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BISMILLÄHIR-RAHMÄNIR-RAHYM

	 SÖZBAŞY
	 Gudraty	güýçli	Allatagalanyň	 iň	soňky	pygamberi	Muhammet	aleýhissalama	 iberen	kitaby	
bolan	Kurany	Kerim	bütin	adamzada	ýol	görkeziji	keramatly	kitapdyr.	«Kuran»	sözüniň	düýp	manysy	
«okamak»	 diýmegi	 aňladýar.	Adamzadyň	 hemme	 zada	 okap,	 öwrenip	 göz	 ýetirýändigi	 we	 ylym,	
bilim	gazanýandygy	sebäpli,	Kurany	Kerimiň	ilkinji	inen	aýaty	«Oka!»	diýen	buýruk	bilen	başlanýar.	
Kurany	Kerimiň	başgaça	 atlary	 hem	bardyr.	Olar	 şulardyr:	 «Kitap»,	 «Furkan»	 («Hak	bilen	 batyly	
tapawutlandyryjy»),	«Zikir»	(«Ýatlama»),	«Tenzil»	(«Inderilen»).	Bu	mukaddes	kitabyň	käbir	meşhur	
sypatlary	bolsa	şulardyr:	«Mubin»	(«Beýan	ediji»),	«Kerim»	(«Keramatly»),	«Nur»,	«Hudä»	(«Dogry	
ýoly	görkeziji»),	 «Rahmet»,	 «Şifä»	 («Şypa	beriji»),	 «Mewgyza»	 («Öwüt-nesihat	 beriji»),	 «Buşra»	
(«Hoş	habar	beriji»),	«Nezir»	(«Duýduryjy»),	«Eziz»	(«Hormatlanýan»).	
	 Kurany	Kerimiň	23 ýylyň	 dowamynda	 dürli	 sebäplere	we	 şertlere	 görä	 inderilmegi,	 onuň	
dogry	 ýoly	 görkezmek	 we	 ters	 zatlardan	 goramak	 isleýän	 adamzat	 psihologiýasyna	 laýyklykda	
ruhy	bejergi	we	ahlak-terbiýe	bermek	usulyndan	ugur	almagy	bilen	baglanyşyklydyr.	Sebäbi	akyl-
huşa	 eýe	 bolan	 ynsan	 öwrenme,	 pikirlenme	 we	 bilýän	 zatlaryny	 iş	 ýüzüne	 geçirme	 ukyplaryna	
eýedir.	Adamzadyň	bir	zada	öwrenişmegi,	öňki	öwrenişen	zatlaryndan	doly	saplanmagy	üçin	wagt	
we	gaýrat-tagalla	gerek.	Hut	şonuň	üçin	hem	Kuran	uzak	wagtyň	dowamynda	az-azdan	inderilýär.	
Kurany	Kerim	30	jüzden,	114	süreden,	6666	aýatdan	ybaratdyr.	Kurany	Kerim	«Fatyha»	süresi	bilen	
başlanýar	 we	 «Näs»	 süresi	 bilen	 hem	 gutarýar.	 Pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalam	 Kurany	
Kerimi	wahyý	ýoly	bilen	alyp,	onuň	üstüne	özi	hiç	zat	goýmazdan	we	hiç	zadyny	hem	ýoýmazdan,	
Allatagaladan	gelen	görnüşinde	ymmatyna	ýetirendir.	
	 Kurany	 Kerim	 inen	 wagty	 häzirki	 görnüşinde	 däldi.	 Pygamberimiziň	 birnäçe	 kätipleri	
bolupdyr.	Olar	inen	aýatlary	daşlara,	derilere	we	hurma	agajynyň	gabyklaryna	ýazypdyrlar.	Olardan	
daşary	Muhammet	aleýhissalamyň	sahabalary	(egindeşleri),	özleri	üçin	nusgalyk	hökmünde,	Kurany	
Kerimden	aýatlary	ýazyp	alypdyrlar.	Şeýle	hem	Kurany	Kerimi	ýatdan	bilýän	üç	müňden	gowrak	
kary	sahabalar	bolupdyr.	Ýöne	Kurany	Kerim	heniz	bir	kitap	görnüşinde	jemlenmändi.	Muhammet	
aleýhissalam	dünýäden	gaýdandan	soň,	birinji	halyf	hezreti	Ebu	Bekr,	hezreti	Omaryň	nesihat	bermegi	
bilen,	Kuranyň	derileriň,	agaç	gabyklarynyň	ýüzüne	ýazylan	nusgalaryny	pygamberimiziň	hut	özüniň	
tabşyran	 tertibinde	kada	salyp,	 şol	 tertipde-de	 jemledýär.	Ýazdyran	wagty	kary	sahabalary	 jemläp,	
ýazylan	nusgany	yzarlap,	okamagy	tabşyrypdyr.	Bu	Kuranyň	birinji	jemlenilişi	diýlip	atlandyrylýar.	
Kuranyň	 ikinji	 jemlenişi	 hezreti	Osmanyň	 ýolbaşçylygynda	 amala	 aşyrylýar.	Ol	Kurany	Kerimi	 6	
sany	nusgada	ýazdyrýar	we	olary	musulmaçylygyň	merkezi	bolan	şäherlere	paýlaýar.	
	 Bu	Kurany	Kerimde	 harplaryň	 nokatlary	we	 üstün-astyn	 hereketleri	 goýulmandyr.	 Sebäbi	
araplaryň	özi	nokatsyz	we	astyn-üstünsiz	okamagy	başarypdyrlar.	Musulmançylygyň	beýleki	ýurtlara	
ýaýramagy	 bilen,	 arap	 däl	milletleriň	wekilleri	Kuranyň	 nokatlary	we	 astyn-üstünleri	 bolmanlygy	
sebäpli,	ýalňyş	okamaga	başlaýarlar.	Munuň	netijesinde	hem	ilki	bilen	dilçi	alym	Ebu	Eswed	Duweli	
tarapyndan	Kurana	nokatlar	goýulýar.	Başga	bir	dilçi	alym	Halyl	ibn	Ahmet	hem	üstün,	astyn	otur,	
teşdit,	hemze	we	ş.	m.	alamatlary	goýýar.	Şeýdip,	Kuran	häzirki	görnüşine	gelýär.	
	 Dürli	görnüş	aýratynlyklaryna	we	mazmunyna	laýyklykda	Kurany	Kerimi	gysgaça	şeýleräk	
kesgitlemek	mümkin:	«Kurany	Kerim	pygamberimiz	Hezreti	Muhammet	aleýhissalama	ýigrimi	üç	
ýyllap	süren	pygamberliginiň	dowamynda	arap	dilinde	we	wahyý	ýoly	arkaly	Allatagala	tarapyndan	
inderilen,	«Fatyha»	(«Açylyş»)	süresi	bilen	başlanylyp,	«Näs»	(«Ynsan»)	süresi	bilen	hem	gutarýan,	
pygamberimiziň	 döwründen	 bäri	 asyl	 nusgasy	 üýtgedilmän	 gelýän	 hem-de	 okalmagy	 ybadat	
hasaplanylýan	keramatly	we	mukaddes	kitapdyr».	
	 Kuranyň	sözlerini	aýtmagyň,	gaýtalamagyň	özi	hem	sogap	bolup	durýar.	Kurany	Kerim	diňe	
bir	 namazda	 peýdalanylman,	 eýsem	 ony	 okamak,	 diňlemek,	 öwrenmek	we	 öwretmek	 hem	 sogap	
hasaplanylýar.	Kurandan	namazda	okar	ýaly,	özüňe	zerur	möçberini	ýat	tutmak	hem	her	bir	musulman	
üçin	parz	hasaplanylýar.	
	 Kurany	 Kerim	 durky	 bilen	 mugjyza-keramatdyr,	 ýagny	 oňa	 meňzeş	 haýsydyr	 bir	 kitaby	
ynsanlar	ýazyp	hem-de	döredip	bilmezler.	Kurany	Kerim	inende,	Muhammet	aleýhissalamyň	ene	dili	
bolan	arap	dilinde	inderilipdir.	Kurany	Kerimi	ynsanlara	öwretmegiň	ýoly	ony	başga	dillere	terjime	
etmekdir.	Her	bir	halk	üçin	Kuranyň	şol	halkyň	öz	diline	edilen	terjimesi	peýdaly	bolar.	
	 Bu	terjimäniň	taýýarlanmagynyň	esasy	maksady	musulmançylygyň	mukaddes	kitaby	bolan	
Kurany	 Kerimiň	 halkymyz	 üçin	 düşnükli	 bolmagyny	 üpjün	 etmek	 bilen	 baglanyşyklydyr.	 Şeýle-
de,	 bu	 terjime	 ýurdumyzyň	metjitleriniň	 ymamlaryna	 edýän	wagyz-nesihat	 işlerinde	 uly	 hyzmaty	
ýerine	 ýetirer.	Kurany	Kerimiň	 türkmen	 diline	 terjimesi	 bolan	 bu	 kitap	Hormatly	 Prezidentimiziň	
umumadamzat	medeni,	ruhy	we	ahlaky	ýörelgelerini	rowaçlandyrmak	başlangyçlaryndan	ugur	alyp,	
Türkmenistanyň	Müftüsiniň	müdiriýeti	tarapyndan	taýýarlanyldy.
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1-nji	süre:	«Fatyha»	(«Açylyş»)

«Fatyha»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	bolup,	
ol	 7	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Kurany	 Kerimiň	 ilkinji	
süresidigi	üçin,	oňa	«bir	ýeri	ýa-da	bir	zady	açan,	
açyjy»	 manysynda	 «Fatyha»	 diýlip	 at	 berlipdir.	
Bu	süräniň	«Ummul-kitap»	(«Kitaplaryň	enesi»),	
«Sebgul-mesäni»	 («Gaýtalanýan	 ýedi	 aýat»),	
«Esas»	 («Düýp-özen»),	 «Şifä»	 («Şypa	 beriji»),	
«Käfiýe»	 («Ýeterlik»),	 «El-hamd»	 («Hamdy-
sena»),	 «Salät»	 («Namaz»),	 «Dua»	 («Dileg-
doga»)	we	«Taglym»	 («Tälim»)	ýaly	 atlary	hem	
bar.	Bu	süre	halkymyzyň	arasynda	«Elham»	süresi	
diýlip	 meşhurlyk	 gazanypdyr.	 Pygamberimiz	
Muhammet	aleýhissalam:	«Elhamy»	okamaýanyň	
namazy	 ýokdur»	 diýipdir.	 Şonuň	 üçin	 hem	
«Elham»	 süresi	 namazyň	 ähli	 rekagatlarynda	
okalýar.	Kurany	Kerim	bütin	adamzada	dogry	ýoly	
görkezmek	 üçin	 inderilipdir.	 Bu	mubärek	we	 uz	
manyly	süre	Kurany	Kerimiň	gysgaça	manysyny	
özünde	 jemleýän	 we	 yslam	 dininiň	 düýp	 özeni	

hasaplanylýan	süredir.	Onda	 taryp	edilmäge	diňe	
Allanyň	 mynasypdygy,	 Allanyň	 bendelerine	
bu	 dünýäde	 Rahman	 (Mähriban),	 ahyretde	
Rahymdygy	 (Rehim-şepagatlydygy),	 diňe	 Alla	
ybadat	 edilmelidigi,	 dogry	 ýoly	 tapmagyň	 we	
dogry	 ýoldan	 azaşmagyň	 hem	 Allanyň	 eradasy	
bilen	baglydygy	beýan	edilýär.	

1.Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	(başlaýaryn).
 
Düşündiriş:	Bu	birinji	aýata,	gysgaça,	«Bismillä»	
diýilýär.	Ymam	Agzamyň,	şeýle-de	bir	topar	başga	
fykh	 (yslam	 hukugy)	 alymlarynyň	 pikirine	 görä,	
«Bismillä»	 aýaty	 «Elham»	 süresiniň	 bir	 aýaty	
däldir.	 Diňe	 «Neml»	 süresiniň	 30-njy	 aýatynda	
agzalýan	«Bismillä»	bir	aýatdyr,	galan	ýerde	bolsa	
gaýtalamadyr,	şol	süreden	bir	aýat	däldir.	Kurany	
Kerimiň	 «Toba»	 süresinden	 galan	 113	 süresiniň	
hemmesiniň	başynda	gelýän	bu	aýat	bu	süreleriň	
başynda	 diňe	 bereket	 üçin	 okalýar.	 Şonuň	 üçin	
hem	 ol	 namazda	 içiňden	 aýdylýar.	 Emma	 käbir	
alymlar	 ony	 «Elhamyň»	 bir	 aýaty	 hasaplaýarlar.	
Hadyslaryň	birinde:	«Bismillä	bilen	başlanmadyk	
işiň	 soňy	 ýokdur»	 diýilýär.	 Bu	 sebäpli,	 hem	
haýsydyr	bir	işe	başlanylanda	«Bismillä»	aýdylýar.	

2.	 (Ähli)	 hamdy-senalar	 älemleriň	
Perwerdigäri	Alla	mahsusdyr.	

3.	 (Ol)	 Rahmandyr	 (Mähribandyr),	
Rahymdyr	(Rehim-şepagatlydyr).	

4.	Din	(kyýamat)	gününiň	Eýesidir.	

5.	 (Eý,	 Allam!)	 Biz	 diňe	 Saňa	 ybadat	
edýäris	 we	 diňe	 Senden	 kömek	 soraýa-
rys!

6.	 (Eý,	Allam!)	 Bizi	 dogry	 ýola	 (yslam	
dinine)	gönükdir!	

7.	 (Bizi)	 gazaba	 sezewar	 bolanlaryň	 we	
azaşanlaryň	 (ýoluna)	 däl-de,	 Öz	 nygmat	
berenleriň	ýoluna	(gönükdir)!

Düşündiriş: «Elham»	 süresi	 okalandan	
soň,	 «Ämin!»	 («Kabul	 et!»)	 diýmek	 sünnet	
hasaplanylýar.
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2-nji	süre:	Bakara»	(«Sygyr»)

«Bakara»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	286	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süre	Kurany	
Kerimiň	 iň	 uzyn	 süresi	 bolup,	 ol	 on	 ýylyň	
dowamynda	 bölek-bölek	 görnüşde	 inipdir.	
«Bakara»	diýmegiň	manysy	«Sygyr»	diýmekdir.	
Bu	 sürede	 Musa	 pygamberiň	 ymmatyna	 sygyr	
gurban	etmegi	buýrandygy,	emma	olaryň	buýrugy	
berjaý	 etmekde	 haýal-ýagallyk	 edendikleri	
baradaky	kyssa	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elif,	Läm,	Mim.	

Düşündiriş:	Kurany	Kerimde	29	süräniň	başynda	
getirilýän	 şular	 ýaly	 arap	 elipbiýiniň	 harplary	
özbaşdak	 many	 aňlatmaýar.	 Ol	 harplaryň	
getirilmegi	 Kuranyň	 şular	 ýaly	 harplardan	
ybaratdygyny,	 muňa	 garamazdan,	 yslama	
ynanmaýanlaryň	bu	mukaddes	kitabyň	bir	aýaty	
ýaly	 jümläni	 hem	 düzüp	 bilmeýändiklerini	
ýaňzytmak	maksady	 bilen	 baglanyşyklydyr.	 Bu	
harplara	Kurany	Kerimiň	syrlary	hökmünde	hem	
garalýar.	

2.	 Bu	 (Kuran)	 özüniň	 (hakykatdygyna)	
şek-şübhe	 bolmadyk	 we	 takwalar	

(Alladan	 gorkýanlar)	 üçin	 dogry	 ýoly	
(görkezýän)	kitapdyr.	

3.	 Olar	 (takwalar)	 gaýyba	 ynanýarlar,	
namaz	okaýarlar	we	Biziň	özlerine	beren	
rysgalymyzdan	 (Alla	 ýolunda)	 haýyr-
sahawat	edýärler.	

4.	 (Şeýle-de)	 olar	 (takwalar)	 saňa	
inderilene	 (Kurana)	 we	 senden	 öňki	
(pygamberlere)	 inderilen	 (kitaplara)	
ynanýarlar.	 Olar	 ahyrete	 (hem)	 doly	
ynanýarlar.	

5.	 Ine,	 olar	 (takwalar)	 özleriniň	
Perwerdigärinden	 (gelen)	 dogry	
ýoldadyrlar	we	halas	bolanlar	(hem)	hut	
olaryň	özleridir.	
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6.	 Takyk,	 inkär	 edenleri	 (azap	 bilen)	
gorkuzsaň-da,	 gorkuzmasaň-da,	 (olar	
üçin)	deňdir.	Olar	(barybir)	ynanmazlar.	

7.	Alla	olaryň	kalplaryny	we	gulaklaryny	
möhürländir.	Olaryň	gözleriniň	(öňünde)	
perde	bardyr.	Olara	uly	azap	bardyr.	

8.	 Ynsanlaryň	 arasynda,	 ynanmasalar	
hem:	«Biz	Alla	we	ahyret	gününe	iman	
getirdik»	diýýänler	bardyr.	

9.	 Olar	 Allany	 we	 iman	 getirenleri	
aldaýandyrys	 (öýdýärler).	 Emma	 olar	
(diňe)	 özlerini	 aldaýarlar	 we	 (muňa	
özleri	hem)	düşünmeýärler.	

10.	 Olaryň	 kalplarynda	 hassalyk	
(ikiýüzlülik)	 bardyr.	 Alla	 olaryň	

(bu)	 hassalyklaryny	 artdyrdy.	 Ýalan	
sözländikleri	 üçin	 olara	 elhenç	 azap	
bardyr.	

11.	 Olara:	 «Ýer	 ýüzünde	 bozgakçylyk	
etmäň!»	 diýlende,	 (olar):	 «Takyk	 biz	
(işleri)	düzedýäris»	diýýärler.	

12.	 Emma,	 takyk,	 olar	 bozgaklaryň	
hut	 özleridir,	 ýöne	 (muňa)	 özleri	 hem	
düşünmeýärler.	

13.	Olara:	«Siz	hem	iman	getiren	ynsanlar	
ýaly	 iman	 getiriň!»	 diýlen	 mahaly,	
olar:	 «Heý-de	 biz	 akmaklar	 ýaly	 iman	
getirerismi?»	diýýärler.	Emma	(hakyky)	
akmaklar	olaryň	hut	özleridir,	ýöne	olar	
(muny)	bilmeýärler.	
 
14.	 Olar	 (mynapyklar)	 iman	 getirenler	
bilen	gabatlaşanlarynda:	«Biz	(hem	siziň	
ýaly)	 iman	 getirdik»	 diýýärler.	Özlerini	
(azaşdyran)	 şeýtanlary	 (ýahudylar)	
bilen	 tenha	 galanlarynda	 bolsa:	 «Biz	
siziň	 bilen,	 biz	 diňe	 olary	 (möminleri)	
ýaňsylaýarys»	diýýärler.	

15.	 (Aslynda)	Alla	 olary	ýaňsylaýandyr	
we	 azgynçylyklarynyň	 içinde	 aňalyp	
ýörkäler,	(azaba	duçar	bolmaklary	üçin)	
olara	möhlet	berýär.	

16.	Olar	dogry	ýoluň	deregine	azaşmagy	
(ters	 ýoly)	 satyn	 alanlardyr.	 (Şonuň	
üçin	 hem)	 olaryň	 (bu)	 söwdalary	
peýda	 getirmedi.	 Olar	 dogry	 ýoly	 hem	
tapmadylar.	
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17.Olaryň	 (mynapyklaryň)	 ýagdaýy	
(garaňky	 gijede)	 ot	 ýakýanyň	 ýagdaýy	
ýalydyr.	 Ol	 ot	 (ýanyp)	 daş-töweregini	
ýagtyldan	 wagty,	 Alla	 olaryň	
ýagtylygyny	 giderer	 we	 olary	 hiç	 zat	
görünmeýän	 tümlügiň	 içinde	 goýar	
(şeýdibem	hiç	zady	görmezler).	

18.	(Olar)	kerdirler,	laldyrlar,	kördürler,	
(şonuň	 üçin	 hem)	 yza	 (dogry	 ýola)	
öwrülip	bilmezler.	

19.	Ýa-da	(olaryň	bu	ýagdaýy)	garaňky	
(gijede)	 gök	 gümmürdileriniň	 we	
ýyldyrymlaryň	 (arasynda)	 asmandan	
ýagýan	 çabgada	 galyp,	 ýyldyrymlar	
(urup)	 öldüräýmesin	 gorkusy	 bilen	
gulaklaryny	barmaklary	bilen	ýapýanlara	
(meňzeýärler).	 Alla	 kapyrlaryň	 (daş-
töwereklerini)	gabap	goýandyr.	

20.	 (Şol	 wagt)	 ýyldyrym	 hem	 göýä,	
gözlerini	 çykarjak	 ýaly	 (çakar).	 Ol	
(ýyldyrym	çakan	wagty)	olara	ýagtylyk	
salsa-ha	 ýörärler,	 üstlerine	 tümlük	
abansa	welin,	gymyldaman	durarlar.	Alla	
islesedi,	 elbetde,	 olaryň	 gözlerini	 kör,	
gulaklaryny	ker	 ederdi.	Takyk,	Allanyň	
ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

21.	 Eý,	 ynsanlar!	 Takwalardan	
bolmagyňyz	üçin	sizi	we	sizden	öňküleri	
ýaradan	Perwerdigäriňize	ybadat	ediň!	

22.	 Ol	 (Alla)	 ýeri	 siziň	 üçin	 düşek,	
asmany	hem	(ýokaryňyzy	ýapýan)	gupba	

edip	 goýdy.	 Asmandan	 suw	 (ýagyş)	
inderip,	size	rysgal	bolsun	diýip	(ýerden	
dürli)	miweler	çykardy.	Siz	(bulary)	bilip	
durkaňyz,	hiç	kimi	Alla	deň	hasaplamaň!

23.	 Eger	 siziň	 Biziň	 gulumyza	
(Muhammede)	 inderen	 zatlarymyza	
şübhäňiz	 bar	 bolsa,	 onda	 siz	 oňa	
(Kuranyň	 süresine)	 meňzeş	 bir	 süre	
getiriň!	Eger	dogruçyl	bolsaňyz,	Alladan	
özge	 şaýatlaryňyzy	 (butlaryňyzy)	 hem	
çagyryň!

24.	 Eger	 muny	 başaryp	 bilmeseňiz,	
elbetde,	 (siz	 ony)	 hiç	 haçan	 başaryp	
bilmersiňiz,	kapyrlar	üçin	taýýarlanylan	
tutaşdyrlygy	 ynsan	we	 daş	 bolan	 otdan	
(dowzahdan)	heder	ediň!
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25.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edýänleri	
aşagyndan	derýalar	akýan	jennetler	bilen	
söýünjile!	Özlerine	(jennetdäki)	miweler	
rysgal	 edilip	 berlende,	 olar:	 «Bize	 öň	
(dünýäde)	 hem	 beýle	 rysgal	 berlipdi»	
diýerler.	 Emma	 olara	 (dünýäde)	 bulara	
meňzeş	 miweler	 berlipdi.	 Olar	 üçin	
(jennetde)	 päkize	 jübüt	 taýlar	 bardyr.	
Olar	ol	ýerde	(jennetde)	ebedi	galarlar.	

26.	Takyk,	Alla	 (hakykaty	 beýan	 etmek	
üçin)	 çybyny	 we	 ondan	 hem	 ownuk	
zady	 mysal	 getirmekden	 çekinmez.	
Iman	 getirenler	 bolsa	 (bularyň)	 öz	
Perwerdigärinden	(gelen)	hakykatdygyny	
bilýärler.	 Kapyrlar	 (bolsa):	 «Alla	 bu	
mysal	 bilen	 näme	 (diýmek)	 isleýär?»	
diýýärler.	 (Alla)	 onuň	 bilen	 birnäçesini	
ýoldan	azaşdyrar,	birnäçesini	bolsa	dogry	

ýola	 salar.	 Emma	 (Alla)	 munuň	 bilen	
diňe	pasyklary	azaşdyrar.	

27.	 Alla	 beren	 ähti-peýmanlaryndan	
dänenler,	 Allanyň	 (dogan-garyndaşlyk	
gatnaşygy	 ýaly)	 emir	 eden	
gatnaşyklaryny	kesip,	ýer	ýüzünde	pitne-
pisat	 çykarýanlar,	 (ine,	 hakyky)	 zyýan	
çekjekler	hut	şolardyr.	

28.	(Eý,	kapyrlar!)	Siz	nädip	öli	wagtyňyz	
sizi	direlden	(bu	dünýä	getirip,	jan	beren)	
Allany	 inkär	 (edip)	 bilýärsiňiz?!	 Soň	
ol	 sizi	 öldürer,	 soň	 ýene	 direlder.	 Siz	
soňunda	Oňa	dolanyp	eltilersiňiz!

29.	 Ol	 (Alla)	 ýer	 ýüzündäki	 ähli	 zady	
siziň	 üçin	 ýaratdy.	 Soň	 (Öz	 gudraty	
bilen)	 asmana	 ýönelip,	 ony	 ýedi	 gat	
(edip)	 tertip-nyzama	saldy.	Ol	ähli	zady	
bilýändir.	
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30.	 (Seniň)	 Perwerdigäriň	 perişdelere:	
«Men	 ýer	 ýüzünde	 bir	 oruntutar	
(ynsan)	 ýaratjak»	 diýende,	 olar:	 «Sen	
(ýerde)	 pitne-pisat	 çykaryp,	 gan	 dökjek	
(ynsanlary)	 ýaratjak	 bolýarsyňmy?	 Biz	
hamdy-senaň	 bilen	 Seni	 tesbih	 edýäris	
we	 mukaddes	 tutýarys	 (taryp	 edýäris)»	
diýdiler.	(Alla	olara):	«Takyk,	Men	siziň	
bilmeýän	zatlaryňyzy	bilýärin»	diýdi.	

31.	(Alla)	Adam	(ata)	ähli	zadyň	atlaryny	
öwretdi.	Soň	olary	perişdelere	görkezip:	
«Eger	 siz	 dogruçyl	 bolsaňyz,	 Maňa	
bularyň	atlaryny	aýdyp	beriň!»	diýdi.	

32.	(Perişdeler):	«(Eý,	Perwerdigärimiz!)	
Sen	 ähli	 nosganlyklardan	 päksiň!	 Seniň	
bize	 öwreden	 zatlaryňdan	 başga	 biziň	
bilýän	 zadymyz	 ýokdur!	 Takyk,	 Sen	
(ähli	 zady)	 bilýänsiň,	 hikmete	 eýesiň!»	
diýdiler.	

33.	(Alla):	«Eý,	Adam!	Olara	(perişdelere)	
ol	 zatlaryň	 atlaryny	 aýdyp	 ber!»	 diýdi.	
Ol	 (Adam)	 olara	 (perişdelere)	 olaryň	
(hemmesiniň)	 atlaryny	 aýdyp	 berende,	
(Alla):	 «Men	 size	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	gaýyp	zatlary,	siziň	hem	nämäni	
äşgär	 edip,	 nämäni	 gizleýändigiňizi	
bilýärin	diýmänmidim?»	diýdi.	

34.	 Biz	 perişdelere:	 «Adama	 (hormat	
edip)	sežde	ediň!»	diýenimizde,	Iblisden	
galany	(hemme	perişdeler)	sežde	etdiler.	
Ol	(Iblis)	ýüz	öwrüp,	tekepbirlik	etdi	we	
(netijede)	kapyrlardan	boldy.	

35.	Biz:	«Eý,	Adam!	Sen	öz	aýalyň	(How	
ene)	 bilen	 jennetde	 mesgen	 tut!	 Ondan	
(jennet	nygmatlaryndan)	öz	göwün	islän	
ýeriňizde	 bol	 edip	 iýiň!	 (Emma)	 bu	
agajyň	 (miwesine)	 golaýlaşmaň!	 Ýogsa	
(eger	 bu	 agajyň	 miwesinden	 iýseňiz)	
ikiňiz	 hem	 (özüňize)	 zulum	 edenlerden	
bolarsyňyz»	diýdik.	

36.	 Şeýtan	 olary	 ol	 ýerden	 (jennetden)	
taýdyrdy	 we	 olary	 özlerine	 (berlen)	
nygmatlaryndan	çykartdy.	Biz	(Adam	ata,	
How	 enä	 we	 şeýtana):	 «Siz	 biri-biriňize	
duşman	bolup,	(ýere)	düşüň!	Siziň	üçin	ýer	
ýüzünde	mesgen	we	belli	bir	wagta	çenli	
peýda	(ýaşaýyş)	bolar»	diýdik.	

37.	Adam	(ata)	öz	Perwerdigärinden	käbir	
ylhamlary	alandan	soň,	(eden	işine	ökünip)	
derrew	toba	etdi.	Takyk,	Ol	(Alla)	tobalary	
kabul	edijidir,	Rehim-şepagatlydyr.	

Düşündiriş:	 Adam	 ata	 toba	 eden	 mahaly:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Biz	 özümize	 zulum	 etdik,	 eger	
Sen	 biziň	 günälerimizi	 geçip,	 bize	 merhemet	
etmeseň,	 biz	 zyýan	 çekenlerden	 bolarys»	 diýip	
dileg	edipdir.	Käbir	çeşmelerde	bolsa	Adam	atanyň	
toba	eden	wagty	okan	dileginiň	namazda	okalýan	
«Subhaneke»	dogasydygy	aýdylýar.	
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38.	Biz:	«Hemmäňiz	ondan	(jennetden	ýere)	
düşüň!	Soň	size	Menden	bir	dogry	ýol	(kitap	
ýa-da	pygamber)	gelse,	(kim)	Meniň	ol	dogry	
ýoluma	tabyn	bolsa,	olara	gorky-howp	ýokdur	
we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar»	diýdik.	

39.	 Biziň	 aýatlarymyzy	 inkär	 edip,	 ýalan	
hasaplaýanlar,	 ine,	 olar	 dowzahylaryň	 hut	
özleridir.	 Olar	 ol	 ýerde	 (dowzahda)	 ebedi	
galarlar.	

40.	Eý,	ysraýyl	ogullary!	Siz	Meniň	size	(ata-
babalaryňyza)	 beren	 nygmatlarymy	 ýatlaň!	
Meniň	 size	 (sylag	 berjek	 diýip)	 beren	 ähti-
peýmanyma	 wepaly	 bolmagym	 üçin,	 siz	
hem	maňa	(tabyn	boljakdygyňyz	üçin)	beren	
ähti-peýmanynyza	 wepaly	 boluň!	 Siz	 diňe	
Menden	heder	ediň!	

Düşündiriş:	Ysraýyl	Ýakup	pygamberiň	lakamydyr.	Manysy	

hem	 «Allanyň	 guly»	 diýmekdir.	 Olara	 Ýakup	 pygamberiň	
neslinden	gelendikleri	üçin	ysraýyl	ogullary	diýlipdir.	Hezreti	
Musa	tabyn	bolandyklary	üçin	bolsa	olara	musaýylar	diýlipdir.	

41.	Siziň	ýanyňyzdakyny	(Töwraty)	tassyklaýjy	
edip	 inderen	 zadyma	 (Kurana)	 iman	 getiriň!	
Ony	 ilkinji	 inkär	 eden	 siz	 bolmaň!	 Meniň	
aýatlarymy	 az	 baha	 (bähbide)	 derek	 satmaň!	
Siz	diňe	Menden	gorkuň!

42.	 Siz	 bilip	 durkaňyz,	 hak	 bilen	 nähaky	
gatyşdyrmaň	we	haky	gizlemäň!

43.	(Eý,	ysraýyl	ogullary!)	Namazy	berjaý	ediň	
(okaň),	zekaty	(doly)	beriň	we	rukug	edýänler	
(egilýänler)	bilen	bile	rukug	ediň	(egiliň)!

44.	 (Eý,	 ýahudy	 alymlary!)	 Siz	 kitaby	
(Töwraty)	 okap	 (hakykaty	 bilseňiz	 hem)	
ynsanlara	 ýagşy	 işleri	 emir	 edip,	 özüňizi	
bolsa	unudýarsyňyzmy?	Heý	siz	akyl	ýetirjek	
dälmisiňiz?!

45.	 Sabyr	 etmek	 we	 namazy	 berjaý	 etmek	
bilen	(Alladan)	kömek	soraň!	Takyk	(sabyr	we	
namaz),	Alladan	gorkýanlardan	beýlekiler	üçin	
uly	(agyr)	işdir.	

46.	Takyk,	olar	(Alladan	gorkýanlar)	özleriniň	
Perwerdigärine	 gowuşjakdyklaryna	 we	 Oňa	
dolanyp	barjakdyklaryna	anyk	ynanýarlar.	

47.	 Siz	 Meniň	 size	 beren	 nygmatlarymy	 we	
sizi	(Musa	pygamberiň	döwründe)	bütin	äleme	
üstün	eden	(wagtlarymy)	ýatlaň!

Düşündiriş:	Oňki	döwürlerde	haýsy	millete	pygamber	iberilse,	
şol	 millet	 üstün	 hasaplanar	 eken.	 Ol	 millet	 hem,	 özlerine	
iberilen	 pygamber	 sebäpli,	 abraýly	 hasaplanylypdyr.	 Ýöne	
olaryň	Allanyň	öňündäki	 jogapkärçilikleri	hem	beýlekilerden	
has	uly	bolupdyr.	

48.	 Siz	 hiç	 kimiň	 başga	 birine	 derek	 töleg	
töläp	 bilmeýän,	 hiç	 kimden	 şepagat	 (kömek)	
kabul	edilmeýän,	hiç	kimden	fidýe	(töleg	puly)	
alynmaýan	 we	 hiç	 kime	 (hiç	 hili)	 ýardam	
edilmeýän	günden	gorkuň!

Düşündiriş:	 Şepagat	 –	 bir	 adamyň	 günäsiniň	 geçilmegi	 üçin	
edilen	haýyşdyr,	kömekdir.	Alla	kyýamat	gününde	öz	ygtyýary	
bilen	 islendik	 bendesine	 başga	 birini	 şepagat	 etme	 hakyny	
berip	bilýär.	
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49.	 Biz	 sizi	 size	 ýowuz	 azap	 (ezýet)	
beren,	erkek	perzentleriňizi	öldürip,	gyz	
perzentleriňizi	 diri	 goýan	 Fyrgawnyň	
adamlaryndan	 doly	 halas	 edipdik.	 Bu	
siziň	 üçin	 Perwerdigäriňizden	 (gelen)	
uly	synagdy.	

50.	Biz	siziň	üçin	deňzi	ýaryp,	sizi	halas	
etdik,	Fyrgawnyň	adamlaryny	hem	siziň	
gözüňiziň	öňünde	(deňze)	gark	edipdik.	

51.	 Biz	 Musa	 (Töwraty	 bermek)	 üçin	
kyrk	 gije	 wadalaşypdyk.	 Soň	 siz	 onuň	
yzyndan	 (özüňize)	 zulum	 edip,	 göläni	
(hudaý)	edindiňiz.	

52.	 (Mundan)	 soň	 hem	 siziň	 şükür	
etmegiňiz	üçin	Biz	sizi	bagyşladyk.	

53.	 Siziň	 dogry	 ýoly	 tapmagyňyz	 üçin	
Biz	Musa	kitaby	(Töwraty)	we	(hak	bilen	
batyly)	tapawutlandyrýan	(mugjyzalary)	
beripdik.	

54.	Musa	öz	kowumyna:	«Eý,	kowumym!	
Takyk,	 siz	 göläni	 (hudaý)	 edinmek	
bilen,	özüňize	zulum	etdiňiz.	Indi	siz	öz	
Ýaradanyňyza	toba	edip,	öz	nebisleriňizi	
(erbet	 duýgularyňyzy)	 öldüriň!	 Bu	
Ýaradanyňyzyň	 ýanynda	 siziň	 üçin	 iň	
haýyrlysydyr.	 (Belki)	Ol	 siziň	 tobaňyzy	
kabul	 eder.	 Takyk,	 Ol	 (Alla)	 tobalary	
kabul	 edýändir,	 Rehim-şepagatlydyr»	
diýdi.	

55.	Siz:	«Eý,	Musa!	Biz,	tä	Allany	äşgär	
görýänçäk,	saňa	hiç	haçan	iman	getirjek	
däl»	diýen	wagtyňyz,	gözüňiziň	alnynda	
sizi	ýyldyrym	urdy.

56.	Siziň	şükür	etmegiňiz	üçin	(ýyldyrym	
urandan)	soň,	Biz	sizi	(täzeden)	direltdik.

57.	Bulutlary	siziň	üstüňize	kölege	etdik.	
Size	menne	(şepbeşik	halwa)	we	bedene	
(etini)	 inderip:	 «Size	 rysgal	 edip	 beren	
halal	 zatlarymyzdan	 iýiň»	 (diýdik).	
Emma	olar,	 bize	däl-de,	özlerine	 zulum	
edýärdiler.	

	Düşündiriş:	Menne	–	ýahudylara	asmandan	ýörite	
iberilen	halwa	ýaly	şepbeşik,	şirin	nygmatyň	ady.	
Ol	asmandan	her	gün	ir	bilen	daň	atandan,	tä	Gün	
dogýança	gar	ýaly	ap-ak	bolup	ýagar	eken.	Halk	
hem	her	gün	gündeki	iýjegini	alar	eken.	Umuman,	
zähmet	 çekmezden	 öz-özi	 gelýän	 ähli	 zatlara	
hem	 «menne»	 diýilýär.	 Sözlüklerde	 «menne»	
diýlip,	käbir	miweli	agaçlarda	peýda	bolýan	süýji	
tagamly	şepbeşik	iýmit	düşündirilýär.	Ol	gijesine	
agaçlardan	 çykýan	 şiräniň	 netijesinde	 bir	 ýere	
üýşüp,	 kiçiräk	 şepbeşik	 görnüşde	 emele	 gelýär.	
Ony	ir	bilen,	heniz	Gün	dogmanka	alýarlar.
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 58.	 Biz	 (ysraýyl	 ogullaryna):	 «Siz	 bu	
oba	 (şähere)	 giriň,	 ol	 ýerdäki	 (iýilýän	
zatlardan)	 isleýşiňiz	bol	edip	 iýiň!	Soň	
hem	sežde	edip:	(«Eý,	Perwerdigärimiz!)	
Biziň	 günälerimizi	 bagyşla!»	 diýip	
gapydan	 giriň.	 Biz	 (hem)	 siziň	
hatalaryňyzy	 (günäleriňizi)	 bagyşlarys	
we	 ýagşylyk	 edýänleriň	 (sogaplaryny)	
hökman	köpeldip	bereris»	diýipdik.	

59.	 Emma	 zulum	 edenler	 özlerine	
aýdylanlary	 başga	 sözler	 bilen	
üýtgetdiler.	 Biz	 hem	 zulum	 edenlere,	
boýun	 egmekden	 dänendikleri	 sebäpli,	
asmandan	gorkunç	azap	inderdik.
 
60.	Musa	(çölde)	öz	kowumy	üçin	suw	
dilände,	 Biz	 oňa:	 «Hasaň	 bilen	 daşa	

ur»	diýdik.	(Ol	uransoň)	dessine	ondan	
(daşdan)	on	iki	çeşme	çogup	çykdy.	Her	
bir	taýpa	öz	içjek	çeşmesini	bilipdi.	(Biz	
olara):	«Allanyň	rysgalyndan	iýiň,	içiň,	
(emma)	 ýer	 ýüzünde	 bozgaklar	 ýaly	
çäkden	aşmaň»	(diýdik).	

61.	 (Eý,	 ysraýyl	 ogullary!)	 Siz:	 «Eý,	
Musa!	 Biz	 hiç	 haçan	 bir	 tagam	 bilen	
(çäklenip)	sabyr	edip	bilmeris.	Sen	biziň	
üçin	 Perwerdigäriňe	 ýüz	 tut!	 (Goý),	
Ol	 bize	 ýeriň	 bitirýän	 gök	 otlaryndan,	
hyýaryndan,	 sarymsagyndan,	
merjimeginden,	 soganyndan	 çykaryp	
bersin!»	 diýeniňizde,	 Musa	 size:	 «Siz	
haýyrly	 zady	 pes	 (zada)	 çalyşmak	
(isleýärsiňizmi)?	Siz	şähere	iniň	(gidiň),	
takyk	 (ol	 ýerde),	 siziň	 islän	 zatlaryňyz	
bardyr»	 diýdi.	 (Mundan	 soň)	 olara	
peslik	 we	 misginlik	 (tagmasy)	 uruldy.	
Olar	Allanyň	 gazabyna	 duçar	 boldular.	
Bu	olaryň	Allanyň	aýatlaryny	inkär	edip,	
pygamberleri	nähak	ýere	öldürendikleri	
(sebäplidir).	 Bu	 (bolsa)	 olaryň	 asy	
bolandyklary	 we	 çäkden	 çykandyklary	
sebäpli	boldy.	
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62.	 Takyk,	 iman	 getiren	 ýahudylardan,	
nasranylardan	 we	 sabylardan	 Alla	 we	
ahyret	 gününe	 ynanyp,	 ýagşy	 işleri	
edýänler	üçin	özleriniň	Perwerdigäriniň	
ýanynda	 sylaglar	 bardyr.	 Olara	 hiç	 hili	
gorky-howp	 ýokdur	 we	 olar	 gamgyn	
hem	bolmazlar.
 
Düşündiriş:	 Bu	 ýerde	 yslam	 gelmezden	 öň	 öz	
döwürlerindäki	hak	dine	iman	getiren	ymmatlar	
göz	öňünde	tutulýar.	Sabylar	–	öň	ýaşap	geçen,	
belli	 bir	 dinleri	 bolmadyk	we	Allanyň	 birligini	
ykrar	eden	ymmatlaryň	biri.

63.	 (Eý,	 ysraýyl	 ogullary!)	 Biz	 sizden	
(Töwrata	 uýjakdygyňyz	 barada)	 ähti-
peýman	 alypdyk.	 (Soň	 siz	 bu	 lebziňizi	
ýuwdandygyňyz	 üçin)	 Tur	 (dagyny)	
siziň	 üstüňize	 galdyryp:	 «Takwalardan	
bolmagyňyz	 üçin	 size	 beren	 zadymyza	
(Töwrata)	 mäkäm	 ýapyşyň	 we	 onuň	
içindäkileri	 ýat	 tutuň	 (amal	 ediň)!»	
diýipdik.	

64.	Soň	munuň	(Töwraty	kabul	edişiňiziň)	
yzyndan	siz	(beren	ähti-peýmanyňyzdan)	
dändiňiz.	Eger	size	Allanyň	pazly-keremi	
we	 merhemeti	 bolmasady,	 elbetde,	 siz	
zyýan	çekenlerden	bolardyňyz.	

65.	Kasam	bolsun!	Siz	öz	içiňizden	şenbe	
güni	azgynçylyk	edendikleri	üçin	(Biziň	
olara):	«Betnyşan	maýmynlara	öwrüliň!»	
diýendigimizi,	elbetde,	bilýänsiňiz.	

Düşündiriş:	Bu	aýatda	şenbe	güni	balyk	tutmak	
gadagan	 edilse-de,	 ol	 gadagançylyga	 uýmadyk	
ysraýyl	 ogullary	 barada	 aýdylýar.	 Kuranda	 we	
hadyslarda	 irki	 döwürlerde	 şular	 ýaly	 käbir	
günäkärleriň	Allanyň	 näletine	 galyp	 maýmyna,	
doňza	 öwrülendikleri,	 soň	 gysga	 wagt	 ýaşap,	
ölüp	gidendikleri	barada	aýdylýar.	

66.	 Biz	 muny	 şol	 wagt	 görenlere	
(ýaşaýanlara)	 we	 olaryň	 yzlaryndan	
geljeklere	 ybrat	 dersi,	 takwalara	 bolsa	
öwüt-nesihat	bolmagy	üçin	etdik.	

67.	 Musa	 öz	 kowumyna:	 «Takyk,	Alla	
siziň	bir	sygryň	damagyny	çalmagyňyzy	

emir	 edýär»	 diýende,	 olar:	 «Sen	 näme	
bizi	 ýaňsylaýarsyňmy?»	 diýdiler.	 Ol	
(Musa):	 «Men	nadanlardan	bolmakdan	
Alla	sygynýaryn»	diýdi.	

68.	Olar:	«Sen	biziň	üçin	Perwerdigäriňe	
ýüz	 tut!	 (Goý),	 Ol	 bize	 onuň	 (sygryň)	
nähilidigini	 beýän	 etsin!»	 diýdiler.	 Ol	
(Musa):	 «Takyk,	 Ol	 (Alla):	 «Ol	 ne-hä	
garry	 sygyr,	 ne-de	 ýaş	 göle	 (bolsun),	
bularyň	 arasynda	 ortaçarak	 bolsun»	
diýýär.	 (Indi)	 siz	 özüňize	 emir	 edilen	
zady	berjaý	ediň!»	diýdi.	

69.	Olar:	«Sen	biziň	üçin	Perwerdigäriňe	
ýüz	 tut!	 (Goý),	 Ol	 bize	 onuň	 reňkiniň	
nähiligini	 beýan	 etsin!»	 diýdiler.	 Ol	
(Musa):	«Takyk	Ol	(Alla):	«Ol	görenleri	
şat	 edýän	 ýalpyldap	 duran	 sary	 reňkli	
sygyr	bolsun»	diýýär»	diýdi.	
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70.	Olar:	«Sen	biziň	üçin	Perwerdigäriňe	
ýüz	tut!	(Goý),	Ol	bize	onuň	(sygryň)	
nähilidigini	 beýän	 etsin!»	 diýdiler.	
Sebäbi	 biziň	 (göwnümize)	 ol	 sygyr	
(beýlekilere	 hem)	meňzeş	 ýaly	 bolup	
dur.	Alla	halasa,	elbetde,	biz	dogrusyny	
taparys»	diýdiler.	

71.	 (Musa)	 olara:	 «Ol	 (Alla):	 «Ol	
(sygyr)	heniz	(boýuntyryk	dakylyp)	ýer	
sürüp,	ekin	suwaryp	horluk	görmedik,	
hiç	hili	kemçiligi	bolmadyk,	reňkinde	
hiç	 tegmili	 bolmadyk	 bir	 sygyr	
(bolsun)»	 diýýär»	 diýdi.	 Olar:	 «Sen	
şu	 wagt	 hakykaty	 getirdiň	 (aýtdyň)»	
diýdiler	 we	 dessine	 ony	 (tapyp)	
damagyny	çaldylar.	Olar	tasdanam	(ol	
emri)	ýerine	ýetirmän	goýupdylar.	

72.	Siz	(bir	wagt)	bir	adam	öldüripdiňiz,	
(soň	 hem)	 onuň	 (ganhorynyň	 kimdigi)	
barada	 öz	 araňyzda	 düşünişmezlik	
(bolupdy).	 Alla	 siziň	 gizleýän	
zatlaryňyzy	ýüze	çykarar.	

73.	 Biz	 (size):	 «Onuň	 (öldürilen	
sygryň)	 bir	 bölek	 (eti)	 bilen	 ony	
(öldürilen	 adamy)	 uruň»	 diýdik.	 Ine,	
siziň	 akylyňyza	 aýlanmagyňyz	 üçin,	
Alla	ölüleri	şeýdip	direldýär	we	size	öz	
alamatlaryny	(gudratlaryny)	görkezýär.	

Düşündiriş:	Ysraýyl	 ogullaryndan	 iki	 sany	 ýaş	
ýigit	 mirasyna	 eýe	 bolmak	 üçin	 öz	 agalaryny	
(kakalarynyň	 doganyny)	 öldürýärler.	Ganhoryň	
kimdigi	bolsa	näbelli	bolup	galýar.	Bu	hadysany	
Musa	pygambere	ýetirýärler.	Ol	hem	ganhoryň	
kimdigini	bilip	bilmänsoň,	Alla	nyýaz	edip	ýüz	
tutýar.	 Netijede,	 damagy	 çalnan	 ol	 sygryň	 eti	
bilen	 uransoňlar,	 öldürilen	 adam	 direlýär	 we	
özüniň	ganhorynyň	kimdigini	aýdýar.	

74.	Emma	mundan	soň	siziň	kalplaryňyz	
ýene-de	daş	ýaly,	hatda	ondan	hem	has	
beter	 gatylaşdy.	 Takyk,	 käbir	 daşlaryň	
aşagyndan	derýalar	 (çeşmeden)	 gaýnap	
çykýar,	 käbirleriniň	 içinden	 ýarylyp	
suw	çykýar.	Käbir	daşlar	bolsa,	Alladan	
gorkusyna,	 ýere	 togalanyp	düşýär.	Alla	
siziň	edýän	işleriňizden	gapyl	däldir.	

75.	 (Eý,	 möminler!)	 Indi	 olar	 size	
iman	getirer	 öýdüp	pikir	 edýärsiňizmi?	
Olardan	 bir	 topar	 Allanyň	 sözüni	
eşidip,	 oňa	 mazaly	 göz	 ýetirip,	 onuň	
(hakykatdygyny)	 bilseler	 hem	 ony	
üýtgetdiler.	

76.	 (Ikiýüzlüler)	 iman	 getirenler	 bilen	
gabatlaşanlarynda:	 «Biz	 (hem)	 iman	
getirdik»	 diýýärler.	 Öz-özleri	 tenha	
galanlarynda	 bolsa,	 biri-birlerine:	 «Siz	
(näme)	 olara	 Allanyň	 (Töwratda)	 size	
(Muhammediň	 gelmelidigi	 baradaky)	
beýan	eden	(zatlaryny)	Perwerdigäriňiziň	
huzurynda	 ony	 özüňize	 (garşy)	 delil	
getirmekleri	 üçin	 aýdýarsyňyzmy?	
Siz	 bu	 barada	 pikir	 etmeýärsiňizmi?»	
diýýärler.	



13

77.	 Olar	 özleriniň	 ýaşyryn	 we	 äşgär	
edýän	 zatlaryny	 Allanyň	 bilýändigini	
bilmeýärlermi?	

78.	 Olaryň	 arasynda	 kitaby	 (Töwraty)	
bilmeýän	 bisowatlar	 bar.	 Olaryň	
bar	 bilýän	 zatlary	 diňe	 eşiden	 boş	
gürrüňleridir.	Olar	diňe	güman	edýärler.	

79.	Öz	elleri	bilen	kitap	ýazyp,	soň	hem	
ony	 az-owlak	 pula	 satmak	 üçin:	 «Bu	
Alladan	 gelen	 (zat)»	 diýýänlere	 haýp	
bolsun!	 Öz	 elleri	 bilen	 ýazandyklary	
sebäpli,	 olara	 haýp	 bolsun!	 Olara	
gazanan	zatlary	üçin	hem	haýp	bolsun!	

80.	 Olar	 (ysraýyl	 ogullary):	 «Bize	
dowzah	 ody	 diňe	 sanalgy	 gün	 deger»	
diýdiler.	 (Olara):	 «Siz	 näme	 Alladan	
ähti-peýman	aldyňyzmy?	Alla	Öz	 ähti-
peýmanyndan	 hiç	 haçan	 dänmez.	 Ýa-
da	siz	Alla	hakda	bilmeýän	zatlaryňyzy	
aýdýarsyňyzmy?»	diýip	aýt.	

81.	 Ýok!	 Kim	 erbetlik	 etse,	 eden	
erbetligi	 hem	 özüni	 doly	 gurşap	 alsa,	

ine,	şolar	dowzahydyrlar.	Olar	ol	ýerde	
ebedi	galarlar.	

82.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenler	
bolsa,	 ine,	 olar	 jennetidirler.	 Olar	 ol	
ýerde	ebedi	galarlar.	

83.	Biz	(bir	wagt)	ysraýyl	ogullaryndan	
olaryň	diňe	Alla	ybadat	etjekdikleri,	ene-
ata,	ýakyn	dogan-garyndaşa,	ýetimlere,	
misginlere	 ýagşylyk	 etjekdikleri	
barada	 ähti-peýman	 alypdyk.	 (Olara):	
«Ynsanlara	 (diňe)	 ýagşy	 söz	 sözläň,	
namazy	 doly	 berjaý	 ediň,	 zekat	 beriň»	
diýip	 emir	 edipdik.	 Soň,	 diňe	 az	
sanlyňyzdan	 galanyňyz,	 (bu	 wadadan)	
ýüz	öwrüp,	dändiňiz.	
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84.	 (Eý,	 ysraýyl	 ogullary!)	 Biz	
sizden	 biri-biriňiziň	 ganlaryňyzy	
dökmejekdigiňiz,	 biri-biriňizi	
ýurtlaryňyzdan	 çykarmajakdygyňyz	
barada	(hem)	ähti-peýman	alypdyk.	Soň	
siz	ähli	zady	görüp	kabul	etdiňiz.	

85.	 Soň	 siz	 (beren	 sözüňizden	 dänip)	
biri-biriňizi	 öldürdiňiz,	 öz	 içiňizden	
bir	 topary	 ýurtlaryndan	 (kowup)	
çykardyňyz.	 Olara	 garşy	 günäde	 we	
duşmançylykda	 biri-biriňize	 ýardam	
berdiňiz.	 Olary	 (ýurtlaryndan)	
çykarmak	 size	 haram	 bolsa-da,	 (siz	
olary	hem	ýurtlaryndan	çykarýarsyňyz,	
hem-de	 başgalaryň	 eline)	 ýesir	 bolup	
size	 gelenlerinde	 töleg	 töläp,	 olary	
halas	 edýärsiňiz.	Ýa-da	 siz	 kitabyň	bir	

bölegine	 ynanyp,	 bir	 bölegini	 inkär	
edýärsiňizmi?	Siziň	içiňizden	kim	beýle	
edýän	 bolsa,	 (onuň)	 jezasy	 bu	 dünýä	
ýaşaýşynda	 ryswalykdyr.	 Kyýamat	
gününde	bolsa,	olar	iň	agyr	azaba	duçar	
bolarlar.	Alla	 siziň	 edýän	 işleriňizden	
gapyl	däldir.	

86.	 Olar	 ahyretiň	 deregine	 bu	 dünýä	
ýaşaýşyny	satyn	alanlardyr.	(Şonuň	üçin	
hem)	 olaryň	 azaby	 ýeňilleşdirilmez,	
olara	kömek	hem	edilmez.	

87.	Takyk,	Biz	Musa	kitaby	(Töwraty)	
berdik	 we	 ondan	 soň	 hem	 yzly-yzyna	
pygamber	 iberdik.	 Merýem	 ogly	 Isa	
äşgär	deliller	berdik	we	ony	Mukaddes	
Ruh	(Jebraýyl)	bilen	goldadyk.	(Emma)	
näwagt	 pygamber	 siziň	 göwnüňiziň	
halamaýan	 zadyny	 getirse	 (welin),	
tekepbirlik	 etdiňiz.	 Siz	 (özüňize	
iberilen	 pygamberleriň)	 käbirini	
ýalançy	 hasapladyňyz,	 käbirini	 bolsa	
öldürdiňiz.	

88.	 (Olar):	 «Biziň	 kalplarymyz	
möhürlenen»	 diýdiler.	 Ýok!	 Olaryň	
küpürleri	 sebäpli,	Alla	 olary	 näletledi.	
(Şonuň	 üçin	 hem)	 olaryň	 (içinde)	
ynanýanlary	azdyr.	
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89.	 Bes,	 Alla	 tarapyndan	 olara	 öz	
ýanlaryndakyny	 (Töwraty)	 tassyklaýan	
kitap	 (Kuran)	 geldi.	 Olar	 öň	 kapyrlara	
(butparazlara)	 garşy	 (söweşde)	 onuň	
(ahyrzaman	pygamberi	we	Kuran)	bilen	
ýeňiş	(kömek)	soraýardylar.	Olara	bilýän	
zatlary	 (pygamber	we	Kuran)	 gelensoň	
(welin),	 ony	 inkär	 etdiler.	 (Şonuň	 üçin	
hem)	kapyrlara	Allanyň	näleti	bolsun!	

Düşündiriş:	 Ysraýyl	 ogullary	 ahyrzaman	
pygamberiniň	 geljekdigini	 özlerine	 inderilen	
Töwratdan	 bilýärdiler.	 Hatda	 oňa	 garaşyp	
ýördüler.	Emma	ol	pygamber	özlerinden	däl-de,	
araplardan	dörände	bolsa	ony	inkär	edýärler.	

90.	Allanyň	 Öz	 bendelerinden	 islänine	
Öz	 pazly-kereminden	 (pygamberlik)	
iberýändigine	 görip	 bolup,	 Allanyň	
inderen	 zadyny	 (Kurany)	 inkär	 edip,	
(deregine)	özlerini	satan	zatlary	(küpür)
nähili	 erbet	 zatdyr.	 (Şonuň	 üçin	 hem)	
olar	(Allanyň)	gazabyna	duçar	boldular.	
Kapyrlar	üçin	ryswa	ediji	azap	bardyr.	

91.	 Olara:	 «Allanyň	 inderenine	
(Kurana)	 iman	 getiriň»	 diýlende,	 olar:	
«Biz	 özümize	 inderilene	 (Töwrata)	
ynanýarys»	diýdiler	we	ondan	 soňkyny	
inkär	 etdiler.	 (Aslynda)	 ol	 (Kuran)	
özleriniň	 ýanlaryndakyny	 (Töwraty)	
tassyklaýan	 hak	 (kitapdyr).	 (Olara):	
«Eger	siz	ynanýan	bolsaňyz,	onda	näme	
üçin	mundan	öň	Allanyň	pygamberlerini	
öldürýärdiňiz?»	diýip	aýt.

92.	 Kasam	 bolsun!	 Musa	 size	 äşgär	
deliller	 bilen	 gelipdi.	 Siz	 ondan	 soň	
göläni	 (hudaý)	 edinip,	 özüňize	 zulum	
etdiňiz.	

93.	 Biz	 Tur	 dagyny	 siziň	 üstüňize	
galdyryp,	 (onuň	 eteginde)	 sizden	 ähti-
peýman	 alyp:	 «Size	 beren	 zadymyza	
mäkäm	 ýapyşyň	 we	 gulak	 asyň!»	
diýipdik.	 Olar:	 «Eşitdik	 we	 asy	 bolduk	
(boýun	 bolmadyk)»	 diýdiler.	 Inkär	
edendikleri	 sebäpli,	 olaryň	 kalplaryna	
gölä	bolan	meýil	guýuldy.	Olara:	«Eger	
siz	 ynanýan	 bolsaňyz,	 imanyňyz	 size	
nähili	 erbet	 zatlary	 emir	 edýär?»	 diýip	
aýt.



16

94.	Eger	ahyret	ýurdy	Allanyň	ýanynda	
(beýleki)	 ynsanlara	 däl-de,	 (diňe)	 size	
mahsus	 (degişli)	 bolsa,	 eger	 siz	 hem	
dogruçyl	 bolsaňyz,	 (hany	 onda)	 ölümi	
arzuw	ediň-dä?!»	diýip	aýt.

95.	 (Emma)	 olar	 öz	 elleri	 bilen	 eden	
etmişleri	 zerarly	 hiç	 haçan	 ony	 (ölümi)	
arzuw	 edip	 bilmezler.	 Alla	 zalymlary	
gowy	tanaýandyr.	

96.	(Eý,	Muhammet!)	Kasam	bolsun!	Sen	
ynsanlaryň	 içinde	 ýaşaýşa	 (Alla)	 şärik	
goşýanlardan-da	 has	 beter	 höweslileriň	
olardygyny	(ýahudylardygyny)	görersiň!	
Olaryň	her	haýsy:	«Käşgä,	müň	ýyl	ömür	
sürsedik»	 diýip	 arzuw	 ederler.	 Ýöne	
uzyn	 ömür	 sürmek	 hiç	 kimden	 azaby	
daşlaşdyryp	 (halas	 edip)	 bilmez.	 Alla	

olaryň	edýän	işlerini	görüp	durandyr.	

97.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Kim	
Jebraýyla	duşman	bolsa,	(bilip	goýsun)!	
Takyk,	 Allanyň	 rugsady	 bilen	 özünden	
öňki	 kitaplary	 tassyklaýjy,	 möminlere	
dogry	ýol	 görkeziji	we	hoş	habar	 beriji	
bolan	 ony	 (Kurany)	 seniň	 kalbyňa	 Ol	
inderendir)»	diýip	aýt.	

Düşündiriş:	 Ysraýyl	 ogullaryndan	 bir	 ruhany	
pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalamdan:	
«Saňa	 Kuranyň	 bu	 sözlerini	 kim	 getirýär?»	
diýip	 soranda,	 ol:	 «Jebraýyl	 perişde»	 diýip	
jogap	 berýär.	 Onda	 ýaňky	 ruhany:	 «Jebraýyl	
biziň	 duşmanymyzdyr.	 Başgasy	 getirsedi,	 saňa	
iman	 getirerdik»	 diýýär.	 Bu	 wakadan	 soň	 hem	
aşakdaky	aýat	inýär.	

98.	 Kim	 Alla,	 Onuň	 perişdelerine,	
pygamberlerine,	Jebraýyla	we	Mikaýyla	
duşman	 bolsa,	 (bilip	 goýsun),	 Alla	
(beýle)	kapyrlaryň	duşmanydyr.	

99.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 saňa	 äşgär	
aýatlary	 inderdik.	 Olary	 diňe	 (ýoldan	
çykan)	pasyklar	inkär	ederler.	

100.	Olar	eger	bir	ähti-peýman	etseler,	her	
gezek	hem	özlerinden	bir	 topar	 ol	 ähti-
peýmany	bozmaýarmy?	Olaryň	aglabasy	
(hatda	Töwrata	hem)	ynanmaýarlar.	

101.	 Olara	 Alla	 tarapyndan	
ýanlaryndakyny	 (Töwraty)	 tassyklaýan	
bir	 ilçi	 gelende,	 özlerine	 kitap	
berlenlerden	 bir	 topar,	 göýä,	 hiç	 zat	
bilmeýän	 ýaly	 bolup,	Allanyň	 kitabyny	
yzlaryna	taşladylar	(oňa	amal	etmediler).	
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102.	 Olar	 (ýahudylar)	 Süleýmanyň	
hökümdarlyk	 (döwründe)	 şeýtanlaryň	
okap	beren	zatlaryna	(jadylaryna)	 tabyn	
boldular.	 Süleýman	 (hiç	 haçan	 jady	
edip)	 kapyr	 bolmady.	 Emma	 şeýtanlar	
(ynsanlara)	jadygöýligi	hem-de	Harut	we	
Marut	(atly	iki	perişdä)	Babylda	inderilen	
zady	 öwredip,	 kapyr	 boldular.	 Emma	
olaryň	(Harut	we	Marut)	ikisi:	«Biz	diňe	
synag	üçin	iberildik,	siz	(ýalňyş	ynanyp)	
kapyr	 bolmaň!»	 diýmezden,	 (jady	
ylmyny)	hiç	kime	öwretmeýärdiler.	Olar	
(jadygöýler)	 olaryň	 ikisinden	 är-aýalyň	
arasyny	 açýan	 zady	 öwrendiler.	 Emma	
olar	(jadygöýler)	Alladan	bidin	ol	(jady)	
bilen	 hiç	 kime	 zyýan	 berip	 bilmezler.	
Olar	 özlerine	 peýdasy	 bolmadyk,	 diňe	
zyýany	 bolan	 zatlary	 öwrenýärdiler.	
Kasam	bolsun!	Olar	ony	(jadyny)	satyn	
alanyň	ahyretden	nesibesiniň	ýokdugyny	
bilýärdiler.	Özlerine	 derek	 satan	 zatlary	
nähili	erbet	zatdyr!	Eger	(olar)	muňa	göz	
ýetirsediler,	(beýle	etmezdiler)!	

Düşündiriş:	Allanyň	emri	bilen	Harut	we	Marut	
atly	 iki	 perişde	 ynsan	 keşbinde	 jadygöýligiň	
giňden	 ýaýran	 ýeri	 bolan	 Babyl	 şäherine	
iberilýärler.	 Bu	 perişdeler	 hem	 adamlara	
jadygöýligiň	 erbetligi	 barada	 wagyz-nesihat	
edipdirler.	 Emma	 Allanyň	 hikmeti	 bilen	 olara	
käbir	 zatlary	 hem	 öwredipdirler.	 Şeýle-de	
ýahudylar	 Süleýman	 pygamberi	 Allanyň	 ilçisi	
däl-de,	bir	jadygöý	hasaplapdyrlar.	

103.	Eger	olar	(ýahudylar)	iman	getirip,	
(özlerini	 erbet	 işlerden)	 saklasalardy,	
elbetde,	 Alla	 tarapyndan	 (beriljek)	
az	 sogap	 hem	 (olar	 üçin)	 has	 haýyrly	
bolardy.	Eger	(olar)	muňa	göz	ýetirsediler	
(iman	getirerdiler)!	

104.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	
«Ragynä»	 diýmäň,	 «Unzurnä»	 diýiň	
we	 (aýdylanlara)	 gulak	 asyň!	 (Elbetde)	
kapyrlara	jebir-jepaly	azap	bardyr.	

Düşündiriş:	 Pygamberimiz	 musulmanlara	
wagyz-nesihat	 edende,	 olar:	 «Eý	 Allanyň	
ilçisi!	 Biziň	 gowy	 düşünmegimiz	 üçin	 tagapyl	

ediň!»	 manysynda	 pygamberimize	 «Ragynä»	
diýýärdiler.	 Bu	 sözüň	 ýahudylaryň	 dilinde	
sögünç	 manysy	 bardy.	 Olar	 pygamberimize	 öz	
dillerindäki	erbet	manyny	göz	öňünde	tutup,	bu	
söz	bilen	ýüzlenip	başladylar.	Munuň	netijesinde	
hem	 musulmanlara:	 «Ragynä»	 diýmäň,	 oňa	
derek	 şol	 manyny	 aňladýan	 «Unzurnä»	 diýiň»	
diýlip	aýdyldy.	
 
105.	 (Eý,	 iman	 getirenler!)	 Ähli-
kitapdan	 bolan	 kapyrlaryň	 we	
(Alla)	 şärik	 goşýanlaryň	 (hiç	 haýsy)	
Perwerdigäriňizden	 size	 bir	 haýyr	
(wahyý)	 inderilmegini	 islemezler.	 Alla	
Öz	rahmetini	islänine	degişli	eder	(berer).	
Alla	uly	pazly-kereme	eýedir.

Düşündiriş:	 Ähli-kitap	 –	 özlerine	 asmandan	
kitap	 iberilen	 kapyrlar.	 Kurany	 Kerimde	 ähli	
kitap	 diýlende	 ýahudylar	 we	 nasranylar	 göz	
öňünde	tutulýar.	
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106.	 Biz	 (eger)	 bir	 aýatyň	 (hökümini)	
ýatyrsak	 ýa-da	 ony	 unutdyrsak,	 (onuň	
deregine)	 ondan	 has	 haýyrlysyny	 ýa-
da	oňa	meňzeşini	getireris.	Eýsem,	sen	
Allanyň	ähli	zada	güýjüniň	ýetýändigini	
bilmediňmi?

Düşündiriş:	 Kurany	 Kerimde	 käbir	 aýatlar	
inderilenden	 gysga	 wagt	 geçenden	 soň	
unutdyrylýar.	 Sahabalar	 bir	 gije	 bir	 süräni	
okamakçy	 bolýarlar.	 Emma	 başyndaky	
«Bismilläden»	 başga	 hiç	 zat	 ýatlaryna	
düşmändir.	 Olar	 bu	 ýagdaýyň	 sebäbini	 sorap,	
pygamberimize	 ýüz	 tutanlarynda,	 ol:	 «Ol	 süre	
sözleri	we	hökümleri	bilen	aradan	aýrylandyr»	
diýip	jogap	berýär.	

107.	 Eýsem,	 sen	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
mülküniň	 (eýeçiliginiň)	 hakykatdan	
hem	 Allanyňkydygyny,	 size	 Alladan	

başga	 hiç	 bir	 dostuň	 we	 kömekçiniň	
ýokdugyny	bilmediňmi?	

108.	 (Eý,	 iman	 getirenler!)	 Ya-da	 siz	
hem,	öň	 (ymmatynyň)	Musadan	sorag-
sowal	 edişi	 ýaly,	 pygamberiňizden	
sorag-sowal	 etmekçi	 bolýarsyňyzmy?	
Kim	 imanyny	 küpür	 bilen	 çalyşsa,	
takyk,	ol	ýoluň	dogrusyndan	azaşar.	

109.	 Ähli-kitabyň	 (ýahudylaryň	
we	 nasranylaryň)	 köpüsi	 özlerine	
hak	 äşgär	 edilensoň,	 özleriniň	
nebisleriniň	 bahyllyklary	 sebäpli,	
iman	getireniňizden	 soň	 sizi	kapyrlyga	
döndermek	 islediler.	 Siz,	 tä	 Allanyň	
emirleri	 (hökümleri)	 gelýänçä,	 olary	
bagyşlaň,	 geçirimlilik	 ediň!	 Takyk,	
Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

110.	 Siz	 namazy	 berjaý	 ediň	we	 zekat	
beriň!	Özüňiz	üçin	öňünden	näme	haýyr	
(iberseňiz),	 onuň	 (sogabyny)	 Allanyň	
ýanynda	 taparsyňyz.	 Takyk,	Alla	 siziň	
edýän	işleriňizi	görüp	durandyr.	

111.	 Olar	 (ähli-kitap):	 «Jennete	
ýahudylardan	 we	 nasranylardan	 başga	
hiç	 kim	 girmez»	 diýdiler.	 Bu	 olaryň	
ham-hyýallarydyr.	 (Olara):	 «Eger	 siz	
dogruçyl	 bolsaňyz,	 (bu	 meselede)	
deliliňizi	getiriň!»	diýip	aýt.	

112.	Ýok!	Kim	ýüzüni	Alla	öwrüp	(Onuň	
razyçylygy	 üçin)	 haýyr-sahawat	 etse,	
Perwerdigäriniň	 ýanynda	 onuň	 sylagy	
bardyr.	 Olara	 gorky-howp	 ýokdur	 we	
olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	
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113.	 Ýahudylar:	 «Nasranylar	 (dogry	
bolan)	hiç	zatda	(dinde)	däldir»	diýdiler.	
Nasranylar	 bolsa:	 «Ýahudylar	 (dogry	
bolan)	hiç	zatda	(dinde)	däldir»	diýdiler.	
(Ýogsa)	 olar	 kitap	 (Töwrat	 we	 Injil)	
okaýarlar.	 (Kitaby	 okap)	 bilmeýänler	
hem	 (özaralarynda)	 olaryň	 sözlerini	
aýdýarlar.	 Bes,	 Alla	 olaryň	 çaprazlyga	
düşen	 bu	 ýagdaýlary	 hakda	 kyýamat	
gününde	höküm	berer.	

114.	 Allanyň	 metjitlerinde	 Onuň	
(Allanyň)	 adynyň	 agzalmagyna	 päsgel	
bolýan	 we	 olary	 ýykmak	 üçin	 tagalla	
edýän	 (kişiden)	 has	 zalym	 kim	 bolup	
biler?	 Olar	 ol	 ýerlere	 (metjitlere)	 diňe	
gorky	 bilen	 girip	 bilerler.	 Olara	 bu	
dünýäde	 ryswalyk,	 ahyretde	 bolsa	 uly	
azap	bardyr.	

115.	 Gündogar-da	 Allanyňkydyr,	
Günbatar-da.	Siz	haýsy	tarapa	öwrülseňiz	
hem	Allanyň	ýüzi	(razylygy)	şol	ýerdedir.	
Takyk,	Allanyň	(rahmeti)	giňdir	we	(ähli	
zady)	bilýändir.	

116.	Olar:	«Alla	perzent	edindi»	diýdiler.	
(Alla)	 Özüni	 ähli	 kemçiliklerden	 päk	
edendir.	 Elbetde,	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	ähli	zat	Onuňkydyr.	Ähli	zat	Oňa	
tabyndyr.	

Düşündiriş:	 Ýahudylar	 «Uzeýr	 pygamber	
Allanyň	 ogludyr»,	 nasranylar	 bolsa	 «Isa	
pygamber	 Allanyň	 ogludyr»,	 butparazlar	 hem	
«Perişdeler	 Allanyň	 gyzlarydyr»	 diýdiler.	 Bu	
aýatda	bular	inkär	edilýär.	

117.	 (Ol)	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	 ýokdan	
bar	edijisidir.	Ol	bir	işiň	amala	aşmagyny	
islese,	oňa	«Bol!»	diýer.	Ol	(hem)	dessine	
(peýda)	bolar.	

118.	 (Hakykaty)	 bilmeýänler:	 «Alla	
biziň	bilen	gepleşsedi	ýa-da	bize	(seniň	
pygamberligiňi	 tassyklaýan)	 bir	 aýat	
(mugjyza)	 gelsedi»	 diýdiler.	 Bulardan	
öňküler	 hem	 bularyňky	 ýaly	 sözleri	
aýtdylar.	 Olaryň	 (kejirlikde)	 kalplary	
(düşünjeleri)	 biri-birine	 meňzeşdir.	
Elbetde,	 Biz	 anyk	 ynanmak	 isleýänler	
üçin	aýatlary	doly	beýan	etdik.	

119.	Takyk,	Biz	seni	Hak	(Kuran)	bilen	
buşlaýjy	 we	 duýduryjy	 edip	 iberdik.	
Dowzahylar	 (näme)	 üçin	 (ynanmady	
diýlip)	senden	(hasap)	soralmaz.
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120.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ýahudylar	 we	
nasranylar,	 tä	 sen	 özleriniň	 dinlerine	
boýun	bolýançaň,	senden	razy	bolmazlar.	
(Olara):	«Iň	dogry	ýol,	Allanyň	ýoludyr»	
diýip	aýt.	Eger	sen	özüňe	gelen	ylymdan	
(wahydan)	 soň	 olaryň	 arzuw-isleglerine	
(dinlerine)	 tabyn	 bolsaň,	 saňa	 Alla	
tarapyndan	 dost	 hem,	 kömekçi	 hem	
ýokdur!	

121.	Özlerine	kitap	berlenler	ony	(kitaby)	
okalyşyna	 görä	 dogry	 okaýarlar.	 Ine,	
olar	oňa	(kitaba)	iman	getirenlerdir.	Ony	
inkär	edenler	bolsa	zyýan	çekenleriň	hut	
özleridir.	

122.	Siz	Meniň	size	beren	nygmatlarymy	
we	sizi	(Musanyň	döwründe)	bütin	äleme	

üstün	eden	(wagtlarymy)	ýatlaň!

123.	 Siz	 hiç	 kimiň	 başga	 birine	 derek	
töleg	töläp	bilmeýän,	hiç	kimden	şepagat	
(kömek)	 kabul	 edilmeýän,	 hiç	 kimden	
fidýe	 (töleg	 puly)	 alynmaýan	 we	 hiç	
kime	(hiç	hili)	ýardam	edilmeýän	günden	
gorkuň!

124.	 Perwerdigäri	 Ybraýymy	 käbir	
sözler	bilen	synap	görüpdi.	Ol	hem	olary	
doly	ýerine	ýetirende	 (Alla	 oňa):	 «Men	
seni	 ynsanlara	 baştutan	 etjek»	 diýdi.	
(Ybraýym):	 «Meniň	 neslimden	 (hem	
baştutan	et)»	diýdi.	(Alla):	«Meniň	(bu)	
ähti-peýmanym	 zalymlara	 gowuşmaz	
(olara	söz	bermerin)»	diýdi.	

125.	 Biz	 ol	 (mukaddes)	 öýi	 (Käbäni)	
ynsanlara	 jemlenme	 (sogap	 gazanma)	
we	 howpsuz	 (asuda)	 ýer	 edipdik.	 Siz	
Ybraýymyň	 makamyndan	 (özüňize)	
namaz	 ýeri	 ediniň!	 Ybraýyma	 we	
Ysmaýyla	hem:	«Meniň	öýümi	(Käbäni)	
togap,	 yzygiderli	 ybadat,	 rukug,	 sežde	
etjekler	 (namaz	 okajaklar)	 üçin	 päk	
tutuň!»	diýip	wesýet	etdik.	

Düşündiriş:	«Makamy	Ybraýym»	sözi	«Ybraýym	
pygamberiň	duran	ýeri»	diýen	manyny	aňladýar.	
Ybraýym	 pygamberiň	 Käbäni	 bina	 edende,	
üstüne	çykan	we	aýagynyň	yzy	galan	daş.	Ol	ýer	
şu	wagt	Käbäniň	daşynda	ýarym	aýlanyp	duran	
daşdan	ybarat.	Ol	ýer	öň	Käbäniň	çäginde	eken.	
Ýöne	 Käbe	 soň	 täzeden	 bina	 edilende,	 ol	 ýer	
Käbäniň	daşynda	galýar.	

126.	 (Şonda)	 Ybraýym:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Bu	 şäheri	 asuda	
eýle!	 Onuň	 ýaşaýjylaryndan	 Alla	
we	 ahyret	 gününe	 iman	 getirenlere	
(dürli)	 miwelerden	 rysgal	 edip	 ber»	
diýipdi.	 (Alla	 oňa):	 «Inkär	 edeni	 hem	
(dünýä	 lezzetlerinden)	 az	 salymlyk	
peýdalandyryp,	 soň	 ony	 ot	 (dowzah)	
azabyna	duçar	ederin.	Ol	baryljak	nähili	
erbetdir»	diýdi.	
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127.	 Ybraýym	 (ogly)	 Ysmaýyl	 bilen	
öýüň	 (Käbäniň)	 düýbüni	 tutup,	 (şeýle	
dileg	 etdiler):	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	
Bizden	(bu	amalymyzy)	kabul	et!	Takyk,	
Sen	(ähli	zady)	eşidýänsiň,	bilýänsiň.	

128.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bizi	
Özüňe	 tabyn	 bolanlardan	 eýle!	
Biziň	 neslimizden	 hem	 Özüňe	 tabyn	
bolan	 ymmat	 (ýetişdir)!	 Bize	 (haj)	
ybadatlarymyzyň	 (ýollaryny)	 görkez	
we	 biziň	 (eden)	 tobalarymyzy	 kabul	
et!	Takyk,	 Sen	 tobalary	 kabul	 edijisiň,	
Rehim-şepagatlysyň!	

129.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Olaryň	
arasyndan	 Seniň	 aýatlaryňy	 olara	
okap	 berjek,	 olara	 kitaby	 we	 hikmeti	
öwretjek,	 olary	 (nädogry	 ynançlardan	
we	ýaramaz	häsiýetlerden)	päk	(tutjak)	
bir	pygamber	iber!	Takyk,	sen	Gudraty	
güýçlüsiň,	hikmete	eýesiň!».	

130.	Ybraýymyň	dininden	özlerini	pese	
düşürenlerden	 başga	 kim	 ýüz	 öwrüp	
biler?!	Kasam	bolsun!	Biz	bu	dünýäde	
ony	 saýladyk	 we	 ahyretde	 hem	 ol,	
elbetde,	ýagşylardan	bolar.	

131.	 Perwerdigäri	 oňa:	 «Boýun	 bol!»	
diýende	ol:	«Älemleriň	Perwerdigärine	
boýun	boldum»	diýipdi.	

132.	Ybraýym	muny	öz	ogullaryna	(hem)	
wesýet	etdi.	Ýakup	(hem	perzentlerine):	
«Eý,	ogullarym!	Takyk,	Alla	siziň	üçin	
bu	dini	(Allanyň	birligini)	saýlady.	Bes,	

siz	diňe	musulman	ýagdaýda	jan	beriň!»	
diýdi.	

133.	(Eý,	ýahudylar!)	Ýa-da	siz	Ýakuba	
ölüm	 gelende	 onuň	 ýanyndamydyňyz?	
Ol	 öz	 ogullaryna:	 «Siz	 menden	 soň	
nämä	ybadat	etjek?»	diýende	olar:	«Biz	
seniň	 we	 ata-babalaryň	 Ybraýymyň,	
Ysmaýylyň	 we	 Yshagyň	 Hudaýyna	
ybadat	 ederis.	 (Ol)	 ýeke-täk	Hudaýdyr	
(Alladyr).	 Biz	 Oňa	 boýun	 bolduk»	
diýdiler.	

134.	 Olar	 öň	 ýaşap	 geçen	 bir	
ymmatdylar.	 Olaryň	 gazanan	 zatlary	
özlerinedir,	 siziň	 gazanan	 zatlaryňyz	
siziň	özüňizedir.	Olaryň	eden	işleri	üçin	
sizden	(hasap)	soralmaz.	
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 135.	Olar	 (ähli-kitap):	«Ýahudy	ýa-da	
nasrany	boluň,	dogry	ýoly	 taparsyňyz»	
diýdiler.	 (Olara):	«Ýok,	biz	hanyf	 (hak	
din)	 bolan	Ybraýymyň	dinine	 (uýduk).	
Ol	Alla	 şärik	 goşanlardan	 däldi»	 diýip	
aýt.	

136.	 (Eý,	 möminler!)	 Olara:	 «Biz	
Alla	 we	 bize	 inderilene,	 Ybraýyma,	
Ysmaýyla,	 Yshaga,	 Ýakuba	 we	 onuň	
neberesine	 inderilene,	 Musa	 we	
Isa	 berlene,	 özleriniň	 Perwerdigäri	
tarapyndan	 (beýleki)	 pygamberlere	
berlenlere	 iman	 getirdik.	 Biz	 olaryň	
hiç	 haýsyny	 aýra	 tutmaýarys.	 Biz	Oňa	
(Alla)	tabyn	bolduk!»	diýiň.	

137.	Eger	olar	hem	siziň	Oňa	(Alla)	iman	

getirişiňiz	 ýaly	 iman	 getirseler,	 onda	
dogry	ýoly	taparlar.	Eger	ýüz	öwürseler,	
takyk,	 onda	 olar	 düşünişmezlige	 duçar	
bolarlar.	Olara	garşy	saňa	Alla	ýeter.	Ol	
(ähli	zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

138.	 Olara:	 «Biz	Allanyň	 (bize	 beren)	
reňkine	(dinine)	boýandyk.	Alladan	has	
gowy	 kim	 reňk	 berip	 biler?!	 Biz	 diňe	
Oňa	gulluk	edýäris»	diýiň!	

139.	 Olara:	 «Siz	 biziň	 hem	
Perwerdigärimiz,	 siziň	 hem	
Perwerdigäriňiz	 bolan	 Alla	 hakda	
biziň	 bilen	 jedelleşýärsiňizmi?	 Biziň	
amallarymyz	bizedir,	siziň	amallaryňyz	
sizedir.	 Biz	 Oňa	 yhlas	 bilen	 (amal	
edýäris)»	diýip	aýt.	

140.	 Ýa-da	 siz	 hakykatdan	 hem	
Ybraýymyň,	 Ysmaýylyň,	 Yshagyň,	
Ýakubyň	 we	 onuň	 neberesiniň	
ýahudy	 ýa-da	 nasrany	 bolandyklaryny	
aýdýarsyňyzmy?	(Olara)	aýt:	«(Allanyň	
dinini)	 siz	 has	 gowy	 bilýärsiňizmi	
ýa-da	 Alla	 (has	 gowy	 bilýärmi)?	
Alla	 tarapyndan	 özüne	 (habar	 berlen)	
şaýatlygy	 gizleýänden	 has	 zalym	 kim	
bolup	biler?	Alla	siziň	edýän	işleriňizden	
gapyl	däldir.	

141.	 Olar	 öň	 ýaşap	 geçen	 bir	
ymmatdylar.	 Olaryň	 gazanan	 zatlary	
özlerinedir,	 siziň	 gazanan	 zatlaryňyz	
siziň	özüňizedir.	Olaryň	eden	işleri	üçin	
sizden	(hasap)	soralmaz.	
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142.	 Ynsanlardan	 (käbir)	 bolgusyzlar:	
«Olary	 ýönelýän	 kyblalaryndan	 öwren	
zat	näme?»	diýerler.	(Olara):	«Gündogar-
da,	 Günbatar-da	 Allanyňkydyr.	 Ol	 öz	
islänini	 dogry	 ýola	 gönükdirer»	 diýip	
aýt.	

Düşündiriş:	 Musulmanlar	 ilkibaşda	 Medinede	
Kudusa	 bakyp	 namaza	 durýardylar.	 Şonda	
ýahudylar:	«Muhammede	kyblanyň	nirededigini	
biz	 görkezdik»	 diýip	 öwünýärdiler.	 Soň	
Alladan	musulmanlara	 namazda	ýüzlerini	Käbä	
öwürmekleri	barada	emir	gelýär.	Bu	ýagdaýdan	
soň	 hem	 olar	 ýene-de	 öz	 aralarynda	 bolgusyz	
gürrüňleri	edip	başlaýarlar.	

143.	(Eý,	Muhammet	ymmaty!)	Şeýdip,	
Biz	 siziň	 (kyýamatda)	 ynsanlara	 şaýat	
bolmagyňyz,	 bu	 pygamberiň	 hem	 size	
şaýat	 bolmagy	 üçin	 sizi	 orta	 ýolda	
(adalatly)	bolan	bir	ymmat	etdik.	Seniň	
(öňden	bäri	ýönelmegi	arzuw	edip	ýören)	
öňki	ýönelýän	kyblaňy	(Käbäni)	Biz	diňe	
pygambere	 tabyn	 bolanlary	 iki	 ökjesi	
bilen	yza	tesjeklerden	(tapawutlandyryp)	
bilmegimiz	 üçin	 (kybla)	 etdik.	 Bu	
Allanyň	 dogry	 ýola	 gönükdirenlerinden	
beýlekiler	 üçin	 uly	 (agyr)	 işdir.	 Alla	
siziň	 imanyňyzy	puja	çykarmaz.	Takyk,	
Alla	 ynsanlara	 Mähirlidir,	 Rehim-
şepagatlydyr.	
 
Düşündiriş:	 Kyýamat	 gününde	 ähli	
ymmatlar	 pygamberleriniň	 özlerine	 hakykaty	
getirendiklerini	inkär	ederler.	Alla	hem	hakykaty	
ýetirendikleri	barada	pygamberlerden	delil	talap	
eder.	Şonda	Muhammet	ymmatyny	getirerler.	Olar	
hem	ähli	pygamberleriň	öz	ymmatlaryna	hakykaty	
ýetirendiklerine	 güwä	 geçerler.	 Olardan:	 «Siz	
muny	 nireden	 bilýärsiňiz?»	 diýlip	 soralar.	 Olar	
hem:	«Kurandan	we	Allanyň	ilçisinden»	diýerler.	
Soň	Allanyň	ilçisi	Muhammedi	getirerler,	ol	hem	
bularyň	hakykatdygyny	tassyklar.	

144.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 seniň	
(habara	 garaşyp)	 ýüzüňi	 asmana	
öwürýäniňi	 görýäris.	 Biz	 seni	 öz	 razy	
boljak	 kyblaňa	 hökman	 öwreris.	 Bes,	
sen	 (namazda)	 ýüzüňi	 Mesjidi-Harama	
(Käbä)	 tarap	 öwür!	 (Eý,	musulmanlar!)	
Siz	 nirede	 bolsaňyz	 hem	 (namazda)	
ýüzüňizi	 oňa	 (Käbä)	 tarap	 öwrüň!	

Takyk,	 kitap	 berlenler	 onuň	 (kyblanyň	
Käbä	 tarap	 üýtgedilmeginiň)	 özleriniň	
Perwerdigärinden	 (gelen)	 hakykatdygyny,	
elbetde,	(gowy)	bilýärler.	Alla	olaryň	edýän	
işlerinden	gapyl	däldir.	

Düşündiriş:	 Mesjidi-Haram	 –	 Käbäniň	 Kurany	
Kerimdäki	 ady	 bolup,	 bu	 ýerdäki	 haram	 sözi	
«mukaddes,	keramatly,	hormatly,	çäklerinde	gadagan	
işleri	etmek	haram	bolan»	manylaryny	aňladýar.	

145.	 Kasam	 bolsun!	 Sen	 kitap	 berlenlere	
islendik	 görnüş	 aýat	 (delil)	 getirseň	 hem,	
olar	 seniň	 kyblaňa	 tabyn	 bolmazlar.	 Sen	
hem	 olaryň	 kyblasyna	 tabyn	 bolmarsyň.	
Olar	 hem	 biri-birleriniň	 kyblasyna	 tabyn	
bolmazlar.	Kasam	bolsun!	Eger	 sen	özüňe	
ylym	 (wahyý)	 gelenden	 soň,	 olaryň	 isleg-
arzuwlaryna	 tabyn	 bolsaň,	 onda	 elbetde,	
sen	(özüňe)	zulum	edenlerden	bolarsyň.	



24

146.	 Özlerine	 kitap	 berenlerimiz	 ony	
(pygamberi)	öz	ogullaryny	bilişleri	ýaly	
tanaýarlar.	Hatda	 olaryň	 käbiri	 bilseler	
hem,	hakykaty	gizleýärler.	

147.	 Bu	 hakykat	 Perwerdigäriňden	
gelendir.	 (Şonuň	 üçin)	 sen	 güman	
edijilerden	bolma!	

148.	 Her	 bir	 (ymmatyň)	 özüniň	
ýönelýän	 tarapy	 (kyblasy)	 bardyr.	
Bes	 (eý,	 möminler!)	 Siz	 haýyr	 işlerde	
ýaryşyň!	Siz	nirede	bolsaňyz	hem,	Alla	
siziň	hemmäňizi	bir	ýere	jemlär.	Takyk,	
Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

149.	 Nireden	 (ýola)	 çyksaň	 hem,	
(namazda)	 ýüzüňi	 Mesjidi-Harama	

(Käbä)	tarap	öwür!	Bu	Perwerdigäriňden	
saňa	gelen	hakykatdyr.	Alla	siziň	edýän	
işleriňizden	gapyl	däldir.	

150.	 (Eý,	Muhammet!)	 Nireden	 (ýola)	
çyksaň	hem,	(namazda)	ýüzüňi	Mesjidi-
Harama	 (Käbä)	 tarap	 öwür!	 (Eý,	
möminler!)	 (Siz)	nirede	bolsaňyz	hem,	
ýüzüňizi	oňa	(Käbä)	tarap	öwrüň!	Goý,	
ynsanlaryň	 arasyndaky	 zalymlardan	
galanlar	 üçin	 (siziň	 garşyňyza)	 delil	
bolmasyn.	Siziň	dogry	ýoly	tapmagyňyz	
üçin	 we	 Meniň	 hem	 size	 nygmatymy	
doly	bererim	ýaly,	siz	olardan	däl,	diňe	
Menden	gorkuň!	

151.	Biz	size	özüňizden	bolan,	size	Biziň	
aýatlarymyzy	okaýan,	sizi	(günälerden)	
saklaýan,	 size	 kitaby	we	hikmeti	 tälim	
berýän,	 size	 bilmeýän	 zatlaryňyzy	
öwredýän	bir	pygamber	iberdik.	

152.	Bes,	siz	Meni	(ybadat	bilen)	ýatlaň!	
Men	hem	sizi	(ýalkaw	bilen)	ýatlaýyn!	
Maňa	şükür	ediň!	Meni	inkär	etmäň!

153.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Sabyr	 we	
namaz	 bilen	 (Alladan)	 ýardam	 soraň!	
Takyk,	Alla	sabyr	edenler	bilendir.	
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154.	 Siz	Allanyň	 ýolunda	 öldürilenlere	
«ölüler»	 diýmäň!	 Tersine,	 olar	
diridirler,	emma	siz	(olaryň	ýaşaýşyny)	
duýmarsyňyz.	

155.	 Kasam	 bolsun!	 Elbetde,	 Biz	
sizi	 gorky-howp,	 açlyk,	 emlägiňize,	
janyňyza	 we	 hasyllaryňyza	 nogsanlyk	
ýetirmek	 (garyplyk)	 arkaly	 synag	
edýäris.	Sabyr	edenleri	söýünjile!	

156.	 Ol	 sabyr	 edenleriň	 (başyna)	 bir	
kynçylyk	gelende:	«Takyk,	biz	Allanyň	
(bendeleri)	we	biz,	elbetde,	Oňa	gaýdyp	
bararys»	diýerler.	

157.	 Ine,	 olara,	 özleriniň	 Perwerdigäri	
tarapyndan	 ýalkaw	 we	 rahmet	 bardyr.	
Olar	 dogry	 ýolda	 bolanlaryň	 hut	
özleridir.	

158.	 Takyk,	 Safa	 bilen	 Merwe	
(depeleri)	Allanyň	goýan	alamatlarydyr.	
Kim	 (Allanyň)	 öýüne	 haj	 we	 umra	
(zyýaratyny)	 etse,	 olaryň	 ikisini	 togap	
etmeginde	 (arasynda	 ylgamagynda)	
günä	 ýokdur.	 Kim	 öz	 islegi	 bilen	
haýyrly	 iş	 etse,	 elbetde,	 Alla	 şükür	
edijidir	 (edilen	 amalyň	 sogabyny	 doly	
berýändir	we)	bilýändir.	

159.	 Takyk,	 Biziň	 inderen	 äşgär	
delillerimizi	we	kitapda	ynsanlara	anyk	
görkezenimizden	 soň	 dogry	 ýolumyzy	
gizleýänleri	 Allanyň	 (näletleýşi	 ýaly)	
ähli	näletleýjiler	hem	olary	näletlärler.	

160.	 Emma	 Men	 toba	 edip,	 özlerini	
düzedenleriň	we	(hakykaty	äşgär)	beýan	
edenleriň	 tobalaryny	 kabul	 ederin.	

Men	 tobalary	 kabul	 edijidirin,	 Rehim-
şepagatlydyryn.	

161.	 (Biziň	 aýatlarymyzy)	 inkär	
edip,	 kapyr	 bolup	 ölenlere	 Allanyň,	
perişdeleriň	we	bütin	ynsanlaryň	näleti	
bolsun!	

162.	 Olar	 ömürlik	 (näletiň-azabyň)	
içinde	 (galarlar).	 Olaryň	 azaby	 (hiç	
haçan)	ýeňilleşdirilmez,	olara	(hiç	hili)	
möhlet	(hem)	berilmez.	

163.	 Siziň	 Hudaýyňyz	 ýeke-täk	
Hudaýdyr	 (Alladyr).	 Ondan	 başga	
(ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur!	 (Ol)	
Mähribandyr,	Rehim-şepagatlydyr.	
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164.	 Takyk,	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
ýaradylyşynda,	 gije	 bilen	 gündiziň	
çalşyp	 durmagynda,	 ynsanlaryň	
hyzmaty	 üçin	 deňizde	 ýüzüp	 ýören	
gämilerde,	 Allanyň	 asmandan	 inderip,	
onuň	 bilen	 öli	 ýeri	 direlden	 suwunda,	
ähli	 janly-jemendeleri	 ýeriň	 ýüzünde	
ýaýratmagynda,	 şemallary	 we	 asman	
bilen	ýeriň	arasyndaky	(Hakyň)	emrine	
tabyn	 bulutlaryň	 ýöremeginde	 akylyny	
ulanýanlar	üçin	(Allanyň	barlygyny	we	
birligini	aňladýan)	alamatlar	bardyr.	
 
165.	 Ynsanlardan	 käbiri	 Alladan	
başgalaryny	hem	Oňa	deň	 tutup,	olary,	
göýä,	 Allany	 söýýän	 ýaly	 söýýärler.	
(Emma)	 iman	 getirenleriň	 Alla	 bolan	

söýgüsi	 olaryňkydan	 has	 güýçlüdir.	
Käşgä,	 (Alla	 şärik	 goşup,	 özlerine)	
zulum	edenler	(ahyretdäki)	azaby	gören	
wagtlary	 (göz	 ýetirişleri	 ýaly)	 ähli	
güýç-kuwwatyň	 Allanyňkydygyna	 we	
Allanyň	 azabynyň	 örän	 ýowuzdygyna	
göz	ýetirsediler.	

166.	 Şol	 wagt	 (Alla	 şärik	 goşmakda)	
tabyn	bolnanlar	özleriniň	yzlaryna	tabyn	
bolanlardan	 has	 daşda	 durandyklaryny	
(görerler).	 Olar	 (iki	 tarap	 hem)	 azaby	
görendirler	 we	 olaryň	 aralarynda	 (bar	
bolan	ähli)	gatnaşyk	kesilendir.	

167.	 (Pygamberleri	 inkär	 edenlere)	
tabyn	bolanlar:	«Käşgä,	ýene	bir	gezek	
(dünýä)	 gelmek	 (mümkin	 bolsady),	
olaryň	 bizden	 daş	 duruşlary	 ýaly,	 biz	
hem	 olardan	 daş	 durardyk»	 diýerler.	
Şeýdip,	 Alla	 olaryň	 eden	 işlerini	
özlerine	 gam-gussa	 edip	 görkezer	 we	
olar	soň	(hiç	haçan)	otdan	(dowzahdan)	
çykyp	bilmezler.	

168.	 Eý,	 ynsanlar!	 Siz	 ýer	 ýüzündäki	
halal	we	arassa	zatlardan	iýiň!	Şeýtanyň	
ädimleriniň	(yzyna)	düşmäň!	Takyk,	ol	
siziň	üçin	äşgär	duşmandyr.	

169.	 Ol	 (şeýtan)	 size	 diňe	 erbetligi,	
bozgaklygy	 we	 siziň	 bilmeýän	
zatlaryňyzy	 Alla	 garşy	 aýtmagyňyzy	
emir	edýär	(isleýär).	
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170.	 Olara	 (kapyrlara):	 «Siz	 Allanyň	
inderen	zadyna	tabyn	boluň!»	diýlende,	
olar:	 «Ýok!	 Biz	 ata-babalarymyzdan	
gören	 (zadymyza)	 tabyn	 bolarys»	
diýdiler.	 Eger	 olaryň	 ata-babalary	 hiç	
zada	 akyl	 ýetirip	 bilmän,	 dogry	 ýoly	
tapyp	hem	bilmän	geçen	bolsalar	(onda	
hem	olara	tabyn	boljaklarmyka)?	

171.	 Ol	 kapyrlaryň	 mysaly,	 göýä	
gykylykdan	 we	 seslenişden	 başga	
zat	 eşitmeýän	 mallara	 seslenýän	
(çopanyň)	 ýagdaýy	 ýalydyr.	 (Sebäbi)	
olar	 (kapyrlar)	 kerdirler,	 laldyrlar	 we	
kördürler.	Olar	hiç	zada	düşünmezler.	

172.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Biziň	 size	
rysgal	 edip	 beren	 zatlarymyzdan	 iýiň	
we	eger	diňe	ýalňyz	Alla	ybadat	edýän	
bolsaňyz,	Oňa	şükür	ediň!	

173.	 Alla	 size	 maslygy	 (haram	 ölen	
maly),	 damak	 gany,	 doňuz	 etini	 we	
Alladan	 başgasynyň	 adyna	 (damagy)	
çalnan	(malyň	etini)	haram	etdi.	Emma	
kim	 kyn	 ýagdaýda	 galyp,	 özgäniň	
hakyny	iýmezden	we	çäkden	geçmezden	
(bulardan	az	mukdarda	iýse	welin)	günä	
ýokdur.	 Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

174.	 Takyk,	 Allanyň	 inderen	
kitabyndaky	 (ahyrzaman	pygamberiniň	
häsiýetleri	 ýaly)	 bir	 zady	 gizläp,	 ony	
sähelçe	(dünýewi)	baha	(bähbide)	satyn	
alanlaryň	 garynlaryndaky	 iýip-içýän	
zatlary	otdan	başga	zat	däldir.	Kyýamat	

gününde	 (Alla)	 olar	 bilen	 gepleşmez	
(rahmet	 nazaryny	 salmaz)	 we	 olary	
(günälerinden)	 aklamaz.	 Olara	 jebir-
jepaly	azap	bardyr.	

175.	 Ine,	 olar,	 dogry	 ýola	 derek	
azgynçylygy,	ýalkawyň	deregine	azaby	
satyn	alanlardyr.	Olary	(dowzah)	oduna	
sabyrly	eden	zat	nämekä?	

176.	 Bu	 (azap)	 Allanyň	 kitaby	 (boş	
ýere	 däl-de),	 hak	 (we	 hikmet)	 bilen	
inderenligi	 (sebäplidir).	 Emma	 kitap	
(meselesinde)	 çaprazlyga	 düşenler,	
elbetde,	 (hakykatdan)	 daş	 bolan	
düşünişmezligiň	içindedirler.	
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177.	 Ýagşylyk	 (takwalyk)	 diňe	 siziň	
ýüzüňizi	 (namazda)	 Gündogar	 we	
Günbatar	 tarapa	 öwürmegiňiz	 däldir.	
(Hakyky)	 ýagşylyk	 (takwalyk)	 Alla,	
ahyret	 gününe,	 perişdelere,	 kitaba,	
pygamberlere	 ynanyp,	 (Allanyň)	
razyçylygy	 üçin	 ýakyn	 dogan-
garyndaşlaryna,	 ýetimlere,	 misginlere,	
ýolda	 galanlara,	 dilegçilere	 we	
(gullardan	we	ýesirlikden)	boýunlaryny	
(azat	 etmekçi	 bolýanlara)	 öz	 gowy	
görýän	 zadyndan	 berip,	 namazy	
berjaý	 edip,	 zekat	 berýän,	 ylalaşan	
ähti-peýmanyna	 wepaly,	 kynçylykda,	
hassalykda	we	söweş	gyzyşan	wagtynda	
sabyr	edenleriňkidir.	Ine,	olar,	dogruçyl	
bolanlardyr	 we	 olar	 takwalaryň	 hut	

özleridir.	

178.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Ölüm	
(meselesinde)	 size	 kasas	 (ar	 almak)	
ýazyldy.	 Azat	 adama	 azat	 adam,	 gula	
gul,	 aýala	 aýal	 kasasy	 bardyr.	 Emma	
(öldüren)	 kişi	 (öldürileniň)	 dogany	
(hossary)	tarapyndan	bir	zadyň	(hunuň)	
dereginde	 bagyşlansa,	 onda	 (bu	
meselede		gelnen)	ylalaşyga	laýyklykda	
(ylalaşylan	oňyn	çözgüde)	tabyn	bolmak	
(iň	gowusydyr).	Bu	ýagdaýda	(öldüren)	
oňa	 (kesgitlenen	 huny)	 gowulyk	
bilen	 tölemelidir.	 Bu	 Perwerdigäriňiz	
tarapyndan	bir	ýeňillikdir	we	rahmetdir.	
Kim	mundan	 soň	 bu	 bellenilen	 çäkden	
aşsa,	onuň	üçin	jebir-jepaly	azap	bardyr.	

179.	 Eý,	 akyl	 eýeleri!	 Kasasyň	
(ýöredilmeginde)	 siziň	 üçin	 (asuda)	
ýaşaýyş	 bardyr!	 Bu	 siziň	 (kasasdan)	
gorkmagyňyz	 (we	 beýle	 işlere	 baş	
goşmazlygyňyz)	üçindir.	

Düşündiriş:	Kasasyň	ýörediljegini	bilenler	başga	
adamlaryň	 janyna	kast	etmekden	heder	ederler.	
Netije-de	hem	ýaşaýyş	dabaralanar.	

180.	Siziň	biriňiziň	başyňyza	ölüm	gelen	
wagty,	eger	peýdasy	degjek	bolsa,	ene-
ata,	ýakyn	dogan-garyndaşa	(dine)	laýyk	
görnüşde	 (mirasyny	 bölmek	 barada)	
wesýet	 etmegi	 takwalar	 (Alladan	heder	
edýänler)	üçin	borçdur.	

Düşündiriş:	Bu	aýatyň	tereke	bilen	baglanyşyky	
aýatlar	inenden	soň	hökümi	ýatyrylýar.	

181.	 Bes,	 kim	 (wesýeti)	 eşidenden	 soň	
ony	 üýtgetse	 (wesýet	 edýäniň	 edişi	
ýaly	 etmese),	 günäsi	 ony	 üýtgedenlere	
(degişli)	 bolar.	 Takyk,	Alla	 (ähli	 zady)	
eşidýändir,	bilýändir.	
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182.	 Kim	 wesýet	 edijiniň	 (nähaklyga)	
meýil	 etmeginden	 ýa-da	 günä	 sebäp	
bolmagyndan	 (mirasdüşerlere	 nähaklyk	
etmeginden)	çekinip,	 (olaryň)	aralaryny	
sazlasa,	 oňa	 günä	 ýokdur.	 Takyk,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

183.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 (Siziň	
günä	 işlerden	 saklanyp)	 takwalardan	
bolmagyňyz	 üçin,	 sizden	 öňkülere	 parz	
edilişi	 ýaly,	 size	 hem	 sanalgy	 günlerde	
oraza	tutmak	parz	edildi.	

184.	 Bes,	 sizden	 bir	 adam	 (oraza	
günlerinde)	 hassa	 ýa-da	 ýolagçy	 bolsa	
(we	 agzyny	 açsa),	 ol	 sanalgy	 günlerini	
(tutup	 bilmedik	 günleriniň	 kazasyny)	
başga	günlerde	tutar.	(Ýaşy	ýa-da	ejizligi	
sebäpli)	 agyz	 beklemäge	 ýaramaýan	
adamlar	bir	misginiň	bir	günlük	tagamy	
mukdary	ýaly	fidýe	(töleg)	bermeli.	Kim	
öz	 islegi	 bilen	 has	 artyk	 ýagşylyk	 etse	
(gereginden	 artyk	 berse),	 ol	 ýagşylyk	
onuň	 özünedir	 (öz	 bähbidinedir).	 Eger	
bilseňiz,	 agyz	 beklemegiňiz	 sizin	 üçin	
(fidýe	bermekden	ýa-da	hassalyk	sebäpli,	
agyz	açmagyňyzdan)	has	haýyrlydyr.	

185.	Remezan	aýy	ynsanlara	dogry	ýoly	
(hidaýaty)	 görkezýän	 we	 dogry	 (hak)	
bilen	 egri	 ýoly	 (batyly)	 biri-birinden	
tapawutlandyrýan	 äşgär	 alamatlary	
(özünde	 jemleýän)	 Kuranyň	 inderilen	
aýydyr.	 Kim	 bu	 aýa	 ýetse,	 onda	 agyz	
beklesin!	 Sizden	 bir	 adam	 (bu	 aýda)	
hassa	 ýa-da	 ýolagçy	 bolsa,	 ol	 (tutup	
bilmedik)	sanalgy	günleriniň	(kazasyny)	

başga	günlerde	tutar.	Alla	(ybadatlaryň)	
siziň	üçin	ýeňil	bolmagyny	isleýär,	size	
kyn	 bolmagyny	 islemeýär.	 Bular	 siziň	
(oraza	 aýynyň)	 sanalgy	 günlerini	 doly	
tutmagyňyz	we	 (Onuň)	 sizi	 dogry	 ýola	
gönükdirenligi	 üçin	 Allany	 (hamdy-
sena)	 bilen	 wasp	 we	 şükür	 etmegiňiz	
üçindir.	

186.	 Bendelerim	 senden	 Men	 barada	
sorasalar,	 (sen	 aýt):	 «Takyk,	 Men	
(olara)	 ýakyndyryn.	 Menden	 dileg	
edýän	wagtynda	 dileg	 edýäniň	 dilegini	
kabul	ederin.	Hak	ýola	ýetmekleri	üçin	
(bendelerim)	 meniň	 çagyryşyma	 gulak	
asyp,	Maňa	iman	getirsinler».
 



30

187.	Size	oraza	gijelerinde	aýallaryňyza	
ýanaşmak	 halal	 edildi.	 Olar	 siziň	
lybasyňyzdyr	 (örtgiňizdir),	 siz	 hem	
olar	 üçin	 lybassyňyz.	 Alla	 siziň	
özüňize	erbetlik	edýändigiňizi	bildi	we	
tobaňyzy	kabul	edip,	siziň	(günäleriňizi)	
bagyşlady.	(Siz)	indi	(oraza	gijelerinde)	
olara	(aýallaryňyza)	ýanaşyp	(bilersiňiz)	
we	 Allanyň	 siziň	 üçin	 ýazgyt	 eden	
zadyny	 (perzent	 edinmegi)	 gözläň!	
Siz	 säher	 çagy,	 tä	 siziň	 üçin	 ak	 sapak	
gara	 sapakdan	 saýgarylýança,	 iýiň	 we	
içiň!	Soň	agşama	çenli	(Gün	ýaşýança)	
agyz	 bekläň!	 Metjitlerde	 ygtykafa	
(ybadata)	 oturanyňyzda,	 aýallaryňyza	
ýanaşmaň!	 Bular	 Allanyň	 çäkleridir,	
olara	 golaýlaşmaň!	 Ine,	 şeýdip	 siziň	
(günä	 işlerden	 saklanyp),	 takwalardan	

bolmagyňyz	 üçin	 Alla	 Öz	 aýatlaryny	
ynsanlara	äşgär	beýan	edýär.	

188.	 Siz	 öz	 araňyzda	 (biri-biriňiziň)	
emlägiňizi	 nähak	 (ýol	 bilen)	 iýmäň!	
Siz	(dogryny)	bilseňiz	hem,	ynsanlaryň	
emläkleriniň	bir	bölegini	günä	 (haram)	
ýoldan	iýmek	üçin,	olary	(nähak	deliller	
bilen)	kazylara	(para	edip)	bermäň!

Düşündiriş:	 Bu	 ýerde	 ynsanlaryň	 elindäki	
bar	 bolan	 amanat	 zatlary	 inkär	 edip,	 eýesine	
bermejek	bolup,	kazyýetlere	baş	urup,	ýarysyny	
özi	 alyp,	 ýarysyny	 bolsa	 kazylara	 para	
hökmünde	berýänler	ýazgarylýar.	

189.	 Senden	 hilal	 (täze	 dogan	 aý)	
hakda	 sorarlar.	 Sen	 olara:	 «Ol	 (hilal)	
ynsanlaryň	(dini,	dünýewi	işleri)	we	haj	
parzy	üçin	wagt	ölçegleridir»	diýip	aýt.	
Siziň	öýlere	arka	tarapyndan	girmegiňiz	
gowulyk	 (sogap)	 däldir.	 Gowulyk	
(sogap)	 takwa	 bolmakdyr	 (haram	
zatlardan	 saklanmakdyr).	 Siz	 öýlere	
(yhram	 baglanyňyzda)	 gapylaryndan	
giriň!	 Halas	 bolmagyňyz	 üçin	Alladan	
gorkuň!	

Düşündiriş:	 Yslamdan	 öň	 we	 yslamyň	
başlarynda	 haj	 ýa-da	 umra	 ybadatyny	 berjaý	
etmek	üçin	yhram	baglaýan	adam,	sogap	bolýar	
diýen	düşünje	bilen,	öýüň	arka	tarapyndan	girer	
eken.	 Bu	 aýatda	 beýle	 hereketiň	 nädogrudgy	
nygtalýar.	

190.	 Size	 (garşy)	 söweşenler	 bilen	 siz	
hem	 Alla	 ýolunda	 söweşiň!	 (Emma)	
hetden	 aşmaň!	 Takyk,	 Alla	 hetden	
aşanlary	halamaz!	
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191.	Olary	(size	garşy	söweşenleri)	tutan	
ýeriňizde	 öldüriň!	 Sizi	 kowup	 çykaran	
ýerlerinden	 (Mekgeden)	 siz	 hem	 olary	
kowup	çykaryň!	Pitne	 (çykarmak)	adam	
öldürmekden	 hem	 has	 erbetdir.	 Olar	
siziň	 bilen	 Mesjidi-Haramyň	 (Käbäniň)	
ýanynda	 söweşmese,	 siz	 hem	 ol	 ýerde	
olar	 bilen	 söweşmäň!	 Eger	 olar	 siziň	
bilen	ol	ýerde	(Käbede)	söweşseler	(sizi	
öldürseler),	 siz	 hem	 olary	 öldüriň!	 Ine,	
kapyrlaryň	jezasy	şeýledir.	

192.	Eger	olar	(söweşden)	ýüz	öwürseler,	
Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

193.	 Siz,	 tä	 pitne	 (bütinleý	 aradan)	
aýrylýança	 we	 din	 (tagat-ybadat)	 hem	
diňe	 Alla	 üçin	 bolýança,	 olara	 garşy	
söweşiň!	 Eger	 olar	 (söweşden)	 ýüz	
öwürseler,	 (olara	 duşmançylyk	 etmäň),	
çünki	 zalymlarydan	 başga	 (hiç	 kime)	
duşmançylyk	edilmez.	

194.	 (Siziň	 bu	 ýyl)	 haram	 aýda	 (söweş	
etmegiňiz,	 olaryň	 geçen	 ýyl)	 haram	
aýda	 (siziň	 bilen	 söweş	 edendikleriniň)	
dereginedir.	 (Ynsanlaryň	 biri-birlerine)
hormatlary	garşylykly	(bolmalydyr).	Kim	
size	hüjüm	etse,	siz	hem	olara	hüjümleri	
möçberinde	hüjüm	ediň!	Alladan	gorkuň	
we	Allanyň	takwalar	bilen	biledigini	bilip	
goýuň!

195.	 (Emläkleriňizden)	Allanyň	ýolunda	
sarp	 ediň!	 Öz	 elleriňiz	 bilen	 özüňizi	
heläkçiligiň	 (öňüne)	 atmaň	 we	 haýyr-
sahawat	ediň!	Takyk,	Alla	haýyr-sahawat	
edýänleri	halaýandyr.	

196.	 Alla	 üçin	 haj	 (parzyny)	 we	 umra	
(zyýaratyny)	 berjaý	 ediň!	 Eger	 (yhrama	
gireniňizden	 soň)	 size	 (haýsydyr	 bir)	
päsgelçilik	 döredilse	 (siz	 hem	 ony	 doly	
berjaý	 edip	 bilmeseňiz),	 özüňize	 ýeňil	
bolan	 bir	 gurbanlyk	 (malyny	 Mina	
iberip),	 damagyny	 çaldyryp	 (yhramdan	
çykyň).	Gurbanlyk	maly	barmaly	ýerine	

(Mina)	 barýança,	 kelläňizi	 (saçyňyzy)	
syrmaň!	Sizden	(kim)	hassa	bolsa,	ýa-da	
kellesinde	bir	ezýet	berýän	(ýarasy)	bar	
bolsa,	 onda	 (ol)	 oraza	 tutup	 ýa	 sadaka	
berip,	 ýa-da	 gurbanlyk	 çalyp,	 fidýe	
(töleg)	bermelidir.	Emma	siziň	üçin	(haj	
ýolagçylygy)	 howpsuz	 bolsa,	 kim	 haj	
döwrüne	 çenli	 (wagtdan)	 peýdalanyp,	
umra	 etmek	 islese,	 özüne	 ýeňil	 bolan	
gurbanlyk	 çalmagy	 (wajypdyr).	 Emma	
kim	 (gurbanlyk	 malyny)	 tapmasa,	
haj	 (döwründe)	 üç	 gün,	 (öýe)	 gaýdyp	
geleniňizden	 soň	 hem	 ýedi	 gün	 oraza	
tutmalydyr.	 Bu	 jemi	 on	 gündür.	 Bu	
(umra)	 maşgalasy	 Mesjidi-Haramda	
(Mekgede)	 ýaşamaýanlar	 üçindir.	
Alladan	 gorkuň!	 Allanyň	 (berjek)	
azabynyň	 örän	 ýowuzdygyny	 bilip	
goýuň!	
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197.	 Hajyň	 (wagty)	 belli	 aýlardyr.	
Kim	bu	aýlarda	haj	 etmäge	niýetlense,	
(yhrama	 girse,	 oňa)	 haj	 (döwründe)	
aýala	 ýanaşmak,	 günä	 işlere	 ýönelmek	
we	 dawa-jedel	 etmek	 bolmaýar.	
Siz	 näme	 haýyr	 iş	 etseňiz,	 Alla	 ony	
bilýändir.	 (Eý,	möminler!	Ahyret	üçin)	
azyk	 gazanyň!	Takyk,	 iň	 haýyrly	 azyk	
takwalykdyr.	 Eý,	 akyl	 eýeleri!	 Meniň	
(emirlerime	garşy	gelmekden)	gorkuň!

198.	 (Haj	 döwründe	 söwda	 edip)	
Perwerdigäriňizden	 geljek	 bir	 pazly-
keremi	 (gazanjy)	 gözlemegiňiz	 siziň	
üçin	 günä	 däldir.	 Arafatda	 (wakfa	
durup),	 soň	 (sil	 ýaly	 bolup)	 akyp	
(Muzdelifä)	 gaýdanyňyzda	 Meşgary-

Haramyň	ýanynda	Allany	ýatlaň!	Onuň	
sizi	dogry	ýola	gönükdirişi	ýaly,	siz	hem	
Ony	ýatlaň!	Takyk,	siz	mundan	öň	ters	
ýoldadyňyz!	

Düşündiriş:	 Arafat	 –	 Mekgäniň	 golaýyndaky	
bir	 dagyň	 ady.	 Haj	 döwründe	 gurban	 aýynyň	
dokuzyna	 ol	 ýerde	 wakfa	 durmak,	 ýagny	
biraz	 wagtlap	 aýak	 üstünde	 eglenmek	 hajyň	
parzlarynyň	 biridir.	 Arafat	 dagyndan	 inen	
hajylar	soň	Muzdelife	diýen	ýere	gelip,	ol	ýerde	
agşam,	 ýassy	 we	 ertir	 namazlaryny	 okaýarlar.	
Muzdelifäniň	 çetinde	 ýerleşýän	 Meşgary-
Haram	 (ýa-da	 Kuzah)	 diýilýän	 depede	 gijäni	
geçirmek,	aýak	üstünde	dik	durup,	Alla	ýönelip	
doga-dileg	etmek	has	sogap	hasaplanylýar.	

199.	 Soň	 ynsanlaryň	 (sil	 ýaly)	 akyp	
gidýän	 ýerinden	 siz	 hem	 akyp	 gidiň	
we	Alladan	 ýalkaw	 soraň!	Takyk,	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

200.	Haj	(parzy)	dessurlaryňyzy	berjaý	
edip	 bolanyňyzdan	 soň,	 (öň)	 ata-
babalaryňyzy	 (buýsanyp)	 ýatlaýşyňyz	
ýaly,	 hatda	 olardan	 hem	 has	 beter,	
Allany	 ýatlaň!	 Ynsanlardan:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	Bize	 (nesibämizi)	 bu	
dünýäde	 ber!»	 diýýänleriň	 ahyretden	
hiç	hili	nesibeleri	ýokdur.	

201.	 Olaryň	 käbiri	 bolsa:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Bize	 bu	 dünýäde	
gowulyk	 (halal	 rysgal)	 ber,	 ahyretde	
hem	 gowulyk	 (ýalkaw)	 ber	 we	 bizi	 ot	
(dowzah)	azabyndan	gora!»	diýýärler.	

202.	Ine,	olara	gazanan	zatlaryndan	uly	
bir	 nesibe	 bardyr.	 Allanyň	 hasaby	 tiz	
(gelýändir).	
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203.	Siz	sanalgy	(gurbanlyk)	günlerinde	
Allany	 ýatlaň	 (tekbir	 aýdyň)!	 Kim	
howlugyp,	 (gurban	 baýramy	 gününden	
soňky)	 iki	 günüň	 içinde	 (Minadan	
Mekgä)	gaýdyp	gelmek	islese,	oňa	günä	
ýokdur.	 (Bular)	 Alladan	 gorkýanlar	
üçindir.	 Alladan	 gorkuň	 we	 özüňiziň	
Onuň	huzurynda	jemlenjekdigiňizi	biliň!

Düşündiriş:	 Tekbir	 aýtmak	 –	 «Allahu	 ekber»	
(«Alla	 örän	 beýikdir»)	 diýmek	 bolup,	 hanafy	
alymlarynyň	pikirine	görä,	bu	aýatdaky	«sanalgy	
(gurbanlyk)	 günlerinden»	 maksat	 gurbanlyk	
günlerindäki	 aýdylýan	 tekbirlerdir.	 Bu	 tekbirler	
gurban	 aýynyň	 dokuzy	 güni	 ertir	 namazynyň	
parzyndan	 başlap,	 tä	 gurban	 aýynyň	 on	 üçünji	
güni	 ikindi	 namazynyň	 parzyna	 çenli,	 jemi	 23	
namazyň	yzyndan	aýtmak	wajyp	hasaplanylýar.	

204.	 Ynsanlaryň	 arasynda	 käbiriniň	
dünýä	ýaşaýşy	baradaky	sözleri	saňa	hoş	
gelip	biler.	Hatda	(käbirleri)	kalbyndaky	
(aýdýan)	 zadynyň	 (çynydygyna)	Allany	
hem	şaýat	tutunar.	(Hakykatda	bolsa),	ol	
(musulmanlara)	iň	ganym	duşmandyr.	

205.	Ol	 (ikiýüzli	 seniň	ýanyňdan)	gidip	
(bir	işiň	başyna	barsa)	ýer	ýüzünde	pitne-
pisat	 çykarmak,	 ekinleri	 zaýalap,	 nesli	
bozmak	 üçin	 tagalla	 eder.	 Alla	 pitne-
pisady	halaýan	däldir.	

206.	 Oňa:	 «Sen	Alladan	 gork»	 diýilse,	
gopbamlygy	ony	günä	 işlere	alyp	geler.	
Oňa	(jeza	hökmünde)	dowzah	(ýeter).	Ol	
ýer	nähili	erbet	düşekdir	(ýerdir)!

207.	 Ynsanlaryň	 arasynda	 Allanyň	
razylygyny	 gazanmak	 üçin	 öz	 janyny	
satýanlar	 (pida	 edýänler)	 hem	 bardyr.	
Alla	bendelerine	Mähirlidir.	

208.	Eý,	iman	getirenler!	Siziň	hemmäňiz	
(jem	 bolup)	 yslama	 giriň	 we	 şeýtanyň	
ädimleriniň	 (yzyna)	 düşmäň!	 Çünki	 ol	
siziň	üçin	äşgär	duşmandyr.	

209.	Eger	siz	özüňize	(Kuran	we	sünnet	
ýaly)	 äşgär	 deliller	 gelenden	 soň	 (hak	
ýoldan)	taýsaňyz	(ýüz	öwürseňiz),	takyk,	
Allanyň	Gudraty	güýçlüdigini	we	hikmet	
eýesidigini	bilip	goýuň!	

210.	 (Ýa-da)	 olar	 (kapyrlar)	 bulut	
kölegeleriniň	 içinde	 Allanyň	 (özüne	
laýyk	 görnüşde)	 perişdeler	 bilen	 bile	
özlerine	 gelmegine	 we	 (kyýamatyň	
gopup,	 hasaba	 çekilme)	 işleriniň	 (doly)	
amala	 aşyrylmagyna	 garaşýarlarmy?	
(Ähli)	işler	(soňunda)	Alla	gaýdyp	barar!	



34

211.	 Ysraýyl	 ogullaryndan	 sora!	 Biz	
olara	 niçeme	 äşgär	 aýatlar	 berdik.	
Kim	 özüne	 äşgär	 aýat	 geleninden	 soň,	
Allanyň	 nygmatyny	 üýtgetse,	 Allanyň	
azabynyň	örän	ýowuzdygyny	(bilsin).	

212.	Kapyrlara	dünýä	ýaşaýşy	bezemen	
görkezildi.	(Şonuň	üçin	hem)	olar	iman	
getirenleriň	üstlerinden	gülýärler.	Emma	
kyýamat	 güni	 iman	 getirenler	 olardan	
ýokardadyr.	Alla	islänine	bihasap	rysgal	
berer.	
 
213.	Ynsanlar	 (öň)	 ýeke-täk	 ymmatdy.	
Soň	 Alla	 buşlaýjy	 we	 duýduryjy	 edip	
pygamberleri	 iberdi.	 Ynsanlaryň	
arasynda	 dörän	 çaprazlyklarda	 höküm	
bermekleri	 üçin	 olar	 bilen	 birlikde	 hak	
(ýoly	 görkezýän)	 kitap	 inderdi.	 Emma	

özlerine	 kitap	 berlenler	 äşgär	 deliller	
gelenden	 soň,	 aralaryndaky	 göriplik	
sebäpli,	 çaprazlyga	 düşdüler.	Alla	 hem	
iman	 getirenlere	 çaprazlyga	 düşen	
meselelerinde,	 Özüniň	 eradasy	 bilen,	
hak	 ýoly	 görkezdi.	 Alla	 islänini	 dogry	
ýola	gönükdirer.	

214.	 (Eý,	 iman	 getirenler!)	 Ýa-da	 siz	
özüňizden	öň	ýaşap	geçenleriň	başlaryna	
gelen	 ýagdaýlar	 (kynçylyklar)	 öz	
başyňyza	gelmezden	jennete	gireris	diýip	
pikir	 etdiňizmi?	 Olaryň	 başyna	 (şeýle	
bir)	 agyr	 mätäçlikler	 we	 kynçylyklar	
geldi	 welin,	 pygamber	 we	 onuň	 bilen	
bile	 iman	 getirenler	 titräp:	 «Allanyň	
kömegi	haçan	gelerkä?»	diýdiler.	Meger,	
Allanyň	kömegi	gaty	ýakyndyr.	

215.	 Olar	 senden	 (Allanyň	 ýolunda)	
nämäni	 haýyr-sahawat	 etmelidigi	
barada	 sorarlar.	 (Olara):	 «Siziň	 ene-
ata,	 ýakyn	 dogan-garyndaşa,	 ýetimlere,	
mätäçlere	 we	 ýolagçylara	 näme	 haýyr-
sahawat	 etseňiz,	 Alla	 siziň	 edýän	
ýagşylyklaryňyzy,	 elbetde,	 gowy	
bilýändir»	diýip	aýt.	
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216.	 (Eý,	 möminler!)	 Siz	 halamasaňyz	
hem	 size	 söweşmek	 ýazyldy	 (parz	
edildi).	 Siziň	 özüňize	 haýyrly	 bolan	
zady	halamazlygyňyz	mümkin.	Özüňize	
zyýanly	 zady	 hem	 gowy	 görmegiňiz	
mümkin.	Alla	(nämäniň	haýyrly,	nämäniň	
bolsa	zyýanlydygyny)	bilýändir,	(emma)	
siz	bilmersiňiz.	

217.	 Senden	 haram	 aýda	 söweş	 (edip-
etmezlik)	 barada	 sorarlar.	 (Olara):	 «Ol	
aýda	 söweşmek	 uly	 günädir.	 Emma	
(ynsanlary)	Allanyň	 ýolundan	 sowmak,	
Ony	(Allany)	inkär	etmek	we	(hajylaryň)	
Mesjidi-Harama	 (zyýaratyna	 päsgel	
bolmak),	 onuň	 (Käbäniň)	 halkyny	 ol	
ýerden	 çykarmak	 Allanyň	 ýanynda	
has	 uly	 günädir.	 Pitne	 (söweş)	 adam	
öldürmekden	 hem	 has	 ýowuz	 (işdir)»	
diýip	aýt.	Güýçleri	ýetse,	olar	(kapyrlar),	
tä	 sizi	 diniňizden	 ýüz	 öwürdýänçäler,	
size	 garşy	 söweşerler.	 Sizden	 kim-de-
kim	 dininden	 dänse	 we	 kapyr	 bolup	
ölse,	onuň	dünýäde-de,	ahyretde-de	ähli	
amallary	puç	bolar.	Olar	dowzahydyrlar	
we	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

Düşünidiriş:	Haram	aýlar	–	boş,	gurban,	aşyr	we	
rejep	 aýlarydyr.	Yslamdan	 öňki	 döwürlerde	 bu	

aýlarda	söweş	etmek	haram	hasaplanylypdyr.	

218.	 Takyk,	 iman	 getirenler	 we	 hijret	
(göç)	edip,	Allanyň	ýolunda	söweşenler,	
olar,	 Allanyň	 rahmetini	 umyt	 edip	
bilerler.	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

219.	 Senden	 şerap	 we	 humar	 barada	
sorarlar.	 (Olara):	 «Olaryň	 ikisinde	
hem	 ynsanlar	 üçin	 uly	 günä	 we	
(käbir)	 peýdalar	 bardyr.	 Olaryň	 günäsi	
peýdasyndan	has	uludyr»	diýip	aýt.	Olar	
senden	(Allanyň	ýolunda)	nämäni	haýyr-
sahawat	 etmelidigi	 barada	 sorarlar.	
(Olara):	«Özüňizden	artyk	zady	(beriň!)»	
diýip	aýt.	Siziň	pikirlenmegiňiz	üçin	Alla	
size	aýatlaryny	şeýdip,	beýan	edýär.	
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220.	 (Siz)	 dünýä	 we	 ahyret	 hakda	
(oýlanyň)!	 Senden	 ýetimler	 barada	
sorarlar.	 (Olara):	 «(Siziň	 üçin)	 olaryň	
(ýagdaýlaryny)	düzetmek	(terbiýelemek)	
haýyrlydyr.	Eger	olar	bilen	bile	ýaşasaňyz,	
olar	 siziň	 (din)	 doganlaryňyzdyr,	 (olara	
esewan	 boluň!)»	 diýip	 aýt.	 Alla	 kimiň	
bozgakdygyny,	 kimiň	 düzedijidigini	
(gowy)	 bilýändir.	 Alla	 eger	 islesedi,	
sizi	hem	kynçylyga	salardy.	Takyk,	Alla	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir!

221.	(Eý,	möminler!)	Iman	getirmeseler,	
(Alla)	 şärik	 goşýan	 (azat)	 aýallara	
öýlenmäň!	Eger	siziň	göwnüňize	ýarasa	
hem,	 (Alla)	 şärik	goşýan	 (azat)	aýaldan	
imanly	 bir	 gyrnak	 haýyrlydyr.	 Iman	
getirmeseler,	 (Alla)	 şärik	 goşýan	 (azat)	
erkeklere	 hem	 (gyzlaryňyzy)	 durmuşa	

çykarmaň!	Eger	siziň	göwnüňize	ýarasa	
hem,	(Alla)	şärik	goşýan	(azat)	erkekden	
imanly	bir	gul	haýyrlydyr.	Olar	(Alla	şärik	
goşýanlar)	 oda	 (dowzaha)	 çagyrýarlar.	
Alla	 bolsa,	 Öz	 rugsady	 bilen,	 jennete	
we	 magfyrata	 (ýalkawa)	 çagyrýar.	
Pikir	 etmekleri	 üçin	Alla	 ynsanlara	 Öz	
aýatlaryny	beýan	edýär.	

222.	 Senden	 (aýallaryň)	 aýbaşysy	
barada	 sorarlar.	 (Olara):	 «Ol	 bir	 yzadyr	
(ýarawsyzlykdyr).	 Aýbaşy	 wagtynda,	
tä	 päklenýänçäler,	 aýallaryňyza	
(ýanaşmakdan)	 gaça	 duruň!	
Päklenenlerinden	soň,	Allanyň	size	emir	
(halal)	 eden	 ýerinden	 olara	 ýanaşyp	
(bilersiňiz)»	 diýip	 aýt.	 Takyk,	Alla	 çyn	
toba	 edenleri	 we	 özlerini	 (günälerden)	
päk	tutýanlary	halaýandyr.	

223.	 Aýallaryňyz	 sizin	 üçin	 (çaga	
öndürýän)	 ekin	 ýeriňizdir.	 Öz	 ekin	
ýeriňize	(halal	edilen	ýerden)	öz	göwün	
isleýşiňiz	ýaly	baryň!	Özüňizi	hem	(sogap	
işler	 bilen)	 öňünden	 taýýarlaň!	Alladan	
gorkuň	we	siziň	Oňa	gowuşjakdygyňyzy	
biliň!	Möminleri	(hem)	söýünjile!

224.	Kasamlaryňyz	bilen	haýyr	işleriňize,	
takwa	 bolmagyňyza	 we	 ynsanlaryň	
arasyny	 düzetmegiňize	 Allany	 päsgel	
etmäň!	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
bilýändir.	
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225.	Alla	sizden	biderek	(ýalňyşyp,	bilmän)	
eden	 kasamlaryňyz	 üçin	 hasap	 soramaz.	
Emma	 çyn	 ýürekden	 (bilkastlaýyn)	 eden	
kasamlaryňyzdan	 welin	 hasap	 sorar.	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	 Halymdyr	 (howlugýan	
däldir).	

226.	 Aýallaryna	 ýanaşmazlyga	 kasam	
edenler	 dört	 aýlap	 garaşmalydyr.	 Eger	 bu	
möhletiň	 içinde	 (dänip,	 yzlaryna)	 gaýdyp	
gelseler,	takyk,	Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr.	

227.	 Eger	 (dänmän,	 şol	 möhletiň	 içinde)	
talak	 niýetine	 gelseler,	 Alla	 (ähli	 zady)	
eşidýändir,	bilýändir.	

228.	Talak	berlen	aýallar	üç	päklik	(aýbaşy	
we	 tämizlenme)	 möhletini	 (durmuşa	
çykman)	 geçirmelidirler.	 Eger	 (olar)	 Alla	
we	ahyret	gününe	ynanýan	bolsalar,	 olaryň	
öz	 ýatgylaryndaky	 Allanyň	 ýaradan	 (çaga	
we	haýyz	ýaly	 zatlary)	gizlin	 saklamaklary	
halal	(dogry)	däldir.	Eger	olaryň	(öňki)	ärleri	
(olar	 bilen	 täzeden)	 ýaraşmak	 (birleşmek)	
isleseler,	 onda	 ol	 garaşma	 möhletiniň	
içinde	 olary	 (aýallaryny)	 yzyna	 almaga	
(hemmelerden	öňürti)	olaryň	(öňki	ärleriniň)	
haklary	bardyr.	(Dine)	laýyklykda	aýallaryň	
(erkekleriň	öňünde	käbir)	borçlarynyň	bolşy	
ýaly,	 erkekleriň	 hem	 (aýallaryň	 öňünde	
käbir)	 borçlary	 bardyr.	 (Emma)	 erkekleriň	
(aýallara	 garanyňda	 belli)	 bir	 dereje	
(artykmaç	 taraplary)	 bardyr.	 Takyk,	 Alla	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

229.	 (Aýala)	 talak	 iki	 gezek	 berilýändir.	
Mundan	soň	ýa	(aýaly	yzyna	alyp,	aradaky	
nikany)	 ýagşylyk	 bilen	 saklamaly,	 ýa-da	
(üçünji	 gezek	 talak	 berip)	 gowulyk	 bilen	
boşatmalydyr.	Siziň	olara	beren	zadyňyzdan	
(galyňyňyzdan)	 bir	 zat	 almagyňyz	 halal	
däldir.	Emma	eger	är-aýal	Allanyň	çäklerini	
(nika	 kadalaryny)	 berjaý	 edip	 bilmeris	
diýip	 gorksalar	 (onda	 erkek	 aýaldan	 berjek	
talagyna	 derek	 bir	 zatlar	 alyp	 biler).	 (Eý,	
kazylar!)	Eger	siz	hem	olar	Allanyň	çäklerini	
(nika	 kadalaryny)	 berjaý	 edip	 bilmezler	
öýtseňiz,	onda	aýalyň	fidýe	(töleg)	hökmünde	
bir	 zat	 bermeginde	 (är-aýalyň)	 ikisine	 hem	
güňä	 ýokdur.	 Bular	Allanyň	 çäkleridir.	 Bu	

(çäklerden)	çykmaň!	Kim	Allanyň	çäklerini	
geçse,	 olar	 (özlerine)	 zulum	 edenleriň	 hut	
özleridirler.	

230.	 Eger	 (erkek)	 oňa	 (üçünji	 gezek)	 talak	
berse,	onda	ol	aýal,	tä	başga	bir	erkek	bilen	
nikalaşýança,	 oňa	 (talak	 beren	 erkege)	
halal	däldir.	Eger	(ol	soňky	äri)	oňa	(aýala)	
talak	 berse,	 onda	 Allanyň	 çäklerini	 berjaý	
ederin	 öýtseler,	 (öňki	 är-aýalyň)	 biri-
birlerine	 gaýdyp	 gelmeklerinde	 (täzeden	
nikalaşmaklarynda)	 günä	 ýokdur.	 Bular	
Allanyň	çäkleridir.	Ol	 (Alla)	bulary	bilmek	
isleýänler	üçin	beýan	edýär.	

Düşündiriş:	 Yslamdan	 öň	 araplar	 aýallaryna	
birnäçe	 gezek	 talak	 berip,	 soň	 ýene	 yzyna	
alar	 ekenler.	 Yslam	 muny	 gadagan	 edýär	 we	
aýala	 üç	 we	 ondan	 köp	 talak	 berilse,	 olaryň	
aýrylyşmalydyklaryny	kesgitleýär.	
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231.	 Aýallara	 talak	 beren	 wagtyňyz	
we	 olaryň	 hem	 yddatlary	 (garaşma	
möhletleri)	 dolsa,	 (dine)	 laýyklykda	 ýa 
(ony	yzyna	alyp,	aradaky	nikany)	ýagşylyk	
bilen	 saklamaly,	 ýa-da	 (yzyna	 alman)	
gowulyk	bilen	 talak	beriň!	Emma	olardan	
(bir	peýda	gazanmak	üçin)	olara	nähaklyk	
edip,	(zorluk	bilen)	saklamaň!	Kim	beýle	
etse,	 onda	 onuň	 özüne	 zulum	 etdigidir.	
Allanyň	aýatlaryny	ýaňsylamaň!	Allanyň	
size	 beren	 nygmatyny,	 size	 öwüt-
nesihat	 bermek	 üçin	 inderen	 kitabyny	
we	 hikmetini	 ýatlaň!	 Alladan	 gorkuň!	
Allanyň	 ähli	 zady	 bilýändigini	 bilip	
goýuň!	

232.	 Aýallara	 (üçden	 az)	 talak	 berlen	
wagty	we	olaryň	hem	garaşma	möhletleri	
dolan	 wagty	 öz	 aralarynda	 (dine)	

laýyklykda	razylaşsalar,	olaryň	(özlerine	
talak	beren)	ärleri	bilen	nikalaşmaklaryna	
päsgel	bolmaň!	Ine,	munuň	bilen	sizden	
Alla	we	ahyret	gününe	iman	getirenlere	
öwüt-nesihat	 berilýändir.	 Bu	 öwüdi	
almagyňyz	 siziň	 üçin	 iň	 dogrusy	 we	
(sizi	 günälerden)	 päk	 (tutujydyr).	 Alla 
(nämäniň	 haýyrly,	 nämäniň	 bolsa	
zyýanlydygyny)	 bilýändir,	 (emma)	 siz	
bilmersiňiz.	

233.	 Eneler	 çagalaryny	 doly	 iki	 ýyllap	
emdirsinler.	Bu	doly	emdirmek	isleýänler	
üçindir.	(Dine)	laýyklykda	olaryň	eklenji	
we	 egin-eşik	 bilen	 üpjünçiligi	 çaga	 özi	
üçin	 dogrulan	 atanyň	 borjudyr.	 Hiç	
kimden	 güýjüniň	 ýetmeýän	 zadynyň	
(hasaby)	 soralmaz.	 Hiç	 bir	 ene	 çagasy	
sebäpli,	hiç	bir	(ata	hem)	özüniňki	bolan	
zat	(çaga)	sebäpli,	zyýan	çekmeli	däldir.	
Mirasdüşer	 hem	 şonuň	 mysalydyr.	
Eger	 (ene-ata)	 razylaşyp,	 gelnen	 karar	
netijesinde	 çagany	 süýtden	 aýyrmak	
isleseler,	 onda	olara	günä	bolmaz.	Eger	
çagalaryňyzy	 (enekä)	 emdirtmekçi	
bolsaňyz,	 enekä	 (dine)	 laýyklykda	
(hakyny)	 töleseňiz,	 size	 günä	 ýokdur.	
Alladan	 gorkuň!	 Allanyň	 siziň	 edýän	
(ähli)	işiňizi	görýändigini	biliň!	
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234.	Siziň	 içiňizden	 ärleri	 ýogalan	 aýal	
maşgalalar	 dört	 aý	 on	 gün	 özbaşyna	
(yddata)	 garaşsyn	 (äriniň	 öýünden	
çykmasyn,	 bezenmesin	 we	 durmuşa-
da	 çykmasyn).	 Bu	 (yddat)	 möhletleri	
gutarandan	 soň,	 (dine)	 laýyklykda	
(öýden	çykmak,	bezenmek	we	durmuşa	
çykmak	ýaly)	özleriniň	(dogry	hasaplan)	
işleri	zerarly	size	günä	ýokdur.	Alla	siziň	
edýän	işleriňizden	habardardyr.	

235.	(Yddata	garaşýan)	aýallara	durmuşa	
çykmak	 meselesinde	 öz	 pikirleriňizi	
duýdurmagyňyzda	 ýa-da	 özüňizde	
saklamagyňyzda	size	günä	ýokdur.	Alla	
siziň	 olary	 soň	 (bu	 niýetiňizi	 olara)	
ýatlajakdygyňyzy	 bilýär.	 Ýöne	 olar	
bilen	 (nikany)	gizlin	wadalaşmaň,	olara	
diňe	 (dine)	 laýyk	 aýdyň!	 Yddatlary	
dolýança	 olara	 nika	 düwnüni	 düwmäge	
(nikalamaga)	synanyşmaň!	Allanyň	siziň	
içiňizdäkileri	 bilýändigini	 bilip	 goýuň!	
Ondan	 (Alladan)	 heder	 ediň!	 Allanyň	
Bagyşlaýjydygyny,	 Halymdygyny	
(howlugýan	däldigini)	biliň!	

236.	 Eger	 aýallara	 el	 degirmezden	
(ýanaşmazdan)	 öň	 olara	 talak	 berseňiz,	
size	 (galyň	 meselesinde)	 hiç	 hili	 günä	
ýokdur.	 (Emma)	 olara	 belli	 bir	 (galyň)	

kesgitlän	bolsaňyz,	onda	 (olara	 sowgat-
serpaý)	 bermeli.	 Olara,	 gurply	 bolan	
öz	 ýagdaýyna	 görä,	 eli	 dar	 bolan	 hem	
öz	 ýagdaýyna	 görä,	 (dine)	 laýyk	 bolan	
(sylag)	bermelidir.	(Emma)	ýagşylar	üçin	
(mynasyp	bir	serpaý	bermek)	borçdur.	

237.	 Eger	 (öňünden)	 galyň	 kesgitlän	
bolsaňyz	 we	 olara	 el	 degirmezden	 öň	
talak	berseňiz,	(onda)	onuň	(galyňynyň)	
ýarysyny	 bermeli.	 (Ýöne)	 aýallaryň	
(galyňdan)	 dänmegi	 ýa-da	 nika	 düwüni	
ygtyýarynda	 bolan	 (äri	 galyňy	 doly)	
bagyş	 etse,	 (bu	 höküme)	 degişli	
däldir	 (öz	 ygtyýarlarydyr).	 (Emma)	
bagyşlamagyňyz	 takwalyga	 has	
laýykdyr.	 Öz	 araňyzda	 haýyr-sahawaty	
ýatdan	 çykarmaň!	 Takyk,	 Alla	 siziň	
edýän	işleriňizi	görýändir!
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238.	 Namazlary,	 aýratyn	 hem	 orta	
(ikindi)	namazy	(doly)	berjaý	ediň!	Alla	
tagzym	 (etmek)	 bilen	 (namazy)	 dogry	
berjaý	ediň!	

239.	 Eger	 (bir	 zatdan)	 gorksaňyz,	 onda	
(namazlaryňyzy)	 pyýada	 ýa-da	 ulag	
üstünde	 (okaň).	 Asudalyga	 ýeteniňizde	
bilmeýän	 wagtyňyz	 Alla	 size	 (nähili)	
öwreden	 bolsa,	 şol	 görnüşde	 (Allany)	
zikir	ediň	(namaz	okaň)!	

240.	Siziň	araňyzdan	ýogalyp,	yzlarynda	
(dul)	 aýallary	 galdyrýanlaryňyz,	
(dirikäler)	 aýallarynyň	 (öýünden)	
çykarylmazdan	 bir	 ýyla	 çenli	 (miras	
goýan)	 emläginden	 peýdalanmaklary	
barada	 (hossarlaryna)	 wesýet	 etsinler.	

Eger	olar	(aýallar	özleri)	çykyp	gitseler,	
olaryň	özleri	üçin	(dine)	laýyk	eden	işleri	
sebäpli,	 size	 (hossarlara)	 günä	 ýokdur.	
Alla	Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir!

241.	(Erkekler)	talaklary	berlen	aýallara	
(dine)	 laýyklykda	 (hökman)	 bir	 eklenç	
(bermelidirler).	 Bu	 Alladan	 gorkýanlar	
üçin	bir	borçdur.	

242.	 Alla	 siziň	 akyl	 ýetirmegiňiz	 üçin	
şeýdip,	Öz	aýatlaryny	size	beýan	edýär.	

243.	Sen	(sanlary)	müňlerçe	bolsa	hem,	
ölüm	gorkusy	bilen	ýurtlaryndan	çykyp	
gidenleri	 görmediňmi?	Alla	 olara:	 «Jan	
beriň!»	 diýdi,	 (olar	 hem	 jan	 berdiler).	
Soň	 bolsa	 olary	 direltdi.	 Takyk,	 Alla	
ynsanlara	 pazly-kerem	 eýesidir.	 Ýöne	
ynsanlaryň	aglabasy	şükür	etmezler.	

244.	 Siz	 Allanyň	 ýolunda	 söweşiň!	
Takyk,	Allanyň	(ähli	zady)	eşidýändigini	
we	bilýändigini	biliň!	

245.	Kim	Alla	mynasyp	karz	berse	(haýyr-
sahawat	 etse),	Ol	 ony	 oňa	 birnäçe	 esse	
artdyryp	 berer.	 (Ynsanlaryň	 rysgalyny)	
dar	edýänem,	giň	edýänem	Alladyr.	Siz	
(ahyry)	Oňa	gaýdyp	bararsyňyz!	
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246.	Musadan	 soň	 ysraýyl	 ogullarynyň	
emeldarlaryny	 görmediňmi?	 Olar	
özlerine	 iberilen	 pygambere:	 «Bize	
(onuň	 ýolbaşçylygynda)	 Allanyň	
ýolunda	 söweşer	 ýaly	 bir	 hökümdar	
iber»	 diýdiler.	 (Pygamber	 olara):	
«Size	 söweşmek	 parz	 edilse,	 siz	 hem	
söweşmeseňiz	 (nähili	 bolar)?»	 diýdi.	
Olar:	 «Biz	 ýurtlarymyzdan	 çykaryldyk,	
çagalarymyzdan	 jyda	 düşürildik,	
biz	 näme	 üçin	 Allanyň	 ýolunda	
söweşmäliň?»	 diýdiler.	 Olara	 söweş	
parz	 edilende	 bolsa,	 olaryň	 azy	 galyp,	
(köpüsi)	 ýüz	 öwürdiler.	Alla	 zalymlary	
gowy	bilýändir.	

247.	 Pygamberleri	 olara:	 «Takyk,	 Alla	
size	 Taluty	 hökümdar	 edip	 iberdi»	
diýdi.	(Olar):	«Ol	biziň	üstümize	(nädip)	
hökümdar	 bolup	 biler?	Hökümdarlykda	
biz	 ondan	 has	 laýyk!	 Oňa	 giň	 mal-
döwlet	baýlygy	hem	berilmedi»	diýdiler.	
Ol	 (pygamber):	 «Takyk,	Alla	 ony	 siziň	
üstüňize	 (hökümdar	 edip)	 saýlady,	 oňa	
ylymda	we	bedende	(güýçde)	aýratynlyk	
bagyş	 etdi.	 Alla	 Özüniň	 mülküni	
(hökümdarlygy)	islän	(bendesine)	berer»	
diýdi.	Allanyň	(pazly-keremi)	giňdir	we	
(ähli	zady)	bilýändir.	

Düşündiriş:	 Müsür	 bile	 Palestinanyň	 arasynda	
ýaşaýan	amalika	halkynyň	Jalut	atly	hökümdary	
ysraýyl	ogullarynyň	üstüne	häli-şindi	çozuş	edip,	

olary	 ýurtlaryndan	 kowup	 çykarýar.	 Ysraýyl	
ogullary	 hem	 şol	 döwrüň	 pygamberi	 bolan	
Işmewil	 pygamberden	 Jaluta	 garşy	 söweşde	
özlerine	birini	hökümdar	we	serkerde	bellemegini	
haýyş	edýärler.	Işmewil	pygamber	hem	Allanyň	
halkyň	 içinden	 Taluty	 olara	 serkerde	 hem	
hökümdar	edip	belländigini	aýdýar.	

248.	 Olaryň	 pygamberi:	 «Takyk,	 onuň	
(Talutyň)	 hökümdarlygynyň	 alamaty,	
içinde	 Perwerdigäriňizden	 size	 bir	
rahatlyk	 (alamat)	 bilen	 Musanyň	 we	
Harunyň	neberesinden	galan	bir	galyndy	
bar	 bolan	 tabytyň	 (sandygyň)	 size	
gelmegidir.	Ony	perişdeler	göterýändirler.	
Eger	 siz	 iman	 getirenlerden	 bolsaňyz,	
takyk,	munda	siziň	üçin	bir	ybrat	bardyr»	
diýdi.	
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249.	 Talut	 esgerler	 bilen	 (şäherden)	
aýrylanda,	 (olara):	 «Alla	 sizi	 bir	 derýa	
bilen	 synag	 eder.	 Kim	 ondan	 (ganyp)	
içse	menden	däldir.	Kim	ondan	datmasa,	
elbetde,	 ol	 mendendir.	 Kim	 eli	 bilen	
bir	 owuç	 suw	 içse	 (zyýany	 ýokdur)»	
diýdi.	 Emma	 ondan	 (derýadan)	 olaryň	
azyndan	 galan,	 (köpüsi)	 içdiler.	 Talut	
iman	 getirenler	 bilen	 birlikde	 derýadan	
geçeninden	 soň,	 (olar):	 «Bu	 gün	
biziň	 Jaluta	 we	 onuň	 leşgerine	 garşy	
durjak	 güýjümiz	 ýok»	 diýdiler.	 Alla	
gowuşjakdyklaryna	 ynananlar	 bolsa:	
«(San	 taýdan)	 niçeme	 az	 topar	Allanyň	
kömegi	 bilen	 uly	 topary	 ýeňendir.	Alla	
sabyr	edenler	bilen	biledir»	diýdiler.	

250.	Olar	(Taluta	tabyn	bolanlar)	Jalut	we	

onuň	leşgerleri	bilen	söweşe	çykanlarynda	
hem:	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Biziň	
üstümize	 (ýagyş	 ýaly)	 sabyr	 ýagdyr.	
Bize	aýaklarymyzy	ýere	mäkäm	basdyr!	
Kapyrlara	garşy	(ýeňmäge)	bize	ýardam	
ber»	diýdiler.	

251.	 Allanyň	 rusgady	 (kömegi)	 bilen	
olary	 derbi-dagyn	 etdiler.	 (Möminleriň	
arasynda	 bolan)	 Dawut	 hem	 Jaluty	
öldürdi.	 (Soň)	Alla	oňa	 (Dawuda)	mülk	
(hökümdarlyk)	we	hikmet	(pygamberlik)	
berdi.	Oňa	 islän	zatlaryny	 (ylymlaryny)	
doly	öwretdi.	Eger	Alla	käbir	ynsanlaryň	
erbetligini	beýlekiler	bilen	dep	etmesedi,	
elbetde,	ýer	ýüzi	weýran	bolardy.	Ýöne	
Alla	 (bütin)	 älemdäkilere	 pazly-kerem	
eýesidir.	

252.	 Ine,	 bular	 Allanyň	 aýatlarydyr.	
(Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 olary	 saňa	
hak	 (we	 hikmet)	 bilen	 okap	 berýäris.	
Takyk,	 sen	 (Alla	 tarapyndan)	 iberilen	
pygamberlerdensiň.	
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253.	 Biz	 ol	 pygamberleriň	 käbirlerini	
beýlekilerden	 (kitap	 bermek	 bilen)	
artyk	eýledik.	Alla	olaryň	käbirleri	bilen	
gürleşdi,	 käbirleriniň	 hem	 derejelerini	
beýgeltdi.	 Biz	 Merýem	 ogly	 Isa	 äşgär	
deliller	 berdik	 we	 ony	 Mukaddes	 ruh	
(Jebraýyl)	 bilen	 goldadyk.	 Eger	 Alla	
islesedi,	 olardan	 soň	 gelen	 (milletler)	
özlerine	 äşgär	 deliller	 geleninden	 soň,	
biri-birleri	 bilen	 söweşmezdiler.	 Emma	
çaprazlyga	düşendikleri	(sebäpli),	olaryň	
käbiri	iman	getirdi,	käbiri	hem	inkär	etdi.	
Eger	Alla	 islesedi,	 olar	 söweşmezdiler.	
Emma	 Alla	 islän	 zadyny	 amala	
aşyrýandyr.	

254.	Eý,	iman	getirenler!	Söwda-satygyň,	
dostlugyň	 we	 şepagatyň	 bolmaýan	 ol	
(kyýamat)	güni	gelmezden	öň	size	beren	
rysgalymyzdan	 haýyr-sahawat	 ediň!	
(Hakykaty)	inkär	edenler	zalymlaryň	hut	
özleridir.	

255.	 (Ol)	 Özünden	 başga	 (ybadata	
laýyk)	 hudaý	 bolmadyk	 Alladyr.	 Ol	
Diridir,	 Kaýýumdyr	 (bendeleriň	 işini	
ýöredýändir).	 Ol	 uklamaz,	 (hatda)	
irkilmezem.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	

ähli	 zat	Onuňkydyr.	Ondan	 bidin	Onuň	
ýanynda	 kim	 şepagat	 edip	 biler?	 Ol	
bendeleriň	 edýän	 we	 etjek	 ähli	 işlerini	
bilýändir.	 (Ynsanlar)	 Onuň	 ylmyndan	
Özüniň	 islän	zadyndan	başga	hiç	zadyň	
(hakykatyna)	 doly	 düşünip	 bilmezler.	
Onuň	 kürsüsi	 asmanlary	we	 ýeri	 (doly)	
gurşap	 alandyr.	 Ol	 ikisini	 (asmany	 we	
ýeri)	gorap	saklamak	Oňa	kyn	däldir.	Ol	
(Alla)	Beýikdir,	Belentdir.	

256.	 Dinde	 (hiç	 bir)	 mejburlyk	
ýokdur.	 Dogrulyk	 egrilikden	 (aýdyň)	
tapawulandyrylandyr.	 Kim	 taguty	
(şeýtany)	 inkär	 edip,	Alla	 iman	 getirse,	
ol	 üzülmeýän	 berk	 tanapa	 (hak	 dine)	
ýapyşandyr.	Alla	 (ähli	zady)	eşidýändir,	
bilýändir.	
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257.	 Alla	 iman	 getirenleriň	 dostudyr.	
Olary	 tümlüklerden	 (ýagty)	 nura	
çykarar.	 Kapyrlaryň	 dostlary	 bolsa	
tagutdyr	 (şeýtandyr).	 Olary	 (ýagty)	
nurdan	 tümlüklere	 çykarar.	 Ine,	 olar	
dowzahylardyr.	 Olar	 ol	 ýerde	 ebedi	
galarlar.	

258.	Allanyň	özüne	hökümdarlyk	bereni	
üçin	 (göterinip	bilmän)	öz	Perwerdigäri	
hakda	 Ybraýym	 bilen	 çekeleşen	
(Nemrudy)	 görmediňmi?	 Ybraýym	
(oňa):	 «(Meniň)	 Perwerdigärim	
direldýändir	 we	 öldürýändir»	 diýdi.	
Ol:	 «Men	 hem	 (ölüm	 jezasy	 berleniň	
günäsini	 geçip)	 direldýärin	 we	 (başga	
birini)	 öldürýärin»	 diýdi.	 Ybraýym:	
«Alla	 Güni	 Gündogardan	 getirýär,	 sen	

ony	 Günbatardan	 getir-dä?»	 diýende,	
ol	 kapyr	 aljyrap	 galdy.	 Alla	 zalymlary	
dogry	ýola	salmaz.	

259.	 Ýa-da	 sen	 (öýleriniň)	 üçekleri	
(diwarlarynyň)	 üstüne	 ýykylan	 (we	
hiç	kim	hem	sag	galmadyk)	bir	obadan	
(şäherden)	 geçende:	 «Alla	 bulary	
ölenlerinden	soň	nädip	direldip	bilerkä?»	
diýeni	 (Uzeýr	pygamberi)	görmediňmi?	
Şonda	 Alla	 onuň	 janyny	 alyp,	 ýüz	
ýyldan	 soň	 ony	 direldip,	 oňa:	 «Näçe	
wagt	 galdyň?»	 diýdi.	 Ol:	 «Bir	 gün	 ýa-
da	 ýarym	 gün	 galdym»	 diýdi.	 (Alla):	
«Ýok,	sen	ýüz	ýyl	galdyň.	Azygyňa	we	
şerbetiňe	 seret,	 henizem	 üýtgän	 däldir.	
Eşegiňe	 hem	 seret!	 Biz	 (muny)	 seniň	
ynsanlara	 ybrat	 (bolmagyň)	 üçin	 etdik.	
Sen	 (eşegiň)	 süňklerine	 seret!	 Olary	
nähili	 (ýerbe-ýer)	goýýarys.	Soň	ony	et	
bilen	gaplaýarys»	diýdi.	Ol	bu	ýagdaýa	
göz	ýetirensoň:	«Men	Allanyň	ähli	zada	
güýjüniň	 ýetýändigine	 göz	 ýetirdim»	
diýdi.	
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260.	 Ybraýým	 (hem):	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Maňa	 ölüleri	 nädip	
direldýändigiňi	 görkez»	 diýipdi.	 (Alla):	
«Sen	 näme	 ynanmadyňmy?»	 diýdi.	
(Ybraýym):	 «Ýok	 (ynandym),	 ýöne	
kalbymyň	 ynjalmagy	 üçin	 (görmek	
isleýärin)»	diýdi.	(Alla):	«Sen	dört	sany	
guş	tut!	Olary	(gowy	tana),	soň	(öldürip,	
etlerini	 bölekläp)	 ýanyňa	 al!	 Soň	 her	
dagyň	başyna	olardan	bir	bölek	et	goý!	
Soň	 olary	 çagyr,	 derrew	 seniň	 ýanyňa	
gelerler»	diýdi.	Takyk,	Allanyň	Gudraty	
güýçlüdigini‚	 hikmet	 eýesidigini	 bilip	
goý!	

261.	 Alla	 ýolunda	 emläklerini	 sarp	
edýänleriň	mysaly,	göýä,	her	sümmülinde	
ýüz	däne	bolan	ýedi	baş	sümmül	getiren	
bir	 däne	 (tohum)	 ýalydyr.	Alla	 islänine	
(artykmajy	 bilen)	 köpeldip	 berýändir.	
Allanyň	pazly-keremi	giňdir,	(ähli	zady)	
bilýändir.	

262.	 Emläklerini	 Alla	 ýolunda	 sarp	
edip,	 soň	 minnet	 edip,	 (mätäçleri)	
ynjytmaýanlara	özleriniň	Perwerdigäriniň	
ýanynda	sylaglary	bardyr.	Olara	hiç	hili	
gorky-howp	 ýokdur	 we	 olar	 gamgyn	
hem	bolmazlar.	

263.	 Ýakymly	 söz	 we	 geçirimlilik	
yzyndan	(ony	beriji	tarapyndan)	ynjydyjy	
(söz	 gelýän)	 sadakadan	 haýyrlydyr.	
Alla	 Baýdyr	 (hiç	 zada	 mätäç	 däldir),	
Halymdyr	(howlugýan	däldir).	

264.	Eý,	iman	getirenler!	Alla	we	ahyret	
gününe	 ynanmaýan	 we	 öz	 emlägini	
ynsanlaryň	 görmegi	 üçin	 sarp	 edýänler	
ýaly	 minnet	 we	 ynjytmak	 bilen	 eden	
haýyr-sahawatlaryňyzy	 puja	 çykarmaň!	
Onuň	 mysaly	 üstünde	 sähelçe	 toprak	
bolan	 ýylçyr	 daşyň	 mysaly	 ýalydyr.	
Onuň	üstüne	çabga	ýagyp,	ony	ýylmanak	
daşa	 öwrer.	 Olar	 gazanan	 hiç	 zatlaryna	
eýe	bolmazlar.	Alla	kapyrlary	dogry	ýola	
salmaz.	
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265.	 Allanyň	 razylygyny	 isläp	 we	
kalplaryndaky	 pugta	 ynanç	 bilen	
emläklerini	 haýyr	 işe	 sarp	 edýänleriň	
ýagdaýy	 bir	 depede	 gurlan	 we	 çabga	
ýaganda	 hasyly	 iki	 gat	 artýan	 bakjanyň	
mysaly	ýalydyr.	Eger	çabga	däl,	(ýagyş)
çisňese-de	(önüm	berer).	Alla	siziň	edýän	
işleriňizi	görýändir.	

266.	 Siziň	 haýsyňyz	 hurma	 we	 üzüm	
agaçlaryndan	 doly,	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	 we	 özi	 üçin	 ol	 ýerde	 her	 dürli	
miweli	 (bag-bakjasy),	 idege	 mätäç	
çagalary	bolup,	garrylyk	başyna	gelende,	
ol	 bag-bakjasy	 alawly	 tüweleýe	 duçar	
bolup	 ýanyp	 gitmegini	 islärsiňiz?	 Siziň	
pikir	edip,	oýlanmagyňyz	üçin,	ine,	Alla	
şeýdip,	size	aýatlaryny	beýan	edýär.	

267.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Gazanan	
zatlaryňyzyň	 we	 size	 rysgal	 hökmünde	
ýerden	 çykaran	 zatlarymyzyň	
gowusyndan	 haýyr-sahawat	 ediň!	
Özüňize	 berlende	 gözüňizi	 ýumman	
almajak	 erbet	 zadyňyzy	 haýyr-sahawat	
hökmünde	bermäň!	Allanyň	Baýdygyny	
(hiç	 zada	mätäç	 däldigini),	 hamdy-sena	
edilmäge	laýykdygyny	biliň!	

268.	Şeýtan	sizi	garyplyk	bilen	gorkuzar	
we	 size	 etbet	 zatlary	 (etmegiňizi)	 islär.	
Alla	(bolsa)	size	öz	ýalkawyny	we	pazly-
keremini	 wada	 berýär.	 Allanyň	 (pazly-
keremi)	giňdir,	(ähli	zady)	bilýändir.	

269.	(Alla)	hikmeti	islän	bendesine	berer.	
Kime	hikmet	berlen	bolsa,	oňa	köp	(uly)	
haýyr	berildigidir.	(Bu	barada)	diňe	akyl	
eýeleri	pikir	ederler.	
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270.	Siziň	berýän	haýyr-sahawatlaryňyzy	
we	 nezr	 edip	 (Alla	 ýolunda)	 aýdan	
zatlaryňyzy,	 olaryň	 (hemmesini)	 Alla	
bilýändir.	Zalymlara	hiç	hili	dost	ýokdur.	

271.	 Eger	 sadakalaryňyzy	 (haýyr-
sahawatlaryňyzy)	 äşgär	 berseňiz,	 bu	 iň	
gowusydyr.	 Eger	 ony	 garyplara	 gizlin	
berseňiz,	 bu	 siziň	 üçin	 haýyrlysydyr.	
(Gizlin	 amalyňyz	 sebäpli)	 Alla	 siziň	
(käbir)	günäleriňiziň	üstüni	örter	(geçer).	
Alla	siziň	edýän	işleriňizden	habardardyr.	

272.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olary	 dogry	
ýola	 gönükdirmek	 seniň	 (borjuň)	
däldir.	 Alla	 islän	 bendesini	 dogry	
ýola	 gönükdirer.	 Siziň	 berýän	 haýyr-
sahawatlaryňyz	 siziň	 öz	 bähbidiňizedir.	
Siz	haýyr-sahawatlaryňyzy	diňe	Allanyň	
razylygyny	gazanmak	üçin	berjaý	ediň!	
Siziň	 haýyr	 hökmünde	 beren	 zadyňyz	
size	 artykmajy	 bilen	 gaýtarylyp	 berler	

we	size	(hiç	hili)	nähaklyk	edilmez.	

273.	 (Siz	 sadakalaryňyzy)	 özlerini	Alla	
ýoluna	 bagyş	 eden	 we	 ýer	 ýüzünde	
gazanç	 etmäge	 gurby	 çatmaýan	 garyp-
gasarlara	 beriň!	 Bilmeýänler	 (dilegçilik	
etmekden)	 namys	 edýändikleri	 üçin	
olary	 gurpludyr	 öýderler.	 Sen	 olary	
ýüzlerinden	 tanarsyň.	 Olar	 utançdan	
ýaňa	ynsanlardan	zat	hantama	bolmazlar.	
Alla	 siziň	 edýän	 (ähli)	 haýyr	 işleriňizi	
bilýändir.	

274.	 Emläklerini	 gije-gündiz,	 gizlin	we	
äşgär	haýyr-sahawat	edýänlere	özleriniň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	 sylaglary	
bardyr.	 Olara	 gorky-howp	 ýokdur	 we	
olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	
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275.	 Süýthorlar	 (guburlaryndan)	 şeýtan	
(jyn)	uran	(adam)	ýaly	bolup	turarlar.	Bu	
(ýagdaýa	 düşmekleriniň	 sebäbi)	 olaryň:	
«Söwda-satyk	göýä	göterim	(süýthorlyk)	
ýalydyr»	 diýendikleri	 (zerarlydyr).	
Alla	 söwda-satygy	 halal	 edip,	 göterimi	
(süýthorlygy)	 haram	 edendir.	 Kim	
Perwerdigärinden	öwüt-nesihat	gelenden	
soň	 süýthorlygy	 taşlasa,	 öňki	 (alan	
göterimi)	özüniňkidir	(oňa	haram	däldir)	
we	 (göterimi	 taşlandygy	 üçin)	 onuň	 işi	
Alla	galandyr	(oňa	sogap	berer).	(Emma)	
kim	ýene-de	(süýthorlyga)	dolansa	(ony	
halal	 hasaplasa),	 olar	 dowzahydyrlar.	
Olar	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

276.	Alla	göterimiň	(bereketini)	giderip,	
sadakalaryň	 (bereketini)	 artdyrar.	

Alla	 küpürligi	 we	 günäni	 (yzygiderli	
edýänleri)	halamaz.	

277.	Iman	getirenlerden	ýagşy	işleri	edip,	
namazy	 berjaý	 edip,	 zekat	 berýänlere	
özleriniň	 Perwerdigäriniň	 ýanynda	
sylaglar	 bardyr.	 Olara	 gorky-howp	
ýokdur	we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	

278.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Alladan	
gorkuň!	 Eger	 mömin	 bolsaňyz,	 siz	 bar	
bolan	göterimiňizden	el	çekiň!	

279.	 Eger	 muny	 etmeseňiz,	 onda	 Alla	
we	 Onuň	 pygamberine	 (garşy)	 söweşe	
(girýändigiňizi)	 bilip	 goýuň!	 Eger	
(göterimden)	 toba	 edip,	 (bu	 päliňizden	
gaýtsaňyz),	 onda	 emlägiňizden	 maýa	
goýumyňyz	 (goýan	 mukdaryňyz)	
siziňkidir.	 Siz	 (göterim	 alyp)	 zulum	
etmäň,	 size	 hem	 (goýan	 puluňyzy	
alandygyňyz	üçin)	zulum	edilen	däldir.	

280.	Eger	 (bergidaryňyz)	darlykda	(kyn	
ýagdaýda)	bolsa,	oňa	eli	giňeýänçä	puryja	
beriň!	Eger	siz	biler	bolsaňyz,	(algyňyzy)	
sadaka	hökmünde	bagyş	etmegiňiz	siziň	
üçin	 (oňa	 puryja	 bermegiňizden)	 has	
haýyrlydyr.	

281.	Allanyň	(huzuryna)	gaýdyp	barjak,	
soň	her	kimiň	gazanan	(haky)	birkemsiz	
beriljek	we	hiç	kime	nähaklyk	edilmejek	
(ol)	günden	gorkuň!

Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 Kurany	 Kerimiň	 inen	 iň	
soňky	 aýatydyr.	 Pygamberimiz	 bu	 aýatdan	 soň	
uzak	ýaşaman,	dünýäden	gaýdýar.
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282.	Eý,	iman	getirenler!	Eger	(belli)	bir	
wagt	üçin	algy-bergi	etseňiz,	ony	ýazyp	
goýuň!	 Içiňizden	 bir	 kätip	 hem	 ony	
adalatly	 ýazsyn!	 Hiç	 bir	 kätip	Allanyň	
özüne	 öwredişi	 ýaly	 ýazmakdan	 ýüz	
öwürmesin,	 (hemme	 zady	 bolşy	 ýaly)	
ýazsyn!	 Bergidar	 hem	 ony	 ýazdyrsyn	
(bergisini	 ykrar	 etsin).	 Perwerdigäri	
bolan	 Alladan	 gorksun	 we	 bergisinden	
hiç	 zat	 kem	 goýmasyn.	 Eger	 bergidar	
kemakyl	 (bolgusyz,	 isripçi),	 ejiz	
(garry,	 çaga)	 ýa-da	 (saparda,	 tussagda	
bolup),	 hut	 özi	 (aýdyp)	 ýazdyrmaga	
mümkinçiligi	 bolmasa,	 onuň	 hossary	
adalat	 bilen	 ýazdyrsyn.	 Iki	 sany	 erkek	
adamy	 hem	 şaýat	 tutunyň!	 Eger	 iki	
erkek	 tapylmasa,	 özüňiziň	 razy	 bolan	
(ynamly)	 şaýatlaryňyzdan	 bir	 erkek	
we	 iki	 aýal	 şaýat	 bolsun!	Ol	 iki	 aýalyň	
eger	 biri	 ýalňyşsa	 (unutsa),	 beýlekisi	
oňa	ýatlatsyn!	Çagyrylan	wagty	şaýatlar	

gelsinler.	 Uly	 bolsun,	 kiçi	 bolsun	
möhletine	 çenli	 (algy-bergiden)	 hiç	
zady	ýazmakdan	çekinmäň!	Siziň	beýle	
etmegiňiz,	 Allanyň	 ýanynda	 adalata	
has	 laýyk,	 şaýatlyk	 (etmegiňiz)	 üçin	
has	 ygtybarly,	 güman	 etmezligiňize	 has	
ýakyndyr.	 Emma	 araňyzda	 ýöräp	 duran	
nagt	 söwda	 bar	 bolsa,	 ony	 ýazmasaňyz	
hem	 size	 zyýany	 ýokdur.	 (Umuman)	
biri-biriňiz	bilen	söwda-satyk	edeniňizde	
şaýat	 tutunyň!	 Kätibe-de,	 şaýada-da	
zyýan	 ýetmesin.	 Eger	 (ýalňyş)	 etseňiz	
(olaryň	 birine	 zyýan	 ýetriseňiz)	 bu	
günädir.	Alladan	gorkuň!	Alla	size	(dogry	
ýoly)	öwredýär.	Alla	ähli	zady	bilýändir.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 Kurany	 Kerimiň	 iň	 uzyn	
aýatydyr.
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283.	 Eger	 siz	 saparda	 bolup,	 ýazmaga	
kätip	 tapmasaňyz,	 onda	 (berginiň	
deregine)	 alnan	 girew	 hem	 ýeterlikdir.	
Eger	siz	biri-birleriňize	bir	zady	amanat	
goýsaňyz,	 ynanylan	 kişi	 amanaty	
eýesine	 (doly)	bersin	we	 (bu	meselede)	
Perwerdigäri	 bolan	 Alladan	 gorksun!	
(Eý,	 şaýatlar,	 bergidarlar!)	 Şaýatlygy	
gizlemäň!	Kim	ony	 (şaýatlygy)	gizlese,	
onuň	 kalby	 (niýeti	 bilen	 eden	 bu	 işi	
zerarly,	 ol	 kişi)	 günäkärdir.	 Alla	 siziň	
edýän	işleriňizi	bilýändir.	

284.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	bar	bolan	
(ähli)	zat	Allanyňkydyr.	Siz	içiňizdäkini	
äşgär	etseňiz	hem,	gizleseňiz	hem,	Alla	
sizden	olaryň	hasabyny	sorar.	Ol	islänini	
(pazly-keremi	 bilen)	 bagyşlar,	 islänine	
hem	(eden	etmişleri	zerarly)	azap	berer.	

Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

285.	 Pygamber	 öz	 Perwerdigäri	
tarapyndan	 özüne	 inderilen	 (Kurana)	
iman	 getirdi	 we	 möminler	 (hem	 iman	
getirdiler).	 Olaryň	 hemmesi	 Alla,	
Onuň	 perişdelerine,	 kitaplaryna	 we	
pygamberlerine	 iman	 getirdiler.	 (Olar):	
«Biz	 Onuň	 (Allanyň)	 pygamberleriniň	
hiç	 haýsyny	 (beýlekisinden)	 aýry	
tutmaýarys.	Biz	(Alladan	gelen	emirleri)	
eşitdik	 we	 (olara)	 boýun	 bolduk.	
(Biz)	 Seniň	 ýalkawyňy	 (soraýarys)!	
Eý,	 Perwerdigärimiz!	 (Biz)	 diňe	 Saňa	
öwrülip	bararys!»	diýdiler.	

286.	 Alla	 hiç	 kime	 güýjüniň	 ýetmejek	
zadyny	 ýüklemez	 (buýurmaz).	 (Her	
kimiň)	gazanan	(ýagşy	işi)	öz	bähbidine,	
gazanan	 (erbet	 amaly)	 hem	 öz	
zyýanynadyr.	Eý,	Perwerdigärimiz!	Eger	
biz	unudyp	ýa-da	ýalňyşlyk	bilen	(günä	
iş)	etsek,	bizi		tutma	(hasaba	çekme)!	Eý,	
Perwerdigärimiz!	Bize,	bizden	öňküleriň	
(üstüne)	 ýükleýşiň	 ýaly	 bize,	 agyr	 ýük	
(buýruk)	ýükleme!	Eý,	Perwerdigärimiz!	
Bize	 güýjümiziň	 ýetmejek	 zadymyzy	
hem	 ýükleme!	 Biziň	 (günälerimizi)	
bagyşla!	Bizi	ýalka!	Bize	rehim	et!	Sen	
biziň	 Hossarymyzsyň!	 Kapyrlardan	
(üstün	çykmaga)	bize	kömek	et!	
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3-nji	süre:	«Äli-Ymran»	
(«Ymranyň	maşgalasy»)

«Äli-Ymran»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	200	aýatdan	ybaratdyr	we	uzyn	süreleriň	
biridir.	Süräniň	ady	33-nji	aýatynda	agzalýan	«Äli-
Ymran»	sözünden	alnandyr.	Ymran	bibi	Merýemiň	
kakasynyň	adydyr.	Bu	sürede	Töwratyň,	Injiliň	we	
Kuranyň	 şol	 bir	 ylahy	 gözbaşdan	 gaýdýandygy	
barada	 aýdylýar	 we	 ähli-kitap	 bilen	 hoşniýetli	
gatnaşyk	etmäge	we	haka-hakykata	çagyrylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elif,	Läm,	Mim.	

2.	 (Ol)	 Özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	 bolmadyk	 Alladyr.	 Ol	 Diridir,	
Kaýýumdyr	(bendeleriň	işini	ýöredýändir).	

3.	 (Eý,	Muhammet!)	Ol	 (Alla)	bu	kitaby	
saňa	hakykatyň	(hut	özi)	we	özünden	öňki	
(kitaplary)	 tassyklaýjy	 edip	 inderdi.	 Ol	
(Alla)	Töwraty	we	Injili	hem	inderipdi.	

4.	 Mundan	 (Kurandan)	 öň	 olary	
(Töwraty	we	Injili)	ynsanlary	dogry	ýola	
gönükdirmek	üçin	(inderipdi).	Ol	Furkany	
(Kurany)	hem	inderdi.	Allanyň	aýatlaryny	
inkär	 edenlere	 örän	 ýowuz	 azap	 bardyr.	
Takyk,	 Alla	 Gudraty	 güýçlüdir	 we	
(kapyrlardan)	ar	alyjydyr.	

5.	Takyk,	ne	ýerde,	ne-de	asmanda	hiç	zat	
Alladan	gizlin	galmaz.	

6.	 (Eneleriňiziň)	 göwrelerinde	 size	 islän	
görnüşinde	 şekil	 beren	 Oldur.	 Ondan	
başga	(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur,	(Ol)	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

7.	 Saňa	 bu	 kitaby	 inderen	 Oldur.	
Onda	 käbir	 aýatlar	 äşgär	 manyly	
bolup,	 bular	 kitabyň	 esasy	 bölegidir.	
Beýlekileri	 (bolsa)	 çylşyrymly	 manyly	
(aýatlardyrdyr).	 Ýüreklerinde	 egrilik	
(erbet	 niýet)	 bolanlar,	 pitne	 gözlemek	
(ynsanlary	 ýalňyş	 ýola	 gönükdirmek)	
we	 ony	 (öz	 matlaplaryna	 görä)	 ýorgut	
etmek	 üçin	 manysy	 çylşyrymly	 aýatlara	

uýýarlar	 (olara	 salgylanyp,	 şolar	 bilen	
meşgul	 bolýarlar).	 Emma	 olaryň	 dogry	
ýorgudyny	Alladan	başga	hiç	kim	bilmez.	
Ylymda	 öňe	 saýlananlar	 (hem):	 «Biz	
oňa	 bolşy	 ýaly	 ynandyk.	 Hemmesi-de	
Perwerdigärimizden	 gelendir»	 diýerler.	
Bulardan	(diňe)	akyl	eýeleri	ybrat	alarlar.	

8.	 (Olar):	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bizi	
dogry	 ýola	 gönükdireniňden	 soň,	
ýüreklerimizi	(hakdan)	azaşdyrma	we	bize	
Öz	rahmetiňi	eçil!	Takyk,	Sen	eçilijileriň	
iň	beýigisiň!

9.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Takyk,	
(geljekdigine)	hiç	hili	şek-şübhe	bolmadyk	
(kyýamat-magşar)	 gününde	 (bütin)	
ynsanlary	 jemlejek	 Sensiň.	 Takyk,	 Alla	
beren	wadasyndan	dänmez»	(diýerler).	
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10.	 Takyk,	 dini	 inkär	 edenleriň	 ne	
mal-mülkleri,	 ne-de	 perzentleri	 (hiç	
haýsy)	 olary	 Allanyň	 azabyndan	 halas	
edip	 bilmezler.	 Ine,	 olar	 dowzahyň	
odunlarydyr.	

11.	 (Olaryň	 ýagdaýy)	 Fyrgawnyň	
adamlarynyň	 we	 olardan	 öňki	
aýatlarymyzy	 ýalan	 hasaplanlaryň	
ýagdaýy	 ýalydyr.	Alla	 günäleri	 sebäpli,	
olary	 tutdy	 (jezalandyrdy).	 Allanyň	
jezasy	örän	ýowuzdyr.	

12.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Inkär	 edenlere:	
«Siz	 tiz	 wagtda	 ýeňlersiňiz	 we	
(ahyretde	 täzeden	 direldilip)	 dowzaha	
üýşürilersiňiz.	 Ol	 ýeri	 nähili	 erbet	
düşekdir	(ýerdir)!»	diýip	aýt.	

13.	 (Bedr	 söweşinde)	 ýüzbe-ýüz	
gelen	 iki	 toparyň	 (düşen	 ýagdaýynda)	
siziň	 üçin	 ybrat	 bardyr.	 Bularyň	 biri	
Allanyň	 ýolunda	 söweşýärdi,	 beýlekisi	
(bolsa),	 kapyrdy.	 Olar	 (kapyrlar)	 olary	
(musulmanlary),	 göz	 görüşi	 bilen,	
özlerinden	 iki	 esse	 (köp)	 görýärdiler.	
Alla	 islänini	kömegi	bilen	güýçlendirer.	
Takyk,	munda	paýhas	eýeleri	üçin	ybrat	
bardyr.	

14.	 Aýallardan,	 ogullardan,	 üýşmek-
üýşmek	ýygnalan	altyndyr	kümüşlerden,	
owadan	 bedewlerden,	 (sagymlyk)	
mallardan	 we	 ekinlerden	 (gelen)	 nebsi	
otugdyrýan	 (zatlar)	 ynsanlara	 bezemen	
(özüne	 çekiji)	 edilip	 görkezildi.	
Bular	 dünýä	 ýaşaýşynyň	 (wagtlaýyn)	
peýdalarydyr.	 (Asyl)	 baryljak	 gözel	 ýer	
Allanyň	ýanyndadyr.	

15.	 (Olara):	 «Size	 bulardan	 hem	
haýyrlysyny	habar	bereýinmi?	Takwalar	
üçin	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	 ýanynda	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetler	
bolup,	 olar	 ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar.	
Ol	 ýerde	 (olara)	 päkize	 ýanýoldaşlar,	
(aýratyn	 hem)	 Allanyň	 razyçylygy	
bardyr.	 Alla	 bendeleriniň	 (edýän	 ähli	
işlerini)	doly	görýändir»	diýip	aýt.	
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16.	(Ol	takwalar):	«Eý,	Perwerdigärimiz!	
Takyk,	 biz	 iman	 getirdik,	 biziň	
günälerimizi	bagyşla	we	bizi	ot	(dowzah)	
azabyndan	gora!»	(diýerler).

17.	 (Olar)	 sabyrly,	 dogruçyl,	 (Alla)	
boýun	 egýän,	 haýyr-sahawat	 edýän	
we	 säher	 wagtlarynda	 Alladan	 ýalkaw	
soraýan	(möminlerdir).	

18.	Alla	Özünden	başga	(ybadata	laýyk)	
hudaýyň	 ýokdugyna	 adalaty	 dik	 tutup	
şaýatlyk	 berdi.	 Perişdeler	 we	 ylym	
eýeleri	hem	(bu	hakykaty	ykrar	etdiler).	
Gudraty	 güýçli	 we	 hikmet	 eýesi	 bolan	
Ondan	(Alladan)	başga	hudaý	ýokdur.	

19.	 Takyk,	 Allanyň	 ýanynda	 (hak)	 din	
yslamdyr.	 Kitap	 berlenler	 özlerine	
(hakykaty	 bildirýän)	 ylym	 geleninden	
soň,	 aralaryndaky	 göriplik	 sebäpli,	
çaprazlyga	 düşdüler.	 Kim	 Allanyň	
aýatlaryny	 inkär	 etse	 (bilip	 goýsun),	
Allanyň	hasaby	(jezasy)	örän	çalt	geler.	

20.	 (Eý,	Muhammet!)	 Eger	 seniň	 bilen	
(din	meselesinde)	 dawalaşsalar,	 (olara):	
«Men	özüme	tabyn	bolanlar	bilen	ýüzümi	
(özümi)	 Alla	 tabşyrdym»	 diý.	 Kitap	

berlenler	bilen	(mekgeli)	nadanlara:	«Siz	
yslama	girmegi	(kabul	etdiňizmi)?»	diýip	
aýt.	 Eger	 yslama	 girseler,	 bes,	 dogry	
ýoly	taparlar.	Emma	eger	ýüz	öwürseler,	
takyk,	 seniň	 wezipäň	 diňe	 (olara	 haky)	
ýetrimekdir.	 Alla	 bendeleriniň	 (edýän	
işini	doly)	görýändir.	

21.	 Takyk,	 Allanyň	 aýatlaryny	 inkär	
edenleri,	 nähak	 ýere	 pygamberleri	
öldürenleri,	 ynsanlaryň	 arasyndan	
adalaty	emir	edenleri	(ýaýmak	islänleri)	
öldürenleri	 jebir-jepaly	azap	bilen	buşla	
(habar	ber)!

22.	 Ine,	 olar	 amallary	 bu	 dünýäde-de,	
ahyretde-de	 puja	 çykanlardyr.	 Olaryň	
(halas	etjek)	kömekçileri	hem	ýokdur.	
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23.	 Kitapdan	 nesip	 berlenleriň	
(ýahudylaryň)	 öz	 aralarynda	 Allanyň	
kitabyny	 emin	 bolmagy	 üçin	 çagyryp,	
soň	hem	(hakykat	ýüze	çykanda)	olardan	
bir	toparyň	(ol	kitabyň	hökümlerine	amal	
etmekden)	ýüz	öwrendigini	görmediňmi?	
Olar	ýüz	öwrüji	(milletdirler).

24.	 Bu	 olaryň:	 «Dowzah	 ody	 bize	
diňe	 sanlyja	 günden	 başga	 hiç	 haçan	
degmez»	 diýendikleri	 üçindir.	 Dinleri	
(meselesinde)	 olary	 toslan	 (ýalanlary)	
aldady.	

25.	Biz	olary	(geljekdigine)	hiç	hili	şek-
şübhe	 bolmadyk	 (kyýamat)	 gününde	
bir	 ýere	 jemlän,	 hiç	 haýsyna	 hähaklyk	
edilmezden	 her	 kime	 gazanan	 zadynyň	

(öwezi)	 doly	 berlen	 wagty	 (olaryň	
hallary)	niçik	(bolar)?

26.	Aýt:	 «Eý,	mülk	 eýesi	 bolan	Allam!	
Sen	 mülki	 isläniňe	 berersiň,	 isläniňden	
mülki	 alarsyň!	 Isläniňi	 eziz	 edersiň,	
isläniňi	 har-zelil	 edersiň!	 Haýyr	 Seniň	
eliňdedir	 (ygtyýaryňdadyr)!	 Takyk,	
Seniň	ähli	zada	güýjüň	ýetýändir.	

27.	 Gijäni	 gündize	 salyp,	 (gündizi	
uzaldýarsyň),	gündizi	gijä	salyp,	 (gijäni	
uzaldýarsyň).	 Ölüden	 diri	 döredýärsiň,	
diriden	 öli	 döredýärsiň.	 Sen	 isläniňe	
bihasap	rysgal	eçilýärsiň!».	

28.	 Möminler	 möminlerlerden	 galan	
kapyrlary	 dost	 tutunmasynlar!	 Kim	
beýle	etse,	onda	Allanyň	(dostlugyndan)	
hiç	 zat	 ýokdur.	 Emma	 olardan	 (gelip	
biljek)	 howpdan	 gorkup	 (dostlaşyp,	
duşmançylygy	 gizleseňiz)	 zyýany	
ýokdur).	Alla	sizi	Özüne	garşy	gitmekden	
ägä	edýär.	 (Ahyry)	gaýdyp	baryljak	ýer	
Allanyň	(huzurydyr)!

29.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Siz	
gursagyňyzdakylary	 (ýüregiňizdäkileri)	
gizleseňiz-de,	 daşyna	 çykarsaňyz-da,	
Alla	ony	bilýändir.	Ol	asmanlardaky	we	
ýerdäki	 zatlary	 hem	 bilýändir.	 Allanyň	
ähli	zada	güýji	ýetýändir».	
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30.	 Her	 kimiň	 eden	 haýyr	 ýa-da	 erbet	
hemme	işini	öz	öňünde	görjek	ol	gününde	
(ynsan)	 onuň	 (eden	 erbetlikleri	 bilen)	
özüniň	arasyny	açmak	(gaçyp	gutulmak)	
islär.	 Alla	 sizi	 Özüne	 garşy	 gitmekden	
ägä	edýär.	Alla	bendelerine	mähirlidir.	

31.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger	
Allany	 söýýän	 bolsaňyz,	 maňa	
tabyn	 boluň!	 (Şonda)	 Alla	 hem	 sizi	
söýer	 we	 günäleriňizi	 bagyşlar.	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr».	

32.	 Aýt:	 «Alla	 we	 pygambere	 tabyn	
boluň!	 Eger	 (olar)	 ýüz	 öwürseler,	 Alla	
kapyrlary	halamaz».	

33.	Takyk,	Alla	Adamy,	Nuhy,	Ybraýymyň	
maşgalasy	 bilen	Ymranyň	 maşgalasyny	
älemlerden	 (öz	 döwründäkilerden	 üstün	
edip)	saýlady.

34.	 (Olary)	 yzly-yzyna	 dowam	 edip	
gelýän	 bir	 (pygamberlik)	 zürýady	 edip	
(saýlady).	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
bilýändir.	

35.	Ymranyň	aýaly:	«Eý,	Perwerdigärim!	
Göwrämdäkini	 (çagamy)	 erkin	 gul	 edip	
Seniň	 (ýoluňa)	 bagyş	 etdim.	 Meniň	 bu	
(bagşymy)	 kabul	 et!	 Takyk,	 Sen	 (ähli	
zady)	eşidýänsiň,	bilýänsiň!»	diýipdi.	

36.	Ol	gyz	dogranda:	«Eý,	Perwerdigärim.	
Takyk,	men	gyz	çaga	dogurdym»	(diýdi).	
Alla	 onuň	 näme	 dogranyny	 örän	 gowy	
bilýärdi.	 Elbetde,	 erkek	 (perzent)	 gyz	
ýaly	däldir.	 (Soň	ol):	«Men	onuň	adyna	
Merýem	 goýdum.	 Takyk,	 men	 ony	 we	
onuň	 zürýadyny	 daşlanylan	 şeýtanyň	
(şerinden	 goramagyň	 üçin)	 Saňa	
sygyndyrýaryn»	diýdi.	

37.	 Perwerdigäri	 ony	 hoş	 (razylyk)	
bilen	 kabul	 etdi	 we	 ony	 kämil	 terbiýe	
bilen	 kemala	 ýetişdirdi.	 Oňa	 howandar	

bolmagy	Zekeriýýa	 tabşyrdy.	Zekeriýýa	
näwagt	onuň	ýanyna	mähraba	(otagyna)	
girse,	onuň	 (Merýemiň)	ýanynda	 rysgal	
(ir-iýmiş)	görýärdi.	(Ol):	«Eý,	Merýem!	
Bular	saňa	nireden	gelýär?»	diýende,	ol:	
«Bular	Alla	tarapyndan	(gelýär).	Takyk,	
Alla	 islänine	 bihasap	 rysgal	 eçiler»	
diýerdi.	

Düşündiriş:	 Zekeriýýa	 pygamber	 bibi	
Merýemiň	 daýzasynyň	 ýanýoldaşydy.	 Aýatda	
hem	 aýdylyşy	 ýaly,	 Zekeriýýa	 bibi	 Merýeme	
gözegçilik	 edýärdi.	Metjidiň	 içinden	Merýeme	
ýörite	 bir	 otag	 taýýarlapdy.	 Zekeriýýa	
aleýhissalam	 Merýemiň	 otagyna	 giren	 wagty	
dürli	 ter	 we	 täze	 miweler	 görýärdi.	 Bular	 şol	
möwsümde	 ol	 sebitde	 ýetişmeýän	 miwelerdi.	
Şeýle	 hem	 bibi	 Merýeme	 rysgal	 gelýändigini	
habar	beren	bu	aýat	keramatyň	hakykatdygyna-
da	delildir.	
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38.	 Zekeriýýa	 ol	 ýerde	 Perwerdigärine	
dileg	 edip:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	Maňa	
Öz	 tarapyňdan	 päk	 zürýat	 nesip	 eýle!	
Takyk,	Sen	dilegleri	eşidýänsiň!»	diýdi.	

39.	 Ol	 (Zekeriýýa)	 mährapda	 namaz	
okap	 durka,	 perişdeler	 oňa	 ýüzlenip:	
«Alla	 saňa	 Alla	 tarapyndan	 gelen	
kelemäni	 (sözi)	 tassyklaýjy,	 (öz	
kowumyna)	 hojaýyn,	 (nebsiniň	
arzuwlaryndan)	 özüni	 saklaýan	 we	
salyh	 pygamberlerden	 boljak	 Ýahýany	
(berjekdigi)	 bilen	 hoş	 habar	 berýär»	
diýdiler.	

Düşündiriş:	 Tefsir	 alymlarynyň	 aglabasynyň	
pikirine	 görä,	 bu	 aýatdaky	 «keleme»	 (söz)	
diýilmeginden	maksat	Isa	pygamberdir.	

40.	Ol	(Zekeriýýa):	«Eý,	Perwerdigärim!	
Meniň	 nädip	 oglum	 bolsun,	 gojalyk	
başyma	çökdi,	aýalym	bolsa	önelgesiz!»	
diýdi.	Ol	(Alla):	«Ine,	şeýdip,	Alla	islän	
zadyny	eder»	diýdi.	

41.	 Zekeriýýa:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Maňa	 (oglumyň	boljakdygy	 barada)	 bir	
alamat	ber!»	diýende,	Ol	(Alla):	«Seniň	
alamatyň	seniň	üç	günläp	ynsanlar	bilen	
gepleşmezligiňdir,	diňe	ümläp	(düşünişip	
bilersiň).	Perwerdigäriňi	köp	ýatla,	Ony	
ertir-agşam	tesbih	et!»	diýdi.	

42.	 Perişdeler:	 «Eý,	Merýem!	Alla	 seni	
saýlady,	 seni	 päkize	 eýledi	 we	 seni	
älem-jahanyň	ähli	zenanlaryndan	saýlap	
(mertebäňi	belent	etdi)»	diýipdiler.	

43.	 Eý,	Merýem!	 Perwerdigäriňe	 tabyn	
bol,	 sežde	 et	 we	 rukug	 edýänler	 bilen	
rukug	et	(egil)!	

44.	 Ine,	 bular	 Biziň	 saňa	 wahyý	 eden	
gaýypdan	 gelen	 habarlarymyzdyr.	
Olar	 Merýeme	 kimiň	 howandarlyk	
etjekdigi	 barada	 galamlaryny	 zyňyp	
(bije	 atýarkalar)	 we	 biri-birleri	 bilen	
jedelleşýärkäler,	 sen	 olaryň	 ýanlarynda	
däldiň.	

45.	Perişdeler	(oňa):	«Eý,	Merýem!	Alla	
saňa	 ady	 Merýem	 ogly	 Isa	 Mesih	
bolan,	 bu	 dünýäde-de,	 ahyretde-de	
mertebesi	 beýik,	 (Allanyň	 iň)	 ýakyn	
(bendelerinden)	bolan	Özünden	bolan	bir	
keleme	(söz)	bilen	buşlaýar.	

Düşündiriş:	Allatagala	Isa	pygamberi	ýaradanda	
oňa	 «Bol!»	 diýipdir	 welin,	 ol	 ene	 göwresinde	
peýda	 bolup,	 dünýä	 inipdir.	 Şol	 sözden	 dünýä	
inendigi	üçin	hem	Isa	pygambere	«Allanyň	sözi»	
diýilýär.	
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46.	Ol	 sallançakda-da,	 kemala	 gelende-
de,	ynsanlar	bilen	gepleşer	we	salyhlardan	
bolar»	diýdiler.
 
47.	Ol	 (Merýem):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Maňa	 hiç	 bir	 ynsan	 (erkek)	 degmedi,	
meniň	 nädip	 çagam	 bolup	 biler?»	
diýende,	 (Alla):	 «Alla	 islän	 zadyny	
ýaradýandyr.	 Ol	 bir	 işiň	 bolmagyny	
islese,	 oňa	 (diňe)	 «Bol!»	 diýer,	 ol	 hem	
dessine	(peýda)	bolar»	diýdi.	

48.	Ol	(Alla)	oňa	(Isa)	kitaby	(ýazmagy),	
hikmeti,	Töwraty	we	Injili	öwreder.	

49.	 (Ony)	 ysraýyl	 ogullaryna	 ilçi	 edip	
iberer.	 (Isa	 olara	 şeýle	 diýdi):	 «Takyk,	
men	 size	 Perwerdigäriňizden	 bir	 aýat	
(mugjyza)	 getirdim.	 Takyk,	 men	 size	
palçykdan	 guşuň	 şekiline	meňzeýän	 bir	
zat	ýasap,	oňa	üflärin.	Ol	Allanyň	rugsady	
bilen	 şolbada	 (janly)	 guş	 bolup	 (uçar).	
(Şeýle-de)	 men	 Allanyň	 rugsady	 bilen	
dogabitdi	köri	we	pis	kesellini	sagaldyp,	
ölüleri	 direlderin.	 Size	 öýleriňizde	
näme	 iýýändigiňizi	 we	 näme	 ýygnap	
goýandygyňyzy	hem	habar	bererin.	Eger	
mömin	 bolsaňyz,	 takyk,	 munda	 siziň	
üçin	ybrat	bardyr.	

50.	 Men	 özümden	 öňki	 Töwraty	
tassyklamak	we	size	(Musanyň	dininde)	
haram	 edilen	 käbir	 zatlary	 halal	 etmek	
üçin	geldim.	Men	size	Perwerdigäriňizden	
bir	 alamat	 (mugjyza)	 getirdim.	Bes,	 siz	
Alladan	gorkuň	we	maňa	tabyn	boluň!	

51.	Takyk,	Alla	meniň	Perwerdigärimdir,	
siziň-de	 Perwerdigäriňizdir.	 Bes,	 Oňa	
ybadat	ediň!	Ine,	bu	dogry	ýoldur».	

52.	Isa	olardan	küpüri	aňanda:	«Allanyň	
(ýolunda)	meniň	kömekçilerim	kimler?»	
diýdi.	 Hawarylar	 (şägirtleri):	 «Allanyň	
(ýolunda)	 kömekçiler	 bizdiris.	 Biz	
Alla	 iman	getirdik.	 (Eý,	 Isa!)	 Sen	biziň	
musulmandygymyza	şaýat	bol!	
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53.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Biz	 inderen	
kitabyňa	iman	getirip,	pygambere	uýduk.	
Biz	şaýatlar	bilen	bile	ýaz!»	diýdiler.	

54.	 Olar	 (ýahudylar	 Isany	 öldürjek	
bolup)	hile	(duzak)	gurdular.	Alla	olaryň	
hilelerini	 (hile	 bilen)	 puja	 çykardy.	
Alla	 hileleri	 (iň)	 haýyrly	 (güýçli)	 puja	
çykaryjydyr.	

55.	Alla	(şeýle)	diýdi:	«Eý,	Isa!	(Ajalyň	
gelende)	 seniň	 janyňy	 (olar	 däl)	 Men	
alaryn,	seni	Öz	ýanyma	galdyraryn.	Seni	
inkär	 edenlerden	 (halas	 edip)	 päklige	
çykararyn	 we	 saňa	 tabyn	 bolanlary,	 tä	
kyýamata	 çenli	 inkär	 edenlerden	 üstün	
ederin.	Soň	siz	Maňa	gaýdyp	gelersiňiz.	
Bes,	 Men	 (şol	 wagt)	 siziň	 araňyzda	

çaprazlyga	 düşen	 zatlaryňyz	 hakda	
höküm	bererin.	

56.	Bes,	inkär	edenlere	bolsa	bu	dünýäde	
we	 ahyretde	 ýowuz	 azap	 bilen	 azap	
bererin.	Olaryň	(halas	etjek)	kömekçileri	
hem	ýokdur.	

57.	 Emma	 iman	 getirip,	 salyh	 amal	
edenlere	bolsa,	(Alla)	olaryň	sylaglaryny	
doly	 berer.	 Alla	 zalymlary	 halaýan	
däldir».	

58.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Bulary	 Biz	
saňa	 (beýan	 edilen)	 aýatlardan	 hem-
de	 hikmetli	 Zikirden	 (Kurandan)	 okap	
berýäris.	

59.	 Takyk,	 Allanyň	 ýanynda	 Isanyň	
ýagdaýy	 Adam	 (atanyň)	 ýagdaýy	
ýalydyr.	 Alla	 (Adamy)	 toprakdan	
ýaratdy,	 soň	 oňa	 «Bol!»	 diýdi.	 Ol	 hem	
dessine	(peýda)	boldy.	

60.	Bu	hakykat	(saňa)	Perwerdigäriňden	
(gelendir).	Sen	güman	edijilerden	bolma!

61.	 Saňa	 ylymdan	 (munça	 alamatlar)	
geleninden	 soň,	 kim	 seniň	 bilen	 ol	
(Isa)	 hakynda	 dawalaşsa,	 (oňa):	 «Hany	
geliň,	 ogullarymyzy	 we	 ogullaryňyzy,	
aýallarymyzy	 we	 aýallaryňyzy,	 biz	
özümizi	we	siz	hem	özüňizi	çagyryp,	soň	
hem	 zary-tazarrug	 edip,	 (bu	 meselede)	
Allanyň	 näletiniň	 ýalançylaryň	 üstüne	
(inmegini)	diläliň!»	diý.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýata	 iki	 tarapyň	 haýsydyr	 bir	
meselede	 jedelleşip,	bir	karara	gelip	bilmeseler,	
haýsy	 tarap	 ýalançy	 bolsa,	 Allanyň	 oňa	 nälet	
etmegini	bütin	kalbyň	bilen	islemek	manysynda	
«näletleme	aýaty»	diýilýär.
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62.	 Takyk,	 saňa	 aýdylan	 bu	 (habarlar),	
elbetde,	 hakykatdyr.	 Alladan	 başga	
(ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	 Takyk,	
Alla	Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

63.	Eger	olar	ýüz	öwürseler,	takyk,	Alla	
ol	bozgaklary	(anyk)	bilýändir.	

64.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eý,	 ähli-
kitap!	Geliň,	biziň	siziň	bilen	araňyzda	deň	
(manyda)	bolan	(şu)	sözi	(kabul	edeliň):	
«Alladan	başgasyna	ybadat	etmäliň.	Oňa	
hiç	zady	şärik	goşmalyň,	Alladan	başga	
(käbir	ynsanlaryň	toslan	zatlaryny	kabul	
edip),	 biri-birlerimizi	 perwerdigärler	
edinmäliň	 (hudaýlaşdyrmalyň)».	 Eger	
(olar	 ýene-de)	 ýüz	 öwürseler:	 «(Eý,	
kapyrlar!)	 Biziň	 musulmandygymyza	
şaýat	boluň!»	diýiň.	

65.	Eý,	ähli-kitap!	Näme	üçin	Ybraýym	
hakda	 (ol	 biziň	 dinimizden	 diýip)	
jedelleşýärsiňiz?	Töwrat	we	 Injil	 ondan	
soň	 inmedimi	 eýsem?	 Heý,	 siz	 akyl	
ýetirmeýärsiňizmi?

66.	 Siz	 (sähelçe)	 bilýan	 zadyňyz	
(barada)	 jedelleşdiňiz	 (diýeli),	 emma	
hiç	 zat	 bilmeýän	 zadyňyz	 barada	 näme	
üçin	 jedelleşýärsiňiz?	Alla	 (dogrusyny)	
bilýändir,	siz	bilmersiňiz.	

Düşündiriş:	 Ýahudylar	 bilen	 nasranylar	 öz	
aralarynda	Ybraýym	aleýhissalamyň	ýahudy	ýa-
da	nasranydygy	barada	jedel	eder	ekenler.	Bu	aýat	
olaryň	bu	pikirlerini	ret	edýär.	Sebäbi	ýahudylyk	
we	 nasranylyk	 Ybraýym	 aleýhissalamdan	 soň	
dörän	dindir.	

67.	 Ybraýym	 ýahudy-da,	 nasrany-da	

däldi.	Emma	ol	hanyf	(hak	dinde)	bolan	
musulmandy	we	Alla	 şärik	 goşanlardan	
däldi.	

68.	 Takyk,	 Ybraýyma	 ynsanlaryň	
(arasynda)	iň	ýakyny	oňa	tabyn	bolanlar	
bilen	bu	pygambere	(Muhammede)	iman	
getirenlerdir.	Alla	möminleriň	dostudyr.	

69.	 Ähli-kitapdan	 bir	 topar	 siziň	
(diniňizden)	 azaşmagyňyzy	 isledi.	
(Emma)	 olar	 özlerinden	 başga	 hiç	 kimi	
azaşdyryp	bilmezler.	(Muny)	özleri	hem	
aňmaýarlar.	

70.	 Eý,	 ähli-kitap!	 Siz	 (Töwratda	 we	
Injilde	hakykaty)	görüp	durkaňyz,	näme	
üçin	Allanyň	aýatlaryny	inkär	edýärsiňiz?



60

71.	Eý,	ähli-kitap!	Näme	üçin	hakykaty	
nähak	bilen	gaştyşdyrýarsyňyz	we	bilip	
durkaňyz	hakykaty	gizleýärsiňiz?

Düşündiriş:	 Haýbar	 ýahudylaryndan	 on	 iki	
adamdan	ybarat	ruhanylar	topary	agyz	birikdirip	
irden	 ýalandan	 yslamy	 kabul	 eden	 bolýarlar.	
Agşamrak	 bolsa,	 öz	 kitaplaryny	 okandyklaryny	
we	 hezreti	 Muhammediň	 pygamberligine	
degişli	 hiç	 hili	 habara	 gabat	 gelmändiklerini	
aýdyp,	yslamdan	ýüz	öwürýärler.	Şeýlelik	bilen	
olar	 musulmanlaryň	 arasynda	 şübhe	 döredip,	
olaryň	hem	dinden	çykmaklaryna	sebäp	bolmak	
isleýärdiler.	 Aşakdaky	 aýatlar	 bu	 waka	 yşarat	
edýär.	

72.	 Ähli-kitapdan	 (ýahudylardan)	 bir	
topar	 (birek-birege):	 «Iman	 getirenlere	
(musulmanlara)	inderilen	(Kurana)	günüň	
başynda	(irden)	iman	getireliň,	soňunda-

da	(agşamara)	hem	(olarda	şübhe	döräp,	
dinlerinden)	ýüz	öwürmekleri	üçin	inkär	
edeliň.	

73.	Siz	öz	diniňize	tabyn	bolandan	başga	
hiç	 kime	 (bu	 syry)	 ynanmaň!»	 diýdiler.	
(Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Takyk,	 dogry	
ýol	 (diňe)	Allanyň	ýoludyr.	Siz	özüňize	
berlene	 meňzeş	 zadyň	 (kitabyň)	 başga	
birine	 (Muhammet	 ymmatyna)	 hem	
berilmeginden	 ýa-da	 Perwerdigäriňiziň	
huzurynda	 özüňize	 garşy	 delil	
(hökmünde)	 getirer	 öýtdüňizmi?».	
(Ýene-de)	 aýt:	 «Takyk,	 pazly-kerem	
Allanyň	 elindedir,	 ony	 islänine	 berer.	
Allanyň	 (pazly-keremi)	 giňdir,	 (ähli	
zady)	bilýändir.	

74.	Ol	(Alla)	Öz	rahmeti	(pygamberligi)	
bilen	 islänini	 tapawutly	 eder.	 Alla	 uly	
pazly-kerem	eýesidir!».	

75.	 Ähli-kitapdan	 özüne	 harwar-harwar	
altyn	amanat	goýsaň-da,	ony	saňa	(elini	
batyrman)	doly	gaýtaryp	berýänler	 hem	
bar.	 Emma	 olaryň	 içinde	 eger	 ýekeje	
dinar	 (altyn)	 amanat	 goýsaň	 hem,	
başynda	dikilip	durmasaň,	saňa	gaýtaryp	
bermeýänler	 hem	 bar.	 Munuň	 (sebäbi),	
olar:	 «Ümmiler	 (ähli-kitap	 bolmadyk	
butparaz	araplaryň	garşysyna	näme	etsek	
bolýar,	onuň)	üçin	bize	hiç	hili	ýol	(sorag)	
ýokdur»	diýdiler.	Olar	bilip	dursalar	hem,	
Alla	hakda	(toslap)	ýalan	sözleýärler.	

76.	 Ýok!	 (Hakykat	 beýle	 däldir).	 Kim	
ähti-peýmanyna	 wepaly	 bolup,	 (erbet	
işlerden)	 saklansa,	 bes,	 takyk,	 Alla	
takwalary	halaýandyr.	

77.	 Takyk,	 Alla	 beren	 ähti-peýmanyna	
we	 kasamlaryna	 (derek)	 az	 bir	 puly	
(bähbidi)	 satyn	 alanlaryň	 (bozanlaryň)	
ahyretde	 nesibeleri	 ýokdur.	 Kyýamat	
gününde	Alla	olar	bilen	gepleşmez,	olara	
(rahmet	nazary	bilen)	seretmez	we	olary	
aklamaz	 (ýalkamaz).	 Olara	 jebir-jepaly	
azap	bardyr.	
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78.	 Takyk,	 olardan	 (ähli-kitapdan)	
kitapda	 (ýazylan)	 bolmasa	 hem,	 siziň	
kitapda	 (ýazylandyr)	 öýtmegiňiz	 üçin	
kitaby	 (okaýan	 mahallary)	 dillerini	
aýnadyp	(käbir	sözleri	üýtgedip	okaýan)	
bir	 topar	 bardyr.	 Olar	 (okaýan	 zatlary)	
Alla	 tarapyndan	 bolmasa	 hem:	 «Bu	
Alla	 tarapyndandyr»	diýerler.	Olar	bilip	
dursalar	hem,	Alla	hakda	 (toslap)	ýalan	
sözleýärler.	

79.	Alla	tarapyndan	özüne	kitap,	hikmet	
we	 pygamberlik	 berlen	 hiç	 bir	 adamyň	
ynsanlara	 (ýüzlenip):	 «Alladan	 başga	
maňa	gul	boluň!»	diýmegi	mümkin	däldir.	
(Ol	 ynsanlara)	 diňe:	 «Okap	 öwrenýän	
we	 size	 öwredýän	 şol	 kitabyňyzda	
(aýdylyşy)	ýaly	rabbany	(takwa	alymlar)	
boluň!»	(diýer).	

80.	(Hiç	bir	pygamber)	siziň	perişdeleri	
we	 pygamberleri	 Perwerdigärler	
edinmegiňizi	emir	etmez.	Siz	musulman	
bolanyňyzdan	soň,	heý-de	ol	size	küpüri	
emir	edermi?

81.	Alla	pygamberlerden:	«Kasam	bolsun!	
Size	 kitap	 we	 hikmet	 berenimden	 soň,	
siziň	ýanyňyzdaky	kitaby	tassyklaýjy	bir	
pygamber	gelende,	hökman	oňa	ynanyp,	

ony	 goldaýjy	 bolmalysyňyz»	 diýip	 söz	
alypdy.	 (Alla):	 «Siz	 ykrar	 etdiňizmi	we	
Meniň	 size	 bu	 ähdi-peýmanymy	 (kabul	
edip)	 aldyňyzmy?»	 diýende,	 (olar):	
«Ykrar	 (kabul)	 etdik»	 diýdiler.	 (Alla):	
«Siz	 (biri-biriňize	 we	 ymmatlaryňyza)	
şaýat	boluň,	Men	hem	siziň	bilen	birlikde	
(bu	ykraryňyza)	şaýatlyk	edýärin»	diýdi.	

82.	 Indi	 kim	mundan	 soň	 (hakdan)	 ýüz	
öwürse,	olar	pasyklaryň	hut	özleridir.	

83.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	ähli	zatlar	
öz	 erkine	 ýa-da	 mejbury	 ýagdaýda	
(isleseň,	islemeseň)	Alla	tabynkalar	(ähli-
kitapdan	 bolanlar)	 Allanyň	 dininden	
başga	 (din)	 gözleýärlermi?	 (Hemmeler	
ahyry)	Oňa	(Alla)	gaýdyp	bararlar.	
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84.	(Olara):	«Biz	Alla,	özümize	inderilene	
(Kurana),	Ybraýyma,	Ysmaýyla,	Yshaga,	
Ýakuba	we	onuň	neberesine	inderilenlere,	
özleriniň	Perwerdigäri	tarapyndan	Musa,	
Isa	 we	 (ähli)	 pygamberlere	 berlenlere	
iman	 getirdik.	 Biz	 olary	 birek-birekden	
aýra	tutmaýarys	we	biz	Oňa	(Alla)	boýun	
egenlerdendiris»	diýip	aýt.	

85.	 Kim	 yslamdan	 başga	 din	 gözlese,	
(bilip	 goýsun),	 ondan	 (başga	 din)	 hiç	
haçan	kabul	edilmez	we	ol	ahyretde	hem	
zyýana	galanlardan	bolar.	

86.	 Özlerine	 äşgär	 deliller	 gelip,	
pygamberiň	 hakdygyna	 şaýat	 bolup,	
iman	 getirenlerinden	 soň	 kapyr	
bolan	 	 kowumy	Alla	 nädip	 dogry	 ýola	

gönükdirsin?	 Alla	 zalymlar	 kowumyny	
dogry	ýola	gönükdirmez.	

87.	Ine,	bularyň	jezalary	olaryň	Allanyň,	
perişdeleriň	we	ähli	ynsanlaryň	näletine	
galmaklarydyr.	

88.	 Olar	 bu	 (näletiň)	 içinde	 (ebedi)	
galarlar.	 Olaryň	 azaby	 ýeňilleşdirilmez,	
hiç	kim	olara	nazar	etmez.	

89.	 Emma	 mundan	 soň	 toba	 edip,	
(özlerini)	düzedenler	(nälete	galmazlar).	
Bes,	 takyk,	Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr.	

90.	 Imanlaryndan	 soň	 inkär	 edip,	 soň	
hem	 küpürde	 aşa	 gidenleriň	 tobalary	
hiç	 haçan	 kabul	 edilmez.	 Olar	 ýoldan	
azaşanlaryň	hut	özleridir.
 
91.	 Takyk,	 inkär	 edip,	 kapyr	 bolup	 jan	
berenleriň	halas	bolmak	üçin	ýer	ýüzüne	
(dünýä)	 barabar	 altyn	 fidýe	 (töleg)	
berseler	hem,	olaryň	hiç	haýsyndan	kabul	
edilmez.	 Olara	 jebir-jepaly	 azap	 bardyr	
we	olara	kömek	etjek	hem	ýokdur.	
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92.	 Siz	 öz	 söýýän	 zatlaryňyzdan	 Alla	
ýolunda	 haýyr-sahawat	 etmeseňiz,	
(iň	 uly)	 ýagşylyga	 (jennete)	 gowşup	
bilmersiňiz.	 Siz	 näme	 haýyr-sahawat	
etseňiz,	 takyk,	 Alla	 ony	 (hökman)	
bilýändir.	

93.	 Töwrat	 inderilmezden	 öň,	
Ysraýylyň	 (Ýakubyň)	 özüne	 haram	
eden	 zatlaryndan	 başga,	 ähli	 (görnüşli)	
tagamlar	 ysraýyl	 ogullaryna	 halal	
edilipdi.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger	
dogruçyl	bolsaňyz,	Töwraty	getirip,	ony	
okaň!».	

94.	 Bes,	 mundan	 soň	 kim	 Allanyň	
adyndan	 ýalan	 toslasa,	 ine,	 olar	
zalymlaryň	hut	özleridir.	

95.	 (Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Alla	dogry	
sözledi.	 Bes,	 hanyf	 (hak	 din)	 bolan	
Ybraýymyň	 dinine	 tabyn	 boluň!	 Ol	
(hiç	 haçan)	 Alla	 şärik	 goşanlardan	
bolmandy».	

96.	 Takyk,	 ynsanlaryň	 (ybadat	 etmegi)	
üçin	ýer	ýüzünde	gurlan	ilkinji	öý	(bina)	
Mekgedäki	 ol	 mübärek	 we	 ynsanlary	
dogry	ýola	gönükdirýän	(Käbedir).	

97.	 Ol	 ýerde	 äşgär	 alamatlar	 we	
Ybraýymyň	makamy	bardyr.	Kim	ol	ýere	
girse,	hopwsuzlykda	bolar.	Ýoluna	güýç	
ýetirenleriň	 (Allanyň)	öýüne	haj	etmegi	
ynsanlaryň	Allanyň	 öňündäki	 borjudyr.	
Kim	(hajy)	inkär	etse,	kapyr	bolar.	Takyk,	

Alla	 Baýdyr,	 älem-jahandaky	 (hiç	 zada	
mätäç	däldir).	

98.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eý,	 ähli-
kitap!	 Näme	 üçin	 Allanyň	 aýatlaryny	
inkär	 edýärsiňiz?!	 Alla	 edýän	 (ähli)	
işleriňize	şaýatdyr».	

99.	Aýt:	«Eý,	ähli-kitap!	Siz	näme	üçin	
(hakykaty)	 görüp	 durkaňyz,	 Allanyň	
ýolunda	egrilik	gözläp,	 iman	getirenleri	
ondan	 sowmaga	 synanyşýarsyňyz?	Alla	
siziň	edýän	işleriňizden	gapyl	däldir».	

100.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Eger	 kitap	
berlenlerden	bir	topara	uýsaňyz,	olar	sizi	
imanyňyzdan	soň	kapyrlara	öwrerler.	
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101.	 Size	 Allanyň	 aýatlary	 okalýan,	
araňyzda	 Allanyň	 ilçisiniň	 hem	 bar	
wagty	 nädip	 siz	 inkär	 edip	 bilersiňiz?	
Kim	Allanyň	(dinine	berk)	ýapyşsa,	bes,	
ol	dogry	ýola	gönükdirilendir.	

102.	 Eý,	 iman	 getirenler!	Alladan	 Oňa	
mynasyp	 görnüşde	 (çyn	 ýürekden)	
gorkuň	(Oňa	garşy	çykmakdan	saklanyň)	
we	diňe	musulman	ýagdaýda	jan	beriň!

103.	 Hemmäňiz	 bilelikde	 Allanyň	
ýüpüne	 (dinine)	 ykjam	 ýapyşyň,	
bölünişmäň!	 Allanyň	 özüňize	 beren	
nygmatlaryny	 ýatlaň!	 (Bir	 wagtlar)	 siz	
birek-birege	 duşmandyňyz,	 Ol	 (Alla)	
siziň	 kalplaryňyzyň	 arasyny	 birleşdirdi,	
siz	hem	onuň	nygmatynyň	 (netijesinde)	

dogan	 bolduňyz.	 Siz	 otdan	 bir	 gorpuň	
erňeginde	durkaňyz,	Ol	(Alla)	sizi	onuň	
(içine	düşmekden)	halas	etdi.	Alla	siziň	
dogry	ýola	gelmegiňiz	üçin,	şeýdip,	size	
Öz	aýatlaryny	beýan	edýär.	

Düşündiriş:	Yslamdan	 öň	Arap	 ýarymadasynda	
ynsan	ýaşaýşynyň	hiç	bir	gymmaty	galmandy.	Iň	
ownuk	bir	sebäbe	görä	hem	ynsanlary	çekinmän	
öldürer	 ekenler.	 Tire-taýpa	 söweşleriniň,	 öç	
alma	 we	 gan	 dawalarynyň	 soňy	 gelmeýärdi.	
Medinedäki	 ews	 we	 hazraç	 taýpalary	 120	
ýyllap	 dowamly	 söweşýärdiler.	 Yslam	 dininiň	
gelmeginiň	netijesinde	hem	olar	biri-birleri	bilen	
ýaraşyp,	dogan	bolýarlar.	

104.	 (Eý,	 musulmanlar!)	 Siziň	
(araňyzdan)	 haýra	 çagyrýan,	 ýagşylygy	
emir	 (wagyz-nesihat)	 edýän,	
erbetliklerden	 gaýtarýan	 bir	 (alymlar)	
topary	bolsun!	Ine,	olar	halas	bolanlaryň	
hut	özleridir.	

105.	Siz	özlerine	äşgär	deliller	geleninden	
soň	 bölünip,	 agzalalyga	 düşen	 (ähli-
kitap)	 ýaly	 bolmaň!	 Ine,	 olar	 üçin	 uly	
azap	bardyr.	

106.	 (Ol)	 günde	 (kyýamatda)	 käbir	
ýüzler	ap-ak	bolar,	käbir	ýüzler	gap-gara	
bolar.	 Bes,	 ýüzleri	 gap-gara	 bolanlara:	
«Imanyňyzdan	 soň	 inkär	 etdiňizmi?	
Bes,	inkär	edendigiňiz	sebäpli,	bu	azaby	
dadyň!»	(diýler).	

107.	 Ýüzleri	 ap-ak	 bolanlar	 bolsa,	
Allanyň	 rahmetinde	 (nygmatynda)	
bolarlar.	Olar	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

108.	Ine,	bular	Allanyň	aýatlarydyr.	Biz	
olary	 saňa	 (boş	 ýere	 däl-de)	 hak	 (we	
hikmet)	bilen	okap	berýäris.	Alla	 älem-
jahandaky	 (ynsanlara)	hiç	hili	 nähaklyk	
etmek	islemez.	
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109.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	bar	bolan	
(ähli)	 zat	 Allanyňkydyr	 we	 ähli	 işler	
(ahyry)	Alla	gaýdyp	getiriler.	

110.	(Eý,	musulmanlar!)	Siz	ynsanlaryň	
(ýagşylygy)	 üçin	 (öňe)	 çykarylan	 iň	
haýyrly	ymmatsyňyz.	Siz	ýagşylygy	emir	
(wagyz)	 edip,	 ýamanlygyň	 öňüni	 alyp,	
Alla	 ynanýarsyňyz.	 Käşgä,	 ähli-kitap	
hem	 iman	 getirsedi,	 elbetde,	 bu	 özleri	
üçin	gowy	bolardy.	Olaryň	 (aralarynda)	
iman	 getirenler	 bardyr,	 (emma)	 olaryň	
aglabasy	(ýoldan	çykan)	pasyklardyr.	

111.	Olar	size	ezýet	berip	(ynjytmakdan)	
başga	hiç	hili	zyýan	berip	bilmezler.	Eger	
olar	 siziň	 bilen	 söweşseler,	 arka	 öwrüp	
(gaçarlar).	 Soň	 olara	 hiç	 kim	 ýardam	
bermez.	

112.	 Olar	 nirede	 bolsalar-da,	 Alladan	
gelen	ýüpe	(ähti-peýmana)	we	ynsanlaryň	
(möminleriň)	 ýüpüne	 (hemaýatyna)	
sygynmasalar,	 olara	 harlyk-zelillik	
(tagmasy)	 basylar.	 Olar	 Allanyň	
gazabyna	 duçar	 bolup,	 olara	 misginlik	
(tagmasy)	basylandyr.	Bu	olaryň	Allanyň	
aýatlaryny	 inkär	 edendikleri	 we	 nähak	

ýere	pygamberi	öldürendikleri	sebäplidir.	
Bu	 hem	olaryň	 (öňden	 bäri)	 asy	 bolup,	
hetden	aşa	geçendikleri	üçindir.	

113.	Olaryň	(ähli-kitabyň	hemmesi)	deň	
däldir.	Ähli-kitapdan	dogry	ýolda	bolup,	
gijelerine	sežde	edip,	Allanyň	aýatlaryny	
okaýan	bir	topar	hem	bardyr.	

114.	Olar	Alla	we	ahyret	gününe	ynanyp,	
ýagşylygy	emir	(wagyz)	edip,	erbetligiň	
öňüni	alyp,	haýyrly	işlere	ylgaýarlar.	Ine,	
olar	salyhlardandyr.	

115.	 (Olar)	näme	haýyr	 iş	 etseler,	 onuň	
(sogabyndan)	 mahrum	 bolmazlar.	 Alla	
takwalary	gowy	bilýändir.	
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116.	 Takyk,	 inkär	 edenleri	 Allanyň	
(azabyndan)	 ne	 olaryň	 gazananlary,	
ne-de	 perzentleri	 halas	 edip	 biler.	 Olar	
dowzahy	bolup,	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

117.	 (Ol	 kapyrlaryň)	 bu	 dünýäde	 eden	
haýyr-sahawatlarynyň	 mysaly	 (inkär	
edendikleri	üçin)	özlerine	zulum	eden	bir	
kowumyň	 ekinlerini	 urup,	 ony	 zaýalan	
gazaply	 sowuk	 ýeliň	 ýagdaýy	 ýalydyr.	
(Dogrusy)	Alla	olara	zulum	etmedi,	olar	
öz-özlerine	zulum	etdiler.	

118.	Eý,	iman	getirenler!	Siz	özüňizden	
(musulmanlardan)	 galanlaryny	
(kapyrlary)	 dost	 tutunmaň!	 (Sebäbi)	
olar	 (kapyrlar)	 size	 zyýan	 bermekde	
çetde	durmazlar.	 (Olar)	 siziň	kynçylyga	

düşmegiňizi	 islärler.	 Olaryň	 (size)	
kineleri	agyzlaryndan	çykýan	(sözlerden)	
bellidir.	 Gursaklarynyň	 (ýürekleriniň)	
gizleýän	 zatlary	 (kineleri)	 bolsa	 has	
uludyr.	Eger	akylyňyzy	ulanar	bolsaňyz,	
bes,	Biz	size	aýatlarymyzy	beýan	etdik.	

119.	 (Haýp),	 siz	 olary	 (kapyrlary)	
söýýärsiňiz.	 (Emma)	 siz	 ähli	 (ylahy)	
kitaplara	 iman	 getirseňiz	 hem,	 olar	 sizi	
söýmezler.	 Olar	 siz	 bilen	 ýüzbe-ýüz	
bolanlarynda:	 «Biz	 ynandyk!»	 diýerler.	
Öz-özleri	 galanlarynda	 bolsa,	 size	
besleýän	kineleri	sebäpli,	barmaklarynyň	
uçlaryny	 dişlärler.	 (Olara):	 «Kinäňiz	
bilen	 jan	 beriň!	 Alla	 gursaklardakyny	
(ýüreklerdäkini)	 doly	 bilýändir»	 diýip	
aýt.	

120.	 Siziň	 bir	 gowulyga	 (nygmata)	
gowuşmagyňyz	 olary	 gynandyrar.	 Eger	
size	bir	erbetlik	(kynçylyk)	gelse	(welin),	
şatlanarlar.	(Ýöne)	eger	siz	sabyr	etseňiz	
we	 (Alladan)	 gorksaňyz,	 olaryň	 guran	
hilesi	size	(hiç	hili)	zyýan	ýetirip	bilmez.	
Takyk,	Alla	olaryň	edýän	işlerini	(Özüniň	
ylmy	bilen)	gurşap	alandyr.	

121.	 (Eý,	Muhammet!)	 Sen	 (bir	 gezek)	
säher	 bilen	 maşgalaňdan	 (aýrylyp),	
möminleri	söweş	ýerlerine	ýerleşdirmek	
üçin	 (Medineden)	 ýola	 çykypdyň.	Alla	
(ähli	zady)	eşidýändir,	bilýändir.
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122.	Sizden	 iki	 topar,	Allanyň	özleriniň	
ýardam	 bermegine	 (garamazdan,	
söweşde)	 ejizlik	 görkezip	 yza	 tesjek	
boldular.	 Möminler	 diňe	 Alla	 bil	
baglasynlar.	

123.	 Kasam	 bolsun!	 Siz	 ejiz	 (sanyňyz	
az)	 wagtyňyz	 Alla	 size	 Bedrde	 kömek	
edipdi.	 Şükür	 etmegiňiz	 üçin	 Alladan	
gorkuň!

124.	 Şol	 wagt	 sen	 möminlere:	
«Perwerdigäriňiziň	 üç	 müň	 perişde	
bilen	ýardam	etmegi	size	ýetmeýärmi?»	
diýýärdiň.	

125.	 Elbetde,	 sabyr	 edip,	 (Alladan)	
gorksaňyz	 olar	 (duşmanlaryňyz)	 hem	
şolbada	 üstüňize	 gelseler	 (çozsalar),	
Perwerdigäriňiz	 size	 (özlerini	 aýyl-
saýyl	etjek)	nyşanlary	bar	bolan	bäş	müň	
perişde	bilen	kömek	eder.	

126.	 Alla	 ony	 (kömegini)	 size	
söýünji	 bolmagy	 we	 onuň	 bilen	 siziň	
ýürekleriňiziň	 arap	 tapmagy	üçin	berdi.	
Ýeňiş	 diňe	 Gudraty	 güýçli	 we	 hikmet	
eýesi	Alla	tarapyndan	(geler).	

127.	Alla	 (size	 bu	goldawy)	 kapyrlaryň	
bir	 toparyny	 kesmek	 (ýok	 etmek)	 ýa-
da	olary	 (derbi-dagyn)	edip,	 (aralaryna)	
dowul	 salyp,	 (niýetlerine	 ýetmän)	
umytsyz	 ýagdaýda	 (yzlaryna)	 gaýdyp	
gitmekleri	üçin	berdi.	

128.	 (Alla	 islese)	 olaryň	 tobalaryny	
kabul	 etsin,	 islese	 özlerine	 zulum	
edendikleri	üçin	olara	azap	bersin,	(diňe	

hakykaty	ýetirmekden	başga)	sen	hiç	bir	
işe	(jogapkär)	dälsiň.	

129.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 ähli	
zat	 Allanyňkydyr.	 Ol	 islänini	 bagyşlar,	
islänine	 azap	berer.	Alla	Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

130.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Essesi	 bilen	
artdyrylyp	 alynýan	 göterimi	 iýmäň!	
(Azapdan)	 halas	 bolmagyňyz	 üçin	
Alladan	gorkuň!	

131.	 (Eý,	 möminler!)	 Siz	 kapyrlar	 üçin	
taýýarlanylan	ol	otdan	gorkuň!

132.	Merhemet	edilmegiňiz	üçin	Alla	we	
pygambere	tabyn	boluň!	
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133.	 Perwerdigäriňiz	 tarapyndan	
ýalkawa	 we	 giňişligi	 asmanlardyr	 ýer	
ýaly	takwalar	üçin	taýýarlanylan	jennete	
howlugyň!

134.	(Ol	takwalar)	bollukda-da,	gytlykda-
da	 haýyr-sahawat	 edýärler,	 gaharlaryny	
ýuwudýarlar,	 ynsanlaryň	 hatalaryny	
bagyşlaýarlar.	 Alla	 ýagşylyk	 edýänleri	
halaýandyr.	

135.	 (Ol	 takwalar)	 eger	 uly	 bir	 günä	 iş	
ýa-da	 özlerine	 zulum	 etseler,	 (dessine)	
Allany	 ýatlap,	 günäleriniň	 geçilmegini	
dilärler.	 Günäleri	 Alladan	 başga	 kim	
bagyşlap	 biler?	 Olar	 (Allanyň	 tobalary	
kabul	 edýändigini)	 bilseler	 hem,	 günä	

şol	günä	işleri	gaýtalap	dowam	etmezler.	
136.	 Ine,	 olaryň	 sylagy	 özleriniň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	uly	bir	ýalkaw	
we	ebedi	galjak	ýerleri	bolan	aşagyndan	
derýalar	 akan	 jennetler	 bolar.	 Amal	
edenleriň	sylagy,	gör,	nähili	ajaýypdyr!	

137.	 Sizden	 öň	 niçeme	 (ymmatlaryň)	
hadysalary	 (bolup)	 geçendir.	 Siz	
ýer	 ýüzüni	 seýr	 ediň,	 (dini)	 ýalan	
hasaplanlaryň	 soňunyň	 nähili	
(bolandygyny)	görüň!

138.	 (Ine),	 bu	 (ähli)	 ynsanlar	 üçin	 bir	
beýandyr,	 takwalar	 üçin	 bolsa	 dogry	
ýoldur	we	öwüt-nesihatdyr.	

139.	 Siz	 (kapyrlar	 bilen	 söweşde)	
ejizlemäň	 we	 gamgyn	 bolmaň!	 Eger	
siz	mömin	 bolsaňyz,	 siz	 hökman	 üstün	
çykarsyňyz!

140.	 Siz	 (Uhutda)	 nähili	 ýara	 alan	
bolsaňyz,	 ol	 (kapyr)	 kowum	 hem	
(Bedrde)	 şonça	 ýara	 alandyr.	 Ine,	
Allanyň	 iman	 getirenleri	 bilmegi	 we	
sizden	 şehitleriň	 bolmagy	 üçin	 Biz	 ol	
(ýeňiş)	 günlerini	 ynsanlaryň	 arasynda	
(gezekleşdirip)	 aýlap	 durýarys.	 Alla	
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zalymlary	halamaz.
141.	(Munuň	bilen)	Alla	iman	getirenleriň	
(günälerini)	 päklemek	 (geçmek),	
kapyrlary	bolsa	heläk	etmek	(isleýär).	

142.	Ýogsa-da	siz	Allanyň	siziň	araňyzdan	
söweşýänleri	 we	 sabyr	 edýänleri	
bilmezden	 (ýüze	 çykarmazdan),	 jennete	
girersiňiz	öýtdüňizmi?

143.	 Kasam	 bolsun!	 Siz	 ölüm	 bilen	
ýüzbe-ýüz	 gelmezden	 öň,	 ony	 (şehit	
bolmagy)	 arzuw	 edipdiňiz.	 Ine,	 siz	 (şu	
wagt)	ony	(şehitligiň	sebäbini)	gördüňiz,	
(emma)	 seredip	 dursuňyz	 (berk	 durup	
bilmän	yza	gaçdyňyz).	

144.	Muhammet	diňe	bir	 ilçidir.	Ondan	
öň	 hem	 (ençeme)	 pygamberler	 gelip	
geçipdi.	Eger	ol	ölse	ýa-da	öldürilse,	siz	
ökjeleriňiziň	 üstünde	 yza	 tesip,	 (öňki	
kapyrlygyňyza)	 dänmekçimi?	 Kim	 iki	
ökjesiniň	üstünde	yza	 tesip,	 (yslamdan)	
dänse,	 (bilip	goýsun),	ol	hiç	haçan	Alla	
zyýan	berip	bilmez.	(Emma)	Alla	(dogry	
ýola)	şükür	edenleri	bihasap	sylaglar.	

145.	Alladan	 bidin	 hiç	 bir	 janly	 zadyň	
jan	 bermegi	 mümkin	 däldir.	 (Ölüm)	
kesgitlenen	wagta	görä	ýazylandyr.	Kim	
bu	 dünýäniň	 sogabyny	 (eşretini)	 islese,	
oňa	ondan	bereris.	Kim	ahyret	sogabyny	
(sylagyny)	islese,	oňa	hem	ondan	bereris.	
Biz	şükür	edenleri	hökman	sylaglarys.	

146.	Ençeme	pygamberler	gelip	geçdiler.	

Özlerini	Perwerdigäre	bagyş	eden	ençeme	
(yhlasly)	 kişiler	 olar	 (pygamberler)	
bilen	 bilelikde	 söweş	 etdiler.	 Olar	
Allanyň	 ýolunda	 başlaryna	 gelen	
kynçylyklar	 sebäpli,	 hiç	 ejizlemediler,	
(duşmanlaryna)	 boýun	 egmediler.	 Alla	
sabyr	edenleri	halaýandyr.	

147.	Olar	(şol	kyn	ýagdaýlarda)	diňe:	«Eý,	
Perwerdigärimiz!	Biziň	günälerimizi	we	
işlerimizde	 öte	 geçmegimizi	 bagyşla!	
(Söweşde)	 aýaklarymyzy	 berk	 basdyr	
(öz	ýoluňdan	taýdyrma)	we	kapyrlardan	
üstün	çykmaga	bize	kömek	et!»	diýdiler.	

148.	Alla	olara	hem	bu	dünýä	sylagyny,	
hem-de	 ajaýyp	 ahyret	 sylagyny	 berdi.	
Alla	ýagşylary	halaýandyr.
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149.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Eger	
siz	 kapyrlara	 tabyn	 bolsaňyz,	 sizi	
ökjeleriňiziň	 üstünde	 (yzyňyza	
kapyrlyga)	döndererler.	Siz	hem	zyýana	
uçranlara	öwrülersiňiz.	

150.	Ýok!	(Kapyrlar	däl),	siziň	dostuňyz	
Alladyr.	 Ol	 kömek	 edýänleriň	 iň	
haýyrlysydyr.	

151.	Allanyň	 (ybadat	 eder	 ýaly)	 hiç	 bir	
delil	 indermedik	 zatlaryny	 Oňa	 (Alla)	
şärik	 goşandyklary	 üçin	Biz	 kapyrlaryň	
kalplaryna	gorky	salarys.	Olaryň	barjak	
ýerleri	 otdur	 (dowzahdyr).	 Zalymlaryň	
barjak	ýerleri,	nähili	erbetdir.	

152.	 Kasam	 bolsun!	 Siz	 Onuň	
(Allanyň)	 rugsady	 (kömegi)	 bilen	 olary	
(duşmanlaryňyzy)	 öldürýän	 (ýeňýän)	
wagtyňyz	Alla	size	eden	wadasyny	ýerine	
ýetirdi.	 Soň	 (Alla)	 size	 arzuw	 edýän	
(ýeňşiňizi)	 görkezende,	 siziň	 araňyzda	
(duşmana	garşy)	ejizlik	emele	geldi,	siz	
(pygamberiň	 berýän)	 emirlerini	 (berjaý	
etmekde)	 çekeleşip,	 baş	 göterdiňiz.	
Sizden	 kim	 dünýä	 (bähbidini),	 kimler	
(bolsa)	ahyret	(sogabyny)	isleýärdi.	Soň	
(Alla)	sizi	synamak	üçin	size	olara	garşy	
(durmakda	beren	goldawyny)	yza	çekdi,	
(siz	tasdanam	derbi-dagyn	bolupdyňyz).	
Kasam	 bolsun!	 (Alla)	 onda-da	 sizi	
bagyşlady!	Alla	möminlere	pazly-kerem	
eýesidir.	

153.	Şol	wagt	siz	(söweş	meýdanyndan)	
çaltlyk	 bilen	 daşlaşyp,	 hiç	 kime	
öwrülip	 seretmeýärdiňiz.	 Pygamber	
siziň	 yzyňyzdan	 sizi	 çagyryp	 durdy.	
Şol	 sebäpli,	 siziň	 ne	 eliňizden	 gidene,	
ne-de	 başyňyza	 gelen	 (bela-betere)	
gynanmazlygyňyz	 üçin	 Alla	 size	
gamgynlyk	 üstüne	 gamgynlyk	 berip,	
sizi	 jezalandyrdy.	 Alla	 (ähli)	 edýän	
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işleriňizden	habardardyr.	
154.	 Soň	 (Alla)	 ol	 gam-gussanyň	
yzyndan	 siziň	 içiňizden	 bir	 bölegiňizi	
gaplap	 alan	 rahatlyk	 beriji	 ýeňil	 uky	
inderdi.	Jan	derdine	düşen	bir	bölegiňiz	
(mynapyklar)	bolsa	Alla	hakda	nadanlyk	
(döwründäki)	 ýaly	 hakykat	 bolmadyk	
pikirleri	edýärdi.	(Olar):	«Bu	işden	bize	
(ýeňşe	 degişli)	 heý	 bir	 zat	 barmy?»	
diýýärdiler.	(Olara):	«Takyk,	ähli	işleriň	
(ygtyýary)	 Allanyňkydyr»	 diýip	 aýt.	
Olar	 öz	 içlerinde	 saňa	 (garşy)	 aýtmak	
islemeýän	 zatlaryny	 gizläp,	 (biri-
birlerine):	«Eger	bize	bu	işden	(ýeňişden)	
bir	 zat	 (nesibe)	 bolsady,	 (häzir)	 bu	
ýerde	 (bolmazdyk	 we)	 öldürilmezdik»	
diýýärdiler.	 (Olara):	 «Eger	 siz	
öýleriňizde	 bolsadyňyz,	 ýazgytlarynda	
öldürilme	 bolanlar	 hökman	 ýatjak	
(öldüriljek)	ýerlerine	çykyp	(giderdiler).	
Alla	 siziň	 gursagyňyzdakyny	 synamak	
we	 ýürekleriňizi	 (was-wasylykdan)	
saplamak	 üçin	 (Uhut	 söweşini	 amala	
aşyrdy)»	diýip	aýt.	Alla	gursaklardakyny	
(ýüreklerdäkini)	doly	bilýändir.
 
Düşündiriş:	 Aýatdaky	 söweş	 musulmanlaryň	
ýeňlişi	 bilen	 gutaran	 Uhut	 söweşidir.	 Käbir	
mynapyklar	 musulmanlar	 bilen	 bile	 söweşe	
goşulandyklary	 üçin	 puşman	 edip,	 öz	
aralarynda:	 «Ýolbaşçylykda	 ygtyýarymyz	
bolup,	 biziň	 pikirimiz	 bilen	 hereket	 edilsedi,	
beýle	 ryswa	 bolup,	 ýeňilmezdik»	 diýdiler.	
Şeýdip,	 olar	 pygamberimize	 töhmet	 atýardylar,	
musulmanlaryň	 ruhy	 güýjüne-de	 zeper	
ýetirýärdiler.	 Sahabalardan	Abdylla	 ibn	Mesgut	
söweşdäki	uky	halynyň	Alladan,	namazdaky	uky	
halynyň	bolsa	şeýtandandygyny	aýdypdyr.	

155.	 Takyk,	 iki	 goşunyň	 duşuşan	 güni	
araňyzdan	yzyna	öwrülip	gaçanlary,	ine,	
olary	 eden	 käbir	 (ýalňyşlary)	 sebäpli,	
şeýtan	 taýdyrmak	 (ýoldan	 çykarmak)	
isläpdi.	 Kasam	 bolsun!	 Alla	 onda-
da	 olaryň	 günäsini	 geçdi.	 Takyk,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	 Halymdyr	 (howlugýan	
däldir).	

156.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 ol	

dini	 inkär	 edip,	 ýer	 ýüzünde	 ýörişe	
çykan	 ýa-da	 (söweşen)	 gazylar	 bolup	
(ölen	 ýa-da	 öldürilenler)	 özleriniň	
(mynapyklykda	 ýa-da	 garyndaşlykda)	
dogan-garyndaşlary	 hakda:	 «Eger	
biziň	 ýanymyzda	 (galan)	 bolsalardy,	
ne	 ölerdiler,	 ne-de	 öldürilerdiler»	
diýen	 (mynapyklar)	 ýaly	 bolmaň!	 Alla	
muny	 (olaryň	 bu	 düşünjesini)	 özleriniň	
ýüreklerinde	 puşmanlyk	 (ýarasy)	 bolup	
galmagy	 üçin	 (etdi).	 Ýaşadýanam,	
öldürýänem	 Alladyr.	 Alla	 siziň	 edýän	
(ähli)	işleriňizi	görýändir.	

157.	 Kasam	 bolsun!	 Eger	 siz	 Allanyň	
ýolunda	öldürilseňiz	ýa-da	ölseňiz,	(bilip	
goýuň),	Alla	tarapyndan	beriljek	ýalkaw	
we	 rahmet	 olaryň	 (dünýäparazlaryň)	
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ýygnan	ähli	zatlaryndan	haýyrlydyr.	
158.	 Kasam	 bolsun!	 Siz	 ölseňiz-
de,	 öldürilseňiz-de,	 hökman	 Allanyň	
(huzurynda)	jemlenersiňiz.	

159.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 Alladan	
gelen	 rahmet	 bilen	 olara	 (söweşde	
dagap,	 soň	 daşyňda	 jem	 bolan	
musulmanlara)	 mylaýym	 bolduň.	 Eger	
sen	gödek,	 doňýürek	bolsadyň,	 elbetde,	
(musulmanlar)	 seniň	 daşyňdan	 dagap	
giderdiler.	 Bes,	 sen	 olary	 bagyşla,	 olar	
üçin	ýalkaw	dile	we	işleriňde	olar	bilen	
maslahatlaş!	Bir	zady	ýüregiňe	düwseň,	
Alla	 bil	 bagla!	Takyk,	Alla	 (Özüne)	 bil	
baglanlary	halaýandyr.	

160.	 Eger	 Alla	 size	 kömek	 etse,	 sizi	

hiç	 kim	 ýeňip	 bilmez.	 Eger	 (Ol)	 sizi	
goldawsyz	 goýsa,	 size	 Ondan	 başga	
kim	 kömek	 edip	 biler?	 (Şonuň	 üçin)	
möminler	diňe	Alla	bil	baglamalydyrlar.	

161.	 Bir	 pygamberiň	 (amanada	 ýa-da	
olja)	 hyýanat	 etmegi	 mümkin	 däldir.	
Kim	 (amanata	ýa-da	olja)	hyýanat	 etse,	
kyýamat	 gününde	 (haýynlyk	 edip)	
alan	 zatlary	 bilen	 geler.	 Soň	 her	 kimiň	
gazanan	zatlarynyň	(sylagy	ýa-da	jezasy)	
birkemsiz	 ödeler	 we	 olara	 adalatsyzlyk	
edilmez.	

162.	 Allanyň	 razylygyna	 tabyn	 bolan	
kişi,	heý-de,	Allanyň	gazabyna	uçran	we	
(ahyrky)	 barjak	 ýeri	 dowzah	 bolan	 kişi	
ýaly	(bolarmy)?	Ol	baryljak	nähili	erbet	
ýerdir!

163.	 Olaryň	 (ynsanlaryň)	 Allanyň	
huzurynda	(dürli)	derejeleri	bardyr.	Alla	
olaryň	edýän	işlerini	görüp	durandyr.	

164.	 Kasam	 bolsun!	 Alla	 (olaryň)	 öz	
aralaryndan	 birini	 Özüniň	 (Allanyň)	
aýatlary	 okamagy,	 olary	 (her	 dürli)	
erbetliklerden	 saklamagy,	 olara	 kitaby	
we	hikmeti	doly	öwretmegi	üçin	ilçi	edip	
ibermek	bilen	Alla	möminlere	(bihasap)	
ýagşylyk	edendir.	Çünki	olar	mundan	öň	
äşgär	azaşan	(ýoldadylar).	

165.	 Siz	 (Bedrde	 duşmanlaryňyzyň)	
başyna	 iki	 esse	 bolup	 inen	 bir	 belanyň	
(Uhutda)	 siziň	 başyňyza	 gelen	 wagty:	
«Bu	 nireden	 geldi?»	 diýdiňiz.	 (Eý,	
Muhammet!)	Aýt:	«Ol	(bela)	siziň	özüňiz	
sebäpkär.	Takyk,	Allanyň	ähli	zada	güýji	
ýetýändir».	

Düşündiriş:	 Uhut	 söweşinde	 musulmanlardan	
ýetmiş	kişi	şehit	bolýar.	Bedrde	bolsa	kapyrlardan	
ýetmiş	öli,	ýetmiş	adam	hem	ýesir	düşýär.	netije-
de	 hem	 olaryň	 ýitgisi	 musulmanlaryňkydan	 iki	
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esse	köp	bolýar.	
166.	 Iki	 goşunyň	 ýüzbe-ýüz	 bolan	
(çaknyşan)	 güni	 siziň	 başyňyza	 gelen	
bela	 (ýeňliş)	Allanyň	 islegi	bilendir.	Bu	
möminleriň	(imanynyň)	bilinmegi	(ýüze	
çykarylmagy)	üçindi.

167.	 (Şeýle-de)	 ikiýüzlüleriň	 bilinmegi	
(ýüze	 çykarylmagy)	 üçindi.	 Olara	
(ikiýüzlülere):	 «Geliň,	 Allanyň	
ýolunda	 söweşiň	 ýa-da	 (iň	 bolmanda	
duşmanlaryňyzyň	 size	 we	 maşgalaňyza	
çozmasynyň)	 öňüni	 alyň!»	 diýlende,	
(olar):	 «Biz	 (muny)	 söweş	 (diýip)	
bilsedik	 (hasaplasadyk),	 elbetde,	 size	
goşulardyk»	 diýdiler.	 Ol	 gün	 olar	
imandan	 küpüre	 has	 ýakyndylar.	 Olar	
dilleri	 bilen	 ýüreklerinde	 bolmadyk	
zatlary	aýdýardylar.	(Ýöne),	Alla	olaryň	
gizleýän	zatlaryny	örän	gowy	bilýändir.	

168.	 Olar	 söweşe	 çykman,	 (öýde)	
oturan	 ýerlerinden	 (garyndaşlyk	 ýa-
da	 mynapyklyk	 taýdan)	 doganlary	
(öldürilenler)	 hakda:	 «Eger	 (biziň	
sözümizi	 diňläp)	 bize	 tabyn	 bolsadylar,	
öldürilmezdiler»	 diýdiler.	 (Eý,	
Muhammet!	 Olara):	 «Eger	 dogruçyl	
bolsaňyz,	hany,	(eliňizden	gelýän	bolsa),	
özüňizden	 ölümi	 dep	 ediň,	 (göreli)!»	
diýip	aýt.	

169.	 Siz	Allanyň	 ýolunda	 öldürilenleri,	
öli	hasaplamaň!	(Gaýtam)	tersine,	(olar)	
özleriniň	 Perwerdigäriniň	 huzurynda	
diridirler,	olara	(jennet	nygmatlaryndan)	
rysgallar	berilýändir.

170.	Olar	Allanyň	Öz	pazly-kereminden	
beren	 zatlary	 (nygmatlary)	 bilen	
şatlanýarlar.	 Olar	 yzlaryndan	 heniz	
özlerine	 goşulmadyklar	 (indiki	 geljek	
şehitler)	bilen	hem:	«Olara	gorky-howp	
ýokdur	we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar»	
diýip	söýünji	alarlar.	

171.	Olar	Alladan	gelen	nygmaty,	pazly-
keremi	we	Allanyň	möminleriň	sylagyny	
puja	çykarmajakdygynyň	söýünjisi	bilen	
şatlanarlar.	

172.	Ýaralananlaryndan	soň	Allanyň	we	
pygamberiň	 (söweş)	 çakylygyny	 kabul	
edenlere	 we	 olardan	 ýagşylyk	 edenlere	
hem-de	takwalara	uly	sylaglar	bardyr.	

173.	Olar	 (käbir)	ynsanlaryň	 (söweşden	
dönderjek	 bolup)	 özlerine:	 «Takyk,	
(size	duşman	bolan)	ynsanlar	size	garşy	
(goşun)	jemlediler,	bes,	olardan	gorkuň!»	
diýenlerinde,	 (bu	 ýagdaý	 olaryň)	
ynanjyny	 artdyrdy	 we	 olar:	 «Alla	 bize	
ýeterlikdir	 (hossardyr).	 Ol	 nähili	 ýagşy	
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wekildir	(dostdur)!»	diýdiler.	
174.	 (Soň)	 olar	 hiç	 bir	 erbetlige	 duş	
gelmän,	 Allanyň	 nygmaty	 we	 pazly-
keremi	 bilen	 (yza)	 dolandylar	 hem-de	
Allanyň	 razyçylygyna	 boýun	 boldular.	
Alla	uly	pazly-kerem	eýesidir.	

175.	 Ine,	 ol	 şeýtan	 (häsiýetliler)	 sizi	 öz	
dostlary	bilen	gorkuzýar.	Eger	siz	mömin	
bolsaňyz,	 olardan	 gorkmaň,	 Menden	
gorkuň!	

176.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Inkäre	 (tarap)	
ylgaýanlar	seni	gama	batyrmasyn.	Takyk,	
olar	Alla	hiç	hili	zyýan	ýetirip	bilmezler.	
Alla	 olary	 (bu	 boluşlary	 sebäpli)	
ahyretdäki	paýdan	(beriljek	nygmatdan)	

mahrum	 etmek	 isleýär.	 Olara	 uly	 azap	
bardyr.	

177.	Takyk,	imana	derek	inkäri	(küpüri)	
satyn	 alanlar	Alla	 hiç	 hili	 zyýan	ýetirip	
bilmezler	 we	 olara	 jebir-jepaly	 azap	
bardyr.	

178.	 Inkär	 edenler	 biziň	 özlerine	
möhlet	 bermegimizi	 özleri	 üçin	
haýyr	 hasaplamasynlar.	 Biziň	 olara	
möhlet	 bermegimiz	 olaryň	 günälerini	
artdyrmaklary	 üçindir.	 Olara	 har	 ediji	
azap	bardyr.	

179.	 Alla	 murdary	 (ikiýüzlini)	 päkden	
(möminden)	aýyrýança,	möminleri	siziň	
bu	 ýagdaýlaryňyzda	 galdyrmaz.	 Alla	
size	 gaýybyň	 (syrlaryny)	 hem	 äşgär	
etmez.	Emma	Alla	Öz	pygamberlerinden	
islänini	 saýlar	 (we	 wahyý	 arkaly	 oňa	
gaýypdan	habar	berer).	Bes,	siz	Alla	we	
Onuň	 ilçilerine	 iman	 getiriň!	 Eger	 siz	
iman	 getirip,	 (Alladan)	 gorksaňyz,	 size	
uly	sylag	bardyr.	

180.	Allanyň	Öz	pazly-kereminden	beren	
zatlaryny	 (haýyr-sahawat	 etmekde)	
gysgançlyk	 edenler,	 muny	 özleri	 üçin	
haýyr	 hasaplamasynlar.	 Tersine,	 bu	
olar	 üçin	 şerdir.	 Gysgançlyk	 edip	
(bermedik	zatlary)	kyýamat	güni	olaryň	
boýunlaryna	 saralar.	 Asmanlaryň	 we	
ýeriň	 (ähli)	 mirasy	 Allanyňkydyr.	 Alla	
siziň	edýän	işleriňizden	habardardyr.	
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181.	 Kasam	 bolsun!	 Elbetde,	 Alla:	
«Takyk,	 Alla	 garypdyr,	 biz	 bolsa	
baýdyrys»	 diýenleriň	 sözüni	 eşidendir.	
Biz	 olaryň	 aýdan	 (bu)	 sözlerini	 we	
pygamberleri	nähak	ýere	öldürendiklerini	
ýazarys	 we	 olara:	 «Ýakyp-ýandyryjy	
azaby	dadyň!»	diýeris.	

182.	 Bu	 (azap)	 siziň	 öz	 elleriňiz	 bilen	
eden	 zatlaryňyzyň	 (netijesidir).	 Alla	
bendelere	hiç	haçan	nähaklyk	etmez.	

183.	Olar:	«Takyk,	Alla	(bize	asmandan	
inen),	 oduň	 iýip	 (köz	 ýaly	 eden)	 bir	
gurbanlyk	getirýänçä,	hiç	bir	pygambere	
ynanmazlygymyzy	 emir	 etdi»	 diýdiler.	
(Sen	 olara):	 «Menden	 öňki	 ençeme	
pygamberler	 äşgär	 deliller	 (mugjyzalar)	
bilen	we	siziň	aýdýan	(gurbanlygyňyzy)	
getiripdiler.	Eger	siz	dogruçyl	bolsaňyz,	
näme	üçin	olary	öldürdiňiz?»	diýip	aýt.	

184.	 (Eý,	Muhammet!)	 Eger	 olar	 seniň	
(pygamberligiňi)	 ýalan	 hasaplasalar,	
(gynanma)!	 Çünki	 senden	 öň	 äşgär	
deliller,	sahypalar	we	nur	saçyjy	kitaplar	
getiren	(ençeme)	pygamberler	hem	ýalan	
hasaplanypdy.	

185.	 Her	 bir	 janly	 barlyk	 (hökman)	
ölüm	 (şerbetini)	 dadar.	 Size	 kyýamat	
güni	 (eden	 işleriňize	 görä)	 hakyňyz	
doly	 berler.	 (Şol	 wagt)	 kim	 otdan	
daşlaşdyrylyp	 jennete	 salynsa,	 ol	 halas	
bolandyr.	 Bu	 dünýä	 ýaşaýşy	 aldawdan	
başga	zat	däldir.	

186.	 Kasam	 bolsun!	 Siz	 hökman	
emläkleriňiz	 we	 janlaryňyz	 bilen	
synag	 edilersiňiz.	 Siz	 özüňizden	 öň	
kitap	 berlenlerden	 hem-de	 (Alla)	 şärik	
goşanlardan	 özüňizi	 köp	 ynjytjak	
(sözleri)	 hökman	 eşidersiňiz.	 Emma	
eger	 sabyr	 edip,	 günälerden	 daş	 durup	
(takwa	 bolsaňyz),	 elbetde,	 bu	 ediljek	
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işleriň	iň	dogrusydyr.	
187.	 Alla	 kitap	 berlenlerden:	 «Kasam	
bolsun!	Siz	ony	(özüňize	inderilen	kitaby)	
hökman	 ynsanlara	 düşündirersiňiz,	 ony	
gizlemersiňiz»	diýip	 söz	 alypdy.	Emma	
olar	ony	(sözlerini)	arkalaryna	zyňdylar	
we	onuň	deregine	sähelçe	bähbidi	satyn	
aldylar.	 Olaryň	 satyn	 alan	 zady	 nähili	
erbetdir!

188.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eden	 işlerine	
şatlanýan,	etmedik	işleri	üçin	hem	öwgä	
garaşýan	 kişiler	 azapdan	 gutuljak	 bir	
ýerdedir	 öýdüp	 pikir	 etme!	Olara	 jebir-
jepaly	azap	bardyr.	

189.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	

(hökümdarlygy)	 Allanyňkydyr.	 Allanyň	
ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

190.	 Takyk,	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
ýaradylyşynda,	 gije	 bilen	 gündiziň	
çalşyp	 durmagynda	 akyl	 eýeleri	 üçin	
ybratlar	bardyr.	

191.	 Olar	 dik	 durkalar,	 otyrkalar,	
gapdala	gyşaryp	ýatyrkalar	(hem)	Allany	
zikir	 edýärler.	 Olar	 asmanlaryň	 we	
ýeriň	 ýaradylyşy	 barada	 oýlanyp:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Sen	 muny	 (bulary)	
boş	 (ýere)	 ýaratmadyň.	 Biz	 Seni	 tesbih	
edýäris!	 Bes,	 Sen	 bizi	 ot	 (dowzah)	
azabyndan	gora!	

192.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Takyk,	 Sen	
kimi	 oda	 salsaň,	 hökman	 ony	 ryswa	
edersiň.	 Zalymlaryň	 hiç	 hili	 kömekçisi	
ýokdur!

193.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Takyk,	
biz	 «Perwerdigäriňize	 iman	 getiriň!»	
diýip	 imana	 çagyrýan	 bir	 çakylykçyny	
(Muhammedi)	 diňledik	 we	 iman	
getirdik.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Sen	
biziň	 günälerimizi	 bagyşla,	 biziň	
erbetliklerimiziň	 üstüni	 ört	 we	 biziň	
janymyzy	ýagşylar	bilen	bile	al!

194.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bize	
pygamberleriň	 üsti	 bilen	 wada	 beren	
(sylagyňy)	nesip	eýle,	bizi	kyýamat	güni	
ryswa	 etme.	 Sen	 beren	 sözüňden	 hiç	
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dänmersiň!»	(diýerler).	
195.	 Olaryň	 Perwerdigäri	 (dileglerini)	
kabul	 edip,	 (olara):	 «Sizden	 isle	 erkek,	
isle	 aýal	 bolsun,	 (haýyr)	 iş	 edeniň	
amalyny	puja	çykarmaryn.	Çünki	siz	biri-
birleriňiz	 bilen	 (dogansyňyz).	 Kasam	
bolsun!	(Meniň	razyçylygym	üçin)	hijret	
(göç)	 edenleriň,	 ýurtlaryndan	çykarylyp	
(sürgün	 edilenleriň),	 Meniň	 ýolumda	
jebir-sütem	 görenleriň,	 söweşenleriň	
we	 öldürilenleriň	 (şehit	 bolanlaryň)	
günälerini	 hökman	 örterin	 we	 Alla	
tarapyndan	 sylag	 hökmünde	 olary	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetlere	
ýerleşdirerin.	Iň	ajaýyp	sylaglar	Allanyň	
ýanyndadyr.	

196.	 Inkär	 edenleriň	 (söwda,	 syýahat	
ýaly	 maksatlar	 bilen	 arkaýynlykda)	
ýurtma-ýurt	 aýlanyp	 ýörmeleri	 seni	
aldawa	salmasyn!	

197.	(Olaryňky	örän)	az	wagtlyk	(lezzet	
we)	 peýdadyr.	 Soň	 baryp	 sygynjak	
ýerleri	 dowzahdyr!	 Ol	 ýeri	 nähili	 erbet	
düşekdir!

198.	 Ýöne	 özleriniň	 Perwerdigärine	
garşy	 çykmakda	 gorkanlar	 üçin	 Alla	
tarapyndan	 pazly-kerem	 hökmünde	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetler	
bardyr.	 Olar	 ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar.	
Takyk,	ýagşylar	üçin	Allanyň	ýanyndaky	
(nygmatlar)	has	haýyrlydyr.	

199.	 Ähli-kitabyň	 içinde	 Alla,	 size	
inderilene	 (Kurana)	 hem-de	 özlerine	
inderilene	 (Töwrata	 we	 Injile)	 Alla	
tagzym	edip	iman	getirýänler	hem	bardyr.	
Olar	 Allanyň	 aýatlaryna	 derek	 sähelçe	
baha	(bähbide)	satyn	almazlar.	 Ine,	olar	
üçin	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	 ýanynda	
sylaglary	bardyr.	Takyk,	Allanyň	hasaby	
örän	tiz	gelýändir.	

200.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Sabyr	
ediň!	 Sabyrly	 bolmakda	 bäsleşiň!	
(Duşmanlaryňyzdan	 üstün	 boluň!	
Elmydama)	 nobatda	 durup	 (taýynlykly	
we	 ätiýaçly)	 boluň!	 Halas	 bolmagyňyz	
üçin	Alladan	gorkuň!	
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4-nji	süre:		«Nisa»	(«Aýallar»)
«Nisa»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
176	aýatdan	ybaratdyr.	Sürede	aýallaryň	hak-hukugy	
barada	gürrüň	gozgalýandygy	üçin	bu	sürä	«Aýallar»	
manysyny	 aňladýan	 «Nisa»	 ady	 berlipdir.	 Bu	 süre	
Kuranda	«Eý,	ynsanlar!»	ýüzlenmesi	bilen	başlanýan	
iki	 süräniň	 biri	 bolup,	 ikinjisi	 «Haj»	 süresidir.	
«Nisa»	 süresi	 Allanyň	 haklary,	 ähli	 ynsanlaryň	
doganlygy,	 garyndaşlygy,	 çagalara,	 zenanlara,	
ýetimlere	 merhemet	 edilip	 hak-hukuklarynyň	
berilmegi,	 emlägiň	 goralmagy,	 nikalaşmak,	 miras,	
tämizlik,	namaz	okamak,	arkalaşmak,	amanaty	gorap	
saklamak,	adalatlylyk,	ähli-kitap	bilen	gatnaşyk	ýaly	
meseleler	baradadyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Eý,	ynsanlar!	Sizi	ýeke-täk	bir	jandan	(Adam	
atadan)	 ýaradan,	 ondan	 hem	 aýalyny	 (How	
eneden)	 ýaradyp,	 ol	 ikisinden	 bolsa,	 ençeme	
erkekleri	we	aýallary	köpelden	Perwerdigäriňize	
garşy	 çykmakdan	 saklanyň!	 Onuň	 (Allanyň	
ady)	 bilen	 biri-biriňizden	 bir	 soran	 wagtyňyz,	

Alla	(hormat	goýmazlykdan)	we	öz	araňyzdaky	
garyndaşlyk	 gatnaşyklaryny	 (saklamazlykdan)	
gorkuň!	Takyk,	Alla	siziň	üstüňizden	gözegçilik	
edip	durandyr.
 
2.	Ýetimleriň	emlägini	(özlerine)	beriň,	päk	zady	
(halaly)	 näpäk	 zada	 (harama)	 çalyşmaň,	 olaryň	
emläklerini	özüňiziňkä	(goşup)	iýmäň!	Çünki	bu	
uly	günädir.	

3.	 Eger	 (gol	 astyňyzdaky)	 ýetim	 gyzlara	
(öýlenseňiz),	olaryň	haklaryny	berjaý	etmekden	
heder	etseňiz,	(olar	bilen	däl-de,	size	halal	bolan	
başga)	 göwnüňiz	 islän	 aýallardan	 iki,	 üç	 ýa-da	
dört	aýala	 (çenli)	öýlenip	 (bilersiňiz)!	Eger	 (bu	
ýagdaýda	hem	aralarynda)	adalaty	saklamakdan	
heder	etseňiz,	onda	biri	bilen	ýa-da	gol	astyňyzda	
bolanlar	 (gyrnaklar)	 bilen	 çäkleniň!	 Ine,	 bu	
(adalatdan)	 aýrylmazlygyňyz	 üçin	 iň	 göwnejaý	
bolanydyr.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýat,	 aýalyň	 ýaradylyşynda	
gabanjaňlyk	 duýgusynyň	 bardygyna	 garamazdan,	
erkege	 dörde	 çenli	 aýal	 bilen	 nikalaşmaga	 rugsat	
berýär.	Ýöne	 yslamyň	 bu	 rugsadyna	 söweş	 sebäpli,	
erkekleriň	 azalyp,	 aýallaryň	 artmagy	 ýaly	 durmuş	
şertlerine,	 erkekleriň	 güýçli,	 aýallaryň	 ejiz,	 islegsiz,	
önelgesiz	 bolmagy	 ýaly	 aýal-erkegiň	 ýaradylyş	
aýratynlyklaryna	 görä	 garalmalydyr.	 Şeýle-de	
yslamda	 zyna	 haram	 edilendigi	 üçin	 zyna	 eltýän	
ýollaryn	öňüniň	alynmagy	hökmanydyr.	Üstesine-de,	
erkegiň	dört	sany	aýala	öýlenmegi	hökmany	bir	emir	
däl-de,	diňe	bir	rugsatdyr	we	ikinji,	üçünji,	dördünji	
boljak	aýal	hem	muňa	mejbur	däldir.	Şeýle-de	erkege	
aýallarynyň	 arasynda	 adalaty	 saklamak	 şert	 edilýär,	
muny	başarmakdan	heder	edýän	bolsa,	ýeke	aýal	bilen	
oňmalydygy,	ýogsa	günäkär	boljakdygy	aýdylýar.	

4.	 (Öýlenen)	 aýallaryňyza	 galyňlaryny	 göwün	
hoşallygy	 bilen	 beriň!	 Eger	 olar	 onuň	 (alan	
galyňlarynyň)	bir	bölegini	göwün	razylygy	bilen	
size	 bagyş	 etseler,	 siz	 ony	 arkaýyn,	 hoşallyk	
bilen	iýiň	(sowuň)!

5.	 Allanyň	 siziň	 (ýaşaýşyňyzyň)	 üçin	 eklenç	
çeşmesi	 edip	 (kesgitlän)	 emläkleriňizi	 (ederini	
bilmeýän)	 kemakyl	 kişilere	 bermäň!	 (Ýöne)	
şol	 (emläkleri)	 bilen	 olary	 ekläp	 saklaň,	 egin-
eşiklerini	beriň,	olara	ýagşy	söz	aýdyň!

6.	 Ýetimleri	 öýlenme	 çagyna	 barýança	 (göz	
astynda	 saklap),	 synap	 görüň!	 Eger	 olaryň	
ýetginjeklik	 çagyna	 ýetip	 (akyllarynyň	
goýalandygyny)	 görseňiz,	 emläklerini	
özlerine	 gaýtaryp	 beriň!	 Ulalanlarynda	 (olaryň	
emläklerini	 bizden	 alarlar)	 diýip,	 olaryň	
emlägini	 isrip	 edip,	 tizden-tiz	 iýjek	 bolmaň!	
(Ýetime	 hossar	 bolan)	 gurply	 kişi	 (ýetimiň	
hakyny	 iýmekden)	 saklansyn!	 Garyp	 (hossar)	
bolsa,	 (zerurlyk	 ýagdaýyna	 we	 zähmetine	
laýyklap)	 peýdalansyn!	Olara	 emlägini	 gaýdyp	
bereniňizde	bolsa	şaýat	 tutunyň!	Hasap	soraýjy	
hökmünde	Alla	ýeterlikdir. 
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7.	 Ene-atanyň	 we	 ýakyn	 garyndaşlaryň	
terekesinden	 (galdyran	 mirasyndan)	
erkeklere	 bir	 paý	 bardyr.	 Ene-atanyň	
we	 ýakyn	 garyndaşlaryň	 terekesinden	
aýallara-da	bir	paý	bardyr.	(Alla)	ondan	
(terekeden)	isle	az	bolsun,	isle	köp	bolsun,	
parz	edilen	bir	paý	edip	(kesgitländir).	

8.	 (Miras)	 bölünen	 wagty	 ol	 ýerde	
(mirasdan	 paý	 düşmeýän)	 garyndaşlar,	
ýetimler	 we	 garyp-gasarlar	 hem	 bar	
bolsalar,	 olara-da	 bir	 rysgal	 (sadaka)	
beriň	 hem-de	 (göwünlerini	 göterjek)	
ýakymly	sözleri	aýdyň!	

9.	 Yzlarynda	 (eklenje)	 mätäç	 kiçi	
çagalary galdyran ýagdaýlarynda 
(olaryň	 ýagdaýy	 nähili	 bolarka	 diýip)	
heder	 edýänler	 (ýetimlere	 adalatsyzlyk	
etmekden)	 gorksunlar!	 (Bu	 meselede)	
Alladan	gorksunlar	we	(ýetimlere)	dogry	
sözi	aýtsynlar!

10.	 Takyk,	 ýetimleriň	 emlägini	 nähak	
ýere	 iýenler,	 (aslynda)	 garynlarynda	
bir	 ot	 iýýändirler.	 Olar	 (kyýamat	 güni)	
lowlap	ýanýan	oda	düşerler.	

11.	 Alla	 size	 (miras	 meselesinde)	
perzentleriňiz	 barada	 (şeýle)	 wesýet	
(emir)	edýär:	oglan	üçin	iki	gyzyň	paýy	
ýaly	möçber	bardyr.	Eger	olar	(perzentler)	
ikiden	 köp	 gyz	 bolup	 (oglan	 bolmasa),	
terekäniň	üçden	ikisi	olaryňkydyr.	(Eger	
gyz)	ýeke	bolsa,	onda	(terekäniň)	ýarysy	
onuňkydyr.	 Eger	 onuň	 (ýogalanyň)	
perzendi	 bar	 bolsa,	 onuň	 terekesinden	
ene-atanyň	 her	 haýsyna	 altydan	 bir	
paý	 düşer.	 Eger	 perzendi	 ýok	 bolup,	
mirasdüşer	ene-ata	bolsa,	enesine	üçden	
bir	 paý	 düşer	 (galany	 atanyňkydyr).	
Eger	 onuň	 (ýogalanyň)	 doganlary	 bar	
bolsa,	onda	altydan	bir	paý	enäniňkidir.	

(Bular	 ýogalanyň	 dirikä)	 eden	 wesýeti	
we	 bergileri	 ödelenden	 soň	 (galan	
emlägine	 degişlidir).	 Siz	 atalaryňyz	
bilen	 perzentleriňiziň	 haýsysynyň	
özüňize	peýda	taýdan	has	ýakyndygyny	
bilmersiňiz.	 Bular	 Allanyň	 goýan	
parzlarydyr	 (paýlardyr).	 Takyk,	 Alla	
(ähli	zady	bilýändir),	hikmet	eýesidir.	

Düşündiriş:	 Yslamyň	 miras	 hukugynda	 paýlar	
bilen	 jogapkärçilik	 arasynda	 bir	 baglanyşyk	
bardyr.	Şol	sebäpli,	mirasda	oglan	perzent	gyzyň	
paýyna	 görä	 iki	 esse	 köp	 alýar.	 Çünki	 yslama	
görä,	 erkek	 maşgalasyny	 eklemäge	 borçludyr.	
Aýalyň	 bolsa	 beýle	 bir	 wezipesi	 ýa-da	 borjy	
ýokdur.	 Aýalyň	 eklemji	 ärine	 degişlikä,	 erkek	
maşgalasynyň,	 çagalarynyň,	 ýagdaýa	 görä	
ene-atasynyň	 güzeranyny	 öz	 üstüne	 almaga	
mejburdyr.	 Netijede,	 tereke	 meselesindäki	 bu	
höküm	dolulygy	bilen	adalatlydyr.	
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12.	 Eger	 (ýogalan)	 aýallaryňyzyň	
çagalary	 ýok	 bolsa,	 onuň	 (ýogalan	
aýalyň)	 wesýeti	 (berjaý	 edilensoň)	 ýa-
da	bergileri	 tölenenden	soň,	 terekesiniň	
ýarysy	 siziňkidir	 (äriniňkidir).	 Eger	
çagalary	 bar	 bolsa,	 onda	 terekäniň	
dörtden	 biri	 siziňkidir.	 Siziň	 (äriniň)	
hem	çagaňyz	ýok	bolsa,	onuň	 (ýogalan	
erkegiň)	wesýeti	 (berjaý	 edilensoň)	ýa-
da	bergileri	 tölenenden	soň,	 terekesiniň	
dörtden	 biri	 aýalyňyzyňkydyr.	 Eger	
çagaňyz	 bar	 bolsa,	 terekäniň	 sekizden	
biri	olaryňkydyr	(aýallaryňkydyr).	Eger	
miras	galdyran	erkek	ýa-da	aýal,	çagasyz	
ýa-da	 ene-atasyz	 kişi	 bolup,	 onuň	 hem	
diňe	 (enebir)	 erkek	 ýa-da	 gyz	 dogany	
bar	 bolsa,	 olaryň	 her	 haýsyna	 altydan	
bir	paý	bardyr.	Eger	olaryň	sany	mundan	
köp	 bolsa,	 onda	 olar	 onuň	 (ýogalan	

erkegiň)	 wesýeti	 (berjaý	 edilensoň)	 ýa-
da	 bergileri	 tölenenden	 soň	 (terekäniň)	
üçden	 birine	 şärik	 bolarlar.	 (Bu	
hökümler)	 Alla	 tarapyndan	 size	 edilen	
wesýetdir	 (emirdir).	 Alla	 (ähli	 zady)	
bilýändir,	Halymdyr	(howlugýan	däldir).	

13.	 Ine,	bular	Allanyň	goýan	çäkleridir.	
Kim	Alla	we	Onuň	ilçisine	boýun	bolsa,	
Alla	 ony	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	
jennetlere	ýerleşdirer.	Olar	ol	ýerde	ebedi	
galarlar.	Ine,	bu	(iň)	uly	üstünlikdir.	

14.	 Kim	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 garşy	
çykyp,	 Onuň	 (Allanyň)	 çäklerinden	
geçse,	Ol	 (Alla)	ony	ebedi	galmak	üçin	
oda	salar.	Oňa	ryswa	ediji	azap	bardyr.	
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15.	 Zyna	 eden	 aýallaryňyz	 hakda	
araňyzdan	 dört	 şaýat	 talap	 ediň!	 Eger	
(dört	 kişi)	 şaýatlyk	 etseler,	 olary	 (zyna	
edeni)	ajaly	ýetýänçä	ýa-da	Alla	özlerine	
bir	ýol	görkezýänçä	öýüň	içinde	saklaň!	

16.	Araňyzda	ony	(zynany)	eden	her	 iki	
tarapa-da	 temmi	 beriň	 (gamçy	 uruň)!	
Eger	toba	edip,	ýagdaýlaryny	düzetseler,	
olara	 (jeza	 bermegi)	 ýatyryň!	 Takyk,	
Alla	 tobalary	 kabul	 edýändir,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

Düşündiriş:	Zynanyň	jezasy	hökmünde	Kuranda	
gelen	 ilkinji	 höküm	bu	 aýatlarda	 bildirilişi	 ýaly	
temmi	bermek,	zyna	eden	aýaly	öýde	saklamak,	
soňky	jeza	bolsa	ýüz	gamçy	urmakdyr.	

17.	 Allanyň	 ýanynda	 (kabul	 ediljek)	
toba,	 ýalňyşyp	 erbetlik	 edip,	 soň	 gysga	
wagtyň	 içinde	 (puşman	 edenleriň)	 eden	
tobasydyr.	 Ine,	 Alla	 olaryň	 tobalaryny	
kabul	 eder.	 Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

18.	(Ýogsa)	erbetlik	baryny	edip,	soň	hem	
biriniň	 başyna	 ajal	 gelende:	 «Çyndan	
hem	men	 şu	wagt	 toba	 etdim»	 diýenler	
bilen	kapyr	bolup	ölenleriň	tobasy	kabul	
edilmez!	 Ine,	 Biz	 olar	 üçin	 jebir-jepaly	
azap	taýýarlap	goýduk.	

Düşündiriş:	 Tobanyň	 kabul	 edilmegi	 bilen	
baglanyşykly	 aýaty	 we	 hadyslary	 derňän	 tefsir	
alymlarynyň	ahyrky	gelen	netijeri	şeýledir:	Jany	
bogazyna	 gelmezden	 öň,	 heniz	 ýaşaýşa	 umyt	
barka,	 küpürden	 ýüz	 öwrüp,	 toba	 edip	 imana	
gelmeklik	 dürsdür.	 Emma	 jan	 bogaza	 gelip,	
ýaşaýyşdan	umydyny	kesen	wagty	küpürden	ýüz	
öwrensoň	 toba	 edip	 imana	 gelmek	 dürs	 däldir.	
Tobanyň	kabul	bolmagy	üçin	 iman	getireniňden	
soň	 sogaply	 işler	 edip	 bilmek	 üçin	 wagt	
bolmalydyr.	

19.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siziň	 aýallara	
zor	 bilen	 mirasdar	 bolmagyňyz	 halal	
däldir.	 Aç-açan	 erbetlik	 (zyna	 we	 oňa	
eltýän	 erbet	 işleri)	 etmeýän	bolsa,	 olara	
beren	 (galyňyňyzyň)	 bir	 bölegini	 yzyna	
almak	üçin	olara	zor	salmaň.	Olar	bilen	

mylakatly	boluň!	Emma	olardan	göwnüňiz	
suw	içmeýän	bolsa,	(göwnüňize	ýaramasa),	
belki,	siziň	göwnüňize	ýaramaýan	zatlarda	
Alla	size	köp	haýyr	nesip	eder.	

Düşündiriş:	 Yslamdan	 öňki	 nadanlyk	 döwründe	
ölen	bir	erkegiň	iň	ýakyn	mirasdary	onuň	aýalynyň	
üstüne	 bir	mata	 bölegi	 oklasa,	 ony	 öz	 gol	 astyna	
geçirdigi	 bolar	 eken.	 Soň	 islese	 galyň	 tölemän	
ony	nikalap	alar	eken,	islese	başga	bir	erkek	bilen	
nikalap,	 galyňyny	 özi	 alar	 eken,	 islese-de	 ony	
öýünde	 tussag	 edip,	 emlägini	 elinden	 alar	 eken.	
Aýat	bu	erbet	adaty	aradan	aýyrýar.	Aýatyň	soňky	
bölümi	 maşgala	 düzgüniniň	 dowam	 etmegi	 üçin	
örän	möhüm	bir	 kadany	 getirýär.	Maşgala	 gurlan	
wagty	 kişiniň	 ýanýoldaşynyň	 gözellik	 ýa-da	
ahlak	 taýdan	 kemçilikleri	 bolup	 biler.	 Emma	 oňa	
gowy	 taraplaryny	 görkezmäge	 pursat	 bermezden,	
söhbetde	 we	 ysnyşykda	 bolman,	 derrew	
aýrylyşmakçy	bolmagyň	nädogrudygy	aýdylýar.	
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20.	Bir	aýaldan	aýrylyp,	başga	bir	aýaly	
nikalamak	 isleseňiz,	 olardan	 birine	
(talak	 beren	 aýalyňyza)	 öň	 (näçe	 köp	
galyň)	beren	bolsaňyz	hem	ondan	(beren	
zadyňyzdan)	hiç	zady	yzyna	almaň!	Siz	
(aýrylyşmaga	 bahana	 gözläp)	 töhmet	
atyp	 we	 (äşgär)	 günä	 (işe	 baş)	 goşup,	
heý-de	ony	yzyna	alarsyňyzmy	eýsem?	

21.	 Siz	 biri-biriňiz	 bilen	 hylwatda	
bolduňyz,	 (bir	 ýassyga	 baş	 goýduňyz),	
olar	 sizden	 (özleriniň	 haklaryny	
gorajakdygyňyz	 barada)	 ynamly	 söz	
alanlaryndan	(soň),	siz	nädip	(galyňyňyzy	
yzyna)	alyp	bilersiňiz?!

22.	 Geçmişde	 (nadanlyk	 döwründe)	
bolan	 ýagdaýlar	 bir	 tarapa,	 (emma	

mundan	 beýläk)	 kakalaryňyzyň	 nikalap	
alan	 aýallary	 (öweý	 eneleriňiz)	 bilen	
nikalaşmaň!	Çünki	 bu	 bihaýalykdyr	we	
(Allanyň	 halamaýan)	 işidir.	 Ol	 nähili	
erbet	ýoldur!

Düşündiriş:	 Yslamdan	 öň	 nadanlyk	 döwründe	
öweý	 enä	 öýlenmek	 däbe	 laýyk	 hasaplanýan	
eken,	 emma	 bu	 aýat	 ony	 gadagan	 edýär	 we	
musulmançylyga	 sygmaýan	 zatdygyny	 äşgär	
edýär.	

23.	 (Eý,	 möminler!)	 Size	 (şular	
bilen	 nikalaşmak)	 haram	 edilendir:	
ejeleriňiz,	 gyzlaryňyz,	 gyz	 uýalaryňyz,	
kakaňyzyň	aýal	doganlary	(ejekeleriňiz),	
daýzalaryňyz,	 erkek	 doganyňyzyň	
gyzlary,	 aýal	 doganyňyzyň	 gyzlary,	 sizi	
emdiren	 süýt	 eneleriňiz,	 süýt	 emşen	
uýalaryňyz,	 gaýyneneleriňiz,	 (jynsy	
gatnaşykda	 bolan)	 aýallaryňyzyň	 ýany	
bilen	gelen	öýüňizdäki	öweý	gyzlaryňyz.	
Ýöne	(nikalaşyp),	heniz	jynsy	gatnaşykda	
bolman	 (aýrylyşan	 aýallaryňyzyň	
gyzlary	bilen	nikalaşmagyňyzda)	hiç	hili	
günä	ýokdur.	Emma	öz	 biliňizden	önen	
(ogullyk	 alynmadyk)	 ogullaryňyzyň	
(aýrylyşan)	 aýallaryna	 (öýlenmegiňiz)	
we	iki	gyz	dogany	bir	wagtda	(nikaňyzda)	
birleşdirmegiňiz	 (hem	 haram	 edildi).	
Emma	 (nadanlyk	 döwründe	 öň	 bolup)	
geçeni	 geçdi	 biliň!	 (Siz	 oňa	 jogapkär	
dälsiňiz).	 Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	
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24.	 (Heniz	 nikada	 duran)	 ärli	 aýallara	
(öýlenmegiňiz)	haramdyr,	ýöne	(söweşde	
ýesir	 düşüp),	 gol	 astyňyzda	 bolan	
gyrnaklar	 (muňa)	degişli	 däldir.	 (Bular)	
Allanyň	size	ýazan	(anyk	hökümleridir).	
Bulardan	 başgalary	 bilen	 namysyňyzy	
gorap,	 zyna	 etmezlik	 (şerti	 bilen)	
emlägiňizden	(galyň	töläp)	nikalaşmagy	
talap	 etmegiňiz	 size	 halaldyr.	 Olardan	
gören	 peýdaňyza	 derek	 galyňlaryny	
beriň,	bu	olaryň	hakydyr.	Emma	(galyň)	
kesgitlenilenden	soň,	araňyzda	ylalaşyp,	
(mukdary	 artdyrmagyňyzda	 ýa-da	
kemeltmegiňizde)	 size	bir	günä	ýokdur.	
Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 hikmet	
eýesidir.	

Düşündiriş:	 Käbir	 ymmatlarda	 gyz	 durmuşa	
çykanda,	 erkege	 gymmat	 bahaly	 zatlar	 ýa-da	
pul	 berer	 ekenler.	 Bu	 aýalyň	 emlägine	 hormat	
edilmegi	 üçin	 edilipdir.	 Yslamda	 bolsa,	 aýalyň	
emlägine	 däl,	 özüne	 hormat	 edilýär.	 Hatda	
goýulýan	 hormatyň	 alamaty	 hökmünde	 erkek	
oňa	galyň	töleýär. 

25.	 Sizden	 azat	 (gyrnak	 bolmadyk)	
mömin	 aýallara	 öýlenmäge	 gurby	
çatmaýanlar,	 golastlaryndaky	 mömin	
ýaş	 gyrnaklara	 öýlenip	 bilerler.	 Alla	
siziň	 imanyňyzyň	 (derejesini)	 örän	
gowy	 bilýändir.	 Siz	 (möminler)	 biri-
biriňiz	 bilen	 (bir	 ymmatsyňyz).	 Bes,	
namyslaryny	 goraýan,	 zyna	 etmeýän,	

gizlin	 dostlar	 tutunmaýan	 ol	 aýallary	
(gyrnaklary)	 hossarlarynyň	 rugsady	
bilen	 (özüňize)	 nikalaň!	 Galyňlaryny	
hem	 köňül	 hoşlugy	 bilen	 olara	 beriň!	
Eger	 (nikadan	 soň)	 zyna	 etseler,	 olara	
azat	 aýallara	 degişli	 jezanyň	 ýarysy	
berilýändir.	 Bu	 (gyrnaklara	 öýlenmek)	
siziň	 araňyzdan	 zyna	 ýüz	 urmakdan	
gorkýanlar	 üçindir.	 Ýogsa	 sabyr	
etmegiňiz	siziň	üçin	has	haýyrlydyr.	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

26.	 Alla	 size	 (halaly	 we	 haramy)	
äşgär	 bildirmek,	 sizi	 sizden	 öň	 geçen	
(ýagşylaryň)	 ýollaryna	 gönükdirmek	
we	 (günäleriňizi	 bagyşlamak)	 üçin	
toba	etmegiňizi	 isleýär.	Alla	 (ähli	zady)	
bilýändir,	hikmet	eýesidir.	
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27.	 Alla	 siziň	 tobaňyzy	 kabul	 etmek	
isleýär,	 haý-höwesleriniň	 (haram	
lezzetiň)	yzyna	düşenler	bolsa	 siziň	uly	
höwes	bilen	 (bütinleý	ýoldan	çykmaga)	
meýil	etmegiňizi	isleýär.	

28.	 Alla	 siziň	 ýüküňizi	 ýeňilleşdirmek	
isleýär.	 (Çünki)	 ynsan	 (ýaradylyşy	
taýdan)	juda	ejiz	ýaradylandyr.	

29.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Öz	 araňyzda	
razyçylykly	 bolan	 söwdadan	 başga	
(emläkleriňizi	nähak	ýollar	bilen	 iýmäň	
(sowmaň)!	 Özüňize	 kast	 etmekden	
saklanyň!	Takyk,	Alla	size	örän	Rehim-
şepagatlydyr.	

30.	Kim	duşmançylyk	we	nähaklyk	edip	
(bu	işe	baş	goşsa),	Biz	ony	tiz	(wagtda)	

oda	taşlarys.	Bu	Alla	üçin	örän	aňsatdyr.	

31.	 Eger-de	 siz	 gadagan	 edilen	 uly	
günälerden	 saklansaňyz,	 siziň	 (beýleki)	
erbetlikleriňizi	(kiçi	günäleriňizi)	örteris	
(bagyşlarys)	 we	 sizi	 belent	 mertebeli	
ýere	salarys.	

Düşündiriş:	 Uly	 günäler	 Allanyň	 anyk	 haram	
eden	 we	 olary	 edenlere	 ahyretde	 azap	 beriljek	
günälerdir.	 Bir	 hadysda	 olaryň	 şulardygy	
aýdylýar:	Alla	 şärik	 goşmak,	 jadygöýlik,	 adam	
öldürmek,	 ýetimiň	malyny	 iýmek,	 zyna	 etmek,	
hak	söweşde	goşundan	gaçmak,	namysly	mömin	
aýallara	zyna	töhmetini	atmakdyr.	Şeýle-de	ene-
ata	garşy	gitmek,	süýthorluk	hem	uly	günälerden	
hasaplanylýar.	

32.	Allanyň	 siziň	biriňizi	 beýlekiňizden	
artyk	 (etmäge	 sebäp)	 eden	 zatlaryna	
(bahyl	 bolup)	 arzuw	 edip	 durmaň!	
Erkeklere	 gazanan	 zatlaryndan	
nesibeleri	bardyr.	Aýallara	hem	gazanan	
zatlaryndan	 nesibeleri	 bardyr.	 Siz	
Allanyň	 pazly-kereminden	 (özüňize	
haýyrly	bolan	zatlary)	isläň!	Takyk,	Alla	
elmydama	ähli	zady	bilýändir.	

33.	Her	kim	üçin	ene-atanyň	we	(beýleki)	
ýakyn	garyndaşlaryň	terekelerinden	(paý	
aljak)	 mirasdarlara	 (paý)	 kesgitledik.	
Kasam	 edip,	 (söz	 beren)	 kişileriňiziň	
hem	 paýlaryny	 beriň!	 Takyk,	 Alla	 ähli	
zada	şaýatdyr.	
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34.	 Erkekler	 aýallaryň	 hojaýynydyr.	
(Munuň	 sebäbi)	 Allanyň	 (ynsanlaryň)	
käbirlerini	 beýlekilerinden	 artyk	 etmegi	
hem-de	 (erkekleriň)	 emläklerinden	
(galyň	 tölemek,	 eklemek	 ýaly)	
çykdajylary	 etmekleridir.	 Bes,	 ýagşy	
zenanlar	 (Allanyň	 emrine)	 boýun	
egýänlerdir.	Olar	Allanyň	(öz	haklaryny)	
goraýandygy	 üçin	 (ärleri	 ýok	 wagty	
namyslaryny)	goraýan	aýallardyr.	Boýun	
egmezliginden	 gorkýan	 aýallaryňyza	
(ilkibaşda)	 öwüt	 beriň,	 (sözüňizi	
diňlemese),	 düşekde	 ýalňyz	 galdyryň.	
(Munuň	 bilen	 hem	 ýola	 gelmeseler),	
olary	 (ýeňiljek)	 kötekläň!	 Eger	 olar	
size	 boýun	 egseler,	 olara	 azar	 bermek	
üçin	 başga	 ýol	 agtarmaň!	 Takyk,	 Alla	
Belentdir,	Beýikdir.	

Düşündiriş:	Ärlerine	 boýun	 bolmaýan	we	 onuň	
namysyny	 goramaýan	 aýallara	 ýokarda	 sanalyp	
geçilen	 üç	 görnüş	 temmi	 berlip	 biler.	 Eger	 bir	
duýduryş	 ýeterlik	 bolsa,	 soňkulara	 geçmek	
dogry	 däldir.	 Köteklemäge	 rugsat	 berilse-de,	
ol	 ýüze	 degmezlik	 we	 ýara	 salmazlyk	 şerti	
bilen	 berilýän	 jezadyr.	 Hezreti	 pygamber	
aleýhissalam	 göwünsiz,	 diňe	maşgala	 ojagynyň	
ýykylmazlygy	üçin	muňa	rugsat	beripdir,	ýagny,	
hezreti	 pygamber	 aýat	bilen	bagly	düşündirişde	
bu	 kötekleme	 işiniň	 juda	 çäkli	 bolmalydygyny	
bildirýän	 görkezmeler	 beripdir.	 Bulardan	 biri-
de	 «Awundyrmaýan,	 ýeňiljek	 kötek»	 diýlen	
düşündirişdir.	

35.	Eger	(är-aýalyň)	aýrylyşmaklaryndan	
heder	 edýän	 bolsaňyz,	 onda	 (olaryň	
ýanyna)	 erkegiň	 maşgalasyndan	 bir	
wekil,	 aýalyň	 maşgalasyndan	 hem	 bir	
wekil	 ýollaň!	 Iki	 tarap	 düşünişmek	

islese,	Alla	olaryň	ylalaşmagyna	ýardam	
eder.	Takyk,	Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	
(ähli	zatdan)	habardardyr.	

36.	Alla	ybadat	ediň,	Oňa	hiç	zady	şärik	
goşmaň!	 Ene-ata,	 dogan-garyndaşa,	
ýetimlere,	 garyp-gasarlara,	 ýakyn	
goňşulara,	daş	goňşulara,	ýol	hemraňyza,	
ýolagça	 we	 gol	 astyňyzdakylara	 (gul-
gyrnaklara)	 örän	 gowy	 gatnaşykda	
boluň!	Takyk,	Alla	tekepbir	we	öwünjeň	
kişini	halamaz.	

37.	 (Olar)	gysgançlyk	edýän,	ynsanlary	
gysgançlyga	ündeýän	we	Allanyň	pazly-
kereminden	 özlerine	 berlen	 nygmatlary	
gizleýän	kişilerdir.	Biz	(beýle)	kapyrlara	
ryswa	ediji	azap	taýýarlap	goýduk.	
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38.	 Olar	 Alla	 we	 ahyret	 gününe	 iman	
getirmeýärler,	 emläklerini	 ynsanlaryň	
gözi	 üçin	 sarp	 edýärler.	 Kimiň	 ýoldaşy	
şeýtan	bolsa,	ol	nähili	erbet	ýoldaşdyr.	

39.	Eger	Alla	we	ahyret	gününe	ynanyp,	
Allanyň	özlerine	 beren	 nygmatlaryndan	
(Allanyň	 ýoluna)	 sarp	 etseler	 (erbet)	
bolarmydy	eýsem?	Alla	olary	örän	gowy	
bilýändir.	

40.	Alla	(bendelerine)	zerre	ýalyjak	hem	
zulum	 etmez.	 (Emma	 bendesiniň	 zerre	
ýalyjak	 eden)	 ýagşylygy	bar	 bolsa,	 ony	
birnäçe	esse	artdyrar	we	Öz	 tarapyndan	
oňa	uly	sylag	berer.	

41.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Her	 ymmatdan	
özlerine	 şaýat	 boljak	 bir	 (pygamber)	

getirenimizde	 we	 seni	 hem	 olara	 (öz	
ymmatyňa)	 şaýat	 hökmünde	 getiren	
wagtymyz,	 olaryň	 (ýahudylaryň	 we	
nasranylaryň)	haly	niçik	bolar?

42.	Ine,	ol	gün	dini	inkär	edip,	pygambere	
garşy	 çykanlar	 ýeriň	 teýine	 girmek	
(ýer	bilen	ýegsan	bolmak)	 islärler.	Olar	
Alladan	 hiç	 bir	 sözi	 (habary)	 gizläp	
bilmezler.	

43.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Serhoş	 bolup,	
we	näme	diýýäniňizi	bilýänçäňiz	namaza	
golaýlaşmaň!	 Eger	 iniňiz	 hapa	 bolsa,	
emma	 ýolagçy	 hem	 bolmasaňyz,	 gusul	
almazdan	 (namaz	okamaň).	Eger	hassa,	
ýolagçy	 ýa-da	 aýak	 ýolundan	 gelýän	
bolsaňyz	ýa-da	aýallaryňyza	ýakynlaşyp,	
gusul	 almaga	 suw	 tapmasaňyz,	 onda	
tämiz	 topraga	 teýemmum	 (teýim)	 edip,	
arassalanmak	 niýeti	 bilen	 ýüzüňize	
we	 elleriňize	 mesh	 ediň!	 Takyk,	 Alla	
Ýalkaýjydyr,	Bagyşlaýjydyr.	

Düşündiriş:	Serhoş	edýän	içgileri	içmek	bütinleý	
haram	 edilmezden	 öň	 käbir	 çäklendirmeler	
bolupdyr.	Ilkibaşda	diňe	ýassy	namazyndan	soň	
içmäge	 rugsat	 berlipdir.	Soň	«Mäide»	 süresiniň	
90-91-nji	aýatlarynyň	inmegi	bilen	musulmanlara	
şerap	 içmek	 doly	 haram	 edilýär.	 Teýemmum	
(teýim)	–	suw	ýok	bolup	ýa-da	hassalyk	sebäpli,	
suw	 ulanmak	 zyýan	 ýetirjek	 bolsa,	 täret	 ýa-da	
gusul	üçin	arassalanmak	niýeti	bilen	elleri	tämiz	
topraga	 sürüp,	 ýüzi	 we	 elleri	 mesh	 etmekdir.	
Teýemmum	 rugsady	 ynsanda	 belli	 bir	 nyzama,	
düzgüne	 tabyn	 bolmak	 we	 boýun	 bolup	 tagat	
etmegi	 üçin	 hemişe	 taýýar	 bolmak	 düşünjesini	
berkidýär.	 Ynsanyň	 aňynda	 özüni	 arassa	
saklamak	 we	 namazyň	 mukaddesdigi	 baradaky	
düşünjäni	güýçlendirýär. 

44.	 Özlerine	 kitapdan	 nesip	 berlenleriň	
(edýän	 işlerini)	 görmediňmi?	 Olar	
(özleriniň	 hak	 ýollaryny	 taşlap),	
azaşmaklygy	 satyn	 alýarlar	 we	 siziňem	
ýoldan	çykmagyňyzy	isleýärler.	
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45.	 Alla	 siziň	 duşmanlaryňyzy	 örän	
gowy	 bilýändir.	 Dost	 hökmünde	 Alla	
ýeterlikdir!	 Kömekçi	 hökmünde	 Alla	
ýeterlikdir.	

46.	 Käbir	 ýahudylar	 (käbir)	 sözleriň	
(manysyny)	 ýerinden	 (üýtgedip),	
dillerini	 aýnadyp,	 dine	 zyýan	 ýetirmek	
üçin	(pygambere	garşy):	«Eşitdik	we	asy	
bolduk»,	«Diňle,	käşgä,	ker	bolsaňdyň»	
«Ragynä»	 («Biziň	 çopanymyz)»	 ýaly	
(ters	 manylarda)	 aýdýarlar.	 Eger	 olar:	
«Eşitdik	 we	 boýun	 egdik»,	 «Diňle	 we	
bizi	 gora»	 diýselerdi,	 elbetde,	 bu	 özleri	
üçin	 haýyrly	we	has	 göwnejaý	 bolardy.	
Emma	inkär	edýändikleri	üçin	Alla	olary	
näletledi.	 Olaryň	 (köpüsi	 ynanmazlar)	
diňe	az	(sanlysy)	iman	getirerler.	

47.	 Eý,	 özlerine	 kitap	 (Töwrat,	 Injil)	
berlenler!	 Ýüzüňizi-ýeňsäňizi	 des-
deň	 etmänkäk	 ýa-da	 «Ashaby-sebti»	
(«Şenbelik	 ýaranlaryny»)	 näletleýşimiz	
ýaly	 näletlemänkäk,	 öz	 ýanyňyzdaky	
(kitaplary)	 tassyklamak	 üçin	 inderen	
zadymyza	 (Kurana)	 iman	 getiriň!	
Allanyň	emri	hökman	amala	aşar.	

Düşündiriş:	 Alla	 ýahudylara	 şenbe	 günleri	
balyk	 tutmagy	 gadagan	 edýär.	 Bu	 kada	 boýun	
egmedikleri	 Alla	 jezalandyrýar.	 Şonuň	 üçin	
hem	 olara	 Kuranda	 «Ashaby-sebt»	 («Şenbelik	
ýaranlary»)	diýlip	at	galýar.	

48.	Takyk,	Alla	özüne	şärik	goşulmagyny	
bagyşlamaz.	 Emma	 ondan	 (şärik	
goşmakdan)	 başga	 islän	 kişisiniň	
günälerini	bagyşlap	biler.	Kim	Alla	şärik	

goşsa,	 örän	 uly	 günä	 (bilen)	 töhmeti	
etdigi	bolar.	
49.	 Özlerini	 päk	 hasaplaýanlary	
görmediňmi?	 Ýok,	 (diňe)	 Alla	 islänini	
päk	(günäsiz)	yglan	eder	we	olara	hurma	
şäniginiň	 inçe	 sapagy	 ýalyjak	 hem	
nähaklyk	edilmez.	

50.	Seret,	Allanyň	(adyna)	nähili	myjabat	
atýarlar.	 Bu	 (töhmetleriniň)	 özi	 agyr	
günä	 hökmünde	 (olara	 artygy	 bilen)	
ýeterlikdir!

51.	 Özlerine	 kitapdan	 nesip	 berlenleri	
görmediňmi?	 Olar	 butlara	 we	 taguta	
(şeýtana)	 ynanýarlar.	 Kapyrlar	 hakda	
(bolsa):	 «Olar	 iman	 getirenlerden	
(musulmanlardan)	 has	 dogry	 ýoldadyr»	
diýýärler.	
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52.	 Ine,	 olar	 Allanyň	 özlerini	 näletlän	
kişileridir.	Alla	 kimi	 näletlese,	 sen	 oňa	
kömekçini	hiç	haçan	tapyp	bilmersiň.	

53.	 Ýa-da	 olaryň	 mülkden	
(hökümdarlykdan)	 paýlary	 barmy?	
Bes	 (şeýle	 bolsady),	 olar	 ynsanlara	 bir	
owuntyk	zat	hem	bermezdiler.	

54.	 Ýa-da	 olar	 Allanyň	 Öz	 pazly-
kereminden	 ynsanlara	 beren	 zatlary	
(nygmatlary)	 üçin	 olara	 göriplik	
edýärlermi?	 Biz	 Ybraýymyň	
maşgalasyna	 kitap	 we	 hikmet	 berdik.	
Olara	uly	hökümdarlyk	bagyş	etdik.	

55.	 Olardan	 käbiri	 oňa	 (pygambere)	
ynanýar,	käbiri	bolsa	ondan	ýüz	öwürýär.	

(Olaryň	eminden	gelmäge)	lowlap	duran	
dowzah	(ody)	ýeter.	

56.	 Takyk,	 Biziň	 aýatlarymyzy	 inkär	
edenleri	 tiz	 wagtda	 oda	 (dowzaha)	
salarys.	 Olaryň	 derileri	 (hamlary)	
her	 gezek	 (otda)	 azabyň	 (awusyny)	
datmaklary	üçin	derilerini	başga	(hamlar	
bilen)	 çalşarys.	 Takyk,	 Alla	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

57.	 (Emma)	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edenleri	 (bolsa)	 ebedi	 galmak	 üçin	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetlere	
ýerleşdireris.	 Olaryň	 ol	 ýerde	 päkize	
ýanýoldaşlary	 bolar.	 Biz	 olary	
(nygmatlardan	 doly)	 goýy	 kölegelerde	
goýarys.	

58.	 Takyk,	 Alla	 size	 amanatlary	 öz	
eýelerine	 bermegi,	 ynsanlaryň	 arasynda	
höküm	 bereniňizde	 adalat	 bilen	 höküm	
etmegiňizi	 emir	 edýär.	Alla	 size	munuň	
bilen	 nähili	 ajaýyp	 öwüt	 berýär!	 Alla	
(ähli	zady)	eşidýändir,	görýändir.	

59.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Alla	 boýun	
boluň!	 Pygambere	 we	 özüňizden	 bolan	
(musulman,	 adalatly)	 baştutanlaryňyza	
boýun	 boluň!	 Eger	 Alla	 we	 ahyrete	
ynanýan	 bolsaňyz,	 (bir	 meselede)	
düşünişmän	jedelleşseňiz,	Alla	(Kurana)	
we	 pygambere	 (hadyslara)	 ýetiriň	 (ýüz	
tutuň)!	 Bu	 (siziň	 üçin)	 haýyrlydyr	 we	
netije	taýdan	ajaýypdyr.	

Düşündiriş:	Aýatdaky	«Baştutanlaryňyz»	(«Ulul-
emr»)	sözi	giň	manyda	bolup,	ol	musulmanlaryň	
islendik	 işleriniň	 başynda	 bolan	 ýolbaşçydyr.	
Şeýle-de	din	alymlary,	kazylar,	ýurduň	baştutany	
hem	muňa	girýändirler.	
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60.	 Saňa	 hem-de	 senden	 öň	 inderilen	
(kitaplara)	 ynanýandyklaryny	 öňe	
sürenleri	 görmediňmi?!	 Olar	 özlerine	
taguty	 inkär	 etmeklik	 emir	 edilse-de	
onuň	 (tagutyň)	 höküm	 çykarmagyny	
isleýärler.	 Şeýtan	 hem	 olary	 (dogry	
ýoldan)	doly	azaşdyrmak	isleýär.	

Düşündiriş:	 Bir	 mynapyk	 bilen	 bir	 ýahudy	 bir	
meselede	 dawalaşýarlar.	 Bu	 dawany	 çözmek	
üçin	 ýahudy	 pygamberimiziň	 ýanyna	 gitmegi	
teklip	edýär,	emma	mynapyk	kabul	etmeýär.	Ol	
mynapyk	özüniň	şygyrlary	bilen	pygamberimizi	
tankytlaýan	Kagb	ibn	Eşref	atly	jadygöý	kapyryň	
emin	bolmagyny	teklip	edýär.	Bu	aýatdaky	tagut	
sözünden	maksat	hem	bu	şahs	hasaplanylýar.	

61.	 Olara:	 «Geliň,	 Allanyň	 inderen	
(Kuranyň	 hökümlerine)	 we	 pygambere	
(ýüz	tutalyň)!»	diýlende,	mynapyklaryň	
senden	 doly	 ýüz	 öwürýändiklerini	
görersiň.	

62.	 Emma	 elleri	 bilen	 eden	 etmişleri	
sebäpli,	 başlaryna	bir	 bela	 gelen	wagty	
nähili	 bolar?	 Soň	 olar	 seniň	 ýanyňa	
gelip:	«Kasam	bolsun!	Biz	diňe	gowulyk	
etmek	we	ýaraşdyrmak	isledik»	diýerler.	

63.	 Alla	 olaryň	 kalplarynda	 näme	
bardygyny	 (gowy)	 bilýändir.	 Bes,	 sen	
olardan	ýüz	öwür,	(ýöne)	olara	öwüt	ber	
we	 olara	 özleri	 barada	 täsir	 edip	 biljek	
sözleri	aýt.	

64.	Biz	her	pygamberi	Allanyň	rugsady	
bilen	 (halkyň)	 olara	 boýun	 bolmaklary	
üçin	 iberdik.	 Eger	 olar	 (ikiýüzlülik	
edip),	özlerine	zulum	edip,	seniň	ýanyňa	
gelip,	 günäleriniň	 geçilmegi	 üçin	
Alladan	 ýalkaw	 sorasalar,	 pygamber	
hem	 olaryň	 günäleriniň	 geçilmegi	 üçin	

ýalkaw	 sorasady,	 elbetde,	 olar	Allanyň	
tobalary	 kabul	 edýändigini,	 rehim-
şepagatlydygyny	görerdiler.	

65.	 Ýok!	 Seniň	 Perwerdigäriňe	
kasam	 bolsun!	 Olar	 öz	 aralarynda	
dörän	 düşünişmezliklerinde	 höküm	
etmegiň	 üçin	 seni	 (emin)	 edip,	 seniň	
çykarjak	hökümiňi	göwünlerine	hiç	 zat	
getirmezden	 (kabul	 edip,	 saňa)	 doly	
boýun	 bolmasalar	 iman	 getirdikleri	
bolmaz.	

Düşündiriş:	 Hezreti	 Muhammet	 aleýhissalamy	
Allanyň	ilçisi	hökmünde	kabul	etmegiň	manysy,	
onuň	 ündeýän	 we	 durmuşa	 geçirýän	 ynanç,	
düşünje	we	 ýaşaýyş	 ýörelgelerini	 kabul	 etmek,	
bu	babatda	ony	nusga	edinmekdir.	
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66.	Eger-de	Biz	olara:	«Özüňizi	öldüriň	
ýa-da	 ýurduňyzy	 terk	 ediň!»	 emrini	
beren	 bolsadyk,	 az	 sanlysyndan	 galany	
(köpüsi)	 muny	 etmezdi.	 Eger	 olar	
özlerine	berlen	öwüdi	ýerine	ýetirsediler,	
elbetde,	 özleri	 üçin	 haýyrly	 bolup,	
(imanlaryny)	 berkleşdirmekde	 güýçli	
(täsir)	ederdi.	

67.	 Biz	 hem	 olara	 Öz	 tarapymyzdan	
hökman	uly	sylaglar	bererdik.	

68.	 Olary,	 elbetde,	 dogry	 ýola	
gönükdirerdik.	

69.	Kim	Alla	we	pygambere	boýun	bolsa,	
ine,	olar	Allanyň	nygmatlaryna	mynasyp	
bolan	 pygamberler,	 syddyklar,	 şehitler,	
salyhlar	bilen	bile	bolarlar.	Bular	nähili	

ajaýyp	dostlardyr!

70.	Bu	pazly-kerem	Alladandyr.	(Bulara	
kimiň	 laýykdygyny)	 Allanyň	 bilmegi	
ýeterlikdir!

71.	 Eý,	 iman	 getirenler!	
(Duşmanlaryňyzdan)	 goranmak	 üçin	
hüşgär	 (taýýar)	 boluň!	 Ýagdaýa	 görä	
kiçeňräk	 bölümler	 halynda	 ýa-da	 uly	
ýygyn	görnüşinde	hereket	ediň!

Düşündiriş:	 Uhud	 söweşinde	 musulmanlaryň	
ýarym	ýeňlişinden	soň	Medinäniň	töweregindäki	
arap	 tire-taýpalary	 musulmanlara	 garşy	 baş	
göterip	 başlaýarlar.	 Musulmanlara	 Medinäniň	
dürli	 tarapyndan	howp	abanyp	ugraýar.	Yslamy	
öwretmek	 üçin	 daş	 ýerlerden	 çagyrylanlaryň	
hem	janlaryna	kast	edilýär.	Bu	aýat	möminleriň	
ýeterlik	 derejede	 ätiýaçly	 we	 taýýarlykly	
bolmaklaryny	emir	edýär.	

72.	 Kasam	 bolsun!	 Siziň	 araňyzda	
(söweşe	 çykmakda)	 sowuk-sala	
çemeleşýänler	(mynapyklar)	hem	bardyr.	
Eger	siziň	başyňyza	(ýeňliş	ýaly)	bir	bela	
gelse,	(olar):	«Hernä,	Alla	meni	gorady,	
men	 hem	 olaryň	 ýanynda	 bolmadym»	
diýerler.	

73.	 Kasam	 bolsun!	 Eger	 size	 Alladan	
(ýeňiş	we	olja	ýaly)	pazly-kerem	geläýse,	
göýä,	 siziň	 bilen	 öz	 arasynda	 dostluk	
(tanyşlyk)	 ýok	 ýaly:	 «Käşgä,	men	 hem	
olar	 bilen	 bile	 bolsadym,	 uly	 üstünlige	
(olja)	gowşardym	(alardym)!»	diýer.	

74.	 Bes,	 dünýä	 ýaşaýşynyň	 deregine	
ahyreti	 satanlar	 Allanyň	 ýolunda	
söweşsinler.	 Kim	 Allanyň	 ýolunda	
söweşip	 öldürilse	 (şehit	 bolsa)	 ýa-da	
ýeňiş	gazanyp	(gazy)	bolsa,	Biz	oňa	(tiz	
wagtda)	uly	sylag	bereris. 
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75.	 (Eýsem)	 size	 näme	 boldy?	 Siz	
(näme	 üçin)	 Alla	 ýolunda:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Bizi	 halky	 zalym	
bolan	 bu	 şäherden	 çykar.	 Bize	 Öz	
tarapyňdan	 hossar	 iber,	 Öz	 ýanyňdan	
bir	 medetkär	 ugrat!»	 diýip,	 ýalbarýan	
bir	 topar	 biçäre	 erkekleri,	 aýallary	 we	
çagalary	 (goramak)	 üçin	 (duşmanlara	
garşy)	söweşmeýärsiňiz?

76.	 Iman	 getirenler	 Alla	 ýolunda	
söweşerler.	 Kapyrlar	 bolsa	 tagutyň	
(küpüriň)	 ýolunda	 söweşerler.	Bes,	 (eý,	
möminler),	 hany,	 şeýtanyň	 dostlaryna	
garşy	 söweşiň!	 Takyk,	 şeýtanyň	 hilesi	
gowşakdyr.	

77.	 (Söweşe	 rugsat	 berilmezinden	 öň)	
özlerine:	 «Eliňizi	 (söweşe	 sebäp	 boljak	
zatlardan)	 çekiň,	 namazy	 berjaý	 ediň,	
zekat	beriň!»	diýlen	kişileri	görmediňmi?	
Bes,	olara	söweş	parz	edilende,	olardan	
käbiri	 ynsanlardan,	 Alladan	 gorkýan	
ýaly,	hatda	ondanam	beter	gopkup:	«Eý,	
Perwerdigärimiz!	Näme	üçin	bize	söweşi	
parz	 etdiň	 (ýazdyň)?	Bize	 ýakyn	wagta	
çenli	möhlet	berseň	bolmazmy!»	diýdiler.	
(Olara):	«Dünýäniň	peýdasy	(lezzeti)	az	
(wagtlykdyr),	ahyret	bolsa,	(günäden	daş	
duran)	 takwalar	 üçin	 haýyrdyr	 we	 size	

hurma	 şäniginiň	 inçe	 sapagy	 ýalyjak	
hem	nähaklyk	edilmez.	

78.	 Siz	 nirede,	 hatda	 berk	 galalarda	
bolsaňyz	hem	ölüm	sizi	 hökman	 tapar»	
diýip	 aýt.	 Olara	 bir	 ýagşylyk	 gelip	
gowşanda:	 «Bu	 Alladandyr»	 diýerler.	
Özlerine	 bir	 erbetlik	 gelende	 bolsa:	
«Bu	 sen	 sebäpli»	 diýerler.	 Sen	 (olara):	
«Hemmesi	Alla	tarapyndandyr»	diýip	aýt.	
Ýöne	bu	adamlara	näme	bolýar,	aýdylan	
hiç	bir	söze	düşünmek	islemeýärler?	

79.	 Saňa	 gelen	 her	 bir	 ýagşylyk	
Alladandyr.	Başyňa	gelen	her	bir	erbetlik	
bolsa,	 öz	 (gara)	 nebsiňdendir.	 (Eý,	
Muhammet!)	 Biz	 seni	 (ähli)	 ynsanlara	
ilçi	edip	iberdik.	Muňa	şaýat	hökmünde	
Alla	ýeterlikir!
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80.	 Kim	 pygambere	 boýun	 bolsa,	 bes,	
Alla	 boýun	 boldugydyr.	 (Eger)	 kimdir	
biri	(tabynlykdan)	ýüz	öwürse,	(sen	hem	
ondan	ýüz	öwür).	Biz	seni	olaryň	üstüne	
goragçy	edip	ibermedik	(ahyry)!	

81.	Olar	(mynapyklar):	«Tabyn	bolduk!»	
diýerler.	 Seniň	 ýanyňdan	 gidenlerinde	
bolsa	olaryň	käbiri	gijäniň	(tümlüginde)	
seniň	aýdanlaryň	tersine	hereket	ederler.	
Alla	 olaryň	 bu	 gije	 guran	 (hilelerini)	
ýazyp	 goýar.	 Bes,	 sen	 olardan	 ýüz	
öwür	 we	 Alla	 bil	 bagla!	 Saňa	 wekil	
(hemaýatkär)	hökmünde	Alla	ýeterlikdir.	

82.	 Siz	 (henizem)	 Kuran	 hakda	 doly	
pikirlenjek	 dälmisiňiz?	Eger	 ol	 (Kuran)	
Alladan	 başgasyndan	 gelen	 bolsady,	

elbetde,	 içinde	 birnäçe	 gapma-garşy	
pikirleri	tapardylar.	

83.	 Olara	 (musulmanlaryň)	
howpsuzlygyna	 (degişli)	 ýa-da	 (olara)	
gorky	 salýan	 bir	 iş	 (habar)	 gelende	
ony	 derrew	 ýaýradýarlar.	 Emma	 eger	
olar	 bu	 (habary	 üçin)	 pygambere	 ýa-
da	 aralaryndaky	 jogapkär	 kişilere	 ýüz	
tutsadylar,	 öz	 aralaryndan	 ol	 (habaryň	
aslyny)	 çykaryp	 biljek	 kişiler	 (ony	
anyk)	 bilerdiler.	 Eger	 size	 Allanyň	
pazly-keremi	we	rahmeti	bolmasady,	az	
sanlyňyz	 (bolaýmasa	 köpiňiz)	 şeýtana	
tabyn	bolarsyňyz.	

84.	Bes,	indi	Allanyň	ýolunda	söweş!	Sen	
(beýlekilere	däl)	diňe	özüňe	jogapkärsiň!	
Möminleri	 hem	 (söweşe)	 höweslendir!	
Belki,	Alla	kapyrlaryň	güýjüni	dep	eder.	
Iň	güýçli	we	jezasy	iň	agyr	bolan	Alladyr.	

85.	Kim	ýagşy	bir	işe	şepagat	etse	(sebäp	
bolsa),	 oňa-da	 (ýagşylykdan)	 nesip	
(sogap)	bardyr.	Kim	erbet	bir	 işe	 sebäp	
bolsa,	 oňa	 hem	 (şol	 erbetlikden)	 nesip	
(günä)	 bardyr.	 Alla	 ähli	 zady	 (görüp	
duran)	şaýatdyr.	

86.	 Eger	 salamlaşmak	 üçin	 size	 salam	
berilse,	 siz	 ondan	 has	 gowy	 (edepli)	
görnüşde	 salam	 alyň	 ýa-da	 (berlen	
salama)	deň	derejede	jogap	beriň!	Takyk,	
Alla	ähli	zadyň	hasabyny	(ýöredýändir).	
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87.	Alladan	başga	(ybadata	laýyk)	hudaý	
ýokdur.	(Geljekdigine)	hiç	hili	şek-şübhe	
bolmadyk	kyýamat	güni	Ol	 (Alla)	 siziň	
hemmäňizi	bir	ýere	jemlär.	Alladan	özge	
has	dogry	sözli	kim	bolup	biler?!

88.	 Gazanan	 (munça	 günäleri)	 sebäpli,	
Allanyň	 olary	 tersine	 (imandan	 soň	
küpüre)	dönderendigini	(görüp	durkaňyz),	
näme	 üçin	 siz	 mynapyklar	 hakda	
(oňuşman),	 iki	 topara	 bölünýärsiňiz?	
Siz	Allanyň	azaşdyranyny	ýola	getirmek	
isleýärsiňizmi?	Alla	kimi	azaşdyrsa,	sen	
onuň	üçin	(dogry)	ýol	tapyp	bilmersiň.	

89.	 (Olar)	 siziň	 hem	 özleri	 ýaly	 (haky)	
inkär	 etmegiňizi	 we	 özleri	 bilen	 deň	
bolmagyňyzy	 isleýärler.	 Bes,	 Alla	
ýolunda	 hijret	 (göç)	 edýänçäler	 (dogry	
ýola	 gelýänçäler),	 olaryň	 hiç	 haýsyny	
dost	 tutunmaň!	 Eger	 mundan	 (haka	
gelmekden)	 ýüz	 öwürseler,	 olary	 tutup,	
tapan	 ýeriňizde	 öldüriň!	 Olardan	 (hiç	
haýsyny)	dost	we	kömekçi	edinmäň!

90.	 Emma	 siz	 bilen	 olaryň	 arasynda	
ylalaşyk	bolan	bir	kowuma	sygynanlara	
ýa-da	ne	siziň	bilen,	ne-de	öz	kowumlary	
bilen	 söweşmek	 (islemändikleri)	 üçin	
dargursak	bolup,	siziň	ýanyňyza	gelenlere	

(zat	 degmäň).	 Eger	Alla	 islesedi,	 olary	
siziň	 başyňyza	musallat	 ederdi	 we	 olar	
hem	 siziň	 bilen	 söweşerdiler.	 Eger	 olar	
sizden	daş	durup,	siziň	bilen	söweşmän,	
size	 ylalaşyk	 teklip	 etseler,	 onda	 Alla	
(olaryň	 üstüne	 hüjüm	 etmäge)	 size	 ýol	
(rugsat)	bermez.	

91.	 Siz	 özüňizden	 hem-de	 öz	
kowumlaryndan	 arkaýyn	 bolmak	
isleýänlere	 hem	 gabat	 gelersiňiz.	 Bular	
haçan	pitnä	(möminler	bilen	söweşmäge)	
çagyrylsalar,	 şolbada	 oňa	 tarap	 başaşak	
gaýdarlar	 (ylgarlar).	 Eger	 olar	 sizden	
daş	 durmasalar,	 size	 ylalaşyk	 teklip	
etmeseler,	 ellerini	 sizden	 çekmeseler,	
olary	 tutan	 ýeriňizde	 öldüriň!	 Ine,	 Biz	
olara	garşy	size	äşgär	ygtyýar	berdik.	
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92.	 Ýalňyşlyk	 bilen	 bolmasa,	 möminiň	
mömini	 öldürmegi	 nädogrudyr	
(gabahatdyr).	 Kim	 ýalňyşlyk	 bilen	 bir	
mömini	 öldürse,	 bir	 mömin	 guly	 azat	
etmegi	 we	 (öldürileniň)	 maşgalasyna	
hun	 tölemegi	 (hökmanydyr).	 Eger	 olar	
(merhumyň	 maşgalasy)	 geçirimlilik	
etseler,	 hun	 tölemek	 (hökman	 däldir).	
Eger	 (ýalňyşlyk	bilen)	öldürilen	mömin	
bolup,	ýöne	size	duşman	bolan	başga	bir	
milletden	bolsa,	onda	(öldüreniň)	mömin	
bir	 guly	 azat	 etmegi	 (hökmanydyr).	
Eger	 (öldürilen)	 siz	 bilen	 araňyzda	
ylalaşyk	 bolan	 milletden	 bolsa,	 onda	
maşgalasyna	 hun	 tölemegi	 we	 mömin	
bir	 guly	 azat	 etmegi	 (hökmanydyr).	
Kim	 bulary	 tapmasa	 (güýji	 ýetmese),	
Alla	 (tarapyndan)	 tobasynyň	 (kabul	

bolmagy)	 üçin	 yzly-yzyna	 iki	 aý	 agyz	
beklemelidir.	Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

93.	Kim	bilkastlaýyn	bir	mömini	öldürse,	
onuň	 jezasy	 içinde	 ebedi	 galjak	 (ýeri	
bolan)	dowzahdyr.	Alla	oňa	gazap	edip,	
ony	 näletländir	 we	 onuň	 üçin	 uly	 azap	
taýýarlandyr.	

94.	Eý,	iman	getirenler!	Allanyň	ýolunda	
söweşe	 çykan	 wagtyňyz	 (işleriň)	 doly	
anyklanmagyna	 garaşyň!	 Size	 salam	
berene	bu	dünýä	ýaşaýşynyň	(wagtlaýyn	
we	 sähelçe)	 bähbidini	 gözläp:	 «Sen	
mömin	 dälsiň!»	 diýmäň!	 Bes,	 Allanyň	
ýanynda	 (sizi	 muňa	 mätäç	 etmejek)	
örän	köp	oljalar	 bardyr.	Öň	 siz	 hem	bu	
ýagdaýada	 wagtyňyz	 Alla	 size	 (iman	
bagtyna	 ýetirip)	 ýagşylyk	 etdi.	 Bes,	 siz	
gowy	 pikirleniň	 (howlugyp	 bir	mömini	
öldürmäň)!	Takyk,	Alla	siziň	edýän	(ähli)	
işleriňizden	habardardyr.	
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95.	Elbetde,	synasy	sagat	bolup,	söweşe	
gatnaşmadyk	 (möminler)	 bilen	Allanyň	
ýolunda	 emläkleri	 we	 janlary	 bilen	
söweşen	(möminler)	deň	bolmazlar.	Alla	
emläkleri	 we	 janlary	 bile	 söweşenleriň	
derejesini	söweşe	gitmän	(oturanlardan)	
üstün	edendir.	Alla	(aslynda)	hemmesine-
de	 iň	 ajaýybyny	 (jenneti)	wada	beripdi.	
Emma	 söweşenleri	 uly	 sylag	 (sogap)	
bilen	 oturanlardan	 (söweşmediklerden)	
has	üstün	edendir.

96.	 (Alla	 olara	 Özüniň)	 ýalkawyny	 we	
rahmetini	 (berer).	 Alla	 bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	
 
97.	 Takyk,	 (mynapyklyk	 edip)	 özlerine	
zulum	edenleriň	janlaryny	aljak	perişdeler	
(olara):	 «Siz	 (din	 bilen	 baglanyşykly)	
näme	işdediňiz?»	diýerler.	Olar:	«Biz	ýer	
(ýüzünde	diniň	emirlerini	ýerine	ýetirip	
bilmeýän)	 ejiz	 kişilerdik»	 diýerler.	
(Perişdeler	olara):	«Ýagşy,	Allanyň	ýeri	
giň	 däldimi	 eýsem?!	 Sizem	 ol	 ýerden	
göçseňiz	 bolmadymy?!»	 diýerler.	 Ine,	
olaryň	 soň	 barjak	 ýeri	 dowzahdyr.	 Ol	
baryljak	nähili	erbet	ýerdir!

98.	Emma	göç	etmäge	güýçleri	ýetmeýän	
we	 ýol	 tapmaýan	 (mejalsyz,	 ýarawsyz,	
garry)	erkekler,	aýallar	we	çagalar	(muňa	
degişli	däldirler).	

99.	 Belki,	 Alla	 olary	 bagyşlar.	 Alla	
Geçirimlidir,	Bagyşlaýjydyr.	
100.	 Kim	Allanyň	 ýolunda	 hijret	 (göç)	
etse,	 ýer	 ýüzünde	 gidere	 köp	 ýer	 we	
giňişlik	 (rysgal)	 tapar.	 Kim	 Alla	 we	
Onuň	ilçisine	hijret	(göç)	etmek	(niýeti)	
bilen	 (öýünden)	 çykyp,	 (ýolda	 hem)	
ajaly	 ýetse,	 onuň	 sylagyny	 (sogabyny)	
Alla	 berer.	Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

101.	 Siz	 sapara	 çykan	 wagtyňyz	
kapyrlaryň	 size	 ýamanlyk	 etmeginden	
heder	 etseňiz,	 namazy	 gysgaldyp	
(okamagyňyzda)	 hiç	 hili	 günä	
ýokdur.	 Takyk,	 kapyrlar	 siziň	 anyk	
duşmanyňyzdyr.	



96

102.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	
möminleriň	içinde	bolup,	olara	(söweş	
meýdanynda)	 namaz	 okatjak	 bolsaň,	
olaryň	 bir	 bölegi	 seniň	 bilen	 namaza	
dursun,	 ýaraglaryny	 hem	 (ýanlaryna)	
alsynlar.	 Bular	 sežde	 edip	 (birinji	
rekagaty	 okap)	 bolansoňlar	 yzyňyzda	
garaşsynlar.	 (Soň)	 namaz	 okamadyk	
beýleki	topar	gelip,	seniň	bilen	namaz	
okasynlar.	 Olar	 ätiýaçly	 bolsunlar	
hem-de	 ýaraglaryny	 ýanlaryna	
alsynlar.	 Kapyrlar	 ýaragsyz-esbapsyz	
gapyl	galan	ýagdaýyňyzda	sizi	gabap,	
duýdansyz	 çozmak	 islärler.	 Eger	
ýagyş	 sebäpli,	 kynçylyk	 dörese,	 ýa-
da	 hassa	 bolsaňyz,	 ýaraglaryňyzy	
gapdalda	 goýmagyňyzyň	 zeleli	

ýokdur.	 Şonuň	 üçin	 siz	 ätiýaçly	 boluň!	
Takyk,	 Alla	 kapyrlar	 üçin	 ryswa	 ediji	
azap	taýýarlandyr.	

103.	 Bes,	 bu	 (gorky)	 namazyny	 okap	
bolanyňyzdan	 soň,	 dik	 durup,	 oturyp	
ýa-da	 ýaplanyp	 oturan	 ýagdaýyňyzda	
(hemişe)	Allany	ýatlaň!	Eger-de	howply	
ýagdaýdan	 asudalyga	 gowuşsaňyz,	
namazy	 doly	 berjaý	 ediň!	 Takyk,	
namaz	 möminlere	 wagty	 anyk	 ýazylan	
(parzdyr).	

104.	Duşmanyň	yzyna	düşýän	wagtyňyz	
(olara	zarba	urmakda)	gowşaklyk	etmäň!	
Eger	 siz	 (ýaraly	 bolup),	 ejir	 çekýän	
bolsaňyz,	 olar	 hem	 edil	 siziň	 ýaly	 ejir	
çekýändirler.	(Galyberse-de),	siz	Alladan	
olaryň	 umyt	 etmeýän	 zatlaryny	 umyt	
edýärsiňiz.	 Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

105.	 Biz	 bu	 kitaby	 saňa	 ynsanlaryň	
arasynda	 Allanyň	 saňa	 görkezişi	
(buýruşy)	 ýaly	 höküm	 etmegiň	 üçin,	
hak	 (we	 hikmet)	 bilen	 inderdik.	 Sen	
haýynlaryň	goraýjysy	bolma!
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106.	Alladan	 (günäleriňi	 geçmegi	 üçin)	
ýalkaw	sora!	Takyk,	Alla	Bagyşlaýjydyrr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

107.	Özlerine	hyýanat	edenleriň	tarapyny	
çalma	 (olary	 gorama)!	 Takyk,	Alla	 aşa	
giden	haýynlary	we	günäkärleri	halamaz.

108.	 (Olar)	 ynsanlardan	 gizlemäge	
çalyşsalar-da,	 Alladan	 gizläp	 bilmezler.	
Olar	 Allanyň	 razy	 bolmajak	 sözlerini	
taslaýan	 wagty	 hem,	 Ol	 (Alla)	
(elmydama)	 olaryň	 ýanyndadyr.	 Alla	
olaryň	 edýän	 işlerini	 (ylmy,	 gudraty	
bilen)	doly	(bilip)	gurşap	alandyr.	

109.	Ine,	siz	bu	dünýä	ýaşaýşynda	olaryň	
tarapyny	 çaldyňyz	 (arka	 çykdyňyz),	
emma	 (ertir)	 kyýamat	 güni	 Allanyň	
ýanynda	 kim	 olary	 gorajak	 ýa-da	 kim	
olara	hossar	çykjak?

110.	 Kim	 erbetlik	 etse	 ýa-da	 (günä	
iş	 etmek	 bilen)	 özüne	 zulum	 etse,	
soň	 hem	 Alladan	 ýalkaw	 sorasa,	
Allanyň	 Bagyşlaýjydygyny	 we	 Rehim-
şepagatlydygyny	görer.	

111.	Kim	günä	gazansa	 (etse),	ony	diňe	
özüniň	 zyýanyna	 gazanar	 (eder).	 Alla	

(ähli	zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

112.	Kim	bir	hata	(kiçi	günä)	ýa-da	(uly)	
günä	 gazanyp	 (edip),	 soň	 ony	 bigünä	
biriniň	üstüne	atsa,	bu	uly	töhmetdir	we	
äşgär	günäkärçilikdir.	

113.	 Eger	 saňa	 Allanyň	 pazly-keremi	
we	 rahmeti	 bolmasady,	 olardan	 bir	
topar	 (hatda)	 seni	 hem	 (kararlaryňda)	
azdyrjak	 (ýalňyşdyrjak)	 boldular.	
Emma	 olar	 özlerinden	 başga	 hiç	 kimi	
azaşdyryp	 bilmezler,	 saňa	 hem	 hiç	 hili	
zyýan	berip	bilmezler.	Alla	saňa	kitap	we	
hikmet	inderip,	saňa	bilmeýän	zatlaryňy	
öwredendir.	Allanyň	saňa	(beren)	pazly-
keremi	örän	uludyr.	
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114.	 Olaryň	 öz	 aralaryndaky	 gizlin	
pyşyrdaşmalarynyň	 köpüsinde	 haýyr	
ýokdur.	 Meger	 bir	 sadaka	 ýa-da	
ýagşylyk	etmek	ýa-da	(öýkeli)	ynsanlary	
ýaraşdyrmak	 (ýaly	 işleri)	 emir	 edýän	
bolsa	 (haýyrly	 bolar).	 Kim	 Allanyň	
razyçylygyny	 isläp	 şeýle	 etse,	 Bizem	
oňa	örän	uly	sylag	bereris.	

115.	Her	kim	özüne	dogry	ýol	äşgär	belli	
bolandan	 soň,	 pygambere	 garşy	 çykyp,	
möminleriň	 ýolundan	 başga	 bir	 ýola	
tabyn	bolsa,	Biz	ony	ol	(saýlan)	ýolunda	
goýarys	 we	 ony	 dowzaha	 taşlarys.	 Ol	
baryljak	nähili	erbet	ýerdir!

116.	 Takyk,	 Alla	 Özüne	 şärik	
goşulmagyny	bagyşlamaz,	emma	ondan	
başga	isläniniň	(günäsini)	bagyşlar.	Kim	

Alla	şärik	goşsa,	(hakdan)	daşlaşyp,	doly	
azaşdygydyr.	

117.	Olar	Alladan	başga	diňe	aýal	(ýaly	
bezän)	 hudaýlaryna	 (butlaryna)	 ybadat	
edýärler	 we	 olar	 kejir	 şeýtandan	 gaýra	
dileg	(ybadat)	etmezler.	

Düşündiriş:	 Hiç	 kim	 «Men	 şeýtana	 sežde	
edýärin»	 diýmez.	 Ýöne	 işi-aladasy	 şeýtany	
bolan,	mydama	şeýtany	şat	etjek	 işleri	edýänler	
şeýtana	ybadat	edýän	ýaly	hasaplanylýar.	

118.	 Alla	 ony	 (şeýtany)	 näletledi.	 Ol	
bolsa:	 «Kasam	 bolsun!	 Men	 Seniň	
bendeleriňden	 belli	 bir	 nesibe	 edinerin	
(özüme	tabyn	edinerin).	

119.	 Men	 olary	 hökman	 azaşdyraryn,	
olary	ham-hyýallar	bilen	güýmärin.	Olara	
(butlary	 üçin	 niýetlän)	 dowarlarynyň	
gulaklaryny	 ýarmagy	 (deşmegi)	 emir	
ederin,	 (olar	 hem)	 Allanyň	 ýaradan	
(şekilini)	 üýtgedirler»	 diýdi.	 Kim	
Allanyň	 ýerine	 şeýtany	 dost	 tutunsa,	
elbetde,	äşgär	zyýana	duçar	bolandyr.	

120.	(Şeýtan)	olara	diňe	(boş)	wada	berer,	
ham-hyýallar	 bilen	 güýmär.	 (Aslynda)	
şeýtan	 olara	 aldawdan	 başga	 zat	 wada	
bermez.	

121.	 Ine,	 olaryň	 barjak	 ýeri	 dowzahdyr	
we	ondan	(halas	bolmak	üçin)	gaçara	ýer	
tapmazlar.	
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122.	Biz	iman	getirip,	ýagşy	işleri	edenleri	
ebedi	 ýaşamak	 üçin,	 aşaklaryndan	
derýalar	 akýan	 jennetlere	 ýerleşdireris.	
Bu	 Allanyň	 hakykat	 bolan	 wadasydyr.	
Alladan	özge	has	dogry	sözli	kim	bolup	
biler?!

123.	 (Allanyň	wadasyna)	ne	 siziň	ham-
hyýallaryňyz,	 ne-de	 ähli-kitabyň	 ham-
hyýallary	 bilen	 ýetiler.	 Kim	 erbet	 iş	
etse,	 onuň	 öwezini	 (jezasyny)	 alar	 we	
oňa	Alladan	 başga	 hossar	 we	 kömekçi	
tapylmaz.	

124.	 Erkeklerden	 ýa-da	 aýallardan	 kim	
mömin	 bolup,	 ýagşy	 işleri	 etse,	 ine,	
olar	 jennete	 girerler	 we	 olara	 çigidiň	
gabygynyň	 ýüzündäki	 çukurjyk	 ýalyjak	
hem	nähaklyk	edilmez.	

125.	(Hemişe)	ýagşylygy	(şygar)	edinip,	
Alla	 boýun	 egip,	 ýüzüni	 Oňa	 tarap	
öwren	we	hanyf	bolup	(hak	dine	uýan),	
Ybraýymyň	 milletine	 (dinine)	 tabyn	

bolan	 kişiniň	 dininden	 has	 gözel	 kim	
bolup	biler?	Alla	Ybraýymy	halyl	(dost)	
edinendir.	

126.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	
zat	Allanyňkydyr.	Alla	ylmy	we	gudraty	
bilen	ähli	zady	gurşap	alandyr.	

127.	 Senden	 aýallar	 barada	 höküm	
sorarlar.	 Sen	 (olara)	 aýt:	 «Olar	 barada	
hökümi	 size	 Alla	 (berýär).	 Olara	
kitapda	berilmeli	zady	(mirasy)	bermän,	
nikalamak	 (meýliňiz)	 bolan	 ýetim	
gyzlara,	 biçäre	 ýetim	 çagalara	 we	
ýetimlere	 adalatly	 bolmagyňyz	 barada	
size	 okalýan	 (aýatlary	 anyk	 görnüşde	
beýan	edýär).	Siz	näme	ýagşylyk	etseňiz,	
Alla	ony	hökman	bilýändir.	
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128.	 Eger-de	 bir	 aýal	 äriniň	
oňşuksyzlygyndan	 we	 özünden	 ýüz	
öwürmeginden	 heder	 edýän	 bolsa,	 öz	
aralarynda	eglişik	etmegiň	hiç	hili	zeleli	
ýokdur.	 (Elbetde),	 oňşukly	 bolmak	
(elmydama)	 haýyrlydyr.	Ynsanyň	 nebsi	
(tebigaty)	 gysgançlyga	 (gabanjaňlyga)	
meýillidir.	 Eger	 siz	 Alladan	 gorkup	
oňşukly	 bolsaňyz,	 (bilip	 goýuň),	
Alla	 siziň	 edýän	 (ähli)	 zadyňyzdan	
habardardyr.	

129.	 Siz	 näçe	 tagalla	 etseňiz	 hem,	
aýallaryň	 arasynda	 adalatly	 bolup	
başarmarsyňyz.	 Şonuň	 üçin	 birine	
(köňlüňizi)	 doly	 maýyl	 edip,	 beýlekini	
eýesiz	 ýaly	 ýagdaýda	 goýmaň!	 Eger	
arany	 düzeldip,	 (adalatsyzlykdan)	

saklansaňyz,	 takyk,	Alla	Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

130.	 Eger	 (är-aýal)	 biri-birinden	
aýrylyşmakçy	 (bolsalar),	Alla	 (Özüniň)	
giň	 (pazly-keremi)	 bilen	 (olaryň)	 her	
haýsyny	 gurply	 eder	 (başgalara	 mätäç	
etmez).	 Allanyň	 pazly-keremi	 giňdir,	
(Ol)	hikmet	eýesidir.	
 
131.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	(ähli)	zat	
Allanyňkydyr.	Kasam	bolsun!	Biz	sizden	
öň	 özlerine	 kitap	 berlenlere-de,	 size-de	
Alladan	 gorkmagyňyzy	 ündäpdik.	 Eger	
inkär	etseňiz,	(bilip	goýuň),	asmanlardaky	
we	ýerdäki	(ähli)	zat	Allanyňkydyr.	Alla	
baýdyr	 (hiç	bir	 zada	mätäç	däldir),	 ähli	
öwgülere	laýykdyr.	

132.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	
zat	 Allanyňkydyr.	 Wekil	 (hemaýatkär)	
hökmünde	Alla	ýeterlikdir.	

133.	 Eý,	 ynsanlar!	 Eger	 Ol	 (Alla)	
islese,	 siziň	 (hemmäňizi)	 aradan	 aýryp,	
(ýeriňize)	 başgalaryny	 getirer.	 Elbetde,	
Allanyň	muny	etmäge	güýji	ýetýändir.	

134.	 Kim	 dünýä	 sogabyny	 (eşretini)	
isleýän	 bolsa,	 (bilip	 goýsun),	 dünýäniň	
hem,	ahyretiň	hem	sogaby	(bagtyýarlygy)	
Allanyň	 ýanyndadyr.	 Alla	 (ähli	 zady)	
eşidýändir,	görýändir.
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135.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Dik	 durup	
Hakyň	(tarapyny)	tutuň!	Ähli	işlerde	bar	
güýjüňiz	bilen	adalatly	boluň!	Alla	üçin	
şaýatlyk	 edýän	 ynsanlar	 boluň!	 Egerde	
(hut)	 özüňize,	 ene-ataňyza	 we	 dogan-
garyndaşlaryňyza	(garşy)	bolsa-da,	şaýat	
kişiler	boluň!	Isle	baý	bolsun,	isle	garyp	
bolsun,	 (şaýatlykdan	 gaçmaň)!	 Çünki	
Alla	 olara	 sizden	 has	 ýakyndyr.	 Bes,	
(hakdan)	 dänip,	 (hiç	 haçan)	 nebsiňize	
boýun	 bolmaň!	 Eger	 (diliňizi)	 dişläp,	
(hakykaty	 bolşy	 ýaly	 aýtmakdan	
çekinseňiz)	ýa-da	(şaýatlykdan	bütinleý)	
ýüz	 öwürseňiz,	 takyk,	Alla	 siziň	 edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

136.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Alla,	 Onuň	
ilçisine,	 oňa	 aýatma-aýat	 inderen	
kitabyna	 we	 has	 öň	 inderilen	 (ähli)	
kitaplara	 iman	 getirmekde	 (tutanýerli)	
boluň!	Kim	Allany,	Onuň	 perişdelerini,	
kitaplaryny,	 ilçilerini	 we	 ahyret	 gününi	
inkär	 etse,	 ol	 (dogry	 ýoldan)	 daşlaşyp,	
doly	azaşandyr.	

137.	 Takyk,	 iman	 getirenlerinden	 soň	
inkär	 edenleri,	 soň	 ýene	 iman	 getirip,	
ýene	 inkär	 edenleri,	 soň	 inkärlerini	
(has-da)	 artdyranlary,	 ine,	 olary	 Alla	
bagyşlamaz,	 olary	 dogry	 ýola	 hem	
gönükdirmez.	

138.	 Mynapyklara	 özleri	 üçin	 jebir-
jepaly	 azabyň	 garaşýandygyny	 buşla	
(habar	ber)!

139.	 (Ol	 mynapyklar)	 möminlerden	
aýrylyp,	kapyrlary	dost	tutunýarlar.	Olar	
(mynapyklar)	 abraýy	 (yzzaty)	 olaryň	
(kapyrlaryň)	 ýanynda	 gözleýärlermi?	
Takyk,	 ähli	 abraý	 (yzzat)	 Allanyň	
ýanyndadyr.	

140.	 (Alla)	 size	 kitapda:	 «Allanyň	
aýatlarynyň	 inkär	 edilýändigini	 we	
olaryň	 üstünden	 gülünýändigini	 eşiden	
wagtyňyz,	 başga	 gürrüňe	 geçýänçäler,	
olaryň	 ýanynda	 oturmaň!»	 diýip	 aýat	
inderipdi.	 (Eger	 otursaňyz),	 takyk,	 siz	
hem	 (ol	 aýata	 amal	 etmändigiňiz	 üçin)	
şolar	 ýaly	 bolarsyňyz.	 Takyk,	 Alla	
mynapyklaryň	we	kapyrlaryň	hemmesini	
dowzahda	bir	ýere	jemlär.
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141.	 (Ol	 mynapyklar)	 size	 üns	 bilen	
seredip	 durandyrlar.	 Eger	 Alla	 size	
bir	 ýeňiş	 miýesser	 etse:	 «Bizem	 siziň	
bilen	 bilelikde	 dälmidik?»	 diýerler.	
Eger	 kapyrlar	 ýeňişden	 bir	 paý	
alsalar	 (ýeňseler),	 onda	 (olara):	 «Biz	
(möminlere	 goşulyp)	 sizden	 üstün	
çykyp	 bilmezmidik,	 biz	 (möminleri	
söweşden	alyp	galyp)	sizi	möminlerden	
goramadykmy?»	 diýerler.	 Kyýamat	
güni	Alla	 siziň	 bilen	 (olaryň)	 arasynda	
höküm	berer.	Alla	möminleriň	zyýanyna	
(ýeňlişe)	kapyrlara	hiç	haçan	ýol	(pursat)	
bermez.	

142.	 Takyk,	 mynapyklar	 Alla	 bilen	
oýun	 etjek	 bolýarlar.	 Ol	 (Alla)	 olaryň	
oýunlaryny	 puja	 çykarar.	 Olar	 namazy	
berjaý	etmek	üçin	turanlarynda	ýaltanyp	
turarlar,	il	gözi	üçin	(amal	ederler).	Olar	

Allany	örän	az	ýatlarlar.	

143.	 Olar	 (iman	 bilen	 küpüriň)	
arasynda	 ýaýdanyp	 durarlar.	 Ne	 olara	
(musulmanlara)	birigereler,	ne-de	bulara	
(kapyrlara).	Alla	 kimi	 azdyrsa,	 sen	 oňa	
hiç	hili	ýol	(çäre)	tapyp	bilmersiň!

144.	 Eý,	 iman	 getirenler!	Möminlerden	
aýrylyp,	 kapyrlary	 dost	 tutunmaň!	
(Beýle	 etmek	 bilen)	 öz	 garşyňyza	
(ulanmagy	üçin)	Alla	äşgär	delil	bermek	
isleýärsiňizmi?	

145.	 Takyk,	 mynapyklar	 oduň	
(dowzahyň)	 iň	 aşaky	 gatynda	 bolarlar.	
Sen	 olary	 (halas	 etjek)	 kömekçi	 tapyp	
bilmersiň.	

146.	 Emma	 toba	 edip,	 (ýagdaýlaryny)	
düzedenlere,	 Allanyň	 (dinine)	 berk	
ýapyşyp,	 dinlerini	 (tagat-ybadatlaryny)	
yhlas	 bilen	 berjaý	 edenlere	
(mynapyklaryň	 erbet	 hallary)	 degişli	
däldir.	 Ine,	 bular	 ol	 (yhlasly)	möminler	
bilen	biledirler.	Alla	möminlere	uly	sylag	
berer.	

147.	 (Eger)	 siz	 şükür	 edip,	 iman	
getirseňiz,	 Alla	 näme	 üçin	 size	 azap	
bersin?	 Alla	 şükür	 edenleriň	 sylagyny	
berer,	(Ol	ähli	zady)	bilýändir.	
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148.	Alla	erbet	sözüň	äşgär	aýdylmagyny	
halamaz,	emma	zulum	edilen	(kişi	özüne	
zulum	edenden	arz-şikaýat)	etse	bolýar.	
Alla	(ähli	zady)	eşidýändir,	görýändir.	

149.	 Eger-de	 aç-açan	 ýa-da	 gizlin	 bir	
ýagşylyk	etseňiz,	ýa-da	biriniň	erbetligini	
geçirimlilik	edip,	(paş	etmeseňiz),	takyk,	
Alla	 hem	geçirimlidir,	 (ähli	 zada)	 güýji	
ýetýändir.	

150.	 Allany	 we	 Onuň	 ilçilerini	 inkär	
edenler	 (ynanç	 babatda)	 Alla	 bilen	
pygamberleriniň	arasyny	aýyrmak	isläp:	
«Biz	 käbirine	 iman	 getirýäris,	 käbirini	
inkär	 edýäris»	 diýenlerdir	 we	 bularyň	
(iman	 bilen	 küpüriň)	 arasynda	 bir	 ýol	
tutmak	isleýänlerdir.	

151.	 Ine,	 olar	 hakyky	 kapyrlaryň	 hut	
özleridir.	Biz	kapyrlara	ryswa	ediji	azap	
taýýarlap	goýandyrys!

152.	 Alla	 bilen	 Onuň	 ilçilerine	 iman	
getirip,	olaryň	(pygamberleriň)	arasynda	
hiç	 bir	 tapawut	 görmeýänleriň	 bolsa,	
ine,	(Alla)	olaryň	sylaglaryny	berer.	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

153.	 Ähli-kitap	 senden	 özlerine	
asmandan	bir	kitap	 indermegiňi	 islärler.	
(Sen	 muny	 geň	 görme),	 çünki	 olar	
öň	 Musadan	 (mundan)	 has	 uluragyny	
isläp:	 «Bize	 Allany	 aç-açan	 görkez!»	
diýipdiler.	(Bu)	zulumlary	sebäpli,	olary	
ýyldyrym	 urupdy.	 Soň	 özlerine	 äşgär	
deliller	gelenden	soň,	olar	göläni	(hudaý)	
edindiler.	 Bes,	 (toba	 edensoňlar)	 Biz	
olary	bagyşladyk	we	Musa	äşgär	ygtyýar	
berdik.	

154.	Beren	sözlerine	wepaly	bolmaklary	
üçin	Biz	Tur	dagyny	olaryň	depeleriniň	
üstüne	 galdyryp:	 «Sežde	 edip	 (baş	
egip)	bu	gapydan	giriň!»	diýdik.	Olara:	
«Şenbe	güni	 (aw	edip),	 çäkden	geçmäň	
(gadagançylygy	 bozmaň)!»	 diýip,	
olardan	(berk)	söz	alypdyk.
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155.	 Bes,	 olar	 beren	 sözlerini	
bozandyklary,	Allanyň	 aýatlaryny	 inkär	
edendikleri,	 pygamberleri	 nähak	 ýere	
öldürendikleri	 hem-de	 «kalplarymyz	
perdelidir»	 diýendikleri	 sebäpli,	 (Biz	
olary	näletledik).	Ýok!	(Olaryň	kalplary	
perdeli	däldir),	tersine,	inkär	edendikleri	
sebäpli,	 Alla	 olaryň	 kalplaryny	
möhürländir.	 Olaryň	 azy	 bolmasa	
(köpüsi)	iman	getirmezler.	

156,	157.	(Şeýle	hem)	inkär	edendikleri	
we	 Merýeme	 uly	 töhmet	 (atyp):	 «Biz	
Allanyň	 ilçisi,	 Merýem	 ogly	 Mesih	
Isany	öldürdik»	diýendikleri	üçin	(olary	
näletledik).	 Emma	 olar	 ony	 (Isany)	
öldürmediler	 we	 ony	 asmadylar.	 Ýöne	
(öldürilen	 adam)	 olara	 (Isa)	 meňzeş	
(edilip)	görkezildi.	Takyk,	ol	(Isa)	hakda	

düşünişmezlige	 düşenler	 bu	 (Isanyň	
öldürilendigi)	 barada	 şeke	 düşdüler.	
Olaryň	bu	 (meselede)	 gümana	uýmakdan	
başga	hiç	hili	(anyk)	bilýän	zatlary	ýokdur.	
Olar	ony	(Isany)	anyk	öldürmediler.	

158.	(Gaýtam)	tersine,	Alla	ony	(Isany)	Öz	
ýanyna	(ikinji	gat	asmana)	galdyrdy.	Alla	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

Düşündiriş:	Isa	pygamberi	öldürip,	haça	çüýlemekçi	
bolanlar	 ýahudylardyr.	Ýöne	 olar	 Isa	 pygamberiň	
deregine	 başga	 bir	 şahsy	 haja	 çüýleýärler.	 Alla	
Isa	 pygamberi	 ikinji	 gat	 asmana	 galdyrýar.	 Isa	
pygamber	 hakda	 oňuşman,	 çaprazlyga	 düşenler	
bolsa	nasranylardyr.	

159.	 Her	 bir	 ähli-kitap	 (nasranylar)	 öz	
ölüminiň	öň	ýany	hökman	oňa	(Isa)	iman	
getirer.	 Kyýamat	 magşar	 gününde	 bolsa	
(Isa)	olaryň	garşysyna	şaýat	bolar.	

Düşündiriş:	 Ýahudylar	 Isanyň	 pygamberligini	
inkär	 edip,	 oňa	 ynanmaýarlar,	 nasranylar	 bolsa	
ony	hudaý	hasaplaýarlar.	Emma	nasranylar	 soňky	
demlerinde	 onuň	 Allanyň	 guly	 we	 ilçisidigine	
hökman	ynanarlar.	Ýöne	şol	wagtky	getirilen	iman	
peýda	 bermez.	 Hadyslarda	 aýdylyşyna	 görä,	 Isa	
pygamber	 kyýamat	 golaýlaşanda	 gelip,	 hak	 diniň	
yslamdygyny	 jar	 eder	 we	 nasranylar	 (hristianlar)	
oňa	iman	getirerler.	

160.	Ýahudylaryň	(bu	çendenaşa)	zulumy	
we	 (ynsanlaryň)	 köpüsini	 Allanyň	
ýolundan	 dönderendikleri	 sebäpli,	 (öň)	
özlerine	 halal	 edilen	 päk	 zatlary	 olara	
haram	etdik.	

161.	 Gadagan	 edilendigine	 (garamazdan)	
süýthorlyk	 edendikleri	 we	 ynsanlaryň	
emlägini	 nähak	 ýere	 iýendikleri	 sebäpli,	
(ol	halal	zatlar	olara	haram	edildi).	Olaryň	
içlerinden	 kapyrlara	 jebir-jepaly	 azap	
taýýarladyk.	

162.	 Ýöne	 olardan	 ylymda	 çuňlaşanlara,	
saňa	 inderilen	 (Kurana)	 we	 senden	
öň	 inderilen	 (kitaplara)	 iman	 getiren	
möminlere,	 namaz	 okanlara,	 zekat	
berenlere,	 Alla	 we	 ahyret	 gününe	 iman	
getirenlere,	ine,	Biz	olara	uly	sylag	bereris.	
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163.	Takyk,	Biz,	Nuha	we	ondan	soňky	
pygamberlere	wahyý	edişimiz	ýaly,	saňa-
da	 wahyý	 etdik.	Ybraýyma,	Ysmaýyla,	
Yshaka,	 Ýakuba	 we	 neberesine,	 Isa,	
Eýýuba,	Ýunusa,	Haruna	we	Süleýmana	
(hem)	 wahyý	 inderdik.	 Dawuda	 hem	
Zebury	berdik.

164.	 Saňa	 (kyssalaryny)	 öň	 aýdyp	
beren	 ençeme	 ilçilerimizi,	 (şeýle	 hem)	
saňa	 (kyssalaryny)	 öň	 aýdyp	 bermedik	
ençeme	ilçilerimizi	(iberdik).	Alla	Musa	
bilen	sözleşip	gepleşdi.	

165.	 Ilçiler	 (gelip,	 dogry	 ýol	 äşgär	
edilenden)	 soň,	 ynsanlarda	 Alla	
garşy	 (öňe	 sürüp	 biljek	 hiç	 bir)	
bahanalary	 bolmazlygy	 üçin,	 (Biz	
ol)	 ilçileri	 (rahmetimizi)	 buşlaýjylar	
we	 (gazabymyzy)	 duýduryjylar	 edip	
(iberdik).	 Alla	 Gudraty	 güýçlüdir‚	
hikmet	eýesidir.	

166.	 Emma	 Alla	 saňa	 inderen	 zadyna	
(Kurana)	 şaýatlyk	 eder.	 (Ol)	 ony	
Özüne	 (mahsus)	 ylmy	 bilen	 inderendir.	
Perişdeler	 hem	 muňa	 şaýatlyk	 ederler.	
Alla	ýeterlik	şaýatldyr.	

167.	Takyk,	inkär	edenler	we	(ynsanlary)	

Allanyň	 ýolundan	 dönderenler,	 (olar)	
hak	ýoldan	bütinleý	azaşanlardyr.	

168.	 Takyk,	 Alla	 (haky)	 inkär	 edip,	
(pygamberi	 ýalançy	 hasaplap)	 zulum	
edenleriň	(günälerini)	bagyşlamaz.	Olary	
dogry	ýola	hem	salmaz.	

169.	 (Olary)	 diňe	 içinde	 ebedi	
(galjak)	 ýerleri	 bolan	 dowzah	 ýoluna	
(gönükdirer).	Bu	Alla	üçin	örän	aňsatdyr.	

170.	 Eý,	 ynsanlar!	 Ol	 pygamber	 size	
Perwerdigäriňizden	haky	getirendir.	Bes,	
öz	 bähbidiňiz	 üçin	 oňa	 iman	 getiriň!	
Eger	inkär	etseňiz,	(bilip	goýuň),	takyk,	
asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	 zat	
Allanyňkydyr.	Alla	(ähli	zady)bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	
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171.	 Eý,	 ähli-kitap!	 Diniňiz	 hakda	
(nädogry	 zatlary	 aýdyp)	 hetden	 aşmaň,	
Alla	 garşy	 hakdan	 başga	 zat	 aýtmaň!	
Merýem	 ogly	 Isa	 Mesih	 diňe	 Allanyň	
ilçisidir	 we	 Merýeme	 ýetiren	 («Bol»)	
kelemesidir	 (sözüdir)	 hem-de	 Ondan	
(Alladan)	gelen	bir	ruhdur.	Bes,	Alla	we	
Onuň	ilçilerine	iman	getiriň,	«(Hudaýlar)	
üçdür»	 diýmäň!	 Öz	 bähbidiňiz	 üçin	
(mundan)	ýüz	öwrüň!	Takyk,	Alla	ýeke-
täk	 Hudaýdyr.	 Ol	 perzent	 edinmekden	
päkdir.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	 (ähli)	
zat	 Onuňkydyr.	 Wekil	 (hemaýatkär)	
hökmünde	Alla	ýeterlikdir.	

172.	 (Isa)	 Mesih	 hem,	 (Alla	 ýakyn)	
perişdeler	 hem	 Alla	 bende	 bolmakdan	
çekinmezler.	 Kim	 Oňa	 (Alla)	 bende	
bolmakdan	 çekinip,	 tekepbirlik	 etse,	
(Alla)	 olaryň	 hemmesini	 Öz	 huzurynda	

jemläp	(soraga	çeker).	

173.	Emma	 iman	getirip,	ýagşy	 işleri	
edenleriň	 sylaglaryny	 (Alla)	 doly	
berer	 we	 Öz	 pazly-kereminden	 olara	
(haklaryndan	hem)	has	artdyrar.	Emma	
(Alla	ybadat	etmekden)	ýüz	öwrenlere	
we	 tekepbirlik	 edenlere	 (bolsa)	 jebir-
jepaly	 azap	 bilen	 azap	 berer.	 Olar	
üçin	Alladan	 başga	 dost	we	 kömekçi	
tapylmaz.	

174.	 Eý,	 ynsanlar!	 Size	
Perwerdigäriňizden	 uly	 bir	 delil	
gelendir	 we	 Biz	 size	 äşgär	 bir	 nur	
inderdik.	

175.	Alla	iman	getirip,	Özüniň	(dinine)	
berk	ýapyşanlary	Özünden	bir	rahmete	
we	 pazly-kereme	 (nygmata)	 salar.	
Olary	dos-dogry	ýola	gönükdirer.	



107

176.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Senden	 (bir	
meseläniň)	 hökümini	 sorarlar.	 Sen	 (olara)	
aýt:	 «Alla	 size	 atasy	 we	 çagasy	 bolmadyk	
kişiniň	(mirasynyň)	hökümini	mälim	edýär:	
«Eger	(oglan	ýa-da	gyz)	perzendi	(we	atasy)	
bolman,	diňe	bir	gyz	dogany	(bar	bolan)	adam	
ýogalsa,	(onda)	onuň	terekesiniň	ýarysy	oňa	
(gyz	 doganyna)	 degişlidir.	 Eger	 onuň	 (gyz	
doganynyň)	 perzendi	 ýok	 bolsa,	 ol	 (erkek	
dogan)	 onuň	 mirasdary	 bolar	 (terekäniň	
hemmesini	 alar).	 Eger	 (şol	 şertlerde)	 aýal	
doganlar	iki	bolsa,	(onda)	olaryň	ikisi	erkek	
doganlarynyň	 terekesiniň	 üçden	 ikisini	
alarlar.	Eger	(mirasdar)	doganlar	bir	erkek	we	
bir	gyz	bolsa,	(onda)	erkek	iki	gyza	(düşýän)	
paý	ýaly	alar	(erkek	gyzdan	iki	esse	köp	alar).	
Alla	siziň	azaşmaklygyňyzy	(islemeýändigi)	
üçin	 size	 bulary	 (äşgär)	 beýan	 edýär.	 Alla	
ähli	zady	bilýändir».	

5-nji	süre:	«Mäide»	(«Supra»)	
 
«Mäide»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 120	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 dini	 hökümler,	
ynanç-ygtykat	 meseleleri	 barada	 aýdylýar	 we	 ähli-
kitabyň	kyssalary	beýan	edilýär.	Süräniň	112-nji	we	
114-nji	 aýatlarynda	 şägirtleriniň	 Isa	 pygambere	 ýüz	
tutup,	Alladan	 özlerine	 asmandan	 bir	 supra	 (saçak)	
indermegini	haýyş	edendikleri	hakynda	habar	berilýär.	
Şonuň	üçin	hem	bu	sürä	«Mäide»	(«Supra»)	diýlip	at	
berlipdir.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 ähti-
peýmanlaryňyza	 wepaly	 boluň!	 Size	
yhramly	 wagtyňyz	 aw	 etmegi	 halal	
hasaplamazlygyňyzdan	 we	 (aşakda)	
okaljaklardan	 başga	 (düýe,	 sygyr,	 goýun,	
geçi)	ýaly	sagylýan	mallaryň	(etlerini	iýmek)		
halal	edildi.	Takyk,	Alla	islän	zadyny	höküm	
edýändir.	

2.	Eý,	 iman	getirenler!	Allanyň	(haj	wagty)	
gadagan	 eden	 zatlaryna,	 (söweş)	 haram	
edilen	 aýa,	 (Allanyň	 ýoluna	 Käbede	
gurban	 etmek	 üçin)	 iberilen	 we	 (tanamak	
üçin	 boýunlaryna)	 halkalar	 dakylan	
(gurbanlyklara),	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	

pazly-keremini	we	onuň	razylygyny	isläp	
Beýtil-Harama	(Käbä)	gelýänlere	(ezýet	
bermegi)	halal	hasaplamaň	(bihormatlyk	
etmäň)!	 Yhramdan	 çykanyňyzdan	 soň,	
(isleseňiz)	 aw	 ediberiň!	 Siziň	 Mesjidi-
Harama	 (Käbä)	 girmegiňize	 päsgel	
berendikleri	 üçin	 bir	 kowuma	 bolan	
ýigrenjiňiz	 siziň	 hetden	 aşmagyňyza	
(adalatdan	 dänmegiňize)	 ýol	 bermesin!	
Siz	 ýagşylykda	 we	 takwaçykykda	 biri-
biriňiz	 bilen	 arkalaşyň!	 Günä	 işlerde	
we	duşmançylykda	biri-biriňize	ýardam	
bermäň!	Alladan	gorkuň!	Takyk,	Allanyň	
azaby	örän	ýowuzdyr.	

Düşündiriş:	 Beýtil-Haram	 –	 Käbäniň	 bir	 ady.	
Yslamdan	öňki	döwürlerde	araplar	Käbede	söweş	
etmegiň	haramdygyna	ynanypdyrlar.	Şonuň	üçin	
hem	oňa	«Beýtil-Haram»	(«Söweş	haram	bolan	
öý»)	diýip	at	beripdirler.	
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3.	Size	 (haram)	ölen	mal,	 (damak)	gan,	
doňuz	eti,	Alladan	başganyň	ady	tutulyp	
(damagy)	 çalnan	 (mal),	 boglup	 ölen,	
urlup	 öldürilen,	 beýik	 ýerden	 ýykylyp	
ölen,	 süsülip	 öldürilen	 we	 ýyrtyjy	
haýwanyň	 iýendigi	 (dişländigi	 zerarly)	
ölen	mallaryň	(etini	iýmek)	haram	edildi.	
Meger	(boglup	ölen	haýwanlardan	başlap	
sanananlar)	 ölmänkä	 damagyny	 çalyp	
(ýetişen)	 bolsaňyz	 (halaldyr.	 Şeýle-de,	
ybadat	üçin)	dikilgi	 daşlar	 (butlar)	 üçin	
damagy	çalnan	mallar	we	(bir	iş	etmekçi	
bolanyňyzda)	 maňlaýyňyzdan	 näme	
çykjakdygyny	 bilmek	 üçin	 pal	 atmak	
hem	haram	edildi.	Ine,	(siziň)	bu	zatlary	
(etmegiňiz)	 pasyklykdyr	 (uly	 günädir	
we	 Allanyň	 emrinden	 çykmakdyr).	 Bu	
gün	 kapyrlar	 siziň	 diniňizden	 (ýagny	
ony	 ýykmakdan)	 umytlaryny	 üzdüler.	

Bes,	olardan	gorkmaň,	Menden	gorkuň!	
Men	bu	gün	üçin	siziň	diniňizi	(parzlary,	
halaly	 we	 haramy	 beýan	 edip)	 kämil	
etdim	we	 size	 (dini	 kämil	 etmek	 bilen)	
Öz	 nygmatymy	 doly	 berdim	 hem-de	
siziň	yslam	(dininde)	bolmagyňyza	razy	
boldum.	 Kim	 günä	 meýil	 etmezden	
açlyk	 zerarly	 kynçylyga	 düşse,	 (haram	
edilen	bu	zatlardan	ölmezlik	üçin	sähelçe	
iýip	 biler).	 Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

4.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olar	 senden	
özleri	 üçin	 nämäniň	 halal	 edilendigini	
sorarlar.	 (Olara)	 aýt:	 «Ähli	 päk	 zatlar	
size	 halal	 edildi.	Allanyň	 size	 öwreden	
zatlary	 bilen	 tälim	 berip	 ýetişdiren	
awçy	haýwanlaryňyzyň	 siziň	üçin	 tutan	
awlaryndan	 iýiň	 we	 (olary	 awlamaga	
salanyňyzda)	 Allanyň	 adyny	 aýdyň!	
Alladan	gorkuň!	Takyk,	Allanyň	hasaby	
gaty	tiz	(gelýändir).	

5.	Bu	gün	siziň	üçin	(ähli)	päk	zatlar	halal	
edildi.	Özlerine	kitap	berlenleriň	(bişiren)	
tagamy	size	halaldyr	we	siziň	tagamyňyz	
hem	 olara	 halaldyr.	 Möminlerden	
namysly	 aýallar	 bilen	 öň	 özlerine	 kitap	
berlenlerden	 bolan	 namysly	 aýallar,	
zyna	 etmän	 we	 gizlin	 oýnaş	 tutunman,	
namysyňyzy	saklan	halatyňyzda,	olaryň	
galyňyny	berip	(nikalamak	hem	siz	üçin	
halaldyr).	Kim	imandan	dänse	(yslamyň	
hökümlerini	 inkär	 etse),	 onuň	 (ähli)	
amallary	puç	bolar	we	ol	ahyretde	zyýan	
çekenlerden	bolar.	
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6.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Namaz	
(okamak)	 üçin	 turanyňyzda,	 ýüzleriňizi	
we	 tirsekleriňize	 çenli	 elleriňizi	
ýuwuň,	 başlaryňyza	 mesh	 ediň	 we	
iki	 topuklaryňyza	 çenli	 aýaklaryňyzy	
ýuwuň!	 Eger	 ini	 hapa	 bolsaňyz,	 (gowy	
edip)	 ýuwnuň!	 Eger	 hassa	 ýa-da	
ýolagçy	 bolsaňyz,	 ýa-da	 siziň	 biriňiz	
aýak	 ýolundan	 gelen	 bolsa,	 ýa-da	 siz	
aýallaryňyza	 ýanaşan	 bolsaňyz	 we	
(ýuwnar	 ýaly)	 suw	 tapmasaňyz,	 päk	
toprak	 bilen	 teýemmum	 (teýim)	 ediň!	
(Ýagny)	 ýüzleriňize	 we	 (iki	 tirsegiňize	
çenli)	 elleriňize	 mesh	 ediň!	 Alla	 size	
kynçylyk	 döretmek	 islemeýär,	 emma	
sizi	 (günälerden)	 päklemek	 we	 (diniň	
hökümlerini	beýan	edip)	Öz	nygmatyny	
size	 doly	 bermek	 isleýär.	 (Bular)	 siziň	
(Alla)	şükür	etmegiňiz	üçindir.	

7.	 Allanyň	 size	 beren	 nygmatyny	
(yslamy)	 we	 (pygambere):	 «Biz	 (seniň	
aýdanlaryňy)	 eşitdik	 we	 (emriňe)	

boýun	 bolduk»	 diýip	 ähti-peýman	
eden	 wagtyňyzda	 (pygamberiň	 üsti	
bilen)	 sizden	 alan	 ähti-peýmanyny	
ýatlaň	we	Alladan	 gorkuň!	Takyk,	Alla	
gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	 gowy	
bilýändir.	

8.	 Eý,	 iman	 getirenler!	Allanyň	 (haky)	
üçin	 dogry	 ýoly	 tutup,	 adyllyk	 bilen	
şaýatlar	 boluň!	 Bir	 kowuma	 bolan	
kinäňiz	 sizi	 adalatsyzlyga	 itermesin.	
Adalatly	boluň,	ol	 takwalyga	(gelişýän)	
iň	 ýakyn	 (häsiýetdir).	 Alladan	 gorkuň!	
Takyk,	 Alla	 siziň	 edýän	 işleriňizden	
habardardyr.	

9.	 Alla	 (Özüne)	 iman	 getirip,	 ýagşy	
işleri	edenlere	wada	berendir.	Olar	üçin		
ýalkaw	we	uly	sylag	bardyr.	
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10.	Kapyr	bolup,	biziň	(pygamberlere	
inderen)	 aýatlarymyzy	 ýalan	
hasaplanlar,	 ine,	 olar,	 alawly	 oduň	
(dowzahyň)	ýaranlarydyrlar.	

11.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Allanyň	
size	 beren	 nygmatyny,	 (ýagny)	 bir	
kowumyň	 size	 ellerini	 uzadyp	 kast	
etjek	 bolanyny	 we	 Onuň	 (Allanyň)	
olaryň	 ellerini	 sizden	 yza	 çekdirenini	
ýada	salyň!	Alladan	gorkuň!	Möminler	
diňe	Alla	bil	baglasynlar.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatyň	 inmegine	 aşakdaky	
wakanyň	 sebäp	 bolandygy	 aýdylýar:	
Ýahudylaryň	Beni	nazyr	tiresi	pygamberimiz	
Muhammet	 aleýhissalamyň	 we	 ýanyndaky	
sahabalaryň	 depesinden	 daş	 oklap,	 olary	
duýdansyz	 öldürmek	 isleýärler.	 Şonda	
Alla	 tarapyndan	 Jebraýyl	 perişde	 gelip,	

olara	 ýahudylaryň	 bu	 pirimini	 habar	 berýär.	
Pygamberimiz	 hem	 ýanyndakylar	 bilen	 dessine	
oturan	ýerlerinden	turup	gidýärler.	

12.	 Kasam	 bolsun,	 Alla	 ysraýyl	
ogullaryndan	(özlerine	emir	edilen	zatlary	
berjaý	 etjekdikleri	 barada)	 ähti-peýman	
alypdy.	 Biz	 olardan	 (özlerine	 emir	
edilen	zatlary	we	beren	ähtlerine	wepaly	
bolmagy	 öz	 kowumlaryna	 öwretmek	
üçin)	 on	 iki	 sany	 ýolbaşçyny	 iberdik.	
Alla	olara:	«Takyk,	Men	siziň	bilendirin.	
Kasam	 bolsun!	 Eger	 siz	 namazy	 doly	
berjaý	 etseňiz,	 zekat	 berseňiz,	 Meniň	
ilçilerime	 iman	 getirseňiz	 we	 olara	
ýardam	etseňiz	we	(haýyr-sahawat	etmek	
bilen)	Alla	ýagşy	karz	berseňiz,	elbetde,	
siziň	 günäleriňizi	 örterin	 (geçerin),	
sizi	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennete	
salaryn.	Mundan	 (ähti-peýmandan)	 soň,	
sizden	kim	kapyr	bolsa,	ol	dogry	ýoldan	
azaşandyr»	diýdi.	

13.	Öz	ähti-peýmanlaryny	bozandyklary	
üçin	 «Biz	 olary	 näletledik	 we	 olaryň	
ýüreklerini	 (imany	 kabul	 etmez	 ýaly)	
doňýürek	 etdik.	 Olar	 (Töwratda	
Muhammediň	alamatlaryny	beýan	edýän)	
sözleri	ýerinden	üýtgetdiler	we	özlerine	
(Muhammede	 tabyn	 bolmak	 barada)	
emir	 edilen	 uly	 nesibäni	 unutdylar.	
(Eý,	 Muhammet!)	 Olaryň	 az	 (sanlysy)	
bolmasa,	sen	olaryň	(ýalan	sözlerinden	we	
ähti-peýmana)	 hyýanatyndan	 (hemişe)	
habarly	bolarsyň.	Sen	(onda	hem)	olary	
bagyşla	we	 geçirimlilik	 et!	Takyk,	Alla	
ýagşy	işleri	edýänleri	halaýandyr.	
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14.	 (Özlerine)	 «Biz	 nasranylar»	
diýenlerden	 hem	 ähti-peýmanlaryny	
alypdyk.	 Olar	 hem	 özlerine	 öwüt	
berlen	 (Injilde	 emir	 edilen)	 uly	
nesibäni	 unutdylar.	 Şonuň	 üçin	 hem	
Biz	 olaryň	 arasyna,	 tä	 kyýamata	 çenli,	
duşmançylygy	 we	 (biri-birine	 bolan)	
gahar-gazaby	 saldyk.	 Alla	 olaryň	 eden	
işleriniň	habaryny	berer.	

15.	 Eý,	 ähli-kitap!	 Siziň	 kitapda	
(Töwratda	 we	 Injilde)	 gizlän	
zatlaryňyzyň	köpüsini	size	beýan	edýän	
we	 köpüsini	 hem	 geçýän	 (bagyşlaýan)	
ilçimiz	 (Muhammet)	 geldi.	 Takyk,	 size	
Alla	(tarapyndan)	bir	nur	we	äşgär	kitap	
(Kuran)	geldi.	

16.	 Allanyň	 razylygyny	 isleýänleri	
(Alla)	 onuň	 (Kuranyň)	 üsti	 bilen	

salamatlyk	 ýoluna	 gönükdirer	 we	 Öz	
rugsady	(eradasy)	bilen	olary	zulmatdan	
(kapyrlykdan)	 nura	 (imana)	 çykarar	we	
dogry	ýola	gönükdirer.	

17.	Kasam	bolsun!	«Takyk,	Alla	Merýem	
ogly	(Isa)	Mesihiň	(hut)	özüdir»	diýenler	
kapyrdyrlar.	 (Eý,	 Muhammet!):	 Sen	
(olara):	 «Eger	Alla	 Merýem	 ogly	 (Isa)	
Mesihi,	 onuň	 ejesi	 (Merýemi)	 we	 ýer	
ýüzündäkileriň	 hemmesini	 heläk	 etmek	
islese,	 Alladan	 (geljek	 işe)	 kim	 päsgel	
bolup	biler?!	Asmanlardaky,	ýerdäki	we	
olaryň	arasyndaky	 (ähli)	 zatlaryň	mülki	
(hökmürowanlygy)	 Allanyňkydyr.	 Alla	
islän	 zadyny	 ýaradýandyr.	Allanyň	 ähli	
zada	güýji	ýetýändir»	diýip	aýt.	
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18.	 Ýahudylar	 we	 nasranylar	 biz	
(hormat-sylagda)	 Allanyň	 ogullary	
(ýalydyrys)	 we	 Onuň	 gowy	 görýän	
bendelediris»	 diýdiler.	 Sen	 (olara):	
«Onda	 näme	 üçin	 siziň	 günäleriňiz	
sebäpli,	 size	 azap	 berýär»	 diýip	 aýt.	
Ýok!	(Tersine),	siz	hem	Onuň	(beýleki)	
ýaradan	 (barlyklary	 ýaly)	 adamsyňyz.	
Ol	 isläniniň	günäsini	bagyşlar,	 islänine	
hem	 azap	 berer.	 Asmanlardaky,	
ýerdäki	 we	 olaryň	 arasyndaky	 (ähli)	
zatlaryň	 mülki	 (hökmürowanlygy)	
Allanyňkydyr.	 (Soňunda	 hemmeler)	
Oňa	dolanyp	barar.	

19.	Eý,	ähli-kitap!	Siziň:	«Bize	(jenneti)	
buşlaýan	 we	 (dowzahy)	 duýdurýan	
hiç	 kim	 gelmedi»	 diýmezligiňiz	
üçin	 pygamberleriň	 (gelmeginiň)	

arasy	 kesilen	 wagty,	 size	 (dini	 we	
dünýewi	 işleriňizi)	 beýan	 edýän	 ilçimiz	
(Muhammet)	 geldi.	 Allanyň	 ähli	 zada	
güýji	ýetýändir.	

20.	Musa	öz	kowumyna:	«Eý,	kowumym!	
Allanyň	size	beren	nygmatyny	ýatlaň!	Ol	
siziň	öz	araňyzdan	pygamberleri	döretdi,	
sizi	hökümdar	etdi	we	size	(älem-jahanda)	
hiç	kime	bermedik	(nygmatlaryny)	berdi!

21.	 Eý,	 kowumym!	Allanyň	 size	 ýazan	
(watan	 edip	 beren)	 mukaddes	 ýerine	
giriň	 we	 (duşmandan	 gorkup)	 yzyňyza	
öwrülmäň,	 (eger)	 öwrülseňiz,	 zyýan	
çekenlerden	bolarsyňyz»	diýipdi.	

22.	 Olar:	 «Eý,	 Musa!	 Ol	 ýerde	 zalym	
kowum	bar.	Olar	(ol	ýerden)	çykmasalar,	
biz	ol	ýere	girip	bilmeris.	Eger	(olar)	ol	
ýerden	 çyksalar,	 biz	 (ol	 ýere)	 gireris»	
diýdiler.	

23.	(Alladan)	gorkýan	we	Allanyň	özlerine	
nygmat	 beren	 iki	 adamsy	 (Musanyň	
kowumyna):	«Olaryň	üstüne	derwezeden	
giriň!	Oňa	(şähere)	girseňiz,	siz	hökman	
üstün	çykarsyňyz.	Eger	mömin	bolsaňyz,	
Alla	bil	baglaň!»	diýdiler.	
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24.	 Olar:	 «Eý,	 Musa!	 Olar	 ol	 ýerde	
bolsalar,	 biz	 ol	 ýere	 hiç	 haçan	 girip	
bilmeris.	 Bes,	 sen	 öz	 Perwerdigäriň	
ýanyna	git	we	ikiňiz	olaryň	(garşysyna)	
söweşiň!	Biz	bu	ýerde	oturarys»	diýdiler.	

25.	 Musa:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Meniň	
diňe	 özüme	 we	 doganyma	 ygtyýarym	
ýetýär.	Sen	biz	bilen	(bu)	pasyk	kowumyň	
arasyny	aç!»	diýdi.	

26.	 Ol	 (Alla):	 «Takyk,	 ol	 (mukaddes	
ýerler)	olara	kyrk	ýyllap	haramdyr.	Olar	
ýer	ýüzünde	aňkalary	aşyp	entär	ýörerler.	
Bes,	sen	ol	pasyk	kowuma	(olaryň	düşen	
gününe)	gamgyn	bolma!»	diýdi.	

27.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olara	 Adam	
(atanyň)	 iki	 oglunyň	 (Habylyň	 we	
Kabylyň)	 habaryny	 hakyky	 bolşy	 ýaly	
okap	 ber.	 Olaryň	 her	 haýsy	 gurbanlyk	
berenlerinde,	 olaryň	 (takwa	 bolandygy	
üçin)	 birinden	 (Habyldan)	 kabul	
edildi,	 beýlekisinden	 (Kabyldan)	 kabul	
edilmedi.	 (Şonda	Kabyl	dogany	Habyla	
göriplik	 edip):	 «Men	 seni	 hökman	
öldürerin»	 diýdi.	 Habyl	 (oňa):	 «Alla	
diňe	 takwalaryň	 (gurbanlygyny)	 kabul	
edýändir.	

28.	 Kasam	 bolsun!	 Eger	 sen	 öldürmek	
üçin	 maňa	 eliňi	 uzatsaň-da,	 men	
öldürmek	 üçin	 saňa	 elimi	 uzatmaryn.	
Çünki	 men	 älemleriň	 Perwerdigäri	
(bolan)	Alladan	gorkýaryn.
 
29.	Takyk,	men	seniň	(meni	öldürendigiň	
üçin)	 meniň	 günämi	 hem-de	 öz	 (öňki	
gurbanlygyň	 kabul	 bolmadygyna	 sebäp	

bolan)	 günäňi	 göterip,	 dowzahylardan	
bolmagyňy	isleýärin.	Ine,	bu	zalymlaryň	
jezasy	budur»	diýdi.	

30.	 (Kabylyň)	 nebsi	 ony	 öz	 doganyny	
öldürmäge	 iterdi	 we	 ony	 (Habyly)	
öldürip,	 (dünýäde	 we	 ahyretde)	 zyýan	
çekenlerden	boldy.	

31.	Alla	 oňa	 doganynyň	 jesedini	 nähili	
gömmelidigini	 görkezmek	 üçin	 (çünki	
we	aýagy	bilen)	ýer	gazýan	bir	gargany	
iberdi.	 (Muny	 gören	 ganhor	 Kabyl):	
«Haýp	 maňa!	 Indi	 men	 doganymyň	
jesedini	 gömmekde	 şu	 gargadan	 hem	
ejiz	boldummy?»	diýdi	we	ökünenlerden	
boldy.	
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32.	 Şonuň	 üçin	 hem	 Biz	 ysraýyl	
ogullaryna:	«Kim	nähak	ýere	ýa-da	ýer	
ýüzünde	 bozgakçylyk	 edip	 ýörmedik	
adamy	 öldürse,	 göýä,	 ol	 ähli	 adamlary	
öldüren	 ýalydyr.	 Kim	 bir	 ynsany	
(ölümden)	halas	etse,	göýä,	ähli	ynsanlary	
(ölümden)	 halas	 eden	 ýalydyr»	 diýip	
ýazdyk	(höküm	berdik).	Kasam	bolsun!	
Biziň	 ilçilerimiz	 olara	 äşgär	 deliller	
bilen	geldiler.	(Mundan)	soň	hem	olaryň	
köpüsi	ýer	ýüzünde	(bozgakçylyk	edip)	
hetden	aşdylar.	

33.	Takyk,	Alla	we	Onuň	 ilçisine	garşy	
söweşýänleriň	 we	 ýer	 ýüzünde	 (adam	
öldürmek	 we	 talamak	 ýaly)	 bozgaklyk	
edýänleriň	 jezasy	 öldürilmekdir	 ýa-da	
asylmakdyr,	 ýa-da	 el	 aýagynyň	 çapraz	

kesilmegidir,	 ýa-da	 ýaşaýan	 ýerinden	
sürgün	 edilmekleridir.	 Bu	 olar	 üçin	 ýer	
ýüzünde	 ryswalykdyr.	 Ahyretde	 bolsa,	
olar	üçin	uly	azap	bardyr.	

34.	Emma	siziň	eliňize	düşmezden	ozal	
toba	edenlere	(jeza	ýokdur).	Bilip	goýuň,	
takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

35.	Eý,	iman	getirenler!	Alladan	gorkuň	
we	 Oňa	 (ýakynlaşmaga)	 araçy	 (sebäp)	
gözläň!	 Halas	 bolmagyňyz	 üçin	 Onuň	
(dinini	beýgeltmegiň)	ýolunda	söweşiň!	

36.	Takyk,	eger	ýer	ýüzündäki	ähli	zatlar	
we	 ýene-de	 şonça	 zatlar	 kapyrlaryňky	
bolup,	olar	kyýamat	gününiň	azabyndan	
(halas	 bolmak	 üçin)	 ol	 (zatlarynyň	
hemmesini)	 pida	 etseler	 hem,	 olardan	
(hiç	zat)	kabul	edilmez.	Olar	üçin	jebir-
jepaly	azap	bardyr.	
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37.	 Olar	 otdan	 (dowzahdan)	 çykmak	
islärler,	ýöne	olar	ondan	çykarylmazlar.	
Olar	üçin	hemişelik	azap	bardyr.	

38.	 Ogurlyk	 eden	 erkegiň	 we	 ogurlyk	
eden	 aýalyň	 eden	 etmişleriniň	
(ogurlyklarynyň)	 jezasy	 we	 Allanyň	
(olara)	 ybrat	 beriji	 (azaby)	 hökmünde	
ellerini	 kesiň!	 Alla	 Gudraty	 güýçlüdir,	
hikmet	eýesidir.	

39.	 Emma	 kim	 ol	 zulmundan	
(ogurlykdan)	 soň	 toba	 etse	 we	 (özüni)	
düzetse,	 elbetde,	 Alla	 onuň	 tobasyny	
kabul	 eder.	 Takyk,	Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

40.	 Eýsem,	 sen	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
mülküniň	 (hökmürowanlygynyň)	
Allanyňkydygyny	 bilmeýärsiňmi?!	 Ol	
islänine	azap	berer	we	islänini	bagyşlar.	
Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

41.	 Eý,	 pygamber!	 Dilleri	 bilen	 «iman	
getirdik»	 diýip,	 (emma)	 kalplary	

iman	 getirmedik	 (mynapyklaryň)	 we	
ýahudylaryň	 küpüre	 howluganlaryň	 (bu	
ýagdaýy)	 seni	 gynandyrmasyn.	 Olar	
(ýahudylar)	 ýalana	 gulak	 asýanlardyr.	
Olar	(duşmançylyk	edip)	seniň	(ýanyňa)	
gelmeýän	 başga	 kowumy	 diňleýärler.	
Olar	 (Töwratdaky)	 ýerlerine	 (goýlan)	
sözleri	soň	üýtgedýärler.	Olar:	«Eger	size	
(Muhammet	tarapyndan)	şu	(üýtgedilen)	
hökümler	 berilse	 (kabul	 edip)	 alyň!	
(Eger-de)	 ol	 berilmese,	 onda	 (kabul	
etmän)	 saklanyň!»	diýýärler.	Alla	kimiň	
azaşmagyny	islese,	sen	onuň	üçin	Allanyň	
(çykaran)	 hökümine	 hiç	 çäre	 tapyp	
bilmersiň.	 Ine,	 Alla	 olaryň	 kalplaryny	
päklemek	 islemedi.	 Olar	 üçin	 dünýäde	
ryswalyk,	ahyretde	hem	uly	azap	bardyr.	
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42.	 Olar	 ýalana	 gulak	 asýan,	 köp	
haram	 iýýänlerdir.	 Eger	 olar	 (höküm	
bermegiň	üçin)	seniň	ýanyňa	gelseler,	
(isleseň)	olaryň	aralarynda	höküm	ber	
ýa-da	 (islemeseň)	 olardan	 ýüz	 öwür.	
Eger	 sen	 olardan	 ýüz	 öwürseň,	 olar	
hergiz	 saňa	 zeper	 ýetirip	 bilmezler.	
Eger	 olaryň	 arasynda	 höküm	 berseň,	
adyllyk	bilen	höküm	ber!	Takyk,	Alla	
adyllary	halaýandyr.

43.	 Olar	 içinde	 Allanyň	 hökümleri	
bolan	 Töwrat	 barka,	 senden	 höküm	
sorap,	(dogry	höküm	beýan	edilenden)	
soň	hem,	 (oňa	amal	 etmekden)	nädip	
ýüz	 öwrüp	 bilýärler?!	 Olar	 (saňa-da,	
öz	kitaplaryna	hem)	ynanmaýarlar.

44.	 Takyk,	 Biz	 içinde	 dogry	 ýol	
(görkezýän	 aýatlar)	 we	 nur	 bolan	
Töwraty	 inderdik.	 (Alla)	 boýun	 bolan	
pygamberler	 ýahudylara	 onuň	 (Töwrat)	
bilen	 höküm	 berýärdiler.	 Allanyň	
kitabyny	goramak	 (wezipesi)	berlendigi	
üçin	 özleriniň	 Perwerdigärine	 (boýun	
bolan)	rabbanylar	(takwalar)	we	alymlar	
hem	 (onuň	 bilen	 höküm	 berýärdiler).	
Olaryň	 (hemmesi)	 onuň	 (Töwratyň	 hak	
kitapdygyna)	 şaýatdylar.	 (Eý,	 ýahudy	
alymlary!)	 Ynsanlardan	 gorkmaň,	
Menden	 gorkuň	 we	 Meniň	 aýatlarymy	
sähelçe	 baha	 (bähbide)	 satmaň!	 Kim	
Allanyň	 inderen	 (hökümleri)	 bilen	
höküm	bermese,	ine,	olar	hut	kapyrlaryň	
özleridir.	

45.	 Biz	 onda	 (Töwratda)	 olara	 (şu	
hökümleri)	 ýazdyk	 (parz	 etdik):	
«Takyk,	 jana	 –	 jan,	 göze	 –	 göz,	 burna	
–	 burun,	 gulaga	 –	 gulak,	 dişe	 –	 diş	we	
ýaralara-da	(ýetirilen	zeper)	möçberinde	
kasas	 etmelidir	 (aryny	 alanda	 şolaryň	
barabarynda	 jeza	 bermelidir).	 Kim	 ony	
(ar	almagy)	bagyşlasa,	ol	onuň	keffaraty	
(günäsiniň	 geçilmegine	 sebäp)	 bolar.	
Kim	Allanyň	 inderen	 (hökümleri)	 bilen	
höküm	bermese,	ine,	olar	hut	kapyrlaryň	
özleridir».	
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46.	Biz	olaryň	(pygamberleriň)	yzyndan	
Merýem	 ogly	 Isany	 özünden	 öňki	
Töwraty	tassyklaýjy	edip	iberdik.	Biz	oňa	
(Isa)	özünden	öňki	Töwraty	tassyklaýjy,	
takwalara	 dogry	 ýol	 we	 öwüt-nesihat	
edip	içinde	dogry	ýol	we	nur	bolan	Injili	
berdik.	

47.	 Injile	 ynanýanlar	 Allanyň	 onda	
inderen	 (hökümleri)	 bilen	 höküm	
bersinler.	 Kim	 Allanyň	 inderen	
(hökümleri)	 bilen	 höküm	 bermese,	 olar	
pasyklaryň	hut	özleridir.	

48.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 saňa	 öňki	
kitaplary	 tassyklaýjy	 we	 (olaryň	
dogrulygyna)	 şaýat	 bolmagy	 (üçin)	 hak	
edip	kitaby	(Kurany)	 inderdik.	Bes,	sen	
olaryň	 arasynda	 Allanyň	 inderen	 zady	
bilen	höküm	ber	we	 saňa	gelen	hakdan	
(dänip),	olaryň	isleglerine	boýun	bolma!	
(Eý,	ymmatlar!)	Biz	siziň	her	haýsyňyz	
üçin	 bir	 din	 we	 ýol	 kesgitledik.	 Eger	
Alla	 islesedi,	 siziň	 (hemmäňizi)	 bir	
ymmat	edip	bilerdi.	Ýöne	(Ol)	size	beren	
zady	 (dini)	 bilen	 sizi	 synag	 edýändir.	
Bes,	 siz	 haýyr	 işlerde	 (biri-birleriňiz	
bilen)	 ýaryşyň!	 Siziň	 hemmäňiziň	
(ahyry)	 gaýdyp	 barjak	 ýeriňiz	 Allanyň	
(huzurydyr).	 Bes,	 (Alla)	 siziň	 (dinde)	
ylalaşmadyk	 zatlaryňyzy	 (doly)	 habar	
berer.	

49.	 Olaryň	 arasynda	 Allanyň	 inderen	
zady	 bilen	 höküm	 ber!	 Olaryň	
isleglerine	 uýma!	 Olaryň	Allanyň	 saňa	
inderen	 (hökümleriniň)	 käbirinde	 seni	
(ýalňyşdyryp),	azaşdyrmagyndan	seresap	
bol!	Eger	(Allanyň	inderen	hökümlerini	
kabul	 etmekden)	 ýüz	 öwürseler,	 bilip	

goý,	 olaryň	 käbir	 günäleri	 sebäpli,	Alla	
olara	kynçylyk	(azap)	bermek	isleýändir.	
Takyk,	ynsanlaryň	aglabasy	pasykdyr.	

50.	 Ýa-da	 olar	 (Allanyň	 höküminden	
ýüz	 öwrüp),	 nadanlyk	 (döwründäki)	
hökümi	isleýärlermi?!	(Allanyň	adalatly	
hökümine)	anyk	göz	ýetiren	kowum	üçin	
Alladan	 has	 gowy	 höküm	 berjek	 kim	
bar?!

Düşündiriş:	Geçen	aýatlarda	Allatagala	Töwratyň	
we	 Injiliň	 hökümlerine	 amal	 etmändikleri	
üçin	 ähli-kitabyň	 kapyr,	 zalym	 we	 pasyk	
bolandyklaryny	 aýdýar.	 Soňky	 aýatlarda	 bolsa	
olar	 bilen	 dostlaşmakdan	 daşda	 durmagy	 hem-
de	ýahudylaryň	Alla	barada	 aýdan	 erbet	 sözleri	
beýan	edilýär.	
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51.	Eý,	iman	getirenler!	Ýahudylary	we	
nasranylary	 dost	 tutunmaň!	 Olar	 biri-
birleriniň	dostlarydyr.	Sizden	kim	olary	
dost	tutunsa,	takyk,	ol	hem	şolardandyr.	
Takyk,	Alla	(duşmanlary	bilen	dostlaşyp,	
möminlere)	zulum	eden	kowumy	dogry	
ýola	gönükdirmez.	

52.	 Kalplarynda	 hassalyk	 bolanlaryň	
(mynapyklaryň):	 «Biz	 (başymyza)	 bir	
bela	 gelmeginden	 gorkýarys»	 diýip,	
olaryň	 (ýahudylaryň	 we	 nasranylaryň	
dostlugynyň)	 içinde	 iki	 ýana	
çabalaýandyklaryny	 görersiň.	 Belki,	
(birdenkä)	Alla	ýeňiş	ýa-da	Öz	ýanyndan	
(mynapyklaryň	 aýbyny	 açýan)	 bir	 iş	
getirse,	olar	öz	içlerinde	gizlän	zatlaryna	
(ikiýüzlüliklerine)	puşman	ederler.	

53.	 Iman	 getirenler	 (ikiýüzlüler	 hakda	
ýahudylara):	 «Takyk,	 siziň	 bilen	
biledikleri	 barada	 ähli	 güýçleri	 bilen	
kasam	edenler	şularmy?	Olaryň	amallary	
puç	 boldy	we	 (olar)	 zyýan	 çekenlerden	
boldular»	diýerler.	

54.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Sizden	 kim	
dininden	 dänse,	 (Alla	 olaryň	 ýerine)	
Özüniň	 söýýän,	 olaryň	 hem	 Ony	
(Allany)	 söýýän,	 möminlere	 pespäl	
(rehimli),	 kapyrlara	 (garşy)	 gazaply,	
Allanyň	 ýolunda	 söweşýän	 we	 hiç	
bir	 ýazgaryjynyň	 ýazgarmagyndan	
gorkmaýan	 bir	 kowum	 (millet)	 getirer.	
Bu	(ýagşy	sypatlar)	Allanyň	(bendelerine	
beren)	 pazly-keremidir,	 ony	 islänine	
berer.	 Allanyň	 pazly-keremi	 giňdir	 we	
(kimiň	 mynasypdygyny	 Özi)	 has	 gowy	
bilýändir.	

55.	Takyk,	siziň	dostuňyz	Alladyr,	Onuň	
ilçisidir	 we	 (Allanyň	 öňünde)	 eglip	
(boýun	 sunup),	 namazy	 berjaý	 edýän	
hem-de	zekat	berýän	möminlerdir.	

56.	Kim	Allany,	Onuň	 ilçisini	we	 iman	
getirenleri	 dost	 tutunsa,	 takyk,	 (bilip	
goýsun),	 Allanyň	 tarapdarlary	 üstün	
çykjaklaryň	hut	özleridir.	

57.	Eý,	iman	getirenler!	Sizden	öň	kitap	
berlenlerden	we	kapyrlardan	öz	diniňiziň	
üstünden	 gülýänleri	 we	 oýun	 edýänleri	
dost	 tutunmaň!	 Eger	 mömin	 bolsaňyz,	
Alladan	gorkuň!
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58.	 Siz	 (azan	 aýdyp),	 namaza	 çagyran	
wagtyňyz	olar	(onuň	üstünden)	gülýärler	
we	 oýun	 edýärler.	 Bu	 olaryň	 akylyny	
ulanmaýan	kowumdyklary	sebäplidir.	

59.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eý,	 ähli-
kitap!	Siz	bizi	diňe	Alla,	bize	inderilene	
(Kurana),	 mundan	 öňki	 (pygamberlere)	
inderilenlere	 we	 siziň	 köpiňiziň	
pasykdygyňyza	 ynanmagymyzy	
inkär	 edýärsiňizmi	 (munuň	 üçin	 bizi	
ýazgarýarsyňyzmy)?!».	

60.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «(Biziň	 bu	
işimiz	 aýyp	 bolýan	 bolsa,	 men	 size)	
Allanyň	ýanynda	mundan	has	erbet	zady	
habar	bereýinmi?	Alla	kimi	näletlese	we	
gazabyna	duçar	edip,	olary	maýmyna	we	
doňza	 öwürse	 hem-de	 taguta	 (şeýtana)	
gul	bolsalar,	ine,	bular	erbet	ýerde	bolan	
we	dogry	ýoldan	azaşanlardyr».	

61.	 Olar	 (mynapyklar)	 siziň	 ýanyňyza	
gelenlerinde	 «iman	 getirdik»	 diýerler,	
(emma	 hakykatda)	 olar	 (seniň	 ýanyňa)	
küpür	bilen	gelendirler	we	şol	(küpürleri	
bilen)	 gelişleri	 ýaly	 (hiç	 zatdan	
peýdalanman)	 çykandyrlar.	 Alla	 olaryň	
(içlerinde)	gizleýän	zatlaryny	has	gowy	
bilýändir.	

62.	 Olaryň	 köpüsiniň	 günä	 işler,	
duşmançylyk	we	haram	iýmek	(ugrunda)	
çapýandyklaryny	görersiň.	Olaryň	edýän	
işleri	nähili	erbetdir.	

63.	 Perwerdigäriniň	 (razylygyny	
isleýän)	takwalar	we	alymlar	olary	günä	
sözlemeklerine	 we	 haram	 iýmeklerine	
päsgel	bolsalardy	(nähili	gowy	bolardy).	
Olaryň	 edýän	 bu	 işi	 (erbetlikden	
gaýtarmazlyk	we	ýagşy	 işi	ündemezlik)	

nähili	erbetdir.	

64.	 Ýahudylar:	 «Allanyň	 eli	 baglydyr	
(husytdyr)»	 diýdiler.	 Olar	 (aýdan	
sözleri	 üçin)	 näletlenip,	 özleriniň	 elleri	
baglansyn	 (haýyr	 işlerden	 galsynlar)!	
Ýok!	 (Tersine),	 Onuň	 (Allanyň)	 iki	 eli	
hem	 açykdyr,	 Ol	 islänine	 (isleýşi	 ýaly)	
berer.	Kasam	bolsun!	Saňa	Perwerdigäriň	
tarapyndan	 inderilen	 (Kuran),	 olaryň	
köpüsiniň	 azgynlygyny	 we	 küpürini	
artdyrar.	 Biz	 olaryň	 (ähli-kitabyň)	
arasyna	 kyýamat	 gününe	 çenli	 (dowam	
etjek)	duşmançylyk	we	kine	sokduk.	Olar	
her	gezek	(siziň	garşyňyza)	söweş	oduny	
ýaksalar,	 Alla	 ony	 öçürendir.	 Olar	 ýer	
ýüzünde	 (hemişe)	 bozgakçylyga	 (tarap)	
ylgarlar.	Alla	bozgaklary	halamaz.	
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65.	Eger	ähli-kitap	(Alla	we	pygambere)	
iman	 getirip,	 (haram	 işleri	 etmekden)	
gorksadylar,	 elbetde,	 Biz	 olaryň	
erbetliklerini	 örterdik	 (geçirerdik)	 we	
olary	«Nagym»	jennetlerine	salardyk.	

66.	Eger	olar	Töwrata,	Injile	we	özleriniň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	 inderilene	
(Kurana)	 amal	 etsediler,	 üstlerinden	
we	aýaklarynyň	aşagyndan,	 (ýagny	her	
tarapdan	rysgallaryny)	iýerdiler.	Olardan	
adalatly	 topar	 bar	 (bolsa	 hem),	 olaryň	
köpüsiniň	edýän	işleri	nähili	erbetdir.	

67.	 Eý,	 pygamber!	 Perwerdigäriňden	
saňa	 inderileni	 (olara)	 ýetir.	 Eger	
(muny)	 etmeseň,	 Onuň	 (Allanyň)	
ilçiligini	ýerine	ýetirmedigiň	bolar.	Alla	
seni	 (erbet)	 ynsanlardan	 gorar.	 Takyk,	

Alla	 kapyrlar	 kowumyny	 dogry	 ýola	
gönükdirmez.	

68.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eý,	
ähli-kitap!	 Siz,	 tä	 Töwrata,	 Injile	
we	 Perwerdigäriňiz	 tarapyndan	 size	
inderilene	 (Kurana)	 amal	 edýänçäňiz,	
hiç	 bir	 zatda	 (dinde)	 dälsiňiz.	 Kasam	
bolsun!	Perwerdigäriňden	saňa	inderilen,	
elbetde,	 olaryň	 köpüsiniň	 azgynlygyny	
we	 küpürini	 artdyrar.	 Sen	 kapyrlar	
toparyna	gynanma!	

Düşündiriş:	 Ýahudylardan	 bir	 topar	
pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalamyň	
ýanyna	 gelip:	 «Sen	 Töwratyň	 Alla	 tarapyndan	
inendigini	ykrar	edýärsiňmi?»	diýip	sorapdyrlar.	
Pygamberimiz:	 «Hawa»	 diýip	 jogap	 beripdir.	
Olar:	«Onda	biz	hem	şoňa	ynanýarys.	Ýöne	başga	
kitaba	 ynanmaýarys»	 diýipdirler.	Allatagala	 şol	
sebäpden	ýokardaky	aýaty	inderipdir.	

69.	 Takyk,	 iman	 getirenler	 bilen	
ýahudylardan,	sabylardan,	nasranylardan	
kim	(toba	edip),	Alla	we	ahyret	gününe	
(çyn	ýürekden)	ynanyp,	ýagşy	işleri	etse,	
bes,	 olara	 (kyýamat	 güni)	 gorky-howp	
ýokdur	we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	

Düşündiriş:	 Islendik	 adam,	 dinine	 garamazdan,	
her	 näçe	 günäkär	 hem	 bolsa,	 toba	 edip,	
pygamberimize	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 etse,	
soň	hem	imanyna	laýyk	ýaşasa,	oňa	iki	dünýäde	
hem	gorkara	zat	ýokdur.	
 
70.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 ysraýyl	
ogullarynyň	 (Alla	 we	 Onuň	
pygamberlerine	 iman	 getirjekdikleri	
barada)	 ähti-peýmanlaryny	 aldyk	
we	 olara	 pygamberler	 iberdik.	 Her	
gezek	 pygamber	 olaryň	 göwünlerine	
ýaramaýan	bir	zady	(Allanyň	hökümini)	
getirse,	olar	(pygamberleriň)	birtoparyny	
ýalan	 hasapladylar,	 birtoparyny	 bolsa	
öldürdiler.	
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71.	 Olar	 (bu	 etmişleri	 sebäpli,	
başlaryna)	 bela	 gelmez	 öýtdüler,	 (haky	
gormekden)	 kör	 we	 (haky	 eşitmekden)	
ker	 boldular.	 Soň	 (eden	 etmişleri	 üçin	
toba	edenlerinde),	Alla	olaryň	tobalaryny	
kabul	etdi.	Soň	(ýene-de)	olaryň	köpüsi	
kör	we	 ker	 boldular.	Alla	 olaryň	 edýän	
işlerini	görýändir.	

72.	 Kasam	 bolsun!	 «Elbetde,	 Alla	
Merýem	ogly	Mesihiň	özüdir»	diýenler,	
takyk	 kapyrdyrlar.	 Mesihiň	 (özi)	
olara:	 «Eý,	 ysraýyl	 ogullary!	 Meniň	
Perwerdigärim	we	siziň	Perwerdigäriňiz	
bolan	 Alla	 ybadat	 ediň!»	 diýipdi	
(ahyryn).	 Takyk,	 kim	Alla	 şärik	 goşsa,	
bes,	Alla	oňa	 jenneti	 haram	edendir	we	
onuň	 barjak	 ýeri	 otdur	 (dowzahdyr).	
Zalymlara	(hiç)	kömekçi	ýokdur.	

73.	 Kasam	 bolsun!	 «Takyk,	 Alla	 üç	
(keramatlynyň)	 üçünjisidir»,	 diýenler	
(şeksiz)	 kapyrdyrlar.	 (Çünki)	 ýeke-täk	
Hudaýdan	 (Alladan)	 başga	 (ybadata	
laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	 Eger	 olar	 şol	
aýdýan	 (sözlerinden)	 dänmeseler,	
elbetde,	 olardan	 kapyrlara	 jebir-jepaly	
azap	bardyr.	

74.	 Olar	 (henizem)	 Alla	 toba	 edip,	
Ondan	ýalkaw	sorajak	dälmikäler?	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

75.	 Merýem	 ogly	 (Isa)	 Mesih	 diňe	 bir	
pygamberdir.	 Ondan	 öň	 (hem)	 ençeme	
pygamberler	(gelip)	geçendir.	Onuň	ejesi	
hem	 (imanynda	 we	 sözünde)	 dogruçyl	
(aýaldyr).	 Olaryň	 ikisi-de	 (beýleki	
ynsanlar	 ýaly)	 tagam	 iýýärdiler.	 Olara	
(ynançlarynyň	 ýalňyşdygyny	 subut	
edýän)	 aýatlarymyzy	 (delillerimizi)	
nähili	 beýan	 edýändigimize	 seret,	 soň	
(bolsa)	 olaryň	 (delillerimizden	 nähili)	
ýüz	öwürýändiklerini	hem	gör.	

76.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara):	
«Siz	 özüňize	 zyýan	 we	 peýda	 ýetirip	
bilmeýän	Alladan	gaýry	zatlara	(butlara)	
ybadat	 edýärsiňizmi?	 Alla	 (ähli	 zady)	
eşidýändir,	bilýändir»	diýip	aýt.	
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77.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	(olara):	«Eý,	
ähli-kitap!	Diniňizde	nähak	ýere	hetden	
aşmaň	 we	 (Muhammet	 gelmezden)	
öň	 azaşan	 we	 köpleri	 azaşdyran,	
dogry	 ýoldan	 (yslamdan)	 azaşanlaryň	
isleglerine	boýun	bolmaň!»	diýip	aýt.	

78.	Ysraýyl	ogullaryndan	kapyr	bolanlar	
Dawudyň	 we	 Merýem	 ogly	 Isanyň	
dilinde	 näletlendiler.	 Bu	 olaryň	 asy	
bolandyklary	 we	 hetden	 aşandyklary	
sebäplidir.	

79.	Olar	biri-birlerini	erbet	iş	etmekden	
gaýtarmaýardylar.	Bes,	olaryň	edýän	bu	
işleri	nähili	erbetdir.	

80.	Sen	olaryň	köpüsiniň	kapyrlary	dost	
tutunýandygyny	görersiň.	Nebisleri	olar	

üçin	 Allanyň	 gazabyna	 (sebäp	 bolan)	
zady	 (erbetlikleri)	 taýýarlady.	 Olar	
azapda	ebedi	galarlar.	

81.	 Eger	 olar	 Alla,	 pygambere	 we	
oňa	 inderilene	 (Kurana)	 iman	 getiren	
bolsadylar,	(onda)	olary	(kapyrlary)	dost	
tutunmazdylar.	 Emma	 olaryň	 köpüsi	
(ýoldan	çykan)	pasyklardyr.	

82.	 Sen	 ynsanlaryň	 içinde	 iman	
getirenlere	 iň	 gazaply	 duşmanyň	
ýahudylar	we	(Alla)	şärik	goşanlardygyny	
görersiň.	 Kasam	 bolsun!	 Olardan	
(ynsanlardan)	iman	getirenlere	dostlukda	
iň	 ýakyn	 (bolanlaryň)	 «Biz	 nasranylar»	
diýenlerdigini	 görersiň.	 Sebäbi	 olaryň	
arasynda	 (öz	dini	 taglymatlary	boýunça	
amal	 edýän)	 alymlar	 we	 ruhbanlar	
(yhlasly	ybadathonlar)	bardyr.	Olar	(haka	
boýun	bolmakda)	ulumsylyk	etmezler.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 Hebeşistandaky	 hristianlar	
hakynda	 inipdir.	 Yslamyň	 ilki	 döwürlerinde,	
Mekgäniň	 kapyrlary	 musulmanlara	 dürli	 ýollar	
bilen	 ezýet	 berensoňlar,	 pygamberimiz	 olara	
Hebeşistana	göçmäge	rugsat	berýär.	Musulmanlar	
ol	 ýere	 baranlarynda,	 Hebeşistanyň	 hökümdary	
Nejaşy	 olaryň	 haýsy	 dine	 uýýandyklaryny	
sorapdyr.	Musulmanlar	Muhammet	aleýhissalam	
we	 yslamyň	 esasy	 ýörelgeleri	 hakda	 maglumat	
berip,	 oňa	Kurany	Kerimiň	 «Merýem»	 süresini	
okap	 berýärler.	 Şonda	Nejaşy,	 onuň	 ýanyndaky	
alymlar	we	ybadathonlar	yslamyň	hak	dindigine,	
Kuranyň	 bolsa	 ylahy	 kitapdygyna	 göz	 ýetirip,	
onuň	 aýatlarynyň	 täsirinden	 ýaňa	 gözýaş	
döküpdirler.	
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83.	Olar	pygambere	inderileni	(Kurany)	
eşidenlerinde,	 hakykata	 göz	 ýetirip,	
gözleriniň	 ýaş	 bilen	 dolandygyny	
görersiň.	 Olar:	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	
Biz	iman	getirdik.	Bizi	(hakykata)	şaýat	
bolanlaryň	(hatarynda)	ýaz.	

Düşündiriş:	 Bu	 habary	 eşidip:	 «Nasranylar	 öz	
dinlerinden	 çykyp,	 musulman	 bolupdyrlar»	
diýen	 ýahudylara	 jogap	 edip,	 Nejaşy	 we	 onuň	
ýanyndaky	 alymlar,	 ybadathonlar	 aşakdaky	
aýatdaky	sözleri	aýdypdyrlar.	

84.	 Näme	 üçin	 Perwerdigärimiziň	 bizi	
ýagşylar	 bilen	 bile	 (jennete)	 salmagyny	
umyt	edip,	Alla	we	bize	gelen	hakykata	
iman	getirmeli	däl?!»	diýerler.	

85.	 Bes,	 olaryň	 (bulary)	 aýdandyklary	
sebäpli,	 Alla	 olary	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	 jennetler	 bilen	 sylaglady.	 Olar	
ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar.	 Bu	 ýagşy	 işleri	
edenleriň	sylagydyr.	

86.	 (Emma)	 kapyr	 bolanlar	 we	 biziň	
aýatlarymyza	 ýalan	 hasaplanlar	 (bolsa),	
dowzahydyrlar.	

87.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Allanyň	
siziň	 üçin	 halal	 eden	 päk	 zatlaryny	
(terkidünýälik	 maksady	 bilen)	 özüňize	
haram	 etmäň	we	 hetden	 aşmaň!	Takyk,	
Alla	hetden	aşýanlary	halamaz.	

Düşündiriş:	 Rowaýata	 görä,	 üç	 sany	 sahaba	
pygamberimiziň	 ýanyna	 gelipdir.	 Olaryň	 biri	
uzynly	gije	ýatman,	diňe	ybadat	etjekdigini,	ýene	
biri	elmydama	oraza	tutjakdygyny,	üçünjisi	bolsa	
hiç	 haçan	 öýlenjek	 däldigini	 aýdypdyrlar.	 Bu	
aýat	hem	şol	sebäpli	inipdir.	

88.	 Allanyň	 size	 beren	 halal	 we	 päk	
rysgalyndan	 iýiň	hem-de	özüňiziň	 iman	

getiren	Allaňyzdan	gorkuň!	

89.	Alla	(bilkastlaýyn	bolman)	ýalňyşyp	
eden	 kasamlaryňyz	 sebäpli,	 sizi	 soraga	
çekmez.	 Emma	 ýüregiňize	 düwen	
(bilkastlaýyn	 eden)	 kasamlaryňyz	 üçin	
welin	 soraga	 çeker.	Onuň	 (bilkastlaýyn	
eden	 kasamyňyzyň)	 keffaraty	 (jerime	
tölegi)	 öz	maşgalaňyza	 iýdirýän	 ortaça	
(tagamyňyzdan)	 on	 misgine	 tagam	
bermek,	 ýa-da	 olary	 geýindirmek,	 ýa-
da	 bir	 gul	 azat	 etmekdir.	Kim	 (bularyň	
hiç	 birini)	 tapyp	 bilmese,	 üç	 gün	 agyz	
beklemelidir.	Ine,	bu	kasam	edip	(soň	hem	
dänen)	 kasamlaryňyzyň	 keffaratydyr.	
Kasamlaryňyzy	 goraň	 (wepaly	 boluň)!	
Ine,	siziň	şükür	etmegiňiz	üçin	Alla	size	
aýatlaryny	beýan	edýär.	
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90.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Takyk,	 arak	
(şerap),	 humar,	 dikilgi	 daşlar	 (butlar)	we	
pal	 (atylýan)	 oklar	 şeýtanyň	 pis-hapa	
işleridir.	 Bes,	 siz	 halas	 bolmagyňyz	 üçin	
ondan	daş	duruň!

91.	Şeýtan	arak	 (şerap)	we	humar	arkaly	
siziň	 araňyza	 duşmançylyk	 we	 kine	
salmak,	 siziň	 Allany	 ýatlamagyňyza	 we	
namaz	 (okamagyňyza)	 päsgel	 bermek	
isleýär.	Siz	(bu	zatlardan)	dändiňiz	dälmi	
eýsem?!

Düşündiriş:	 Sahabalardan	 Enes	 ibn	 Mälik	 şeýle	
rowaýat	edýär:	«Arak	haram	bolan	güni	men	Ebu	
Talhanyň	 öýünde	 şerap	 guýup	 otyrdym.	 Birden,	
şerabyň	haram	edilendigi	barada	aýatyň	inendigini	
habar	 berýän	 jarçynyň	 sesi	 eşidildi.	 Şondan	 soň	
şeraplar	 Medinäniň	 köçelerine	 döküldi.	 Ebu	
Talha	 bize:	 «Bar,	 git-de,	 bulary	 döküp	 gel!»	

diýip,	 şeraplaryň	hemmesini	köçä	dökmegimizi	 aýtdy.	
Bu	 höküm	 aragyň	 haramlygy	 baradaky	 gutarnykly	
hökümdir.	 Musulmanlaryň	 bu	 höküme	 amal	 etmegi	
parzdyr.	

92.	 Alla	 we	 pygambere	 tabyn	 boluň	 we	
(Allanyň	emirlerini	terk	etmekden)	heder	ediň!	
Eger	(tabyn	bolmakdan)	ýüz	öwürseňiz,	bilip	
goýuň,	 Biziň	 pygamberimiziň	 borjy	 (Biziň	
aýatlarymyzy)	diňe	size	äşgär	ýetirmekdir.	

93.	Iman	getirip,	ýagşy	işleri	edenlere	(Alladan)	
gorkup,	 iman	getirip,	ýagşy	işleri	etseler,	soň	
(Alladan)	gorkup,	 iman	getirseler,	 soň	(ýene-
de	 Alladan)	 gorkup,	 (ellerinden	 geldigiçe)	
gowy	 işleri	 etseler,	 (haram	 edilmezden	 öňki)	
dadan	zatlary	üçin	günä	ýokdur.	Alla	ýagşy	iş	
edýänleri	halaýandyr.	

Düşündiriş:	 Ibn	 Abbasdan	 rowaýat	 edilmegine	 görä,	
aragy	haram	edýän	aýat	inende,	käbir	adamlar:	«Bizden	
öňki	 arak	 içip,	 humar	 oýnanlaryň	 haly	 niçik	 bolarka»	
diýipdirler.	Şonda	Allatagala	arak	haram	bolmazdan	öň	
dünýäden	 öten	 adamlara	 günä	 ýokdugyny	 beýan	 edip	
ýokardaky	aýaty	inderipdir.	

94.	Eý,	iman	getirenler!	Alla	hiç	kimiň	görmeýän	
ýerinde	kimiň	Özünden	gorkýandygyny	bilmek	
üçin	 (yhramly	 wagtyňyz)	 sizi	 elleriňiziň	 we	
naýzalaryňyzyň	ýetip	duran	awyň	(üsti)	bilen	
synap	görer.	Kim	mundan	(gadagan	edilenden)	
soň	 (yhramly	 wagty)	 hetden	 aşsa,	 oňa	 jebir-
jepaly	azap	bardyr.	

95.	Eý,	iman	getirenler!	Siz	yhramly	wagtyňyz	
aw	 (haýwanlaryny)	 öldürmäň!	 Sizden	 kim	
ony	 (awy)	 bilkastlaýyn	 öldürse,	 onuň	 jezasy	
öldüren	 (maly)	 ýaly	 (öýde	 saklanýan	 mal	
sadaka	bermelidir).	Käbä	ýetiriljek	(iberiljek)	
ol	gurbanlyk	malynyň	(deregine	sadaka	beriljek	
malyň)	 nähili	 bolmalydygyny	 (kesgitlemek	
üçin)	siziň	araňyzdan	iki	sany	adyl	kişi	höküm	
bersin.	Ýa-da	(şol	malyň	bahasynyň)	öwezine	
misginlere	tagam	bermeli,	ýa-da	öz	etmişiniň	
jezasyny	 dadar	 ýaly,	 şoňa	 barabar	 agyz	
beklemelidir.	Alla	öten	zatlary	bagyşlar.	Kim	
(ýene-de	 aw	 gadagançylygyny)	 gaýtalaýsa,	
Alla	 ondan	 ar	 alar.	Alla	 ar	 almagy	 başarýan	
Gudraty	güýçlüdir.	
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96.	 Size	 we	 ýolagçylara	 peýda	 bolsun	
diýip,	 deňiz	 (jandarynyň)	 awy	 we	
ony	 iýmek	 size	 halal	 edildi.	 Yhramly	
wagtyňyzda	 gury	 ýer	 (haýwanlaryny)	
awlamak	 size	 haram	 edildi.	 (Kyýamat	
güni)	 huzuryna	 jemlenjek	 Allaňyzdan	
gorkuň!

97.	Alla	 Käbäni	 we	 haram	 aýy,	 sadaka	
iberilen	 (haj	 gurbanlygyny)	 we	 (olara	
dakylan)	 bellikleri	 ynsanlaryň	 (dini	 we	
dünýewi	 işlerini)	 ýöretmekleri	 üçin	
(sebäp	 edip)	 goýdy.	 Bular	 Allanyň	
asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	 zatlary	
bilýändigini	we	siziň	Allanyň	(siziň	üçin	
peýdaly	 ýa-da	 peýdasyz)	 hemme	 zady	
bilýändigini	bilmegiňiz	üçindir.	

98.	 Bilip	 goýuň,	 Allanyň	 azaby	
ýowuzdyr.	 Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.

99.	 Pygamberiň	 (wezipesi)	 diňe	 (dini)	
ýetirmekdir.	 Alla	 siziň	 äşgär	 we	 gizlin	
edýän	(ähli)	zatlaryňyzy	bilýändir.	

100.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Näpäk	
(haram)	zatlaryň	köplügi	seniň	göwnüňe	
ýarasa-da,	 näpäk	 (haram)	 zat	 bilen	 päk	
(halal)	zat	deň	bolmaz».	Eý,	akyl	eýeleri!	
Halas	bolmagyňyz	üçin	Alladan	gorkuň!

101.	Eý,	iman	getirenler!	Beýan	edilende	
göwnüňize	 ýaramajak	 (zatlar	 hakda)	
soramaň!	 Eger	 Kuran	 inderilýän	 wagty	
sorasaňyz,	size	(ýaramajak	zatlar)	beýan	
ediler.	Alla	olar	(beýan	etmedik	zatlary)	
üçin	 sizi	 bagyşlady	 (indi	 oňa	 gaýdyp	
gelmäň).	Alla	Bagyşlaýjydyr,	Halymdyr	
(howlugýan	däldir).	

102.	 Sizden	 öň	 hem	 bir	 kowum	 olar	
barada	 sorapdy.	 (Soraglaryna	 jogap	
gelenden)	 soň	 (bolsa),	 olar	 ony	 inkär	
etdiler.	

103.	Alla	bahiradan,	säibeden,	wasyladan	
we	hamydan	hiç	zat	 (emir)	eden	däldir.	
Ýöne	 kapyrlar	 (muny	 bize	 Alla	 emir	
etdi	 diýip)	 Allanyň	 (adyndan)	 ýalan	
toslaýarlar.	 Olaryň	 köpüsi	 (sada	 halk)	
muňa	(bu	ýalana)	akyl	ýetirip	bilmezler.	

Düşündiriş:	Yslamdan	öňki	nadanlyk	döwründäki	
araplaryň	 ynanç	 adatlaryna	 görä:	 Bahira	 –	 bäş	
gezek	botlan,	iň	soňkusy	hem	urkaçy	bolan	düýe.	
Onuň	 gulagyny	 dilip	 bellik	 edýärler,	 süýdüni	
bolsa	 butlara	 bagyşlaýarlar.	 Säibe	 –	 butlara	
bagyşlanan,	 süýdüni	 bolsa	 diňe	 ýolagçylaryň	
içmegi	dogry	bolan	düýe.	Wasyla	–	erkek	köşek	
botlamazdan	 yzly-yzyna	 iki	 gezek	 inen	 köşek	
botlan	düýe.	Ol	düýe	hem	butlara	bagyş	edilýän	
ekeni.	Hamy	–	özünden	on	köşek	alnandan	soň,	
butlara	 bagyş	 edilen	 düýe.	Ondan	 soň	 bu	 düýä	
hiç	hili	ýük	ýüklemek	bolmaýar	eken.	
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104.	Olara:	«Allanyň	inderenine	(Kurana)	
we	 pygamberň	 (sünnetine)	 geliň!»	
diýlende,	 olar:	 «Ata-babalarymyzdan	
gören	 zadymyz	 (ýolumyz)	 bize	
ýeterlikdir»	 diýerler.	 Eger	 olaryň	 ata-
babalary	(hak	dinden)	hiç	zady	bilmedik	
we	 dogry	 ýoly	 tapmadyk	 bolsalar	 hem	
(olaryň	ýolundan	gitjekmikäler)?!

105.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 özüňize	
serediň,	 (özüňizi	 günälerden	 saklaň)!	
Eger	 siz	 hak	 ýolda	 bolsaňyz,	 (ýoldan)	
azaşanlar	 size	 zyýan	 ýetirip	 bilmezler.	
Siziň	hemmäňiz	Alla	gaýdyp	bararsyňyz.	
Şonda	Ol	size	eden	işiňizi	habar	berer.	

106.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Eger	 siziň	
biriňize	 ölüm	 gelip	 ýetse,	 wesýet	
(etjek)	 wagtyňyz	 özüňizden	 iki	 adyl	

kişini	 (şaýat	 tutuň)!	Ýa-da	 ýer	 ýüzünde	
ýolagçy	 wagtyňyz	 size	 ölüm	 gelip	
ýetse,	 özüňizden	 bolmadyk	 iki	 kişi	
siziň	 araňyzda	 şaýatlyk	 etsin.	 Eger	 siz	
(olaryň	 adyllygy	 hakda)	 şek	 etseňiz,	 ol	
ikisini	 (ikindi)	 namazyndan	 soň	 saklaň	
we	 (olara):	 «Eger	 (şaýatlyk	 berilýän	
adam)	 ýakyn	 garyndaşymyz	 hem	
bolsa,	 Allanyň	 (şaýatlygynyň)	 deregine	
(ýalandan	 şaýat	 bolup)	 hiç	 bir	 peýdany	
(bähbidi)	 satyn	 almarys.	 Allanyň	 (emir	
eden)	 şaýatlygyny	 gizlemeris.	 (Eger	
şaýatlygymyzy	 gizläýsek)	 takyk,	 biz	
günäkärlerden	 bolarys»	 diýip,	 Allanyň	
(adyndan)	kasam	etdiriň!

107.	Eger	ol	ikisiniň	(soň	ýalandan	sözläp)	
günäkär	 bolandyklary	 ýüze	 çyksa,	 onda	
(hossarlar	 tarapyndan	 saýlanylmaga)	
hakly	 bolan	 (merhuma)	 iň	 ýakyn	
kişilerden	iki	adam	olaryň	(iki	şaýadyň)	
ýerine	geçsinler.	(Olar):	«Kasam	bolsun!	
Biziň	 şaýatlygymyz	 olaryň	 (ikisiniň)	
şaýatlygyndan	 has	 haklydyr.	 Biz	 (hiç	
kimiň	 hakyny	 iýip)	 hetden	 aşmadyk.	
Ýogsa	 takyk,	 biz	 zalymlardan	 bolarys»	
diýip,	Allanyň	(ady	bilen)	kasam	etsinler.	

108.	 Bu	 (hökümler)	 şaýatlygy	
talabalaýyk	 ýerine	 ýetirmeklerine	 ýa-da	
kasamlaryndan	soň	(eden)	kasamlarynyň	
inkär	 ediljekdigi	 (kasam	 hukugynyň	
merhumyň	 hossarlaryna	 beriljekdigi)	
üçin	 gorkmaklaryna	 ýakyn	 (mynasyp)	
bolan	(hökümlerdir).	Alladan	gorkuň	we	
(Onuň	hökümlerini)	diňläň!	Alla	(ýoldan	
çykan)	 pasyk	 kowumy	 dogry	 ýola	
gönükdirmez.	
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109.	 Alla	 (ähli)	 pygamberleri	 jemlejek	
(kyýamat)	gününde	olara:	«(Ymmatyňyz	
tarapyndan)	 näme	 jogap	 berildiňiz?»	
diýer.	 Olar:	 «Biz	 (Seniň	 ylmyň	
ýanynda)	hiç	zat	bilmeýäris.	Takyk,	Sen	
gaýypdakylary	gowy	bilýärsiň»	diýerler.

110.	 Alla	 (şol	 wagt)	 şeýle	 diýer:	 «Eý,	
Merýem	 ogly	 Isa!	 Saňa	 we	 seniň	
ejeňe	 (beren)	 nygmatymy	 ýatla!	 Men	
seni	 Mukaddes	 Ruh	 (Jebraýyl)	 bilen	
goldapdym.	(Sen)	ynsanlar	bilen	(heniz)	
sallançakda	 wagtyň	 hem,	 uly	 adam	
wagtyň	 hem	 gürleşipdiň.	 Men	 saňa	
kitaby	 (ýazmagy),	hikmeti,	Töwraty	we	
Injili	öwredipdim.	Sen	Meniň	rugsadym	
bilen	palçykdan	guşa	meňzeş	zat	ýasap,	
onuň	 içine	 üfleýärdiň.	 Ol	 hem	 Meniň	
rugsadym	 bilen	 (janly)	 guş	 bolýardy.	
Sen	 Meniň	 rugsadym	 bilen	 dogabitdi	
köri	 we	 pis	 açany	 sagaldýardyň.	
Meniň	 rugsadym	 bilen	 ölüleri	 (direldip	
mazarlaryndan)	 çykarýardyň.	 Men	
ysraýyl	 ogullarynyň	 (seni	 öldürmegine)	
päsgel	 bolupdym.	 Olara	 äşgär	 deliller	
getiren	wagtyň,	 olardan	 kapyr	 bolanlar,	
«Bu	(mugjyzalar)	aç-açan	jadygöýlikden	
başga	zat	däl»	diýipdiler.	

111.	 Men	 (Isanyň)	 hawarylaryna	
(şägirtlerine):	 «Maňa	 we	 pygamberime	
iman	 getiriň!»	 diýip	 wahyý	 (ylham)	

beripdim.	 Olar:	 «Biz	 iman	 getirdik	 we	
Sen	 biziň	 tabyn	 bolandygymyza	 şaýat	
bol»	diýipdiler.	

112.	Hawarylar:	«Eý,	Merýem	ogly	Isa!	
Seniň	 Perwerdigäriň	 bize	 asmandan	
(içi	 dürli-dümen	 tagamdan	 doly)	
supra	 (saçak)	 inderip	 başararmy?»	
diýenlerinde,	 ol	 (Isa):	 «Eger	 (hakyky)	
mömin	 bolsaňyz,	 Alladan	 gorkuň!»	
diýipdi.	

113.	 Olar	 (hawarylar):	 «Biz	 (diňe)	
ondan	 (supradan)	 iýip,	 ýüregimiziň	
rahatlanmagyny,	 seniň	 bize	 dogry	
aýdýanyňy	 (anyk)	 bilmegi	 we	 oňa	
(gözleri	bilen	gören)	şaýatlardan	bolmak	
isleýäris»	diýdiler.	
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114.	 (Olaryň	 bu	 haýyşyna)	 Merýem	
ogly	 Isa	 (dileg	 edip):	 «Eý,	 Allam!	
Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bize,	 biziň	
öňkülerimize	we	biziň	soňkularymyza	
bir	 baýram	 we	 Seniň	 (gudratyňa)	
bir	 alamat	 bolar	 ýaly,	 bize	 asmandan	
bir	 supra	 inder!	 Bize	 rysgal	 ber.	
(Çünki)	 Sen	 rysgal	 berýänleriň	 iň	
haýyrlysysyň»	diýdi.	

115.	 (Şonda)	 Alla:	 «Takyk,	 Men	
size	 ony	 (suprany)	 indererin.	 Emma	
(ondan)	 soň	 sizden	 kim	 (Meniň	 ähli	
zada	 güýjümiň	 ýetýändigini)	 inkär	
etse,	Men	oňa	älem-jahanda	hiç	kime	
bermedik	azabym	bilen	azap	bererin»	
diýdi.	

116.	 Alla:	 «Eý,	 Merýem	 ogly	 Isa!	

Ynsanlara:	 «Meni	 we	 ejemi	 Alladan	
gaýry	 özüňize	 hudaý	 ediniň»	 diýen	
senmi?»	 diýdi.	 Ol	 (Isa):	 «Seni	 tesbih	
edýärin	 (Sen	 ähli	 kemçiliklerden	
päksiň)!	Hakym	 (ygtyýarym)	 bolmadyk	
zady	 aýtmak	maňa	 gelişmez.	 Eger	men	
ony	 diýen	 bolsam,	 Sen	 ony	 (hökman)	
bilerdiň.	 (Çünki)	 Sen	meniň	 içimdäkini	
hem	 bilýärsiň.	 (Emma)	 men	 Seniň	
barlygyňdakyny	bilmeýärin.	Takyk,	Sen	
gaýypdakylary	doly	bilýänsiň!

117.	 Men	 olara	 diňe:	 «Meniň	
Perwerdigärim	we	siziň	Perwerdigäriňiz	
bolan	 Alla	 ybadat	 ediň!»	 diýip,	 Seniň	
maňa	(aýtmagymy)	emir	eden	zadyňdan	
başga	 (hiç)	 zat	 aýtmadym.	 Men	 olaryň	
arasynda	bolan	(ýaşan)	wagtym	olara	(ters	
sözleri	 aýtmazlary	 ýaly)	 şaýat	 boldum.	
Sen	 meni	 (asmana)	 galdyranyňdan	 soň	
bolsa,	 olara	 Sen	 gözegçilik	 etdiň.	 Sen	
hemme	zada	(doly)	şaýatsyň!

118.	 Eger	 olara	 azap	 berseň,	 takyk,	
olar	 Seniň	 bendeleriňdir.	 Eger	 olary	
bagyşlasaň,	 takyk,	 Sen	 Gudraty	
güýçlüsiň,	hikmet	eýesisiň!»	diýdi.	

119.	Alla:	 «Ine,	 bu	 (gün)	 dogruçyllaryň	
dogruçyllyklarynyň	 peýda	 berýän	
günüdir.	 Olar	 üçin	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	 jennetler	 bardyr.	 Olar	 ol	 ýerde	
ebedi	galarlar.	(Çünki)	Alla	olardan	razy	
bolandyr,	 olar	 hem	 Ondan	 (Alladan)	
razy	bolandyrlar.	Ine,	bu	uly	üstünlikdir»	
diýdi.	

120.	 Asmanlardaky,	 ýerdäki	 we	
olaryň	 içindäki	 (ähli)	 zadyň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	Allanyňkydyr.	Onuň	
(Allanyň)	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	
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6-njy	süre:		«Engam»	(«Öýdeçi	mallar»)	

«Engam»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	165	
aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 126-144-nji	 aýatlaryň	
arasynda	 alty	 gezek	 agzalýan	 düýe,	 sygyr,	 goýun	 we	
geçi	ýaly	öýdeçi	mallar	manysyny	aňladýan	«Engam»	
sözünden	gelip	çykýar.	Sürede	imanyň	esaslary,	ynanç-
ygtykat,	 wahyý,	 pygamberlik,	 ölümden	 soň	 direlmek	
we	edilen	amallara	görä	sylag	ýa-da	jeza	berilmek	ýaly	
meseleler	barada	aýdylyp	geçilýär.

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Ähli	 hamdy-senalar	 asmanlary	 we	 ýeri	
ýaradan,	 garaňkylygy	 we	 aýdyňlygy	 bar	
eden	Alla	 mahsusdyr.	 (Munça	 alamatlardan)	
soň	 kapyrlar	 (henizem	 butlary)	 özleriniň	
Perwerdigäri	bilen	deň	tutýarlar.	

2.	 Sizi	 palçykdan	 ýaradan,	 soň	 ajaly	 ýazgyt	
eden	 Oldur.	 (Kyýamat	 gün	 üçin)	 bellenilen	
wagt	Onuň	ýanyndadyr.	Soň	siz	(direljekdigiňiz	
hakda	henizem)	şübhe	edýärsiňiz!

3.	Ol	asmanlarda-da,	ýerde-de	(ybadata	laýyk)	
Alladyr.	 Ol	 siziň	 gizleýäniňizi-de,	 äşgär	
edýäniňizi-de	bilýändir.	Ol	siziň	(haýyrdan	we	
şerden)	gazanýan	zatlaryňyzy-da	bilýändir.

4.	Olar	özleriniň	Perwerdigäriniň	aýatlaryndan	
bir	aýat	gelse,	ondan	(hökman)	ýüz	öwürýärler.

5.	 Bes,	 olar	 özlerine	 hak	 gelende,	 ony	 ýalan	
hasaplap	 (ýaňsyladylar).	 Emma	 tiz	 wagtda	
olara	ýaňsylan	zatlarynyň	habarlary	geler.

6.	 Olar	 Biziň	 özlerinden	 öň	 ýer	 ýüzünde	
size	 bermedik	 mümkinçiliklerimizi	 beren,	
asmandan	olara	bol	edip	ýagyş	iberen,	derýalary	
(öýleriniň)	aşagyndan	akdyryp	goýan	ençeme	
nesilleri	ýok	edendigimizi	görmedilermi?!	Biz	
(soň)	 olary	 günäleri	 sebäpli,	 heläk	 etdik	 we	
olaryň	yzyndan	başga	nesil	ýaratdyk.

7.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 Biz	 saňa	 kagyza	
(ýazylan)	 bir	 kitap	 indersedik,	 olar	 (hem)	
ony	elleri	bilen	(tutup)	görsediler,	 (şonda-da)	
kapyrlar:	 «Bu	 äşgär	 jadygöýlikden	 başga	 zat	
däl»	diýerdiler.

Düşündiriş:	 Kurany	 Kerim	 pygamberimiz	
Muhammet	 aleýhissalama	 Jebraýyl	 perişdäniň	
üsti	 bilen	 inderilendir.	 Inderilen	 aýatlar	
kitap	 görnüşinde	 bolman,	 diňe	 okap	 berlip,	
pygamberimize	 öwredilip,	 ýat	 tutdurylypdyr.	
Kapyrlar	 bu	 gudratlary	 görüp,	 aýatlary	 eşitseler-
de,	bu	görnüş	wahyny	kabul	etmän,	onuň	ýazylan	
kitap	 görnüşinde	 gelmegini	 isläpdirler.	Allatagala	
bu	aýatda	Kurany	Kerimiň	olaryň	islän	görnüşinde	
inderilen	 ýagdaýynda	 hem	 kapyrlaryň	 ony	 inkär	
etjekdikleri	 barada	 aýdýar.	 Çünki	 öň	 Musa	
pygambere	Töwrat	ýazylan	görnüşinde	iberilse-de,	
kapyrlar	oňa	ynanmandyrlar.

8.	 Olar	 (kapyrlar):	 «Oňa	 (Muhammede)	
bir	 perişde	 inderilmeli	 (iberilmeli)	
dälmidi?!»	 diýdiler.	 Eger	Biz	 bir	 perişde	
inderen	(iberen)	bolsadyk,	(olar	hem	inkär	
etselerdi),	elbetde,	boljak	iş	bolardy	(olary	
heläk	 ederdik).	 Soň	 olara	 möhlet	 hem	
berilmezdi.
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9.	 Eger	 Biz	 (pygamber	 edip)	 bir	
perişdäni	(ibersedik),	hökman	ony	adam	
(görnüşinde)	 ibererdik.	 Olary	 özlerine	
düşen	şübhelerine	ýene-de	düşürerdik.
 
Düşündiriş:	Pygamber	ynsan	bolansoň,	oňa	«Sen	
hem	biziň	ýaly	bir	ynsansyň»	diýip,	ynanmaýan	
kapyrlar	perişdäni	ynsan	şeklinde	görseler	hem,	
oňa:	 «Biz	 seniň	 perişdedigiňi	 nireden	 bileli,	
sen	 hem	 biziň	 ýaly	 ynsansyň»	 diýip,	 onuň	
perişdedigine	 ynanmazdylar.	 Onuň	 getiren	 hak	
dinine	gulak	asmazdylar	we	pygamberligini	hem	
tassyk	etmezdiler.	

10.	Kasam	bolsun!	Senden	öňki	(geçen)	
pygamberler	 hem	ýaňsylandylar.	 Şonuň	
üçin	 hem	 ýaňsylaýan	 ol	 zatlary	 (azap)	
olardan	 ýaňsylaýanlaryň	 (özlerini)	
gurşap	aldy.	

11.	 (Eý,	Muhammet!)	 Sen	 (olara):	 «Siz	
ýer	ýüzüne	aýlanyň,	soň	(pygamberleri)	
ýalançy	 hasaplanlaryň	 soňunyň	 nähili	
bolandygyna	bir	serediň!»	diýip	aýt.	

12.	 Aýt:	 «Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	
zatlar	 kimiňki?»	 (Soň	 hem)	 «Elbetde,	
Allanyňkydyr!»	 diý.	 Ol	 (bendelerine)	
rahmet	 etmegi	 Öz	 barlygyna	 ýazdy	
(wezipe	 edindi).	Kasam	bolsun!	Ol	 sizi	
(amala	 aşjagyna)	 şek-şübhe	 bolmadyk	
kyýamat	 gününde	 bir	 ýere	 jemlär.	
Özlerini	 zyýana	 sokanlar,	 ine,	 olar	
ynanmazlar.	

13.	 Gijede	 we	 gündizde	 ýerleşen	 (ähli)	
zat	Onuňkydyr.	Ol	(ähli	zady)	eşidýändir,	
bilýändir.	

14.	 Sen	 (olara):	 «Men	 asmanlary	 we	
ýeri	 ýokdan	 bar	 eden,	 (ähli	 janly	 zada)	
iýdirýän	 (rysgal	 berýän,	 emma	 özi)	
iýdirilmeýän	 Alladan	 özgäni	 dost	
tutunarynmy?!»	 diýip	 aýt.	 (Soň	 ýene):	
«Maňa	Alla	 boýun	 bolýanlaryň	 ilkinjisi	
bolmagym	emir	 edildi	we	hergiz	 (Alla)	
şärik	goşýanlardan	bolma»	diýildi»	diýip	
aýt.	

15.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	(olara):	«Men	
Perwerdigärime	 asy	 bolsam,	 uly	 günüň	
(kyýamatyň)	 azabyndan	 gorkýaryn»	
diýip	aýt.	

16.	 Kim	 ol	 günde	 ondan	 (azapdan)	
sowulsa,	 bes,	 (Alla)	 oňa	 rehim	edendir.	
Bu	äşgär	üstünlikdir.	

17.	 Eger	 Alla	 saňa	 bir	 zyýan	 (bela)	
ýetirse,	 ony	Özünden	 başga	 açyjy	 (dep	
etjek)	ýokdur.	Eger	(Alla)	saňa	bir	peýda	
getirse,	 (bilip	 goýuň),	 Onuň	 ähli	 zada	
güýji	ýetýändir.	

18.	 Ol	 bendelerine	 (höküm	 etmekde)	
ähli	ygtyýara	we	güýje	eýedir.	Ol	hikmet	
eýesidir,	(ähli	zatdan)	habardardyr.	
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19.	Sen	(olara):	«Şaýatlyk	taýdan	iň	üstün	zat	
näme?»	 diý.	 (Soň)	 aýt:	 «Meniň	 bilen	 siziň	
araňyzda	Alla	şaýatdyr.	Bu	Kuran	maňa	size	
we	 ýetişip	 bilen	 hemmelere	 (ähli	 ynsanlara)	
duýdurmagym	 üçin	 iberildi.	 Siz	 hakykatdan	
hem	 Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	 hudaýlaryň	
barlygyna	 şaýatlyk	 edýärsiňizmi?!».	 (Soň	
ýene-de):	 «Men	 (muňa	 hiç	 hili)	 şaýatlyk	
etmerin!»	 diý.	 (Soň	 olara):	 «Ol	 ýeke-täk	
Hudaýdyr.	 Takyk,	 men	 siziň	 şärik	 goşýan	
zatlaryňyzdan	daşdyryn!»	diýip	aýt.	
Düşündiriş:	 Bir	 gün	 Mekgäniň	 kapyrlary	 pygamberimiz	
Muhammet	aleýhissalamyň	ýanyna	gelip:	«Eý,	Muhammet!	
Biz	 seniň	 pygamberligiňi	 tassyklaýan	 hiç	 kimi	 bilmeýäris.	
Sen	 hakda	 nasranylardan	 we	 ýahudylardan	 hem	 soradyk	
welin,	olaryň	aýtmagyna	görä,	öňki	kitaplarda	sen	barada	hiç	
hili	 zat	 aýdylmandyr.	 Sen	 bize	 öz	 pygamberligiňe	 şaýatlyk	
edýän	 birini	 görkez»	 diýipdirler.	 Şonda	 ýokardaky	 aýat	
inipdir.	

20.	 Biziň	 özlerine	 kitap	 berenlerimiz	
(ýahudylar	we	nasranylar)	ony	(Muhammedi)	
öz	 ogullaryny	 tanaýyşlary	 ýaly	 tanaýarlar.	
(Emma)	özlerine	zyýan	edenler,	ine,	olar	(oňa)	
iman	getirmezler.	
Düşündiriş:	 Ýokardaky	 aýat	 ýahudylaryň	 we	 nasranylaryň	
hezreti	 Muhammet	 aleýhissalamyň	 pygamberliginiň	
hakdygyny	 bilýändiklerini	 subut	 edýär.	 Olaryň	 mukaddes	
kitaplarynda	 pygamber	 aleýhissalamyň	 geljegini	 buşlaýan	
habarlar	 bardyr.	 Muny	 bilýän	 Abdylla	 ibn	 Salam	 atly	 bir	
ýahudy	alym:	«Men	Muhammedi	oglumy	tanaýşymdan	hem	
has	gowy	 tanaýaryn.	Onuň	pygamberliginiň	hakdygyna	hiç	
hili	 şek-şübhäm	ýok.	Emma	 çagam	barada	 nireden	 bileýin,	
belki,	 enesiniň	 maňa	 hyýanat	 eden	 bolmagy	 mümkin,	 oňa	
şübhäm	bolup	biler»	diýipdir.	

21.	 Alla	 ýalan	 ýöňkänlerden	 ýa-da	 Onuň	
aýatlaryny	 ýalan	 hasaplanlardan	 has	 zalym	
kim	bolup	biler?!	Takyk,	zalymlar	(azapdan)	
halas	bolmazlar.	

22.	Biz	ol	 (kyýamat)	güni	olaryň	hemmesini	
bir	ýere	jemläp,	(Alla)	şärik	goşanlara:	«Hany,	
(boş	 ýere	 Alla)	 şärik	 goşan	 hudaýlaryňyz	
nirede?!»	diýeris.	

23.	 Soň	 olaryň	 pitnesi	 (ahyrky	 netijeleri):	
«Perwerdigärimiz	Alla	kasam	bolsun!	Biz	Alla	
şärik	 goşanlardan	 bolmandyk»	 diýmekden	
başga	zat	bolmaz.	

24.	 Seret!	 Olar	 öz	 zyýanlaryna	 nähili	 ýalan	
sözlediler	 we	 olaryň	 (hudaý	 diýip)	 toslan	
zatlary	(nähili)	ýitip	gitdi.	

25.	Olaryň	arasynda	(Kuran	okaýan	mahalyň)	
seni	 diňleýänler	 hem	 bar.	 Biz	 oňa	 (Kurana)	
düşünmezler	ýaly,	olaryň	ýüreklerini	perdeläp,	
gulaklaryny	 agyrlaşdyrdyk	 (ker	 etdik).	 Olar	
eger	 her	 (dürli)	 alamatlary	 (mugjyzalary)	

görseler	 hem,	 oňa	 ynanmazlar.	 Hatda	
olar	 seniň	 ýanyňa	 gelenlerinde,	 seniň	
bilen	 jedelleşip:	 «Bu	 (Kuran)	 öňküleriň	
ertekilerinden	başga	(zat)	däldir»	diýerler.	
Düşündiriş:	Ibn	Abbasdan	rowaýat	edilmegine	görä,	Ebu	
Sufýan,	 Welid	 ibn	 Mugyra	 we	 Nadr	 ibn	 Hars	 dagylar	
pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalam	 Kuran	 okap	
otyrka	 gelip,	 diňlemäge	 durupdyrlar.	 Soň	 olar	 Nadra	
ýüzlenip:	«Muhammet	näme	diýýär?»	diýip	soranlarynda	
ol:	 «Öň	 meniň	 size	 dürli	 ertekileri	 aýdyp	 berşim	 ýaly,	
ol	 hem	 öten-geçenleriň	 hekaýalaryny	 aýdýar»	 diýipdir.	
Şonda	Allatagala	ýokardaky	aýaty	inderipdir.	

26.	 Olar	 (ynsanlary)	 ondan	 (Kurandan)	
sowýarlar	hem-de	özleri	ondan	daşlaşýarlar.	
Emma	 olar	 diňe	 özlerini	 heläk	 edýärler.	
(Ýöne)	olar	bu	(hakykaty)	duýmaýarlar.	

27.	 Sen	 olaryň	 oduň	 (dowzahyň)	
öňünde	 durup:	 «Käşgä	 biz	 ýene-de	 (bir	
gezek)	 dünýä	 gaýtarylyp	 getirilsedik,	
Perwerdigärimiziň	 aýatlaryny	 inkär	
etmesedik	 we	 möminlerden	 bolsadyk!»	
diýenlerini	bir	görsediň.



132

28.	 Ýok!	 (Olar	 muny)	 öňden	 bäri	
gizläp	 gelen	 (etmişleri)	 äşgär	 bolansoň	
(ýüzlerine	urlansoň)	aýdýarlar.	Eger	olar	
(dünýä	 täzeden)	 gaýtarylyp	 getirilseler-
de,	 hökman	 gadagan	 edilen	 zatlara	
(erbetliklere)	ýene-de	dönerdiler.	Takyk,	
olar	ýalançydyrlar.	

29.	Olar:	 «Biziň	 dünýä	 ýaşaýşymyzdan	
başga	 (ýaşaýyş	 ýokdur)!	 Biz	 gaýtadan	
direldilmeris!»	diýdiler.	

30.	Sen	(olary)	özleriniň	Perwerdigäriniň	
öňünde	duran	wagtlary	bir	görsediň!	(Alla	
olara):	«Bu	(direliş)	hakykat	däl	ekenmi?»	
diýende,	 (olar):	 «Perwerdigärimize	
kasam	 bolsun!	 Elbetde	 (bu	 hakykat	
eken)»	 diýerler.	 (Alla):	 «Ine,	 indi	 inkär	
edeniňiz	sebäpli,	azaby	dadyň!»	diýer.	

31.	 Alla	 gowuşmagy	 ýalan	 hasaplanlar,	
hakykatdan-da	 uly	 zyýan	 çekendirler.	
(Kyýamat)	 sagady	 olaryň	 üstlerinden	
duýdansyz	 inende,	 olar	 günä	 ýüklerini	
arkalaryna	 alyp:	 «Dünýäde	 (haýyrly	
işleri	etmekden)	yzda	galandygymyz	üçin	
haýp	 bize!»	 diýerler.	 Ägä	 boluň!	 Olaryň	
göterýän	zady	(ýükleri)	nähili	erbetdir!	

32.	 Bu	 dünýä	 ýaşaýşy	 diňe	 (az	 wagtlyk)	
oýundyr	 we	 güýmenjedir.	 Ahyret	 ýurdy	
bolsa	 (erbetliklerden)	 saklananlar	 üçin	
has	 haýyrlydyr.	 Siz	 (henizem)	 pikirlenjek	
dälmisiňiz?!

33.	 Biz	 olaryň	 aýdýan	 zatlarynyň	 seni	
gynandyrýandygyny,	elbetde,	(örän	gowy)	
bilýäris.	Takyk,	olar	seniň	(özüňi)	ýalançy	
hasaplamaýarlar,	 emma	 ol	 zalymlar	
Allanyň	aýatlaryny	inkär	edýärler.	

Düşündiriş:	 Rowaýat	 edilmegine	 görä,	 Haris	 ibn	
Amyr	 atly	 bir	 kuraýşly	 pygamberimiziň	 ýanyna	
gelip:	«Eý,	Muhammet!	Biz	seni	ýalançy	hasaplar	
ýaly	 şu	 wagta	 çenli	 ýalan	 sözläniňi	 eşitmedik.	
Ýöne	eger	saňa	uýsak,	bizi	bu	ýurdumyzdan	kowup	
çykararlar»	diýensoň,	bu	aýat	inipdir.	

34.	 Kasam	 bolsun!	 Senden	 öňki	
pygamberler	 hem	ýalançy	 hasaplandyrlar.	
Olar,	tä	özlerine	Biziň	kömegimiz	gelýänçä,	
inkär	 etmelere	we	 ezýetlere	 sabyr	 etdiler.	
Allanyň	 sözlerini	 üýtgedip	 biljek	 (hiç	
kim)	 ýokdur!	Kasam	bolsun!	Saňa	 (öňki)	
pygamberleriň	käbir	habarlary	(hem)	geldi.	

35.	 Eger	 olaryň	 ýüz	 öwürmekleri	 saňa	
agyr	 degýän	 bolsa,	 (sen	 hem	 sabyr	 edip	
bilmeseň),	 onda	 ýerden	 bir	 deşik	 açyp	
ýa-da	 asmana	 basgançak	 gurup,	 olara	
alamat	 (mugjyza)	 görkezmekçi	 bolsaň	
(görkez).	 Eger	Alla	 islesedi,	 olary	 dogry	
ýolda	 jemlärdi.	 Bes,	 sen	 (bisabyr	 bolup),	
hiç	 haçan	 (Allanyň	 hikmetini	 bilmeýän)	
nadanlardan	bolma!
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36.	Diňe	(kabul	etmek	üçin)	gulak	asanlar	
(bu	 çakylyga)	 jogap	 bererler.	 Ölüler	
(ýaly	 hiç	 zat	 eşitmeýän	 kapyrlary	 bolsa)	
Alla	 (soň)	 direlder.	 Soň	 olar	 Oňa	 gaýdyp	
getiriler.	
 
37.	 (Kapyrlar):	 «Oňa	 (Muhammede)	
Perwerdigärinden	bir	mugjyza	inderilsedi!»	
diýdiler.	 Sen	 (olara):	 «Takyk,	 Allanyň	
(olaryň	isleýişleri	ýaly)	mugjyza	indermäge	
güýji	 ýetýändir»	 diýip	 aýt.	 Emma	 olaryň	
köpüsi	 (mugjyza	 inensoň,	 inkär	 etseler,	
başlaryna	geljek	belany)	bilmeýärler.	

38.	Ýer	ýüzünde	 (ýöreýän)	her	bir	 jandar,	
asmanda	 iki	 ganatyny	 kakyp	 uçýan	 her	
bir	 guş	 hem	 edil	 siziň	 ýaly	 bir	 ymmatdyr	
(öz	 dünýäleri	 bardyr).	 Biz	 ol	 kitapda	
(Lowhy-mahfuzda)	ýazylman	galan	hiç	zat	
goýmadyk.	Soň	(hemmeler)	Perwerdigäriň	
huzuryna	jemlenerler.	
Düşündiriş:	 Lowhy-mahfuz	 –	 «Goralýan	 tagta»	
manysynda	 bolup,	 Alla	 tarapyndan	 ähli	 zatlaryň	
ýazgydy	ýazylan	Arşdaky	mukaddes	kitapdyr.	
 
39.	 Biziň	 aýatlarymyzy	 ýalan	 hasaplanlar	
tümlük	 içinde	 (galan)	 kerler	 we	 lallardyr.	
Alla	 islänini	 azaşdyrar,	 islänini-de	 dogry	
ýola	salar.	

40.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara)	 aýt:	
«Hany	maňa	aýdyň!	Eger-de	size	Allanyň	
azaby	gelse	ýa-da	(kyýamat)	sagady	gelip	
ýetse,	 Alladan	 özgäni	 çagyrarsyňyzmy?!	
Eger	 (butlaryňyz	size	kömek	berýändigini	
aýtmakda)	 dogruçyl	 bolsaňyz	 (çagyryň	
olary)!	

41.	Ýok!	(Tersine),	siz	(butlara	däl-de),	diňe	
Oňa	 (Alla)	 ýalbararsyňyz.	 Ol	 hem	 islese	
(halas	 bolmak	 üçin)	 çagyran	 zadyňyzy	
(belany)	 dep	 eder	 we	 siz	 (Alla)	 goşan	
şärikleriňizi	unudarsyňyz.	

42.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 sizden	 öňki	
ymmatlara	 hem	 ilçiler	 iberipdik.	
(Ilçilerimizi	 inkär	 edendikleri	 sebäpli,	
Bize)	 ýalbaryp	 ýakarmaklary	 üçin	 olary	

horluklar	 (mätäçlik)	we	 (hassalyk	 ýaly)	
kynçylyklar	bilen	jezalandyrdyk.	

43.	 Olar	 hiç	 bolmanda	 Biziň	 belamyz	
(azabymyz)	gelende	ýalbarsadylar.	(Olar	
şony	 hem	 etmediler).	 Sebäbi	 olaryň	
ýürekleri	 gatapdyr.	 Şeýtan	 hem	 olaryň	
edýän	(erbet)	işlerini	özlerine	gözel	edip	
görkezdi.	

44.	 Olar	 özlerine	 berlen	 öwütleri	
unudansoňlar,	 (olara	 iberen	
kynçylyklarymyzy	 aýryp)	 öňlerinde	
hemme	 zadyň	 (zowky-sapanyň	 we	
nygmatlaryň)	 gapylaryny	 açdyk.	 Olar	
özlerine	 berlen	 zatlar	 (ol	 nygmatlar)	
bilen	şat	bolan	wagtlary,	olary	duýdansyz	
tutduk.	 Olar	 (hem	 ähli	 haýyrlardan)	
umytlaryny	ýitirdiler.	
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45.	Şeýdip,	zulum	edýän	kowumyň	yzy	
(köki)	 kesildi.	 (Ähli)	 hamdy-senalar	
älemleriň	Perwerdigäri	Alla	mahsusdyr!

46.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Hany	aýdyň,	
eger	Alla	gulaklaryňyzy	(ker),	gözleriňizi	
(kör	 edip)	 alsa	we	 ýürekleriňize	möhür	
ursa,	 Alladan	 başga	 ony	 ýene	 gaýdyp	
berjek	 hudaý	 kimdir?	 Seret,	 Biz	 olara	
(Allanyň	 ýeke-täkligini	 subut	 edýän)	
aýatlary	 nähili	 beýän	 edýäris.	 Soň	 olar	
(bu	aýatlardan)	ýüz	öwürýärler».	

47.	 (Sen)	 aýt:	 «Siz	 (hany	 aýdyň),	
özüňizi	 gördüňizmi!	 Eger	 Allanyň	
azaby	 size	 duýdansyz	 ýa-da	 aç-açan	
gelse,	 zalymlardan	 heý	 başgasy	 heläk	
bolarmy?!».	

48.	 Biz	 pygamberleri	 diňe	 (möminleri	
jennet	 bilen)	 buşlaýjylar	 we	 (kapyrlara	
azap	 bilen)	 duýduryjylar	 edip	 iberýäris.	
Bes,	kim	iman	getirip,	özüni	düzetse,	olara	
gorky-howp	ýokdur	we	olar	gamgyn	hem	
bolmazlar.	

49.	Biziň	aýatlarymyzy	inkär	edenler	bolsa	
(Haka	 garşy	 gidip),	 ýoldan	 çykandyklary	
üçin	azaba	duçar	bolarlar.	

50.	 Sen	 (olara):	 «Men	 size:	 «Allanyň	
hazynalary	 meniň	 ýanymda»	 diýmeýärin,	
men	 gaýyby	 hem	 bilmeýärin.	 Men	 size:	
«Men	 bir	 perişdedirin»	 hem	 diýmeýärin.	
Men	 diňe	 (özüme)	 wahyý	 edilene	 tabyn	
bolýaryn»	 diý.	 (Soň	 ýene-de):	 «Heý,	 kör	
bilen	 görýän	 kişi	 deň	 bolarmy?!	Heý,	 siz	
pikir	etmeýärsiňizmi?»	diýip	aýt.	

Düşündiriş:	 Bir	 gezek	 kapyrlar	 pygamberimiz	
Muhammet	 aleýhissalamyň	 ýanyna	 gelip:	 «Eger	
seniň	 pygamberligiň	 hak	 bolsa,	 Perwerdigäriňden	
bize	 baýlyk	 dile»	 diýýärler.	 Şonda	 Allatagala	
bularyň	 pygamberiň	 elindäki	 zat	 däldigini	 we	
munuň	diňe	Allanyň	eradasyna	baglydygyny	habar	
berip,	bu	aýaty	inderipdir.	

51.	 Özleri	 üçin	 Ondan	 (Alladan)	 başga	
hiç	 bir	 dost	 we	 şepagatçy	 bolmadyk	
Perwerdigäriniň	huzurynda	 jemlenmekden	
howatyr	 edýänleri	 (kapyrlykdan	 we	 günä	
işleri	 etmekden)	 saklanmaklary	üçin	onuň	
(Kuranyň	emirleri)	bilen	gorkuz	(duýdur)!

52.	Onuň	(Allanyň)	didaryny	(razylygyny)	
isläp,	ertir-agşam	özleriniň	Perwerdigärine	
ýalbaryp	 (nyýaz	 edenleri	 ýanyňdan)	
kowma!	 Olaryň	 hasaplaryndan	
(etmişlerinden)	saňa	hiç	hili	(jogapkärçilik)	
ýokdur,	seniň	hasabyňdan	(eden	işleriňden)	
hem	 olara	 hiç	 hili	 (jogapkärçilik)	 ýokdur.	
Bes,	 olary	 (ýanyňdan)	 kowsaň,	 onda	 sen	
(özüňe)	zulum	edenlerden	bolarsyň.	

Düşündiriş:	 Mekgeli	 kapyrlar	 pygamberimiziň	
ýanyna	gelip:	«Eger	sen	ýanyňdaky	(Habbap,	Bilal,	
Ammar,	Suheýp	ýaly)	 garyplary	kowsaň,	 biz	 saňa	
tabyn	bolarys»	diýenlerinde,	bu	aýat	inipdir.	
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53.	 Şeýdip:	 «Biziň	 aramyzdan	Allanyň	
nygmat	 (iman)	 berenleri	 şularmy?!»	
diýmekleri	 üçin,	 Biz	 olaryň	 käbirini	
(baýlaryny)	 käbirleri	 (garyplar)	 bilen	
synag	 etdik.	 Eýsem,	 Alla	 (iman	 we	
Kuran	 nygmatynyň	 gadyryny	 bilip)	
şükür	edenleri	has	gowy	bilmeýärmi?!

54.	(Eý,	Muhammet!)	Biziň	aýatlarymyza	
iman	getirenler	seniň	ýanyňa	gelenlerinde	
(olara):	«Size	salamatlyk	bolsun!»	diýip	
aýt.	 Perwerdigäriňiz	 Özüniň	 barlygyna	
(şu)	rahmeti	ýazdy	(wada	berdi):	«Sizden	
kim	 bilmezlikden	 bir	 günä	 iş	 etse,	
ondan	soň	toba	etse	we	(özüni)	düzetse,	
takyk,	Ol	 (Alla)	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr».	

55.	Biz	şeýdip,	günäkärleriň	(kapyrlaryň)	
ýoly	 (möminleriňkiden)	 äşgär	 belli	
bolsun	diýip,	aýatlary	doly	beýan	edýäris.	

56.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Siziň	
Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	 çagyrýan	
(butlaryňyza)	 ybadat	 etmek	 maňa	
gadagan	 edildi».	 (Soň	 ýene-de)	 aýt:	
«Men	siziň	(ýanymdaky	garyp-gasarlary	
kowmak	we	butlara	ybadat	etmek	ýaly)	
islegleriňize	 uýmaryn.	 Ýogsa	 (eger	
şeýle	 etsem),	 men	 azaşyp,	 dogry	 ýola	
gönükdirilenlerden	bolmaryn».	

57.	Aýt:	«Men	Perwerdigärimden	(gelen)	
äşgär	delile	(daýanýaryn).	Siz	bolsa	ony	
ýalan	 hasapladyňyz.	 Siziň	 howlugýan	
(isleýän)	 zadyňyz	 (azabyňyz)	 meniň	
ýanymda	 (ygtyýarymda)	 däl.	 Höküm	
diňe	Allanyň	 (ygtyýaryndadyr).	Ol	diňe	
haky	 (dogryny)	 aýdýandyr.	 Ol	 (hak	
bilen	 nähaky)	 aýyl-saýyl	 edýänleriň	 iň	
haýyrlysydyr».	

58.	Aýt:	 «Eger	 siziň	 şol	 howlukmaçlyk	

bilen	isleýän	zadyňyz	(azabyňyz)	meniň	
ýanymda	 (ygtyýarymda)	 bolsady,	
meniň	 bilen	 siziň	 araňyzdaky	 (boljak)	
iş	 (bireýýäm)	 bolardy	 (siz	 heläk	
bolardyňyz).	 Alla	 zalymlary	 has	 gowy	
bilýändir».	

59.	 Gaýyp	 (älemiň)	 açarlary	 Onuň	
(Allanyň)	 ýanyndadyr.	 Olary	 (bir)	
Özünden	başga	hiç	kim	bilmez.	Ol	gury	
ýerdäki	 we	 deňizlerdäki	 (ähli	 zady)	
bilýändir.	Ol	ýere	gaçan	(her)	bir	ýapragy	
hem	bilýändir.	 (Ol)	ýeriň	 tümlüklerinde	
ýatan	bir	dänäni,	öl	bolsun,	gury	bolsun	
(tapawudy	ýok,	näme	bar	bolsa),	olaryň	
(hemmesini)	hökman	(bilýändir).	Olaryň	
hemmesi	 (Lowhy-mahfuzda)	 äşgär	
kitapda	(ýazylandyr).	
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60.	 Gijelerine	 janyňyzy	 alýanam	
(ukladýanam),	 gündizine	 näme	
edýändigiňizi	 bilýänem,	 bellenilen	
wagtyňyzyň	 (ömrüňiziň)	 dolmagy	
üçin	 onda	 (gündiz)	 sizi	 direldýänem	
(oýandyrýanam)	 Oldur.	 Siz	 (ölümden)	
soň	 (direlip),	 Oňa	 dolanyp	 bararsyňyz.	
Ol	siziň	eden	işleriňizi	size	(doly)	habar	
berer.	

61.	 Ol	 bendelerine	 (höküm	 etmekde)	
ähli	 ygtyýara	 we	 güýje	 eýedir.	 Ol	
size	 (amallaryňyzy	 ýazýan	 we	 sizi)	
goraýan	 perişdeleri	 iberýär.	 Eger	 siziň	
biriňize	 ölüm	 (pursaty)	 gelip	 ýetse,	
biziň	 ilçilerimiz	 (ölüm	 perişdelerimiz)	
onuň	 ruhuny	 (janyny)	 alarlar.	 Olar	
(özlerine	tabşyrylan	wezipede)	kemçilik	
goýbermezler	(hiç	kimiň	ajalyny	ýekeje	

salym	hem	gijä	goýmazlar).	

62.	 Soň	 (kyýamat	 güni)	 olar	 (ruhlary	
alnan	 bendeler)	 hakyky	 Hossarlaryna	
(Alla)	 gaýdyp	 getiriler.	 Ägä	 boluň!	
Höküm	 diňe	 Onuňkydyr	 we	 Ol	 hasap	
soraýanlaryň	iň	çakganydyr.	

63.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Siz	
(ýolagçylykda)	 ýeriň	 we	 deňziň	
tümlüklerine	 (kynçylyklaryna)	 düşüp:	
«Eger	 bizi	 mundan	 halas	 etse,	 hökman	
şükür	 edenlerden	 bolarys»	 diýip,	 Ony	
gizlin	we	äşgär	çagyrýan	mahalyňyz	sizi	
(Alladan	başga)	kim	halas	eder?!».

64.	Aýt:	«Sizi	ondan	we	her	dürli	gaýgy-
gamdan,	(elbetde,	diňe)	Alla	halas	eder.	
Soň	siz	ýene-de	(Alla)	şärik	goşarsyňyz».	

65.	Aýt:	«Onuň	(Allanyň)	siziň	üstüňizden	
(asmandan)	 ýa-da	 aýaklaryňyzyň	
aşagyndan	 (zeminden)	 azap	 ibermäge	
ýa-da	sizi	 topar-topar	edip	 (biri-biriňize	
zyýan	ýetirip),	ezýetleriňizi	biri-biriňize	
dadyrmaga	 güýji	 ýetýändir».	 Seret!	
Olar	 düşünsinler	 diýip,	 Biz	 (Allanyň	
gudratyny	 görkezýän)	 aýatlarymyzy	
nähili	beýan	edýäris.	

66.	 Seniň	 kowumyň,	 hak	 bolsa-da,	 ony	
(Kurany)	 ýalan	 hasaplady.	 Aýt:	 «Men	
size	wekil	(jogapkär)	däldirin.	

67.	 (Kuranda	 beýan	 edilen)	 her	 bir	
habaryň	 amala	 aşjak	 (belli	 bir)	 wagty	
bardyr.	 Siz	 tiz	 wagtda	 (bular	 amala	
aşanda	hakykaty)	bilersiňiz.	

68.	 Sen	 Biziň	 aýatlarymyz	 hakda	 (dil	
ýetirip)	 gümra	bolup	oturanlary	görseň,	
tä	 ondan	 başga	 gepe	 girişýänçäler	
olardan	 ýüz	 öwür!	 Eger	 şeýtan	 (muny	
saňa)	 unutdyrsa,	 ýadyňa	 düşen	 badyna,	
ol	zalymlar	topary	bilen	oturma!».	
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69.	 Takwa	 kişilere	 olaryň	 (kapyrlaryň)	
hasaby	 (edýän	 zatlary)	 üçin	 hiç	 zat	
(jogapkärçilik)	 ýokdur.	 Ýöne	 olaryň	
çekinmekleri	 üçin	 (musulmanlar	 olara	
Allanyň	 aýatlarynyň	 üstünden	 gülmeli	
däldigini)	ýatlatmalydyrlar.	

70.	 (Hormat	 goýmagyň	 deregine)	
dinlerini	 oýna	 we	 güýmenjä	 öwren	 we	
bu	 (pany)	 dünýä	 ýaşaýşyna	 aldanan	
kişileri	 terk	 et!	 Her	 kim	 eden	 etmişi	
(günäleri)	 sebäpli,	 özüni	 heläkçilige	
salmaz	ýaly,	sen	diňe	onuň	(Kuran)	bilen	
wagyz	 et!	 (Çünki)	 oňa	 Alladan	 başga	
dost-da,	şepagatçy-da	ýokdur.	Ol	(özüni	
azapdan	halas	etmek	üçin)	her	dürli	fidýe	
berse-de,	ol	fidýe	ondan	kabul	edilmez.	
Olar	(eden	etmişleri	sebäpli)	heläkçilige	
(azaba)	 sezewar	 bolanlardyr.	 Kapyr	
bolandyklary	üçin	olara	(dowzahda)	içer	
ýaly	 gaýnag	 suw	 we	 jebir-jepaly	 azap	
bardyr.	

71.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Biz	 indi	
Alladan	 başga	 bize	 hiç	 hili	 peýdasy	
bolmadyk	 ýa-da	 zyýan	 hem	 berip	
bilmeýän	zatlary	(butlary)	çagyralyňmy?!	
Alla	 bizi	 dogry	 ýola	 gönükdirenden	
soň,	 şeýtanlaryň	 azaşdyryp,	 çölde	
sergezdan	 bolup	 aýlandyrmak	 isleýän,	
ýoldaşlarynyň	bolsa,	«Biziň	(ýanymyza)	
gel!»	 diýip,	 dogry	 ýola	 çagyrýan	

aňkarylan	kişi	ýaly	ökjelerimiziň	üstünde	
(yslamdan)	 yzymyza	 (köphudaýlylyga)	
öwrüleliňmi?!».	(Ýene-de)	aýt:	«Allanyň	
gönükdiren	 ýoly	 hakyky	 dogry	 ýoldur.	
Bize	 älemleriň	 Perwerdigärine	 boýun	
bolmak	emir	edildi».	

72.	 (Bize):	 «Namazy	 berjaý	 ediň	 we	
Ondan	 (Alladan)	 gorkuň!»	 (diýip,	 emir	
edildi).	 Siziň	 (hemmämiziň	 soňky)	
jemlenjek	ýeriňiz	Onuň	huzurydyr.
 
73.	Ol	(Alla)	asmanlary	we	ýeri	hak	(we	
hikmet)	 bilen	 ýaradandyr.	 Ol	 hak	 sözi	
bolan	 «Bol!»	 diýen	 güni	 hemme	 zat	
(peýda)	bolar!	Sura	üflenjek	günde	mülk	
(hökmürowanlyk)	Onuňkydyr.	Ol	gizlin	
we	äşgär	(ähli	zady)	bilýändir.	Ol	hikmet	
eýesidir,	(ähli	zatdan)	habardardyr.	
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74.	 Bir	 wagtlar	 Ybraýym	 atasy	 Azere	
ýüzlenip:	 «Sen	 (käbir)	 butlary	 hudaý	
hasaplaýarsyňmy?!	 Takyk,	 men	 seni	
we	 seniň	 kowumyňy	 äşgär	 azaşmagyň	
içinde	görýärin»	diýipdi.

75.	Biz	şeýdip,	(Alla)	anyk	ynanýanlardan	
bolmagy	 üçin	 Ybraýyma	 (Allanyň)	
asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 melekutyny	
(hökümdarlygyny)	görkezendiris.

76.	 Ony	 (Ybraýymy)	 gije	 (tümlügi)	
örtende,	ol	bir	ýyldyz	görüp	(kowumyna	
ýüzlenip:	 «Siziň	 pikiriňize	 görä)	 bu	
meniň	 Perwerdigärim!»	 diýdi.	 Ol	
(ýyldyz)	 batansoň:	 «Men	 batýanlary	
(üýtgäp	duranlary)	halamaýaryn»	diýdi.

77.	 (Ybraýym)	 dogup	 gelýän	 Aýy	

görende:	 «(Siziň	 pikiriňize	 görä)	 bu	
meniň	 Perwerdigärim!»	 diýdi.	 Ol	 hem	
batansoň:	 «Eger	 Perwerdigärim	 maňa	
dogry	 ýoly	 görkezmese,	 men	 hökman	
azaşanlardan	bolaryn»	diýdi.	

78.	 (Soň)	 dogup	 gelýän	 Güni	 görende:	
«(Eger	 sizden	 sorasam)	 bu	 meniň	
Perwerdigärim,	(sebäbi)	bu	has	ulurak!»	
diýdi.	Ol	hem	ýaşansoň:	«Eý,	kowumym!	
Takyk,	 men	 siziň	 (Alla)	 şärik	 goşýan	
zatlaryňyzdan	daşdyryn.

79.	Takyk,	men	ýüzümi	hanyf	(hak	dinli)	
bolup,	asmanlary	we	ýeri	ýaradan	(Alla)	
öwürdim.	Men	(Alla)	şärik	goşýanlardan	
däldirin»	diýdi.

80.	 Kowumy	 onuň	 bilen	 dawalaşmaga	
başlady.	 Ol	 (olara):	 «Siz	 meni	 dogry	
ýola	gönükdiren	Allanyň	(birligi)	hakda	
meniň	 bilen	 jedel	 edýärsiňizmi?	 Men	
siziň	 Oňa	 şärik	 goşýan	 zatlaryňyzdan	
gorkmaýaryn.	 Perwerdigärim	 näme	
islese	 (şol	 hem	 bolar).	 Perwerdigärim	
ylmy	 bilen	 ähli	 zady	 gurşap	 alandyr.	
Heý,	pikir	etmeýärsiňizmi?

81.	 Siz	 Allanyň	 özüňize	 hiç	 bir	 delil	
indermedik	 zadyny	 (Oňa)	 şärik	
goşmakdan	gorkmaýarkaňyz,	men	nädip	
(hakykaty	 bilip	 durkam),	 siziň	 (Oňa)	
şärik	 goşýan	 zatlaryňyzdan	 gorkaýyn?	
Eger	 bilýän	 bolsaňyz,	 (hany	 aýdyň),	
bu	 iki	 toparyň	 haýsysy	 howpsuzlyga	
(azapdan	halas	bolmaga)	has	laýykdyr?»	
diýdi.	
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82.	 Iman	 getirip‚	 öz	 imanlaryna	 hiç	 hili	
zulum	(şäriklik)	gatyşdyrmadyklar‚	(ine),	
olar	 (howpdan)	 aman	 bolarlar	 we	 olar	
dogry	ýoldadyrlar.	

83.	Ine,	bular	Ybraýyma	kowumyna	garşy	
(durmak	üçin)	beren	(anyk)	delillerimizdir.	
Biz	islänimiziň	derejelerini	(mertebesini)	
artdyrarys.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	
hikmet	eýesidir,	(ähli	zady)	bilýändir.	

84.	 Biz	 oňa	 (Ybraýyma)	 Yshak	 bilen	
Ýakuby	 (perzent	 edip)	 berdik.	 Olaryň	
her	 haýsyny	 dogry	 ýola	 (pygamberlige)	
gönükdiripdik.	 Nuhy	 hem	 dogry	 ýola	
gönükdiripdik	 we	 onuň	 zürýadyndan	
Dawudy‚	 Süleýmany‚	 Eýýuby‚	 Ýusuby‚	
Musany	hem-de	Haruny	(hem)	dogry	ýola	
gönükdiripdik.	Biz	ýagşy	işleri	edýänleri,	
ine,	şeýdip	sylaglarys.	

85.	 Zekeriýýany‚	 Ýahýany‚	 Isany	 we	
Ylýasy	hem	 (dogry	ýola	gönükdiripdik).	
Olaryň	hemmesi-de	salyh	bendelerdendi.	

86.	 Ysmaýyly‚	 Elýesagy‚	 Ýunusy	 we	
Luty	 hem	 (dogry	 ýola	 gönükdiripdik).	
Olary	 (öz	 ýaşan	 döwürlerinde)	 älem-
jahana	(pygamberlik	berip)	üstün	etdik.	

87.	 Olaryň	 ata-babalaryndan‚	
zürýatlaryndan	 we	 doganlaryndan	
käbirlerini	 hem	 (töweregindäki	
ynsanlardan	 üstün	 edip)	 saýlap-seçdik	
hem-de	dogry	ýola	gönükdirdik.	

88.	Ine‚	bu	ýol	Allanyň	dogry	ýoludyr‚	oňa	
(bendelerinden)	islänini	gönükdirer.	Eger	
olar	(Alla)	şärik	goşsadylar,	(onda)	olaryň	
(ýeten	şol	derejelerine	garamazdan)	eden	
(ähli	ýagşy)	amallary	puç	bolardy.	

89.	Ine‚	olar	Biziň	özlerine	kitap‚	hikmet	
we	pygamberlik	beren	(bendelerimizdir).	
Eger	 olar	 (kapyrlar)	 bu	 (aýatlarymyzy)	
inkär	etseler,	onda	Biz	inkär	etmeýän	bir	
kowumy	(möminleri)	olara	(derek)	wekil	
edendiris	 (ýagny	 ylahy	 kitaplara	 tabyn	
boljak	möminler	hökman	bolar).	

90.	 Ine,	 olar	 Allanyň	 dogry	 ýola	
gönükdiren	 kişileridir.	 Sen	 hem	 olaryň	
ýoluna	 tabyn	 bol!	 (Eý,	 Muhammet!)	
Sen	 (olara):	 «Men	 muňa	 (pygamberlik	
wezipämi	size	ýetirendigim	üçin)	sizden	
hak	 (tölemegiňizi)	 soramaýaryn.	 Ol	
(Kuran)	 bütin	 älem-jahan	 üçin	 diňe	 bir	
öwütdir».	



140

91.	 (Ýahudylar)	 Alla	 (şanyna)	 laýyk	
derejede	hormat	goýmadylar.	Çünki	olar:	
«Alla	 hiç	 bir	 adama	 (pygambere)	 hiç	
zat	 (kitap)	 inderen	däldir»	diýdiler.	Sen	
(olara)	 aýt:	 «Onda	 Musanyň	 ynsanlara	
nur	 we	 dogry	 ýol	 hökmünde	 getiren	
kitabyny	(Töwraty)	kim	inderdi?!	Siz	ony	
(bölek)	 kagyzlar	 (görnüşinde)	 saklap‚	
(bähbidiňize	 ýaraýan	 käbir	 aýatlary)	
görkezip,	 (Muhammet	 hakdaky)	 köp	
aýatlary	 bolsa	 ýaşyrýarsyňyz.	 Size	 (bu	
Kuran	arkaly)	siziň	we	ata-babalaryňyzyň	
bilmeýän	 zatlary	 öwredilendir».	 Sen	
(olara):	 «(Bu	 Kurany)	 Alla	 (inderdi)»	
diýip	 aýt.	 Soň	 olary	 terk	 et!	 Çümen	
zatlarynyň	 (batyl	 batgalyklarynyň)	
içinde	oýnap	dursunlar.	

92.	Bu	(Kuran)	özünden	öňki	(kitaplary)	
tassyklaýan,	 şäherleriň	 enesi	 (merkezi)	
bolan	 (Mekge	 halkyny)	 we	 onuň	
daş-töweregindäkileri	 (azapdan)	
gorkuzmagyň	 üçin	 (saňa)	 inderen	
mübärek	 kitabymyzdyr.	 Ahyrete	
ynananlar	 oňa	 (Kurana)	 ynanarlar	 we	
olar	namazlaryny	berjaý	ederler.	

93.	Allanyň	(adyndan)	ýalan	toslaýandan	
ýa-da,	 özüne	 hiç	 hili	 wahyý	 gelmese-
de,	«Maňa-da	wahyý	geldi»	diýýänden,	
ýa-da:	«Allanyň	indereni	ýaly	(aýatlary)	
menem	indererin»	diýýänden	has	zalym	
kim	 bolup	 biler?	 (Eý,	 Muhammet!)	
Sen	 bu	 zalymlary	 jan	 çekişýän	 (soňky	
deminde)	 wagtlary	 (ajal)	 perişdeleriniň	
ellerini	 uzadyp,	 (olara):	 «Janlaryňyzy	
(ruhlaryňyzy)	 çykaryň!	 Siz	 bu	 gün	
Alla	 hakda	 hakykat	 bolmadyk	 (ýalan)	
zady	 aýdandygyňyz,	 Onuň	 aýatlaryny	
ulumsylyk	 (bilen	 inkär)	 edendigiňiz	
sebäpli,	 ryswa	 ediji	 azap	 bilen	
jezalandyrylarsyňyz»	 (diýenlerinde,	 ol	
kapyrlaryň	ýagdaýyny)	bir	görsediň!

Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 Museýlemetul-Kezzap	 we	
Eswed	Ansi	 ýaly	 käbir	 ýalançylaryň:	 «Bize-de	
wahyý	 gelýär»	 diýip,	 özlerini	 pygamber	 yglan	
edendikleri	üçin	inipdir.

94.	 Kasam	 bolsun!	 Sizi	 ilkibaşda	
(doglanyňyzda)	 ýaradyşymyz	 ýaly	
(ahyrete	 hem)	 Bize	 ýalňyz	 (başyňyza)	
gelersiňiz!	Siz	Biziň	beren	zatlarymyzy	
(dünýä	 malyny)	 arkalaryňyzyň	
yzynda	 goýup	 (gelersiňiz).	 Öz	
ýaradylyşyňyza	 (Alla)	 şärikler	 hasaplan	
şepagatçylaryňyzy	 siziň	 (ýanyňyzda)	
görmeýäris.	 Kasam	 bolsun!	 Siziň	 (olar	
bilen)	 araňyz	 üzülendir	 we	 (hudaý)	
hasaýplan	 zatlaryňyzyň	 (hemmesi)	
sizden	ýitirim	bolandyr.	
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95.	 Takyk,	 Alla	 dänäni	 (tohumy,	
agaç	 çykarmak	 üçin)	 şänikleri	 ýaryp	
(ösdürýändir).	 Ol	 ölüden	 dirini,	 diriden	
hem	 ölüni	 çykarýandyr.	 Ine‚	 (Ol)	 hem	
Alladyr.	 Bes,	 siz	 (imandan)	 nädip	
öwrülip	bilýärsiňiz?

96.	 (Ol)	 säheri	 (gije	 garaňkylygyndan)	
ýaryp	 çykarandyr.	 Ol	 gijäni	 dynç	 alyş,	
Güni	we	Aýy	hem	(wagtlaty	bilmek	üçin)	
hasap	(ölçeg)	etdi.	Bu	Gudraty	güýçli	we	
(ähli	 zady)	 bilýän	Allanyň	 ýazgydydyr	
(nyzamydyr).

97.	 Ol	 (Alla)	 ýeriň	 we	 deňziň	
tümlüklerinde	size	ýol	görkezmegi	üçin	
ýyldyzlary	 ýaradandyr.	 Biz	 (Allanyň	
gudraty	 hakda	 pikir	 edip)	 bilmek	
isleýänler	 üçin	 (Allanyň	 birliginiň)	
delillerini	giňişleýin	beýan	etdik.	

98.	 Ol	 (Alla)	 sizi	 bir	 jandan	 (Adam	
atadan)	 ýaradandyr.	 Soň	 (siziň	 üçin	
ata	 bilini)	 gonalga,	 (ene	 göwresini)	
hem	 amanat	 goralýan	 ýer	 (etdik).	 Biz	
düşünmek	 isleýänler	 üçin	 (Allanyň	
birliginiň)	 delillerini	 giňişleýin	 beýan	
etdik.	

99.	 Ol	 (Alla)	 asmandan	 suw	 (ygal)	
inderýändir.	 Bes,	 Biz	 ol	 (suw)	 bilen	
her	 dürli	 ösümlik	 çykardyk.	 Soň	
ol	 (ösümlikden)	 biri-biriniň	 üstüne	
çyrmaşan	 däneler	 ösdürip,	 (täze)	 gök	
(nahallary)	çykardyk.	Hurma	(agajynyň)	
şahalaryndan	 (bolsa	 aşak)	 sarkyp	 duran	
salkymlary,	üzüm	(agaçlaryny),	bir	bölegi	

meňzeş,	 bir	 bölegi	 meňzeş	 bolmadyk	
zeýtun	we	nar	 (agaçlaryny)	 çykarýarys.	
Olar	 miwe	 berip,	 (bişen)	 wagty	 olaryň	
miwesine	 nazar	 aýlaň!	 Takyk,	 bularda	
iman	getirenler	üçin	ybratlar	bardyr.	

100.	 Olar	 (kapyrlar)	 jynlary	 Alla	 şärik	
goşdular.	 (Aslynda),	 olary	 Ol	 (Alla)	
ýaradandyr.	 Olar	 nadanlyk	 bilen	
Oňa	 (Alla)	 ogullar	 we	 gyzlar	 (hem)	
ýöňkediler.	 Ol	 (Alla)	 olaryň	 aýdýan	
sypatlaryndan	päkdir	we	örän	beýikdir.	

101.	Ol	(Alla)	asmanlary	we	ýeri	ýokdan	
bar	 edijidir.	Eýsem,	Özüniň	ýanýoldaşy	
bolmasa,	nädip	Onuň	perzendi	bolsun?!	
Ol	ähli	zady	ýaradandyr	we	Ol	ähli	zady	
bilýändir.	
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102.	 Bu	 siziň	 Perwerdigäriňiz	Alladyr!	
Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
ýokdur.	 Ol	 ähli	 zadyň	 Ýaradyjysydyr.	
Siz	(diňe)	Oňa	ybadat	ediň!	Ol	ähli	zada	
wekildir	(eýedir).	

103.	 Gözler	 (bu	 dünýäde)	 Ony	 görüp	
bilmez.	Emma	Ol	ähli	gözleri	görýändir.	
Ol	 (ähli	 zadyň)	 inçe	 syrlaryny	 (hem)	
bilýändir,	(ähli	zatdan)	habardardyr.	

104.	 Takyk,	 size	 Perwerdigäriňizden	
düşünjeler	 (hakykatlar)	 gelendir.	
Kim	 (hakykaty)	 görse‚	 (bu)	 onuň	 öz	
bähbidinedir‚	 kim	 kör	 bolsa	 (görmese),	
ol	 (hem)	 onuň	 öz	 zyýanynadyr.	 (Aýt):	
«Men	siziň	üstüňize	gözegçi	däldirin».	

105.	 Ine,	 şeýdip	Biz	 (ahyrynda)	olaryň:	

«Sen	(bu	aýdýan	zatlaryňy)	gowy	(edip	
bir	 ýerden)	 ders	 alypsyň	 (öwrenipsiň)»	
diýmekleri	 üçin	 we	 ony	 (Kurany)	
bilmek	isleýänlere	düşündirmek	üçin	Biz	
aýatlary	şeýdip	dürli-dürli	beýan	edýäris.

106.	 Sen	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
özüňe	wahyý	edilene	 tabyn	bol!	Ondan	
başga	(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur.	Sen	
(Alla)	şärik	goşýanlardan	ýüz	öwür!

107.	Eger	Alla	islesedi,	olar	(Alla)	şärik	
goşmazdylar.	 Biz	 seni	 olaryň	 üstünde	
goragçy	 (gözegçi)	 edip	 goýmadyk.	 Sen	
olara	 (eden	 işlerine)	 wekil	 (jogapkär)	
hem	dälsiň!

108.	 Siz	 olaryň	 Alladan	 başga	 ybadat	
edýän	 hudaýlaryna	 sögmäň	 (dil	
ýetirmäň)!	 Ýogsa	 olar	 hem	 nadanlyk	
edip‚	 hetden	 aşyp,	 Alla	 sögerler	 (dil	
ýetirerler).	 Biz	 şeýdip,	 her	 ymmata	
öz	 eden	 işlerini	 ýagşy	 görkezdik.	 Soň	
olaryň	 gaýdyp	 barjak	 ýerleri	 özleriniň	
Perwerdigärine	 bolar.	 Ol	 hem	 olaryň	
eden	işlerini	özlerine	(doly)	habar	berer.	

109.	Olar	eger	özlerine	bir	mugjyza	gelse	
(görkezilse),	oňa	hökman	ynanjakdyklary	
barada	Allanyň	(adyndan)	çyndan	kasam	
etdiler.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara):	
«Mugjyzalary	diňe	Allanyň	ýanyndadyr	
(ygtyýaryndadyr)!»	 diýip	 aýt.	 Olara	
(islän)	 mugjyzalary	 gelse,	 olaryň	
ýene-de	 iman	 getirmejekdiklerini	 siz	
bilmeýärsiňizmi	eýsem?!

110.	 Ilkibaşda	 oňa	 (mugjyza)	
ynanmaýyşlary	 ýaly‚	 biz	 olaryň	
ýüreklerini	 (hakykaty	 duýmaz	 ýaly)	
we	 gözlerini	 (hem	 hakykaty	 görmez	
ýaly)	öwreris.	Biz	olary	aljyraňňy	edip,	
azgynlyklarynyň	 içinde	 (özbaşlaryna)	
goýarys.	
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111.	 Eger	 Biz	 olara	 (isleýişleri	 ýaly)	
perişdeleri	 (pygamber	 edip)	 indersedik,	
ölüler	hem	(direlip)	olar	bilen	gepleşsedi	
we	 hemme	 zady	 aç-açan	 öňlerinde	
jemlesedik,	şonda-da	Allanyň	isläninden	
başgalary	 (bir	 bahana	 tapyp)	 iman	
getirmezdiler.	 Ýöne	 olaryň	 köpüsi	
(iman	 getirmegiň	 Allanyň	 ygtyýaryna	
baglydygyna)	düşünmeýärler.	

112.	Ine,	şeýdip,	Biz	her	bir	pygambere	
ynsan	 we	 jyn	 şeýtanlaryny	 duşman	
etdik.	 Olar	 aldamak	 üçin	 biri-birlerine	
bezelen	 (ýalan)	 sözleri	 ýetirýärler.	Eger	
Perwerdigäriň	 islesedi‚	muny	 hem	 edip	
bilmezdiler.	Sen	olary	öz	toslan	ýalanlary	
bilen	ýalňyz	goý!

113.	 (Olar)	 ahyrete	 ynanmaýanlaryň	
ýürekleri	 oňa	 (bezelen	 ýalan	 sözlere)	
meýil	edip,	ondan	lezzet	almaklary	üçin	
hem-de	gazanýan	zatlaryny	 (günälerini)	
gazanmaga	(işlemäge)	dowam	etmekleri	
üçin	(bezelen	ýalan	sözleri	aýdýarlar)!	

114.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Men	
Alladan	 başga	 emin	 gözlärinmi?	 Size	
kitaby	 giňişleýin	 (beýan)	 edip	 inderen	
Oldur».	 Takyk,	 özlerine	 (öň)	 kitap	
berenlerimiz	 (ähli-kitabyň	 alymlary)	
hem	onuň	(Kuranyň)	seniň	Perwerdigäriň	
tarapyndan	 inderilendigini	 bilýändirler.	
Bes,	 sen	 (Kuranyň	 hakdygyna)	 şübhe	
edijilerden	bolma!	

115.	Seniň	Perwerdigäriň	sözi	dogrulyk	
we	adalat	taýdan	kämildir.	Onuň	sözlerini	
üýtgedip	biljek	(hiç	kim)	ýokdur.	Ol	(ähli	
zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

116.	 Eger	 sen	 ýerdäkileriň	 köpüsine	
tabyn	bolsaň‚	olar	seni	Allanyň	ýolundan	
azaşdyrarlar.	Olar	gümandan	başga	zada	
uýmazlar.	Olar	diňe	ýalan	sözlärler.	

117.	Takyk,	 seniň	Ol	 Perwerdigäriň	Öz	
ýolundan	 azaşany	 örän	 gowy	 bilýändir.	
Ol	 dogry	 ýoldakylary	 hem	 örän	 gowy	
bilýändir.	

118.	Eger	siz	Onuň	(Allanyň)	aýatlaryna	
ynanýan	 bolsaňyz‚	 (damagy	 çalnanda)	
Allanyň	ady	aýdylan	(mallaryň	etinden)	
iýiň!
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119.	 (Eýsem)	 siz	 näme	 üçin	 (damagy	
çalnanda)	 Allanyň	 ady	 aýdylan	
(mallaryň	 etlerinden)	 iýmeýärsiňiz?	 Ol	
(Alla)	 size	 çykgynsyz	 ýagdaýda	 galan	
wagtyňyzda	(bialaç	iýmäge	mejbur	bolan	
zatlaryňyzdan)	 başga	 size	 haram	 eden	
zatlaryny	 äşgär	 beýan	 edipdi.	 Takyk,	
(kapyrlaryň)	 köpüsi	 öz	 (nebisleriniň)	
isleglerine	 uýup,	 nadandyklary	 sebäpli,	
(halky)	 azaşdyrýarlar.	 Takyk,	 seniň	 Ol	
Perwerdigäriň	 hetden	 aşanlary	 örän	
gowy	bilýändir.

120.	Siz	günäniň	äşgärini-de‚	gizlinini-de	
taşlaň!	Çünki	günä	gazananlar,	gazanan	
ol	 zatlary	 (günäleri)	 sebäpli,	 hökman	
jeza	çekerler.	

121.	 (Damagy	 çalnanda)	 Allanyň	 ady	

aýdylmadyk	 (malyň)	 etinden	 iýmäň!	
Çünki	bu	(malyň	etini	iýmek)	pasyklykdyr	
(Allanyň	 ýolundan	 çykmakdyr).	 Takyk,	
şeýtanlar	 siziň	 bilen	 söweşmekleri	 üçin	
öz	ýoldaşlaryna	(al-hile	bilen	ters	zatlary)	
öwredýärler.	Eger	olara	boýun	bolsaňyz‚	
takyk,	 siz	hem	 (Alla)	 şärik	goşanlardan	
bolarsyňyz.	

122.	 Öli	 wagty	 direldip‚	 ynsanlaryň	
arasynda	gezmekleri	üçin	bir	nur	(iman)	
beren	 kişimiz,	 (heý-de)	 tümlüklerde	
galyp‚	 ondan	 çykyp	 bilmeýän	 kişi	 ýaly	
bolarmy?	 Ine,	 şeýdip,	 kapyrlara	 edýän	
işleri	ajaýyp	edilip	(görkezildi).	

123.	Şeýdip,	Biz	ähli	ýerlerde,	hilegärlik	
ederleri	ýaly,	özleriniň	uly	günäkärlerini	
baştutan	 belledik.	 Emma	 olar	 diňe	
özlerine	 hile	 edýärler	 (aldaýarlar)	 we	
muny	özleri	hem	aňmaýarlar.	

124.	 (Kapyrlar)	 özlerine	 bir	 aýat	
gelip	 ýetende:	 «Allanyň	 ilçilerine	
berlen	 (pygamberligiň)	 meňzeşi	 bize-
de	 berilýänçä,	 saňa	 hiç	 haçan	 iman	
getirmeris»	 diýdiler.	 Alla	 pygamberligi	
(kime)	nädip	berjekdigini	Özi	örän	gowy	
bilýändir.	 Edýän	 hileleri	 sebäpli,	 günä	
iş	edýänlere	Allanyň	ýanynda	 (kyýamat	
güni)	ýowuz	azap	gelip	deger.	
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125.	Alla	kimi	dogry	ýola	gönükdirmek	
islese‚	onuň	gursagyny	(kalbyny)	yslama	
açar.	 Kimi	 azaşdyrmak	 islese	 hem,	
onuň	 kynlyk	 bilen	 asmana	 çykmaga	
synanyşýan	 (kişiniň)	 ýagdaýy	 ýaly,	
gursagyny	 (kalbyny)	 daraldar.	 Ine‚	
şeýdip,	 Alla	 iman	 getirmeýänlere	
murdarlyk	(ryswalyk)	berer.	

126.	 Bu	 (yslam	 ýoly)	 Perwerdigäriň	
dogry	 ýoludyr.	 Biz	 pikirlenip	 (öwüt	
alýan)	 kişiler	 üçin	 aýatlarymyzy	 doly	
beýan	etdik.	

127.	 Özleriniň	 Perwerdigäriniň	
ýanyndaky	 salamatlyk	 ýurdy	 (jennet)	
olaryňkydyr.	 Eden	 (haýyrly)	 işleri	
sebäpli,	 Ol	 (Alla)	 olaryň	 dostudyr	
(hemaýatkäridir).	

128.	 (Alla)	 olaryň	 (ynsanlaryň	 we	
jynlaryň)	 hemmesini	 (huzurynda)	
jemlejek	 gününde	 (olara):	 «Eý‚	 jyn	
kowumy!	Ynsanlaryň	köpüsini	(özüňize	
tabyn)	 edindiňiz!»	 (diýer).	 Olaryň	
(jynlaryň)	 ynsanlardan	 (bolan)	 dostlary	
hem:	 «Eý‚	 Perwerdigärimiz!	 Biz,	
käbirimiz	olaryň	käbirinden	peýdalandyk	
we	 bize	 berlen	 wagtyň	 soňuna	 gelip	
ýetdik»	diýerler.	 (Onda	Alla):	 «Allanyň	
islän	wagty	geçýänçä,	siziň	içinde	ebedi	
galjak	ýeriňiz	dowzahdyr»	diýer.	Takyk,	
seniň	 Perwerdigäriň	 hikmet	 eýesidir,	
(ähli	zady)	bilýändir.	

129.	 Ine‚	 şeýdip,	 Biz	 gazanýan	 zatlary	
(günäleri)	 sebäpli,	 zalymlary	 biri-
birlerine	musallat	ederis.	

130.	 Eý‚	 jyn	 we	 ynsan	 kowumy!	
Araňyzdan	 size	 Meniň	 aýatlarymy	
düşündirýän	 we	 bu	 güne	
gowuşjakdygyňyzy	 (düşjekdigiňizi)	
duýduran	 pygamberler	 gelmedimi?	
Olar:	 «Biz	 (gelen	 pygamberleri	 inkär	
edip)	 özümize	 garşy	 (özümiz)	 şaýatlyk	

etdik»	 diýerler.	 (Hawa),	 dünýä	 ýaşaýşy	
olary	 aldapdy	 we	 olar	 özleriniň	 kapyr	
bolandyklaryna	 özlerine	 garşy	 özleri	
şaýatlyk	etdiler.	

131.	 Bu	 (görnüşde	 pygamberleriň	
iberilmegi)	 seniň	 Perwerdigäriň	 halky	
gapyl	 (ylahy	 emirden	 bihabar)	 bolan	
şäherleri	 (ülkeleri)	 nähak	 ýere	 heläk	
etmezligi	(üçindir).	

Düşündiriş:	 Allatagala	 ynsanlara	 pygamber	
ibermezden,	eden	ýalňyşlary	üçin	olardan	hasap	
soramaz,	 inkär	 etmekleri	 we	 günä	 işlemekleri	
sebäpli,	 olary	 jezalandyrmaz.	 Emma	 ynsanlar	
iberilen	pygamberleriň	emirlerine	gulak	asman‚	
öz	 isleglerine	 görä	 hereket	 etseler‚	 ahyretde	
azaba	duçar	bolarlar.
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132.	 Her	 kim	 eden	 işine	 görä	 (dürli)	
derejeleri	 gazanar.	 Seniň	 Perwerdigäriň	
olaryň	edýän	işlerinden	gapyl	däldir.	

133.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 Baýdyr	 (hiç	
zada	 mätäç	 däldir),	 rahmet	 eýesidir.	
Ol	 islese	 sizi	 ýok	 eder	 we	 sizi	 başga	
bir	 kowumyň	 zürýadyndan	 (neslinden)	
ýaradyşy	 ýaly‚	 sizden	 soň	 ýeriňize	
islänini	getirer.	

134.	Takyk,	size	wada	berlen	zat	hökman	
geler‚	siz	(Allanyň	etjek	işleriniň)	öňüni	
alyp	bilmersiňiz.	

135.	Sen	aýt:	«Eý‚	kowumym!	Siz	näme	
başarýan	 bolsaňyz	 ediň	 (aýamaň).	Men	
(hem	etjegimi)	ederin!	(Allanyň	görkezen	

hak	 ýolunda	 ýörärin).	 Siz	 dünýäniň	
(ajaýyp)	 soňunyň	 (netijesiniň)	 kimiňki	
boljakdygyny	 tiz	 (wagtda)	 bilersiňiz	
(göz	 ýetirersiňiz).	 Takyk,	 zalymlar	 (hiç	
haçan)	halas	bolmazlar.

136.	Olar	(butparazlar)	Allanyň	ýaradan	
ekinlerinden	 we	 mallaryndan	 (özleriçe)	
Oňa	 (Alla)	 bir	 paý	 kesgitlediler	 we	
özleriniň	(toslama)	düşünjelerine	eýerip:	
«Bu	 Allanyňky‚	 bu	 hem	 (hudaýlykda)	
şäriklerimiziňkidir	 (butlaryňkydyr)»	
diýdiler.	 Bes,	 olaryň	 şäriklerine	
(butlaryna)	 degişli	 bolan	 (paý)	 Alla	
(üçin	 niýetlenilen	 ýerlere	 sarp	 edilmek	
üçin)	 ýetmeýärdi	 (ulanylmaýardy).	
(Emma)	 Alla	 üçin	 (kesgitlenilen)	 paý	
şäriklerine	(butlaryna)	ýetýärdi	(olar	üçin	
ulanylýardy).	 Olaryň	 berýän	 hökümleri	
nähili	erbetdir!

Düşündiriş:	Butparazlar	Alla	we	özleriniň	butlary	
üçin	 ekin	 ekýärdiler.	Alla	 üçin	 ekenleri	 ýetişip‚	
hudaýlarynyň	adyna	ekenleri	bitmese‚	Alla	üçin	
ekenleriniň	bir	bölegini	hudaýlaryna	degişli	paýa	
goşup:	«Alla	hiç	zada	mätäç	bolmadyk	hudaýdyr.	
Bular	 bolsa	 mätäçdirler»	 diýerdiler.	 Tersine‚	
ýagny	 butlaryna	 degişli	 ekin	 ýetişip‚	Alla	 üçin	
ekilen	ekin	bitmese	welin‚	Allanyň	paýyna	hiç	zat	
goşman:	«Alla	hiç	zada	mätäç	däldir»	diýerdiler.	

137.	 Ine,	 şeýdip,	 ol	 şärikleri	 (butlary)	
şärik	 goşanlaryň	 köpüsine	 özleriniň	
(gyz)	perzentlerini	öldürmegi	gowy	 (iş)	
edip	görkezdi.	 (Bu	olaryň	perzentlerini)	
heläk	 etmekleri	 hem-de	 (Ybraýym	
pygamberden	 gelýän	 hak)	 dinlerini	
bulaşdyryp	 (bozmaklary)	 üçin	 (şeýle	
görkezildi).	Eger	Alla	islesedi,	olar	muny	
edip	 bilmezdiler.	 Bes,	 sen	 olary	 toslan	
ýalanlary	bilen	ýalňyz	goý!
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138.	 Olar	 (şol)	 batyl	 düşünjeleri	 bilen:	
«Bu	 (butlara	 niýetlenilen)	 mallar	
bilen	 ekinler	 gadagandyr.	 Olary	 biziň	
islänimizden	 başgasy	 iýip	 bilmez.	
Bular	 (üstüne)	 münmek	 haram	 bolan	
mallardyr»	 diýdiler.	 Käbir	 mallar	
barada	 hem	 («Muny	 Alla	 emir	 edýär»	
diýip),	 Oňa	 töhmet	 atyp,	 (mallaryň	
damaklaryny	 çalanlarynda)	 Allanyň	
adyny	aýtmaýarlar.	Olaryň	bu	töhmetleri	
sebäpli,	Alla	tiz	wagtda	olaryň	jezalaryny	
berer.	

139.	 Olar	 (ýene-de):	 «Bu	 (käbir)	
mallaryň	 göwresindäki	 (çagalary)	
diňe	 erkeklerimiz	 üçin	 (halaldyr),	
maşgalalarymyza	 bolsa	 haramdyr.	
Eger	 çaga	 öli	 (dogulsa)‚	 olar	 (erkekler	
we	 aýallar)	 munda	 (deň	 derejede)	
şärikdirler»	diýdiler.	Ol	(Alla)	olaryň	bu	
(halal,	haram	diýip)	ýalňyş	hökümleriniň	
jezasyny	 berer.	 Takyk,	 Ol	 hikmet	
eýesidir‚	ähli	zady	bilýändir.	

140.	Nadanlyk	we	düşünjesizlik	zerarly	
(akmaklyk	 bilen)	 çagalaryny	 öldürenler	
we	Allanyň	özlerine	nesip	eden	rysgalyny	
Alla	 töhmet	 atyp‚	 haram	 hasaplanlar‚	
takyk,	 (doly)	 zyýana	 uçradylar.	 Olar	
azaşdylar‚	dogry	ýoly-da	tapmadylar!

141.	 Dalbarly-dalbarsyz	 (üzüm)	

baglyklaryny,	miweleri	dürli-dürli	bolan	
hurmalary	 we	 beýleki	 ekinleri‚	 (reňki	
we	 tagamy)	 biri-birlerine	 meňzeş	 we	
meňzeş	bolmadyk	zeýtunlary	we	narlary	
(ýaradyp)	 ýetişdiren	 Oldur.	 Olar	 miwe	
beren	 wagty	 miwelerinden	 iýiň!	 Hasyl	
ýygnalan	wagty	 (hüşürini)	beriň‚	emma	
isrip	 etmäň!	 Takyk,	 Ol	 isrip	 edenleri	
halamaz.	

142.	Mallaryň	hem	(käbiri)	ýük	daşaýan‚	
(käbiriniň	 ýüňünden	 we	 çöpürinden	
geýim	 tikilip),	 düşek	 (dokalýan)	 edip	
(ýaratdy).	Allanyň	size	beren	rysgalyndan	
iýiň‚	 ýöne	 şeýtanyň	 ädimleriniň	
(yzyna)	 düşmäň!	 Takyk,	 ol	 siziň	 äşgär	
duşmanyňyzdyr.	
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143.	 (Alla)	 goýundan	 iki‚	 geçiden	 iki	
(edip)	 sekiz	 jübüt	 (mal	 ýaratdy).	 Sen	
(olara)	 aýt:	 «(Alla)	 iki	 erkegini	 haram	
etdimi	 ýa-da	 iki	 urkaçysyny?	Ýa-da	 iki	
urkaçy	 malyň	 göwresindäkileri	 haram	
etdimi?	Eger	dogruçyl	bolsaňyz‚	bilime	
(we	tejribä)	daýanyp	habar	beriň!».

Düşündiriş:	Yslamdan	 öňki	 nadanlyk	 döwrüniň	
araplary	käte	erkek‚	käte	urkaçy	haýwanlary‚	käte	
bularyň	köşeklerini,	gölelerini,	guzularyny	haram	
hasaplar	 ekenler.	 Kurany	 Kerimiň	 aýatlarynda	
sanalyp	 geçilen	 sekiz	 baş	 malyň	 halaldygyny	
bildirip‚	 olaryň	 bu	 hereketleriniň	 ýalňyşdygy	
görkezilýär.	 Bu	 ýerde	 aýdylmak	 islenilýän	 zat	
şudur:	hiç	kim,	öz	düşünjesine	görä,	haýsydyr	bir	
zady	haram	ýa-da	 halal	 edip	 bilmez.	Bu	hukuk	
diňe	Alla	degişlidir.	

144.	(Alla)	düýeden	iki‚	sygyrdan	(hem)	

iki	 jübüt	 (ýaratdy).	 Sen	 (olara)	 aýt:	
«(Alla)	 iki	 erkegini	haram	etdimi	ýa-da	
iki	urkaçysyny?	Ýa-da	iki	urkaçy	malyň	
göwresindäkileri	 haram	 etdimi?	 Ýa-da	
Alla	 size	 bu	 zatlary	 gadagan	 edýärkä,	
siz	 şaýady	 bolduňyzmy?!	 (Eýsem)	
nadanlyk	 edip,	 ynsanlary	 azaşdyrmak	
üçin	 toslan	 ýalanyny	 Allanyň	 adyndan	
aýdýandan	 has	 zalym	 kim	 bolup	 biler?	
Takyk,	 Alla	 ol	 zalym	 kowumy	 dogry	
ýola	gönükdirmez».	

145.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Maňa	
wahyý	 edilenleriň	 arasynda	 (Kuranda)	
bir	 kişiniň	 iýýän	 zatlarynyň	 arasynda	
läş‚	 damak	 gan,	 nejisdigine	 hiç	 şübhe	
bolmadyk	 doňuz	 eti	 ýa-da	 Alladan	
başgasynyň	 adyna	 damagy	 çalnan	
maldan	 başga	 haram	 edilen	 zat	
tapmaýaryn.	 Emma	 kim	 çäresiz	 galsa‚	
özgäniň	 hakyna	 el	 gatmazdan	 hem-de	
zerurlyk	 çägini	 geçmezden	 bulardan	
iýip	 biler».	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr».	

146.	 Biz	 ýahudylara	 (goýundan‚	
geçiden‚	 sygyrdan	 başga)	 ähli	 toýnakly	
mallary	(iýmegi)	haram	etdik.	Sygryň	we	
goýnuň	guýruklaryndaky	(ýaglaryny	we	
içýäglaryny	haram	etdik.	Ýöne)	içegelerde	
bolan	ýa-da	 süňklere	ýapyşan	 içýaglary	
(haram	 etmedik).	 Hetden	 aşandyklary	
üçin	olary	şeýdip	jezalandyrdyk.	Takyk,	
Biz	dogruçyldyrys.	

147.	Eger	olar	seni	ýalançy	hasaplasalar‚	
(olara):	 «Siziň	 Perwerdigäriňiziň	
merhemeti	 giňdir‚	 onuň	 azaby	 günäkär	
topardan	gaýtarylmaz»	diýip	aýt.	
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148.	 (Alla)	 şärik	 goşanlar:	 «Eger	 Alla	
islesedi‚	 bizem‚	 ata-babalarymyzam	
(Alla)	 şärik	 goşmazdyk.	 Hiç	 bir	
zady	 hem	 (öz-özümizden)	 haram	
etmezdik»	 diýerler.	 Olardan	 öňküler	
hem,	 tä	 Biziň	 azabymyzy	 dadýançalar,	
(pygamberlerini)	ýalançy	hasaplapdylar.	
Aýt:	 «Siziň	 ýanyňyzda	 (eliňizde)	 Bize	
(orta)	goýup	biljek	anyk	maglumatyňyz	
(belli	 bir	 deliliňiz)	 barmy?	 Siz	 diňe	
(ýalňyş)	 çaklama	 uýýarsyňyz	 hem-de	
diňe	ýalan	sözleýärsiňiz».	

149.	Aýt:	 «Iň	 anyk	 delil	Allanyňkydyr.	
Eger	Ol	islesedi,	elbetde,	siziň	hemmäňizi	
dogry	ýola	gönükdirerdi».	

150.	 Aýt:	 «Hany‚	 «Takyk,	 Alla	 şuny	
(ýokarda	 agzalan	 sekiz	 baş	 haýwany)	
haram	etdi»	diýip	 tassyklaýan	 şaýatlary	
getiriň!».	Eger	olar	(ýalan	ýere)	şaýatlyk	
etseler‚	sen	olar	bilen	bilelikde	şaýatlyk	

etme!	 Biziň	 aýatlarymyzy	 ýalan	
hasaplanlaryň,	 ahyrete	 ynanmaýanlaryň	
hem-de	 (butlaryny)	 özleriniň	
Perwerdigärine	deň	tutanlaryň	isleglerine	
uýma!

151.	 Aýt:	 «Geliň‚	 men	 size	
Perwerdigäriňiziň	 nämeleri	 haram	
edendigini	 okap	 bereýin:	 Oňa	 hiç	 zady	
şärik	 goşmaň‚	 ene-ata	 ýagşylyk	 ediň‚	
mätäçlik	 duýgusy	 (gorkusy)	 bilen	
çagalaryňyzy	öldürmäň.	Çünki	siziň	hem‚	
olaryň	 hem	 rysgalyny	 beren	 Bizdiris!	
Erbetlikleriň	 äşgärine-de‚	 gizlinine-
de	 golaýlaşmaň!	 Allanyň	 haram	 eden	
janyna	haksyz	ýere	kast	etmäň!	Ine‚	akyl	
ýetirersiňiz	 diýip‚	Alla	 size	 şulary	 emir	
edýär».
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152.	Kämillik	 ýaşyna	 ýetýänçä	 ýetimiň	
emlägini	iň	gowy	şekilde	goraň!	Ölçegi‚	
çekimi	 doly	 we	 dürs	 çekiň!	 Biz	 hiç	
kime	 güýjüniň	 ýetýäninden	 artygyny	
ýüklemeýäris.	 (Bir	 söz)	 sözläniňizde‚	
ol	 garyndaşyňyzam	 bolsa‚	 diňe	 dogry	
sözleri	(adalaty)	sözläň!	Alla	beren	ähti-
peýmanyňyza	wepaly	boluň!	Alla	bulary	
siziň	pikirlenmegiňiz	üçin	emir	etdi.

153.	 Takyk,	 bu	 (yslam)	 Meniň	 dogry	
ýolumdyr.	 Bes,	 siz	 (diňe)	 oňa	 uýuň,	
başga	 (ters)	 ýollara	 uýmaň,	 (ters	
ýollar)	 sizi	 (Allanyň	 ýolundan)	 daş	
düşürer.	Alla	bulary	 siziň	erbetliklerden	
saklanmagyňyz	üçin	emir	etdi	

154.	 Soň	 Biz	 ýagşy	 (amal)	 edenlere	
(nygmatymyzy)	 doly	 bermek,	 (dini	

taýdan)	 hemme	 zady	 giňişleýin	 beýan	
etmek	hem-de	dogry	ýola	gönükdrimek	
we	 rahmet	 edip,	 olaryň	 özleriniň	
Perwerdigärine	 gowuşjakdyklaryna	
ynanmaklary	 üçin	 Musa	 ol	 kitaby	
(Töwraty)	berdik.	

155.	Ine‚	bu	kitap	(Kuran)	Biziň	inderen	
mukaddes	 kitabymyzdyr.	 Bes,	 siz	 oňa	
tabyn	boluň!	Merhemet	edilmegiňiz	üçin	
(Kurana)	garşy	gitmekden	çekiniň!	

156.	 (Biz	 ol	 kitaby)	 siziň:	 «Bizden	 öň	
kitap	 diňe	 iki	 ymmata	 (ýahudylara	 we	
nasranylara)	 inderildi.	 Biz	 bolsa	 olaryň	
(bu	 kitaplary)	 okaýandyklaryndan	
bihabardyk»	 diýmezligiňiz	 üçin	
(inderdik).	

157.	 Ýa-da:	 «Eger	 bize-de	 kitap	
inderilsedi‚	 biz	 olardan	 has	 dogry	
ýolda	 bolardyk»	 diýmezligiňiz	 üçin	
(Kurany	 size	 inderdik).	 Bes,	 ine‚	 size	
hem	 Perwerdigäriňizden	 äşgär	 delil‚	
dogry	 ýol	 we	 rahmet	 gelendir.	Allanyň	
aýatlaryny	 ýalan	 hasaplap‚	 ynsanlaryň	
oňa	 ýönelmegine	 päsgel	 berýänden	
has	 zalym	 kim	 bolup	 biler?	 Biziň	
aýatlarymyzdan	 ýüz	 öwrenleri,	 bu	 ýüz	
öwrendikleri	 sebäpli,	 Biz	 olary	 örän	
elhenç	azap	bilen	jezalandyrarys.	
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158.	(Eýsem)	olar	(imana	gelmek	üçin),	
perişdeleriň	 gelmegine,	 ýa-da	 seniň	
Perwerdigäriň	 (azabynyň)	 gelmegine,	
ýa-da	 seniň	 Perwerdigäriň	 (kyýamat)	
alamatlarynyň	 käbiriniň	 gelmegine	
garaşýarlarmyka?	 Seniň	 Perwerdigäriň	
alamatlarynyň	 käbiriniň	 gelen	 güni	 öň	
iman	 getirmedik	 ýa-da	 iman	 getiren	
bolsa-da	 (sogaply	 işleri	 etmän),	 haýyr	
gazanmadyk	 kişilere	 (ol	 günki)	 imany	
(hiç	 hili)	 peýda	 bermez.	 Sen	 (olara):	
«Garaşyň‚	 biz	 hem	 garaşýarys»	 diýip	
aýt.	

159.	 Dinlerini	 (ýoýup),	 dürli	 toparlara	
(akymlara)	 bölünenler	 bilen	 seniň	 hiç	
hili	zadyň	(baglanyşygyň)	ýokdur.	Olara	
(jeza	bermek	işi	Alla	(galandyr).	Soň	Ol	
(Alla)	olaryň	eden	işlerini	özlerine	doly	
habar	berer.	

160.	 Kim	 (Allanyň	 ýanyna)	 haýyr	 iş	
bilen	 gelse‚	 oňa	 (eden	 işiniň)	 on	 essesi	
bardyr.	 Kim	 erbetlik	 bilen	 gelse‚	 diňe	
eden	erbetligine	barabar	jeza	görer.	Olara	
(hiç	hili)	nähaklyk	edilmez.	

161.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Takyk,	
meniň	 Perwerdigärim	meni	 dogry	 ýola,	
hanyf	bolan	(haka	ýönelen)	Ybraýymyň	
milletine	(dinine)	ýetirdi.	Ol	(Ybraýym)	
Alla	 şärik	 goşanlardan	 (hiç	 haçan)	
bolmandy».	

162.	Aýt:	«Takyk,	meniň	okan	namazym‚	
(haj	 we	 gurbanlyk	 ýaly)	 ybadatlarym‚	
ýaşaýşym‚	 ölümim	 älemleriň	
Perwerdigäri	bolan	Alla	üçindir.	

163.	 Onuň	 (hiç	 hili)	 şärigi	 ýokdur.	
Maňa	 diňe	 bu	 (yhlas)	 emir	 edildi.	 Oňa	
(bu	 ymmatdan)	 ilkinji	musulman	 bolan	
mendirin».	

164.	 Aýt:	 «Ol	 (Alla)	 hemme	 zadyň	

Perwerdigärikä,	 (eýsem)	 men	 Ondan	
başga	 Perwerdigär	 gözläýinmi?	 Her	
kimiň	gazan	zady	diňe	özüne	degişlidir.	
Hiç	 bir	 günäkär	 başga	 biriniň	 ýüküni	
(günäsini)	götermez	(çekmez).	Soňunda	
(hemmäňiz)	Perwerdigäriňiziň	huzuryna	
jemlenersiňiz.	Bes,	Ol	(Alla)	size	düşen	
çaprazlygyňyzy	(hakykatyny)	doly	habar	
berer.	

165.	 Sizi	 ýer	 ýüzünde	 halypalary	
(oruntutarlary)	 edip	 ýaradan,	 synag	
etmek	üçin	size	nygmat	berip‚	size	biri-
biriňizden	 üstün	 derejeler	 beren	 hem	
Oldur.	Takyk,	seniň	Perwerdigäriň	azaby	
tiz	 amala	 aşýandyr.	 Takyk,	 Ol	 (Alla)	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	
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7-nji	süre:	«Agraf»	(«Belent	diwar»)

«Agraf»	süresi	Mekgede	 inen	sürelerden	bolup,	
ol	 206	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 46-48-nji	
aýatlarynda	 ady	 agzalýan	 «Agraf»	 diýen	 ýer	
jennet	bilen	dowzahyň	arasynda	ýerleşen	belent	
bir	 diwar	 bolup,	 süre	 hem	 onuň	 ady	 bilen	
atlandyrylypdyr.	 Sürede	 Adam	 atadan	 başlap‚	
Nuh‚	 Hud‚	 Salyh‚	 Lut‚	 Şugaýyp‚	 Musa	 ýaly	
pygamberleriň	 hemmesiniň	 Allanyň	 birligini	
ykrar	 edýän	 dine	 uýandyklary	 we	 kyýamatda	
bolup	geçjek	wakalar	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elif‚	Läm‚	Mim‚	Sad.	

2.	 Bu	 seniň	 (ynsanlara	 Allanyň	
azabyny)	 duýdurmagyň	 we	 möminlere	
öwüt	 bermegiň	 üçin	 saňa	 inderilen	 bir	
kitapdyr.	 Sen	 halk	 bu	 kitaba	 ynanmaz	
öýdüp	darykma!	

3.	Perwerdigäriňizden	size	inderilen	Kurana	
tabyn	 boluň!	 Ondan	 başgasyny	 hossar	
tutunyp,	 onuň	 yzyna	 düşmäň!	 Ýöne	 siz	
nesihata	az	gulak	asýarsyňyz!

4.	 Biz	 näçe	 ülkeleriň	 (kowumlaryny)	 gije	
ýatyrkalar	 ýa-da	 gündiz	 dynç	 alýarkalar,	
olaryň	üstüne	belamyzy	iberip	heläk	etdik.	

Düşündiriş:	Allatagala	 Lut	 pygamberiň	 kowumyny	
gije‚	Şugaýyp	pygamberiň	kowumyny	bolsa	gündiz	
heläk	edipdir.	

5.	 Biziň	 azabymyz	 gelende,	 olaryň	
ýalbaryşlary:	 «Dogrudan-da,	 biz	 zalym	
kowum	 ekenik»	 diýmekden	 başga	 zat	
bolmady.	

6.	Bes,	Biz	özlerine	pygamber	iberilenlerden	
hasap	 sorarys.	 Iberilen	 ol	 ilçilerden	 hem	
hasap	sorarys.	

7.	Bes,	biz	olara	(dünýäde	eden	işleri	barada)	
Öz	ylmymyza	daýanyp	aýdyp	bereris.	Çünki	
Biz	hiç	wagt	gaýyp	(ýok)	bolmandyk	ahyry!

8.	 Ol	 gün	 (dünýäde	 edilen	 işleriň	 hasap	
terezisi	bilen)	ölçelmegi	hakykatdyr.	Onsoň	
kimiň	 ýagşylygy	 ýamanlygyndan	 agyr	
gelse‚	ine‚	olar	myradyna	ýeterler.	

9.	 Kimiň	 sogap	 ýüki	 ýeňil	 gelse‚	 olar,	
aýatlarymyzy	 inkär	 edendikleri	 sebäpli,	
özlerine	uly	zyýan	ýetirenlerdir.	

10.	 (Eý‚	 ynsanlar!)	 Biz	 sizi	 bu	 dünýä	
ýerleşdirip‚	 ol	 ýerde	 siziň	 üçin	 güzeran	
enjamlaryny	 ýaratdyk.	 Ýöne	 siz	 (şol	
nygmatlara)	az	şükür	edýärsiňiz!

11.	Sizi	Biz	ýaratdyk‚	soň	size	şekil	berdik	
we	perişdelere:	«Bes,	Adama	(hormat	üçin)	
sežde	 ediň!»	 diýip	 buýruk	 berdik.	 Olar	
sežde	etdiler.	Diňe	Iblis	sežde	etmekden	ýüz	
öwürdi.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 Adamyň	 birden	 däl-de‚	 belli	
bir	döwrüň	dowamynda	ýaradylandygyny	ýatladýar.	
Çünki	ilki	ynsanyň	ýaradyljak	maddasy	döredilipdir‚	
soň	 oňa	 ynsanyň	 şekili	 berlipdir‚	 ondan	 soň	
duýgularyna	 eýe	 bolup‚	Adam	 derejesine	 gelende‚	
perişdelere	oňa	boýun	bolmak	buýrulypdyr.	
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12.	(Alla)	ondan:	«Aýt	bakaly‚	saňa	emir	
etsem	 hem,	 sežde	 etmäge	 saňa	 näme	
päsgel	 berdi?»	 diýip	 (sorady.	 Iblis):	
«Men	 ondan	 has	 ýagşyrakdyryn.	Çünki	
Sen	 meni	 otdan,	 ony	 bolsa	 palçykdan	
ýaratdyň»	diýdi.	

13.	 (Alla):	 «Derrew	 ondan	 (jennetden)	
aşak	 in!	 Ol	 ýerde	 ulumsylyk	 etmek	
seniň	 hetdiň	 däldir.	 Derrew	 çyk‚	
sen	 (tekepbirligiň	 zerarly)	 har-zelil	
bolmalysyň»	diýdi.	

14.	 (Şeýtan:)	 «Maňa	 olaryň	 direldiljek	
(kyýamat)	 gününe	 çenli	 möhlet	
berermiň?»	diýdi.	

15.	 (Alla):	 «Takyk,	 saňa	 möhletem	
berdik!»	diýdi.	

16,	17.	(Şeýtan:)	«Bes‚	Sen	meni	(adam	
sebäpli)	azgynlyga	bagly	edendigiň	üçin‚	
menem	 (olary	 azdyrmak	 üçin)	 Seniň	
dogry	 ýoluň	 ugrunda	 (duzak	 gurup)	
oturaryn.	 Soň	 olaryň	 kä	 öňlerinden‚	
kä	 yzlaryndan‚	 kä	 saglaryndan‚	 kä	
çeplerinden	 bararyn	 we	 (olara	 was-
wasylyk	 berip	 azdyraryn).	 Sen	 olaryň	
köpüsiniň	 näşükürdigini	 görersiň!»	
diýdi.	

18.	 (Alla):	 «Ryswa	 bolup	 hem-de	
kowlan	 ýagdaýda	 ol	 ýerden	 çyk!	
Olardan	 (ynsanlardan)	kim	saňa	eýerse,	
(bilip	 goýsunlar)‚	 dowzahy	 siz	 bilen	
dolduraryn!

19.	 (Alla):	 «Eý,	Adam!	 Sen	we	 aýalyň	
mesgen	 tutup,	 jennete	 ýerleşiň‚	 islän	
ýeriňizden	 iýip-içiň!	 Ýöne	 şu	 agaja	
düýbünden	 golaýlaşmaň!	 (Eger	 şeýle	
etseňiz)	zalymlardan	bolarsyňyz!»	diýdi.	

20,	21.	Emma	şeýtan	olara	görünmeýän	
uýat	 ýerleriniň	 açylmagy	 üçin	 was-

wasylyk	berdi.	Olary:	«Perwerdigäriňiziň	
size	 bu	 agajyň	 miwesini	 gadagan	
etmeginiň	 ýeke-täk	 sebäbi	 siziň	
perişdelerden	 ýa-da	 ölümsiz	 ýaşaýşa	
gowşanlardan	 bolmagyňyzyň	 öňüni	
almakdyr»	 diýip	 ynandyrdy.	 Ol	 özüniň	
olara	diňe	nesihat	edýändigini	aýdyp	ant	
içdi.	

22.	 Şeýdip‚	 olary	 aldawa	 saldy.	 Olar		
agajyň	 miwelerini	 dadan	 badyna	 uýat	
ýerleriniň	 açylandygyny	 gördüler.	
Dessine,	 jennetiň	 ýapraklary	 bilen	
uýat	 ýerlerini	 örtmäge	 başladylar.	
Perwerdigäri	 bolsa	 olara	 ýüzlenip:	
«Eýsem,	 Men	 size	 şol	 agajy	 gadagan	
etmänmidim?	 Men	 şeýtanyň	 siziň	
baryp	 ýatan	 duşmanyňyzdygyny	
aýtmadymmy?»	diýdi.	



154

23.	 Olar:	 «Eý‚	 Perwerdigärimiz!	 Biz	
özümize	 jebir	 etdik.	 Eger	 Sen	 biziň	
günämizi	 bagyşlap‚	 bize	 merhemet	
etmeseň‚	 biz	 iň	 uly	 zyýana	 galarys»	
diýdiler.	

24,	 25.	 (Alla):	 «Biri-biriňize	 duşman	
bolup	 ýere	 iniň!	 Size	 dünýäde	 belli	
bir	 wagt	 ömür	 sürmäge	 mümkinçilik	
berýärin.	 Ol	 ýerde	 ýaşap‚	 ol	 ýerde-de	
ölersiňiz.	Ýene	ol	ýerde	direldilersiňiz»	
diýdi.	

26.	 «Eý‚	 Adam	 ogullary!	 Görüň‚	
size	 uýat	 ýeriňizi	 örter	 ýaly	 geýim‚	
bezener	 ýaly	 eşik	 ýaratdyk.	 Emma	
(hiç	 haçan	 unutmaň)	 iň	 ýagşy	 geýim	
takwalyk	 lybasydyr.	 Ine‚	 bular	Allanyň	
aýatlaryndandyr.	 (Bu	 zatlar)	 olaryň	
(ynsanlaryň	 pikirlenip)	 ybrat	 almaklary	

üçindir».

Düşündiriş:	 Eşikdenem	 has	 ähmiýetli	 bolan	
takwalyk	 we	 haýa-şerimdir.	 Örtülmesi	 zerur	
ýerleriň	 ýapylmagy	 namysy	 goramagyň	
ilkinji	 şertidir.	 Ýarym-ýalaňaçlyk	 öwner	
ýaly	 artykmaçlyk	 däl-de‚	 nadanlyk	 we	
medeniýetsizlikdir.	 Geçmişde	 nadanlyk	
döwrüniň	 adamlary‚	 aýaly-erkegi	 bilelikde,	
Käbäni	çuw	ýalaňaç	halda	togap	eder	ekenler	we	
muny	artykmaçlyk	hasaplar	ekenler.	Ýalaňaçlygy	
ýaýmak	şeýtanyň	ündewi	bilen	bagly	bolansoň‚	
Allatagala	 örtünmegiň	 we	 geýimiň	 ynsanyň	
maddy	 we	 ruhy	 taýdan	 bezegidigini‚	 şeýtana	
uýup,	uýat	ýerleriňi	açmaly	däldigini	ýatladýar.	

27.	 Eý‚	Adam	 ogullary!	 Şeýtanyň	 ene-
ataňyzyň	 uýat	 ýerlerini	 ýüze	 çykarmak	
üçin	eginlerindäki	 takwalyk	geýimlerini	
çykardyp‚	 jennetden	 daşlaşdyryşy	 ýaly,	
sizi-de	 bela	 duçar	 etmeginden	 seresap	
boluň!	 Çünki	 ol	 we	 onuň	 nökerleri	
siziň	 görünmeýän	 ýerleriňizden	 sizi	
görerler.	 Takyk‚	 Biz	 şeýtanlary	 iman	
getirmedikleriň	dostlary	etdik.	

28.	Olar	günä	iş	etseler:	«Atalarymyzyň	
däbi	 hem	 şeýledi‚	 elbetde‚	 muny	 bize	
Alla	 buýrandyr»	 diýdiler.	 Sen	 aýt:	
«Alla	erbetlikleri	(bozuklygy)	hiç	haçan	
emir	etmez.	Eýsem,	 siz	Allanyň	şanyna	
bilmeýän	zatlaryňyzy	aýdýarsyňyzmy?»	

29.	Aýt:	 «Perwerdigärim	 (her	 bir	 zatda	
dogry	 we)	 adalatly	 bolmagy	 emir	 etdi.	
Her	 seždäňizde‚	 her	 namaz	 wagtynda	
(ýa-da	 mekanynda)	 ýüzüňizi	 Onuň	
kyblasyna	 tarap	 öwrüň!	 Ybadatyňyzy	
yhlas	 bilen	 (diňe	 Onuň	 razyçylygy	
üçin)	 ýerine	 ýetirip‚	 Ony	 (Allany)	
çagyryň!	 (Alla	 ybadat	 ediň!)	 Çünki	
sizi	 başda	 Onuň	 ýaradyşy	 ýaly‚	 ýene-
de	 (kyýamatda	 sorag-jogap	 üçin	 Onuň	
huzuryna)	dolanyp	bararsyňyz.	

30.	Ol	 (ynsanlaryň)	 bir	 toparyny	 dogry	
ýola	 ýetirdi‚	 bir	 toparyny	 azgynlyga	
sezewar	 etdi.	Çünki	 olar	Alladan	 gaýry	
şeýtanlary	 özlerine	 dost	 edindiler	 hem-
de	özlerini	dogry	ýoldadyr	öýtdüler.	
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31.	 Eý‚	 Adam	 ogullary!	 Her	 (namaz	
wagty)	 metjide	 (gideniňizde)	 tämiz	
we	 gelşikli	 geýimleriňizi	 geýiň‚	 iýiň‚	
içiň,	ýöne	 isrip	etmäň!	Çünki	Alla	 isrip	
edýänleri	düýbünden	halamaz.	

Düşündiriş:	Uýat	ýerleriňi	örtmek,	hemişe	bolşy	
ýaly‚	 aýratyn-da	 namaz‚	 haj	 ýaly	 ybadatlarda	
parzdyr.	 Ýöne	 isrip	 etmezlik	 şerti	 bilen	 her	 bir	
musulmanyň	ybadat	wagty	 iň	gelşikli	we	 tämiz	
eşiklerini	 geýmesi	 sünnetdir.	 Köpçülik	 bilen	
bolsun‚	 metjitde	 oturlan	 wagty	 bolsun‚	 edepli‚	
salyhatly‚	 terbiýeli	 bolmak‚	 gelşikli	 geýinmek	
we	güler	ýüzli	bolmak	hemişe	zerurdyr.	Öňdäki	
aýatda	 gelen	 «ýüzüňi	 kybla	 öwürmeklik»	 emiri	
hem	şu	zatlary	aňladýar.	

32.	 Sen	 aýt:	 «Allanyň	 öz	 bendeleri	
üçin	 ýaradyp	 beren	 zynatyny‚	 päk	 (we	
lezzetli)	rysgallaryny	haram	etmäge	kim	
het	 edip	 biler?»	 Sen	 aýt:	 «Bu	 dünýäde	
iman	 getirmedikler	 şol	 nygmatlardan	
peýdalansa-da‚	 aslynda,	 olar	 iman	
getirenlere	 degişlidir.	 Kyýamat	 güni	
bolsa	 diňe	 möminler	 üçindir.	 Ine‚	 Biz	
pikir	edýänler	üçin	aýatlary	şeýle	beýan	
edýäris».	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 anyk	 görkezilişi	 ýaly,	
Alla	 dünýädäki	 bütin	 nygmatlary	 bendeleriniň	
ulanmagy	 üçin	 ýaradypdyr.	 Şükür	 etmek	
bilen	 birlikde‚	 halal	 çäklerde	 her	 nygmatdan	
peýdalanmak	mümkindir.	

33.	Sen	aýt:	«Perwerdigärim	hem	äşgär,	
hem	 gizlin	 ýagdaýdaky	 ähli	 bozuklygy	
haram	 edendir.	 Şeýle-de,	 barça	 günäni‚	
nähak	 ýere	 zulum	 etmegi,	 Allanyň	 hiç	
hili	delil	 ibermedik	her	bir	 zadyny	Alla	
şärik	goşmagyňyzy	hem-de	size	Allanyň	
şanyna	 bilmeýän	 zatlaryňyzy	 aýtmagy	
haram	etdi».	

34.	Her	ymmat	üçin	kesgitlenen	bir	wagt	
bardyr.	Şol	wagt	gutaranda,	olaryň	ömri	
ne	 sähel	 salym	uzaldylar,	ne-de	 sähelçe	
gysgaldylar.	

35.	 Eý‚	 Adam	 ogullary!	 Size	 Meniň	
aýatlarymy	 beýan	 edip,	 düşündirýän	
ilçilerim	gelende,	kim	(oňa	garşy	gitmän	
günälerden)	saklansa	we	özüni	düzetse‚	

ine,	 olara	 gorky-howp	 ýokdur	we	 olara	
gamgyn	hem	bolmazlar.	

36.	Aýatlarymyzy	ýalan	hasaplanlar	we	
olary	tekepbirlik	edip	kabul	etmeýänler‚	
ine,	şolar	dohzahydyrlar	hem-de	ol	ýerde	
ebedi	galarlar.	

37.	Alla	 ýalan	 ýöňkeýän	 ýa-da	Allanyň	
aýatlaryny	 ýalan	 hasaplan	 kişilerden	
has	 ýowuz	 zalym	 kim	 bolup	 biler?	
Kysmatdan	 nesibeleri	 näme	 bolsa‚	
şoňa	 hem	 ýeterler.	 Emma	 ilçilerimiz	
(ölüm	 perişdeleri)	 gelip‚	 janlaryny	 alan	
wagty:	«Hany,	ol	Alladan	başga	kömege	
çagyrýanlaryňyz?»	 diýenlerinde:	
«Olar	 bizden	 gaçyp‚	 gözden	 ýitdiler»	
diýerler.	 Şeýdip,	 öz	 garşylaryna	 kapyr	
bolandyklary	 hakda	 özleri	 şaýatlyk	
ederler.	



156

38.	(Alla):	«Hany‚	siz	özüňizden	öň	gelip-
geçen	 jyn	hem-de	ynsan	 toparlary	bilen	
birlikde	 oda	 (dowzaha)	 giriň	 bakaly!»	
diýer.	 Her	 bir	 ymmat	 ol	 ýere	 girende‚	
(dogry	 ýoldan	 azaşdyran)	 ýoldaşlaryna	
nälet	okarlar.	Şeýdip,	hemmesi	biri-biriniň	
yzyndan	gelip‚	ol	ýerde	jemlenenlerinde‚	
yzdakylar	 öňdäkileri	 görkezip:	 «Eý‚	
Perwerdigärimiz,	 ine‚	 şular	 bizi	 ýoldan	
çykardylar‚	 şonuň	 üçin	 olara	 iki	 esse	
dowzah	 azabyny	 çekdir!»	 diýerler.	 Ol	
bolsa:	«Her	haýsyňyza	iki	esse	azap	bar‚	
ýöne	siz	muny	bilmeýärsiňiz»	diýer.	

39.	Bu	gezek	öňdäkiler	hem	yzdakylara:	
«Gördüňizmi‚	siziň	bizden	tapawudyňyz	
bolmady.	Indi	sizem	öz	eden	etmişleriňiz	
üçin	azaby	dadyň!»	diýerler.	

40.	 Aýatlarymyzy	 ýalan	 hasaplanlara	
we	 men-menlikleri	 sebäpli,	 olara	 amal	
etmekden	 gaça	 duranlara	 asmanyň	
gapylary	 açylmaz	 hem-de	 iňňäniň	
gözünden	 düýe	 geçýänçä	 olar	 jennete	
girmezler.	 Ine‚	 günäli	 kapyrlary	 şeýle	
jezalandyrarys!

41.	 Olara	 ýanyp	 duran	 dowzahdan	
düşek,	 üstlerine	 alawlap	 duran	 otdan	
ýorgan	 berler.	 Ine‚	Biz	 zalymlary	 şeýle	
jezalandyrarys.	

42.	 Iman	 getirip‚	 salyh	 işleri	 edenler	
bolsa	 jenneti	 bolup‚	 ol	 ýerde	 ebedi	
galarlar.	Aslynda,	biz	hiç	kime	güýjüniň	
ýetmejek	ýüküni	ýüklemeýäris.	

43.	 Olar	 jennete	 girenlerinde‚	
kalbyndaky	 kine	 bilen	 baglanyşykly	
ähli	 zady	 sogrup	 aýrarys‚	 aşaklaryndan	
bolsa	 derýalar	 akar.	 Olar:	 «Bu	 jennete	
ýetiren	 Alla	 hamdy-sena	 bolsun!	 Eger	
Alla	bizi	dogry	ýola	ýetirmedik	bolsady‚	
biziň	 özümiz	 dogry	 ýoly	 tapmazdyk.	
Perwerdigärimiziň	 ilçileriniň	 hakykaty	
bildirendikleri	 ýene-de	 bir	 gezek	 aýan	
boldy»	 diýerler	 we	 olary:	 «Ine‚	 eden	
ýagşylyklaryňyzyň	 öwezine	 öňüňizde	
duran	 şu	 ajaýyp	 jennete	 mirasdar	
edildiňiz‚	geliň‚	geçiň!»	diýip	çagyrarlar.	
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44,	 45.	 Jennetiler	 dowzahylara:	 «Biz‚	
Perwerdigärimiziň	 bize	 wadasynyň	
hakykatdygyny	 gördük‚	 sizem	
Perwerdigäriňiziň	size	wada	berenleriniň	
hakykatdygyny	 gördüňizmi?»	 diýen	
wagtlary‚	 olar:	 «Hawa!»	 diýip	 jogap	
bererler.	 Olaryň	 arasyna	 goýlan	 jarçy:	
«Zalymlara	 Allanyň	 näleti	 bolsun‚	
olar	 ynsanlary	 Allanyň	 ýolundan	
daşlaşdyrýardylar‚	 ony	 egri	 görkezmek	
isleýärdiler	 hem-de	 ahyreti	 inkär	
edýärdiler»	diýip	jar	çeker.	

46.	 Olaryň	 (jennetiler	 bilen	
dowzahylaryň)	 arasynda	 bir	 perde	
(bardyr).	 Agrafyň	 («Belent	 diwaryň»)	
üstünde-de	olaryň	her	haýsyny	keşbinden	
tanaýan	kişiler	bolar.	Olar	(Agrafdakylar)	
jennete	 girmegi	 arzuw	 edip‚	 garaşýan	
jennetilere:	 «Size	 salam	 bolsun!»	 diýip	
seslenerler.	

47.	Gözleri	dowzahylara	tarap	öwrülende,	
olar:	 «Eý,	 Perwerdigärimiz‚	 bizi	 bu	
zalymlar	bilen	bile	goýma!»	diýerler.	

48,	 49.	 Agrafdakylar	 keşplerinden	
tanan	 käbir	 kişilerine	 ýüzlenip:	 «Size	
ýygnan	 baýlyklaryňyzyňam‚	 köp	 sanly	
tarapdarlaryňyzam‚	gedemligiňizem,	hiç	
haýsy	 peýda	 bermedi!»	 diýerler.	 (Soň	
jennetileri	 görkezip):	 «Takyk,	 siziň:	
«Alla	 bulary	 hiç	 haçan	 merhemetine	
miýesser	 etmez»	 diýip‚	 kasam	 eden	
(kemsiden)	 kişileriňiz	 bular	 dälmidi?	
(Ine‚	 olaryň	 nähili	 beýik	 mertebä	
ýetendiklerini	 indi	 gördüňiz	 dälmi?»	
diýerler	we	ol	jennetilere	öwrülip:	«Baş	
üstüne),	giriň	 jennete!	Size	gorky-howp	

ýokdur,	 siz	 gamgyn	 hem	bolmarsyňyz»	
diýerler.	

50.	 Dowzahylar	 jennetilere	 (ýüzlenip):	
«Suwuňyzdan‚	Allanyň	 size	 nesip	 eden	
nygmatlaryňyzdan	bize-de	azrak	iberiň!»	
diýip	ýalbararlar.	Olar	(jennetiler)	bolsa:	
«Takyk,	 Alla	 bulary	 kapyrlara	 haram	
edendir	(gadagandyr)»	diýerler.	

51.	Ol	 kapyrlar	 dinlerini	 oýun‚	 şagalaň	
hasapladylar	 we	 dünýä	 ýaşaýşyna	
aldandylar.	 Olar	 bu	 günlere	 gelip	
ýetjekdiklerini	 unudandyklary	 we	
aýatlarymyzy	 bilip	 durka	 inkär	
edendikleri	 sebäpli,	 bu	 gün	 Biz	 hem	
olary	 unudarys	 hem-de	 özbaşlaryna	
(hossarsyz)	goýarys.	
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52.	Takyk‚	Biz	olara	möminler	üçin	ýol	
görkeziji	we	rahmet	bolan,	ylym	esasynda	
beýan	edilen	kitabymyzy	getirdik.

53.	 Ýöne	 olar:	 «Kitapda	 özlerine	 wada	
berlen	 jezanyň	 gelmegine	 garaşýarlar.	
Onuň	 beren	 ajaýyp	 habarlarynyň	
dogrulygy	 tassyk	 bolanda‚	 öň	 (oňa	
garşy	 çykyp)‚	 ony	 unudanlar:	 «Takyk,	
Perwerdigärimiziň	 ilçileri	 bize	 dogry	
habarlary	getiripdirler.	Indi	bu	taýda	bize	
hossar	çykjak	tapylarmyka?	Ýa-da	eden	
erbet	işlerimiziň	ýerine	ýagşy	işleri	edip	
biler	ýaly	öňki	ýaşaýşymyza	dolanmaga	
mümkinçilik	bolarmy?»	diýerler.	Takyk,	
olar	 özlerini	 zyýana	 sezewar	 etdiler.	
Edinen	ýalan	hudaýlaryndan	bolsa,	netije	
bolmady.	

54.	Perwerdigäriňiz	Alla	asmanlary	we	ýeri	
alty	 günde	 ýaratdy‚	 soň	 (özüne	 mahsus	
görmüşde)	Arşa	istiwa	etdi	(hökmürowanlyk	
bilen	 älemi	 dolandyrdy).	 Ol	 gije	 bilen	
gündizi	örtýär,	olar	(ikisi)	biri-biriniň	yzynda	
üznüksiz	 hereketdedirler.	 Gün‚	 Aý	 we	
ähli	 ýyldyzlar	 hemişe	 Onuň	 buýrugy	 bilen	
hereket	 edýärler.	Şuny	berk	biliň‚	ýaratmak	
hem‚	emir	etmek	hem	diňe	Oňa	mahsusdyr.	
Ol	 älemleriň	Perwerdigäri	 bolan	Alla	nähili	
beýikdir.	

Düşündiriş:	 «Istiwa»	 sözüniň	 manysy	 beýgelmek‚	
ornaşmak,	 ýerleşmek	 diýmekdir.	 «Arş»	 diýlip	 hem	
hökümdarlaryň	 oturýan	 tagtyna	 diýilýär.	 Ilki	 döwür	
yslam	 alymlary	 şeýle	 manysy	 çylşyrymly	 aýatlara	
düşündiriş	 bermezden,	 olary	 bolşy	 ýaly	 kabul	
edipdirler.	 Olar	 Allanyň	 eliniň‚	 ýüzüniň	 barlygyny	
ykrar	 etseler-de,	 olaryň	 ynsanlaryňky	 ýaly	 däldigini	
tassyklapdyrlar.	 Soňky	 döwrüň	 alymlary	 bolsa	 sada	
halkyň	 bu	 hili	 aýatlarda	 Allany	 janly	 barlyklara	
meňzetmek	ýaly	ýalňyşmaklarynyň	öňüni	almak	üçin	
olary	akyla	 laýyklykda	düşündiripdirler.	Mysal	üçin:	
«Alla	Arşa	istiwa	etdi»	diýilmegini	«Alla		hökümdarlyk	
bilen	 älemi	 dolandyrdy»‚	 «Allanyň	 eli»	 diýilmegini	
bolsa	«Onuň	gudraty»	diýip	düşündiripdirler.	

55.	 Perwerdigäriňize	 çyndan	 ýalbaryp‚	
içiňizden	 dileg	 ediň!	 Dogrudan	 hem,	 Ol	
hetden	aşanlary	halamaz.	

Düşündiriş:	 Belent	 ses	 bilen	 doga-dileg	 etmek‚	
makul	bolmadyk	(meselem	pygamberlik	ýaly)	zatlary	
dilemek	 ýa-da	 günä	 bolan	 zatlary	 islemek‚	 dileg-
dogany	 uzaltmak	 «dileg-dogada	 hetden	 aşmaklyk»	
hasaplanylýar.	

56.	 (Allanyň	 dini	 bilen)	 ýer	 ýüzi	 abat	
edilensoň,	 (dinsizlik	 ýoluna	 girip)	 ýer	
ýüzünde	bozgaklyk	etmäň!	Hem	gorky‚	hem-
de	umyt	bilen	Oňa	ýalbaryň!	Takyk,	Allanyň	
rahmeti	ýagşy	kişilere	(has)	ýakyndyr.	

57.	Rahmet	hazynasy	bolan	ygalyň	öňünden	
buşlukçy	 hökmünde	 ýeli	 ugradýan	 hem	
Allanyň	hut	Özüdir.	Soň	agyr	bulutlary	olaryň	
arkalaryna	 ýükläp‚	 gurap	 ýatan	 ülkelere	
ýetireris.	 Ol	 ýere	 ýagyş	 inderip‚	 dürli-dürli	
miweleri	 gögerderis.	 Ine‚	 ölüleri-de	 şeýle	
direlderis.	 Bu	 zatlar	 siziň	 ybrat	 almagyňyz	
üçindir.	
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58.	Topragy	mes	ajaýyp	diýaryň	ekinleri	
Perwerdigäriniň	 rugsady	 bilen	 ýaşyl	
öwsüp	 çykar.	 Gurpsuz	 bolan	 topragyň	
ekinleri	 bolsa	 bitmez‚	 bitse-de,	 az	
we	 peýdasyz	 ekinler	 biter.	 Ine‚	 şükür	
edýänler	üçin	Biz	aýatlary	şeýdip	beýan	
edýäris.	

59.	 Biz	 Nuhy	 öz	 kowumyna	 ilçi	
(pygamber)	 edip	 iberdik.	 Ol:	 «Eý‚	
kowumym!	 Diňe	 Alla	 ybadat	 ediň!	
Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
ýokdur.	Men	siziň	beýik	günüň	azabyna	
duçar	bolmagyňyzdan	gorkýaryn»	diýdi.	

60.	 Halkynyň	 kethudalary:	 «Biz	 seniň	
äşgär	azaşandygyňyzy	görýäris»	diýdiler.	

61,	 62,	 63.	 Nuh:	 «Eý,	 kowumym!	
Men	 düýbünden	 azaşan	 däldirin‚	 men	
älemleriň	 Perwerdigäri	 tarapyndan	 size	
gelen	 ilçidirin.	 Size	 Perwerdigärimiň	
aýdanlaryny	 ýetirýärin‚	 size	 öwüt	
berýärin	 hem-de	 Alla	 tarapyndan	
gelen	 wahyý	 saýasynda	 siziň	 bilmejek	
zatlaryňyzy	 bilýärin.	 (Eýsem)	 siz	
erbetliklerden	 goranyp‚	 Allanyň	
merhemetine	ýetmegiňiz	üçin	araňyzdan	
sizi	habardar	etjek	bir	adamyň	üsti	bilen	
Perwerdigäriňizden	size	zikiriň	(kitabyň)	
gelmegine	geň	galýarsyňyzmy?»	diýdi.	

64.	 (Şonda)	 olar	 Nuhy	 ýalançy	
hasapladylar.	 Biz	 bolsa	 ony	 we	
ýanynda	 bolanlary	 gämide	 halas	 etdik‚	
aýatlarymyzy	 ýalan	 hasaplanlary	 bolsa	
suwa	 gark	 etdik.	 Çünki	 olar	 (hakykaty	
görmek	ukybyny	ýitiren)	kör	kişilerdi.	

65.	 Ad	 halkyna-da	 doganlary	 Hudy	
ilçi	 edip	 ugratdyk.	 Ol:	 «Eý‚	 meniň	
kowumym!	Diňe	Alla	ybadat	ediň!	Ondan	
başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur!	
Eýsem‚	 siz	 (Oňa	 garşy	 çykmakdan)	
gorkmaýarsyňyzmy?»	diýdi.	

66.	 Kowumyň	 kapyr	 kethudalary:	 «Biz	
seniň	 nadanlygyňy	 görýäris	 we	 seni	
ýalançy	hasap	edýäris»	diýdiler.	

67.	 Hud:	 «Eý‚	 kowumym!	 Men	 nadan	
däldirin.	Men	diňe	älemleriň	Perwerdigäri	
tarapyndan	size	iberilen	ilçidirin!

68.	 Men	 size	 Perwerdigärimiň	
buýruklaryny	 ýetirýärin	 we	 size	 öwüt-
nesihat	berýän	ynamdar	ynsandyryn.	
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69.	 Sizi	 (üstüňizden	 inip	 biljek	
kynçylyklar	 hakynda)	 habardar	
etmek	 üçin,	 siziň	 araňyzdan	 birine	
Perwerdigäriňiz	 tarapyndan	 (ahyret	
azaby	barada)	bir	ýatlatmanyň	gelmegine	
geň	 galýarsyňyzmy?	 Ýadyňyza	 salyň‚	
Ol	Nuh	kowumyndan	soň	hökümdarlygy	
size	getirdi	we	sizi	beden	taýdan	güýçli	
(kuwwatly)	 ýaratdy.	 Allanyň	 beren	
nygmatlaryny	 ýatlaň!	 (Şeýtseňiz),	 siz	
üstünlik	gazanarsyňyz»	diýdi.	

70.	 Olar:	 «Sen	 bize	 ata-babalarymyzyň	
ybadat	eden	zatlaryny	terk	edip,	diňe	Alla	
ybadat	 edeliň	 diýmek	 üçin	 geldiňmi?	
Eger	aýdýanyň	dogry	bolsa‚	hany‚	bize	
beren	şol	wadaňy	(bela-beterleriňi)	getir‚	
göreli!»	diýdiler.	

71.	Hud:	 «Indi	 size	 Perwerdigäriňizden	
gazabyň	 we	 bela-beteriň	 injegi	 äşgär	
boldy.	Siz	özüňiziň	we	ata-babalaryňyzyň	
(hudaý	 diýip)	 toslap	 tapan‚	 aslynda,	
Alla	tarapyndan	hiç	hili	delili	bolmadyk	
birnäçe	 boş	 atlar	 hakynda	 meniň	 bilen	
jedelleşýärsiňizmi?!	Şeýle	bolsa‚	serediň	
(azabyň	 gelşine)!	Men	 hem	 Siziň	 bilen	
birlikde	oňa	garaşjak»	diýdi.	

72.	 Biz	 hem	 ony	 we	 oňa	 ynananlary	
ýalkadyk	we	 halas	 etdik‚	 aýatlarymyzy	
ýalan	 hasaplap‚	 iman	 getirmedikleri	
bolsa	ýok	etdik.	

73.	Semud	halkyna-da	öz	doganlaryndan	
bolan	 Salyhy	 ugrtadyk.	 Ol:	 «Eý‚	
kowumym!	Diňe	Alla	ybadat	ediň‚	Ondan	
başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	
Ine‚	size	Perwerdigäriňizden	äşgär	delil	
geldi‚	 size	 (mugjyza	 hökmünde	 gelen)	
şol	 delil	Allanyň	 şu	 düýesidir.	 Ony	 öz	
erkine	 goýberiň‚	 Allanyň	 mülkünde	
otlasyn‚	 oňa	 şikes	 ýetirmäň‚	 ýogsa	 ejir	
berýän	 elhenç	 azap	 siziň	 ýakaňyzdan	
ýapyşar»	diýdi.	

Düşündiriş:	 Semud	 kowumy	 ad	 kowumyndan	
soň	Arabystanda	 iň	 köp	 ýaýran	 halk	 bolupdyr.	
Gadymy	 arap	 şygyrlarynda-da‚	 köne	 taryhçy	
we	 geografiýaçy	 alymlarynyň	 işlerinde-
de	 semud	 halky	 barada	 aýdylypdyr.	 Bu	
kowum	 demirgazyk-günbatar	 Arabystanda‚	
Hyjr	 sebitinde	 oturypdyr.	 Paýtagtlary	 häzir	
Medaýyn	 Salih	 ady	 bile	 bilinýär.	 Bu	 halkyň	
dag	belentliklerini	oýup	ýasan	daş	öýleri	häzire	
çenli	saklanyp	galypdyr.	Kuranyň	inen	wagtlary	
mekgeliler	 Siriýa	 söwda	 üçin	 gidenlerinde,	
Hyjryň	galyndylarynyň	gapdalyndan	geçýärdiler.	
Bir	 gezek	 pygamberimiz	 (aleýhissalam)	
sahabalary	bilen	ol	ýerden	geçip	barýarka:	«Bu	
ýer	Allanyň	gazaby	bilen	heläk	bolan	bir	halkyň	
diýarydy.	Sizem	bu	ýerden	tisginip	geçiň!	Bu	ýer	
şagalaň	ediljek	däl-de‚	gynanyljak	ýerdir»	diýip‚	
ol	ýerden	basymrak	aýrylmagy	ündäpdir.	
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74.	 Ýatlaň!	 Alla	 ad	 kowumyndan	 soň	
olaryň	 ýerine	 sizi	 (semud	 kowumyny)	
getirdi	we	ýer	ýüzünde	size	hökümdarlyk	
berdi.	 Onuň	 düzlüklerinde	 köşkler	
gurýarsyňyz‚	 daglarynda	 daşlary	 oýup	
öýler	 gurup	ýasaýarsyňyz.	 Indi	Allanyň	
nygmatlaryna	şükür	ediň-de,	ýer	ýüzünde	
bozgakçylyk	etmäň!	

75.	 Kowumyň	 ulumsy	 baştutanlary	
aralarynda	 ejiz	 görnen	 möminleriň	
üstünden	 gülüp:	 «Siz‚	 dogrudan	
hem‚	 Salyhyň	 özüňize	 Perwerdigäri	
tarapyndan	 ilçi	 edip	 iberilendigine	
ynanýarsyňyzmy?»	 diýdiler.	 Olar	 hem:	
«Elbetde‚	biz	onuň	bilen	iberilen	hemme	
zada	 ynandyk‚	 iman	 getirdik»	 diýip	
jogap	berdiler.	

76.	Ol	tekepbirler	bolsa:	«Onda	biz	hem	
siziň	iman	getiren	her	bir	zadyňyzy	inkär	
edýäris»	diýdiler.	

77.	 Netijede,	 olar	 düýäni	 öldürdiler	 we	
özleriniň	 Perwerdigäriniň	 emrine	 garşy	
gidip:	«Eý‚	Salyh!	Eger	sen,	hakykatdan-
da,	pygamber	bolsaň‚	bize	beren	wadaňy	
(Allanyň	 azabyny)	 getir‚	 göreli?!»	
diýdiler.	

78.	 (Şonda)	 gazaply	 bir	 (sarsgyn	 emele	
getiren)	aýylgan	ses	üstlerini	 (bada-bat)	
basdy‚	olary	öz	ýurtlarynda	heläk	etdi.	

79.	(Gören	bu	aýylganç	hadysasy	sebäpli)	
Salyh	 (pygamber	 gynanç	 bilen)	 ýüzüni	
başga	 tarapa	 öwrüp:	 «Eý‚	 kowumym!	
Men	size	Perwerdigärimiň	buýruklaryny	
ýetirdim‚	 size	 öwüt	 berdim.	 Ýöne	 siz	
(özüňize	ýagşylyk	 isläp)	öwüt	berenleri	
hiç	söýmeýän	ekeniňiz»	diýdi.	

80.	 Luty	 hem	 (öz	 halkyna	 ilçi	 edip)	
iberdik.	 Ol	 olara	 (öz	 kowumyna):	
«Mundan	 öň	 hiç	 kimiň	 etmedik	wejera	
işini	edýärsiňizmi?»	diýdi.	

81.	 Siz	 aýallary	 goýup‚	 erkekler	 bilen	
jynsy	 gatnaşyk	 edýärsiňiz!	 Siz	 hetden	
aşan	milletsiňiz!».	
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82.	Halkynyň	oňa	beren	 jogaby,	meger,	
şeýle	boldy:	«(Ahlaklylygy	ündeýän)	bu	
adamlary	ýurdumyzdan	çykaryň!	Takyk,	
bular	örän	tämiz	ynsanlar!».	

83.	 Bizem	 ony	 (Luty)	 we	maşgalasyny	
halas	etdik.	

84.	 Diňe	 aýaly	 yzda	 galyp‚	 heläk	
bolanlaryň	 arasynda	 galdy.	 Biz	 olaryň	
üstlerinden	 azap	 ýagyşyny	 ýagdyrdyk.	
Ine‚	 seret‚	 günäkär	 kowumyň	 kysmaty	
nähili	boldy!

85.	Medýen	 halkyna	 hem	öz	 doganlary	
Şugaýby	pygamber	edip	iberdik.	Ol:	«Eý‚	
kowumym!	 Diňe	 Alla	 gulluk	 ediň‚	 siz	
üçin	Ondan	başga	(ybadata	laýyk)	hudaý	

ýokdur.	 Ine‚	 size	 Perwerdigäriňizden	
äşgär	delil	geldi.	Indi	ölçegi	we	terezini	
dogry	çekiň!	Ynsanlaryň	hakyny	iýmäň‚	
adalatsyzlyk	 etmäň‚	 ýurtda	 düzgün	
barka‚	 bozgaklyk	 çykaryp‚	 asudalygy	
bozmaň!	 Maňa	 ynanyp‚	 aýdanlarymy	
etseňiz‚	elbetde‚	siziň	üçin	haýyrly	bolar.	

86.	 Bes,	 haýbat	 atyp‚	 ýol	 çapawullap‚	
Alla	 iman	 getirenleri	 Alla	 ýolundan	
sowmaň	 we	 bu	 ýoly	 ýalňyş	 ýol	 (edip	
görkezjek	 bolup),	 şübhe	 döredip‚	 halky	
ýalňyşdyrmaň!	 Bilip	 goýuň!	 Bir	 wagt	
siziň	 sanyňyz	 örän	 azdy.	 Şeýlekäňiz,	
Alla	 siziň	 sanyňyzy	 artdyrdy.	 (Sizden	
öňki)	 bozgaklaryň	 kysmatynyň	 nähili	
bolandygyna	seredip	ybrat	alyň!

87.	 Eger	meniň	 bilen	 iberilen	 hakykata	
bir	toparyňyz	ynanyp‚	beýleki	toparyňyz	
ynanmaýan	 bolsa‚	 bes,	 siz	 Alla	 Öz	
hökümini	 berýänçä	 garaşyň!	 Höküm	
berýänleriň	iň	haýyrlysy	Oldur!»	diýdi.	



163

88.	Onuň	kowumyndan	bolan	tekepbirler:	
«Eý‚	 Şugaýyp!	Ant	 içip	 aýdýarys:	 «Ýa	
dinimize	 gaýdyp	 gelersiňiz‚	 ýa-da	 seni	
we	 saňa	 iman	 getirenleri	 ülkämizden	
kowup	 çykararys!»	 diýdiler.	 Şugaýyp	
olara:	«Ýagşy‚	islemesek	hem,	zor	salyp	
şeýle	edersiňizmi?

89.	Alla	 bizi	 siziň	 ol	 ýalňyş	 diniňizden	
halas	 edeninden	 soň,	 gaýdyp	 ýene-de	
şol	 dine	 dolanmakçy	 bolsak‚	 Allanyň	
öňünde	 uly	 günä	 etdigimiz	 bolar.	
Meger‚	 Alla	 islese,	 siziň	 ynanjyňyza	
dolanmagymyz	 düýbünden	 mümkin	
däldır!	 Perwerdigärimiziň	 ylmy	 ähli	
zady	gurşap	 alýandyr.	Biz	diňe	Alla	bil	
baglaýarys.	 Eý‚	 biziň	 Perwerdigärimiz!	
Biziň	bilen	şu	halkymyzyň	arasynda	Sen	
adyl	 hökümiňi	 ber	 (hakly-haksyz	 aýan	
bolsun)!	Takyk,	 Sen	 iň	 haýyrly	Höküm	
ýöredijisiň»	diýdi.	

90.	 Onuň	 kowumyndan	 (haky)	 inkär	
eden	 kethudalar:	 «Eger	 Şugaýba	 tabyn	
bolsaňyz‚	 zyýana	 galarsyňyz»	 diýip	
haýbat	atdylar.	

91.	 (Bu	 sözler	 aýdylan	 bada	 aýylganç)	
ýertitremesi	 olary	 gurşap	 aldy	 we	 olar	
öz	 öýlerinde	 heläk	 boldular	 (hereketsiz	
jesetlere	öwrüldiler).	

92.	 Şugaýby	 ýalançy	 hasaplanlar	
göýä	 ýurtlarynda	 şady-horram	 bolup	
oturmadyk	ýaly	boldy.	Şugaýby	ýalançy	
hasaplanlar	uly	zyýana	galdylar!

93.	 Şugaýyp	 (gynanç	 bilen)	 ýüzüni	
başga	 tarapa	 öwrüp:	 «Eň,	 kowumym!	
Men	size	Perwerdigärimiň	buýruklaryny	

ýetiripdim‚	 size	 öwütler	 beripdim!	
Ýogsa-da	 beýle	 kapyr	 kowum	 sebäpli,	
näme	üçin	gynanyp‚	gamgyn	bolaýyn?»	
diýdi.	

94.	Biz	haýsy	ýurda	pygamber	ugradan	
bolsak‚	 (ol	 ýeriň	 halky	 hem	 ony	
inkär	 etseler)	 ilki	 bilen	 Alla	 ýüzlenip	
ýalbarsynlar	 diýip‚	 olary	 gytçylyga	 we	
bela-beterlere	duçar	etdik.	

95.	 Soň	 bu	 erbet	 ýagdaýlary	 üýtgedip,	
ýagşylyk	 ýaýratdyk.	 Wagtyň	 geçmegi	
bilen	 ilat	 köpelensoň:	 «Wagtynda	 ata-
babalarymyza-da	 bagt	 we	 betbagtlyk	
gelipdir»	 diýerler	 (ýöne	 wakalardan	
ders	alyp,	şükür	etmezler).	Ol	nadanlary	
duýdansyz	heläk	etdik.	
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96.	Eger	şol	ýurtlaryň	ilaty	iman	getirip‚	
(Alla	 garşy	 çykmakdan)	 saklanan	
bolsadylar‚	 onda,	 elbetde‚	Biz	 üstlerine	
asmandan‚	 ýerden	 ençe	 bereket	 we	
bolçulyk	gapylaryny	açardyk.	Ýöne	olar	
pygamberleri	 ýalançy	 hasapladylar.	 Biz	
hem	eden	erbetlikleri	sebäpli,	olara	jeza	
berdik.	

97.	 Şol	 obalaryň	 ilaty	 gijelerine	 uklan	
mahallary	 Biziň	 belamyzyň	 duýdansyz	
geljeginden	arkaýyn	boldularmyka?

98.	 Ýa-da	 olar	 gündiziň	 günortany	
şagalaň-şatlykda	 wagtlary	 Biziň	
azabymyzyň	 geljeginden	 arkaýyn	
boldularmyka?

99.	 Ýa-da	 olar	 Allanyň	 duzagyndan	

arkaýyn	 boldularmyka?	 Allanyň	
duzagyndan	 diňe	 öz-özüne	 zyýan	 etjek	
kowum	arkaýyn	bolar.	

100.	 Bu	 ýeri	 (öňki)	 eýelerinden	 soň	
mirasdar	 bolanlara,	 eger	 islesek‚	 olary-
da	 günäleri	 sebäpli,	 bela-betere	 duçar	
etjegimiz	 mälim	 bolmadymyka?	 Biz	
kalplaryna	 möhür	 uranymyzdan	 soň‚	
olar	eşitmezek‚	duýmazak	bolarlar.	

101.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ine‚	 saňa	 şol	
obalaryň	 habarlaryndan	 ýetirýäris.	 Ol	
ýerleriň	 halklaryna	 pygamberlerimiz	
äşgär	 deliller	 (mugjyzalar)	 getirdiler.	
Ýöne	 olar	 iman	 getirmediler.	 Emma	
olar	 (öň	 pygamberleri)	 ýalançy	
hasaplansoňlar,	 (indi)	 iman	 getirmezler.	
Alla	 kapyrlaryň	 kalplaryny‚	 ine‚	 şeýle	
möhürlär!

102.	 Biz	 olaryň	 köpüsinde	 ähde	
wepalylyk	dörmedik.	Olaryň	aglabasyny	
diňe	 (emre	 boýun	 bolmazlykda)	
bozgaklykda	gördük.	

103.	 Ondan	 soň	 Musany	 aýatlarymyz	
bilen	Fyrgawna	we	onuň	emeldarlaryna	
ugratdyk.	Olar	aýatlarymyzy	nähak	inkär	
etdiler.	Şol	sebäpden	ol	bozuklaryň	soňy	
nähili	bolup	tamamlandy!

104.	 Musa:	 «Eý‚	 Fyrgawn!	 Men	
älemleriň	 Perwerdigäri	 tarapyndan	
iberilen	ilçidirin.	
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105.	 Meniň	 ilkinji	 wezipäm	 Alla	 hakda	
hakykatdan	 başga	 zady	 aýtmazlygymdyr.	
Takyk,	men	 size	Perwerdigäriňizden	 (meni	
tassyklaýjy)	örän	aýdyň	delil	getirdim.	Indi	
ysraýyl	 ogullaryna	 (ejir	 çekdirme,	 olary)	
meniň	bilen	goýber!»	diýdi.
 
Düşündiriş:	 Hezreti	 Ýusup	 guýudan	 çykarylyp‚	 gul	
edilip	satylandan	soň,	Müsürde	köşkde	galýar	we	has	soň	
Müsüriň	hazynasyna	jogapkär	edilip	bellenilýär.	Ol	kakasy	
hezreti	 Ýakuby	 çagyrýar	 hem-de	 maşgalasy	 we	 ysraýyl	
ogullary	 bilen	 Palestinadan	 bilelikde	 gelip‚	 Müsürde	
ýerleşýärler.	Wagtyň	 geçmegi	 bilen	Müsüriň	 fyrgawnlary	
olary	 gul	 hökmünde	 agyr	 işlerde	 ulanýarlar.	 Olara	
zulum	 edip‚	 ejir	 çekdirýärler.	 Hezreti	 Musa,	 gul	 bolan	
şol	 ysraýyl	 ogullaryndan	 mömin	 ymmat	 döretmek	 üçin	
olary	 Fyrgawnyň	 ýesirliginden	 halas	 edip‚	 azat	 adamlar	
hökmünde	watanlary	Palestina	ýerleşdirmek	isleýär.	

106.	Fyrgawn:	«Eger,	hakykatdan-da,	anyk	
bir	delil	 getiren	bolsaň	we	 seniň	 aýdýanyň	
dogry	 bolsa‚	 hany‚	 delilleriňi	 orta	 goý‚	
göreli!»	diýdi.	

107,	108.	(Beýle	diýensoň)‚	Musa	hasasyny	
ýere	 oklady	 we	 ol	 Fyrgawnyň	 gözüniň	
alnynda	äpet	bir	ýylana	öwrüldi!	Soň	(Musa)	
gursagyna	 sokan	 sag	 elini	 ýakasyndan	
çykardy	we	görenleriň	gözüni	gamaşdyran‚	
nur	 saçýan	 ýap-ýagty	 el	 göründi!	 Hasasy	
we	eliniň	ýagtylygy	Musa	peşgeş	berlen	iki	
mugjyzady.	

109.	Fyrgawnyň	emeldarlary:	«Düşnükli‚	bu	
ussat	jadygöý	bolmaly!»	diýdiler.	

110.	Fyrgawn:	«Bu	adam	sizi	ýurduňyzdan	
jyda	 düşürmegiň	 aladasynda.	 Muňa	 nähili	
garaýarsyňyz?»	diýdi.	

111,	 112.	 Emeldarlar:	 «Ony	 we	 dogany	
(Haruny)	 saklap,	 şäherlere	 gullukçylary	
ýolla‚	(goý,	olar)	ussat	jadygöýleri	ýygnap‚	
huzuryňa	getirsinler»	diýdiler.	

113.	 Ähli	 jadygöýler	 Fyrgawnyň	 ýanyna	
gelip:	«Eger	ýeňiş	gazanaýsak‚	bize	hökman	
bir	sylag	barmy?»	diýdiler.	

114.	Fyrgawn:	«Elbetde!	Onuň	üstesine	siz	
meniň	ýakynlarymdan	bolarsyňyz»	diýdi.	

115,	 116.	 Jadygöýler:	 «Musa!	 Öňürti	
sen	 hünäriňi	 görkezmekçimi	 ýa-da	 biz	

görkezelimi?»	 diýenlerinde‚	 Musa:	
«Hünäriňizi	 ilki	 siz	 görkeziň!»	 diýdi.	
Olar	 ellerindäkileri	 oklanlarynda,	
adamlaryň	gözüni	baglap‚	olary	howsala	
düşürdiler.	Jadygöýler	uly	bir	jadygöýlik	
(başarnyklaryny)	görkezdiler.	

117.	 Biz	 bolsa	 Musa:	 «Hasaňy	 (ýere)	
okla!»	 diýip‚	 emir	 etdik.	 Birden	 hem	
hasa	 olaryň	 orta	 zyňanlaryny‚	 (jadylyk	
edip	görkezenlerini)	ýuwutdy.	

118.	 Şeýdip,	 hakykat	 ýüze	 çykdy	 we	
olaryň	(ähli)	edenleri	puç	boldy.	

119.	 Şeýdip,	 Fyrgawn	 we	 onuň	 topary	
ýeňlip	masgara	boldular.	

120.	Jadygöýleriň	bolsa	hemmesi	birden	
sežde	etmäge	başladylar.	
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121,	 122.	 Olar:	 «Ol	 älemleriň	 eýesine‚	
Musa	we	Harunyň	Perwerdigärine	iman	
getirdik!»	diýdiler.	

123,	124.	Fyrgawn	gazaplanyp:	«Diýmek,	
siz‚	 menden	 rugsat	 almazdan,	 Oňa	
iman	 getirdiňiz!	 Bu‚	 elbetde‚	 şäherden	
ilatyny	 çykarmak	 üçin	 siziň	 bilelikde	
eden	 mekirligiňizdir.	 Emma	 tiz	 wagtda	
başyňyza	 geljekleri	 görersiňiz!	 Hawa‚	
elleriňizi	 we	 aýaklaryňyzy	 atanaklaýyn	
keserin‚	soň	hemmäňizi	asaryn!»	diýdi.	

125,	 126.	 Olar:	 «Biz‚	 elbetde‚	
Perwerdigärimize	 dolanarys.	
Seniň	 bize	 gaharlanmagyň,	 diňe	
Perwerdigärimizden	 bize	 gelen	 aýatlara	
iman	getirendigimiz	üçindir.	Bizem	Oňa	

ýüzlenip	şeýle	diýeris:	«Eý‚	biziň	beýik	
Perwerdigärimiz!	 Kalbymyzy	 sabyr	
kuwwaty	bilen	doldur	hem-de	musulman	
halymyzda	amanadymyzy	al!»	diýdiler.	

127.	Fyrgawnyň	 emeldarlary	 oňa:	 «Sen	
näme	 edýärsiň,	 Musa	 bilen	 kowumy	
seni	 we	 seniň	 hudaýlaryňy	 terk	
etsinler‚	 ýurtda	 agzalalyk	 döretsinler	
diýip	 özbaşlaryna	 goýberýärsiňmi?»	
diýdiler.	 Fyrgawn:	 «Ýok‚	 olaryň	 oglan	
perzentlerini	 öldürip‚	 gyz	 perzentlerine	
ýaşamaga	rugsat	bereris.	Elbetde‚	bizde	
olara	 islän	 zadymyzy	 edip	 biljek	 güýç	
we	hökümdarlyk	bar»	diýdi.	

128.	Musa	kowumyna:	«Alladan	kömek	
diläň	we	sabyrly	boluň!	Elbetde‚	dünýä	
Allanyň	 mülküdir‚	 Ol	 bendelerinden	
islänini	 hökümdarlyga	 getirer.	 Haýyrly	
netije‚	elbetde,	takwalaryňkydyr»	diýdi.	

129.	 Ysraýyl	 ogullary:	 «Biz,	 sen	 bize	
gelmänkäň‚	sen	bize	pygamber	hökmünde	
geleniňden	 soň	 hem,	 jebir-süteme	
sezewar	 bolduk»	 diýip	 zeýrendiler.	
Musa	 bolsa:	 «Perwerdigärimiz	
duşmanlaryňyzy	ýok	edip‚	olaryň	ýerine	
sizi	 hökmürowan	 eder.	 Şeýdip,	 siziň	
nähili	hereket	etjekdigiňizi	synap	görer»	
diýdi.	

130.	 Biz	 Fyrgawnyň	 kowumyny	
(kapyrlary	terk	edip)	nesihata	eýersinler	
diýip‚	ençe	ýyllap	guraklyk‚	gytçylyk	we	
hasylsyzlyk	bilen	jezalandyrdyk.	
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131.	 Olara	 ýagşylyk‚	 bolluk	 gelen	
mahaly:	 «Ine,	 bu	 biziň	 hakymyz!	 Biz	
muňa	 öz	 başarnygymyz	 bilen	 ýetdik»	
diýerler.	Eger	üstlerine	bir	erbetlik	geläýse	
welin‚	 ony	 Musa	 bilen	 töweregindäki	
möminleriň	 şumlugy	 zerarly	 diýip,	
olaryň	 üstüne	 atýarlar.	 (Üns	 beriň‚	
ýagşylygy	 ýaradyşy	 ýaly,	 erbetligi-de	
ýaratmak	diňe	Allanyň	gudraty	bilendir.)	
Ýöne	muny	olaryň	köpüsi	bilmez.	

132.	Hem-de:	«Bizi	jadylamak	üçin	sen	
haýsy	 alamaty	 (mugjyzany)	 getirseň	
getir‚	 saňa	 ynanmagymyz	 mümkin	
däldir!»	diýerdiler.	

133.	 Biz	 hem	 aýatlarymyzyň	 aýry-aýry	
delilleri	 hökmünde	 olaryň	 üstüne	 bela-
beter	 inderdik‚	 (ekinlerini	 gemrip	 ýok	
edýän)	 çekirtgeleri	 iberdik‚	 (azyklaryna	
we	 bedenlerine	 zyýan	 ýetirýän)	 mör-
möjekler	 ugratdyk‚	 gurbagalary	
ýagdyrdyk‚	 agyz	 suwlaryny	 gana	
öwürdik.	Olar	onda-da	kejirlik	bilen	men-
menlik	 etdiler	 we	 günäkär	 milletligine	
galdylar.	

134.	Azap	 üstlerine	 inenden	 soň:	 «Eý‚	
Musa!	Saňa	beren	wadasynyň	hormatyna	
biziň	 üçin	 Perwerdigäriňden	 doga-dileg	
et!	 Eger	 bu	 azaby	 üstümizden	 aýyrsaň‚	
saňa	 hökman	 ynanarys	 we	 ysraýyl	
ogullaryny	 seniň	 bilen	 ugradarys»	
diýdiler.	

135.	Biz	gysga	wagtlyk	olaryň	üstünden	
azaby	aýran	badymyza‚	olar	derrew	ähti-
peýmanlaryndan	dändiler.	

Düşündiriş:	Bu	 aýatda	 agzalýan	 azap	 sözünden	
maksat,	 käbir	 alymlaryň	 garaýşyna	 görä,	mergi	

keseli	bolmaly.	

136.	 Biz	 bolsa,	 aýatlarymyzy	 ýalan	
hasaplap‚	ýüz	öwrendikleri	üçin,	ar	alyp	
(jezalandyryp)‚	olary	deňizde	gark	etdik.	

137.	 Horlanan‚	 ezilen	 milleti	 (ysraýyl	
ogullaryny)	 bereketden	 doly	 ýurduň	
gündogaryna	 we	 günbataryna,	 (ýagny	
Şam	 illerine)	 mirasdar	 etdik.	 Sabyr	
etmekleriniň	öwezi	üçin	sylag	hökmünde	
ysraýyl	 ogullaryna	 seniň	 Perwerdigäriň	
beren	 ajaýyp	 wadalarynyň	 hemmesi	
hakykat	 boldy.	 Fyrgawn	 bilen	
kowumynyň	 guran	 binalaryny	 we	
ösdüren	 bag-bakjalaryny	 bolsa	 weýran	
etdik.	
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138,	 139,	 140.	 Biz	 ysraýyl	 ogullaryny	
deňizden	 geçirdik.	 Ahyrsoňy	 olar	 bir	
topar	 butlara	 sežde	 edýän	 adamlaryň	
ýanyna	 bardylar.	 Olar:	 «Eý,	 Musa,	
bularyň	hudaýlary	ýaly,	bize-de	bir	hudaý	
ýasap	 ber!»	 diýdiler.	 Ol	 bolsa:	 «Siz‚	
dogrudanam	 örän	 nadan	 milletsiňiz!	
Çünki	 şu	 höwes	 edýänleriňiziň	 dini	
ýykylandyr	 we	 edýän	 (ähli)	 amallary	
puçdur.	 Onsoň	 hem	 Allanyň	 munça	
pazly-kerem	 edip,	 sizi	 beýleki	
ynsanlardan	 üstün	 edip	 ýaradandygy	
sebäpli‚	heý‚	men	siziň	üçin	Ondan	özge	
hudaý	gözlärinmi?»	diýdi.	

141.	 (Eý,	 ysraýyl	 ogullary!)	 Sizi	
örän	 elhenç	 horluk	 çekdiren‚	 ogul	
perzentleriňizi	 öldürip‚	 gyzlaryňyzy	

(özlerine	 hyzmatçy	 etmek	 üçin)	 diri	
goýan	 Fyrgawnyň	 kowumyndan	
halas	 edenimizi	 ýada	 salyň!	 Munda	
Perwerdigäriňiz	 tarapyndan	 örän	 uly	
synag	bardy.	

142.	 Otuz	 gijäni	 (ybadatda	 geçirmegi	
hem-de	Töwraty	almaga	 taýýarlanmagy	
üçin)	 Musa	 bilen	 wadalaşyp‚	 ony	
huzurymyza	 çagyrdyk.	 Soň	 ýene-de	 on	
gijäni	 üstüne	 goşduk.	 Perwerdigäriniň	
kesgitlän	wagty	doly	kyrk	gijä	deň	boldy.	
Musa	 (Allanyň	 mynajatyna	 gitmezden	
ozal)	 dogany	 Haruna:	 «Kowumymyň	
arasynda	 wekilim	 bol‚	 olary	 ýagşy	
dolandyr	 we	 başbozarlaryň	 ýoluna	
eýerme!»	diýdi.	

143.	 Musa	 bellän	 wagtymyz	 gelip‚	
Perwerdigäri	oňa	ýüzlenen	wagty:	«Eý‚	
Perwerdigär!	Özüňi	maňa	görkez‚	Saňa	
bir	 nazar	 edeýin»	 diýdi.	 Alla:	 «Sen	
meni	 görüp	 bilmersiň.	 Emma‚	 ine‚	 şu	
daga	nazaryňy	aýla‚	eger	ýerinde	durup	
bilse‚	senem	Meni	görersiň!»	diýdi.	Soň	
Perwerdigäri	ol	daga	tejelli	edip-etmänkä	
(nuruny	 saçyp-saçmanka)	 dag	 kül-
peýekun	boldy.	Musa-da	özünden	gidip	
ýykyldy.	 Özüne	 gelende:	 «Sen	 Päksiň,	
eý,	 Perwerdigär.	 Bu	 haýyşymdan	 ötri	
toba	etdim.	Men	(ymmatymyň	arasynda	
Seni	 görmän)	 Saňa	 iman	 getirenleriň	
ilkinjisidirin!»	diýdi.	

Düşündiriş:	 Hezreti	 Musa	 Allanyň	 kelamyny	
eşidip‚	 onuň	 höwesi	 we	 joşguny	 bilen	
Perwerdigärini	 görmek	 isledi.	Allatagala	 dünýä	
gözi	bilen	Özini	görüp	bolmajakdygyny	bildirdi.	
Jennetileriň	Allany	görmek	bagtyna	ýetjekdikleri	
aýatlarda	 we	 hadyslarda	 bardyr.	 Pygamberimiz	
bir	hadysynda	şeýle	diýýär:	«Siziň	şu	dolan	Aýy	
görşüňiz	ýaly,	Perwerdigäriňizi-de	görjekdigiňize	
şek-şübhe	ýokdur».	
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144.	 Alla:	 «Eý,	 Musa!	 Meň	 ilçilik	 we	
araçysyz	 gürleşmek	 (mertebesi)	 bilen,	
seni	 adaty	 ynsanlardan	 beýik	 etdim‚	
saňa	 berenlerimi	 al	 we	 şükür-kanagat	
edenlerden	bol!»	diýdi.	

145.	 (Nesihata	 we	 her	 zadyň	
düşündirişlerine	degişli)	näme	bar	bolsa‚	
hemmesini	 Musa	 üçin	 sahypalarda	
ýazdyk.	 Hem-de	 oňa:	 «Mundan	
ykjam	 ýapyş!	 Kowumyňa-da	 ondaky	
hökümleriň	 iň	 sogaplysyny	 berk	 berjaý	
etmegi	 emir	 et!	 Tiz	 wagtda	 ýoldan	
azaşanlaryň	 ýurdunyň	 nähili	 dargap	
gitjekdigini	özüňiz	görersiňiz»	diýdik.
 
146.	 Dünýäde	 nähak	 ýere	 tekepbirlik	
edenleri	 aýatlaryma	 bolmalysy	 ýaly	
düşünmekden	 daşlaşdyraryn.	 Ol	 men-
menlik	 edýänler	 her	 hili	 mugjyzany	
görseler-de,	 olara	 iman	 getirmezler.	
Dogry	 ýoly	 görseler-de,	 ol	 ýola	 düşüp	
bilmezler.	 Emma	 ters	 ýoly	 görseler‚	
ol	 ýola	 eýererler.	 Çünki	 olar	 Biziň	
aýatlarymyzy	ýalan	hasaplamagy	sebäpli	
(olardan	gapyl	galypdylar).	

147.	Biziň	aýatlarymyzy	hem-de	ahyrete	
gowuşjakdyklaryny	ýalan	hasaplanlaryň	
(sadaka	 ýaly	 eden)	 bütin	 işleri	 puç	
bolandyr.	 Eýsem‚	 olar	 diňe	 öz	 eden	
amallaryna	görä	jezalandyrylmazlarmy?	

148.	 Musanyň	 (Töwraty	 almak	 üçin	
gideninden	 soň)	 ymmaty	 şaý-seplerden	
bögürip	duran	ýaly	ses	çykarýan	göläniň	
heýkelini	 ýasap‚	 ony	 hudaý	 edindiler.	
Eýsem,	ol	heýkeliň	özleri	bilen	gürleşip	
bilmeýändigini‚	 ýol	 görkezmeýändigini	
olar	 görmeýärdilermikä?!	 Emma	 muňa	
garamazdan,	 göläni	 hudaý	 edindiler	
hem-de	zalym	boldular.	

149.	 Eden	 işleriniň	 akmaklykdygyny	
aňyp	ökünenlerinde‚	ýalňyşandyklaryny	
görüp:	 «Kasam	 bolsun!	 Eger	
Perwerdigärimiz	 bize	 merhemet	
etmese	 we	 bizi	 bagyşlamasa‚	 uly	 ýitgä	
uçranlaryň	hatarynda	bolarys»	diýdiler.	
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150.	 Musa	 örän	 gazaply	 we	 gamgyn	
ýagdaýda	 halkyna	 ýüzlenip:	 «Menden	
soň	yzymda	nähili	 erbet	 işler	edipsiňiz!	
Perwerdigäriňiziň	 emrini	 bada-bat	 terk	
edipsiňiz»	 diýdi	 (hem-de	 gaharyna	
elindäki	 ylahy)	 sahypalary	 taşlap	
goýberdi.	 Doganynyň	 saçyndan	 tutup‚	
özüne	 tarap	 çekip	 başlady.	 Harun	
bolsa	 oňa:	 «Eý‚	 ejemiň	 ogly!	 Ynan‚	
bu	 millet	 meni	 diýseň	 erbet	 horlady‚	
tasdanam	 meni	 öldüripdiler!	 Indi	 sen	
duşmanlarymy	 bir	 üstümden	 güldürme‚	
meni	 bu	 zalym	millet	 bilen	 deň	 tutma»	
diýdi.	

151.	 Musa:	 «Eý‚	 Perwerdigärim‚	 meni	
we	doganymy	bagyşla!	Rahmetiňi	bize-
de	inder‚	sebäbi	Sen	merhemet	edenleriň	

iň	merhemetlisisiň!»	diýdi.	

152.	 Gölä	 hudaý	 diýenlere	 özleriniň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	 gazap,	 dünýä	
ýaşaýşynda	 hem	 (başlaryna	 ejir	 we)	
horluk	 (iner).	 Ine‚	 Biz	 (Alla	 töhmet	
ýöňkänleri)	şeýle	jezalandyrarys!

153.	 Günä	 edip‚	 soň	 toba	 gelip‚	 iman	
getirenler	 üçin	 bolsa‚	 Perwerdigäriň‚	
elbetde‚	Bagyşlaýjydyr‚	hikmet	eýesidir.	

154.	Musa	gazaby	ýatyşansoň‚	ýazgylary	
(ýerden)	 göterdi.	 Ol	 ýazgyda	 özleriniň	
Perwerdigärinden	 gorkanlar	 üçin	 dogry	
ýola	gönükdiriş	we	rahmet	bardy.	

155.	 Musa	 kowumyndan	 ýetmiş	 kişini	
saýlady	 we	 olary	 Allanyň	 huzuryna	
Sina	dagyna	getirdi.	Gelenler	 (bu	kabul	
ediliş	 bagtyna	 kaýyl	 bolman‚	 Allany	
äşgär	 görmek	 isländikleri	 üçin)	 olaryň	
başyna	elhenç	bir	ýertitreme	indi.	Musa:	
«Eý‚	 Perwerdigärim!	 Islesediň‚	 meni-
de‚	bulary-da	has	öň	ýok	ederdiň.	Häzir	
aramyzdaky	akmaklar	sebäpli,	bizi	heläk	
etjekmi?	 Bu	 diňe	 Seniň	 synagyňdan	
ybaratdyr.	 Isläniňi	 bu	 synag	 bilen	
azaşdyrarsyň‚	 isläniňi	 bolsa	 dogry	 ýola	
gönükdirersiň.	Biziň	Hossarymyz	Sensiň!	
Biziň	günämizi	geç‚	merhemet	eýle!	Sen	
günä	geçýänleriň	iň	haýyrlysysyň.	
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156.	 Bize	 bu	 dünýäde-de‚	 ahyretde-de	
ýagşylyk	 nesip	 et!	 Biz	 saňa	 ýüzlendik‚	
Seniň	ýoluňy	tutduk!»	diýdi.	Hak	(Alla)	
oňa:	 «Men	 islän	 kişimi	 jezalandyraryn.	
Rahmetim	 bolsa	 ähli	 zady	 gurşap	
alýandyr.	Ol	 rahmetimi	 hem	Alla	 garşy	
gelmekden	saklananlara‚	zekat	berenlere	
we	biziň	 aýatlarymyza	 iman	getirenlere	
nesip	ederin!»	diýdi.	

157.	 Olar	 öz	 ýanlaryndaky	 Töwratda	
we	 Injilde	 (häsiýetleri)	 ýazylan	 ol	
ümmi	 (okamagy	 ýazmagy	 bilmeýän)	
pygambere	tabyn	bolarlar.	Ol	pygamber	
olara	 dine	 laýyk	 gelýän	 zatlary	 emir	
eder‚	 erbetlikleri	 gadagan	 eder‚	 olara	
päk	 zatlary	 halal‚	 näpäk	 zatlary	 bolsa	
haram	 eder‚	 gerdenlerindäki	 agyr	
ýükleri‚	arkalaryndaky	zynjyrlary	aýryp	
taşlar.	 Oňa	 iman	 getiren‚	 ony	 goldan‚	
oňa	 kömekçi	 bolan	 hem-de	 onuň	 bilen	
inderilen	 nura	 tabyn	 bolanlar	 bolsa	
bagtyýarlyga	ýetenlerdir.	

Düşündiriş:	Hezreti	Musa	rahmeti	özi	we	halky	
üçin	 diledi.	 Allatagala-da	 bu	 rahmetiň	 bütin	
ynsanlyga	 iberiljek	 «Rahmet	 pygamberi»	 bolan	
ahyrzaman	 ilçisi	 Muhammet	 aleýhissalama	
boýun	 bolmaga	 baglydygyny	 aýdýar.	 Bu	 taýda	
hezreti	 pygamber	 hakda	 ümmi	 (okamagy	 we	
ýazmagy	 başarmaýan)	 sypatynyň	 ulanylmagy	
aýratyn	üns	berilmeli.	Bu	sözüň	«bilim	almadyk‚	
okamagy-ýazmagy	 bilmeýän»	 manysyndan	
başga-da,	 ýahudylaryň	 arasynda	 «Kitap	 eýesi	
bolmaýan‚	 ýagny	 ýahudy	 bolmaýan»	 manysy-
da	 bardyr.	Ýokarky	 aýatda	 bu	 iki	many-da	 göz	
öňünde	 tutulandyr.	 Ýahudylar	 ümmilere	 hiç	
ähmiýet	bermeýärdiler.	Alla	olaryň	öz	kowumlary	
bilen	 bagly	 milletparazlyk	 duýgularyny	 we	
gedemliklerini	 ýok	 etmek	 isläpdir.	 Aýatda	
geçýän	 ýükleriň	 we	 zynjyrlaryň	 görkezýän	
manysy	Töwratda	geçýän	we	günä	eden	agzalar	

bilen	 nejasat	 degen	 eşigiň	 şol	 böleginiň	 kesilip	
aýrylmagy	 ýaly	 agyr	 hökümleriň	 Kuran	 arkaly	
ýatyrylmagydyr.	

158.	Sen	aýt:	«Eý‚	ynsanlar!	Men	siziň	
hemmäňize	 Alla	 tarapyndan	 iberilen	
pygamberdirin.	Asmanlar	 we	 ýer	 Onuň	
mülküdir.	Ondan	başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	ýokdur.	Ýaşaýşy	beren-de‚	ölümi	
ýaradan-da	Oldur.	Sizem	Alla	we	Onuň	
bütin	 sözlerine	 iman	 getiren	 ol	 ümmi	
pygambere‚	 ol	 ilçä	 boýun	 boluň!	 Oňa	
ýürekden	 tabyn	 bolsaňyz‚	 dogry	 ýoly	
taparsyňyz.

159.	 Hawa!	 Musanyň	 kowumyndan	
hak	 dine	 ugrukdyrýanlary	 we	 adalatly	
hereket	edýänleri	bardyr.	



172

160.	 Biz	 olary	 on	 iki	 taýpa	 böldük.	
Olar	Musadan	suw	islän	mahaly,	Musa:	
«Hasaňy	 daşa	 ur!»	 diýip	 wahyý	 etdik.	
Şolbada	 ondan	 (daşdan)	 on	 iki	 çeşme	
çogup	çykdy.	Her	taýpa	suw	aljak	ýerini	
gördi.	 Buludy	 hem	 üstlerine	 saýawan	
etdik.	 Özlerine-de	 menne	 (şepbeşik	
halwa)	 bilen	 bedene	 inderip:	 «Size	
inderen	päk	(lezzetli)	nygmatlarymyzdan	
iýiň!»	 diýdik.	 Ýöne	 olar	 (emrimizi	
diňlemän)	 Bize	 däl‚	 özlerine	 zulum	
edýärdiler.	

161.	 Şol	 wagt	 olara:	 «Şu	 şähere	
(Beýtil-Mukaddese)	 ýerleşiň‚	 ol	 ýeriň	
önümlerinden	 isledigiňizçe	 iýiň‚	
(peýdalanyň)	 hem-de:	 «Biziň	 günämizi	
geç»	 diýip,	 şäheriň	 derwezesinden	

tagzym	 edip	 giriň!	 Şonda	 günäleriňizi	
bagyşlarys.	 Ýagşy	 hereket	 edenlere	
aýratyn‚	has	artyk	sylag	bereris»	diýildi.	

162.	 Emma	 aralaryndaky	 zalymlar	
aýdylan	 (günämizi	 geç)	 sözüni	
bilkastlaýyn‚	 başga	 bir	 görnüşe	 (şoňa	
meňzeş	 söz	 bilen)	 çalyşdylar.	 Bizem,	
zalymdyklary	 sebäpli,	 olaryň	 üstlerine	
asmandan	azap	ýagdyrdyk.	

163.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 olardan	
(ýahudylardan)	 ol	 deňiz	 kenaryndaky	
oba	 hakynda	 sora.	 Ine‚	 olar	 şenbe	
gününiň	 hökümini	 äsgermezlik	 edip‚	
Allanyň	 goýan	 çäklerinden	 çykdylar.	
Olar	 şenbelik	 eden	 (balyk	 awlamadyk)	
günlerinde	 balyklar	 ýanlaryna	 süri-
süri	 bolup	 ýüzüp	 gelýärdi.	 Şenbe	
gününden	başga	günlerde	bolsa	balyklar	
gelmeýärdi.	 Ine‚	 ýoldan	 çykanlary	
(şeýle)	synagdan	geçirýärdik.	
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164.	Şonda	olardan	bir	 topar:	 «Allanyň	
ýer	 bilen	 ýegsan	 etjek	 ýa-da	 elhenç	 bir	
apat	 ýollap	 weýran	 etjek	 şu	 toparyna	
näme	 üçin	 boş	 ýere	 öwüt	 berip	
dursuňyz?»	 diýipdi.	 Ol	 ýagşylar	 bolsa:	
«Olaryň	 (Alladan)	 gorkmaklary	 üçin	
Perwerdigärimiziň	 huzurynda	 elimizde	
baryny	 edendigimize	 bir	 delil	 bolsun	
diýýäris!»	diýdiler.	

165,	 166.	 Özlerine	 berlen	 öwütleri	 we	
duýduryşlary	diňlemän‚	olary	bir	 tarapa	
taşlansoňlar,	 aralaryndan	 erbetlikleriň	
öňüni	 almak	 islänleri	 halas	 edip‚	
pasykdyklary	 üçin	 zalymlary	 elhenç	
bir	 azaba	 sezewar	 etdik.	 Tekepbirlik	
edip,	 gadagan	 edilen	 zatlara	 boýun	
bolmazlykda	 aýak	 dirändikleri	 üçin,	
olara:	«Betnyşan	we	eýmenç	maýmynlara	
öwrüliň!»	diýip	emir	etdik.	

167.	 Perwerdigäriň‚	 elbetde,	 kyýamat	
gününe	 çenli	 olara	 iň	 erbet	 jebir-sütem	
etjekleri	 iberjekdigini	 habar	 berdi.	
Takyk,	 Perwerdigäriň	 islän	 jezasyny	
derrew	berer,	Ol	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr.	

168.	Olary	bölek-bölek	toparlara	öwrüp,	
ýere	 (dünýäniň	 çar	 künjüne)	 dagatdyk.	
Olaryň	 arasynda	 ýagşylar	 hem	 bardy‚	
ýaramazlary-da!	 Erbetliklerden	 ýüz	
öwrerler	 diýip‚	 olary	 käte	 nygmatlar‚	
käte-de	 bela-beterler	 bilen	 synagdan	
geçirdik.	

169.	Soň	olardan	(haýyrsyz)	bir	nesil	geldi	
we	 bular	 kitaba	 (Töwrata)	 mirasdüşer	
boldular‚	 emma	 aýatlary	 ýoýdular‚	
dünýä	baýlygyna	göz	gyzdyrdylar.	Olar	

bu	 herekete:	 «Nähili	 bolsa-da,	 Alla	
günämizi	 geçer»	 diýen	 düşünje	 bilen	
çemeleşdiler.	 Bir	 tarapdan	 ýalkanmagy	
arzuw	 edýärler‚	 beýleki	 tarapdan	 bolsa	
haram	baýlygy‚	(para-peşgeşi	çekinmän)	
alýardylar.	 Eýsem,	 kitapda	 (Töwratda)	
olardan	 Alla	 hakda	 diňe	 dogry	 zatlary	
aýtmak	barada	söz	alynmanmydy?	Onsoň	
hem	 olar	 kitabyň	 içindäkileri	 sapak	
edinip	 okamadylarmy	 eýsem?	 Elbetde‚	
ebedi	ahyret	ýurdy	Alla	garşy	gelmekden	
saklananlar	üçin	has	haýyrlydyr.	Siz	heý	
akylyňyzy	ulanmaýarsyňyzmy?

170.	 Kitaba	 berk	 ýapyşyp,	 namazy	
bolmalysy	 ýaly	 berjaý	 edýänler	 (bilip	
goýsunlar)‚	 Biz	 ýagşylyk	 üçin	 hereket	
edenleriň	sylagyny	hiç	kemter	etmeris.	



174

171.	 Biz	 dagy	 ysraýyl	 ogullarynyň	
üstlerine	 saýawan	 ýaly	 galdyrypdyk	
hem-de	 olar	 dag	 üstlerine	 gaýdar	
öýdüpdiler.	Ol	wagt	olara:	«Size	berlen	
bu	 kitaba	 çynyňyz	 bilen	 eýe	 çykyň	we	
içindäki	hakykatlar	barada	oýlanyň	hem-
de	 olary	 hiç	 ýadyňyzdan	 çykarmaň!	
Ine‚	 şonda	Alladan	 gorkup	 (azabyndan	
salamat	galardyňyz)»	diýipdik.	

172,	 173.	 Perwerdigäriň	 Adam	
ogullary	 bilen	 (eden)	 ähti-peýmanyny	
ýatlaň!	 Perwerdigäriň	 olardan	 önjek	
zürýatlaryny	 alyp‚	 olaryň	 özleri	 hakda	
şaýat	 bolmaklaryny	 isläp:	 «Men	 siziň	
Perwerdigäriňiz	 dälmi?»	 diýen	 wagty‚	
olar:	«Elbetde	(Perwerdigärimiz)!»	diýip	
ykrar	 edipdiler.	 Kyýamat	 güni:	 «Biziň	

mundan	 habarymyz	 ýokdy!»	 ýa-da	
«Näme	edeli‚	has	öňler	ata-babalarymyz	
Alla	 şärik	 goşdular‚	 bizem	 olardan	 soň	
gelen	 nesildik‚	 indi	 ol	 batyly	 ilkinji	
gezek	 ýola	 goýanlar	 sebäpli,	 bizi	 ýok	
etjekmi	eýsem?»	diýen	ýaly	bahanalary	
öňe	 sürmezligiňiz	 üçin	 Alla	 sizden	 bu	
ähti-peýmany	aldy.	

Düşündiriş:	Alla	ilkibaşda	Adam	atanyň	neslinden	
kyýamata	çenli	geljek	ähli	ynsanlaryň	ruhlaryny	
ýaradyp‚	 olara:	 «Men	 siziň	 Perwerdigäriňiz	
dälmi	eýsem?»	diýip	soranda,	olar:	«Hawa,	sen	
biziň	 Perwerdirimizsiň!»	 diýipdirler.	 Ruhlar	
äleminde	 alnan	 bu	 ähti-peýmanyň	 esasyna	
laýyklykda,	 her	 bir	 ynsan	 şol	 günden	 bäri	
musulman	hasaplanylýar.	

174.	 Ine‚	 Biz	 (pikirlensinler	 we	 ýalňyş	
ýoldan)	dolansynlar	diýip	aýatlary	şeýle	
beýan	edýäris.	

175,	 176.	 Olara	 aýatlarymyz	 hakda	
ylym	 beren	 kişimiziň	 kyssasyny	 hem	
aýdyp	 ber.	 Hawa‚	 ol	 adam,	 bu	 ylmyna	
garamazdan,	 aýatlarymyzyň	 çäginden	
çykdy‚	şeýtan	hem	ony	öz	yzyna	düşürdi‚	
şeýdip,	 ol	 azgynlardan	 biri	 boldy.	 Eger	
islesedik‚	ony	ol	aýatlar	saýasynda	beýik	
mertebä	 ýetirerdik‚	 ýöne	 ol	 bu	 dünýä	
aldanyp,	ham-hyýallarynyň	ýesiri	boldy.	
Onuň	ýagdaýy	 (hyýalynda	 süňk	 görýän	
we	 elmydama	 onuň	 yzynda	 ylgaýan)	
itiň	ýagdaýy	ýalydyr.	Ýanyna	barsaň-da,	
dilini	çykaryp	durar‚	ýanyndan	aýrylsaň-
da	şeýledir.	 Ine‚	bu	aýatlarymyzy	ýalan	
hasaplaýanlaryň	 mysalydyr.	 Olaryň	
pikirlenip,	 akyl	 ýetirmekleri	 üçin,	 Sen	
olara	(ýagdaýy)	düşündir.	

177.	Aýatlarymyzy	ýalan	hasaplap‚	diňe	
öz-özlerine	 zulum	 edýänleriň	 ýagdaýy	
nähili	erbetdir.	

178.	Alla	kimi	dogry	ýola	gönükdirse,	ol	
dogry	ýoly	tapan	kişidir‚	kimi	azaşdyrsa	
welin‚	 ine‚	 olar	 zyýana	 galanlaryň	 hut	
özleridir.	
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179.	 Biz	 jynlardan	 we	 ynsanlardan	
dowzah	üçin	köp	kişileri	ýaratdyk.	Olaryň	
kalplary	 bardyr‚	 emma	 duýmazlar‚	
gözleri	 bardyr‚	 ýöne	 görmezler‚	
gulaklary	 bardyr‚	 ýöne	 eşitmezler‚	
netijede,	 olar	 haýwanlar	 ýaly‚	 hatda	
olardan	hem	beterdirler.	 Ine‚	asyl	gapyl	
bolanlar	 şolar	 bolup‚	 (olar)	 dowzaha	
mynasyp	kişilerdir.	

180.	 Iň	 gözel	 atlar	Allanyňkydyr‚	 şeýle	
bolsa,	bu	atlar	bilen	Oňa	dileg-doga	ediň	
(ýalbaryň)!	 Onuň	 ady	 babatda	 hakdan	
azaşanlary	 terk	 ediň!	 Olar	 edenleriniň	
jezasyny	çekerler.	

Düşündiriş:	 Hezreti	 pygamber	 aleýhissalam	
şeýle	 diýipdir:	 «Allanyň	 99	 gözel	 ady	 bardyr.	
Kim	 bulary	 ýatda	 saklasa	we	 olar	 bilen	Allany	
zikir	etse	we	Alladan	olar	bilen	islegini	dilese,	ol	
kişi	jennete	girer».	

181.	 Ýaradanlarymyzyň	 içinde	
elmydama	 haka	 gidýän	 ýoly	 görkezýän	
we	onuň	bilen	adalaty	amala	aşyrýan	bir	
topar	hem	bardyr.	

182.	 Aýatlarymyzy	 ýalan	 hasaplanlary	
bilinmejek	 ýagdaýda	 (ilki	 bolelinlik	
we	 rahatlyk	 berip)	 ýuwaş-ýuwaşdan	
heläkçilige	golaýlaşdyrarys.	

183.	 Men	 olara	 möhlet	 berdim‚	 ýöne	
wagty	gelende,	Meniň	jezalandyrmagym	
örän	anyk	hem-de	elhenç	bolar.	

184.	 Eýsem,	 olar	 özlerine	 wagyz	
edýän	 dostlarynda	 (Muhammetde)	
dälilikden	 nyşan	 ýokdugy	 barada	
pikirlenmedilermi?	 Ol	 diňe	 geljekde	
duşjak	howpdan	halas	edip,	duýdurmak	
üçin	iberilipdi.	

185.	 Asmanlara,	 ýer	 älemine	 hem-
de	 Allanyň	 ýaradan	 zatlaryna	 nazar	
aýlamaýarlarmy?	 (Iň	 bolmanda)	
ajallarynyň	 özlerine	 ýakyndygy	 barada	
(oýlanmaýarlarmy)?	 Olar	 (Kurana	
ynanmasalar)	başga	nämä	ynanjaklarka?	

186.	 Alla	 kimi	 azaşdyrsa‚	 ony	 dogry	

ýola	 getirjek	 ýokdur.	 Alla	 olary	 öz	
azgynlyklary	 bilen	 azaşyp	 ýören	
ýagdaýlarynda	özbaşyna	goýar.	(Gözleri	
kör	ýaly	togalanar	ýörerler).	

187.	 Senden	 kyýamatyň	 haçan	
gopjakdygyny	 soraýarlar.	 Sen	 aýt:	
«Onuň	 haçan	 geljegini	 bilmek	 diňe	
Perwerdigärime	 mahsusdyr.	 Wagtyny	
Ondan	başgasy	aýdyp	bilmez.	Kyýamat	
şeýle	 bir	 agyr	 hadysadyr‚	 ne	 asmanda‚	
ne-de	 ýerde	 oňa	 çydap	 biljek	 hiç	 kim	
ýokdur!	Kyýamat	 size	duýdansyz	geler.	
Olar,	 göýä	 sen	 kyýamatyň	 wagtyny	
bilýänsiň	öýdüp,	senden	soraýarlar».	Sen	
aýt:	 «Ony	 bilmek	Allanyň	 ylmyndadyr,	
emma	 ynsanlaryň	 köpüsi	 muny	
bilmezler».	
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188.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 aýt:	 «Alla	
islemese	 meniň	 hatda	 özüm	 üçin-de	
hiç	 zada	 güýjüm	 ýetmez.	Ne	 bir	 peýda	
getirip	bilerin‚	ne-de	gelip	biljek	zyýany	
daşlaşdyryp	 bilerin.	 Eger	 gaýyby	
bilsedim‚	belki,	has	köp	haýyr	iş	ederdim‚	
ähli	 erbetliklerden	 goranardym.	 Onsoň	
hem	men	iman	getirjek	kişiler	üçin	diňe	
bir	duýduryjy	we	bir	buşlaýjydyryn».	

189.	Ol	Alla	sizi	ýeke-täk	jandan	ýaratdy.	
Soň	 rahatlyk	 tapsyn‚	 ysnyşsyn	 diýip‚	
ýanýoldaşyny-da	ýaratdy.	Är-aýal	özara	
gatnaşyk	edip‚	aýal	hamyla	galdy	hem-
de	 ony	 belli	 bir	 wagtyň	 dowamynda	
göwresinde	 göterdi.	 Hamylalyk	 döwri	
tamamlanyp	 barýarka,	 är-aýal	 özleriniň	
Perwerdigäri	bolan	Alla	ýüzlenip:	«Eger	

bize	 (sagdyn),	 salyh	bir	perzent	berseň‚	
Saňa	hemişe	 şükür	 edenlerden	bolarys»	
diýip	ýalbardylar.	

190.	 Emma	 (Alla)	 olara	 sagdyn	 (salyh)	
bir	 perzent	 berensoň‚	özlerine	beren	bu	
perzent	 sebäpli,	 (ynsanlar)	 Alla	 şärik	
goşdular.	 Takyk,	 Alla	 olaryň	 goşýan	
zatlaryndan	beýikdir.	

Düşündiriş:	 Mekgeli	 kapyrlar	 çagalaryna	
«Abdymenat	 (Menatyň	 guly),	 Abdyluzza	
(Uzzanyň	 guly)»	 ýaly	 butlarynyň	 atlaryny	
dakar	 ekenler.	 Netijede	 bolsa,	Allanyň	 özlerine	
beren	 çagalary	 sebäpli,	 Allanyň	 öňünde	 günä	
gazanýardylar.	

191,	 192,	 193.	 Hiç	 bir	 zady	 ýaratmaga	
güýji	 ýetmeýän‚	 aslynda,	 özleri	
ýaradylan	zatlary	Oňa	(Alla)	deň	derejeli	
şärik	 hasaplaýarlarmy?	 Ýöne	 şol	 şärik	
goşulýanlar	 özlerine	 gulluk	 edýänleriň	
dadyna	 ýetişmezler.	 Hatda	 olaryň	
özlerine-de	 nepleri	 degmez.	 Hatda	
siz	 olary	 dogry	 ýola	 çagyrsaňyz‚	 oňa-
da	 gulak	 asmazlar.	 Olary	 siz	 isle	 haka	
çagyryň‚	isle	çagyrmaň‚	bary	bir.	(Olaryň	
size	bolan	garaýşy	hiç	haçan	üýtgemez).	

194,	 195.	Alladan	 başga	 dileg-doga	we	
ybadat	 edýän	 zatlaryňyz	 özüňiz	 ýaly	
ýaradylan	 zatlardyr.	 Olaryň	 hudaýdygy	
hakdaky	 öňe	 sürýän	 pikirleriňiz	 dogry	
bolsa‚	 hany‚	 çagyryň	 bakaly‚	 dadyňyza	
ýetişýärlermikä?	 Olar	 siziň	 dadyňyza	
nädip	ýetişsinler‚	näme	olaryň	ýörär	ýaly	
aýaklary	 barmy‚	 ýa-da	 tutar	 ýaly	 elleri	
barmy?	Ýa-da	görer	ýaly	gözleri	barmy?	
Eýsem	eşider	ýaly	gulaklary	barmy?	Sen	
aýt:	«Hany‚	bütin	 şärik	goşýanlaryňyzy	
çagyryp‚	 soň	 maňa	 islän	 duzagyňyzy	
guruň‚	hany‚	eliňizden	gelýän	bolsa,	bir	
salymlyk	hem	pursat	bermäň!».	
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196.	Çünki	meniň	hossarym	kitaby	inderen	
Alladyr	 we	 Ol	 bütin	 salyh	 bendeleriniň	
goragçysydyr.	

197.	Alladan	başga	(ýardam	üçin)	çagyrýan	
hudaýlaryňyz	 bolsa	 siziň	 dadyňyza	
ýetişmezler‚	 hatda	 özlerine-de	 peýdalary	
degmez.	

198.	 Siz	 olary	 (butlary)	 dogry	 ýola	
çagyrsaňyz	eşitmezler.	Olaryň	saňa	seredip	
durandyklaryny	 görersiň‚	 emma‚	 olar	
görýän	däldirler.	(Sebäbi	olar	diri	däl).	

199.	 Sen	 geçirimliligiň	 ýoluna	 eýer‚	
ýagşylygy	ündäp‚	nadanlardan	ýüz	öwür!

200.	 Şeýtan	 saňa	 was-wasy	 saljak	 bolsa‚	
şolbada	 Alla	 sygyn!	 Çünki	 Ol	 dileg-
dogalary	 eşidip,	 kabul	 edýändir	 we	 ähli	
zady	bilýändir.	

201.	 Eger	 Alla	 garşy	 çykmakdan	
saklananlara	 şeýtandan	 was-wasy	 gelse‚	
şolbada	 (Allany)	 ýatlap‚	 (hakykaty)	
görerler.	

202.	Olaryň	(şeýtanlaryň)	dostlary	(kapyrlar	
we	şärik	goşanlar)	bolsa	(adamlary)	ýoldan	
çykarmakda	 olara	 (şeýtanlara)	 ýardam	
edýärler	we	(bu	işlerinden)	saklanmazlar.	

203.	Olaryň	isleýişleri	ýaly,	bir	aýat	ýa-da	
mugjyza	getirmedik	wagtyň:	«Hiç	bolmanda	
bir	 zatlar	 oýlap	 tapyşdyr!»	 diýerler.	 Sen	
olara:	«Men	diňe	Perwerdigärimden	gelýän	
habara	 (wahyý)	 tabyn	 bolýaryn.	 Kuranyň	
aýatlary	 Perwerdigärimizden	 gelen	
pähimlerdir.	 Olar	 köňül	 gözlerini	 açýan‚	
hakykaty	 görkezýän	 nurlardyr.	 (Kuran)	
iman	 getirjek	 kişiler	 üçin	 dogry	 ýoluň	
çeşmesidir	 we	 rahmet	 gapysydyr»	 diýip	
aýt.	

204.	Şeýle	bolsa‚	Kuran	okalanda,	şolbada	
oňa	 gulak	 asyň‚	 dym-dyrs	 bolup	 diňläň	
hem	merhemetden	paýyňyzy	alyň!

205.	Säher-agşam	Perwerdigäriňe	ýürekden	

ýalbaryp‚	 (oýa	batyp)	 özüň	 eşidip	 biljek	
derejede	ýuwaşja	ses	bilen	(Allany)	zikir	
et‚	gapyllardan	bolma!

206.	 Perwerdigäriňe	 ýakyn	 perişdeler	
Oňa	gulluk	we	ybadat	etmekden	hiç	haçan	
gedemlik	 etmezler‚	mydama	Ony	 tesbih	
edip‚	diňe	Oňa	sežde	ederler.	

Düşündiriş:	 Kurany	 Kerimiň	 aşakda	 görkezilen	
14	 aýatynyň	 okalan	 ýa-da	 diňlenen	wagty	 sežde	
etmek	 wajypdyr.	 Muňa	 «Tilawet	 seždesi»	
(«Okalan	 wagty	 edilýän	 sežde»)	 diýilýär.	 Bu	
seždäni	 berjaý	 etmek	 wajypdyr.	 Kuranda	 sežde	
aýatlary	 şulardyr:	 «Agraf»	 206;	 «Ragd»	 15‚	
«Nahl»	49;	«Isra»	107;	«Merýem»	58;	«Haj»	18;	
«Furkan»	60;	«Neml»	25;	«Sežde»	15;	«Sagd»	24;	
«Fussilet»	37;	«Nejm»	62;	«Inşikak»	21;	«Alak»	
19.	
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8-nji	süre:	«Enfäl»	(«Oljalar»)

«Enfäl»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 75	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Oljalar»	 manysyny	 aňladýan	
«Enfäl»	sözünden	alnypdyr.	Bu	sürede	Alla	şärik	
goşanlaryň	ýeňlişe	 sezewar	boljakdyklary,	Bedr	
söweşinde	 bolup	 geçen	 wakalar,	 bu	 söweşden	
çykarylmaly	netijeler	barada	aýdylyp,	möminlere	
iman,	 arkalaşma‚	 söweş‚	 şertnamalar,	 oljalar‚	
sabyr	 we	 ähde	 wepalylyk‚	 tertip-düzgün	 ýaly	
meselelerde	nesihat	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Senden	 oljalaryň	
(nähili	 paýlanylmalygy	 hakynda)	
sorarlar.	Sen	olara:	«Olja	 (paýlaşmagyň	
hökümi)	Alla	 we	 pygambere	 degişlidir.	
Şonuň	 üçin,	 eger	 hakyky	 mömin	

bolsaňyz‚	Alladan	gorkuň‚	birek-biregiň	
arasyny	düzediň‚	Alla	we	Onuň	 ilçisine	
boýun	boluň!»	diýip	aýt.	

Düşündiriş:	 Bedr	 söweşinde	 ele	 salnan	 oljalary	
paýlaşmakda	 ýaşlar	 bilen	 garrylaryň	 arasynda	
dawa	ýüze	çykanda	ýokardaky	aýat	inýär.	Munuň	
netijesinde	 hem	 pygamberimiz	 oljalary	 olaryň	
arasynda	deň	paýlaýar.	

2.	 Möminler	 (ýanlarynda)	 Alla	
ýatlanylanda,	 (gorkudan	 ýaňa)	
ýürekleri	 sandyrar‚	 Onuň	 aýatlary	
okalanda	 bolsa,	 imanlary	 artar	 we	 olar	
diňe	 Perwerdigärine	 bil	 baglap‚	 Oňa	
daýanarlar.	

3.	Olar	namazy	doly	berjaý	edip,	özlerine	
nesip	 eden	 emläklerini	 haýyrly	 işlere	
sarp	ederler.	

4.	Ine‚	hakyky	möminler	şolardyr.	Olara	
özleriniň	 Perwerdigäriniň	 ýanynda	
jennetde	 beýik	 derejeler‚	 ýalkaw	 we	
mübärek	rysgallar	(nygmatlar)	bardyr.	

5,	6.	Perwerdigäriň	seni	wajyp	iş	(söweş)	
üçin	öýüňden	çykaran	wagty,	möminleriň	
käbiri	 muňa	 begenmändiler.	 Hakykat	
aýdyň	 ýüze	 çykandan	 soň	 hem,	 olar	
seniň	bilen	jedel	edýärdiler.	Olar	gözleri	
görüp	 durka‚	 hamana	 özleri	 ölümiň	
öňüne	itilýän	ýalydy.	

7,	8.	Alla	iki	topardan	(mekgelileriň	siziň	
Mekgedäki	 baýlyklaryňyz	 ýüklenen	
kerweninden	we	kuraýşyň	goşunyndan)	
birini	siziň	ýeňjekdigiňizi	wada	berende‚	
olardan	 ýaragsyz	 toparyň	 (kerweniň)	
siziňki	 bolmagyny	 arzuw	 edýärdiňiz.	
Hakykatda	bolsa‚	Alla	buýruklary	bilen	
haky	 üstün	 çykarmak‚	 şärik	 goşmagyň	
güýjüni	 ýok	 edip‚	 kapyrlaryň	 köküni	
kesmek	 isleýärdi	 hem-de,	 Alla	 şärik	
goşan	ol	 topar	 islemese-de,	«Hak	bolan	
(yslam)	 beýgelsin‚	 batyl	 bolan	 (şärik	
goşmaklyk)	ýok	bolup	gitsin»	diýýärdi.
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9.	Şol	wagt	siz	Perwerdigäriňizden	ýardam	
isleýärdiňiz.	Ol:	«Men	yzly-yzyna	geljek	
müň	 perişde	 bilen	 dadyňyza	 ýetişerin!»	
diýip‚	dilegleriňizi	kabul	edipdi.	

Düşündiriş:	 Bedr	 söweşinde	 Allanyň	 ilçisi	
sahabalarynyň	(egindeşleriniň)	azlygy‚	kapyrlaryň	
köplügi	sebäpli,	kybla	ýüzlenip‚	şeýle	doga-dileg	
etdi:	 «Eý,	 Allam!	 Maňa	 beren	 wadaňy	 ýerine	
ýetir‚	 eger	 bu	 musulmanlary	 heläk	 etseň‚	 soň	
ýer	ýüzünde	Saňa	ybadat	etjek	hiç	kim	galmaz».	
Pygamber	aleýhissalam	bu	dogany	birnäçe	gezek	
gaýtalady.	 Allatagala	 hem	 onuň	 dilegini	 kabul	
etdi	we	müň	perişde	bilen	musulmanlary	gollady.	
Aýat	 şu	 zatlara	 yşarat	 edýär.	 Kuraýşyň	 goşuny	
musulmanlardan	 has	 öň	 gelip	 Bedr	 guýusynyň	
töweregini	 eýeläpdi.	 Musulmanlar	 bolsa	
teşnediler.	Ýerleşen	ýerleri	hem	çäge	bolany	üçin,	
hereket	 etmek	 kynlaşýardy.	 Ýagan	 ýagyş	 olaryň	
ýüreklerindäki	 howsalany	 aýyrdy‚	 ruhlaryny	
belende	 göterdi‚	 teşneliklerini	 gandyrdy.	 Şonuň	
ýaly-da,	 ýagyş	 çägäni	 berkidip‚	 söweşmäge	
oňaýly	şert	döretdi.	

10.	 Alla	 muny	 (perişdeleriň	 kömegini)	
size	bir	buşluk	bolsun	hem-de	kalplaryňyz	
aram	 tapsyn	 diýip	 etdi.	 Elbetde,	 ýardam	
diňe	Alla	 tarapyndyr.	 Çünki	Ol	Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

11.	 Duşman	 gorkusyndan	 gözüňize	
uky	 gelmeýän	 wagty	 Allanyň	 size	
beren	 rahatlygy	 bilen	 sähelçe	 irkilmäge	
mümkinçilik	 aldyňyz.	 Sizi	 tämizlemek‚	
şeýtanyň	 berýän	 howsalasyny‚	 was-
wasysyny	gidermek‚	kalplaryňyza	kuwwat	
bermek	 hem-de	 söweş	 meýdanynda	
aýaklaryňyzyň	mäkäm	durmagy	üçin	Alla	
asmandan	üstüňize	suw	inderýärdi.	

12.	 Perwerdigäriňiz	 perişdelere	 şeýle	
ylham	 berýärdi:	 «Men	 siziň	 bilendirin‚	
sizem	 möminlere	 ynam-gaýrat	 beriň!	
Men	kapyrlaryň	kalplaryna	gorky	salaryn.	
Boluň‚	olaryň	boýunlaryny	sogruň‚	olaryň	
ähli	barmaklaryna	uruň!».	

13.	 Takyk,	 olar	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	
garşy	çykdylar.	Kim	Allanyň	we	ilçisiniň	
garşysyna	 çyksa‚	 bilip	 goýsun‚	Allanyň	
jezasy	ýowuzdyr!

14.	 Ýeri‚	 eý‚	 kapyrlar!	 Ýeňlişe	 sezewar	
bolmagyňyz	Allanyň	size	beren	bir	azaby!	
Häzirlikçe	 bu	 jezanyň	 tagamyny	 dadyp	
görüň,	 mundan	 başga	 kapyrlara	 dowzah	
azaby	hem	bardyr!

15.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Goşun	 bolup	
kapyrlar	 bilen	 ýüzbe-ýüz	 çaknyşan	
wagtyňyz	 olardan	 yzyňyza	 öwrülip	
gaçmaň!

16.	 Kim	 beýle	 (söweş)	 gününde‚	 eger	
gaýtadan	 baryp	 söweşmek	 üçin	 ýa-da	
başga	 bir	 topara	 goşulmak	 bilen	 bagly	
hereket	 bolmadyk	 halda	 duşmandan	
(yzyna	 öwrülip)	 gaçsa‚	 ol	 Allanyň	
gazabyna	 duçar	 bolar.	 Onuň	 barjak	 ýeri	
dowzahdyr‚	bu	nähili	erbet	netijedir!
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17.	 Siz	 söweşde	 olary	 öz	 güýçleriňiz	
bilen	 öldürmediňiz‚	 eýsem‚	 olary	 Alla	
öldürdi.	 (Eý,	 Muhammet!	 Topragy	
zyňan	mahalyň)	sen	zyňmadyň‚	ony	Alla	
zyňdy.	Alla	muny	möminleri	ajaýyp	bir	
synagdan	 geçirmek	 üçin	 etdi.	 Elbetde,	
Alla	ähli	zady	eşidýändir,	bilýändir.	

Düşünidiriş:	 Iki	 tarap	 söweşe	 girişen	 wagty,	
hezreti	 pygamber	 aleýhisslam	 eline	 bir	 gysym	
çäge	 alyp:	 «Ýüzleri	 gursun!»	 diýip‚	 duşman	
tarapyna	zyňýar.	Her	kapyryň	gözüne	bir	gysym	
çäge	giren	ýaly	bolup‚	olar	gözlerini	owkalaşyp	
başlaýarlar.	 Goşunda	 tertip-düzgün	 ýitýär.	
Söweşden	 soň	 öwünýän	musulmanlar	 hakykaty	
bilsinler	diýip‚	olara	bu	aýatda	bular		ýatladylýar.	

18.	 Ine,	 (Alla	 size	 şeýle	 kömek	 etdi.)	
Elbetde,	Alla	kapyrlaryň	ähli	(edenlerini‚	

guran	duzaklaryny	puja	çykarar.	

19.	 (Eý‚	Alla	 şärik	goşanlar!)	Siz	ýeňiş	
isleýärsiňizmi?	 Ine‚	 size	 gerek	 bolsa,	
ýeňiş!	 Siz	 (pygamberi)	 inkär	 etmekden	
dänseňiz,	 bu	 siziň	 üçin	 bähbitli	 bolar.	
Eger	 ýene-de	 söweşe	 başlasaňyz‚	 onda	
Bizem	 başlarys!	 Sanyňyz	 köp	 hem	
bolsa‚	 size	 hiç	 peýdasy	 degmez‚	 çünki	
Alla	möminler	bilendir.	

20.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	Alla	we	Onuň	
ilçisine	 boýun	 boluň‚	 (Kuranyň	 we	
Allanyň	 ilçisiniň)	 öwütlerini	 eşidip	
durkaňyz‚	ondan	ýüz	öwürmäň!

21.	 Boýun	 bolmak	 islemänsoňlar,	
diňlemeseler	 hem	 diňleýän	 ýaly	 bolup,	
soň	 bolsa,	 «eşitdik»	 diýenler	 ýaly	
bolmaň!

22.	 Çünki	 Allanyň	 nazarynda	 (ýer	
ýüzündäki)	 jandarlaryň	 (ynsanlaryň)	 iň	
erbedi‚	 akyllaryny	 ulanmaýandyklary	
üçin	ker	we	lal	bolanlardyr.	

23.	Elbetde‚	Alla	olardan	belli	bir	haýryň	
boljagyny	bilsedi‚	olara	eşitdirerdi.	Ýöne	
olar	 ynanmak	 ukybyny	 ýitirensoňlar,	
hak	 sözi	 eşitseler-de‚	 ýene	 ýüz	 öwrüp	
giderler.	

24.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	Alla	we	Onuň	
ilçisi	 sizi	 direltjek	 ýa-da	 ebedi	 ýaşaýşa	
ýetirjek	 hakykata	 çagyryp	 durkalar	
boýun	 boluň!	 Bilip	 goýuň!	 Alla	 ynsan	
bilen	onuň	kalbynyň	arasyna	girer	we	siz	
soň	Onuň	huzurynda	jemlenersiňiz.	

25.	 Pitneden	 gorkuň!	 Sebäbi	 onuň	
zyýany	 diňe	 zulum	 edenlere	 degmez,	
eýsem	hemmäňizi	weýran	eder.	Allanyň	
azabynyň	ýowuzdygyny	bilip	goýuň!
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26.	 Pikirlenip	 görüň‚	 bir	 wagtlar	 siz	
bu	 ýeriň	 ýüzünde	 az	 sanlydyňyz	 we	
ejizdiňiz.	 Hatda	 ynsanlaryň	 sizi	 horlap	
sütem	 etjekdiklerinden	 hem	 heder	
edýärdiňiz.	Bu	ýagdaýdakaňyz	Alla	size	
ýer-ýurt	 nesip	 etdi‚	 ýardam	 berip,	 sizi	
goldady‚	siziň	şükür	etmegiňiz	üçin	size	
päkize	we	halal	zatlar	bilen	rysgalyňyzy	
artdyrdy.	

27.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	Alla	we	Onuň	
ilçisine	 hyýanat	 etmäň‚	 bilip	 durkaňyz	
özüňize	degişli	amanatlara	hem	hyýanat	
etmäň!

28.	Bilip	goýuň‚	siziň	gazananlaryňyz	we	
perzentleriňiz	diňe	synagdyr.	Beýik	sylag	
bolsa	ahyretde	Allanyň	ýanyndadyr.	

29.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Siz	 Alladan	
gorkup‚	 haramdan	 saklansaňyz‚	 Alla	
size	 hakykaty	 ýalandan	 saýlap	 biljek	
paýhas	güýjüni	berer‚	 siziň	günäleriňizi	
örter‚	 sizi	 ýalkar.	Alla	 beýik	 merhemet	
eýesidir.	

30.	 Bir	 wagtlar	 kapyrlar	 seniň	 eliňi-
goluňy	 baglap‚	 zyndana	 atalymy	 ýa-
da	 ýok	 edelimi‚	 ýa-da	 seni	 ýurtdan	
kowalymy	diýip,	ençe	duzak	gurnapdylar.	
Olar	 duzak	 gursa	 gurubersinler‚	 Alla	
hem	olara	duzak	gurýandyr.	Alla	duzak	
gurýanlaryň	iň	ökdesidir.	

31.	 Olar	 biziň	 aýatlarymyz	 okalan	
wagty:	 «Eşitdik!	 Islesek‚	 bizem	 muňa	
meňzeşini	 oýlap	 taparys.	 Bu	 öň	 ötüp	
geçen	ynsanlaryň	toslan	rowaýatlaryndan	
başga	zat	däl»	diýerler.	

32.	 Hany,	 bir	 wagtlar	 olar:	 «Eý‚	
Perwerdigärim!	 Eger	 bu	 Kuran	 Seniň	
tarapyňdan	gelen	hak	kitap	bolsa‚	häziriň	
özünde	 üstümize	 asmandan	 daş	 ýagdyr	
ýa-da	bize	agyr	bir	azap	ber!»	diýipdiler.	

33.	 Ýöne	 sen	 olaryň	 arasyndakaň,	
Alla	olara	 azap	bermez,	 eger	olar	 (toba	
etseler)	 hem-de	 günäleriniň	 geçilmegi	
üçin	 ýalkaw	 dileseler,	 onda	 Alla	 olara	
azap	bermekçi	däldir.	
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34.	 Eýsem‚	 Alla	 olary	 neneň	
jezalandyrmasyn?	 Sebäbi	 olar	 Mesjidi-
Haramyň	(Käbäniň)	mynasyp	hak	eýeleri	
bolmasalar-da‚	ony	zyýarat	etmek	isleýän	
möminleri	 yzyna	 gaýtarýarlar!	Ol	 (ýere	
hyzmat	 etmäge	 we	 ony	 dolandyrmaga)	
mynasyp	 bolanlar	 (Allany	 hormatlap‚	
Oňa	 şärik	 goşmakdan	 saklanan)	
takwalardyr.	Ýöne	olaryň	aglabasy	muny	
bilmezler.	

35.	 Olaryň	 Mesjidi-Haramdaky	 dileg-
dogalary	 bolsa	 sykylyk	 atyp‚	 el	
çarpmakdan	 başga	 zat	 däldir!	 Küpür	
edýänlerden	 bolanyňyz	 üçin‚	 hany‚	
azaby	dadyp	görüň!

Düşündiriş:	Mekgeli	 kapyrlar,	 hezreti	Ybraýym	

aleýhissalamyň	 dininiň	 aslyny	 üýtgedişleri	
ýaly,	 haj	 ybadatyny	 hem	 üýtgedipdiler.	 Erkek-
aýal‚	 ýarym	 ýalaňaç‚	 el-ele	 tutuşyp‚	 Käbäniň	
töwereginde	 aýlanardylar‚	 sykylyk	 atyp‚	 el	
çarpyşýardylar.	 Pygamberimiz	 Käbä	 gelende‚	
oňa	 garşylyk	 hökmünde	 bu	 hereketlerini	 has-
da	artyrdyrýardylar	we	muny	ybadat	hökmünde	
edýärdiler.	

36.	Kapyrlar,	ynsanlary	Allanyň	ýolundan	
daşlaşdyrmak	 üçin,	 gazançlaryny	 sarp	
edýärdiler.	 Olar	 ýene-de	 sarp	 ederler!	
Emma	 maksatlaryna	 ýetmänsoňlar‚	 bu	
olar	üçin	ýürek	agyrysy	bolar‚	soň	hem	
olar	 ýeňlişe	 sezewar	 edilerler.	 (Haky)	
inkär	 edenler	 jemlenilip,	 dowzaha	
ugradylar.	

37.	 Alla	 murdary	 päkizeden	 (mömini	
kapyrdan)	aýyrar‚	murdary	biri-birleriniň	
üstüne	 mündürip‚	 hemmesini	 bir	 ýere	
jemlär	 hem-de	 üýşürip,	 hemmesini	
birlikde	 dowzaha	 salar.	 Ine‚	 zyýan	
çekenler	şolardyr.	

38.	 (Eý‚	 Muhammet!)	 Kapyrlara	 aýt:	
«Eger	(pygambere	duşmançylykdan	ýüz	
öwrüp)	yslama	girseler‚	olaryň	öňki	eden	
günäleri	 bagyşlanar.	 Ýok‚	 eger	 ýene	
duşmançylyga	baş	goşjak	bolsalar‚	onda	
özleri	 ýalylaryň	 başyna	 gelen	 ahwalat	
olaryň	hem	depesinden	iner!».	

39.	Pitne	(bütinleý)	ýok	edilip‚	din	Alla	
üçin	 (berkarar)	 bolýança‚	 olara	 garşy	
söweşiň!	Eger	(pitneden)	ýüz	öwürseler‚	
olara	 degmäň!	 Alla	 olaryň	 edýänlerini	
görýändir.	

40.	 Eger	 kapyrlar	 täzeden	 pitnä	 baş	
goşsalar‚	 onda	 bilip	 goýuň‚	 Alla	
siziň	 penakäriňizdir.	 Ol	 nähili	 ajaýyp	
Hossardyr‚	nähili	ajaýyp	Kömekçidir!
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41.	 Eger	 Alla	 we	 iki	 goşunyň	 gapma-
garşy	 gelen‚	 hak	 bilen	 batylyň	 aýan	
edilen	 (Bedr	 söweşi)	 güni	 bendämize	
(Muhammede)	 inderen	 aýatlarymyza	
iman	 getirýän	 bolsaňyz‚	 bilip	 goýuň!	
Söweşde	 alnan	 oljanyň	 bäşden	 biri	
Alla	 üçin,	 pygambere,	 onuň	 ýakyn	
neberesine‚	 ýetimlere‚	 garyp-gasarlara	
we	 ýolagçylara	 degişlidir.	 Bu	 hökümi	
bolşy	ýaly	kabul	ediň!	Allanyň	ähli	zada	
güýji	ýetýändir.	

Düşündiriş:	Oljanyň	bäşden	biri	Allanyň	ýoluna	
sarp	 edilmek	 üçin	 aýrylyp‚	 galan	 dördi	 bolsa	
esgerlere	paýlanýar.	Bäşden	bir	bölegi	şu	aýatda	
beýan	edilen	bäş	 topara	paý	edilýär.	Bu	mesele	
baradaky	 giňişleýin	 hökümler	 yslam	 hukugy	
kitaplarynda	 anyk	 getirilýär.	 Pygamberimiz	 öz	
paýyny	mätäçlere	paýlar	eken.	

42.	 Hany‚	 (Bedr	 söweşi	 güni‚	
eý‚	 musulmanlar)	 siz	 jülgäniň	
ýakynyndadyňyz	 (Medine	
tarapyndadyňyz)‚	 olar	 hem	 uzak	
(Mekge)	 tarapyndady.	 Kerwen	 bolsa	
sizden	has	aşakda	(deňziň	ýakasyndady).	
Eger	 öňünden	 dilleşen	 bolsaňyzam‚	
bellenilen	 wagtda,	 şeýdip,	 duşuşyp	
bilmezdiňiz.	 Ýöne	 Alla‚	 takdyr	 eden	
işini	 amala	 aşyrmak	 üçin,	 sizi	 şeýle	
ýagdaýda	 duşuşdyrdy.	 Bu	 ýerde	 heläk	
boljaklar	äşgär	delili	görüp	heläk	bolsun‚	
sag-aman	galanlar	hem	äşgär	delili	görüp	
ýaşasyn.	Çünki	Alla	ähli	zady	eşidýändir	
we	bilýändir.	

43.	 Hany,	 ýatla‚	 Alla	 saňa	 düýşüňde	
(Alla	 şärik	 goşanlaryň)	 esgerleriniň	

sanyny	 az	 edip	 görkezipdi.	 Eger	 olary	
köp	 görkezen	 bolsady‚	 howsala	 düşüp‚	
buýruk	 bermekde	 düşünişmezlik	 ýüze	
çykardy.	 Ýöne	 Alla	 sizi	 mundan	 halas	
etdi.	 Çünki	 Ol	 (ynsan)	 synalarynda	
gizlenýän	ähli	zady	gowy	bilýändir.	

44.	 (Allanyň	 takdyr	 eden	 işini)	 amala	
aşyrmak	 üçin	 gapma-garşylyga	 gelen	
wagtyňyz,	 duşmanlary	 siziň	 gözleriňize	
az	 görkezýärdi‚	 sizi	 hem	 olara	 az	
görkezýärdi.	 Bütin	 işlerde	 ahyr	 soňky	
höküm	Oňa	degişlidir.	

45.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Söweş	 wagty	
duşman	 bilen	 ýüzbe-ýüz	 bolanyňyzda,	
(yza	 tesmäň)	 mert	 duruň!	 Allany	 köp	
ýatlaň!	Myradyňyza	ýetersiňiz.	
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46.	Alla	we	Onuň	ilçisine	boýun	boluň‚	
agzala	 bolmaň‚	 ýogsa	 howsala	 düşüp	
ejizlärsiňiz‚	 güýç-kuwwatyňyz	 gider!	
Hemişe	sabyrly	boluň!	Çünki	Alla	sabyr	
edýänler	bilen	biledir.	

47.	 Gedemlik	 edip‚	 il	 gözüne	 görünjek	
bolup‚	 ynsanlary	 Alla	 ýolundan	
daşlaşdyrmak	niýeti	 bilen	 (Bedr	 söweşi	
güni)	 ýurtlaryndan	 (Mekgeden)	 çykan	
kapyrlar	 ýaly	 bolmaň!	 Alla	 olary	 ähli	
tarapdan	gurşap	alandyr.	

48.	Şol	mahal	şeýtan	olara	eden	işlerini	
ajaýyp	 görkezip:	 «Bu	 gün	 ynsanlardan	
sizi	 ýeňjek	 hiç	 kim	 ýokdur.	 Men	 hem	
size	 hemaýatkärdirin!»	 diýipdi.	 Ýöne	

iki	goşun	çaknyşan	wagty	şeýtan	yzyna	
öwrülip:	 «Men	 sizden	 bizar,	 men	 siziň	
görmeýän	 zatlaryňyzy	 (perişdeleri)	
görýärin‚	 men	 Alladan	 gorkýaryn.	
Allanyň	azaby	örän	elhençdir»	diýdi.	

49.	 Şol	 wagt	 mynapyklar	 we	
kalplarynda	şek-şübhe	bolanlar:	«Bulary	
(musulmanlary)	öz	dinleri	aldawa	saldy.	
(Çünki	özlerinden	has	güýçli	goşun	bilen	
söweşe	 çykýarlar)»	 diýişdiler.	 Ýok,	
beýle	 däl!	 Kim	 Alla	 ynanyp‚	 Oňa	 bil	
baglasa‚	 Alla	 oňa	 ýeterlikdir.	 Elbetde,	
Alla	Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

50.	 Perişdeler	 kapyrlaryň	 ýüzlerine	 we	
arkalaryna	urup:	«Dadyň	bakaly‚	alawlap	
ýanmagyň	 azabyny!»	 diýip‚	 olaryň	
janlaryny	alanlarynda	bir	görsediň!

51.	 (Perişdeler):	«Ine‚	bu	 siziň	gazanan	
zadyňyz.	 Ýogsa	 Alla	 hiç	 haçan	
bendelerine	zulum	etmez»	diýerler.	

52.	 (Bularyň	 bolşy)	 Fyrgawnyň	
kowumynyň	we	ondan	öňki	zalymlaryň	
özlerini	 alyp	baryşlary	ýaly	boldy.	Olar	
Allanyň	aýatlaryny	inkär	etdiler‚	Alla-da	
olary	 günäleri	 zerarly	 azap	 bilen	 tutdy.	
Çünki	 Alla	 örän	 kuwwatlydyr‚	 azaby	
juda	elhençdir.	
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53.	 Munuň	 sebäbi,	 eger	 bir	 millet	
özünde	 bar	 bolan	 zady	 (ýagşy	 ahlak	
häsiýetlerini)	 üýtgetmese‚	Alla-da	 olara	
beren	 nygmatyny‚	 (ýagşy	 ýagdaýy)	
üýtgetmez.	 Takyk,	 Alla	 (ähli	 zady)	
eşidýändir,	bilýändir.	

54.	Fyrgawnyň	kowumynyň	we	olardan	
öňki	 zalymlaryň	 özlerini	 alyp	 barşy	
ýaly,	olar	hem	özleriniň	Perwerdigäriniň	
aýatlaryna	 ýalan	 diýdiler.	 Biz	 hem	
günäleri	 sebäpli,	 olary	 ýok	 etdik.	
Fyrgawny	we	ýanyndakylary	deňze	gark	
etdik.	 Dogrusy,	 bularyň	 hemmesi	 hem	
zalymdylar.	

55.	 Allanyň	 nazarynda	 bütin	 janly-
jandarlaryň	 içinde	 iň	 erbedi	 (Allany)	
inkär	edenlerdir.	Olar	iman	getirmezler.	

56.	 (Olaryň	 arasynda)	 seniň	 bilen	
şertnama	 baglaşyp,	 soň	 (Alladan)	
gorkman,	 her	 gezek	 ylalaşygy	 bozan	
kişiler	hem	bardyr.	

57.	 Söweşde	 olara	 (şertnamalaryny	
bozanlara)	 gabat	 gelseň,	 olary	 ele	
salsaň,	olary	öldürip	dagat.	(Goý	beýleki	
duşmanlara-da	 ybrat	 bolsun).	 Şeýdip,	
akyllaryna	aýlansynlar!

Düşündiriş:	 Hezreti	 pygamber	 Beni	 kuraýza	
ýahudylary	bilen	bir	 şertnama	baglaşypdy.	Olar	
musulmanlaryň	 garşysyna	 hiç	 kime	 goldaw	
bermezligi	 kabul	 edipdiler.	 Muňa	 garamazdan,	
olar	 Bedr	 söweşinde	 Mekgeli	 kapyrlara	 ýarag	
kömegini	 etdiler.	 Baştutanlary	 Kagp	 ibn	 Eşref	
bolsa,	 Mekgä	 gidip‚	 ol	 ýerde	 kapyrlara	 ýaran	
boldy.	 Beni	 kaýnuka	 ýahudylarynyň	 hem,	
şertnama	garamazdan‚	öz	bolýan	ýerlerine	gelen	
käbir	 musulman	 aýallary	 bimaza	 edip‚	 hezreti	
pygamber	 tarapyndan	 duýduryş	 almaklaryna	
öýkeli	 jogap	 berdiler.	 Aýat	 şol	 ýagdaýlarda	
inipdir.	

58.	 (Seniň	 bilen	 şertnama	 baglaşan)	
bir	 kowumyň	 (ylalaşyga	 ters	 gelip)	
hyýanat	 etmeginden	 çekinseň,	 olara	
şertnamanyň	ýatyrylandygyny	yglan	 et!	
Alla	hyýanatçylary	hiç	haçan	halamaz.	

59.	 Inkär	 edenler	 halas	 bolandyrys	

öýtmesinler.	 Olar	 Biziň	 elimizden	
sypmazlar.	

60.	 Olara	 (duşmanlara)	 garşy	
ýagdaýyňyz	ýetdiginden	güýç	we	söweş	
atlaryny	taýýarlaň!	(Onuň	bilen)	Allanyň	
duşmanlaryny‚	siziň	duşmanlaryňyzy	we	
olaryň	 aňyrsynda	 siziň	 bilmeýän‚	 diňe	
Allanyň	 bilýän	 başga	 duşmanlaryňyzy-
da	 gorka	 salarsyňyz.	 Allanyň	 ýolunda	
näme	 sarp	 etseňiz‚	 onuň	 öwezi	 size	
nogsansyz	gaýtarylyp	berler‚	size	hiç	hili	
zulum	edilmez.	

61.	 Eger	 olar	 ýaraşmakçy	 bolsalar‚	 sen	
olar	bilen	ylalaş	hem-de	Alla	bil	bagla!	
Çünki	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
bilýändir.
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62,	 63.	 Eger	 olar	 (ylalaşyk	 edip)	 seni	
aldamak	 isleseler‚	 Alla	 seniň	 üçin	
ýeterlikdir.	 Öz	 kömegi	 bilen	 seni	 we	
möminleri	goldan	hem	Alladyr.	Ol	(Alla)	
olaryň	 (möminleriň)	 kalplaryny	 birek-
birege	ysnyşdyrdy.	Eger-de	sen	dünýäde	
bar	 bolan	 ähli	 zatlary	 sarp	 etseň-de‚	
olaryň	kalplaryny	birleşdirip	bilmezdiň.	
Ýöne	Alla	olaryň	(arasyny)	ysnyşdyrdy.	
Çünki	 Ol	 Gudraty	 güýçlüdir‚	 hikmet	
eýesidir.	

64.	Eý‚	 pygamber!	Alla	 saňa	we	özüňe	
eýeren	möminlere	ýeterlikdir.	

65.	 Eý‚	 pygamber!	 Möminleri	 söweşe	
höweslendir!	 Eger	 sizden	 ýigrimi	 sany	
sabyrly	kişi	bolsa‚	olar	(kapyrlardan)	iki	

ýüz	 (duşmany)	 ýeňer.	 Eger	 sizden	 ýüz	
(sany	 sabyrly)	 kişi	 bolsa,	 kapyrlardan	
müň	 (duşmany)	 ýeňer.	 Çünki	 kapyrlar	
hakykaty	bilmeýän	kowumdyr.	

66.	Emma	häzir	Alla	sizde	(söweş	etmek	
meselesinde)	 ejizligiň	 bardygyny	 bilip,	
ýüküňizi	 ýeňletdi.	 Bu	 ýagdaýda	 sizden	
sabyrly	ýüz	kişi,	Allanyň	eradasy	bilen,	
iki	 ýüz	 (kapyrdan)	 üstün	 çykar	 we	
eger	 sizde	 müň	 kişi	 bar	 bolsa‚	 olaryň	
(kapyrlaryň)	 iki	müňüsini	ýeňer.	Takyk,	
Alla	sabyrly	kişiler	bilendir.	

67.	 Islendik	 pygambere,	 ýer	 ýüzünde	
(küpüri	doly	ýok	edip)	hak	din	rowaçlyk	
tapýança,	 ýesirden	 (töleg	 alyp,	 ony	
azat	 etmek)	 dogry	 däldir.	 Siz	 dünýäniň	
wagtlaýyn	 zatlaryny	 isleýärsiňiz.	 Alla	
bolsa	 (siziň)	 ahyreti	 (gazanmagyňyzy)	
isleýär.	Alla	Gudraty	 güýçlüdir‚	 hikmet	
eýesidir.	

Düşünidiriş:	Bedr	söweşinde	kapyrlardan	ýetmiş	
kişi	ýesir	alynýar.	Hezreti	Ebu	Bekriň	maslahat	
bermegi	bilen	pygamberimiz	ol	ýesirlerden	fidýe	
tölegini	 alyp,	 olary	 goýberýär.	 Ýokardaky	 aýat	
hem	bu	hereketiň	nädogrudygyny	habar	bermek	
üçin	inderilýär.	

68.	 Alla	 tarapyndan	 öň	 berlen	 bir	
höküm	bolmadyk	bolsady‚	alan	fidýäňiz	
(puluňyz)	 üçin	 size	 hökman	 elhenç	 bir	
azap	berlerdi.	

69.	 Indi	 ele	 salan	 oljalaryňyz	 halal	
we	 päkdir‚	 arkaýyn	 iýiberiň!	 Hem-de	
Alladan	gorkuň!	 (Bilip,	 goýuň!)	Takyk,	
Alla	Bagyşlaýjydyr,	rehim-şepagatlydyr.	



187

70.	Eý‚	pygamber!	Elleriňizdäki	ýesirlere	
aýt:	«Eger	Alla	siziň	kalplaryňyzda	haýyr	
(ýagşy	niýet‚	iman	we	yhlasa	ymtylyşy)	
görse,	 sizden	 alnan	 fidýelerden	 has	
haýyrlysyny	 size	 berer	 we	 günäleriňizi	
bagyşlar.	 Çünki	 Alla	 Bagyşlaýjydyr‚	
Rehim-şepagatlydyr».	

71.	 Eger	 saňa	 hyýanat	 etmek	 isleseler‚	
berk	bilsinler‚	olar	öň	hem	Alla	hyýanat	
edipdiler.	 Alla	 olaryň	 garşysyna	 saňa	
mümkinçilik	we	kuwwat	berip‚	soňunda	
olary	seniň	eliňe	düşürdi.	Alla	ähli	zady	
bilýändir‚	hikmet	eýesidir.	

72.	Iman	getirip‚	Allanyň	ýolunda	hijret	
(göç)	edenler‚	emläkleri	we	janlary	bilen	
söweşenler	we	olara	arka	çykan	ensarlar	
(medineli	musulmanlar),	ine‚	olar	birek-
biregiň	 dostlarydyr	 (biri-birleriniň	
mirasdüşerleridir).	 Iman	 getirip‚	 hijret	
(göç)	etmeýänler	bolsa‚	olar	hijret	(göç)	
edýänçäler,	 size	 olaryň	mirasyndan	 paý	
ýokdur.	 Eger	 olar	 din	 barada	 ýardam	
isleseler‚	 siziň	 bilen	 şertnamasy	 bolan	
başga	 kowumyň	 garşysyna	 bolmasa‚	
kömek	 etmek	 siziň	 borjuňyzdyr.	 Alla	
siziň	etjekleriňizi	bolşy	ýaly	görýändir.	

Düşündiriş:	 Möminleriň	 622-nji	 ýylda	 Medinä	
göçmekleriniň	 yz	 ýanynda	 hezreti	 pygamber	
aleýhissalam	 göç	 edenler	 (muhajyrlar)	 bilen	
olara	 ýardam	 berenleriň	 (ensarlaryň)	 arasynda	
dogan	okaşdyrýar.	Olar	biri-birlerine	mirasdüşer	
bolýarlar.	Emma	soň	inderilen	bu	süräniň	75-nji	
aýaty	bu	doganlygyň	miras	bilen	bagly	hökümini	
ýatyryp‚	 diňe	 ýakyn	 hossarlaryň	 biri-birine	
mirasdüşer	bolup	biljekdigini	görkezýär.	

73.	 Dini	 inkär	 edenler	 biri-birlerine	
dostdurlar	 (arka	 çykarlar).	 Eger	 siz	
hem	 biri-biriňize	 goldaw	 bermeseňiz‚	

dünýäde	pitne	gopar‚	elhenç	bozgaklyk‚	
bulam-bujarlyk	ýüze	çykar.	

74.	 Iman	 getirip‚	 hijret	 (göç)	 edenler‚	
Allanyň	 ýolunda	 söweşip‚	 olara	 gujak	
açyp	 ýardam	 berenler	 (ensarlar),	
ine‚	 hakyky	 möminler	 şolardyr.	 Olar	
ýalkanarlar	 we	 rysgallaryny	 hem	
bimöçber	berler.	

75.	Mundan	öň	iman	getirip‚	hijret	(göç)	
edenler‚	siziň	bilen	bilelikde	söweşenler‚	
ine‚	şolar	hem	siziň	bilen	deňdir.	Allanyň	
hökümine	 görä‚	 (dogan	 okaşanlar	 däl-
de)	 ýakyn	 dogan-garyndaş	 bolanlar	
biri-birlerine	 mirasdüşer	 bolmaga	 has	
laýykdyrlar.	 Takyk,	 Alla	 ähli	 zady	
eşidýändir,	bilýändir.
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9-njy	süre:	Toba

«Toba»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	bolup,	
ol	129	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	104-nji	aýaty	
toba	 bilen	 baglanyşykly	 bolandygy	 üçin	 sürä	
bu	 at	 berlipdir.	 «Toba»	 süresi	Kurany	Kerimde	
«Rahman	 (Mähriban)	 we	 Rahym	 (Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen»	diýip	başlanmaýan	
ýeke-täk	 süredir.	 Pygamberimiziň	 bu	 süräniň	
başyna	«Bismilläniň»	ýazdyrmazlygynyň	sebäbi	
hem	 bu	 süräniň	 Allanyň	 duşmanlara	 duýduryş	
berip	başlaýandygy	bilen	baglanyşdyrypdyr.	Bu	
süre	 okalyp	 başlanda,	 diňe	 şeýtanyň	 şerinden	
Alla	sygnylyp	başlanylýar.	

(Daşlanylyp	kowlan	şeýtanyň	şerinden	
Alla	sygynýaryn)

1.	 (Bu)	 Alladan	 we	 Onuň	 ilçisinden	
özleri	 bilen	 şertnama	 baglaşan	 (Alla)
şärik	goşanlara	(iň	soňky)	duýduryşdyr!

2.	(Eý,	Alla	şärik	goşýanlar)	Siz	şu	günden	
başlap‚	 dört	 aýyň	 dowamynda	 ýeriň	
ýüzünde	isleýşiňiz	ýaly	gezip	bilersiňiz.	
Şuny	welin	bilip	goýuň!	Siz	Alladan	hiç	
haçan	gaçyp	gutulyp	bilmersiňiz	we	Alla	
kapyrlary	ryswa	(masgara)	eder.	

3.	 Beýik	 haj	 güni	 Allanyň	 we	 Onuň	
ilçisiniň	(adyndan)	ynsanlara	şuny	yglan	
ediň:	 «Alla	we	Onuň	 ilçisi	 (Alla)	 şärik	
goşýanlardan	daşdyr.	Elbetde‚	(Alla	şärik	
goşmakdan)	toba	edip‚	Allanyň	birligine	
ymtylsaňyz‚	bu	siziň	üçin	has	haýyrlydyr.	
Siz	Allanyň	elinden	gutulmajakdygyňyzy	
gowy	 biliň!	 Kapyrlara	 elhenç	 bir	 azap	
beriljekdigini	habar	ber!

4.	 Emma	 özleri	 bilen	 şertnama	
baglaşanyňyzdan	 soň‚	 şertleri	 doly	
ýerine	 ýetiren	 we	 siziň	 garşyňyza	
duşmanlaryňyza	 kömek	 bermedik	
(Alla	 şärik	 goşanlar)	 bu	 hökümiň	
daşyndadyrlar.	Bular	bilen	 şertnamanyň	
wagty	 gutarýança‚	 onuň	 şertlerini	 doly	
berjaý	ediň!	Alla	Özüne	garşy	gitmekden	
(ähti-peýmanyny	 bozmakdan)	 saklanan	
takwa	kişileri	söýýändir.	

5.	 Haram	 (söweş	 etmeklik	 gadagan)	
aýlar	 geçensoň‚	 (Alla)	 şärik	 goşanlary	
nirede	görseňiz	(tutsaňyz)	öldüriň!	Olary	
tutup	ýesir	alyň‚	olaryň	geçip	biljek	ähli	
geçelgelerini	 saklaň!	 Eger	 toba	 edip‚	
namaz	okap‚	zekat	berseler,	olary	erkine	
goýberiň!	 Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

6.	 Eger	 (Alla)	 şärik	 goşanlaryň	 biri	
senden	 aman,	 hemaýat	 (pena)	 sorasa,	
sen	 onuň	 haýyşyny	 kabul	 et!	 Goý‚	 ol	
Allanyň	 kelamyny	 (Kurany)	 diňlesin	
(pikirlensin)!	 (Soň	 gelşi	 ýaly)	 ony	
howpsuz	ýere	ugrat!	Çünki	olar	bilmeýän	
kowumdyr.	
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7.	 Näme‚	 (Alla)	 şärik	 goşanlaryň	 Alla	
we	 Onuň	 ilçisi	 bilen	 baglanyşan	 ähti-
peýmanlary	barmy?	Nädip	bolsun!	(Olar	
mydama	beren	sözlerinden	dänip	ýörler	
ahyry!)	 Mesjidi-Haramyň	 (Käbäniň)	
ýanynda	 baglaşan	 şertnamalaryňyz	
muňa	 girýän	 däldir.	 Olar	 siziň	 bilen	
dogry	(dürs)	gatnaşykda	bolsalar‚	sizem	
olar	bilen	dürs	boluň!	Alla	(Özüne	garşy	
durmakdan‚	 ähti-peýmany	 bozmakdan)	
saklanan	takwalary	söýer!

8.	 Hawa‚	 heý-de	 olaryň	 ähti-
peýmany	 bolarmy?	 Eger	 sizden	 üstün	
geljekdiklerini	 bilseler‚	 siz	 barada	
ne	 ähde‚	 ne	 kasama‚	 ne	 hak-hukuga	
eýererler.	 Dillerinde	 hamana	 siziň	
göwnüňizi	alýan	kişiler	bolarlar‚	kalplary	
bolsa,	 size	 garşy	 ýigrençden	 doludyr.	
Çünki	olaryň	köpüsi	(Allanyň	ýolundan	
daşlaşan)	pasyklardyr.	

9.	 Olar	 Allanyň	 aýatlaryny	 sähelçe	
dünýewi	 bähbit	 üçin	 satdylar.	
Şeýdip,	 Allanyň	 ýolundan	 ynsanlary	
azaşdyrdylar.	 Dogrudanam,	 olar	 nähili	
erbet	işler	edýärler.	

10.	 Olar	 möminler	 babatda	 ne	 ähti-
peýmana‚	 ne	 kasama‚	 ne	 hak-hukuga	
eýererler.	Olar	şeýle	azgyn	kişilerdir!

11.	(Muňa	garamazdan)	kapyrlardan	ýüz	
öwrüp‚	 toba	 edip‚	 namaz	 okap‚	 zekat	
berseler‚	onda	olar	siziň	din	doganlaryňyz	
bolarlar.	Akyllaryny	 ulanyp	 pikirlenýän	

kişiler	üçin	Biz	aýatlarymyzy	doly	beýan	
edýäris.	

12.	 Eger	 ylalaşykdan	 soň	 kasamlaryny	
bozsalar‚	 şeýle	 hem	 diniňize	 hüjüm	
etseler‚	onda	bu	(niýetlerinden)	dänmeleri	
üçin	kapyr	kowumyň	baştutanlary	bilen	
söweşiň!	 Çünki	 olar	 kasamlaryna	 (we	
ähti-peýmanlaryna)	wepaly	däldirler.	

13.	Ähti-peýmanlaryny	we	kasamlaryny	
bozup‚	 pygamberi	 ýurdundan	 sürgün	
etmek	 üçin	 hereket	 eden	 bir	 kowum	
bilen	 söweşmekçi	 dälmisiňiz?	Aslynda,	
söweşi	 ilki	olaryň	özleri	başladylar!	Siz	
olardan	 gorkýarsyňyzmy?	 Eger	 mömin	
bolsaňyz‚	 Alladan	 gorkmagyňyz	 has	
dogrusydyr.	
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14,	 15.	 Olar	 bilen	 söweşiň!	 Alla	 siziň	
eliňiz	 bilen	 olary	 jezalandyrsyn‚	 olary	
ryswa-masgara	 etsin‚	 olara	 garşy	 size	
ýardam	 berip	 (ýeňiş	 ýoluny	 açsyn),	
möminleriň	 köňüllerini	 rahatlandyrsyn,	
kalplaryndaky	kinäni	we	öýkäni	gidersin!	
Alla	islänine	toba	nesip	etdirer.	Alla	ähli	
zady	bilýändir‚	hikmet	eýesidir.	

Düşündiriş:	 Kapyrlaryň	 kethudalaryndan	 Ebu	
Sufýan	ibn	Harb‚	Safwan	ibn	Umeýýe‚	Ykryma	
ibn	Ebu	 Jähl‚	Suheýl	 ibn	Amr	ýaly	ýolbaşçylar	
Mekge	eýelenenden	soň	toba	edip‚	yslam	dinini	
kabul	edipdirler.	

16.	Ýa-da	 siz	Allanyň	 siziň	araňyzdaky	
Alladan,	pygamberden	we	möminlerden	
başgasyny	özlerine	syrdaş	edinmeýänleri	
ýüze	 çykarmazdan	 goýberilersiňiz	

öýtdüňizmi?	Alla	siziň	edýän	işleriňizden	
habardardyr.	

Düşündiriş:	Pygamberimiziň	kakasynyň	dogany	
Abbas	 Bedr	 söweşinde	 musulmanlara	 ýesir	
düşende,	 onuň	 enteklerem	 butparazdygy‚	
garyndaşlary	 bilen	 gatnaşygyny	 kesendigi	
sebäpli,	 aýypladylar.	 Hezreti	Aly	 oňa	 has	 agyr	
sözler	aýdypdyr.	Abbas	oňa	jogap	berip:	«Biziň	
diňe	 erbet	 taraplarymyzy	 görýärsiňiz‚	 ýagşy	
taraplarymyzy	 bolsa,	 görmeýärsiňiz.	 Emma	 biz	
Käbä	hyzmat	 edýäris,	 hajylara	 suw	paýlaýarys‚	
ýesirleri	 azat	 edýäris»	 diýdi.	 Şonda	 aşakdaky	
aýatlar	bu	waka	bilen	baglanyşykly	inipdir.	

17.	 Alla	 şärik	 goşanlar	 özleriniň	
kapyrdyklaryna	 hut	 özleri	 şaýatkalar,	
Allanyň	 metjitlerini	 gurmaga	 mynasyp	
bolup	 bilmezler!	 Olaryň	 amallary	
batyldyr.	Olar	dowzah	odunda	hemişelik	
galarlar.	

18.	 Allanyň	 metjitlerini	 diňe	 Alla	 we	
ahyrete	 iman	 getiren,	 namazy	 doly	
berjaý	 edýän‚	 zekat	 berýän	we	Alladan	
başgadan	 gorkmýan	 möminler	 bina	
ederler.	 Ine‚	 olar	 dogry	 (hak)	 ýola	
ýetmäge	umydygärdirler.	

19.	Siz	haja	gelenlere	suw	paýlamagy	we	
Mesjidi-Harama	 (Käbä)	 hyzmat	 etmegi	
Alla	 we	 ahyret	 gününe	 iman	 getirip‚	
Allanyň	 ýolunda	 söweşen	 möminiň	
amaly	 bilen	 deň	 tutýarsyňyzmy?	 Bular	
Allanyň	 ýanynda	 deň	 däldir.	 Alla	 ol	
zalymlar	 toparyny	 dogry	 ýola	 salmaz	
(arzuwlaryna-da	ýetirmez).	

20.	 Iman	 getirip	 hijret	 (göç)	 edenler‚	
mal-mülkleri	 we	 jan-tenleri	 bilen	
Allanyň	 ýolunda	 söweşenler,	 elbetde,	
Allanyň	ýanynda	has	ýokary	derejeleriň	
eýeleridir	 we	 haýyrly	 netije	 gazananlar	
hem	şolardyr!
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21.	 Özleriniň	 Perwerdigäri	 olara	 öz	
adyndan	 rahmet	 we	 hoşallyk‚	 içinde	
tükeniksiz	 nygmatlar	 bolan	 jennetleri	
buşlaýar.	

22.	 Olar	 şol	 jennetlerde	 hemişelik	
galarlar.	 Iň	 beýik	 sylagyň	 Allanyň	
ýanyndadygy	(şeksiz)	hakykatdyr.	

23.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Eger	 imanyň	
deregine	 küpüri	 saýlap	 alýanlar‚	 hatda	
kakaňyz	 we	 doganlaryňyz	 hem	 bolsa,	
olary	 dost	 we	 ýaran	 edinmäň!	 Siziň	
araňyzdan	kim	(möminleri	goýup),	olary	
dost	 tutunsa,	 onda	 olar	 zalymlaryň	 hut	
özleridir.	

24.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 olara)	 aýt:	
«Eger	 kakalaryňyz‚	 ogullaryňyz‚	
doganlaryňyz‚	 ýanýoldaşlaryňyz‚	
garyndaşlaryňyz‚	 der	 döküp	 gazanan	
emlägiňiz‚	zyýan	çekerin	öýdüp	gorkýan	
söwdaňyz‚	 guwanýan	 kaşaň	 jaýlaryňyz	
size	Alladan	we	Onuň	ilçisinden‚	Allanyň	
ýolunda	 söweş	 etmekden	 has	 eziz	 we	
gowy	bolsa,	onda	Allanyň	emri	gelýänçä	
garaşyň!	 Alla	 beýle	 pasyklar	 toparyna	
hak	ýoly	görkezmez	(olary	arzuwlaryna-
da	ýetirmez).	

25.	 Allanyň	 size	 ençe	 söweş	
meýdanlarynda	 ýardam	 berendigi‚	
Huneýn	 söweşinde-de	 şeýle	 bolandygy	
bellidir.	 Şol	 gün	 sanyňyzyň	 artyklygy	
sizi	buýsandyrypdy‚	ýöne	ol	size	peýda	
etmändi.	Daş-töwerek	näçe	giňem	bolsa‚	
dünýä	 size	 dar	 göründi.	 Soň	 hem	 siz	
duşmana	 arkaňyzy	 öwrüp‚	 gaçmaga	
başlapdyňyz.	

Düşündiriş:	 Pygamberimiz	Mekgäni	 eýelänsoň,	
on	 iki	 müň	 esgerlik	 goşun	 bilen	 araplaryň	

Taýyfdaky	 hawazyn	 we	 sakyf	 taýpalarynyň	
üstüne	 ýöriş	 edýär.	 Goşunyň	 köplügini	 gören	
käbir	 musulmanlar:	 «Bu	 goşun	 hiç	 haçan	 hem	
ýeňilmez»	diýip	öwnüp,	uly	gepleýärler	we	ýeňşiň	
Allanyň	ýardamy	bilen	bolýandygyny	unudýarlar.	
Soň	 olar	 Huneýin	 jülgesinde	 özlerinden	 az	
sanly	 butparazlar	 bilen	 garşylaşýarlar.	 Şonuň	
üçin	 söweşde	 musulmanlar	 ýeňlip,	 derbi-
dagyn	 edilensoň,	 çekilip	 başlaýarlar.	 Pygamber	
Alladan	 dileg	 edensoň,	 möminleriň	 kalplaryna	
rahatlyk	 aralaşyp,	 söweşe	 başlaýarlar	 we	 ýeňiş	
gazanýarlar.	 Ýokardaky	 aýat	 hem	 bu	 hadysany	
beýan	edýär.	

26.	 Soň	 Alla	 ilçisiniň	 we	 möminleriň	
üstüne	 rahatlyk	 berýän	 (we	 özlerine	
bolan	 ynamy)	 rahmetini	 inderdi.	 Siziň	
gözüňize	 görünmeýän	 goşunlaryny	
ugradyp‚	 şol	 kapyrlara	 elhenç	 azap	
beripdi.	Ine‚	kapyrlaryň	jezasy	budur!
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27.	 Şol	 söweşden	 soň	 Alla	 isläniniň	
tobasyny	 kabul	 eder.	 Çünki	 Alla		
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

28.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Alla	 şärik	
goşanlar	 (özleriniň	 batyl	 ynançlary	
sebäpli)	 murdardyrlar	 (nejisdirler)‚	
şonuň	üçin‚	olar	bu	ýyldan	soň	Mesjidi-
Harama	 (Käbä)	 golaýlaşmasynlar.	 Eger	
garyp	 düşmekden	 heder	 etseňiz‚	 Alla	
islese‚	sizi	Öz	bereketi	bilen	has-da	baý	
eder.	 Çünki	 Alla	 ähli	 zady	 bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

Düşündiriş:	Alla	 şärik	 goşanlar	 bedenleri	 bilen	
bagly	 maddy	 barlyk	 babatynda	 däl-de‚	 batyl	
ynançlary‚	 ahlak	 ynançlary	we	 edim-gylymlary	
taýdan	 murdar	 (nejis)	 hasaplanýardy.	 Käbä	
girmekleri	şonuň	üçin	gadagan	edilipdir.	

29.	Özlerine	kitap	berlenlerden	Alla	we	
ahyret	gününe	iman	getirmeýän‚	Allanyň	
we	 ilçisiniň	 haram	 edenlerini	 haram	
hasaplamaýan‚	 hak	 dini	 din	 hökmünde	
kabul	etmeýän	kişilere	garşy,	tä	har-zelil	
halda	jizýe	(baş	salgydyny)	berýänçäler,	
söweşiň!

30.	 Ýahudylar:	 «Uzeýr	 (pygamber)	
Allanyň	 ogludyr»	 diýdiler.	 Nasranylar	
hem:	 «(Isa)	 Mesih	 Allanyň	 ogludyr»	
diýdiler.	 Bu	 nadanlaryň	 dillerine	
çolaýan	sözleridir.	Olar	bu	sözleri	bilen	
özlerinden	 öňki	 kapyrlara	 öýkünýärler.	
Alla	olary	heläk	etsin!	Olar	nädip	hakdan	
batyla	dänip	bilýärler?!	

31.	 (Ýahudylar)	 ahbarlaryny	
(ruhanylaryny)‚	 nasranylar	 hem	
ruhbanlaryny	(monahlaryny)	we	Merýem	
ogly	 (Isa)	 Mesihi	 Alladan	 başga	 (her	
dürli	 meselede	 ygtyýarly)	 perwerdigär	
edindiler.	Ýogsa	olara	ýeke-täk	Hudaýa	
(Alla)	 ybadat	 etmekleri	 emir	 edilipdi.	
Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 Hudaý	
ýokdur.	 Ol	 (Alla)	 olaryň	 şärik	 goşýan	
zadyndan	päkdir.	

Düşündiriş:	 Öz	 dini	 ruhanylaryny	 perwerdigär	
edinmek	 olara	 sežde	 etmek,	 ybadat	 etmek	
manysynda	 däl-de‚	 olaryň	 haram	 we	 halal	
etmek	ygtyýarynyň	barlygyna	ynanmak‚	 olaryň	
hiç	 hili	 hatalarynyň	 ýokdugyny	 kabul	 etmek	
manysyndadyr.	
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32.	Olar	Allanyň	nuruny	üfläp	söndürmek	
isleýärler.	 Alla	 bolsa,	 kapyrlar	
halamasalar-da,	Öz	 nuruny	 (Kurany	we	
dini)	has	ýagtylandyrmakdan	başga	zada	
razy	bolmaz.	

33.	Alla	Öz	ilçisini	bütin	dinlerden	üstün	
etmek	 üçin,	 dogry	 ýol	 hem-de	 hak	 din	
bilen	iberdi.	Muny	(Alla)	şärik	goşanlar	
halamasalar	hem,	şeýle	eder!

34.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Dogrusy,	
ahbarlaryň	(ýahudylaryň)	we	ruhbanlaryň	
(nasranylaryň)	 köpüsi	 ynsanlaryň	 (mal-
mülküni)	 haksyz	 ýollardan	 iýýärler	
hem-de	 (ynsanlary)	 Allanyň	 ýolundan	
daşlaşdyrýarlar.	 Altyn-kümüş	 ýygnap‚	
olary	 Alla	 ýolunda	 sarp	 etmeýänlere	
bolsa	 elhenç	 bir	 azabyň	 garaşýandygy	
barada	habar	ber!

Düşündiriş:	 Bu	 aýatyň	 birinji	 bölegi	 ähli-
kitabyň	 alymlaryna	 degişli	 bolup,	 ikinji	 bölegi	
bolsa,	 baýlyk	 ýygnap,	 zekadyny	 bermeýänlere	
degişlidir.	

35.	 Ýygnalan	 bu	 altyn-kümüşler	
dowzah	odunda	gyzdyrylyp‚	şolar	bilen	
maňlaýlary‚	 böwürleri	 we	 arkalary	
daglanjak	gün	olara:	«Ine!	Siziň	(halkdan	
alyp)	özüňiz	üçin	ýygnan	hazynalaryňyz!	

Hany‚	 şol	 ýygnanlaryňyzyň	 azabyny	
çekiň	bakaly!»	diýler.	

36.	Hakykatda‚	Alla	 asmanlary	we	ýeri	
ýaradan	 gününde,	 Allanyň	 ýazgysyna	
görä,	 aýlaryň	 sany	on	 iki	 bolup‚	olaryň	
dördüsi	 (söweşmek	 gadagan	 bolan)	
haram	aýlardyr.	Ine‚	bu	dogry	hasapdyr.	
Bu	 aýlarda	 (Allanyň	 goýan	 çäginden	
çykyp)	özüňize	zulum	etmäň!	Alla	şärik	
goşanlar	 jem	 bolup,	 siziň	 bilen	 nähili	
söweşýän	 bolsalar,	 (bu	 aýlara	 hormat	
goýup,	 çekinip	 durmaň-da)	 sizem	 jem	
bolup,	olar	bilen	gazaply	söweşiň!	Bilip	
goýuň‚	Alla	(ylahy	çäklere	hormat	goýup	
erbetliklerden	 saklanan)	 takwalar	 bilen	
biledir.	
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37.	 Haram	 (hormatlanýan)	 aýlaryň	
ýerlerini	 üýtgetmek	 kapyrlaryň	
(betniýetli)	 hereketleridir.	 Şeýle	 etmek	
bilen,	 kapyrlar	 azaşýandyrlar!	 Allanyň	
bellän	 haram	 aýlaryna	 deň	 getirmek	
üçin	 şol	 aýlary	 bir	 ýyl	 halal‚	 bir	 ýyl	
haram	diýip	 kabul	 edýärler	we	Allanyň	
haram	 edenini	 halal	 (hökmünde)	 kabul	
edýärler.	Olara	bu	erbet	işleri	gözel	halda	
görkezildi.	 Alla	 kapyrlar	 kowumyny	
hergiz	dogry	ýola	gönükdirmez.	

38.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Size	 näme	
boldy?	 «Alla	 ýolunda	 söweşe	 çykyň!»	
diýip	emir	edilse,	size	agyr	degýär.	Ýa-
da	 siz	 ahyretden	 ýüz	 öwrüp‚	 dünýä	
ýaşaýşyna	 kaýyl	 bolduňyzmy?	 (Emma	

bilip	 goýuň)	 dünýä	 ýaşaýşynyň	 keýpi	
(lezzeti)	 ahyretiň	 ýanynda	 ujypsyz	
zatdyr!

Düşündiriş:	 630-njy	 ýylda	 musulmanlary	 ýok	
etmek	üçin	Wizantiýanyň	goşun	taýýarlaýandygy	
baradaky	habary	alan	pygamberimiz	olara	garşy	
söweş	yglan	edýär.	Ýöne	mynapyklar	Wizantiýa	
söweş	yglan	etmegiň	dogry	däldigi	barada	dowul	
ýaýradýarlar.	 Şol	 sebäpli,	 käbir	 musulmanlar	
munuň	täsiri	bilen,	Tebuk	diýen	ýere	çenli	giden	
yslam	goşunyna	goşulmaýarlar.	Aýatlarda	bular	
beýan	edilýär.	

39.	Eger	 (baryňyz	söweşe	çykmasaňyz)	
Alla	 sizi	 aýylganç	bir	 azaba	duçar	 eder	
we	 siziň	 ýeriňize	 başga	 bir	 kowum	
getirer.	 Siz	 (söweşe	 çykmazlyk	 bilen)	
Onuň	 (dinine)	 sähelçe-de	 zyýan	 berip	
bilmersiňiz.	 Takyk,	 Allanyň	 ähli	 zada	
güýji	ýetýändir.	

40.	 Eger	 siz	 oňa	 (pygambere)	 kömek	
etmeseňiz	(Allanyň	öz	oňa	kömek	eder).	
Kapyrlar	ony	Mekgeden	çykaranlarynda,	
iki	 kişi	 bolup	 gowakda	 wagtlary	
ýoldaşyna:	«Howsala	düşme,	Alla	biziň	
bilen	 biledir»	 diýende,	Alla	 oňa	 kömek	
bermändimi?	 Netijede,	 Alla	 onuň	
kalbyna	 arkaýynlyk	 (rahatlyk	we	 ynam	
duýgusyny)	 inderdi	 hem-de	 ony	 siziň	
görmeýän	 goşunyňyz	 (perişdeler)	 bilen	
goldady,	kapyrlaryň	güýjüni	bolsa,	pese	
gaçyrdy.	 Allanyň	 sözi	 (dini)	 beýikdir.	
Çünki	 Alla	 Gudraty	 güýçlüdir‚	 hikmet	
eýesidir.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 «gowakdaky	 ýoldaşy»	
diýilmekden	 maksat	 hezreti	 Ebu	 Bekr	 Syddyk	
bolup,	ol	hezreti	pygamber	aleýhissalam	Medinä	
göç	 eden	 mahaly	 Mekgäniň	 günortasyndaky	
Söwr	 gowagynda	 üç	 günläp	 bile	 bolupdyr	 we	
Medinä	bilelikde	gidipdirler.	



195

41.	 (Eý‚	 möminler!)	 Siz	 aňsat	 ýa-da	
kyn	 (mümkinçiligiňiz	 az	 ýa-da	 köp)	
ýagdaýda,	nähili	bolsaňyz-da,	hemmäňiz	
bilelikde	 söweşe	 çykyň!	 Alla	 ýolunda	
mal-mülkleriňiz	 we	 janlaryňyz	 bilen	
söweşiň!	Biler	bolsaňyz‚	bu	siziň	üçin	iň	
haýyrlysydyr.	

42.	Eger	(gidiljek	söweşde)	aňsatlyk	bilen	
olja	 aljakdyklaryny	 bilsediler‚	 ýol	 hem	
ýakyn	bolsady‚	olar	(ikiýüzlüler)	hökman	
saňa	 eýerip	 yzyňdan	 gelerdiler.	 Ýöne	
muşakgatly	 ýol	 olara	 örän	 daş	 göründi.	
Muňa	garamazdan,	olar:	«Eger	güýjümiz	
ýetsedi‚	 hökman	 siziň	 bilen	 bilelikde	
söweşe	 çykardyk»	 diýip	 (ýalan)	 kasam	
hem	ederler.	Olar	bu	ýalançylyklary	bilen	
diňe	 özlerini	 heläk	 ederler.	 Çünki	Alla	
olaryň	ýalançydyklaryny	anyk	bilýändir.	

43.	Alla	seniň	günäňi	geçsin	(geçdi)!	Ýöne	
dogry	 sözlüler	 (hakyky	 musulmanlar)	
bilen	mynapyklary	aýyl-saýyl	etmezden‚	
nädip	olara	rugsat	berdiň?

44.	Allany	we	 ahyret	 gününi	 (imanlary	
bilen)	 tassyklanlar	 mal-mülkleri	 we	
janlary	bilen	 söweşe	goşulmajak	bolup,	
senden	 rugsat	 soramazlar.	 Alla	 ol	
takwalary	örän	gowy	bilýändir.	

45.	 Söweşe	 goşulmazlyga	 senden	
rugsat	 soraýanlar	Alla	we	 ahyrete	 iman	

getirmeýänler‚	 kalplary	 şübheden	 doly‚	
agyp-dönüp	ýörenlerdir.	

46.	 Eger	 olar	 dogrudan	 hem	 söweşe	
çykmak	 islesediler‚	 elbetde‚	 munuň	
üçin	 taýýarlyk	 görerdiler.	 Alla	 olaryň	
göwünli-göwünsizdigini	 görüp‚	 olara	
päsgel	berdi	we	olara:	«Öýde	oturanlaryň	
ýanynda	oturyň!»	diýildi.	

47.	Olar	siziň	bilen	söweşe	çykaýsa-da,	
zyýan	 etmekden	 başga	 bir	 peýdalary	
bolmazdy.	 Sizi	 duzaga	 düşürmek	
maksady	 bilen	 araňyza	 sokulyp‚	
arabozarlyk	 ederdiler.	 Araňyzda	 olara	
gulak	 asanlar	 hem	 tapylardy.	 Alla	
zalymlary	örän	gowy	bilýändir.	
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48.	 Takyk,	 bular	 has	 öň	 hem	 pitne	
döretmek	 isläpdiler	 hem-de	 ençeme	
işleri	tersine	öwrüp‚	seni	ýalňyşdyrmaga	
synanyşypdylar.	 Ýöne	 olar	 islemeseler-
de‚	 hakykat	 aýan	 boldy	 (Allanyň	 isläni	
boldy).	

49.	 Olaryň	 aralaryndan	 käbiri:	 «Maňa	
rugsat	 ber‚	 meni	 pitnä	 (söweşen	
garşydaşlarymyzyň	 aýal-gyzlaryna	
aldanmaga)	 düşürme!»	 diýer.	 Bilip	
goý‚	 olaryň	 özleri	 pitnäniň	 içindedirler.	
Elbetde‚	 dowzah	 kapyrlary	 ähli	
tarapyndan	gurşap	alar.	

50.	 Saňa	 gowulygyň	 gelmegi	 olary	
gynandyrar.	Eger	bir	bela	uçrasaň‚	akyl	
satan	bolup:	«Beýle	boljagyny	öňdenem	
bilýärdik‚	 ätiýaçly	 hereket	 edenimiz	
gowy	 bolaýdy!	 (Biz	 has	 öň	 hemme	

zadyň	hasabyny	çykarypdyk.	Siz	hem	öz	
ýagdaýyňyza	 serediň)!»	 diýip‚	 keýpleri	
kök	 halatda‚	 mes	 bolup‚	 yzlaryna	
öwrülip	giderler.	

51.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 olara)	 aýt:	
«Alla	 biz	 barada	 näme	 takdyr	 eden‚	
(näme	 ýazan)	 bolsa‚	 başymyza	 diňe	
şol	 geler.	 Hemaýatkärimiz	 (hem)	 Onuň	
Özüdir.	Şonuň	üçin	möminler	diňe	Alla	
daýanyp‚	Oňa	bil	baglasynlar!».	

52.	 (Mynapyklara):	 «Biziň	 başymyza	
geler	öýdüp	garaşýan	zadyňyz	iki	ýagşy	
zatdan	(ýeňişden	ýa-da	şehit	bolmakdan	
başga)	 näme	 bolup	 biler?	 Biz	 bolsa,	
Allanyň	ýa	Özi	tarapyndan‚	ýa-da	biziň	
elimiz	 bilen,	 sizi	 azaba	 duçar	 etmegine	
garaşýarys.	 Garaşyň	 bakaly‚	 bizem	
garaşarys!

53.	Alla	ýolunda	siziň	göwünli-göwünsiz	
beren	 sadakalaryňyzyň	 hiç	 biri	 kabul	
bolmaz.	Çünki	siz	(ýoldan	çykan)	pasyk	
kowumsyňyz»	diýip	aýt.	

54.	 Olaryň	 sadakalarynyň	 kabul	
edilmezliginiň	 ýeke-täk	 sebäbi	 olar	
Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 ynanmaýarlar.	
Namaza	 ýaltalyk	 bilen	 gelýärler,	 beren	
sadakalaryny-da	 (ýürekden	 däl-de)	
göwünsiz	berýärler.	
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55.	Olaryň	gazananlarynyň‚	çagalarynyň	
(köplügine)	 seniň	 gözüň	 gitmesin!	
Çünki	 Alla	 şolar	 sebäpli,	 bu	 dünýäde	
synaglaryny	 kynlaşdyrmagy,	 olaryň	
bolsa	 kapyr	 bolup	 jan	 bermeklerini	
isleýär.	

56.	 (Mynapyklar)	 Alla	 kasam	 edip‚	
özleriniň	 sizdendiklerini	 öňe	 sürerler.	
Aslynda,	olar	 sizden	däldir.	Takyk,	olar	
(kapyrlaryň	düşen	ýagdaýlaryndan	heder	
edýändikleri	 sebäpli)	 zähresi	 ýarylan	
kowumdyr.	

57.	Eger	penalanjak	bir	ýer‚	girip	boljak	
gowak‚	 hatda	 başlaryny	 sokup	 biljek	
bir	 deşik	 tapsalar‚	 şolbada	 şol	 tarapa	
ylgarlar.	

58.	 Olaryň	 käbiri	 seniň	 zekaty	 we	
sadakalary	 paýlaýşyňa	 dil	 ýetirýärler.	
Bu	mal-mülklerde	 özlerine	 paý	 berilse‚	
şat	bolup‚	berilmese,	derrew	gaharlanyp	
öýkeleýärler.	

59.	Eger	olar	Allanyň	we	Onuň	ilçisiniň	
özlerine	 berenlerine	 razy	 bolup:	 «Alla	
biziň	 üçin	 ýeterlik	 (Hossardyr).	 Ol	 Öz	
pazly-keremi	 bilen	 ilçisi	 arkaly	 bize	
eçiler!	 (Biziň	 islegimiz	 diňe	 Allanyň	
razyçylygydyr)»	 diýip	 aýtsalardy,	 bu	
özleri	üçin‚	elbetde‚	has	gowy	bolardy.	

60.	 Zekatlar	 diňe	 garyp-gasarlara‚	
mätäçlere‚	zekat	ýygnaýan	gullukçylara‚	

ýürekleri	 yslama	 ysnyşdyryljaklara‚	
ýesirlikden	 we	 gul-gyrnaklykdan	 halas	
bolmak	 isleýänlere‚	 bergidarlara‚	
Allanyň	 ýolundakylara	 we	 (mätäçlik	
çekýän)	 ýolagçylara	 berilmelidir.	
(Zekaty	paýlamakda	şeýle	çemeleşmek)	
Alla	 tarapyndan	 parz	 edildi.	 Alla	 ähli	
zady	bilýändir‚	hikmet	eýesidir.	

61.	 Olaryň	 (mynapyklaryň)	 käbirleri	
pygamberi	ynjytmak	üçin:	«Ol	(her	kimiň	
aýdýan	ýagşy	we	ýaman	zatlaryna)	gulak	
asýan	 ynanjaňyň	 biridir»	 diýýärler.	 Sen	
hem:	 «Hawa‚	 şeýledir	 (emma	 mydama	
siziň	 bähbidiňize	 bolan	 ýagşy	 sözlere	
gulak	 asýandyr).	 Ol	 Alla	 ynanýar‚	
möminlere	ynam	edýär.	Ol	siziň	içiňizden	
iman	 getirenlere	 rahmetdir!»	 diýip	 aýt.	
Ine‚	 şeýdip,	Allanyň	 ilçisini	 ynjydanlar	
iň	elhenç	azaba	sezewar	bolarlar.	
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62.	Olar	siziň	ýanyňyza	gelip‚	göwnüňizi	
awlamak	üçin,	Alla	kasam	ederler.	Eger	
olar,	 hakykatdan	 hem	 mömin	 bolsalar‚	
Allany	we	Onuň	ilçisini	razy	etmelidirler.	

63.	Henize	çenli	(pikirlenip)‚	kim	Alla	we	
Onuň	ilçisine	(garşy	çykyp‚	duşmançylyk	
etse‚	oňa	hökman	ebedi	dowzah	odunyň	
bardygyny,	munuň	iň	beýik	horluk	we	iň	
uly	masgaralykdygyny	bilmedilermi?

64.	 Mynapyklar	 kalplarynda	 gizlin	
saklaýan	(erbet)	niýetlerini	habar	berjek	
bir	 süräniň	 inderilmeginden	 gorkýarlar.	
Sen	 olara:	 «Siz	 ýaňsylaberiň!	 Alla	 şol	
çekinýän	zadyňyzy	äşgär	eder»	diýip	aýt.	

Düşündiriş:	Mynapyklar	içki	dünýälerini‚	hezreti	

pygamber	 aleýhissalam	 hem-de	 musulmanlar	
hakda	gizlin	saklaýan	hakyky	düşünjelerini	aýan	
etjek	wahynyň	häli	geler‚	şindi	geler	gorkusy	bilen	
ýaşapdylar.	 Kuranyň	 Allanyň	 buýrugydygyna	
doly	 ynanmasalaram‚	Allanyň	 ilçisiniň	 ençeme	
gizlin	 ýagdaýlary	 ýüze	 çykarandygyna	 degişli	
ýeterlik	 tejribeleri	 bolansoň‚	 bu	 gorky	 olardan	
aýrylmandyr.	

65.	Eger	 olardan	 (bu	ýaňsylamalarynyň	
sebäbini)	sorasaň	(eden	günälerini	gizläp):	
«(Çynlakaý	bir	zat	gepleşmeýärdik)	diňe	
söz	oýnadyp‚	degişýärdik»	diýerler.	Sen	
hem	 olara:	 «Diýmek‚	 siz	 Alla	 bilen‚	
Onuň	aýatlary	we	Onuň	ilçisi	bilen	oýun	
eden	bolýarsyňyzmy?»	diýip	aýt.
 
66.	 «(Eý‚	 mynapyklar!)	 Biderek	 ýere	
ötünç	 soramaň!	 Takyk,	 siz	 (çala)	 iman	
getireniňizden	 soň,	 kapyrdygyňyzy	
(äşgär)	 görkezdiňiz.	 Sizden	 käbiriňizi	
(toba	 edenleri)	 bagyşlasak	 hem‚	
bir	 toparyňyzy	 (günäde	 keçjallyk)	
edenleriňizi	jezalandyrarys».	

67.	 Mynapyk	 erkekler	 bilen	 mynapyk	
aýallar	 bir	 synpdyrlar.	 Olar	 erbetligi	
ündeýärler‚	 ýagşylyga	 böwet	 bolýarlar	
we	 özleri-de	 (Allanyň	 ýolunda	 haýyr-
sahawat	 etmäge)	 örän	 gysgançdyrlar.	
Olar	Allany	 unudyp,	 terk	 etdiler‚	Alla-
da	 olary	 unutdy,	 terk	 etdi.	 Mynapyklar	
pasyklaryň	hut	özleridir.	

68.	 Alla	 mynapyk	 erkeklere-de‚	
mynapyk	aýallara-da‚	bütin	kapyrlara-da	
ebedi	(galmak	üçin)	dowzah	oduny	wada	
berýär.	 Bu	 olara	 ýeterlikdir!	Alla	 olary	
näletledi.	Olara	ebedi	azap	bardyr.	



199

69.	(Eý‚	mynapyklar!)	Siziň	ýagdaýyňyz	
sizden	 öňki	 heläk	 bolan	 ymmatlaryň	
ahwalyna	meňzeýär.	Olar	güýç	babatynda	
sizden	 has	 kuwwatly‚	 baýlyklary	 has	
artyk‚	 perzentleri	 has	 köpdi.	 Olar,	 bu	
dünýädäki	 mümkinçiliklerine	 görä,	
keýpi-sapada	 ýaşamak	 islediler.	 Ine‚	
sizden	 öňküler	 gurplaryna	 görä,	 nähili,	
keýpi-sapanyň	 yşkyna	 düşen	 bolsalar‚	
siz	hem	gurbuňyzyň	çäginde	keýpi-sapa	
batgalygyna	 çümdüňiz.	 Olaryň	 (ähli)	
edenleri	bu	dünýäde-de‚	ahyretde-de	puç	
bolar.	Ine‚	olar	zyýana	galyp‚	heläkçilige	
uçranlardyr.	

70.	 Olara	 özlerinden	 öň	 gelip-geçen	
milletleriň	 başyna	 gelen	 ýagdaýlar	
hakdaky	 habar	 gelip	 ýetmedimi?	 Nuh	
kowumyndan‚	 ad‚	 semud	 we	Ybraýym	
kowumlaryndan‚	 Medýen	 halkyndan	
we	 şäherleri	 ýer	 bilen	 ýegsan	 edilen	
halklardan	 habarlary	 ýokmy?	 Olara	
pygamberleri	 äşgär	 deliller	 getirdi	
(emma	 olar	 ynanmadylar.	 Şoňa	 görä-
de,	 Allanyň	 gazabyna	 duçar	 boldular).	
Emma	 olara	Alla	 zulum	 etmedi‚	 gaýta	

olar	öz-özlerine	zulum	etdiler.	

71.	Mömin	erkekler	bilen	mömin	zenanlar	
biri-birleriniň	 hemaýatkärleridir.	 Olar	
ýagşylygy	 ündärler‚	 ýamanlykdan	
saklarlar,	namazy	bolmalysy	ýaly	berjaý	
edip‚	 zekatyny	 berip‚	 Alla	 we	 Onuň	
ilçisine	 boýun	 bolarlar,	 ine‚	 Alla	 olary	
Öz	 rahmetine	 gowuşdyrar.	 Çünki	 Alla	
Gudraty	güýçlüdir‚	hikmet	eýesidir.	

72.	 Alla	 mömin	 erkeklere-de‚	 mömin	
zenanlara-da	ebedi	galmak	üçin	hem-de	
içinde	 derýalar	 akýan	 jennetleri	 hem-
de	 «Adn»	 jennetlerinde	 ajaýyp‚	 gözel	
mekanlary	 wada	 berdi!	 Bulardan	 has	
gowusy	 bolsa	 Allanyň	 olardan	 razy	
bolmagydyr.	Ine‚	bu	(iň)	uly	üstünlikdir.		
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73.	 Eý‚	 pygamber!	 Kapyrlara	 we	
mynapyklara	 garşy	 (dürli	 ýollar	 bilen)	
söweş!	 Olara	 garşy	 ýowuz	 bol!	 Olaryň	
barjak	ýerleri	dowzahdyr.	Ol	nähili	erbet	
ýerdir!	

74.	 (Eý,	 Muhammet!	 Mynapyklar	 ol	
sözleri)	 aýtmandyklary	 barada	 Alla	
kasam	 edýärler.	 Emma	 takyk,	 olar	
küpür	 sözlerini	 aýtdylar	 we	 musulman	
bolanlaryndan	 soň	 kapyr	 boldular.	
Oňarmajak	 işlerine	 (pygamberi	
öldürmäge)	 hem	 baş	 goşdular.	 Allanyň	
we	 Onuň	 ilçisiniň	 öz	 pazly-keremi	
bilen	 möminleriň	 ýagdaýlarynyň	
gowulanandygyny	 görüp,	 olara	 (görip	
bolup)	 ar	 almaga	 synanyşdylar.	 Eger	
olar	 toba	 etseler‚	 bu	 özlerine	 haýyrly	
bolar.	Eger	ýüz	öwürseler‚	Alla	olary	bu	
dünýäde-de‚	ahyretde-de	agyr	bir	azaba	
sezewar	 eder.	Olara	ýer	ýüzünde	ne	bir	
hemaýatkär‚	ne	bir	hossar	tapylar.	

Düşündiriş:	 Mynapyklaryň	 küpür	 sözleri	
mysal	 bererden	 kändir.	 Meselem‚	 Tebuk	
ýörişinde	 hezreti	 pygamberiň	 düýelerinden	 biri	
ýitende‚	 musulmanlar	 ony	 gözläp	 başlapdyrlar.	
Mynapyklar	 içini	 güldürip:	 «Bu	 adamyň	
pygamberligine	 serediň!	 Özi	 asmandan	 habar	
alýar‚	 ýöne	 düýesiniň	 nirdedigini	 bilenok!»	
diýşipdirler.	 Başga	 bir	 tarapdan	 hezreti	
pygamberiň	 goşunynyň	 Wizantiýa	 tarapyndan	
derbi-dagyn	 ediljekdigine	 ykjam	 ynanyp‚	
Abdylla	ibn	Ubeýi	Medinä	hökümdar	bellemäge	
taýýarlanyp	başlapdylar.	

75.	Olaryň	käbirleri	Alla:	«Eger	Alla	bize	
bereketinden	 berse‚	 biz	 hökman	 zekat	
hem-de	 sadaka	 bereris,	 elbetde‚	 ýagşy	
ynsanlar	bolarys»	diýip	söz	beripdiler.
 
76.	 Emma	 Alla	 olara	 bereketinden	
baýlyk	 beren	 wagty‚	 husytlyk	 edip‚	
(mal-mülküň	 zekatyny	 bermediler).	
Bolmanda-da,	olar	(hakdan)	ýüz	öwrüp,	
kümsüklik	edip	ýörerdiler.	

77.	 (Sadaka	 bereris,	 ýagşy	 ynsanlar	
bolarys)	 diýip,	 Alla	 beren	 sözlerinden	
dänendikleri	 we	 (iman	 getirdik	 diýip)	
ýalan	sözländikleri	sebäpli,	(Alla	olaryň)	
kalplaryna	kyýamat	gününe	çenli	dowam	
etjek	bir	ikiýüzlülik	saldy.	

78.	 Olar	 (mynapyklar)	 Allanyň	
olaryň	 sözlerini-de‚	 pyşyrdylaryny-
da	 eşidýändigini‚	 üstesine,	 Allanyň	
ähli	 gaýyplary-da	 anyk	 bilýändigini	
bilmedilermi?	

79.	 Möminlerden	 parz	 zekatyndan	
başga	 göwnünden	 çykaryp	 sadaka	
berenleriň‚	şeýle	hem	gara	zähmeti	bilen	
gazananyndan,	 zekat	 parz	 bolmasa-
da,	 sadaka	 beren	 möminleriň	 üstünden	
gülenler,	ine‚	Alla	olaryň	özlerini	gülkünç	
ýagdaýa	 getirip‚	 masgara	 edendir	 we	
olara	diýseň	elhenç	bir	azap	garaşýandyr.

Düşündiriş:	 Mynapyklaryň	 örän	 ýaramaz	
kişilerdigi	 aýatda	 juda	 äşgär	 beýan	 edilýär.	
Özleri	baý	bolsalar-da‚	halka	zat	bermeýärdiler.	
Elinden	 geldigiçe	 köp	 berenlere	 bolsa	
«Özlerini	 görkezmek	 üçin	 edýärler»	 diýip	
günäkärleýärdiler.	 Garyp	 bolandyklary	 üçin	 az	
berenlere	 bolsa:	 «Bulara	 serediň!	 Wizantiýa	
imperatorlygynyň	 galalary	 bularyň	 sadakalary	
bilen	weýran	ediljekmiş!»	diýip	ýaňsylaýardylar.	
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80.	 Sen	 olar	 üçin,	 isle,	 Alladan	
günälerini	 geçmegini	 dileg	 et‚	 isle,	
dileg	etme!	Ýetmiş	gezek	gaýtalasaň-da	
(hernäçe	 ýalkaw	 dileseň-de),	Alla	 olary	
bagyşlamaz.	 Hawa‚	 şeýle!	 Çünki	 olar	
Allany	 we	 Onuň	 ilçisini	 ykrar	 etmän‚	
garşy	 çykdylar.	 Alla-da	 bular	 ýaly	
pasyklar	toparyny	dogry	ýola	salmaz.	

81.	Söweşe	çykman‚	Allanyň	 ilçisinden	
aýrylyp	 yzda	 galanlar	 bu	 boluşlaryna	
hezil	edip	begenipdiler.	Allanyň	ýolunda	
mal-mülkleri	we	jan-tenleri	bilen	söweş	
etmek	 islemän:	 «Bu	 gyzgyn	 howada	
ýörişe	çykylarmy?!»	diýdiler.	Sen	olara:	
«Dowzah	ody	mundan	hem	howurlydyr!	
(Oňa	 nädip	 çydarkaňyz)?»	 diýip	 aýt.	
Käşgä,	muňa	göz	ýetirip,	pikirlensediler?

82.	(Goý,	olar)‚	gazanan	günäleri	sebäpli,	
(bu	 dünýäde)	 biraz	 gülsünler,	 (soň	
ahyretde)	onuň	jezasyna	köp	aglasynlar!

83.	Eger	Alla	seni	bu	ýörişden	(Tebukden)	
sag-aman	 (yzyňa)	 dolandyrsa‚	 sen	
hem	olardan	bir	 topara	duşsaň	 (we	olar	
başga	bir	söweşe	bilelikde	gitmek	üçin)	
senden	 rugsat	 sorasalar‚	 sen	 olara	 aýt:	
«Meniň	bilen	bilelikde	hiç	haçan	ýörişe	
çykmarsyňyz‚	meniň	ýanymda	duşmana	
garşy	 söweşmersiňiz!	 Näme	 üçin	 öňki	
gezek	 söweşden	 galdyňyz‚	 indi	 hem	
yzda	 galanlar	 (aýal‚	 oglan-uşak)	 bilen	
oturyberiň!».	

84.	Olardan	ölenleriniň	jynaza	namazyny	

okama‚	(haýyr-doga	etmek	üçin)	olaryň	
mazarynyň	 başynda-da	 durma!	 Çünki	
olar	 Allany	 we	 Onuň	 ilçisini	 tassyk	
etmediler	hem-de	ýoldan	azaşan	pasyklar	
hökmünde	heläk	boldular.	

85.	Olaryň	gazananlarynyň‚	çagalarynyň	
(köplügine)	 seniň	 gözüň	 gitmesin!	
Çünki	 Alla	 şolar	 sebäpli,	 bu	 dünýäde	
synaglaryny	 kynlaşdyrmagy,	 olaryň	
bolsa	 kapyr	 bolup	 jan	 bermeklerini	
isleýär.	

86.	 «Alla	 iman	 getiriň	 we	 Onuň	 ilçisi	
bilen	 birlikde	 söweşe	 gidiň»	 diýip‚	 bir	
süre	inen	wagty‚	olardan	baý	we	gurply	
kişiler	 ýörişe	 gitmejek	 bolup,	 senden	
rugsat	 sorap:	 «Bizi	 goýup	git‚	 biz	 yzda	
galýanlar	(aýallarymyz	we	çaga-çugalar)	
bilen	bolaly»	diýerler.	
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87.	Şeýdip,	söweşden	yza	galanlar	(aýallar	
we	çaga-çugalar)	bilen	birlikde	galmaga	
razy	boldular.	(Olaryň)	kalplaryna	möhür	
basylandyr,	 (olar	 söweşiň	 hikmetini‚	
Allanyň	 ilçisine	 boýun	 egmekdäki	
bagtyýarlygy)	duýmazlar.	

88.	 Ýöne	 pygamber	 we	 onuň	 bilen	
bilelikde	 ýanyndaky	 möminler	 mal-
mülkleri	hem-de	jan-tenleri	bilen	söweş	
etdiler.	Haýryň	ähli	görnüşi	olaryňkydyr.	
Salamata	 ýetenler	 (halas	 bolanlar)	 hem	
şolardyr!

89.	Alla	olara	aşagyndan	derýalar	akýan	
jennetler	 taýýarlady.	 Olar	 şol	 ýerde	
hemişelik	 galarlar.	 Ine‚	 bu	 (iň)	 uly	
üstünlikdir!

90.	 Çarwalar	 (bedewiler)	 söweşe	 gidip	
bilmeýändiklerine	 sebäp	 (bahana)	
getirdiler	 we	 özlerine	 rugsat	 soradylar.	
Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 ýalan	 sözlänler	
bolsa	 (rugsat	 soramazdan)	 oturdylar	
(söweşden	 galdylar).	 Olardan	 kapyr	
bolanlar	diýseň	elhenç	bir	azaba	sezewar	
bolarlar.	

Düşündiriş:	 Çarwalar	 (bedewiler)	 diýlip	 çölde	
ýaşaýan‚	 göçüp-gonup	 ýören	 sähraýy	 araplar	
göz	 öňünde	 tutulýar.	 Her	 bedewi-çarwa	 beýle	
bolmasa-da‚	 olar	 umuman	 ýaşaýan	 çöl	 şertleri	
bilen	bagly	gödek	we	gazaply	häsiýetli	bolýarlar.	
Şeýle	bolansoň‚	olaryň	küpüri	we	ikiýüzlüligi-de	
agdyklyk	edýändir.	

91.	 Eger	 (mynapyk	 bolman)	 Alla	 we	
Onuň	 ilçisine	 ýürekden	 iman	 getirip,	
nesihat	 etseler,	 olara	 (söweşden	
galandyklary	üçin)	günä	bolmaz.	(Çünki	
olar	yzda	galmak	bilen	ýurtlaryna	haýry	
degjek	 kişilerdir).	 Ýagşylyk	 edenlere	
bolsa	 käýinç	 ýokdur.	 Takyk,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

92.	Özleri	üçin	müner	ýaly	bir	zat	isläp,	
seniň	ýanyňa	gelenlerinde:	«Size	müner	
ýaly	bir	zat	tapmaýaryn»	diýen	wagtyň‚	
(zerurlyklaryny	 üpjün	 etmäge	 ýagdaý	
bolmansoň)	 gynanjyna	 gözýaşlaryny	
döke-döke	yza	gaýdanlary-da	ýazgarmak	
dogry	däldir.	

93.	 Aýyplamak	 gerek	 bolsa‚	 baý	 we	
gurpludyklaryna	 garamazdan‚	 söweşe	
goşulmazlyk	üçin	(senden	rugsat	soranlar)	
bahana	 tapanlar	 aýyplanmalydyr.	 Ine‚	
olar	 (aýallardyr	 çagalar	 bilen)	 yzda	
galmaga	 razy	 boldular.	 Alla-da	 olaryň	
kalplaryna	 möhür	 urdy.	 Indi	 olar	
hakykaty	bilmezler.	
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94.	 Söweşden	 yza	 gaýdyp‚	 olar	 bilen	
duşuşsaň,	 söweşe	 gitmändikleriniň	
bahanalaryny	 (uzurlaryny)	 aýdarlar.	
Sen	 aýt:	 «Biderek	 ötünç	 soramaň‚	 size	
ynanmaýarys.	 Çünki	 Alla	 bizi	 siziň	
ahwallaryňyzdan	 habarly	 etdi.	 Mundan	
beýlägem	 etjek	 her	 bir	 zadyňyzy	Alla-
da,	 ilçisi-de	 görüp‚	 netije	 çykarar.	
Soň	 gizlini-de,	 äşgäri-de	 bilýäniň	
(Allanyň)	huzuryna	eltilersiňiz.	Ol	bütin	
edenleriňizi	birin-birin	öňüňizde	goýar».	

95.	 Söweşden	 dolanyp‚	 olaryň	
ýanlaryna	 baran	 wagtyňyz,	 özlerini	
bagyşlamagyňyz	üçin	Allanyň	ady	bilen	
kasam	 ederler.	 Siz	 olardan	 ýüz	 öwrüň!	
(Olardan	 hasap	 soramaň!)	 Çünki	 olar	
şeýle	murdar	kişilerdir	 (hasap	soramak‚	
käýemek	 bilen	 ýola	 gelmezler).	 Edip	
ýören	 günäleri	 sebäpli	 olaryň	 mekany	
dowzah	bolar.	

96.	 Sizi	 razy	 etmek	 üçin	 Allanyň	 ady	
bilen	kasam	edýärler.	Ýöne	bilip	goýuň‚	
siz	 olardan	 razy	 bolsaňyz-da‚	 (ýoldan	
çykan)	 ol	 pasyklardan	 Alla	 hiç	 haçan	
razy	bolmaz.	

97.	Çarwalar	inkär	etmekde	(kapyrlykda)	
we	mynapyklykda	has	beterdir.	Allanyň	
ilçisine	 inderen	 hökümlerini	 kabul	
etmezlige	has	ýakyndyr.	Alla	(ähli	zady)	
bilýändir‚	hikmet	eýesidir.	

98.	 Käbir	 çarwalar	 Allanyň	 ýolunda	
haýyr-sahawat	 etmegi	 boş	 we	 ýitgi	
hasaplaýarlar‚	 mundan	 gutulmak	 üçin	
siziň	 başyňyza	 dürli	 bela-beterleriň	
gelmegine	 garaşarlar.	 Bela-beterler	
öz	 başlaryndan	 insin!	 Alla	 ähli	 zady	
eşidýändir,	bilýändir.	

99.	 Käbir	 çarwalar	 Alla	 we	 ahyret	
gününe	ynanýarlar.	Allanyň	ýolunda	sarp	
etmegi	Alla	ýakyn	bolmaga	we	ilçisiniň	
alkyşlaryny	almaga	sebäp	hasaplaýarlar.	
Ýagşy	bilip	goýuň‚	elbetde,	bu	olar	üçin	
Alla	 ýakynlaşmaga	 sebäpdir.	Alla	 olary	
rahmet	diýary	bolan	 jennete	ýerleşdirer.	
Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr‚	 Rehim-
şepagatlydyr.	
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100.	(Yslamy	kabul	etmekde)	ilkinjileriň	
hatarynda	 öňe	 saýlanan	 muhajyrlardan	
we	 ensarlardan	 hem-de	 gowulyk	 bilen	
olaryň	 yzyna	 eýerenlerden	 Alla	 razy‚	
olar-da	Alladan	razy	bolarlar.	Alla	olara	
içlerinden	 derýalar	 akýan	 jennetleri	
taýýarlady.	 Olar	 ol	 ýerlerde	 ebedi	
galarlar.	Ine‚	bu	(iň)	uly	üstünlikdir!	

101.	 Töwerekdäki	 çarwalardan	 we	
Medine	halkyndan	şeýle	bir	mynapyklar	
bardyr	 welin,	 olar	 ikiýüzlülikde	 ussat	
bolup	 gidendirler.	 Juda	 mekir	 hereket	
edendikleri	 üçin	 sen	 bilmersiň‚	 emma	
Biz	olary	örän	gowy	tanaýarys.	Biz	olara	
iki	esse	jeza	bereris.	Soň	hem	elhenç	bir	
azaba	sezewar	ederis.	

102.	 Olaryň	 başga	 bir	 bölegi	 bolsa,	
günälerini	 boýun	 aldylar.	 Erbet	 amaly	
ýagşa	 çalyşdylar.	 Belki‚	 Alla	 olaryň	
tobalaryny	 kabul	 eder.	 Çünki	 Alla	
Bagyşlaýjydyr‚	Rehim-şepagatlydyr.	

103.	Olaryň	baýlygyndan	zekat	al‚	belki‚	
munuň	 bilen	 olary	 (günäden)	 tämizläp	
arassalarsyň.	 Olar	 üçin	 doga-dileg	 et!	
Çünki	seniň	olar	üçin	edýän	doga-dilegiň	
olara	uly	bir	rahatlykdyr.	Alla	ähli	zady	
eşidýändir‚	bilýändir.	

104.	 Olar	 Allanyň	 Öz	 bendeleriniň	
tobalaryny‚	zekatlaryny	we	sadakalaryny	
kabul	edýändigini,	diňe	Allanyň	Özüniň	
çyn	tobalary	kabul	edýändigini	we	Rehim-
şepagatlydygyny	bilmedilermikä?!

105.	 Hem-de	 olara:	 «Işläň,	 (nähili	 iş	
etseňiz	 ediň)	 edenleriňizi	 Alla‚	 Onuň	
ilçisi	we	möminler	görerler.	Soň	gizlini	
we	äşgäri	anyk	bilýän	Allanyň	huzuryna	
çykarsyňyz.	 Ol	 eden	 her	 zadyňyzy	
öňüňize	goýup‚	(hakyňyzy	berer)»	diýip	
aýt.	

106.	(Ýörişe	goşulmadyk)	käbir	kişileriň	
ykbaly	 Allanyň	 emrine	 baglydyr.	 Alla	
islese,	olara	jeza	berer‚	islese,	merhemet	
eder.	Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir‚	 hikmet	
eýesidir.	
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107.	 Olar	 (mynapyklar)	 möminlere	
zyýan	 bermek‚	 küpüri	 ýaýratmak‚	
möminleriň	 arasynda	 agzalalygy	
ornaşdyrmak	 hem-de	 öň	Alla	we	Onuň	
ilçisine	 garşy	 çykan	 adamlary	 getirmek	
üçin	 bir	 metjit	 gurdular.	 Soň	 olar:	 «Bu	
metjidi	 diňe	 ýagşylyk	 üçin	 gurduk»	
diýip	kasam	ederler.	Bularyň	baryp	ýatan	
ýalançydygyna	Alla	şaýatdyr.	

Düşündiriş:	 Bu	 garşy	 çykan	 kişi	 Medinedäki	
araplaryň	 hazraj	 tiresinden	 Ebu	 Amyrdyr.	
Hezreti	 pygamberiň	 Medinä	 barmazyndan	 öň	
ol	 bir	 nasrany	 ruhanysydy.	 Pygamberimizi	
özüne	 bäsdeş	 hasaplap,	 oňa	 duşman	 boldy.	
Yslamyň	 garşysyna	 hereket	 etdi.	 Ol	 yslamyň	
güýçlenmeginiň	 öňüni	 alyp	 bilmänsoň‚	 ahyry,	
çäre	 hökmünde,	 Wizantiýa	 imperatorlygyny	
herekete	 getirmäge	 çalyşdy.	 Tebuk	 ýörişine	
sebäp	 bolan	 Wizantiýanyň	 söweş	 taýýarlygy	
bolupdy.	Medineli	mynapyklar	Ebu	Amyr	bilen	
bile	 hereket	 edýärdiler.	 Olar	 Ebu	 Amyr	 bilen,	
bir	merkez	 hökmünde	 ulanmak	 üçin,	 bir	metjit	
gurmak	 barada	 ylalaşdylar.	Aslynda,	 Medinede	
metjide	 zerurlyk	 ýokdy.	 Zerurlyk	 bar	 diýlip	
gurlan	 metjitde	 ilkinji	 namazy	 okap	 bermegini	
hezreti	 pygamberden	 haýyş	 etdiler.	 Tebuk	
ýörişine	 taýýarlanýandyklary	 sebäpli‚	 hezreti	
pygamber	wagtynyň	ýokdugyny	aýdypdyr.	Olar	
metjidi	 erbet	 işler	 üçin	 ulanmaga	 başladylar.	
Tebukdan	 dönenden	 soň‚	 pygamberimiz	 ol	
metjidi	ýykdyrypdyr.	

108.	Ol	metjitde	hiç	wagt	namaz	okama!	
Başda	 düýbi	 takwalyk	 esasynda	 gurlan	
(Kuba)	metjidinde	namaza	durmagyň	has	
ýerlikli	bolar.	Ol	ýerde	(maddy	we	ruhy)	
hapaçylyklardan	 päklenmegi	 söýýän	
kişiler	bardyr.	Alla	päk	bolanlary	söýer.	

109.	 Eýsem‚	 Alla	 garşy	 çykmakdan	
çekinmek	 (takwalyk)	 we	 Onuň	
razyçylygyny	 almak	 üçin	 binasynyň	
düýbi	 tutulan	 (metjit)	 haýyrlymy	 ýa-da	
jaýyny	 ýykyljak	 bolup	 duran	 kert	 gaýa	
daşynyň	 gyrasynda	 gurup‚	 onuň	 bilen	
birlikde	 dowzaha	 togalananmy?	 Alla	
zalymlar	 toparyna	 dogry	 ýoly	 salgy	
bermez	(arzuwlaryna	gowuşdyrmaz).	

110.	Guran	binalary	(dünýäden	agýdyp),	
tä	 kalplary	 bölünýänçä	 ýüreklerine	
elmydama	 bir	 gümana	 (sebäp)	 bolar.	
Alla	ähli	zady	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

111.	Möminler	Allanyň	ýolunda	söweşip,	
jan	 alarlar	 we	 jan	 bererler.	Alla	 olaryň	
bu	 amalyna	 derek	 olaryň	 janlaryny	 we	
gazananlaryny	 jenneti	 berip	 satyn	 aldy.	
Munuň	 şeýle	 boljakdygy	 Töwratda-da‚	
Injilde-de‚	Kuranda-da	hak	(we	hikmet)	
bilen	anyk	wada	berlendir.	Beren	sözüne	
Alladan	has	wepaly	kim	bolup	biler?	Siz	
eden	 bu	 söwdaňyzdan	 bagtyýar	 boluň!	
Eý‚	möminler!	Buşluk!	 Ine,	 bu	 (iň)	uly	
üstünlikdir!	
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112.	 Toba	 edýänler‚	 ybadat	 edýänler‚	
hamdy-sena	 aýdýanlar‚	 Allanyň	
razyçylygy	 üçin	 ýöriş	 edýänler‚	 rukuga	
egilýänler‚	sežde	edýänler‚	ýagşylyklary	
ýaýradýanlar‚	 erbetligiň	 öňüni	
alýanlar	 we	Allanyň	 emirlerini	 hem-de	
gadagançylyk	serhetlerini	goraýanlardyr,	
ine‚	 şol	 möminleri	 (jennet	 bilen)	
söýünjile!

113.	 Pygambere	 we	 möminlere,	 eger	
(Alla)	 şärik	 goşanlar	 garyndaşlary	
hem	 bolsalar,	 (kapyr	 bolup	 ölüp)	
döwzahylardygy	 mälim	 bolandan	 soň,	
olaryň	 günäsiniň	 geçilmegini	 dilemek	
ýaraşmaz.	

114.	Ybraýymyň	öz	atasy	üçin	günäsiniň	
geçilmegini	dilemegi	bolsa	diňe	oňa	beren	
wadasyny	ýerine	ýetirmek	üçindir.	Ýöne	
onuň	(kakasynyň)	Allanyň	duşmanydygy	
özüne	 belli	 bolanda‚	 ondan	 bütinleý	
dändi,	ýüz	öwürdi.	Takyk,	Ybraýym	örän	
ýumşak	häsiýetli	we	örän	sabyrlydy.	

115.	 Alla	 bir	 kowumy	 dogry	 ýola	
ýetirenden	 soň‚	 nämelerden	 gaça	
durmalydyklaryny	 özlerine	 bildirýänçä,	
olary	 azaşdyrmaz.	 Elbetde‚	 Alla	 ähli	
zady	bilýändir.	

116.	Asmanlaryň	we	ýeriň	hökümdarlygy	
Allanyňkydyr.	Direldýänem,	jan	alýanam	
Onuň	 Özüdir.	 Siziň	 Alladan	 başga	 ne	
hakyky	hossaryňyz‚	ne-de	dost-ýaryňyz	
bardyr.	

117.	Söweşe	gitmek	islemeýänlere	rugsat	
berendigi	 üçin,	 Allanyň	 pygamberi	
bagyşlaýşy	 ýaly‚	 pygambere	 tabyn	
bolan	muhajyrlar	bilen	ensarlaryň	söweş	
wagty	 ikigöwünli‚	 gowşak	 hereket	
etmekleri	 sebäpli,	 eden	 tobalaryny	 hem	
kabul	etdi.	Çünki	Ol	Mähirlidir‚	Rehim-
şepagatlydyr.	

Düşündiriş:	Pygamberimiz	Tebuk	ýörişine	çykan	
mahaly,	 mynapyklar	 gelip‚	 ýalandan	 maýyp-
müjrüpdiklerini	beýan	edip‚	rugsat	soraýarlar.	Ol	
hem	olara	rugsat	berýär.	Bu	babatda	43-nji	aýat	
inýär	we	Allatagala	pygambere	duýduryş	berýär.	
Mynapyklaryň	 wagyzlaryna	 aldanan	 käbir	
musulmanlaryň-da	kalbyna	iňkis	aralaşýar.	Ýöne	
soň	olar	toba	edýärler.	
118.	 Söweşden	 yza	 galan	 (we	 özleri	
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barada	 höküm	 bermeklik	 gijä	 goýlan)	
ol	üç	kişiniň	tobalaryny	Alla	kabul	etdi.	
Çünki	 olar	 şeýle	 agyr	 ýagdaýa	 düşüp‚	
giň	dünýä	olara	dar	göründi.	Wyždanlary	
hem	 özlerine	 azap	 berdi.	 Netijede,	
Allanyň	 jezasyndan	 halas	 bolmak	 üçin	
Allanyň	 gapysyndan	 başga	 baryljak	
ýeriň	ýoklugyna	düşündiler‚	diňe	şondan	
soň,	 öňki	 ýagşy	 ýagdaýlaryna	 gaýdyp	
barsynlar	 diýip‚	Alla	 olaryň	 tobalaryny	
kabul	 etdi.	 Takyk,	 Alla	 tobalary	 kabul	
edýändir‚	Rehim-şepagatlydyr.	

Düşündiriş:	 Ol	 üç	 kişi	 hakyky	 musulmanlar	
bolan	 Kagb	 ibn	 Mälik‚	 Hilal	 ibn	 Umeýýe	 we	
Murara	 ibn	 Rabyg	 atly	 sahabalardy.	 Hakyky	
musulman	bolan	 bu	 üç	 kişini	 hezreti	 pygamber	
kabul	 etmedi‚	 musulmanlara	 bolsa	 olar	 bilen	
gepleşmegi	 gadagan	 etdi.	 Olar	 elli	 gün	 dowam	
eden‚	özlerine	bolsa	elli	müň	ýyl	ýaly	bolan	ägirt	
uly	 synagy	 başdan	 geçirdiler.	 Wepadarlygyny	
tassyklanlaryndan	soň‚	Alla-da	olaryň	tobalaryny	
kabul	etdi.	

119.	 Eý‚	 iman	 getirenler!	 Allanyň	
emirlerine	 garşy	 gelmekden	 gorkuň	
we	 dürs	 (dogry)	 ynsanlar	 bilen	 birlikde	
boluň!

120.	 Ne	 Medine	 halkynyň‚	 ne-de	
töweregindäki	 çarwalaryň	 Allanyň	
ilçisinden	 yza	 (söweşden)	 galmaklary	
we	 oňa	 sarpa	 goýmagyň	 deregine,	
öz	 janlaryny	 halas	 etmegiň	 derdinde	
bolmaklary	 kabul	 edilerlik	 zat	 däldir.	
Olaryň	Alla	ýolunda	duş	geljek	teşneligi‚	
ýadawlygy‚	 açlygy‚	 kapyrlary	 gama	
batyrjak	şekilde	bir	ýerini	basyp	almagy‚	
duşmana	 garşy	 ýeňiş	 gazanmaklary‚	
elbetde‚	olara	 salyh	amal	bolup	gaýdyp	
geler	 hem-de	 sogap	 gazandyrar.	 Çünki	
Alla	ýagşy	işleri	edenleriň	sylagyny	boş	
goýmaz.	

121.	Olaryň	Allanyň	ýolunda,	uly	bolsun‚	
kiçi	 bolsun,	 eden	 her	 bir	 çykdajylary	
hem-de	 geçen	 her	 bir	 jülgeleri	 hökman	
olaryň	 peýdasyna	 sogap	 hökmünde	
ýazylar.	Alla	olary	 iň	gözel	hem	ajaýyp	
görnüşde	sylaglar.	

122.	Şeýle	hem	möminleriň	hemmesiniň	
söweşe	 (ýörişe)	 çykmaklary	 şert	 däldir.	
Sebäbi	 ilatyň	 uly	 bölegi	 söweşe	 çykan	
wagty,	onuň	bir	bölegi-de	dini	ylymlary‚	
hökümleri	 düýpli	 öwrenmek	 üçin	
çalyşsynlar.	 (Söweşe	 çykanlar)	 gaýdyp	
gelenlerinde,	 olar	 (ylym	 öwrenenler	
söweşden	dolanyp	gelenlere	öwrenen	dini	
ylymlaryny	 öwretsinler)	 erbetliklerden	
saklap	 duýduryş	 bermek	 bilen	 meşgul	
bolsunlar.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 dini	 ýagşy	 öwrenmegiň	
näderejede	 zerurdygy	 ýüze	 çykarylýar.	 Çünki	
bu	dünýäniň	we	ahyretiň	bagtyýarlygy,	Allanyň	
dogry	 ýolunyň‚	 halas	 ediş	 ýörelgeleriniň	 we	
ölçegleriniň	özeni	yslamyň	dogry	bilinmegi	bilen	
baglydyr.	
123.	Eý‚	 iman	getirenler!	Siz	 (özüňize)	
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ýakyn	 bolan	 kapyrlar	 bilen	 söweşiň‚	
(goý)	olar	sizde	(uly)	güýjüň	bardygyny	
görsünler.	 Bilip	 goýuň‚	 Alla	 takwalar	
bilen	biledir.	

124.	 (Täze)	bir	 süre	 inderilende,	 olaryň	
käbiri:	 «Eýsem‚	 bu	 (inen	 zat	 siziň	
haýsyňyzyň	 imanynyňyzy	 artdyrdy?»	
diýýärler.	Emma	bu	 inen	 (wahyý)	 iman	
getirenleriň	 imanyny	 artdyrar	 we	 olar	
(begenişip	birek-birege)	söýünjilärler.
 
125.	 (Ýöne	 bu)	 kalplarynda	 (küpür	
we	 ikiýüzlilik)	 hassalygy	 bolanlaryň	
inkärlerini	has-da	artdyrdylar.	Olar	hem	
kapyr	bolup	öldüler.	

126.	 Eýsem,	 olar	 her	 ýyl	 bir	 ýa	 iki	

gezek	 synagdan	 geçýändiklerini	
görmeýärlermi?	 Soň	 olar	 toba	 hem	
etmeýärler,	 mundan	 ybrat	 hem	
almaýarlar.	

127.	(Öz	zyýanlaryna)	bir	süre	inderilse,	
(göz	gypyşyp‚	oýun	edişip)	birek-birege	
seredişýärler‚	 (soň	bolsa):	«Bizi	görýän	
barmyka?»	 diýşip‚	 (daş-töwerege	 heder	
edip	 garaýarlar‚	 gören	 bolmasa	 derrew	
ýok	bolup)	gidýärler.	Olar	pikirlenmeýän	
kowum	 bolandyklary	 üçin,	 Alla	 hem	
olary	imandan	daşlaşdyrar.	

Düşündiriş:	 Hezreti	 pygamber	 inderilen	 täze	
aýatlary	 hutba	 görnüşinde	 möminlere	 okap	
berer	eken.	Mynapyklar	zoraýakdan	bu	 söhbete	
goşulandyklary	 üçin	 bimaza	 bolýardylar‚	
gelendiklerini	 bildirensoňlar,	 bir	 ugur	 tapyp	
gitmegiň	ýollaryny	gözleýärdiler.	Öňlerine	gelen	
bu	 döwletliligiň‚	 bu	 ajaýyp	 bereket	 çeşmesiniň	
gadryny	 bilmeýändikleri	 sebäpli‚	Alla-da	 olary	
dogry	ýolundan	mahrum	edýär.	

128.	 Takyk,	 size	 öz	 içiňizden	 şeýle	 bir	
pygamber	 (Muhammet)	 geldi.	 Siziň	
kynçylyga	 duçar	 bolmagyňyz	 oňa	 agyr	
degýär.	 (Siziň	 iman	 getirmegiňizi	 çyn	
ýürekden	 isleýär).	 Çünki	 ol	 möminler	
üçin	Mähirlidir,	Rehim-şepagatlydyr.	

129.	 (Eý‚	 Muhammet!)	 Olar	
(mynapyklar)	 gulak	 asman	 senden	 ýüz	
öwürseler‚	 sen	 hem	 olara:	 «Alla	 maňa	
ýeterlik	 (hemaýatkärdir).	 Ondan	 başga	
(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur.	Men	diňe	
Oňa	bil	bagladym.	Çünki	ol	beýik	Arşyň	
eýesidir»	diýip	aýt.	
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10-njy	süre:	Ýunus	

«Ýunus»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 109	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 käbir	
pygamberleriň	 kyssasy	 beýan	 edilýär.	 Süräniň	
ady	 hem	 olaryň	 biri	 bolan	 Ýunus	 pygamberiň	
ady	 bilen	 atlandyrylýar.	 Bu	 sürede	 Mekgedäki	
kapyrlaryň	 pygamberimiz	 Muhammet	
aleýhissalamyň	 pygamberligine	 garşy	
çykandyklary	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Elif,	Läm,	Ra.	Bular	hikmetli	kitabyň	
aýatlarydyr.	

2.	 Özlerinden	 (bolan)	 bir	 adama	
(Muhammede):	 «Ynsanlary	 (Allanyň	
azaby	bilen)	gorkuz	we	iman	getirenlere	
özleri	 üçin	 Perwerdigäriniň	 huzurynda	
dogrulyk	 (belent)	 mertebäniň	
bardygy	 bilen	 söýünjile!»	 diýip	
wahyý	 ibermegimiz	 (ol)	 adamlary	
geň	 galdyrdymy?	 Kapyrlar:	 «Takyk,	
bu	 (Muhammet)	 hakyky	 jadygöýdir»	
diýdiler.	

3.	 Elbetde,	 Perwerdigäriňiz	Alladyr.	 Ol	
asmanlary	 we	 ýeri	 alty	 günde	 ýaratdy.	
Soň	 (özüne	 mahsus	 görmüşde)	 arşa	
istiwa	etdi	(hökmürowanlyk	bilen	älemi	
dolandyrdy).	 (Ol	 ähli)	 işi	 dolandyrýar.	
Onuň	 rugsady	 bolmasa,	 hiç	 kim	
şepagatçy	 bolup	 bilmez.	 Ine,	 şol	 Alla	
hem	 siziň	 Perwerdigäriňizdir.	 Oňa	
ybadat	 ediň!	Eýsem,	 (bu	hakykata)	 göz	
ýetirmeýärsiňizmi?	

4.	 Hemmäňiz	 Oňa	 dolanyp	 bararsyňyz.	
Allanyň	 beren	wadasy	 hakdyr.	 Elbetde,	
Ol	 (ilki	 bilen)	 halky	 (adamy)	 ýaradýar.	
Soň	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenleri,	

adyllyk	bilen	sylaglamak	üçin,	(kyýamat	
güni)	 gaýtadan	 direldýär.	 Kapyrlar	
üçin	 bolsa,	 inkär	 edendikleri	 sebäpli,	
(dowzahda)	 gaýnan	 suwdan	 içimlik	we	
yza	beriji	azap	bardyr.	

5.	 Ol	 (Alla)	 Güni	 yşyk	 saçyjy,	 Aýy	
aýdyňlyk	 edip	 goýdy.	 Ýyllaryň	 sanyny	
we	hasabyny	bilmegiňiz	üçin	oňa	(Aýa)	
menziller	 goýdy.	Alla	 bulary	 (boş	 ýere	
däl-de),	 hak	 (we	hikmet)	 bilen	ýaratdy.	
Ol	 bilýän	 kowum	 üçin	 aýatlary	 (şeýle	
ýagdaýda)	aýdyň	beýan	edýär.	

6.	 Elbetde,	 gijäniň	 we	 gündiziň	 çalşyp	
durşunda	 hem-de	 Allanyň	 asmanlarda	
we	 ýerde	 ýaradan	 zatlarynda	 (Alladan)	
gorkýan	kişiler	üçin	ybratlar	bardyr.	
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7,	 8.	 Takyk,	 Bize	 duşmak	 umydyny	
üzenler	 hem-de	 (bu)	 dünýä	 ýaşaýşyna	
kaýyl	 bolup,	 şonuň	 bilen	 aram	 tapanlar	
biziň	 aýatlarymyzdan	 gapyl	 bolan	
kişilerdir.	 Olaryň	 (ahyrky)	 barjak	 ýeri	
etmişleri	üçin	(dowzah)	odudyr.	

9.	 Iman	 getirip	 ýagşy	 işleri	 edenleri	
bolsa	 özleriniň	 Perwerdigäri,	 iman	
getirendikleri	 sebäpli,	 aşakgyndan	
derýalar	 akýan	 bolelin	 «Nagym»	
jennetlere	salar.	

10.	 Olaryň	 şol	 ýerdäki	 dilegleri:	 «Eý,	
Allam!	Sen	ähli	kemçiliklerden	päksiň!»,	
biri-birlerine	 aman-esenlik	 dilegleri:	
«Salam-salamatlyk»,	 ahyrky	 dilegleri	

bolsa:	 «Älemleriň	 Perwerdigäri	 Alla	
üçin	 hamdy-senalar	 bolsun!»	 (diýen	
sözleridir).	
 
11.	 Eger	 Alla	 ynsanlara	 olaryň	 haýra	
tiz	 gowuşmagy	 isleýişleri	 ýaly,	 şeri	
hem,	tiz	wagtda	bersedi,	elbetde,	olaryň	
(bireýýäm)	 ajallary	 ýeterdi.	 Şonuň	 üçin	
bize	 duşmak	 umydyny	 üzenleri	 taşlap,	
azgynçylyklarynda	sergezdan	ederis.	

12.	Ynsana	bir	kynçylyk	ýetse,	ýaplanyp	
ýatyrka,	 otyrka	 ýa-da	 dik	 durka	 Bize	
(ýalbaryp)	 dileg	 eder.	 Indi	 ondan	
kynçylygy	 aýyrsak,	 göýä	 ol	 kynçylyga	
sezewar	 bolan	 mahaly	 Bize	 (ýalbaryp)	
dileg	 etmedik	 ýaly	 bolup	 gezer	 ýörer.	
Hetden	 aşan	 kişileriň	 etmişleri,	 şeýdip,	
olara	bezemen	görkezildi.	

13.	Biz	sizden	öňki	döwürdäki	nesilleri,	
zulum	 edendikleri	 we	 pygamberleri	
olara	 aýan	 deliller	 getirse-de,	 iman	
getirmändikleri	 sebäpli,	 heläk	 edipdik.	
Ine,	 Biz	 günäkär	 adamlary,	 şeýle	
jezalandyrýarys.	

14.	Soň	olaryň	yzyndan,	siziň	nähili	amal	
edýändigiňizi	 synlamak	 üçin,	 (sizi)	 bu	
dünýäde	 oruntutar	 edip	 goýduk	 (olaryň	
ýerine	getirdik).	
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15.	 Olara	 (manysy)	 äşgär	 aýatlarymyz	
okalanda,	Bize	duşmak	umydy	bolmadyk	
ol	 kişiler:	 «(Eý,	 Muhammet!)	 Bize	
mundan	 başga	 bir	 Kuran	 getir	 ýa-da	
ony	 üýtget!»	 diýdiler.	 (Eý,	Muhammet!	
Sen	olara)	aýt:	«Meniň	ony	öz-özümden	
üýtgetmegim	 bolup	 biljek	 zat	 däl.	
Men	 diňe	 maňa	 wahyý	 edilene	 tabyn	
bolýaryn.	 Eger	 men	 (siziň	 diýeniňizi	
edip)	Perwerdigärime	boýun	bolmasam,	
(ahyretde	beriljek)	uly	günüň	azabyndan	
gorkýaryn».	

16.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger	
Alla	 islemese,	 men	 ony	 (Kurany)	 size	
okamazdym	 we	 (Alla	 meniň	 üstüm	
bilen)	 ony	 size	 ýetirmezdi.	 Eýsem,	
ondan	 (Kuranyň	 inderilmeginden)	
owal	 hem	 bir	 ömür	 (kyrk	 ýyl)	 siziň	
araňyzda	 ýaşapdym-a!	 Akylyňyzy	
ulanmaýarsyňyzmy?!

17.	 Eýsem,	 ýalan	 toslap,	 ony	 Alla	
ýöňkeýän	 ýa-da	Onuň	 aýatlaryny	 ýalan	
hasaplaýan	 kişiden	 has	 zalym	kim	bar?	
Takyk,	günäkärler	halas	bolmazlar.	

18.	 Olar	 Alladan	 özge,	 özlerine	 zyýan	
hem,	 peýda	 hem	 berip	 bilmeýünlere	
ybadat	edýärler	hem-de:	«Bular	Allanyň	
ýanynda	 biziň	 şepagatçylarymyzdyr»	
diýýärler.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Siz	
Alla	 asmanlarda	 we	 ýerde	 (bar	 bolup,	
Onuň)	 bilmeýän	 bir	 zadyny	 habar	
berýärsiňizmi?».	 Ol	 (Alla)	 olaryň	 şärik	
goşýan	zatlaryndan	päkdir	we	beýikdir.	

19.	 (Owalda)	 adamlar	 diňe	 bir	
ymmatdylar.	 Soň	 (oňuşman)	 gapma-
garşy	 boldular.	 Eger	 Perwerdigäriň	
tarapyndan	 geçmişde	 (owal	 takdyrda	
Haka	 garşy	 çykanlara	 möhlet	 bermek	
we	olara	dessine	azap	bermezlik	babatda	
berlen)	 bir	 söz	 bolmasady,	 elbetde,	
olaryň	 çaprazlyga	 düşen	 zatlary	 barada	
(şu	dünýäde	jeza)	höküm	berlerdi.	

20.	 (Olar):	 «Oňa	 (Muhammede)	
Perwerdigäri	tarapyndan	(başga)	bir	aýat	
(mugjyza)	inderilmeli	dälmi?»	diýýärler.	
(Olara)	 aýt:	 «Gaýyby	 (gaýypdan	 geljek	
zatlary	 bilmek)	 diňe	 Alla	 mahsusdyr.	
Garaşyberiň!	 Men	 hem	 siz	 bilen	 bile	
garaşýaryn».	
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21.	 Adamlara	 sezewar	 bolan	
kynçylyklaryndan	 (horlukdan	 we	
gytçylykdan)	 soň	 rahmet	 (lezzetini)	
dadyranymyzda,	 olar	 derrew	 Biziň	
aýatlarymyz	barada	mekirlik	 (duzagyny	
gurmaga)	 baş	 goşýarlar.	 (Eý,	
Muhammet!)	Aýt:	 «Alla	 (olaryň	 edýän	
mekirlikleriniň	 jezasyny	 has	 tiz	 berer).	
Takyk,	 ilçilerimiz	 (perişdelerimiz)	 siziň	
mekirlikleriňizi	(depderlerine)	ýazýarlar.	

22.	Sizi	gury	ýerde	we	deňizde	gezdiren	
Ol	 (Alladyr).	 Siz	 gämide	 bolan	
wagtyňyz	 (oýlanyp	 görüň!	 Gämiler	
içindäki)	adamlary	ýakymly	şemal	bilen	
alyp	 barýarka	 we	 olar	 muňa	 begenip	
barýarkalar,	 güýçli	 ýel	 turup	 olara	 ähli	
tarapdan	 tolkun	 gelende	 hem-de	 olar	

özleriniň	girdapda	galandyklaryna	(gark	
boljakdyklaryna)	 göz	 ýetirenlerinde,	
dini	 (ybadaty)	 diňe	 Alla	 baglap,	 yhlas	
bilen:	 «(Eý,	Allam!)	 Eger	 bizi	 mundan	
halas	etseň,	takyk,	Biz	şükür	edenlerden	
bolarys»	(diýip)	dileg	ederdiler.	

23.	 Biz	 olary	 halas	 edenimizde,	 olar	
derrew	 ýeriň	 ýüzünde	 nähak	 ýere	
bozgakçylyk	ederler.	Eý,	adamlar!	Siziň	
bozgakçylyklaryňyz	 öz	 zyýanyňyzadyr.	
(Bu)	 dünýä	 ýaşaýşy	 (bolsa	 wagtlaýyn)	
peýdadyr.	 Soň	 Bize	 gaýdyp	 gelersiňiz.	
Şonda	Biz	size	eden	ähli	işleriňizi	habar	
bereris.	

24.	 Aslynda,	 dünýä	 ýaşaýşynyň	
mysaly	 şeýledir:	 Biziň	 asmandan	
inderen	 suwumyz	 bilen	 adamlaryň	
we	 haýwanlaryň	 iýýän	 zatlaryndan	
(iýmitlerinden)	 bolan	 ýer	 ösümlikleri	
gatyşanda,	 hatda	 ýer	 (ol	 ösümlikler	
bilen)	 bezenip	 zynatlananda	 we	 ýer	
ýüzüniň	 halky	 özleriniň	 (ýetişen	 hasyly	
ýygnamaga)	gurbatlarynyň	çatjakdygyny	
pikir	edenlerinde,	(birdenkä)	ýere	gije	ýa-
da	gündiz	Biziň	permanymyz	(apatymyz)	
gelip,	 düýn	 hem	 bolmadyk	 ýaly	 orulan	
dek	edip	goýmagymyz	ýalydyr.	Ine,	Biz	
oýlanýan	 adamlar	 üçin	 aýatlary	 şeýle	
aýan	edýäris.	

25.	Alla	(ynsanlary)	salamatlyk	ýurduna	
(jennete)	çagyrýar	we	islän	kişisini	dogry	
ýola	düşürýär.	
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26.	 Ýagşy	 iş	 edenler	 üçin	 has	 gowy	
ýagşylyk	 hem-de	 artykmaç	 (ýagşylyk)	
bardyr.	 Olaryň	 ýüzlerini	 tozan	 hem	
tutmaz,	ryswalyk	hem.	Olar	jennetidirler.	
Olar	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

27.	 Ýaman	 işleri	 edenler	 (barada	
aýdylanda),	 bir	 ýamanlygyň	 jezasy	
barabarynda	 (bir	 jeza	 bolar)	 we	 olary	
ryswalyk	 gurşap	 alar.	 Olary	 Allanyň	
(azabyndan)	 gorajak	 hiç	 kim	 ýokdur.	
Olaryň	ýüzleri	göýä	garaňky	gijäniň	bir	
bölegi	 bilen	 örtülen	 ýalydyr.	 Ine,	 olar	
oduň	 (dowzahyň)	 kowumydyr.	Olar	 şol	
ýerde	hemişelik	galarlar.	

28,	 29.	 Ol	 gün	 olaryň	 ählisini	 (magşar	
meýdanyna)	 jemlüris,	 soň	 (Alla)	 şärik	
goşanlara:	 «Siz	 we	 siziň	 şärikleriňiz	
ýeriňize	 (geçiň)»	 diýeris.	 Şeýdibem,	
olaryň	arasyny	(şärik	goşan	zatlaryndan)	
aýrarys.	 Şonda	 olaryň	 şärik	 goşan	
(Alladan	özge	 zatlary	we	kişileri):	 «Siz	
bize	 ybadat	 etmeýärdiňiz.	 (Bu	 barada)	
biz	 bilen	 siziň	 araňyzda	 Allanyň	 şaýat	
bolmagy	ýeterlikdir.	Takyk,	biz	siziň	eden	
ybadatyňyzdan	 düýbünden	 bihabardyk»	
diýerler.	

30.	 Şol	 ýerde	 her	 kim	 eden	 işiniň	
hasabyny	berer	we	hakyky	eýeleri	bolan	
Alla	gaýtarylyp	getirilerler.	Toslap	tapan	
zatlary	bolsa	özlerinden	daşlaşyp,	ýitirim	
bolup	gider.	

31.	 «Size	 asmandan	 we	 ýerden	 rysgal	
berýän	 kim	 ýa-da	 gulaklara	we	 gözlere	
eýelik	 edýän	 kim?!	 Kim	 ölüden	 dirini	
çykarýar	 we	 diriden	 ölüni	 çykarýar	
hem-de	 kim	 (ähli)	 işleri	 dolandyrýar?»	
(diýeniňde),	 olar	 şolbada:	 «Alla»	
diýerler.	(Eý,	Muhammet!	Sen	olara)	aýt:	
«Eýsem,	(siz	Alla	boýun	bolmazlykdan)	
gorkmaýarsyňyzmy?».

32.	Ine,	Ol	siziň	hakyky	Perwerdigäriňiz	
bolan	Alladyr.	Hakdan	gaýry,	(ýagny	daş	
düşen	 üçin)	 azaşmakdan	 başga	 näme	
bolup	biler?!	Şundan	soň	siz	(Hakdan	ýüz	
dönderip)	haýsy	tarapa	öwrülýärsiňiz?	

33.	 Ine,	 şeýdip,	 Perwerdigäriň	 pasyk	
kişiler	 barada:	 «Elbetde,	 olar	 iman	
getirmezler»	diýen	sözi	hakykat	boldy.	
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34.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «(Alla)	
şärik	 goşýanlaryňyzyň	 arasynda	 (birini)	
owalbaşdan	 ýaradyp,	 soň	 ony	 (ölenden	
soň	direldip)	gaýtadan	getirýäni	barmy?!».	
(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Alla	owalbaşdan	
ýaradyp,	soň	ony	 (ölenden	soň	direldip)	
gaýtadan	 getirýär.	 Eýsem-de,	 siz	 nädip	
(dogry	ýoldan)	azaşdyrylýarsyňyz?!	

35.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Siziň	
şärikleriňiziň	 arasynda	 hak	 ýola	
gönükdiriji	 barmy?!	 (Eý,	 Muhammet!)	
Aýt:	«Alla	hak	(ýola)	gönükdirer!».	Şuňa	
görä,	hak	(ýola)	ýetirýäne	tabyn	bolmak	
has	 dogrusymy	 ýa-da	 (dogry	 ýola)	
ýetirmeýän,	 gaýtam	 (özi	 dogry	 ýola)	
ýetirmäge	 (mätäç)	 bolanmy?!	 (Eý,	Alla	
şärik	 goşanlar!)	 Size	 näme	 bolýar?	 Siz	
neneňsi	höküm	çykarýarsyňyz?!	

36.	Olaryň	köpüsi	gümandan	başga	zada	
eýermeýärler.	 Gümanyň	 bolsa	 hakyň	
ýanynda	hiç	bir	ähmiýeti	ýokdur.	Takyk,	
Alla	siziň	edýän	işleriňizi	bilýändir.	

37.	 Bu	 Kuran	Alladan	 başga	 (hiç	 kim)	
tarapyndan	 oýlanyp	 tapylan	 zat	 däldir.	
Elbetde,	 (ol)	 özünden	 öňkini	 (Zebur,	
Töwrat,	 Injil	 ýaly	 ylahy	 kitaplaryň	
hakdygyny)	 tassyklaýan	 we	 älemleriň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	 (inderilenligi	
barada)	özünde	hiç	hili	şübhe	bolmadyk	
kitabyň	düşündirişidir.	

38.	 Ýogsa-da	 olar	 ony	 (Kurany:	
(«Pygamber	 oýlap	 tapdy»	 diýýärlermi?	
(Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger-de	 siz	
dogry	(sözli)	kişiler	bolsaňyz,	oňa	meňzeş	
bir	 süräni	 getiriň	 hem-de	 (munuň	 üçin)	
Alladan	 gaýry	 güýjüňiz	 ýetýän	 kişileri	
(kömege)	çagyryň!

39.	 Ýok,	 olar	 ylmyna	 (manysyna)	 aň	
ýetirip	bilmedik,	entek	özlerine	ýorgudy	
hem	 gelmedik	 zada	 (Kurana)	 ýalan	
diýdiler.	 Olardan	 owalky	 kişiler	 hem	
şeýdip,	(ynanman)	ýalan	diýipdiler.	Hany	
bir	 nazar	 eýle!	 Zalymlaryň	 soňy	 nähili	
boldy?!	

40.	 Olaryň	 käbiri	 (Kurana)	 ynanýar,	
käbiri	 hem	 ynanmaýar.	 Perwerdigäriňiz	
bozgak	kişileri	örän	gowy	bilýändir.	

41.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 saňa	 ýalan	
(aýdýarsyň)	diýseler,	(olara)	aýt:	«Meniň	
edýän	işim	maňa	degişli,	siziň	edýän	işiňiz	
size	degişli.	Meniň	edýän	zatlarymdan	siz	
soralmarsyňyz,	 siziň	 edýän	 işiňizdenem	
men	soralmaryn».	

42.	 Olaryň	 arasynda	 saňa	 gulak	
gabardýanlary	 hem	 bardyr.	 Eger,	
akyllaryny	 ulanmaýan	 bolsalar,	 sen	
kerlere	nädip	eşitdirip	biljek?!	
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43.	 Olaryň	 arasynda	 saňa	 seredýänler	
(seniň	 pygamberdigiňi	 gözleri	 bilen	
görýänler)	hem	bardyr.	Eger	(hakykaty)	
görmeýän	bolsalar,	sen	körlere	nädip	ýol	
görkezip	biljek?!
 
44.	Takyk,	Alla	ynsanlara	hiç-hili	zulum	
etmez.	Ýöne	ynsanlar	öz-özlerine	zulum	
ederler.	

45.	 (Allanyň)	 olary	 (direldip,	 magşar	
meýdanyna)	 jemlän	güni,	göýä	olar	 (bu	
dünýäde)	gündiziň	bir	salymy	biri-birleri	
bilen	 tanşyp,	 diňe	 bir	 sagatlyk	 eglenen	
ýaly	 bolarlar.	 Alla	 duşmagy	 inkär	
edenler	 dogry	 ýola	 düşmediler	 hem-de	
uly	zyýana	galdylar.

46.	 Biz	 olara	 (kapyrlara)	 wada	 beren	
(azabymyzyň)	 käbirini	 saňa	 (bu	
dünýäde)	 görkezsek-de,	 (görkezmän)	
seniň	 amanatyňy	 alsak-da,	 barybir	 olar	
bize	gaýdyp	gelerler.	Galyberse-de,	Alla	
olaryň	edýän	işlerine	şaýatdyr.	

47.	Her	ymmatyň	bir	pygamberi	bardyr.	
Olara	pygamberleri	gelende,	adalatlylyk	
bilen	 höküm	 berler	 we	 olara	 zulum	
(nähaklyk)	edilmez.	

48.	 Olar:	 «Eger	 (siz)	 dogruçyl	 kişiler	
bolsaňyz,	şu	wadaňyz	(azabyňyz)	haçan	
geler?»	diýýärler.	

49.	 (Eý,	Muhammet!)	Aýt:	 «(Özgeler-ä	
beýlede	 dursun),	 meniň	 özüme	 hem	
zyýan	 bermäge-de,	 peýda	 etmäge-de	
ygtyýarym	ýok.	Diňe	Allanyň	islän	zady	
bolýar.	Her	ymmatyň	(wagty	kesgitlenen)	
ajaly	 (möhleti)	 bardyr.	 Olaryň	 ajaly	
ýetende,	(ony)	bir	sagat	yza	tesdirip	hem	
bolmaz,	öňe	süýşürip	hem	bolmaz.	

50.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Heý-de,	
göz	 öňüne	 getirip	 gördüňizmi?!	 Eger	

Onuň	(Allanyň)	azaby	gije	ýa-da	gündiz	
gelse	 (näderdiňiz)?».	 Günäkärler	 onuň	
(azabyň)	nämesine	howlugýarkalar?!

51.	 (Azap)	 gelenden	 soň	 Oňa	 (Alla)	
iman	 getirmekçimi	 (ýa-da)	 şu	 wagt?!	
(Ahyretde	Alla	şärik	goşanlara):	«Hany,	
oňa	(azaba)	howlugypdyňyz-a?»	(diýler).	

52.	 Soň	 zalymlara:	 «Ebedilik	 azaby	
dadyň!»	 diýler.	 Siz	 diňe	 öz	 gazanan	
günäleriňiz	 üçin	 jezalandyrylýarsyňyz	
dälmi	eýsem?

53.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Senden:	 «Ol	
(azap)	 hakmy?»	 (diýip)	 sorarlar.	 Aýt:	
«Hawa,	 Perwerdigärime	 kasam	 bolsun!	
Elbetde,	 ol	 hakdyr.	 Siz	 (ol	 azapdan)	
gaçyp	gutulyp	bilmersiňiz.	
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54.	 Zulum	 eden	 her	 kim,	 eger	 ýeriň	
ýüzündäki	 (ähli)	 zada	 eýe	 bolsa-da,	
(azapdan	 halas	 bolmak	 üçin)	 ony	
pida	 ederdi.	 Olar	 azaby	 görenlerinde,	
puşmanlyklaryny	 äşgär	 ederler.	 Olara	
adalatlylyk	 bilen	 höküm	 ediler.	 Olara	
zulum	edilmez.	

55.	 Unutmaň!	 Elbetde,	 asmanlardaky	
we	 ýerdäki	 (ähli)	 zat	 Allanyňkydyr.	
Unutmaň!	Elbetde,	Allanyň	beren	wadasy	
hakdyr.	Ýöne	olaryň	(kapyrlaryň)	köpüsi	
(muny)	bilmeýärler.	

56.	Ol	(Alla)	direldýär	we	öldürýär.	Diňe	
Oňa	gaýtarylyp	getirilersiňiz.	

57.	 Eý,	 ynsanlar!	 Perwerdigäriňizden	

size	 öwüt	 (nesihat),	 ýüreklerde	 bolan	
zatlara	(dertlere)	şypa	we	möminler	üçin	
dogry	ýol	we	rahmet	bolan	(Kuran)	geldi.	

58.	 (Eý,	 Muhammet!	 Iman	 getirenlere)	
aýt:	«Goý,	olar	Allanyň	pazly-keremi	we	
rahmeti	(imany)	sebäpli,	diňe	şonuň	üçin	
şatlansynlar.	Bu	olaryň	jemlän	(dünýälik	
ähli)	zatlaryndan	haýyrlydyr».	

59.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Heý,	
Allanyň	size	rysgal	edip	beren	zatlaryna	
üns	berdiňizmi?	Siz	onuň	(käbirlerini	öz	
ýanyňyzdan)	 haram,	 (käbirlerini)	 halal	
etdiňiz».	Aýt:	«Ýa-da	Alla	size	(bu	halal-
haram	meselesinde)	rugsat	berdimi	ýa-da	
Allanyň	üstüne	töhmet	atýarsyňyzmy?».	

60.	 Allanyň	 üstüne	 ýalan	 töhmet	
ýöňkeýän	kişileriň	kyýamat	güni	(nähili	
ýagdaýa	 duçar	 boljakdygy	 baradaky)	
çaklamasy	 nähilikä?	 Şübhesiz,	 Alla	
ynsanlara	 keremlidir.	 Ýöne	 (şonda-da)	
olaryň	köpüsi	şükür	etmeýärler.	

61.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 islendik	
ýagdaýda	 bolsaň-da,	 Kuran	 okaýan	
bolsaň-da,	 islendik	 bir	 işiň	 başyny	
tutsaň-da,	işe	yhlasly	ýapyşan	halatyňda	
hem	 Biz	 sizi	 görüp	 durandyrys.	 (Eý,	
Muhammet!)	 Ne	 ýerdäki,	 ne-de	
asmandaky,	zerre	agyrlygyndaky	hiç	zat	
seniň	 Perwerdigäriňden	 gizlin	 galmaz!	
(Hat-da)	ondan	(zerreden)	has	kiçi	bolsa	
hem,	 has	 uly	 bolsa	 hem,	 (ol	 zatlaryň	
ählisi)	bir	aýdyň	kitapda	(ýazylandyr).	
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62.	Habardar	boluň!	Allanyň	dostlaryna	
(ahyret	 azabyndan)	 gorky-howp	ýokdur	
we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	

63.	Olar	(Allanyň	dostlary)	iman	getirip,	
takwa	bolanlardyr.	

64.	Olara	dünýä	durmuşunda	we	ahyretde	
buşluk	 (hoş	 habar)	 bardyr.	 Allanyň	
sözlerinde	üýtgeme	bolmaz.	Ine,	bu	(iň)	
uly	üstünlikdir.	

65.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olaryň	
(kapyrlaryň:	 «Sen	 pygamber	 dälsiň»	
diýýän)	 sözleri	 seni	 gamgyn	 etmesin.	
Çünki	 ähli	 yzzat-hormat	Allanyňkydyr.	
Ol	(ähli	zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

66.	Unutmaň!	Asmanlarda	we	ýerde	kim	
(näme)	bar	bolsa,	(ählisi)	Allanyňkydyr.	
Alladan	gaýry	şärikleri	çagyrýan	kişiler	
nämä	 uýýandyrlar	 (öýdýärsiňiz)?	
Olar	 diňe	 (hyýallaryndaky)	 gümana	
uýýarlar.	Olar	diňe	(hyýala	düşüp)	ýalan	
sözleýärler.	

67.	Dynç	almagyňyz	üçin	gijäni	(garaňky	
eden,	kesbi-kär	etmegiňiz	üçin)	gündizi	
ýagtylyk	 eden	 Oldur.	 Elbetde,	 munda	
(gulak	 asyp)	 diňleýän	 adamlar	 üçin	
ybratlar	bardyr.	

68.	 (Kapyrlar:)	 «Alla	 perzent	 edindi»	

diýdiler.	 Ol	 (Alla	 bularyň	 edýän	
betgümanyndan)	 juda	 päkdir.	 Ol	 hiç	
bir	 zada	 mätäç	 däldir.	 Asmanlardaky	
we	 ýerdäki	 ähli	 zat	 Onuňkydyr.	 Siziň	
ýanyňyzda	 bu	 barada,	 (ýagny	 «Alla	
perzent	 edindi»	 diýen	 sözüňiz	 barada)	
hiç	 hili	 delil	 ýokdur.	 Siz	 näme	 üçin	
Allanyň	 şanyna	 bilmeýän	 zadyňyzy	
aýdýarsyňyz?!

69.	 (Eý,	 Muhammet!	 Olara)	 aýt:	
«Elbetde,	Allanyň	şanyna	ýalan	(sözläp)	
töhmet	atýanlar	halas	bolmazlar.	

70.	 (Olara)	 bu	 dünýäde	 sähelçe	 peýda	
bolar.	 Soň	 Bize	 dolanarlar.	 Şondan	 soň	
olara,	 inkär	 edendikleri	 sebäpli,	 örän	
ýowuz	azaby	dadyrarys.	
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71.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olara	 Nuhuň	
habaryny	 oka	 (ýetir).	 Ol	 kowumyna:	
«Eger	 meniň	 (araňyzda)	 bolmagym	we	
Allanyň	 aýatlaryny	 ýatlatmagym	 size	
agyr	degýän	bolsa,	(şuny	unutmaň,	men	
owalbaşdan)	 ýalňyz	Alla	 bil	 bagladym.	
Şoňa	 görä,	 siz,	 şärikleriňiz	 bilen	
jemlenip,	 (etjek)	 işiňiz	 (barada	 karara	
geliň!	 Ýöne)	 soň	 siziň	 (bu)	 işiňizde	
gümürtiklik	 bolmasyn.	 Soň	 bolsa	 men	
baradaky	hökümiňizi	beriň,	garaşmaň!	

72.	Eger	 (dogry	ýoldan)	 ýüz	öwürseňiz	
(öwrüň).	Çünki	men	 sizden	 hiç	 bir	 hak	
soramadym.	Meniň	hakymy	ýalňyz	Alla	
berer.	Maňa	musulmanlardan	bolmagym	
emir	edildi»	diýipdi.	

73.	 Şonda	 ony	 (Nuhuň	 pygamberligini)	
inkär	etdiler.	Biz	ony	hem-de	onuň	bilen	
bile	gämide	bolan	kişileri	halas	etdik	we	
olary	 (heläk	 bolanlaryň	 mak-mülküne,	
ýerine)	mirasdüşer	 etdik.	Aýatlarymyzy	
ýalan	hasaplanlary	bolsa	gark	etdik.	

74.	 Soň	 onuň	 (Nuhuň)	 yzysüre	 (niçe)	
pygamberleri	 öz	 kowumlaryna	 iberdik.	
(Pygamberler)	 olara	 aýdyň	 mugjyzalar	
bilen	 geldiler.	Olar	 ozal	 ýalan	 hasaplan	
zatlaryna	 ýene-de	 iman	 getirmediler.	
Biz	 hetden	 aşýanlaryň	 ýüreklerini,	 ine,	
şeýdip,	möhürläp	goýýarys.	

75.	 Soň	 olaryň	 yzyndan	 Fyrgawna	 we	
onuň	 emeldarlaryna	 mugjyzalarymyz	
bilen	Musany	we	Haruny	 iberdik.	 Olar	
tekepbirlik	 etdiler	 we	 günäkär	 kowum	
boldular.	

76.	 Olara	 biziň	 huzurymyzdan	 hakykat	
(mugjyza)	gelende:	(olar)	«Şübhesiz,	bu	
hakyky	jadygöýlikdir»	diýdiler.	

77.	Musa:	 «Siz	 özüňize	 gelen	hakykata		
(jadygöýlik)	 diýýärsiňizmi?!	 Eýsem,	
jadymy	 şu?!	 (Elbetde)	 jadygöýler	 halas	
bolmazlar»	diýdi.	

78.	 Olar:	 «(Eý,	 Musa,	 sen)	 bize	 ata-
babalarymyzyň	 ýörän	 ýolundan	 ýüz	
öwürtmek	we	 ýer	 ýüzündäki	 beýikligiň	
(soltanlygyň)	 ikiňize	 galmagy	 üçin	
geldiňmi?	 Biz	 siziň	 ikiňize-de	
ynanmaýarys»	diýdiler.	



219

79.	 Fyrgawn:	 «Maňa	 ähli	 ökde	
jadygöýleri	getiriň!»	diýdi.
 
80.	Jadygöýler	gelende,	Musa	olara:	«Siz	
oklajak	 bolýan	 zadyňyzy	 (ýüpleriňizi)	
oklaň!»	diýdi.	

81.	 Olar	 (ellerindäki	 zatlaryny)	
oklanlarynda,	 Musa:	 «Siziň	 getiren	
zadyňyz	jadygöýlikdir.	Elbetde,	Alla	ony	
ýok	eder.	Takyk,	Alla	bozgaklaryň	 işini	
başa	bardyrmaz»	diýdi.	

82.	Günäkärler	 hernäçe	 halamasalar-da,	
Alla	 Öz	 sözleri	 (emri)	 bilen	 hakykaty	
amala	aşyrar.	

83.	 Şonda	 Fyrgawnyň	 we	 onuň	
emeldarlarynyň	 pitnesinden	 (ýamanlyk	
etmeginden)	 gorkandyklary	 zerarly	
Musanyň	 kowumyndan	 diňe	 bir	 juwan	
topar	 iman	 getirdi.	Çünki	 Fyrgawn	 (ol)	
ýerde	 (örän)	 rüstemdi	 we	 ol,	 takyk,	
hetdenaşan	kişilerdendi.
 
84.	 Musa:	 «Eý,	 kowumym!	 Eger	 Alla	
iman	getiren	bolsaňyz,	onda	ýalňyz	Oňa	
bil	baglaň!»	diýdi.	

85.	Olar:	«Biz	ýalňyz	Alla	bil	bagladyk.	
Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bizi	 zulum	 eden	
kişileriň	pitnesine	(agyr	synagyna	duçar)	
eýleme.	

86.	(Eý,	Allam)	Bizi	kapyr	kowumdan	Öz	

rahmetiň	bilen	halas	edeweri!»	diýdiler.	

87.	Biz	Musa	we	onuň	dogany	(Haruna):	
«Ikiňiz	Müsürde	kowumyňyz	üçin	öýler	
taýýarlaň	 we	 öýleriňizi	 kybla	 (metjit)	
edip,	 namazy	 dürs	 okaň!	 (Eý,	 Musa)	
möminleri	(hoş	habar	bilen)	söýünjile!»	
(diýip)	wahyý	iberdik.	

88.	Musa:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	Takyk,	
Sen	 Fyrgawna	 we	 onuň	 emeldarlaryna	
şu	dünýä	ýaşaýşynda	zer-zynat	we	mal-
mülk	bagyş	etdiň!	Eý,	Perwerdigärimiz!	
Sen	 (bulary	 olara)	 ýoluňdan	 azaşsynlar	
diýip	 (berdiňmi)?	Eý,	 Perwerdigärimiz!	
Olaryň	mal-mülklerini	ýitirim	et!	Olary	
doňýürek	eýle!	Olar,	tä	jebir-jepaly	azaby	
görýänçäler,	iman	getirmesinler»	diýdi.	
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89.	 (Alla):	 «Ikiňiziň	 dilegiňiz	 kabul	
boldy.	 Dogry	 (ýolda)	 boluň!	 Siz	 hergiz	
nadanlaryň	ýoluna	eýermäň!»	diýdi.	

90.	 Biz	 ysraýyl	 ogullaryny	 deňizden	
geçirdik.	 Şonda	 Fyrgawn	 we	 onuň	
leşgerleri	 zulum	 we	 sütem	 etmek	
üçin	 olaryň	 yzlaryna	 düşdüler.	 Oňa	
(Fyrgawna)	 gark	 bolmak	 (wagty)	
ýetende,	 ol:	 «Takyk,	 men	 hem	 ysraýyl	
ogullarynyň	 iman	 getiren	 Hudaýyndan	
(Alladan)	 başga	 hudaýyň	 ýokdugyna	
iman	 getirdim.	 Men	 hem	 (Alla	 boýun	
egen)	musulmanlardan	boldum»	diýdi.	

91.	 Indiden	 soň	 (ölüm	 bokurdagyňyza	
gelende	iman	getirýärsiňizmi)?	Sen	ozal	
(şu	 wagta	 çenli)	 Alla	 boýun	 bolman,	

bozgaklardan	bolupdyň	ahyryn.	

92.	Ine,	bu	gün,	özüňden	soňky	kişilere	
ybrat	bolmagyň	üçin,	seniň	jesediňi	halas	
edýäris.	Takyk,	 adamlaryň	 köpüsi	 biziň	
aýatlarymyzdan	 (gudratlarymyzdan)	
gapyldyrlar.	

Düşündiriş:	 Dogrudan	 hem	 Fyrgawnyň	
mumyýalanan	 jesedi	 soň	 tapylýar	 we	 ol	 biziň	
günlerimize	 çenli	 saklanyp	 galýar.	 Oňa	 heniz	
hem	 muzeýde	 adamlar	 tarapyndan	 ybrat	 bilen	
seredilýär.	

93.	 Şübhesiz,	 Biz	 ysraýyl	 ogullaryny	
ajaýyp	menzile	ýerleşdirdik	we	olara	päk	
zatlardan	 rysgal	 berdik.	 Olar	 özlerine,	
tä	 ylym	 (Töwrat)	 gelýänçä	 (tersleşip)	
çaprazlyga	 düşmediler.	 Elbetde,	
Perwerdigäriň	 kyýamat	 gününde	 olaryň	
(dawalaşyp)	 çaprazlyga	 düşen	 zatlary	
barada	höküm	berer.	

94.	 Eger-de	 sen	 özüňe	 inderen	
zadymyzdan	 şübhelenseň,	 onda	 sen	
özüňden	 öňki	 (inderilen	 ylahy)	 kitaby	
okaýan	kişilerden	sora.	(Eý,	Muhammet!)	
Elbetde,	 saňa	Perwerdigäriň	 tarapyndan	
hak	 (Kuran)	 geldi.	 Şonuň	 üçin	 hem	
şübhelenýänlerden	bolma!

95.	Hiç	haçan	Allanyň	aýatlaryny	ýalan	
hasaplaýan	 kişilerden	 bolma!	 Ýogsa	
zyýan	çekenlerden	bolarsyň.	

96.	Elbetde,	boýnuna	Perwerdigäriň	sözi	
(azaby)	 hak	 bolan	 kişiler	 hergiz	 iman	
getirmezler.	

97.	 Olara	 her	 hili	 aýat	 gelse-de,	 tä	
jebir-jepaly	 azaby	 görýänçäler	 (iman	
getirmezler).	
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98.	Käşgä,	(şol	heläk	eden	obalarymyzyň	
içinde)	bir	oba	(başlaryna	azap	inmänkä)	
iman	 getiren	 bolsady,	 imanlary	
(özlerine)	peýda	bererdi.	Ýöne	Ýunusyň	
kowumy	(başlaryna	azap	inmänkä)	iman	
getirendikleri	üçin,	şu	dünýä	ýaşaýşynda	
olardan	ryswa	ediji	azaby	aýyrdyk	hem-
de	 olara	 belli	 bir	 wagta	 çenli	 (ajallary	
ýetýänçä	 dünýä	 durmuşunda)	 hözir	
gördürdik.	

99.	 Eger	 Perwerdigäriň	 islesedi,	 ýer	
ýüzündäki	kişileriň	 ählisi	hökman	 iman	
getirerdi.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eýsem,	
adamlary	 mömin	 bolmaga	 sen	 mejbur	
etjekmi?	

100.	 Allanyň	 rugsady	 bolmasa,	 hiç	 bir	
jan	 (adam)	 iman	 getirip	 bilmez.	 (Alla)	
akylyny	ulanmaýan	kişilere	azaby	berer.	

101.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	
«Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 zatlara	 syn	
ediň	 (we	 ybrat	 alyň)».	 (Ýöne)	 iman	
getirmeýän	 kowuma	 aýat-deliller	 hem-
de	duýduryşlar	peýda	bermez.	

102.	 Eýsem,	 olar	 diňe	 özlerinden	 öňki	
öten	 (kapyr)	 kişileriň	 günleri	 ýaly	
(agyr	 günlere	 ýa-da	 kyýamat	 gününe)	
garaşýarlarmy?	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	
«Garaşyberiň.	Men	hem	siziň	bilen	bile	
garaşýanlardandyryn».	

103.	Soň	ilçilerimizi	we	iman	getirenleri	
halas	 ederis.	 (Biz)	 özümize	 hak	 (borç)	
edip	möminleri	hem	halas	ederis.	

104.	 Aýt:	 «Eý,	 adamlar!	 Eger	 siz	
meniň	 dinimden	 şek-şübhe	 edýän	 hem	
bolsaňyz,	 men	 siziň	 Alladan	 gaýry	
ybadat	 edýänleriňize	 (zatlaryňyza	 we	
kişileriňize)	ybadat	etmerin.	Ýöne	welin	
siziň	janyňyzy	alýan	Alla	ybadat	edýärin.	
Maňa	möminlerden	bolmak	emir	edildi.	

105.	 Ýüzüňi	 hanyf	 (hak	 dinli)	 bolup	
(Allany	ýeke-täk	bilip),	dine	öwür!	Hiç	
haçan	(Alla)	şärik	goşanlardan	bolma!	

106.	 Saňa	 Alladan	 özge	 peýda	 hem	
bermeýäne,	 zyýan	 hem	 ýetirmeýäne	
ýalbarma	(olary	kömege	çagyrma).	Eger	
şeýtseň,	 onda	 sen	 hakyky	 zalymlardan	
bolarsyň.	
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107.	 Eger	Alla	 saňa	 zyýan	 ýetirse,	 ony	
Özünden	başga	aýyrjak	ýokdur.	Eger	saňa	
ýagşylyk	 islese,	 Onuň	 pazly-keremini	
yzyna	gaýtarjak	hem	ýokdur.	(Alla)	ony	
(ýagşylygy)	bendelerinden	islän	kişisine	
nesip	 eder.	 Ol	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

108.	 Aýt:	 «Eý,	 adamlar!	 Size	
Perwerdigäriňizden	hak	(din	we	Allanyň	
ilçisi)	 geldi.	 Kim	 dogry	 ýola	 düşse,	 ol	
diňe	özi	üçin	(öz	peýdasyna)	dogry	ýola	
düşýär.	 Kim	 (ters	 ýola	 düşüp)	 azaşsa,	
diňe	 öz	 zyýanyna	 azaşýar.	 Men	 siziň	
üstüňize	(bellenilen	goragçy)	wekil	däl.	

109.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	özüňe	wahyý	
edilen	zada	(aýatlara)	eýer,	tä	Alla	höküm	
berýänçä	sabyrly	bol!	Ol	 (Alla)	Höküm	
edijileriň	iň	haýyrlysydyr.	

11-nji	süre:	Hud	

«Hud»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 123	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 50-60-njy	
aýatlarynda	 Hud	 pygamber	 bilen	 baglanşykly	
wakalar	 beýan	 edileni	 üçin,	 süräniň	 ady	 Hud	
pygamberiň	 ady	 bilen	 baglanyşdyrylypdyr.	 Bu	
sürede	ynanç-ygtykat	meseleleri,	kapyrlaryň	we	
musulmanlaryň	 ahyretdäki	 ahwalatlary,	 Nuh,	
Hud,	 Salyh,	Ybraýym,	 Lut,	 Şugaýyp	 we	Musa	
ýaly	pygamberleriň	kyssalary	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	 Elif,	 Läm,	 Ra.	 (Bu	 Kuran)	 hikmet	
eýesi	we	ähli	zatdan	habardar	bolan	Alla	
tarapyndan	 aýatlary	 pugta	mäkämlenip,	
soň	anyk	aýan	edilen	bir	kitapdyr.	

2.	(Bu	Kuran)	diňe	Alla	ybadat	etmegiňiz	
(üçin	 inderildi).	 Şübhesiz,	 men	 size	
Onuň	 tarapyndan	 (iberilen)	 duýduryjy	
we	buşlukçydyryn.	

3.	(Siziň)	belli	bir	wagta	çenli	(ajalyňyz	
ýetýänçä)	gözel	durmuşda	ýaşamagyňyz	
üçin	 hem-de	 her	 ýagşylyk	 edene	
ýagşylygyny	 (gaýtaryp)	bermegi	 (üçin),	
Perwerdigäriňizden	 bagyşlanmagyňyzy	
diläň,	 soň	 Oňa	 toba	 ediň!	 Eger	 ýüz	
öwürseňiz,	 elbetde,	men	 siziň	başyňyza	
injek	uly	günüň	(kyýamatyň)	azabyndan	
gorkýaryn.	

4.	(Siz	ahyrsoňy)	Alla	dolanyp	gelersiňiz.	
Onuň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

5.	 Unutmaň,	 elbetde,	 olar	 (kapyrlar)	
Ondan	 (Alladan)	 gizlenmek	 üçin	
ýüreklerini	 düýrýärler	 (ýaşyrýarlar.	
Ýene-de)	unutmaň,	olar	(ýüreklerindäkini	
gizläp)	lybaslaryna	bürenseler-de,	(Alla)	
olaryň	gizleýän	we	äşgär	edýän	zatlaryny	
bilýändir.	 Çünki	 Ol	 köňülleriň	 özenini	
bilýändir.	
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6.	Ýer	ýüzünde	hereket	edýän	bir	zat	bar	
bolsa	 onuň	 rysgalyny	 Alla	 berýändir.	
(Alla)	 onuň	 (bu	 dünýädäki)	mesgenini-
de,	 (ölenden	 soňky)	 amanat	 ediljek	
ýerini-de	bilýändir.	(Bularyň)	ählisi	anyk	
kitapda	(Lowhy-mahfuzda)	ýazylandyr.	

7.	 Ol	 (Alla)	 asmanlary	 we	 ýeri	 alty	
günde	 ýaratdy.	 (Şonda)	 Onuň	 Arşy	
suwuň	 üstündedi.	 (Asmanlary	 we	
ýeri)	 siziň	 haýsyňyz	 has	 ýagşy	 işleri	
ederkäňiz	diýip,	synamak	üçin	(ýaratdy).	
(Eý,	 Muhammet!)	 Sen:	 «Takyk,	 siz	
öleniňizden	 soň	 direldilersiňiz»	 diýseň,	
kapyrlar	 hökman:	 «Bu	 hakyky	 jadydan	
başga	zat	däldir»	diýerler.	

8.	 Eger	 olardan	 azaby	 (sowup,	 wagty)	
sanalgy	 döwre	 çenli	 gijikdirenimizde,	
takyk,	 olar:	 «Ony	 (azaby)	 näme	
saklaýar?»	 diýerler.	 Unutmaň!	 (Azap)	
olara	gelen	güni	olardan	sowlup	gitmez	
we	 äsgermezçilik	 eden	 zatlary	 olary	
gurşap	alar.	

9.	 Eger	 biz	 ynsana	 Öz	 tarapymyzdan	
rahmet	(nygmat)	dadyrsak,	soň	hem	ony	
ondan	 sogrup	 (yzyna)	 alsak,	 elbetde,	 ol	
örän	näumyt	bolar,	näşükürlik	eder.	

10.	 Eger-de	 oňa	 bir	 zyýan-kynçylyk	
ýetenden	soň,	gowulyk	dadyrsak,	elbetde,	
ol:	 «Ýamanlyklar	 menden	 (daşlaşyp)	
gitdi»	 diýer.	 Takyk,	 ol	 şatlanar,	 öwner	
(gomparar).	

11.	 Ýöne	 (kynçylyklara)	 sabyr	 edip,	
ýagşy	işleri	eden	kişiler	(beýle	däldirler).	
Ol	kişiler	üçin	bagyşlanmak	we	uly	sylag	
bardyr.	

12.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ähtimal,	 sen	
(kapyrlaryň):	 «Oňa	 (pygambere,	
asmandan)	 bir	 hazyna	 iberilmeli	 dälmi	
ýa-da	onuň	bilen	perişde	gelmeli	dälmi?!»	
diýmekleri	sebäpli,	özüňe	wahyý	edilen	
zatlaryň	 (aýatlaryň)	 käbirlerini	 (wagyz	
etmän)	 taşlamakçy	 bolýarsyň	 we	 şol	
sebäpli-de	 ýüregiň	 darygýar.	 (Unutma!)	
Sen	diňe	duýduryjysyň	(habar	ýetirijisiň).	
Alla	 ähli	 zada	 wekilçilik	 (gözegçilik)	
edýändir.	
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13.	 Ýa-da	 ony	 (Kurany)	 onuň	
(Muhammediň)	 özi	 toslap	 tapdy	
diýýärlermi?	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	
«Eger	 siz	 dogruçyl	 bolsaňyz,	 Alladan	
gaýry	çagyryp	biljek	kişileriňizi	çagyryp,	
şuňa	 meňzeş	 on	 sany	 «toslanan»	 süre	
getiriň	bakaly?».	

14.	 Eger	 size	 jogap	 bermeseler,	
bilip	 goýuň,	 (Kuran)	 Allanyň	 ylmy	
bilen	 inderilendir	 we	 Ondan	 başga	
hudaý	 ýokdur.	 Indi	 bir	 musulman	
bolarsyňyzmy?

15.	Kim	 (diňe)	 şu	dünýä	ýaşaýşyny	we	
onuň	 zynatyny	 islese,	 onda	 (dünýäde)	
çeken	 zähmetlerini	 doly	 ödäris	 we	
olar	 ol	 ýerde	 (dünýäde)	 zyýana	 duçar	
edilmezler.	

16.	Ol	kişiler	üçin	ahyretde	otdan	başga	
zat	 ýokdur.	 (Olaryň)	 onda	 (dünýäde)	
eden	ähli	zatlary	puç	boldy.	Eden	işleriniň	
ählisi	boş	çykdy.	

17.	Perwerdigäri	tarapyndan	aýdyň	delile	
daýanýan	 kişi	 (diňe	 dünýäniň	 sapasyny	
isleýän	 ýaly	 bolarmy?).	 Galyberse-
de,	 ony	 (delili	 ýa-da	 Muhammedi)	
Perwerdigärinden	 bir	 şaýat,	 şeýle-de	
ondan	 (Kurandan)	 öň	 ýol	 görkeziji	 we	
rahmet	 edip	 (iberilen)	 Musanyň	 kitaby	
hem	 tassyklaýar.	 Olar	 (möminler)	 oňa	
(Kurana)	 ynanýarlar.	 Toparlardan	 kim	
ony	 (Kurany)	 inkär	 etse,	 onuň	 jaýy	 ot	
(dowzah)	 bolar.	 Ondan	 (Kurandan)	
hiç	 haçan	 şübhe	 etme!	 Çünki	 ol	
Perwerdigäriňden	 gelen	 hakykatdyr.	
Ýöne	 şonda-da	 adamlaryň	 köpüsi	 iman	
getirmeýärler.	

18.	Allanyň	şanyna	ýalan	(sözläp),	töhmet	
atýan	 kişiden	 has	 zalym	 kim	 bar?	Olar	
(kyýamatda)	 Perwerdigäriniň	 huzuryna	
çykarylar	 we	 şaýatlar:	 «Ine,	 bular	 öz	
Perwerdigäriniň	 şanyna	 ýalan	 (sözlän)	
kişilerdir»	 diýerler.	 Unutmaň!	 Allanyň	
näleti	zalymlaryň	üstüne	(ýagar).	

19.	 (Ol	 zalym)	 kişiler	 Allanyň	 ýoluna	
böwet	 bolýarlar	we	 dos-dogry	 bolan	 ol	
ýoly	 egreltmek	 (nädogry	 görkezmek)	
isleýärler.	 Olar	 ahyreti	 inkär	 edýän	
kişilerdir.	
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20.	 Olar	 ýeriň	 ýüzünde	 (hiç	 haçan	
Allany)	ejizledip	bilmezler	we	olar	üçin	
Alladan	gaýry	hiç	hili	dost	ýokdur.	Olar	
üçin	azap	üstüne	azap	bardyr.	Çünki	olar	
(hakykaty)	 eşitmegi	 hem,	 görmegi	 hem	
başarmaýarlar.	

21.	 Şeýdip,	 olar	 öz-özlerini	 zyýana	
uçratdylar.	 Toslap	 tapan	 zatlary	 bolsa	
olardan	güm	bolup	ýitip	gitdi.	

22.	Takyk,	olar	ahyretde	iň	agyr	zyýany	
çekerler.	

23.	 Elbetde,	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
eden	we	Perwerdigärine	ýürekden	boýun	
egen	kişiler,	ine,	şolar	jennetidirler.	Olar	
ol	ýerde	ebedi	galarlar.	

24.	Bu	iki	toparyň	(kapyr	bilen	möminiň)	
mysaly	kör	we	ker	(adam)	bilen	görýän	
we	 eşidýän	 (adamyň	 mysaly)	 ýalydyr.	
Heý-de,	bu	ikisi	deň	bolarmy?	Şonda-da	
oýlanyp	ybrat	almazmysyňyz?	

25.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Nuhy	 hem	 öz	
kowumyna	 (pygamber	 edip)	 iberdik.	
(Ol):	«Elbetde,	men	siziň	üçin	(hakykaty)	
aýan	ediji,	duýduryjydyryn.
 
26.	Alladan	 özgä	 ybadat	 etmäň!	 Çünki	
men	 siziň	 üstüňize	 ejirli	 bir	 günüň	
azabynyň	 gelmeginden	 gorkýaryn»	
diýdi.	

27.	Şonda	 (Nuhuň)	kowumyndan	bolan	

kapyrlaryň	 ekabyrlary	 (baştutanlary):	
«(Eý,	 Nuh)	 biz	 saňa	 özümiz	 ýaly	 bir	
adam	 hökmünde	 garaýarys.	 Saňa	 biziň	
(aramyzdan)	 diňe	 pes	 düşünjeleri	
pes	 kişilerden	 gaýra	 hiç	 kimiň	
eýermeýändigini-de	 görýäris.	 Siziň	
bizden	 üstün	 tarapyňyzy	 görmeýäris.	
Tersine,	biz	sizi	ýalançy	hasap	edýäris»	
diýdiler.	

28.	 (Nuh):	 «Eý,	 kowumym!	 Aýdyň	
bakaly,	 eger	 men	 Perwerdigärimden	
(gelen)	 aýdyň	 delile	 daýanýan	 bolsam	
hem-de	 (Ol)	 maňa	 huzuryndan	 rahmet	
(dogry	ýol,	pygamberlik)	beren	bolsa,	bu-
da	size	ýygşyrylan	bolsa,	näme,	biz	sizi	
ony	(rahmeti)	halamaýan	halatyňyzda-da	
mejbur	ederis	(diýip	pikir)	edýärsiňizmi?	
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29.	 Eý,	 kowumym!	 Men	 sizden	 onuň	
üçin	 hiç	 hili	 hak	 soramaýaryn.	 Meniň	
hakym	 diňe	Alla	 degişlidir.	 Men	 (siziň	
göwnüňiz	 ýetmeýän)	 iman	 getiren	
kişileri	(ýanymdan)	kowmaryn.	Elbetde,	
olar	 (hem	 bir	 gün	 hasap	 bermek	 üçin)	
Perwerdigärine	 gowşarlar.	 Ýöne	 men	
sizi	nadan	kowum	hökmünde	görýärin.	

30.	 Eý,	 kowumym!	 Eger	 men	 olary	
kowsam,	 Alladan	 (ýagny	 gazabyndan	
gutulmagym	 üçin)	 kim	 maňa	
ýardam	 berer?!	 (Ol	 hakda)	 heý,	 pikir	
etmeýärsiňizmi?	

31.	 Men	 size:	 «Ýanymda	 Allanyň	
hazynalary	 bar»	 diýmeýärin.	 Gaýyby-
da	 bilmeýärin.	 «Men	 perişdedirin»	

hem	 diýmeýärin.	 Siziň	 kemsidiji	 göz	
bilen	 garaýan	 kişileriňiz	 üçin:	 «Alla	
olara	 hiç	 haçan	 ýagşylyk	 bermez»	 hem	
diýmeýärin.	 Alla	 olaryň	 köňüllerindäki	
zatlary	 has	 gowy	 bilýändir.	 (Eger	 men	
hem	 möminlere	 siziň	 ýaly	 kemsidiji	
göz	 bilen	 garasam)	 onda,	 takyk,	 men	
zalymlardan	bolaryn»	diýdi.	

32.	 Olar:	 «Eý,	 Nuh!	 Takyk,	 sen	 biziň	
bilen	 dawalaşdyň	 hem-de	 biziň	 bilen	
dawaňda	 öte	 gitdiň.	 Eger	 sen	 dogruçyl	
kişilerden	 bolsaň,	 wada	 beren	 zadyňy	
(azabyňy)	getir	bakaly»	diýdiler.	

33.	(Nuh):	«Ony	(azaby)	diňe	Alla	islän	
wagtynda	getirer.	 (Şonda)	 siz	 (Allanyň)	
azabynyň	öňüni	alyp	bilmersiňiz.	

34.	 Alla	 sizi	 azdyrmak	 isländen	 soň,	
men	 size	 nesihat	 bermek	 islesem-de,	
meniň	nesihatym	peýda	etmez.	Ol	siziň	
Perwerdigäriňizdir	we	siz	Oňa	gaýtarylyp	
getirilersiňiz»	diýdi.	

35.	 Ýogsa-da	 «Ony	 (Kurany)	 onuň	
(Muhammet)	toslap	tapdy»	diýýärlermi?	
(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	 «Eger	men	 ony	
toslap	 tapan	 bolsam,	 meniň	 günäm	
özüme	 degişli	 bolar.	 (Ýöne)	 men	 siziň	
edýän	günäleriňizden	daşdyryn».	

36.	 Nuha	 şeýle	 wahyý	 edildi:	 «Seniň	
kowumyňdan	 diňe	 (häzire	 çenli)	 iman	
getirenden	başga	hiç	kim	imana	gelmez.	
Olaryň	 edýän	 zatlary	 sebäpli,	 gam	
çekme.	

37.	 Biziň	 gözümiziň	 alnynda	 we	
wahymyza	 görä	 gämi	 ýasa.	 Zulum	
edenler	 hakda	 Maňa	 ýüz	 tutma!	 Çünki	
olar	gark	ediler».	
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38.	 Ol	 (Nuh)	 gämi	 ýasaýardy.	
Kowumynyň	 ekabyrlary	 her	 geçende	
ony	 masgaralaýardylar.	 (Nuh):	 «Eger	
bizi	 masgaralasaňyz,	 biz	 hem	 hökman	
siziň	 masgaralaýşyňyz	 ýaly	 (sizi)	
masgaralarys.	

39.	Tiz	wagtda	ryswa	ediji	azabyň	kime	
geljegini	 we	 (kimiň)	 üstüne	 hemişelik	
azabyň	injegini	bilersiňiz»	diýdi.	

40.	 Ahyryn,	 emrimiz	 gelip	 gazan	
gaýnanda	 (suw	 çogup	 ugranda,	 Nuha):	
«Oňa	(gämä)	her	(janlydan)	iki	(sanydan)	
jübüt	 (edip)	ýükle	we	 (gark	boljakdygy	
barada)	 höküm	 çykan	 kişilerden	 başga	
galan	maşgalaňy	we	iman	getiren	kişileri	
(gämä	mündür»	diýdik.	Onuň	bilen	iman	
getiren	(adam)	örän	azdy.	

41.	 (Nuh):	 «Oňa	 (gämä)	münüň!	 Onuň	
ýüzmegi-de,	 durmagy-da	 Allanyň	
ady	 bilendir.	 Takyk,	 Perwerdigärim	
Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-şepagatlydyr»	
diýdi.	

42.	Ol	(gämi)	olary	daglar	ýaly	tolkunlaryň	
arasy	bilen	alyp	barýarka,	Nuh	bir	çetde	
galan	ogluna:	«Eý,	oguljygym!	Biz	bilen	
(sen	 hem	 gämä)	 mün,	 kapyrlar	 bilen	
bolma!»	diýip	ýüzlendi.	

43.	Ol	(Nuhuň	ogly):	«(Ýok,	men)	meni	
suwdan	 gorap	 saklajak	 daga	 sygnaryn»	
diýdi.	 (Nuh):	 «Bu	 gün	 Allanyň	

buýrugyndan	aman	galjak	ýokdur.	Diňe	
(Onuň)	rehim	edeni	(aman	galar)»	diýdi.	
Ikisiniň	arasyna	tolkun	girdi	we	(Nuhuň	
ogly	hem)	gark	edilenlerden	boldy.	

44.	 (Soň):	 «Eý,	 ýer,	 suwuňy	 ýuwut!	
Eý,	 asman,	 (ýagyşyňy)	 bes	 et!»	 diýildi.	
Emir	berjaý	edildi	we	suw	azaldy.	(Gämi	
bolsa)	 Judy	 (dagynyň)	 üstüne	 oturdy.	
(Şonda):	 «Zalym	 kowum	 ýok	 bolsun!»	
diýildi.	

45.	Nuh	 Perwerdigärine	 ýalbaryp:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Elbetde,	 oglum	 meniň	
maşgalamdandyr	 hem-de,	 şübhesiz,	
Seniň	 wadaň	 hakdyr.	 Sen	 iň	 haýyrly	
Höküm	ýöredýänsiň!»	diýdi.	
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46.	 (Alla):	 «Eý,	 Nuh!	 Şübhesiz,	 ol	
(Haka	 boýun	 bolmanlygy	 üçin)	 seniň	
maşgalaňdan	 däldir.	 Dogrusy,	 ol	 (iş)	
nädürs	 amaldyr.	 Şonuň	 üçin	 bilmeýän	
zadyňy	 Menden	 sorama!	 Men	 saňa	
nadanlardan	 bolmazlygyňy	 ündeýärin»	
diýdi.	

47.	 (Nuh):	 «Eý	 Perwerdigärim!	 Men	
bilmeýän	 zadymy	 soranym	 üçin	 Saňa	
sygynýaryn	 (Senden	 pena	 soraýaryn).	
Eger	 meni	 bagyşlamasaň,	 merhemet	
etmeseň,	 zyýan	 çekenlerden	 bolaryn»	
diýdi.	

48.	Oňa:	«Eý,	Nuh!	Saňa	we	seniň	bilen	
bile	bolan	kişilerden	(dörejek)	ymmatlara	
Bizden	(ýeten)	salamatlyk	we	bereketler	

bilen	 (gämiden)	 düş.	 (Ýene	 şeýle)	
ymmatlar	 bolar,	 olary	 (şu	 dünýäden	 az	
salym)	peýdalandyrarys,	soň	bolsa	olara	
Biz	tarapdan	ejirli	azap	ýeter»	diýildi.	

49.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ine,	 bular	
Biziň	 saňa	 gaýyp	 habarlardan	 wahyý	
edenlerimizdir.	 Mundan	 ozal	 olary	 ne	
sen	 bilýärdiň,	 ne-de	 kowumyň.	 Sabyr	
et!	 Şübhesiz,	 (bagtly)	 netije	 takwalar	
üçindir.	

50.	Ad	 kowumyna	 hem	 olaryň	 dogany	
bolan	 Hudy	 (pygamber	 edip	 iberdik.	
Hud):	 «Eý,	 kowumym!	 Siziň	 üçin	
Özünden	 gaýry	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
bolmadyk	Alla	 ybadat	 ediň!	 Siz	 (Alla)	
töhmet	atýarsyňyz.	

51.	Eý,	 kowumym!	Men	 sizden	munuň	
(dogry	 ýola	 çagyrýanlygym)	 üçin	 hak	
soramaýaryn.	 Meniň	 hakym	 ýalňyz	
meni	ýaradana	 (Alla)	bagly.	Heniz	hem	
akylyňyza	aýlanmaýarsyňyzmy?	

52.	 Eý,	 kowumym!	 Perwerdigäriňizden	
(günäleriňiziň)	 geçilmegini	 soraň,	 soň	
Oňa	toba	ediň!	Size	asmandan	bol	ýagyş	
(bereket)	ibersin	hem-de	siziň	güýjüňize	
güýç	 goşsun!	 Günäkär	 bolup	 ýüz	
öwürmäň!»	diýdi.
 
53.	 Olar:	 «Eý,	 Hud!	 Sen	 bize	
(pygamberligiňi	 subut	 edýän)	 delil	
(mugjyza)	 getirmediň.	 Biz	 seniň	 sözüň	
sebäpli	 hudaýlarymyzy	 terk	 etmeris	
hem-de	biz	saňa	iman	getirmeris.	
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54,	55.	Ýöne	biz:	«Saňa	hudaýlarymyzyň	
biri	musallat	bolupdyr	diýip	hasaplaýarys»	
diýdiler.	 (Hud):	 «Elbetde,	 men	 (bu	
barada)	Allany	şaýat	tutunýaryn	we	(siz	
hem	 maňa)	 şaýat	 boluň.	 Takyk,	 men	
siziň	Alladan	 gaýry	 (Oňa)	 şärik	 goşýan	
zatlaryňyzdan	 daşdyryn.	 Indi	 bolsa	 (siz	
we	 medet	 gözleýän	 hudaýlaryňyz)	 jem	
bolup,	 maňa	 (garşy)	 duzak	 guruň!	 Soň	
hem	maňa	garaşyk	etmäň!

56.	 Şübhesiz,	 men	 diňe	 meniň	 hem,	
siziň	hem	Perwerdigäriňiz	bolan	Alla	bil	
bagladym.	Hereket	edýän	zatlardan	alyn	
saçy	 (jylawy,	 ygtyýary,	 eýeçiligi)	Onuň	
elinde	bolmadyk	hiç	zat	ýokdur.	Takyk,	
meniň	 Perwerdigärim	 (diňe)	 dogry	
(zatlary	ündär).	

57.	 Eger	 ýüz	 öwürseňiz	 (bilip	 goýuň),	
men	 size	 (ýetirmek	 maksady	 bilen)	
iberilen	 zadymy	 size	 anyk	 ýetirdim.	
Perwerdigärim	 (sizi	 heläk	 edip)	
deregiňize	başga	kowumy	getirer	hem-de	
siz	Oňa	hiç	bir	zyýan	ýetirip	bilmersiňiz.	
Takyk,	 meniň	 Perwerdigärim	 her	 bir	
zada	gözegçilik	edýändir»	diýdi.	

58.	 Buýrugymyz	 (azap)	 gelende,	 Hudy	
we	 onuň	 bilen	 bile	 iman	 getirenleri	
Bizden	 (gelen)	 rehimdarlyk	 saýasynda	
halas	etdik.	Biz	olary	agyr	azapdan	halas	
etdik.	

59.	Ine,	şu	ad	kowumy	öz	Perwerdigäriniň	
aýatlaryny	 inkär	 etdiler	 we	 Onuň	
(Allanyň)	 ilçilerine	 (garşy	 gelip)	 asy	
(günäkär)	boldular.	Olar	her	bir	özdiýenli	
sütemkärlere	eýerdiler.	

60.	 (Olar)	 hem	 bu	 dünýäde,	 hem	
kyýamat	 gününde	 nälet	 aldylar.	 Bilip	
goýuň!	 Takyk,	 ad	 (kowumy)	 özleriniň	
Perwerdigärini	 inkär	 etdiler.	 Ýene-de	
bilip	 goýuň!	 Huduň	 kowumy	 ad	 hem	
(Allanyň	rahmetinden)	daş	düşdi.	

61.	 (Biz)	 semud	 kowumyna	 olaryň	

dogany	Salyhy	 (pygamber	edip	 iberdik.	
Salyh):	 «Eý,	 kowumym!	 Siziň	 üçin	
Özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
bolmadyk	 Alla	 ybadat	 ediň!	 Ol	 sizi	
toprakdan	ýaratdy	hem-de	ol	ýerde	size	
ömür	 sürdürdi.	 Ondan	 (günäleriňiziň)	
geçilmegini	 soraň,	 soň	 Oňa	 toba	 ediň!	
Takyk,	 meniň	 Perwerdigärim	 ýakyn	
(hossardyr)	we	(dilegleri)	kabul	edijidir»	
diýdi.	

62.	 Olar:	 «Eý,	 Salyh!	 Mundan	 ozal	
sen	 biziň	 aramyzda	 (baş	 bolar	 diýlip)	
tama	 edilýän	 adamdyň.	 Sen	 bize	 ata-
babalarymyzyň	 ybadat	 eden	 zatlaryna	
ybadat	etmegimizi	gadagan	edýärsiňmi?	
Takyk,	 biz	 özüne	 çagyrýan	 zadyňdan	
örän	şübhelenýäris»	diýdiler.	
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63.	 (Salyh):	 «Eý,	 kowumym!	 Aýdyň	
bakaly!	 Eger	 men	 Perwerdigärimden	
(gelen)	aýdyň	delile	daýanýan	bolsam	we	
Ol	maňa	Özünden	rahmet	(pygamberlik)	
beren	 bolsa,	 (şundan	 soň)	 Oňa	 boýun	
bolmasam,	 Allanyň	 (azabyndan)	 kim	
meni	halas	eder?!	Şonda	siz	maňa	köpräk	
zyýan	ýetirmekden	başga	zat	etmersiňiz.	

64.	 Eý,	 kowumym!	 Ine,	 bu	 Allanyň	
mugjyza	 edip	 (iberen)	 düýesidir.	 Ony	
goýberiň!	 (Goý,	 ol)	 Allanyň	 ýerinde	
(ýaýlasynda)	otlasyn.	Oňa	zyýan	bermek	
üçin	 el	 uzatmaň!	 (Eger	 zyýan	berseňiz)	
onda	sizi	ýakyn	(gelip	ýeten)	azap	gurşap	
alar»	diýdi.	

65.	 (Olar	 düýäniň)	 damagyny	 çaldylar.	
Şonda	 (Salyh):	 «Öýüňizde	 (ýene)	 üç	

gün	 ýaşaň!	 Bu	 ýalany	 bolmadyk	 (hak)	
wadadyr»	diýdi.	

66.	Buýrugymyz	 (azap)	gelende	Salyhy	
we	 onuň	 bilen	 bile	 iman	 getirenleri	
Bizden	 (gelen)	 rehimdarlyk	 bilen	
(azapdan)	 we	 ol	 günüň	 ryswalygyndan	
halas	 etdik.	Takyk,	 seniň	Perwerdigäriň	
Güýç-kuwwat	 eýesidir,	 Gudraty	
güýçlüdir.	

67.	 (Şonda)	 zulum	 eden	 kişileri	 elhenç	
ses	 gurşap	 aldy	 hem-de	 olar	 şolbada	
mesgenlerinde	çöküp	galdylar.	

68.	 Göýä	 ol	 ýerde	 ýaşamadyk	 ýaly	
(boldular).	 Habardar	 boluň!	 Takyk,	
semud	 (kowumy)	 öz	 Perwerdigärini	
inkär	etdiler.	(Ýene-de)	habardar	boluň!	
Semud	 (kowumy	Allanyň	 rahmetinden)	
daş	düşdi.	

69.	 Takyk,	 ilçilerimiz	 (perişdeler)	
Ybraýyma	 buşluk	 bilen	 geldiler.	
«Salam!»	 (Alla	 salamatlyk	 bersin!)	
diýdiler.	 (Ybraýym	 hem):	 «Salam!»	
diýdi.	 Salym	 geçmänkä	 (myhmanlara)	
gowrulan	göle	getirdi.	

70.	 (Ybraýym)	 olaryň	 elleriniň	 oňa	
(gowrulan	 gölä)	 barmaýandygyny	
görende,	 olary	 tanamady	 we	 olardan	
ýaňa	 gorka	 düşdi.	 Olar:	 «Gorkma,	 biz	
Lut	kowumyna	iberildik»	diýdiler.	

71.	 (Ybraýymyň)	 aýak	 üstünde	 duran	
aýaly	güldi.	Şonda	Biz	oňa	(Ybraýymyň	
aýalyna)	Yshagy	 we	Yshagyň	 yzyndan	
Ýakuby	(olaryň	dünýä	injegini)	buşladyk.	
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72.	 Ol:	 «Eý	 waý,	 men-ä	 bir	 kempir,	
ärim	 bolsa	 garran,	 (indiden	 soň	 çaga)	
dograrynmy?	Dogrusy,	bu	juda	geň	zat!»	
diýdi.	

73.	 (Perişdeler):	 «Allanyň	 işine	 geň	
galýarsyňmy?	 Eý,	 öý	 eýeleri!	 Size	
Allanyň	 rahmeti	 we	 bereketi	 bolsun!	
Elbetde,	 Ol	 öwgä	 mynasypdyr,	 şan-
şöhraty	beýikdir»	diýdiler.	

74.	Ybraýymdan	gorky	gidip,	oňa	buşluk	
gelende,	(ol)	biziň	(perişdelerimiz)	bilen	
Lut	kowumy	barada	jedelleşip	(gürleşip)	
başlady.	

75.	 Çünki	 Ybraýym	 örän	 ýumşak	
häsiýetli,	 (Alladan	gorkup,	 iliň	 agysyna	
ýüregi	awap)	ah	çekýän,	(Alla)	ýönelýän	
(ybadathon	bendedi).	

76.	 (Perişdeler):	 «Eý,	 Ybraýym!	 Bu	
(jedeli)	 goý!	 Çünki	 Perwerdigäriň	
permany	 geldi.	 Takyk,	 olara	 yzyna	
gaýtaryp	bolmaýan	azap	geler»	diýdiler.	

77.	 Ilçilerimiz	 Luta	 gelenlerinde,	 (Lut)	
olaryň	 (gelmegi)	 bilen	 gaýga	 düşdi,	
ýüregi	 darykdy	 hem-de:	 «Bu	 örän	 agyr	
gündür»	diýdi.	

78.	 (Lutuň)	 kowumy	 onuň	 ýanyna	
ylgaşyp	 geldiler.	 Olar	 öňden	 bäri	 günä	
(beçebazlyk)	 edýärdiler.	 (Lut):	 «Eý,	
kowumym!	 Ine,	 şular	 meniň	 gyzlarym.	
(Beçebazlyk	 etmäň,	 gyzlarymy	 nikalap	
alyň)	olar	siziň	üçin	has	päkdir.	Alladan	
gorkuň!	Myhmanlarymyň	ýanynda	meni	
masgara	 etmäň!	 Araňyzda	 birjigem	
akylly-başly	adam	ýokmudyr?!»	diýdi.	

79.	Olar:	«(Eý,	Lut!)	Takyk,	biziň	seniň	
gyzlaryňda	 hakymyzyň	 (gözümiziň)	
ýokdugyny	 bilýärsiň.	 Sen	 biziň	 näme	

isleýänimizi	 örän	 gowy	 bilýärsiň!»	
diýdiler.	

80.	 (Şonda	 Lut):	 «Käşgä,	 meniň	 size	
güýjüm	 ýetýän	 bolsady	 ýa-da	 mäkäm	
bir	 sütüne	 (adama	 ýa-da	 bir	 topara)	
sygynsadym»	diýdi.	

81.	(Perişdeler):	«Eý,	Lut!	Şübhesiz,	biz	
seniň	 Perwerdigäriň	 ilçileridiris.	 Olar	
hiç	haçan	saňa	(zyýan	ýetirip)	bilmezler.	
(Şu)	 gijäniň	 bir	 böleginde	 maşgalaň	
bilen	derrew	ýola	çyk.	Aýalyňdan	başga	
siziň	araňyzdan	hiç	kim	yza	dolanmasyn.	
Şübhesiz,	olaryň	başyna	injek	zat	(azap),	
onuň	 (aýalyň)	 başyna	 hem	 iner.	 Olara	
wada	berlen	wagt	säher	wagtydyr.	Säher	
wagty	ýakyn	dälmidir	eýsem?!»	diýdiler.	
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82.	Emrimiz	(azap)	gelende,	(ýurtlaryny	
başlaryna	 düňderip)	 başaşak	 etdik.	
Üstlerine-de	bişen	palçykdan	taýýarlanan	
daşlary	ýagdyrdyk.	

83.	 (Ol	 daşlaryň	 kime	 degjegi)	
Perwerdigäriň	 huzurynda	 belgilenip	
(goýlupdy).	Ol	(azap)	zalymlardan	daşda	
däldir.	

84.	Medýen	(kowumyna)	olaryň	dogany	
Şugaýby	 (pygamber	 edip	 iberdik.	
Şugaýyp):	 «Eý,	 kowumym!	 Siziň	 üçin	
Özünden	 gaýry	 hudaý	 bolmadyk	 Alla	
ybadat	 ediň!	 Ölçegi	 we	 terezini	 kem	
çekmäň!	 Elbetde,	 men	 siziň	 bolelin	
(ýaşaýandygyňyzy)	 görýärin.	 Takyk,	
men	siziň	üstüňize	dolap	alyjy	bir	günüň	

azabynyň	inmeginden	gorkýaryn.	

85.	 Eý,	 kowumym!	 Ölçegi	 we	 terezini	
adyllyk	 bilen	 dogry	 çekiň!	 Adamlara	
zatlaryny	 kem	 bermäň	 hem-de	 ýer	
ýüzünde	 pisat	 çykaryp,	 bulagaýlyk	
etmäň!	

86.	Eger	mömin	bolsaňyz,	Allanyň	size	
beren	 halal	 gazanjy	 (has)	 haýyrlydyr.	
Men	 bolsa	 siziň	 üstüňize	 (dikilen)	
gözegçi	däldirin»	diýdi.	

87.	 (Olar):	 «Eý,	 Şugaýyp!	 ata-
babalarymyzyň	 ybadat	 edýän	 zatlaryny	
terk	 etmegimizi	 ýa-da	 emläklerimizi	
isleýşimiz	 ýaly	 ulanmazlygymyzy	
saňa	 (okaýan)	 namazyň	 emir	 edýärmi?	
Aslynda,	 sen	 örän	 ýumşak	 häsýetli,	
akylly	(adam	ahyry)»	diýdiler.	

88.	 (Şugaýyp):	«Eý,	kowumym!	Aýdyň	
bakaly.	 Eger	 men	 Perwerdigärimden	
(gelen)	 aýdyň	 delile	 daýanýan	 bolsam	
hem-de	 maňa	 Öz	 huzuryndan	 gözel	
rysgal	 berýän	 bolsa,	 (şeýle	 halda	 men	
nädip	 Perwerdigärimiň	 halamaýan	 işini	
ederin?	 Şonuň	 üçin)	 men	 size	 gadagan	
eden	zatlaryma	(özüm	meýil	edip,	ondan	
soň	hem)	size	garşy	çykmak	islemeýärin.	
Men	diňe	güýjüm	ýetdiginden	düzetmek	
isleýärin.	 Meniň	 üstünlik	 gazanmagym	
ýalňyz	Alla	bagly.	Men	(ýalňyz)	Oňa	bil	
baglaýaryn	 we	 (elbetde)	 Oňa	 dolanyp	
bararyn.	
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89.	 Eý,	 kowumym!	 (Siziň)	 maňa	
bolan	 duşmançylygyňyz	 sizi	 Nuhuň	
kowumynyň,	Huduň	kowumynyň	ýa-da	
Salyhyň	kowumynyň	başyna	gelen	ýaly	
zatlaryň	 (azabyň)	 başyňyza	 gelmegine	
alyp	 barmasyn.	 Lutuň	 kowumy	 hem	
sizden	daşda	däldir.	

90.	 Siz	 Perwerdigäriňizden	 (özüňiziň)	
bagyşlanmagyňyzy	 diläň,	 soň	 Oňa	
toba	 ediň!	 Şübhesiz,	 Perwerdigärim	
Rehim-şepagatlydyr,	 (diýenini	 edýän)	
bendelerini	eý	görýändir»	diýdi.	

91.	(Olar):	«Eý,	Şugaýyp!	Seniň	aýdýan	
zatlaryň	 köpüsine	 düşünmeýäris.	 Biz	
seniň	 aramyzdaky	 ejiz	 (adamdygyňy)	
görýäris.	Eger	seniň	taýpalyk	(hormatyň)	
bolmadyk	bolsa,	hökman	seni	daşlardyk.	
Seniň	 biziň	 ýanymyzda	 (hiç	 hili)	
artykmaçlygyň	ýokdur»	diýdiler.	

92.	 (Şugaýyp):	 «Eý,	 kowumym!	 Siziň	
pikiriňizçe,	meniň	 taýpam	Alladan	hem	
hormatlyrakmy?	 Alladan	 ýüz	 öwrüp,	
Ony	unutdyňyz.	Elbetde,	Perwerdigärim	
edýän	 işleriňizi	 (hemme	 taraplaýyn)	
gurşap	alandyr.	

93.	 Eý,	 kowumym!	 Siz	 bileniňizden	
galmaň!	 Men	 hem	 galmaýyn.	 Ryswa	
ediji	 azabyň	 kime	 geljegini	 we	 kimiň	
ýalançydygyny	bilersiňiz.	Garaşyň!	Men	
hem	siz	bilen	garaşaryn»	diýdi.	

94.	 Emrimiz	 (azap)	 gelende,	 Şugaýby	
hem-de	onuň	bilen	bile	iman	getirenleri	
Bizden	 (gelen)	 rehimdarlyk	 bilen	

(azapdan)	 halas	 etdik.	 (Şonda)	 zulum	
eden	kişileri	elhenç	ses	gurşap	aldy	hem-
de	 olar	 şolbada	 mesgenlerinde	 çöküp	
galdylar.	

95.	 Göýä	 ol	 ýerde	 ýaşamadyk	
ýaly	 (boldular).	 Unutmaň!	 Semud	
(kowumynyň	Allanyň	 rahmetinden)	 daş	
düşüşi	ýaly,	medýen	(kowumy	hem)	daş	
düşdi.	

96,	 97.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musany	
Fyrgawna	 we	 onuň	 egindeşlerine	
mugjyzalarymyz	 we	 aýdyň	 delil	 bilen	
(pygamber	 edip)	 iberdik.	 (Ýöne	 olar)	
Fyrgawnyň	 emrine	 boýun	 boldular.	
Fyrgawnyň	emri	bolsa	dogry	däldi.	
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	98.	(Fyrgawn)	kyýamat	güni	kowumynyň	
öňüne	 düşer	we	 olary	 oda	 elter.	 Eltilen	
ýer	(dowzah)	nähili	erbetdir.	

99.	 (Olar)	 bu	 dünýäde	 hem,	 kyýamat	
gününde	 hem	 nälete	 ýolukdyryldylar.	
Berlen	paý,	nähili	erbetdir.	

100.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Bu	 Biziň	 saňa	
kyssasyny	 beýan	 eden	 şäherlerimiziň	
habarlaryndan	(habardar	edenlerimizdir).	
Olardan	(şäherlerden	entegem	saklanyp)	
galanlary	 hem	 bar,	 orulanlary	 (weýran	
edilenleri)	hem	bar.	

101.	 Biz	 olara	 zulum	 etmedik,	
olar	 özlerine	 zulum	 etdiler.	 Seniň	
Perwerdigäriň	 emri	 (azaby)	 gelende,	
olaryň	Alladan	başga	(ýardama)	çagyran	
hudaýlary	hiç	bir	peýda	bermedi	hem-de	

olara	 zyýany	 köpeltmekden	 başga	 zada	
ýaramadylar.	

102.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 zulum	 eden	
şäherleriň	 (ýaşaýjylaryny)	 ele	 salanda,	
ine,	 şeýdip	 ele	 salýar.	 Şübhesiz,	 Onuň	
ele	 salmagy	 örän	 yzaly	 we	 gaty	 berk	
bolýandyr.	

103.	 Elbetde,	 munda	 (bu	 kyssalarda)	
ahyret	 azabyndan	 gorkýan	 kişiler	 üçin	
hakyky	 ybrat	 bardyr.	 Ol	 (gün	 ähli)	
adamlaryň	 jemlenýän	 günüdir.	 Ol	 (her	
kim	tarapyndan)	görüljek	bir	gündür.	

104.	 Biz	 ony	 (kyýamat	 gününi)	 sanalgy	
wagta	çenli	gijikdireris.	

105.	 Ol	 gün	 gelende,	 Onuň	 (Allanyň)	
rugsady	 bolmasa,	 hiç	 kim	 gürlemez.	
Olardan	 (kimisi)	 betbagtdyr,	 (kimisi	
bolsa)	bagtlydyr.	

106.	 Betbagt	 kişiler	 otdadyrlar.	 Olar	 ol	
ýerde	(dowzahda)	ahy-perýat	bilen	harlap	
dem	alyp	goýbererler.	

107.	(Dowzahylar)	ol	ýerde,	 tä	asmanlar	
we	 ýer	 durdugyça,	 ebedi	 galarlar.	
Ýöne	 diňe	 seniň	 Perwerdigäriň	 isläni	
bolar	 (günäkär	 musulmanlar	 dowzahda	
jezalaryny	çekenlerinden	soň,	otdan	halas	
bolarlar).	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	
islän	zadyny	amala	aşyrýandyr.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 aýdylýan	 «Asmanlar	 we	 ýer»	
kyýamat	gopandan	soň	täzeden	ýaradyljak	asmanlar	we	
ýerdir.	Bu	barada	«Ybraýym»	süresiniň	48-nji	aýatynda	
şeýle	diýilýär:	«Ol	gün	ýer	başga	bir	ýer	bilen,	asmanlar	
bolsa	(başga	asmanlar	bilen)	çalşyrylar».	

108.	 Bagtly	 kişiler	 bolsa	 jennetdedirler.	
Ol	ýerde,	tä	asmanlar	we	ýer	durdugyça,	
ebedi	galarlar.	Diňe	 seniň	Perwerdigäriň	
isläni	bolar	(günäkär	musulmanlar	jennete	
girmekde	 gijigerler,	 ilki	 dowzahda	
jezalaryny	 çekerler).	 (Perwerdigäriň	
tarapyndan	 jennetde	 beriljek	 nygmatlar)	
tükeniksiz	peşgeşdir.	
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109.	(Eý,	Muhammet!)	Olaryň	(Alla	şärik	
goşanlaryň)	 ybadat	 edýän	 zatlarynyň	
(biderekdiginden)	 şübhe	 etme!	 Olar	
diňe	 ata-babalarynyň	öňden	bäri	ybadat	
edişleri	 ýaly	 ybadat	 edýärler.	 Elbetde,	
biz	 olaryň	 paýyny	 hökman	 dolulygyna,	
kemsiz	edip	bereris.	

110.	Biz	Musa	kitaby	(Töwraty)	berdik.	
(Ýöne)	 ol	 (kitabyň	 ylahylygy)	 hakda	
gapma-garşylşylyga	 düşüldi.	 Eger	
seniň	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	 ozal	
geçen	bir	söz	bolmadyk	bolanda,	olaryň	
arasynda	 hökman	 höküm	 berlerdi	
(olar	 heläk	 edilerdiler).	 Elbetde,	 olar	
ondan	 (Kurandan)	 hetdenaşa	 şek-şübhe	
edýärler.	

111.	Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 olaryň	
her	birine	eden	amallaryny	(amallarynyň	
garşylygyny)	 hökman	 kämil	 edip	 berer.	
Çünki	 Ol	 (olaryň)	 edýän	 işlerinden	
habardardyr.	

112.	Şuňa	görä,	 (eý,	Muhammet!)	Saňa	
we	 seniň	 bilen	 bile	 toba	 eden	 kişilere	
emir	edilişi	ýaly	dos-dogry	bol!	Hetden	
aşmaň!	 Elbetde,	 Ol	 (Alla)	 edýän	 (ähli)	
işleriňizi	görýändir.	

113.	 Zulum	 eden	 kişilere	 meýil	 etmäň,	
(ýogsa)	 size-de	 ot	 (dowzah	 ody)	 deger.	
Siz	üçin	Alladan	başga	dost	ýokdur.	Soň	
(zalymlara	 meýil	 etseňiz)	 size	 ýardam	
berilmez.	

114.	Gündiziň	 iki	 tarapynda	we	 gijäniň	
(gündize)	 ýakyn	 böleginde	 (bäş	 wagt)	
namazy	 oka.	 Elbetde,	 ýagşylyklar	

ýamanlyklary	(günäleri)	ýok	eder.	Bu	aň	
edýänler	üçin	pentdir.	

115.	(Eý,	Muhammet!)	Sabyr	et!	Takyk,	
Alla	 ýagşylyk	 edýänleriň	 hakyny	
köýdürmez.	

116.	Käşgä,	 sizden	öňki	nesillerden	ýer	
ýüzünde	bozgaklyk	etmekden	gaýtarýan	
akylly	 (adamlar)	 galan	 bolsady?!	 Biz	
diňe	 olaryň	 arasyndan	 az	 sanlylaryny	
(bozgaklykdan	 gaýdanlaryny)	 halas	
etdik.	 Zulum	 eden	 kişiler	 bolsa	 berlen	
bolelinlige	 (keýpi-sapa)	 eýerdiler	 hem-
de	günäkär	boldular.	

117.	Seniň	Perwerdigäriň	ili	düzüw	bolan	
ýurdy	nähak	ýere	heläk	etmezdi.	
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118.	 Eger	 Perwerdigäriň	 islesedi,	
adamlary	 ýeke-täk	 ymmat	 (bir	 dine	
eýeriji)	 ederdi.	 Olar	 (bir	 ymmat	
bolmanlygy	 üçin	 dawalaşyp)	 aýralyga	
düşer	durarlar.	

119.	Ýöne	seniň	Perwerdigäriň	merhemet	
eden	 kişisi	 (dogry	 ýoldadyr,	 bu	 ýolda	
dawalaşmazlar.	 Alla)	 olary	 şunuň	 üçin	
ýaratdy.	 Seniň	 Perwerdigäriň:	 «Men	
dowzahy	 adamlardan	 we	 jynlardan	
hökman	dolduraryn»	(diýen)	sözi	tamam	
(berjaý)	boldy.	

120.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 saňa	
pygamberleriň	 habarlaryndan	 seniň	
kalbyňy	 berkitjek	 kyssalaryň	 her	 birini	
beýan	edýäris.	Bu	babatda	saňa	hakykat,	

möminler	 üçin	 bolsa	 öwüt-ündew	 we	
(ybrat	alarlyk)	ýatlatma	geldi.	

121.	 Iman	 getirmeýänlere	 aýt:	 «Siz	
bileniňizden	galmaň!	Biz	hem	galmaly.	

122.	 Garaşyberiň,	 biz	 hem	
garaşýandyrys».	

123.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 gaýyp	
(syrlaryny	bilmek)	diňe	Alla	mahsusdyr.	
Ähli	 iş	 Oňa	 gaýtarylyp	 getiriler.	 Oňa	
ybadat	 et	 we	 Oňa	 bil	 bagla!	 Seniň	
Perwerdigäriň	 edýän	 işleriňizden	 gapyl	
däldir.	

12-nji	süre:	Ýusup	

«Ýusup»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 111	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süräniň	
başyndan	başlap,	tä	101-nji	aýatyna	çenli	Ýusup	
pygamberiň	 kyssasynyň	 beýan	 edilýändigi	
üçin,	 Ýusup	 pygamberiň	 ady	 dakylypdyr.	 Bu	
süre	 pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalamyň	
Alla	 şärik	 goşýan	mekgeli	 kapyrlar	 tarapyndan	
ezýet	 berlip,	 agyr	 günler	 geçirýän	 döwründe	
inderilipdir.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Elif,	 Läm,	 Ra.	 Bular	 aýdyň	 kitabyň	
(Kuranyň)	aýatlarydyr.	

2.	Takyk,	Biz	ony,	siziň	akyl	ýetirmegiňiz	
üçin,	arap	(dilinde)	Kuran	edip	inderdik.	
 
3.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 saňa,	 bu	
Kurany	 wahyý	 etmek	 bilen,	 kyssalaryň	
iň	 gözelini	 beýan	 edýäris.	 Ýöne	 sen	
mundan	ozal	(bulardan)	bihabardyň.	

4.	Bir	wagtlar	Ýusup	atasyna	(kakasyna):	
«Eý,	 atam!	 Men	 (düýşümde)	 on	 bir	
ýyldyzy,	 güni	 we	 aýy	 gördüm.	 Olary	
maňa	sežde	edýän	halda	gördüm»	diýdi.
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5.	 (Ýakup):	 «Eý,	 oguljygym!	 Sen	
düýşüňi	doganlaryňa	aýtma!	Saňa	duzak	
gurarlar.	 Takyk,	 şeýtan	 adamlar	 üçin	
äşgär	duşmandyr»	diýdi.	

6.	 Takyk,	 Perwerdigäriň	 seni	
(geljekde	 pygamber	 edip)	 saýlar	 we	
hadysalaryň	 (düýşleriň)	 ýorgudyny	
öwreder.	 Şeýdibem,	 mundan	 öňki	 ata-
babalaryň	 bolan	 Ybraýyma	 we	 Yshaka	
(nygmatyny)	 berişi	 ýaly,	 saňa	 we	
Ýakubyň	 maşgalasyna-da	 nygmatyny	
berer.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 ähli	
zady	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

7.	Takyk,	Ýusup	we	onuň	doganlarynda	
soraýanlar	üçin	ybratlar	bardyr.	

8.	 Bir	 wagtlar	 (Ýusubyň	 enebaşga	
doganlary):	 «Dogrusy,	 biz	 bir	 topar	
bolsak-da,	Ýusup	we	onuň	 inisi	atamyz	
üçin	bizden	has	söýgüliräk.	Takyk,	biziň	
atamyz	görnüp	duran	ýalňyşlykdadyr.	

9.	 Ýusuby	 öldüriň	 ýa-da	 ony	 bir	 ýere	
taşlaň,	 (goý),	 ataňyzyň	ünsi	ýalňyz	size	
gönüksin	we	ondan	soň	hem	(toba	edip),	
ýagşy	kowum	bolarsyňyz»	diýdiler.	

10.	 Olardan	 biri	 söz	 alyp:	 «Ýusuby	
öldürmäň!	 Eger	 oňa	 (bir	 zat)	 etmekçi	
bolsaňyz,	ony	guýynyň	düýbüne	 taşlaň,	
geçip	barýan	(kerwenleriň)	biri	ony	alyp	
gitsin»	diýdi.	

11.	 (Bu	 pikiri	 goldanlaryndan	 soň,	
Ýakubyň	 ýanyna	 gelip):	 «Eý,	 atamyz!	

Ýusuby	 bize	 ynanmaz	 ýaly,	 saňa	 näme	
boldy?!	Elbetde,	biz	oňa	ýagşylyk	etmek	
isleýäris.	

12.	 Ony	 ertir	 biziň	 bilen	 iber.	 Gezsin,	
oýnasyn.	 Elbetde,	 biz	 ony	 hökman	
gorarys»	diýdiler.	

13.	 (Ýakup):	 «Ony	 (Ýusuby)	 alyp	
gitmegiňiz	meni	juda	gamgyn	eder.	Men	
siziň	 ondan	 gapyl	 galmagyňyzdan,	 ony	
hem	 möjegiň	 iýmeginden	 gorkýaryn»	
diýdi 

14.	 (Olar):	 «Biz	 bir	 (güýçli	 hem	 köp	
sanly)	 topar	 bolup	 durkak,	 ony	 möjek	
iýse,	 onda	 takyk,	 biz	 uly	 zyýana	
(masgaraçylyga)	galarys»	diýdiler.	
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15.	Ony	(Ýusuby)	alyp	gidip,	bir	agyzdan	
ony	 guýynyň	 düýbüne	 (taşlamaklyk	
baradaky)	 karara	 gelenlerinde,	 Biz	 oňa	
(Ýusuba):	 «(Eý,	 Ýusup!)	 Sen	 olara	
bu	 (eden)	 işlerini	 olaryň	 garaşmaýan	
wagtlarynda	 hökman	 habar	 berersiň»	
diýip	wahyý	etdik.	

16.	Olar	gijara	aglaşyp	atalarynyň	ýanyna	
geldiler.	

17.	 Olar:	 «Eý,	 atamyz!	 Biz	 ýaryşmaga	
gitdik.	 Ýusuby	 bolsa	 goşumyzyň	
ýanynda	 goýduk.	 Şonda	 ony	 möjek	
iýipdir.	 Ýöne	 sen	 dogrymyzy	 aýtsak	
hem,	bize	ynanmarsyň»	diýdiler.	

18.	Onuň	köýnegini	 (başga)	ýalan	gana	

(boýap)	 getirdiler.	 (Şonda	 Ýakup):	
«Ýok,	 siziň	 haý-höwesiňiz	 bir	 (ýaman)	
işi	(size)	gözel	edip	görkezdi.	Indi	(maňa	
düşeni)	 gözel	 sabyr	 etmekdir.	 Siziň	
aýdýan	 zatlaryňyza	 garşy	 ýardam	 talap	
ediljek	(diňe)	Alladyr»	diýdi.	

19.	 Bir	 kerwen	 geldi.	 Suwçularyny	
iberdiler.	 (Suwçy)	 gowany	 (guýa)	
sallady.	«Buşluk,	bu	bir	oglan»	diýdi.	Ony	
(Ýusuby)	 söwda	 harydy	 hökmünde	 (öz	
kerwenlerindäki	 beýleki	 ýolagçylardan)	
gizlediler.	 Alla	 olaryň	 edýän	 zatlaryny	
bilýändir.	

20.	Ony	 (Ýusuby)	 arzan	 baha	 (sanlyja)	
dirheme	 satdylar.	 Olar	 oňa	 (Ýusuba)	
ähmiýet	bermeýärdiler.	

21.	 Ony	 satyn	 alan	 Müsüriň	 weziri	
aýalyna:	 «Ony	 hormatlap	 sakla.	 Belki,	
bize	 peýdasy	 deger	 ýa-da	 ony	 ogulluk	
alarys»	 diýdi.	 Ine,	 şeýdip,	 biz	 Ýusuby,	
oňa	 hadysalaryň	 (düýşleriň)	 ýorgudyny	
öwretmek	üçin	ol	ýerde	ýerleşdirdik.	Alla	
işinde	üstün	çykyjydyr.	Ýöne	adamlaryň	
köpüsi	bilmezler.	

22.	 (Ýusup)	 kämillik	 ýaşyna	 ýetende,	
oňa	 hikmet	 we	 ylym	 berdik.	 Ýagşylyk	
edýänleri,	ine,	şeýdip	sylaglarys.	
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23.	 Ony	 (Ýusuby)	 öýünde	 (saklaýan)	
aýal	 onuň	 nebsinden	 (jynsy	 isleginden)	
myradyna	ýetmek	isledi	hem-de	gapylary	
mäkäm	gulplap:	«Hany,	bärik	gel»	diýdi.	
(Ýusup):	 «Alla	 saklasyn.	 Takyk,	 ol	
meniň	 Perweridgärimdir.	 Ol	maňa	 örän	
ýagşylyk	 etdi.	 Takyk,	 zalymlar	 halas	
bolmazlar»	diýdi.	

24.	(Ol	aýal),	takyk,	oňa	(Ýusuba)	maýyl	
boldy.	 Eger	 Perwerdigäriniň	 delilini	
(duýduryşyny)	 görmedik	 bolanda,	
(Ýusup)	hem	oňa	maýyl	bolardy.	Ondan	
erbetligi	we	paýyş	işi	sowmak	üçin,	ine,	
şeýle	etdik.	Elbetde,	ol	 (Ýusup)	yhlasly	
bendelerimizdendir.	

25.	 Ikisi-de	 gapa	 ylgady	 we	 onuň	
(Ýusubyň)	 köýnegini	 arka	 tarapdan	
ýyrtdy.	 Gapynyň	 ýanynda	 onuň	
adamsyna	gabat	geldiler.	(Şonda	ol	aýal):	
«Seniň	maşgalaňa	erbetlik	etmek	isleýän	
kişiniň	jezasy	zyndana	taşlanmakdan	ýa-
da	yza	beriji	azapdan	başga	näme	bolup	
biler?»	diýdi.	

26.	 (Ýusup):	 «Ol	 (aýal)	 menden	
myradyna	ýetmek	isledi»	diýdi.	 (Muňa)	
onuň	ählinden	bolan	bir	şaýat	güwä	geçip:	
«Eger	onuň	köýnegi	öň	tarapdan	ýyrtylan	
bolsa,	 onda	 (aýal)	 dogry	 aýdýar.	 Ol	
(Ýusup)	bolsa	ýalan	sözleýänlerdendir.	

27.	 Eger	 onuň	 köýnegi	 arka	 tarapdan	
ýyrtylan	 bolsa,	 onda	 (aýal)	 ýalan	
sözleýär.	 Ol	 (Ýusup)	 bolsa	 dogry	

sözleýänlerdendir»	diýdi.	

28.	 (Wezir)	 köýnegiň	 arkadan	
ýyrtylandygyny	 görende:	 «Şübhesiz,	
bu	 siziň	 (aýallaryň)	 mekirligiňizdendir.	
Takyk,	siziň	hiläňiz	juda	uludyr.	

29.	 (Eý,	 )	Ýusup,	 sen	bu	 (işi)	 gozgama	
(hiç	kime	aýtma!)	Sen	(aýal)	hem	ötünç	
sora.	 Çünki	 sen	 günäkärlerden	 bolduň»	
diýdi.	

30.	 Şäherdäki	 aýallar:	 «Weziriň	 aýaly	
hyzmatkäriniň	 şöhwetinden	 myradyna	
ýetmek	 isläpdir.	 Yşk	 onuň	 kalbyny	
eýeläpdir.	 Takyk,	 biz	 onuň	 göz-görtele	
ters	ýoldadygyny	görýäris»	diýdiler.	
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31.	 (Ol	 aýal)	 olaryň	 hilegärliklerini	
(gybatlaryny)	 eşidende,	 ol	 aýallara	
(çakylyk)	 iberdi.	 Olara	 ýassanyp	
oturylýan	 (düşekleri)	 taýýarlady	 we	
olaryň	 her	 birine	 bir	 pyçak	 berdi.	 (Soň	
Ýusuba)	 «Olaryň	 öňüne	 çyk»	 diýdi.	
Aýallar	 ony	 (Ýusuby)	 görenlerinde,	
ony	 örän	 beýik	 hasapladylar	 we	 (oňa	
haýran	 galyp)	 ellerini	 kesdiler	 hem-de	
«Ähli	 kemçilikden	 päk	 bolan	 Allanyň	
haky	 üçin,	 bu	 ynsan	 däl.	 Bu	 keremli	
perişdeden	özgesi	däldir»	diýdiler.	

32.	 (Ol	 aýal):	 «Ine,	meni	 şu	 kişi	 hakda	
aýypladyňyz.	Dogrudan	hem,	men	onuň	
şöhwetinden	myradyma	ýetmek	isledim.	
Ýöne	 (ol	 meni	 ret	 edip),	 päk	 galmak	
isledi.	Eger	ol	meniň	emir	eden	zadymy	

etmese,	 hökman	 zyndana	 taşlanar	 we	
elbetde,	 (mertebesi)	 pese	 düşenlerden	
bolar»	diýdi.	

33.	 (Ýusup):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Olaryň	çagyrýan	zadyndan	maňa	zyndan	
has	ýagşy.	Eger	menden	olaryň	hilelerini	
(sapalaklaryny)	 sowmasaň,	 olara	maýyl	
bolup,	nadanlardan	bolaryn»	diýdi.	

34.	 Onuň	 Perwerdigäri	 dilegini	 kabul	
etdi.	 Şeýdibem,	 Ol	 aýallaryň	 hilesini	
ondan	 sowdy.	 Takyk,	 Ol	 ähli	 zady	
eşidýändir,	bilýändir.	

35.	 Soň	 olar	 (Ýusubyň	 günäsizdigi	
baradaky)	 delilleri	 görenlerinden	 soň	
hem,	 ony	 belli	 bir	 wagta	 çenli	 (gep-
gürrüň	ýatýança)	tussaglykda	saklamagy	
makul	gördüler.	

36.	 Zyndana	 onuň	 bilen	 iki	 ýigit	 hem	
girdi.	Olaryň	biri:	«Men	düýşümde	şerap	
sykyp	berenimi	gördüm»	diýdi.	Beýlekisi	
hem:	«Men	düýşümde	kellämiň	üstünde	
çörek	 alyp	 gidip	 barýarkam,	 ondan	
guş	 çokýanyny	 gördüm.	 Bize	 munuň	
ýorgudyny	 habar	 bersene.	 Çünki	 biz	
seniň	 ýagşylyk	 edýänlerdendigiňi	
görýäris»	diýdi.	

37.	(Ýusup):	«Size	rysgal	edilip	beriljek	
tagam	 entek	 size	 gelmänkä,	 men	 onuň	
ýorgudyny	 habar	 bererin.	 Bular	 maňa	
Perwerdigärimiň	 öwreden	 zatlarydyr.	
Çünki	 men	 Alla	 ynanmaýan,	 ahyreti	
inkär	edýän	kowumyň	dinini	terk	etdim.	
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38.	Men	atalarym	Ybraýymyň,	Yshagyň	
we	 Ýakubyň	 dinine	 eýerdim.	 Biziň	
Alla	(ybadat	etmekde)	Oňa	hiç	bir	şärik	
goşmaga	 hakymyz	 ýokdur.	 Bu,	 (iman	
getirmek)	bize	hem-de	ynsanlara	Allanyň	
pazly-keremindendir.	 Ýöne	 adamlaryň	
köpüsi	şükür	etmeýärler.	

39.	 Eý,	meniň	 zyndandaky	 iki	 dostum!	
Dürli	 görnüşli	 hudaýlar	 ýagşymy	 ýa-da	
ýeke-täk	Hökmürowan	Alla	(ýagşymy)?	

40.	 Siz	 Ondan	 (Alladan)	 gaýry	 siziň	
we	 ata-babalaryňyzyň	 (toslap)	 dakan	
atlaryna	 ybadat	 edýärsiňiz.	 Alla	 olara	
(ybadat	 etmek)	 barada	 hiç	 bir	 delil	
indermedi	 ahyry.	 Höküm	 bolsa	 diňe	
Allanyňkydyr.	 Ol	 diňe	 Özüne	 ybadat	
etmegiňizi	 emir	 edýär.	 Ine,	 dogry	 din	
şudur.	Ýöne	ynsanlaryň	köpüsi	bilmezler.	

41.	 Eý,	meniň	 zyndandaky	 iki	 dostum!	
Indiş	(düýşüňiziň	ýorgudy	barada	aýdar	
bolsam)	 biriňiz	 hojaýynyna	 (öňküsi	
ýaly)	şerap	sykyp	berer.	Beýleki	(biriňiz)	
asylar,	 kellesini	 guşlar	 çokar.	 Siziň	 ol	
soraýan	 (düýşüňiziň	 ýorgudy)	 şeýle	
boldy»	diýdi.	

42.	 (Ýusup)	 olardan	 halas	 bolmagyny	
umyt	edýän	kişä	(özüniň	zyndanda	bigünä	
saklanýandygyny	 ýetirmek	 maksady	
bilen):	«Meni	hojaýynyň	ýanynda	ýatla!»	
diýdi.	 Ýöne	 oňa	 hojaýynynyň	 ýanynda	
(Ýusuby)	 ýatlamagy	 şeýtan	 unutdyrdy.	
Şeýdibem,	 (Ýusup)	 zyndanda	 birnäçe	
ýyl	galdy.	

43.	 (Bir	 gün)	 hökümdar:	 «Men	
(düýşümde)	 ýedi	 semiz	 sygyr	 görýärin.	
Olary	 ýedi	 (sany)	 arryk	 (sygyr)	 iýýär.	
(Ýene	 düýşümde)	 ýedi	 ýaşyl	 sümmül		
we	 beýlekileri	 gury	 (bolan	 sümmüller	
görýärin).	 Eý,	 emeldarlar!	 Eger	 düýşi	
ýorýan	bolsaňyz,	hany,	maňa	düýşümiň	
ýorgudyny	aýdyň!»	diýdi.	
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44.	 (Olar:	 «Bular)	 bulaşyk	 (düşnüksiz)	
düýşler.	 Biz	 (beýle)	 bulaşyk	 düýşleriň	
ýorgudyny	bilmeýäris»	diýdiler.	

45.	 Ol	 iki	 kişiden	 halas	 bolany	 köp	
wagtdan	 soň	 (düýş	 meselesi	 sebäpli,	
Ýusuby)	 ýadyna	 saldy	 hem-de	 «Onuň	
ýorgudyny	 men	 habar	 bereýin.	 Meni	
(zyndana)	iberiň!»	diýdi.	

46.	(Ol,	Ýusubyň	ýanyna	gelip):	«Ýusup!	
Eý,	dogruçyl!	Bize:	«Ýedi	semiz	sygryň	
ýedi	 arrygy	 (sygry)	 iýmegini	 we	 ýedi	
ýaşyl	 sümmül	 we	 beýlekileri	 bolsa	
gury	 (sümmüller)»	 barada	 ýorgut	 edip	
ber!	 Olaryň	 (bu	 düýşüň	 ýorgudyny)	
bilmekleri	 üçin	men	 adamlaryň	 ýanyna	
dolanyp	baraýyn»	diýdi.	

47.	 (Ýusup):	 «Ýedi	 ýyl	 tagalla	 edip	
(zähmet	 çekip,	 bugdaý)	 ekersiňiz.	
Ýygnan	 hasylyňyzy	 (ammarlarda)	 başy	
(sümmüli,	 çybygy)	 bilen	 goýuň!	 Diňe	
iýjek	az	mukdardaky	(bugdaýy	ulanyň).	

48.	Soň	onuň	yzyndan	ýedi	ýyllyk	gytlyk	
geler.	Ol	 ýyllarda	 (tohumlyk	üçin)	 alyp	
galjak	az	mukdardaky	(bugdaýyňyzdan)	
başga	 ýygnan	 gallalaryňyzy	 iýmeli	
bolarsyňyz.	

49.	Soň	onuň	yzyndan	bir	ýyl	geler,	şonda	
(ol	ýylda)	ynsanlara	bol	ýagyş	ýagdyrylar	
we	şonda	(mallaryny	sagarlar,	miweleriň	
suwuny	içmek	üçin)	sykarlar»	diýdi.	

50.	 Hökümdar:	 «Ony	 (Ýusuby)	 meniň	
ýanyma	 getiriň!»	 diýdi.	 Oňa	 (Ýusuba)	
ilçi	 gelende	 (ilçä):	 «Hojaýynyňa	 dolan.	
Oňa	 ellerini	 kesen	 aýallaryň	 wakasy	
nähilidi?	 (diýip)	 sora.	 Şübhesiz,	
meniň	 Perwerdigärim	 olaryň	 hilelerini	
bilýändir»	diýdi.	

51.	 (Hökümdar	 aýallara):	 «Ýusubyň	
şöhwetinden	 myradyňyza	 ýetmekden	
maksadyňyz	 näme?»	 diýdi.	 (Aýallar):	
«Alla	 saklasyn.	 Biz	 onuň	 hiç	 bir	
ýamanlygyny	 görmedik»	 diýdiler.	
Müsür	 weziriniň	 aýaly:	 «Indi	 hakykat	
aýan	 boldy.	 Men	 onuň	 şöhwetinden	
myradyma	 ýetmek	 isledim.	 Emma	 ol	
dürs	kişilerdendir»	diýdi.	

52.	 (Ýusup):	 «Men	muny	 (adamsynyň)	
ýoklugynda	 oňa	 hyýanat	 etmändigimi	
we	 onuň	Allanyň	 haýynlaryň	 duzagyny	
başa	 bardyrmaýandygyny	 bilmegi	 üçin	
(etdim)»	diýdi.	
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53.	 «Men	 nebsimi	 aklamaýaryn.	 Çünki	
nebis	 elmydama	 ýamanlygy	 emir	
edijidir.	Diňe	Perwerdigärimiň	merhemet	
eden	 (bendesi	 ýaman	 işleriň	 ugruna	
gitmez).	 Takyk,	 meniň	 Perwerdigärim	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr».	

54.	 Hökümdar:	 «Ony	 (Ýusuby)	 maňa	
getiriň,	 özüme	 geňeşçi	 (ýakyn	 adam)	
edineýin»	diýdi.	(Hökümdar)	onuň	bilen	
gürleşende:	«Bu	gün	sen	meniň	ýanymda	
mertebeli,	ynamdar	(kişisiň)»	diýdi.	

55.	 (Ýusup):	 «Meni	 (şu)	 ýeriň	
hazynalaryna	(gözegçi	edip)	belle.	Çünki	
men	gowy	gözegçilikde	saklaýjy,	(bu	işiň	
ýagdaýyny)	bilýändirin»	diýdi.	

56.	 Şeýdip,	 Ýusuby	 islän	 ýerinde	
ornaşmagy	 (üçin)	 ol	 ýerde	 (Müsürde)	
ýerleşdirdik.	 Biz	 islän	 kişimize	
rahmetimizi	 nesip	 ederis.	 Biz	 ýagşylyk	
edýän	 (dürs,	 dindar	 kişileriň)	 hakyny-
sogabyny	köýdürmeris.	

57.	 Elbetde,	 iman	 getirenler	 we	
(günälerden)	 saklanýanlar	 üçin	 ahyret	
peşgeşi	has	haýyrlydyr.	

58.	 Ýusubyň	 doganlary	 geldi	 we	 onuň	
ýanyna	 girdiler.	 (Ýusup)	 olary	 tanady,	
(ýöne)	olar	ony	tanamadylar.	

59.	(Ýusup)	olaryň	hajatlaryny	bitirensoň	
(olara):	«Maňa	atabir	erkek	doganyňyzy	
(iniňizi)	 getiriň!	Görmeýärsiňizmi,	men	
(bugdaýy)	 doly	 ölçäp	 berýärin.	 Men	
myhmansöýerleriň	ýagşysydyryn.	

60.	Eger	ony	(iniňizi)	maňa	getirmeseňiz,	
size	 meniň	 ýanymda	 bir	 ölçeg	
(mukdardaky	 bugdaý)	 hem	 ýokdur.	
(Ony	getirmeseňiz)	maňa	golaýlaşmaň!»	
diýdi.	

61.	 (Olar):	 «Ony	 atasyndan	 diläris.	
Elbetde,	 biz	 (muny)	 hökman	 ederis»	
diýdiler.	

62.	 (Ýusup)	 ýigitlerine:	 «Olar	
maşgalalaryna	 dolanyp	 baranlarynda,	
ony	 bilmekleri	 üçin	 we	 olaryň	 (ýene-
de)	gaýdyp	gelmekleri	üçin	olaryň	(däne	
almak	üçin	getiren)	pullaryny	ýükleriniň	
içine	salyň!»	diýdi.	

63.	 (Wezir)	 olar	 atalarynyň	 ýanyna	
dolanyp	 baranlarynda:	 «Eý,	 atamyz!	
Bize	 bir	 ölçeg	 (mukdaryndaky	 däne)	
hem	gadagan	edildi.	Doganymyzy	biziň	
bilen	iber.	Ölçäli	(paýymyza	düşeni	alaly.	
Ynamsyzlyk	 etme.)	 Biz	 ony	 hökman	
gorarys»	diýdiler.	
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64.	 (Ýakup):	 «Men	 size	 ony	 (iniňizi)	
diňe	 öň	 onuň	 doganyny	 (Ýusuby)	
ynanyşym	 ýaly	 ynanaýynmy?!	 Alla	 iň	
gowy	goraýjydyr	we	Ol	rehimdarlaryň	iň	
rehimdarydyr»	diýdi.	

65.	Olar	ýüklerini	açanlarynda	pullarynyň	
özlerine	 gaýtarylyp	 berlendigini	
gördüler	hem-de:	«Eý,	atamyz!	 (Başga)	
näme	 gerek?	 Ine,	 pullarymyz	 özümize	
gaýtarylyp	berlipdir.	Ýene	maşgalamyza	
azyk	getireris,	 biz	 doganymyzy	gorarys	
we	 bir	 düýe	 ýüki	 artyk	 alarys.	 Bu	
(getirenimiz)	az	mukdardadyr»	diýdiler.	

66.	(Ýakup):	«Siz	ony	maňa	getirjegiňiz	
barada	 Allanyň	 adyndan	 ynamly	 söz	
(ähti-peýman)	 berýänçäňiz,	 men	 ony	

hiç	 haçan	 siziň	 bilen	 ibermerin.	 Ýöne	
gabawa	 düşseňiz	 (onda	 başga)»	 diýdi.	
Olar	 oňa	 ynamly	 söz	 berenlerinde,	 ol	
(Ýakup):	 «Biziň	 aýdýan	 zatlarymyza	
Alla	şaýatdyr»	diýdi.	

67.	(Ýakup):	«Eý,	ogullarym!	(Şähere)	bir	
derwezeden	girmäň,	aýry	derwezelerden	
giriň.	Men	Alladan	(geljek)	hiç	bir	zady	
sizden	sowup	bilmerin.	Hökmürowanlyk	
ýalňyz	Alla	 mahsusdyr.	 Men	 diňe	 Oňa	
(Alla)	 bil	 baglaýaryn.	 Ynam	 edýänler	
ýalňyz	Oňa	bil	baglasynlar»	diýdi.	

68.	Olar	 atalarynyň	emir	 eden	ýerinden	
(aýry	 derwezelerden)	 girenlerinde,	
(munuň)	 Ýakubyň	 öz	 ýanyndan	 eden	
dilegi	 (islegi)	 hasyl	 bolmakdan	 başga	
(nepi	 degmedi.	 Çünki	 bu)	 Alladan	
(geljek)	hiç	bir	zady	olardan	sowmazdy.	
Elbetde,	ol	Biziň	özüne	beren	tälimimiz	
sebäpli,	 ylym	 eýesidi.	Ýöne	 ynsanlaryň	
köpüsi	(muny)	bilmezler.	

69.	 Olar	 Ýusubyň	 ýanyna	 girenlerinde,	
ol	 doganyny	 (inisini)	 ýanyna	 aldy.	
(Ýusup	oňa):	«Men	seniň	doganyňdyryn.	
Mundan	 beýläk	 olaryň	 eden	 zatlaryna	
gamlanma»	diýdi.	
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70.	 (Ýusup)	 olaryň	 ýüküni	 tutanda,	
doganynyň	(inisiniň)	goşuna	suw	gabyny	
saldy.	 Soň	 bolsa	 jarçy:	 «Eý,	 kerwen	
(eýeleri),	 siz	 hakyky	 ogrusyňyz»	 diýip	
seslendi.	

71.	 (Ýusubyň	doganlary)	olara	öwrülip:	
«Näme	ýitirdiňiz?»	diýdiler.	

72.	 (Jarçylaryň	 biri):	 «Hökümdaryň	
suw	 gabyny	 ýitirdik.	 Ony	 getiren	 kişä	
bir	 düýe	 ýüki	 (sylag)	 bar.	 Bu	 işe	 men	
jogapkär»	diýdi.	

73.	 (Ýusubyň	 doganlary):	 «Alla	 kasam	
edýäris.	Siz	anyk	bilýärsiňiz,	biz	bu	ýere	
bozgaklyk	 etmek	 üçin	 gelmedik.	 Biz	
ogry	däldiris»	diýdiler.	

74.	 (Olar):	 «Eger	 ýalan	 sözleýän	
bolsaňyz,	 onuň	 jezasy	 näme	 bolar?»	
diýdiler.	

75.	(Ýusubyň	doganlary):	«Onuň	jezasy	
(ýitiren	 zadyňyz)	 kimiň	 ýükünden	
tapylsa,	 jezasy	ol	kişi	 (ogurlan	zadynyň	
deregine	 alnyp	 galynmagy	 bilen	
jezalandyrylýandyr).	 Biz	 zalymlary	
şeýle	jezalandyrýarys»	diýdiler.	

76.	 (Ýusup)	 doganynyň	 ýükünden	 öň	
beýlekileriň	ýüklerini	(agtaryp)	başlady.	
Soň	ony	doganynyň	ýükünden	çykardy.	
Biz	Ýusuba	şeýle	emel	öwretdik.	(Çünki	
Ýusubyň)	doganyny	hökümdaryň	dinine	
(kanunyna)	görä	 alyp	galmagy	mümkin	
däldi.	Ýöne	Alla	islese	(başgaça	bolýar).	

Biz	 islän	 kişimizi	 (belent)	 derejelere	
çykararys.	 Her	 ylym	 eýesiniň	 üstünde	
(ondan	has)	ylymly	(Alla)	bardyr.	

77.	 (Ýusubyň	 doganlary):	 «Eger	 ol	
ogurlyk	 eden	 bolsa,	 ozal	 onuň	 dogany	
(Ýusup)	 hem	 ogurlyk	 etdi»	 diýdiler.	
Ýusup	ony	 (olaryň	ýapýan	ogurlygyny)	
içinde	saklady	we	olara	ony	aýan	etmedi.	
(Öz	 ýanyndan	 bolsa):	 «Siz	 has	 erbet	
haldasyňyz.	Siziň	aýdýanyňyzy	Alla	has	
gowy	bilýändir»	diýdi.	

78.	 (Olar):	 «Eý,	 häkim	 (Ýusup)!	 Onuň	
uly	(ýaşly)	garry	atasy	bar.	Onuň	ýerine	
biziň	birimizi	alyp	gal!	Çünki	biz	seniň	
ýagşylyk	 edýänlerdendigiňi	 (dürs	 hem	
dindar	kişidigiňi)	görüp	durus»	diýdiler.	
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	 79.	 (Ýusup):	 «Zadymyzy	 ýanyndan	
tapan	 kişimizden	 başgasyny	 alyp	
galmakdan	 Alla	 saklasyn!	 Ýogsa	 biz	
hakyky	zalymlardan	bolarys»	diýdi.	

80.	 Indi	 ondan	 umytlaryny	 üzensoňlar,	
maslahatlaşmak	 üçin	 çete	 çykdylar.	
Olaryň	ulusy:	«Ataňyzyň	sizden	Allanyň	
adyndan	 ynamly	 söz	 alandygyny	 we	
ozal	 hem	 Ýusup	 dogrusynda	 goýberen	
kemçiligiňizi	 bilmeýärsiňizmi?	 Maňa	
atam	 rugsat	 berýänçä	ýa-da	meniň	üçin	
Alla	 höküm	 berýänçä,	 hiç	 haçan	 şu	
ýerden	 gitmerin.	 Ol	 (Alla)	 iň	 haýyrly	
hikmet	eýesidir!

81.	 Siz	 ataňyzyň	 ýanyna	 baryp:	 «Eý,	
atamyz!	 Takyk,	 (kiçi)	 ogluň	 ogurlyk	

etdi.	Biz	diňe	bilýän	zadymyza	şaýatlyk	
edýäris.	 Biz	 gaýyby	 (beýle	 zadyň	
boljagyny)	bilmeýärdik.	

82.	(Ynanmasaň)	biziň	bolan	şäherimize	
(şäheriň	 ýaşaýjylaryna)	 we	 biziň	 bilen	
gelen	kerwene	sorag	salyp	gör.	Biz	dogry	
sözleýäris»	diýip	aýdyň!»	diýdi.	

83.	(Ýakup):	«Ýok,	siziň	haý-höwesiňiz	
(ol)	 işi	gözel	edip	görkezdi.	 Indi	 (maňa	
düşeni)	 gözel	 sabyr	 etmekdir.	 Belki,	
Alla	maňa	olaryň	(ogullarymyň)	ählisini	
hem	(aman)	getirer.	Takyk,	Ol	ähli	zady	
bilýändir,	hikmet	eýesidir»	diýdi.	

84.	 (Ýakup)	 olardan	ýüz	öwrüp:	 «Wah,	
biçäre	 Ýusup»	 diýdi.	 Gam-gussadan	
ýaňa	onuň	gözleri	agardy	(kör	boldy	we)	
ol	gaýgy-hasratyny	içine	saldy.	

85.	 (Ýakubyň	 ogullary):	 «Sen	 entegem	
Ýusuby	ýatlaýarsyň!	Alla	kasam	bolsun!	
Sen	ahyry,	şeýdip,	agyr	kesele	ýolugarsyň	
ýa-da	heläk	bolarsyň»	diýdiler.	

86.	 (Ýakup):	 «Men	 derdimi	 we	 gam-
gussamy	 ýalňyz	Alla	 arz	 edýärin.	 Men	
Alladan	 (inýän	 wahyý	 bilen)	 siziň	
bilmeýän	zatlaryňyzy	bilýärin.	
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87.	 Eý,	 ogullarym!	 Gidiň,	 Ýusuby	 we	
doganyňyzy	 idäň,	Allanyň	 rahmetinden	
umydyňyzy	 üzmäň!	 Çünki	 kapyr	
kowumdan	başgasy	Allanyň	rahmetinden	
umydyny	üzmez»	diýdi.	

88.	(Olar)	Ýusubyň	ýanyna	girenlerinde:	
«Eý,	häkim!	Bizi	we	neberämizi	gytlyk	
basdy.	 Biz	 (bugdaýa	 çalyşmak	 üçin)	
ähmiýetsiz	zatlar	bilen	geldik.	Şonda-da	
bize	(bugdaýy)	doly	ölçäp	bergin	we	bize	
sadaka	 hem	 ber!	 Şübhesiz,	Alla	 sadaka	
berýänleri	sylaglar»	diýdiler.	

89.	 (Ýusup):	 «Siz	 nadan	 wagtyňyz	
Ýusuba	 we	 onuň	 doganyna	 näme	
edendigiňizi	bilýärsiňizmi?»	diýdi.	

90.	 (Olar):	 «Eýsem,	 sen,	 hakykatdan-
da	 Ýusupmy?»	 diýdiler.	 (Ol:	 «Hawa)	
men	 Ýusup,	 bu	 bolsa	 inim.	 Alla	 bize	
merhemet	 etdi.	 Dogrusy	 kim	 (Alladan)	
gorksa	 we	 sabyr	 etse,	 takyk,	 Alla	
ýagşylyk	 edýänleriň	 (dindar	 kişileriň)	
hakyny	(sogabyny)	köýdürmez»	diýdi.	

91.	 (Olar):	 «Alla	 kasam	 bolsun!	
Dogrudan-da,	 Alla	 seni	 bizden	 üstün	
etdi.	Takyk,	biz	hata	etdik»	diýdiler.	

92.	(Ýusup):	«Bu	gün	sizi	ýazgarmak	ýok.	
Sizi	Alla	 bagyşlasyn!	 Ol	 rehimdarlaryň	
iň	Rehimdarydyr.	

93.	Meniň	 şu	 köýnegimi	 alyp	 gidiň	we	
atamyň	gözüne	sürtüň,	gözi	açylar.	Maňa	
ähli	maşgalaňyz	bilen	bile	geliň!»	diýdi.	
 
94.	 Kerwen	 aýrylanda	 (ýola	 düşende)	
olaryň	 atasy:	 «Eger	 maňa	 akyly	 çaşan	
diýmeseňiz,	takyk,	men	Ýusubyň	ysyny	
alýaryn»	diýdi.	

95.	 (Ýakubyň	 ýanyndakylar):	 «Alla	
kasam	 bolsun!	 Dogrusy,	 sen	 henizem	
ozalky	(Ýusup	diri	diýen)	ýalňyşlygyňda»	
diýdiler.	
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96.	 Buşlukçy	 gelende,	 (Ýusubyň	
köýnegini)	 onuň	 ýüzüne	 sürtdi	 (we)	
şolbada	(Ýakubyň)	gözi	açyldy.	(Ýakup):	
«Men	 size	 «Men	Alladan	 (gelýän	 ylym	
saýasynda)	 siziň	 bilmeýän	 zatlaryňyzy	
bilýärin»	diýmänmidim?»	diýdi.	

97.	 (Ýakubyň	 ogullary):	 «Eý,	
atamyz!	 (Allanyň)	 biziň	 günälerimizi	
bagyşlamagyny	 diläweri.	 Şübhesiz,	 biz	
hata	etdik»	diýdiler.	

98.	 (Ýakup):	 «Men	 siziň	 günäleriňizi	
bagyşlamagy	 üçin	 Perwerdigärime	
ýalbararyn.	 Takyk,	 Ol	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr»	diýdi.	

99.	(Ählisi	jem	bolup)	Ýusubyň	ýanyna	

baranlarynda,	 (Ýusup)	 ene-atasyny	
bagryna	 basdy	 hem-de:	 «Allanyň	 islegi	
bilen	Müsüre	giriň!»	diýdi.	

100.	 (Ýusup)	 ene-atasyny	 tagtyň	
üstüne	 çykardy	 we	 (Ýusubyň	 ene-
atasy	 we	 doganlary)	 onuň	 üçin	 sežde	
etdiler.	 (Ýusup:)	 «Eý,	 ata!	 Ine,	 bu	 bir	
wagtky	 (gören)	 düýşümiň	 ýorgudy.	
Takyk,	 Perwerdigärim	 ony	 (ol	 düýşi)	
hakykata	 öwürdi.	 (Ol)	 hakykatdan-
da	 maňa	 ýagşylyk	 etdi,	 çünki	 meni	
zyndandan	 çykardy	 we	 şeýtan	 meniň	
bilen	 doganlarymyň	 arasyny	 bozandan	
soň	 hem,	 sizi	 çölden	 getirdi.	 Takyk,	
Perwerdigärim	 islän	 zadyny	 nepislik	
bilen	bagyş	edijidir.	Takyk,	Ol	ähli	zady	
bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

Düşündiriş:	Olar	Ýusuba	gowuşdurany	üçin	Alla	
şükür	 seždesini	 edipdirler	 we	 Ýusubyň	 öňünde	
hormat	 bilen	 baş	 egipdirler.	 Olaryň	 dininde	
adama	ybadat	maksady	bilen	däl-de,	hormat	üçin	
sežde	 etmäge	 rugsat	 berlipdir.	 Yslam	 dininde	
bolsa,	isle	hormat	üçin,	isle	ybadat	üçin,	Alladan	
özgäniň	öňünde	sežde	etmek	gadagandyr.	

101.	 Eý,	 Perwerdigärim!	 Takyk,	 maňa	
mülkden	(paý)	berdiň,	maňa	hadysalaryň	
(düýşleriň)	 ýorgudyny	 öwretdiň!	 (Eý),	
asmanlaryň	 we	 ýeriň	 Ýaradyjysy!	
Dünýäde	 we	 ahyretde	 meniň	 eýäm	
Sensiň!	 Janymy	musulman	 halda	 algyn	
hem-de	 meni	 salyhlara	 (ýagşylaryň	
hataryna)	goşgun!».	

102.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ine,	 bu	 gaýyp	
habarlardandyr.	 Ony	 saňa	 Biz	 wahyý	
edýäris.	 Olar	 işlerinde	 belli	 karara	
gelip,	 duzak	 gurýarkalar	 (Ýusuby	 guýa	
taşlamagy	 maksat	 edinenlerinde),	 sen	
olaryň	ýanynda	däldiň.	

103.	 Sen	 hernäçe	 isleseň-de	 adamlaryň	
köpüsi	iman	getirmezler.	
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104.	 Sen	 muňa	 (Kurandan	 okaýan	
öwüt-nesihatyňa	 derek)	 olardan	 hak	
soramaýarsyň.	Ol	 (Kuran)	 älemler	 üçin	
öwüt-ündewden	başga	(zat)	däldir.	

105.	 Asmanlarda	 we	 ýerde	 (Allanyň	
barlygyny)	 görkezýän	 ençe	 aýatlar	
(alamatlar)	 bardyr.	 (Ynsanlar)	 olaryň	
ýanyndan	 ýüz	 öwrüp,	 (gapyllykda)	
geçerler.	

106.	 Olaryň	 köpüsi	 iman	 getirmezler,	
diňe	 Alla	 şärik	 goşan	 halda	 iman	
getirerler.	 (Allanyň	 Ýaradyjy,	 Rysgal	
beriji	we	 özlerini	Goraýjydygyny	 ykrar	
etseler-de,	ybadatlarynda	Ondan	gaýryny	
şärik	goşarlar).	

107.	 Olar	 Allanyň	 gurşap	 alyjy	
azabynyň	 geljeginden	 ýa-da	 duýman	
durkalar	 birdenkä	 kyýamatyň	
geljeginden	 (howatyrlanman)	 arkaýyn	
(hatyrjemmikäler)?	

108.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Ine,	meniň	
ýolum	budur.	Men	we	maňa	eýerýänler,	
biz	 aýdyň	 (kesgitli	 deliller,	 Allanyň	
inderen	ylmy,	hikmeti	hem	parasatlylygy)	
bilen	Alla	(Allanyň	ýoluna)	çagyrýarys.	
Alla	 ähli	 kemçiliklerden	 päkdir.	 Men	
Alla	şärik	goşanlardan	däldirin».	

109.	 (Eý,	 Muhammet!	 Biz)	 senden	
öň	 hem	 şäher	 (oba)	 ilatyndan	
bolan	 adamlara	 wahyý	 iberdik.	
Olar	 ýer	 ýüzünde	 aýlananlarynda,	
özlerinden	 öňki	 kişileriň	 soňunyň	
nähili	 bolanyny	 görmeýärlermikä?	
Elbetde,	 (Alladan)	 gorkýan	 kişiler	 üçin	
ahyret	 ýurdy	 haýyrlydyr.	 Akylyňyzy	
ulanmaýarsyňyzmy?

110.	 Pygamberler	 (Allanyň	 adamlary	
dogry	ýola	saljagyndan)	umytlaryny	üzüp,	
özleriniň	 ýalan	 hasaplanjakdyklaryny	
bilenlerinde,	 olara	 Biziň	 kömegimiz	
gelip	 ýetdi.	 Biz	 islän	 kişimizi	 halas	
ederis.	(Ýöne)	günäkär	kowumdan	Biziň	
azabymyz	hergiz	yzyna	gaýtarylmaz.	

111.	 Takyk,	 olaryň	 (pygamberleriň)	
kyssalarynda	 akyl	 eýeleri	 üçin	 ybrat	
bardyr.	 (Bu	 Kuran)	 toslanan	 bir	 söz	
däldir.	 Tersine,	 özünden	 öňküleri	
(Töwraty,	Zebury,	Injili)	tassyklaýjy,	ähli	
zady	 düşündiriji,	 iman	 getiren	 kowum	
üçin	 dogry	 ýoly	 görkeziji	 we	 rahmet	
bolan	(kitapdyr).	
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13-nji	süre:	«Ragd»	
(«Gök	gümmürdisi»)	

«Ragd»	 süresiniň	 Mekgede	 ýa-da	 Medinede	
inendigi	 barada	 alymlaryň	 arasynda	 dürli	
garaýyşlar	 bardyr.	 Emma	 mazmuny	 boýunça	
ol	 Mekgede	 inen	 süre	 hasaplanylýar.	 Süre	 43	
aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süräniň	 13-nji	 aýatynda	
«Gök	 gümmürdisi»	 diýen	 manyny	 aňladýan	
«Ragd»	sözüniň	geçýändigi	sebäpli,	bu	süre	şeýle	
atlandyrylypdyr.	Sürede	Allatagalanyň	gudratyny	
aňladýan	tebigat	kanunlary,	pygamberimiz	bilen	
kapyrlaryň	 arasyndaky	 meseleler	 we	 möminler	
bilen	 kapyrlaryň	 ahyretdäki	 hallary	 barada	
gürrüň	gidýär.	
 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Elif,	 Läm,	 Mim,	 Ra.	 Bular	 kitabyň	

aýatlarydyr.	 Saňa	 Perwerdigäriňden	
inderilen	 (bu	 Kuran)	 hakdyr.	 Ýöne	
adamlaryň	köpüsi	ynanmaýarlar.	

2.	Görýärsiňiz,	Alla	 asmanlary	 sütünsiz	
galdyrdy.	Soň	(özüne	mahsus	görmüşde)	
Arşa	 istiwa	 etdi	 (hökmürowanlyk	 bilen	
älemi	dolandyrdy).	Güni	we	Aýy	boýun	
egdirdi.	 (Olaryň)	 her	 biri	 belli	 wagta	
çenli	 akar	 (ýüzer)	 gider.	 (Alla	 ähli)	
işi	 ýöredýär.	 Siziň	 Perwerdigäriňize	
gowuşmaga	 ýürekden	 ynanmagyňyz	
üçin,	 (Alla)	 aýatlary	 (delilleri)	 aýdyň	
beýan	edýär.	

3.	 Ol	 (Alla)	 ýeri	 ýaýdy,	 onda	 daglary	
we	 derýalary	 döretdi.	 (Alla)	 ýerdäki	
miweleriň	 her	 birini	 jübüt-jübüt	 etdi.	
(Alla)	gündizi	gije	bilen	örtýär.	Elbetde,	
munda	pikir	 edýän	kowum	üçin	 aýatlar	
(ybratlar)	bardyr.	

4.	Ýer	ýüzünde	biri-birine	goňşy	toprak	
ýerleri,	 üzüm	 bakjalary,	 ekinler,	 (bir	
ýa-da	 dürli	 köklerden	 emele	 gelen)	
hurmalyklar	bardyr.	 (Bularyň	ählisi	şol)	
bir	 suw	 bilen	 suwarylýar.	 (Ýöne	 şeýle	
hem	 bolsa)	 Biz	 olaryň	 birnäçelerini	
tagamy	 babatda	 birnäçesinden	 üstünräk	
edip	goýýarys.	Takyk,	munda	akyllaryny	
ulanýan	 kowum	 üçin	 aýatlar	 (ybratlar)	
bardyr.	

5.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 geň	 galjak	
bolsaň,	 olaryň	 (kapyrlaryň):	 «Biz	
toprak	 bolanymyzdan	 soň,	 täzeden	
ýaradylarysmy?»	 (diýen)	 sözlerine	
geň	 galmalydyr.	 Olar	 özleriniň	
Perwerdigärini	 inkär	 eden	 kişilerdir.	
Olaryň	 boýunlarynda	 zynjyrlar	 bardyr.	
Olar	 ot	 (dowzah)	 eýeleridirler.	 Olar	 ol	
ýerde	ebedi	galarlar.	



251

6.	 (Eý,	 Muhammet!	 Kapyrlar	 seniň)	
ýagşylykdan	 öň	 ýamanlygy	 (azaby	
getirmegiňi)	 gyssanmaç	 isleýärler.	
Olardan	 öň	 hem	 (şuňa)	 meňzeş	 jezalar	
geçdi.	Elbetde,	Perwerdigäriň,	olar	zulum	
etseler-de,	adamlara	geçirimlidir.	(Ýöne)	
Perwerdigäriň	jezasy	örän	agyrdyr.	

7.	 Inkär	 edýän	 kişiler:	 «Oňa	
(Muhammede)	 Perwerdigärinden	 bir	
aýat	 (mugjyza)	 inderilmeli	 dälmi?»	
diýýärler.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 diňe	
bir	 duýduryjysyň.	 Her	 (bir	 öten-geçen)	
kowum	 üçin	 dogry	 ýoly	 görkeziji	
(pygamber)	bolupdy.	

8.	 Alla	 her	 urkaçynyň	 nämä	
hamyladygyny,	 ýatgylaryň	 nämäni	
kemeldip,	 nämäni	 artdyrýanyny	
bilýändir.	 Onuň	 huzurynda	 her	 bir	 zat	
ölçeglidir.	

9.	 (Alla)	 gaýyby	 (görünmeýäni)	 we	
görünýäni	bilýändir.	(Ol)	Beýikdir,	örän	
Belentdir.	

10.	 Sizden	 bir	 kişi	 sözi	 (gepini	 içinde)	
gizlesin,	 ony	 daşyndan	 aýtsyn,	 bir	 kişi	
gije	 gizlensin	 we	 gündiz	 orta	 çyksyn	
(Alla	 üçin)	 bary	 birdir.	 (Ol	 ähli	 zady	
görüp,	bilip	durandyr).	

11.	 Ony	 (adamy)	 öňünden	we	 yzyndan	
yzarlaýanlar,	Allanyň	emri	bilen	goraýan	
(perişdeler)	bardyr.	Elbetde,	bir	kowum	
özleriniň	 ahwalatyny	 üýtgetmese,	 Alla	

olaryň	ahwalatyny	üýtgetmez.	Eger	Alla	
bir	 kowuma	 ýamanlyk	 (bela	 ibermek)	
islese,	ony	yzyna	gaýtarjak	ýokdur.	Olar	
üçin	 Ondan	 (Alladan)	 başga	 ýardamçy	
(dost)	ýokdur.	

12.	 Size	 gorky	 we	 umyt	 (getirýän)	
ýyldyrymy	 görkezýän,	 (ýagyş	 ýükli)	
lemmer-lemmer	bulutlary	döredýän	hem	
Oldur	(Alladyr).	

13.	 Gök	 gümmürdüsi	 hamdy-senasy	
bilen,	 perişdeler	 bolsa	 gorkusyndan	
Ony	 tesbih	 edýärler.	Alla	 ýyldyrymlary	
çakdyryp,	onuň	bilen	 islän	kişisini	urar.	
Olar	 (kapyrlar	 şonda-da)	 Alla	 hakda	
dawalaşýarlar.	 Ol	 (Allanyň)	 duzagy	
(azaby)	gaty	güýçlüdir.	
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14.	Hakyky	doga-dileg	diňe	Oňa	 (Alla)	
ediler.	 Ondan	 başgadan	 dileg	 edýän	
(Alladan	 gaýryny	 kömege	 çagyrýan)	
kişilere	 (çagyrýanlary)	 hiç	 bir	 jogap	
bermezler.	 Olaryň	 bu	 ahwalaty	 (suwy)	
agzyna	ýetirmek	üçin	iki	owujyny	açyp,	
(elini)	 suwa	 (uzadýan	 adamyň	 mysaly)	
ýalydyr.	 Ýöne	 ol	 (suw)	 oňa	 (agzyna)	
ýetmez.	 Kapyrlaryň	 dogasy	 (Alla	 şärik	
goşýandyklary	 sebäpli)	 azaşmakdan	
başga	zat	däldir.	

15.	 Asmanlarda	 we	 ýerde	 kim	 (we	
näme)	 bar	 bolsa,	 (olaryň	 ählisi,	 hat-da)	
kölegeleri	 hem,	 islesin-islemesin,	 ertir-
agşam	Alla	üçin	sežde	ederler.	

16.	 (Eý,	Muhammet):	 «Asmanlaryň	we	
ýeriň	Perwerdigäri	kimdir?»	diý	(we)	aýt:	
«Alladyr».	 (Eý,	 Muhammet):	 «Ondan	
(Alladan)	gaýry,	özlerine	peýda	we	zyýan	
bermäge	 hem	 güýji	 ýetmeýänleri	 dost	
tutunýarsyňyzmy?»	diý.	Aýt:	«Kör	bilen	
gözli	deň	bolarmy?	Ýa-da	 tümlük	bilen	
aýdyňlyk	 deň	 bolarmy?».	 Ýa	 olar	Alla	
babatynda	 (aýdylanda),	 Onuň	 ýaradany	
ýaly	ýaradyp	bilýän	şärikler	tapyp,	(Alla	
şärik	 goşulýanlaryň)	 ýaradyşy	 olara	
meňzeş	 göründimi?	 (Eý,	 Muhammet!)	
Aýt:	«Ähli	zadyň	ýaradyjysy	Alladyr.	Ol	
Ýeke-täkdir,	üstün	çykyjydyr.	

17.	 (Alla)	 asmandan	 suw-ýagyş	
inderende,	dereler	(jülgeler)	ölçegleridir	
göwrümlerine	görä	suw	akydýarlar.	Şonda	
akym	(suwda)	ýüze	çykan	köpürjigi	alyp	
gider.	 (Adamlaryň)	 zer-zynat	 ýa-da	 bir	
esbap	 (ýasamak)	 maksady	 bilen	 otda	
ýakýan	(eredýän)	zatlaryndan	hem	şonuň	
ýaly	 köpürjik	 (çökündi	 çykar).	 Alla,	
ine,	 şeýdip,	 hak	 bilen	 ýalňyşa	 (batyla)	
mysal	getirýär.	 Indi	köpürjik	ýok	bolup	
gider.	Ýöne	adamlara	peýda	berýäni	ýer	
ýüzünde	galar.	Alla,	 ine,	 şeýle	mysallar	
berýär.	

18.	 Özleriniň	 Perwerdigärine	 boýun	
egen	kişiler	üçin	iň	gözel	(sylag)	bardyr.	
Oňa	 boýun	 egmedik	 kişiler	 bolsa,	 eger	
ýer	 ýüzündäki	 zatlaryň	 ählisi,	 ýene-de	
şonçasy	 olaryňky	 bolsa,	 (olar	 Allanyň	
azabyndan	halas	bolmak	üçin	şol	zatlaryň	
ählisini)	pida	ederdiler.	Hasap-hesibiň	iň	
erbedi	 şolaryňkydyr.	Olaryň	barjak	ýeri	
dowzahdyr.	(Ol)	nähili	erbet	ýerdir.	
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19.	 Saňa	 Perwerdigäriňden	 inderileniň	
hakdygyny	 bilýän	 kişi,	 kör	 (ýagny	
bilmeýän)	 kişi	 ýaly	 bolarmy?	 Takyk,	
diňe	akyl	eýeleri	ybrat	alarlar.	

20.	 Ol	 kişiler	 Alla	 (beren)	 ähti-
peýmanyna	 wepaly	 bolarlar	 we	 ähti-
peýmany	bozmazlar.	

21.	 Ol	 kişiler	 Allanyň	 garyndaşlyk	
gatnaşyklaryny	 saklamak	 ýaly	 ýerine	
ýetirilmegini	 emir	 eden	 zatlaryny	
ýerine	 ýetirerler.	 Olar	 özleriniň	
Perwerdigärinden	 çekinerler	 we	
(ahyretdäki)	 hasabyň	 ýamanyndan	
gorkarlar.	

22.	 Ol	 kişiler,	 Perwerdigäriniň	 ýüzüni	
(razylygyny)	 isläp,	 sabyr	 ederler.	
Namazy	doly	berjaý	ederler.	Olara	rysgal	
edip	beren	zatlarymyzdan	gizlin	we	aç-
açan	 halda	 sarp	 ederler.	 Ýamanlygy	
ýagşylyk	 bilen	 gaýtararlar.	 Şol	 diýaryň	
(ahyretiň	bagtly)	soňy	şolaryňkydyr.	

23,	 24.	 (Bagtyýarlyk)	 «Adn»	
jennetlerindedir.	 Olar	 oňa	 ata-
babalaryndan,	 ýan-ýoldaşlaryndan	
we	 zürýatlaryndan	 salyh	 kişiler	 bilen	
girerler.	 Her	 gapydan	 olaryň	 ýanyna	
perişdeler	 girerler	 hem-de:	 «Sabyr	
edeniňiz	 sebäpli,	 size	 salam	 bolsun!	
Diýaryň	 (dünýä	 ýaşaýşynyň	 ahyretdäki	
bagtly)	soňy	ne	ajaýyp»	(diýerler).	

25.	 	 Alla	 çyndan	 ähti-peýman	
edenlerinden	 soň,	 ähti-peýmanlaryny	
bozanlar,	 Allanyň	 garyndaşlyk	
gatnaşyklaryny	 saklamak	 ýaly	 ýerine	
ýetirilmegini	emir	eden	zatlaryny	(berjaý	
etmän)	 kesenler	 we	 ýer	 ýüzünde	 pisat	
çykaranlar	 üçin	 nälet	 bolar,	 ýurduň	
ýamany	(dowzah)	hem	olar	üçindir.	

26.	Alla	 rysgaly	 islän	 kişisine	 giň	 eder,	
(islänine)	dar	eder.	 (Kapyrlar	 şu)	dünýä	

ýaşaýşy	 bilen	 şatlandylar.	 Ahyretiň	
ýanynda	dünýä	ýaşaýşy	diňe	wagtlaýyn	
peýdadan	ybaratdyr.	

27.	Inkär	eden	kişiler:	«Perwerdigärinden	
oňa	 (Muhammede)	 bir	 aýat	 (mugjyza)	
inderilmeli	 dälmi?»	 diýýärler.	 (Eý,	
Muhammet!)	Aýt:	«Şübhesiz,	Alla	 islän	
kişisini	 (şeýle	 erbet	 sözleri	 sebäpli)	
azaşdyrar,	Özüne	ýöneleni-de	dogry	ýola	
gönükdirer».	

28.	 Olar	 iman	 getiren	 we	 Allany	
zikir	 etmek	 bilen	 kalplary	 aram	 tapan	
kişilerdir.	Unutmaň!	Kalplar	Allany	zikir	
etmek	bilen	aram	tapar.	
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29.	 Iman	 getiren	 we	 ýagşy	 işleri	 eden	
kişiler	 üçin,	 elbetde,	 bagt	 we	 dolanyp	
baryljak	gözel	ýurt	(jennet)	bardyr.	

30.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ine,	 şeýdip,	
Biz	 seni	 bir	 ymmata	 (pygamber	 edip)	
iberdik.	 Olaryň	 özünden	 öň	 hem	 (bir	
topar)	ymmatlar	ötüp	geçdi.	Saňa	wahyý	
eden	 zadymyzy	 (olara)	 okamagyň	 üçin	
(iberdik).	Olar	Rahmany	 (Allany)	 inkär	
edýärler.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Ol	
meniň	 Perwerdigärimdir.	 Ondan	 başga	
(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur.	Men	Oňa	
bil	bagladym	we	tobam	Oňadyr».	

31.	 (Kapyrlar):	 «Eger	 özi	 bilen	 daglar	
ýöredilýän,	 ýer	 ýarylýan,	 ölüler	
gürledilýän	bir	Kuran	bolsa	(şonda	iman	

getirerdik»	 diýdiler).	 Ýok,	 ähli	 emir	
Alla	 mahsusdyr.	 Iman	 getiren	 kişiler,	
Alla	 islese,	 ähli	 ynsanlary	 dogry	 ýola	
saljakdygyny	 bilmedilermi?	 Etmişleri	
sebäpli,	 inkär	 eden	 kişileriň	 başlaryna	
bir	belanyň	inmegi	ýa-da	(ol	kapyrlaryň)	
diýarlaryna	ýakyn	barmagy	dowam	eder	
durar.	Tä	Allanyň	wadasy	 gelýänçä	 (bu	
şeýle	 bolar).	 Takyk,	 Alla	 wadasyndan	
dönmez.	

32.	Takyk,	senden	öňki	pygamberler	hem	
(kowumlary	tarapyndan)	masgara	edildi.	
Şonda-da	 inkär	 eden	 kişilere	 möhlet	
berdim,	soň	bolsa,	olary	(jezalandyrmak	
üçin)	 tutdum.	 Şonda	 azabym	 nähili	
boldy?	

33.	 Her	 kimiň	 edýän	 işine	 gözegçilik	
edýän	 Ol	 (Alla)	 kim,	 (olaryň	 şärik	
goşýan	zatlary	kim?	Olar	şonda-da)	Alla	
şärikler	goşdular.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	
«Olara	 (Alla	 şärik	goşýan	 şärikleriňize)	
at	 dakyň	 (olar	 kimlermiş,	 näme	 iş	
başarýarmyşlar)?	 Ýa-da	 (siz	 eý,	 Alla	
şärik	 goşanlar)	Oňa	 (Alla)	 ýer	 ýüzünde	
(Onuň	 şärikleri	 bar	 diýip)	 bilmeýän	
zadyny	habar	bermekçi	bolýarsyňyzmy?	
Ýa	 (Allanyň	 şärikleri	 bar	 diýip)	 boş	
(biderek)	söz	(aýdyp	goýberýärsiňizmi)?	
Ýok,	inkär	edýän	kişilere	mekir	(hileleri)	
gözel	edilip	görkezildi	we	(şeýdip,	hak)	
ýoldan	çykaryldylar.	Alla	kimi	azaşdyrsa,	
ony	dogry	ýola	saljak	(hiç	kim)	ýokdur.	
 
34.	Bu	dünýä	ýaşaýşynda	olar	üçin	azap	
bardyr.	Ahyretiň	azaby	bolsa	has	agyrdyr.	
Olar	 üçin	Alladan	 (Allanyň	 azabyndan)	
gorajak	(kişi)	bolmaz.	
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35.	 Takwalara	 wada	 berlen	 jennetiň	
mysaly	 (şeýledir):	 Onuň	 aşagyndan	
derýalar	 akýar.	 Onuň	 iýmitleri	 we	
saýalary	 müdimidir.	 Takwa	 kişileriň	
soňy	ine,	şeýledir.	Kapyrlaryň	soňy	bolsa	
otdur	(dowzahdyr).	

36.	 Özlerine	 (Töwrat,	 Injil	 ýaly)	 kitap	
berlen	 kişilerimiz	 saňa	 inderilen	 zat	
(Kuran)	 sebäpli,	 şatlanýarlar.	 (Ýöne	 ol)	
toparlardan	onuň	(Kuranyň)	bir	bölegini	
inkär	edýäni	hem	bar.	(Eý,	Muhammet!)	
Aýt:	 «Maňa	 diňe	Alla	 gulluk	 etmegim,	
Oňa	 şärik	 goşmazlygym	 emir	 edildi.	
Men	 (Onuň	 ýoluna)	 çagyrýaryn.	 Oňa	
dolanyp	bararyn».	

37.	 Ine,	 şeýdip,	 Biz	 ony	 (Kurany)	 arap	
dilinde	 hikmetli	 höküm	 edip	 inderdik.	
Eger	sen	özüňe	gelen	(bu)	ylymdan	soň,	
olaryň	 haýy-höweslerine	 eýerseň,	 (bilip	
goýgun)	seni	Alladan	(gorajak)	ýardamçy	
hem	ýokdur,	goragçy	hem	ýokdur.	

38.	Kasam	bolsun!	Biz	senden	owal	hem	
pygamberleri	iberdik.	Olara	ýanýoldaşlar	
we	 zürýatlar	 berdik.	 Allanyň	 rugsady	
bolmasa,	 hiç	 bir	 pygamber	 aýat	
(mugjyza)	 getirip	 bilmez.	 Her	 ajalyň-
möhletiň	 bir	 kitaby	 (ýazgysy)	 bardyr.	
(Her	zadyň	wagty	ýazylyp	goýlandyr).	

39.	Alla	islän	zadyny	öçürer	(ýok	eder),	
(islän	zadyny	bolsa,	öz	ýerinde)	galdyrar.	
Onuň	 ýanynda	 esasy	 kitap	 (Lowhy-
mahfuz)	bardyr.	

40.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 saňa	
olara	 (kapyrlara)	 beren	 wadamyzy	
(azabymyzy)	 görkezsek-de	 ýa	
(görkezmän)	 seniň	 janyňy	 alsak-da,	
(tapawudy	 ýok)	 seniň	 wezipäň	 (dini)	
ýetirmek,	Biziň	işimiz	bolsa	olary	hasaba	

çekmekdir.	

41.	(Olar)	Biziň	(ylahy	gudratymyz	bilen)	
ýere	 gelip,	 onuň	 (kapyr	 ýurtlarynyň)	
daş-töwereginden	 (ýaşaýjylaryndan)	
kemeldýänimizi	 görmedilermi?	 Alla	
höküm	 berýär.	 Onuň	 hökümini	 derňäp,	
Oňa	päsgel	 berjek	 (Ony	hasaba	 çekjek)	
ýokdur.	Ol	hasaba	çalt	çeker.	

42.	 Olardan	 öňki	 kişiler	 hem	
(pygamberlerine)	hilegärlik	etdiler.	Ähli	
mekir	 (hileleri)	 bozmak	Alla	 degişlidir.	
(Alla)	 her	 kimiň	 näme	 edýänini	 bilýär.	
Kapyrlar	 bolsa	 bu	 dünýäniň	 soňunyň	
(ahyretiň)	kimiňki	boljagyny	tiz	wagtda	
bilerler.	
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43.	Inkär	eden	kişiler:	«(Eý,	Muhammet!)	
Sen	 pygamber	 dälsiň»	 diýýärler.	 Aýt:	
«Siziň	 bilen	 meniň	 aramda	 (meniň	
pygamberdigime)	şaýat	bolmaga	Alla	we	
özünde	 kitabyň	 (Kuranyň)	 ylmy	 bolan	
kişi	ýetikdir».	

14-nji	süre:	Ybraýym	

«Ybraýym»	 süresi	 Mekgede	 inen	 soňky	
sürelerden	 bolup,	 ol	 52	 aýatdan	 ybaratdyr.	
Bu	 süräniň	 35-41-nji	 aýatlarynda	 Ybraýym	
pygamberiň	 eden	 doga-dilegleri	 beýan	 edileni	
üçin,	bu	sürä	«Ybraýym»	diýip	at	berlipdir.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	All	anyň	ady	bilen

1.	 Elif,	 Läm,	 Ra.	 (Eý,	 Muhammet!	
Bu	 kitap)	 ynsanlary	 Perwerdigäriň	
rugsady	 bilen	 güýçli,	 öwgä	 mynasyp	
(bolan	Allanyň)	ýoluna	(çagyryp,	olary)	
tümlüklerden	 nura	 çykarmagyň	 üçin	
saňa	inderen	kitabymyzdyr.	

2.	Ol	Alladyr,	asmanlardaky	we	ýerdäki	
ähli	 zat	 Onuňkydyr.	 (Ahyretde)	 agyr	
azapdan	ýaňa	kapyrlaryň	dat	gününe.	

3.	 Ahyrete	 derek	 dünýä	 ýaşaýşyny	
saýlap	 alýanlar,	 Allanyň	 ýolundan	
gaýtarýanlar	we	onuň	(dogry	ýoluň)	egri	
(ters)	 bolmagyny	 isleýänler,	 ine,	 bular	
(hakdan)	uzak	ters	ýoldadyrlar.	

4.	 Biz	 her	 pygamberi	 olara	 (hakykaty	
aýdyň)	beýan	etmegi	üçin,	öz	kowumynyň	
dili	 bilen	 (sözleýän	 kişi	 edip)	 iberdik.	
Alla	islän	kişisini	azaşdyrar,	islän	kişisini	
dogry	ýola	 salar.	Ol	Gudraty	güýçlüdir,	
hikmet	eýesidir.	

5.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musany:	
«Kowumyňy	 zulmatdan	 nura	 çykar,	
olara	 Allanyň	 (öňki	 milletleriň	 başyna	
salan	 agyr)	 günlerini	 ýatlat!»	 diýip,	
aýatlarymyz	 (mugjyzalarymyz)	 bilen	
iberdik.	Elbetde,	munda	her	bir	sabyrly,	
şükürana	(bendeler)	üçin	ybratlar	bardyr.	
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6.	 Şonda	 Musa	 kowumyna:	 «Allanyň	
size	 beren	 nygmatlaryny	 ýatlaň!	 Çünki	
(Alla)	 sizi	 agyr	 azap	 bilen	 gynaýan,	
ogullaryňyzyň	 damagyny	 çalyp,	
gyzlaryňyzy	 diri	 galdyrýan	 Fyrgawn	
neberesinden	 halas	 etdi.	 Ine,	 munda	
Perwerdigäriňiz	 tarapyndan	 size	 uly	
synag	(ybrat)	bardyr»	diýdi.	

7.	 Şol	 wagt	 Perwerdigäriňiz:	 «Kasam	
bolsun!	 Eger	 şükür	 etseňiz,	 takyk,	
(nygmatymy)	 artdyraryn.	 Eger	
näşükürlik	 (küpürlik)	 etseňiz,	 elbetde,	
Meniň	 azabym	 gaty	 gazaplydyr»	 diýip	
habar	berdi.	

8.	 Musa:	 «Eger	 siz	 we	 ýer	 ýüzündäki	
kişileriň	 ählisi	 näşükür	 bolsalar,	 (bilip	
goýuň),	 takyk,	 Alla	 Baýdyr	 (mätäç	
däldir),	öwgä	mynasypdyr»	diýdi.	

9.	 Sizden	 öňkülerden	 Nuh,	 ad,	 semud	
kowumynyň	 we	 olardan	 soňky	 (ýaşap	
geçen)	kişileriň	habary	size	gelmedimi?	
Olary	Alladan	 başga	 (hiç	 kim)	 bilmez.	
Olara	 pygamberleri	 aýdyň	 deliller	

(mugjyzalar)	 getirdi.	 Olar	 (geňirgenip)	
barmaklaryny	 dişläp:	 «Takyk,	 biz	 siz	
bilen	 iberilen	 zatlary	 inkär	 etdik	 we		
biz	 özüne	 çagyrýan	 zadyňdan	 biçak	
şübhedediris»	diýdiler.	

10.	 Olaryň	 pygamberleri:	 «Asmanlary	
we	 ýeri	 ýaradan	 Alla	 barada	 şek	 edip	
bolarmy?	 (Alla)	 siziň	 günäleriňizden	
(bir	 bölegini)	 bagyşlamak	 üçin	 (imana)	
çagyrýar	 hem-de	 sizi	 belli	 bir	 wagta	
çenli	 (öldürmän)	 gijikdirýär	 (möhlet	
berýär)»	diýdiler.	Olar:	«Siz	hem	biz	ýaly	
adamsyňyz.	Siz	bizi	 ata-babalarymyzyň	
ybadat	 eden	 zatlaryndan	 daşlaşdyrmak	
isleýärsiňiz.	 Hany,	 bize	 aýdyň	 delil	
getiriň	bakaly»	diýdiler.	
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11.	 Pygamberleri	 olara:	 «(Hawa),	 biz	
hem	 siziň	 ýaly	 adamlardyrys.	 Ýöne	
Alla	 bendelerinden	 islän	 kişisine	
(pygamberlik)	 berýär.	 Allanyň	 rugsady	
bolmasa,	 biziň	 size	 delil	 getirmegimiz	
mümkin	 däl.	 Möminler	 diňe	 Alla	 bil	
baglasynlar!	

12.	 Biz	 näme	 üçin	 dogry	 ýolumyzy	
görkezýän	Alla	bil	baglamaly	däl?!	Siziň	
bize	berýän	ezýetleriňize	hökman	sabyr-
takat	ederis.	Bil	baglaýanlar	diňe	Alla	bil	
baglasynlar!»	diýdiler.	

13.	 Inkär	 eden	 kişiler	 pygamberlerine:	
«(Ýa)	sizi	ýurdumyzdan	çykararys	ýa-da	
siz	dinimize	gaýdyp	gelersiňiz»	diýdiler.	

Şonda	 olaryň	 Perwerdigäri:	 «Biz	
zalymlary	hökman	heläk	ederis»	(diýip)	
wahyý	etdi.	

14.	Olardan	soň	olaryň	ýerlerine	biz	sizi	
hökman	 (mirasdüşer	 edip)	ýerleşdireris.	
Bu	meniň	(belent)	mertebämden	gorkýan	
we	wadamdan	(azabymdan)	heder	edýän	
kişi	üçindir.	

15.	(Şonda	pygamberler	Alladan)	ýardam	
(ýeňiş)	 islediler	 we	 ähli	 sütemkärler	
heläk	boldy.	

16.	 (Beýle	 kişilere)	 ondan	 soň	 dowzah	
bardyr.	 (Olara	 dowzahda)	 iriňli	 suw	
içiriler.	

17.	Ony	ýuwutjak	bolar,	(ýöne)	ýuwdup	
bilmez.	 Oňa	 her	 ýandan	 ölüm	 geler.	
(Ýöne)	 ol	 ölmez.	 Onuň	 yzyndan	 bolsa	
agyr	azap	(geler).	

18.	 Perwerdigärini	 inkär	 eden	 kişileriň	
amallary,	 göýä	 bir	 kül	 mysaly	 bolup,	
güýçli	ýel	öwsüp	duran	bir	günde	ýeliň	
ony	 sowrup	 goýberişine	 meňzeýändir.	
Olar	 kesbi-kär	 eden	 zatlaryndan	 hiç	
zat	 ele	 salmazlar.	 Ine,	 bu	 ters	 ýolda	
bolmagyň	hut	aňrybaşydyr.	
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19.	(Eý,	ynsan!)	Allanyň	hak	(we	hikmet)	
bilen	 asmanlary	 we	 ýeri	 ýaradanyny	
görmediňmi?	 Eger	 islese,	 sizi	 gidirip,	
(ornuňyza)	täze	halky	getirer.	

20.	Bu	Alla	üçin	kyn	däldir.	

21.	(Kyýamat	güni	ynsanlar)	jem	bolup,	
Allanyň	 huzuryna	 çykarlar.	 Ejizler	
tekepbirlik	 eden	 kişilere:	 «Takyk,	 biz	
size	 eýeripdik.	 Siz	 bizden	 Allanyň	
azabyndan	(az	hem	bolsa)	bir	zady	sowup	
bilmezmisiňiz?»	 diýerler.	 Olar	 hem:	
«Eger	Alla	 bizi	 dogry	 ýola	 gönükdiren	
bolsady,	 sizi	 hem	 gönükdirerdik.	
(Indiden	 soň),	 dady-perýat	 etsegem,	
sabyr-kanagat	 etsegem,	 barybir,	 bize	
gaçalga	ýokdur»	diýerler.	

22.	 Iş	 (höküm)	 tamamlanandan	 soň	
şeýtan:	«Takyk,	Alla	size	hakykaty	wada	
berdi.	 Men	 hem	 wada	 berdim,	 (ýöne)	
size	 beren	 wadamdan	 dändim.	 Meniň	
size	(höküm	etjek)	güýjüm	ýokdy.	Ýöne	
men	 sizi	 (ters	 ýola)	 çagyrdym,	 siz	 hem	
maňa	 boýun	 egdiňiz.	Meni	 ýazgarmaň,	
özüňizi	 ýazgaryň!	Ne	men	 size	 ýardam	
berip	 bilerin,	 ne-de	 siz	 maňa	 ýardam	

berip	bilersiňiz.	Takyk,	men	siziň	öň	hem	
meni	 (Alla)	 şärik	 goşmagyňyzy	 inkär	
edipdim.	 Takyk,	 zalymlar	 üçin	 ezýet	
beriji	azap	bardyr»	diýer.	

23.	Iman	getirip,	ýagşy	işleri	eden	kişiler,	
Perwerdigäriň	 rugsady	 bilen,	 içinde	
ebedi	galjak	hem-de	aşagyndan	derýalar	
akýan	jennetlere	salnar.	Olaryň	ol	ýerdäki	
saglyk-amanlyk	dilegleri	«Salamdyr!».

24.	 Görmediňmi,	 Allanyň	 nähili	 mysal	
getirişini?	(Alla)	gözel	sözi,	köki	(ýerde)	
mäkäm	 bolup,	 şahalary	 asmanda	 bolan	
ýagşy	(peýdaly)	daragta	meňzetdi.	
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25.	 Ol	 daragt	 Perwerdigäriň	 rugsady	
bilen	 her	 zaman	miwesini	 getirer.	Alla,	
ynsanlaryň	öwüt-nesihat	almaklary	üçin,	
olara	şeýle	mysallar	getirýär.	

26.	 Ýaman	 sözüň	 (Allany	 inkär	 edýän	
sözüň)	 mysaly,	 köki-damary	 ýerden	
goparylan,	 bir	 ýerde	 ornaşyp,	 karar	
tapmaýan	peýdasyz	agaç	ýalydyr.	

27.	Alla	 berk	 (mäkäm)	 söz	 bilen	 iman	
getiren	 kişileri	 dünýä	 ýaşaýşynda	 we	
ahyretde	 mäkäm	 eder.	 Alla	 zalymlary	
azaşdyrar.	Alla	islän	zadyny	eder.	

28.	Allanyň	nygmatyny	kapyrlyga	çalşan	
we	 kowumyny	 heläket	 diýaryna	 alyp	
baran	kişileri	görmediňmi?

29.	 (Olar)	 oňa	 (dowzaha	 hökman)	
girerler.	(Ol)	ýer	nähili	erbetdir.	

30.	 (Ynsanlary)	 Allanyň	 ýolundan	
azaşdyrmak	üçin	Oňa	 şärikler	 goşdular.	
(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	 «(Häzirlikçe	 bu	
dünýäniň	 nygmatlaryndan)	 peýdalanyň!	
Çünki	 siziň	 dolanyp	 barjak	 ýeriňiz	
otdur».	

31.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Iman	 getiren	
bendelerime	 aýt:	 «Aluw-satuw	 we	
dostluk-ýakynlyk	 bolmaýan	 gün	
gelmezden	 öň	 namazy	 doly	 okasynlar,	
gizlin	 we	 äşgär	 halda	 olara	 beren	
rysgalymyzdan	 (Allanyň	 razylygyny	
gazanmak	üçin)	sarp	etsinler.	

32.	 Alla	 şeýle	 bir	 hudaý	 bolup,	 Ol	
asmanlary	 we	 ýeri	 ýaratdy.	 Asmandan	
suw	 inderdi.	 Ol	 (suw)	 bilen	 siziň	 üçin	
rysgal	 edip	 (toprakdan	 dürli)	 miweler	
çykardy.	 Emri	 bilen	 deňizde	 ýüzmegi	
üçin	 gämini	 siziň	 erkiňize	 berdi.	
Derýalary	size	boýun	egdirdi.	

33.	(Borjuny	berjaý	etmek	üçin)	dowamly	
hereket	edýän	Güni	we	Aýy	size	boýun	
egdirdi.	Gijäni	we	gündizi-de	size	boýun	
egdirdi.	
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34.	Size	Ondan	islän	zatlaryňyzyň	ählisini	
berdi.	 (Eý,	 ynsanlar!)	 Eger	 Allanyň	
(size	 beren)	 nygmatlaryny	 sanamaga	
çalyşsaňyz,	 sanap	 gutaryp	 bilmersiňiz.	
Elbetde,	 ynsan	 örän	 zalymdyr,	 diýseň	
näşükürdir.	

35.	 Bir	 wagt	 Ybraýym:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Bu	 şäheri	 (Mekgäni)	
asuda	(şäher)	eýle!	Meni	we	ogullarymy	
butlara	uýmakdan	daş	edeweri!

36.	 Eý,	 Perwerdigärim!	 Olar	 (butlar)	
ynsanlaryň	 köpüsini	 (dogry	 ýoldan)	
azaşdyrdylar.	 Indi	 kim	 maňa	 eýerse,	
ol	 mendendir	 (Allanyň	 maňa	 görkezen	
hak	 ýolundadyr).	 Kim	 boýun	 bolmasa,	
(onuň	 işi	 Saňa	 bagly).	 Takyk,	 Sen	
Bagyşlaýjysyň,	Rehim-şepagatlysyň!

37.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Men	
zürýatlarymyň	bir	bölegini	Seniň	Beýtil-
Haramyň	 (Käbäň)	 ýanynda	 ekinsiz	 bir	
jülgä	ýerleşdirdim.	Eý,	Perwerdigärimiz!	
(Muny)	 namazy	 dos-dogry	 okamaklary	
üçin	 (etdim.	 Eý,	 Perwerdigärim)	
ynsanlardan	 (bir	 böleginiň)	 köňülleri	
olara	(perzentlerime	söýgi	besläp)	maýyl	
bolsun!	 Olara	 şükür	 etmekleri	 üçin	
miwelerden	rysgal	ber!	

38.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Elbetde,	 Sen	
biziň	 gizleýän	 zadymyzy	 hem,	 äşgär	
edýän	 zadymyzy	 hem	 bilýärsiň.	 Ne	
ýerdäki,	 ne-de	 asmandaky	 hiç	 bir	 zat	
Alladan	gizlin	galmaz.	

39.	Maňa	garran	çagymda	Ysmaýyly	we	

Yshaky	 beren	Alla	 hamdy-sena	 bolsun!	
Elbetde,	 Perwerdigärim	 dileg-dogalary	
eşidýändir.	

40.	 Eý,	 Perwerdigärim!	 Meni	 we	
zürýatlarymy	 (dowamly)	 namaz	
okaýanlardan	 et!	 Perwerdigärimiz!	
Dogamy	kabul	et!

41.	Eý,	Perwerdigärimiz!	Hasap	berilýän	
(kyýamat)	 gününde	 meni,	 ene-atamy	
we	möminleri	bagyşlaweri»	diýip	(dileg	
etdi).	

42.	Allany	zalymlaryň	edýän	zatlaryndan	
bihabardyr	diýip	pikir	 etme.	Olary	diňe	
gözleriň	gorkudan	agaryp,	doňup	galjak	
(kyýamat)	gününe	çenli	gijikdirýär.	
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43.	(Ol	gün)	olar	kellelerini	ýokary	tutup	
ylgarlar.	(Gorkudan	doňup	galan)	gözleri	
özlerine	aýlanmaz	(seretmez).	Köňülleri	
(umytdan)	boşdur.	

44.	(Eý,	Muhammet!)	Adamlara	duýduryş	
ber!	Ol	gün	olara	azap	geler.	Şonda	zulum	
eden	kişiler:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	Bizi	
(jezalandyrman)	ýakyn	wagta	 çenli	 gijä	
goý,	 Seniň	 çakylygyňy	 kabul	 edeli	 we	
pygamberlere	 eýereli»	diýerler.	 (Olara):	
«Siz	 owal	 özüňiziň	 ýok	 bolmajagyňyz	
(heläk	 edilmejegiňiz)	 barada	 kasam	
etmänmidiňiz?»	(diýler).	

45.	 (Ad	 we	 semut	 kowumlary	
ýaly)	 özlerine	 zulum	 eden	 kişileriň	
mesgenlerinde	 ýerleşdiňiz.	 Olary	 nähili	
(heläk)	edenimiz	size	anyk	mälim	boldy	

we	 Biz	 size	 (ybrat	 almagyňyz	 üçin)	
mysallar	getirdik.	

46.	 Takyk,	 olar	 (elinden	 geleni	 edip)	
duzaklaryny	 gurdular.	 Eger	 olaryň	
(mekirlik	bilen	guran)	duzaklary	daglary	
ýok	 edýän	 hem	 bolsa,	 olaryň	 (bu)	
duzaklary	 Allanyň	 ýanynda	 (mälimdir.	
Alla	 olaryň	 guran	 duzaklaryny	 bozar,	
jezasyny	berer).	

47.	(Eý,	Muhammet!	Sen)	hiç	haçan	Alla	
pygamberlerine	beren	wadasyndan	däner	
diýip	 pikir	 etme.	 Takyk,	 Alla	 Gudraty	
güýçlüdir,	ar	alyjydyr.	

48.	Ol	gün	ýer	başga	ýere,	asmanlar	(bolsa	
başga	 asmanlara)	 öwrüler.	 (Ynsanlar)	
ýeke-täk	 bolan	 (we)	 hemmeleri	 boýun	
egdirip	 üstün	 çykýan	Allanyň	 huzuryna	
çykarlar.	

49.	 Ol	 gün	 günäkärleri	 (aýaklary)	
gandallanan	 (zynjyrlanan)	 halda	
görersiň.	

50.	 Olaryň	 eşikleri	 katrandandyr.	
Ýüzlerini	bolsa	ot	çawlar.	

Düşündiriş:	Katran	–	gara	reňkli,	ýakymsyz	ysly,	
oda	 çalt	 tutaşýan,	 gyzgyn	 we	 ýiti	 ýag	 görnüşli	
madda.	 Katran	 gotur	 açan	 düýe	 üçin	 derman	
hökmünde	ulanylypdyr.	

51.	Alla	 her	 kişini	 eden	 işiniň	 öwezini	
bermek	üçin	(direlder).	Takyk,	Alla	çalt	
hasaba	çekýändir.	

52.	 Bu	 (Kuran)	 adamlara	 duýduryş	
berilmek	 üçin,	 (olaryň)	 Onuň	 ýeke-täk	
Hudaýdygyny	 bilmekleri	 üçin	 we	 akyl	
eýeleriniň	 öwüt	 (ybrat)	 almaklary	 üçin	
(iberilen)	bir	beýandyr.	
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15-nji	süre:	Hyjr	

«Hyjr»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 99	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süräniň	 80-84-nji	
aýatlarynda	 hyjr	 halky	 barada	 habar	 berlendigi	
üçin	 bu	 sürä	 «Hyjr»	 diýip	 at	 berlipdir.	 Sürede	
esasan	hem,	pygamberlerden	Adam,	Lut,	Şugaýyp	
we	Salyh	aleýhissalam	dagynyň	kyssalary	beýan	
edilýär.	Şeýle	hem	bu	sürede	möminlere	ahyretde	
bagtly	ýaşaýşyň	garaşýandygy,	kapyrlaryň	bolsa	
ezýet	çekjekdikleri	barada	habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Elif,	 Läm,	Ra.	Bular	 (ylahy)	 kitabyň	
we	äşgär	Kuranyň	aýatlarydyr.	

2.	 Wagty	 gelende,	 inkär	 eden	 kişiler:	
«Käşgä,	 musulman	 bolsadyk»	 diýip	
arzuw	ederler.	

3.	Goý,	olara	degme,	iýsinler,	(dünýäniň	
eşretinden)	 peýdalansynlar,	 olary	
arzuw-hyýallary	 gümra	 etsin.	 (Olar	 bu	
etmişleriniň	görgüsini),	ine,	tiz	bilerler.	

4.	 Biz	 hiç	 bir	 ýurdy	 (milleti)	 heläk	
etmedik.	 Diňe	 onuň	 üçin	 mälim	 ýazgy	
(bellenilip	 goýlan	 wagt	 gelenden	 soň	
heläk	etdik).	

5.	 Hiç	 bir	 ymmat	 ajalyny	 öňe	 süýşürip	
hem	bilmez,	gijikdirip	hem	bilmez.	

6.	 (Kapyrlar	Muhammede):	 «Eý,	 özüne	
Zikir	 (Kuran)	 inderilen	 kişi.	Takyk,	 sen	
mejnunsyň.	

7.	 Eger	 dogruçyllardan	 bolsaň,	 bize	
perişdeleri	getir-dä?»	diýdiler.	

8.	Biz	 perişdeleri	 diňe	 hak	 (we	hikmet)	
bilen	 inderýäris.	 Şonda	 olara	 möhlet	
berilmez	(heläk	edilerler).	

9.	Takyk,	Zikiri	(Kurany)	Biz	inderdik	we	
onuň	goragçylary-da,	elbetde,	Bizdiris!	

10.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Kasam	 bolsun!	
Biz	 senden	 owalky	 toparlara	 hem	

(pygamberler)	iberdik.	

11.	 Olara	 her	 bir	 pygamber	
gelende	 (iberilende),	 dessine	 ony	
masgaralaýardylar.	

12.	Ine,	şeýdip,	ony	(pygamberi	ýaňsylap	
günäkär	 bolmagy)	günäkärleriň	 kalbyna	
guýarys.	

13.	 Owalkylaryň	 ýörelgesi	 (ters	 bolup,	
heläkçilik	 bilen)	 geçen	 hem	 bolsa,	
(muny	bilseler-de,	mekgeli	kapyrlar)	oňa	
(Kurana)	ynanmaýarlar.	

14,	15.	Eger	Biz	olara	asmandan	bir	gapy	
açsak,	 olar	 hem	 ol	 ýere	 çyksalar	 (we	
gudratymyzy	 görseler,	 şonda-da	 olar)	
hökman:	 «Gözlerimiz	 baglandy,	 belki-
de,	biz	jadylandyk»	diýerler.	
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16.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 asmanda	
burçlar	 (ýyldyzlar	 toparyny)	 döretdik	
we	ony	 (asmany)	nazar	 eýleýänler	üçin	
(ýyldyzlar	bilen)	bezedik.	

17.	 Biz	 olary	 daşlanan	 (Allanyň	
rahmetinden	 kowlan)	 her	 bir	 şeýtandan	
goradyk.	

18.	 Emma	 (şeýtanlardan-jynlardan)	 biri	
(asmandaky	 habarlara)	 ogrynça	 gulak	
gabartsa,	şolbada	ony	parlak	alaw	yzarlar	
(we	heläk	eder).	

19.	Biz	ýeri	hem	(giňden)	ýaýdyk,	onda	
sarsmaz	daglary	ornaşdyrdyk	we	ol	ýerde	
ölçegli	 her	 dürli	 zatlary	 (ösümlikleri)	
ösdürip	ýetişdirdik.	

20.	 Ol	 ýerde	 siziň	 üçin	 we	 rysgalyny	
berip	 bilmeýän	 kişiňiz	 üçin	 ýaşaýyş	
(mümkinçiligini)	döretdik.	

21.	 Hazynalary	 Biziň	 ýanymyzda	
bolmaýan	 hiç	 bir	 zat	 ýokdur.	 Biz	 ony	
diňe	mälim	mukdarda	inderýäris.	

22.	 Biz	 ýelleri	 tohumlandyrýan	 edip	
iberdik.	 Asmandan	 suw	 inderdik.	 Sizi	
onuň	bilen	suwardyk.	Siz	ony	(suwy)	bir	
ýere	üýşüriji	dälsiňiz.	

23.	 Takyk,	 direldýänem,	 öldürýänem	
Bizdiris!	 (Hakyky)	 mirasçylar	 hem	
Bizdiris!	 (Ýagny	ähli	 zadyň	eýesi	hem-
de	ebedi	galjak	Bizdiris).	

24.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 sizden	 öňki	
öten-geçenleri	 hem	 bilýändiris,	 soňky	
geljekleri	hem	bilýändiris.	

25.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 Oldur	
(Alladyr.	 Kyýamat	 güni)	 olary	 jemlär.	
Takyk,	 Ol	 hikmet	 eýesidir,	 ähli	 zady	
bilýändir.	

26.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 ynsany	 guran	
palçykdan,	 durup	 garalan,	 şekil	 berlen	
palçykdan	ýaratdyk.	

27.	 Jyny	 bolsa	 (ynsandan	 has)	 öň	
(bedeniň	 öýjüklerinden	 syzyp)	 geçýän	
gowrujy	otdan	ýaratdyk.	

28,	 29.	 Bir	 wagt	 Perwerdigäriň	
perişdelere:	«Men	guran,	durup	garalan,	
şekil	 berlen	 palçykdan	 adam	 ýaratjak.	
Oňa	 şekil-surat	 berip,	 (bedenine)	
ruhumdan	üflänimde,	şolbada	onuň	üçin	
sežde	ediň!»	diýdi.	

30.	 Şolbada,	 perişdeleriň	 ählisi	 jem	
bolup,	sežde	etdiler.	
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31.	 Diňe	 Iblis	 (sežde	 etmedi.	 Ol)	 sežde	
edenler	bilen	bolmagy	kabul	etmedi.	

32.	(Şonda	Alla):	«Eý,	Iblis,	näme	üçin	sen	
sežde	 edenler	 bilen	 bile	 bolmaýarsyň?»	
diýdi.	

33.	 (Iblis):	 «Men	 guran,	 durup	 garalan,	
şekil	 berlen	 palçykdan	 ýaradan	 ynsanyňa	
sežde	etmerin»	diýdi.	

34.	 (Alla):	 «Ol	 ýerden	 (jennetden	 we	
perişdeleriň	 arasyndan)	 çyk!	 Takyk,	 sen	
kowuldyň.	

35.	Takyk,	 tä	 jeza	(kyýamat)	gününe	çenli	
saňa	nälet	bolar»	diýdi.	

36.	 (Iblis):	 «Eý,	 Perwerdigärim,	 onda	
maňa	(ynsanlaryň)	direldiljek	gününe	çenli	
möhlet	ber!»	diýdi.	

37,	 38.	 (Alla):	 «Sen	 mälim	 (kyýamat)	
gününe	çenli	möhlet	berlenlerdensiň»	diýdi.	

39.	(Iblis):	«Perwerdigärim,	meni	azdyranyň	
sebäpli,	elbetde,	olara	ýerdäki	(günä	işleri)	
gözel	 edip	 görkezerin	 hem-de	 hökman	
olaryň	ählisini	azdyraryn.	

40.	 Diňe	 olardan	 yhlasly	 bendeleriňi	
(azdyryp	bilmerin)»	diýdi.	

41.	 (Alla):	«Ine,	Maňa	 (gelýän)	dogry	ýol	
şudur.	

42.	Takyk,	saňa	Meniň	yhlasly	bendelerimiň	
üstünden	 hökmürowanlyk	 etmek	 ýokdur.	
Diňe	azgynlardan	saňa	tabyn	bolan	kişilere	
(hökmürowanlyk	edip	azdyryp	bilersiň).	

43.	 Takyk,	 dowzah	 olaryň	 (azaşanlaryň)	
ählisine	wada	berlen	ýerdir.	

44.	Onuň	(dowzahyň)	ýedi	gapysy	bardyr.	
Her	 gapy	 üçin	 olardan	 (günälerine	 görä)	
bölünen	bir	topar	bardyr»	diýdi.	

45.	 Takyk,	 takwalar	 jennetlerde,	 çeşme	
başlarynda	bolarlar.	

46.	 (Takwalara)	 «Oňa	 salamatlyk	 bilen	
aman-esen	halda	giriň!»	(diýler).	

47.	 Biz	 (jennetde)	 olaryň	 köňüllerindäki	
kinäni	 sogrup	 çykardyk.	 (Olar)	 dogan-
gardaş	bolup,	 tagtlaryň	üstünde	ýüzbe-ýüz	
(oturarlar).	

48.	 Olara	 ol	 ýerde	 (jennetde	 hiç-hili)	
argynlyk	 ilteşmez	 hem-de	 olar	 ol	 ýerden	
çykarylmazlar.	

49.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 bendelerime	
habar	 ber,	 takyk	 Men	 Bagyşlaýjydyryn,	
Rehim-şepagatlydyryn.	

50.	Azabym	bolsa	örän	yza	beriji	azapdyr.	

51.	 Olara	 Ybraýymyň	 myhmanyndan	
(perişdelerden)	habar	ber!	
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52.	 Olar	 Ybraýymyň	 huzuryna	
girenlerinde,	«Salam!»	(Alla	salamatlyk	
bersin!)	 diýdiler.	 (Ybraýym	 olara):	
«Dogrusy,	biz	sizden	gorkýarys»	diýdi.	

53.	(Olar):	«Gorkma!	Biz	saňa	(Allanyň)	
ylymly	 bir	 ogul	 (berjegini)	 buşlaýarys»	
diýdiler.	

54.	 (Ybraýym):	 «Maňa	 garrylyk	
ýetişenden	 soň	 (perzent	 görjegimi)	
buşlaýarsyňyzmy?	 Siz	 nämäni	
buşlaýarsyňyz?»	diýdi.	

55.	 (Perişdeler):	 «Biz	 saňa	 hakykaty	
buşladyk.	 Sen	 näumytlardan	 bolma»	
diýdiler.	

56.	 (Ybraýym):	 «Perwerdigäriniň	
rahmetinden	 (daş	 düşüp)	 azaşanlardan	
başga	kim	näumyt	bolup	biler?»	diýdi.	

57.	 (Ybraýym):	 «Eý,	 ilçiler!	 (Başga)	
näme	işiňiz	bar?»	diýdi.	

58.	 (Perişdeler):	 «Takyk,	 biz	 günäkär	
kowumy	(heläk	etmek	üçin)	iberildik.	

59.	 Diňe	 Lutuň	 maşgalasy	 (günäkär	
däldir).	Takyk,	 biz	 olaryň	 ählisini	 halas	
ederis.	

60.	 (Lutuň	 maşgalasyndan)	 diňe	 onuň	
aýaly	(halas	bolmaz.	Çünki)	biz	(Allanyň	
emri	 bilen)	 onuň	 (azapda)	 galyjylardan	
bolmagyny	takdyr	etdik»	diýdiler.	

61,	 62.	 Ilçiler	 Lutuň	 maşgalasynyň	
(ýanyna)	 gelenlerinde,	 (Lut	 olara):	
«Takyk,	siz	nätanyş	bir	kowum»	diýdi.	

63.	 (Perişdeler):	 «Ýok,	 (biz	 Allanyň	
perişdeleri).	 Saňa	 (kowumyň)	 şek-
şübhe	edýän	zadyny	 (Allanyň	azabyny)	
getirdik.	

64.	 Biz	 saňa	 hakykaty	 getirdik.	 Takyk,	
biz	dogruçyl	(kişilerdiris).	

65.	(Eý,	Lut!	Sen)	gijäniň	bir	böleginde	
maşgalaňy	 ýola	 çykar.	 (Özüň)	 olaryň	
yzyna	 düş.	 Sizden	 hiç	 birisi	 (yzyna)	
garamasyn!	 Emir	 edilen	 ýere	 gidiň!»	
diýdiler.	

66.	 Biz	 oňa	 (Luta):	 «Takyk,	 daňdan	
olaryň	 yzy	 (tohum-tiji)	 kesiler»	 diýip	
aýtdyk.	

67.	 (Lutuň	 öýünde	 görmegeý	 ýigitleriň	
bardygyny	 eşidip)	 şäher	 ilaty	 begenişip	
geldiler.	

68.	 (Lut):	 «Bular	 meniň	 myhmanym.	
Meni	ryswa	etmäň!

69.	 Alladan	 gorkuň!	 Maňa	 gam	
çekdirmäň!»	diýdi.	

70.	 (Olar):	 «Biz	 seni	 älemilerden	
(älemdäkilerden	haýsydyr	birini	myhman	
almakdan)	gaýtarmanmydyk?»	diýdiler.	
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71.	(Lut):	«Eger	(bu	işi)	etjek	bolsaňyz,	
ine,	 şular	 meniň	 gyzlarym.	 (Nikalaşyp,	
alyberiň)»	diýdi.	
72.	(Eý,	pygamber)	seniň	ömrüňe	kasam	
bolsun!	Olar	serhoşlykda	başagaý	bolup	
ýörler.	
73.	Gün	dogup	gelýärkä,	olary	elhenç	bir	
ses	gaplap	aldy.	
74.	 (Olaryň	 ýurtlaryny	 başlaryna	
düňderip)	 agdar-düňder	 etdik.	 Üstüne-
de	bişen	palçykdan	(taýýarlanan)	daşlar	
ýagdyrdyk.	
75.	Elbetde,	munda	parasatly	kişiler	üçin	
ybratlar	bardyr.	
76.	 Takyk,	 ol	 (agdar-düňder	 edilen	
şäheriň	 harabasy	 kuraýşly	 kapyrlaryň	
ybrat	 almaklary	 üçin	 entegem)	 ýol	
üstünde	durandyr.	
77.	 Elbetde,	 munda	 möminler	 üçin	
ybratlar	bardyr.	
78.	 Takyk,	 eýke	 halky	 örän	 zalym	
kişilerdi.	
Düşündiriş:	 Eýke	 –	 tokaý,	 gür	 şahaly	 baglyk	
diýmegi	aňladýar.	Şugaýyp	pygamberiň	kowumy	
baglyk	 ýerde	 ýaşandyklary	 sebäpli,	 olara	
«Eshabul-eýke»	(«Tokaý	eýeleri)»	diýlipdir.	
79.	 Biz	 olardan	 hem	 ar	 aldyk.	 Takyk,	
ol	 ikisi	 (Lut	 we	 Şugaýyp	 pygamberiň	
kowumlarynyň	 ýaşaýan	 şäherleriniň	
harabaçylygy)	 göz-görtele	 (ýoluň)	
öňünde	(ýerleşýändir).	
80.	 Kasam	 bolsun!	 Hyjr	 halky	 hem	
pygamberleri	inkär	etdi.	
Düşündiriş:	Hyjr	–	Medine	bilen	Şamyň	arasynda	
ýerleşýän	bir	ýeriň	ady.	Ol	ýerde	semud	kowumy	
ýaşapdyr.	Olary	dogry	ýola	çagyrmak	üçin	Salyh	
pygamber	iberlipdir.	
81.	 Biz	 olara	 aýatlarymyzy	
(mugjyzalarymyzy)	 beripdik.	 Ýöne	
ondan	ýüz	öwürdiler.	
82.	(Olar	apatlardan	gorajagyna)	ynanyp,	
daglardan	oýup	öýler	gurýardylar.	
83.	 Olary	 daň	 atanda	 elhenç	 bir	 ses	
gaplap	aldy.	
84.	Olaryň	gazanan	(mal-mülkleri)	peýda	
bermedi.	
85.	 Biz	 asmanlary	 we	 ýeri	 hem-de	 ol	
ikisiniň	 arasyndaky	 zatlary	 (boş	 ýere	
däl-de),	hak	(we	hikmet)	bilen	ýaratdyk.	

Elbetde,	kyýamat	geler.	(Eý,	Muhammet!	
Kowumyňa)	ýagşy	geçirimlik	edip,	olary	
bagyşla.	
86.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 (ýeke-
täk)	Ýaradyjydyr,	ähli	zady	bilýändir.	
87.	Kasam	bolsun!	Biz	saňa	(namazlarda)	
gaýtalanýan	 ýedi	 (aýaty)	 we	 beýik	
Kurany	berdik.	
88.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biziň	 olardan	
(kapyrlardan)	 käbirlerine	 peýdasyny	
görmek	 üçin	 beren	 (dünýewi)	
zatlarymyza	 hiç	 haçan	 gözüňi	 dikme.	
(Iman	 getirmeýändikleri	 üçin)	 olara	
gynanma!	 Möminlere	 (bolsa	 rahmet)	
ganatyňy	ýaý!
89.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Takyk,	men	
äşgär	duýduryş	berijidirin».	
90.	 Biz	 (Töwraty	 we	 Injili)	 böleklere	
bölenlere	 (ýagny	 bir	 bölegine	 ynanyp,	
bir	bölegine	ynanmaýanlara	hem	(kitap)	
inderipdik.	
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91.	Olar	Kurany	 hem	 böldüler.	 (Ýagny	
ýahudylar	 we	 nasranylar	 Kuranyň	
öz	 isleglerine	 gabat	 gelýän	 bölümine	
ynandylar,	 beýleki	 bölümine	 bolsa	
ynanmadylar).	
92,	93.	(Eý,	Muhammet!)	Perwerdigäriňe	
kasam	bolsun!	Biz	hökman	olaryň	ählisini	
eden	işleri	sebäpli,	soraga	çekeris.	
94.	(Eý,	Muhammet!	Özüňe)	emir	edilen	
zady	 kesgin	 jar	 et	 hem-de	 Alla	 şärik	
goşýanlardan	ýüzüňi	sow!	
95.	(Eý,	Muhammet!)	Elbetde,	Biz	(saňa)	
kemsidijilere	 (garşy	 arka	 çykmakda)	
ýeterlik	howandardyrys.	
96.	 Olar,	 Alladan	 başga	 hudaý	 hem	
edinýärler.	 (Olar	 bu	 etmişleriniň	
jezasyny)	tiz	wagtda	bilerler.	
97.	 Elbetde,	 Biz	 olaryň	 aýdýan	 zatlary	
sebäpli,	 seniň	 ýüregiň	 darygýandygyny	

bilýäris.	
98.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Perwerdigäriňi	
hamdy-sena,	 tesbih	 bilen	 ýatla	 hem-de	
sežde	edenlerden	bol!	
99.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Tä	 saňa	
geljegi	 anyk	 bolan,	 ölüm	 gelýänçä,	
Perwerdigäriňe	ybadat	et!

16-njy	süre:	«Nahl»	(«Bal	ary»)

«Nahl»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 128	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süräniň	 68-69-
njy	 aýatlarynda	 balarynyň	 Allanyň	 emri	 bilen	
daglarda,	baglarda	öý	ýasap,	dürli	ösümliklerden	
adamlar	üçin	şypaly	bal	ýygnamagy	barada	habar	
berilýändigi	 üçin	 bu	 sürä	 «Nahl»	 ady	 berlipdir.	
Sürede,	 esasan	 hem,	 Allanyň	 nygmatlary,	
beýikligi,	 gudraty	 agzalyp,	 Onuň	 ybadata	
mynasyp	ýeke-täk	Hudaýdygy	aýdylýar.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Allanyň	 emri	 (kyýamat)	 geldi.	 Ony	
howlukmaçlyk	 bilen	 islemäň!	 (Alla)	
olaryň	 şärik	goşýan	zatlaryndan	Päkdir,	
Beýikdir.	

2.	 (Alla)	 perişdeleri	 bendelerinden	
islän	 kişisine	 emri	 bolan	 wahyý	 bilen:	
«Menden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
ýokdur,	 Menden	 gorkuň!»	 (diýip),	
duýduryş	bermekleri	üçin	inderýär.	

3.	 (Alla)	 asmanlary	 we	 ýeri	 (boş	 ýere	
däl-de),	 hak	 (we	 hikmet)	 bilen	 ýaratdy.	
(Alla)	 olaryň	 şärik	 goşýanlaryndan	
(päkdir)	Beýikdir.	

4.	 (Alla)	 ynsany	 nutfadan	 (bir	 damja	
suwdan)	 ýaratdy.	 Şeýle	 hem	 bolsa	 ol	
(Alla	garşy)	äşgär	duşman	bolup	çykdy.	

5.	 Haýwanlary	 hem	 (Alla)	 ýaratdy.	
Olarda	 siziň	üçin	ýylylyk	we	 (başga-da	
ençeme)	 peýdalar	 bardyr.	 Olardan	 (bir	
toparyny	bolsa)	iýýärsiňiz.	

6.	 Siziň	 üçin	 olarda	 agşamara	 (örüden)	
getireniňizde	 hem-de	 säher	wagty	 (örä)	
çykaranyňyzda	 (güzeranyňyzy	 aýlamak	
babatda)	gözellik	(hoşluk)	bardyr.	
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7.	 (Adamlara	 hyzmat	 etmegi	 üçin	
ýaradylan	 ol	 haýwanlar)	 bir	 ýurda	
janyňyza	 agram	 salman	 daşap	 bilmejek	
ýükleriňizi	daşap	berýärler.	Takyk,	siziň	
Perwerdigäriňiz	örän	Mähirlidir,	Rehim-
şepagatlydyr.	

8.	 (Alla)	 atlary,	 gatyrlary	 we	 eşekleri	
münmegiňiz	hem-de	olaryň	zynat-bezeg	
bolmagy	üçin	(ýaratdy.	Alla)	siziň	(entek)	
bilmeýän	zatlaryňyzy	hem	ýaradar.	

9.	Dogry	ýoly	görkezmek	Allanyň	işidir	
we	ondan	(ýollardan)	egrisi	hem	bardyr.	
Eger	(Alla)	islesedi,	siziň	ähliňizi	dogry	
ýola	gönükdirerdi.

10.	 Siziň	 üçin	 asmandan	 suw	 inderen	
hem	 Ol	 (Alladyr).	 Içimlik	 suw	 hem	
Ondandyr.	 Agaçlar,	 (ösümlikler)	 ondan	
(suw	 içýärler)	 we	 (mallaryňyzy)	 onda	
(otluk	meýdanlarda)	bakýarsyňyz.

11.	(Alla)	onuň	bilen	siziň	üçin	ekinleri,	
zeýtunlary,	 hurmalyklary,	 üzümleri	 we	
her	 dürli	 miweleri	 ýetişdirýär.	 Elbetde,	
munda	 pikirlenýän	 kowum	 üçin	 aýatlar	
(ybratlar)	bardyr.

12.	(Ol)	Gijäni	we	gündizi,	Güni	we	Aýy	
size	boýun	egdirdi	(hyzmatyňyza	berdi).	
Onuň	 (Allanyň)	 emri	 bilen	 ýyldyzlar	

hem	 boýun	 egdirildi.	 Elbetde,	 munda	
akylyny	 ulanýan	 kowum	 üçin	 aýatlar	
(ybratlar)	bardyr.

13.	 Siziň	 üçin	 ýer	 ýüzünde	 dürli	 reňkli	
zatlary	 hem	 ýaratdy.	 Elbetde,	 munda	
öwüt-ündew	 alýan	 kowum	 üçin	 aýatlar	
(ybratlar)	bardyr.

14.	Ol	 (Alla),	 täze	et	 (balyk)	 iýmegiňiz	
we	 dakynýan	 bezeg	 (daşlaryňyzy)	
çykarmagyňyz	 üçin,	 deňzi	 size	 boýun	
egdirdi	 (peýdalanmaga	 berdi).	 Onda	
suwy	 böwsüp	 barýan	 gämileri	 hem	
görýärsiň.	 (Bu	 zatlary	 size)	 Onuň	
pazly-kereminden	 (rysgalyňyzy)	 talap	
etmegiňiz	 we	 şükür	 etmegiňiz	 üçin	
(boýun	egdirdi).
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15.	(Alla)	sizi	sarsdyrmasyn	diýip	ýerde	
mäkäm	 daglary	 ornaşdyrdy.	 Ýoluňyzy	
tapmagyňyz	 üçin	 derýalary	 we	 ýollary	
(döretdi).	

16.	(Azaşmazlyk	üçin	başga-da	ençeme)	
alamatlar	bardyr.	Olar	(gijelerine)	ýyldyz	
bilen	hem	ýol	taparlar.	

17.	 Eýsem-de,	 ýaradyjy	 (Alla)	
ýaratmaýanlar	 ýaly	 bolarmy?	 Heý,	
oýlanmaýarsyňyzmy?	

18.	Eger	Allanyň	nygmatyny	sanamakçy	
bolsaňyz,	 sanap	 tükedip	 bilmersiňiz.	
Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

	19.	Alla	gizleýän	zatlaryňyzy	hem,	äşgär	
edýän	zatlaryňyzy	hem	bilýär.	

20.	 Olaryň	 (kapyrlaryň)	 Alladan	 gaýry	
ýalbarýanlary	(kömege	çagyrýanlary)	bir	
zady	 hem	 ýaratmazlar.	 (Çünki	 olaryň)	
özleri	ýaradylanlardyr.	

21.	 (Olar)	 ölüdirler,	 diri	 däldirler.	 (Olar	
özlerine	ybadat	 eden	ynsanlaryň)	haçan	
direldiljekdiklerini	bilmezler.	

22.	 Siziň	 hudaýyňyz	 ýeke-täk	
Hudaýdyr.	 Ahyrete	 iman	 getirmeýän	
kişileriň	 kalplary	 inkär	 edýändir.	 Olar	
tekepbirdirler.	

23.	 Takyk,	 Alla	 (olaryň)	 gizleýän	
zatlaryny	 hem,	 äşgär	 edýän	 zatlaryny	
hem	 bilýär.	 Takyk,	 Ol	 tekepbirlik	
edýänleri	söýmeýär.	

24.	 Olara:	 «Perwerdigäriňiz	
(Muhammede)	 nähili	 zat	 inderdi?»	
diýlende,	 (olar):	 «Owalkylaryň	
ertekileri»	diýdiler.	

25.	 (Olar)	 kyýamat	 güni	 öz	 ýüklerini	
(günälerini)	 doly	 götermek	 üçin	
(ýokarky	 sözleri	 aýdýarlar.	 Şeýdip),	
nadanlyklary	netijesinde	(dogry	ýoldan)	
azaşdyran	 kişileriniň	 hem	 ýüklerinden	
(günälerinden)	 bir	 bölegini	 (üstlerine	
alýarlar).	 Gör,	 nähili	 erbet	 ýük	 (günä)	
ýüklenýär.	

26.	 Olardan	 öňki	 (kapyr)	 kişiler	 hem	
(pygamberlerine)	 mekirlik	 edipdiler.	
Şonda	Alla	(azaby	bilen)	olaryň	(guran)	
binalaryny	 düýp-teýkaryndan	 sogurdy,	
şonda	üçekleri	olaryň	üstüne	çökdi.	Olara	
garaşmaýan	tarapyndan	azap	geldi.	
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27.	Soň	kyýamat	güni	(Alla	ýene)	olary	
ryswa	 edip	 hem-de:	 «Hany	Maňa	 şärik	
goşanlaryňyz?	Siz	olar	babatda	(möminler	
bilen)	 dawalaşýardyňyz	 ahyry?»	 diýer.	
(Şonda)	 ylym	 berlen	 kişiler:	 «Takyk,	
bu	 gün	 ryswalyk,	 ýamanlyk	 kapyrlar	
tarapyndadyr»	diýerler.	

28.	Perişdeleriň	(ters	ýola	düşüp)	özlerine	
zulum	edýärkäler	janlaryny	alan	kişileri:	
«Biz	hiç	bir	ýamanlyk	etmändik»	(diýip)	
boýun	bolarlar.	(Perişdeler	bolsa):	«Ýok,	
elbetde,	 Alla	 siziň	 eden	 zatlaryňyzy	
bilýändir»	(diýerler).	

29.	 «Indi	 ol	 ýerde	 ebedi	 galmak	 üçin	
dowzahyň	gapylaryndan	giriň!»	(diýler).	
Tekepbirleriň	ýeri	nähili	erbetdir.	

30.	 Takwa	 kişilere:	 «Perwerdigäriňiz	
(pygambere)	 näme	 inderdi?»	 diýildi.	
(Olar):	«Haýyr	(ýagşylyk)!»	diýdiler.	Bu	
dünýäde	ýagşylyk	eden	(hakyky	dindar)	
kişiler	 üçin	 ýagşylyk	 bardyr.	 Elbetde,	
(olar	üçin)	ahyret	ýurdy	has	haýyrlydyr.	
Takwalaryň	ýurdy	nähili	gözeldir.	

31.	(Takwalar	ol	gözel	ýurt	bolan)	«Adn»	
jennetlerine	 girerler.	 Onuň	 aşagyndan	
derýalar	 akýar.	Ol	ýerde	olar	üçin	 islän	

zatlary	bardyr.	Alla	takwalary,	ine,	şeýdip	
sylaglar.	

32.	 Perişdeler	 päk	 (ýagşy)	 haldakalar	
janlaryny	alan	kişilere:	«Salam	size,	eden	
işleriňiz	sebäpli,	jennete	giriň!»	diýerler.	

33.	 (Kapyrlar)	 diňe	 özlerine	 (jan	
alyjy)	 perişdeleriň	 gelmegine	 ýa-da	
Perwerdigäriň	 emriniň	 (azabynyň)	
gelmegine	 garaşýarlarmy?	 Bulardan	
öňki	 kişiler	 hem	 şeýle	 edipdiler.	 Alla	
olara	 zulum	 etmedi,	 ýöne	 olar	 özlerine	
zulum	edýärdiler.	

34.	Şeýdip,	ýamanlyklary	olara	(musybat	
bolup)	ulaşdy	we	ýaňsylap	(äsgermezçilik	
eden)	zatlary	olary	gabawa	saldy.	
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35.	 (Alla)	 şärik	 goşýan	 kişiler:	 «Eger	
Alla	 islän	 bolsa,	 ne	 biz,	 ne-de	 ata-
babalarymyz	 Ondan	 başgasyna	 ybadat	
etmezdik.	 Biz	 Onsuz	 (Onuň	 haram	
etmedik)	 hiç	 zadyny	 haram	 etmezdik»	
diýdiler.	Olardan	öňki	kişiler	hem	şonuň	
ýaly	edipdi.	 Indi	pygamberlere	(wahyý)	
anyk	 (aýdyň)	 edip	 ýetirmekden	 başga	
borç	bolarmy?	

36.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 her	 ymmata:	
«Alla	 gulluk	 ediň,	 tagutdan	 (küpürden)	
daş	 boluň!»	 (diýip)	 pygamber	 iberdik.	
Alla	olardan	kimi	dogry	ýola	gönükdirdi,	
kime-de	(etmişlerine	görä,	dogry	ýoldan)	
azaşmak	derkar	boldy.	Indi	ýeriň	ýüzünde	
aýlanyň,	 ýalançylaryň	 ahyrynyň	 nähili	
bolandygyny	görüň!	

37.	(Eý,	Muhammet!	Sen)	olaryň	dogry	
ýola	 düşmegi	 üçin	 hernäçe	 özelenseň	
hem,	 elbetde,	 Alla	 azaşdyran	 kişisini	
dogry	 ýola	 gönükdirmez.	 Olara	 kömek	
berjek	hem	ýokdur.	

38.	 (Olar)	 Allanyň	 adyndan:	 «Alla	
ölen	 kişini	 direltmez»	 (diýip),	 örän	
çynlakaý	 kasam	 etdiler.	 Ýok,	 (hökman	
direldiler.	 Bu	Allanyň)	 Öz	 üstüne	 alan	
hak	wadasydyr.	Ýöne	(muny)	ynsanlaryň	
köpüsi	bilmeýärler.	

39.	 (Alla)	 olara	 (möminler	 bilen)	
dawalaşýan	 zadyny	 aýan	 etmek	 üçin	
hem-de	 inkär	 eden	 kişileriň,	 dogrudan	
hem	 ýalançydyklaryny	 bilmekleri	 üçin	
(olary	direlder).	

40.	Biz	bir	zadyň	bolmagyny	islänimizde,	
oňa	 aýdýan	 sözümiz	 diňe:	 «Bol!»	
emridir.	Ol	hem	dessine	(peýda)	bolar.	

41.	(Özlerine)	zulum	edilenden	soň,	Alla	
ugrunda	 (ýurdundan	 aýrylyp)	 göç	 eden	
kişileri,	bu	dünýäde	hökman	gowy	edip	
ornaşdyrarys.	 Ahyretiň	 sylagy	 bolsa,	
takyk,	 has	 ýokarydyr.	 Käşgä,	 muny	
bilsediler.	

42.	 Olar	 sabyr	 eden	 kişilerdir	 we	
Perwerdigärine	bil	baglaýanlardyr.	
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43.	(Eý,	Muhammet!)	Biz	senden	öň	hem	
özlerine	wahyý	iberen	adamlarymyzdan	
başgasyny	 (pygamber	 edip)	 ibermedik.	
Eger	bilmeýän	bolsaňyz,	onda	(Töwraty	
we	Injili)	bilýänlerden	soraň?	

44.	 (Ol	 pygamberleri)	 äşgär	 deliller	
we	 (ylahy)	 kitaplar	 bilen	 iberdik.	 (Eý,	
Muhammet!	 Biz)	 saňa	 Zikiri	 (Kurany)	
inderdik.	 (Muny)	 ynsanlara	 özlerine	
inderilen	zatlary	beýan	etmegi	we	olaryň	
pikirlenmekleri	üçin	(inderdik).	

45.	 Hilegärlik	 bilen	 ýamanlyklary	
guraýanlar,	 (bir	 gün)	 Allanyň	 özlerini	
ýeriň	 astyna	 dykmajagyna	 ýa-da	
garaşmaýan	ýerinden	azabyň	gelmejegine	
ynamlary	barmyka?	

46.	 Ýa-da	 aýlanyp	 ýörkäler	 (azabyň)	
olary	tutmajagyna	(ynamlary	barmyka)?	
Şonda	olar	(azaby)	sowup	bilmezler.	

47.	 Ýa-da	 (azabyň)	 olary	 howp	
astyndakalar	 tutmajagyna	 (ynamlary	
barmyka)?	Takyk,	 Perwerdigäriňiz	 örän	
Mähirlidir,	Rehim-şepagatlydyr.	

48.	 Allanyň	 ýaradan	 zadyndan	 (bir	
toparynyň)	kölegeleriniň	sagdan-çepden		
Alla	sežde	edip,	agyp-dönüşini,	(şeýdip)	
olaryň	boýun	egişlerini	görmeýärlermi?

49.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 ähli	
jandarlar	we	perişdeler	tekepbirlik	(men-
menlik)	etmän,	Alla	üçin	sežde	ederler.	

50.	 Olar	 ýokarlaryndaky	
Perwerdigärinden	 gorkarlar	 we	 emir	
edilen	zatlary	ýerine	ýetirerler.	

51.	Alla:	«Iki	hudaý	tutunmaň!	Çünki	Ol	
ýeke-täk	Alladyr.	Diňe	Menden	gorkuň!»	
diýdi.	

52.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 ähli	
zat	 Onuňkydyr.	 Din	 (ybadat)	 hem	
elmydama	Onuňkydyr	(diňe	Oňa	mahsus	
bolmalydyr).	 Eýsem-de,	 siz	 Alladan	
başgasyndan	gorkýarsyňyzmy?	

53.	 Size	 ýeten	 her	 nygmat	Alladandyr.	
Soň	 size	 zyýan	 ýetende,	 dessine,	 Oňa	
ýalbarýarsyňyz.	

54.	 Soň	 (Alla)	 sizden	 zyýany	
sowanda,	 araňyzdan	 bir	 topar	 derrew	
Perwerdigärine	şärik	goşýarlar.	
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55.	Olara	 beren	 zatlarymyza	näşükürlik	
etmek	üçin	(şeýle	edýärler).	Şonuň	üçin	
hem	(nygmatlarymyň)	peýdasyny	görüň!	
Tiz	wagtda	(hakykata)	göz	ýetirersiňiz.	

56.	 (Alla	 şärik	 goşýanlar)	 özlerine	
rysgal	edip	beren	zadymyzdan	(aslynyň	
nämedigini)	 bilmeýän	 zatlary	 üçin	 paý	
berýärler.	 Alla	 kasam	 bolsun!	 Elbetde,	
siz	 toslap	 tapan	 zatlaryňyzdan	 hökman	
soraga	çekilersiňiz.	

57.	 Gyzlary	 («Perişdeler	 Allanyň	
gyzlarydyr»	 diýip)	 Allanyňky	 edip	
goýýarlar.	 Ol	 (beýle	 zatlardan)	 päkdir.	
Özlerine	 bolsa	 göwünleriniň	 islän	
zadyny	(oglanlary	degişli	edýärler).
 

58.	 Olardan	 birine	 gyz	 (çagasynyň	
bolandygy)	 buşlananda,	 çişip	
(gaharlanyp,	 utanjyndan)	 ýüzi	 şar-gara	
bolýar.	

59.	 Özüne	 buşlanan	 zadyň	 (habaryň)	
şumlugyndan	 ýaňa	 (utanyp)	
kowumyndan	 gizlener.	 (Mundan	 soň)	
ony	zelillik	bilen	(ekläp)	saklasynmy	ýa-
da	topraga	gömsünmi?	Gör,	nähili	ýaman	
höküm	çykarýarlar.	

60.	 Ahyrete	 ynanmaýan	 kişiler	 üçin	
ýaman	mysal	(görelde)	bardyr.	Alla	üçin	
bolsa	iň	beýik	mysal	(görelde)	bardyr.	Ol	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

61.	 Eger	 Alla	 ynsanlary	 (edýän)	
zulumlary	 sebäpli,	 (dessine)	 hasaba	
çekende,	 onuň	 (ýeriň)	 üstünde	 bir	 kişi	
(barlyk)	 hem	 goýmazdy.	 Ýöne	 (Alla)	
olary	 (Öz	 huzurynda)	 bellenen	möhlete	
çenli	 gijikdirýär.	 Olaryň	 ajaly	 ýetende,	
bir	 salym	 gijä-de	 galmazlar,	 öňe-de	
geçmezler.	

62.	Olar	halamaýan	zatlaryny	Allanyňky	
edip	 goýýarlar.	 Iň	 gowy	 (ýagdaýyň)	
özleriniňki	(boljakdygyny	aýdýan)	dilleri	
bolsa	ýalan	sözleýär.	Takyk,	olar	üçin	ot	
(azaby)	bardyr.	Olar	hökman	öň	(hatarda	
oda)	atylarlar.	

63.	 Alla	 kasam	 bolsun!	 Elbetde,	
Biz	 senden	 öňki	 ymmatlara	 hem	
(pygamberler)	 iberdik.	 Şeýtan	 olara	
edýän	işlerini	bezäp	görkezdi.	Ol	(şeýtan)	
bu	 gün	 hem	olaryň	 dostudyr.	Olar	 üçin	
yza	beriji	azap	bardyr.	

64.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 saňa	 kitaby	
olaryň	aýra	düşen	 (dawalaşýan)	 zadyny	
aýan	etmegiň	üçin,	iman	getiren	kowuma	
bolsa	dogry	ýoly	görkezmek	we	rahmet	
bolmagy	üçin	iberdik.	
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65.	 Alla	 asmandan	 suw	 inderdi.	 Onuň	
bilen	 ýeri,	 ölenden	 soň,	 (täzeden)	 jana	
getirýär.	 Takyk,	 munda	 eşidýän	 (gulak	
asýan)	kowum	üçin	aýat	(ybrat)	bardyr.	

66.	 Elbetde,	 siziň	 üçin	 haýwanlarda	
(täsin)	ybrat	bardyr.	(Çünki	Biz)	size	onuň	
içindäki	 zatlardan	 bolan	 (içegelerdäki)	
hapalyk	bilen	ganyň	arasyndan	(çykýan)	
ap-arassa	 süýt	 içirýäris.	 Ol	 içýänleriň	
(bogazyndan)	 ýakymlylyk	 bilen	
geçýändir.	

67.	 Hurmadan	 we	 üzümleriň	
miwelerinden	 şerbet	 we	 gözel	 rysgal	
(iýmit)	 edinýärsiňiz.	 Takyk,	 munda,	
akylyny	 ulanýan	 kowum	 üçin	 aýat	
(ybrat)	bardyr.	

68.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Seniň	
Perwerdigäriň	 bal	 arysyna:	 «Daglarda,	
daragtlarda	 we	 (ynsanlaryň)	 ýasaýan	
ýerlerinde	 öýjükler	 tutuň!»	 (diýip),	
wahyý	etdi.	

69.	 Soň	 (Alla	 bal	 arysyna	 şeýle	wahyý	
etdi):	 «Miweleriň	 her	 dürlüsinden	 iý,	
Perwerdigäriň	 ýollarynda	 boýun	 egip	
ýöre!».	Olaryň	garynlaryndan	dürli	reňkli	
şerbet	 (bal)	 çykar.	 Onda	 ynsanlar	 üçin	
şypa	 bardyr.	 Takyk,	 munda,	 oýlanýan	
kowum	üçin	aýat	(ybrat)	bardyr.	

70.	 (Eý,	 ynsanlar!)	 Alla	 sizi	 ýaratdy.	
Soň,	 (wagty	 gelende)	 siziň	 janyňyzy	
alar.	 Araňyzda	 tapdan	 düşen	 garrylar	

we	bilýän	zatlaryny	hem	unudanlar	bar.	
Elbetde,	Alla	ähli	zady	bilýändir,	(Onuň)	
ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

71.	Alla	rysgalda	(deň	etmän)	birnäçäňizi	
birnäçäňizden	 artyk	 etdi.	Artyk	 (rysgal)	
berlen	 kişiler	 gol	 astyndakylara	
rysgallaryndan	 gaýtaryp	 bermezler.	
(Eger	berseler)	olar	hem	onda	(rysgalda)	
deňleşer.	Eýsem-de,	Allanyň	nygmatyny	
inkär	edýärlermi?

72.	 Alla	 siziň	 üçin	 özüňizden	 jübütler	
(ýanýoldaşlar)	 ýaratdy.	 Jübütleriňizden	
bolsa	 ogullar	we	 agtyklar	 ýaratdy.	 Size	
päk	 (gözel)	 zatlardan	 rysgal	 berdi.	
Eýsem,	olar	batyl	(zatlara)	iman	getirip,	
Allanyň	nygmatyny	inkär	edýärlermi?
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73.	 (Olar)	 Alladan	 özge	 özlerine,	
asmandan	we	ýerden	rysgal	edip,	bir	zady	
hem	bermeýänlere,	(muňa)	güýçleri	hem	
ýetmeýänlere	ybadat	(gulluk)	edýärler.	

74.	 (Siz)	 Alla	 üçin	 («Biz	 Alla	 şärik	
goşýanlarymyz	 arkaly,	 olaryň	üsti	 bilen	
Oňa	ýetýäris»	diýen	sözler	ýaly	ýerliksiz)	
tymsallar	 getirmäge	 çalyşmaň!	Elbetde,	
Alla	bilýär,	siz	bilmeýärsiňiz.	

75.	 Alla	 hiç	 bir	 zada	 güýji	 ýetmeýän	
(we	biriniň)	 emlägi	bolan	gul	bilen	Biz	
tarapdan	 berlen	 gözel	 rysgaldan	 gizlin	
hem-de	 äşgär	 edip	 eçilýän	 kişini	mysal	
getirýär.	Olar	deň	bolarmy?	Hamdy-sena	
Alla	 mahsusdyr.	 Ýöne	 olaryň	 köpüsi	
bilmeýärler.	

76.	Alla	(ýene)	iki	adamy	mysal	getirdi.	
Olaryň	 biri	 lal	 bolup,	 hiç	 zada	 güýji	
ýetmeýär.	 Ol	 eýesiniň	 üstüne	 ýük	
bolup,	 nirä	 ugradylsa-da	 bir	 ýagşylyk	
hem	getirmeýär.	Ol	(adam)	dogry	ýolda	
bolup,	adalat	bilen	emir	edýän	kişi	bilen	
deň	bolarmy?

77.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 gaýyp	
(syrlaryny	bilmek	diňe)	Alla	mahsusdyr.	
Kyýamatyň	 (gopmagy	 baradaky)	 emir	
göz	 açyp-ýumasy	 salymda	 ýa-da	 has-
da	çalt	bolup	geçer.	Takyk,	Allanyň	ähli	
zada	güýji	ýetýändir.	

78.	Alla	sizi	hiç	zat	bilmeýän	halyňyzda	
eneleriňiziň	göwrelerinden	çykardy.	(Ol)	
siziň	 üçin,	 şükür	 edersiňiz	 diýip,	 eşidiş	
(ukybyny),	gözleri	we	kalplary	berdi.	

79.	Asman	 giňişliginde	 (ylahy	 kanuna)	
boýun	 egdirilip	 (uçýan)	 guşlary	
görmedilermi?	 Olary	 Alladan	 başga	
(howada	 ýere	 gaçmakdan)	 saklaýan	
ýokdur.	 Takyk,	 munda	 iman	 getiren	
kowumlar	üçin	aýatlar	(ybratlar)	bardyr.	
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80.	 Alla	 siziň	 üçin	 öýleriňizi	 (dynç	
alynýan)	 mesgen	 etdi	 we	 siziň	 üçin	
haýwanlaryň	 derilerinden	 göçen	
günüňizde	 we	 gonan	 günüňizde	 alyp	
gitmegiňiz	 aňsat	 bolan	 öýleri	 döretdi.	
Olaryň	 (goýunlaryň)	 ýüňlerinden,	
(düýeleriň)	 ýüňlerinden,	 (geçileriň)	
çöpürlerinden	 belli	 bir	 wagta	 çenli	
(peýdalanmagyňyz	 üçin	 hojalyk)	
esbaplaryny	 we	 (söwda)	 harytlaryny	
(döretdi).	

81.	Alla	 ýaradan	 zatlaryndan	 siziň	 üçin	
kölegeler	 döretdi.	 Siziň	 üçin	 daglarda	
gaçybatalgalary	 (gowaklary)	 emele	
getirdi.	 Sizi	 yssydan	 (we	 sowukdan)	
goramak	 üçin	 eşikler	 döretdi.	 Sizi	
söweşde	goramak	üçin	sowutlar	döretdi.	
Şeýdip,	(Alla)	size,	Özüne	boýun	sunup,	
musulman	bolmagyňyz	üçin,	nygmatyny	
doly	berýär.	

82.	(Eý,	Muhammet!)	Eger	ýüz	öwürseler,	
seniň	 wezipäň	 diňe	 (hakykaty)	 aýdyň	
beýan	etmekdir.	

83.	 (Olar)	Allanyň	 nygmatyny	 bilýärler	
(ýagny	nygmatlary	Allanyň	berýändigini	
bilýärler),	 soň	 bolsa	 inkär	 edýärler.	
Olaryň	köpüsi	kapyrdyrlar.	

84.	 (Kyýamat)	 güni	 her	 ymmatdan	 bir	
şaýat	 (pygamber)	 ibereris.	 Soň	 inkär	
eden	 kişilere	 (ötünç	 soramaga)	 rugsat	
berilmez.	Olaryň	ötünç	soramaklary	hem	

islenilmez.	

85.	Zulum		eden	kişiler	azaby	görenlerinde,	
olaryň	 (azaby)	 ýeňledilmez,	 olara	 (toba	
etmäge)	möhlet	hem	berilmez.	

86.	 (Kyýamatda,	 Alla)	 şärik	
goşanlar	 şäriklerini	 görenlerinde:	
«Perwerdigärimiz!	 Bular	 Senden	 özge	
dileg	eden	şäriklerimizdir»	diýerler.	(Olar	
bolsa	Alla	 şärik	goşanlara):	«Takyk,	 siz	
hakyky	 ýalançylarsyňyz»	 (diýip),	 sözi	
olara	oklarlar.	

87.	Ol	 gün	 (şärik	 goşanlar)	Alla	 boýun	
bolarlar	we	toslap	tapan	zatlary	(şärikleri)	
olardan	ýitirim	bolarlar.	
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88.	 Inkär	 eden	 we	 Allanyň	 ýolundan	
gaýtaran	 kişilere,	 bozgakçylyklary	
sebäpli,	azap	üstüne	azap	goşarys.	

89.	 (Kyýamat)	 güni	 her	 ymmatyň	
arasyndan	 olara	 (ol	 ymmatlara)	
özlerinden	 bolan	 bir	 şaýady	 ibereris.	
(Eý,	 Muhammet!)	 Seni	 hem	 bulara	
(ymmatyňa)	şaýat	edip	getirdik.	Saňa	her	
bir	zady	düşündirýän,	musulmanlar	üçin	
dogry	 ýoly	 görkezýän,	 rahmet	 bolan,	
buşluk	berýän	kitaby	inderdik.	

90.	Takyk,	Alla	adalaty,	ýagşylyk	etmegi	
we	 garyndaşlara	 (ýardam)	 bermegi	
emir	 edýär.	 Bihaýalygy,	 erbet	 işleri	 we	
azgynçylygy	gadagan	edýär	hem-de	pent	
alarsyňyz	(diýip)	ündew	edýär.	

91.	 Äht	 edeniňizde	 Allanyň	 ähti-
peýmanyna	 (Onuň	 adyny	 agzap	 beren	
sözüňize)	wepaly	boluň!	Allany	özüňize	
kepil	 tutunyp,	 (ähti-peýmanyňyzy)	
pugta	 edeniňizden	 soň,	 kasamlaryňyzy	
bozmaň!	Takyk,	Alla	edýän	zatlaryňyzy	
bilýär.	

92.	 Bir	 ymmat	 (topar)	 beýleki	 bir	
topardan	 (san	 we	 emläk	 taýdan)	 artyk	
bolany	 üçin,	 araňyzdaky	 (ylalaşan)	
kasamlaryňyzy	 (bozup)	 aldaw	 serişdesi	
edip,	 pugta	 egrenden	 soň,	 ýüpüni	 (boş	
ýere)	söken	aýal	ýaly	bolmaň!	Alla	onuň	
bilen	 (ýagny	 ähti-peýmanyňyzy	 ýerine	
ýetirip-ýetirmeýänligiňiz	 bilen)	 sizi	
synag	 edýär.	 (Alla)	 size	 kyýamat	 güni	
ol	gapma-garşy	bolan	zadyňyzy	hökman	
aýan	eder.	

93.	 Alla	 islände,	 elbetde,	 sizi	 ýeke-täk	
ymmat	 ederdi.	 Ýöne	 (Ol)	 islän	 kişisini	
azaşdyrýar,	 islän	 kişisini	 bolsa	 dogry	
ýola	 gönükdirýär.	 Eden	 işleriňizden	
hökman	soraga	çekilersiňiz.	
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94.	Araňyzdaky	kasamlaryňyzy	(bozup)	
aldaw	 serişdesi	 etmäň!	 (Ýogsa	 yslam	
ýolunda)	 mäkäm	 ornaşandan	 soň	 hem,	
aýaklaryňyz	 taýar.	 (Şeýdip)	 Allanyň	
ýolundan	 gaýtaranlygyňyz	 sebäpli,	
(onuň)	ýaman	(jezasyny)	dadarsyňyz	we	
siziň	üçin	uly	azap	bardyr.	

95.	 Alla	 beren	 ähdiňizi	 sähelçe	 baha	
(dünýä	 malyna)	 satmaň!	 Eger	 bilseňiz	
elbetde,	 Allanyň	 huzuryndaky	 (sylag)	
siziň	üçin	has	haýyrlydyr.	

96.	 Siziň	 ýanyňyzdaky	 (dünýä)	
maly	 gutarar.	 Allanyň	 ýanyndaky	 zat	
(sogaplar)	 bakydyr.	 Takyk,	 sabyr	 eden	
kişileriň	eden	işleriniň	sylagyny	iň	gözel	
görnüşde	bereris.	

97.	 Erkek	 bolsun,	 ýa	 aýal,	 (her)	 kim	
iman	getirip,	ýagşy	işleri	etse,	takyk,	ony	
gözel	durmuşda	ýaşadarys.	Olaryň	eden	
işleriniň	 sylagyny	 iň	 gözel	 görnüşde	
bereris.	

98.	 Kuran	 okanyňda,	 kowlan	 şeýtanyň	
şerinden	Alla	sygyn!	

99.	Dogrusy,	onuň	(şeýtanyň)	iman	getiren	
hem-de	ýalňyz	Perwerdigärine	bil	baglan	
kişileriň	 üstünden	 (hökmürowanlyk	
etmäge)	güýji	ýokdur.	

100.	 Onuň	 hökmürowanlygy	 diňe	 ony	
dost	 tutanlara	 we	 Oňa	 (Alla)	 şärik	
goşanlara	(ýöreýändir).	

101.	Biz	bir	aýaty	(başga)	bir	aýat	bilen	
çalşyranymyzda,	(elbetde)	Alla	inderýän	
zadyny	 (aýatyny)	 örän	 gowy	 bilýär.	
(Kapyrlar:	 «Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 diňe	
bir	 toslap	 tapyjysyň»	 diýdiler.	 Ýok,	
olaryň	köpüsi	(hakykaty)	bilmeýärler.	

102.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Ony	
(Kurany)	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
Ruhul-Kudus	 (Jebraýyl)	 iman	 getiren	
kişileriň	 (imanyny)	 berkitmek,	
musulmanlara	 dogry	 ýoly	 görkezmek	
hem-de	 buşluk	 bolmagy	 üçin	 hak	 (ýol)	
bilen	inderdi».	
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103.	Elbetde,	Biz	olaryň:	«Ony	(Kurany)	
oňa	(Muhammede)	bir	adam	öwredýär»	
diýýän	 (sözlerini)	 anyk	bilýäris.	Olaryň	
oňa	 (Muhammede	 tälim	 berýär	 diýip)	
yşarat	edýän	kişisiniň	dili	ajam	(dilidir).	
Bu	(Kuran)	bolsa	aýdyň	arap	dilindedir.	

Düşündiriş:	 Alla	 şärik	 goşýanlar,	 adamlary	
şübhä	 düşürmek	 üçin,	 Kuranyň	 Muhammet	
aleýhissalama	 rumly	 bir	 nasrany	 tarapyndan	
öwredilendigini	 aýdanlarynda,	 ýokardaky	 aýat	
inýär.	

104.	Allanyň	aýatlaryna	iman	getirmeýän	
kişileri	 Alla	 dogry	 ýola	 gönükdirmez.	
Olar	üçin	yzaly	azap	bardyr.	

105.	 Ýalany	 diňe	 Allanyň	 aýatlaryna	
iman	getirmeýän	kişiler	toslap	tapýarlar.	

Ine,	olar	(baryp	ýatan)	ýalançydyrlar.	

106.	 Kim,	 Alla	 iman	 getirenden	 soň	
(ýene)	 kapyr	 bolsa,	 (Allanyň	 gazabyna	
duçar	 bolar).	 Ýöne	 kimiň	 kalby	 iman	
bilen	 doly	 bolup,	 (dili	 bilen	 Allany	
inkär	 etmeklige)	 mejbur	 edilse	 (kapyr	
bolmaz).	 Emma	 kim	 köňlüni	 kapyrlyga	
açsa,	olaryň	üstüne	Alladan	gazap	(iner).	
Olar	üçin	uly	azap	bardyr.	

107.	Munuň	sebäbi,	olaryň	ahyrete	derek	
dünýä	 ýaşaýşyny	 söýmekleridir	 (saýlap	
almaklarydyr).	 Elbetde,	 Alla	 kapyrlar	
kowumyny	dogry	ýola	gönükdirmez.	

108.	 Ine,	 olar	 Allanyň	 kalplaryny,	
gulaklaryny	 we	 gözlerini	 möhürlän	
kişileridir.	Ine,	olar	(hakyky)	gapyldyrlar.	

109.	 Takyk,	 olar	 ahyretde	 zyýan	
çekjekleriň	hut	özleridir.	

110.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Elbetde,	 soň	
seniň	 Perwerdigäriň	 (şonça)	 sütem	
edilenden	 soň	 (ýurdundan)	 göçen,	
(Allanyň	 ýolunda)	 söweşen	 we	 sabyr	
eden	kişiler	üçin	(medetkärdir).	Elbetde,	
seniň	 Perwerdigäriň	 ol	 (mähnetleri	
görenlerinden)	 soň	 (olar	 üçin)	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	
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111.	(Kyýamat)	güni	her	kim	öz	janynyň	
aladasy	 bilen	 geler	 we	 her	 kime	 eden	
amalyna	görä	(netijesi)	doly	berler.	Olara	
zulum	edilmez.	

112.	 Alla	 bir	 şäheri	 (Mekgäni)	 mysal	
getirdi.	 Ol	 asuda,	 eşretli	 şäherdi.	 Her	
tarapdan	 rysgaly	 bolelin	 gelip	 durardy.	
(Ýöne	şäher	ilaty)	Allanyň	nygmatlaryna	
näşükürlik	 etdiler.	 Alla,	 olaryň	 eden	
işleri	sebäpli,	ol	(şäheriň	halkyna)	açlyk	
we	howp	lybasyny	(belasyny)	datdyrdy.	
 
Düşündiriş:	 Mekgeli	 kapyrlar	 pygamberimiziň	
aýdanlaryny	 ýalan	 hasap	 edensoňlar,	
bolelinlikden,	 bereketden	 mahrum	 bolup,	 ýedi	
ýyllap	elhenç	gytçylyga	duçar	bolýarlar.	

113.	 Kasam	 bolsun!	 Olara	 (öz)	
aralaryndan	bir	pygamber	geldi.	Şolbada	
ony	 ýalançy	 hasapladylar.	 Olary	 zalym	
bolan	ýagdaýlarynda	azap	tutdy.	

114.	 Allanyň	 size	 rysgal	 edip	 beren	
halal,	päk	zatlaryndan	iýiň!	Eger	ýalňyz	
Oňa	(Alla)	gulluk	edýän	bolsaňyz,	onda	
Allanyň	 (size	 beren)	 nygmatyna	 şükür	
ediň!

115.	 (Alla)	 size	 läşi,	 (damak)	 gany,	
doňuz	 etini	 we	 Alladan	 gaýry	 üçin	
aýdylyp	 soýlan	 zatlary	 (mallary)	 haram	
etdi.	Indi	kim	(bu	zatlary	iýmäge)	mejbur	

bolsa,	 (başga)	 azar	 bermän	 we	 hetden	
aşman	 iýse	 günä	 bolmaz.	 Elbetde,	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

116.	 Allanyň	 şanyna	 ýalan	 toslamak	
maksady	bilen,	diliňize	gelen	ýalan	sözi	
sözläp:	 «Bu	 halaldyr,	 bu	 haramdyr»	
diýmäň!	 Çünki	 Allanyň	 şanyna	 ýalan	
toslaýanlar	halas	bolmazlar.	

117.	 (Olara	 bu	 dünýäde)	 sähelçe	 peýda	
bardyr.	(Ahyretde	bolsa)	olar	üçin	yzaly	
azap	bardyr.	

118.	(Eý,	Muhammet!)	Ýahudylara	owal	
saňa	 aýdan	 zatlarymyzy	 haram	 etdik.	
Biz	olara	zulum	etmedik.	Ýöne	olar	öz-
özlerine	zulum	edýärdiler.	
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119.	Soň,	şübhesiz,	seniň	Perwerdigäriň	
nadanlyk	 bilen	 ýaman	 iş	 edip,	 soň	
munuň	 yzyndan-da	 toba	 edenleri	 hem-
de	 (özlerini)	 düzedenleri	 (bagyşlar).	
Elbetde,	 seniň	 Perwerdigäriň	 şol	
(tobadan)	soň	(olar	üçin)	Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

120.	Elbetde,	Ybraýym	Alla	boýun	egen,	
(Allany	bir	bilip)	haka	ýönelen	ymmatdy	
(baştutandy).	 Ol	Alla	 şärik	 goşanlardan	
däldi.	

121.	 (Ybraýym)	 Onuň	 nygmatlaryna	
şükür	edijidi.	(Alla)	ony	(pygamberlige)	
saýlady	we	ony	dogry	ýola	gönükdirdi.	

122.	Biz	oňa	bu	dünýäde	ýagşylyk	berdik.	
Elbetde,	 ol	 ahyretde	 hem	 salyhlardan	
(söýen	bendelerimden)	bolar.	

123.	 Soň	 (eý,	 Muhammet!)	 Saňa:	
«(Allany	 bir	 bilip),	 haka	 ýönelip,	
Ybraýymyň	dinine	eýer!»	(diýip),	wahyý	
etdik.	(Çünki	ol)	Alla	şärik	goşanlardan	
däldi.	

124.	Şenbe	(gününi	dynç	güni	we	ybadat	
güni	hasaplamak,	ol	günde	aw	etmezlik),	
diňe	 ol	 (gün)	 hakda	 dawa	 eden	 kişilere	
(ýahudylara	 parz)	 edildi.	 Takyk,	 seniň	
Perwerdigäriň	 olaryň	 arasyndaky	 dawa	
edýän	 zatlary	 barada	 kyýamat	 güni	
hökman	höküm	berer.	

125.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 olary)	
Perwerdigäriň	ýoluna	hikmet	bilen,	gözel	
pent	 (nesihat)	bilen	çagyr.	Olar	bilen	 iň	
gözel	 tärde	 çekişme	 alyp	 bar!	 Takyk,	
seniň	 Perwerdigäriň	 (Özüniň)	 ýolundan	
azaşan	 kişini-de	 örän	 gowy	 bilýändir,	
dogry	 ýolda	 bolan	 kişini-de	 örän	 gowy	
bilýändir.	

126.	 Eger	 (kimleri)	 jezalandyrmakçy	
bolsaňyz,	size	berlen	jezanyň	barabaryna	
görä	 jeza	 beriň!	 Eger	 sabyr	 etseňiz,	
elbetde,	 ol	 sabyrly	 kişiler	 üçin	 has	
haýyrlydyr.	
Düşündiriş:	 Bu	 aýata	 şeýle	 düşündiriş	 berilýär:	
Pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalam	 Uhud	
söweşinde	kakasynyň	dogany	hezreti	Hemzäniň	
burnunyň	 we	 gulagynyň	 kesilenini,	 bagyr-
öýkeniniň	 çykarylanyny	 görende:	 «Alladan	
kasam	 edýärin,	 eger	 maňa	 ýeňiş	 nesip	 etse,	
seniň	 ýeriňe	 ýetmiş	 adamy	 şular	 ýaly	 ederin»	
diýip	 kasam	 edýär.	 Pygamberimiz,	 inen	 bu	
aýat	 sebäpli,	 eden	 ähti-peýmanynyň	 ýerine	
keffarat	tölegini	berýär.	Kasamyny	bozan	adam,	
keffaratyň	 jerimesi	 hökmünde	 on	 sany	 garyby	
(ajy)	 naharlamaly	 ýa-da	 bir	 guly	 azat	 etmeli.	
Eger	 bulara	 güýji	 ýetmese,	 üç	 gün	 yzly-yzyna	
agyz	beklemeli.	
 
127.	 (Eý,	Muhammet!)	 Sabyr	 et!	 Seniň	
sabryň	diňe	Allanyň	(ýardamy)	bilendir.	
Olar	 üçin	 gynanma!	 Olaryň	 hileleri	
sebäpli,	darykma!

128.	 Takyk,	 Alla	 takwa	 bolan	 we	
ýagşylyk	 edýän	 (dürs-dindar)	 kişiler	
bilen	biledir.	
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17-nji	süre:		«Isra»	(«Gijeki	seýr»)

«Isra»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	 111	
aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süräniň	ilkinji	aýatynda	«Gije	seýran	
etmek»	diýen	manyny	aňladýan	«Esra»	işliginiň	geçýändigi	
sebäpli,	bu	süre	şeýle	atlandyrylypdyr.	Süre	pygamberimiz	
Muhammet	aleýhissalamyň	mygraj	hadysasy	bilen	başlanýar.	
Soň	 bolsa	 ysraýyl	 ogullarynyň	 başdan	 geçirmeleri,	 ýeke-
täk	 Alla	 gulluk	 etmek,	 ene-ata	 ýagşylyk	 etmek,	 gysganç	
we	 isripçi	 bolmazlyk,	 eklenç	 gorkusy	 sebäpli	 çagalary	
öldürmezlik,	 zyna	 etmezlik,	 ýetimiň	 we	 başganyň	 hakyny	
iýmezlik,	 tekepbir	 bolmazlyk	 ýaly	 belent	 ahlak	 we	 edep-
terbiýe	esaslary	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Bir	 gije	 bendesini	 (Muhammedi)	 aýat-
mugjyzalaryndan	(käbirini)	görkezmek	üçin,	
(Mekgedäki)	Mesjidi-Haramdan	(Kudusdaky)	
töweregi	 mübärek	 bolan	 Aksa	 metjidine	
seýran	 etdiren	 (Alla)	 ähli	 kemçiliklerden	
päkdir.	Ol	(ähli	zady)	eşidýändir,	görýändir.	
Düşündiriş:	Bir	gije	pygamberimiz	Muhammet	aleýhissalam	
Allanyň	gudraty	bilen,	Mekgeden	Kudusdaky	Aksa	metjidine	
äkidilýär.	Ol	ýerden	hem	asmana	äkidilýär.	Muňa	«Mygraj	
hadysasy»	 diýilýär.	 Ol	 bu	 syýahatynda	 Allanyň	 ençeme	
gudratyny	 görýär.	 Pygamberler	 we	 perişdeler	 bilen	 hemra	
bolýar.	 Dowzahy	 we	 jenneti	 görýär.	 «Sidratul-muntehä»	
diýilýän	 älemiň	 iň	 çetki	 nokadyna	 çenli	 baryp	 ýetýär.	 Bu	
syýahatda	bäş	wagt	namaz	parz	edilýär.	«Bakara»	süresiniň	
soňky	iki	aýaty	inderilýär.	

2.	(Biz)	Musa	kitap	(Töwrat)	berdik	we	ony	
ysraýyl	 ogullaryna:	 «Menden	 (Alladan)	
başgasyny	hossar	tutmaň!»	(diýip,	olara)	ýol	
görkeziji	edip	iberdik.	

3.	 (Eý),	 Nuh	 bilen	 bile	 (gämide)	 ýüzen	
kişilerimiziň	zürýatlary!	Takyk,	ol	(Nuh)	köp	
şükür	edýän	bendedi.	

4.	Biz	kitapda	(Töwratda)	ysraýyl	ogullaryna:	
«Takyk,	siz	ýeriň	ýüzünde	iki	gezek	bozgaklyk	
edersiňiz	 we	 hökman	 ulumsylyk	 edip	 aşa	
tekepbirlenersiňiz»	diýip	höküm	etdik.	

5.	 Ol	 ikisiniň	 owalkysynyň	 wagty	 gelende,	
Biz	siziň	üstüňize	örän	güýçli	bendelerimizi	
iberdik.	 Olar	 (sizi	 jezalandyrmak	 üçin)	
öýleriňiziň	 aralaryna	 girip	 aňtadylar.	 Bu	
ýerine	ýetirilmeli	wadady.	
Düşündiriş:	 Ysraýyl	 ogullary	 azyp,	 halaly	 haram	 diýip,	
Zekeriýýa	 pygamberi	 öldürip,	 nähak	 gan	 dökenlerinde,	
Allatagala	 olaryň	 üstüne	 Babyl	 hökümdary	 Buhtunnasry	
(käbir	 rowaýatlarda	 Jaluty)	 musallat	 edýär.	 Olar	 ysraýyl	
ogullarynyň	70	müňüsini	ýesir	alýarlar	ýa-da	öldürýärler.	Bu	
ysraýyl	ogullarynyň	birinji	bozgakçylygydyr.	

6.	 Soň,	 gaýtadan	 Biz	 size	 olara	 (Babyl	

hökümdaryna)	 garşy	 ýene-de	 üstünlik	
berdik	 we	 size	 mal-mülk,	 ogullar	 bilen	
medet	berip,	san-sajagyňyzy	artdyrdyk.	

7.	 Eger	 ýagşylyk	 etseňiz,	 özüňiz	 üçin	
ýagşylyk	etdigiňiz	bolar	we	eger	ýamanlyk	
etseňiz,	 ýene	 özüňiz	 üçin	 (ýamanlyk	
etdigiňiz	 bolar.	 Eý,	 ysraýyl	 ogulary!)	
Beýleki	 (ikinji	 azgynçylygyňyzyň)	
wadasy	 (wagty)	 gelende,	 ýüzüňizi	 gara	
etmekleri,	 öňki	 gezek	 girişleri	 ýaly	
(Kudusdaky)	 Metjide	 (weýrançylyk	
etmek	 maksady	 bilen)	 girmekleri	 we	
eýelän	 zatlaryny	 haraplap	 ýok	 etmekleri	
üçin	 (duşmanlaryňyzy	 täzeden	 size	
musallat	etdik).	
Düşündiriş:	 Tefsir	 kitaplarynda	 ysraýyl	
ogullarynyň	başyna	ikinji	gezek	gelen	musybatyň	
sebäpi	hökmünde,	olaryň	azgynçylyk	edip,	Ýahýa	
pygamberi	 öldürmekleri	 we	 Ysa	 pygamberi	
öldürmek	 islemekleri	 ýaly	 sebäpler	 agzalyp	
geçilýär.	
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8.	Belki,	Perwerdigäriňiz	size	merhemet	
eder.	 Eger	 (azgynçylygyňyza)	
dolansaňyz,	Biz	hem	(sizi	heläk	etmäge)	
dolanarys.	 Biz	 dowzahy	 kapyrlar	 üçin	
gurşap	alyjy	(zyndan)	edip	goýduk.	

9.	 Elbetde,	 bu	 Kuran	 (ynsanlary)	 iň	
dogry	ýola	gönükdirýär	we	ýagşy	 işleri	
edýän	 möminlere,	 takyk,	 uly	 sylagyň	
bardygyny	buşlaýar.	

10.	 Takyk,	 ahyrete	 iman	 getirmeýän	
kişiler	 üçin	 bolsa	 ejirli	 azaby	 taýýarlap	
goýduk.	

11.	 Ynsan	 (Alladan)	 ýagşylyk	 sorap	
dileg	edişi	ýaly,	(başyna	kynçylyk	gelen	
mahaly)	ýamanlyk	diläp	hem	dileg	eder.	

Ynsan	örän	gyssanmaçdyr.	
Düşündiriş:	Bu	aýatda	ynsanyň	kä	halatda	başyna	
düşen	kynçylyklary	sabyrlylyk	we	zähmet	bilen	
ýeňip	geçmek	ýerine	öz	ölümini	dilemek,	gargyş	
etmek,	 haram	 ýa-da	 halallygyna	 garamazdan,	
mal-mülk	edinmek	ýaly	ýalňyş	ýollar	bilen	Alla	
doga-dileg	edýän	halatlarynyň	hem	bolýandygy	
aýdylýar.	

12.	Biz	gijäni	we	gündizi	(gudratymyzy	
görkezýän)	 iki	 alamat	 edip	 goýduk.	
Gijäniň	alamatyny	(Aýy	dynç	almagyňyz	
üçin)	öçürdik,	gündiziň	alamatyny	(Güni	
rysgalyňyzy)	 Perwerdigäriňiziň	 pazly-
kereminden	 islemegiňiz	 üçin,	 ýyllaryň	
sanyny	 we	 (aý-günüň)	 hasabyny	
bilmegiňiz	 üçin	 aýdyňlyk	 edip	 goýduk.	
(Şeýdip)	 ähli	 zady	 açykdan-açyk	 beýan	
etdik.	

13.	 Biz	 her	 ynsanyň	 guşuny	 (amalyny)	
öz	 boýnuna	 bagladyk.	 Kyýamat	 güni	
onuň	 üçin	 (eden	 işleri	 öňünde)	 açylyp	
goýuljak	bir	kitap	çykararys.	

14.	 (Oňa):	 «Kitabyňy	 oka!	 Bu	 gün	
hasaba	çekiji	hökmünde	özüň	özüň	üçin	
ýeterlikdir!»	(diýler).	

15.	Kim	dogry	ýola	düşse,	diňe	özi	üçin	
düşýär.	Kim	(dogry	ýoldan)	azaşsa,	diňe	
öz	 zyýanyna	 azaşýar.	 Hiç	 bir	 günäkär	
özgäniň	 günäsini	 götermez.	 Biz,	 tä	
pygamber	iberýänçäk,	(hiç	bir	kowuma)	
azap	bermedik.	

16.	 Biz	 bir	 şäheri	 (ýurdy)	 heläk	 etmek	
islänimizde,	 ol	 (şäheriň,	 ýurduň)	 ynjyk	
baştutanlaryna	(dogry	ýola	gelmegi)	emir	
ederis.	 (Ýöne)	 olar	 ol	 ýerde	 bozgaklyk	
ederler.	 Şeýdip,	 ol	 (ýurduň)	 üstüne	 söz	
(azap)	wajyp	bolar.	Biz	hem	ol	 (ýurdy)	
ýumrup,	weýran	ederis.	

17.	 Biz	 Nuhdan	 soňky	 nesillerden	
hem	 ençesini	 heläk	 etdik.	 Seniň	
Perwerdigäriň	bendeleriniň	günälerinden	
doly	habardardyr,	görüp	durandyr.	
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18.	Kim	bu	çalt	geçýän	(dünýäni)	islese,	
ol	 ýerde	 oňa	 (islän	 kişimize),	 islän	
zadymyzy	 eglemän	 bereris.	 Soň	 oňa	
dowzahy	taýýarlarys.	Ol	dowzaha	ryswa	
edilen,	kowlan	halda	girer.	

19.	 Kim	 ahyreti	 islese,	 mömin	 bolup,	
onuň	 üçin	 mynasyp	 zähmet	 çekse,	
ine,	 olaryň	 zähmeti	 şükranalyk	 bilen	
gaýtarylar.	

20.	 Her	 birine,	 olara-da	 (dünýäni	
isleýänlere-de),	 bulara-da	 (ahyreti	
isleýänlere-de)	 seniň	 Perwerdigäriň	
nygmatyndan	 (bereris).	 Seniň	
Perwerdigäriň	 nygmaty	 (hiç	 kime)	
gadagan	edilen	däldir.	

21.	 Biziň	 nädip,	 (bu	 dünýäde)	 olaryň	
ençesini	ençesinden	üstün	edendigimize	
bir	seret!	Elbetde,	ahyret	(bu	dünýäden)	
dereje	taýdan	hem	has	beýikdir,	üstünlik	
taýdan	hem	has	beýikdir.	

22.	Allanyň	ýany	bilen	başga	bir	hudaý	
tutunma!	 (Şeýle	 etseň)	 ryswa	 edilen	
we	 ýardamsyz	 ýalňyz	 taşlanan	 halda	
galarsyň.	

23.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 ýalňyz	 Özüne	
ybadat	 etmegiňizi	 we	 ene-ataňyza	
ýagşylyk	 etmegiňizi	 emir	 etdi.	 Ol	
ikisinden	(ene-atadan)	biri	ýa-da	her	ikisi	
seniň	 ýanyňda	 garrylyga	 ýetse,	 olara	
«uf»	 hem	 diýme,	 olara	 azgyrylma!	 Ol	
ikisine	hoş	(mylaýym)	söz	aýt!

24.	 Ol	 ikisine	 mähribanlyk	 bilen	

pespällik	 ganatyňy	 ýaý	 we	 aýt:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Meni	 çaga	 wagtym	
(rehimdarlyk	bilen)	terbiýeläp	ösdürişleri	
ýaly,	olara-da	merhemet	et!».	

25.	Perwerdigäriňiz	siziň	kalplaryňyzdaky	
zatlary	 örän	 gowy	 bilýändir.	 Eger	 siz	
ýagşy	kişiler	bolsaňyz,	elbetde,	Ol	 toba	
eden	(ýagşy)	kişileri	Bagyşlaýjydyr.	

26.	Garyndaşlara,	garyplara	we	ýolagça	
hakyny	ber!	Isripçilik	edip	sowurma!	

27.	 Takyk,	 sowurýan	 isripkärler	
şeýtanlaryň	 doganlarydyrlar.	 Şeýtan	
bolsa	 Perwerdigärine	 örän	 näşükür	
bolupdy.	
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28.	 Eger	 (eliňde	 berere	 zadyň	
bolmanlygy	 üçin)	 Perwerdigäriňden	
(gelmegine)	umydygärlik	bilen	garaşýan	
rahmetiň	 (bereketiň)	 sebäpli,	 olardan	
(garyplardan)	ýüz	öwürýän	bolsaň,	onda	
olara	 (bolmanda)	 mylaýym	 (göwün	
alyjy)	söz	bir	aýt!	

Düşündiriş:	Bilal,	Suheýb,	Salym,	Mahja	we	Habbap	
ýaly	 garyp	 sahabalar	 pygamberimiz	 Muhamet	
aleýhissalamyň	 ýardamy	 bilen	 güzeranlaryny	
aýlardylar.	Pygamberimiz	olara	bermäge	zat	tapmadyk	
ýagdaýynda,	olardan	uýalyp,	aýdara	söz	tapman	ýüzüni	
sowardy.	Ýöne	Alladan	olara	rysgal,	ýardam	bermegini	
isläp	dileg	ederdi.	Ine,	bu	aýatda	pygamberimiziň	olara	
bermäge	zady	bolmadyk	ýagdaýynda,	olara	ýagşy	söz	
aýdyp,	göwünlik	bermegi	ündelýär.	

29.	 Eliňi	 boýnuňa	 baglama	 (gysganç	
bolma!	Isripçil	bolup)	eliňi	bütinleý	açyp	
hem	goýberme!	(Şeýle	etseň)	ýazgarylan	
we	biçäre	galan	halda	bolarsyň.	

30.	 Şübhesiz,	 seniň	 Perwerdigäriň	 rysgaly	
islän	 kişisine	 giňden	 ýaýar	 we	 (islän	
kişisine)	 dar	 eder.	 Takyk,	 Ol	 bendelerinden	
habardardyr,	(olary)	görüp	durandyr.	

31.	 Garyplyk	 gorkusy	 bilen	 çagalaryňyzy	
öldürmäň!	 Olara-da,	 size-de	 rysgaly	 Biz	
berýäris.	 Takyk,	 olary	 öldürmek	 örän	 uly	
günädir.	

32.	 Zyna	 golaýlaşmaň,	 çünki	 ol	 aňrybaş	
bihaýalykdyr,	 bozuklykdyr,	 örän	 ýaman	
ýoldur.	

33.	 Hak-hukugyňyz	 bolmasa,	 (nähak	 ýere)	
Allanyň	haram	(gadagan)	eden	janyny	almaň!	
Kim	 nähak	 ýere	 öldürilse,	 onuň	 (öldürilen	
adamyň)	 hossaryna	 (ar	 almaga)	 hukuk	
berendiris.	 (Öldürileniň	 hossary	 ganhory)	
öldürmekde	 hetden	 aşmasyn.	 Çünki	 oňa	
(kasas	etmäge	hukuk	berlip)	ýardam	berlendir.	

34.	 Ýetimiň	 mal-mülkine,	 tä	 ol	 kämillik	
ýaşyna	 ýetýänçä,	 diňe	 iň	 gowy	 tärde	
golaýlaşyň!	 (Onuň	 emlägini	 gereksiz	 ýere	
sarp	etmäň,	gowy	gözegçilikde	saklaň).	Ähde	
wepaly	boluň!	Çünki	ähti-peýmanda	(berlen	
sözde)	jogapkärçilik	bardyr.	

35.	 Ölçäniňizde	 (kemeltmän)	 doly	 ölçäň!	
Dogry	çekýän	terezi	bilen	çekiň!	Ine,	bu	has	
haýyrlydyr	we	iň	gözel	çözgütdir.	

36.	 (Anyk)	bilmeýän	zadyňa	eýerme.	Çünki	
gulak,	 göz	 we	 kalp	 (bularyň	 ählisi)	 ondan	
(anyklaman	eýeren	zadyndan)	jogapkärçilige	
çekiler.	

37.	Ýer	ýüzünde	men-menlik	edip	(gomparyp)	
ýöreme.	Çünki	sen	hiç	haçan	ýeri	hem	ýaryp	
bilmersiň	 we	 uzalyp	 daglara	 hem	 ýetip	
bilmersiň.	

38.	Bu	(aýdylyp	geçilen	ýaman)	zatlaryň	ählisi	
seniň	 Perwerdigäriň	 ýanynda	 halanmaýan	
zatlardyr.	
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39.	 Ine,	 bular	 Perwerdigäriň	 (Öz)	
hikmetinden	saňa	wahyý	eden	zatlarynyň	
(käbirleridir).	Allanyň	ýany	bilen	başga	
bir	 hudaý	 tutunma.	 (Şeýle	 etseň),	
ýazgarylan	 we	 (Allanyň	 rahmetinden)	
kowlan	halda	dowzaha	oklanarsyň.	

40.	 (Eý,	 Alla	 şärik	 goşanlar),	
Perwerdigäriňiz	 size	 ogullary	 saýlap	
berip,	 (Özüne)	 perişdelerden	 gyzlar	
edindimi?	Takyk,	siz	örän	agyr	hem	günä	
söz	sözleýärsiňiz.	

41.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 bu	 Kuranda	
(adamlaryň)	 pent	 almaklary	 üçin	
(aýatlary	 dürli	 görnüşlerde)	 beýan	
etdik.	 (Ýöne	 bu	 pent-nesihatlar)	 olaryň	
(kejirligi	 sebäpli)	 diňe	 (hakykatdan)	
daşlaşmaklaryny	artdyrýar.	

42.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Eger	olaryň	
aýdyşlary	ýaly,	Ol	(Alla)	bilen	bile	(başga)	
hudaýlar	hem	bar	bolsady,	onda	(olaryň	
her	 biri)	 Arşyň	 eýesine	 (golaýlaşmak	
ýa-da	Ondan	üstün	çykmak	üçin)	bir	ýol	
(çäre)	gözlärdi.	

43.	 Olaryň	 aýdýan	 zatlaryndan	
örän	 ýokary,	 beýik	 bolan	 (Alla)	 ähli	
kemçiliklerden	daşdyr	we	päkdir.	

44.	 Ýedi	 gat	 asman,	 ýer	 we	 bularda	
bar	 bolan	 zatlar	 Ony	 tesbih	 edýärler.	
Oňa	 hamdy-sena	 bilen	 zikir	 aýtmaýan	
hiç	 bir	 zat	 ýokdur.	 Ýöne	 siz	 olaryň	
hamdy-senasyny	 bilmersiňiz.	 Takyjk,	
Ol	 Halymdyr	 (howlugýan	 däldir),	
Bagyşlaýjydyr.	

45.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 Kuran	
okanyňda,	 seniň	 bilen	 ahyrete	 iman	
getirmeýän	kişileriň	arasyna	görünmeýän	
(gizlin)	bir	perde	çekýäris.	

46.	Biz	 olaryň	 (Kurana)	 düşümezlikleri	
üçin	 kalplarynyň	 üstünde	 perde,	
gulaklarynda	 agyrlyk	 (kerlik)	 döretdik.	

Sen	 Kuranda	 Perwerdigäriň	 ýeke-
täkligini	 ýat	 edeniňde,	 olar	 yzlaryna	
öwrülip,	gaçyp	giderler.	

47.	Biz	olaryň	saňa	gulak	asýan	wagtynda	
näme	 sebäpden	 gulak	 asýandyklaryny	
we	özara	pyşyrdaşyp,	(ol)	zalym	kişileriň	
(möminlere):	 «Siz	 jadylanan	 adamdan	
başgasyna	 eýermeýärsiňiz»	diýýänlerini	
örän	ýagşy	bilýäris.	

48.	 (Gör),	 olar	 seni	 (palça,	 şahyra,	
jadylanan	adama	deňäp)	nähili	mysallar	
getirdiler.	 Şeýdip,	 (olar	 hak	 ýoldan)	
azaşdylar.	 Indi	 (olar	 dogry)	 ýoly	 tapyp	
başarmazlar.	

49.	Olar:	«Biz	 (ölüp)	süňk	we	owranyp	
toprak	 bolanymyzdan	 soň,	 täzeden	
direldilerismi?»	diýdiler.	
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50.	 (Eý,	Muhammet!)	Aýt:	 «Daş	 boluň	
ýa	demir	boluň!

51.	 Ýa-da	 göwnüňizde	 örän	 kyn	
bolan	 başga	 (siziň	 düşünjäňize	 görä	
ýaradylmasy	 mümkin	 bolmaýan)	
zatlardan	 bir	 ýaradylan	 zat	 (boluň),	
barybir,	 Alla	 sizi	 direlder.	 Ýene	 olar:	
«Ölenimizden	 soň)	 bizi	 kim	 gaýtaryp	
getirer?»	 diýerler.	 (Eý,	 Muhammet!)	
Aýt:	«Sizi	owal	bir	gezek	ýaradan	(Alla	
gaýtaryp	 getirer).	 Olar	 saňa	 kellelerini	
ýaýkap:	 «Ol	 haçan	 (bolar)?»	 diýerler.	
Aýt:	«Belki-de,	ýakynda	bolar».	

52.	(Alla)	ol	gün	sizi	(direldip)	çagyrar.	
Siz	şolbada	Oňa	hamdy-sena	bilen	jogap	
berersiňiz	 we	 (dünýäde)	 örän	 az	 wagt	

galandyrys	öýdersiňiz.	

53.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Bendelerime	
aýt,	 olar	 iň	 ýagşy	 (sözi)	 sözlesinler!	
Çünki	 şeýtan	 olaryň	 arasyna	 tow	 salar	
(agyzlaryny	 alartmak	 islär).	 Takyk,	
şeýtan	adamlar	üçin	aç-açan	duşmandyr.	

54.	 (Eý,	 adamlar),	 Perwerdigäriňiz	 sizi	
has	 gowy	 bilýär	 (tanaýar).	 Islese,	 size	
merhemet	eder,	islese-de,	size	azap	berer.	
(Eý,	Muhammet!)	Biz	seni	olaryň	üstüne	
wekil	(jogapkär)	edip	ibermedik.	

55.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 asmanlarda	
we	 ýerde	 bar	 bolan	 kişileri	 has	 gowy	
bilýär	 (we	 olardan	 islänini	 pygamber	
edip	 saýlaýar).	 Kasam	 bolsun!	 Biz	
pygamberleriň	 käbirlerini	 käbirlerinden	
üstün	etdik.	Dawuda	Zebury	berdik.	

56.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Ondan	başga	
(hudaý	 hökmünde)	 öňe	 sürýänleriňizi	
hem	çagyryň!	(Olaryň)	sizden	bir	zyýany	
dep	etmäge	we	(başga	tarapa)	sowmaga	
güýçleri	ýetmez.	

57.	 Olaryň	 ýalbarýan	 (we	 kömege	
çagyrýan	perişde,	jyn,	Uzeýr,	Merýem	we	
Isa	pygamber	ýaly)	kişileriniň	özleriniň	
Perwerdigärine	 has	 golaý	 bolmak	 üçin	
araçy	 (ýol)	 gözlärler.	 Onuň	 rahmetini	
umyt	 ederler	 we	 Onuň	 azabyndan	
gorkarlar.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	
azaby	gorkunçdyr.	

58.	 Kyýamat	 gününden	 öň	 Biziň	 heläk	
etmejek	 ýa-da	 örän	 agyr	 azap	 bilen	
jezalandyrmajak	 hiç	 bir	 şäherimiz	
(ýurdumyz)	ýokdur.	Bu	kitapda	(Lowhy-
mahfuzda)	ýazylandyr.	
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59.	 (Eý,	 Muhammet!	 Alla	 şärik	
goşanlaryň	 senden	 isleýän)	 aýatlaryny	
(mugjyzalaryny)	 ibermekden	 Bizi	 diňe	
owalkylaryň	olary	ýalan	hasaplamaklary	
saklady.	 Biz	 semud	 (kowumyna)	 äşgär	
(mugjyza)	 bolan	 düýäni	 berdik.	 Olar	
ony	 (öldürmek)	 bilen	 (özlerine)	 zulum	
etdiler.	Biz	mugjyzalary	diňe	gorkuzmak	
(duýdurmak)	üçin	iberýäris.	

60.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Bir	 wagt	 saňa:	
«Seniň	 Perwerdigäriň	 adamlary	 gabap	
goýandyr»	diýipdik.	Biziň	saňa	görkezen	
düýşümizi	 we	 Kuranda	 näletlenen	
(zakgun)	 agajyny	 adamlara	 (imana	
gelmekleri	 üçin)	 synag	 edip	 goýduk.	
Biz	 olary	 (dürli	 mugjyzalar	 bilen)	
gorkuzýarys.	 (Ýöne	bu)	olaryň	diňe	uly	
azgynçylyklaryny	(has-da)	artdyrýar.	

61.	 Bir	 wagt	 Biz	 perişdelere:	 «Adama	
sežde	 ediň!»	 diýenimizde,	 olar	 sežde	
etdiler,	 diňe	 Iblis	 (sežde	 etmedi.	 Iblis):	
«Palçykdan	 ýaradan	 kişiňe	 sežde	
edeýinmi?!»	diýdi.	

62.	 (Iblis):	 «Şu	 menden	 üstün	 eden	
kişiňi	gördüňmi?	(Onuň	menden	nämesi	
artyk?).	 Takyk,	 eger	 meni	 kyýamat	
gününe	 çenli	 (diri)	 galdyrsaň,	 şübhesiz,	
onuň	 zürýadyny	 gol	 astyma	 alaryn	
(azdyraryn).	 (Olardan)	 diňe	 az	 sanlysy	
(Saňa	gulluk	ederler)»	diýdi.	

63.	 (Alla):	«Git,	güm	bol!	Olardan	kim	
saňa	 tabyn	 bolsa,	 takyk,	 ýeterlik	 azap	
hökmünde	dowzah	siziň	jezaňyz	bolar.	

64.	Olardan	güýjüň	ýetenini	 sesiň	bilen	
azdyryber!	Olaryň	üstüne	atly	we	pyýada	
(goşunyň)	bilen	galmagallap	çoz!	Olaryň	
mal-mülklerine,	 çaga-çugalaryna	 şärik	
bol!	 Olara	 (ýalan)	 wada	 ber!	 Şeýtan	
olara	ýalandan	başga	zady	wada	bermez»	
diýdi.	

65.	 Elbetde,	 sen	 Meniň	 (yhlasly)	
bendelerimiň	 üstünden	 hökmürowanlyk	
edip	bilmersiň.	Wekil	(goragçy)	bolmakda	
seniň	Perwerdigäriň	ýeterlikdir.	

66.	(Eý,	adamlar),	siziň	Perwerdigäriňiz	
Ol	 (Alla)	 Özüniň)	 pazly-kereminden	
(rysgalyňyzy)	 gözläň	 diýip,	 deňizde	
siziň	 üçin	 gämini	 ýüzdürýär.	Takyk,	Ol	
size	Rehim-şepagatlydyr.	
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67.	 Size	 deňizde	 kynçylyk	 (apat)	
ýoluganda,	 siziň	 dileg	 edip	
çagyrýanlaryňyz	 ýitirim	 bolar.	 Diňe	
Onuň	 Özi	 (galar).	 Ýöne	 sizi	 gury	 ýere	
(çykaryp)	halas	edenimizde,	(Alla	boýun	
bolmakdan)	 ýüz	 öwrersiňiz.	 (Elbetde),	
ynsan	näşükürdir.	

68.	 (Allanyň)	 sizi	 gury	 ýerde	 ýer	 bilen	
ýegsan	 etmejegine	 ýa-da	 üstüňize	 daş	
sowurýan	 harasat	 ibermejegine	 siziň	
ynamyňyz	barmy?	(Ondan)	soň	özüňüze	
goragçy	hem	tapmarsyňyz.	

69.	Ýa-da	sizi	ýene	gaýtadan	oňa	(deňze)	
gaýtaryp,	 üstüňize	 apy-tupan	 iberip,	
(näşükür	bolup)	inkär	etmegiňiz	sebäpli,	
hem	 sizi	 gark	 etmejegine	 ynamyňyz	

barmy?	 (Ondan)	 soň	 özüňiz	 üçin	 Bize	
garşy	kömekçi	hem	tapmarsyňyz.	

70.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 adam	 ogluny	
(neslini)	 ýerde	 we	 deňizde	 (ulaglar	
arkaly)	 alyp	 gitdik.	 Olara	 päk	 (gözel)	
zatlardan	 rysgal	 berdik.	 Olary	 ýaradan	
zatlarymyzyň	 köpüsinden	 mertebeläp	
üstün	etdik.	

71.	 (Kyýamat)	 güni	 (toparlara	 bölünen)	
ynsanlaryň	 her	 birini	 öz	 ymamy	
(baştutany)	bilen	çagyrarys.	Kimiň	kitaby	
sagyndan	 berilse,	 ine,	 olar	 kitaplaryny	
(şatlyk	 bilen)	 okarlar.	 (Ol	 gün)	 olara	
jinnek	ýaly	hem	zulum	edilmez.	

72.	 Kim	 şu	 dünýäde	 (gapyl	 bolup)	 kör	
bolsa,	ol	ahyretde	hem	kör	bolar	we	(ol	
körüň	 ahyretdäki)	 ýoly	 has-da	 güzaply	
bolar.	

73.	(Eý,	Muhammet!	Alla	şärik	goşanlar)	
Biziň	 saňa	 wahyý	 eden	 zatlarymyzdan	
seni	 (daşlaşdyryp),	 Bize	 garşy	 başga	
zady	toslap	tapmagyň	üçin,	tas	seni	pitnä-
aldawa	 düşüripdiler,	 aldapdylar.	 Ine,	
şonda	seni	(olar	özlerine)	dost	edinerler.	

74.	 Eger	Biz	 seni	 pugtalap	 saklamadyk	
bolsak,	 takyk,	 sen	 olara,	 az-kem	 hem	
bolsa,	maýyl	boljakdyň.	

75.	 Şeýle	 bolanda,	 takyk,	 Biz	 saňa	
ýaşaýşyň	 (külpetini)	 goşalap,	 ölümiň	
(awusyny-da)	 goşalap	 datdyrardyk.	
Soň	Bize	garşy	saňa	ýardam	berjek	(hiç	
kişini)	hem	tapyp	bilmezdiň.	

Düşündiriş:	 Alla	 şärik	 goşanlar	 yslam	 dinini	
kabul	 etmek	 üçin	 pygamberimizden	 özleriniň	
käbir	 şertlerini	 kabul	 etmegini	 talap	 edipdirler.	
Şonda	Allatagala	pygamberi	ägä	edip,	ýokardaky	
aýatlary	inderipdir.	
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76.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olar	 seni	 ol	
ýerden	(ýurduňdan)	çykarmak	üçin	saňa	
ezýet	 beripdiler.	 Şeýle	 bolanda,	 (olaryň	
özleri	 hem)	 senden	 soň	 diňe	 az	 (wagt)	
ýaşadylar.	

77.	 (Pygamberini	 ýurdundan	 çykaran	
kowumyň	heläk	edilmegi)	Biziň	senden	
öňki	iberen	pygamberlerimizden	(galan)	
kanundyr.	Sen	Biziň	(bu)	kanunymyzda	
üýtgeşiklik	tapmarsyň.	

78.	 Gün	 (günortandan)	 agandan,	 tä	
gijäniň	garaňkylygyna	çenli	(öýle,	ikindi	
agşam,	ýassy)	namazy	doly	berjaý	et	we	
ertir	(namazyny)	oka!	Çünki	ertir	(bilen	
okalýan	namaz)	şaýatlydyr.	

Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 kesgitli	 wagtlarda	
okalýan	 bäş	 wagt	 namaza	 hem-de	 gündizki	
işlere	 gözegçilik	 edýän	 perişdeler	 bilen	 gijeki	
işlere	gözegçilik	edýän	perişdeleriň	nobatlaryny	
çalşanlarynda	 ertir	 namazyny	 okaýan	 adamlara	
şaýat	bolýandyklaryna	yşarat	edilýär.	

79.	(Eý,	Muhammet!)	Gije	oýanyp,	saňa	
mahsus	bolan	nepil	(tehejjut)	namazyny	
oka!	 Şonda	 Perwerdigäriň	 seni	
«Makamy-mahmuda	 (öwgä	 mynasyp	
bolan	derejä)»	ýetirer.	

80.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen):	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Meni	 girjek	 ýerime	
dogrulyk	(salamatlyk)	bilen	giriz.	Çykjak	
ýerimden	 hem	 dogrulyk	 bilen	 çykar.	
Maňa	Öz	huzuryňdan	kömekçi	güýç	ber!	

81.	Hak	 geldi,	 batyl	 (zatlar)	 ýok	 boldy.	
Takyk,	batyl	ýok	bolujydyr»	diýip	aýt.	

82.	 Biz	 Kurandan	 möminler	 üçin	 şypa	
hem-de	 rahmet	 bolan	 zatlary	 (aýatlary)	
inderýäris.	(Ýöne	bu	aýatlar)	zalymlaryň	
(inkär	 etmekleri	 sebäpli)	 diňe	 zyýan	
çekmegini	artdyrar.	

	83.	Biz	ynsana	nygmat	berenimizde,	(ol	

Bizden)	 ýüzüni	 sowar	 we	 (ters)	 tarapa	
öwrülip	 daşlaşar.	 Oňa	 ýamanlyk	 ýetse,	
umydyny	ýitirer.	

84.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Her	kim	öz	
gurluşyna	 (hüý-häsiýetine)	 görä	 amal	
eder.	 Siziň	 Perwerdigäriňiz	 kimiň	 has	
dogry	ýoldadygyny	iň	gowy	bilýändir».	
85.	 Senden	 ruh	 hakda	 soraýarlar.	 Aýt:	
«Ruh	 Perwerdigärimiň	 emrindendir	
(bilýän	işlerindendir).	Size	ylymdan	diňe	
az	(paý)	berildi».	

86.	 Eger	 islesedik,	 saňa	 wahyý	 edýän	
zadymyzy	 (senden)	 keserdik.	 Soň	 Bize	
garşy	 özüň	 üçin	 bir	 (ýardam	 berjek)	
wekil	(hossar)	tapmarsyň.	
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87.	(Eger	wahyý	kesilmeýän	bolsa,	onda	
bu)	 diňe	 Perwerdigäriňden	 (gelýän)	
rahmet	 (saýasyndadyr).	 Takyk,	 Onuň	
saňa	bolan	pazly-keremi	örän	uludyr.	

88.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger	
ynsanlar	we	jynlar	bu	Kuranyň	meňzeşini	
getirmek	 üçin	 jemlenseler	 hem,	
meňzeşini	 getirip	 bilmezler.	 Hatda	 olar	
(bileleşip)	biri-birlerine	ýardam	berseler	
hem	(muny	başaryp	bilmezler).	

89.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 bu	 Kuranda	
adamlara	her	dürli	mysaly	öwran-öwran	
beýan	etdik.	Şonda-da	ynsanlaryň	köpüsi	
(hakdan)	ýüz	öwrüp,	diňe	kapyrlyga	(baş	
goşýar).	

90,	 91.	 Olar	 (Muhammede):	 «Biz	 hiç	
haçan	 saňa,	 tä	 ýerden	 çeşme	 çüwdürip	
çykarýançaň,	 ýa-da	 seniň	 hurmadan	
we	 üzümden	 bir	 bakjaň	 bolup,	
olaryň	 arasyndan	 çeşmeler	 joşduryp	
akdyrýançaň	iman	getirmeris.	

92.	 Ýa	 seniň	 öňe	 sürüp	 aýdyşyň	 ýaly	
biziň	 üstümize	 asmandan	 (heläk	 ediji)	
parçalar	 düşür!	 Ýa	 (pygamberligiňi	
subut	etmek	üçin)	Allany	we	perişdeleri	
ýüzbe-ýüz	et!

93.	Ýa	seniň	altyndan	bir	öýüň	bolsun,	ýa-
da	asmana	çyk.	Hatda	biziň	okamagymyz	
üçin	bize	kitap	indermeseň,	seniň	asmana	
göterilmegiňe-de	hiç	haçan	ynanmarys»	
diýdiler.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Meniň	
Perwerdigärim	 ähli	 kemçiliklerden	
päkdir.	 (Bular	meniň	 işim	 däl).	 Eýsem,	
men	diňe	ilçi	(pygamber)	edip	(iberilen)	
adam	dälmi?!

94.	 Adamlara	 dogry	 ýoly	 görkeziji	
(pygamber)	 gelende,	 olaryň	 iman	
getirmegine:	 «Alla	 pygamber	 edip	
(perişdäni	 däl-de)	 adamy	 iberdimi?»	
diýen	 sözlerinden	 başga	 zat	 päsgel	
bolmady.	

95.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Eger	 ýer	
ýüzünde	perişdeler	(adamlar	ýaly)	rahat	
ýerleşip,	gezip	ýören	bolsalardy,	elbetde,	
olara	 asmandan	 bir	 perişdäni	 pygamber	
edip	ibererdik».	

96.	 Aýt:	 «Meniň	 bilen	 siziň	 araňyzda	
(meniň	 pygamberdigime)	 şaýat	 bolmak	
dogrusynda	 Alla	 ýeterlikdir.	 Takyk,	 Ol	
bendelerinden	 habardardyr,	 ähli	 zady	
görüp	durandyr».	



293

97.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Alla	 kimi	
dogry	 ýola	 ugrukdyrsa,	 ine,	 ol	 dogry	
ýola	 ugrukdyrylan	 (kişi	 bolar).	 Kimi	
azaşdyrsa,	sen	hiç	haçan	olar	üçin	Ondan	
başga	 dostlar	 (ýardam	 berjek	 kişiler)	
tapmarsyň.	Biz	 kyýamat	 gününde	 olary	
ýüzinligine	 (süýrelip	 dowzaha	 alnyp	
gidiljek	 halda)	 kör,	 lal	 we	 ker	 (kişiler)	
edip	 direlderis.	 Olaryň	 ahyrky	 barjak	
ýeri	dowzahdyr.	(Dowzahyň	ody)	sönüp	
ugranda,	olary	(ýakmak	üçin)	alawly	ody	
artdyrarys.	

98.	 Bu	 olara	 Biziň	 aýatlarymyzy	 inkär	
edendikleri	 hem-de:	 «Biz	 süňk	 we	 kül	
bolanymyzdan	 soň	 täzeden	 ýaradylyp	
direldilerismi?!»	 diýendikleri	 sebäpli,	
(beriljek)	jezadyr.	

99.	 Olar	 asmanlary	 we	 ýeri	 ýaradan	
Allanyň	 özleriniň	 meňzeşini	 ýaratmaga	
güýjüniň	 ýetýändigini	 görmedilermi?!	
(Alla)	olar	(olaryň	ölmegi	we	direlmegi)
üçin	 bir	 wagt	 belläp	 goýandyr.	 Munda	
hiç	 hili	 şübhe	 ýokdur.	 Ýöne	 zalymlar	
kapyrlykdan	(inkär	etmeden)	başga	zady	
kabul	etmeýärler.	

100.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 kapyrlara)	
aýt:	 «Eger	 siz	 Perwerdigärimiň	 rahmet	
hazynalaryna	eýe	bolsadyňyz,	sarp	etmek	
bilen	 (gutarjagyndan)	 gorkup	 pugta	
saklardyňyz.	Ynsan	örän	gysgançdyr».	

101.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musa	 äşgär	
dokuz	 aýat	 (mugjyza)	 berdik.	 (Eý,	
Muhammet!)	 Ysraýyl	 ogullaryndan	
sora,	 (Musa)	 olara	 gelende,	 Fyrgawn	
oňa:	 «Eý,	 Musa!	 Dogrusy,	 men	 seniň	
jadylanandygyňy	güman	edýärin»	diýdi.	

102.	 (Musa):	 «Kasam	 bolsun!	
(Eý,	 Fyrgawn!	 Sen)	 bulary	 (meniň	

pygamberdigime)	 äşgär	 delil	 edip	
asmanlaryň	 we	 ýeriň	 Perwerdigärinden	
başga	 biriniň	 indermändigini	 bilýärsiň.	
Eý,	Fyrgawn!	Dogrusy	men	seniň	heläk	
ediljekdigiňi	çak	edýärin»	diýdi.	

103.	 (Fyrgawn)	 olary	 (Musany	 we	
ysraýyl	 ogullaryny)	 ol	 ýerden	 kowup	
çykarmak	isledi.	Biz	bolsa	ony	we	onuň	
bilen	bile	bolan	kişileriň	ählisini	(deňze)	
gark	etdik.	

104.	Şondan	soň	Biz	ysraýyl	ogullaryna:	
«(Şu)	 ýerde	 ýerleşiň!	 Ahyret	 wadasy	
(kyýamat)	güni	gelende,	sizi	(hemmäňizi)	
garym-gatym	 edip	 (ähliňizi	 magşar	
meýdanyna)	getireris»	diýdik.	
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105.	Biz	ony	(Kurany)	hak	(we	hikmet)	
bilen	 inderdik,	 (ol	 hem)	 hak-hakykat	
bolup	 indi	 Biz	 seni	 diňe	 buşlaýjy	 we	
duýduryjy	edip	iberdik.	
106.	 Biz	 Kurany	 adamlara	 ýuwaş-
ýuwaşdan	 okamagy	 üçin	 (sürelere,	
aýatlara)	 böldik.	 Biz	 ony	 bölek-bölek	
inderdik.	
107.	 Aýt:	 «Isle,	 oňa	 (Kurana)	 ynanyň,	
isle,	 ynanmaň!	 Takyk,	 ondan	 (Kuran	
gelmezden)	 öň	 özlerine	 ylym	 berlen	
kişiler	 (Kuran)	 okalan	 wagtynda	
başlaryny	 ýere	 goýup	 (Alla)	 sežde	
ederler.	
108.	 (Olar):	 «Perwerdigärimiz	
ähli	 kemçilikden	 päkdir.	 Takyk,	
Perwerdigärimiziň	 wadasy	 hökman	
amala	aşar»	diýerler.	
109.	 Olar	 aglap	 başlaryny	 seždä	
goýarlar	we	(Kuran)	olaryň	(Alla	bolan)	

hormatyny	(gorkusyny)	artdyrar.	
110.	 (Eý,	Muhammet!)	Aýt:	 «Isle,	Alla	
(diýip),	isle,	Rahman	(diýip)	dileg	ediň!	
(Allanyň)	haýsy	(ady)	bilen	dileg	etseňiz	
ediň!	Onuň	gözel	atlary	bardyr».	Namaz	
okanyňda	 (Alla	 şärik	 goşanlar	 eşidip	
dil	 ýetirmezleri	 ýaly)	 sesiňi	 gataltma,	
(sahabalar	 eşitmejek	 derejede)	 gizlin	
hem	 okama!	 Bu	 (ikisiniň)	 arasynda	 bir	
ýoly	tut!	
111.	 Aýt:	 «Hamdy-sena	 perzent	
edinmedik,	hökümdarlykda	Özüniň	şärigi	
bolmadyk,	 zelillikden	 ýaňa,	 bir	 hossara	
(mätäçlik	çekmek	ýaly	derdi)	bolmadyk	
Alla	mahsusdyr».	(Eý,	Muhammet!)	Ony	
Özüne	laýyk	zikir	bilen	beýgelt!	

18-nji	süre:	«Kehf»	(«Gowak»)

«Kehf»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
110	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	sürede	üç	sany	ybratly	
kyssalar	barada	gürrüň	berilýär.	Olaryň	birinjisi	
«Eshabul-kehf»	 («Gowak	 ýaranlary»)	 kyssasy	
bolup,	onda	din-imanlaryny	goramak	üçin	zalym	
bir	 hökümdaryň	 süteminden	 gaçyp	 bir	 gowaga	
giren	we	Allanyň	isleg-eradasy	bilen	ol	ýerde	üç	
ýüz	 dokuz	 ýyllap	 uklap	 ýatan	 ýedi	 sany	 dindar	
ýigidiň	 ahwalaty	 hekaýat	 edilýär.	 Halkymyzyň	
arasynda	ol	ýedi	dindara	«Ýedi	weli»	diýilýär.	Bu	
ýagdaý	 sebäpli,	 sürä	 «Kehf»	 («Gowak»)	 süresi	
diýip	at	berlipdir.	Ikinji	kyssada	Musa	pygamber	
bilen	özüne	Alla	tarapyndan	ylym	berlen	Hydyr	
atanyň	 arasynda	 bolup	 geçen	 ahwalat	 barada	
gürrüň	berilýär.	Üçünji	kyssada	bolsa	Zülkarneýn	
hakda	we	onuň	ýörişleri	dogrusynda	söz	açylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Kitaby	 (Kurany)	 bendesine	
(Muhammede)	 inderen	 we	 onda	
(Kuranda)	hiç	bir	egrilik	goýmadyk	Alla	
hamdy-sena	bolsun!
2.	 (Alla	 bu	 kitaby	 Muhammediň	
ynsanlara)	 Onuň	 huzuryndan	 (geljek)	
güýçli	azaby	duýdurmagy	üçin	we	ýagşy	
işleri	 edýän	 möminlere	 gözel	 sylagyň	
bardygyny	 buşlamagy	 üçin	 hak	 (kitap)	
edip	(inderdi).	
3.	 (Möminler	 sylag	 berlen)	 ol	 ýerde	
(jennetde)	ebedi	galarlar.	
4.	(Şeýle	hem	Ol	bu	kitaby):	«Alla	ogul-
perzent	 edindi»	 diýenleri	 ägä	 etmegi	
üçin	(inderdi).	
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5.	 Olaryň	 we	 ata-babalarynyň	 bu	
(aýdýan	toslamalary)	barada	hiç	bir	ylym	
(maglumat)	 ýokdur.	Dillerinden	 çykýan	
(söz)	 nähili	 agyr	 sözdür.	Olar	 ýalandan	
başga	zat	sözlemeýärler.	

6.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olaryň	 bu	 söze	
(Kurana)	 iman	 getirmeýändikleri	 üçin,	
sen	olara	gynanyp,	özüňi	heläk	edäýjek	
(bolýarsyň).	

7.	 Takyk,	 Biz	 olaryň	 haýsysy	 ýagşy	
işleri	edýärkä	diýip,	synamak	üçin,	ýeriň	
üstündäki	 zatlary	 dünýä	 degişli	 bezeg	
edip	goýduk.	

8.	Takyk,	Biz	 (bir	 gün)	 onuň	üstündäki	
zatlary	gurap	ýatan	topraga	(takrap	ýatan	
çöle)	öwreris.	

9.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ýogsa-da	 sen	
(diňe)	 «Gowak	 we	 rakym	 (atlary	
ýazylan	 ýadygärlik)	 ýaranlary»	
(baradaky	wakany)	 biziň	 geň	 galdyryjy	
mugjyzalarymyzdan	diýip	oýladyňmy?!
Düşündiriş:	«Kehf»	dagyň	gowagy	diýmegi	aňladýar.	
«Rakym»	bolsa	hadys	kitaplarynda	gürrüňleri	edilýän	
üç	 kişidir.	 Bir	 gün	 üç	 sany	 adam	 ýagyşdan	 gaçyp	
gowaga	 girýär.	 Şonda	 uly	 bir	 daş	 togalanyp	 gelip	
gowagyň	 agzyny	 ýapýar.	 Çykgynsyz	 ýagdaýa	 düşen	
bu	 üç	 kişiniň	 her	 haýsy	 özleriniň	 Allanyň	 ýolunda	
eden	ýagşy	işlerini	ýatlap,	özleriniň	sogap	amallaryny	
araçy	edip,	gowagyň	agzyndaky	daşyň	aýrylmagy	üçin	
Alla	ýalbaryp	dileg	edýärler.	Ahyrynda	gowagyň	agzy	
açylýar.	

10.	 Ýigitler	 (gizlenmek	 üçin)	 gowaga	
girenlerinde:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	Bize	
Öz	 huzuryňdan	 rahmet	 nesip	 et!	 Biziň	
(şu)	 ýagdaýymyzdan	 dogrulyk	 bilen	
(baş	 alyp	 çykmagymyz	 üçin	 çykalga)	
taýýarla!»	diýdiler.	

11.	 Biz	 gowakda	 olaryň	 gulaklarynyň	
üstüne	ýyllap	(perde)	urduk	(uklatdyk).	

12.	 Soň	 (olaryň	 gowakda	 näçe	wagtlap	
uklandyklary	 barada	 jedelleşen)	 iki	
toparyň	haýsynyň	(olaryň	gowakda)	galan	
wagtyny	has	dogry	hasaplaýandyklaryny	
bilmek	 üçin	 olary	 (ýigitleri)	 direltdik	
(oýandyrdyk).	
Düşündiriş:	 Aýatda	 agzalýan	 iki	 toparyň	 «Ashaby	
kehfiň»	özleridigi	ýa-da	olar	ukudan	oýandyrylandan	
soň	ýanlaryna	gelen	adamlardygy	aýdylýar.	

13.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 saňa	
olaryň	 habaryny	 hakyky	 (bolşy	 ýaly	
edip)	 beýan	 edýäris.	 Takyk,	 olar	
özleriniň	 Perwerdigärine	 iman	 getiren	
ýigitlerdi.	 Biz	 olaryň	 dogry	 ýolda	 berk	
durmaklaryny	has-da	artdyrdyk.	

14.	Biz	olaryň	kalplaryna	(berk	ynam	we	
ynamyna	 bolan	 ykrar	 bilen)	 bagladyk.	
Olar	 (hökümdaryň	 öňünde)	 dik	 durup:	
«Biziň	 Perwerdigärimiz	 asmanlaryň	we	
ýeriň	 Perwerdigäridir.	 Biz	 hiç	 haçan	
Ondan	başga	hudaýa	ýalbarmarys.	(Eger	
şeýle	 etsek),	 takyk,	 onda	biziň	dereksiz	
(boş	söz)	aýtdygymyz	bolar»	diýdiler.	

15.	 «Ine,	 biziň	 şu	 kowumymyz	 Ondan	
başga	 hudaý	 tutundylar.	 Käşgä,	 olar	
(olaryň	 hudaýdygy)	 barada	 äşgär	
delil	 getirsediler.	 (Eýsem)	 Alla	 ýalan	
ýöňkeýän	 kişiden	 has	 zalym	kim	bolup	
biler?».	
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16.	 (Ýigitleriň	 biri):	 «Indi	 olardan	
(kapyrlardan)	 we	Alladan	 başga	 olaryň	
ybadat	edýänlerinden	daşlaşan	bolsaňyz,	
onda	 gowaga	 giriň!	 Perwerdigäriňiz	 siz	
üçin	 Öz	 rahmetini	 ýaýsyn	 hem-de	 size	
işiňizde	ýeňillik	döretsin»	diýdi.	

17.	 (Eý,	 Mumammet!	 Eger	 sen	 şol	
ýerde	 bolsadyň)	 Gün	 dogan	 wagtynda	
olaryň	gowaklarynyň	sag	tarapyna	meýil	
edýändigini,	 ýaşanda	 bolsa	 olaryň	 çep	
tarapyndan	(Günüň	olara	zyýan	ýetirmän	
aýlanyp)	 geçýändigini	 görerdiň.	 Olar	
(gowagyň)	giň	ýerindediler.	Bu	Allanyň	
alamatlaryndandyr.	 (Eý,	 Muhammet!)	
Alla	 kimi	 dogry	 ýola	 ugrukdyrsa,	 ine,	
ol	dogry	ýola	ugrukdyrylan	(kişi	bolar).	
Kimi	azaşdyrsa,	sen	hiç	haçan	(Alladan	

başga)	 onuň	 üçin	 dogry	 ýoly	 görkeziji	
dost	(hemaýatkär)	tapmarsyň.	

18.	Olar	uklap	ýatan	hem	bolsa,	sen	olary	
(görseň)	oýadyr	öýdersiň.	Biz	olary	sag	
we	çep	 tarapa	öwürýärdik.	Olaryň	 itleri	
bolsa	 bosagada	 aýaklaryny	 uzadyp	
(ýatyrdy).	Eger	sen	olary	görsediň,	olaryň	
(bu	 ahwalatyndan)	 biçak	 gorka	 düşüp,	
hökman	gaçyp,	yzyňa	dolanardyň.	

19.	 Ine,	 şeýdip,	 Biz	 olary	 (gowakda	
saklanymyzdan	 soň)	 özara	 sorag-jogap	
alyşmaklary	 üçin	 direltdik.	Olaryň	 biri:	
«(Bu	 ýerde)	 näçe	wagt	 galdyk?»	 diýdi.	
(Beýlekiler):	 «Bir	 gün	 ýa-da	 bir	 günüň	
(az)	salymy	galdyk»	diýdiler.	Olar:	«Siziň	
näçe	 wagt	 galanyňyzy	 Perwerdigäriňiz	
has	 gowy	 bilýändir.	 Indi	 şu	 kümüş	 pul	
bilen	biriňiz	şähere	gidiň!	Görsün,	haýsy	
tagam	has	päkize	(lezzetli)	bolsa,	şondan	
size	 azyk	 getirsin!	 Hüşgär	 bolsun,	 hiç	
kime	bildirmesin.	

20.	Çünki	olar	sizi	(tanap)	gola	salsalar,	
daşlarlar	 ýa-da	 dinlerine	 gaýtararlar.	
Şeýle	 bolanda,	 siz	 hiç	 haçan	 halas	
bolmarsyňyz»	diýdiler.	
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21.	 Ine,	 şeýdip,	 Allanyň	 (gaýtadan	
direltmek	 baradaky)	 wadasynyň	
hakdygyny	 we	 anyk	 sagadyň	
(kyýamatyň	 geljekdigi	 barada)	 şek-
şübhäniň	 ýokdugyny	 bilmekleri	 üçin	
(ynsanlary)	 olardan	 habardar	 etdik.	
Olar	 (şäher	 halky	 «Ashaby	 kehf»	 bilen	
baglanşykly	 edilmeli)	 işler	 barada	 öz	
aralarynda	 jedelleşenlerinde	 (käbirleri):	
«Olaryň	 (gowagynyň)	 üstüne	 bir	 bina	
guruň!	 (Ýöne)	 olaryň	 Perwerdigäri	
olary	has	gowy	bilýär»	diýdiler.	Olaryň	
işleri	(babatda	jedelleşip)	üstün	çykanlar	
(bolsa):	 «Elbetde,	 biz	 hökman	 olaryň	
(gowagynyň)	 üstüne	 metjit	 gurarys»	
diýdiler.	
 
22.	 (Eý,	 Muhammet!	 Kapyrlar	
(ýahudylar	 we	 nasranylar):	 «(Olar)	
üçdür,	 dördünjileri	 itleridir»	 diýdiler.	
(Olar)	 gaýyba	 daş	 atyp	 (aňyrsyna	
ýetmän):	 «(Olar)	 bäşdir,	 altynjylary	
itleridir»	 diýdiler.	 (Ýene):	 «Ýedidir,	
sekizinjileri	 itleridir»	 diýdiler.	 (Eý,	
Muhammet!	 Sen	 olara)	 aýt:	 «Olaryň	
sanyny	 Perwerdigärim	 has	 gowy	
bilýändir.	 Olary	 bilýän	 azdyr».	 (Sen	
kapyrlar	bilen)	olar	barada	açyk	(ýüzleý)	
jedelden	 başga	 jedele	 girme	 (saňa	
wahyý	arkaly	öwredilen	maglumatlaryň	
çäginden	çykyp	jedelleşme!)	Olar	hakda	
olaryň	 (kapyrlaryň)	 hiç	 birinden	 sorag	
sorama.	

23.	 Hergiz	 bir	 zat	 barada:	 «Men	muny	
ertir	hökman	ederin!»	diýme.	

24.	 Diňe:	 «Alla	 islese!»	 diý.	 Unutsaň	
(ýadyňa	 düşen	 dessine)	 Perwerdigäriňi	
ýadyňa	 sal	 hem-de:	 «Şonda	
Perwerdigärim	meni	mundan	has	ýakyn	
bolan	 (az	 wagtda	 ýetip	 bolýan)	 dogry	
ýola	gönükdirer»	diý.	

25.	 Olar	 gowaklarynda	 üç	 ýüz	 ýyl	
galdylar	 we	 (muňa	 ýene)	 dokuz	 (ýyly)	
goşduk.	

26.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 olara)	 aýt:	
«Olaryň	 näçe	 (wagtlap)	 galandygyny	
Alla	has	gowy	bilýändir.	Asmanlaryň	we	
ýeriň	gaýyp	(maglumatlary)	Onuňkydyr.	
(Ol)	 ähli	 zady	 görýändir,	 eşidýändir.	
Olar	üçin	Ondan	başga	dost	(ýardamçy)	
ýokdur.	Ol	Öz	 hökmüne	 hiç	 kimi	 şärik	
etmez.	

27.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Perwerdigäriň	
kitabyndan	saňa	wahyý	edileni	(inderilen	
aýatlary)	 oka!	 Onuň	 sözlerini	 üýtgedip	
biljek	ýokdur.	Ondan	başga	hiç	hili	pena	
tapyljak	ýer	ýokdur.	
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28.	 Onuň	 razylygyny	 isläp,	 ertir-agşam	
Perwerdigärine	 ýalbarýanlar	 bilen	 bile	
sen	 hem	 sabyr	 et!	 Dünýä	 ýaşaýşynyň	
zynatyny	 (sapasyny)	 isläp,	 gözleriňi	
olardan	 (başga	 ýana)	 sowma!	 Kalby	
Bizi	zikir	etmekden	(ýatlamakdan)	gapyl	
galan,	(öz)	haý-höwesine	eýerýän,	günäsi	
hetden	aşan	kişä	uýma!	

29.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«(Bu	Kuran)	
Perwerdigäriňizden	 (gelen)	 hakykatdyr.	
Islän	 kişi	 iman	getirsin,	 islän	 kişi	 inkär	
etsin!	 Takyk,	 Biz	 zalymlar	 üçin	 (daş-
töweregi)	 diwarlar	 bilen	 gurşalan	 ody	
(dowzahy)	 taýýarladyk.	 Eger	 olar	
(dowzahda	 suw	 içmek	 üçin)	 haýyş	
etseler,	 olara	 ýüzlerini	 erän	 magdan	
ýaly	gowrup	barýan	suw	bilen	(ýardam)	

berler.	 Gör,	 (ol)	 nähili	 erbet	 içgidir	 we	
(ol)	nähili	erbet	söýeniljek	ýerdir.	

30.	Iman	getiren	we	ýagşy	(sogap)	işler	
edeni	bolsa,	elbetde,	Biz	ýagşy	 işi	eden	
kişiniň	sylagyny	puç	etmeris.	

31.	Olar	üçin	aşagyndan	derýalar	akýan	
«Adn»	 jennetleri	 bardyr.	 Olar	 ol	 ýerde	
altyn	 bilezikler	 bilen	 bezenerler,	 inçe	
we	 galyň	 ýüpekden	 (dokalan)	 ýaşyl	
lybaslary	 geýerler,	 ol	 ýerde	 tagtlaryň	
üstünde	 söýenip	 oturarlar.	 Nähili	 ajap	
sogap	(sylag)	we	nähili	gözel	söýeniljek	
ýerdir.	

32.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olara	 iki	 adam	
(baradaky)	 tymsaly	 mysal	 getir.	 Biz	
olaryň	birine	iki	üzümlik	bakja	döretdik	
hem-de	 ol	 bakjalary	 hurma	 (baglary)	
bilen	 gurşadyk.	 Ol	 iki	 (bakjanyň)	
arasynda	(bolsa)	ekinçilik	döretdik.	

33.	 Iki	 bakja	 hem	 miwelerini	 getirdi.	
Onda	 hiç	 zat	 kem	 (nogsan)	 däldi.	 Ol	
ikisiniň	arasyndan	çeşme	hem	akdyrdyk.	

34.	 Onuň	 (başga-da	 girdeji	 berýän)	
düşewündi	 bardy.	 Ol	 ýoldaşy	 bilen	
jedelleşende:	 «Meniň	 malym-mülküm	
seniňkiden	has	köp,	 (men)	adam	 (sany)	
taýdan	hem	has	güýçli»	diýdi.	
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35.	 (Şeýdip)	 ol	 (men-menlik	 bilen)	 öz-
özüne	zulum	edip,	bakjasyna	girdi.	(Ol):	
«Bu	 (bag-bakjam)	 hiç	 wagt	 hem	 harap	
bolar	(ýok	bolar)	öýdüp	pikir	etmeýärin.	

36.	Kyýamat	hem	gopar	öýdemok.	Eger	
Perwerdigärime	gaýtarylyp	eltilsem,	 (ol	
ýerde)	 hökman	mundan	 hem	 has	 gowy	
netije	(ajaýyp	ýaşaýyş)	taparyn»	diýdi.	

37.	Ýoldaşy	onuň	bilen	jedelleşip:	«Seni	
(ilki)	 toprakdan,	 soň	bir	damja	erkeklik	
suwundan	ýaradan,	soň	bolsa	seni	adam	
(keşbinde)	 janlandyran	 (Perwerdigäriňe	
näşükür	bolup)	Ony	inkär	edýärmiň?

38.	 Emma	 Ol	 (Alla)	 meniň	
Perwerdigärimdir.	Men	 Perwerdigärime	
hiç	kimi	şärik	goşmaýaryn.	

39.	 Sen	 bagyňa	 gireniňde:	 «(Berekella)	
Allanyň	 isleýşi	 ýaly	 bolupdyr.	 Güýç-
kuwwat	diňe	Alla	(mahsusdyr)!»	diýmeli	
dälmidiň?	Hatda	sen	meni	mal-mülk	we	
önelge	 (perzent)	 taýdan	 has	 kem	 (pes)	
görýän	hem	bolsaň	(şeýle	diýmelidiň).	

40.	 Perwerdigärim	 maňa	 seniň	 bag-
bakjaňdan	 hem	 haýyrlysyny	 berer	
we	 onuň	 üstüne	 (bagyňa)	 asmandan	
ýyldyrymlar	ugradyp,	 typyp	duran	(tep-
tekiz)	topraga	öwrer.	

41.	 Ýa-da	 onuň	 suwy	 (ýeriň)	 düýbüne	
siňer,	 seniň	 bolsa,	 ony	 gözläp	 tapmaga	
güýjüň	ýetmez»	diýdi.	

42.	 Onuň	 miwesi	 (bag-bakjasy	 daş-
töweregi	 bilen)	 gurşaldy	 (ýok	 edildi).	
(Ol)	oňa	eden	çykdajylaryna	(gynanyp),	
iki	 owujyny	 owkalap	 başlady.	Ol	 (bag-
bakjalar)	 dikaşak	 çöküp	 (weýran	boldy.	
Ol):	 «Käşgä,	 Perwerdigärime	 hiç	 kimi	
şärik	goşmadyk	bolsadym»	diýýärdi.

43.	 Oňa	 Alladan	 başga	 ne	 bir	 kömek	
berýän	 topar	boldy,	ne-de	(ol)	öz-özüne	
ýardam	berip	bildi.	

44.	 Ine,	 bu	 ýerde	 ýardam	 bermek	 (we	
hökmürowanlyk)	 diňe	 Hak	 bolan	 Alla	
mahsusdyr.	 Ol	 (Alla)	 sogap	 bermekde	
iň	 haýyrly	 bolandyr,	 (gözel)	 netije	
(bermekde	hem)	has	haýyrlydyr.	

45.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olara	 dünýä	
ýaşaýşynyň	 (şeýledigini)	 mysal	 getirip	
(aýt.	Ol)	bir	suw	mysaly	bolup,	Biz	ony	
(suwy,	 ýagşy)	 asmandan	 inderdik.	 Ýer	
ösümlikleri	onuň	bilen	gatyşdy.	(Ahyrynda	
bolsa)	ýel	sowrup	duran	çöp-çalam	boldy.	
Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.
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46.	 Mal-mülk,	 perzent	 (şu)	 dünýä	
ýaşaýşynyň	 bezegleridir.	 Baky	 bolan	
ýagşy	 (işler)	 seniň	 Perwerdigäriň	
huzurynda	 sogap-sylag	babatda	hem	has	
haýyrlydyr,	 (Onuň	 rahmetinden)	 umytly	
bolmak	babatda	hem	has	haýyrlydyr.	

47.	(Biz)	ol	gün	daglary	ýörederis,	ýeriň	
ýalaňaç	 halda	 (düp-düzi	 bolanyny)	
görersiň.	Biz	olardan	birini	hem	goýman	
(täzeden	 direldip,	 magşar	 meýdanyna)	
jemläris.	

48.	 (Eý,	 Muhammet!	 Olar)	 hatar-hatar	
edilip	 Perwerdigäriňe	 eltilerler.	 (Şonda	
olara):	«Kasam	bolsun!	(Ine)	siz	Biziň	sizi	
ilkibaşda	 ýaradyşymyz	 ýaly	 bolup	 Bize	
geldiňiz.	Ýöne	siz	(hasaba	çekilmegiňiz)	

üçin	 wada	 berlen	 wagtymyzy	 getirip	
bilmeris	öýtdüňiz»	diýler.	

49.	 (Olaryň	 öňlerine	 amallary	 ýazylan)	
kitap	 goýlar.	 (Şonda)	 günäkärleriň	
ondaky	 (ýazylanlardan)	 gorkup:	 «Haýp,	
biziň	halymyza,	bu	nähili	kitap	ne	ownuk,	
ne-de	 iri	 (hiç	 bir	 zady)	 galdyrylman,	
olaryň	 ählisini	 sanapdyr»	 diýenlerini	
görersiň.	 (Şeýdip,	 olar)	 eden	 işlerini	
taýýar	 görnüşde	 taparlar	 (görerler.	 Eý,	
Muhammet!	Aýt):	 «Seniň	 Perwerdigäriň	
hiç	kime	zulum	etmez!».
 
50.	 Biz	 perişdelere:	 «Adama	 sežde	
ediň!»	 diýenimizde,	 Iblisden	 galan	
(ähli	 perişdeler)	 sežde	 etdiler.	 Ol	 (Iblis)	
jynlardandy.	Ol	Perwerdigäriniň	emrinden	
çykdy	 (tabyn	 bolmady).	 Indi	 sen	 Meni	
taşlap,	 ony	 we	 onuň	 zürýatlaryny	 dost	
tutunýarsyňmy?	 Olar	 siziň	 duşmanyňyz	
(ahyry)!	 Zalymlar	 üçin	 bu	 nähili	 erbet	
(orun)	çalyşmadyr!	

51.	 Men	 olary	 (Iblisi	 we	 zürýatlaryny)	
asmanlaryň	 we	 ýeriň	 ýaradylyşynda-da,	
olaryň	 hut	 özleriniň	 ýaradylyşynda-da	
(güwä	bolsunlar	diýip)	şaýat	tutunmadym.	
Men	 ýoldan	 azanlary	 (hiç	 haçan)	
hemaýatkär	edinmerin.	

52.	 (Allanyň	 kapyrlara):	 «Maňa	 şärik	
goşanlaryňyzy	 çagyryň!»	 diýjek	
güni	 barada	 oýlanyň!	 Olar	 hem	 olary	
çagyrarlar,	emma	olar	hiç	hili	jogap	berip	
bilmezler.	Biz	olaryň	arasyna	howply	bir	
dere	goýandyrys.	

53.	 Günäklärler	 ody	 (dowzahy)	
görenlerinde,	 özleriniň	 oňa	
zyňyljakdyklaryna	göz	ýetirerler.	(Olar	ol	
ýerden	gaçmakçy	bolarlar)	emma	gaçara	
ýer	tapmazlar.	
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54.	Takyk,	Biz	bu	Kuranda	ynsanlar	üçin	
dürli	 mysallary	 getirip	 gördük.	 Emma	
ynsan	 dawa-jenjele	 iň	 höwesek	 bolan	
(barlykdyr).	

55.	 Özlerine	 dogry	 ýol	 (hidaýat)	
gelensoň,	 ynsanlaryň	 iman	 getirmegine	
we	 özleriniň	 Perwerdigärinden	 ýalkaw	
(geçirimlilik)	 soramaklaryna	 päsgel	
bolan	zat	(näme)?	(Ol	zat)	diňe	öňküleriň	
başyna	 gelenleriň	 öz	 başlaryna	 hem	
inmegine	ýa-da	azabyň	öňlerine	aç-açan	
gelmegine	garaşmaklarydyr.	

56.	 Biz	 ilçileri	 (pygamberleri)	 diňe	
buşlaýjy	 hem-de	 duýduryş	 beriji	
hökmünde	 iberýäris.	 Kapyrlar	 bolsa	
batyla	 (boş	 zatlara)	 daýanyp,	 hakykaty	
aradan	 aýyrmak	 üçin	 (özleriniň	 batyl	
ýollary	 bilen)	 göreşýärler.	 Meniň	
aýatlarymy	we	olara	duýdurylan	zatlary	
äsgermezçilik	edýärler.	

57.	Perwerdigäriniň	aýatlary	ýatladylyp,	
ondan	 ýüzüni	 öwürýän	 hem-de	 öz	 eli	
bilen	 eden	 etmişini	 ýatdan	 çykarýan	
(ynsandan)	 has	 zalym	 kim	 bolup	 biler?	
Biz	 olaryň	 ýüreklerinde	 örtük	 (perde)	
goýduk,	 gulaklaryny	 bolsa	 ker	 etdik.	
Olar	 oňa	 (Kurana)	 düşünmezler.	 Sen	
olary	 hernäçe	 dogry	 ýola	 çagyrsaň-da,	
olar	dogry	ýoly	(hidaýaty)	tapmazlar.	

58.	Seniň	bol	ýalkawly	Perwerdigäriň	uly	
merhemete	 eýedir.	 Eger	 eden	 etmişleri	
zerarly	 olaryň	 (derrew)	 jezalaryny	
bermekçi	 bolsady,	 olara	 azaby	 örän	
tiz	 bererdi.	 Emma	 olara	 belli	 bir	 wada	
(möhlet)	 berildi.	 Indi	 mundan	 soň	 olar	
gaçyp,	bukulara	ýer	tapmazlar.	

59.	Ine,	biz	bu	obalaryň	(halkyny)	zalym	
bolandyklary	 zerarly	 heläk	 etdik.	Olary	
heläk	 etmek	 üçin	 (öňünden)	 belli	 bir	
wagt	(möhlet)	belläp	goýduk.	

60.	Bir	gezek	Musa	(ýanyndaky)	bir	ýaş	
ýigide:	 «Men,	 tä	 iki	 deňziň	 birleşýän	
ýerine	 çenli	 gidýänçäm	 ýa-da	 uzak	
wagtlap	 ýöreýänçäm,	 dynç	 aljak	 däl»	
diýipdi.

Düşündiriş:	 Tefsir	 kitaplarynda	 bu	 ýaş	 ýigidiň	
Ýuşa	 ibn	 Nundugy,	 onuň	 Musa	 pygambere	
hyzmat	 edendigi,	 ondan	 ylym	 öwrenendigi	
aýdylýar.	

61.	 Olaryň	 ikisi	 iki	 deňziň	 birleşýän	
ýerine	baranlarynda,	balyklaryny	ýatdan	
çykardylar.	(Ol)	balyk	deňizde	özüne	bir	
ýol	tutup,	(suwa	girip)	gidipdi.
 
Düşündiriş:	Musa	pygamber	özünden	has	ylymly	
bolan	 Hydyr	 pygamber	 bilen	 duşuşmak	 üçin	
ýanyndaky	ýoldaşy	(hyzmatkäri)	bolan	ýaş	ýigit	
bilen	ýola	çykypdy.	Musa	pygamberiň	ýanynda	
bir	 öli	 balyk	 bardy.	 Ol	 balyk	 nirede	 janlanyp,	
deňze	 böküp	 girse,	 şol	 ýerde	 hem	 Hydyr	
pygamberiň	 bardygy	 habar	 berilmelidi.	 Emma	
olar	 gürrüňe	 gyzygyp,	 balygyň	 janlanyp,	 deňze	
böken	ýerinden	bihabar	galýarlar.	
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62.	 (Olar	 duşuşyk)	 ýerinden	 geçip	
gidenlerinen	soň,	Musa	ýaňky	ýaş	ýigide:	
«Hany,	biziň	(guşluk)	naharymyzy	getir!	
Dogrudan	 hem,	 bu	 ýolagçylykdan	 juda	
ýadadyk»	diýdi.	

63.	(Ýaş	ýigit):	«Gördüňmi,	ýaňy	daşyň	
ýanynda	 (dynç	 alanymyzda)	 ol	 balygy	
ýatdan	 çykarypdyryn.	 Ony	 ýatlatmagy	
unutdyran	maňa	şeýtandan	başga	hiç	kim	
däldir.	Ol	(balyk)	geň	ýagdaýda	deňizde	
öz	ýoluny	tutup	gidipdi»	diýdi.	

Düşündiriş:	Ol	ýigit	üçin	geň	bolan	zat,	balygyň	
mugjyza	 bilen	 jana	 girmegidir.	Bu	mugjyzanyň	
amala	aşan	ýeri	Hydyr	pygamberiň	duran	ýeridi.	
Bu	hadysa	Musa	pygamber	dynç	almak	üçin,	uka	
gidende	bolup	geçen	bolmaly.	

64.	 Musa	 (oňa):	 «Ine,	 biziň	 gözleýän	
zadymyz!»	 diýdi	 hem-de	 olar	 yzlaryna,	

gaýdan	ýerlerine	öwrüldiler.	

65.	 Olar	 özüne	 biziň	 tarapymyzdan	
rahmet	 (wahyý	we	pygamberlik)	berlen	
bendelerimizden	 bir	 bendäni	 (Hydyry)	
gördüler.	 Biz	 oňa	 Öz	 ylmymyzdan	 bir	
ylym	hem	öwredipdik.	

	66.	Musa	ondan:	«Maňa	özüňe	öwredilen	
peýdaly	 zatdan	 ylym	 öwretmegiň	 üçin	
saňa	tabyn	bolaýynmy?»	diýip	(sorady).	

67.	 Ol	 (Hydyr):	 «Takyk,	 sen	 meniň	
ýanymda	(etjek	işlerime)	sabyr	(çydam)	
edip	bilmersiň.	

68.	 Doly	 bilmeýän	 zadyňa	 nädip	 sabyr	
etjek?!»	diýdi.	

69.	 (Musa):	 «Alla	 halasa,	 sen	 meni	
sabyr	 edenlerden	 görersiň.	 Men	 seniň	
diýeniňden	çykmaryn»	diýdi.	

70.	 (Hydyr):	 «Eger	 maňa	 tabyn	 boljak	
bolsaň,	 tä	 sebäbini	 meniň	 özüm	
aýdýançam,	 menden	 hiç	 zat	 barada	
sorama»	diýdi.	

71.	(Olar)	ýola	rowana	boldular.	Soň	olar	
bir	gämä	mündüler.	 (Hydyr)	ol	gäminiň	
(aşagyny)	 deşdi.	Musa	oňa:	 «Sen	näme	
ol	 (gämä	münjek)	adamlary	gark	etmek	
üçin	deşdiňmi?	Sen	täsin	iş	etdiň»	diýdi.	

72.	 (Hydyr):	 «Men	 saňa:	 «Sen	 meniň	
ýanymda	 (etjek	 işlerime)	 sabyr	 edip	
bilmersiň	diýmänmidim!»	diýdi.	

73.	 (Musa):	 «Sen	 unudan	 zadym	
üçin	 meni	 ýazgarma!	 Maňa	 işlerimde	
kynçylyk	döretme!»	diýdi.	

74.	 (Olar)	 soň	 (ýene)	 ýöräp	 gitdiler.	
Olaryň	 öňlerinden	 bir	 oglanjyk	 çykdy.	
(Hydyr)	 ony	 şol	 ýerde	 öldürdi.	 (Musa	
oňa):	«Sen	sebäpsiz	ýere	bigünä	adamy	
öldürdiň.	Takyk,	sen	erbet	iş	etdiň»	diýdi.	
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75.	 (Hydyr):	 «Men	 saňa:	 «Sen	 meniň	
ýanymda	 (etjek	 işlerime)	 sabyr	 edip	
bilmersiň	diýmänmidim»	diýdi.	

76.	 (Musa):	 «Eger	 mundan	 soň	 senden	
bir	 zat	 barada	 sorasam,	 maňa	 ýoldaş	
bolma!	Bu	meniň	senden	ahyrky	sorajak	
ötünjimdir»	diýdi.	

77.	 (Olar)	 soň	 (ýene-de)	 ýöräp	 gitdiler.	
Ahyry	 bir	 oba	 baryp	 ýetenlerinde,	
(ol	 obanyň)	 adamlary	 olary	 myhman	
almakdan	 ýüz	 öwürdiler.	 (Şol	 obada)	
ýykyljak	 bolup	 duran	 bir	 diwar	 (bardy.	
Bular	 ony)	 gördüler.	 (Hydyr)	 ol	 diwary	
derrew	 (gaýtadan)	 dikeldip	 (ony	 gowy	
edip	 oňardy).	Musa:	 «Sen	 bu	 işiň	 üçin	
hak	hem	alyp	bilerdiň»	diýdi.	

78.	(Hydyr)	oňa	şeýle	diýdi:	«(Seniň	bu	
sözüň)	ikimiziň	aramyzy	açdy.	Indi	men	
saňa	seniň	sabyr	(çydam)	edip	bilmedik	
zatlaryň	sebäbini	aýdaýyn.	

79.	(Meniň	hälki)	düýbüni	deşen	gämim,	
deňizde	 işleýän	 garyp-gasarlaryňkydy.	
Men	onuň	kemçilikli	bolmagyny	isledim.	
(Sebäbi)	 olaryň	 yzynda	 ähli	 (bitin)	
gämileri	 ýygnap,	 (zor	 bilen	 ellerinden	
alyp)	ýören	bir	hökümdar	bardy.	

80.	(Meniň	öldüren)	oglanjygym	(barada	
aýtsam)	 onuň	 ene-atasynyň	 ikisi	 hem	
mömin	 adamlardy.	 Şonuň	 üçin	 hem	
onuň	ene-atasyna	garşy	gidip,	olara	azar	
bermeginden	we	näşükürlik	etmeginden	
gorkduk.	

81.	 Özleriniň	 Perwerdigäriniň	 onuň	
deregine	 olara	 ondan	 has	 haýyrly	 we	
(ene-ata)	 rehimdar	 (perzent)	 bermegini	
isledik.	

82.	(Dikelden	ýaňky)	diwarym	bolsa	şol	
şäherde	 iki	 sany	 ýetim	 çaganyňkydy.	
Onuň	 aşagynda	 olara	 degişli	 bolan	 bir	
hazyna	bardy	(gömülgidi).	Olaryň	atasy	
salyh	 (gowy)	 adamdy.	 Perwerdigäriň	
olar	 kämillik	 ýaşlaryna	 ýetensoňlar,	
Perwerdigäriňden	 ýeten	 rahmet	
hökmünde,	 olaryň	 hazynalaryna	 eýe	
bolmaklaryny	 isledi.	 Men	 bulary	 öz	
ygtyýarym	bilen	etmedim	(diňe	Allanyň	
tabşyryklaryny	berjaý	etdim).	Ine,	bular	
seniň	 sabyr	 (çydam)	 edip	 bilmedik	
zatlaryň	düýp	hakykatydyr».	

83.	(Eý,	Muhammet!)	Senden	Zülkarneýn	
barada	sorarlar.	Sen	olara:	«Men	size	ol	
barada	hem	maglumat	aýtjak»	diý.	
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84.	 Takyk,	 Biz	 oňa	 ýer	 ýüzünde	 güýç-
kuwwat	 berdik.	 Oňa	 (gerek)	 bolan	 ähli	
zady	 üçin	 bir	 sebäp	 (serişde,	 ugur-ýol)	
berdik.	

85.	Ol	hem	(Biziň	görkezen	ýolumyzdan)	
gitdi.	

86.	 (Ol)	 ahyry	 Günüň	 ýaşýan	 ýerine	
baranda,	(Gün)	göýä	gara	palçygyň	içine	
ýaşýan	 (ýaly	 bolup)	 göründi.	 Ol	 ýerde	
bir	kowuma	(millete)	duş	geldi.	Biz	oňa:	
«Eý,	Zülkarneýn!	Olara	ýa	azap	ber,	ýa-
da	olara	ýagşy	gatnaşyk	et»	diýdik.	

87.	Ol	(ýaňky	kowuma):	«Kim	zulum	etse,	
oňa	 jeza	bereris!	Soň	ol	Perwerdigärine	
gaýtaryp	eltiler.	(Alla)	

oňa	elhenç	azap	berer.	

88.	Kim	 iman	getirip,	ýagşy	 işleri	 eden	
bolsa,	 oňa	 ýagşy	 sylag	 bardyr.	 Oňa	
işimiziň	aňsadyny	aýdarys»	diýdi.	

89.	Soň	ýene	ýola	düşdi.	

90.	 (Ol)	 ahyry	 Günüň	 dogýan	 ýerine	
baranda,	ony	(Güni)	bir	kowumyň	üstüne	
dogýan	 halda	 gördi.	 Biz	 olara	 Günden	
(goranmaklary)	üçin	bir	örtgi	bermändik.	

91.	 Şeýlelikde,	 Biz	 ol	 baradaky	 (ähli)	
zatdan	habardardyk.	

92.	Soň	(ol)	ýene	ýola	düşdi.	

93.	 Ahyry	 iki	 bendiň	 (dagyň)	 arasyna	
ýetende,	 ol	 iki	 (bendiň)	 öňünde	 gepe	
düşmez	bir	kowuma	duş	geldi.	

94.	 (Olar):	 «Eý,	 Zülkarneýn!	 (Bu)	
ýerde	 ýajuç-mäjuç	 (äjit-mäjit)	 kowumy	
bozgaklyk	edýärler.	Biz	saňa	hak	tölesek,	
biz	 bilen	 olaryň	 arasyna	 bent	 (diwar)	
gurup	bermezmiň?»	diýdiler.	

95.	 (Zülkarneýn):	 «Perwerdigärimiň	
maňa	 bagyş	 eden	 (nygmatlary,	 siziň	
berjek	 zatlaryňyzdan)	 has	 haýyrlydyr.	
Siz	 maňa	 (mal-mülk	 bilen	 däl,	 adam)	
güýji	bilen	kömek	ediň!	(Ine,	şonda)	men	
siz	bilen	olaryň	arasyna	bent	çekeýin.	

96.	 Siz	 maňa	 demir	 böleklerini	
getiriň!»	 diýdi.	 Iki	 dagyň	 arasy	 (demir	
bölekleri	 bilen	 doldurylyp)	 deňleşende:	
«(Körüklere)	 dem	 uruň!»	 diýdi.	 Ahyry	
ol	 (demir	 böleklerini)	 oda	 öwrende:	
«(Baryň),	getiriň,	onuň	üstüne	ergin	mis	
dökeýin»	diýdi.	

97.	 Şonda	 (ýajuç-mäjuç)	 ne	 ol	 (bendi)	
aşyp	bildiler,	ne-de	deşip	(bildiler).	
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98.	 (Zülkarneýn):	 «Bu	 Perwerdigärim	
tarapyndan	 bir	 rahmetdir.	
Perwerdigärimiň	 wada	 beren	 wagty	
gelende	 (kyýamat	 gopanda),	 ony	 ýer	
bilen	 ýegsan	 eder.	 Perwerdigärimiň	
wadasy	hakdyr»	diýdi.	

99.	Ol	gün	olary	biri-birleri	bilen	gatym-
garym	edip	goýduk.	Sur	çalnanda,	olaryň	
ählisini	(bir	ýere)	jemledik.	

100.	Ol	gün	kapyrlara	dowzahy	görkezip,	
ýüzbe-ýüz	ederis.	

101.	 Olaryň	 gözleriniň	 (alnynda)	 Meni	
zikir	 etmäge	 (päsgel	 bolýan)	 perde	
bardy,	 olar	 (Meniň	 pent-nesihatlaryma	
hem)	gulak	asmagy	başarmadylar.	

102.	 Kapyrlar	 Menden	 özgeleri	
(bendelerimi)	 dost	 tutaryn	 diýip	 pikir	
edýärlermi?	 Takyk,	 Biz	 dowzahy	
kapyrlar	üçin	düşelge	edip	taýynladyk.	

103.	 (Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Size	eden	
işlerinden	iň	köp	zyýan	çekjekleri	habar	
bereýinmi?

104.	 (Olar)	 Ýagşy	 iş	 edendiris	 diýip	
pikir	edýän	(emma	edýän	işleriniň	haka	
laýyk	 däldigi	 üçin	 kabul	 edilmedik	
adamlardyr).	 Olar	 dünýä	 ýaşaýşynda	
çeken	zähmetleri	biderek	bolanlardyr.	

105.	 Ine,	 olar	 Perwerdigäriniň	
aýatlaryny	 hem-de	 Oňa	 duşmagy	 inkär	
eden,	 şeýdibem,	 amallary	 biderek	
bolan	 kişilerdir.	 Kyýamat	 güni	 olar	
üçin	 (amallaryny	 ölçeýän)	 terezi	 hem	
gurmarys	 (ýagny	 olaryň	 hiç	 hili	 gadyr-
gymmaty	bolmaz).	

106.	 Kapyr	 bolandyklary	 hem-
de	 aýatlarymy	 we	 pygamberlerimi	
masgaralandyklary	 (äsgermezçilik	
edendikleri	 sebäpli,	 olaryň	 jezalary	 şol	
dowzahdyr.	

107.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 eden	
kişilere	 ýurt	 (menzil)	 hökmünde	

«Firdöws»	jennetleri	bardyr.	

108.	 (Olar)	 ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar,	 ol	
ýerden	gitmek	islemezler.	

109.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	
«Perwerdigärimiň	 sözlerini	 (ýazmak	
üçin)	deňiz	syýa	bolsa,	ýene	şonça	(deňzi	
syýa	edip)	goşsak	hem,	Perwerdigärimiň	
sözleri	gutarmanka,	deňiz	gutarar».	

110.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Men	
hem	 siziň	 ýaly	 bir	 ynsan.	 Ýöne	 maňa	
hudaýyňyzyň	ýeke-täk	Alladygy	wahyý	
edilýär.	 Kim	 Perwerdigärine	 duşmagy	
umyt	 edýän	 bolsa,	 ýagşy	 (sogap)	 iş	
etsin	 hem-de	 Perwerdigärine	 gulluk	
(ybadat)	 etmekde	 (Oňa)	 hiç	 kimi	 şärik	
goşmasyn!».
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19-njy	süre:	Merýem

«Merýem»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 98	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 bibi	
Merýem	 we	 onuň	 ogly	 Isa	 pygamberiň	 dünýä	
inişi	 barada	 gürrüň	 gozgalýar.	 Şol	 sebäpli,	 bu	
sürä	«Merýem»	diýip	at	galypdyr.

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

 
1.	Käf,	Hä,	Ýä,	Aýn,	Sad.	

2.	 (Bu)	 seniň	 Perwerdigäriň	 Öz	
guly	 Zekeriýýa	 bolan	 merhemetiniň	
ýatlamasydyrnylyp	(geçilmegidir).	

3.	 Şonda	 ol	 (Zekeriýýa)	 ýuwaşja	 ses	

bilen	öz	Perwerdigärine	ýüzlenip:	

4.	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Indi	 meniň	
süňňüm	 gowşap,	 başym	 çalardy.	 Eý,	
Perwerdigärim!	 Men	 (henize	 çenli),	
Saňa	 eden	 dilegim	 sebäpli,	 hiç	 betbagt	
(we	mahrum)	bolmandym.	

5.	 Takyk,	 men	 yzymy	 dowam	 etdirjek	
neslim	 (we	olaryň	Seniň	 inderen	diniňe	
mynasyp	 kişiler	 bolmaklary)	 barada	
aladalandym,	 aýalym	 bolsa	 önelgesiz,	
maňa	 Öz	 huzuryňdan	 bir	 hossar	 (ogul)	
bagyş	et!

6.	 (Şol	 ogul	 geljekde)	 meniň	 hem,	
Ýakubyň	 neberesiniň	 hem	 yzyny	
ýöretsin.	 Perwerdigärim,	 ony	 Öz	 razy	
bolanlaryň	hataryna	goş!»	diýipdi.	

7.	(Alla):	«Eý,	Zekeriýýa!	Biz	seni	Ýahýa	
atly	 bir	 ogul	 bilen	 buşlaýarys,	 bu	 ady	
mundan	öň	hiç	kime	bermändik»	diýdi.	

8.	 (Zekeriýýa):	 «Eý,	 Perwedigärim!	
Meniň	nähili	perzendim	bolsun,	aýalym	
önelgesiz,	 men	 bolsa	 garrylygyň	
aňrybaşyna	ýetipdirin»	diýdi.	

9.	 (Alla):	 «Bu	 hut	 şeýle	 hem	 bolar.	
(Muny)	 öz	 Perwerdigäriň	 aýtdy.	 Ol	
Meniň	 üçin	 ýeňildir,	 seni	 hem	 öň	 ýok	
wagtyň	Men	ýaradypdym»	diýdi.	

10.	 (Zekeriýýa):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
(Onuň	 ýaly	 bolsa)	 maňa	 bir	 alamat	
görkez»	 diýdi.	 (Alla):	 «Seniň	 alamatyň	
ynsanlar	 bilen	 doly	 üç	 günläp	
gepleşmezligiňdir»	diýdi.	

11.	Zekeriýýa	mährapdan	halkyň	öňüne	
çykyp,	 (üm	 bilen)	 olara:	 «Ertir-agşam	
(Alla)	 tesbih	bilen	hamdy-sena	aýdyň!»	
diýip	(ümledi).	

12.	 «Eý,	 Ýahýa!	 Kitaba	 (Töwrata)	
berk	 ýapyş!»	 Biz	 oňa	 (Ýahýa)	 hikmeti	
çagalykdan	berdik.	
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13.	 Oňa	 Öz	 tarapymyzdan	 rehimdarlyk	
we	günälerden	päklik	berdik.	Ol	hakyky	
takwa	kişidi.	

14.	 Ene-atasyna	 gulak	 asýardy,	 zalym,	
gyňyr	 we	 buýruklara	 gulak	 salmaýan	
kişilerden	däldi.	

15.	Doglan	gününde	hem,	ölen	gününde	
hem,	 täzeden	 direldiljek	 gününde	 hem	
oňa	salam	bolsun!

Düşündiriş:	Ýahýa	pygamberiň	dünýä	inişindäki	
bu	 adatdan	 daşary	 gudrat,	 ýagny	 aslynda	 bir	
önelgesiz	 ene	 bilen	 ýaşy	 ötüşen	 bir	 gojadan	
nesil	 önmegi	 barada	 gürrüň	 edilenden	 soň,	
Allatagalanyň	 çäksiz	 gudratynyň	 beýany	
hökmünde	bibi	Merýemiň	Isa	pygamberi	atasyz	
dünýä	inderişi	baradaky	gürrüňe	başlanýar.	

16.	 Kitapda	 Merýemi	 hem	 ýatla.	 Ol	
maşgalasyndan	çykyp	gündogar	 tarapda	
bir	ýere	çekilipdi.	

17.	Ynsanlar	bilen	(öz)	arasynda	bir	perde	
goýdy.	 Biz	 oňa	 Ruhumyzy	 (Jebraýyly)	
iberipdik.	 Ol	 Merýeme	 hakyky	 adam	
şeklinde	görnüpdi.	

18.	 (Jebraýyly	 adam	 şeklinde	 gören)	
Merýem:	 «Eger	Alladan	 gorkýanlardan	
bolsaň,	 men	 senden	 Rahmana	 (Alla)	
sygynýaryn»	diýipdi.	

19.	 Ol	 (Jebraýyl)	 bolsa:	 «Men	 diňe	
Perwerdigäriň	 ilçisidirin.	 Saňa	 päkize	
ogul	bagyş	etmek	üçin	(geldim)»	diýipdi.	

20.	 Şonda	 Merýem:	 «Maňa	 adam	 eli	
degmänkä	 we	 bozuk	 hem	 bolmankam,	
nireden	meniň	oglum	bolmaly?»	diýipdi.	

21.	 (Jebraýyl):	 «Seniň	 Perwerdigäriň:	
«Bu	meniň	üçin	aňsat	zat.	Biz	şol	oglany	
ynsanlar	 üçin	 bir	 aýat-mugjyza	 we	
olara	 Öz	 tarapymyzdan	 bir	 merhemet	
hökmünde	 berýäris.	 Bu	 öňden	 çözülen	
işdir»	diýdi.	

22.	 Merýem	 (Isa	 pygambere)	 hamyla	
galyp,	 göwresindäki	 çaga	 bilen	 çet	 bir	
ýere	çekilipdi.
 

23.	 Dogurmak	 burgulary	 Merýemi	
(ýaplanmagy	 üçin)	 hurma	 agajynyň	
düýbüne	 alyp	 bardy.	 (Şol	 pursat)	 ol:	
«Käşgä,	 bu	 wakadan	 öň	 ölsedim	 we	
unudylyp	giden	bolsadym»	diýdi.	

24.	Agajyň	 aşagyndan	 oňa:	 «Gynanma,	
Perwerdigäriň	 seniň	 (aýagyň)	 aşagynda	
bir	çeşme	peýda	etdi.	

25.	 Sen	 hurma	 agajyny	 özüňe	 tarap	
silkele,	üstüňe	ter	hurmalar	gaçar.	

26.	Iý,	iç	we	gözüň	aýdyň	bolsun!	Eger	
adamlardan	 birini	 göräýseň	 hem:	 «Men	
Rahman	(Alla)	üçin	agyz	bekläp,	bu	gün	
hiç	 bir	 ynsan	 bilen	 gepleşmezlige	 niýet	
etdim»	diý!	(diýildi).	
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27.	(Merýem)	çagany	göterip	kowumyna	
getirdi.	Olar:	«Eý,	Merýem!	Sen	görlüp-
eşidilmedik	geň	bir	iş	bilen	geldiň.	

28.	Eý,	Harunyň	aýal	dogany	(Merýem)!	
Seniň	 ataň	 erbet	 adam	 däldi,	 ejeň	 hem	
bozuk	aýal	däldi»	diýdiler.	

29.	 Şonda	 Merýem	 üm	 bilen	
(gundagdaky)	 çagany	 görkezdi.	 Onda	
olar:	 «Sallançakdaky	 çaga	 bilen	 nähili	
gürleşeli?»	diýdiler.	

30.	Onda	çaga:	«Men	Allanyň	guludyryn,	
Ol	maňa	kitap	berdi	we	meni	pygamber	
edip	saýlady.	

31,	32.	Meniň	bar	bolan	ýerime	bereket	
berdi,	maňa	dirikäm	namaz	okamagymy,	
zekat	 bermegimi,	 ejeme	 gowulyk	
etmegimi	emir	etdi.	Meni	zalym,	betbagt	
etmedi.	

33.	Doglan	günümde,	öljek	günümde	we	
täzeden	direldiljek	günümde	maňa	salam	
we	salamatlyk	bolsun!»	diýdi.	

34.	Ine,	bu	Merýem	ogly	Isadyr.	Ol	hakda	
şübhe	edýänlere	(aýdyljak)	söz	şudur.	

35.	 Perzent	 edinmek	Alla	 ýaraşmaz,	Ol	
mundan	päkdir.	Ol	bir	zady	islän	wagty	
oňa	«Bol!»	diýer,	ol	hem	dessine	(peýda)	
bolar.	

36.	 (Isa):	 «Alla	 meniň	 hem,	 siziň	 hem	
Perwerdigäriňizdir,	 Oňa	 gulluk-ybadat	
ediň!	Bu	dogry	ýoldur»	diýipdi.	

37.	(Soň)	öz	aralarynda	bir	topar	gapma-
garşylyga	girdiler.	Uly	(kyýamat)	günüň	
şaýatlyk	ediljek	ýerinde	kapyrlaryň	waý	
halyna!

38.	Bize	geljek	günlerinde	olar	(başlaryna	
geljekleri)	 gowy	 eşiderler	 we	 görerler,	
emma	 zalymlar	 şu	 günki	 gün	 äşgär	
azgynçylykdadyrlar.	
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39.	 Sen	 olary	 puşmanlyk	 ediljek	 gün	
baraynda	habardar	et.	Çünki	gapyl	bolup	
durkalar	 we	 heniz	 iman	 getirmänkäler	
boljak	iş	bolaýmasyn.	

40.	Elbetde,	ýere	we	onuň	üstündäkilere	
Biz	 mirasdüşer	 bolarys.	 Olar	 Bize	
gaýdyp	getirilerler.	

41.	Kitapda	Ybraýymy	hem	ýatla,	çünki	
ol	örän	sadyk	pygamberdi.	

42.	Bir	wagt	ol	atasyna:	«Eý,	atam!	Sen	
näme	üçin	eşitmeýän,	görmeýän	we	saňa	
hiç	bir	peýdasy	bolmaýan	zatlara	ybadat	
edýärsiň?

43.	Eý,	atam!	Saňa	gelmedik	ylym	maňa	
geldi.	Meniň	yzyma	düş,	saňa	dogry	ýoly	
salgy	bereýin.	

44.	Eý,	atam!	Şeýtana	gulluk	etme.	Çünki	
şeýtan	Rahmana	(Alla)	garşy	geldi.	

45.	 Eý,	 Atam!	 Men	 saňa	 Rahmandan	
(Alladan)	 bir	 azabyň	 ýolugyp,	 seniň	
şeýtana	 dost	 bolmagyňdan	 gorkýaryn»	
diýdi.	

46.	 Şonda	 atasy:	 «Sen	 meniň	
hudaýlarymdan	 ýüz	 öwürýärsiňmi?	 Eý,	
Ybraýym!	Eger	mundan	dänmeseň,	seni	
daşlaryn,	meniň	ýanymdan	uzak	wagtlyk	
git»	diýdi.	

47.	 (Ybraýym):	 «Saňa	 salamatlyk	
bolsun!	 Men	 Perwerdigärimden	 seni	
bagyşlamagyny	 dilejek,	 çünki	 Ol	 maňa	
mylakatlydyr.	

48.	 Sizden	 we	 siziň	 Alladan	 başga	
çagyrýan	 hudaýlaryňyzdan	 daş	 durup,	
öz	 Perwerdigärime	 dileg	 ederin.	

Perwerdigärime	 eden	 dilegim	üçin	 hem	
(men)	betbagt	bolmaryn»	diýdi.	

49.	Ybraýym	olardan	we	olaryň	Alladan	
başga	 gulluk	 edýän	 hudaýlaryndan	
daşlaşanda,	Biz	oňa	Yshak	bilen	Ýakuby	
bagyş	 etdik	 we	 olaryň	 ikisini	 hem	
pygamber	edip	(saýladyk).	

50.	Biz	olara	hem	Öz	merhemetimizden	
peşgeşler	 berdik	 we	 olaryň	 atlarynyň	
sadyk	dillerde	ýagşylykda	ýatlanmagyny	
üpjün	etdik.	

51.	Kitapda	Musany	hem	ýatla,	çünki	ol	
yhlasly	(guldy)	we	iberilen	pygamberdi.	
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52.	Biz	oňa	Tur	(dagynyň)	sag	tarapyndan	
seslendik	 we	 ony	 syrdaş	 derejesinde	
Özümize	ýakynlaşdyrdyk.	

53.	Oňa	Öz	merhemetimiz	bilen	dogany	
Haruny	hem	pygamber	edip	berdik.	

54.	Kitapda	Ysmaýyly	hem	ýatla.	Çünki	
ol	 wadasyna	 wepalydy	 we	 iberilen	
pygamberdi.	

55.	 (Ol)	 maşgalasyna	 namaz	 okamagy,	
zekat	 bermegi	 emir	 ederdi.	 Ol	
Perwerdigäriniň	razylygyna	gowşupdy.	

56.	 Kitapda	 Idrisi	 hem	 ýatla,	 çünki	 ol	
hem	örän	sadyk	pygamberdi.	

57.	Biz	ony	belent	derejelere	ýetirdik.	

58.	 Bular	 Adamyň	 zürýatlarynyň	 we	
Nuh	 bilen	 birlikde	 (gämide)	 äkiden	
adamlarymyzyň	 zürýatlarynyň,	
Ybraýymyň,	 Ysraýylyň	 (Ýakubyň)	
zürýatlarynyň	we	dogry	ýola	gönükdirip,	
saýlap-seçen	 adamlarymyzyň	
zürýatlarynyň	 içinden	 Allanyň	 özlerine	
nygmat	 beren	 pygamberleridir.	 Olar	
Rahman	 bolan	Allanyň	 aýatlary	 okalan	
wagty	aglap	sežde	ederler.	

59.	 Bularyň	 yzyndan	 namazlaryny	
taşlap,	 nebisleriniň	 isleglerine	 eýeren	
nesil	 geldi.	 Takyk,	 olar	 (özleriniň	
azgynçylyklarynyň)	jezasyny	çekerler.	

60.	 Emma	 (ýürekden)	 toba	 edip,	 iman	
getiren	 we	 ýagşy	 işleri	 eden	 kişiler	
jennete	girerler	we	olara	 hiç	 hili	 zulum	
edilmez.	
 
61.	(Olaryň	girjek	bu	jenneti)	Rahmanyň	
(Allanyň)	 gullaryna	 gaýypdan	 wada	
beren	«Adn»	jennetleridir.	Onuň	wadasy	
hökman	amala	aşar.	

62.	Olar	 bu	 ýerde,	 salamdan	başga,	 hiç	
bir	boş	söz	eşitmezler	we	rysgallary	ertir-
agşam	taýýardyr.	

63.	 Ine,	 bu	 biziň	 Öz	 bendelerimiziň	
içinden	takwa	bolanlaryna	miras	goýjak	
jennetimizdir.	

64.	 (Jebraýyl:)	 «(Eý,	 Muhammet!)	 Biz	
(perişdeler)	diňe	Perwerdigäriň	buýrugy	
bilen	 gelip-gidýäris.	 Öňümizdäki,	
yzymyzdaky	we	bularyň	arasyndaky	ähli	
zat	Oňa	 degişlidir.	 Seniň	 Perwerdigäriň	
unudyjy	däldir.	
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65.	 Ol	 asmanlaryň,	 ýeriň	 we	 bularyň	
arasyndakylaryň	 Perwerdigäridir.	 Sen	
Oňa	 ybadat	 et	 we	 ybadatda	 sabyr	 et!	
Heý,	 sen	Oňa	deňdeş	we	meňzeş	bolan	
başga	birini	bilýärmiň?!»	diýdi.	

66.	(Haka	ynanmaýan)	ynsan:	«Heý-de,	
ölenimden	 soň	 hem	 täzeden	 direldilip	
(gabrymdan)	çykarylarynmy?»	diýer.	

67.	Ynsan	öň	hiç	zat	dälkä,	(Biziň)	ony	
ýaradandygymyzy	ýadyna	salmaýarmy?

68.	 Perwerdigäriňe	 kasam	 bolsun!	
Olary,	 şeýtanlar	 bilen	 bilelikde	
magşar	 meýdanynda	 jemläp,	 soň	 hem,	
dyzyna	 çöken	 ýagdaýynda,	 dowzahyň	
töweregine	taýýar	edip	getireris.	

69.	Soň	her	topardan	Rahmana	(Alla)	iň	
köp	garşy	gelýänleri	çekip	çykararys	(we	
ilki	şolara	azap	berip	başlarys).	

70.	 Onda	 (dowzahda)	 ýanmaklyga	 has	
laýyk	bolanlary	iň	gowy	bilýän,	elbetde,	
Bizdiris!

71.	 Siziň	 içiňizden	 şol	 ýere	 (dowzahyň	
görnüp	duran	ýeri	bolan	syrat	köprüsine)	
barmajak	ýokdur.	Bu	seniň	Perwerdigäriň	
üstüne	alan	takyk	hökümidir.	

72.	 Soň	 biz	 takwa	 kişileri	 halas	 ederis	
we	 zalymlary	 dyzlaryna	 çöken	 halynda	
dowzahda	galdyrarys.	

73.	 Aýatlarymyz	 olara	 äşgär	 okalan	
wagty,	 Allany	 inkär	 eden	 kişiler	 iman	
getirenlere:	«Bu	iki	toparyň	(biz	ikimiziň)	
haýsysynyň	orny	has	haýyrly	we	derejesi	
has	ýokary»	diýýärler.	

74.	Olardan	öň	hem	bolelinlikde	(ýaşan)	
we	daşky	görnüş	taýdan	has	görkli	bolan	
ençe	nesilleri	heläk	edipdik.	

75.	 (Eý,	 Muhammet!):	 «Ýoluny	
ýitirenlere	 Rahman	 (Alla)	 näçe	 uzak	
möhlet	berse	hem,	(olar)	soňunda	özlerine	
wada	 berlen	 azaby	 ýa-da	 kyýamat	
gününi	görenlerinde	kimiň	ornunyň	has	
erbetdigine	 we	 (kimiň)	 goşunynyň	 has	
ejizdigine	göz	ýetirerler»	diýip	aýt.	

76.	 Alla	 dogry	 ýola	 düşenleriň	 (bu	
ýoldaky	tutanýerliliklerini)	dogrulygyny	
has-da	güýçlendirer.	Baky	bolan	haýyrly	
işler	 seniň	 Perwerdigäriň	 ýanynda	
hem	 sogaby,	 hem	 netijesi	 taýdan	 has	
haýyrlydyr.	
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77.	 Biziň	 aýatlarymyzy	 inkär	 edip,	 soň	
hem:	«Elbetde,	maňa	emläk	hem,	perzent	
hem	berler»	diýeni	gördüňmi?

78.	 Ol	 gaýypdan	 habardarmyka	 ýa-da	
bolmasa	bu	barada	Rahmanyň	(Allanyň)	
huzuryndan	ähti-peýman	aldymyka?

79.	 Ýok!	 Biz	 onuň	 aýdanlaryny	 ýazyp	
goýarys	 we	 onuň	 üçin	 azaby	 has	
uzaldarys.	

80.	Biz	ondan	aýdýan	zatlaryny	alarys	we	
Bize	onuň	ýeke	özi	geler.	

81.	Olar	özlerine	güýç	we	mertebe	bolsun	
diýip,	Alladan	başga	hudaýlar	edindiler.	

82.	 Ýok!	 Bu	 hudaýlar	 olaryň	 eden	

ybadatlaryny	inkär	ederler	we	olara	garşy	
bolarlar.	

83.	 Kapyrlaryň	 üstüne	 olary	 öjükdirýän	
(azdyrýan)	 şeýtanlary	 iberendigimizi	
görmediňmi?

84.	 Onda	 olaryň	 özüňize	 garşy	 edýän	
hereketlerine	 sabyr	 et,	 howlukma!	 Biz	
olary	 (we	 olaryň	 galan	 aý-günlerini	
hem,	edýän	günälerini	hem)	hasaba	alyp	
durarys.	

85,	 86,	 87.	 Takwa	 kişileri	 topar-topar	
halda	 Rahmanyň	 (Allanyň)	 huzuryna	
jemlejek	 günümizde,	 günäkärleri	 bolsa,	
suwa	 ýakmaga	 sürülýän	 süri	 ýaly,	
dowzaha	 sürjek	 günümizde	 Rahmanyň	
(Allanyň)	 huzuryndan	 ähti-peýman	
alanlardan	 (Alla	we	Onuň	 pygamberine	
ýürekden	 ynananlardan)	 başgalary	
şepagata	eýe	bolup	bilmezler.	

88.	 (Kapyrlar:)	 «Rahman	 (Alla)	 özüne	
perzent	edindi»	diýerler.	

89.	Takyk,	siz	garaşylmaýan	bir	ýaramaz	
zady	orta	atdyňyz.	

90,	 91.	 Rahmana	 (Alla)	 olaryň	 perzent	
(bilen	 baglanyşykly)	 töhmet	 atmalary	
sebäpli,	 tasdanam	 asmanlar	 çym-pytrak	
bolup,	 ýer	 ýaryljakdy	 we	 daglar	 harap	
bolup	ýykyljakdy.	

92.	 Rahmana	 (Alla)	 perzent	 edinmek	
ýaraşmaz.	

93.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 ähli	 kişi	
Rahmana	(Alla)	diňe	gul	bolup	geler.	

94.	 Takyk,	Alla	 olary	 hasaba	 çeker	 we	
birin-birin	sanawa	alar.	

95.	 Olaryň	 hemmesi	 kyýamat	 gününde	
Onuň	ýanyna	ýalňyz	gelerler.	
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96.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenlere	
bolsa	 Rahman	 (Alla)	 söýgi,	 mähir-
muhabbet	döreder.	

97.	 Biz	 Kurany,	 takwa	 kişileri	
begendirmegiň	we	barlyşyksyz	dawaçyl	
kowuma	 duýduryş	 etmegiň	 üçin,	 seniň	
diliňde	 (inderip,	 saňa)	 aňsat	 bolar	 ýaly	
edip	goýduk.	

98.	 Biz	 olardan	 öň	 hem	 ençeme	 nesli	
heläk	 edipdik.	 Häzir	 sen	 olardan	
(heläk	 edilenlerden	 haýsydyr)	 biriniň	
ýaşaýandygyny	bilýärmiň	ýa-da	olardan,	
heý,	bir	ses	eşidýärmiň?!	

20-nji	süre:	Taha	

«Taha»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
135	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	Musa	 pygamber	
barada	giňişleýin	gürrüň	gozgalýar.	Hezreti	Omar	
bu	 süre	 arkaly	 musulmançylygy	 kabul	 edipdir.	
Süräniň	 ady	 onuň	 ilkinji	 aýatyndaky	 özbaşdak	
okalýan	harplardan	alnandyr.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2.	Ta,	Hä.	Biz	saňa	Kurany	kynçylyk	
çekmegiň	üçin	indermedik.	

3.	 Biz	 ony	 Alladan	 gorkýanlara	 öwüt-
ündew	üçin	inderdik.	

4.	(Bu	Kuran)	ýeri	we	belent	asmanlary	
ýaradan	tarapyndan	inderilendir.	

5.	 Rahman	 bolan	 (Alla)	 Arşa	 istiwa	
etdi	 (hökmürowanlyk	 bilen	 älemi	
dolandyrdy).	

6.	 Asmanlardaky,	 ýerdäki,	 bularyň	
arasyndaky	 we	 ýeriň	 astyndaky	 ähli	
zatlar	Onuňkydyr.	

7.	 Eger	 sen	 (Alladan	 dileg	 edýän)	
sözüňi	gygyryp	aýdýan	bolsaň,	Ol	syrly	
zady	 hem,	 ondan	 has	 gizlin	 zady	 hem	
bilýändir.	

8.	 Ol	 Özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	bolmadyk	Alladyr.	 Iň	 gözel	 atlar	
Oňa	mahsusdyr.	

9.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Saňa	 Musanyň	

habary	geldimi?

10.	Ol	ody	göreninde,	maşgalasyna:	«Siz	
garaşyň,	men	bir	ot	gördüm.	Men	ondan	
bir	 tutaşdyrlyk	 getirmek	 ýa-da	 oduň	
ýanynda	 bir	 ýolbelet	 tapmak	 üçin	 (ol	
ýere	baraýyn)»	diýipdi.	
Düşündiriş:	 Hezreti	 Musa	 maşgalasy	 bilen	
birlikde	 Medýen	 şäherinden	 Müsüre	 tarap	
gidip	 barýarka,	 ýolda	 sowuk	 gijäniň	 içinde	 bir	
çagalary	dünýä	inýär.	Sowukdan	üşäp,	ýoly	hem	
doly	bilmänsoňlar,	Musa	uzakdan	görnen	otdan	
tutaşdyrlyk	almak	üçin	gidýär.	

11,	12.	Musa	ol	oduň	ýanyna	baranynda,	
oňa:	 «Eý,	 Musa!	 Bu	 Men,	 seniň	
Perwerdigäriň!	 Köwşüňi	 çykar!	 Takyk,	
sen	mukaddes	Tuwa	jülgesindesiň.	

13.	Men	seni	(pygamber	edip)	saýladym.	
Sen	özüňe	wahyý	edilen	zady	diňle.	
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14.	Men	Özümden	başga	(ybadata	laýyk)	
hudaý	 bolmadyk	Alladyryn.	 Onda	 sen	
Maňa	ybadat	et	we	Meni	ýatlamak	üçin	
namaz	oka!	

15.	 Kyýamat	 güni	 hökman	 geler.	 Her	
bir	adam	yzynda	ylgan	(zähmet	çeken)	
zadynyň	 gaýtargysyny,	 hakyny	 alsyn	
diýip,	tas	ony	gizläpdim.	

16.	Ägä	bol!	Oňa	(kyýamata)	ynanman,	
nebsiniň	 arzuwlaryna	 tabyn	 bolýan	
adamlar	 seni	 ondan	 (kyýamata	
ynanmakdan)	döndermesin,	ýogsa	heläk	
bolarsyň.	

17.	 (Alla):	 «Bu	 sag	 eliňdäki	 zat	 näme,	
eý,	Musa?»	diýdi.	

18.	 Musa	 hem:	 «Bu	 meniň	 hasamdyr.	

Men	 oňa	 söýenýärin,	 onuň	 bilen	
dowarlaryma	 ýaprak	 silkeläp	 berýärin	
we	 meniň	 oňa	 başga-da	 hajatlarym	
bolýar»	diýdi.	

19.	Alla:	 «Eý,	Musa!	Ony	 ýere	 okla!»	
diýdi.	

20.	Musa	derrew	hasasyny	ýere	oklady.	
Görse,	 hasa	 süýnýän-süýrenýän	 bir	
ýylan	boldy	(duruberdi).	

21.	Alla:	«Ony	(eliňe)	al!	Gorkma!	Biz	
ony	öňki	durkuna	getireris.	

22.	 Eliňi	 goltugyňa	 sal!	 Ýene	 gudrat	
bilen	ol	(eliň)	hiç	tegmilsiz	ap-ak	bolup	
çykar.	

23.	 Bular	 Biziň	 saňa	 iň	 beýik	
gudratlarymyzyň	 käbirini	
görkezmegimiz	üçindir.	

24.	 Sen	 Fyrgawnyň	 ýanyna	 git!	 Çünki	
ol	gaty	azdy»	diýdi.	

25,	 26.	 Musa:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Ýüregime	 giňlik	 ber!	 Işlerimi	
ýeňilleşdir!	

27,	28.	(Geplänimde)	sözüme	düşünerler	
ýaly	dilimdäki	düwüni	çöz!	

29,	 32.	 Maňa	 maşgalamdan	 bir	 wezir	
(kömekçi)	hökmünde	doganym	Haruny	
(ýanyma)	 ber!	 Onuň	 bilen	 güýjümi	
kuwwatlandyr.	Ony	meniň	ýanyma	goş!	

33,	 35.	 Goý,	 biz	 Seni	 köp	 zikir	 edeli.	
Seni	 köp	 ýatlaly.	 Sen	 bizi	 görýänsiň»	
diýdi.	

36,	37.	Alla:	«Eý,	Musa!	Soran	zatlaryň	
saňa	 berildi.	 Şeýdip,	 saňa	 ýene-de	 bir	
gezek	ýagşylyk	etdik»	diýdi.	
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38.	 Şonda	 seniň	 ejeňe	 berilmeli	 habary	
şeýle	ylham	edipdik:	

39.	«Musany	sandygyň	 içine	 sal,	 sandygy	
hem	deňze	 (Nile)	 taşla,	deňiz	 (derýa)	ony	
kenaryna	çykarsyn,	ony	meniň	duşmanym	
we	 onuň	 hem	 duşmany	 bolan	 biri	 alsyn.	
(Eý,	Musa!	 Seniň	 söýülmegiň	we)	Meniň	
gözegçiligimde	 ýetişdirilmegiň	 üçin	 saňa	
Özümden	bir	söýgi	gatdym».	
Düşündiriş:	 Musa	 pygamberiň	 ejesi,	 Fyrgawnyň	 her	
doglan	 erkek	 çagany	 öldürýändigi	 üçin,	 öz	 ogluny	 hem	
öldürmeginden	 gorkýardy.	 Şol	 sebäpli,	 hem	 ýokardaky	
aýatda	aýdylan	buýruga	boýun	bolup,	bir	sandyga	salyp,	
ogluny	Nil	derýasyna	atýar.	Aýaly	bilen	bag-bakjasynyň	
içinde	aýlanyp	ýören	Fyrgawn	suwda	akyp	ýören	sandygy	
görýär	 we	 ony	 daşyna	 çykardyp,	 içindäki	 çaga	 gözi	
düşende	haýran	galýar.	Aýatda	beýan	edilişi	ýaly,	Allanyň	
Musa	 bagyş	 eden	 mähremliginiň	 täsiri	 bilen	 biygtyýar	
bu	 çaga	mähri	 siňýär.	 Fyrgawn	we	 aýaly	 bu	 oglanjygy	
ogullyk	 edinmekçi	 bolýarlar.	Allanyň	Musanyň	 ejesine:	
«Ony	 saňa	 gaýtaryp	 bereris»	 diýen	 sözi	 netijesinde	
Musa	öz	ejesinden	başgasyny	emmeýär.	Musanyň	derýa	
atylan	wagtyndan	 bäri	 ony	 yzarlaýan	 gyz	 dogany	 bolsa	
Fyrgawnyň	Musa	üçin	eneke	we	terbiýeçi	gözleýändiginiň	
habaryny	 alýar	 we	 ony	 Musanyň	 ejesine	 gelip	 aýdýar.	
Şeýdip,	Musanyň	ejesi	eneke	hökmünde	öz	ogly	Musany	
idedip	başlaýar.	

40.	 Gyz	 doganyň	 gidip:	 «Oňa	 kepil	 boljak	
birini	size	salgy	bereýinmi?»	diýeninde,	(Biz),	
onuň	gözi	aýdyň	bolsun	we	gynanmasyn	diýip	
ejeňe	 seni	 gaýtaryp	 berdik.	 (Belli	 bir	 ýaşa	
geleniňden	 soň)	 sen	 birini	 öldürdiň,	 biz	 hem	
seni	 gaýgydan	halas	 etdik	we	 seni	 (başga-da)	
ençeme	synagdan	geçirdik.	Şeýdip,	sen	birnäçe	
ýyllap	Medýen	halkynyň	arasynda	galdyň.	Soň,	
eý,	Musa!	Takdyra	görä	(bu	ýere)	geldiň.	
 
41.	Seni	Özüm	üçin	(pygamberim)	saýladym.	

42.	 Sen,	 doganyň	 bilen	 bilelikde,	 Meniň	
aýatlarymy	alyp	git	we	Meni	ýatlamagy	ahmal	
etmäň!

43.	Ikiňiz	hem	Fyrgawnyň	ýanyna	gidiň,	çünki	
ol	örän	azdy.	

44.	 Onuň	 öwüt	 alyp,	 heder	 etmegi	 üçin	 oňa	
ýumşak	sözler	aýdyň».	

45.	 (Musa	 bilen	 dogany	 Harun:)	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Takyk,	 biz,	 (ony	 imana	
çagyrsak)	 onuň	 öte	 geçmeginden	 ýa-da	
azmagynçylyk	etmeginden	gorkýarys»	diýdiler.	

46.	 Alla:	 «Gorkmaň,	 çünki	 Men	 siziň	 bilen	

biledirin,	eşidýärin	we	görýärin.	

47.	 Indi	 ikiňiz	 hem	 Fyrgawnyň	 ýanyna	 gidip,	
oňa:	«Biz	seniň	Perwerdigäriň	 ilçileridiris.	Sen	
ysraýyl	 ogullaryny	 biziň	 bilen	 ugrat	 we	 olara	
azap	 berme.	 Biz	 saňa	 Perwerdigäriňden	 bir	
aýat	 (gudrat)	 getirdik.	 Dogry	 ýola	 eýerenlere	
salamatlyk	bolsun!	

48.	 Bize:	 «(Haky)	 ýalan	 hasaplanlara	 we	 ýüz	
öwrenlere	 azap	 bardyr»	 diýip	 wahyý	 edildi»	
diýiň»	diýdi.	

49.	Fyrgawn:	«Ikiňiziň	Perwerdigäriňiz	kimdir,	
eý,	Musa?»	diýdi.	

50.	 Musa:	 «Biziň	 Perwerdigärimiz	 ähli	 zada	
isleýşi	 ýaly	 şekil	 berýändir,	 soň	 hem	 dogry	
ýoly	görkezýändir»	diýdi.	

51.	Fyrgawn:	«Onda	öňki	nesilleriň	ýagdaýy	
nähili	bolar?»	diýdi.	
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52.	 Musa:	 «Bu	 baradaky	 maglumat	
Perwerdigärimiň	ýanyndaky	kitapdadyr.	
Meniň	 Perwerdigärim	 bulaşdyrmaz	we	
unutmaz»	diýdi.	

53.	 Ol	 siziň	 üçin	 ýeri	 sallançak	 edip,	
onda	(ýeriň	ýüzünde)	size	ýollar	açandyr	
we	 asmandan	 suw	 inderendir.	 Ol	 suw	
bilen	biz	dürli	ösümliklerden	jübüt	edip	
bitirdik.	

54.	Iýiň	we	mallaryňyzy	otladyň!	Takyk,	
munda	 pähimli	 bolanlara	 (Allanyň	
gudratyny	görkezýän)	alamatlar	bardyr.	

55.	 Sizi	 ondan	 (toprakdan)	 ýaratdyk,	
şol	ýere	hem	gaýtararys	we	ýene-de	bir	

gezek	ondan	çykararys.	

56.	 Biz	 oňa	 (Fyrgawna	 Allanyň	
gudratyny	 görkezýän)	 ähli	
alamatlarymyzy	 görkezdik,	 şonda-da	
ol	(olary)	ýalan	hasaplady	we	(Hakdan)	
boýun	towlady.	

57.	Ol:	«Ey,	Musa!	Sen	öz	 jadyň	bilen	
bizi	 ýurdumyzdan	 çykarmak	 üçin	
geldiňmi?

58.	 Biz	 hem,	 takyk,	 seniňki	 ýaly	 jady	
görkezeris.	 Sen,	 özüň	 bilen	 biziň	
aramyzda,	 amatly	 ýer	 we	 wagt	 belle.	
Biziň	 ikimiz	 hem	 (şol	 wagtdan)	
dänmäli»	diýdi.	

59.	Musa:	«Duşuşjak	wagtymyz	baýram	
gününde	 ynsanlaryň	 ýygnanyşýan	
guşluk	çagydyr»	diýdi.	

60.	 Fyrgawn	 yzyna	 öwrülip	 gitdi	 we	
hilelerini	(jadygöýlerini)	jemläp,	(wada	
edilen	ýere)	geldi.	

61.	Musa	olara:	«Haýp	siziň	halyňyza!	
Allanyň	 şanyna	 ýalan	 ýöňkemäň!	 Ol	
(Alla)	 azap	 bilen	 siziň	 köküňizi	 keser.	
Töhmet	 atýan	 adam,	 takyk,	 perişan	
bolar»	diýdi.	

62.	 Ol	 jadygöýler	 etjek	 işlerini	 öz	
aralarynda	 çekeleşdiler	 we	 gizlin	
pyşyrdaşdylar.	

63.	 Olar:	 «Ine,	 şu	 ikisi	 jadylary	 bilen	
sizi	 ýurduňyzdan	 çykarmak	 we	 siziň	
nusgalyk	 ýoluňyzy	 ýok	 etmek	 isleýän	
jadygöýlerdir.	

64.	Şonuň	üçin	hileleriňizi	 jemläň,	soň	
sap-sap	bolup	geliň!	Bu	gün	üstün	çykan	
rowaçlyk	gazanar»	diýişdiler.	
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65.	 Olar:	 «Eý,	 Musa!	 (Hasaňy)	 ýa	
sen	 (ilki)	 oklarmyň	 ýa-da	 biz	 ilki	
oklalymy?»	diýdiler.	

66.	Musa:	 «Ýok,	 siz	 oklaň»	 diýdi.	 Bir	
görse,	olaryň	ýüpleri	we	hasalary	eden	
jadylarynyň	 täsiri	 bilen	 göýä	 hereket	
edýän	ýaly	bolup	göründi.	

67.	 (Olaryň	 görkezen	 jadylary	
Musanyňka	meňzeş	 bolansoň,	 adamlar	
ynanmaz	öýdüp),	birden	Musanyň	içine	
gorky	düşdi.	

68.	Biz:	«Gorkma!	Üstün	çykjak,	takyk,	
sensiň!

69.	 Sag	 eliňdäkini	 (hasaňy)	 okla.	 Ol	
olaryň	 eden	 jadylaryny	 ýuwutsyn.	
Olaryň	 eden	 zatlary	 jadygöýleriň	 hile-
piriminden	ybaratdyr.	Jadygöý	bolsa	hiç	
ýerde	rowaçlyk	gazanmaz»	diýdik.	
Düşündiriş:	Musa	pygamber	özüne	Alladan	gelen	
emre	 eýerip,	 elindäki	 hasasyny	 ýere	 oklaýar.	
Allatagalanyň	 gudraty	 bilen	 aždarha	 öwrülen	
hasa	Fyrgawnyň	jadygöýleriniň	jadyly	ýüplerini	
we	taýaklaryny	ýuwudýar.	

70.	Jadygöýler	seždä	gidip:	«Harunyň	we	
Musanyň	Perwerdigärine	iman	getirdik»	
diýdiler.	

71.	 Fyrgawn:	 «Meniň	 size	 rugsat	
bermegimden	öň,	siz	oňa	ynandyňyzmy?	
Takyk,	 ol	 size	 jadygöýligi	 öwreden	
ussadyňyzdyr.	 Men	 ikirjiňlenmän,	
siziň	 elleriňizi	 we	 aýaklaryňyzy	 tersine	
(atanaklaýyn)	 keserin	 we	 sizi	 hurma	
agaçlaryndan	 asaryn.	 Şonda	 kimiň	
azabynyň	 has	 ýowuzdygyny	 we	 has	
dowamlydygyny	bilersiňiz»	diýdi.	

72.	 Jadygöýler:	 «Biz	 seni	 hiç	 haçan	
özümize	 gelen	 aýdyň	 gudratlardan	 we	
bizi	 ýokdan	 bar	 edenden	 ileri	 tutup	
bilmeris.	Sen	näme	höküm	berýän	bolsaň	
beriber.	 Çünki	 sen	 diňe	 bu	 dünýäde	
höküm	berip	bilersiň.	

73.	Biz	Perwerdigärimize	hatalarymyzy	
we	 seniň	 bize	 zorlap	 etdiren	
jadygöýliklerimizi	 bagyşlamagy	 üçin	
iman	 getirdik.	 Alla	 has	 haýyrly	 we	
bakydyr»	diýdiler.	

74.	 Kim	 Perwerdigärine	 günäkär	 bolup	
gelse,	takyk,	dowzah	onuň	üçindir.	Ol	şol	
ýerde	ne-hä	öler,	ne-de	ýaşar.	

75.	Kim	 Perwerdigäriniň	 razylygy	 üçin	
ýagşy	işleri	edip,	mömin	bolup	gelse,	iň	
belent	derejeler	onuň	üçindir.	

76.	 Olar	 şol	 ýerde,	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	«Adn»	jennetlerinde	ebedi	galarlar.	
Ine,	 bu-da	 (günäden)	 saplananlaryň	
sylagydyr.	
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77.	 Biz	 Musa:	 «Bendelerim	 bilen	
bilelikde	 gije	 ýola	 çyk,	 yzyňyzdan	
ýetilmeginden	heder	etmän	we	gorkman,	
olara	 deňziň	 içinden	 bir	 gury	 ýol	 açyp	
ber»	diýip	wahyý	edipdik.	

78.	Fyrgawn	goşuny	bilen	olaryň	yzyna	
düşdi.	 Birdenem,	 deňziň	 suwlary	 olary	
bütinleý	gaplap	aldy.	

79.	 Fyrgawn	 öz	 kowumyny	 dogry	 ýola	
salmady,	gaýtam	ýoldan	çykardy.	

80.	 Eý,	 ysraýyl	 ogullary!	 Sizi	
duşmanyňyzdan	 halas	 etdik,	 şeýle	 hem	
Turuň	 sag	 tarapyny	 size	 duşuşyk	 ýeri	
edip	 belledik	 we	 size	 menne	 (şepbeşik	
halwa)	hem-de	bedene	ýagdyrdyk.
 
81.	 Size	 rysgal	 edip	 beren	 tämiz	

zatlarymyzdan	 iýiň,	 ýöne	 (näşükür	
bolup)	 öte	 geçmäň!	 (Bu	 tabşyryklary	
amala	aşyrmasaňyz),	size	gazabym	iner.	
Kime	gazabym	inse,	ol	heläk	bolar.	

82.	Takyk,	Men	toba	edip,	 iman	getiren	
we	ýagşy	işleri	edip,	dogry	ýoldan	gideni	
bagyşlaýandyryn.	
Düşündiriş:	Hezreti	Musa	kowumyny	Müsürden	
çykaryp,	 Sina	 elteninden	 soň	 öz	 ýerine	 dogany	
Haruny	 ýolbaşçy	 belläp,	 Allatagaladan	 wahyý	
almak	üçin	Tur	dagyna	gidýär.	Şonda	Allatagala	
hezreti	Musa	şeýle	diýýär:	

83.	Alla:	«Eý,	Musa!	Seni	kowumyňdan	
aýrylyp,	howlukdyran	zat	näme?»	diýdi.	

84.	 Musa:	 «Ine,	 olar	 meniň	 yzymdan	
(gelýärler).	 Eý,	 Perwerdigärim!	 Men	
Seniň	 menden	 hoşal	 bolmagyň	 üçin	
howlukdym»	diýdi.	

85.	 Alla:	 «Biz	 seniň	 kowumyňy	 sen	
aralaryndan	gaýdanyňdan	soň	synagdan	
geçirdik.	Samyry	olary	ýoldan	çykardy»	
diýdi.	
Düşündiriş:	 Samyry	 ysraýyl	 ogullarynyň	
samyra	tiresindendi.	Ol	göläniň	heýkelini	ýasap,	
onuň	 hudaýdygyna	 ynandyrmak	 üçin	 ysraýyl	
ogullaryny	 Musa	 bilen	 Harunyň	 hak	 dininden	
daşlaşdyrmaga	çalşypdy.	

86.	 Musa	 gahar-gazaply	 we	 gaýgyly	
ýagdaýda,	 haýal	 etmän,	 kowumynyň	
arasyna	 dolanyp	 bardy.	 Olara:	 «Eý,	
kowumym!	 Perwerdigäriňiz	 size	 ajap	
wada	bermänmidi?	Ýa-da	siziň	(hak	ýolda	
durarys	diýip	beren)	wadaňyza	gaty	köp	
wagt	geçdimi?	Ýa-da	Perwerdigäriňizden	
gazabyň	 inmegini	 isläp,	 maňa	 beren	
sözüňizden	dändiňizmi?»	diýdi.	

87.	 Olar:	 «Biz	 saňa	 beren	 sözümizden	
öz	 erkimiz	 bilen	 dänmedik.	 Ýöne	 biz	
(müsürlileriň)	 bezeg	 şaý-seplerini	
(Müsürden	 çykanymyzda	 ýanymyz	
bilen)	alyp	gaýdypdyk.	(Şol	etmişimiziň	
günäsinden	halas	bolmak	üçin)	soň	olary	
(oda)	 taşladyk.	 Samyry	 hem	 taşlady»	
diýdiler.	
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88.	 Soň	 (Samyry	 bu	 şaý-sepleri	 otda	
eredip,	 ondan)	 olar	 üçin	 molaýan	 bir	
göläniň	 heýkelini	 ýasady	 we	 olara:	
«Bu	 siziň	 hem-de	Musanyň	 hudaýydyr.	
Ýöne	 Musa	 ony	 unutdy	 (taşlap	 gitdi.	
Ol	 hudaýyny	 Tur	 dagyndan	 gözleýär)»	
diýdi.	

89.	Onuň	(göle	heýkeliniň)	özlerine	söz	
gaýtaryp	bilmeýändigini	we	olara	zyýan	
ýa-da	 peýda	 ýetirip	 bilmeýändigini	
görmeýärlermi?

90.	Mundan	 öň	Harun	 hem	 olara:	 «Eý,	
kowumym!	 Siz	 bu	 heýkel	 bilen	 synag	
edildiňiz,	siziň	Perwerdigäriňiz	Rahman	
(Alladyr)!	 Maňa	 eýeriň	 we	 buýrugyma	
gulak	asyň»	diýipdi.	

91.	Şonda	olar:	«Biz,	tä	Musa	ýanymyza	
gaýdyp	 gelýänçä,	 muňa	 ybadat	 ederis»	
diýdiler.	

92.	 (Gaýdyp	 gelensoň)	 Musa:	 «Eý,	
Harun!	 Sen	 olaryň	 ýoldan	 çykanyny	
göreniňde	seni	näme	saklady?

93.	Näme	üçin	maňa	eýermediň?	Emrime	
garşy	geldiňmi?»	diýdi.	

94.	 Harun:	 «Eý,	 ejemiň	 ogly!	
Sakgalymdan,	 saçymdan	 çekme!	 Men	
seniň:	 «Meniň	 aýdyşym	 ýaly	 etmän,	
ysraýyl	 ogullarynyň	 arasyna	 agzalalyk	
saldyň»	diýmegiňden	gorkdum»	diýdi.	

95.	Musa:	 «Seniň	 maksadyň	 näme,	 eý,	
Samyry?»	diýdi.	

96.	Samyry:	«Men	olaryň	görmediklerini	
gördüm,	(bir	gezek	seniň	ýanyňa	gelen)	
ilçiniň	(Jebraýyl	perişdäniň	atynyň	aýak)	
yzyndan	 bir	 gysym	 toprak	 aldym,	 ony	
hem	 (heýkeliň	 içine)	 taşladym.	Nebsim	
meni,	şeýdip,	azdyrdy»	diýdi.	

97.	 Musa	 oňa:	 «Güm	 bol!	 Indi	 sen	
ömürboýy:	«(Maňa)	degmek	ýok»	diýip	
(zeýrenip)	 geçersiň	we	 seniň	 hiç	 haçan	
bozup	 bilmejek	 bellenilen	 duşuşygyň	
(jezaň)	 hem	 bar.	 Seniň	 ybadat	 eden	
hudaýyňa	 bir	 seret,	 takyk,	 biz	 ony	
ýakarys,	 soň	 çym-pytrak	 edip	 deňze	
atarys.	

Düşündiriş:	 Rowaýat	 edilmegine	 görä,	 hezreti	
Musanyň:	«Indi	 sen	ömürboýy:	«Maňa	degmek	
ýok»	 diýip	 geçersiň»	 diýen	 gargyşyndan	 soň,	
Samyry	ýokanç	kesele	duçar	bolupdyr	we	bütin	
ömrüne	adamlardan	üzňelikde	ýaşamaga	mejbur	
bolupdyr.	

98.	 Siziň	 (hakyky)	 hudaýymyz	 diňe,	
özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
bolmadyk	Alladyr.	Onuň	ylmy	ähli	zady	
gurşap	alandyr»	diýdi.	
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99.	(Eý,	Muhammet!)	Ine,	şunlukda	saňa	
öň	 bolup	 geçen	 zatlaryň	 habarlaryny	
gürrüň	 berýäris.	 Saňa	 huzurymyzdan	
Zikir	(Kuran)	hem	berdik.	

100.	Eger	kim	ondan	ýüz	öwürse,	takyk,	
oňa	 kyýamat	 güni	 agyr	 ýük	 (günä)	
ýüklener.	

101.	 Olar	 bu	 ýüküň	 aşagynda	 ebedi	
galarlar.	 Kyýamat	 güni	 olar	 üçin	 bu	
nähili	agyr	ýükdür.	

102.	Ol	gün	 sura	üflener,	 şol	wagt	Biz	
günäkärleri	 (gorkudan	 ýaňa)	 göm-gök	
bolan	ýagdaýda	magşarda	jemläris.	

103.	Olar:	«Biz	(dünýäde)	diňe	on	gün	
ýaşadyk»	diýip,	özara	pyşyrdaşarlar.	

104.	 Içlerinden	 iň	 akyllyragy:	 «Ýok,	
bir	 gün	 ýaşadyňyz»	 diýer.	 Şonda	
olaryň	aýdýan	zatlaryny	iň	gowy	bilýän	
Bizdiris!
Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 ahyretiň	 ebediliginiň	
ýanynda	 dünýäde	 geçirilen	 ömrüň	 örän	
gysgadygy	düşündirilýär.	

105.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Senden	 daglar	
barada	 sorarlar.	 Sen	 olara	 şeýle	 jogap	
ber:	«Olary	Perwerdigärim	weýran	eder.	

106.	Şeýdip,	olary	tep-tekiz	halda	goýar.	

107.	 Sen	 ol	 ýerde	 ne-hä	 çukur,	 ne-de	
tümmek	görersiň.	

108.	Ol	gün	her	kim	çakylykça	(magşar	
meýdanyna	 çagyrýan	 perişdä)	 eýerer,	
oňa	 hiç	 hili	 burulmak,	 (başga	 ýaňa	
gyşarmak)	 ýokdur.	 Rahman	 (Alla)	
sebäpli,	 sesler	 pessaýlaşýandyr.	
Pyşyrdydan	başga	zat	eşitmersiň.	

109.	 Ol	 gün	 Rahmanyň	 (Allanyň)	
rugsat	 bereninden	we	 razy	 bolanyndan	
başgasyna	şepagat	peýda	bermez.	

110.	 Alla	 olaryň	 geljeklerini-de,	
geçmişlerini-de	bilýändir.	Olaryň	ylmy	
bolsa	Ony	doly	bilmeklige	ýetmez.	

111.	(Ol	gün)	ýüzler	(ynsanlar)	baky	diri	
we	 baky	 aýakda	 durýana	 (Alla)	 boýun	
bolar.	 (Kim	Alla	 şärik	 goşmak	 arkaly)	
zulum	göterip	gelen	bolsa	işi	gaýdar.	

112.	 Kim	 imanly	 haldahaýyrly	 işler	
etse,	 ol	 indi	 özüne	 adalatsyzlyk	
edilmeginden	hem,	haýyr-sogaplarynyň	
kemelmeginden	hem	gorkmaz».	

113.	 Şeýle-de	 Biz	 olar	 (Allanyň	
azabyndan)	 gorksunlar	 ýa-da	 wagyz-
nesihatdan	 peýdalansynlar	 diýip,	
Kurany	arapça	inderdik	we	onuň	içinde	
duýduryşlary	öwran-öwran	beýan	etdik.	
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114.	 Hakyky	 Hökümdar	 bolan	 Alla,	
nähili	 beýikdir!	 Kuran	 saňa	 wahyý	
edilip	 bolýança	 sen	 ony	 okamaga	
howlukma-da:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Meniň	ylmymy	artdyr!»	diý.	

115.	Takyk,	Biz	mundan	öň	Adam	(ata)	
hem	 tabşyryk	 beripdik,	 ol	 hem	 ony	
unudypdy.	Biz	 onda	 (ylahy	 buýruklary	
berk	 saklamakda)	 tutanýerlilik	
görmedik.	

116.	 Biz	 perişdelere:	 «Adama	 sežde	
ediň!»	 diýenimizde	 olaryň	 Iblisden	
galany	derrew	sežde	etdiler.	(Emma)	ol	
(Iblis)	boýun	towlady.	

117.	 Şonda	 Biz:	 «Eý,	 Adam!	 Ine,	 şu	
(Iblis)	 saňa	 hem,	 ýanýoldaşyňa	 hem	
duşmandyr.	 Ägä	 bol!	 Ol	 ikiňizi	 hem	
jennetden	 çykaraýmasyn,	 soň	 jepa	
çekersiň,	betbagt	bolarsyň.	

118.	Takyk,	 sen	onuň	 (jennetiň)	 içinde	
aç-da,	ýalaňaç-da	galmarsyň.	

119.	Takyk,	sen	ol	ýerde	suwsamarsyň,	
Güne-de	ýanmarsyň»	diýdik.	

120.	 Şeýtan	 oňa:	 «Eý,	 Adam!	 Saňa	
bakylyk	 agajyny	 we	 hiç	 dargamajak	
hökmürowanlygy	 gözkezeýinmi?»	
diýip	was-wasy	saldy.	

121.	 Netijede,	 Adam	 we	 ýanýoldaşy	
(How	 ene)	 bu	 agaçdan	 iýdiler,	 olaryň	
uýat	 ýerleri	 göründi.	Olar	 haýal	 etmän	
jennetiň	ýapraklary	bilen	uýat	ýerlerini	
örtmäge	başladylar.	(Ine,	şeýdip),	Adam	
Perwerdigärine	 boýun	 bolman,	 ýoluny	
ýitirdi.	

122.	 Soň	 Perwerdigäri	 ony	 saýlady	
(özüne	 ýakyn	 bendeleriň	 hataryna	
goşdy),	 onuň	 tobasyny	 kabul	 etdi	 we	

dogry	ýola	gönükdirdi.	

123.	Alla:	«Ikiňiz	hem	birlikde	(şeýtana)	
duşman	 bolup,	 jennetden	 çykyň!	
Menden	 size	 bir	 dogry	 ýol	 (hidaýat)	
gelende,	 oňa	 eýeren	 kişi	 ýoluny	 hem	
ýitirmez,	betbagt	hem	bolmaz.	

124.	Kim	meni	ýatlamakdan	(Kurandan,	
dinden)	 ýüz	 öwürse,	 onuň	 üçin	 (bu	
dünýäde)	 kynçylykly	 durmuş	 bardyr.	
Kyýamat	 gününde	 hem	 ony	 kör	 halda	
direlderis»	diýdi.	

125.	 Şonda	 ol:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Aslynda,	 men	 öň	 görýän	 hem	 bolsam,	
meni	 näme	 üçin	 kör	 halda	 direltdiň»	
diýer.	
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126.	Alla:	 «Şeýledir.	 Saňa	 aýatlarymyz	
gelipdi.	 Sen	 bolsa	 olary	 unudypdyň.	
Bu	 gün	 bolsa	 edil	 şonuň	 ýaly	 sen	
unudylarsyň»	diýer.	

127.	 Hetden	 aşyp,	 Perwerdigäriniň	
aýatlaryna	 ynanmaýana,	 ine,	 şeýle	 jeza	
bereris.	Ahyret	azaby	bolsa,	elbetde,	has	
ýowuzdyr	we	has	bakydyr.	

128.	 Özlerinden	 öňki,	 ýurtlarynda	
arkaýyn	 gezip	 ýören	 ençeme	 (hakykaty	
inkär	 eden)	 nesilleri	 heläk	 etmegimiz	
olary	(dogry)	ýola	getirmedimi?	Paýhasy	
bolana	 onda	 (şol	 wakalarda)	 ybratlar	
bardyr.	

129.	 Eger	 öň	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
(amallaryň	 jezasynyň	 kyýamatda	
beriljegi	 dogrusynda)	 berlen	 söz	 we	

bellenilen	wagt	bolmadyk	bolsady,	(olary	
bu	 dünýäde	 heläk	 etmek)	 hökmany	
bolardy.	

130.	 (Eý,	 Muhammet!)	 sen	 olaryň	
aýdýan	 zatlaryna	 sabyr	 et	 we	 Gün	
dogmazyndan	 öň	 (ertir	 namazynda)	
we	 batmazdan	 öň	 (ikindi	 namazynda)	
Perwerdigäriňe	hamdy-sena	bilen	tesbih	
aýt!	 Gijäniň	 käbir	 wagtlarynda	 (ýassy	
namazynda)	 we	 gündiziň	 iki	 ujunda-da	
(öýle	we	agşam	namazlarynda)	Allanyň	
razylygyny	gazanmagyň	üçin	tesbih	et.	

131.	 Ägä	 bol!	 Biziň	 olaryň	 käbirine	
synamak	 üçin	 beren	 dünýä	 gözelligine	
gözüňi	dikme!	Perwerdigäriň	rysgaly	has	
haýyrly	we	has	bakydyr.	

132.	 Maşgalaňa	 namazy	 emir	 et,	 özüň	
hem	sabyr	bilen	(namaza)	dowam	et!	Biz	
senden	 rysgal	 talap	 etmeýäris,	 rysgaly	
saňa	Biz	berýäris.	Gowy	netije	(soňlanyş)	
takwalaryňkydyr.	

133.	 Olar:	 «Käşgä	 (Muhammet)	 bize	
Perwerdigärinden	 bir	 nyşan-alamat	
getirsedi»	 diýerler.	 Olara	 öňki	 gelen	
kitaplardaky	zatlaryň	aýdyň	delili	(bolan	
Kuran)	gelmedimi?

Düşündiriş:	 Kurany	 Kerim	 hem	 özüniň	
hakykatdygyny	 subut	 edýän	 hem-de	 öňki	
kitaplaryň	hakdygyna	güwä	geçýän	bir	nyşandyr.	

134.	 Eger	 biz	 olary	 mundan	 (Kuran	
gelmezinden)	 öň	 bir	 azap	 bilen	 heläk	
eden	 bolsadyk,	 takyk,	 olar:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	Käşgä	biz	bu	erbet	we	
masgara	 ýagdaýa	 düşmezimizden	 ozal,	
bize	 bir	 ilçi	 (pygamber)	 ugratsadyň,	
biz	 hem	 onuň	 nesihatlaryňa	 eýersedik»	
diýerdiler.	

135.	 Sen	 (olara):	 «Her	 kim	 garaşýar,	
siz	 hem	 garaşyň!	 Siz	 göni	 (hak)	 ýoly	
tapyp,	şondan	ýöränleriň	kimlerdigini	tiz	
wagtda	bilersiňiz»	diýip	aýt.	
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21-nji	süre:	«Enbiýa»	
(«Pygamberler»)

«Enbiýa»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 112	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 17	 pygamber	
barada	 giňişleýin	 gürrüň	 gozgalýandygy	 üçin,	
oňa	«Enbiýa»	diýlip	at	berlipdir.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Ynsanlaryň	hasap	wagtlary	golaýlaşdy,	
olar	 bolsa	 (mundan)	 bihabar,	 (Hakdan)	
ýüz	öwürýärler.	

2.	 Olar	 özleriniň	 Perwerdigärinden	
özlerine	 gelen	 her	 bir	 täze	 duýduryşy	
hem	diňe	ýaňsa	alyp	diňleýärler.	

3.	 Ýürekleri	 perwaýsyzdyr.	 Zulum	
edenler	 ýaşyryn	 söhbetlerinde:	 «Bu	
(Muhammet)	 özüňiz	 ýaly	 adam	 dälmi	
eýsem?	Siz	gözüňiz	bilen	görüp	durkaňyz,	
jada	eýerýärsiňizmi?»	diýdiler.	

4.	 (Şonda	 Muhammet):	 «Meniň	
Perwerdigärim	 asmanda	 we	 ýerde	
aýdylan	 sözi	 bilýändir.	 Ol	 (ähli	 zady)	
eşidýändir	we	bilýändir»	diýdi.	

5.	 Olar	 şonda:	 «Bular	 (onuň	 aýdýan	
zatlary)	 bolgusyz	 düýşlerdir»,	 «Ýok,	
belki-de,	ony	özünden	 toslandyr»,	«Ýa-
da	ol	 şahyrdyr»,	 «Goý,	 ol	 öňki	 iberilen	
pygamberler	 ýaly	 bize	 alamat	 (gudrat)	
getirsin»	diýdiler.	

6.	 Biziň	 olardan	 öňki	 heläk	 eden	 oba-
şäherlerimiziň	 halkynyň	 hiç	 haýsy	
iman	 getirmändi.	 Heý-de,	 şular	 iman	
getirermi?!

7.	 Biziň	 senden	 öň	 hem	wahyý	 inderip	

iberen	pygamberlerimiz	gerçeklerdi	(sen	
ýaly	 ynsandy).	 Eger	 muny	 bilmeýän	
bolsaňyz,	 bilýänlerden	 (öňki	 inderilen	
ylahy	 kitaplardan	 habarly	 adamlardan)	
soraň!

8.	Biz	olary	(pygamberleri)	zat	iýmeýän	
bir	 jeset	 edip	 ýaratmadyk,	 olar	 ölmez-
ýitmez	hem	däldirler.	

9.	Soň	biz	olara	beren	wadamyzy	ýerine	
ýetirip,	 olary	 we	 öz	 islänlerimizi	 halas	
etdik,	hetden	aşanlary	bolsa	heläk	etdik.	

10.	 Takyk,	 Biz	 size	 içinde	 öwüt-
nesihatymyz	 bar	 bolan	 kitap	 inderdik,	
heý,	akylyňyzy	ulanmaýarsyňyzmy?
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11.	Biz	(halky)	zalym	bolan	ençeme	oba-
şäheri	agdar-düňder	etdik	we	olardan	soň	
ýerlerine	başga	kowumlar	döretdik.	

12.	 Olar	 Biziň	 zorumyzy	 (azabymyzy)	
duýan	 wagtlary,	 ol	 ýerden	 derrew	
gaçmaga	başladylar.	

13,	 14.	 Olara:	 «Gaçmaň,	 bolelin	
ýaşaýşyňyzyň	 hem-de	 öýüňiziň	
ýerleşen	 ýerine	 dolanyň,	 belki,	 siz	 (bu	
ýerlere	 maslahat	 üçin	 gerek	 bolup)	
soralarsyňyz!»	 diýlende,	 olar:	 «Haýp	
bize,	 takyk,	 biz	 zalymlardan	 bolduk»	
diýdiler.	

15.	Olaryň	bu	sözleri,	tä	biz	olary	orlan	
ekine	we	sönen	küle	öwürýänçäk,	dowam	
etdi.	

16.	 Biz	 asmany,	 ýeri	 we	 bu	 ikisiniň	
arasyndakylary	 oýun	 (güýmenje)	 üçin	
ýaratmadyk.	

17.	Eger	Biz	güýmenmek	islesedik,	ony	
öz	 ýanymyzda	 ederdik.	 Emma	 Biz	 hiç	
haçan	beýle	iş	etmeris.	

18.	 Haky	 galpyň	 (batylyň)	 üstüne	
zyňarys.	Hak	batyly	owum-döwüm	eder,	
bir	görseň	galp	ýok	bolup	gidendir.	Alla	
ýöňkeýän	birentek	zatlaryňyz	üçin	haýp	
size.	

19.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 her	
kişi	 Oňa	 degişlidir	 (tabyndyr).	 Onuň	
ýanyndakylar	 (perişdeler)	 bolsa	 Oňa	
gulluk	 etmekden	 ulumsylyk	 etmezler	
hem-de	gaçmazlar.	

20.	Olar	gowşaklyk	görkezmezden	gije-
gündiz	(arman-ýadaman)	tesbih	ederler.	

21.	Ýa-da	olar	(Alla	şärik	goşanlar)	ýeriň	
ýüzünden	 (daşlardan)	 ölüleri	 direldip	
bilýän	hudaýlar	tapyndylarmy?!	

22.	 Eger	 ýerde	 we	 asmanda	 Alladan	
başga-da	 hudaý	 bolsady,	 olaryň	 ikisi	
(asman	 we	 ýer)	 hem	 harap	 bolardy.	
Arşyň	 Perwerdigäri	 bolan	 Alla	 olaryň	
ýöňkeýän	sypatlaryndan	päkdir.	

23.	Alla	edýän	işlerinden	soralmaz,	olar	
bolsa	soraga	çekilerler.	

24.	Olar	özlerine	Alladan	başga	hudaýlar	
edindilermi?	 Sen	 olara:	 «Hany,	 anyk	
delilleriňizi	 getiriň	 bakaly,	 ine,	 meniň	
ýanymdakylaryň	 we	 menden	 öňküleriň	
kitaby»	diýip	aýt.	Ýok,	olaryň	aglabasy	
haky	bilmeýärler,	şol	sebäpli,	hem	ondan	
ýüz	öwürýärler.	
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25.	 Biz	 senden	 öňki	 ilçilerimizi	 diňe:	
«Menden	 başga	 hudaý	 ýokdur,	 Maňa	
gulluk	ediň»	diýen	wahyý	bilen	iberdik.	

26.	Olar:	«Rahman	(Alla)	perzent	edindi»	
diýdiler.	 Alla	 munuň	 ýaly	 zatlardan	
päkdir.	 Ýok!	 Olar	 (perişdeler)	 sarpaly	
bendelerdir.	

27.	 Olar	 söz	 sözlemekde	 Alladan	 öňe	
geçmezler	 we	 Allanyň	 buýrugyny	
birkemsiz	ýerine	ýetirerler.	

28.	Alla	 olaryň	 geljegini	 we	 geçmişini	
bilýändir.	Olar	Allanyň	razy	bolanyndan	
başgasyna	 şepagat	 edip	 bilmezler.	 Olar	
Alladan	gorkup,	(elmydama)	titrärler.	

29.	 Olaryň	 içinden	 haýsydyr	 biri:	
«Alladan	 özge	 hudaý	 mendirin»	 diýse,	
biz	 ony	 dowzah	 bilen	 jezalandyrýarys.	
Biz	zalymlary,	şeýdip,	jezalandyrarys.	

30.	 Inkär	 edenler	 biziň	 asmanlar	
bilen	 ýer	 bitewikä	 olaryň	 arasyny	
açanlygymyzy	 we	 suwdan	 ähli	
janly-jandary	 ýaradanlygymyzy	
görmeýärlermi?	 Bulary	 bilensoň	 hem	
iman	getirmeýärlermi?

31.	Biz	olary	(ynsanlary)	sarsdyrmazlygy	
üçin	 daglary	 onda	 ýerleşdirdik	 we	
azaşmazlar	ýaly	onda	ýollary	goýduk.	

32.	Asmany	goragly	üçek	 edip	goýduk.	
Olar	bolsa	asmanyň	(Allanyň	gudratyny	
görkezýän)	 alamatlaryndan	 ýüz	
öwürýärler.	

33.	 Ol	 gijäni,	 gündizi,	 Güni	 we	 Aýy	
hem	 ýaradandyr.	 Olaryň	 her	 haýsy	 bir	
pelekde	 (öz	 okunyň	 daşynda)	 ýüzýärler	
(aýlanýarlar).	

34.	 Biz	 senden	 öň	 hem	 hiç	 bir	 ynsany	
ölmez-ýitmez	etmedik,	heý,	sen	ölersiň-
de,	olar	baky	galarlarmy?

35.	 Her	 bir	 janly	 barlyk	 (hökman)	
ölüm	 (şerbetini)	 dadar.	 Biz	 sizi	 ýagşy-
ýaman	bilen	synarys	we	siz	Bize	gaýdyp	
gelersiňiz!
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36.	 Inkär	 edenler	 seni	 gören	wagtlary:	
«Siziň	 hudaýlaryňyzy	 diline	 çolaýan	
şumy?»	 diýip	 ýaňsa	 alýarlar.	Aslynda,	
olaryň	 özleri	 Rahmanyň	 (Allanyň)	
kitabyny	inkär	edenlerdir.	

37.	 Ynsan	 alňasak	 ýaradylandyr.	 Men	
size	gudratlarymy	tiz	wagtda	görkezerin,	
siz	alňasamaň!

38.	Olar:	«Eger	 siz	dogruçyl	bolsaňyz,	
bu	 haýbat	 (wada)	 haçan	 amala	 aşýar»	
diýýärler.	

39.	 Käşgä,	 inkär	 edenler	 (dowzah)	
oduny	 ýüzlerinden	 we	 arkalaryndan	

sowup	 bilmejek	 we	 özlerine	 ýardam	
hem	 edilmejek	 pursatlary	 (günleri)	
bilsediler.	

40.	Hatda	 (bu	 pursat)	 olara	 duýdansyz	
geler-de,	 olary	 geň	 galdyrar.	 Olar	
mundan	 soň	 ony	 yzyna	 gaýtaryp	
bilmezler,	 (toba	 etmek	 üçin)	 özlerine	
möhlet	hem	berilmez.	

41.	 Takyk,	 senden	 öňki	 ilçiler	 hem	
masgara	 edilipdiler.	 Olaryň	 üstünden	
gülenleri	 ýaňsa	 alan	 zatlarynyň	 jezasy	
gurşap	alypdy.	

42.	 Sen	 olara:	 «(Eger	 Alla	 size	 azap	
indermek	 islese)	 sizi	 gijede	 we	
gündizde	Rahmandan	(Alladan)	gorajak	
kim?»	 diýip	 aýt.	 Ýok,	 olar	 özleriniň	
Perwerdigärini	 ýatlamakdan	 ýüz	
öwürýärler.	

43.	 Ýa	 bolmasa	 Bizden	 başga	 olary	
bizden	 (biziň	 azabymyzdan)	 gorap	
biljek	 hudaýlary	 barmy?	 Olaryň	
(hudaýlarynyň)	özlerine	kömek	etmäge	
güýçleri	 ýetmez	 we	 Bizden	 olara	
hemaýat	hem	edilmez.
 
44.	Biz	olary	hem,	ata-babalaryny	hem	
nygmatlarymyzdan	 peýdalandyrdyk.	
Hatda	 bu	 olaryň	 ömürleri	 boýunça	
dowam	 etdi.	 Olar	 Biziň	 ýeriň	 ýüzüne	
gelip,	 onuň	 töwereklerinden	 kem-
kemden	 egsildýänligimizi	 (yslamyň	
üstün	 çykyp	 giňden	 ýaýraýanlygyny	
we	 kapyrlaryň	 azalýandygyny)	
görmeýärlermi?	 Heý-de,	 olar	 üstün	
çykarmy?
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45.	 (Eý,	Muhammet!)	 Sen	 olara:	 «Men	
size	 diňe	 wahyý	 bilen	 (öňünden)	
duýdurýaryn.	 Emma	 ker	 bolan,	
duýdurylmagyna	 garamazdan,	 çagyryşy	
eşitmez»	diýip	aýt.	

46.	Eger	olara	Perwerdigäriň	azabyndan	
bir	 uçgun	 degäýse,	 takyk,	 olar:	 «Haýp	
bize,	 biz	 zulum	 edenler	 bolupdyrys»	
diýerler.	

47.	 Biz	 kyýamat	 güni	 üçin	 adalat	
terezilerini	 gurarys,	 (şondan	 soň)	 hiç	
kime	 hiç	 hili	 zulum	 edilmez.	 Edilen	 iş	
hardal	 (dary)	 dänesiniň	 agyrlygynda	
bolsa	hem,	biz	ony	getirip	ýüze	çykararys.	
Biz	ýeterlik	hasap	soraýjydyrys.	

48.	Biz	Musa	we	Haruna	 takwalar	üçin	
ýagtylyk	we	öwüt-nesihat	bolan	Furkany	
(haky	batyldan	aýyl-saýyl	eden	Töwraty)	
berdik.	

49.	 Olar	 (takwalar)	 özleriniň	
Perwerdigärini	 görmezden	 gorkýarlar	
we	 kyýamat	 gününiň	 hem	 gaýgysyny	
edýärler.	

50.	 Ine,	 bu	 (Kuran)	 hem	mukaddes	 bir	
öwütdir,	ony	Biz	inderdik.	Ýeri,	siz	ony	
inkär	edýärsiňizmi?!

51.	 Biz	 ondan	 öň	 Ybraýymy	 hem	
dogry	 ýola	 salypdyk	 we	 biz	 ony	 (şoňa	
mynasypdygyny)	bilýärdik.	

52.	Ol	öz	atasyna	we	kowumyna:	«Siziň	
ybadat	edýän	bu	heýkelleriňiz	nämedir?»	
diýdi.	

53.	 Olar:	 «Biz	 ata-babalarymyzyň	
hem	 olara	 ybadat	 edýändigini	 gördük»	
diýdiler.	

54.	 Ybraýym:	 «Takyk,	 siz	 hem,	 ata-
babalaryňyz	 hem	 anyk	 nädogry	
ýoldasyňyz»	diýdi.	

55.	Olar:	«Sen	bize	hakykaty	getirdiňmi	
ýa-da	oýun	gözläp	ýörenlerden	birimi?»	
diýdiler.	

56.	 Ybraýym:	 «Ýok,	 siziň	 (hakyky)	
Perwerdigäriňiz	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
Perwerdigäridir.	 Olary	 ýokdan	 bar	
edendir	we	men	hem	muňa	şaýatdyryn»	
diýdi.	

57.	 (Soň	 içinden)	 «Alla	 kasam	 bolsun!	
Siz	 yzyňyza	 öwrülip	 gideniňizden	 soň,	
butlaryňyza	duzak	gurjak»	diýdi.	
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58.	Ybraýym:	«Mundan	görerler»	diýip,	
butlaryň	 iň	 ulusyny	 goýup,	 galanyny	
bölek-bölek	etdi.	

59.	 Olar:	 «Hudaýlarymyza	 muny	 kim	
etdi.	 Takyk,	 (kim	 bu	 işi	 eden	 bolsa)	 ol	
zalymlaryň	biridir»	diýdiler.	

60.	 Içlerinden	 käbirleri:	 «Ybraýym	
diýilýän	 bir	 ýaş	 ýigidiň	 olary	 (butlary)	
aýyplaýandygyny	eşidipdik»	diýdiler.	

61.	 Olar:	 «Ony	 ynsanlaryň	 görmekleri	
üçin,	 olaryň	 gözleriniň	 öňüne	 getiriň»	
diýdiler.	

62.	 (Ybraýym	 getirilende	 olar):	
«Hudaýlarymyza	muny	sen	etdiňmi,	eý,	

Ybraýym!»	diýdiler.	

63.	Ybraýym:	 «Ony	 şu	 iň	 ululary	 eden	
bolaýmasyn,	 gepläp	 bilýän	 bolsalar,	 bu	
soragy	olara	beriň»	diýdi.	

64.	 Olar	 biri-birlerine	 garap:	 «(Hakyky	
zalym	 butlary	 döwen	 däl-de),	 asyl	
zalymlar	sizsiňiz»	diýdiler.	

65.	 Soň	 ýene	 kellelerine	 (öňki	
ynançlaryna)	gaýdyp	gelip:	«Sen	olaryň	
geplemeýändigini	 bilýärdiň	 ahyry»	
diýdiler.	

66.	 Ybraýym:	 «Siz	 Alladan	 özge,	 size	
hiç	 bir	 peýda	we	 zyýan	berip	 bilmeýän	
zatlara	gulluk	edýärsiňizmi?

67.	 Haýp	 size	 we	 haýp	 siziň	 Alladan	
başga	 gulluk	 edýän	 zatlaryňyza.	 Siz	
akylyňyzy	ulanmaýarsyňyzmy?»	diýdi.	

68.	 Olar:	 «Eger	 bir	 zat	 etjek	 bolýan	
bolsaňyz,	 (onda)	 ony	 ýakyň-da,	
hudaýlaryňyza	kömek	ediň»	diýdiler.	

69.	 Biz:	 «Eý,	 ot!	 Ybraýyma	 salkynlyk	
we	amanlyk	bol»	diýdik.	

70.	Şeýdip,	oňa	duzak	gurmak	islediler.	
Biz	 hem	 olary	 has	 beter	 zyýana	
galanlardan	etdik.	

71.	 Biz	 ony	 we	 Luty	 älemler	 üçin	
mübärek	eden	ýerimize	eltip	halas	etdik.	

72.	Oňa	Yshaky	hem,	Ýakuby	hem	bagyş	
etdik	we	hemmesini	salyhlardan	etdik.	
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73.	 Olary,	 öz	 emrimize	 laýyklykda,	
dogry	 ýola	 gönükdirýän	 ýolbaşçylar	
etdik	we	olara	ýagşy	işleri	etmegi,	namaz	
okamagy	we	zekat	bermegi	wahyý	etdik.	
Olar	elmydama	bize	gulluk	etdiler.	

74.	 Luta	 pygamberlik	 hem-de	 ylym	
berdik.	 Ony	 erbet	 işler	 bilen	 meşgul	
bolýan	 oba-şäheriň	 halkyndan	 halas	
etdik.	 Takyk,	 olar	 ýaramaz	 we	 örän	
bozuk	adamlardy.	

75.	 Şeýdip,	 Biz	 Luta	 merhemet	 etdik,	
çünki	ol	ýagşy	kişilerdendi.	

76.	 Birmahallar	 bizi	 çagyryp	 (dileg	
edeninde)	 Nuhuň	 hem	 dilegini	 kabul	
etdik,	 ony	 we	 maşgalasyny	 uly	 gam-
gussadan	halas	edipdik.	

77.	 Oňa	 aýatlarymyzy	 inkär	 edýän	
kowuma	garşy	(durmakda)	kömek	etdik.	
Takyk,	olar	ýaramaz	bir	kowumdy,	 (şol	
sebäpden)	 biz	 hem	 olaryň	 hemmesini	
gark	etdik.	

78.	Dawut	bilen	Süleýman	bir	kowumyň	
goýun	 sürüsiniň	 daran	 ekini	 barada	
çözgüt	 çykarýarkalar,	 Biz	 olaryň	
çözgüdiniň	hem	şaýady	bolupdyk.
 

79.	 Biz	 (dogry)	 çözgüdi	 Süleýmanyň	
aňyna	 guýduk.	 Olaryň	 ikisine-de	
pygamberlik	 hem-de	 ylym	 berdik.	
Daglary	we	 guşlary	Dawut	 bilen	 tesbih	
edýän	 edip	 boýun	 egdirdik.	 Bu	 zatlary	
eden	Bizdik.	

80.	Birek-birege	urýan	 zarbalaryňyzdan	
goramak	 üçin	 oňa	 (Dawuda)	 sowut	
ýasamagy	 öwretdik.	 (Eý,	 ynsanlar!	 Siz	
pygamberi	 tassyk	 edip,	 nygmatyma)	
şükür	etmeýärsiňizmi?

81.	 Süleýmana	 hem	 biziň	 mukaddeslik	
(bereket)	 beren	 ýerimize	 tarap	 onuň	
(Süleýmanyň)	 öz	 emri	 bilen	 öwüsýän	
güýçli	 ýel	 berdik.	 Biz	 ähli	 zady	
bilýändiris.	
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82.	 Şeýtanlaryň	 içinde	 hem	 onuň	
(Süleýman)	 üçin	 (lagly-merjen	
çykarmak	 üçin)	 guwwaslyk	 we	 başga	
işler	 edýänleri-de	 bardy.	 Biz	 olary	
(Süleýmanyň	 emrinden	 çykmazlyklary	
üçin)	göz	astynda	sakladyk.	

Düşündiriş:	Hezreti	Süleýmanyň	emri	bilen	jynlar	
deňze	çümüp,	gymmatbaha	daşlary	çykarypdyrlar	
we	 bu	 magdanlary	 köşkler,	 şäherler	 gurmakda,	
haýran	 galdyryjy	 çeperçilikdäki	 sungatlary	
döretmekde	ulanypdyrlar.	

83.	 Eýýup	 hem:	 «Maňa	 bir	 dert	
sataşdy	 we	 Sen	 merhemetlileriň	 iň	
Merhemetlisisiň»	 diýip,	 Perwerdigärine	
(dileg	bilen)	ýüzlenipdi.	

84.	 Biz	 hem	 onuň	 dilegini	 kabul	 edip,	
ondaky	derdi	aýyrdyk.	Öz	tarapymyzdan,	
rehim	 we	 gulluk	 edýänler	 üçin	 nesihat	
bolsun	diýip,	oňa	maşgalasyny	we	ýene	
şonuň	iki	essesini	berdik.	

85.	Ysmaýyl,	 Idris	 we	 Zülkifl,	 bularyň	
hemmesi	sabyrly	kişilerdendi.	

86.	Biz	 bulary	 rahmetimiz	 bilen	 gurşap	
aldyk.	Olar	salyh	kişilerdendi.	

87.	 Zünnun	 (Ýunus)	 hem	 (kowumy	
iman	 getirmändigi	 üçin)	 gaharly	
halda	 (obasyny	 terk	 edip)	 başyny	
alyp	 gideninde,	 ol	 özüniň	 (bu	 hereketi	
üçin)	 Biz	 hiç	 zat	 etmeris	 öýtdi.	 (Ony	
balygyň	 garnyna	 taşlanymyzdan)	 soň	
bolsa	 tümlügiň	 içinde:	 «Senden	 başga	
(ybadata	 laýyk)	hudaý	ýokdur.	Sen	ähli	
nogsanlyklardan	 päksiň!	 Takyk,	 men	
haksyzlyk	 (özüme	 zulum)	 edenlerden	
boldum»	diýip	ýalbardy.	

88.	 Biz	 onuň	 hem	 dilegini	 kabul	 etdik	
we	ony	gam-gussalardan	halas	etdik.	Biz	
iman	getirenleri	şunuň	ýaly	halas	edýäris.

89.	Zekeriýýa	hem	Perwerdigärine:	«Eý,	
Perwerdigärim!	 Meni	 ýalňyz	 goýma,	
(maňa	 mirasdär	 perzent	 bagyş	 et)!	 Sen	
miras	 goýujylaryň	 iň	 haýyrlysysyň»	
diýip	ýalbarypdy.	

90.	 Biz	 hem	 onuň	 dilegini	 kabul	 edip,	
oňa	Ýahýany	bagyş	etdik	we	onuň	üçin	
ýanýoldaşyny	 hem	 (önelgesizlikden)	
halas	 etdik.	 Olar	 haýyr	 işlere	
howlugardylar,	 Bizden	 umytly	 we	
gorkýan	halda	dileg	ederdiler.	Olar	Bize	
köp	tagzym-hormat	ederdiler.	
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91.	Ol	namysyny	goran	zenan	(Merýem)	
hem	bardyr.	Biz	onuň	içine	ruhumyzdan	
üfledik,	 ony	 we	 ogluny	 (Isany)	 älem-
jahan	üçin	bir	alamat	(gudrat)	etdik.	

92.	 (Eý,	 ynsanlar!)	 Takyk,	 siziň	
bu	 ymmatyňyz	 (diniňiz)	 bitewi	
bir	 ymmatdyr.	 Men	 bolsa	 siziň	
Perwerdigäriňizdirin,	şonuň	üçin	Maňa	
gulluk	ediň!

93.	Olar	(ynsanlar)	bolsa	(din)	babatda	
dürli	 toparlara	 bölündiler.	 Hemmeler	
(ahyrynda)	Bize	gaýdyp	gelerler.	

94.	 Kim	 mömin	 bolup	 (imanly	 halda)	
haýyr	 işleri	 etse,	 onuň	 görkezen	
gaýratyna	 gadyrbilmezlik	 edilmez.	
Takyk,	biz	ony	ýazyp	durandyrys.	

95.	 (Emma)	 biziň	 (günäleri	 bilen)	
heläk	 eden	 ýurtlarymyzyň	 halkynyň	
(bu	dünýäde	toba	etmek	üçin)	yzlaryna	
gaýdyp	gelmekleri	mümkin	däldir.	Olar	
gaýdyp	gelmezler.	

96,	 97.	 (Şol	 heläk	 edilenler,	 tä)	 ýajuç	
we	 mäjuç	 (äjit-mäjit)	 bentleri	 açylyp,	
olar	 depelerden	 aşak	 eňip,	 hakyky	
wada	 (kyýamat)	 ýakynlaşýança	 yzyna	
dolanmazlar.	 Bir	 görseň,	 (kyýamaty)	
inkär	 edenleriň	 gözleri	 mölerip	
galandyr.	Olar:	«Haýp	bize,	biz	mundan	
gapyl	galan	ekenik,	biz	özümize	zulum	
edipdiris»	diýerler.	

98.	 Takyk,	 siz	 hem-de	 Alladan	 gaýry	
gulluk	 edýän	 zatlaryňyz	 (butlar	 we	

özlerine	 ybadat	 edilmegine	 razylyk	
görkezen	ynsanlardyr	jynlar)	dowzahyň	
odunysyňyz.	Siz	şol	ýere	girersiňiz.	

99.	Eger	olar	hudaý	bolsalardy,	dowzaha	
girmezlerdi.	 Ýok,	 hemmesi	 şol	 ýerde	
ebedi	galarlar.	

100.	 Olara	 dowzahda	 diňe	 eňremek	
galar	we	olar	şol	ýerde	(mundan	başga)	
hiç	zat	eşitmezler.	

101.	Emma	Biziň	tarapymyzdan	«gözel	
mertebe»	 berlenler	 bolsa	 dowzahdan	
daşlaşdyrylar.	
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102.	 Olar	 dowzah	 odunyň	 şatyrdysyny	
eşitmezler	 hem-de	 olar	 göwünleriniň	
islän	 nygmatlarynyň	 içinde	 ebedi	
galarlar.	

103.	 Olary	 iň	 uly	 gorky	 (kyýamat	
gopanda	 boljak	 howp-gorky)	 hem	
gamlandyryp	bilmez	we	perişdeler	olary:	
«Bu	size	wada	berlen	günüňizdir»	diýip	
garşy	alarlar.	

104.	 Asmany	 ýazgyly	 kagyz	 ýaly	
düýrlejek	günümizde	(adamlary),	 ilkinji	
ýaradanymyzdaky	ýaly,	öňki	ýagdaýyna	
(täze	dogan	çaga	ýaly	edip)	getireris.	Bu	
(Biziň)	 Öz	 üstümize	 alan	 wadamyzdyr.	
Takyk,	biz	ony	ýerine	ýetireris.	

105.	 Biz	 Zikirden	 (Töwratdan)	 soň	
Zeburda	 hem:	 «Takyk,	 ýeriň	 ýüzüni	
salyhlar	miras	alar»	diýip	ýazypdyk.	

106.	 Takyk,	 munda	 Alla	 gulluk	 edýän	
kowum	üçin	nesihatlar	bardyr.	

107.	(Eý,	Muhammet!)	Biz	seni	älemlere	
rahmet	 (bolmagyňdan)	 başga	 (maksat	
bilen)	ibermedik.	

108.	 Sen	 olara:	 «Maňa	 siziň	 (ybadata	
laýyk)	 hudaýyňyzyň	 diňe	 ýeke-täk	Alla	
bolmalydygy	 wahyý	 edildi,	 siz	 şuňa	
boýun	bolýarsyňyzmy?»	diýip	aýt.	

109.	Eger	olar	ýüz	dönderseler,	sen	olara	
aýt:	«Men	siziň	hemmäňize	deň	derejede	
duýdurdym,	 size	 berlen	 wadanyň	
(kyýamatyň)	 bolsa	 ýakyndygyny	 ýa-da	
daşdygyny	bilmeýärin.	

110.	Takyk,	Alla	sözüň	äşgär	aýdylanyny	
hem,	 siziň	 içiňizde	 saklaýanyňyzy	 hem	
bilýändir.	

111.	 Men	 (munuň)	 siziň	 üçin	 bir	
synagdygyny	 we	 belli	 bir	 wagta	 çenli	
size	 peýda	 berjekdigini	 (azabyň	 gijä	
galdyryljakdygyny)	bilýärin.	
 
112.	 Eý,	 Perwerdigärim!	 Hak	 bilen	
höküm	 et!	 Biziň	 Perwerdigärimiz	 siziň	
aýdyşyňyzyň	 tersine	 Mähribandyr,	
kömek	üçin	diňe	Oňa	ýüz	tutulýandyr».	
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22-nji	süre:	Haj	

«Haj»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 78	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 sürede	 Ybraýym	
pygambere	 Käbäniň	 ýeriniň	 görkezilmegi	 we	
ynsanlary	 haj	 ybadatyna	 çagyrmak	 barada	
gürrüň	edilýänligi	sebäpli,	bu	süre	«Haj»	diýlip	
atlandyrlypdyr.	 Bu	 söz	 süräniň	 27-nji	 aýatynda	
agzalyp	geçilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 ynsanlar!	 Perwerdigäriňizden	
gorkuň!	 Çünki	 kyýamat	 gününiň	
sarsgyny	örän	aýylganç	zatdyr.	

2.	 Ony	 görjek	 günüňizde	 her	 bir	 çaga	
emdirýän	 zenan	 emdirýän	 çagasyny	
unudar,	 göwresinde	 çagasy	 bolan	 her	
bir	 zenan	 göwresindäkini	 düşürer	 we	
ynsanlary	 şerhoş	 ýagdaýda	 görersiňiz.	
Aslynda,	 olar	 serhoş	 däldirler,	 emma	
Allanyň	azaby	gazaplydyr.	

3.	Ynsanlaryň	arasynda,	hiç	zat	bilmeseler	
hem,	Alla	hakda	çekeleşige	girýänleri	we	
kejir	şeýtana	tabyn	bolýanlary	bardyr.	

4.	 Ol	 şeýtan	 barada:	 «Kim	 onuň	 bilen	
dostluk	 gursa,	 ol	 hem	 şony	 ýoldan	
çykarar	 we	 alawly	 oduň	 azabyna	 alyp	
barar»	diýlip	ýazylandyr.	

5.	 Eý,	 ynsanlar!	 Eger	 siz	 täzeden	
direlmek	barada	şübhe	duýýan	bolsaňyz,	

Biz	size	(gudratymyzy)	aýan	etmek	üçin	
(başda)	 sizi	 toprakdan,	 soň	 bir	 damja	
suwdan,	soň	gan	lagtasyndan,	ondan	soň	
hem	şekili	belli	we	näbelli	bolan	bölejik	
et	parçasyndan	ýaratdyk.	Islänimizi	belli	
döwre	 çenli	 ýatgylarda	 goýýarys,	 soň	
hem	sizi	 (çaga	halda)	dünýä	 inderýäris.	
Soň	 kämillige	 ýetersiňiz	 we	 käbiriňiz	
ýogalyp,	käbiriňiz	hem	bilimlilikden	soň	
hiç	zat	bilmän,	ömrüň	iň	kemakyllyk	(huşy	
gidenlik)	 döwrüne	 gaýtarylýarsyňyz.	
Sen	 ýer	 ýüzüni	 demsiz-düýtsüz	 halda	
görersiň.	 (Emma)	 biz	 onuň	 üstüne	 suw	
inderenimizde,	 ol	 gybyrdar,	 gabarar	we	
her	jübütden	ýalkymly	ösümlikler	bitirer.	
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6.	 Çünki	 Alla	 hakyň	 hut	 özüdir,	 ol	
ölüleri	 direldýändir	we	 ähli	 zada	 güýji	
ýetýändir.	

7.	 Takyk,	 kyýamat	 geler	 we	 Alla	
guburlardaky	ölüleri	direlder.	Bu	barada	
hiç	şek-şübhe	ýokdur.	

8.	Ynsanlaryň	 arasynda,	 hiç	 bir	 bilimi,	
ýolbeledi	 we	 aýdyňlaşdyryjy	 kitaby	
bolmazdan,	Alla	 barada	 çekeleşýänleri	
hem	bar.	

9.	Olar	Allanyň	ýolundan	çykarýanlygy	
üçin	 hondanbärsidir.	 Oňa	 (olara)	 bu	
dünýäde	masgaraçylyk	bardyr,	kyýamat	
gününde	 hem	 biz	 ony	 (olary)	 ýakyjy	

azaby	datmaga	mejbur	ederis.	

10.	 Bu	 seniň	 öň	 elleriň	 bilen	 eden	
etmişleriň	 zerarlydyr.	Alla	 bendelerine	
zulum	edýän	däldir.	

11.	Ynsanlaryň	arasynda	Alla	ejizlik	we	
şek-şübhe	 bilen	 gulluk	 edýänleri	 hem	
bar.	 Başyna	 haýyr	 gelse,	 muňa	 hoşal	
bolar,	 eger	 başyna	 bir	 bela	 (synag)	
geläýse,	 ýeňsesini	 öwrer	 (dinden	
çykar).	 (Ol)	dünýäni	hem,	ahyreti	hem	
ýitirendir.	Ine,	hakyky	ýitgi	budur.	

12.	Ol	Alladan	gaýry	özüne	hiç	bir	zyýan	
hem,	peýda	hem	berip	bilmeýän	zatlara	
ýalbarar.	Bu	hakyky	ýoldan	çykmakdyr.	

13.	 Ol	 peýdasynyň	 degmesinden	
zyýanynyň	degmesi	has	ýakyn	bolanlara	
ýalbarar.	(Gör,	ol)	nähili	erbet	hossardyr	
we	nähili	erbet	garyndaşdyr!

14.	Alla	iman	getirenleri	we	ýagşy	işleri	
edenleri	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	
jennetlere	salar.	Takyk,	Alla	myrat	eden	
zadyny	ýerine	ýetirer.	

15.	 Kim	 Alla	 dünýäde	 we	 ahyretde	
(dinine	we	pygamberine)	hiç	hili	kömek	
etmez	 öýdýän	 bolsa,	 (ýüreginde	 dine	
we	pygambere	bolan	ýigrenç	beslese)	ol	
bir	serişde	bilen	asmana	çyksyn	(özüni	
assyn),	soň	(serişdäni)	kessin-de	görsün,	
göreli,	 bu	 pirimi	 (hilesi)	 ýüregindäki	
ýigrenjini	ýok	edip	bilermikä?	
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16.	Şeýdip,	biz	oňa	aýdyň	subutnamalar	
(Kuran)	 inderdik.	 Takyk,	 Alla	 islän	
bendesini	dogry	ýola	gönükdirer.	

17.	 Takyk,	 Alla	 kyýamat	 güni	 iman	
getirenleriň,	 ýahudylaryň,	 sabylaryň,	
nasranylaryň,	otparazlaryň	we	Alla	şärik	
goşanlaryň	 arasyny	 aýyl-saýyl	 eder.	
Çünki	Alla	ähli	zady	görüp	durandyr.	

18.	 Sen	 asmandakylaryň	 we	
ýerdäkileriň,	Günüň,	Aýyň,	ýyldyzlaryň,	
daglaryň,	 agaçlaryň,	 haýwanlaryň	
we	 ynsanlaryň	 (köpüsiniň)	 Alla	 üçin	
sežde	 edýändiklerini	 görmeýärsiňmi?!	
(Ynsanlaryň)	köpüsi	hem	azaba	mynasyp	
boldy.	Alla	 kimi	 abraýdan	 düşürse,	 oňa	
abraý	gazandyrjak	(hiç	kim)	ýokdur.	Alla	
islän	zadyny	ýerine	ýetirer.	

19.	 Bu	 (ikisi)	 özleriniň	 Perwerdigäri	
barada	 biri-birleri	 bilen	 çekeleşen	 iki	
garşydaş	(imanly	we	imansyz)	topardyr.	
Indi	 inkär	 edenlere	 özleri	 üçin	 otdan	
geýim	 biçilendir.	 Olaryň	 depelerinden	
gaýnag	suw	döküler.	

20.	 Olaryň	 garynlaryndaky	 zatlar	 hem-

de	derileri	erediler.	

21.	 Ýene	 olar	 üçin	 demirden	 gürzüler	
bardyr.	

22.	 Her	 gezek,	 gam-gussa	 sebäpli,	 ol	
ýerden	 çykmak	 islänlerinde,	 yzlaryna	
gaýtarylyp,	olara	«Ýakyjy	azaby	dadyň!»	
diýler.	

23.	 Alla	 Özüne	 iman	 getirip,	 ýagşy	
işleri	 edenleri	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	 jennetlere	 salar.	 Olar	 şol	 ýerde	
altyndan	 bilezikler	 we	 hünjüler	 bilen	
bezenerler.	Olaryň	şol	ýerdäki	geýimleri	
ýüpekdendir.	
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24.	 Olar	 sözüň	 iň	 ýakymlysyna	 (Alla	
hamdy-sena	 aýtmaga)	 gönükdirildiler	
we	öwgä	mynasyp	ýola	eltildiler.	

25.	 Inkär	 edenler	bilen	Allanyň	ýoluna,	
(şeýle-de)	 ýerli	 ýa-da	 zyýarat	 üçin	
gelen	ynsanlara	deň	 (kybla)	edip	goýan	
(ýerimiz)	 Mesjidi-Harama	 (Käbä)	
gelmeklerine	 päsgel	 bolanlar	 (azaba	
laýyk	 bolandyrlar).	 Kim	 ol	 ýerde	
(Käbede)	 zulum	 edip,	 hetden	 aşsa,	
(hakdan	 daşlaşsa),	 Biz	 oňa	 jebir-jepaly	
azaby	dadyrarys.	

26.	Biz	Ybraýyma	Öýüň	(Käbäniň)	ýerini	
görkezip	 şeýle	 diýipdik:	 «Maňa	 hiç	 bir	
zady	şärik	goşma	we	Meniň	öýümi	togap	
edýänler,	dik	durýanlar,	rukug	we	sežde	

edýänler	üçin	tämiz	sakla!

27.	 Ynsanlaryň	 arasynda	 hajy	 yglan	
et!	 Olar,	 isle	 pyýada,	 isle-de	 her	 dürli	
çuň	 derelerden	 aşyp	 gelýän	 argyn	
haýwanlaryň	 üstünde,	 saňa	 tarap	
gelsinler.	

28.	 (Gelsinler-de),	 özlerine	 degişli	
käbir	 peýdalary	 gözleri	 bilen	 görsünler	
we	 bellenilen	 (gurbanlyk)	 günlerinde	
Allanyň	 rysgal	 edip	 beren	 gurbanlyk	
mallaryna	 (olaryň	 damaklaryny	
çalanlarynda)	Allanyň	adyny	agzasynlar.	
Şeýdip,	 bu	 mallaryň	 etlerinden	 hem	
özüniz	 iýiň	 hem-de	 garyp-gasarlara	
iýdiriň!

29.	 Soň	 kir-kimirlerinden	 dynsynlar,	
aýdan	 janlylaryny	 bersinler	 we	 Gadym	
Öýi	(Käbäni)	togap	etsinler».	

30.	Kim	Allanyň	mukaddes	eden	zatlaryna	
hormat	 goýsa,	 bu	 Perwerdigäriniň	
huzurynda	onuň	özi	üçin	has	haýyrlydyr.	
Size	 (haramdygy)	 aýdylanlardan	 başga	
mallar	halal	edildi,	onda	hapalyk-nejislik	
bolan	butlardan	gaçyň	we	ýalan	(töhmet	
we	 Alla	 ýalan	 ýöňkemeklik	 ýaly)	
sözlerden	gaçyň!
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31.	 Hakyky	 manyda	 Allany	 ýeke-
täk	 bilenler,	 Oňa	 şärik	 goşmaýanlar	
hökmünde	 şeýle	 ediň!	 Kim	 Alla	 şärik	
goşsa,	 ol	 (Hakdan	 daşlaşmakda)	 göýä	
asmandan	 aşak	 gaçyp	 barýan	 ýalydyr.	
Ony	 ýa	 guş	 gapar,	 ýa-da	 ýel	 alyp,	 daş	
ýere	zyňar.	

32.	 Kim	 Allanyň	 buýran	 zatlaryna	
(hökümlerine)	 hormat	 goýsa,	 takyk,	
bu	 hormat	 onuň	 kalbynyň	 takwalygy	
sebäplidir.	

33.	 Siziň	 üçin	 olarda	 (gurbanlyk	
mallarynda)	 belli	 bir	 wagta	 çenli	 käbir	
bähbitler	 bardyr.	 Soň	 olaryň	 gurbanlyk	
hökmünde	barjak	ýerleri	Gadymy	öýdür	
(Käbedir).	

Düşündiriş:	Yhramly	gezmeli	günler	gutarandan	
soň,	eýeleri	gurban	etmek	maksady	bilen	getiren	
mallaryndan	 münmek	 ýa-da	 süýdüni	 sagmak	
maksady	bilen	peýdalanyp	bilerler.	

34.	 Allanyň	 özlerine	 rysgal	 edip	
beren	 gurbanlyk	 haýwanlarynyň	
(damagyny	 çalanlarynda)	 Allanyň	
adyny	 agzamaklary	 üçin	 her	 ymmata	
gurban	 çalmagy	 ybadatyň	 bir	 görnüşi	
edip	 goýduk.	 Siziň	 hudaýyňyz	 ýeke-
täk	 Hudaýdyr	 (Alladyr).	 Siz	 Oňa	
boýun	 boluň!	 (Eý,	 Muhammet!)	 Gulak	
asýanlara	(jenneti)	buşla!	

35.	Olar	Allanyň	ady	agzalanda	ýürekleri	
galpyldaýanlardyr,	 başlaryna	 gelene	
sabyr	 edýänlerdir,	 namazy	 berjaý	
edýänlerdir	we	Biziň	özlerine	rysgal	edip	
beren	 zatlarymyzdan	 (mätäçlere)	 sarp	
edýänlerdir.	

36.	 Düýeleri	 hem	 (iri	 mallary	 hem)	
siziň	 üçin	 Allanyň	 dessurlaryndan	
biri	 (gurbanlyk)	 etdik.	 Olarda	 siziň	

üçin	 haýyr	 bardyr.	 Olar	 hatar	 bolup	
durkalar	 (damagyny	 çalmak	 maksady	
bilen)	 Allanyň	 adyny	 agzaň!	 (Janlary	
çykyp)	 ýan	 tarapa	 ýatansoň,	 ondan	
özüňiz	 hem	 iýiň,	 kanagatly	 (dilegçilik	
etmeýän)	 mätäje	 hem,	 dilegçi	 garyba	
hem	iýdiriň!	Şeýdip,	Biz	bu	haýwanlary	
siziň	 minnetdar	 (şükür	 edenlerden)	
bolmagyňyz	üçin	size	boýun	etdik.	

37.	 Hiç	 haçan	 bu	 gurbanlyklaryň	 etleri	
we	 ganlary	 Alla	 gowuşmaz.	 Oňa	 diňe	
siziň	 takwalygyňyz	 gelip	 ýeter.	 Sizi	
dogry	 ýola	 salanlygy	 sebäpli,	 Allany	
beýik	 bilmegiňiz	 üçin	 (Alla)	 olary	
(gurbanlyk	mallary),	şeýdip,	size	boýun	
etdi.	Salyhlara	(jenneti)	buşla!	
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38.	 Takyk,	 iman	 getirenleri	Alla	 gorar.	
Alla	hyýanatçy	gadyr	bilmezi	halamaz.	

39.	Özleri	bilen	söweş	alnyp	barylýanlara	
(Alla	 ynananlara)	 zulum	 edilenligi	
sebäpli,	 (söweşmäge)	 rugsat	 edildi.	
Takyk,	 Allanyň	 olara	 kömek	 etmäge	
güýji	ýetýändir.	

40.	 Olar	 diňe:	 «Biziň	 Perwerdigärimiz	
Alladyr»	 diýenleri	 üçin	 nähak	 ýere	 öz	
ýurtlaryndan	 çykaryldylar.	 Eger	 Alla	
ynsanlaryň	 käbirlerini	 (erbetlerini)	
beýleki	 käbirleri	 bilen	 dep	 etmedik	
bolsady,	 takyk,	 içlerinde	 Allanyň	 ady	
bol	 agzalýan	 ruhany	 öýleri,	 kiliseler,	
ýahudylaryň	ybadathanalary	we	metjitler	
ýumrular	 giderdi.	 Alla	 özüne	 (dinine)	

kömek	 edenlere	 hökman	 ýardam	 berer.	
Takyk,	Alla	çäksiz	kuwwatlydyr,	Gudraty	
güýçlüdir.	

41.	Olar	özlerine	häkimiýet	berenimizde	
namaz	okan,	 zekat	 beren	we	ýagşylygy	
ündäp,	 ýamanlygy	 gadagan	 eden	
adamlardyr.	 Işleriň	 netijesi	 (soňy)	 Alla	
degişlidir.	

42.	 Eger	 olar	 seni	 ýalan	 hasaplasalar,	
olardan	 öň	 Nuhuň,	 adyň	 we	 semudyň	
kowumlary	 hem	 (öz	 pygamberlerini)	
ýalan	hasaplapdylar.	

43.	 Ybraýymyň	 kowumy	 hem,	 Lutuň	
kowumy	 hem	 (pygamberlerini)	 ýalan	
hasaplapdylar.	

44.	 Medýen	 halky	 hem	 (Şugaýby)	
ýalan	 hasaplapdy.	Musa	 hem	 (kowumy	
tarapyndan)	 inkär	 edilipdi.	 Men	 inkär	
edenlere	möhlet	 berdim,	 soň	hem	olary	
garbap	 aldym.	 Şonda	 inkär	 (edenleriň	
jezasy)	nähili	bolupdy?	

45.	Biz	ençeme	oba-şäheri	halky	zalym	
bolany	 sebäpli,	 heläk	 edipdik.	 Indi	 ol	
obalaryň	 üçekleri	 (binalarynyň	 üstüne)	
çökendir.	 Ençeme	 taşlanan	 guýular	 we	
boşap	galan	beýik	köşkler!

46.	 Olar	 ýeriň	 ýüzünde	 hiç	 gezip	
görmedilermi?	 Akyl	 ýetirere	 ýürekleri,	
ýa-da	 eşidere	 gulaklary	 ýokmy?!	
Çünki	 hakyky	 gözler	 kör	 bolmaz,	 ýöne	
gursakdaky	ýürekler	kör	bolar.	
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47.	Olar	senden	azabyň	dessine	gelmegini	
isleýärler.	Alla	Öz	wadasyndan	hiç	haçan	
dönmez.	 Perwerdigäriň	 huzurynda	 bir	
gün	 siziň	 sanaýan	 günüňiziň	 müňüsi	
ýalydyr.	

48.	Halky	 zalym	bolan	 ençeme	 obalara	
(ýurtlara)	hem	möhlet	beripdim,	soň	hem	
olary	garbap	alypdym.	Soň	gaýdyp	geliş	
Meniň	ýanymadyr.	

49.	(Eý,	Muhammet!)	Sen:	«Eý,	adamlar	
men	 siziň	 üçin	 (iberilen)	 anyk	 sözli	
duýduryjydyryn»	diýip	aýt.	

50.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenler	
üçin	ýalkaw	we	mübärek	rysgal	bardyr.	

51.	 Aýatlarymyz	 hakynda	 (jadydyr,	
şygyrdyr	 ýa-da	 ertekidir	 diýip	 garşylyk	
bildirmekde)	 biri-birinden	 üstün	
çykmaga	çalşanlaryň	hemralary	dowzah	
odudyr.	

52.	(Eý,	Muhammet!)	Biziň	senden	öňki	
iberen	her	bir	 ilçimiz	we	pygamberimiz	
özüne	 inderilen	 kitaby	 okan	 wagtynda,	
hökmany	 suratda	 şeýtan	 onuň	 okaýan	
zatlaryna	 bir	 zatlar	 goşýardy.	 Dessine,	
Alla	 şeýtanyň	 goşan	 zadyny	 ýok	 eder.	
Soň	 Alla	 Öz	 aýatlaryny	 berkider.	 Alla	
(ähli	zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

53.	 Şeýtanyň	 goşýan	 zady	 ýürekleri	
keselli	bolanlary	we	rehimsiz	daş	ýürekli	
bolanlary	 synag	 etmek	 üçindir.	 Takyk,	

zalymlar	 hakykatdan	 daş	 bir	 jenjeliň	
içindedirler.	

54.	 Özlerine	 ylym	 berlenler	 munuň	
(Kuranyň)	 seniň	 Perwerdigäriň	
tarapyndan	 (gelen)	 bir	 hakykatdygyny	
bilsinler.	Bes,	iman	getirip,	ýürekleri	bilen	
oňa	 boýun	 bolsunlar.	 Takyk,	Alla	 iman	
getirenleri	dogry	ýola	gönükdirendir.	

55.	 Inkär	 edenler	 başlaryna	 duýdansyz	
ýagdaýda	 kyýamat	 wagty	 ýa-da	 gysyr	
(özlerine	haýryň	bolmajak)	günüň	azaby	
gelip	 ýetýänçä	 ol	 (Kuran)	 hakynda	
şübhelenmeklerini	dowam	ederler.	
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56.	 Ol	 gün	 eýeçilik	 (hökmürowanlyk)	
ýalňyz	 Alla	 degişlidir.	 Alla	 olaryň	
(ynsanlaryň)	arasynda	höküm	berer.	Iman	
getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenler	 nygmatdan	
doly	jennetlerde	bolarlar.	

57.	 Inkär	 edenlere	 we	 aýatlarymyzy	
ýalan	 hasaplanlara	 bolsa	 har	 ediji	 azap	
bardyr.	

58.	 Alla	 Öz	 ýolunda	 (öýünden-
öwzaryndan	 geçip)	 hijret	 (göç)	 edip,	
soň	 hem	 öldürilenlere	 ýa-da	 ölenlere	
hökmany	 suratda	 gowy	 sylag	 (jennet)	
berer.	Çünki	Alla,	elbetde,	rysgal	(sylag)	
berýänleriň	iň	haýyrlysydyr.	

59.	Alla	 olary	 özleriniň	 razy	 boljak	 bir	

girelgesine	 hökman	 salar.	 Takyk,	 Alla	
(ähli	zady)	bilýändir,	howlugýan	däldir.	

60.	 (Hak	 söz)	 şudur.	Kim	 özüne	 edilen	
ezýete	 deň	 bir	 ezýet	 bilen	 gaýtawul	
berse,	soň	hem	özüne	zulum	edilse,	Alla	
oňa	 hökman	 ýardam	 berer.	 Çünki	Alla	
Geçirimlidir,	Bagyşlaýjydyr.	

61.	Bu	Allanyň	gijäni	gündiziň	içine	we	
gündizi	 hem	 gijäniň	 içine	 girizýänligi,	
şeýle	hem	Allanyň	ähli	zady	eşidýänligi	
we	görýänligi	sebäplidir.	

62.	 Bu	 Allanyň	 hakykatyň	 hut	 özi	
bolanlygy	 we	 olaryň	 Ondan	 özge	
çagyrýanlarynyň	 galp	 bolanlygy,	
şeýle	 hem	 iň	 beýigiň,	 hut	Allanyň	 Özi	
bolanlygy	sebäplidir.	

63.	Sen,	Allanyň	asmandan	suw	inderip,	
(şonuň	hasabyna)	ýer	ýüzüniň	ýaşyllyga	
öwrülýänligini	 görmeýärsiňmi?	 Takyk,	
Alla	 Mylakatlydyr,	 (ähli	 zatdan)	
Habardardyr.	

64.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	ähli	zatlar	
Oňa	 degişlidir	 hem-de,	 elbetde,	 Alla	
hakyky	 öwgä	 laýykdyr	 we	 hiç	 zada	
mätäç	bolmadyk	baýdyr.	
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65.	 Allanyň	 ýeriň	 ýüzündäki	 ähli	
zatlary,	şeýle	hem	deňizde	öz	emri	bilen	
ýüzýän	 gämileri	 size	 boýun	 edendigini,	
asmany	 hem	 Öz	 rugsadyndan	 daşgary	
ýere	 gaçmakdan	 saklaýandygyny	
görmeýärsiňizmi?	Takyk,	Alla	ynsanlara	
Mähirlidir,	Rehim-şepagatlydyr.	

66.	 Ol	 (başda)	 size	 ýaşaýyş	 berip,	 soň	
öldürer,	 soň	 täzeden	 direlder.	 Takyk,	
ynsan	örän	gadyr	bilmezekdir.	

67.	Biz	her	bir	ymmata	(özlerine	mahsus	
bolan)	 ybadat	 görnüşlerini	 (borç	 edip)	
goýduk.	 Olar	 şol	 ybadatlary	 berjaý	
edýändirler.	Onda	olar	(beýleki	dinliler)	
bu	 emir	 (bu	 ybadatlar)	 babatda	 seniň	
bilen	 hiç	 haçan	 çekeleşmesinler.	 Sen	
Perwerdigäriňe	 dileg	 et!	 Takyk,	 sen	
dogry	ýoldasyň.	

68.	 Eger	 olar	 seniň	 bilen	 dawalaşsalar,	
onda	 olara:	 «Alla	 siziň	 edýän	 işleriňizi	
has	gowy	bilýändir»	diýip	aýt.	

69.	 Alla	 kyýamat	 güni	 dawalaşýan	 bu	
meseläňiz	barada	siziň	araňyzda	höküm	
berer.	

70.	 Sen	 Allanyň	 asmanlardakylary	
we	 ýerdäkileri	 bilýändigini,	 munuň	
bir	 kitapda	 ýazylgy	 durandygyny	

bilmeýärsiňmi?!	 Takyk,	 bu	 Alla	 üçin	
örän	ýeňildir.	

71.	 Olar	 Alladan	 gaýry	 Allanyň	 olar	
hakynda	 hiç	 bir	 subutnama	 ibermedik	
we	özleriniň	olar	barada	hiç	zat	bilmeýän	
zatlaryna	 gulluk	 (ybadat)	 edýärler.	
Zalymlara	hiç	hili	kömekçi	bolmaz.	

72.	 Sen	 biziň	 aýatlarymyz	 okalýan	
wagty	 inkär	 edýänleriň	 ýüzlerindäki	
ýigrenjini	 görýänsiň.	 Olar	 pursat	
tapsalar,	 aýatlarymyzy	 okaýanlary	
darajak	 bolarlar.	 Sen	 olara:	 «Size	
mundan	 hem	 beterini	 habar	 bereýinmi?	
(Ol)	 dowzahdyr!	Alla	 inkär	 edenleri	 ol	
ýere	 atjakdygyny	 wada	 etdi.	 Gör,	 bu	
nähili	erbet	netijedir»	diýip	aýt.	
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73.	 Eý,	 ynsanlar!	 Bir	 mysal	 getirildi,	
indi	 şony	 diňläň!	 Siziň	 Alladan	
gaýry	 çagyrýanlaryňyzyň	 (Alla	 şärik	
goşýanlaryňyzyň)	 hemmesi	 bir	 ýere	
jemlenseler	 hem,	 hiç	 haçan	 (hatda)	 bir	
siňegi-de	ýaradyp	bilmezler.	Eger	 siňek	
olardan	 bir	 zady	 goparyp	 alaýsa,	 şony	
hem	 yzyna	 alyp	 bilmezler.	 (Çünki)	
isleýän	 hem	 ejizdir,	 islenilýän	 hem	
ejizdir.	

74.	Olar	Allanyň	gadyryny	(beýikligini)	
çynlakaý,	 hakyky	 görnüşde	 bilmediler.	
Takyk,	 Alla	 Kuwwatlydyr,	 Gudraty	
güýçlüdir.	

75.	 Alla	 perişdeleriň	 içinden	 hem,	
ynsanlaryň	içinden	hem	ilçiler	saýlandyr.	

Takyk,	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
görýändir.	

76.	 Alla	 olaryň	 öňlerindäkini	 hem	
(geçmişde	 eden	 işlerini	 hem),	
yzlaryndakyny	 hem	 (geljekde	 etjek	
işlerini	 hem)	 bilýändir.	 Barça	 işler,	
netijede,	Alla	ýeter.	

77.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Maksada	
ýetmegiňiz	 (azapdan	 halas	
bolmagyňyz)	üçin	rukug	we	sežde	ediň,	
Perwerdigäriňize	gulluk	ediň	we	haýyrly	
iş	ediň!	

78.	Allanyň	ýolunda	(bar	gaýratyňyz	bilen)	
çyn	ýürekden	söweşiň.	Ol	sizi	saýlady	we	
dinde	size	kynçylyk	döretmedi.	Bu	ataňyz	
Ybraýymyň	 dinidir.	 Ol	 öň	 hem	 (öňki	
kitaplarda),	munda	 hem	 (Kuranda)	 size	
«musulmanlar»	 diýip	 at	 goýdy.	 Ondan	
maksat	 pygamberiň	 size,	 siziň	 bolsa	
beýlekilere	 (dinlere	 ýa-da	 günäkärlere)	
görelde	we	şaýat	bolmagyňyzdyr.	Onda	
namazy	 berjaý	 ediň,	 zekat	 beriň	 we	
ýürekden	Alla	baglanyň!	 (Alla	ýüzleniň	
we	ähli	 işleriňizde	Oňa	bil	baglaň!).	Ol	
siziň	 Hossaryňyzdyr.	 Ol	 nähili	 ajaýyp	
Hossardyr	we	Kömekçidir!	
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23-nji	süre:	«Mu’minun»	(«Möminler»)

«Mu’minun»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 118	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	
möminleriň	ahlak	ýörelgeleri	we	olara	ahyretdäki	
beriljek	nygmatlar	barada	gürrüň	gozgalýandygy	
üçin	bu	at	berlipdir.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Aşakdaky	 wasplary	 özlerinde	
jemleýän)	 möminler	 (bagtyýarlyga	
ýetip)	halas	bolarlar.	

2.	 Olar	 namazlaryna	 pespällik,	 doly	
edeplilik	bilen	durýandyrlar.	

3.	 Olar	 biderek	 gürrüňlerden	 ýüz	
öwürýändirler.	

4.	Olar	zekat	berýändirler.	

5.	Olar	 jynsy	agzalaryny	(namyslaryny)	
goraýandyrlar.	

6.	 Olar	 diňe	 aýallaryndan	 we	 gol	
astyndaky	(gyrnaklaryndan)	goramazlar,	
çünki	olar	bu	babatda	ýazgarylmaýarlar.	

7.	Eger	kim	munuň	çäginden	çyksa,	onda	
olar	(diniň)	çägini	aşanlardyr.	

8.	Olar	öz	amanatlaryna	we	wadalaryna	
wepalydyrlar.	

9.	Olar	namazlaryna	gaýymdyrlar.	

10.	Olar	hakyky	mirasdüşerdirler.	

11.	 Olar	 «Firdöws»	 (jennetini)	 miras	
alarlar.	Olar	şol	ýerde	baky	galarlar.	

12.	 Takyk,	 Biz	 ynsany	 (ýerden	 alnan)	
palçykdan	ýaratdyk.	

13.	Soň	ony	ynamly	bir	ýerde	damja	suw	
edip	goýduk.	

14.	 Soň	 bu	 damja	 suwy	 gan	 lagtasy	
edip	ýaratdyk.	Gan	 lagtasyny	bölejik	 et	
edip	 ýaratdyk.	 Bölejik	 eti-de	 süňk	 edip	
ýaratdyk.	Süňke	bolsa	et	geýdirdik.	Soň	
hem	 ony	 başga	 bir	 ýaradylan	 (adam)	
görnüşinde	 ýaratdyk.	 Ýaradyjylaryň	 iň	
haýyrlysy	bolan	Alla	örän	Beýikdir.	

15.	 Soň	 siz	 munuň	 yzyndan	
(ýaşanyňyzdan	soň),	elbetde,	ölersiňiz.
 
16.	 Soň	 hem	 siz	 kyýamat	 güni	 tazeden	
direldilersiňiz.	

17.	 Biz,	 takyk,	 siziň	 üstüňizde	 ýedi	
gat	 (asmany)	 ýaratdyk.	 Biz	 ýaradan	
zatlarymyzdan	gapyl	däldiris.	
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18.	 Biz	 asmandan	 bir	 mukdar	 suw	
inderdik	we	ony	zemin	içre	ýerleşdirdik.	
Biziň	şol	suwy	düýbünden	ýok	etmäge-
de	güýjümiz	ýetýändir.	

19.	 Biz	 şol	 suwuň	 üsti	 bilen	 siziň	 üçin	
hurma	 we	 üzüm	 bakjalaryny	 döretdik.	
Siziň	 iýmegiňiz	üçin	bu	bakjalarda	köp	
miweler	bardyr.	

20.	 Ýene	 (şol	 suwuň	 üsti	 bilen)	 Sina	
dagyndan	çykýan	bir	agaç	(zeýtun	agajy)	
döretdik.	Bu	agaçdan	ýag	alynýar	hem-
de	 iýýänler	 tarapyndan	 (eline,	 ýüzüne,	
endamyna)	çalynmak	üçin	ulanylýar.	

21.	 Elbetde,	 haýwanlarda	 siziň	 üçin	
ybratlar	 bardyr.	 Biz	 size	 olaryň	

garynlaryndaky	 zatlardan	 (süýtden)	
içirýäris.	 Başga-da	 olarda	 siziň	 üçin	
ençeme	bähbitler	bar	we	olaryň	 içinden	
siziň	iýýänleriňiz	hem	bar.	

22.	Siz	haýwanlaryň,	şeýle	hem	gämileriň	
üstünde	äkidilýärsiňiz.	

23.	 Biz	 Nuhy	 öz	 kowumyna	 iberipdik.	
Ol:	 «Eý,	 kowumym!	 Alla	 gulluk	
(ybadat)	 ediň!	 Siziň	 üçin	 Ondan	 başga	
hudaý	 ýokdur.	 (Oňa	 garşy	 gelmekden)	
gorkmaýarsyňyzmy?»	diýipdi.	

24.	Kowumynyň	içinden	inkär	edenleriň	
topary:	 «Bu	 adam	 (Nuh)	 sizden	 has	
ýokary	 bolmak	 isleýän	 özüňiz	 ýaly	
adamdan	başga	zat	däldir.	Eger	Alla	(ilçi	
ibermek)	 islesedi,	 perişdeleri	 ibererdi.	
Biz	beýle	zady	öňki	ata-babalarymyzdan	
hiç	eşitmändik.	

25.	Bu	akylyny	ýitiren	bir	dälidir.	Belli	
bir	wagta	çenli	muňa	göz-gulak	boluň!»	
diýdiler.	

26.	 Nuh:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Men	
barada	 aýdylan	 ýalan	 zatlar	 sebäpli,	
maňa	ýardam	ber!»	diýdi.	

27.	 Soň	 oňa:	 «Biziň	 gözegçiligimiziň	
we	wahymyzyň	esasynda	bir	gämi	ýasa.	
Buýrugymyz	 gelip,	 tamdyr	 gaýnamaga	
(suw	 çykmaga)	 başlanda,	 her	 zatdan	
jübüt-jübütden	 al	 we	 maşgalaňy	 hem	
alyp,	 gäminiň	 içine	gir.	Ýöne	maşgalaň	
içinden	olar	barada	öňden	azap	hökümi	
berlenleri	 gämä	 salma	 we	 zynhar	
zalymlar	 barada	 maňa	 hiç	 zat	 diýme.	
Sebäbi	olar	gark	edilerler.	
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28.	 Sen	 we	 ýanyňdakylar	 gämä	 doly	
ýerleşeniňizden	 soň:	 «Hakyky	 hamdy-
sena	 bizi	 zalym	 kowumdan	 halas	 eden	
Alla	mahsusdyr»	diýiň!»	diýdik.
 
29.	 Sen:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Meni	
bereketli	 bir	 ýere	 ýerleşdir.	 Sen	
inderýänleriň	 (ýerleşdirýänleriň)	 iň	
haýyrlysysyň»	diý!

30.	Takyk,	bu	(aýdylan	sözlerde)	ybratlar-
alamatlar	bardyr	we	takyk,	Biz	synagdan	
geçirýäris.	

31.	 Soň	 olaryň	 yzyndan	 başga	 nesil	
döretdik.	

32.	 Olara	 hem	 öz	 içlerinden:	 «Alla	
gulluk	 ediň!	 Siziň	 üçin	 Ondan	 başga	
(ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	 (Oňa	
garşy	gelmekden)	gorkmaýarsyňyzmy?»	
diýýän	ilçi	iberdik.	

33.	 Kowumynyň	 içinden	 inkär	 eden,	
ahyrete	 gowuşmagy	 ýalan	 hasaplan	 we	
dünýäde	rahat	durmuş	berlen	toparymyz:	
«Bu	hem	özüňiz	ýaly	adamdan	başga	zat	
däldir.	 Siziň	 iýýän	 zadyňyzdan	 iýýär,	
siziň	içýän	zadyňyzdan	hem	içýär.	

34.	Eger	siz	özüňiz	ýaly	bir	adama	boýun	
boljak	 bolsaňyz,	 onda	 siz,	 takyk,	 ýitgi	
çekenlerden	bolarsyňyz.	

35.	 Ol	 size,	 siz	 ölüp,	 toprak	 we	 süňk	
bolanyňyzdan	 soň,	 siziň	 (täzeden	
direldilip)	 çykaryljakdygyňyzy	 wada	
berýärmi?

36.	 Heý,	 bu	 boljak	 zatmy?	 Size	 wada	
berlen	(bu)	zat,	heý,	boljak	zatmy?

37.	 Bu	 durmuş	 biziň	 bu	 dünýädäki	
ýaşaýşymyzdan	 ybaratdyr.	 Biz	 ölýäris	
(ata-babalarymyz	 ölýär)	 we	 ýaşaýarys	
(çagalarymyz	dünýä	inýär).	Biz	täzeden	
direldilmeris.	

38.	Ol	Alla	ýalan	 töhmet	atan	adamdan	
başga	 zat	 däldir	 we	 biz	 oňa	 ynanýan	
däldiris»	diýdiler.	

39.	Ol	(pygamber):	«Eý,	Perwerdigärim!	
Men	barada	aýdýan	ýalan	zatlary	sebäpli,	
maňa	ýardam	ber»	diýdi.	

40.	Ol	(Alla):	«Az	wagtdan	olar	hökman	
puşman	ederler»	diýdi.	

41.	Şol	barmana	olary	aýylganç	bir	goh-
galmagal	gaplap	aldy.	Şeýdip,	biz	olary	
çöp-çalama	öwürdik.	Ýok	bolsun	zalym	
kowum!

42.	 Soň	 olaryň	 yzyndan	 başga	 nesiller	
döretdik.	



346

43.	Hiç	bir	ymmat	öz	möhletini	(ajalyny)	
öňe	alyp	(azaldyp)	hem	bilmez,	yza	çekip	
(uzaldyp)	hem	bilmez.	

44.	 Soň	 biz	 yzly-yzyna	 ilçilerimizi	
iberdik.	Her	ymmata	öz	ilçisi	geleninde,	
olar	 ony	 ýalan	 hasapladylar.	 Biz-de	
olaryň	 käbirini	 beýlekileriň	 yzyna	
düşürdik	 (yzly-yzyna	 heläk	 etdik)	 we	
olary	 ybratly	 hekaýata	 öwürdik.	 Ýok	
bolsun	iman	getirmedik	kowum!

45.	 Soň	 Musany	 we	 dogany	 Haruny	
aýatlarymyz	we	äşgär	delillerimiz	bilen	
iberdik.	

46.	Olary	Fyrgawna	we	onuň	at-abraýly	
adamlaryna	(iberdik).	Olar	(Fyrgawn	we	
adamlary)	 özlerini	 beýik	 saýdylar	 we	

zalym	kowum	boldular.	

47.	Olar:	«Biz	kowumy	özümize	gulluk	
edip	ýören	özümiz	ýaly	iki	adama	iman	
getirelimi?»	diýdiler.	

48.	 Şeýdip,	 olar	 ol	 ikisini	 (Musany	we	
Haruny)	 ýalan	 hasapladylar	 we	 özleri	
hem	heläk	edilenlerden	boldular.	

49.	 Olaryň	 dogry	 ýola	 girmekleri	 üçin,	
Biz	Musa	kitap	berdik.	

50.	Merýem	ogly	(Isany)	we	onuň	ejesi	
(Merýeme	 gudratymyzyň	 kepili	 bolan)	
bir	 nyşan-alamat	 etdik.	 Ol	 (ikisini)	
mesgen	 tutarlyk	 we	 akar	 suwly	 bir	
depede	ýerleşdirdik.	

51.	 Eý,	 pygamberler!	 Tämiz	 zatlardan	
iýiň	 we	 ýagşy	 işleri	 ediň!	 Takyk,	 Men	
edýän	işleriňizi	bilýändirin.	

52.	 Elbetde,	 siziň	 ymmatyňyz	 (diniňiz)	
(köki)	bir	ymmatdyr	(dindir).	Men	bolsa,	
siziň	 Perwerdigäriňizdirin.	 Onda	 siz	
Menden	gorkuň!

53.	(Emma)	olar	öz	aralaryndaky	bu	dini	
dürli	garaýyşlar	bilen	böldüler.	Her	topar	
öz	ýanyndaky	(dini	garaýşy)	bilen	monça	
boldular.	

54.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	olary	belli	bir	
wagta	çenli	öz	gapyllyklary	bilen	goý.	

55.	 (Ýa-da)	olar	Biziň	olara	beren	mal-
mülkümiz	 we	 perzentlerimiz	 sebäpli,	
olara	 peýda	 bermek	 üçin	 tagalla	
edýändiris	diýip	pikir	edýärlermi?	

56.	 Ýok,	 olar	 (bu	 zatlara)	 göz	 ýetirip	
bilmeýärler.	

57,	 58,	 59.	 Özleriniň	 Perwerdigäriniň	
gorkusyndan	 ýaňa	 titreýänler,	 özleriniň	
Perwerdigäriniň	 aýatlaryna	 iman	
getireşýänler	we	özleriniň	Perwerdigärine	
şärik	goşmaýanlar;	
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60,	 61.	 (Şeýle-de)	 özleriniň	
Perwerdigärine	 dolanyp	 barjakdyklary	
barada	 ýüreklerinde	 gorky	 bolanlar,	
özlerine	 berlen	 mal-mülkden	 (zekat,	
sadaka)	berenler,	 ine,	 şular,	ýagşy	 işleri	
etmekde	 ýaryşýan	 we	 bu	 babatda	 öňe	
geçenlerdir.	

62.	 Biz	 hiç	 kime	 güýjünden	 artykmaç	
ýük	 (borç)	 ýüklemeris.	 Huzurymyzda	
(diňe)	hakykaty	aýdýan	kitap	bardyr	we	
olara	zulum	edilmez.	

63.	 Ýok,	 olaryň	 ýürekleri	 mundan	
bihabardyr.	 Olaryň	 mundan	 başga-da	
edýän	 (erbet)	 işleri	 bardyr	 we	 olar	 ol	
işleri	hem	edýärler.	

64.	 Biz	 olaryň	 (rahat	 we	 bolelin	
durmuşda)	 ýaşaýanlaryny	 kynçylyga	
(ýa-da	 azaba)	 sezewar	 edenimizde,	 olar	
dessine	dady-perýat	ederler.	

65.	Bu	gün	 indi	 (boş	 ýere)	 dady-perýat	
etmäň,	 siz	 Bizden	 hiç	 hili	 kömek	
görmersiňiz!

66.	 Takyk,	 size	 Meniň	 aýatlarym	
okalanda,	 siz	 derrew	 ýeňsäňizi	
görkezýärdiňiz.	

67.	 Oňa	 (Kurana)	 göwnüýetmezçilik	
edip,	 agşamky	 mejlislerde	 (ol	 barada)	
bolar-bolgusyz	gürrüňler	edýärdiňiz.	

68.	Olar	henizem	bu	söze	(Kurana)	akyl	
ýetirmedilermi?	 Ýa-da	 olara	 öňki	 ata-
babalaryna	gelmedik	bir	zat	geldimikä?
 
69.	 Ýa-da	 olar,	 öz	 pygamberlerini	
tanamaýandyklary	 üçin,	 ony	 inkär	
edýärlermikä?

70.	 Ýa-da	 «Onda	 bir	 dälilik	 bar»	
diýýärlermi?	Tersine,	 ol	 olara	 hakykaty	
getirdi	 we	 olaryň	 köpüsi	 hakykaty	
ýigrenýändir.	

71.	 Eger	 hakykat	 olaryň	 höweslerine	
(arzuw-hyýallaryna)	tabyn	bolan	bolsady,	
takyk,	asmanlar,	ýer	we	ikisiniň	içindäki	
ähli	 zatlar	 tertip-düzgünini	 ýitirerdi.	
Tersine,	 biz	 olara	 öz	 şan-şöhratlaryny	
(Kurany)	 getirdik,	 olar	 bolsa	 öz	 şan-
şöhratlaryndan	ýüz	öwürýärler.	

72.	Ýa-da	sen	olardan	çykdajy	etmeklerini	
soraýarmyň?	 Perwerdigäriň	 (siziň	 üçin)	
edýän	 çykdajysy	 has	 haýyrlydyr.	 Ol	
rysgal	berýänleriň	iň	haýyrlysydyr.	

73.	 Takyk,	 sen	 olary	 dogry	 ýola	
çagyrýarsyň.	

74.	Ahyrete	ynanmaýanlar	bolsa	kejirlik	
bilen	ýoldan	çykýandyrlar.	
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75.	 Eger	 Biz	 olara	 dözmezçilik	 edip,	
düşen	kynçylyklaryny	olardan	dep	eden	
bolsadyk,	takyk,	olar	öz	azgynçylyklaryny	
has	hem	(beter)	dowam	etdirerdiler.	

76.	 Biz	 olary	 kynçylyga	 duçar	 etdik,	
şonda-da	 olar	 özleriniň	 Perwerdigärine	
boýun	egmediler	we	Oňa	ýalbarmadylar.	

77.	 Olara	 (kyýamatda)	 azaby	 agyr	
bolan	 gapyny	 açanymyzda,	 şonda	 olar	
umytlaryny	üzerler.	

78.	 Ol	 gulaklary,	 gözleri	 we	 köňülleri	
siziň	 üçin	 (nygmat	 hökmünde)	
ýaradandyr.	Siz	örän	az	şükür	edýärsiňiz.	

79.	 Ol	 sizi	 (ähli	 milletleri)	 zeminde	
ýaradandyr	 we	 siz	 Onuň	 huzuryna	
jemlenersiňiz!

80.	Ol	sizi	ýaşadýandyr	we	öldürýändir.	
Gije	 bilen	 gündiziň	 çalşyp	 durmagy	
hem	 Onuň	 işidir.	 Siz	 henizem	 akyl	
ýetirmeýärsiňizmi?

81.	Gaýtam,	tersine,	olar	hem	öňküleriňkä	
meňzeş	zatlary	aýtdylar.	

82.	 Olar:	 «Heý-de,	 biz	 ölüp,	 toprak	
we	 süňk	 bolanymyzdan	 soň,	 täzeden	
direldilerismi?!

83.	 Takyk,	 bize-de,	 bizden	 öňki	 ata-
babalarymyza	 hem	 bu	 wada	 berlipdi	
(bu	 gürrüňler	 aýdyldy).	 Bu	 öňküleriň	
toslama	 rowaýatlaryndan	 başga	 zat	
däldir»	diýdiler.	

84.	 (Eý,	Muhammet!	 Sen	 olara):	 «Eger	
bilýän	 bolsaňyz	 (aýdyň	 bakaly),	 bu	
dünýä	we	onuň	içindäkiler	kimiňkidir?»	
diý.	

85.	 Olar:	 «Allanyňkydyr!»	 diýip	 jogap	
bererler.	 Şonda	 sen:	 «Hiç	 (mundan	
nesihat	almak)	akylyňyza	gelmedimi?!»	
diýip	aýt.	

86.	 (Sen	 ýene	 olara):	 «Ýedi	 asmanyň	
Perwerdigäri	 we	 belent	 Arşyň	
Perwerdigäri	kim?»	diý.	

87.	 Olar:	 «Alladyr»	 diýip	 jogap	
bererler.	 Şonda	 sen:	 «Siz	 (heý	 Ondan)	
gorkmaýarsyňyzmy?»	diýip	aýt.	

88.	 (Ýene	 sen	 olara):	 «Eger	 bilýän	
bolsaňyz	 (aýdyň	 bakaly),	 ähli	 zadyň	
häkimiýeti	kimiň	elinde?	Diňe	Ol	(Alla)	
ýardam-hemaýat	 edýändir,	 (mätäç	
däldigi	üçin)	Oňa	bolsa	ýardam-hemaýat	
edilýän	däldir»	diýip	aýt.	

89.	 Olar:	 «Häkimiýet	 Allanyňkydyr»	
diýip	jogap	bererler.	Şonda	sen:	«Onda	siz	
näme	üçin	jadyçylyga	aldanýarsyňyz?!»	
diýip	aýt.	
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90.	Tersine,	 biz	 olara	 hakykaty	 getirdik	
we	olar	hakyky	ýalançylardyr.	

91.	 Alla	 hiç	 perzent	 edinen	 däldir	 we	
Onuň	 ýanynda	 hiç	 bir	 hudaý	 bolup	
bilmez.	Eger	(başga	hudaý)	bolsady,	her	
hudaý	 öz	 ýaradan	 zadyny	 dolandyrardy	
we	 biri	 beýlekisinden	 has	 rüstem	
boljak	 bolardy.	Alla	 olaryň	 (ýöňkeýän)	
sypatlaryndan	päkdir	(beýikdir).	

92.	 (Alla)	 gaýyby-da,	 (göz	 bilen	
görülmeýäni),	görülýäni-de	bilýändir.	Ol	
olaryň	şärik	goşýan	zatlaryndan	päkdir.	

93,	 94.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen):	 «Eý,	
Perwerdigärim!	Eger	 olara	wada	 berlen	
azaby	maňa	 görkezjek	 bolsaň,	meni	 bu	
zalym	kowumyň	 içinde	goýmaweri,	 eý,	
Perwerdigärim!»	diýip	aýt.	

95.	 Takyk,	 Biziň	 olara	 wada	 beren	
azabymyzy	 saňa	 görkezmäge	 güýjümiz	
ýetýändir.	

96.	Erbetligi	gowulyk	bilen	dep	et!	Biz	
olaryň	(Bize)	ýöňkeýän	sypatlaryny	has	
gowy	bilýändiris.	

97.	 Sen:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Şeýtanlaryň	 aldaw	 was-wasylaryndan	
Saňa	sygynýaryn.	

98.	 Olaryň	 meniň	 ýanyma	
gelmeklerinden	 hem	 Saňa	 sygynýaryn,	
eý,	Perwerdigärim!»	diý!	

99.	 Olaryň	 birine	 ölüm	 (pursaty)	 gelip	
ýetende:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Meni	
yzyma	gaýtar!

100.	 Şonda	 men	 terk	 eden	 dünýämde	
ýagşy	işleri	ederin»	diýer.	Bu	hiç	haçan	
bolmaz.	 Takyk,	 bu	 onuň	 aýdan	 sözi	
(boş	 gürrüňlerden)	 ybaratdyr.	 Olaryň	

yzlarynda	 täzeden	 direldiljek	 günlerine	
çenli	 (päsgel	 boljak	 bir)	 perde	 (Berzah	
älemi)	bardyr.	

101.	Sura	üflenilen	güni	olaryň	arasynda	
garyndaşlyk	 gatnaşyklary	 galmaz,	 olar	
biri-birlerini	gözlemezler	hem.	

102.	Her	kimiň	(amal)	 terezisi	 (sogaby)	
agyr	gelse,	şol	halas	bolar.	

103.	Terezileri	(sogaplary)	ýeňil	gelenler	
bolsa	 öz	 janlaryny	 ýitgä	 sezewar	
edenlerdir.	Olar	dowzahda	ebedi	galarlar.	

104.	Ot	olaryň	ýüzlerini	gowrar	we	olar	
şol	 ýerde	 (dodak	 etleri-de	 ýananlygy	
sebäpli)	syrtaryp	galarlar.	
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105.	 Aýatlarym	 okalyp	 durka,	 olary	
ýalan	hasaplaýan	siz	dälmidiňiz?

106.	Şonda:	«Pälimiz	bizden	üstün	çykdy	
we	biz	ýoldan	çykan	kowum	bolduk.	

107.	 Perwerdigärimiz,	 bizi	 bu	 ýerden	
(dowzahdan)	 çykar,	 eger	 ýene-de	
(dinsizlige)	 öwrülip	 barsak,	 onda	 biz,	
takyk,	 (özümize)	 zulum	 edenlerden	
bolarys»	diýerler.	

108.	 Ol	 (Alla)	 bolsa:	 «Meniň	 bilen	
gepleşjek	 bolmaň-da,	 masgara	 bolup	
dymyp	duruň!

109.	Gullarymyň	içinden	bir	topar:	«Eý,	

Perwerdigärimiz!	 Biz	 iman	 getirdik,	
bizi	 bagyşla	we	 bize	merhemet	 et!	 Sen	
merhemet	 edenleriň	 iň	 haýyrlysysyň!»	
diýipdiler.	

110.	Siz	 olary	 ýaňsa	 alýardyňyz.	Hatda	
ýaňsa	 almagyňyz	 size	 Meni	 ýatlamagy	
hem	 unutdyrypdy.	 Siz	 olaryň	 üstünden	
gülýärdiňiz.	

111.	 Bu	 gün	 bolsa	 men	 olary	 eden	
sabyrlary	 sebäpli,	 sylagladym.	 Takyk,	
olar	maksada	(bagtyýarlyga)	ýetenlerdir»	
diýer.	

112.	 Ol	 (Alla):	 «Ýyl	 hasabyndan	 ýeriň	
ýüzünde	näçä	wagtlap	galdyňyz?»	diýer.
 
113.	Olar	 bolsa:	 «Bir	 gün	 ýa-da	 ýarym	
gün	 galdyk,	 (wagty)	 hasaplaýjylardan	
sora?»	diýerler.	

114.	 Ol	 bolsa:	 «Siz	 (dünýäde)	 örän	 az	
wagt	galdyňyz,	Käşgä,	muny	bilsediňiz.	

115.	Siz	özüňizi	boş	ýere	ýaradylyp,	Bize	
gaýdyp	gelmeris	öýtdüňizmi?»	diýer.	

116.	 Hakyky	 hökümdar	 bolan	 Alla	
örän	 beýikdir.	 Özünden	 başga	 (ybadata	
laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	 Ol	 beýik	 Arşyň	
Perwerdigäridir.	

117.	Kim	hiç	bir	delil	bolmazdan	Alladan	
başga	bir	hudaýy	çagyrsa,	onuň	hasabay	
diňe	 Perwerdigäriniň	 huzurynda	 dyr.	
Kapyrlar	hiç	haçan	üstünlige	ýetmezler.	

118.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	Meni	 bagyşla	we	maňa	
merhemet	 et!	 Sen	 merhemetlileriň	 iň	
haýyrlysysyň!»	diýip	aýt.	
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24-nji	süre:	Nur	

«Nur»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
64	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 namysly	 aýallara	
töhmet	 atmagyň	 jezasy,	 gybatyň	 ýazgarylmagy,	
bir	 öýe	 baranyňda	 saklanylmaly	 edepler,	
jemgyýetçilik	 gatnaşyklary	 ýaly	 meseleler	
barada	 gürrüň	 gozgalýar.	 Süräniň	 ady	 35-nji	
we	 40-njy	 aýatlarda	 agzalýan	 «Allanyň	 nury»	
düşünjesinden	alnandyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Bu	 biziň	 inderen	 we	 (hökümlerini)	
parz	eden	sürämizdir.	Siz	öwüt	alarsyňyz	
diýip,	 Biz	 bu	 süräniň	 içinde	 äşgär	
aýatlary	inderdik.	

2.	 Zyna	 (binika	 gatnaşyk)	 eden	 aýalyň	
we	erkegiň	her	haýsyna	ýüz	gamçy	uruň!	
Eger	 Alla	 we	 ahyret	 gününe	 ynanýan	
bolsaňyz,	 Allanyň	 goýan	 kanunlaryny	
berjaý	 etmekde	 dözmezçilik	 etmäň!	
Möminlerden	 bir	 topar	 hem	 olaryň	
(zynakär	 erkegiň	 we	 aýalyň)	 ikisine	
berilýän	jezany	gözleri	bilen	görsünler!

3.	Zyna	 eden	 erkek	diňe	 zyna	 eden	ýa-
da	Alla	 şärik	 goşan	 aýala	 öýlenip	 biler.	
Zyna	 eden	 aýal	 hem	 diňe	 zyna	 eden	
ýa-da	Alla	 şärik	 goşan	 erkege	 durmuşa	
çykyp	 biler.	 Bu	 (zynakär	 bilen	 durmuş	
gurmak)	möminlere	haram	edilendir.	

4.	 Namysly	 aýallara	 (zyna	 günäsi	
bilen)	 töhmet	 atyp,	 soň	 hem	 dört	 şaýat	
getirmediklere	 segsen	 gamçy	 uruň	 we	
olaryň	 şaýatlyklaryny	 hiç	 haçan	 kabul	
etmäň!	Olar	pasyk	kişilerdir.	

5.	 Meger	 mundan	 soň	 toba	 edip,	
düzelenler	 (muňa	 degişli	 däldir).	Çünki	
Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

6.	 Aýallaryna	 (zyna)	 ýöňkäp,	 (muňa)	
özlerinden	başga	şaýatlary	bolmadyklar,	
takyk,	özüniň	dogry	aýdýandygy	barada	
dört	gezek	Allanyň	adyndan	kasam	edip,	
şaýatlyk	etmelidir.	

7.	 Bäşinji	 gezeginde	 bolsa,	 eger	 ýalan	

sözleýän	bolsa,	Allanyň	näletiniň	özüne	
siňmegini	dilemelidir.	

8.	Aýaldan	azaby	aýyrjak	zat	bolsa	onuň	
adamsynyň	 ýalan	 sözleýändigine	 dört	
gezek	 Allanyň	 adyndan	 kasam	 edip,	
güwälik	etmegidir.	

9.	Bäşinji	gezeginde	bolsa,	eger	adamsy	
dogrusyny	 aýdýan	 bolsa,	 Allanyň	
gazabynyň	özüne	siňmegini	dilemelidir.	

10.	 Eger	 size	 Allanyň	 ýagşylygy	 we	
merhemeti	 bolmadyk	 bolsady,	 Ol	
tobalary	 kabul	 edýän	 we	 hikmet	 eýesi	
bolmadyk	bolsady	(gör,	näme	ederdiňiz)!



352

11.	 (Bu)	 töhmeti	 toslanlar,	 elbetde,	
öz	 içiňizden	 bir	 topardyr.	 Siz	 muny	
şer	 hasaplamaň,	 tersine,	 ol	 siziň	 üçin	
haýyrdyr.	Olaryň	içinden	her	haýsyna	öz	
eden	günäsiniň	jezasy	berler.	Olardan	bu	
günäniň	 has	 ulusy	 ýüklenene	 bolsa	 uly	
bir	azap	bardyr.	

Düşündiriş:	Bu	we	mundan	soňky	üç	aýat	hezreti	
Aýşa	atylan	 töhmetiň	ýalandygyny	subut	etmek	
üçin	inipdir.	

12.	Käşgä,	bu	habary	eşideniňizde	mömin	
erkekler	we	aýallar	öz	ýanlaryndan	ýagşy	
pikirde	 bolup,	 «Bu	 äşgär	 töhmetdir»	
diýsediler.	

13.	 Käşgä,	 olar	 (Hezreti	 Aýşa	 töhmet	
atanlar)	bu	waka	dört	 şaýat	getirsediler.	
Eger	şaýatlary	getirip	bilmedik	bolsalar,	

onda	olar	Allanyň	ýanynda	ýalançylardyr.	

14.	 Eger	 size	 dünýäde	 we	 ahyretde	
Allanyň	 ýagşylygy	 we	 merhemeti	
bolmadyk	bolsady,	takyk,	(bu	töhmetiňiz	
sebäpli),	size	uly	bir	azap	berlerdi.	

15.	 Siz	 bu	 töhmeti	 biri-biriňize	
aýdýarysyňyz,	 bilmeýän	 zadyňyzy	
(töhmeti)	 diliňize	 alýarsyňyz.	 Allanyň	
ýanynda	 örän	 uly	 günä	 hasaplanýan	
zady	 öz	 ýanyňyzdan	 ähmiýetsiz	
hasaplaýarsyňyz.	

16.	Käşgä,	bu	habary	eşideniňizde:	«Bu	
myş-myşy	aýdyp	ýörmek	bize	ýaraşmaz.	
Eý,	 päk	 Alla!	 Bu	 örän	 uly	 töhmetdir»	
diýseňiz	bolmazmydy?!.	

17.	Alla	size,	eger	mömin	bolsaňyz,	şunuň	
ýaly	 işi	 hiç	 haçan	 gaýtalamazlygyňyzy	
nesihat	edýär.	

18.	 Alla	 size	 öz	 aýatlaryny	 we	 gözel	
ahlaklary	 düşündirýär.	 Alla	 (ähli	 zady)	
bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

19.	 Iman	 getirenleriň	 arasynda	 erbet	
sözleri	 (habarlary)	 ýaýratmagy	
halaýanlar	 üçin	 dünýäde	 we	 ahyretde	
jebir-jepaly	azap	bardyr.	Alla	bilýär,	siz	
bolsa	bilmeýärsiňiz.	

20.	 Eger	 size	Allanyň	 pazly-keremi	we	
merhemeti	bolmadyk	bolsady,	Alla	örän	
Mähirli	 we	 Rehim-şepagatly	 bolmadyk	
bolsady	 (siziň	 ýagdaýyňyz,	 gör,	 nähili	
gözgyny	bolardy)!
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21.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Şeýtanyň	
ädimleriniň	 (yzyna)	 düşmäň!	 Kim	
şeýtanyň	 ädimleriniň	 (yzyna)	 düşse,	
onuň	(şeýtanyň)	bozuklygy	we	erbetligi	
ündeýändigini	bilsin!	Eger	size	Allanyň	
pazly-keremi	 we	 merhemeti	 bolmadyk	
bolsady,	 siziň	 hiç	 haýsyňyz	 hiç	 haçan	
(günäden)	 päklenip	 bilmezdiňiz.	
Emma	 Alla	 öz	 islänini	 (günälerden)	
päkleýändir.	Alla	(ähli	zady)	eşidýändir,	
bilýändir.	

22.	 Siziň	 araňyzdan	 atly-abraýly	 we	
gurply	 bolanlaryňyz	 garyndaşlaryna,	
ýoksullara	 we	 Allanyň	 ýolunda	 göç	
edenlere	 haýyr-sahawat	 etmezlige	
kasam	etmesin!	Gaýtam,	(tersine)	olary	
bagyşlasynlar	 we	 hoşniýetli	 bolsunlar!	
Siz	 Allanyň	 özüňizi	 bagyşlamagyny	
islemeýärsiňizmi?	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

23.	 Namysly,	 erbetliklerden	 bihabar	
mömin	 aýallara	 (zynakärlikde)	 töhmet	
atanlar,	 dünýäde-de,	 ahyretde-de	 nälet	
edilenlerdir.	 Olar	 üçin	 örän	 uly	 azap	
bardyr.	

24.	 Ol	 (jeza)	 gününde	 olaryň	 dilleri,	
elleri	 we	 aýaklary	 eden	 etmişlerine	
şaýatlyk	ederler.	

25.	Ol	gün	Alla	olara	özleriniň	mynasyp	
bolan	 jezalaryny	 doly	 berer	 we	 olar	

Allanyň	äşgär	hakdygyna	göz	ýetirerler.	

26.	 Näpäk	 aýallara	 näpäk	 erkekler,	
näpäk	 erkeklere	 hem	 näpäk	 aýallar	
mynasypdyr.	Päk	aýallara	päk	erkekler,	
päk	 erkeklere	 bolsa	 päk	 aýallar	
mynasypdyr!	 Bular	 (töhmetçileriň)	
aýdýan	zatlaryndan	daşdyrlar.	Olar	üçin	
ýalkaw	we	mübärek	rysgal	bardyr.	

27.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Özüňiziňki	
bolmadyk	 keseki	 öýlere	 rugsat	
soramazdan	 we	 eýelerine	 salam	
bermezden	 girmäň!	 Bu	 siziň	 üçin	
bähbitlidir.	 Bu	 hakda	 (oýlanyp)	 pikir	
edersiňiz	diýip	(şeýle	öwüt	berýäris)! 
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28.	 Eger	 (öýüň)	 içinde	 hiç	 kimi	
tapmasaňyz	(adam	ýok	bolsa),	tä	özüňize	
rugsat	berilýänçä,	(ol	öýe)	girmäň!	Eger	
size	«Yzyňyza	dolanyň!»	diýilse,	dessine	
yzyňyza	 dolanyň!	 Bu	 siziň	 üçin	 has	
arassa	 (şübhesiz)	 hereketdir.	 Alla	 siziň	
edýän	işleriňizi	bilýändir.	

29.	 (Biziň	 üçin)	 mesgen	 bolmadyk	
(myhmanhana,	 metjit	 ýaly),	 özüňize	
degişli	 goşlaryňyz	 bar	 bolan	 öýlere	
(rugsat	 soraman)	girmegiňizde	size	hiç-
hili	günäkärçilik	ýokdur.	Alla	siziň	äşgär	
edýän	 (amallaryňyzy)	 hem,	 gizleýän	
(işleriňizi)	hem	bilýändir.	

30.	 (Eý,	Muhammet!)	Mömin	erkeklere	
aýt:	 «Gözlerini	 (nämährem	 aýallara	
seretmekden)	 saklasynlar	we	ujytlaryny	
(haramdan)	 gorasynlar».	 Bu	 olar	 üçin	
has	 arassa	 ýoldur.	 Takyk,	 Alla	 olaryň	
edýän	zatlaryndan	habardardyr.	

31.	Mömin	aýallara	hem	aýt:	«Gözlerini	
(nämährem	 erkeklere	 seretmekden)	
saklasynlar	 we	 eteklerini	 (jynsy	
agzalaryny	 haramdan)	 gorasynlar,	
(geýimlikä)	 görünýän	ýerlerinden	galan	
beýleki	 zynatlaryny	 (beden	 agzalaryny	
nämähremlere)	 görkezmesinler.	
Ýaglyklary	 bilen	 gursaklarynyň	 üstüni	
ýapsynlar.	 Olar	 ýanýoldaşlaryndan,	
kakalaryndan,	 gaýnatalaryndan,	
öz	 ogullaryndan,	 ýanýoldaşynyň	
ogullaryndan,	 erkek	 doganlaryndan,	
erkek	 doganlarynyň	 ogullaryndan,	 aýal	
doganlarynyň	 ogullaryndan,	 (özlerine	
degişli	 hyzmarkär	 zenan	 ýa-da	 özleri	
ýaly	 musulman)	 aýallardan,	 şeýle	 hem	
gol	 astyndaky	 (gul-gyrnaklardan),	
aýallara	 (jynsy)	 duýgusy	 galmadyk	
erkek	(hyzmatkärlerden),	aýallaryň	uýat	
ýerlerinden	bihabar	çagalardan	başgalara	
beden	 agzalaryny	 görkezmesinler.	
Ýöränlerinde	gizlin	bezeglerini	görkezjek	
bolup	 (özlerine	 üns	 çekiljek	 derejede)	
ýöremesinler.	Eý,	iman	getirenler!	Halas	
bolmagyňyz	 üçin	 hemmäňiz	 Alla	 toba	
ediň!	
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32.	 Araňyzdaky	 sallahlary	 (öýeriň),	
şeýle-de	 ýagşy	 ahlakly	 gullaryňyzy	
(öýeriň),	gyrnaklaryňyzy	hem	(durmuşa	
çykaryň).	Eger	olar	garyp	bolsalar,	Alla	
olary	Öz	pazly-keremi	bilen	gurply	eder.	
Allanyň	 pazly-keremi	 giňdir,	 ähli	 zady	
bilýändir.	

33.	Öýlenip	bilmeýänler	bolsa,	Alla	Öz	
pazly-keremi	 bilen	 gurplandyrýança,	
özlerini	 (zynadan,	 haramdan)	 päk	
saklasynlar!	 Gol	 astyňyzydaky	 (gul-
gyrnaklar	 azat	 edilmekleri	 meselesinde	
siziň	bilen)	şertnama	baglaşmak	isleseler,	
eger	 olara	 bähbitli	 bolar	 öýtseňiz,	
dessine	 şertnama	 baglaşyň!	 Allanyň	
size	beren	emläginden	olara	hem	beriň.	
Dünýä	 ýaşaýşynyň	 wagtlaýyn	 (pany)	
bähbitlerine	 eýe	 bolaly	 diýip,	 namysly	
ýaşamak	 isleýän	 gyrnaklaryňyzy	
bozuklyga	 mejbur	 etmäň!	 Kimdir	 biri	
olary	 muňa	 mejbur	 etse,	 onda	 Alla,	
biygtyýar	 ýagdaýa	 düşendikleri	 üçin,	
olary	bagyşlar	we	merhemet	eder.	

34.	 Takyk,	 Biz	 size	 ýol	 görkeziji	
aýatlar	 we	 sizden	 öň	 ýaşap	 geçenleriň	
durmuşlaryndan	 mysallar,	 Alladan	
gorkýanlar	üçin	öwüt-nesihatlar	inderdik.	

35.	Alla	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	 nurudyr.	
Onuň	 nurunyň	 (mömin	 bendeleriň	
kalbyndaky)	 mysaly	 bir	 tekçäniň	
üstündäki	bir	çyra	ýaly	bolup,	ol	çyra	bir	
çüýşäniň	 içinde,	 ol	 çüýşe	 bolsa	 bir	 dür	
ýyldyza	meňzeýär.	Ol	(çyra)	gündogary	
we	 günbatary	 bolmadyk	 (zeminiň	

merkezindäki)	mübärek	zeýtun	agajynyň	
(ýagyndan)	 ýakylýan	 (ýalydyr).	 Onuň	
ýagy	 (durulygyndan	 ýaňa)	 oňa	 ot	
degmese-de,	 (töweregi)	 ýagtyldyp	
durandyr.	Nur	üstüne	nur	(ýalydyr).	Alla	
Öz	islän	bendelerini	Özüniň	(bu)	nurunyň	
ýoluna	 salar.	 Alla	 ynsanlaryň	 (ybrat	
almagy)	 üçin	 (ine,	 şeýle)	 tymsallary	
getirýär.	Alla	ähli	zady	bilýändir.	

36.	 (Bu	 çyra),	 Allanyň	 beýgelmegine	
hem-de	 içinde	Öz	adynyň	agzalmagyna	
rugsat	eden	öýlerindedir	(metjitlerdedir).	
Şol	öýleriň	içinde	(ynsanlar)	ertir-agşam	
Ony	tesbih	ederler.	
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37.	Olar	söwda-satygyň	özlerine	Allany	
ýatlamaga,	 namazy	 berjaý	 etmäge	
we	 zekat	 bermäge	 päsgel	 bermeýän,	
ýürekleriň	 we	 gözleriň	 agyp-dönüp	
durjak	gününden	gorkýan	adamlardyr.	

38.	Alla	 olary	 eden	 işleriniň	 iň	 gowusy	
bilen	 sylaglar	we	Öz	 pazly-kereminden	
olara	 artykmaç	hem	berer.	Alla	 islänine	
hasapsyz	rysgal	berer.	

39.	 Inkär	 edenleriň	 amallary	 bolsa	
sähradaky	salgyma	meňzär.	Teşne	adam	
ony	 suwdur	 öýder,	 (kynçylyk	 bilen)	
oňa	 ýeten	wagty	 bolsa	 ol	 ýerde	 hiç	 zat	
tapmaz.	Inkär	edenler	(bu	dünýädäki	eden	
işleriniň	 kyýamatda	 nepi	 deger	 öýdüp,	

öňe	 çykanlarynda)	 Allany	 görerler.	
Şeýdip,	 Alla	 onuň	 hasabyny	 birkemsiz	
berer.	Alla	hasaby	öran	tiz	çykarýandyr.	

40.	 Ýa-da	 (kapyrlaryň	 amallary)	 möwç	
urýan	 düýpsüz	 deňizdäki	 tümlüge	
meňzär.	 Ony	 tolkun	 üstüne	 tolkun,	
ýokarsyny	 hem	 gara	 bulut	 gaplar.	 Bir	
tümlügiň	 üstüni	 beýleki	 bir	 tümlük	
gaplar.	Elini	çykaryp	uzatsa,	(tümlükden	
ýaňa)	 ony	 özi	 hem	 görmez.	 Allanyň	
nur	 bermedik	 adamsy	 üçin	 hiç	 hili	 nur	
(aýdyňlyk)	ýokdur.	

41.	Asmanlardakylaryň	we	ýerdäkileriň,	
hatar-hatar	bolup	barýan	guşlaryň	Allany	
tesbih	 edýändigini	 görmediňizmi?	 Her	
kim	 öz	 doga-dilegini	 we	 zikir-tesbihini	
kemsiz	 bilýändir.	 Alla	 olaryň	 edýän	
işlerini	bilýändir.	

42.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 eýeçiligi	
Allanyňkydyr.	Dolanyp	baryljak	ýer	hem	
Allanyň	ýanydyr.	

43.	 Sen	 Allanyň	 buludy	 sürýändigini,	
soň	onuň	arasyny	birleşdirýändigini,	soň	
bolsa	 ony	 üýşürýändigini	 görmediňmi?	
Şonda	 sen	 ýagşyň	 onuň	 arasyndan	
çykýandygyny	 görersiň.	 Ol	 asmandan,	
(lemmer-lemmer	bulutlardan),	daglardan	
dolular	 inderer.	 Şeýdip,	 ony	 islän	
adamsyna	duçar	eder,	islän	adamsyndan	
bolsa	 sowa	 salar.	 Ýyldyrymynyň	
ýalpyldysy	hem	göýä	gözleri	kör	eder.	
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44.	Alla	gije	bilen	gündizi	gezekleşdirer.	
Takyk,	 munda	 gözleri	 (köňül	 gözleri	
açyk)	bolanlara	ybratlar	bardyr.	

45.	 Alla	 her	 bir	 janly-jandary	 suwdan	
ýaratdy.	 Olaryň	 içinde	 garny	 bilen	
süýrenýänleri,	 iki	 aýagynyň	 üstünde	
ýöreýänleri,	 dört	 aýagynyň	 üstünde	
ýöreýänleri	 hem	 bar.	Alla	 islän	 zadyny	
ýaradýar.	Takyk,	Allanyň	ähli	zada	güýji	
ýetýändir.	

46.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 äşgär	 aýatlar	
inderdik.	 Alla	 islänini	 dogry	 ýola	
gönükdirer.	

47.	Olar:	«Biz	Alla	we	pygambere	iman	
getirdik	we	tabyn	bolduk»	diýýärler.	Soň	
hem	olardan	bir	topar	şeýle	diýenlerinden	
soň	 (sözlerinden)	 dänýärler.	 Olar	
möminler	däldir.	

48.	 Olaryň	 aralarynda	 höküm	 bermegi	
üçin	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 çagyrylan	
mahaly	(beriljek	höküm	öz	zyýanlaryna	
bolsa)	içlerinden	bir	topar	dessine	muňa	
(pygamberiň	hökümine)	garşy	çykar.	

49.	Eger	hakly	tarap	özleri	bolan	bolsady,	
oňa	boýun	bolup	gelerdiler.	

50.	Ýa	bolmasa	olaryň	ýüreklerinde	kesel	
barmyka,	ýa	güman	edýärlermikä,	ýa-da	
Alla	we	Onuň	ilçisi	özlerine	adalatsyzlyk	
eder	diýip	gorkýarlarmyka?	Ýok,	zulum	
edýän	olaryň	hut	özleridir.	

51.	 Aralarynda	 höküm	 bermegi	 üçin	
Alla	we	Onuň	ilçisine	çagyrylan	mahaly	
möminleriň	 sözleri	 diňe	 «Eşitdik	 we	

tabyn	 bolduk»	 diýen	 sözleridir.	 Halas	
bolanlar	hem	şolardyr.	

52.	 Eger	 kim	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	
tabyn	 bolsa,	 Allanyň	 azabyndan	 heder	
etse	 hem-de	 Ondan	 gorksa,	 üstünlik	
gazananlar	şolar	bolar.	

53.	Olar	 (mynapyklar)	 eger	 sen	 buýruk	
berseň,	 (söweşe)	 çykjakdyklaryna	
Allanyň	 adyndan	 berk	 kasam	 etdiler.	
Sen	 olara:	 «Kasam	 etmäň!	 Bu	 şol	 bir	
bilinýän	 boýun	 sunmadyr	 (diňe	 dilde	
aýdýarsyňyz).	 Takyk,	 Alla	 siziň	 edýän	
işleriňizden	habardardyr»	diýip	aýt.	



358

54.	Sen	olara:	«Siz	Alla	we	Onuň	ilçisine	
boýun	boluň!	Eger	ýüz	öwürseňiz	(bilip	
goýuň),	 pygambere	 diňe	 öz	 üstüne	
ýüklenen	 (borç)	 düşer,	 size	 hem	 öz	
üstüňize	 ýüklenen	 (borç)	 degişli	 bolar.	
Eger	 oňa	 boýun	 bolsaňyz,	 dogry	 ýoly	
taparsyňyz.	Pygamberiň	etmeli	işi	bolsa	
diňe	(Allanyň	dinini)	äşgär	ýetirmekdir»	
diýip	aýt.	

55.	 Ýene-de	 aýt:	 «Alla	 sizden	 iman	
getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenleri	 özlerinden	
öňküleri	 hökmürowan	 edişi	 ýaly,	 ýeriň	
ýüzünde	 hökmürowan	 etjekdigini	 we	
olar	üçin	Özüniň	razylyk	bildiren	yslam	
dinini	 pugtalandyryp	 ýerleşdirjekdigini	
we	gorkularyndan	soň	olara	howpsuzlyk,	

asudalyk	 berjekdigini	wada	 etdi.	 Çünki	
olar	Maňa	(Alla)	ybadat	ederler,	hiç	bir	
zady	Maňa	 şärik	 goşmazrlar.	 Eger	 kim	
mundan	beýläk	(hak	dini)	inkär	etse	(we	
şol	 nygmatlara	 näşükürlik	 etse),	 (bilip	
goýsunlar)	olar	azgyn	adamlardyr.	

56.	 Özüňize	 merhemet	 edilmegi	 üçin	
namazy	 berjaý	 ediň,	 zekat	 beriň	 we	
pygambere	boýun	boluň!	

57.	Inkär	edenler	ähli	ýeriň	ýüzüni	boýun	
egdirer	 diýip	 hiç	 haçan	 pikir	 etme!	
Olaryň	 barjak	 ýeri	 dowzahdyr.	 Ol	 ýer	
nähili	erbetdir!

58.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Gol	
astyňyzdakylar	 (gul-gyrnaklaryňyz)	 we	
içiňizden	heniz	kämillik	ýaşyna	ýetmedik	
(çagalaryňyz),	 ertir	 namazyndan	 öň	
we	 öýlän	 (üstki)	 eşiklerňizi	 aýyrýan	
wagtyňyz,	şeýle	hem	ýassy	namazyndan	
soň	(siziň	huzuryňyza	girmek	üçin	günüň	
dowamynda	 üç	 gezek	 sizden	 rugsat	
sorasynlar).	 Bu	 siziň	 uýat	 (ýerleriňiziň	
açyk)	 bolýan	 üç	 wagtyňyzdyr.	
Bu	 wagtlardan	 soň	 olaryň	 (rugsat	
soramazdan)	 size	 gelip-gitmeklerinde	
size-de,	 olara	 hem	 günä	 ýokdur.	 Biri-
biriňiziňkä	baryp	bilersiňiz.	Ine,	şeýdip,	
Alla	size	aýatlary	beýan	edýär.	Alla	(ähli	
zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	
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59.	Kämillik	ýaşyna	ýetensoňlar	çagalar	
hem,	 özlerinden	 öňküleriň	 (ulularyň)	
rugsat	 soraýyşlary	 ýaly,	 girenlerinde	
rugsat	 sorasynlar.	 Şeýdip,	 Alla	 size	
aýatlary	 beýan	 edýär.	 Alla	 (ähli	 zady)	
bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

60.	 Durmuş	 gurmakdan	 umydyny	 üzen	
(görümden	 we	 perzent	 dogurmakdan	
galan	garry)	aýallara,	zynatlaryny	(beden	
agzalaryny)	 görkezmezden,	 (käbir)	
geýimlerini	 aýyrmaklarynda	 günä	
ýokdur.	 Asylly,	 doly	 (suratda)	 geýnen	
bolmaklary	özleri	 üçin	haýyrlydyr.	Alla	
(ähli	zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

61.	 Köre,	 agsaga	 we	 hassa	 (Allanyň	
ýolunda	 edilýän	 söweşlerden	 galsa)	
zyýany	 ýokdur.	 (Bulara	 başarmajak	
işleri	 ýüklenmez,	 başarmaýandyklary	

üçin	 hem	 günäkär	 bolmazlar).	 Size	
hem	 öz	 öýüňizden,	 kakaňyzyň	
öýünden,	 ejeleriňiziň	 öýünden,	 erkek	
doganlaryňyzyň	 öýlerinden,	 aýal	
doganlaryňyzyň	 öýlerinden,	 kakaňyzyň	
doganlarynyň	 öýünden,	 ejekeleriňiziň	
öýünden,	 daýylaryňyzyň	 öýünden,	
daýzalaryňyzyň	 öýünden	 ýa-da	
açarlaryna	 eýeçilik	 edýän	 ýerleriňizden	
ýa-da	 dostuňyzyň	 öýünden	 nahar	
iýmegiňizde	 zyýan	 (günä)	 ýokdur.	
Bular	 bilen	 jemlenişip	 ýa-da	 aýry-
aýry	 iýmegiňizde	 günä	 ýokdur.	 Öýlere	
gireniňizde,	 özüňize	 (biri-biriňize)	
Allanyň	 tarapyndan	 mübärek	 we	 çyn	
(ýürek	bilen)	salam	beriň!	Alla,	siziň	akyl	
ýetirmegiňiz	 üçin,	 aýatlary	 (hökümleri)	
size	şeýle	mälim	edýär.	
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62.	Elbetde	möminler	diňe	Alla	we	Onuň	
ilçisine	iman	getirenlerdir.	Olar	pygamber	
bilen	jemlenişip	bir	iş	edýärkäler,	rugsat	
almazdan	(ony	taşlap)	gitmezler.	Takyk,	
senden	 rugsat	 soraýanlar	Alla	we	Onuň	
ilçisine	 iman	 getirenlerdir.	 Olar	 käbir	
işler	 üçin	 senden	 rugsat	 sorasalar,	
olardan	 isläniňe	 rugsat	 ber	 we	Allanyň	
olary	 bagyşlamagyny	 dile.	 Takyk,	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

63.	 (Siz)	 pygambere	 öz	 araňyzda	 biri-
biriňize	 ýüzlenişiňiz	 ýaly	 ýüzlenmäň!	
Alla	siziň	araňyzdan	bukulyp,	ýuwaşlyk	
bilen	(gaçyp)	gidýänleri	bilýändir.	Onuň	
(pygamberiň)	 emrine	 garşy	 gelýänler	
özbaşlaryna	 bir	 belanyň	 ýa-da	 jebir-
jepaly	azabyň	gelmeginden	gorksunlar.	

64.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 zatlar	
Allanyňkydyr.	Ol	siziň	barýan	ýoluňyzy,	
takyk,	 bilýändir.	Ynsanlar	Oňa	 dolanyp	
baran	günleri	Ol	hem	olaryň	(ähli)	eden	
işlerini	olara	aýan	eder.	Takyk,	Alla	ähli	
zady	bilýändir.	

25-nji	süre:	«Furkan»	
(«Tapawutlandyryjy»)	

«Furkan»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	77	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	«Furkan»	sözünden	gelip	çykýar.	Onuň	
manysy	 «Haky	 batyldan	 tapawutlandyryjy»	
diýmek	bolup,	Kuranyň	hakykaty	galpdan,	inkäri	
imandan	aýyl-saýyl	edýändigini	aňladýar.	Sürede	
ylahy	wahyý	we	pygamberlik	arkaly	kapyrlaryň	
aýdýan	 zatlarynyň	 batyldygy,	 Kurany	 Kerime	
uýanlaryň	 ruhy	 taýdan	 beýgeldiljekdikleri,	
durmuşlarynyň	oňyn	 tarapa	özgerjekdigi	barada	
aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Älemlere	 duýduryjy	 bolsun	 diýip	
Furkany	(Kurany)	öz	bendesine	inderen	
(Alla)	örän	beýikdir.	

2.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 eýeçiligi	
(hökümdarlygy)	 Oňa	 degişlidir.	 Ol	
Özüne	 perzent	 edinen	 däldir	 we	 Onuň	
eýeçiliginde	 (hökümdarlygynda)	 hiç	
hili	 şärigi	 ýokdur.	Ol	 ähli	 zady	 ýokdan	
bar	edip,	olara	şekil	(nyzam)	berip,	(her	
zadyň	ýazgydyny)	kesgitländir.	
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3.	 Olar	 (kapyrlar)	 Alladan	 özge	 hiç	
bir	 zady	 ýaratmadyk,	 gaýta	 özleri	
ýaradylan,	 özlerine	 zyýan	 ýa-da	 peýda	
bermäge	 güýji	 bolmadyk,	 şeýle-de	
öldürmäge,	direltmäge	we	ölümden	soň	
täzeden	direltmäge	başarnygy	bolmadyk	
hudaýlar	edindiler.	

4.	 Inkär	 edenler:	 «Bu	 onuň	
(Muhammediň)	toslamasyndan	başga	zat	
däldir.	 Oňa	 özlerinden	 bolmadyk	 başga	
bir	 kowum	 kömek	 edendir»	 diýdiler.	
Şeýdip,	 zulum	we	 ýalan	 gürrüň	 (bilen)	
geldiler.	

5.	Ýene-de	olar:	«(Bu	Kuran)	öňküleriň	
toslan	 rowaýatlarydyr,	 ol	 (Muhammet)	
muny	(başga	birine)	ýazdyrypdyr.	Bu	oňa	
ertir-agşam	okalýandyr	(öwredilýändir)»	
diýdiler.	

6.	 Sen	 hem	 aýt:	 «Ony	 asmanlardaky	
we	 ýerdäki	 gizlin	 zatlary	 bilýän	 (Alla)	
inderdi.	 Takyk,	 Ol	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr».	

7.	Ýene-de	olar:	«Ol	nähili	pygamber?!	
Nahar	 iýýär	 we	 bazarlarda	 aýlanýar.	
Oňa	 bir	 perişde	 iberilip,	 onuň	 ýanynda	
duýduryjy	bolsady.	

8.	 Ýa-da	 oňa	 bir	 hazyna	 berilsedi	 ýa-
da	 miwelerinden	 iýer	 ýaly	 bir	 bakjasy	

bolsady»	 diýdiler.	 Şeýle	 hem	 zalymlar:	
«Siz	diňe	jadylanan	adama	eýerýärsiňiz»	
diýdiler.	

9.	 Gör,	 olar	 sen	 barada	 nähili	 mysallar	
getirdiler,	 şeýdip	 hem	 ýoldan	 çykdylar.	
Indi	olar	dogry	ýoly	tapyp	bilmezler.	

10.	 Islese	 seniň	 üçin	 mundan	 (olaryň	
aýdýan	 bakjasyndan)	 has	 haýyrlysyny,	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetleri	
döretjek	we	 seniň	üçin	köşkler	 ýaratjak	
(Alla)	örän	beýikdir.	

11.	 Olar	 kyýamaty	 hem	 ýalan	
hasapladylar.	 Biz	 hem	 kyýamaty	 ýalan	
hasaplanlara	 alawly	 ody	 taýýarlap	
goýduk.	
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12.	Olar	uzakdan	(dowzahy)	görenlerinde,	
olar	onuň	gaharly	hyňranyşyny	we	çaltlyk	
bilen	gaýnap	dem	urşuny	eşiderler.	

13.	Olar	 boýuntyryk	 dakylgy	 ýagdaýda	
dowzahyň	dar	bir	ýerine	oklananlarynda,	
şol	ýerde	ölümi	çagyrarlar.	

14.	 (Olara):	 «Bu	 gün	 siz	 bir	 (gezek)	
ýok	 bolmagy	 (ölümi)	 islemäň,	 (eýsem)	
köp	gezek	ýok	bolmagy	(ölümi)	 isläň!»	
(diýler).

15.	Sen	olara:	«Bu	has	haýyrlymy	ýa-da	
takwa	kişilere	wada	berlen	ebedi	 jennet	
haýyrlymy?	Bu	olar	üçin	bir	sylagdyr	we	
mesgendir»	diýip	aýt.	

16.	 Ol	 ýerde	 olara	 göwünleriniň	 islän	
zatlary	 bardyr,	 (olar	 ol	 ýerde)	 ebedi	
bolarlar.	 Bu	 Perwerdigäriň	 beren	
wadasydyr.	

17.	 Ol	 (kyýamat)	 gün	 (seniň	
Perwerdigäriň)	 olary	 we	Alladan	 başga	
gulluk	 edýän	 zatlaryny	 bir	 ýere	 jemlär,	
soň	hem	olara:	«Şu	gullarymy	siz	ýoldan	
çykardyňyzmy	 ýa-da	 olaryň	 özleri	
ýoldan	çykdylarmy?»	diýer.	

18.	Şonda	olar:	«Sen	ähli	zatdan	päksiň!	
Senden	 başga	 dostlar	 (hossarlar)	
edinmek	bize	ýaraşmaz.	Ýöne	Sen	olara	
we	 ata-babalaryna	 bimöçber	 nygmat	
(mümkinçilik)	 berdiň,	 soň	 hem	 olar	
(Seni)	 ýatlamagy	 unutdylar,	 şeýdip,	
olar	heläkçilige	laýyk	kowum	boldular»	
diýerler.	

19.	 (Onda	 olara	 ýüzlenilip):	 «Ine,	
(siziň	 ybadat	 edýän	 zatlaryňyz)	 siziň	
aýdýan	 zatlaryňyzda	 sizi	 ýalançy	 edip	
goýdular.	 Indi	 siz	 (azabyňyzy)	 yzyna	
öwrüp	bilmersiňiz,	kömek-hemaýat	hem	
alyp	 bilmersiňiz.	 Eger	 (hakykat	 beýan	
edilenden	soň)	içiňizden	biri	(Alla	şärik	
goşup)	 zulum	 edäýse,	 oňa	 uly	 azap	
dadyrarys»	diýildi.	

20.	Senden	öňki	iberen	pygamberlerimiz	
hem	 tagam	 iýýärdiler,	 bazarlarda	 hem	
aýlanýardylar.	 Biz	 sizi	 biri-birleriňize	
synag	edip	goýduk,	(göreli	bakaly)	sabyr	
edýärmikäňiz?	Seniň	Perwerdigäriň	ähli	
zady	görýändir!
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21.	 Bize	 gowuşmagy	 umyt	 etmeýänler:	
«Bize	 bir	 perişde	 iberilsedi	 ýa-
da	 Perwerdigärimizi	 görsedik»	
diýdiler.	 Olar,	 şeýdip,	 öz	 ýanlaryndan	
ulumsyradylar	we	örän	azdylar.	

22.	 Olaryň	 perişdeleri	 görjek	 günlerini	
(ýatlaň),	 şol	 günde	 günäkärlere	 hiç	 hili	
hoş	 habar	 bolmz	 we	 (perişdeler	 olara):	
«(Size	 hoş	 habar	 eşitmek)	 gadagandyr»	
diýerler.	

23.	 Biz	 olaryň	 (kapyrlaryň)	 işlän	 her	
bir	 amalyny	 serpilen	 tozana	döndereris,	
(ýagny	 haky	 kabul	 etmedik	 adamyň	
ýagşylyklary	ýele	sowrular).	

24.	Ol	gün	jennetileriň	galjak	ýerleri	has	
haýyrlydyr	we	dynç	aljak	ýerleri	iň	gowy	
ýerdir.	

25.	Ol	gün	asman	bulutlar	bilen	ýarylar	
we	perişdeler	topar-topar	bolup	inderiler.	

26.	 Ol	 gün	 hakyky	 hökümdarlyk	
Rahmana	 (Alla)	 degişlidir	 we	 kapyrlar	
üçin	örän	agyr	gün	bolar.	

27.	Ol	gün	zulum	eden	öz	barmaklaryny	
dişläp:	 «Käşgä,	 pygamberiň	 ýoluna	
girsedim.	

28.	 Maňa	 haýp	 bolsun!	 Käşgä,	 pylan	
kişileri	dost	edinmesedim.	

29.	 Maňa	 ýatlatma	 (Kuran)	 geleninden	
soň,	 ol	 (Alladan	 özge	 tutulan	 dostlar)	
meni	 mundan	 daşlaşdyrdy.	 Şeýtan	
ynsany	(ýarpy	ýolunda	 taşlap),	masgara	
eder»	diýer.	

30.	Pygamber	bolsa:	«Eý,	Perwerdigärim!	
Takyk,	 meniň	 kowumym	 bu	 Kurany	
(hökümleri	bilen	amal	edilmän)	taşlanan	
(bir	kitap)	hökmünde	goýdular»	diýer.	

31.	Şeýdip,	biz	pygamberleriň	her	birine	
günäkärlerden	 bolan	 duşmanlar	 berdik.	
Şonuň	 üçin	 dogry	 ýola	 gönükdiriji	 we	
ýardamçy	 hökmünde	 Perwerdigäriň	
ýeterlikdir.	

32.	 Ýene-de	 kapyrlar:	 «Kuranyň	
hemmesi	 oňa	 (pygambere)	 bir	 gezekde	
inderilsedi»	 diýdiler.	 Biz	 muny	 seniň	
ýüregiňe	doly	ýerleşdirmek	üçin	(bölek-
bölek)	 inderdik	we	ony	 saňa	birin-birin	
okadyk.	
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33.	 Olaryň	 (Kurany	 we	 seniň	 ýoluňy	
aýyplamak	 üçin)	 saňa	 getiren	 her	 bir	
mysalyna	derek	Biz	saňa	hakykaty	we	iň	
gowy	beýany	getirendiris.	

34.	 Olar	 ýüzinligine	 dowzaha	 (tarap	
sürlüp)	 jemlenjek,	 ýerleri	 iň	 erbet,	
ýollary	bolsa	iň	egri	bolan	kişilerdir.	

35.	 Biz	 Musa	 kitaby	 (Töwraty)	 berdik	
we	dogany	Haruny	hem	oňa	wezir	etdik.	

36.	Olaryň	ikisine:	«Aýatlarymyzy	ýalan	
hasaplan	 kowumyň	 (Fyrgawn	 we	 onuň	
kowumynyň)	 ýanyna	 gidiň!»	 diýdik.	
Netijede	 (Biz)	 olary	 (inkär	 edendilkeri	
üçin)	gyryp	ýok	etdik.	

37.	 Nuhuň	 kowumy	 hem	 pygamberleri	
ýalan	 hasaplanlarynda,	 olary	 gark	
etdik	we	olary	ynsanlar	üçin	ybrat	 edip	
goýduk.	Biz	zalymlara	jebir-jepaly	azap	
taýyn	etdik.	

38.	 Ad,	 semud	 we	 res	 kowumyny	 we	
bularyň	arasyndaky	birnäçe	nesilleri	hem	
(inkär	edendikleri	zerarly)	heläk	etdik.	

Düşündiriş:	 Ad	 Hud	 pygamberiň,	 semud	
Salyh	 pygamberiň,	 res	 kowumy	 hem	 Şugaýyp	
pygamberiň	ymmatydyr.	

39.	Olaryň	hemmesine	mysallar	getirdik	
(biziň	 pendi-nesihatlarymyzy	 kabul	
etmändilkeinden	 soň)	 hemmesini	 hem	
gyryp	ýok	etdik.	

40.	 Olar	 (Kurany	 inkär	 edenler	
söwda	 üçin	 Şama	 sapar	 edenlerinde)	
peläket	 ýagşy	 ýagdyrylan	 şol	 obanyň	
üstünden	 ötendirler.	 Ony	 (ol	 obany)	
görmedilermi?	 Ýok,	 olar	 gaýtadan	
direlişe	garaşmaýardylar.	

41.	Olar	 seni	 gören	wagtlary:	 «Allanyň	
ilçi	 edip	 ugradan	 adamy	 şumy?!»	 diýip	
ýaňsa	alýardylar.	

42.	(Olar):	«Eger	biz	öz	hudaplarymyzyň	
(ýolunda)	sabyr	edip	mäkäm	durmasadyk,	
ol	bizi	olardan	döndererdi»	diýdiler.	Olar	
geljekdäki	 azaby	 gören	 wagtlary	 kimiň	
has	beter	ýoldan	çykandygyny	bilerler.	

43.	Sen,	heý,	öz	höwesini	(nebsini)	hudaý	
tutunany	 gördüňmi?	 Sen	 oňa	 (imana	
geljegine)	kepil	bolarsyňmy?
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44.	 Ýa-da	 sen	 olaryň	 köp	 bölegi	 (bu	
aýdylany)	 diňlär	 ýa-da	 akyl	 ýetirer	
öýdýärmiň?	 (Ýok	 beýle	 däl)	 olar	
haýwanlar	 ýalydyr,	 hatda	 olardan	 hem	
has	beterdirler.	

45.	 Sen	 Perwerdigäriň	 kölegäni	 nähili	
uzadandygyna	 syn	 etmediňmi?	 Eger	
islesedi,	ony	duran	ýerinde,	(ýagny	Güni	
duruzyp	kölegäni	gozganmaz	ýaly	edip)	
goýardy.	Soň	Biz	Güni	 hem	 (kölegäniň	
ahwalyny)	oňa	bir	delil	etdik.	

46.	Soň	hem	ony	ýuwaşlyk	bilen	(Günüň	
asmana	 göterilişine	 görä)	 Özümize	
çekdik.	

47.	Size	gijäni	lybas	edip,	ukyny	rahatlyk,	
gündizi	täzeden	direliş	edip	ýaradan	hem	
Oldur.	

48.	 Merhemetiniň	 (ýagyşyň)	 öňýany	
buşlukçy	edip	ýelleri	iberen	hem	Oldur.	
Asmandan	hem	tämiz	suw	inderdik.	

49.	 Şeýdip	 onuň	 (suw)	 bilen	 öli	
ýeri	 direldýäris	 we	 Öz	 ýaradan	 ençe	
haýwanlarymyzy	 we	 ynsanlarymyzy	
suwa	ýakýarys.	

50.	 Öwüt-nesihat	 almaklary	 üçin	 ol	
(suwy	 ynsanlaryň	 we	 ýer	 ýüzüniň	
jandarlarynyň)	 aralarynda	 paýladyk.	
Emma,	 ynsanlaryň	 köpüsi	 muňa	
bigadyrlyk	bilen	jogap	berdiler.	

51.	Eger	islesedik,	Biz	her	oba-şähere	bir	
duýduryjy	ibererdik.	

52.	 Şonuň	 üçin	 sen	 kapyrlara	 (inkär	
edenlere)	 boýun	 bolma	 we	 olara	 garşy	

bar	güýjüň	bilen	söweş!

53.	 Biri	 süýji	 we	 gandyryjy,	 beýlekisi	
bolsa	 duzly	 we	 turşy	 bolan	 iki	 deňzi	
biri-birine	 tarap	 sürüp,	 aralaryna	 (biri-
birine	gatyşmaz	ýaly)	bir	perde	(dik	suw	
gatlagyny)	we	böwet	goýan	hem	Oldur.	

54.	Ynsany	suwdan	(damjadan)	ýaradan	
we	ony	(biri-birine)	tire-taýpa	we	dogan-
garyndaş	 edip	 goýan	 hem	Oldur.	 Seniň	
Perwerdigäriň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

55.	 Olar	 (inkärçiler)	 Alladan	 özge	
özlerine	hiç	bir	peýda	ýa-da	zyýan	berip	
bilmeýän	zatlara	ybadat	edýärler.	Kapyr	
öz	Perwerdigärine	garşy	(durup,	şeýtana)	
arka	çykýandyr.	
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56.	 Biz	 seni	 (iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edenlere	 jenneti)	 buşlaýjy	 we	 (inkär	
edenlere	beriljek	azaby)	duýduryjy	edip	
iberdik.	

57.	 Sen	 (olara):	 «Men	 siziň	
Perwerdigäriňize	 eltýän	 ýola	
düşmegiňizi	 isleýärin.	Men	 sizden	 (hak	
dine	çagyrýanlygym)	üçin	hiç	hili	 töleg	
soramaýaryn»	diýip	aýt.	

58.	Ölmez-ýitmez,	baky	diri	bolan	(Alla)	
bil	bagla	we	Onuň	ähli	nogsanlyklardan	
päkdigini	 öwgü-sena	 bilen	 tassykla!	
Oňa	 Öz	 gullarynyň	 günälerinden	
habardarlygy	hem	ýeterlikdir.	

59.	 Asmanlary,	 ýeri	 we	 ikisiniň	

arasyndakylary	 alty	 günde	 ýaradyp,	
soň	 hem	 (özüne	mynasyp	 görnüşde	 öz)	
Arşyna	 ornaşan	 Rahman	 (Alladyr).	
Muny	 ýeke-täk	 habardardan	 (Allanyň	
Özünden)	sora.	

60.	 Olara:	 «Rahman	 (Alla)	 üçin	 sežde	
ediň!»	 diýlende,	 olar:	 «Rahman	 (Alla)	
kim?	 Biz	 seniň	 bize	 buýruk	 berýän	
zatlaryňa	 sežde	 ederismi?»	 diýdiler	 we	
(bu)	olaryň	ýigrenjini	artdyrdy.	

61.	Asmanda	ýyldyzlar	toparyny	ýaradan	
we	 onda	 çyragy	 (Güni)	 we	 nurly	 Aýy	
ýerleşdiren	(Alla)	nähili	beýikdir.	

62.	 Öwüt	 almak	 ýa-da	 şükür	 etmek	
isleýän	 adamlar	 üçin	 gije	 bilen	 gündizi	
biri-biriniň	yzyna	tirkän	hem	Oldur.	

63.	 Allanyň	 bendeleri	 ýeriň	 ýüzünde	
agraslyk	bilen	ýörärler,	özlerine	nadanlar	
söz	 gatanlarynda	 bolsa,	 olara	 diňe	
«Salamat	boluň!»	diýip	geçerler.	

64.	 (Olar)	 gijelerini	 özleriniň	
Perwerdigärine	 sežde	 edip	 we	 aýak	
üstünde	 dik	 durup	 (ybadat	 bilen)	
geçirerler.	

65.	Olar:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	Dowzah	
azabyny	 bizden	 sow,	 çünki	 onuň	 azaby	
elhençdir.	

66.	 Ol	 (ýer)	 mesgen	 tutulmagy	 we	
ýerleşilmegi	 üçin	 nähili	 erbet	 ýerdir!»	
diýerler.	

67.	 Olar	 sarp	 edenlerinde	 isrip	 hem-de	
gysgançlyk	 etmezler.	 Ikisiniň	 arasynda	
orta	ýoly	tutarlar.	
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68.	 Olar	 Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	
bir	 	 hudaýa	 ýalbarmazlar.	 Allanyň	
(almagyny)	 haram	 eden	 janyny	 nähak	
ýere	 öldürmezler	 we	 zyna	 etmezler.	
Eger	 kim	 bulary	 edäýse,	 günäleriniň	
jezalaryny	tapar.	

69.	 Kyýamat	 güni	 onuň	 azaby	 has-da	
artdyrylar	 we	 kemsidilen	 ýagdaýda	
azabyň	içinde	müdimi	galar.	

70.	 Emma	 toba	 edip,	 iman	 getirenler	
hem-de	ýagşy	işleri	edenler	beýle	azaba	
duçar	 bolmazlar.	 Olar	 öz	 günälerini	
ýagşylyklary	 bilen	 çalşanlardyr.	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

71.	 Kim	 toba	 edip,	 ýagşy	 işleri	 eden	
bolsa,	 Allanyň	 huzuryna	 tobasy	 kabul	
edilen	ýagdaýda	dolanyp	barar.	

72.	 Olar	 ýalana	 şaýatlyk	 etmezler,	
ýerliksiz	sözlere	duş	gelenlerinde	bolsa,	
agraslyk	bilen	geçip	giderler.	

73.	 Olar	 özlerine	 Perwerdigäriniň	
aýatlary	 bilen	 nesihat	 edilenlerinde,	
olara	 gulagy	 eşitmeýänler	 we	 gözleri	
görmeýänler	(ýaly)	çemeleşmezler.	

74.	 Şeýle	 hem	 olar:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Bize	 aýallarymyzdan	
we	 perzentlerimizden	 gözlerimiziň	
göreji	ýaly	boljak	kişileri	nesip	et	hem-
de	 bizi	 takwalaryň	 öňüni	 çekýänlerden	
eýle!»	diýerler.	

75.	 Olar,	 sabyr	 edýändikleri	 sebäpli,	
jennetiň	 kaşaň	 köşkleri	 bilen	
sylaglanarlar	 we	 ol	 ýerde	 salamatlyk	
bilen	garşylanarlar.	

76.	Olar	ol	ýerde	hemişelik	galarlar.	Ol	
ýer	 mesgen	 tutulyp,	 ýerleşilmek	 üçin	
nähili	ajaýyp	gözel	ýerdir!

77.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara:	
«Eger	 siziň	 dileg-dogalaryňyz	 (tagat-
ybadatlaryňyz)	 bolmasa,	 Perwerdigärim	
size	 näme	 üçin	 ähmiýet	 bersin?!	 Siz	
(pygamberiň	 özüňize	 habar	 beren	
zadyny)	doly	ýalan	hasapladyňyz,	şonuň	
üçin	hem	azap	siziň	ýakaňyzy	(hiç	haçan)	
goýbermez»	diýip	aýt.	
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26-njy	süre:	«Şugara»	(«Şahyrlar») 

«Şugara»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
227	aýatdan	ybaratdyr.	Sürede	kapyrlaryň	Kuranyň	
bir	şahyr	tarapyndan	toslanandygy	baradaky	aýdan	
sözleri	inkär	edilip,	Kuran	bir	şahyryň	sözi	däldigi	
subut	edilýär.	Süräniň	ady	224-nji	aýatda	agzalýan	
«Şugara»	 sözünden	 alnandyr.	 Onuň	 manysy	
«Şahyrlar»	diýmekdir.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2.	Ta,	Sin,	Mim.	Bular	äşgär	(inderilen)	
kitabyň	aýatlarydyr.	

3.	Sen	göýä,	olar	iman	getirmeýärler	diýip,	
özüňi	heläk	edäýjek	bolýarsyň.	

4.	Biz	eger	islesek,	olaryň	üstüne	asmandan	
bir	 alamat	 indereris.	 Şonda	 olar	 dessine	
oňa	boýun	bolarlar.	

5.	 Özlerine	 her	 gezek	 Rahman	 (Alla)	
tarapyndan	 täze	 öwüt	 gelse,	 hökman	 ondan	
ýüz	öwürýärler.	

6.	 Olar	 (haky)	 ýalan	 hasapladylar,	 olara	
özleriniň	 ýaňsa	 alýan	 zatlary	 baradaky	
habarlar	tiz	geler.	

7.	Olar	 ýeriň	 ýüzüne	nazar	 aýlamadylarmy?	
Biz	ol	ýerde	her	görnüşden	ençeme	peýdaly	
ösümlikler	bitirdik.	

8.	Takyk,	munda	ybrat	bardyr,	emma	olaryň	
köpüsi	iman	getirmeýärler.	

9.	 Takyk,	 Seniň	 Perwerdigäriň	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

10.	 Perwerdigäriň	 Musa:	 «Zalym	 bolan	
Fyrgawnyň	kowumyna	tarap	git!

11.	 Olar	 (Alladan)	 gorkmaýarlarmy?»	 diýip	
ýüzlenipdi.	

12.	 Musa:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Olar	 meni	
inkär	ederler	diýip	gorkýaryn.	

13.	 Gursagym	 darygýar,	 dilim	 peltekleýär.	
Haruny	hem	maňa	kömekçi	edip	iber!

14.	 Meniň	 olaryň	 ýanynda	 günäm	 bar.	 Şol	
sebäpli,	 hem	 olar	 meni	 öldürerler	 öýdüp	
gorkýaryn»	diýdi.	

15.	 Alla:	 «Ýok,	 beýle	 bolmaz.	 (Olar	 seni	
öldürip	bilmezler).	Ikiňiz	hem	mugjyzalaryňyz	
bilen	derrew	gidiň!	Biz	hem	siziň	ýanyňyzda	
(bolarys),	siziň	aýdýan	zatlaryňyzy	diňläris.	

16.	Fyrgawnyň	ýanyna	baryp:	«Biz	älemleriň	
Perwerdigäriniň	ilçileri.	

17.	 Ysraýyl	 ogullaryny	 biziň	 bilen	
goýbermegiň	üçin	iberildik»	diýiň!»	diýdi.	

18.	 Onda	 Fyrgawn	 Musa	 ýüzlenip:	 «Çaga	
wagtyň	seni	biz	terbiýelemänmidik	we	seniň	
ömrüň	birnäçe	ýyly	bizde	geçmänmidi?

19.	Sen	etjek	(ýaramaz	işiňi)	etdiň.	Sen	gadyr	
bilmez	ekeniň»	diýdi.	
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20.	 Musa:	 «Men	 ol	 işi	 özümi	 ýitiren	
pursatym	etdim.	

21.	Sizden	hem	gorkanym	üçin	gaçdym.	
Soň	Perwerdigärim	maňa	 hikmet	 bagyş	
etdi	we	maňa	pygamberlik	berdi.	

22.	Sen	ysraýyl	ogullaryny	hyzmatyňda	
gul	edip	sakladyň	(we	olaryň	barça	ogul	
perzentlerini	öldürýänligiňiz	sebäpli	men	
seniň	 köşgüňe	 gelip	 gowuşdym)	 Meni	
terbiýeläniňi	minnet	edýärsiňmi?»	diýdi.	

23.	 Fyrgawn:	 «Älemleriň	 Perwerdigäri	
(diýýäniň)	kim?»	diýip	sorady.	

24.	 Musa:	 «Eger	 hakykata	 ynanýan	
bolsaňyz,	 Ol	 asmanlaryň,	 ýeriň	 we	
ikisiniň	 arasyndaky	 ähli	 barlyklaryň	
Perwerdigäridir»	diýdi.	

25.	 Fyrgawn	 ýanyndakylara:	 «Onuň	
näme	 diýýänini	 eşitmeýärsiňizmi?»	
diýdi.	

26.	 Musa:	 «Ol	 siziň	 hem,	 geçmişdäki	
ata-babalaryňyzyň	hem	Perwerdigäridir»	
diýdi.	

27.	 Fyrgawn:	 «Size	 iberilen	 bu	
pygamberiňiz,	takyk,	bir	däli»	diýdi.	

28.	Musa:	«Eger	akyl	ýetirýän	bolsaňyz,	
Ol	Gündogaryň,	Günbataryň	we	ikisiniň	
arasyndakylaryň	Perwerdigäridir»	diýdi.	

29.	 Fyrgawn:	 «Eger	 sen	menden	 başga	
hudaý	 tutunsaň,	 seni	 ikuçsuz	 tussag	
ederin»	diýdi.	

30.	Musa:	«Saňa	äşgär	bir	zat	(mugjyza)	
getiren	hem	bolsammy?»	diýdi.	

31.	Fyrgawn:	«Dogrusyny	aýdýanlardan	
bolsaň	getir	ony	(bakaly)»	diýdi.	

32.	 Musa	 hasasyny	 ýere	 oklady,	 ine,	
görseler	ol	äşgär,	uly	ýylan	boldy.	

33.	 Elini	 hem	 (goltugyndan)	 çykardy,	
ine,	görseler	ol	hem	seredýänlere	 ap-ak	

(bolup	ýagty	saçyp	dur).	

34.	 Fyrgawn	 ýanyndaky	 emeldarlara:	
«Takyk,	ol	bilimli	bir	jadygöýdir.	

35.	 Ol	 öz	 jadysy	 bilen	 sizi	 ýeriňizden	
(ýurduňyzdan)	 çykarmak	 isleýär,	 näme	
etmegimi	isleýärsiňiz?»	diýdi.	

36.	 Emeldarlar:	 «Ony	 hem,	 doganyny	
hem	alyp	gal	we	şäherlere	jarçylar	iber.	

37.	Ähli	bilimli	jadygöýleri	seniň	ýanyňa	
getirsinler»	diýdiler.	

38.	 Jadygöýler	 bellenilen	 günüň	 takyk	
wagtynda	ýygnandylar.	

39.	 Ynsanlara	 hem:	 «Siz	 hem	
ýygnandyňyzmy?»	diýildi.	
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40.	 (Fyrgawnyň	 adamlary):	 «Eger	
jadygöýler	 üstün	 çyksa,	 biz	 olara	 tabyn	
bolarys	diýip	umyt	edýäris»	diýdiler.	

41.	 Jadygöýler	 gelenlerinde	 Fyrgawna:	
«Eger	üstün	çykan	tarap	biz	bolsak,	bize	
sylag	barmy?»	diýdiler.	

42.	 Fyrgawn:	 «Hawa,	 eger	 şeýle	 bolsa,	
takyk,	 siz	 maňa	 iň	 ýakyn	 adamlardan	
bolarsyňyz»	diýdi.	

43.	 Musa	 jadygöýlere:	 «Näme	 oklaýan	
bolsaňyz,	oklaň!»	diýdi.	

44.	Olar	özleriniň	ýüplerini	we	hasalaryny	
oklap:	 «Fyrgawnyň	 gudratyna	 kasam	
bolsun	 üstün	 çykjak,	 takyk,	 bizdiris»	
diýdiler.	

45.	Soň	Musa	hem	hasasyny	oklady.	Bir	
görseler,	ol	jadygöýleriň	toslan	zatlaryny	

ýuwdup	başlady.	

46.	 (Muny	 gören)	 jadygöýler	 dessine	
sežde	etdiler.	

47,	48.	Olar:	«Älemleriň	Perwerdigärine,	
Musa	 bilen	 Harunyň	 Perwerdigärine	
iman	getirdik»	diýdiler.	

49.	 Fyrgawn:	 «Men	 size	 rugsat	
bermänkäm,	 siz	 Oňa	 iman	
getirýärsiňizmi?	 Takyk,	 ol	 siziň	
jadygöýligi	öwreden	ussadyňyz	bolmaly.	
Siz	 (meniň	 size	 näme	 etjegimi)	 tiz	
bilersiňiz.	Takyk,	men	siziň	elleriňizi	we	
aýaklaryňyzy	atanaklaýyn	kesdirerin	we	
siziň	hemmäňizi	asdyraryn»	diýdi.	

50.	Jadygöýler:	«Zyýany	ýok,	nähili	hem	
bolsa,	biz	öz	Perwerdigärimize	dolanyp	
bararys.	

51.	Biz,	ilkinji	bolup	iman	getirenligimiz	
sebäpli,	 Perwerdigärimiziň	 biziň	
hatalarymyzy	 bagyşlamagyny	 umyt	
edýäris»	diýdiler.	

52.	Biz	Musa:	«Giçlik	bendelerimi	ýola	
çykar.	 Yzyňyza	 düşüler»	 diýip	 wahyý	
etdik.	

53.	 Fyrgawn	 (esger	 ýygnamak	 üçin)	
şäherlere	jarçylary	iberdi.	

54.	Ol:	«Bular	(ysraýyl	ogullary)	az	sanly	
topardan	ybarat.	

55.	 Olar	 biziň	 içimizi	 gahar-gazapdan	
doldurdylar.	

56.	 Takyk,	 biz	 hem	 agzybir,	 ätiýaçly	
kowum»	diýdi.	

57,	 58.	 Netijede,	 Biz	 olary	 (Fyrgawny	
we	 kowumyny)	 bag-bakjalardan,	
çeşmelerden,	 hazynalardan,	 gymmatly	
ýerlerden	mahrum	etdik.	

59.	Biz	bu	zatlary	ysraýyl	ogullaryna	(şol	
wagt)	miras	berdik.	

60.	 Olar	 (Fyrgawn	 we	 goşuny)	 Gün	
doganda,	 olaryň	 (ysraýyl	 ogullarynyň)	
yzyndan	ýetdiler. 
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61.	Iki	topar	biri-birini	görende,	Musanyň	
tarapdarlary:	 «Biz	 indi	 bigüman	
tutuldyk»	diýdiler.	

62.	 Musa:	 «Ýok,	 Perwerdigärim	
meniň	 tarapymdadyr,	 maňa	 bir	 çykalga	
görkezer»	diýdi.	

63.	Biz	hem	Musa:	«Hasaň	bilen	deňze	
ur!»	 diýip	 wahyý	 etdik.	 Şeýdip,	 deňiz	
bölek-bölek	ýaryldy-da,	 her	 tarapy	 äpet	
dag	ýaly	boldy.	

64.	 Biz	 beýlekileri	 hem	 (Fyrgawny	 we	
goşunyny)	şol	ýere	ýakyn	getirdik.	

65.	 Musany	 we	 ýanyndakylaryň	
hemmesini	halas	etdik.	

66.	 Soň	 galanyny	 (Fyrgawny	 we	
goşunyny)	hem	gark	etdik.	

67.	Takyk,	munda	ybrat	bardyr.	(Emma)	
olaryň	 (ynsanlaryň)	 köpüsi	 bolsa	 iman	
getirmediler.	

68.	Takyk,	seniň	Perwerdigäriň	Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

69.	(Eý,	Muhammet!)	Olara	Ybraýymyň	
wakasyny	hem	aýt!	

70.	Ol	atasyna	we	kowumyna:	«Siz	nämä	
ybadat	edýärsiňiz?»	diýip	sorapdy.	

71.	 Olar	 hem:	 «Butlara	 ybadat	 edýäris,	
bu	iş	bilen	meşgul	bolmagy	hem	dowam	
ederis»	diýdiler.	

72.	 Ybraýym:	 «Siz	 olardan	 dileg	
edeniňizde,	olar	sizi	eşidýärmi?

73.	Ýa-da	bolmasa	olar	(dilegiňize	jogap	
edip),	 size	 peýda	 ýa-da	 zyýan	 berip	
bilýärmi?»	diýdi.	

74.	Onda	olar:	«Ýok,	ýöne	biz	(özümizi	
bilenimiz	bäri)	ata-babalarymyzyň	şeýle	
edýändiklerini	gördük»	diýdiler.	

75,	 76.	 Ybraýym:	 «Ybadat	 edýän	
zadyňyzyň	 nämedigi	 barada	 Siz	 we	
sizden	 öňki	 ata-babalaryňyz	 hiç	 pikir	

etmediňizmi?

77.	Olar	(butlar)	meniň	duşmanymdyr	(men	
olara	 ybadat	 etmerin).	 Meger	 älemleriň	
Perwerdigärine	(ybadat	ederin).	

78.	Ol	(Perwerdigär)	meni	ýaratdy	we	dogry	
ýola	saldy.	

79.	 Ol	 meniň	 garnymy	 doýurýar	 we	 meni	
suwdan	gandyrýar.	

80.	Kesellän	wagtym	maňa	şypa	berýär.

81.	 Ýene	 Ol	 meni	 öldürýär,	 soň	 hem	
direldýär.	

82.	 Ýene	 kyýamat	 güni	 meniň	 hatalarymy	
bagyşlamagyny	umyt	edýänim	hem	Oldur.	

83.	Eý,	Perwerdigärim!	Maňa	hikmet	bagyş	
et	we	meni	salyh	bendeleriň	hataryna	goş!	
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84.	 Maňa	 soňkularyň	 içinde	 hem	 gowulykda	
ýatlanmagy	nesip	et!

85.	 Meni	 nygmatlardan	 doly	 bolan	 jennetiň	
mirasdüşerlerinden	eýle!

86.	 Atamy	 hem	 bagyşla.	 Takyk,	 ol	 ýoluny	
ýitirenlerden	(biri)	boldy.	

87.	 Täzeden	 direliş	 gününde	 meni	 masgara	
etme!»	diýdi.	

88.	 Ol	 günde	 mal-mülk	 hem,	 perzentler	 hem	
hiç	hili	peýda	bermez.	

89.	Diňe	kim	Alla	tämiz	kalp	bilen	gelen	bolsa,	
(şol	peýda	görer).	

90.	Ol	gün	jennet	takwalara	golaý	getiriler.	

91.	Dowzah	bolsa	azgynlara	äşgär	görkeziler.
 
92.	 Olara:	 «Alladan	 özge	 ybadat	 edýän	
zatlaryňyz	hany,	nirede?

93.	Alladan	özgesi	size	kömek	edip	ýa-da	özleri	
goranyp	bilýärlermi?»	diýler.	

94.	 Şeýdip,	 olar	 (butlar)	 hem,	 azgynlar	 hem	
dowzaha	gapgarylar.	

95.	 Iblisiň	 (şeýtanyň)	 goşunynyň	 hemmesi	
(dowzaha	gider).	

96.	 Olar	 dowzahyň	 içinde	 biri-biri	 bilen	
çekeleşip	(jedelleşip):	

97.	«Alla	kasam	bolsun!	Biz	äşgär	ýoldan	çykan	
ekenik.	

98.	 Biz	 sizi	 älemleriň	 Perwerdigäri	 bilen	 deň	
tutýardyk.	

99.	Bizi	ýoldan	çykaran	(bize	Alladan	özgelere	
ýapyşmagy	ündän)	günäkärlerdir.	

100.	Indi	bize	şepagat	etjek	hiç	kim	ýok.	

101.	Bizde	ýürekdeş	dost	hem	ýok.	

102.	 Käşgä,	 biziň	 ýene	 bir	 gezek	 dünýä	
dolanmaga	 hakymyz	 bolsady,	 şonda	
möminlerden	bolardyk»	diýerler.	

103.	Takyk,	munda	ybrat	bardyr.	Olaryň	köpüsi	
bolsa	iman	getirmediler.	

104.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

105.	Nuhuň	 kowumy	 hem	 pygamberleri	 ýalan	
hasapladylar.	

106.	Olara	 öz	 doganlary	 bolan	Nuh:	 «Alladan	
gorkmaýarsyňyzmy?

107.	Men	size	iberilen	ynamdar	bir	ilçidirin.	

108.	 Onda	 Alladan	 gorkuň	 we	 maňa	 boýun	
boluň!

109.	Men	munuň	üçin	sizden	sylag	soramaýaryn.	
Meni	sylaglajak	diňe	älemleriň	Perwerdigäridir.	

110.	Alladan	 gorkuň	 we	 maňa	 boýun	 boluň!»	
diýdi.	

111.	 Olar	 bolsa:	 «Saňa	 tabyn	 bolýanlar	 diňe	
garyp-gasarlardyr.	 Heý-de,	 biz	 saňa	 iman	
getirerismi?»	diýdiler.	
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112.	Nuh:	«Men	olaryň	näme	iş	edýänlerini	
bilmerin.
 
113.	Eger	siz	akyl	ýetirseňiz,	olaryň	hasaby	
diňe	Perwerdigärime	degişlidir.	

114.	 Men	 (siziň	 sözüňize	 gidip)	 iman	
getirenleri	(ýanymdan)	kowmaryn.	

115.	 Men	 diňe	 äşgär	 bir	 duýduryjydyryn»	
diýdi.	

116.	 Olar:	 «Eý,	 Nuh!	 Eger	 sen	 bu	 işiňden	
dänmeseň,	takyk,	seni	daşlarys»	diýdiler.	

117.	 Nuh:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Takyk,	
kowumym	meni	ýalan	hasaplady.	

118.	 Men	 bilen	 olaryň	 aralaryny	 doly	 aç,	
meni	we	ýanymdaky	 iman	getirenleri	halas	
et!»	diýdi.	

119.	 Biz	 ony	 we	 ýanyndakylary	 içi	 doly	
gämide	halas	etdik.	

120.	Soň	olaryň	yzynda	galanlary	hem	gark	
etdik.	

121.	 Takyk,	 munda	 ybrat	 bardyr.	 Olaryň	
köpüsi	bolsa	iman	getirmedi.	

122.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

123.	Ad	(kowumy	hem)	pygamberleri	ýalan	
hasaplapdylar.

124.	Olara	öz	doganlary	bolan	Hud:	«Alladan	
gorkmaýarsyňyzmy?

125.	Men	size	iberilen	ynamdar	bir	ilçidirin.	

126.	Onda	Alladan	gorkuň	we	maňa	boýun	
boluň!

127.	 Men	 munuň	 üçin	 sizden	 sylag	
soramaýaryn.	Meni	sylaglajak	diňe	älemleriň	
Perwerdigäridir.	

128.	 Bolgusyz	 işler	 bilen	 meşgul	 bolup,	
her	depä	(oýun-tomaşa	üçin)	bir	ýadygärlik	
gurýarsyňyzmy?

129.	 Baky	 galarys	 öýdüp,	 köşk-ymaratlar	
edinýärsiňizmi?

130.	 Beýlekileriň	 hak-hukugyny	 äsgermän,	
adamlara	 garşy	 zalymlaryňky	 ýaly	
daraşýarsyňyzmy?

131.	Alladan	gorkuň	we	maňa	boýun	boluň!

132.	 Bilýän	 ähli	 zatlaryňyzy	 size	 üpjün	
edenden	gorkuň!

133.	Ol	size	mal-mülk	we	perzentler	berdi.
 
134.	Bag-bakjalar	we	çeşmeler	berdi.	

135.	 Men	 size	 uly	 günüň	 azabynyň	
gelmeginden	gorkýaryn»	diýdi.	

136.	Olar:	«Sen	bize	wagyz-nesihat	etseňem,	
etmeseňem,	bary	birdir.	
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137.	Takyk,	bu	(biziň	bu	işlerimiz)	öňki	
adamlaryň	ýörelgeleridir.	

138.	Biz	azaba	hem	atylmarys»	diýdiler.	

139.	Şeýdip,	ony	(Hud	pygamberi)	ýalan	
hasapladylar.	Biz	hem	olary	heläk	etdik.	
Takyk,	 munda	 ybrat	 bardyr.	 Olaryň	
köpüsi	bolsa	iman	getirmedi.	

140.	Takyk,	seniň	Perwerdigäriň	Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

141.	Semud	(kowumy)	hem	pygamberleri	
ýalan	hasapladylar.	

142.	 Olara	 öz	 doganlary	 bolan	 Salyh:	
«Alladan	gorkmaýarsyňyzmy?

143.	 Men	 size	 iberilen	 ynamdar	 bir	
ilçidirin.	

144.	 Alladan	 gorkuň	 we	 maňa	 boýun	
boluň!

145.	 Men	 munuň	 üçin	 sizden	 sylag	
soramaýaryn.	 Meni	 sylaglajak	 diňe	
älemleriň	Perwerdigäridir.	

146.	Siz	bu	ýerdäki	zatlaryň	içinde	asuda	
goýlarys	öýdýärsiňizmi?

147,	 148,	 149.	 Siz	 bag-bakjalaryň	 we	
çeşmeleriň	 içinde,	 ösümlikleriň	 we	
miweleri	 ýetişen	 hurma	 agaçlarynyň	
arasynda,	 elmydama	 daglardan	 ýonup,	
ajaýyp	öýler	ýasarys	öýdýärsiňizmi?

150.	 Alladan	 gorkuň	 we	 maňa	 boýun	
boluň!

151.	Isripçileriň	emrine	boýun	bolmaň!

152.	 Olar	 ýeriň	 ýüzünde	 pitne-pisat,	
bozgaklyk	 çykarar,	 emma	 hiç	 bir	 zady	
düzetmez»	diýdi.	

153.	Olar:	«Sen	jadylanan	kişi	bolmaly.	

154.	Çünki	sen	biziň	ýaly	adamdan	başga	
zat	dälsiň.	Eger	dogrusyny	aýdýanlardan	
bolsaň,	 bir	 alamat	 (mugjyza)	 görkez!»	
diýdiler.	

155.	 Salyh:	 «Nyşana,	 ine,	 şu	 düýedir.	
Onuň	üçin	hem,	siziň	üçin	hem	suw	içme	
nobaty	bellenilen	günlerde	bolmalydyr.	

156.	Zynhar,	oňa	bir	erbetlik	etmäň,	soň	
uly	günüň	azaby	siziň	ýakaňyzdan	tutar»	
diýdi.	

157.	Muňa	garamazdan,	olar	 bu	düýäni	
öldürdüler,	soň	hem	puşman	etdiler.	

158.	 Şeýdip,	 azap	 olaryň	 ýakasyndan	
ýapyşdy.	 Takyk,	 munda	 ybrat	 bardyr,	
ýöne	olaryň	köpüsi	iman	getirmediler.	

159.	Takyk,	seniň	Perwerdigäriň	Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	
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160.	 Lutuň	 kowumy	 hem	 pygamberleri	 ýalan	
hasaplapdylar.	

161.	Olara	 öz	 doganlary	 bolan	Lut:	 «Alladan	
gorkmaýarsyňyzmy?

162.	Men	size	iberilen	ynamdar	bir	ilçidirin.	

163.	Alladan	gorkuň	we	maňa	boýun	boluň!

164.	 Men	 munuň	 üçin	 sizden	 sylag	
soramaýaryn.	 Meni	 sylaglajak	 diňe	 älemleriň	
Perwerdigäridir.	

165.	Siz	dünýäde	beçebazlyk	edýärsiňizmi?

166.	 Perwerdigäriňiziň	 özüňiz	 üçin	 ýaradan	
aýallaryňyzy	bolsa	taşlaýarsyňyz.	Ýok,	dogrusy	
siz	hetden	aşan	kowumsyňyz.	

167.	 Olar:	 «Eý,	 Lut!	 Eger	 bu	 işiňden	
(pygamberlik	 işiňden	 we	 bizi	 gadagan	
etmäňden)	dänmeseň,	takyk,	sen	kowlanlardan	
bolarsyň»	diýdiler.	

168.	Lut:	«Men	siziň	bu	amalyňyza	uly	ýigrenç	
bildirýänleriň	biridirin.	

169.	Eý,	Perwerdigärim!	Meni	we	maşgalamy	
bularyň	edýän	(bet)	işinden	gora!»	diýdi.	

170.	 Biz	 ony	 hem,	 maşgalasyny	 hem	 halas	
etdik.	

171.	 Ýöne	 diňe	 yzda	 (heläk	 bolanlar	 bilen)	
galanlaryň	içindäki	garry	aýaly	(Lutuň	aýalyny)	
halas	etmedik.	

172.	Soň	yzda	galanlary	ýok	etdik.	

173.	Olaryň	üstüne	(şeýle)	bir	(daş)	ýagdyrdyk	
welin,	 öňünden	 duýduryş	 berlenlere	 (daş)	
ýagmagy	nähili	erbet	(zatdyr)!

174.	Takyk,	munda	ybrat	 bardyr,	 ýöne	olaryň	
köpüsi	iman	getirmediler.	

175.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

176.	 Eýke	 halky	 hem	 pygamberleri	 ýalan	
hasaplapdylar.	

177.	 Şugaýyp	 olara:	 «Alladan	
gorkmaýarsyňyzmy?	

178.	Men	size	iberilen	ynamdar	bir	ilçidirin.	

179.	Alladan	gorkuň	we	maňa	boýun	boluň!

180.	 Men	 munuň	 üçin	 sizden	 sylag	
soramaýaryn.	Meni	sylaglajak	diňe	älemleriň	
Perwerdigäridir.	

181.	Ölçegi	(terezini	dogry	çekiň)	doly	ölçäň	
we	ken	ölçeýjilerden	bolmaň!

182.	(Ölçäniňizde)	dogry	hem	düzüw	terezi	
bilen	ölçäň!

183.	Ynsanlaryň	(satyn	alan)	zatlaryny	olara	
kem	 çekip	 bermäň	 (tereziden	 iýmäň)	 we	
ýeriň	ýüzünde	pitne-pisat	çykarmaň!
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184.	 Sizi	 we	 öňki	 nesilleri	 ýaradandan	
gorkuň!»	diýdi.	

185,	186.	Olar:	«Sen	jadylanan	bolmaly.	
Sen	 özümiz	 ýaly	 adamdan	 başga	
zat	 dälsiň.	 Hatda	 biz	 seni	 ýalançy	
hasaplaýarys.
 
187.	 Eger	 dogrusyny	 aýdýanlardan	
bolsaň,	hany	asmandan	bir	bölek	(azaby)	
biziň	üstümize	inder,	göreli»	diýdiler.	

188.	 Şugaýyp:	 «Perwerdigärim	 siziň	
edýän	işiňizi	has	gowy	bilýändir»	diýdi.	

189.	Şeýdip,	(eýke	halky	hem	Şugaýby)	
ýalan	 hasapladylar.	 Şol	 sebäpli,	 hem	
kölegeli	günüň	azaby	olaryň	ýakasyndan	
ýapyşdy.	Ol	aýylganç	günüň	azabydy.	

Düşündiriş:	 Ilki	 yssy	 bolupdyr,	 soň	 bulutlar	 gelipdir.	
Adamlar,	 yssydan	 goranmak	 üçin,	 bulutlaryň	

kölegeleriniň	 aşagyndakalar	 bolsa,	 olardan	 ot-ýalyn	
ýagyp	başlapdyr	we	olary	heläk	edipdir.	

190.	 Takyk,	 munda	 ybrat	 bardyr,	 ýöne	
olaryň	köpüsi	iman	getirmediler.	

191.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

192.	 Takyk,	 bu	 hem	 (Kuran)	 älemleriň	
Perwerdigäriniň	inderenidir.	

193.	Ony	Ruhul-emin	(Jebraýyl)	getirendir.	

194,	 195.	 Ony	 seniň	 kalbyňa	
duýduryjylardan	 (pygamberlerden)	
bolmagyň	 üçin	 äşgär	 bolan	 arap	 dilinde	
inderendir.	

196.	 Takyk,	 ol	 öňki	 (pygamberleriň)	
kitaplarynda	hem	bardyr.	

197.	Ony	ysraýyl	ogullarynyň	alymlarynyň	
bilýän	bolmaklary	olar	üçin	bir	delil	dälmi?

198,	199.	Eger	biz	ony	arap	dällere	inderen	
bolsadyk,	 ol	 hem	ony	 olara	 okap	 bersedi,	
şonda-da	olar	oňa	iman	getirmezdiler.	

200.	 Şeýdip,	 biz	 ony	 (Kurany	 inkär	
etmekligi)	günäkärleriň	ýüreklerine	saldyk.	

201.	 Olar	 jebir-jepaly	 azaby	 görýänçäler	
oňa	iman	getirmezler.	

202.	Ol	azap	olara	birden,	duýdansyz	geler.	

203.	Şonda	olar:	«Biz	pursat	berlenlerden	
bolup	bilerismi?»	diýerler.	

204.	Olar	biziň	azabymyza	howlukdylarmy?

205.	Nähili	görýärsiň?	(Eger	biz	olara)	ençe	
ýyllap	 nygmatlardan	 peýdalanmaklaryna	
mümkinçilik	bersek!

206.	 Soň	 hem	 özlerine	 wada	 berlen	 azap	
gelse!	
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207.	Olara	berlen	mümkinçilikleriň	heý	
bir	peýdasy	bolmarmy?	

208.	Biz	pygamber	(iberilmedik)	hiç	bir	
ýeri	heläk	eden	däldiris.	

209.	 Bu	 bir	 ýatlatmadyr	 we	 Biz	 zalym	
däldiris.	

210.	Ony	(Kurany)	şeýtanlar	indermedi.		

211.	 Muny	 (indermäge)	 olar	 laýyk	 däl	
we	olaryň	muňa	güýçleri	hem	ýetmez.	

212.	Takyk,	olar	wahyny	eşitmekden	daş	
edildi.	

213.	Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	 hudaýy	
çagyrma,	 ýogsa	 azap	 berlenlerden	
bolarsyň.	

214.	 Ýakyn	 bolan	 garyndaşlaryňa	
duýduryş	ber!

215.	 Özüňe	 tabyn	 bolan	 möminlere	
ganatyňy	ýaý!	

216.	 Eger	 saňa	 garşy	 gelseler,	 onda	
sen:	 «Men	 siziň	 edýän	 işleriňizden	
daşdadyryn,	bizardyryn»	diýip	aýt.	

217.	Gudraty	güýçli	we	Rehim-şepagatly	
(Alla)	bil	bagla!

218.	 Ol	 seni	 (gije	 namaza)	 durýanyňy	
hem	görýändir.	

219.	 Sežde	 edýänleriň	 arasyndakaň	
(sežde,	rukug	we	oturup	ybadat	edişiňi)	
hem	görýändir.	

220.	 Takyk,	 Ol	 (ähli)	 zady	 eşidýändir,	
bilýändir.	

221.	 Size	 şeýtanlaryň	 kimlere	
inýändiklerini	habar	bereýinmi?

222.	 Olar	 (şeýtanlar)	 töhmetçi-günäkär	

bolanlaryň	hemmesine	inerler.	

223.	 Bular	 şeýtanlara	 gulak	 asarlar	 we	
köpüsi	hem	ýalançydyrlar.	

224.	 Şahyrlara	 bolsa	 ýoldan	 çykanlar	
tabyn	bolarlar.	

225,	 226.	 Eýsem,	 sen	 olaryň	
her	 derede	 (meselede)	 aýlanyp	
ýörendiklerini,	özleriniň	etmedik	işlerini	
aýdýandyklaryny	görmediňmi?

227.	 Emma	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edenler	we	Allany	köp	ýatlaýanlar,	şeýle-
de	 özlerine	 zulum	 edilenden	 soň	 üstün	
çykan	 şahyrlar	 (beýle	 däldir).	 Zulum-
sütem	 edenler	 tiz	 wagtda	 nähili	 pellä	
baryp	ýetjekdiklerini	görerler!	
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27-nji	süre:	«Neml»	(«Garynja»)	

«Neml»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	bolup,	
ol	93	aýatdan	ybaratdyr.	18-nji	aýatda	Süleýman	
pygamberiň	 goşunyna	 ýol	 beren	 garynjalar	
barada	 söz	 gozgalýandygy	 üçin	 oňa	 «Neml»	
diýlip	at	berlipdir.	

	(Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	 Ta,	 Sin.	 Bular	 Kuranyň	 we	 äşgär	
kitabyň	aýatlarydyr.	

2.	Ol	möminler	üçin	ýol	görkeziji	hem-
de	buşlukçydyr.	

3.	Ol	(buşlanan)	möminler	namazlaryny	

berjaý	 edýän,	 zekatlaryny	 berýän	 we	
ahyrete	hem	ýürekden	ynanýanlardyr.	

4.	Biz	ahyrete	ynanmaýanlara	öz	edýän	
işlerini	gözel	edip	görkezdik	(şol	sebäpli	
hem)	 olar	 (azaşdyryjy	 ýolda)	 gümra	
bolup	ýörendirler.	

5.	Bulara	iň	erbet	azap	bardyr.	Ahyretde	
agyr	zyýan	çekjekler	hem	olardyr.	

6.	Takyk,	Kuran	saňa	hikmet	eýesi	hem-
de	 (ähli	 zady)	 bilýän	 (Perwerdigäriňiz)	
tarapyndan	berlendir.	

7.	 Musa	 öz	 maşgalasyna:	 «Men	 bir	 ot	
gördüm,	 (töwereginde	 adam	bar	 bolsa),	
men	size	şondan	bir	habar	getireýin	ýa-
da	 ýylanmagyňyz	 üçin	 ýanyp	 duran	 bir	
köz	getireýin»	diýdi.	

8.	 Oduň	 ýanyna	 gelende,	 Biz	 oňa:	
«Oduň	 ýanyndakylar	 we	 (onuň)	
töweregindäkilere	haýyr-bereket	bolsun.	
Älemleriň	 Perwerdigäri	 bolan	Alla	 ähli	
nogsanlyklardan	päkdir.	

9.	Eý,	Musa!	Takyk,	Men	Gudraty	güýçli	
we	hikmet	eýesi	bolan	Alladyryn.	

10.	 Hasaňy	 (ýere)	 okla!»	 (diýip	
seslenildi).	 Ol	 hasasynyň	 ýylan	 ýaly	
öňe	 okdurylýandygyny	 görüp,	 yzyna	
garaman	ýeňsäni	öwürdi	(ökjäni	göterdi).	
(Alla	oňa):	«Eý,	Musa!	Gorkma,	Meniň	
ýanymda	pygamberler	gorkmaz!	

11.	Emma	kim	zulum	eden	bolsa,	soň	ol	
erbetliginiň	 deregine	 bir	 ýagşylyk	 etse,	
onda	 Men	 Bagyşlaýjydyryn,	 Rehim-
şepagatlydyryn»	diýdi.	

12.	 Indi	 bolsa	 eliňi	 goltugyňa	 sal,	 ol	
Fyrgawna	we	kowumyna	iberilen	dokuz	
nyşananyň	(mugjyzanyň)	biri	hökmünde	
hiç-hili	tegmilsiz	ap-ak	(el)	bolup	çyksyn!	
Takyk,	olar	azgyn	kowum	boldular.	
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13.	 Olara	 biziň	 göze	 görnüp	 duran	
mugjyzalarymyz	 gelende,	 olar:	 «Bu	
äşgär	jadydyr»	diýdiler.	

14.	 Köňülleri	 bu	 aýatlara	 doly	
kanagatlanan	 hem	 bolsa,	 zalymlyklary	
we	 ulumsylyklary	 sebäpli,	 olary	 inkär	
etdiler.	 Seret,	 azgynlaryň	 soňy	 nähili	
boldy!	

15.	 Biz	 Dawuda	 we	 Süleýmana	 ylym	
berdik.	Olar:	«Bizi	mömin	bendeleriniň	
köpüsinden	üstün	tutan	Alla	hamdy-sena	
bolsun!»	diýdiler.	

16.	 Süleýman	 Dawudyň	 ýerine	 geçip:	
«Eý,	ynsanlar!	Bize	guşuň	dili	öwredildi	
we	ähli	zatdan	bir	mukdar	berildi.	Takyk,	
bu	äşgär	ýagşylykdyr	(artykmaçlykdyr)»	
diýdi.	

17.	Süleýman	üçin	jynlardan,	ynsanlardan	
we	guşlardan	emele	gelen	goşun	nyzama	
goýlan	ýagdaýda	bir	ýere	jemlendi.	

18.	 Olar	 garynjalaryň	 jülgesine	
ýetenlerinde	bir	garynja:	«Eý,	garynjalar!	
Öýleriňize	 giriň,	 Süleýman	 we	 goşuny	
sizi	bilmän	mynjyradaýmasyn»	diýdi.	

19.	 Süleýman	 garynjanyň	 bu	 sözüne	
göwnühoşluk	 bilen	 ýylgyrdy	 hem-
de:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Maňa	 we	
enem-atama	 beren	 nygmatlaryňa	
şükür	 etmegim	 we	 Seniň	 razy	 boljak	
amallaryňy	 işlemegim	üçin	maňa	güýç-
kuwwat	ber!	Meni	Öz	merhemetiň	bilen	

salyh	gullaryň	hataryna	goş!»	diýdi.	

20.	 Ol	 guşlary	 gözden	 geçirip:	 «Men	
hüthüti	göremok	ýa-da	ol	gelmedimikä?

21.	Ol	 (menden	 rugsatsyz)	 gelmedigine	
anyk	 bir	 sebäp	 (delil)	 getirmese,	 men	
oňa	 örän	 agyr	 jeza	 bererin	 ýa-da	 onuň	
damagyny	çalaryn»	diýdi.	

22.	 Köp	wagt	 geçmezden	 hüthüt	 gelip:	
«Seniň	 habaryň	 bolmadyk	 bir	 zatdan	
habarly	 boldum	 we	 saňa	 sebe	 halky	
barada	 anyk	 bir	 maglumat	 getirdim»	
diýdi.	
Düşündiriş:	 Sebe	 halky	 –	 Ýemende	 söwda-
satyk	bilen	meşgullanan	bir	halkyň	ady.	Olaryň	
paýtagty	Ýemeniň	Sana	şäheriniň	takmynan	100	
km	 demirgazyk-gündogarynda	 ýerleşýän	Marib	
şäheri	bolupdyr.	
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23.	 Takyk,	 men	 olara	 hökümdarlyk	
edýän	we	özüne	ähli	zatdan	bir	mukdar	
berlen	bir	zenan	gördüm.	Onuň	uly	tagty	
hem	bardy.	

24.	 Ol	 zenan	 we	 kowumy	 Alla	 däl-
de,	 Güne	 sežde	 (ybadat)	 edýär	 ekenler	
we	 şeýtan	 olara	 edýän	 işlerini	 gözel	
edip	 görkezip,	 olary	 dogry	 ýoldan	
çykarypdyr.	Şol	sebäpli,	hem	olar	dogry	
ýoly	tapmaýarlar.	

25.	 (Şeýtan	 olaryň)	 asmanlarda	 we	
ýerde	 gizlin	 zatlary	 (äşgär)	 ýüze	
çykarýan,	 (siziň)	 gizleýän	 we	 aýan	
edýän	zatlaryňyzy	hem	bilýän	Alla	sežde	

etmesinler	diýip	(şeýle	edýär).	

26.	 Beýik	 Arşyň	 eýesi	 bolan	 Alladan	
başga	 (ybadata	 laýyk)	 hyudaý	 ýokdur»	
diýdi.	

27.	Süleýman	hem:	«Göreli	bakaly,	 sen	
dogryňy	aýdýarsyňmy	ýa-da	ýalançymy?

28.	Şu	hatymy	alyp	git-de,	olaryň	arasyna	
taşla,	 soň	 olardan	 yza	 çekil	 we	 nähili	
netijä	gelýändiklerine	garaş»	diýdi.	

29.	 (Sebe	 halkynyň	 hökümdary):	 «Eý,	
adamlar	maňa	ähmiýetli	bir	hat	taşlandy.	

30.	 Ol	 hat	 Süleýmandan	 gelipdir	 we	
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	başlanýar.	

31.	 (Ol	 hatda):	 «Özüňizi	menden	beýik	
saýmaň	 we	 boýun	 sunup	 maňa	 geliň	
(diýilýär)»	diýdi.	

32.	 Ol	 ýene-de:	 «Eý,	 halkyň	
emeldarlary!	 Düşen	 ýagdaýym	 barada	
maňa	 maslahat	 beriň!	 Men,	 siziň	 bilen	
maslahatlaşmazdan,	 özbaşyma	 perman	
çykarmaýaryn»	diýdi.	

33.	Emeldarlar:	 «Biz	kuwwatly	hem-de	
(söweşlerde)	 örän	 mäkämdiris,	 perman	
bolsa	seniň	ygtyýaryňda.	Özüň	gör,	näme	
emir	etseň	et»	diýdiler.	

34.	 Onda	 hökümdar:	 «Hökümdarlar	
bir	 ýurda	 girseler,	 ol	 ýeri	 ýykan-
ýumran	ederler	we	halkynyň	 iň	abraýly	
adamlaryny	 iň	 pes	 derejä	 düşürerler.	
Bular	hem	şeýle	ederler.	

35.	 Gowusy	 men	 olara	 sowgat-salam	
ugradaýyn	 hem	 garaşyp	 göreýin,	 ilçiler	
näme	(jogap)	bilen	öwrülip	gelerkäler?»	
diýdi.	
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36.	(Iberilen	ilçiler)	Süleýmanyň	ýanyna	
gelenlerinde,	Süleýman	olara:	«Siz	maňa	
mal-mülk	 hödürleýäňizmi?	 Allanyň	
maňa	 bereni	 (pygamberligi	 we	 şalygy)	
siziň	 bereniňizden	 has	 haýyrlydyr.	
Siz	 bolsa,	 munuň	 tersine,	 öz	 sowgat-
salamyňyza	buýsanýarsyňyz.	

37.	Sen	(eý,	sebe	halkynyň	ilçisi),	yzyňa	
dolanyp	bar.	Hökman	biz	olara	şeýle	bir	
goşun	 bilen	 bararys	welin	 olar	 asla	 bäs	
gelip	bilmezler	we	olary	masgara	edip,	ol	
ýerden	çykararys»	diýdi.	

38.	 (Soň	 Süleýman):	 «Eý,	 emeldarlar!	
Olar	 boýun	 sunup	 gelmezlerinden	 öň,	
siziň	 haýsyňyz	 maňa	 (ol)	 hökümdaryň	
tagtyny	getirip	bilersiňiz»	diýdi.	

39.	 Jynlaryň	 biri:	 «Men	 ony	 ýeriňden	
turmankaň	 saňa	 getirerin.	 Men	 muňa	
güýji	ýetjek	ynamdardyryn»	diýdi.
 
40.	Özünde	kitapdan	bir	ylym	bolan	başga	
biri:	 «Men	 ony	 saňa	 göz	 açyp-ýumasy	
salymda	 getirerin»	 diýdi.	 Süleýman	
tagtyň	 öz	 ýanyna	 ýerleşdirilendigini	
görende:	 «Bu	 Perwerdigärimiň	 «şükür	
edermikä	 ýa-da	 gadyr	 bilmezlik	
edermikä»	 diýip	 meni	 synamak	 üçin	
eden	ýagşylyklarynyň	biridir.	Kim	şükür	
etse,	 ol	 diňe	 özi	 üçin	 (şükür)	 edýändir.	
Kim	gadyr	bilmezlik	(näşükürlik)	edýän	
bolsa,	 Perwerdigärim	 (onuň	 şükürine	
mätäç	däldir).	Ol	(hiç	zada	mätäç	däldir)	
Baýdyr,	Jomartdyr.	

41.	Onuň	tagtyny	özi	hem	tanamaz	ýaly	
ediň,	 göreliň,	 dogry	 (ýoly)	 taparmyka	
ýa-da	 tapmaýanlardan	biri	bolarmyka?»	
diýdi.	

42.	 Hökümdar	 gelende	 oňa:	 «Seniň	

tagtyň	 hem	 şunuň	 ýalymydy?»	 diýildi.	
Ol	 (haýran	 bolup):	 «Göýä	 bu	 şol	 (tagt)	
ýaly»	 diýdi.	 (Şonda	 Süleýman):	 «Bize	
ondan	 (hökündardan)	 öň	 (Allanyň	
gudraty	 barada)	 ylym	 berlipdi	 we	 biz	
boýun	bolupdyk»	diýdi.	

43.	 Ony	 Alladan	 başga	 ybadat	 edýän	
zatlary	ýoldan	çykarypdy.	Ol	kapyrlaryň	
kowumyndan	bolupdy.	

44.	Oňa:	«Köşge	gir!»	diýildi.	Ol	köşgi	
görende,	 ony	 suwdur	 öýdüp	 (etegini	
çermäp)	 baldyrlaryny	 açdy.	 Süleýman:	
«Bu	 aýnadan	 ýaldyradyp	 ýasalan	
köşkdür»	 diýdi.	 Hökümdar:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Men	 öz	 janyma	 zulum	
eden	 ekenim.	 Süleýmana	 we	 älemleriň	
Perwerdigäri	Alla	boýun	sundum»	diýdi.	
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45.	 Semud	 kowumyna	 hem:	 «Alla	
gulluk	ediň»	diýmegi	üçin	öz	doganlary	
Salyhy	iberdik.	Görse	olar	biri-biri	bilen	
çekeleşýän	iki	topara	bölündiler.	

46.	 Salyh	 olara:	 «Eý,	 kowumym!	
Ýagşylyk	etmek	(Allanyň	rehmeti)	barka	
näme	 üçin	 ýamanlyk	 etmäge	 (azabyň	
gelmegine)	 howlugýarsyňyz.	 Käşgä,	
merhemet	 edilmegiňiz	 üçin	 Alladan	
özüňizi	 bagyşlamagyny	 dileseňiz	
bolmadymy»	diýdi.	

47.	 Kowumy	 bolsa:	 «Sen	 we	
ýanyňdakylar	bize	şowsuzlyk	getirdiňiz»	
diýdiler.	 Onda	 Salyh:	 «Siziň	 şowlulyk	
diýýän	 zadyňyz	 Allanyň	 ýanyndadyr	

(haýyr-şer	 Ondandyr).	 Siz	 synagdan	
geçýän	bir	kowumsyňyz»	diýdi.	

48.	 Ol	 şäherde	 dokuz	 (sany)	 emeldar	
bardy,	 olar	 hem	 ýer	 ýüzünde	 diňe	
bozgaklyk	 edip,	 hiç	 bir	 düzüw	 iş	
etmeýärdiler.	

49.	Olar	öz	aralarynda	Allanyň	adyndan	
kasam	 edişip:	 «Gije	 onuň	 (Salyhyň)	
we	 maşgalasynyň	 öýüni	 basyp,	 ony	
öldüreliň,	 soň	 hem	 hossaryna:	 «Biz	
Salyhyň	 maşgalasynyň	 öldürilen	 wagty	
şol	 ýerde	 däldik.	 Biz	 dogrymyzy	
aýdýarys	diýeris»	diýdiler.	

50.	Şeýdip,	olar	özleriçe	hile	gurnadylar,	
biz	hem,	duýman	durkalar,	olara	bir	hile	
gurnadyk.	

51.	 Olaryň	 guran	 hileleriniň	 netijesi	
nähili	bolupdyr,	bir	gör.	Biz	olary	hem,	
kowumlaryny	hem	bilelikde	ýok	etdik.	

52.	Ine,	olaryň	zulumlary	sebäpli,	çöken	
(harabaçylyga	 öwrülen)	 öýleri.	 Takyk,	
munda	bilýän	kowum	üçin	ybrat	bardyr.	

53.	 Iman	 getirenleri	 we	 Alladan	
gorkanlary	bolsa	halas	etdik.	

54.	Biz	Luty	(pygamber	edip	iberipdik).	
Şonda	 ol	 öz	 kowumyna:	 «Siz	 akylyňyz	
ýetip	durka	bozgaklyk	edýärsiňizmi?

55.	 Siz	 indi	 aýallary	 taşlap,	 uly	 isleg	
bilen	erkeklere	ýanaşýarsyňyzmy?	Ýok,	
takyk,	siz	nadan	kowumsyňyz»	diýipdi.	
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56.	 Kowumynyň	 oňa	 beren	 jogaby:	
«Lutuň	 neberesini	 obaňyzdan	 çykaryň,	
çünki	 olar	 asassaçyl	 ynsanlar	 eken»	
diýmek	boldy.	

57.	 Biz	 onuň	 aýalyndan	 galan	 ähli	
maşgalasyny	halas	etdik.	Aýalyna	bolsa	
yzda	 galanlardan	 (heläk	 bolanlardan)	
bolmagy	ýazgyt	etdik.	

58.	 Olaryň	 üstüne	 aýylganç	 (daşly)	
ýagyş	 ýagdyrdyk.	 (Öňden)	 duýduryş	
edilenleriň	üstüne	(daş)	ýagmagy,	nähili	
erbet	eken!

59.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen:	 «Alla	
hamdy-sena	 bolsun	 we	 Onuň	 saýlap	
seçen	 gullaryna	 salam	 bolsun!	Alla	 has	
haýyrlymy	 ýa-da	 olaryň	 şärik	 goşýan	
zatlary	(has	haýyrlymy?)

60.	(Siziň	Alla	şärik	goşýan	hudaýlaryňyz	
haýyrlymy)	ýa-da	asmanlary	we	ýeri	bar	
eden,	 siz	 üçin	 asmandan	 suw	 inderip,	
onuň	 bilen	 siziň	 güýjüňiz	 ýetmejek	
göwün	 açyjy	 bag-bakjalary	 ýetişdiren	
has	haýyrlymy?	Allanyň	ýanynda	başga	
hudaý	bolup	bilermi?!	Ýok,	dogrusy	olar	
(Alla	 şärik	 goşup	 dogry)	 ýoldan	 çykan	
bir	kowumdyr.	

61.	 (Siziň	Alla	şärik	goşýan)	ýa-da	ýer-
ýüzüni	(ähli	janly-jandar	meniň)	mesgen	
eden,	onuň	arasyndan	derýalar	akdyran,	
ýer	(yranmazlygy)	üçin	daglary	ýaradan	
we	 iki	 deňziň	 arasynda	 perde	 goýan	
(Alla)	has	haýyrlymy?	Allanyň	ýanynda	
başga	hudaý	bolup	bilermi?	Ýok,	dogrusy	
olaryň	köpüsi	(bu	zatlary)	bilmeýärler.	

62.	 (Siziň	 Alla	 şärik	 goşýan)	 ýa-da	
kyn	 günde	 galyp,	 diňe	 Özüni	 (Allany)	
kömege	çagyran	bendäniň	dilegini	kabul	
eden,	 kynçylygyny	 aýran	 we	 sizi	 ýer-
ýüzüniň	 dolandyryjylary	 eden	 (Alla)	
has	haýyrlymy?	Allanyň	ýanynda	başga	
hudaý	bolup	bilermi?	Ýok,	nähili	az	pikir	
edýärsiňiz.	

63.	 (Siziň	 Alla	 şärik	 goşýan)	 ýa-da	
gury	 ýerleriň	 we	 deňizleriň	 tümlüginde	
sizi	 dogry	 ýola	 gönükdiren	 we	 Öz	
merhemetiniň	 (ýagşynyň)	 öňünden	
ýelleri	 buşlukçy	 edip	 iberen	 has	
haýyrlymy?	 Allanyň	 ýanynda	 başga	
hudaýy	bolup	bilermi?	Alla	olaryň	şärik	
goşýan	zatlaryndan	daşdyr,	päkdir.	
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64.	 (Siziň	 Alla	 şärik	 goşýan)	 ýa-da	
ýaratmagy	ilkinji	başladan,	soň	hem	ony	
yzyna	 gaýtarýan,	 (ýaradýan,	 öldürýän,	
soň	 ýene-de	 direldýän)	 asmandan	 we	
ýerden	size	rysgal	berýän	has	haýyrlymy?	
Allanyň	 ýanynda	 başga	 hudaý	 bolup	
bilermi?	 Sen	 olara:	 «Eger	 dogruçyl	
bolsaňyz,	 takyk	 deliliňizi	 getiriň»	 diýip	
aýt.	

65.	 Sen	 aýt:	 «Alladan	 başga	
asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 hiç	 bir	 kişi	
gaýyby	(görünmeýäni)	bilip	bilmez.	Olar	
haçan	 direldiljekdiklerini	 hem	 duýup	
bilmezler».	

66.	 Belki,	 olaryň	 ahyret	 hakyndaky	
ylymlary	 ýeterlikdir?!	 Ýok,	 olar	 bu	
barada	 şübhededirler,	 bu	 barada	 olar	

kördürler.	

67.	 Kapyrlar:	 «Heý-de,	 biz	 hem-
de	 ata-babalarymyz	 (ölüp),	 toprak	
bolanymyzdan	 soň	 täzeden	
direldilerismi?

68.	 Bu	 (täzeden	 direldilme	 meselesi)	
bize	 we	 ata-babalarymyza	 mundan	
öň	 hem	 duýdurylypdy.	 Bu	 öňküleriň	
ertekilerinden	başga	zat	däldir»	diýdiler.	

69.	 Sen	 olara:	 «Ýeriň	 ýüzüne	 aýlanyň	
hem-de	 günäkärleriň	 soňy	 nähili	
bolupdyr,	görüň!»	diý.	

70.	Olar	üçin	gynanma	we	olaryň	guran	
duzaklary	sebäpli,	darykma!

71.	 Olar:	 «Eger	 dogry	 aýdýanlardan	
bolsaňyz,	wada	berýän	(bu	kyýamatyňyz)	
haçan	gelýär?»	diýýärler.	

72.	 Sen	 hem	 olara	 aýt:	 «Siziň	 derrew	
bolmagyny	 isleýän	 zatlaryňyzyň	 bir	
bölegi,	belki-de,	eýýäm	depäňizden	injek	
bolup	durandyr».	

73.	Takyk,	seniň	Perwerdigäriň	ynsanlara	
ýagşylyk	 edýändir,	 ýöne	 olaryň	 köpüsi	
şükür	etmezler.	

74.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 olaryň	
ýüreklerinde	 gizleýän	 zatlaryny	 hem,	
aýan	 edýän	 zatlaryny	 hem	 ikuçsuz	
bilýändir.	

75.	Asmandaky	we	ýerdäki	gözden	yrak	
ähli	zat	anyk	kitapda	(Lowhy-mahfuzda)	
bardyr.	

76.	Takyk,	bu	Kuran	ysraýyl	ogullaryna	
özleriniň	 düşünişmedik	 meseleleriniň	
ençesini	gürrüň	berýändir.	
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77.	 Takyk,	 ol	 (Kuran)	 möminler	 üçin	
ýolbelet	hem-de	rahmetdir.	

78.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 olaryň	
(ysraýyl	ogullarynyň)	arasyny	öz	hökümi	
bilen	çözer.	Ol	Gudraty	güýçlüdir,	 (ähli	
zady)	bilýändir.	

79.	 Sen	 Alla	 bil	 bagla!	 Çünki	 seniň	
barýan	ýoluň	äşgär	hakykatdyr.	

80.	 Sen	 (sözleriňi)	 ölülere	 eşitdirip	
bilmersiň	 we	 eger	 yzlaryna	 öwrülen	
bolsalar,	kerlere	hem	eşitdirip	bilmersiň.	

81.	 Sen	 körleri	 hem	 azaşan	 ýolundan	
dogry	 ýola	 gönükdirip	 bilmersiň.	
Sen	 çakylygy	 diňe	 nyşanalarymyza	
(mugjyzalarymyza)	 iman	 getirenlere	
eşitdirip	 bilersiň.	 Hakyky	 boýun	 bolan	
hem	şolardyr.	

82.	Olara	wada	berlen	söz	(azap)	hakykata	
öwrülende,	 (Biz)	 olar	 üçin	 ýerden	
ynsanlaryň	biziň	aýatlarymyza	ýürekden	
iman	 getirmeýändiklerini	 aýdýan	 bir	
haýwan	 (kyýamatyň	 alamatlarynyň	 biri	
bolan	dört	aýakly	jandar)	çykararys.	

83.	 Ol	 gün	 (kyýamt	 güni)	 her	 bir	
kowumdan	 aýatlarymyzy	 ýalan	
hasaplanlary	 topar-topar	 edip	 jemläris.	
Olar	 hasap	 meýdanyna	 eltilmek	 üçin	
nyzama	durarlar.	

84.	 Olar	 gelenlerinde,	Alla	 olara:	 «Siz,	
nämedigine	 doly	 akyl	 ýetirmezden,	
Meniň	aýatlarymy	(gudratlarymy)	ýalan	
hasapladyňyzmy?	 Ýa	 bolmasa	 başga	
näme	etdiňiz?!»	diýer.	

85.	Eden	zulumlary	sebäpli,	olara	wada	
berlen	 söz	 (azap)	 hakykata	 öwrülendir,	
indi	olar	gepläp	hem	bilmezler.	

86.	 Olar	 biziň	 gijäni	 dynç	 almaklary	
üçin,	 gündizi	 bolsa	 ýagtyldyjy	 edip	
ýaradandygymyzy	 görmeýärlermi?	
Takyk,	munda	iman	getiren	kowum	üçin	
ybrat	bardyr.	

87.	 Sura	 üflenip,	 Allanyň	 islän	
kişilerinden	 başga	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	kişileriň	hemmesi	(ölüme	eltýän)	
uly	 gorka	 düşjek	 we	 hemmeleriň	 oňa	
boýun	egip	geljek	gününi	(ýatlaň).	

88.	 Sen	 daglary	 (görüp)	 hereketsizdir	
öýdersiň.	 Aslynda	 bolsa,	 olar	 bulutlar	
ýaly	 hereket	 edýändir.	 Bu	 ähli	 zady	
mäkäm	 eden	 Allanyň	 sungatydyr.	
Takyk,	Ol	siziň	edýän	(ähli)	işleriňizden	
habardardyr.	
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89.	Kim	(Allanyň	huzuryna)	haýyr-sogap	
işler	bilen	gelse,	oňa	ol	(sogabyndan)	has	
haýyrlysy	bardyr.	Olar	kyýamatyň	elhenç	
gorkusyndan	hem	aman-esen	bolarlar.	

90.	 Kim	 erbet-günä	 işler	 bilen	 gelse,	
olar	 ýüzinligine	 dowzaha	 oklanalarlar.	
(Olara)	 size	 jogap	 hökmünde	 öz	 eden	
işleriňizden	başga	zat	berlermi?!	(diýler)

91.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen:	 «Maňa	 Öz	
mukaddes	 eden	 şu	 şäheriň	 (Mekgäniň)	
Perwerdigärine	we	ähli	zat	Özüne	degişli	
bolana	 ybadat	 etmegim	 emir	 edildi.	
Meniň	boýun	egenlerden	bolmagym	hem	
emir	edildi.	

92.	 Ýene-de	 maňa	 (ynsanlara)	 Kurany	
okamagym	emir	edildi»	diý.	Kim	dogry	
ýola	 girse,	 ol	 özi	 üçin	 girendir.	 Kim	

dogry	ýoldan	çyksa,	sen	oňa:	«Men	diňe	
duýduryjydyryn»	diýip	aýt.	

93.	 (Şuny	 hem)	 aýt:	 «Alla	 hamdy-
sena	 bolsun!	 Ol	 size	 Öz	 aýatlaryny	
(gudratlaryny)	görkezer.	Siz	 hem	 şonda	
olary	görüp,	 (Allany)	 tanarsyňyz.	Seniň	
Perwerdigäriň	 siziň	 edýän	 işleriňizden	
gapyl	däldir.	

28-nji	süre:	«Kasas»	(«Kyssalar»)	

«Kasas»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 88	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	 Musa	
pygamberiň	 çagalykdan	 bäri	 ýaşaýşy,	 hak	 dine	
ynananlaryň	ýeňşi	we	dünýa	malyna	ynam	etmeli	
däldigi	 beýan	 edilýär.	 Sürede	 Musa	 pygamber	
baradaky	 kyssalar	 beýan	 edilýändigi	 üçin	 sürä	
«Kasas»	diýip	at	berlipdir.	Bu	söz	süräniň	25-nji	
aýatynda	agzalýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ta,	Sin,	Mim.	

2.	Bular	äşgär	kitabyň	aýatlarydyr.	

3.	(Ey,	Muhammet!)	Iman	getiren	kowum	
üçin	 Biz	 saňa	 Musa	 bilen	 Fyrgawnyň	
habaryny	hakykaty	bilen	okap	berýäris.	

4.	 Takyk,	 Fyrgawn	 ýeriň	 ýüzünde	
ulumsylyk	 we	 zulum	 etdi,	 ýurdunyň	
halkyny	 bölek-bölek	 etdi.	 Olaryň	 bir	
toparyna	 (ysraýyl	 ogullaryna)	 ezýet	
çekdirýärdi,	olaryň	ogullaryny	öldürýärdi	
we	 aýallaryny	 (hyzmat	 etdirmek	 üçin)	
diri	 goýýardy.	 Elbetde,	 ol	 (Fyrgawn)	
bozgak	kişilerden	boldy.	

5.	 Biz	 bolsa	 şol	 ýerdäki	 ezýet	 çeken	
adamlara	 ýagşylyk	 etmek,	 olary	
ýolbaşçylar	 hem-de	 (ýerlerine)	
mirasdüşerler	etmek	isleýärdik.	
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6.	Şeýle	hem	olary	şol	ýere	ýerleşdirip,	
Fyrgawna,	Hamana	we	bularyň	goşunyna	
öz	 gorkýan	 zatlaryny	 başlaryna	 getirip,	
görkezmek	isleýärdik.	

7.	 Biz	 Musanyň	 ejesine:	 «Ony	 emdir.	
Oňa	 bir	 zyýan	 geler	 öýdüp	 gorksaň,	
dessine	ony	derýa	taşla	hem-de	(ol	heläk	
bolar	öýdüp)	gorkma,	gynanma!	Biz	ony	
hökman	 saňa	 gaýtaryp	 bereris	 we	 ony	
pygamberlerden	 eýläris»	 diýip	 wahyý	
etdik.	

8.	Ony	(Musany)	Fyrgawnyň	maşgalasy	
özlerine	 duşman	 we	 gaýgy-alada	
bolmagy	 üçin	 (deňizden)	 tutup	 aldylar.	
Elbetde,	 Fyrgawn,	 Haman	 we	 olaryň	
goşunlary	ýalňyşypdylar.	

9.	 Fyrgawnyň	 aýaly:	 «(Bu	 çaga)	meniň	
üçinem,	 seniň	üçinem	göz	guwanjymyz	
bolar.	 Ony	 öldürmäň!	 Belki,	 onuň	 bize	
nepi	 deger	 ýa-da	 ony	 ogullyk	 alarys»	
diýdi.	Olaryň	hiç	zatdan	habarlary	ýokdy.	

10.	 Musanyň	 ejesiniň	 kalby	 (Musanyň	
gaýgysyndan	 başga	 zatlardan)	 boşap	
galypdy.	 Eger	 Biz	 onuň	 ynananlardan	
(möminlerden)	 bolmagy	 üçin	 göwnüni	
hatyrjem	etmedik	bolsadyk,	ol	(Musanyň	
öz	ogludygyny)	aýan	ederdi.	

11.	Ol	(şolbada	Musanyň)	uýasyna:	«Ony	

yzarla!»	diýipdi.	Ol	hem	uzakdan	synlap	
durupdy	 we	 Fyrgawnyň	 maşgalasy	
mundan	bihabardy.	

12.	 Biz	 Musa	 süýt	 emdirýän	 enekeleri	
emmegi	 öňden	 gadagan	 edipdik.	 Şonda	
ol	 (Musanyň	 uýasy	 gelip):	 «Men	 ony	
emdirmegi	 we	 terbiýelemegi	 boýnuna	
aljak	bir	maşgalany	size	salgy	bereýinmi,	
olar	 (bu	 çagany	 nädip	 ulaltmak)	 işine	
maslahatçy	hem	bolarlar»	diýdi.	

13.	 Şeýdip,	 Biz	 gözi	 aýdyň	 bolsun,	
gynanmasyn	 we	 Allanyň	 wadasynyň	
hakdygyny	 bilsin	 diýip,	 Musany	 öz	
ejesine	 gaýtaryp	 berdik.	 Yöne	 olaryň	
köpüsi	muny	bilmeýärler.	
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14.	 Ol	 kämillige	 ýetip	 (akyl	 käsesi)	
dolandan	 soň,	 Biz	 oňa	 hikmet	 we	
ylym	 bagyş	 etdik.	 Biz	 salyhlary	 şeýle	
sylaglaýarys.	

15.	 Musa	 (şäheriň)	 ýaşaýjylarynyň	
zatdan	 bihabar	 wagty	 şähere	 girdi	 we	
ol	 ýerde	 iki	 adamyň	 uruşýandygyny	
gördi.	(Olaryň)	biri	öz	kowumyndan	we	
beýlekisi	bolsa	duşmanyndan.	Şol	pursat	
kowumyndan	 bolan	 adam	 duşmanyna	
garşy	 ondan	 (Musadan)	 kömek	 sorady.	
Şonda	 Musa	 oňa	 bir	 ýumruk	 urdy,	 ol	
hem	bu	sebäpli,	dessine	jan	berdi.	Musa:	
«Bu	şeýtanyň	işidir.	Elbetde,	ol	(şeýtan)	
ýoldan	 çykarýan	 äşgär	 duşmandyr»	
diýdi.	

16.	 Ol	 ýene-de:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Men,	 takyk,	 öz	 janyma	 jebir	 etdim,	
maňa	merhemet	et»	diýdi.	Alla	hem	ony	
bagyşlady.	 Çünki	 Ol	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

17.	Ýene	ol:	«Eý,	Perwerdigärim!	Seniň	
maňa	 eçilen	 nygmatlaryň	 üçin,	 men	
indi	 hergiz	 günäkär	 adamlara	 kömekçi	
bolmaryn»	diýdi.	

18.	 Musa	 şäheriň	 içinde	 gorkuly	
ýagdaýda	 daňy	 atyrdy.	 Birden	 görse,	
ine,	düýnki	özünden	kömek	soran	adam	
gygyryp	ony	(ýene-de)	kömege	çagyrýar.	
Musa	 bolsa,	 oňa:	 «Takyk,	 sen	 anyk	 bir	
azgyn	ekeniň»	diýdi.	

19.	 Musa	 ikisiniň-de	 duşmany	 bolan	
kişini	tutmakçy	bolanda	bolsa,	ol	(düýnki	
kömek	 eden	 adamsy)	 «Ey,	 Musa!	 Sen	
näme,	 düýnki	 adamy	 öldürişiň	 ýaly,	
meni-de	 öldürmek	 isleýärsiňmi?	 Seniň	
bar	 islegiň	 ýer	 ýüzünde	 sütemkär	
bolmak.	 Sen	 düzedijilerden	 bolmak	
isläňok»	diýdi.	

20.	 Şäheriň	 çetinden	 bir	 adam	 ylgap	
gelip:	 «Ey,	 Musa!	 Emeldarlar	 seni	
öldürmäge	 dil	 birikdirdiler.	 Sen	 çyk-da	
git,	 men	 saňa	 maslahat	 berýänlerden»	
diýdi.	

21.	 Musa	 gorka-gorka,	 eýlesine-
beýlesine	garap,	dessine	şäherden	çykdy.	
(Şol	 pursat	 ol):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Meni	 bu	 zalym	 kowumdan	 halas	 et»	
diýipdi.
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22.	 Ýüzüni	 Medýen	 (şäherine)	
tarap	 öwreninde	 bolsa:	 «Belki-de,	
Perwerdigärim	 meni	 has	 dogry	 ýola	
gönükdirer»	diýdi.	

23.	 Medýeniň	 suwuna	 (guýusyna)	
ýeteninde,	ol	ýerde	bir	 topar	adamlaryň	
(öz	 mallaryny)	 suwa	 ýakýandyklaryny	
gördi	 we	 olardan	 başga-da	 iki	 aýalyň	
(mallaryny	 suwa	 eltmän)	 saklap	
durandyklaryny	 görüp:	 «Maksadyňyz	
näme?!»	 diýdi.	 Onda	 olar:	 «Biz	
çopanlar	 (mallaryny)	çykarýançalar,	 (öz	
mallarymyzy)	 suwa	 ýakyp	 bilmeýäris.	
Atamyz	bolsa	köpi	geçen	goja»	diýdiler.	

24.	 Musa	 (olaryň	 goýunlaryny)	 suwa	
ýakyp	 berdi,	 soň	 hem	 kölegä	 tarap	
çekilip:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Men	
Seniň	 maňa	 inderjek	 her	 bir	 haýryňa	
mätäçdirin»	diýdi.	

25.	 (Biraz	 wagtdan	 soň)	 şol	 iki	 gyzyň	
biri	 edep-haýa	 bilen	 gelip:	 «Kakam	
seni	(mallarymyzy)	suwa	ýakyp	bereniň	
hakyny	 bermek	 üçin	 çagyrýar»	 diýdi.	
Musa	 onuň	 (Şugaýbyň)	 ýanyna	 gelip,	
öz	başyndan	geçenleri	gürrüň	bereninde	
ol	 (Şugaýyp):	«Sen	gorkma!	Sen	zalym	
kowumdan	halas	bolupsyň»	diýdi.	

26.	Olaryň	(gyzlaryň)	biri:	«Ey,	ata!	Ony	
hakyna	 tutsana.	 Takyk,	 seniň	 hakyna	
tutjak	 iň	 haýyrly	 adamyň	 güýçli	 hem	

ynamdar	bolmalydyr»	diýdi.	

27.	 (Şugaýyp	 Musa	 ýüzlenip):	 «Maňa	
sekiz	 ýyllap	 (malymy	 bakyp	 berseň),	
hakyňy	 bermek	 şerti	 bilen	 şu	 iki	
gyzymyň	 birini	 saňa	 nikalap	 bermek	
isleýärin.	Eger	muny	(hyzmaty)	on	ýyla	
ýetirseň,	 onda	bu	 seniň	 (bize)	 ýagşylyk	
etdigiň	 bolar.	 Men	 saňa	 agram	 salmak	
islemeýärin.	 Inşalla,	 sen	 meniň	 salyh	
kişidigimi	görersiň»	diýdi.	

28.	Onda	Musa:	«Bu	seniň	bilen	meniň	
aramdaky	ylalaşykdyr.	Bu	iki	müddetden	
haýsyny	 doldursam	 (ygtyýar	 özümde),	
soň	 maňa	 duşmançylyk	 (ikilik)	 etmek	
ýokdur.	Alla	aýdýan	sözümize	güwädir»	
diýdi.	
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29.	 Musa	 müddetini	 dolduryp,	 ähli	
maşgalasy	 bilen	 (Müsüre	 tarap)	 ýola	
düşende,	 Tur	 (dagy)	 tarapynda	 bir	 ot	
gördi	 we	 maşgalasyna:	 «Siz	 garaşyň,	
men	 bir	 ot	 gördüm.	 Belki	 size	 ondan	
bir	 habar	 ýa-da	 ýylanmagyňyz	 üçin	 şol	
otdan	bir	köz	alyp	geleýin»	diýdi.	

30.	Musa	onuň	(oduň)	ýanyna	geleninde,	
mübärek	ýeriň	sag	tarapyndaky	jülgäniň	
kenaryndaky	bir	agaçdan	(oňa)	şeýle	ses	
geldi:	«Ey,	Musa!	Takyk,	Men	älemleriň	
Perwerdigäri	bolan	Alladyryn.	

31.	 Hasaňy	 (ýere)	 okla!»	 diýdi.	 Musa	
hasasynyň	 ýylan	 dek	 towlanýandygyny	
göreninde,	yzyna	garaman	gaçdy.	Onda	
Alla	oňa:	«Eý,	Musa!	Gorkma-da,	yzyňa	
gaýt!	Elbetde,	sen	aman	galarsyň.	

32.	 Eliňi	 hem	 goltugyňa	 sal!	 Goý,	 ol	
hiç	 bir	 tegmilsiz	 ap-ak	 bolup	 çyksyn.	
Gorky	sebäpli,	 açylan	gollaryňy	ýygna!	
Ine,	 bular	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
Fyrgawna	 we	 onuň	 emeldarlaryna	
iberilen	 iki	 delildir.	Takyk,	 olar	 bozgak	
kowum	boldular»	diýdi.	

33.	 Musa:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Men	
olaryň	 içinden	 birini	 öldürdim,	 şol	
sebäpli,	hem	olaryň	meni	öldürmeginden	
gorkýaryn.	

34.	Doganym	Harunyň	 dili	meniňkiden	
has	 düşnükliräk.	 Ony	 hem	meniň	 bilen	
bile,	 meni	 tassyklaýan	 bir	 goldawçy	
hökmünde	 iber.	 Takyk,	 olaryň	 meni	
ýalan	 hasaplamaklaryndan	 gorkýaryn»	
diýdi.	

35.	 Alla:	 «Biz,	 doganyňy	 hem	 saňa	
goşmak	 bilen	 seniň,	 kuwwatyňy	 has-
da	 güýçlendireris	 hem-de	 ikiňize	
soltanlyk	 bereris.	Olar,	Biziň	 görkezjek	
gudratlarymyz	 sebäpli,	 size	 el	 degrip	
bilmezler.	 Netije-de,	 siz	 hem,	 size	
eýerenler	hem	üstün	çykarlar»	diýdi.	
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36.	 Musa	 olara	 Biziň	 äşgär	 aýat-
nyşanalarymyzy	 getirende,	 olar:	 «Bu	
toslanyp	tapylan	jadydan	başga	zat	däldir.	
Biz	 öňki	 ata-babalarymyzdan	muny	 hiç	
eşitmändik»	diýdiler.	

37.	 Musa:	 «Meniň	 Perwerdigärim	 Öz	
ýanyndan	dogrulygy	(hak	dini)	getireniň	
kimdigini-de,	 ahyret	 diýarynyň	 kimiň	
peýdasyna	boljakdygyny	hem	bilýändir.	
Elbetde,	 zalymlar	 maksatlaryna	
ýetmezler»	diýdi.	

38.	Fyrgawn:	«Ey,	emeldarlar!	Men	siziň	
üçin	menden	başga	hudaýyň	bardygyny	
ykrar	 edýän	 däldirin.	 Eý,	 Haman!	
Meniň	üçin	palçygyň	üstünde	ot	ýak-da,	
Musanyň	Hudaýyna	 aralaşmagym	üçin,	
maňa	(berk	kerpiçden)	bir	diň	ýasa.	Ýöne	
ol	bir	ýalançymyka	diýýärin»	diýdi.	

39.	Fyrgawn	we	onuň	leşgerleri,	haklary	
bolmasa-da	 ýer	 ýüzünde	 men-menlik	
etdiler	 we	 özleriniň	 Bize	 gaýtarylyp	
getirilmejekdiklerini	güman	etdiler.	

40.	 Biz	 hem	 ony	we	 leşgerlerini	 tutup,	
deňze	 taşladyk.	 Gör-bak,	 zalymlaryň	
soňy	nähili	bolýar	eken.	

41.	Şeýdip,	Biz	olary	dowzaha	çagyrýan	
ýolbaşçylar	 etdik.	 Kyýamat	 gününde	
hem	olara	ýardam	berilmez.	

42.	 Biz	 bu	 dünýäde	 hem	 olaryň	 yzyna	
näleti	 dakdyk.	 Kyýamat	 gününde	 hem	
olary	hiç	kim	halamaz.	

43.	 Olaryň	 (mundan)	 öwüt	 almaklary	
üçin,	 öňki	 nesilleri	 heläk	 edenimizden	
soň,	Biz	ynsanlar	üçin	pähim,	dogry	ýol	
we	 merhemet	 hökmünde	 Musa	 kitaby	
(Töwrady)	berdik.	
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44.	 (Ey,	 Muhammet!)	 Biz	 Musa	 emri	
(wahyý)	 berenimizde,	 sen	 (Biziň	 onuň	
bilen	 wadalaşan	 ýerimiziň)	 günbatar	
tarapynda	 däldiň	 (inkär	 edijiler	 seniň	
günbatar	 dagdan	 bu	 habary	 alyp	
gelendigiňi	 aýdar	 ýaly)	 we	muňa	 şaýat	
hem	bolmandyň.	

45.	 Ýöne	 Biz	 täze	 nesilleri	 dünýä	
getirdik,	 olaryň	 üstünden	 hem	 ençe	
ömürler	 geçdi	 (Şeýdip	 olar	 Allany	
unutdylar).	Sen	Medýen	 iliniň	arasynda	
hem	 oturyp,	 olara	 Biziň	 aýatlarymyzy	
okap	 bermändiň.	Ýöne	 (bu	 gelip	 geçen	
pygamberleriň	 ählisini)	 iberen	Bizdiris!	
(Olaryň	 habaryny	 hem	 iň	 gowy	 bilýän	
we	saňa	ýetirýän	hem	Bizdiris).	

46.	 Biz	 (Musa)	 ýüzlenýän	 wagtymyz	
hem,	sen	Tur	(dagynyň)	ýanynda	däldiň.	
Ýöne	 sen,	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
bir	 merhemet	 hökmünde,	 olaryň	 öwüt	
almaklary	 üçin	 özüňden	 öň	 hiç	 bir	
duýduryjy	 gelmedik	 kowuma	 duýduryş	
bermegiň	üçin	iberildiň.	

47.	 Eger	 olaryň	 başlaryna	 öz	 eden	
etmişleri	 sebäpli,	 bir	 bela-musybat	
gelsedi,	 olar:	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	
Käşgä,	 bize	 bir	 pygamber	 ibersediň,	
Seniň	 aýatlaryňa	 eýererdik	 we	 iman	
getirenlerden	bolardyk»	diýerdiler.	

48.	 Olara	 Biziň	 tarapymyzdan	 hakykat	
(pygamber)	gelende	bolsa,	olar:	«Käşgä,	
Musa	berlen	zatlar	(gudratlar)	ýalysy	oňa-
da	 berilsedi»	 diýerler.	 Olar	 öň:	 «Bular	
biri-birine	 kömek	 edýän	 iki	 jadygöýdir.	
Biz	 bularyň	 hemmesini	 inkär	 edýäris»	
diýmek	 bilen,	 Musa	 berlen	 zatlary	
(gudratlary)	hem	inkär	etmändilermi?

49.	 Sen	 olara:	 «Eger	 siz	 dogruçyl	
bolsaňyz,	 bu	 ikisinden	 (Töwratdan	 we	
Kurandan)	 has	 dogry	 bir	 kitap	 getiriň,	
men	hem	şoňa	eýereýin»	diýip	aýt.	

50.	Eger	olar	saňa	jogap	berip	bilmeseler,	
bilip	goý,	(olar	jogap	hem	berip	bilmezler)	
olar	 diňe	 öz	 höweslerine	 eýerýändirler.	
Alla	 tarapyndan	 gelen	 bir	 dogry	 ýoly	
bolmazdan,	 öz	 höwesine	 (nebsine)	
eýeren	 kişiden	 beter	 ýoldan	 çykan	 kim	
bolup	biler?!	Alla	zalym	kowumy	hergiz	
dogry	ýola	salmaz.	
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51.	 Biz	 olaryň	 (ynsanlaryň)	 öwüt-
nesihat	 almaklary	 üçin	 sözi	 (wahyny)	
olara	 (bölek-bölek	 halda,	 giňişleýin)	
ýetirendiris.	

52.	Biziň	ondan	(Kurandan)	öň	özlerine	
kitap	 (Töwrat,	 Injil)	 berenlerimiz	
(ýahudylar	 we	 nasranylar)	 hem	 oňa	
(Kurana)	iman	getirerler.	
Düşündiriş:	 Bu	 ýerde	 ýahudylardan	 we	
nasranylardan	 Muhammet	 pygambere	 iman	
getirenler	göz	öňünde	tutulýar.

53.	 Ol	 (Kuran)	 özlerine	 okalanda,	
olar:	 «Biz	 oňa	 iman	 getirdik.	 Elbetde,	
ol	 Perwerdigärimiz	 tarapyndan	 gelen	
hakykatdyr.	Takyk,	biz	mundan	öň	hem	
musulmandyk»	diýerler.	

54.	 Olara,	 sabyr-takat	 edendikleri	 üçin,	
sylaglary	 hem	 iki	 gezek	 berler.	 Olar	
ýamanlygy	 ýagşylyk	 bilen	 sowarlar	 we	
Biziň	 özlerine	 beren	 rysgalymyzdan	
(mätäçlere)	sarp	ederler.	

55.	 Olar	 boş	 zatlary	 eşitseler,	 ondan	
ýüz	öwrüp:	«Biz	öz	 işimiz	bilen	bolaly,	
siz	 hem	 öz	 işiňiz	 bilen	 boluň!	 Salamat	
boluň,	 biz	 nadanlar	 bilen	 (iş	 salyşmak)	
islemeýäris»	diýerler.	

56.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 öz	 islän	
adamlaryňy	dogry	ýola	salyp	bilmersiň.	
Yöne	 Alla	 Öz	 islän	 adamlaryny	 dogry	
ýola	 salar.	 Ol	 dogry	 ýola	 girjekleri	 iň	
ýagşy	bilýändir.	

57.	 Olar	 (Mekgeli	 kapyrlar):	 «(Ey,	
Muhammet!)	Biz	eger	seniň	bilen	birlikde	
dogry	ýola	giräýsek,	bizi	öz	ýerimizden	
dessine	 göterip	 çykararlar»	 diýdiler.	

Eýsem	Biz	olara	Öz	tarapymyzdan	rysgal	
hökmünde	 ähli	 zatlaryň	 miweleriniň	
ýygnalýan	 mukaddes	 asuda	 ýerini	
(Mekgäni)	 mekan	 edip	 bermänmidik?	
Emma	olaryň	köpüsi	(muny)	bilmeýärler.	

58.	 Biz	 (bolçulyga	 ýetenden	 soň	
nygmatlara	 näşükürlik	 edip)	 azan	
ençeme	 oba-şäheri	 heläk	 edipdik.	 Ine,	
olaryň	 ýerleri!	Olardan	 soň	 bu	 ýerlerde	
az	 wagtlyk	 ýaşaldy.	 Soň	mirasdüşerleri	
Biz	bolduk.	

59.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 aýatlarymyzy	
okaýan	bir	pygamber	ibermedik	obasyny	
(şäherini)	 heläk	 edýän	 däldir.	 Biz	
diňe	 halky	 zalym	 bolan	 obalary	 heläk	
edýändiris.	
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60.	Size	berlen	zatlar	dünýä	ýaşaýşynyň	
närseleridir	 we	 zynatlarydyr.	
Allanyň	 ýanyndaky	 zatlar	 bolsa	 has	
haýyrly	 we	 bakydyr.	 Siz	 akylyňyzy	
ulanmaýarsyňyzmy?

61.	 Biziň	 ýagşy	 wada	 (jenneti)	
berenlerimiz	we	şol	wadalara	(şübhesiz)
gowşan	 kişilerimiz	 Biziň	 dünýä	
ýaşaýşynyň	 närseleri	 (baýlygy)	 bilen	
nygmatlandyryp,	soň	hem	kyýamat	güni	
azaba	duçar	edilen	kişi	ýalymy	(eýsem)?

62.	 Ol	 gün	 (Alla)	 olara	 ýüzlenip:	
«Hany	siziň	(bardyr	öýdip)	güman	eden	
şäriklerim	nirede?»	diýer.	

63.	Üstlerine	söz	(azap)	düşýäni	hak	bolan	
kişiler:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	Olar	biziň	
azdyranlarymyzdyr.	 Biz	 olary	 hem	 öz	

azyşymyz	ýaly	azdyrdyk.	Seniň	öňüňde	
olardan	bizardygymyzy	aýdýarys.	Onsuz	
hem	 olar	 diňe	 bir	 bize	 ybadat-gulluk	
etmeýärdiler,	 (olar	 şeýtanyň	yzyna	hem	
eýerýärdiler)»	diýerler.	

64.	 Olara:	 «Şärikleriňizi	 çagyryň	 (sizi	
azapdan	halas	edip	bilýärlermikä)»	diýler.	
Olar	 dessine	 şäriklerini	 çagyrsalar-da,	
olar	bulara	 jogap	bermezler.	Şonda	olar	
azabyň	 başlaryna	 ýetip	 gelendigine	 göz	
ýetirip	galarlar.	Käşgä,	dogry	ýola	giren	
bolsadylar	(beýle	azaby	görmezdiler).	

65.	Ol	gün	(Alla)	ýene-de	olara	ýüzlenip:	
«Siz	 pygamberlere	 nähili	 jogap	
berdiňiz?»	diýer.	

66.	Şol	gün	habarlar	we	deliller	 (ýagny	
özlerini	 aklaýan	 bahanalar)	 görünmez	
(gizlin	 bolar),	 biri-birlerinden	 hem	 hiç	
zat	soraşyp	bilmezler.	

67.	Emma	eger-de	kim	 toba	edip,	 iman	
getirse	 we	 ýagşy	 işleri	 etse,	 belki,	 ol	
üstünlige	ýetenlerden	bolar.	

68.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 islän	 zadyny	
ýaradar	 we	 saýlar,	 olaryň	 saýlamaga	
hukugy	 (ygtyýary)	 ýokdur.	 Alla	 olaryň	
şärik	 goşýan	 zatlaryndan	 päkdir	 we	
beýikdir.	

69.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 olaryň	
ýürekleriniňde	 gizleýän	 zatlaryny	 hem,	
äşgär	edýän	zatlaryny	hem	bilýändir.	

70.	 Ol	 Özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hiç	bir	hudaý	bolmadyk	Alladyr.	Owalda-
ahyrda	 (dünýäde	 we	 ahyretde)	 hamdy-
sena	 ýalňyz	 (Onuň)	 Özüne	 mahsusdyr.	
(Ähli	 barlyklara)	 höküm	 etmek	 hem	
diňe	Onuň	ygtyýaryndadyr.	Siz	hem	Oňa	
dolanyp	bararsyňyz.	
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71.	 (Ey,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara):	
«Hakykaty	 habar	 beriň!	 Eger	 Alla	
gijäni	 kyýamata	 çenli	 dowamly	 edip	
üstüňizde	 goýsa,	 Alladan	 özge	 size	
ýagtylygy	 getirip	 biljek	 hudaý	 kim,	
eşitmeýärsiňizmi?»	diýip	aýt.	

72.	(Ey,	Muhammet!)	Sen	ýene-de	olara:	
«Hany	 habar	 beriň!	 Eger	 Alla	 gündizi	
kyýamata	çenli	dowamly	edip	üstüňizde	
goýsa,	 Alladan	 özge	 size	 içinde	 dynç	
alýan	gijäňizi	getirip	biljek	hudaý	barmy,	
muňa	akylyňyz	ýetmeýärmi?»	diýip	aýt.	

73.	 Siziň	 üçin	 gijäni	 we	 gündizi	 dynç	
almagyňyz	 hem-de	 (zähmet	 çekip)	
Onuň	 peýdasyndan	 (rysgalyňyzy)	
gazanmagyňyz	we	şükür	etmegiňiz	üçin	
ýaratmagy	 hem	 Onuň	 merhemetinden	
nyşandyr.	

74.	Ol	 gün	Alla	 olara	 ýüzlenip:	 «Hany,	
siziň	Meniň	şäriklerimdigini	güman	eden	
(hudaýlaryňyz)	nirede?»	diýer.	

75.	 Biz	 her	 bir	 ymmatdan	 bir	 şaýat	
çykararys.	 Olara:	 «Hany,	 delilleriňizi	
getiriň»	 diýeris.	 Şonda	 olar	 hakykatyň	
ýalňyz	 Alla	 degişlidigini,	 toslap	 tapan	
hudaýlarynyň	 bolsa	 ýitip	 gidendigini	
bilip	galarlar.	

76.	Karun	hem	Musanyň	kowumyndandy.	

Ol	 olara	 (kowumyna)	 garşy	 azgynlyk	
etdi.	 Biz	 oňa	 şeýle	 bir	 hazynalar	
berdik	 welin,	 (bu	 hazynalaryň	 özüni	
däl)	 diňe	 açarlaryny	 götereninde	 hem,	
(Onuň)	 güýçli-kuwwatly	 bir	 topar	
(ynsanynyň)	bili	bükülýärdi.	Şol	sebäpli,	
kowumdaşlary	 oňa:	 «Sen	 men-menlik	
etme!	Takyk,	Alla	men-menlik	edýänleri	
halamaz.	

77.	 Allanyň	 özüňe	 beren	 baýlygyndan	
(zekat-sadaka	berip)	ahyret	ýurduny	hem	
gözle!	Dünýäden	hem	nesibäňi	unutma!	
Allanyň	saňa	ýagşylyk	edişi	ýaly,	sen	hem	
(Allanyň	bendelerine)	ýagşylyk	et!	Ýeriň	
ýüzünde	bozgaklyk	döretme.	Takyk,	Alla	
bozgaklary	halamaz»	diýipdiler.	
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78.	Ol:	«Baýlyk	maňa	diňe	özümde	bolan	
ylym	sebäpli,	berildi»	diýdi.	Ol	özünden	
öňki	 nesillerden	 has	 güýçli-kuwwatly	
we	 ýygnan	 mal-mülki	 has	 köp	 bolan	
kişileri	 hem	 Allanyň	 heläk	 edendigini	
bilmeýärmi?	 Günäkärlerden	 günäleri	
soralmaz	 (göni	 jeza	 berler,	 çünki,	 Alla	
olaryň	ähli	etmişlerini	bilýändir).	

79.	 Soň	 (Karun)	 kowumynyň	 öňüne	
bezenip-beslenip	çykypdy.	Pany	dünýäni	
isleýän	kişiler:	«Käşgä,	biziň	Karunyňky	
ýaly	baýlygymyz	bolsady.	Takyk,	ol	uly	
bir	nesibäniň	eýesidir»	diýdiler.	

80.	 Özlerine	 ylym	 berlenler	 bolsa:	
«Haýp	 size!	 Iman	 getirenler	 we	 ýagşy	
işleri	 edenler	 üçin	Allanyň	 sogaby	 has	

haýyrlydyr!	 Oňa	 hem	 diňe	 sabyrlylar	
gowşar»	diýdiler.	

81.	Biz	ony	(Karuny)	we	onuň	mülküni	
ýere	 ýuwutdyrdyk.	 Indi	 oňa	 Alladan	
özge	ýardam	berjek	hiç	bir	topar	ýokdur.	
Onuň	 özi	 hem	 ýardam	 berlenlerden	
bolup	bilmez.	

82.	 Düýn	 hem	 onuň	 ýerinde	 bolmagy	
arzuw	 edenler	 säher	 bilen:	 «Görsene!	
Alla	 bendeleriniň	 içinden	 islänine	 bol	
rysgal	 berer,	 islänine-de	 (rysgalyny)	
daraldar	eken.	Eger	Alla	bize	merhemet	
etmedik	 bolsady,	 bizi-de	 ýer	 ýuwdardy.	
Görsene!	 Kapyrlar	 maksadyna	 ýetmez	
ekenler»	diýşip	ýördüler.	

83.	Biz	 ahyret	 ýurdunyň	ýeriň	 ýüzünde	
ulumsylyk	 etmeýän	 we	 bozgaklyk	
etmeýän	 kişiler	 üçin	 (ýaradyp)	 goýduk.	
Yagşy	derejeler	takwalaryňkydyr.	

84.	Kim	salyh	amallar	bilen	gelse,	onuň	
üçin	ondan	has	gowusy	berler.	Kim	erbet	
amallar	 bilen	 gelse,	 olar	 diňe	 öz	 eden	
amallarynyň	öwezini	(hakyny,	jezasyny)	
alarlar.	
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85.	(Eý,	Muhammet!)	Kurany	saňa	parz	
eden	 (inderen	Alla)	 takyk,	 seni	dolanyp	
barjak	 ýeriňe	 gaýtaryp	 elter.	 Onda	 sen:	
«Meniň	 Perwerdigärim	 dogry	 ýol	 bilen	
geleni	 hem,	 äşgär	 azgynlykda	 bolany	
hem	gaty	gowy	bilýändir»	diýip	aýt.
 
86.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 özüňe	 kitap	
berler	 diýip	 garaşmaýardyň,	 ýöne	 bu	
Perwerdigäriňden	saňa	bir	merhemetdir.	
Şonuň	üçin	hem,	hergiz,	kapyrlara	arka	
çykma!

87.	 Özüňe	 Allanyň	 aýatlary	
inderilenden	 soň,	 olar	 (kapyrlar)	 hergiz	
seni	 bu	 aýatlardan	 döndermesinler.	
Perwerdigäriňe	 dileg-doga	 et	 hem-de	
hergiz	Oňa	şärik	goşýanlardan	bolma!

88.	 Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	 hudaýy	
çagyrma	(ybadat	etme)!	Onuň	Özünden	
başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur.	
Ondan	başga	ähli	zat	heläk	bolar.	Höküm	
bermek	 Onuň	 ygtyýaryndadyr	 hem-de	
siz	Oňa	dolanyp	bararsyňyz.

29-njy	süre:	«Ankebut»	(«Möý»)	

«Ankebut»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	69	aýatdan	ybaratdyr.	Sürede	möminlere	
kapyrlaryň	zulum-sütemlerine	çydam	etmekleri,	
zerur	 bolsa	 göç	 etmekleri,	 ahyret	 we	 Allanyň	
birligi	 ýaly	 meseleler	 barada	 aýdylýar.	 Süräniň	
ady	41-nji	aýatda	agzalýan	«Ankebut»	sözünden	
alnandyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elif,	Läm,	Mim.	

2.	 Ynsanlar	 diňe	 «Biz	 iman	 getirdik»	
diýenleri	 bilen	 synag	 edilmezden	
goýberilerler	öýtdülermi?

3.	 Biz	 olardan	 öňküleri	 hem	 synagdan	
geçiripdik.	 Takyk,	 Alla	 dogrusyny	
aýdanlary-da	 (imanlaryna	 wepaly	
bendeleri-de),	 ýalan	 sözleýänleri-de	

bilýändir.	

4.	 Ýa-da	 erbet	 işler	 edýänler	 Bizden	
gaçyp	gutularys	öýtdülermi?	Olar	nähili	
erbet	netijä	gelýärler.	

5.	 Kim	 Alla	 gowuşmagy	 umyt	 edýän	
bolsa,	 Allanyň	 (belläp	 goýan)	 wagty	
hökman	 geler.	 Ol	 ähli	 zady	 eşidýändir,	
bilýändir.	

6.	 Kim	 (Allanyň	 duşmanlaryna	 garşy)	
söweşse,	(aslynda)	diňe	öz	bähbidi	üçin	
söweşýändir,	 (ýagny	 Alla	 bendesiniň	
söweşmegine	 mätäç	 däldir.	 Her	 kim	
tagalla	etse,	özüne	sogap	bolar).	Takyk,	
Alla	 älemdäki	 ähli	 zatlardan	 Baýdyr	
(olara	mätäç	däldir).	
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7.	 Iman	 getirenleriň	 we	 ýagşy	 işleri	
edýänleriň	günälerini	geçeris	we	olara	öz	
edýän	amallaryndan	hem	has	gowusyny	
sylag	edip	bereris.	

8.	 Biz	 (her	 bir)	 ynsana	 öz	 ene-atasyna	
ýagşylyk	 etmegini	 sargadyk.	 Eger	 olar	
seniň	habaryň	bolmaýan	bir	zady	Maňa	
şärik	goşmagyň	üçin	seni	mejbur	etseler,	
(bu	 meselede)	 olara	 boýun	 bolma!	 Siz	
Maňa	gaýdyp	gelersiňiz!	Şol	wagt	siziň	
edýän	 amallaryňyz	 barada	 size	 habar	
bererin.	

9.	 Iman	 getirenleri	 we	 ýagşy	 işleri	
edýänleri,	 takyk,	 salyhlaryň	 hataryna	
goşarys.	

10.	 Ynsanlaryň	 arasynda	 «Biz	 Alla	
iman	 getirdik»	 diýenler	 we	 Alla	
ugrunda	 özüne	 ezýet	 ýetende	 bolsa,	
ynsanlaryň	 pitnesini	 göýä	 Allanyň	
azaby	 hasaplaýanlar	 hem	 bardyr.	 Saňa	
Perwerdigäriň	 tarapyndan	 kömek	
gelende	 bolsa,	 olar,	 takyk:	 «Biz	 siziň	
ýanyňyzdadyk»	 diýerler.	 Eýsem,	 Alla	
dünýädäki	(ynsanlaryň)	ýüreklerindäkini	
has	gowy	bilmeýänmidir?

11.	 Alla,	 takyk,	 iman	 getirenleri	 hem	
gowy	 bilýändir,	 ikiýüzlüleri	 hem	 has	
gowy	bilýändir.	

12.	 Inkär	 eden	 kapyrlar	 iman	 getiren	
möminlere:	 «Siz	 biziň	 ýolumyza	
eýeriň,	 biz,	 takyk,	 siziň	 hatalaryňyzy-
günäleriňizi	götereris»	diýdiler.	Aslynda,	
olar	bularyň	hatalaryndan	ýekesini	hem	
göterip	 bilmezler.	 Takyk,	 olar	 hakyky	
ýalançydyrlar.	

13.	Takyk,	olara	hem	öz	ýükleri	(günäleri)	
hem-de	bu	ýükleriniň	üstüne	başga	ýükler	
(günäler)	ýüklener	we	kyýamat	gününde	
toslan	töhmetleri	zerarly,	hökman	hasaba	
çekilerler.	

14.	 Biz	 Nuhy	 hem	 öz	 kowumyna	
(pygamber	 edip)	 iberipdik.	 Ol	
kowumynyň	arasynda	elli	ýyly	kem	müň	
ýyllap	galdy.	Soň	olar	zalym	bolansoňlar,	
olary	tupan	gurşap	aldy.	
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15.	Şeýdip,	Biz	ony	we	gämä	münenleri	
halas	 etdik	 we	 bu	 wakany	 älem-jahana	
ybrat	etdik.	

16.	Ybraýym	hem	öz	kowumyna:	«Alla	
gulluk	 ediň	 we	 Ondan	 gorkuň!	 Eger	
bilseňiz,	bu	siziň	üçin	has	haýyrlydyr.	

17.	Siz	diňe	Alladan	özge	butlara	gulluk	
edýärsiňiz	we	(olara	hudaý	diýip)	töhmet	
atýarsyňyz.	Bilseňiz,	siziň	Alladan	özge	
gulluk	edýänleriňiz	size	rysgal	bermäge	
güýçleri	 ýokdur.	 Onda	 siz	 rysgaly	
Allanyň	 ýanyndan	 gözläň,	 Oňa	 gulluk	
ediň	hem-de	Oňa	şükür	ediň!	Ahyry	siz	
Oňa	gaýdyp	gelersiňiz.	

18.	Eger	siz	(meni)	ýalan	hasaplasaňyz,	
(şuny	 berk	 belläň)!	 Sizden	 öňki	
ymmatlar	hem	(öz	pygamberlerini)	ýalan	
hasaplapdylar.	 Pygambere	 bolsa	 diňe,	
(Allanyň	buýrugyny	halka)	äşgär-aýdyň	
halda	 ýetirmekden	 başga	 iş	 düşmez»	
diýdi.	

19.	 Olar	 Allanyň	 nädip	 barlygy	
ýokdan	 ýaradandygyny,	 soň	 hem	 ony	
yzyna	 gaýtarýandygyny	 (ölenden	 soň	
direldilýändigini)	 görmeýärlermi?	
Takyk,	bu	Alla	üçin	(örän)	aňsatdyr.	

20.	(Eý,	Muhammet!)	sen	olara:	«Ýeriň	
ýüzüne	 aýlanyň,	 ýaradylyşyň	 nähili	
başlanandygyny	 görüň!	 Soň	Alla	 indiki	
ýaşaýşy	 hem	 (şeýdip)	 döreder.	 Takyk,	

Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

21.	Ol	islänine	azap	berer,	islänine	bolsa	
merhemet	 eder	 we	 siz	 Oňa	 gaýdyp	
bararsyňyz.	

22.	 Siz	 ne-hä	 ýeriň	 ýüzünde,	 ne-de	
asmanda	Allany	 ejiz	 goýmagy	 başaryp	
bilmersiňiz!	Siziň	üçin	Alladan	özge	hiç	
bir	hossar-da	ýokdur,	kömekçi-de»	diýip	
aýt.	

23.	 Allanyň	 aýatlaryny	 we	 Oňa	
gowuşmagy	 inkär	 edenler	 bolsa	 Meniň	
merhemetimden	 umytlaryny	 üzen	
kişilerdir	 we	 olar	 üçin	 agyr	 azaplar	
bardyr.	
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24.	(Ybraýymyň	eden	işine)	kowumynyň	
beren	jogaby	olaryň:	«Ony	öldüriň	ýa-da	
ýakyň!»	 diýmekleri	 boldy.	 Şeýdip,	Alla	
ony	 otdan	 halas	 etdi.	 Elbetde,	 munda	
iman	getiren	kowum	üçin	ybrat	bardyr.	

25.	 Ol	 (Ybraýym):	 «Siz	 Alladan	 özge	
butlary	 (hudaý)	 edindiňiz,	 bu	 dünýäde	
olara	 ybadat	 etmegi	 gowy	 görýarsiňiz.	
Kyýamat	gününde	bolsa	siz	biri-biriňizi	
inkär	 edersiňiz	 we	 biri-biriňize	 nälet	
edersiňiz.	 Siziň	mesgeniňiz	 dowzahdyr.	
Siziň	üçin	hiç	bir	kömekçi	hem	ýokdur»	
diýdi.	

26.	 Lut	 (pygamber)	 oňa	 iman	 getirip:	
«Men	 Perwerdigärime	 tarap	 göçýärin.	

Takyk,	 Ol	 Gudraty	 güýçlüdir,	 hikmet	
eýesidir»	diýdi.	

27.	Biz	oňa	(Ybraýyma)	Yshaky	hem-de	
Ýakuby	bagyş	etdik	we	onuň	neberesine	
pygamberlik	 hem-de	 kitap	 berdik.	 Biz	
oňa	 dünýädäki	 sylagyny	 berdik.	Takyk,	
ol	kyýamatda	hem	salyhlardan	bolar	

28.	 Lut	 hem	 öz	 kowumyna:	 «Siz	
älemleriň	 içinde	 sizden	 öň	 hiç	 kimiň	
etmedik	bihaýalygyny	edýärsiňiz.	

29.	Siz	«Allanyň	bu	duýduryşyndan	soň	
hem»	 heniz-de	 erkeklere	 hyjuw	 bilen	
seredip,	 (talaňçylyk	 edip)	 ýol	 kesip,	
üýşmeleňlerde	bihaýalyk	etmegi	dowam	
etdirmekçi	 bolýarsyňyzmy?»	 diýdi.	
Onuň	kowumy	hem:	«Eger	sen	dogruçyl		
bolsaň,	 bize	 Allanyň	 (şol)	 azabyny	
getirsene,	göreli»	diýdiler.	

30.	 Ol:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Bozgak	
kowuma	garşy	maňa	kömek	et!»	diýdi.	
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31.	 Biziň	 ilçilerimiz	 (perişdeler)	
Ybraýyma	 (dünýä	 injek	 ogly	 barada)	
hoş	habar	getirenlerinde:	«Biz	şu	obanyň	
halkyny	heläk	etjek.	Takyk,	onuň	halky	
zalym	boldy»	diýdiler.	

32.	(Ybraýym):	«Ol	ýerde	Lut	hem	bar»	
diýdi.	 Olar	 bolsa:	 «Biz	 ol	 ýerde	 kimiň	
bardygyny	 gowy	 bilýäris.	 Elbetde,	
biz	 ony	 (Luty)	 we	 onuň	 maşgalasyny	
halas	 ederis.	 Ýone	 onuň	 aýalyny	 halas	
etmeris,	 ol	 (heläk	 boljaklar	 bilen)	 yzda	
galanlardan	boldy»	diýdiler.	

33.	Ilçilerimiz	Lutuň	ýanyna	gelenlerinde,	
bular	 sebäpli,	 onuň	 ýagdaýy	 erbetleşdi	
we	gynandy.	Olar:	«Gorkma,	gynanma!	
Biz	 seni	 we	 maşgalaňy	 halas	 ederis.	
Ýöne	 aýalyňy	 halas	 etmeris,	 ol	 (heläk	
boljaklar	bilen)	yzda	galanlardan	boldy»	
diýdiler.	

34.	 Biz	 bozgaklyk	 (ýaradylyşyň	 asyl	
maksadyna	 ters	 hereket)	 edendikleri	
üçin	 bu	 obanyň	 ilatyna	 asmandan	 azap	
inderdik.	

35.	Şeýdip,	Biz	akylyny	ulanýan	kowum	
üçin	bu	obada	anyk	alamatlar	goýduk.	

36.	 Medýen	 halkyna	 hem	 (pygamber	
edip)	 öz	 doganlary	 Şugaýby	 iberdik.	
Şonda	 ol:	 «Eý,	 kowumym!	Alla	 ybadat	

ediň	 we	 ahyret	 gününden	 umydygär	
boluň	 hem-de	 ýer	 ýüzünde	 bozgaklyk	
edip,	düzgüni	bozmaň»	diýipdi.	

37.	 Olar	 ony	 (Şugaýby)	 ýalan	
hasapladylar.	 Şol	 sebäpli,	 hem	 olary	
aýylganç	ýertitreme	gaplap	aldy.	Şeýdip,	
olar	 öz	 öýleriniň	 içinde	 bükülip	 (dyza	
çöküp)	galdylar.	

38.	 Ady	 we	 semudy	 hem	 ýok	 etdik.	
Bu	 size	 olaryň	 galyndylaryndan	
(harabalaryndan)	 bellidir.	 Şeýtan	 olara	
(edýän)	 amallaryny	 gözel	 görkezip,	
olary	 dogry	 ýoldan	 azdyrdy.	 Aslynda,	
olar	düşünjeli	kişilerdi.	
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39.	 Karuny,	 Fyrgawny	 we	 Hamany	
hem	 ýok	 etdik.	 Musa	 olara	 (Allanyň	
barlygynyň	 subutnamasy	 bolan)	 anyk	
alamatlar	 getirdi.	 Olar	 ýer	 ýüzünde	
ulumsy	 boldular.	 Ýöne	 (azabymyzdan)	
gaçyp	gutulyp	bilmediler.	

40.	Biz	 (olaryň)	 her	 haýsyny	öz	 günäsi	
bilen	 gurşap	 aldyk.	 Olaryň	 arasynda	
Biziň	 üstlerine	 daşlary	 sowranlarymyz	
we	 güýçli	 tupan	 iberenlerimiz	 hem	
bar,	 aýylganç	 gykylyk	 gaplap	 alanlary	
hem	 bar.	 Ýene-de	 Biziň	 ýeriň	 düýbüne	
sokanlarymyz	 hem	 bar,	 (suwda)	 gark	
edenlerimiz-de	 bar.	 Alla	 olara	 zulum	
etmändi,	 ýöne	 olar	 öz	 janlaryna	 özleri	
zulum	edipdiler.	

41.	 Özlerine	 Alladan	 özgäni	 dost	
(hossar)	edinenleriň	mysaly,	göýä	özüne	
(kerepden)	öý	edinen	möýüň	ýagdaýyna	
meňzär.	 Takyk,	 öýleriň	 iň	 gowşagy	
möýüň	 öýüdir.	 Käşgä,	 olar	 muňa	 göz	
ýetirip,	düşünip	bilsediler.	

42.	 Takyk,	 Alla	 olaryň	 Özünden	 özge	
dileg	 edýän	 zatlaryny	 (gowy)	bilýändir.	
Ol	Gudraty	güýçlüdir‚	hikmet	eýesidir.	

43.	 Biz	 bu	 mysallary	 ynsanlara	 «ybrat	
diýip»	 getirýäris.	 Emma	 olara	 diňe	
alymlar	akyl	ýetirerler.	

44.	Alla	asmanlary	we	ýeri	hak	(belli	bir	
düzgün-tertibe	 görä)	 ýaratdy.	 Elbetde,	
munda	iman	getirenler	üçin	ybrat	bardyr.	

45.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 özüňe	
inderilen	 kitaby	 oka	we	 namazy	 berjaý	
et!	Takyk,	namaz	bozgaklykdan	hem-de	
erbet	 işlerden	 saklaýandyr.	Allanyň	 ady	
bolsa	beýikdir!	Alla	siziň	edýän	işleriňizi	
(ýagşy)	bilýändir.	
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46.	 (Eý,	 möminler!)	 Siz	 özlerine	
mukaddes	 kitap	 berlenleriň	 arasyndan	
zalymlardan	 galanlary	 bilen	 diňe	 gözel	
usulda	çekeleşiň,	pikir	alşyň!	Şeýle	hem	
olara:	«Biz	özümize	inderilen	(Kurana),	
size	 inderilen	 (Töwrata	 we	 Injile)	 hem	
iman	 getirdik.	 Biziň	 Hudaýymyz	 bilen	
siziň	Hudaýyňyz	birdir	we	biz	diňe	Şoňa	
boýun	egýändiris»	diýip	aýdyň.	

47.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 şonuň	 ýaly	
(öňkülere	 inderişimiz	 ýaly)	 saňa-da	
kitap	 (Kuran)	 inderdik.	 Biziň	 özlerine	
kitap	 (Töwrat	 we	 Injil)	 berenlerimiz	
(we	 iberilen	 kitaba	 yhlas	 bilen	 boýun	
bolanlar)	 oňa	 (Kurana)	 hem	 iman	
getirerler.	 Olaryň	 (mekgelileriň)	 içinde	
hem	oňa	 iman	getirýänler	bardyr.	Biziň	
aýatlarymyzy	kapyrlardan	başgasy	inkär	
etmez.	

48.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	Kurandan	öň	
hiç	 bir	 kitap	 okap	 ýa-da	 ony	 eliň	 bilen	
ýazyp	 görmändiň.	 Eger	 şeýle	 bolan	
bolsady,	 onda	 batyl	 ýoluň	 tarapdarlary	
hökman	şek-şübhä	düşerdiler.	

49.	 Takyk,	 ol	 (Kuran)	 özlerine	 ylym	
berlenleriň	 ýüreklerindäki	 anyk	 aýat-
alamatlardyr.	 Biziň	 aýatlarymyzy	
zalymlardan	başgasy	inkär	edip	bilmez.	

50.	 Olar	 (kapyrlar):	 «Käşgä,	 oňa	
(Muhammede)	Perwerdigäri	 tarapyndan	

aýat-alamatlar	 inderilsedi»	diýdiler.	Sen	
(olara):	 «Aýat-alamatlar	 diňe	 Allanyň	
ýanyndadyr.	 Men	 bolsa,	 diňe	 äşgär	
duýduryjydyryn»	diýip	aýt.	

51.	 Eýsem,	 olara	 Biziň	 saňa	 okalyp	
duran	 şu	 kitaby	 indermegimiziň	 özi	
ýeterlik	dälmi?	Takyk,	munda	(Kuranda)	
iman	getirýän	kowum	üçin	merhemet	we	
ýatlama	bardyr.	

52.	 Sen	 olara:	 «Alla	 meniň	 bilen	
siziň	 araňyzda	 ýeterlik	 şaýatdyr.	 Ol	
asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 ähli	 zady	
bilýändir.	 Batyla	 boýun	 bolup,	 Allany	
inkär	edenler	bolsa	zyýan	görjekleriň	hut	
özleridir»	diýip	aýt.	
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53.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olar	 (mekgeli	
kapyrlar)	 senden	 azabyň	 tiz	 gelmegini	
soraýarlar.	 Eger	 (azap	 inmek	 üçin)	
bellenilen	 möhlet	 bolmasady,	 elbetde,	
olara	azap	dessine	gelerdi.	Takyk,	bu	azap	
olara	 oslamadyk	 wagtlary	 duýdansyz	
geler.	

54.	 Olar	 senden	 azabyň	 tizden-tiz	
gelmegini	 soraýarlar.	 Takyk,	 dowzah	
(ody)	kapyrlary	gurşap	alar.	

55.	 Ol	 (kyýamat)	 gün	 azap	 olary	
üstlerinden	 we	 aýaklarynyň	 aşagyndan	
gurşap	alar	we	Ol:	«Eden	etmişleriňiziň	
ajy	netijesini	dadyň»	diýer.	

56.	 Eý,	 iman	 getiren	 gullarym!	 Takyk,	
Meniň	ýerim	giňdir.	Onda	siz	diňe	Maňa	
ybadat	ediň!

57.	Her	bir	janly	barlyk	(hökman)	ölüm	
(şerbetini)	 dadar.	 Soň	 siz	 Bize	 gaýdyp	
getirilersiňiz.	

58.	Biz	iman	getirenlere	we	ýagşy	işleri	
edenlere	 jennetde	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	 otaglar	 gurarys.	 Olar	 şol	 ýerde	
baky	 galarlar.	 Ýagşy	 işleri	 edenleriň	
sylagy	nähili	ajaýypdyr!

59.	 Olar	 (özlerine	 edilen	 jebirdir	
sütemlere)	 sabyr	 etdiler	 we	 özleriniň	
Perwerdigärine	bil	bagladylar.	

60.	 Öz	 iýmit-rysgalyny	 göterip	 (ertir	
iýjegini	 tapyp)	 bilmeýän	 ençeme	
jandarlar	bardyr.	Olara-da,	size-de	rysgal	
berýän	Alladyr.	Ol	(ähli	zady)	eşidýändir,	
bilýändir.	

61.	Eger	sen	olara:	«Asmanlary	we	ýeri	
ýaradan,	 Güni	 we	 Aýy	 (öz	 kanunyna)	
boýun	eden	kimdir?»	diýip	sorasaň,	olar	
takyk:	«Alladyr»	diýerler.	Onda	olar	nirä	
öwrülýärler?

62.	Alla	 öz	 gullarynyň	 içinden	 islänine	
rysgaly	 bol	 edip	 berer	 we	 islänine-de	
(rysgaly)	daraldar.	Takyk,	Alla	ähli	zady	
bilýändir.	

63.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 sen	 olara:	
«Asmandan	 suw	 inderip,	 bu	 suw	 bilen	
(ölen)	 ýeri	 öleninden	 soň	 direlden	
kim?»	 diýip	 sorasaň,	 olar	 takyk:	
«Alla»	 diýerler.	 Sen:	 «Alla	 hamdy-
sena	 bolsun!»	 diý.	 Ýok,	 olaryň	 köpüsi	
akylyny	ulanmaýarlar.	
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64.	Bu	dünýä	ýaşaýşy	diňe	güýmenjeden	
we	 oýundan	 ybaratdyr.	 Ahyret	 ýurdy	
bolsa	 hakyky	 ýaşaýyşdyr.	 Käşgä,	 bu	
hakykaty	bilsediler.	

65.	 Olar	 gämä	 münenlerinde	 (gark	
bolmakdan	 gorksalar),	 Alla	 çyn	 yhlas	
bilen	dileg	ederler,	ýalbararlar.	Alla	olary	
halas	 edip,	 gury	 ýere	 (kenara)	 çykaran	
badyna	 bolsa,	 olar	 eýýäm	 Alla	 şärik	
goşýarlar.	

66.	 Beren	 zatlarymyza	 bigadyrlyk	
edibersinler	 we	 olardan	
peýdalanybersinler	 bakaly?!	 (Onuň	
jezasynyň	 agyrdygyny)	 tiz	 wagtda		
bilerler.	

67.	 Olar	 öz	 töwereklerindäki	 adamlar	
talaňa	duçar	bolup	durka,	Biziň	hormatly	
ýeri	 (Käbäni)	 asuda	 edendigimizi	
görmedilermi?	 Olar	 batyla	 ynanyp,	
Allanyň	 nygmatyna	 bigadyrlyk	
edýärlermi?

68.	Allanyň	adyna	ýalan	ýöňkänden	ýa-
da	 gelen	 wagty	 Haky	 (Kurany)	 inkär	
edenden	has	zalym	kim	bolup	biler?	Heý-
de,	dowzahda	kapyrlara	ýer	bolmazmy?

69.	Biziň	ýolumyzda	(dürli	kynçylyklara	
garamazdan)	 söweşenleri,	 takyk,	 Öz	
ýollarymyza	 gönükdireris.	 Takyk,	 Alla	
ýagşylar	bilen	biledir!

30-njy	süre:	Rum
 
«Rum»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 60	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Eýrandaky	 sasanlylar	
bilen	 bolan	 söweşde	 ýeňlen	 Rum	 (Wizantiýa)	
goşunynyň	 olary	 ýakyn	 wagtda	 ýeňjekdikleri	
barada	 habar	 berilýändigi	 üçin	 bu	 süre	 «Rum»	
diýlip	atlandyrylypdyr.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	
(Rehim-şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	2,	3,	4,	5.	Elif,	Läm,	Mim.	Rumlular	
(araplara)	 ýakyn	 bir	 ýerde	 (parslardan)	

ýeňildiler.	Olar	özleriniň	bu	ýeňlişinden	
birnäçe	ýyl	soň	(parslary)	ýeňerler.	Öňde-
soňda	 höküm-netije	 Allanyňkydyr	 (Ol	
näme	islese	şol	bolar).	Şol	gün	möminler	
Allanyň	 kömegi	 bilen	 şatlanarlar.	 Alla	
Öz	 islänine	 kömek	 berer.	 Ol	 Gudraty	
güýçlüdir,	Rehim-şepagatlydyr.	

Düşündiriş:	 Ähli-kitap	 bolan	 rumlular	
(wizantiýalylar)	 otparaz	 bolan	 parslardan	
ýeňlipdi.	 Mekgäniň	 kapyrlary	 muňa	 örän	
begendiler	 we	 musulmanlara:	 «Eger	Alla	 siziň	
aýdyşyňyz	 ýaly,	 ýeke-täk	 ýeňiji	 bolsady,	 ähli-
kitapdan	 bolan	 rumlular	 ýeňerdiler»	 diýip	
gyjalat	berdiler.	Şol	sebäpli,	Kuran	bir	mugjyza	
hökmünde	 geljekde	 boljak	 söweşde	 rumlularyň	
ýeňiş	 gazanjakdyklaryny	 habar	 berdi.	 Takyk,	
Kurany	Kerimiň	habar	berşi	ýaly,	624-nji	ýylda	
rumlular	parslary	ýeňdiler.	
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6.	 (Bu)	 Allanyň	 (beren)	 wadasydyr.	
Alla	wadasyny	bozýan	däldir.	Ýöne	köp	
ynsanlar	muny	bilmez.	

7.	Olar	dünýadäki	ýaşaýşyň	diňe	(daşky)	
görnüşini	 bilýärler	 we	 olar	 ahyretden	
bihabardyrlar.	

8.	 Olar	 özlerinden	 bilip,	 Allanyň	
asmanlary,	 ýeri	 we	 olaryň	 ikisiniň	
arasyndaky	zatlary	(boş	ýere	däl-de),	hak	
(we	 hikmet)	 bilen	 belli	 wagtyň	 içinde	
ýaradandygy	barada	pikir	etmeýärlermi?	
Takyk,	 adamlaryň	 köpüsi	 özleriniň	
Perwerdigärine	 gowuşjakdyklaryny	
inkär	edýärler.	

9.	 Olar	 ýer	 ýüzüne	 syýahat	 edip,	
özlerinden	öňki	(milletleriň,	ymmatlaryň)	
ahyrky	 netijeleriniň	 nähili	 bolandygyny	
görmedilermi?	 (Ýogsa)	 öňki	 ymmatlar	
olardan	has	güýçlüdiler,	ýeri	agdar-düňder	
etdiler	 (ýerden	 doly	 peýdalandylar)	 we	
bularyň	guran	binalaryndan	hem	has	köp	
bina	 gurupdylar.	 Olaryň	 pygamberleri	
hem	 ençeme	 äşgär	 deliller	 getiripdiler.	
Elbetde,	Alla	olara	zulum	etmedi,	emma	
olaryň	özleri	özlerine	zulum	etdiler.	

10.	Allanyň	 aýatlaryny	 ýalan	 hasaplap,	
olary	ýaňsylamak	ýaly	erbet	ýaman	işleri	
edenleriň	soňy	gaty	erbet	boldy.	

11.	Alla	barlyklary	ýaratdy,	soň	bolsa	ony	
(ölenden	soň	täzeden)	ýaradar.	Ahyrynda	
siz	Oňa	dolanyp	bararsyňyz.	

12.	 Kyýamat	 gopjak	 güni	 günäkärler	
umytsyz	galarlar.	

13.	 Olaryň	 (Alla	 goşan)	 şärikleriniň	
arasyndan	 özleri	 üçin	 şepagatçy	
(hemaýatkär)	 çykmaz.	 Olar	 öz	 goşan	
şäriklerini	hem	özleri	inkär	ederler.	

14.	Kyýamat	 güni	 olar	 (iman	getirenler	
bilen	 inkär	 edenler)	 biri-birlerinden	
aýrylarlar.	

15.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenler	
jennetiň	 bag-bakjalarynda	 şatlykda	
(göwnühoşlukda)	bolarlar.	
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16.	Emma	inkär	edip,	biziň	aýatlarymyzy	
we	ahyreti	ýalan	hasaplanlar	bolsa	azaba	
duçar	bolarlar.	

17.	 Şonuň	 üçin	 siz	 agşama	 ýeten	
wagtyňyzda	we	säher	bilen	turanyňyzda	
Allany	tesbih	ediň!

18.	 Asmanlarda	 we	 ýerde,	 gündiziň	
başynda	 (öýle)	 we	 gündiziň	 ahyrky	
(ikindi)	 wagtlarynda	 hem	 ähli	 hamdy-
senalar	Alla	degişlidir.

19.	 Ol	 ölüden	 dirini	 we	 diriden	 ölüni	
çykarýandyr.	 Ýere,	 topraga	 hem	
öleninden	 soň	 Ol	 jan	 berýändir.	 Ine,	
şunuň	 ýaly	 siz	 hem	 (kyýamat	 gününde	
guburlaryňyzdan)	çykarylarsyňyz.	

20.	Onuň	(barlygynyň)	delillerinden	biri	
sizi	 toprakdan	 ýaratmagydyr.	 Soň	 siz	
ynsanlar	(dumly-duşa)	ýaýradyňyz.	

21.	 Siziň	 ysnyşmagyňyz	 üçin	 öz	
(jynsyňyzdan)	 jübüt	 taý	 ýaradyp,	
araňyzda	 söýgi	 we	 mähir-muhabbet	
döretmegi	 hem	 Onyň	 (barlygynyň)	
delillerindendir.	 Elbetde,	 bu	 zatlarda	
pikir	edýänler	üçin	ybrat	bardyr.	

22.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 ýaradylyşy,	
dilleriňiziň	 we	 reňkleriňiziň	 biri-
biriňiziňkiden	 tapawutly	 bolmagy	 hem	
Onuň	 (barlygynyň)	 delillerindendir.	
Elbetde,	bu	zatlarda	bilip,	göz	ýetrimek	
isleýänler	üçin	ybrat	bardyr.	

23.	 Siziň	 gije	 we	 gündiz	 uklamagyňyz	
(dynç	 almagyňyz)	 we	 Onuň	 pazly-
kereminden	 islemegiňiz	 (gazanç	
etmegiňiz)	 Onuň	 (barlygynyň)	
delillerindendir.	 Elbetde,	 bu	 zatlarda	
eşidýän	 (diňleýän)	 kowum	 üçin	 ybrat	
bardyr.	

24.	 Size	 gorky	 we	 umyt	 bermek	 üçin	
ýyldyrymy	 görkezmegi,	 asmandan	 suw	
indermegi,	 şol	 suw	 bilen,	 ölüminden	
soň	 (guraklykdan	 guran)	 topragy	
(täzeden)	direltmegi	Onuň	(barlygynyň)	
delillerindendir.	 Elbetde,	 bu	 zatlarda	
akylyny	 ulanýanlar	 üçin	 alamatlar	
bardyr.	
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25.	 Asmanyň	 we	 ýeriň	 Allanyň	 emri	
bilen	 durmagy	 hem	Onuň	 (barlygynyň)	
delillerindendir.	 Soň	Ol	 sizi	 çagyranda,	
siz	(guburlaryňyzdan)	çykyp	gelersiňiz.	

26.	 Asmanlardakylar	 we	 ýerdäkiler	
Allanyňkydyr	 we	 olaryň	 hemmesi	 Oňa	
boýun	egýändirler.	

27.	 Ähli	 zady	 ilkibaşda	 ýaradyp,	 soň	
bolsa	 (ölenlerinden	 soň)	olary	gaýtadan	
ýaradan	Oldur	we	bu	iş	Onuň	üçin	örän	
aňsatdyr.	Asmanlarda	we	ýerde	iň	beýik	
sypatlar	 Oňa	 degişlidir.	 Ol	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

28.	 Alla	 size	 siziň	 özüňizden	 mysal	

getirýär.	 Heý,	 gol	 astyňyzdaky	 gullara	
hojaýynlyk	 etmekde	 size	 beren	
rysgallarymyzda,	biri-biriňizden	çekinjek	
derejede	 siziň	bilen	deň	 (hukuklara	 eýe	
boljak)	şärikleriňiz	barmy?	Ine,	akylyny	
ulanyp,	 pikirlenjekler	 üçin	 Biz,	 şeýdip,	
aýatlarymyzy	düşündirýäris.	

29.	Ýöne	zulum	edýänler	nadanlyk	bilen	
özleriniň	 haý-höweslerine	 eýerdiler.	
Allanyň	 azaşdyran	 kişisini	 kim	 dogry	
ýola	salyp	biler.	Olaryň	hiç	hili	kömekçisi	
hem	ýokdur.	

30.	(Eý,	Muhammet!)	Allanyň	ynsanlary	
ýaradan	 tebigaty	 (ýekehudaýlylyk	
ynanjy)	 bilen	 ýüzüňi	 hanyf	 (hak	
dinli)	 bolup	 diňe	 Oňa	 öwür!	 Allanyň	
ýaradyşynda	 hiç	 hili	 üýtgeşme	 ýokdur!	
Ine,	 bu	 dogry	 dindir.	 Ýöne	 adamlaryň	
köpüsi	muny	bilmezler.	

31.	 Hemmäňiz	 Oňa	 ýüzleniň,	 Ondan	
gorkuň,	 namazy	 berjaý	 ediň	 we	 (Alla)	
şärik	goşanlardan	bolmaň!

32.	(Olar)	dinlerini	bölýärler	we	toparlara	
bölünýärler!	 (Beýle	 bolan)	 toparlar	
(diňe)	 özlerinde	 bolan	 zat	 (öz	 ynanýan	
zatlary)	bilen	öwnerler.	
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33.	Ynsanlar	bir	bela	duçar	bolsalar,	Oňa	
ýüzlenip	 ýalbar-ýakar	 (dileg)	 edýärler.	
Alla	Öz	pazly-kereminden	olara	 rahmet	
dadyrsa	 olaryň	 içinden	 bir	 topary	
özleriniň	Perwerdigärine	şärik	goşýarlar.	

34.	 Goý,	 olar	 özlerine	 beren	
nygmatlarymyzy	 inkär	 etsinler.	 Goý,	
keýpi-sapa	 sürsünler.	 Olar	 (munuň	
netijesini)	tiz	wagtda	bilerler.	

35.	 Ýa-da	 olar	 (Alla)	 şärik	 goşar	 ýaly,	
Biz	näme	olara	bir	anyk	delil	iberdikmi?

36.	 Adamlara	 bir	 rahmet	 (ýagşylyk)	
bersek	 olar	 şoňa	 şat	 bolarlar.	 (Emma)	
öz	 elleri	 bilen	 eden	 işleri	 sebäpli,	 bir	
kynçylyga	 duçar	 bolsalar	 welin,	 onda	
olar	dessine	umytlaryny	ýitirýärler.	

37.	 Olar	 Allanyň	 islänine	 rysgaly	 bol	
edip	 berýändigini,	 islänine	 hem	 az	
berýändigini	görmedilermi?	Munda	iman	
getiren	bir	kowum	üçin	ybrat	bardyr.	

38.	Şonuň	üçin	sen	dogan-garyndaşlaryň	
bilen	 (ýagşy	 gatnaşyk	 et),	 garyp-
gasarlara	(zekat-sadaka	ber)	we	daş	ýola	
sapara	 çykanlara	 hem	 (kömek-goldaw)	
ber!	Şeýle	etmek	Allanyň	razyçylygyny	
isleýän	 kişi	 üçin	 örän	 haýyrlydyr	 we	
hut	 şolar	 (kyýamat	 gününde)	 üstünlik	
gazananlardyr.	

39.	Adamlaryň	mal-mülklerini	artdyrmak	
maksady	(süýthorluk	niýeti	bilen)	beren	
zadyňyz	 Allanyň	 ýanynda	 köpelmez.	
Emma	 Allanyň	 razyçylygyny	 almak	
üçin	 beren	 zekatyňyz	 bolsa,	 ine,	 şol	

zekat	 beren	 kişiler	 (mal-mülklerini	 we	
sogaplaryny)	esseläp	artdyran	kişilerdir.	

40.	Alla	 sizi	 ýaratdy,	 soň	 rysgal-döwlet	
berdi,	soň	siziň	janyňyzy	alyp	(kyýamat	
gününde)	 täzeden	 direlder.	 Heý,	 siziň	
Alla	 goşýan	 şärikleriňizden	 bulary	
edip	 biljegi	 barmy?	Alla	 olaryň	 goşýan	
şäriklerinden	 örän	 päkdir	 we	 örän	
beýikdir.	

41.	 Adamlaryň	 öz	 elleri	 bilen	 eden	
erbetlikleri	 sebäpli,	 gury	 ýerde	 we	
deňizde	 pitne-pisat	 ýüze	 çykdy.	 Olaryň	
(öz	etmişlerinden)	dänmekleri	üçin	Alla	
olaryň	 eden	 etmişleriniň	 käbirini	 (bu	
dünýäde)	özlerine	dadyrar.	
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42.	 Aýt	 (eý,	 Muhammet!):	 «Siz	 ýer	
ýüzüne	 aýlanyň	 we	 öňki	 milletleriň	
ahyrky	 netijeleriniň	 nähili	 bolandygyny	
görüň!	 Olaryň	 köpüsi	Alla	 şärik	 goşan	
kişilerdi».	

43.	 Yza	 gaýdyş	 bolmaýan	 (kyýamat)	
güni	gelmezden	öň	ýüzüňi	hakyky	dine	
öwür!	Şol	gün	(adamlar)	birnäçe	 topara	
bölünerler.	

44.	 Kim	 inkär	 etse,	 onuň	 inkär	 etmegi	
özüniň	zyýanyna	bolar.	Emma	ýagşylyk	
edýän	kişiler	bolsa	özleri	üçin	(jennetde)	
ýer	taýýarlaýandyrlar.	

45.	Çünki	Alla	iman	getirýän	we	gowy-
sogap	 işleri	 edýän	 kişilere	 Öz	 pazly-

kereminden	sylag	berer.	Takyk,	Ol	inkär	
edenleri	halamaz.	

46.	 Allanyň	 rahmetinden	 datmagyňyz,	
(Onuň)	 emri	 bilen	 gämileriň	 (suwda)	
ýüzmegi,	 (Onuň)	 pazly-kereminden	 öz	
nesibäňizi	almagyňyz	üçin	(ýaşaýşyň	we	
bereketiň)	buşlukçysy	hökmünde	ýelleri	
ibermegi	 hem	Allanyň	 (barlygynyň	 we	
gudratynyň)	bir	delilidir.	

47.	 Takyk,	 Biz	 senden	 öň	 hem	 her	
kowuma	 ilçiler	 iberdik.	 Olar	 halkyna	
äşgär	 deliller	 getirdiler.	 (Emma	 olary	
diňlemän)	 günä	 iş	 edenleriň	 hem	
jezalaryny	 berdik.	 Möminlere	 ýardam	
bermek	hem	Bize	borç	bolupdy.	

48.	Alla	ýelleri	 iberýär.	Ol	ýeller	bolsa,	
bulutlary	 getirýändir.	 Alla	 olary	 isleýşi	
ýaly	 asmanda	 ýaýradýar,	 ýazýar,	 olary	
bölek-bölek	 edýär.	 Soň	 hem	 olaryň	
arasyndan	 ýagşyň	 çykýandygyny	
görersiň.	Alla	gullaryndan	islän	kişisine	
ýagşy	nesip	etse	(ýagdyrsa),	ol	bendeler	
örän	şat	bolarlar.	

49.	 Aslynda,	 olar	 ýagyş	
ýagdyrylmagyndan	 öň	 umytlaryny	
ýitiripdiler.	

50.	 Allanyň	 rahmetiniň	 täsirine	 bir	
seret!	 Ol	 nähili	 edip	 öleninden	 soň	
ýeri	 direldýär.	 Elbetde,	 Allanyň	 ölüleri	
direltjekdiginde	 hem	 şek-şübhe	 ýokdur.	
Takyk,	Onuň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	
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51.	 Biz	 eger	 ýel	 ibersek	 we	 olar	
ekinleriniň	 saralandygyny	 görseler,	 soň	
olar	 dessine	 (Allanyň	 nygmatlaryny)	
inkär	etmäge	başlarlar.	

52.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Elbetde,	 sen	
ölülere	 sözüňi	 eşitdirip	 bilmersiň	 we	
yzlaryna	öwrülip	gidip	barýan	kerlere-de	
bu	çakylygy	eşitdirip	bilmersiň!

53.	 Elbetde,	 sen	 (kalby)	 körleri	 hem	
azgynçylyklaryndan	 gaýtaryp,	 dogry	
ýola	 salyp	 bilmersiň.	 Sen	 diňe	 Biziň	
aýatlarymyza	 iman	 getirip,	 musulman	
bolan	bendelere	eşitdirersiň.	

54.	Alla,	sizi	ejiz,	güýçsüz	edip	ýaratdy.	
Bu	 ejizlikden	 soň	 bolsa	 güýç-kuwwat	
berdi,	bu	güýçden	soň	ýene-de	ejizlik	we	
garrylyk	berdi.	Ol	islän	zadyny	ýaradar.	
Takyk,	 Ol	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 (ähli	
zada)	güýji	ýetýändir.	

55.	 Kyýamat	 güni	 bolanda	 günäkärler:	
«Biz	 dünýäde	 gaty	 az	 ýaşadyk»	 diýip	
kasam	 ederler.	 Ine,	 olar	 (dünýäde	 hem	
haky)	şonuň	ýaly	ýalan	hasaplardylar.	

56.	 Özlerine	 iman	 nesip	 eden	 we	
ylym	 berlen	 kişiler	 bolsa:	 «Allanyň	
ýazgydyndaky	ýaly	siz	täzeden	direldiliş	
gününe	 çenli	 ýaşadyňyz.	 Ine,	 bu	 gün	
bolsa	 täzeden	 direldiliş	 günüdir.	 Emma	
siz	ony	bilmeýärdiňiz»	diýerler.	

57.	Ine,	şol	gün	zulum	edenleriň	tapýan	
bahanalary	olara	peýda	etmez	we	olardan	
Allany	 razy	 etjek	 amallar	 hem	 talap	

edilmez.	

58.	 Takyk,	 biz	 bu	 Kuranda	 adamlar	
üçin	 dürli-dürli	 mysallar	 berdik.	
(Eý,	 Muhammet!)	 Eger	 sen	 Olara	 bir	
mugjyza	 görkezseň,	 şonda-da	 olar	
(inkär	edýänler):	«Siz	diňe	batyl	zatlary	
aýdýarsyňyz»	diýerler.	

59.	 Alla	 şeýdip,	 bilmeýänleriň	 (haky	
görmeýänleriň)	kalplaryny	möhürleýär.	

60.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sabyr	 et!	
Takyk	 Allanyň	 wadasy	 hakdyr.	 (Bu	
hakykata)	 ýürekden	 ynanmadyklar	 hiç	
haçan	 seni	 alada	 salmasyn	 (diniňizden	
sowatmasyn)!	
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31-nji	süre:	Lukman	

«Lukman»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 34	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 sürede	
Lukmanyň	 kyssasy	 beýan	 edilýändigi	 üçin	 oňa	
Lukman	diýip	at	galypdyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Elif,	Läm,	Mim.	

2.	Ine,	bular	hikmetli	kitabyň	aýatlarydyr.	

3.	 Ol	 (Kuran)	 ýagşy	 işleri	 edýänlere	
dogry	ýol	görkeziji	we	rahmetdir.	

4.	 Olar	 namazy	 (yhlas	 bilen)	 berjaý	
edýän,	 zekat	 berýän	 we	 ahyret	 gününe	

berk	ynanýan	kişilerdir.	

5.	 Ine,	 olar,	 özleriniň	 Perwerdigäri	
tarapyndan	görkezilen	dogry	ýoldadyrlar	
we	halas	bolanlar	hut	olaryň	özleridir.	

6.	 Adamlaryň	 arasynda,	 hiç	 bir	 ylmy	
delile	 daýanmazdan,	 Allanyň	 ýolundan	
daşlaşdyrmak,	 soň	 bolsa,	 ýaňsa	 almak	
maksady	 bilen,	 boş	 sözleri	 satyn	 alýan	
kişiler	 bardyr.	 Olara	 ryswa	 ediji	 azap	
bardyr.	

7.	Olar,	biziň	aýatlarymyz	okalanda	göýä,	
olary	 eşitmeýän	 ýaly	 we	 gulaklarynda	
agyrlyk	bar	ýaly	bolup,	tekepbirlik	bilen	
ýüz	 öwrerler.	 Sen	 hem	 oňa	 (olara)	 ajy	
azabyň	buşlugyny	ýetir.	

8.	 Elbetde,	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edýänler	 üçin	 bolsa	 «Nagym»	 jennetler	
bardyr.	

9.	 Olar	 ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar.	 Bu	
Allanyň	hakyky	wadasydyr.	Ol	Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

10.	 Ol	 (Alla)	 asmanlary,	 siziň	 görşüňiz	
ýaly,	 diregsiz	 ýaratdy	 we	 ýere	 siziň	
sarsmazlygyňyz	 üçin	 gazyklar	 (daglar)	
dikdi.	 Ol	 ýerde	 dürli-dürli	 jandarlary	
ýaýratdy.	 Biz	 asmandan	 suw	 inderip,	
şol	 ýerde	 (zeminde)	 dürli	 peýdaly	
ösümlikleri	jübüt-jübüt	edip	ösdürdik.	

11.	 Bu	 Allanyň	 ýaradan	 zatlarydyr.	
Indi	 bolsa	 (eý,	 inkär	 edenler!)	Alladan	
başgalaryň	 ýaradan	 zatlaryny	 görkeziň.	
(Ýok,	olar	görkezip	bilmezler).	Zalymlar	
äşgär	azaşmagyň	içindedir.	
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12.	 Elbetde,	 biz	 Lukmana:	 «Alla	 şükür	
et!»	 diýip	 paýhas-hikmet	 berdik.	 Şükür	
edýän	 diňe	 özi	 üçin	 şükür	 eder.	 Inkär	
edýän	 kişi	 bolsa	 Allanyň	 hiç	 bir	 zada	
mätäç	 dildigini,	 Onyň	 ähli	 öwgülere	
laýykdygyny	bilsin!

13.	 Lukman	 ogluna	 nesihat	 berip:	 «Eý,	
oguljygym!	 Alla	 şärik	 goşma!	 Çünki	
(Alla)	şärik	goşmak	örän	uly	zulumdyr»	
diýipdi.	

14.	 Biz	 adama	 ene-atasyna	 seretmegi	
(olara	 ýagşylyk	 etmegi)	 wesýet	 etdik.	
Çünki	 ejesi	 ony	 kynçylyk	 üstüne	
kynçylyk	 bilen	 (garnynda)	 göterdi.	
Onuň	 süýtden	 aýrylmagy	 hem	 iki	
ýylyň	dowamynda	bolar.	Maňa	we	ene-
ataňyza	şükür	ediň!	Ahyry	Maňa	gaýdyp	
gelersiňiz!	

15.	 Eger	 olar	 (ene-atalar)	 bir	 bilmeýän	
zadyňy	 Maňa	 şärik	 goşmagy	 üçin	
synanyşsalar,	olara	boýun	egme!	Emma	
dünýäde	 olara	 ýagşylyk	 bilen	 eýe	 çyk	
we	Maňa	toba	edenleriň	(ýüz	tutanlaryň)	
ýoluna	eýer!	Soň	Maňa	gaýdyp	gelersiňiz	
we	men	 (dünýäde)	eden	 (ähli)	 işleriňizi	
size	habar	bererin.	

16.	 (Soň	 Lukman):	 «Eý,	 balam!	 Eden	
(ýagşy-ýaman)	işiň	hardal	dänesi	ýalyjak	
bolup,	 ol	 hem	bir	 gaty	 daşyň	 içinde	 ýa	
asmanlarda,	 ýa-da	 ýerde	 bolsa	 hem,	

Alla	 ony	 getirer	 (ýüze	 çykarar).	Takyk,	
Alla	 pazly-kereme	 eýedir,	 (ähli	 zatdan)	
habardardyr.	

17.	 Eý,	 balam!	Namaz	 oka,	 (adamlary)	
ýagşylyga	çagyr	we	ýamanlykdan	gaýtar,	
başyňa	gelen	belalara	sabyr	et!	Elbetde,	
bular	iň	sarpaly	işlerdir.	

18.	(Ulumsylyk	edip)	adamlardan	ýüzüňi	
sowma	we	ýer-ýüzünde	men-menlik	edip	
ýöreme!	 Çünki	Alla	men-menlik	 edýän	
öwünjeňleri	halamaz.	

19.	 Ýöräniňde	 pespällik	 bilen	 ýöre	 we	
sesiňi	 peselt!	 Bilip	 goý!	 Sesleriň	 iň	
ýakymsyzy	eşekleriň	sesidir»	(diýdi).
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20.	 Allanyň	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	 ähli	 zady	 siziň	 (gol	 astyňyza)	
berendigini,	 nygmatlaryny	 äşgär	 hem-
de	gizlin	görnüşde	bol	 edip	berendigini	
görmeýärsiňizmi!	 Muňa	 garamazdan,	
adamlaryň	 arasyndan	 ylym-bilimi,	 ýol	
görkezijisi	 we	 aýdyňlaşdyryjy	 kitaby	
bolmasa	 hem	 Alla	 hakda	 jedelleşýän	
kişiler	bardyr.	

21.	 Olara:	 «Allanyň	 iberen	 zadyna	
eýeriň»	 diýilse:	 «Ýok,	 biz	 ata-
babalarymyzyň	 tutan	 ýoluna	 eýerýäris»	
diýerler.	 Eger	 şeýtan	 olar	 ýalyny	 oduň	
azabyna	 çagyrýan	 bolsa	 hem,	 şeýle	
(etjeklermikä)?

22.	Kim	özüni	dolulygyna	Alla	tabşyryp,	
ýagşy	 işleri	 etse,	 ol	 takyk,	 örän	 berk	
tutawaja	 ýapyşandyr.	 Aslynda,	 ähli	
işleriň	soňy	Alla	barýandyr.	

23.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Inkär	 edýänleriň	
inkäri	 seni	 gynandyrmasyn.	 Olaryň	
(iň	 soňunda)	 gaýdyp	 geljek	 ýeri	 Biziň	
ýanymyzadyr.	 Ine,	 şol	 wagt	 Biz	 olara	
eden	 etmişlerini	 habar	 bereris.	 Takyk,	
Alla	 gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	
hem	bilýändir.	

24.	 Biz	 olara	 az	 wagtlyk	 (dünýä	
malyndan)	peýdalanmak	mümkinçiligini	
bereris,	 soň	 bolsa,	 olary	 agyr	 azaba	
sezewar	ederis.	

25.	 Olardan:	 «Asmanlary	 we	 ýeri	 kim	
ýaratdy?»	diýip	sorasaň	«Elbetde,	Alla»	
diýip,	 jogap	bererler.	Sen	olara:	 «Beýle	
bolsa,	 onda	 ähli	 öwgi-alkyş	 diňe	 Alla	
mahsusdyr»	 diýip	 aýt.	 Emma	 olaryň	
köpüsi	muny	bilmezler.	

26.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	ähli	zatlar	
Allanyň	(mülküdir).	Elbetde,	baý	(mätäç	
bolmadyk)	 we	 öwülmäge	 laýyk	 bolan	
(diňe)	Alladyr.	

27.	Eger	ýer	ýüzündäki	ähli	agaçlar	galam	
bolsa	we	deňiz,	yzyndan	ýene	ýedi	deňiz	
goşulyp	 (syýa	 bolup)	 gelse-de,	Allanyň	
sözleri	(ylmy,	hökümleri)	gutarmaz.	Alla	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

28.	Siziň	(hemmäňiziň)	ýaradylmagyňyz	
we	 täzeden	 direldilmegiňiz	 (Alla	 üçin),	
göýä,	 bir	 kişiniň	 (ýaradylmagy	 we	
direldilmegi)	 ýalydyr.	 Takyk,	Alla	 (ähli	
zady)	eşidýändir,	görýändir.	
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29.	Allanyň	gijäni	gündize,	gündizi	bolsa	
gijä	 goşýandygyny	görmeýärsiňmi?!	Ol	
Gün	 bilen	 Aýy	 hem	 öz	 emrine	 boýun	
egdirendir.	 Olaryň	 her	 biri	 özlerine	
bellenilen	 wagta	 çenli	 öz	 hereketlerine	
(aýlawlaryna)	 dowam	 ederler.	 Takyk,	
Alla	siziň	edýän	işleriňizden	habardardyr.	

30.	Bu	bolsa	Allanyň	hakdygy	we	olaryň	
Alladan	 başga	 dileg	 edýän	 (çagyrýan)	
zatlarynyň	 bolsa	 batyldygy	 sebäplidir.	
Elbetde,	Alla	örän	Beýikdir,	Belentdir.	

31.	Allanyň	pazly-keremi	bilen	gämileriň	
deňizde	 ýüzýändigini	 görmeýärsiňmi?	
Bu	 özüniň	 aýatlaryny	 size	 görkezmek	
üçindir.	 Takyk,	 bu	 zatlarda	 köp	 sabyr	
edýän	we	köp	şükür	edýän	adamlar	üçin	
alamatlar	bardyr.	

32.	 Olaryň	 üstüne	 dag	 ýaly	 tolkunlar	
abanan	wagty,	 olar	 diňe	Allanyň	 özüne	
yhlas	 bilen	 ýalbararlar.	 Biz	 olary	 halas	
edip,	sag-salamat	kenara	çykarsak,	olaryň	
käbiri	 orta	 ýoldan	 ýörär	 (Alla	mynasyp	
şükür	 etmeýän	 adam	 bolar).	 Emma	
bigadyr	 kapyrlar	 biziň	 aýatlarymyzy	
inkär	ederler.	

33.	 Eý,	 adamlar!	 Perwerdigäriňizden	
gorkuň!	 Atanyň	 perzendini,	 perzendiň	

bolsa	 atasyny	 gorap	 bilmejek	 (biri-
birlerine	 peýdalary	 degmejek)	
gününden	 gorkuň!	 Allanyň	 wadasynyň	
hakykatdygyna	şek-şübhe	ýokdur.	Şonuň	
üçin	 ägä	 boluň!	 Hergiz	 dünýä	 ýaşaýşy	
sizi	aldamasyn!	Hergiz	ol	ýalançy	şeýtan	
sizi	Alla	(ähli	günäleri	geçýändir	diýmek)	
bilen	aldamasyn!

34.	 Elbetde,	 kyýamatyň	 haçan	
gopjakdygy	 hakdaky	 maglumat	 diňe	
Allanyň	ýanyndadyr.	Ol	ýagşy	ýagdyrýar	
we	 enäniň	 göwresindäkini	 bilýär.	 Hiç	
kim	 ertir	 näme	 gazanjagyny	 bilmez	we	
hiç	 kim	 nirede	 öljekdigini	 hem	 bilmez.	
Takyk,	Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 (ähli	
zatdan)	habardardyr.	
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32-nji	süre:	Sežde	

«Sežde»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 30	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süräniň	 15-nji	
aýatynyň	 sežde	 aýatydygy	 sebäpli,	 oňa	 bu	 at	
berlipdir.	 Sürede	 möminlere	 ahyretde	 beriljek	
belent	derejeler	barada	aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elif,	Läm,	Mim.	

2.	 Bu	 kitabyň	 älemleriň	 Perwerdigäri	
tarapyndan	 iberilendigine	 hiç	 hili	 şek-
şübhe	ýokdur.	

3.	 Olar	 Kurany	 «(Muhammediň)	 özi	

toslap	 tapdy»	 diýýärlermi?	 Ýok,	 beýle	
däl!	 Ol	 (Kuran)	 «Dogry	 ýola	 gelerler»	
diýen	umyt	bilen	öň	nesihatçy	(pygamber)	
gelmedik	bir	milleti	habardar	etmek	üçin	
saňa	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	 iberilen	
hakykatdyr.	

4.	 Alla	 asmanlary,	 ýeri	 we	 olaryň	
arasyndaky	ähli	zatlary	alty	günde	ýaratdy,	
soň	 bolsa	 (özüne	 mahsus	 görmüşde)	
Arşa	 istiwa	 etdi	 (hökmürowanlyk	 bilen	
älemi	dolandyrdy).	Size	Ondan	başga	hiç	
hili	dost	we	şepagatçy	(penakär)	ýokdur.	
Heý,	pikir	etmeýärsiňizmi?

5.	 Ol	 asmandan	 ýere	 çenli	 ähli	 işleri	
dolandyrýar.	Soň	bu	 işler,	siziň	ulanýan	
hasabyňyza	 görä,	 müň	 aý	 mukdarynda	
bolan	bir	günde	onuň	huzuryna	çykar.	

6.	Ol	(Alla)	gaýyby	(görünmeýäni)	hem-
de	görünýäni	bilýän	Gudraty	güýçlüdir,	
Rehim-şepagatlydyr.	

7.	 Ol	 ýaradan	 zadyny	 kämil	 görnüşde	
ýaradan	 Alladyr.	 Ol	 adamy	 ilkibaşda	
palçykdan	ýaratdy.	

8.	 Soň	 bolsa	 onuň	 neslini	 ýönekeý	 bir	
damja	suwdan	ýaratdy.	

9.	Soň	oňa	surat	berip,	oňa	Öz	ruhundan	
üfledi	we	siziň	üçin	gulaklar,	gözler	we	
ýürekler	 ýaratdy.	 Şonda-da	 siz	 gaty	 az	
şükür	edýärsiňiz.	

10.	 Olar:	 «Toprakda	 ýitip	 ýok	 bolup	
gidenimizden	 soň,	 heý,	 biz	 täzeden	
ýaradylarysmy?»	 diýerler.	 Şeýle	
diýmek	 bilen	 olar,	 aslynda,	 özleriniň	
Perwerdigärine	 gowuşjakdyklaryny	
inkär	edýärler.	

11.	(Eý,	Muhammet!)	Olara:	«Bellenilen	
ölüm	 perişdesi	 siziň	 janyňyzy	 alar	 we	
soň	 siz	 Perwerdigäriňize	 getirilersiňiz»	
diýip	aýt.	
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12.	 Günäkärleriň	 özleriniň	
Perwerdigäriniň	 öňünde	 boýunlaryny	
egip:	 «Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Indi	 biz	
gördük,	 eşitdik	 we	 doly	 ynandyk.	 Bizi	
salyh	 amallar	 etmegimiz	 üçin	 gaýtadan	
dünýä	iber»	diýişlerini	bir	görsediň!

13.	 Biz	 islesek,	 her	 bir	 adamyň	 dogry	
ýola	 gelmegini	 miýesser	 ederdik.	
Emma	Menden:	«Dowzahy	jynlaryň	we	
adamlaryň	 bir	 topary	 bilen	 dolduraryn»	
diýen	gutarnykly	söz	çykandyr.	

14.	Ine,	indi	bu	güne	gowuşjakdygyňyzy	
unudandygyňyz	 üçin	 azabyňyzy	 çekiň!	
Takyk,	Biz	hem	sizi	unutdyk.	(Dünýäde)	
eden	erbet	işleriňiz	sebäpli,	ebedi	azaby	
dadyň!

15.	Biziň	aýatlarymyza	diňe	bular	bilen	
öwüt-nesihat	 edilende,	 men-menlik	
etmezden	 sežde	 edýänler	 we	 özleriniň	
Perwerdigärini	 Oňa	 laýyk	 hamdy-sena	
bilen	tesbih	edýänler	ynanarlar.	

16.	Olaryň	bedenleri	düşeklerden	daşda	
bolar	(köp	ýatmazlar,	tagat-ybadat	bilen	
bolarlar),	 öz	 Perwerdigärine	 gorky	 we	
umyt	 bilen	 dileg	 ederler.	 Biziň	 beren	
rysgalymyzdan	 (Alla	 ýolunda)	 sarp	
ederler.	

17.	 Hiç	 kim	 olaryň	 eden	 ýagşy	 işlerini	
sylaglamak	 üçin	 (jennetde)	 gözleri	

nurlandyrjak	 niçeme	 nygmatlaryň	
gizlenendigini	bilýän	däldir.	

18.	Heý,	mömin	adam	bilen	pasyk	adam	
deň	 bolarmy?	 Olar	 düýbünden	 deň	
däldirler.	

19.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 eden	
kişilere	 bolsa,	 eden	 ýagşylyklarynyň	
miwesi	 hökmünde,	 jennet	 ýaşar	 ýaly	
mesgen	edilip	berler.	

20.	Emma	pasyklaryň	barjak	ýeri	dowzah	
odudyr.	 Ondan	 haçan	 çykjak	 bolsalar,	
yzyna	 gaýtarylarlar	 we	 olara:	 «Ine,	
indi	 ýalan	 hasaplan	 oduňyzyň	 azabyny	
dadyň!»	diýler.	
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21.	(Hak	ýola)	gelerler	diýen	umyt	bilen,	
olara,	uly	azapdan	(dowzah	odundan)	öň	
dünýä	azabyny	dadyrarys.	

22.	 Perwerdigäriniň	 aýatlary	 bilen	
wagyz-nesihat	 edilenden	 soň	 olardan	
ýüz	 öwürýän	 kişiden	 has	 zalym	 kim	
bolup	 biler!	 Takyk,	 Biz	 ýoldan	 çykan	
günäkärleri	jezalandyrarys.	

23.	Takyk,	 Biz	Musa	 kitap	 berdik.	 Sen	
(mygraçda)	 onuň	 bilen	 duşuşjakdygyňa	
şübhe	etme.	Biz	ony	ysraýyl	ogullaryna	
dogry	ýoly	görkeziji	edip	belledik.	

Düşündiriş:	 Bu	 ýerde	 pygamberimiziň	 mygraç	
gijesinde	 Musa	 pygamber	 bilen	 duşuşjakdygy	
barada	aýdylýar.	

24.	Olar	sabyr	eden	we	biziň	aýatlarymyza	
doly	 ynanan	 kişiler	 bolansoň,	 olaryň	
içinden	 biziň	 emrimiz	 bilen	 dogry	 ýoly	
görkezýän	baştutanlar	belledik.	

25.	 Takyk,	 Perwerdigäriň	 kyýamat	
gününde	olaryň	öňe	sürýän	zatlary	hakda	
öz	hökümini	berer.	

26.	 Olardan	 öň	 öz	 ýurtlarynda	 gezip	
ýören	 ençeme	 nesli	 ýok	 edendigimiz	
olara	 dogry	 ýoly	 görkezmeýärmi?	
Takyk,	 bularda	 ybrat	 bardyr.	 Heý,	
eşitmeýärsiňizmi?

27.	 Biziň	 gurak	 ýerlere	 suw	 ýetirip,	
şol	 ýerden	 mallarynyň	 we	 özleriniň	
iýmekleri	üçin,	ekin	ýetişdirýändigimizi	
görmeýärlermi?	 Heý,	 muny	
görmezlermikä?

28.	Olar:	«Eger	dogruçyl	bolsaňyz,	onda	
bu	ýeňiş	(azap)	haçan	geler?»	diýerler.	

29.	 Olara:	 «Ýeňiş»	 (azap)	 güni	 inkär	
edenleriň	iman	getirmekleri	olara	hiç	hili	
peýda	 bermez	we	 olara	 (toba	 etmekleri	
üçin)	wagt	hem	berilmez»	diýip	aýt.	

30.	Şonuň	üçin	sen	hem	olardan	ýüz	öwür	
we	garaş.	Barybir	olar	hem	garaşýarlar.	
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33-nji	süre:	«Ahzab»	(«Taýpalar»)

«Ahzab»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	73	aýatdan	ýbaratdyr.	Bu	sürede	musulmanlara	
garşy	 söweşmek	 üçin	 jemlenen	 arap	 tire-
taýpalary	 hakda	 gürrüň	 gozgalýandygy	 üçin,	
süre	 şu	 at	 bilen	 atlandyrylypdyr.	 «Ahzab»	 sözi	
«tireler,	taýpalar»	diýen	manylary	aňladýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 pygamber!	 Alladan	 gork!	
Kapyrlara	we	mynapyklara	boýun	egme!	
Takyk,	Alla	(ähli	zady)	bilýändir,	hikmet	
eýesidir.	

2.	 Perwerdigäriňden	 saňa	 iberilen	
zada	 eýer!	 Elbetde,	 Alla	 olaryň	 edýän	
işlerinden	habardardyr.	

3.	Alla	bil	bagla!	Hemaýatkär	hökmünde	
Alla	saňa	ýeterlikdir.	

4.	 Alla	 bir	 adamda	 iki	 ýürek	 ýaradan	
däldir.	 (Şeýle	 hem)	 Ol	 «zyhar»	 eden	
aýallaryňyzy	 ejeleriňiz	 hökmünde,	
ogullyklaryňyzy	 hem	 öz	 ogluňyz	
hökmünde	 kabul	 etmedi.	 Bular	 siziň	
öz	 toslan,	 aýdan	 zatlaryňyzdyr.	 Alla	
bolsa,	 hakykaty	 aýdýar	 we	 dogry	 ýoly	
görkezýär.	
Düşündiriş:	 Yslamdan	 öň	 araplaryň	 arasynda	
eger	 bir	 erkek	 aýalyna:	 «Seniň	 teniň	 meniň	
ejemiň	 teni	 ýaly»	 diýse,	 soň	 ol	 aýal	 oňa	 ejesi	
hökmünde	bolup,	erkek	hem	oňa	ýanaşyp	bilmez	
eken.	 Muňa	 «zyhar»	 diýlipdir.	 Bu	 aýatda	 hem	
bir	 aýalyň	 bir	 erkege	 hem	 eje,	 hem-de	 aýal	
bolup	 bilmejekdigi	 barada	 aýdylýar.	 Şeýle	 hem	
araplaryň	arasyndan	käbir	akylly,	dana	adamlarda	
iki	kalp	bolup	bilýär	diýen	ynanç	bar	eken.	

5.	Ogullyklaryňyza	(öz	adyňyz	bilen	däl-
de)	 öz	 kakalarynyň	 ady	 bilen	 ýüzleniň!	
Bu	 Allanyň	 ýanynda	 iň	 dogrusydyr.	
Eger	 kakalarynyň	 kimdigini	 bilmeýän	
bolsaňyz,	onda	olary	din	doganlaryňyz	we	
ekläp,	saklaýan	adamlaryňyz	hökmünde	
kabul	ediň!	Ýalňyşyp	eden	zatlaryňyzyň	
size	 zyýany	 ýokdur.	 Emma	 bilip	 edýän	

erbet	 işleriňiziň	 günäsi	 bardyr.	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

6.	 Pygamber	 möminlere	 özlerinden	
hem	 ýakyndyr.	 Onuň	 aýallary	 bolsa	
olaryň	 (möminleriň)	 eneleridir.	Allanyň	
kitabyna	 görä,	 dogan-garyndaşlar	 biri-
birlerine	möminlerden	we	muhajyrlardan	
(miras	 taýdan)	 has	 ýakyndyrlar.	 Emma	
dostlaryňyza	 (maddy	 taýdan)	 ýagşylyk	
etmegiňiz	muňa	degişli	däldir.	Bu	zatlar	
kitapda	ýazylgydyr.	

Düşündiriş:	 Yslamyýetiň	 ilkinji	 ýyllarynda	
möminler	 bir	 maşgalanyň	 agzalary	 ýaly	
biri-birlerine	 mirasdüşer	 bolýardylar.	 Bu	
aýat	 inderilenden	 soň	 bolsa,	 mirasda	 dogan-
garyndaşlyk	ileri	tutulyp	başlanýar.	
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7.	Pygamberlerden	we	senden,	Nuhdan,	
Ybraýymdan,	Musadan	we	Merýem	ogly	
Isadan	 ähti-peýman	 aldyk.	 Hawa,	 Biz	
olardan	örän	berk	söz	aldyk.	

8.	 (Alla	 bu	 sözi)	 dogruçyllardan	
dogruçyllyklaryny	 soramak	 üçin	 aldy.	
Kapyrlar	 üçin	 bolsa	 ezýet	 beriji	 azap	
taýýarlady.	

9.	Eý,	iman	getirenler!	Allanyň	size	beren	
nygmatlaryny	ýada	salyň!	Siziň	üstüňize	
leşgerler	 çozupdy.	 Şonda	 Biz	 olaryň	
garşysyna	 şemaly	 we	 siziň	 görmeýän	
leşgerleriňizi	 (perişdeleri)	 iberdik.	 Alla	
siziň	edýän	işleriňizi	görüp	durandyr.	

10,	 11.	 (Duşmanlar)	 siziň	 üstüňizden	

hem-de	aşak	tarapyňyzdan	gelenlerinde,	
siziň	hem	(olary	görüp)	gözleriňiz	peträp,	
ýürekleriňiz	 agyzlara	 gelip,	Alla	 hakda	
dürli	 zatlar	 pikir	 eden	wagtyňyzda,	 ine,	
şol	 wagt	 (hakyky)	 möminler	 synag	
edildiler	we	örän	erbet	howsala	düşdüler.	

12.	 Şonda	mynapyklar	we	 köňüllerinde	
hassalyk	bolanlar:	«Alla	we	Onuň	 ilçisi	
bize	 diňe	 ýalan	 wadalar	 beren	 eken»	
diýdiler.	

13.	 Olaryň	 bir	 topary	 bolsa:	 «Eý,	
Ýesrib	 (Medine)	 halky!	 Indi	 size	 bu	
ýerde	durarlyk	galmady.	Hany,	yzyňyza	
dolanyň!»	 diýdiler	 we	 bir	 topar	 hem:	
«Biziň	 öýlerimiz	 howp	 astynda»	 diýip,	
pygamberden	 rugsat	 soraýardylar.	
Aslynda	 bolsa,	 olaryň	 öýleri	 howp	
astynda	 däldi.	 Olar	 diňe	 gaçmak	
isleýärdiler.	

14.	 Eger	 Medinäniň	 dürli	 tarapyndan	
olaryň	(mynapyklaryň)	üstüne	(kapyrlar	
tarapyndan)	 hüjüm	 edilse	 we	 olardan	
gozgalaň	 çykarmaklary	 (yslamdan	
dänmekleri)	 islense,	 olar	 muny	 gysga	
wagtyň	içinde	ýerine	ýetirerdiler.	

15.	Elbetde,	olar	mundan	öň	yza	öwrülip	
gaçmajakdyklaryna	Alla	 söz	 beripdiler.	
Alla	üçin	berlen	wada	örän	jogapkärlidir.	
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16.	 Olara	 aýt:	 «Eger	 ölümden	 ýa-
da	 öldürilmekden	 gaçýan	 bolsaňyz,	
gaçyşyňyz	 size	 hiç	 hili	 peýda	 bermez.	
(Gaçaýanyňyzda-da)	 size	 örän	 az	 ömür	
berler.	

17.	Olara:	«Alla	size	bir	zyýan	ýetirmek	
islese	ýa-da	size	rehim	etmek	islese,	oňa	
kim	 päsgel	 berip	 biler	 öýdýärsiňiz?»	
diýip	aýt.	Olar	özlerine	Alladan	başga	ne	
dost,	ne	kömekçi	taparlar.	

18.	 Alla	 siziň	 araňyzdan	 (haka)	 böwet	
bolýanlary	 we	 özleriniň	 tarapdarlaryna:	
«Hany,	bize	geliň»	diýýänleri	örän	gowy	
bilýändir.	Aslynda,	olaryň	örän	az	topary	
(duşmanlara	garşy	söweşe)	gatnaşarlar.	

19.	 Olar	 size	 örän	 husytdyrlar.	 Olara	
howp	 abananda,	 ölüm	 gorkusyndan	
huşuny	 ýitirýän	 adam	 ýaly,	 gözlerini	
mölerdip,	 saňa	 seredýändiklerini	
görersiň!	 Emma	 howp	 aýrylandan	 soň	
bolsa,	oljalara	bahyllyk	edip,	sizi	awuly	
dilleri	bilen	ynjydarlar.	Olar	iman	getiren	
kişiler	 däldir.	 Şonuň	 üçin	 Alla	 olaryň	
amallaryny	 köýdürendir.	 Bu	 Alla	 üçin	
örän	ýeňildir.	

20.	 Olar	 (özleriniň	 ýaranlary	 bolan)	
goşunlaryň	 gitmedigini	 güman	
edýärdiler.	 Eger	 şol	 goşunlar	 täzeden	
gelse,	 onda	 olar	 çölde	 ýaşap	 ýören	

çarwalaryň	 ýanyna	 gidip,	 size	 degişli	
habarlary	 şol	 ýerden	 eşitmek	 islärler.	
Aslynda,	 olar	 araňyzda	 bolsalar-da,	
olaryň	örän	az	bölegi	söweşe	gatnaşarlar.	

21.	(Eý,	möminler)	elbetde,	siz	üçin,	Alla	
we	ahyret	gününden	umydygär	bolanlar	
hem-de	 Allany	 köp	 yat	 edenler	 üçin	
Allanyň	 pygamberinde	 gözel	 görelde	
bardyr.	

22.	 Möminler	 (duşman)	 toparlaryny	
görende:	 «Ine,	 bu	Allanyň	 we	 ilçisiniň	
bize	 wada	 beren	 zadydyr.	 Alla	 we	
Onuň	 ilçisi	 dogry	 aýdypdyr»	 diýdiler.	
(Bu	 goşunlaryň	 gelşi)	 olaryň	 (Alla	
bolan)	 imanlaryny	 we	 wepalylyklaryny	
güýçlendirdi.	



422

23.	 Möminleriň	 arasynda	 Alla	 beren	
wadalarynda	duran	ençeme	mert	ýigitler	
bardyr.	Olaryň	bir	topary	bu	ýolda	şehit	
boldy,	bir	topary	bolsa	(oňa)	garaşýarlar.	
Emma	 olar	 beren	 sözlerini	 hiç	 haçan	
üýtgetmediler.	

24.	 Çünki	 Alla	 (imanyna)	 wepaly	
kişileri	dogruçyllyklary	sebäpli,	sylaglar,	
mynapyklara	 bolsa,	 islese	 azap	 berer,	
(eger	 toba	 etseler	 welin)	 tobalaryny	
kabul	 eder.	 Takyk,	Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

25.	Alla	 inkär	edenleri	öz	kineleri	bilen	
yzlaryna	 gaýtardy	 we	 olar	 hiç	 hili	
peýda	gazanyp	bilmediler.	Alla	söweşde	

möminler	üçin	ýeterlik	(hemaýatkärdir).	
Takyk,	 Alla	 Kuwwatlydyr,	 Gudraty	
güýçlüdir.	

26.	 Alla	 ol	 (kapyrlara)	 ýardam	 beren	
ähli-kitaplary	 galalaryndan	 çykardy	
we	 olaryň	 ýüreklerine	 gorky	 saldy.	 Siz	
olaryň	käbirlerini	öldürdiňiz,	käbirlerini	
bolsa	ýesir	aldyňyz.	

27.	Alla	sizi	olaryň	ýerlerine,	ýurtlaryna,	
mal-mülklerine	 we	 aýak	 basmadyk	
topraklaryňyza	 mirasdüşer	 etdi.	 Takyk,	
Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

28.	Eý,	pygamber!	Sen	aýallaryňa:	«Eger	
siz	 (bu)	 pany	 dünýäni	 we	 onuň	 bezeg-
zynatyny	 isleýän	 bolsaňyz,	 onda	 geliň,	
men	 size	 (bu	 dünýäde	 bar	 zadymdan)	
bereýin	we	sizi	ýagşylyk	bilen	nikamdan	
aýraýyn»	diýip	aýt.	

29.	Eger	Allany,	Onuň	ilçisini	we	ahyret	
ýurduny	 isleýän	 bolsaňyz,	 takyk,	 Alla	
siziň	 araňyzdan	 ýagşy	 işleri	 edýänleri	
örän	uly	sylag	bilen	sylaglar.	

30.	Eý,	pygamberiň	aýallary!	Sizden	kim	
bir	erbetlik	etse,	oňa	beriljek	azap	iki	esse	
artdyrylar.	Bu	Alla	üçin	örän	aňsatdyr.
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31.	 Emma	 sizden	 kim	 Alla	 we	 Onuň	
ilçisine	 tabyn	 bolup,	 gowy	 işler	 etse,	
onuň	 sylagyny	 hem	 iki	 esse	 bereris	we	
Biz	 oňa	 (jennetde)	 bol	 rysgal,	 nygmat	
taýýarladyk.	

32.	 Eý,	 pygamberiň	 aýallary!	 Siz	
(Allanyň	ýanyndaky	mertebede)	beýleki	
zenanlar	 ýaly	 dälsiňiz.	 Eger	 Alladan	
gorkýan	bolsaňyz,	(nämährem	erkeklere)	
näz	 bilen	 seslenmäň!	 Çünki	 ýüreginde	
hassalyk	 bolan	 kişi	 (aýallara	 bolan	
höwese)	tamakin	bolar.	Elmydama	ýagşy	
sözläň!	

33.	 (Mertebäňizi	 saklap),	 öýleriňizde	
oturyň	 we	 (bir	 iş	 bilen	 çykanyňyzda	
bolsa,	 yslamdan)	 öňki	 döwürdäki	 ýaly	
(ýarym-ýalaňaç)	 bezenmäň!	 Namazy	
doly	 berjaý	 ediň,	 zekat	 beriň!	Alla	 we	
Onuň	ilçisine	tabyn	boluň!	Eý,	ähli-beýt	
(pygamberiň	maşgalasy)!	Alla	(bu	zatlary	
aýtmak	 bilen)	 diňe	 (siziň	 abraýyňyza	
şikes	 ýetirip	 biljek)	 zeperi	 arassalamak	
we	sizi	günälerden	päklemek	isleýär.	

34.	 Siz	 öz	 öýleriňizde	 okalýan	Allanyň	
aýatlaryny	 we	 paýhasly	 sözleri	
(pygamberiň	 hadyslaryny)	 ýadyňyza	

salyň!	Takyk,	Alla	pazly-kerem	eýesidir,	
(ähli	zatdan)	habardardyr.	

35.	Takyk,	Alla	musulman	erkeklere	we	
zenanlara,	mömin	erkeklere	we	zenanlara,	
yhlas	bilen	Alla	ybadat	edýän	erkeklere	
we	 zenanlara,	 Allanyň	 sadyk	 gullary	
bolan	 erkeklere	 we	 zenanlara,	 sabyrly	
erkeklere	we	zenanlara,	Alladan	gorkýan	
we	 çekinýän	 erkeklere	 we	 zenanlara,	
sadaka	 berýän	 erkeklere	 we	 zenanlara,	
oraza	 tutýan	 erkeklere	 we	 zenanlara,	
namyslaryny	 goraýan	 (zyna	 etmeýän)	
erkeklere	we	zenanlara,	Allany	köp	zikir	
edýän	(ýatlaýan)	erkeklere	we	zenanlara	
ýalkaw	we	uly	sylag	taýýarlady.	
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36.	Alla	we	Onuň	pygamberi	bir	zat	hakda	
höküm	çykaranyndan	soň,	hiç	bir	mömin	
erkegiň	 we	 zenanyň	 ony	 öz	 isleglerine	
görä	saýlamak	haklary	ýokdur.	Kim	Alla	
we	Onuň	 ilçisine	 garşy	 gelse,	 ol	 dogry	
ýoldan	çykmakdyr.	

37.	Allanyň	nygmat	beren	we	seniň	köp	
ýagşylyk	eden	adamyňa:	«Alladan	gork	
we	 aýalyňy	 ýanyňda	 sakla!»	 diýýärdiň	
we	 adamlardan	 çekinip,	 Allanyň	 ýüze	
çykarjak	 syryny	 gizleýärdiň.	 Aslynda	
bolsa,	 gorkmagyňa	 iň	 laýyk	 bolan	
Alladyr.	 Ogullyklary	 aýallarynyň	
talagyny	 berensoňlar,	 (ol	 aýallara	
öýlenmek	isleseler)	möminlere	kynçylyk	
döremesin	 diýip,	 Zeýt	 ol	 aýal	 bilen	
aragatnaşygy	 kesenden	 (aýrylyşandan)	

soň,	 biz	 ony	 saňa	 nikaladyk.	 Allanyň	
emri	ýerine	ýetirilendir.	

Düşündiriş:	 Zeýt	 pygamberimiziň	 ogullygydy.	
Pygamberimiz	 ony	 gowy	 görýärdi.	 Oňa	
kakasynyň	 aýal	 doganynyň	 gyzy	 Zeýnep	 binti	
Jahşy	nikalap	berdi.	Emma	Zeýnep	atly-abraýly	
maşgaladan	gelensoň,	asly	gul	bolan	Zeýt	bilen	
ysnyşyp	 bilmedi	we	 olar	 aýrylyşmaly	 boldular.	
Mundan	 soň	 Zeýnep	 pygamberimiz	 bilen	
nikalaşdy.	

38.	 Allanyň	 parz	 eden	 zadyny	 ýerine	
ýetirmekde	 pygamber	 üçin	 hiç	 hili	
kynçylyk	 ýokdur.	 Mundan	 öň	 gelip-
geçenler	 üçin	 hem	 Allanyň	 kanuny	
şeýledi.	Allanyň	emri	amala	aşjakdygyna	
şek-şübhe	bolmaýan	ýazgytdyr.	

39.	 Olar	 (pygamberler)	 Allanyň	 iberen	
zatlaryny	 halka	 ýetirerler,	 Alladan	
gorkarlar	 we	 Ondan	 başga	 hiç	 kimden	
gorkmazlar.	 Hasap	 soraýjy	 hökmünde	
Alla	(hemmelere)	ýeterlikdir.	

40.	 Muhammet	 siziň	 araňyzdaky	
erkekleriň	 hiç	 haýsynyň	 atasy	 däldir.	
Ol	 Allanyň	 ilçisidir	 we	 iň	 soňky	
pygamberdir.	Alla	ähli	zady	bilýändir.	

41.	Eý,	iman	getirenler!	Allany	örän	köp	
zikir	ediň!

42.	Ony	ertir-agşam	tesbih	ediň!

43.	 Sizi	 (nadanlyk	 we	 dinsizlik)
tümlüklerinden	 ýagtylyga	 çykarmak	
üçin	 perişdeleri	 bilen	 üstüňize	 rahmet	
ýagdyran	 Oldur.	 Ol	 möminlere	 Rehim-
şepagatlydyr.	
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44.	 Olar	 Alla	 gowşan	 gününde	 salam	
bilen	 garşylanarlar.	Alla	 olara	 örän	 uly	
sylag	taýýarlandyr.	

45.	 Eý,	 pygamber!	 Elbetde,	 Biz	 seni	
şaýat,	 buşlukçy	 we	 duýduryjy	 edip	
iberdik.	

46.	(Seni)	Allanyň	rugsady	bilen	(dogry	
ýola)	çagyryjy	we	nur	saçýan	çyrag	edip	
iberdik.	

47.	 Takyk,	 (sen)	 möminlere	 Alla	
tarapyndan	 örän	 uly	 pazly-keremiň	
beriljekdigini	buşla.	

48.	 Kapyrlara	 we	 mynapyklara	 boýun	
egme!	Olaryň	ezýetlerine	üns	berme	we	
Alla	 bil	 bagla!	 Hemaýatkär	 hökmünde	
Alla	ýeterlikdir.	

49.	Eý,	iman	getirenler!	Mömin	zenanlary	
nikalanyňyzdan	soň,	olara	el	degirmezden	
(ýanaşmazdan)	 talagyny	 berseňiz,	 olar	
üçin	 sanaljak	 yddat-möhlet	 ýokdur.	
Şonuň	üçin	olara	 (kynçylyk	çekmezden	
gün-güzeranlaryny	 aýlamaklary	 üçin)	
galyň	bermek	bilen,	olary	 razy	ediň	we	
ýagşylyk	bilen	ugradyň.	

50.	Eý,	pygamber!	Takyk,	Biz	haklaryny	
(galyňlaryny)	 berip	 alan	 aýallaryňy,	
Allanyň	 saňa	 olja	 edip	 beren	 gol	

astyňdaky	gyrnaklaryňy,	siziň	bilen	hijret	
eden	 (Mekgeden	Medinä	 göçen)	 kakaň	
erkek	we	 aýal	 doganlarynyň	 gyzlaryny,	
daýylaryň	we	daýzalaryň	gyzlaryny	saňa	
halal	 etdik.	 Eger	 pygamber	 nikalamak	
islese,	 özüni	 pygambere	 bagyşlan	
mömin	zenany	hem	saňa	halal	etdik.	Ol	
(özüni	 bagyşlan	 zenan	 bilen	 galyňyny	
bermezden	 nikalaşmak)	 ähli	möminlere	
däl,	 diňe	 saňa	 mahsusdyr.	 Biz	 olara	
(möminlere)	 aýallary	 bilen	 we	 gol	
astyndaky	gyrnaklary	bilen	baglanyşykly	
parz	 eden	 zatlarymyzy	 bilýändiris.	
(Bu	 zatlar	 geljekde)	 saňa	 kynçylyk	
döremezligi	üçindir.	Alla	Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	
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51.	 Olardan	 (aýallaryňdan)	 isläniňi	
ýanyňdan	 aýryp,	 (ýanyna	 barmagy	
gijikdirip)	isläniňi	bolsa	ýanyňa	alarsyň.	
Wagtlaýyn	 (ýanyňdan)	 aýran	 aýallaryň	
birini	 täzeden	 ýanyňa	 almagyňda	 saňa	
hiç	 hili	 günä	 ýokdur.	 Bu	 olaryň	 bagtly	
bolmaklaryna,	 gynanmazlygyna	 we	
seniň	beren	zatlaryňa	razy	bolmaklaryna	
iň	 laýyk	 bolanydyr.	 Alla	 siziň	
ýürekleriňizdäki	zatlary	bilýändir.	Takyk,	
Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 Halymdyr	
(howlugýan	däldir).	

52.	 Mundan	 soň	 saňa	 başga	 zenanlar	
(bilen	 nikalaşmak),	 görmegeýlikleri	
göwnüňe	 ýarasa-da,	 (öňki)	 aýallaryň	
ýerine	 gyrnaklaryňdan	 başgalary	 almak	
halal	däldir.	Alla	ähli	zada	gözegçidir.	

53.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Pygamberiň	
öýlerine	 wagta	 seretmezden	 we	 nahara	
çagyrylmazdan	 girmäň!	 Çagyrylan	
wagtyňyzda	 baryň!	 Nahar	 iýeniňizden	
soň	 bolsa,	 gep-gürrüňe	 gyzykman	
dargaň!	 Çünki	 bu	 (gepe-gürrüňe	
gyzygyp,	köp	oturmagyňyz)	pygambere	
ejir	çekdirýän	hem	bolsa,	ol	(muny	size	
aýtmakdan)	utanar.	Alla	bolsa	hakykaty	
aýtmakdan	 çekinmez.	 Eger	 pygamberiň	
aýallaryndan	 bir	 zat	 sorajak	 bolsaňyz,	
perdäniň	 aňyrsyndan	 soraň!	 Bu	 siziň	
hem-de	olaryň	ýürekleri	üçin	iňňän	arassa	
we	 päk	 ýoldur.	 Siziň	 pygambere	 ezýet	
etmeklige	 we	 onuň	 yzyndan	 aýallary	
bilen	 nikalaşmaga	 hiç	 hili	 hakyňyz	
ýokdur.	 Takyk,	 bu	 (hereketleriňiz)	
Allanyň	ýanynda	örän	uly	günädir.	

54.	 Bir	 zady	 her	 näçe	 gizleseňiz	 hem,	
äşgär	etseňiz	hem,	barybir	Alla	ähli	zady	
bilýändir.	
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55.	Olara	(pygamberiň	aýallaryna)	öz	ata-
babalary,	 ogullary,	 doganlary,	 erkek	we	
aýal	 doganlarynyň	 ogullary,	 musulman	
aýallar	 we	 gol	 astyndaky	 gyrnaklary	
bilen	 baglanyşykly	 (hyjaplaryny	 doly	
saklamazlykda)	hiç	hili	günä	ýokdur.	(Eý,	
pygamberiň	 aýallary!)	Alladan	 gorkuň!	
Takyk,	Alla	ähli	zady	görüp	durandyr.	

56.	 Takyk,	 Alla	 we	 Onuň	 perişdeleri	
pygambere	 salawat	 aýdýarlar.	Eý,	 iman	
getirenler!	 Siz	 hem	 oňa	 salawat	 aýdyň	
we	 oňa	 ýürekden	 salam	 bermek	 bilen	
salamatlyk	diläň!

57.	 Allany	 we	 Onuň	 ilçisini	 ynjydan	
kişileri	 Alla	 dünýäde	 we	 ahyretde	
näletledi	 we	 olara	 jebir-jepaly	 azap	
taýýarlady.	

58.	Mömin	erkeklere	we	mömin	aýallara	
etmedik	 zatlary	 sebäpli,	 ezýet	 edýänler,	
takyk,	örän	uly	töhmeti	we	äşgär	günäni	
öz	üstlerine	ýükleýärler.	

59.	 Eý,	 pygamber!	 Aýallaryňa,	
gyzlaryňa	 we	 möminleriň	 aýallaryna	
(daşary	 çykanlarynda)	 üstki	 örtgülerini	
örtünmeklerini	 aýt.	 Bu	 olaryň	
tanalmaklary	 we	 ynjydylmazlyklary	
üçin	iň	dogrusydyr.	Alla	Bagyşlaýjydyr,		

Rehim-şepagatlydyr.	

60.	 Eger	 mynapyklar	 (ikiýüzlüler),	
ýüreklerinde	 hassalyk	 bolanlar	 we	
Medinede	 erbet	 gep-gürrüň	 ýaýradýan	
kişiler	 bu	 gylyklaryny	 goýmasalar,	 Biz	
seni	 olara	 musallat	 ederis.	 Şondan	 soň	
olar	 seniň	ýanyňda	uzak	wagtlap	durup	
bilmezler.	

61.	Olaryň	hemmesi	näletlenen	ýagdaýda	
görlen	 ýerlerinde	 tutularlar	 we	 ýok	
edilerler.	

62.	Bu	Allanyň	öň	ötüp-geçenler	hakdaky	
kanunydyr	 we	 Allanyň	 kanunyny	
üýtgetmäge	 hiç	 hili	 mümkinçilik	
tapmarsyň.	
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63.	 Adamlar	 senden	 kyýamatyň	 haçan	
boljakdygyny	 sorarlar.	 Sen	 (olara):	
«Ol	 hakdaky	 maglumat	 diňe	 Allanyň	
ýanyndadyr»	 diýip	 aýt.	 Sen	 ony	 nädip	
biljek,	 ahyrzaman,	 belki,	 tiz	 wagtda	
bolar.	

64.	Takyk,	Alla	 inkär	 edenleri	 näletledi	
we	olara	ýalynly	ot	taýýarlady.	

65.	 Olar	 ol	 ýerde	 ebedi	 galarlar.	 Şeýle	
hem	olar	özlerine	ne	bir	hemaýatkär,	ne-
de	bir	kömekçi	taparlar.	

66.	Olar	ýüzleri	oda	aýlandyrylan	güni:	
«Käşgä,	biz	Alla	we	Onuň	ilçisine	tabyn	
bolsadyk.	

67.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Takyk,	 Biz	
baştutanlarymyza	 we	 kethudalarymyza	
eýerdik.	 Olar	 bolsa	 bizi	 ýoldan	
çykardylar.	

68.	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Şonuň	 üçin	
olara	iki	esse	azap	ber	we	olary	örän	uly	
nälet	bilen	näletle!»	diýerler.	

69.	Eý,	iman	getirenler!	Siz	Musa	ezýet	
edenler	 ýaly	 bolmaň!	 Alla	 ony	 olaryň	
atýan	şyltaklaryndan	päkledi.	Ol	Allanyň	
nazarynda	örän	abraýly	(pygamberdir).	

70.	Eý,	iman	getirenler!	Alladan	gorkuň	
we	dogry	sözläň!

71.	 (Bu	 sebäpli)	 Alla	 siziň	 işleriňizi	
ugruna	eder	we	günäleriňizi	geçer.	Kim	
Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 tabyn	 bolsa,	 ol	
örän	uly	üstünlige	ýeter.	

72.	 Biz	 amanaty	 (Allanyň	 dinini)	
asmanlara,	ýere	we	daglara	teklip	etdik,	
emma	 olar	 muny	 götermekden	 boýun	
towladylar	we	(onyň	jogapkärçiliginden)	
gorkdular.	 Ony	 ynsan	 boýnuna	 aldy.	
Takyk,	ol	örän	zalymdyr	we	nadandyr.	

73.	 Şonuň	 üçin	 Alla	 ikiýüzli	 erkekleri	
we	 ikiýüzli	 zenanlary,	Alla	 şärik	 goşan	
erkekleri	 we	 şärik	 goşan	 zenanlary	
jezalandyrar.	 Iman	 getiren	 erkekleriň	
we	 iman	 getiren	 zenanlaryň	 tobalaryny	
bolsa	 kabul	 eder.	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	
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34-nji	süre:		Sebe

«Sebe»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 54	 aýatdan	 ybaratdyr.	Bu	 süräniň	 ady	 15-nji	
aýatda	 agzalýan	 we	 Yemende	 bir	 milletiň	 ady	
bolan	 sebe	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	 sürede	
Dawut	 pygambere	 berlen	 zatlar	 we	 jynlaryň	
Süleýman	pygamberiň	hyzmatynda	bolandyklary	
barada	gürrüň	berilýär.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen 

1.	 Hamdy-sena	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	 ähli	 zadyň	 eýesi	 bolan	 Alla	
mahsusdyr.	Şeýle	hem	ahyretde-de	öwgi	
Oňa	mahsusdyr.	Ol	hikmet	eýesidir,	(ähli	
zatdan)	habardardyr.	

2.	Ol	ýeriň	içine	girýän	zady	we	ýerden	
çykýan	 zady,	 asmandan	 inýän	 zady	we	
asmana	 çykýan	 zady	 bilýändir.	 Alla	
Rehim-şepagatlydyr,	Bagyşlaýjydyr.	

3.	 Inkär	 edýänler:	 «Kyýamat	 hiç	 haçan	
gelmez»	 diýerler.	 Sen	 olara:	 «Ýok,	
gaýyby	bilýän	Perwerdigärimden	kasam	
edýärin!	 Kyýamat	 size	 hökman	 geler»	
diýip	 aýt.	 Asmanlarda	 we	 ýerde	 zerre	
ýalyjak	 zatlar	 hem	 Ondan	 gizlin	 galyp	
bilmez.	 Ondan	 kiçi	 bolsun,	 uly	 bolsun,	
hemmesi	äşgär	kitapda	ýazylandyr.	

4.	 (Bu	 sebäpli)	 Alla	 iman	 getirenleri	
we	ýagşy	 işleri	 edýänleri	 sylaglandyrar.	
Olara	bagyşlanma,	örän	mübärek	rysgal	

bardyr.	

5.	 Aýatlarymyzyň	 ündewlerini	 ýok	
etmek	 üçin	 jan	 edip	 urunýanlara	 bolsa	
iňňän	erbet	we	ezýet	beriji	azap	bardyr.	

6.	 Özlerine	 ylym	 berlenler	
Perwerdigäriňden	 saňa	 inderileniň	
hakykatdygyny	 we	 onuň	 Gudraty	
güýçli	we	hakyky	öwgä	mynasyp	bolan	
(Allanyň)	 ýoluna	 gönükdirýändigini	
görýärler.	

7.	 Inkär	 edýänler:	 «Size,	 bölek-bölek	
bolup	 pytrap	 gideniňizden	 soň,	 täzeden	
ýaradyljakdygyňyzy	habar	berýän	kişini	
görkezelimi?
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8.	Ol	ýa	Alla	töhmet	atýar	ýa-da	ol	däli»	
diýerler.	 Ýok,	 ahyrete	 ynanmaýanlar	
azabyň	we	çuň	azgynlygyň	içindedirler.	

9.	Olar	asmandan	we	ýerden	öňlerine	we	
yzlaryna	 (özlerini	 ähli	 tarapdan	 gurşap	
alan)	 asmana	we	ýere	 seretmeýärlermi?	
Eger	islesek,	Biz	olary	ýere	sokarys	ýa-
da	 üstlerine	 asmandan	 bölekler	 (ýagyş,	
ýyldyrym)	 ýagdyrarys.	 Elbetde,	 bu	
zatlarda	her	bir	Alla	ýönelen	bende	üçin	
ybratlar	bardyr.	

10,	11.	Takyk,	Biz	Dawuda	beýik	mertebe	
berip:	«Eý,	daglar	we	guşlar!	Onuň	bilen	
bilelikde	tesbih	ediň»	diýdik.	Şeýle	hem	
oňa	 «(Demirden)	 giň	 we	 gowy	 edip	
sowut	ör»	diýip	demri	ýumşadyp	berdik.	

(Eý,	 Dawudyň	 neberesi!)	 Ýagşy	 işleri	
ediň!	 Çünki	 Men	 siziň	 edýän	 işleriňizi	
görýändirin.	

12.	 Irden	 gidende	 bir	 aýlyk,	 agşam	
gaýdyp	 gelende	 bir	 aýlyk	 ýol	 geçýän	
şemaly	Süleýmana	tabyn	etdik	we	onuň	
üçin	 misi	 çeşme	 ýaly	 eredip	 akdyrdyk.	
Perwerdigäriň	 ygtyýary	 (rugsady)	
bilen	 birnäçe	 jyn	 onuň	 elinde	 işleýärdi.	
Olardan	haýsysy	buýrugymyzdan	çyksa,	
oňa	ýalynly	azap	bererdik.	

13.	 Olar	 Süleýman	 üçin	 ybadathanalar,	
heýkeller,	 howuzlar,	 giň	 okaralar,	
berkidilen	 gazanlar	 ýaly	 onuň	 islän	
zatlaryny	 ýasaýardylar.	 Eý,	 Dawudyň	
neberesi!	 Şükür	 ediň!	 Bendelerimiň	
arasynda	şükür	edýäni	gaty	azdyr.	

14.	 Onuň	 (Süleýmanyň)	 ajalyny	
ýetirenimizde,	onuň	ölendigini	(ýaplanyp	
duran)	 hasasyny	 iýen	 garynjadan	 başga	
görkezip	 bilen	 bolmady.	 Süleýman	
ýykylanda,	(onuň	ölendigi)	jynlara	aýan	
boldy.	Eger	jynlar	gaýyby	bilsediler,	onda	
olar	onuň	(öli	halda	diri	ýaly	bolup	hasa	
ýaplanan	 wagty)	 kemsidiji	 ezýetlerini	
çekmezdiler.	
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15.	 Takyk,	 sebe	 halky	 üçin	 ýaşaýan	
ýerlerinde	 ybratlar	 bardy.	 Olaryň	
sag	 hem-de	 çep	 taraplarynda	 iki	
sany	 bagy-bossanlyk	 bardy.	 (Olara):	
«Perwerdigäriňiziň	 beren	 rysgalyndan	
iýiň-içiň	 we	 Oňa	 şükür	 ediň!	 Ine,	 size	
ajaýyp	 şäher	 we	 günäleriňizi	 bagyşlap	
duran	Perwerdigär!»	diýildi.	

16.	Emma	olar	 (hakdan)	ýüz	öwürdiler.	
Şonuň	 üçin	 olaryň	 üstüne	 gazaply	 sili	
iberdik	 we	 olaryň	 owadan	 iki	 bag-
bossanyny	turşy	ir-iýmişli,	ajy	ýylgynly	
we	az-owlak	sedir	agajy	bolan	bir	baga	
öwürdik.	

17.	 Biz	 bu	 jezany	 olara	 gadyr	
bilmezlikleri	 üçin	 berdik.	 Heý,	 bizem	
bir	gadyr	bilmez	inkär	edijilerden	başga	
kişini	jezalandyrarysmy?

18.	 Biz	 olar	 bilen	 bereket	 beren	
sebitlerimiziň	 arasynda	 äşgär	 görnüp	
duran	 obadyr	 (şäherler)	 emele	 getirdik	
we	 olaryň	 arasynda	 gatnawy	 ýola	
goýup:	«Ol	ýerlerde	gije-gündiz	arkaýyn	
gatnaň!»	(diýdik).	

19.	 Emma	 olar	 (bu	 nygmatlaryň	
gadyryny	 bilmän	 bilgeşleýin):	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Biziň	 ýolagçylyk	
etjek	 ýerlerimiziň	 arasyny	 daşlaşdyr»	
diýdiler	 we	 özlerine	 zulum	 etdiler.	 Biz	
hem	 olary	 ertekä	 öwrüp,	 derbi-dagyn	
edip	goýberdik.	Elbetde,	bu	zatlarda	köp	
sabyr	edýän	we	köp	şükür	edýän	kişiler	
üçin	ybratlar	bardyr.	

20.	Takyk,	Iblis	olar	hakdaky	gümanyny	
(niýetini)	 durmuşa	 geçirdi.	 Şonuň	 üçin	

iman	 getiren	 bir	 topardan	 galany	 oňa	
tabyn	boldular.	

21.	 Aslynda	 bolsa,	 Iblisiň	 olaryň	
üstünden	 agalygy	 ýokdy.	 Emma	 Biz	
ahyrete	 ynanýan	 bilen	 oňa	 şek-şübhe	
edýäni	 tapawutlandyryp	 bilmek	 üçin	
(Iblise	 bu	mümkinçiligi	 berdik).	Takyk,	
Alla	ähli	zady	gorap	durandyr.	

22.	 Olara	 aýt:	 «Alladan	 başga	 (Alla	
şärik)	hasaplaýanlaryňyzy	çagyryň!	Olar	
ne	asmanlarda,	ne-de	ýerde	zerre	ýalyjak	
zada	hem	eýeçilik	edýän	däldirler.	Olaryň	
bu	 ýerlere	 (asmanlara	we	 ýere)	 hiç	 hili	
şärikligi	 ýokdur.	 Şeýle	 hem	 (Allanyň)	
olar	 bilen	 (bular	 ýaly	 zatlarda)	 hiç	 hili	
kömekçisi	ýokdur».
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23.	 Allanyň	 huzurynda	 diňe	 Özüniň	
rugsat	berenleriniň	şepagaty	peýda	berer.	
Ýüreklerinden	 gorky	 çykarylanda,	 olar:	
«Perwerdigäriňiz	näme	diýdi?»	diýerler.	
(Beýlekiler	 bolsa):	 «Hakykaty	 aýtdy»	
diýerler.	Ol	örän	Beýikdir,	Belentdir.	

24.	 Olara	 aýt:	 «Size	 asmanlardan	 we	
ýerden	 kim	 rysgal	 berýär?».	 (Olara	
ýene-de):	 «Alla»	 diýip	 aýt.	 (Şeýle-de):	
«Takyk,	ýa	biz	ýa-da	siz	(haýsy-da	bolsa	
birimiz)	 dogry	 ýolda	 ýa-da	 aç-açan	
azgynlyk	içinde»	(diý).	

25.	Olara	aýt:	«Siz	biziň	eden	günälerimiz	
üçin	jogapkär	dälsiňiz.	Bizden	hem	siziň	
edýän	 işleriňiz	 sebäpli,	 hasap	 soraljak	
däldir».	

26.	 Olara	 aýt:	 «Perwerdigärimiz	 biziň	
hemmämizi	(bir	ýere)	jemläp,	soň	bolsa,	
aramyzda	 hak	 (adalat)	 bilen	 höküm	
eder.	 Takyk,	 Ol	 Ýeňijidir,	 (ähli	 zady)	
bilýändir».	

27.	 Olara	 aýt:	 «Maňa	 Alla	 goşýan	
şärikleriňizi	 görkeziň!	 Ýok	 (görkezip	
bilmersiňiz)!	 Çünki	 Gudraty	 güýçli	 we	
hikmet	eýesi	bolan	diňe	Alladyr».	

28.	Biz	seni	ähli	adamzada	diňe	buşlukçy	
we	 duýduryjy	 hökmünde	 iberdik.	Ýöne	
köp	adamlar	muny	bilmezler.	

29.	(Şonuň	üçin	olar):	«Eger	siz	dogruçyl	
bolsaňyz,	 siziň	 wada	 beren	 zadyňyz	
(kyýamat)	haçan?»	diýerler.	

30.	 (Sen	 hem	 olara)	 aýt:	 «Size	 wada	
berlen	şeýle	gün	bardyr	welin,	ondan	ne	
bir	salym	yza	galyp	bilersiňiz,	ne-de	bir	
salym	öňe	geçip	bilersiňiz».	

31.	 Inkär	 edýänler:	 «Biz	 bu	 Kurana-
da,	 ondan	 öňki	 kitaplara-da	 hiç	 haçan	
ynanmarys»	 diýdiler.	 Emma	 sen	 ol	
zalymlaryň	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
huzurynda	 durup,	 biri-birlerine	 söz	
gatyşlaryny	 bir	 görsediň.	 Şonda	 ejiz	
hasaplananlar	 ulumsylyk	 edenlere:	
«Siz	 bolmadyk	 bolsaňyz,	 biz	 mömin	
bolardyk»	diýerler.	
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32.	 Ulumsylyk	 edenler	 ejiz	 görlenlere:	
«Size	 dogry	 ýol	 geleninden	 soň,	 ondan	
sizi	biz	gaýtardykmy?	Ýok!	Tersine,	siz	
günä	edýärdiňiz»	diýerler.	

33.	 Ejiz	 görlenler	 ulumsylyk	 edenlere:	
«Gije-gündiz	siziň	işiňiz	hile	gurmakdy.	
Çünki,	 siz	 hemişe	 bize	 Allany	 inkär	
etmegimizi	we	Oňa	şärik	goşmagymyzy	
buýurýardyňyz»	 diýerler.	 (Olar	 iki	
topar	 hem)	 azaby	 görenlerinde	 bolsa,	
ökünçlerini	gizlediler.	Biz	hem	ol	 inkär	
edenleriň	 boýunlaryna	 demir	 halkalar	
dakdyk.	Olar	diňe	eden	işleriniň	jezasyny	
çekerler.	

34.	 Biz	 haýsy	 sebite	 bir	 duýduryjy	
(pygamber)	 ibersek,	 şol	 ýeriň	 azgyn	
gurplulary:	 «Biz	 siziň	 iberen	 zadyňyzy	
inkär	edýäris»	diýdiler.	

35.	Ýene	 olar:	 «Biz	 baýlyk	we	 perzent	
taýdan	sizden	has	köp.	Şonuň	üçin	bize	
azap	berilmez»	diýdiler.	

36.	 Sen-de	 olara	 aýt:	 «Takyk,	
Perwerdigärim	 islänine	 rysgaly	 bol	
berer,	(islänine	bolsa)	kem	berer.	Emma	
köp	adamlar	muny	bilmezler.	

37.	Biziň	huzurymyza	sizi	ne	baýlygyňyz	
ne-de	perzentleriňiz	ýakynlaşdyryp	biler.	
(Bize)	 diňe	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	

edýänler	 ýakynlaşyp	 biler.	 Ine,	 şolaryň	
eden	ýagşy	işleri	üçin	sylaglary	esse-esse	
artdyrylar	 we	 olar	 jennetiň	 köşklerinde	
asudalyk	içinde	bolarlar.	

38.	 Aýatlarymyzyň	 öwüt-ündewlerini	
ýok	 etmek	 üçin,	 jan	 edip	 urunýanlar	
bolsa,	azaba	duçar	edilerler.	

39.	 Olara	 aýt:	 «Takyk,	 Perwerdigärim	
bendelerinden	 islänine	 bol	 rysgal	 berer,	
islänini	 bolsa	 kemrysgal	 eder.	 Siz	
haýyr-sahawat	 hökmünde	 näme	 sarp	
etseňiz,	Alla	onuň	deregine	başga	rysgal	
ýetirer.	 Ol	 rysgal-döwlet	 berýänleriň	 iň	
haýyrlysydyr.	
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40.	 Alla	 şol	 gün	 olaryň	 hemmesini	
üýşürer,	 soň	 bolsa	 perişdelere:	 «Size	
ybadat	edýänler	şularmy?»	diýer.	

41.	 (Perişdeler	 bolsa):	 «Sen	 ähli	
kemçiliklerden	 päksiň!	 Biziň	 dostumyz	
olar	 däldir,	 Sensiň!	Olar	 jynlara	 ybadat	
edýärdiler.	 Olaryň	 köpüsi	 jynlara	
ynanýardylar»	diýerler.	

42.	Ol	günde	hiç	haýsyňyz	başga	birine	ne	
peýda,	ne-de	zyýan	berip	bilersiňiz.	Biz	
zulum	 edenlere:	 «Inkär	 eden	 oduňyzyň	
azabyny	dadyň»	diýeris.	

43.	 Olara	 biziň	 aýatlarymyz	 aç-açan	
okalanda:	 «Onuň	 niýeti	 diňe	 sizi	 ata-

baba	 ybadat	 edip	 gelýän	 zatlaryňyzdan	
döndermekdir.	Bu	(Kuran)	bolsa	toslanyp	
tapylan	 zatdyr»	 diýdiler.	 Olara	 hakykat	
gelende	hem:	«Bu	aç-açan	jadygöýlikden	
başga	zat	däldir»	diýdiler.	

44.	Aslynda	 bolsa,	 biz	 olara	 okar	 ýaly	
kitaplar	 bermändik	we	 senden	 öň	 olara	
hiç	bir	duýduryjy	hem	ibermändik.	

45.	 Olardan	 öňki	 ymmatlar	 hem	
(pygamberlerini)	 ýalan	 hasapladylar.	
Bular	 öňkülere	 beren	 zatlarymyzyň	
ondan	 birine	 hem	 ýetip	 bilmändiler.	
Şonda-da	 olar	 pygamberlerini	 inkär	
etdiler.	 Emma	 (seret)	 Meniň	 inkärim	
nähili	boldy	(olary	nähili	heläk	etdim).	

46.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Men	 size	 diňe	 ýekeje	 öwüt-nesihat	
berjek.	 Alla	 (boýun	 sunmak)	 üçin	
iki-ikiden	 we	 bir-birden	 ýeriňizden	
turuň	 (maňa	 serediň)	 we	 pikirleniň!	
Siziň	 dostuňyzda	 (pygamberiňizde)	
mejnunlykdan	 hiç	 hili	 alamat	 ýokdur.	
Ol	diňe	 sizi	öňüňizdäki	ýowuz	azapdan	
habardar	ediji	(pygamberdir)».	

47.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Men	 sizden	 hak	 (töleg)	 soran	 bolsam,	
ol	siziňki	bolsun.	Çünki	meniň	sylagym	
diňe	 Alla	 degişlidir.	 Ol,	 ähli	 zada	
şaýatdyr».	

48.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Elbetde,	Perwerdigärim	hakykaty	ýüze	
çykarar.	 Sebäbi,	 Ol	 gaýyby	 örän	 gowy	
bilýändir».	
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49.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Hakykat	geldi	we	mundan	soň	batyl	ne	
bir	zady	ýüze	çykaryp	biler,	ne-de	yzyna	
gaýtaryp	biler».	

50.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Eger	 ýoldan	 çyksam,	 öz	 zyýanyma	
ýoldan	çykaryn.	Emma	eger	dogry	ýoly	
tapsam,	bu	maňa	Perwerdigärimiň	wahyý	
eden	zady	(Kurany)	sebäplidir.	Takyk,	Ol	
(ähli	zady)	eşidýändir,	(bize)	ýakyndyr».	

51.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	olary	gorkup	
aljyran	wagtlary	bir	görsediň!	Olara	indi	
hiç	 hili	 çykalga	 ýokdur	 we	 olar	 ýakyn	
ýerde	tutulandyrlar.	

52.	Olar	(boljak	iş	bolandan	soň):	«Oňa	
ynandyk»	diýdiler.	 Indi	olar	daş	ýerden	
(dünýädäki	durmuş	geçip	gidenden	soň)	
nädip	imana	ýetsinler?

53.	 Aslynda	 bolsa,	 olar	 öň	 hakykaty	
inkär	 edipdiler	we	 uzak	 ýerden	 gaýyby	
(gürrüňleri	 bilmek	 üçin)	 çaklamalary	
hödürleýärdiler.	

54.	 Indi	 mundan	 öň	 ýaranlaryna	 hem	
edilişi	 ýaly,	 olaryň	 özleri	 bilen	 arzuw	
edýän	zatlarynyň	arasyna	böwet	çekildi.	
Takyk,	 olar	 gaýgylandyryjy	 şübhäniň	
astyndadyrlar.	

35-nji	süre:	«Fatyr»	(«Dörediji»)

«Fatyr»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 45	 aýatdan	 ybaratdyr.	Bu	 süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	agzalýan	«Dörediji»	manysyny	aňladýan	
«Fatyr»	sözünden	gelip	çykýar.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Ähli	 hamdy-sena	 asmanlary	 we	 ýeri	
ýokdan	dörediji,	 iki,	üç	we	dört	ganatly	
perişdeleri	 ilçiler	 eden	Alla	 mahsusdyr.	

Ol	 ýaratmagyny	 isleýşi	 ýaly	 artdyrar.	
Takyk,	Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

2.	 Alla	 ynsanlara,	 haýsy-da	 bolsa,	 bir	
rahmet	gapysyny	açsa,	oňa	hiç	kim	böwet	
bolup	 bilmez.	 Allanyň	 tutan	 (saklan)	
zadyny,	ondan	soň	boşadyp	bilen	bolmaz.	
Ol	Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

3.	 Eý,	 adamlar!	 Allanyň	 size	 beren	
nygmatlaryny	 ýada	 salyň!	 Alladan	
başga	 size	 asmandan	 we	 ýerden	 rysgal	
berip	 biljek	 ýaradyjy	 barmy?	 Ondan	
başga	(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur.	Bu	
ýagdaýda	 näme	 üçin	 (küpüre)	 gaýdyp	
gelýärsiňiz?
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4.	 Eger	 seni	 ýalan	 hasaplaýan	 bolsalar	
(gynanma).	 Çünki	 senden	 öňki	
pygamberleri	 hem	 ýalan	 hasaplapdylar.	
Ähli	işler	Alla	dolanyp	barar.	

5.	Eý,	ynsanlar!	Elbetde,	Allanyň	beren	
wadasy	 hakykatdyr.	 Ägä	 boluň!	 Dünýä	
ýaşaýşy	 sizi	 aldamasyn!	 Ol	 ýalançy	
(şeýtan)	 sizi	Alla	hakda	 («Alla	günäleri	
geçer»	diýip)	aldawa	düşürmesin!	

6.	 Takyk,	 şeýtan	 siziň	 duşmanyňyzdyr.	
Şonuň	üçin	siz	hem	ony	özüňize	duşman	
biliň!	Ol	 tarapdarlaryny	 diňe	 oda	 laýyk	
kişiler	bolmaklary	üçin	çagyrýar.	

7.	 Inkär	 edenlere	 bolsa	 örän	 ýowuz	

azap	bardyr.	Emma	iman	getirenlere	we	
ýagşylyk	edýänlere	ýalkaw	we	uly	sylag-
sogap	bardyr.	

8.	 Edýän	 ýaramaz	 işleri	 özüne	 gowy	
görkezilen	we	olary	gowy	gören	kişi	(heý-
de	erbetlik	etmeýän	kişi	ýaly	bolarmy?).	
Takyk,	Alla	Öz	 islänini	 ýoldan	 çykarar,	
islänini	bolsa	dogry	ýola	gönükdirer.	Şol	
sebäpli,	 olar	 üçin	 göwnüň	 ynjamasyn.	
Elbetde,	 Alla	 olaryň	 edýän	 zatlaryny	
bilýändir.	

9.	 Ýelleri	 iberip,	 bulutlary	
hereketlendirýän	 Alladyr.	 Soň	 Biz	 ony	
bir	 öli	 ýurda	 ýollarys	 we	 şonuň	 bilen	
ölüminden	soň	ýeri	janlandyrarys.	(Ölen	
adamlaryň)	täzeden	direlmegi	hem	şonuň	
ýaly	bolar.	

10.	Kim	yzzat	we	at-abraý	isleýän	bolsa,	
ähli	şan-şöhrat	Alla	degişlidir.	Oňa	(Alla)	
diňe	 gowy	 sözler	 baryp	 ýeter	 (Allanyň	
huzurynda	 gymmatlydyr).	 Olary	 bolsa	
ýagşy	 işler	 ýokary	 çykarar.	 Erbet	 işler	
bilen	 dürli	 duzaklar	 gurýanlara	 bolsa	
örän	 ýowuz	 azap	 bardyr.	 Olaryň	 guran	
duzaklary	hökman	bozular.	

11.	Alla	sizi	ilki	toprakdan,	soň	bir	damja	
suwdan	ýaratdy.	Soň	bolsa	jübüt	taýlara	
böldi.	 Hiç	 bir	 aýal	 (maşgala)	 Allanyň	
eradasy	(ygtyýary)	bolmazdan,	ne	hamyla	
galyp	biler,	ne-de	dogrup	biler.	Ömrüniň	
uzaldylmasy	ýa-da	gysgaldylmasy	anyk	
kitapda	(Lowhy-mahfuzda)	ýazylmadyk	
hiç	bir	ýaşaýjy	ýokdur.	Elbetde,	bu	Alla	
üçin	örän	aňsatdyr.	
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12.	 Iki	 deňiz	 biri-biri	 bilen	 deň	 däldir.	
Olaryň	biri	süýji,	içmäge	ýakymly	bolup,	
beýlekisi	duzly	we	ajydyr.	Emma	olaryň	
ikisinden	 hem	 täze	 et	 iýýärsiňiz	 we	
dakynýan	 bezegleriňizi	 çykarýarsyňyz.	
Sen,	 Allanyň	 rysgalyny	 gözlemegiňiz	
we	Oňa	şükür	etmegiňiz	üçin,	deňzi	hem	
böwsüp-böwsüp	 gidýän	 gämiler	 bilen	
görersiň.	

13.	 Alla	 gijäni	 gündize,	 gündizi	 bolsa	
gijä	 girizendir,	 Güni	 we	 Aýy	 (Özüne)	
tabyn	 edendir.	 Olaryň	 hemmesi	
bellenilen	 wagta	 çenli	 hereket	 eder.	
Ine,	 (şeýle	 zatlary	 ýaradan)	 Alla	 siziň	
Perwerdigäriňizdir.	Mülk	(hökümdarlyk)	
Oňa	 mahsusdyr.	 Alladan	 başga	 dileg	
edýänleriňiz	 gabyk	 ýalyjak	 zadyň	 hem	
eýesi	däldirler.	

14.	 Eger	 olary	 (kömege)	 çagyrsaňyz	
hem,	 olar	 sizi	 eşitmezler.	 Eşitseler-de,	
size	 jogap	 berip	 bilmezler	 we	 kyýamat	
gününde-de	 siziň	 şärik	 tutunmagyňyzy	
inkär	ederler.	Hiç	kim	saňa	(bu	zatlary)	
ähli	 zatdan	 habarly	 (Alla)	 ýaly	 ýetirip	
bilmez.	

15.	 Eý,	 adamlar!	 Siz	 Alla	 mätäçsiňiz.	
Emma	Alla	baýdyr	(hiç	zada	mätäç	däldir)	
we	hamdy-sena	edilmäge	mynasypdyr.	

16,	 17.	 Eger	Ol,	 islese,	 sizi	 düýbünden	

ýok	 edip,	 siziň	 ýeriňize	 bir	 täze	 halky	
getirip	 biler.	Bu	bolsa	Alla	 üçin	müşgil	
däldir.	

18.	 Günäkärleriň	 hiç	 haýsysy	 başga	
biriniň	günäsini	götermez.	Ýüki	(günäsi)	
agyr	bolan	 adam	 (ony	göterişmegi	üçin	
başga	birini	kömege)	çagyrsa,	çagyrylan	
adam	 onuň	 ýakyn	 garyndaşy	 bolsa-da,	
onuň	ýükünden	hiç	zat	göterip	bilmez.	Sen	
(bu	zatlary)	diňe	gözleri	bilen	görmezden	
özleriniň	 Perwerdigärinden	 gorkýanlara	
we	namaz	okaýanlara	duýduryp	bilersiň.	
Kim	 (günäden)	 päklense,	 diňe	 özi	 üçin	
päklenýändir.	Gaýdyş	diňe	Alla	tarapdyr.
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19.	 Heý,	 kör	 bilen	 görýän	 (adam)	 deň	
bolarmy?!

20.	Heý,	zulmat	(tümlük)	bilen	ýagtylyk	
deň	bolarmy?!

21.	Heý,	kölege	bilen	yssy	 (jöwza)	deň	
bolarmy?!

22.	Heý,	diriler	bilen	ölüler	deň	bolarmy?!	
Elbetde,	Alla	 Öz	 islänine	 eşitdirer.	 Sen	
guburdakylara	eşitdirip	bilmersiň.	

23.	Sen	diňe	bir	duýduryjysyň.	

24.	 Biz	 seni,	 hak	 (we	 hikmet)	 bilen	
buşlukçy	 we	 duýduryjy	 edip	 iberdik.	
Aslynda,	arasynda	duýduryjy	bolmadyk	
hiç	bir	millet	ýokdur.	

25.	 Seni	 ýalan	 hasaplasalar	
(gynanma),	 senden	 öňküler	 hem	 ýalan	
hasaplanylypdy.	 Pygamberleri	 olara	
aýdyň	 deliller	 (mugjyzalar),	 sahypalar	
we	aýdyňlaşdyryjy	kitap	getiripdiler.	

26.	Soň	bolsa	biz	 inkär	edenleri	garbap	
tutduk.	Gör,	Meniň	jezam	nähili	boldy?!

27.	 Sen	 Allanyň	 asmandan	 suw	
inderýändigini,	 soň	 onuň	 bilen	 dürlü-
dürli	reňkdäki	miweleri	çykarýandygyny	
görmediňmi?	Daglardan	bolsa	ak,	gyzyl,	
al-elwan	 reňklerde	 ýollary	 we	 şargara	
daglary	(döretdik).	

28.	 Şonuň	 ýaly	 dürli	 reňkde	 adamlary,	
mallary	 we	 haýwanlary	 (ýaratdyk).	
Onuň	 bendeleriniň	 arasynda	 diňe	
(hakyky)	alymlar	Alladan	çyn	ýürekden	
gorkýandyrlar.	 Takyk,	 Alla	 Gudraty	
güýçlüdir,	Bagyşlaýjydyr.	

29.	 Takyk,	 Allanyň	 kitabyny	 (Kurany)	
okaýanlar,	 namazy	 birkemsiz	 berjaý	
edýänler	we	biziň	beren	rysgalymyzdan	
(Allanyň	 razylygyny	 gazanmak	 üçin)	
gizlin	 we	 äşgär	 sarp	 edýänler	 hiç	 hili	
ýitgisi	 bolmajak	 söwdadan	 umydygär	
bolarlar.	

30.	 Sebäbi	 Alla	 olaryň	 sylaglaryny	
doly	 ýetirer	 we	 Öz	 pazly-kereminden	
olara	 has	 artdyryp	 berer.	 Takyk,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	 şükür	 edýäniň	 sylagyny	
artykmajy	bilen	berýändir.	
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31.	 Saňa	 wahyý	 eden	 (inderen)	 bu	
kitabymyz	 senden	 öňki	 (inderilen	
mukaddes)	 kitaplary	 tassyklaýjy	
hakykatdyr.	 Takyk,	 Alla	 bendelerinden	
habardardyr	we	(olary)	görýändir.	

32.	Soň	bolsa	Biz	kitaby	bendelerimiziň	
arasyndan	 saýlap-seçenlerimize	 berdik.	
Olardan	 özlerine	 zulum	 edenler	 (käbir	
günä	 işlere	 bulaşanlar),	 ortaça	 bolanlar	
(parz	 amallary	 ýerine	 ýetirip,	 haram	
işlerden	 gaça	 duranlar)	 we	 Allanyň	
ygtyýar	 bermegi	 bilen	 haýyrly	 işlerde	
öňe	geçmek	üçin	ýaryşýanlar	hem	bardyr.	
Ine,	 bu	 bolsa	 örän	 uly	 pazly-keremdir	
(artykmaçlykdyr).	

33.	Olara	girerleri	ýaly	«Adn»	jennetleri	
bardyr.	Şol	ýerde	olar	altyn	bilezikler	we	
dürler	bilen	bezenerler.	Olaryň	jennetdäki	
egin-eşikleri	ýüpekdendir.	

34.	 (Olar	 jennetde):	 «Bizden	 gam-
gussamyzy	 aýran	 Alla	 hamdy-senalar	
bolsun!	 Takyk,	 Perwerdigärimiz	
Bagyşlaýjydyr,	 şükür	 edýäniň	 sylagyny	
artykmajy	bilen	berýändir.	

35.	Ol	şeýle	bir	Perwerdigär	bolup,	bizi	
Öz	pazly-keremi	bilen	(esasy)	ýaşanyljak	
ýurda	 (jennete)	 ýerleşdirdi.	 Ol	 ýerde	
bize	ne	ýadawlyk	geler	ne-de	bizarlyk»	
diýerler.	

36.	 Inkär	 edenlere	 bolsa	 dowzah	
ody	 bardyr.	 Olara	 ölerleri	 ýaly	 ölüm	
hem	 berilmez,	 dowzah	 azaby	 hem	

ýeňilleşdirilmez.	Iňňän	inkär	ediji	bolan	
kişilere	Biz,	ine,	şeýle	jeza	berýändiris.	

37.	Olar	ol	ýerde:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	
Öňki	eden	işlerimizden	başga	ýagşy	işleri	
etmegimiz	üçin	bizi	(dowzahdan)	çykar»	
diýip,	 dady-perýat	 ederler.	 Biz	 size	
(dünýäde),	pikirlenjek	kişiniň	pikirlenip	
bilmegi	üçin	ýeterlik	ömür	bermedikmi?	
Size	 duýduryjy	 hem	 gelipdi.	 Indi	 bolsa	
azaby	 dadyň!	 Zalymlaryň	 hiç	 hili	
kömekçisi	boljak	däldir.	

38.	 Takyk,	 Alla	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	
gaýyby	 habarlaryny	 (gizlinliklerini)	
bilýändir.	 Takyk,	 Ol	 gursaklardakyny	
(ýüreklerdäkini)	hem	bilýändir.	
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39.	 Sizi	 ýer	 ýüzüne	 oruntutar	 eden	 Ol	
(Alladyr).	 Kim	 inkär	 etse,	 onuň	 inkär	
etmegi	özüniň	zyýanynadyr.	Kapyrlaryň	
inkär	 etmegi	 Perwerdigäriňiziň	
huzurynda	 diňe	 gahar-gazaby	 artdyrar.	
Kapyrlaryň	 inkär	 etmegi	 diňe	 özlerine	
bolan	zeperi	artdyrar.	

40.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen)	 olara	 aýt:	
«Alladan	 başga	 (kömege)	 çagyrýan	
şärikleriňizi	 gördüňizmi?	 Maňa	 olaryň	
ýer	 ýüzünde	 näme	 ýaradandygyny	
görkeziň!	 Ýa-da	 olaryň	 asmanlaryň	
(ýaradylmagynda)	 goşan	 goşantlary	
barmy?	Ýa	 bolmasa	 olar	 biziň	 özlerine	
inderen	 bir	 kitabymyzdan	 bir	 tutaryga	
daýanýarlarmy?	 Ýok!	 Zalymlar	 biri-
birlerlerine	diňe	aldawy	wada	berýärler.	

41.	 Alla	 asmanlary	 we	 ýeri	 ýitip	 ýok	
bolmagyndan	 goraýar.	 Eger	 olar	 ýitip	
ýok	 boljak	 bolsa,	 Alladan	 başga	 ony	
saklap	 biljek	 hiç	 kim	 ýokdur.	 Takyk,	
Ol	 Halymdyr	 (howlugýan	 däldir),	
Bagyşlaýjydyr.	

42.	 Olar	 özlerine	 bir	 duýdyryjy	 gelse,	
beýleki	 milletleriň	 her	 haýsyndan	 has	
köpräk	 dogry	 ýola	 girjekdikleri	 barada	
Alladan	 berk	 kasam	 etdiler.	 Olara	 bir	
duýduryjy	 gelende,	 bu	 olaryň	 diňe	
(hakdan)	daş	düşmeklerine	sebäp	boldy.	

43.	Sebäbi	olar	ýer	ýüzünde	 tekepbirlik	
edýärdiler	 we	 örän	 erbet	 hileler	
gurýardylar.	 Elbetde,	 gurlan	 hileler	
diňe	 eýelerine	 zyýan	 ýetirer.	 Dogrusy,	
olar	 öňki	 ýaşanlaryňkydan	 başga	
kanuna	 (ýazgyda)	 garaşýardylar.	 Emma	
Allanyň	 kanunynda	 hiç	 hili	 üýtgeşiklik	
tapmarsyň.	Elbetde,	Allanyň	kanunynda	
hiç	hili	özgerme	tapmarsyň.	

44.	Olar	ýer	ýüzüne	aýlanyp,	özlerinden	
öňki	 milletleriň	 ahyrky	 netijeleriniň	
nähili	 bolandygyny	 görmeýärlermi?	
Aslynda,	 öňki	 milletler	 olardan	 has	
güýçlüdiler.	 Ne	 asmanlarda,	 ne-de	
ýerde	 Allany	 ejizledip	 biljek	 (Allanyň	
azabyndan	halas	boljak)	hiç	zat	ýokdur.	
Takyk,	 Ol	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 (ähli	
zada)	güýji	ýetýändir.	
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45.	 Eger	 Alla	 ynsanlary	 edýän	 işleri	
sebäpli,	 jezalandyrsady,	 onda	 Ol	 ýer	
ýüzünde	hiç	bir	 janly-jandar	goýmazdy.	
Ýöne	 (Alla)	 olary	 belli	 bir	 wagta	 çenli	
jezalandyrmaýar	 (gijikdirýär).	 Emma	
olaryň	 wagty	 gelende,	 Allanyň	 öz	
bendelerini	 görüp	 durandygy	 äşgär	
(hakykatdyr,	olara	eden	işlerine	görä	jeza	
berer).	

36-njy	süre:	Ýäsin

«Ýäsin»	süresi	Mekgede	 inen	sürelerden	bolup,	ol	
83	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
gelýän	 elipbiý	 harplary	 bolan	 «ýä»	 we	 «sin»	
harplarynyň	guşulyp	gelýändigi	sebäpli,	bu	at	bilen	
atlandyrylypdyr.	 Käbir	 alymlaryň	 garaýşyna	 görä,	
«Eý,	ynsan!»	manysyny	aňladýan	«Ýäsin»	diýmek	
bilen	 Muhammet	 aleýhissalama	 ýüzlenilýär.	
«Ýäsin»	 süresinde	 Haky	 ykrar	 edýänler	 bilen	
etmeýänleriň	ahwalaty,	kyýamatda	boljak	zatlar	we	
Allanyň	gudratynyň	beýany	getirilýär.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2.	Ýäsin.	Hikmetli	Kurana	kasam	bolsun!

3.	Takyk,	sen	iberilen	(pygamberlerdensiň).	

4.	Sen	dogry	ýoldan	barýarsyň.	

5,	6.	Bu	(Kuran)	Gudraty	güýçli	we	Rehim-
şepagatly	(Alla)	tarapyndan	ata-babalaryna	
duýduryş	 berilmedik,	 (şonuň	 üçin	 hem)	
gapyl	 galan	 kowuma	 duýdurmagyň	 üçin	
inderilendir.	

	 7.	Kasam	 bolsun!	Olaryň	 köpüsine	 (jeza	
bermek)	söz	hakykat	boldy!	Bes,	olar	iman	
getirmezler.	

	8.	Biz	olaryň	boýunlaryna	eňeklerine	çenli	
ýetip	duran	halkalar	geçirdik.	(Şol	halkalar	
sebäpli)	kelleleri	ýokaryk	bakyp	durandyr.

9.	 Biz	 olaryň	 öňlerinden	 bir	 bent,	
yzlaryndan	 hem	 bir	 bent	 etdik.	 (Şeýdip),	
olary	 gabap	 goýduk.	 Indi	 olar	 (hakykaty)	

görüp	bilmezler.	

10.	Sen	olary	(azap	bilen)	gorkuzsaň-da,	
gorkuzmasaň-da,	 (olar	 üçin)	 tapawudy	
ýok,	(bary	bir)	ynanmazlar.	

11.	 Sen	 diňe	 Kurana	 eýerýän	 görmese	
hem,	 Rahmandan	 (Alladan)	 gorkýan	
(adama)	 duýduryp	 bilersiň!	 Ine,	 ony	
(Allanyň)	 ýalkawy	 we	 ýagşy	 sylagy	
bilen	söýünjile.	

12.	Takyk,	Biz	ölüleri	hökman	direlderis	
we	olaryň	öň	eden	(hemme	işlerini)	hem-
de	 (soňky	 galdyrjak)	 yzlaryny	 (işlerini)	
ýazyp	goýarys.	Biz	ähli	zady	aýdyň	ýol	
görkezijide	 (Lowhy-mahfuzda)	 ýazyp	
goýduk.	
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13.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 olara	 ilçiler	
gelen	 (iberilen)	 obanyň	 (şäheriň)	 halkyny	
mysal	getir.	

14.	 (Haçanda)	 Biz	 olara	 iki	 sany	 ilçini	
iberenimizde	(olar)	ol	ikisini	ýalançy	hasap	
etdiler.	Soň	üçünji	ilçi	bilen	goldaw	berdik.	
(Ilçiler):	«Dogrusy	biz	(Allanyň)	size	iberen	
ilçileridiris»	diýdiler.	

15.	 Olar	 (ilçilere):	 «Siz	 biz	 ýaly	 (adaty)	
ynsanlar	 (ahyry).	Rahman	 (Alla)	 hiç	 zady	
indermedi.	 Siz	 diňe	 ýalan	 sözleýärsiňiz»	
diýdiler.	

16.	(Ilçiler	bolsa	olara):	«Perwerdigärimiz,	
takyk,	 biziň	 size	 iberilen	 ilçilerdigimizi	
bilýändir.	

17.	 Biziň	 wezipämiz	 diňe	 size	 (Allanyň	
buýruklaryny)	 açykdan-açyk	 ýetirmekdir»	

diýdiler.	

18.	 (Soň	 olar):	 «Dogrusy,	 siziň	 bilen	
bize	 şumluk	 gelýär.	 Eger-de	 siz	 (bu	
päliňizden)	 dänmeseňiz,	 kasam	edýäris,	
biz	sizi	daşlarys.	Biziň	tarapymyzdan	size	
juda	ýowuz	azap	gelip	ýeter»	diýdiler.	

19.	 (Ilçiler)	 olara:	 «Siziň	 şumlugyňyz	
özüňize	 bolsun!	 Eger-de	 size	 nesihat	
berilýän	 bolsa	 (munuň	 nämesi	 şumluk	
bolsun)?	 Tersine,	 siz	 hetden	 aşan	
kowumsyňyz»	diýdiler.	

20.	(Şol	wagt)	şäheriň	çetki	(künjeginden)	
bir	adam	ylgap	geldi.	Ol:	«Eý,	kowumym!	
Bu	ilçilere	boýun	boluň!

21.	Sizden	hak	(tölemegiňizi)	islemeýän	
bu	adamlara	eýeriň,	 (sebäbi)	olar	dogry	
ýola	tabyn	bolan	(kişilerdir).	

22.	 Men	 näme	 üçin	 özümi	 Ýaradana	
ybadat	 etmeli	 däl?!	 Siziň	 (hemmäňiz)	
Oňa	dolanyp	bararsyňyz.	

23.	 Men,	 Alladan	 başga	 hudaýlary	
tututunaýynmy?	 Eger	 Rahman	 (Alla)	
maňa	 (haýsydyr)	 bir	 zyýan	 ýetirmek	
islese,	onda	olaryň	(Alladan	özge	hudaý	
hasaplaýanlaryňyzyň)	şepagaty	maňa	hiç	
hili	peýda	bermez.	Olar	meni	halas	hem	
edip	bilmez.	

24.	Beýle	ýagdaýda	men	äşgär	(görünip	
duran)	ters	ýolda	bolaryn.	

25.	 Takyk,	 men	 siziň	 Perwerdigäriňize	
iman	 getirdim,	 maňa	 gulak	 asyň!»	
(diýdi).	

Düşündiriş:	 Ol	 adamyň	 bu	 sözlerinden	 soň	
kapyrlar:	 «Diýmek,	 sen	 hem	 onuň	 dininden	
ekeniň»	 diýip,	 ony	 daşlap	 başlaýarlar.	Ol	 adam	
hem	şol	ýerde	jan	berýär.	

26,	27.	(Ol	adama:	«Eý,	bendäm:	«Gel),	
jennete	gir!»	diýildi.	Şonda	ol:	«Käşgä,	
kowumym	hem	Perwerdigärimiň	meniň	
günälerimi	geçendigini	we	meni	hormatly	
kişilerden	edendigini	bilsediler»	diýdi.	
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28.	 Biz	 ondan	 soň,	 onuň	 kowumynyň	
üstüne	 (olary	 heläk	 etmek	 üçin)	
asmandan	goşun	indermedik.	Indermekçi	
hem	däldik.	

29.	 Diňe	 elhenç	 bir	 ses	 boldy.	 Olar	
dessine	 (duran	ýerlerinde	doňup)	 sönüp	
galdylar.

30.	Özlerine	bir	pygamber	gelende	,	onuň	
üstünden	gülüp	ýaňsylaýan	ol	bendelere	
haýp	bolsun!

31.	Olar	(Alla	şärik	goşanlar)	özlerinden	
öň	 öten	 ençe	 kowumlary	 heläk	
edendigimizi	 görmeýärlermi	 eýsem?	
Olar	gaýtadan	dolanyp,	olaryň	ýanlaryna	
gelip	bilmezler.	

32.	 Elbetde,	 olaryň	 hemmesi	 jemlenip	
(kyýamat	 gününde)	 biziň	 huzurymyza	
getiriler.	

33.	 (Bu	 meselede)	 öli	 toprak	 olar	 üçin	
bir	ybrat	nyşanydyr.	 (Biz	 topraga	ýagyş	
bilen)	 jan	 berdik	 we	 ýerden	 dänesini	
(gögerdip)	çykardyk.	Ine,	olar	(ynsanlar)	
şondan	iýýärler.	

34,	 35.	 Biz	 ýeriň	 ýüzünde	 (ençe-ençe)	
hurma	 bossanlaryny,	 üzüm	 baglaryny	
döretdik.	(Ynsanlaryň)	şol	(bossanlaryň)	
miwesini	hem-de	öz	elleri	bilen	öndüren	
zatlaryny	 iýmekleri	 üçin,	 ol	 ýerlerde	
(ençe)	çeşmeleri	akdyryp	goýduk.	Eýsem,	
olar	(şonda-da)	şükür	etmeýärlermi?

36.	 Ýeriň	 öndürip-ösdüren	 zatlaryndan,	
ynsanlaryň	 özlerinden	 hem-de	 entek	
bilmeýän	 zatlaryndan	 barça	 jübütleri	
ýaradan	 Alla	 (ähli	 kemçiliklerden)	
päkdir.	

37.	Gije	(hem)	olar	üçin	ybrat	nyşanydyr.	
Biz	ondan	gündizi	çekip	aýyrýarys,	olar	
şonda	dessine	tümlükde	galýarlar.	

38.	Gün	özüne	görkezilen	(kesgitli)	ýere	
tarap	akar.	(Ine),	bu	Gudraty	güýçli	hem-
de	(ähli	zady)	bilýän	(Allanyň)	takdyrydyr	
(ýola	goýan	düzgün-nyzamydyr).	

39.	 Aý	 üçin	 hem	 birnäçe	 menzilleri	
(ýollary)	 kesgitläp	 goýduk.	 Ahyrynda	
Aý	hem	egrelen	hurma	şahasy	dek	(ýaý	
şekilli	Aý	halyna)	gaýdyp	geler.	

40.	Ne	Gün	Aýyň	(yzyndan)	ýetip	biler	
ne-de	 gije	 gündüziň	 öňüne	 geçip	 biler.	
Olaryň	 hersi	 bir	 pelekde	 (orbitasynda)	
ýüzerler	(aýlanarlar).	
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41.	 Olaryň	 (Adam	 atanyň	 we	 How	
enäniň)	 zürýatlaryny	 üsti	 doly	 (Nuhuň)	
gämisinde	daşamagymyz	hem	olar	üçin	
(uly)	ybratdyr.	

42.	Biz	olar	üçin	şoňa	meňzeş	münülýän	
(başga)	zatlary	hem	döredip	berdik.	

43.	 Islesek,	 olary	 suwda	 gark	 edip	
hem	 bileris.	 Şonda	 ne	 olaryň	 (dadyna)	
ýetişenler	(tapylar),	ne-de	olar	(gazapdan)	
halas	edilerler.	

44.	 Emma	 biz	 olara	 merhemet	 ederis	
hem-de	 belli	 bir	 wagta	 çenli	 (dünýä	
ýaşaýşyndan)	 peýdalanmaga	 (rugsat	
bereris).	

45.	Olara:	 «Merhemet	 edilmegiňiz	üçin	
siziň	indiki	etjek	işleriňiz	zerarly	Alladan	

gorkuň!»	diýlende,	olar	(muňa	düýbünden	
gulak	gabartmazlar).	

46.	 Olara	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
aýatlaryndan	bir	aýat	gelende,	ondan	ýüz	
öwürýärler.	

47.	Olara	«Allanyň	size	rysgal	edip	beren	
zadyndan	 (Alla	 ýolunda)	 sarp	 ediň!»	
diýlende,	 kapyrlar	 möminlere:	 «Allanyň	
islese	 tagam	 berjek	 kişisine	 biz	 tagam	
berelimi?	 Takyk,	 siz	 göz-görtele	 ters	
ýoldasyňyz»	diýdiler.	

48.	Olar:	«Eger	siz	dogruçyl	bolsaňyz,	ol	
wada	(azap)	haçan	bolar?»	diýýärler.	

49.	 Olar	 diňe	 biri-birleri	 bilen	 çekeleşip	
durkalar,	 (duýdansyz	 ýagdaýda)	 özlerini	
tutjak	elhenç	bir	sese	garaşýarlar.	

50.	 Ine,	 şol	 wagt	 olar	 ne	 biri-
birlerine	 wesýet	 edip	 ýetişerler,	 ne-de	
maşgalalaryna	gaýdyp	baryp	bilerler.	

51.	 (Ahyry	 hem)	 sura	 üflener.	 Şol	 wagt	
olar	 guburlaryndan	 turarlar	 we	 ylgaşyp	
özleriniň	Perwerdigärine	giderler.	

52.	(Şonda)	olar:	«Bize	haýp	bolsun!	Bizi	
guburlarymyzdan	kim	turuzdy	(çykardy)?	
Bu	 Rahmanyň	 (Allanyň)	 wadasydyr.	
Pygamberler	dogry	aýdypdyrlar»	diýerler.	

53.	 (Şol	wagt)	diňe	elhenç	bir	 ses	bolar.	
Şonda	 olaryň	 hemmesi	 dessine	 biziň	
huzurymyzda	häzir	bolarlar.	

54.	 Şol	 gün	 hiç	 kime	 hiç	 hili	 zulum	
(adalatsyzlyk)	 edilmez.	 Siz	 (ol	 ýerde)	
diňe	eden	işleriňiziň	sylagyny	alarsyňyz.
 
55.	 (Kyýamat)	 güni	 jennetiler,	 elbetde,	
nygmatlaryň	hözirini	görerler.	
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56.	 Olar	 we	 jübütleri	 kölegeli	 ýerlerde	
sekilere	ýaplanyp	oturarlar.	

57.	Ol	ýerde	olar	üçin	(dürli-dümen)	ir-
iýmişler	bardyr.	Olar	üçin	ol	ýerde	islän	
zady	bolar.	

58.	 Olara	 rehim-şepagatly	 Perwerdigär	
tarapyndan	salam	sözi	(aýdylar).	

59.	 (Olara):	 «Eý,	 günäkärler!	 Hany,	 bu	
gün	(ýagşylardan)	saýlanyň!»	diýler.	

60,	 61.	 Eý,	 Adam	 perzentleri!	 Size:	
«Şeýtana	ybadat	etmäň	(boýun	bolmaň),	
çünki	 ol	 size	 göz-görtele	 duşmandyr.	
Maňa	 ybadat	 ediň,	 sebäbi	 dogry	 ýol	
budur»	diýip	äht	edip	aýtmadymmy?

62.	 Şeýtan	 siziň	 (araňyzdan)	 nesilleriň	
köpüsini	 azdyryp	 aldawa	 saldy.	
(Henizem)	akylyňyzy	ulanyp	pikirlenjek	
dälmisiňiz?!

63.	Ine,	bu	size	wada	berlen	dowzahdyr.	

64.	 Inkär	 edip,	 kapyr	 bolandygyňyz	
sebäpli,	bu	gün	oňa	(dowzaha)	giriň!

65.	Bu	gün	olaryň	agyzlaryny	möhürläp	
goýarys,	 olaryň	 eden	 işlerini	 Bize	 öz	
elleri	gürrüň	berer,	aýaklary	hem	şaýatlyk	
eder.	

66.	Eger	Biz	 islesedik,	 olaryň	 gözlerini	
bütinleý	kör	 edip	 goýardyk.	Şonda	olar	
dogry	 ýoly	 tapmak	 üçin	 ylgaşardylar,	
emma	 olar	 (hakykaty)	 nädip	 görüp	
bilsinler!	

67.	Eger	Biz	islesedik,	duran	ýerlerinde	
olaryň	durkuny	 (sypatyny)	üýtgederdik.	
Olar	 öňe-de	 gidip	 bilmezler,	 yza-da	
gaýdyp	bilmezler.	

68.	 Biz	 kime	 uzak	 ömür	 bersek,	 onuň	
(ýagdaýyny)	 tersine	 öwreris.	 (Ynsan	
gartaşansoň	 tapdan	 düşüp	 çaga	 ýaly,	
akyl	 we	 beden	 taýdan	 ejizlemek	
bilen	 bolar.	 Heý),	 akyllaryny	 ulanyp	
pikirlenmeýärlermi?

69.	 Biz	 oňa	 (pygambere)	 şygyr-goşgy	
öwretmedik.	 Bu	 oňa	 (pygamberligine)	
gelişmez.	 (Onuň	 aýdýanlary)	 diňe	
Alladan	 gelen	 nesihatdyr	 we	 aýdyň	
Kurandyr.	

70.	 (Ol)	 dirilere	 duýduryş	 berýän,	
kapyrlara	 bolsa	 sözüň	 (azabyň)	 laýyk	
boljakdygyny	(habar	berýän	Kurandyr).	
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71.	 Olar	 biziň	 ellerimiz	 (gudratymyz)	
bilen	 özleri	 üçin	 ýaradan	 ençe	
mallarymyza-haýwanlarymyza	 eýe	
bolýandyklaryny	görmeýärlermi	eýsem?	

72.	Bu	haýwanlary	olaryň	ygtyýarlaryna	
berdik.	Olaryň	käbirlerini	münmek	üçin,	
käbirlerini	bolsa	iýmek	üçin	(ulanýarlar).	

73.	 Bu	 haýwanlarda	 olar	 üçin	 ençe	
peýdalar	 hem-de	 içmekleri	 üçin	
(süýt)	 bardyr.	 (Eýsem)	 henizem	 şükür	
etmeýärlermi?

74.	 Olar	 özlerine	 kömek	 eder	 öýdüp	
(gümanlary	bilen)	Alladan	özge	hudaýlar	
tutundýlar.	

75.	 Ýöne	 (hudaýlaryň)	 olara	 kömek	
etmäge	güýçleri	ýetmez.	(Gaýtam	tersine)	
olaryň	 özleri	 ol	 (toslama	 hudaýlara	

hyzmat	edýän)	taýýar	esgerlerdir.	

76.	 (Eý,	 pygamber!)	 Olaryň	 aýdýan	
sözleri	 seni	 gynandyrmasyn!	 Takyk,	
biz	 olaryň	 gizlin	 zatlaryny	 hem,	 äşgär	
zatlaryny	hem	bilýäris.	
Düşündiriş:	 Ölümden	 soňky	 direlmegi	 inkär	
edýän	 Ubeý	 ibn	 Halef	 atly	 bir	 kapyr	 eline	
çüýräp	giden	bir	süňki	alyp,	ony	owradýar.	Soň	
bolsa	 pygamberimize	 ýüzlenip:	 «Sen	 Allanyň	
çüýräp	 giden	 bu	 süňkleri	 täzeden	 direltjegine	
ynanýarsyňmy?»	 diýýär.	 Pygamberimiz	 hem	
oňa:	 «Hawa,	 ol	 direlder,	 seni	 hem	 dowzaha	
salar»	 diýýär.	 Bu	 wakadan	 soň	 hem	 aşakdaky	
aýatlar	inýär.	

77.	 Eýsem,	 (ol	 kapyr)	 adam	 (Biziň)	
özüni	 bir	 damja	 erkeklik	 suwundan	
ýaradandygymyzy	görmeýärmi?	Ol	Bize	
göz-görtele	duşmançylyk	edýär.	

78.	Ol	öz	ýaradylyşyny	ýatdan	çykaryp,	
Bize	 garşy	 mysal	 getirmäge	 (akyl	
öwretmäge)	 synanyşýar.	 Ol:	 «Çüýräp	
giden	 bu	 süňkleri	 kim	 direldip	 biler?»	
diýýär.	

79.	Oňa:	«(Olary)	ilkibaşda	kim	ýaradan	
bolsa,	şol	hem	(täzeden)	direlder.	Çünki	
Ol	ähli	görnüşdäki	ýaratmagy	bilýändir»	
diýip	aýt.	

80.	 Ol	 ýaşyl	 (öl)	 agaçdan	 siziň	 üçin	 ot	
çykarýan	 hem	 (Alladyr).	 Siziň	 özüňiz	
hem	(ondan)	ot	ýakýarsyňyz.	
Düşündiriş:	 Çarwa	 araplar	 «Merh»	 we	 «Ufar»	
diýilýän	 agaçlary	 biri-birine	 süýkäp,	 ondan	
ot	 çykarar	 ekenler.	 Bu	 aýatda	 hem	 ýaşyl	 (öl)	
agaçlardan	 ot	 çykarmaga	 güýji	 ýeten	 Allanyň,	
çüýrän	 süňkleri	 direltmäge	 hem	 güýjüniň	
ýetjekdigi	aýdylmak	islenýär.	

81.	Asmanlary	we	ýeri	ýaradanyň,	(heý-
de)	ýene-de	 şonçasyny	ýaratmaga	güýji	
ýetmezmi?	Elbetde	(ýeter)!	Ol	ähli	zady	
ýaradyjydyr	we	(ýaratmagy	we	ähli	zady	
gowy)	bilýändir.	

82.	Ol	 bir	 zady	 (ýaratmak)	 islän	wagty	
Onuň	işi	oňa	diňe	«Bol!»	diýmekdir.	Ol	
(zat)	dessine	(peýda)	bolar.	

83.	Ähli	zadyň	mülki	(hökmürowanlygy)	
elinde	 bolan	 Alla	 ähli	 kemçiliklerden	
päkdir!	Siz	hem	Oňa	dolanyp	bararsyňyz.	
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37-nji	süre:	«Saffät»	
(«Hatar-hatar	bolup	duranlar»)

«Saffät»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	182	
aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	agzalýan	
«hatar-hatar	 bolup	 duranlar»	 manysyny	 aňladýan	
«Saffät»	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	 süräniň	 başky	
üç	 aýatynda	 hatar	 bolup	 duran	 perişdelere,	 bulutlary	
aýlaýan	 güýje,	Allany	 zikir	 edýän	 dile	 kasam	 edilip,	
Allanyň	ýeke-täk	Hudaýdygy	subut	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2,	 3,	 4.	 Hatar-hatar	 bolup	 durýan,	
(bulutlary)	 gohlap	 sürüp	 alyp	 gidýän,	 zikir	
okaýan	 (perişdelere)	 kasam	 bolsun!	 Takyk	
siziň	hudaýyňyz	ýeke-täk	(Alladyr).	
5.	 Ol	 asmanlaryň,	 ýeriň	 we	 ikisiniň	
arasyndakylaryň	 Perwerdigäridr.	 (Ol)	
gündogarlaryň	hem	Perwerdigäridir.	
6.	 Biz	 (ýere	 iň)	 ýakyn	 asmany	 bezegli	
ýyldyzlar	bilen	bezedik.	
7.	 (Biz	asmany)	boýun	egmeýän	asy	her	bir	
şeýtandan	gorap	sakladyk.	
8.	 Olar	 «Beýik	 toplumyň»	 (perişdeleriň	
mejlisini)	 diňläp	 bilmezler.	 Olara	 hemme	
ýerden	(alawly	daş)	zyňlar.	
9.	 (Olar)	 kowlarlar.	 Sebäbi	 olara	 hemişelik	
azap	bardyr.	
10.	 Ýöne	 (perişdeleriň	 gürrüňlerinden)	 bir	
sözi	 alyp	 gaçmagy	başaran	 (şeýtan)	 tapylsa,	
onuň	 yzyndan	 böwsüp	 geçýän	 otly	 yşyk	
(ýyldyz)	kowup	ýeter	(we	heläk	eder).	
11.	(Eý,	Muhammet!)	Indi	olardan	sora	hany!	
Olary	 (özlerini)	 ýaratmak	 has	 kynmy	 ýa-da	
Biziň	ýaradanlarymyzy	ýaratmak	has	kynmy?	
Elbetde,	 biz	 ol	 (ynsanlary)	 ýelmeşip	 duran	
palçykdan	ýaratdyk.	
12.	Sen	(Allanyň	gudratyna	we	olaryň	muny	
inkär	 etmegine)	 geň	 galýarsyň,	 ýöne	 olar	
(hakykaty)	ýaňsa	alýarlar.	
13.	(Olar	özlerine)	öwüt-ündew	edilen	wagty	
öwüt-ündew	almaýarlar.	
14.	 Olar	 eger	 mugjyza	 görseler	 hem	 ýaňsa	
alýarlar.	
15.	(Üstesine-de):	«Bu	diňe	äşgär	jadydyr.	
16.	Takyk,	biz	ölenimizden,	topraga	we	süňke	
öwrülenimizden	soň	gaýtadan	direldilerismi?
17.	Öňki	ata-babalarymyz	hem	(direlmelimi?»	
diýerler).	

18.	 (Sen)	 olara	 aýt:	 «Elbetde	 siz,	 har	we	
zar	bolup	(direldilersiňiz)!
19.	 (Gaýtadan	 direlme)	 elhenç	 bir	 ses	
(bilen)	bolar.	Olar	şol	wagt	dessine	direlip	
gözlerini	 elek-çelek	 edip,	 töwerek-daşa	
serederler».	
20.	 (Muny	 gören	 kapyrlar):	 «Biziň	
halymyz	 harap!	 Bu	 gün	 jeza	 berilýän	
(kyýamat	güni)	ahyry»	diýerler.	
21.	 Ine,	 bu	 siziň	 ýalan	 hasaplap	 ýören	
höküm	günüňizdir.	
22,	23.	(Alla	perişdelerine	buýruk	berer):	
«Zalymlary,	 olaryň	 ýaranlaryny	 we	
Alladan	 özge	 ybadat	 eden	 (hudaýlaryny)	
bir	 ýere	 jemläň!	Olara	 dowzahyň	 ýoluny	
görkeziň!	
24.	 Olary	 dessine	 saklaň	 (tussag	 ediň),	
sebäbi	olar	soraga	çekilmeli!».	

25.	 Size	 näme	 boldy	 beýle,	 birek-birege	
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kömek	hem	etmeýärsiňiz?
26.	 Ýok,	 olar	 şol	 gün	 (boýunlaryny	
sallaşyp)	tabyn	bolarlar.	
27.	 (Ynha,	 şol	 ýagdaýa	 sezewar	 bolan	
wagtlary)	 olaryň	 bir	 bölegi	 beýleki	
bir	 bölegine	 bakyp,	 biri-birlerini	
jogapkärçilige	çekmäge	çalşarlar.	
28.	 (Eýerenler	 öz	 emeldarlaryna):	 «Siz	
bize	 sagdan	 gelýärdiňiz-le	 (bize	 hakyň	
tarapyndadygyňyzy	 aýdýardyňyz-la)!»	
diýerler.	
29,	 30,	 31,	 32.	 (Beýlekiler	 bolsa):	
«Aslynda,	 siziň	 özüňiz	 (haka)	 iman	
getirmän	 ýördüňiz.	 Biziň	 siziň	
üstüňizden	höküm	edip	biljek	güýjümiz	
ýokdy	 ahyryn.	 Emma	 siziň	 özüňiz	
azan	 kowumdyňyz.	 Şol	 sebäpden	
Perwerdigärimiziň	 biz	 baradaky	 (azap)	
hökümi	hakykata	öwrüldi.	Biz	(özümize	
beriljek	jezany)	hökman	datmaly	bolarys.	

Biz	sizi	azdyrdyk.	(Sebäbi)	özümiz	hem	
azypdyk»	diýerler.	
33.	Olar	kyýamat	güni	azap	meselesinde	
şärik	bolarlar.	
34.	 Takyk,	 Biz	 günäkärleri	 ine,	 şeýle	
(azaba)	duçar	ederis.	
35.	 Sebäbi	 olara:	 «Alladan	 özge	 hudaý	
ýokdur!»	 diýlende,	 tekepbirlik	 bilen	
(muňa	garşy	çykýardylar).	
36.	 Olar:	 «Biz	 däli	 şahyr	 üçin	 öz	
hudaýlarymyzy	 näme	 diýip	 taşlaly?»	
diýýärdiler.	
37.	Ýok,	gaýtam	Ol	hakykaty	getirdi	we	
(öňki)	pygamberleri	hem	tassyk	etdi.	
38.	 Takyk,	 siz	 ýowuz	 azaby	 hökman	
dadarsyňyz.	
39.	 Siz	 diňe	 eden	 işleriňiz	 sebäpli	
jezalandyrylarsyňyz.	
40.	 (Bu	 azapdan)	 diňe	Allanyň	 yhlasly	
(Alla	 şärik	 goşmadyk)	 bendeleri	 (halas	
bolup	bilerler).	
41,	42.	Ol	(yhlasly	bendeler)	üçin	rysgal,	
(dürli)	 ir-iýmişler	 bardyr.	 Olara	 hödür-
kerem	ediler.	
43,	 44.	 Olar	 «Nagym»	 (nygmatlardan	
doly)	jennetlerde,	sekileriň	üstünde	biri-
birlerine	seredişip	oturarlar.	
45.	 Olara	 akar	 çeşmeden	 doldurylan	
bulgurlar	hödür	ediler.	
46.	 Ol	 ap-ak	 (dup-durudyr),	 içenlere	
lezzet	berer.	
47.	 Ol	 içgilerde	 serhoş	 edýän	 zat	 hem,	
akyldan	azaşdyrýan	zat	hem	ýokdur.	
48.	 Olaryň	 ýanlarynda	 nazarlary	
başgalara	 aýlamaýan	 iri	 (owadan)	
gözlüler	(hüýrler)	bardyr.	
49.	Olar	ýaşyryp	goýlan	(gün	görmedik)	
ýumurtga	ýaly	(päkizedir,	akdyr).	
50.	 Ine,	 şonda	 olar	 birek-birege	 bakyp,	
(dünýädäki	ýagdaýlaryny)	soraşarlar.	
51.	 Olaryň	 içinden	 biri:	 «Meniň	 bir	
dostum	bardy»	diýdi.	
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52.	Ol:	«Sen	hem	(gaýtadan	direlmäge)	
iman	getirenlerdenmi?
53.	 Biz	 ölüp,	 topraga	 we	 süňke	
öwrülenimizde,	 (gaýtadan	 direldilip,	
jezalandyrylyp),	 temmimiz	 berlermi?»	
diýerdi.	
54.	 (Ol	 adam	 dünýä	 ýaşaýşynda	 geçip	
giden	 ýaňky	 hadysany	 gürrüň	 berip	
bolandan	soň,	şol	ýerdäkilere	ýüzlenip:)	
«Siz	 hakykatda	 näme	 bolandygyny	
bilýärsiňizmi?»	diýdi.	
55.	 Ol	 seredip	 durşuna,	 (dostunyň)
dowzayň	ortasyndadygyny	gördi.	
56.	 (Ol	 azap	 çekýän	 dostuna):	 «Kasam	
bolsun!	Sen	 (ýalan	dünýäde	haka	garşy	
aýdan	sözleriň	bilen)	meni	hem	tas	heläk	
edipdiň.	
57.	 Eger-de	 Perwerdigärimiň	 nygmaty	
bolmadyk	 bolsa,	 şu	 wagt	 men	 hem	
dowzaha	 eltiljekleriň	 biri	 bolardym»	
diýdi.	
58.	 Biz	 indi	 (jennetde)	 ölmeli	 dälmi	
eýsem?
59.	Ilkinji	ölümden	başga	ölüm	bolmaz.	
Bize	azap	hem	edilmez.	
60.	Ine,	bu	(iň)	uly	üstünlikdir.	
61.	Amal	 edýänler,	 ine,	 şeýle	 zat	 (hak)	
üçin	amal	etsinler!
62.	 Düşlemek	 (ornaşmak)	 üçin	 bu	
(nygmatlar)	has	haýyrlymy	ýa-da	zakgun	
agajy?
63.	 Takyk,	 biz	 şol	 (zakgun	 agajyny)	
zalymlar	üçin	synag	edip	goýduk.	
64.	Çünki	 ol	 dowzahyň	düýbünde	ösüp	
ýetişýän	agaçdyr.	
65.	(Agajyň)	miweleri	bolsa	şeýtanlaryň	
kelleleri	ýalydyr.	
66.	 (Dowzahdakylar)	 şolardan	 iýerler	
hem-de	 garynlaryny	 şol	 (miwelerden)	
doldurarlar.	
67.	 Soňra	 (zakgun	 miwesiniň)	 üstüne	
olar	üçin	gaýnag	suw	garylan	içgi	bardyr.	
68.	Yzyndan	bolsa	olar	ýene-de	dowzah	
oduna	gaýtarylyp	eltiler.	
69.	 Olar	 ata-babalaryny	 ters	 ýoldakalar	

gördüler.	
70.	 Olar	 hem	 ata-babalarynyň	 yzlaryna	
(düşüp	ters	ýolda)	ýüwürdiler.	
71.	 Kasam	 bolsun!	 Olardan	 öňki	
(milletleriň-de)	 köpüsi	 ters	 ýolda	
boldular.	
72.	Takyk,	biz	olara	hem	duýduryjylary	
(pygamberleri)	iberipdik.	
73.	 Özlerine	 duýduryş	 berlenleriň	
ahyrlarynyň	nähili	 bolandygyna	 seredip	
gör!	
74.	Diňe	Allanyň	yhlasly	bendeleri	(halas	
boldular).	
75.	 Kasam	 bolsun!	 Nuh	 Bize	 ýalbaryp	
ýüzlendi.	Biz	doga-dilegleri	nähili	gowy	
kabul	edýäris!
76.	 (Nuhuň)	 özüni	 we	 maşgalasyny	 iň	
uly	gamdan	halas	etdik.	
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77.	 Biz	 onuň	 (Nuhuň)	 zürýadyny	 (tä	
kyýamata	çenli)	dowamatly	etdik.	
78.	 Soň	 dörän	 (nesilleriň)	 arasynda	
ondan	(ýagşy	at)	galdyrdyk.	
79.	(Ähli)	älemlerde	Nuha	salam	bolsun!
80.	Biz,	şeýdip,	ýagşylary	(sogap	bilen)	
sylaglarys.	
81.	 Takyk,	 Ol	 Biziň	 iman	 getiren	
bendelerimizden	bolupdy.	
82.	 Soň	 beýleki	 (iman	 getirmedikleri	
bolsa	suwda)	gark	etdik.	
83.	 Takyk,	 Ybraýym	 hem	 Nuhuň	
nesillerindendi.	
84.	 Sebäbi	 ol	 hem	 Perwerdigärine	 päk	
ýüregi	bilen	gelipdi.	
85.	 Bir	 wagt	 Ybraýym	 atasyna	 we	
kowumyna	(ýüzlenip):	«Siz	nämä	ybadat	
edýärsiňiz?
86.	 Alladan	 özge	 toslama	 hudaýlara	
(ybadat	etmek)	isleýärsiňizmi?
87.	 Beýle	 bolsa	 älemleriň	 Perwerdigäri	

barada	näme	pikir	edýärsiňiz?»	diýipdi.	
88.	Şondan	soň	Ybraýym	ýyldyzlara	göz	
aýlady.	
89.	 (Ybraýym,	 ýyldyzlara	 seredip	
pal	 atýan	 nadan	 kowum	 bilen	 olaryň	
boş-biderek	 toslama	 zatlardan	 doly	
baýramçylyklaryna	gatnaşmajak	bolup):	
«Men	hassa	bolupdyryn»	diýdi.	
90.	 Olar	 dessine	 yzlaryna	 öwrülip	
gitdiler.	
91,	 92.	 (Ybraýym)	 bukulyp,	 olaryň	
hudaýlarynyň	 (butlaryň)	 ýanyna	 bardy.	
(Ol	 ýerdäki	 naharlary	 görende):	 «Siz	
iýmeýärsiňizmi	 näme?	 Näme	 üçin	
gürlemeýärsiňiz?»	diýdi.	
93.	Şondan	soň	ýanlaryna	baryp,	sag	eli	
bilen	urup	(butlary	döwüp	taşlady).	
94.	 (Butparazlar)	 Ybraýymyň	 ýanyna	
ylgaşyp	geldiler.	
95.	 (Ybraýym	 olara):	 «Ýonup	 ýasan	
zatlaryňyza	ybadat	edýärsiňizmi?
96.	Sizi	we	siziň	edýän	zatlaryňyzy	Alla	
ýaratdy	ahyryn»	diýdi.	
97.	 Olar:	 «(Ybraýymy	 ýakar	 ýaly)	 bir	
bina	 guruň,	 dessine	 ony	 oda	 taşlaň!»	
diýdiler.	
98.	 Şeýdip,	 olar	 Ybraýyma	 hile	 etjek	
boldular,	emma	biz	olary	zelil	etdik.	
99.	(Otdan	halas	bolan	Ybraýym):	«Men	
Perwerdigärime	 (tarap)	 gidýärin.	 Onuň	
Özi	maňa	dogry	ýol	görkezer.	
100.	Eý,	Perwerdigärim!	Maňa	salyhlaryň	
hatarynda	bolup	biljek	(perzent)	miýesser	
et!»	diýdi.	
101.	Şonda	biz	Ybraýyma	akylly-ýumşak	
häsiýetli	 (Ysmaýyly	 berjekdigimizi)	
buşladyk.	
102.	 (Ysmaýyl	 kakasy	 Ybraýymyň)	
ýanynda	 ylgap	 (işe	 ýarap)	 biljek	 ýaşa	
gelende,	 (kakasy):	 «Eý,	 oglum!	 Takyk,	
düýşümde	 seni	 gurban	 edýändigimi	
görýärin.	 Pikirlenip	 gör,	 sen	 näme	
diýýärsiň?!»	 diýdi.	 Onda	 ogly	 atasyna:	
«Eý,	atam!	Saňa	näme	 tabşyrylan	bolsa	
şony	 hem	 et!	 Alla	 halasa,	 sen	 meniň	
sabyrly	 kişilerden	 boljakdygymy	
görersiň»	diýdi. 
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103,	 104,	 105,	 106.	 Olaryň	 ikisi	 hem	
(Hakyň	 emrine)	 boýun	 bolup,	 onuň	
(Ysmaýylyň)	maňlaýyny	 ýere	 goýanda,	
Biz:	 «Eý,	 Ybraýym!	 Sen	 düýşüňdäki	
(emri)	berjaý	etdiň!	Biz	ýagşylary	şeýdip	
sylaglarys.	 Takyk,	 bu	 görnüp	 duran	
synagdyr»	diýip	ýüzlendik.	
107.	Biz	onuň	oglunyň	deregine	ullakan	
gurbanlyk	berdik.	
108.	 Yzyndan	 dörejek	 (nesiller)	 üçin	
(Ybraýym)	 barada	 (ýagşy	 ýatlama)	
galdyrdyk.	
109.	Ybraýyma	salam	bolsun!	
110.	Biz	ýagşylary	şeýdip	sylaglarys.	
111.	 Sebäbi	 ol	 biziň	 iman	 getiren	
bendelerimizdendi.	
112.	 Biz	 oňa	 salyhlardan	 bolan	 bir	
pygamber	 hökmünde	 oňa	Yshagyň	 hoş	
habaryny	berdik.	
113.	 Ybraýymy	 we	 Yshagy	
mübärekledik.	Ýöne	ikisiniň	nesilleriniň	
arasyndan	ýagşy	 iş	 etjegi	hem,	özlerine	
äşgär	erbetlik	etjegi	hem	bolar.	
114.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musa	 hem-de	
Haruna	 (pygamberlik)	 nygmatymyzy	
berdik.	
115.	 Olary	 we	 kowumlaryny	 uly	
kynçylykdan	halas	etdik.	
116.	 Olara	 goldaw	 berdik,	 şeýdip,	 olar	
üstün	çykdylar.	
117.	 Ikisine-de	 (hakykaty)	 äşgär	 beýan	
edýän	kitaby	(Töwraty)	berdik.	
118.	Ikisini	hem	dogry	ýola	gönükdirdik.	
119.	 Soňky	 (nesilleriň)	 arasynda	 ikisi	
barada-da	ýagşy	ýatlama	galdyrdyk.	
120.	Musa	we	Haruna	salam	bolsun!
121.	 Takyk,	 Biz	 ýagşylary	 şeýdip	
sylaglarys.	
122.	 Takyk,	 ikisi	 hem	 iman	 getiren	

bendelerimizdendi.	
123.	 Elbetde,	 Ylýas	 hem	
pygamberlerdendi.	
124.	 Ol	 (Ylýas)	 kowumyna	 ýüzlenip:	
«(Allanyň	 buýruklaryna	 ters	 hereket	
etmekden)	gorkmaýarsyňyzmy?
125.	Siz	ýaradyjylaryň	iň	ýagşysyny	taşlap,	
Bagl	(atly	buta)	ýalbarýarsyňyzmy?
Düşündiriş:	 Bagl	 –	 Siriýada	 Bek	 şäheriniň	
ilatynyň	ybadat	eden	butunyň	ady.	Soň	ol	şäheriň	
ady	«Bekleriň	buty»	manysynda	Baglbek	bolup	
galypdyr.	
126.	Alla	 siziň	 hem	Perwerdigäriňizdir,	
siziň	 owalky	 (ötüp	 geçen)	 ata-
babalaryňyzyň	 hem	 Perwerdigäridir»	
diýdi.	
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127.	Olar	(Ylýasy)	ýalançy	hasapladylar.	
Şu	 sebäpli	 olaryň	 hemmesi	 gümansyz	
(dowzah	oduna)	eltilerler.	
128.	 Diňe,	 Allanyň	 yhlasly	 bendeleri	
halas	bolarlar.	
129.	 Soňky	 (nesilleriň)	 arasynda	Ylýas	
barada	(ýagşy	ýatlama)	galdyrdyk.	
130.	Ylýasa	hem	salam	bolsun!
131.	 Elbetde,	 Biz	 ýagşylary	 şeýdip	
sylaglarys.	
132.	 Sebäbi	 ol	 Biziň	 iman	 getiren	
bendelerimizdendi.	
133.	Takyk,	Lut	hem	pygamberlerdendi.	
134.	 Biz	 Luty	 we	 onuň	 maşgalasynyň	
hemmesini	halas	etdik.	
135.	 Yzda	 galanlaryň	 arasyndan	 diňe	
garry	 aýaly	 (Allanyň	 gazaby	 inenleriň	
tarapynda	bolanlygy	üçin)	halas	etmedik.	
136.	 Soň	 bolsa	 beýlekileriň	 hemmesini	
heläk	etdik.	
137.	 (Eý,	 ynsanlar!)	 Elbetde,	 siz	 säher	
bilen	olaryň	üstünden	geçip	gidýärsiňiz.	

138.	 Agşam	 hem	 (olar	 bilen	 bile	
bolýarsyňyz,	 olaryň	 weýran	 edilen	
obalarynyň	 deňinden	 geçýärsiňiz).	
Henizem	 akylyňyzy	 ulanyp	
pikirlenmeýärsiňizmi?
139.	 Elbetde,	 Yunus	 hem	 iberilen	
pygamberleriň	biridi.	
140.	 Ol	 üsti	 doly	 gämä	 münüp	 gaçyp	
gidipdi.	
Düşündiriş:	 Ýunus	 pygamber	 özüni	 ýalançy	
hasaplan	 kowumyna	 gaharlanyp,	 olaryň	 üstüne	
basym	 uly	 belanyň	 geljekdigini	 duýdurýar	 we	
Allatagalanyň	 rugsady,	 buýrugy	 bolmasa-da	
kowumynyň	 arasyndan	 çykyp	 gidip,	 bir	 deňziň	
kenarynda	duran	agyr	ýükli	gämä	münýär.	Gämi	
esli	 ýol	 alandan	 soň	 gaý	 turup	 ýa-da	 başga	 bir	
sebäpden	 howp	 astynda	 galýar.	 Şonda	 ýüki	
agdyklyk	edýän	gämiden	bije	atyp,	ýolagçylaryň	
birini	 deňze	 taşlamaly	 bolýarlar.	 Bije	 Ýunus	
pygamberiň	paýyna	düşýär	we	ol	deňze	taşlanýar.
141.	 (Gämidäkiler	 bilen)	 bije	 atyşypdy.	
Emma	ol	ýeňlişe	sezewar	bolupdy.	
142.	 (Ýunus	özüne)	käýinip	durka,	 ony	
bir	balyk	ýuwdup	goýberdi.	
143,	 144.	 Egerde	 ol	 (Allany	 ýatlap),	
tesbih	 etmedik	 bolsady,	 gaýtadan	
direldiljek	 günlerine	 çenli	 balygyň	
garnynda	bolardy.	
145.	 Ony	 takrap	 ýatan	 ýere	
çykaranymyzda,	ol	tapdan	düşüpdi.	
146.	 Onuň	 üstüne	 (kölege	 bermek	
üçin)	 kädi	 pisint	 giň	 ýaprakly	 ösümligi	
gögerdip	çykardyk.	
147.	 Ony	 ýüz	 müň,	 hatda	 ondan-da	
köpräk	ynsana	pygamber	edip	ugratdyk.	
148.	 Soň	 oňa	 iman	 getirdiler.	 Biz	
hem	 olara	 belli	 döwre	 çenli	 (dünýä	
nygmatlaryndan	 peýdalandyryp)	 ömür	
berdik.	
149.	(Alla	şärik	goşýanlardan)	sora	hany:	
«Gyzlar	Perwerdigäriňki	bolup,	oglanlar	
olaryňkymy?
150.	 Ýa-da	 biz	 perişdeleri	 olaryň	
gözleriniň	 öňünde	 gyz	 edip	
ýaradypdyrysmy?».	
151,	152.	Ägä	boluň!	Takyk,	olar	ýalan	
toslap:	 «Alla	 perzent	 dünýä	 inderdi»	
diýýärler.	 Takyk,	 olar	 baryp	 ýatan	
ýalançydyrlar.	
153.	 (Eýsem)	 Alla	 oglanlara	 derek	
gyzlary	saýlapmy?
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154.	Size	näme	bolýar?	Siz	nähili	höküm	
berýärsiňiz?
155.	 Siz	 akylyňyzy	 ulanyp	
pikirlenmeýärsiňizmi?
156.	 Ýa-da	 siziň	 (eliňizde	 Allanyň	
perzendiniň	 barlygy	 hakynda)	 äşgär	
deliliňiz	barmy?
157.	 Eger-de	 dogryňyzy	 aýdýan	
bolsaňyz,	kitabyňyzy	getiriň?
158.	 Alla	 bilen	 jynlaryň	 arasynda	
hem	 nesil	 baglanyşygyny	 oýlap	
tapdylar.	 Kasam	 bolsun!	 Jynlar	 hem	
özleriniň	 (hasap	 soraljak	 ýere)	 alnyp	
baryljakdyklaryny	(anyk)	bilýärler.	
159.	 Alla	 olaryň	 ýöňkeýän	
(ýalanlaryndan)	päkdir.	
160.	 Diňe	 Allanyň	 yhlasly	 bendeleri	
(azaba	duçar	edilmezler).	
161,	 162.	 (Eý,	 kapyrlar)	 Siz	we	 ybadat	
edýän	 zatlaryňyz,	 hiç	 haýsyňyz	 ony	
(ynsany	 Allanyň	 garşysyna)	 pitne	
çykarmaga	iterip	bilmersiňiz.	
163.	Diňe	dowzaha	girjek	kişini	(azdyryp	
bilersiňiz).	
164.	 (Perişdeler):	 «Biziň	 her	 haýsymyz	
üçin	belli	derejeler	bardyr.	
165.	 Elbetde,	 biz	 ol	 ýerde	 hatar-hatar	
bolup	durarys.	
166.	Elbetde,	biz	(Allany	päkläp)	tesbih	
edýäris»	(diýerler).	
167,	 168,	 169.	 (Butparazlar)	 bolsa:	
«Eger-de	 bizde	 hem	 öňkülere	 berlen	
(kitap	bolsady),	biz	hem	Allanyň	yhlasly	
bendelerinden	 biri	 bolardyk»	 diýip	
aýdarlar.	
170.	Indi	bolsa	ony	(haky)	inkär	etdiler.	
Emma	 olar	 tiz	 wagtda	 (hakykata)	 göz	
ýetirerler.	
171.	Kasam	bolsun!	Biz	pygamber	edip	
iberen	bendelerimize	söz	beripdik.	
172.	Olara	hökman	goldaw	beriler.	
173.	 Takyk,	 Biziň	 goşunymyz	 hökman	
üstün	çykar!
174.	Şol	 sebäpden	 sen	 olardan	 belli	 bir	
wagta	çenli	ýüz	dönder	(üns	berme)!	

175.	 Olar	 tiz	 wagtda	 (başlaryna	 injek	
azaby)	görerler.	
176.	 Biziň	 (berjek)	 azabymyza	
howlukmaçlyk	edýärlermi?
177.	Haçan-da	(azap)	olaryň	ýurtlarynyň	
(üstünden	 inende),	duýduryş	berlenleriň	
(emma	ýola	 gelmän	ötenleriň)	 säherleri	
nähili	erbet	bolar!
178.	 Sen	 belli	 bir	 wagta	 çenli	 olardan	
ýüz	dönder	(üns	berme!)	
179.	Eserdeň	bolup,	olara	seredip	dur!	
180.	 Seniň	 gudraty	 güýçli,	 yzzat	 eýesi	
bolan	 Perwerdigäriň	 olaryň	 ýöňkeýän	
toslamalaryndan	päkdir!
181.	 Pygamber	 edilip	 ugradylan	
pygamberleriň	hemmesine	salam	bolsun!
182.	Älemleriň	Perwerdigäri	bolan	Alla	
hamdy-senalar	bolsun!
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38-nji	süre:	Sad

«Sad»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
88	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýat	we	
elipbiý	 harplaryndan	 bolan	 «Sad»	 harpy	 bilen	
başlanýandygy	üçin,	bu	at	bilen	atlandyrylypdyr.	
Bu	 sürede	 Dawut,	 Süleýman	 we	 Eýýup	
pygamberleriň	 kyssalary,	 möminlere	 öwüt-
ündewler,	möminler	bilen	kapyrlaryň	ahyretdäki	
ýagdaýlary,	jennet	we	dowzah,	Iblisiň	jennetden	
kowulmagy	ýaly	wakalar	beýan	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Sad.	 Öwüt-nesihat	 berýän	 Kurana	
kasam	bolsun!	
2.	 (Iman	 getirmän)	 kapyr	 bolanlar	
(aýdýan	 zatlarynyň)	 tersine,	 tekepbirlik	
edip	 (Alla	 we	 pygambere	 garşy	 gidip),	
aýralyga	düşýärler.	
3.	 Biz	 olardan	 öň	 ençe	 nesilleri	 heläk	
edipdik.	 Şonda	 olar	 dady-perýat	

edipdiler.	Emma	halas	bolmak	üçin	wagt	
geçip	gidipdi.	
4.	 Olar	 (Alla	 şärik	 goşanlar)	 öz	
aralaryndan	duýduryş	berýän	pygamberiň	
gelmegine	geň	galdylar	we	ol	 kapyrlar:	
«Bu	bir	ýalançy	jadygöýdir.	
5.	 Ol	 hudaýlary	 ýeke-täk	 hudaýa	
öwrüpmi?	 Bu	 juda	 geň	 galdyryjy	 zat»	
diýdiler.	
6.	 Olaryň	 (Alla	 şärik	 goşanlaryň)	
ýolbaşçylardan	 bir	 bölegi	 okdurylyp:	
«Gidiň,	hudaýlaryňyza	eýe	çykmak	üçin	
sabyr	 edip	 (berk	 duruň)!	 Çünki	 sizden	
şeýle	etmek	garaşylýar!
7.	 Biz	 başga	 dinde	 hem	 beýle	 zady	
eşitmedik.	 Bu	 ýatan	 toslamadan	 başga	
zat	däldir.	
8.	 Bu	 Kuran	 biziň	 aramyzdan	 oňa	
(Muhammede)	 inderilmelimi	 eýsem?!»	
diýdiler.	 Belki,	 olar	 Meniň	 (bu)	
ýatlatmam	 (Kuranym)	 barada	 şübhe	
edýändirler.	 Ýok!	 Olar	 heniz	 meniň	
azabymy	datmadylar.	
9.	Ýa-da	güýçli	we	keremli	Perwerdigäriň	
rahmet	hazynalary	olaryň	ýanyndamyka?
10.	Ýa-da	asmanlaryň,	ýeriň	we	ikisiniň	
arasyndakylaryň	 hökümdarlygy	 olaryň	
ellerindemikä?	 (Şeýle	 bolsa)	 hany	
esbaplar	 bilen	 (asmana)	 çykyp	 (älemi	
dolandyrsynlar-da?).
11.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olar	 (Alla	 şärik	
goşanlar)	 dürli	 toparlardan	 emele	 gelen	
goşun	 bolup,	 şol	 ýerde	 ýeňlişe	 sezewar	
bolarlar.	
12.	 Olardan	 öň	 Nuh	 kowumy,	 ad	
(kowumy)	 we	 gazyklaryň	 (berk	 we	
belent	 ymaratlaryň)	 eýesi	 Fyrgawnyň	
kowumy	 hem	 (pygamberlerini	 ýalan	
hasapladylar).	
13.	Semud,	Lut	kowumy	we	eýke	halky	
hem	(pygamberlerini	ýalan	hasapladylar).	
Ine,	 bular	 hem	 (pygamberlere	 garşy	
çykan)	toparlardyr.	
14.	 Olaryň	 barysy	 (özlerine	 iberilen)	
pygamberleri	 ýalan	 hasapladylar,	 şol	
sebäpden	 hem	 olar	 (Meniň)	 azabyma	
duçar	boldular.	
15.	 Bular	 diňe	 yza	 gaýtmaýan	 gorkunç	
bir	sesiň	gelmegine	garaşýarlar.	
16.	(Alla	şärik	goşanlar	ýaňsa	alyp):	«Eý,	
Perwerdigärimiz!	Biziň	paýymyzy	hasap	
güni	gelmezden	öň	ber»	diýdiler.	
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17.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Olaryň	 aýdýan	
zatlaryna	 sabyr	 et,	 bu	 barada	 gujur-
gaýratly	bendämiz	Dawudy	ýadyňa	sal!	
Takyk,	 ol	 elmydama	 Perwerdigärine	
ýüzlenerdi.	
18,	19.	Takyk,	Biz	ertir-agşam	onuň	bilen	
bilelikde	 zikir	 edýän	 daglary	we	 topar-
topar	 guşlary	 (Dawudyň)	 buýrugyna	
boýun	 egdirdik.	 Olaryň	 hemmesi	 Oňa	
(Alla)	nyýaz	edýärdiler	(ýüzlenýärdiler).	
20.	 Biz	 onuň	 hökmürowanlygyny	 hem	
güýçlendiripdik	we	oňa	hikmet	(hak	bilen	
nähaky)	aýyryjy	suhangöýlik	beripdik.	
21.	(Eý,	Muhammet!)	Saňa	dawagärleriň	
habary	 gelip	 ýetdimi?	 Şonda	 olar	
(ybadathananyň	 diwaryndan	 dyrmaşyp)	
mähraba	giripdiler.	
22.	Olar	Dawudyň	ýanyna	girenlerinde,	
(Dawut)	 olardan	 gorkupdy.	 Olar:	
«Gorkma!	 Biz	 biri-birimiz	 bilen	
dawalaşyp	 ýören	 dawagär,	 aramyzdaky	
(meselede)	 hakykata	 görä	 höküm	 ber,	
adalatsyzlyk	 etme,	 (gaýtam)	bize	dogry	
ýoly	görkez»	diýdiler.	
23.	 (Olaryň	biri):	«Bu	meniň	doganym.	
Onuň	 togsan	 dokuz	 sany	 goýny	 bar.	
Meniň	 bolsa	 ýekeje	 goýnum	 bar.	 (Ol):	
«Beýle	bolsa,	ony	hem	maňa	ber»	diýdi	
we	meni	dawada	ýeňdi»	diýdi.	
24.	 (Dawut):	 «Kasam	 bolsun!	 Seniň	
goýnuňy	 öz	 goýunlarynyň	 (arasyna	
goşmagy)	 talap	 etmek	 bilen	 ol	 saňa	
adalatsyz	 çemeleşipdir.	 Dogrusy,	
şärikdeşleriň	 köpüsi	 birek-biregiň	
haklaryny	 depgilär.	 Ýöne	 iman	 getirip,	
ýagşy	işleri	edýänler	(beýle	däldir).	Olar	
(ýaly	 adam)	 juda	 azdyr»	 diýdi.	 Dawut	
özüni	 synaýandyrys	 öýtdi	 we	 dessine	
Perwerdigärinden	günäsiniň	geçilmegini	
diläp,	 seždä	 gitdi	 hem-de	 (toba	 edip,	

ýalkaw	diläp	Alla)	ýüzlendi.	
25.	Bes,	Biz	 onuň	 ötünjini	 kabul	 etdik.	
Elbetde,	 biziň	 ýanymyzda	 onuň	 üçin	
aňsat	 ýakynlyk	 (derejesi)	 hem-de	
dolanyp	 baryljak	 gözel	 ýer	 (bagtyýar	
geljek)	bardyr.	
26.	 Eý,	 Dawut!	 Elbetde,	 Biz	 seni	
ýerde	 oruntutarymyz	 edip	 belledik	
(hökümdarlyk	 berdik).	 Bes,	 ynsanlaryň	
arasynda	 adalatlylyk	 bilen	 höküm	 et!	
Haý-höwesiňe	 uýma,	 ol	 seni	 Allanyň	
ýolundan	 azaşdyrar.	 Takyk,	 Allanyň	
ýolundan	azaşanlara,	(olar)	hasap	gününi	
ýatdan	 çykarandyklary	 sebäpli	 ýowuz	
azap	bardyr.	
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27.	 Biz	 asmanlary,	 ýeri	 we	 ikisiniň	
arasyndakylary	 (maksatsyz)	 boş	 ýere	
ýaratmadyk.	 Bu	 inkär	 edip,	 kapyr	
bolanlaryň	 gümanlarydyr.	 (Dowzah)	
odundan	 ýaňa,	 inkär	 edenleriň	 dat	
gününe!	
28.	 Eýsem,	 Biz,	 iman	 getirip,	 ýagşy	
işleri	edýänleri	ýeriň	ýüzünde	pitne-pisat	
çykarýanlar	 bilen	 deň	 tutalymy?	 Ýa-da	
(Alladan	 gorkup)	 takwa	 bolanlar	 bilen	
günäkärleri	deň	tutalymy?
29.	(Eý,	Muhammet!)	Saňa	bu	mübärek	
kitaby	onuň	aýatlary	hakda	pikirlensinler	
hem-de	 akylly	 adamlar	 pent-nesihat	
alsynlar	diýip	inderdik.	
30.	 Biz	 Dawuda	 Süleýmany	 berdik.	
Süleýman	 nähili	 ýagşy	 bendedi.	 Ol	
hemişe	(Perwerdigärine)	ýüzlenerdi.	
31.	 (Bir	 gün)	 agşamara	 oňa	 owadan,	
ýyldam	atlar	görkezildi.	
32.	 Şonda	 (Süleýman):	 «Takyk,	 men	

(dünýäniň)	 haýyrly	 zatlaryny	 (aty)	
Perwerdigärimi	 ýatlamaga	 sebäp	
bolýandygy	üçin	haladym»	diýdi.	Ahyry	
(gün	 ýaşdy	 we	 ol	 atlar)	 perde	 bilen	
gizlendi	(gözden	ýitip	gitdi).	
33.	 (Şol	 wagt	 ol):	 «Olary	 (atlary)	 ýene	
maňa	 gaýtaryp	 getiriň!»	 diýdi	 we	
olaryň	 aýaklaryny	 hem-de	 boýunlaryny	
sypalamaga	başlady.	
34.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Süleýmany	
(hassalyk	 bilen)	 synag	 etdik.	 Ony	
(hassalykdan	 ýaňa)	 tagtynyň	 üstüne	 bir	
jeset	ýaly	(ysgynsyz	ýagdaýda)	taşladyk.	
Soň	 ol	 (Süleýman)	 toba	 edip,	 Alla)	
ýöneldi.	
Düşündiriş:	Allatagala	Süleýman	pygamberi	agyr	
hassalyga	 duçar	 edýär.	 Ol	 bu	 hassalyk	 zerarly,	
tapdan	düşüp,	tagtynyň	üstünde	jansyz	jeset	ýaly	
ýaraman	ýatýar.	
35.	 (Süleýman):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	
Meniň	günälerimi	öt!	Maňa	menden	soň	
hiç	kimiň	ýetip	bilmejek	hökümdarlygyny	
nesip	et!	Takyk,	Sen	(ýagşylyklary)	örän	
bol	edip	berýärsiň»	diýdi.	
36.	 Şondan	 soň	 biz	 oňa,	 emir	 edende	
islän	 ýerine	 aňsat	 gidip	 bilýän	 şemaly	
oňa	boýun	egdirdik	(berdik).	
37.	 Ymaratdyr	 bina	 dikeldýän,	 suwuň	
düýbüne	 çümmegi	 başarýan	 her	 bir	
şeýtany	 (jynlary,	 onuň	 emrine	 boýun	
egdirdik).	
38.	 Demir	 zynjyrlara	 daňlyp	 goýlan	
beýleki	 (jandarlary)	 hem	 onuň	 emrine	
boýun	egdirdik.	
39.	(Oňa:	«Eý,	Süleýman)!	Ine,	bu	Biziň	
saňa	 beren	 zatlarymyz.	 (Isle)	 ber	 ýa-da	
berme,	 (öz	 işiň,	 saňa)	 hasap	 ýokdur»	
diýdik.	
40.	Takyk,	onuň	üçin	Biziň	ýanymyzda	
iň	 golaý	 ýakynlyk	 (derejesi)	 hem-de	
dolanyp	 baryljak	 gözel	 ýer	 (bagtyýar	
geljek)	bardyr.	
41.	(Eý,	Muhammet!)	Bendämiz	Eýýuby	
ýadyňa	sal!	Ol	Perwerdigärine:	«Takyk,	
şeýtan	 meni	 ýadatdy	 we	 maňa	 ezýet	
etdi»	diýip	ýüzlenipdi.	
42.	«(Şonda	Oňa):	«Aýagyňy	(ýere)	ur!	
Ine,	 bu	 ýuwunmak	 hem-de	 içmek	 üçin	
sowuk	suw!»	(diýip	aýtdyk). 
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43.	 Biz	 oňa	 maşgalasyny	 hem-de	 olar	
bilen	 bilelikde	 ýene	 şonça	 (nesli)	 Öz	
tarapymyzdan	 rahmet	 hökmünde	 we	
akyl	eýelerine	pent-nesihat	bolmagy	üçin	
bagyş	etdik.	
44.	 (Eýýuba):	 «Eliňe	 bir	 desse	 çybyk	
al-da,	 olar	 bilen	 ur,	 (şeýdip)	 içen	
kasamyňdan	 dänme!»	 (diýdik).	 Takyk,	
Biz	 ony	 (Eýýuby)	 sabyrly	 (bende)	
hökmünde	 gördük.	 Ol	 nähili	 gowy	
bendedi!	 Ol	 hemişe	 (Perwerdigärine)	
ýüzlenýärdi.	
45.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Gujur-gaýratly	
we	 akyl-paýhasly	 bendelerimiz	 bolan	
Ybraýymy,	Yshagy	we	Ýakuby	 ýadyňa	
sal!
46.	Biz	olary	ýöriteläp,	(ahyret)	diýaryny	
ýatlap	 ýören	 yhlasly	 (bendelerimiz)	
etdik.	
47.	 Takyk,	 olar	 Biziň	 ýanymzyda	
artykmaç	ýagşy	bendelerdendir.	
48.	 Ysmaýyly,	 Ylýasy	 we	 Zülkifli	
hem	 ýatla!	 Hemmesi	 haýyrly,	 ýagşy	
kişilerdendir.	
49.	Ine,	bu	pent-nesihatdyr	(ýatlamadyr).	
Takyk,	Alladan	 gorkup,	 takwa	 bolanlar	
üçin	dolanyp	baryljak	gözel	ýer	(bagtyýar	
geljek)	bardyr.
50.	Olar	üçin	(ähli)	gapylary	açyk	«Adn»	
jennetleri	bardyr.	
51.	 Olar	 ol	 ýerde	 (tagtlaryň	 üstünde)	
ýaplanyp	 oturan	 ýerlerinden	 (özlerine)	
bol	 (mukdarda)	 dürli	 ir-iýmişleri	 we	
şerbetleri	islärler.	
52.	 Olaryň	 ýanlarynda	 jübütlerinden	
başgalaryna	 seretmeýän,	 (özleri	 bilen)	
deň-duş	dilberler	bardyr.	
53.	Ine,	hasap	güni	üçin	size	wada	berlen	
zatlar	şulardyr.	
54.	Takyk,	bu	Biziň	 (jennetilere	berjek)	
rysgalymyz	bolup,	oňa	gutarma	ýokdur.	
55.	Bu	 (bagt	 jennetilere)	miýesser	eder.	
(Emma)	azanlara	dolanyp	baryljak	erbet	
ýer	(betbagtçylykly	geljek)	bardyr.	
56.	Olar	dowzaha	girerler.	Olaryň	barjak	
ýeri	nähili	erbetdir!
57.	 Ine,	 bu	 gaýnap	 duran	 suw	we	 iriň!	
Şondan	datsynlar!

58.	Şoňa	meňzeş	başga-da	goşa-goşadan	
(azap)	bardyr.	
59.	 (Dowzahyň	 sakçylary	 kapyrlaryň	
baştutanlaryna):	 «Ine,	 bu	 siz	 bilen	
bilelikde	 dowzaha	 girmeli	 toparlar»	
(diýlen	wagty	 baştutanlary):	 «Olar	 hem	
ynjalyk	 tapmasynlar!	 Elbetde,	 olar	
(dowzah)	oduna	girerler»	(diýerler).	
60.	 (Baştutanlara	 eýerenler	 bolsa):	
«Gaýtam	 siz	 ynjalyk	 tapmaň!	 Ony	
(azaby)	 siziň	 özüňiz	 bize	 getirdiňiz.	
Nähili	 erbet	 ýer	 ekeni	 (bu	 dowzah)»	
diýerler.	
61.	Ýene-de	olar:	«Eý,	Perwerdigärimiz!	
Bu	azaba	bizi	kim	uçradan	bolsa,	şonuň	
(dowzah)	 odundaky	 azabyny	 iki	 esse	
edip	(gaýtaryp)	ber!»	diýerler.	
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62.	 (Kapyrlar:	 «Pany	 dünýädekäler)	
erbet	 diýip	 bilýän	 adamlarymyzy	 (haka	
tabyn	 bolanlary)	 bu	 ýerde	 näme	 sebäpden	
göremizok-la?
63.	 Biz	 olary	 ýaňsylardyk.	 Ýa-da	 olar	 (bu	
ýerde	 bar	 hem	 bolsalar)	 biziň	 gözümize	
ilenoklarmy?»	diýerler.	
64.	 Dowzah	 oduna	 ýanjaklaryň	 öz	
aralaryndaky	 çekeleşikleri,	 elbetde,	
hakykatdyr.	
65.	 (Eý,	Muhammet!	Sen	olara)	 aýt:	 «Men	
diňe	habar	berip	duýdurýaryn!	Ýeke-täk	we	
ähli	 zatdan	 üstün	 Alladan	 başga	 (ybadata	
laýyk)	hudaý	ýokdur».
66.	 Asmanlaryň,	 ýeriň	 we	 ikisiniň	
arasyndaky	bar	zatlaryň	Perwerdigäri	bolan	
Alla	Gudraty	güýçlüdir,	Bagyşlaýjydyr.	
67.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	aýt:	«Bu	(Kuran)	

juda	uly	habardyr.	
68.	(Emma)	siz	ondan	ýüz	öwürýärsiňiz.	
69.	 (Perişdelerden	 ybarat)	 uly	 topar	 şol	
ýerde	 çekeleşip	 durkalar,	 meniň	 olaryň	
(mejlisinden)	habarym	ýokdy.	
Düşündiriş:	 Uly	 topar	 –	 Allatagalnyň	 mejlis	
geçirmek	üçin	perişdelerden	jemlän	uly	topary.	
70.	Men	diňe	äşgär	duýduryjy	bolandygym	
sebäpli,	 (bular)	maňa	wahyý	(arkaly	habar)	
berilýär».	
71.	 Perwerdigäriň	 perişdelere	 (ýüzlenip):	
«Elbetde,	Men	palçykdan	bir	adam	ýaratjak.	
72.	 Oňa	 şekil	 berip,	 içine	 ruhumdan	 üflän	
(jan	 beren)	 wagtym,	 siz	 oňa	 sežde	 ediň!»	
diýipdi.
73.	 Şonda	 perişdeleriň	 hemmesi	 jem	bolup	
sežde	etdiler.	
74.	Diňe	Iblis	(sežde	etmedi).	Ol	tekepbirlik	
etdi	we	inkär	edenlerden	boldy.	
75.	 (Alla):	 «Eý,	 Iblis!	 Iki	 elim	 bilen	
ýaradanyma	seniň	sežde	etmegiňe	päsgelçilik	
döredýän	sebäp	näme?	Sen	tekepbirlendiňmi	
ýa-da	özüňi	beýiklerden	hasap	edýärsiňmi?»	
diýdi.	
76.	 (Iblis	 bolsa):	 «Men	 ondan	 has	 artyk	
(ýaradylan).	Meni	otdan	ýaratdyň,	ony	bolsa	
palçykdan	ýaratdyň»	diýdi.	
77.	(Alla	oňa):	«Çyk,	ol	ýerden	(jennetden)!	
Çünki	sen	mundan	beýläk	kowuldyň!
78.	 Elbetde,	 kyýamat	 gününe	 çenli	 saňa	
Meniň	näletim	bolar»	diýdi.	
79.	(Iblis	bolsa):	«Eý,	Perwerdigärim!	Beýle	
bolsa	 maňa	 (olaryň)	 gaýtadan	 direldiljek	
gününe	çenli	möhlet	ber»	diýdi.	
80.	 (Alla:	 «Bar)	 sen	 möhlet	 berlenlerden	
bolduň!
81.	 Saňa	 şol	 kesgitlenen	wagta	 (kyýamata)	
çenli	möhlet	berildi»	diýdi.	
82.	 (Iblis	 bolsa):	 «Seniň	 çäksiz	 gudratyňa	
kasam	 bolsun!	 Men	 hökman	 olaryň	
hemmesini	azdyryp,	ýoldan	çykararyn.	
83.	 Olardan	 diňe	 Seniň	 (Saňa	 gulluk	
etmekde)	 yhlasly	 bendeleriň	 (dogry	 ýoldan	
azaşmazlar)»	diýdi.	
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84.	(Alla):	«Ine,	bu	hakykatdyr	we	Men	
hakykaty	aýdýaryn.	

85.	 Elbetde,	 Men	 dowzahy	 seniň	 bilen	
hem-de	saňa	eýerenleriň	hemmesi	bilen	
dolduraryn»	diýdi.	

86.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 aýt:	 «Men	
muny	 (hak	 ýoly)	 düşündirendigim	
üçin	 sizden	 hak	 soramaýaryn.	 Men	 öz	
(keýpime)	 görä	 (toslama	 pygamberligi)	
teklip	edýänlerden	däldirin.	

87.	 Bu	 (Kuran)	 diňe	 älemler	 üçin	
(iberilen)	nesihatdan	ybaratdyr.	

88.	Elbetde,	siz	onuň	berýän	habarynyň	
(dogry	 bolup	 çykjakdygyna)	 gysga	
wagtyň	içinde	göz	ýetirersiňiz!».	

39-njy	süre:	«Zümer»	(«Toparlar»)

«Zümer»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	75	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	71-nji	we	
73-nji	 aýatlarda	agzalýan	«Toparlar»	manysyny	
aňladýan	 «Zümer»	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	
sürede	 mömin	 we	 kapyr	 toparlaryň	 ýagdaýlary	
barada	gürrüň	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Bu	kitap	Gudraty	güýçli,	hikmet	eýesi	
bolan	Alla	tarapyndan	inderilendir.	

2.	 (Eý,	Muhammet!)	 Elbetde,	 Biz	 saňa	
bu	kitaby	hak	(we	hikmet)	bilen	inderdik.	
Sen	dini	ýalňyz	Oňa	(Alla)	degişli	edip,	
yhlasyň	bilen	Alla	ybadat	et!

3.	 Habardar	 bol,	 hakyky	 din	 diňe	
Allanyňkydyr.	 Ondan	 (Alladan)	 özge	
özlerine	dostlar	edinenler:	«Biz	olara	bizi	
diňe	 Alla	 has-da	 ýakynlaşdyrmaklary	
üçin	ybadat	edýäris»	(diýerler).	Elbetde,	
Alla	 çekeleşip	 ýören	 meselelerinde	
olaryň	 arasynda	 höküm	 berer.	 Takyk,	

Alla	 ýalançy,	 inkär	 edýän	 (näşükür	
ynsany)	dogry	ýola	gönükdirmez.	

4.	 Eger-de	 Alla	 perzent	 edinmek	 islän	
bolsady,	 elbetde,	 ýaradanlarynyň	
arasyndan	 islän	 birini	 saýlardy.	 Ol	
(perzent	 edinmekden)	 päkdir	 (daşdyr)!	
Ol	Alla	ýeke-täkdir,	ähli	zatdan	üstündir!

5.	Alla	asmanlary	we	ýeri	(boş	ýere	däl-
de)	 hak	 (we	 hikmet)	 bilen	 ýaratdy.	 Ol	
gijäni	 gündiziň	 üstüne	 örtýär,	 gündizi	
hem	gijäniň	üstüne	örtýär.	Güni	we	Aýy	
(Öz)	emri	bilen	dolandyrýar.	Olaryň	her	
haýsy	 belli	 bir	 döwre	 çenli	 akar	 durar	
(hereket	 eder).	 Bilip	 goý,	 Ol	 Gudraty	
güýçlüdir,	Bagyşlaýjydyr.	
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6.	Alla	 sizi	ýeke-täk	 jandan	 (Adamdan)	
ýaratdy.	Soň	ondan	bolsa	jübütini	(How	
enäni)	ýaratdy.	Siziň	üçin	haýwanlardan	
sekiz	 jübüt	 inderdi	 (döretdi).	 Ol	 (Alla)	
sizi	 eneleriňiziň	 göwresindekäňiz	 üç	
(tapgyrdan	ybarat)	tümlükde	ýaratmagyň	
(bir	 görnüşinden)	 soňky	 ýaratmagyň	
(beýleki	bir	görnüşine	geçirip)	ýaradýar.	
Ine,	 bu	 siziň	 Perwerdigäriňiz	 Alladyr.	
Mülk	 (hökmürowanlyk)	 Onuňkydyr.	
Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
ýokdur.	Bes,	siz	(Alla	ybadat	etmän)	nirä	
tarap	öwrülýärsiňiz?

7.	 Eger	 inkär	 etseňiz,	 takyk,	 Allanyň	
size	 mätäçligi	 ýokdur!	 Şeýle-de	 bolsa	
Ol	 bendeleriniň	 kapyr	 bolmagyna	 razy	
däldir.	 Eger	 şükür	 etseňiz,	 (peýdaňyz)	

üçin	 oňa	 (şükranalagyňyza)	 razy	 bolar!	
Hiç	 bir	 günäkär	 başgasynyň	 günäsini	
götermez.	Siz	soň	diňe	Perwerdigäriňize	
dolanyp	 bararyňyz.	 Şonda	 (Ol)	 size	
eden	 işleriňizi	 habar	 berer.	 Çünki	 Ol	
ýürekleriň	özenini	bilýändir.	

8.	Ynsana	 bir	 kynçylyk	 duçar	 bolanda,	
özleriniň	 Perwerdigärine	 ýüzlenip	
ýalbarar.	Soň	 (Alla)	oňa	Öz	 tarapyndan	
nygmat	berse,	Oňa	öňki	 ýalbaranlaryny	
ýadyndan	 çykarar.	 (Başgalary)	 Allanyň	
ýolundan	azdyrmak	üçin	Oňa	(bir	topar)	
şärik	 goşar.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	
«Sen	 kapyrlyk	 edip,	 sähel	 (bu	 ötegçi	
dünýäniň)	 sapasyny	 gör!	 Takyk,	 sen	
dowzahylardansyň».	

9.	 Ýa-da	 gijesine	 sežde	 edip	 we	 dik	
durup	ybadat	edýän,	ahyretden	gorkýan	
hem-de	Perwerdigäriniň	rahmetini	umyt	
edýän	kişi	(bilen	ol	inkär	edýän	ikisi	heý,	
deň	 bolarmy)?	 Aýt:	 «Eýsem	 bilýänler	
bilen	 bilmeýänler	 deň	 bolup	 bilermi?».	
Dogrusy,	 (bu	 zatlar	 barada)	 diňe	 akyl	
eýeleri	pent-nesihat	alarlar.	

10.	Aýt:	 «Eý,	 iman	getiren	bendelerim!	
Perwerdigäriňizden	gorkuň!	Bu	dünýäde	
gowulyk	 edenlere	 gowulyk	 bardyr.	
Allanyň	(ýaradan)	zemini	giňdir.	Elbetde,	
sabyr	 edenleriň	 sylaglary	 bimöçber	
berler».	
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11.	Aýt:	«Maňa	dini	ýalňyz	Oňa	degişli	
bilip,	yhlas	bilen	(çyn	ýürekden)	ybadat	
etmeklik	emir	edildi.	

12.	 Maňa	 musulmanlaryň	 ilkinjisi	
bolmagym	emir	edildi».	

13.	 Aýt:	 «Perwerdigärime	 garşy	 gidip,	
asy	 bolsam,	 takyk,	 men	 beýik	 günüň	
azabyna	(duçar	bolmakdan)	gorkýaryn».	

14.	Aýt:	«Men	dinimi	diňe	Alla	baglap,	
yhlas	bilen	ybadat	edýärin».	

15.	 (Eý,	 Alla	 şärik	 goşýanlar!)	 Siz	
(Alladan)	 özge	 isläniňize	 ybadat	 ediň!	
Olara	 aýt:	 «Kyýamat	 gününde	 özlerini	
hem,	 maşgalalaryny	 hem	 zyýana	 duçar	
edenler	hakyky	manyda	zyýana	sezewar	
bolanlardyr.	 Habardar	 boluň!	 Bu	 äşgär	
zyýandyr».

16.	Olaryň	ýokarylarynda	(otdan	bolan)	
saýawanlar,	 aşaklarynda	 hem	 (otdan	
bolan)	 saýawanlar	 bardyr.	 Ine,	 Alla	
öz	 bendelerini	 şeýdip	 gorkuzýar.	 Eý,	
bendelerim!	(Siz)	diňe	Menden	gorkuň!

17.	 Taguta	 (Alladan	 özgä)	 ybadat	
etmekden	 (we	 şeýtana	 uýmakdan)	
saklanyp,	(çyn	ýürekden)	Alla	ýönelenler	
üçin	 hoş	 habar	 bardyr.	 Onda	 (sen	 ol)	
bendelerimi	hoş	habar	bilen	söýünjile!

18.	 Olar	 (möminler)	 özlerine	 aýdylan	
söze	 gulak	 asarlar	 we	 iň	 ýagşysyna	
eýererler.	 Ine,	 Allanyň	 dogry	 ýoluna	
gönükdiren	 adamlary	 şolardyr.	 Hakyky	
manyda	akyllaryny	ulanyp	bilýänler	hem	
şolardyr.	

19.	(Eý,	Muhammet!)	Eýsem,	azap	sözi	

hak	bolany	we	dowzah	(odundaky)	kişini	
halas	edip	biljek	senmi?

20.	 Emma	 Perwerdigärinden	 gorkan	
takwalar	 üçin	 gat-gat	 edip	 gurlan	
(köşkler),	 aşagyndan	 akýan	 derýalar	
bardyr.	(Bu)	Allanyň	(beren)	wadasydyr.	
Alla	(beren)	wadasyndan	dänmez.	

21.	 Görmediňmi?	 Alla	 asmandan	 suw	
(ýagyş)	ýagdyrdy,	ony	ýerdäki	çeşmelere	
akdyrdy,	soň	bolsa	şol	(suwuň)	saýasynda	
reňbe-reň	 ösümlikleri	 (gögerdip)	
çykardy.	 Emma	 soň	 ol	 (ösümlikleriň	
guraşyp),	saralyp	solandygyny	görersiň.	
Soň	 bolsa	 (Alla)	 ol	 (ösümlikleri)	 haşal	
ota	 öwrer.	 Takyk,	 munda	 akyl	 eýeleri	
üçin	öwüt-ündewler	bardyr.	
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22.	 Allanyň	 ýüregini	 yslama	
(musulmançylyga)	 açan	 ol	 kişisi	
Perwerdigärinden	 gelen	 nur	 bilen	
ýagtylmazmy?!	 Allany	 ýatlamakdan	
(gapyl	galyp),	ýürekleri	gatan	(kişileriň)	
dat	 gününe!	 Olar	 göz-görtele	 ters	
ýoldadyr.	

23.	Alla	 sözüň	 iň	 ýagşysyny	 (aýatlary),	
biri-birine	 (sazlaşykly	 ýagdaýda	 bolup)	
meňzeýän	 kitap	 (Kuran)	 görnüşinde	
inderdi.	Perwerdigärinden	çekinip	heder	
edýänleriň	ondan	(bu	kitabyň	täsirinden	
ýaňa)	endam-jany	jümşüldäp,	tiken-tiken	
bolar.	Soň	olaryň	bedenleri	we	ýürekleri	
Allanyň	 (adynyň)	 zikir	 edilmegine	
(maýyl	 bolup	 ýumşar).	 Ine,	 bu	Allanyň	
dogry	ýola	gönükdiriji	(kitabydyr).	Onuň	

bilen	islän	kişisini	dogry	ýola	gönükdirer.	
Alla	 kimi	 azaşdyran	 bolsa,	 ony	 dogry	
ýola	gönükdirjek	ýokdur.	

24.	 Kyýamat	 gününde	 (elleri	 bagly	
bolandygy	 üçin	 ol)	 erbet	 azapdan	 ýüzi	
bilen	 goranmaga	 çalşan	 (kişi)	 bilen	 ol	
azapdan	halas	bolan	(kişi)	deň	bolarmy?	
(Ol	gün)	zalymlara:	«Gazanan	zadyňyzy	
dadyň!»	diýler.	

25.	Olardan	öň	ötenler	(pygamberlerini)	
ýalan	hasapladylar.	Şonuň	üçin	hem	olara	
garaşmaýan	taraplaryndan	azap	geldi.	

26.	Alla	 dünýä	ýaşaýşynda	wagty	olara	
ryswalygy	 datdyrdy.	 Ahyret	 azaby	 has	
gazaplydyr.	 Käşgä,	 olar	 (bu	 ýagdaýy)	
bilsediler!

27.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 bu	 Kuranda	
ynsanlar,	 öwüt-ündew	 almaklary	 üçin	
dürli	mysallar	getirdik.	

28.	Biz	ony	(Alladana)	gorksunlar	diýip,	
(özünde	hiç	hili)	 egrilik	bolmadyk	arap	
dilinde	Kuran	edip	(inderdik).	

29.	 Alla	 biri-birleri	 bilen	 dawalaşýan	
ortaklaryň	(eýeçiliginde)	bolan	bir	adam	
(gul)	 bilen	 diňe	 bir	 kişiniň	 eýeçiligine	
degişli	 bolan	 adamy	 mysal	 hökmünde	
berýär.	 Bu	 iki	 adam	 deň	 bolarmy?	
(Elbetde,	 deň	 bolmaz.	 Bularyň	 deň	
bolmaýşy	 ýaly,	 diňe	 ýeke-täk	 Alla	
ybadat	 edýän	 ynsan	 bilen	 Ondan	 özge	
ýa-da	Onuň	bilen	bile	birnäçe	hudaýlara	
gulluk	 edýän	 ynsan	 hem	hiç	 haçan	 deň	
bolmaz).	Hamdy-sen	(ähli	öwgüler)	Alla	
mahsusdyr.	Emma	olaryň	köpüsi	(muny)	
bilmeýärler.	

30.	(Eý,	Muhammet!)	Elbetde,	sen	hem	
ölersiň,	olar	hem	ölerler	(bu	hakykatdyr).	

31.	 Soň,	 elbetde,	 siz	 kyýamat	 gününde	
Perwerdigäriňiziň	 huzurynda	 (biri-
biriňiz)	bilen	dawalaşarsyňyz.	
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32.	 Alla	 barada	 ýalan	 sözleýän	 hem-
de	 özüne	 gelen	 hakykaty	 (Kurany)	
ýalan	 hasaplaýan	 adamdan	 has	 zalym	
kim	 bolup	 biler?	 Kapyrlaryň	 orunlary	
dowzahda	dälmi	eýsem?

33.	 Hakykaty	 getirip,	 ony	 tassyklanlar,	
ine,	şolar	(Alladan	gorkýan)	takwalardyr.	

34.	 Olara	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
huzurynda	 islän	 zatlary	 bardyr.	 Ine,	 bu	
ýagşylyk	edenleriň	sylaglarydyr.	

35.	Bes,	Alla	olaryň	(öňki)	eden	iň	erbet	
etmişlerini	gizlär	(bagyşlar)	we	bitiren	iň	
ýagşy	işlerine	görä	sylaglaryny	berer.	

36.	 Bendesine	 Allanyň	 Özi	 ýeterlik	
dälmi	 eýsem?	 (Eý,	 Muhammet!)	 Seni	
ondan	 (Alladan)	 özge	 zatlar	 (hudaýlar)	
bilen	 gorkuzarlar.	 Alla	 kimi	 (dogry	
ýoldan)	azaşdyrsa,	onda	ony	dogry	ýola	
gönükdirjek	ýokdur.	

37.	 Alla	 kimi	 dogry	 ýola	 ugrukdyrsa,	
onda	 ony	 (ýolundan)	 azaşdyrjak-da	
ýokdur.	Eýsem,	Alla	güýç	eýesi,	ar	alyjy	
dälmi?

38.	 Kasam	 bolsun!	 Olara:	 «Asmanlary	
we	 ýeri	 kim	 ýaratdy?»	 diýip	 sorasaň,	
«Elbetde,	 Alla»	 diýip	 aýdarlar.	 Sen	

(olara)	aýt:	«Hany	aýdyň!	Alladan	başga	
çagyran	 zatlaryňyz,	 eger-de	 Alla	 maňa	
zyýan	 bermek	 islese,	 Onuň	 berýän	
zyýanyny	aradan	aýryp	bilerlermi?».	Ýa-
da	(Alla)	maňa	rahmet	nazaryny	aýlamak	
islese,	 olar	 Allanyň	 rahmetini	 saklap	
bilerlermi?	 (Eý,	Muhammet!	Sen	olara)	
aýt:	 «Maňa	 Alla	 (goldaýjy	 hökmünde)	
ýeterlikdir.	Bil	baglamak	isleýänler	diňe	
Oňa	bil	baglarlar».	

39,	40.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	(olara)	aýt:	
«Eý,	kowumym!	Eliňizden	gelenini	ediň,	
dogrusy,	 men	 hem	 (elimden	 gelýäni)	
edýärin.	 Ryswa	 ediji	 azabyň	 kime	
ýolukjakdygyny	 we	 hemişelik	 azabyň	
kime	 duçar	 boljakdygyny	 tiz	 wagtda	
bilersiňiz».	
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41.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Takyk,	 Biz	 saňa	
bu	 kitaby	 (Kurany)	 ynsanlaryň	 (halas	
bolmagy	 üçin)	 hak	 edip	 inderdik.	 Şuňa	
görä,	 kim	 dogry	 ýoly	 saýlap	 alsa,	 öz	
peýdasyna,	 kim	 (dogry	 ýoldan)	 azaşsa,	
diňe	 öz	 zyýanyna	 azaşar.	 Sen	 olara	
(jogapkär)	wekil	dälsiň.	

42.	Alla	 (ajaly	 ýeteniň)	 janlaryny	 ölüm	
pursatynda	 alar,	 (entek	 ajaly	 ýetmän)	
ölmedik	(dirileriň	janlaryny)	bolsa	uklap	
ýatyrka	 alar.	 (Alla)	 janyny	 almak	 üçin	
höküm	 berenleriniň	 janlaryny	 saklar,	
beýleki	 (ajaly	 ýetmedikleriň)	 janlaryny	
bolsa	 bellenilen	 wagta	 (ölüme)	 çenli	
goýberer.	 Takyk,	 bu	 barada	 pikirlenip	
bilýänler	üçin	ybratlar	bardyr.	

43.	 Ýa-da	 olar	 (özlerine)	 Alladan	

başga	 şepagatçylar	 tutundylarmy?	 Sen	
(olara)	aýt:	«Olary	hiç	zada	güýçleriniň	
ýetmeýändiklerine	 we	 akylsyz-
huşsuzdyklaryna	garamazdan	(şepagatçy	
edinmek	isleýärsiňizmi?)».	

44.	 (Olara)	 :	 «Barça	 şepagat	 (etmek)	
Alla	 degişlidir.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	
hökmürowanlygy	 hem	 Allanyňkydyr!	
Ahyrynda	 hemmäňiz	 Oňa	 gaýdyp	
getirilersiňiz»	diýip	aýt.

45.	 Allanyň	 birligi	 (ýeke-täkligi)	
dile	 getirilen	 wagty	 ahyrete	 iman	
getirmeýänleriň	 gursaklarynda	
(ýüreklerinde)	 ýigrenç	 (gahar)	 dörär.	
Emma	 Alladan	 özgeleriň	 (atlary)	 dile	
getirilen	wagty	(ýüzlerinde)	şatlyk-gülki	
peýda	bolar.	

46.	Aýt:	«Eý,	asmanlary	we	ýeri	ýaradan,	
gizlin	 we	 äşgär	 (zatlary)	 bilýän	Allam!	
Bendeleriniň	arasyndaky	düşünişmezligi	
(aradan	aýyrýan)	hökümi	diňe	Sen	berip	
bilersiň!».	

47.	 Eger-de	 ýerde	 bar	 bolan	 zatlaryň	
hemmesi	we	onuň	bilen	birlikde	 (ýene)	
şonçasy	 şol	 zulum	 edenleriňki	 bolan	
bolsady,	 şol	 zatlary	kyýamat	günündäki	
erbet	 azapdan	 (halas	 bolmak	 üçin),	
şübhesiz,	gurban	ederdiler.	Ýöne	ol	gün	
Alla	tarapyndan	olar	üçin	göz	öňlerinde	
tutmadyk	zatlary	ýüze	çykarylar.	
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48.	 Ol	 gün	 olara	 eden	 etmişleriniň	
erbetlikleri	 äşgär	 bolar	 hem-de	 olary	
ýaňsa	alyp	ýören	zatlary	gurşap	alar.	

49.	 Ynsanlara	 bir	 zyýan	 ýetende,	 Bizi	
çagyrarlar.	Soň	oňa	Biz	Öz	tarapymyzdan	
nygmat	berenimizde:	«Bu	(zatlar)	maňa	
diňe	 meniň	 (danalygym)	 saýasynda	
berildi»	 diýer.	 Ýok,	 bu	 (zatlar,	 bir)	
synagdyr,	 emma	 olaryň	 köpüsi	 (muny)	
bilmezler.	

50.	 Olardan	 öňki	 ötenler	 hem	Allanyň	
pazly-keremi	bilen	däl-de,	öz	güýçleridir	
başarnyklary	 bilen	 amala	 aşandygyny)	
aýdyp	geçdi,	ýöne	gazanan	zatlary	olara	
peýda	bermedi.	

51.	 Bes,	 eden	 etmişleriniň	 erbet	
(netijesi)	 olaryň	 başlaryna	 ýetdi.	
Bularyň	arasyndan	zulum	edenleriň	eden	
etmişleriniň	 ýamanlyklary	 başlaryna	
geler.	(Bu	babatda)	Allany	welin	ejizledip	
(Allanyň	gazabyndan	gutulyp)	bilmezler.	

52.	 Allanyň	 rysgaly	 islänine	 bol	
(mukdarda,	islänine	bolsa)	az	mukdarda	
berýändigini	 bilmeýärlermi	 eýsem?	
Takyk,	munda	iman	getiren	kowum	üçin	
ybratlar	bardyr.	

53.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara)	 aýt:	
«Eý,	 özlerine	 zyýan	 edip,	 hetden	 aşan	
bendelerim!	 Allanyň	 rahmetinden	
umydyňyzy	 üzmäň!	Çünki	Alla	 (islese)	

bütin	 günäleri	 bagyşlar!	 Takyk,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr».	

54.	Size	azap	gelmezden	öň	(toba	edip)	
Perwerdigäriňize	ýöneliň	we	Oňa	boýun	
boluň!	(Ýogsa)	soň	size	goldaw	berilmez.	

55.	 Siz	 garaşman	 durkaňyz,	
duýdansyz	 başyňyza	 azap	 gelmänkä	
Perwerdigäriňizden	 size	 inderileniň	 iň	
ýagşysyna	(Kurana)	eýeriň!

56.	(Günäkär)	kişiniň:	«Allanyň	ýanynda	
eden	 kemçiliklerim	 sebäpli,	waý	meniň	
halyma!	 Takyk,	 men	 (Allanyň	 dinini)	
ýaňsa	alanlardandym»	(diýjek	gününden	
heder	ediň!).
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57,	 58,	 59.	 Ýa-da:	 «Alla	 maňa	 dogry	
ýoly	görkezen	bolsady,	elbetde,	men	hem	
takwalardan	 bolardym»	 (diýip	 aýtjak)	
ýa-da	 azaby	 görende:	 «Käşgä,	 maňa	
ýene-de	bir	gezek	(pany	dünýä	dolanyp	
barmak	 üçin	 pursat	 berilse),	 men	 hem	
ýagşylardan	 bolsam»	 diýip	 (ökünjek	
gününden	 heder	 ediň)!	 Ýok	 (dolanyp	
barmarsyňyz)!	 Aýatlarym	 saňa	 gelipdi	
welin,	 sen	 olary	 ýalan	 hasaplapdyň,	
tekepbirlik	 edip,	 inkär	 edenlerden	
bolupdyň.	

60.	 Kyýamat	 gününde	 Alla	 babatda	
ýalan	 sözlänleriň	 ýüzleriniň	 gara	
ört	 bolandygyny	 görersiň.	 Eýsem,	
tekepbirlik	 edýänlere	 dowzahda	 ýer	
ýokmudyr?

61.	Alla	takwalary	(eden	ýagşy	işleriniň	
saýasynda	 ýeten)	 üstünlikleri	 sebäpli,	
halas	eder.	Olara	hiç	hili	erbetlik	ýetmez	
hem-de	gamgyn	hem	bolmazlar.	

62.	Alla	barça	zatlaryň	ýaradyjysydyr.	Ol	
ähli	zadyň	gözegçisidir.	

63.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 açarlary	
(hökmürowanlygy)	Onuňkydyr.	Allanyň	
aýatlaryny	 inkär	 edenler	 (barada	
aýdylanda),	ine,	olar	zyýana	galanlardyr.	

64.	 (Olara)	 aýt:	 «Eý,	 nadanlar!	 Maňa	
Alladan	 başgasyna	 ybadat	 etmegimi	
emir	edýärsiňizmi?».	

65.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Takyk,	 saňa	 we	
senden	 öňki	 ötenlere:	 «Kasam	 bolsun!	
Alla	 şärik	goşsaň,	 eden	amalyň	biderek	
bolar	 we	 zyýan	 çekenlerden	 bolarsyň»	
diýip	wahyý	edilipdi.	

66.	 Ýok,	 sen	 diňe	 Alla	 gulluk	 et	 we	
(şeýdip)	şükür	edenlerden	bol!

67.	 Olar	 (Alla	 şärik	 goşanlar)	 Allany	
doly	manyda	tanap	bilmediler.	Kyýamat	
gününde	 ýer	 dolulygyna	 Onuň	
gysymynda	 bolar.	Asmanlar	 hem	Onuň	
elinde	 düýrlener.	 (Alla)	 şärik	 goşýan	
zatlaryndan	päkdir,	beýikdir.	
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68.	(Kyýamat	güni)	sura	üflenilen	wagty	
Allanyň	(diri	galmagyny)	islän	kişisinden	
başga,	 asmanlarda	 we	 ýerde	 kim	 bar	
bolsa,	 güýçli	 urga	 sezewar	 bolup,	 jan	
berer.	Soň	sura	ýene-de	bir	gezek	üflenen	
wagty	 olar	 ör-boýuna	 galyp	 (dumly-
duşa)	seredişip	durarlar.	

69.	 Ýeriň	 ýüzi	 Perwerdigäriň	 nury	
bilen	 ýagtylar,	 kitap	 (amal	 depderleri	
orta)	 goýlar.	 Pygamberler	 we	 şaýatlar	
getiriler	 hem-de	 olaryň	 arasynda	 adalat	
bilen	höküm	berler.	Olara	hiç	hili	zulum	
edilmez.	

70.	Kim	näme	eden	bolsa,	(sylagy)	doly	
berler.	 Ol	 (Alla)	 olaryň	 (ynsanlaryň)	
edýän	işlerini	gowy	bilýändir.	

71.	Inkär	edip	kapyr	bolanlar,	topar-topar	
(edilip)	 dowzaha	 sürlerler.	 Ahyrynda	
ol	 ýere	 baranlarynda	 (dowzahyň)	
gapylary	 açylar,	 onuň	 sakçylary	 olara:	
«Size	 öz	 araňyzdan	 Perwerdigäriňiziň	
aýatlaryny	okap	beren	we	bu	güne	gelip	
ýetjekdigiňizi	 duýduran	 pygamberler	
gelmedimi	 eýsem?»	 diýerler.	 Olar:	
«Hawa,	(geldi)»	diýerler.	Emma	(hemme	
zadyň	 boljagy	 bolansoň)	 azap	 hökümi	
kapyrlar	üçin	hakykata	öwrüler.	

72.	 Olara:	 «Içinde	 ebedilik	 galmak	
üçin	 dowzahyň	 gapylaryndan	 giriň,	

tekepbirlenenleriň	 barjak	 ýeri	 nähili	
elhençdir!»	diýler.	

73.	 Özleriniň	 Perwerdigärinden	 gorkup	
takwa	 bolanlar	 bolsa	 topar-topar	 edilip	
jennete	 eltilerler.	 Ol	 ýere	 baranlarynda,	
jennetiň	 gapylary	 açylar	 we	 onuň	
sakçylary	olara:	«Size	salam	bolsun,	siz	
päklik	 bilen	 geldiňiz!	 Ebedilik	 galmak	
üçin	ol	(ýere)	giriň!»	diýerler.	

74.	Olar	 bolsa:	 «Bize	 beren	wadasynda	
dogryny	 aýdandygy	we	 islän	 ýerimizde	
orun	 tapyp	 oturyp	 bilmegimiz	 üçin	
jennet	ýurduna	mirasçy	edendigi	sebäpli,	
Alla	hamdy-senalar	bolsun!	Ýagşy	işleri	
edenleriň	 sylaglary	 nähili	 gowudyr!»	
diýerler.	
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40-njy	süre:	«Mömin»	(«Iman	getiren»)

«Mömin»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	85	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	28-nji	aýatda	
agzalýan	 «Iman	 getiren»	 manysyny	 aňladýan	
«Mömin»	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	 sürede	
Fyrgawnyň	maşgalasyndan	bir	 adamyň	Allanyň	
birligini	kabul	edip,	musulman	bolandygy	barada	
gürrüň	edilýär.	Bu	sürä	başgaça	«Gafir»	(«Günä	
geçiji	(Alla)»)	hem	diýilýär.	Bu	süreden	başlap,	

tä	46-njy	sürä	çenli,	hemme	süreleriň	başy	«Ha,	
Mim»	 diýip,	 elipbiý	 harplary	 bilen	 başlanýar	
we	 olar	 «Hawamim»	 süreler	 topary»	 diýlip	
atlandyrylypdyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ha,	Mim.	
2.	 Bu	 kitap	Gudraty	 güýçli	we	 ähli	 zady	
bilýän	Alla	tarapyndan	inderildi.	
3.	(Ol)	günäleri	bagyşlaýjy,	tobalary	kabul	
ediji,	(çyn	toba	etmedik	günäkärleri)	ýowuz	
daraýjy	 we	 (vagşylara)	 haýyr-yhsan	 ediji	
(Alladyr).	 Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	ýokdur.	Dolanyp	baryljak	ýer	Onuň	
ýanydyr.	
4.	 Allanyň	 aýatlary	 barada	 diňe	 kapyr	
bolanlar	jedel	ederler.	Olaryň	(kapyrlaryň)	
şäherlerde	 (asuda	 ýagdaýda)	 gezip	
ýörmekleri	seni	aldawa	salmasyn	(bir	gün	
olaryň	başyna	azap	iner).	
5.	Olardan	öň	Nuhuň	kowumy	we	olardan	
soňky	 milletler	 (hem	 pygamberlerini)	
ýalançy	 hasapladylar.	 Her	 bir	 ymmat	 öz	
pygamberiniň	 (synasyndan)	 ýapyşyp,	
(kynçylyk	 çykarmaga)	 çalyşdylar.	
(Üstesine-de)	 ýalan	 bilen	 hakykatyň	
ornuny	 çalşyrmak	 üçin	 elinden	 geleni	
aýamadylar.	 Men	 olary	 doly	 ele	 saldym.	
Indi	Meniň	 jezamyň	nähili	bolýandygyny	
(bir	gör)!
6.	Inkär	edip,	kapyr	bolanlara	Perwerdigäriň		
«Elbetde,	 olar	 dowzahdadyrlar»	 	 diýen	
sözi	hakykata	öwrüldi.
7.	 Arşy	 göterýän	 we	 onuň	 töwereginde	
(gezýän	 perişdeler)	 özleriniň	
Perwerdigärine	 hamdy-senalar	 aýdyp,	
Ony	 tesbih	 edýärler	 we	 Oňa	 iman	
getirýärler.	 (Perişdeler)	 möminleriň	
günäleriniň	 bagyşlanmagyny	 diläp:	
«Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Seniň	 rahmetiň	
we	 ylmyň	 ähli	 zady	 gurşap	 alýar.	 Beýle	
bolsa	 toba	 edip,	 Seniň	 görkezen	 ýoluňy	
tutýanlaryň	 günäsini	 geç	 hem-de	 olary	
dowzah	azabyndan	gora!	

75.	 Sen	 (ol	 gün)	 perişdeleriň	 Arşyň	
töweregini	 gurşap	 alyp,	 özleriniň	
Perwerdigärini	 hamdy-senalar	 bilen	
ýatlaýandyklaryny	 görersiň.	 Barça	
ynsanlaryň	 arasynda	 hakykat	 bilen	
höküm	 edildi	 hem-de	 «Ähli	 öwgüler	
älemleriň	 Perwerdigäri	 Allanyňkydyr»	
diýildi.	
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8.	Eý,	Perwerdigärimiz!	Ol	(möminleri),	
olaryň	 ata-babalarynyň,	 aýallarynyň,	
nesilleriniň	içinden	salyh	kişilerini	Seniň	
wada	beren	«Adn»	jennetleriňe	ýerleşdir!	
Takyk,	Gudraty	güýçli	we	hikmet	eýesi	
bolan	Alla	Özüňsiň!

9.	 Sen	 ol	 (möminleri	 her	 hili)	 erbet	
işlerden	gorap	sakla!	Ol	(kyýamat)	güni	
Sen	kimi	 erbet	 işlerden	gorap	 saklasaň,	
elbetde,	 ol	 rahmetiňe	 gowşan	 (nesibeli	
bende	bolar).	Ine,	bu	(iň)	uly	üstünlikdir!	

10.	 Inkär	 eden	 kapyrlara:	 «Elbetde,	
Allanyň	 gazaby	 siziň	 öz-özüňize	 edýän	
gazabyňyzdan	 (erbetlikleriňizden)	 has	
ýowuzdyr.	 Sebäbi,	 siz	 iman	 getirmäge	
çagyrylyp	durkaňyz	hem,	(kabul	etmän)	
inkär	edýärsiňiz»	diýler.	

11.	Ol	(kapyrlar):	«Eý,	Perwerdigärimiz!	
Biziň	 iki	 gezek	 (enemiziň	 göwresinde	
nutfa	(suw)	bolup,	heniz	 jan	gelmezden	
öň	we	pany	dünýäde	ajalymyz	ýetende)	
janymyzy	 aldyň,	 iki	 gezek	 (pany	
dünýäde	 doglanymyzda	 we	 magşarda	
direlenimizde)	 jan	 berdiň!	 Biz	 eden	
günälerimizi	boýun	aldyk.	(Mundan	soň	
bu	dowzah	odundan)	çykalga	barmyka?»	
diýerler.	

12.	 (Olara:	 Dowzah	 oduna	
taşlanmagyňyzyň	düýp)	sebäbi	siz	ýeke-
täk	 Alla	 (ybadat	 etmäge)	 çagyrylan	
wagtyňyz	 Ony	 inkär	 edýärdiňiz,	
Oňa	 şärik	 toslanyp	 ýöňkelende	 bolsa	
ynanýardyňyz.	 Indi	 höküm	 bermek	
beýikleriň	beýigi	Allanyňkydyr»	(diýler).	

13.	 Size	 aýatlaryny	 (alamatlaryny)	
görkezýän,	 siziň	 üçin	 asmandan	 (ygal	
bilen)	 rysgal	 inderýän	Alladyr.	Allanyň	
(ýoluna)	 ýönelýänlerden	 başga	 adamlar	
pent-nesihat	almaýarlar.	

14.	 Kapyrlar	 halamasa	 hem,	 hakyky	

yhlasly	bolup,	dini	ýalňyz	özüne	degişli	
edip,	Alla	doga-dileg	ediň!

15.	 Derejeleri	 beýgeldýän	 Arşyň	 eýesi	
(Alladyr).	 Ol	 duşuşyk	 (kyýamat)	
gününiň	 (boljakdygyny)	 duýdurmak	
üçin	 bendeleriniň	 arasyndan	 islänine	
(pygamberlere)	 Öz	 emrindäki	 ruhy	
(eradasyna	degişli	wahyý)	inderer.	

16.	 Kyýamat	 güni	 ol	 (ynsanlar	
guburlaryndan)	 daşyna	 çykarylar.	
Olaryň	 Alladan	 gizläp	 biljek	 hiç	 hili	
zatlary	 ýokdur.	 Bu	 (kyýamat)	 güni	
hökmürowanlyk	 kimiňkikä?	 Elbetde,	
hemme	 zadyň	 hötdesinden	 gelmegi	
başarýan	ýeke-täk	Allanyňkydyr.	
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17.	 Bu	 gün	 her	 bir	 kişä	 eden	 işleriniň	
sylagy	 berler.	 Bu	 gün	 (adalatsyzlyk)	
edilmez.	 Elbetde	Alla	 (örän)	 tiz	 hasaba	
çeker.	

18.	 Ýetip	 gelýän	 (kyýamat)	 gününi	
olara	 habar	 ber!	 Çünki	 ol	 gün	 ýürekler	
gorkudan	 ýaňa	 bokurdaklaryna	 gelip	
(agyzlardan	 çykaýjak	 bolar).	 Zalymlar	
(ol	 gün)	 özlerine	 ne	 dost,	 ne-de	 sözi	
geçýän	şepagat	etjek	birini	tapyp	bilerler.	

19.	 (Alla)	 gözleriň	 hyýanatçylykly	
seredişini	we	ýürekleriň	pynhan	 işlerini	
biler.	

20.	Alla	hak	(adalat)	bilen	höküm	berýär.	
Alladan	 özge	 çagyrýanlary	 (ybadat	
edýänleri)	 ol	 (kapyrlaryň)	 hiç	 hili	

(dilegini)	 bitirip	 bilmezler.	 Takyk,	Alla	
eşidýändir,	görýändir.	

21.	 Eýsem	 ol	 (kapyrlar)	 ýeriň	 ýüzünde	
aýlanyp	 özlerinden	 öň	 ötenleriň	 ahyrky	
netijeleriniň	 nähili	 bolandygyny	
görmedilermi?	 Olar	 güýçleri	 we	 ýeriň	
ýüzünde	galdyran	yzlary	taýdan	bulardan	
has	 belentdi.	 Alla	 günäkärçilikli	 işleri	
zerarly	 olary	 ele	 salyp	 (jezalandyrdy).	
Olary	 Allanyň	 gazabyndan	 halas	 eden	
hem	bolmady.	

22.	 Sebäbi	 olara	 gelen	 pygamberler	
(hemmä)	 äşgär	 mugjyzalary	
getirendiklerine	 (garamazdan),	 olar	
inkär	 edip	 kapyr	 bolupdylar.	Alla	 bolsa	
(bu	etmişleri	zerarly)	olary	jezalandyrdy.	
Takyk,	 Ol	 güýçlüdir	 we	 azaby	 juda	
ýowuzdyr.	

23.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musany	 aýat-
mugjyzalarymyz	we	aç-açan	delillerimiz	
bilen	iberdik.	

24.	 (Ony)	 Fyrgawnyň,	 Hamanyň	 we	
Karunyň	(ýanyna	ugratdyk).	Olar	bolsa:	
«Bu	äşgär	ýalançy	jadygöýdir»	diýdiler.	

25.	 Şeýdip,	 Musa	 Biziň	 beren	
hakykatlarymyzy	 olara	 ýetirende,	 olar:	
«Musa	bilen	bilelikde	 iman	getirenleriň	
ogullaryny	 öldüriň,	 aýal-gyzlaryny	
bolsa	(hyzmat	etdirer	ýaly)	diri	goýuň!»	
diýdiler.	 Emma	 kapyrlaryň	 guran	
duzaklary,	 elbetde,	 şowsuzlyk	 bilen	
tamamlanar».	
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26.	Fyrgawn:	«Goýberiň	meni!	Musany	
öldüreýin.	 (Goý),	 ol	 Perwerdigärine	
doga	 edip	 ýalbarsyn.	 Sebäbi	men	 onuň	
diniňizi	 üýtgetmeginden	 ýa-da	 ýeriň	
ýüzünde	 pitne-pisat	 çykarmagyndan	
gorkýaryn»	diýdi.	

27.	 Musa	 (bolsa):	 «Elbetde,	 men	
özümiň	we	 siziň	 Perwerdigäriňiz	 bolan	
(Alla	 ýalbaryp),	 hasap	 gününe	 iman	
getirmeýän	 her	 bir	 tekepbirden	 pena	
soraýaryn!»	diýdi.	

28.	 Fyrgawnyň	 maşgalasyndan	
bolup,	 iman	 getirendigini	 gizläp	
ýören	 bir	 mömin	 adam	 (bolsa):	 «Siz	
«Perwerdigärim	 Alladyr»	 diýýän	
adamy	 öldürmekçi	 bolýarsyňyzmy?	
(Emma)	 ol	 size	 Perwerdigäriňizden	
äşgär	mugjyzalar	getiripdi.	Eger	ol	ýalan	
sözleýän	bolsa,	ýalanyň	(jogapkärçiligi)	
öz	 boýnunda	 galar.	 Eger-de	 dogrusyny	
aýdýan	bolsa,	size	geler	diýip	gorkuzýan	
(azabynyň)	 bir	 bölegi	 başyňyzdan	 iner	
(sizi	 heläk	 eder).	 Elbetde,	 Alla	 hetden	
aşyp,	 ýalan	 sözleýän	 adamy	 dogry	 ýol	
gönükdirmez»	diýdi.	

29.	 (Iman	 getiren	 adam):	 «Eý,	
kowumym!	 Bu	 gün	 yeriň	 ýüzünde	
(hojaýyn	 hökmünde)	 hökmürowanlyk	
siziňkidir.	 Eger	 Allanyň	 azaby	 biziň	
başymyza	 gelse,	 bize	 kim	 kömek	 edip	
biler?»	diýdi.	Fyrgawn	bolsa:	«Men	size	
öz	pikirimi	beýan	edýärin	we	diňe	dogry	
ýoly	görkezýärin»	diýdi.	

30.	Iman	getiren	bolsa:	«Eý,	kowumym!	
Dogrusy,	 men	 (pygamberlerini	 ýalançy	
hasaplan)	 milletleriň	 düşen	 gününe	
düşmegiňizden	(azabyň)	siziň	başyňyza-

da	gelmeginden	gorkýaryn.	

31.	 Nuh	 kowumynyň	 ad,	 semud	
we	 olardan	 soň	 gelenleriň	 ahwalaty	
ýaly	 (bolmagyndan	 gorkýaryn).	 Alla	
bendelerine	zulum	(adalatsyzlyk)	etmegi	
islemeýär.	

32.	 Eý,	 kowumym!	 Takyk,	 men	 siziň	
üçin	 şol	 dady-peryat	 edilip	 (aglanjak)	
günden	gorkýaryn.	

33.	Ol	gün	yzyňyza	öwrülip	gaçarsyňyz.	
Sizi	Alladan	(geljek	azapdan)	halas	etjek	
hiç	kim	ýokdur.	Alla	kimi	(dogry)	ýoldan	
azaşdyrsa,	 oňa	 dogry	 ýoly	 görkezjek	
ýokdur»	diýdi.	
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34.	 Kasam	 bolsun!	 (Musadan)	 öň	
Ýusup	hem	size	äşgär	deliller	getiripdi.	
Onuň	 size	 getiren	 zatlary	 babatynda	
şübhelenýärdiňiz.	Ahyrynda	ol	dünýäden	
ötende:	«Alla	 indi	ondan	soň	pygamber	
ibermez»	diýipdiňiz.	Ine,	Alla	çendenaşa	
şübhe	 edip	 ýörenleri,	 şeýdip	 (dogry)	
ýolundan	azaşdyrar.	

35.	Özlerine	 gelen	 hiç	 hili	 anyk	 deliliň	
ýokdugyna	 garamazdan,	 Allanyň	
aýatlary	 hakda	 çekeleşýänler	 Allanyň	
hem-de	 iman	 getirenleriň	 ýanynda	
uly	 ýigrenç	 bilen	 kabul	 edilerler.	 Alla	
tekepbirlik	 edýän	 her	 bir	 sütemkäriň	
ýüregini,	ine,	şeýdip	möhürleýär.	

36.	 Fyrgawn:	 «Eý,	 Haman!	 Meniň	
(gerekli)	 sebäplere	 ýetip	 bilmegim	üçin	

maňa	beýik	bir	diň	bina	et!	

37.	 Asmanlara	 ýetirýän	 ýollara	 çykyp,	
(belki),	Musanyň	Hudaýyny	hem	görerin.	
Dogrusyny	 aýtsam,	 men	 ony	 ýalançy	
hasaplaýaryn»	 diýdi.	 Fyrgawna	 eden	
ýaman	işi	gözel	görkezildi	we	şeýdip,	(ol	
dogry)	 ýoldan	 azaşdyryldy.	 Fyrgawnyň	
guran	duzagy	doly	puja	çykdy.	

38.	 Iman	 getiren	 kişi:	 «Eý,	 kowumym!	
Siz	maňa	eýeriň!	Size	dogry	ýoly	salgy	
bereýin.

39.	 Eý,	 kowumym!	 Takyk,	 bu	 dünýä	
ýaşaýşy	 geldi-geçer	 güýmenjeden	
(tomaşadan)	 ybaratdyr.	 Emma	 ahyret	
baky	ýaşaljak	ýerdir.	

40.	Kim	 erbet	 iş	 etse,	 eden	 etmişi	 ýaly	
jezasyny	 alar.	 Kim	 zenan	 ýa-da	 erkek	
mömin	bolup	peýdaly	 iş	etse,	 ine,	 şolar	
jennete	 girerler.	 Olara	 jennetde	 bihasap	
rysgal	berler.
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41.	Eý,	kowumym!	Bu	nä	boluş?	Men-ä	
sizi	halas	bolmaga	çagyrýaryn,	siz	bolsa	
meni	dowzah	oduna	çagyrýarsyňyz.	

42.	 Siz	 meni	 Allany	 inkär	 etmäge	 we	
meniň	 bilmeýan	 zatlarymy	 Oňa	 şärik	
goşmagyza	 çagyrýarsyňyz.	 Men	 bolsa	
sizi	 Gudraty	 güýçli,	 Bagyşlaýjy	 Alla	
çagyrýaryn.	

43.	 Hakykaty	 aýtmak	 gerek	 bolsa,	
siziň	 meni	 (ybadat	 etmäge)	 çagyrýan	
zadyňyzda	 dünýäde-de,	 ahyretde-
de	 çakylyga	 deger	 (hiç	 hili	 mynasyp	
tarapy)	ýokdur.	Biz	(ahyry)	Alla	dolanyp	
bararys.	 Çenden	 aşanlar	 bolsa	 dowzah	
oduna	girmeli	adamlardyr.	

44.	 Size	 aýdanlarymy	 tiz	 wagtda	
ýatlarsyňyz!	 Men	 öz	 işimi	 Alla	
tabşyrýaryn.	 Elbetde,	 Alla	 bendelerini	
görüp	durandyr»	diýdi.	

45.	 Ahyrynda	 Alla	 ony	 olaryň	 gurnan	
ýaman	 hilelerinden	 gorap	 saklady.	
Fyrgawnyň	 kowum-garyndaşyny	 bolsa	
ýowuz	azap	gurşap	aldy.	

46.	 Olar	 (kyýamata	 çenli)	 ertir-agşam	
dowzah	oduna	salnarlar.	Kyýamat	gopan	
güni	 bolsa:	 «Fyrgawnyň	 maşgalasyny	
(yzyna	 eýerýänlerini)	 iň	 gazaply	 azaba	
duçar	ediň»	(diýler).	

47.	 (Kapyrlar)	 dowzah	 odunda	 biri-

birleri	 bilen	 çekeleşip	 durkalar,	 olaryň	
(aralaryndan)	 ejizräkleri	 şol	 (ýalançy	
dünýäde)	 tekepbirlik	 edenlere:	 «Biz	
size	 eýeripdik.	 Indi	 dowzah	 odunyň	
(azabyndan)	 bir	 bölegini	 hem	 bolsa	
bizden	aýryp	bilersiňizmi?»	diýerler.	

48.	 Şol	 tekepbirlik	 edenler	 bolsa:	
«Dogrusyny	 aýtsak,	 biziň	 hemmämiz	
(eýýäm)	 oduň	 içinde.	 Takyk,	 Alla	
bendeleriniň	arasynda	bermeli	(adalatly)	
hökümi	berdi»	diýerler.	

49.	Dowzah	oduna	ýanýanlar	(dowzahyň)	
sakçylaryna:	 «Perwerdigärimize	 doga-
dileg	 edip	 ýalbaryň!	 Iň	 bolmanda,	 bir	
gün	 hem	 bolsa,	 bize	 azabyň	 sütemini	
ýeňilleşdirsin»	diýerler.	
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50.	 (Sakçylar)	 «Eýsem	 size	
pygamberleriňiz	 aç-açan	 deliller	
getirmedilermi?»	 diýerler.	 Olar:	 «Hawa	
(getirdiler)»	 diýip	 jogap	 bererler.	
(Sakçylar)	«Beýle	bolsa	siz	ýalbaryberiň»	
diýerler.	 Ýöne	 kapyrlaryň	 ýalbaryp-
ýakarmaklary	biderek,	puç	bolar.	

51.	Elbetde,	pygamberlerimize	we	iman	
getirenlere	 dünýä	 ýaşaýşynda	 hem-
de	 şaýatlaryň	 güwälik	 etjek	 gününde	
Özümiz	goltgy	bereris.	

52.	Ol	gün	zalymlaryň	soran	ötünçleriniň	
(hiç	hili)	nepi	degmez.	Olara	nälet	ediler.	
Olar	üçin	iň	ýaramaz	ýer	(dowzah)	bolar.	

53.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musa	 dogry	

ýoly	salgy	berdik	we	ysraýyl	ogullaryna	
kitaby	(Töwraty)	miras	goýduk.	

54.	 (Şol	 kitap)	 akyl	 eýeleri	 üçin	 dogry	
ýoluň	çeşmesi	we	öwüt-ündewdir.	

55.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Indi	 sen	 sabyrly	
bol!	Çünki	Allanyň	wadasy	hakykatdyr.	
Günäň	 geçilmegini	 sora!	 Ertir-agşam	
Perwerdigäriňi	 hamdy-senalar	 bilen	
ýatla!

56.	Özlerine	 gelen	 hiç	 hili	 anyk	 deliliň	
ýokdugyna	garamazdan,	Allanyň	aýatlary	
hakda	 çekeleşýänleriň	 ýüreklerinde	
ulaşmaklary	 asla	 mümkin	 bolmaýan	
tekepbirlikden	 başga	 zat	 ýokdur.	 Sen	
Alladan	pena	sora!	Takyk,	Ol	eşidýändir,	
görýändir.	

57.	 Elbetde,	 asmanlaryň	 we	
ýeriň	 ýaradylmagy	 ynsanlaryň	
ýaradylmagyndan	has	uly	(işdir).	Emma	
ynsanlaryň	köpüsi	muny	bilmeýärler.	

58.	Kör	bilen	(gözi)	görýän,	iman	getirip	
ýagşy	 işleri	 edýän	 bilen	 günä	 işleri	
edýän	 (ikisi)	 deň	bolmaz.	Siz	 (neneňsi)
az	pikirlenýärsiňiz?!



475

59.	 (Kyýamat)	 güni	 hökman	 geler,	
ol	 barada	 şek-şübhe	 ýokdur.	 Ýöne	
ynsanlaryň	 köpüsi	 muňa	 iman	
getirmeýärler.	

60.	 Perwerdigäriňiz	 (Alla):	 «Meni	
çagyryň,	 (Menden	 diläň,	 şonda	 Men	
siziň	 doga-dilegleriňizi)	 kabul	 edeýin!	
(Menden	 özgelere	 ýüzlenip,	 ýalbaryp	
çagyrmak	 bilen)	 Maňa	 ybadat	 etmegi	
taşlap,	 ulumsylyk	 edýänler	 zelil	
ýagdaýda	dowzaha	girerler»	diýdi.	

61.	 Alla	 siziň	 dynç	 almagyňyz	 üçin	
gijäni,	 görüp	 (işlemegiňiz)	 üçin	 bolsa	
gündizi	 ýaratdy.	 Allanyň	 ynsanlara	
keremlidigine	 şek-şübhe	ýokdur.	Emma	
ynsanlaryň	köpüsi	şükür	etmeýärler.	

62.	Ine,	Ol	ähli	zadyň	Ýaradyjysy,	siziň	
Perwerdigäriňiz	 bolan	 Alladyr.	 Ondan	
başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	 ýokdur!	
Onda	 näme	 üçin	 (hakykatdan)	 dänip	
dursuňyz?

63.	 Allanyň	 aýatlaryny	 inkär	 edenler,	
ine,	şeýdip,	(hakykatdan)	daş	düşýärler.	

64.	Ýeri	 siziň	 üçin	 ýaşaýşyň	mekanyna	
öwren,	 asmany	 bolsa	 bina	 edip	
(beýgelden),	size	şekil	berip,	syratyňyzy	
görmegeý	 eden	 we	 sizi	 päkize-halal	

rysgal	 bilen	 üpjün	 eden	 hem	 Alladyr.	
Ine,	 şu	 Alla	 siziň	 Perwerdigäriňizdir.	
Älemleriň	 Perwerdigäri	Alla	 beýikleriň	
beýigidir.	

65.	 Ol	 hemişe	 Diridir.	 Ondan	 özge	 hiç	
hili	(ybadata	laýyk)	hudaý	ýokdur.	Beýle	
bolsa	 dini	 ýalňyz	 Alla	 baglap	 yhlas	
bilen,	diňe	Oňa	ýalbaryň!	Ähli	öwgüler	
älemleriň	Perwerdigäri	Allanyňkydyr.	

66.	 (Eý,	 Muhammet!	 Sen	 olara)	 aýt:	
«Perwerdigärimden	 äşgär	 deliller	 gelen	
wagty,	 siziň	 Alladan	 özge	 (kömege)	
çagyrýanlaryňyza	 ybadat	 etmek	
maňa	 gadagan	 edildi.	 Maňa	 älemleriň	
Perwerdigärine	boýun	egmek	tabşyryldy.	
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67.	Sizi	(ilki)	 toprakdan,	soň	damjadan,	
soň	gan	 lagtasyndan	ýaradan,	 soň	bolsa	
sizi	 çaga	 halyňyzda	 (ene	 garnyndan	
ýagty	dünýä)	çykaran,	soň	gujur-gaýratly	
müçä	ýetmegiňizi,	soň	garrylyk	döwrüne	
ýetmegiňizi	(ýazgyt	eden	Oldur)	Özüdir.	
Siziň	 araňyzdan	 käbirleriňiz	 (dünýäden	
has)	 ir	 öterler.	 Belli	 bir	 döwre	 (ýaşa)	
ýetmegiňiz	we	 akylyňyzy	ulanmagyňyz	
üçin	(Alla	size	ömür	berýär.)

68.	 Alla	 hem	 direldýändir,	 hem-de	
öldürýändir.	Ol	bir	işiň	bolmagyny	erada	
etse,	 oňa	 diňe:	 «Bol!»	 diýer.	 Ol	 hem	
dessine	bolar.	

69.	Allanyň	aýatlary	hakda	çekeleşýänleri	
görmediňmi?	 (Hak	 din	 aýan	 edilenden	

soň)	olar	nirä	barýarlarka?!	

70.	 Olar	 kitaby	 we	 pygamberlerimize	
iberen	 zatlarymyzy	 ýalan	 hasapladylar.	
Olar	tiz	wagtda	hakykata	göz	ýetirerler.	

71.	Boýunlaryndaky	demir	halkalary	we	
zynjyrlary	bilen	süýrelerler.	

72.	 Soň	 gaýnan	 suwda	 (süýrelerler)	we	
yzyndan	otda	ýakylarlar.	

73,	74.	Soň	olara:	«Alladan	başga	şärik	
goşanlaryňyz	nirede?»	diýler.	Olar	bolsa:	
«Olar	 bizden	 (daşlaşyp)	 ýitip	 gitdiler.	
Ýok	 (dogrusy),	 biz	 mundan	 öň	 hiç	 bir	
zada	ybadat	etmeýän	ekenimiz»	diýerler.	
Ine,	Alla	kapyrlary,	şeýdip,	azaşdylar.

75.	 (Olara):	 «Bu	 ýagdaý	 siziň	 ýeriň	
ýüzünde	 adalatsyzlyk	 bilen	 başyňyza	
gitmegiňiz	 we	 aşa	 köp	 şatlanyp,	
tekepbirlik	 etmegiňiz	 zerarly	 emele	
geldi.	

76.	 Müdimilik	 ýaşamagyňyz	 üçin	
dowzahyň	gapysyndan	giriň!	Tekepbirlik	
edýänleriň	dolanyp	barjak	ýerleri	nähili	
erbet!»	(diýler).	

77.	 Şonuň	 üçin	 (eý,	 Muhammet!).	 Sen	
sabyrly	 bol!	 Elbetde,	 Allanyň	 beren	
wadasy	 hakykatdyr.	 Olara	 wada	 beren	
azabymyzyň	 bir	 bölegini	 ýa	 saňa	
görkezeris,	 ýa-da	 seniň	 janyňy	 (olara	
azap	 berilmezden)	 öň	 alarys.	 Nähili	
bolanda-da,	olar	bize	gaýdyp	gelerler.	

78.	Kasam	 bolsun!	Biz	 senden	 öň	 hem	



477

pygamberler	ugratdyk.	Olaryň	arasynda	
saňa	 kyssalaryny	 gürrüň	 berenlerimiziň	
bolşy	ýaly,	saňa	gürrüň	bermediklerimiz	
hem	bar.	Alladan	 rugsat	 bolmazdan	 hiç	
bir	pygamber	(öz-özünden)	bir	aýaty	hem	
getirip	bilmez.	Alladan	buýruk	gelenden	
soň	bolsa,	hakykat	amala	aşar	we	şondan	
soň	ýalany	öňe	sürýänler	zyýana	sezewar	
bolarlar.	

79.	 Alla	 käbirlerini	 münmegiňiz	 üçin,	
käbirlerini	 bolsa	 iýmegiňiz	 üçin	 size	
haýwanlary	 ýaradyp,	 (ygtyýaryňyza)	
berdi.	

80.	Ol	(haýwanlarda)	siziň	üçin	ençeme	
peýdalar	bardyr.	Köňülleriňizde	(beslän)	
maksadyňyza	 ýetmegiňiz	 üçin	 olaryň	
üstüne	 (goş-golamlaryňyz	bilen	syýahat	
edersiňiz).	 Şol	 (haýwanlaryň)	 we	
gämileriň	üstüne	(münüp)	aýlanarsyňyz.	

81.	 Alla	 (şeýdip)	 size	 aýatlaryny	
(alamatlaryny)	 görkezýär.	 Indi	 siz	
Allanyň	haýsy	aýatlaryny	(alamatlaryny)	
inkär	edýärsiňiz?

82.	 Olar	 ýeriň	 ýüzünde	 gezip,	 seýil	
etmedilermi	eýsem?	Olar	özlerinden	öň	
ötenleriň	 ahyrky	 netijesiniň	 näme	 bilen	
gutarandygyny	 bir	 görsünler!	 (Öňki	
ötenler	 san	 taýdan)	 bulardan	has	 kändi,	
güýçleri	 artykdy	 we	 ýeriň	 ýüzündäki	
(bina	 eden)	 ymaratlary	 (has	mäkäm	we	
kaşaňdy).	

83.	 Pygamberleri	 olara	 aç-açan	 deliller	
getirende,	 olar	 özleriniň	 ylymlaryna	
(göwünleri	ýetip)	şatlandylar	daýandylar	
(we	aýatlary	ýaňsa	aldylar).	Ýaňsa	alan	
zatlary	 (ahyrynda	 azap)	 bolup,	 olary	
gurşap	aldy.	

84.	 Olar	 biziň	 ýowuz	 azabymyzy	
görenlerinde:	 «Ýeke-täk	 Alla	 iman	
getirdik	hem-de	oňa	şärik	goşanlarymyzy	
inkär	etdik»	diýerler.	

85.	Emma	azabymyzy	görenlerinden	soň,	
olara	 imanlary	 hiç	 hili	 peýda	 bermez.	
Allanyň	öňden	bäri	Öz	bendeleri	hakda	
ýöredýän	 (hakykat)	 ýoly	 şeýledir.	 Ine,	
şonda	kapyrlar	zyýana	duçar	bolarlar.	
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41-nji	süre:	«Fussylet»	
(«Doly	beýan	edilen»)

«Fussylet»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 54	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	
3-nji	 aýatda	 agzalýan	 «Doly	 beýan	 edilen»	
manysyny	 aňladýan	 «Fussylet»	 sözünden	 gelip	
çykýar.	Sürede	pygamberleriň	ymmatlaryny	hak	
ýola	 çagyrandyklary,	 Kurany	 Kerimiň	 Allanyň	
sözüdigi	we	Allanyň	birligi	barada	aýdylýar.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Ha,	Mim.	
2.	 (Bu)	 Kuran	 (Rahman	 (Mähriban)	
we	 Rahym	 (Rehim-şepagatly)	 Alla	
(tarapyndan)	inderilendir.	
3.	 Bilyän	 kowum	 üçin	 aýatlary	 arapça	
okalmak	 arkaly	 doly	 beýan	 edilen	

kitapdyr.	
Düşündiriş:	 Bu	 aýatda	 agzalýan	 «Fussylet»	
(«Doly	beýan	edilen»)	sözüniň	manysy	aşakdaky	
görnüşlerde	düşündirilýär:	1.	Kuranyň	hökümleri,	
kyssalary,	 nesihatlary	 aç-açan	 mälim	 edilen.	 2.	
Süreleriň	 başlanýan	 ýerleri	 we	 gutarýan	 ýerleri	
beýan	 edilen.	 3.	 Wadalar,	 kyssalar,	 hökümler,	
mysallar	aýratynlykda	beýan	edilen.	
4.	 Bu	 kitap	 (jenneti)	 buşlaýjy	 we	
(dowzahy)	 duýduryjy	 kitapdyr.	 Emma	
olaryň	 (kapyrlaryň)	 köpüsi	 (mundan)	
ýüz	öwürdiler.	Indi	olar	(hak	söze)	gulak	
asmazlar.	
5.	Olar:	 «Seniň	 bizi	 çagyrýan	 zatlaryňa	
ýüreklerimiz	 ýapyk,	 gulaklarymyzda	
bolsa	agyrlyk	bar.	Biziň	we	siziň	aramyza	
perde	 çekildi.	 Şoňa	 görä	 sen	 (islän)	
zadyňy	 et,	 biz	 hem	 (islän)	 zadymyzy	
edýäris»	diýdiler.	
6.	 (Olara)	 aýt:	 «Men	 hem	 siziň	 ýaly	
bir	 ynsan.	 Maňa	 hudaýyňyzyň	 ýeke-
täk	 (Alladygy)	 habar	 berilýär.	 Indi	Oňa	
ýüzleniň	 hem-de	 Ondan	 günäňiziň	
geçilmegini	 diläň!».	 (Alla)	 şärik	
goşanlaryň	hallary	harap	bolsun!	
7.	Olar	zekat	bermeýärler.	Ahyreti	inkär	
edýänler	hem	şolardyr.	
8.	 Takyk,	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edenler	 üçin	 (jennet	 içre)	 tükeniksiz	
ýagşylyklar	bardyr.	
9.	 Olara	 aýt:	 «Takyk,	 siz	 ýeri	 iki	
günde	 ýaradany	 inkär	 edip,	 Oňa	 şärik	
goşýarsyňyzmy?»	 Ol	 (Alla)	 älemleriň	
Perwerdigäridir.	
10.	 Alla	 ýerde	 berk,	 äpet	 daglary	
ýerleşdirdi.	Ol	ýerde	(daglarda)	bereketi	
hasyl	 etdi	we	 (ýene-de)	Ol,	 takyk,	 dört	
günüň	içinde	(iki	gün	ýeri	ýaratdy,	iki	gün	
hem	 ýeriň	 berk	 durmagy	 üçin	 gazyklar	
bolan	 daglary	 ýaratdy)	 ýerde	 isleýänler	
üçin	deň	hatarda	nygmatlar	taýýar	etdi.	
11.	 Soň	 duman	 bolup	 duran	 asmana	
(tarap)	 ýöneldi.	 Oňa	 (asmana)	 we	 ýer	
(togalagyna:	 «Öz	 islegiňiz	 bilen	 ýa-da	
mejbury	 (ýagdaýda)	 geliň»	 diýdi.	 Ikisi	
hem:	 «Öz	 islegimiz	 bilen	 (Saňa	 tabyn	
bolup)	geldik»	diýdiler. 
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12.	 Şeýdip,	 olary	 iki	 günde	 ýedi	 gat	
asman	 edip	 ýaratdy	 we	 her	 bir	 asmana	
(berlen)	 wezipesini	 habar	 berdi.	 Biz	
golaýdaky	 asmany	 ýagtyldyjy	 çyralar	
(ýyldyzlar)	 bilen	 bezedik.	 (Olary	
hatardan	 çykmakdan	 gorag	 bolsun	
diýdik.	 Ine,	 bu	 Gudraty	 güýçli	 we	 ähli	
zady	bilýän	Allanyň	ýola	goýan	işidir.	

13.	 Eger	 olar	 ýüz	 öwürseler,	 olara	 aýt:	
«Size	 ad	 we	 semud	 (kowumynyň)	
başyna	gelen	tüweleýe	meňzeş	tüweleýiň	
bardygyny	duýdurýaryn!».	

14.	 Pygamberler	 olara	 öňlerinden	 we	
yzlaryndan	gelip:	«Alladan	özgä	gulluk	
(ybadat)	 etmäň!»	 diýenlerinde,	 olar:	
«Perwerdigärimiz	islän	bolsady,	elbetde,	
perişdeleri	 ugradardy.	 (Perişdeleri	
ugratmandygy)	 üçin	 biz	 sizden	 iberilen	
zatlary	inkär	edýäris»	diýip	aýdypdylar.	

15.	 Ad	 kowumy	 bolsa	 ýeriň	 ýüzünde	
nähak	 ýere	 tekepbirlik	 etdiler.	 Olar:	
«Bizden	has	güýçli	kim	barka?»	diýdiler.	
(Ýöne)	 olar	 özlerini	 ýaradan	 Allanyň	
özlerinden	 has	 güýçlüdigini	 (eýsem)	
görmedilermi?	Olar	Biziň	aýatlarymyzy	
(mugjyzalarymyzy)	inkär	edýärdiler.	

16.	 Şonuň	 üçin	 Biz	 hem	 olara,	 pany	
dünýäde	 ryswalyk	 azabyny	 dadyrmak	
üçin,	(özleriniň)	şum	(diýip	hasap	edýän)	
günlerinde	 sowuk	 şemal	 öwüsdirdik.	
Ahyret	 azaby,	 elbetde,	 has	 ýowuzdyr.	
Olara	goldaw-hemaýat	hem	edilmez.	

17.	 Semud	 kowumyna	 bolsa	 dogry	
ýoly	görkezdik,	emma	olar	dogry	ýoluň	
deregine	körlügi	saýladylar.	Olary,	edýän	
erbetlikleri	 sebäpli,	 ryswa	 ediji	 azap	
ýyldyrymy	çakdy.	

18.	 Biz	 iman	 getirenleri	 Alladan	
gorkýandyklary	sebäpli,	halas	etdik.	

19.	 Allanyň	 duşmanlarynyň	 dowzah	
oduna	ýakylmak	üçin	 jemlenjek	günleri	
olaryň	hemmesi	bölünerler.	

20.	Ahyr	 soňunda	 ol	 ýere	 gelenlerinde,	
gulaklary,	 gözleri	 we	 derileri	 (tenleri),	
eden	etmişlerine	görä,	olaryň	garşysyna	
şaýatlyk	ederler.	
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21.	 Olar	 derilerine:	 «Näme	 üçin	
garşymyza	 şaýatlyk	 etdiňiz?!»	 diýerler.	
Derileri	bolsa:	«Her	bir	 zady	gürledýän	
Alla	 bizi	 hem	 gürledýär.	 Ilkibaşda	 sizi	
Alla	ýaratdy.	Soň	ýene-de	Oňa	dolanyp	
bararsyňyz»	diýerler.	

22.	 Siz	 gulaklaryňyzyň,	 gözleriňiziň,	
derileriňiziň	 öz	 garşyňyza	 şaýatlyk	
etmeginden	 çekinmeýärdiňiz,	 gaýtam	
edýän	 işleriňiziň	 köpüsini	 Alla	 bilmez	
öýtdüňiz.	

23.	 Perwerdigäriňiz	 barada	 edýän	
gümanyňyz	 sizi	 ýoldan	 azdyrdy	 we	
şeýdip,	zyýana	duçar	bolduňyz.	

24.	 Eger-de	 indi	 çydam	 edip	 bilseler,	
olaryň	 ýeri	 dowzah	 ody	 bolar.	 Eger-de	
(gaýtadan	 dünýä	 gaýdyp	 gelip	 Allany)	

hoşal	 etmek	 isleseler	 hem,	 olaryň	
islegleri	kanagatlandyrylmaz.	

25.	 Biz	 olaryň	 başlaryna	 birnäçe	
ýaranlary	 musallat	 etdik.	 Bular	 hem,	
öňlerinde	we	yzlarynda	näme	bar	bolsa,	
hemmesini	 olara	 bezäp	 görkezdiler.	
Özlerinden	öň	ötüp	geçen	jyn	we	ynsan	
ymmatlaryna	berlen	azap,	olar	üçin	hem	
hakykata	 öwrüldi.	 Elbetde,	 olar	 zyýana	
duçar	bolanlardyr.	

26.	 Inkär	 edip,	 kapyr	bolanlar:	 «Olaryň	
hötdesinden	gelmegiňiz	üçin	bu	Kurany	
diňlemäň,	 okalýan	 wagty	 galmagal	
ediň!»	diýdiler.	

27.	Biz	ol	inkär	edýänlere	gazaply	azaby	
dadyrarys	we	olara	eden	işleri	sebäpli,	iň	
ýowuz	jezany	bereris.	

28.	Ine,	bu	Allanyň	duşmanlarynyň	jezasy	
bolan	 dowzah	 odudyr.	 Aýatlarymyzy	
inkär	edendikleri	sebäpli,	olara	hemişelik	
mekanlary	(dowzah)	bardyr.	

29.	 Kapyrlar	 dowzahda:	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Bizi	 azdyran	 jynlary	
we	 ynsanlary	 bize-de	 görkez!	 Olary	
aýaklarymyzyň	 astyna	 salaly,	 goý,	 olar	
hem	abraýdan	gaçanlar	bilen	deň	bolsun»	
diýerler.	
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30.	 Takyk,	 «Perwerdigärimiz	Alladyr!»	
diýenlerinden	 soň,	 dogry	 ýoly	 (dini,	
şerigaty)	tutanlaryň	ýanlaryna	perişdeler	
gelerler.	Olara:	«Gorkmaň,	gamgyn	hem	
bolmaň,	 siz	 wada	 berlen	 jennetiň	 hoş	
habary	bilen	şatlanyň.	

31,	 32.	 Biz	 dünýäde	 hem,	 ahyretde	
hem	 siziň	 dostlaryňyzdyrys.	 (Günäleri)	
Bagyşlaýjy	 we	 Rehim-şepagatly	
Allanyň	 pazly-keremi	 bilen	 ol	 ýerde	
siziň	 göwnüňiziň	 küýsän	 ähli	 zady	
bardyr	 hem-de	 ol	 ýerde	 islän	 zadyňyz	
taýýardyr»	diýerler.	

33.	Ynsanlary	Allanyň	ýoluna	çagyrýan,	
ýagşy	 işleri	 edip:	 «Elbetde,	 men	
musulmanlardandyryn»	 diýýän	 kişiniň	
sözünden	 kimiň	 sözi	 has	 gowy	 bolup	
biler?	

34.	Ýagşylyk	bilen	ýamanlyk	(hiç	haçan)	
deň	 bolmaz.	 Sen	 iň	 ýagşy	 ýol	 bilen	
(ýamanlygyň)	 öňüni	 al!	 Öz	 araňyzda	
duşmançylygyňyz	bolan	bir	kişi,	(ýamana	
ýagşylyk	 bilen	 jogap	 berendigiň	 üçin)	
belki,	seniň	bilen	ýakyn	dost	bolar.	

35.	 Oňa	 (ýagşylyk	 häsiýetine)	 diňe	
sabyrly	 kişiler	 we	 diňe	 uly	 nesibä	 (iki	
dünýä	bagtyna)	eýe	bolanlar	ýeter.	

36.	 Eger	 şeýtandan	 gelýän	 (erbet	 bir	
duýgy)	 seni	 dürtýän	 (aldawa	 salýan)	
bolsa,	 dessine	 Alla	 sygyn!	 Takyk,	 Ol	
(ähli	zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

37.	 Gije	 bilen	 gündiz,	 Gün	 bilen	 Aý	
Onuň	 aýatlaryndandyr	 (barlygynyň	
alamatlaryndandyr).	 Eger-de	 diňe	 Alla	
ybadat	etmek	isleýän	bolsaňyz,	Güne-de,	
Aýa-da	sežde	etmäň!	Olary	ýaradyp,	bar	
eden	Alla	sežde	ediň!	

38.	 Eger-de	 (kapyrlar	 Alla	 sežde	
etmezlik	bilen)	tekepbirlik	etseler,	(bilip	
goýsunlar)	 Perwerdigäriň	 ýanyndaky	
(perişdeler)	 gije-gündiz	 irginsiz	
ýagdaýda	Oňa	hamdy-sena	aýdýarlar.	
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39.	 Seniň	 ýeri	 gurap	 ýatan	 ýagdaýda	
görmegiň	hem	Allanyň	aýatlaryndandyr	
(alamatlaryndandyr).	 (Sebäbi)	 Biz	
ýere	 suwy	 (ygaly)	 ýagdyranymyzda,	
(ösümlikler)	 gymyldaşyp,	 gögerip	
çykýar.	 Oňa	 (guran	 ýere)	 jan	 berýän,	
elbetde,	 ölüleri	 hem	 direlder.	 Ol	 ähli	
zada	güýç	ýetirýändir.	

40.	 Aýatlarymyz	 hakda	 dogrulykdan	
daşlaşyp,	 ýalňyş	 ýola	 girenler	 bize	
gizlin	 däldir	 (olardan	 habardardyrys).	
Dowzah	 oduna	 taşlanjak	 has	 gowumy,	
ýa-da	 kyýamat	 güni	 (dowzah	 odundan	
halas	 bolup)	 ynamly	 ýagdaýda	 geljek	
gowumy?	 Siz	 isläniňizi	 ediň?!	 Elbetde,	
Ol	siziň	edýän	işleriňizi	görüp	durandyr.	

41.	 Özlerine	 kitap	 iberilen	 wagty	 ony	
inkär	 edenler	 heläk	 bolarlar,	 azaba	
duçar	 bolarlar.	Ol	 (Kuran)	mübärek	 bir	
kitapdyr.	

42.	 Onuň	 öňünden	 hem,	 yzyndan	 hem	
batyl	(ýalan)	gelmez.	Ol	hikmet	eýesi	we	
aşa	köp	öwgä	mynasyp	Alla	tarapyndan	
iberilen	kitapdyr.	

43.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Saňa	 aýdylanlar	
senden	 öň	 ýaşap	 geçen	 pygamberlere	
aýdylanlardan	 başga	 zat	 däldir.	 Takyk,	
seniň	Perwerdigäriň	ýalkaw	eýesi,	hem-
de	(günäkärlere)	biçak	azap	berer.	

44.	 Eger	 biz	 Kurany	 (arap	 dilinden)	
başga	 dil	 (bilen	 beýan)	 etsedik,	 onda	
olar:	 «Kuran	 aýatlary	 jikme-jik	 beýan	
edilmeli	 dälmi	 (näme),	 özge	 dildäki	
kitaba	 araplar	 nädip	 (düşünsinler)?»	
diýerdiler.	Sen	(olara):	«Onuň	ynsanlara	
dogry	ýoly	görkezýän	(kitapdygyny)	we	
şypadygyny»	 aýt.	 Iman	 getirmedikleriň	
gulaklarynda	 agyrlyk	 (kerlik)	 bolup,	
Kuran	 olara	 ýapykdyr.	 Göýä,	 olara	
daşdan	gygyrylýan	ýaly	(Kuranda	näme	
diýilýänine	düşünmezler).	

45.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musa	 kitap	
(Töwraty)	 berdik.	 Ol	 hakda	 hem	
düşünişmezlik	 (gapma-garşylyk)	 edildi.	
Eger	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	 söz	
aýdylmadyk	 bolup	 (hasap	 kyýamata	
goýulmadyk	 bolsady),	 onda	 olaryň	
aralarynda	 höküm	 edilerdi	 (temmileri	
berlerdi).	 Olar	 Kuran	 barada	 hem	 şek-
şübhe	edýärler.	

46.	Kim	ýagşy	iş	etse,	öz	peýdasynadyr.	
Kim	 erbet	 iş	 etse,	 öz	 zyýanynadyr.	
Perwerdigäriňiz	 bendelere	 zalymlyk	
(adalatsyzlyk)	etmez!	
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47.	(Kyýamat)	sagady	(güni)	hakyndaky	
ylym	 diňe	 Alla	 mahsusdyr!	 Hiç	 bir	
miwäniň	tohumy	Ondan	bidin	şine	ýaryp	
bilmez!	 Hiç	 bir	 aýal	 hem	 Ondan	 bidin	
hamyla	 bolup,	 (göwresindäkini)	 dünýä	
inderip	 bilmez!	 Alla	 (şärik	 goşanlara:	
«Hany,	 siziň	 Maňa	 goşan)	 şärikleriňiz	
nirede?»	 diýip	 ýüzlenen	 güni:	 «Bu	
barada	hiç	hili	şaýadymyzyň	ýokdugyny	
Saňa	habar	berýäris»	diýerler.	

48.	 Öňki	 ýalbaryp,	 zat	 isleýän	
(hudaýlary)	 olardan	 daşdadyr.	 Ýöne	 ol	
(Alla	şärik	goşanlar)	gaçybatalgalarynyň	
ýokdugyny	anyk	bilerler.	

49.	 Ynsan	 haýyrly	 zady	 islemekden	
(hiç-haçan)	 bizar	 bolmaz.	 Emma	
betbagtçylyga	 duçar	 bolsa	 (welin),	
dessine	umydyny	ýitirip	gynanar.	

50.	Kasam	bolsun!	Eger-de	(bir	kişiniň)	
başyna	 betbagtçylyk	 inenden	 soň,	 Biz	
oňa	 rahmeti	 dadyrsak,	 ol:	 «Bu	 meniň	
hakymdy,	 kyýamatyň	 gopjakdygyna	
ynanmaýaryn,	 Perwerdigärime	 dolanyp	
barsam	hem,	Onuň	ýanynda	meniň	üçin	
ýagşylyklar	 bardyr»	 diýer.	 Biz	 inkär	
edenlere	 eden	 zatlaryny	 hökman	 habar	
bereris	we	olara	agyr	azaby	dadyrarys.	

51.	Ynsana	 nygmat	 beren	wagtymyz	 ol	
(Bizden)	ýüz	öwrüp,	gaçmak	bilen	bolar.	
Emma	 oňa	 betbagtçylyk	 gelip	 ýetse	
welin,	ýalbarmak	bilen	bolar.	

52.	 Olara	 aýt:	 «Eger-de	 siziň	 aýdara	

sözüňiz	bar	bolsa	aýdyň!	(Kuranyň)	Alla	
tarapyndan	 iberilendigine	 garamazdan,	
siz	 ony	 inkär	 edýän	 bolsaňyz,	 onda	
(hakykatdan)	 daşlaşandan	 beter	 has	
azaşan	kim	bolup	biler?».	

53.	 Kuranyň	 hakdygy	 mälim	 bolar	
ýaly,	 ynsanlara	 älemdäki	 hem-de	 öz	
beden-agzalaryndaky	 aýatlarymyzy	
(alamatlarymyzy)	 görkezeris.	
Perwerdigäriň	 hemme	 zada	 şaýat	
hökmünde	ýeterlik	dälmi?

54.	 Ägä	 boluň!	 Olar	 özleriniň	
Perwerdigärine	gowuşjakdyklaryna	şek-
şübhe	 edýärler.	 Ýöne	 Onuň	 ähli	 zady	
Öz	 ylmy	 bilen	 gurşap	 alandygyndan	
habaryňyz	bolsun!	
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42-nji	süre:	«Şura»	(«Geňeş»)

«Şura»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 53	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 38-nji	
aýatda	agzalýan	«Geňeş,	maslahat»	manylaryny	
aňladýan	 «Şura»	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	
sürede	 musulmanlaryň	 işlerini	 öz	 aralarynda	
maslahat	 bilen	 berjaý	 etmelidikleri	 barada	
aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	2.	Ha,	Mim,	Aýn,	Sin,	Kaf.	

3.	Gudraty	güýçli	(we)	hikmet	eýesi	Alla	
saňa	we	senden	öňki	(ötenlere),	ine,	şeýle	
wahy	edýär	(habar	berýär).	

4.	Asmandaky	we	ýerdäki	her	bir	zadyň	
eýeçiligi	 Oňa	 degişlidir.	 Ol	 Beýikdir,	
Belentdir.	

5.	 Asmanlar	 (Allanyň	 gudratyndan	 ýa-
da	 müşrikleriň	 şärik	 goşmalaryndan	
ýaňa)	 depelerinden	 ýarylaýjak	 bolýar.	
Perişdeler	bolsa	özleriniň	Perwerdigärini	
hamdy-sena	 bilen	 tesbih	 edýärler	 hem-
de	ýerdäkileriň	(ynsanlaryň)	günäleriniň	
geçmegini	 dileýärler.	 Unutmaň!	 Takyk,	
Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

6.	Alla	özünden	özgäni	dost	tutunanlary	
Alla	 görüp	 durandyr.	 (Şonuň	 üçin)	 sen	
olara	goragçy	(hemaýatkär)	dälsiň!

7.	 Şäherleriň	merkezi	 (bolan	Mekgede)	
we	 onuň	 daş-töweregindäki	 (ýerlerde	
adamlary)	 habardar	 etmegiň	 hem-de	
(boljagyna)	hiç	hili	şek-şübhe	bolmadyk	
jemlenişik	 (kyýamat)	 güni	 barada	 olary	
gorkuzmagyň	 üçin	 saňa	 arap	 dilinde	
bolan	Kurany	ýolladyk.	(Ynsanlaryň)	bir	
bölegi	(iman	getirip)	jennete	girse,	ýene	
bir	bölegi	(inkär	edip)	dowzaha	girerler.	

8.	 Alla	 islesedi,	 olary	 ýeke-täk	 ymmat	
hem	 ederdi.	 Emma	 Ol	 islänini	 (iman	
getirendikleri	 üçin)	 rahmetine	 gowşar	
ýaly	 eder.	 Zalymlaryň	 bolsa	 (hakykaty	
inkär	 edendikleri	 sebäpli)	 hiç	hili	 dosty	
we	goldawçysy	bolmaz.	

9.	 Ýa-da	 olar	 Alladan	 özgäni	 dost	
tutundylarmyka?	Ýöne	hakyky	dost	diňe	
Alladyr.	Ol	ölülere	 jan	berýändir,	Onuň	
ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

10.	 Siziň	 ylalaşman	 ýören	 islendik	
meseläňizde	 höküm	 bermek	
Allanyň	 işidir.	 Ine,	 şu	 Alla	 meniň	
Perwerdigärimdir.	 Men	 diňe	 Oňa	 bil	
baglaýaryn	we	(her	babatda)	ýönelýärin	
(sygynýaryn).	



485

11.	 Alla	 asmanlary	 we	 ýeri	 ýokdan	
bar	 etdi.	Ol	 siziň	 üçin	 özüňizden	 bolan	
jübütleriňizi	 (taýyňyzy)	 haýwanlardan	
hem	 jübütlerini	 ýaratdy.	 Şeýdip,	 sizi	
köpeler	 ýaly	 etdi.	 Onuň	 (Allanyň)	 hiç	
hili	 meňzeşi	 ýokdur.	 Ol	 (ähli	 zady)	
eşidýändir	(we)	görýändir.
12.	Asmanlaryň	we	ýeriň	açarlary	Onuň	
(elindedir).	 Ol	 isläniniň	 rysgalyny	 köp	
etse,	isläniniň	rysgalyny	az	eder.	Elbetde,	
Ol	her	bir	zady	bilýändir.

13.	Biziň:	«Dini	dogry	saklaň	we	topar-
topar	 bolup	 bölünişmäň!»	 diýip,	 Nuha	
ündew	eden	zadymyzy,	saňa	wahyý	eden	
zatlarymyzy,	 Ybraýyma,	 Musa	 we	 Isa	
ündänlerimizi	Alla	size	din	(hökmünde)	
berdi.	(Emma)	olara	(öwüt	edip)	çagyran	
zadyň	(Yslam	dini)	Alla	şärik	goşanlara	
agyr	düşdi.	Alla	islänini	(pygamber	edip)	
saýlar	 we	 özüne	 tarap	 ýönelýäni	 dogry	
ýola	gönükdirer.	

14.	Olar	 özlerine	 ylym	 (delil)	 gelenden	
soň,	 öz	 aralaryndaky	 göripçilik	 (we	
adalatsyzlyk)	 sebäpli,	 düşünişmezlige	
sezewar	 boldular.	 Eger	 kesgitlenilen	
wagta	 çenli	 Perwerdigäriň	 tarapyndan	
(geçirimlilik	etmek	üçin)	söz	berilmedik	
bolsady,	 elbetde,	 olaryň	 aralarynda	
(şu	 dünýäde)	 höküm	 edilerdi	 (jezalary	
berlerdi).	 Olardan	 soň	 kitaba	 (Töwrata	
we	 Injile)	 mirasdüşer	 edilenler	 (ýagny	
Muhammet	 aleýhissalam	 döwürdeş	
bolan	ýahudy	we	nasranylar)	hem	ondan	

(öz	kitaplaryndan)	şek-şübhe	edýändirler.	

15.	 Ine,	 şonuň	 üçin	 sen	 (olary	
Allanyň	 birligine)	 çagyr	 we	 (Allanyň	
buýruklaryny)	 özüňe	 emir	 edilişi	 ýaly	
dog-dogry	 ýerine	 ýetir!	 Olaryň	 haý-
höweslerine	 eýerme!	 Sen	 (olara	 şeýle	
diýip)	aýt:	«Men	Allanyň	iberen	her	bir	
kitabyna	 iman	 getirdim	 we	 maňa	 siziň	
araňyzda	 adalaty	 ýola	 goýmak	 emir	
edildi.	 Biziň	 Perwerdigärimiz	 bolan	
Alla	 siziň	 hem	 Perwerdigäriňizdir.	
Biziň	 amallarymyz	 özümiz	 üçin,	 siziň	
amallaryňyz	 hem	 özüňiz	 üçindir.	 Biziň	
aramyzda	(hakykat	äşgär	bolandan	soň)	
jedelleşilip	 (anygyna	 ýetiljek)	 hiç-hili	
mesele	 ýokdur.	 Alla	 hemmämizi	 bir	
ýere	 jemlär.	 (Hemmeler)	 Oňa	 dolanyp	
bararlar».	
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16.	 (Yslam	 dini)	 kabul	 edilenden	 soň,	
Alla	 barada	 jedelleşýänleriň	 delilleri	
özleriniň	 Perwerdigäriniň	 ýanynda	
ýerliksizdir.	Olar	üçin	(Allanyň)	gazaby	
we	ejir	çekdirjek	azaby	bardyr.	

17.	Kitaby	we	(adalat	ölçegini)	hakykat	
edip	 iberen	 Alladyr.	 Biler	 bolsaňyz,	
belki,	kyýamatyň	wagty	ýakyn	gelendir.	

18.	 Oňa	 (kyýamata)	 ynanmaýanlar	
ol	 (kyýamatyň)	 tizräk	 gopmagyny	
isleýärler.	 Iman	 getirenler	 bolsa	 ondan	
(kyýamatdan)	gorkarýlar	we	onuň	takyk	
(gopjakdygyny)	 bilýärler.	 Unutmaň!	

Kyýamat	 güni	 barada	 (şek-şübhe	 bilen)	
jedel	 edýänler	 çendenaşa	 azgynçylykda	
(gümradyrlar)
19.	 (Ýöne)	Alla	 bendelerine	Keremlidir	
(Mähribandyr),	 islänine	 rysgal-döwlet	
berer.	 Ol	 Kuwwatlydyr,	 Gudraty	
güýçlüdir.	

20.	 Kim	 (edýan	 amaly	 bilen)	 ahyret	
hasylyny	 (sogabyny)	gazanmakçy	bolsa	
onuň	 (sogabyny)	 zyýada	 ederis.	 Kim	
dünýä	 hasylyny	 gazanmak	 islese	 oňa-
da	 dünýäde	 (kä	 zatlary)	 nesip	 ederis!	
(Emma)	onuň	ahyretde	hiç	hili	nesibesi	
bolmaz.	

21.	Ýa-da,	olaryň	Allanyň	rugsat	etmedik	
(başga	 bir)	 dinini	 getiren	 şärikdeşleri	
barmy.	 Eger-de	 Allanyň	 (kyýamata	
goýan)	 aýralyk	 sözi	 bolmadyk	 bolsady,	
onda	 olaryň	 aralarynda	 hökman	 höküm	
edilip	 (şu	 dünýäde	 temmileri	 berlerdi).	
Elbetde,	 (hakykata	 boýun	 egmeýän)	
zalymlar	üçin	(çydap	bolmajak	ýagdaýda	
)	yzaly	azap	bardyr.	

22.	 Zalymlaryň	 eden	 etmişleriniň	
(netijesi)	öz	başlaryna	gelen	wagty,	olaryň	
gorkudan	sandyrap	duranyny	(görersiň).	
Iman	getirip,	ýagşy	işleri	edenleri	bolsa	
jennet	 baglarynda	 (görersiň).	 Özleriniň	
Perwerdigäriniň	 ýanynda	 olar	 üçin	
(göwünleriniň)	 küýsän	 zatlary	 bardyr.	
Ine,	bu	(olar	üçin	Allanyň)	iň	uly	pazly-
keremidir.	
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23.	 Ine,	 bular	 Allanyň	 iman	 getirip,	
ýagşy	 işleri	 eden	 bendelerine	 buşlan	
(nygmatlarydyr.	 Olara	 şeýle	 diýip)	 aýt:	
«Men	bu	(eden	işlerim)	üçin	sizden	diňe	
garyndaşlyk	söýgüsinden	başga	hak	talap	
etmeýärin.	 Kim	 ýagşylyk	 etse,	 onuň	
sogaby	 artykmajy	 bilen	 berler.	 Takyk,	
Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 şükranalygyň	
sylagyny	berýändir».	

24.	Eýsem-de,	 olar	 (saňa:	 «Ol)	Allanyň	
adyna	 ýalan	 ýöňkeýärmi?»	 diýýärler.	
Alla	 islese	 (eger-de	 ýalan	 ýöňkeýän	
bolsaň)	 seniň	 kalbyňy	 hem	möhürlärdi.	
Alla	 ýalany	 ýok	 edip,	 sözleri	 bilen	
hakykaty	 ýüze	 çykarýar.	 Takyk,	 Ol	
gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	 hem	
bilýändir.	

25.	Ol	bendeleriniň	tobasyny	kabul	edip,	
(edilen)	 erbetlikleri	 bagyşlar.	 Ol	 edýän	
işleriňizi	bilýändir.	

26.	 Alla	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edenleriň	 (doga-dileglerini)	 kabul	 eder,	
olara	Öz	pazly-kereminden	artygy	bilen	
hem	berer.	Kapyrlara	bolsa	örän	ýowuz	
azap	berler.	

27.	Alla	bendeleriniň	rysgalyny	köpelden	
bolsady,	olar	ýerde	azgynçylyk	ederlerdi.	
Emma	 Ol	 rysgaly	 islän	 mukdarynda	
berýär.	 Takyk,	 Ol	 bendelerinden	
habardardyr,	(olary)	görýändir.	

28.	(Ynsanlar)	umytlaryny	ýitirenlerinden	
soň,	 ýagyş	 ýagdyryp,	 rehmetini	 dumly-
duşa	ýaýradýan	hem	Alladyr.	Ol	hakyky	

dostdur,	öwülmäge	laýykdyr.	

29.	Asmanlary,	ýeri	we	bularyň	ikisinde	
ýaýradyp	 goýberen	 janly-jemendeleri	
ýaratmagy	 onuň	 delillerindendir.	 Islese,	
bularyň	 hemmesini	 bir	 ýere	 jemlemäge	
hem	Onuň	güýji	ýeter.	

30.	 Başyňyza	 gelen	 islendik	 bir	
betbagtçylyk	 öz	 elleriňiz	 bilen	
eden	 etmişleriňiz	 zerarlydyr.	 (Şoňa	
garamazdan)	 Alla	 (günäkärleriň)	
köpüsiniň	günäsini	geçýändir.	

31.	Siz	(Allany)	ýerde	ejizledip	(Allanyň	
gazabynyň	öňüni	alyp)	bilmersiňiz.	Siziň	
Alladan	özge	dostuňyz	hem	goldaýjyňyz	
hem	ýokdur.	
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32.	Deňizde	daglar	mysaly	akyp	barýan	
(gämiler)	 hem	 Onuň	 (barlygynyň)	
delillerindendir.	

33.	 Eger-de	 Ol	 islese,	 şemaly	 hem	
saklardy,	 olar	 deňziň	 arkasynda	
(ortasynda)	 durup	 galardylar.	 Takyk,	
munda	 sabyrly	 bolup,	 şükür	 edýän	 her	
bir	(ynsan)	üçin	ybratlar	bardyr.	

34.	 Ýa-da	 eden	 etmişleri	 zerarly	 olary	
heläk	 eder,	 birnäçesini	 bolsa	 bagyşlap	
(halas	eder).	

35.	Aýatlarymyz	 barada	 jedel	 edýänler	
gaçyp	 gutulyp	 gidere	 ýerleriniň	
ýokdugyny	bilsinler!	

36.	 Size	 berlenler	 (diňe)	 dünýä	
durmuşynyň	 ýaşaýyşy	 üçin	 (ölçenen)	
zatlardyr.	 Allanyň	 ýanyndaky	 zatlar	
bolsa	has	dowamatlydyr.	(Bu	sylag)	iman	
getirenler	 we	 özleriniň	 Perwerdigärine	
bil	baglaýanlar	üçindir.	

37.	 Olar	 uly	 günälerden	 we	 bozuk	
işlerden	 saklanarlar.	 (Kimdir	 birine)
gaharlanan	 wagtlary	 hem	 (ýalňyşany)	
bagyşlarlar.	

38.	 Olar	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
(çakylygyna)	 gulak	 asarlar	 we	 namazy	
doly	 okarlar.	 Olar	 (etjek)	 işlerini	 öz	
aralarynda	 geňeşip	 (maslahatlaşyp)	
ederler.	 Özlerine	 beren	 rysgalymyz	
(Allanyň	ýolunda)	sarp	ederler.	

39.	 Adalatsyzlyga	 (zuluma)	 duçar	
bolanlarynda	bolsa	arkalaşarlar	(hakyny	
gidermezler).	

40.	 Ýamanlygyň	 jezasy	 ýamanlyga	
barabar	 bolanydyr.	 Kim	 geçirimlilik	
edip,	ýaraşsa,	onuň	sylagyny	(ýetirmek)	
Alla	 degişlidir.	 Elbetde,	Alla	 zalymlary	
halamaz.	

41.	 Kim	 zuluma	 duçar	 bolandan	 soň,	
hakyny	 gaýtaryp	 alyp	 bilse,	 onda	 olara	
(hakyny	 alandygy	 üçin)	 ediljek	 (başga)	
ýol	ýokdur.	

42.	Diňe	ynsanlara	zulum	edýänlere	hem-
de	ýeriň	ýüzünde	nähak	ýere	bozgaklyk	
edýänlere	jeza	bardyr.	Ine,	gazaply	azap	
şolara	berler.	

43.	 Kim	 sabyr	 edip,	 geçirimlilik	 etse,	
elbetde,	 bu	maksada	 laýyk	 işlerden	biri	
bolar.	

44.	 Alla	 kimi	 dogry	 ýoldan	 azaşdyrsa,	
mundan	beýläk	oňa	hiç	hili	dost	tapylmaz!	
Zalymlar	 azaby	 görenlerinde,	 olaryň:	
«Yza	 (dünýä)	 gaýdara	 ýol	 barmyka?»	
diýýändiklerini	görersiň.	
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45.	 Dowzah	 oduna	 taşlanan	 mahaly	
olaryň	 göwnüçökgünlikden	 ýaňa	
kellelerini	 öňe	 egip,	 gözleriniň	 gyýtagy	
bilen	 assyrynlykda	 seretjekdiklerini	
görersiň.	 Iman	 getirenler	 (kyýamatda	
kapyrlaryň	halyny	görüp:	“Nädogry	ýoly	
saýlap)	hakyky	zyýana	galanlar	kyýamat	
gününde	 özlerine-de,	 maşgalalaryna-da	
zyýan	 edenlerdir.	 Ägä	 boluň,	 zalymlar	
ebedi	azapdadyrlar”	diýerler.	

46.	 Olaryň	 Alladan	 başga	 goldaw	
etjek	 hiç	 hili	 dostlary	 ýokdur!	 (Alla)	
kimi	 ýolundan	 azaşdyrsa,	 oňa	 çykalga	
tapylmaz!	

47.	 Alladan	 yza	 gaýdyş	 mümkin	
bolmadyk	 (kyýamat)	 gün	 gelmezden	
öň	Perwerdigäriňiziň	 (emirlerine)	 laýyk	
hereket	 ediň!	Ol	gün	 size	ne	bir	gaçara	
ýer	 bardyr,	 ne	 de	 (günäleriňizi)	 inkär	
etmäge	(mümkinçilik	bardyr).

48.	 Eger-de	 ýüz	 öwürseler,	 onda	 seni	
olara	 sakçy	 edip	 iberen	 däldiris!	 Seniň	
wezipäň	diňe	olara	duýduryş	bermekden	
ybaratdyr.	 Eger-de	 Biz	 ynsana	 Öz	
rehmetimizi	 dadyrsak,	 ol	 şol	 rehmete	
begener.	 Emma	 öz	 elleri	 bilen	 eden	
etmişleri	zerarly	başlaryna	betbagtçylyk	
gelse,	elbetde,	ynsan	näşükür	bolar.	

49.	 Asmanlar	 we	 ýer	 Allanyň	 gol	
astyndadyr.	 Ol	 islän	 zadyny	 bar	 eder,	
islänine	gyz	perzent,	islänine	bolsa	ogul	
perzent	miýesser	eder.	

50.	 Ýa-da	 olary	 gyz	 we	 erkek	 perzent	
edip	 ýaratmak	 bilen	 jübüt-jübüt	 eder	
(hem	gyz	hem	oglan	çaga	berer).	Islänini	
bolsa	 nesilsiz	 (önelgesiz)	 goýar.	Takyk,	
Ol	(ähli	zady)	bilýändir,	(ähli	zada)	güýji	
ýetýändir.	

51.	Alla	ynsan	bilen	diňe	wahyý	ibermek	
arkaly	 ýa-da	 perdäniň	 aňyrsyndan	
gürleşer.	Ýa-da	ilçi	(perişde)	ýollap,	Öz	
ygtyýary	bilen	oňa	 islän	 zadyny	wahyý	
arkaly	 ugradar.	 Ol	 Beýikdir,	 hikmet	
eýesidir.	
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52.	 Ine,	 şeýdip,	 saňa	 hem	 Öz	 emrimiz	
bilen	 ruhy	 (Kurany)	 wahyý	 arkaly	
(inderdik).	 Sen	 (öň)	 kitap	 näme,	
iman	 näme	 bilmezdiň?!	 Emma	
bendelerimizden	 islänimize	 dogry	 ýoly	
görkezmek	 üçin,	 Biz	 ony	 (Kurany)	 nur	
edip	 ýaratdyk.	 Takyk,	 sen	 dogry	 ýoly	
görkezýärsiň.	
53.	 (Ol	 dogry	 ýol	 bolsa)	 asmanlardaky	
we	 ýerdäki	 ähli	 zadyň	 eýesi	 Allanyň	
ýoludyr.	Unutma!	Takyk,	ähli	 işler	ahyr	
netijede	Alla	baryp	ýetýändir.	

43-nji	süre:	«Zuhruf»	(«Zynatlar»)

	«Zuhruf»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 89	 aýatdan	 ybaratdyr.	Bu	 süräniň	 ady	 35-nji	
aýatda	agzalýan	«Zynatlar»	manysyny	aňladýan	
«Zuhruf»	 sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	 sürede	
gymmatbaha	zatlardan	gürrüň	edilýändigi,	emma	
Allatagalanyň	 ynsanyň	 elindäki	 gymmatbaha	

zatlaryna	 görä	 däl-de,	 tersine,	 onuň	 ynanç-
ygtykadyna,	 gylyk-häsiýetine	 we	 ahlak-
terbiýesine	görä	baha	berýändigi	habar	berilýär.	
Şol	 sebäpden	 hem	 bu	 süre	 «Zuhruf»	 diýlip	
atlandyrylypdyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ha,	Mim.	

2.	Aç-açan	 kitabyň	 (Kuranyň)	 adyndan	
kasam	bolsun!	

3.	Siziň	pikirlenip	akyl	ýetirmegiňiz	üçin	
Biz	 ony	 arap	 dilinde	 (ýazylan)	 Kuran	
edip	(inderdik).	

4.	Ol	Biziň	ýanymyzdaky	esasy	kitapda	
(Lowhy-mahfuzda)	saklanýan	belent	we	
hikmetli	kitapdyr.	

5.	 Siz	 hetden	 aşyp,	 azan	 kowum	
bolandygyňyz	 üçin,	 sizi,	 Zikir	 (Kuran)	
arkaly	 duýdurman,	 öz	 erkiňize	
goýmalymy	eýsem?

6.	 Biz	 öň	 ötüp	 geçen	 milletlere	 ençe	
pygamberleri	iberdik.	

7.	Olar	özlerine	ugradylan	pygamberleri	
ýaňsa	alyp	kemsidipdiler.	

8.	 Biz	 ol	 (ýaňsa	 alyp	 ýörenlerden)	
has	 sütemkärleri	 heläk	 edipdik.	 Öňki	
ötenleriň	 kyssalarynda	 (olar	 barada)	
beýän	edilipdi.	

9.	 Kasam	 bolsun!	 Ol	 (Alla	 şärik	
goşanlara):	 «Asmanlary	 we	 ýeri	 kim	
ýaratdy»	diýip	sorasaň,	olar:	«Olary	ähli	
zada	 güýji	 ýetýän	 we	 ähli	 zady	 bilýän	
Alla	ýaratdy?»	diýip	aýdarlar.	

10.	 Ol	 (Alla)	 siziň	 üçin	 ýeri	 sallançak	
(mysaly	 ýaşamaga	 mümkinçilikli)	
edip	 ýaratdy	 we	 (dumly-duşa)	 gidip	
bilmegiňiz	 üçin	 dürli	 ýollary	 emele	
getirdi.	
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11.	Ol	asmandan	ölçegli	mukdarda	ygal	
ýagdyrýar.	 Biz	 onuň	 bilen	 öli	 (guran)	
ýurtlara	 jan	 berýäris.	 Ine,	 şonuň	 ýaly	
siz	 hem	 (kyýamat	 güni	 mazarlardan)	
direldilersiňiz.	

12.	Ol	ähli	jübütleri	(jandarlary)	ýokdan	
bar	etdi.	Siziň	münmegiňiz	üçin	gämiler	
we	haýwanlar	ýaratdy.	

13.	 Şeýdip,	 olaryň	 üstüne	 münüp	
ýerleşeniňizde,	 Perwerdigäriňiziň	
nygmatlaryny	 ýatlap	 şeýle	 diýiň:	 «Ony	
biziň	 hyzmatymyza	 beren	 (Allany)	 päk	
bilip,	 mukaddes	 hasap	 edýäris.	 (Alla	
nesip	etmedik	bolsa)	biziň	güýjümiz	bu	
zatlara	ýetmezdi.	

14.	Takyk,	biz	Perwerdigärimize	dolanyp	
barmalydyrys».	

15.	 Emma	 olar	 (kapyrlar)	 ýaradylan	
käbirlerini	 Onuň	 (Allanyň)	 bir	 bölegi	
(perzendi)	 diýdiler.	 Takyk,	 ynsan	 juda	
näşükürdir.	

16.	Ýogsa	Alla	Öz	ýaradan	zatlary	bolan	
gyzlary	 Özüne	 alyp,	 oglanlary	 size	
berdimi?!

17.	Ol	(şärik	goşanlardan)	biri	Rahmana	
(Alla)	 ýöňkelýän	 gyz	 (perzendiniň)	
dünýä	inendigi	baradaky	habary	alanda,	
(gyzy	bolsa)	gahardan	ýüzi	üýtgäp	gider.	

18.	 Olar	 bezenip-beslenip	 kemala	
getirilýän	 we	 söweş	 tilsimini	 bilmeýän	
(naçar	gyzlary)	islemeýärlermi	eýsem?	

19.	 Olar	 Rahmanyň	 (Allanyň	 bendeleri	
bolan)	 perişdelerini	 hem	 gyz	 hasap	

etdiler.	 Olar	 perişdeleriň	 ýaradylan	
pursatyna	şaýatlyk	etdilermi?	Olaryň	bu	
güwälikleri	ýazylyp	goýlar	hem-de	(olar	
ahyretde)	sorag	edilerler.	

20.	 Olar:	 «Rahman	 (Alla)	 islesedi,	
Biz	 olara	 (Alladan	 özgelere)	 ybadat	
etmezdik!»	 diýdiler.	 Ýöne	 olaryň	 bu	
meselede	 bilýän	 zatlary	 ýokdur.	 Olar	
diňe	ýalan	sözleýärler.	

21.	 Ýa-da	 mundan	 öň	 Biz	 olara	 kitap	
berdikmi	 we	 olar	 şol	 kitaba	 (özlerini	
berip)	ýapyşyp	otyrlarmy	eýsem?

22.	 Ýok!	 (Gaýtam	 olar):	 «Biz	 diňe	
ata-babalarymyzyň	 belli	 bir	 dine	
uýýandyklaryny	 gördük	 we	 biz	 diňe	
olaryň	ýoluna	eýerýäris»	diýerler.	
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23.	 Biz	 senden	 öň	 hem	 haýsy	 ýurda	
duýduryş	 beriji	 (pygamberi)	 iberen	
bolsak,	 şol	 ýurduň	 barjamlylary:	
«Ata-babalarymyzyň	 anyk	 bir	 dine	
uýýandyklaryny	gördük,	biz	hem	şolaryň	
yzlaryna	eýereris»	diýýärdiler.	

24.	 Pygamber	 olara:	 «Men	 size	 ata-
babalaryňyzyň	 uýan	 dininden	 has	
dogrusyny	getiren	bolsam	hem	(eýerjek	
dälmi)?»	diýende,	olar:	«Takyk,	biz	size	
iberilen	zady	inkär	edýäris»	diýdiler.	

25.	 Biz	 olardan	 (jezalaryny	 bermek	
bilen)	 arymyzy	 aldyk.	 (Haky)	 ýalan	
hasaplaýanlaryň	ahwalynyň	nähili	bolup	
gutarandygyny	görüň!

26.	 Ybraýym	 atasyna	 we	 kowumyna	
ýüzlenip:	 «Men	 siziň	 ybadat	 edýän	
zatlaryňyzdan	juda	daşdadyryn!	

27.	 Men	 diňe	 meni	 ýaradana	 iman	
getirýärin.	 Takyk,	 Ol	 meni	 dogry	 ýola	
salýar»	diýipdi.	

28.	 (Ybraýym)	 özünden	 soň	 geljek	
(nesillere)	 goýup	 giden	 dinine	 ynsanlar	
(eýererler	 ýaly),	 bu	 sözüni	 müdimilik	
miras	hökmünde	galdyryp	gitdi.	

29.	Takyk,	Biz	olary	we	ata-babalaryny	
özlerine	 hakykat	 hem-de	 pygamber	
gelýänçä	sakladyk.	

30.	 Emma	 olara	 hakykat	 gelende:	
«Bu	 jadydan	 ybaratdyr,	 biz	 ony	 kabul	
etmeris»	diýipdiler.	

31.	Ol	(Alla	şärik	goşanlar):	«Bu	Kuran	
iki	 şäheriň	 (Mekgäniň	 we	 Medinäniň	
adamlarynyň)	 abraýlylaryndan	 birine	
iberilen	bolsady	(biz	ony	kabul	ederdik)»	
diýdiler.	

32.	Perwerdigäriň	rahmetini,	eýsem,	olar	
paýlaýarlarmy?	 Ýaşaýyşlaryny	 üpjün	
edýän	 azyklaryny	 olara	 Biziň	 Özümiz	
paýlap	 berdik.	 Olaryň	 (ynsanlaryň)	 bir	
bölegi	beýleki	bir	bölegini	garamagynda	
saklasyn	 diýip,	 birek-biregi	 dereje	
taýdan	tapawutlandyrdyk.	Perwerdigäriň	
rahmeti	 olaryň	 ýygnan	 baýlyklaryndan	
has	haýyrlydyr.	

33.	Eger-de	 (iman	getirmedik)	 ynsanlar	
(inkär	 etmekde	 bileleşip)	 bitewi	 ymmat	
bolmak	howpuny	döretmedik	bolsalardy,	
onda	Rahmany	(Allany)	inkär	edenleriň	
öýleriniň	 üçeklerini	 we	 oňa	 çykylýan	
merdiwanlary	 kümüşden	 hem	 edip	
bererdik.	
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34.	 Öýleriniň	 gapylaryny	 we	 ýaplanyp	
dynç	alynýan	sekilerini	hem	(kümüşden	
ederdik).	

35.	 Biz	 olary	 zynatlara	 gark	 ederdik.	
Bularyň	 hemmesi	 diňe	 dünýädäki	
ýaşaýşyň	 serişdeleridir.	 Ahyret	 bolsa	
Perwerdigäriň	 ýanynda	 Allanyň	
azabyndan	 ägä	 bolup,	 onuň	 rahmetine	
sygynýanlaryňkydyr.	

36.	Kim	Rahmany	(Allany)	ýatlamakdan	
(Kurandan)	 gapyl	 gezse,	 ýanyndan	
aýrylman	 gezýän	 şeýtany	 oňa	 musallat	
ederis.	

37.	Takyk,	şeýtanlar	olary	dogry	ýoldan	
azdyrsalar-da,	 olar	 özlerini	 dogry	
ýoldakylar	hasap	ederler.	

38.	 Şeýtanyň	dosty	 bolan	 kişi	 soň	Bize	
gelende	ol	ýoldaşyna	(ýüzlenip):	«Käşgä,	
meniň	bilen	seniň	araňda	gündogar	bilen	
günbataryň	arasyndaky	ýaly	uzak	aralyk	
bolan	 bolsady.	 Sen	 nähili	 erbet	 ýoldaş	
ekeniň!»	diýer.	

39.	Zulum	edendigiňiz	sebäpli	ol	gün	size	
(puşmanyň)	peýdasy	degmez.	Sebäbi	siz	
azaby	bilelikde	(dadarsyňyz).	

40.	Eý,	pygamber!	Sen	kerlere	eşitdirip	
bilersiňmi?	 Ýa-da	 körleri	 we	 azanlary	
dogry	ýola	gönükdirip	bilersiňmi?

41.	Biz	seni	olaryň	arasyndan	alyp	gitsek-
de,	onda-da	olardan	arymyzy	alarys.	

42.	 Ýa-da	 biz	 olara	 wada	 beren	
azabymyzy	 saňa	 hem	 görkezip	 bileris.	
Sebäbi	Biziň	güýjümiz	olara-da	ýeter.	

43.	 Sen	 özüňe	 (wahyý	 arkaly)	 iberilen	
habara	mäkäm	ýapyş!	Elbetde,	sen	dogry	
ýolda,	barýarsyň.	

44.	 Takyk,	 Kuran	 saňa	 we	 kowumyňa	

(iberilen)	 öwütdir.	 Geljekde	 (kyýamat	
gününde)	 siz	 (Kurana	 amal	 edişiňiz	
barada)	jogapkärçilige	çekilersiňiz.	

45.	 Biz	 olara:	 «Senden	 öň	 iberilen	
pygamberlerimiziň	 (ymmatlaryndan)	
soraň!	 Rahmandan	 (Alladan)	 özge	
hudaýlara	ybadat	ediň»	diýipmidik?

46.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 Musany,	
aýatlarymyz	 bilen	 bilelikde,	 Fyrgawna	
hem-de	 onuň	 ýanyndaky	 egindeşlerine	
iberipdik.	 Musa	 olara:	 «Men	 älemleriň	
Perwerdigäri	bolan	(Allanyň)	ilçisidirin!»	
diýipdi.	

47.	Olara	aýatlarymyz	eltilen	wagty,	olar	
(aýatlary)	ýaňsa	alyp	gülüpdiler.	
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48.	 Olara	 görkezen	 her	 bir	 aýatymyz	
(mugjyzamyz)	 beýlekisinden	 has	
beýikdi.	 Dogry	 ýola	 girmekleri	 üçin,	
olary	azaba	duçar	etdik.	

49.	 Üstesine-de,	 olar	 (Musa	 ýüzlenip):	
«Eý,	 jadygöý!	 Saňa	 beren	 wadasyna	
görä,	biziň	üçin	Perwerdigäriňden	dileg	
et!	Çünki	biz	mundan	beýläk	dogry	ýola	
gireris»	diýdiler.	

50.	 Emma	 Biz	 olardan	 azaby	 aýran	
wagtymyz,	olar	sözlerinden	dändiler.	

51.	Fyrgawn	kowumyna	ýüzlenip:	 «Eý,	
kowumym!	 Müsüriň	 mülki	 (emlägi)	
we	 töwereginden	 akyp	 duran	 akar	
suwlar	meniňki	dälmi	 eýsem?	Henizem	
görmeýärsiňizmi?

52.	Ýa-da	men	hor	we	sözüni	düşündirip	
bilmeýän	 şu	 (peltek	Musadan)	hem	has	
haýyrsyz	görünýäňmi?

53.	 Oňa	 altyndan	 bilezikler	 berlip,	
ýanynda	bolsa	kömekçi	perişdeler	ýoldaş	
bolup	gelmeli	dälmidi?»	diýdi.	

54.	 (Şeýdip)	 Fyrgawn	 kowumyny	
aldady,	 olar	 bolsa	Oňa	 boýun	 sundular.	
Hakykatda,	olar	ýoldan	azan	kowumdyr.	

55.	 Olar	 (Musa	 boýun	 bolman)	
gaharymyza	 duçar	 bolanlarynda,	 Biz	
olardan	ar	aldyk,	(soň)	hemmesini	suwda	
gark	etdik.	

56.	Olary	soňky	geljek	 (inkär	etjeklere)	
geçmiş	bir	ybrat	we	nusga	edip	goýduk.	

57.	Merýem	ogly	 Isa	mysal	getirilende,	
seniň	 kowumyň	 dessine	 gygyryşmaga	
başlady.	

58.	 Olar:	 «Biziň	 hudaýlarymyz	 has	
haýyrlymy	 ýa-da	 ol?»	 diýdiler.	 Muny	
saňa	 diňe	 jedelleşmek	 üçin	 aýtdylar.	
Takyk,	olar	juda	dawaçyl	kowumdyr.	

59.	 Ol	 diňe	 özüne	 nygmat	 berlen	 we	
ysraýyl	 ogullary	 üçin	 görelde	 edilip	
ugradylan	bendedir.	

60.	 Eger	 Biz	 islesedik	 siziň	 araňyzdan	
ornuňyzy	 ýer	 ýüzünde	 dolduryp	 biljek	
perişdeleri	ýaradardyk.	
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61.	Elbetde,	ol	(Isanyň	täzeden	gelmegi)	
kyýamatyň	alamatlarynyň	biridir.	Siz	ol	
barada	 hiç	 hili	 şübhe	 etmäň	 we	 Maňa	
eýeriň!	Sebäbi	bu	iň	dogry	ýoldur.	

62.	 Hergiz	 şeýtan	 sizi	 dogry	 ýoldan	
azdyrmasyn!	 Takyk,	 ol	 siziň	 üçin	
gönüden-göni	duşmandyr.	

63.	Isa	aýdyň	deliller	bilen	gelende:	«Men	
size	hikmeti	getirdim	we	düşünişmezlik	
edýän	 zatlaryňyzyň	 bir	 bölegini	 size	
beýan	 etmek	 üçin	 geldim.	 Beýle	 bolsa,	
Alladan	gorkuň	we	maňa	boýun	egiň!

64.	 Takyk,	Alla	 meniň	 hem,	 siziň	 hem	
Perwerdigäriňizdir.	 Oňa	 ybadat	 ediň!	
Ine,	bu	iň	dogry	ýoldur»	diýip	aýdypdy.	

65.	 Emma	 olaryň	 arasyndan	 dörän	
toparlar	 gapma-garşylyga	 sezewar	
boldular.	 Gazaply	 azap	 gününde	
zalymlaryň	haly	harap	bolar,	waý,	olaryň	
hallaryna!

66.	 Olar	 duýdansyz	 ýagdaýdakalar	
kyýamat	gününiň	başlaryna	gelmeginden	
başga	nämä	garaşýarlar?

67.	 Ol	 gün	 takwa	 kişilerden	 başga	
(günä	işlerde)	birek-birege	dost	bolanlar	
duşman	bolarlar.	

68.	Eý,	(Biziň	aýatlarymyza	iman	getirip	

musulman	bolan)	bendelerim!	

69.	Bu	gün	siziň	üçin	hiç	hili	gorky-howp	
ýokdur!	Siz	gamgyn	hem	bolmarsyňyz.	

70.	 Siz	 we	 jübütleriňiz	 hoşal	 bolup	
jennete	giriň!

71.	Olara	altyndan	tabaklar	we	bulgurlar	
bilen	 hödür-kerem	 ediler.	 Ol	 ýerde	
göwünleriniň	 küýseýän,	 gözleriniň	
lezzet	 aljak	 ähli	 zatlary	 bardyr.	 Siz	 ol	
ýerde	ebedi	galarsyňyz.	

72.	Olara:	«Ine,	bu	eden	amallaryňyzyň	
ýerine	miras	edilip	berlen	jennet!

73.	 Ol	 ýerde	 siziň	 üçin	 köp	 miweler	
bardyr,	olardan	iýiň!»	diýlip	aýdylar.	
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74.	Takyk,	günäkärler	dowzah	azabynda	
ebedi	galarlar.	

75.	Olaryň	azaplary	ýeňilleşdirilmez	we	
olaryň	duçar	bolan	azaplary	zerarly	halas	
bolmakdan	umytlary	ýokdur.	

76.	 Biz	 olara	 zulum	 etmedik,	 emma	
olaryň	özleri	zalym	adamlardy.	

77.	 Olar:	 «Eý,	 (dowzahyň	 sakçysy)	
Mälik!	 Perwerdigäriň	 biz	 barada	
höküm	 bersin	 (janymyzy	 alsyn)»	 diýip	
ýüzlenerler.	 Mälik	 olara:	 «Siz	 şeýdip	
galarsyňyz»	diýip	aýdar.	

78.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 size	 hakykaty	
getirdik,	 emma	 siziň	 köpüňiz	 hakykaty	
halamaýarsyňyz.	

79.	Belki,	olar	(Alla	şärik	goşanlar)	bir	işi	

berjaý	 etmek	 barada	 karara	 gelendirler!	
Takyk,	Biz	hem	karara	geldik.	

80.	Ýa-da	olar	Biziň	özleriniň	syrlaryny	
we	 gizlinlikde	 edýän	 gürrüňlerini	
eşitmeýändiris	diýip	güman	edýändirler.	

81.	 Aýt:	 «Eger	 Rahmanyň	 (Allanyň)	
perzendi	 bolsady,	 elbetde,	 men	 oňa	
gulluk	edýänleriň	ilkinjisi	bolardym».	

82.	Asmanlaryň	we	 ýeriň	 Perwerdigäri,	
Arşyň	eýesi	bolan	Alla	olaryň	ýöňkeýän	
kemçiliklerinden	päkdir.	

83.	 Sen	 olary	 öz	 erkine	 goý!	 Özlerine	
söz	 beriljek	 gününe	 ýetýänçäler,	 ýalana	
çümüp,	oýnap	ýörübersinler.	

84.	 Asmandaky	 hudaý	 hem,	 ýerdäki	
hudaý	hem	(Allanyň)	Özüdir.	Ol	hikmet	
eýesidir,	(ähli	zady)	bilýändir.	

85.	 Asmanlara,	 ýere	 we	 ikisiniň	
aralygynda	 bar	 bolan	 hemme	 zada	
eýeçilik	 edýän	 Alla	 nähili	 beýikdir!	
Kyýamatyň	haçan	gopjakdygyny	bilmek	
hem	 Oňa	 mahsusdyr.	 Siz	 Oňa	 dolanyp	
bararsyňyz.	

86.	 Alladan	 özge	 (dileg	 edip)	
çagyrýanlaryňyz	 size	 şepagat	 edip	
bilmez.	 Diňe	 ylym	 bilen	 hakykata	
şaýatlyk	 edenler,	 elbetde	 (şepagata	
ýeterler).	

87.	 Kasam	 bolsun!	 Eger-de	 olardan	
özlerini	 kimiň	 ýaradandygyny	 sorasaň	
elbetde,	 «Alla»	 diýip	 aýdarlar.	 (Eýsem)	
onda	name	üçin	(Alla	gulluk	etmekden)	
ýüz	öwürýärsiňiz?	

88.	 (Allanyň	 pygamberi):	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Bular	 iman	 getirmeýän	
kowumdyr»	diýdi.	

89.	 Alla:	 «Häzirlikçe	 sen	 olardan	 ýüz	
öwür	 we	 olara	 «Size	 salam	 bolsun!»	
diýip	 aýt.	 Olar	 tiz	 wagtda	 (hakykaty	
anyk)	bilerler»	diýdi.	
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44-nji	süre:	«Duhan»	(«Tüsse»)

«Duhan»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
59	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süräniň	ady	10-njy	aýatda	
agzalýan	 «Tüsse»	 manysyny	 aňladýan	 «Duhan»	
sözünden	 gelip	 çykýar.	 Bu	 sürede	 Gadyr	 gijesi,	
kyýamatyň	 alamatlary,	 Allatagalanyň	 gazaby,	
Musa	 pygamberiň	 kyssasy	 hem-de	 öwütleri,	
ahyrete	ynanmak	ýaly	meseleler	beýan	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Ha,	Mim.	

2.	 Aç-açan	 aýdyň	 kitaba	 (Kurana)	 kasam	
bolsun!	

3.	 Biz	 ony	 (Kurany)	 mübärek	 (Gadyr)	
gijede	inderdik.	Çünki,	biz	(bu	Kuran	arkaly	
adamlara)	duýduryş	berýändiris.	

4,	5.	Şol	gijede	Biziň	tarapymyzdan	(berlen)	
buýruk	bir	buýruk	esasynda	her	bir	hikmetli	
iş	 belli	 ediler.	 Takyk,	 Biz	 pygamberleri	
iberýäris.	

6.	 (Bu	 bolsa)	 seniň	 Perwerdigäriň	 rehmeti	
hökmünde	 (amala	 aşýandyr).	Ol	Alla	 (ähli	
zady)	eşidýändir,	bilýändir.	

7.	 Eger,	 takyk	 ynanýan	 bolsaňyz,	
Ol	 asmanlaryň,	 ýeriň	 we	 ikisiniň	
arasyndakylaryň	Perwerdigäridir.	

8.	 Ondan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	 hudaý	
ýokdur.	 (Ol	 ähli	 zady)	 direldýär	 we	
öldürýär.	Siziň	Perwerdigäriňizdir,	öten	ata-
babalaryňyzyň	hem	Perwerdigäridir.	

9.	Emma	olar	şübhe	etmek	bilen	(hakykaty	
ýaňsa	alyp	oýnap)	ýörler.	

10.	 Indi	 sen	 asmandan	 äşgär	 ýagdaýda	
geljek	tüsseli	güne	garaş.	

11.	(Ol	tüsse)	ynsanlary	gaplap	alar.	Bu	juda	
ýowuz	azapdyr.	

12.	 (Şol	 wagt	 ynsanlar):	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Bu	 azaby	 bizden	 aýyr!	
Takyk,	biz	indi	ynanýarys»	diýerler.	

13.	 Olar	 nädip	 öwüt-ündew	 alsynlar?	

(Ýogsa)	olara	(hakykaty	beýan	edýän)	hak	
ilçi	hem	gelipdi.	

14.	Soň	ondan	(pygamberden)	ýüz	öwürdiler	
hem-de	 ol	 (Alla	 şärik	 goşanlar):	 «Bu	
(jyn	 tarapyndan)	 sapak	 berlen	 mejnundyr	
(jynlydyr)»	diýdiler.	

15.	Takyk,	Biz	azaby	sähel	hem	bolsa	aýrarys,	
ýöne	 siz	 (ýene-de	 öňki	 ýagdaýyňyza,	
kapyrlygyňyza)	dolanyp	bararsyňyz.	

16.	 Biz	 örän	 uly	 zarba	 urjak	 (kyýamat)	
günümizde,	elbetde,	arymyzy	alarys.	

17.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 olardan	 öň	
Fyrgawnyň	 kowumyny	 hem	 synagdan	
geçiripdik.	Olara	abraýly	ilçi	gelipdi.	

18.	 Ol:	 «Allanyň	 bendelerini	 (ysraýyl	
ogullaryny)	 maňa	 beriň!	 Takyk,	 men	 size	
(iberilen)	ygtybarly	ilçidirin.	
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19.	Alla	garşy	(gidip)	tekepbirlik	etmäň!	
Takyk,	men	size	aýdyň	deliller	getirýärin.	

20.	 Men	 siziň	 meni	 daşlamagyňyzdan	
(öldürmegiňizden	pena	sorap)	meniň	hem	
Perwerdigärim	siziň	hem	Perwerdigäriňiz	
bolan	(Alla)	sygynýaryn.	

21.	 Eger	 maňa	 ynanmasaňyz,	 iň	
bolmanda	menden	(ýolumdan)	çekiliň!»	
(diýip	aýdypdy).

22.	 Şondan	 soň	 Musa:	 «Bular	 günäkär	
kowumdyr»	 (diýip),	 Perwerdigärine	 arz	
etdi.	

23.	(Alla):	«Onda	bendelerim	bilen	gije	
ýola	çyk!	Çünki	sizi	yzarlarlar.	

24.	 Deňizi	 (adamlaryňy	 geçireniňden	
soň	ony)	açyk	ýagdaýda	goý!	Çünki	olar	
gark	bolmaly	goşun»	(diýdi).	

25,	 26,	 27.	 Olar	 yzlarynda	 ençeme	
bossanlyklary	 we	 çeşmeleri,	 ekindir	
kaşaň	ymaratlary,	(keýpi-sapa	bilen)	hoş	
wagt	geçirýän	ýerlerini	taşlap	gitdiler.	

28.	 Ine,	 şeýdip,	 Biz	 ol	 (ýerleri)	 başga	
kowuma	miras	galdyrdyk.	

29.	 Asman	 we	 zemin	 olaryň	 yzyndan	
gözýaş	 dökmedi,	 (hiç	 zat	 olara	
gynanmady)	 hatda	 olara	 (toba	 eder	
ýaly)	 möhlet	 hem	 berilmedi	 (deňize	
girenlerinden	soň	gark	bolup	öldüler).	

30.	Kasam	bolsun!	Biz	ysraýyl	ogullaryny	
ejir	çekdirjek	azapdan	halas	etdik.	

31.	Fyrgawndan	(ýagny,	onuň	süteminden	
halas	 etdik).	 Takyk,	 ol	 (sütemkärdi),	
hetden	aşanlardandy.	

32.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 (Ysraýyl	
ogullaryna)	 bir	 ylyma	 esaslanyp	 (şol	
döwürde)	jahanda	artykmaçlyk	berdik.	

33.	Biz	olara	aç-açan	synag	bolup	biljek	
aýatlar	(mugjyzalar,	alamatlar)	berdik.	

34.	 Ol	 (Alla	 şärik	 goşanlar)	 şeýle	
diýýärler:	

35.	 «Ilkinji	 ölümümizden	 soň	 biz	
(gaýtadan)	direldilmeris.	

36.	 Eger-de	 hakykaty	 aýdýan	 bolsaňyz,	
ata-babalarymyzy	(direldip)	getiriň!».	

37.	Olar	has	haýyrlymy	ýa-da	(ýemenli)	
tubbag	kowumy	bilen	olardan	öň	ötenler?	
Biz	 olary	 hem	 heläk	 etdik.	 Takyk,	 olar	
günäkär	bolupdylar.	

38.	Biz	asmanlary,	ýeri	we	olaryň	ikisiniň	
arasyndakylary	oýun	üçin	(biderek	ýere)
ýaratmadyk.	

39.	 Biz	 olary	 diňe	 hakyky	 sebäbe	
görä	 ýaratdyk.	 Ýöne	 olaryň	 köpüsi	
bilmeýärler. 
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40.	 Elbetde,	 (hak	 bilen	 ýalany	
tapawutlandyrýan)	 höküm	 güni	
hemmeleriň	bir	ýere	jemlenýän	günüdir.	

41.	Ol	gün	dostuň	dosta	hiç	hili	peýdasy	
degmez.	Olara	goldaw	hem	berilmez.	

42.	 Emma	 Allanyň	 merhemet	 eden	
kişilerine	 (goldaw)	 ýardam	 beriler.	
Takyk,	 Ol	 Gudraty	 güýçlidir,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

43,	 44.	 Elbetde,	 günäkärleriň	 azygy	
zakgun	agajydyr.

45,	46.	Ol,	magdan	ergininiň	we	gaýnag	
suwuň	gaýnaýşy	ýaly,	garynlarda	gaýnar.	

47.	 (Dowzahyň	 sakçylaryna):	 «Tutuň	
ony!	Dowzahyň	ortasyna	süýräň!

48.	Soň,	azap	çeker	ýaly,	başyndan	aşak	
gaýnag	suw	döküň!»	diýler.	

49.	(Soň	oňa):	«Dadyp	gör!	Sen	üstündiň,	
abraýlydyň!

50.	Ine,	bu	şübhe	edip	(ynanman	ýören)	
zadyň»	diýler.
 
51,	52.	Takwalar	bolsa	takyk,	(jennetde)	
ygtybarly	 orunlarda,	 bossanlarda	 we	
çeşmäniň	boýunda	bolarlar.	

53.	 Olar	 inçe	 ýüpek	 we	 atlaz	 geýip,	
birek-birege	seredişip	oturarlar.	

54.	 Ine,	 şeýle!	Ýene-de	Biz	 olary	 jeren	
gözli	gözel	hüýrlere	öýereris.	

55.	 Ol	 ýerde	 olar	 arkaýynçylykda	

(isleglerini	 kanagatlandyrjak)	 her	 hili	
miwäni	getirerler.	

56.	 Ilkinji	dadan	ölümlerinden	başga	ol	
ýerde	özge	(ikinji)	ölüm	datmazlar.	Alla	
olary	 dowzah	 azabyndan	 gorar	 (olar	
şeýdip,	hemişelik	ýaşaýşa	gowşarlar).	

57.	 (Bular)	 seniň	 Perwerdigäriň	 pazly-
keremi	 hökmünde	 berildi.	 Ine,	 bu	 uly	
üstünlikdir.	

58.	Biz	ony	 (Kurany)	ynsanlaryň	öwüt-
nesihat	almaklary	üçin	we	seniň	diliňde	
aňsat	edip	inderdik.	

59.	(Sen	iman	getirmedikleriň	başlaryna	
geljeklere)	garaş!	Olar	hem	garaşýarlar.	



500

45-nji	süre:	«Jäsiýe»	(«Dyza	çöken»)

«Jäsiýe»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	 37	
aýatdan	 ybaratdyr.	 «Jäsiýe»	 sözi	 «Dyza	 çöken»	 diýen	
manyny	aňladýar.	Bu	sürede	ahyretde	hemmeleriň	Allanyň	
öňünde	dyza	çökjekdigi	beýan	edilýändigi	üçin	bu	at	bilen	
atlandyrylypdyr.	Ol	söz	süräniň	28-nji	aýatynda	agzalýar.	
Bu	 sürede	 ynsanlar	 Allany	 tanamaklyga	 çagyrylýar	
we	 ynsanlaryň	 aňyna	 ahyrete	 ynanmak	 düşünjesiniň	
ornaşdyrylmagy	 öňe	 sürülýär.	 Şeýle	 hem	 wahynyň	
hakykatdygy	 barada	 aýdylyp,	 kapyrlaryň	 derbi-dagyn	
ediljekdigi,	Alla	 iman	getiren	bendeleriň	 ahyrky	netijede	
eşretli	durmuşa	ýetjekdigi	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ha,	Mim.	

2.	 (Bu)	 kitabyň	 inderilmegi	 Gudraty	 güýçli,	
hikmet	eýesi	Alla	(tarapyndandyr).	

3.	Takyk,	asmanlarda	we	ýerde	möminler	üçin	
(Allanyň	gudratyny	we	hikmetini	görkezýän)	
aýatlar	(alamatlar)	bardyr.	

4.	 Siziň	 (ynsanlaryň)	 ýaradylyşyňyzda	 we	
(Allanyň	 dünýäniň	 çar	 künjüne)	 ýaýradan	
janly-jemendelerinde	 (Allanyň	 barlygyna)	 anyk	
ynanýan	 kişiler	 üçin	 (ybrat	 beriji)	 alamatlar	
bardyr.	

5.	Gije	bilen	gündiziň	çalşyp	durmagynda,	Allanyň	
asmandan	 rysgal	 (ýagny	 ýagyş)	 inderip,	 onuň	
bilen	 ölüminden	 soň	 ýer	 ýüzüni	 direltmeginde,	
ýelleri	 (çar	 ýandan)	 öwüsdirip	 (durmagynda)	
akyllaryny	 ulanýanlar	 üçin	 (Allanyň	 gudratyny	
we	hikmetini	görkezýän)	alamatlar	bardyr.	

6.	Saňa	hak	(we	hikmet)	bilen	okaýan	(aýdan)	bu	
(zatlarymyz)	Allanyň	(gudratynyň	we	hikmetiniň)	
alamatlarydyr.	 Bes,	 Alla	 we	 Onuň	 aýatlaryna	
(ynanmanlaryndan)	 soň,	 olar	 (kapyrlar)	 haýsy	
söze	ynanarkalar?	

7.	 Her	 bir	 ýalan	 toslaýjy	 (töhmetçi)	 günäkäriň	
waý	halyna!	

8.	Ol	(günäkär)	özüne	okalýan	Allanyň	aýatlaryny	
eşidýär,	(ýöne)	soň	tekepbirlik	edip,	göýä,	olary	
eşitmeýän	ýaly	(inkär	etmegini)	dowam	etdirýär.	
Oňa	jebir-jepaly	azaby	buşla.	

9.	Eger	(olar)	Biziň	(ol)	aýatlarymyzdan	bir	zady	
bilseler,	ony	ýaňsylamaga	başlarlar.	(Şonuň	üçin	
hem)	olara	ryswa	ediji	azap	bardyr!

10.	 Olaryň	 yzlarynda	 dowzah	 bardyr.	 Olara	
gazanan	 zatlary	 (baýlyklary)	we	Alladan	 başga	
tutan	dostlary	 (hiç	haýsy)	peýda	bermez.	Olara	
(ahyretde)	uly	azap	bardyr.	

11.	 Bu	 (Kuran)	 dogry	 ýola	 gönükdirýän	
(kitapdyr).	Özleriniň	Perwerdigäriniň	aýatlaryny	
inkär	 edenlere	 (bolsa)	 jebir-jepaly	 elhenç	 azap	
bardyr.	

12.	 (Beýik)	Alla	öz	emri	bilen	 içinde	gämileriň	
gezmegi	 we	Özüniň	 pazly-kereminden	 (rysgal-
nesibeleriňizi)	 gözlemegiňiz	 hem-de	 şükür	
etmegiňiz	 üçin	 deňizleri	 siziň	 hyzmatyňyza	
berendir.	

13.	 Ol	 (Alla)	 asmanlardaky	 we	 ýerdäki	
ähli	 zatlary	 (Özüniň	 pazly-keremi	 bilen)	
siziň	 hyzmatyňyza	 berdi.	 Takyk,	 munda	
pikirlenýänler	üçin	ybratlar	bardyr.	
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14.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Iman	 getirenlere	
aýt:	«Allanyň	(jeza)	günleriniň	geljegine	
garaşmaýanlaryň	 (berýän	 jebir-
jepalaryna	 sabyr	 etsinler	 we	 olaryň)	
günälerini	 bagyşlasynlar!	 (Alla)	 her	
kimiň	 (öz)	 gazanan	 zadyna	 (işine)	 görä	
hakyny	berer».	

15.	Kim	ýagşy	bir	iş	etse,	öz	bähbidinedir.	
Kim	 erbetlik	 etse,	 (ol	 hem	 onuň)	 öz	
zyýanynadyr.	Soň	(siz)	Perwerdigäriňize	
dolanyp	getirilersiňz?!

16.	Kasam	bolsun!	Biz	(belli	bir	döwürde)	
ysraýyl	ogullaryna	kitap	we	pygamberlik	
berdik.	 Olara	 päk	 (halal)	 zatlardan	
rysgal	berdik.	Olary	barça	äleme	(we	şol	
döwürde	ýaşaýan	adamlara)	üstün	etdik.	

17.	Olara	(din	we	dünýä)	işlerinde	äşgär	
deliller	 (mugjyzalar)	 berdik.	 Bes,	 olar	
özlerine	ylym	gelensoň,	öz	aralaryndaky	
göripçilik	 (hem-de	 bahylçylyk)	 zerarly	
(dini	 işlerde)	 çaprazlyklara	 düşdüler.	
Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 kyýamat	
güni	 olaryň	 çaprazlyklara	 düşen	 (ol)	
zatlary	 (meseleleri)	 barada	 (dogry)	
höküm	berer.	

18.	 Soň	 (din)	 işinde	 saňa	 (aýdyň)	 bir	
şerigat	 (ýol)	 berdik.	 Sen	 oňa	 (ol	 ýola)	
tabyn	 bol!	 (Hakykaty)	 bilmeýänleriň	
arzuw-isleglerine	boýun	bolma!	

19.	Takyk,	olar	Alladan	 (geljek	hiç	bir)	
zady	 (belany)	 senden	 hiç	 haçan	 sowup	
bilmezler.	Takyk,	zalymlar	biri-birleriniň	

dostlarydyrlar.	 Alla	 (bolsa)	 takwalaryň	
dostudyr.	

20.	Bu	(Kuran)	ynsanlar	üçin	(ýollaryny	
ýagtyldýan)	ýagtylykdyr	 (nurdur).	 Iman	
getiren	kişiler	üçin	(bolsa)	dogry	ýoldur	
we	rahmetdir.	

21.	 Ýa-da	 erbetlikleri	 edýänler	 Biziň	
özlerini	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edýänler	 bilen	 deň	 tutjagymyzy	 pikir	
edýärlermi?	 Olaryň	 dirileri-de	 ölüleri-
de	olar	(möminler)	bilen	deň	bolarmy?!	
Olaryň	 höküm	 berýän	 zatlary	 nähili	
erbetdir!

22.	 Alla	 asmanlary	 we	 ýeri	 hak	 (we	
hikmet)	bilen	ýaratdy.	Her	kim	gazanan	
zadynyň	(eden	işiniň)	hakyny	alar.	Olara	
zulum	edilmez.	
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23.	 Sen	 öz	 arzuw-islegini	 hudaý	 tutunan,	
Alla	 (mälim	 bolan)	 bir	 ylma	 görä	 özüni	
azaşdyryp,	gulagyny	we	kalbyny	möhürlän,	
gözlerine	 hem	 perde	 çeken	 kişisini	
gördüňmi?	Bes,	ony	(beýle	kişini)	Alladan	
başga	 kim	 dogry	 ýola	 gönükdirip	 biler?	
Bes,	siz	(bulardan)	öwüt	almaýarsyňyzmy?

Düşündiriş:	 Bu	 ýerde	 şu	 many	 öňe	 sürülýär.	 Hak	
ýoldan	üzňe	bolup,	haý-höwesiň	guly	bolmak	gözi	
kör,	 gulagy	 ker,	 kalby	 ýowuz	 eder.	 Beýle	 adam	
hakykaty	aňmaz.	

24.	 (Ahyreti	 inkär	 edenler):	 «Biziň	
ýaşaýşymyz	 meger	 bu	 dünýädedir	 (başga	
ýaşaýyş	ýokdur).	Biz	ölýäris	we	ýaşaýarys.	
Bizi	 diňe	 (geçýän)	 zamana	 heläk	 edýär»	
diýdiler.	 Olaryň	 (aýdýan)	 bu	 (zatlary)	
barada	 bilýän	 zady	 ýokdur.	 Olar	 diňe	
güman	edýärler.	

25.	Olara	Biziň	 aýatlarymyz	 äşgär	 okalan	
wagty,	olaryň:	«Eger	(siz)	dogruçyl	bolsaňyz,	
(öten)	ata-babalarymyzy	(direldip)	getiriň!»	
diýmekden	başga	delilleri	ýokdur.	

26.	 Sen	 (olara):	 «Alla	 (jan	 berip)	 sizi	
direldýär,	 soň	 sizi	 öldürýär.	 Soň	 siziň	
hemmäňizi	(boljagyna)	hiç	(hili)	şek-şübhe	
bolmadyk	kyýamat	güni	 (bir	ýere)	 jemlär.	
Emma	 ynsanlaryň	 köpüsi	 oňa	 (ynanyp)	
bilmeýärler»	diýip	aýt.	

27.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 Allanyňkydyr.	
(Kyýamat)	 sagadynyň	 güni	 gelip	 ýetende,	
ol	 gün	 (ters	 ýola	 düşüp),	 batyl	 (zatlaryň)	
yzynda	bolanlar	(uly)	zyýan	çekerler.	

28.	(Ol	günde)	her	bir	ymmaty	dyza	çöken	
ýagdaýda	 görersiň.	 Her	 bir	 ymmat	 öz	
(hasap)	 kitabyna	 (depderine)	 çagyrylar.	
(Olara):	 «Bu	 gün	 (dünýäde	 eden	 işleriňiz	
üçin)	sylagyňyzy	alarsyňyz»	(diýler).	

29.	 Bu	 size	 (diňe)	 hakykaty	 aýdýan	
kitabymyzdyr.	Takyk,	Biz	siziň	edýän	(ähli)	
işleriňizi	ýazýardyk.	

30.	Bes,	iman	getirip,	ýagşy	işleri	edenleri	
bolsa	 özleriniň	 Perwerdigäri	 rahmetine	
salar.	Bu	äşgär	üstünlikdir.	

31.	 Emma	 kapyrlara:	 «Siz	 özüňize	
aýatlarym	okalanda	tekepbirlenip,	günäkär	
kowum	bolmadyňyzmy?»	(diýler).	

32.	Size:	«Allanyň	wadasy	(azaby)	hakdyr,	
(kyýamat)	sagadynyň	(geljegine)	şek-şübhe	
ýokdur»	 diýlende,	 (siz):	 «Biz	 (kyýamat)	
sagadynyň	nämedigini	bilmeýäris,	biz	(ony)	
diňe	bir	çaklama	diýip	güman	edýäris.	Biz	
(oňa)	doly	ynanmaýarys»	diýipdiňiz.	
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33.	 (Şonuň	 üçin)	 olara	 eden	 (ähli)	
erbetlikleri	 aýan	 boldy	 we	 olaryň	
ýaňsylaýan	 zatlarynyň	 (azaby)	 olary	
(doly)	gurşap	aldy.	
34.	 (Olara):	 «Siziň	 şu	 güne	 duşmagy	
unudyşyňyz	 ýaly,	 Biz	 hem	 bu	 gün	
sizi	 unutdyk.	 Siziň	 tünegiňiz	 otdur	
(dowzahdyr).	 Siziň	 hiç	 hili	 kömekçiňiz	
ýokdur»	diýildi.	
35.	Munuň	 (sebäbi),	 takyk,	 siz	Allanyň	
aýatlaryny	 (äsgermezçilik	 edip)	
ýaňsyladyňyz	 we	 dünýä	 ýaşaýşy	 sizi	
aldady.	 Bes,	 bu	 gün	 olar	 ol	 ýerden	
(dowzahdan)	 çykarylmazlar,	 olaryň	
tobalary	(ötünçleri)	hem	kabul	edilmez.	
36.	Bes,	ähli	hamdy-senalar	asmanlaryň	
Perwerdigäri,	 ýeriň	 Perwerdigäri	 we	
älemleriň	 Perwerdigäri	 (bolan)	 Alla	
mahsusdyr!
37.	Asmanlarda	we	ýerde	beýiklik	 diňe	
Alla	 mahsusdyr.	 Ol	 (Alla)	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

46-njy	süre:	«Ahkaf»	(«Gum	depeleri»)

«Ahkaf»	 süresi	 pygamberimiziň	 Mekgede	
ýaşan	döwrüniň	ahyrlarynda	inip,	ol	35	aýatdan	
ybaratdyr.	 «Ahkaf»	 sözi	 «Gum	 depeleri»	
diýmegi	 aňladýar.	 Bu	 söz	 süräniň	 21-nji	
aýatynda	agzalýar.	«Ahkaf»	süresi	«Hawamim»	
süreler	 toparynyň	 iň	 soňky	 süresidir.	Bu	 sürede	
Mekgedäki	hak	dine	garşy	çykanlaryň	ad	halky	
ýaly	 heläk	 ediljekdikleri	 barada	 duýdurylyp,	
Muhammet	 aleýhissalamyň	 pygamberligini	
kabul	 etmelidikleri	 habar	 berilýär.	 Süräniň	
ahyrynda	 bolsa	 Kurany	 Kerimi	 diňläp,	 dogry	
ýola	giren	jynlaryň	beýleki	jynlara	hak	dini	habar	
bermek	 üçin	 gidendikleri	 beýan	 edilip,	 kejirlik	
edýän	kapyrlara	ybrat	almaklygy	ündelýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ha,	Mim.	
2.	(Bu)	kitabyň	inderilmegi	Gudraty	güýçli,	
hikmet	eýesi	Alla	(tarapyndandyr).
3.	 Biz	 asmanlary,	 ýeri	 we	 olaryň	
arasyndaky	 zatlary	 (boş	 ýere	 däl-de),	
hak	(we	hikmet)	bilen	we	belli	bir	wagta	
(çenli)	 ýaratdyk.	 (Emma)	 kapyrlar	
(özlerine)	 duýdurylan	 zatdan	 (kyýamat	
gününden)	ýüz	öwürýärler.	

4.	(Eý,	Muhammet!	Alla	şärik	goşýanlara):	
«Siz	Alladan	başga	çagyrýan	zatlaryňyz	
(barada)	habar	beriň!	Olar	ýerden	nämäni	
ýaratdylar,	görkeziň	maňa?	Ýa-da	olaryň	
asmanlarda	şärigi	barmy?	Eger	dogruçyl	
bolsaňyz,	mundan	(Kurandan)	öň	(gelen)	
bir	 kitap	 ýa-da	 ylymdan	 bir	 galyndy	
getiriň	(göreliň)!»	diýip	aýt.	
Düşündiriş:	Bu	ýerde	öňki	kitapdan	maksat	Alla	
tarapyndan	 iberilen	 ylahy	 kitaplardyr.	Ylymdan	
bir	 galyndy	 bolsa	 öňki	 pygamberleriň	 öwreden	
taglymatlarynyň	 galyndylarydyr.	 Ol	 kitaplarda	
Alla	şärik	goşmaklyk	inkär	edilýär.	

5.	 Özüniň	 (dilegine),	 tä	 kyýamat	
gününe	 çenli	 jogap	 berip	 bilmejek	
hem-de	 özlerinden	 (edilýän)	 dilegden	
bihabar	 (bolanlara	ybadat	edip)	Alladan	
başgasyny	 çagyrýan	 kişiden	 has	 azaşan	
(başga)	kim	(bolup	biler)?
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6.	 Ynsanlar	 (direldilip)	 magşar	
(meýdanyna)	 jemlenilende,	 (Alladan	
özge	 çagyrylanlar)	 olara	 (özlerine	
sygynýanlara)	 duşman	 bolarlar	 we	
olaryň	 özlerine	 ybadat	 edendiklerini	
inkär	ederler.	
7.	Olar	Biziň	aýatlarymyz	aç-açan	okalan	
mahaly	inkär	edenler	özlerine	gelen	hak	
(Kuran)	barada:	«Bu	bir	äşgär	 jadydyr»	
diýdiler.	
8.	 Ýa-da	 olar	 (Kurana):	 «Ony	
(Muhamme)	 toslady»	 diýýärlermi?	
(Olara)	 aýt:	 «Eger	 men	 ony	 toslan	
bolsam,	onda	siz	Alladan	maňa	(geljek)	
zady	 (dep	 etmäge)	 güýjüňiz	 ýetmez.	
Ol	 (Alla)	 siziň	 ol	 (Kuran)	 hakda	 nämä	
(haýsy	 pikire)	 çümüp	 durandygyňyzy	
has	 gowy	 bilýändir.	 Meniň	 bilen	 siziň	

araňyzda	şaýat	hökmünde	Ol	ýeterlikdir.	
Ol	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr».	
9.	 Aýt:	 «Men	 pygamberleriň	 içinden	
(pygamberligi)	 başladan	 (ilkinji	
pygamber)	 däldirin.	 Men	 (geljekde)	
özüme	 we	 size	 näme	 ediljekdigini	
bilmeýärin.	 Men	 diňe	 özüme	 wahyý	
edilene	 tabyn	 bolýaryn.	 Men	 diňe	 bir	
äşgär	duýduryjy	(pygamberdirin)».	
10.	Aýt:	 «Siz	 aýdyň,	 eger	 (Kuran)	Alla	
tarapyndan	(gelen)	bolsa,	siz	(hem)	ony	
(Kurany)	 inkär	edýän	bolsaňyz,	ysraýyl	
ogullaryndan	bir	şaýat	hem	(hökümleri)	
onuň	(Kuran)	bilen	deň	bolan	(Töwrata)	
şaýatlyk	 edip,	 iman	 getiren	 bolsa,	 siz	
(iman	 getirmän)	 tekepbirlenseňiz,	
(sizden	 has	 zalym	 kim	 bolup	 biler)?	
Alla	 zalymlar	 kowumyny	 dogry	 ýola	
gönükdirmez».	
Düşündiriş:	Bu	ýerdäki	şaýat	Medinede	tanymal	
ýahudy	 alymy	 bolan	 Abdylla	 ibn	 Salam	 ýaly	
yslamy	kabul	edenler	göz	öňünde	tutulýar.	
11.	 Inkär	 edenler	 iman	 edenler	 barada:	
«Eger	 (bu	 Kuran)	 haýyrly	 zat	 bolsady	
(bu	musulmanlar)	oňa	(iman	getirmekde)	
bizden	 öňe	 geçip	 bilmezdiler»	 diýdiler.	
Olar	onuň	(Kuran)	bilen	dogry	ýoly	tapyp	
bilmänsoňlar:	 «Bu	 bir	 köne	 ýalandyr»	
diýerler.	
12.	Mundan	(Kurandan)	öň	ýol	görkeziji	
we	 rahmet	 bolan	 Musanyň	 (Töwrat)	
kitaby	 bardy.	 Bu	 (Kuran)	 bolsa	 zulum	
edýänlere	 duýdurmak	 we	 ýagşylyk	
edýän	 (musulmanlary)	 buşlamak	 üçin	
arap	 dilinde	 (inderilen	 we	 Töwraty)	
tassyklaýjy	bir	kitapdyr.	
13.	 Takyk,	 (iman	 getirip)	
«Perwerdigärimiz	Alla!»	 diýenlere,	 soň	
hem	dogry	ýolda	ýöränlere,	gorky-howp	
ýokdur	we	olar	gamgyn	hem	bolmazlar.	
14.	 Olar	 jennetiň	 eýeleri	 bolup,	 eden	
(ýagşy)	 işlerine	 sylag	 hökmünde,	 ol	
ýerde	ebedi	galarlar.	
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15.	 Biz	 ynsana	 ene-atasyna	 ýagşylyk	
etmegini	 wesýet	 etdik.	 (Sebäbi)	 enesi	
ony	 külpet	 bilen	 (göwresinde)	 göterip,	
ony	 kynçylyk	 bilen	 dograndyr.	 Onuň	
(ene	 göwresinde)	 göterilmegi	 we	
(süýtden)	 kesilmegi	 (jemi)	 otuz	 aýlap	
(dowam	 eder).	 Ahyry	 (ynsan)	 güýç-
kuwwata	 ýetip,	 kyrk	 ýaşyna	 girende:	
«Eý,	Perwerdigärim!	Sen	maňa	we	ene-
atama	 beren	 nygmatyňa	 şükür	 etmegi,	
(şeýle-de)	 Seniň	 razy	 boljak	 ýagşy	 işi	
(berjaý)	 etmegimi	 hem-de	 zürýadym	
hakda	 hem	maňa	 haýyrlysyny	 nesip	 et!	
(Eý,	Allam!)	Takyk,	men	toba	etdim	we	
musulmanlardan	boldum»	diýer.	

16.	 Eden	 iň	 ýagşy	 işlerini	 (tagat-
ybadatlaryny)	 kabul	 edip,	 erbet	 işlerini	
(günälerini)	 bagyşlajak	 ol	 kişilerimiz	
jennetileriň	 (arasynda)	 bolarlar.	 (Bu)	
olara	wada	berlen	çyn	wadadyr.	

17.	 (Käbirleri	 özlerini	 imana	 çagyrýan)	
ene-atalaryna:	 «Uf	 size!	 Menden	 öň	
ýaşap	 geçen	 niçeme	 nesiller	 (ölüp,	
ýekejesi	 hem	 direlmedigem	 bolsa),	
siz	 meni	 (mazarymdan	 direldilip)	
çykarylmak	 bilen	 gorkuzýarsyňyzmy?»	
diýeninde,	 olar	 (ene-atasy)	 Allanyň	
penasyna	 sygynyp:	 «Haýp	 saňa!	 Iman	
getir!	 Takyk,	 Allanyň	 wadasy	 hakdyr»	
(diýýärler).	 Ol	 (bolsa):	 «Bu	 öňküleriň	
ertekilerinden	başga	zat	däldir»	diýýär.	

18.	 (Ine),	 olar	 özlerinden	 öňki	
ynsanlardan	 we	 jynlardan	 ýaşap	 geçen	
ymmatlaryň	 içinde	 özlerine	 söz	 (azap)	
hakykat	 bolan	 kişilerdir.	 Takyk,	 olar	
zyýan	çekenlerden	boldular.	

19.	 Hemmelere	 özleriniň	 eden	 işleriniň	
(netijesi)	 doly	 (gaýtarylyp)	 berler	 ýaly	
eden	 işlerine	 görä	 derejeleri	 bardyr.	
Olara	hiç	zulum	edilmez.	

20.	 Ol	 gün	 kapyrlara	 (dowzah)	 ody	
görkezilip:	«Siz	(ähli)	ýagşylyklaryňyzy	
dünýä	 ýaşaýşynda	 giderdiňiz.	 Olardan	
peýdalandyňyz.	 Bes,	 bu	 gün	 bolsa	 size	
ýerde	(dünýäde)	nähak	ýere	(hakdan	ýüz	
öwrüp)	tekepbirlenendigiňiz	we	(ýoldan	
çykyp)	 pasyklyk	 edendigiňiz	 üçin	 sizi	
pese	 düşürjek	 azap	 bilen	 jeza	 berler»	
(diýler).	
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21.	 Ad	 (kowumynyň)	 dogany	 (Hudy)	
ýatla!	 Ol	 özünden	 öň	we	 soň	 (birnäçe)	
duýduryjy	 (pygamberleriň)	 gelip	 geçen	
ýeri	bolan)	Ahkafda	kowumyna:	«(Ýeke-
täk)	 Alladan	 başgasyna	 ybadat	 etmäň!	
Takyk,	men	siziň	(başyňyza	injek)	uly	bir	
günüň	azabyndan	gorkýaryn»	diýipdi.	

Düşündiriş:	 Ahkaf	 –	 ýer-ýurt	 ady	 ady	 bolup,	
Arap	 ýarymadasynyň	 günorta-günbatarynda	
ýerleşýändir.	 Irki	 wagtlar	 bu	 ýerler	 baglyk-
bakjalyk	 ýer	 eken,	 emma	 soň	 ol	 ýerler	 gurap	
galypdyr.	 Häzirki	 wagtda	 ol	 ýerde	 ýaşaýyş	
saklanyp	galmandyr.	

22.	Olar:	«Sen	bize	biziň	hudaýlarymyzdan	
ýüz	 öwürmegimiz	 üçin	 geldiňmi?	 Bes,	
eger	 sen	 dogruçyl	 bolsaň,	 bize	 wada	

berýän	zadyňy	(azabyňy)	getir»	diýdiler.	

23.	 Ol	 (Hud):	 «Takyk,	 onuň	 (azabyň)	
ylmyny	(wagtyny)	diňe	Alla	bilýär.	Men	
size	diňe	özüme	iberilen	zady	ýetirýärin.	
Ýöne	men	 sizi	 nadanlyk	 edýän	 kowum	
(hökmünde)	görýärin»	diýdi.	

24.	Bes,	olar	ony	(azaby)	öz	jülgelerine	
tarap	 (inligine	 ýaýrap)	 gelýän	 bir	 bulut	
(hökmünde)	 görenlerinde:	 «Bu	 bize	
ýagyş	 ýagdyrjak	 bulutdyr»	 diýdiler.	
(Hud):	 «Ýok,	 ol	 siziň	 gelmegine	
howlugýan	 zadyňyz	 (bolup),	 içinde	
jebir-jepaly	azap	(bar)	bolan	ýeldir.	

25.	Ol	 (ýel)	Perwerdigäriniň	 emri	 bilen	
ähli	 zady	 ýykan-ýumran	 eder»	 diýdi.	
Şeýdip	(olaryň	hemmesi	heläk	boldular),	
olaryň	 diňe	 mesgenlerinden	 başga	 hiç	
zatlary	görünmez	boldy.	Ine,	Biz	günäkär	
kowumy	şeýdip	jezalandyrýarys.	

26.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 olara	 size	
bermedik	 mümkinçiliklerimizi	 (güýç	
we	 mal-mülk)	 berdik.	 Olara	 gulak,	
gözler	 hem-de	 kalplar	 beripdik.	 Emma	
olara	 ne	 gulaklary,	 ne	 gözleri,	 ne-de	
kalplary,	hiç	hili	peýda	bermedi.	Sebäbi	
olar	 Allanyň	 aýatlaryna	 (bilip	 durup)	
garşy	 çykýardylar.	 (Netijede)	 olaryň	
äsgermezçilik	 edýän	 zady	 (azap)	 olary	
gurşap	aldy.	

27.	 (Eý,	 mekgeliler!)	 Kasam	 bolsun!	
Biz	 siziň	 daş-töweregiňizde	 (ýerleşen)	
birnäçe	 oba-şäherleri	 heläk	 etdik.	 Biz	
olaryň	 (imana)	 dolanmaklary	 üçin	
aýatlarymyzy	öwran-öwran	beýan	etdik.	

28.	 Käşgä	 olara	 (Alla)	 ýakynlaşdyrýar	
(diýip),	Alladan	başga	tutunan	hudaýlary	
kömek	 etsedi?	 Tersine,	 olar	 (butlar)	
olardan	 (daşlaşyp),	 ýok	 bolup	 gitdiler.	
(Ine),	bu	olaryň	(toslan)	ýalanlarydyr	we	
atýan	töhmetleridir.	
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29.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Biz	 Kuran	
diňlemekleri	üçin	seniň	ýanyňa	jynlardan	
bir	kowumy	iberipdik.	Olar	onuň	ýanyna	
gelenlerinde	 (biri-birlerine):	 «Ýuwaş	
boluň!»	 diýdiler.	 (Kuran	 okalyp)	
gutaransoň,	 olar	 öz	 kowumlaryna	
duýdurmak	(habar	bermek)	üçin	yzlaryna	
öwrülip	gitdiler.	

30.	 Olar	 (jynlar):	 «Eý,	 kowumymyz!	
Biz	 Musadan	 soň	 inderilen,	 özünden	
öňküleri	tassyklaýan,	hak	(we	hakykata)	
hem-de	dogry	ýola	gönükdirýän	bir	kitap	
diňledik.	

31.	 Eý,	 kowumymyz!	 Allanyň	
ýoluna	 (çagyrýan)	 bu	 çakylykçynyň	
(çakylygyna)	 jogap	 berip	 (kabul	 ediň)	
we	 oňa	 iman	 getiriň!	 (Şeýtseňiz),	 Alla	
(hem)	siziň	günäleriňizi	bagyşlar	we	sizi	
jebir-jepaly	azapdan	halas	eder»	diýdiler.	

Düşündiriş:	Bu	aýatdan	jynlaryň	Musa	pygambere	
we	 beýleki	 pygamberlere	 inen	 kitaplara	 hem	
ynanandyklary	 belli	 bolýar.	 Bu	 hadysadan	 soň	
jynlar	topar-topar	bolup	pygamberimiziň	ýanyna	
gelip,	musulman	bolýarlar.	

32.	 Kim	 Allanyň	 (ýoluna)	 çagyrýanyň	
(çakylygyna)	 jogap	 bermän	 (kabul	
etmese),	 ol	 hiç	 haçan	 ýerde	 (Allany)	
ejizledip,	(Onuň	jezasyndan	gaçyp	sypyp)	
bilmez.	Oňa	Ondan	(Alladan)	başga	hiç	
bir	dost-ýarlar	(hossar)	hem	ýokdur.	Olar	
äşgär	azaşmaklygyň	içindedir.	

33.	 Olaryň	 (kapyrlaryň)	 asmanlary	 we	
ýeri	ýaradan,	ýaratmak	bilen	hem	hiç	hili	
ýadamaýan	 Allanyň	 ölüleri	 direltmäge	
güýjüniň	 ýetýändigine	 (heniz	 hem)	
akyllary	 çatmadymy?	 Hawa,	 elbetde,	
Onuň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

34.	 Ol	 gün	 kapyrlara	 (dowzah)	 ody	

görkezilip:	 «(Ine),	 bu	 (dowzah	 ody)	
hakykat	 dälmi?»	 (diýlip	 soralanda),	
olar:	 «Hawa,	 Perwerdigärimiz!	 Kasam	
bolsun!	 Hak	 (ekeni)»	 diýerler.	 (Alla)	
olara:	 «Inkär	 edendigiňiz	 üçin	 (hany),	
azaby	dadyň!»	diýer.	

35.	 (Şonuň	 üçin,	 eý,	 Muhammet!)	 Sen	
hem	(Nuh,	Ybraýym,	Musa	we	Isa	ýaly)	
örän	 tutanýerli	 pygamberleriň	 sabyr	
edişleri	 kimin,	 sabyr	 et!	 Olara	 (azabyň	
gelmegi)	üçin	howlukma!	Olar	özlerine	
wada	 edilen	 (azaby)	 gören	 günleri,	
(dünýäde)	 gündiziň	 diňe	 bir	 sagady	
(salymy)	galan	ýaly	bolarlar.	 (Bu	olara)	
bir	duýduryşdyr!	Heý-de,	(ýoldan	çykan)	
pasyklar	 kowumyndan	 başgasy	 heläk	
edilermi!	
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47-nji	süre:	Muhammet

«Muhammet»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 38	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süre	 adyny	
pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalamyň	
adyndan	 alandyr.	 Bu	 sürede	 Allanyň	 ýolunda	
gazawat	 etmek,	 oljalar,	 ýesirler	 we	 mynapyklar	
barada	 gürrüň	 gozgalýar.	 Allanyň	 mömin	
bendelerine	 berýän	 kömegi	 üçin	 gerekli	 şertleri	
beýan	edýän	bu	 süre,	 öten	milletleriň	ýok	bolup	
gitmekleri	 bilen	 baglanyşykly	 jebir-sütemler,	
mynapyklaryň	ýüzüniň	perdeleriniň	syryljakdygy,	
dünýäniň	 pany,	 ahyretiň	 bolsa	 ebedidigi	 barada	
habar	berilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ol	(Alla)	 inkär	edenleriň	(kapyrlaryň)	
we	 (ynsanlary)	 Allanyň	 ýolundan	
sowýanlaryň	amallaryny	puja	çykardy.	
Düşündiriş:	 Mekgeli	 sada	 adamlar	 yslama	

girmekden	 çekinýärdiler.	 Sebäbi	 kapyrlar	 olara	
böwet	 bolýardylar,	 ezýet	 berýärdiler	 we	 yslamy	
kabul	 edenleri	 hem	 döndermek	 üçin,	 tagalla	
edýärdiler.	
2.	Iman	getirip,	ýagşy	işleri	edýänleriň	we	
özleriniň	Perwerdigäri	tarapyndan	(gelen)	
hak	 (wahyý)	 bolan	 we	 Muhammede	
inderilen	 (Kurana)	 ynananlaryň	
bolsa	 erbetliklerini	 örtüp	 (bagyşlap),	
ýagdaýlaryny	(işlerini)	oň	etdi.	
3.	Munuň	sebäbi,	kapyrlaryň	batyla	tabyn	
bolup,	 iman	 getirenleriň	 bolsa	 özleriniň	
Perwerdigäri	 tarapyndan	 (gelen)	 haka	
(Kurana)	 tabyn	 bolmaklarydyr.	 Ine,	Alla	
ynsanlara	 olaryň	 mysallaryny	 şeýdip	
getirýär.	
4.	 Siz	 (söweşde)	 inkär	 edenler	 bilen	
ýüzbe-ýüz	bolanyňyzda,	(dessine	olaryň)	
boýunlaryny	 uruň	 (goparyň)!	 Olary	
mazaly	 ýeňlişe	 sezewar	 edeniňizden	
(soň),	 olary	 (ýesir	 alyp),	mäkäm	 daňyň!	
(Söweşden)	 soň	 olary,	 isle,	 rehim	 edip	
(goýberiň),	 isle-de,	 fidýe	 (töleg	 hakyny)	
alyp	 (goýberiň).	 Söweş,	 tä	 ýüklerini	
(kynçylyklaryny)	 goýýança	 (söweş	
gutarýança),	 şeýle	 (ediň).	 Eger	 Alla	
islesedi,	 (siz	üçin)	olardan	ar	alyp	(olara	
jeza)	 beredi.	 Emma	 Ol	 sizi	 biri-biriňiz	
bilen	 synamak	 üçin,	 (söweşmegi	 emir	
edýär).	 Allanyň	 ýolunda	 öldürilenleriň	
eden	 işlerini	 (Alla)	 hiç	 haçan	 puja	
çykarmaz.	
5.	(Alla)	olary	dogry	ýola	gönükdirer	we	
olaryň	ýagdaýlaryny	oň	eder.	
6.	Olary	Özüniň	olara	taryp	eden	jennetine	
salar.	
7.	Eý,	 iman	getirenler!	Eger	 siz	Allanyň	
(dinine)	 kömek	 berseňiz,	 Ol	 hem	
size	 kömek	 berer,	 (hak	 ýolda)	 siziň	
aýaklaryňyzy	(taýdyrman)	mäkäm	saklar.	
8.	 Inkär	 edýänlere	 heläkçilik	 bolsun!	
(Alla)	olaryň	eden	işilerini	puja	çykarar.	
9.	 Munuň	 sebäbi	 olar	 Allanyň	 inderen	
(emirlerini)	 halamadylar.	 (Alla	 hem)	
olaryň	(ähli)	işlerini	puja	çykardy.	
10.	Olar	ýer	ýüzüne	aýlanyp,	özlerinden	
öň	 ýaşap	 geçenleriň	 (ahyrky)	 netijeleri	
nähili	 boldy	 görmeýärlermikä?	 Alla	
olaryň	köklerini	gyrandyr.	Kapyrlar	üçin	
hem	munuň	kimin	(azaplar)	bardyr.	
11.	Bu,	 takyk,	Allanyň	 iman	getirenleriň	
goragçysydygy	 sebäplidir.	 Kapyrlaryň	
bolsa	goragçysy	ýokdur.	
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12.	Takyk,	Alla	iman	getirip,	ýagşy	işleri	
edýänleri	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	
jennetlere	 ýerleşdirer.	 Kapyrlar	 bolsa,	
lezzetlerini	(bu	dünýäde)	alarlar	we	olar	
haýwanlaryň	 iýişleri	 ýaly	 iýip	 (gezip	
ýörerler).	Olaryň	mesgeni	(dowzah)	ody	
bolar.	

13.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Halky	 seni	
(kowup)	 çykaran	 (Mekge)	 şäheriniň	
halkyndan	hem	has	güýçli	 (we)	gujurly	
bolan	niçeme	şäherleriň	(halklary)	bardy.	
Biz	olary	heläk	etdik	we	olara	kömekçi	
hem	ýokdur.	

14.	Bes,	öz	Perwerdigärinden	äşgär	delili	
bolan	 kişi,	 (heý-de),	 eden	 erbetl	 işleri	
özüne	bezemen	(görkezilen)	we	özleriniň	
haý-höweslerine	tabyn	bolan	kişiler	ýaly	
bolarmy?

15.	 (Alladan	 gorkan)	 takwalara	 wada	
berlen	 jennetiň	 mysaly	 (şeýledir):	 Ol	
ýerde	durky	üýtgemeýän	suwly	derýalar,	
tagamy	 üýtgemeýän	 süýtli	 derýalar,	
içýänlere	 lezzet	 berýän	 meý-şerbetli	
derýalar	 we	 süzülen	 arassa	 (we	 datly)	
baldan	 derýalar	 bardyr.	 Olara	 ol	 ýerde	
dürli	 görnüş	 miweler	 bilen	 özleriniň	
Perwerdigärinden	(gelen)	ýalkaw	bardyr.	
(Heý-de),	 bu	 (nygmata	gowşanlar)	 otda	
ebedilik	 galyp,	 bagyrlaryny	 para-para	
etjek	gaýnag	suwdan	içirilen	kişiler	ýaly	
bolarmy?

16.	 Olardan	 seni	 diňlemäge	 (gelenleri)	
hem	bardyr.	Emma	olar	seniň	ýanyňdan	
çykanlarynda	 (ýaňsylamak	 üçin)	
ylymdan	 (paý)	 berlenlere	 (we	 seni	
diňlänlere):	«Ol	ýaňy	(size)	näme	diýdi?»	
diýerler.	 Ine,	 olar	 Allanyň	 kalplaryny	
möhürlän	we	 öz	 haý-höweslerine	 tabyn	
bolan	kişilerdir.	

17.	 Dogry	 ýoly	 girenleriň	 bolsa	 (Alla)	
dogry	 ýoldaky	 (tutanýerliligini	 has-
da)	 artdyrar	 we	 olara	 takwalyklarynyň	

(sylagyny)	berer.	

18.	Bes,	olar	meger	kyýamatyň	özlerine	
duýdansyz	 gelmegine	 garaşýarlarmy?	
Eýýäm	onuň	alamatlary	geldi,	(olar	heniz	
hem	ybrat	almaýarlar).	Emma	(kyýamat)	
gelip	 ýetensoň,	 olaryň	 ýatlamaklary	
(ybrat	almaklary)	nämä	ýarar?

19.	 Bes,	 sen,	 Alladan	 başga	 (ybadata	
laýyk)	 hudaý	 ýokdugyny,	 takyk,	 bilip	
goý!	 Sen	 öz	 günäň	 hem-de	 mömin	
erkekleriň	we	mömin	aýallaryň	(günäleri)	
üçin	Alladan	ýalkaw	dile!	Alla	siziň	(bu	
dünýäde)	 gezip	 aýlanýan	 ýeriňizi-de,	
(ahyretde	hem)	baryp	durjak	ýeriňizi-de,	
(gowy)	bilýändir.	
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20.	 Iman	 getirenler:	 «Käşgä	 (söweş	
barada)	 bir	 süre	 inderilsedi»	 diýýärler.	
Emma	 hökümi	 açyk	 bir	 süre	 inderilip,	
onuň	 içinde	 hem	 söweş	 (emri)	 agzalsa,	
ýüreklerinde	 hassalyk	 bolanlaryň,	
saňa,	ölümden	ýaňa	bihuş	bolan	kişiniň	
seredişi	ýaly,	 (aňalyp)	seredýändiklerini	
görersiň.	Olaryň	(başyna)	has	hem	beteri	
(ölüm)	bolsun!

21.	(Olaryň	etmeli	işi)	tabyn	bolmak	we	
ýagşy	söz	sözlemekdir.	Iş	çynlakaýlaşan	
mahaly	 olar	 Alla	 (beren	 sözlerinde)	
dursalardy,	 elbetde,	 özleri	 üçin	 has	
haýyrly	bolardy.	

22.	 (Eý,	 mynapyklar!)	 Eger	 işler	
siziň	 (ygtyýaryňyz)	 berilse,	 (onda)	
siz	 ýer	 ýüzünde	 pisat	 (bulagaýlyk)	
çykaryp,	 garyndaşlyk	 gatnyşyklaryňyzy	

kesjekdiňiz,	şeýlemi?!

23.	 (Ine),	 bular	 Allanyň	 näletläp,	
gulaklaryny	 ker,	 gözlerini	 kör	 eden	
kişileridir.	

24.	Olar	Kuran	hakda	pikir	etmeýärlermi?	
Ýa-da	 olaryň	 kalplarynyň	 üstünde	
(gulplanan)	gulplary	barmy?

25.	 Takyk,	 özlerine	 dogry	 ýol	 belli	
bolandan	 soň,	 (ýene-de)	 yzlaryna	
öwrülip	 (dinden	 çykanlara),	 şeýtan	 (bu	
erbet	işleri)	olara	gözel	edip	görkezdi	we	
olary	uzyn	arzuw-hyýallara	gümra	etdi.	

26.	 Sebäbi	 hem	 olar	 Allanyň	 inderen	
zadyny	halamaýanlara:	«Biz	käbir	işlerde	
size	 tabyn	 boljak»	 diýipdiler.	 (Emma)	
Alla	olaryň	syrlaryny	bilýändir.	

27.	 (Olar	 dünýäde	 käbir	 hilelerdir	
mekirlikler	edensoňlar)	perişdeler	olaryň	
ýüzlerine	we	arkalaryna	urup,	janlaryny	
alan	 wagtlary,	 bes,	 (ýagdaýlary)	 nähili	
bolar?	

28.	Sebäbi	olar	Allanyň	gazabyna	sebäp	
bolan	 zatlara	 tabyn	 boldular.	 Onuň	
razyçylygyny	 (gazanjak	 zatlary	 bolsa)	
halamadylar.	 Bes,	 (Alla)	 olaryň	 (ähli)	
işlerini	puja	çykardy.	

29.	 Ýa-da	 ýüreklerinde	 hassalyk	
(ikiýüzlülik)	 bolanlar,	 Alla	 özleriniň	
(möminlere	 garşy	 beslän)	 kinelerini	
(duşmançylyklaryny)	 ýüze	 çykarmaz	
öýtdülermi?
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30.	Biz	eger	islesedik,	olary	(ikiýüzlüleri)	
saňa	 (ýekän-ýekän)	 görkezerdik.	 Sen	
hem	olary	ýüzlerinden	tanardyň.	(Hatda)	
sen	 olary	 söz	 äheňlerinden	 hökman	
tanardyň.	 Alla	 siziň	 (ähli)	 işleriňizi	
bilýändir!	

31.	 Kasam	 bolsun!	 Biz,	 tä	 siziň	
içiňizden	(Allanyň	ýolunda)	söweşenleri	
we	 (kynçylyklara)	 sabyr	 edenleri	
tanap,	 (ýüze	 çykarýançak)	 hem-de	
siziň	 habarlaryňyzyň	 (ýagdaýyny)	
anyklaýançak,	sizi	synag	ederis.	

32.	Takyk,	(haky)	inkär	edip,	(ynsanlary)	
Allanyň	ýolundan	sowýanlar	we	özlerine	
dogry	ýol	doly	belli	bolansoň,	pygambere	
garşy	 çykanlar,	Alla	 hiç	 haçan	 hiç	 hili	
zyýan	 ýetirip	 bilmezler.	 (Alla)	 olaryň	
işlerini	puja	çykarar.	

33.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Alla	 we	
pygambere	 tabyn	 boluň!	 Eden	
amallaryňyzy	puja	çykarmaň!	

34.	Takyk,	(haky)	inkär	edip,	(ynsanlary	
hem)	Allanyň	ýolundan	sowýanlary,	soň	
(hem)	 kapyr	 bolup	 ölenleri,	 Alla	 olary	
hiç	haçan	bagyşlamaz.	

35.	(Şonuň	üçin	hem)	siz	rüstem	(güýçli)	
wagtyňyz	 gowşamaň	 we	 (kapyrlary)	
ýaraşyga	 çagyrmaň!	 Alla	 siziň	
ýanyňyzdadyr	 we	 Ol	 hiç	 haçan	 siziň	
amallaryňyzy	kemeltmez.	

36.	Takyk,	dünýä	ýaşaýşy	diňe	oýundan	
we	 (biderek)	 güýmenjeden	 (ybaratdyr).	
Eger	 siz	 iman	 getirip,	 (haram	 işlerden	
daş	 durup)	 takwa	 bolsaňyz,	 (Alla)	

size	 sylaglaryňyzy	 berer	 hem-de	 siziň	
(ähli)	 emläkeleriňizi	 (haýyr-sahawat	
etmegiňizi)	islemez.	

37.	 Eger	 sizden	 olaryň	 (hemmesini	
haýyr-sahawat	etmegiňizi)	isläp,	sizi	kyn	
ýagdaýa	 salsady,	 siz	 husytlyk	 ederdiňiz	
we	 (Alla)	 siziň	 (ähli)	 kineleriňizi	 ýüze	
çykarardy.	

38.	 Ine,	 siz	 Allanyň	 ýolunda	 haýyr-
sahawat	 etmäge	 çagyrylýarsyňyz.	 Siziň	
içiňizden	 (käbir)	 gyçgançlyk	 edýänler	
(bar).	 Kim	 gysganç	 bolsa,	 ol	 diňe	 öz	
zyýanyna	gysgançdyr.	Alla	Baýdyr	 (hiç	
zada	mätäç	däldir),	siz	bolsa	garypsyňyz!	
Eger	siz	(Onuň	ýolundan)	ýüz	öwürseňiz,	
Ol	 siziň	 ýeriňize	 başga	 bir	 kowum	
(millet)	 getirer,	 olar	 bolsa	 siziň	 ýaly	
bolmazlar.	
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48-nji	süre:	«Feth»	(«Ýeňiş»)

«Feth»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 29	 aýatdan	 ybaratdyr.	 «Feth»	 sözi	 «Ýeňiş»	
manysyny	aňladýar.	Bu	sürede	ýeňiş	we	üstünlik	
barada	gürrüň	gozgalýandygy	üçin,	ol	bu	at	bilen	
atlandyrylypdyr.	 Sürede	 mynapyklaryň	 hal-
hereketleri,	musulmanlara	wada	 berlen	 ýeňişler	
we	olaryň	häsiýetleri	barada	gürrüň	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Takyk,	 Biz	 saňa	
äşgär	(uly)	ýeňşiň	(ýoluny)	açdyk.	
Düşündiriş:	 Bu	 ýeňiş	 Hudeýbiýe	 ylalaşygydyr.	
Yslam	 taryhynda	 bu	 ylalaşyk,	 Mekgäniň	
eýelenmegine	 we	 musulmanlaryň	 ondan	 soňky	

ýeten	 üstünliklerine	 alyp	 baran	 iň	 uly	 ýeňiş	
hökmünde	häsiýetlendirilýär.	

2.	Alla	(bu	ýeňşi)	seniň	öten	we	geljekki	
ähli	 günäleriňi	 bagyşlamak,	 saňa	 Öz	
nygmatyny	 (doly)	 nesip	 etmek	 hem-
de	 seni	 dogry	 ýola	 gönükdirmek	 üçin	
(miýesser	eder).	

3.	(Şeýle-de)	Alla	saňa	uly	bir	ýeňiş	bilen	
goldaw	bermek	(isledi).	

4.	 Imanlarynyň	 has-da	 artmagy	 üçin	
möminleriň	 kalplaryna	 imanlary	 bilen	
aramlyk	 inderen	Oldur.	Asmanlaryň	we	
ýeriň	goşunlary	Allanyňkydyr.	Alla	(ähli	
zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

5.	 (Bularyň	 hemmesi)	 mömin	 erkekleri	
we	mömin	 aýallary	 aşagyndan	 derýalar	
akýan	jennetlere,	ol	ýerde	ebedi	galmak	
hem-de	 olaryň	 erbetliklerini	 örtmek	
üçindir.	 Bu	 Allanyň	 ýanynda	 uly	 bir	
üstünlikdir.	

6.	(Şeýle-de	bular)	Alla	hakdaky	pikirleri	
erbet	pikir	bolan	mynapyk	erkeklere	we	
mynapyk	 aýallara,	 (Alla)	 şärik	 goşan	
erkeklere	we	(Alla)	şärik	goşan	aýallara	
azap	bermek	üçindir.	(Musulmanlar	üçin	
arzuw	 eden)	 erbetlik	 girdaby	 olaryň	
(başyna)	 bolsun!	Alla	 olara	 gazap	 edip,	
olary	näletländir	hem-de	olara	dowzahy	
taýýarlandyr.	 Ol	 baryljak	 nähili	 erbet	
ýerdir!

7.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 goşunlary	
Allanyňkydyr.	 Alla	 Gudraty	 güýçlüdir,	
hikmet	eýesidir.	

8.	 Takyk,	 Biz	 seni	 şaýat,	 buşlaýjy	 we	
duýduryjy	edip	iberdik.	

9.	(Eý,	möminler!)	Biz	(pygamberi)	siziň	
Alla	we	Onuň	ilçisine	iman	getirmegiňiz,	
oňa	 goldaw	 bermegiňiz,	 oňa	 sylag-
hormat	 goýmagyňyz	 we	 ertir-agşam	
Allany	tesbih	etmegiňiz	üçin	(pygamber	
iberdik).
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10.	Takyk,	saňa	söz	(äht)	berenler,	aslynda,	
Alla	söz	(ykrar)	berendirler.	Allanyň	eli	
(gudraty)	olaryň	(äht	edenleriň)	elleriniň	
(güýçleriniň)	 ýokarsyndadyr.	 Kim	 (öz)	
beren	 sözünden	 dänse,	 takyk,	 ol	 öz	
garşysyna	däner.	Emma	kim	Alla	beren	
sözüne	wepaly	bolsa,	Alla	oňa	uly	sylag	
berer.	
Düşündiriş:	 Hijri	 senesiniň	 6-njy	 (milady	 627-
nji)	 ýylynda	 pygamberimiz	 «Umra»	 hajyny	
berjaý	 etmek	 üçin	 ýanyna	 1400	 sahabany	 alyp,	
Medineden	 Mekgä	 tarap	 ýola	 düşýär.	 Şonda	
Mekgeli	 kapyrlar	 musulmanlaryň	 Mekgä	
girmegine	 garşy	 çykýarlar.	 Pygamberimiz	
Hudeýbiýe	diýilýän	ýere	gelip,	Hezreti	Osmany	
özleriniň	söweşmäge	gelmändiklerini	bildirmegi	
üçin	 Mekgä	 ilçi	 edip	 iberýär.	 Mekgeliler	
hezreti	 Osmany	 goýbermän	 saklanlarynda	
pygamberimiz	bir	agajyň	aşagynda	sahabalardan	
«Eger	Osman	öldürilern	bolsa,	özleriniň	hem	bu	
ugurda	 öldürilseler-de	 söweşjekdikleri	 barada	
söz	 bermekliklerini	 isläp,	 olardan	 ähti-peýman	
alýar.
11.	 Bedewilerden	 (çarwa	 araplaryň	
söweşe	 gitmän)	 yzda	 galanlary	 saňa:	
«Bize	 mal-mülkümiz	 we	 maşgalamyz	
gaýgy-alada	 boldy.	 Bes,	 sen	 biziň	
üçin	 (Alladan)	 ýalkaw	 dile»	 diýerler.	
Aslynda,	 olar	 dilleri	 bilen	 ýüreklerinde	
bolmadyk	 zady	 aýdarlar.	 (Sen	 olara):	
«Eger	Elbetde,	Alla	size	zeper	ýetirmek	
islese,	 ýa-da	 size	 bir	 peýda	 (bermek)	
islese,	 sizi	 (Ondan	 goramaga)	 kimiň	
güýji	ýeter?»	diýip	aýt.	Alla	siziň	edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

12.	 (Eý,	 mynapyklar!)	 Aslynda,	 siz	
pygamber	 we	 möminler	 hiç	 haçan	
(yzyna),	 maşgalalaryna	 gaýdyp	 gelmez	
diýip	 pikir	 etdiňiz.	 Bu	 (ýagdaý	we	 boş	
arzuw)	siziň	ýürekleriňizde	bezeldi	(hoş	
göründi).	 Siz	 erbet	 güman	 etdiňiz	 we	
heläkçilige	uçran	kowum	bolduňyz.	

13.	 Kim	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 iman	
getirmese,	 (bilip	 goýsun)!	 Takyk,	 Biz	
kapyrlar	üçin	alawly	ot	taýýarladyk.	

14.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 Allanyňkydyr.	

Ol	 isläniniň	 günäsini	 geçer,	 islänine	
hem	 azap	 (jeza)	 berer.	 Elbetde,	 Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

15.	 Siz	 oljalary	 almaga	 gideniňizde,	
(söweşe	 gatnaşman)	 yzda	 galanlar:	
«Rugsat	 bolsa	 biz	 hem	 siziň	 yzyňyza	
düşsek»	diýdiler.	(Şeýdip),	olar	Allanyň	
sözüni	 (hökümini)	üýtgetmek	 isleýärler.	
(Sen	 olara):	 «Siz	 hiç	 haçan	 biziň	
yzymyza	düşüp	bilmersiňiz.	(Sebäbi)	siz	
hakda	 Alla	 muny	 öň	 aýdyp	 goýupdy»	
diýip	aýt!	(Sen	beýle	diýseň	olar):	«Ýok,	
siz	 bize	 göripçilik	 edýärsiňiz»	 diýerler.	
Ýok,	 olaryň	 (içinde)	muňa	 düşünýänler	
(örän)	azdyr,	(köpüsi	düşünmezler).	
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16.	 Sen	 ol	 (söweşe	 gatnaşman	 yzda	
galan)	 çarwalara:	 «Siz	 tiz	 wagtda	 örän	
güýçli	we	ýowuz	(söweşjeň)	bir	kowuma	
garşy	(söweşe)	çagyrylarsyňyz.	(Ýa)	siz	
olara	garşy	(soňuna	çenli)	söweşersiňiz,	
ýa-da	olar	(uruşsyz)	musulman	bolarlar.	
Eger	siz	(bu	gezek	emre)	tabyn	bolsaňyz,	
Alla	 size	 ajaýyp	 sylag	 berer.	 Emma	
siz,	 mundan	 öň	 hem	 ýüz	 öwrüşiňiz	
ýaly,	 (ýene-de)	 ýüz	 öwrüp	 (söweşden	
gaçsaňyz),	 size	 jebir-jepaly	 azap	 bilen	
jeza	bereris»	diýip	aýt.	

17.	 (Söweşden	 galmakda)	 köre	 günä	
ýokdur,	 agsaga	 günä	 ýokdur,	 hassa	
(ýatana)	hem	günä	ýokdur.	Kim	Alla	we	
Onuň	 ilçisine	 tabyn	 bolsa,	 (Alla)	 ony	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetlere	

salar.	 Kim	 (tabynlykdan)	 ýüz	 öwürse,	
oňa	hem	jebir-jepaly	azap	berer.	

18,	 19.	 Elbetde,	 Alla	 (Hudeýbiýede)	
agajyň	aşagynda	saňa	ykrar	(ähti-peýman)	
beren	 möminlerden	 razy	 bolandyr.	
Bes,	Alla	 (olaryň	 kalplaryndaky	 yhlasy	
bilýändigi	 üçin),	 olara	 aramlyk	 inderdi.	
Olary	tiz	wagtda	(amala	aşjak)	ýeňiş	we	
gazanjak	köp	oljalary	bilen	 (sylaglady).	
Elbetde,	Alla	Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	
eýesidir.	

Düşündiriş:	 Bu	 ähti-peýman	 Hudeýbiýede	
«Semre»	 diýen	 agajyň	 aşagynda	 bolup	 geçýär.	
Muňa	 «Ryzwan	 biaty»	 («Razyçylyk	 ykrary,	
ähti»)	diýlen	at	galýar.	Bu	ýerde	1400	sany	sahaba	
kuraýşlylar	 bilen	 soňuna	 çenli	 söweşjekdikleri	
barada	 karara	 gelýärler	 we	 pygambere	 kömek	
etjekdikleri	barada	söz	berýärler.	

20.	 Alla	 size	 (ýene-de)	 köp	 mukdarda	
olja	 aljagyňyzy	 wada	 berdi.	 (Bulardan)	
häzir	size	şulary	berdi	we	möminlere	bir	
alamat	bolmagy	hem-de	sizi	dogry	ýola	
gönükdirmegi	üçin,	ynsanlaryň	elleriniň	
(yza-ezýetlerini)	sizden	aýyrdy.	

21.	 Size	 heniz	 takdyr	 edilmedik	
(berilmedik)	başga	(oljalar)	hem	bardyr.	
Alla	 olary	 gurşap	 alandyr	 (bilýändir).	
Takyk,	Allanyň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

22.	 Eger	 (mekgeli)	 kapyrlar	 siziň	 bilen	
söweşselerdi,	 (eibetde	 olar)	 yzlaryna	
öwrülip	 gaçardylar.	 Soň	 hem	 (özlerine)	
dost	we	kömekçi	tapyp	bilmezdiler.	

23.	 (Bu)	 Allanyň	 öňden	 bäri	 (dowam	
edip)	 gelýän	 kanunydyr.	 Allanyň	
kanunynda,	 hiç	 hili	 üýtgeşiklik	 tapyp	
bilmersiň.	
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24.	Ol	(Alla)	size	Mekgäniň	içinde	olara	
(kapyrlara)	 garşy	ýeňiş	 bereninden	 soň,	
olaryň	 ellerini	 sizden,	 siziň	 elleriňizi	
hem	 olardan	 çekdi.	 Alla	 siziň	 edýän	
(ähli)	işleriňizi	görýändir.	

25.	 Olar	 inkär	 eden	 we	 siziň	 Mesjidi-
Harama	(Käbä)	zyýarat	etmegiňize	hem-
de	 gurbanlyklaryň	 barmaly	 ýerlerine	
ýetmegine	 päsgel	 bolup,	 saklanlardyr.	
Eger	siz	ol	ýerde	(Mekgede)	tanamaýan	
(käbir)	 erkek	 we	 aýal	 möminleriňizi	
bilmezden	 depelesediňz	 (günä	
gazanardyňyz).	 Bu	 (sebäpli	 hem)	 siz	
(uly)	 gynanja	 (ökünje)	 galardyňyz.	
(Alla	muny	bilýändigi	üçin	siziň	Mekgä	
girmegiňize	rugsat	bermedi).	Bu	Allanyň	
islänini	 rahmetine	 salmagy	 üçindir.	
Eger	 olar	 (Mekgedäki	 musulmanlar	
we	 kapyrlar)	 biri-birlerinden	 aýry-aýry	
(ýaşaýan)	 bolsalardy,	 elbetde,	 olardan	
inkär	 edenlere	 ýowuz	 azap	 bilen	 azap	
bererdik.	

26.	 Kapyrlar	 öz	 kalplarynda	 gahar-
gazaply	 öýke-kinäni	 (yslamdan	 öňki)	
nadanlyk	 öýke-kinäni	 ornaşdyrdylar.	
Alla	 hem	 Öz	 ilçisiniň	 we	 möminleriň	
kalplaryna	 Özüniň	 aramlygyny	 inderdi	
(ornaşdyrdy).	 Olaryň	 (ýüreklerinde)	
takwalyk	 sözüniň	 (manysynyň)	
ornaşmagyna	 hemaýat	 etdi.	 Olar	

(bu	 söze)	 iň	 hakly	 hem-de	 mynasyp	
(kişilerdi).	Alla	ähli	zady	bilýändir.	

27.	 Elbetde,	 Alla	 Öz	 ilçisiniň	 düýşüni	
dogry	çykardy.	Alla	halasa,	 siz	hökman	
amanlyk	 içinde	 (haj	 ybadaty	 üçin)	
saçlaryňyzy	 syrdyryp	 we	 gysgaldyp,	
gorkusyz	 (salamatlyk	 bilen)	 Mesjidi-
Harama	(Käbä)	hökman	girersiňiz.	(Alla)	
siziň	bilmeýän	zadyňyzy	bilýändir.	Bes,	
Ol	size	(bu	ýeňişden	öň)	ýakyn	bir	ýeňiş	
berdi.	

28.	Öz	ilçisini	ähli	dinlerden	üstün	etmek	
üçin	dogry	ýol	we	hak	din	bilen	 iberen	
Oldur.	Şaýat	hökmünde	Alla	ýeterlikdir.	
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29.	 Muhammet	Allanyň	 ilçisidir.	 Onuň	
ýanyndaky	 (möminler)	 bolsa	 kapyrlara	
ýowuz,	öz	aralarynda	bolsa	(biri-birlerine)	
rehimlidirler.	Sen	olaryň,	Allanyň	pazly-
keremini	 we	 razylygyny	 isläp,	 rukug	
we	 sežde	 edýändiklerini	 görersiň.	
Olaryň	 ýüzlerinde	 (maňlaýlarynda)	
sežde	 yzyndan	 (galan)	 alamat-nyşan	
bardyr.	 Bu	 olaryň	 Töwratdaky	 (beýan	
edilen)	 aýratynlyklarydyr.	 Olaryň	
Injildäki	 (beýan	 edilen)	 aýratynlyklary	
bolsa	 gögerip,	 gitdigiçe	 güýçlenip	
ýognaýan	 we	 öz	 göwresine	 daýanýan	
bir	 ekin	 (ösümlik)	 mysalydyr.	 (Bu	
ekin)	 daýhanlaryň	 göwnüne	 ýarandyr.	
Bu	 (Allanyň	 şeýdip,	 şu	 ekin	 ýaly	
musulmanlary	 köpeldip,	 güýçlendirmek	
bilen)	 kapyrlaryň	 (has	 hem)	 gaharyny	
getirmek	 üçindir.	 Alla	 iman	 getirip,	
ýagşy	 işleri	 edýänlere	 ýalkaw	 hem-de	
uly	sylag	wada	berýär.	

49-njy	süre:	«Hujurat»	(«Otaglar»)

«Hujurat»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	18	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	bolan	
«Otaglar»	diýen	manyny	aňladýan	«Hujurat»	sözi	
4-nji	aýatda	agzalýar.	Bu	sürede	musulmanlaryň	
pygambere	 we	 biri-birlerine	 nähili	 gatnaşykda	
bolmalydyklary	 baradaky	 edep-ahlak	 kadalary	
hakda	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Allanyň	 we	
Onuň	 ilçisiniň	 öňüne	 geçmäň	 (Allanyň	
we	 pygamberiň	 hökümleriniň	 daşyndan	
höküm	 çykarmaň)!	 Alladan	 gorkuň!	
Takyk,	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
bilýändir.	

2.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Sesleriňizi	
pygamberiň	sesinden	ýokary	gataltmaň!	
(Öz	araňyzda)	biri-biriňiz	bilen	gygyryp	
gürleşýän	ýaly,	oňa	(pygambere)	gygyryp	
gürlemäň!	 (Eger	 gygyryp	 ýüzlenseňiz),	
eden	 amallaryňyz	 puja	 çykar,	 siz	 hem	
(ony)	duýman	galarsyňyz.	

3.	 Allanyň	 ilçisiniň	 ýanynda	 seslerini	
ýuwaşadanlar,	 (ine)	 olar	 Allanyň	
ýüreklerini	 takwalyk	 üçin	 synag	 eden	
kişileridir.	 Olara	 ýalkaw	 we	 uly	 sylag	
bardyr.	

4.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Takyk,	 (seniň)	
otaglaryň	 (öýüň)	 arkasyndan	 saňa	
seslenenleriň	 köpüsi	 (edýän	 işlerine)	
akyl	ýetirmeýän	kişilerdir.	
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5.	 Eger	 olar,	 sen	 ýanlaryna	 çykýançaň,	
sabyr	 etselerdi,	 elbetde,	 özleri	 üçin	
haýyrly	 bolardy.	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

6.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Eger	 size	 bir	
bozgak	 (pasyk)	 adam	 bir	 habar	 getirse,	
(birdenkä)	 käbirine	 zyýan	 ýetirip,	 soň	
bu	etmişiňize	ökünmez	ýaly,	ol	(habaryň	
aňyrsyny)	soraşdyryp	görüň!

7.	 (Eý,	möminler!)	Bilip	goýuň!	Takyk,	
siziň	araňyzda	Allanyň	ilçisi	bar.	Eger	ol	
köp	işde	(meselede)	size	 tabyn	bolsady,	
siz	 kynçylyga	 sezewar	 bolardyňyz.	
Emma,	Alla	size	imany	söýdürdi	hem-de	
ony	ýürekleriňizde	(has-da)	gözelleşdirdi.	
Size	küpüri,	pasyklygy	we	asylygy	(Haka	
tabynsyzlygy)	 ýigrendirdi.	 Ine,	 (bu	 hili	
häsiýetdäkiler),	olar	dogry	ýoldakylaryň	
hut	özleridir.	

8.	(Bu)	Alla	tarapyndan	bir	pazly-kerem	
we	nygmatdyr.	Alla	(ähli	zady)	bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

9.	Eger	möminlerden	iki	topar	biri-birleri	
bilen	 söweşse,	 bes,	 siz	 olaryň	 arasyny	
düzediň!	 Eger	 olaryň	 biri	 beýlekisine	
hüjüm	 etse,	 ol	 hüjüm	 edenler	 bilen,	
tä	 Allanyň	 emrine	 dönýänçäler,	 siz	
hem	 söweşiň!	 Eger	 (Allanyň	 emrine)	
dönseler,	 olaryň	 arasyny	 adalat	 bilen	
düzediň!	 Adalatly	 boluň!	 Takyk,	 Alla	
adalatly	bolanlary	söýýändir.	

10.	Takyk,	möminler	 (biri-birleri	 bilen)	
dogandyrlar.	Bes,	siz	öz	doganlaryňyzyň	
arasyny	düzediň!	Merhemet	edilmegiňiz	
üçin	Alladan	gorkuň!	

11.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 (Sizden)	
hiç	 bir	 topar	 beýleki	 bir	 topary	
ýaňsylamasyn!	 Belki,	 ýaňsylanýan	
topar	 ýaňsylaýanlardan	 has	 haýyrlydyr.	
Aýallar	 hem	 başga	 aýallary	
(ýaňsylamasynlar)!	 Belki,	 ýaňsylanýan	
aýallar	ýaňsylaýanlardan	has	haýyrlydyr.	
Özleriňizi	 (biri-birleriňizi)	 ýazgarmaň!	
Biri-birleriňize	(erbet)	lakamlar	dakmaň!	
Iman	getireniňden	soň,	erbet	at	(dakmak)	
nähili	 erbetdir.	 Kim	 toba	 etmese,	 olar	
zalymlaryň	hut	özleridir.
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12.	Eý,	iman	getirenler!	Güman	etmekden	
örän	 habardar	 boluň!	 Sebäbi	 (edilen)	
käbir	 gümanlar	 günädir.	 Biri-biriňiziň	
kemçiligini	 gözlemäň	 we	 gybatyny	
etmäň!	Siziň	biriňiz	öz	ölen	doganynyň	
etini	 iýmegi	 halarmy?	 Elbetde,	 muny	
ýigrenersiňiz.	 Alladan	 gorkuň!	 Takyk,	
Alla	 tobalary	 kabul	 edýändir,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

13.	 Eý,	 ynsanlar!	 Biz	 sizi	 bir	 erkekden	
we	bir	aýaldan	ýaratdyk.	Biri-birleriňizi	
tanamagyňyz	üçin	sizi	milletlere	we	tire-
taýpalara	böldük.	Siziň	Allanyň	ýanynda	
iň	hormatlyňyz	has	takwa	bolanyňyzdyr.	
Takyk,	Alla	 (ähli	 zady)	 bilýändir,	 (ähli	
zatdan)	habardardyr.	

14.	Çarwalar:	«Biz	iman	getirdik»	diýdiler.	
(Olara):	 «Siz	 iman	 getirmediňiz,	 siz	
«Boýun	bolduk»	diýiň»	diýip	aýt.	Heniz	
iman	 siziň	 kalplaryňyza	 ornaşmady.	
Eger	 siz	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 iman	
getirseňiz,	 (Alla)	 siziň	 amallaryňyzdan	
(sogaplaryňyzdan)	hiç	 zady	kemeltmez.	
Takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

15.	 Takyk	 (hakyky)	 möminler	 Alla	
we	 Onuň	 ilçisine	 iman	 getiren,	 soň	
(imanlarynda	 hiç	 hili)	 şek-şübhä	
düşmezden	 Allanyň	 ýolunda	 emläkleri	
we	janlary	bilen	söweşen	kişilerdir.	Olar	
dogruçyllaryň	hut	özleridir.

16.	 (Eý,	Muhammet!)	Sen	 (olara):	 «Siz	
(indi)	Alla	öz	diniňizi	öwredýärsiňizmi?»	
diýip	aýt.	Alla	asmanlardaky	we	ýerdäki	
(ähli)	 zatlary	 bilýändir.	 Alla	 ähli	 zady	
bilýändir.	

17.	 Olar	 yslamy	 (kabul	 edendikeri)	
üçin	 saňa	 minnet	 edýärler.	 (Olara):	
«Musulman	 bolandygyňyz	 üçin	 maňa	
minnet	 etmäň!	 Eger	 siz	 dogruçyl	
bolsaňyz,	 (bilip	 goýuň),	 sizi	 imana	
gönükdirendigi	 üçin	 Alla	 size	 minnet	
(merhemet)	edýär»	diýip	aýt.	

18.	 Takyk,	 Alla	 asmanlardaky	 we	
ýerdäki	 (ähli)	 gaýyp	 (gizlin)	 zatlary	
bilýändir.	Alla	siziň	edýän	(ähli)	işleriňizi	
görýändir.	
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50-nji	süre:	«Kaf»	

«Kaf»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
45	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatdaky	
elipbiý	harpy	bolan	«Kaf»	harpyndan	 alnandyr.	
Bu	 sürede	 Allatagalanyň	 güýç-gudratyny	 we	
hikmetini	 görkezýän	 älemdäki	 käbir	 zatlar	
barada	 gürrüň	 açylýar.	 Bulary	 ýaradan	Allanyň	
kyýamat-magşarda	ynsanlary	täzeden	direltmäge	
güýjüniň	 ýetjekdigi	 beýan	 edilýär.	 Dini	 inkär	
edenlere	 öňki	 käbir	 milletleriň	 başyna	 gelenler	
ýatlanylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Kaf.	Keramatly	Kurana	kasam	bolsun!
2.	 Öz	 aralaryndan	 bir	 duýduryjynyň	
özlerini	 (dogry	 ýola	 salmak)	 üçin	
gelmegine	geň	galan	kapyrlar:	«Bu	gaty	
geň	zat!	
3.	 Biz	 ölüp	 toprak	 bolanymyzdan	 soň,	
(täzeden	 direlerismi)?	 Bu	 (akyla	 gaty)	
uzak	ähtimal	(mümkin	däl)»	diýdiler.	
4.	 Biz	 topragyň	 olaryň	 bedenlerinden	
nämäni	kemeldendigini	(çüýredendigini)	
bilýäris.	 Biziň	 ýanymyzda	 (ähli	 zady)	
goraýan	kitap	bardyr.	
5.	Aslynda,	 olar	 özlerine	 hak	 (hakykat)	
gelende	 ony	 ýalan	 hasapladylar.	 Olar	
indi	bikarar	(aljyraňňy)	ýagdaýdadyrlar.	
6.	Olar	ýokarlaryndaky	asmana	seredip,	
biziň	 ony	 nädip	 gurandygymyzy,	
ony	 nädip	 bezändigimizi,	 onda	 hiç	
bir	 gädigiň	 (näsazlygyň)	 ýokdugyny	
görmeýärlermi?
7.	Biz	ýeri	(hem)	ýazyp	goýduk.	Ol	ýerde	
(deňagramlylygy	 saklamak	 üçin)	 berk	
(uly)	daglar	ýerleşdirdik.	Ol	ýerde	dürli	
görnüşdäki	ýakymly	ösümlikleri	bitirdik.	
8.	(Bulary	Alla)	ýöneljek	her	bir	bendäniň	
(köňül)	 gözüniň	 açylmagy	 we	 ybrat	
(bolmagy)	üçin	(berjaý)	etdik.	
9,	 10.	 Biz	 asmandan	 bereketli	 suw	
inderdik.	 Onuň	 bilen	 bag-bakjalary	
we	 oruljak	 ekinleri,	 (şahalary)	 biri-biri	
bilen	çyrmaşyp	giden	uzyn	boýly	hurma	
agaçlaryny	ýetişdirdik.	
11.	Bendelerimize	 rysgal	 (bermek)	üçin	

ol	(suw)	bilen	öli	ýere	(topraga)	ýaşaýyş	
berdik.	 (Mazardan)	 çykyş	 (direliş)	 hem	
şeýle	bolar.	
12,	13.	Olardan	öň	Nuhuň	kowumy,	res	
ýaranlary	 (halky),	 semud,	 ad,	 Fyrgawn	
we	Lutuň	doganlary	hem	(pygamberleri)	
ýalan	hasaplapdylar.	
14.	Eýke	ýaranlary	(halky)	bilen	tubbag	
kowumy	 hem	 (ýalan	 hasapladylar).	
Olaryň	 hemmesi	 pygamberleri	 ýalan	
hasapladylar,	 bes,	 olara	 azap	 (bermek)
hak	boldy.	
15.	 Biz	 (ölenleri	 täzeden	 direltmekde	
ejizlik	 görkezer	 ýaly)	 ilkinji	 ýaradyşda	
(ýokdan	 bar	 etmekde)	 ejizlik	
görkezdikmi?	 Ýok!	 Olar	 (şonda-da)	 bu	
(täzeden)	 ýaradylyş	 (direliş)	 babatda	
(ynanman)	şek	edýärler.	
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16.	Kasam	bolsun!	Ynsany	Biz	ýaratdyk	
we	 nebsiniň	 oňa	 näme	 waswasy	
salýandygyny	 Biz	 gowy	 bilýäris.	 Biz	
oňa	 jan	 (ýeňse)	 damaryndan	 hem	 has	
ýakyndyrys.	
17.	 (Ynsanyň)	 sagynda	 we	 çepinde	
iki	 sany	 belleýji	 (perişde)	 oturyp,	
onuň	 (edýän	 işlerini)	 belleýändirler	
(ýazýandyrlar).	
18.	 Onuň	 (ynsanyň)	 aýdýan	 (ähli)	
sözlerini	 (hökman)	 ýazýan	 (ýörite	
bellenilen)	berk	gözegçi	(perişde)	bardyr.	
19.	 Ölüm	 serhoşlygy	 hakykat	 bolup	
gelende,	(soňky	deminde)	oňa:	«Bu	seniň	
(öňden	bäri)	gaçýan	zadyň»	(diýler).	
20.	(Soň)	sura	(tüýdüge)	üflener.	Ine,	bu	
hem	wada	berlen	gündür.	

21.	Ol	gün	hem	her	kim	ýanynda	(erbetligi	
ýazan)	 bir	 sürüji,	 birem	 (gowulygy	
ýazan)	şaýat	bilen	geler.	
22.	 (Alla	 oňa):	 «Sen	 (öň)	 mundan	
gaflatdadyň.	 Bes,	 Biz	 seniň	 gözüň	
öňünden	 perdäňi	 açdyk.	 Bes,	 bu	 gün	
seniň	gözüň	ýitidir»	(diýer).	
23,	24,	25,	26.	Onuň	(ýanyndaky)	dosty:	
«Ine,	 ýanymdaky	 taýyndyr»	 diýer.	 (Iki	
perişdä	hem):	«Ähli	kejir	kapyrlary,	haýra	
böwet	 bolany,	 çäkden	 aşan	 müňküri,	
Allanyň	 ýany	 bilen	 başgany	 (hem)	
hudaý	 tutunany	 (hemmesini	 bilelikde),	
dowzaha	oklaň!»	(diýler).	
27.	 (Kapyryň)	 ýanyndaky	 ýoldaşy	
(şeýtan):	«Eý,	Perwerdigärim!	Ony	men	
azdyrmadym.	 Emma,	 ol	 (özi	 hakdan)	
daşlaşyp	azaşdy»	diýer.	
28.	(Alla):	«Meniň	ýanymda	dawalaşmaň!	
Men	size	öň	duýduryş	beripdim.	
29.	 Meniň	 ýanymda	 berlen	 söz	
üýtgedilmez.	Men	 gullaryma	 hiç	 zalym	
däldirin»	(diýer).	
30.	 Ol	 gün	 dowzaha:	 «Dolduňmy?»	
diýenimizde,	 ol:	 «(Ýok)	 ýene-de	
barmy?»	diýer.	
31.	 Jennet	 hem	 takwalara	 ýakyn	 bolar,	
daşda	bolmaz.	
32,	 33.	 (Olara):	 «Ine,	 size	wada	 berlen	
(jennet)	budur.	(Ol	jennet)	Haka	ýönelen,	
emirleri	 gorap	 saklan	 (berjaý	 eden),	
görmese	 hem	 (elmydama)	 Rahmandan	
(Alladan)	gorkan	hem-de	(Alla)	ýönelen	
bir	kalp	bilen	gelenlere	mahsusdyr».	
34.	 (Hany,	 indi)	 salamatlyk	 bilen	 oňa	
(jennete)	 giriň!	 Bu	 ebedi	 ýaşaýşyň	
(başlanýan)	günüdir»	(diýler).	
35.	Ol	 ýerde	 olara	 islän	 zatlary	 bardyr.	
Bizde	(mundan	has)	artygy	hem	bardyr.	
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36.	Biz	öň	tutmakda	bulardan	has	güýçli	
bolan,	 şäherme-şäher	 gezip,	 (gaçara)	
deşik	 gözlän,	 ençeme	 nesilleri	 heläk	
etdik.	(Mundan)	halas	boluş	barmy?	
37.	Takyk,	munda	kalby	(akly)	bolan	ýa-
da	 şaýat	bolup,	üns	bilen	diňleýän	üçin	
öwüt	bardyr.	
38.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 asmanlary,	 ýeri	
we	bu	ikisiniň	arasyndaky	(ähli)	zatlary	
alty	 günde	 ýaratdyk.	 Bize	 (hiç	 hili)	
ýadawlyk	degmedi.	
39.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	olaryň	aýdýan	
zatlaryna	 sabyr	 et!	 Günüň	 dogýan	 we	
ýaşýan	 wagtyndan	 öň	 Perwerdigäriňi	
hamdy-sena	bilen	tesbih	et!	
40.	 Gijäniň	 bir	 çagynda,	 seždeleriň	
yzyndan	Ony	(Allany)	tesbih	et!	
41.	 Çagyryjynyň	 (Ysrapylyň)	 ýakyn	
ýerden	 seslenjek	 (sura	 üflejek)	 gününe	
gulak	sal!
42.	Ol	gün	(ähli	ynsanlar)	hakykat	bolan	
bu	 sesi	 (doly)	 eşiderler!	Bu	 (mazardan)	
çykyş	(direliş)	günüdir.	
43.	 Takyk,	 Biz	 direldýäris,	 öldürýäris.!	
Gaýdyp	geliş	Bizedir!	
44.	Ol	gün	ýer	ýarylar,	(ynsanlar)	çaltlyk	
bilen	(magşar	meýdanyna	tarap	ylgarlar).	
Bu	(magşara)	jemlemek	Bize	aňsatdyr.	
45.	 Biz	 olaryň	 aýdýan	 zatlaryny	 örän	
gowy	 bilýäris.	 Emma	 sen	 olary	 (güýç	
ulanyp	imana	getirjek)	zabun	dälsiň,	(sen	
diňe	duýduryjy	ilçisiň).	Bes,	sen	(Meniň)	
duýduryşymdan	gorkýanlara	Kuran	bilen	
öwüt	ber! 

51-nji	süre:	«Zäriýät»	(«Ýeller»)

«Zäriýät»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 60	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 «Ýeller»	
diýen	 manyny	 aňladýan	 «Zäriýät»	 sözünden	
alnandyr.	Ol	söz	süräniň	ilkinji	aýatynda	agzalýar.	
Bu	 sürede	 älem-jahanda	 bolup	 geçýän	 käbir	
ägirt	 tebigy	hadysalar,	olara	 jogapkär	perişdeler	

barada	 hem-de	 yns-jynsyň	 Alla	 ybadat	 etmek	
üçin	ýaradylandyklary	barada	aýdylýar.

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Ol	 tozadyp,	 (guma)	 garyp	 barýan	
ýellere!
2.	(Ýagyş)	ýüklenen	bulutlara!
3.	Aňsat	akýan	(ýagyş	damjalaryna)!
4.	 Buýruklary	 (rysgallary,	 ýagyşlary)	
paýlaýan	(perişdelere)	kasam	bolsun!
5.	 Size	 wada	 berlen	 (direliş),	 elbetde	
dogrudyr.
6.	Takyk,	din	(jeza	güni)	hökman	amala	
aşar.
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7.	 (Ýyldyzlaryň)	 oklaryna	 eýe	 asmana	
kasam	bolsun!	
8.	 Takyk,	 siz	 gapma-garşy	 sözleri	
aýdýarsyňyz.	
9.	 Ondan	 (Kurandan)	 diňe	 akylyny	
ýitiren	ýüz	öwrer.	
10.	Ol	ýalançylara	heläkçilik	bolsun!	
11.	 Olar	 nadanlyk	 içinde	 bolan	
gapyllardyr.	
12.	Olar	(ýaňsylap):	«Ol	din	(hasap)	güni	
haçan	(bolar)?»	diýip	sorarlar.	
13.	 Ol	 gün	 (kyýamatda)	 olar	 oduň	
üstünde	synag	edilerler	(gaýnarlar).	
14.	 (Olara):	 «Eden	 pitneleriňiziň	
(netijesini)	 dadyň!	 Bu	 siziň	 gelmegine	
howlugan	zadyňyz»	(diýler).	
15.	 Takyk,	 takwalar	 jennetlerde	 we	
çeşmeleriň	(kenaryndadyrlar).	
16.	Olar	özleriniň	Perwerdigäriniň	beren	

(sylaglaryny)	 alarlar.	 Çünki	 olar	 öň	
(dünýäde)	ýagşy	işleri	edendirler.	
17.	Olar	gijesine	az	uklaýardylar.	
18.	 Olar	 säher	 wagtlary	 (Alladan)	
günäleriniň	geçilmegini	dileýärdiler.	
19.	Olaryň	mal-mülklerinde	dilegçileriň	
(mätäçleriň)	hem-de	(emläkden)	mahrum	
bolanlaryň	haklary	bardyr.	
20.	 Anyk	 ynanmak	 isleýänlere	 ýer	
ýüzünde	(birnäçe)	alamatlar	bardyr.	
21.	 Görmeýärsiňizmi,	 siziň	 (hut)	
özüňizde	 (hem	 şonuň	 ýaly	 alamatlar)	
bardyr.	
22.	Asmanda	 hem	 siziň	 rysgalyňyz	 we	
size	wada	berlen	zat	bardyr.	
23.	 Asmanyň	 we	 ýeriň	 Perwerdigärine	
kasam	 bolsun!	 Takyk,	 bu	 (wada	 berlen	
zat)	 siziň	 gepleýşiňiziň	 (hakykat	 bolşy)	
ýaly,	hakykatdyr.	
24.	 Saňa	 Ybraýymyň	 hormatly	
myhmanlarynyň	 (perişdeleriň)	 habary	
geldimi?	
25.	 Olar	 onuň	 (Ybraýymyň)	 ýanyna	
gelende	 «Salam!»	 diýipdiler.	 Ol	 hem:	
«Size-de	 salam!»	 diýipdi.	 (Emma	
içinden):	 «Bular	 meniň	 tanamaýan	
adamlarym	(eýgilik	bolsun-da)»	diýipdi.
26.	 Ol	 (olara	 tagam	 getirmek	 üçin)	
gizlinlikde	maşgalasynyň	 ýanyna	 gidip,	
semiz	göläniň	(etinden	tagam)	getirdi.	
27.	 Olaryň	 öňlerinde	 goýup:	 «(Tagam)	
iýmezmisiňiz!»	diýdi.	
28.	 Şol	 wagt	 (onuň)	 içine	 olardan	 bir	
gorky	 düşdi.	 Olar:	 «Gorkma!»	 diýdiler	
we	oňa	(ulalanda)	alym	(bolup	ýetişjek)	
bir	perzendiniň	boljagyny	buşladylar.	
29.	Onuň	(öýüň	beýleki	burçunda	oturan)	
aýaly	 (muny	 eşidip)	 geldi,	 ellerini	
ýüzüne	urup,	gaty	ses	bilen:	«(Men)	bir	
önelgesiz	kempir	(ahyry)!»	diýdi.	
30.	 (Olar):	 «Seniň	 Perwerdigäriň	 şeýle	
diýdi	 (emir	 etdi).	 Takyk,	 Ol	 hikmet	
eýesidir,	(ähli	zady)	bilýändir»	diýdiler.	
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31.	(Ybraýym):	«Siziň	wezipäňiz	näme,	
eý,	ilçiler?!»	diýdi.	
32,	 33,	 34.	 Olar:	 «Biz	 günäkär	 bir	
kowumyň	 üstlerine	 palçykdan	 bişirilip,	
hetden	 aşanlar	 üçin	 Perwerdigäriň	
tarapyndan	möhürlenen	daşlary	indermek	
(zyňmak)	üçin	iberildik»	diýdiler.	
35.	 Bes,	 biz	 ol	 ýerde	 bolan	 möminleri	
(şäherden)	çykardyk.	
36.	 Emma	 ol	 ýerde	 bize	 tabyn	
bolan	 bir	 öýden	 (maşgaladan)	 başga	
musulmanlardan	hiç	kimi	görmedik.	
37.	 Jebir-jepaly	 azapdan	gorkanlar	 üçin	
ol	ýerde	bir	alamat	goýduk.	
38.	 Musanyň	 (kyssasynyň)	 içinde	 hem	
(ybrat	 bardyr).	 Biz	 ony	 äşgär	 mugjyza	
bilen	Fyrgawnyň	(ýanyna)	iberipdik.	
39.	Ol	(Fyrgawn)	ähli	güýji	(we	goşuny)	
bilen	ýüz	öwrüp:	«Ol	(Musa)	bir	jadygöý	
ýa-da	bir	däli»	diýipdi.	
40.	 Biz	 ony	 hem-de	 onuň	 goşunlaryny	
tutup,	 deňziň	 (düýbüne)	 gark	 etdik.	 Ol	
(gark	 bolýarka,	 puşman	 edip),	 öz-özüni	
ýazgarýardy.	
41.	 Ad	 (kowumyna	 hem	 ähli	 zady	
goparyp),	 köklerini	 guradýan	 bir	 ýel	
iberipdik.	
42.	 Ol	 (ýel)	 öňünden	 çykan	 ähli	 zady	
(dessine)	 kül	 ýaly	 edip	 (tozadyp	
goýberýärdi).	
43.	 Semud	 (kowumynda	 hem	 alynjak	
ybrat)	 bardyr.	 (Olara	 hem):	 «Belli	 bir	
wagta	 çenli	 dünýäden	 peýdalanyň!»	
diýlipdi.	
44.	Olar	özleriniň	Perwerdigäriniň	emrine	
garşy	çykansoňlar,	olary	ýyldyrym	urdy.	
Olar	(duran	ýerlerinde)	seredip	(aňalyp)	
galdylar.	
45.	 Ne	 galmaga	 güýçler	 ýetdi,	 ne-de	
(olara)	kömek	edildi.	
46.	 Biz	 öň	 Nuhuň	 kowumyny	 (hem	
şeýle	 heläk	 edipdik).	 Sebäbi	 olar	 pasyk	

kowumdylar.	
47.	Biz	asmany	mäkäm	(görnüşde)	bina	
etdik,	ony	giňelden	hem	Bizdiris!	
48.	 Ýer	 (ýüzüni	 hem)	 Biz	 düşedik.	
(Serediň),	 Biz	 nähili	 ajaýyp	 edip	
düşeýäris.	
49.	 Siz	 pikirlenip,	 (ybrat)	 alarsyňyz	
diýip,	ähli	zady	jübüt	edip	ýaratdyk.	
50.	 Bes,	 (eý,	 Muhammet!	 Olara):	
«Allanyň	(goragyna)	tarap	gaçyň!	Takyk,	
men	 Onuň	 tarapyndan	 size	 (iberilen)	
äşgär	duýduryjy	(pygamberdirin).	
51.	 Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	 hudaý	
tutunmaň!	Takyk,	men	Onuň	tarapyndan	
size	 (iberilen)	 äşgär	 duýduryjy	
(pygamberdirin»	diýip	aýt).	
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52.	Şeýle-de,	mundan	öňki	(ymmatlara)	
hem	 bir	 pygamber	 gelende,	 hökman	
(garşydaşlary)	 oňa	 jadygöý	 ýa-da	 däli	
diýdiler.	
53.	 Olar	 muny	 biri-birlerine	 maslahat	
berdilermikä?	 Ýok,	 olar	 azgyn	
kowumdylar.	
54.	 Bes,	 sen	 (hem)	 olardan	 ýüz	 öwür!	
Sen	(olar	hakykaty	kabul	etmändigi	üçin)	
ýazgarylmarsyň.	
55.	 (Emma	 onda-da)	 sen	 (olara)	 öwüt	
ber!	Takyk,	öwüt	möminlere	peýda	berer.	
56.	 Men	 jynlary	 we	 ynsanlary	 diňe	
Özüme	ybadat	etsinler	diýip	ýaratdym.	
57.	Men	olardan	rysgal	islemeýärin.	Meni	
naharlamaklaryny	hem	islemeýärin.	
58.	 Takyk,	 Alla	 (ähli	 ýaradylanlara)	
rysgal	berýän,	güýç-kuwwat	(häkimiýet)	

eýesidir.	
59.	Takyk,	bu	zulum	edenlere	ýaranlarynyň	
günä	 paýy	 ýaly	 (azapdan)	 paý	 bardyr.	
Bes,	 olar	 howlukmasynlar	 (öňi-soňy	 oňa	
ýeterler)!
60.	Emma	wada	berlen	ol	günleri	gelende,	
(başyna	 geljekler	 zerarly),	 ol	 kapyrlaryň	
waý	hallaryna!	

52-nji:	«Tur»	süresi

«Tur»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	49	
aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süre	Musa	pygamberiň	ylahy	
habara	 gowşan	Tur	 dagy	 bilen	 baglanyşykly	waka	
beýan	edilýändigi	üçin	şeýle	atlandyrylypdyr.	Bu	süre	
kapyrlaryň	wahynyň	 öňünde	 nädip	 ejizländiklerini	
beýän	 edýär.	 Sürede	 ahyret	 ýaşaýşynda	 kapyrlara	
elhenç	 azaplar	 beriljekdigi	 hem-de	musulmanlaryň	
jennetdäki	ýaşaýşy	beýan	edilýär.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-şepagatly)	

Allanyň	ady	bilen

1,	2,	3,	4,	5,	6.	Tur	(dagyna),	inçe	derä	(setir-
setir)	 ýazylan	 ol	 kitaba	 (Kurana),	 Beýti-
magmura	 (Käbä),	 ol	 ýokarsy	 galdyrylana	
(asmana)	we	gaýnaýan	(tolkun	urup	ýatan)	
deňze	kasam	bolsun!	
Düşündiriş:	 «Beýti-magmur»	 sözüniň	 manysy	
«Ybadat	edilýän	öý»	diýmek	bolup,	onuň	Käbedigi,	
şeýle-de	 Arşyň	 deňinde	 perişdeleriň	 yzygiderli	
ybadat	edýän	bir	ýeridigi	bellenilýär.	
7.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 azaby	
hökman	amala	aşar.	
8.	Oňa	 päsgel	 bolup	 biljek	 (hiç	 hili	 güýç)	
ýokdur!	
9.	 Ol	 gün	 (gelende),	 asman	 (özboluşly)	
çaýkanyş	(bilen)	güýçli	çaýkanar.	
10.	Daglar	 (özboluşly)	ýöreýiş	bilen	ýörär	
(süýşer).	
11.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!	
12.	 Olar	 çümen	 batgalyklarynyň	 içinde	
oýnap	(urnup)	durarlar.	
13,	14.	Ol	gün	olar	dowzaha	tarap	iteklenilip:	
«Bu	siziň	ýalan	hasaplan	oduňyz!	
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15.	(Hany,	aýdyň)	bu	hem	jadymy	ýa-da	
siz	(henizm)	görmeýärsiňizmi?
16.	Oňa	giriň!	Isle	çydaň,	isle	çydamaň,	
siziň	 üçin	 deňdir.	 Siz	 näme	 iş	 eden	
bolsaňyz,	 (onuň)	 jezasyny	 çekersiňiz»	
(diýler).	
17.	 Takyk,	 takwalar	 jennetlerde	 we	
nygmatdadyrlar.	
18.	Olar	özleriniň	Perwerdigäriniň	beren	
zatlarynyň	 sapasyny	 sürerler.	 Özleriniň	
Perwerdigäri	 olary	 ýakyp	 barýan	 oduň	
azabyndan	gorandyr	(halas	edendir).	
19.	 (Olara:	 «Bu	 dünýäde)	 eden	 ýagşy	
işleriňiz	 üçin,	 iýiň,	 içiň,	 işdäňiz	 açyk	
bolsun!»	(diýler).	
20.	 Olar	 hatar-hatar	 düzülen	 tagtlarda	
oturarlar.	 Biz	 olara	 iri	 gözli	 (owadan)	
hüýrleri	ýanýoldaş	edip	bereris.	
21.	Özleri	ynanyp,	zürýatlary	hem	imanda	
özlerine	 uýanlaryň	 zürýatlaryny	 hem	
olara	 (iman	 getirenlere)	 goşarys	 (biri-
birine	 duşurarys).	 Olaryň	 amallaryndan	
hiç	 bir	 zady	 (sylagy)	 kemeltmeris.	 Her	
kim	öz	gazanan	zadyna	girewdir.	
22.	 Olara	 göwün	 islän	 (dürli	 görnüş)	
miweleri	we	etli	(tagamlary)	bereris.	
23.	Olar	 ol	 ýerde	 (şerbet	 doly)	 käseleri	
çakyşdyrarlar.	 (Ony	 içenler)	 boş	 söz	
aýtmazlar	we	(olara)	günä	hem	bolmaz.	
24.	Olaryň	daşynda	(hyzmat	etmek	üçin)	
sadapda	 saklanýan	 gizlin	 dür	 ýaly	 ýaş	
hyzmatkär	oglanlar	aýlanarlar.	
25,	26,	27,	28.	Olar	(biri-birlerine):	«Biz	
öň	 (dünýäde)	 maşgalamyzyň	 arasynda	
(geljegimiz	 barada)	 alada	 ederdik.	Alla	
bize	 merhemet	 etdi	 we	 bizi	 gowrup	
barýan	 oduň	 azabyndan	 gorady.	 Takyk,	
biz	 öň	Ondan	 (bizi	 otdan	 goramagyny)	

dileg	ederdik.	Takyk,	Ol	(Alla)	ýagşylyk	
berýändir,	Rehim-şepagatlydyr»	diýerler.	
29.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 öwüt	 (bilen	
ynsanlara	 dogry	 ýoly	 salgy)	 ber!	
Sen	 Perwerdigäriň	 (beren)	 nygmaty	
bilen	 (kapyrlaryň	 aýdyşlary	 ýaly)	 ne	
jadygöýsiň,	ne-de	dälisiň.	
30.	 Ýa-da	 olar	 (sen	 barada:	 «Ol)	 bir	
şahyrdyr,	biz	(zamananyň)	onuň	(başyna	
getirjek)	 betbagtlyklaryna	 garaşýarys»	
diýýärlermi?
31.	 Sen	 (olara):	 «Garaşyň	 (bakaly)!	
Takyk,	 men	 hem	 siziň	 bilen	 (ahyrky	
netijäňize)	garaşýaryn»	diýip	aýt.	
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32.	 Muny	 olara	 akyllary	 emir	 edýärmi	
(aýtdyrýarmy)	ýa-da	olar	azgyn	kowum	
(bolandyklary	üçin	edýärlermi)?
33.	 Ýa-da	 (olar	 saňa):	 «Ony	 (Kurany)	
onuň	 (Muhammediň)	 özi	 toslady»	
diýýärlermi?	Ýok,	(muňa)	olaryň	(özleri	
hem)	ynanmazlar.	
34.	 Eger	 dogruçyl	 bolsalar,	 onuňky	
(Kuranyňky)	ýaly	bir	söz	getirsinler.	
35.	Olar	hiç	zat	bolmazdan	(ýaradyjysyz)	
ýaradyldylarmy?	 Ýa-da	 olaryň	 özleri	
ýaradyjymy?
36.	 Ýa-da	 asmanlary	 we	 ýeri	 olar	
ýaratdymy?	 Ýok,	 olar	 (muňa	 anyk)	
ynanmazlar.	
37.	Ýa-da	seniň	Perwerdigäriň	hazynasy	

olaryň	ýanyndamy?	Ýa-da	olaryň	özleri	
ähli	zada	eýemi?	
38.	 Ýa-da	 olaryň	 (asmanlardaky	
habarlary)	 diňlemek	 üçin	 (ýokary	
çykar	 ýaly)	 basgançagy	 barmy?	 Eger	
(şeýle	 bolsa),	 ol	 (habar)	 diňleýänleri	
(perişdeleriň	 sözlerini	 diňleýändigine	
degişli)	anyk	bir	delil	getirsin?	
39.	 Ýa-da	 gyz	 perzentler	 Onuňky	
(Allanyňky),	oglanlar	bolsa	siziňkimi?
40.	 Ýa-da	 sen	 (wahyny	 getireniň	 üçin)	
olardan	 hak	 isläniň	 sebäpli,	 olar	 agyr	
bergi	ýüküniň	aşagynda	galdylarmy	(kyn	
ýagdaýa	düşdülermi)?
41.	Ýa-da	gaýyba	(degişli	habar)	olaryň	
ýanynda	 bolup,	 olar	 (göwün	 isleýişleri	
ýaly)	ýazýarlarmy?
42.	 Ýa-da	 olar	 duzak	 gurmak	
isleýärlermi?	Bes,	duzaga	düşjekler	inkär	
edenleriň	hut	özleridir!
43.	Ýa-da	olaryň	Alladan	başga	hudaýy	
barmy?	Alla	olaryň	goşýan	şäriklerinden	
päkdir.	
44.	 Eger	 olar	 asmandan	 bir	 bölegiň	
gaçandygyny	görseler	(kejirlikden	ýaňa):	
«(Bular)	 üsti-üstüne	 goýlan	 bulut»	
diýerler.	
45.	Bes,	 sen	olary	depelenjek	günlerine	
(sur	 çalynmagyna)	 gowuşýançalar	 (öz	
erklerine)	goý!
46.	Ol	gün	olaryň	hileleri	 olara	hiç	hili	
peýda	bermez,	olara	kömek	hem	edilmez.	
47.	 Takyk,	 ol	 zulum	 edenlere	 mundan	
başga-da	 azap	 bardyr.	 Ýöne	 olaryň	
köpüsi	(muny)	bilmezler.	
48.	 Sen	 Perwerdigäriň	 hökümi	 (amala	
aşýança)	 sabyr	 et!	 Takyk,	 sen	 Biziň	
goragymyzdasyň.	 (Namaza)	 turan	
wagtyň	Perwerdigäriňi	hamdy-sena	bilen	
tesbih	et!	
49.	 Sen	 gijäniň	 (bir	 böleginde)	 we	
ýyldyzlar	batanyndan	soň	Ony	(Allany)	
tesbih	et!	
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53-nji	süre:	«Nejm»	(«Ýyldyz»)

«Nejm»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
62	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 bolan	 «Nejm»	
(«Ýyldyz»)	 sözi	 ilkinji	 aýatda	 agzalýar.	 Bu	 sürede	
Kuranyň	 wahyý	 arkaly	 gelendigi,	 pygamberimiziň	
mygraja	çykmagy,	onuň	beýik	mertebelere	ýetendigi,	
Alla	 şärik	 goşmagyň	 erbetligi	 we	 hakykatyň	 üstün	
çykjakdygy	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Süýnen	 (batyp	 barýan)	 ýyldyza	 kasam	
bolsun!
2.	Siziň	dostuňyz	(Muhammet)	azaşmady	we	
(ýoluny	hem)	ýitirmedi.	
3.	 Ol	 (hiç	 zady)	 öz	 islegi	 (ygtyýary)	 bilen	
aýtmaz.	
4.	 Ol	 (aýdýan	 sözleri)	 meger	 özüne	 aýdylan	
wahydyr.	
5,	6,	7.	Ony	(wahyny)	oňa	(pygambere)	ägirt	
güýçli	(ýaradylan),	kämil	akyl	eýesi	(Jebraýyl)	
öwretdi.	 Ol	 iň	 beýik	 gözýetimde	 (asmanda)	
oňa	(öz	asyl	keşbine	girip),	göneldi.	
8.	 Soň	 (ýer	 asmanyna)	 golaýlaşdy	 we	 aşak	
tarap	(Muhammede)	indi	(ýakynlaşdy).	
9.	 (Oňa)	 iki	ýaý	ýaly	möçberde,	hatda	ondan	
hem	has	ýakyn	boldy.	
10	 Bes,	 Ol	 (Alla)	 guluna	 (Muhammede)	
aýtmak	islän	zadyny	wahyý	etdi.	
11.	 (Muhammediň)	 kalby	 hem	 (gözleriniň)	
gören	zadyny	ýalan	hasaplamady.	
12.	 Siz	 indi	 onuň	 gören	 zatlary	 barada	 (şek	
ýetirip),	onuň	bilen	çekeleşýärsiňizmi?
13,	 14.	 Kasam	 bolsun!	 Ol	 (Muhammet)	
onuň	 (Jebraýylyň)	 başga	 bir	 inişini	 (bolsa),	
«Sidratul-muntehäniň»	ýanynda	gördi.	
15.	«Mäwa»	jenneti	(hem)	onuň	ýanyndadyr.	
16.	Şol	dem	sidre	(agajyny)	bir	gaplaýjy	gaplap	
alypdy.	
17.	 Onuň	 (Muhammediň)	 gözi	 (hiç	 tarapa)	
sowulmady,	 (ol	 ýerdäki	 ajaýyplyklary	görüp)	
çäkden	çykmady.	
18.	Kasam	bolsun!	Ol	Perwerdigäriniň	iň	uly	
alamatlarynyň	käbirini	gördi.	
Düşündiriş:	 «Sidratul-muntehä»	 sözüniň	 manysy	 «Iň	
çetki	 agaç,	 barlyk	 äleminiň	 iň	 soňky	 nokady»	 diýmekligi	
aňladýar.	Ondan	soň	gaýyp	älem	başlaýar.	«Mäwa»	jenneti	
hem	perişdeleriň,	şehitleriň	ruhlarynyň	ýaşaýan	ýeridir.	
19.	 Siz	 ol	 (butlary)	 Laty	 we	 Uzzany	
gördüňizmi?
20.	 (Olaryň)	 beýleki	 üçünjisi	 bolan	 Menat	
(butuny	hem)?	

21.	Oglanlar	siziňki,	gyzlar	Onuňkymy?	
22.	Onda	bu	haksyz	paýlaşyk	(dälmi)?
23.	 Bular	 (butlar)	 siziň	 we	 ata-
babalaryňyzyň	 dakan	 (toslan)	 atlaryndan	
(boş	 zatlaryndan)	 başga	 zat	 däldir.	 Alla	
(olaryň	 hudaýdyklary)	 barada	 hiç	 hili	
delil	 indermedi.	 Olar	 meger	 çaklama	 we	
nebisleriniň	 isleglerine	 tabyn	 bolýarlar.	
Ýogsa	 olara	 özleriniň	 Perwerdigärinden	
(yzyndan	ýörär	ýaly)	dogry	ýol	 (görkeziji	
pygamber)	gelipdi.	
24.	Onda	ynsanyň	arzuw	edýän	zady	näme?
25.	Ahyret	 (ýaşaýşy-da),	 dünýä	 (ýaşaýşy-
da)	Allanyňkydyr.	
26.	 Asmanlarda	 ençeme	 perişde	 bardyr.	
Olaryň	şepagaty	diňe	Allanyň	Öz	islän	we	
razy	bolan	(bendesine)	rugsat	bermeginden	
başga	hiç	zada	(kime)	peýda	bermez.	
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27.	 Perişdelere	 (Allanyň	 gyzlary	 diýip,	
olara)	aýallaryň	adyny	dakýanlar,	 (olar)	
takyk,	ahyrete	ynanmaýanlardyr.	
28.	Olaryň	muňa	degişli	ylymlary	(bilýän	
zatlary)	 ýokdur.	 Olar	 diňe	 çaklama	 (öz	
pikirlerine)	 eýerýärler.	 Takyk,	 çaklama	
hakykatyň	 ýanynda	 hiç	 zat	 aňladýan	
däldir.
29.	 Bes,	 sen	 Biziň	 zikirimizden	
(Kurandan)	 dänenlerden	 we	 dünýä	
ýaşaýşyndan	 başga	 zat	 islemeýänlerden	
ýüz	öwür!
30.	 Bu	 olaryň	 biliminiň	 ýetýän	 çägidir.	
Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 kimiň	 Öz	
ýolundan	 azandygyny,	 kimiň	 dogry	
ýoldadygyny	örän	gowy	bilýändir.	
31.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	 (ähli)	zat	

Allanyňkydyr.	 (Alla)	 erbetlik	 edenlere	
eden	 işleri	 sebäpli	 jeza	 berer,	 ýagşylyk	
edenlere	 hem	 iň	 gowy	 görnüşde	 sylag	
berer.	
32.	 Olar	 ownuk-uşak	 (ýalňyşlyklar)	
bolmasa,	 uly	 günälerden	 we	 bozuk	
işlerden	 daş	 durarlar.	 Takyk,	 seniň	
Perwerdigäriň	 ýalkawy	 giňdir.	 Ol	
sizi	 toprakdan	 ýaradanda-da,	 siziň	
eneleriňiziň	 göwrelerinde	 wagtyňyz-da	
(siziň	nähili	boljakdygyňyzy)	örän	gowy	
bilýändir.	 Şonuň	 üçin	 hem	 siz	 özüňizi	
aklamaň	 (öwünmäň)!	Ol	 (erbet	 işlerden	
saklanan)	takwalary	gowy	bilýändir.	
33,	 34.	 Sen	 (Alla	 boýun	 bolman)	 ýüz	
öwreni,	(emläginden)	sähelçe	berip,	soň	
gysgançlyk	edeni	gördüňmi?!
35.	(Ýa-da)	gaýyp	(zatlaryň)	ylmy	onuň	
ýanynda	bolup,	ol	(ony)	görýärmikä?!
Düşündiriş:	Bu	soňky	üç	aýat	musulmançylykdan	

dänip,	köphudaýlylyga	geçen	Welit	 ibn	Mugyra	

atly	kapyr	adam	hakda	inýär.	

36,	37.	Ýa-da	(oňa)	Musanyň	we	sözüne	
wepaly	 Ybraýymyň	 sahypalaryndaky	
zatlar	habar	berilmedimi?
38.	 Hiç	 kim	 başga	 biriniň	 ýüküni	
(günäsini)	ýüklenip	(göterip)	bilmez.	
39.	 Ynsana	 öz	 zähmetinden	 başga	 zat	
ýokdur.	
40.	 Takyk,	 ol	 zähmetiniň	 (netijesi)	 soň	
görner.	
41.	 Soň	 oňa	 (tagallasynyň)	 sylagy	 doly	
berler.	
42,	43,	44.	Takyk,	iň	soňky	(baryljak)	ýer	
seniň	 Perwerdigäriň	 ýanynadyr.	 Takyk,	
güldürýänem,	agladýanam	Oldur!	Takyk,	
öldürýänem,	ýaşadýanam	Oldur. 
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45,	46.	Takyk,	Ol	(ene	rehmine)	dökülen	
bir	 nutfadan	 (damjadan)	 erkek	 we	 aýal	
edip	iki	jübüt	ýaratdy.	
47.	 Takyk,	 (ölümden	 soň)	 başga	 bir	
(görnüşde)	 ýaratmak	 (diňe)	 Oňa	 (Alla)	
degişlidir.	
48.	(Ynsany)	baý	edýänem,	mätäçlikden	
halas	edýänem	Oldur.	
49.	 Takyk,	 Şygra	 ýyldyzynyň	
Perwerdigäri	hem	Oldur!	
Düşündiriş:	 Şygra	 ýyldyzy	 parlak	 ýyldyzlaryň	
biri	 bolup,	 araplaryň	 huzaga	 we	 himýer	
kabylalary	ol	ýyldyzy	hudaý	hasaplar	ekenler.	
50.	 (Sizden)	 owal	 (ýaşap	 geçen)	 ad	
(kowumyny)	heläk	eden	hem	Oldur!	
51.	 (Ol)	 semudy	 hem	 (heläk	 edip),	
yzynda	hiç	zat	goýmady.	
52.	Mundan	öň	Nuhuň	kowumyny	hem	
(heläk	 etdi).	 Çünki	 olar	 has	 zalym	 we	
azgyndylar.
53.	 Ol	 ýykan-ýumran	 edilen	 (Lut	
kowumynyň	şäherlerini)	ýer	bilen	ýegsan	
etdi.	
54.	 Olaryň	 (üstlerini)	 örten	
(betbagtçylygy)	bilen	(doly)	örtdi.	
55.	 (Eý,	 ynsan)!	 Sen	 Perwerdigäriň	
haýsy	nygmaty	barada	şübhe	edýärsiň?
56.	 (Ine),	 bu	 (pygamber)	 öňki	
duýduryjylar	ýaly	duýduryjydyr.	
57.	 (Ol)	 golaýlaşmaly	 zat	 (kyýamat)	
golaýlaşdy.	
58.	 Onuň	 wagtyny	 Alladan	 başga	 aç-
açan	etjek	(biljek)	ýokdur.	
59.	 Indi	 siz	 bu	 söze	 (Kurana)	 geň	
galýarsyňyzmy?	
60.	Gülýärsiňiz,	(emma)	aglamaýarsyňyz.	
61.	Siz	gapyllyk	içindesiňiz.	
62.	 Bes,	 siz	Alla	 sežde	 hem-de	 ybadat	
ediň!

54-nji	süre:	«Kamar»	(«Aý»)

«Kamar»	süresi	Mekgede	 inen	sürelerden	bolup,	
ol	 55	 aýatdan	 ybaratdyr.	 «Kamar»	 sözüniň	
manysy	 «Aý»	 diýmek	 bolup,	 ol	 süräniň	 ilkinji	
aýatynda	 aýdylýandygy	 üçin	 bu	 at	 berlipdir.	 Bu	
sürede	öňki	pygamberleriň	dini	ýaýradyş	usullary,	
Kuranyň	 çagyryşynyň	 ahyrky	 netijede	 Alla	
şärik	 goşýanlary	 ýeňjekdigi,	 şeýle-de	 Aýyň	 ikä	
bölünjekdigi	aýdylýar.	
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	(Kyýamat)	sagady	ýakynlaşdy,	Aý	(ikä)	
bölündi.	
Düşündiriş:	 Pygamberimiziň	 mugjyzasy	 bilen,	
Medinä	 göçülmezden	 bäş	 ýyl	 öň	 Mekgäniň	
golaýynda	Aý	ikä	bölünýär,	soň	ýene	birleşýär.	
2.	 Olar	 (şärik	 goşanlar)	 bir	 mugjyza	
görseler,	 ýüz	 öwrüp:	 «Bu	 (öňden	 bäri)	
dowam	edip	gelýän	jadydyr»	diýerler.	
3.	(Olar	hakykaty)	ýalan	hasapladylar	we	
öz	arzuw-isleglerine	uýdular.	(Emma)	her	
bir	iş	(ýaly	pygamberlik	hem	ýer	ýüzünde)	
karar	tapar.	
4.	 Kasam	 bolsun!	 Olara	 (inkärlerine)	
päsgel	boljak	(ençeme)	habarlar	geldi.	
5.	(Bu	Kuran	maksadyna)	ýeten	hikmetdir.	
Emma	 (ýüz	öwrene)	duýduryşlar	peýda	
bermez?!	
6.	Bes,	sen	hem	olardan	ýüz	öwür!	Ol	gün	
(gelende)	 çagyryjy	 (olary)	 bilinmeýän	
(howply)	 bir	 zada	 (magşar	meýdanyna)	
çagyrar.	
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7.	 Olaryň	 gözleri	 gorkudan	 (utançdan)	
ýaňa	 (aşak	 bakyp),	 çar	 tarapa	 ýaýran	
çekirtgeler	 ýaly	 (bölek-bölek)	 bolup	
mazarlaryndan	çykarlar.	
8.	 Kapyrlar	 çagyryja	 tarap	 (ylgap	
baryşlaryna):	 «Bu	 gaty	 ýowuz	 gün»	
diýerler.	
9.	 Olardan	 öň	 Nuh	 kowumy	 hem	
(pygamberi)	ýalan	hasaplady.	Bes,	(olar)	
ony	 ýalançy	 hasaplap:	 «Bu	 bir	 däli»	
diýdiler	 we	 (dinini	 ýaýmagyna	 päsgel	
bolup)	ony	ynjytdylar.	
10.	 Ol	 (hem)	 Perwerdigärini	 çagyryp:	
«(Eý,	 Perwerdigärim!)	 Takyk,	 men	
ýeňildim,	maňa	kömek	et»	diýdi.	
11.	Biz	çabga	(kimin	ýagýan)	suw	(bulut)	
bilen	asmanyň	gapylaryny	açdyk.	
12.	Ýerden	hem	çeşmeler	çogdurdyk.	Bes,	
(asman	we	ýer)	suwlary	ýazgyt	edilen	(ol	

işiň	amala	aşmagy	üçin	birleşdiler.	
13.	 Biz	 ony	 (Nuhy)	 tagtalardan	 hem-
de	 çüýlenip	 (berçinlenip)	 ýasalan	 gämä	
mündürdik.	
14.	 (Pygamberligi)	 inkär	 edilen	 (Nuha)	
sylag	 edilip	 (berlen)	 gämi	 Biziň	
gözegçiligimizde	ýüzüp	gidýärdi.	
15.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 ybrat	 (bolsun	
diýip),	ol	(tupan	hadysasyny)	yzda	goýduk.	
(Eýsem)	hany,	öwüt	(ybrat)	alýan	barmy?	
16.	 (Olar)	 meniň	 azabymyň	 we	
duýduryşlarymyň	nähilidigini	(gördüler)!	
17.	Kasam	bolsun!	Biz,	ybrat	üçin	Kurany	
ýeňilleşdirdik.	(Eýsem)	hany,	öwüt	(ybrat)	
alýan	barmy?	
Düşündiriş:	Bu	ýerde	Kurany	okamak	we	ýat	tutmak	
isleýän	adam	üçin	onuň	sözleriniň,	oňa	düşünmek	
isleýänler	 üçin	 manylarynyň	 ýeňilleşdirilendigi	
aýdylýar.	
18.	 Ad	 (kowumy	 hem	 Hudy)	 ýalan	
hasapladylar.	 (Olar)	meniň	 azabymyň	we	
duýduryşlarymyň	nähilidigini	(gördüler)!	
19.	 Biz	 olaryň	 üstüne	 şol	 mydamalyk	
betbagtly	 günde	 (aýylganç)	 ses	 edýän	
apatly	bir	(sowuk)	ýel	iberdik.	
20.	Ol	(ýel)	ynsanlary	(köki	bilen)	sogrulan	
(içi	boş)	hurma	töňňeleri	ýaly	ýere	zyňyp	
goýberýärdi.	
21.	 (Olar)	 meniň	 azabymyň	 we	
duýduryşlarymyň	nähilidigini	(gördüler)!	
22.	Kasam	bolsun!	Biz,	ybrat	üçin	Kurany	
ýeňilleşdirdik.	(Eýsem)	hany,	öwüt	(ybrat)	
alýan	barmy?	
23.	 Semud	 kowumy	 hem	 duýduryjy	
(pygamberleri)	ýalan	hasaplap:	
24.	 «Biz	 özümizden	 (bolan)	 bir	 adama	
uýalymy?	Takyk,	(beýle	etsek)	biz	azarys	
we	tentek	bolarys.	
25.	Bu	kitap	biziň	aramyzdan	oňa	berildimi	
(ony	tapdymy)?	Ýok,	ol	gadyr	bilmez	bir	
ýalançydyr»	diýdiler.	
26.	(Biz	Salyha):	«Ertir	(kyýamatda)	kimiň	
gadyr	bilmez	ýalançydygyny	görerler!	
27.	Takyk,	Biz	olara	pitne	(synag)	bolmagy	
üçin	bir	inen	düýe	iberdik.	Sen	olary	synla	
we	(ezýetlerine)	sabyr	et!»	(diýdik).
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28.	 Sen	 olara	 suwuň	 özaralarynda	
nobatlydygyny,	her	kimiň	(öz	nobatynda)	
gelip,	(suwy	bir	gün	olar	ulanyp,	bir	gün	
bolsa	düýe	suw	içmelidigini)	habar	ber.	
29.	 Olar	 (kowumyň	 iň	 azgyny	 bolan)	
dostlaryny	 çagyrdylar.	 Ol	 hem	 muňa	
batyrgaýlanyp	 (pyçagyny	 çykaryp),	
düýäniň	damagyny	çaldy.	
30.	 (Olar)	 meniň	 azabymyň	 we	
duýduryşlarymyň	nähilidigini	(gördüler)!	
31.	Biz	olara	(aýylganç)	bir	ses	iberdik.	
Bes,	 olar	 agyldaky	 (mallaryň	 çeýnäp	
taşlan)	guran	ot-çöp	ýaly	boldular.	
32.	 Kasam	 bolsun!	 Biz,	 ybrat	 üçin	
Kurany	 ýeňilleşdirdik.	 (Eýsem)	 hany,	
öwüt	(ybrat)	alýan	barmy?!	
33.	Lut	kowumy	hem	duýduryşlary	ýalan	
hasapladylar.	
34,	 35.	 Biz	 hem	 Lutuň	 maşgalasyndan	
galan	hemmesiniň	üstüne	daş	ýagdyrýan	
bir	 tüweleý	 iberdik.	 Olary	 (Lutuň	
maşgalasyny)	 bolsa	 özümizden	 bir	
nygmat	(rehmet)	hökmünde,	säher	wagty	
halas	etdik.	Ine,	Biz	şükür	edenleri	şeýdip	
sylaglaýarys.	
36.	 Kasam	 bolsun!	 (Lut	 olara)	 Biziň	
tutjak	 azabymyzy	 duýdurypdy.	 Emma	
olar	bu	duýduryşlary	pisinde	almadylar.	
37.	 Olar	 (Lutuň)	 myhmanlaryna	
bozgaklyk	 etmek	 islediler.	 Biz	 hem	
olaryň	gözlerini	doly	kör	etdik.	(Olara):	
«Meniň	azabymyň	we	duýduryşlarymyň	
(nähilidigini)	dadyň!»	(diýdik).	
38.	Kasam	bolsun!	(Bir	gün)	säher	bilen	
olaryň	üstüne	çöküji	bir	azap	geldi.	
39.	 (Olara):	 «Meniň	 azabymyň	 we	
duýduryşlarymyň	(nähilidigini)	dadyň!»	
(diýdik).	
40.	 Kasam	 bolsun!	 Biz,	 ybrat	 üçin	
Kurany	 ýeňilleşdirdik.	 (Eýsem)	 hany,	
öwüt	(ybrat)	alýan	barmy?!
41.	 Kasam	 bolsun!	 Fyrgawnyň	
maşgalasyna	 hem	 duýduryjylar	
(pygamberler)	geldi.	
42.	 (Emma	 olar)	 Biziň	 aýatlarymyzyň	
(mugjyzalarymyzyň)	 hemmesini	 ýalan	
hasapladylar.	 Biz	 hem	 olara	 güýç-
kuwwatymyza	 mynasyp	 bolan	 jeza	
berdik.	
43.	(Eý,	mekgeliler!	Hany,	aýdyň),	siziň	
kapyrlaryňyz	 olardan	 has	 haýyrlymy	
(güýçlümi)?	Ýa-da	ylahy	kitaplarda	siziň	

(ahyretde	halas	boljakdygyňyz	barada)	el	
degrilmesizlik	(hatyňyz)	barmy?
44.	Ýa-da	 olar	 (özlerine):	 «Biz	Alladan	
kömek	 görjek	 bir	 jemagat	 (millet)!»	
diýýärlermi?
45.	 (Şuny	 anyk	 bilsinler!)	 Tiz	 wagtda	
olaryň	 jemagaty	 (güýçleri)	 derbi-
dagyn	ediler	we	(olar)	yzlaryna	öwrülip	
gaçarlar.	
46.	 Dogrusy,	 (olara)	 wada	 berlen	
(kyýamat)	sagady	(beýan	edip	bolmajak	
derejede)	aýylganç	we	elhenç	sagatdyr.	
47.	Takyk,	günäkärler	azgynçylygyň	we	
oduň	(azabyň)	içindedirler.	
48.	 Otda	 (dowzahda)	 ýüzin	 süýreniljek	
günleri	 (olara):	 «Dowzahyň	 (azabynyň	
nähili	 bolup)	 degýändigini	 dadyň!»	
(diýler).
49.	Takyk,	Biz	ähli	zady	bir	ölçege	görä	
ýaratdyk.	
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50.	Biziň	emrimiz	göz	gyrpmasy	(salym)	
ýaly	diňe	bir	 gezek	 («Bol!»	diýmekden	
ybaratdyr).	
51.	 Kasam	 bolsun!	 Biz	 siziň	 ýaly	
(ençeleri)	 heläk	 etdik.	 (Eýsem)	 hany,	
öwüt	(ybrat)	alýan	barmy?
52.	 Olaryň	 eden	 ähli	 zatlary	 (amal)	
depderlerde	(ýazylandyr).	
53.	 Kiçi-uly	 hemmesi	 setirme-setir	
ýazylandyr.	
54.	 Takyk,	 takwalar	 jennetlerde	 we	
derýalaryň	(kenaryndadyr).	
55.	Olar	güýçli	Hökümdaryň	ýanyndaky	
hak	mejlisindedirler.	

55-nji	süre:	Rahman

«Rahman»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 78	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ilkinji	
aýatynda	Allanyň	«Rahman»	adynyň	geçýändigi	
we	süräniň	içinde	Allanyň	mähribanlygy	barada	
gürrüň	gozgalýandygy	üçin	sürä	bu	at	berlipdir.	
Sürede	Allanyň	mömin	bendelerini	bu	dünýäde,	
aýratyn	hem	 jennetde	 taýýarlanylan	nygmatlara	
çagyryşy	beýan	edilýär.
 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	2.	Rahman	(bolan	Alla	ynsana)	Kurany	
öwretdi.	
3,	4.	(Öz	gudraty	bilen)	ynsany	ýaratdy,	
oňa	 (düşünjelerini)	 beýan	 (etmegi)	
öwretdi.	
5.	 Gün	 we	 Aý	 (kesgitlenilen)	 belli	 bir	
hasap	bilen	(hereket	edýärler).	
6.	 Ösümlikler	 (ýyldyzlar)	 we	 bag-
bakjalar	(Alla)	sežde	edýärler.	
7.	Ol	(Alla)	asmany	galdyrdy	we	ölçegi	
(terezini)	goýdy.	
8.	Ölçegde-terezide	hetden	aşmaň	 (dürs	
boluň)!
9.	 Ölçegi	 (terezini)	 adalatly	 çekiň	 we	
terezide	(ölçegde)	kem	çekmäň!
10.	 (Alla)	 ýeri	 (ýaradylan)	 janly	 zatlar	
üçin	taýýar	edip	goýdy.	
11,	 12.	 Ol	 ýerde	 miweler	 we	 pyntyk	
açan	 hurma	 (agaçlary),	 samanly	
(harpykly)	däneler	we	hoşboý	ysly	güller	
(ösümlikler)	bardyr.	
13.	(Eý,	ynsanlar	we	jynlar!)	Siz	eýsem	
Perwerdigäriňiziň	 haýsy	 nygmatlaryny	
ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
Düşündiriş:	 Bu	 aýat	 bu	 sürede	 31	 gezek	
gaýtalanýar.	 Bu	 ýerde	 «Siz»	 diýlip,	 ikilik	 sana	
ýüzlenilýär.	 Tefsir	 alymlary	 muny	 ynsanlar	 we	
jynlar	diýip	düşündirýärler.	
14.	 Alla	 ynsany	 (Adam	 atany)	 bişen	
toýun	 ýaly	 saň-gaty	 gury	 palçykdan	
ýaratdy.	
15.	 Jyny	 (jynlaryň	 atasyny)	 bolsa	 oduň	
ýalkym	saçýan	alawyndan	ýaratdy.	
16.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
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17.	Ol	iki	Gündogaryň	we	iki	Günbataryň	
Perwerdigäridir.	
Düşündiriş:	 Tefsir	 kitaplarynda	 tomusda	
we	 gyşda	 günüň	 dogýan	 we	 ýaşýan	 ýeriniň	
üýtgeýändigi	üçin	iki	Gündogar	we	iki	Günbatar	
diýlendigi	bellenilýär.	
18.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
19.	Ol	iki	deňzi	akdyryp	goýberdi.	Olar	
biri-birine	gowşarlar.	
20.	(Emma)	ikisiniň	arasynda	böwet	(dik	
suw	 gatlagy)	 bardyr,	 (olar	 biri-birine)	
gatyşyp	bilmezler.	
21.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
22.	 Olaryň	 ikisinden	 hünji	 (dür)	 we	
merjen	çykýar.	
23.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
24.	Deňizde	äpet	daglar	ýaly	ýüzýän	uly	
gämiler	hem	Onuňkydyr.	
25.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
26.	Ondaky	(ýeriň	ýüzündäki)	hemmeler	
panydyr	(ýok	bolup	giderler).	
27.	 (Emma)	 seniň	 beýiklik	 we	 pazly-
kerem	 eýesi	 Perwerdigäriň	 özi	
(elmydama)	baky	galar.	
28.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
29.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	 (ähli)	zat	
(öz	 isleglerini)	Ondan	dileýärler.	Ol	her	
gün	(her	pursat)	bir	iş	(ýaradyş)	içindedir	
(amala	aşyrýandyr).	
30.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
31.	 Eý,	 (ýer	 ýüzüniň	 agyrlygy	 bolan)	
ynsanlar	we	jynlar!	Biz	siziň	hasabyňyzy	
(elbetde),	sorarys.	
32.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
33.	 Eý,	 jynlar	 we	 ynsanlar	 jemagaty!	
Eger	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	 çäginden	
geçmäge	 güýjüňiz	 ýetýän	 bolsa,	 hany,	
geçiň	bakaly!	(Emma)	geçip	bilmersiňiz,	
meger	 (Alladan	 gelen)	 perman	 (güýç)	

bilen	(geçip	bolar).	
34.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
35.	Siziň	üstüňize	oduň	tüssesiz	alawy	we	
duman	iberiler.	Size	kömek	hem	edilmez.	
36.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
37.	 Bes,	 asman	 ýarylyp,	 erän	 ýag	 ýaly	
gyp-gyzyl	 gülüň	 (reňkine)	 öwrülende,	
(siziň	halyňyz	nähili	bolar)?	
38.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
39.	Ol	(kyýamat)	gününde	ynsanlardan	we	
jynlardan	günäleri	soralmaz,	(hemmeleriň	
ýüz	keşbi	soraga	ýer	goýmaz).	
40.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
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41.	 Günäkärler	 ýüz	 keşplerinden	
tanalarlar,	 olar	 maňlaý	 saçlaryndan	
we	 aýaklaryndan	 tutulyp	 (dowzaha	
oklanarlar).	
42.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
43.	 (Olara):	 «(Ine),	 günäkärleriň	 ýalan	
hasaplan	dowzahy!»	(diýler).	
44.	Olar	ol	(dowzah)	bilen	gaýnag	suwuň	
arasynda	(yzygiderli)	gatnap	durarlar.	
45.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
46.	(Hasap	bermek	üçin)	Perwerdigäriniň	
huzurynda	 hasapdan	gorkýan	 (mömine)	
iki	jennet	bardyr.	
47.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
48.	 Iki	 (jennetiň)	 hem	 miweleri	 (we)	
agaçlary	bardyr.	
49.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	

nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
50.	 Ikisinde	 hem	 akyp	 duran	 iki	 sany	
çeşme	bardyr.	
51.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
52.	Ikisinde	hem	her	dürli	miweler	goşa-
goşadan	bardyr.	
53.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
54.	 (Ol	 jennetiler)	 içlikleri	 (aşaklary)	
galyň	 ýüpekli	 düşeklere	 ýassanarlar.	
Iki	 jennetiň	 hem	 miwelerini	 (ýolmak)	
aňsatdyr	(elleriniň	aşagynda	bolar).	
55.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
56.	 Ol	 jennetlerde	 gabagyny	
(ýanýoldaşlaryndan	 başgasyna)	
galdyrmaýan,	 özlerinden	 öň	 ynsandan	
we	 jyndan	 hiç	 kimiň	 (eli)	 degmedik	
hüýrler	bardyr.	
57.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
58.	Ol	(hüýr	gyzlar	owadanlykda)	ýakut	
we	merjen	mysalydyr.	
59.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
60.	Ýagşylygyň	sylagy	ýagşylyk	dälmidir	
eýsem?
61.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
62.	(Olar	üçin)	bu	ikisinden	başga	ýene-
de	iki	sany	jennet	bardyr.	
63.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
64.	 (Ol	 iki	 jennet)	 göm-gök	 (öwsüp	
durandyr).	
65.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
66.	Olaryň	ikisinde	hem	çogup	duran	iki	
sany	çeşme	bardyr.	
67.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
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68.	 Olaryň	 ikisinde	 hem	 miwe,	 hurma	
we	nar	(iýmişleri)	bardyr.	
69.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
70.	 Ol	 ýerde	 gowy	 häsiýetli,	 owadan	
gyzlar	bardyr.	
71.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
72.	 Çadyrlarda	 (ýanýoldaşlary	 üçin)	
saklanylýan	hüýrler	bardyr.	
73.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
74.	Olara	(jenneti	boljak	ýanýoldaşlardan)	
öň	ynsandan	we	 jyndan,	hiç	kimiň	 (eli)	
degen	däldir.	
75.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
76.	 Olar	 ýaşyl	 ýassyklara	 we	 ajaýyp	
owadan	düşeklere	ýassanarlar.	
77.	 Siz	 eýsem	 Perwerdigäriňiziň	 haýsy	
nygmatlaryny	ýalan	hasaplap	bilersiňiz?
78.	Seniň	beýiklik	we	pazly-kerem	eýesi	
Perwerdigäriň	ady	örän	beýikdir.	

56-njy	süre:	«Wakyga»	(«Uly	hadysa»)

«Wakyga»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	96	aýatdan	ybaratdyr.	Manysy	«Uly	hadysa»	
diýmekdir.	 Bu	 söz	 ilkinji	 aýatda	 aýdylýar.	 Bu	
sürede	 kyýamatyň	 öň	 ýanynda	 bolup	 geçjek	
hadysalar,	 ynsanlaryň	 ahyretdäki	 ýagdaýlary,	
Allanyň	birliginiň	we	barlygynyň	delilleri	hem-
de	Kuranyň	käbir	wasplary	beýan	edilýär.	
 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	«Uly	hadysa»	(kyýamat)	bolanda!
2.	 Onuň	 amala	 aşjakdygyny	 ýalan	
hasaplap	biljek	(hiç	kim)	ýokdur.	
3.	 Ol	 (kapyrlary)	 peselder,	 (möminleri)	
beýgelder.	
4,	5,	6,	7.	Ýer	güýçli	sarsan	wagty!	Daglar	
dargap,	 bölek-bölek	 bolup,	 (howada)	
gaýmalaşan	 çaň-tozana	 öwrülen	 wagty,	
siz	üç	topar	bolarsyňyz.	

8.	 (Birinjisi),	 sagdakylar.	Ol	 sagdakylar	
(nähili)	bagtlydyr.	
9.	 (Ikinjisi),	 çepdäkiler.	 Ol	 çepdäkiler	
(nähili)	betbagtdyr.	
10.	(Üçünjisi),	olar	(imanda	we	haýyrda)	
öňde	bolanlardyr	(ýaryşanlardyr).	
11.	Olar	(Alla)	ýakyn	bolanlardyr.	
12.	(Olar)	«Nagym»	jennetlerindedirler.	
13.	 Olaryň	 (köp)	 bölegi	 owalky	
(ymmatlardandyr).	
14.	 (Olaryň)	 az	 bölegi	 (käbirleri)	 hem	
soňky	(ymmatlardandyr).	
15,	 16.	 (Olar)	 göwher	 bilen	 bezelen	
tagtlarda	garşylykly	ýassanyp	oturarlar.
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17,	 18.	 Olaryň	 (daşynda)	 «Magyn»	
(çeşmesinden)	 doldurylan	 (meý-
şerbetden	 doly)	 badalar,	 kündükler	
we	 käseler	 bilen	 ebedilige	 ýeten	 ýaş	
(hyzmatkär)	oglanlar	aýlanarlar.	

19.	 Olaryň	 ondan	 (meý-şerbetden)	
kelleleri	 agyrmaz,	 serhoş	 (hem)	
bolmazlar.	

20,	21,	22,	23,	24.	Olara,	(dünýäde)	eden	
(haýyrly)	işleriniň	sylagy	hökmünde,	öz	
göwün	islän	miweleri,	işdäleriniň	çeken	
guşlarynyň	etleri,	gizlin	dürler	(sadaplar)	
ýaly	iri	gözli	hüýrler	bardyr.	

25.	Olar	ol	ýerde	(jennetde)	ne	boş,	ne-de	
günä	(işe	iterjek)	söz	eşiderler.	

26.	Olara	diňe	«Salam,	salam!»	diýler.	

27.	 Sagdakylar!	 Ol	 sagdakylar	 (nähili)	

bagtlydyr!

28,	29,	30,	31,	32,	33.	(Olar)	şaha	basyp	
giden	(tikensiz)	üljeleriň,	gür	(salkymly)	
bananlaryň,	 ýaýraň	 kölegeleriň,	
şybyrdap	 akýan	 suwlaryň,	 gutarmaýan	
hem-de	gadagan	edilmeýän	dürli-dümen	
miweleriň	(içindedirler).	

34.	Olar	 galňadylan	 düşekleriň	 üstünde	
bolarlar.	

35.	Biz	(hüýrleri)	täze	bir	ýaradylyş	bilen	
(ýaradyp,	keşplerini	has-da	owadan	edip)	
ýaratdyk.	

36,	 37,	 38.	 Biz	 olary	 sagdakylar	 üçin	
aşyk	 bolan	 halda,	 olar	 bilen	 deň	 ýaşda,	
boý	gyzlar	edip	ýaratdyk.	

39.	 Olaryň	 bir	 topary	 owalky	
(ymmatlardandyr).	

40.	 Bir	 topary	 hem	 soňky	
(ymmatlardandyr).	

41.	 Çepdäkiler!	 Ol	 çepdäkiler	 (nähili)
betbagtdyr!	

42.	 Olar	 ýiliklere	 çenli	 (baryp	 ýetýän)	
gyzgyn	otda	we	suwda	(gaýnarlar).	

43,	44.	Olar	salkynlyk	we	peýda	bermeýän	
gap-gara	dumanyň	kölegesinde	bolarlar.

45.	Takyk,	olar	mundan	öň	(dünýädekäler)	
keýpi-sapa	içinde	(azypdylar).	

46.	 Olar	 iň	 uly	 günäni	 etmekde	 (Alla	
şärik	goşmakda)	erjellik	görkezýärdiler.	

47,	 48.	 Olar:	 «(Heý),	 biz	 ölüp,	 toprak	
we	 (çüýrän)	 süňk	 bolanymyzdan	
soň,	 (täzeden)	 direlerismi?	 Öňki	
ata-babalarymyz	 hem	 (direlermi)?»	
diýerdiler.	

49,	 50.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 (olara):	
«Öňküler	 hem,	 soňkular	 hem	 belli	
bir	 günüň	 belli	 bir	 wagtynda	 (magşar	
meýdanynda)	 hökman	 jemlenerler»	
diýip	aýt.	
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51.	Soň,	siz,	eý,	(hak	ýoldan)	azaşanlar	(we	
haky)	ýalan	hasaplanlar!

52.	Zakgun	agajynyň	(miwesinden)	iýersiňiz.	

53.	Garynlaryňyzy	onuň	bilen	doldurasyňyz.	

54.	Üstünden	hem	gaýnag	suw	içersiňiz.	

55.	(Göýä),	suwsan	düýeleriň	(suwa	topulyp	
içişi)	ýaly	(topulyp)	içersiňiz.	

56.	 (Ine),	 bu	 din	 (hasap)	 gününde	 olara	
(beriljek)	ýol	azygydyr.	

57.	Sizi	Biz	ýaratdyk.	Bes,	siz	(bu	hakykaty)	
tassyk	etjek	dälmisiňiz?

58.	 (Hany,	 aýdyň),	 sizden	 dökülýän	 zady	
(erkeklik	suwuny)	görmediňizmi?	(Ol	barada	
oýlanmadyňyzmy?).	

59.	Ony	(ynsan	görnüşinde)	siz	ýaratdyňyzmy	
ýa-da	Biz	ýaratdyk?

60.	Siziň	araňyzda	ölümi	Biz	takdyr	(ýazgyt)	
etdik.	Biziň	öňümize	hiç	kim	geçip	bilmez.	

61.	 Biziň	 sizi	 (ýok	 edip),	 şekilleriňizi	
üýtgedip,	 siziň	 bilmedik	 (görnüşiňizde)	
ýaratmaga	güýjümiz	ýetýändir.	

62.	Siz	ilkinji	ýaradylyşy	(gowy)	bilýänsiňiz.	
Bes,	siz	 (kyýamatda	direljekdigiňiz	barada)	
pikir	etjek	dälmi?

63.	 Siz	 eken	 zadyňyzy	 (tohumyňyzy)	
görmeýärsiňizmi?	

64.	 Ony	 siz	 gögerdýärsiňizmi	 ýa-da	 Biz	
gögerdýäris?

65.	 Eger	 islesedik,	 Biz	 ony	 gury	 çöpe	
öwrerdik.	 Siz	 hem	 haýran	 galyp,	 aňalyp	
galardyňyz?

66,	 67.	 (Siz):	 «Takyk,	 biz	 bergä	 batdyk	
(zähmetimiz	 biderek	 boldy.)	 Ýok,	 biz	
(rysgaldan)	mahrum	edildik»	diýerdiňiz.	

68.	Siz	öz	içýän	suwuňyzy	görmeýärsiňizmi?	

69.	Ony	bulutdan	siz	inderdiňizmi	ýa-da	Biz	
inderdik?

70.	 Biz	 eger	 islesedik,	 ony	 duzly	 (ajy)	
edip	bilerdik.	Bes,	siz	şükür	etmeli	dälmi	
eýsem?

71.	 Siz	 öz	 ýakýan	 oduňyzy	
görmeýärsiňizmi?

72.	Onuň	agajyny	siz	ýaratdyňyzmy	ýa-
da	Biz	ýaratdyk?

73.	 Biz	 ony	 (dowzah	 oduny	 ýada	
salmak	üçin)	öwüt	we	ýolagçylar	(ýa-da	
mätäçler)	üçin	bir	peýda	edip	goýduk.	

74.	 Sen	 Beýik	 Perwerdigäriň	 adyny	
tesbih	et!

75.	 Ýyldyzlaryň	 (asmandaky)	 ýerlerine	
kasam	bolsun!

76.	Eger	bilseňiz	(akyl	ýetirer	bolsaňyz),	
bu	uly	kasamdyr.	
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77,	 78.	 Takyk,	 bu	 gizlin	 (saklanylýan)	
bir	 kitapda	 (Lowhy-mahfuzda)	 bolan	
keramatly	Kurandyr.	
79.	Oňa	meger	 tämiz	bolanlar	 (el)	degrip	
bilerler.	
80.	Ol	älemleriň	Perwerdigäri	 tarapyndan	
inderilendir.	
81.	 Siz	 indi	 bu	 söze	 äsgermezçilik	
edýärsiňizmi	 (ony	 ýalan	
hasaplaýarsyňyzmy)?	
82.	 (Allanyň)	 size	 beren	 (bu)	 rysgalyna	
(şükür	etmegi)	Ony	ýalan	hasaplap	(berjaý)	
edýärsiňizmi?	
83,	 84.	 Bes,	 siziň	 janyňyz	 bogazyňyza	
ýeten	wagty,	seredip	(aňalyp)	galarsyňyz.	
85.	 Biz	 bolsa	 oňa	 (ajalyňyza)	 sizden	 has	
ýakyndyrys!	 Emma	 siz	 (hakykaty)	 görüp	
bilmersiňiz!
86,	 87.	 Eger	 siziň	 (ahyretde	 berjek)	
hasabyňyz	 ýok	 bolsa	 we	 siz	 dogruçyl	
bolsaňyz,	ony	(çykan	ol	ruhy-jany)	yzyna	

öwrüň-dä?
88,	 89.	 Eger	 (jan	 beren	 kişi	 Alla)	 ýakyn	
imanlylardan)	 bolsa,	 onuň	 üçin	 rahatlyk,	
gözel	rysgal	we	«Nagym»	jennetleri	bardyr.	
90,	91.	Eger	ol	sagdakylardan	bolsa,	(oňa):	
«Saňa	 sagdakylardan	 salam	 bolsun!»	
(diýler).	
92,	93.	Emma	eger	azaşan	we	hak	dini		ýalan	
hasaplanlardan	 bolsa,	 onda	 oňa	 gaýnag	
suwdan	hödür	ediler.	
94.	(Soň	hem)	ol	dowzaha	zyňlar.	
95.	Takyk,	bu	anyk	hakykatyň	özüdir.	
96.	 Bes,	 sen	 Beýik	 Perwerdigäriň	 adyny	
tesbih	et!

57-nji	süre:	«Hadid»	(«Demir»)

«Hadid»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	29	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	25-nji	aýatda	
agzalýan	 demir	 manysyny	 aňladýan	 «Hadid»	
sözünden	 alnandyr.	Bu	 sürede	Allanyň	 beýikligi,	
hakykatyň	 ugrunda	 göreşmelidigi,	 dünýäniň	
wagtlaýyn	 lezzetlerine	 aldanmaly	 däldigi,	
yslama	 garşy	 söweşenleriň	 ýeňiljekdikleri,	
Allanyň	 musulmanlara	 wada	 beren	 nygmatlary,	
pygamberlere	 hem-de	 olaryň	 yzlaryny	 ýöreden	
Muhammet	 aleýhissalama	 ynanmagyň	 gerekdigi	
habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	 zat	
Allany	 tesbih	 edýär.	 Ol	 (Alla)	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	
2.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 Onuňkydyr.	 Ol	
direldýändir,	 (soň	 hem	 täzeden	 direltmek	
üçin)	 öldürýändir.	 Onuň	 ähli	 zada	 güýji	
ýetýändir.	
3.	Ol	Owwaldyr	(Ondan	öň	hiç	zat	ýokdur),	
Ahyrdyr	 (Ol	 ähli	 barlyklar	 pany	 bolandan	
soň	hem	bar	bolar),	Zahyrdyr	(äşgärdir,	Onuň	
barlygyny	 aňladýan	 delilleri	 aýdyňdyr),	
Batyndyr	 (gizlindir,	Onuň	 barlygyna	 akyl-
duýgy	bilen	doly	aň	ýetirip	bolmaz).	Ol	ähli	
zady	bilýändir.	
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4.	Asmanlary	we	ýeri	alty	günde	ýaradyp,	
soň	 (özüne	 mahsus	 görmüşde)	 Arşa	
istiwa	 eden	 (hökümdarlyk	 bilen	 älemi	
dolandyran)	Oldur.	Ol	ýere	gireni,	ýerden	
çykany,	 asmandan	 ineni	 hem-de	 oňa	
(asmana)	çykany	(hemmesini)	bilýändir.	
Siz	 nirede	 bolsaňyz	 hem,	Ol	 (ylmy	we	
gudraty	bilen)	 siziň	ýanyňyzdadyr.	Alla	
siziň	edýän	(ähli)	işleriňizi	görýändir.	

5.	 Asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 Onuňkydyr.	 (Ähli)	
işler	(soňunda)	Alla	gaýdyp	getiriler.	

6.	 Ol	 gijäni	 gündize	 goşar	 (şeýdibem	
gündiz	 uzalar).	 Gündizi	 hem	 gijä	
goşar	 (şeýdibem	 gije	 uzalar).	 Ol	
gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	
bilýändir.	

7.	Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 iman	 getiriň!	
Siziň	 ygtyýaryňyza	 goýlan	 (öz	
eýeçiligiňize	 degişli)	 zadyňyzdan	 (Alla	
ýolunda)	 haýyr-sahawat	 ediň!	 Siziň	
(içiňizden)	 iman	 getirip,	 (Alla	 razylygy	
üçin)	haýyr-sahawat	edýänlere	uly	sylag	
bardyr.	

8.	 Pygamber	 sizi	 Perwerdigäriňize	
iman	 getirmäge	 çagyran	 wagty,	 siz	
näme	 üçin	 Alla	 iman	 getirmeýärsiňiz?	
Eger	siz	mömin	bolsaňyz,	(Alla)	sizden	
(bu	 meselede)	 anyk	 ähti-peýman	 (söz)	
alypdy!

9.	Sizi	tümlükden	(aýdyňlyga)	çykarmak	
üçin	 Öz	 guluna	 (pygamberine)	 äşgär	
aýatlar	 (alamatlar)	 iberen	 hem	 Oldur.	
Takyk,	 Alla	 size	 Mähirlidir,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

10.	Asmanlaryň	we	ýeriň	mirasy	(eýeçiligi)	
Alla	 degişli	 bolsa-da,	 siz	 name	 üçin	

(ygtyýaryňyzdaky	 barlyklaryňyzdan)	
Allanyň	 ýolunda	 haýyr-sahawat	
etmeýärsiňiz?	 Sizden	 ýeňişden	 (Mekge	
eýelenmezden)	 öň	 (Allanyň	 ýolunda)	
haýyr-sahawat	 eden	 hem-de	 söweşenler	
bilen	 (bulary	 ýerine	 ýetirmeýänler)	 deň	
bolmaz.	 (Ine),	 olar	 mundan	 (ýeňişden)	
soň	 (Allanyň	 ýolunda	 haýyr-sahawat)	
edip,	 söweşenlerden	 dereje	 taýdan	 has	
ýokarydyr.	Alla	hemmesine	iň	ajaýybyny	
(jenneti)	wada	berendir.	Alla	siziň	edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

11.	Kim	Alla	gowy	bir	karz	berse	(Allanyň	
razylygy	üçin	haýyr-sahawat	 etse),	Alla	
ony	(beren	zadyny)	oňa	birnäçe	esse	edip	
(gaýdyp)	 berer	we	 oňa	 sahawatly	 sylag	
bardyr.	
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12.	 Mömin	 erkekleriň	 we	 mömin	
aýallaryň	 nurlarynyň	 öň	 we	 sag	
taraplarynda	 ylgaýandygyny	 gören	
günüň	 (wagtyň)	 olara:	 «Bu	 gün	 siziň	
buşlugyňyz,	 ebedi	 galmak	 üçin	 size	
aşagyndan	 derýalar	 akýan	 jennetler	
(taýýarlanyldy)!»	 (diýler).	 Ine,	 bu	 (iň)	
uly	üstünlikdir.	

13.	Ol	gün	 ikiýüzli	 (mynapyk)	erkekler	
we	 aýallar	 iman	 getirenlere:	 «Siziň	
nuruňyzdan	 alar	 ýaly	 bize	 garaşyň»	
diýerler.	Onda	olara:	«Yzyňyza	(dünýä)	
serediň-de,	 nur	 gözläň»	 diýler.	 Bularyň	
aralaryna	 içinde	 rahmet,	 daşynda	 bolsa	
azap	bolan	gapyly	bir	diwar	çekiler.	

14.	 Ikiýüzlüler	 (möminlere):	 «Biz	 hem	
siziň	bilen	bilelikde	dälmidik?»	diýerler.	

(Möminler):	«Hawa,	 (siz	dünýäde	biziň	
bilen	 bilediňiz),	 emma	 siz	 özüňizi	 bela	
sezewar	 etdiňiz.	 Siz,	 tä	 Hakyň	 emri	
gelýänçä,	 pursata	 garaşdyňyz	 (şek-
şübhelere	 düşdüňiz),	 ham-hyýallaryňyz	
sizi	aldady.	Ol	aldawçy	(şeýtan)	sizi	Alla	
(hakda	 ters	 düşünjeler)	 bilen	 aldady»	
diýerler.	

15.	Bes,	bu	gün	sizden-de,	kapyrlardan-
da	(halas	boluş)	fidýesi	(tölegi)	alynmaz.	
Siziň	barjak	ýeriňiz	otdur.	Ol	(Alla)	siziň	
Hossaryňyzdyr.	Ol	 baryljak	nähili	 erbet	
ýerdir!

16.	Iman	getirenleriň	kalplarynyň	Allany	
hem-de	Onuň	tarapyndan	inen	hakykaty	
ýatlap,	 (gorkup)	 ýumşamagynyň	 wagty	
gelmedimi?	 Öň	 özlerine	 kitap	 berlip,	
üstünden	uzak	wagt	geçendigi	(sebäpli),	
ýürekleri	 gatylaşanlar	 ýaly	 (doňýürek)
bolmasynlar!	 Olaryň	 köpüsi	 (ýoldan	
çykan)	pasyklardyr.	

17.	 Bilip	 goýuň!	 Alla	 ölüminden	 soň	
(bütin)	 ýer	 (ýüzüni)	 direlder.	 Siz	 akyl	
ýetirersiňiz	 diýip,	 Biz	 aýatlarymyzy	
şeýdip	düşündirdik.	

18.	 Takyk,	 sadaka	 beren	 erkeklere,	
sadaka	beren	aýallara	we	Alla	ýagşy	karz	
berenlere	(haýyr-sahawat	edenlere)	onuň	
(sylagy)	 birnäçe	 esse	 artdyrylyp	 berler.	
Olara	sahawatly	sylag	bardyr.
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19.	Alla	we	Onuň	pygamberlerine	 iman	
getirenler,	ine,	olar	dogruçyl	(hak	dini	doly	
tassyklan)	kişilerdir	we	Perwerdigäriniň	
ýanynda	 şaýatlardyr.	 Olar	 üçin	 sylag	
we	 nur	 (rahmet)	 bardyr.	 Emma	 inkär	
edenler	 we	 Biziň	 aýatlarymyzy	 ýalan	
hasaplanlar,	olar	dowzahydyrlar.	

20.	 Bilip	 goýuň!	 Dünýä	 ýaşaýşy	
bir	 oýundyr,	 boş	 (wagt	 ýitirmedir,	
güýmenjedir),	 bezegdir	 (aldawdyr),	 öz	
araňyzda	garşylykly	öwünmedir	hem-de	
mal-mülk	 we	 perzent	 (nesil)	 köpeltme	
(ýaryşydyr.	 Şeýle-de	 ol)	 göýä,	 ýagan	
ýagyş	bilen	biten	hasyly	göwnüne	ýaran	
daýhan	ýalydyr.	Soň	ol	gurap	galar,	sen	
ony	 saralan	 (guran)	 ýagdaýda	 görersiň.	
Soň	 hem	 çöpe	 öwrüler.	 (Ine,	 dünýä	
ýaşaýşy	 hem	 şeýledir).	 Ahyretde	 bolsa	
kapyrlar	 üçin	 (dünýädäki	 etmişlerine	
görä)	 ýowuz	 azap	 bardyr.	 (Möminler	
üçin	 bolsa)	Alla	 tarapyndan	 ýalkaw	we	
razyçylyk	 bardyr.	Dünýä	 ýaşaýşy	 ýalan	
bähbitden	başga	zat	däldir.	

21.	Perwerdigäriňizden	(geljek)	ýalkawa,	
Alla	 we	 Onuň	 pygamberlerine	 iman	
getirenler	 üçin	 taýýarlanylan	 hem-de	
giňişligi	 asmanlar	 bilen	 ýeriň	 aralygy	
ýaly	 bolan	 ol	 jennete	 (girmek)	 üçin	
ýaryşyň	 (howlugyň)!	 Bu	 Allanyň	 öz	
islänine	berýän	pazly-keremidir.	Alla	uly	
pazly-kerem	eýesidir.	

22.	 Ýer	 (ýüzünde)	 bolup	 geçýän	 we	
siziň	 başyňyza	 gelen	 (islendik)	 belany	
Biz	heniz	ony	ýaratmagymyzdan	öň	bir	
kitapda	 ýazyp	 goýandyrys.	 Takyk,	 bu	
Alla	(üçin)	aňsatdyr.	

23.	(Alla	muny)	siziň	gidiren	zatlaryňyza	
gynanmazlygyňyz,	 size	 berlen	 zatlar	
(nygmatlar)	üçin	hem	ulumsy	(tekepbir)	
bolmazlygyňyz	 üçin	 (beýan	 edýär).	 Ol	
(Alla)	 öwnüp	 duran	 ulumsylaryň	 hiç	
haýsyny	halamaz.	

24.	 Olar	 (haýyr	 işlerde)	 husyt	 bolup,	
ynsanlara	 hem	 husytlygy	 emir	 ederler	
(ündärler).	Kim	(Alla	boýun	bolmakdan)	
ýüz	öwürse,	takyk,	Alla	Baýdyr	(hiç	zada	
mätäç	 däldir)	we	 hamdy-sena	 edilmäge	
mynasypdyr.	
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25.	 Takyk,	 Biz	 pygamberlerimizi	 äşgär	
deliller	 bilen	 iberdik	 we	 ynsanlaryň	
adalaty	saklamaklary	üçin	(pygamberler)	
bilen	birlikde	kitap	we	(adalat)	terezisini	
iberdik.	 Özünde	 uly	 bir	 güýç	 we	
ynsanlara	 birnäçe	 peýdasy	 bolan	 demri	
hem	 (ynsanlaryň	 peýdalanmaklary)	
üçin	 inderdik.	 Bu	 Allanyň	 dinine	 we	
pygamberlerine	 gaýyba	 ynanyp	 (ýagny,	
Allany	 gözleri	 bilen	 görmeseler-de),	
kömek	 edenleri	 (ýüze	 çykarmagy)	
üçindir.	 Takyk,	 Alla	 Kuwwatlydyr,	
Gudraty	güýçlüdir.	

26.	 Elbetde,	 Biz	 Nuhy	 we	 Ybraýymy	
pygamber	 edip	 iberdik.	 Olaryň	
zürýatlaryna	 hem	 pygamberlik	 we	
kitap	berdik.	Olardan	käbiri	dogry	ýoly	
tapsalar-da,	olaryň	köpüsi	(ýoldan	çykan)	
pasyklardyr.	

27.	 Soň	 bularyň	 yzyndan	 birnäçe	
pygamberlerimizi	iberdik.	Merýem	ogly	
Isany	 hem	 olaryň	 yzlaryndan	 iberdik.	
Oňa	 Injili	 berdik	 we	 oňa	 uýanlaryň	
kalplarynda	 mähir	 we	 merhemet	
(duýgularyny)	 ýerleşdirdik.	 Toslan	
ruhbanlyklaryny	 bolsa,	 olara	 Biz	 emir	
etmedik	 (öwretmedik).	 Emma	 muny	
Allanyň	 razylygyny	 gözlemek	 üçin	
olaryň	 özleri	 oýlap	 tapdylar	 (niýetleri	
Alla	 razylygy	bolsa-da,	dinde	ýok	zady	
tosladylar).	 Özleri-de	 ony	 doly	 berjaý	
hem	etmediler.	Biz	 (hem)	olardan	 iman	
getirenlere	 sylaglaryny	 berdik.	 Olaryň	
köpüsi	dogry	(ýoldan	çykan)	pasyklardyr.	

Düşündiriş:	Ruhbanlyk	(monahlyk)	nasranylaryň	
oýlap	 tapan	 zady	 bolup,	 özlerini	 ruhban,	
monah,	 ruhany	 hasaplaýanlar	 öýlenmän,	 dünýä	
nygmatlaryndan	 ýüz	 öwrüp,	 ýalňyzlykda	
ýaşapdyrlar.	Bu	yslama	we	Allanyň	ýoluna	 ters	
hasaplanylýar.	

28.	Eý,	iman	getirenler!	Alladan	gorkuň	
hem-de	 Onuň	 ilçisine	 iman	 getiriň!	 Ol	
(Alla)	size	Öz	rahmet	(hazynasyndan)	iki	
esseläp	eçiler	we	size	ýörejek	(ýoluňyzy	
ýagtyldýan)	 bir	 nur	 berer	 hem-de	 sizi	
bagyşlar.	 Çünki	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	
Rehim-şepagatlydyr.	

29.	 (Goý),	 ähli-kitap	 Allanyň	 pazly-
kereminden	 hiç	 bir	 zada	 güýç	 ýetirip	
(eýe	 çykyp)	 bilmejekdiklerini,	
pazly-keremiň	 Allanyň	 elindedigini	
(gudratyndadygyny)	 we	 ony	 islänine	
berýändigini	 bilip	 goýsunlar!	 Alla	 uly	
pazly-kerem	eýesidir!	



543

58-nji	süre:		«Mujadele»	(«Jedelleşme»)

«Mujadele»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 22	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süre	 adyny	
ilkinji	 aýatda	 geçen	 sözden	 alandyr.	 Sürede	
aýallara	degişli	bolan	zyhar	talagy	ýatyrylansoň,	
mynapyklaryň	 erbetlik	 üçin	 eden	 etmişleri	
ýazgarylýar,	Allanyň	 gazap	 eden	 kişilerini	 dost	
tutunmak	 gadagandygy	 we	 Allanyň	 dinine	
uýmagyň	gerekdigi	habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Elbetde,	Alla	ýanýoldaşy	barada	seniň	
bilen	jedelleşen	we	(öz	ýagdaýyny)	Alla	
arz	eden	(aýdan)	ol	aýalyň	sözüni	eşitdi.	
Alla	 siziň	 gürrüňleriňizi	 eşidýändir.	
Takyk,	 Alla	 (ähli	 zady)	 eşidýändir,	
görýändir.
 
Düşündiriş:	 Yslamdan	 öňki	 döwürde	 araplaryň	
arasynda	 talagyň	 «zyhar»	 diýilýän	 bir	 görnüşi	
bolupdyr.	 Äri	 eger	 aýalyna:	 «Sen	 maňa	 ejem	
ýalysyň»	 diýse,	 ol	 erkegiň	 aýalynyň	 ýanyna	
gelmegi	 haram	 hasaplanylypdyr.	 Emma	
aralaryndaky	 nika	 bozulmaýan	 eken.	Aýal	 hem	
nikaly	wagty	ýanýoldaşsyz	ýagdaýa	düşer	eken.	
Bu	 aýatyň	 inmegi	 bilen	 «zyhar»	 talagy	 hem	
aradan	aýrylýar.	

2.	Sizden	aýallaryna	zyhar	edenler	(bilip	
goýsun),	 olar	 (aýallary)	 öz	 ejeleri	 ýaly	
däldir.	 Olaryň	 ejeleri	 özlerini	 dogran	
(aýallardyr).	Takyk,	olar	erbet	we	ýalan	
söz	 sözleýärler.	 Takyk,	 Alla	 Günä	
geçijidir,	Bagyşlaýjydyr.	

3.	 Aýallaryna	 zyhar	 edip,	 (olardan	
aýrylyşmaga	niýetlenip),	soň	hem	aýdan	
sözlerini	 yza	 almak	 üçin	 öwrülenler	
biri-birleri	 (aýallary)	 bilen	 gatnaşyga	
girmezden	ozal	bir	gul	azat	etmelidirler.	
Bu	size	nesihat	berilýär.	Alla	siziň	edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

4.	Kimiň	(gul	azat)	etmäge	güýji	ýetmese,	
(jynsy)	 gatnaşykdan	 öňürti,	 iki	 aýlap	
yzly-yzyna	 agyz	 beklemelidir.	 Muňa	

hem	güýji	ýetmeýän	adam	altmyş	mätäje	
tagam	 bermelidir.	 Bu	 (zyhara	 degişli	
hökümler)	 Alla	 hem-de	 Onuň	 ilçisine	
iman	getirmegiňiz	üçindir.	Bular	Allanyň	
çäkleridir.	 Kapyrlara	 jebir-jepaly	 azap	
bardyr.	

5.	Alla	we	Onuň	ilçisine	garşy	çykanlar		
(duşmançylyk	 edenler)	 özlerinden	
öňküleriň	 heläk	 bolşy	 ýaly,	 (olar	 hem	
masgara	 bolup)	 heläk	 boldular.	 Ýogsa	
Biz	 olara	 äşgär	 aýatlar	 inderipdik.	
Kapyrlar	üçin	ryswa	ediji	azap	bardyr.	

6.	 Ol	 günde	 (kyýamatda)	 Alla	 olaryň	
hemmesini	 direlder	 we	 olara	 (dünýäde	
eden)	etmişlerini	doly	habar	berler.	Olar	
(öz	 etmişlerini)	 unudan	 hem	 bolsalar,	
Alla	olary	sanap	(ýazyp	goýandyr).	Alla	
ähli	zada	şaýatdyr.	
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7.	 Allanyň	 asmanlardaky	 we	 ýerdäki	
ähli	 zady	 bilýändigini	 görmeýärsiňmi?!	
(Bir	ýere	jemlenişip),	gizlin	pyşyrdaşyp,	
gürleşýän	üç	kişiniň	dördünjisi	(hökman)	
Oldur.	Bäş	kişi	(gizlin	gürleşse),	altynjysy	
(hökman)	 Oldur.	 Mundan	 (bu	 sandan)	
isle	 az	 bolsun,	 isle	 köp	 bolsun,	 nirede	
bolsalar	 hem	 Ol	 (ylmy	 bilen	 hökman)	
olaryň	 ýanyndadyr.	 Soň	 kyýamat	 güni	
(gelende)	 eden	 işlerini	 olara	 (ýekän-
ýekän)	habar	berer.	Takyk,	Alla	ähli	zady	
bilýändir.	

8.	 Gizlin	 gürrüň	 etmekleri	 gadagan	
edilse-de,	 özlerine	 gadagan	 bolan	 ol	 işi	
ýene-de	gaýtalap,	günä,	duşmançylyk	we	
pygambere	garşy	çykmak	(meselesinde)	
gizlin	 pyşyrdaşanlary	 (ýahudylary)	
görmediňmi?	 Olar	 seniň	 ýanyňa	

gelenlerinde,	 saňa	 Allanyň	 (öwreden)	
salamyndan	 başga	 görnüşde	 salam	
bererler.	 Özleri	 hem:	 «Alla	 bize	 bu	
sözlerimiz	 sebäpli,	 azap	 bermezmi?!»	
diýip	(ýaňsylaýarlar).	Olar	üçin	dowzah	
ýeterlik	 (azapdyr).	 Olar	 (hökman)	 ol	
ýere	girerler.	Ol	baryljak	ýer	nähili	erbet	
ýerdir.	

Düşündiriş:	 Ýahudylar	 pygamberimize	 salam	
diýmegiň	ýerine	«sa:m»	(«ölüm»)	diýer	ekenler.

9.	Eý,	 iman	getirenler!	Eger	siz	(gizlin)	
pyşyrdaşyp	gürleşjek	bolsaňyz,	(seresap	
boluň),	günä,	duşmançylyk	we	pygambere	
garşy	 çykma	 (meselesinde)	 gürrüň	
etmäň!	 Haýyr	 we	 takwaçylyk	 işlerinde	
pyşyrdaşyp	 (gizlin)	 gürleşiberiň!	 Alla	
(garşy	 gelmekden)	 gorkuň!	 Siz	 (soň)	
Onuň	ýanyna	jemlenersiňiz.	

10.	 (Munuň	 ýaly)	 pyşyrdaşyp	 (gizlin)	
aýdylýan	 sözler	 diňe	 iman	 getirenleri	
gynandyrmak	 üçin	 şeýtan	 tarapyndan	
(ündelýär).	Emma	Alladan	bidin,	(şeýtan)	
olara	(möminlere)	hiç	hili	zyýan	bermez.	
Bes,	möminler	diňe	Alla	bil	baglasynlar!

11.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 (bir	 ýere	
jemlenişen	mahalyňyz):	«Mejlisde	(biri-
biriňiz	 üçin	 sähel)	 ýer	 açyň»	 diýlende,	
dessine	ýer	açyň!	Alla	hem	size	giňişlik	
berer.	 Size:	 «Turuň!»	 diýlende,	 dessine	
ýeriňizden	turuň!	Alla	hem	sizden	iman	
getirenleriň	 we	 ylym	 nesip	 edilenleriň	
derejelerini	 beýgelder.	Alla	 siziň	 edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	
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12.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Eger	 Allanyň	
ilçisi	 bilen	 gizlin	 gürleşmek	 isleseňiz,	
mundan	 (bu	 gürrüňleşmeden)	 öňürti	
sadaka	 beriň!	 Şeýle	 etseňiz,	 siziň	 üçin	
has	 haýyrly	 we	 (günäleriňizi)	 päkleme	
meselesinde	(dogry	hereket)	bolar.	Eger	
(muňa	 mümkinçilik)	 tapmasaňyz,	 (Ol	
siziň	ýagdaýyňyzy	bilýändir).	Takyk,	Alla	
Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.	

13.	 Siz	 (pygamber	 bilen)	 gizlin	
gürleşmezden	 öň	 sadaka	 bermekden		
(garyp	 düşeris	 öýdip)	 çekinýärsiňizmi?	
Siz	beýle	etmeýändigiňiz	üçin	hem	Alla	
sizi	 bagyşlady.	 Bes,	 siz	 namazy	 berjaý	
ediň,	zekat	beriň,	Alla	we	Onuň	ilçisine	
tabyn	 boluň!	 Alla	 siziň	 edýän	 (ähli)	
işleriňizden	habardardyr.	

14.	 Allanyň	 gazap	 eden	 kowumyny	
dost	 tutunanlary	 görmeýärsiňmi?!	 Olar	
ne	 sizdendir,	 ne-de	 olardandyr.	 Bular	
bilseler	hem	ýalandan	kasam	edýärler.	

15.	 Alla	 olara	 ýowuz	 azap	 taýýarlady.	
Takyk,	olaryň	edýän	işleri	nähili	erbetdir.	

16.	 Olar	 kasamlaryny	 galkan	 edip,	
(ynsanlary)	 Allanyň	 ýolundan	
öwürýärler.	 Olara	 ryswa	 ediji	 azap	
bardyr.	

17.	 (Alla	 kimi	 jezalandyrmak	 islese)	
olaryň	 ne	 baýlykdyr	 emläkleri,	 ne-de	
perzentleri	 hiç	 haýsy	 peýda	 bermez.	
Olar	dowzahydyrlar.	Olar	ol	ýerde	ebedi	
galarlar.	

18.	Allanyň	 olaryň	 hemmesini	 direlden	
güni,	 olar	 (dünýäde	 musulman	
bolandyklaryna	 degişli)	 size	 kasam	
edişleri	 ýaly,	 Oňa	 (Alla)	 kasam	 etmek	
bilen	bir	iş	edendiris	(dogry	ýoldadyrys)	

öýtdüler.	Bilip	goýuň!	Olar	ýalançylaryň	
hut	özleridir.	

19.	Şeýtan	olaryň	akyllaryny	alyp,	olara	
Allany	 ýatlamagy	 unutdyrypdyr.	 Ine,	
olar	 şeýtanyň	 toparydyr!	 Bilip	 goýuň!	
Şeýtanyň	 topary	 zyýan	 çekýänleriň	 hut	
özleridir.	

20.	Alla	we	Onuň	ilçisine	garşy	çykanlar	
(hem-de	olara	duşmanlyk	edenler)	iň	pes	
(derejede)	bolarlar.	

21.	Çünki	Alla:	«Men	we	Meniň	ilçilerim	
hökman	ýeňeris!»	diýip	ýazandyr	(höküm	
berendir).	 Takyk,	 Alla	 Kuwwatlydyr,	
hikmet	eýesidir.	
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59-njy	süre:	«Haşr»	(«Jemlenme»)

«Haşr»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 24	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Haşr»	 sözünden	 alnandyr.	
Manysy	«Bir	ýere	jemlenme»	diýmegi	aňladýar.	
Pygamberimiz	 käbir	 ýahudylar	 we	 butparazlar	
bilen	 ylalaşyp,	 Medinede	 şäher	 döwletini	
esaslandyrypdy.	 Emma	 ýahudylaryň	 Beni	
nazyr	 taýpasy	 Mekgedäki	 kuraýşylar	 bilen	
dildüwşüp,	 bu	 ylalaşygy	 bozupdy.	 Bu	 sürede	
käbir	 şol	ýahudylaryň	Medineden	çykarylmagy,	
mynapyklaryň	 hileleri,	musulmanlara	 nesihatlar	
we	Allanyň	gözel	wasplary	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	 zat	
Allany	 tesbih	 edýär.	 Ol	 (Alla)	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

2.	Ol	(Alla)	ähli-kitapdan	bolan	kapyrlary	
ilkinji	 sürgünde	 ýurtlaryndan	 çykardy.	
(Ýogsa)	 siz	 olaryň	 çykaryljakdyklary	
barada	 pikir	 hem	 etmeýärdiňiz.	 Olar	
galalary	Alla	tarapyndan	(geljek	azapdan	
özlerini)	 saklar	 öýtdüler.	 Emma	 Alla	
olaryň	pikir	etmeýän	taraplaryndan	geldi	
we	olaryň	kalplaryna	gorky	saldy.	Hatda	
öýlerini	 öz	 elleri	 (bir	 tarapdan	 hem)	
möminleriň	elleri	bilen	ýykýardylar.	Eý,	
akyl	eýeleri!	Bes,	ybrat	alyň!	

3.	Eger	Alla	olara	(köpçülikleýin)	sürgün	
(hökümini)	 ýazmasady	 (bermesedi),	
hökman	olara	dünýäde	(başga	görnüşde)	
azap	(bela)	bererdi.	Ahyretde	hem	olara	
ot	azaby	bardyr.	

22.	Alla	we	ahyret	gününe	ynanýan		kişiniň	
Allanyň	 we	 Onuň	 ilçisiniň	 garşysyna	
çykanlary,	isle	olar	kakalary,	ýa	ogullary,	
ýa	 doganlary,	 ýa-da	 tiredeşleri	 bolsun,	
olara	 söýgi	 besläp	 dost	 edinendiklerini	
görmersiň.	 Ine,	 Alla	 olaryň	 kalplaryna	
imany	ýazandyr	we	olary	Öz	tarapyndan	
bir	 ruh	 (güýç-kuwwat)	 bilen	goldandyr.	
Alla	 olary	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	
jennetlere	ebedi	galmak	üçin	ýerleşdirer.	
Alla	 olardan,	 olar	 hem	 Alladan	
razydyrlar.	 Ine,	 olar	Allanyň	 toparydyr.	
Bilip	goýuň!	Takyk,	Allanyň	topary,	olar	
üstünlik	gazananlardyr.	
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4.	Munuň	(sebäbi)	olaryň	Alla	we	Onuň	
ilçisine	 garşy	 çykandyklary	 (üçindir).	
Kim	Alla	we	Onuň	ilçisine	garşy	çyksa,	
takyk,	Allanyň	jezasy	örän	ýowuzdyr.	

5.	 (Eger	 söweşde	 ol	 kapyrlaryň)	 hurma	
agaçlaryndan	haýsydyr	bir	zady	kesseňiz	
ýa-da	 bolşy	 ýaly	 köki	 bilen	 goýsaňyz,	
bu	(elmydama)	Allanyň	rugsady	bilendir	
we	 Onuň	 (ýoldan	 çykan)	 pasyklary	
jezalandyrmagy	üçindir.	

6.	Allanyň	(has	öň)	olaryň	(emläklerinden)	
pygamberine	 olja	 edip	 (beren)	 zatlary	
(barada	aýtsak),	siz	olar	(oljalar)	üçin	ne	
at,	ne-de	düýe	çapdyrdyňyz.	Emma	Alla	
pygamberlerini	 Öz	 islän	 kişilerinden	
(söweşsiz	 hem-de	 kynçylyksyz)	 üstün	
(edip,	 ýeňiş	 nesip)	 eder.	 Allanyň	 ähli	
zada	güýji	ýetýändir.	

7.	 Allanyň	 (söweşsiz)	 eýelenilen	
oba-şäherleriň	 (kapyr)	 halkyndan	 öz	
pygamberine	 beren	 oljalary	 (diňe)	
sizden	 	 bolan	 baýlaryň	 arasynda	
aýlanyp	durmaz	ýaly	 (olar	 barada)	Alla	
(öz	 isleýşi	 ýaly	 höküm	 eder	 we	 olar),	
pygamberine,	 (pygamberiň	 ýakyn)	
neberesine,	 ýetimlere,	 garyp-gasarlara	
we	ýolda	galanlara	degişlidir	(sarp	eder).	
Pygamber	size	nämäni	berse	(emir	etse)	
alyň,	 nämäni	 gadagan	 (haram)	 etse,	
ondan	 gaçyň!	 Alladan	 gorkuň!	 Takyk,	
Allanyň	jezasy	örän	ýowuzdyr.	

8.	 Şeýle-de	 (Allanyň	beren	bu	oljalary)	
Allanyň	 pazly-keremini	 we	 razylygyny	
gözläp,	Allanyň	(dinine)	we	pygamberine	
kömek	 bermek	 üçin	 ýurtlaryndan	

çykarylan	 hem-de	 emläklerinden	 (jyda	
düşen)	 ol	 hijret	 (göç)	 eden	 garyp-
gasarlara	 degişlidir.	 Olar	 dogruçyllaryň	
hut	özleridir.	

9.	 Olardan	 (hijret	 edenlerden)	 öň	 ol	
ýurtda	(Medinede)	ýerleşenler	(ensarlar)	
we	 (ýürekden)	 iman	 getirenler	 bolsa	
(öz	 diýarlaryna)	 hijret	 (göç)	 edenleri	
söýerler	we	olara	berlen	(oljalar)	sebäpli	
ýüreklerinde	isleg	(biynjalyk)	duýmazlar	
(bahyllyk	etmezler).	Hatda	özleri	mätäç	
bolsalar	 hem,	 (olary)	 öňe	 sürdüler	
(olara	maddy	kömegiň	edilmegini	teklip	
etdiler).	Kim	nebsiniň	gysgançlygyndan	
özüni	 gorasa,	 halas	 boluşa	 (hem-de	
üstünlige)	ýetenler	olaryň	hut	özlerdir!
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10.	 Olardan	 soň	 (kyýamata	 çenli	
dünýä)	 gelen	 (ähli	 möminler):	 «Eý,	
Perwerdigärimiz!	 Biziň	 we	 bizden	
öňki	 iman	 bilen	 öten	 doganlarymyzyň	
günälerini	bagyşla!	Biziň	içimizde	iman	
getirenlere	 garşy	 hiç	 hili	 öýke-kine	
goýma!	 Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Takyk,	
Sen	 Mähirlisiň,	 Rehim-şepagatlysyň»	
diýenlere	(hem	söweşsiz	alnan	oljalardan	
berler).	

11.	 Mynapyklaryň	 (edýän	 işlerini)	
görmeýärsiňmi?	 Olar	 ähli-kitapdan	
(ýahudylardan)	 inkär	eden	doganlaryna:	
«Eger	 siz	 bu	 ýerden	 çykarylsaňyz,	 biz	
hem	 hökman	 siz	 bilen	 bile	 çykarys.	
Size	 (garşy)	 hiç	 haçan	 hiç	 kime	 tabyn	
bolmarys.	Eger	size	garşy	söweş	edilse,	
biz	hökman	size	kömek	ederis»	diýdiler.	
Emma	 olaryň	 ýalan	 sözleýändiklerine	

Alla	şaýatdyr.	

12.	 Kasam	 bolsun!	 (Eger	 ýahudylar)	
ýurtlaryndan	çykarylsalar,	(mynapyklar)	
olar	 bilen	 bile	 çykmazlar.	 Eger	
olara	 (garşy)	 söweş	 (yglan)	 edilse,	
(mynapyklar)	 olara	 kömek	 etmezler.	
Eger	olara	kömek	berseler	hem	hökman	
yzlaryna	 öwrülip	 gaçarlar.	 (Soň	 Alla	
olary	 heläk	 eder)	we	 olara	 kömek	 hem	
edilmez.	

13.	 Olaryň	 kalplarynda	 sizden	 (duýan)	
gorkulary	 Alladan	 (gorkmaklaryndan)	
hem	 has	 beterdir.	 Bu	 olaryň	 (Allanyň	
gudratyny)	 bilmeýän	 kowumdygy	
sebäplidir.	

14.	Olar	 (ýahudylar)	 siziň	 bilen	 köplük	
bolup	 (ýüzbe-ýüz)	 söweşmezler,	
diňe	 berk	 galalaryň	 içinden	 ýa-da	
diwarlaryň	 arkasyndan	 (siziň	 bilen)	
söweşmek	 islärler.	 Olaryň	 (ýahudylar	
bilen	 mynapyklaryň)	 öz	 aralaryndaky	
çaknyşyklar	 hem	 örän	 aýylgançdyr.	
Sen	 (daşyndan)	 olary	 jebisdir	 öýdersiň.	
(Emma)	 olaryň	 kalplary	 dargan	
(ýagdaýdadyr).	 Bu	 olaryň	 akylyny	
ulanmaýan	kowumdygy	sebäplidir.	

15.	 Olaryň	 (ýahudylaryň)	 ýagdaýy	
özlerinden	 sähelçe	 öň	 (Bedrde)	 eden	
(etmişleriniň)	 jezasyny	 dadan,	 ahyretde	
hem	 jebir-jepaly	 azap	 çekjekleriň	
(mekgeli	kapyrlaryň)	ýagdaýy	ýalydyr.	

16.	(Ýahudylary	söweşe	höweslendirýän	
mynapyklaryň	 ýagdaýy	 bolsa)	 göýä	
şeýtanyň	(ýagdaýy)	ýalydyr.	Ol	ynsana:	
(Sen	ynanma),	inkär	et!»	diýer.	Ol		inkär	
edensoň	 (kapyr	 bolansoň)	 hem	 (şeýtan)	
oňa:	 «Takyk,	 men	 senden	 daşdyryn.	
Takyk,	men	älemleriň	Perwerdigärinden	
gorkýaryn»	diýer.	
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17.	 Olaryň	 ikisiniň	 (azdyranyň	 we	
azanyň)	hem	netijesi	ebedi	galjak	ýerleri	
bolan	oda	 (dowzaha)	girmek	bolar.	 Ine,	
bu	zalymlaryň	jezasydyr.	

18.	Eý,	iman	getirenler!	Allanyň	(azabyna	
duçar	bolmakdan)	gorkuň!	Her	kim	ertir	
(ahyret)	 üçin	 näme	 taýýarlandygyna	
seretsin!	 Alladan	 gorkuň!	 Alla	 siziň	
edýän	(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

19.	Allany	 ýatdan	 çykarandyklary	 üçin,	
Onuň	 (Allanyň)	 hem	 (özlerine)	 özlerini	
unutdyran	 kişileri	 ýaly	 bolmaň!	 Olar	
pasyklaryň	hut	özleridir.	

20.	 Dowzahylar	 bilen	 jennetiler	 deň	
bolmaz.	 Jennetiler	 üstünlige	 ýetenleriň	
hut	özleridir.	

21.	 Eger	 biz	 bu	 Kurany	 bir	 dagyň	
(depesine)	 indersedik,	 onuň	 (dagyň)	
Alladan	 gorkusyna	 başyny	 egip,	 bölek-
bölek	 boljakdygyny	 görerdiň!	 Ine,	 Biz	
mysallary	pikirlenmekleri	üçin	ynsanlara	
düşündirýäris.	

22.	 Ol	 Özünden	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	 bolmadyk	 Alladyr.	 Ol	 görülýän	
we	görülmeýän	(ähli)	zady	bilýändir.	Ol	
Rahmandyr	 (Mähribandyr),	 Rahymdyr	
(Rehim-şepagatlydyr).	

23.	 Ol	 Özünden	 başga	 (ybadata	

laýyk)	 hudaý	 bolmadyk	 Alladyr.	 Ol	
Melikdir	 (Hökümdadyr),	 Kuddusdyr	
(Kemçiliklerden	 päkdir),	 Salamdyr	
(Salamatlyga	 ýetirýändir),	 Mömindir	
(Amanlyga	 ýetirýändir),	 Muheýmindir	
(Seredip	 duran	 gözegçidir),	 Ezizdir	
(Gudraty	 güýçlüdir),	 Jepbardyr	 (Güýç	
ulanyjydyr),	 Mutekebbirdir	 (Beýiklikde	
deňi-taýy	 ýokdur).	 Alla	 özüne	 şärik	
goşýanlaryň	 aýdýan	 zatlaryndan	 päkdir	
(hem-de	beýikdir).	

24.	 Ol	 Alla	 Halykdyr	 (Ýaradyjydyr),	
Barydyr	 (Ýokdan	 bar	 edijidir),	
Musawwyrdyr	(Şekil-surat	berijidir).	Ähli	
gözel	 atlar	 Onuňkydyr.	 Asmanlardaky	
we	ýerdäki	(ähli)	zat	Ony	tesbih	eder.	Ol	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	
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60-njy	süre:	«Mumtehyne»	
(«Synag	edilenler»)

«Mumtehyne»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 13	 aýatdan	 ybaratdyr.	 «Mumtehyne»	
sözünuň	 manysy	 «Synag	 edilenler»	 diýmek	
bolup,	 bu	 sürede	musulmanlaryň	 gaýry	 dinliler	
bilen	 gatnaşygy,	 yslamyň	 duşmanlary	 bilen	
dostlaşmaly	däldigi,	şeýle-de	yslamy	kabul	eden	
aýallaryň	 maksatlaryny	 ýüze	 çykarmak	 arkaly	
synag	edilendikleri	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Eý,	iman	getirenler!	Meniň	duşmanymy	
we	 öz	 duşmanlaryňyzy	 dost	 tutunmaň!	
Olar	size	hakdan	geleni	(hakykaty)	inkär	
edýärkäler,	 siz	 olara	 mähir-muhabbet	
görkesýärsiňiz!	 (Olar)	 pygamberi	
we	 sizi	 Perwerdigäriňiz	 Alla	 iman	

getirýändigiňiz	 üçin	 (ýurtlaryňyzdan)	
çykarýarlar.	Siz	Meniň	ýolumda	söweş-
gazawat	etmek	we	Meniň	razyçylygymy	
gazanmak	 üçin	 çykan	 bolsaňyz	 hem	
olara	 mähir-muhabbet	 görkezip	 syr	
berýärsiňiz.	 Men	 siziň	 gizlin	 we	 äşgär	
zatlaryňyzyň	 (hemmesini)	 bilýärin.	
Siziň	 içiňizden	 kim	 beýle	 etse	 (Meniň	
duşmanymy	 dost	 tutunsa),	 ol	 ýoluň	
dogrusyndan	azaşandyr.	

2.	Eger	olar	sizi	ele	salsalar,	size	duşman	
bolup,	 ellerini-de,	 dillerini-de	 erbetlik	
etmek	 üçin	 (size)	 uzadarlar	 we	 siziň	
kapyr	 bolmagyňyzy	 (çyn	 ýürekden)	
islärler.	

3.	 Kyýamat	 güni	 size	 ne	 ýakyn	
dogan-garyndaşlaryňyzyň,	 ne-
de	 perzentleriňiziň	 (hiç	 haýsynyň)	
peýdasy	 bolmaz.	 (Alla	 kyýamat	 güni)	
siziň	 araňyzy	 böler	 (dogry	 ýola	 tabyn	
bolanlary	 jennete,	 kapyrlary	 dowzaha	
salar).	Alla	 siziň	 edýän	 (ähli)	 işleriňizi	
görýändir.	

4.	 Ybraýym	 (pygamberde)	 we	 onuň	
ýanyndakylarda	siz	üçin	ajaýyp	bir	nusga	
(ahlak)	bardyr.	Olar	kowumlaryna:	«Biz	
sizden	 we	Alladan	 başga	 ybadat	 edýän	
(şärikleriňizden)	 daşdyrys.	 Biz	 siziň	
(ýalbaryp	 ybadat	 edýän	 butlaryňyzy)	
inkär	etdik.	Biz	bilen	siziň	bilen	araňyzda	
tä	 siz	 ýeke-täk	Alla	 iman	 getirýänçäňiz	
ebedi	duşmançylyk	we	kine	baş	görkezdi»	
diýdiler.	Meger	Ybraýym	atasyna:	«Men	
seniň	 üçin	 hökman	 (Perwerdigärimden)	
ýalkaw	 sorajak.	 Ýöne	 Allanyň	 sen	
barada	öz	islän	zadyna	(berjek	hökümine	
päsgel	 bolmaga)	 güýjüm	 ýetmez»	
diýipdi.	 (Ol	 we	 ýanyndaky	 möminler:)	
«Eý,	(Beýik)	Perwerdigärimiz!	Biz	diňe	
Saňa	bil	 bagladyk,	Saňa	ýöneldik	 hem-
de	(ahyrynda)	gaýdyp	geliş	Saňadyr!	

5.	Eý,	Perwerdigärimiz!	Bizi	kapyrlaryň	
(ezýetine	berip,	olar)	bilen	 synag	etme!	
Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Bizi	 bagyşla!	
Takyk,	 Sen	 Gudraty	 güýçlüsiň,	 hikmet	
eýesisiň»	(diýdiler).	
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6.	 Kasam	 bolsun!	 Olarda	 siziň	
içiňizden	 Alla	 hem-de	 ahyret	 gününe	
(gowuşmagy)	umyt	edýänler	üçin	ajaýyp	
bir	nusga	bardyr.	(Emma)	kim	(mundan)	
ýüz	öwürse,	(bilip	goýsun),	Alla	Baýdyr	
(hiç	 zada	mätäç	däldir)	we	hamdy-sena	
edilmäge	mynasypdyr.	

7.	 Belki,	 Alla	 siziň	 bilen	 olardan	 size	
duşman	 bolanlaryň	 arasynda	 mähir-
muhabbet	döreder.	Alla	(ähli	zada)	güýç	
ýetirýändir.	Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr.	

8.	Alla	size	garşy	din	üçin	söweşmeýän,	
sizi	 ýurtlaryňyzdan	 çykarmaýanlara	
ýagşylyk	 etmegiňizi	 we	 adalatly	
bolmagyňyzy	 gadagan	 etmeýär.	 Takyk,	
Alla	adyl	bolanlary	söýýändir.	

9.	 Ýöne	 Alla	 siziň	 bilen	 din	 babatda	
söweşýänleri,	 sizi	 ýurtlaryňyzdan	
çykarýanlary	 we	 siziň	 çykarylmagyňyz	
üçin	kömek	edýänleri	dost	tutunmagyňyzy	
gadagan	 edýär.	Kim	olary	 dost	 tutunsa,	
olar	zalymlaryň	hut	özleridir.	

10.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 (Eger	
kapyrlardan	 gaçan)	 mömin	 aýallar	
göç	 edip,	 siziň	 (ýanlaryňyza	 sygnyp)	
gelenlerinde,	 olary	 synap	 görüň!	 Alla	
olaryň	imanlaryny	gowy	bilýändir.	Eger	
siz	olaryň	mömindiklerine	göz	ýetirseňiz,	
olary	 yzyna	 kapyrlara	 gaýtarmaň!	
(Mundan	 soň)	 bu	 aýallar	 olara	 (kapyr	
ärlerine)	 halal	 däldir.	 Olar	 (kapyr	
ärleri)	 hem	 bu	 aýallara	 halal	 däldir.	
(Ýöne	siz)	olaryň	 (kapyr	ärleriniň)	 sarp	
eden	 (galyňlaryny	 yzyna)	 beriň!	 Siziň	
olara	 (galyň)	 töläp	 nikalamagyňyzda	
(öýlenmegiňizde)	 günä	 ýokdur.	 Kapyr	

(aýallaryňyzy)	 nikaňyzda	 saklamaň!	
Olara	beren	galyňlaryňyzy	(olaryň	barjak	
kapyr	 ärlerinden	 talap	 ediň!	 Kapyrlar	
hem	 musulman	 bolansoňlar	 aýrylyşan	
aýallaryna)	 beren	 galyňlaryny	 sizden	
talap	 etsinler.	 Bu	 Allanyň	 hökümidir.	
Siziň	araňyzda	Ol	höküm	eder.	Alla	(ähli	
zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

11.	 Eger	 siziň	 aýallaryňyzyň	 biriniň	
(yslamdan	 dänip),	 kapyrlara	 (tarap	
gaçmagy	 zerarly	 sizden)	 bir	 zat	 (olara)	
gitse,	siz	soň	(kapyrlar	bilen	araňyzdaky	
söweşde	 olary)	 jezalandyryp	 (ýeňip)	
alan	oljaňyzdan	aýallary	gidenlere	tölän	
galyň	mukdaryny	beriň!	Öz	iman	getiren	
Allaňyza	garşy	çykmakdan	gorkuň!
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12.	 Eý,	 pygamber!	 Eger	 mömin	
aýallar	 (seniň	 ýanyňa)	 Alla	 hiç	 hili	
şärik	 goşmajakdyklaryna,	 ogurlyk	
etmejekdiklerine,	zyna	etmejekdiklerine,	
çagalaryny	 öldürmejekdiklerine,	 elleri	
bilen	 aýaklarynyň	 arasynda	 (eden	
işlerinde)	 ýalan	 ýere	 (başgasyndan	
dogan	 ýa-da	 özüniň	 binika	 dogran	
çagasyny	 nikaly	 ärinden	 bolan	 diýip)	
töhmet	 atmajakdyklaryna,	 haýyr	 işlerde	
saňa	garşy	gelmejekdiklerine	(söz	berip)	
ähti-peýmana	 gelenlerinde,	 sen	 olaryň	
ähti-peýmanlaryny	 kabul	 et.	 Olaryň	
bagyşlanmagy	 üçin	 Alladan	 ýalkaw	
sora!	Takyk,	Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-
şepagatlydyr.	

13.	Eý,	iman	getirenler!	Allanyň	gazabyna	
duçar	 bolan	 kowumy	 dost	 tutunmaň!	
Sebäbi	 olar	 kapyrlaryň	 mazarlardaky	
(ýatanlaryň	 direlmeginden)	 umyt	

61-nji	süre:	«Saf»	(«Hatar»)

«Saf»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
14	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 4-nji	 aýatda	
agzalýan	«Saf»	sözünden	alnypdyr,	onuň	manysy	
«Hatar»	diýmekdir.	Bu	sürede	iman	getirip,	onuň	
ugrunda	 göreşmelidigi,	 şeýle-de	 Musa,	 Isa	 we	
Muhammet	 aleýhissalamyň	 pygamberlikleri	
bilen	baglanyşykly	wakalar	aýdylýar.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	
zat	 Allany	 tesbih	 edýär.	 Ol	 Gudraty	
güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

2.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 näme	 üçin	
(özüňiziň)	etmejek	işiňizi	aýdýarsyňyz?

3.	 Etmejek	 işiňizi	 aýtmak	 Allanyň	 iň	
halamaýan	zadydyr.	

4.	 Elbetde,	 Alla	 (biri-birine	 mäkäm)	
daýanýan	binalar	ýaly	hatar-hatar	bolup,	
öz	 ýolunda	 (el-ele	 berip,	 edermenlik	
bilen)	söweşenleri	halaýandyr.	

5.	Musa	hem	öz	kowumyna	(ymmatyna):	
«Eý,	 kowumym!	 Siz	 meniň	 Allanyň	
özüňize	iberen	ilçisidigimi»	diýendigimi	
bilseňiz	 hem,	 näme	 üçin	 maňa	 azar	
berýärsiňiz?»	 diýipdi.	 Olar	 (hak	
ýoldan)	 çykansoňlar,	 Alla	 hem	 olaryň	
kalplaryny	 (haky	kabul	 etmekden,	 haka	
ýönelmekden)	daşlaşdyrdy.	Alla	(ýoldan	
çykan)	 pasyklar	 kowumyny	 dogry	 ýola	
gönükdirmez.

üzüşleri	 ýaly,	 ahyretden	 (hem	 şol	
derejede)	umytlaryny	üzendirler.	
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6.	Merýem	 ogly	 Isa	 hem:	 «Eý,	 ysraýyl	
ogullary!	Men	size	özümden	öňki	Töwraty	
tassyklaýjy	we	menden	 soň	 geljek,	 ady	
Ahmet	 bolan	 bir	 pygamberi	 buşlamak	
üçin	(iberilen)	Allanyň	ilçisidirin»	diýdi.	
Haçanda	 (Isanyň	 buşlan	 ilçisi)	 özlerine	
äşgär	deliller	bilen	gelende,	olar:	«Bu	bir	
äşgär	jadydyr»	diýdiler.	

7.	 Yslama	 çagyrylanda,	 (ony	 kabul	
etmegiň	 deregine)	 Alla	 ýalan	 töhmet	
atýandan	 has	 zalym	 kim	 bolup	 biler?!	
Alla	 (beýle)	 zalymlary	 dogry	 ýola	
gönükdirmez.	

8.	 Olar	 Allanyň	 nuruny	 (dinini)	 dilleri	
(her	hili	ýalan-ýaşryk	sözleri)	bilen	üfläp	
söndürmek	 isleýärler.	 (Emma),	kapyrlar	
halamasa	 hem,	Alla	Öz	 nuruny	 (dinini)	
hemme	 ýere	 ýaýar	 (kämil	 ýagdaýa	
ýetirer).	

9.	 (Alla)	 şärik	 goşanlar	 halamasa	 hem,	
dinini	 ähli	 (beýleki)	 dinlerden	 üstün	
etmek	üçin	pygamberini	dogry	ýol	hem-
de	hak	din	bilen	iberen	Oldur.	

10.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Size	 jebir-
jepaly	azapdan	halas	etjek	(peýdaly)	bir	
söwdany	salgy	bereýinmi?

11.	 Alla	 we	 Onuň	 ilçisine	 ynanyp,	
Allanyň	ýolunda	mal-mülkleriňizi	 (sarp	
edip),	 jan-teniňiz	 bilen	 söweşseňiz,	 (bu	
iň	 peýdaly	 söwdadyr).	Eger	 bilseňiz	 bu	
siziň	üçin	(ähli	zatdan)	haýyrlydyr.	

12.	 (Eger	 şeýle	 etseňiz)	Ol	 (Alla)	 siziň	
günäleriňizi	 bagyşlar	 we	 aşagyndan	
derýalar	 akýan	 jennetlere,	 (aýratyn	
hem)	 «Adn»	 jennetlerindäki	 örän	 gözel	

mesgenlere	 ýerleşdirer.	 Ine,	 bu	 (iň)	 uly	
üstünlikdir.	

13.	Siziň	gowy	görjek	başga	bir	zadyňyz	
hem	bar.	Alladan	(geljek)	ýardam	we	tiz	
wagtda	 (amala	aşjak	bir)	ýeňiş.	 (Muny)	
möminlere	söýünjile!

14.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 Allanyň	
(dinine)	 kömekçileri	 boluň!	 Merýem	
ogly	Isa	ýaranlaryna:	«Allanyň	(ýolunda)	
meniň	 kömekçilerim	 kimlerdir?»	
diýip	 soranda,	 olar:	 «Allanyň	 (dinine)	
kömekçileri	bizdiris»	diýdiler.	(Netijede)	
ysraýyl	 ogullarynyň	 bir	 bölegi	 (Isa)	
iman	getirdi,	käbiri	hem	 inkär	 etdi.	Biz	
iman	 getirenleri	 duşmanlaryna	 garşy	
goldadyk.	 Şeýdip	 olar	 (kapyrlardan)	
üstün	çykdylar.	
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62-nji	süre:	«Juma»	(«Anna	güni»)

«Juma»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
11	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süräniň	9-njy	aýatynda	
juma	 namazynyň	 parzdygy	 aýdylýandygy	
üçin	 oňa	 «Juma»	 diýlip	 at	 berlipdir.	 Bu	 sürede	
Muhammet	 aleýhissalamyň	 pygamberliginiň	
adamzada	peýdasy,	ýahudylaryň	özlerini	beýleki	
milletlerden	 artyk	 hasaplap,	 bu	 düşünjelerini	
dinlerine	 hem	 ornaşdyrmakçy	 bolandyklary	
we	 onuň	 zyýany,	 şeýle-de	 yslam	 dininiň	 bütin	
ynsanlyga	gujak	açýan	ybadat	düşünjesi	barada	
aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	(ähli)	zatlar	
Melik	(Hökümdar),	Kuddus	(Mukaddes),	
Eziz	(Gudraty	güýçli)	we	Hekim	(Hikmet	
eýesi)	bolan	Allany	tesbih	edýär.	

2.	 Ol	 (aglabasy)	 bisowat	 (ynsanlaryň	
arasyna)	özlerinden	bolan	bir	ilçi	iberdi.	
(Bu	 ilçi)	 olara	Allanyň	 aýatlaryny	okap	
berýär,	 olary	 (ynançlaryna	 we	 hal-
hereketlerine	 ýetirýän	 zeperlerden)	
päkleýär.	 Olara	 kitaby	 hem-de	 hikmeti	
öwredýär.	 Olar	 mundan	 öň	 äşgär	 ters	
ýoldadylar.	

3.	 Ol	 (Alla	 pygamberi)	 olardan	
(möminlerden)	 heniz	 özlerine	
goşulmadyk	 bolan	 beýleki	 (ynsanlara)	
hem	 (iberendir).	 Takyk,	 Ol	 (Alla)	
Gudraty	güýçlüdir,	hikmet	eýesidir.	

4.	Bu	Allanyň	pazly-keremidir	(we)	ony	
öz	 islänine	 berer.	Alla	 uly	 pazly-kerem	
eýesidir.	

5.	 Töwratyň	 (hökümini	 ynsanlara	
ýetirmegi	 we	 onuň	 hökümlerini	 berjaý	
etmek	 garamatyny)	 göterip	 (kabul	
edip),	soň	bu	(garamaty)	göterip	(ýerine	
ýetirip)	 bilmedikleriň	 mysaly,	 (birnäçe	
jilt)	kitap	göterýän	eşek	ýalydyr.	Allanyň	
aýatlaryny	 ýalan	 hasaplanlaryň	 (düşen)	
ýagdaýlary	 nähili	 erbetdir!	Alla	 (beýle)	
zalymlar	kowumyny	(hergiz)	dogry	ýola	
salmaz.	

6.	 (Olara):	 «Eý,	 ýahudylar!	 Siz	
özüňizi	 beýleki	 ynsanlardan	 (artyk	
hasaplap),	 Allanyň	 dostlarydygyňyzy	
öňe	 sürýärsiňiz.	 (Eger)	 siz	 (bu	 aýdýan	
zatlaryňyzda)	 dogruçyl	 bolsaňyz,	 hany	
(onda)	ölümi	arzuw	ediň-dä!»	diýip	aýt.	

7.	Emma	olar,	elleri	bilen	eden	etmişleri	
sebäpli,	hiç	haçan	ölümi	arzuw	etmezler.	
Alla	zalymlary	gowy	bilýändir.	

8.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	(olara):	«Siziň	
gaçýan	 ol	 ölümiňiz	 sizi	 hökman	 tapar.	
Soň	 hem	 siz	 (göze)	 görünmeýän	 we	
görünýän	 (ähli	 zady)	 bilýän	 (Allanyň	
ýanyna)	 dolanyp	 getirilersiňiz.	 Ol	 siziň	
eden	 işleriňizi	 (size)	 habar	berer»	diýip	
aýt.	
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9.	Eý,	iman	getirenler!	Siz	juma	gününde	
(juma)	 namazyna	 çagyrylan	 badyňyza	
Allany	 ýatlamaga	 (namaza)	 howlugyň,	
söwda-satyk	(işleriňizi)	taşlaň!	Eger	biler	
bolsaňyz,	bu	siziň	üçin	(has)	haýyrlydyr!

10.	 Namaz	 gutarandan	 soň	 bolsa	 ýer	
ýüzüne	ýaýraň	(işleriňizi	berjaý	ediň)	we	
Allanyň	 pazly-kereminden	 (nesibäňizi)	
gözläň!	 Halas	 bolmagyňyz	 üçin	Allany	
köp	zikir	ediň	(ýatlaň)!

11.	 Olar	 (sen	 hutbada)	 dik	 durkaň,	 bir	
söwda	 ýa-da	 bir	 (biderek)	 güýmenje	
görüp,	 ol	 ýere	 tarap	 gidip,	 seni	
taşladylar.	(Olara):	«Allanyň	ýanyndaky	
(ahyretde	bar	bolan)	nesibe	(bu	ýerdäki)	
güýmenjeden	 we	 söwdadan,	 (elbetde),	
has	 haýyrlydyr.	Alla	 rysgal	 berýänleriň	
iň	haýyrlysydyr»	diýip	aýt.	

Düşündiriş:	 Bir	 gün	Medinede	 açlyk,	 guraklyk	
ýyllarynda	bir	kerweniň	gelip	düşländigini	eşiden	
musulmanlar,	beýle	ýagdaýda	pygamberi	goýup	
gitmeli	däldigini	bilmänsoňlar,	juma	namazynyň	
hutbasyny	 okap	 duran	 pygamberi	 taşlap,	
metjitden	 çykyp	 gidiberipdiriler.	 Ýokardaky	
aýat	 juma	namazynyň	wagyzynyň	(hutbasynyň)	
ähmiýetini	habar	berýär.	

63-nji	süre:	«Munafikun»	(«Ikiýüzlüler»)

«Munafikun»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 11	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Sürede	
mynapyklar	 barada	 gürrüň	 gozgalýandygy	 üçin	
sürä	 bu	 at	 galypdyr.	 Şeýle-de,	 mynapyklaryň	
edýän	 işleri,	 dünýäniň	 wagtlaýyn	 lezzetine	
aldanmazlyklary	üçin	möminlere	öwüt-nesihatlar	
berlip,	 möminlere	 mynapyklaryň	 howply	
ýollaryndan	halas	boluş	ýollary	görkezilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Mynapyklar	(ikiýüzlüler)	seniň	ýanyňa	
gelenlerinde:	«Takyk,	Biz	seniň	Allanyň	
ilçisidigiňe	 şaýatlyk	 edýäris»	 diýerler.	
Alla	 hem	 seniň	 Öz	 ilçisidigiňi,	 elbetde	
bilýändir.	 Takyk,	 Alla	 mynapyklaryň	
ýalançydyklaryna	şaýatlyk	edýändir.	

2.	 Olar	 (ýalan)	 kasamlaryny	 galkan	

edinip,	 (ynsanlary)	 Allanyň	 ýolundan	
daş	düşürýärler.	Takyk,	olaryň	edýän	bu	
işleri	nähili	erbetdir.	

3.	 Munuň	 sebäbi	 olar	 (ilki)	 iman	
getirendiklerini	 (aýtdylar),	 soň	 bolsa	
inkär	 etdiler.	 Şonuň	 üçin	 hem	 olaryň	
kalplary	möhürlendi.	Bes,	olar	(hakykata)	
düşünip	bilmezler.	

4.	 Sen	 olary	 göreniňde,	 olaryň	 daşky	
görnüşleri	saňa	hoş	ýakar.	Geplänlerinde,	
sözlerini	 diňlärsiň.	 (Hakykatda	 bolsa)	
olar,	(diwarlara)	söýelen	agaçlar	ýalydyr.	
Her	 bir	 sesi	 (gohy)	 özlerine	 garşy	
(aýdylýandyr)	 öýderler.	 Olar	 (size)	
duşmandyr,	olardan	daş	dur!	Alla	olaryň	
janyny	 alsyn!	 (Munça	 äşgär	 delillere	
garamazdan)	 olar	 nädip	 (hakykatdan)	
geçip	bilýärler!
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5.	 Olara:	 «Geliň,	 Allanyň	 ilçisi	 siziň	
(günäleriňiziň	 geçilmegi)	 üçin	 ýalkaw	
dilesin!»	 diýlende,	 (tekepbirlikleri	
zerarly)	 kellelerini	 ýaýkaýarlar.	 Sen	
olaryň	tekepbirlik	edip,	(toba	etmekden)	
ýüz	öwürýändiklerini	görersiň.
 
6.	Sen	olar	üçin	isle	ýalkaw	dile,	isle-de	
ýalkaw	dileme,	olar	üçin	bary	birdir.	Alla	
olary	 hiç	 haçan	 ýalkamaz.	 Takyk,	Alla	
pasyklary	dogry	ýola	salmaz.	

7.	 Olar:	 «Allanyň	 ilçisiniň	 ýanyndaky	
(garyplara)	 eklenç	 bermäň,	 goý,	 (olar)	
dagap	 gitsinler!»	 diýdiler.	 (Aslynda	
welin)	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	 (ähli)	

hazynalary	 Allanyňkydyr.	 Emma	
mynapyklar	muňa	düşünmezler.	

8.	 Olar:	 «Medinä	 gaýdyp	 gelsek,	
(görersiňiz),	 güýçli	 bolan	 ejiz	 bolany	
(ol	 ýerden)	 kowup	 çykarar»	 diýdiler.	
(Emma),	 güýç	 Allanyňkydyr,	 Onuň	
ilçisiniňkidir	 we	 möminleriňkidir.	
Emma	mynapyklar	bu	(hakykaty	hergiz)	
bilmezler.	

9.	Eý,	 iman	getirenler!	Mal-mülkleriňiz	
we	 perzentleriňiz	 size	 Allany	 zikir	
etmegiňize	 päsgel	 bermesin!	 Beýle	
edýänler	uly	zyýana	sezewar	bolarlar.

10.	 Siziň	 biriňize	 ölüm	 gelip:	 «Eý,	
Perwerdigärim!	 Meniň	 ölümimi	 biraz	
möhlete	 çenli	 gijikdir	 (sakla),	 men	
hem	 sadaka	 berip	 (haýyr	 işleri	 edip),	
salyhlardan	 bolaýyn»	 diýmezden	 ozal,	
size	 beren	 rysgalymyzdan	 (Allanyň	
ýolunda)	haýyr-sahawat	ediň!

11.	Ajaly	geleninden	soň,	Alla	hiç	kimiň	
(ölümini)	gijä	goýmaz.	Alla	siziň	edýän	
(ähli)	işleriňizden	habardardyr».	
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64-nji	süre:	«Tegabun»	(«Aldanma»)

«Tegabun»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	18	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	9-njy	aýatda	
agzalýan	 «Tegabun	 güni»	 sözünden	 alnypdyr.	
«Tegabun»	 diýmek,	 kemçilik	 eden	 ynsanyň	
günälerine	göz	ýetirip,	bu	dünýäde	aldanandygyny	
kabul	edip,	ykrar	etmegi	we	ökünmegidir.	Aslynda	
Tegabun	 kyýamatyň	 atlarynyň	 biridir.	 Bu	 süre	
Alla	 ynanmak,	 yhlas,	 takwaçylyk,	 kanagat	 we	
ahyret	 bagtyýarlylygy	 üçin	 tagalla	 etmek	 ýaly	
meseleleri	öz	içine	alýar.	Şeýle-de	sürede	bu	älemiň	
eýesiz	 däldigi,	 ähli	 zatda	 bolşy	 ýaly,	 ynsanyň	
ýaradylyşynyň	 hem	 maksadynyň	 bardygy,	 şonuň	
üçin	hem	ynsanyň	öz	ygtyýaryny	haýyrly-sogaply	
ýollarda	ulanmalydygy	barada	aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Asmanlardaky	we	ýerdäki	(ähli)	zat	Allany	
tesbih	 edýär.	 Mülk	 (hökmürowanlyk)	
Onuňkydyr.	 (Ähli)	 hamdy-senalar	 Oňa	
mahsusdyr.	Onuň	ähli	zada	güýji	ýetýändir.	

2.	Sizi	ýaradan	Oldur.	Emma	siziň	käbiriňiz	
kapyr,	 käbiriňiz	 bolsa	 möminsiňiz.	 Alla	
siziň	edýän	(ähli)	işleriňizi	görýändir.	

3.	Alla	asmanlary	we	ýeri	(boş	ýere	däl-de)	
hak	 (we	hikmet)	 bilen	 ýaratdy.	Size	 şekil	
berip,	ajaýyp	görnüş	(durk)	berdi.	Dolanyp	
baryş	Oňadyr.	

4.	 Ol	 asmanlardaky	 we	 ýerdäki	 (ähli)	
zady	 bilýändir.	 Siziň	 gizleýän	 we	 äşgär	
edýän	 (ähli)	 zadyňyzy	 hem	 bilýändir.	 Ol	
gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	 hem	
bilýändir.
 
5.	 Size	 mundan	 öň	 inkär	 edenleriň	
(başlaryna	 gelenleriň)	 habary	 gelmedimi?	
Olar	eden	işleriniň	jezasyny	(bu)	dünýäde	
datdylar	(çekdiler)	we	(ahyretde	hem)	olara	
jebir-jepaly	azap	bardyr.	

6.	 (Ol	 azabyň	 sebäbi)	 pygamberler	
olara	 (äşgär)	 deliller	 (mugjyzalar)	 bilen	
gelýärdiler.	 Emma	 olar:	 «Bize	 (özümiz	
ýaly)	 bir	 ynsan	 ýol	 görkezmekçimi?»	
diýdiler	we	inkär	edip	ýüz	öwürdiler.	Alla	
olara	mätäç	däldir.	Takyk,	Alla	Baýdyr	(hiç	
zada	mätäç	däldir),	 hamdy-sena	 edilmäge	
mynasypdyr.	

7.	 Kapyrlar	 ölenlerinden	 soň	 hiç	 haçan	
direlmezler	 öýtdüler.	 (Olara):	 «Ýok,	
Perwerdigärime	 kasam	 bolsun!	 Siz	
(hökman)	täzeden	direldilersiňiz.	Soň	size	
eden	işleriňiz	(ýekeme-ýeke)	habar	berler.	
Bu	Alla	üçin	(juda)	aňsatdyr»	diýip	aýt.	

8.	Bes,	Alla,	Onuň	ilçisine	we	oňa	inderen	
nurumyza	 (Kurana)	 iman	 getiriň!	 Alla	
siziň	edýän	(ähli)	işleriňizden	habardardyr.	

9.	Ol	(kyýamat)	güni	(Alla	siziň	hemmäňizi,	
iň	uly)	jemlenme	güni	bolan	(kyýamatda)	
bir	 ýere	 jemlär.	 (Ine),	 bu	 gün	 aldanma	
(ökünç)	günüdir.	Kim	Alla	ynanyp,	ýagşy	
işleri	berjaý	etse,	Alla	hem	onuň	günälerini	
geçer	 we	 aşagyndan	 derýalar	 akýan	
jennetlere	ýerleşdirer.	Olar	ol	ýerde	ebedi	
galarlar.	Ine,	bu	(iň)	uly	üstünlikdir.
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10.	(Dini)	inkär	edip,	biziň	aýatlarymyzy	
ýalan	 hasaplanlar	 bolsa	 dowzahydyrlar.	
(Olar)	ol	ýerde	ebedi	galarlar.	Ol	baryljak	
nähili	erbet	ýerdir.	

11.	 Alladan	 bidin	 hiç	 bir	 bela	 başa	
gelmez.	 Kim	 Alla	 iman	 getirse,	 Alla	
onuň	kalbyna	dogry	ýoly	görkezer.	Alla	
ähli	zady	bilýändir.	

12.	 Alla	 we	 pygambere	 tabyn	 boluň!	
Eger	 siz	 ýüz	 öwürseňiz,	 (bilip	 goýuň)	
ilçimiziň	 (wezipesi	 diňe)	 size	 (Biziň	
aýatlarymyzy)	 äşgär	 ýetirmekden	
ybaratdyr.	

13.	 Alladan	 başga	 (ybadata	 laýyk)	
hudaý	 ýokdur.	 Möminler	 diňe	 Alla	 bil	

baglamalydyrlar.	

14.	Eý,	iman	getirenler!	Aýallaryňyzdan	
we	 perzentleriňizden	 size	 duşman	
(bolanlar	hem)	bardyr.	Olardan	habardar	
boluň!	 Emma	 siz	 onda-da	 geçirimlilik	
edip,	minnet	etmän,	olary	bagyşlasaňyz,	
takyk,	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

15.	 Takyk,	 mal-mülkleriňiz	 we	
perzentleriňiz	 siziň	 üçin	 bir	 synagdyr.	
(Hakyky)	 uly	 sylag	 (bolsa)	 Allanyň	
ýanyndadyr.	

16.	 (Şonuň	 üçin)	 başardygyňyzça	 Alla	
garşy	 çykmakdan	 we	 haram	 işlere	 baş	
goşmakdan	 saklanyň!	 (Haka)	 gulak	
salyp,	 boýun	 boluň	 hem-de	 özüňiz	
üçin	 (Allanyň)	 ýolunda	 haýyr-sahawat	
ediň!	 Bu	 özüňize	 bähbit	 bolar.	 Kim	
nebsini	gysgançlykdan	gorasa,	(hakyky)	
üstünlige	ýetenler,	olaryň	hut	özleridir.	

17.	Eger	Allanyň	(razylygy	üçin)	ýagşy	
karz	 berseňiz	 (haýyr-sahawat	 etseňiz),	
Ol	 siziň	üçin	onuň	 (peýdasyny)	birnäçe	
esseläp	 (gaýdyp)	 berer	 hem-de	 siziň	
(günäleriňizi)	 bagyşlar.	 Alla	 kiçijik	
ýagşylyklar	 sebäpli	 uly	 sogaplary	
berýändir,	Halymdyr	(howlugýan	däldir).	

18.	 Ol	 görünmeýän	 we	 görünýän	 ähli	
zady	 bilýändir,	 Gudraty	 güýçlüdir,	
hikmet	eýesidir.	



559

65-nji	süre:	Talak	

«Talak»	süresi	Medinede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 12	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 sürede	 talagyň	
hökümleriniň	 beýän	 edilýändigi	 üçin,	 bu	 at	
berlipdir.	Bu	sürede	 talak	bermek,	 talakdan	soň	
garaşylmaly	möhlet,	eklenç,	çaga	seretmek	ýaly	
meseleler	agzalýar.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 pygamber!	 Aýallaryňyza	 talak	
berjek	 mahalyňyz	 olaryň	 yddatlary	
(möhletleri)	 doly	 (gutaransoň)	
talaklaryny	 beriň.	 Olaryň	 yddatyny	
(üns	 bilen)	 sanaň!	 Perwerdigäriňiz	
bolan	Alla	 (garşy	 çykmakdan)	 gorkuň!	
Olar	 (aýallaryňyz)	 eger	 (zyna	 ýaly)	
äşgär	 bihaýalyk	 etmeseler,	 siz	 olary	
öýleriňizden	 çykarmaň!	 (Olaryň)	
özleri	 (hem)	 çykyp	 gitmesinler.	 Ine,	
bular	 Allanyň	 çäkleridir!	 Kim	 Allanyň	
çäklerinden	 geçse,	 ol	 özüne	 zulum	
edýändir.	 Belli	 däl,	 belki,	Alla	mundan	
soň	 (täze)	 bir	 iş	 (ýagdaý)	 emele	 getirip	
(hem	biler).	
 
2.	 (Garaşma)	 möhletiniň	 (üç	 aýbaşy)	
soňuna	gelen	wagtlary,	olary	ýa	gowulyk	
bilen	 öýüňizde	 saklaň,	 (olar	 bilen	
nikany	 dowam	 etdiriň)	 ýa-da	 gowulyk	
bilen	 aýrylyşyň!	 (Bu	 talak	 üçin	 hem)	
özüňizden	 iki	 (erkek)	 adyl	 kişini	 şaýat	
tutuň!	 Şaýatlygy	 hem	Alla	 üçin	 berjaý	
ediň!	Bu	 sizden	Alla	we	 ahyret	 gününe	
iman	 getirenlere	 berlen	 öwüt-ündewdir.	
Kim	Alla	(garşy	gelmekden)	gorksa,	Alla	
oňa	 (kynçylyklardan)	 çykyş	 (gapysyny)	
açar.	

3.	Oňa	hiç	garaşmadyk	tarapyndan	rysgal	
berer.	Kim	Alla	bil	baglasa,	Ol	(Alla)	oňa	
ýeterlikdir.	 Takyk,	Alla	 Öz	 (islän)	 işini	
amala	 aşyrar.	 Takyk,	Alla	 ähli	 zat	 üçin	

bir	ölçeg	kesgitländir.	
4.	 Aýallaryňyzdan	 (garrylyk	 ýa-da	
başga	 sebäpli)	 adatdan	 (aýbaşydan)	
kesilenleriň	 yddaty	 (möhleti)	 hakda	
(näçe	 wagt	 dowam	 edýändigi	 barada)	
şek-şübhä	 düşseňiz,	 olaryň,	 (şeýle-de)	
heniz	 haýyz	 (aýbaşy)	 görmedikleriň	
(talakdan	 soň)	 yddatlary	 (möhletleri)	
üç	 aýdyr.	 Hamyla	 aýallaryň	 yddatlary	
çagalaryny	dogran	badyna	gutarýar.	Kim	
Alla	 (garşy	 çykmakdan)	 gorksa,	 (Alla)	
hem	oňa	işinde	ýeňillik	berer.	

5.	 Ine,	 bu	 Allanyň	 size	 inderen	 bir	
emridir.	 Kim	 Alla	 (garşy	 çykmakdan)	
gorksa,	Alla	onuň	(ähli)	günälerini	örter	
we	onuň	sogabyny	artdyrar.	
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6.	 Olary	 (talak	 beren	 aýallaryňyzy),	
mümkin	 boldugyna	 görä,	 oturan	
mesgenleriňiziň	 (bir	 bölüminde)	 yddaty	
(möhleti)	 gutarýança	 saklaň!	 Olaryň	
(öýňüzden)	 çykyp	 gitmeklerini	 isläp,	
olaryň	(eklenjini	bermän)	gyssaga	salmaň!	
Eger	 olar	 hamyla	 bolsalar,	 çagalaryny	
dogurýança	 eklençlerini	 beriň!	 (Talak	
beren	 aýallaryňyz	 bilen	 gatnaşygyňyz	
kesilensoň),	 olar	 siziň	 (hasabyňyza)	
çagalaryňyzy	emdirse,	olaryň	haklaryny	
beriň!	 Araňyzda	 (hak	 meselesini	 dine	
laýyklykda)	ýagşylyk	bilen	çözüň!	Eger	
(ejesiniň	 çagany	 emdirmezligi	 sebäpli)	
kynçylyk	çekseňiz,	 (onda)	atasy	çagany	
(hak	 töläp)	 başga	 birini	 (süýt	 eneke)	
tutup	emdirtmelidir.	

7.	Ýagdaýy	gowy	bolan	ýagdaýyna	görä	

eklenji	(bol	edip)	bersin!	Ýagdaýy	çäkli	
hem	 Allanyň	 özüne	 beren	 ýagdaýyna	
laýyklykda	eklenç	bersin!	Alla	hiç	kimi	
beren	 (mümkinçiliginden)	 başga	 zat	
bilen	 jogapkärçilige	 çekmez.	 Alla	 (her	
bir)	 kynçylygyň	 yzyndan	 (hökman)	
ýeňillik	döreder.	

8.	 Perwerdigäriniň	 we	 Onuň	 ilçileriniň	
emrinden	 (çykyp),	 azaşan	 niçeme	
ýurtlaryň	 (halky)	 bardyr.	 Biz	 olary	
hasaba	 çekdik	 hem-de	 deňsiz-taýsyz	
azap	bilen	jezalandyrdyk.	

9.	 Şeýdip,	 olar	 özleriniň	 etmişleriniň	
netijesini	datdylar.	Olaryň	işleriniň	soňy	
ökünç	boldy.	

10,	11.	Alla	olar	üçin	 (ahyretde)	ýowuz	
azap	 taýýarlady.	 Eý,	 iman	 getiren	 akyl	
eýeleri!	 Alladan	 gorkuň!	 Alla	 size	
(hakykatlary	ýatladýan)	bir	Zikir	(Kuran)	
inderdi.	 (Şeýle-de)	 size	 bir	 ilçi	 iberdi.	
Ol	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenleri	
tümlüklerden	 ýagtylyga	 çykarar	 ýaly,	
Allanyň	 (nurlar	 saçan)	 aýatlaryny	 size	
okap	 berýär.	 Kim	 Alla	 ynanyp,	 ýagşy	
işleri	etse,	Alla	olary	aşagyndan	derýalar	
akýan	 jennetlere	 ýerleşdirer.	 Olar	 ol	
ýerde	 ebedi	 galarlar.	 Alla	 oňa	 (beýle	
bendesine),	bol	rysgal	berer.	

12.	Alla	ýedi	gat	asmany	we	ýerden	hem	
şonçasyny	 (olaryň	 meňzeşini)	 ýaratdy.	
Siziň	 Allanyň	 ähli	 zada	 güýjüniň	
ýetýändigini	hem-de	Ol	ylmy	bilen	ähli	
zady	 gurşap	 alandygyny	 bilmegiňiz	
üçin	Allanyň	emri	(we	hökümi)	bularyň	
arasynda	inip	(gatnar)	durar.	
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66-njy	süre:		«Tahrym»	
(«Gadagan	etme»)

«Tahrym»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 12	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Tahrym	 «Bir	
zady	 gadagan	 etmek,	 haram	 etmek»	manysyny	
aňladýar.	 Bu	 söz	 süräniň	 ilkinji	 aýatynda	
gelýär.	 Sürede	 pygamberimiziň	 päk	 zenanlary	
bilen	 aralarynda	 bolup	 geçen	 käbir	 wakalar,	
şeýle	 hem	 toba	 etmek,	 iman	 getirmek	 we	 öten	
pygamberleriň	kyssalary	beýan	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eý,	 pygamber!	 Sen	 aýallaryň	
razyçylygyny	gözläp,	näme	üçin	Allanyň	
saňa	 halal	 eden	 zadyny	 (özüňe)	 haram	
edýärsiň?	 Alla	 Bagyşlaýjydyr,	 Rehim-
şepagatlydyr.	

2.	Alla	(zerur	halatynda)	kasamlaryňyzy	
bozmak	üçin	size	rugsat	berdi.	Alla	siziň	
Hossaryňyzdyr.	Ol	(ähli	zady)	bilýändir,	
hikmet	eýesidir.	

3.	Pygamber	aýallarynyň	birine	 (Hafsa)	
gizlinlikde	bir	söz	aýdypdy.	Emma	aýaly	
ol	 sözi	 başgasyna	 (Aýşa)	 aýdansoň,	
Alla	hem	muny	pygambere	habar	berdi.	
Pygamber	hem	bir	bölegini	aýdypdy,	bir	
bölegini	 bolsa	 aýtmandy.	 (Pygamber)	
muny	 oňa	 (aýalyna)	 habar	 beren	wagty	
(aýaly):	 «Muny	 kim	 saňa	 habar	 berdi»	
diýdi.	 Ol	 (pygamber):	 «(Ähli	 zady)	
bilýän	 we	 habarly	 (bolan)	 Alla	 habar	
berdi»	diýdi.	

4.	 Eger	 ikiňiz	 (Aýşa	 we	 Hafsa)	 hem	
(pygamberiň	 syryny	 paş	 etmek	 ýaly	
nädogry	 hereketiňiz	 üçin)	 Alla	 toba	
etseňiz	 (dogry	 bolar).	 Sebäbi	 siziň	
kalplaryňyz	 (hak	 ýoldan)	 taýdy.	
Eger	 pygambere	 garşy	 biri-biriňize	
daýanyşsaňyz,	 (bilip	 goýuň),	 takyk,	
onuň	 dosty	 we	 ýardamçysy	 Alladyr,	
Jebraýyldyr	 we	 salyh	 möminlerdir.	
Bulardan	 başga-da	 perişdeler	 hem	 oňa	
ýardamçydyr.	

5.	 Eger	 ol	 siziň	 talagyňyzy	 berse,	
Perwerdigäri	 oňa	 sizden	 has	 haýyrly,	
musulmanlardan,	 iman	 getirenlerden,	
yhlas	 bilen	 tabyn	 bolanlardan,	 toba	
edenlerden,	 ybadat	 edenlerden,	 agyz	
bekleýänlerden	 dul	 aýallardan	 we	 boý	
gyzlardan	(başga	birini)	berer.	

6.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Siz	 özüňizi	 we	
maşgalaňyzy	ýangyjy	ynsanlar	we	daşlar	
bolan	 (dowzah)	 odundan	 goraň!	 Onuň	
başynda	Allanyň	 özlerine	 beren	 emrine	
garşy	 gelmeýän	 we	 emir	 edilen	 zady	
berjaý	edýän	rehimsiz,	ýowuz	perişdeler	
bardyr.

7.	(Olara):	«Eý,	kapyrlar!	Bu	gün	ötünç	
soramaň!	 Siz	 diňe	 eden	 etmişleriňiziň	
jezasyny	çekersiňiz!»	(diýler).	
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8.	 Eý,	 iman	 getirenler!	 Çyn	 toba	 bilen	
Alla	 toba	 ediň!	 Belki,	 Perwerdigäriňiz	
siziň	 erbetlikleriňizi	 (günäleriňizi)	
geçer.	 Pygamberi	 we	 onuň	 bilen	 bile	
iman	 getirenleri	 ryswa	 (masgara)	
etmejek	 gününde	 Alla	 sizi	 aşagyndan	
derýalar	 akýan	 jennete	 salar.	 Olaryň	
(amallarynyň)	 nurlary	 öňlerinden	 we	
saglaryndan	ylgap	(ýagtylyk	salar).	Olar:	
«Eý,	 Perwerdigärimiz!	 Nurumyzy	 bize	
dolulygyna	 ber!	 Biziň	 (günälerimizi)	
bagyşla!	 Seniň	 ähli	 zada	 güýjüň	
ýetýändir»	diýerler.	

9.	 Eý,	 pygamber!	 Sen	 kapyrlara	 we	
mynapyklara	garşy	söweş!	Olara	ýowuz	
bol!	 Olaryň	 barjak	 ýeri	 dowzahdyr.	 Ol	

baryljak	nähili	erbet	ýerdir.	

10.	 Alla	 kapyrlara	 mysal	 edip	 Nuhuň	
aýaly	 bilen	 Lutuň	 aýalyny	 görkezdi.	
Olaryň	 ikisi	 bendelerimizden	 iki	 salyh	
kişiniň	 nikasyndakalar	 olara	 (Nuha	 we	
Luta)	 haýynlyk	 etdiler.	 Ýanýoldaşlary	
(pygamber	 bolsa-da)	Alladan	 gelen	 hiç	
bir	 zatdan	 halas	 edip	 bilmediler.	 Olara:	
«Hany,	oda	(dowzaha)	girenler	bilen	siz	
hem	giriň!»	diýildi.	

11.	 Alla	 iman	 getirenlere	 hem	
Fyrgawnyň	 aýalyny	 mysal	 getirdi.	 Ol:	
«Eý,	 Perwerdigärim!	Maňa	 öz	 ýanyňda	
jennetde	bir	öý	sal!	Meni	Fyrgawndan	we	
onuň	(erbet)	işinden	gora!	Meni	zalymlar	
kowumyndan	halas	et!»	diýipdi.	

12.	 (Alla)	 Ymranyň	 namysyny	 goran	
gyzy	Merýemi	hem	(mysal	getirdi).	Biz	
oňa	 Öz	 ruhumyzdan	 üfledik	 we	 (ol)	
Perwerdigäriniň	sözlerini	we	kitaplaryny	
tassyklady.	 Ol	 (ýürekden)	 tabyn	 bolan	
(zenanlardandy).	

Düşündiriş:	Aýatlarda	aýdylýan	Nuh	pygamberiň	
aýaly	halka	Nuhuň	dälidigini,	akylynyň	ýerinde	
däldigini	aýdar	eken.	Lutuň	aýaly	bolsa	näwagt	
Lutuň	öýüne	myhman	gelse,	 eger	gije	bolsa,	ot	
ýakyp,	gündiz	bolsa,	 tüsse	çykaryp	halka	habar	
berer	eken.	Fyrgawnyň	aýaly	Asyýa	bolsa	Musa	
pygambere	 iman	 getirendigi	 üçin,	 Fyrgawn	
tarapyndan	öldürilýär.	
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67-nji	süre:	«Mülk»	(«Tebärek»)

«Mülk»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 30	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	Allanyň	 hökmürowanlygyndan	
gürrüň	 gozgamagyndan	 gelip	 çykýar.	 Sürede	
Allanyň	 bu	 dünýäni	 ynsanlaryň	 ýaşamagy	
üçin	 ýokdan	 bar	 edendigi,	 ýaşamak	 üçin	 onda	
dürli	 şertleri	 döredendigi,	 Allanyň	 ýeke-täk	
Ýaradandygy,	Allany	inkär	edenleriň	kyýamatda	
özlerini	atjak	howplary	barada	habar	berlip,	Alla	
iman	getirenleriň	halas	boljakdyklary,	kapyrlaryň	
soňlarynyň	 pajylagy	 gutarjakdygy	 aýdylýar.	Bu	
süräniň	sogaby	hakda	pygamberimiz	Muhammet	
aleýhissalam:	 «Kuranda	 30	 aýatly	 bir	 süre	 bar.	
Ol	 süre	 kyýamat	 gününde	 bir	 adama	 şepagatçy	
bolar,	(şeýdip)	ahyry	onuň	günäsi	bagyşlanar.	Ol	
süre	«Tebärek»	(«Mülk»)	süresidir»	diýipdir.

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Ähli	 barlygyň)	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 elinde	 (gudratynda)	
bolan	Alla	örän	beýikdir.	Onuň	ähli	zada	
güýji	ýetýändir.
2.	Ol	 siziň	 haýsyňyzyň	has	 ýagşy	 amal	
edýändigiňizi	 synamak	 üçin,	 ölümi	
we	 ýaşaýşy	 ýaradandyr.	 Ol	 Gudraty	
güýçlüdir,	Bagyşlaýjydyr.
3.	 Ol	 (biri-biri	 bilen)	 sazlaşykly	 ýedi	
gat	 asmany	ýaradandyr.	Sen	Rahmanyň	
(Allanyň)	 ýaradan	 (zatlarynda)	 hiç	 hili	
çaprazlyk	(näsazlyk)	görmersiň.	Gözüňi	
aýlap	seret,	heý	(asmanda	bir	näsazlyk),	
kemçilik	görýärmiň?
4.	 Soň	 gözüňi	 gaýta-gaýta	 aýlap	 seret!	
Göz	 (hiç	 hili	 näsazlyk	 görmekden)	 ejiz	
we	ýadaw	halda	saňa	(yzyna)	öwrüler.
5.	Kasam	 bolsun!	Biz	 dünýä	 (iň	 ýakyn	
bolan)	 asmany	çyralar	 (ýyldyzlar)	bilen	
bezedik.	 Olary	 şeýtanlara	 daşlanylýan	
(ot)	 edip	 (goýduk)	we	 olara	 (şeýtanlara	
mundan	 başga-da)	 alawly	 ot	 azabyny	
taýýarladyk.
6.	Özleriniň	Perwerdigärini	inkär	edenler	
üçin	 dowzah	 azaby	 bardyr.	 Ol	 baryljak	
nähili	erbet	ýerdir.
7.	 Ol	 ýere	 oklananlarynda,	 (olar)	 onuň	
gaýnaýan	wagty	çykarýan	eýmenç	sesini	
eşiderler.
8.	 (Dowzah)	 gahardan	 ýaňa	 ýarylaýjak	
bolar!	(Bes),	her	gezek	ol	ýere	bir	topar	

oklanylsa,	 onuň	 (dowzahyň)	 sakçylary	
olardan:	 «Size	 (bu	 azaby)	 duýduryjy	
(pygamber)	gelmänmidi?»	diýip	sorarlar.
9.	 (Olar):	 «Elbetde,	 bize	 (bu	 azaby)	
duýduryjy	 (bir	pygamber)	gelipdi,	ýöne	
biz	 (ony)	 ýalan	 hasapladyk	 we	 (oňa):	
«Alla	 (hiç	 kime)	 hiç	 zat	 indermedi,	 siz	
diňe	 uly	 bir	 azaşmaklygyň	 içindesiňiz»	
diýipdik»	diýerler.
10.	 (Olar):	 «Käşgä,	 bir	 gulak	 asan	
bolsadyk	 ýa-da	 akylymyzy	 ulansadyk,	
(häzir)	 bu	 dowzahylaryň	 arasynda	
bolmazdyk»	diýerler.
11.	 (Şeýdip)	 olar	 öz	 günälerini	 boýun	
alarlar.	 Bes,	 dowzahylara	 (Allanyň	
rahmeti)	daş	bolsun!
12.	 (Emma)	 görmän,	 özleriniň	
Perwerdigäriniň	 (azabyndan)	
gorkýanlara	(bolsa),	olara	ýalkaw	we	uly	
sylag	bardyr.
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13.	 Siz	 sözüňizi	 isle,	 gizläň,	 isle-
de,	 ony	 äşgär	 ediň!	 Takyk,	 Ol	 (Alla)	
gursaklardakyny	 (ýüreklerdäkini)	 hem	
bilýändir.	

14.	 Heý-de,	 Ýaradan	 (Öz	 ýokdan	 bar	
eden	 zatlaryny)	 bilmezmi?	 Ol	 iň	 gizlin	
zatlary	 hem	 bilýändir	 we	 (ähli	 zatdan)	
habardardyr.	

15.	 Ýeri	 size	 (ýaşaýyş	 üçin)	 boýun	
egdiren	 Oldur.	 Bes,	 siz	 onuň	 (ýeriň)	
gerdenlerinde	 (üstünde)	geziň	we	Onuň	
(Allanyň)	rysgalyndan	iýiň!	(Ahyrynda)	
dolanyp	baryş	Oňadyr.	

16.	 Siz	 asmandakynyň	 (Allanyň)	 ýeri	
sarsdyryp,	 sizi	 ýere	 sokmajagyndan	
arkaýynmy?	

17.	Ýa-da	 siz	 asmandakynyň	 (Allanyň)	
siziň	üstüňize	daş	ýagdyrýan	(bir	tupan-
harasat)	 ibermejekdiginden	arkaýynmy?	
Bes,	 siz	 (Meniň)	 duýduryşymyň	
nähilidigini	(tiz	wagtda)	bilersiňiz?

18.	Kasam	bolsun!	Olardan	öňküler	hem	
(pygamberleri)	 ýalan	 hasapladylar,	 bes	
(Allany)	 inkär	 edendikleri	 üçin	 (berlen	
azap)	nähili	ýowuz	bolupdy?

19.	 Olar	 üstlerinde	 (ganatlaryny)	 açyp-
ýapyp	 uçýan	 guşlary	 görmedilermi?	
Olary	 (howada)	 saklaýan	 meger	
Rahmandyr	 (Alladyr).	Takyk,	Ol	 (Alla)	
ähli	zady	görýändir.	

20.	(Hany),	Rahmandan	(Alladan)	başga	
size	 kömek	 etjek	 siziň	 ol	 goşunlaryňyz	
kim	 (nirede)?	 Takyk,	 inkär	 edenler	
(kapyrlar)	aldanmagyň	içindedirler.	

21.	Eger	Ol	(	Alla	size	berýän)	rysgalyny	
kesse,	 size	 rysgal	 berjek	 kim?	 Ýok,	
(tersine	 olar)	 azgynlyk	 we	 inkär	 içinde	
(keçjallyklaryny)	dowam	etdirýärler.	

22.	 Indi	 (siz	 aýdyň	 bakaly,	 barylmaly	
ýere)	 ýüzin	 süýrenip	 ýöreýän	 dogry	
bararmy,	ýa-da	dogry	ýolda	dik	ýöreýän	
(dogry	bararmy)?

23.	(Eý,	Muhammet!)	Aýt:	«Sizi	ýaradan,	
size	 eşidiş	 (duýgusyny),	 gözleri	 we	
kalplary	beren	Oldur.	Siz	(örän)	az	şükür	
edýärsiňiz!»	

24.	Aýt:	 «Sizi	 ýer	 ýüzünde	 (köpeldip),	
ýaýradan	 Oldur.	 Siz	 Onuň	 (ýanynda)	
jemlenersiňiz».	

25.	(Olar):	«Eger	siz	dogruçyl	bolsaňyz,	
(aýdyň),	bu	wada	(azap)	haçan	(geler)?»	
diýýärler.	

26.	 Aýt:	 «Takyk,	 (kyýamatyň	 geljegi	
baradaky)	 ylym	 Allanyň	 ýanyndadyr.	
Takyk,	 Men	 (diňe)	 äşgär	 bir	
duýduryjydyryn».	
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27.	Bes,	onuň	(azabyň)	golaýlaşýandygyny	
(anyk)	 gören	 wagtlary	 inkär	 edenleriň	
ýüzleri	 erbetleşer	 (we	 olara):	 «Ine,	 bu	
siziň	çagyrýan	zadyňyz»	diýler.	

28.	 (Eý,	 Muhammet!	 Aýt:	 «Eger	 Alla	
meni	we	ýanymdakylary	(siziň	isleýşiňiz	
ýaly)	heläk	etse	ýa-da	(uzak	ömür	berip),	
bize	 rehim	 etse,	 hany	 aýdyň,	 kapyrlary	
jebir-jepaly	 azapdan	 kim	 halas	 edip	
biler?».	

29.	 Aýt:	 «Ol	 (Alla)	 Rahmandyr	
(Mähribandyr).	Biz	Oňa	iman	getirdik	we	
(diňe)	Oňa	bil	bagladyk.	Siz	(tiz	wagtda)	
kimiň	 äşgär	 azgynçylyk	 içindedigini	
(anyk)	bilersiňiz».	

30.	 Aýt:	 «Hany	 aýdyň!	 Eger	 siziň	
suwuňyz	 (aşak)	 çekilse	 (gurasa),	 kim	
size	akar	suw	getirip	biler?».	

68-nji	süre:	Galam

«Galam»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	52	aýatdan	ybaratdyr.	Süre	adyny	ikinji	aýatda	
agzalýan	 «Galam»	 sözünden	 alypdyr.	 Bu	 süre	
kapyrlaryň	 pygamberimiziň	 garşysyna	 aýdan	
sözlerini	 boşa	 çykaryp,	 onuň	 pygamberligini	
subut	 edýär.	 Esasan	 hem,	 onuň	 kämil	 ahlagy	
barada	aýdylyp	geçilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Nun.	Galama	we	 (onuň)	ýazanlaryna	
kasam	bolsun!	
2.	 (Eý,	Muhammet!)	Sen	Perwerdigäriň	
(saňa	nesip	eden	pygamberlik)	nygmaty	
sebäpli,	däli	dälsiň.	
3.	Takyk,	saňa	tükeniksiz	sylag	bardyr.	
4.	 Takyk,	 sen	 beýik	 (kämil)	 ahlaga	
eýesiň.	
5,	 6.	 Siziň	 haýsyňyzyň	 dälidigini	 (tiz	
wagtda)	 sen	 hem	 görersiň,	 olar	 hem	
görerler.	
7.	 Takyk,	 seniň	 Perwerdigäriň	 kimleriň	
Öz	 ýolundan	 azaşandygyny	 gowy	
bilýändir.	 Ol	 dogry	 ýoldakylary	 hem	
örän	gowy	bilýändir.	
8.	 Bes,	 sen	 (hakykaty)	 ýalan	

hasaplaýanlara	uýma!
9.	 Olar	 özleriniň	 (saňa)	 ýumşak	
bolmagy	 üçin,	 seniň	 hem	 (özlerine)	
ýumşak	bolmagyňy	(oňşuklyk	etmegiňi)	
isleýärler.	
10,	 11,	 12,	 13,	 14.	 (Eý,	 Muhammet!)	
Köp	 ant	 içýän,	 (adamkärçiligi)	
pes,	 aýyp	 gözleýän	 gybatçy,	 gep	
gatnadýan,	 ýagşylyga	 päsgel	 bolýan,	
hetden	 aşýan	 (zalym),	 günäkär,	 gödek	
(sypaýyçylyksyz),	 bulardan	 başga	 hem	
asly	 bozuk	 (kişileriň)	 hiç	 birine	 mal-
mülki	we	ogullary	bar	diýip	(hiç	haçan)	
boýun	egme!
15.	 Oňa	 (beýle	 häsiýetleri	 özünde	
jemleýäne)	 aýatlarymyz	 okalan	 wagty,	
ol	«(Bu)	öňküleriň	ertekileri»	diýer.	
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16.	 Biz	 (tiz	 wagtda)	 onuň	 burnunyň	
üstüne	tagma	urarys.	
17,	 18.	 Biz,	 «Bakja	 eýelerini»	 synag	
edişimiz	 ýaly,	 olary	 (mekgelileri)	 hem	
(açlyk	 we	 gurakçylyk)	 bilen	 synadyk.	
Olar	 (bakja	 eýeleri)	 säher	 bolanda,	
(hiç	 kim	 görmänkä),	 ony	 (hasyllary)	
ýygnarys	 diýip	 kasam	 etdiler.	 Olar	
(Alla)	 halasa	 diýmediler	 (we	 nygmatyň	
Alladandygyny	bilmediler).	
19.	 (Emma)	 olar	 (heniz)	 ukudakalar	
özleriniň	 Perwerdigäri	 tarapyndan	
iberilen	 gaplaýjy	 bir	 apat	 (ot)	 bakjany	
gaplap	aldy.	
20.	(Bakja)	gap-gara	boldy.	
21,	 22.	 Olar	 säher	 (bolanda:	 «Öňi-
soňy)	 ýygnajak	 bolsak,	 (hany,	 onda)	
irräk	gymyldalyň»	diýip,	 (biri-birlerine)	
seslendiler.	
23,	 24.	 Olar:	 «Bu	 gün	 (ol	 ýerde)	 hiç	
bir	misgin	 ýanyňyza	 girmesin!»	 diýşip,	
samyrdaşyp	ýola	çykdylar.	

25.	 Olar	 göýä	 (garyp-gasarlary)	 mahrum	
etmäge	 güýçleri	 bar	 ýaly	 bolup	 irden	 ýola	
çykdylar.	
26.	Emma	ony	(bakjany)	görenlerinde:	«Biz	
(ýolumyzy)	ýalňyşdyk»	diýdiler.	
27.	 (Soň	 bolsa):	 «Ýok	 (ýalňyşmadyk),	 biz	
(bereketden)	mahrum	bolduk»	(diýdiler).	
28.	 Içlerinden	 adyl	 biri:	 «Men	 size	
(Perwerdigäriňizi	 tesbih	 ediň!)»	 diýip	
aýtmadymmy?	Käşgä,	tesbih	eden	bolsadyk»	
diýdi.
29.	 Olar:	 «Biz	 Perwerdigärimizi	 tesbih	
edýäris,	 takyk,	 biz	 (öz-özümize)	 zulum	
edenlerden	bolduk»	diýdiler.	
30.	 Soň	 hem	 günäni	 biri-birleriniň	 üstüne	
atyp	başladylar.	
31.	 (Ahyry):	 «Bize	 haýp	 bolsun!	 Dogrudan	
hem,	biz	azan	(adamlar).	
32.	 Belki,	 Perwerdigärimiz	 munuň	
ýerine	 bize	 has	 haýyrlysyny	 berer.	 Biz	
indi	 Perwerdigärimiziň	 (razyçylygyna)	
ýönelýäris»	diýdiler.	
33.	 Ine,	 (dünýädäki)	 azap	 şeýledir.	 Eger	
bilsediler,	 ahyretiň	 azaby	 has	 uludyr	
(ýowuzdyr).	
34.	 Takyk,	 takwa	 kişiler	 üçin	 özleriniň	
Perwerdigäriniň	 ýanynda	 (ebedi	 nygmatly)	
«Nagym»	jennetleri	bardyr.	
35.	Biz	(Alla)	tabyn	bolanlary	(ol)	günäkärler	
bilen	heý-de	deň	tutarysmy?
36.	 Size	 näme	 bolýar	 (akylyňyzdan	
azaşdyňyzmy)?	 Nähili	 (erbet)	 höküm	
berýärsiňiz?
37,	 38.	 Ýa-da	 sizde	 bir	 kitap	 bar	 bolup,	
öz	 göwün	 islän	 zadyňyz	 ol	 ýerde	 hökman	
bardyr	 diýip,	 (bu	 batyl	 ynançlary)	 ondan	
öwrenýärsiňizmi?
39.	 Ýa-da:	 «Siz	 näme	 höküm	 berseňiz,	
(hökman)	 siziňki	 bolar»	 diýip,	Biz	 tarapdan	
kyýamat	 gününe	 çenli	 dowam	 etjek	 size	
berlen	kasamlar	(ähti-peýman)	barmy?
40.	Olardan	 sora:	 «Muňa	 (bu	 pikire)	 olaryň	
haýsy	kepil	geçýär?».	
41.	Ýa-da	olaryň	 şärikleri	 barmy?	Eger	olar	
dogruçyl	 bolsalar,	 hany,	 onda	 şäriklerini	
getirsinler.	
42.	Ol	gün	(elhençliginden	ýaňa)	injik	açylar.	
Olar	 sežde	 etmäge	 çagyrylarlar,	 emma	 olar	
sežde	edip	başarmazlar.	
Düşündiriş:	 Arap	 dilinde	 «Injik	 açylar»	 söz	 düzümi	
işleriň	 kynlaşyp,	 ähli	 hakykatlaryň	 ýüze	 çykmagyny	
aňladýar.
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43.	 Har-zelillikden	 ýaňa	 olaryň	 gözlerini	
(Allanyň	 azabynyň	 gorkusy)	 gaplap	 alar.	
Sebäbi,	 olar	 öň	 gowy	 ýagdaýdakalar	 hem	
seždä	(namaza)	çagyrylýardylar	(şonda	hem	
olar	sežde	etmeýärdiler).	
44.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	bu	sözi	(Kurany)	
ýalan	 hasaplaýany	 Maňa	 goý!	 Biz	 olary	
bilmeýän	 (garaşmadyk)	 taraplaryndan	
(synag	 edip,	 köp	 mal-mülk	 berip	 dünýä	
lezzetlerini	 dadyryp)	 ýuwaş-ýuwaş	 azaba	
golaýlaşdyrýarys.	
45.	 Men	 olara	 möhlet	 berýärin.	 Takyk,	
Meniň	duzagym	örän	berkdir.	
46.	 Ýa-da	 sen	 (hakykaty	 aýdýanyň	 üçin)	
olardan	 bir	 hak	 soraýarmyň?	 Olar	 (bolsa)	
agyr	berginiň	aşagynda	galýarlarmy?
47.	Ýa-da	gaýybyň	(bilimi)	olaryň	ýanynda	
bolup,	 olar	 (islän	 zatlaryny	 şondan)	
ýazýarlarmy?!
48.	 Sen	 Perweridigäriň	 (kapyrlara	 möhlet-
puryja	 bermek	 we	 saňa	 ýeňişi	 gijikdirmek	
baradaky)	 hökümine	 sabyr	 edip	 (garaş)!	
Balyk	eýesi	(Ýunus)	ýaly	bolma!	Ol	gussaly	
halda	 (sabyrsyzlyk	 edip)	 Perwerdigärine	
ýalbarypdy.	
49.	 Eger	 Perwerdigärinden	 oňa	 bir	 nygmat	
ýetmedik	 bolsady,	 ol	 hökman	 ýazgarylyp	
(boş)	meýdana	zyňlardy.	
50.	 Bes,	 Perwerdigäri	 ony	 (gaýtadan)	
saýlady	we	ony	salyhlardan	eýledi.	
51.	 Ol	 inkär	 edenler	 Zikiri	 (Kurany)	
eşidenlerinde,	 seni	 gözleri	 bilen	 ýykaýjak	
(iýäýjek)	bolýarlar.	Olar	 (heniz	hem)	saňa:	
«Takyk,	ol	bir	mejnun»	diýýärler. 
52.	(Emma)	beýle	däl,	bu	(Kuran)	älemlere	
bir	öwüt-ündewden	başga	zat	däldir.	

69-njy	süre:	«Hakka»	(«Anyk	hakykat»)

«Hakka»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	52	aýatdan	ybaratdyr.	Ol	adyny	ilkinji	
aýatda	agzalýan	«Hakka»	sözünden	alandyr.	Ol	
«Anyk	 hakykat,	 amala	 aşjak	 hakyky	 kyýamat»	
diýen	manyny	aňladýar.	Sürede	öň	ýaşap	geçen	
pygamberleri	 inkär	 edenleriň	 başyna	 gelen	
belalar	 ýatlanylyp,	 Kurany	 Kerimiň	 Allanyň	
sözüdigi,	 pygamberiň	 kapyrlaryň	 ýöňkeýän	
töhmetlerinden	daşdygy	beýan	edilýär.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Anyk	hakykat	(amala	aşanda)!

2.	Ol	(amala	aşjak)	anyk	hakykat	näme?

3.	 Saňa	 (amala	 aşjak)	 anyk	 hakykaty	
(kyýamaty)	 näme	 bildirdi	 (nireden	
bildiň)?

4.	 Semud	 we	 ad	 (kowumy)	 kyýamat	
(gününi)	ýalan	hasaplapdylar.	

5.	 Bes,	 semud	 (kowumy)	 güýçli	 (bir	
çirkin,	ýiti	ses)	bilen	heläk	edildi.	

6.	 Ad	 (kowumy)	 bolsa	 gürrüldili	 apy-
tupan	(turzan)	ýel	bilen	heläk	edildi.	

7.	 (Alla)	 ol	 ýeli	 olaryň	 üstüne	 ýedi	
gije,	 sekiz	 gün	 yzygiderli	 öwüsdürdi.	
(Hatda)	 sen	 ol	 kowumy	 içi	 boş	 hurma	
töňňeleri	 ýaly	 ýere	 serlen	 ýagdaýda	
(ýatandyklaryny)	görerdiň.	

8.	Bes,	sen	heý	olardan	galan	bir	(alamat)	
görýärsiňmi?
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9.	Fyrgawn,	ondan	öňküler	we	(şäherleri)	
agdar-düňder	 edilen	 (ýer	 ýuwdan	 Lut	
kowumy)	hem	(Alla	şärik	goşup,	günäkär	
bolup)	geldiler.	
10.	 (Olar)	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
ilçisine	 garşy	 çykdylar.	 Ol	 (Alla)	 hem	
olary	 aýylganç	 (azap	 bilen)	 tutdy	
(jezalandyrdy).	
11.	 Takyk,	 (Nuhuň	 döwründe)	 suwlar	
joşan	 wagty,	 sizi	 (ata-babalaryňyzy)	
howpsuz	gämide	Biz	ýüzdüripdik.	
12.	Ony	size	ybrat	bolmagy	üçin	hem-de	
eşitjek	gulaklar	(gowy	ýatda)	saklasynlar	
diýip	(beýle	etdik).	
13.	 Bes,	 haçan	 sura	 bir	 gezek	 (güýçli)	
üflenilende!
14.	Ýer	we	daglar	ýerlerinden	galdyrylyp,	

(biri-birleri	 bilen)	 çakyşdyrylyp,	 bir	
zarba	bilen	derbi-dagyn	edilende!
15.	 Şol	 günde	 uly	 hadysa	 amala	 aşar	
(kyýamat	gopar).	
16.	Asman	ýarylar,	ol	günde	ol	(asman)	
gowşap,	ejiz	bolar.	
17.	 (Ol	 gün)	 perişdeler	 (asmanyň)	 daş-
töwereginde	 bolarlar.	 Ol	 gün	 seniň	
Perwerdigäriň	 Arşyny	 bulardan	 hem	
ýokarda	sekiz	(perişde)	göterer.	
18.	 Ol	 gün	 siziň	 eden	 (ähli)	 işleriňiz	
(Allanyň	 öňünde)	 görkeziler.	 (Hatda)	
siziň	 eden	 hiç	 bir	 işiňiz	 hem	 gizlin	
galmaz.	
19.	 (Ol	 gün)	 hasap	 (amal)	 kitaby	 sag	
tarapyndan	 berlen	 kişi	 (şatlanyp):	 «Ine	
(hasap)	kitabym.	Geliň,	okaň!	
20.	Men	öz	hasabyma	gowuşjakdygymy	
bilýärdim»	diýer.	
21.	Bes,	ol	hoş	 (we	bagtyýar)	ýaşaýşyň	
içindedir.	
22,	23.	Bişen	miweleri	(ele)	ýakyn	örän	
beýik	jennetdedirler.	
24.	 Olara:	 «Geçen	 günleriňizde	 eden	
(ýagşy)	amallaryňyz	üçin	işdä	bilen	iýiň,	
içiň!»	diýler.	
25.	 Emma	 hasap	 (amal)	 kitaby	 çep	
tarapyndan	 berlen	 kişi	 (gynanyp):	
«Maňa	haýp	bolsun!	Käşgä,	bu	kitabym	
berilmesedi!	
26.	 Käşgä,	 hasabymyň	 nämedigini	
bilmesedim!
27.	Käşgä,	ölüm	iş	bitiren	bolsady	(onuň	
bilen	hemme	zat	gutarsady)!
28.	Mal-mülküm	maňa	peýda	bermedi.	
29.	 Ähli	 güýjüm	 menden	 ýok	 bolup	
gitdi!»	diýer.	
30,	 31,	 32.	 (Alla	 dowzah	 sakçylaryna	
şeýle	 emir	 berer):	 «Ony	 tutup,	 daňyň,	
soň	hem	dowzaha	atyň,	soň	ony	ýetmiş	
arşyn	uzynlygyndaky	zynjyra	daňyň!».	
33.	Sebäbi	ol	beýik	Alla	iman	getirmedi.	
34.	 Ol	 (özüni	 we	 özgeleri)	 garyp-
gasarlary	doýurmaga	höweslendirmedi.
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35.	Indi	onuň	bu	ýerde	(dowzahda)	dosty	
ýokdur.	
36.	Oňa	(dowzahylaryň)	iriňinden	başga	
tagam	hem	ýokdur.	
37.	Ony	uly	günä	 edenlerden	başga	hiç	
kim	iýmez.	
38,	39.	Ýok!	Siziň	görýän	we	görmeýän	
(älemleriňize)	kasam	bolsun!
40.	 Bu	 (Kuran)	 örän	 hormatly	 ilçiniň	
(getiren)	sözüdir.	
41.	Ol	bir	şahyryň	sözi	däldir.	Siz	nähili	
az	ynanýarsyňyz!
42.	Ol	 bir	 jadygöýiň	 hem	 sözi	 däl!	 Siz	
nähili	az	pikir	edýärsiňiz!
43.	 (Ol	 kitap)	 älemleriň	 Perwerdigäri	
tarapyndan	inderilendir.	
44,	45,	46.	Eger	ol	ilçi	biziň	adymyzdan	
käbir	sözler	toslasady,	ony	(gudratymyz	
bilen)	 tutup,	 soň	 hem	 jan	 (ýeňse)	
damaryny	kesip	taşlardyk.	
47.	Siziň	hiç	haýsyňyz	hem	muňa	päsgel	
berip	bilmezdiňiz.	
48.	Takyk,	ol	 (Kuran)	 takwalar	üçin	bir	
öwüt-nesihatdyr.	
49.	Elbetde,	Biz	içiňizden	(käbirleriniň)	
ony	(pygamberi)	ýalan	hasaplaýandygyny	
bilýäris.	
50.	 Takyk,	 ol	 (Kuran)	 kapyrlar	 üçin	
(kyýamat	güni)	uly	bir	puşmanlykdyr.	
51.	 Takyk,	 ol	 (kyýamat)	 anyk	 bolan	
hakdyr.	
52.	Bes,	sen	Perwerdigäriň	beýik	adyny	
tesbih	et	(ýatla)!

70-nji	süre:	«Magaryj»	
(«Belentlik	derejeleri»)

«Magaryj»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 44	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süre	 öz	 adyny	
üçünji	 aýatda	 agzalýan	 «Belentlik	 derejeleri»	
manysyndaky	 «Magaryj»	 sözünden	 alandyr.	
Bu	 sürede	 mekgeli	 kapyrlaryň	 ahyreti	 inkär	
etmekleri	we	pygamberi	ýalançy	hasaplamaklary	
ýazgarylýar.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

 
1,	 2,	 3.	 Bir	 soragçy	 derejeleri	

(beýgeltmek	 güýjüne)	 eýe	 Alladan	
kapyrlaryň	 başyna	 geljek	 azaby	 sorady.	
(Ol	 azaby	 kapyrlardan)	 dep	 edip	 biljek	
güýç	ýokdur.	
4.	Perişdeler	we	Ruh	 (Jebraýyl)	ol	ýere	
dowamlylygy	 elli	 müň	 ýyl	 bolan	 bir	
günde	çykarlar.	
5.	 Bes,	 sen	 (kapyrlaryň	 ezýetlerine)	
çyndan	sabyr	et!	
6.	Takyk,	olar	ony	(azaby)	daş	görýärler	
(hasaplaýarlar).	
7.	Biz	ony	ýakyn	görýäris.	
8.	Ol	günde	asman	erän	magdan	(ýa-da	
ýag)	kimin	bolar.	
9.	Daglar	bolsa	tüýdülen	ýüň	ýaly	bolar.	
10.	 (Hiç	 bir	 çyn)	 dost	 (öz)	 dostunyň	
(ýagdaýyny)	soramaz	(biljek	bolmaz).
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11,	 12,	 13,	 14.	 Olar	 biri-birlerine	
görkeziler	(ýöne	her	kim	öz	derdindedir).	
Günäkär	bolan	her	kim	ol	günki	azapdan	
(halas	 bolmak	 üçin)	 ogullaryny,	
ýanýoldaşyny,	 doganyny,	 özüne	 degişli	
bolan	neberesini,	(hatda)	dünýädäkileriň	
hemmesini	 fidýe	 (töleg)	 berip	 (pida	
edip),	soň	hem	halas	bolmak	islär.	

15,	 16.	 Ýok!	 Bu	 mümkin	 däl.	 Ol	
(dowzah)	 alawlap	 ýanýandyr	 we	 ol	
(beden	agzalarynyň)	derisini	ýakar.	

17,	18.	Ol	(ot	imandan	we	Hakdan)	ýüz	
öwreni	 hem-de	 baýlyk	 ýygnap,	 (haýyr	
işlerde	sarp	etmeýäni)	özüne	çagyrar.	

19.	 Takyk,	 ynsan	 harsydünýä	 (we	
bisabyr)	edilip	ýaradylandyr.	

20.	Başyna	dert	gelse	dady-perýat	eder.	

21.	 Emma	 haýra	 (baýlyga)	 gowşansoň	
(welin)	husytlaşar.	

22,	 23,	 24,	 25.	 Meger	 namazlaryny	
yzygiderli	 berjaý	 edýänler	 hem-de	 öz	
emläklerinden	 mätäçleriň	 we	 (mal-
mülkden)	mahrum	bolanlaryň	paýlarynyň	
bardygyny	bilýänler	(beýle	däldirler).
 
26.	 Olap	 din	 (hasap)	 gününi	 ykrar	
edýändirler.	

27.	 Olar	 özleriniň	 Perwerdigäriniň	
(berjek)	jezasyndan	gorkýandyrlar.	

28.	Takyk,	Perwerdigäriň	azabyndan	hiç	
kim	arkaýyn	däldir.	

29,	30.	Meger	namyslaryny	aýallaryndan	
we	 gyrnaklaryndan	 başgalaryndan	
goraýanlar	(zyna	golaýlaşmaýanlar),	ine,	
(bular	ýazgarylmazlar).	

31.	 Indi	 kim	bu	 (aýdylanlardan)	 özgäni	
islese,	olar	hetden	aşanlardyr.	

32,	 33,	 34,	 35.	 Öz	 üstlerine	 alan	
amanatlaryna	 wepaly	 bolup,	 beren	
sözlerinde	 tapylýanlar,	 şaýatlyklaryny	
(dogry-dürs)	 berjaý	 edýänler,	
namazlaryny	yzygiderli	berjaý	edýänler,	
ine,	bular	jennetde	sylag-hormata	(näzi-
nygmata)	gowşarlar.
 
36,	37.	(Eýsem)	ol	inkär	eden	(kapyrlara)	
näme	 bolýar?	 Olar	 sagdan-çepden,	
dagynyk	 topar	 bolup,	 saňa	 tarap	
ylgaşýarlar.	

38.	Olaryň	her	haýsy	(iman	getirmezden)	
«Nagym»	 jennetlerine	 girmäge	 tama	
edýärlermi?

39.	 Ýok	 (tama	 etmesinler)!	 Biz	 olary	
(hem,	 beýleki	 ynsanlar	 ýaly),	 özleriniň	
bilýän	 zatlaryndan	 (erkeklik	 suwundan)	
ýaratdyk	(emma	olar	ybrat	almadylar).	
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40,	 41.	 Ýok	 (Allanyň	 düzgün-
nyzamy	 olaryň	 pikir	 edişi	 ýaly	 däldir).	
Gündogarlaryň	 we	 Günbatarlaryň	
Perwerdigärine	 kasam	 bolsun!	 Biz	
(olaryň	 deregine)	 olardan	 hem	 has	
haýyrly	 (ymmat)	 getirmäge	 güýjümiz	
ýetýändir.	Hiç	kim	(hem)	Biziň	öňümize	
geçip	bilmez.	

42.	Sen	olary	(öz	hallaryna)	goý!	Degme,	
olar	 wada	 berlen	 gün	 gelýänçä	 (batyl	
zatlara)	 çümüp	 (biderek)	 oýnap	 (gezip)	
ýörsünler!

43,	44.	Ol	gün	olar,	dikilen	zada	(butlara)	
ylgap	 gidýän	 ýaly	 gözleri	 horlukdan	
ýaňa	 aşak	 sallanan,	 özlerini	 hem	 durky	
bilen	 peslik	 gurşap	 alan	 ýagdaýda	
gabyrlaryndan	 çaltlyk	 bilen	 atylyp	
çykarlar.	Bu	olara	wada	berlen	gündür.	

71-nji	süre:	Nuh

«Nuh»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
28	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	sürede	Nuh	pygamber	
barada	gürrüň	edilýändigi	üçin,	süre	bu	at	bilen	
atlandyrylypdyr.	 Sürede	 Nuh	 pygamberiň	 öz	
kowumyny	 dogry	 ýola	 çagyrandan	 soň,	 olaryň	
köpüsiniň	hakykatdan	ýüz	öwürmegi	netijesinde	
heläk	edilendigi	we	onuň	haka	ynanan	möminler	
üçin	eden	dilegi	beýan	edilýär.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Biz	 Nuhy:	 «Ýowuz	 azap	 başlaryna	
gelmezden	öň	kowumyňy	habardar	et!»	
diýip,	 öz	 kowumyna	 (pygamber	 edip)	
iberdik.	
2.	Ol	(Nuh):	«Eý,	kowumym!	Men	size	
(Perwerdigäriňiz	 tarapyndan)	 iberilen	
äşgär	bir	duýduryjydyryn.	
3.	 Siz	 (diňe)	 Alla	 ybadat	 ediň,	 Ondan	
gorkuň	we	maňa	tabyn	boluň!	
4.	Şeýtseňiz,	Alla	siziň	käbir	günäleriňizi	
geçer	 we	 size	 (geljek	 azaby)	 belli	 bir	
wagta	 (ölüm	pursatyna)	çenli	gijikdirer.	
Takyk,	 Allanyň	 takdyr	 eden	 ajaly	
(wagty)	 geleninden	 soň,	 gijikdirilmez.	
Siz	(käşgä),	muny	bilsediňiz»	diýdi.	

5.	 (Nuh):	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Men	
kowumymy	 gije-gündiz	 (Hak	 ýola)	
çagyrdym.	
6.	 Emma	 meniň	 çagyryşym	 olaryň	
daşlaşmaklaryny	(has-da)	artdyrdy.	
7.	 Takyk,	 men	 olary	 Seniň	 ýalkawyňa	
çagyran	 mahalym,	 olar	 barmaklary	 bilen	
gulaklaryny	 ýapdylar	 we	 lybaslaryna	
bürendiler.	 (Haka	 garşy	 çykmakda)	
kejirlik	etdiler	we	tekepbirlik	edip	ulumsy	
boldular.	
8.	 Soň	 men	 olary	 aç-açan	 çagyrmaga	
başladym.	
9.	 Soň	 olary	 (çagyryşymy	 kä)	 äşgär	
aýtdym,	(kä)	gizlin	aýtdym»	diýdi.	
10.	 Men	 (olara	 şeýle)	 diýdim:	
«Perwerdigäriňizden	ýalkaw	diläň!	Takyk,	
Ol	köp	Bagyşlaýjydyr!
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11.	 (Şonda)	Ol	 asmandan	 size	 bol	 edip	
ýagyş	(bereket)	ýagdyrar.	

12.	 Siziň	 mal-mülküňizi	 we	
perzentleriňizi	 köpelder,	 size	 bag-
bakjalar,	derýalar	(akdyryp)	berer.	

13.	 Siz	 näme	 üçin	 Alla	 üçin	 beýikligi	
ýaraşdyrmaýarsyňyz?

14.	Ol	sizi	dürli	görnüşde	ýaratdy.	

15.	Allanyň	ýedi	gat	asmany	nädip	(biri-
biri	 bilen)	 sazlaşykly	 ýaradandygyny	
görmeýärsiňmi?	

16.	Olarda	 (asmanlarda)	Aýy	nur,	Güni	
bolsa	(ýagtylyk)	saçýan	çyra	edip	goýdy.	

17.	Alla	 sizi	 ýerden	 ösümligi	 (ösdürişi)	
ýaly	ýetişdirdi.	

18.	 Soň	 sizi	 (ýene-de)	 ol	 ýere	 gaýtaryp	
(mazara	 salyp),	 sizi	 ol	 ýerden	 (ýene-de)	
çykarar.	

19,	 20.	 Alla	 ýerdäki	 giň	 ýollarda	
gezmegiňiz	 üçin	 ýer	 ýüzüni	 siziň	 üçin	
serip	goýandyr.	

21.	 (Bu	öwütler	peýda	bermäninden	soň)	
Nuh:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Olar	 maňa	
garşy	çykdylar!	Olar	mal-mülkleriniň	we	
perzentleriniň	 köplügi	 zyýanyndan	 başga	
zada	ýaramaýan	(gurply)	kişilere	uýdular!	

22.	Olar	uly	hileler	(we	duzaklar)	gurdular.	

23.	 Olar	 (biri-birlerine):	 «Siz	
hudaýlaryňyzy	taşlamaň!	Weddi,	Suwagy,	
Ýegusy,	 Ýeguky	 we	 Nesri	 (bularyň	 hiç	
haýsyny)	taşlamaň!»	diýişdiler.	
Düşündiriş:	 Ady	 agzalan	 bu	 kişiler	 olaryň	 öten-
geçen	 ýagşyzada	 we	 salyh	 ata-babalarynyň	
atlary	 bolup,	 olar	 ölenden	 soň,	 elmydama	 ýatlap	
durmaklary	we	olary	unutmazlyk	üçin,	guburlaryna	
olaryň	heýkellerini	dikipdirler.	Sebäbi	halk	olaryň	
heýkellerini	 görende	 has	 hem	 Alla	 ýatlaryna	
düşer,	 günä	 işlere	 meýil	 etmez	 ekenler.	 Soň,	
şeýtanyň	 aldawy	 bilen,	 soňky	 nesil	 hem	 olaryň	
bu		niýetinden	daşlaşyp,	ol	heýkellerden	özleriniň	
isleg-hajatlaryny	 diläp,	 olary	 hudaý	 hasaplap	
başlaýarlar.	

24.	 Bes,	 olar	 köpleri	 ýoldan	 çykarýarlar.	
«(Eý,	 Perwerdigärim!)	 Sen	 hem	 (beýle	
edendikleri	 üçin),	 zalymlaryň	 (dogry	
ýoldan)	azaşmaklaryny	artdyr!»	diýdi.	

25.	 Şeýdip,	 olar	 eden	 günäleri	 sebäpli,	
suwda	 gark	 boldular,	 soň	 hem	 oda	
(dowzaha)	 salyndylar!	 Olar	 özlerine	
Alladan	başga	kömekçi	hem	tapmadylar.	
26.	 Nuh:	 «Eý,	 Perwerdigärim!	 Ýer	
ýüzünde	(ýekeje)	kapyr	hem	goýma!	
27.	 Çünki	 eger	 goýsaň,	 olar	 Seniň	
gullaryňy	 (dogry	 ýoluňdan)	 azaşdyrarlar.	
Olar	diňe	(özleri	ýaly)	günäkär	we	kapyr	
çagalary	dograrlar.	
28.	Eý,	Perwerdigärim!	Meni,	 ene-atamy	
we	 öýüme	mömin	 bolup	 girenleri,	 (ähli)	
mömin	 erkekleri	 we	 mömin	 aýallary	
bagyşla!	Zalymlaryň	bolsa	heläkçiliklerini	
(has	hem)	artdyr!»	diýdi.	
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72-nji	süre:	Jyn

«Jyn»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
28	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 sürede	 jynlar	 barada	
gürrüň	 gozgalýandygy	 üçin	 «Jyn»	 diýlip	 at	
berlipdir.	Sürede	bir	topar	jynyň	Kurany	diňläp,	
iman	 getirendikleri	 we	 Kuranyň	 hakykatlygy	
beýan	edilýär.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Maňa	
jynlardan	bir	taýpanyň	(toparyň)	Kurany	
diňländikleri	wahyý	edildi.	Olar:	«Takyk,	
Biz	 dogry	 ýoly	 görkezýän	 ajaýyp	 bir	
Kurany	diňledik	we	oňa	iman	getirdik.	Biz	
mundan	soň	hiç	haçan	Perwerdigärimize	
hiç	kimi	şärik	goşmarys.	

3.	 Takyk,	 Perwerdigärimiziň	 şany	 örän	
beýikdir.	Ol	ne	ýanýoldaş,	ne-de	perzent	
edinendir.	

4.	Emma	biziň	(içimizden	käbir)	nadanlar	
(azgyn	 jynlar)	 Alla	 hakda	 asylsyz	
(hakykat	bolmadyk)	sözleri	aýdýarlar.

5.	 Biz	 ynsanlar	 we	 jynlar	 Alla	 hakda	
ýalan	sözlemez	diýip	pikir	edýärdik.	

6.	 Emma	 ynsanlardan	 käbir	 adamlar,	
jynlardan	käbir	kişilere	sygynýan	ekenler.	
Şeýdip,	 (olara	 sygynýan	 ynsanlaryň)	
azgynçylyklaryny	artdyrar	ekenler.	

7.	Olar	 (jynlara	 sygynýanlar)	hem	siziň	
pikir	 edişiňiz	 ýaly,	Alla	 (ölen	 hiç)	 kimi	
direltmez	diýip	pikir	eder	ekenler.	

8.	Biz	asmana	çykmak	isledik,	emma,	ol	
ýeriň	 hüşgär	 sakçylar	 we	 otly	 uçgunlar	
bilen	doludygyny	gördük.	

9.	 (Öňler)	 biz	 (asmanyň	 käýerlerine	
çykyp,	 habar)	 diňlemek	 üçin	 oturara	
ýer	(tapyp)	oturýardyk.	Emma,	indi	kim	
diňlemäge	 (synanyşsa),	 derrew	 bukuda	
duran	bir	ot	bilen	ýüzbe-ýüz	bolýar.	

10.	Takyk,	ýerdäkilere	erbetlik	islendimi	
ýa-da	 özleriniň	 Perwerdigäri	 olara	
haýyr	 (dogry	 ýol)	 isleýärmi,	 (biz	 doly)	
bilmeýäris.	

11.	 Biziň	 aramyzda	 salyhlaryň	 bolşy	
ýaly,	 munuň	 tersi	 (salyh	 bolmadyklar)	
hem	bar.	Biz	dürli-dürli	ýollar	tutduk.	

12.	 Takyk,	 Biz	 ýerde	 Allany	 hiç	
haçan	 ejizledip	 (ygtyýaryna	 garşy	
çykyp)	 we	 gaçmak	 bilen	 ony	 ejizledip	
bilmejekdigimize	göz	ýetirdik.	

13.	 Biz	 dogry	 ýol	 bolan	 (Kurany)	
diňlänimizden	 (soň),	oňa	 iman	getirdik.	
Kim	 Perwerdigärine	 iman	 getirse,	 ne	
hakynyň	 kem	 berilmeginden,	 ne-de	
gazaba	 uçramakdan	 gorkar	 (hiç	 hili	
şübhesi	bolmaz)!	
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14.	 Biziň	 aramyzda	 musulmanlar	
hem	 bar,	 (hak	 ýoldan	 azan)	 zalymlar	
(kapyrlar)	 hem	bar.	Musulman	 bolanlar	
dogry	ýoly	gözleýänlerdir.	

15.	(Hak	ýoldan	azan)	zalymlar	(kapyrlar)	
bolsa	 dowzahyň	 oduny	 bolandyrlar»	
(diýdiler).	

16.	 Eger	 (ynsanlar	 we	 jynlar	 Allanyň	
ýolunda)	dogry	gitselerdi,	olara	bol	edip	
suw	(ýagyş)	bererdik.	

17.	 (Bu)	 olary	 (nygmatymyz)	 bilen	
synag	etmek	üçindir.	Kim	Perwerdigärini	
ýatlamakdan	 ýüz	 öwürse,	 (Alla)	 ony	
gitdigiçe	 artýan	 (erbet	 bir)	 azaba	 duçar	
eder.	

18.	Takyk,	metjitler	Allanyňkydyr.	Bes,	
(metjitlerde)	 Allanyň	 ýany	 bilen	 başga	
hiç	kimi	çagyrmaň!
19.	(Gör,	nähili	geň	zat!)	Allanyň	(söwer	
guly	bolan	bir)	bendesi	olary	(hak	ýola)	
çagyranda,	olar	(jynlar	Kurany	diňlemek	
üçin	şeýle	bir	üýşdüler	welin),	tasdanam,	
ony	depeleýärdiler.	
20.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Aýt:	 «Men	
diňe	 Perwerdigärimi	 çagyrýaryn	
(ybadat	 edýärin)!	 Oňa	 hiç	 kimi	 şärik	
goşmaýaryn!».	
21.	Aýt:	«Meniň	size	ne	zyýan	bermäge,	
ne-de	(bir	uly	peýda	berjek)	dogry	ýola	
salmaga	güýjüm	ýeter».	
22.	Aýt:	«Takyk,	(eger	maňa	azap	bermek	
islese)	 meni	 Allanyň	 (jezasyndan)	 hiç	
kim	halas	edip	bilmez!	Men	Ondan	başga	
sygnara	ýer	tapmaryn!
23.	 (Meniň	 wezipäm)	 meger	 Alladan	
(gelen)	 pygamberligi	 ýetirmekdir.	 Kim	
Alla	we	Onuň	ilçisine	garşy	çyksa	(tabyn	
bomasa),	 takyk,	 oňa	 ebedi	 galjak	 (ýeri	
bolan)	dowzah	ody	bardyr.	
24.	 Olar	 özlerine	 wada	 berleni	 (azaby)	
görenlerinde,	 kimiň	 kömekçisiniň	 has	
ejizdigine	we	 san	 taýdan	 has	 azdygyna	
anyk	göz	ýetirerler.	
25.	 Aýt:	 «Ol	 size	 wada	 berlen	 (azap)	
ýakynmy	 ýa-da	 Perwerdigärim	 onuň	
üçin	 belli	 bir	 uzak	 wagt	 kesgitleýärmi,	
men	(anyk)	bilmeýärin?!
26.	 Ol	 (Alla)	 gaýyby	 bilýändir.	 Emma	
gaýybyny	 hiç	 kime	 açmaz	 (habar	
bermez).
27,	 28.	 Meger,	 Öz	 razy	 bolan	 ilçisine	
(gaýyp	 habarlarynyň	 käbirini	 habar	
berer).	 Takyk,	 Ol	 (Alla)	 habarlaryny	
doly	 ýetirýändigini	 biler	 ýaly	 ilçisiniň	
öňüne	 we	 yzyna	 gözegçiler	 ýerleşdirer.	
Dogrusy,	 Alla	 gullarynyň	 ýanyndaky	
(hemme)	 zady	 (Öz	 ylmy)	 bilen	 gurşap	
alandyr.	Ol	 hemme	 zady	 sanap	 (bellige	
alyp)	goýandyr».	
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73-nji	süre:	«Muzzemmil»	
(«Bürenip	ýatan»)

«Muzzemmil»	 süresi	Mekgede	 ilki	 inen	 süreleriniň	
biri	bolup,	ol	20	aýatdan	ybaratdyr.	Ol	adyny	ilkinji	
aýatda	 pygamberimize	 ýüzlenilip	 aýdylýan	 sözden	
alandyr.	 «Muzzemmil»	 sözi	 «Bürenip	 ýatan»	
diýmegi	aňladýar.	Sürede	pygamberiň	we	oňa	ynanan	
möminleriň	 gije	 ybadat	 etmekleri,	 Allanyň	 birligi,	
Oňa	bil	baglamak,	Oňa	 tabyn	bolmagyň	syrlary	we	
bu	dini	inkär	edenleriň	pajygaly	soňlanmalary	beýan	
edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Eý,	bürenip	ýatan	(pygamber)!

Düşündiriş:	Pygamberimiz	Muhammet	aleýhissalama	
ilkinji	gezek	wahyý	gelende,	Jebraýyl	perişde	oňa	öz	
asyl	suratynda	görünýär.	Ol	hem	gorkup,	öýüne	tarap	
gaýdýar	we	maşgalasy	Hatyja:	«Meniň	üstümi	ört!»	
diýýär.	Onuň	üstüni	örtýärler.	Pygamberimiz	bürenip	
ýatyrka,	Jebraýyl	perişde	ýene	gelip	bu	süräni	wahyý	
edýär.	

2.	Gijelerine	turup,	(onuň	köp	bölegini	ybadat	
bilen	geçir),	meger	az	wagt	(ukla)!
3.	 (Ýagdaýa	 görä)	 gijäniň	 ýarysyny	 ýa-da	
ondan	hem	az	ýa-da	köp	wagtyňy	(ybadat	et)!	
4.	Kurany	tertil	bilen	(pikirlenip,	her	aýatyň	
soňunda	säginip)	oka!	
5.	Biz	saňa	agyr	bir	söz	(wahyý)	iberjekdiris.	
6.	Takyk,	gijelelerine	 turup	(ybadat	etmegiň	
kalba)	täsiri	uludyr	we	(bu)	dogry	sözdür.	
7.	 Takyk,	 gündiz	 saňa	 päsgel	 berjek	 uzyn	
(birtopar)	iş	bardyr.	
8.	Sen	Perwerdigäriň	(beýik)	adyny	zikir	et!	
(Diňe	Alla	 bil	 bagla	 hem-de)	 bütin	 durkuň	
bilen	diňe	Oňa	ýönel!
9.	 Ol	 Gündogaryň	 we	 Günbataryň	
Perwerdigäridir.	Ondan	başga	(ybadata	laýyk)	
hudaý	ýokdur.	Sen	diňe	Ony	dost	tutun!	
10.	 Olaryň	 (kapyrlaryň)	 aýdýan	 zatlaryna	
sabyr	et	we	olary	emaý	bilen	terk	et!	
11.	 Sen	 özlerine	 (dünýä)	 nygmaty	 berlip,	
(hak	dini	ýalan	hasaplan)	ýalançylary	Maňa	
goý!	Olara	biraz	möhlet	ber!
12,	 13.	 Takyk,	 Biziň	 ýanymyzda	 gandallar,	
otly	alawlar,	bogaza	tegek	bolan	tagamlar	we	
jebir-jepaly	azap	bardyr.	
14.	(Ol	gün)	ýer	we	daglar	güýçli	(ýagdaýda)	

sarsylar,	 daglar	 üýşen	 gum	 depelerine	
öwrüler.	
15.	(Eý,	kapyrlar!)	Biz,	(birmahal)	Fyrgawna	
bir	ilçi	iberşimiz	ýaly,	size	hem	şaýat	boljak	
bir	ilçi	iberdik.	
16.	Bes,	Fyrgawn	pygambere	garşy	çykdy.	
Biz	ony	ýowuz	azap	bilen	jezalandyrdyk.	
17.	 Eger	 siz	 inkär	 etseňiz,	 (elhençliginden	
ýaňa	 kiçijik)	 çagalary	 hem	 (ak	 saçly)	
garrylara	öwürjek	ol	günden	(özüňizi)	nädip	
gorap	bilersiňiz?
18.	Ol	günüň	(elhençliginden	ýaňa)	asman	
çaýkanar	 (ýarylar).	 Allanyň	 wadasy	
(hökman)	amala	aşar.
19.	 Takyk,	 bu	 (aýatlar)	 bir	 öwütdir	
(we	 duýduryşdyr).	 Bes,	 (kim	 islese)	
Perwerdigärine	 barýan	 ýoly	 tutsun	
(islemedik	tutmasyn)!	
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20.	(Eý,	Muhammet!)	Takyk,	Perwerdigäriň	
seniň	(käwagt)	gijäniň	üçden	ikisine	ýakyn	
wagtyny,	(käwagt)	ýarysyny,	(käwagt	hem)	
üçden	birini	 (ybadat	bilen)	geçirýändigiňi,	
seniň	ýanyňda	(orun	alan)	bir	toparyň	hem	
muny	 berjaý	 edýändigini	 bilýär.	 Gijäni	
we	 gündizi	 (ýaradyp,	 olaryň	möhletlerini)	
ölçän	 (hem)	Alladyr.	Ol	 siziň	muny	sanap	
bilmejekdigiňizi	 bilýändigi	 (ýagny	 siziň	
gijäni	 tutuşlygyna	 ybadat	 bilen	 geçirip	
bilmeýänligiňiz)	 üçin	 (Öz	 pazly-keremi	
bilen)	 siziň	 tobaňyzy	 kabul	 etdi.	 (Siz)	
Kurandan	 (başardygyňyzça)	 özüňize	 ýeňil	
gelen	 bölegini	 okaň!	 Alla	 siziň	 araňyzda	
hassalaryň	 hem	 boljakdygyny	 bilýär.	
Siziň	 käbiriňiz,	Allanyň	pazly-kereminden	
(nesibeleriňizi)	gözlemek	üçin,	(ýol	geçip),	
ýer	 ýüzüniň	 (çar	 künjüne)	 aýlanýarsyňyz.	
Käbiriňiz	bolsa	Allanyň	ýolunda	söweş	üçin	
(ýörişe)	çykýarsyňyz.	(Geliň)	indi	Kurandan	
(başardygyňyzça)	 özüňize	 ýeňil	 gelen	

bölegini	okaň!	Namazy	doly	berjaý	ediň!	Zekat	
beriň!	Alla	ýagşy	karz	beriň	(Allanyň	razylygy	
üçin	haýyr-sahawat	ediň!)	Siz	öz	ýagşylygyňyz	
üçin	 (ahyrete)	 näme	 taýýarlasaňyz,	 Allanyň	
ýanynda	ony	(sogaby)	has	haýyrly	we	köpeldilen	
halda	taparsyňyz.	Alladan	ýalkaw	diläň!	Takyk,	
Alla	Bagyşlaýjydyr,	Rehim-şepagatlydyr.

74-nji	süre:	«Muddessir»	
(«Dona	bürenen»)

«Muddessir»	süresi	pygamberligiň	ilki	başlarynda	
Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	 56	 aýatdan	
ybaratdyr.	 Süre	 adyny	 ilkinji	 aýatda	 agzalýan	
we	 «Dona	 bürenen»	manysyndaky	 «Muddessir»	
sözünden	 alandyr.	 Pygamberimiz	 Muhammet	
aleýhissalama	 ýüzlenilip	 başlaýan	 bu	 sürede	
pygamberligiň	ýaýradylyşy,	hak	dine	garşy	çykan	
kapyrlaryň	 erbet	 häsiýetleri	 we	 olaryň	 ahyretde	
çekjek	azaplary	barada	gürrüň	gozgalýar.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Eý,	dona	bürenen	(pygamber)!
2.	Ýeriňden	tur	we	(halka)	duýdur	(ýetir)!
3.	Perwerdigäriň	beýikligini	taryp	et!
4.	Lybasyňy	(ähli	hapalardan)	päkize	tut!
5.	(Maddy	we	ruhy)	hapalyklardan	gaça	dur!
6.	(Eden	ýagşylygyň)	köpdür	öýdüp,	minnet	etme!
7.	Öz	Perwerdigäriň	üçin	(Onuň	razylygy	ugrunda)	
sabyr	et!
8,	 9.	 (Kyýamat	 boljagyny	 habar	 berýän)	 sura	
üfleniljek	ol	gün,	nähili	agyr	(gündür)!
10.	(Ol)	kapyrlara	aňsat	bolmadyk	(örän	ýowuz)	
gündür!
11.	 Ýekebaşyna	 ýaradanymy	 (ol	 kapyry)	 Maňa	
goý!	
12,	 13.	 Men	 oňa	 (kapyra)	 köp	 mal-mülk,	 daş-
töwereginde	aýlanýan	ogullar	beripdim.	
14.	Oňa	dürli	nygmatlar	(mümkinçilkler)	beripdim.	
15.	 Ol	 (açgözlük	 bilen	 heniz	 hem	 özüne	 eçilen	
nygmatlarymy)	has-da	artdyrmagymy	tama	edýär.	
16.	Ýok!	Ol	(muňa	hiç)	höwes	etmesin!	Sebäbi	ol	
Biziň	aýatlarymyza	garşy	kejirlik	etdi.	
17.	Men	 hem	ony	 örän	 kyn	 ýola	 (azaba)	 duçar	
ederin.	
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18.	Ol	pikirlendi	we	ölçerdi.	
19.	Onuň	jany	çyksyn!	Ol	nähili	erbet	ölçerdi.	
20.	Onuň	ýene	jany	çyksyn!	Soň	ýene-de	nähili	
erbet	ölçerdi?!
21.	Soň	seretdi	(nazar	saldy).	
22.	Soň	ýüzüni,	gaşlaryny	çytdy.	
23.	 Soň	 hem	 yzyna	 öwrülip,	 tekepbirliginden	
ýaňa	(çykyp	gitdi).	
24.	Ol	(gidip	barýarka):	«Bu	(Kuran)	diňe	öňden	
bäri	gelýän	bir	jadydyr.	
25.	Bu	ynsan	sözünden	başga	zat	däldir»	diýdi.	
Düşündiriş:	 Rowaýata	 görä,	Welid	 ibn	Mugyra	 atly	
bir	adam,	pygamber	Kuran	okaýarka,	ony	diňläp,	örän	
täsirlenýär.	Muny	 eşiden	mekgeli	 kapyrlar,	 onuň	 öz	
dinlerinden	dänip,	musulmançylgy	kabul	etmeginden	
gorkýarlar.	 Mekgeli	 kapyrlaryň	 baştutanlaryndan	
bolan	 Ebu	 Jähl	 hem	 Welidiň	 ýanyna	 baryp,	 onuň	
tekepbirligini	 has-da	 artdyrjak	 sözleri	 aýdyp,	 onuň	
musulmançylyga	 geçmeginiň	 öňüni	 alyp,	 ony	 bu	
pikirinden	 dändirýär.	 Soň	 kapyrlaryň	 ýanlaryna	
gelenlerinde,	Welit	olara	indiden	beýläk	Muhammede	
telbe,	 däli,	 bilgiç,	 şahyr,	 ýalançy	 ýaly	 sözler	 bilen	
ýüzlenmegiň	 peýdasynyň	 ýokdugyny	 aýdýar.	 Soň	
hem	uzak	wagtlap,	mazalyja	pikirlenip,	ölçerip,	ahyry	
hem	 kapyrlara	 ýüzlenip:	 «Muhammet	 jadygöýdir.	
Görmeýärsiňizmi,	 ol	 perzendi	 ene-atasyndan,	
maşgalasyndan,	gullary	hojaýynlaryndan	aýryp	bilýär.	
Bu	bir	jadylykdyr»	diýýär.	Kapyrlar	hem	bu	wakadan	
soň	 pygamberimiz	 Muhammede	 «jadygöý»	 diýip	
başlaýarlar.	 Bu	 ýagdaý	 pygamberimize	 örän	 ýokuş	
degýär.	
26.	Men	hem	ony	sakar	(dowzaha)	ataryn.	
27.	Sen	sakar	(dowzahyň	nämedigini)	bilýärmiň?	
28.	Ol	 ne	 (diri)	 goýar,	 ne-de	 öldürip	 taşlar.	 (Ol	
içine	 oklananyň	 (bedenini	 şol	 durşuna)	 iýip	
tükeder.	Soň	ony	ýene	öňki	ýagdaýyna	getirip,	bu	
işi	ýene	gaýtalar	durar).	
29.	Ol	(ynsanyň)	derisini	ýakyp	(gowrar).	
30.	 Onuň	 (agzynda)	 on	 dokuz	 sany	 (sakçy	
perişde)	bardyr.	
31.	 Biz	 oduň	 (dowzahyň)	 sakçylaryny	 diňe	
perişdelerden	ýaratdyk.	Özlerine	kitap	berlenler	
mazaly	bilsinler,	iman	getirenleriň	hem	imanlary	
artsyn,	 özlerine	 kitap	 berlenler	 we	 möminler	
şek-şübhä	düşmesinler	diýip	olaryň	sanyny	hem	
inkär	edenler	üçin	diňe	bir	synag	etdik.	Şeýle-de	
kalplarynda	 hassalyk	 bolan	 mynapyklar	 bilen	
kapyrlar	 hem	 (ahyr	 netijede):	 «Alla	 bu	 mysal	
bilen	näme	diýmekçi	bolýar?»	diýsinler.	Şeýdip,	
Alla	islänini	dogry	ýoldan	azdyrar,	islänini	dogry	
ýola	 salar.	 Perwerdigäriň	 goşunlaryny	Özünden	
başga	hiç	kim	bilmez.	Bu	(aýdylanlar)	ynsana	bir	
öwüt-ündewden	başga	zat	däldir.	
32,	 33,	 34.	 Ýok!	 (Kapyrlar	 hiç	 haçan	 öwüt	
almazlar!	 Şonuň	 üçin	 asmandaky)	 Aýa,	 yzyna	
öwrülip	gidýän	gijä,	agaran	mahaly	sähere	kasam	
bolsun!	

35.	Ol	(sakar	dowzah)	uly	belalaryň	biridir.	
36,	37.	Ol	ynsan	üçin	we	(Alla	boýun	bolup,	
tagat-ybadat	 edip)	 öňe	we	 (günä	 işlere	 baş	
goşup)	 yza	 gitmek	 isleýänler	 üçin	 iň	 uly	
duýduryşdyr.	
38.	Her	kim	öz	eden	işiniň	girewi	(ýesiridir).	
39.	Meger	(amal	depderleri)	sagdan	berlenler	
(beýle	däldirler).	
40,	 41.	 (Olar	 hökman)	 jennetde	 bolarlar.	
Olar	günäkärleriň	(ýagdaýlaryny)	sorarlar.	
42.	 (Olar	 günäkärlere):	 «Sizi	 bu	 dowzaha	
getiren	zat	näme?»	(diýerler).	
43.	Olar:	«Biz	namazy	berjaý	etmezdik.	
44.	Garyplara	tagam	bermezdik	(hallaryndan	
habar	almazdyk).	
45.	 Günä	 işlere	 çümýänler	 bilen	 bile	
çümerdik.	
46.	(Bu)	hasap	gününi	hem	ýalan	hasaplardyk.	
47.	 Ahyry,	 biziň	 başymyza	 ölüm	 geldi»	
(diýerler).	
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48.	Indi	olara	şepagatçylaryň	(etjek)	şepagaty	
hem	peýda	etmez.	
49.	Bes,	olara	näme	bolýar?	Olar	bu	öwütden	
näme	üçin	ýüz	öwürýärler.
50,	51.	Bu	öwütden	(Kurandan)	ýolbarsdan	
ürken	ýabany	eşek	ýaly	ürküp	(gaçýarlar).	
52.	Olaryň	her	haýsy	özüne	(Alladan)	açylan	
sahypalar	(ylahy	perman)	isleýärler.	
53.	 Ýok!	 Aslynda,	 olar	 ahyretden	
gorkmaýarlar.	
54.	 Ýok!	 Takyk,	 bu	 (Kuran)	 bir	 öwütdir	
(duýduryşdyr.)
55.	 (Indi	 hakykat	 geleninden	 soň)	 islän	
ondan	öwüt	alsyn!	
56.	 (Emma)	 Alla	 islemese	 (mynasyp	
görmese),	 olar	 öwüt	 alyp	 bilmezler.	
Gorkulmaga,	 (heder	 edilmäge)	 laýyk	 bolan	
hem	Oldur,	ýalkaw	eýesi	hem	Oldur!	

75-nji	süre:	Kyýamat

«Kyýamat»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 40	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süre	 adyny	
ilkinji	 aýatda	 agzalýan	 we	 bütin	 süräniň	
manysy	 bolan	 kyýamat	 sözünden	 alandyr.	
Sürede	 kyýamatyň	 hakykatlygy	 akyl	 we	
duýgy	ýollary	arkaly	subut	edilýär	we	muňa	
ynanmaýanlaryň	jezasy	barada	aýdylýar.

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Kyýamat	gününe	kasam	bolsun!
2.	 Özüni	 ýazgaryp	 (puşman	 edýän)	 jana	
kasam	bolsun!	
3.	Ynsan	(ölümden	soň)	Biz	süňkleri	ýygnap	
(ony	direldip)	bilmeris	öýdýärmi?	
4.	 Elbetde,	 Biziň	 onuň	 barmaklarynyň	
uçlaryna	 çenli	 (ony	 öňki	 ýagdaýyna)	
getirmäge	güýjümiz	bardyr.	
5.	Emma	ynsan	(günä	iş	etmek	üçin)	öňündäki	
(kyýamaty)	inkär	etmek	isleýär.	
6.	 Ol:	 «Kyýamat	 güni	 haçan	 bolar?»	 diýip	
(ýaňsylap)	soraýar.	
7,	 8,	 9,	 10,	 11.	 (Gorkudan	 ýaňa)	 gözleriň	
gamaşan,	 Aýyň	 (şuglasynyň	 doly	 ýitip)	
tutulan,	 Gün	 bilen	Aýyň	 ýakynlaşan	 wagty,	
(şol	 gün)	 ynsan	 «Gaçar	 ýaly	 ýer	 barmy?»	
diýer.	Ýok,	sygnara	hiç	bir	ýer	ýokdur.	
12.	Ol	gün	karar	tapyljak	(baryljak)	ýer	seniň	
Perwerdigäriň	huzurydyr.	
13.	Ol	gün	ynsana	eden	we	ertä	goýan	(ähli)	
işleri	habar	berler.	(Şoňa	görä	hem	sylagyny	
alar).	
14,	15.	Ol	dürli	görnüşli	sebäpleri	bildirse-de,	
ynsan	öz-özüne	şaýat	bolar.	
16.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ony	 (saňa	 wahyý	
edilen	 Kurany	 unutmazlyk	 üçin)	 dilleriňi	
gymyldadyp,	 (içiňden)	 çaltlyk	 bilen	
gaýtalajak	bolup	durma!
Düşündiriş:	 Pygamberimiz	 Muhammet	
aleýhissalam	 gelen	 wahyny	 unutmazlyk	 üçin,	
heniz	 wahynyň	 sözleri	 doly	 gutarmanka,	 ony	
çaltlyk	 bilen	 gaýtalaýar	 eken.	 Aýatda	 bu	 waka	
barada	aýdylýar.	
17.	 Sebäbi	 ony	 (seniň	 kalbyňda)	 jemlemek	
hem-de	ony	okatmak	Biziň	(işimizdir).	
18.	Bes,	Biz	ony	(Kurany)	okanymyzda,	sen	
hem	onuň	okalyşyny	yzarla!
19.	Takyk,	ony	(saňa)	düşündirmek	hem	Biziň	
(işimizdir).
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20.	Ýok!	Siz	(wagtlaýyn),	tiz	geçýän	zady	(dünýä	
ýaşaýşyny)	söýýärsiňiz.	

21.	(Onuň	üçin)	ahyreti	terk	edýärsiňiz.	

22.	 Ol	 gün	 ýalpyldap	 duran	 (nurly)	 ýüzler	 (çyn	
möminleriň	ýüzleri)	bolar.	

23.	Ol	(ýüzler)	özleriniň	Perwerdigärine	serederler.	

24.	Ol	gün	(niçeme)	ýüzler	gaýgyly	bolar.	

25.	 Özüniň	 bilini	 bükjek	 belanyň	 (urgynyň)	
boljagyna	göz	ýetirer.	

26,	 27.	 (Kapyr	 kişiniň)	 jany	 bogazyna	 gelende,	
(ýanyndakylar):	 «Muny	 gowulaşdyrjak	 ýokmy?»	
diýerler.	

28.	Onuň	özü-de	aýralyk	 (wagtynyň)	gelendigine	
göz	ýetirer.	

29.	Aýagy	 aýagyna	 çolaşar	 (janhowly	 bilen	 hars	
urar).	

30.	 Ol	 gün	 baryljak	 ýer	 (diňe)	 Perwerdigäriň	
huzurydyr.	

31.	 Ol	 (kapyr	 kişi)	 ne	 (dini)	 tassyklardy,	 ne-de	
namaz	okardy.	

32.	 Ol	 (hakykaty)	 ýalan	 hasaplap,	 ondan	 ýüz	
öwrerdi.	

33.	 Öz	 (eden	 işinden	 hem)	 monça	 bolup,	 öz	
ýakynlarynyň	(ýanyna)	barardy.	

34.	Saňa	laýykdyr	(ol	azap),	laýykdyr!

35.	Soň	(ýene-de	haýp	seniň	halyňa)	saňa	laýykdyr	
(ol	azap),	laýykdyr!	

36.	Ynsan	özünden	hasap	soralmaz	öýder!

37.	 Ol	 dökülen	 erkeklik	 suwundan	 bir	 damja	
dälmidi?

38.	 Soň	 ol	 (ene	 rehminde)	 lagta	 gan	 boldy.	 Bes,	
(Alla)	 ony	 (ynsan	 halynda)	 ýaradyp,	 oňa	 surat	
berdi.

	39.	Ondan	erkek	we	aýal	edip	iki	jübüt	ýaratdy.	

40.	Bulary	(hemmesini)	ýaradan	(Allanyň)	ölüleri	
(täzeden)	direltmäge,	heý-de,	güýji	ýetmezmi?

76-njy	süre:	Ynsan

«Ynsan»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
31	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ilkinji	 aýatynda	 ynsan	
barada	agzalyp	başlanýandygy	üçin	oňa	bu	at	berlipdir.	
Bu	 sürede	ynsanyň	kemala	 gelmegi,	 ondaky	bolmaly	
häsiýetler	we	ahyretdäki	beriljek	sylaglar	beýan	edilýär.	

	Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Döwrüň	 içinden	 (Adam	 ýaradylmazdan	 öňki)	
şeýle	bir	zaman	geçdi	welin,	ol	döwürde	ynsanyň	
ady	hem	agzalmazdy.	
2.	 Biz	 ynsany	 gatyşyk	 nutfadan	 (suwdan)	
ýaratdyk.	Biz	ony	synap	görmek	üçin,	ony	eşidýän	
we	görýän	barlyk	edip	ýaratdyk.	
3.	Biz	oňa	dogry	ýoly	görkezdik,	indi,	isle	şükür	
etsin,	isle-de,	bigadyr	bolsun!
4.	 Takyk,	 Biz	 kapyrlara	 (dowzahda)	 zynjyrlar,	
gandallar	we	gyzgyn	alawlar	taýýarladyk.	
5.	Salyh	ynsanlar	(hoşboý	ysly)	kafur	(çeşmesiniň	
suwundan)	 goşulan	 käselerden	 (jennet	 meýini)	
içerler.
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6.	 Ol	 (kafur)	 çeşmesinden	Allanyň	 (ýakyn)	
bendeleri	içerler	we	isleýişleri	ýaly	(çogduryp)	
akydarlar.	

7.	 Olar	 (dünýä	 ýaşaýşynda)	 öz	 sözlerinde	
durup,	 şeri	 (aýylgançlygy)	 hemme	 ýere	
ýaýran	(kyýamat)	gününden	gorkýardylar.	

8.	 Özleriniň	 söýen	 (zatlaryndan),	 Allanyň	
razylygyny	 gazanmak	 üçin	 garyp-gasara,	
ýetim-ýesire	tagam	bererdiler.	

9.	 Olar:	 «Biz	 size	 diňe	 Allanyň	 razylygy	
üçin	 iýdirýäris.	 Sizden	 munuň	 garşylygyny	
(öwezini)	 islemeýşimiz	 ýaly,	 minnetdarlyga	
hem	garaşmaýarys.	

10.	Takyk,	Biz	(ynsanlaryň)	ýüzlerine	gaýgy-
gam	 getirjek	 günde	 Perwerdigärimiziň	
(gazabyndan)	gorkýarys»	diýýärdiler.	

11.	Bes,	Alla	 olary	 ol	 günüň	 elhençliginden	

gorar,	 olaryň	 (ýüzlerine)	 nur,	 (köňüllerine)	
şatlyk	berer.	

12.	 Sabyr	 edendikleri	 üçin	 olary	 jennet	 we	
ýüpek	(lybaslar)	bilen	sylaglar.	

13.	Olar	kürsülerinde	ýassanyp	(dynç	alarlar),	
ol	 ýerde	 ne	Gün	yssysyna,	 ne-de	 doňduryjy	
sowuga	sezewar	bolarlar.	

14.	 Olara	 jennetiň	 agaçlarynyň	 kölegeleri	
abanyp	 durar	 we	 üstlerine	 sallanyp	 duran	
miweler	iýilmegi	üçin	ýakyn	(aňsat)	bolar.	

15.	 Olaryň	 daş-töwereginde	 (hyzmatkärler)	
kümüş	gaplar,	owadan	käseler	bilen	aýlanarlar.	

16.	 Ol	 kümüşden	 gaplar	 belli	
bir	ölçege	salnandyr.	

17.	Olara	Zenjebil	(şerbeti)	goşulan	käselerden	
(meý-şerbet)	guýlar.	

18.	(Bu)	ady	Selsebil	bolan	çeşmedendir.	

19.	 Olaryň	 daş-töwereginde	 ebedilige	 ýeten	
(jennetiň)	ýaş	hyzmatkär	oglanlary	aýlanarlar.	
Olary	 göreniňde,	 (olary)	 ýalkymlaryndan	
ýaňa,	daş-töwerege	sepilen	dürdür	öýdersiň.	

20.	Ol	 ýerde	 haýsy	 tarapa	 seretseň,	 nygmat	
we	uly	mülk	(bolçulyk)	görersiň.	

21.	 Olaryň	 eginlerinde	 inçe	 (ýa-da	 galyň)	
ýaşyl	reňkli	ýüpek	we	atlaz	eşikler	bolar.	Olar	
kümüş	bilezikler	dakynarlar.	

22.	 Olaryň	 Perwerdigäri	 özlerine	 sap	 meý-
şerbet	 berip:	 «Ine,	 bular	 siziň	 sylagyňyzdyr.	
Siziň	 eden	 zähmetiňiz	 (tagallaňyz)	 ýerine	
düşdi»	(diýer).	

23.	(Eý,	Muhammet!)	Takyk,	Biz	saňa	Kurany	
(belli	wagtlarda)	bölek-bölek	edip	inderdik.	

24.	Bes,	sen	Perwerdigäriň	hökümine	(tabyn	
bolup)	sabyr	et!	Olaryň	içinden	günäkäre	we	
kapyra	tabyn	bolma!

25.	 Sen	 ertir-agşam	 Perwerdigäriň	 adyny	
tesbih	et!
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26.	Gijäniň	(bir	böleginde)	oňa	sežde	et,	uzyn	
gije	ony	tesbih	et!	

27.	Ynsanlar	bu	wagtlaýyn	(dünýä	ýaşaýşyny)	
söýüp,	(oňa	höwes	edip),	öňlerinde	garaşýan	
(ol)	agyr	güni	ahmal	edýärler.	

28.	Olary	Biz	ýaratdyk,	agzalaryny	biri-birine	
bagladyk.	 Biz	 (elbetde)	 islän	 wagtymyz	
olary	başgalary	(başga	ynsanlar)	bilen	çalşyp	
bileris.	

29.	 Takyk,	 bu	 bir	 öwütdir.	 Indi	 kim	 islese	
Perwerdigärine	 barýan	 ýoly	 tutsun,	
(islemeýän	tutmasyn)!

30.	 Alla	 (bir	 zady)	 islemese	 (mynasyp	
görmese,	ony)	siz	isläp	bilmersiňiz.	(Sebäbi)	
Alla	(ähli	zady)	bilýändir,	hikmet	eýesidir.	

31.	Ol	islänini	rahmetine	salar.	Zalymlar	üçin	
bolsa,	(dowzahda)	jebir-jepaly	azap	taýýarlap	
goýandyr.

77-nji	süre:	«Murselat»	(«Iberilenler»)

«Murselat»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	50	aýatdan	ybaratdyr.	Süre	adyny	«Iberilenler»	
manysyndaky	ilkinji	aýatda	agzalýan	«Murselat»	
sözünden	alandyr.	Sürede	älemdäki	möhüm	işlere,	
olaryň	 berjaý	 edilmegi	 tabşyrylan	 perişdelere	
üns	 çekilýär.	 Allanyň	 gudratyna	 delil	 getirilýär.	
Möminleriň	 barjak	 jenneti,	 ol	 ýerdäki	 näzi-
nygmatlar	 we	 hak	 dini	 inkär	 eden	 kapyrlaryň	
barjak	 dowzahy,	 ol	 ýerdäki	 görjek	 pajygaly	
azaplary	barada	aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Ýagşylykda)	 biri-birleriniň	 yzyndan	
iberilenlere!	
2.	Güýçli	öwsüp,	(zyýan	berýän)	ýellere!
3.	(Hak	we	hakykat)	tohumlaryny	hemme	
ýere	ýaýan	(perişdelere)!
4.	Hak	 bilen	 batyly	 (dogry	 bilen	 egrini)	
aýyl-saýyl	edenlere!
5,	 6.	 (Alla	 ýönelenleri)	 günälerden	
saplamak	 we	 (erbet	 ýolda	 bolanlara)	
duýduryş	 bermek	 üçin	 öwüt	 (wahyý)	
goýup	gidenlere	kasam	bolsun!
7.	Takyk,	size	wada	berlen	(zat)	hökman	
amala	aşar!
8.	Ýyldyzlaryň	(yşygynyň)	sönen	wagty!

9.	Asman	ýarylan	wagty!
10.	Daglar	bölünip,	dargan	wagty!
11.	 Pygamberleriň	 (ymmatlaryna	
şaýatlyklary)	kesgitlenen	wagty	(kyýamat	
gopar).	
12.	Bu	(alamatlar)	haýsy	güne	goýuldylar?
13.	(Bular)	«Aýralyk	gününe»	(goýuldy).	
14.	 Sen	 «Aýralyk	 gününiň»	 nämedigini	
nädip	biljek?
15.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
16.	Biz	ol	(pygamberleri	inkär	edenlerden)	
öňküleri	heläk	etmedikmi?
17.	 Soň	 gelenleri	 hem	 olaryň	 yzyna	
tirkäris.	
18.	Ine,	Biz	günäkär	kapyrlara	garşy	şeýle	
hereket	edýäris.	
19.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
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20.	 Biz	 sizi	 ýönekeý	 bir	 suwdan	
ýaratmadykmy?	
21,	 22.	 (Soň	 hem)	 ony	 bir	 lagta	 gana	
öwrüp,	 belli	 bir	 möhlete	 çenli	 (mäkäm)	
bir	ýere	ýerleşdirdik.	
23.	 Biz	 muňa	 güýç	 ýetirdik.	 Biziň	
güýjümiz	nähili	beýikdir!
24.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
25,	 26.	 Biz	 ýer	 ýüzüni	 diriler	we	 ölüler	
üçin	mesgen	etmedikmi?
27.	 Ol	 ýerde	 mäkäm,	 beýik	 daglar	
ýaradyp,	size	süýji	suw	bermedikmi?
28.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
29.	 (Inkär	 edenlere	 ol	 günde:	 «Hany,	
durmaň),	 ýalan	 hasaplan	 ol	 (azabyňyza,	
dowzaha)	gidiň!	

30.	Siz	üç	topara	bölünen	kölegä	(dowzah	
odunyň	tüssesine)	gidiň!
31.	(Emma)	ol	size	saýa	hem	salmaz,	sizi	
otdan	goramaz.	
32.	Ol	göýä	köşk	ýaly	äpet	uçgunlar	saçar.	
33.	Ol	(uçgunlaryň	her	haýsy)	göýä	sap-
sary	düýe	kimindir.	
34.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
35.	 Bu	 gün	 (kapyrlar)	 gepläp	 bilmezler,	
(dilleri	tutular).	
36.	 Olara	 ötünç	 sorar	 ýaly	 geplemäge	
rugsat	berilmez.	
37.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
38.	Bu	«Aýralyk	günüdir».	Biz	sizi	hem,	
öň	gelip	geçenleri	hem	bir	ýere	jemledik.	
39.	(Hany,	halas	bolmak	üçin)	hiläňiz	bar	
bolsa,	(durmaň)	dessine	hile	et!
40.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
41.	 (Alla	 garşy	 çykmakdan	 gorkan)	
takwalar	bolsa	(ol	gün)	kölegeliklerde	we	
çeşmeleriň	başlarynda	bolarlar!
42.	 Olar	 (göwün)	 islän	 dürli	 görnüşli	
miweleriň	içindedirler.	
43.	 (Olara:	 «Dünýäde)	 eden	 işleriňiziň	
sylagy	hökmünde	işdä	bilen	iýiň,	içiň!
44.	 Takyk,	 Biz	 ýagşylara	 şeýle	 sylag	
berýäris»	(diýler).	
45.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň,	
waý	hallaryna!
46.	 (Eý,	 kapyrlar!	 Bu	 dünýäde)	
iýiň,	 sähelçe	 lezzet	 alyň!	 Takyk,	 siz	
günäkärsiňiz.	
47.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
48.	 Olar	 özlerine:	 «(Hany),	 Alla	 rukug	
(tagzym)	 ediň!»	 diýlende,	 başlaryny	
egmezler.	
49.	Ol	gün	(hakykaty)	ýalan	hasaplanlaryň	
waý	hallaryna!
50.	 Bes,	 mundan	 soň	 (eger)	 olar	 (bu	
Kurana	 ynanmasalar,	 onda)	 haýsy	 söze	
ynanarkalar!
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78-nji	süre:	«Nebe»	(«Habar»)

«Nebe»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 40	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Nebe»	 («Habar»)	 sözünden	
galypdyr.	Habardan	maksat	ölümden	soňky	direliş	
we	 ahyret	 durmuşydyr.	 Bu	 sürede	 kapyrlaryň	
hakykaty	inkär	edişleri,	şeýle-de	Allanyň	ýaradyjy	
güýjüniň	hakykatdygyna	älemdäki	ägirt	işlerinden	
mysallar	getirilip,	Allanyň	gudraty	subut	edilýär.	
Şeýle-de,	 ahyret	 durmuşyna	 ynananlaryň	 sogaba	
gowuşjakdygy,	 inkär	 edenleriň	 bolsa	 çekjek	
jezalary	barada	aýdylýar.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Olar	 (biri-birlerinden)	 nämäni	
soraşýarlar?
2,	 3.	 Özleriniň	 (ynanyp-ynanmazlykda)	
gapma-garşylyga	düşen	ol	uly	habarymy?
4.	Ýok!	Olar	tiz	wagtda	bilerler!	
5.	Elbetde,	olar	tiz	wagtda	bilerler!	
6.	Biz	ýeri	düşek	edip	goýmadykmy?
7.	 Daglary	 hem	 (ýeri	 saklaýan)	 gazyk	
(etmedikmi?)
8.	Sizi	jübüt	edip	ýaratdyk.	
9.	Ukyňyzy	dynç	alyş	etdik.	
10.	 Gijäni	 (dynç	 almaklary	 üçin)	 örtgi	
etdik.	
11.	 Gündizi	 güzeranyňyzy	 dolandyrmak	
üçin	goýduk.	
12.	 Ýokaryňyzda	 ýedi	 mäkäm	 (asman)	
bina	etdik.	
13.	Ol	ýerde	ýagty	saçýan	bir	çyra	goýduk.	
14,	 15,	 16.	 Size	 tohumlar,	 ösümlikler,	
biri-birlerine	çolaşan	bag-bakjalar	ösdürip	
çykaraly	 diýip	 gyslyşan	 bulutlardan	 bol	
ýagyş	inderdik.	
17.	Aýralyk	güni	(wagty)	anyk	bolan	bir	
gündür.	
18.	Ol	 gün	 sura	 üflener,	 siz	 hem	 bölek-
bölek	bolup	gelersiňiz.	
19.	Asman	hem	gapy-gapy	bolup	açylar.	
20.	 Daglar	 ýörediler	 (herekete	 geler),	
salgym	ýaly	bolar.	
21,	22.	Takyk,	azgynlaryň	aýlanyp	barjak	
ýeri	(bolan)	dowzah	(bukuda	eline	düşjek	
awlara)	buky	gurup	ýatandyr.	
23.	 (Azgynlar)	ençeme	wagtlap	ol	ýerde	
galarlar.	
24.	 (Olar)	 ol	 ýerde	 ne	 (jana	 ýakymly)	
salkynlyk,	ne-de	(suwsuzlygy	gandyrýan)	

şerbet	dadarlar.	
25.	 (Olar)	 diňe	 gaýnag	 suw	 bilen	 iriň	
dadarlar.	
26.	 (Ine),	 bu	 olaryň	 (dünýäde	 eden	 )
etmişlerine	ýaraşýan	jezadyr.	
27.	Sebäbi	olar	hasap	(gününiň	geljegine)	
garaşmaýardylar.	
28.	 Olar	 Biziň	 aýatlarymyza	 bütinleý	
ýalan	diýýärdiler.	
29.	 Biz	 (ähli	 zady	 belleýşimiz	 ýaly)	
olaryň	 eden	 işlerini-de	 (ýekeme-ýeke)	
sanap	ýazdyk.	
30.	 (Şonuň	 üçin	 olara):	 «Bes,	 siz	 (eden	
etmişleriňiziň	miwesini)	dadyň!	Indi	Biz	
siziň	diňe	azabyňyzy	artdyrarys»	(diýeris).	
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31.	Elbetde	takwalar	üçin	sylaglar	bardyr.
32,	 33,	 34.	 (Olara)	 bag-bakjalar,	 üzüm	
baglary,	 göwüsleri	 tegelenip	 gabaryp	
başlan	 (ýaş	 dilberler,	 meý-şerbet)	 doly	
käseler	berler.	
35.	 Olar	 ol	 ýerde	 boş	 we	 ýalan	 söz	
eşitmezler.	
36.	(Ine,	bular)	Perwerdigäriňden	ýeterlik	
sylagdyr.	
37.	 Ol	 asmanlaryň,	 ýeriň	 we	 olaryň	
arasyndaky	(barlyklaryň)	Perwerdigäridir.	
(Ol)	Rahmandyr	(Alladyr.	Ol	gün)	Onuň	
ýanynda	gepläp	biljek	(hiç	kim)	ýokdur.	
38.	Ol	gün	Ruh	(Jebraýyl)	we	perişdeler	
hatar-hatar	 düzülerler.	 Rahmanyň	
(Allanyň)	rugsat	berenlerinden	başga		hiç	
kim	geplemez.	Geplän	hem	diňe	dogryny	
aýdar.	
39.	 Ine,	 bu	 hakykatlygy	 anyk	 bolan	
gündür.	 Indi	 islän	 adam	 Perwerdigärine	

barýan	ýoly	tutsun!	
40.	Biz	golaýlaşýan	bir	azaby	habar	berip,	
size	duýdurdyk.	Ol	gün	geler,	her	kim	diňe	
öz	 eden	 işlerine	 sereder.	 Kapyr	 (adam):	
«Käşgä,	men	toprak	bolsadym»	diýer.	

79-njy	süre:	«Näzigat»	
(«Sogrup	alýanlar»)

«Näzigat»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 46	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Näzigat»	 («Sogrup	 alýanlar»)	
sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	ahyret	durmuşyny	
inkär	edýänlere	duýduryş	berlip,	haky	inkär	eden	
Fyrgawny	 onuň	 dünýädäki	 hökmürowanlygynyň	
halas	etmändigi	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	(Janlary)	sogrup	alýanlara!
2.	Ýuwaşjadan	çekýänlere!
3.	Ýüzüp-ýüzüp	gidýänlere!
4.	Ýaryşyp	öňe	geçýänlere!
5.	 Işlerini	 tertipli	 ýöredýänlere	 kasam	
bolsun!	
6.	 Ine,	 ol	 (kyýamat)	 güni	 (ýeri)	 güýçli	
sarsdyran	(üfleme)	bolar.	
7.	Soň	onuň	yzyndan	gelen	(ikinji	gezek	
sura	üfleme)	bolar.	
8.	 Ol	 gün	 ýürekler	 (gorkudan	 ýaňa)	
gürsüldärler.	
9.	Gözler	(nazarlar)	ýere	egler.	
10,	11,	12.	(Inkär	edenler	ýaňsylap):	«Biz	
çüýrän	 süňk	 bolanymyzdan	 soň,	 öňki	
ýagdaýymyza	getirilerismi?	Bu	biziň	üçin	
zyýanly	bir	gaýdyp	gelişdir»	diýerler.	

13.	 Emma	 ol	 iş	 (kyn	 däl),	 ýekeje	 bir	
seslenmeden	ybaratdyr.	

14.	 Olar	 şol	 bada	 (ölümden)	 oýanarlar	
(we	magşar	meýdanynda	jemlenerler).	
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15.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Saňa	 Musanyň	
habary	geldimi?
16.	 Perwerdigäri	 oňa	 mübärek	 Tuwa	
jülgesinde	(şeýle)	seslenipdi:	
17.	 «Fyrgawnyň	 (ýanyna)	 git,	 sebäbi	 ol	
örän	azdy.	
18,	 19.	 Oňa:	 «Sen	 özüňi	 päklemek	
isleýärsiňmi?!	Seni	Perwerdigäriňe	eltýän	
ýola	gönükdireýinmi?	Bes,	(netijede)	sen	
hem	ondan	gorkarsyň»	diý.	
20.	Şeýdip,	oňa	iň	uly	aýaty	(mugjyzany)	
görkezdi.	
21.	 Emma	 (Fyrgawn	 Musany)	 ýalan	
hasaplady	we	garşy	çykdy.	
22.	 Soň	 hem	 yzyna	 öwrülip,	 (Musany	
inkär	etmek	üçin)	tagalla	baryny	görkezdi.	
23.	 Soň	 (öz	 adamlaryny)	 ýygnady	 we	
olara:	
24.	 «Men	 siziň	 iň	 uly	Perwerdigäriňiz!»	
(diýip)	ýüzlendi.	
25.	 Alla	 ony	 (hemmelere	 göz	 üçin)	
dünýäde	we	ahyretde	azaba	sezewar	etdi.	
26.	 Takyk,	 munda	 (Alladan)	 gorkýanlar	
üçin	ybrat	bardyr.	
27.	 (Eý,	 kyýamaty	 inkär	 edýänler!)	 Sizi	
(täzeden)	ýaratmak	kynmy	ýa-da	asmany?	
(Alla)	ony	(asmany)	bina	eýledi.	
28.	Ony	 (diregsiz)	galdyrdy	we	belli	 bir	
düzgüne	(tertibe)	saldy.	
29.	 Gijesini	 örtüp,	 tümlükden	 (Gün)	
çykaryjy	 gündizini	 (aýdyňlyk	 edip	
goýdy).	
30.	 Ondan	 soň	 ýeri	 düşäp	 (ýaşamaga	
taýýar	görnüşde)	goýdy.	
31.	 Ondan	 suw	 we	 otluk	 (meýdanlary)	
çykardy.	
32.	Daglary	hem	mäkäm	ornaşdyrdy.	
33.	 (Bulary)	 siziň	 we	 mallaryňyzyň	
peýdalanmagy	üçin	(döretdi).	
34.	 Emma	 (hemme	 zady	 derbi-dagyn	
edýän)	ol	äpet	hadysa	gelen	wagtynda!
35.	Ol	gün	ynsan	nämä	tagalla	edendigine	
göz	ýetirer.	
36.	 (Şonda)	dowzahy	görjek	kişiler	üçin	
(ol)	äşgär	görkeziler.	
37,	38,	39.	Kim	azan	we	(ahyreti	unudyp),	
dünýä	lezzetini	saýlan	bolsa,	onuň	barjak	

ýeri	dowzah	bolar.	
40.	(Emma)	kim	Perwerdigäriniň	(öňüne	
çykyp)	 huzurynda	 (hasap	 bermekden)	
gorkan	 we	 nebsiniň	 (erbet)	 arzuwlaryna	
uýmakdan	 saklanan	 bolsa,	 onuň	 barjak	
ýeri	jennetdir.	
42.	 Senden:	 «Haçan	 gelip	 ýeter?»	 diýip	
(kyýamat)	sagadyny	soraýarlar.	
43.	Sen	ony	nireden	biljek?
44.	 Onuň	 anyk	 wagtyny	 (diňe)	
Perwerdigäriň	bilýändir.	
45.	 Sen	 diňe	 ondan	 (kyýamatdan)	
gorkýanlara	duýduryjysyň.	
46.	Olar	ony	(kyýamaty)	gören	wagtlary	
(dünýäde)	diňe	bir	agşam	ýa-da	bir	säher	
wagty	ýaşandyrys	öýderler!
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80-nji	süre:	«Abese»	(«Ýüz	bermeýän»)

«Abese»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 42	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Adyny	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 «Abese»	 («Ýüz	 bermedi»)	 işliginden	
alandyr.	Bu	sürede	Allanyň	dininiň	ähli	ynsanlara	
deňdigi,	Allanyň	beýik	gudraty	we	hikmeti	barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2.	 (Pygamber	 ýanyna	 gözleri	 kör	 bir	
adam)	 gelende	 ýüz	 bermedi	 we	 yzyna	
öwrüldi.	
3.	(Eý,	Muhammet!)	Sen	onuň	ýagdaýyny	
nireden	 bilýäň?	 Belki,	 ol	 (seni	 diňläp,	
günälerine	toba	edip)	päklenerdi.	
4.	Ýa-da	 ol	 pent-nesihat	 alardy,	 (soň	 bu	

pent-nesihat)	oňa	peýda	bererdi.	
5,	 6.	 Emma	 (özüni	 baý	 görüp,	 saňa)	
mätäçlik	çekmeýäne	bolsa	sen	seredýärsiň.	
7.	 Emma	 (onuň	 günälerden)	
päklenmezliginden	sen	(jogapkär	dälsiň)!
8,	9,	10.	Emma	seniň	ýanyňa	ylgap	gelen,	
Alladan	 gorkýan	 hem	 bolsa	 sen	 (ondan	
ýüz	öwrüp)	gyzyklanmaýarsyň.	
11.	Ýok!	Bu	aýatlar	öwütdir	(ýatlatmadyr).	
12.	Isleýän	(ondan)	öwüt-nesihat	alar.	
13,	 14,	 15,	 16.	 (Bu	 aýatlar)	 mübärek,	
hormaty	 belent,	 päk-arassa	 sahypalarda,	
ýagşylyk	(tymsaly	bolan)	arzyly	kätipleriň	
eli	bilen	(ýazylandyr).	
17.	Bu	ölüm	alan	ynsan,	nähili	näşükürdir.	
18.	(Ýaradan)	ony	nämeden	ýaratdy?
19.	Bir	damja	nutfadan	(ýaratdy)	we	oňa	
şekil	berdi.	
20.	Soň	oňa	ýoly	 (ene	garnyndan	çykyp	
dünýä	inmegi	ýa-da	ýagşy	bilen	ýamany	
saýgarmagy)	aňsatlaşdyrdy.	
21.	Soň	(ajaly	gelende)	onuň	janyny	aldy	
we	ony	mazara	saldy.	
22.	 Soň	 ony	 Öz	 islän	 wagty	 täzeden	
direlder.	
23.	Ýok!	 (Ynsan	Allanyň)	emrini	ýerine	
ýetirmedi.	
24.	Ynsan	öz	tagamyna	ser	salsyn!	
25.	Biz	asmandan	ýagşy	ýagdyrdyk.	
26.	 Soň	 (ot	 bitsin	 diýip)	 topragy	 gowy	
edip	ýardyk.	
27,	 28,	 29,	 30,	 31.	 Ol	 ýerde	 däneler,	
üzümler,	gök	otlar,	zeýtunlar	we	hurmalar,	
agaçlary	 gür	we	 ýygy	 bakjalar,	miweler	
we	çemenzarlyklar	ösdürdik.	
32.	 Bularyň	 hemmesi	 siziň	 we	
mallaryňyzyň	peýdalanmagyňyz	üçindir.	
33.	Emma	ol	gürrüldisi	gulaklary	ýarýan	
(ker	edýän)	kyýamat	güni	gelende!
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34,	 35,	 36.	 Ine,	 ol	 gün	 ynsan	 öz	
doganyndan,	 ejesinden,	 kakasyndan,	
ýanýoldaşyndan	 we	 perzentlerinden	
gaçar.	
37.	Ol	gün	olaryň	hersiniň	öz	başlaryndan	
agdyk	derdi	we	gaýgysy	bolar.	
38,	39.	Ol	gün	käbir	ýüzler	nurly,	gülküden	
doly	we	şatlykly	bolar!	
40,	 41.	 Ol	 gün	 käbir	 ýüzleri	 bolsa	 çaň-
tozan	 basar,	 gaýgydan	 ýaňa	 gap-gara	
bolar!	
42.	 Ine,	 bular	 kapyr	 bolup,	 günälere	
çümen,	hakdan	daşlaşan	(ynsanlardyr)!	

81-nji	süre:	«Tekwir»	(«Düýrlemek»)

«Tekwir»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 29	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Düýrlenen,	 saralan,	 dolanan»	
manysyndaky	 bir	 işlikden	 alandyr.	 Sürede	
ynsanlaryň	 ölümden	 soň	 direlip,	 dünýäde	 eden	
işleriniň	 hasabyny	 berjekdikleri	 habar	 berilýär,	
şeýle-de	 Jebraýyl	 perişdäniň	 mertebesi	 barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Gün	düýrülip,	gatlanan	wagty!
2.	Ýyldyzlar	(ýerlerinden)	gaçan	wagty!
3.	Daglar	ýöredilen	wagty!
4.	 Botlajak	 bolýan	 düýeler	 (dözüp	
bolmajak	mallar)	terk	edilen	wagty!
5.	Wagşy	 haýwanlar	 (bir	 ýere	 üýşürilip)	
jemlenen	wagty!
6.	 Deňizler	 (alawlanyp),	 gaýnadylan	
wagty!
7.	Ruhlar	(janlar	bedene	girip,	birleşdirilen)	
wagty!
8,	9.	Diriligine	gömlen	gyz	çaganyň	haýsy	
günä	sebäpli	öldürilendigi	soralan	wagty!
10.	(Hasap)	depderleri	açylan	wagty!
11.	 Asman	 (jisimleri)	 syrylyp	 açylan	
wagty!
12.	 Dowzah	 lowladylyp	 gyzardylan	

wagty!
13.	Jennet	golaýlaşdyrylan	wagty!
14.	 Şol	 wagt	 her	 kim	 (kyýamat	 üçin)	
taýýarlan	zadynyň	nämedigine	göz	ýetirer.	
15.	 Ýok!	 Gündiz	 siňip	 gizlenen	
ýyldyzlara!
16.	 Aýlanyp-aýlanyp	 (ýerlerine)	 giren	
ýyldyzlara!
17.	Garaňkylygy	yzda	goýan	gijä!
18.	Agaryp	gelýän	daňa	kasam	bolsun!	
19.	 (Kuran)	 hormatly	 bir	 ilçiniň	
(Jebraýylyň	getiren)	sözüdir.	
20.	 (Ol	 ilçi)	 örän	 güýçlüdir.	 (Beýik)	
Arşyň	eýesi	bolan	Allanyň	ýanynda	örän	
abraýlydyr.	
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21.	 Ol	 ýerde	 (asmanlarda	 özüne)	 boýun	
egilýän,	ynam	edilýän	ilçidir.	
22.	 (Siziň)	 dostuňyz	 (Muhammet)	 däli	
däldir.	
23.	 Ol	 (Muhammet)	 ony	 (Jebraýyly)	
asmanda	äşgär	görüpdi.	
24.	 Gaýypdan	 (gelýän	 wahyny	
getirmekde)	ol	husyt	däldir.	
25.	Bu	söz	(Kuran)	daşlanylyp	jennetden)	
kowlan	şeýtanyň	sözi	däldir.	
26.	Siz	(bu	ýagdaýda)	nirä	gidýärsiňiz?	
27.	 Bu	 (Kuran)	 diňe	 ähli	 älemlere	 bir	
öwütdir	(duýduryşdyr)!	
28.	 Dogry	 ýoly	 tapmak	 isleýänler	 üçin	
(öwüt-ündewdir).	
29.	(Emma	bu	dogry	ýolda	berk	durmak)	
siziň	 islegiňize	 bagly	 däldir,	 ol	 diňe	
älemleriň	 Perwerdigäri	 bolan	 Allanyň	
islegi	bilen	(amala	aşar).	

82-nji	süre:	«Infitar»	
(«Asmanyň	bölünmegi»)

«Infitar»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
19	 aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	 ady	birinji	 aýatda	
agzalýan	 «Asmanlaryň	 ýarylyp	 bölünmegi»	
manysyndaky	 işlikden	 alnandyr.	 Bu	 sürede	
ahyretde	 dünýädäki	 edilen	 işleriň	 haklarynyň	
alynjakdygy	habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Asmanyň	ýarylan	wagty!
2.	 Ýyldyzlar	 (bölünip	 daş-töwerege)	
seçilen	wagty!
3.	 Deňizler	 biri-birine	 goşulyp,	 (bir	
ummana)	öwrülen	wagty!
4.	 Guburlaryň	 içindäkileriň	 çykarylan	
wagty!
5.	 Ine,	 şonda	 kim	 näme	 edip,	 näme	
etmändigine	anyk	göz	ýetirer.	
6.	 Eý,	 ynsan!	 Seni	 ol	 Keremli	
Perwerdigäriňe	garşy	aldan	zat	näme?
7,	8.	Seni	ýaradan,	saňa	dolulygyna	şekil	
beren	we	saňa	deňagramly	bir	ýaradylyş	
beren,	 seni	 Öz	 isleýşi	 ýaly	 ýaradan	 (Ol	
dälmi	eýsem)?
9.	 Ýok!	 Siz	 dini	 (kyýamaty)	 inkär	
edýärsiňiz.	
10.	 Siziň	 ýanyňyzdan	 aýrylmaýan	
goraýjylar	bardyr.
11,	12.	(Ol	goraýjylar)	«Kiramen	kätibin»	
(«Arzyly	 kätipler»)	 siziň	 edýän	 (ähli)	
işleriňizi	bilýärler	(we	ýazarlar).	
Düşündiriş:	Kiramen	kätibin	–	ynsanyň	ýanyndan	
aýrylmaýan	 we	 eden	 ähli	 zadyny	 ýazýan	
perişdelerdir.	
13.	Ýagşy	we	haýyrly	ynsanlar	«Nagym»	
jennetlerniň	içinde	(nygmatda)	bolarlar.	
14.	 Ýoldan	 azan	 pasyklar	 bolsa	
dowzahdadyrlar.	
15.	Olar	 din	 (kyýamat)	 gününde	ol	 ýere	
(dowzaha)	girerler.	
16.	Olar	ol	ýerden	hiç	(ýere)	aýrylmazlar.	
17.	 Sen	 ol	 din	 (kyýamat)	 gününiň	
nämedigini	nädip	biljek?
18.	 Soň	 (ýene-de	 aýdýaryn)!	 Sen	 ol	 din	
(kyýamat)	 gününiň	 nämedigini	 nädip	
biljek?
19.	 Ol	 hiç	 kimiň	 hiç	 kime	 peýda	 berip	
bilmejek	günüdir.	Ol	gün	ähli	höküm	we	
ygtyýar	ýeke-täke	Allanyňkydyr!



589

83-nji	süre:	«Mutaffifin»	
(«Kem	çekýänler»)

«Mutaffifin»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 36	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Adyny	 ilkinji	
aýatdan	 alandyr.	 Bu	 sürede	 işlerini	 dogry-dürs	
berjaý	 etmeýänleriň,	 terezide	 kem	 çekýänleriň	
geljekki	 erbet	 ykballary,	 dogruçyl	 ynsanlaryň	
bolsa	ähmiýetleri	we	olara	beriljek	sylaglar	barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	(Hilegärlik	edip)	kem	çekýänleriň	waý	
halyna!
2.	 Olar	 ynsanlardan	 (bir	 zat)	 ölçäp	
alanlarynda,	haklaryny	(ölçeglerini)	doly	
alýarlar.	
3.	 (Emma)	 özleri	 başgalara	 ölçäp	
berenlerinde	 welin,	 kem	 çekýärler,	 (hile	
edýärler).	
4,	5,	6.	Olar	uly	(aýylganç)	günde,	(ähli)	
ynsanlaryň	 älemleriň	 Perwerdigäriniň	
huzurynda	 durjak	 günlerinde,	 özleriniň	
direldilip,	 (jemlenjekdikleri)	 barada	
oýlanmaýarmykalar?
7.	Ýok!	(Siz	mekirlige	baş	urmaň,	ahyreti	
inkär	 etmäň!)	 Dogrusy,	 ýoldan	 azan	
pasyklaryň	hasap	depderi	Sijjindedir.	
8.	Sen	Sijjiniň	nämedigini	nädip	biljek?
9.	 (Sijjin	 kapyrlaryň	 eden	 işleri)	 bellige	
alynýan	kitapdyr.	
10.	 Ol	 gün	 (hakykaty	 inkär	 eden)	
ýalançylaryň	waý	halyna!
11.	 Olar	 dini	 (kyýamat)	 gününi	 ýalan	
hasaplaýarlar.	
12.	Ony	diňe	hetden	aşan,	günäkär	(kişi)	
ýalan	hasaplar.	
13.	Oňa	Biziň	aýatlarymyz	okalan	wagty:	
«(Bular)	 öňküleriň	 (aýdan)	 ertekileri»	
diýer.	
14.	 Ýok!	 Olar	 eden	 etmişleri	 zerarly	
kalplary	gubar	tutan	kişilerdir.	
15.	Ýok!	(Bu	jezasyz	galmaz!)	Olar	ol	gün	
özleriniň	 Perwerdigärini	 (görmekden)	
mahrum	galarlar.	
16.	Yzyndan	hem	olar	hökman	dowzaha	
girerler.	
17.	Soň	olara:	«Ine,	siziň	ýalan	hasaplan	
(inkär	eden)	zadyňyz	(azabyňyz)!»	diýler.	
18.	 Emma	 haýyrly	 ynsanlaryň	 kitaplary	
(hasap	depderleri)	Yllyýýyndadyr.	

19.	 Sen	 Yllyýýynyň	 nämedigini	 nädip	
biljek?
20.	 (Yllyýýyn	 möminleriň	 eden	 işleri)	
ýazylan	depderdir.	
21.	 (Alla)	 ýakyn	 bolanlar	 oňa	 şaýat	
bolarlar.	
22.	Elbetde,	 ýagşy	 (haýyrly)	 ynsanlar	 ol	
«Nagym»	jennetlerindedir.	
23.	 Olar	 tagtlaryň	 üstünde	 (oturyp	 daş-
töwerege	şadyýan)	serederler.	
24.	 (Sen	 olara	 seredeniňde)	 ýüzlerinde	
jennet	 nygmatlaryndan	 peýdalananlaryň	
şatlygyny	görersiň.	
25.	Olara	(gabynyň	agzy	möhürli)	arassa	
meý-şerbet	çüýşelerinden	içirerler.	
26.	 (Ol	 meý-şerbetleriň)	 soňy	 müşkdür!	
Ine,	ýaryşjak	bolsalar	(ynsanlar	bu	jennet	
döwletine)	ýetmek	üçin	ýaryşsynlar!
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27.	 Ol	 meý-şerbetiň	 garyndysy	
(jennetdäki)	 tesnim	 (çeşmesiniň	
suwundandyr).	
28.	Ol	(tesnim)	hem	Alla	ýakyn	bolanlaryň	
içjek	çeşmeleridir.	
29.	 Günälere	 batanlar	 (dünýädekäler)	
möminleri	 ýaňsylap,	 olaryň	 üstünden	
gülerdiler.	
30.	 Ýanlaryndan	 geçenlerinde,	 gözleri	
we	 gaşlary	 bilen	 olary	 (ýaňsylap)	
äsgermezçilik	edýärdiler.	
31.	 Maşgalalarynyň	 ýanlaryna	
baranda,	 (bu	 eden	 işleri	 bilen)	 şatlanyp	
öwünýärdiler.	
32.	Olary	gören	wagtlary:	«Bular	ýoldan	
azan	ynsanlar»	diýerdiler.	
33.	 Olar	 bu	 möminlere	 gözegçi	
bellenmediler	ahyry!

34.	Ine,	bu	gün	hem	möminler	kapyrlaryň	
üstünden	gülerler.	
35,	 36.	 Tagtlaryň	 üstünde	 oturyp:	
«Kapyrlar	 eden	 işleriniň	 jezasyny	
tapdylarmy?»	diýerler.	

84-nji	süre:	«Inşikak»	
(«Asmanyň	ýarylmagy»)

«Inşikak»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	25	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 «Asman	 ýarylanda»	 manysyndaky	
bir	 işlikden	 alnandyr.	 Sürede	 Allanyň	 gudraty	
ýatladylyp,	 ynsanlara	 duýduryş	 bermek,	 älem-
jahany	ýokdan	bar	eden	güýjüň	adamlary	täzeden	
direldip,	 magşar	 meýdanyna	 jemlemeginiň	 hem	
aňsat	boljakdygy	beýan	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Asman	ýarylan	wagty!
2.	Öz	Perwerdigäriniň	buýrugyny	diňlän	
wagty!
3.	Ýer	ýaýylyp	(tep-tekiz)	bolan	wagty!
4.	 (Ýeriň)	 içindäkileriň	 daşyna	 (çogup)	
çykyp	boşalan	wagty!
5.	Öz	Perwerdigäriniň	buýrugyny	diňlän	
wagty	(şol	wagt	nämeler	bolar)?!
6.	 Eý,	 ynsan!	 Sen,	 tä	 Perwerdigäriňe	
gowuşýançaň,	urnar	durarsyň.	
7,	 8.	Kyýamat	 güni	 (hasap	 depderi)	 sag	
eline	berlen	kişiniň	hasaby	aňsat	bolar.	
9.	 Ol	 maşgalasyna	 şadyýanlyk	 içinde	
gaýdyp	geler.	
10,	 11.	 Kitaby	 (hasap	 depderi)	 yzyndan	
(çep	eline)	berlen	kişi	bolsa,	ýok	bolmagy	
arzuw	eder.	
12.	Ol	(dowzahda)	alawly	oda	girer.	
13.	 Ol	 dünýäde	 maşgalasynyň	 ýanynda	
keýpi-sapa	içindedi.	
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14.	 Hiç	 haçan	 Perwerdigärine	 dolanyp	
bararyn	öýtmezdi.	
15.	 Ýok!	 Takyk,	 Perwerdigäri	 ony	
görýärdi.	
16,	17,	18	Bes,	şapaga,	gijä	we	onuň	içine	
alan	 zatlaryna,	dolan	 (on	dördi	gijedäki)	
Aýa	kasam	bolsun!
19.	Siz	bir	haldan	başga	hala	geçersiňiz.	
20.	 Onda	 olar	 näme	 üçin	 iman	
getirmeýärler?
21.	 Olar	 Kuran	 okalanda	 (çuň	 hormat)	
bilen	sežde	etmeýärler.	
22.	Gaýtam,	tersine,	kapyrlar	(dini)	ýalan	
hasaplap	(inkär	edýärler).	
23.	 Alla	 olaryň	 kalplarynda	 näme	
saklaýandyklaryny	bilýändir.	
24.	Sen	olary	örän	elhenç	azap	bilen	buşla!
25.	Emma	iman	getirip,	haýyrly	we	ýagşy	
işleri	 edýänlere	 hiç	 yzy	 üzülmeýän,	 hiç	
gutarmaýan	sylag	bardyr.	

85-nji	süre:	«Buruç»	
(«Ýyldyzlar	topary»)

«Buruç»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
22	aýatdan	ybaratdyr.	 Ilkinji	aýatynda	Allatagala	
burçlar	(Ýyldyzlar	topary)	we	ulgamlar	bilen	doly	
asmana	 üns	 çekýär.	 «Buruç»	 sözi	 «Ýyldyzlar	
topary»	 diýmekdir.	 Bu	 sürede	 kapyrlaryň	
ezýetlerine	 we	 zulumlaryna	 garşy	 möminleriň	
sabyr-takatly	we	ruhubelent	bolmaklary	ündelýär.	
Öňki	 döwürlerdäki	 Allanyň	 ilçilerine	 garşy	
çykanlaryň-da	 derbi-dagyn	 edilişi	 ýaly,	 Kurana	
garşy	 çykanlaryň	 hem	 zyýana	 uçrajakdyklary	
barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Burçlara	(ýyldyzlar	toparyna)	eýe	bolan	
asmana!
2.	Wada	berlen	(kyýamat)	gününe!
3.	Şaýat	bolana	we	 şaýat	bolunýan	zada	
kasam	bolsun!
4.	Garym	ýaranlary	heläk	boldular!	
Düşündiriş:	«Garym	ýaranlary»	barada	tefsirlerde	
dört	 sany	 hadysa	 agzalýar:	 Bularyň	 iň	 meşhury	
Ýemen	 hökümdarlygyny	 gol	 astyna	 geçiren	 Zu	
Nuwas	 bilen	 baglanyşyklydyr.	 Dördünji	 asyrda	
Ýemen	patyşasy	bolan	bu	hökümdar	ýahudylygy	
kabul	 edýär	 we	 nasrany	 bolan	 Nejranyň	 ilatyny	
hem	ýahudylygy	kabul	etmäge	zorlaýar.	Halk	muňa	
garşy	 çykansoň,	 onuň	 görkezmesi	 bilen	 ýigrimi	

müň	 töweregi	 adam	 otly	 garymlara	 oklanylýar.	
Şonuň	üçin	hme	bular	Kurany	Kerimde	bu	at	bilen	
ýatlanylýar.
5,	 6,	 7.	 Olar	 tutaşdyrlyk	 doldurylyp	
ýakylan	oduň	başynda	oturyp,	möminlere	
berýän	 jezalaryna	 rehimsizlik	 bilen	
seredýärdiler.	
8,	 9.	 Olaryň	 möminlerden	 (beýle	
zulum	 edip)	 ar	 almaklarynyň	 sebäbi	
möminleriň	 asmanlaryň	 we	 ýeriň	 mülki	
(hökmürowanlygy)	 Özünde	 bolan	
Gudraty	 güýçli	 we	 ähli	 öwgülere	 laýyk	
Alla	 iman	 getirmekleridi.	Alla	 ähli	 zady	
görýändir.	
10.	Mömin	erkeklere	we	mömin	aýallara	
zulum	 edip,	 soň	 hem	 toba	 etmeýänlere	
dowzah	 azaby	 berler.	 Olar	 üçin	 ýakyp	
ýandyryjy	azap	bardyr.	
11.	 Iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 edenlere	
bolsa	aşagyndan	derýalar	akýan	jennetler	
bardyr.	Ine,	bu	(iň)	uly	üstünlikdir!
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12.	Seniň	Perwerdigäriň	 (kapyrlary	azap	
bilen)	tutmasy	örän	gazaplydyr.	
13.	Ol	ilki	ýaradar,	(soň	öldürip)	täzeden	
ýene-de	direlder.	
14.	 Ol	 Bagyşlaýjydyr,	 (bendelerini)	
söýýändir.	
15.	Ol	Arşyň	eýesidir,	şany	beýikdir.	
16.	Ol	islän	zadyny	amala	aşyrýandyr.	
17,	 18.	 Saňa	 ol	 goşunlaryň,	 Fyrgawnyň	
we	 semud	kowumynyň	 (başlaryna	gelen	
zatlaryň)	habary	geldimi?	
19.	Emma	kapyrlar	 (ýene-de	dini)	 ýalan	
hasaplap,	 inkär	 etmeklerini	 dowam	
etdirýärler.	
20.	 (Olar	 hergiz	 Allanyň	 höküminden	
gaçyp	 bilmezler).	 Alla	 olaryň	 daş-
töweregini	gurşap	alandyr.	
21,	 22.	 Ýok!	 Ol	 mukaddes	 Kuran	
«Lowhy-mahfuzda»	saklanan	(keramatly	
kitapdyr).	

86-njy	süre:	«Taryk»	(«Gije	ýyldyzy»)

«Taryk»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
17	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 «Gije	 ýyldyzy»	manysyndaky	 «Taryk»	
sözünden	alnandyr.	Sürede	ölümden	soňky	direliş	
barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Asmana	 we	 Taryga	 (gije	 ýyldyzyna)	
kasam	bolsun!
2.	Sen	Tarygyň	nämedigini	bilýärmiň?
3.	 Ol	 (ýagtylygy	 bilen	 gijäni)	 böwsüp	
geçýän	ýyldyzdyr.	
4.	Her	kimiň	ýanynda	hökman	bir	gözegçi	
(perişde)	bardyr.	
5.	 Şonuň	 üçin	 ynsan	 nämeden	
ýaradylandygy	barada	pikir	etsin!
6,	 7.	 Ol	 (erkegiň)	 bil,	 (aýalyň	 bolsa)	
göwüs	 süňküniň	 arasyndan	 çüwdürilip	
çykýan	bir	suwdan	ýaradyldy.	
8.	(Ony	başda	ýaradan	Allanyň),	elbetde,	
ony	(täzeden)	direltmäge	güýji	ýetýändir.	
9.	Ol	 gün	 (kyýamatda	 ähli	 gizlin)	 syrlar	
äşgär	bolar.	
10.	 Şonda	 ynsanyň	 ne	 güýji,	 ne-de	
kömekçisi	galar.	
11,	 12.	 (Ýagşy)	yzyna	gaýtaran	 asmana,	
ösümlikleriň	çykmagy	üçin	ýarylan	ýere	
kasam	bolsun!
13.	 Bu	 (Kuran	 hak	 bilen	 batyly)	 aýyl-
saýyl	edýän	anyk	sözdür.	
14.	Ol	bir	oýun	däldir.	
15.	Ol	 (kapyrlar	ähli	güýçleri	bilen)	hile	
gurýarlar.	
16.	Men	hem	(olara	hile)	gurýaryn	(olaryň	
hilelerini	puja	çykararyn).	
17.	 Şonuň	 üçin	 (eý,	 Muhammet!)	 Ol	
kapyrlara	biraz	salym	wagt	ber!	Olary	öz	
ýagdaýlaryna	goý!
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87-nji	süre:	«Aglä»	(«Has	beýik»)

«Aglä»	süresı	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
19	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süre	 özüniň	 adyny	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Has	 beýik»	 manysyndaky	
«Aglä»	 sözünden	 alypdyr.	 Bu	 sürede	 Allanyň	
gudraty	 we	 birligi,	 Muhammet	 aleýhissalama	
gelen	wahyý	we	käbir	öwüt-ündewler	orun	alýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Perwerdigäriň	Beýik	adyny	tesbih	et!
2,	 3,	 4,	 5.	 Ol	 seni	 ýaradyp,	 saňa	 kämil	
ýaradylyş	beren,	(ähli	barlygy)	bir	ölçege	
görä	ýaradyp,	dogry	ýoly	görkezen,	ol	gök	
otlary	çykaryp,	soň	hem	ony	gury	bir	çöpe	
öwren	(Allanyň	adyny	ýatlap	zikir	et)!
6,	7.	Biz	saňa	(Kuran)	okadarys,	sen	hem	
ondan	Allanyň	 islänindan	 başga	 hiç	 bir	
zady	unutmarsyň!	Sebäbi	Ol	(siziň	üçin)	
äşgär	 bolany	 hem,	 gizlin	 bolany	 hem	
gowy	bilýändir.	
8,	 9.	 Seni	 iň	 aňsady	 bilen	 üstünlige	
ýetireris.	 Şonuň	 üçin	 sen	 öwüt	 peýda	
berse	nesihat	et!
10,	 11,	 12,	 13.	 (Alladan)	 gorkan	
(nesihatdan)	 öwüt	 alar.	 Emma	 betbagt	
bolan	 bolsa,	 ondan	 gaça	 durar.	 Beýle	
bolanlar	(ahyretde)	iň	uly	oda	girerler.	Soň	
ol	 ýerde	 ne	 ölerler,	 ne-de	 ýaşap	 (hözir)	
görerler.	
14,	15.	Özüni	 (günälerden)	päklän	hem-
de	Perwerdigäriniň	 adyny	ýatlap,	 namaz	
okan	üstünlige	ýeter.	
16,	17.	Emma,	tersine,	siz	dünýä	ýaşaýşyny	
(we	 lezzetini)	 saýlap	 alýarsyňyz.	 Emma	
ahyret	 (bagtyýarlygy)	 has	 üstün,	 has	
haýyrly	we	bakydyr.	
18,	 19.	 Bu	 (aýdylanlar),	 elbetde,	 öňki	
sahypalarda,	Ybraýym	bilen	Musa	berlen	
sahypalarda	hem	(habar	berlendir).	

88-nji	süre:	«Gaşyýe»	(«Gaplap	alan»)

«Gaşyýe»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	26	aýatdan	ybaratdyr.	Süre	adyny	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 sözden	 alandyr.	 «Gaşiýe»	 sözüniň	
manysy	 «Gaplap	 alan»	 diýmekdir.	 Ol	 haýbaty	
bilen	 ähli	 ynsanlary	 gorka	 gaplap	 alýandygyny	
aňladýan	kyýamatyň	bir	adydyr.	Sürede	kyýamatda	
kapyrlaryň	duçar	boljak	kynçylyklary,	möminleriň	
ýetjek	bagtyýarlygy,	Allanyň	älemdäki	gudraty	we	
hikmeti	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Gorkusy	 ähli	 ýeri	 gurşap	 aljak)	
Gaşyýanyň	 (kyýamatyň)	 habary	 saňa	
geldimi!
2.	Ol	gün	ýere	eglen,	har-zelil	ýüzler	bolar.	
3.	 Işden	 (kynçylykdan)	 ýaňa	 (ol	 ýüzler)	
gaty	ýadawdyr.	
4.	(Olar)	gyzgyn	oda	girerler.	
5.	 (Suwsanlarynda	 diňe)	 gaýnaýan	
çeşmeden	(suw)	içiriler.	
6.	Olara	(awy	ýaly)	tikenden	başga	iýmit	
ýokdur.	
7.	 (Bu	 tiken)	 ne	 doýrar,	 ne-de	 açlygy	
giderer.	
8.	(Emma)	ol	gün	bagtly	ýüzler	hem	bolar.	
9.	 (Olar)	 çeken	 (yhlasly)	 zähmetleriniň	
(sylagyny)	alandyklary	üçin	şatdyrlar.	
10.	 Olar	 üstün	 (we	 ygtybarly)	
jennetdedirler.	
11.	Ol	ýerde	boş	söz	eşitmezler.	
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12,	13,	14,	15,	16.	Ol	ýerde	akýan	(dury)	
çeşmeler,	 belent	 tagtlar,	 taýýarlanan	
(meý-şerbetli)	käseler,	hatar-hatar	düzülen	
ýassyklar,	düşelen	halylar	bardyr.	
17,	 18,	 19,	 20.	 Olar	 düýäniň	 nähili	
ýaradylandygyny,	 asmanyň	 nähili	
(ýokaryk)	 galdyrylandygyny,	 daglaryň	
nähili	 dikilendigini,	 ýer	 ýüzüniň	 nähili	
ýaýradylyp	(ýaşamaga	şertli	edilendigini)	
görmeýärlermi?
21.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Sen	 öwüt-ündew	
ber!	(Ynsanlary	dogry	ýola	çagyr!)	Seniň	
(wezipäň)	 diňe	 öwüt-ündew	 etmekdir	
(dogry	ýola	çagyrmakdyr).	
22.	 Ýogsa	 sen	 olary	 zorluk	 bilen	 (ýola	
salyjy)	dälsiň.	
23,	 24.	Emma	kim	 (imana)	 arka	 öwrüp,	
inkär	 etse,	Alla	 ony	 iň	 uly	 jeza	 sezewar	
eder.	
25.	Elbetde,	olar	 (hökman)	Bize	gaýdyp	

gelerler.	
26.	 Soň,	 elbetde,	 olary	 hasaba	 çekmek	
Biziň	işimiz	bolar.	

89-nji	süre:		«Fejr»	(«Daň»)

«Fejr»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
30	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süre	 adyny	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 «Daň»	 manysyny	 aňladýan	 «Fejr»	
sözünden	 alandyr.	 Bu	 sürede	 Allatagalanyň	
ilçilerini	 ýalançy	 hasaplan	 käbir	 kowumlaryň	
ýowuz	 wakalary,	 Allanyň	 gullaryny	 synag	
etmekdäki	 hikmeti,	 ahyretde	 möminleriň	 we	
kapyrlaryň	gabat	geljek	ýagdaýlary	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	(Säher	bilen	atan)	daňa!
2.	(Gurban	aýynyň	başky)	on	gijesine!	
3.	(Ähli)	jübüt	we	täk	(zatlara)!
4.	Geçip	barýan	gijä	kasam	bolsun!	
5.	Eýsem	bular	akyly	bolanlar	üçin	kasam	
(etmäge	degýän	zatlar)	dälmidir?	
6,	7,	8,	9,	10.	(Hud	pygamberiň	kowumy	
bolan)	ad	(halkyna)	säherler	içinde	deňi-
taýy	bolmadyk,	beýik	sütünli	(binaly)	Erem	
(bagyna),	jülgedäki	gaýalary	oýup,	ýonup	
berk	jaýlar	guran	semud	(halkyna)	hem-de	
gazyklaryň	(berk	we	belent	ymaratlaryň)	
eýesi	 Fyrgawna	 Perwerdigäriň	 näme	
edendigini	görmediňmi?
11.	 Bular	 (ýaşaýan)	 ülkelerinde	 gaty	
azdylar.	
12.	 Ol	 ýerlerde	 pitne-pisat	 çykaryp,	
(azgynçylyklaryny)	artdyrdylar.	
13.	 Şonuň	 üçin	 seniň	 Perwerdigäriň	
hem	 olaryň	 üstüne	 azap	 gamçylaryny	
ýagdyrdy.	
14.	Sebäbi	seniň	Perwerdigäriň	elmydama	
bukudadyr	(gözegçilikdedir).	
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15.	 Perwerdigäri	 ynsany	 synag	 etmek	
üçin	 nygmatlaryna	 gark	 edende,	 ol:	
«Perwerdigärim	 maňa	 nygmat	 eçildi	
(yzzat-hormat	etdi)»	diýer.	
16.	 Emma	 synag	 üçin	 nesibesini	
daraldanda	 welin,	 ol:	 «Perwerdigärim	
meni	hor-perişan	etdi»	diýer.	
17.	Ýok!	 (Siz	Alladan	 elmydama	pazly-
kerem	etmegini	isleýärsiňiz	welin),	emma	
ýetime	el	uzatmaýarsyňyz?!
18.	 Mätäçleri	 doýurmaga	
höweslendirmeýärsiňiz!
19.	 Miraslary	 (halal-haram	 diýmezden)	
işdämenlik	bilen	iýýärsiňiz!
20.	Siz	baýlygy	örän	gowy	görýärsiňiz.	
21.	Ýok!	(Siziň	bu	edýän	işiňiz	düýbünden	
ýalňyş).	Dünýä	sarsyp,	bölek-bölek	bolan	
wagty!
22.	 Perwerdigäriň	 gelende,	 perişdeleriň	
hatar-hatar	düzülen	wagty!
23.	Dowzah	 getirilen	wagty,	 ynsan	 diňe	
şol	 gün	 (ýalňyşyna)	 düşüner.	 Emma	 (ol	
gün)	akyl	ýetireniniň	peýdasy	ýokdur.
24.	 (Ol	 şol	 gün):	 «Käşgä,	 bu	 ýaşaýşym	
üçin	taýýarlyk	gören	bolsadym»	diýer.	
25.	Ine,	şol	gün	Onuň	berjek	azabyny	hiç	
kim	berip	bilmez.	
26.	 Onuň	 daňan	 bagyny	 hiç	 kim	 daňyp	
bilmez.	
27.	Eý,	aramlyga	ýeten	kişi	(ynsan)!
28,	 29,	 30.	 Sen	 Perwerdigäriňden	 razy	
bolan	 halyňda,	 Onuň	 hem	 senden	 razy	
bolan	halynda	Perwerdigäriňe	dolan!	Sen	
Meniň	 (yhlasly)	 bendelerimiň	 hataryna	
goşulyp,	jennetime	gir!

90-njy	süre:	«Beled»	(«Şäher»)

«Beled»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 20	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 «Beled»	 («Şäher»)	 sözünden	
alnandyr.	Ol	şäher	bolsa	Mekge	şäheridir.	Sürede	
Allanyň	ynsanlara	 beren	 nygmatlary	we	gudraty	
ýatladylyp,	ölümden	soňky	direliş	barada	gürrüň	
edilýär.	
 

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Bu	(mübärek)	şähere!
2.	Seniň	bu	şähere	girişiňe!	
3.	 Ol	 ata	 we	 onuň	 zürýadyna	 kasam	
bolsun!
Düşündiriş:	 Aýatda	 «Ata	 we	 onuň	 zürýady»	
diýilmek	 bilen,	 Adam	 Ata	 we	 onuň	 neberesi,	
ýagny	bütin	adamzat	göz	öňünde	tutulýar.	
4.	 Biz	 ynsany	 birnäçe	 muşakgatlyklara,	
synaglara	 we	 kynçylyklara	 (duçar	
bolmagy)	üçin	ýaratdyk.	
5.	Ol	ynsan	özüne	hiç	kimiň	güýji	ýetmez	
diýip	pikir	edýärmi?
6.	 (Ol)	 öwnüp:	 «Men	 ep-esli	 baýlyk	
sowdum»	(diýer).	
7.	 Ol	 özüni	 hiç	 kim	 görýän	 däldir	
öýdýärmi?
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8,	 9.	 Biz	 oňa	 görmegi	 üçin	 göz,	
(ýüregindäkini	 aýdara)	 dil	 we	 iki	 dodak	
bermedikmi?
10.	 Oňa	 iki	 depäni	 (haýry	 we	 şeri)	
görkezmedikmi?
11.	Emma	ol	kyn	depäni	aşyp	bilmedi.	
12.	 Sen	 ol	 (aşmasy)	 kyn	 depäniň	
nämedigini	 (kyýamat	 azabyndan	 halas	
etjek	zady)	bilýärsiňmi?
13.	Ol	bir	guly	azatlyga	çykarmakdyr.	
14.	 Ýa-da	 gytlyk	 zamanynda	 mätäje	
tagam	iýdirmekdir.	
15.	 Ýa-da	 garyndaş	 bolan	 bir	 ýetime	
hossar	çykmakdyr.	
16.	 Ýa-da	 bir	 mätäji	 (misgini)	
doýurmakdyr.	
17.	Soň	hem	ýürekden	iman	getirip,	biri-
birlerine	 sabyry	 we	 merhemeti	 wesýet	
edenlerden	bolmakdyr.	
18.	Ine,	bular	(hasap	depderleri	sag	ellerine	
berlen)	sag	tarapdaky	(ynsanlardyr).	

19.	 Biziň	 aýatlarymyzy	 inkär	 edenler	
bolsa	çep	tarapdaky	(ynsanlardyr).	
20.	 (Olaryň	 jezasy	 üstlerine	 gapylary)	
berk	ýapylan	ot	bolar.	

91-nji	süre:		«Şems»	(«Gün»)

«Şems»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 15	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Adyny	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 «Gün»	 sözünden	 alandyr.	 Bu	 sürede	
ynsanyň	 haýra	 we	 şere	 ukyply	 ýaradylandygy	
aýdylyp,	 ynsanlaryň	 ygtyýarlaryny	 haýra	
ulanmagy	ündelýär.	

 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Güne	we	onuň	(ýagty)	şöhlesine!
2.	Onuň	yzyndan	gelen	wagty	Aýa!
3.	Güni	äşgär	edýän	(dünýäni	ýagtyldýan)	
gündize!
4.	Ony	(Güni	 tümlügi	bilen)	gaplap	alan	
gijä!
5.	Asmana	we	ony	bina	edene!
6.	Ýere	we	ony	ýazyp	düşäne!
7.	Jana	we	oňa	şekil	berene!
8.	 Oňa	 erbetligi	 hem-de	 ondan	
saklanmagyň	ýoluny	salgy	berene	kasam	
bolsun!	
9.	Öz	janyny	(maddy	hem	ruhy	hapalardan)	
päklän	kişi	halas	bolar!	
10.	 Ony	 (janyny)	 günäler	 bilen	 örten	
zyýana	sezewar	bolar.	
11.	 Azgynlyklary	 zerarly	 semud	
kowumy	 (pygamberleriň	 habar	 beren	
hakykatlaryny)	 ýalan	 hasaplap,	 inkär	
etdiler.	
12.	Olaryň	iň	erbedi	(düýäni	soýmak	üçin)	
öňe	çykanda	bu	inkärleri	has	hem	artdy.	
13.	Allanyň	ilçisi	(Salyh)	olara:	«Allanyň	
düýesini	 (soýmakdan)	 we	 ony	 suwa	
ýakmaga	(suw	nobatyna	garşy	bolmakdan	
saklanyň)!»	diýdi.	
14.	Emma	olar	ony	(pygamberi)	inkär	edip,	
düýäni	 soýdular.	 Olaryň	 Perwerdigäri	
günäleri	sebäpli,	üstlerine	azap	inderdi	we	
(olary	we	ol	ýeri)	ýer	bilen	ýegsan	etdi.	
15.	 (Allanyň	 öz	 beren	 azabynyň)	
netijesinden	gorkusy	ýokdur!	
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92-nji	süre:	«Leýl»	(«Gije»)

«Leýl»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
21	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	«Gije»	manysyndaky	«Leýl»	 sözünden	
alnandyr.	 Bu	 sürede	 ynsanyň	 zähmet	 çekmegi,	
gaýrat-tagalla	 etmegi,	 manyly	 ömür	 geçirmegi	
üçin	 etmeli	 işleri,	 ýagşylaryň	 we	 ýamanlaryň	
ahyretdäki	netijeleri	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	(Tümlügi	bilen)	gurşap	alýan	gijä!
2.	Ýagtylyk	salýan	wagty	gündize!
3.	 Erkegi	 we	 aýaly	 ýaradana	 kasam	
bolsun!
4.	Elbetde,	siziň	işleriňiz	dürli-dürlüdir.	
5,	6,	7.	Kim	(emlägini	Allanyň	ýolunda)	
sarp	 etse,	 günälerden	 saklansa	 we	 iň	
gowyny	 (Allanyň	 birligini)	 tassyklasa,	
Biz	 oňa	 iň	 aňsady	 (jenneti)	 miýesser	
ederis.	
8,	 9,	 10.	 Ýöne	 kim	 husyt	 bolup,	 özüni	
hiç	 zada	 mätäç	 hasaplamasa	 we	 ol	 iň	
ýagşy	(sözi)	ýalan	hasaplasa,	ony	iň	kyna	
(dowzaha)	salarys.	
11.	 (Aşaklygyna)	 togalanyp	 (dowzaha	
düşen)	wagty	mal-mülküniň	oňa	peýdasy	
degmez.	
12.	Dogry	ýoly	görkezmek,	elbetde,	Biziň	
işimizdir.	
13.	Ahyret	ýaly,	dünýä	hem,	elbetde,	Bize	
degişlidir.	
14.	 Ine,	Men	 size	 alaw	 saçýan	 bir	 oduň	
bardygyny	duýdurýaryn.	
15,	 16.	 Ol	 (oda	 dini)	 ýalan	 hasaplap,	
ýüzüni	öwren	betbagt	günäkärden	başgasy	
girmez.	
17,	 18.	 (Emma	 Alla	 özüne)	 garşy	
gelmekden	gorkany	we	(özüni	günälerden)	
saplamak	üçin	(Allanyň	ýolunda)	emlägini	
sarp	edeni	ondan	daş	saklar.	
19.	Ol	 (kişi)	 beren	 zadyny	 özüne	 edilen	
bir	ýagşylygyň	öwezi	hökmünde	bermez.	
(Bereni	 sebäpli,	 hiç	 kimden	 sylaga	 hem	
garaşmaz).	
20.	 (Ol	 beren	 zadyny)	 diňe	 beýik	
Perwerdigärini	razy	etmek	üçin	berer.	
21.	 Özi	 hem	 ahyretde,	 elbetde	 hoşnut	
bolar.	

93-nji	süre:	«Zuha»	(«Guşluk»)

«Zuha»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
11	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 we	 guşluk	 wagtyny	 aňladýan	 «Zuha»	
sözünden	 alnandyr.	 Bu	 süre	 pygamberimiz	
Muhammet	 aleýhissalama	 Allanyň	 beren	
nygmatlary	we	şükür	etmek	baradadyr.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2.	 Guşluk	 wagtyna,	 ümsümlige	 giren	
wagty	gijä	kasam	bolsun!
3.	 Seniň	 Perwerdigäriň	 seni	 terk	 etmedi	
we	saňa	gaharlanmady.	
Düşündiriş:	 Pygamberligiň	 başlangyç	
döwürlerinde	az	wagtlyk	wahyý	kesilýär.	Kapyrlar	
hem	 bu	 ýagdaýdan	 peýdalanyp:	 «Perwerdigäriň	
seni	terk	etdi,	taşlady»	diýip,	oňa	gyjalat	berýärler.	
Bu	 sözler	 pygambere	 örän	 ýokuş	 degipdir.	
Netijede,	bu	aýat	inipdir.	
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4.	Takyk,	ahyret	seniň	üçin	dünýäden	has	
haýyrlydyr.	
5.	 Sen	 Perwerdigäriň	 özüňe	 berjek	
zatlaryndan	razy	bolarsyň!
6.	 Eýsem	 Ol	 seni	 ýetim	 wagtyň	 tapyp,	
saňa	hemaýat	edip	(seni	goramadymy?).	
7.	 Eýsem	 seni	 (diniň	 hökümlerinden)	
gümra	 (bihabar)	 haldakaň	 tapyp,	 saňa	
dogry	ýoly	görkezmedimi?
8.	 Eýsem	 seni	 mätäç	 ýagdaýda	 tapyp,	
gurply	etmedimi?
9.	 (Şonuň	 üçin)	 sen	 hem	 ýetime	
gaharlanma!
10.	 Dilegçä	 gödek	 bolma	 (ýüzüni	 alyp,	
ony	kowma)!
11.	 Perwerdigäriň	 nygmatlaryny	 bolsa	
(ynsanlara)	aýt,	ýatlat!

94-nji	süre:	«Inşirah»	(«Ýarylyş»)

«Inşirah»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 8	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	
ilkinji	 aýatda	 agzalýan	 we	 ýarylmak	 manysyny	
aňladýan	 «Inşirah»	 sözünden	 alnandyr.	 Bu	
sürede	Allatagalanyň	 pygamberimiz	 Muhammet	
aleýhissalamyň	 gursagyny	 ýaryp,	 gaty	
jopgapkärçilikli	 iş	 bolan	 pygamberligiň	 we	
wahynyň	 agyrlygynyň	 Allanyň	 ýardamy	 bilen	
ýeňledilendigi	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Eýsem	 Biz	 seniň	 gursagyňy	 ýaryp,	
(kalbyňa	giňlik	bermedikmi)?
2,	3.	Eýsem	seniň	biliňi	bükýän	(ol	agyr)	
ýüküňi	senden	aýyrmadykmy?
4.	 Eýsem	 seniň	 adyňy	 (şanyňy)	
beýgeltmedikmi?
5.	 Elbetde,	 her	 bir	 kynçylykdan	 soň	
(kynçylygyň	ýanynda)	ýeňillik	bardyr.	
6.	Takyk,	her	kynçylykdan	soň	(hökman)	
bir	ýeňillik	bardyr.	
7.	Eger	bir	işi	gutarsaň,	derrew	(Allanyň	
razyçylygyny	gazanmak	üçin	başgasyna)	
başla!
8.	 (Sen)	 ýalňyz	 Perwerdigäriňe	 (tarap)	
ýönel!

95-nji	süre:	«Tin»	(«Injir»)

«Tin»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
8	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 we	 injir	 manysyny	 aňladýan	 «Tin»	
sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	ynsanyň	ähli	zatdan	
mertebeli	ýaradylandygy,	ahyretde	hem	eden	işleri	
üçin	 Allanyň	 öňünde	 hasap	 berjekdigi	 barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2,	 3.	 Injire	 we	 zeýtuna,	 Tury-Sina	
(dagyna),	 bu	 asuda	 (aman-esen)	 şähere	
(Mekgä)	kasam	bolsun!
4.	Takyk,	Biz	ynsany	iň	ajaýyp	görnüşde	
(hoşsurat,	 akylly-başly,	 kämil	 bir	 barlyk	
edip)	ýaratdyk.	
5.	Soň	ony	(eden	erbet	işleri	sebäpli,	pes	
derejeli)	 sepilleriň	 iň	 aşaky	 pes	 derejeli)	
sepilligine	düşürdik.	
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6.	 Emma	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edýänlere	 welin	 hiç	 yzy	 üzülmeýän	
sylaglar	bardyr.	
7.	 (Munça	delillerden)	soň	din	(kyýamat	
güni	meselesinde)	kim	(haýsy	zat)	 seniň	
(aýdýan	sözleriňi)	ýalan	hasaplap	biler?
8.	 Alla	 höküm	 ýöredijileriň	 iň	 rüstemi	
dälmi	eýsem?

96-njy	süre:	«Alak»	(«Gan	lagtasy»)

«Alak»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	ol	
19	aýatdan	ybaratdyr.	Bu	süräniň	ilkinji	bäş	aýaty	
Kurany	Kerimiň	ilkinji	 inen	aýatlarydyr.	Süräniň	
ady	hem	ikinji	aýatda	agzalýan	we	«Gan	lagtasy»	
manysyndaky	 «Alak»	 sözünden	 alnandyr.	 Bu	
sürede	 pygamberimiz	 Muhammet	 aleýhissalama	
wahynyň	gelip	başlamagy,	okamagyň,	ýazmagyň	
we	ylmyň	ähmiýeti	barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Ýaradan	
Perwerdigäriň	ady	bilen	oka!
2.	(Ol)	ynsany	gan	lagtasyndan	ýaratdy.	
3,	 4.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Oka!	 Seniň	
pazly-keremi	çäksiz	bolan	Perwerdigäriň	
(ynsana)	galam	bilen	ýazmagy	öwretdi.	
5.	(Ol)	ynsana	bilmeýän	zadyny	öwretdi.	
6,	7.	Dogrusy,	ynsan	özüni	hiç	zada	mätäç	
däldir	öýdüp	azar.	
8.	 Takyk,	 gaýdyş	 diňe	 Perwerdigäriňe	
bolar.	
9,	10.	Namaz	okaýan	ol	bendä	(pygambere)	
päsgel	bolýany	gördüňmi?	
11,	 12.	 Aýt	 hany,	 ol	 (pygamber)	
dogry	 ýolda	 bolsa	 ýa-da	 takwalygy	
ündeýän	 bolsa	 (şonda-da	 siz	 oňa	 garşy	
çykmakçymy)?	
13.	 Hany,	 aýdyň,	 (ol	 päsgel	 berýän	 kişi	
pygamberi)	 inkär	 edip,	 (dogry	 ýoldan)	

ýüz	öwürse	(özi	üçin	gowy	bolarmy)?
14.	(Ol)	Allanyň	(ähli	zady)	görýändigini	
bilmeýärmi	eýsem?
15.	 Ýok!	 Eger	 ol	 bu	 pälinden	 dänmese,	
Biz	ony	maňlaý	saçyndan	tutup	(dowzaha	
süýräris)!
16.	 (Hawa),	 ol	 ýalançy	 we	 günäkäri	
maňlaý	saçyndan	tutup	(süýräris).	
17.	 Ol	 (öz	 islän	 toparyny)	 kömege	
çagyrsyn!
18.	 Biz	 hem	 zebanylary	 (azap	
perişdelerini)	çagyrarys.	
19.	 Ýok!	 Oňa	 boýun	 egme!	
(Perwerdigäriňe)	 sežde	 et	 hem-de	 oňa	
(çyn	 iman	we	arassa	kalply	 tagat-ybadat	
arkaly)	ýakynlaş!
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97-nji	süre:	Gadyr	

«Gadyr»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	5	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 we	 wezipe,	 hormat,	 gadyr,	 beýiklik	
manylaryny	aňladýan	«Gadyr»	sözünden	alnandyr.	
Bu	 sürede	 Kurany	 Kerimiň	 Gadyr	 gijesinde	
inderilip	başlanandygy,	ol	gijäniň	sogaby,	ol	gije	
älem-jahana	 injek	 ylahy	 aman-esenlik	 barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Takyk,	 Biz	 ony	 (Kurany)	 Gadyr	
gijesinde	inderdik.	
2.	Sen	Gadyr	gijesiniň	nämedigini	nädip	
biljek?!	
3.	Gadyr	gijesi	müň	aýdan	hem	haýyrlydyr.	
4.	Ol	gijede	perişdeler	we	Ruh	(Jebraýyl)	

özleriniň	 Perwerdigäriniň	 rugsady	 bilen	
(özlerine	 tabşyrylan)	 ähli	 işleri	 (berjaý	
etmek)	üçin	(ýere)	inerler.	
5.	 Ol	 gije,	 tä	 daň	 atýança,	 saglyk-
salamatlyk	bolar.	

98-nji	süre:	«Beýýine»	(«Äşgär	delil»)

«Beýýine»	 süresi	 Medinede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	8	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	
aýatda	agzalýan	«Anyk	we	äşgär	delil»	manysyny	
aňladýan	«Beýýine»	sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	
ähli-kitabyň	 pygambere	 garşy	 eden	 etmişleri,	
Allany	 ykrar	 edip,	 oňa	 çyn	 ýürek	 bilen	 ybadat	
etmegiň	 zerurdygy,	 möminleriň	 we	 kapyrlaryň	
ahyretdäki	ýagdaýlary	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Ähli-kitapdan	 bolan	 kapyrlar	we	Alla	
şärik	 goşýanlar,	 tä	 özlerine	 äşgär	 delil	
gelýänçä,	(küpürlerinden)	aýrylmadylar.	
2,	 3.	 (Ol	 gelen	 äşgär	 delil	 hem)	 Alla	
tarapyndan	 iberilen	 we	 iň	 dogry	
hökümlerden	 doly	 ýazgylary	 (öz	 içine	
alýan)	päk	sahypalary	okap	berýän	ilçidir.	
4.	Özlerine	kitap	berlenler	 ol	 äşgär	 delil	
(ilçi)	gelensoň	agzalalyga	düşdüler.	
5.	 (Aslynda),	 olara	 yhlas	 bilen	 ýalňyz	
Onuň	 dinini	 kabul	 edýän	 hanyflar	
(hak	 dine	 uýýanlar)	 bolup,	 Alla	 ybadat	
etmekleri,	 namazy	 berjaý	 etmekleri	 we	
zekat	bermekleri	emir	edilipdi.	 Ine,	berk	
(dogry)	din	budur.	
6.	Ähli-kitapdan	 bolan	 kapyrlar	we	Alla	
şärik	 goşýanlar	 dowzah	 odunda	 ebedi	
galarlar.	 Olar	 ýaradylan	 zatlaryň	 iň	
erbedidir.	
7.	 Emma	 iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	
edýänler	 bolsa	 ýaradylan	 zatlaryň	 iň	
haýyrlysydyr.	
8.	 Bulara	 Perwerdigäriniň	 huzurynda	
beriljek	 sylag-sogaplary	 aşagyndan	
derýalar	akýan	hem-de	ebedi	galjak	ýerleri	
bolan	 «Adn»	 jennetleridir.	Alla	 olardan,	
olar	 hem	Alladan	 razy	bolandyr.	 Ine,	 bu	
(razyçylyk	 mertebesi)	 Perwerdigärden	
gorkan	takwalaryňkydyr.	
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99-njy	süre:	«Zilzäl»	(«Ýertitreme»)

«Zilzäl»	 süresi	Medinede	 inen	 sürelerden	bolup,	
ol	8	aýatdan	ybaratdyr.	Süre	adyny	ilkinji	aýatda	
agzalan	 we	 «Ýertitreme»	 manysyny	 aňladýan	
«Zilzäl»	sözünden	alandyr.	Bu	sürede	kyýamatyň	
öňýanynda	 boljak	 güýçli	 ýertitremesi,	 soň	 hem	
ähli	ölüleriň	mazarlaryndan	çykyp	berjek	hasaby	
barada	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Ýer	güýçli	titrän	wagty!
2.	 (Ýer	 öz	 aşagyndaky)	 ähli	 ýüklerini	
(çogduryp	daşyna)	çykaran	wagty!
3.	 Ynsan	 öz-özüne	 «Näme	 bolýarka?»	
diýen	wagty!
4.	Ine,	şol	gün,	ýer	(üstünde	bolup	geçen	
ähli	zatlary)	habar	berer.	
5.	Sebäbi	Perwerdigäri	oňa	bulary	wahyý	
eder.	
6.	 Ine,	 şol	 gün	 ynsanlar	 eden	 işlerini	
görmek	 üçin	 (mazarlaryndan	 çykyp)	
bölek-bölek	(bolup	gelerler).	
7.	 Kim	 zerre	 mukdarynda	 haýyr	 eden	
bolsa,	onuň	(peýdasyny)	görer.	
8.	Kim	hem	zerre	mukdarynda	şer	(günä)	
iş	eden	bolsa,	onuň	(zyýanyny)	görer.	

100-nji	süre:	«Adiýät»	(«Ýüwrük	atlar»)

«Adiýät»	süresi	Mekgede	 inen	sürelerden	bolup,	
ol	 11	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 we	 «Ýüwrük	 atlar»	 manysyny	
aňladýan	«Adiýät»	sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	
adamzadyň	 bigadyrlygy,	 kyýamat	 gününde	 ähli	
gizlin	zatlaryň	äşgär	ediljekdigi	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

	 1,	 2,	 3,	 4,	 5.	 Haslap-haslap	 çapýan,	

(nallary)	bilen	uçgun	çykarýan,	daň	bilen	
(duşman)	 üstüne	 okdurylýan,	 ol	 ýeri	
tot-tozana	 garýan,	 (şeýdibem	 duşman)	
toparynyň	 ortasyna	 girýän	 atlara	 kasam	
bolsun!
6.	 Takyk,	 ynsan	 Perwerdigärine	
bigadyrdyr	(näşükürdir).	
7.	 Takyk,	 muňa	 onuň	 özi	 hem	 şaýatdyr	
(bilýändir).	
8.	 Takyk,	 onuň	 (ynsanyň)	 mal-mülke	
bolan	höwesi	örän	uludyr.	
9,	 10.	 (Ynsan)	 mazardakylaryň	
direldilip	 (daşyna	 çykarylan)	 wagty,	
ýüreklerdäki	 zatlaryň	 ýüze	 çykarylan	
wagty,	 (ýagdaýlarynyň	nähili	 boljagyny)	
bilmeýärlermi?
11.	Elbetde,	şol	gün	özleriniň	Perwerdigäri	
olaryň	(eden	ähli	işlerinden)	habardardyr.	
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101-nji	süre:	«Karyga»	(«Elhenç	ses»)

«Karyga»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	11	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 «Elhenç	 ses»	 sözünden	 alnandyr.	 Ol	
kyýamat	diýmekdir.	Bu	sürede	kyýamat	gopanda	
bolup	geçjek	hadysalar	beýan	edilýär.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	Karyga	(«Elhenç	ses»)	gelende)!
2.	Ol	Karyga	näme	eýsem?
3.	 Sen	 ol	 Karyganyň	 nämedigini	 nädip	
biljek?	
4,	 5.	 (Ol)	 gün	 ynsanlaryň	 göýä,	 (daş-
töwerekde)	 pytrap	 gaýmalaşyp	 ýören	
kebeleklere,	daglaryň	tüýdülip	sowrulýan	
reňkli	ýüňlere	öwrüljek	günüdir!
6,	 7.	 (Ol	 gün	 mizan	 terezisinde)	 kimiň	
çekilen	 (amal-sogap	 işleri)	 agyr	 gelse,	

ol	 razy	 boljak	 bir	 ýaşaýşynyň	 (jennetiň)	
içindedir.	
8,	 9.	 Emma	 kimiň	 çekilen	 (amal-sogap	
işleri)	ýeňil	gelse,	onda	onuň	barjak	ýeri	
Häwiýedir.	
10.	Sen	onuň	(«Häwiýäniň»)	nämedigini	
nädip	biljek?
11.	(Häwiýe)	lowlap	duran	otdur!

102-nji	süre:	«Tekäsur»	
(«Köplük	bilen	buýsanmak»)

«Tekäsur»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	8	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 «Köplük	 bilen	 buýsanmak»	 sözünden	
alnandyr.	 Bu	 sürede	 islendik	 meselede	 men-
menlik	edip,	bir	zadyň	köplügi	bilen	buýsanmagyň	
ynsany	aldaýandygy	we	ynsanlaryň	başyna	geljek	
hadysalar	barada	aýdylýar.	

 Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Siz	 (wagtlaýyn	 dünýädäki	 näzi-
nygmatlaryňyzyň,	 mal-mülküňiziň,	
perzentleriňiziň	 sanlarynyň)	 köplügine	
buýsanyp,	 (olary	 köpeltjek	 bolup)	
aldandyňyz	(başagaý	bolduňyz).	
2.	 Siz	 ahyry	 guburlary	 zyýarat	 etdiňiz,	
(ýagny	 siz	 mal-mülküňizi	 köpeltmek	
bilen	gümra	bolup,	 ahyrynda	hem	gabra	
girdiňiz).	
3.	Ýok!	Siz	(goýberen	ýalňyşlaryňyza)	tiz	
wagtda	göz	ýetirersiňiz.	
4.	 Soň	 siz	 tiz	 wagtda	 (anyk)	 göz	
ýetirersiňiz.	
5.	Ýok,	beýle	däl!	Eger	siz	anyk	görnüşde	
bilsediňiz	(beýle	günä	işleri	etmezdiňiz).	
6.	Siz	dowzahy	hökman	görersiňiz.	
7.	Soň	siz	ony	(ahyretde)	hut	öz	gözleriňiz	
bilen	görersiňiz.	
8.	Soň	siz	ol	gün	(dünýäde	özüňize	berlen)	
nygmatlardan	hökman	soraga	çekilersiňiz.	
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103-nji	süre:	«Asr»	(«Wagt»)

«Asr»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
3	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	 ikindi,	 asyr,	 döwür,	 wagt	 we	 zamana	
ýaly	manylary	aňladýan	«Asr»	sözünden	alnandyr.	
Bu	 gysga	 we	 uz	manyly	 sürede	 yslamyň	manysy	
jemlenýär.	 Sürede	 Allatagala	 asra	 (wagta)	 kasam	
bilen	başlaýar	we	ahyretde	halas	bolmak	isleýänleriň	
iman	 getirip,	 ýagşy	 işleri	 etmelidigi,	 biri-birlerine	
hakykaty	 aýdyp,	 sabyrly	 bolmagy	 ündemelidigi	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Asra	(wagta)	kasam	bolsun!
2.	Takyk,	ynsan	zyýanyň	içindedir.	
3.	Meger	iman	getirip,	ýagşy	işleri	edýänler,	
biri-birlerine	 hakykaty	we	 sabyrly	 bolmagy	
ündeýänler	(zyýanyň	içinde	däldirler).	

104-nji	süre:	«Hümeze»	(«Gybat	edýänler»)

«Hümeze»	 süresi	Mekgede	 inen	 sürelerden	bolup,	
ol	 9	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 sürede	
agzalýan	 «Gybat	 edýän,	 ýaňsylaýan»	 manysynda	
bolan	 «Hümeze»	 sözünden	 alnandyr.	 Bu	 sürede	
ynsanlary	 ýazgarmagyň,	 aýyplamagyň	 erbetdigi,	
beýle	iş	edýänler	üçin	taýýarlanan	dowzah	odunyň	
aýylgançdygy	beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Ynsanlaryň)	 yzyndan	 gep-gybat	
edýänleriň,	aýyplaýanlaryň,	olary	(köpçülikde	
göz-gaş	 kakyp)	 ýaňsylap,	 peseldýänleriň	
(kyýamat	güni)	waý	hallaryna!
2.	 Ol	 (özüniň)	 ýygnan	 mal-mülküni	 sanar	
durar.	
3.	 Ol	 (ýygnan	 bu)	 mal-mülki	 özüni	 ebedi	
ýaşadar	öýder.	
4.	 Ýok,	 beýle	 däl!	 Ol	 hökman	 Hutamä	
oklanar.	
5.	Sen	Hutamäniň	nämedigini	näbiljek?
6.	(Ol)	Allanyň	tutaşdyran	odudyr.	
7.	Ol	ot	ýüreklere	çenli	ýetip	(ony	ýakar).	
8.	 Bu	 ot	 olaryň	 (gybatkeşleriň)	 üstüne	
örtülendir.	
9.	(Özleri	hem	bu	oduň	içinde)	uzyn	sütünlere	
daňlandyr.	

105-nji	süre:	«Fil»	(«Pil»)

«Fil»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	 ol	
5	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 ilkinji	 aýatda	
agzalýan	pil	sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	Allanyň	
dinine	 garşy	 çykanlaryň	 ahyrky	 netijeleriniň	
örän	 ýowuz	 boljakdygy	 we	 piller	 bilen	 Käbäni	
ýykmaga	gelenleriň	başyna	gelen	wakalar	arkaly	
beýan	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

 1.	Eýsem	sen	Perwerdigäriň	(piller	bilen	
gelen)	 pil	 eýelerine	 näme	 edendigini	
görmediňmi?
2.	 Eýsem	 (Alla)	 olaryň	 hile-pirimlerini	
puja	çykarmadymy?
3.	 (Alla)	 olaryň	 üstüne	 (süri-süri	 halda)	
ebabyl	guşlaryny	iberdi.	
4.	Ol	guşlar	olaryň	üstüne	bişen	toýundan	
ýasalan	daş	zyňýardylar.	
5.	Şeýdip,	 (Alla)	olary	çeýnelip	 taşlanan	
ekin	(ýapragyna)	öwürdi.	
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106-njy	süre:	«Kuraýş»	(«Kuraýşlylar»)

«Kuraýş»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	4	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
kuraýş	 taýpasynyň	 ady	 agzalýandygy	 üçin	 bu	
sözden	 alnandyr.	 Bu	 sürede	 kuraýşlylaryň	 Käbä	
eýe	 çykyp,	 ony	 gorandyklary	 üçin	 berlen	 zatlar	
barada	gürrüň	gozgalýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	 2,	 3,	 4.	 Kuraýşlylar	 özleriniň	 ülpet	
bolup	 jebisleşendikleri,	 özlerine	 gyşda	
we	 tomusda	 sapar	 etmegiň	 aňsat	 edilip	
goýlandygy,	özlerini	açlykdan	doýrandygy	
we	 gorky-howpdan	 asuda	 edendigi	 üçin	
bu	öýüň	(Käbäniň)	Perwerdigärine	ybadat	
etsinler!

107-nji	süre:	«Mägun»	
(«Ýardam	bermek»)

«Mägun»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 7	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 «Ýardam	
bermek»	 manysynda	 bolan	 we	 iň	 soňky	 aýatda	
agzalýan	«Mägun»	sözünden	alnandyr.	Bu	sürede	
iman	getirmegiň,	 jemgyýetde	 daýanyşmagyň	we	
ýardamlaşmagyň	 ähmiýeti	 we	 zerurlygy	 barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	 Sen	 dini	 (kyýamaty)	 inkär	 edýäni	
gördüňmi?
2.	Ol	ýetimi	kowup	goýberýän	(adamdyr).	
3.	 Ol	 garyba	 (misgine)	 tagam	 bermegi	
halamaz.	
4,	 5.	 Okan	 namazlaryndan	 özleri	
gapyl	 bolanlaryň	 (namazy	 wagtynda	
okamaýanlaryň)	waý	hallaryna!	
6,	7.	Olar	(edýän	işlerini)	göz	üçin	edip,	
haýyr	işlere	hem	päsgel	bolýanlardyr.	

108-nji	süre:	Köwser	

«Köwser»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	 ol	 3	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Pygamberligiň	
ilkibaşlarynda	 inderilen	 bu	 süre	 özüniň	 adyny	
ilkinji	 aýatda	 agzalýan	 «Köwser»	 sözünden	
alandyr.	«Köwser»	jennetdäki	bir	howzuň	adydyr.	
Bu	 süre	Kurany	Kerimiň	 iň	 gysga	 süresidir.	 Bu	
sürede	Allanyň	Muhammet	 aleýhissalama	 bagyş	
etjek	 Köwser	 howzy,	 şeýle-de	 pygamberimiziň	
oglan	çagalarynyň	durmaýandygy	üçin,	oňa	«soňy	
kesik»	diýendikleri	we	olara	berlen	jogap	barada	
aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 (Eý,	 Muhammet!)	 Takyk,	 Biz	 saňa	
Köwser	(howzuny)	berdik!
2.	Indi	sen	Perwerdigäriň	üçin	namaz	oka	
(ybadat	et)	we	gurbanlyk	çal!
3.	 Saňa	 (soňy	 kesik	 diýip,	 duşmançylyk	
edýänleriň)	özleriniň	soňy	kesikdir!
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109-njy	süre:	«Käfirun»	(«Kapyrlar»)

«Käfirun»	 sürese	 Mekgede	 inen	 sürelerden	
bolup,	ol	6	aýatdan	ybaratdyr.	Süre	adyny	ilkinji	
aýatda	 agzalýan	 we	 kapyrlara	 ýüzlenip	 aýdylan	
«Käfirun»	sözünden	alandyr.	Bu	sürede	dini	kabul	
etdirmek	üçin	kapyrlary	mejbury	ýagdaýa	salmaly	
däldigi,	olary	öz	günlerine	goýmalydygy	aýdylýar.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1.	Aýt!	(eý,	Muhammet!):	«Eý,	kapyrlar!
2.	 Men	 siziň	 ybadat	 edýäniňize	 ybadat	
etmeýärin!
3.	Siz	hem	meniň	ybadat	edýänime	ybadat	
etmeýärsiňiz!
4.	Men	siziň	ybadat	edýäniňize	hiç	haçan	
ybadat	etmerin!
5.	Siz	hem	meniň	ybadat	edýänime	ybadat	
etmersiňiz!	
6.	(Şonuň	üçin	hem)	siziň	diniňiz	özüňiz	
üçin,	meniň	dinim	hem	meniň	üçindir!».	

110-njy	süre:	«Nasr»	(«Kömek»)

«Nasr»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 3	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Bu	 süre	 Mekgäniň	
musulmanlaryň	 ygtyýaryna	 geçen	wagty	 inipdir.	
Süräniň	ady	kömek	manysynda	bolan	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 «Nasr»	 sözünden	 alnandyr.	 Bu	 sürede	
Allanyň	 kömeginiň	 gelendigi,	 pygamberligiň	 öz	
maksadyna	 ýetendigi	 we	 onuň	 indi	 wagtynyň	
azalandygy	habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2,	3.	(Eý,	Muhammet!)	Allanyň	kömegi	
we	 (Mekge	 eýelenip)	 ýeňiş	 gelen	 bolsa,	
ynsanlaryň	 topar-topar	 bolup	 Allanyň	
dinine	 girýändiklerini	 gören	 bolsaň,	 indi	
sen	 Perwerdigäriňe	 hamdy-sena	 (aýt	 we	
Ondan	 ýalkaw	 dile!	 Takyk,	 Ol	 tobalary	
kabul	edijidir.	

111-nji	süre:	«Mesed»	(«Işilen	süýüm»)	

«Mesed»	süresi	Mekgede	inen	sürelerden	bolup,	
ol	 5	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Adyny	 «Işilen	 süýüm»	

manysynda	 bolan	 we	 iň	 soňky	 aýatda	 agzalýan	
«Mesed»	 sözünden	 alandyr.	Bu	 sürede	 hak	 dine	
duşmançylyk	edendigi	sebäpli,	barjak	ýeri	dowzah	
bolan	Ebu	Lehebiň	we	onuň	aýalynyň	mysalynda	
din	duşmanlarynyň	başyna	geljek	netijeler	barada	
habar	berilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1.	 Ebu	 Lehebiň	 elleri	 gurasyn!	 Ol	
(dogrudan	hem)	gurady.
2.	 Oňa	 mal-mülküniň	 we	 eden	 işleriniň	
peýdasy	hem	degmedi.	
3.	 Ol	 (dowzahda)	 alawlap	 ýanýan	 otda	
ýanar.	
4.	Onuň	aýaly	(hem	otda	ýanar	we)	odun	
daşar.	
5.	 Onuň	 boýnunda	 hurma	 süýüminden	
işilen	ýüp	bardyr.	
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112-nji	süre:	«Yhlas»	(«Kulhuwalla»)

«Yhlas»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 4	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Pygamberligiň	 ilkinji	
döwürlerinde	 wahyý	 edilen	 bu	 süre	 Kuranyň	
gysgaça	 manysyny	 we	 ýeke-täk	 Allanyň	 birlik	
ynanjyny	 äşgär	 edýändigi	 üçin	 «Yhlas»	 süresi	
diýip	at	alypdyr.	Bu	sürede	Alla	şärik	goşmagyň	
ähli	görnüşleri	gadagan	we	inkär	edilýär.	

Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-
şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2,	3,	4.	Aýt	(eý,	Muhammet!):	«Ol	Alla	
Ahatdyr	(Birdir).	Alla	Sametdir	(hiç	zada	
mätäç	 däldir,	 ähli	 zat	Oňa	mätäçdir).	Ol	
(hiç	 kimi)	 dogran	 däldir,	 (hiç	 kimden)	
doglan	 däldir.	 Onuň	 hiç	 bir	 deňi-taýy	
ýokdur».	

113-nji	süre:	«Felak»	(«Säher»)	

«Felak»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	5	aýatdan	ybaratdyr.	Süräniň	ady	ilkinji	aýatda	
agzalýan	 «Felak»	 («Säher»)	 sözünden	 alnandyr.	
Bu	 sürede	 ynsanlaryň	 özlerine	 gelip	 biljek	 dürli	
erbetliklerden	Alla	 nähili	 sygynmalydygy,	 nädip	
Onuň	gorag-penasyna	girmelidigi	beýan	edilýär.	
 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen	

1,	2,	3,	4,	5.	Aýt	(eý,	Muhammet!):	«Men	
säheriň	 Perwerdigärine	 sygnyp,	 (Onuň)	
ýaradan	 zatlarynyň	 şerinden,	 tümlük	
bürän	wagty	gijäniň	şerinden,	düwünlere	
(üfläp	jady	edýän)	jadygöýleriň	şerinden,	
göriplik	 edýän	 wagty	 göribiň	 şerinden	
pena	isleýärin!».	

114-nji	süre:	«Näs»	(«Ynsanlar»)	
 
«Näs»	 süresi	 Mekgede	 inen	 sürelerden	 bolup,	
ol	 6	 aýatdan	 ybaratdyr.	 Süräniň	 ady	 her	 aýatyň	
soňunda	 gaýtalanýan	we	 ynsanlar	 diýmek	 bolan	
«Näs»	 sözünden	 alnandyr.	 Bu	 süre	 «Felak»	
süresiniň	dowamy	hökmünde	bolup,	onda	Beýik	
Alladan	gorag-pena	 islenilýär.	Bu	soňky	 iki	sürä	
«Muawwizeteýn»	 («Pena	 islenilýän	 iki	 süre»)	
diýilýär.	
 
Rahman	(Mähriban)	we	Rahym	(Rehim-

şepagatly)	Allanyň	ady	bilen

1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6.	Aýt	 (eý,	 Muhammet!):	
«Men	 ynsanlaryň	 Perwerdigärine,	
ynsanlaryň	 Hökümdaryna,	 ynsanlaryň	
Hudaýyna	 sygnyp,	 (gaflatda	 wagty)	
ynsanlaryň	 gursaklaryna	 (ýüreklerine)	
was-wasy	salýan,	(Allany	ýatlaýan	wagty	
bolsa	 gaçýan)	 ynsanlardan	we	 jynlardan	
bolan	şeýtanyň	şerinden	pena	isleýärin!».
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