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БЛАГОДАРНОСТИ

Издание богословского труда Тадж ад-Дина ал-Булгари (1768–1838) 
предпринято нами в рамках большой программы по сохранению, изу-
чению и оцифровке татарского письменного наследия, разработанной 
при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минни ханова. Благодаря этому проекту начата сплошная оцифровка 
и ка та логизация всей коллекции арабографических книг в Казанском 
(При волжском) федеральном университете. Кроме того, в стенах исто-
ри ческого комплекса зданий типографии братьев Каримовых ведется 
проектирование специализированного Института, заточенного под ра-
боту с богатейшим рукописным и печатным наследием. Нет сомнений 
в том, что государственнный подход в этом деле окупится сторицей 
и станет надежной основой для фундаментальных исследований в 
будущем.

Наш проект по изучению тафсира «Сидрат ал-мунтаха» стал возмо-
жен благодаря Фонду поддержки развития культуры при Президенте 
Республики Татарстан и лично Асгату Ахметовичу Сафарову. Уни-
кальная рукопись Тадж ад-Дина ал-Булгари была обнаружена нами 
в Институте восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) в рамках 
работы профессуры компании ТАИФ по истории исламских народов 
России в Европейском университете в Санкт-Петербурге (2014–2019). 
Наталия Львовна Фишман приложила немало усилий для создания необ-
ходимых условий для современной работы с татарскими рукописями. 

Издание не состоялось бы без помощи директора Института вос-
точных рукописей д. и. н. Ирины Федоровны Поповой, любезно предо-
ставившей полную копию рукописи.
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Отдельные слова благодарности – исполнительному директору  
Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татар-
стан Нурие Миннахматовне Хашимо вой. 

Часть материалов, вошедших в книгу, была подготовлена благодаря 
проекту Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) «Сказки 
о золотых яблоках» в городе Альметьевске при поддержке ПАО «Тат-
нефть». 

Авторы данного проекта признательны Искандеру Саитбатталову за 
предоставленную им копию печатного издания «Сидрат ал-мунтаха»,  
а также Эльмире Исхаковне Амерхановой, Раисе Гумеровне Шара-
феевой, Энже Наилевне Сабировой и Язгуль Рахимовой за бескорыстную 
помощь в работе с рукописями.



ИССЛЕДОВАНИЕ И 
ТЕКСТ РУКОПИСИ
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КОРАНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ

А. К. Бустанов

В этой книге уважаемый читатель найдет комментированное издание 
труда Тадж ад-Дина б. Ялчыгула ал-Булгари (1768–1838) «Сидрат ал-
мунтаха» («Лотос крайнего предела»). Понять этот текст и его значение 
для татарской книжной культуры – задача не из легких, если не иметь 
достаточных знаний о широком контексте, в котором этот труд появился. 
Поэтому в специальном исследовании, предваряющем само издание 
памятника, своей задачей мы видим анализ отношения российских му-
сульман к тексту Корана, традиций его пе реписки, комментирования 
и перевода на татарский язык, а также обратить внимание читателя на 
ряд особенностей труда Тадж ад-Дина ал-Булгари. Сочинение «Сидрат 
ал-мунтаха» является частью этого культурного мира и должно читаться 
через призму коранической культуры в среде мусульман России.

Разговор о коранической культуре в России следует начать с обзора 
бытования самих списков Корана. Рукописи Корана являются значимой 
группой сочинений в существующих коллекциях татарских рукописей 
в Казани, Санкт-Петербурге и Уфе. В то же время стоит иметь в виду, 
что поскольку основная часть рукописей была собрана в советское 
время, то археографы наверняка могли пренебрегать кораническими 
списками, которых и без того было достаточно в государственных 
библиотеках. Стандартный текст и неизбежный религиозный контекст не 
могли сделать списки Корана «полезными» для позитивистской науки, 
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находившейся в поиске оригинальных сочинений, будь то исторического 
или литературоведческого плана. Показателен и тот факт, что даже 
привезенные из экспедиций списки Корана не заносились в инвентарную 
книгу вплоть до начала 2000-х гг., а иные рукописи до сих пор ждут 
своей атрибуции и каталогизации.

Рукописная традиция переписки Корана

Палеографические особенности списков Корана отвечают тем 
тенденциям, что характерны для развития рукописной традиции в 
Урало-Поволжье в целом. Также как и другие рукописи XVII – первой 
половины XVIII в., рукописи Корана переписывались на европейской, 
главным образом голландской бумаге. Для этих списков характерно 
наличие водяных знаков в виде головы шута и герба Амстердама. 
Уточненная датировка рукописей по бумаге возможна благодаря су-
ществующим каталогам и базам данных. Если исходить из расхожего 
ориенталистского (и современного салафитского) штампа о запретности 
изображений в исламе1, то наличие указанных выше водяных знаков 
на бумаге с кораническим текстом выглядит весьма экстравагантно. 
Однако, на мой взгляд, такое соседство было нормализовано самой 
практикой: европейская бумага была в достаточной мере доступной че- 
 рез посредство русских купцов, поэтому необходимости в собственной 
бумаге не возникало2. Например, «герб Амстердама» включает изо-
бражение нескольких крестов и двух львов. Такая бумага использовалась 
татарами для переписки рукописей вне зависимости от содержания.

1 Развенчание этих мифов с предложением новой методологии «культуры вос прия-
тия» как альтернативы «исламскому искусству»: Wendy M. K. Show, What is ‘Islamic’ 
Art? Between Religionand Perseption (Cambridge University Press, 2019), 33–56.

2 Указание З. С. Миннуллина на производство и использование собственной бумаги 
среди татар не находит подтверждения в палеографическом материале: Миннул лин З. С. 
Татарские частные акты XVII – первой половины XIX в. : источниковедческая харак-
теристика. – Казань : Татар. кн. изд-во, 2020. – С. 70.
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Показательным для изучения палеографии татарских рукописей 
конца XVII в. является список Корана, приобретенный экспедицией 
КГУ в Муслимовском районе ТАССР в 1972 г. (рис. 1)1. Он написан на 
голландской бумаге с водяными знаками «герб Амстердама». Согласно 
каталогу Диановой, представленный тип водяных знаков датируется 
концом XVII в.2 Помимо особенностей бумаги, интерес представляет и 
почерк3. Текст выписан почерком насх без наклона, черными чернилами. 
Названия сур, количество айатов и специальные значки таджвида на-
писаны красными чернилами. Характерным для этого почерка является 
вычурное написание кафа в серединной и конечной позиции, крупно 

1 Коран / Восточный сектор Научной библиотеки Казанского федерального уни вер-
ситета (далее – ВС НБ КФУ), рук. 7158 ар. Более точные данные о месте обна ружения 
рукописи, к сожалению, не указаны.

2 Водяные знаки рукописей России XVII в. : по материалам Отдела рукописей ГИМ / 
сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. – М., 1980.

3 Особенности почерка рукописной продукции XVII–XVIII вв. кратко разбираются 
в диссертации: Кадыров Р. М. Источники по истории старотатарской письменности 
(XIII–XVIII вв.) и их палеографические особенности. Дисс. на соискание ученой 
степени к. и. н. – Казань, 1999. С. 109–146.

Рис. 1. Особенности палеографии в списке Корана конца XVII в.



13

выписанная лигатура лам-алиф, а 
также необычное написание букв 
дал и зал с высокой ножкой. Буква 
син всегда выписана с зубцами и не 
имеет точек под ней. Текст айатов не 
разделен между собой значками или 
нумерацией – только знаками, ука-
зывающими на остановки при чте - 
нии. Эта особенность может гово - 
рить о функционале таких рукопи-
сей: они предназначались не столь - 
ко для выписок и поиска необхо-
димого айата, сколько для сплошного 
чтения вслух, поэтому правила тадж-
вида внимательно обозначались пря-
мо в рукописи, включая заметки по-
татарски на полях1. Поэтому и не - 
у дивительна популярность текстов 
по рецитации Корана в рукописях 
XVII–XVIII вв. как на арабском 
и персидском, так и на тюркском 
языках2. Особенности написания 
букв и большие отступы на полях 
долж ны были оказывать эстетичес-
кое впечатление на читателя (рис. 2). 
В целом для этого раннего эта па 
развития рукописной традиции характерна своя эстетическая куль тура, 
предписывавшая красивое письмо и оформление рукописи. Не исключено, 
что водяные знаки на голландской бумаге были тоже «частью игры».

1 Коран, рук. 7158 ар., л. 32б.
2 Пример тюркоязычной работы по таджвиду 1770 г.: Кава‘ид дар байан-и ка нун-и 

карийан / ВС НБ КФУ, рук. 7079 ар., лл. 33а–37а. Рукопись приобретена архео гра-
фической экспедицией КГУ у Мухтасимовой Вахиды Мухтасим кызы в д. Самарово 
Пермского края в 2000 г.

Рис. 2. Филигрань  
«Герб Амстердама» в списке Корана 

конца XVII в.
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Порядок переписки коранического текста был достаточно устойчи-
вым. Об этом говорят многочисленные списки более позднего времени, 
в которых присутствуют близкие палеографические особенности, что 
указаны выше. Некоторые рукописи, правда, выбиваются из этого 
ка нона и демонстрируют творческий подход к делу. Например, при 
общем сохранении особенностей написания отдельных букв почерк 
в одном из списков второй половины XVIII в. на русской бумаге вы-
глядит более угловатым (рис. 3)1. Эта особенность при сохранении вы-
пи санных красным знаков таджвида и широких полей также указывает 
на эстетическую направленность в переписке Корана.

К началу XIX в. переписка Корана окончательно стандартизировалась 
(рис. 4). Развитая сеть медресе стала массово производить списки Кора-
на, похожие друг на друга как две капли воды. Айаты по-прежнему не 
отделены друг от друга, кроме как знаками таджвида, но уже появляются 

1 Коран, рук. 7009 ар. Показательно, что в этой рукописи не указан источник 
поступления, а сама она до сих пор оставалась не инвентаризированной.

Рис. 3. Список Корана второй половины XVIII в.
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отметки о делении Корана на джузы, что может свидетельствовать о 
практиках чтениях, заучивания и поиска необходимых частей текста1.

На мой взгляд, именно такая стандартизация рукописных текстов 
Корана привела к появлению устойчивого почерка, в котором обра-
зованная аудитория ожидала видеть копии Корана. Судя по всему, 
именно на основе этой рукописной традиции, документально фикси-
руемой с XVII в., появился стиль печатного Корана, известного как 
«Казан басмасы». Конечно, развитие печатного дела в течение XIX в. 
имело свою историю, но важно помнить, что в основе эталона печатного 
Корана лежала богатая рукописная традиция, продолжившая свою  
жизнь и после открытия массового книгопечатания.

1 Коран, рук. 6974 ар. Источник поступления не указан.

Рис. 4. Список Корана начала XIX в.1
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Татарский тафсир

Несмотря на то, что книга «Тафсир Сидрат ал-мунтаха» имеет свою 
богатую биографию, комментарии Тадж ад-Дина б. Ялчыгула к одной 
седьмой части Корана не могут быть поняты изолированно, а должны 
рассматриваться в широком контексте как синхронной циркуляции 
мусульманской литературы (будь то в жанре тафсира или же любого 
другого содержания), так и в перспективе развития комментариев и в 
дальнейшем переводов коранического текста на протяжении XIX–XX в. 

В первую очередь приходится констатировать, что мы очень мало 
знаем о формировании традиции тафсира в татарской среде рубежа 
XVIII–XIX вв.1 Дело в том, что, помимо сочинений ‘Абд ан-Насира 
ал-Курсави, Тадж ад-Дина Ялчыгула и Ну‘мана ас-Самани, сохранилось 
большое количество анонимных, зачастую неатрибутированных ру-
кописей с комментариями Корана на тюрки. Например, фрагмент од-
ного такого тафсира был обнаружен археографической экспедицией 
КГУ у Менлижихан Асылмардановны (Миңлеҗиһан Асылмардан кызы) 
Фахразиевой (1901 г. р.) в деревне Деуково (Дәвек) Мензелинского 
района ТАССР2. В рукописи сохранился 81 лист, без начала и конца. 
Рукопись содержит комментарии к последним айатам суры «Йасин», к 
сурам «ас-Саффат», «Сад», «аз-Зумар», «Гафир» и «Фуссилат». Язык 
рукописи в целом соответствует нормам литературного татарского 

1 См. существующие обзоры татарской традиции комментариев: Батыркаев Т. О. 
Кораническая экзегетика мусульман Поволжья и Приуралья (конец XVIII – начало  
XX в.) // Памятники письменности Востока. – М., 2008. Т. 2 (9). – С. 104–130; Ра
хи мова Я. Р. «Тафсир Ну‘мани» Ну‘мана бин Сабита ас-Самани (первая полови - 
на XIX в.) и «Тафсир Фава’ид» Мухаммад-Зарифа Амирхана (1853–1921) // Арабистика 
Евразии № 7. 2019. – С. 90–101; Тафсир ал-байан / Габдуннасыр ал-Курсави ; [сост., 
пер. со старотатар. и араб. Р. Адыгамова]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 2012. Слабая 
разработанность татарской традиции коранических комментариев иногда приво - 
дит к конфузам с атрибуцией текстов: Саетов И. Г. Ни татарский и ни Бигеева: история 
одного османского перевода Корана // Ислам в современном мире. – 2017. 13 (1). – 
С. 59–70.

2 [Коръән тәфсире] / ВС НБ КФУ, рук. 6741 Т. Год обнаружения рукописи, к со-
жалению, не указан.
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языка первой половины XIX в.1

2 Палеографические данные (плотная 
русская бумага белого цвета, почерк и формат) также указывают на 
эту датировку. При этом коранический текст и комментарии визуально 
отличаются друг от друга: комментируемые айаты каждый раз над-
черкнуты красными чернилами, а сам их текст полностью огласован, 
аккуратно выписан ровным насхом, в то время как текст собственно 
татарского комментария всегда написан беглым курсивом с наклоном 
влево. Такая палеографическая особенность указывает на визуальное 
переключение кода от речи людей к речи Творца (калам Аллах). Осо-
бенности написания отдельных букв хорошо видны в следующей ил-
люстрации: с ровными зубцами для сина и полным написанием буквы 
ха в конечной позиции (рис. 5).

1 [Коръән тәфсире] / ВС НБ КФУ, рук. 6741 Т, лл. 72б-73а.
2 Нельзя не отметить некоторые элементы османо-турецкого языка в этом сочи-

нении, например, в употреблении направительного падежа с окончанием -а/-ә вмес то 
-га/-гә. Эта особенность характерна и для языка Тадж ад-Дина Ялчыгула. Исследова-
тели отмечают распространение этих форм в поволжском тюрки первой половины  
XIX в.: Галяутдинов И. Г. Два века башкирского литературного языка. Уфа : Гилем, 
2000. – С. 31.

Рис. 5. Список татарского тафсира из д. Деуково1 
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Наиболее выпукло эта особенность видна в персидском тафсире 
конца XVIII в.: здесь коранический текст специально выписан крупным 
почерком насх, в то время как текст комментария написан с уклоном 
влево1. Различие ярко видно в написании буквы каф в айатах и ком-
ментариях (рис. 6).

Более полный список упомянутого выше татарского тафсира был 
приобретен археографической экспедицией КГУ у Калимуллы Хайрул-
лина в д. Булым-Булыхчи (тат. Болын-Балыкчы) Апастовского района 
ТАССР в 1971 г.2 В рукописи, к сожалению, также нет начала и конца. 
Судя по использованию русской бумаги, список был выполнен в конце 
XVIII в. Текст комментариев написан курсивом с уклоном вправо, в 
то время как коранический текст переписчик старался писать ровным 
насхом (правило это здесь выдержано далеко не всегда, рис. 7–8). Глав - 
ная особенность рукописи состоит в том, что тюркский текст система-
тически огласован, что является большой редкостью. Этот список вклю-
чает комментарии к сурам между «аз-Зумар» и «ан-Наджм». 

1 [Коръән тәфсире], рук. 994 Ф, лл. 1а–31а.
2 [Коръән тәфсире], рук. 6427 Т.

Рис. 6. Особенности палеографии в татарской рукописи персидского тафсира
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Следует отметить, что методология в рассматриваемом таф сире 
имеет свои отличительные черты. Тафсиры ал-Курсави и Ялчыгула во 
многом являются филологическими, т. е. кратко толкуют буквально 
каждое слово. Рассматриваемый тафсир при водит достаточно под-
роб ные комментарии к каждому айату. Что роднит все известные 
ком ментарии того времени, так это «лирические отступления» в виде 
рассказов (риваять, хикәят), призванных разъяснить обстоятельства 
ниспослания конкретных айатов1.

В отличие от «Сидрат ал-мунтаха», в анализируемом со чинении 
практически не чувствуется персидское лексическое влияние (исклю-
чение – фраза «бә-дөрести» для передачи вводного слова «во ис-
тину»2). Вероятно, это говорит об источниках, на которые опирались 
муфассиры – авторы пояснений – в своих комментариях. Содержание 
комментариев этого сочинения не пересекается с уже известными в 
науке татарскими тафсирами. Более того, в комментариях ал-Курсави 
и Ялчыгула отсутствуют комментарии к сурам, приведенным в этом 

1 [Коръән тәфсире], рук. 6741 Т, лл. 12б–13б, 15а–16б и др. 
2 [Коръән тәфсире], рук. 6427 Т, л. 7а.

Рис. 7–8. Комментарий к суре «Гафир» в списках из д. Деуково (слева) и  
д. Булым-Булыхчи (справа)
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тафсире, а текст комментария у ас-Самани кардинально отличается. 
Поскольку в комментарии одной седьмой части Корана эти суры не 
входят, первоначально рассматриваемое сочинение наверняка включало 
весь текст Корана. Остается надеяться, что существуют другие списки 
этого же сочинения, по которым мы можем судить об этом тафсире 
в полной мере. Например, еще одна рукопись рубежа XVIII–XIX вв. 
содержит комментарии к сурам между «ас-Сафф» и «ал-Мулк»1 и не 
похожа ни на один из известных татарских тафсиров. Из-за дефектнос-
ти списков сложно сказать, является ли он частью разобранного выше 
комментария, представленного списками из деревень Деуково и Булым-
Булыхчи, или же это совершенно другой труд.

Этот во многом случайный пример со списками анонимного тафсира 
показывает, что на рубеже XVIII–XIX вв. существовала достаточно об-
ширная рукописная традиция комментирования Корана на татарском 
языке. Тафсир Ялчыгула не появился на пустом месте, у него были 
предшественники и современная ему среда. Из того же ряда коммента-
рий к одной седьмой части Корана на татарском языке начала XIX в.2 
Во введении к тексту его автор на смеси тюрки и фарси кратко 
обо сновывает необходимость разъяснения значений божественного 
слова (калам раббани) на тюркском языке (лисан төрки илә тәфсир 
кылмакка), но не называет своего имени. Интересно, что некоторые 
рассказы, приводимые в этом тафсире для пояснения коранического 
текста, один в один совпадают с теми, что присутствуют в «Сидрат ал-
мунтаха» Тадж ад-Дина ал-Булгари3. При этом ни в том, ни в другом 
тексте эти заимствования и общность текста никак не обговариваются. 
Скорее всего, эти истории могли циркулировать самостоятельно без 
привязки к конкретному тексту тафсира и не имели определенного 
ав торства. Помимо этого, нельзя отрицать и высокую степень интер-
текстуальности между первыми татарскими тафсирами, включая ано-

1 [Коръән тәфсире], рук. 6735 ар. 
2 [Коръән тәфсире], рук. 6715 Т; 6877 Т, лл. 54б–80б.
3 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха / Институт восточных рукописей 

РАН, рук. В3060, лл. 11а–13б, 97а–98а, 99б–100б; [Коръән тәфсире], рук. 6877 Т, лл. 
56a–57б и др.
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нимные. Заимствования из существующей традиции понимания кора-
нического слова и его перевода на татарский язык не требовали какого-то 
специального комментария ни среди «авторов», ни среди переписчиков, 
ни среди их читателей.

Само появление татарского тафсира в начале XIX в. необходимо 
поместить в более широкий процесс адаптации импортных текстов в 
местную культуру через посредство комментария и полного или час-
тичного перевода. В качестве аргумента можно привести переводы 
трудов ал-Газали «Аййуха-л-валад» и «ал-Иктисад фи-л-и‘тикад» в ру-
кописях конца XVIII в. и середины XIX в.1 Собственно, и сам Тадж 
ад-Дин ал-Булгари был включен в этот процесс – его комментарий к 
«Субат ал-‘аджизин» Суфи Аллахйара есть ничто иное как изложение 
среднеазиатских канонов адаба для татарской аудитории. Ранняя форма 
перевода классических текстов выглядела так, как она представлена в 
тафсирах Курсави и Тадж ад-Дина б. Ялчыгула: короткие фрагменты 
оригинала со провождаются переводом на татарский. Так же выглядит и 
перевод персидского «Бустан»а Са‘ди того же времени: в нем перевод 
дан после каждого мисра‘2. Очевидно, что до появления татарских 
тафсиров читательская аудитория пользовалась оригинальным текс-
том Корана и арабо-персидскими комментариями. Этот поворот как раз 
связан с более широким движением по адаптации импортных текстов на 
арабском, персидском и османском в местной языковой и культурной 
форме.

Другой всплеск интереса к татароязычному тафсиру относится к 
XX в. За это время было изготовлено большое количество переводов, 
все они по методике работы в корне отличаются от тафсиров первой 
половины XIX в. Чаще всего они уже не билингвы: арабский текст 
оригинала в них полностью опускается. Причина нового поворота или, 
лучше сказать, нового подхода к тексту Корана лежит в культурной 
переориентации от персидских культурных моделей к арабоязычным.  
В этой картине возможны нюансы и промежуточные стадии, но в целом 

1 Тарджама Минхадж ал-‘абидин / ВС НБ КФУ, рук. 6832 Т; Тарджама Аййуха-л-
валад / ВС НБ КФУ, рук. 6100 Т.

2 Тарджама-йи Бустан-и Са'ди / ВС НБ КФУ, рук. 1854 Т.



22

хорошо видна разница между ранней традицией татарского тафсира 
Курсави, Тадж ад-Дина ал-Булгари и Ну‘мани, с одной стороны, и с дру - 
гой – реформаторской традицией XX в.1 У них были разные методы, раз-
ные источники и разные поводы для работы. Важной заслугой жанра ко - 
ранических комментариев следует считать выработку философского 
язы ка саморефлексии – размышления над текстом Корана стали прос-
транством для разговора об идеальной личности мусульманина на 
татарском языке. Начавшись с литературного подхода к Корану на 
рубеже XVIII–XIX в., эта традиция достигла своего апогея в ряде 
коранических работ середины XX в., т. е. уже в советское время. Именно 
тогда мы наблюдаем расцвет философского татарского языка, глубоко 
взаимодействую щего с ключевыми категорями бытия и сознания2.

Тадж ад-Дин Ялчыгул как мусульманский ученый

О различных аспектах биографии Тадж ад-Дина б. Ялчыгула и его 
письменного наследия уже написано немало3. Чтобы не повторяться, 
приведем некоторые сведения, которые удалось выявить в рукописных 
источниках, так или иначе относящихся к личности автора. 

Начнем с замечательного сборника, переписанного рукой Шараф 
ад-Дина, сына Тадж ад-Дина4. Эта книга, помимо своего содержания, 
интересна тем, что она какое-то время находилась в руках у суфийского 
поэта ‘Али Чукри (1826–1889), который, очевидно, интересовался фи-
гурой Тадж ад-Дина б. Ялчыгула и его письменным наследием. На 
стра ницах этой рукописи содержатся важные заметки и комментарии, 
сделанные рукой ‘Али Чукри.

1 Бустанов А. К. Коран для советских граждан: риторика прогресса в богословских 
трудах Габделбари Исаева // Антропологический форум. – 2018. 37. – С. 93–110.

2 Мөхәммәдтаһир б. Әхмәдзәки Байтукали Тайсугани. Мәсаил вәгаз / мөхәррир  
И. Җ. Сөләйманов. – Казан : Идел-пресс, 2021. 

3 Kemper M. Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789–1889 : der islamische 
Diskurs unter russischer Herrschaft (Berlin : Schwarz, 1998), 98–115; Таҗеддин Ялчыгол. 
Рисаләи Газизә / әсәрне басмага әзерләүче Х. Й. Миңлегулов. – Казан : Хозур, 2014.

4 НБ КФУ, рук. 6870 Т, лл. 26б–121а.
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Рукопись начинается с родословной Тадж ад-Дина. В марте 1781 г. 
его отец мулла Ялчыгул с сыном приехал в Каргалу, а затем в Астрахань, 
где тот вознамерился совершить хадж. Оттуда они переехали в Дагестан, 
затем в турецкий Диярбакир. Отец оставил Тадж ад-Дина в этом го-
роде, а сам отправился в паломничество. В этом месте изложение пе-
реходит к первому лицу: «Я, бедный Тадж ад-Дин, ждал моего отца 
муллу Ялчыгула четырнадцать лет. Когда он вернулся, я уже выучился 
разнообразным наукам1. Наш путь пролегал через Истанбул. Там мы 
провели два года и потом вернулись в Хаджи-Тархан (т. е. Астрахань). 
Там мы прожили два года. Оттуда караваном мы прибыли в Москву, 
где прожили шесть месяцев. Оттуда прибыли на Макарьевскую ярмарку. 
Там мы прожили три недели (букв. три пятницы). Оттуда мы прибыли 
в город Казань (калгайи Казан). Там мы пробыли два месяца. В Казани 
мы взяли лошадь до Троицка в аренду за сорок рублей. В это время 
мой отец хаджи мулла Ялчыгул смертельно заболел. Когда мы достигли 
деревни Сун, он скончался2. Он прожил шестьдесят пять лет и скончался 
в месяц Раджаб»3. В этом месте стиль изложения вновь меняется на 
третье лицо, о чем по-арабски замечает и ‘Али Чукри («видимо, здесь 
заканчивается оригинал сочинения (та’лиф), а нижеследующее является 
рассказом переписчика»). Далее в рукописи сообщается, что мулла Тадж 
ад-Дин был преподавателем в деревне Красная Кадка (тат. Кызыл 
Чапчак) на реке Зай (тат. Зәй), а под конец жизни переехал в деревню 
Мелем (тат. Мәлем). У него было четыре сына: Баха ад-Дин – указной 
имам в деревне Куперле (тат. Күперле), Джалал ад-Дин – он смотрел 
за отцом в деревне Мелем и потом стал там же указным имамом, 
Шараф ад-Дин и ‘Исам ад-Дин тоже жили в Мелеме. Кроме этого, у 
Тадж ад-Дина было две дочери, одну из которых звали ‘Азиза. Далее 
переписчик, называющий Тадж ад-Дина своим отцом, сообщает, что 
после смерти Ялчыгула Тадж ад-Дин семь лет преподавал в деревне 

1 Ниже переписчик сообщает, что Тадж ад-Дин учился у ‘Абд аш-Шукур-эфенде.
2 В этом месте на полях ‘Али Чукри отмечает: «Ниже в другом месте он говорит, 

что это был Кече авыл». 
3 НБ КФУ, рук. 6870 Т, лл. 9б–10б. По данным ‘Али Чукри, Ялчыгул умер в 1800 г. 

(л. 10а).
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Черкиле Мензелинского уезда (Мәнзәлә нахиясендә). Здесь он составил 
комментарий на книгу Джалал ал-Дина ас-Суйути «ал-Лубаб» по хадисам 
и только после этого переехал (хиҗрә кылып) в Красную Кадку. Там он 
преподавал на протяжении двадцати пяти лет. Об этом свидетельствуют 
рукописи, переписанные в его медресе. В колофоне одной из них 
сказано так: «Закончено рукой беднейшего из студентов Хибатуллы 
б. Байазида в Уфимском вилайате, в деревне Кызыл Чапчак, в медресе 
муллы Тадж ад-Дина б. дамуллы Яхшыкола ал-Башкорти в 1811 г.»1  
В этом же селении Тадж ад-Дин составил свой знаменитый комментарий 
на книгу «Субат ал-‘аджизин» и назвал его «Рисала-йи ‘Азиза». Также 
он написал комментарий на книгу «Кафийа»2 и назвал его «‘Афийа» (по 
имени второй дочери?). Мне известен только один дефектный список 
этого сочинения на арабском языке конца XIX в.3 По содержанию это 
подробные разъяснения к су фийской поэзии, приписываемой имаму 
‘Исматулле ал-Мазрури ал-Саджаванди, «великолепному знатоку араб-
ского языка». На самом деле авторство этих стихов неизвестно.

Кроме того, Тадж ад-Дин б. Ялчыгул составил комментарий на 
«Аййуха-л-валад» – «Танбих ал-гафилин»; супракомментарий на «Хула-
сат ал-Джаухари шарх Кудури»4 – «Мафатих ал-Кудури», комментарий 
на «Хикмат Хидайа» и супракомментарий на «Шарх Кадимир» – 
«Мафатих ал-хидайа», а также супракомментарий на «Шарх талхис 
ал-мифтах» ат-Тафтазани – «Фава’ид аш-шарифийа». В той же деревне 
он составил комментарии на книги «Та‘лим ат-тарика» и «Бехтарин», 

1 АбулМунтаха алМагнисави. Шарх ал-фикх ал-акбар / НБ КФУ, рук. 7308 ар.,  
л. 24а. Рукопись была найдена у Минсылу Гильфанетдиновны (Миңсылу Гыйлфәнетдин 
кызы) Яхиной (1895 г. р.) в д. Старые Гардали (тат. Иске Гәрдәле) Челнинского района 
ТАССР во время археографической экспедии КГУ 1975 г.

2 Речь идет о сочинении на персидском языке Мухаззиб ад-Дина Ахмада б. ‘Абд 
ар-Рида ал-Бусири (ум. после 1586 г.) «Рисала фи-л-‘уруд ва-л-кафийа».

3 Тадж адДин алБулгари. Шарх Кафийа / НБ КФУ, рук. 6564 ар. Рукопись была 
приобретена у Фахиры Ризаэтдин кызы Хусаеновой (1896 г. р.) в д. Нижняя Чегодайка 
(тат. Түбән Чагадай) Черемшанского района ТАССР в 1978 г. В этом списке в конце 
не хватает пары листов.

4 Видимо, речь идет о «Хуласат ад-дала’ил фи танких ал-маса’ил» Хисам ад-Дина 
Макки ар-Рази. Это сочинение было весьма популярно в татарских медресе XIX в.
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их называют «Фава’ид джалалийа». Составил книгу по медицине 
(тыйб) и назвал ее «Фава’ид баха’ийа». Сочинение по наследственному 
праву (фара’ид) он назвал «Фава’ид ‘усамийа». Как видим, названия 
четырех последних книг связаны с именами сыновей Тадж ад-Дина б. 
Ялчыгула. Также им написан комментарий на книгу «Та‘лим ас-салат» – 
«Тарджамат ас-салат». Тадж ад-Дин ал-Булгари переехал в деревню 
Мелем в 1829 г. Здесь в месяце шаввал 1244 г. (5 апреля – 4 мая 
1829 г.) он написал тафсир на одну седьмую часть Корана и назвал 
ее «Сидрат ал-мунтаха»1. В этом месте ‘Али Чукри отмечает, что 
видел этот комментарий, написанный рукой автора, в деревне Новое 
Каширово (тат. Яңа Кәшер) и что размером он с книгу «Джами‘ ар-
румуз». ‘Али Чукри считал, что этот комментарий и «Сидрат ал-мунта - 
ха» – это две разные книги, однако анализ рукописи и печатных изданий 
показывает, что речь идет все же об одном и том же тексте, имеющем, 
правда, некоторые различия.

Вот что ‘Али Чукри пишет о наследии Тадж ад-Дина Ялчыгула: 
«Хафтийак напечатали в городе Казани (балдайи Казан) для пользы 
простого народа. Он стал известен в округе. До этого «Рисала-йи ‘Азиза» 
издавалась трижды. Она также стала известной среди людей. Кроме 
этого, [у Тадж ад-Дина] было много других сочинений (та’лиф ва 
тахрират), например, календарь (гурранама) и расчеты для милостыни 
(фидйанама) и т. п. Он делал много добра людям. Кроме того, у него 
было много чудесных деяний (карамат), о чем мы слышали от его 
братьев и сподвижников. В целом, он считался выдающимся ученым 
своего времени»2.

В 1838 г. во время лечения людей, живущих вдоль реки Зай, мулла 
Тадж ад-Дин заболел и умер в деревне Имянлебаш (тат. Имәнлебаш). 
Там же он был похоронен, а его могила стала популярным местом 
паломничества, «от которого многие получают пользу». ‘Али Чукри 
добавляет здесь, что причина состоит в том, что сам Тадж ад-Дин в 

1 НБ КФУ, рук. 6870 Т, л. 11а.
2 Там же, л. 11б. Интересно, что ‘Али Чукри обращался к личности Тадж ад-

Дина ал-Булгари и в другой рукописи: Институт восточных рукописей РАН (Санкт-
Петербург), В2673, л. 8а.
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течение жизни посетил много святых мест и вобрал в себя многие пользы 
(чок газизләрә зиярәт әйләмеш вә күп бәһрә вә фәваид әхәз әйләмештер). 
Превращение могилы в популярное место для паломничества, а также 
прямое указание ‘Али Чукри на чудесные деяния, традиционно присущие 
суфийским шайхам, говорят о заметной роли суфизма в наследии Тадж 
ад-Дина ал-Булгари. Тем не менее нет точных сведений о том, к какой 
суфийской традиции он принадлежал. На основе анализа суфийских 
сочинений ал-Булгари Михаэль Кемпер предположил, что он относился 
к Накшбандийа муджаддидийа1, однако прямых указаний на это в ис-
точниках не имеется. В «Сидрат ал-мунтаха» Тадж ад-Дин б. Ялчыгул 
предупреждает читателей «не следовать за суфиями-невеждами в об-
разе ученых»2, что весьма напоминает накшбандийскую риторику о 
лжешайхах.

Интересно, что, помимо этих биографических заметок и коммента-
риев к ним ‘Али Чукри, в рукописи содержится текст поэтического 
трак тата мелхеме по астрологии на османском языке, переписанный3 
в 1249/1834 г. Учитывая присутствие копии этого откровенно астро-
логического сочинения, совершенно иначе прочитывается интерес 
Тадж ад-Дина ал-Булгари к составлению календарей и описанию 
времени в агиографическом произведении «Таварих-и булгарийа», а 
также пространные отступления астрологического плана в тафсире 
«Сидрат ал-мунтаха». Автор использовал любой, даже незначительный 
повод из текста Корана для изложения представлений об устройстве 
космоса4. Очевидно, эти занятия были тесно связаны с его интересом в 
оккультных науках. Здесь стоит также отметить, что в рукописный отдел 
библиотеки Казанского университета эта рукопись попала от филолога 
М. В. Гайнутдинова (1929–2016), который в свою очередь приобрел ее 

1 Kemper M. Sufis und Gelehrte, 98–99.
2 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, рук. В3060, л. 90а.
3 ‘Али Чукри в рукописи сделал заметку, отрицающую принадлежность переписки 

самому Тадж ад-Дину: «В предложениях этой книги есть ошибки. Просьба читателям 
ис править их. Это не может быть книгой Тадж ад-Дин-хазрата, должно быть, это 
почерк его сына муллы Шараф ад-Дина-абзый». Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-
мунтаха, Институт восточных рукописей РАН, рук. В3060, л. 1б.

4 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 19а–20б, 173а.
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у Ашрафуллы Шарифуллина в деревне Иганя-Баш (тат. Иганәбаш) 
Сармановского района ТАССР летом 1975 г. Его записи внутри кни-
ги говорят нам о том, что Гайнутдинов понимал связь рукописи с 
наследием Тадж ад-Дина ал-Булгари, однако за всю свою научную 
карьеру (насколько я могу судить по доступным мне материалам1) 
он ни разу не упомянул этот текст. Когда именно рукопись попала в 
университет – неизвестно, однако инвентаризовать ее удалось только в 
2021 г. На мой взгляд, здесь мы тоже имеем дело с рамками советского 
национального литературоведения: с одной стороны, творчество Тадж 
ад-Дина ал-Булгари привлекало внимание исследователей как наследие 
татарских авторов-«просветителей»2; с другой стороны, конкретно эта 
рукопись с явным уклоном в оккультное знание, да еще и на османском 
языке, выбивалась из допустимого канона и осталась в «слепой зоне».

Помимо этой интереснейшей рукописи, науке известно несколько 
списков сочинения Тадж ад-Дина б. Ялчыгула, в котором он ком-
ментирует по-арабски стихи татарского богослова ахунда Йунуса б. 
Иванай ал-Казани (1639–1689/90). В предисловии автор указывает, что 
ему по встречались эти стихи, лишенные какого-либо комментария. 
Сочинение было составлено по просьбе сына учителя Тадж ад-Дина 
и содержит рисунки с изображением музыкальных инструментов, 
использовавшихся татарами3. Обращение Тадж ад-Дина ал-Булгари к 
наследию его пред шественника Йунуса ал-Казани наряду с изучением 
творчества са мого Тадж ад-Дина поэтом ‘Али Чукри показывает весь 
символизм преемственности в научной традиции в татарской среде с 
XVII в. до середины XIX в. Техники интеллектуального взаимодействия 

1 Гайнетдинов М. В. Таҗетдин Ялчыгол // Татар әдәбияты тарихы. 1 том. – Казан, 
1984. – 443–452 б.

2 Бустанов A. K., Кемпер М. Мирасизм в татарской среде: трансформация ислам-
ского наследия в татарское просветительство // Ars Islamica: в честь Станислава Ми-
хайловича Прозорова / Cост. и отв. ред. М. Б. Пиотровский, А. К. Аликберов. – М. : Нау - 
ка – Вост. лит-ра, 2016. – С. 729–745.

3 Тадж адДин алБулгари. Шарх абйат мулла Йунус ал-Казани / ВС НБ КФУ, 
рук. 5882 ар., лл. 99б–111а. Список 1845 г. Рукопись была приобретена у Зайнап Ха-
мидуллиной в д. Чуракаево (тат. Чуракай) Актанышского района ТАССР. Дата 
экспедиции неиз вестна.
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с руко писными источниками позволяли не только сохранять прежние 
тексты для будущих поколений, но и преобразовывать их изначальные 
посылы для новой аудитории.

«Сидрат ал-мунтаха»: рукопись и печатная книга

Автограф «Сидрат ал-мунтаха», который на своем веку видел 
‘Али Чукри, до наших дней не сохранился или же его еще только 
предстоит выявить. Надежды на это, правда, очень мало. Тем не менее 
конкретно в случае с тафсиром Тадж ад-Дина ал-Булгари мы можем 
проследить взаимодей ствие рукописной и печатной культур, поскольку 
в нашем распоряжении есть список с автографа, с которым работал 
цензор Готвальд, а также целый ряд печатных изданий. Кроме того, 
существует как минимум еще один дефектный рукописный список, в 
котором нет конца. Следует ли этот список из частной коллекции за 
печатным вариантом или же в нем содержится неотредактированная 
версия – предстоит выяснить. Этот список относится к концу XIX в. 
и был выполнен студентом медресе, что говорит о некоторой рас-
пространенности текста «Сидрат ал-мунтаха» в образовательной среде 
спустя десятилетия после создания сочинения. Разница между печатным 
изданием и цензорской рукописью позволяет нам детально рассмотреть 
текстологические аспекты цензорской ра боты и тем самым добавить 
нюансов в историю цензуры исламской литературы в имперской  
России.

Начнем с рукописи. Основной список «Сидрат ал-мунтаха»1 был 
выявлен мною в ходе сплошного ознакомления с татарской коллекцией 
в Институте восточных рукописей РАН в 2018 г. Упоминания этой 
рукописи в научной литературе, насколько я могу судить, не имеется.  
В карточном каталоге, хранящемся в Секторе Центральной Азии, а также 
в инвентарной книге, заполненной Каримом Сагитовым (1888–1939) в 
1935 г., рукопись фигурирует в таком качестве: «Тафсир Сидрат ал-

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, рук. В3060.



29

мунтаха на тюркском языке»1. Судя по всему, рукопись поступила в 
Институт в ходе археографической экспедиции Саида Вахиди и Вали 
Забирова в Казань и Заказанье в 1934 г. Точных данных, у кого именно 
хранилась и была приобретена эта книга, к сожалению, не сохранилось. 
С одной стороны, это объяснимо ситуацией того времени, когда вла-
дельцы арабографичских коллекций могли бояться за свою жизнь. 
С дру гой стороны, сама востоковедная среда не особо заботилась о 
доку ментировании происхождения своих коллекций. Неудивительно в 
этом смысле и полное забвение татарской части рукописной коллекции 
Института, многие предметы которой оказались не описанными и не 
отраженными в существующих каталогах. Вопрос происхождения 
рукописи «Сидрат ал-мунтаха» особенно интересен в том смысле, 
что мы имеем дело с цензорским списком, который каким-то образом 
продолжал храниться в частной коллекции несмотря на обилие печатных 
экземпляров. Известно, что у мусульманских типографий в Казани, в 
частности в типографии братьев Каримовых, была практика сохранения 
рукописей, имевших отношение к процессу подготовки печатных книг – 
рационал их сохранения мог разниться от практических нужд по новым 
изданиям до стремления к созданию собственного архива. Однако во 
время первой экспедиции в Казань Вахиди и Забиров работали только с 
частными коллекциями и не обращались в издательства. Поэтому велика 
вероятность того, что в случае с этой уникальной рукописью «Сидрат 
ал-мунтаха» мы имеем дело с анонимным частным владельцем, имев-
шем антикварный интерес к наследию Тадж ад-Дина ал-Булгари и ран - 
ним образцам татарского тафсира. При этом каких-либо владельческих 
за писей в книге не имеется, за исключением «напоминалки» на л. 1а 
о том, что нужно отдать долг Зайни, сыну Сайфуллы, в размере  
5 рублей 50 копеек, а также датированной 1850 годом заметки на л. 209б 
об уплате милостыни Курбанбике-абыстай. Дополнительно каких-либо 
еще имен, кроме имен переписчика и цензора, в рукописи не содер - 
жится.

1 Вторая инвентарная книга мусульманского фонда за 1935 г. Арх. 14. Отдел руко-
писей и документов Института восточных рукописей РАН. 
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Вопрос о прежнем владельце особенно интригует в связи с тем, что 
на рубеже XIX–XX вв. фигура ал-Булгари не была популярна среди 
татарских реформаторов, так называемых «джадидов». Эстетически и по 
своему содержанию наследие Тадж ад-Дина б. Ялчыгула было частью 
персидской культуры, старательно вытеснявшейся реформаторами не 
только из современного им научного дискурса, но и со страниц исто-
рии. Таким образом, прежний владелец рукописи мог быть одним из 
последних приверженцев персидских культурных моделей в татарской 
среде или же держал при себе этот текст как занятный образец прежних 
подходов к пониманию текста Корана. Можно себе представить, какое 
недовольство у татарских реформаторов начала XX в. мог вызывать 
подход к Корану как литературному памятнику, безапелляционное за-
явление о возможности перевода Корана на другие языки, а также 
весь мировоззренческий и даже лексический ряд, представленный в 
«Сидрат ал-мунтаха». Без знакомства и принятия персидского наследия 
в тексте этого тафсира невозможно сделать и шаг. Кстати говоря, в 
этом проявляется непоследовательность и выборочность джадидского 
подхода к письменному наследию предков: книги ‘Абд ан-Насира ал-
Курсави стали для них настоящим символом, особенно в области права 
и нюансов вероубеждения, за которые ал-Курсави чуть было в Бухаре не 
поплатился жизнью. В то же время ал-Курсави был автором тафсира1, 
методологически и даже содержательно весьма близкого к «Сидрат 
ал-мунтаха». Тем не менее мы видим ал-Курсави на пьедестале почета 
у реформаторов и читаем в их книгах ехидные замечания о Тадж ад-
Дине ал-Булгари2.

Рукопись имеет картонный переплет с кожаными уголками, харак-
терный для татарских рукописей второй половины XIX в. В рукопи - 
си – 209 листов (пагинация была выполнена только после нашего запроса 
на сканирование). По всей видимости, в ходе издательского процесса в 

1 Габдуннасыр алКурсави. Тафсир ал-байан [сост., пер. со старотатар. и араб, 
введение Р. А. Адыгамова]. – Казань : Татар. кн. изд-во, 2012.

2 Шихаб адДин алМарджани. Мустафад ал-ахбар фи ахвал-и Казан ва Булгар.  
Т. 2. – Казань : Типо-литография Императорского университета, 1900. – С. 251.
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рукописи была проставлена русская пагинация на европейский манер, 
т. е. слева направо. Основной текст написан черными чернилами, кора-
нический текст всегда надчеркнут чернилами, принявшими бардовый 
цвет. Работа по переписке была выполнена двумя переписчиками. Ос-
новной почерк – мелкий, убористый, выполнен в традиционной для 
своего времени технике, условно именуемой «татарский та‘лик». Другой 
почерк более размашист, он присутствует только на листах 8а–10б. Из 
этих двоих мы знаем имя только одного – основного переписчика, это 
Джалал ад-Дин, сын автора сочинения. Как он сам указывает в колофоне 
рукописи на л. 209а, работа над перепиской была завершена 22 раджаба 
1262 г., или 5 июля 1842 г., т. е. спустя 13 лет после составления сочине - 
ния автором. Рукопись пролежала у Джалал ад-Дина как минимум до 
1850 г., когда он сделал заметку, бытового плана на л. 209б. Возможно, 
это говорит нам о том, что изначально при переписке в планах издавать 
именно эту рукопись не было. На стол цензора Иосифа Готвальда (1813–
1897), профессора Казанского университета, рукопись попала в 1864 г. 
После того как разрешение было получено, сочинение пробыло в не-
весомости еще несколько десятиле тий, пока не было издано в Петербурге 
в 1883 г. – без указания имени автора и точного названия сочинения1, 
что и вызвало путаницу у ‘Али Чукри, о чем было сказано выше. 

Цензорский список «Сидрат ал-мунтаха», таким образом, содержит 
в себе несколько слоев взаимодействия с оригинальным текстом ав-
тора. Переписчик на удивление довольно небрежно выполнил свою 
работу: рукопись полна исправлений, дополнения пропущенных слов 
и целых предложений. Насколько они отражают уход от текста ори-
гинала, сказать без автографа невозможно, но не следует полностью 
исключать вероятность вторжения в текст со стороны переписчика. 
Готвальд видел своей задачей убрать из текста любые намеки на кри-
тику христианства – все подобные пассажи были либо размашисто 

1 Китаб шәрәф мәаб һәфтияк тәфсире төрки телендә. Бу китап басмасына рөхсәт 
бирелде Петербурхта 17 нче дикабрь 1883 нче елда. Михаэль Кемпер пишет, что первое 
издание книги случилось в 1859 г., однако это невозможно ввиду точной датировки 
цензорской работы. Возможно, издание планировалось, но вышло гораздо позже. Kem-
per M. Sufis und Gelehrte, 101. 
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вы черкнуты, либо выцарапаны с поверхности бумаги до полного унич-
тожения. Здесь стоит отметить, что когда Тадж ад-Дин ал-Булгари 
писал свой комментарий, в 1820-е гг., полемика татарских богословов с 
христианскими миссионерами еще не носила систематический характер. 
Да и при Готвальде еще не было того наплыва полемических текстов 
с обеих сторон, что мы наблюдаем на рубеже XIX–XX вв., когда было 
создано порядка десятка объемных сочинений на татарском языке и 
примерно столько же миссионерских трудов, в которых позиции ислама 
и христианства разбираются с максимальной дотошностью1. В этом 
смысле заочную «полемику» Тадж ад-Дина б. Ялчыгула и Готвальда, в 
которой у последнего была полная власть над текстом, можно считать 
предвестником более глубоких дискуссий эпохи поздней империи.

Аудитория «Сидрат ал-мунтаха»

Автор таким образом описывает аудиторию своего труда: «этот 
перевод (тәрҗемә) был выполнен для мальчиков и девочек, стариков 
и старушек Булгара»2. Здесь интересно сразу несколько моментов. 

Во-первых, Ялчыгул всегда называет свою работу переводом3 и 
никогда – комментарием. Во всех 85 случаях употребления слова 
«тафсир» оно означает чью-то интерпретацию. Например: «Таков 
комментарий ‘Ата б. Руба‘, но в комментарии Хасана [ал-]Басри зна-
чение иное»4. Это очень интересное явление. С одной стороны, оно 

1 Хасан‘Ата Габаши. Нур ал-хакика / ВС НБ КФУ, рук. 120 Т; Хабиб арРахман 
Масагути. Найл ал-лабиб ‘ала ахл ас-салиб / ВС НБ КФУ, рук. 3984 Т; Национальная 
библиотека РТ, рук. 583 Т.

2 «Бу тәрҗемә Болгарның сабый вә сабыялар, һәм карт вә карчыклары өчен 
тәрҗемә улынды». Это предложение встречается в тексте в двух местах: Тадж адДин 
алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 5б, 189а.

3 То же слово присутствует в традиционной формуле «просителей» перевода 
«Субат ал-‘аджизин»: Таҗеддин Ялчыгол. Рисаләи Газизә / әсәрне басмага әзерләүче 
Х. Й. Миңлегулов. Казан : Хозур, 2014. – 37 б.

4 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 144б.
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позволяет нам видеть татарские комментарии Корана конца XVIII – 
начала XIX в. в более широком контексте переводной литературы и 
циркуляции классической арабо-персидской и чагатайской литературы 
в Урало-Поволжье: язык рукописных текстов не делает различия между 
переводом Корана и переводом литературных произведений. С другой 
стороны, имеет смысл сравнить такой подход «перевода» коранического 
текста с многочисленными татарскими тафсирами XX в. Некоторые из 
них напрямую заявляли, что ввиду неподражаемости языка Корана речь 
о переводе идти не может, и ограничивались интерпретацией смыслов 
согласно той или иной традиции. Другие авторы разделяли перевод и 
комментарий как два разных подхода к тексту. 

Во-вторых, двойственность аудитории труда Ялчыгула может ин-
терпретироваться в свете наблюдений Мана Киа о разном способе чтения 
«Гулистана» Са‘ди детьми (сабый) и взрослыми (карт)1: для делающих 
первые шаги в образовании это было собрание интересных историй – 
отсюда обилие рассказов в комментариях, а для взрослых текст 
содержал серьезные посылки, понятные для образованных мусульман 
(нюансы споров с христианами и правовые вопросы). Здесь уместно 
вспомнить, что Тадж ад-Дин б. Ялчыгул посвятил комментарий на 
сочинение «Субат ал-‘аджизин» Суфи Аллахйара своей дочери Газизе2. 
Очевидно, этот текст тоже предполагал два уровня читателей среди 
детей и профессионалов. 

В-третьих, Тадж ад-Дин Ялчыгул видел свою аудиторию в населении 
Булгара. В тексте «Сидрат ал-мунтаха» Булгар упоминается всего лишь 
шесть раз. Дважды в качестве города: «сейчас город Мадьян находится 
в руинах, подобно нашему Булгару», «принесшие ислам в Булгар 
сподвижники Пророка предписали совершение пятничной молитвы в 

1 Mana Kia, «Adab as Ethics of Literarry Form and Social Conduct: Reading the 
Gulis tan in Late Mughal India», No Tapping around Philology: A Festschrift in Honor 
of Wheeler McIntosh Thackston Jr.’s 70th Birthday, ed. by Alireza Korangy and Daniel J. 
Sheffield (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014), 289. Исследователи отмечают широ-
кую направленность работы Ялчыгула: Галяутдинов И. Г. Два века башкирского ли-
тературного языка. Уфа : Гилем, 2000. – С. 50.

2 Таҗеддин Ялчыгол. Рисаләи Газизә. – 38 б.
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Булгаре и в окружающих деревнях»1. В последнем случае содержится 
неявная отсылка к правовому спору о статусе земель Булгара в качестве 
мусульманской страны и необходимости совершения пятничной 
молитвы. В остальных случаях у Ялчыгула Булгар означает область 
(вилайат). В частности, особого внимания заслуживает комментарий к 
айату 49:13, который выглядит так: «И мы создали вас состоящими из 
племен и родов. Шу‘убан является множественным числом от ша‘б – 
высшей категории происхождения. Ниже рангом – каба’ил, затем 
‘аша’ир, затем бутун, затем афхаз и, наконец, фаса’ил. На примере 
арабов, Хузайма – это шу‘уб, Кинана – это кабила, Курейш – это ‘аша’ир, 
Кусай – это бутун, Хашими – это фахиз, ‘Аббаси – это фасл. В нашем 
Булгаре татары являются шу‘уб, башкиры и мишаре – каба'ил, кипчаки, 
буржаны и дуаны – ‘аша’ир. Отсюда можно довести до фаса’ил»2. 
Таким образом, автор вполне конкретно пишет о пространстве и жителях 
Урало-Поволжья: Булгар является землей, где живут мусульмане, чье 
представление о себе соотносимо с коранической терминологией и 
племенным делением у арабов. Собственно, классификация народов 
заключена в иерархичную структуру, где есть элементы высокого 

1 «Бу заманда Мәдьян шәһәре могатталдер, безнең Болгар кеби», «шәһре Болгарны 
мөселман идән сәхабәләр Болгара вә әтрафтагы карияләрә җомга намазны үтәмәк илә 
бөермышлардыр». Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 45а, 111а. Ин те-
ресно, что близкая формула «деревни в окрестностях города Булгара» ([дар] карийайи 
дар балдайи шахри Болгар) употребляется в приписке Давлетшаха б. шаха ‘Абд ал-
Ваххаба ал-Испиджаби к его сочинению «Абваб ал-джинан» 1120/1709 г.: ВС НБ КФУ, 
рук. 6764 Т, л. 239а.

2 «Вә һәм кылдык сезләрне кабиләләрне җәмгъ итәче, дәхи кабиләләр кылдык. 
«Шөгубән» – җәмгъ «шәгъб»тер, нәсәпнең иң югарысына әйтерләр. Моннан түбән-
нәрне кабәил диярләр, моннан түбәнгеләрне гашәир диярләр, моннан түбәнгеләрне 
бутун диярләр, моннан түбәнгеләрне әфхаз диярләр, моннан түбәннәрне фасаил 
диярләр. Гарәптә мисалы будыр ки, Хозәймә димәкләре шугубтыр, Кинәнә димәкләре 
кабиләдер, Корәеш димәкләре гашәирдер, Косай димәкләре бутундыр, һашими 
димәкләре фәхездер, габбаси димәкләре фасыйләдер. Безнең Болгарда татар димәкләре 
шугубтыр, башкорт вә мишәр димәкләре кабәилдер, кыпчак, вә борҗан, вә дүән 
димәкләре гашәирдер. Моннан кыяс әйләгел фасаилгача. Тәәммәл!» Тадж адДин ал
Булгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 42а.
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(югары) и нижеследующего (түбән) ранга. Получается своеобразная 
«матрешка», в которой татары – жители Булгара включают в себя 
другие наименования. Таким образом, термин «татары» использовался 
мусульманскими учеными Поволжья в качестве самоназвания еще до 
работ Шихаб ад-Дина ал-Марджани.

Этот фрагмент тафсира особенно важен в свете неутихающих споров 
вокруг «национальной» принадлежности Тадж ад-Дина б. Ялчыгула, 
равно как и других интеллектуалов Урало-Поволжья XIX в. В частности, 
родословная Ялчыгула, приводимая им в его труде «Таварих нама-йи 
Булгар», не оставляет сомнений у ряда исследователей в его баш-
кирской идентичности. Отрицать эти факты не имеет смысла, по-
сколь ку приведенный выше комментарий четко указывает: согласно 
классификации Тадж ад-Дина б. Ялчыгула, башкиры в качестве катего-
рии каба’ил входят в состав татар. Речь здесь не идет о современных 
нациях и тем более «этносах». Речь идет о самоописании образованного 
мусульманина в Урало-Поволжье рубежа XVIII–XIX вв., независимом от 
имперских этнографических моделей. В отличие от работ ал-Марджани, 
труды Тадж ад-Дина Ялчыгула не обнаруживают какого-либо влияния 
рус ской историографии (да и в случае с ал-Марджани это влияние явно 
преувеличено). Ценность этого комментария состоит еще и в том, что он 
наглядно показывает недостатки советской модели нациестроительства, 
стигматизирующей этнографический взгляд на мусульманские народы. 
Можно с уверенностью сказать, что Тадж ад-Дин б. Ялчыгул, так же 
как и другие ав торы, не был ни татарином, ни башкиром в современном 
понимании. Концептуально говоря, национальное размежевание Булгара 
было ему совершенно чуждым.

По времени появления тафсир Тадж ад-Дина ал-Булгари близок к 
хафтияку ал-Курсави и полному переводу Ну‘мани. Эти три коммен-
тария близки друг к другу и текстологически: приводимая в качестве 
иллюстрация история о Хатибе и Саре присутствует почти в тех же 
словах у Курсави, а затем появляется у Ну‘мани. 
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Содержание «Сидрат ал-мунтаха»

В списке сочинений, созданных Тадж ад-Дином ал-Булгари, «Сидрат 
ал-мунтаха» находится на последнем месте, хотя он закончил свой труд 
в 1244/1829 г. Наряду с его знаменитой «Рисала-йи ‘Азиза» коммента-
рий к Корану является ключом к творческой лабо ратории Тадж ад-Дина 
ал-Булгари и его мировоззрению.

Даже поверхностное знакомство с текстом сочинения показывает, 
что автор был глубоко погружен в персидское культурное простран-
ство – как лингвистически, так и содержательно в плане литературных 
и символических референсов. Текст изобилует заимствованиями из 
пер сидского языка, во многих случаях их использование вызвано 
не отсутствием эквивалента в татарском, а именно стилистическими 
особенностями: бәдөрести вә расти («поистине»), хүҗә (خواجه 
«гос подин»), китапхан («книгочей»), рәушан («ясный»), тәхетгяһ 
(«престол»), серзәнәш («жалоба»), руизәмин («земная поверхность») 
и т. д. Наиболее ярко эта характерная черта текста проявляется в осуж-
дающем описании любовных отношений среди народа Лута. Тадж ад-
Дин ал-Булгари называет молодых людей, с которыми мужчины этого 
народа имели половые отношения, термином пачә / бача, а само явление 
словом пачәбазлык1. Оба эти слова являются ключевыми для описания 
соответствующих социальных практик в персидском культурном 
пространстве2. 

Здесь стоит оговориться, что язык в сочинении «Сидрат ал-мун-
таха» принципиально отражает многоязычную интеллектуальную и бы-
товую среду, в которой жил автор. В частности, в тексте встречается 
целый ряд русских слов: например, «патнус», «пудавка», «аршин»3. 

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 71б–72а.
2 Ingeborg Baldauf. Die Knabenliebe in Mittelasien: Bačabozlik (= Ethnizität und 

Gesellschaft/Occasional Papers. Nr. 17). Berlin : Das Arabische Buch, 1988; Lutz 
Rzehak, «Ungleichheit in der Gleichheit: Materialien zu männlich-männlicher Erotik 
in iranischsprachigen Kulturen Mittelasiens» in Michaela Ofitsch (ed.), Liebe, Eros und 
Zuneigung in der Indogermania, Graz, 1997, 37–64.

3 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 74б, 79б, 166а, 184б.
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Несмотря на всю кажущуюся автономность исламского дискурса 
в Рос сийской империи, социальный контекст дает о себе знать даже 
в комментариях к Корану. Более экзотично выглядят отсылки и даже 
цитаты из комментария к Торе на иудео-арабском, а также к Библии на 
ассирийском языке1. Здесь можно было бы заподозрить подвох, однако 
из других источников мы знаем, что в середине XIX в. некоторые 
татарские студенты занимались в Бухаре изучением Торы2. Поэтому 
можно допускать, что некоторое погружение автора в тексты священных 
писаний и их язык имело место во время его обучения в Анатолии. 

Представление о саде как о ключевом месте мусульманской субъ-
ективности также обильно населяет текст Тадж ад-Дина ал-Булгари.  
В своем тафсире он использует любую возможность, каждое упоминание 
слова «рай» (джанна) для подробного описания садового пространства 
с его ключевыми элементами: «текут ручьи, птицы на разный лад вор-
куют, в окружении гурий»3, «обитатели рая заняты тем, что пьют и 
едят, проводят время с девственными гуриями, устраивают скачки на 
скакунах, летают на троне по воздуху, слушают песнопения (һәр төрлек 
сәмаглар берлән истимаг итеп), танцуют (ракыс итмек), сочиняют 
превосходную поэзию (фәсахат шигырьләре итмәк), нюхают и поедают 
разнообразные приятные плоды»4. Более подробная контекстуализация 
садовой символики в татарской литературе заняла бы здесь много 
места, поэтому я отсылаю любопытного читателя к статье, специально 
посвященной этому вопросу5. 

Вообще, все, что касается чувственных райских переживаний, по-
лучает у Тадж ад-Дина ал-Булгари детальное описание. Одно лишь 
словосочетание «в тени» (фи зилал) служит автору поводом для целой 
эстетической тирады о пространстве райского сада: «Они [супруги 

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 80а, 105а, 107а.
2 Allen J. Frank, Bukhara and the Muslims of Russia. Sufism, Education, and the  

Paradox of Islamic Prestige (Leiden, Boston: Brill, 2012), 107.
3 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 16б.
4 Там же, л. 23б.
5 Alfrid Bustanov, «A Space for the Subject: Tracing Garden Culture in Muslim Russia», 

Journal of the Economic and Social History of the Orient 65. 1–2 (2022), 74–125. 
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обитателей рая] сидят в тени прекрасных деревьев. Если кто-то скажет, 
что в раю нет солнца, которое бы заставило их бежать от жары в 
тень, мы ответим, что причина нахождения в тени сада состоит в том, 
что Аллах озаряет райский дом лучами, а райский ветер приводит в 
движение цветы, растущие на макушках деревьев, и они принимают 
различные цвета. Обитатели рая заходят под сень деревьев для 
того, чтобы подивиться запахам и переливающимся цветам»1. Какое 
удивительно изящное и стимулирующее воображение описание! 
Этот эстетический язык описания мусульманского рая обязан своим 
богатством персидской поэзии и, наверняка, персидской традиции 
экзегетики, поскольку основные источники Тадж ад-Дина ал-Булгари, 
которые он прямо  называет в тексте, имеют именно эти истоки.  
В своих комментариях он напрямую цитирует стихи ‘Абд ар-Рахмана 
Джами и Са‘ди Ширази, а также тафсиры Хусаина Ва‘изи и Навгараис2. 
Надо сказать, что в таком выборе культурных ориентиров Тадж ад-Дин 
ал-Булгари не был одинок. Мензелинский уезд, в различных медресе 
которого он преподавал несколь ко десятилетий, на рубеже XVIII– 
XIX вв. был вполне себе плацдармом персидской учености в Поволжье. 
Интересно, что в случае с Тадж ад-Дином б. Ялчыгулом источником 
этих культурных моделей служила не Средняя Азия, как можно было 
бы ожидать в других случаях, а османские медресе.

С теми же персидскими эстетическими моделями, судя по всему, 
следует связывать дискурс о любви, ярко присутствующий в «Сидрат 
ал-мунтаха». Например, в обращении к своему Пророку речь Аллаха 
у автора передается таким образом: «Я сотворил тебя в вечности, как 
милость для миров и ради твоей любви (гыйшык) сотворил весь мир»3. 
В этом предложении, возможно, намеренно, автор употребляет игру 
слов: яраттым означает и «сотворил», и «полюбил». В комментарии 
к первым айатам суры «ал-Бакара» Тадж ад-Дин ал-Булгари описывает 
богобоязненных людей так: «они влюбились (гашыйк улдылар) в лик 
Аллаха без вопрошания. Поэтому они привели в соответствие любовь 

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 23б.
2 Там же, лл. 99аб, 163б.
3 Там же, л. 8а.
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и свои деяния»1. Кроме того, Аллах приказал помнить о его приказах  
«с любовью в сердце и душе (дәл вә җан илә вә мәхәббәт илә 
тоткайсын)»2. Любовная эстетика неразрывно связана с представлением 
о красоте, а та в свою очередь с природой. Именно поэтому ал-
Булгари пишет, что «Аллах сотворил кипарис для красоты (зиннәт 
өчен яратты)»3.

Красок сочинению «Сидрат ал-мунтаха» добавляют еще два аспекта – 
это увлечение астрологией и медициной. Оккультные знания составляли 
в это время органичную часть устойчивого канона наук. Поэтому в 
своем комментарии Тадж ад-Дин ал-Булгари неоднократно проводит 
сим волическую связку между здоровьем человека и божественным 
откровением. При этом лечебными свойствами богато наделяется ок-
ружающая природа, превращающаяся в ключевой источник для ме-
дицинских практик. В переводе и комментарии к словам Аллаха о том, 
что Он вырастил на земле парные растения, Тадж ад-Дин б. Ялчыгул 
пишет: «Мы вырастили на земле разнообразные растения и деревья, 
раскрывающие душу (күңелләрне ачкучы) растения и деревья, а также 
дающие избавление от удивительных болезней (гаҗаеп маразлара 
шифа улгучы)»4. В другом месте раскаяние (тәүбә) фигурирует в 
качестве лекарства от болезни греха (гөнаһ маразларыңызның әдвиясе)5. 
Учитывая, что автор сам был практикующим лекарем и лечил людей 
в округе, его сочинение показывает философские основы такой ме-
дицинской практики. Согласно этой философии, человек является 
ор ганичной частью природы, поэтому возвращение к природному 
естеству возможно через преодоление греховных страстей и обращение 
к целебным свойствам растительного и животного мира. Приведем 
при мер. Тадж ад-Дин ал-Булгари так передает коранический смысл: 
«Мы вырастили с дождевой водой то, что растет в садах (бакчалар). 
Также мы вырастили посевные хлеба и финиковые деревья. Высоки 

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 6б.
2 Там же, л. 7а.
3 Там же, л. 80а.
4 Там же, л. 44а.
5 Там же, л. 25б.
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эти финиковые деревья. Их особенность перед Аллахом состоит в 
том, что их природа подобна человеческой. Финиковые деревья не 
дают плодов до пятнадцати или шестнадцати лет, также и человек 
не достигает зрелости до пятнадцати лет. Если с севера подует ветер, 
то заболеет. Признаком болезни является то, что ветки сгибаются и 
издают звук, подобный человеческому стону. Если будет дуть ветер 
с юга, то подобно выздоровевшему человеку ветки выправляются и 
звук пропадает. Обычно в течение пятнадцати лет его кора бывает 
крас ного цвета. С пятнадцати до шестидесяти трех лет она принимает 
черный цвет – подобно человеческим волосам. После шестидесяти трех 
к девяноста годам кора становится черно-белой – подобно седине у 
человека. После девяноста, к ста двадцати годам, кора становится белой, 
ветки сгибаются. Когда станет сто девяносто лет, ветки сохнут, подобно 
белой бороде у человека. Если порезать финиковое дерево ножом или 
топором, появится красный сок, подобный крови, и свернется. Листья 
его мягки подобно человеческой коже. Бедняки делают из них матрац 
и подушки. Помимо этого, есть много удивительных свойств, обо всем 
написать нет времени»1. В такой перспективе садовая культура в прямом 
смысле становится пространством субъективности для мусульман, про-
никая в телесную структуру человека, разделяя физиологические осо-
бенности, вплоть до цвета и тактильных ощущений. 

В одном фрагменте своих комментариев Тадж ад-Дин ал-Булгари 
мастерски сочетает кораническую образность с философией суфиев и 
медициной: «Суфии трактуют мертвую землю как грехи, беспечность 
и черствые сердца (үлдеки күңелләр). Аллах оживляет эти сердца 
по средством дождей истинного пути, в сердцах вырастает любовь 
(мәхәббәт) и подчинение, подобно разным сортам плодов и фруктов, 
вплоть до обретения духовного здоровья (рух тереклеге). Из души 
распространяются религиозные науки и духовные открытия (голүм 
хикмәтләр вә мөкәшәфәтләр), подобные рекам»2. В дополнение к 

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, л. 44б.
2 Там же, лл. 18б–19а. Этот сюжет текстуально и по духу очень близок к коммента-

рию из анонимного татарского тафсира рубежа XVIII–XIX вв.: «әйа күрмәсләрме 
безнең кодрәтемезгә вә лөтфе гынаятемезгә дәлилне – мәгъсыят вә гыйфләт берлә 
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этому текст пестрит пространными отступлениями автора относительно 
мироустройства и астрологии. Интересующихся подробностями он даже 
отсылает к сочинению Хусаина ал-Халхали (ум. 1014/1605) «Руб‘ ал-
муджиб»1. Контраст с пониманием текста Корана в XX в. налицо – для 
Тадж ад-Дина ал-Булгари его работа над переводом коранических айатов 
была серьезной задачей по взаимодействию с богатейшими пластами 
домодерной исламской эпистемологии, независимой от колониальных 
штампов. 

Чтобы сделать этот микс наук, этики и эстетики еще более впе-
чатляющим, Тадж ад-Дин ал-Булгари добавляет профессиональные за-
мечания из области права и стилистики коранического слога – перевод 
каждой суры сопровождается специальной терминологией, объясняю - 
щей смысл употребления той или иной грамматической конструкции на 
арабском языке. Надо сказать, что, несмотря на заверения автора в том, 
что текст адресован широкой аудитории, он сам неоднократно делает 
ссылки на то, что те или иные аргументы «людям знания ведомы» без 
подробных разъяснений2. При этом Тадж ад-Дин б. Ялчыгул довольно 
радикально подходит к этике отношения к ученым людям. По всей 
видимости такой радикализм имел целью увещевание простого люда, 
не всегда следовавшего словам образованных людей и позволявшего 
некоторые «вольности» в обращении с ними3. Что касается правовых 
категорий, то автор настойчиво приводит мнения ханафитской правовой 

үлгән күңелләрне тергездек, тәүфикъ вә һидаять яңгурлары берлә вә халк иттек ул 
күңелдә тагать вә гыйбадәт мәхәббәтнең орлыкны таки рухка тереклек сәбәбе булгай. 
Вә ул күңелдә нәхиле әзкардән вә әгънабе тәфәккүрдән чәһор богълар кылдык, вә 
гоюне голүме шәргыядән вә әнваге хикмәт вә мәгърифәттән анһары әҗра кылдык 
әсмәре мөкашәфәт вә мөшәһадәт берлә файдаланмаклары өчен» ([Коръән тәфсире], ВС 
НБ КФУ, рук. 6877 Т, л. 59а). Красота этих строк поражает воображение. Интересно, 
что эти два комментария при всей своей текстуальной близости относятся к разным 
частям Корана. Анонимный комментатор ссылается здесь на арабский тафсир «Бахр-и 
хака’ик» персидского автора Фахр ад-Дина ар-Рази (ум. 1256).

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 19а–20б, 173а.
2 Там же, лл. 19а–20б, 38а и др.
3 Там же, лл. 38б–39а.
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школы в противовес шафиитам1. Это касается, например, его освещения 
айатов о разводе. При этом из суждений о правовых нюансах мы можем 
узнать и о некоторых аспектах бытовой языковой культуры, например, 
образцы татарского сквернословия (бән синең анаңны җимагъ итәям)2.

Все эти вместе взятые элементы превращают «Сидрат ал-мунтаха» 
в своеобразную энциклопедию татарской исламской культуры первой 
четверти XIX в. Конечно, ни один из затрагиваемых ал-Булгари аспектов, 
будь то медицина, право, астрология или стилистика, не разбираются 
автором систематически. Расчет был на то, что каждому из этих раз-
делов наук было посвящено отдельное сочинение за авторством Тадж 
ад-Дина ал-Булгари. Тем не менее можно себе представить, что автор 
видел в «Сидрат ал-мунтаха» квинтессенцию собственного научного 
опыта и отражение тех убеждений и культурных ориентиров, что сос-
тавляли сердцевину его личности. Поэтому и выбор названия сочинения 
неслучаен. В своем комментарии Тадж ад-Дин ал-Булгари пишет: 
«Сидрат ал-мунтаха […] – это дерево на краю четвертого уровня 
небес, его верхушки находятся под Троном [Аллаха]. Ни один ангел 
не может перелететь выше этого дерева»3. В метафорическом смысле 
и комментарий Тадж ад-Дина ал-Булгари является высшей точкой его 
научного творчества.

1 Тадж адДин алБулгари. Сидрат ал-мунтаха, лл. 5б, 79а, 89б.
2 Там же, л. 89б. Автор при этом предупреждает о единстве правового заключения 

при ругательстве на арабском, русском или любом европейском языке.
3 Там же, л. 61а.
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Сидрәт әл-мөнтәһа

/1б/

ربّنا يّسر والتعّسر علينا
بسم اهلل الرمحن الرحيم 
واالعتصام باملّنان القدمي

احلمد هلل العزيز العليم املهيمن العظيم، أنزل كتابه احلكيم نورا ساطعا بالربهان )القدمي( فظّلت 
أحداق العقالء ملساطع أشّعته ُعبًَّدا، وفجرا صادقا بالتبيان فذّلت أعناق املصاقع دون سطاع 
بالغته خضعا وخيّرون لألذقان سّجدا، وبعث من بُعثط بطحاء العّز والشرف وسرة بطاح العلم 
واحلكمة رسوال كرميا تتضاءل العقول يف معاهد شرعته ومماهد سّنته قّنتا ورّكعا، واستخلف له 
من محيم حاّمته األقربني أوصايا اجلنبيني وأئمة أكرمني حديثهم عيان ويقينهم بيان تأتيهم أفواج 
سّر الغيب يف أنفاس روح القدس شّرعا وصّدعا، فهم ترامجة الوحي وأمناء السّر وقرناء الكتاب 

الكرمي صلى اهلل عليه وعليهم وعلى آهلم أمّت الصالة وسلَّم أطيب التسليم.
وبعد، فإن فُرانق سبيل معرفة اهلل تعاىل وخادم دين رسول اهلل أفقر املفتاقني وأحوج املربوبني إىل 
رمحة اهلل احلميد الغين تاج الدين بن مال خيشُقلي احلاجي اإلشتاكي توابع البلغاري ختم اهلل له 
يف نشأته باحلسىن وسقاه من كأس املقرّبني ممن له لديه لزلفى وجعل خري يوميه غده وال أوهن 

من االعتصام حببل فضل العظيم يَده، 
عجمني ويا 

ُ
يقول يا معاشر املتعّطشني البلغار يف تفسري سور املفّصل على لغاهتم الرتكي من امل

معاشر املتنّطشني ملا أصبحت مهُجكم العطشي ظامئَة األكباد وأوضحت أفئدتكم اللوعي 
حامئة األدماع وأنتم يف مهامة الشوق هائمون وعلى مشاره اللوعة دائمون أشواق عقولكم 



44

متحدة األعناق راصدة األنظار وأوراق قلوبكم متقلبة األحداق شاخصة األبصار فيها سلسبيل 
من رحيق متشوقكم وزجنبيل من عتيق مرتقبكم جدول فيض من نعمة اهلل /2а/ وهنر راشح من 
رمحة اهلل فلذة مما قد امنّت به عليَّ من فضله العظيم وخصَّين به من مّنه القدمي موسوما بسدرة 
املنتهى يف تفسري كتابه العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيال من رب 
السموات العلي وتلك الفلذة هي ما يتعلق منه بأّم القرآن وقلب القرآن وسور املفّصل إىل آخر 
الكتاب ملا أنا حبول اهلل وقوته وفضله ورمحته. وكان التأريخ يف هذا الزمان ألفا ومائتني وأربعا 
وأربعني يف أشهر احلج من الشوال فلنفض اآلن يف أجزاء هذا النهر اإلهلي واجلدول السماوي 
راجني من فضل اهلل العظيم أن يتّم لنا نعمته وينشر علينا رمحته فيأخذ جلناين ومهمي وبناين 
وقلمي إىل إمتام أصل الكتاب إنه الكرمي الوّهاب وعسى إن شاء اهلل تعاىل أن يستقرع السمع 
عن كثب من صوقع فضاء الزحته وعرش مساء التوفيق مضاق عيين وخطاب قدسي أن قد آن 

آنه وحان حينه وحضر أوانه وجاء إبّانه 
)نظم( وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا اهلل سىّن عقد شيء تيّسرا

اآلن نشرع يف املقصود بعون اهلل امللك املعبود 
البحث عن الوحي واإلمياء وإنزال الكتاب وتنزيله.

مدح فّن التفسري

Язар Әнвәр Тәнзилендә казый, 
Хилаф мә мазая улды разый.
Рәистер дияр голүме гыйльме тәфсир, 
Будыр фарыз кифая, итмә тәксыйр!
Каләмуллаһ ула бер гыйльме мәүзугъ, 
Ни мәдех итсәң аны, улмасмы матбугъ.
Нидер фазлы дисәң, сәир каләмә, 
Ходаның фазлыдыр җөмлә әнамә.
Тәфәсирә кирәктер би-тәгассеф 
Әкалле унсигез гыйлемә тәваккаф.
Хосусан кем улса тәфсир казый, 
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Голүв рөтбәдә, и Хак разый.
Хөсәен Вәгыйзи улса йә Мәдәрик, 
Улыр иҗмәленчә бонлар тәдәрек. /2б/
Мосаххәх могътәбәрдән чок китабә 
Улан наил варыр субә савабә.
Ни дәүләттер тәфәсир нәфәис 
Хосусан бер мотәммәм Нәүгараис
Кәбирендә язар фәхер мөфәссир, 
Тәфәсирә чалмыш улма мокассыйр.
Бән улдым мөгътәним би-хәдде гая 
Итеп тәфсир шөгылемнән гыная.

Безнең1 телемездә садир улыр2 ки, Коръән мәүсуфтыр3 нөзүл илә4, ягъни 
бер иңдергүченең иңдермәге илә. Бәс, андаг улса, бу Коръән мотәхәй-
йизен би-з-зәттер. Әгъраздан гайредер5, нитәки6 аваз кылгучының ул 
авазның сахибе7 бер мәхәл8 илә моттәсыйфтыр9 илә улса ки, Коръән иң-
де димәкләре иләдер. Кирәк пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сә л - 
ләм ул иңдергүче Җәбраилнең хоруф мәлфузаларны10 вә кирәк мәга - 
ни мәхфузаларны11 алсын буны инзәл әл-вәхи12 дию әйтерләр. Бу иңдер-
гүче Җәбраил һөбут гаклый13 ирмәс, бәлки нөзүл хиссидер14, иттисал 

1 Кырыйда «Бәян инзәл әл-вәхи вә тәнзилиһи» дип язылган.
2 Садир улыр – монда: куллану, йөрү мәгънәсендә.
3 Мәүсуф – тасвирланган.
4 Нөзүл илә – иңдерү белән.
5 Әгъраздан гайредер – очраклы түгелдер.
6 Нитәки – ничек.
7 Сахиб – ия, хуҗа.
8 Мәхәл – урын.
9 Моттәсыйф – тасвирланган.
10 Хоруф мәлфузаларны – авазлы хәрефләрне.
11 Асылда, «мәлфузаларны» язылган, кырыйда «мәхфузаларны»; мәхфуза – ят-

ланган, сакланган, мәлфуза – әйтелгән мәгънәсендә.
12 Инзәл әлвәхи – Аллаһы Тәгаләдән вәхи иңдерү.
13 Һөбут гаклый – гакыл аша иңдерү.
14 Нөзүл хисси – хисләр аша иңдерү.
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мәкянидер1. Бәс, андаг улса2, нәзәлә әл-мәләк, ягъни Җәбраил ди-
мәкмез. Голәмәи бәлягать3 кашында истигарә тәбәгыйя4 диярләр вә дәхи 
сүземез будыр, нәззәлә әл-Форкан5, ягъни иңдерде Җәбраил Коръәнне 
димәкмез мәҗәз морсәл6 вә истигарә тәбәгыйядер. Вә гарәпнең инзәл 
илә тәнзил арасында фаркы7 улдыр, нөзүл димәкләре күктән Коръәннең 
берьюлы иңмәгенә әйтерләр, вә тәнзил димәкләре пәйгамбәремез са-
лаллаһу галәйһи вә сәлләмгә кирәк саен ни хөкемнәр вә ни вакыйгалар 
вә әһле китаб каю мәсьәләләрдән вә казыяләрдән сорарлар, шул заманда 
Җәбраил аять иңдерер. Буны тәнзил дирләр. Вә дәхи ихә илә вәхине 
бу вәҗеһ илә аңлаясың. Вәхи димәк, лөгатьтә8 хәбәр бирмәктер вә һәм 
хәбәр бирдермәк, масдар лязим9 вә мөтәгаддидер10. Вә вәхи әл-мәләк, 
ягъни хәбәр /3а/ бирде пәйгамбәремезгә, димәк, истигарә тәбәгыйядер. 
Вә ихәү әл-мәләк димәкләре улдыр ки, пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи 
 вә сәлләм бер әмердә тәравви тәфәккер11 үзәренә калдыкларында, ягъни 
бу әмер ничек кирәк вә ничек кылалык дидекләрендә, Җәбраил, аңга 
килеп: «Йә нәбияллаһ, бөйлә кирәк», – дию хәбәр бирмәкне ихә дирләр. 
Бу вәхи димәкләре пәйгамбәремезә вә гайре әнбияләрә ике нәүгъ12 
үзәрәдер13. Бере вәхи заһири14 диләр. Бу улдыр ки, заһирән15 хәбәр 
бир мәкне вәхи заһири дирләр. Вәхи батыйни16 улдыр ки, калебенә 

1 Иттисал мәкяни – җир тоташуы.
2 Кулъязмада сызылган, басмада «безнең сүзебез» дип язылган.
3 Голәмәи бәлягать – сүз осталыгы галимнәре.
4 Истигарә тәбәгыйя – метафора.
5 Асылда, «әл-Коръән» язылган, кырыйда «әл-Форкан». «Нәззәлә әл-Форкан»  

.Турылык белән ялганлыкны аера торган Коръәнне иңдерде» (25:1)» – (نزل الفرقان)
6 Мәҗәз морсәл – метафора.
7 Фарк – аерма.
8 Лөгать – тел.
9 Грам. күчемсез.
10 Грам. күчемле.
11 Тәравви тәфәккер – фикерләү.
12 Нәүгъ – төр.
13 Бер сүз кырылган.
14 Вәхи заһири – ачык вәхи.
15 Заһирән – ачыктан-ачык.
16 Вәхи батыйни – яшерен вәхи.
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кереп хәбәр бирмәкне вәхи батыйни дирләр. Бу ихә ләфзы һәр икесенә 
мөштәрәк ләфыздыр1.
Риваять идерләр ки, бу Коръән Кәрим ләүхелмәхфуздан дөнья күгенә 
берьюлы иңмештер. Аллаһы Тәгалә хөрмәтле фәрештәләрә әмер әйләде 
ки язарга. Фәрештәләр аны яздылар. Бу вакыйга Рамазан аенда иде. 
Буны инзәл дирләр. Вакыйгалар саен иңмәкне тәнзил2 дирләр. Нитәки 
югарыда бәяны кичте.

Тәфсир мәгани сүрә

Сүрә димәгемез лөгатьтә шәһәрнең читеннән вә тигрәсендән чолгаю 
алган таш кальгага әйтерләр. Бу истигарә гыйнәдиядер3. Бонда исти - 
га рәя алынды бу сүрә димәкне, зирә Коръәннең һәрбер сүрәсе эченә 
алгандыр. Фөнун әл-гыйлем вә-л-хикәмнәрне, нитәки кальга ураткандыр 
эчендәге адәмнәрне вә хәзинәләрне. Кәзәликә4 Коръәннең сүрәләре 
ураткандыр эчендәге һәртөрлек гыйлемнәрне вә хикмәтләрне. Җәмгысе 
сүүр замм5 син вә сукун вау илә6, нитәки Фәйрузәбәди хәзрәтләре 
камусында бөйлә зикер әйләмештер. Вә һәм җәмгысе сүрәәт сукун 
вау вә замм син илә7 кәлер дию боерды. Яки бу сүрә димәгемез мәҗәз 
морсәлдер. Бу сурәттә сүрә димәгемез бимәгънә әр-рөтбә8 әл-гаклийя 
мәгънәсенәдер, ягъни сүрә димәк гаклийя улан мәртәбәя дирләр. Нитәки 
Фәраздәк зикер әйләде:
Нәзым.

َوَلَرْهُط َحزَّاٍب َوَقدٍّ ُسوَرٌة
يف اْلَمْجِد لَْيَس ُغرَابـَُها ِبُطَاٍر

1 Мөштәрәк ләфыз – уртак сүз.
2 Тәнзил – иңдерү.
3 Истигарә гыйнәдиядер – метафораның бер төре.
4 Кәзәликә – гар. كذلك – шулай ук.
5 Замм – кушу.
6 Гар. ُسْور.
7 Гар. ُسْورَات
8 Әррөтбә – мәртәбә.
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/3б/. Ягъни ул мәмдух кавемнең мәртәбәләре вә дөньяда улгучы олуг-
лыклары дию зикер улынды. Кәзәликә Коръән укыгучылар Аллаһы Тә-
галә хозурында мәратиб тапсалар кирәк. Аллаһы Тәгалә анларны дида-
рыны мөшәррәф илтеп, гокул әл-бәшар ирмәян нәрсәләрә иргезсә кирәк.1

 
1  Бу сурәттә сүүр ләфызының вауы аслиядән улса кирәк. Әмма .اللهم ارزقنا
ул сүүр ләфызының асылында вауы һәмзәдән мәклүб улса, сүър2 бакыйя3 
мәгънәсенә килер, вә һәм кыйтга4 вә фузлә5 мәгънәләренә йөрер. Вә дәхи 
бу сүрә гыйбрәни лөгатендә сифр мәгънәсенәдер, сифр бикәср син вә 
сукун әл-фә илә6, бимәгънә әл-фосул вә әл-әбвәб мәгънәсенәдер. Өйлә 
улса, бу сүрә димәкмез, бер фасыл вә баб кеби һәрберендә бер нәүгъ 
мәгърифәтләр вә хөкемләр вардыр димәк. Яки мантыйиннарның7 казыя 
мөсәүвәрә8 димәкләреннәндер фән әһеленә заһирдыр. Яки бу сүрә димәк 
гарәпнең сүрә әл-мөсафир 9ِِإَذا َقَطَع اأْلَْرَض بِالسَّرْي димәкләреннән мөштәкътер10. 
Кәзәликә Коръән укыгучы Коръәннең бер аятеннән икенче аятенә вар-
мак, бер сүрәсеннән икенче сүрәсенә сәйр әйләп11, гаҗәеб кодрәтулланы 
күреп вә гараибларны күрер, нитәки сәфәр кылгучы кемсәнә сәфәрендә 
гаҗәеб бәләди вә гараиб инсани күрмәклеге кебидер. Боннан гайре бу 
сүрә бәхәсендә әсрар илаһиләр вардыр. Гыйлеме Галим Газизә вә Кадир 
әл-Моктадира тәфүиз улынды12.

1 И Аллаһ, безгә дә насыйп әйлә!
2 Гар. ُسْؤر
3 Бакыйя – калдык.
4 Кырыйда өстәлгән: «Мәгънәсенә килер вә нәрсәдән артып калмак мәгънәсенә 

килер. Кәзәликә сүрәдә Коръәннән бер бакыйя».
5 Фузлә – калдык.
6 Гар. ِسْفر
7 Мантыйиннар – мантыйк галимнәре.
8 Казыя мөсәүвәрә – ачыкланган мәсьәлә.
9 Сәфәренең бер өлешен үтсә.
10 Мөштәкътер – алынган.
11 Сәйр әйләп – барып, йөреп.
12 Тәфүиз улынды – тапшырылды.
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Тәфсир «әл-Фатиха»

Фатиха дию гарәпдә һәрбер нәрсәнең ибтидасына1 вә әүвәленә әй-
терләр ки, нитәки хатима, ниһаять, шәйнең ахырына дидекләре кеби. 
«Фатиха» димәк, асылда, масдардыр бимәгънә әл-фәтхдер, кәзибә 
бимәгънә әл-кәзиб улдыгы кеби. Моның соңында әйтелде, һәр нәр-
сәнең әүвәленә тәсмия әл-мәфгул бил-масдар би-исем әләт, сәми-
га вә басыйра димәкләре кеби. Яки /4а/ «Фатиха» сыйфаттыр шәйнең 
әүвәленә, зирәки бу «Фатиха» Коръәннең ачкычы кебидер, нитәки хә-
зинәнең ачкычы кеби, яки намазның ачкычыдыр. Сүрәт тәсе2 галәмәт 
ан-нәкль васфиядән исмия3 сари. Сүрәнең фатихая изафәсе4 изафәи бәя-
ниядер, сүрәтун мин фатиха мәгънәсенәдер. Бу сурәттә мин бәяниядер5 
яки мин тәбгыйзыядер6, кәкавлиһи Тәгалә7: 8ومن الناس من يشرتي هلو احلديث. 
Вәл-мәгънә 9 ,9 من يشرتي اللهو من احلديث ألن اللهو من احلديثяки изафәсе мин тәб-
гыйзыя улмак һәм җәиздер كأنه ومن الناس من يشرتي بعض احلديث

10 

10 һәм бәяния 
һәм тәбгыйзыя сүрәи «Фатиха» изафәсенде җәиздер. Гарәбия гыйле-
мендә бераз хаттый бара мәхфи дикелдер. Яки изафәсе фә мәгънәсенә-
дер, әй11 сүрәтен фи «әл-Фатиха». Яки ләм мәгънәсенәдер, әй сүрәтен ли 
«әл-Фатиха» мәгънәсенәдер. 

1 Ибтида – башлангыч.
2 Сүрәт тәсе – тә хәрефе.
3 Ягъни сыйфат мәгънәсеннән исем мәгънәсенә күчү галәмәте.
4 «Сүрә» сүзен «фатиха» сүзенә кушу.
5 «Мин» кисәкчәсе ( .бәян өчен (ِمْن
6 Нәрсәнең бер өлешен белдерүче.
7 Кәкавлиһи Тәгалә – Аллаһы Тәгаләнең сүзләре кеби.
8 Кешеләрдән шундыйлар бар: алар буш сүзләр сатып алалар («Локман» сүрәсе,  

6 нчы аять.) Аять тулы итеп: «Кешеләрдән шундыйлар бар: алар, белемнәре булмастан, 
Аллаһ юлыннан адаштыру өчен һәм дә Аны көлке итеп тоту өчен, халыкны юандыру 
өчен, буш сүзләр сатып алалар. Әнә шуларга хурлыкка төшерә торган газап булачак».

9 Шундый кешеләр бар: алар кайсыбер сүзләрне сатып алалар.
10 Сүзләр арасыннан бушларын сатып алалар.
11 Әй – ягъни.
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Тәфсир гайре әсмаи һәзиһи әс-сүрә1

Вә дәхи бу сүрәне Өмм әл-Китаб вә Өмм әл-Коръән дирләр. Өмм дию 
гарәп һәр нәрсәнең асылыны вә дәхи ибтида улдыгы йирне әйтерләр. 
Вә асыл әл-өмм (  (أُمََّهات) зирә җәмгысе өммәһәтун ,(أُمَُّهة) өммүһәт (األُّم
кәлер. Шул әҗелдән2 ананы өмм дирләр. Вә Мәккә шәһәрене Өммү 
әл-Кура дирләр. Вә дәхи өмм дию гаскәрнең туны вә әләмне әйтерләр. 
Вә дәхи өмм дию ирнең йортыны әйтерләр. Вә дәхи омури бәйтнең 
эчендәге эшләрне белгүчене өмм дирләр. Зирә бу «Фатиха» сүрәсе 
Коръәннең ачкычыдыр яки ибтидасыдыр хәсәб нөзүл3 илә, яки хәсәб 
тәртип мосхаф илә, яки намазларда буны укымак хәсәбе илә гүяки бу 
«Фатиха» сүрәсе һәр сүрәләрнең асылыдыр вә әсаседер4. Вә дәхи гарәп 
өмм дию җөзьиятләрне5 җәмгъ әйләдеге нәрсәне әйтерләр. Вә өмм әр-
раъс6 вә өмм әд-димагъ7 дирләр, баш эчендә бер яры вардыр, ул баш 
мине җәмгъ әйләгәндер. Мөһәндисләр8 өмм астроляб дирләр ул хөҗрә9 
дидеки нәрсәләредер. Астроляб такталарны /4б/ анда җәмгъ идәрләр. Вә 
дәхи хәдистә кәлмешдер ки: اتّقوا اخلمر فإهنا أّم اخلبائث, ягъни әйтте пәйгамбәр 
салаллаһу галәйһи вә сәлләм: «И бәнем өммәтләрем, сакланыгыз хәмер 
эчмәктән, зирә хәмер эчмәк гөнаһларны җәмгъ әйләгүчедер». Качан 
кем гарәп диярсә, өмм әш-шәрр (أُّم الشَّّر) көллү шәрр гамәлләрне җәмгъ 
әйләгүчегә әйтерләр, нитәки өмм әл-хайр димәкләре һәр изге гамәлләрне 
җәмгъ әйләгүчегә әйтерләр. Бу сүрәи «Фатиха» җәмыге Коръән эчендәге 
хөкемнәрне вә сәнәләрне, Аллаһы Тәгаләйә бәндәчелек әйләмәкләрне, 
вә Аллаһы Тәгаләнең улуһиятенең олуглыкыны, вә бәндәләрнең зил-

1 «Фатиха» сүрәсенең башка исемнәренең тәфсире.
2 Шул әҗелдән – шуның өчен.
3 Хәсәб нөзүл – иңүенә карата.
4 Әсасе – асылы, нигезе.
5 Җөзьият – кисәк.
6 Раъс – баш.
7 Димагъ – ми.
8 Мөһәндис – техника галиме, инженер.
9 Хөҗрә – бүлмә.
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ләтене1 вә гаҗизлекне, вә дәхи бәндәләрә вәгед вәгыйдләрне2 вә го-
кубәтләрне3, вә Коръәннең ысуле мәганиләрне, нә ки куәт гакыйлә вә 
гамилә4 мәгариф робубия тарик мәслукәләрне, вә әхкям назарияләр5 вә 
әхкям гамәлияләр6, вә мәратиб дәрәҗәт сөгадәләр7 вә мәнәзил дәракәт 
әшкыяләрнең8 барчасыны бу сүрәи «Фатиха» җәмгъ әйләгәндер. Шул 
әҗелдән өмм әл-Китаб динелде. Вә дәхи бу сүрәнең исемене сүрәт «әл-
Кәнз» вә сүрәт «әл-Вафия» вә сүрәт «әл-Кәфия» һәм дирләр9, зирәки бу 
сүрә Коръәннең хәзәиннәреннән бер олуг хәзинәдер. Вә дәхи Коръәннең 
әхкямнәрене бу сүрә үтәгүчедер. Вә мәгърифәтулланы вә бәндәләрнең 
бәндә ирдегене вә гайре омурларны кифаять әйләгүчедер. Вә дәхи бу 
сүрәне сүрәи «Шәфия» һәм дирләр, зирәки Җәбир ибн Габдуллаһ Ра-
зыйаллаху Тәгалә ганһу пәйгамбәремез галәйһиссәламдән риваять 
әйләде вә әйтте ки: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: الفاحتة: شفاء من كل داء إال السام. Ягъ-
ни әйтте пәйгамбәр галәйһиссәлам: «Сүрәи «Фатиха» шифадыр көл-
лү агруклара10, иллә әҗәлгә шифа дәгелдер». Вә дәхи сүрәт саләт һәм 
диярләр, зирәки өч мәзхәбдә «Фатиха» укымаюн намаз үтәсә, җәиз 
дә гелдер, намазы батыйльдер. Иллә Имам Әгъзам мәзхәбендә намазы 
җәиздер. Вә дәхи бу сүрәне сәбгө әл-мәсәни һәм дирләр, зирәки бу сүрәи 
«Фатиха» җиде аятьтер, сәбгө җиде димәктер, вә мәсәни ике итмәк вә  
ике улмак мәгънәсенәдер. Ягъни кәлимәтләре икешәр кәлгәнлеге /5а/ 
өчен мәсәни дирләр, мисле11 әр-Рахмәни әр-Рахим, иййәкә вә иййәкә, 
әс-сырат сырат, галәйһим вә галәйһим кеби икешәр кәлгәне өчен, сүрәи 
мәсәни дию исем бирелде. Яки фараиз намазларының ике рәкәгатьлә-
рендә укылдыгы өчен, мәсәни диярләр. Яки ике мәртәбә иңдеге өчен 

1 Зилләт (гар. ِذلَّة) – түбәнчелек.
2 Вәгед – әҗер савап вәгъдә итү, вәгыйд – куркыту вәгъдәсе, гар. .َوْعد َوِعيد
3 Гокубәт – гар. عقوبة – җәзалау.
4 Гакыйлә вә гамилә – акыл куәте вә гамәл куәте.
5 Әхкям назария – теоретик хөкемнәр.
6 Әхкям гамәлия – практик хөкемнәр.
7 Сөгадәләр – бәхетлеләр.
8 Әшкыяләр – бәхетсезләр.
9 «Һәм диярләр» сүзләре кырыйда язылган.
10 Агруклар – авырулар.
11 Мисле – кеби, шикелле.
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мәсәни динелде. Яки бу сүрәдә зикер мәгани вә хикмәт нәзария илән 
хикмәт гамәлия улдыгы өчен, мәсәни динелде. Нитәки Аллаһы Тәгалә 
сүрәи «әл-Хиҗер»дә 1َوَلَقْد آتـَيـَْناَك َسبـًْعا مَِّن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيم дию зикер әйләде.

Тәфсир Әгузү биллаһи

َأعوذ باهلل
Әгузү биллаһи мәгънәсе улдыр: сыгынамын Аллаһы Тәгалә сари2. 
Аллаһы Тәгалә әйтер ки: «И бәндәләрем, ни-нәрсәдән сыгынасың?» Бәндә 
әйтер ки: «Минәш-шайтан». Шайтаннан сыгынамын. Ул шайтанның 
сыйфаты улдыр ки, әр-раҗим Аллаһы Тәгаләнең дәргяһеннән таш берлә 
атылып куылган шайтаннан сыгынамын. Агяһ улгыл, шайтан бер вәзен3 
фәйгалдер (فيعال) басриййин голәмәләре кашында бимәгънә бәгудә (بعد) 
ягъни ерак булмак мәгънәсенәдер. Яки шайтан бер вәзен фәгләндер (فعالن) 
әз шәта йәшиту (شاط يشيط) голәмә куфийин кашында бимәгънә һәлакә  
(  ягъни һәлак улды. Ул шайтан сурәтенең үзгәрмәге берлән вә дәхи ,(هلك
ерак булды, ул шайтан Аллаһы Тәгаләнең курбыннан4 димәктер. Агяһ 
улгыл, әгузене Коръән укыр вакытта әйтмәкне ваҗиб дию боермышлар 
вә бәгъзеләр сөннәт дию зикер әйләмештер. Вә сыйфат әгузедә ихтилаф 
әйләмешләрдер, әһле хәдиснең күбрәге вә корраларның5 күбрәге:«Әгузү 
биллаһи-минәш-шайтанир-раҗим», имам Һашим ибне Кәсир хәзрәтен-
нән риваять әйләмешләрдер: «Әгузү биллаһи әл-газыйми минәш-шайта-
нир-раҗим» дию, куфийюннар имам Гасыймнан риваять әйләделәр ки: 
«Әгузү биллаһи-минәш-шайтанир-раҗим инәл-лаһә һувә әс-сәмигу әл-
галим», имам Хәмзәдән риваятьтер ибтида Коръәнне укыдыгында вә 
һәр сүрәне тәмам әйләдегәндә: «Әстәгыйзү биллаһи-минәш-шайтанир-
раҗими инәл-лаһә һувә әс-сәмигу әл-галим», яки «нәстәгыйзү биллаһи-
минәш-шайтанир-раҗими инәл-лаһә һувә әс-сәмигу әл-галим». Бу ис-

1 «Без бит сиңа, и Мөхәммәд, икешәр тапкырланган җидене бирдек һәм олуг бул - 
ган Коръәнне бирдек» («әл-Хиҗер» сүрәсе, 87 нче аять).

2 Сари – аша.
3 Вәзен – гарәп теле грамматикасында: форма.
4 Курб – якын булу.
5 Корралар – Коръән белгечләре.
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тигазәләр барчалары хәдисләр илә сабит улмышдыр. Бонлардан зиядә1 
ләфызлар илә улса, тарик тәвәтердән2 хариҗдер3 вә һәм бидгатьтер, 
ягъни бидгать сәййиәләрдән4 дию Шәрех Шатыбийдә мәзкүрдер. /5б/ 
Коръәннән ни төрлек аять укысаң да әгузүне укымаюн куймаясың5. Вә 
дәхи голәмәләр ихтилаф әйләделәр, әгузүне җәһран6 әйтмәк кирәкме 
яки сирранмы7 кирәк. Имам Әгъзам кашында ихфа8 әйләмәкдер, зи рәки 
әгузү Коръәннән дәгелдер иттифак илә, шуның өчен намазларда яшерен 
әйтерләр. Вә Имам Шәфигый катында җәһран әйтмәк ваҗибтер җәһри 
намазларда, ихфа ваҗибтер ихфа намазларда вә намаздан гайре Коръән 
укыса, һәм әгузүне җәһран әйтмәк ваҗибтер диде.

9
بسم هللا 9

Башлаймын Олуг Аллаһның исеме илә...10 һәр керешдеги эшемне. Бу 
урында мәгънә будыр: башлаймын Коръән укымакны Олуг Аллаһның 
исеме берлә. Ул Аллаһның әүвәл сыйфаты будыр ки – 

الرمحن
Рәхим әйләгүче. Ул Аллаһ дөньяда мөэминнәрә, вә кяферләрә, вә кош-
лара, вә кортлара тиң ризык бирмәк берлә.

الرحيم
Икенче сыйфаты улдыр ки – рәхим кылгучыдыр. Аллаһы Тәгалә ахи - 
рәттә мөэминнәрә оҗмах илә, имәстер кяферләрә. Агяһ улгыл бисмил - 
ланы Коръән укыдыкта голәмәләр сөннәт дию иттифак әйләмешдер. 
Бәгъзе ләр кашында бу бисмиллаһ мөстәкыйльлән бер аятьтер. Бу су-
рәттә хәтта ки җөнебә11 вә хәеза җәиз дәгелдер. Имам Әгъзам кашында 

1 Зиядә – артык; күп.
2 Тәвәтер – хәдисләр гыйлемендә күп риваять итүчеләр белән килгән хәдис.
3 Хариҗ – чыккан.
4 Сәййи – начарлык.
5  Кырыйда «әйтмәен укымаясын» дип язылган.
6 Җәһран – тавыш белән.
7 Сирран – тавышсыз.
8 Ихфа – яшерү.
9 Кырыйда «бәян бисмиллаһ» сүзе язылган.
10 Бу урында ике сүз кырылган.
11 Җөнебә – госелсез.



54

бисмилләһир-рахмәнир-рахим Коръән аятьләреннән дәгелдер1. Бәлки, 
бу сүрә берлән икенче сүрәне аермак өчен куелган мөбарәк ләфыздыр, 
диде. Агяһ улгыл, бисмилланы васыл үзәренә вә сөкут үзәренә2 укы мак 
җәиздер. Васыл улдыр ки: тәмам иттеге сүрәнең ахыр аятендә туктамаен 
укыйсы, сүрәнең әүвәленә бисмилланы кушып укымакны васыл дир-
ләр. Вә сөкут улдыр ки: укыдыгы сүрәнең ахыр аятендә туктамак вә 
бисмилланы укыйсы сүрәнең замм3 әйләмәге берлән укымакны буны 
кыйраәт сөкут дирләр. Иллә «Бәраәт» сүрәсендә васыл укымак вә сөкут 
укымак җәиз улмады. Шул әҗелдән бисмиллаһ язылмады калды. Бу 
урында мәбәхисләр чоктыр, бу урында әйтмәк вә язмак куелды, зирәки 
бу тәрҗемә Болгарның сабый вә сабыяләр һәм карт вә карчыклары өчен 
тәрҗемә улынды.

احلَْْمُد لِلَِّه
Мактамак вә макталынмак яки үкемәк вә үкелмәк 

لِلَِّه
Аллаһы Тәгаләйә хастыр яки лаектыр.

َربِّ اْلَعاَلِمنَي
Ул Аллаһы Тәгаләнең сыйфаты улдыр ки: /6а/ Җәмиге мәхлукаты тәр бия 
әйләгүчедер, яки җәмиге мәхлукатның сахибедер. Вә дәхи Ул Аллаһы 
Тәгаләнең сыйфаты улдыр ки:

الرَّمْحَِن الرَِّحيِم
Мәгънәләре бисмиллаһ зикерендә үтте.

َماِلِك
Милекләнгүчедер Ул Аллаһы Тәгалә

يِن يـَْوِم الدِّ
җәза көнне. Ул җәза көне Кыямәт көнедер, һәркем үзләренең әгъмаль-
ләре илә җәзаланыр, изгеләр изге җәза илә вә явызлар явыз җәза илә, 
ягъни тәмуг.

1 Бу җөмлә кырыйда язылган.
2 Бу ике сүз кырыйда язылган.
3 Замм – кушу.
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ِإيَّاَك نـَْعُبُد
Сине берләймез вә хас Сиңа гына гыйбадәт кыламыз.

َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي
Вә Синнән генә гыйбадәтемездә вә җәмигъ омурларда ярдәм истәй-
мезләр.

اْهِدنَا
Йә Раббы, күндергәйсең1 безләрне.

الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم
Тугры юлың сари ул ислам юлыдыр, әһле сөннәт вә җәмәгатьнең 
юлларыдыр. Нитәки боерды:

ِصرَاَط الَِّذيَن
Ул күндермәккә теләгән юлымыз шунчалаен юлдыр ки,

أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم
нигъмәтләндердең Син, игъзәз вә икрам2 кылдың Син ки, анлар пәй-
гамбәремезнең вә әсхаб кирамнарның юлыдыр ки. Аннара фазылың 
берлә Үзеңнең риза улдыгы юлы бирдең.

َغرْيِ اْلَمْغُضوِب
Ачыгыңнан вә каһәреңнән гайре юлы бирдең.

َعَلْيِهْم
Ул әнбияләрә вә әсхаблара ул юл әһле сөннәт вә җәмәгать юлыдыр вә 
игътикадедер

َواَل الضَّالِّنَي
Ул әнбияләре вә әсхаблары аздырмагыңнан гайре. Агяһ улгыл, азгучы-
ларның юллары Коръәннән дәлил эстәп вә хата тәэвил илән азгучы гө-
руһлар җитмеш ике мәзһәбтер. Вә аннарны барыны зикер итәргә бу 
тәрҗемә кабул итәмәздер. Сүрәи «Фатиха»ны укып, тәмам иттектән соң-
ра, әмин, дия. Мәгънәсе будыр: бу кылдыгы намазымны вә кыйраәтне 

1 Басмада «көллүсен» дип язылган.
2 Игъзәз вә икрам – хөрмәтләү вә олылау.
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вә догамны кабул әйләгел, димәктер. Бу әмин ләфзы Коръәннән 
дәгелдер, хәзрәти Госман Разыйаллаһу Тәгалә ганһуның мосхафында 
язылмады, иллә Өбәй [ибне] Кәгъбенең мосхафында вар иде. Иллә 
пәйгамбәр салаллаһу галәйһи вә сәлләм һәр «Фатиха»ны укыдыкта әмин 
дияр ирде. Шул әҗелдән әмин ләфзы гарәби ирдеге беленмәде. Бәгъзе-
ләр әмин ләфзы фарсыдыр һәмин бад1 мәгънәсенәдер. Төрки мәгънәсе 
улдыр ки: әйтте ки мөнәҗәтләремезне вә кылдыкый догаларымызны вә 
гыйбадәтемезне теләгәнемезчә улсын димәктер.

Сүрәт «әл-Бәкарә»

Бисмилләһиррахмәниррахим
امل

Димәк, Аллаһы Тәгаләнең нә ирадә кылдыкны вә нә теләдекне белмә-
деләр, шул сәбәптән мәгънә бирмәделәр, әмма диделәр ки: /6б/ Мәрфугъ 
мәхәллән2 улып, галәмиятлек3 илә бәгъзеләр бу الم Аллаһы Тәгаләнең 
исемнәреннән бер исемедер, яки Рәсүлуллаһ салаллаһу га ләйһи вә 
сәлләмнең исемнәреннән бер исемдер. Бәгъзеләр Коръән исем нәреннән 
бер исемдер илә, ниһаять, мәгънәләр вирделәр, иттифаклары бер улмады.

َذِلَك
Ягъни Аллаһы Тәгаләнең الم димәге

اْلِكَتاُب
Аллаһы Тәгаләнең китапларыннан бер Китапның исем әсрарыдыр, 
ни ирдекне Үзе белер димәк. Бу вәҗеһчә мәрфугъ ләфзан улып хәбәр 
мөбтәдәдер4.

اَل َرْيَب

1 Һәмин бад – шулай булсын.
2 Иялек килеше урынында килгән сүз.
3 Галәмият – ялгызлык исеме.
4 Ягъни иянең хәбәре.
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Юктыр шик
ِفيِه

Ул الم нең Китап ирдегенә. Дәгелдер Ул Аллаһы Тәгаләнең الم димәге 
мәгънәсез вә мөбһәм1 ләфызлардан. Бәнү Милех дидеки бер кавем 
бу الم дигәч2 әйттеләр ки: Бу الم дию Аллаһы Тәгаләнең иңдермәге бу 
Мөхәммәд галәйһиссәламнең пәйгамбәрлеге җитмеш бер елдыр, зирә 
әркам мөһәндиснең җәмиге мөтәвәләсе илән мең дә ике йөздә бер 
елдыр зарб хисап илән бончалаен әкъваль батыйльләрне зан иттеләр ки. 
Аллаһы Тәгалә, анларның сүзләрене рәдд әйләп, اَل َرْيَب ِفيِه диде.

ُهًدى
Ягъни иңдерелде ул الم димәк бәндәләре тугры юлга күндермәк өчен һәм 
күнелмәк өчен.

لِْلُمتَِّقنَي
Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһлар эшләмәян бәндәләр өчен. Ул 
бәндәлек биш тәкъвалыгы кәлтерсәләр, анлар Аллаһы Тәгаләнең әһе-
ледер. Ул тәкъва әһеленең тәфсирене Аллаһы Тәгалә Үзе зикер әйләп 
боерды ки:

الَِّذيَن
Ул тәкъва әһеле анчалаен кемсәнәләрдер

يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب
ышандылар анлар Аллаһы Тәгаләнең гаиблегенә, ягъни Аллаһы Тәгаләне 
күрмәен ихлас илә иман кәлтерделәр, Аллаһы Тәгаләнең газабыны күр-
мәенчә куркып, гөнаһлардан мәнегъләнделәр3, Ул Аллаһы Тәгаләнең 
билә кәйф йөзене күрмәенчә, гашыйк улдылар. Шул әҗелдән мәхәббәт 
илә әмерене бә-җай4 кәлтерделәр. Бу аять биш тәкъваның әүвәлгеседер.

َويُِقيُموَن الصََّلوَة

1 Мөбһәм – аңлашылмаган.
2 Кырыйда «иңгәч» дип язылган.
3 Мәнегъләнүдер – тыелудыр.
4 Бәҗай – урынына.
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Вә дәхи әһле тәкъвалар шулдыр ки, биш вакыт намазларыны 
вакытларында җәмәгать илән каим кылдылар1. Бу аять дәляләт идер 
ки, биш вакыт намазны мәсҗед улса, мәсҗедтә азан вә икамәт илә каим 
кылырга. Берәү2 мәсҗедтә азан вә икамәт авазыны ишетеп вармаса, 
шиксез вә шөбһәсез монафикътыр, ахырында Аллаһы Тәгалә аның 
иманыны бер бәд әйләсә кирәк. نعوذ باهلل من ذلك. Бу аять тәкъваи хамсәнең3 
икенчеседер

َوممَّا َرَزقـَْناُهْم
Вә дәхи әһле тәкъва улдыр ки, ягъни Без анларны ризыкландырдык 
малдан вә игеннән. /7а/

يـُْنِفُقوَن
Сарыф итәр улдылар ул малларыннан, зәкятне вирер улдылар анлар, 
игенләрдән гошерне ихлас илән вә мәхәббәт илән, дәгелдер анларның 
әйләмеге зәкятне вә гошерне рия илән. Бу аять тәкъваи хамсәнең өчен-
чеседер.

َوالَِّذيَن
Вә дәхи тәкъва әһеле анлардыр 

يـُْؤِمُنوَن
инанырлар. 

ِبَا
Шунчалаен китабә вә әхкямә

أُْنزَِل
иңдерелде.

إلَْيَك
И Мөхәммәд, синең сари ул Коръәндер. Ягъни тәкъва әһеле анлардыр 
ки, сиңа иңән китабә инанырлар, вә аның эчендәге ни әмердер аны бә-
җай кәлтерерләр вә ни-нәрсә мәнһидер4, андан мәнегъләнерләр.

1 Каим кылдылар – торгыздылар.
2 Оригиналда: берәгү.
3 Тәкъваи хамсә – биш тәкъва.
4 Мәнһидер – тыелгандыр.
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َوَما
Дәхи шунчалаен китаплара инандылар.

أُْنزَِل
Иңдерелде ул китаплар, 

ِمْن ِقْبِلَك
Синнән әүвәлдәге пәйгамбәрләрә иңдерелде, Тәүрат кеби Мусәйә иң-
дерелде, вә Зәбур кеби Дауд пәйгамбәрә иңдерелде, вә Инҗил кеби 
Гайсәйә галәйһиссәлам1 иңдерелде. Бу аять – мәгътуф вә мәгътуф 
галәйһисе берлән2 тәкъваи хамсәнең түртенчеседер.

َوبِاآْلِخَرِة
Вә дәхи тәкъва әһеле улдыр ки, Кыямәт көненә ышандылар

ُهْم
анлар

يُوِقُنوَن
күз илән күрдеки кеби ышандылар. Ягъни оҗмахны күз илән күрдеки 
кеби рәгъбәт3 әйләеп әгъмаль салиха кылдылар. Вә дәхи тәмугны күз 
илән күрдеки нәрсә кеби гөнаһтан мәнегъләнделәр. Бу аять тәкъваи хам-
сәнең бишенчеседер. 
Бәс, и газиз мән аңлаясын, берәү Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә 
пәй гамбәрләрә вә анлара иңән4 китаплара инанырса, вә биш вакыт 
намазны җәмәгать илән каим кылса, вә малыннан зәкят бирсә, вә 
игеннән гошер чыгарып, ахирәт көненә инанырса, әлбәттә, ул кемсәнә 
Аллаһы Тәгаләнең вәлиләреннән бер әүлиядыр. Әлбәттә, ахирәтә 
инан маян кемсәнәләр бу әгъмальләрне кыла алмас. Вә бер кемсә-
нә Аллаһы Тәгаләнең югарыда бәян иттек тәкъвасыны эшләмәсә-
ләр, ан лар илә бер мәҗлестә даим улмаясын, вә анлара мәхәббәт илә 

1 «Галәйһиссәлам» сүзе кырыйда язылган.
2 Ахырда санап китерелгән сүзләр.
3 Рәгъбәт – омтылыш, кызыксыну.
4 Оригиналда: инән.



60

кара маясын, зирәки анлар әһлүллаһдан1 улмадылар, бәлкем, анлар әһле-
шайтандыр. Даим әл-әвкат фикердә улгайсын, дөньядан китәрем дию, 
кабердә ятмагыңны вә терелмәгеңне, Аллаһы Тәгалә дәргяһендә хи сап 
бирмәгеңне яд әйләясең, үлемне яд тотып, ахирәт фикереңдә улган-
ларның мәҗлесләрендә улгайсың, дөньядан ничәмә төрле бай кяфер ләр 
вә бай монафикълар үттеләр, анлардан гыйбрәт алып, көн-төн гыйба-
дәттә уласың. Бу Коръән эчендә Аллаһы Тәгалә ни боерды: аны дәл2 вә 
җан илә вә мәхәббәт илә тоткайсың. Ягъни нә кем сиңа вә бәңә Аллаһы 
Тәгалә бәян әйләде ки Гайбуллага /7б/ вә гаиб хөкемләренә иман кәл-
термәк илән, вә дәхи биш вакыт намазларны вакытында мәсҗедләрдә 
үтәмәк илән, вә дәхи нисаблык малдан зәкят, вә игеннәремездән гошер 
чыгармак берлән, вә дәхи пәйгамбәремезә иңән Коръәнне, вә гайре 
пәй гамбәрләрә иңән китапларны расламак берлән, вә Кыямәт көненә 
кәәннәһү3 кәлеп башымыза вакыйг улдыгы4 кеби инанмак берлән мөт-
тәсыйф улгайсын5. Нә кем бонларның гакселәре6 Аллаһы Тәгаләйә 
инан маяннардан, вә гаиб хөкемләренә инанмаяннардан, вә дәхи биш 
вакыт намазны үтәмәяннәрдән, вә малыннан зәкят вә ашлыкларындан 
гошер чыгармаяннардан, пәйгамбәремезә вә гайре пәйгамбәрләрә иңән 
китаблара иман кәлтермәянләрдән, вә Кыямәт көненә инанмаяннардан 
бизгәйсен, зирәки анлар кяферләрдер. Әгәр берәү зәкят хак дисә, 
вә намаз үтәмәк хак дисә7, үзе зәкятне бирмәсә, вә ашлыгыннан го-
шер чыгармаса, вә биш вакыт намазны үтәмәсә, бонлар һәм мона-
фикълардыр. Гыйндә Аллаһ8 монафикълар кяферләрдер, бонлар илә 
бер мәҗлестә улмагайсын. Зирәки монафикълык бер корчаңгы хайван 
кебидер. Нитәки корчаңгы хайван таза хайваннар арасында улса, кор- 

1 Әһлүллаһ – әүлиялар.
2 Дәл – йөрәк.
3 Кәәннәһү – гар. َكأَنَُّه – шикелле.
4 Вакыйг улдыгы – төште.
5 Мөттәсыйф улгайсын – сыйфатлангансың.
6 Гакселәре – каршылары.
7 «Үтәмәк хак дисә» сүзләре кырыйда язылган.
8 Гыйндә Аллаһ – Аллаһ каршында.
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чаңгысы таза хайваннара әсәр әйләр. Шөйлә ки тәрикуссаләтләрнең1  
мәҗ лесенең шомлыгы иләдер, акыл әһеленә мәхфи2 дәгелдер. Бәс, Алла-
һы Тәгалә тәкъваи хамсәнең әһеленә дөньяда нә ирдекне вә ахирәттә нә 
булачакларны кире кайтып боерды ки.

أُولَِئَك
Ягъни ошбу җәмәгать, ягъни анлар ки Гаиб Аллаһы Тәгаләгә иман 
кәлтерделәр вә гаиб хөкемнәрне рас дип белделәр, вә дәхи биш вакыт 
намазны фарыз дип игътикад кылып, мәсҗедтә җәмәгать илә каим 
кыл дылар, вә малларыннан зәкят бирделәр, вә ашлыкларыннан гошер 
чыгардылар, вә ни кем биш тәкъвалыгы бә-җай кәлтерделәр.

َعَلى ُهًدى ِمن رَِّبِْم
Ягъни анлар – дөньяда Аллаһы Тәгаләнең мөһтәд3 колларыннандыр. 
Ягъ ни Аллаһы Тәгаләнең тугры юлы илә йөргүче бәндәләрдер. Ягъни 
бонларны4 мәслүк фид-дини5 диярләр. Вә һәм әһле тарик вә гариф 
билләһи6 бонлардыр.

َوأُولَِئَك
Вә дәхи бу әвсаф илә мәвсуф улынмыш7 җәмәгатьләр ахирәттә

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
бонлардыр, ахирәттә кул өстен булып тәмугтан котылгучылар вә дида-
рыны мөшәррәф улгучылар /8а/ дөньяда икән вакытларында саранлык 
әйләмәеп вә шайтан вәсвәсәсенә карамаеп, малларыны Хода юлына 
әйләделәр вә нә кем нәһи улмыш8 нәрсәләрдән вә бидгатьләрдән мә-
негъ ләнделәр. Вә ахирәттә анлар кул өстен булып, тәмугтан кортылып 

1 Тәрикуссаләтләрнең – намазны калдыручыларның.
2 Мәхфи – яшерен.
3 Мөһтәд – тугры юлдан баручы.
4  Бу сүздән соң бер сүз кырылган.
5 Мәслүк фиддини – дин буенча яшәүче.
6 Туры юлдан баручы вә Аллаһны танучы.
7 Әвсаф илә мәвсуф улынмыш – бу сыйфатларны алучылар.
8 Нәһи улмыш – тыелган.
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әбрарлар кыйсеменә дәхел улыр1, шәфигъ2 вә мөшәффәгъ3 улып, тәмуг-
тан азат итәргә гайре ихваннарына4, вә әхавәтләренә5, вә әшнәләренә 
ярдәмче улдылар димәктер. اللَُّهمَّ اْرُزقـَْنا.

Сүрәи «Йәсин»

Бисмилләһиррахмәниррахим
يس

Бу аять – һәм имам Әгъзам мәзһәбендә мәгънәсе беленмәян вә тәэвил 
кылынмаян6 аятьтер. Вә гайре мәзһәбләр тәэвил кылдылар, бу «Йәсин» 
Коръән исемнәреннән бер исемдер, яки пәйгамбәремез исеменнән 
бер исемдер, вә гайре тәэвил әйләделәр. Бер җәнибә иттифаклары 
бер улмады. Бәни Тай7 лөгатендә йә инсән димәктер. Ягъни: И Адәм 
угланнары, белеңез вә агяһ улыңыз.

َواْلُقْرآِن
Коръән илә касәм8 яд итәмен, ул Коръәннең сыйфаты будыр кем:

احلَِْكيِم
Бәндәләрә хөкем әйләгүчедер хәләлдән вә хәрамнан, вә әмердән вә 
нәһидән, яки ул Коръән хикмәт ияседер фәсахәттән вә бәлягатьтән. Зи-
рәки Коръәннең һәр ләфызы бер хикмәттер, нитәки фән әһеленә мәхфи 
дәгелдер. Коръән фөглән вәзенендәдер, мәгънәсе җәмгъ әйләмәк9, зирә  
бу Коръән голүм әүвәлинәне вә ахиринәне10 эчендә җәмгъ әйләгәндер. 
Вау-вау касәмдер11, мәгътуфтыр йәсин үзәренә, йәсин мәгътуф галәй-

1 Дәхел улыр – керер.
2 Шәфигъ – шәфәгать итүче.
3 Мөшәффәгъ – шәфәгате кабул булучы.
4 Ихваннары – ир кардәшләре.
5 Әхавәтләре – хатын-кыз кардәшләре.
6 Тәэвил кылынмаян – аңлатылмаган, тәфсир ителмәгән.
7 Бәни Тай – Гарәп кабиләсе.
8 Касәм – ант итү.
9 Җәмгъ әйләмәк – җыю.
10 Голүм әүвәлинә вә ахиринә– әүвәлгеләр һәм соңгылар гыйлеме.
11 Ант итү кисәкчәсе.



63

һидер1. Бу сурәттә мәгънә будыр: дәхи Коръән илә касәм яд итәмен 
димәктер.

إنََّك
Бә-дөрести вә расти, и Мөхәммәд, син,

َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي
әлбәттә, җибәрелмеш илчеләрдән. Бәс, нитәки синнән борын илчеләр 
җибәреп ирдем Һуд галәйһиссәлам Гад кавеменә җибәрелдеге кеби, 
Мө тәфикать2 кавеменә Салих галәйһиссәлам җибәрелдеге кеби, атаң 
Ибраһим Нәмрүдә җибәрелдеге кеби вә Муса галәйһиссәлам Фиргавенә 
җибәрелдеге кеби, кәзәликә сине һәм җибәрдем, Мәккә кяферләренә ди-
нә дәгъвәт әйләясең, аларга табигъ гайре адәм вә пәриләрне һәм дәгъвәт 
итәсең, зирә син рәхмәт лил-галәминсең3, Бән сине әзәлдә4 шуның өчен 
яраттым вә синең гыйшыгың /8б/өчен барча галәме яраттым5.

َعَلى ِصرَاٍط 
Бер юл узәра җибәрелмеш илче син. Ул юл сыйфаты будыр кем

َمْسَتِقيٍم
тугры юлдыр, атаң Ибраһим Хәлилулланың юлыдыр. Атаң Ибраһим 
Хәлилулла юлы улдыр, Аллаһы Тәгаләне берләмәк, ул Аллаһны мәх-
лукатлар сыйфатыннан пакь вә бәри6 әйләмәк, зәкят бирмәк, вә хаҗ 
кылмак, вә Рамазан рузасын тотмак, вә намаз үтәмәк, атайа вә анайа7 
хезмәт әйләмәк, вә зинадан вә хәмер эчмәктән, вә рибадан вә әмвәли 
әйтәмнән8 мәнегъләнгәйсен, ни ки сиңа Коръәндә аятьләр иңдерелде, 

1 Гарәп теле грамматикасында бер-берсенә теркәлгән сүзләр.
2 Коръәндә ике аятьтә китерелә. Мәгънәсе: асты өскә китерелгән шәһәр. Күпчелек 

тәфсирләрдә алар Лут пәйгамбәрнең кавеме дип китерелә. Автор Салих пәйгамбәрнең 
кавеме дип әйтә.

3 Бөтен галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән.
4 Әзәл – мәңгелектә.
5 Бу сүзләрне исбатлау Коръәндә һәм хәдистә китерелми. Мөхәммәд пәйгамбәр 

салаллаһу галәйһи вә сәлләмнең туу елы һәм урыны билгеле.
6 Бәри – пакь.
7 Атайа вә анайа – ата-анага.
8 Әмвәли әйтәмнән – ятимнәр малыннан.



64

анлар илә бәндәләремне боерасың та ки Бәңә бәндәчелек итәргә, вә нәки 
Бән риза улмадыгы фигыльләрдән вә әкъвальләрдән1 нәһи әйләгәйсең, 
зирәки Коръәндә сиңа һәр ике тарафың хөкемләре бәян улынды.

تـَْنزِيَل
Иңдерелде ул Коръән Җәбраил васитасы илә

اْلَعزِيِز
хөкемендә галиб улгучы Аллаһтан. 

الرَِّحيِم
Бәндәләренә рәхим итәче Аллаһтан

لِتـُْنِذَر
куркытмак өчен иңдерелде ул Коръән

قـَْوًما
Шунчалаен кавем үзәренә.

َما أُْنِذَر
Куркытылмап ирде 

آبَاُؤُهْم
ул кавемнең аталары вә бабалары. Ягъни бу Коръән шуның өчен 
иңдерелде: ул кавемнәрнең аталарына вә бабаларына пәйгамбәр кәл-
мәгән ирде, вә дәхи әмердән вә нәһидән хәбәр бирелмәгән ирде, вә 
Кыямәт көненнән вә кабердән купмактан хәбәр биргүче кәлмәгән ирде. 
Зирәки атаң Ибраһим галәйһиссәламнән бирле син киләнчә бу Мәккә 
кавеменә вә гайре кавемләрә дин шәригатьтән вә ахирәт омурларыннан 
хәбәр биргүче юк ирде. Ибраһим галәйһиссәлам Мөхәммәд әл-Мостафа 
салаллаһу галәйһи вә сәлләмнең арасы ике мең дә алтмыш ел ирде. Шул 
әҗелдән боерды ки:

فـَُهْم
Бәс, ул атаң вә бабаларың, и Мөхәммәд,

َغاِفُلوَن
ягъни гафилләр ирде Аллаһның берләмәктән вә дин шәригать бел мәк тән. 

1 Әкъвальләрдән – сүзләрдән.
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Бәлки, атаң вә бабаларың Ләт вә Мәнәт вә Гүззәя1 гыйбадәт әйлә деләр, 
вә Кәгъбә ханәи потханә2 әйләделәр, вә атамыз Ибраһим юлы ошбу 
диделәр. Син, и Мөхәммәд, анларны ул юллардан нәһи әйләмәк берлә 
Аллаһ берлегене вә Ибраһим галәйһиссәлам шәригатенә /9а/ үгрәтеп, ул 
шәригать илә үзең вә һәм өммәтләрең мөттәсыйф улсын дию, сине илче 
итеп бәндәләремә җибәрдем.

َلَقْد
Бә-дөрести вә расти, ул 

َحقَّ
мөтагаен3 вә мокаррар4 улды, гыянән сабит улды5

اْلَقْوُل
Аллаһы Тәгаләнең мәгъһуд сүзе6. Ул сүзе будыр: أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي 
дидеки. Бу аять7  аятеннән ике ел мөкаддәм8 иңмеш َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم
ирде. Бу аятьнең мәгънәсе улдыр ки: әлбәттә, тулдырырмын җәһәннәм 
тәмугны иман кәлтермәян адәмләр вә пәри берлән димәктер.

َعَلى َأْكَثرِِهْم
Ул أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم дидеки, аять сабит улды, бу Мәккә кавеменең күбрәге 
үзәренә.

فـَُهْم
Бәс, ул Мәккә кавеменең күбрәге

اَل يـُْؤِمُنوَن
инанмаслар анлар синең ул أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي дидеки аятькә, 
вә һәм инанмаслар анлар синең пәйгамбәр ирдегеңә, зирәки ул Мәккә 

1 Мәккә кяферләренең пот исемнәре.
2 Потханә – идолга табыну урыны.
3 Мөтагаен – билгеле.
4 Мокаррар – исбатлы.
5 Гыянән сабит улды – шиксез хак булды, исбатланды.
6 Мәгъһуд сүзе – вәгъдә бирелгән сүзе. 
7 «Сәҗдә» сүрәсе, 13 нче аять.
8 Мөкаддәм – алдан.
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кавеме сине истихфафән1 әйтерләр ки: бу Мөхәммәд безнең көтүчемез 
ирде, үзе ятим ирде, вә һәм үзе надан ирде, бу пәйгамбәрлек мәкаме2 
олуг мәкамдер, ул мәртәбәйә Мөхәммәд ирешергә лаек дәгелдер дию, 
истихфаф әйләп иман кәлтермәсләр. Ул иман кәлтермәгәнләренең хик-
мәтене бәян әйләп боерды ки:

ِإنَّا َجَعْلَنا
Асылда, أِلَنَّا َجَعْلَنا дер. Бә-дөрести ки, Безләр кылдык вә яраттык

يف َأْعَناِقِهْم
ул әһле Мәккәнең күбрәгенең муеннарына

َأْغاَلاًل
богаулар.

َفِهَي
Бәс, ул богаулар

ِإىَل اأَلْذقَاِن
иякләренә ирешмештер.

فـَُهْم
Бәс, ул инанмаян Мәккә кавеме

ُمْقَمُحوَن
башларыны ул богауларның агырлыгыннан күтәрә алмаслар. Бу аять 
кинаядер3: богаулардан морад бу әһле Мәккәнең тәкәбберлекләре вә 
намусларыдыр, әгънәктән4 морад затларыдыр. Мәгънә будыр ки: зирәки 
кылдык Без ул Мәккә кавеменең күбрәгене бай вә тәкәббер, хәтта ки 
тәкәбберлекләре, иякләреннән узып, /9б/ башларына чыккандыр. Шул 
әҗелдән, и Мөхәммәд, сиңа вә Миңа5 иман кәлтермәсләр димәктер. 
Хасил башларыны тәкәбберлектән күтәреп карамаслар, син укыдыкый 
аятьләрнең мәгънәсенә вә бәлягать ләфзына карамаслар, вә дәхи синең 

1 Истихфафән – мәсхәрә итеп.
2 Мәкаме – мәртәбәсе.
3 Киная – аллегория.
4 Әгънәктән – муеннар.
5 Бу урында «инән аятьләргә» дигән сүзләр сызылган. 
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наданнан пәйгамбәр улып, галим улдыгыңа вә могҗизатлар күстер - 
дегеңә инанмаслар. Иллә гаҗиз улгач әйтерләр: «Бу Мөхәммәд са-
хирдер1», – диярләр. Вә дәхи ул әһле Мәккәнең иман кәлтермәян 
гыйлләләрене2 боерды:

َوَجَعْلَنا
Вә дәхи кылдык вә яраттык Безләр ул Мәккә кавеменең күбрәгенә

ِمْن بـنَْيِ أَْيِديِهْم
анларның алдыларына

ا َسدًّ
пәрдәләр. Ягъни ул Мәккә кавеменең күбрәгенә яраттык, Безләр пәр - 
дәләр кылдык алдыларына, ягъни шулкадәр иштигальмә лә ягъни әй-
ләдек3 ки, анлар алдагы киләчәк көннәрене белмәс улдылар. Ягъни 
яратгучы Аллаһны оныттылар вә, дөньяга ни өчен килгәннәрене белмә-
еп, кабердә вә хәшердә4 ни улачак фикерләрене мәнгъ кылдык.

َوِمْن َخْلِفِهْم
Вә дәхи кылдык вә яраттык артларына

ا َسدًّ
пәрдәләр. Ягъни үттеки картларының ничек һәлак улмакны вә пәй-
гамбәрләрене инкяр идәнләре ни һәлаклек килгәннән гыйбрәт алмас-
сызлык әйләдек, бә-вөҗүд ул Мәккә кавеме аталарыннан вә бабаларын-
нан ишеттеләр гыйбадәт кылмакны вә Кыямәтнең булмакны бә-вөҗүд 
пота табындылар.

فََأْغَشيـَْناُهْم
Бәс, күңел күзләрене ураттык гыйбрәт фикеренә кылмассызлык берлән 
вә фикер күзләренә дөнья фикерене фикерләмәк берлән /10а/ кылдык.

فـَُهْم

1 Сахир – сихерче.
2 Гыйлләләр – гар. .сәбәпләр – ِعلَّة
3 Файдасыз эшләр белән шөгыльләндердек.
4 Хәшер – ислам динендә: үлекләрне, тергезеп, бер җирдә туплау.
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Бәс, күңел күзләренә пәрдә кылдыгымыздан кәзин1 анлар
اَل يـُْبِصُروَن

тән күзләре берлән һәм күреп гыйбрәт алмаслык әйләдек. Шул әҗелдән, 
и Мөхәммәд,

َوَسَواٌء
бәрабәрдер:

َعَلْيِهْم
әһле Мәккәнең күбрәкләренә

أَأَْنَذْرتـَُهْم
Хода газабыннан куркытгыл

أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم
яки куркытмагыл газаб берлә.

اَل يـُْؤِمُنوَن
Инанмаслар синең инзәргә2 вә инанмаслар синең могҗизатларыңа. Бәл-
ки, сахир вә кәзиб3 дию әйтерләр. Насыйб мөэминингә улдыр ки, бу 
аять ләрдән ахирәт эше дөнья эшеннән мөкаддәм әйләясен вә башыңнан 
горурлык вә тәкәбберлекләрне чыгарасын, гыйлем үгрәнәсен, ахирәт 
газабыны онытып, намазларыңны әүвәлге вакытыннан тәэхир әйлә-
мәясен4, үзеңнән түбән бер галим кешедән гыйлемлек үгрәнмәккә хурлан-
маясын. Нитәки әһле Мәккә хурланып пәйгамбәремездән гыйлемлек 
үгрәнмәделәр, ашамак-эчмәк берлән, вә кимәк, алмак вә салмак, вә ях-
шы атлара бенмәк берлән горур улып, ахирәт фикереңне вә кабердә 
купмагыңны онытмаясын, вә дөнья мәратиб вә мәнасыйбларыны5 го-
рур улып, адәмнәрә тәхкыйрь6 күзең илә карамаясын, кәнди үзеңне 
бер мөсафир кеби күрәсен. Мөсафирлара биналар вә зиннәтләр, вә 

1 Кәзин – соң.
2 Инзәр – куркыту.
3 Кәзиб – ялганчы.
4 Тәэхир әйләү – кичектерү.
5 Мәратиб вә мәнасыйблар – дәрәҗәләр.
6 Тәхкыйрь – кимсетү.
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мәратиблар кирәк дәгелдер, үзенең касд1 кылдыкы шәһәренә йитмәенчә, 
Аллаһы Тәгалә Үзеннән куркучыларның хәлене бәян әйләп боерды ки:

َا تـُْنِذُر ِإنَّ
И Мөхәммәд, файда бирерсең Хода газабыннан куркытмагың.

َمْن
Шунчалаен мәннәрә2

اتَـَّبَع
иярде анлар 

الذِّْكَر
Коръәннең вәгазьләренә, ул Коръәннең ләфызларыннан вә мәгънә лә-
реннән хаз3 аланлара /10б/ Синең куркытмагыңнан куркырлар.

َوِخِشَي
Дәхи синең куркытмагың файда бирер

الرَّمْحََن
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан куркучылара.

بِاْلَغْيِب
Гаиб булгучы газаблардан курыкканлара куркытмагың файда бирер.

ْرُه فـََبشِّ
Бәс, сәвенеч4 биргел, и Мөхәммәд, ул Коръәнгә табигъ улгучылара5 вә 
Аллаһы Тәгаләдән куркучылара.

ِبَْغِفَرٍة
Гөнаһларының ярлыканмаклары берлән

َوَأْجٍر
дәхи җал6 берлән сәвенеч биргел анлара. Ул җалның сыйфаты будыр 

1 Касд – ният.
2 Мәннәрә – кемнәргә.
3 Хаз – насыйп.
4 Сәвенеч – сөенеч.
5 Табигъ улу – иярү.
6 Җал (ял) – әҗер.
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кем,
َكِرمٍي

хөрмәтле җалдыр ул. Ял улдыр ки, Аллаһы Тәгаләнең дидарыдыр.
إنَّا

Бә-дөрести вә расти,
َنُْن

Безләр
ُنِْيي

тергезермез
اْلَمْوَتى

үлекләрне, Кыямәт көнендә хисап вә җәза әйләрмез. Ул көндә изге 
оҗмах илә вә явызларыны тәмуг берлә

َوَنْكُتُب
язармызлар, ягъни язмага әмер идәүез кирамән кятибинә1 фәрештә-
ләренә. Ул коллар дөньяда икән вакытта улмасларыннан әүвәл

َما
шунчалаен изгедән вә явыздан

ُموا َقدَّ
мөкаддәм2 кылдылар вә эшләделәр аны бәндәләр.

َوآثاَرُهْم
Вә дәхи ул гамәлләрене кирамән кятибинә язмак әмер итәрмезләр: «Үл-
декләреннән соң булучы әгъмальләренең савабыны, угылдан-кыз дан 
догаларының савабыны, вә ният итеп бирдеки сәдакалырының сава-
быны, мөсаннифларның3 китаб тасниф итмәк4 савабларыны, вә гайре 
изге юл калдырып үлгүчеләрнең савабыны язармызлар. Вә дәхи берәңү 
явызлык калдырып үлде ирсә, анларның гөнаһларыны ул явыз юлда 

1 Кирамән кятибинә – хөрмәтле язучылар.
2 Бу сүз кырыйда язылган.
3 Мөсанниф – китап язучы.
4 Тасниф итү – язу.
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йөргүчеләрнең гөнаһларыны бу асыл явыз юл пәйда кылгучы кемсәнәя 
кайтмак берлән язармызлар, табигъ вә мәтбугълары1 берлән тәмугта 
калмаклары берлән язармызлар», – димәктер.

وَُكلَّ َشْيِء
Ягъни һәр әшьялар2 ки дөньяда булды вә һәм булыр, вә һәм ахирәттә 
булды вә һәм булыр. /11а/

َأْحَصيـَْناُه
Сайдык вә бәян кылдык Безләр

يف ِإَماٍم
бер дәфтәрдә. Ул дәфтәрнең сыйфаты улдыр ки:

ُمِبنٍي
Рәушан3 бәян кылгучы ул ләүхелмәхфуздыр. Ул ләүхелмәхфузда җәмиге 
мәүҗүдәтнең4 хәлләре, вә сыйфатлары, вә каю мәкяндә5 улдыклары бәян 
улынмышдыр.

َواْضِرْب
Бәян кылгыл, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, 

هَلُْم
ул әһле Мәккәгә

َمَثاًل 
мисал йөзеннән вә һәм нәзыйр6 йөзеннән,

َأْصَحاَب اْلَقْريَِة 
Антакья дидеки авылның җәмәгатьләренең кыйссаи гарибәләреннән7 
Рәсүлләрене инкяр итеп, һәлак улган хәлләреннән. Карья8 монда шәһәр 

1 Табигъ вә мәтбугълар – иярүче һәм аңа иярүчеләр.
2 Әшьялар – нәрсәләр.
3 Рәушан – ачык.
4 Мәүҗүдәт – барлыклар.
5 Каю мәкяндә – кайсы урында.
6 Нәзыйр – мисал, үрнәк.
7 Гарибә – гаҗәеп.
8 Карья – авыл.
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мәгънәсенәдер. Аллаһы Тәгалә күп урында шәһәрләрне карья мәгънә-
сенә йөртер. 

ِإْذ 
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам.

َجاَءَها
Кәлделәр ул Антакья шәһәренә

 اْلُمْرَسُلوَن 
Гайсә галәйһиссәламнең илчеләре. Ул илчеләрнең беренең исеме Яхья 
ирде, вә беренең исеме Юныс ирде. Голәмә әхбардән бөйлә риваять 
әйләмешләрдер ки: хәзрәти Гайсә галәйһиссәлам Һәравөс шаһның зама-
нында тугды. Ул Һәравөс шаһның тәхетгяһе1 Антакья шәһәре ирде. 
Ул падишаһның тәсаррыфында2 чок шәһәрләр иде. Гыйбранилара, вә 
йөнәнләрә, вә ифринҗлара шаһ ирде. Чөнки Гайсә галәйһиссәлам пәй - 
гам бәр ирдегене мәгълүм кылгач, вә Инҗил китабы иңгәч, Һәравөс 
шаһ аңга илче җибәрде: «И атасыз Гайсә, ни өчен син пәйгамбәрлек 
дәгъвасыны кыласың, вә һәм атамыз вә бабамыз табындыкый потла-
рымыздан ни өчен мәнгъ әйләрсең, вә сине3 ишетәмен сихерең илә 
үлекләр тергезер дию, бу эшеңдән дүңел. Юкса сине тармар идәрем», – 
дию, илче җибәрде. Гайсә галәйһиссәлам Һәравөс шаһның илчеләренә 
кушып, ике Хауварине җибәрде: «Барыңызлар ул Һәравөс Аллаһы Тә-
га ләне берләп, вә бәне Аллаһы Тәгаләнең Рәсүле белсен, вә пота та-
бын масыннар, вә бәне сахир дию итмәсеннәр4 вә бәндә улдыкый мог-
җизатларны сез илчеләр эшләңезләр, зирәки сезләр нәбиләрсез5», – дию 
дога кылып, Юныс илә Яхьяны җибәрде Бәйтел-Мәкъдистән Антакья  
/11б/ шәһәренә. Ягъни Антакья илә Бәйтел-Мәкъдиснең арасы йәягъ6 
йөргүчегә алты айлык юл ирде. 

1 Тәхетгяһ – тәхет урыны.
2 Тәсаррыф – идарә.
3 «Вә һәм атамыз вә бабамыз табындуки потларымыздан ни өчен мәнгъ әйләрсең, 

вә сине» дигән сүзләр кырыйда язылган.
4 Шул сүзләрдән соң җөмләнең бер өлеше сызылган: «вә дәхи бине атасыз дөнья-

дан туган дию сөйләмәсенләр».
5 Нәби – пәйгамбәр.
6 Йәягъ – җәяү.
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Әлкыйсса. Гайсә галәйһиссәлам Һәравөс шаһның илчеләрене намә илән 
җибәрде. Намәдә бу язалгандыр: «Йә шәкыя ад-дөнья вә әл-әхира1...2 
Рухөлкодусидан мин сиңа тәблигъ өчен ике талибымы җибәрдем. Әгәр 
Инҗилне кабул идәрсең, فَِبَها َونِْعم َ.3 Әгәр кабул әйләмәс улсаң, бу ике 
талиб башыңа йитәр», – диде. Иншә Аллаһы Тәгалә димәде.
Әлкыйсса. Яхья һәм Юныс галәйһи вә сәлләм алты айлык юлны өч 
көндә йиттеләр. Антакья шәһәренең сәхрәсендә бер кари4 көтүчегә  
очрадылар, сәлам бирделәр. Ул карт көтүче сәламларыны алды вә әйтте: 
«И нәзимин5 егетләр, сезләр нә шәһәрлексез, вә каю шәһәрә варасызлар, 
вә нә кәсеб кәр6 кыласызлар», – диде. Ул ике егет әйттеләр: «Без 
Кудстан кәлермезләр, сезнең Антакья шәһәренең падишаһ Һәравөсне 
ислама өндәмәк өчен. Безләрне Гайсә Рухуллаһ җибәрде», – диделәр. 
Ул карт көтүче әйтте: «Сезләр Гайсә Рухуллаһның илчесе булсаңыз, 
хәзрәти Гайсәдә булган могҗизатлар сезләрдә һәм булса кирәк», – 
диде. Бу егетләр әйттеләр: «Исемең нәдер?» Ул кари әйтте: «Исемем 
Хәбибтер. Зирә безнең Антакьядә Хәбиб исемле кемсә чоктыр, бине 
Нәҗҗар диярләр, балта эшене белдегемә күрә, нәҗҗари диярләр». Бу 
ике егет әйттеләр: «И ага, безләрдә хәзрәти Гайсәнең могҗизатыны 
Аллаһы Тәгалә безләрә рузи7 илмешдер, агруклара шифа бирмәк кеби, 
вә сукырларны күзле әйләмәк кеби, вә алатәннәрне сыйххәт әйләмәк 
кеби», – диделәр. Хәбиб Нәҗҗар әйтте: «Йә Гайсә Рухуллаһның ил-
челәре, минем бер углым бардыр, күп еллардан пир вә зәхмәтледер. 
Зинһар, аңа Аллаһ өчен дога кылыңыз, сыйххәт улсын. Хәзрәти Гайсә 
Рухуллаһага өмет (өммәт) улсын», – диде. Ул егетләр әйттеләр: «Безне 
углың катына илтгел, нә зәхмәтне күрәлик», – диделәр. Хәбиб Нәҗҗар 
бонларны эвенә8 алып кәлде, /12а/ анларны зыяфәт әйләде9.

1 И дөньяда вә ахирәттә бәхетсез булган кеше.
2 Җөмләнең бер өлеше сызылган.
3 Шуның белән яхшы булыр.
4 Кари – карт.
5 Басма китапта «нәзинин» дип язылган.
6 Кәр – эш.
7 Рузи – мөмкинлек, байлык.
8 Эв – өй.
9 Зыяфәт әйләде – кунак итеп каршы алды.
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Бәгъдәһу1 угылны күргезде. Бу ике Рәсүл куллары берлән ул угланның 
тәнене сыйфадылар. Ул углан 2يف احْلَاِل بِِإْذِن اهلِل تـََعاىَل шифа тапты, йөгереп 
атасы ның хезмәтен итә башлады. Бу хәләтне күреп, Хәбиб Нәҗҗар углы 
илә, вә хатыны илә, вә биш баласы берлән иман кәлтерделәр.
Әлкыйсса. Бу хәбәр шәһәр Антакья эчендә фаш улды, вә бонлар әчендә 
күп агруклара дәва әйләделәр, вә күп сукырларны күзле әйләделәр 
Аллаһы Тәгаләнең изене3 берлән. Хәтта ки Һәравөс падишаһка ише-
телде. Беркөн Һәравөс шаһ бу Рәсүлләре чакырып сорый ки: «Сез кем-
ләрсез?» Бу илчеләр әйттеләр: «Безләр хәзрәти Гайсә Рухуллаһның 
илче ләремез». Падишаһ әйтте: «Нә эш өчен илче булып кәлдегез?» 
Әйттеләр: «Сиңа илче булып кәлдек. Сине потка табынмактан мәнгъ 
идәр өчен»4. Падишаһ әйтте: «Потлардан гайре мәгъбүдемез5 бармы?». 
Илчеләр әйттеләр: «Бәлә6, бардыр, йирләрне вә күкләрне, вә ай вә 
күнешләрне7 яраткан бер Аллаһ вардыр», – диделәр. Падишаһ әйтте: 
«Сезләр тордыкый йортыңызда торыңыз. Өч көннән соңра мәсләхәт 
кылырмызлар», – диде.
Әлкыйсса. Бу ике Рәсүлләр Хәбиб Нәҗҗар эвенә кайттылар. Инҗил 
әмеренчә, Аллаһ Тәгаләйә гыйбадәт иттеләр. Иртәгесен торып, шәһәрнең 
базарына керделәр вә Аллаһы Тәгаләнең зикеренә вә вахдәниятенә8 
җәһран, ягъни кычкырып өндәделәр. Падишаһ хәлне күреп, гайрәт итеп, 
ул ике Рәсүлне тоттырып, йөзәр камчы урдырып, зиндана салды.
Әлкыйсса. Бу ике Рәсүлләр зиндана өч ел калдылар. Хәзрәти Гайсә 
галәйһиссәлам, бонларның күп заманлар кичмәкләреннән хәбәрләрене 
белер өчен, Шәмгун дидеки хәвәрине җибәрде.
Әлкыйсса. Бу Шәмгун үзене бер рәһбан9 сурәтендә итеп, рәһбан кием-

1 Бәгъдәһу – соңыннан.
2 Гар. Шул ук вакытта Аллаһның рөхсәте белән. 
3 Изен – рөхсәт.
4 «Вә хәзрәти Гайсә Рухуллаһны сүкмәясен» дигән сүзләр сызылган.
5 Мәгъбүд – илаһ.
6 Бәлә – әйе.
7 Күнеш – кояш.
8 Вахдәниятенә – берлегенә.
9 Рәһбан – монах.
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ләрене киеп, Антакья шәһәренә кәлде, тугры кәлисәләренә1 керде, бон-
лара үзләренең рәһбанлары кеби әдәб-диннәрене үгрәтә башлады. Вә 
рәһбаннар, вә кыйсслар2 варып падишаһга гарзы әйләделәр3 /11б/ ки: 
«Шәһәремезә бер мөбарәк рәһбан кәлмештер, динемезнең асылыны 
үгрәтер һәм үгрәтмәктә, вәгазьдә мончалаен рәһбан юктыр», – диделәр. 
Падишаһ әйтте: «Кәлтерең, күрәлим», – диде. Чөнки рәһбанны кәл-
терделәр, падишаһка үзләренең гадәтенчә сәлам бирде вә падишаһ-
ка үзләренең диненчә күп вәгазь вә нәсыйхәт әйләде, вә падишаһ 
боның вәгазьләреннән егълады. Бу Шәмгунны шәһәрендә улгычы вә 
гайре шәһәрләрдә улгычы рәһбанлара рәис әйләде, падишаһка мөкар-
раблардан4 улды. Падишаһ берлә кәлисәйә бергә барып, гыйбадәт идәр-
ләде. Ягъни бу Шәмгун заһирында кәлисәдә улып бонлар рәсемене 
әйләсә дә, батыйнендә5 Хода зикере берлән иде.
Әлкыйсса. Беркөн Шәмгун әснәә кәлямдә6 әйтте: «Йә падишаһ, руи-
зәмин7 ишеттем ки, син Гайсә галәйһиссәламнең илчеләреннән ике 
кемсәне, сине гайри дингә өндәгәннәре өчен, зинданга салган дию 
ишеттем. Вә һәм анларның сүзләрене8 ишеттеңме?» – диде. Падишаһ 
әйтте: «Ул заманда газабымнан вә гайрәтемнән анларның сүзләрене 
ишетмәен вә дәлилләрене сорамаен зиндана салдым. Ул көннән бу көнә 
дәк хәтеремнән чыккан ирде», – диде. Шәмгун әйтте: «Йә падишаһ, нүлә 
иде әгәр мәсләхәт улырса, ике9 адәмене монда чакыртсак вә ни сүзләре 
бар иркән фәһемләсәк10, яхшы улмасмы?» – диде. Падишаһ боерды, ул 
ике илчеләрне хәзер кылдылар. Шәмгун әйтте: «Сезләрне бу йирә кем 
күндерде?» Бонлар әйттеләр: «Шул Аллаһы Тәгалә Кем, һәр нәрсәләре 
Ул яратты юктан, безләрне вә гайре әшьяларны бар әйләде, вә Аның 

1 Кәлисә – чиркәү.
2 Кыйсслар – руханилар.
3 Гарзы әйләделәр – хәбәрләделәр.
4 Мөкарраб – якын кеше.
5 Батыйнендә – эчендә.
6 Әснәә кәлямдә – гар. .сөйләгән арада – أثناء كالم
7 Руизәмин – җир йөзендә.
8 Бу сүз кырыйда язылган.
9 Бу сүз кырыйда язылган.
10 Фәһемләү – аңлау.
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һич шәрике1, вә нәзыйре2, вә мәкяне юк. Аллаһы Тәгалә безләрне 
монда җибәрде», – диделәр. Шәмгун әйтте: «Ул Аллаһның васыфын3 
бәян әйләгезләр вә сүзләреңезне кыска идең тә, падишаһның мәляле4 
килмәсәдәй улсын», – диде. Рәсүлләр әйттеләр: «Аллаһы Тәгалә Улдыр 
кем, һәрни теләсә – аны кылыр вә һәрни теләсә – аны боерыр». Вә дәхи 
Шәмгун: «Ул Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына вә кодрәтенә 
борһаныңыз /13а/ бармы?» Анлар әйттеләр ки: «Падишаһ һәрни мог-
җиза сорырса, аны Аллаһы Тәгаләнең әмере берлән кылырмызлар», – 
диде. 
Ул арада падишаһ бер углан кәлтерде. Һәр ике күзенең күз урыны юк 
ирде. Бәс, бонлар ул угланның ике күз урыныны яладылыр вә, ике 
балчык кисәкне, юмарлап күз урынына куйдылар. Бәс, бу ике Рәсүл 
дога кылдылар, Шәмгун сирран5 әмин диде. Ул ике кисәк балчык 
угланның ике күз кабагы улды, телләре илә яладыкый урыны күз нуры 
улды, күргүче рәушан күз улды. Падишаһ бу могҗизатларны күреп 
хәйран улды. Шәмгун әйтте: «Йә падишаһ, хәйран улмаясын, без дә 
мәгъбүдләремездән соралыйк, күзсезне күзле идәр, – диде. – Кәлтерең, 
без дә бу гамәлләрне кылалыйк», – диде. Падишаһ боерды, бер тома 
күзсез бар иде. Аны кәлтерделәр. Шәмгун аңа падишаһның рәсеменчә 
күңелне Аллаһы Тәгаләнең кодрәтенә хәүәлә әйләп6 дога кылды. Ул 
күзсез күзле улды. Шәмгун әйтте: «Йә пәйгамбәрләр, сезнең динегезнең 
фазыйләте бу улса, динеңезнең фазыйләте безнең диндән артык 
дәгелдер», – диде. Рәсүлләр хәҗил улдылар7. Падишаһ сөенде. Бонлар 
гайрәтеннән әйттеләр ки: «Без үлекләр тергезергә кадирмезләр Аллаһы 
Тәгаләнең изене берлән», – диделәр. Шәмгун падишаһка хәлвәттә8 
әйтте: «Әгәр бонлар үлекләр тергезер улсалар, безнең илаһларымызның 

1 Шәрике – тиңдәше.
2 Нәзыйре – охшашы.
3 Васыфын – сыйфатларын.
4 Мәляле – күңелсезлеге.
5 Сирран – яшерен, яшеренеп.
6 Хәүәлә әйләп – юнәлтеп.
7 Хәҗил улдылар – оялдылар.
8 Хәлвәттә – ялгыз урында, аулакта.
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боңа кодрәте йитәрме?» – диде. Падишаһ әйтте: «Синнән яшерен дә-
гелдер, син белерсең безнең мәгъбүдләремез ишетмәстер вә һәм күр-
мәстер, анлара үлек тергезергә кандәдер», – диде. Бәс, падишаһ әйтте: 
«Йә илчеләр, әгәр сезнең Аллаһыңыз үлекләрне тергезергә кадир ул-
са, мәгъбүдеңезгә һәм сезләргә иман кәлтерәлем», – диде. Анлар әйт-
теләр: «Күргезеңезләр үлекне, дога кылалык мәгъбүдемез тергезер, 
ин шә Аллаһ», – диделәр. Падишаһ әйтте: «Монда бер күршемдә1 җиде 
көннән бару бер адәмнең углыны күммәй асрарлар, атасы эвдә юклыгы 
өчен үлекне хәзер кылдырды. Ул үлек би-гаять сасыган ирде. Бонлар 
җәһран дога кылдылар, Шәмгун сирран /13б/ әмин», – диделәр. Бәс, 
үлек терелде, торып ултырды вә әйтте: «И падишаһ, белгел вә агяһ 
улгыл, бәнем үлгәнемә җиде көндер, бәне потка сәҗдә кылганым өчен, 
җиде ут елгасында газаб әйләделәр. Ул арада миңа күк ишеге ачылды. 
Ул өч2 егет, килеп, бәне ут елгасыннан чыгардылар». Падишаһ әйтте: 
«Ул өч егет кемләрдер?» Терелдеки егет әйтте: «Бу ике илчеләрдер вә 
берсе катыңдагы торгучы рәһбан сурәтле Шәмгундыр», – диде. «И пади-
шаһ, агяһ улгыл, динеңез батыйль3 диндер. Бу өч кемсәнә Аллаһның 
пәйгамбәрләредер». Хәзрәти Шәмгун һәм хәлене вә нә өчен кәлдегене 
падишаһа бәян әйләде. Янә падишаһ әйтте: «Бәнем дөньяда күргән бер 
кыз балам бар ирде, гайре балам юк ирде, үлгәненә өч елдыр. Кызымны 
тергезер ирсәңез, мөселман улырым», – диде.
Әлкыйсса. Бу ике илче торып, ике рәкәгать намаз укып дога кылдылар, 
кыз терелде. Әйтте: «И ата, иман кәлтереңләр, бу өч илчеләр Аллаһы 
Тәгаләнең пәйгамбәрләредер». Аннарын соң кыз әйтте: «И илчеләр, бән – 
Гайсә Рухуллаһның өммәтемен. Ул төшемдә биңа иман гарызы әйләде, 
үлмәсемнән борын сиксән көн ирде. Аллаһы Тәгалә бәне оҗмахка 
кергезде, шимди биңа бу дөньяда тормакны лаек күрмәймен, зирәки 
биңа гыйбадәтләр йөкләнмәсә ирде». Чөн бу ике илче дога кылдылар, 
кыз каберендә туфрак улып китте. Чөнки падишаһ бераз җәмәгать 
берлән иман кәлтерделәр, Антакья шәһәрене ташлап чыктылар. Аллаһы 
Тәгалә анларның хәлене хәбибенә хәбәр биреп боерды

1 «Бер күршемдә» дигән сүз кырыйда язылган.
2 «Өч» сүзе кырыйда язылган.
3 Батыйль – бозык; файдасыз.
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ِإْذ 
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд,

أَْرَسْلَنا 
җибәрдек Безләр

ِإلَْيِهُم 
ул Антакья шәһәренә

اثـْنـنَْيِ 
ике Рәсүлләре: бере – Яхья вә бере – Юныс ирде. Нитәки казыяләрене 
ишеттең.

بُومُهَا  َفَكذَّ
Бәс, Антакья җәмәгатьләре ялганга тоттылар ул ике илчеләрне, зиндан-
га салдылар анларны.

فـََعزَّْزنَا 
Бәс, куәтләндердек ул ике илчеләрне

بِثَاِلٍث 
өченче илче Шәмгун берлән.

فـََقاُلوا 
Бәс, әйттеләр ул өч илче мәган1.

ِإنَّا 
Бә-дөрести вә расти ки, безләр

ِإلَْيُكْم 
Сезләр сари, и Антакья җәмәгатьләре,

ُمْرَسُلوَن 
шиксез, безләр Рәсүлләрмез Гайсә Рәсүлуллаһтан

قَاُلوا 
/14а/ Әйттеләр ул Антакья җәмәгатьләре тәкәбберан вә гыйнәдән2,

1 Мәган – бергәләп.
2 Тәкәбберан вә гыйнәдән – гар. َتَكبُـّرًا َوِعَناًدا – тәкәбберләнеп вә киреләнеп.
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َما أَنـُْتْم 
имәссез, и илчеләр,

ِإالَّ
мәгәр ирерсезләр

 َبَشٌر
Адәми задә сезләр

 ِمثـْلَُنا
безнең охшашлы, зирәки сезләр ата вә ананың шәһвәтләреннән пәйда 
улдыңызлар безләр кеби. Сезләрнең бездән һичбер артыклыгыңыз юк-
тыр, ашарсызлар, вә эчәрсезләр, вә йокларсызлар, вә базарларда йө рер-
сезләр. Пәйгамбәр улдыкый андаг дөрес кирәк иде, фәрештәләрдән бер 
фәрештә улмак кирәк ирде вә пәриләр. 

َوَما أَنـَْزَل الرَّمْحَُن
Вә дәхи Антакья җәмәгатьләре, инкяр кылып, илчеләрә әйттеләр бөйлә 
дию: «Иңдермәде Аллаһы Тәгалә Гайсә Рухуллаһка Инҗилне, вә дәхи 
сезләрә һәм вәхи иңдерелмәде

 ِمْن َشْيٍء
һичбер шәй, ягъни бернәрсә дә иңдерелмәде. Ягъни Гайсәйә Инҗилне 
иңдермәде, вә һәм сезләрә вәхи иңдерелмәде», – дию, илчеләрә серзә-
нәш1 кылдылар. Бу аять ишгардыр2 Антакья җәмәгатьләре фәйләсуф 
кодәмә ирдегенә. Зирәки анлар галәмне кадим диделәр, вә һәм Рәсүл 
вә нәбигә инкяр әйләделәр, вә һәм Намус Әкбәрнең, ягъни Җәбраилнең 
адәм берлән тәкәллеме3 мәмнугътер4, зирәки гакыл фәггальдер җәмиге 
го кульнең, ягъни фәрештәләрнең халигы улдыр диярләр ирде. Бу ис тид-
лял5 илән Антакья җәмәгатьләре Җәбраилнең сурәтене дөзеп табыныр 
улдылар. Шул әҗелдән пәйгамбәрләре безнең кеби адәмиләрсез дию, 

1 Серзәнәш – шелтә.
2 Ишгардыр – белдерү, хәбәр итүдер.
3 Тәкәллеме – сөйләшүе.
4 Мәмнугътер – мөмкин түгелдер.
5 Истидлял – дәлилләү.
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сүгеп илтифат әйләмәделәр. Шул әҗелдән Аллаһы Тәгалә анлара пәй-
гамбәрләре җибәрде мәзәһибләрне1 батыйль идәр өчен.

ِإْن أَنـُْتْم
Имәссезләр 

 ِإالَّ َتْكِذبُوَن
мәгәр ирерсезләр әшкярә2 ялганчыларсыз, диделәр. Вә дәхи Ул Аллаһы 
Тәгалә илчеләр теленнән хәбәр биреп боерды ки.

قَاُلوا 
Әйттеләр ул илчеләр, Антакья җәмәгатьләренә җавап биреп:

َربُـَّنا
«Безнең Алламыз 

 يـَْعَلُم
Гыйлем әзәлиясе илән беләдер.

ِإنَّا
Бә-дөрести вә расти ки, безләр

 ِإلَْيُكْم
сезләр сари, и Антакья җәмәгатьләре,

َلُمْرَسُلوَن
әлбәттә, шиксез вә шөбһәсез, Аллаһы Тәгалә җәнабыннан җибәрел - 
меш /14б/ илчеләрмез, та ки сезләрне хак дингә өндәр өчен

َوَما َعَليـَْنا
имәстер безләрә лязим3.

 ِإالَّ
Мәгәр ирер безләрә

 اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي
ачык вә рәушан үзегезнең телеңезчә Аллаһы Тәгаләнең берлегене вә 

1 Мәзәһибләрне – башка диннәрне.
2 Әшкярә – ачык.
3 Лязим – тиешле.
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барлыгыны вә Аңа шәрик юктыр дию бәян әйләмәктер, гайре иш юк-
тыр, та ки Кыямәт көнендә хөҗҗәтләреңез улмасын өчен, безләрә пәй-
гамбәрләр җибәрмәде, Аллаһы Тәгаләнең бер вә бар идегене белмәдек 
дию әйтмәссезлегеңез өчен, Аллаһы Тәгалә җәнабыннан илче улып 
җибәрелдек», – диделәр.
Әлкыйсса. Ул илчеләр җиде ел ул Антакья җәмәгатьләрене хак динә 
өндәделәр, берәңүсе кабул әйләмәделәр, мәгәр Хәбиб ән-Нәҗҗардан 
гайре1. Зирә ул, падишаһ бераз җәмәгать илән мөселман улып һиҗрәт 
кылдыкта, падишаһ берлән һиҗрәт кылмаган иде. Димеш әйтте: «Бән 
илчеләрдән аерылмасым, анларны күрсәләр, анлар берлә бергә2 кү ре-
рем», – дию. Вә дәхи гыйлемлек сәвгүче3 адәм ирде. «Аллаһы Тәга-
ләнең илчеләреннән гыйлемлек үгрәнермен вә дәхи Аллаһы Тәгаләнең 
китабы Инҗилдән дәрес алырмын», – дию калмыш ирде. Фи әл-җөм-
ләти4, бу илчеләр тордыкый җиде ел эчендә Аллаһы Тәгалә ягъмур 
бирмәде сәхрәләрендә, үләннәр үсмәде, ашлык териг булмады, хәтта ки 
ачлыктан эт итене, вә сычкан, вә хәшарәт арзыны5 йиделәр6. Әйттеләр 
ки, бу илчеләр шомлыкларыннан безләрә ачлык улды, шәһәремезә ваба7 
керде, диделәр, гел безләр ул илчеләрне шәһәремездән таш берлән атып 
куалыйк, диделәр. Аллаһы Тәгалә анларның теленнән Рәсүленә хәбәр 
биреп, аять иңдерде:

قَاُلوا
Әйттеләр ул Антакья җәмәгатьләре илчеләрә:

 ِإنَّا 
«Бә-дөрести вә расти, безләр

َتطَيَـّْرنَا
шом тотамыз безләр сез илчеләрне. Ягъни ырымланамыз безләр 

1 «Гайре» сүзе кырыйда язылган.
2 «Берлә, бергә» сүзләре кырыйда язылган.
3 Сәвгүче – сөюче.
4 Фи әлҗөмләти – гар. يف اجلملة – кыскача.
5 Хәшарәт арзыны – җир бөҗәкләре.
6 Йиделәр – ашадылар.
7 Ваба – чума.
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 ِبُكْم 
сезләр сәбәпле. Ягъни сезләрнең гөнаһыңыз күплеге сәбәпле вә Намус 
Әкбәр, ягъни Җәбраилнең сурәтенә сәҗдә кылмадыгыңыз сәбәпле, без - 
 ләрә ачлык улды, күп-күп җәмәгатьләремез ваба сәбәпле дөньядан үт те-
ләр. Бу ачлыклар вә бу үләтләрнең вөҗүде сезнең гөнаһларыңыз шом лы-
гыннан дию ырымланамыз», – диделәр. Вә дәхи илчеләрә әйт теләр: /15а/

لَِئْن ملَْ تـَْنتـَُهوا
«И илчеләр, әгәр сезләр Аллаһы Тәгаләнең илчесемез димәк сүзеңездән 
мәнегъләнмәсәгез, ягъни безләр Аллаһы Тәгаләнең илчесемез димәк 
сүзеңездән тәүбә итеп, Җәбраилнең сурәтенә сәҗдә кылмасаңыз,

 لَنـَْرمُجَنَُّكْم
әлбәттә, безләр сезләрне, ташлар илә атып, шәһәрдән кудырырмызлар

 َولََيَمسَّنَُّكْم
вә дәхи, и мөддәгый1 ялганчылар, тотармыз без сезләрне

 ِمنَّا 
безләрдән

َعَذاٌب أَلِيٌم
рәнҗетәсе әнваг2 газаб илә сезләрне үлдерермезләр. Яхшы вакытта 
шә һәрдән чыгыңызлар яки безләрнең илаһымыза сәҗдә кыласыз - 
лар», – диделәр.

قَاُلوا 
Әйтте ул илчеләр Антакья җәмәгатьләренә җавап:

طَائِرُُكْم
Шомлыгыңыз вә ырымлавыңыз

 َمَعُكْم
үзегезнең гөнаһларыңыз сәбәбендәндер. معكم ның миме бонда бә3 
мәгънәсенәдер, гафләт улынмая. Зирәки бәлягать әһелендә бер хәрефне 

1 Мөддәгый – дәгъва итүчеләр.
2 Әнваг – төрле.
3 Ягъни гарәп телендә «би» кисәкчәсе мәгънәсендә.
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икенче хәрефкә истигарәя1 алмак җәиздер. Ягъни илчеләр әйттеләр: 
«Бу елларның кахт2 улмагы сезнең гөнаһларыңыз шомлыгының сәбә-
беннәндер». Айрук дәгелдер бу аятьләрдән мөэминләргә насыйб3 улдыр 
ки, әһле тәсаввыфы хур күрмәя сезләр вә галим-голәмәдән истихфаф4 
әйләмияләр безнең кеби адәмдер, вә фәлән хакыйр кемсәнең углыдыр 
дию, вә нәки голәмәләр вәгазь Коръән вә хәдисләр илә вәгазь әйтсәләр, 
аны кабул әйләяләр, әйтмәяләр ки, ул мулла фәлән вә фәлән углыдыр, 
вә үзе фәлән фигыльне кыладыр дию, әгәр чындыки ул вагиз мулла үзе 
әйттеки сүзе берлән гамил улмаса да, зирә әйттеки сүзләре вә кылды-
кый вәгазьләре муафыйк ли-шәргы5 улса, син аны тәгъзыйм әйләясен, 
әйт теки сүзләре вә кылдыкый вәгазьләре илә гамил уласын, әгәрчә ул 
мулла муафыйк ли-шәргы фигыльләре улмаса да, әйттеки сүзләре вә 
кылдыкый вәгазьләре өчен тәгъзыйм әйләясен. Вә дәхи Антакья каве-
ме кеби шомлыкларны вә ырымларны галимләрдән күрмәясезләр, бөй лә 
дию: «Бакчы, бу галим сәбәпле авылымызда ашлык булмайдыр, адәм-
ләр күп үләдер», – дию шомлык эстәмәклекләре вә ырымлары тәрк6 
идәсезләр. Әгәр тәрк итмәсәңез, Аллаһы Тәгалә Антакья кавеме кеби 
дөньяда вә ахирәттә хурлыкта калырсызлар /15б/ вә иманыңыз бер бәд7 
идәрсезләр. Вә дәхи Аллаһы Тәгалә илчеләр хәлене вә Антакья җәмә-
гатьләренең хәлене бәян әйләп боерды ки:

ْرمُتْ  أَِئْن ذُكِّ
Асылда, ْْرمُت  Ягъни илчеләр әйттеләр ки: «Нә ула иде безнең .قَاُلوا أَِئْن ُذكِّ
үлекләрне тергезмәк бездән үгет вә нәсыйхәт алмадыңызлар, әгәр үгет 
алсаңыз, хуп улыр иде», – диделәр. أَِئْن ләфзы истифһам тәкъририйдер8 
җавап истифһам мәхзүфтер9. 

1 Ягъни бер кисәкчәне икенче кисәкчә мәгънәсендә китерү.
2 Кахт – корылык.
3  Җөмләнең бу өлеше кырыйда язылган.
4 Истихфаф – җиңелгә санау, көлеп карау.
5 Лишәргы – шәригатькә.
6 Тәрк – гар. ترك – калдыру.
7 Бәд – начар, бозык.
8  Кулъязмада һәм басма китапта: «тәкъдирий».
9 Истифһам мәхзүф – сорауның җавабы зикер ителмәгән.
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Әй: لَِئْن اتَـَّعْظُتْم بِِإْحَياِء اْلَمْوَتى بَِأْمِر اهلِل تـََعاىَل َلَكاَن َلُكْم َخيـًْرا мәгънәсенәдер1.
 َبْل

Бәлкем,
 أَنـُْتْم

сезләр, и Антакья җәмәгатьләре,
 قـَْوٌم

шунчалаен кавемләр сезләр
 ُمْسرُِفوَن

Аллаһы Тәгалә боермаян урыннарда кан түкмәк кыласызлар, бездән әү-
вәл бәни Исраил пәйгамбәрләрене үлтердеңез, дию җавап бирделәр.
Әлкыйсса. Антакья җәмәгатьләре, бу өч илчеләрне үлтерәлек дию, ит тифак 
иттекләре эчендә Хәбиб Нәҗҗара хәбәр улды ки: өч илчеләрне Антакья 
җәмәгате тоттылар, иртәгә үлтеремез дию, өчесен дә зиндана салдылар. 
Чөн иртә улды ул өч илчене зинданнан чыгарып, мәйдана кәлтереп вә 
тагана астырмага мендердекләрендә, Хәбиб Нәҗҗар эвен нән чыгып йө-
герде, ул илчеләр илән видаглашыр2 өчен. Ул Хәбиб ән-Нәҗҗарның хә-
лене Аллаһы Тәгалә пәйгамбәренә бәян әйләп3, аять иң дереп боерды ки:

َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة 
Килде ул Хәбиб ән-Нәҗҗар шәһәрнең читеннән. Ишгардыр ки, Хәбиб 
ән-Нәҗҗарның эве Антакья шәһәре читендә улса кирәк.

َرُجٌل
Бер ир кәлде. Ул Хәбиб ән-Нәҗҗардыр

 َيْسَعى
йөгереп кәлде. Ул Хәбиб ән-Нәҗҗарның йөгермәге аның өчен ирде, бу 
илчеләрнең җаннары чыкмастан борын видаглашыр өчендер күрде ки: 
ул илчеләре асмаганнар, иллә тимер кыскычлар илән тәннәрене кысып, 
газаб иттекиләрене күреп

1 Аллаһы Тәгаләнең әмере белән, үлекләрне терелтүдән вәгазьләнсә идегез, сезнең 
өчен хәерлерәк булыр иде.

2 Видаглашыр – саубуллашыр.
3 «Бәян әйләп» сүзе кырыйда язылган.
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 قَاَل
әйтте ул Хәбиб ән-Нәҗҗар:

 يَا قـَْوِم
«И бәнем кавемем». Бәнем кавемем димәге улдыр: ул шәһәрнең өч өле-
шенең ике өлеше Хәбиб ән-Нәҗҗарның нәселе вә ыругы иде. Шуның 
өчен «йә кавми» диде.

 اتَِّبُعوا
Иярегезләр вә иман кәлтереңезләр

 اْلُمْرَسِلنَي
Аллаһы Тәгалә җәнабыннан җибәрелмеш илчеләрә.

اتَِّبُعوا
Табигъ улыңызлар 

َمْن
шунчалаен илчеләрдер, /16а/

 ال َيْسئـَُلُكْم 
сорамаслар ул илчеләр сезләрдән

َأْجرًا
хак вә җал. Аллаһы Тәгаләне белдердекләре вә танытырдыклары өчен, 
вә илчелек әйләдекләре өчен, сезләрдән әҗер таләп кылмаслардыр.

 َوُهْم
Халәнки ул Рәсүлләр

 ُمْهَتُدوَن
Аллаһы Тәгалә юлына күнелмеш кемсәләрдер. Хәбиб ән-Нәҗҗар бу 
сүзләрне дидегеннән соңра, кавеменә тәвәҗҗеһ кылып1 әйтте:

َوما ِلَ 
«Ни булды миңа. Ягъни бер мәнигъ2 юктыр миңа,

ال َأْعُبُد
1 Тәвәҗҗеһ кылып – мөрәҗәгать итеп.
2 Мәнигъ – тоткарлык.
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коллык кылмаска миңа ул бер вә бар Аллаһы Тәгаләйә.
 الَِّذي

Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер
 َفَطَرين

яратты бәне юктан бар итеп.
 َوِإلَْيِه

Ул Аллаһы Тәгалә сари1

 تـُْرَجُعوَن
кайтырсызлар. Ягъни Кыямәт көнендә гарза улырсызлар вә кяфер-
лекләреңез өчен җәза күрерсезләр, вә үкенерсезләр, нә өчен безләр 
Аллаһы Тәгаләйә шәрик әйләдек вә пәйгамбәрләрнең сүзләрене тот-
мадык вә инанмадык дию. Әмма бу үкенечләрнең ул көндә файдасы 
улмастыр, диде.

ُذ  أََأتَِّ
Әйа, тотаймымын. Бәлә, тотмасмын, истифһам инкяриядер2.

ِمْن ُدونِِه
Ул бер Аллаһы Тәгаләдән гайре

 آهِلًَة 
Тәңреләр, нитәки сез тотарсызлар, Нәмус Әкбәр олуг тәңредер, аннан 
гайре гокуллар, ягъни фәрештәләр кечек тәңреләр дию.

ِإْن يُرِْدِن الرَّمْحُن
Фарзан, миңа Аллаһы Тәгалә бирмәк теләсә

 ِبُضرٍّ
бер зарар малмы вә йә җанмы. Ягъни Аллаһы Тәгалә бәне бер бәла илән 
мөбтәля әйләсә3,

 ال تـُْغِن َعينِّ
файда бирмәс миңа ул потларыңыз, ягъни бәнем тарафыма

1 Сари – аша.
2 Истифһам инкярия – инкяр мәгънәсендә сорау.
3 Мөбтәля әйләү – сынау; бәхетсезлеккә дучар итү.



87

 َشفاَعتـُُهْم
ул потларыңызның шәфәгате бәнем башымнан ул бәла вә казаларны 
дәфгы итә алмаслардыр1,

 َشْيئاً 
һичбер нәрсәгә вә зарар һәм бирмәсләрдер.

َوال
Вә дәхи имәстер ул потлар.

 يـُْنِقُذوِن 
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан котылгучы вә һәм коткаргучы ир-
мәсләрдер.

ِإينِّ
Бә-дөрести вә расти, мин

 ِإذاً 
шул сезләр кеби потка табынгучылар берлән бер заманда улсам2,

َلِفي َضالٍل
әлбәттә, азгынлардан улырым.

 ُمِبنٍي
Ачык вә рәушан азгынлардан улып җәһәннәмдә әбәди3 калырмын, диде.

ِإينِّ 
Бә-дөрести вә расти ки, хакыйкатьтә мин

آَمْنُت ِبَربُِّكْم
инандым, и илчеләр, сезнең Аллаһыңызга вә һәм сезләрнең пәйгамбәр 
ирдегеңезгә.

 فَامْسَُعوِن
Бәс, ишетеңез, и илчеләр, лә илаһә илләллаһ иннәкем лә Рәсүлуллаһ, 
та Кыямәт көнендә минем мөэмин иркәнемә гуаһ уласызлар. Чөнки  

1 Дәфгы итә алмаслардыр – кире какмаслардыр.
2  Ахыргы ике җөмлә кырыйда язылган.
3 Әбәди – мәңгегә.
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Антакья җәмәгате /16б/ Хәбиб ән-Нәҗҗарның бу сүзләрене ишеттек - 
тән кәзин ачыгланып тоттылар вә, тотып, әүвәл аякларыны баглап, 
таш берлән атып үлдерделәр, үлдегеннән соңра, аяклары астына салып 
таптадылар. Ул Хәбиб ән-Нәҗҗарның тәненнән җаны чыгынча, кавеме-
нә догалар кылыр ирде: 1اللَُّهمَّ اْهِد قـَْوِمي дип. Хәтта шулкадәр таптадылар, 
эчәкләре доборыннан2 чыкты, илтеп, шәһәрнең кальгасының бер капу-
сына астылар. Кич булды, диделәр. Зирә ул Хәбиб ән-Нәҗҗарны асды - 
кый урыныннан төшереп, утка яндырып, көлләрене елга соралык, диде-
ләр. Аның өчен илчеләр кәлеп тергезмәсен өчен, каравыллар куйдылар. 
Чөнки төннең ярымында Аллаһы Тәгалә бер фәрештәне җибәрде вә 
әйтте: «Баргыл, ул колым Хәбиб ән-Нәҗҗарның тәнене, алып, оҗмахка 
куйгыл да, Мин аңа оҗмах нигъмәтләреннән тәнавел3 иттерермен».
Әлкыйсса. Ул фәрештә Хәбиб ән-Нәҗҗарның тәнене йөкләп, оҗмаха 
кергезде. Каравылчылар ул фәрештәнең Хәбиб ән-Нәҗҗар тәнене алып 
киттегене тоймадылар. Иртәгесен Антакья җәмәгатьләре кәлделәр тә, 
Хәбиб ән-Нәҗҗарыны утка ихрак4 итеп, көлләрене елга сорур өчен кә-
леп күрделәр: Хәбиб ән-Нәҗҗарны асылдыкый урынында тапма ды-
лар. Каравылчыларны тәгъзиб итеп5, зинданга салдылар. «Зирә сезләр 
илчеләрдән акча алып, аны ул илчеләр тергезеп качтылар», – диделәр. 
Аллаһы Тәгалә, ул Хәбиб ән-Нәҗҗарны оҗмахка кергезеп, оҗмах нигъ-
мәтләреннән тәнавел иттермәгенең бәяныны пәйгамбәренә хәбәр биреп, 
аять иңдерде:

ِقيَل 
Динелде Аллаһы Тәгалә җәнабыннан:

اْدُخِل
«Кергел». Ягъни кердеререм сине, и Хәбиб

 اجْلَنََّة 

1 И Аллаһ, минем кавемемне туры юлга сал.
2 Добор – арт юл.
3 Тәнавел – авыз итү, татып карау.
4 Ихрак – яндыру.
5 Тәгъзиб – газаплау.
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«Оҗмахга». اْدُخِل ләфзы әгәрчә сыгаи әмердер1, бу урында сыгаи му-
даригъ2 мөтәкәллим вахид3 мәгънәсенәдер4.
Хасыйль5, Хәбиб ән-Нәҗҗарга җан кергәч, күзене ачып карады ки: бер 
гаҗәеб мәкамдә6 үзене күрде. Чишмәләр агар, вә кошлар төрле-төрле 
аваз илә аваз кылырлар, вә хурлар вә вилданнар7, каршысында торып, нә 
эчәсең вә нә ашайсың, вә каю арыгмагы бетәрсең, дию тордыкларыны 
күреп, /17а/ тәгаҗҗеб итеп әйтте ки: «Йә Раббы, бу нә гүзәл мәкамдер, 
дүнә ки көн бән кяферләр кулында ирдем», – дию әйтте. Ирсә Аллаһы 
Тәгаләнең тарафыннан җавап кәлде ки, бу оҗмах дидекләре мәкамдер, 
пәйгамбәрләрә иман кәлтердеңез өчен, сине шәһид иттереп, бу мәкам 
мөбарәкне рузи әйләдем, диде. Кавеменең иман кәлтермәгәнлеклә ре 
өчен, тәәссеф8 йимәкенең хәлене пәйгамбәренә хәбәр биреп, аять иң-
дерде:

قاَل
Әйтте ул Хәбиб ән-Нәҗҗар оҗмахта әһле иманның вә шөһәдаларның 
мәкамләрене күрдегендә:

 يا لَْيَت
И кяшки9

 قـَْوِمي
бәнем кавемем Антакья җәмәгатьләре

 يـَْعَلُموَن
белсәләр ирде 

ِبا
шул сәбәбне:

1 Сыгаи әмер – боерык формасы.
2 Сыгаи мударигъ – хәзерге заман фигыле.
3 Мөтәкәллим вахид – беренче зат, берлек сан.
4 Ягъни «мин кертәм сине» мәгънәсендә.
5 Хасыйль – кыскасы.
6 Мәкамдә – урында.
7 Вилданнар – җәннәт хезмәтчеләре.
8 Тәәссеф – үкенү, кайгыру.
9 Кяшки – эх, әгәр дә.
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َغَفَر ِل َربِّ
ярлыкады бәнем Раббым пота табындыгы гөнаһларымны гафу итеп вә 
ярлыкадыкый бәгъдендә,

 َوَجَعَليِن
дәхи кылды бәне ул Аллаһы Тәгалә

 ِمَن اْلُمْكَرِمنَي
хөрмәтле улынмыш бәндәләрдән. Бакчы, анлар да иман кәлтерсәләр, 
бәнем кеби мәкамәт сәнияйә вә дәрәҗәт галияйә1 ирешерләр ирде, дию 
тәәссефләр йияр иде.
Имешләр, кем Хәбиб ән-Нәҗҗар оҗмахта мәкамәтләрене күрдегеннән 
кәзин, Аллаһы Тәгалә аның җанын тәненнән алды, оҗмахта һәнүз бер 
тәхетнең өстендә ятыр. Качан Кыямәттә бәгес2 көнендә оҗмахтан хәшер 
улынып, сират күпересене йил тик кичеп, оҗмахлыклар оҗмахка кергәч, 
анлар илә бергә сәйран итәр, диделәр.
Әлкыйсса. Каравылчыларны зинданнан чыкардылар, әнваг газаб илә 
тәгъзиб әйләделәр ки вә һәм илчеләрне кәзәликә газаб әйләделәр, Хә биб 
ән-Нәҗҗарны тергезеп кайда куйдыңызлар, дию. Имешләр, кем кара-
вылчылар егерме ирде, анлар илчеләрә иман кәлтермешләр ирде.
Әлкыйсса. Бу егерме өч кемсәнең башларыны дәфгатән3 кистеләр. Шул 
заманда анлара газаб җибәрде, ул газабтан хәбәр биреп боерды ки:

َوما أَنـَْزْلنا
Иңдергүче улмадык Безләр

 َعلى قـَْوِمِه
Хәбиб ән-Нәҗҗарның кавеменә

 ِمْن بـَْعِدِه 
Хәбиб ән-Нәҗҗар үлдекеннән соңра,

ِمْن ُجْنٍد
фәрештә гаскәреннән,

1 Мәкамәт санияйә вә дәрәҗәт галияйә – югары баскычка һәм биек дәрәҗәгә.
2 Бәгес – кубарылу.
3 Дәфгатән – бердән.
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 ِمَن السَّماِء
күктән, нитәки сиңа, и Мөхәммәд, җибәрдем Бәдер көнендә вә Хандак 
көнендә фәрештәләр йибәрдегем кеби, бу Антакья /17б/ кавеменең 
һәлаклегенә җибәрмәдем,

 َوما ُكنَّا
булмаеп идек Безләр

 ُمْنزِِلنَي
Бу кавемнең һәлаклеге өчен фәрештәләр иңдергүчеләрдән ирмәдек 
күк тән, әнбияләрә носрат өчен фәрештәләр гаскәрене җибәрмәк, и 
Мөхәммәд, сиңа хастыр.

ِإْن كاَنْت
Булмады ул Антакья җәмәгатьләрен һәлаклек өчен,

 ِإالَّ
мәгәр булды анларның һәлаклегенә.

 َصْيَحًة واِحَدًة 
Иллә Җәбраилнең бер кычкырмагы берлән һәлак улдылар. Имешләр, 
кем Җәбраил галәйһиссәлам шәһәрнең ике тарафына ике кулны куйды, 
бер савт1 һаил2 илә кычкырды:

فَِإذا
Җәбраил кычкырдыгы заманында 

 ُهْم
Ул Антакья җәмәгатьләре

 خاِمُدوَن
дәфгатән җан биргүче үлделәр.
 ның хасы ха могҗәмә3 илән үләнләрнең вә агачларның давыл илә خامدون
берьюлы егылмагына исемдер.

يا َحْسَرًة
1 Савт – тавыш.
2 Һаил – куркыныч.
3 Нокталы ха хәрефе.
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Вай, ни үкенечтер дөньяда һәм ахирәттә 
 َعَلى اْلِعباِد 

шул коллар үзәренә ки кяферләр вә мөтәкәббирләрдер
ما يَْأتِيِهْم

кәлмәде анлар үзәренә 
 ِمْن َرُسوٍل

Аллаһы Тәгаләнең илчеләреннән, ягъни пәйгамбәрләрдән.
 ِإالَّ 

Мәгәр килде ирсә ул пәйгамбәрләр,
كانُوا

булдылар ул кяфер мөтәкәббирләр,
 ِبِه

ул пәйгамбәрләрдән
 َيْستـَْهزُِؤَن

истиһза кылып, ул пәйгамбәрләрдән мәсхәрә кылып булдылар. Нитәки 
сине, и Мөхәммәд, Мәккә кавеме мәсхәрә кылдыклары кеби, кәзәликә 
синнән борынгы пәйгамбәрләрнең кавеме мәсхәрә кылырлар иде. Ни-
тәки атаң Ибраһимны Нәмрүд кавеме илә мәсхәрә итеп, ута1 аттылар. 
Вә Нух кавеме хәзрәти Нухтан мәсхәрә кылдылар. Вә Гыймәд кавеме 
Һуд пәйгамбәрдән мәсхәрә кылдыклары кеби вә гайре пәйгамбәрләре 
кавемнәре мәсхәрә кылдыклары сәбәпле, дөнья вә ахирәт газабларыны 
мөстәхыйк улдылар. Дөньяда ул атаң Ибраһимның дошманы Нәмрүдне 
кавеме илә чебенләр илә һәлак әйләдек. Вә Нух пәйгамбәрнең дошман 
кавемене туфан суы илә һәлак әйләдек. Вә Һуд кавемене йил2 илә һәлак 
әйләдек. Нитәки анларның һәлак улмаклары Мәккә әһеленә хәбәрләре 
мәшһүр иде, зирә аталарыннан вә бабаларыннан ишетмешләр ирде, бә-
вөҗүд синнән дәхи мәсхәрә әйләрләр иде.

َأملَْ يـََرْوا

1 Ута – утка.
2 Йил – җил.
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Әйа, күрмәсләрме ул Мәккә кавеме, ягъни әйа, белмәсләрме /18а/ ул 
Мәккә җәмәгатьләре. Ягъни белерләр аталарыннан вә бабаларыннан 
ишетмешләрдер, язу белгәннәре кыйсса итеп язганнардыр

 َكْم
күпләрне

 َأْهَلْكَنا
һәлак кылдык Безләр

 قـَبـَْلُهْم
ул Антакья җәмәгатеннән элгәре

 ِمَن اْلُقُروِن
буыннардан. Ике пәйгамбәр арасыны гарәпләр буын диярләр, бәгъзеләр 
йөз елны бер буын диярләр, вә бәгъзеләр илле елны бер буын диярләр. 
Әсах1, гарәпләр истыйляхедер.

 أَنَـُّهْم 
Бә-дөрести вә расти, ул әһле Мәккәнең акыл әһелләре

ِإلَْيِهْم
ул үткән буыннарның һәлак улмаклыклары сари

 اَل يـَْرِجُعوَن 
күзләрне кайтарып карамаслармы2?

َوِإْن ُكلٌّ
Имәсдер коллар барчалары, кирәк мөэминнәр, кяферләр кирәк, бу ку-
рун3 кирәк, әүвәлге куруннар булсын.

 َلمَّا
Шул замандыр ул Кыямәт заманы, 

يٌع   مجَِ

1 Әсах – дөресрәге.
2  Бу аятьнең тәфсире икенче төрле булырга тиеш: Ул халыклар белмиме: алардан 

элек булганнарны Без һәлак иттек, һәм алар бит кире кайтачак түгелләр.
3 Курун – буыннар.
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барчалары
َلَديـَْنا

Безләрнең хозурымыза, ягъни мөхәсәбә йиренә
 ُمَْضُروَن 

хәзер ителмәгүчеләрдер әгъмальләрене хәеренә хәер җәза алмак өчен, 
вә шәрре шәрр1 җәза алмак өчен.

َوآيٌَة
Галәмәттер Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә кодрәтенә

 هَلُُم 
Ул әһле Мәккә өчен вә һәм гайре шәһәрләрдә вә карьяләрдә улгучы 
коллар өчен кем кобурларыннан терелеп чыкмакларының нәзыйре2

اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة 
кыш көне үлгән йирдер. Нитәки йирләр кыш көне3 туңып, үлекләр 
кебидер.

َأْحيـَيـَْناَها 
Тергезербез ул йирне яз фасылының һавасының ягъмуры берлән.
Бәс, и мөэминнәр, аңлайсызлар ки, җәй фасылы ки, бәни адәмнең хәятта 
улып гомер сөрмәгенең мисалыдыр, көз көнендә кирәк азыкларны хә-
зерләрләр уракларны урып, печәннәрне чабып, кыш көне үзебез вә хай-
ваннарыбыз ач улмасын диерләр, вә көз фасылында уракларны урып, 
азыкларны тегермәнә тартырлар, көзнең ахыргы вакыты Исрафилнең 
һәлак өчен өрдеге сурының мисалы4 кеби /18б/ дер. Барча нәбәтләр5 кыш 
фасылының һавасы илә кабердә яттыкый бәни адәмнең мисалыдыр. Яз 
фасылының һавасы Исрафилнең бәгес өчен өрдеки сурының мисалы-
дыр. Нитәки َأْحيـَيـَْناَها диде.

َوَأْخَرْجَنا

1 Шәрре шәрр – яман.
2 Нәзыйре – охшашы.
3 «Кыш көне» сүзләре кырыйда язылган.
4 «Мисалы» сүзе кырыйда язылган.
5 Нәбәтләр – үсемлекләр.
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Вә дәхи чыгарырмызлар, ягъни яратырмызлар. َخَلْقَنا – َأْخَرْجَنا мәгънәсе-
нәдер.

 ِمنـَْها
Ул кыш көне үлдеки йирдән йәй1 фасылында,

 َحبًّا
әнваг данәләр богъдай кеби, вә арпа кеби, вә тары кеби. َحبًّا димәк мәҗаз 
гомумдыр. Чыгарырмыз ул үлек йирдән әнваг йимешләрне вә әнваг 
сычакларны димәктер. Нитәки мәҗаз гомум ирдеки түбәнге аятьтә 
сарихән2 зикер улыныр.

 َفِمْنُه
Ул әнваг данәләре

 يَْأُكُلوَن
ашарсызлар, унларның сәбәбе илә тереклекләр итерсезләр.

َوَجَعْلَنا
Вә дәхи яраттык Безләр

 ِفيَها 
ул үлеп терелдеки йирдән

َجنَّاٍت
бакчалар,

 ِمْن نَِيٍل
булгучыдыр ул бакчалар әнваг хөрмәдән. Мөфәссирләрнең әнваг хөр-
мә дию тәфсир әйләмәкләре улдыр ки, һәр йигач3 башында улгучы 
йимешләрне гарәп әнваг дию4 зикер итерләр, алма кеби вә шомырт кеби, 
әлдәле кеби вә зәрдәле кебиләрне5 әнваг хөрмә, диярләр.

1 Йәй – җәй.
2 Сарихән – ачыклап.
3 Йигач – агач.
4 «Тәфсир әйләмәкләре улдыр ки, һәр йигач башында улгучы йимешләрне гарәп 

әнваг дию» сүзләре кырыйда язылган.
5 «Әлдәле вә зәрдәле, вә шәфтәле йимеш исемләредер» дип, кырыйда аңлатма 

биргән.
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 َوَأْعَناٍب
Вә дәхи булгучыдыр ул бакчалар әнваг йөземнән, ягъни һәр куралы, 
саплы йимешләрне әнваг гыйнәб диярләр, йир йиләкләре кеби вә кура 
йиләкләре кеби буны әнваг гыйнәб диярләр.

ْرنَا  َوَفجَّ
Вә дәхи агызмаклыкны яраттык Безләр

 ِفيَها
ул үлеп терелдеки йирдән

 ِمَن اْلُعُيوِن
булгучыдыр ул акгучылар чишмәләрдән вә елгалардан. Чишмә зике-
рендә елгалар дәгелдер, гафләт улынмая.

لَِيْأُكُلوا
Ашамаклыкыңыз өчен үстердек әнваг данәләр вә бакчаларда үлән йи-
мешләре, вә дәхи агыздык ул чишмәләре эчмәгеңез өчен, вә бакчала ры-
ңызны, вә игенлекләреңезне сугарыр өчен.

 ِمْن َثَرِِه
Ул чишмәләрнең суларыннан хасыйль улган йимешләрдән вә әнваг 
данәләрдән

 َوَما َعِمَلْتُه 
ясамады анларны бәни адәмнәр әнваг йимешләре вә әнваг хәббәләре1

أَْيِديِهْم 
Ул бәни адәмнәр куллары илән ясамадылар, бәлки Аллаһы Тәгалә 
кодрәте берлән булды

أََفاَل َيْشُكُروَن
Әйа, шөкер кылмаслармы ул коллар, бу нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән-
дер дию. Тарикат әһеле катында үлек йирдән морад мәгъсыять2 /19а/
вә гафләт илә үлдеки күңелләрдер, ул үлек күңелләре Аллаһы Тәгалә 
тергезәдер тәүфыйк вә һидаят ягъмурлары берлән, күңелләрдә мәхәббәт 

1 Хәббә – ашлык, орлык.
2 Мәгъсыять – гөнаһлы эш.
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вә тагатьләр, әнваг данәләр вә әнваг йимешләр кебидер. Та ки рух 
тереклеге өчен рух ашагучы инсан кебидер, ул рухтан әнваг голүм 
хикмәтләр вә мөкяшәфәтләр1 пәйда улмагы елгалар кебидер. 2.اللَُّهمَّ اْرُزقـَْنا

ُسْبَحاَن الَِّذي
Пакь вә мөнәззәһ Аллаһыдыр, кем һәрнә кем инсанның күзе күрдеки вә 
күңеленнән кичдеки әшьялардан пакь вә мөнәззәһ Аллаһдыр. Вә дәхи 
анчылаен Аллаһы Тәгаләдер

 َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها
яратты Ул Аллаһы Тәгалә һәр бар мәхлукны җефет-җефет. Нитәки ләүх 
илә каләм җефеттер, гарше илә көрси җефет улдыгы кеби, вә ай илә 
күнеш3 җефет улдыгы кеби, вә йир илә күк җефет улдыгы кеби, вә йил 
илә ут җефет улдыгы кеби, вә су илә туфрак җефет улдыгы кеби

 ممَّا تـُْنِبُت اأْلَْرُض
Ул әшьялар, кем үстерде анларны йир

 َوِمْن أَنـُْفِسِهْم
Ул адәмиләрнең үзләреннән җефет-җефет кылдык, нитәки ир илә ха-
тындыр.

 َوممَّا
Шунчалаен мәхлукатлар җефетләрдер.

 اَل يـَْعَلُموَن
Белмәсләрдер аны адәмиләр. Зирә 4َما ِسَوى اهلِل تـََعاىَل зәүҗият вә сыйны фият5 
вә нәүгыят6 үзәренә яратты димәктер, Үзенең затыны вә васы фыны 
җәмиге әшьяларның сыйфатыннан бәри7 әйләде.

َوآيٌَة 
Галәмәттер Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә кадирлегенә

1 Мөкяшәфәтләр – фаш итүләр.
2 И Аллаһ, безгә дә насыйп әйлә.
3 Күнеш – кояш.
4 Аллаһыдан гайре нәрсәләр.
5 «Сыйныфият» сүзе кырыйда язылган. 
6 Нәүгыят – төрләр.
7 Бәри – пакь.
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هَلُُم
ул әһле Мәккә өчен вә гайре шәһәрләрдә улан бәндәләр өчен

 اللَّْيُل
кич

 َنْسَلُخ
суеп алырмызлар

 ِمْنُه
Ул кичтән

 النَـَّهاَر
көн нурыны,

 فَِإَذا
көн нурыны суеп алдыкымыз заманда,

 ُهْم
бәс, ул бәндәләр 

 ُمْظِلُموَن
караңгылыкта булырлар. Бәс, бу аятьтән мәгълүмдер ки, кич көндездән 
мөкаддәм ирдеге.

َوالشَّْمُس
Вә дәхи кояш галәмәттер Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, вә 
кадирлегенә1,

 َتْرِي
йөрер ул кояш унике бөреҗ2 катгы итеп3

 ِلُمْستـََقرٍّ
үзенең караргяһенә4 дигән.

1 Кулъязмада «кадирлегенә» сүзе «барлыгына» сүзе алдында килә, өсләренә 2 һәм 
1 саннары куелган.

2 Бөреҗ – йолдызлык.
3 Катгы итеп – аркылы.
4 Караргяһ – урыны.
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 هَلَا 
Булгучыдыр ул кояшның караргяһе, ягъни Кыямәттә дигән ул кояш йө-
рер, һичвакыт туктамастыр, ул кояш дөньяда икән вакытта унике бөреҗ 
сәйр итәр1. Ул унике бөреҗнең ибтидасы /19б/ Гакрәбдер2, буның шаһы 
Зөхәлдер. Бу унике бөреҗ вә җиде йолдыз мөдәббират галәмдер3. Ягъни 
Аллаһы Тәгалә анларны галәмнең омурында вә тәсаррыфында әйләде.
Вә әл-хасыйль4, кояш вә ай Гакрәб бөреҗендә икән шаһлары Зөхәлдер. 
Ул Зөхәл җиденче кат күктәдер. Зөхәл рәис кебидер, ай илә кояш хадим5 
кебиләрдер. Бу Гакрәбдә икән вакытта кояшның утыз бер мәнзиле6 
вардыр. ِإْن َشاَء اهللُ تـََعاىَل َعْن َقِريٍب ٍ 7 бәян улыныр.

ِلَك ذَٰ
Бу кояш заман Кыямәттә дигән йөрмәге

 تـَْقِديُر اْلَعزِيِز
хөкемендә галиб8 улгучы Бер Аллаһы Тәгаләнең тәкъдиредер,

 اْلَعِليِم
җәмиге әшьяларны белгүчедер.

َواْلَقَمَر
Дәхи ай галәмәттер Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, вә 
кадирлегенә9.

ْرنَاُه  َقدَّ
Андаза10 кылдык Безләр ул айга

1 Сәйр итәр – йөрер.
2 Гакрәб – Чаян.
3 Мөдәббират галәмдер – галәмне идарә итүчедер.
4 Әлхасыйль – кыскасы.
5 Хадим – хезмәтче.
6 Мәнзил – урыны.
7 Иншә Алла, тиздән.
8 Галиб – өстен.
9 Кулъязмада «кадирлегенә» сүзе «барлыгына» сүзе алдында килә, өсләренә 2 һәм 

1 саннары куелган.
10 Андаза – чама.
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 َمَنازَِل
Урыннар бихәсәб әл-бөруҗ1. Бәгъзе бөреҗдә утыз мәнзиле вардыр, 
бәгъзе бөреҗдә егерме тугыз мәнзиле вардыр.

 َحتَّٰ َعاَد
Та ки әверелде ул ай, ягъни егерменче мәнзилендә вә егерме бишенче 
мәнзилендә 

َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي
иске карт хөрмә агачының ботагы кеби. Нитәки карт хөрмә агачының 
ботаклары картайгач, кәкре вә сары, вә нәзек улыр. Анчалаен ай да 
егерменче вә егерме бишенче мәнзилендә кәкре вә нәзек улыр димәктер.

اَل الشَّْمُس
Имәсдер, и Мөхәммәд, кояш

 يـَْنَبِغي هَلَا
лаек имәсдер ул кояшка йөрешендә вә сәйрендә,

 َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر
ай сәйренә вә йөрешенә ирешмәк кояшка лаек имәсдер. Зирәки айның 
урыны дөнья күгендәдер, вә кояшның урыны гяһа бихәсәб әл-бөруҗ 
түртенче кат күктә, гяһа бихәсәб әл-бөруҗ җиденче кат күктәдер. Дөнья 
күгенең даирәсе кечектер, шуның өчен ай һәр утыз көндә кояштан узып 
китәр.

 َواَل اللَّْيُل
Дәхи лаек имәс кичә

 َساِبُق النَـَّهاِر
көндездән узмага. Ягъни кичә мөкаддәмдер көндездән димәкдер.

وَُكلٌّ
Барча ай вә кояш, вә унике бөреҗләр вә җиде йолдызлар 

 يف فـََلٍك
үзләренең махсус күкләрендә

1 Бихәсәб әлбөруҗ – бөреҗләргә (йолдызлыкларга) карата.
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 َيْسَبُحوَن
йөзгүчеләрдер дәрьяда /20а/ балыкларның йөзмәге кеби. Ягъни ай вә ко-
яш, вә унике бөреҗләр, вә җиде йолдызлар, вә гайре кәүәкиб1 сәйярәләр2 
үзләренә махсус күкләрендә сәйр әйләгүчеләрдер.
Вә бәгъдәһү, и мөэминнәр, белеңезләр, күкләр җидедер, ул күкләр әҗ-
сәм ләтыйфәләрдер3, бәгъзесе табәкаи4 нурдандыр, вә бәгъзесе табә-
каи нардандыр5, вә бәгъзесе зәмһәрирдәндер6 көрә7 шәкеледер8. Ягъни 
галәмнең җәмиге җәванибене9 ихата кылмыштыр10, кәәннәһү11 бу йо-
мор даның12 сарысы кебидер вә күкләр йоморданың агы кебидер. Бу йир 
табигатендә тәмур кебидер вә күкләр магнәтыйс13 ташы кебидер. Бу 
арзны, ягъни йирне, бер җәнибә мәел14 кылдырмаен җәзеб15 әйләмештер. 
Буның мәбәхисләре16 алда иншә Аллаһы Тәгалә зикер әйләнер.
Кояшның караргяһе гарештер. Качан Кыямәт көне булыр алдыннан 
га решкә караргяһ итеп мәгърибтән чыгарлар ай илә бергә. Зирәки 
дөньяның ибтидасыннан17 бире ай илә кояш вә сәир кәүәкибләр гарешкә 
йитә алмайлардыр, качан гарешкә йитсәләр, галәмнәр барчалары фәна 
улырлар. Кояш вә ай, вә йолдызлар үзләре һәм фәна улырлар. Кыяс илә 
ки гарешнең олуглыгыны кояш сәйр итә унике бөреҗне катгы итәр18. 

1 Кәүәкиб – йолдызлар.
2 Сәйярәләр – йөрүчеләр, гизүчеләр.
3 Әҗсәм ләтыйфә – күзгә күренми.
4 Табәкаи – кат.
5 Нар – ут.
6 Зәмһәрир – суык.
7 Көрә – шар.
8 Кырыйда язылган: األفالك أجسام لطيفة واألرض كرة.
9 Җәванибене – тарафларын.
10 Ихата кылмыштыр – чолгап алган.
11 Кәәннәһү – гар. َكأنّه – кебек, охшаган.
12 Йоморда – йомырка.
13 Магнәтыйс – магнит.
14 Мәел – авышу.
15 Җәзеб – тарту.
16 Мәбәхисәләре – тикшеренүләре.
17 Ибтидасыннан – башлануыннан.
18 Катгы итәр – аркылы үтәр.
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Мәсәлән, сезләрә ихтисар үзрә бәян улынсын бәяны будыр. Мәсәлән, 
кояш Дәдди бөреҗендә җиденче күкнең өстендә улыр. Бу бөреҗдә 
кояшның утыз бер мәнзиле вардыр. Һәрбер мәнзилне безләр бер көн 
тәкъдир итәрмезләр. Зөхәл тәрбиясендә улырлар, һава суык улмага 
башлар, зирә кояшның нуры дөнья йөзеннән ерак улдыгы өчен. Ягъни 
бу утыз бер көндә һәмишә кояш югары бенәр дә, гарешкә йитәем дию, 
зирә җиденче күкнең дәүре ул заманда мәшрикадыр. Кояш аннан Дәлү 
бөреҗдә күчәр, бу бөреҗдә дәхи кояшның утыз бер мәнзиле вардыр. Дәхи 
утыз бер көн кояш югары бенәр гарешкә йитәем дию. Кояш аннан Хут 
бөреҗдә күчәр, бу бөреҗдә дәхи кояшның егерме сигез мәнзиле вардыр. 
Зөхәл бу заманда җиденче күкне мәгъриб тарафына дәүер иттерер. 
Кояш /20б/ аннан Хәмел бөреҗгә күчәр. Кояшны Зөхәл тәсаррефеннән 
Мөштәри1 алыр, алтынчы күкнең мөдәббиредер. Бу бөреҗдә кояшның 
утыз бер мәнзиле вардыр, бу бөреҗдә кояшның2 нуры дөньяйа якын 
кәлер, галәмгә рәхәтлекләр ирешер, карлар эри башлар. Аннан кояш 
Сәвер бөреҗенә күчәр. Анда кояшның утыз мәнзиле вардыр. Бу заманда 
хоррәм вә шәд улырлар. Кояшның нуры галәмгә якын кәлер. Шәркыйсе 
вә гарбясе бәрабәр улыр. Аннан кояш Җәүзә бөреҗенә күчәр. Бу заманда 
кояшның утыз бер мәнзиле вардыр. Аннан кояш Сәратан бөреҗенә кү-
чәр. Мөштәри тәсаррефеннән Миррих3 алыр, зирә Миррих бишенче 
күк нең мөдәббиредер. Ул заманда һава хәраратә4 башлар. Бу бөреҗдә 
кояшның утыз мәнзиле вардыр.
Аннан кояш Әсәд5 бөреҗенә күчәр. Бу бөреҗдә кояшның утыз бер мән-
зиле вардыр. Кояш Сөнбелә бөреҗенә күчәр. Бу бөреҗдә кояшның һәм 
утыз бер мәнзиле вардыр. Аннан кояш Мизан бөреҗенә күчәр. Кояш-
ның бу бөреҗдә6 һәм утыз мәнзиле вардыр. Миррих тәсаррефеннән  
Мөш тәри алыр, түртенче күкнең мөдәббиредер. Табигате эсселек 
илә суык лык арасындадыр. Түртенче күкне шималь7 җәнебенә дәүер 

1 Мөштәри – Юпитер.
2 «Утыз бер мәнзиле вардыр, бу бөреҗдә кояшның» сүзләре кырыйда язылган.
3 Миррих – Марс.
4 Хәраратә – кызу.
5 Әсәд – Арыслан.
6 «Бу бөреҗдә» сүзләре кырыйда язылган.
7 Шималь – төньяк.
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иттерер. Аннан кояш Гакрәб бөреҗенә күчәр. Бу бөреҗдә кояшның утыз 
бер мәнзиле вардыр.
Аннан кояш Кавес1 бөреҗенә күчәр. Анда кояшның утыз бер мәнзиле 
вардыр. Җәдди бөреҗенә тигәч, җиденче күкнең мөдәббире Зөхәлгә 
кайтыр. Аллаһы Тәгаләнең َوُكلٌّ يف فـََلٍك َيْسَبُحوَن димәгенең мәгънәсе 
ошбу дыр: әй, бу мәнзилләре утыз көннең эчендә дәүер итәрләр. 
 димәгенең мәгънәсе ошбудыр: мәнзил камәр нең اَل الَشْمُس يـَْنَبِغي هَلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر
исемнәре вә гайре мәбәхисләре тәфсир Нәүгараистә мәзкүрдер.

َوآيٌَة
Галәмәттер Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә кадирлегенә

هَلُْم
ул әһле Мәккәгә вә гайре шәһәрләрдә улгучы бәндәләрә.

أَنَّا
Бә-дөрести вә расти, Безләр

مَحَْلَنا
йөкләдек. Безләр

ُذرِّيَـّتـَُهْم
ул адәми задәнең урлыгыны, ягъни нәселене

يف اْلُفْلِك
Нух галәйһиссәламнең кәрабиләсендә2. Ул кәрабиләнең сыйфаты будыр.

اْلَمْشُحوِن
Ул кәрабиләнең эче /21а/ тулыг ирде адәми берлән һәм хайванатлар вә 
кошларның иркәге вә тешисе илә, һәм йияр азыклары берлән, һәм ягар 
утыннары вә сулары берлән.

َوَخَلْقَنا هَلُم
Яраттык Безләр адәми задәнең файдасы өчен

 مِّن مِّْثِلِه
Нух галәйһиссәламнең кәрабиләсе охшашлы.

1 Кавес – Укчы.
2 Кәрабиләсендә – көймәсендә.
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 َما يـَرَْكُبوَن
Ни кем атланып йөриләр, су кимәләре кеби, вә кәрабиләдән вә кечерәк - 
ләр олуг каяклар кеби, аннан кечерәк кимәләр кеби вә дәхи кыр кимәлә-
рене яраттык дәвә кеби, зирә ул дәвәләр корог1 йирнең кимәседер. Ул бән-
дәләр хаҗәт вакытларында дәвәне кырда кимә кеби истигъмаль итерләр.

َوِإن نََّشْأ 
Әгәр теләсәк Безләр

نـُْغرِقـُْهْم
ул кимәдә улгучы бәндәләрне батырырга суга,

 َفال َصرِيَخ هَلُْم
бәс, юктыр ул кимәдә улгучы бәндәләрне батырмаска ярдәмче.

 َوال ُهْم
Имәстер ул кимәдә улгучы бәндәләр үзләре.

 يُنَقُذوَن
Коткаргучы имәсләрдер үзләрене үлемнән.

ِإالَّ 
Мәгәр гаркъ улмактан2 вә үлмәктән коткарыр анларны

َرمْحًَة مِّنَّا
Безләрдән улган шәфкать вә исерекмәктән котылыр анлар гаркъ ул-
мактан.

 َوَمَتاًعا
Вә дәхи файдаланмаклары өчен коткарырмызлар анларны

 ِإىَل ِحنٍي
Әҗәл көннәренә дигән файда алсыннар өчен, су кимәләрне вә кыр 
кимәләрне яраттык димәктер. Нух галәйһиссәлам туфанының бәяны 
мәшһүрдер, һәр кемсәйә яшерен дикелдер. Әмма гарәпнең фөлек илә 
сәфинә арасында фаркы улдыр3: фөлек димәкләрендә алты мең кешенең 

1 Корог – коры.
2 Гаркъ улмактан – батудан.
.дип кырыйда язылган الفرق بني الفلك والسفينة 3
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йияр азыклары вә эчәр сулары берлән ике елга ул азыклары вә сулары 
йитәрдәй булса, мондаг кимәне гарәп фөлек диярләр. Вә моннан кечерәк 
кәрабиләне гарәпләр сәфинә диярләр. Сәфинәнең иң кечерәге улдыр: бер 
кеше ултырып йә ике кеше ултырып, йә өч кеше ултырып дәрьяның бер 
җәнебеннән икенче җәнебенә чыккан кимәне сәфинә мәсәкин диярләр. 
Шул әҗелдән Аллаһы Тәгалә сүрәи «Кәһеф»тә боерып зикер әйләде:

َوأَمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَسِكنَي
дию боермыштыр. Сахиб Камус Фәйрүзәбәди хәзрәтләре бөйлә зикер 
әйләмештер:

َوِإَذا ِقيَل هَلُُم 
Һәркачан әйтелсә ул Мәккә кяферләренә пәйгамбәремез галәйһиссәлам 
тарафыннан яки әсхаблар тарафыннан вәгазь /21б/ вә нәсыйхәт тарикы1 
илә бөйлә дию:

اتَـُّقوا
«Куркыңыз, и рөәсә2 гарәп, Әбү Җаһил, вә Готбә, вә Шәйбә, вә Вәлид 
кебиләрә.

 َما بـنَْيَ أَْيِديُكْم
Шундаг газабтан куркыңызлар сезләрнең алдыңыздан үткән Ан-
такья кавеме кебиләрә. Нитәки газаб иңде пәйгамбәрләренә иман 
кәлтермәдекләре сәбәпле.

 َوَما َخْلَفُكْم 
Шундаг газабтан куркыңызлар алдыңызда, ягъни ахирәттә киләчәк 
газаблардан.

َلَعلَُّكْم 
Шаять ки, сезләр бу үгет-нәсыйхәтләрне кабул итәрсәңез. 

تـُْرمَحُوَن
Хода Тәгалә сезләрә рәхим итеп вә дәрәҗәт галияләр бирер», – дию, 
үгет бирелсәләр, анлар аннан йөзләрен чуварырлар, әйтерләр ки: «Бу 

1 Тарикы – юлы.
2 Рөәсә – рәисләр.
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үгет-нәсыйхәт карт вә карчыклардан калмыштыр», – дию, мөкәбәрә1 вә 
мөганәдә2 итәрләр.

َوَما تَْأتِيِهم
Кәлгүче улмады ул Мәккә кяферләренә.

 مِّْن آيٍَة
Бер галәмәт Ходаның берлегенә вә барлыгына.

ْم  مِّْن آيَاِت َربِِّ
Булгучыдыр ул галәмәт Аллаһы Тәгаләнең берлек вә барлык га лә-
мәтләреннән.

 ِإالَّ 
Мәгәр булды ирсә ул бер галәмәт,

َكانُوا
булды ул Мәккә кяферләре

 َعنـَْها
ул галәмәттән

 ُمْعِرِضنَي
йөзләрен чуваргучылар улдылар, ул галәмәтне тәкзибкә3 тоттылар. 
Аллаһы Тәгаләнең бу урында бер галәмәт димәгенең морады Мөхәммәд 
галәйһиссәламдер, зирәки Мөхәммәд галәйһиссәлам пәйгамбәрләрдән 
бер пәйгамбәр иде, бу Мөхәммәд галәйһиссәлам4 кырык яшенә дикен 
һичбер остаздан гыйлем үгрәнмәгән вә ятим үскән ирде, вә хат язмагы 
вә укымагы белмәян ирде, вә Мәккә кяферләре рөәсә гарәпләр һәрберсе 
хат язмакта вә укымакта бәлягать вә фәсахәттә, вә байлыкта нәзыйр-
лары юк ирде. Бә-вөҗүд ул Мөхәммәд галәйһиссәлам куәт нөбувәт5 
илән анлардан бәлягатьтә вә фәсахәттә, вә хикмәттә өстен улды. Һич-

1 Мөкәбәрә – тәкәбберлек.
2 Мөганәдә – кирелек.
3 Тәкзибкә – ялганга.
4 «Зирәки Мөхәммәд галәйһиссәлам пәйгамбәрләрдән бер пәйгамбәр иде, бу Мө-

хәм мәд галәйһиссәлам» дигән сүзләр кырыйда язылган.
5 Нөбувәт – пәйгамбәрлек.
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бер дияре1 гарәптә вә гайре диярләрдә Мөхәммәд галәйһиссәлам кеби 
галим улмады. Һәм ул Мәккә кяферләре дәри нөдвәдә2 Мөхәммәд галәй-
һиссәламнең галим ирдегене икрарлары вар ирде, вә икрар итәрләр 
ирде, бә-вөҗүд тәкәбберән вә гыйнәдән аңа иңдеге аять Коръәниядән 
йөзләрен чувардылар. 

َوِإَذا ِقيَل
Каю заманда динелсә вә әйтелсә пәйгамбәр җәнабыннан яки әсхаблар 
җәнабыннан 

 هَلُْم
ул әһле Мәккәнең бай кяферләренә. /22а/

 أَنِفُقوا ممَّا َرَزَقُكْم اللَُّه 
Ягъни мескенләрә сарыф әйләңезләр Аллаһы Тәгалә сезләргә биргән 
малларыңыздан дию

قَاَل
Әйтер булдылар

 الَِّذيَن َكَفُروا
Анчылаен Мәккә кяферләре

 لِلَِّذيَن آَمُنوا
Ул малларыңызны Хода юлына сарыф кылыңыз дигүче3 мөэминләрә

 أَنُْطِعُم
Әйа, итгам4 вә инфак кылаекмы 

 َمن لَّْو َيَشاء اللَُّه َأْطَعَمُه
Шунчалаен мәнләрә итгам кылаекмы Аллаһы Тәгалә безләрне теләсә 
тәгамләндерер дидеге мәнләрә

 ِإْن أَنُتْم

1 Дияр – җир, урын.
2 Кырыйда аңлатма килә: «Дәр нөдвә дидекләре – мәхкәмә йиредер, анда хөкем 

итәрләр иде».
3 «Дигүче» сүзе кырыйда язылган.
4 Итгам – ашату.
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Имәссез сез, и мөхәммәдиләр,
 ِإالَّ

мәгәр ирерсезләр,
 يف َضالٍل مُِّبنٍي

әшкярә азгынлыктасыз. Андаг улса, безләрдән нә өчен фәкыйрьләрә 
ингам вә ихсан итеңез дию әйтерсезләр, барыңызлар Аллаһыңыздан 
со раңызлар, дию, истиһза кылдылар. Зирәки сез, и мөхәммәдиләр, 
әйтерсезләр: «Безгә Аллаһы Тәгалә тәгам бирер», – дию. Бәс, андаг 
улса, безләрдән нә өчен фәкыйрьләрә ингам вә ихсан итеңезләр диерсез-
ләр. Бәс, игътикадыңыз кавлеңезә1 мотабикъ улмады2. Шул әҗелдән, и 
мөхәммәдиләр, заляләттә3 калдыңыз, дию, мөэминләрә серзәнеш әйлә-
деләр.

َويـَُقوُلوَن
Әйткүче булдылар ул Мәккәнең кяферләре. Ул әйткүчеләр Әбү Җаһил 
вә Готбә, вә Шәйбә, вә Әбү Ләһәб, вә Сәләмә ирделәр. Әйттеләр:  
«И Мөхәммәд,

 َمَت
каю замандадыр

 َهَذا اْلَوْعُد
бу Кыямәт көне дидегең. Син әйтерсең, и Мөхәммәд, Кыямәт көне 
киләчәктер, яум мәүгудтер4, фәкыйрьләрә ингам вә ихсан итеңез ул көн 
өчен», – дию.

 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي
Фигыль шарт мәхзүфтер5. Әй: افـَْعُلوا إْن كنتْم َصاِدِقنَي َ 6. Бәс, ул Кыямәт көне 
кил мәге дәгъвасында растлардан улсаңыз, и Мөхәммәд, ул Кыямәт каю 
көн кәлер: яз кәлерме, вә йә көз кәлерме, кыш кәлерме, җәй кәлерме? 

1 Кавлеңезә – сүзегезгә.
2 Мотабикъ улмады – туры килмәде.
3 Заляләттә – азуда, адашуда.
4 Яум мәүгудтер – вәгъдә ителгән көн.
5 Ягъни җөмләнең бер өлеше зикер ителмәгән.
6 Эшләгез, дөрес сөйләүче булсагыз.
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Аллаһы Тәгалә ул кяферләрә җавап биреп, хәбибенә аять иңдерде:
َما يَنظُُروَن

Көтмәсеннәр анлар Кыямәт көненең кәлмәкне яздан вә көздән, вә кыш-
тан, вә җәйдән.

 ِإالَّ
Мәгәр көтсеннәр анлар Кыямәт көненең кәлмәгене

 َصْيَحًة َواِحَدًة
Исрафил галәйһиссәламнең тавышыны.

 تَْأُخُذُهْم
Тотар ул Исрафил галәйһиссәлам авазы 

 َوُهْم
Халәнки җәмиге дөнья йөзендә булгучы адәми задәләр1

 خيَِصُِّموَن
бере-бере илән кычкырышып, /22б/ гамәлләр әйләдеге вакытларын да, 
ягъни хәзрәти Исрафил галәйһиссәлам һәлаклек сурыны өрер, дөнья 
йөзендәге вә күктәгеләр барчалары һәлак улырлар. Шул әҗелдән Ал-
лаһы Тәгалә боерды ки:

َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة
Бәс, һәлаклек сурны өрдектән кәзин, адәмиләр тизлек үзәренә җанна-
рыны бирерләр шөйлә ки, бере-беренә васыятьләрене әйтергә такать-
ләре2 улмас. 

 َوال
Дәхи такать ләре калмастыр. 

 ِإىَل َأْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن
Сәхрәләрдә вә базарларда киттекиләр эвләре вә әһелләре сари кайтмага 
такать ләре калмастыр, бәлки һәлаклек сурының авазыны ишдәнләр ки-
рәк күк әһеле, вә кирәк йир әһеле, дәфгатән җан бирерләр, вә йирләр 
вә күкләр һәлак улып, кырык ел тордыкыйдан кәзин, Аллаһы Тәгалә 

1 Задәләр – кешеләр.
2 Такать ләре – кодрәтләре.
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Исрафил галәйһиссәламне торгызып, Аллаһы Тәгалә әмер әйләр: «И 
Исрафил, бәгес1 сурыңны өргел», – дию, шул әҗелдән хәбибенә хәбәр 
биреп боерды ки:

َونُِفَخ يف الصُّوِر
Өрелер сур. Исрафил галәйһиссәламнең икенче өрмәге мәхлукатлар - 
ны каберләреннән кубармак өчендер. Шул әҗелдән боерды ки:

 فَِإَذا ُهم
Бәс, ул бәни адәмнәр

 مَِّن اأَلْجَداِث
каберләреннән кубып,

ْم يَنِسُلوَن  ِإىَل َربِِّ
Аллаһы Тәгалә теләгән вакытта хисап йиренә бармаклыкларына ашы-
гырлар. Ашыкмаслар ирде, фәрештәләр анларны хисап йиренә куарлар. 
Бу ике нәфханың2 арасы кырык елдыр. Ул кырык елның эчендә һичбер 
бәни адәмнәр каберләрендә газаб күрмәсләрдер, кәәннәһү йокладыкый 
кемсәләр кебидер. Каберләреннән куптыкларыннан соңра күрерләр: ко-
яш сөңге буе кадәре өсләрендә йирне кыздырып, ташлар вә кавемнәр 
бакыр кеби эреп тордыкларыны күреп

قَاُلوا
Әйтерләр ул каберләреннән кубкучылар. Әгәрчә сыйга җәмгъ мазый-
дыр3, бончалаен урыннарда мөфәссирләр сыйга җәмгъ мозаригъ4 илә 
тәфсир итәрләр.

 يَا َويـَْلَنا
И вай, нә шиддәтле5 көн килде безләрнең башымызга.

 َمن بـََعثـََنا

1 Бәгес – кубару. 
2 Нәфха – өрү.
3 Үткән заман формасы.
4 Хәзерге яки киләчәк заман формасы.
5 Шиддәтле – авыр, куркыныч.
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Кем кубарды безләрне,
 ِمن مَّْرَقِدنَا

ягъни йокладыкый йокымыздан безләрне кем уйгатты дидекләрендә 
Аллаһы Тәгалә җәнабыннан фәрештәләр анлара җавап бирерләр:

 َهَذا
ошбу йокыларыңыздан уйгатмак көнегез 

 َما
шунчалаен көндер,

 َوَعَد الرَّمْحَُن 
/23а/ вәгъдә кылып ирде Аллаһы Тәгалә дөньяда икән вакытларыңызда 
пәйгамбәрләр аркылы вә китаплар аркылы, вә китап белгүче галимнәр 
аркылы, 

َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن
илчеләр, ягъни пәйгамбәрләр аркылы бу көннең килмәгене раст иттеләр, 
сезләрне бу көннең килмәге хак дию өндәделәр. Сезләр дөньяда вакыт-
ларыңызда бу көнне ялганга тоттыңыз, пәйгамбәрләрне вә алар урыны-
на калган галимнәрне ялганчылар дидеңез. Үзләре язып, үзләре укып 
укыйдыр дидеңез вә галимнәр нәфселәре өчен әйтәдер дидеңез. Бу за-
ман кяферләре вә монафикълары аслан галим-голәмәйә тәгъзыймна ры 
кылмады, вә анлары сүзенә карап, гамәл кылгучы гамилләр калмады. 
Ваһ хәсрәтә фи заманинә!1

ِإن َكاَنْت
Булмады ул каберләрдән кубкучыларны бер йир җәмгъ итәргә, зирәки 
шәркан вә гарбән үлекләрдер. Монларны хисап йиренә җыярга бер 
галәмәт кирәктер. Ул галәмәт – Исрафилнең авазы, ягъни өченче суры-
ның аваз кылмагыдыр

 ِإالَّ
Мәгәр булды бер галәмәт

 َصْيَحًة َواِحَدًة

1 Нинди зур хәсрәт безнең заманда!
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Исрафилнең өченче кәррә1 авазы галәмәт җәмгыдер каберләреннән 
кубарыклар, Исрафил галәйһиссәламнең авазыны ишеткәч бәйнәс са-
ләтәйнидә, ягъни ике намаз арасында2, шәркан вә гарбән улгучы кабер 
әһелләре хисап йиренә хәзер улырлар. Шул әҗелдән боерды ки

 فَِإَذا
Исрафилнең өченче сурыны өрдегендә

 ُهْم
Ул барча кабер әһелләре

يٌع  مجَِ
барчалары, иркәкләре вә тешиләре, вә картлары, вә егет угланлары, 
хәтта ки ана карынында җанлы булып үлгәннәре

 لََّديـَْنا
Безнең билә кәйф алдымызда

 ُمَْضُروَن
хәзер улгучылардыр затлары вә әгъмальләре илән

فَاْليـَْوَم
бәс, мөхәсәбә көне3

 ال ُتْظَلُم
золым ителмәстер.

 نـَْفٌس
Һичбер кешегә

 َشْيًئا
һич эштә вә һич эшендә золым ителмәстер.

 َوال ُتَْزْوَن
Дәхи җәза бирелмәстер.

 ِإالَّ 

1 Кәррә – тапкыр.
2 «Ягъни ике намаз арасында» дигән сүзләр кырыйда язылган.
3 Мөхәсәбә көне – Хисап көне.
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Мәгәр җәза бирелер вә җәза алыныр.
َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن

Шул гамәлләр илә җәза алынырлар, дөньяда икән вакытларында аны 
эшләделәр, изгеләренә оҗмахка кермәк берлән хөкем итәрмезләр вә 
явызларына тәмугта /23б/ калмак берлән хөкем итәрмез.

ِإنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة
Бә-дөрести вә расти ки, оҗмах әһелләре

 اْليـَْوَم
бу көндә, ягъни Кыямәт көнендә 

 يف ُشُغٍل
эштәдер, вә эшләре улдыр ки: ашамак вә эчмәк, вә хур кызларының 
бикере берлән мәшгуль улмак, һәртөрле бораклара1 бенеп чапмак, вә 
тәхетләр илә һавайа очмак, һәртөрлек сәмаглар берлән истимаг2 итеп, 
рәкыс3 итмәк вә фәсахәт шигырьләре итмәк, 

 فَاِكُهوَن
һәртөрле хуп исле йимешләр йимәк вә иснәмәк.

ُهْم
Ул әһле җәннәт үзләре,

 َوأَْزَواُجُهْم
анларның хәләл җефетләре

 يف ِظالٍل
хуп йигачларның4 күләгәләрендә ултырырлар. Әгәр диерсәң5 оҗмахта 
күнеш юктыр, күнеш эсселегеннән качып күләгәя кермәк лязим килер 
ирде диерсәң, без җавап бирермезләр ки, оҗмах әһеленең күләгәя кермәк 

1 Бораклар – җәннәттәге атлар.
2 Истимаг – тыңлау, колак салу.
3 Рәкыс – бию.
4 Йигач – агач.
5 Кырыйда язылган: السؤال عن الظالل يف اجلنة واجلواب عنه. Ягъни: «Оҗмахта булган күләгә 

турында сорау һәм аңа җавап».



114

улдыр Аллаһы Тәгалә оҗмах йортыны тәҗәллә нуры илән мөнәүвәр1 
әйләмешдер, ләкин оҗмах йилләре исеп, оҗмахның йигачларының тө-
бендә әнваг чәчәкләр күләгәдә улыр, ул чәчәкләрә йил исдеге вакытларда 
олуг йигачларның күләгәсе илә тулкынлап әнваг ләвеннәр2 пәйда улыр. 
Шул әнваг ләвеннәрне күрер өчен, оҗмах әһеле күләгәя керер гарәиб 
вә гаҗәеб исләр димагъларына3 кертер өчен, тулкынланып торган әнваг 
ләвеннәрне күрер өчен, күләгәя керерләр димәктер.

 َعَلى اأَلرَاِئِك
Очкучы тәхетләр өстендә 

 ُمتَِّكُؤوَن
таянгучылардыр һәм оҗмахның сычакларыны тулкынлап тордыгыны 
вә кошларның сайрадыкларыны әраикләр үзрә таянып карап тор гу-
чы лардыр. Әраик оҗмах тәхетләренең бер нәүгедер, ултырдыклары 
вакытта бер кеше ултырырдай урындыклардыр. Ун кеше ултырса, ул 
олугланыр вә киң улыр, хәтта ки йөз кеше ултырса, шөйлә олугланыр вә 
киңәер. Кайтып сахибенең милкенә керсә, бер кечерәк урындык улыр. 
Әраик ошбудыр, тәфсир Ибн Габбаста бөйлә мәзкүрдер. 

هَلُْم
/24а/ Булгучыдыр ул оҗмах әһеленә

 ِفيَها
ул оҗмахта

 فَاِكَهٌة
әнваг хуп исле йимешләр.

 َوهَلُم
Вә дәхи булгучыдыр ул оҗмах әһеленә

 مَّا َيدَُّعوَن
нә-нәрсәләрне теләрләр вә дәгъва кылырлар ашамактан вә эчмәктән, вә 
кочмактан, вә бенмәктән, вә кимәктән.

1 Мөнәүвәр – нурлы.
2 Ләвеннәр – төсләр.
3 Димагъларына – миләренә.
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َسالٌم
Аллаһы Тәгалә тарафыннан оҗмах әһеленә «сәлам галәйкум1»

 قـَْوال
Сүз йөзеннән, ягъни Аллаһы Тәгалә анлара сәлам галәйкум дию, бән-
дәләренә сәлам бирер. Ул бәндәләренә сәлам биргүче Аллаһы Тәгалә 
сыйфаты будыр ки:

 ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم
бәндәләренә рәхим әйләп, оҗмах нигъмәтләре берлән колларыны сый-
лагучыдыр. Ул арада оҗмах илә тәмуг арасында хиҗаб күтәрелеп, оҗ-
мах илә тәмуг арасында бер фәрештә нида әйләр,

َواْمَتاُزوا
аерылыңыз

 اْليـَْوَم
Аллаһы Тәгалә оҗмах әһеленә сәлам бирдеге көн,

 أَيُـَّها اْلُمْجرُِموَن
и монафикълар вә кяферләр. Ибн Габбас әйтте: «Аллаһы Тәгаләнең 
оҗмах әһеленә сәлам бирмәге гасыйлар2, тәмугтан чыгып, оҗмахка 
кер гәчтер, үлем кәбешене3 зәбех4 кылгачтыр вә, әгърафны5 һәлак итеп, 
аның әһелләрене оҗмахка керткәч», – диде.

َأملَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم
Әйа, сезләргә сезләрнең файдаңыз өчен вәгъдә кылмадымы? Бәлә, 
вәгъдә кылдым пәйгамбәрләр аркылы.

 يَا َبيِن آَدَم
И Адәм галәйһиссәламнең балалары, ул пәйгамбәрләр аркылы вәгъдә 
кылдыгы әмерем бу иде: 

1 Кырыйда язылган: «Аллаһы Тәгаләнең оҗмах әһеленә сәлам бирмәгенең бәяны». 
2 Гасыйлар – гөнаһлы мөселманнар. 
3 Кәбеш – сарык. Хәдисләрдә китерелә: Кыямәт көнендә үлемгә сарык сурәте 

бирелер, соңыннан чалыныр.
4 Зәбех – сую, чалу.
5 Әгъраф – җәннәт белән тәмуг арасындагы урын.
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 َأن اّل تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن
«Коллык кылмаңызлар шайтан ләгыйнә, бәлки әнбияләр вә Рәсүлләрнең 
юлына иттибагъ улып, Бәңә гыйбадәтләр кылыңыз», – дию. «Нә кем 
пәйгамбәрләр юлына хилаф юллар шайтан ләгыйньнең юлыдыр», – 
дию, әмер әйләп әйттем.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести вә расти ки, ул шайтан ләгыйнь

 َلُكْم
сезләргә, йә Адәм угланнары,

 َعُدوٌّ مُِّبنٌي
сезләргә әшкярә1 ачык дошманыңыздыр.

َوَأْن اْعُبُدوين
Әйа, әмер әйләмәдемме пәйгамбәрләр аркылы Бәңә гыйбадәт әйләңез-
ләр вә Бәне берләңез, вә Бәнем пәйгамбәрләремә иттибаг2 әйләңез дию, 
әмер әйләдем.

 َهَذا
Бәнем Рәсүлләремә иттибаг әйләп, Бәңә гыйбадәт әйләңез димәк вә 
шайтан юлына иттибаг кылмагыз димәгем,

 ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم
тугры юлдыр сезләрне дөнья вә ахирәт максудларыңызга иргезергә. 

َوَلَقْد
Тәхкыйк3, шиксез вә шөбһәсез

 َأَضلَّ
Аздырды ул шайтан

 ِمنُكْم

1 Әшкярә – ачыктан-ачык.
2 Иттибаг – буйсыну, иярү.
3 Тәхкыйк – шиксез.
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сезләрдән, и Адәм угланнары,
 ِجِبالًّ َكِثريًا

күп җәмәгатьләрне. 
 أَفـََلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن

Әйа, тәгаккыль вә тәфәккер1 кылмасмы сезләр, Кыямәт көнендә Аллаһы 
Тәгалә кяферләрне җәһәннәмгә гөруһ-гөруһ илтәр, качан кем кяферләр 
җәһәннәмне күрерләр кәәнәһү бер ут диңгезедер, йөзләрене йөз еллык 
йирдән пешерер, вә әйтерләр ки: «Бу ни гаҗәб ут диңгезедер?» Аллаһы 
Тәгалә тарафыннан җавап килер:

َهِذِه
Бу күрендеки күзләреңезә ут диңгезе кеби 

 َجَهنَُّم
җәһәннәм дидеки уттыр.

 الَِّت
Анчалаен уттыр ки

 ُكنُتْم
булдыңыз сез, кяферләр.

 تُوَعُدوَن
Вәгъдә кылынмыш ирдеңез, пәйгамбәрләреңезне тәкзиб2 кылмагы сә-
бәпле 

اْصَلْوَها
кереңезләр ул җәһәннәмгә.

 اْليـَْوَم
Ошбу көн

 ِبَا
шул сәбәпле кереңезләр 

 ُكنُتْم

1 Тәгаккыль вә тәфәккер – уй һәм фикер.
2 Тәкзиб – ялганга чыгару.
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булдыңыз сез кяферләр дөньяда икән вакытларыңызда 
 َتْكُفُروَن

хак эшләрне кизләп, пәйгамбәрләрә инанмадыңыз өчен. Бу аятьтән 
мөэ минләрә насыйб улдыр ки, голәмәләр әйттеки сүзләрне дәл вә җан 
илән растлаеп гамил уласызлар, әгәрчә ул галимнәр боердыки эшләр 
җаннарына агыр улса да. Зирәки омур илаһи җаннара агырдыр нәфесе 
җәһәтеннән1, чөнки ул галимнәр әйттеки, әмерләрне кабул итеп мәхәб-
бәт илә эшләсәңез, ул изге эшләр бәни адәмгә табигый улыр. Ул әмер нең 
хилафе нәһидер2. Ул нәһи эш табигатенә агыр улынып дошман күренер, 
ул нәһи илә мәвсуф улынмышларны һәм кәриһ вә дошман күрерләр. 
Тәүфыйк илаһи ошбудыр, тәәммел3 әйләясезләр. Аллаһы Тәгалә Хисап 
көнен тәҗдидән4 зикер әйләп боерды ки:

اْليـَْوَم
Мәгъһуд5 Хисап көнендә

 َنِْتُم َعَلى أَفـَْواِهِهْم
агызларына мөһерләр урырмызлар /25а/ кылдыки фигыльләрне6 үз ләренә 
тоттыкый гуаһлар хилаф канун нәс улсын7. Вә дәхи Аллаһы Тәгаләнең 
бәндәләренең фигыльләре үзәренә тоттыкый гуаһлар хилаф канун нәс 
улсын өчен, вә дәхи күп урыннарда бәндәләр бу гөнаһларны кылмадым 
дию инкярларына борһан өчен, вә дәхи Аллаһы Тәгалә бәндәләренә 
Үзенең кодрәт баһирасыны күргәзмәк өчен, кирамән кятибиннәр яздыки 
китаплары вә әгъмальләре хөҗҗәт8 әкъва9 улыр өчен.

 َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم

1 Җәһәтеннән – ягыннан.
2 «Нәһидер» сүзе кырыйда язылган.
3 Тәәммел – фикерләү.
4 Тәҗдидән – янәдән.
5 Мәгъһуд – билгеле, алда әйтелгән.
6 Бу сүз алдыннан җөмләнең бер өлеше кырылган.
7 «Фигыльләре үзләренә тоттыкый гуаһлар хилаф канун нәс улсын» сүзләре сы-

зылган, кырыйда язылган: «Агызлар гуаһлык бирмәсеннәр өчен».
8 Хөҗҗәт – дәлил.
9 Әкъва – куәтлерәк, бик куәтле.
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Ягъни сүзләр Безгә ул бәндәләрнең кулларының бармаклары дәфгатән 
тәшһәдү1: «Бу сахибемезнең шул төрлек кылмышларына гуаһлык би-
рәмез», – дирләр.

 َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم
Вә аякларының бармаклары янә гуаһлык бирерләр, ул бәндәләрнең 
фигыльләренә

 ِبَا
шунчалаен фигыленә гуаһлык бирерләр.

 َكانُوا
Булдылар ул бәндәләр дөньяда икән вакытларында, 

 َيْكِسُبوَن
ул бәндәләр кәсеб итәр ирделәр көфердән вә иманнан.

َوَلْو َنَشاء
Әгәр теләсәк, Безләр каһрән

 َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعيُِنِهْم
күзләренең урыныны юк әйләсәк, ягъни күз урыннарны маңлайлары 
берлән бәрабәр әйләсәк. 

 فَاْسَتبـَُقوا
Бәс, тамыс2 иттегемез бәгъдендә3 барсалар анлар

 الصِّرَاَط
юл берлән, 

 فََأنَّ يـُْبِصُروَن
бәс, ул юлны кайдан күреп йөрмәк кирәк, бәлки, Без рәхмәтемез илә 
анларның көферлекләренә вә гөнаһларына карамаен күзләрне тамыс 
әйләмәдек, вәгъдә көненә дикен анлара ихтыяр бирдек. 

َوَلْو َنَشاء

1 Дәфгатән тәшһәдү – гуаһлык бирер.
2 Тамыс – күзләрнең урыннарын юк итү.
3 Бәгъдендә – соңыннан.
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Вә дәхи дөньяда икән вакытларында теләсәк, Безләр гөнаһларына карап 
интикамән, 

 َلَمَسْخَناُهْم
инсаният сурәтләрне тәбдил1 әйләсәк.

 َعَلى َمَكانَِتِهْم
Ягъни ул инсаният сурәтләрне тәбдил әйләп, аның урынына гайре хай-
ваннар сурәтене әйләсәк, мәсәлән, инсан сурәтләрене тәбдил әйләп, 
анларны дуңгыз сурәтендә йә пычын сурәтендә әйләсәк.

 َفَما اْسَتطَاُعوا
Бәс, тәбдил сурәте улдыкларыннан кәзин, /25б/ куәтләре йитмәстер 
анларның

 ُمِضيًّا
шул мәмсух улдыки сурәтләре2 илән йөрергә.

 َوال
Вә дәхи такатьләре йитмәстер.

 يـَْرِجُعوَن
Мәмсух улдыки сурәтләреннән кире адәмлек сурәтенә кайта ал мас-
лардыр. Бәлки, Без ул бәндәләрнең көферлекләренә вә гөнаһларына 
карамаеп, дөньяда икән вакытларында сурәтләрене тәбдил әйләп 
рис вай галәм әйләмәдек, бәлки мөэминнәрдән вә кяферләрдән фарк 
әйлә мәен ризыкларны биреп, анлара куәт гакыйлә биреп, Үземнең 
вахдәниятемне белдермәк вә белмәк өчен, канун шәригать ясап, китап - 
лар вә пәйгамбәрләр җибәрдем, вә китаплар белгүче галимнар җибәр - 
дем, вә гөнаһ мәразларыңызның3 әдвиясе4 тәүбәи белдердем. Ул тәүбәи 
тизлек үзәренә кылмага әмер әйләдем, гомереңезнең ахырында тәүбә 
итәрсезләр димәдем. Сезләрә куәт гакыйлә бирдем, та ки ахыр гоме-
ремездә тәүбә итерем дию, горур улмасыннар өчен. Бәгъзеләреңез - 
нең гомерене озын яратып, бәгъзеләреңезнең гомерене кыска әйләдем, 

1 Тәбдил – алмаштыру.
2 Мәмсух улдыки сурәтләре – сурәте алмашынган.
3 Мәразлар – авырулар.
4 Әдвия – дәва.
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та ки бәндәләр, бонлардан гыйбрәтләр алып, тәүбәи тизлек үзәренә 
әйләгәйсезләр. Шул әҗелдән боерды ки:

ْرُه َوَمْن نـَُعمِّ
Бәгъзе мәннәрә озын гомерләр бирермезләр, 

 نـَُنكِّْسُه
баштүбән итәрмезләр

 يف اخْلَْلِق
яратмагымызда. Ягъни баштүбән әйләмәктән морад бәндәләре күп го-
мерләр сөрдереп, кире угланчык акылына кайтарырмызлар.

 أََفال يـَْعِقُلوَن
Әйа, акыл илә фәһемләмәсме сезләр, бәгъзеләрне картлык мәкамендә 
углан акылы кермәен дөньядан үткәрдек вә бәгъзеләрне хәл шәбәптә1 
вафат әйләдек, вә бәгъзеләрне тыфел2 вакытларында вафат әйләдек. 
Бонларны акылларыңыз илә фәһем итеп тизлек үзәрендә тәүбә әйләя-
сезләр димәктер. Кяферләр әйттеләр ки: «Бу – Мөхәммәдкә иңдереки 
Коръән шигырьдер». Аллаһы Тәгалә анларның сүзләрене рәдд итеп3 
боер ды ки:

َوَما َعلَّْمَناُه
Үгрәтмәдек Безләр ул Мөхәммәдкә

ْعَر  الشِّ
бәетләрне.

 َوَما
يَنَبِغي َلُه

/26а/ Лаек вә сәхих ирмәстер ул Мөхәммәдә иңгән Коръән бәет улырга. 
 ِإْن ُهَو

Имәстер ул нәрсә кем Без аны Мөхәммәдә үгрәттек.
 ِإالَّ 

1 Шәбәп – яшьлек. 
2 Тыфел – балачак.
3 Рәдд итеп – кире кагып.
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Мәгәр ирер ул үгрәттеки нәрсәмез
ِذْكٌر

үгет вә нәсыйхәттер ки дөньядагы хәлләрне белеп, ахирәттә улачак 
хәлләрне тәзкирә әйләмәк өчен улган Китап Сәмәвидер. 

 َوقـُْرآٌن
Вә дәхи ул Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә үгрәткән нәрсә 
Китап Сәмәвидер ки, барча әхкямнәрне җәмгъ әйләгүчедер.

 مُِّبنٌي
Барча әхкямнәрне бәян әйләгүчедер.

لِيُنِذَر
Куркытмак өчен иңдерелде ул Коръән Мөбин. 

 َمن
Шул мән өчен иңдерелде.

 َكاَن
Булды ул мән дөньяда икән вакытта 

 َحيًّا
акылы вә фәһеме берлән терек. Ягъни Коръән шунчалаен бәндәләр 
өчен иңдерелде, анлар, гокалә әһеленнән улып, ахирәтлек көннәрене 
фикерләгүчеләрдер вә, даимел-әвкат Аллаһы Тәгаләне яд итеп, газа-
быннан куркучылар, вә даим дөньяда булганнардан вә үткәннәрдән гый-
брәт алганнары өчен, бу Коръән иңдерелде. Һәркем, ахыргы көннәрне 
итәмәс улырса, әгәрчә дөньяда җанлы улса да, үлек хөкемендә улыр. 

 َويَِقَّ
Әгәр ул вав ибтидаия улырса, мәгънәсе будыр: хак булыр димәктер. 
Әгәр вав гатыф өчен улырса, асылда, ََّولَيِحق дер, мәгънәсе будыр: Бу 
Коръән Мөбин иңдерелде хакланмаклык өчен

 اْلَقْوُل
Аллаһы Тәгаләнең мәгъһуд сүзене, ул сүзе бу иде ки:  
 дидеки сүзедер. Нитәки ибтидаи сүрәдә бәяны لَـَأْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي
кичте

 َعَلى اْلَكاِفرِيَن
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Кяферләр үзәренә Аллаһы Тәгалә бәндәләренә гыйбрәт өчен гаҗәеб 
тәхликыны1 вә гараиб кодрәтене бәян әйләп боерды ки:

أَوملَْ يـََرْوا
Әйа, күрмәсләрме бәндәләр? Бәлә, күрерләр.

 أَنَّا
Бә-дөрести вә расти ки, Безләр

 َخَلْقَنا هَلُْم
Яраттык Безләр ул бәни адәмнәрнең файдалары өчен

 ممَّا
шунчалаен хайваннар

 َعِمَلْت أَْيِديَنا
Эшләде, ул хайваннарны Безләрнең кодрәт алмас. Ягъни яраттык Безләр 
адәмнәрнең файдасы өчен /26б/

أَنـَْعاًما
түрт аяклылардан, ягъни куйны вә сыгырны2, вә дәвәне, вә атны, вә 
аннан гайре нәрсәләрне. 

 فـَُهْم
Бәс, ул адәм угланнары

 هَلَا
ул түрт аяклы хайванатлары

 َماِلُكوَن
милекләнгүчеләрдер вә һәм тәсаррыф кылгучылардыр.

َوَذلَّْلَناَها
Мотыйг вә монкад3 әйләдек ул түрт аяклы хайванатлары

 هَلُْم

1 Тәхликыны – бар кылуны.
2 Сыгыр – сыер.
3 Мотыйг вә монкад – буйсынучан һәм иярүче.
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ул бәни адәмнәрнең файдалары өчен.
 َفِمنـَْها

Бәс, ул түрт аяклыларның бәгъзеләрене
 رَُكوبـُُهْم

бәни адәмгә атланычак кылдык, ат кеби вә дәвә кеби, вә ишәк, вә качыр 
кеби

 َوِمنـَْها يَْأُكُلوَن
ул хайванатларның бәгъзесене зәбех кылып ашарлар. 

َوهَلُْم
Вә дәхи булгучыдыр ул бәни адәмнәр файдасы өчен

 ِفيَها
ул хайванатлардан

 َمَناِفُع
мәнфәгать җоннарыннан, вә кулларыннан, вә мамыкларыннан, вә гайре 
әшьяларыннан файда алачак кылдык. 

 َوَمَشاِرُب
Вә дәхи бәни адәмнәрә ул хайванатларның имчәкләреннән сөтләр 
яраттык, бәни адәмә хуп эчмәк нигъмәтләр вә эчемлекләр әйләдек, сөт 
кеби, вә әйрән кеби, вә дәвә кымызы кеби, вә ат кымызы кебиләр.

 أََفال َيْشُكُروَن
И бәндәләр, әйа, шөкер кылмаслармы вә, Бәнем вирдеки нигъмәтләрем-
не Бәнем гыйбадәтемә сарыф әйләп, таләп мәзид1 нигъмәт кылмас - 
лармы.

َواتََُّذوا
Бә-вөҗүд бу нигъмәтләрнең содурыны2 Бәннән күрә вә белә торып 
тоттылар ул бәни адәмнәрнең бәгъзеләре

 ِمن ُدوِن اللَِّه

1 Мәзид – өстәмә.
2 Содуры – килүе, чыгуы.
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Аллаһы Тәгаләдән гайре
 آهِلًَة

мәгъбүдләр1. Нитәки Нух кавеме ягукъ вә нәсерне2 мәгъбүд тоттыклары 
кеби, вә Мәккә кавеме Ләт вә Мәнәтне мәгъбүд тоттыклары кеби, 
бәнү Милех кавеме йолдызларны мәгъбүд тоттыклары кеби, вә Ильяс 
галәйһиссәлам кавеме бәгелне мәгъбүд тоттыклары кеби, вә Иран, вә 
Туран җәмәгатьләре хәзрәти Җәбраилне мәгъбүд тоттыклары кеби, 
вә монталиләр кара сыгырны мәгъбүд тоттыклары кеби, вә русияләр 
хәзрәти Гайсә вә Мәрьямне, вә Ыспас, вә Миколаны мәгъбүд тоттык-
лары кеби3

 َلَعلَُّهْم يُنَصُروَن
Шәед вә өмиддер дию, ул мәгъбүд батыйльләргә табындылар, ул 
кяферләр: «Безләрә бу мәгъбүдләремез дөньяда вә ахирәттә ярдәм 
итәр», – дию. /27а/

ال َيْسَتِطيُعوَن
Кадир имәсләрдер ул мәгъбүд батыйльләр.

 َنْصَرُهْم
Ул кяферләрә носрат бирәче ирмәсләрдер.

 َوُهْم
Ул мәгъбүд батыйльләрә сәҗдә кылгучы кяферләр.

 هَلُْم
Ул мәгъбүд батыйльләре берлән Кыямәт көнендә

 ُجنٌد
җәмәгатьләрдер 

 مَُّْضُروَن
хәзер булгучылардыр хисап йиренә яки хәзер улгучылардыр җәһән нә - 
мә керергә. Чөнки Мәккә кяферләре пәйгамбәремез кәзиб дию вә 

1 Мәгъбүд – гыйбадәт кылынган зат; пот.
2 Сыннар исеме.
3 Соңгы җөмлә сызылган.



126

шагыйрь дию, катыг сүктеләр. Аллаһы Тәгалә аның хатирене тәсәлли1 
итәр өчен аять иңдерде:

َفال َيْزُنَك
Бәс, әлбәттә, син, и Мөхәммәд, күңелеңне көеккә вә хәсрәткә салмасын.

 قـَْوهُلُْم
Мәккә кяферләренең ِإنََّك َلْسَت ُمْرَساًل димәкләре2 вә сине кәзиб вә фалчы 
димәкләре, вә шагыйрь димәкләре. 

 ِإنَّا نـَْعَلُم
Бә-дөрести вә расти ки, Безләр белермезләр

 َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن
нә кем анлар сине яшерен вә әшкярә сүктеләр, вә мәкерләр кылдылар.
Бәс, Без анлара Кыямәт көнендә җәзаларны бирермезләр.

أَوملَْ يـََر اإِلنَساُن
Әйа, күрмәсме вә белмәсме ул адәми. Ул инсаннан морад Гас бине 
Вәилдер, Аллаһы Тәгаләнең вә пәйгамбәремезнең олуг дошманыдыр.

 أَنَّا َخَلْقَناُه
Бә-дөрести вә расти ки, яраттык Безләр ул Гас бине Вәилне.

 ِمن نُّْطَفٍة
Атасының вә анасының шәһвәтләреннән яраттык, куәтле адәм әйләдек 
вә куәт гакыйләләр, вә мөтәсаррифәләр бирдек.

 فَِإَذا
Бәс, шул заманда, ягъни пәйгамбәр галәйһиссәламнең пәйгамбәрлеге 
хакында вә дәхи Аллаһы Тәгаләнең берлеге вә барлыгы хакында сүз 
ишеттеки заманларында 

 ُهَو

1 Тәсәлли – тынычландыру.
2 «Син Рәсүл түгел» диюләре.
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ул Гас бине Вәил 

 َخِصيٌم
каты хосумәт кыладыр, мөэминнәр илә Аллаһы Тәгаләнең берлегене 
нәфи итеп вә пәйгамбәр галәйһиссәламне тәкзиб итеп, вә хәшер җис-
мәнигә инкяр итәдер

 مُِّبنٌي
ачык вә рәушан. Ягъни, үзенең кече акылы берлән галәмне кадим исбат 
итеп, әһле иман илә мөҗадәлә1 кыладыр базарларда вә гайре мәҗмәгъ 
нәстә2.

َوَضَرَب
Вә дәхи бәян кыладыр ул Гас бине Вәил

 لََنا
Безләрә

 َمَثال
Охшашлар халикыяттә, ягъни әйтәдер. Ваҗибел-вөҗүд бер зат иде, 
ул бер заттан /27б/ икенче нәрсәләр садир улмастыр. Ул бер зат фәләк 
әүвәлне тәхликъ әйләде, фәләк әүвәлдә акыл фәггаль, ягъни Җәбраилә 
син фәләк сәнине тәхликъ әйлә дию боермыштыр, илә, ниһаять, мә лә 
ягъни сүзләр3 сөйләп, мөэминнәр илә моназарәи батыйльләр4 кыладыр.    

 َوَنِسَي
Онытты ул Гас бине Вәил

 َخْلَقُه
үзенең яратылдыгыны, халәнки үзенең яратылдыгы ике хәсис вә нәҗес 
судан иде, бә-вөҗүд инкяр бәгес итеп, Аллаһы Тәгаләйә мисал вә ох-
шашлар исбат итәдер.

 قَاَل
1 Мөҗадәлә – бәхәс.
2 Мәҗмәгъ нәстә – җыела торган урын.
3 Гар. إىل هناية ما ال يعين – мәгънәсез вә файдасыз сүзләр.
4 Моназарәи батыйльләр – файдасыз бәхәсләр.
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Әйтәдер ул Гас бине Вәил:

 َمْن ُيِْيي اْلِعظَاَم
Кем тергезер үлдеки сөякләре,

 َوِهَي
хәл аңа ул сөякләр

 َرِميٌم
черемештер. Димәде Аллаһы Тәгалә ِعظَاَمه, зирәки ләфыз ِعظَام исемдер, 
сыйфат дәгелдер, ягъни исем фагиль вә исем мәфгуль мәгънәсендә 
имәстер.
Бер1 көн ул Гас ләгыйнь, учына бер адәмнең череп, валып беткән сөяге-
не алып, Мөхәммәд галәйһиссәламгә кәлде вә әйтте: «Йә Мөхәммәд, бу 
черемеш, валмыш сөякне кем тергезер?» – дию, сөаль әйттегендә, Алла-
һы Тәгалә аять иңдерде:

ُقْل
Әйткел, и Мөхәммәд, ул Гас бине Вәилгә,

 ُيِْييَها
тергезер ул черемеш, валмыш сөякне.

 الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгалә ки

 أَنَشَأَها
яратты ул черемеш сөякне

 أَوََّل َمرٍَّة
ки әүвәл мәртәбәдә ул сөякне ике мәнидән яратып иде

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 ِبُكلِّ َخْلٍق
Һәрбер мәхлукатны көллән вә җүзән

 َعِليٌم

1 Кырыйда «Кыйссаи Гас бине Вәил» язылган.
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Белгүчедер ул мәхлукларны иҗмәлән вә тәфсыйлән, кирәк яратыл-
масларыннан әүвәл, вә кирәк яратылдыкларыннан кәзин.
Бәс, ул Гас бине Вәил әйтте ки: «Йә Мөхәммәд, бән рөәсә Мәккәне ярын 
җәмгъ итәен ки бу черемеш, валмыш сөякне нә кешенеңдер, ирмедер, 
яки хатынмыдыр, тергезеп белдегемездән кәзин, сиңа иман кәлтерә - 
лем», – диде. «Ярын син, Мөхәммәд, Сафа илә Мәрва арасында ула сын, 
безләр Корәешнең олуглары илән барырмызлар». Мөхәммәд галәй-
һиссәлам нәгам1 диде. Чөнки Гас Корәешнең олугларына хәбәр бирде 
ки: «Мөхәммәд ошбу бәнем учымдагы тетелмеш вә черемеш сөякне 
тергезермен дию вәгъдә кылды. Мөхәммәд Сафа илә Мәрва арасында 
улмакчы улды», – диде.
Әлкыйсса. Иртәгесен Корәешнең олуглары Әбү Җаһил, вә Готбә, вә 
Шәйбә, вә Зәл-Химар, вә Вәлид, вә Гас бине Вәил, вә Арам бине Әсәд, 
вә гайре ни кем хөкәмә гарәп, вә мөнәҗҗиминнәр, вә каһиннәр, вә 
сахирләр җәмгъ улдылар, хәтта ки җитмеш ике кеше улып, Сафа илә 
Мәрва арасында җәмгъ улдылар. Хәзрәти Рәсүл Әкрәмне өндәделәр 
вә әйттеләр: «Йә Мөхәммәд, قل يييها الذي дидеки аять Аллаһы Тәгаләдән 
иңмәгәндер дию занн итәрмезләр. Бәлки, үзең ул кәляме фәсахәтең 
вә бәлягатең илә ибдәгъ әйләмешсең. Әгәр кәлям раббани улырса 
 дидегенең тәҗрибәсене күземез алдында әйләсен бу الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة

Гас бине Вәилнең учындагы тетелмеш, валмыш сөяк инсаният хәленә 
кайтып, безләрә хәбәр вирсен вә синең пәйгамбәр ирдегеңә шәһадәт 
бирсен, бәгъдәһе безләр сиңа иман кәлтерермезләр, Ләт вә Мәнәтне зир 
вә зөбәр кәлтерермезләр». Бәгъдәһе Мөхәммәд галәйһиссәлам гамкин 
улып тордыгында, Аллаһы Тәгалә Җәбраил галәйһиссәламне җибәрде: 
«Вар, әйткел Хәбибемә, дога кылмак андан, тергезмәк Безләрдән».
Әлкыйсса. Мөхәммәд галәйһиссәлам ул җитмеш ике кешейә хәләка2 
корып, ултырмак берлә әмер әйләде. Ул Гас бине Вәилнең учындагы 
черемеш сөякне хәләканың уртасына салмак берлән боерды, андаг кыл-
дылар ки, Мөхәммәд галәйһиссәлам кул күтәреп дога кылды:

ِل يَا َحيُّ اللَُّهمَّ بَِأمْسَاِئَك الَّذي )الَِّت( َخَلْقَت اأْلَْشَياَء ُكلََّها َوَعِلْمتـََها فَاْرِجْع َهِذِه اْلِعظَاَم اْلَبالَِيَة ِإىَل َحاهِلَا اأْلَوَّ

1 Нәгам – әйе.
2 Хәләка – түгәрәк.
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ْكَرام يَا قـَيُّوُم يَا َذا اجلَْاَلِل َواإْلِ  дога1 кылдыгыннан кәзин, ул черемеш сөяк бер уч  
адәм сөяге улды, бәгъдәһе бер йил кәлде. Ул йилләр килеп, җәмиге 
сөяк ләре берәм-берәм кәлтереп җәмгъ әйләде. Ул сөякләр җәмгъ 
улынып, адәми сурәтенчә улдылар, кулы кулча, аягы аякча камил 
бармаклары берлән улды. Озынлыгы ул адәминең җитмеш ике аршын 
улды. Бәгъ дәһе ул сөякләрә сеңерләр пәйда улды, каннар йөгереп, 
тәннәр үсеп, бер хуп сурәтле егет улып, җан кереп торып ултырды. 
Әйтте: يا ممد بن عبد اهلل إّنك لرسول اهلل диде2. «Бән Исмәгыйль галәйһиссәлам 
углы Кай дәр», – диде. Бәне егерме өч яшемдә кяферләр шәһид иттеләр. 
Атам Исмәгыйль галәйһиссәлам бәне кәлтереп, /28б/ Гарәфәт тагына 
дәфен әйләде. Бу мәлгунь Гас бине Вәил, бәнем каберемне ачып, бер 
уч сөяк туфрагымны алмышдыр, синең илән мөҗадәлә кылмак өчен», – 
диде. «Йә кардәшем Мөхәммәд галәйһиссәлам, бән синең өммәтеңнән 
улмагым илән атам Исмәгыйль галәйһиссәлам дога кылмыш ирде. 
Бән аның догасыннан тәгаҗҗеб итәрдем», – диде. «Хәтта ки шәһид 
улдыкый заманча диген шул фикер илә җан бирдем. Белдем атамның 
догасының вакыты бүген ирмеш», – диде. Пәйгамбәр галәйһиссәлам 
әйтте: «Йә кардәшем Кайдәр бине Исмәгыйль галәйһиссәлам, үлдегең 
заманга чок заман улдымы?» Кайдәр әйтте: «Мең дә сигез йөз ел улды, 
мөхәррәм аеның унынчы көне ирде. Шимди сиңа, терелеп, өммәт улдым 
мөхәррәм аеның унынчы көнендә», – дию сүзләп, хуп егет туфрак улып 
китте. Бу хәлне күреп, җитмеш ике кешенең тугызы иман кәлтерделәр, 
калганнары: يا ممد ِجْئَت ِبِسْحٍر َعِظيٍم ٍ  диделәр3.
Тәфсир Нәүгараистә вә Ибне Габбаста бөйлә мәзкүрдер. 
Вә дәхи Аллаһы Тәгалә үлекләрне тергезмәклегенең нәзыйрыны бәян 
әйләеп вә кодрәт гарибәсене бәян әйләп боерды ки:

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер үлекләре тергезән

1 И Аллаһ, Синең барча нәрсәләрне яраткан вә белгән исемнәрең белән, шул черегән 
сөякләрне әүвәлге хәленә кайтаруны сорыйм. И Тере Аллаһ, Син һәрвакыт эш өстендә 
торучы, олуглык һәм хөрмәт иясе!

2 И Мөхәммәд бине Габдуллаһ, чынлыкта, син – Аллаһның Рәсүле.
3 И Мөхәммәд, бөек сихер эшләдең.
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 َجَعَل
яратты

 َلُكم
Сезләрнең файдаңыз өчен, и Адәм угланнары

 مَِّن الشََّجِر اأَلْخَضِر
Яшел кабыклы ике агачтан: бере мәрах вә бере гаффәр агачыдыр. Бу 
ике агач Мәккә сәхрәләрендә чок улгучыдыр. Һәр ике агачны пычак илә 
кисәрсәң, сулар тамчыланып сулар агар. Бу ике агачның озынлыклары 
тублыгы агач кадәренчә улыр. Япраклары зөлфә агачы кебидер, йи-
мешләре һәм зөлфә йимеше кебидер. Бу ике агач Мәккә тагларында 
чоктыр, шуның өчен Аллаһы Тәгалә ләкөм диде, зирәки бу ике агач 
Мәк кә йортыннан гайре йортта юктыр. Вә һәм бу сүрә Мәккәдә Нәзил 
улды. Вә дәхи бу ике агач мәрах дидекисе күкерт хөкемендәдер, гаффәр 
дидекисе ут хөкемендәдер. Качан ки бере беренә суксаң яки тамчысы-
ның суы икенчесенең тамчысына уграрса, төрләп ут булыр. Вә дәхи 
гаҗәеб Кодрәтулла /29а/ улдыр: Мәккәнең тагларының ташларыннан 
чакма илә чыгарсаң, ут чыкмас чакма нәкадәр курчалы улса да. Бу вә-
җехчә бу аять хастыр. Яки битарик гамьдер бу аятьнең мәгънәсе ул дыр 
ки: үлекләр тергезән анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки яратты, и Адәм 
угланнары, сезләрнең интифагыңыз өчен һәр җүеш агачтан ут чыгар-
магы димәктер. Барча агачларны бере-бере илә катыг ышкысаң, ут 
чыгар мәгәр гыйнәб, ягъни өзем агачыннан, нәкадәр ышкысаң да, ут 
чык мастыр, нәкадәр катыг дәвер әйләсәң дә. Зирә табигатендә ганасыйр 
арбага1 битәмәмиһи2 улмадыгы өчен.

 نَارًا
Утны яраттык. Нитәки мөбәхисләрене аңладың

 فَِإَذا
Бәс, шул заманда, ягъни мәрах илә гаффәрне бер-беренә сукдыкый за-
манда яки җүеш агачларны бере бер илә катыг ышкыдыкый заманда, 

1 Ганасыйр арбага – дүрт элемент.
2 Битәмәмиһи – тулаем.
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 أَنُتم
сезләр, и Мәккә әһеле, яки сезләр, и бәндәләр,

 مِّْنُه
ул агачтан чыгучы утны

 تُوِقُدوَن
утынлара куеп яндырып, нигъмәтләр пешерерсезләр. Бу аять дәляләт 
итәр ки, күңел күзләреңез илән, ягъни күзләреңездә басыйра улырса, 
бәгеснең вөҗүденә. Зирәки Аллаһы Тәгалә су илә утны вә агачны бер 
йирә җәмгъ әйләмештер, су утны сүндермәйдер, ут дәхи агачны янды-
рырмайдыр. Вә дәхи дәляләт итәр ки фәләсифәнең جزء الذي ال يتجزأ не нәфи 
иттекләрене исбатына дәляләт итәр. Нитәки мөтәкәллиминәләр исбат 
әйләделәр фәләсифәләрнең  көфер сарих ирдекләренә. Бу аять кәфидер1 
аны укыгучыларның вә укытгучыларның кяфер ирдекләре заһирдыр.

أََولَْيَس الَِّذي
Әйа, имәсме анчалаен Аллаһы Тәгалә? Бәлә, ирер.

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгалә Кадир Аллаһтыр

 َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض
Яратты ул Аллаһы Тәгалә йирләрне вә күкләрне бу кадәр олуглыклары 
илән, күкләрне терәксез яратты вә йирләрне сәнәдсез яратты.

 ِبَقاِدٍر
Кадир имәсме? Бәлә, Кадир ирер.

 َعَلى َأْن
Шуның үзәренә Кадир

 خَيُْلَق
яратмага кадир

 ِمثـَْلُهم
адәмиләр охшашы кечек хайваннар

1Кәфидер – җитәдер.
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 بـََلى
Аллаһы Тәгалә /29б/ кәнди вә үзәренә җавап биреп әйтте ки, бәлә, Кадир 
Аллаһы Тәгаләдер ки гадәмне1 вөҗүд2 итәр, вөҗүдне гадәм итәргә

ُق َوُهَو اخلَْالَّ
Халкы күптер, яки тәхлигы күптер, зирәки халләк ләфзы сыйгаи мөбә-
лягадер3, һәр икесе ирадә улыныр4.

 اْلَعِليُم
Белгүчедер җәмиге әшьяларны көллән вә җүзән, иҗмәлән вә тәфсыйлән, 
яки мәгълүматыдыр, зирәки галим ләфзы сыйфат мөшәббәһәдер, һәр 
икесе ирадә улыныр.

َا أَْمرُُه ِإنَّ
Имәстер Аның шәэне мәгәр ирер

 ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا
каю заман теләсә ки бер шәйне вөҗүд итәргә

 َأْن يـَُقوَل
Ул Аллаһы Тәгаләнең әйтмәгедер

 َلُه
ул шәйгә

 ُكْن
Булгыл дию.

 فـََيُكوُن
Бәс, ул шәй гадәмнән вөҗүд улыр, ул шәйне вөҗүд итәргә әләтләр вә 
әсбаблара мохтаҗ ирмәстер, бәс, мөҗаррад бул5 димәге илә улыр. فيكون 
ләфзы мәрфугъ6 укымак җәиздер, зирә мәхзүф мобтадәнең7 хәбәредер, 

1 Гадәмне – юкны.
2 Вөҗүд – бар.
3 Мөбәлягадер – артыклыкны белдерүче.
4 Ирадә улыныр – морад булыр.
5 Мөҗаррад бул – «бул» сүзен әйтү генә.
6 Ахырында дамма белән.
7 Мәхзүф мобтадәнең – зикер ителмәгән иянең.
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-мәгънәсенәдер. Яки мәнсуб укымак1 җәиздер. Бу сүрәттә мәгъ فـَُهَو َيُكوُن
туфтыр галә2 ََأن يـَُقوَل үзәренә. Тәәммел әйләясең.

َفُسْبَحاَن
Бәс, пакь вә би-гаеп Аллаһы Тәгаләне пакьләймен әвсаф мәхлукаттан3. 
 нең фәсе бонда мәхзүфтер хәреф шартның җавабыдыр, ягъни َفُسْبَحاَن
-димәктер. Төрки мәгънәсе улдыр ки: һәр ِإَذا تََأمَّْلَت ما يف هذه السورة َفَسبِّْح ُسْبَحانَُه
качан бу сүрәи «Йәсин»дәге гыйбрәтләрне вә кыйссаларны фикерләсәм 
гаҗәебә калырам, шул әҗелдән, йә Рабби, Сине пакьләрәм вә тәнзиһ 
итәрәм җәмиге мәхлукатлар сыйфатыннан димәк. Аллаһы Тәгалә бу 
җөмләне бәндәләрә тәгълим өчен иңдерде, шул әҗелдән гарәпләр әшья 
гаҗибәне күрсәләр, «Сөбханалла» дирләр. Шул әҗелдән «Сөбханалла» 
ләфзы кәлимәи тәгаҗҗеб дирләр.

 الَِّذي
Анчалаен кодрәтендә вә кәмәләтендә вә сәнгатендә гаҗәеб Аллаһы Тә-
галәдер,

 بَِيِدِه
Ул Аллаһы Тәгаләнең билә кәеф йәд кодрәтендәдер.

 َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء
Һәр әшьялар Аның милкендә улмактыр. Бу сурәттә мәләкет милек мәгъ-
нәсенәдер, вав илә тә артылды /30а/ мөбәляга өчен. Яки мәләкет вав илә 
тәсе нәфсе кәлимәдән улырса, әй батыйн көлли шәй мәгънәсенәдер. Бу 
тәкъдирчә мәләкет батыйн мәгънәсенәдер. Бәгъзеләр мәләкетне ибтида 
мәгънәсенәдер дирләр. Бу урында бу мәгънә әнсабтыр4, зирәки َوِإلَْيِه تـُْرَجُعون
каринәсе5 илә, әй ибтида көлли шәй мәгънәсенәдер

 َوِإلَْيِه
Ул Аллаһы Тәгалә сари, и бәндәләр,

 تـُْرَجُعوَن

1 Мәнсуб укымак – ахырында фәтхә белән.
.сүзенә иярә َأن يـَُقوَل 2
3 Әвсаф мәхлукаттан – мәхлуклар сыйфатларыннан.
4 Мәгънә әнсабтыр – күбрәк туры килә.
5 Каринәсе – бергә килүе.
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интиһаларыңызда Аллаһы Тәгаләнең хөкеме сари кайтырсызлар, әгъ-
мальләреңезә вә әфгальләреңезә күрә җәзалар күрерсезләр. تـُْرَجُعوَنләфзы 
хөснел-ихтитамдыр1 бәндәләренә тәгълим өчендер. Нитәки сүрәнең иб - 
тидасы мөтәшәбиһат илә ибтида әйләде. Барча мәгънәләре Аллаһы 
Тәгаләйә кайтыр, вә әсрарларыны Аллаһы Тәгалә белер, вә бәндәләрене 
изгелек фигыленә вә әкъваленә кайтаргучыдыр.

Сүрәт «әл-Фәтех»

Бисмилләһиррахмәниррахим

Тарих һиҗринең алтынчы елында зөлкагъдә аеның әүвәл көнендә дү-
шәнбе көн ирде. Пәйгамбәр салаллаһу галәйһи вә сәлләм Мәдинәдән мең 
дә түрт йөз2 кеше илә хаҗ таләбендә улып, вә һәм газилек кылыр өчен 
чыктылар. Микать ихрамның Зөл-Хөләйфә дидеки урынга йитеп, ихрам 
багламга тордыкларында Әбү Җаһил ләгыйнь Мәккә шаһы ирде, шәһәр 
Мәккәдән алты мең кеше илән пәйгамбәрә мокатәлә өчен вә хаҗдан 
мәнгъ итәр өчен чыкты. Пәйгамбәремез галәйһиссәлам яраннары илә 
Зөл-Хөләйфәдән кире килеп, Мәдинә тарафында улан Хөдайбия ди-
гән чокыра керделәр. Бәгъдәһе пәйгамбәремез Әбү Җаһилгә Әбү Бә-
кер Сиддикъны илче йибәрде, намәне яздырды: «Йә Әбү әл-Хәкәм, 
синең илә безнең бабаларымыз бердер. Безләрне атамыз Ибраһим га-
ләйһиссәламнең эвеннән гыйбадәттән мәнгъ әйләмәңезләр, безләрдән 
һәр ел Кәгъбәйә барып, хаҗ кылдыгымыз өчен мал алгыл кәл бер вә 
атамыз Ибраһим хөрмәте өчен атамызның бина кылдыкый эвендә һәркем 
гыйбадәт кылса, /30б/ аны мәнгъ әйләмәек», – дию яздырды. Сөммә 
әссәләму галә мән иттәбәга әлһөдә язуны биреп Әбү Бәкер Сиддикъ-
ны йибәрде. Хәзрәти Әбү Бәкерне Әбү Җаһил гаятьтә сәвәр ирде. Чөн 
Әбү Бәкер намәне бирде. Әбү Җаһил намәне карап, мәфһүмене аңлап 
егълады, әйтте: «Йә Әбү Бәкер, дуст тотмагым өчен, вә атамыз Ибраһим 
Хәлилулланың хөрмәте өчен, вә Бәйтулланың газаматы өчен бар әйткел 

1 Хөснелихтитамдыр – күркәм тәмамлау.
2 «Йөз» дигән сүз кулъязмада юк.
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Мөхәммәдкә, ун елгача килеп хаҗ кылсыннар, үзләренең белдеки ка-
дәр ләренчә Бәйтулланы хөрмәтләсеннәр, иллә бу ел кире кайтсыннар, 
зирәки бән Мөхәммәдкә мокатәлә өчен чыгарам дию, касәм итеп ирдем 
бу ел Мөхәммәдне Мәккәйә кертмәм дию, Әбү Бәкерә күп маллар биреп 
йибәрде вә намә язды. Чөн намә пәйгамбәремез галәйһиссәламгә иреш-
кәч укыдылар1. Пәйгамбәр галәйһиссәлам икенче ел хаҗларны каза 
кылмак улып, вә сачларны алдырып, вә бәгъзеләре каср итеп2 кайттылар. 
Юлда кайтыкларында бу сүрә нәзил улды3.

ِإنَّا
Бә-дөрести вә расти ки, Безләр

 فـََتْحَنا َلَك
Ачтык Безләр, и Мөхәммәд, синең файдаң өчен хаҗ юлыны, яки хөкем 
әйләдек Безләр, и Мөхәммәд, синең файдаң өчен Мәккәне хаҗ кылырга 
вә гайре шәһәрләрне киләчәк елларда фәтех кылырга, и Мөхәммәд, си-
нең әсхабларың файдасы өчен үлҗә4 малларыны алып файдаланырлар.

 فـَْتًحا مُِّبيًنا
Ачмак ачтык

مُِّبيًنا
заһир вә әшкярә ачмак илә ачтык, ягъни Әбү Бәкернең солых илә 
кайтмагы мәшһүд вә мәгъруфтер Аллаһы Тәгаләнең ِإنَّا فـََتْحَنا димәге бә-
рагать истиһлялдер. Зирә бу сүрәнең эчендәге аятьләр фөтүх көффәрә 
вә ислам диненең куәт вә носрат тапмакларына дәляләттер. ِإنَّا فـََتْحَنا 
дию Аллаһы Тәгаләнең ләфыз мазый5 берлән имәге гарәпләрнең гадә-
тенчәдер, зирәки бу фәтехләрнең вә носратларның булмагы кәинәт 
әл-мәүҗүдәт хөкемендәдер. Вә дәхи Үзенең җәләләтене мөхбир улып, 
киләчәк заманны Үзенең гөлү шәэнене6 бәян әйләмәктер. Фән әһеленә 
мәхфи дәгелдер.

1 Басмада шулай килә, кулъязмада бу җөмлә буталып килә, аңлашылмый. 
2 Каср итеп – кыскартып.
3 Нәзил улды – иңдерелде.
4 Үлҗә – ганимәт.
5 Мазый – үткән; үткән заман формасы.
6 Гөлү шәэнене – югары дәрәҗәсен.
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لِيـَْغِفَر َلَك اللَُّه
Бу لِيـَْغِفَر َلَك дәге ләм гыйлләи фәтех өчен дәгелдер, бәлки, гыйлләи 
гаия өчендер. Бу гыйлләи гаия бу урында түрттер, гайреләр бу түртә 
табигъдыр. /31а/ Бу түрт гыйлләи гаиянең берсе өммәтләрнең гөнаһ-
ларына мәгъфираттер, икенчесе тәмам нигъмәт исламдыр, өченчесе 
һидаят сыйрат мөстәкыймдыр, түртенчесе нәсыр газиздер. Вә гайре 
гыйлләи гаияләр бонлара табигъдыр, зирәки бу ләм, ягъни ләм гыйлләи 
мөсәббәпләренә дәгелдер, сәбәпләренә дәгелдер. Тәәммел әйләя сең. 
Ягъни, ачармызлар синең җиһадың сәбәпле Мәккәне вә гайре шә һәр-
ләрне сиңа махсус өммәтләрнең гөнаһларыны ярлыкамак өчен, вә 
анлара итмәм нигъмәт ислам өчен, вә анларны тугры юлга һидаятләре 
өчен, вә анлара җиһадларында газиз, ягъни гали булачак носратлар өчен 
димәктер

َم  َما تـََقدَّ
Шунчалаен зәлләт әкъдәмгә1 пәйгамбәрлегеннән элгәре улды

 ِمن َذنِبَك
Синең зәлләт әкъдәмнәреңнән

َر  َوَما تََأخَّ
Шунчалаен зәлләт әкъдәмнәреңне ярлыкадым пәйгамбәрлек вирде-
геннән кәзин. Бу тәфсирчә пәйгамбәрләр сагаир зөнүбдән2 хали ир-
мәсләрдер3, бу зәлләт әкъдәмнәре сәһүәндер4, гамдән5 дәгелдер. Ибн 
Габбас хәзрәтләре бу урында мәгънәй бөйлә димеш ки, ачтык Безләр 
Мәккә шәһәрне вә гайре шәһәрләрне, и Мөхәммәд,  َم ِمن َذنِبَك َما تـََقدَّ َ, әй: 
 :мәгънәсенәдер. Мәгънәсе улдыр أَبِيَك َوأُمَِّك آَدَم َوَحوَّاء َوَما تََأخََّر ِمْن ُذنُوَب أُمَِّتَك ِبَدْعَوِتَك
И Мөхәммәд, ачармыз Безләр Мәккә шәһәрене вә гайре шәһәрләрне 
шуның өчен ки, атаң Адәм вә анаң Хаува гөнаһлар эшләп оҗмахтан 
чыктылар, анларның гөнаһларыны гафу итмәгем аның өчен иде, синең 
Мәккәне фәтех итеп вә гайре шәһәрләрнең фәтех итәмәгең сәбәпле 

1 Гар. زَلت أقدام – ялгышу, хаталану.
2 Сагаир зөнүбдән – кече гөнаһлардан.
3 Хали ирмәсләрдер – сакланылмаганнар.
4 Гар. سهوا – ялгыш.
5 Гамдән – белеп.
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гафуым әйләдем, вә киләчәк өммәтләрнең һәм гөнаһларыны гафу итә-
рем димәктер. Бу тәфсирчә, пәйгамбәрләр сагаир вә кәбәир гөнаһлардан1 
гамдән вә хатаән2 кылмактан мөнәззәһләрдер3. Бәгъзе голәмәләр тәф сир 
әйләмешләрдер зәнбикәдән морад тәрк әфзаль4 дию тәфсир әйләмеш-
ләрдер.

 َويُِتمَّ
Тәмам итәр 

 نِْعَمَتُه
Үзенең ислам нигъмәтене

 َعَلْيَك
синең үзәренә һәм өммәтләрең үзәренә.

 َويـَْهِدَيَك
Күндерер сине, и Мөхәммәд, вә дәхи өммәтләреңне

 ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما
тугры /31б/ юл үзәренә. Ул ислам юлыдыр.

َويَنُصرََكاللَُّه
Носрат бирер сиңа, и Мөхәммәд, Аллаһы Тәгалә җиһадың сәбәпле.

 َنْصرًا
Шунчалаен носраттыр

 َعزِيزًا
кяферләрә галиб улгучы носраттыр

ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 الَِّذي
анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 أَنَزَل
1 Кәбәир гөнаһлардан – олы гөнаһлардан.
2 Хатаән – ялгышып.
3 Мөнәззәһләрдер – пакь яки сакланган.
4 Тәрк әфзаль – калдыру яхшырак.
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Иңдерде Ул Аллаһы Тәгалә
 السَِّكيَنَة

карар кылачак сабырлыкны
 يف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِننَي

мөэминнәрнең калебенә Хөдайбия тукышында вә һәм гыйбадәтләрдә 
их лас сабырлыкны Аллаһы Тәгалә мөэминнәрнең калебенә иңдерде.

 لِيـَْزَداُدوا
Арттырмак өчен иңдерде

 ِإميَانًا
гыйбадәтләрне.

 مََّع ِإميَاهِنِْم
Кәлимәи шәһадәтәйнинең вә гыйбадәт саләтнең барлыгы берлән җи-
һадә гыйбадәт арттырдым, вә хаҗ кылмагы боердым, вә зәкят, вә гошер, 
вә Рамазан рузасына боердым, та ки бәндәләремнең бу әгъмальләрене 
ихлас илә кылсалар, зиядә дәрәҗә өчендер, та ки гыйбадәт өстенә гый-
бадәтләр арттырдым димәктер.

 َولِلَِّه
Аллаһы Тәгаләйә махсустыр носрат бирмәк

 ُجُنوُد السََّماَواِت َواأَلْرِض
Күктәге фәрештәләр гаскәрләренә вә йирдәге бәни адәмнәрдән улан 
гас кәр ләрә. Бу аять әсхаблара миннәт әйләмәкләреннән нәһи кылмак - 
тыр. Әйттеләр:  «Безләр сәбәпле бу Мөхәммәд галәйһиссәлам дошман-
на рына зәфәр тапты», – дию әйтмәсеннәр өчендер. Ягъни йирдәге вә 
күктәге гаскәрләрнең носрат тапмаклары Аллаһы Тәгаләдәндер.

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм булыр һәмишә

 َعِليًما 
колларының хәлләрене белгүче

َحِكيًما
колларына хөкем әйләгүчедер, һәмишә галиблек вә мәгълүблек илә
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لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِننَي
Җиһад боерылды мөэмин ирләрне,

 َواْلُمْؤِمَناِت
мөэмин хатыннарны. Бу тәкъдирчә لُِيْدِخَل нең ләме фигыль мәхзуфка 
мөтәгалликтер1, әй: أُِمُروا بِاجِلَهاِد لُِيْدِخَل اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَنات ِ 2

 َجنَّاٍت
Оҗмахта улгучы бакчалара

 َتْرِي
агар 

 ِمن حَتِْتَها
ул бакча астыларыннан

 األَنـَْهاُر
елгалар агар сөттән, вә балдан, вә хәмердән

 َخاِلِديَن
Әбәд булдыклары хәлдә үзләре эчдеки елгалары, вә өстендәге киемнәре, 
вә бендеки бораклары /32а/ илә мәңгеләрдер.

 ِفيَها
Ул оҗмахның бакчаларында

 َوُيَكفَِّر َعنـُْهْم
әвертер Аллаһы Тәгалә газиләрнең

 َسيَِّئاهِتِْم
явызлыкларыны, ягъни гөнаһларыны гафу итеп, оҗмах рузи әйләеп вә 
дидарына мөшәррәф итәр 

 وََكاَن َذِلَك
Булды бу гөнаһларыны гафу итеп вә дидарына мөшәррәф әйләмәк 

 ِعنَد اللَِّه
Ходай Тәгаләнең билә кәйф катында

1 Фигыль мәхзуфка мөтәгалликтер – зикер ителмәгән фигыльгә бәйләнгән.
2 Җиһад боерылды мөэмин ирләрне вә хатыннарны кергезер өчен.
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 فـَْوزًا َعِظيًما
олуг кул өстенлек.

َويـَُعذَِّب
Асылда, َولِيـَُعذَِّب  لُِيْدِخَل َ гә гатыфтыр, ягъни җиһад боерылды газаб итәр 
өчен,

 اْلُمَناِفِقنَي
Монафикъ ирәннәрне газаб итәр өчен.

 َواْلُمَناِفَقاِت
Монафикъ хатыннарны газаб итмәк өчен.

 َواْلُمْشرِِكنَي
Потпәрәст1 ирәннәрне,

 َواْلُمْشرَِكاِت
потпәрәст хатыннарны газаб итмәк өчен җиһад боерылды.

 الظَّانِّنَي
Монафикыйн вә монафикатлар, вә мөшрикин вә мөшрикәтләр гөман 
кылгучылардыр,

 بِاللَِّه
Аллаһы Тәгаләйә

 َظنَّ السَّْوِء
явыз гөман кылгучылардыр. Аларның явыз гөманнары бу әйтте, Ал-
лаһы Тәгалә Мөхәммәдә вә әсхаблара җиһад кылдыкларында носрат 
бирмәстер, зирәки Мөхәммәднең гаскәре азлыгыннан кяферләрнең гас-
кәре күплегеннән сәү ләфзы фәтех син илә укымак, вә замм син илә 
укымак җәиздер бу сүрәдә һәр урында кәлдеки, тәәммел.

 َعَلْيِهْم
Булгучыдыр ул монафикълара вә мөшрикләрә

 َدائَِرُة السَّْوِء
явызлыкларының әйләнмәге вә чолганмагы әнваг зилләтләр вә газаблар 

1 Потпәрәст – потка табынучы.
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берлән
 َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم

Аллаһы Тәгаләнең ачыгы1 вә каһәре монафикъ вә мөшрикләрдер
 َوَلَعنـَُهْم

Ерак кылды Аллаһы Тәгалә рәхмәтеннән ул монафикълары вә мөш-
рикләре

 َوَأَعدَّ
хәзерләде

 هَلُْم
Анлар өчен ахирәттә

 َجَهنََّم
җәһәннәм, тәмугны

 َوَساَءْت
Ни явыз булды ул җәһәннәм монафикълара вә мөшрикләрә

 َمِصريًا
Әверләмәк вә кайтмак йөзеннән

َولِلَِّه
Аллаһы Тәгаләйә махсустыр 

 ُجُنوُد السََّماَواِت
Күк гаскәрләренә носрат бирмәк,

 َواأَلْرِض
йир гаскәрләренә носрат бирмәк

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә заман әүвәлдә /32б/ һәм булгучыдыр Аллаһы 
Тәгалә һәмишә кәләчәк заманда.

 َعزِيزًا
Галиб булгучыдыр милкендә

1 Ачыгы – ачуы.
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 َحِكيًما
Үзенең сәнгатендә хөкем кылгучыдыр, мөселманнар гаскәре аз улса 
да, кяферләрә галиб әйләгүчедер, монафикълар вә мөшрикләр гөман 
әйләмәкләре батыйльдер.

ِإنَّا
Бә-дөрести ки вә расти,

 أَْرَسْلَناَك
җибәрдек вә бәгес әйләдек, и Мөхәммәд, сине 

 َشاِهًدا
гуаһ итеп, Кыямәт көнендә өммәтләреңнең әфгальләренә вә әкъваль-
ләренә

 َوُمَبشِّرًا
дөньяда анлара оҗмах илә сәвенеч бирмәк илән

 َوَنِذيرًا
тәмуг газабыннан куркытмак өчен җибәрдек.

لِتـُْؤِمُنوا
Инанмак өчен җибәрдем сине пәйгамбәр итеп, та ки инангай анлар

 بِاللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына

 َوَرُسولِِه
Аллаһының пәйгамбәренең хаклыгына. لِيـُْؤِمُنوا ләфзы вә алда киләчәк َويـَُعزُِّروُه 
ләфзы, вә يـَُوقِـُّروُه َوُيَسبُِّحوُه ләфызлары йәи гаибә илән улмак вә тәи мохатабә 
илән укымак җәиздер. Әмма бу урында لِتـُْؤِمُنوا та ки инанмайсызлар ул 
Мөхәммәднең хак пәйгамбәр ирдегенә димәктер.

 َوتـَُعزُِّروُه
Та ки носрат биргәйләр анлар ул пәйгамбәрә, яки носрат биргәйсез  
сезләр ул пәйгамбәрә. Имам Гасымнан риваятьтер يـَُعزُِّزوُه ике зә илән  
укымак җәиздер. Бу сурәттә мәгънәсе будыр: гыйззәт вә хөрмәт әйлә-
гәйләр ул пәйгамбәрне, яки гыйззәт вә хөрмәт иткәйсезләр ул пәйгам-
бәрә вә Аллаһы Тәгаләйә.



144

 َوتـَُوقِـُّروُه
Олуглая сезләр Аллаһы Тәгаләнең әмерләрене вә һәм Рәсүлуллаһны

 َوُتَسبُِّحوُه
Ул Аллаһы Тәгаләне мәхлукатлар сыйфатыннан мөнәззәһ итеп, «Сөб-
хан аллаһ» диясезләр 

 ُبْكَرًة
иртәләрдә

 َوَأِصيال
вә кичәләрдә, ягъни даим Аллаһы Тәгаләнең зикере илә мәшгуль 
уласызлар, вә намазлар укып тәүбә вә тәзәррегъ илә уласызлар. Ибн 
Габбас тәфсирендә кәлтермештер ки, ُبْكَرًة дән морад иртә намазыдыр, вә 
 дән морад ясигъ намазыдыр. Бу ике намаз монафикълара җәмәгать َأِصيال
илә үтәмәк агырдыр диде, мөэмин мохлислара сәһелдер1 диде. Хосусан 
бу ике намазны җәмәгать илә мәсҗедтә /33а/ үтәмәктә ничәмә хәдис 
сахихлар вәрид улды2, тәркендә монафикълык илә үтәянләрә хаҗ вә 
гомрә савабы илә Мәшәрик вә Мәбәриктә3 мәстурдыр4.

ِإنَّ الَِّذيَن
Анчылаен Мәдинә гарәпләре

 يـَُباِيُعوَنَك
кул бирешеп гаһед кылдылар5 синең илә, и Мөхәммәд, Мәдинәдән 
Мәккәйә хаҗ өчен чыктыгыңда әйттеләр: «Йә Рәсүлулла, әгәр Мәк кә 
җәмәгатьләре безләрне кертмәен мокатәлә әйләсәләр, без дәхи мока-
тәләйә ризамызлар малларымыз илән вә башларымыз Хода юлына 
фида улсын», – дию, пәйгамбәремез салаллаһу галәйһиссәлам илә гаһед 
кыл дылар. Бу гаһедне һәм кылды Мәдинәнең гофәр ыругы берлән, 
вә мөзәйнә, вә җөһәйнә, вә нәхаг, вә әсләм ыруглары пәйгамбәремезә 
гаһед кылдылар: «Безләр дәхи, йә Рәсүлуллаһ, сезләр илә Мәккәйә ва-

1 Сәһелдер – җиңелдер.
2 Вәрид улды – риваять ителде.
.китабы مبارق األزهار شرح مشارق األنوار 3
4 Мәстурдыр – язылган.
5 Вәгъдә бирделәр.
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рырмызлар, хаҗ кылылмызлар. Әгәр Мәккә җәмәгатьләре синең илә мо-
катәлә идерсәләр, безләр һәм синең илә мокатәлә идермезләр», – диеп 
гаһед әйләделәр. Нитәки бу сүрәнең әүвәлендә зикер әйләдек. Чөн бу биш 
кабилә Мөхәммәд галәйһиссәлам сәфәр Мәккә кылдыкларында бармас 
улдылар, бу гөманны әйләделәр ки: Мөхәммәд мең дә түрт йөз кеше 
илә Мәккәйә варырса, һичбересе бу Мәдинәйә кайтмаслар. Зирә Әбү 
Җаһил олуг падишаһтыр, гаскәре чоктыр, мөхәммәдиләрне кылычтан 
кичерерләр, чөнки бонлар үлеп беткәч, Мәдинәне Әбү Җаһилгә ихтыяр1 
бирермезләр калдыкый җәмәгатьләрне әсир итеп, малларыны үлҗә 
итермезләр, диделәр. Аллаһы Тәгалә ул мең дә түрт йөз кешеләрнең 
вәгъдәләрене вә биш кабиләләрнең вәгъдәләренә тормадыкларыны бәян 
әйләп боерды ки:

َا يـَُباِيُعوَن اللََّه ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإنَّ
Ул мең дә түрт йөз кешеләр вә биш кабиләнең гарәпләре гаһед 
кылмадылар, мәгәр кылдылар Аллаһы Тәгалә берлән, йә Мөхәммәд, 
синең илә гаһед кылсалар да, Бәнем илә кылдыкый кебидер

َيُد اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең билә кәйф кулы вә кодрәте

 فـَْوَق أَْيِديِهْم
ул бәйгать иденләрнең кулларыннан өстендер.

 َفَمن نََّكَث
Бер мән кылдыкый гаһедне бозарса,

َا يَنُكُث  فَِإنَّ
кайтмастыр ул гаһед боздыкыйның гөнаһы, мәгәр кайтыр ул гөнаһның 
зарары

 َعَلى نـَْفِسِه
ул мәннең кәнди вә үзенә

 َوَمْن أَْوَف
Бер мән вафа әйләсә

1 Бу сүз кырыйда язылган.
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 ِبَا
шул /33б/ нәрсә берлән

 َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه 
Аллаһы Тәгаләнең исеме берлән гаһед кылды бер нәрсә үзәренә.

َفَسيـُْؤتِيِه
Бәс, тиздер кәм бирер Аллаһы Тәгалә ул гаһеденә вафа кылдыкый 
кемсәнәйә

 َأْجرًا َعِظيًما
олуг әҗерне вә савапны. Вә хәзрәти Әбү Гамр куфийиннар ِهيِتْؤُيَسَف 
йәи гайбә берлән укып фигыльне Аллаһы Тәгаләйә иснад әйләделәр, 
бакый корралар нун тәгъзыйм берлән укыдылар َفَسنـُْؤتِيِه дию. Бу сурәттә 
илтифаттан хали ирмәстер, фән әһеленә мәхфи дәгелдер

َسيـَُقوُل َلَك
Тиздер кәм әйтерләр сиңа, и Мөхәммәд

 اْلُمَخلَُّفوَن
Гаһедләренә вә вәгъдәләренә хилафлык кылгучылар.

 ِمَن اأَلْعرَاِب
Биш кабиләнең гарәпләре, әүвәлгесе гофәр кабиләседер, икенчесе 
мө зәйнә кабиләсе, өченчесе җөһәйнә кабиләсе, түртенчесе нәхаг ка-
би ләсе, бишенчесе әсләм кабиләсе. Чөнки бонлар Мөхәммәд галәй-
һиссәлам берлән Мәккәйә хаҗ бармак берлән вәгъдә биргәннәр ирде 
пәйгамбәремезнең вә әсхабларының солых итеп, сәламәт йөреп кайт-
тыкларыны күреп, кылдыкый вәгъдәләрене бозып, хаҗәл улып, гозер 
истәмәкләрене, Аллаһы Тәгалә Рәсүлуллаһ галәйһиссәламгә юлда бу 
аять не иңдерде. Ягъни тиздер кәм әйтерләр сиңа, и Мөхәммәд, ул хи лаф 
кылгучы биш кабиләнең гарәпләре

 َشَغَلتـَْنا
мәшгуль кылды безләрне сиңа иярмәен калмагымыз

 أَْمَوالَُنا
Безләрнең малларымыз
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 َوَأْهُلونَا
вә дәхи безләрнең әһел әүладларымыз шөгыленнән бушамаеп, безләр 
синең илә бара алмадык.

 فَاْستـَْغِفْر لََنا
Бәс, и Мөхәммәд, ярлыкаю истәгел Аллаһы Тәгаләдән без Аның 
Рәсүленә хилаф кылдыкый гөнаһларымызны. Аллаһы Тәгалә анларның 
бу сүзләрендә ялганчылар ирдегенә аять иңдереп боерды ки:

 يـَُقوُلوَن
Әйтерләр, и Мөхәммәд, ул биш кабиләнең гарәпләре: «Йә Рәсүлулла, 
безнең өчен Аллаһы Тәгаләдән ярлыкаю теләгел», – дию,

 بِأَْلِسَنِتِهم
телләре берлән әйтерләр.

 مَّا لَْيَس يف قـُُلوِبِْم
Имәстер анларның Аллаһы Тәгаләдән истигъфар истәмәкләре халис 
калебе илә дәгелдер, бәлки нифаклык иләдер

 ُقْل
Әйткел, и Мөхәммәд, ул гарәп монафикъларына

 َفَمن
Юктыр һичберәңү, зирә َمن истифһамдыр 1ِبَْعىَن ال َأَحد дер

 مَيِْلُك
милекләнгүче

 َلُكم
сезләрдән

 مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең газабыны милекләнгүче /34а/ юктыр. Ягъни сезләр-
нең файдаңыз өчен Аллаһы Тәгаләнең газабыны дүндергүче юктыр

 َشْيًئا
һичбер нәрсәне,

1 «Һичкем юк» мәгънәсендә.
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 ِإْن أَرَاَد
Әгәр теләсә булса Аллаһы Тәгалә

 ِبُكْم
сезләрә

 َضرًّا
зарарны. Имам Хәмзә илә имам Кәсәи ُضرًّا дамм дад илә укыдылар, зи - 
рәки фәтех дад вә дамм дад илә һәр икесе лөгатьләрдер1 َكالضُّْعِف َوالضَّْعِف ِ

 أَْو أَرَاَد ِبُكْم نـَْفًعا
Йә теләсә булса Аллаһы Тәгалә сезләрә файдаларны. Бәгъзе лөгать 
әһелләре әйтмешләр الضَّّر بِاْلفْتِح ахирәттә вә дөньяда булучы зарарлардыр, 
нәфгъ һәм дөнья вә ахирәттә булгучы файдалардыр. الضُّّر дамм илә мараз, вә 
бәла, вә мәшәкать мәгънәләренә йөрер, 2ََكَقْولِِه تـََعاىَل: ِإينِّ َمسَّيِنَ الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّمِحِنَي

 َبْل
Белгел кәм َبْل монда интикал3 өчендер, идраб4 өчен дәгелдер. َبْل монда 
бер гараздан икенче гараза күчмәк өчендер.

 َكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм һәмишә булыр Аллаһы Тәгалә

 ِبَا تـَْعَمُلوَن
Ни кәм гамәл кылдыңыз сезләр вәгъдәләреңезне бозып, Мөхәммәд илә 
сәфәр кылмадыгыңызда

 َخِبريًا
хәбәрдардыр.

َبْل
Монда һәм интикал өчендер, идраб өчен дәгелдер. Ягъни бу кәм сез биш 
кабиләнең гарәпләре

1 Бу сүз дамма һәм фәтхә белән килгән кебек.
2 Аллаһы Тәгаләнең «И Аллаһ, миңа бит зур бәхетсезлек килде. Син – рәхимле-

ләрнең рәхимлесе» сүзләре кебек («ән-Әнбия» сүрәсе, 83 нче аять).
3 Гарәп теле стилистикасында бер мәгънәдән икенче мәгънәгә күчү.
4 Идраб – төзәтү, дөресләү.
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 ظََننُتْم
гөман кылдыгыз бөйлә дию:

 َأن لَّن يَنَقِلَب الرَُّسوُل
Әлбәттә, ул пәйгамбәр Мәккә сәфәреннән кире Мәдинәйә кайтмастыр.

 َواْلُمْؤِمُنوَن
Вә дәхи пәйгамбәр илә киттеки мең дә түрт йөз мөэминнәр кайтмаслар 
дию.

 ِإىَل َأْهِليِهْم أََبًدا
Әбәдән анлар җәмәгатьләрене кайтып күрә алмаслардыр, бәлки ан - 
ларны Мәккә кяферләре кылычтан кичерерләр дию гөман кылдыңыз.

 َوزُيَِّن َذِلَك
Мәгъкуль күренде бу явыз гөманнар

 يف قـُُلوِبُكْم
сезләрнең күңелләрегез үзәренә.

 َوظََننُتْم
Гөман кылдыңыз, и сез биш кабиләнең гарәпләре,

 َظنَّ السَّْوِء
явыз гөманнарны.

 وَُكنُتْم
Булдыңыз сезләр вә әверелдеңез

 قـَْوًما بُورًا
дөнья вә ахирәт һәлак улгучылардан улдыңыз. بُورًا җәмгъ بَائِر дер, бимәгъ-
нә اهلالكني дер1.

َوَمن ملَّْ يـُْؤِمن بِاللَِّه َوَرُسولِِه
Бер мән иман кәлтермәс улса Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә Рәсү лул-
ланың хаклыгына

 فَِإنَّا
Бә-дөрести вә расти ки, Безләр иман кәлтермәянләрә

1 Һәлак булучылар.
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 َأْعَتْدنَا
хәзер кылдык Безләр

 لِْلَكاِفرِيَن
кяферләр өчен

 َسِعريًا
каты кыздыргучы утны.

َولِلَِّه
Аллаһы Тәгаләйә хастыр

 ُمْلُك السََّماَواِت َواأَلْرِض
/34б/ Күктәге вә йирдәге милекләр.

 يـَْغِفُر ِلَمن َيَشاء
Ярлыкар бәгъзе мәннең гөнаһыны тәүбә кылдыгыннан кәзин

 َويـَُعذُِّب َمن َيَشاء
Теләгән мәннәрне газаб итер

 وََكاَن اللَُّه 
Булды Аллаһы Тәгалә вә булыр һәмишә Аллаһы Тәгалә

َغُفورًا
Гафу кылучы тәүбә кылдыкый бәндәләрнең гөнаһларыны.

 رَِّحيًما
Һәмишә рәхим әйләп бәндәләренең тәүбәләрене кабул итүче Алла һы 
Тәгаләдер. Рәсүлулла салаллаһу галәйһиссәлам Хөдайбиядән кайтып 
бер елдан соң, ягъни тарих һиҗринең җиденче елында мөхәррәм аенда 
пәйгамбәремез галәйһиссәлам Хайбәр шәһәренә газә1 өчен касд кылды 
вә фәрман бирде: «Һәркем бәнем илә Мәккә сәфәрендә улдылыр вә 
Хөдайбиядә бергә улдылыр, шул кемсәнәләр бәнем илә Хайбәр газә-
сенә вармак», – дию боерды.  Мәзкүр биш кабиләнең гарәпләре әйтте-
ләр: «Безләрне Мөхәммәд Хайбәр тукышына алып барсын, безләр һәм 
аңа ярдәмче улалык», – диделәр. Аллаһы Тәгалә вәгъдә кылып ир-

1 Газә – сугыш.
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де, Хайбәр газәсендә улан малларны вә әсирләрне үзенең илә Мәккә 
сәфәреннән Хөдайбиядән кайтканнар мең дә түрт йөз кешедер. Анлара  
тәкъсим итеп һәм анлар илә бергә барып, Хайбәр шәһәрене фәтех итәсен 
димеш ирде.
Әлкыйсса. Ул мөхәллифләрнең хәлләрене бәян әйләп боерды

1َسيـَُقوُل اْلُمَخلَُّفونَ 1

Тиздер кәм әйтерләр, и Мөхәммәд, сиңа мәгъһуд2 биш кабиләнең вәгъдә 
бозгучы гарәпләре

 ِإَذا انطََلْقُتْم ِإىَل َمَغاِنَ
Һәркачан барсаңыз сез Хайбәр үлҗәсене алырга,

 لَِتْأُخُذوَها
Хайбәр үлҗәсене алыр өчен барсаңыз

 َذُرونَا
куеңыз безләрә өлеш.

 نـَتَِّبْعُكْم
Иярермезләр сезләргә ихлас илә, һичбер моннан түбән гаһедләремезне 
бозмасмызлар.

 يُرِيُدوَن
Теләйләр ул биш кабиләнең гарәпләре

ُلوا َكالَم اللَِّه  َأن يـَُبدِّ
Аллаһы Тәгаләнең Кәлямене вә вәгъдә3 алыштырырга. Та ки Аллаһы 
Тәга ләнең Кәляме бу иде ки, Хайбәр үлҗәсе махсустыр Хөдайбия әһе-
ленә дидеки Кәлямене алыштырмак теләйләр, халәнки Аллаһы Тәга-
ләнең Кәлямендә тәбдил юктыр.

 ُقل
Әйткел, и Мөхәммәд, ул биш кабиләнең гарәпләренә,

 لَّن تـَتَِّبُعونَا

1 Кулъязмада َسيـَُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن дип язылган.
2 Мәгъһуд – зикер ителгән.
3 Басмада «вәгъдәсене» дип бирелгән.
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әлбәттә, иярмәссезләр /35а/ безләрә вә һәм безләр ияртмәсләр сезләрне 
Хайбәрә бардыгымызда,

 َكَذِلُكْم
ышандак ияртмәңезләр дию,

 قَاَل اللَُّه ِمن قـَْبُل
Аллаһы Тәгалә безләрә без Мәккә сәфәремездән кайтмастан борын  
юлда

 َفَسيـَُقوُلوَن
Тиздер кәм әйтерләр ул биш кабиләнең монафикълары бөйлә дию:

 َبْل حَتُْسُدونـََنا
Ияртмәдекләре аның өчендер, безләрдән Хайбәрдән төшкән үлҗә мал-
ларыны кызганып, көнчелек җәһәтеннән Аллаһы Тәгалә сезләрне иярт-
мәккә куймады, диерләр. Бу әйтмәкләре бәл мөҗәррәд көнчелектер, гай-
ре дәгелдер, диделәр.

 َبْل َكانُوا
Бәлкем, булдылар ул биш кабиләнең гарәпләре

 ال يـَْفَقُهوَن
аңлагучы булмадылар омур динне вә пәйгамбәрә иңдеки аятьне.

 ِإالَّ قَِليال
Мәгәр азлары аңладылар безләрне, Хайбәр үлҗәсеннән мәнгъ кылмагы 
Аллаһы Тәгаләнең хөкемедер, пәйгамбәр безләрне вәхи илә аңлап мәнгъ 
кылды, диделәр, боздыкый вәгъдәләремез өчен бәгъзеләре халисанә 
тәү бә әйләделәр.

ُقل
Әйткел, и Мөхәммәд, ул биш кабиләнең

 لِّْلُمَخلَِّفنَي
хилафлык кылгучылара,

 ِمَن اأَلْعرَاِب
мәзкүр биш кабиләнең гарәпләренә

 َسُتْدَعْوَن
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тиздер кәм өндәлерсезләр,
 ِإىَل قـَْوٍم

шунчалаен кавемнәр сари өндәлерсезләр.
أُوِل بَْأٍس َشِديٍد

Катыг тукыш әһелләредер вә баһадирларыдыр. Ягъни сезләрә ту кыш 
илә кәлер бәнү Хөнәйфә дидекиләре кавем, зирә анлар халис мөсел-
маннардыр.

 تـَُقاتُِلونـَُهْم
Бу тукышдыгыңыз хәлдә анлар илә

 أَْو
яки

 ُيْسِلُموَن
халисанә мөселман улырсызлар, әл-хәл исламыңыз нифаклык иләдер1.

 فَِإن ُتِطيُعوا
Әгәр ул бәнү Хөнәйфә кавеменә тукышмаен исламы кабул идерсәңез

 يـُْؤِتُكُم اللَُّه َأْجرًا َحَسًنا
бирер Аллаһы Тәгалә сезләрә күркәм әҗерне. Күркәм әҗер улдыр ки: 
оҗмахка кергезеп, дидарыны мөшәррәф әйләмәктер.

 َوِإن تـَتـََولَّْوا
Әгәр бәнү Хөнәйфә кавеменнән йөз чөерсәңез, ягъни анлара хилафлык 
әйләсәңез,

 َكَما تـََولَّْيُتم مِّن قـَْبُل
нитәки йөз чөердеңез вә алдадыңыз пәйгамбәр илә Мәккәйә хаҗ вә  
газә өчен /35б/ барырмызлар дию.

ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما  يـَُعذِّ
Газаб әйләр Аллаһы Тәгалә сезләрне рәнҗетәсе газаб илә дөньяда баш-
ларыңыз кылычтан үтеп, җәмәгатьләреңезнең әсир улмагыдыр, вә 
мал ларыңызның үлҗә улмагыдыр, ахирәттә әбәди җәһәннәмдә калма-

1 Бу мәгънә дөрес түгел, чөнки монда икенче тарафның исламга килүе турында 
әйтелә. Мәгънәсе шулай була: «Халисанә мөселман улырлар». – Й. К.
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гыңыздыр. Бу аять иңдегеннән кәзин Мәдинәдә улгучы аксаклар вә 
сукыр-күзсезләр: «Безләргә һәм җиһад фарыздыр, җиһада бармаганымыз 
өчен, Аллаһы Тәгалә безләрне һәм газабыны дөнья вә ахирәт илә ибтиля 
итәр», – дию егъладыкларында, Аллаһы Тәгалә бу аятьне иңдерде:

لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحرٌَج
Имәстер сукырлар үзәренә гөнаһ җиһадтан калдыклары өчен.

 َوال َعَلى اأَلْعرَِج َحرٌَج
Имәстер аксаклара гөнаһ җиһадка бармадыклары өчен.

 َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج
Имәстер сырхаулара гөнаһ җиһада бармадыклары өчен.

 َوَمن يُِطِع اللََّه
Бер мән Аллаһы Тәгаләнең әмеренә буенсынса

 َوَرُسوَلُه
вә дәхи Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәренә буенсынса

 يُْدِخْلُه
кергезер Ул Аллаһы Тәгалә һәр икесенә буенсынгучы бәндәләрне

 َجنَّاٍت
оҗмах йортындагы бакчалара.

 َتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنـَْهاُر
Агар ул бакчаның астыларыннан төрлек-төрлек елгалар.

 َوَمن يـَتـََولَّ
Бер мән йөз чөерсә вә хилафлык әйләсә, Аллаһның вә пәйгамбәрнең 
әмерләреннән

ْبُه  يـَُعذِّ
газаб кылыр, Аллаһы Тәгалә ул мәнне

 َعَذابًا أَلِيًما
рәнҗетәче газаб илә. يُْدِخْلُه илә ْبُه  не йә илә укымак җәиздер һәм нүн يـَُعذِّ
илә укымак җәиздер. Мәгънәләре фән әһеленә мәхфи дәгелдер. Аллаһы 
Тәгалә Хөдайбия чокырында пәйгамбәремез галәйһиссәлам әһле Мәккә 
илән тукышмаен солых үзәренә кайтмакны кире кайтып боерды ки:
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َلَقْد َرِضَي اللَُّه 
Тәхкыйк риза улды Аллаһы Тәгалә

َعِن اْلُمْؤِمِننَي
Шунчалаен мөэминнәргә булды, анлар Хөдайбиядә Хөдайбия әһе-
ле нең солых аның өчендер ки, Мәккәдә мөселманнарны дәригъ әйлә-
деләр, зирәки пәйгамбәремез әһле Мәккә илә тукыш тотарсалар, 
/35а/ Мәккәдәге мөселманнар хур улыр ирде, зирә анлар Әбү Җаһил 
тәсаррефендә ирделәр.

 ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك
Шул вакытны яд иткел, и Мөхәммәд, куллар тотышып гаһед кылдылар, 
Аллаһы Тәгаләнең эве Кәгъбәдән һичбер мөселманны гыйбадәт хаҗдан 
вә тиләвәт Коръәннән мәнгъ әйләмәскә ун елга тикре

 حَتَْت الشََّجَرِة
Шәҗәрә дидеки агачның астында. Ул агач Хөдайбия чокырында ир-
де, зирәки бу көн эссе иде. Пәйгамбәр салаллаһу галәйһи вә сәлләм 
әс хаблары илә ул агачның күләгәсендә ултырмышлар ирде, шул агач1 
төбендә берәм-берәм кәлеп, солых итеп, кул алыштылар вә гаһедләр 
кылдылар, ун елга тикре кан түгешмәек дию.

 فـََعِلَم
Белде Аллаһы Тәгалә

 َما يف قـُُلوِبِْم
Мөэминнәр күңелендәге сыдыктан вә вафадан 

 فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم
Бәс, иңдерде Аллаһы Тәгалә вәкарь вә сабырлыкны ул әсхаблар үзәренә

 َوأَثَابـَُهْم
Бирде Ул Аллаһы Тәгалә әсхаблара

 فـَْتًحا َقرِيًبا
якын заманда Хайбәр шәһәрене алмаклыкны,

1 Җөмләнең бер өлеше кырыйда язылган.
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َوَمَغاِنَ َكِثريًَة 
күп-күп үлҗәләрне.

يَْأُخُذونـََها
Алырлар ул Хайбәр шәһәреннән үлҗәләрне, әгәрчә анлар Мәккә газә-
сеннән буш кайтсалар да

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм булыр Аллаһы Тәгалә һәмишә

 َعزِيزًا
галиб

 َحِكيًما
бәндәләренә хөкем итәчедер.

َوَعدَُكُم اللَُّه
Вәгъдә кылды Аллаһы Тәгалә бәйгать Ризван әһеле, ягъни Хөдайбиядән 
кайттыкый әсхаблара

 َمَغاِنَ َكِثريًَة
Күп-күп шәһәрләрнең үлҗәләрене вә ачмаклыклары сезләрә их тыяр 
бирмештер, ягъни Таиф шәһәренең үлҗәсене, вә Рум, Фарсы шәһәр-
ләренең үлҗәсене сезләрә рузи әйләдем, димәктер.

 تَْأُخُذونـََها
Алырсызлар мәзкүр шәһәрләрнең үлҗәләрене.

 فـََعجََّل َلُكْم َهِذِه
Бәс, ашыктырды Аллаһы Тәгалә бу Хайбәр үлҗәсене кулыңыза кер-
тергә. Ягъни тизлек үзәренә Аллаһы Тәгалә Хайбәр үлҗәсене ку лы-
ңыза кергезде. Чөнки бу әсхаблар Хайбәр үлҗәсене алып кайтып бар-
дыкларында юлда боларны таламага җиде йөз яһүдиләр чыктылар, 
бон ларның йоклыдыкый вакытларында кәлделәр. Чөнки бонларны күр-
деләр, күреп курыктылар, зирә Аллаһы Тәгалә яһүдиләрнең күңеленә 
/35б/ курку төшерде таламаен бонлара вә йокыларыннан уянмасыннар 
дию качтылар. Аллаһы Тәгалә анлардан хәбәр биреп боерды ки:

 وََكفَّ
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Мәнгъ кылды Аллаһы Тәгалә
 أَْيِدَي النَّاِس

Адәмиләрнең кулларыны.
 َعنُكْم

Үзеңездән вә Хайбәрдән төшдеки үлҗәңездән, ягъни Аллаһы Тәгалә 
яһүдиләрнең колүбләренә хәвеф төшереп, сезләрне таламактан мәнгъ 
әйләде

 َولَِتُكوَن
Булмаклык өчен яһүдиләре мәнгъ кылдык, вә дәхи Хайбәр үлҗәсене 
тизлек үзәренә кулыңыза керттек

 آيًَة
Галәмәт өчен Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә кадирлегенә, вә пәй-
гамбәрнең могҗизатыдыр

 لِّْلُمْؤِمِننَي
Мөэминнәр үзәренә

 َويـَْهِدَيُكْم ِصرَاطًا مُّْسَتِقيًما
Күндерер Аллаһы Тәгалә сезләрне тарикы тәвәккәл сари эшләрне Алла-
һы Тәгаләйә тапшырмак юлыны.

َوُأْخَرى
Икенче мәганимнәр сари Аллаһы Тәгалә вәгъдә кылды сезләрә. Вә 
ләфзы ُأْخَرى сыйфат мәганим мөкаддәрдер1 мәрфугъ мәхәллән2 улып 
мөбтәдәдер3

 ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـَْها
Кодрәтеңез йитмәстер ул үлҗәләрне алырга Бездән носрат улмаенча, 
яки һөнүз тәкъдир ителмәгәндер ул үлҗәләрне алырга, бәлки, киләчә, 
елларда улыр ул үлҗәләр Фарсы шәһәрләренең вә Рум шәһәрләренең 
үлҗәседер.

1 Мөкаддәрдер – яшерен.
2 Мәрфугъ мәхәллән – иялек килеш.
3 Мөбтәдәдер – ия.
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 َقْد َأَحاَط اللَُّه 
Шиксез, Аллаһы Тәгалә ул ганәимнәрне ихата кылды вә гайреләрдән 
саклады, Кыямәт көненәчә һәр фәтех вә ганимәт улса моңа дәгелдер

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм һәмишә улыр

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا
Һәмишә мөттәсыйфдыр барча нәрсәләрә кадирлеге илән

َوَلْو قَاتـََلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا
Әгәр тукыш кылсалар ирде, Мәккә кяферләре сезнең берлән Хөдайбия 
чокырында солыхка күнмәен,

 َلَولَُّوا اأَلْدبَاَر
әлбәттә, артларыны биреп качарлар ирде.

 ُثَّ
Бу качдыкларыннан кәзин

 ال يَُِدوَن
тапмаслар ул кяферләр

 َولِيًّا
сыгыначак йир.

 َوال َنِصريًا
Тапмаслар иде ул кяферләр ярдәм биргүчене сезләрдән кортылыр өчен

ُسنََّة اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең юлы вә гадәте пәйгамбәрләр үзрә. ُسنََّة اللَِّه масдар 
мөәккәд мәзмун җөмләдер1, /36а/ әй: َسنََّذِلَك ُسنًَّة дер. Ягъни Аллаһы Тәга-
ләнең гадәтеннәндер пәйгамбәрләр үзрә галиблек, вә кяферләр үзрә 
мәгъ лүблек берлән юл кылды димәктер.

 الَِّت
Анчылаен галиблек юлыдыр

 َقْد َخَلْت
1 Үз эченә җөмлә мәгънәсен алган масдар.
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Тәхкыйк кердерде галиблек юлыны пәйгамбәрләр үзрә
 ِمن قـَْبُل

Синнән борынгы пәйгамбәрләр һәмишә кяферләрә галиб улдылар.
َوَلن تََِد

Әлбәттә, тапмассың, и Мөхәммәд
 ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديال

Аллаһы Тәгалә юлыны тәбдил улгучы, ягъни Аллаһы Тәгаләнең юлы 
улдыр ки: әнбияләрне галиб әйләмәк вә кяферләрне мәгълүб әйләмәк. 
Ягъни тапмассын вә күрмәссен, и Мөхәммәд, әнбияләрнең мәгълүб ул-
дыгыны вә кяферләрнең галиб улдыгыны. Бу солых бәгъдендә Мәк кә-
нең сиксән кяфере Хөдайбия чокырына угрылык өчен килгәннәр ирде, 
каравылчылар тотып, пәйгамбәрнең хозурына кәлтерделәр. Пәйгамбәр 
галәйһиссәлам анларны гафу итеп, юлларыны буш куйды, зирә кан тү-
гелмәсен диеп, солых иттекләре әҗелдән шуны бәян әйләп боерды ки:

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َكفَّ أَْيِديـَُهْم
мәнгъ кылды ул сиксән угрының кулларыны

 َعنُكْم
сезләрнең малларыңызны угырламактан.

 َوأَْيِدَيُكْم َعنـُْهم
Сезләрнең кулларыңызны мәнгъ кылды кылыч берлән урмактан, ул сик-
сән кяферләрнең башларыны киселмәктән мәнгъ әйләдек

َة  بَِبْطِن َمكَّ
Мәккәнең Хөдайбия дидеки чокырында.

 ِمن بـَْعِد َأْن
Шуннан соң

 َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم
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Кул өстен улдыңыз ул сиксән угрылара, зирәки анларны тоттыңыз, то-
тып пәйгамбәрнең хозурына кәлтердеңездән соң

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм булыр һәмишә

 ِبَا تـَْعَمُلوَن
Шунчалаен гамәлләрне кылдыңыз, ул угрылар үзәренә тоттыңыз бәгъ-
дендә камчы илә ормак кеби вә таш илә атмак кеби.

 َبِصريًا
Күргүче булды Ул Аллаһы Тәгалә сезләрнең анларны тәгъзиб итмәк-
легеңезне. تـَْعَمُلوَن ләфзы тә илә вә йә илә укымак җәиздер. Мәгънәләре 
фән әһеленә мәхфи дәгелдер.

ُهُم 
Ул Мәккә кяферләре сезләрә җиң итәр өчен, Мәккәдән чыкдыкый алты 
мең кяфер

الَِّذيَن َكَفُروا
Анчалаен кемсәнәләрдер кяфер улып ирде анлар Аллаһка вә Аллаһы 
Тәгаләнең Рәсүленә /36б/

 َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم
Мәнгъ кылдылар ул кяферләр сезләрне Бәйтуллага тәваф итмәктән.

 َواهْلَْدَي
Вә дәхи корбан өчен кәлтергән хайваннарыңызны мәнгъ кылдылар.

 َمْعُكوفًا
Хәбес кылдылар ул корбаннары, яки хәбес кылдыклары хәлдә мәнгъ 
кылдылар ул корбаннары.

 َأن يـَبـُْلَغ مَِلَُّه
Ул корбаннарның зәбех улачак йирләренә йитмәен мәнгъ кылдылар. Ул 
корбаннарның зәбех улачак йире Мәсҗед Хәрам ирде.

 َوَلْوال رَِجاٌل مُّْؤِمُنوَن َوِنَساء مُّْؤِمَناٌت
Әгәр булмасалар ирде Мәккәдә мөэмин ир-атлар вә мөэмин хатыннар,

 ملَّْ تـَْعَلُموُهْم
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Сез анларны белмәссезләр, танымассызлар.
 َأن َتَطُؤوُهْم

Солых кылмаен җиң идәрсәңез ул мөселманнарны таптап үлтерер ир-
деңез. 

 فـَُتِصيَبُكم
Бәс, ирешер ирде сезләрә

 مِّنـُْهم
ул мөселманнарны таптап үлтермәк берлән

 مََّعرٌَّة
гөнаһлара ирешер ирдеңез,

 ِبَغرْيِ ِعْلٍم
белмәянчә анларның мөселман ирдекне. Җавап َلْوال мәхзүфтер, әй 
 Мәгънәсе улдыр ки, әгәр изен1 бирелсә ирде .أَلُِذَن َلُكْم يف اْلَفْتِح لكْن ملَْ تـُْؤَذنُوا
Мәккәне кыйтал2 берлә фәтех итәргә, Мәккәдәге мөэминнәр һәлак 
улырлар ирде димәктер.

 لُِيْدِخَل اللَُّه
Кергезмәк өчен изен кылмады Мәккә әһеле берлә җиң итәргә, бәлки, 
солых итәргә Аллаһы Тәгалә кергезде

 يف َرمْحَِتِه 
Үзенең рәхмәтенә, ягъни дин исламга

َمن َيَشاء
теләгән бәндәләрне.

 َلْو تـََزيَـُّلوا
Әгәр аерылган улсалар ирде Мәккәдәге мөселманнар кяферләрдән,

بـَْنا  َلَعذَّ
әлбәттә, газаб кылыр идек Безләр

 الَِّذيَن َكَفُروا

1 Изен – рөхсәт.
2 Кыйтал – сугыш.
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Анчалаен кемсәнәләрне, кяфер булды анлар
 ِمنـُْهْم

Ул әһле Мәккәдән. 
 َعَذابًا أَلِيًما

Рәнҗетәче газаб илә дөньяда маллары үлҗә улып, әһеле-әүладе әсир 
улып, ахирәттә әбәди җәһәннәм илә.

ِإْذ
Шул вакытны яд иткел, и Мөхәммәд.

َجَعَل
Кылды Аллаһы Тәгалә газаб әйләмәкне 

 الَِّذيَن َكَفُروا
анчалаен кемсәнәләрә, кяфер улдылар анлар

 يف قـُُلوِبُِم احلَِْميََّة
Булгучыдыр ул кяферләрнең күңелендә намус вә тәкәбберлек

يََّة اجْلَاِهِليَِّة  محَِ
Җаһилият заманындагы кеби намус вә тәкәбберлекләре өчен пәй-
гамбәрне вә әсхабларны дохуль1 Мәккәдән мәнгъ кылдылар.

 فَأَنَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه
Бәс, /37а/ иңдерде Аллаһы Тәгалә сабырлыкны вә вәкарьлекне

 َعَلى َرُسولِِه
Пәйгамбәр үзрә

 َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي
Вә дәхи мөэминнәр үзәренә, кыйтал әйләмәен солых илә кайттылар

 َوأَْلَزَمُهْم
Дәхи лязим итте вә сабит кылды ул мөэминнәрә

 َكِلَمَة التَـّْقَوى

1 Дохуль – керүдән.
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кәлимәсене1 ال إله إاّل اهلل ممد رسول اهلل

 وََكانُوا
Булдылар ул мөэминнәр,

 َأَحقَّ ِبَا
әхакрак2 булдылар ال إله إاّل اهلل ممد رسول اهلل кәлимәсене әйтергә.

 َوَأْهَلَها
Ул кәлимәи тәкъваны әйтергә әһел улдылар. Кәлимәне тәкъвая изафәсе3 
изафә мөсәббәб илә сәбәп4, ягъни кәлимә сәбәбе берлә мөэминнәр 
дөньяда вә һәм ахирәттә куәт таптылар.

 وََكاَن اللَُّه
Булды Аллаһы Тәгалә һәм һәмишә булыр Аллаһы Тәгалә

 ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما
һәрнәрсәләрне көллән вә җүзән белгүчедер. Пәйгамбәремез Мәккә сә-
фәренә чыкмастан борын, зөлхиҗҗә аеның тугызынчы кичендә төш 
күрде. Ул төшне Аллаһы Тәгалә бәндәләренә игълям итеп аять иңдерде.

َلَقْد َصَدَق اللَُّه
Шиксез, раст кәлтерде Аллаһы Тәгалә

 َرُسوَلُه
Пәйгамбәренә тугры кәлтерде

 الرُّْؤيَا
күрдеки төшне.

 بِاحلَْقِّ
Хаклык берлә тугры кәлтерде. Ягъни төшендә күрдеки хөкем өнендә 
илә улды. Ул төшнең сыйфаты бу иде ки:

 لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم

1 Аллаһтан башка һич хак Илаһ юк, һәм Мөхәммәд – Аллаһның Рәсүле.
2 Әхакрак – хаклырак, лаек.
3 Тәкъвая изафәсе – берсен икенчесенә кушу.
4 Изафә мөсәббәб илә сәбәп – нәтиҗәне сәбәпкә кушу мәгънәсе.
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Әлбәттә, керерсезләр, и яраннар, Бәйтуллаһи Тәгаләйә. Ягъни пәйгам-
бәр галәйһиссәлам яраннарына әйтте, әлбәттә, мин төшемдә сезләр илә 
Бәйтуллага тәваф әйләдеки күрдем.

 ِإن َشاء اللَُّه 
Әгәр Аллаһы Тәгалә теләсә, ләкин күрдегем Бәйтуллага тәваф кылып 
идек әгъмаль хаҗ тәмам улмастан борын,

آِمِننَي
ихрамнарымызны бозып хиль1 улдыкларымызны күрдем, вә дәхи Мәк-
кә кяферләренең фетнәләреннән имин улдыгымызны күрдем бә-вөҗүд 
әгъмаль хаҗ тәмам улмаенча

 ُمَلِِّقنَي ُرُؤوَسُكْم
Сачларыңызны китәрдекне күрдем.

 َوُمَقصِّرِيَن
Бәгъзеләреңезне сачларыңызны тәкъсыйр2 кылдыкларыны күрдем. 
Ха ләнки хәлекъ3 вә тәкъсыйр әгъмаль хаҗ бәгъдендә кирәк ирде дию 
әсхабларына сөйләде. Зөлкагъдәнең унынчы көн Мәккә сәфәренә чык-
тылар. Хөдайбия чокырына йиткәч, Мәккә кяферләре илә солых итеп, 
икенче ел хаҗларыны каза кылмак берлән кайттылар, әгъмаль хаҗ 
тәмам улмаен ихрам боздыклары /37б/ хәлекъ вә тәкъсыйр итмәкләре 
төшендә ирде, өнендә гыянән заһир улды.

 ال َتَاُفوَن
Куркучы улмаңыз, и мөэминнәр, кяферләрдән әбәдән, зирәки Мөхәм - 
мәд нең пәйгамбәрлеге хактыр вә аңа табигъ уланлара һәмишә галиб-
лектер.

 فـََعِلَم
Бәс, белгүче Аллаһыңыз.

 َما ملَْ تـَْعَلُموا

1 Хаҗ бетү белән ихрамнан чыгу.
2 Сачларыңызны тәкъсыйр – чәчне кыскарту.
3 Хәлекъ – (чәчне) китәрү.
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Сезләр белмәдеки эшләреңезнең вә төшләреңезнең әсрарын Аллаһы Тә-
галәңез белгүчедер.

 َفَجَعَل
Бәс, кылды Ул Аллаһы Тәгалә

 ِمن ُدوِن َذِلَك
Мәккәйә кермәгеңездән башка

 فـَْتًحا َقرِيًبا
якын заманда бер шәһәрне ачмагыңыз. Ягъни икенче ел Хайбәр шәһә-
рене ачмагыңыз вә аның малларыны үлҗә әйләмәгеңезне кылды

ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә.

 الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки

 أَْرَسَل
җибәрде

 َرُسوَلُه
Үзенең илчесе Мөхәммәдне

 بِاهْلَُدى
тугры юлны бәян кылмага.

 َوِديِن احلَْقِّ
Хак динне хәлаикъка тәгълим кылмакка

 لُِيْظِهَرُه 
Та ки галиб кылмак өчен ул хак динне

يِن ُكلِِّه َعَلى الدِّ
барча диннәргә хөҗәҗ вә дәлилләре зоһур галәбәсе илән.

 وََكَفى بِاللَِّه
Аллаһы Тәгалә кәфидер

 َشِهيًدا
Синең Рәсүл ирдегеңә вә дин исламның хаклыгына.
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مَُّمٌَّد
Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләм мөбтәдидер.

 رَُّسوُل اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәредер.

 َوالَِّذيَن َمَعُه
Ул кешеләр кем пәйгамбәр берлә бергәдер. Бу һәм мөбтәдидер, хәбәре

 َأِشدَّاء
катылардыр кяферләрә арыслан вә каплан кеби.

 َعَلى اْلُكفَّاِر
Кяферләр үзәренә аслан шәфкать итмәсләрдер.

 ُرمَحَاء بـَيـْنـَُهْم
Бере-беренә шәфкатьлеләрдер ата илә угыл кеби.

 تـَرَاُهْم
Күрерсен анларны

 رُكًَّعا ُسجًَّدا
даимел-әвкатта рөкугъ вә сәҗдә кылгучы хәлләрендә күрерсең. Ягъни 
даимел-әвкат намазда күрерсең анларны

 يـَْبتـَُغوَن
Эстәгүче күрерсен ул әсхаблары.

 َفْضال
Савабны әкъвальләрендә вә әфгальләрендә саваб эстәмәктә

 مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләдән булган савабларыны

 َوِرْضَوانًا
Аллаһның ризалыгыны эстәрләр.

 ِسيَماُهْم
Ул әсхабларның галәмәтләре әһле ислам ирдекләренә. ِسيَماُهْم мөбтә дә-
дер, хәбәре

 يف ُوُجوِهِهم
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Йөзләрендә даимел-әвкат тәһарәт төземәк илән йөзләре актыр, вә теш 
төпләре мисвак илә сафтыр, вә борыннарының тишекләре маңка каты-
сыннан пакьтер, вә хасил йөзләрендә  кәраһәт нәрсәләр юктыр, ярын 
Кыямәт көнендә йөзләре /38а/ ак улып кубачактыр.

 مِّْن أَثَِر السُُّجوِد
Сәҗдә әсәреннән вә күп-күп тәһарәт төзеп, намаз укымак 
әсәреннәндер. مِّْن أَثَِر السُُّجوِد мөтәгалликтер1 мәхзүф2 хәбәр үзәренә, әй:
 тер, яки хәлдер интикал кылгучы замирнең4 3َكائَِنة هذه اخلصال من أثر السجود
хәбәреннән, фән әһеленә яшерен дәгелдер.

 َذِلَك
Ошбу әвсафлар әсхаблар хакында улган

 َمثـَُلُهْم
Мисаллары вар ирде бөйлә дию.

 يف التَـّْورَاِة
Муса галәйһиссәламгә иңән Китапта

 َوَمثـَُلُهْم
Дәхи мисаллары вар ирде.

 يف اإِلجِنيِل
Гайсә галәйһиссәламгә иңән Китапта бөйлә дию:

 َكَزرٍْع
Ахырзаманда киләчәк Әхмәд пәйгамбәрнең әсхабларының сыйфатлары 
игкән иген кебидер.

 َأْخرََج
Чыгарды ул игкән игеннәреннән

 َشْطَأُه

1 Мөтәгалликтер – бәйле, мөнәсәбәтле.
2 Мәхзүф – яшерен.
3 Гар. Бу сыйфатлар сәҗдә әсәреннән булачак.
4 Замирнең – алмашлык.
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ботакларыны, солы вә богъдай1 кеби.
 َفآَزَرُه

Бәс, тармакланып куәт тапты ул ботаклар.
فَاْستـَْغَلَظ

Бәс, куәт таптыкларыннан соң юанланды.
فَاْستـََوىَعَلىُسوِقِه

Бәс, тугры торды аның саламы. Ягъни аның камулы һичбер якка йил 
исмәге берлән сүрелмәде.

 يـُْعِجُب الزُّرَّاَع
Иген игүчеләр гаҗәб итәрләр ул игеннең уңмагына. Кәзәликә бу сәха-
бә ләрнең сыйфатлары, зирәки анлар ибтидаи исламда аз ирделәр вә 
зәгыйфь ирделәр, моннан соң куәтләнделәр әхсәнел-вөҗүһ үзәренә 
улып, бөтен дөнья кяферләренә галиб улдылар.

 لَِيِغيَظ ِبُِم اْلُكفَّاَر
Та ки ачыгландырмак2 өчен куәтләндердек ислам ботакларыны вә тар-
макларыны, күреп кяферләр

 َوَعَد اللَُّه
вәгъдә кылды Аллаһы Тәгалә

 الَِّذيَن آَمُنوا
Анчалаен ботаклар, ягъни киләчәк өммәтләр, иман кәлтерделәр анлар 
Аллаһка вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленә.

 َوَعِمُلوا
Эшләделәр анлар

 الصَّاحِلَاِت
изге гамәлләрне, эшләделәр фәраиздән вә нәвафилдән

 ِمنـُْهم
булгучыдыр ул тармаклара. ِمْن монда тәбйин җинас өчендер3, тәбгизъ 

1 «Вә богъдай» сүзе кырыйда язылган.
2 Ачыгландырмак – ачуландырмак.
3 Ягъни зикер ителгән ике сыйфат белән сыйфатланучылар. 
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өчен дәгелдер1.
 مَّْغِفَرًة

Гөнаһларыннан ярлыканмак
 َوَأْجرًا َعِظيًما

олуг ял берлән. Ул ял Аллаһы Тәгаләнең дидарына мөшәррәф әй-
ләмәктер. َوَأْجرًا َعِظيًما илә Аллаһы Тәгаләнең сүрәне итмәм итмәге кәмаль 
хөснел-ихтитамдыр, фән әһеленә мәхфи дәгелдер. /38а/

Сүрәт «әл-Хөҗүрәт»

/38б/
Бисмилләһиррахмәниррахим

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И андаен иман кәлтердеки кемсәнәләр,

ُموا بـنَْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه  اَل تـَُقدِّ
элгәре улмаңызлар Аллаһтан вә Аллаһның пәйгамбәреннән сүзләреңездә 
вә әфгальләреңездә. Ягъни анлара карамай үз-гыйндәңездән2 сүзләр вә 
әфгальләр садир әйләмәңезләр3. Аллаһның ُموا بـنَْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسولِِه -диде اَل تـَُقدِّ
гендә бәрагатә истиһлял вардыр, зирә бу сүрәдә Аллаһы Тәгалә бән-
дәләренә, моктәдиләренә4 әдәб үгрәтмәктер кавлән5 вә фигълән6, нитә ки 
фән әһеленә мәхфи дәгелдер.

 َواتَـُّقوا اللََّه
Куркыңызлар Аллаһы Тәгаләдән кавлән вә фигълән, биәдәб улма гы-
ңыздан.

 ِإنَّ اللََّه

1 Бер өлешне белдермидер.
2 Үзгыйндәңездән – кирелектән.
3 Садир әйләмәңезләр – чыгармагыз, эшләмәгез.
4 Моктәдиләренә – иярүчеләргә.
5 Кавлән – сүзләрдә.
6 Фигълән – эшләрдә.
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Бә-дөрести вә расти ки, Аллаһы Тәгалә
يٌع  مسَِ

Ишеткүчедер билә кәйф бәндәләренең биәдәб сүзләрене,
 َعِليٌم

Белгүчедер бәндәләренең биәдәб әфгальләрене. 
Риваятьтер. Куфаның түрәсе үлгәч, куфалыклар пәйгамбәремездән 
Мә динәйә сорай кәлделәр, әйттеләр: «Йә Рәсүлуллаһ, безнең түрәмез 
ва фат улды. Әсхабыңнан берәгүне безләргә түрә улырга җибәргел», – 
диделәр. Хәзрәт Рәсүл Әкрәм Әкрагъ бине Хәбисне түрә итеп җибәр-
мәккә теләгәндә, Мәдинә гарәпләре каты аваз бөйлә чагырып мөҗадәлә 
кылдылар: «Бу Әкрагъ бине Хәбис түрәлеккә лаек дәгелдер», – дию. 
Пәй гамбәремезә бонларның мөҗадәлә авазлары башына кабап, башы 
агырды. Шул заманда аять иңеп боерды ки:

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И андай иман кәлтердеки кемсәнәләр,

 اَل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم
күтәреп, кычкырып сүзләмәңезләр сүзләреңезне.

 فـَْوَق َصْوِت النَّيبِّ
Пәйгамбәрнең тавышыннан вә авазыннан өстен әйләмәңезләр

 َواَل َتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل
Вә дәхи сүзеңезне ул пәйгамбәрә кычкырып әйтмәңезләр

 َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبـَْعٍض
бәгъзеңез бәгъзеңезгә кычкырган кеби.

 َأْن حَتَْبَط َأْعَماُلُكْم
Асылда, ألن حتبط أعمالكم, пәйгамбәр алдында кычкырып сүзләшеп кылды-
кый әгъмальләреңезнең савабы батыйль улмасын өчен.

 َوأَنـُْتْم اَل َتْشُعُروَن
Сезләр белмәссезләр әгъмальләреңезнең савабы батыйль улганыны. 
Бу аять ишгардыр: берәңү бер галимнең алдында биәдәблек әйләп, 
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кычкырып сүзләрсә /39а/ хәвеф көфердер, әгъмальләре мәху1 улыр. 
Әгәр ул бер галимне тәхкыйран вә истихфәфән, ягъни хәкарәт кы-
лып вә йиңелгә саеп2, кычкырып сүзләрсә, билиттифак мөртәттер, ха-
тыны талактыр, вә мәзбухәсе3 хәрамдыр, вә кылдыкый әгъмальләре 
батыйльдер. Та ки тәҗдид иман, вә тәҗдид никах әйләмәен, мөселман 
улмасдыр. Фуругыя4 китапларда боның мәсәилләре мөбәяндер5. Вә дәхи 
пәйгамбәрнең галәйһиссәлам чәһаряр6 арбагасы вә гайре сәхабәләр 
пәйгамбәр илән мөкяләмә кылдыкларында авазларыны түбән кылып, 
әдәб илә мөкяләмә кыланларының хакында Аллаһы Тәгалә, анларны мә-
дехләп7, аять иңдерде.

ِإنَّ الَِّذيَن يـَُغضُّوَن َأْصَواتـَُهْم
Бә-дөрести вә расти, анчалаен кемсәнәләр авазларыны түбән кылдылар 
пәйгамбәр илә мөкяләмә кылдыкларында

 ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең Рәсүле кашында, Рәсүлә тәгъзыйм вә тәкрим 
әйләделәр.

أُولَِئَك
الَِّذيَن اْمَتَحَن
 اللَُّه قُلوبـَُهْم

Халис вә саф кылды Аллаһы Тәгалә анларның күңелләрене
 لِلتَـّْقَوى

пәрһизлекләре өчен
 هَلُْم َمْغِفَرٌة

1 Мәху – сөртелү, бозылу.
2 «Ягъни хәкарәт кылып вә йиңелгә саеп» дигән сүзләр кырыйда язылган.
3 Мәзбухәсе – суйган малы.
4 Фуругыя – фикъһе мәсьәләләре.
5 Мөбәяндер – бәян ителгән.
6 Чәһаряр – дүрт дус.
7 Мәдехләп – мактап.
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Булгучыдыр ул әдәб әһелләренә гөнаһларыннан ярлыкамаклык
 َوَأْجٌر َعِظيٌم

олуг яллар. Пәйгамбәремез галәйһиссәламнең түрт эве бар ирде. Бер эве 
Сәвдә бинте Зәмга1, икенче эве Хафса бинте Гомәрнең ирде, өченче эве 
хәзрәти Гайшә бинте Әбү Бәкернеңдер, түртенче эве хәзрәти Зәйнәбнең 
ирде. Беркөн пәйгамбәремез хәзрәти, Гайшәнең эвенә кереп, кайлүлә2 
әйләде. Көн бик эссе ирде. Зәвал вакытында бадия әграбларыннан ун 
атлы3 гарәп кәлделәр. Атларыннан төшмәен, камчылары илә эвләрнең 
почмакларына сугып, «йә Мөхәммәд» дию, каты авазлары илән кыч-
кырып: «Йә Мөхәммәд, эвдә булсаң чыкгыл, йомышларымыз бар», – 
диделәр. Аллаһы Тәгалә анларның хәлләрене бәян әйләп боерды ки.

ِإنَّ الَِّذيَن
Бә-дөрести ки, анчалаен гарәпләр

 يـَُناُدوَنَك
кычкырырлар сиңа: «Йә Мөхәммәд», – дию,

 ِمْن َورَاِء احلُُْجرَاِت
эвләрнең артыннан камчылары илә сугып.

 َأْكثـَُرُهْم
Ул гарәпләрнең күбрәге

 اَل يـَْعِقُلوَن
акыл әһелләре ирмәсләрдер, сиңа махсус тәгъзыйм вә тәкрим ләфыз-
ларыны вә әфгальләрене белмәсләрдер. Хөҗүрәт җәмгы хөҗрәдер, 
 ,Ягъни хөҗүрәт җәмгы хөҗрәдер .ما يجر عليه من األرض حبائط أو نوه كما يف الصحاح
/39б/ шул нәрсәя исемдер, йирдән бераз йире дивар илә яки киез илә 
чолгап алган йирдер, кышын да вә җәен дә анда тереклек итәр өчен. Бу 
урында эвләр мәгънәсенә истигарәя алынды. Тәәммел әйләгел. 

 َوَلْو أَنَـُّهْم َصبـَُروا
Әгәр булсалар ирде ул гарәпләр сабыр кылгучылардан, кычкырмаен 

1 Кулъязмада «Хәдичәи Кубра» дип язылган.
2 Кайлүлә – көндезге йокы.
3 Басмада «уналты атлы гарәп» дип язылган.
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торсалар ирде. أَنَـُّهْم ләфзы рафгъ мәхәлендә мөбтәдәидер яки фәгыльдер, 
фигыль мөкаддәрдер, әй: 1لو ثبت صربهم мәгънәсендәдер.

 َحتَّ َتْرَُج ِإلَْيِهْم
И Мөхәммәд, син анлара чыкканча,

 َلَكاَن َخيـْرًا هَلُْم
әлбәттә, анлара хәерле улыр ирде, Рәсүлә тәгъзыйм итеп саваплар ха сил 
итәрләр иде. 

 َواللَُّه َغُفوٌر
Аллаһы Тәгаләдер бәндәләрнең биәдәблек фигыльләрене гафу итүче.

 َرِحيٌم
Биәдәблек фигыльләрендә тәүбә итәнләрә рәхим әйләп, тәмугтан азат 
итәчедер. 
Риваятьтер. Пәйгамбәремез бәни Мосталак кабиләсенә малларының 
зәкятене алыр өчен Вәлид бине Гокбәне җибәрде. Ул Вәлид бине 
Гокбәнең бәни Мосталак илә җаһилият заманында дошманлыклары вар 
ирде. Зирә ул Вәлид бине Гокбә бәни Мосталакның бәгъзесене талаган 
ирде. Шул кинәләрне бәни Мосталак куарлар, бәннән бар мәтагларны 
алырлар дию, Вәлид бине Гокбә бәни Мосталак кавеменә вармаеп, 
юлдан кайтып, пәйгамбәрне алдады вә әйтте: «Йә Рәсүлуллаһ, бәни 
Мос талака вардым, зәкяткә инкяр әйләделәр», – диде. «Бәлки бәне зәкят 
сорадыгым өчен үлтерә яздылар, качып кортылдым», – диде. Пәйгам-
бәремез ул бәни Мосталакка җиһад өчен барырга фикер әйләде, зирә 
анлар мөртәт улмышлар дию. Аллаһы Тәгалә аять иңдерде 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И иман кәлтердеки кемсәнәләр,

 ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق
әгәр китерсә сезләрә бер фасикъ, ул Вәлид бине Гокбәдер,  

 بَِنَبٍإ
бер хәбәрне, нитәки Вәлид бине Гокбә бәни Мосталак зәкятә инкяр итә-
ләр дидеки кеби.

1 Әгәр сабырлыклары расланса иде.
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 فـََتبـَيَـُّنوا
Бәс, тикшереңезләр ул хәбәрнең сыдкыны1 вә кәзибене2.

 َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما
Сезләрдән бер кавемгә зарар җидешмәсен. Ягъни сезләр бәни Мос та-
лакка һөҗүм итеп  

 ِبََهاَلٍة
җиһад итәрсезләр анларның мөртәт улмакларыны тәхкыйк белмә - 
енчә, вә урып нахак кан түгелмәсен өчен. Бу Вәлид бине Гокбәнең /40а/ 
хәбәрене икенче салих кешеләрене җибәреп, тәхкыйкны беләсез ди-
мәктер. Әгәр тәхкыйкны белмәенчә тукышып каннар түксәгез,

 فـَُتْصِبُحوا
Бәс, әвелерсезләр

 َعَلى َما فـََعْلُتْم
кылдыкый эшләреңездән вә түктеки каннарыңыздан

 نَاِدِمنَي
үкенүчеләрдән улырсызлар. Пәйгамбәр галәйһиссәлам бәни Моста-
лакка Халид бине Вәлидне җибәрде. Хәзрәти Халид бине Вәлидне 
бәни Мосталак җәмәгатьләре3 каршы чыгып, шәһәрә тәгъзыйм илән 
кергезделәр вә әйттеләр: «Йә Халид бине Вәлид, пәйгамбәремез сәла-
мәтләрме? Нә өчен ел тулып узды, зәкятемезне алырга кеше җибәрмәде? 
Рәсүлуллаһның безләрә ачыгы бармы әллә4?» – диделәр. «Һаман безләр 
зәкятнең фарзыятенә5 сыдкымыз бардыр», – диделәр. Халид бине Вә лид 
вакыйгаларыны әйтү бирде. Аллаһы Тәгалә монафикълар вә фасикъ-
ларның хәбәрләрене рәдд итеп, тәэкидән аять иңдерде

َواْعَلُموا

1 Сыдкыны – дөреслеген.
2 Кәзибене – ялган булуын. 
3 «Җәмәгатьләре» сүзе кырыйда язылган.
4 «Әллә» сүзе кырыйда язылган.
5 Фарзыятенә – фарызлыгына.
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Белеңезләр, Мәдинә җәмәгатьләр,
 َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه

бардыр сезнең эчеңездә, ягъни шәһәреңездә, Аллаһның пәйгамбәре 
вар дыр, андаг улса, ялган сүзләрне сүзләмәңезләр, зирәки аңа Аллаһы 
Тәгалә хәбәр вирер вәхи илә.

َلْو يُِطيُعُكْم
Әгәр итагать кылса пәйгамбәр сезләрә, ягъни пәйгамбәр, сезнең сүзе - 
ңез илә итагать әйләп, бәни Мосталакка җиһад өчен барыр улса.

 يف َكِثرٍي مَِّن اأْلَْمِر
Күп эшләрдә сезләрнең сүзеңез илә йөрер улса,

 َلَعِنتُّْم
әлбәттә, гөнаһкяр улыр ирдеңезләр, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән 
ерак улыр ирдеңез. Бәлки, пәйгамбәр араңызда улдыкый әҗелдән күп 
гө наһлар улыр урыннардан кортылдыңыз.

 َولَِٰكنَّ اللََّه
Ләкин Аллаһы Тәгалә

 َحبََّب ِإلَْيُكُم
сәвекле кылды сезләрә

ميَاَن  اإْلِ
Аллаһы Тәгаләне берләп вә пәйгамбәрне расига тотмакны.

 َوَزيَـَّنُه
Мөзәйян кылды ул иманны

 يف قـُُلوِبُكْم
сезләрнең күңелләреңездә.

 وََكرََّه
Мәкруһ күрсәтте Аллаһы Тәгалә

 ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر
сезләрә кяферлекне,

 َواْلُفُسوَق
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ялганчылыкны,
 َواْلِعْصَياَن

барча гөнаһ булган эшләрне.
أُولَِٰئَك

Бу әвсаф илә мәвсуф улмыш җәмәгатьләр
 ُهُم

анлардыр. Монда илтифат вардыр, хитабтан гаиб сари, фән әһеленә мәх-
фи дәгелдер.

 الرَّاِشُدوَن
Тугры юлга күнелгәннәрдер, диннәрендә сабитлардыр /40б/

َفْضاًل مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең мәхыз рәхмәтеннәндер бонларның тугры юлга 
күнелмәкләре. َفْضاًل масдардыр, мәнсубтыр, фигыль мөкаддәрдер, әй: 
 .мәгънәсендәдер ُفضَِّل َفْضاًل

 َونِْعَمًة
Мәхыз Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтедер

َواللَُّه َعِليٌم
Аллаһы Тәгалә белгүчедер монларның күнелмәкләрене

 َحِكيٌم
Хөкем кылгучыдыр Үзенең күндермәк нигъмәте илә.
Риваятьтер. Пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләм беркөн ишәк 
бенмеш ирде. Мәҗмәгъ нәстән үтте, ул мәҗмәгътә Габдулла бине Өбәй 
монафикъ бар ирде, яраннары берлә ирде. Һәм ул мәҗмәгътә хәзрәти 
Габдулла бине Раваха халис мөэминнәрдән иде. Ул һәм яраннары бер-
дән иде. Рәсүлуллаһның бендеки ишәге мәҗмәгъ нәстән үттегендә бәвел 
әйләде, Габдулла бин Өбәй борыныны тотты, бәвел исе кермәсен дию. 
Габдулла бине Раваха әйтте: «Валлаһи, хәзрәти Рәсүл Әкрәмнең бендеки 
ишәгенең бәвеленең исе Габдулла бине Өбәйнең катындагы яфарның 
исеннән хупрактыр», – диде. Габдулла бине Өбәйнең ачыгы кәлде, 
әйт те: «Йа Габдулла бине Раваха, нәҗес нәрсәне нә өчен яфарга кыяс 
итәрсең?» – диде. Габдулла бине Раваха әйтте: «Юк, кыяс әйләмәсәм,  
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тәх кыйк бәнем борыныма Рәсүл Әкрәмнең ишәгенең бәвеленнән яфар 
исе керде». Һәм аның яраннары шөйлә диделәр: «Синең дүккәнеңдә 
улган яфарларның исе борынымыза кермәй ирде», – диделәр. Килеп, 
Өбәй углы Габдулла бине Раваханың йиңәгенә сукты, йомрык илә сукты. 
Ике Габдулла сугыша башладылар, һәр ике Габдулланың яраннары яка-
лашып сугыштылар. Әүвәле йомрык илә бәрештеләр, бәгъдәһү хөрмә 
ботакларыннан улган күсәкләр илә, бәгъзеләре аяктагы башмаклары илә 
сугыштылар. Анлар хакында Аллаһы Тәгалә аять иңдерде:

َوِإن طَائَِفَتاِن
Әгәр ул ике гөруһ, бересе Өбәй гөруһы вә икенчесе Раваха гөруһы, 
ягъни таифәсе

 ِمَن اْلُمْؤِمِننَي
һәр ике гөруһ та мөэминнәрдер

 اقـَْتتـَُلوا
сугышсалар. Әбү Бәкер اقـَْتَتاَل укыды.

 فََأْصِلُحوا بـَيـْنـَُهَما
Бәс, бу ике гөруһны солыхлыкка /41а/ өндәгезләр. Ягъни Аллаһы Тә-
га ләнең Китабының хөкеменә вә Рәсүлуллаһның хозурына өндәңезләр, 
анлар нә хөкем әйләсәләр, хаһ файдаларына, хаһ зарарларына булмакка, 
солых булмакка дәгъвәт кылыңыз.

فَِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرٰى
Әгәр әба кылсалар1 бу ике җәмәгатьнең бере Китабулланың хөкеменә, 
разый улмактан.

 فـََقاتُِلوا
Бәс, тукышыңызлар.

 الَِّت
Анчалаен гөруһ илән тукышыңызлар.

 تـَْبِغي
Разый улмаслар Аллаһы Тәгаләнең Китабының хөкеменә

1 Әба кылсалар – баш тартсалар.
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 َحتَّٰ َتِفيَء
Та кем кайткынча тукышыңызлар

 ِإىَلٰ أَْمِر اللَِّه 
Ходай Тәгаләнең Китабындагы әмер сари

فَِإن فَاَءْت
Ул җәмәгатьләр кайтсалар Аллаһы Тәгаләнең Китабының хөкеменә

 فََأْصِلُحوا
Бәс, ислах кылыңыз

 بـَيـْنـَُهَما بِاْلَعْدِل
бу ике җәмәгать арасыны гадәләт берлән,

 َوأَْقِسطُوا 
гадел кылыңыз.

ِإنَّ اللََّه
Шиксез, Аллаһы Тәгалә

 يُِبُّ
сөяр

 اْلُمْقِسِطنَي
хөкемнәрендә гаделлек кылгучыларны.

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإنَّ
Шиксез, мөэминнәр

 ِإْخَوٌة
бере беренә кардәшләрдер диндә.

 فََأْصِلُحوا
Бәс, ислах кылыңызлар

 بـنَْيَ َأَخَوْيُكْم
Ике низаглы кардәшләреңезнең арасыны.

َواتَـُّقوا اللََّه
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Бәс, куркыңыз вә хәзер кылыңыз1 Аллаһы Тәгаләнең хөкеменә хилаф 
әйләмәктән.

 َلَعلَُّكْم
Шаять ки, сезләр Аллаһы Тәгаләдән куркарсаңыз, 

 تـُْرمَحُوَن
рәхимләнеп рәхмәтендә калырсызлар.
Риваятьтер. Бәни Тәмим кабиләсенең байлары Мәдинәдә улгучы фә-
кыйрь ләрдән мәсхәрә кылырлар, халәнки ул фәкыйрьләр Аллаһының 
дуст ларыннан ирде, хәзрәти Билал кеби вә хәзрәти Гаммәр бине Ясир 
кеби, вә хәзрәти Соһаеб Руми кеби, вә Габдулла бине Өм Мәктүм кеби. 
Аллаһы Тәгалә, мәсхәрә кылмактан нәһи итеп, аять иңдерде:

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И иман кәлтердеки кемсәнәләр

 اَل َيْسَخْر قـَْوٌم مِّن قـَْوٍم
Мәсхәрә әйләмәсен бер кавем бер кавемнән

 َعَسٰى َأن َيُكونُوا
Өмеддер ки, булырлар Аллаһы Тәгалә кашында мәсхәрә ителмеш кавем

 َخيـْرًا
Изгеләрдән улырлар

 مِّنـُْهْم
Мәсхәрә әйләяче кавемнән

 َواَل ِنَساٌء مِّن نَِّساٍء
Дәхи хатыннар мәсхәрә әйләмәсеннәр хатыннардан

 َعَسٰى َأن َيُكنَّ
Өмиддер ки, булырлар Аллаһы Тәгалә кашында мәсхәрә ителмеш ха-
тыннар

 َخيـْرًا مِّنـُْهنَّ

1 Хәзер кылыңыз – «сак булыгыз» мәгънәсендә.
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Изгеләрдән улырлар мәсхәрә әйләяче хатыннардан
َواَل تـَْلِمُزوا

Вә дәхи гаепләшмәңезләр /41б/
 أَنُفَسُكْم

Үзеңездән улан дин кардәшләреңездән
 َواَل تـََنابـَُزوا

Дәхи хитаб кылышмаңызлар бер-береңезне 
 بِاأْلَْلَقاِب

Кушамат исемнәр илән, бәлки хитаб кылышыңызлар аталар куйдыкый 
исемнәр илән. Кушамат улдыр ки, мәсәлән, берәңүне атасы Исмәгыйль 
исемле куйса, син аны исеме дию әйтерсен йә Исали дию әйтерсен, яки 
Ибраһимны Ибрай димәк кеби, Габдулланы Абдул димәкләре кеби1, 
вә Юнысны Җенес димәк кеби, 2.ما ال هناية Бонларның барыны кушамат 
диярләр.

بِْئَس
Ни явыз хитабтыр кушамат

 ااِلْسُم اْلُفُسوُق
фасикъ исем. Ягъни, атасы куйган исем берлән өндәмәк фасикълыктыр 
димәктер. Яки ни явыз гөнаһтыр кушамат исем берлән адәмнәрне өн-
дәмәк.

ميَاِن  بـَْعَد اإْلِ
Иман кәлтердектән соңра һичбер кешене кушамат исем берлән өндә-
мәгәйсезләр

َوَمن ملَّْ يـَُتْب
Бер мән тәнәбездән3 вә мәсхәрәдән тәүбә әйләмәсә

 فَُأولَِٰئَك

1 Бу урында җөмләнең бер өлеше сызылган: «Мәсгудны – Мәскәү я Мәсти димәк 
кеби».

2 Гар. Ахырсыз.
3 Тәнәбездән – кушамат белән өндәүдән.
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Бәс, бу эшләрдән тәүбә әйләмәян җәмәгать
 ُهُم الظَّاِلُموَن

анлардыр ахирәттә үзләренә зарар вә золым әйләгүчеләр.
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا

И андай иман кәлтергүче кемсәнәләр,
 اْجَتِنُبوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ

сакланыңызлар әһле иманны явыз гөман кылмактан.
 ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ

Бә-дөрести ки, гөманның бәгъзесе

 ِإْثٌ
Гөнаһтыр Аллаһыга вә Рәсүлуллаһка. Ягъни бер эше, йә бер васфы1, йә 
бер сүзе гөман берлә нисбәт кылмак кеби, вә изгеләр әһеленә яманлык 
берлә гөман кылмак кеби, вә бәгъзе гөман ибахәттәндер2, умур мәгаш3 
кеби, вә бәгъзесе ваҗибаттандыр, нәкъкаль әхәдис4 вә фәтәвәләрнең 
гадәләте вә итканы заһир улмаган кешеләрнең хата вә кәзиб гөман өчен 
риваятьләрне рәдд кылмак кеби

َواَل َتَسَُّسوا
Хәлаикъларның яшерен гаибләрене тикшергүче улмаңызлар.

 َواَل يـَْغَتب
Дәхи гайбәт кылмаңызлар

 بَـّْعُضُكم
береңез

 بـَْعًضا
береңезне

َأيُِبُّ

1 Васфы – сыйфаты.
2 Ибахәттәндер – рөхсәт ителгәннән.
3 Умур мәгаш – дөнья эшләре.
4 Нәкъкаль әхәдис – хәдисләр сөйләү.
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Әйа, сөярме
 َأَحدُُكْم

сезнең береңез
 َأن يَْأُكَل

ашарга
 حلََْم َأِخيِه َمْيًتا

үлгән кардәшенең /42а/ итене.
 َفَكرِْهُتُموُه

Бәс, ул үлгән кардәшеңезнең итене йиярга кәриһ күрерсезләр. Кәзаликә 
гайбәтне һәм шундаг мәкруһ күреңезләр.

َواتَـُّقوا اللََّه
Куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән.

ِإنَّ اللََّه 
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

تـَوَّاٌب
тәүбә кылгучыларның тәүбәләрене кабул әйләгүчедер,

 رَِّحيٌم
рәхим итеп тәмугтан бәндәләрене азат иткүчедер.

يَا أَيُـَّها النَّاُس
И анчалаен адәмиләр,

 ِإنَّا َخَلْقَناُكم
бә-дөрести вә расти ки, яраттык Без сезләрне

 مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى
Адәм берлә Хаувадан, барчаңыз бер нәсәб сезләр 

 َوَجَعْلَناُكْم
вә һәм кылдык сезләрне, 

 ُشُعوبًا
кабиләләрне җәмгъ итәче
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َل  َوقـََباِئ
дәхи кабиләләр кылдык. Шөгубән җәмгъ шәгъбтер, нәсәбнең иң юга-
ры сына әйтерләр. Моннан түбәннәрне кабәил диярләр, моннан түбән-
геләрне гамәир1 диярләр, моннан түбәнгеләрне бутун диярләр, моннан 
түбәнгеләрне әфхаз диярләр, моннан түбәннәрне фасаил диярләр. Гарәп-
тә мисалы будыр ки, хозәймә димәкләре шугубтыр, кинәнә димәкләре 
кабиләдер, Корәеш димәкләре гамәирдер, косай димәкләре бутундыр, 
һашими димәкләре фәхездер, габбаси димәкләре фасыйләдер. Безнең 
Болгарда татар димәкләре шугубтыр, башкорт вә мишәр димәкләре 
кабәилдер, кыпчак вә бөрҗән, вә дүән димәкләре гамәирдер. Моннан 
кыяс әйләгел фасаилгача. Тәәммел!

 لِتـََعاَرُفوا
Бер-береңезне танымак өчен яраттык шугубларны вә кабәилләрне, бер-
береңезнең нисбәтене хурлар өчен яратмадык.

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم
Бә-дөрести ки, сезләрнең хөрмәтлерәгеңез

 ِعنَد اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең билә кәйф кашында.

 أَتـَْقاُكْم
Аллаһы Тәгаләдән куркучырагыңыз хөрмәтлерәктер. Ягъни каеңыз 
Аллаһы Тәгаләдән куркып гөнаһ кылмаса, Аллаһы Тәгалә кашында 
хөрмәтле кол улдыр.

 ِإنَّ اللََّه
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 َعِليٌم
колларның заһир вә батыйн хәлләрене белгүчедер,

 َخِبرٌي
хәбәрдардыр.

1 Монда һәм түбәндә: гашәир (гар. عشرية، عشائر).
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Риваятьтә: бәнү Әсәдтән бераз җәмәгать Мәдинәйә күчеп кәлделәр, 
йир ләрендә ачлык булды. Кәлеп, пәйгамбәрә иман гарызы кылдылар, 
зә кяттән булган малларыны йиеп, көн итәр өчен, юкса күңелләрендә  
/42б/ нифаклык ирде. Аллаһы Тәгалә анларның хәлләрене бәян әйләп 
боерды ки:

قَاَلِت اأْلَْعرَاُب
Әйттеләр бәнү Әсәд гарәпләре,

 آَمنَّا
йә Рәсүлуллаһ, күңелләремез илә растладык синең пәйгамбәрлегеңне.

ُقل
Әйткел, и Мөхәммәд, анлара җавап:

 ملَّْ تـُْؤِمُنوا
«Сезләр пәйгамбәрнең пәйгамбәрлегене күңелләреңез илә растлама-
дыңызлар», – дию.

 َولَِٰكن
«Ләкин

 ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
ягъни безләр сиңа заһирән инкыйяд кылдык», – дию әйтсеннәр.

ميَاُن  َوَلمَّا َيْدُخِل اإْلِ
Кермәде сезләрнең күңелләреңезә тасдыйк 

 يف قـُُلوِبُكْم
күңелләреңезә,

َوِإن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه
әгәр бусынсагыз Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһның Рәсүленә тасдыйк кулүб 
илә,

 اَل يَِلْتُكم
киметмәстер Аллаһы Тәгалә

 مِّْن َأْعَماِلُكْم
сезләрнең әгъмальләреңездән

 َشْيًئا
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һичнәрсәне.
ِإنَّ اللََّه

Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә
 َغُفوٌر

мөэминнәрнең гөнаһларыны гафу әйләгүчедер,
 رَِّحيٌم

рәхим әйләеп, тәмугтан азат әйләгүчедер.
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ِإنَّ

Шиксез, мөэминнәр анлардыр ки, иман кәлтерделәр анлар Аллага вә 
Алланың Рәсүленә.

 ُثَّ
Бу иман кәлтердекләренең бәгъдендә

 ملَْ يـَْرتَابُوا
шик кылмады Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә кадирлегенә, вә Рә-
сүлуллаһның хаклыгына.

 َوَجاَهُدوا
Вә дәхи мөэминнәр анлардыр ки, газилек кылдылар кяферләрә1, нә-
фесләренә2 газилек әйләеп нәфесләрене үлтерделәр.

 بَِأْمَواهلِِْم
Маллары белән җиһад кылдылар,

 َوأَنُفِسِهْم
җаннары берлән

 يف َسِبيِل اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең юлында.

أُولَِٰئَك

1 «Кяферләр» сүзе кырыйда язылган; басмада «вә дәхи әммәраларына» дип 
язылган.

2 «Нәфесләренә» сүзе кырыйда язылган.
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Ошбу җәмәгать
 ُهُم

анлардыр
 الصَّاِدُقوَن

дәгъваи иманда растлар. Бу аять иңдектән кәзин бәнү Әсәдтән кәлдеки 
җәмәгатьләр ант ачтылар: «Безләр мөэмин садыйкмыз», – дию. Аллаһы 
Тәгалә анларның гадәм1 сыйдыкларыны бәян әйләп боерды

ُقْل
Әйт, и Мөхәммәд, анлара җавап

 أَتـَُعلُِّموَن اللََّه
Әйа, үгрәтерме сез Аллаһны

 ِبِديِنُكْم
Үзеңезнең динеңезне хәбәр бирмәк берлән

 َواللَُّه يـَْعَلُم
Ул Аллаһы Тәгалә белгүчедер.

 َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض
Йирдәге вә күктәге нәрсәләрне, вә анларның батыйннарыны

َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء
Ул Аллаһы Тәгалә һәрнәрсәләре

 َعِليٌم
белгүчедер, анларның заһирларыны вә батыйннарыны.

مَيُنُّوَن
Миннәт кылырлар ул /43а/ бәнү Әсәд гарәпләре. Ягъни табаларлар

 َعَلْيَك
сиңа, и Мөхәммәд,

 َأْن َأْسَلُموا

1 Гадәм – юк булу, юклык. 
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үзләренең сиңа заһирән инкыйяд кылмакларыны.
ُقل

Әйткел, и Мөхәммәд, анлара җавап

 الَّ مَتُنُّوا َعَليَّ
Кылмаңызлар миңа миннәт

 ِإْساَلَمُكم
заһирән инкыйядеңезне. ِإْساَلَمُكم мәнсубтыр бинәзгы хафиз илә1, асылда,
 .дер. Тәәммел улына بإسالمكم

َبِل اللَُّه مَيُنُّ َعَلْيُكْم
Бәлки, Аллаһы Тәгалә сезләрә миннәт кылыр,

 َأْن َهَداُكْم ِلْلِميَاِن
сезләрне күндергән өчен миннәт кылыр инкыйяд батыйнга.

 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي
Асылда, قولوا هذا القول إن كنتم صادقني. Ягъни әйтеңез сезләр: «Миннәт Алла - 
һы Тәгаләйәдер безләрне ихлас илә инкыйяд батыйнга күндердеки 
өчен», – дию.

ِإنَّ اللََّه يـَْعَلُم
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә белгүчедер

 َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض
күктәге вә һәм йирдәге яшерен нәрсәләрне,

َواللَُّه َبِصرٌي
дәхи ул Аллаһы Тәгаләдер билә кәйф күргүче

 ِبَا تـَْعَمُلوَن
сезләрнең әгъмальләреңезне. Хасил Аллаһы Тәгаләйә һичбер нәрсәләр 
яшерен имәстер дию сүрәне итмәм әйләмәге хөснел-ихтитамдыр. تـَْعَمُلوَن 
тә илә вә йә илә укымак җәиздер.

1 Гарәп теле грамматикасында бәйлекне төшерү.
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Сүрәи «Каф»

Бисмилләһиррахмәниррахим
ق

Имам Әгъзам мәзһәбендә мәгънәсе беленмәде. Ләкин мәрфугъ мәхәл - 
лән улып, галәмият үзәренә мөбтадәдер. Вә калдыкый мәзәһиб сәләсә1 
тәэвил кылып әйттеләр ки, Аллаһы Тәгалә Кадирдер вә Тәкъдир әйлә-
гүчедер, вә Каһирдер, дошманнарыны каһәр кылгучыдыр. Бәгъзеләр 
тәэвил кылдылар ки, Кадирдер Ул Аллаһы Тәгалә бер ләхзада2 берәңүне 
галим итәргә, нитәки Адәм галәйһиссәламне бер ләхзада галим әйләде. 
Яки кадирдер галим әйләп, Рәсүл итәргә, нитәки пәйгамбәремез Мө-
хәммәд галәйһиссәламне андаг кылды. Әмма Каф бер тагтыр, дөньяны 
ихата кылгандыр дию тәфсир әйләмәк хата фахиштер.
Аллаһы Тәгаләнең хәреф Каф илә сүрәне ибтида әйләмәгендә бәрагать 
истиһлялдер умур гаҗибәләрнең бәянында,

َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد
Касәм яд итәмен олуг хөрмәтле Коръән илә, йә Мөхәммәд, әһле Мәккә 
сиңа иман кәлтермәсләрдер.

 َبْل َعِجُبوا
Тәгаҗҗеб әйләделәр ул /43б/ әһле Мәккә

 َأن َجاَءُهم
Килмәктән тәгаҗҗеб әйләделәр

 مُّنِذٌر
Бер куркытгучы пәйгамбәр

 مِّنـُْهْم
Ул әһле Мәккәнең үзләреннән. Ягъни үз нәселләреннән. Мәккә әһеле - 
нең тәгаҗҗеб әйләмәкләренең бәяныны Аллаһы Тәгалә бәян әйләп бо-
ерды.

 فـََقاَل اْلَكاِفُروَن
1 Мәзәһиб сәләсә – өч мәзһәп.
2 Ләхзада – мизгелдә.



189

Бәс, әйттеләр Мәккә кяферләре:
َذا  هَٰ

«Бу Мөхәммәднең арамыздан Рәсүл улмагы
 َشْيٌء َعِجيٌب

гаҗәб эштер ки, наданлыгы илә галим улмагы, үлдектән соңра тере-
лермез димәк гаҗәбләрнең гаҗәибедер», –  диделәр вә әйттеләр.

أَِإَذا ِمتـَْنا
Каю заман үлсәк безләр,

 وَُكنَّا تـُرَابًا
Череп, туфрак булсак,

ِلَك ذَٰ
бу үлдектән соңра терелмәк

 َرْجٌع بَِعيٌد
кире тереклеккә кайтмак акыл идракеннән1 ерактыр. Ягъни кире хәят 
улырсыз димәгең, и Мөхәммәд, акыллар боңа идрак итәмәсдер. Зирәки 
берәгүнең сөягене йирдәге кошлар йә түрт аяклы хайваннар күтәреп 
алып китеп, итләрне йидектән соңра парәгендә улган сөякләр бер йирә 
җәмгъ улынып, терелерләр димәгең таур акылдан хариҗдер диделәр. 
Аллаһы Тәгалә, анлара җавап биреп, аять иңдерде.

َقْد َعِلْمَنا
Асылда, قل هلم قد علمنا. Ягъни, и Мөхәммәд, әйт анлара җавап, шиксез 
белермезләр

 َما تَنُقُص اأْلَْرُض ِمنـُْهْم
нәрсәне йир ашап киметер анларның әгъзаларыннан вә анлардан йир 
ашаган каннарыны, вә сөякләрене, вә сөякләренең туфракларыны, вә 
аны белмәкемезә гыйлләт улдыр ки.

َوِعنَدنَا
Бардыр Безнең билә кәйф кашымызда

 ِكَتاٌب
1 Идракеннән – аңлап җитүеннән.
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әшьяларның хөкемнәре язылмыш бер Китап бардыр. Ул китапның сый-
фаты будыр кем,

 َحِفيٌظ
сакланмыштыр ул Китап шаятыннардан вә тәгъйир1, вә тәбдилдән. Мо-
рад ләүхелмәхфуздыр.

بُوا بِاحلَْقِّ َبْل َكذَّ
Бәлки, ул Мәккә кяферләре ялганга тоттылар хак эшне, ягъни Коръәнне, 
Мөхәммәднең Рәсүл ирдегене, үлдектән кәзин терелмәки.

 َلمَّا
Шул заманда

 َجاَءُهْم
кәлде анлара хак нәрсә, ул Коръәндер вә Аллаһның Рәсүледер.

 فـَُهْم
Бәс, ул Мәккә кяферләре

 يف أَْمٍر مَّرِيٍج
Мохтәлиф әкъвальләр2 илән мозтараблардыр3. Бәгъзеләре әйттеләр, бу 
Мөхәммәд сахирдер, аңа иңдеки Коръән сихер-әфсеннең китабыдыр. 
Бәгъзеләре әйттеләр, бу Мөхәммәд шагыйрьдер, вә иңдеки Коръән 
бәетнамәседер. Бәгъзеләре әйттеләр, /44а/ бу Мөхәммәд фалгәвидер, вә 
иңдеки Коръән фалнамәседер. إىل غري هناية ما ال يعين сүзләр сүзләшеп мозта - 
раб улдылар. Аллаһы Тәгалә анлара умур гаҗибәләр вә гокуллары йит-
мәян әшьяларның нәзыйрларыны бәян әйләп боерды ки.

أَفـََلْم يَنظُُروا
Әйа, карамаслармы ул мөнкирләр гыйбрәт алгучы күзләре илән

 ِإىَل السََّماِء فـَْوقـَُهْم
башлары өстендә булгучы күккә.

 َكْيَف بـَنـَيـَْناَها

1 Тәгъйир – үзгәртү.
2 Мохтәлиф әкъвальләр – төрле сүзләр.
3 Мозтараблардыр – буталчыклыклар.
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Ничек бина кылдык вә яраттык ул күкне терәксез. Бу күкләрнең өсте-
мездә терәксез тормагы үлекләр терелмәктән гаҗибрәктер.

 َوَزيَـّنَّاَها
Бизәдек Без ул күкне йолдызлар илән.

 َوَما هَلَا
Юктыр ул күктә

 ِمن فـُُروٍج
һич ертыктан вә тишектән.

َواأْلَْرَض
Вә дәхи йиргә карамасмы гыйбрәт күзләре илән.

 َمَدْدنَاَها
Асылда, كيف مددناها дер. Ничек яратып түшәдек ул йирне су өстенә сә-
нәдсез1. Бу дәхи үлекләр терелмәктән гаҗибрәктер.

 َوأَْلَقيـَْنا ِفيَها
Салдык Безләр ул йиргә, ягъни яраттык Безләр ул йирнең өстенә

 َرَواِسَي
бөек вә сабит тагларны. 

 َوأَنَبتـَْنا ِفيَها
Дәхи үстердек ул йирнең өстендә

 ِمن ُكلِّ َزْوٍج
һәр әснаф үләннәрне вә агачларны,

 َبِيٍج
күңелләрне ачкучы үләннәрне вә агачларны. Яки гаҗәеб маразлара2 ши-
фа улгучы үләннәрне.

تـَْبِصَرًة
Асылда, خلقناها تبصرة дер. Ягъни яраттык бу әшьяларны күңел күзләре 

1 Сәнәдсез – терәксез.
2 Маразлара – авыруларга.
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бер лә карап, гыйбрәтләр алып, кабердән купмакларыны фикерләмәк 
өчен

 َوِذْكَرٰى
һәм уйгатмак өчен вә кирәк эшләрене искәрмәк өчен

 ِلُكلِّ َعْبٍد مُِّنيٍب
һәр бәндәләр өчен, кайтгучылардыр ул бәндәләр Аллаһы Тәгаләнең 
гыйбадәтенә. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең кодрәт гаҗибәләренә карап, 
фи кер әйләп, кабердән купмаклыкны фикер әйләп, даимел-әвкат гый-
бадәттә вә тәүбәдә улсыннар өчен яраттык димәктер.

َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء
Дәхи иңдердек күккә якын болытлардан

 َماًء مَُّبارًَكا
файдасы чок ягъмур суы.

 فَأَنَبتـَْنا ِبِه
Бәс, үстердек ул ягъмур суы берлән  

 َجنَّاٍت
бакчалар эчендә булгучы нәрсәләрне.

 َوَحبَّ احلَِْصيِد
Дәхи үстердек ул ягъмур суы берлән /44б/ урак илә уралачак игеннәрне. 

َوالنَّْخَل
Дәхи хөрмә агачыны үстердек.

 بَاِسَقاٍت
Биек улгучыдыр ул хөрмә агачлары. Аллаһы Тәгаләнең агачлар эчен-
дә нәхелне1 хасламагы улдыр, зирәки бу хөрмә агачларының гаҗәи-
берәгедер табигатьтә адәм кебидер2. Зирәки бу хөрмә агачы унбиш ел  
йә уналты елсыз йимеш бирмәйдер, нитәки бәни адәм унбиш елсыз 

1 Нәхелне – хөрмә агачын.
2 Кырыйда شبه طبيعة النخل على األنسان يف الوجوه дип язылган. Ягъни хөрмә агачының 

кешегә төрле яктан охшаш табигатенең бәяны.
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балигъ улмагандак. Вә дәхи шималь1 җәнебеннән йил иссә, хаста ула - 
дыр. Хаста улмагының галәмәте улдыр, ботаклары салынып, адәм ың-
рашдыгы кеби бер аваз кәлер. Кайчан ки җәнүб2 тарафыннан йил иссә, 
хастадан терелдеки адәм кеби ботаклары төз улып, баягы аваз калмас 
улыр. Вә дәхи шул унбиш ел эчендә кабыклары кызылга мәелдер. Кайчан 
ки унбиш елдан үтеп, алтмыш өч яшенә варанча, кабыклары карадыр. 
Нитәки бәни адәмнең сачлары карадыр, кайчан ки алтмыш өч елдан 
үтеп, туксан илә варанча, кабыклары каралы-аклы улыр. Нитәки бәни 
адәмнең сачларына чал кердеки кеби. Туксан елдан үтеп, йөз егерме ел 
улса, кабыклары ак улыр, ботаклары сузылып кәкре улыр. Кайчан ки 
йөз туксан ел улса, кабыклары саргаер, нитәки бәни адәмнең сакалы 
агарып саргаймагы кеби. Вә дәхи хөрмә агачыны пычак илә яки балта 
илән чапсаң, кызыл су кәлер бәни адәмнең каны кеби, һәм корыр. Һәм 
вә дәхи яфраклары бәни адәмнең тәне кеби йомшак улыр. Фәкыйрьләр 
аның яфрагыннан түшәк вә мендәр кылырлар. Моннан гайре гаҗәеблә ре 
чоктыр, барыны язарга вактымыз тардыр. 

َا  هلَّ
Булгучыдыр ул хөрмә агачының

 طَْلٌع نَِّضيٌد
бере өстендә бере улгучы чөмләр вә төлкәләр, нитәки безнең диярда 
уңган миләш агачының миләше кеби чөмледер, бер чөмендә ел килеп 
уңган заманда тугыз мең йә йөз мең хөрмә улыр.

رِّْزقًا لِّْلِعَباِد
Бәндәләрә ризык өчен үстердек.

َوَأْحيـَيـَْنا ِبِه
Дәхи тергездек ул ягъмур суы илән

 بـَْلَدًة مَّْيًتا
үлгән шәһәрләрне, ягъни үләннәрне вә агачларны үстердек. /45а/

ِلَك َكذَٰ

1 Шималь – төньяк. 
2 Җәнүб – көньяк.
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Үләннәрнең вә ашлыкларның үсмәклеге кебидер
 اخْلُُروُج

сезләрнең каберләреңездән терелмәгеңез. Бәс, андаг улса, нә өчен бә ге сә 
инкяр итәрсезләр димәктер.
Риваятьтер. Рәсүл галәйһиссәламне Мәккә кяферләре сүгәр ирделәр, 
ялганчы вә йә фалчы, вә йә сахир дию сүктекләренә катыг рәнҗер ирде. 
Аллаһы Тәгалә аның күңелене тәсәлла1 итәр өчен аять иңдерде.

 َكذََّبْت
Ялганга тотты пәйгамбәрләрне

 قـَبـَْلُهْم
Бу Мәккә кяферләреннән элгәре

 قـَْوُم نُوٍح
Нух галәйһиссәлам кавеме Нухны ялганга тоттылар

 َوَأْصَحاُب الرَّسِّ
Рас2 дидеки козугның3 җәмәгатьләре хәзрәти Ханзалә4 бине Сафуанны 
ялганга тоттылар. Рас бер козугның исемедер. Шам илә Мисыр арасын-
да бер шәһәр вар иде, ады Мәдьян ирде, анларның елгалары юк ирде. 
Шул Рас дидеки козугтан малларыны сугарыр ирделәр, үзләре һәм шул 
козугтан эчәрләр ирделәр. Бу заманда Мәдьян шәһәре могаттальдер5, 
безнең Болгар кеби. Иллә Мәдьянның кояш баешында бер шәһәре 
вардыр, адыны Рай диделәр, Мәдьяннан йөз чакрым кадәре улыр.

 َوَثُوُد
Сәмүд кавеме Салих пәйгамбәрне ялганга тоттылар. Сәмүд – бер 
падишаһның исемедер. Йирләре мәгърибтә ирде, Бәйтел-Мәкъдистән 
ике мең чакрым кояш баешындадыр. Ул падишаһ кавемнәре берлә 
пота табыныр лар ирде. Аллаһы Тәгалә анлара Салих галәйһиссәлам 
пәйгамбәрне җибәрде. Салих пәйгамбәр илә Сәмүд шаһның аталары 

1 Тәсәлла – шатландыру, тынычландыру.
2 Кырыйда بيان أصحاب الراس дип язылган.
3 Козугның – коеның.
4 Кулъязмада һәм басмада «Хантал» дип бирелә.
5 Могаттальдер – ташланган.
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бертуган ирде. Нитәки хикәятләре Коръәннең ахырында кәлер, иншә 
Аллаһ.

َوَعاٌد
Дәхи Гад кавеме Һуд галәйһиссәламне ялганга тоттылар. Гад бер 
падишаһ ирде, шәһәрләре алты шәһәр ирде. Һуд галәйһиссәлам Гад илә 
бер тугма ирделәр. Боларны гад үлә1 диерләр, буйлары алты йөз егерме 
аршын ирде. Шамның җәйге мәгърибендәдер, бу заманда әңәлчиннәр вә 
нимечләр йортыдыр. Хикәятләре алда кәлер, иншә Аллаһ.

 َوِفْرَعْوُن
Фиргавен кавеме Муса вә Һарунны ялганга тоттылар.

 َوِإْخَواُن ُلوٍط
Лут галәйһиссәламнең карендәше хәзрәти Лутны ялганга тоттылар. 
Хикәятләре, иншә Аллаһ, кәлер. 

َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكِة
Әйкә дидеки кавем Шөгаиб /45б/ пәйгамбәрне ялганга тоттылар. Әйкә2 
димәкләре бер пот ирде, буе өч йөз аршын ирде. Сандал агачыннан 
дөземешләр ирде, дешләре гакыйктан3 ирде, иреннәре ләгыльдән ирде. 
Аңа тормага бер эв бина әйләмешләр ирде. Бигаять юксак, ул эвнең 
алты җиһәтенә зур магнытыслар беркетмешләр ирде. Бу әйкәне юка 
тимерләр берлән киемнәрен әйләмешләр ирде. Ул потны мәзкүр эвнең 
эченә кергезгәннәр ирде. Ул магнытыслар алты җиһәттән тартып тора 
ирде. Югарыдан зынҗырсыз4, түбәннән терәксез ирде. Аллаһы Тәгалә 
бонлара үзләре нәселеннән Шөгаиб пәйгамбәрне җибәрде. Аны ялганга 
тотып, иман кәлтермәделәр.

 َوقـَْوُم تـُبٍَّع
Төббәг кавеме Төббәгне ялганга тоттылар.
Риваятьтер5. Төббәгнең исеме Әсгать ирде, вә көньясе Әбү Кәраб ир-

1 Гад үлә – беренче гад кавеме.
2 Кырыйда بيان أصحاب األيكة дип язылган.
3 Гакыйк – агат ташы.
4 Зынҗырсыз – чылбырсыз.
5 Кырыйда قصة تّبع дип язылган.
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де. Үзе Ямән шәһәренең падишаһы ирде. Нөбүвәтендә1 ихтилаф әй-
лә мешләрдер, үзе Муса шәригатендә ирде. Җиһад өчен мәшрикъ җә-
небенә барды, күп-күп шәһәрләрне мөселман әйләде вә кайттыкый 
вакытта Ясрибне, ягъни Мәдинә халкыны, дингә өндәде. Анлар кабул 
ислам кылдылар2. Төббәг бер углыны Мәдинәгә падишаһ әйләде, үзе 
Ямәнгә кайтты. Рузкярдан соңра Мәдинә җәмәгате углыны үлтерделәр. 
Төббәг бу хәбәрне ишеткәч, Ямәннән күп гаскәр илә кәлде, Мәдинәнең 
нигезене вә әсасене калдырмас өчен. Чөнки Мәдинә берлән кыйтәл әй-
ләде, гакыйбәтендә солых кылдылар. Солых кылмак аның өчен улды, 
Мәдинәдә ике монафикъ вар ирде, беренең исеме Кәгеб ирде, вә беренең 
исеме Әсәд ирде. Боларның аталары бер тугма ирде. Бу икәү Тәүрат 
китабының тәфсирләрене остад ирделәр.
Әлкыйсса. Бу ике монафикъ Тәүратта ахырзаман пәйгамбәре Мөхәм-
мәд галәйһиссәламнең нәгетләрене3 укыдылар. Бөйлә дию, йа Солтан, 
бу Мәдинәгә ахырзаман пәйгамбәре Мәккәдән Мәдинәгә күчеп кил-
мәкчедер. Аңа иман кәлтерәннәр дөнья вә ахирәт дәүләтенең сахибедер. 
Мәдинә җәмәгатене син һәлак әйләмәгел, безләр барчамыз Муса галәй-
һиссәлам  шәригатенә иман кәлтердек. Бер углыңны үлтергән өчен /46а/
Мәдинә җәмәгатьләренең барчаларыны һәлак әйләмә4, бер мона фикъ 
үлтергәндер, бер монафикъ өчен бунча әһле исламны кырмак мәртәбәңә 
лаек дәгелдер, диделәр. Әгәр ул үлтердеки монафикъны белсәк ирдек, 
кыйсас5 итәр ирдек, нәселене, ыругыны калдырмас ирдек, диделәр. 
Син дөнья әһелене хак дингә дәгъвәт итәрсен, ахырзаман пәйгамбәренә 
синнән бәднам калмасын, бәлки хәернам калсын дию үгетләделәр. 
Төббәг кабул әйләде, ахырзаман пәйгамбәренә иман кәлтерде.
Әлкыйсса. Төббәг әһле Мәдинә илә солых булганнан соң6 видаглашып, 
үз шәһәренә китте. Бу ике монафикъ яраннары берлән озата чыгып, 
Өхед тагына дикен кәлделәр. Анда кундылар, ашадылар, эчтеләр. Әс-

1 Нөбүвәтендә – пәйгамбәрлегендә.
2 Басмада «исламны кабул кылдылар» дип бирелә.
3 Нәгетләрене – сыйфатларын.
4 Бу урында «барчалары үлтермәгәннәрдер» сүзләре сызылган, югарысында «һәлак 

әйлә мә» дип язылган.
5 Кыйсас – җәза.
6 Кырыйда «солых булганнан соң» дип язылган.
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нәә кәлямнарында әйттеләр: «Йа солтан, син Мәккәгә1 китгел, зирәки 
Ибраһим галәйһиссәлам бина кылдыкый эвне потханә әйләгәннәрдер. 
Аның эчендә кяферләрнең чок-чок алтыннары вә көмешләре, вә эн-
җе, вә мәрҗәннәре чоктыр. Тугыз йөз елдан беренче падишаһларның 
хәзинәсе андадыр. Вә дәхи ул эвне боздыргел, зирәки күп хәлаикълар 
аны кыйбла итеп гыйбадәтләр кылалар. Зирәки безнең кыйбламыз 
Бәйтел-Мәкъдистер, безләргә хилаф канун үзәренә гыйбадәт кылалар 
дию, Төббәг падишаһка вәсвәсәләр кылдылар.
Әлкыйсса. Падишаһ җиһад өчен Мәккәйә газем әйләде. Падишаһ бу 
ике монафикъка әйтте: «Сезләр сер гаскәр улып Мәккәгә башлап бара-
сызлар». Бу ике монафикъ тауган вә кәрһән2 юл башладылар. Зирәки 
бу ике монафикъның максудлары ул иде ки, бу Төббәгне мәккәлеләр 
берлән тукыш кылдырып, Төббәгне гаскәре берлән кырдырмак өчен 
ирде. Зирәки ул заманда Мәккәдә пәйгамбәремезнең олуг бабасы Габ-
дешшәмс шаһ ирде. Аның зир хөкемендә чок-чок вилаятьләр ирде.
Әлкыйсса. Төббәг сиксән мең гаскәр илә Мәккәйә керделәр, Гарәфәт 
тагында гаскәрене куеп, Төббәг үзе, бер фәкыйранә кием киеп, Габ деш-
шәмс падишаһка барды. Каравылчылар Төббәгне падишаһ катына ке рергә 
ихтыяр бирмәделәр. Габдешшәмс шаһ үзе күреп, тәгъзыйм итеп, каршы 
чыгып, ул фәкыйрә сәлам бирде. Фәкыйрь сәламен алды. Фәкыйрьне 
/46б/ эвенә алып кереп тәгам йидерде. Бәгъдәһү Габдешшәмс әйтте: «Йә 
фәлән, син каю йирлексен?» Фәкыйрь әйтте: «Бән Төббәг падишаһның 
гаскәреннәнмен». Габдешшәмс әйтте: «Ул Төббәг бу шәһәрә нә өчен 
кәлмештер?» Төббәг әйтте: «Кәгъбәне бозмага кәлгәндер. Эчен дәге 
хәзинәләрне алмага кәлгәндер». Габдешшәмс, башыны түбән салып, 
бераз фикер кылды вә әйтте: «Бән Төббәг падишаһны яхшы адәм дию 
ишетер ирдем. Дөнья малыннан качып, үзене фәкыйрьләр сурәтендә 
кылып, даимел-әвкат  гыйбадәттә дию. Шимди ул Төббәг мал өчен 
кәлгән булса, күп маллар биререм. Әгәр инанмас ирсә, Бәйтуллага алып 
барып эчене күргәзерем, эчендә һич нәрсәсе юктыр. Әгәр ул Төббәг дин 
өчен тукышыр улса, һәнүз ул вакыт йитмәгәндер. Зирә бәнем нәселем-
нән бер пәйгамбәр чыгар, аты Мөхәммәддер, атасы Габдулладыр. Ул 

1 Асылда «Мәккәдән» дип язылган.
2 Тауган вә кәрһән – ихтыярлы һәм ихтыярсыз.
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вакыт килмәянчә, ул Төббәг бу Мәккә йортыны ала алмастыр, иллә үзенә 
һәлаклек өчен кәлгәндер», –  диде. Төббәг бу сүзләрне аңлагач, Мәккә 
падишаһына үзенең Төббәг ирдегене аңлатты. Һәр икесе елаштылар, 
кул тотышып Бәйтуллага бардылар. Эчендә һичбер нәрсә күрмәде. 
Тәүбә әйләп, алты мең тәвә корбан әйләде. Мәзкүр ике монафикъны 
кулларын вә аякларын кистереп астырды, Кәгъбәи Шәрифә кара хәрир1 
кидерде. Әүвәл Кәгъбәне хәрир илә әверткән Төббәгтер. Габдешшәмс 
илә видаглашып, гаскәре илә Ямәнә мөтәвәҗҗиһ әйләде2. Бу Төббәг 
Мәдинә илә Мәккә арасында йөредеки заманда Нәҗаши вилаятеннән 
Химьяра нам падишаһ, Ямән шәһәрене алып, Төббәгнең өч угылыны, 
ике хатыныны үлтермеш. Вәзирләреннән һичберсене куймамыш, 
шәһәр ләрнең капукларыны баглатты, өч ел Химьяра иле тукыш әйләде. 
Бу Химьяра потпәрәст ирде.
Әлкыйсса. Гакыйбәтендә солыха разый улдылар. Солыхлары ул иде, 
Ямәндә бер чокыр вар ирде, козуг кеби тирән. Кайчан ки бер залим илә 
мәзлүмнең дәгъвалары улса, ул козугка барып, гарзанамә язып, козугка 
салырлар ирде. Козугтан ут чыгып, залимне ихрак итәр ирде.
Әлкыйсса. Бу ике шаһ гарзаларыны /47а/, язып, козугка салдылар. 
Һәр ике падишаһның гаскәре, козугның ике җәнебендә саф-саф улып, 
һәрберсе үзләренең рәсменчә догая мәшгуль улдылар. Химьяра падишаһ 
потлары ны алып чыгып, аннан илтимас әйләделәр. Төббәг гаскәре илә 
Тәүратны укып, Аллаһы Тәгаләйә тәзәррыглык кылдылар.
Әлкыйсса. Ике сәгатьнең бәгъдендә йир астыннан бер савт һаил3 
пәйда улды. Ишетенләрнең йөрәкләре ярылырдай. Анчада козугтан 
ут чыгып һавая бенде, һавадан иңеп, Химьяра падишаһның гаскәрене 
ихата кылып, йөз сиксән мең кяфере бер ләхзада гадәм әйләде. Һичбер 
анлардан нә меншән калмады. Бәгъдәһү Төббәг гаскәре илән Ямәнгә 
керде. Аллаһы Тәгаләйә сәҗдә шөкер әйләде. Тәфсир Ибне Мәсгутта 
бөйлә зикер әйләмештер. 

ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل

1 Хәрир – ефәк. 
2 Мөтәвәҗҗиһ әйләде – юнәлде.
3 Һаил – куркыныч.
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Бу мәзкүр кавемнәр барчалары пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар, и 
Мөхәммәд, сине Мәккә кяферләре ялганга тоттыклары кеби.

 َفَحقَّ َوِعيِد
Бәс, сабит булды анлара дөньяда икән вакытларында газаблар. Бәгъ-
зеләре Җәбраилнең авазы илә һәлак улдылар. Бәгъзеләре йил илән һәлак 
улдылар. Бәгъзеләре суда гаркъ улып1 һәлак улдылар. 

 أَفـََعِييَنا بِاخْلَْلِق اأْلَوَِّل
Әйа, михнәтләндекме вә гаҗиз улдыкмы анларны әүвәл яраттыгы - 
мызда? Арымадык вә гаҗиз улмадык. Дәхи анларны каберләреннән 
кубарырга һәм гаҗиз улмасмызлар.

َبْل ُهْم
Бәлкем, ул әһле Мәккә

 يف لَْبٍس
шиктә вә шөбһәдәдер,

 مِّْن َخْلٍق َجِديٍد
яңадан яратмагымыздан, каберләреннән купмакларына шик вә шөбһәдә 
иделәр.

َوَلَقْد
Тәхкыйк

نَساَن  َخَلْقَنا اإْلِ
яраттык Без адәм балаларыны,

 َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه
Белермез Безләр ул нәрсәләрне кем анлар күңелләрендә сөярләр вә нә-
нәрсәне Иблистән мөвәсвис улмышлардыр, аны һәм белермезләр. Ягъни 
анларның серләре Бездән мәхфи ирмәстер2.

َوَنُْن أَقـَْرُب ِإلَْيِه
Анларның серләрене белмәгемездә якынракмыз ул адәмләрә

 ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد
1 Гаркъ улып – суга батып.
2 Ахыргы җөмлә кырыйда язылган.
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Муеннарының ике җәнебендәге тамырларыннан да якынракмыз. Ха-
сыйль, Ходаның белмәгенә һичбер гаҗиз ирмәстер

ِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд, Аллаһы Тәгаләнең җәмыйгы 
әфгальләрене Хафиз ирдегенә. 

 يـَتـََلقَّى اْلُمتـََلقَِّياِن
Юлыгыр ул бәни1 адәмнең /47б/ әфгальләренә ике юлыгучы. Аннан мо-
рад ике фәрештәдер. Бәни адәмнең әгъмальләрене хифыз итеп язарлар?

 َعِن اْلَيِمنِي
Ул ике фәрештәнең берсе бәни адәмнең уң ягындадыр, изгелекләре не 
язар.

 َوَعِن الشَِّماِل
Ул фәрештәнең берсе сул ягындадыр, явыз фигыльләрене язар.

 َقِعيٌد
Асылда, قاعدان дер. Һәр ике фәрештә бәни адәмнең ике җәнебендә ул-
тырмышлардыр.

مَّا يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل
Сүзләмәс адәми,

 ِإالَّ
мәгәр сүзләсә ул бәни адәм,

 َلَدْيِه
булгучыдыр ул бәни адәмнең алдында

 َرِقيٌب
бәни адәмнең әкъвальләрене вә әфгальләрене мөхафәзә итүче фәрештә

 َعِتيٌد
хәзердер.

َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت 

1 Бу сүз кырыйда язылган.
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Килер ул бәни адәмгә үлем исереклеге.
بِاحلَْقِّ

Хаклык илән кәлер, та ки ул бәни адәм гафләтеннән уйганыр, ахирәттә 
булачак хәлләрен гаянән күрер.

ِلَك ذَٰ
Ягъни бу адәм үлем исереклегеннән

 َما ُكنَت
Булмасын, и бәни адәм,

 ِمْنُه
ул үлем исереклегеннән 

 حتَِيُد
качып котылгучы дәгелсен.

َونُِفَخ يف الصُّوِر
Өрелер Исрафилнең бәгес өчен улган суры. 

ِلَك ذَٰ
Исрафил сурының өрмәге

 يـَْوُم اْلَوِعيِد
бу көн газаб берлән куркытылмыш көндер.

 َوَجاَءْت ُكلُّ نـَْفٍس
Кәлер ул көндә мәхшәр йиренә һәр җаннар

 مََّعَها
булгучыдыр ул җаннар берлән

 َساِئٌق
бер сөргүче вә кугучы фәрештә.

 َوَشِهيٌد
Дәхи гуаһлары булгучыдыр хәзер ул ике фәрештәдер вә дәхи аяклары, 
вә кулларыдыр бәни адәмнең әфгальләренә гуаһлардыр. Аллаһы Тәгалә 
җәнабыннан ул бәндәя җавап бирелер.

 لََّقْد ُكنَت
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Тәхкыйк, булдың син, и бәни адәм, дөньяда икән вакытта 
َذا  يف َغْفَلٍة مِّْن هَٰ

башыңа уграгучы эшләрдән гафил идең. Ягъни дөньяда икән вакыт та 
умур ахирәттән гафил идең

 َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك
Бәс, ачтык Безләр бүген синең күзеңдәге1 пәрдәләреңне. Ягъни кү ңел-
дәге вә колактагы, вә күздәге пәрдәләреңне ачтык.

 فـََبَصُرَك اْليـَْوَم َحِديٌد
Бәс2, и бәни адәм, күзләрең синең үткендер, дөньяда гафил булган эш-
ләреңне бүген гаянән вә заһирән күрерсен.

َوقَاَل َقرِيُنُه
Әйтер аның умурына мөвәккәл /48а/ фәрештә.

َذا َما َلَديَّ  هَٰ
Ошбу явыз гамәледер бу бәни адәмнең

 َعِتيٌد
Бәнем алдымда садир улгандыр.

أَْلِقَيا
Салыңызлар сез ике фәрештә бу бәни адәмне. Берсе кирамән кятибин-
дер, вә берсе бу бәни адәмне мәхшәр йиренә сөргүче фәрештәдер

 يف َجَهنََّم
Җәһәннәм тәмугына салыңызлар

 ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد
һәр кяферне, хак эштән дөньяда икән вакытта йөз чөреп, баш тарткучы 
ирде.

مَّنَّاٍع لِّْلَخرْيِ
Мәнгъ иткүче ирде үзе өстенә лязим улган ваҗиб хәерләрне, зәкят кеби, 
вә гошер кеби, вә корбан кеби, вә витер намазы кеби.

 ُمْعَتٍد
1 «Күзеңдәге» сүзе кырыйда язылган.
2 «Бәс» сүзе кырыйда язылган.
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Хәддән тәҗавез1 залим иде.
 مُّرِيٍب

Аллаһы Тәгаләнең Китабына вә Рәсүлуллаһка шик иткүче ирде.
الَِّذي

Анчалаен мән иде дөньяда
 َجَعَل

кылып ирде.
ًا آَخَر  َمَع اللَِّه ِإهلَٰ

Аллаһы Тәгаләнең барлыгыны белеп, Аллаһы Тәгаләйә шәриклек әйләп 
ирде.

 فَأَْلِقَياُه
Бәс, салыңызлар вәсвәсә кылдыкый шайтан илән бу кяфер адәмне

 يف اْلَعَذاِب الشَِّديِد
каты газабка.

قَاَل َقرِيُنُه
Әйтер ул бәни адәмә мокарин шайтан. Ягъни ул бәни адәм вәсвәсә 
кылып, гөнаһ эшләткүче шайтан ишгардыр, һәрбер адәм илән шайтан 
улса кирәк. Нитәки кирамән әл-кятибин кеби.

 َربَـَّنا َما َأْطَغْيُتُه
И безнең Пәрвардигяремез, ул бәни адәмне аздырмадым дию

 َولَِٰكن َكاَن يف َضاَلٍل بَِعيٍد
Ләкин булды ул бәни адәм үзе хак юлдан саташкан вә хактан ерак улган, 
зирәки бән аның күзенә күрелеп, сөйләшеп аздырмадым. Бәни адәм 
әйт те: «И мәлгунь, син бәне хак юлдан аздырдың, вәсвәсәләр кылып, 
кәҗ нәрсәләрне дәлилләр күргезеп аздырдың», – дию. Аллаһы Тәгалә 
хозурында мөҗадәлә кылышырлар.

قَاَل

1 Тәҗавез – чиктән чыгу.
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Әйтер Аллаһы Тәгалә,
 اَل َتَْتِصُموا َلَديَّ

мохасамә вә мөҗадәлә кылышмаңызлар Безнең билә кәйф хозурымыз - 
да вә алдымызда. Бүген сезләрнең мөҗадәлә вә мохасамә кылышма-
гыңыз файда бирмәстер, зирәки

ْمُت ِإلَْيُكم بِاْلَوِعيِد  َوَقْد َقدَّ
Шиксез, дөньяда икән вакытыңызда бу куркыклык көннәрнең кәлмәге-
не пәйгамбәрләр аркылы хәбәрләр әйтеп идем. Сез анларның сүзләрене 
ялганга тоттыңыз, вәсвәсә кылдыкый шайтаныңыз илә бер иттифакта 
улып, китапларымызны вә аның әхкямнәрене, вә аны бәян әйләгүче 
/48б/ галимнәрне ялганчылардыр дидеңез, үзләре язып, үз нәфселәре 
илән укыйдыр дидеңез.

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َما يـَُبدَّ
Һичбер сүз Безнең алдымызда алышмас, вә тәбдил, вә тәгъйир улын-
мастыр, зирә Бән дөньяда пәйгамбәрләр аркылы сезләрә әйтеп ирдем, 
Аллаһы Тәгаләдән куркмаян вә инанмаян адәмләрә вә пәриләрә җәһән-
нәм тәмугтыр дию сүзем бүген тәбдил вә тәгъйир улынмастыр.

ٍم لِّْلَعِبيِد  َوَما أَنَا ِبَظالَّ
Имәсмен Мин бәндәләремә золымлык кылгучы, зирә бүген һичбер ке-
шене җинаятьсез тәгъзиб ителмәстер.

يـَْوَم
Шул көн золым кылгучы дәгелмен.

 نـَُقوُل جلََِهنََّم
Әйтермез Безләр җәһәннәм тәмугына:

 َهِل اْمَتأَلِْت
Әйа, тулдыңмы мөҗримнәр1 вә кяферләр илән.

 َوتـَُقوُل
Әйтер ул җәһәннәм:

 َهْل ِمن مَّزِيٍد

1 Мөҗримнәр – җинаятьчеләр.
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артык мөҗримнәр вә кяферләр вармыдыр? Булса, эчемә сыгардыр1. 
Аллаһы Тәгалә изгеләрнең хәлләрене бәян әйләп боерды ки.

َوأُْزِلَفِت اجْلَنَُّة
Якын булгучыдыр оҗмах. Ягъни андан морад, хәзердер вә бардыр оҗмах 
йорты. Вә ишгардыр оҗмахның вә тәмугның бүген барлыкларына.

 لِْلُمتَِّقنَي
Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһлардан саклангучылара

 َغيـَْر بَِعيٍد
ерак ирмәстер ул оҗмах Аллаһы Тәгаләдән куркучылардан. َغيـَْر ләфзы 
мәнсубтыр зарфият үзәренә, әй: مكانًا غرَي بعيد яки хәлдер, фән әһеленә мәх-
фи дәгелдер.

َذا هَٰ
Аллаһы Тәгалә җәнабыннан бәндәләрә әйтелер: «Ошбу көндер ки, тәмуг 
илә оҗмах.

 َما تُوَعُدوَن
Ягъни бу ике мәкам, ягъни оҗмах берлә тәмуг2, сезләрнең дөньяда икән 
вакытларыңызда Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләр аркылы вәгъдә кылып 
ирде, кяферләрә тәмугтыр вә мөэминнәрә оҗмахтыр», – дию. Ул оҗмах 
йорты вәгъдә кылынып ирде

 ِلُكلِّ أَوَّاٍب
һәр кемсәнәләр өчен ки, дөньяда икән вакытларында гөнаһлардан тәүбә 
итеп, Аллаһы Тәгаләнең тагатьләренә кайтгучылар өчен,

 َحِفيٍظ
Аллаһы Тәгаләнең әмерләрене саклагучылар өчен, Аллаһы Тәгаләнең 
нәһи кылган эшләреннән мәнегъләнгүчеләр өчен,

مَّْن َخِشَي الرَّمْحََٰن بِاْلَغْيِب
Дөньяда икән вакытларында гаиб Аллаһы Тәгаләнең гаиб хөкемнәрен-
нән куркучылар өчендер, вә гаиб улгучы саваплар өчен гыйбадәт бә-
дәнияләр вә малияләрнең /49а/ әҗерләре өчендер.

1 Сыгардыр – сыярдыр.
2 «Ягъни оҗмах берлә тәмуг өлеше» кырыйда язылган.
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 َوَجاَء ِبَقْلٍب مُِّنيٍب
Асылда, وجاءوا بقلوب منيب тер, ягъни анлар өчен ки бу оҗмах, дөньяда 
икән вакытларында кәлтерделәр анлар ихлас илә тагатьләрене вә их-
саннарыны, вә риядән вә рәебтән1 күңелләрене пакьлиләр. Аллаһы Тә-
галә җәнабыннан ул моттәкыйнлара нида кәлер:

اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم
«Сәламәт улдыңыз хәлдә газабтан вә зәвал2 нигъмәттән», яки «кере-
ңезләр оҗмахка сәлам бирдекләреңез хәлдә». Ишгардыр оҗмахта һәм 
сәлам бирешмәк варлыгына.

ِلَك ذَٰ
Ошбу көн ки оҗмахка кермәклек көне

 يـَْوُم اخْلُُلوِد
мәңгелек көнедер. Ягъни әбәдәл-әбәд үзләре картаймаен вә нигъмәт-
ләре кимемәен, вә киемнәре тузмаен көндер.

هَلُم
Булгучыдыр ул оҗмах әһеленә

 مَّا َيَشاُءوَن
теләдеки нәрсәләрене ашамактан вә эчмәктән, вә кучмактан, вә бен-
мәктән.

 ِفيَها
Булгучыдыр ул оҗмахта

 َوَلَديـَْنا َمزِيٌد
бардыр Безем хозурымызда вә яратмагымызда ул бәндәләр өчен артык 
нәрсәләр. Ягъни күңелләрдән кичмәдеки вә күрелмәдеки, вә колаклара 
ишетмәдеки нигъмәтләрне арттырмакымыз вардыр.

وََكْم َأْهَلْكَنا
Күпләре һәлак кылдык Безләр

 قـَبـَْلُهم
1 Рәебтән – шикләнүдән.
2 Зәвал – фани.
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ул Мәккә кяферләреннән элгәре
 مِّن قـَْرٍن

буыннардан. Ягъни үткән заманда улгучылардан.
 ُهْم

Ул үткән замандагылар
 َأَشدُّ ِمنـُْهم

Катыграк ирде әһле Мәккәдән. Ягъни зиядәрәк ирделәр
 َبْطًشا

куәттә вә малда, вә буйларында.
 فـَنـَقَُّبوا يف اْلِباَلِد

Бәс, тәсаррыф кылдылар вә сәфәр әйләделәр шәһәрләрне тиҗарәт өчен 
вә тукышлар өчен.

يٍص  َهْل ِمن مَِّ
Әйа, бармы үткән баһадирлардан, вә байлардан, вә падишаһлардан үлем-
нән котгылучы вә Аллаһы Тәгаләнең газабыннан котылгучылардан. Бәл-
ки, Аллаһ анларның шәвкәтләре барлыгы берлән анларны ут илә, вә су 
илә, вә йил илә һәлак әйләде. Анларның озын буйлыклары вә куәтләре 
Аллаһы Тәгаләнең газабыны мәнгъ әйләргә такатьләре йитмәде

ِلَك ِإنَّ يف ذَٰ
Бонларның бу кадәр олуглыклары берлән Аллаһы Тәгаләнең газабыннан 
котылмаклары, /49б/ яки бу сүрәдә улгучы әхкямнәр

 َلذِْكَرٰى
Әлбәттә, үгеттер, вә нәсыйхәттер, вә гыйбрәттер

 ِلَمن َكاَن َلُه قـَْلٌب
Шунчалаен мәнгә гыйбрәттер вә бардыр аның акылы вә күңел күзе

 أَْو أَْلَقى السَّْمَع
Яки шул үгеттер, салды ул мән җан колагыны үгеткә вә Коръән сүзенә

 َوُهَو
Халәнки ул җан колагыны салгучы мән

 َشِهيٌد
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Күңеле хәзердер аның гафләттән вә сәһүдән бәридер, бәлки, ихлас кү-
ңеле илән Коръәннән тән вә җан колагыны салып, үгет алырлар, алда 
киләчәк көннәрене яд итеп, тәүбә вә гыйбадәтләр илән мәшгуль улыр, 
вә гөнаһлардан мәнегъләнер

َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض
Бә-дөрести ки вә расти ки, яраттык Без күкләрне вә йирләрне,

 َوَما بـَيـْنـَُهَما
дәхи яраттык ул күкләр илә йирләр арасында улгучы нәрсәләрне

 يف ِستَِّة أَيَّاٍم
алты көннең эчендә. Яратмагының әүвәле якшәмбе көн ирде вә ахыры 
җомга көн ирде, шимбә көн һичнәрсә яратмады. Яхүдиләр әйттеләр, 
Аллаһы Тәгалә шимбә көн нәрсәләрне яратып арыган ирде, ятып ис-
тирахәт әйләде, диделәр. Агызларына туфрак улсын! Безләр һәм Аллага 
тәшәббеһ улып, шимбә көн дөнья эшене хәрам дию, эшләмәс улдылар.

 َوَما َمسََّنا ِمن لُُّغوٍب
Тотмады Безләрне бу алты көннең эчендә яратмагымызда мәшәкатьләр 
вә арымаклар. Зирәки бу алты көндә мәхлукатларны яратмагымыз аның 
өчен ирде, бәндәләрә тәгълим өчендер. Зирәки һәрбер эштә тәгъҗил 
әйләмәсеннәр1 өчендер. Иллә гыйбадәт эшләрендә тәгъҗил әйләсеннәр, 
намазларыны әүвәл вакытларында үтәсеннәр. Зирәки Аллаһы Тәгалә 
тәхликында2 заман хәҗәт дәгелдер. Зирә إنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 
дер3.

فَاْصربْ َعَلٰى َما يـَُقوُلوَن
Бәс, сабыр әйлә, и Мөхәммәд, кяферләрнең сүзләренә Аллаһы Тәгаләне 
тәшбиһ вә шәрик катмакларына, вә сине ялганчы димәкләренә. Бу аять 
мәнсухтыр аять сәеф илә. Ягъни 4فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم аяте илә.

1 Тәгъҗил әйләмәсеннәр – ашыкмасыннар.
2 Тәхликында – яратуында.
3 Әгәр дә ул Аллаһ бер нәрсәне теләсә: «Булсын!» – дип әмер итә, шул вакытта ук 

буладыр («Йәсин» сүрәсе, 82 нче аять).
4 «Тәүбә» сүрәсенең 5 нче аятенең өзеге: «...ул вакытта Аллаһка иптәш тотучы-

ларны кайда туры китерсәгез, шунда үтерегез...».
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 َوَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك
Пакьләгел вә мөнәззәһ әйләгел, и Мөхәммәд, Аллаһы Тәгаләне үкемәк 
берлә, ягъни мәхмүд мәвсуфлар берлән /50а/ васыф әйләп, намаз үтәгел

 قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس
кояш тугмастан әүвәл, ул иртә намазыдыр.

 َوقـَْبَل اْلُغُروِب
Вә дәхи кояш баемастан әүвәл намаз үтәгел, ул өйлә намазы илә икенде 
намазыдыр.

َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه
Дәхи кичәләрдә намаз кылгучы улгыл, ягъни ахшам илә ястү намазыны 
үтәгүче улгыл.

 َوأَْدبَاَر السُُّجوِد
Вә дәхи фарыз намазларның артыннан нәвәфил намазлары үтәгүче ул-
гыл1. Яки2 һәр биш вакыт намазларының артыннан «Аятел-Көрси»  
укып, бәгъдәһү «Сөбханаллаһ»ны, вә «Әлхәмдү лиллаһ»ны, вә «Аллаһу 
Әк бәр»не утыз өч мәртәбә әйгел. Нитәки тәфсир Ибне Габбаста мәзкүрдер.

َواْسَتِمْع
Ишеткел, йә мохатәб3 балигъ, Бәнем сүзләремне. Ул бу сүзләрдер ки

 يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد
бер нида кылгучы нида кылыр ул көндә. Ул нида кылгучы Исрафилдер

 ِمن مََّكاٍن َقرِيٍب
Күккә якын булгучы урыннан. Ул урын Бәйтел-Мәкъдистәдер. Ягъни 
Сәхрәтулладан4 нида кылыр, зирәки Сәхрәтулла күкләрә якын урындыр. 
Расыйд5 Илхан6 илә Сәхрәтулладан дөнья күгенә ун сигез мең милдер, 

1 Ахыргы җөмлә аять өзеге белән кырыйда язылган.
2 Кырыйда язылган: بيان آيات الكرسي بعد أعقاب الصلوة. Ягъни намазлардан соң «Ая-

тел-Көрси»не уку турында.
3 Мохатәб – тыңлаучы.
4 Монда морад Бәйтел-Мәкъдистә булган таш.
5 Расыйд – күзәтүче.
6 «Илхан» сүзе кырыйда язылган.
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расыйд Батлумиос1 илә йөз егерме мең милдер. Мәбхәсләре фәнендә 
мәзкүрдер. Ул Исрафил бөйлә дию нида әйләр: 
 .يا أيها العظام  البالية واألوصال املتقطعة واللحوم املتمزقة والشعور املتفرقة إّن اهلل يأمركّن أن تتمعَن لفصل القضاء
Ягъни и черегүче сөякләр, вә и өзелгүче тамырлар, вә и черегүче итләр, 
вә и таралгучы төкләр, Аллаһы Тәгалә боерадыр сезләргә җыелмакны 
хөкем итәр өчен. Ягъни Аллаһы Тәгалә сезләрне тергезеп, хөкем итәр.

يـَْوَم
Шул нида улындыкый көн

 َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة
Барча мәхлукатлар ишетерләр Исрафилнең авазыны.

 بِاحلَْقِّ
Булгучыдыр ул нида Аллаһы Тәгаләдән, яки хак2 булгучы эшләрдән ул 
каберләреннән купмаклыктыр.

ِلَك ذَٰ
Бу Исрафилнең аваз кылмак көне

 يـَْوُم اخْلُُروِج
бу көндер каберләрдән купмак көне. Ягъни кяферләр бу көн бе лер ләр 
дөньяда ялган тоттыкый көннәренең хаклыгыны вә тәкзиб кыл дык ла-
рының җәзасыны күрерләр.

ِإنَّا َنُْن
Бә-дөрести ки вә расти, Безләр

 ُنِْيي
тергезермез анларны бәгес өчен,

 َوُنِيُت
дөньяда икәндә үлтерермез анларны кабер сөәле өчен.

 َوِإلَيـَْنا اْلَمِصرُي
Безләрәдер /50б/ анларның әверелмәге вә кайтмагы.

يـَْوَم
1 Батлумиос – Птолемей.
2 «Хак» сүзе кырыйда язылган.
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Шул көндер, ягъни каберләреннән чыктыкый көн:
 َتَشقَُّق اأْلَْرُض

ярылыр йирләр,
 َعنـُْهْم

ул адәмиләрнең тәннәре илә
 ِسرَاًعا

ашыктыклары хәлендә чыгарлар анлар каберләреннән.
ِلَك ذَٰ

Бу каберләреннән ашыгып чыкмаклары
 َحْشٌر

хәшер димәкемезнең асылыдыр, ягъни бәгес димәкемез ошбудыр.
 َعَليـَْنا َيِسرٌي

Зирә кобурларыннан кубармак Безләрә асандыр1 әүвәлге тәхликъ кыл-
магымыздан. Зирәки тәхликъ әүвәл әмер гаҗибтер юктан вар әйләмәк, 
тәхликъ сәни әмер гаҗиб ирмәстер, зирә варны вар әйләмәктер.

نَُّْن َأْعَلُم ِبَا يـَُقوُلوَن
Безләр белермезләр ул кяферләрнең әйтмәклекләрене Аллаһы Тәгаләйә 
шәрик катмакларыны вә сине ялганчыдыр вә фалчыдыр димәкләрене.

َوَما أَنَت
Имәссен, и Мөхәммәд,

 َعَلْيِهم
ул Мәккә кяферләрене

 ِبَبَّاٍر
көчләяче имәссен анларны дин ислам үзәренә, бәлки, тәблигътер вә 
дәгъ вәттер. Бу аять мәнсухтыр فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم аяте берлә.

ْر بِاْلُقْرآِن َفذَكِّ
Бәс, андаг улса, и Мөхәммәд, үгет вә нәсыйхәт биргел ул Мәккә кавеме-
нә Коръән илә

1Асандыр – җиңелдер.
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 َمن
шунчалаен мәннәрне үгет әйләгел,

 خَيَاُف
куркар ул мән.

 َوِعيِد
Асылда, وعيدي дер, ягъни Коръән илә үгет биргел шунчалаен кемсәнә-
ләргә, курыкты анлар Аллаһы Тәгаләнең газабыннан. ْر بِاْلُقْرآِن  дию َفذَكِّ
сүрәне тәмам әйләмәге колларга тәгълимдер курыкмакларына тәнбиһ 
итеп, вә курыктыгый кемсәнәләрә хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әз-Зарият» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

ارِيَاِت َذْرًوا َوالذَّ
Ягъни каты исгүче вә нәрсәләрне суыргучы йилләр илә касәм яд итәмен

فَاحْلَاِماَلِت ِوقـْرًا
Вә дәхи касәм яд итәмен агыр йөк күтәргүче болытлар илән. Агыр йөк-
тән морад болытлар үзәрендә улган ягъмур суларыдыр, яки хәмилә 
улан1 хатыннар илән.

فَاجْلَارِيَاِت ُيْسرًا
Вә дәхи касәм яд итәмен тизлек үзәренә йөргүче кимәләр илән.

فَاْلُمَقسَِّماِت أَْمرًا
/51а/ Вә дәхи касәм яд итәмен ризыкларны бәндәләренә өләшкүче фә-
рештәләр берлән. Ягъни ризыкларны вә ягъмурларны өләшкүчеләрдер 
шәһәрләрә вә илләрә, яки җиде кәвакиб сәйярә берлән касәм яд итәмен. 
Зирә анлардыр бәни адәмә тәдбир әйләгүчеләр, ягъни ул кәвакиб сәйя-
рәнең әүвәлгесе Зөхәлдер, ахыры Камәрдер. Аллаһы Тәгаләнең бу түрт 
җөмлә илән касәм итмәгендә бәрагать истиһлялдер, ягъни Кыямәтнең 
хаклыгына умур гаҗибәдән ирдегенә вә Аллаһы Тәгаләнең берлегенә  

1 Хәмилә улан – йөкле булган.
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вә барлыгына.

َا تُوَعُدوَن ِإنَّ
Бә-дөрести вә расти ки, и әһле Мәккә, сезләрә вәгъдә кылындыкый Кыя-
мәт вә хәшер, вә нәшер, вә саваб, вә гыкаб.

 َلَصاِدٌق
Әлбәттә, растыр шиксез вә шөбһәсез

يَن َوِإنَّ الدِّ
вә дәхи, бә-дөрести ки, Хисап көне.

 َلَواِقٌع
Әлбәттә, башыңыза төшкүчедер вә кәлгүчедер – җавап касәмнәрдер.

َوالسََّماِء
Дәхи күкләр илә касәм яд итәмен. Ул күкләрнең сыйфаты будыр кем,

 َذاِت احْلُُبِك
күркәмлек ияседер йолдызлар вә айлар, вә күнеш илә, вә бинасының 
мөх кәмлеге1 илә, вә юллар ияседер юл эстәгүчеләрә, дәваран шәмес илә, 
вә камәр илә, вә кәвакиб сәйярәләр илә, вә микъдар заманнары илә, вә 
күкләрнең дәвреннән ике бөреҗләрнең сәяраннары илә мөзә й ян әйлә - 
де. Фусул әрбәгаларның2 дәвереннән һәрбер фусулның нә пәйда улдык-
ларыны инкяр күрә истигъдад умурлары өчен яраттык, вә кән деләрендә 
фусул әрбәганың назарларыны куеп, күкләре шул әҗелдән зиннәтле 
әйләеп, ай вә кояш, вә йолдызлар илә мөзәйян әйләдек димәк тер.

ِإنَُّكْم
Бә-дөрести вә расти ки, сезләр, и әһле Мәккә,

 َلِفي قـَْوٍل مَُّْتِلٍف
әлбәттә, әкъваль мохтәлифәләр үзәрендә сезләр Мөхәммәд хакында, 
бәгъзеләреңез аны ялганчы диерләр, вә бәгъзеләреңез фалчы вә бәетче 
диерләр, аңа иңдеки  Коръәнне фалнамә вә шигырьнамә диерләр – җавап 
касәмдер.

1 Мөхкәмлеге – камиллеге.
2 Фусул әрбәгаларның – дүрт фасылның.
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يـُْؤَفُك َعْنُه
Кайтарылыр ул Коръәннән яки тәкзиб кылыр ул яум вәгыйдне вә яум 
динне.

 َمْن أُِفَك
Мәхрүм ителде ки ул мән һидаять юлыннан. Ягъни Коръәнне вә яум 
вәгыйдне, вә яум динне ялганга тотар кем ки кяфер улды, вә Мөхәммәд 
галәйһиссәламнең пәйгамбәр ирдегенә инанмас улдылар.

قُِتَل
Аллаһы Тәгаләнең /51б/ рәхмәтеннән ерак улдылар

 اخْلَرَّاُصوَن
Ягъни харислардыр әкъваль мохтәлифәләр үзәренә, ягъни бу әкъваль 
мохтәлифәләрне сүзләгүчеләр Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән ерак 
улып, әбәди җәһәннәмдә калдылар.

الَِّذيَن
Ул харислар анчалаен кемсәнәләрдер,

 ُهْم
анлар

 يف َغْمَرٍة
гафләттә вә, ниһаять, җәһаләттә

 َساُهوَن
гафилләрдер умур ахирәттән.

َيْسأَُلوَن
Сорарлар ул харислар, пәйгамбәрне истиһза кылып:

يِن  أَيَّاَن يـَْوُم الدِّ
«Каюн заман кәлер ул Хисап көне?»

يـَْوَم ُهْم
Ягъни шул көндер ул яумид-дин, ул көндә кяферләр

 َعَلى النَّاِر يـُْفتـَُنوَن
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утта газаб ителерләр. Аллаһы Тәгалә җәнабыннан бер аваз кәлер ки, 
анлар газабта икән вакытта:

ُذوُقوا ِفتـَْنَتُكْم
«Татыңызлар газабыңызны,

َذا الَِّذي  هَٰ
Анчалаен газабтыр ки,

 ُكنُتم ِبِه
булдыңыз сез кяферләр дөньяда икән вакытыңызда бу газабны

 َتْستـَْعِجُلوَن
Ашыгучылар вә ялганга тотгучылар ирдеңез бөйлә дию:

1 اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

1
 , дию истиһ-

за кылыр ирдеңезләр». Аллаһы Тәгалә тәкъва әһеленең хәлләрене бәян 
әйләп боерды ки.

ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләдән куркучылара

 يف َجنَّاٍت
булгучыдыр оҗмах йортында улгучы бакчаларда,

 َوُعُيوٍن
дәхи булгучыдыр анлар бакчалар астыннан аккан чишмәләрдә

آِخِذيَن
алдыклары хәлдә

 َما آتَاُهْم
Ни кем бирде анлара Аллаһы Тәгалә

 َربُـُّهْم
Анларның Раббылары хәердән вә кәрамәттән.

ِإنَـُّهْم

1 «Ий Аллаһ, әгәр дә бу Синең тарафтан килгән дөрес нәрсә булса, Син безгә күктән 
таш яудыр, йә булмаса каты газабыңны җибәр» («әл-Әнфәл» сүрәсе, 32 нче аять).
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Бә-дөрести ки, ул оҗмах әһеле
ِلَك  َكانُوا قـَْبَل ذَٰ

Булып иде ул мөттәкыйлар дөньяда икән вакытларында
 ُمِْسِننَي

кавлән вә фигълән шәригатькә муафыйк изгелекләр кылгучы ирделәр.
َكانُوا

Булдылар анлар дөньяда икән вакытларында
 قَِلياًل مَِّن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن

кичләренең азыны йоклар ирделәр, күбрәгене гыйбадәт илән киче рер-
ләр ирде.

َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستـَْغِفُروَن
Кичәләрдә анлар гөнаһларына истигъфар кылырлар ирде.

َويف أَْمَواهلِِْم
Вә дәхи тәкъва әһеленең сыйфаты улдыр, малларыннан /52а/

َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم 
хакларыны чыгаргучылардыр сәилләрә1 вә һәм тамгыдан2 пакь ул-
гучы фәкыйрләрә сарыф әйләгүчеләрдер. Ягъни тәкъва әһеле улдыр 
ки, малларыннан зәкятләрене вә ашлыкларыннан гошерләрене чыгар-
гучылардыр.

َويف اأْلَْرِض
Булгучыдыр йир йөзендә

 آيَاٌت
галәмәтләр Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, таглар вә диң-
гезләр, вә агачлар, вә үләннәр, вә гайре әшьяларны яраттык «күн3» 
димәклә

 لِّْلُموِقِننَي

1 Сәилләрә – соранучыларга.
2 Тамгыдан – канәгатьсезлектән, нәфестән.
3 «Бул» сүзе белән.
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Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, вә кадирлегенә ышан-
гучыларга

َويف أَنُفِسُكْم
Вә дәхи адәми задәләрнең үзләрендә ничәмә төрлек галәмәтләр вардыр 
Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына. Бәни адәмне ничәмә төрлек 
гүзәл яратты һәм сурәтендә, вә һәм сиратында ничәмә төрлек фәсахәт 
вә бәлягать телләре, вә көллият, вә җөзиятә ирешәчәк фәһемнәре вә 
акыллары бирде, вә ничәмә төрлек әнваг мәгариф илә галим әйләп 
яратты.

أََفاَل تـُْبِصُروَن
Әйа, күрмәсме сез бу әшьяларны Аллаһы Тәгалә яратмагыннан, вә Ал-
лаһы Тәгаләнең бу әшьяларны яратмагыннан дәлил эстәп, та кем Аның 
берлегене вә барлыгыны, вә кадирлегене аңлап, бәгес көненә иман кәл-
терәсезләр.

َويف السََّماِء
Дөнья күгенә кариб1 улгучы болытларыннан улан ягъмурлардандыр

 رِْزُقُكْم
Сезләрнең ризыгыңызның үсмәге вә бетмәге

 َوَما تُوَعُدوَن
Сезләрә вәгъдә кылындыкый оҗмах илә тәмугның хөкемнәре күктә 
языл мыштыр, яки оҗмах илә тәмуг сезләрә вәгъдә кылынмыш ирде, 
анлар һәм күктәдер ишгардыр тәмуглыкларның урыны һәм күктәдер, 
зирә пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләм мигъраҗга ашдыкый 
вакытларында тәмуг әһеленең мөгаззәб ирдекләрене2 күреп, күкләрә 
ашты. Тәфсир Ибне Габбаста бөйлә зикер улынмыштыр.

فـََوَربِّ السََّماِء َواأْلَْرِض
Бәс, касәм яд итәмен йирләр илә вә күкләр илә.

 ِإنَُّه

1 Кариб – якын.
2 Мөгаззәб ирдекләрене – газапланганнарын.
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Бә-дөрести ки вә расти ки, сезә вәгъдә кылынмыш ике йорт, бере – 
оҗмах йорты вә бере – тәмуг йорты.

 حلََقٌّ
Әлбәттә, ул ике йорт хактыр вә сабиттер хәкаикъ әшьялар кеби

 مِّْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوَن
Хәкаикъ әшьялар хакында, сүзләр сүзләп, ул әшьяларның хаклыгыны 
исбат кылдыгыңыз кеби, нитәки хәкаикъ әшьядан, нарның ихрагы1 кеби 
вә балның ләззәтле /52б/ ирдеге кебиләрне исбат кылдыгыңыз кеби, 
һаман оҗмах илә тәмуг әмер бәдиһидер2, монда һичбер низаг кылыр 
мәхәл3 дәгелдер

َهْل أَتَاَك
Әйа, кәлде дәгелме сиңа, и Мөхәммәд? Бәлә, кәлде.

 َحِديُث َضْيِف ِإبـْرَاِهيَم
Ибраһим галәйһиссәламнең кунакларының, казыяларының сүзләре.  
Ул кунакларның сыйфатлары бу иде.

 اْلُمْكَرِمنَي
Ул кунаклар Аллаһы Тәгалә кашында хөрмәтле кемсәнәләр ирде. Ягъ-
ни анлар унике фәрештәләр ирде. Анларны Аллаһы Тәгалә хуп егетләр 
сурәтендә әйләмеш ирде. Анлар Лут галәйһиссәлам кавемене һәлак итәр 
өчен йибәрелмешләр ирде. Анларның рәисләре Җәбраил галәйһиссәлам 
ирде. Чөнки бонларның юллары Мәккә йортына уграды, Ибраһим га-
ләйһиссәламгә Аллаһы Тәгаләнең бер сер хәбәрене әйтмәк өчен кер-
мешләр ирде. Ул сер хәбәрнең бәяны алда киләчәктер, иншә Аллаһы 
Тәгалә, бәян улыныр.
Риваятьтер. Ибраһим галәйһиссәламнең гадәте ул ирде, Рамазаннан 
гайре чакта кунак кәлмәен рузасыны ифтар итәмәс ирде.
Әлкыйсса. Ибраһим галәйһиссәламгә унике көнгә дикен һичбер кунак 
кәлмәде. Уникенче көннең икенде вакытында бу унике егет кәлделәр.

ِإْذ
1 Нарның ихрагы – утның яндыруы.
2 Бәдиһидер – һичшиксез, ап-ачык.
3 Мәхәл – урын.
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Шул вакытта
 َدَخُلوا

керделәр ул кунаклар
 َعَلْيِه

Ибраһим галәйһиссәламнең эвенә.
 فـََقاُلوا َساَلًما

Бәс, әйтте ул кунаклар:  «Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһ вә бәрә-
кәтуһу, йә Хәлилулла», –  диделәр.

قَاَل
Әйтте Ибраһим галәйһиссәлам сәламнәренә җавап:

 َساَلٌم
«Вәгаләйкүм әссәлам вә рахмәтуллаһ вә бәрәкәтуһу», – диде.

 قـَْوٌم مُّنَكُروَن
Ул кунаклар Ибраһим галәйһиссәлам белдеки вә таныдыгый кемсә - 
нәләр дәгелләр ирде.

فـَرَاَغ ِإىَلٰ َأْهِلِه
Бәс, мәел әйләде Ибраһим галәйһиссәлам, ягъни кунакларыннан яше-
рен барып, хатыны Сәрайа әмер әйләде кунаклара йияр өчен нигъмәт 
кәлтерергә. Анамыз Сәра атамыз Ибраһимга әйтте:  мөһәйяэ тайяр кәбаб1 
улынмыш симез бозау ите вардыр. Зирә Ибраһим галәйһиссәламнең 
сәүдеки нигъмәте кәбаб ителмеш бозау ите ирде вә эчемлектә сәүдеки 
тәвә әйрәне ирде.

 َفَجاَء ِبِعْجٍل مسَِنٍي
Бәс, кәлтерде Ибраһим ул симез кәбаб улынмыш бозау итене.

فـََقرَّبَُه ِإلَْيِهْم
Бәс, якын кәлтерде ул /53а/ бозау итене табасы илән, та ки кунаклар илә 
бергә йияр өчен, чөнки Ибраһим галәйһиссәлам кунаклары тәгамә ал 
суынмаен борыннарыны тотып тордыгыны күреп

1 Мөһәйяэ тайяр кәбаб – утта кыздырылган.
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 قَاَل َأاَل تَْأُكُلوَن
әйтте Ибраһим: «Әйа, кунакларым, нә өчен йимәссезләр?» Кунаклар 
Ибраһим галәйһиссәламгә һичбер җавап бирмәделәр.

فََأْوَجَس ِمنـُْهْم ِخيَفًة
Бәс, хәтеренә, ягъни калебенә курку төште бөйлә дию, бонлар салих-
лардыр, бәнем тәгамнән хәрам вә шөбһә табып, борыннарыны тоттылар, 
та ки хәрам тәгамнең раихәсе1 борыннарымыза кермәсен, дию. Яки 
бонлар хәрамиләрдер, ягъни угрылардыр, бәне үлтереп, малымны алмак 
өчен кәлмешләрдер, дию, күңеленә курку төште. Ул куркуның әсәре 
Ибраһим галәйһиссәламнең йөзендә беленде.

قَاُلوا اَل َتَْف
Әйттеләр ул кунаклар: «Йә Ибраһим Хәлилулла, безләрдән курыкмагыл, 
зирә безләр син гөман кылдыкый кемсәнәләр дәгелләрмез, бәлки, Ал-
лаһы Тәгаләнең фәрештәләремез, ашамак вә эчмәкне белмәсмезләр. Бо-
рын тоттыгымыз аның өчендер, табадан ут раихәсе кәләдер, зирә безнең 
мәляик җәмәгате ут раихәсене кәриһ күрерләр. Иллә зобанилар кәриһ 
күрмәсләр, – диделәр, – зирә анлара ут раихәсе мушк2 вә гөләб3 раихәсе 
кебидер, диделәр.

َوَبشَُّروُه
Сәвенеч бирделәр ул кунаклар Ибраһим галәйһиссәламгә

 ِبُغاَلٍم َعِليٍم
гыйлемлектә камил булгучы бер ир бала берлән. Ул заманда Ибраһим 
галәйһиссәлам вә анамыз Сәра һәр икесе йөз егерме яшьләрендә ирде. 
Ул голямнән4 морад Исхак пәйгамбәрдер.

فَأَقـْبـََلِت اْمَرأَتُُه
Бәс, кереште Ибраһим галәйһиссәламнең хатыны Сәра 

 يف َصرٍَّة

1 Раихәсе – исе.
2 Мушк – мускус.
3 Гөләб – гөл суы.
4 Голям – ир баладан.
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аваз кылмага, ягъни беленд аваз илә әйтте: «И егетләр, анаңызның 
анасы кеби карчыктанмы мәсхәрә итәрсез ләззәтле тәгамләрне йимәен, 
бән баладан киселдеки карчыктан бала тугар дию сүзләрсез. Аллаһы Тә-
галәнең дусты Ибраһимны алдарсызлар. Зирә сезләр шаятыйнларсыз, 
ата мыз Адәм илә Хауваны алдадыклары кеби, безләрне дәхи алдамак 
өчен кәлдеңезме?» – дию.

 َفَصكَّْت َوْجَهَها
Бәс, анамыз Сәра, бу сүзләрне әйттекләреннән соңра, үз йөзене йомрык 
илә /53б/ орды, ачыг илән үз йөзене үзе орды. Гарәп хатыннарының 
гадәтләре улдыр ки, бернәрсәйә ачыглары кәлсә, үз йөзләрене үзе орып, 
катыг аваз кылырлар ирде. Йөзене ордыгыннан кәзин әйтте:

 َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقيٌم
әйтте анамыз Сәра ул кунаклара: «Бә-дөрести ки, и егетләр, бән яшь 
заманымда бала кәлтермәян хатын идем, шимди йөз егерме яшемдәмен, 
ничек бәннән бала вөҗүдә кәлер», – дию, кунаклар илә каты аваз илә 
моҗадәлә кылыр ирде. Ибраһим галәйһиссәлам башыны түбән салып 
ул тырмыш ирде. Анамыз Сәраның анасының анасыннан калмыш зәйтүн 
агачыннан улган таякка таянып тормыш ирде. Җәбраил галәйһиссәлам 
адәми рәсеменчә әйтте: «И анабыз, безләр – шайтан ирмәсмезләр, бәлки, 
Аллаһы Тәгаләнең илчеләре фәрештәләрмез. Кәрам әйләп кулыңда гы 
таякны бәңә биргел», – диде. «Аллаһы Тәгаләнең кодрәтләрене күр-
гел», – диде. Бәгъдәһү анабыз Сәра кулындагы таякны Җәбраилә бир-
де. Җәбраил галәйһиссәлам ул таякны идәнгә кадап куйды. Таякның 
башыннан төбенә дикен сыйфады, баягы таяк, яшәреп, бер зәйтүн агачы 
улды. Вә һәм япрак улып, йимешләр бирде.

قَاُلوا
Әйтте ул кунаклар:

ِلِك  َكذَٰ
«Ошбу зәйтүн таягының зәйтүн улып, йимешләр бирдеге кеби, син, дә - 
хи яшь хатын улып, хамилә улып, бала табарсың», – диделәр. Бәс, Ибра-
һим галәйһиссәлам, бу аятьләрне күреп, хатыны Сәрайа әйтте.

 قَاَل
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Әйтте Ибраһим галәйһиссәлам
 َربُِّك

Синең Тәңрең, и Сәра
ِإنَُّه ُهَو

Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә 
 احلَِْكيُم

хикмәт ияседер, гакыймларны1 бала тугрыгучы әйләгүчедер,
 اْلَعِليُم

белгүчедер ул Аллаһы Тәгалә җәмиге әшьяларны вә анларның әсрар-
ларыны.

قَاَل َفَما َخْطُبُكْم
Әйтте Ибраһим галәйһиссәлам: «Дәхи нәдер сезнең эшеңез, ягъни сез-
ләр  бу бәшарәттән гайре эшләр өчен  җибәрелдеңезме,

 أَيُـَّها اْلُمْرَسُلوَن
и Аллаһы Тәгаләнең илчеләре?»

قَاُلوا
Әйтте ул фәрештәләр:

 ِإنَّا
«Бә-дөрести вә расти ки,

 أُْرِسْلَنا ِإىَلٰ قـَْوٍم مُّْرِِمنَي
җибәрелдек безләр бер кяфер кавемене һәлак итәр өчен. Ул кавем – ка-
рендәшең Лут кавемедер», зирә Ибраһимның атасы Әзәр ирде, Лут - 
ның атасы Һәзәр ирде. Һәр икесе бертугма ирделәр. /54а/

لِنـُْرِسَل َعَلْيِهْم
«Җибәрмәк өчен. Ягъни атмак өчен, ул Лут галәйһиссәлам кавемене 
өстеләрене аска капладыгымыздан кәзин,

 ِحَجاَرًة مِّن ِطنٍي

1 Гакыймларны – баласызларны.
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балчыктан кайнап улган ташларны.
مَُّسوََّمًة

Һәрбер ташы ул кавемнең исемнәре язылмыштыр галә хидә1, һәрбере-
нең башына атмак өчен.

 ِعنَد َربَِّك
И Ибраһим, Раббың кашында ул ташлара исемнәре язылмыштыр.

 لِْلُمْسرِِفنَي
Исраф әйләгүчеләрдер мәни суларыны хатыннарыннан гайре йир ләрә, 
пачә базлык әйләгүчеләрдер.

فََأْخَرْجَنا َمن َكاَن ِفيَها
Бәс, чыгарырмыз безләр ул Лут галәйһиссәламнең шәһәрләреннән. Ягъ-
ни ул Лута махсус өч шәһәр ирде.

 ِمَن اْلُمْؤِمِننَي
Мөэминнәрдән улгучыларны ул өч шәһәрдән чыгардыгымызның бәгъ-
дендә ул өч шәһәрне һәлак итәрмезләр.

َفَما َوَجْدنَا ِفيَها
Тапмадык безләр ул Лутның шәһәрләрендә

 َغيـَْر بـَْيٍت مَِّن اْلُمْسِلِمنَي
бер эв җәмәгатеннән гайре мөселман тапмадык». Ул бер эв Лут галәй-
һис сәламнең үз җәмәгатедер, өч кызлары, биш угланнары вә бер ха-
тыныннан гайре Ибраһим галәйһиссәлам әйтте, Лутның хатыны икәү 
ирде, фәрештәләр әйттеләр, Лутның кече хатыны кяфердер, кавеме 
берлә һәлак улыр.

َوتـَرَْكَنا ِفيَها
«Ул өч шәһәрне һәлак иттегемездән кәзин куйдык, ул өч шәһәрнең  
һәлак улынмышлыкларыны белмәк өчен

 آيًَة
галәмәтләр». Ул галәмәтләр улдыр ки, ул өч шәһәрнең урыннары кап-
карадыр, күмер кебидер, һичбер үлән типмәс, һәм бик тирән чокырлар 

1 Галә хидә – гар. على ِحدة – аерым рәвештә.
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вардыр, мең-мең колач арканнар җибәрсәң, төбенә йитмәстер. Бәгъзе 
чокырлары яшел-күк сулары илә тулыгтыр вә сасыгтыр, өч фәрсәх тән 
адәмиләрнең борынына исе керер.

 لِّلَِّذيَن خَيَاُفوَن اْلَعَذاَب اأْلَلِيَم
«Анчалаен кемсәнәләрә галәмәтләр кылдык, куркырлар анлар Алла - 
һы Тәгаләнең рәнҗетәче газабыннан».

َويف ُموَسٰى
Дәхи Муса галәйһиссәлам кыйссасында гыйбрәтләр вардыр.

 ِإْذ
Шул заманда

 أَْرَسْلَناُه
җибәрдек Безләр Мусаны 

 ِإىَلٰ ِفْرَعْوَن
Фиргавен сари.

 ِبُسْلطَاٍن مُِّبنٍي
Дәләил вазыйхалар1 берлән җибәрдек ки, тугыз галәмәттер Аллаһы 
Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына. Ул тугыз галәмәтләрнең әүвәлгесе 
йәд бәйза, ягъни кулыны куенына тыкса, нур булып чыгар ирде2, 
икенчесе гаса3 ирде, өченчесе /54б/ туфан ирде, түртенчесе чикерткәләр 
ирде, бишенчесе бетләр ирде, алтынчысы кан ирде, җиденчесе бакалар 
ирде, сигезенчесе култыгы астыннан бер нур чыгар ирде, күргүчеләрнең 
күзләре камашыр ирде, тугызынчысы таягы аждаһа улыр ирде, ачыгы 
килсә, шәһәр әһелене вә малыны йотар ирде. Таяк, һичбер юанланмаен 
вә нечкәрмәен, таяк улып торыр ирде.

فـَتـََوىلَّٰ
Бәс, йөз чөрде ул Фиргавен иманнан вә исламнан.

 ِبرُْكِنِه

1 Дәләил вазыйхалар – ачык дәлилләр.
2 Җөмләнең ахыргы өлеше кырыйда язылган.
3 Гаса – таяк.
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Ул Фиргавен үзенең гаскәре берлән
 َوقَاَل

әйтте ул Фиргавен хәзрәти Мусаны
 َساِحٌر أَْو َمُْنوٌن

сахирдер вә йә мәҗнүндер. Сахир дию әйтмәге аның өчендер, Фиргавен 
сахирләренең кылдыкый тылсымнарыны Мусаның таягы йотты. Мәҗ - 
нүн дию аның өчен әйтәдер, хәзрәти Мусаны бала заманында Фир-
гавеннең хатыны Асия тәрбия әйләп үстермеш ирде, ягъни хак тәрбияне 
белмәян мәҗнүндер, диде.

فََأَخْذنَاُه
Тоттык Безләр Фиргавенне

 َوُجُنوَدُه
дәхи аның гаскәрене

 فـََنَبْذنَاُهْم
бәс, гаркъ кылдык1 ул Фиргавенне гаскәре берлә

 يف اْلَيمِّ
Нил дәрьясында.

 َوُهَو
Ул Фиргавен

 ُمِليٌم
үз-үзене шелтәләгүчеләрдән улды, нә өчен син Муса илә Һарунга иман 
кәлтермәдең, вә нә өчен Тәңрелек дәгъвасыны кылдың, дию. 

َويف َعاٍد
Дәхи Гад кавеменең һәлаклегенә галәмәтләр вардыр вә һәм гыйбрәтләр 
вардыр. Зирә анлар Һуд пәйгамбәрне ялганга тоттылар.

 ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم
Шул заманда җибәрдек Без анларны һәлак итәр өчен

 الرِّيَح اْلَعِقيَم

1 Гаркъ кылдык – батырдык.
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хәердән вә бәрәкәттән буш йилдер. Анларны һәлак кылгучы йилнең исе-
ме дәбүрдер.

َما َتَذُر ِمن َشْيٍء
Ул йил калдырмады һичбер нәрсәне, ягъни гадиләрнең малларыны вә 
үзләрене калдырмады, барчаларыны һәлак әйләде.

 أََتْت َعَلْيِه
Нә-нәрсәне үзәренә ул йил кәлдесә,

 ِإالَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّميِم
мәгәр кылды ул йил уградыкый нәрсәләрне черегүче сөяк дик, ягъни 
уградыкый нәрсәләрне тетеп ташлады.

َويف َثُوَد
Дәхи Салих галәйһиссәлам кавеменең һәлак улмагында гыйбрәтләр 
вардыр. Сәмүд бер падишаһның исемедер. 

 ِإْذ ِقيَل هَلُْم
/55а/ Динелде ул Салих галәйһиссәлам кавеменә тәвәсенә һәлак кыл-
дыкларыннан кәзин:

 مَتَتَـُّعوا َحتَّٰ ِحنٍي
«Файдалар алыңызлар дөньядан өч көн, аннан соң һәлак улырсыз - 
лар», – динелде.

فـََعتـَْوا
Бәс, баш тарттылар ул хәзрәти Салих кавеме

ْم  َعْن أَْمِر َربِِّ
Аллаһы Тәгалә әмереннән.

 فََأَخَذتـُْهُم
Бәс, тотты анларны

 الصَّاِعَقُة
һәлак кылгучы аваз1. Өч көн үттектән кәзин, Җәбраил галәйһиссәлам 
һәлак кылгучы авазы кылды.

1 Бу җөмлә кырыйда язылган.
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 َوُهْم يَنظُُروَن
Хәлбуки ул хәзрәти Салих кавеме Җәбраил галәйһиссәламнең аваз 
кылдыгыны карап тордылар. Зирә Җәбраилнең аваз кылмагы һәлак өчен 
көндез ирде, сишәмбе көн, Гакрәб йолдызының унбишендә ирде.

َفَما اْسَتطَاُعوا ِمن ِقَياٍم
Бәс, кадир булмады анлар ултырдыкый йирләреннән торырга.

 َوَما َكانُوا ُمنَتِصرِيَن
Дәхи булмады анлар бер-беренә ярдәмче Аллаһы Тәгаләнең газабыны 
дәфгы итәргә.

َوقـَْوَم نُوٍح
Дәхи Нух галәйһиссәламнең кавеменең һәлак улмакларында бәндәләрә 
гыйбрәтләр вардыр.

 مِّن قـَْبُل
Гад вә Сәмүд, вә кавем Фиргавеннән әүвәл

ِإنَـُّهْم َكانُوا
Шиксез, булдылар ул кавем Нух

 قـَْوًما فَاِسِقنَي
Аллаһы Тәгаләнең әмереннән чыгучылар ирде.

َوالسََّماَء بـَنـَيـَْناَها بِأَْيٍد
Дәхи күкләрне яратмагымызда һәм гыйбрәтләр вардыр. Зирәки күкләре 
кодрәтемез илә яраттык терәксез.

 َوِإنَّا
Дәхи Безләрмез

 َلُموِسُعوَن
бәндәләрә ризыкларыны киң әйләгүчемез.

َواأْلَْرَض
Дәхи йирләрне яратмагымыздан гыйбрәтләр аласызлар, тәхкыйк ярат-
тык йирне сәнәдсез.

 فـََرْشَناَها
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Түшәдек ул йирне та кем шәһәрдән шәһәрә йөрер өчен вә дәхи иген игәр 
өчен.

 فَِنْعَم اْلَماِهُدوَن
Нә яхшы вә гүзәл түшәмлектер адәмиләрә йөрер өчен

َوِمن ُكلِّ َشْيٍء
һәрнәрсәләрне яратмагымыз бәгъдендә бәндәләрә гыйбрәттер.

 َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ
Яраттык Безләр җефет-җефет ир илә хатын кеби, йир илә күк кеби, кояш 
илә ай кеби, таглар илә төз йир кеби, кыш илә җәй кеби, төче илә ачы 
кеби, нур илә кара кеби.

 َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن
Шаять ки, сез, и бәндәләр, бу әшьяларны яратмагымыздан гыйбрәтләр 
алып, Аллаһы Тәгаләнең берлегене вә кадирлегене аңлаеп, Аллаһы 
Тә га ләнең берлегенә вә пәйгамбәрнең хаклыгына инаналар, вә дәхи 
Кыямәт көненә инанып, дөньяда икән вакытларыңызда тәүбә әйләеп, 
үлем истигъдадында уласызлар.

َفِفرُّوا ِإىَل اللَِّه 
/55б/ Бәс, качыңызлар Аллаһы Тәгаләнең әмере сари, ягъни Аллаһы 
Тәгаләгә мотыйг улыңызлар.

ِإينِّ َلُكم
Бә-дөрести ки, бән Мөхәммәд, и әһле Мәккә

 مِّْنُه
бу көннән, ягъни Кыямәт көненнән,

 َنِذيٌر
куркытучымын Аллаһы Тәгалә газабыннан,

 مُِّبنٌي
бәян кылгучымын хәләлдән вә хәрамнан.

ًا آَخَر َواَل َتَْعُلوا َمَع اللَِّه ِإهلَٰ
Әйт анларга: «Кылмаңызлар Ходай Тәгалә берлә бердәй икенче илаһны, 
ягъни потыңызны».
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ِإينِّ َلُكم
Бә-дөрести ки, бән сезне 

 مِّْنُه
ул газабдан

 َنِذيٌر مُِّبنٌي
заһир куркыткучымын1.

ِلَك َكذَٰ
Синең кавемең кеби, и Мөхәммәд,

 َما أََتى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهم
кәлмәде синең кавемеңнән әүвәлгеләргә

 مِّن رَُّسوٍل
һичбер пәйгамбәр.

 ِإالَّ قَاُلوا
Мәгәр кәлде ирсә, әйттеләр ул әүвәлгеләр, ул пәйгамбәрләрә

 َساِحٌر أَْو َمُْنوٌن
җадучыдыр яки диванадыр, дию.

أَتـََواَصْوا ِبِه
Әйа, бере-беренә васыять итеп, бу әкъваль батыйльләрә иттифак әйлә-
деләрме?

َبْل ُهْم
Бәлки, анлар

 قـَْوٌم طَاُغوَن
анчалаен кавемдер ки, азгыннардыр вә аздыручылардыр.

فـَتـََولَّ َعنـُْهْم
Бәс, и Мөхәммәд, йөз чөргел ул кавемнән.

 َفَما أَنَت ِبَُلوٍم

1 Ахыргы аять тәфсире белән кырыйда язылган.
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Бәс, имәссен, и Мөхәммәд, мәзмүмнәрдән1, гөнаһкярләрдән. Ягъни,  
и Мөхәммәд, анлар илә мөҗадәләләр кылмагыл, зирәки син анларны 
гөруһ-гөруһ дәгъвәт әйләдең.

ْر َوذَكِّ
Үгетләгел анларны Коръән илә.

 فَِإنَّ الذِّْكَرٰى
Шиксез вә шөбһәсез, Коръән илә үгет бирмәк

 تَنَفُع اْلُمْؤِمِننَي
файда биргүчедер мөэминнәрә. Бу аять дәхи аять сәйф илә мәнсухтыр.

نَس َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ
Яратмадым адәмиләрне вә пәриләрне,

 ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن
мәгәр мине берләп, вә пәйгамбәрне хаклап, коллык кылмак өчен яра тып 
ирдем.

َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن رِّْزٍق
Теләмәймен хәлаикътан Үземне ризыкландырмакны яки теләмәймен 
ан ларның гыйбадәтләреннән бер мәнфәгатьне.

 َوَما أُرِيُد
Дәхи теләмәймен анлардан

 َأن يُْطِعُموِن
гыйбадәт кылдыгыңыз өчен, Миңа тәгам биреңез, дию.

ِإنَّ اللََّه
Бә-дөрести, Аллаһы Тәгалә

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгаләдер

 الرَّزَّاُق
җәмиге мәхлуката ризык биргүчедер мөэминнәрә вә кяферләрә, вә кош-
лара вә кортлара.

1 Мәзмүмнәрдән – шелтәләнүчеләрдән.
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 ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي
Зәгыф1 вә ноксаннан мөнәззәһ, каты куәт иясе Рәззак Аллаһы Тәгаләдер.

فَِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا
Бә-дөрести вә расти ки, анчалаен кемсәнәләр золымлык кылдылар үз 
җанна рына үзләре. Ягъни дөньяда икән вакытларында кяфер улдылар.

 َذنُوبًا
/56а/ Тулы кисмәк вә чапчак бардыр. Ягъни кяфер улдыкый бәндәләрә 
газабтан бер насыйб бардыр.

مِّْثَل َذنُوِب َأْصَحاِبِْم
Үттеки заманда пәйгамбәрләренә инкяр әйләгүчеләрнең кисмәк вә 
чап чак кеби, ягъни үткән замандагы кяферләрне ялганга тоттыклары 
өчен, дөньяда һәм ахирәттә газабның әнвагыннан насыйбландырдык, 
бәгъзеләрене су берлән һәлак кылдык, бәгъзеләрене сайха2 берлән һәлак 
әйләдек, вә бәгъзеләрене йил илән, ушандак3 Мәккә кяферләрене әнваг 
газаб илә һәлак итәрмез димәктер.

 َفاَل َيْستـَْعِجُلوِن
Бәс, андаг улса, ашыкмаңыз, и Мәккә кяферләре, әнваг газабларның 
кәлмәгенә.

 فـََوْيٌل
Бәс, ни үкенеч вә хәсрәттер яки вәйл дидеки тәмугтыр.

 لِّلَِّذيَن َكَفُروا
Анчалаен кемсәнәләрә дөньяда икән вакытларында кяфер улдылар.

 ِمن يـَْوِمِهُم الَِّذي يُوَعُدوَن
Шунчалаен көнгә кяфер улдылар анлар дөньяда икән вакытларында, 
пәйгамбәрләр аркылы вәгъдә кылып ирдем бу көннең кәлмәгене, ул 
Кыямәт көнедер.

1 Зәгыф – зәгыйфьлек.
2 Сайха – каты аваз.
3 Ушандак – шулай ук.
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Сүрәне يُوَعُدوَن ләфзы илә тәмам әйләмәге бәни адәмнәрнең ахыры Кыямәт 
көнендә мөэминнәр вә кяферләр гарыз улынып, ахырларында хөснел-
ихтитам үзәренә яки аның зыдде1 үзәренәдер, дию тәмам әйләде.

Сүрәт «әт-Тур» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
َوالطُّوِر

Касәм яд итәмен Тур тагы берлән. Ул Тур тагы анчалаен тагтыр, Муса 
галәйһиссәлам Аллаһы Тәгалә илә тәкәллүм әйләде2. Ул Тур тагы Шам 
илә Бәйтел-Мәкдис арасындадыр. Биеклеге өч мильдер, озынлыгы алты 
мильдер. Ул тагның бер чокыры вардыр, Тувә исемедер. Тувәнең бәяны 
сүрәи «Нәзигат»тә бәян улыныр, иншә Аллаһы Тәгалә. Ул тагта зәйтүн 
агачыннан гайре агач юктыр, иллә гарби тарафы тагның итәкләрендә 
чия агачлары чоктыр. Һәрбер чия агачлары беләк юанлыгыдыр, озын-
лыклары тугыз аршын йә ун аршын, йә зиядәрәкләре3 вардыр. Шәркый 
тарафында улган итәгендә һәм җәнүби итәгендә, вә шимали итәгендә 
каләмфер4 вә бадьянның чок үсдеки йиредер. Тур тагының гарби тара-
фыннан /56б/ Ардун5 исемле бер елга акмыштыр. Ул елганың киңлеге 
шәригать аршыны илә алты йөз аршындыр. Тур тагы тугрысында ан-
нан түбән ярты чакрым йирләре вардыр. Ул елга Нил дәрьясына кояр 
тамагы ике чакрым ярым йирдер. Бик гаҗәеб балыклы елгадыр. Тур 
та гына Ардун елгасының арасы ярты чакрымдыр. Бәйтел-Мәкъдистән 
Тур тагына унбиш мәнзилдер вә Шамга унбиш мәнзилдер. Бер төз йирдә 
үскән тагдыр.

وَِكَتاٍب مَّْسطُوٍر

1 Зыдде – каршысы.
2 Тәкәллүм әйләде – сөйләде.
3 Зиядәрәкләре – артыграклары.
4 Каләмфер – канәфер.
5 Кырыйда язылган: «Тур тагының бәяны».
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Вә дәхи касәм яд итәмен язылгучы китаплар берлән
يف َرقٍّ مَّنُشوٍر

сайлагучы кәгазьләрдә. Ягъни Тәүрат вә Зәбур, вә Инҗил, вә Коръән илә 
касәм яд итәмен димәктер.

َواْلبـَْيِت اْلَمْعُموِر
Дәхи касәм яд итәмен Бәйтел-Мәгъмур1 эве илән. Адәм пәйгамбәрнең 
мәсҗеде ирде. Аллаһы Тәгалә аны фәрештәләрә бина иттермеш ирде. 
Адәм галәйһиссәлам, анда гыйбадәт вә һәм хаҗ кылыр өчен, аның уры-
ны Мәккәдә ирде. Олуглыгы Мәсҗед Хәрам берлә бәрабәрдер. Биеклеге 
ал ты йөз аршын ирде. Нух галәйһиссәлам заманына дикен Мәккәдә 
ирде. Качан ки туфан беленгәч, Аллаһы Тәгалә ул эвне түртенче кат 
күкнең өстенә ашырды, та ки дөньяда аңа Аллаһы Тәгаләнең газаб суы 
тигмәсен өчен. Вә дәхи фәрештәләрә гыйбадәт кылыр өчен, кыйбла улды 
Кәгъ бәнең тугрысындадыр. Фарзан берәңү түртенче кат күккә бенеп, 
Бәйтел-Мәгъмурдан бер таш төшерер улса, Кәгъбәи Мөкәррәмәнең 
кәнде уртасына төшәр. Бу заманда Бәйтел-Мәгъмурда имам хәзрәти 
Гай сәдер, Җәбраил галәйһиссәлам мөәззиндер. Һәр көндә һәр намазда 
җитмеш бең фәрештә улыр. Бер кәрра2 намаз кылдыкый фәрештәләр 
икенче намазда улмаслар. Ягъни нәүбәт текмәстер Кыямәт көненә дикен 
ике кәрра намаз кылдыкый фәрештә юктыр.

َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع
Вә дәхи касәм яд итәмен түбәңездә күтәрелеп торгучы терәксез күк 
берлән.

َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر
Вә дәхи касәм яд итәмен дөнья күгеннән түбән улгучы су тулыг диңез 
берлән. Бәхрел-Мәсҗүр улдыр ки аяз көннәрдә күк йөзе безем күземезә 
күгәреп күренәдер. Ул диңездер каты яядән3 ук чыкдыкый кеби ага-
дыр, суыклыгы кардан суыктыр. Аллаһы Тәгалә ул диңездә балыклар вә 

1 Кырыйда язылган: «Бәйтел-Мәгмур бәяны».
2 Кәрра – тапкыр.
3 Яядән – җәядән.
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кошлар яратмыштыр. Ул диңезнең суы /57а/ бу йир йөзенә бер катра1 
таммаен торадыр. Балыклары йир йөзенә инмәен вә төшмәен торырлар. 
Әгәр ул суык дәрья улмаса ирде, җәй көннәрендә кояш эсселеге без-
ләрне пешереп һәлак иттерде. Ибне Габбас тәфсирендә бөйлә мәзкүрдер. 
Аллаһы Тәгалә бу биш нәрсәләр берлән касәм яд итмәендә бәрагать 
истиһлялдер Кыямәт көненең вөҗүденә, бәгес җисмәнинең2 хаклы гы на. 
Фән әһеленә мәхфий дәгелдер.

ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك
Шиксез вә шөбһәсез, и Мөхәммәд, Раббыңның газабы һәрбер мөстә хик-
ларына3,

 َلَواِقٌع 
әлбәттә, төшкүчедер – җавап касәмдер.

مَّا َلُه ِمن َداِفٍع
Имәстер ул газабны күтәргүче мөстәхиклардан

يـَْوَم 
шул көндер газабның төшмәге.

مَتُوُر السََّماُء َمْورًا
Каты селкенер вә әйләнер һәм ул көндә күкләр

َوَتِسرُي اجْلَِباُل َسيـْرًا
вә дәхи каты сәйр кылыр таглар. Ягъни йон кеби һавада очып, тузан дик 
улырлар. Ягъни бу көндер Кыямәт көне.

فـََوْيٌل
Бәс, ни үкенечтер яки вәйл дидеки тәмугтыр

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

ِبنَي  لِّْلُمَكذِّ

1 Катра – тамчы.
2 Бәгес җисмәнинең – тәннәрнең кубарылуы.
3 Мөстәхикларына – лаек булганнарга.
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пәйгамбәрләрне ялганга тотгучылара
الَِّذيَن

анчалаен кяфердер анлар.
 ُهْم

Ул кяферләр,
 يف َخْوٍض

батыйль эшләрә чумып,
 يـَْلَعُبوَن

мәшгульләрдер. Ягъни дөньяда икән вакытларында, пота табынып, хә-
мер эчмәк берлән мәшгуль улдылар, пәйгамбәрнең сүзләреннән игъ раз 
әйләеп, истиһза кылыр улдылар.

يـَْوَم
Шул көндер ул газабларның вукугы1

 يَُدعُّوَن
өндәлерләр2 анлар

 ِإىَلٰ نَاِر َجَهنََّم
Җәһәннәм тәмугының уты сари

 َدعًّا
өндәлмәк өндәлерләр. Аллаһы Тәгалә җәнабыннан ул кяферләрә нида 
кәлер.

ِذِه النَّاُر الَِّت هَٰ
Бу күрәчәк утыңыз анчалаен уттыр.

بُوَن  ُكنُتم ِبَا ُتَكذِّ
Булдыңыз сезләр дөньяда икән вакытларыңызда бу көнне ялганга тотып 
ирдеңез.

َذا أََفِسْحٌر هَٰ

1 Вукугы – булуы, төшүе.
2 Монда دّع، يدّع фигыленең икенче мәгънәседер: «сөйрәү, ыргыту». Аятьнең мәгъ-

нәсе шулай була: «шул көндә алар тәмуг утына каты ыргытылып ташланачак».
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Әйа, сихермедер бу көн яки сихермедер бу күрендеки газаб? Нитәки 
сезләр дөньяда икән вакытларыңызда дәхи әнбияләрне сахир дидеңез.

 أَْم أَنُتْم اَل تـُْبِصُروَن
Дәгелмедеңез дөньяда икән вакытыңызда бу газабны күргүче вә фәһем 
әйләгүче

اْصَلْوَها
кереңезләр ул җәһәннәм утына вә газабларны татыңызлар,

 فَاْصربُوا أَْو اَل َتْصربُوا
кирәк сабыр итеңезләр газаблара, /57б/ вә кирәк итмәңез,

 َسَواٌء َعَلْيُكْم
бәрабәрдер сезләрә, сабырыңызның бүген файдасы юктыр.

َا ُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَّ
Җәзаланырсызлар җәһәннәмдә, үзегезнең эшләдеки эшләреңезгә күрә 
җә за бирелерсезләр.

ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي
Бә-дөрести вә расти ки, дөньяда икән вакытларында Аллаһы Тәгаләдән 
куркып, гөнаһ кылмаян коллар

 يف َجنَّاٍت
оҗмахта бакчалардадыр,

 َونَِعيٍم
нигъмәтләрдәдер

فَاِكِهنَي
шатман вә мөтәләззизләрдер

 ِبَا
шунчалаен нигъмәтләр илә

 آتَاُهْم َربُـُّهْم
бирде анлара Тәңре Тәгалә.

 َوَوقَاُهْم َربُـُّهْم
Саклады анларны Тәңре Тәгалә
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 َعَذاَب اجلَِْحيِم
тәмуг газабыннан. Аллаһы Тәгалә җәнабыннан оҗмах әһеленә нида 
кәлер.

ُكُلوا َواْشَربُوا 
Эчеңезләр вә ашаңызлар бу көн

َهِنيًئا
сеңешле вә мәшәкатьсез хасил улган нигъмәтләрне.

 ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن
Шул сәбәпле дөньяда икән вакытларыңызда, Аллаһы Тәгаләне берләп 
вә пәйгамбәрне хаклап, изге гамәлләр әйләдеңез.

ُمتَِّكِئنَي
Таяндыкларыңыз хәлдә ашаңызлар вә эчеңезләр

َعَلٰى ُسُرٍر مَّْصُفوَفٍة
саф-саф тезелмеш урындыклар катында яки саф-саф улып, ыруглары вә 
нәсәбләре бергә ултырып ашарлар вә эчәрләр.

َوَزوَّْجَناُهم
Җефетләндерермез тәкъва әһелене

 حِبُوٍر ِعنٍي
олуг күзле, кара кашлы, ак йөзле кызларны.

َوالَِّذيَن
Анчалаен кешеләргәдер оҗмах 

 آَمُنوا
иман кәлтерделәр анлар дөньяда икән вакытларында.

 َواتَـّبـََعتـُْهْم
Табигъ улыр анлара яки табигъ улдылар анлара,

 ُذرِّيَـّتـُُهم
анларның балалары олугларыннан вә кечекләреннән

 بِِإميَاٍن
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Иман кәлтермәкләрендә, ягъни иман кәлтердеки асыл бабасына ияреп, 
иман кәлтердеки угланнар вә аның угланнары илә яумил-кыямәти1, вә 
дәхи гамәл салих әйләделәр бабалары кеби.

 َأحلَْْقَنا ِبِْم
Өләштерермез оҗмахка кермеш бабаларына

 ُذرِّيَـّتـَُهْم
анларның угланнарыны, вә угланнарының угланнарыны илә яумил- 
кыя мәти туган мөселман угланнарыны, хәтта ки төп асыл иман кәлтер-
гән бабалары берлән оҗмахта бергә ултырып, бергә ашарлар вә эчәрләр 
димәктер. Ибне Габбас тәфсирендә кәлтермеш ки, Ходай Тәгалә бәндә 
мөэминнең нәселләрене оҗмахта үзе берлә бергә кылыр, әгәр чынд ан-
ларның әгъмальләре бабалары әгъмаленнән ким улса да.

 َوَما أَلَتـَْناُهم
/58а/ Савапларын киметер ирмәсмезләр

 مِّْن َعَمِلِهم مِّن َشْيٍء
Анларның бабаларының вә нәселләренең әгъмальләренең савабыны, 
бәлки, салих улгучы бабалары гөнаһкяр нәселләренә ыругларына шәфә-
гать әйләп, тәмугтан азат әйләгүчеләрдер.

ُكلُّ اْمرٍِئ ِبَا َكَسَب َرِهنٌي
Һәрбер ир үзенең кылдыкый әгъмальләре илә мөахәзәләрдер

َوأَْمَدْدنَاُهم ِبَفاِكَهٍة
Арттырырмыз оҗмах әһеленә вактән бәгъдә вакт, сәгатән бәгъдә сәгать2 
һәр әнваг исле хуш йимешләр илә.

 َوحلٍَْم ممَِّّا َيْشتـَُهوَن
Арттырырмыз анларга итләрнең һәр әнвагыннан теләсәләр арзу кыл-
дыкларында алдыларында хәзер улыр.

 يـَتـََناَزُعوَن ِفيَها

1 Илә яумилкыямәти – Кыямәт көненә хәтле.
2 Сәгатән бәгъдә сәгать – гар. وقتا بعد وقت, ساعة بعد ساعة – вакыт-вакыт.
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Дәхи суынышырлар оҗмахта
 َكْأًسا

хәмер кадәхләрене1.
 الَّ َلْغٌو ِفيَها

Юктыр ул хәмерне эчмәкләрендә исермәк вә батыйль сүзләрне сүз-
ләшмәк,

 َواَل تَْأثِيٌم
юктыр ул хәмерне эчмәкләрендә исереп гөнаһ эшләмәк.

َوَيطُوُف َعَلْيِهْم
Йөрерләр оҗмах әһеленең тигрәсендә

ُْم  ِغْلَماٌن هلَّ
анлара махсус хадим2 яшь егет сурәтендә кемсәнәләр.  Гыйльманнар 
ул дыр ки кяферләрнең яшь заманда үттеки балаларны Кыямәт көнендә 
Аллаһы Тәгалә анларны, тергезеп, оҗмах әһеленә хадим итәр, ирләре-
нә – ир балаларны, вә хатыннарына кыз балаларны хадим итәр. Тәфсир 
Нәүгараистә бөйләдер.

 َكأَنَـُّهْم
Гүяки ул гыйльманнар күркәмлектә вә ләтафәттә3,

 ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنوٌن
сәдәф эчендәге энҗеләр кебидер аклыкта, вә тәннәре, вә йөзләре саф-
лыкта.

َوأَقـَْبَل بـَْعُضُهْم َعَلٰى بـَْعٍض يـََتَساَءُلوَن
Оҗмах әһелләре, урындыклар үзәрендә кара-каршы ултырып, дөнья-
дагы сергештләреннән вә изге гамәл кылдыкларыннан вә һәм оҗмахта 
нә дәрәҗә, вә нәкадәр мәртәбәгә тикдекне бере-береннән сорашып хә-
мер эчәрләр, Аллаһ вирдеки нигъмәтләренә игътираф итәрләр.

قَاُلوا

1 Кадәхләрене – бокалларын.
2 Хадим – хезмәтче.
3 Ләтафәттә – гүзәллектә.
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Әйтерләр әснәә кәлямнәрендә.
 ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل

Бә-дөрести ки, булдык безләр оҗмахка кермәстән әүвәл дөнья йортында.
 يف َأْهِلَنا ُمْشِفِقنَي

Үземез вә һәм әһелләремез илә Аллаһы Тәгаләдән куркып, гыйбадәт әй-
ләгүче ирдек.

َفَمنَّ اللَُّه َعَليـَْنا
Бәс, артык кылды Аллаһы Тәгалә безләрне Үзенең рәхмәте илә.

 َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّموِم
Саклады Аллаһы Тәгалә безләрне /58б/ әгъзалара сеңүче вә йон төп лә-
ренә зәһәрләре киткүче газабтан.

وقالوا
Дәхи әйтерләр оҗмах әһелләре бере-беренә1.

ِإنَّا ُكنَّا ِمن قـَْبُل
Бә-дөрести ки, булып идек дөньяда вакытта безләр

 َنْدُعوُه
коллык кылыр ирдек Аллаһы Тәгаләйә ихлас илә һәм берләр ирдек, вә 
пәйгамбәрләренә иман кәлтерер ирдек.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلبـَرُّ
бәндәләрә изгелек кылучыдыр вәгъдәләрендә сәдыйктыр дию

 الرَِّحيُم
рәхим кылгучыдыр әһле иманга.

ْر َفذَكِّ

1 Аятьтә бу сүз юк. Икенче аять белән буталгандыр.
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Бәс, үгетләгел, и Мөхәммәд, Коръәннең үгетләре илә хурланма ан-
ларның сүзләреннән, сине фалчы вә ялганчы димәкләреннән.

 َفَما أَنَت بِِنْعَمِت َربَِّك
Имәссен син Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте вә гыйсмәте сәбәпле,

 ِبَكاِهٍن
алдагы киләчәкләре хәбәр бирмәгең Җәбраил галәйһиссәламнең вә-
хиедер, дәгелдер фалнамәдән.

 َواَل َمُْنوٍن
Вә дәхи һәм дивана ирмәссең,

أَْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر
Бәлкем, әйтерләр сиңа, әһле Мәккә и Мөхәммәд шагыйрьдер, дию.

 نَـّتـََربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن
Күз тотамызлар ул Мөхәммәд хакында гайреләре кеби хәвадис әд-
дәһер1 илә үлмәгене гайре шагыйрьләр кеби, диерләр, ул Мөхәммәд 
үлеп, әсхаблары мөттәфәррикъ улгай. Нитәки атасы Габдуллаһ яшьтән 
үлеп ирде, өметтер ки, бу һәм тиз үлгәй дию күз тотмаклары ирде.

ُقْل تـََربَُّصوا
Әйт, и Мөхәммәд, күз тотсыннар ул кяферләр

 فَِإينِّ َمَعُكم مَِّن اْلُمتـََربِِّصنَي
бән дәхи сезләр илә күз тоткучыларданмын сезләрнең һәлак улмак-
лыкларыңызы кылычлар илә Бәдер көнендә вә Өхед тукышында, вә 
Хөнәен көнендә.

أَْم تَْأُمُرُهْم َأْحاَلُمُهم ِبََٰذا
Әйа, боерамы анларның акыллары Аллага вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсү-
ленә инкяр кылырга вә шагыйрь, вә кәһин дию әйтергә.

أَْم ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن
Бәлкем, анлар азгучы вә аздыргучы кавемнәрдер?

أَْم يـَُقوُلوَن تـََقوََّلُه

1 Хәвадис әддәһер – бәла-каза.
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Әйа, әйтерләрме ул Мәккә кяферләре ул, Коръәнне Мөхәммәд галәй-
һиссәлам үзе чыгарды, дию?

َبل الَّ يـُْؤِمُنوَن
Бәлкем, ул Мәккә кяферләре, Коръәнә инанмаслар тәкәбберлекләре 
җәһәтеннән. Әгәр әйтер улсалар, бу Коръәнне Мөхәммәд үзе чыгарды, 
дию.

فـَْلَيْأتُوا حِبَِديٍث مِّْثِلِه
Кәлтерсеннәр ул моганидлар бу Коръән кеби, кәлимәләре фәсахәт вә 
бәлагатьтә Коръән ләфызлары кеби ула.

 ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي
Әгәр дәгъваларында /59а/ сәдыйк улсалар, зирә бәни адәмнән бер кеше-
дән бер эш садир улса, аның охшашыны икенчеләр һәм кәлтерерләр.

أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء
Әйа, яратылдылармы анлар яраткучы Аллаһтан гайре.

 أَْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن
Әйа, үзләрене үзләре яраттылармы? Бәлки, анларны Аллаһы Тәгалә 
яратты вә ризыклар, вә маллар бирде. Нә өчен ул Мәккә кяферләре 
Аллаһы Тәгаләне берләмәсләр вә пәйгамбәрне хак димәсләр, вә аңа 
инән Коръәнә инанмаслар.

أَْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواأْلَْرَض
Әйа, яраттылармы ул Мәккә кяферләре күкләрне вә йирләрне, халәнки 
анларның барчаларыны Аллаһы Тәгалә яратты1.

َبل الَّ يُوِقُنوَن
Бәлки, ул Мәккә моганидлары бу әшьяларны Аллаһы Тәгалә ярат-
тыгыны белә торып, вә Коръәнә, вә Мөхәммәд галәйһиссәламгә иман 
кәлтермәсләрдер.

أَْم ِعنَدُهْم َخزَاِئُن َربَِّك

1 «Аллаһы Тәгалә яратты» сүзләре кырыйда язылган.
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Әйа, анлар кулындамы Ходайның рәхмәт хәзинәләре, теләгән йирлә-
ренә1 сарыф итәргә, пәйгамбәрлекне вә ягъмурны, вә ризыкларны телә-
гән кешеләренә бирергә.

 أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن
Әйа, Мәккә кяферләреме каһәр вә галәбә итәргә та ки теләмәгән кеше-
ләрене һәлак итәргә.

أَْم هَلُْم ُسلٌَّم
Әйа, бармы Мәккә кяферләренең баскычлары күк йөзенә бенеп,

 َيْسَتِمُعوَن ِفيِه
Аллаһы Тәгаләнең вәхиләрене ишетеп, үз юлларының хаклыгыны  
белеп, ул ишеткән вәхиләренә тәмәссек кылырга2

فـَْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهم
Бәс, кәлтерсен анлар күккә баскыч илә бенеп, вәхи ишеткән кешеләрене, 
әгәр мондаг дәгъва кылыр улсалар.

 ِبُسْلطَاٍن مُِّبنٍي
Бер заһир вә ачык дәлилләрне кәлтерсеннәр, дию Аллаһы Тәгаләнең 
кяферләре тәгъҗиз әйләмәгедер3.

أَْم َلُه اْلبـََناُت
Әйа, Аллаһы Тәгаләгә хасландымы кыз балалар булмак. Нитәки бәнү 
Милех кабиләсе фәрештәләрне Аллаһы Тәгаләнең кызларыдыр, ди - 
деләр.

 َوَلُكُم اْلبـَُنوَن
Сезләргәме хасланды ир балалар, бәлки, Аллаһы Тәгалә һәр ике нәвгъ 
баладан мөнәззәһтер.

أَْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا

1 «Теләгән йирләренә» сүзләре кырыйда язылган.
2 Тәмәссек кылырга – тотынырга.
3 Тәгъҗиз әйләмәгедер – гаҗизләндерүдер.
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Әйа, сораймы син, и Мөхәммәд, ул Мәккә кяферләреннән ялны әхкям 
дин вә шәригать үгрәттегең өчен.

 فـَُهم مِّن مَّْغَرٍم مُّثـَْقُلوَن
Бәс, ул Мәккә кяферләре синең сөйләшдеки ялыңны агырсынып1, әхкям 
шәригатьне үгрәнмәсләрме.

أَْم ِعنَدُهُم اْلَغْيُب
Әйа, анлар кашында вармыдыр гаибне белмәк, шул сәбәпле белделәрме 
Мөхәммәд галәйһиссәламнең хәбәр бирдегене вә бәгес улмаслыгыны 
белделәрме.

 فـَُهْم َيْكتُُبوَن
Бәс, анлар гаибне белмәклекләре берлә язып алып, хөкем итәрләрме 
Мөхәммәднең пәйгамбәр дәгеллегене, вә гайре хәбәр бирдеки /59б/ 
нәрсәләрне ялгандыр дию. Хәлбуки кяферләр бу әйтелдеки әшьялардан 
ялангачлардыр, бәлки, мөҗәррад дәлилсез Мөхәммәд галәйһиссәламне 
сахир вә шагыйрь дию, Коръәнне сихернамә дию әйтерләр.

أَْم يُرِيُدوَن َكْيًدا
Әйа, теләйләрме ул Мәккә кяферләре үлтерергә хәйлә илә, агу бирмәк 
кеби вә сихерләмәк кеби, вә күз тидермәк кеби.

فَالَِّذيَن َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن
Бәс, ул кяферләр үзләредер Аллаһы Тәгаләнең мәкерендә вә хәйләсендә 
калып үлгүчеләр. Яки дәр нәдвәгә кереп, киңәш иткүче кяферләр Мөхәм-
мәдне бертөрле хәйлә илә үлтерәлек дию әйткүчеләрнең зарарлары 
үзләренә кайткучыдыр. Нитәки анлар Бәдер тукышында һәлак улдылар

أَْم هَلُْم ِإلٌَٰه َغيـُْر اللَِّه 
Әйа, бармы ул Мәккә кяферләренең Тәңресе Аллаһы Тәгаләдән гайре2, 
та ки анлары дөнья вә ахирәт газабыннан халас әйләя?3 Бәлки, юктыр. 
Белә торып, анлар Аллаһы Тәгаләйә шәрик каталар. Аллаһы Тәгалә кән-
де Үзене тәнәззеһ итеп боерды ки.

1 Агырсынып – авырсынып.
2 Басмада: «Әйа, ул Мәккә кяферләренең илаһымы вар Аллаһы Тәгаләдән гайре?»
3 Халас әйләя  – коткара.
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ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن
Пакь вә мөнәззәһ Аллаһтыр анлар исбат иткән шәрикләрдән. Нитәки 
анлар Ләт вә Мәнәт, вә Гоззәне Тәңре дип табындылар.

َوِإن يـََرْوا
Әгәр күрәсе булса, ул Мәккә кяферләре мәсәлән вә фаразан

 ِكْسًفا مَِّن السََّماِء
күктән бер кисәкне анлара газаб өчен

 َساِقطًا
төшкүче булса, ул күк кисәге анлара каһәр өчен.

 يـَُقوُلوا َسَحاٌب مَّرُْكوٌم
Әйтерләр анлар, ул кисәк бер болыттыр, бере өстенә бере капланган, вә 
безнең файдамыз өчен ягъмур ягар диерләр. Белә торып, ул каһәр өчен 
булган күк кисәгене ягъмур болыты диерләр.

َفَذْرُهْم
Бәс, куйгыл, и Мөхәммәд, ул Мәккә кяферләре илә моҗадәлә әйләмәкне.

 َحتَّٰ ُياَلُقوا يـَْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقوَن
Бәс, куйгыл анлары ки та ки мөлякат1 улганнарынача шундак көннә-
рә, кем ул көндә анлар һәлак кылынырлар Исрафил галәйһиссәламнең 
сайхасы2 илән.

يـَْوَم اَل يـُْغيِن َعنـُْهْم
Шул көндер ки файда бирмәс анлара.

 َكْيُدُهْم َشْيًئا
Анларның хәйләләре һичбер нәрсәгә,

 َواَل ُهْم يُنَصُروَن
анлара һичбер йирдән носрат йитешеп, Ходай Тәгаләнең газабыны 
мәнгъ кылмастыр.

َوِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا

1 Мөлякат – очрау.
2 Сайхасы – авазы.
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Бә-дөрести ки, вардыр мөшрикләрә
ِلَك  َعَذابًا ُدوَن ذَٰ

бу ахирәт газабыннан /60а/ башка дөнья газабы вардыр ки, дөньяда ул 
Мәккә кяферләре җиде ел ачлык илә мөбталә улдылар, Бәдер көнендә 
тукыш илә һәлак улдылар, вә һәм үлдекләреннән кәзин кабер газабыны 
күрерләр, моннан гайре газаблары ахирәт газабыннан әүвәл күрерләр.

 َولَِٰكنَّ َأْكثـََرُهْم اَل يـَْعَلُموَن
Ләкин ул Мәккә кяферләренең күбрәге, дөнья газабларыны күреп, 
ахирәттә булачак газабларны белеп, сәне тәсдыйк кылмаслардыр.

َواْصربْ حِلُْكِم َربَِّك
И Мөхәммәд, сабыр әйлә Раббың хөкемендә, анлара мөһләт биргел1 
Ходай Тәгаләнең вәгъдә көненә дикен, анларның сәне сүктекләренә 
сабыр әйлә.

 فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا
Бә-дөрести ки, син, Мөхәммәд, Безем күрмәклегемездә, сине билә 
кәйф күземезлә күрермезләр, вә сиңа носрат бирермезләр, вә сине 
дошманнарың хәйләсеннән саклармызлар.

َوَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك
И Мөхәммәд, тордыгыңда, ултырдыгыңда, вә яттыгыңда, сөбхәналлаһи 
вә бихәмдиһи, дәгел. Ягъни даим тәсбих вә тәхмид илә улгыл.

 ِحنَي تـَُقوُم
Йокыңнан торган заманда вә мәҗлесләрдән тордыкый заманда,

َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه
вә дәхи кичәләрнең бәгъзесендә нәфилә намазлары кылгыл. Мөкатил 
әйттеки, и Мөхәммәд, үтәгел ахшам намазы илә ястү намазыны,

 َوِإْدبَاَر النُُّجوِم
йолдызлар бәид2 вакыттан соңра иртә намазны үтәгел. Аллаһы Тәгалә  
 ,ләфзы илә сүрәне итмәм итмәге ригая хөснел-ихтитамдыр ِإْدبَاَر النُُّجوِم
фән әһеленә мәхфий дәгелдер.

1 Мөһләт биргел – кичектер, вакыт бир.
2 Бәид – бату, югалу.



247

Сүрәт «ән-Нәҗем»  

Бисмилләһиррахмәниррахим
َوالنَّْجِم

Чулпан йолдызы илә касәм яд итәмен яки шәятыйннары аткучы йол-
дызлар илә касәм яд итәмен, яки Кыямәт көнендә куелган йолдызлар 
илә, яки Коръән илә касәм яд итәмен,

 ِإَذا َهَوٰى
качан ул йолдызлар мәнзилләрене сәйр итеп, байгучы улсалар. Бу 
аятьтә бәрагать истиһлялдер Кыямәтнең вөҗүденә вә Мөхәммәд галәй-
һиссәламнең пәйгамбәрлегенә

َما َضلَّ َصاِحُبُكْم
җавап касәмдер. Ягъни, и Корәеш кяферләре, азмады вә һәм аздыр ма-
ды сезләрнең юлдашыңыз вә нәселеңез Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә 
сәлләм

 َوَما َغَوٰى
дәхи игътикад хактан гайрегә тәҗавез әйләмәде, ягъни сезнең нәсе-
леңездән килгән Мөхәммәд бине Габдуллаһ заһир әфгальләрендә вә 
батыйн игътикадларында тугрылык вә хаклык үзәрендәдер. Нитәки сез 
әйтерсезләр, Мөхәммәд азды вә дивана улды, дию.

َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوٰى
Вә һәм сүзләмәстер ул Мөхәммәд нәфесе вә һавасы өчен. Ягъни Коръ-
әнне үзе пәйда кылып, вә үзене пәйгамбәр дию мәдех кылып, та ки 
хәлаикълара рәис улмак өчен дәгелдер, бәлки, аның сөйләдеки сүзләре, 
укыдыкый аятьләре.

ِإْن ُهَو
Имәстер аның сүзләре вә укыдыкый аятьләре.

 ِإالَّ َوْحٌي يُوَحٰى
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Мәгәр ирер аның сүзләдеки сүзләре вә укыдыкый аятьләре Җәбраилнең 
хәбәредер, ул Җәбраилә Аллаһы Тәгалә хәбәр әйләде1.

َعلََّمُه
Үгрәтте ул Мөхәммәд галәйһиссәламгә ул Коръәнне Җәбраил галәй-
һиссәлам, сыйфаты будыр кем ул Җәбраил галәйһиссәламнең2

 َشِديُد اْلُقَوٰى
катыг куәт ияседер, хәтта ки җиде кат күкләре вә йирләре сыңар алы илә 
күтәрергә кадир торыр.

ُذو ِمرٍَّة
Катыг куәт иясе улса да, ул Җәбраил галәйһиссәлам күркәмдер, ягъни 
бигаять сылудыр, канатлары әнваг зиннәтләр илә бизәлмештер.

 فَاْستـََوٰى
Торды вә заһир улды ул Җәбраил галәйһиссәлам Мөхәммәдә аслия су-
рәте үзәренә.

َوُهَو
Ул Җәбраил аслия сурәте үзәрә

 بِاأْلُُفِق اأْلَْعَلٰى
күкнең югары тигрәсендә ирде. Зирә бу сүрә Мәккәдә Хира дидеки 
тагда иңде. Җәбраил галәйһиссәлам аслия сурәте үзәрә пәйгамбәрә 
күренде. Пәйгамбәремез Җәбраилне аслия сурәтендә күрдеге юк ирде, 
күбрәк вакытларында Дихья әл-Кәлби сурәтендә иңәр ирде. Күрдеки 
Җәбраилнең канатлары күкнең мәгриб җәнебене ураткандыр, бу сүрәне 
укып торадыр. Пәйгамбәр галәйһиссәлам бу хәлләрне күреп, һушы 
китте. Һушы кәлдегеннән соңра күрде адәми сурәтенә кайтканыны.

ُثَّ
Бу адәми сурәтенә кайттыктан соңра,

 َدنَا

1 Җөмләнең ахыргы өлеше кырыйда язылган.
2 Бу җөмлә аять өлеше белән кырыйда язылган.
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якын булды ул Мөхәммәдә.

 فـََتَدىلَّٰ
Бәс, арттырды якын булмагыны.

َفَكاَن
Бәс, булды ул Җәбраил Мөхәммәдә

 قَاَب قـَْوَسنْيِ
ике җәя сыртлары дәке.

 أَْو أَْدَنٰ
Йә моннан якынрак булыштылар, хәтта ки, Мөхәммәднең җиңеннән 
кереп, /61а/ куеныннан чыгар ирде, бәгъзе вакытта калебенә керер ирде.

فََأْوَحٰى
Бәс, хәбәр итте Аллаһы Тәгалә

 ِإىَلٰ َعْبِدِه
колы Җәбраилә

 َما أَْوَحٰى
колы Мөхәммәдә хәбәр бирелдеки нәрсәләрне, мөхә биһине1 зикер әйлә-
мәде эш олуг булдыгы өчен.

َما َكَذَب اْلُفَؤاُد
Ялганга тотмады ул Мөхәммәд галәйһиссәламнең күңел күзе.

 َما رََأٰى
Нә кем күрде ул Җәбраилне аслия сурәте үзәрә, ягъни күрдеки заманда 
мөтәбәдиран2 бу Җәбраилдер диде.

أَفـَُتَماُرونَُه
Әйа, мөҗадәлә кыламы сезләр, и Мәккә кяферләре.

 َعَلٰى َما يـََرٰى
Шул тарик үзәрә Мөхәммәд Җәбраилне аслия сурәтене күрмәге ха кын-
да, ягъни мөҗадәлә кылмаңызлар, күрмәклеге хактыр.

1 Мөхә биһине – гар. موحى به – вәхи хәбәре.
2 Мөтәбәдиран – беренче уйлаган нәрсә.
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َوَلَقْد َرآُه
Тәхкыйк, Биллаһигазыйм, күрде ул Җәбраилне аслия сурәтендә

 نـَْزَلًة ُأْخَرٰى
икенче мәртәбә, ягъни мигъраҗә ашдыкында

ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنتـََهٰى
Сидрәт әл-мөнтәһа агачының катында. Ягъни Сидрә агачының бота-
гында кунып тордыгында, Җәбраилне аслия сурәтендә үзәрә күрде. 
Сидрәнең мөнтәһәйә изафәсе изафәи бәяниядер, вә тәсе васфияттән 
исмият саридыр. Ул бер агачтыр түртенче кат күкнең өстендәдер, ба-
шы Гареш астындадыр. Ул агачның башыннан һичбер фәрештәләр 
уз маслар. Шуның өчен мәгънәсе мөнтәһа сәйр әл-мәләикә димәктер. 
Ягъни фәрештәләрнең сәйрләренең интиһасы димәктер. Ягъни аннан 
югары фәрештәләр бенә алмаслар димәктер.

ِعنَدَها
Бардыр ул Сидрәт әл-мөнтәһа катында

 َجنَُّة اْلَمْأَوٰى
Җәннәт мәэва дидеки оҗмах. Җәннәтне мәэвайә изафәсе изафәи бәя-
ниядер, шәҗәрат әл-әрак кеби, ягъни шунчалаен оҗмахтыр ки, анда 
фәрештәләр урын тотарлар, вә дәхи әрвах шөһәдә вә әткыяләрнең 
урыныдыр.

ِإْذ
Шул Җәбраилне аслия сурәтендә икенче кәррә күрмәк заманда

 يـَْغَشى السِّْدَرَة
Сидрә агачыны уратты.

 َما يـَْغَشٰى
Ураткучы фәрештәләр яки Җәбраилнең канатлары уратты Сидрә ага-
чының барча ботакларыны

َما زَاَغ اْلَبَصُر
мәел итмәде ул Мөхәммәд галәйһиссәламнең /61б/ күзе.

 َوَما َطَغٰى
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Вә дәхи тәҗавез итмәде күрмәккә мәэмүр булган1 әшьялардан гайрегә.
َلَقْد رََأٰى

Тәхкыйк, күрде Мөхәммәд галәйһиссәлам ул мигъраҗ кичәсендә
 ِمْن آيَاِت َربِِّه اْلُكبـَْرٰى

Аллаһы Тәгаләнең олуграк галәмәтләрене, ягъни Җәбраилнең аслия су-
рәте олуг галәмәт ирде, аннан олуграк вә гаҗәбрәк галәмәтләр күрде, 
Гарешне вә Көрсине, вә җитмеш хиҗабны үтеп, Аллаһы Тәгалә берлә 
тәкәллем әйләде.

َت َواْلُعزَّٰى أَفـََرأَيـُْتُم الالَّ
Әйа, әллә күрәме сезләр, и Мәккә җәмәгатьләре, Ләт илә Гоззәне, ягъни 
хәбәр биреңезләр бу икәүне илаһ күреп табындыкый дәлилләреңездән.

َوَمَناَة
Әйа, Мәнәтне илаһ күреп табындыкый дәлилләреңездән хәбәр бире-
ңезләр. Ул Мәнәтнең сыйфаты улдыр ки.

 الثَّالَِثَة اأْلُْخَرٰى
Ул икәүдән башка өченче илаһыңыз Мәнәттер. Бу өч пота табын ма-
гы ңызның дәлиле нәдер? Анлара табынмагыңыздан гаразыңыз нәдер? 
Зирә анлар җамидләрдер.
Риваятьтер. Бу өч пот Нәүфәл падишаһның заманында төзелде. Ул 
Нәүфәл пәйгамбәремезнең Габдешшәмс дидеки бабасыннан ике буын 
түбән ирде. Чөнки Ибраһим галәйһиссәламнең хөкеме бонлар арасында 
калмады. Зирәки бонлар надан улдылар, укымадылар, һичбер нәрсәгә 
гыйбадәт кылмаен тордыкларында Иблис галәйһи әл-ләгънә беркөн, 
үзене ак сакаллы карт сурәтендә кылып, Нәүфәл падишаһ катына керде, 
сәлам бирде. Падишаһ күрде ки: бер хуп сурәтлег карттыр. Падишаһ 
әйтте: «Йә шәех, каю шәһәрлек вә каю иллек син?» Шәех әйтте: «Бән 
синең бабаң Ибраһим бине Әзәрем», – диде. «Бән, үлдегемнән кәзин 
терелеп, синең катыңа кәлдем. Син һичбер нәрсәгә табынмаен вә гый-
бадәт кылмаен торасың. Зирә бән гыйбадәт кылмага эв бина әйләп 
ирдем. Син ул эвгә ничек гыйбадәт кылырыңны бәлмәссен, иллә тәвә 
вә куй бугазламагы белерсең, атам Ибраһим юлыдыр диерсең. Зирә бу 

1 Мәэмүр булган – әмер ителгән.
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эвнең эчендә өч Тәңре вар ирде, бән анлара, сәҗдә кылдыгымнан кәзин, 
тәвәләрне вә куйларны бугазлар ирдем», – дию, төрлек-төрлек Нәүфәл 
шаһка вәсвәсәләр кылды. Падишаһ әйтте: «Йә атамыз Ибраһим, ул өч 
тәңрене /62а/ кем алды, бәйт эчендә юктыр», – диде. Шәех әйтте: «Ул 
өч Тәңрене Чин падишаһы Ардум алып китте. Аннан, көчләп, Әблака 
падишаһ алмыштыр», – диде. Падишаһ әйтте: «Йә атамыз Ибраһим, ул 
тәңреләре бән кайдан табып кәлтереп Кәгъбәйә куяен? Бу эш мөшкил-
дер», – диде. Шәех әйтте: «Бән анларның сурәтене сиңа ясап бирер өчен 
терелеп кәлдем», – диде. Падишаһ санигълара боерды ки, алтын, көмеш, 
дөрр вә якут хәзер итеп, ул сурәтләре төзергә.
Әлкыйсса. Ул өч сурәтне төзеделәр, шәех анлара үгрәтте, ике ел 
ярымда ул сурәтләре төзеп тәмам әйләделәр. Бу ул өч сурәтләр кызлар 
сурәтендә ирделәр. Кәгъбәнең эченә кергезделәр. Шәех бонлара ничек 
сәҗдә кылмакны үгрәтте бирде. Ул ләгыйн шәех беренә олуг кызы Ләт 
ирде аның исемене куйды. Уртанчы кызы Гоззә ирде, аны икенче пота 
исем куйды. Өченче кызы Мәнәт ирде, өченче пота исем куйды. Хәтта 
ки ул заманнан бире Мөхәммәд Рәсүлуллаһ заманына дикен Кәгъбәне 
потханә итеп, бу өч сурәтне илаһ итеп табыныр улдылар. Тәфсир Нәү-
гараистә бөйлә мәзкүрдер.
Янә риваятьтер. Мәккә кяферләре фәрештәләрне Аллаһы Тәгаләнең 
кыз ларыдыр диделәр, зирә безнең бу табындыгымыз өч пот кызлар 
сурәтендәдер. Анлар өч Тәңредер, анлардан бу фәрештәләр вөҗүдә 
кәл де дию занн батыйльне әйтәрләр иде. Аллаһы Тәгалә, анларны рәд 
әйләп, аять иңдерде.

أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اأْلُنَثٰى
Әйа, сезләрәме хас ир балалар, ул Аллаһкамы хас кыз балалар?

تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزٰى
Ягъни ошбулары тәкъсим әйләмәк, Аллаһы Тәгаләгәдер кыз балалар, 
димәгеңез, вә безләрә хастыр ир балалар, дию тәкъсим итмәгеңез бер 
кысмәттер ки золымлык илә улгучы. Ул тәкъсимеңезә игътикад юк тыр, 
үзеңездән туган кыз балаларны билә-хак үлтермәгеңездер. Зирә ан лар 
кыз бала тугса үлтерерләр ирде, бу бездән туган бала, дәгелдер дию, 
билә-хак кыз балаларыңызны үлтермәгеңез, залимлектер бу золым лык-
ларның зарарлары кәнде үзеңезә кайтачактыр ахирәттә.
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ِإْن ِهَي
Имәс ул Ләт вә Мәнәт,  вә Гоззә

 ِإالَّ َأمْسَاٌء مَسَّْيُتُموَها أَنُتْم
мәгәр бер исемнәрдер атадыңыз анларны илаһ дию сезләр.

 َوآبَاؤُُكم
Дәхи аталарыңыз вә бабаларыңыз

 مَّا أَنَزَل اللَُّه ِبَا
иңдермәде Аллаһы Тәгалә ул потларга табынырга.

 ِمن ُسْلطَاٍن
Хөҗҗәт вә борһан, бәлки, анларның ибталенә Аллаһы Тәгалә хөҗҗәт вә 
борһан иңдерде.

ِإن يـَتَِّبُعوَن
Ияргүче ирмәссезләр ул потлара гыйбадәт кылмакта,

 ِإالَّ الظَّنَّ
Мәгәр дәлилсез вә хөҗҗәтсез илаһ дию табынмагыңыздыр.

 َوَما تـَْهَوى اأْلَنُفُس
Дәхи һаваи нәфесеңезә табигъ улып, сезләр анлара табынмагы мөс тәх-
сән1 күрерсез.

ُم اهْلَُدٰى َوَلَقْد َجاَءُهم مِّن رَّبِِّ
Бә-дөрести вә расти ки, кәлде ул Мәккә кяферләре вә гайре кяферләрә 
Тәңре Тәгаләдән бер тугры юла күндергүче пәйгамбәр, бәс, ул пәй-
гамбәрнең юлына табигъ улыңызлар.

نَساِن َما مَتىنَّٰ أَْم ِلْلِ
Әйа, хасил булгучымы барча адәмләрә арзу кылдыкый нәрсәләре. 
Ягъ ни кяферләр потка гыйбадәт кылырлар, Кыямәт көнендә безләрә 
шәфәгатьче улсын дию, мөбтәдигълар бидгать гамәлләреннән савап 

1 Мөстәхсән – яхшы дип.
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өмет итәрләр, 1  Анлара һичбер2 шәфәгатьче вә саваплар .وليس األمر كذلك
улыр имәстер, бәлки, анлара издияд3 нар-җәһәннәмдер.

فَِللَِّه اآْلِخَرُة َواأْلُوىَلٰ
Ягъни Аллаһы Тәгаләйә хастыр дөнья вә ахирәт хөкемене әйләмәк вә 
анларны вөҗүдә кәлтермәк.

وََكم مِّن مََّلٍك يف السََّماَواِت
Күп-күп фәрештәләр вардыр күкләрдә,

 اَل تـُْغيِن َشَفاَعتـُُهْم َشْيًئا
файда бирмәстер анларның шәфәгатьләре бәни адәмләрә.

 ِإالَّ ِمن بـَْعِد َأن يَْأَذَن اللَُّه
Мәгәр файда бирер фәрештәләрнең шәфәгатьләре Аллаһы Тәгалә әмере 
илә ул бәни адәмләрә.

 ِلَمن َيَشاُء 
Аллаһы Тәгалә теләдеки бәндәсенә фәрештәләрә шәфәгать итәргә әмер 
итәр.

َويـَْرَضٰى
Шул кешейә фәрештәләр шәфәгать итәрләр, Аллаһы Тәгалә ул бәндә-
сеннән разый улды, дию.

ِإنَّ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة
Бә-дөрести ки вә расти ки, анчалаен кемсәнәләр /63а/ инанмаслар анлар 
ахирәткә.

 لَُيَسمُّوَن اْلَماَلِئَكَة
Әлбәттә, атарлар анлар фәрештәләрне

 َتْسِمَيَة اأْلُنَثٰى
хатыннар, дию әйтерләр. Ягъни фәрештәләр Аллаһы Тәгаләнең кызла-
рыдыр, диярләр.

َوَما هَلُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم
1 Гар. «Ләкин эш алай түгел».
2 «Һичбер» сүзе кырыйда язылган.
3 Издияд – арттырып.
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Юктыр ул кяферләрнең болай әйтмәкләрендә, ягъни фәрештәләр Ал-
лаһы Тәгаләнең кызлары димәкләрендә, белеп әйтмәкләре юктыр.

ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ
Имәстер ул кяферләр, мәгәр занн вә гөманга иярерләр. Ягъни ул фә-
рештәләр Аллаһы Тәгаләнең кызларыдыр, димәкләре мөҗәррәд занн вә 
гөмандыр, дәлилсез сүзләрдер.

َوِإنَّ الظَّنَّ
Бә-дөрести ки вә расти ки, дәлилсез занн вә гөман

 اَل يـُْغيِن ِمَن احلَْقِّ َشْيًئا
хакны ифадә кылмастыр һичбер эштәдә. Ягъни занн илә һичбер диннең 
хакыйкате беленмәс димәктер.

فََأْعِرْض َعن مَّن تـََوىلَّٰ َعن ِذْكرِنَا
Бәс, и Мөхәммәд, йөзеңне чөргел анчалаен кемсәнәләрдән ки, анлар йөз 
чөрделәр Коръәннән.

نـَْيا  وملَْ يُرِْد ِإالَّ احْلََياَة الدُّ
Теләмәде анлар, ягъни Коръәннән йөз чөргәннәр, мәгәр теләде анлар 
дөнья тереклегене. Шул әҗелдән ярлы кяферләр бай кяферләрдән мал 
алыр ирделәр, әгәр безләрә бу нәрсәне бирмәсәңез, Мөхәммәд диненә 
керермез, дию әйтеп, бай кяферләр фәкыйрь кяферләргә чок мал би-
рерләр иде, зинһар, Мөхәммәд диненә кермәгел, дию. 

ِلَك ذَٰ
Ошбу дөньяны таләп кылмаклары

 َمبـَْلُغُهم مَِّن اْلِعْلِم
ул кяферләрнең белмәктән ирешәчәк йире ошбудыр. Ягъни дөнья талә-
бедер ахирәтне онытмактыр.

ِإنَّ َربََّك
Бә-дөрести ки вә расти ки, синең Тәңрең, и Мөхәммәд,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә.

 َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه
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Белгүчедер Аллаһы Тәгалә шул мәнне, кем, тугры юлдан адашып, кәкре 
юлга кердекне.

 َوُهَو َأْعَلُم ِبَِن اْهَتَدٰى
Дәхи ул Аллаһы Тәгалә белгүчедер тугры юлда йөредеки бәндәләр - 
не, һәр икесенә җәза биргүчедер.

َولِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض
Аллаһы Тәгаләйә махсустыр күктәге коллар вә йирдәге коллар, каюсы-
ны теләсә, аны тугры юлга күндерер, вә каюсыны теләсә, тугры юлдан 
аны аздырыр.

 لَِيْجزَِي الَِّذيَن َأَساُءوا ِبَا َعِمُلوا
Җәза бирмәк өчен аздырыр ул /63б/ бәндәне тәмуг илә. Та ки дөньяда 
икән вакытта явызлык вә кяферлек әйләде ул кяфер бәндә.

 َوَيْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنوا بِاحلُْْسىَن
Дәхи бәгъзе бәндәләрне тугры юлга күндерде ул, бәндә иман кәлтереп, 
вә әгъмаль салихәләр кылып, оҗмах илә җәзаландырмак өчен тугры 
юлга күндерде. Аллаһы Тәгалә мөхсиннәр хәлене бәян әйләп боерды ки.

ثِْ الَِّذيَن َيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ
Мөхсиннәр анлардыр ки, дөньяда икән вакытларында сакланды анлар 
олуг гөнаһлардан, ягъни сихердән вә ялганнан, вә ялган ант эчмәктән, 
вә риба йимәктән, вә ятимнәр малыны йимәктән, вә ата-ананы рән-
җетмәктән, вә җиһад сафыннан качмактан.

 َواْلَفَواِحَش
Дәхи зинадан вә ливатадан сакландылар,

 ِإالَّ اللََّمَم
хәтта ки кечек гөнаһлардан сакландылар нәмәхрәмгә карамактан кеби 
йә тотмак кеби, вә кыйблая аяк сузмак кеби.

ِإنَّ َربََّك
Бә-дөрести ки, Мөхәммәд, синең Тәңрең

 َواِسُع اْلَمْغِفَرِة
ярлыкамагы киңдер, хәтта ки гөнаһе кәбаирләрне бәндәсеннән гафу 
итеп, оҗмахка кергезер, әгәрчә дөньядан тәүбәсез киттерсә дә.
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Риваятьтер. Бәгъзе мораиләр1 намазларының вә рузаларының күплеге 
берлән тәфахир итәр 2 булдылар. Аллаһы Тәгалә анлар хакында аять 
иңдерде.

ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َأْعَلُم ِبُكْم
белгүчедер сезләрнең хәлләреңезне вә әгъмальләреңезне.

 ِإْذ أَنَشَأُكم مَِّن اأْلَْرِض
Шул заманны белер кем яратты сезнең атаңыз адәмне туфрактан

 َوِإْذ أَنُتْم َأِجنٌَّة
дәхи шул заманны белер, кем сезләр җан кермәгән бер сурәт идеңез

 يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم
аналарыңызның корсагында.

َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْم
Бәс, андаг улса, үзеңезне үзеңез мәдех әйләмәңезләр, тагать вә гыйба-
дәт күплеге илән гаҗәб әйләмәңез, бәлки, гыйбадәтләреңезне аз саеп, 
гөнаһларыңызны күп саеп, Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләренә шөкерлек 
илә игътираф вә икрар итәсезләр3.

ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َأْعَلُم
белгүчедер.

 ِبَِن اتَـَّقٰى
Каю мән кем курыкты Ул Аллаһы Тәгаләдән, гөнаһларының күплегенә 
игътираф әйләп, тәүбә әйләде вә гамәлләрене азга сайды. /64а/ Бу аять 
хәзрәти Гомәр хакындадыр.

1 Бәгъзе мораиләр – яхшылыкны кешегә күрсәтү өчен генә эшләүчеләр.
2 Тәфахир итәр – үз-үзен мактар.
3 Икрар итәсезләр – танырсыз.
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Риваятьтер. Беркөн Вәлид бине Могира пәйгамбәрнең салаллаһу 
галәйһи вә сәлләм мәҗлесенә варды. Пәйгамбәремез галәйһиссәлам 
ул мәҗлестә Кыямәт көненең хәлләрене вә дәракәт әшкыяларны бәян 
әйләде. Вәлид бине Могира, бу хәлләрне аңлап, иман гарза кылды, 
күп-күп тәәссеф илә егълады. Өч көн пәйгамбәремез галәйһиссәлам 
мәҗлесендә намаз кылды. Түртенче көн эвенә кайтты. Корәешнең 
олуглары вә байлары Вәлид катына керделәр, әйттеләр: «Йә Вәлид, 
нә өчен атаң вә бабаң динене тәрек иттең1?» Вәлид әйтте: «Куркарым 
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан», – диде. Әбү Җаһил ләгыйн әйтте: 
«Аллаһы Тәгаләнең газабыннан куркып, динемезне тәрек итерсәң, бән 
сиңа малымның ярымыны һәм кызымны2 биререм, Аллаһы Тәгалә нең 
газабыны үз муеныма алырым», – диде. Кәзәликә Корәеш кяферләре 
чок-чок мал бирделәр, Аллаһы Тәгалә газабыны муеннарына алдылар. 
Бу гаһедне Ләт Мәнәт катында гаһед итештеләр. Вәлид бине Могира 
мөртәт улды. Аллаһы Тәгалә аның хәленнән хәбәр биреп варды ки:

أَفـََرأَْيَت الَِّذي
Әйа, күрдеңме син, и Мөхәммәд, анчалаен Вәлид бине Могираны

 تـََوىلَّٰ
йөз чөрде иманнан, ягъни мөртәт улды.

َوَأْعَطٰى قَِلياًل
Бирде аңа Әбү Җаһил аз малыны, мөртәт улмастан әүвәл ярыммалымны 
вә кызымны биререм димеш ирде. 

 َوَأْكَدٰى
Калдыкый малыны вә кызыны бирмәс улды, бәлки, ул Вәлидә мәсхәрә 
итеп йөз дәникъ3 бирде вә әйтте, ахирәттә бән синең газабыңны йөк-
ләдем, бәлки, мал бирмәслек кирәктер, зирә ахирәттә газаб сиңа юктыр, 
дию мәсхәрә итәрде бу йөз дәникъ та күп дию.

َأِعنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب فـَُهَو يـََرٰى

1 Тәрек иттең – калдырдың.
2 «Һәм кызымны» сүзе кырыйда язылган.
3 Дәникъ – дирһәмнең алтыдан бер өлеше.
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Әйа, бармыдыр ул Вәлид бине Могира катында гаибне күреп белмәк. 
Ягъни берәүнең гөнаһы өчен берәү йөкче булмак, аны тәмуг утыннан 
йөкче булып коткармак.

أَْم ملَْ يـَُنبَّْأ ِبَا يف ُصُحِف ُموَسٰى
Әйа, хәбәр бирелмәдеме Муса галәйһиссәламгә инән Тәүратның сифер-
ләренең кәгазьләрендә,

َوِإبـْرَاِهيَم الَِّذي َوفَّٰ
Ибраһим галәйһиссәламгә инән Зөбдә китабының кәгазьләрендә. Ул 
Ибраһимның сыйфаты будыр: кем тәмам әйләде ул Ибраһим галәй-
һиссәлам Аллаһы Тәгаләнең әмерләрене вә вәхи улдыкый хөкемнәрне. 
Халәнки ул Вәлид бине Могира бу хәлләрне бу ике китапта /64б/ күрмеш 
вә белмеш ирде. Зирә ул Вәлид бине Могира китапхан1 ирде, ул ике 
китапта бәян улынмыш бу иде.

َأالَّ َتزُِر
Эш будыр: кем йөкләмәстер

 َوازَِرٌة
йөкләгүче

 ِوْزَر ُأْخَرٰى
икенче кемсәнең йөген. Ягъни һич тә берәү берәүнең гөнаһына йөкче 
булмастыр. Ул йөкче ясамак илә гөнаһкярнең буеныннан газабы китәр 
алмастыр, бәлки, һәр икесе дә, кяфер улып, әбәди җәһәннәмдә калырлар.

نَساِن ِإالَّ َما َسَعٰى َوَأن لَّْيَس ِلْلِ
Бу ике китапта дәхи бөйлә язылмыш иде. Бә-дөрести ки, адәмизадә һәр 
нә җәза күрерсә, үзенең сәбәбеннәндер димеш ирде.

َوَأنَّ َسْعَيُه
Бә-дөрести ки, ул бәни адәм үзенең кәсеб кылдыгыны

 َسْوَف يـَُرٰى
тиз заман күрелер аңа ахирәттә.

ُثَّ
1 Китапхан – китап укучы.
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Ул бәни адәм кәсеб кылдыгыннан соңра
 ُيْزَاُه

җәзаланыр ул бәни адәм,
 اجلَْزَاَء اأْلَْوفَٰ

тәмам вә камил җәзалар илә җәзаланыр.
َوَأنَّ ِإىَلٰ َربَِّك اْلُمنتـََهٰى

Бә-дөрести ки, и Мөхәммәд, Тәңрең саридыр колларының интиһасы. 
Ягъни бәндәләр, вафат улып, Тәңре Тәгаләйә кайтырлар, Аллаһы Тәгалә, 
анларны тергезеп, әгъмальләренә күрә җәза бирер.

َوأَنَُّه
Бә-дөрести ки вә расти ки, Ул Аллаһы Тәгалә,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َأْضَحَك
көлдергүчедер ахирәттә шатланмак илә, дөньяда мал күплеге илә ах-
маклык илән көлдергүчедер, һәр ике көлдермәкне Аллаһы Тәгалә тәх-
ликъ итәр 1.

 َوأَْبَكٰى
Дәхи егълатучыдыр бәгъзе бәндәләре хәсрәт илә дөньяда вә һәм ахи - 
рәттә.

َوأَنَُّه
Бә-дөрести ки, Ул Аллаһы Тәгалә,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 أََماَت
бәндәләрне үлтерер

 َوَأْحَيا

1 Тәхликъ итәр – бар итәр.
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вә дәхи бәгес өчен тергезер.
َوأَنَُّه

Бә-дөрести ки, Ул Аллаһы Тәгалә
 َخَلَق الزَّْوَجنْيِ

яратты1 ике сыйныфны:
 الذََّكَر َواأْلُنَثٰى

Бересе ирәннәрдер вә икенчесе хатыннардыр.
ِمن نُّْطَفٍة

Мәни суыннан яратты

 ِإَذا مُتْىَنٰ
каю заман ки хатыннар карынына аны куярлар.

َوَأنَّ َعَلْيِه
Бә-дөрести ки, лязимдер Ул Аллаһы Тәгаләйә

 النَّْشَأَة اأْلُْخَرٰى
икенче мәртәбә каберләреннән кубармак.

َوأَنَُّه
Дәхи Ул Аллаһы Тәгаләдер,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َأْغىَنٰ
бәни адәмне бай әйләян алтын вә көмеш илән, дөррә вә якут илән

 َوأَقـْىَنٰ
вә дәхи түрт аяклы маллары биреп, колларыны бай әйләян.

َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرٰى
Бә-дөрести ки вә расти ки, /65а/ ул Аллаһы Тәгалә Шигъра йолдызының 
Тәңресрдер. Шигъра йолдызы бер йолдыздыр, икенче кат күктәдер, 
сәйре мәшрикадыр, җөзәнең артындадыр. Бәни Хозәга аны мәгъбүд 
итеп табындылар. Шигъра йолдызы Гомәйса йолдызы илә җефетләрдер. 

1 «Яратты» сүзе кырыйда язылган.



262

Җефете илә егерме елда бер күрешер. Гомәйсаның сәйре мәгърибәдер. 
Нитәки мәбхәсләре фәнендә мәзкүрдер.

 َوأَنَُّه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُوىَلٰ
Вә дәхи бә-дөрести ки, Ул Аллаһы Тәгалә әүвәлге гадиләрне һәлак әй-
ләде йил илә. Гад Үлә димәкләре Нух пәйгамбәр кавемедер, буйлары 
тугыз йөз аршын ирде. Икенче Гад Салих пәйгамбәр галәйһиссәлам 
кавемедер. Буйлары өч йөз аршын ирде.

َوَثُوَد
Дәхи Гад Сәни, Салих галәйһиссәлам кавемене һәлак әйләде.

 َفَما أَبـَْقٰى
Бәс, калдырмады анлардан һичберәүне,

َوقـَْوَم نُوٍح مِّن قـَْبُل
дәхи һәлак кылды Аллаһы Тәгалә Нух галәйһиссәлам кавемене туфан 
илә, булып иде ул Нух галәйһиссәлам кавеме Нух галәйһиссәлам каве-
меннән вә Салих галәйһиссәлам кавеменнән әүвәл.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул Нух галәйһиссәлам кавеме 

 َكانُوا
булып ирделәр.

 ُهْم
Ул Нух кавеме

 َأْظَلَم َوَأْطَغٰى
Салих галәйһиссәлам вә Нух галәйһиссәлам кавемнәреннән азгын рак 
ирделәр. Зирә Нух галәйһиссәлам тугыз йөз илле ел кяферләре динә 
өндәде, иллә сиксән адәм мөселман улдылар. Кяферләр хәзрәти Нух 
галәйһиссәламне һәр көндә көлеп кыйнарлар ирде, вә төрлек-төрлек 
сүзләр илә сүгеп, мәсхәрә итәрләр ирде

َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوٰى
Ягъни Лут галәйһиссәлам кавеме һаваи нәфесләренә табигъ улып һә-
лак улдылар. Лут пәйгамбәрнең карьяләре өч шәһәрдер. Бере – Сәдүм-
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дер, икенчесе – Кәдүмдер, өченчесе – Арумдыр. Хикәятләре алдагы 
аятьләрдә кәлер, иншә Аллаһы Тәгалә.

فـََغشَّاَها
Бәс, каплады ул өч шәһәрне

 َما َغشَّٰى
нә кем каплагучы нәрсәләр. Ул таштыр ки, өстләрене аска каплагач, Ал-
лаһы Тәгалә анлара таш ягъдырды. 1قوله تعاىل: َفَجَعْلَنا َعالِيـََها َساِفَلَها َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة 
يٍل1 ِمْن ِسجِّ

فَِبَأيِّ آاَلِء َربَِّك تـََتَماَرٰى
Бәс, и адәм баласы, Ходай Тәгаләнең каю нигъмәтләрендә шикләнерсең, 
вә тәкзиб итеп, мөҗадәлә кылырсың. Мөҗадәлә кылгучы Вәлид бине 
Могира ирде.

َذا هَٰ
Бу Мөхәммәд бине Габдулла

 َنِذيٌر
тәмуг газабы илә куркыткучы пәйгамбәрдер.

 مَِّن النُُّذِر اأْلُوىَلٰ
Әүвәлге куркыткучы пәйгамбәрләр җөмләсеннән. Ягъни бу Мөхәммәд 
бер /65б/ пәйгамбәрдер, әүвәлге пәйгамбәрләр кеби җибәрелде сезләрә. 
Нитәки үткән пәйгамбәрләр кавемнәренә җибәрелдеге кеби.

أَزَِفِت اآْلزَِفُة
Якын булды Кыямәт көне Мөхәммәд галәйһиссәламнең килмәге сә-
бәпле, зирә Мөхәммәд галәйһиссәламнән соң пәйгамбәр кәлгүче дәгел-
дер, ахырзаман пәйгамбәредер.

لَْيَس هَلَا ِمن ُدوِن اللَِّه َكاِشَفٌة

1 «Әл-Хиҗер» сүрәсе, 74 нче аять: «Шулай итеп, Без ул шәһәрне өстен аска китердек 
һәм алар өстенә кыздырылган балчыктан булган ташлар яудырдык».
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Имәстер ул Кыямәт көнене Аллаһы Тәгаләдән гайре качан килерне 
белгүче.

َذا احلَِْديِث أََفِمْن هَٰ
Әйа, бу сүздәнме, ягъни Коръән сүзеннәнме

 تـَْعَجُبوَن 
гаҗәбләнеп инкяр итәрме сезләр,

َوَتْضَحُكوَن
мәсхәрә итеп көлерме сезләр.

 َواَل تـَْبُكوَن
Аллаһы Тәгаләнең куркыныч илә иңдердеки аятене ишетеп, куркып 
егъламассыз.

َوأَنُتْم َساِمُدوَن
Хәлбуки сезләр, гафилләрсез байлыгыңыза мәгърур улып, Коръәннән 
йөз чөрерсез,

فَاْسُجُدوا لِلَِّه
бәс, андаг улса, яраткучы Тәңреңезә сәҗдә кылыңыз.

1

1  َواْعُبُدوا
Дәхи яраткучы Аллаһы Тәгаләйә гыйбадәт кылыңыз, потлара гыйбадәт 
кылмаңызлар.
Аллаһы Тәгалә فَاْسُجُدوا لِلَِّه َواْعُبُدوا ләфзы илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-
ихтитамдыр, фән әһеленә заһирдыр.

Сүрәт «әл-Камәр» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

Риваятьтер. Беркөн Мәккә кяферләре дәр-нөдвәдә мәшурәт әйләделәр 
ки, бу Мөхәммәд йир йөзендәге нәрсәләрне сихер илә кылыр. Әмма күк 
йөзендә моның сихере әсәр итәрме иркән, зирә күк йөзенә сахирләрнең 

1  «Сәҗдә ваҗип» сүзләре кырыйда язылган.
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сихере әсәр итәмәстер. Әгәр күк йөзендә бер могҗиза заһир итәрсә, 
без аңа иман кәлтерәлек, дию иттифак әйләделәр. Чөнки иттифаклары 
боңа багланды әйттеләр: «Бу ай тәмам улыптыр, ул Мөхәммәд беткән 
айны тәмам унтүртенче кичәсе кеби тулсын, ул ай икегә ярылсын, яры-
лып, Әбү Кобәес тагының ике җәнабына төшеп, берсе Мөхәммәднең 
куеныннан кереп, йиңеннән чыксын. Вә икенче парәсе, итәгеннән кереп, 
куеныннан чыксын. Бу ике парә ай күк йөзенә берсе мәшрика варсын, 
вә берсе мәгърибә варсын, кәлеп, бергә кушылып, иске ай кеби улсын 
/66а/ дию иттифак әйләделәр. Әбү Җаһил әйтте: «Билләһи әл-газыйм, 
Мөхәммәд бу эшне кыла алмастыр. Әгәр бу эшне кылмас улырса, 
башыны кисәрмен», – диде. Зирә Әбү Җаһил гарәп йортының  падишаһы 
иде. Айның егерме сигезенче көне ирде. Чөнки бу иттифаклары әйләп, 
икенче көн дәр-нөдвәя Мәккәнең рәисләрене вә байларыны чакырдылар, 
вә пәйгамбәремезнең агалары Хәмзә, вә Габбас, вә Әбү Талиб, вә Готбә, 
вә Шәйбә, вә Зөл-Химар кеби барчаларыны чакырып, мәшурәтләрене, 
вә Мөхәммәд галәйһиссәламнән нә могҗиза теләдекләрене бәян әйләп, 
агаларына әйттеләр. Әбү Җаһил әйтте: «Йә Мөхәммәднең агалары, 
әгәр Мөхәммәд без теләдеки могҗизаны кәлтермәсә, без аның башыны 
кисәрмез. Бу фитнәне арамыздан китерәлем соңгы көннең эчендә без-
ләрдән дият түләтмәясезләр», – диде. Пәйгамбәрнең агалары башлары-
ны түбән салдылар, һичберәүсе җавап бирмәде, иллә Әбү Талиб әйтте: 
«Сезләр сорадыкый могҗиза садир улырса, без сезләрә нә гамәл  кы-
лырмызлар, башларыңызны кисәрмезме», – диде. Әбү Җаһил әйтте: 
«Йә Ибне Габдел-Мотталиб, әгәр Мөхәммәд бу эшләрне эшләсә, без 
аның диненә керермезләр. Ул нә боерса, аны эшләрмез, ни-нәрсәләрдән 
нәһи итерсә, аннан мәнегъләнермезләр». Әбү Талиб касәм әйләп әйтте: 
«Йә Әбәл-Хәкәм, син Мөхәммәдә инанмасын. Моннан мөкаддәм сиңа 
Мөхәммәд өч йөз илле тугыз могҗиза күрсәтте, барчасыны сихер ди-
дең». Әбү Җаһил әйтте: «Ул күрсәттеки нәрсәләре йир йөзендә ир-
де, йир йөзендә сахирләренең сихере әсәр итәдер, әмма күк йөзендә 
һичбер сахирнең сихере әсәр итәмәстер», – диде. Әбү Талиб әйтте: «Үз 
белдегеңезне сораңызлар», – диде. «Шаять, Мөхәммәд хактыр», – диде. 
Чөнки Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмне дәр-нөдвәгә өндәде-
ләр. Мөхәммәд галәйһиссәлам, кяферләрнең башларыны таптап, Әбү 
Җаһилнең уң янына барып ултырды. Әбү Җаһил әйтте: «Йә Әбү Талиб, 
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пәйгамбәрлек дәгъвасыны кылдыкый энеңез би-әдәбтер, картларны 
тап тап килеп, бәнем яныма ултырды, падишаһлыгыма тәгъзыйм әйлә-
мәде», – диде. Әбү Талиб әйтте: «Йә Әбәл-Хәкәм, Мөхәммәднең эше 
хак улырса, таптау түгел, башыңызны кисәр», – диде. 
Әлкыйсса. Рәис Мәккәләр югарыда /66б/ әйтелгән могҗизаны Мөхәм-
мәдтән таләп кылдылар. Пәйгамбәремез бераз фикерә барды, берәр 
сә гатьтән соңра Җәбраил галәйһиссәлам вәхи кәлтерде иде: «Аллаһы 
Тәгалә сиңа сәлам диде, бәгъдәһү, дога кылмак аннан, кабул әйләмәк 
Бәннән», – диде. Ул көн кояш баеды, шәфәкъ батканнан соңра, Мәккә 
кяферләре Әбү Кобәес тагына җәмгъ улдылар. Риваятьтер, алты бең 
кеше ирде.
Әлкыйсса. Пәйгамбәремез ике рәкәгать намаз кылып, дога кылды. Ярты 
сәгатьтән соңра ай тулып, мәшрикътан чыкты, күк уртасына кәлеп йит - 
кәч, икегә ярылды. Ярылып, берсе Әбү Кобәес тагының мәгъриб тара-
фына төште, вә берсе мәшрикъ тарафына төшеп, бер парәсе куеныннан 
кереп, йиңеннән чыкты, вә бер парәсе итәгеннән кереп, куеныннан чык-
ты. Бу хәлне күреп, өч бең кеше мөселман улдылар. Бу ике парә күк 
йөзенә бенеп, күк уртасында бер-беренә кушылып, юк улып китте. Әбү 
Җаһил бу хәлне күреп курыкты вә әйтте: «Йә Мөхәммәд, биллаһи, си - 
нең сихерең күк йөзенә һәм әсәр әйләде», – диде. Шуны бәян әйләп 
боерды.

اقـْتـََرَبِت السَّاَعُة
Якын булды Кыямәт көне, зирәки анлар һәм Кыямәт көнендә айның 
ярылмагыны Тәүрат вә Инҗилдә күреп ирделәр. Шул әҗелдән

 َوانَشقَّ اْلَقَمُر
ярылды, ике парә улды, нитәки бәяны кичте. Аллаһы Тәгаләнең бу 
ләфызлар илә бу сүрәне ибтида кылмагында бәрагать истиһлялдер Кыя-
мәт көненең вөҗүденә, Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә пәйгамбәрнең 
хаклыгына.

َوِإن يـََرْوا آيًَة
Әгәр күрсәләр Мәккә кяферләре Мөхәммәд галәйһиссәламнән бер мог-
җизаны, нитәки айның ярылмагыны күрделәр.

 يـُْعِرُضوا
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Йөз чөргүче улдылар.
 َويـَُقوُلوا

Әйтер булдылар ул Мәккә кяферләре
 ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ

бигаять куәтле сихердер дию.
بُوا وََكذَّ

Ялганга тоттылар ул Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмне1.
 َواتَـّبـَُعوا َأْهَواَءُهْم

Үзләренең күңелләре теләдеки нәрсәләрә табигъ улдылар
وَُكلُّ أَْمٍر

һәр эш изгедән вә явыздан.
 مُّْسَتِقرٌّ 

Карарлангучы урыннарда мөэминнәр оҗмахта карар кылырлар вә кя-
ферләр тәмугта карар кылырлар.

َوَلَقْد َجاَءُهم مَِّن اأْلَنَباِء
Бә-дөрести ки вә расти ки, килде ул Мәккә кяферләренә үткән заман-
нарның пәйгамбәрләрене ялганга тотып һәлак булмаклыкларының хә-
бәрләре.

 َما ِفيِه
Бар иде ул хәбәрләрдә

 ُمْزَدَجٌر
кисәүел вә гыйбрәтләр /67а/ вә пәйгамбәрләрне ялганга тотмаслыклар.

ِحْكَمٌة بَاِلَغٌة
Камил хикмәтләр вә серләр бар ирде, та ки пәйгамбәрләрне тәкзиб кыл-
маска.

َفَما تـُْغِن النُُّذُر
Бәс, файда бирмәде әһле Мәккәгә бонлар илә куркытмак.

فـَتـََولَّ َعنـُْهْم
1 Аятьнең ахыргы ике өзеге тәфсире белән кырыйда өстәлгән.
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Бәс, йөз чөргел, и Мөхәммәд, ул Мәккә кяферләреннән ки, син кур-
кыттыкый нәрсәләрдән курыкмадылар, вә Нух, вә Сәмүд кавеменең һә-
лак улмакларыннан гыйбрәт алмадылар.

اِع يـَْوَم َيدُْع الدَّ
Шул көнгәчә чакырылыр анлар бер чакыргучының чакырмагы илә, ягъ-
ни Исрафил галәйһиссәламнең авазы илә

 ِإىَلٰ َشْيٍء نُُّكٍر
бер мөнкәр вә фазыйгъ1 куркулы эшкә.

ُخشًَّعا أَْبَصاُرُهْم
Ул заманда анларның күзләре түбән карадыклары хәлдә торырлар,

 خَيُْرُجوَن
чыгарлар адәмиләр

 ِمَن اأْلَْجَداِث
каберләреннән.

 َكأَنَـُّهْم َجرَاٌد مُّنَتِشٌر
Гүяки ул каберләреннән чыккучылар таралган вә пәрәкәндә2 улган 
чи керткәләр кеби, кайда барасыларыны вә кайда килмәкләрене3 бел - 
мәсләр.

مُّْهِطِعنَي
Ашыгып йөгердекләре хәлдә

اِع  ِإىَل الدَّ
өндәгүченең өндәмәк йиренә, ягъни мәхшәр йиренә

يـَُقوُل اْلَكاِفُروَن
әйтерләр ул көндә кяферләр.

َذا يـَْوٌم َعِسٌر  هَٰ
Будыр катыг вә мәшәкатьле көннәр, зирә җан бирдегемездә вә кабердә 
газаб күрдегемездә бу кадәр мәшәкатьле дәгел ирде. Бу көн ул көннәр-

1 Фазыйгъ – куркыныч.
2 Пәрәкәндә – таралган.
3 «Вә кайда килмәкләрене» сүзләре кырыйда язылган.
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дән дучыннан мәшәкатьледер диерләр.
َكذََّبْت

Ялганга тотты бу көннең кәлмәгене
 قـَبـَْلُهْم

Ул Корәеш кяферләреннән элгәре
 قـَْوُم نُوٍح

Нух пәйгамбәрнең кавеме.
بُوا  َفَكذَّ

Бәс, ялганга тотты ул кавем
 َعْبَدنَا

Безем бәндәмез Нухны.
 َوقَاُلوا

Әйттеләр ул кавем
 َمُْنوٌن

тинтәк вә диванадыр дию.
 َواْزُدِجَر

Дәхи ул Нухны сүкмәк берлә вә катыг авазлар илә хурлар улдылар 
вә мәсхәрә итәр улдылар, һәм пәйгамбәрлек эшне син әда1 әйләмәгел 
дию, катыг кыйнар улдылар. Беркөн ике йөз яшькән сукыр карт унике 
яшәр углыны Нух галәйһиссәлам катына алып керде. Кәлеп, ул карт, 
Нух галәйһиссәламнең ягасына ябышып, мөбарәк йиңәкләренә орды вә 
әйтте: «И углым, сиңа бәннән васыятьтер ки, бу Нух дидеки кемсәнәдер 
пәйгамбәрем дию, ялган эшләрдән хәбәр бирәдер. Качан ки син егет 
улсаң, буның /67б/ сүзенә инанмагыл, зирә бу Нух бабаларымызны 
Кыямәт көне кәлер улдыгыңыздан соңра терелерсезләр дию алдайдыр. 
Ничәмә йөз елдан бире ул Кыямәт дидеки көн кәлмәйдер», –  дию, уг-
лына васыять әйләде. Бәгъдәһү якасына ябышып, Нух галәйһиссәламне 
бугазыннан буып, аяк астына салып таптады вакытында.

َفَدَعا َربَُّه
1 Әда – үтәү.
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Бәс, дога кылды ул Нух галәйһиссәлам Тәңресенә:
 َأينِّ َمْغُلوٌب فَانَتِصْر

«Бә-дөрести ки, бән мәкъһур улдым, йә Раббы, бән мескен колың, ярдәм 
биргел, бу мәлгуньнәрдән үчеңне алгыл, зирә бән Үзеңә мәгълүм тугыз 
йөз илле ел бу мәлгуньнәрнең тибкеләрендә калдым», – диде. Бу доганы 
кылдыгыннан кәзин кырык ел торды, та ки әмер улынды кимә ясарга, 
кимәнең сурәтене әвердәктән карап дөзеде. Җәбраил галәйһиссәлам аңа 
такта ярмак өчен су пычкысыны үгрәтте. Мөселман улдыкый сиксән  
кеше илә кәраб дөзеделәренә Җәбраил галәйһиссәлам анлара тимер 
гыйлемене үгрәтте, та кем кәрабиләне кадаклар илә такталарыны бер  - 
кеттеләр. Нух галәйһиссәламнең кавеме кәрабилә катыннан үттек-
ләрендә мәсхәрә итеп әйтерләр ди: «Бу Нух мәҗнүн улыптыр бу төр-
лек нәрсәне ясарга керешкән», – диерләр иде. Зирә анлар кәрабиләне 
күрдекләре юк ирде. Кәрабиләнең су өстендә йөрмәк мәнфәгатене бел-
мәсләр ирде, мәсхәрә итәрләр иде. Нух галәйһиссәлам әйтте: «Йә кавем, 
бүген бездән мәсхәрә итеп көләрсез, туфан көнендә безләр сезләрдән 
мәсхәрә итәрмес», – диер әйтте.
Әлкыйсса. Кырык ел кәрабиләне төзеделәр. Имешләр, кәрабилә өч 
кат ирде. Озынлыгы Нух галәйһиссәламнең үз каресе илән йөз егерме 
каре иде. Нух кавеменең озынлыклары шәригать аршыны илә алты йөз 
аршын иде. Ул кәрабиләнең тирәннеге ике йөз каре ирде.
Әлкыйсса. Беркөн Җәбраил галәйһиссәлам Нух галәйһиссәлам катына 
кәлде вә әйтте: «Йә Нух, алты айлык азык вә эчәр суыңызны, вә ягар 
утыныңызны кәрабиләйә тултыргыл», – диде. «Зирә дөнья йөзене су 
алыр бөек таглар өстендә, ул туфан суы сиксән аршын улыр, һәм туфан 
суы эчмәккә ярамас, бик ачы улыр», – диде. Нух галәйһиссәлам әйтте: 
«Йә Җәбраил, ул туфан белгердекне кайдан белермезләр?» Җәбраил 
әйтте: «Хатының мичкә икмәк /68а/ салмак өчен мичне кыздырып 
себердегендә мич турыннан су чыгар, шимди кырык көн калды», – 
дип, Җәбраил галәйһиссәлам гаиб улды. Нух галәйһиссәлам Җәбраил 
галәйһиссәлам әмер әйттегенчә тайяр әйләде1. Һәрбер йөгерек киектән 
вә очар кошлардан җефетләре илә тайяр әйләде. Сәвер йолдызының 

1 Тайяр әйләде – әзерләде.
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унбишенче көнендә, чәһаршәнбә көн, Нух галәйһиссәламнең миченең 
төбеннән туфан белгерде. Аллаһы Тәгалә анларның хәлене бәян әйләп 
Хәбибенә аять иңдерде.

فـََفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماِء ِبَاٍء مُّنـَْهِمٍر 
Бәс, ачтык безләр күк ишекләрене катыг аккучы сулар берлән. Ягъни 
алты ай ягъмур ягъды, һәрбер катрасы тегермән ташы кеби иде.

 َوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض
Актырдык ул ягъмур суыны йир йөзенә, һәм ул йир йөзендәге елга - 
ларны ташымага әмер иттек.

 ُعُيونًا
Аккучы улдылар,

 فَاْلتـََقى اْلَماُء
бәс, юлыкты бу ике су бере йирдән чыккан су вә бере күктән иңгән су.

 َعَلٰى أَْمٍر َقْد ُقِدَر
Шунчалаен Аллаһы Тәгаләнең әмере үзәренә юлыкты бу ике су, Аллаһы 
Тәгалә нәкадәр сулар илә Нух галәйһиссәлам кавемене һәлак итәр.  
Ягъни ләүхелмәхфузда нәкадәр сулар илә Нух кавемене һәлак итәр, 
шулкадәр ягъды күктән вә шулкадәр1 чыкты йирдән.

َومَحَْلَناُه
Йөкләдек Без ул Нухны аңа табигъ сиксән кешене

 َعَلٰى َذاِت أَْلَواٍح
такталар иясе кәрабиләдә. Ягъни такталардан төзелгән кәрабиләдә.

 َوُدُسٍر 
Дәхи кадаклар иясе кәрабиләдә. Ягъни кәрабиләнең такталары кадаклар 
илән беркеткән кәрабиләдә.

َتْرِي
Йөрер булды ул кәрабилә

 بَِأْعيُِنَنا

1 «Шулкадәр» сүзе кырыйда язылган.
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Безләрнең ярдәмемез берлә вә сакламыгымыз берлән анларны туфанда 
гаркъ улмаен.

 َجزَاًء
Җәза өчен булды ул туфан.

 لَِّمن َكاَن ُكِفَر
Шул мән өчен җәза улынды хәзрәти Нухка иман кәлтермәде. Вә كفر не 
бина-фәгыйль укысаң, мәгънә будыр, гаркъ булды ул Нух галәй һиссәлам 
кавеме гаркъ булмаклыклары анлара җәза өчен улды. 

َوَلَقد تَـّرَْكَناَها
Бә-дөрести ки, Без калдырдык ул Нух галәйһиссәлам1 кәрабиләсене

 آيًَة
берлегемезә вә барлыгымыза галәмәт өчен, әл-хәл2 Җүди тагындадыр, 
ташка әйләнгәндер, адәмиләрнең зияратгәһедер. Яки калдырдык Без-
ләр Нух галәйһиссәлам кәрабиләсенең мисалыны вә нәзыйрене бәни 
адәмләрә та ки Нух галәйһиссәлам кеби дәрьяларда /68б/ вә дәрья лар 
йөзендә кәрабиләләр илә йөремәкне йир йөзендә та ки Безнең кодрә-
темезне күреп, гыйбрәтләр алыр өчен галәмәт кылдык.

 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
Әйа, бармы гыйбрәтләр алып, Аллаһы Тәгаләдән куркучы.

َفَكْيَف َكاَن
Бәс, нитәк булды

 َعَذاِب َونُُذِر
Бәнем газабым вә куркытмагым Нух галәйһиссәлам кавеменә, ошандакъ 
Мәккә кавеменнән һәм ерак имәстер.

َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن
Бә-дөрести ки, Без йиңел вә сәһел әйләдек Коръәннең хифзыны вә рәу-
шан кылдык мәгънәләрене

 لِلذِّْكِر

1 «Нух галәйһиссәлам» сүзе кырыйда язылган.
2 Әлхәл – хәзерге вакытта.



273

үгет биргүчегә вә һәм үгет алучыга.
 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر

Әйа, бармы ул Коръән илә мотәвәггыйз улып1, уйгангучы2 вә куркучы? 
Халәнки Мәккә кяферләрендә юктыр.

َبْت َعاٌد َكذَّ
Ялганга тотты падишаһ Гад кардәше Һуд пәйгамбәрне. Зирәки Һуд га-
ләйһиссәлам илә Гад һәм икесе бер тугмалар ирде.

 َفَكْيَف َكاَن
Нитәк улды ул падишаһ Гадка

 َعَذاِب َونُُذِر
Бәнем газабым вә куркытмагым. Гадка иңдеки газабы бәян әйләп  
боерды ки.

ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم
Бә-дөрести ки вә расти ки, Безләр җибәрдек ул Гадиләрә газаб өчен

 رًِيا َصْرَصرًا
каты аваз илә искүче йилне

 يف يـَْوِم َنٍْس
гайре мөбарәк шом көндә

 مُّْسَتِمرٍّ
шомлыгы даим улгучы. Ул көн Сәфәр аеның ахыргы чәһаршәнбә ирде, 
Кавес йолдызының унбишенче көне иде. Гадиләр, йилдән качып, таг 
тишекләренә кереп бикләнделәр. Тишекләр агызларыны олуг ташлар 
берлән беркеттеләр.

تَنزُِع النَّاَس
Ул йил таг тишекләренә кереп торгучы адәмиләрне суырып чыгаргучы 
улды, һавайа алып бенеп, һавадан төшереп, башларыны вә тәннәрене 
тетеп бетерде.

 َكأَنَـُّهْم 
1 Мотәвәггыйз улып – вәгазьләнеп.
2 Уйгангучы – уянучы.
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Гүяки ул Гадиләр һәлак булмаклыкта
َأْعَجاُز َنٍْل مُّنَقِعٍر

суырылгучы хөрмә тамыры кеби улдылар. Ягъни башлары тәннәреннән 
җиттә улды. Аллаһы Тәгалә бонлары хөрмә агачына тәшбиһ кылмагы 
аның өчендер, бонларның буйлары хөрмә кеби озын ирде. Зирә буйлары 
алты йөз аршын ирде.

َفَكْيَف َكاَن َعَذاِب َونُُذِر
Бәс, нитәк булды Бәнем газабым вә куркытмагымның ахыры Гадиләрә, 
Мәккә кавеменнән һәм ерак ирмәстер.

َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن
Бә-дөрести ки, Безләр сәһел кылдык /69а/ Коръәннең хифзыны вә рәу-
шан кылдык мәгънәләре

 لِلذِّْكِر
үгет биргүчегә вә һәм алгучыга.

 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
Әйа, бармы Коръәннән үгет алгучы, бәлки, Мәккә кяферләрендә юктыр.

َبْت َثُوُد َكذَّ
Ялганга тотты падишаһ Сәмүд кардәше Салих пәйгамбәрне

 بِالنُُّذِر
тәмуг газабы илә куркытучыларны, ике тәвәсене вә һәм Салих пәйгам-
бәрне.

فـََقاُلوا
Әйттеләр ул сәмүдиләр,

 أََبَشرًا مِّنَّا َواِحًدا
әйа, безнең арамыздан улган, вә безләрә карендәш улган бер кешегәме

 نَـّتَِّبُعُه
иярермезләр? Бәлә, иярмәмезләр ул Салих галәйһиссәламгә, зирә ул 
пәй гамбәр улырга фәрештә дәгелдер, безләр күп җәмәгатьләрмез, ул бер 
кешедер. Зирә аның атасы-анасы фәкыйрь кемсәнәләрдер, үзе башмак 
тегүчеләрдер, әгәрчә безнең нәсел улса да, дию, тәкәбберлек әйләделәр.
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 ِإنَّا ِإًذا لَِّفي َضاَلٍل
Бә-дөрести ки, безләр, әгәр Салихка пәйгамбәр дию, иман кәлтерсәк, 
әлбәттә, безләр заләләттә1 калырмызлар, зирә Салих надандыр, вә хат 
укый белмәйдер, ул нитә пәйгамбәр улса, диерләр.

 َوُسُعٍر
Һәм тинтәклектә вә ахмаклыкта калырмызлар.

أَأُْلِقَي الذِّْكُر
Әйа, вәхи нитәк кылына

 َعَلْيِه
Ул Салихка.

 ِمن بـَْيِنَنا
Безнең арамызда хәлбуки ул Салих әйтәдер: «Бән сезләрә пәйгамбәрем, 
Җәбраил бәңә вәхи кәлтерде», – дию. Ул вәхи аңа нитәк улса ки, үзе бер 
надан һәм көтүче углыдыр. Үзе һәм яшь заманда сыгырларымызны вә 
куйларымызны көтте.

 َبْل ُهَو
Бәлки, ул Салих

اٌب َأِشٌر  َكذَّ
ялганчы тәкәббердер, безләрә табигъ улмаен кәнде, үзе мәтбугъ улмак 
дәгъвасыны кылыр.

َسيـَْعَلُموَن َغًدا
Тиздер кем белерләр ул сәмүдиләр ахирәттә

اُب اأْلَِشُر  مَِّن اْلَكذَّ
кемдер ярлы тәкәббер, йә алармы, йә Салих галәйһиссәламме. Сәмү-
диләр Салих пәйгамбәрдән могҗиза таләп кылдылар. Әйттеләр: «Йә 
Салих, син хак пәйгамбәр улсаң, ошбу таштан бер тәвә чыксын, ул таш-
ның үзе кадәренчә улсын. Ул тәвә саф ак улсын. Ул тәвә, таштан ярылып 
чыккач, балаласын. Баласы һәм үзе кеби олуг улсын», – диделәр.

1 Заләләттә – адашуда.
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Имешләр, кем ул таш бонларның мәйданында ирде. Озынлыгы илле 
аршын вә биеклеге кырык аршын ирде. Салих галәйһиссәлам дога 
кылды. Ул ташның эченнән ярылып, саф ак тәвә чыкты, йөри башлады. 
Бераз йир йөрегәч, ул тәвә балалады. Баласы һәм үзе кеби ак /69б/ улды. 
Озынлыклары илле аршын ирде вә биеклекләре кырык аршын ирде.
Әлкыйсса. Ул ике тәвәдән сәмүдиләрнең маллары өркеп утламас ул-
дылар. Һәм бу сәмүдиләрнең агар елгалары юк ирде, иллә бер козуг бар 
ирде, малларына аннан сугарырлар ирде. Хасил кәлям, бу ике тәвәдән 
маллары өркеп утламас улдылар, бик арык булдылар. Әйттеләр: «Йә 
Салих, бу ике тәвәне кайда куйсаң да куйгыл, безләрә фитнә әйләдең», – 
диделәр. Салих галәйһиссәлам әйтте: «Аллаһы Тәгаләне берләңезләр, 
вә бәне Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәредер дию әйтеңезләр, вә потлара 
табынмаңызлар. Мондаг улсаңыз, бу ике тәвә сезләрә рәхмәттер, йон-
нары илә вә һәм сөтләре илә бөтен шәһәреңез тук булырсызлар, гайре 
малларны аз асраңызлар», – диде. «Әгәр потлара табыныр улсаңыз, бу 
тәвәләр сезләргә фитнәдер», – диде. Сәмүдиләр әйттеләр: «Йә Салих, 
козугтан малларны сугарырга нәүбәт кылалым, беркөн ул козугтан 
без малларымызны сугаралым, икенче көн син тәвәңне сугаргыл», – 
диделәр. Салих галәйһиссәлам риза улды.
Әлкыйсса. Бу иттифак илә кырык көн тордылар. Сәмүдиләр барча 
малларыны беркөн козугтан сугарырлар ирде. Козугның суы түбән-
дә калыр ирде. Имешләр, сәмүдиләрнең барча маллары тәвәсе вә сы-
гырлары, вә сарыклары, вә кәҗәләре, вә ишәкләре, вә атлары, вә качыр-
лары, вә дуңгызлары – боларның барчалары йөз егерме бең ирде. 
Боларның барчаларыны бер көндә сугарырлар ирде. Козугның төбендә 
су шилә калыр ирде. Икенче көн Салих галәйһиссәлам тәвәләрене суга-
рыр ирде1, козугның суыны бетерерләр ирде. Өч көн сусыз козуг төбенә 
җыелмас иде.
Әлкыйсса. Бу эш сәмүдиләрә агыр булды, маллары арык улды, хәтта ки 
күп маллары сусызлыктан һәлак улды.
Әлкыйсса. Ул шәһәрдә, ягъни Фәләстыйн шәһәрендә, бер малдар 
җә милә бер тол хатын бар ирде, бигаять зәния ирде. Беркөн аның өч 
уйнашы кәлде, хәмер эчтеләр. Бу хатын илә уйнаш итмәк теләделәр. 

1 «Сугарыр ирде» сүзе кырыйда язылган.
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Хатын әйтте: «Сезләрә бән мотыйг улмасым, та ки Салихның тәвәлә-
рене үлтермәсәңез, бән сезләрә морадыңыз хасил итәмәм, әгәр Салих-
ның тәвәләрене үлтерсәңез, малларымы биререм, вә һәм үзем сезләрә 
хадимә улырым. Зирә төнәге көн бер көтүчем кәлеп әйтте, егерме сыгыр 
сусызлыктан үлде, дию. Анлардан элгәре күп сыгырларым /70а/ үлде 
Салих тәвәсенең шомлыгыннан», – диде.
Әлкыйсса. Бу өч егет риза улдылар. Төн ярымында барып, кылыч илә 
тәвәнең анасыны үлтерделәр. Баласы безләп, таш эченә кереп гаиб  
улды. Аллаһы Тәгалә анларның хәленнән пәйгамбәренә хәбәр бирде.

ِإنَّا ُمْرِسُلو النَّاَقِة
Бә-дөрести ки, йибәрдек Безләр ана тәвәне, ягъни сәмүдиләрнең ура-
мында булгучы каты таштан тәвәне яратып чыгардык.

ُْم  ِفتـَْنًة هلَّ
Ул сәмүдиләрә фитнә вә михнәт өчен.

 فَاْرَتِقبـُْهْم
Йә Салих, күз тотгыл вә көткел анларның эшләренең ахыры кайда  
барыр.

 َواْصَطربْ
Дәхи сабыр әйләгел ул сәмүдиләрнең сүкмәкләренә вә ормакларына.

َونـَبِّئـُْهْم
Йә Салих, хәбәр биргел ул сәмүдиләрә.

 َأنَّ اْلَماَء
Бә-дөрести ки, мәгъһуд козугның суы

 ِقْسَمٌة بـَيـْنـَُهْم
анлар арасында нәүбәтләнмеш улсын, беркөн сәмүдиләр маллары-
ны сугарсыннар вә һәм үзләре эчәрлек суларны алсыннар. Икенче көн 
Салих галәйһиссәлам тәвәсе өчен

ُكلُّ ِشْرٍب
Сәмүди маллары илә вә Салих галәйһиссәлам тәвәсе илә эчәр вакыт-
ларында

 مَُّْتَضٌر
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хәзер улсыннар, ягъни һәр ике җәниб су нәүбәтләрендә хәзер улсыннар.
 فـََناَدْوا َصاِحبـَُهْم

Бәс, чакырдылар мәзкүр хатынның уйнашы Кодәрне, икенчесе – Мә-
мертне, өченчесе – Сәмертне. Бонлар бер-бере илә мөсахиб ирделәр, 
һәм сәмүдиләрнең баһадирларыннан ирделәр.

 فـَتـََعاَطٰى
Кылычларыны куннарыннан чыгарып, дәфгатән тәвәне ормак берлән 
иттифак әйләделәр һәм чаптылар.

 فـََعَقَر
Ана тәвәне һәлак әйләделәр, итене тәкъсим кылдылар. Баласыны үл-
терергә касд кылдылар. Баласы безләп анасы чыкдыкый ташка кереп 
гаиб улды.

َفَكْيَف َكاَن
Бәс, нитәк улды

 َعَذاِب َونُُذِر
Бәнем газабым вә куркытмагым. Сәмүдиләрә газабы бу ирде.

ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم
Бә-дөрести ки, Безләр йибәрдек ул сәмүдиләрә һәлак өчен

 َصْيَحًة َواِحَدًة
Җәбраил галәйһиссәламнең бер авазыны. Ягъни хәзрәти Җәбраил шә-
һәрләренең уртасында бер кычкырды.

 َفَكانُوا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر
Бәс, булдылар Җәбраилнең ул авазыны ишеткәч, хайваннарның аяк лары 
астындагы череп валдыкый чыбыклар вә куралар кеби. Анлар нитәк 
хайваннар бастыгында берьюлы валдылар сәмүдиләр /70б/ һәм ошандак 
Җәбраилнең авазыны ишеткәч, берьюлы җан бирделәр.

َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن
Бә-дөрести ки вә расти ки, Без йиңел вә сәһел әйләдек Коръәннең хиф-
зыны вә рәушан кылдык мәгънәләрене

 لِلذِّْكِر
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үгет биргүче вә һәм үгет алгучыларга.
 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر

Әйа, бармы ул Коръән илә мотәвәггыйз улып уйгангучы вә куркыгучы, 
халәнки Мәккә кяферләрендә юктыр.

َبْت قـَْوُم ُلوٍط بِالنُُّذِر َكذَّ
Ялганга тотты Лут кавеме ахирәттән куркыткучыларны. Ул куркыт-
кучының бересе Лут галәйһиссәлам үзе ирде, икенчесе тәвәсе ирде, 
өченчесе аты ирде.
Риваятьтер1. Фәләстыйн2 йирендә өч шәһәр вар ирде. Бересе – Сәдүм, 
вә икенчесе – Кәдүм, өченчесе – Арум ирде. Бонларның падишаһлары 
Зил-Гарш дидеки кемсәнә ирде. Анамыз Сәраның атасы ирде. Ибраһим 
га ләйһиссәлам анларны Лут галәйһиссәлам илә барып, дин ислама дәгъ-
вәт әйләде. Зил-Гарш исламны кабул әйләмәде. Ибраһим галәйһиссәлам 
Зил-Гаршны үлтерде, кызы Сәра исламны кабул әйләде. Вә Сәраның 
бер башмакчы кызы вар ирде, исеме Һәҗәр ирде. Ул һәм исламны кабул 
әйләде. Ибраһим галәйһиссәлам энесе Лутны бу өч шәһәрә хәлифә итеп, 
үзе Мәккәйә кайтты хатыны Сәра илә вә һәм  башмакчысы Һәҗәр илә.
Әлкыйсса. Лутка Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрлек бирде. Кавеменә мог - 
җиза өчен аты илә тәвәсе ирде. Ул заманда бу өч шәһәрдә падишаһ 
Зил-Гарш падишаһның углы Зил-Кәнз ирде. Көннәрдә бер көн Лут 
галәйһиссәлам Зил-Кәнзкә керде. Әйтте: «Йә Зил-Кәнз, бән Аллаһы 
Тәгаләнең пәйгамбәре. Мин сине Аллаһы Тәгаләнең берлегенә өн-
дәрмен, җизнәң Ибраһим галәйһиссәлам юлы үзәрә, атаңызны өндәде, 
кабул әйләмәде, ахыры һәлак улды. Син дәхи кабул әйләмәсәң һәлак 
улырсың», – диде. Зил-Кәнз әйтте: «Йә Лут, синең пәйгамбәр ирдегеңә 
дәлил бармы?» – диде. Лут галәйһиссәлам әйтте: «Ошбу тәвәм илә 
атымдыр», – диде. «Анлардан сорагыл», – диде. Шул заман падишаһ 
вәзирләре илә бер киң мәйдана хәзер улдылар. Бу өч шәһәрнең карт-
ларыны вә егетләрене җәмгъ әйләделәр. Имешләр, йөз егерме бең кеше 
ирде.

1 «Кыйссаи Лут галәйһиссәлам» сүзләре кырыйда язылган.
2 Кырыйда аңлатма китерелә: بالفاء كذا ذكره اجلوهري 
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Әлкыйсса. Хәзрәти Лут галәйһиссәлам тәвәсене вә аты илә өндәр 
ирде. Анлар әйттеләр: «Йә Лут, син Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре 
мин диерсең. Пәйгамбәрең улдыгына гуаһларың бармыдыр?» Лут 
галәйһиссәлам тәвәсе илә атына ишарәт әйләде, һәр икесе чагырып, Лә 
иләһә иллә-л-ллаһ, Лут Рәсүлуллаһ, дию, тугыз мәртәбә /71а/ әйттеләр. 
Бонлар буны күреп инкяр әйләделәр. «Тәвәңә вә атыңа үзең мәшех 
кылдырып үгрәткәнсең, нитәки тутый кошны адәм теленә үгрәттекләре 
кеби. Бу синең пәйгамбәрлегеңә дәлил ирмәстер, безләрдән мәсхәрә 
кылырсың», – дию, хәзрәти Лутны катыг ордылар, сакалларыны тизәккә 
буяп, төрлек-төрлек мәсхәрә әйләделәр.
Әлкыйсса. Хәзрәти Лут эвенә кайтыр ирде. Аллаһы Тәгалә таң атканча 
сихәт әйләр ирде. Һәр көн тәвәсе илә аты базарларына чыгып нида 
кылырлар иде: 1 ال إله إال اهلل لوط رسول اهلل، يا قومي فاتّبعوه فإنكم تفلحون дию, хәтта ки 
егерме биш ел бу минвәл үзәренә калдылар, һичберәү исламны кабул 
әйләмәделәр. Иллә Лут галәйһиссәламнең бер хатыны вә кызлары кабул 
әйләде. Зирә Лут галәйһиссәламнең хатыны ике ирде. Кече хатыны ис-
ламны кабул әйләмәде. 
Аллаһы Тәгалә бу өч шәһәргә биргән дәүләтне һичбер шәһәргә бирмә - 
гән ирде вә һәм бирмәстер. Ашлык вә тәригъләре, вә бакчаларында  
әнваг йимешләре вә аяклы маллары, вә мамык вә ефәкләрнең булмак-
лары, вә алтын, вә көмешнең чыкмаклары, вә әнваг чишмәләрнең акмак-
лары, вә һавасының кыш улмаен тордыклары, илә мә лә ниһая2. Гайре 
әкалимнәрдән Аллаһы Тәгалә бонларны артыграк яратмыш ирде.
Әлкыйсса. Бу өч шәһәр һәр көндә гөнаһларны арттырдылар, потларга 
табынмак кеби, вә хәмер эчмәк кеби, вә кәҗә тәкәләрене тукыштырмак 
кеби, әтәчләр илә вә күгәрченнәр илә уйнамак кеби, вә сакалларыны 
кыркмак, әнваг йимешләрдән аракы вә боткы ясамак кеби, мә лә ниһая 
гөнаһларны  кылдылар. Лут галәйһиссәлам, һәр көндә чыгып, бонларны 
нәһи-мөнкәр әйләде3. Һәр көндә орып, сугып, мәсхәрә итеп эвенә җибә-
рәләр ирде.

1 «Аллаһтан башка хак илаһ юк, Лут – Аллаһның Рәсүле. И минем кавемем, аңа 
иярегез, уңышта булырсыз».

2 Илә мә лә ниһая – чиксез.
3 Нәһимөнкәр әйләде – гөнаһларны калдыруга чакырды.
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Әлкыйсса. Бу өч шәһәргә әтрафтагы1 йирләрдән вә шәһәрләрдән ашлык 
алмага кәлерләр ирде. Олуг ашлык базары бу өч шәһәрдә ирде, гайре 
шәһәрләрдә юк ирде. Беркөн Иблис галәйһи әл-ләгънә, бер бай кеше 
сурәтендә улып, өч углы илә шәһәрә керде. Бу өч углы сакаллыг кемсәнә 
улды, үзе бер бала сурәтенә керде, бигаять күркәм ир углан улды. Унике 
яшәр бу Иблиснең угланнары Зил-Кәнз падишаһ йортына дөштеләр, бу 
пачәләре2 үзләре илә бергә ирде. Иблис угланнарыны падишаһ бигаять 
тәкрим әйләде. Зирә бонлар падишаһка тансык бүләкләр алып бар-
мышлар иде.
Әлкыйсса. Бонлар хәмер эчтеләр вә уеннар /71б/ уйнадылар, вә кол 
кызлары ирләр берлә биергә кушып, төрлек-төрлек тамашалар кылды - 
лар вә исерештеләр. Падишаһның күзе бонларның пачәсенә төште, 
гаҗәеб күркәм вә әнваг чапаннар киеп, бу өч хуҗаның катында кул 
кушырып торыр ирде. Падишаһ әйтте: «Бу углан каюңызның углымыдыр 
яки колымыдыр?» – диде. Бонлар әйттеләр: «Безнең өчебезнең мөштә-
рәк хатынымыздыр, җимаг кылырга теләсәк, боны җимаг итәрмез», – 
ди деләр. Падишаһ әйтте: «Бу ир углан сурәтендәдер?» – диде. Бон-
лар әйттеләр: «Бәлә, ирдер. Ир баланың добуры хатыннар фәрҗеннән 
сад һәзәр3 артык ләззәтледер. Инанмас ирсәң, безләр сиңа бу угланны 
ихтыяр бирдек», – диделәр. Падишаһ бу угланны хәлвәт урынга алып 
кереп, җимаг әйләде, садһәзәр ләззәт тапты. Бәгъдәһү бу өч хуҗәйә чок 
мал бирде. Әйтте: «Бу угланыңызны бәңә сатыңызлар», – диде. Бонлар 
әйттеләр: «Йә падишаһ, алдыңызда булсын, безгә мал хаҗәт дәгелдер. 
Шәһәремездә, кирәк улса, аның кеби пачә табармыз», – диделәр.
Әлкыйсса. Бу өч хуҗа бу Зил-Кәнз шаһта өч көн кунак улдылыр. Түр-
тенче көн ашлык алып, рәванә улдылар4. Пачәләре падишаһ кулында 
калды.
Әлкыйсса. Бу Иблис ләгыйнь, пачә улып, кырык көн торды. Падишаһ-
ның вәзирләрене бу юла үгрәтте, хатыннарыннан вә кәнизәкләреннән 
бизәр улдылар. Хатыннары коллары илә вә кайда хатынсыз фәкыйрь 

1 Әтрафтагы – тарафлардагы.
2 Пачәләре – яшь малайлары.
3 Садһәзәр  – йөз мең.
4 Рәванә улдылар – киттеләр.
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егетләрне күрделәр ирсә, кәнделәренә җимаг иттерер өчен ялга тотты-
лар. Бу пачәбазлык1 бу өч шәһәрдә мәшһүр улды, хатыннарыннан биз-
деләр. Кайда берәүнең ир баласы улып хупруй2 улса, аны атасыннан мал 
биреп алып, җимаг кылдылар. Әгәр мал кабул әйләмәсә, көчләп алып йә 
угралап алып, бу фахишә эшне кылдылар.
Хикәяттә3 кәлер кем, Хуҗа Баһауддин куддисә сирруһү хәзрәтләренә 
Иблис галәйһи әл-ләгънә мөлякат улды хуп сурәт үзәренә ак сакаллыг 
карт улып, суфиянә киемнәр илә кәлеп, хуҗайә сәлам бирде. Хуҗа га-
ләйкә алмады. Иблис әйтте: «Йә хуҗа, колаксыз улдыңмы, бәнем 
сәла мемне нә өчен алмадың?» – диде. Хавәҗә әйтте: «Син Иблиссең, 
синең сәламеңне ничек алаем», – диде. Иблис әйтте: «Бәнем шайтан 
ирдегемне кандан белдең?» – диде. Хуҗа әйтте: «Атамыз Адәмә сәҗдә 
кылмадың тәкәбберлек әйләеп, 72/ ِمن ِطنٍيа/  ,дидең4 َخَلْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطني
Зил-Кәнз падишаһка вә аның вәзирләренә күтеңне бирдең, анларның 
мәни суларының раихәсе борыныма кереп бичара улдым, йә мәлгунь, 
тиз чыккыл», – диде. Физ-заман Иблис хәҗил улып, гаиб улды.
Әлкыйсса. Үземезнең максудымыза кәлдек. Беркөн Аллаһы Тәгалә 
унике фәрештәне адәм сурәтле итеп, Лут пәйгамбәрнең шәһәрләрене 
һәлак итәр өчен юлда Ибраһим галәйһиссәламгә керделәр. Исхак пәй-
гамбәрне анамыз Сәррадан тугар дию сөенеч бирделәр, нитәки бәян-
нары вәз-Зәрият сүрәсендә зикер улынды.
Әлкыйсса. Бу унике егет Лут пәйгамбәр эвенә керделәр, сәлам бир-
деләр. Лут пәйгамбәр бонларны кунаклар дию тәгъзыйм вә тәкрим 
илә әйтте: «Йә егетләр, сезләр урамга чыкмаңызлар, зирә безнең өч 
шәһәрдә хупруй егетләрне күрсәләр, тотып, җимаг итерләр», – диде. 
Бонлар һичбер җавап бирмәделәр. Лут галәйһиссәламнең кече хатыны 
чыгып, падишаһка барып әйтте: «И падишаһ, безнең картымыз Лутның 
эвенә унике пачә кәлгәннәрдер, күркәмлектә нәзыйрларе юктыр», –  

1 Пачәбазлык – яшь малайларны ярату.
2 Хупруй – матур йөзле.
3 «Кыйссаи Баһауддин әл-Гамили ән-Нәкшбәнди рәхмәтуллаһи галәй һи» дип 

кырыйда язылган.
4 «Әл-Әгъраф» сүрәсенең 12 нче аяте: «Мине – уттан, ә Адәмне балчыктан 

яраттың».
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диде. Хасил кәлям, падишаһ унбер вәзире илә Лут галәйһиссәламнең 
йортына кермәк өчен кәлдекләрендә, Лут галәйһиссәлам бонлара каршы 
чыгып әйтте: «И падишаһ, зинһар, бәнем кунакларымнан мәсхәрә әйлә-
мәңезләр. Сиңа хаҗәт улса, өч бикер кызым вардыр, каюсыны теләсәң 
алыңыз, минем кызларым сезгә яхшырак торыр»1. Имешләр, ул гасырда 
мөэминә никахы кяфергә рәва ирде. «Кыйссасел-әнбия»дә бөйлә мәз-
күрдер2. Бонлар әйттеләр: «Безнең синең кызларыңда зәвыкымыз юк-
тыр. Безләрә пачәбазлык, ягъни пачә хаҗәттер», – дию голү кылып3, 
хәзрәти Лутның эвенә керделәр. Егетләрне күрделәр, хупруйлардыр, 
бунчалаен җәмал вә кәмаль дөньяда юктыр дию. Падишаһ Җәбраил 
галәйһиссәламгә кулыны сузды, тиз заман хәзрәти Җәбраил идәннән 
бер уч туфрак алып, бонларның йөзләренә сипте, күзләренең урыннары 
юк улды. Ягъни маңлай тиреләре илән бәрабәр улды. Бонлар әйттеләр: 
«Лут җадучыларны4 эвенә чакырмыш безләрне сихерләр өчен. Шимди 
кич улды, иртәгесен без сине вә кунакларыңны төрлек-төрлек җәзалар 
илән үлтерермез», – дию, Лут галәйһиссәламнең эвеннән чыктылар. Өч 
шәһәргә хәбәр салдылар, иртәгесен Лут галәйһиссәламне вә кунакла-
рыны үлтермәккә кәлеңезләр, дип. Лут галәйһиссәламнең эве тигрәсенә 
мең силахлык5 каравыллар /72б/ куйдылар. Лут галәйһиссәлам мәлүл 
улып тордыгында, бу унике егетләр әйттеләр: «Йә Лут, син мәлүл 
улмагыл, безләр фәрештәләрмез. Аллаһы Тәгалә синең кавемең өч 
шәһәрне һәлак итәр өчен йибәрде», – диделәр. Лут галәйһиссәлам 
сөенде, әйтте: «Йә мәләкләр6, без ничек кортылмыз?» – диде. Җәбраил 
галәйһиссәлам әйтте: «Сине вә бер хатыныңы, биш углыңы, вә өч 
кызыңны сәхәр вакытында коткарырмыз, бу өч шәһәрне таң алдында 
һәлак итәрмез», – диде. Аллаһы Тәгалә анларның казыяларыннан хәбәр 
биреп боерды ки.

ِإنَّا أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم

1 «Кызларым сезгә яхшырак торыр» сүзләре кырыйда язылган.
2 Бу җөмлә кырыйда язылган.
3 Голү кылып – ачуланып.
4 Җадучыларны – сихерчеләрне.
5 Силахлык – кораллык.
6 Мәләкләр – фәрештәләр.
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Бә-дөрести ки, Безләр җибәрдек Лут галәйһиссәлам кавеменә
 َحاِصًبا

каты искүче йилне вак ташлар илә. Һәрбер ташында исемнәре язылмыш 
ирде. Бу йибәрдеки ул шәһәрне өстеләрене астыларына капладыктан 
кәзин.

 ِإالَّ آَل ُلوٍط
Мәгәр Лут галәйһиссәламнең җәмәгатенә ул ташлар җибәрелмәде.

جنََّّيـَْناُهم ِبَسَحٍر 
Коткардык Без ул Лутның бер хатыныны вә үзене, биш ир баласыны, өч 
кыз баласыны сәхәр вакытында. Хәзрәти Җәбраил бонларны, канатына 
ултыртып, Фәләстыйн йиреннән Мәккә йортына агасы Ибраһим галәй-
һиссәлам катына кәлтерде.

نِـّْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا
Ул коткармак Лут җәмәгатенә Безләрнең нигъмәтемездер вә рәхмә-
темездер.

ِلَك جَنْزِي َمن َشَكَر َكذَٰ
Ушандак кяферләрдән коткарырмыз кем дә кем Безләрнең нигъмәт-
ләремезә шөкер әйләсә вә Бәне берләеп, вә Пәйгамбәренә инанып, 
Аллаһы Тәгаләйә хәмед вә шөкер әйләеп намаз укырса.

َوَلَقْد أَنَذَرُهم
Бә-дөрести ки вә расти ки, куркытты ул Лут галәйһиссәлам өч шәһәр-
не бу газаблар килмәстән әүвәл, әйтте: «И бәнем кавемем, мәзкүр гө-
наһ ларыңыздан кайтыңыз, Аллаһы Тәгаләне бер дип белеңезләр вә бә - 
не Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәредер дию белеңезләр. Әгәр мондаг бул-
ма саңыз, Аллаһы Тәгалә бу өч шәһәрне йиргә убтырыр, җәһәннәмгә 
китәрсезләр, артыңыздан Аллаһы Тәгалә өстеңезә ташлар җибәрер», – 
дию куркытыр ирде.

 َبْطَشتـََنا
Безләрнең каһәр илә тотмагымызны ул Лут галәйһиссәлам кавеменә да-
им әйтер ирде.

 فـََتَماَرْوا بِالنُُّذِر



285

Бәс, ул шәһәрнең кавемнәре Лут галәйһиссәлам илә мөҗадәлә вә үл-
чәшлек кылыр булдылар Аллаһы Тәгаләнең куркытачы нәрсәләренә. 
Ягъни Лут галәйһиссәламнең үзене вә тәвәсене, вә атыны, вә киләчәк 
газабларны тасдыйк кылмаен, бәлки, тәкзиб кылып, вә тәкәбберлек 
әйләеп, илтифат итмәс улдылар, вә даимел-әвкат Лут галәйһиссәламнең 
әйттеки сүзеннән мәсхәрә /73а/ кылыр улдылыр.

َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعن َضْيِفِه
Бә-дөрести ки, таләп кылдылар Лут галәйһиссәлам кәлдеки кунаклары-
ны. Ягъни унике фәрештәне пачәбазлык итәр өчен.

 َفَطَمْسَنا َأْعيـُنـَُهْم
Бәс, ул кунакларны пачәбазлык итәр өчен кәлдекләрендә күзләренең 
урыныны юк әйләдек. Бәс, таң алдыннан  хәзрәти Җәбраил галәйһиссә-
лам бу өч шәһәрнең урыны илә йирне убып алып, һавайа бенде. Һавайа 
бендектән кәзин, ул өч шәһәрнең өстеләрене астыларына каплады, хәтта 
ки ул шәһәрнең һичбересе йокыларыннан уйганмадылар. Бәгъдәһү 
Аллаһы Тәгалә анлара таш ягъдырды, иллә акыл ияләре йокыларыннан 
уйгандылар, әйттеләр: «Лутның вәгъдә кылдыкый көне будыр», – дию. 
Аллаһы Тәгалә тарафыннан фәрештәләр җавап бирделәр:

 َفُذوُقوا َعَذاِب َونُُذِر
«Бәс, татыңызлар Бәнем газабымны вә куркытмагымны күреңезләр».

َوَلَقْد َصبََّحُهم
Бә-дөрести ки, таң вакытында иреште анлара

 ُبْكَرًة
иртә берлән

 َعَذاٌب مُّْسَتِقرٌّ
Бәнем карар кылачак газабым, ошбу дөнья газабы илә ахирәт газабына 
васыл улдылыр. Ягъни әбәди җәһәннәмдә калырлар һәм ахирәттә ан-
лара әйтелер:

َفُذوُقوا َعَذاِب َونُُذِر
«Бәс, татыңызлар Бәнем газабымны вә күреңезләр Бәнем куркыт ма-
гымны».
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 َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر
Бә-дөрести ки, Без йиңел вә сәһел кылдык коллара Коръәннең хифзыны 
вә рәушан кылдык мәгънәләрене

لِلذِّْكِر
үгет биргүчегә вә һәм үгет алгучыга.

 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر
Әйа, бармы ул Коръән берлә мөтәвәггыйз улып уйгангучы вә куркучы. 
Халәнки Мәккә кяферләрендә юктыр.

َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر
Бә-дөрести ки, кәлде Фиргавен кавеменә куркыткучылар. Ул Муса илә 
Һарун галәйһиссәлам иде, дәхи таягы вә туфан, вә кан, вә бет, вә бака, 
вә чикерткәләр.

بُوا ِبآيَاتَِنا ُكلَِّها َكذَّ
Ялганга тотты ул Фиргавен кавеме илә Безнең галәмәтләремезне.

 فََأَخْذنَاُهْم
Бәс, тоттык Безләр ул Фиргавенне кавеме илән

 َأْخَذ َعزِيٍز
галиб улгучы каһәр газабы илә. Ягъни анларны Нил дәрьясында гаркъ 
улмак илә

 مُّْقَتِدٍر
кадир Аллаһы Тәгаләнең газабы илә. Ягъни суга гаркъ улдыкларын нан 
кәзин ут газабы илә, ул кабер газабыдыр.

َأُكفَّارُُكْم َخيـٌْر مِّْن أُولَِٰئُكْم
Әйа, и Мөхәммәд, сезнең Мәккә кяферләре баеракмы вә куәтлерәкме 
/73б/ ошбу мәзкүр гадиләрдән, вә сәмүдиләрдән, вә Фиргавеннән? Җавап 
истифһам мәхзүфтер: бәлә, үттекиләр байлар вә куәтлеләр ирде Мәккә 
кяферләреннән. Бу вәҗеһчә хаер би мәгънә мал вә куәт мәгънәсенә-
дер. Яки, и Мөхәммәд, сезнең Мәккә кяферләре кяферлектә катыракмы 
үттеки кавемнәрнең кяферлекләреннән. Бу вәҗеһчә хаер би мәгънә 
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әшәддөдер1.
 أَْم َلُكم

Әйа, бармы сез Корәеш кяферләренең 
 بـَرَاَءٌة يف الزُّبُِر

дөнья вә ахирәт газабларыннан кортылмаклыкларыны күрерләрме 
китап ларда, ягъни Тәүратта вә Инҗилдә вә Зәбурда? Җавап истифһам 
мәгзүфтер: Бәлә, күрдекләре юктыр. Мөҗаррәд тәкәбберлекләре илә 
Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә иман кәлтермәсләр.

أَْم يـَُقوُلوَن
Әйа, әйтерләме ул Корәеш кяферләре:

يٌع مُّنَتِصٌر  َنُْن مجَِ
«Безләр күп җәмәгатьләрмез дөнья газабларыннан вә ахирәт газаб-
ларыннан тукышып, бер-беремезгә носрат бирешеп, кортылырмыз 
диерләрме?»

َسيـُْهَزُم اجلَْْمُع
Тиздер кем мәгълүб улырлар ул носрат өчен җыелдыкый җәмәгать-
ләр. Ягъни бу хәл Бәдер тукышының көнендә ирде. Әбү Җаһил әйт те: 
«Безләр күп җәмәгатьләрмез, бер-беремезгә ярдәм бирешермез Мө-
хәммәдә галиб улмак өчен». Аллаһы Тәгалә анларның сүзләрене рәд 
әйләп әйтте: «Тиздер кем мәгълүб улырлар ул носрат өчен җыелдыкый 
җәмәгатьләр».

بـَُر  َويـَُولُّوَن الدُّ
Аркаларыны бирерләр качмак берлән.

َبِل السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم
Бәл Кыямәт көнедер анларны газаб итәргә вәгъдәле көн,

 َوالسَّاَعُة أَْدَهٰى َوأََمرُّ
ягъни Кыямәт көнендә анлара булачак газаблар катыграктыр вә ачыг-
рактыр дөнья газабларыннан дучыннандыр.

ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي
1 Әшәддөдер – гар. أشّد – катырактыр.
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Бә-дөрести ки вә расти ки, кяферләр
 يف َضاَلٍل

дөньяда икән вакытларында азгыннардыр, шул азгынлыклары сәбәпле, 
һәр тукыш йирендә мәгълүбьләрдер, маллары үлҗәдер вә балалары 
әсир ләрдер.

 َوُسُعٍر
Дәхи ахирәттә катыг кыздырылмыш җәһәннәмдәдер.

يـَْوَم
Шул көндер анлара кыздырылмыш җәһәннәм

 ُيْسَحُبوَن يف النَّاِر َعَلٰى ُوُجوِهِهْم
өстерәлер анлар йөзләре түбән җәһәннәмгә кертергә. Ягъни өстерәр ул 
кяферләрне йөзтүбән салып, тәмуг зобанилары җәһәннәмгә кертер /74а/ 
өчен. Аллаһы Тәгалә тарафыннан ул кяферләрә нида кәлер:

 ُذوُقوا
«Татыңзлар

 َمسَّ َسَقَر
сәкарь тәмугының тотмагыны, ягъни аның газабыны».

ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر
Бә-дөрести ки вә расти ки, Без яраттык җәмиге нәрсәләрне андаза илә. 
Ягъни ләүхелмәхфузда язылдыгы илә.

َوَما أَْمرُنَا
Имәстер Безнең әмеремез бер нәрсәне яратмакта,

 ِإالَّ
мәгәр ирер тиз яратмагымызда

 َواِحَدٌة
бер мәртәбә «бул» димәкемездер, аерык дәгелдер.

 َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر 
Күз1 берлә бер карамак кеби Безләр бер нәрсәне яратмак теләсәк, тиз  

1 «Ләмхә карамак мәгънәсендәдер» дип кырыйда язылган.



289

заман булыр َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا َأن يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكوُن  дер1. Аллаһы Тәгаләнең ِإنَّ
 димәге гарәпләр гадәтенчәдер. Анлар бер нәрсәнең тиз َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر  
булдыгыны күрсәләр, әйтерләр: وجود هذا الشيء كلمح بالبصر диерләр2. 

َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم
Бә-дөрести ки вә расти ки, һәлак кылдык сезнең охшашлы кяферләрне, 
нитәки Һуд вә Сәмүд, вә Фиргавен кавемнәрене һәлак улмаклыкларыны 
Коръән илә укыдык.

 فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر 
Әйа, бармы ул кыйссалардан мотәвәггыйз улып гыйбрәт алгучы вә кур-
кучы? Бәлә, Мәккә кяферләреннән юктыр.

وَُكلُّ َشْيٍء فـََعُلوُه يف الزُّبُِر
Һәр эшләрне бәни адәм эшләрләр, изгедән вә явыздан, барчалары Ки-
рамән Кятибинә дәфтәрләрендә булгучыдыр.

وَُكلُّ َصِغرٍي وََكِبرٍي مُّْسَتَطٌر 
Вә һәрбер кечектән вә олугтан, вә аздан вә күптән, вә кяфердән вә иман-
нан, яшьлектән вә картлыктан, вә яманнан, вә яхшыдан, вә төз йирдән, 
вә тагдан, вә диңездән, вә елгалардан, вә гайре әшьяларның барлыкла ры 
улып, каю йирдә яраттыклары, барчалары ләүхелмәхфузда языл мыштыр.

ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләдән куркучылар ахирәттә

 يف َجنَّاٍت
оҗмах йортында бакчалар эчендә булгучылардыр.

 َونـََهٍر
Булгучыдыр анлар ул бакчалар астыннан аккан елгаларда. Ул елгалар 
каюсы хәмердән вә каюсы балдан, вә каюсы сөттән, вә каюсы зәнҗә-
билдән3, вә кәфурдан4.

1 Әгәр дә ул Аллаһы бер нәрсәне теләсә: «Булсын!» – дип әмер итә, шул вакытта ук 
буладыр (Йәсин: 82).

2 Бу нәрсәнең булуы күз белән карау тизлегендә булды.
3 Зәнҗәбилдән  – имбирдән.
4 Кәфурдан – камфарадан. 
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يف َمْقَعِد ِصْدٍق
Раслык вә хаклык мәҗлесендә, ягъни оҗмахта гөнаһ эшләр юктыр, иллә 
Аллаһы Тәгаләйә шөкер әйләеп, ашамакта вә эчмәктәдер.

 ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر
/74б/ Милкендә галиб улгучы Аллаһы Тәгаләнең әһелләренең мәҗле-
сендәдер. Ягъни даим оҗмахлыклар әнбия вә әүлиялар мәҗлесендәдер.
Аллаһы Тәгаләнең ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر дию, сүрәне тәмам әйләмәге оҗмахлык-
лар Әһлеллаһи улмакларына ишгар итеп, хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әр-Рахмән» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

Беркөн Мәккә кяферләре кәлеп, пәйгамбәр салаллаһу галәйһи вә сәл-
ләмгә әйттеләр: «Йә Мөхәммәд, синең телеңдә даим йөридер «Йә  
Рахмән әд-дөнья вә әл-ахирәт» дию. Бу Рахмән дидекең нә нәрсәдер?» 
Аллаһы Тәгалә Рахмәннең тәгърифене1 бәян әйләп боерды ки.

الرَّمْحَُٰن  َعلََّم اْلُقْرآَن
Рахмән улдыр ки, колы Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә Коръ-
ән не үгрәтте.
Аллаһы Тәгалә الرَّمْحَُٰن  َعلََّم اْلُقْرآَن дию сүрәне ибтидаи әйләмәгендә бәрагать 
истиһлялдер Аллаһы Тәгаләнең умур гаҗибәләрнең, дөньяда вә ахи-
рәттә рәхмәтләренең бәянындадыр.

نَساَن َعلََّمُه اْلبـََياَن َخَلَق اإْلِ
Рахмән улдыр ки, адәмиләрне яратты вә анлара язу-язмагы, вә сүзләш-
мәге яратты, вә фәһем, вә тәфһим әйләмәге яратты, вә һәм ни әйткәнене, 
вә һәм ни әйтелгәнене белмәкләрене яратты.

الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسَباٍن
Рахмән улдыр ки, айны вә кояшны мәшрикътан мәгърибә йөртәчедер.

َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن

1 Тәгърифене – билгеләмәне.
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Дәхи Рахмән улдыр ки, үләннәрне вә агачларны, вә кураларны әмерендә 
әйләгүчедер,

َوالسََّماَء َرفـََعَها
вә дәхи Рахмән улдыр ки, күкләрне өстемездә терәксез яратты,

 َوَوَضَع اْلِميزَاَن
вә дәхи Рахмән улдыр ки, әхкам шәригать мизаныны куйды.

َأالَّ َتْطَغْوا يف اْلِميزَاِن
Бер-береңез арасында золымлык кылмасыннар өчен, шәригать ми за-
ныны куйды.

َوأَِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط
Тугры кылыңызлар саттыгыңызда вә алдыгыңызда кәйлләреңезне вә 
вәзеннәреңезне1. Ягъни пудавкаларыңызны2 вә бизмәннәреңезне, вә 
мискал ләреңезне шәригать кәйле вә мизаны улсын.

 َواَل ُتِْسُروا اْلِميزَاَن
Хәйлә илә мизаннарыңызны саттыкы вакытыңызда вә һәм алдыкы 
вакы тыңызда артык йә кәм үлчәмәңез. Ягъни алдыкый вакытта зур 
пудавкалар берлән алып, саттыгыңызда кечек пудавка илә сатмаңыз. 
Вә һәм бизмәнне, вә гирне, вә мискалләреңезне саттык вакытларда 
мигъярларыннан3 хәйлә илә кәм әйләмәңезләр, йә алдыкы вакытта хәйлә 
илә4  мигъярларыннан артык алмаясызлар. /75а/

َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلأْلَنَاِم
Дәхи Рахмән улдыр ки, йир йөзене карар кылдырып, адәмиләр вә 
пәриләр, вә гайре хайваннар өчен сабит вә карар кылдырды. Зирә бу йир 
Адәм галәйһиссәлам яратылмастан әүвәл күк кеби дәвер итәрде, чөнки 
Аллаһы Тәгалә атамыз Адәмне яратты, йир йөзендә йөри алмас улды, 
Аллаһы Тәгалә йирне дәвер әйләмәс әйләде, йирнең өстенә бастырык 
итеп тагларны яратты.

1 Вәзеннәреңезне  – үлчәүләрегезне.
2 Пудавкалар – үлчәүләр.
3 Мигъярларыннан  – авырлыкларыннан.
4 «Илә» сүзе кулъязмада юк, басмада язылган.
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ِفيَها فَاِكَهٌة
Дәхи Рахмән улдыр ки, яратып бар әйләде ул йир йөзендә әнваг хуш 
исле йимешләрне.

 َوالنَّْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم
Дәхи Рахмән улдыр ки, хөрмә агачларыны яратты ганчә вә чөм, вә телгә 
ияседер.

َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف
Дәхи Рахмән улдыр ки, салам иясе данәләре яратты,

 َوالرَّْيَاُن
хуш исле гөлләрне яратты.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, Тәңре Тәгаләнең каю нигъмәтләрене ялганга тотарсызлар, и адәм 
илә пәри таифәсе?
Бу аятьләрне Аллаһы Тәгалә бу сүрәдә утыз бер урында яд әйләде. 
Истифһаматлыры тәкърир өчендер. Пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи 
вә сәлләм беркөн «Рахмән» сүрәсене укыды, сәхабәләр тыңладылар, хәт-
та ки «Рахмән» сүрәсене тәмам әйләде. Әйтте: «И яраннар, сезләр бәнем 
укыдыгымда Аллаһы Тәгаләйә җавап бирмәен тик торасызлар. Зирә бән 
бу сүрәне җеннәрә укыдым, бән һәр بَاِن  не укыдыгымда فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
әйттеләр: «  диделәр1. Сезләрдән җеннәр «ال شيء من نعمك ربّنا نكّذب  فلك احلمد
әг ълә мрәктер2», – дию, сәхабәләрне тәүбих3 кылды.

نَساَن َخَلَق اإْلِ
Рахмән улдыр ки, яратты атаңыз Адәмне

 ِمن َصْلَصاٍل
аваз кылгучы кипкән балчыктан.

 َكاْلَفخَّاِر

1 «И Раббыбыз, Синең нигъмәтләреңнән һичнәрсәне ялганга тотмыйбыз. Сиңа 
хәмедләр булсын».

2 Әгъләмрәктер – гыйлемлерәктер.
3 Тәүбих – шелтә.
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Ул кипкән балчыкның сыйфаты пешкән кирпеч кеби аваз кылгучы ир де. 
Ягъни шыңырдаган балчыктан яратты.

َوَخَلَق اجْلَانَّ
Рахмән улдыр ки, яратты җеннәрнең атасы Җәнне һәм Иблиснең1 атасы 
Тиблит илә Җиблитне

 ِمن مَّارٍِج مِّن نَّاٍر
утның ялкыныннан, нитәки безләрнең атамыз Адәм туфрактан яра-
тылдыкы кеби.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, Аллаһы Тәгаләнең каю нигъмәтләрене ялганга 
тотарсызлар, бу нигъмәтләрне Аллаһы Тәгалә яратмады дию?

َربُّ اْلَمْشرِقـنَْيِ
Вә дәхи Рахмән улдыр ки, ике мәшрикъның ияседер, бересе кыш көне - 
нең мәшрикыдыр, вә икенчесе җәй көненең мәшрикыдыр. Ягъни бон-
ларны мөкаддәр әйләп яраткан Рахмәндер.

 َوَربُّ اْلَمْغرِبـنَْيِ
/75б/ Дәхи ике мәгърибнең ияседер, бересе – кыш көненең мәгърибе, вә 
икенчесе җәй көненең мәгърибедер. Вә яз, вә көз мәшрикъларыны вә 
мәгърибләрене әйтмәде, зирәки бу ике фасылның мәгърибе вә мәшрикы 
юкарыдыр, ике фасылның мәгърибенә дәгелдер тәгълибән зикер әй-
ләмәде. Аллаһы Тәгаләнең мәшрикъларны вә мәгърибләрне яраттык 
дию, колларына миннәт әйләмәгенең өчендер. Бу мәшрикъларны вә 
мәгърибләрне бәндәләрә белдермәге Аллаһы Тәгаләнең өлкән нигъ-
мәтләреннәндер, та ки бәндәләр истидлял хисап илә әвкать хамсәне вә 
кыйбланы белерләр вә ай горрәләрене2 белерләр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри таифәсе, каю нигъмәтләрне Аллаһы Тәгаләдән 
дәгелдер дию, ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

َمرََج اْلَبْحَرْيِن 
1 Кырыйда язылган: إن أب اإلبليس املسّمى بالتبليت وأّمه باجلبليت
2 Ай горрәләрене – ай башларын.
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Рахмән улдыр ки, агызды ике дәрьяны, бересе Фарсы дәрьясыдыр, 
аның суы бик ачыдыр. Бересе Рум дәрьясыдыр, аның суы бик хуштыр 
вә татлыгтыр. Аллаһы Тәгалә бу ике дәрьяны, бергә кушып, мохит 
диңезенә куйдырды.

يـَْلَتِقَياِن
Күзләр илә карамакта, ул ике дәрья бере беренә кушылган кебидер.

بـَيـْنـَُهَما بـَْرزٌَخ
Булгучыдыр бу ике дәрья арасында пәрдә Аллаһы Тәгаләнең кодрәте 
илә.

 الَّ يـَْبِغَياِن 
Ул ике дәрья бере беренә сулары кушылмай янәшә агып барадырлар. 
Бу ике дәрьяның кушылмагы Һиндстан йирендә Мәлеҗ дидеки шәһәр-
дәдер. Халыкларының исемнәре әгъван халык диерләр, Җәбраил галәй-
һиссәлам сурәтенә табынырлар. Ул Мәлеҗ шәһәреннән ул ике дәрья 
кушылган йиргә ике айлык мәсафәттер. Барып бәхер1 мохитенең җәй 
көненең мәшрикы тарафыннан коярлар. Бу ике айлык мәсафәтендә 
сулары бере беренә кушылмай баралардыр. Иллә Фарсы дәрьясының 
суы бик карадыр, Рум дәрьясының суы бик актыр. Ике дәрья ирдеге 
шуннан мәгълүм улынадыр.

بَاِن  فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, Аллаһы Тәгаләнең каю нигъмәтләренә вә каю 
кодрәтләренә Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию ялганга тотарсызлар? 
Бәлки, тотмассызлар.

خَيْرُُج ِمنـُْهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن
Чыгар бу ике дәрьяның кушылган йиреннән энҗеләр вә мәрҗәннәр 
тулкыннар илә. Яки чыгарылыр бу ике дәрьядан энҗеләр вә мәрҗәннәр 
гаувәсләрнең2 чуммагы илә. /76а/ Бу ике затның булмагы Мәлеҗ шә-
һәреннән түбән кырык фәрсахка чаклыдыр, аннан түбән чыкмастыр.

بَاِن  فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

1 Бәхер – диңгез.
2 Гаувәсләрнең – суга чумучыларның.
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Бәс, и адәм илә пәри, бу ике дәрьяның кушылмай агып баруы, бу ике 
дәрьядан энҗеләр вә мәрҗәннәр чыкмаклары Аллаһы Тәгаләдән дәгел-
дер дию инкяр итеп, ялганга тотарсызлар? Бәлә, Аллаһы Тәгаләдәндер 
дию тасдыйк итәрсезләр.

َوَلُه اجلََْواِر
Ул Аллаһы Тәгаләнең хас кодрәтеннәндер кәрабиләләр вә кимәләр.

 اْلُمنَشآُت
Ул кәрабиләләр вә кимәләр тулыгтыр бәни адәмнәр вә мәтаглар илә.

 يف اْلَبْحِر
Диңезләр өстендә батырмаен йөретмәк

 َكاأْلَْعاَلِم
бөек таглар кеби. Ягъни җилкәннәре вә фаразлары куырдыгында таг 
кеби күренәдер. Су өстендә батмаен йөремәгеңез Аллаһы Тәгаләнең 
нигъ мәтләреннән бер нигъмәттер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, сулар өстендә йөремәк Аллаһы Тәгаләнең нигъ-
мәтеннән дәгелдер дию ялгангамы тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ُكلُّ َمْن َعَليـَْها فَاٍن 
Һәрбер мәхлукат кем йир йөзендәге, барчалары фани улгучылардыр, 
кәзәликә күк йөзендәгеләр.

َويـَبـَْقٰى َوْجُه َربَِّك
Фани улмас ул Аллаһы Тәгалә Үзе, ул Аллаһы Тәгаләнең сыйфатыдыр.

 ُذو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم
Затында олуглык ияседер, бәндәләрә хөрмәт әйләгүчедер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, бәндәләре хөрмәтләмәк нигъмәте Аллаһы Тәга-
ләдән дәгелдер дию ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

َيْسأَلُُه َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض
Сорарлар Ул Аллаһы Тәгаләдән хаҗәтләрене күктәге вә йир йөзендәге 
бәндәләр.
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ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو يف َشْأٍن
Ул Аллаһы Тәгалә һәр көндә вә һәрвакытта эштәдер, үлтермәк кеби, вә 
тергезмәк кеби, берәүне игъзаз әйләмәк кеби, берәүне зилләтә төшермәк 
кеби, вә кылдыкый гыйбадәтләрне вә сәдакаларны кабул әйләмәк кеби, 
вә бәгъзеләрнең әгъмальләрене рәд әйләмәк кеби вә гайре, вә гайре 
әшьяларны яратмак кеби.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю эшләр вә каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән 
дәгелдер дию әйтерме сезләр? Бәлә, әйтмәссезләр.

َسنـَْفرُُغ َلُكْم
Тиздер кем хисап кылырмызлар сезләрне

 أَيَُّه الثَـَّقاَلِن
И ике агыр йөк иясе адәм илә пәри.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, /76б/ каю нигъмәтләр вә каю ихсаннар Аллаһы 
Тәгаләдән дәгелдер дию ялганга тотармы сезләр? Бәлә, тотмассызлар.

نِس يَا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواإْلِ
Вай адәмиләр таифәсе вә пәриләр таифәсе

 ِإِن اْسَتَطْعُتْم
Әгәр көчеңез йитсә, фаразан,

 َأن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض
күкләрнең әтрафыннан вә йирләрнең әтрафыннан үлемнән качсаңыз. 
Ибне Габбас әйтте, мәгънә будыр, әгәр белмәк эстәсәңез күктәге вә 
йирдәге нәрсәләрне.

 فَانُفُذوا
Бәс, белеңезләр,

اَل تَنُفُذوَن
үтә белмәссез сезләр ул күктәге вә йирдәге нәрсәләрне1

1 Ахыргы ике өзек тәфсире белән кырыйда язылган.
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 ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن
Мәгәр белерсез Бән бирдеки куәт илә.

بَاِن   فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию ялганга тотармы 
сезләр, и адәм илә пәри? Бәлә, тотмассызлар.

يـُْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ مِّن نَّاٍر
Әгәр, мәсәлән, сезләр, и адәм илә пәри, күк йөзенә ашар улсаңыз фәреш-
тәләр сүзене угрыларга шәятыйннар кеби, йибәрелер сезләрә, и адәм илә 
пәри, ут ялкыны

 َوُنَاٌس
дәхи төтен йибәрелер ялкынсыз.

 َفاَل تَنَتِصرَاِن
Бәс, сезләрне Аллаһы Тәгалә газабыннан саклагучы вә носрат биргүче 
улмастыр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю эшләр вә каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән 
дәгелдер дию әйтерме сезләр? Бәлә, әйтмәссез.

فَِإَذا
Бәс, Кыямәт көн булдыкый заманда

 انَشقَِّت السََّماُء
ярылыр күкләр.

 َفَكاَنْت
Булыр ул күк

 َوْرَدًة
гөлләр кеби кызыллы вә аклы, вә каралы

َهاِن  َكالدِّ
кызыл сахтиян дәк. Ягъни кояш эсселеге илә күкләр кызармыш ула. 
Җавап мәхзүфтер, әй: فما أعظَم اهلوَل мәгънәсенәдер1.

1 Нинди куркыныч хәл!
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بَاِن  فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм углы илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер 
дию инкяр итеп, аны ялганга тотармы сезләр? Бәлә, тотмассыз.

فـَيـَْوَمِئٍذ
Күкләр ярылдыкый көндә

 الَّ ُيْسَأُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجانٌّ
соралмастыр бу көндә гөнаһларыннан адәмиләрдән вә һәм пәриләрдән. 
Бәлки, анлар гарасат мәйданына сөрелмәктә улырлар.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
И адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию  
инкяр итеп, аны ялганга тотармы сезләр? Бәлә, тотмассызлар.

يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن
Беленер ул көндә кяферләр вә гайре гөнаһлы адәмнәр

 ِبِسيَماُهْم
Үзләренең1 галәмәтләреннән беленерләр. /77а/

 فـَيـُْؤَخُذ
Бәс, тотылыр анлар

 بِالنَـَّواِصي َواأْلَْقَداِم
бәгъзеләрнең маңлай сачларыннан тотылып, тәмугка атылырлар вә 
бәгъ зеләрне аякларыннан тотылып, тәмугка салынырлар.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
И адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию аны 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.
Тәмуг әһеленә Аллаһы Тәгалә тарафыннан аваз кәлер:

ِذِه هَٰ
бу күрдеки утыңыз

 َجَهنَُّم الَِّت
анчалаен җәһәннәм тәмугтыр.

1 «Үзләренең» сүзе аста язылган.
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 ُيَكذُِّب ِبَا اْلُمْجرُِموَن
Дөньяда икән вакытларында кяферләр бу утны ялганга тоттылар.

َيطُوُفوَن
Әйләнерләр вә йөрерләр

 بـَيـْنـََها
ул җәһәннәм илә кяферләр арасында.

يٍم آٍن  َوبـنَْيَ محَِ
Гасыйлар арасында каты эссе су, та ки сусадыклары вакытта ул судан 
эчерер өчен. Бу суны йөртегүче зобанилардыр чок замана дикен.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
И адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию аны 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.
Агяһ улгыл, ُكلُّ َمْن َعَليـَْها فَاٍن аятеннән бу аятькәчә гөнаһлардан мәнегътер, 
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан куркытмактыр. Аллаһы Тәгаләнең бу 
тәхвифы1 вә зәҗере Аллаһы Тәгаләнең бәндәләренә  нигъмәт га зыймдыр. 
Шул әҗелдән һәр аятьнең ахырында بَاِن  аятьне тәкрар яд فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
әйләдеки әлә вә нигъмәтене бәндәләренә тәзкир өчендер. Моннан соң 
Аллаһы Тәгаләдән куркучыларның хәлене бәян әйләп боерды ки:

َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه
шул кеше, кем курыкса Хисап көненнән дөньяда икән вакытларында, 
Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһ эшләмәктән мәнегъләнсә,

 َجنََّتاِن
оҗмах йортында ике бакча, бер бакчасы изге гамәлне кылдыгы өчен, вә 
икенчесе гөнаһ эшне кылмаен куйдыгы өчен.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар. Ул ике бакчаның сыйфаты 
будыр кем?

َذَواتَا أَفـَْناٍن
1 Тәхвифы – куркытуы.
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Ул һәр ике бакча кем югарыда мәзкүрдер1 ботак ияләре, йимешле агач-
лар берләндер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهَما َعيـَْناِن َتْرِيَاِن
Булгучыдыр /77б/ ул ике бакчаның һәрбересендә икешәр чишмә, бе-
ре – балдан вә бере сөттән, бары түрт чишмәдер2. Ул чишмәләр акгу-
чылардыр даимел-әвкат.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهَما
Булгучыдыр бу ике бакчада

 ِمن ُكلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن
һәр икесе хуп йимештән ике төрлек, бересе коры вә бересе юеш, бересе 
ачылы вә бересе төчеле, бересе бадьян исле вә бересе каләмфер исле, 
бересе яфар исле вә бересе гуд исле улырлар, барчалары агачта үсеп 
торырлар.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ُمتَِّكِئنَي
Таяндыклары хәлдә ашарлар ул бакчаларның йимешләрене

 َعَلٰى فـُُرٍش َبطَائِنـَُها ِمْن ِإْسَتبـَْرٍق
түшәкләр үзәрендә. Ул түшәкләрнең эчләре камкадандыр3 вә тышлары 
кәрзиттән вә тафтадандыр.

1 «Бакча кем югарыда мәзкүрдер» кырыйда өстәлгән.
2 Җөмләнең яртысы өстә язылган.
3 Камкадандыр – ефәк төреннән.
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َوَجىَن
Якын улыр

 اجْلَنَّتـنَْيِ
яки якын итәр бу ике бакча

 َداٍن
сахибенә йимешләрне якын кәлтерерләр, теләсәләр, ултырып ашар, 
вә теләсәләр ятып, вә теләсәләр торып. Ягъни ул ике бакча сахибенең 
артыннан йөрерләр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهنَّ
Булгучыдыр ул ике бакчаның сарайларының эчләрендә 

 قَاِصرَاُت الطَّْرِف
күзләре ирәннәрдән гайрегә төшмәян хур кызлары

 ملَْ َيْطِمثـُْهنَّ
җимаг кылынмаган анлара

 ِإنٌس قـَبـَْلُهْم َواَل َجانٌّ
бу хавәҗәдән элгәре, һичбер адәм вә пәри ул кызлара җимагъ итерел-
мәгәндер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

َكأَنَـُّهنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن
Гүяки анлар, ягъни ул хур кызлары сафлыкта вә тәннәре аклыкта якут 
вә мәрҗәннәр кебидер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.
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َهْل
ْحَساِن َهْل َجزَاُء اإْلِ

/78а/ Юктыр яхшылык пәйгамбәрә иман кәлтерәнләрә
ْحَساُن  ِإالَّ اإْلِ

Мәгәр ирер анлара җәза оҗмахтыр.
بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ

Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

َوِمن ُدوهِنَِما
Мәзкүр ике бакчадан башка

 َجنََّتاِن
Ул Аллаһы Тәгаләдән куркучылара дәхи ике бакча булгучыдыр. Бары 
түрт бакчадыр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ُمْدَهامََّتاِن
Бу ике бакча һәр икесе яшелләрдер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهَما َعيـَْناِن َنضَّاَخَتاِن
Булгучыдыр бу соңгы ике бакчада ике ургып чыккучы чишмәләр, бере 
зәнҗәбилдән, бере кәфурдан, бары түрт чишмәләрдер.

1

بَاِن1 فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهَما فَاِكَهٌة
1 Бу аять тәфсирсез кырыйда язылган.
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Булгучыдыр бу соңгы ике бакчада хуш исле йимешләр
 َوَنٌْل

дәхи хөрмә йимешләре вардыр,
 َوُرمَّاٌن

дәхи анар йимеше бардыр. Бу ике йимеш исле йимешләрнең хупра-
гыдыр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ِفيِهنَّ
Булгучыдыр ул бакчаларда

 َخيـْرَاٌت
хуш холыклы хур кызлары

 ِحَساٌن 
хуш күркәм сурәтлеләрдер.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

ُحوٌر
Дәхи ул соңгы ике бакчада кара күзле, зифа буйлы, күзләренең агы саф 
ак, карасы саф карадыр, йөзләренең кызылы саф кызыл. Ягъни иннек-
кершәнен якмаен тәннәре саф агы ак, кызылы кызыл, сылу кызлар 
бардыр.

 مَّْقُصورَاٌت
Уртылмышлардыр ул сылу кызлар

 يف اخْلَِياِم
ак энҗедән булган чатырларда вә чыбылдыкларда.

بَاِن  فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.
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ملَْ َيْطِمثـُْهنَّ ِإنٌس قـَبـَْلُهْم َواَل َجانٌّ
Җимаг ителмәгән ул кызлара бу хуҗәдән элгәре һичбер1 адәмиләрдән вә 
пәриләрдән. Хасил кәлям бикер кызлардыр.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар. /78б/

ُمتَِّكِئنَي
Таяндыклары хәлендә ултырырлар хур кызлары илә

 َعَلٰى َرفـَْرٍف ُخْضٍر 
яшел паласлар үзәрендә. Ягъни бу паласлар сарайларының бүлмә лә-
рендәдер, һәртөрле паласлар вардыр, ул паласлар өстендә мендәрләр 
вә күпчекләр вардыр, бәгъзе вакытта таяныр өчен. Ул паласларның 
сыйфаты будыр кем.

َوَعبـَْقرِيٍّ ِحَساٍن
Ул паласларның читләрендә күркәм чуклар вардыр, та кем ул чуклар 
тәхетләрнең тигрәсеннән салынып торырлар.

بَاِن فَِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذِّ
Бәс, и адәм илә пәри, каю нигъмәтләр Аллаһы Тәгаләдән дәгелдер дию, 
ялганга тотарсызлар? Бәлә, тотмассызлар.

تـََباَرَك اْسُم َربَِّك
И Мөхәммәд, хәер бәрәкәт ияседер ул Раббың исеме. Ул Раббың 
сыйфаты будыр кем

 ِذي اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم
Олуглык иясе Аллаһы Тәгаләдер, бәндәләренә хөрмәт әйләяче Аллаһ тыр.
Бу ләфызлар илә сүрәне тәмам итмәгендә бәян әһеленең истыйляхендә 
хөснел-ихтитамдыр. Гакыйбәтендә әһле имана икрам итеп, оҗмах илә 
дидарыдыр. 

الّلهّم ارزقنا هذه الّدولة الّسرمديّة مع مجيع أهل اإلميان. 
Әмин.

1 «Һичбер» сүзе кырыйда язылган.
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Сүрәт «әл-Вакыйга» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة

Качан төшкүче булса төшәчәк нәрсә, ягъни Кыямәт көне киләчәк булса 
бәндәләрнең башына. Аллаһы Тәгаләнең ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة димәгендә бәра-
гать истиһлялдер Кыямәт көнендә адәмиләр вә пәриләрнең башларына 
кәлдегенә.

لَْيَس ِلَوقـَْعِتَها َكاِذبٌَة
Имәстер ул Кыямәт көненең кәлмәге ялган. Вә ялгандыр дию әйткән 
кемсәнәләр юктыр, мәгәр Мәккә кяферләре.

َخاِفَضٌة رَّاِفَعٌة
Ул Кыямәт көненең сыйфаты будыр кем, ул көндә бәгъзе бәндәләре 
югары мәртәбәйә бендерер, оҗмахка кергезер. Вә бәгъзеләрне югары 
мәртәбәләрдән төшереп, түбән мәртәбәйә иңдерер, тәмугка кергезер.

ِإَذا
Шул замандыр Кыямәт көненең вукугы

 ُرجَِّت اأْلَْرُض َرجًّا
тетрәр ул көндә йир каты тетрәмәк илә, кәәннәһү йир ул көндә бизгәк 
тоттыкый кемсәнәнең үзедер.

َوُبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا
тетелер ул көндә таглар тетелгүче йон кеби. Ягъни ул көндә таглар 
һавада йон кеби очып йөрерләр.

َفَكاَنْت
Бәс, /79а/ булыр ул көндә таглар

 َهَباًء مُّنَبثًّا
тузып йөрегүче тузаннар кеби. Ишгардыр, күкләр, һәм тузан кеби тузып, 
фәна улырлар.

وَُكنُتْم
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Булырсыз, и адәмиләр вә пәриләр, ул көндә
 أَْزَواًجا َثاَلثًَة

өч гөруһ үзәренә улып, каберләреңездән кубарсызлар. Бересе әсхабе 
мәймәнәдер, вә икенчесе әсхабе мәшъәмә, өченчесе сәбикълардыр. Иш-
гардыр1, сәбикълара әгъмаль дәфтәрләре юктыр.

فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة
Бәс, ул әсхабе мәймәнә димәгемез улдыр әгъмаль дәфтәрләре уң якла-
рыннан вирелмештер.

 َما
Ни гаҗәеб күркәм эшле кешеләрдер

 َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة 
Гамәл дәфтәрләре уң ягыннан бирелмеш кемсәнәләр, сорог2 вә сөаль, вә 
сират күпереннән йил тик күчеп, оҗмахка кермәкләрене Аллаһы Тәгалә 
мә тәгаҗҗебия3 илә гаҗәбләде.

َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة
Икенче гөруһы әсхабе мәшъәмәдер. Ул анчалаен гөруһлардыр, әгъмаль 
дәфтәрләре сул тарафларыннан бирелмештер йә аркаларыннан тишеп 
бирелмештер.

 َما
Ни гаҗәб бәдбәхет кешеләрдер.

 َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة
Әгъмаль дәфтәрләре сул якларыннан бирелмеш кемсәнәләр зобани-
лар чукмаралар илә кыйнап, йөзләрене йөзтүбән салып, маңлай сачла-
рыннан алып, өстерәп тәмугка кергезмәкләре әмер гаҗәбтер. Аллаһы 
Тәгалә нәшер мөрәттәб илә сәбикъларның хәлене бәян әйләп боерды ки:

َوالسَّاِبُقوَن
Өченче гөруһы сабикълардыр

 السَّاِبُقوَن
1 «Ишгар» сүзе кырыйда язылган.
2 Сорог – сорау.
3 Тәгаҗҗебия – гаҗәпләнү.
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дәхи мөкаддәм юл күстерүчеләр әсхабе нәбиләрдер. Сәбикълар улдыр 
ки изге гамәлләрдә мөкаддәм юл күстергүче әнбияләрдер, вә мәшәех 
әл-мөҗтәһидиннәрдер, дин юлында иҗтиһад итеп, бәндәләрә юл күрге-
зәчеләрдер, хәзрәти Имам Әбү Хәнифә Куфи кеби вә Шәфигый, вә Мә-
лик кеби, вә Әхмәт бине Хәнбәл кебиләр.

أُولَِٰئَك
Ошбу сабикъ улгучылар

 اْلُمَقرَّبُوَن
Аллаһы Тәгаләйә якыннардыр. Ягъни Аллаһы Тәгалә бонлардан риза-
дыр, вә бонлара табигъ улгучылардан ризадыр.

 يف َجنَّاِت النَِّعيِم
Булгучыдыр бонлар Аллаһы Тәгаләнең Нәгыйм дидеки оҗмахының 
эчендә, сигез оҗмахның берседер, тәәммел әйләясен.

ثـُلٌَّة مَِّن اأْلَوَِّلنَي
Ул әсхабе Нәгыйм ияләре әүвәлге өммәтләрнең күбрәгедер. Имешләр, 
Муса илә Гайсә галәйһиссәлам җәмәгатьләредер, зирә гайре пәйгамбәр-
ләрнең өммәтләре каюсының сиксән кеше вә каюсының ике йөз кеше, 
вә каюсының /79б/ унбиш йә егерме кеше, Лут пәйгамбәрнең үзенең эв 
җәмәгатедер, нитәки кыйссасы үтте.

َوقَِليٌل مَِّن اآْلِخرِيَن
Аз җәмәгатьләрдер Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтеннән, зирә Мөхәм-
мәд галәйһиссәлам өммәтенең гаммәсенең урыны җәннәт Фирдәвестер.

َعَلٰى ُسُرٍر مَّْوُضونٍَة
Булгучыдыр ул сабикълар җәннәт Нәгыймдә алтын вә җәүәһирләр илә 
зиннәтелмеш урындыкларда.

مُّتَِّكِئنَي َعَليـَْها
Таяндык хәлдә ултырырлар ул урындыкларда

 ُمتـََقابِِلنَي
бере бере илә йөзенә йөз килеп, каршы булдыклары хәлдә.

َيطُوُف َعَلْيِهْم
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Әйләнер анларның тигрәләреннән алтын поднослары тотып,
 ِوْلَداٌن مَُّلَُّدوَن

яшьләре унөчәр яшьле картаймас ир хадимнәр
بَِأْكَواٍب

тоткасыз касәләр берлә, ул касәләр алтын поднослар өстендәдер.
 َوأَبَارِيَق

Бәгъзе вилданнар тоткалы вә борынны савытлар илә,
 وََكْأٍس

бәгъзе вилданнар аяклар1 илә шәраблар тотарлар.
 مِّن مَِّعنٍي

Булгучыдыр бу әквәбләр вә әбәрикълар, вә җамаякларда әнваг хәмер 
чишмәләреннән, ягъни һәр әнваг шәраблар чишмә улып акмыштыр.

الَّ ُيَصدَُّعوَن َعنـَْها َواَل يُنزُِفوَن
Ул шәрабларны эчкүчеләрнең башлары агырып махмур улмаслардыр 
вә дәхи акыллары китәрлек исерек улмаслар, эчдекләре саен, акыллары 
зиядә улып, Аллаһы Тәгаләйә шөкер әйләгүчедер.

َوفَاِكَهٍة ممَِّّا يـََتَخيَـُّروَن
Дәхи булгучыдыр анлар хаваннар өстендә, ягъни өстәлләр өстендә, 
төрлек исле йимешләр, каюсыны ихтыяр итәрләрсә, аннан тәнавел итеп 
иснәрләр. Ягъни һәртөрлек мәшмүмәт2 вә мәзукат3 йимешләр хан4 өс-
тендә хәзерләрдер.

َوحلَِْم َطرْيٍ ممَِّّا َيْشتـَُهوَن
Дәхи хәзердер анлара хаваннар өстендә әнваг табаклар илә әнваг кош-
ларның итләре, теләсәләр, кәбабыннан йиярләр, теләсәсләр, шурбалы-
сыннан йиярләр, каюсын арзу кылырлар, арзу кылдыгыны йиярләр.

 َوُحوٌر

1 Монда «җамаяклар» булырга тиештер.
2 Мәшмүмәт – хуш исле.
3 Мәзукат – хуш тәмле.
4 Хан – табын.
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Бәгъдә әт-тәгам җимагка иштиһа кылырлар хур кызлары булгучыдыр 
чыбылдыклар эчендә, ул чыбылдыклар камкадан вә кәрзиттән.

 ِعنٌي
Ак тәнле, кара киң күзле, кара кашлы вә кара сачлылардыр, сылулыкта

َكَأْمثَاِل
اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن

/80а/ сәдәф эчендәге мәстүр1 ак2 энҗе кебидер тәннәре.
َجزَاًء

Асылда, جعلنا هلم  ما ذُكر للجزاء أو جزيناهم به дер. Ягъни Аллаһы Тәгалә әйтер, 
кыл дык Безләр ул Гаден әһеленә бу мәзкүр нәрсәләрне изге әгъмальләре-
нең җәзасы өчен. Яки җәзаландырырмыз Безләр анларны җәза илә.

 ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن
Шул сәбәпле җәзаландырырмыз, зирә анлар дөньяда икән вакытла - 
рында иман кәлтереп, әгъмаль салихәләр кылдылар.

اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها
Ишетмәсләрдер ул Гаден оҗмахында вә һәм гайре оҗмахларда ашаган-
эчкән вакытларында

 َلْغًوا
мәгънәсез батыйль сүзләрне.

 َواَل تَْأثِيًما
Дәхи ишетмәсләрдер вә күрмәсләрдер гөнаһ булачак сүзләр вә фи-
гыльләрне

ِإالَّ
мәгәр ишетерләр вә күрерләр.

 ِقياًل
Диелмәк вә диенеләмәк бер-бересенә мөлякатләрендә яки бер-бересенә 
зиярәт кунак улып кәлдекләрендә.

 َساَلًما َساَلًما
1 Мәстүр – сакланган, яшерелгән.
2 «Мәстүр ак» сүзе өстә язылган.
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Әссәламү галәйкүм вә галәйкүм әссәлам димәктән гайре гөнаһ улырлык 
сүз юктыр, иллә шуны сүзләшерләр ки, дөньяда вакытта нә әгъмаль - 
ләр әйләде, ничек үлде, шәһидме яки бер гайре әсбаб берлә үлдеңме  
дию, кардәш ыругыңнан кемнәр мөселманнардыр, вә кемнәр кяфер-
ләрдер, фәлән бине фәлән ничек үлде, дию сүзләшерләр. Бу сүзләш-
мәкләре гарәби лөгатенчәдер, җәмиге оҗмах әһеленең телләре гарәп-
чәдер, нитәки кабер сөале  сүрьяни лөгатенчәдер, җавап биргүче бәндә 
сүрьяни теле үзәрә җавап вирер.

َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي
Намәләре уң тарафларыннан килән кемсәнәләр бу югарыда өч гөруһның 
икенче гөруһыдыр.

 َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي
Ни гаҗәеб дәүләтле коллардыр әсхаб ямин. Булгучылардыр анлар

يف ِسْدٍر 
сәрви агачларының төбендә яки булгучыдыр сарайлары сәрви агач ла-
рының төбендә. Ул сәрви агачларының сыйфаты будыр кем

مَُّْضوٍد
сансыз вә чиксездер, вә калын кайрылары юктыр. Ягъни кайрылары 
шомадыр вә санчыр нәрсәләре юктыр, Аллаһы Тәгалә зиннәт өчен 
яратты. Ул агачларның башларында йимешләре вардыр вә дөньяда 
улган сәрви агачларының буйлары зифадыр, иллә калын кайрылары 
вардыр. Кайрыларының өстендә энә кеби санчар нәрсәләре вардыр вә 
һәм йимешсезләрдер.

َوطَْلٍح
Дәхи әсхаб яминнәр тальх агачлары төбендә улгучылардыр. Тальх 
димәкләре гуд агачыдыр. /80б/ Аннан, эреп, сагыз чыгар. Ул сагызны 
утка салсаң, хуш исләр чыгар. Ул тальх агачының сыйфаты будыр кем.

 مَّنُضوٍد
Хуш исле сагызлары башларыннан төбенә чаклыдыр, утсыз үз алдыла-
рында исләнеп торырлар, дөнья гудының хилафыдыр, зирә дөньяда ул-
гучы гуд агачларының сагызлары төптәдер, һәм утка куймаен хуш исе 
чыкмастыр.
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َوِظلٍّ ممَُّْدوٍد
Дәхи булгучыдыр ул әсхаб яминнәр даим улгучы күләгәләрдә. Оҗмах 
әһеленең күләгәләргә кермәкләре гыйлләләре1 сүрәи «Йәсин»дә үтте.

َوَماٍء مَّْسُكوٍب
Вә дәхи улгучылардыр ул әсхаб яминнәр даим акгучы елгалар илә, ул 
елгалар даим әйләнерләр вә агарлар. Шул хуҗаның үз милкендәдер 
итәр, гайреләрнең милкенә агып чыкмастыр. Ул елгалар бәгъзеләре 
хәмердән, вә бәгъзеләре балдан, вә бәгъзеләре сөттән, вә бәгъзеләре саф 
судан, судан улса да, бер хуш исе йә бер хуш ләззәте вардыр, йә аннан 
гайре хасиятләре улса кирәктер.

َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة
Булгучыдыр ул әсхаб яминнәрә күп-күп хуш исле йимешләр. Ул йимеш-
ләрнең сыйфаты будыр кем.

الَّ َمْقطُوَعٍة
Киселмәянчә, ягъни дөнья йимешләре кеби вакытларында киселер 
ирмәстер. Ягъни дөнья йимешен көз көне кисәрләр, бу анчалаен йи-
мешләр дәгелдер. Яки мәгънә будыр: الَّ َمْقطُوَعٍة, ягъни өзелмәян үсеп 
торгучы йимешләрдер. Ягъни берсене агачтан кисеп алып ашасалар, 
аның урынына унар йимеш пәйда улыныр.

 َواَل مَمُْنوَعٍة
Һичбер әхәд анларны, ул йимешләрне ашамактан мәнгъ кылгучы юк - 
тыр. Ишгардыр, оҗмах әһеле бере-беренең милекләреннән үттекилә-
рендә хуҗадан сорамаен иштиһалары улса ашарлар аны, нә өчен ашар-
сын дию игътираз юктыр.

َوفـُُرٍش مَّْرُفوَعٍة
Булгучыдыр ул әсхаб яминнәр кабарынкы мамык түшәкләрдә. Ул тү-
шәкләрнең тышлары яшел йә сары тафталардыр, бөркәүләре яшел ат-
ластандыр. Ул түшәкләр өстендә яшел йә сары кәрзиттән чыбылдыклар 
ябылгандыр. Ул чыбылдыклар барчалары яшел йә сары тафталардыр.  
Ул чыбылдыклар әтрафларында олуг /81а/ чуклар салынмыштыр. Ул 

1 Гыйлләләре – сәбәпләре.
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чуклар һәрбересе адәм башы кебидер. Энҗеләр вә мәрҗәннәр, вә 
якутлардыр ул чыбылдыклар эчендә берәр хур кызлары ултырмыш лар-
дыр. Ул кызларны Аллаһы Тәгалә бәян әйләп боерды ки.

ِإنَّا أَنَشْأنَاُهنَّ ِإنَشاًء
Бә-дөрести ки вә расти ки, Безләр яраттык ул хур кызларыны анадан 
тугырмаенча. Ягъни «күн» димәгемезлә яратылдылар.

َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا
Ирләре җимаг кылып бушагач, дәхи анларны бикер әйләрмезләр.

ُعرُبًا
Ул кызлар ирләрене бигаять сәвүчеләрдер.

 أَتـْرَابًا
Ул кызлар илә ирәннәре барчалары яшь йөзендә бәрабәрләрдер, бар-
чалары утыз өчәр яшьлеләрдер.

َْصَحاِب اْلَيِمنِي ألِّ
Вәгъдә кылынды бу әшьяларның барчалары әсхаб яминнәр өчен.

ثـُلٌَّة مَِّن اأْلَوَِّلنَي
Гадәдсез күп җәмәгатьләрдер әүвәлге пәйгамбәрләрнең өммәтләреннән.

َوثـُلٌَّة مَِّن اآْلِخرِيَن
Дәхи хисапсыз күп җәмәгатьләрдер Мөхәммәд галәйһиссәлам өммә-
теннән.

َوَأْصَحاُب الشَِّماِل
Намәләре сул әтрафларыннан кәлдеки җәмәгатьләр, бу өч гөруһның 
ахырыдыр.

 َما َأْصَحاُب الشَِّماِل
Ни гаҗәеб явыз хәлләрдер ул әсхаб шимальләр булгучыдыр. Анлар 

يف مَسُوٍم
каты эссе йилләр эчендә, хәтта ки ул йилнең эсселеге сач төпләренә 
китәр.

يٍم  َومحَِ
Дәхи булгучыдыр анлар каты эссе су эчендә.
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َوِظلٍّ مِّن َيُْموٍم
Дәхи булгучыдыр анлар кара ялкыннар эчендә, күләгә кеби карадыр.

الَّ بَارٍِد
Ул күләгә дөнья күләгәсе кеби салкын алыр күләгә дәгелдер,

 َواَل َكِرمٍي
хөсне манзар улып файда алачак күләгә дәгелдер.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки вә расти ки, ул әсхаб шимальләр

ِلَك  َكانُوا قـَْبَل ذَٰ
булды анлар дөньяда икән вакытларында.

 ُمتـَْرِفنَي
Наз вә нигъмәт ияләре ирделәр дөньяда ашап-эчеп, тән пәрвәрдә улып, 
гыйбадәтләрнең мәшәкатьләрене чикмәделәр.

وََكانُوا
Дәхи булдылар анлар дөнья йортында.

 ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِنِث اْلَعِظيِم
Даимчелек кылыр булдылар олуг гөнаһлар үзәрә. Ягъни намаз үтә мә- 
деләр вә зәкят бирмәделәр, бай улып, корбан чалмадылар, вә даим 
исерт кеч эчтеләр, ялган ант эчтеләр, аталарына вә аналарына, вә остад-
ларына гаккъ1 улдылыр, вә зина әйләделәр, вә сихерлек кылдылар, вә 
риба йидәләр, вә ятимнәр /81б/ малларыны ашадылар, кем шәригатькә 
нә муафыйк әкъвальләр вә әфгальләрне кылдылар.

 وََكانُوا
Дәхи булдылар ул әсхабеш-шималь.

 يـَُقوُلوَن 
Даимел-әвкать әйтер булдылар бөйлә дию:

أَِئَذا ِمتـَْنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما

1 Гаккъ – итагатьсез.



314

«Каю заман безләр үлсәк, үлдектән соңра череп, туфрак улсак,
 أَِإنَّا َلَمبـُْعوثُوَن

әйа, безләрме терелеп, каберләрдән кубучылар.
أََوآبَاُؤنَا اأْلَوَُّلوَن

Яки безләрнең мөкаддәмдә үткән аталарымыз вә бабаларымыз да кубар-
лармы?» – дию, пәйгамбәремездән галәйһиссәлам битарик...1 вә истиһ за 
илә сорагучы улдылар. Бу сорагучылар Мәккә кяферләредер.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд, анлара җавап биреп:

 ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِيَن
Бә-дөрести ки, әүвәл заманда үлгән үлекләр һәм ахыр замана дикен 
тугып үлгүчеләр барчалары терелеп

َلَمْجُموُعوَن ِإىَلٰ ِميَقاِت يـَْوٍم مَّْعُلوٍم
җыелгучылардыр мәгълүм көннең вакытларында, ягъни Кыямәт кө-
нендә.

ُثَّ ِإنَُّكْم
Бу халык әүвәлин вә ахирин җыелдыкларыннан соңра кяферләре  
тә мугка салындыкларыннан соңра, Аллаһы Тәгалә тарафыннан нида 
кәлер ки бөйлә дию:

 أَيُـَّها الضَّالُّوَن
И анчалаен азгыннар вә аздыргучылар

بُوَن  اْلُمَكذِّ
бу Кыямәт көнне вә пәйгамбәрләрне ялганга тотучылар,

 آَلِكُلوَن
йигүчеләр улыңызлар.

 ِمن َشَجٍر مِّن َزقُّوٍم
Шунчалаен йимешләрне ашаңызлар, зәкъкум дидеки агачның йимеш-
ләредер. Зәкъкум агачтыр, Аллаһы Тәгалә аны тәмугта яратмыштыр, 
озынлыгы ике аршындыр, ботаклары төбеннән чыкмыштыр чыршы 

1 «Битарик» сүзе артыннан килгән сүз укылмый.
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агачы кеби, яфраклары ишәк колагы кебидер, йимешләре вә җөмнәре 
шәятыйн башы кебидер, قوله تعاىل: طلعها كأنّه رؤوس الشياطني...اآلية. Ул агачлардан 
агар чишмәләр кеби сулар агып торадыр.

َفَمالُِئوَن
Бәс, ул зәкъкум агачының йимешләрене йидекләреннән соңра, тамак-
лары кибәр. Бәс, тултырырлар

 ِمنـَْها
ул зәкъкум агачыннан чыккан сулар илә1

 اْلُبطُوَن
корсакларыны2.

َفَشارِبُوَن َعَلْيِه
Бәс, эчерелер анлара, зәкъкум йимешене йидекләреннән соңра,

 ِمَن احلَِْميِم 
каты кайнар суны. Ул зәкъкумнан чыккан судыр.

َفَشارِبُوَن
Бәс, эчәрләр ул зәкъкум суыны

 ُشْرَب اهْلِيِم
сусагучы тәвәләр кеби, бугазларыннан колт-колт итеп, нитәки сусагучы 
тәвә эчендә /82а/ бугазыннан колт-колт авазы киләдер. Әйлә бонлар да 
зәкъкум суыны эчтекләрендә кәзаликәдер. Нәгузү биллаһи мин зәликә.

َذا  هَٰ
Ошбу мәзкүрәт газаблар

نـُُزهُلُْم
Ул әсхаб шимальнең мәртәбәләредер

يِن  يـَْوَم الدِّ

1 Монда сүз зәкъкум агачының җимешләрен ашау турында бара, әмма сулар эчү  
икенче аятьтә китерелә.

2 Ахыргы ике өзек кырыйда язылган.
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Кыямәт көнендә.
َنُْن َخَلْقَناُكْم 

Безләр сезләрне гадәмнән вөҗүд итеп яраттык, и адәмиләр вә пәриләр.
ُقوَن فـََلْواَل ُتَصدِّ

Һәлә шимди тасдыйк кылмайсызлар бу көннең килмәгене. Аллаһы Тә-
галә Үзенең яратмакларыны бәндәләренә миннәт итеп боерды ки.

أَفـََرأَيـُْتم مَّا مُتُْنوَن
Әйа, күрәме сезләр белеп хәбәр биреңезләр шул мәни суыны хатын-
нарыңызның рәхимнәренә1 куярсызлар.

أَأَنُتْم َتُْلُقونَُه
Әйа, сезләрме ике мәни суыннан адәм итеп яраткан.

 أَْم َنُْن اخْلَاِلُقوَن
Әйа, Безләрме яратучы? Бәлә, Аллаһы Тәгалә яратыр. Җавап истифһам 
мәхзүфтер.

ْرنَا بـَيـَْنُكُم اْلَمْوَت َنُْن َقدَّ
Безләр тәкъдир әйләп хөкем әйләдек сезләрнең үлмәклек көннәреңезне, 
вә ни әсбаб илә үлмәгеңезне.

 َوَما َنُْن ِبَْسُبوِقنَي 
Имәсмез Безләр сезләрне әҗәл көнегездән уздыргучы вә гаҗиз улгучы.

َعَلٰى َأن
Шуның үзәренә гаҗиз имәсмез

َل أَْمثَاَلُكْم  نُـَّبدِّ
Сезләрне адәмият сурәтләреннән түрт аяклылар сурәтенә кылырга га-
җиз ирмәсмез. Ягъни сезләрне дуңыз вә пычын сурәтенә кылырга гаҗиз 
ирмәсмен.

 َونُنِشَئُكْم
Дәхи сезләрне тәбдил кылып, сурәтләреңезне үзгәртергә гаҗиз ирмәс-
мен.

1 Рәхимнәренә – карыннарына.
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 يف َما اَل تـَْعَلُموَن 
Сезләр белмәян кабих сурәтләргә тәбдил кылырга гаҗиз ирмәсмен.

َوَلَقْد َعِلْمُتُم
Биллаһи, бә-дөрести вә расти ки, белдеңез, и адәмнәр вә пәриләр,

 النَّْشَأَة اأْلُوىَلٰ
әүвәлге яратылмагыңызны белдеңез ике мәни суыннан1

 فـََلْواَل َتذَكَُّروَن 
Бәс, нә өчен аннан гыйбрәтләр алып, ахирәт өчен үгетләяче пәйгам - 
бәрнең үгете илә үгетләнеп, гыйбрәтләр алмаеп, Кыямәттә инкяр итер-
сезләр. Бу хитаб Мәккә кяферләренәдер.

أَفـََرأَيـُْتم
Әйа, күрәме сез? Бәлә, хәбәр биреңезләр.

 مَّا حَتْرُثُوَن
Ни кем йирләрне сөрерсез, ашлыклар сачарсызлар?

أَأَنُتْم تـَْزَرُعونَُه
Әйа, сезләрме игеннәрне булдыргучы, үстергүче?

 أَْم َنُْن الزَّارُِعوَن 
Әйа, Безләрме булдыргучы вә үстергүче? /82б/ Бәлә, Аллаһы Тәгалә 
булдыргучы вә үстергүчедер.

َلْو َنَشاُء جلَََعْلَناُه ُحطَاًما
Әгәр теләсәк Безләр ул сез сачуки ашлыкларны башсыз коры салам 
кылырга,

 َفظَْلُتْم
урылырсыз сезләр 

 تـََفكَُّهوَن
хәсрәтләнгүче

 ِإنَّا َلُمْغَرُموَن

1 «Ике мәни суыннан» сүзләре кырыйда язылган.
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Безләр1 түләрмезме сезләрнең сөрелдеки хакларыңызны вә иген туг-
рысында тотылган хәраҗ вә хәраҗатларыңызны? Бәлә, түләмәсмезләр.

َبْل َنُْن َمُْروُموَن 
Бәлә, Бән2 сезләрне мәхрүм кылдык ашлыкларыңызны булдырмаен,  
тәки Бәңә тәүбә итеп, сәҗдәләр кылырсызлар Аллаһы Тәгаләйә, зари-
лыклар кыласызлар.

أَفـََرأَيـُْتُم
Әйа, күрәме сез? Белеп хәбәр биреңезләр.

 اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن
Шунчалаен суны кем аны эчәрсезләр вә игенлекләреңезне сугарыр-
сызлар?

أَأَنُتْم أَنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن
Әйа, сезләрме ул суларны болытлардан иңдергүче?

 أَْم َنُْن اْلُمنزُِلوَن
Әйа, Безләрме иңдергүче? Бәлә, Аллаһы Тәгалә иңдергүчедер.

َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا
Әгәр теләсәк Безләр, ул болытлардан иңән суларны ачы вә тозлы 
итәрмез3

 فـََلْواَل َتْشُكُروَن
һәлә шимди шөкер әйләмәсме сезләр суның татлы булмагына.

أَفـََرأَيـُْتُم
Әйа, күрәме сезләр? Белеп хәбәр биреңезләр,

 النَّاَر الَِّت تُوُروَن
шунчалаен уттан хәбәр биреңез, аны кабызырсызлар аш пешермәк өчен.

أَأَنُتْم أَنَشْأمُتْ َشَجَرتـََها

1 Монда сүз хәсрәтләнүчеләргә кайта, бер-берсен гаеплиләр.
2 Шулай ук хәсрәтләнүчеләрнең сүзләре. Бу ике аятьнең мәгънәсе болай була: «Без 

бит гөнаһыбыз өчен җәзаланабыз, һәм без мәхрүм калдык».
3 «Итәрмез» сүзе кырыйда язылган.
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Әйа, сезләрме яраттыңыз ут чыгарган юеш агачларны мәрах илә гаффәрне:
 أَْم َنُْن اْلُمنِشُئوَن

Әйа, Безләрме яраттык? Бәлә, Аллаһы Тәгалә яраткучыдыр.
َنُْن َجَعْلَناَها

Бә-дөрести ки, Безләр кылдык вә яраттык ул ут чыккучы юеш агачларны
 َتْذِكَرًة

вәгазь вә гыйбрәт өчен, та ки бу утны күреп, тәмуг утыны ядеңезә 
төшерер өчен.

 َوَمَتاًعا
Дәхи ул агачлардан ут чыгардык сәхрәдә улгучы мөсафирләр файда 
алыр өчен

 لِّْلُمْقِويَن 
ут кабызгучылара.

َفَسبِّْح
Бәс, бу нигъмәтләрнең шөкранасы өчен, и Мөхәммәд, сөбханаллаһи 
вә бихәмдиһи1 вәлхәмдү лилләһи дәгел. Хитаб хастан хитаб гамм мо-
раддыр, җәмиге бәндәләр Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләренә шөкрана 
кылмак ваҗибдыр.

 بِاْسِم َربَِّك
И Мөхәммәд, ул тәсбихләре әйткел Раббың исеме берлә. Ул Раббының 
сыйфаты /83а/ будыр кем.

 اْلَعِظيِم
Олуг мөнәззәһтер мәхлукатлар сыйфатыннан.

َفاَل أُْقِسُم
Бәс, касәм яд итмәянчә заһирдыр, бу сурәттә лә заид дәгелдер. Әгәр лә 
заид улырса, мәгънәсе будыр, касәм яд итәмен

 ِبََواِقِع النُُّجوِم

1 «Вә бихәмдиһи» сүзе кырыйда язылган.
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йолдызларның мәнзилләренә баемаклары берлә яки Коръән нең нәҗ мән-
нәҗмән1 иңмәге берлә касәм яд итәмен.

َوِإنَُّه
Бә-дөрести ки, йолдызлар илә касәм яд итмәгемез,

 َلَقَسٌم
әлбәттә, анд вә касәмдер

 لَّْو تـَْعَلُموَن
әгәр белсәңез, и бәндәләр.

 َعِظيٌم
Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына олуг галәмәтләр илә касәм-
дер.

ِإنَُّه 
Бә-дөрести вә расти ки, ул Мөхәммәдкә иңгән Китап,

َلُقْرآٌن َكِرمٌي
әлбәттә, ул Коръәндер вә һәм хөрмәтле Китабыдыр кутуб сәмавияләр 
арасында.

يف ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن
Бер китаптыр ул Коръән шәятыйннарның тәгйиратыннан вә тәбдилә-
теннән кезеленмәштер ул ләүхелмәхфуздыр.

الَّ مَيَسُُّه
Тотмастыр ул Коръәнне2,

 ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن
мәгәр тотар ул Коръәнне хәдәс суградан3 вә хәдәс кубрадан4 пакь 
улгучылар.

 تَنزِيٌل

1 Нәҗмәннәҗмән – өзекләп, аятьләп.
2 Бу сүзләрдән соң җөмләнең бер өлеше сөртелгән.
3 Хәдәс суградан – тәһарәтнең бозылуыннан.
4 Хәдәс кубрадан – госелнең бозылуыннан.
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Ул Коръән иңдерелмештер
 مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي 

Галәмне тәрбия әйләгүче Аллаһтан.
َذا احلَِْديِث أَفَِبهَٰ

Әйа, Коръән сүзеннәнме
 أَنُتم

Сезләр, әһле Мәккә,
مُّْدِهُنوَن

шик тотып, хурларсызлар вә ялганга тотарсызлар.
 َوَتَْعُلوَن رِْزَقُكْم

Хәлбуки ризыкларны Аллаһы Тәгалә бирәдер, диерсез.
بُوَن  أَنَُّكْم ُتَكذِّ

Бә-дөрести ки, сезләр, и әһле Мәккә, Аллаһы Тәгаләне ялганга тотып, 
Аңа шәрикләр катарсызлар

فـََلْواَل
һәлә шимди.

ِإَذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم
Качан җаннарыңыз тәннәреңездән чыктыкы вакытта җаннарыңыз бу-
газа ирешдектә

َوأَنُتْم
Сезләрәй мәет катында хәзер улгучылар.

 ِحيَنِئٍذ تَنظُُروَن
Ошбу вакытта сезләр карадыгыңыз хәлдә торырсызлар ул мәетнең җан 
бирмәгене.

َوَنُْن أَقـَْرُب ِإلَْيِه ِمنُكْم
Безләр ул мәеткә сезләрдән дә якынракмыз, ул мәетнең хәлене бел-
мәктә, аның дөньядан ничек чыгарны белмәктә, әһле җәннәтме яки әһле 
нармы, моннан гайре хәлләрене белмәктә.

 َولَِٰكن الَّ تـُْبِصُروَن
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Ләкин сезләр Бәнем бу рәвешле бәлмәгемчә белмәйсезләр.
 فـََلْواَل

Бәс, шимди
 ِإن ُكنُتْم َغيـَْر َمِديِننَي

әгәр сезләр мәкъһур булсаңыз ирадәтемез тәхтендә,
تـَْرِجُعونـََها

кайтаргучы улыңызлар ул мәет җаныны кире тәненә.
 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي

Әгәр бу дәгъвада растлардан /83б/ улсаңыз. Бәлки, Безнең тәхтә ира-
дәтемездә мәкъһурлар сез, яки мәрхүмнәр сезләр ул мәетнең ахыр су-
лавында ничек үләрне белмәссезләр, нитәки аны ибтидаи тәхлигында 
белмәдеңез кеби. Тәхкыйкан, Безләр ул мәетнең әүвәлене белдегемез 
кеби ахырыны белдегемезне күрең.

فََأمَّا ِإن َكاَن
Бәс, әмма ул мәет буласы булса

 ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي
Аллаһы Тәгаләйә вә Рәсүленә иман кәлтереп, гыйбадәтләр кылып, Без-
ләргә корбәт тапкучы бәндәләрдән улса,

 فـََرْوٌح
Ул мәеткә рәхәтлек урыннар вардыр,

 َوَرْيَاٌن
хуш ризык вә хуш исле нигъмәтләр вардыр

 َوَجنَُّت نَِعيٍم 
Нәгыйм оҗмахында бакчалар улгучыдыр. Ул мәетнең кабердән купты-
кы хәлене бәян әйләп боерды ки:

َوأَمَّا ِإن َكاَن
әмма әгәр ул мәетнең кабереннән куптыгында буласы булса,

 ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي
намәләре уң тарафыннан килмешләр җөмләсеннән улып, оҗмахка ке-
рерсә,



323

َفَساَلٌم لََّك
и мәет, сиңа сәламүн галәйкүм дидеки тәхият улдыр.

 ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي
Үзең кеби намәләре уң тарафыннан кәлеп, оҗмахка кергән бәндәләрдән 
сәламүн галәйкүм вә галәйкүмәссәлам дидеки тәхиятләр улгучыдыр.

َوأَمَّا ِإن َكاَن
Әмма әгәр ул мәет буласы булса,

ِبنَي  ِمَن اْلُمَكذِّ
үлмәстән әүвәл Аллаһы Тәгаләне вә пәйгамбәрне ялганга тоткучылар-
дан улырса,

 الضَّالِّنَي
азгыннардан вә аздыргучылардан улырса.

فـَنـُُزٌل
Бәс, аңа хәзер булган нәрсә, ягъни эчерермез аңа

يٍم  مِّْن محَِ
җәһәннәмнең эссе суыннан

َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم 
дәхи җәхим тәмугында тормаклык берлән.

َذا ِإنَّ هَٰ
бә-дөрести ки, бу әйтелгән ике мәкам.

 هَلَُو
Бә-дөрести ки, ул ике мәкам.

 َحقُّ اْلَيِقنِي
Изафәт мәүсуф илә сыйфаттыр1, шиксез хактыр.

َفَسبِّْح
Бәс, и Мөхәммәд, гаҗәблән Аллаһы Тәгаләнең хикмәтләрене вә кодрәт-
ләрене күрмәк илә гаҗәбләнеп, сөбхәналлаһи дәгел.

1 Ягъни исемне сыйфатка изафә формасында кушу.
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 بِاْسِم َربَِّك
Сөбхәналлаһи дию тәгаҗҗеб итмәклегең, и Мөхәммәд, Раббың исе-
медер.

 اْلَعِظيِم
Затыңда вә сыйфатыңда Ул Раббың олугтыр. Бу ләфызлар илә сүрәне 
Аллаһы Тәгаләнең тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Хәдид» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
َسبََّح لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض

/84а/ Ягъни тәгаҗҗеб әйләеп, пакьләделәр вә тәнәззеһ әйләделәр ул 
Ал лаһы Тәгаләне көллә мәхлукатлар затыннан вә сыйфатларыннан, 
пакьләеп вә тәнәззеһ әйләеп, сөбхәналлаһи әл-Газыйм вә Бихәмдиһи 
диделәр күктәге фәрештәләр вә йирдәге мөэминнәр. Аллаһы Тәгаләнең 
Сәббәхә ләфзы илә сүрәне ибтидаи әйләмәгендә бәрагать истиһлялдер 
даим бәндәләр Ул Аллаһы Тәгаләйә тәсбих вә тәхмид әйләмәкләренә.

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَعزِيُز 
би-нәзыйр вә би-мисал милкендә галиб вә каһирдер.

احلَِْكيُم
Ахырыны белеп эш кылгучы вә яраткучы Аллаһы Тәгаләдер.

َلُه 
Ул Аллаһы Тәгаләгә махсустыр

ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض
күкләрдәге мөлкәтләр вә йирдәге мөлкәтләр. Хасил, йирдәге вә күктәге 
нәрсәләр барчасы Аллаһы Тәгаләдәндер.

ُيِْيي
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Тергезер Ул Аллаһы Тәгалә яратмагы илә1.
َومُيِيُت

Яраттыгыны үлтерер
َوُهَو

Ул Аллаһы Тәгалә
 َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

Һәрнәрсәләр үзәренә кадирдер. Ягъни тергезмәгенә вә үлтермәгенә ка-
дир Аллаһы Тәгаләдер.

 ُهَو اأْلَوَُّل
Ул Аллаһы Тәгалә әүвәлләрнең әүвәледер, бидаятьсез.

 َواآْلِخُر
Ахырларның ахырыдыр, ниһаятьсез.

 َوالظَّاِهُر
Беленмәге әшкярәдер бәндәләрә әүвәләи заһира илә заһир галәмнән  
карап вә фикерләп беленәдер Аллаһы Тәгаләнең заһирлыгы яки бәндә-
ләренең заһирларыны белгүче Аллаһтыр.

 َواْلَباِطُن 
Беленмәге беленәдер бәндәләрә хәвас батыйна илә яки бәндәләрнең 
күңелләрендәге хәлләрне белгүчедер.

َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
Ул Аллаһы Тәгалә җәмиге әшьяларны белгүче Аллаһы Тәгаләдер.

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض
Яратты күкләрне вә йирләрне вә андагы улган нәрсәләрне

 يف ِستَِّة أَيَّاٍم
алты көннең эчендә. Яратмагының әүвәле якшәмбе көн ирде, ахыры 
җомга көнендә, яратып, низам галәми тәмам әйләде

1 «Яратмагы илә» сүзе кырыйда язылган.
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 ُثَّ
Бу күкләрне вә йирләрне, вә анларда улган нәрсәләрне яраттыгыннан 
соңра

 اْستـََوٰى
галиб улды яратмагында.

 َعَلى اْلَعْرِش
Гарешне яратмакка вә анда улган нәрсәләрне яратмага.

يـَْعَلُم
Белер Ул Аллаһы Тәгалә,

 َما يَِلُج يف اأْلَْرِض
шул нәрсәләрне белер ки, керер ул йиргә үлекләрдән вә ягъмурлардан.

 َوَما خَيْرُُج ِمنـَْها
Ул йирдән чыгачак үләннәрне вә агачларны белер,

 َوَما يَنزُِل ِمَن السََّماِء
дәхи белер ул Аллаһы Тәгалә күктән иңдеки рәхмәтләре вә газаблары,

 َوَما يـَْعرُُج ِفيَها
дәхи белер Ул күк йөзенә ашкан нәрсәләрне изге вә явыз /84б/ гамәлләр 
кеби.

َوُهَو َمَعُكْم
Ул Аллаһы Тәгалә сезләр берлә бергәдер

 أَْيَن َما ُكنُتْم
кирәк каю мәкәндә улсаңыз да,

َواللَُّه ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي 
һәрнә мәкәндә улып, һәрни эшләдегеңезне белеп күргүчедер.

لَُّه
Ул Аллаһы Тәгаләгә хастыр

 ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض
йир йөзендәге вә күкләр йөзендәге мөлкәтләр
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َوِإىَل اللَِّه تـُْرَجُع اأْلُُموُر 
Ул Аллаһы Тәгалә сари кайткучыдыр барча эшләрнең гакыйбәтләре.

يُوِلُج اللَّْيَل
Кертер Ул Аллаһы Тәгалә кичәне

 يف النَـَّهاِر
көндез эченә. Ягъни көн озаеп, кичә кыскарыр.

 َويُوِلُج النَـَّهاَر يف اللَّْيِل
Дәхи кергезер Ул Аллаһы Тәгалә көндезләрне кичәләр эченә, кич озаеп, 
көн кыскарыр.

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 
күкрәктәге мәстүр улан нәрсәләрне, игътикадтан вә әсрардан белгү-
чедер.

آِمُنوا
Иман кәлтереңезләр

 بِاللَِّه َوَرُسولِِه
Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленә.

 َوأَنِفُقوا
Дәхи сарыф кылыңызлар малларыңызны.

 ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِه
Шунчалаен малларда, кем сезләр анлар урынына каим мәкам улдыңыз. 
Ягъни сезләрдән әүвәл байлар кәлделәр, дөньядан үттеләр, нитәки 
бәгъзеләренең исемнәрен ишетеп, белерсез вә бәгъзеләрне китапларда 
күреп белерсез, нитәки карунның саранлыгы кебине, вә Хәтим Таиның 
җумартлыгы кеби.

فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم
Шунчалаен кемсәнәләр, кем иман кәлтерделәр Мөхәммәд салаллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә, и Мәккә җәмәгатьләре.

 َوأَنَفُقوا
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Сарыф кылдылар малларыны Аллаһы Тәгалә юлына улан эшләрә, ни-
тәки Әбү Бәкер Сиддикъ вә Госман кеби, вә Габдуррахмән бине Гауф 
кебиләр

 هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي 
булгучыдыр анлара ахирәттә олуг җаллар.

َوَما َلُكْم
Ни булды, и әһле Мәккә, сезләрә.

 اَل تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه
Ягъни, и Мәккә җәмәгатьләре, һичбер мәнгъ иткүче юктыр Аллаһы Тә-
галәгә иман кәлтермәгеңездән.

َوالرَُّسوُل
Хәлбукем ул пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләм

 َيْدُعوُكْم
өндәйдер сезләрне,

 لِتـُْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم
Тәңреңезгә иман кәлтереңезләр, дию өндәйдер.

 َوَقْد َأَخَذ ِميثَاَقُكْم
Шиксез, алды Аллаһы Тәгалә сезләрдән ышанмак гаһедеңезне. Ягъ-
ни Аллаһы Тәгалә җаннарымызны яраткач анлара хитаб кылды ки, 
 .дию, җаннар җавап бирделәр1 ألسُت برّبكم قالوا بلى شهدنا ال نشرك بربّنا أنت خالقنا ورازقنا
Боны мисак көне диерләр.

 ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي
/85а/ Әгәр булсаңыз сезләр Аллаһы Тәгаләйә инангучылардан, андаг 
улса, ашыгыңыз Аллаһы Тәгаләйә вә Рәсүленә иман кәлтерергә.

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһтыр

 يـُنـَزُِّل َعَلٰى َعْبِدِه
1 Мин сезнең Раббыгыз түгелме? Алар әйтте: «Әйе, без гуаһлык кылабыз. Раб-

быбызга бер һичбер нәрсәне тиңдәш итмибез. Син безне юктан бар итүче һәм ризык 
бирүче».
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иңдерде колы Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә
 آيَاٍت بـَيِـَّناٍت

Үз нәфесендә вазыйх вә гайреләрне изах кылгучы Коръән аятьләрене
 لُِّيْخرَِجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر

Сезләрне чыгармак өчен иңдерде ул Коръән аятьләрене кяферлек караң-
гылыгыннан иман нуры сари.

َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم
Аллаһы Тәгалә сезләргә,

 َلَرُءوٌف رَِّحيٌم
әлбәттә, Аллаһы Тәгалә бәндәләренә шәфкать вә рәхим әйләгүчедер.

َوَما َلُكْم
Нә-нәрсә мәнгъ әйләр кем сезләрне, и әһле Мәккә? Ягъни һичбер манигъ 
юктыр.

 َأالَّ تُنِفُقوا
Аллаһы Тәгалә юлына малларыңызны сарыф итәргә манигъ юктыр.

 يف َسِبيِل اللَِّه 
Аллаһы Тәгалә юлына

َولِلَِّه ِمريَاُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض
халәнки сезләр үлерсезләр, күктәге вә йирдәге нәрсәләр Аллаһы Тәга-
ләйә мирас калгучыдыр, һичкемдә һичнәрсә калмастыр. Бәс, Аллаһы 
Тәгалйә юлына инфак әйләп, күп савапларны ихраз кылмагыңыз әүля-
дыр.

 اَل َيْسَتِوي ِمنُكم
Бәрабәр улмастыр, и мөһәҗириннәр вә ансарлар сезләрдән

 مَّْن أَنَفَق ِمن قـَْبِل اْلَفْتِح
шул мән бәрабәр улмастыр Аллаһы Тәгалә юлына сарыф әйләде малы-
ны Мәккәне фәтех итмәстән әүвәл Мәккәне ачдыкыннан кәзин инфак  
әйләгүчеләр илә бәрабәр дәгелдер.

 َوقَاَتَل
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Аллаһы Тәгалә юлында каблә әл-фәтх1 тукышучылар илә бәгъдә әл-
фәтх2 улан газиләр3 бәрабәр дәгелдер.

أُولَِٰئَك َأْعَظُم َدَرَجًة
Каблә әл-фәтх Аллаһы Тәгалә юлына малларыны сарыф әйләгән газилар 
олугтыр дәрәҗә вә мәртәбә йөзеннән шунчалаен кемсәнәләрдән ки

 مَِّن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا
шунчалаен кемсәнәләрдән бәгъдә әл-фәтх малларыны сарыф әйләп, га-
зилык итәннәрдән әгъзамдыр.

وَُكالًّ َوَعَد اللَُّه احلُْْسىَنٰ
Һәр ике таифәйә Аллаһы Тәгалә күркәм вәгыдлар4 кылмыштыр оҗмах 
илә вә дидары илә. Бәс, тәбшир бил-җәннә, ягъни оҗмах берлә бәшарәт 
ун сахабәя монхасыйр улмады5, тәхтә әш-шәҗәрәдә бәйгать итәннәр илә 
мең дә өч йөз ирәннәрә Аллаһы Тәгаләнең вәгъдә кылмагыдыр.

َواللَُّه ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي
И Мәккә таифә, Аллаһы Тәгалә сезләрнең малларыңызны сарыф итеп, 
газилык кылмагыңыздан хәбәрдардыр, һәр ике таифәнең әҗерләрене 
заяг әйләмәстер.

مَّن َذا الَِّذي
Анчалаен мәннәрне белер вә хәбәрдар улыр

 يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا
/85б/ кемдер Аллаһы Тәгалә юлында малларыны инфак кылыр6 Аллаһы 
Тәгаләдән әҗер өмет итеп карза хәсәнә мәнзиләсендә7. Ягъни малла - 
рыны сарыф итәрләр Аллаһы Тәгалә юлында мәсҗедләр вә мәдрәсәләр 
бина әйләмәк кеби.

 فـَُيَضاِعَفُه َلُه
1 Каблә әлфәтх – Мәккәне алу алдыннан.
2 Бәгъдә әлфәтх – Мәккәне алу соңында.
3 Улан газиләр – сугышучылар, гаскәрләр.
4 Вәгыдлар – вәгъдәләр.
5 Монхасыйр улмады – чикләнмәде.
6 Инфак кылыр – таратыр, уртаклашыр.
7 Карза хәсәнә мәнзиләсендә – ихлас йөзеннән эшләнгән изгелек дәрәҗәсендә.
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Бәс, аның әҗере күп зиядә кылыр вә дучаннан кылыр уннан җиде йөзә 
варанчы قوله تعاىل: مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنبـَُلٍة

 مِّاَئُة َحبٍَّة 1 1... اآلية.
 َوَلُه َأْجٌر َكِرمٌي

Булгучыдыр ул малыны Ходай Тәгалә юлына сарыф итәнләрә хөрмәтле 
җаллар вә мәртәбәләр.

يـَْوَم
Шул көндә булгучыдыр ул монафикълара әҗер кәрим.

 تـََرى
Күрерсен, и Мөхәммәд,

 اْلُمْؤِمِننَي
мөэмин монафикъ ирләрне,

 َواْلُمْؤِمَناِت
дәхи күрерсен мөэминәт монафика хатыннарны.

 َيْسَعٰى نُوُرُهم بـنَْيَ أَْيِديِهْم
Йөгерер анларның инфак нуры алдыларыннан

 َوبَِأمْيَاهِنِم
Дәхи уңнарыннан, аннан морад җәмиге җәванибләреннән нурлары бал-
кып торыр.

 ُبْشرَاُكُم اْليـَْوَم 
Фәрештәләр әйтерләр: «Сөенечтер сезләрә бу көн,

َجنَّاٌت
Кереңезләр оҗмах йортында улгучы бакчалара.

 َتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر
Агар ул бакчаларның астыларыннан елгалар

 َخاِلِديَن ِفيَها

1 Малларын Аллаһ юлына кызганмый бирүче кешеләр һәрбер башактан йөз бөртек 
булган җиде башакка охшый («әл-Бәкарә»: 261). 
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Мәңге булган хәлдә сезләр ул бакчаларда.
ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  ذَٰ

Бу нурларның җәмиге җәванибләрендә улмагы, оҗмахта1 әбәд улмак-
лары олуг кул өстен улып максудларына ирешмәктер».

يـَْوَم
Шул мөэмин вә мөэминәтләрнең нурлары йөредеки көндә

 يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت
Әйтерләр ул монафикъ ирәннәр вә монафика хатыннар

 لِلَِّذيَن آَمُنوا
Анчалаен иман кәлтереп әгъмаль салихәләр кылганнара:

 انظُُرونَا
«Караңызлар2 безләр сари

 نـَْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم
файда алаек сезләрнең нурыңыздан, та ки сезләрнең мөбарәк йөзлә-
реңезә бакарсак, безләрә чок-чок рәхәтлек ирешәдер», – диерләр.

 ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءَُكْم
Диенелер ул монафикъ ирәнләрә вә монафика хатыннара: «Кайтыңыз-
лар дөнья сари, та ки безләр кеби әгъмаль салихәләрне ихлас илә эш-
ләясезләр». Бу әйтелмәге монафикълара истиһза өчендер.

 فَاْلَتِمُسوا نُورًا
«Өмет итеп эзләңезләр без чалаен нурлы улмакны». /86а/

َفُضِرَب بـَيـْنـَُهم ِبُسوٍر
Бәс, кылыныр ул мөэминнәр илә монафикъларның арасында бер пәрдә, 
ул Әгъраф галәмедер.

 لَُّه 
Булгучыдыр ул Әгърафның

بَاٌب

1 Аять өзеге белән тәфсире кырыйда язылган.
2 Бу өзекнең дөрес мәгънәсе: «Безләрне көтегез».
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ишекләре
 بَاِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَُة

Ул Әгърафның мөэминнәр җиһәтендә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтләре 
чоктыр, ягъни оҗмах йортыдыр.

 َوظَاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب
Ул Әгърафның монафикълар җиһәтендә газабтыр, ягъни тәмуг йор-
тыдыр.

يـَُناُدونـَُهْم
Кычкырырлар ул монафикълар мөэминнәргә Әгърафның тышыннан:

 َأملَْ َنُكن مََّعُكْم
«Әйа, булмадыкмы безләр сезләр илә дөнья йортында руза тоткучы вә 
зәкят биргүче, вә сәир әгъмаль шәргыйяләремездә шәрикләр идек?»

قَاُلوا بـََلٰى
Әйтерләр мөэминнәр: бәлә, булдыңыз әгъмаль заһирда безнең кеби.

 َولَِٰكنَُّكْم فـََتنُتْم أَنُفَسُكْم
Ләкин сезләр дөнья йортында үзеңезне үзеңез нифакка вә шәһвәткә 
гирифтар кылдыңыз1, үз җаныңызга үзеңез фитнә әйләдеңез. 

 َوتـََربَّْصُتْم
Мөэминнәрнең һәлак улмагына күз тоттыңыз,

 َواْرتـَْبُتْم
шик кылдыңыз дин исламнан,

 َوَغرَّْتُكُم اأْلََماينُّ 
алдады сезләрне дөнья максудлары

َحتَّٰ َجاَء أَْمُر اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең әмере киләнчә, ягъни үлем көне киләнчә дөнья 
мәгърур улдыңыз.

 َوَغرَُّكم بِاللَِّه
Дәхи алдады сезләрне Аллаһы Тәгаләйә ихлас илә тәүбә әйләмәктән

1 Гирифтар кылдыңыз – иярдегез.
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 اْلَغُروُر
шайтан. Ягъни шайтан сезләрне алдады Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте 
чоктыр, бүген тәүбә әйләмәсәң, ярын итәрсен дию, бөйлә вәсвәсәйә 
алданып, җәмиге гамәлләреңезне билә тәүбә1 үткәрдеңез.

فَاْليـَْوَم
Бүген

 اَل يـُْؤَخُذ ِمنُكْم
алынмастыр сезләрдән

 ِفْديٌَة
мал биреп юылмак вә һәм сезләрә шәфәгатьче юктыр.

 َواَل
Дәхи юылмак юктыр вә шәфәгатьче булмастыр

 ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا 
заһирда вә батыйнда кяферләр улдылар

َمْأَواُكُم النَّاُر 
Сезләрнең карар кылачак йиреңез уттыр.

ِهَي
Ул ут,

 َمْواَلُكْم
ут сезнең ияңездер

َوبِْئَس اْلَمِصرُي 
ни явыз әвереләчәк урындыр ул ут.

 َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا
Әйа, вакыт булмадымы? Бәлә, булды шунчалаен сәхабәләр ки, даимел-
әвкат мәзәх сүзләрне сүзләшерләр, ягъни анлар мәзәх сүзләрне сүзләш-
мәктән тәүбә әйләсеннәр, зирә анлар Аллаһы Тәгаләйә вә пәйгамбәрә 
иман кәлтергәннәрдәндер.

َأن َتَْشَع قـُُلوبـُُهْم
1 Билә тәүбә – тәүбәсез.
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Күңелләре йомшаклыгына /86б/ вә хозугына1

 ِلذِْكِر اللَِّه
Аллаһы Тәгаләне яд итмәк илә

 َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ
вә анларга иңгән хак Коръәнне укымак вә ишетмәкләре илә

 َواَل َيُكونُوا
булмаңызлар, и мөэминнәр, 

 َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل
Коръәннән әүвәл китап бирелгән кешеләр кеби, яһүдиләр вә насранилар 
кеби2.

 َفطَاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد 
Бәс, озын булды заман әүвәлдә китап бирелгән кешеләр берлә пәйгам-
бәрләренең арасы.

فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم
Бәс, пәйгамбәрләреннән аерылып, озак заман тормак сәбәпле, анларның 
күңелләре кара булды, дөньяга мәел итеп, Китабулладан вә әнбияләрнең 
мәвәгызьләреннән3 игъраз итеп, батыйль эшләрә вә файдасыз мәзәхләр 
илә мәшгуль улдылар

وََكِثرٌي مِّنـُْهْم
Ул әһле китапның күпләре

 فَاِسُقوَن
тугры юлдан чыкгучы улдылар, касавәт калебләре сәбәпле, үзләре нең 
араларында голәмә вә соләха дип тәвәһһем кылдыкый кешеләренең хө-
кем нәренә вә һаваларына ияргүче улдылар.

اْعَلُموا 

1 Хозугына – куркуына.
2 Бу сүзләрдән соң җөмләнең бер өлеше сызылган: «Зирә анлар чок мәзәх илә 

кяферә төштеләр».
3 Мәвәгызьләреннән – вәгазьләреннән.
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Шиксез, белеңез вә ишетеңезләр, и мөэминнәр.
َأنَّ اللََّه ُيِْيي اأْلَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا

Бә-дөрести вә расти ки, тергезер Аллаһы Тәгалә кыш көн үлдеки йир не 
үлдегеннән соңра яз һавасы берлә. Кәзаликә сезләреңдә үлдеки күңел-
ләреңезне тергезер Аллаһы Тәгаләнең зикерене итмәк берлә вә Коръән 
укымак берлә.

َقْد بـَيَـّنَّا َلُكُم اآْليَاِت
Шиксез, рәушан вә бәян әйләдек сезләрә Коръән аятьләрене.

 َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن
Шаять ки, акылыңыз илә идракь әйләясезләр вә гыйбрәтләр аласызлар. 
Аллаһы Тәгаләнең Китабыннан вә әхәдис Рәсүлуллаһтан игъраз кылып, 
үзеңезнең хата фәһмеңез илә голәмә вә соләхадан булган кешеләренең 
һавасына табигъ улып, Китап вә сөннәт юлыннан хариҗ улып, заляләт 
вә бидгать юлларына төшмәясезләр.

ِقنَي ِإنَّ اْلُمصَّدِّ
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүлене раст-
лагучы ирәннәр йә ышанып сәдака биргүче ирәннәр,

قَاِت  َواْلُمصَّدِّ
дәхи растлагучы хатыннар йә ышанып сәдака биргүче хатыннар,

 َوأَقـَْرُضوا اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا
Аллаһы Тәгаләгә карыз хәсәнә биргүчеләр, ягъни талибел-гыйльмиләрә 
вә газилара, нә ки Ходай Тәгалә юлында йөргүчеләрә малларыны сарыф 
әйләгүчеләрә

 ُيَضاَعُف هَلُْم
дучыннан кылыныр анлара саваплар.

 َوهَلُْم َأْجٌر َكِرمٌي
Булгучыдыр анлара олуг яллар /87а/ аннан морад оҗмахтыр.

َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه
Ул кешеләр, кемнәр иман кәлтерделәр Аллаһы Тәгаләгә?

 َوُرُسِلِه
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Ул Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәрләренә иман кәлтерделәр һәрнә кем 
Рәсүлуллаһка мөхалиф улгучы сүзләрдән вә әфгальләрдән бизәр  
улдылар.

 أُولَِٰئَك
Аллаһы Тәгаләгә вә рәсүлләренә иман кәлтердеки җәмәгатьләр.

يُقوَن  ُهُم الصِّدِّ
Анлардыр Аллаһы Тәгаләне растлагучылар.

ْم َوالشَُّهَداُء ِعنَد َربِِّ
Анлардыр гуаһлар Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгаләнең хозурында үткән 
өммәтләр өчен гуаһлык биргүчеләр, зирә Нух галәйһиссәлам кавеме 
безләр Аллаһы Тәгаләгә вә Нух галәйһиссәламгә иман кәлтердек дию 
дәгъва кылдыкларында Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтләре ِإنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا 
сүрәсене укып, гуаһлык бирерләр бөйлә дию, бә-дөрести ки, Нух кавеме 
Нухны тәкзиб кылдылар дию.

 هَلُْم َأْجُرُهْم
Улгучы анлара олуг әҗерләр.

 َونُوُرُهْم
Әҗерләренең нурлары булгучыдыр.

َوالَِّذيَن َكَفُروا
Анчалаен кемсәнәләр Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленә 
кяфер улдылар.

بُوا ِبآيَاتَِنا  وََكذَّ
Дәхи ялганга тоттылар Коръән аятьләрене

 أُولَِٰئَك َأْصَحاُب اجلَِْحيِم
бу кяфер улдыкый җәмәгатьләр җәхим дидеки тәмугның әһелләредер.

اْعَلُموا
Белеңезләр вә агяһ улыңызлар, и әһле иман,

نـَْيا َا احْلََياُة الدُّ  أَنَّ
Бә-дөрести ки вә расти ки, дөнья тереклеге

 َلِعٌب
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батыйль, ягъни файдасыз уендыр.
 َوهَلٌْو

Ахирәттә кирәк эшләрдән мәнгъ әйләгүчедер.
 َوزِيَنٌة 

Күзләрә мөстәхсән1 күренгүче калил ән-нәфгъ2 улан шәйдер. Мәгәр 
дөньяның нәфге шул кемсәнәләрәдер Аллаһы Тәгаләйә гыйбадәт әйлә-
деләр вә бар малларыны Ходай Тәгалә юлына сарыф әйләделәр.

َوتـََفاُخٌر بـَيـَْنُكْم
Бер-береңез арасында ни файда улан мактанышмак вә макташмактыр,

 َوَتَكاثـٌُر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد
Мал вә мәнәл, вә әһел әүлядның күплеге берлән ни файда мөбаһаттыр3.

َكَمَثِل َغْيٍث
Бу дөньяның зиннәте мал вә мәнәл, вә әүлядның күплеге шунчалаен 
ягъмур кебидер.

 َأْعَجَب اْلُكفَّاَر
Тәгаҗҗебкә төшерде иген игүчеләрне

 نـََباتُُه
ул ягъмур суының үстермәге игеннәрне вә үләннәрне.

 ُثَّ يَِهيُج
Моннан соң корыр ул үләннәр.

 فـَتـَرَاُه ُمْصَفرًّا
Күрерсен ул үләннәрне саргайган 

 ُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما
вә моннан соң булыр ул үләннәр сынган вә валган каудан улган.

 َويف اآْلِخَرِة
/87б/ Булгучыдыр гасыйлара ахирәттә

1 Мөстәхсән  – күркәм.
2 Калил әннәфгъ – файдасы аз.
3 Мөбаһаттыр – мактанышудыр.
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 َعَذاٌب َشِديٌد 
катыг газаб.

َوَمْغِفَرٌة مَِّن اللَِّه َوِرْضَواٌن 
Булгучыдыр мотыйглара вә таибләрә1 гөнаһларыннан ярлыканмаклык 
илән вә Аллаһы Тәгаләдән разыйлыклары.

نـَْيا َوَما احْلََياُة الدُّ
Имәстер дөнья тереклеге

 ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر 
бер алдаячы комач кебидер, ягъни буяуы тиз киттеки комач кебидер.

َساِبُقوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم 
Мөкаддәм ашыкгучы улыңызлар Тәңреңез Җәллә Шаэнәһүнең ярлыка-
мак урынына. Ул каю урындыр мәсҗедә вармак кеби вә җомга нама зы - 
на йөремәк кеби, вә хаҗҗә вармак кеби, вә газайа вармак кеби.

 َوَجنٍَّة
Дәхи ашыкгучы улыңызлар бакча алмага.

 َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرِض
Ул бакчаның киңлеге күкләр вә йирләр кебидер.

 أُِعدَّْت
Хәзерләнде ул бакча

 لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه 
Аллаһы Тәгаләгә вә Рәсүлуллаһка иман кәлтергән кешеләргә.

ِلَك َفْضُل اللَِّه ذَٰ
Бәндәләренә бончалаен бакча бирмәк Аллаһы Тәгаләнең фазылыдыр.

 يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء 
Бирер ул фазылыны теләгән бәндәләренә.

َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم 
Ул Аллаһы Тәгалә олуг фазыл сахибедер

1 Таибләрә – тәүбә итүчеләргә.
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 َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأْلَْرِض
Ирешмәде һич кайгы йир йөзендә ягъмур юклыгы кеби.

 َواَل يف أَنُفِسُكْم
Үзеңезгә ирешмәде маразлар вә мәүт-әүляд кеби, вә әкарибләр кеби.

 ِإالَّ يف ِكَتاٍب
Мәгәр ләүхелмәхфузда язылмыштыр

 مِّن قـَْبِل َأن نَـّبـَْرَأَها
ул йирне вә нәфесне, вә мосыйбәтләрне яратмастан әүвәл.

1

ِلَك1 ِإنَّ ذَٰ
Бә-дөрести ки, бу әшьяларны ләүхелмәхфузда язмак

 َعَلى اللَِّه َيِسرٌي 
Аллаһы Тәгалйә асандыр.

لَِّكْياَل تَْأَسْوا 
Бонлар тәкъдир ителде сезләр кайгырмаслыгыңыз өчен,

َعَلٰى َما فَاَتُكْم
сезләрдән үткән вә типкән дөнья нәрсәләре өчен,

 َواَل تـَْفَرُحوا
дәхи сезнең шатланмаслыгыңыз өчен.

 ِبَا آتَاُكْم
Ул Аллаһы Тәгалә биргән дөнья нигъмәтләре берлән,

َواللَُّه اَل يُِبُّ
шиксез, Аллаһы Тәгалә сүмәстер

 ُكلَّ ُمَْتاٍل 
һәр дөнья малы берлә тәкәбберлек кылып, хактан баш тарткучыны,

َفُخوٍر
дөнья малы берлә мактангучыны,

الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن
1 Бу сүзләр кырыйда язылган.
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шундак кешеләр, кем саранлык кылырлар
 َويَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلُبْخِل

вә боерырлар адәмиләрне саранлык кылырга.
َوَمن يـَتـََولَّ

Бер мән йөз чөрер улса, ягъни Аллаһы Тәгалә вә Рәсүлуллаһ боердык-
ларына буенсынмаса.

 فَِإنَّ اللََّه ُهَو
/88а/ Бә-дөрести ки вә расти ки, Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَغيِنُّ
һичбер нәрсәгә мохтаҗ ирмәстер,

 احلَِْميُد
һичнәрсәгә ихтыяҗсыз, җәмиге кәмаләт берлә үгелмештер

َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا
Шиксез, җибәрдек безләр Үземезнең пәйгамбәрләремезне 

 بِاْلبـَيِـَّناِت
вазыйх вә кавий могҗизалар илә.

 َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب
Иңдердек анлара китапларны хакны бәян кылмак өчен, вә савабны1 
батыйльдән тәмйиз2 итмәк өчен.

 َواْلِميزَاَن
Дәхи иңдердек мизанны 

 لِيـَُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط
та ки адәмиләр гадаләт берлә тәгамел3 кылыр өчен.

َوأَنَزْلَنا احلَِْديَد
Чыгарырмыз безләр тимерне эрегүче мәгадиннән яки иңдердек тимерне 
күктән. Ягъни тимер мәгадинне күктән Аллаһы Тәгалә әмере илә Җәб-

1 Савабны – дөреслекне.
2 Тәмйиз – аеру.
3 Тәгамел – мөгамәлә.
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раил галәйһиссәлам иңдерде йир йөзенә, та ки йирдә үсеп чок улыр. 
Чөн голәмәи замахшәри кәшшафендә зикер әйләмештер, түрт бәрәкәт 
күктән иңмештер, диде. Бересе – тимер, икенчесе – ут, өченчесе – су, 
түртенчесе – тоздыр.

 ِفيِه
Булгучыдыр ул тимердә

 بَْأٌس َشِديٌد
каты мөхкәмлек, аннан көбә ясап киярләр, вә дәхи аләт хәрбләр кы-
лырлар, кылыч кеби, мылтык вә туп кеби.

 َوَمَناِفُع لِلنَّاِس
Болардан гайре адәмиләрнең мәнфәгатьләре чоктыр, балта, пычаклар вә 
пычкылар, вә гайре аләтләрне тимердән кылырлар.

 َولِيـَْعَلَم اللَُّه َمن يَنُصرُُه
Әлбәттә, белер Аллаһы Тәгалә кемә носрат бирерне вә кемләр носратлы 
булырны аләт хәрбләр илә.

 َوُرُسَلُه
Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленә носрат улырны

 بِاْلَغْيِب
гаибдән белгүче Аллаһтыр.

ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә кавийдер һәр эшкә.

 َعزِيٌز 
Галибтер, һичкемнең носратына мохтаҗ ирмәстер. Мөэминнәрә җиһад-
ны боерды үзләренә мәнафигъ ахирәт вә дөньяны хасил кылмак өчен 
боерды.

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا َوِإبـْرَاِهيَم
Бә-дөрести вә расти ки, җибәрдек Безләр хәзрәти Нухны вә Ибраһим 
галәй һиссәламне.

 َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِهَما
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Дәхи кылдык Безләр Нух илә Ибраһим галәйһиссәламнең зөрриять-
ләреннән.

 النُّبـُوََّة
Пәйгамбәрләрне Йосыф кеби вә Муса, вә Һарун кеби, вә Давыт, вә 
Сөләйман, вә Салих кеби.

 َواْلِكَتاَب
Дәхи Тәүрат китабыны кылдык вә Инҗил, Зәбур, вә Коръән кеби. Бә-
дөрести ки, бу пәйгамбәрләр Ибраһим зөрриятеннән ирде.

َفِمنـُْهم 
Бәс, ул Ибраһим зөрриятеннән улгучы кавемнең бәгъзеләре

مُّْهَتٍد 
Тугры юлга күнгүчеләрдән /88б/ улдылар.

وََكِثرٌي مِّنـُْهْم فَاِسُقوَن
Күбрәкләре ул Ибраһим галәйһиссәлам зөрриятеннән уланнар кяфер 
улып, әхкям әнбиягә инкыйяд кылгучы юлдан чыкгучы улдылар.

ُثَّ قـَفَّيـَْنا َعَلٰى آثَارِِهم
Моннан соң Ибраһим вә Нух галәйһиссәламнең өммәтләренең артыннан 
вә анларның эзенчә

 ِبُرُسِلَنا
үземезнең илчеләремезне җибәрдек, Ханзал бине Сафуян кеби, вә Шәгъя 
кеби, вә Нун кеби.

 َوقـَفَّيـَْنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ
Вә дәхи анлар артыннан Мәрьям углы Гайсә галәйһиссәламне.

جِنيَل  َوآتـَيـَْناُه اإْلِ
Вә бирдек ул Гайсә галәйһиссәламгә Инҗил китабыны.

 َوَجَعْلَنا 
Дәхи кылдык Безләр

يف قـُُلوِب الَِّذيَن اتَـّبـَُعوُه 
Ул Гайсәйә табигъ улган кешеләрнең күңелләренә

رَْأَفًة
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йомшаклыкны,
 َوَرمْحًَة

бер-беренә шәфкатьне.
 َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها

Ягъни матгам1 вә мәшруб2, вә мәлбәсне3, вә мәнкәхне4, вә хәлаикътан 
инкыйтагны5 үзләре ихтираг вә ибдаг әйләделәр6.

 َما َكَتبـَْناَها َعَلْيِهْم 
Язмадык Безләр. Ягъни боермадык Безләр анларны рәһбаният улырга, 
ягъни кара тун улырга.

ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه
Мәгәр боердык анлара Аллаһы Тәгаләнең ризалыгыны таләп кылмакны.

 َفَما َرَعْوَها
Бәс, ригаять кылмадылар анлар тагатьне вә милләтне.

 َحقَّ رَِعايَِتَها
Хак ригая әйләмәделәр, бәлки, ифрат вә тәфрит әйләделәр.

َفآتـَيـَْنا الَِّذيَن آَمُنوا
Бәс, бирдек анларның иман кәлтергәннәренә.

 ِمنـُْهْم 
Ул иман кәлтергәннәренә

َأْجَرُهْم
ялларыны, ягъни анларны оҗмах әһеленнән дию хөкем әйләдек.

وََكِثرٌي مِّنـُْهْم فَاِسُقوَن
Ул үткән өммәтләренең күбрәкләре Аллаһы юлыннан чыкгучы улдылар.

 يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
1 Матгам – ашау.
2 Мәшруб – эчү.
3 Мәлбәсне – кием киюне.
4 Мәнкәхне – никахлашуны.
5 Инкыйтагны – аерылуны.
6 Ибдаг әйләделәр – уйлап чыгардылар.
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И Гайсәйә вә Мусайа галәйһиссәлам иман кәлтердеки кемсәнәләр,
 اتَـُّقوا اللََّه

куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән.
 َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه

Дәхи иман кәлтереңезләр Аллаһның Рәсүле Мөхәммәд салаллаһу галәй-
һи вә сәлләмгә.

 يـُْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمن رَّمْحَِتِه
Бирер сезләрә Аллаһы Тәгалә ике өлеш рәхмәтене, бере үз рәсүллә-
реңезә иман кәлтердегеңез өчен, икенчесе Мөхәммәд салаллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә иман кәлтердегеңез өчен

 َوَيَْعل لَُّكْم نُورًا
кылыр Аллаһы Тәгалә алдыңызда нурны.

 مَتُْشوَن ِبِه 
Йөрерсез ул нур илән сират күпересеннән. Ибн Габбас әйтте, нурдан 
морад Коръәндер, ягъни, Коръән юлы илә йөрер улсаңыз, Коръән сез-
ләрне Аллаһы Тәгаләгә васыйл әйләр, /89а/

َويـَْغِفْر َلُكْم 
ярлыкар сезләрнең гөнаһларыңызны.

َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم
Ул Аллаһы Тәгаләдер бәндәләренең гөнаһларыны гафу әйләяче вә1, бән-
дәләренә рәхим әйләеп, тәмугтан азат әйләячедер.

لَِّئالَّ يـَْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب
Та кем белмәклек өчен Тәүрат вә Инҗил әһелләре

 َأالَّ يـَْقِدُروَن
кадир ирмәсләрдер ул әһле китаплар,

 َعَلٰى َشْيٍء
һичбер нәрсәйә кадир улмаслардыр

 مِّن َفْضِل اللَِّه

1 «Гафу әйләяче вә» сүзләре кырыйда язылган.
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Аллаһы Тәгаләнең фазылыны үзләренә хасил кылмакка.
َوَأنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه

Ягъни фазыл әйләмәк вә бер бәндәсене галим әйләмәк, пәйгамбәр вә 
әүлия әйләмәк, барчалары Аллаһы Тәгалә ирегендә вә ихтыярындадыр.

 يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء
Бирер Аллаһы Тәгалә фазылыны каю бәндәсенә теләсә, нитәки Мөхәм-
мәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмне Мәккә вә Мәдинә гарәпләреннән 
артык галим әйләп, Үзенә Хәбиб әйләде.

َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم
Ул Аллаһы Тәгалә олуг фазылның сахибедер. 
 дию Аллаһы Тәгалә сүрәне тәмам әйләмәге кәмал ригаятә ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم
хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Мөҗадәлә» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
َع اللَُّه َقْد مسَِ

Шиксез, ишетәдер Аллаһы Тәгалә
 قـَْوَل الَِّت

анчалаен хатынның сүзене.
 ُتَاِدُلَك

И Мөхәммәд, сине казый вә морафәг иләйһи1 итәдер
 يف َزْوِجَها

Ул хатын иренең әйттеки сүзләреннән сине морафәг иләйһи итәдер.
Риваятьтер. Самит углы Әүс беркөн хатыны Хаулә бинте Сәгләбәгә 
ачыгы кәлде һәм әйтте: «  диде. «И хатын, син бәңә – ,«أنِت عليَّ كظهر أمِّي
анам ның аркасы кеби улдың», – диде. Зирә җаһилият заманында бу зоһар 
ләфзы илә форкат2 вакыйг иде, хатын әбәди хәрам ирде. Әүс бу эштән 

1 Морафәг иләйһи – хаким, судья.
2 Форкат – аерылышу, талак.
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үкенде, зирә хатыны Хаулә бик сылулардан вә һәм бай иде, һәр икесе, 
егълашып, пәйгамбәремез катына вардылар, әйттеләр: «Йә Рәсүлуллаһ, 
безләрә әбәди хәрам улмаслыкны Аллаһы Тәгаләдән сорагыл», – диде-
ләр. Аллаһы Тәгалә анлара кәффарәт аятене иңдерде, нитәки түбәндә 
укылыр. 
Аллаһы Тәгалә َع اللَُّه -дип, сүрәне ибтида әйләмәгендә бәрагатъ истиһ َقْد مسَِ
лялдер, /89б/ зарилык әйләгүчеләрнең догаларыны кабул итәчедер.

 َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه 
Зарилык итәдер ул Хаулә Сәгләбә кызы Аллаһы Тәгаләйә бөйлә дию:  
«Йә Раббы, бәне хәләл зәүҗемнән1 аермагыл вә дәхи сабый балала рым-
ны ятим әйләмәгел».

َواللَُّه َيْسَمُع
Ул Аллаһы Тәгалә ишеткүчедер

 حَتَاُورَُكَما
сез ике зәүҗнең каетышмагыңызны2.

يٌع َبِصرٌي ِإنَّ اللََّه مسَِ
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә билә-кәйф бәндәләренең хәлләрене вә 
әкъвальләрене белгүчедер вә күргүчедер.

الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّسائِِهم
Андаен кешеләр, кем хатыннарыны зоһар кылырлар, ягъни хатынна-
рына әйтерләр, син бәңә анамның аркасы кебисен, йә корсагы кеби, йә 
боты кеби, йә фәрҗе кеби, яки аннан гайре дәшнәм3 ләфызлар берлә 
сүксәләр хатыннарыны. Мәсәлән, хатынына әйтер, бән синең анаңны 
җимаг итәям димәк кеби, кирәк гарәби ләфзы илә улсын, кирәк руси вә 
әфранҗи лөгатьләре илә сүксәләр, барчалары зоһар хөкеменә керер.

 مَّا ُهنَّ أُمََّهاهِتِْم
Имәстер ул хатыннары анларның аналары,

ِإْن أُمََّهاتـُُهْم
1 Зәүҗемнән – иремнән.
2 Монда: морад пәйгамбәребез салаллаһу галәйһи вә сәлләм белән аңа мөрәҗәгать 

иткән хатын.
3 Дәшнәм – сүгенү.
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имәстер анларның аналары.
ِئي  ِإالَّ الالَّ

Мәгәр ул хатыннардыр аналары.
 َوَلْدنـَُهْم

Анларны тугырды ул хатыннар.
َوِإنَـُّهْم

Бә-дөрести ки, ул зоһар кылдыкый кемсәнәләр,
 لَيـَُقوُلوَن

әлбәттә, әйтерләр
 ُمنَكرًا مَِّن اْلَقْوِل

шәригатькә муафыйксыз сүзне,
 َوُزورًا 

заһир ялган сүзне әйтерләр,
َوِإنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر

бә-дөрести ки, Ул Аллаһы Тәгалә бәндәләренең гөнаһларыны гафу әй-
ләячедер, ярлыкагучыдыр бу урында кәффарәт илә.

َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمن نَِّسائِِهْم
Шунчалаен ирәннәр ки хатыннарыны зоһар кылырлар.

 ُثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا
Моннан соң кайтырлар өлфәткә вә үкенерләр әйттеки сүзләренә.

 فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة
Бәс, кирәктер ул кайткучылара зоһар гөнаһына кәффарәт өчен бер кол 
азат әйләмәк кирәктер, ул кол мөэмин улсын, кирәк кяфер улсын, Имам 
Әгъзам мәзһәбедер. Әмма имам Шәфигый мәзһәбендә кол мөэмин ул-
мак шарт дәгелдер1.

 مِّن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّا
Җимаг кылмастан әүвәл колны азат әйләсен.

ِلُكْم ذَٰ
1 Имам Шәфигый мәзһәбендә кол мөэмин улмак шарттыр.



349

Бәс, сүзләрә зоһар өчен кол азат итмәк берлә
 تُوَعظُوَن ِبِه

вәгазьләнерсез вә боерылырсыз.
َواللَُّه ِبَا

تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي
/90а/ Аллаһы Тәгалә сезләрнең кылдыкый гамәлләреңездән хәбәр  - 
дардыр.

َفَمن ملَّْ يَِْد
Бәс, берәңү тапмаса кол азат итәргә мал.

 َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ
Бәс, ваҗибдыр аңа ике ай тотыш руза тотмак, һәр айлары утызар көннән 
улсын, хәтта ки илле тугыз көн руза тотып, бер көне ачса, яңадан алт-
мыш көнне тәмам әйләсен.

 ِمن قـَْبِل َأن يـََتَماسَّا
Җимаг кылмастан әүвәл булсын руза тотмагы.

َفَمن ملَّْ َيْسَتِطْع
Әгәр ул мән руза тотарга кадир улмаса, мараз өчен йә картлыгы өчен, йә 
фәртъ шәһвәт улып җимагга сабыра кадир улмаса.

 فَِإْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا
Бәс, ваҗибдыр аңа алтмыш мескенә тәгам бирмәк шәһәрендә каю аш-
лыкны күбрәк ашарлар, шуның оныннан йә үтмәгеннән түрт гөрәвенкә1 
бирмәк лязимдер.

ِلَك ذَٰ
Бу эшләрнең болай боерылмагы

 لِتـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه
сезләрнең иман кәлтермәгеңез өчендер Аллаһы Тәгаләйә вә аның пәй-
гамбәренә.

َوتِْلَك

1 Гөрәвенкә – гөрәнкә, фунт.
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Ошбу мәзкүрат хөкемнәр
 ُحُدوُد اللَِّه

Аллаһы Тәгаләнең бәян кылган чикләредер,
َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم

булгучыдыр кяферләрә вә мөкәззибләрә каты рәнҗетәче газаблар.
ِإنَّ الَِّذيَن ُيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه

Бә-дөрести ки, ул кешеләр, кем мөхаләфәт кылдылар Аллаһы Тәгалә вә 
Рәсүлуллаһ чигеннән башка бер чик чыгарырлар.

 ُكِبُتوا
Йөзтүбән кылынырлар вә һәлак улынырлар.

 َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم
Нитәки йөзтүбән улып һәлак улдылар әүвәлге пәйгамбәрләрнең өммәт-
ләре, әнбияләрнең чикләренә хилаф кылдыклары өчен.

َوَقْد أَنَزْلَنا آيَاٍت بـَيِـَّناٍت
Шиксез, иңдердек Безләр рәушан булгучы аятьләрне, бәс, Хода вә 
Рәсүлуллаһның хөдүдләренә ияреңезләр, вә Рәсүлуллаһның хөдүд лә-
реннән тәҗавез әйләп, голәмә сурәтендәге суфи җәһаләләрнең рәсе менә 
иярмәясезләр.

 َولِْلَكاِفرِيَن
Булгучыдыр кяферләрә

 َعَذاٌب مُِّهنٌي
хурлыкка төшергүче газаблар.

يـَْوَم
Кыямәт көнендә

يًعا  يـَبـَْعثـُُهُم اللَُّه مجَِ
кубарыр Аллаһы Тәгалә анларны каберләреннән барчаларыны.

 فـَيـَُنبِّئـُُهم ِبَا َعِمُلوا
Бәс, хәбәр бирер Аллаһы Тәгалә кылган әгъмальләреннән.

َأْحَصاُه اللَُّه 
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Сайды Аллаһы Тәгалә ул әгъмальләрене, ягъни Аллаһы Тәгаләнең 
гыйлеме ихата кылды ул әгъмальләрене. /90б/

َوَنُسوُه
Анлар үзләре оныттылар кылган әгъмальләрене.

َواللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد
Ул Аллаһы Тәгалә һәрбер нәрсәләргә хәзердер, һичнәрсә Аңа мәхфи 
дәгелдер.

َأملَْ تـََر
Әйа, күрмәсме сез, ягъни күрерсез вә белерсез.

 َأنَّ اللََّه
Шиксез, Аллаһы Тәгалә,

 يـَْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض
белер Ул Аллаһы Тәгалә күктәге вә йирдәге нәрсәләрне

َما َيُكوُن
булмастыр

 ِمن جنََّْوٰى َثاَلثٍَة
өч кеше бере-бере илә яшерен сүзләшерләр.

 ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم
Мәгәр Ул Аллаһы Тәгалә анлар катында түртенче кеше кебидер, ан-
ларның сүзләрене белгүчедер.

 َواَل َخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم
Юктыр бере-бер илә яшерен сөйләшкүче биш кеше, мәгәр Аллаһы 
Тәгалә анларның алтынчысы мәнзиләсендә, анларның сүзләрене белер.

ِلَك  َواَل أَْدَنٰ ِمن ذَٰ
Юктыр бу мәзкүр гадәдләрдән ким, бер йә ике кеби

 َواَل َأْكثـََر
юктыр бу мәзкүр гадәдтән күп.

 ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم
Ул Аллаһы Тәгалә анлар берлә бергәдер, җәмиге әкъвальләрене вә 
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әфгал ьләрене барыны белер
 أَْيَن َما َكانُوا

һәркаю урыннарда булсалар да,
 ُثَّ يـَُنبِّئـُُهم

моннан соң хәбәр бирер анлара
 ِبَا َعِمُلوا

кылган гамәлләреннән
 يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

Кыямәт көнендә.
ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә һәрнәрсәләрне белгүчедер.
َأملَْ تـََر

Әйа, күрмәсме сез, ягъни күрерсез вә белерсез
 ِإىَل الَِّذيَن نـُُهوا

шул кешеләрне нәһи ителделәр
 َعِن النَّْجَوٰى

мөэминнәр алдында яшерен сөйләшмәктән. Бу аятьнең сәбәб нүзүле 
ул иде ки, Мәдинәдә булгучы яһүдиләр вә монафикълар бере-бер илә 
яше рен сүзләшерләр иде вә, күзләрене кысышып, бер-беренә ишарәт 
итәрләр иде. Мөэминнәр бу хәлләрене күреп куркарлар иде бөйлә дию, 
мөселманнар гаскәренә шымчы улып фитнә кубарырлар дию. Аллаһы 
Тәгалә анларны боннан яшерен сөйләшмәктән нәһи әйләде, бонлар нәһи 
әйләнмәделәр.

 ُثَّ يـَُعوُدوَن
Нәһидән соң кайтыр улдылар

 ِلَما نـُُهوا َعْنُه
аннан мәнгъләнгән эшләренә.

 َويـَتـََناَجْوَن
Яшерен сөйләшер булдылар

ثِْ  بِاإْلِ
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гөнаһ булыр сүзләрне,
 َواْلُعْدَواِن

мөэминнәрә дошманлыкны.
 َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل

Пәйгамбәр галәйһиссәламгә хилафлык кылмаклыкны
 َوِإَذا َجاُءوَك

һәркачан сиңа килсәләр, и Мөхәммәд,
 َحيَـّْوَك

үгәрләр сине, и Мөхәммәд, ягъни сиңа мөлякат /91а/ улып, сәлам бир-
мәк урынына

 ِبَا ملَْ ُيَيَِّك ِبِه اللَُّه
Хода аның берлә тәхият кылмаган сүз берлән әссәламү галәйкүм уры-
нына әссәмү галәйкүм, диерләр. Мәгънәсе будыр, и Мөхәммәд, үлем 
сиңа улсын димәктер

 َويـَُقوُلوَن يف أَنُفِسِهْم
әйтерләр ул монафикълар үз араларында.

بـَُنا اللَُّه   َلْواَل يـَُعذِّ
Һәлә шимди Аллаһы Тәгалә Безләрне газаб итәрме икән,

ِبَا نـَُقوُل
Безләр әйткән сүз сәбәпле Безләрне. Ягъни әгәр пәйгамбәр улса ирде, 
әл-хәл Безләр әйттеки сүземез өчен газаб кәлмәйдер, диерләр иде.

َحْسبـُُهْم َجَهنَُّم
Етәр анлара җәһәннәм тәмугы.

 َيْصَلْونـََها 
Керерләр ул җәһәннәм тәмугына.

فَِبْئَس اْلَمِصرُي
Бәс, ни гаҗәб, яман барачак йирдер ул җәһәннәм.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И андаен иман кәлтердеки кемсәнәләр
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 ِإَذا تـََناَجْيُتْم
һәркачан сөйләшер улсаңыз.

 َفاَل تـَتـََناَجْوا
Бәс, сөйләшмәңезләр

ثِْ   بِاإْلِ
гөнаһ улыр сүзләрне,

َواْلُعْدَواِن
мөселманнара дошманлык улыр сүзләрне,

 َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل
пәйгамбәргә мәгъсыять вә мөхаләфәт улыр сүзләрне.

 َوتـََناَجْوا
Сөйләшеңезләр

 بِاْلربِّ 
изгелек сүзләрне

َوالتَـّْقَوٰى
кяфер вә бидгать, вә мәгъсыятьтән сакланмак сүзләрне

َواتَـُّقوا اللََّه 
куркыңызлар Аллаһы Тәгаләнең каһәреннән

الَِّذي ِإلَْيِه حُتَْشُروَن
Ул Аллаһы Тәгалә кем Кыямәт көнендә аңа мәшһүр улырсызлар,

َا النَّْجَوٰى ِإنَّ
шиксез, гөнаһ сүзне сөйләшмәк

 ِمَن الشَّْيطَاِن
шайтаннандыр.

 لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا
Мөэминнәрне хәзәнгә1 салмак өчен

 َولَْيَس ِبَضارِِّهْم
1 Хәзәнгә – кайгыга.



355

имәстер ул гөнаһ сүзләрне сүзләгүчеләр зарар тигергүче, имәсләр мөэ-
миннәр үзәренә

 َشْيًئا
һичбер нәрсәгә.

 ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه 
Мәгәр зарар тигерерләр Аллаһы Тәгаләнең теләмәге берлән

َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتـَوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن
Аллаһы Тәгалә үзәренә әйткел кем тәвәккәл кылсын мөэминнәр.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтердеки мөэминнәр,

 ِإَذا ِقيَل َلُكْم
һәркайчан әйтелсә сезләргә, ягъни өндәлсәңез бер мәҗлесә, ул мәҗлес тә 
динелсә сезләрә

 تـََفسَُّحوا يف اْلَمَجاِلِس
киңлек кылыңыз мәҗлесләреңезне, та ки килгән кешеләр ултырыр өчен.

 فَاْفَسُحوا
Бәс, киңлек кылыңыз мәҗлесне, та ки соң килгән кешеләр ултырыр 
өчен, та ки бер-береңезгә юлышып1 урын бирәсезләр.

 يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم
Бер-береңезгә юлышып /91б/ урын биргәнеңез өчен, Аллаһы Тәгалә 
киң лек кылыр сезләрә оҗмахта.

َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا
Әгәр әйтелсә сезләрә2: торыңыз намаз өчен йә җиһад өчен, йә гайре хәер 
эшләр өчен,

 فَانُشُزوا
бәс, торыңызлар,

 يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم
күтәренки мәртәбәдәдер анчалаен кемсәнәләр ки иман кәлтерделәр 

1 Басмада «ябышып» дип килә.
2 Бу сүзләр кырыйда язылган.
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анлар сезнең араңызда, и Мәдинә җәмәгатьләре,
 َوالَِّذيَن

дәхи анчалаен кемсәнәләр күтәренки мәртәбәдәдер
 أُوتُوا اْلِعْلَم

бирелде анлара гыйлемлек
 َدَرَجاٍت

дәрәҗәләр йөзеннән күтәренкидер наданнардан.
َواللَُّه ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي

Ул Аллаһы Тәгалә сезләрнең кылдыкый әгъмальләреңездән хәбәрдар-
дыр.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И андаен иман кәлтердеки кемсәнәләр,

 ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَل
һәркачан сүзләшер улсаңыз Рәсүлуллаһ берлән,

ُموا بـنَْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم   فـََقدِّ
бәс, Рәсүлуллаһ илә сөйләшмәгеңездән элгәре биреңезләр

َصَدَقًة
сәдакаңызны. 
Риваятьтер. Ибн Габбастан, пәйгамбәремездән сөаль сорагучылар 
чок улдылар, хәтта ки ашарына вә эчәренә мәшәкать улды. Аллаһы 
Тә га лә теләде пәйгамбәреннән мәшәкатьләрне сәһел итәр өчен кавемә 
аять иңдерде ки, и мөэминнәр, пәйгамбәргә сөаль өчен керер улсаңыз, 
сөалеңездән элгәре сәдака биреп, бәгъдәһү сөальләреңезне сораңыз дию 
әмер әйләде1

ِلَك َخيـٌْر لَُّكْم ذَٰ
Сезләрнең бу сәдакаңызны мөкаддәм итеп бәгъдәһү сөальләреңезне2 со-
рамагыңыз хәерледер сезләрә

 َوَأْطَهُر 
1 «Сораңыз дию әмер әйләде» кырыйда язылган.
2 Бу урынга хәтле аять өзеге белән тәфсире кырыйда язылган.
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гөнаһларыңыздан пакьлектер.
فَِإن ملَّْ تَُِدوا

Бәс, әгәр тапмасаңыз сәдака бирер нәрсә.
 فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم 

Бәс, бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә сезләрнең гөнаһларыңызны гафу әй-
ләп рәхим әйләгүчедер.

 أََأْشَفْقُتْم
Әйа, ярлы булудан куркамы сезләр.

ُموا بـنَْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم َصَدقَاٍت  َأن تـَُقدِّ
Пәйгамбәр илә сөйләшмәклекләреңездән әүвәл сәдакалар бирмәк сә-
бәпле,

 فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا
әгәр кылмасаңыз бу сәдака бирмәклекне һәр заманда.

 َوتَاَب اللَُّه َعَلْيُكْم
Тәҗавез кылды Аллаһы Тәгалә сезләрдән ярлы булудан курыкмагы-
ңызны.

 فَأَِقيُموا الصَّاَلَة
Бәс, каим кылыңызлар фарыз намазларны,

 َوآتُوا الزََّكاَة 
биреңез зәкятне, бу ике эштә ноксанлык кылмаңызлар.

َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه
Аллаһы Тәгаләйә вә Рәсүленә итагать әйләңезләр җәмиге әвамирдә

َواللَُّه َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن
Аллаһы Тәгалә хәбәрдардыр сезләрнең әгъмальләреңездән.

َأملَْ تـََر
Әйа, күрмәсме син, и Мөхәммәд? Бәлә, күрерсен /92а/

 ِإىَل الَِّذيَن
шул кемсәнәләрне

 تـََولَّْوا
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дуст тоттылар.
 قـَْوًما

Шунчалаен кавемне дуст тоттылар, ул монафикълар вә яһүдиләр ирде.
 َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهم

Ачыг кылды1 анлара Аллаһы Тәгалә. Бу аять монафикълар хакында 
иңде, зирә анлар мөэминнәрнең серләрене яһүдиләрә әйтерләр ирде.

 مَّا ُهم
Ирмәстер ул монафикълар,

 مِّنُكْم
Сезләрдән ирмәстер, и мөэминнәр,

 َواَل ِمنـُْهْم
дәхи ирмәстер яһүдиләрдән, бәлки, ике арада арлы-бирле йөргүче-
ләрдер, шуның өчен монафикъ исеме берлән исемләнмешләрдер.

 َوَيِْلُفوَن
Ант ачарлар ул монафикълар

 َعَلى اْلَكِذِب
ялган урынга. 
Риваятьтер. Беркөн пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләм Габ-
дул лаһ бине Нәбтәлгә әйтте, зирә ул монафикъларның башы ирде, әйтте: 
«Йә Габдуллаһ бине Нәбтәл, син бәне яраннарың илән сүгәрсен». Яран-
нары берлә ант ачтылар: «Биллаһи, йә Рәсүлуллаһ, сезләрне сүктегемез 
юктыр».

 َوُهْم يـَْعَلُموَن
Халәнки ул монафикълар белерләр антларының ялган ирдегене.

 َأَعدَّ اللَُّه
Хәзерләде Аллаһы Тәгалә

 هَلُْم
Ул мәгъзуб монафикъ кавем өчен

1 Ачыг кылды  – ачуланды.
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 َعَذابًا َشِديًدا
каты рәнҗетәче газабны.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести, ул мәгъзуб монафикълар вә яһүдиләр,

 َساَء َما
ни явыздыр

 َكانُوا
булды ул мәгъзуб монафикълар вә яһүди кавеме

 يـَْعَمُلوَن
гамәл кылгучы улдылар, тәхриф Тәүрат кеби, әнбияләрне үлтермәк 
кеби, безләр Ходаның угланнарымыз димәкләре кеби.

اتََُّذوا أمَْيَانـَُهْم ُجنًَّة
Тоттылар ул монафикълар антларыны калкан, ул ялган ант берлә җан-
нарыны вә малларыны сакларлар,

َفَصدُّوا
бәс, мәнгъ иттеләр

 َعن َسِبيِل اللَِّه 
Аллаһы Тәгалә юлыннан, ягъни иман кәлтермәктән вә Коръән берлә 
гамәл кылмактан мәнгъ иттеләр.

فـََلُهْم َعَذاٌب مُِّهنٌي 
Бәс, анларгадыр хурлыкка төшергүче газаб

لَّن تـُْغيِنَ َعنـُْهْم
анларга файда бирмәстер, Аллаһы Тәгаләнең газабыннан коткармастыр.

 أَْمَواهُلُْم
Анларның маллары файда бирмәстер,

 َواَل أَْواَلُدُهم
дәхи балалары файда бирмәстер

 مَِّن اللَِّه 
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан
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َشْيًئا
һичбер нәрсәгә.

أُولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّاِر
Монлардыр ут ияләре,

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
анлар ул утта мәңге калгучылардыр.

يًعا يـَْوَم يـَبـَْعثـُُهُم اللَُّه مجَِ
Кыямәт /92б/ көнендә кубарыр Аллаһы Тәгалә анларның барыны.

 فـََيْحِلُفوَن َلُه 
Бәс, ант итәрләр Аллаһы Тәгаләгә без мөэминнәр дию

َكَما َيِْلُفوَن َلُكْم
сезләрә ант иткән кеби

َوَيَْسُبوَن
гөман итәрләр анлар

 أَنَـُّهْم َعَلٰى َشْيٍء
үзләре ялган иманнарыны бер файдалы шәйдер дию.

َأاَل ِإنَـُّهْم ُهُم اْلَكاِذبُوَن
Агяһ улгыл, и Мөхәммәд, анлардыр чын ялганчылар.

اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم
Галиб улды ул монафикълара,

 الشَّْيطَاُن
шайтан галиб улды,

 فَأَنَساُهْم
бәс, оныттырды ул шайтан анларга

 ِذْكَر اللَِّه 
Аллаһы Тәгалә ядене.

أُولَِٰئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن
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Бонлардыр шайтан ләшкәре1 вә табигълары
َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن

агяһ улгыл, бә-дөрести ки, шайтан ләшкәре,
 ُهُم اخْلَاِسُروَن

анлардыр ахирәттә зыянкәр әһелләре.
ِإنَّ الَِّذيَن ُيَادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه

Бә-дөрести ки, анлар хилаф кылдылар Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһы Тә-
галәнең Рәсүленә.

 أُولَِٰئَك يف اأْلََذلِّنَي
Монлардыр хур вә хәкыйрьләр җөмләсеннән.

َكَتَب اللَُّه
Язды Аллаһы Тәгалә ләүхелмәхфузда,

 أَلَْغِلَبَّ أَنَا
Әлбәттә, галиб булырмын Мин дию,

 َوُرُسِلي
Минем рәсүлләрем галиб булгучылардыр тукыш илә йә хөҗҗәтләр илә.

ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә куәтледер хөкемендә галиб 
улгучыдыр.

الَّ تَُِد قـَْوًما
Тапмассың, и Мөхәммәд, шунчалаен кавемне.

 يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليـَْوِم اآْلِخِر
Иман кәлтерерләр ул җәмәгатьләр Аллаһы Тәгаләгә вә Кыямәт көненә

 يـَُوادُّوَن
дуст тоткучы ирмәсләрдер

 َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه
Аллаһы Тәгаләгә вә Рәсүленә мохалиф кылган кешеләрне.

1 Ләшкәре – гаскәр.
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 َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم
Әгәр чындыки ул мөэминнәрнең аталары улса да, дуст тотмаслардыр

 أَْو أَبـَْناَءُهْم
йә үзләренең угланнары улса да,

 أَْو ِإْخَوانـَُهْم
Йә бертуган карендәшләре улса да,

 أَْو َعِشريَتـَُهْم
йә ыруглары улсалар да.

أُولَِٰئَك
Ошбу Аллаһы Тәгаләгә вә Рәсүлуллаһка хилаф кылган кешеләрне дуст 
тотмаган җәмәгатьләр

ميَاَن  َكَتَب يف قـُُلوِبُِم اإْلِ
сабит кылды Аллаһы Тәгалә анларның күңелләрендә иманны,

 َوأَيََّدُهم
куәтләндерде анларны

 ِبُروٍح مِّْنُه
Ул Аллаһы Тәгаләдән булган рәхмәт берлән яки Коръән берлән вә хөҗ-
җәтләр берлән

َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت
кергезер анларны оҗмах йортында улгучы бакчалара.

َتْرِي ِمن حَتِْتَها
/93а/ Агар ул бакчалар астыннан

 اأْلَنـَْهاُر
елгалар,

 َخاِلِديَن ِفيَها
мәңге булырлар анлар ул бакчаларда.

َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم
Разыйдыр Аллаһы Тәгалә анлардан

 َوَرُضوا َعْنُه
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вә дәхи разый улдылар анлар Ул Аллаһы Тәгаләдән.
أُولَِٰئَك

Ошбу җәмәгатьләр
 ِحْزُب اللَِّه 

Аллаһы Тәгаләнең ләшкәредер, вә анлар дин ислама носрат бирерләр.
َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 

Агяһ улгыл, и Мөхәммәд, бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләнең хөкеменә 
табигъ улган җәмәгатьләр,

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
анлардыр чын котылгучылар.
Муфлихун ләфзы илә сүрәне Аллаһы Тәгаләнең тәмам итмәге хөснел-
ихтитамдыр, нитәки бәлягать әһеленә мәхфи дәгелдер, тәәммел.

Сүрәт «әл-Хәшер» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
َسبََّح لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض

Йирдәге вә күктәге халыклар Аллаһы Тәгаләне җәмиге ноксанатлардан 
вә мәхлукатлара мөшәбәһәттән мөнәззәһ әйләеп, сөбханаллаһи әл-Га-
зыйм вә Бихәмдиһи, диделәр.

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَعزِيُز 
хөкемендә галиб улгучы, би-шәбиһ вә би-нәзыйрдыр1

احلَِْكيُم
һәр эшләрене белеп кылгучыдыр. 

1 Галиб улгучы, бишәбиһ вә бинәзыйрдыр – өстенлек алган, охшашсыз һәм 
тиңдәшсез.
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Аллаһы Тәгаләнең сүрәне «Сәбахә» ләфзы берлә ибтидаи кылмагында 
бә рагать истиһлялдер шуның үзәренә ки, Аллаһы Тәгаләйә җәмиге 
мәхлукат тәсбих вә тәкъдис әйләгүчеләрдер.
Риваятьтер. Рәсүлуллаһ, һиҗра кылып, Мәдинәгә килгәч, бәни Нә-
зыйр кабиләсе берлә мосаләхә кылдылар. Бу шарт илә бәни Нәзыйр 
Рәсүлуллаһ берлән мөхарәбә кылмаска вә һәм гайре көффәрә ярдәм 
бирмәскә, ләкин үзләре әһле Китап ирделәр. Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам 
Бәдер тукышында мөшрикләрә галиб улды. Бу бәни Нәзыйр әйттеләр, 
Валлаһи, безләр Тәүратта Мөхәммәднең нәгътене күрдек, Мөхәммәд 
һәрбер тукышында галиб улачактыр, аның дине Кыямәт көненә дикен 
калачактыр. Вә Өхед тукышында мөэминнәргә шикәстә1 улмакны 
күреп шөбһәләнделәр. Рәсүлуллаһка гадәвәтне2 изһар әйләделәр вә га-
һедләрене сындырдылар. Анларның олугы Кәгъб бине Әшрәф ирде, 
чөнки бу Кәгъб бине Әшрәф кырык атлы яһүдиләр берлә Мәккәгә 
бардылар, вә Корәеш берлә гаһед иттеләр Рәсүлуллаһ зарарына /93б/ 
бер иттифакта улып, Әбү Сөфьян кырык корайши берлә вә Кәгъб бине 
Әшрәф кырык яһүди берлә Мәсҗед Хәрамга керделәр. Рукн берлә Бәйт 
арасында бер-береннән гаһед мисак алдылар. Кәгъб юлдашлары берлә 
Мәдинәгә кайтты вә Җәбраил галәйһиссәлам Рәсүлуллаһка бәни Нә - 
зыйр берлә Корәешнең гаһед вә пәйманнарыннан3 хәбәр бирде. Рәсү лул-
лаһ галәйһиссәлам Кәгъб бине Әшрәфнең разагый карендәше4 Мөхәм - 
мәд бин Сәламәгә боерды Кәгъб бине Әшрәфне үлтерергә. Мөхәммәд 
бине Сәламә Кәгъбне хисардан5 тәфриҗ кылалык дию алып чыгып 
үлтерде. Вә иртәсе көн Рәсүлуллаһ бәни Нәзыйрның өстенә барды. 
Анлар Мәди нәнең бер тарафында бер кальгада ирделәр. Ул кальганың 
исеме Зәһра ирде. Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтте, шәһәреңездән чыгы-
ңызлар. Ан лар әйттеләр, үлмәгемез хәерледер шәһәремездән чыкмак-
тан, диделәр. 
Габдуллаһ бине Өбәй монафикъ анларга яшерен хәбәр салды, хиса ры-

1 Шикәстә – җиңелүдә.
2 Гадәвәтне – дошманлыкны.
3 Пәйманнарыннан – вәгъдәләреннән.
4 Разагый карендәше – сөт кардәше.
5 Хисардан – камаудан.
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ңыздан чыкмаңыз, әгәр тукыш кылсалар, без сезнең тарафыңыздамыз 
вә сезне ташламамыз, вә әгәр сезләрне йиреңездән җибәрсәләр, без һәм 
сезнең берлә китәрмез1. 
Бәс, шәһәрнең капукларыны багладылар, Рәсүлуллаһ, ләшкәре берлә ки-
леп, егерме бер кич камап ятты. Аллаһы Тәгалә анларның күңелләренә 
курку салды, мосаләхә таләп кылдылар. Рәсүлуллаһ анларга күчмәктән 
гайре шәй кабул кылмады. Анлар шәһәрләреннән күчмәк кабул итеп, 
со лых әйләделәр. Зәһра кальгасыннан бәгъзесе Шамга күчтеләр, вә 
бәгъзесе Азруганка2 күчтеләр, вә бәгъзесе Әрихәнгә3 күчтеләр. Мәгәр 
Әбү әл-Хакыйк вә Хөяй бине Әхтаб үзләренең җәмәгатьләре берлә 
Хайбәргә күчтеләр. Шимди Зәһра кальгасы хараб вә могаттальдер. 
Мәдинә берлә Зәһра кальгасының арасы унбиш чакрым улыр. Аллаһы 
Тәгалә анларның хәлләреннән хәбәр бирде.

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһтыр

 َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا
чыгарды кяфер булгучыларны Зәһра кальгасыннан.

 ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب
Булып иде ул кяферләр Китап әһеленнән, ягъни Тәүрат хаваннар ир-
деләр

 ِمن ِديَارِِهْم
үзләренең Мәдинә курбында улан йортларыннан

 أِلَوَِّل احلَْْشِر
әүвәл күчеп таралганнарында, ягъни кальгаи Зәһрадан күчеп, таралмак-
ларыны әүвәл хәшер диерләр. Ике ел тәмам улдыктан соңра Гомәр бине 
әл-Хаттаб Хайбәрә күчеп барганнарны Шам йортына куды. Моны хә-
шер сәни диерләр вә ахир хәшер һәм диерләр.

 َما ظََننُتْم

1 Бу өзек кырыйда язылган.
2 Азруган – Шам җирендәге бер шәһәр, хәзерге исеме Дәрга.
3 Әрихән – хәзерге Идлиб шәһәре.
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Гөман итмәдеңез сез, и мөэминнәр,
 َأن خَيُْرُجوا

анларның Зәһра кальгасыннан чыкмакны, зирә анлар әһле гыйззәт /94а/ 
вә гаскәр әһелләре ирде, вә кальгалары бик мөхкәм ирде, вә кальга-
ларының эчендә хөрмә вә йөзем бакчалары тулыг иде.

 َوظَنُّوا
Гөман иттеләр ул бәни Нәзыйрлар,

 أَنَـُّهم مَّانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهم
шиксез, безләрне саклагучы кальгаларымыздыр дию, кальгамыза Мө-
хәммәд гаскәре илә керә алмас, диделәр, әгәр ун ел безнең берлә мөха-
рабә кылса да, безнең азыгымыз бетмәстер, диделәр. Зирә барчасы каль-
гамыз эчендәдер, диделәр.

 مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан кальгамыз саклар, диделәр.

 فَأَتَاُهُم اللَُّه
Бәс, килде анларга Аллаһы Тәгалә газабы

 ِمْن َحْيُث ملَْ َيَْتِسُبوا
анларның гөман итмәгән йирләреннән.

 َوَقَذَف
Салды Аллаһы Тәгалә

 يف قـُُلوِبُِم
бәни Нәзыйрларның күңелләренә

 الرُّْعَب
куркуны сәйидләре Кәгъб бине Әшрәфне үлтердеки сәбәпле

 خُيْرِبُوَن
Хараб кылыр булдылар ул бәни Нәзыйрлар

 بـُُيوتـَُهم
эвләрене.

 بِأَْيِديِهْم 
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Үз куллары берлә,
َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِننَي

дәхи мөэминнәр куллары берлән
 فَاْعَتربُوا

гыйбрәт алыңызлар
 يَا أُوِل األَْبَصاِر

и фәһем вә бәсыйрәт ияләре булганнар.
َوَلْوال َأن َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهُم

Әгәр тәкъдир кылмаса ирде Аллаһы Тәгалә анларга
 اجلَْالء

шәһәрләреннән чыгып китмәкне,
نـَْيا بـَُهْم يف الدُّ  َلَعذَّ

әлбәттә, газаб кылыр ирде анларны үлтермәк берлән вә әсир кылмак 
берлән, нитәки бәни Корайза яһүдиләренә кылдыкый кеби.

 َوهَلُْم يف اآلِخَرِة
Бардыр анларга ахирәттә

 َعَذاُب النَّاِر
ут газабы,

َذِلَك
ошбу анларга күчмәклек газабы.

 بِأَنَـُّهْم َشاقُّوا اللََّه
Бә-дөрести ки, ул бәни Нәзыйрлар Аллаһы Тәгаләйә вә Аллаһы Тәга-
ләнең Рәсүленә мөхалиф эш кылганнары өчендер.

 َوَرُسوَلُه َوَمن ُيَشاقِّ اللََّه 
Бер кемсә мөхалиф эш кылса Аллаһы Тәгаләйә,

فَِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب
бәс, шиксез, Аллаһы Тәгаләнең газабы ул мәнгә катыдыр. 
Чөнки бәни Нәзыйрның бакчаларындагы хөрмә агачлары сәхабәләрнең 
бәгъзеләре кисәек, барчасыны һәлак итәек, зирә яһүдиләрнең галәмәт-
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ләре калмасын, диделәр. Бәгъзеләре әйттеләр, кисмәялек, зирә кяфер-
ләрдән төшкән үлҗәдер тәкъсим итәек, диделәр. Аллаһы Тәгалә анлара 
мохайяр кылды1:

َما َقَطْعُتم
шул нәрсәләрне кем кистеңез, и мөэминнәр,

 مِّن لِّيَنٍة
хөрмә агачыннан яки гайре агачлардан

 أَْو تـَرَْكُتُموَها
яки кисмәенчә куйсаңыз, и мөэминнәр, ул хөрмә агачыны /94б/

 قَاِئَمًة 
торгучы

َعَلى ُأُصوهِلَا
үзләренең тамырлары үзәриндә.

 فَِبِإْذِن اللَِّه
Бәс, һәр икесе Аллаһы Тәгалә изне берләдер, ике эшне кылмак сезләрә 
рөхсәттер.

 َولُِيْخزَِي اْلَفاِسِقنَي
Кисмәк вә киселми калганы Аллаһы Тәгаләнең әмереннән чыккучы 
яһүдиләрне рисвай кылмак өчендер

َوَما أَفَاء اللَُّه 
шул нәрсә ни кем кайтарды Аллаһы Тәгалә

َعَلى َرُسولِِه
үзенең Рәсүленә

 ِمنـُْهْم

1 Мохайяр кылды – ихтыяр бирде.
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Ул бәни Нәзыйрдан.
 َفَما أَْوَجْفُتْم

Бәс, чапмадыңыз сез, и мөэминнәр, ягъни җәүләшеп алмадыңыз
 َعَلْيِه

Ул бәни Нәзыйрдан, бәлки, Аллаһы Тәгалә сезләрә хәрб кылмаен бу 
мал ларны сезләрә фазылы илә гата әйләп1.

 ِمْن َخْيٍل
Һичбер атны җәүләшеп алмадыңыз,

 َوال
дәхи дә алмадыңыз

 رَِكاٍب
Һич тәвәне, зирә Зәһра кальгасы унбиш чакрым йир ирде Мәдинәдән, 
барчалары йәягъ2 бардылар, мәгәр Рәсүлуллаһ тәвә үзәренә бенмеш ир-
де. Бәс, Мәдинә җәмәгатьләре һичбер мәшәкать чыкмаен бу кадәр мал 
мәнәл үзәренә галиб улдылар. Бәс, пәйгамбәр салаллаһу галәйһи вә 
сәлләм бу әмвальне тәкъсим әйләде. Хомес3 әмвальне мөһәҗириннәрә 
вирде, вә калганыны үзе алды, ләкин хоместән өч нәфәр4 ансарлара вирде, 
зирә анлар зиядә фәкыйрьләр ирделәр. Әбү Дүҗәнә бине Сәммәкнең 
ыругына бирде, янә Сәһел бине Хәниф ыругына бирде, вә янә Харис 
бине Самитның ыругына бирде, гайре ансарлара вирмәде.

 َوَلِكنَّ اللََّه
Ләкин Аллаһы Тәгалә

 ُيَسلُِّط ُرُسَلُه
ирекле кылыр Үзенең Рәсүлене

 َعَلى َمن َيَشاء

1 Гата әйләп – биреп.
2 Йәягъ – җәяү.
3 Хомес – биштән бер.
4 Нәфәр – кеше.
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Ул Аллаһы Тәгалә Үзе теләгән кешеләр өстенә
 َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر

Аллаһы Тәгалә һәр эшләрә кадирдер.
مَّا أَفَاء اللَُّه 

Шул мал кем үлҗә төшерде аны Аллаһы Тәгалә
َعَلى َرُسولِِه

Рәсүле үзәренә
 ِمْن َأْهِل اْلُقَرى

карьяләрдә вә шәһәрләрдә улган кяферләрдән, ягъни бәни Нәзыйрдан 
вә бәни Корайзадан, вә бәни Гараниядән, вә Хайбәрдән, вә Фадактан, вә 
гайре биләдтән кәлдеки үлҗәләр.

 فَِللَِّه
Бәс, Аллаһы Тәгаләгәдер ул мал,

 َولِلرَُّسوِل
пәйгамбәргәдер ул мал,

 َوِلِذي اْلُقْرَب
вә дәхи Рәсүлуллаһның якын карендәшләренәдер ул, ягъни бәни Һаши-
мә вә бәни Мотталибадыр ул мал.

 َواْلَيَتاَمى
Атасызларадыр үзе нарасидәләрдер кирәк каю кабәилдән улсын

 َواْلَمَساِكنِي
гаять мохтаҗларгадыр,

 َواْبِن السَِّبيِل
вә дәхи /95а/ малы үз кашында улмаган газиләргә вә хаҗиләрәдер.

 َكْي ال َيُكوَن
Булмассызлык өчен бу тәкъсим

 ُدوَلًة
йөргүче улмасын

 بـنَْيَ اأَلْغِنَياء ِمنُكْم
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Сезләрнең байларыңыз арасында, ягъни байлар вә көчле кешеләр 
үзләренә алып, фәкыйрьләрне буш калдырмасыннар өчен.

 َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل
Ни-нәрсәне кем кәлтерде сезләрә пәйгамбәр үлҗә малларының тәкъ-
симе кеби вә гайре әхкямнәрне,

 َفُخُذوُه
бәс, тотыңыз аны вә кабул әйләңез.

 َوَما
Шунчалаен хөкемнәрдән

نـََهاُكْم َعْنُه
нәһи кылды аны Рәсүлуллаһ, үлҗә малына хыянәт кеби, вә аннан гайре 
мәнһият шәргыяләр кеби.

 فَانتـَُهوا
Бәс, мәнгъләнеңез,

 َواتَـُّقوا اللََّه
куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленең әмеренә 
хилаф кылмактан.

 ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә каты газаб ияседер.

لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِيَن 
Гаҗәб әйләңезләр фөкара мөһаҗирләрнең хәленә, ягъни анлара хастыр 
үлҗә малыннан.

الَِّذيَن
Анчалаен мөһаҗир фөкаралар

ُأْخرُِجوا
чыгарылды анлар Мәдинәйә күчмәк өчен

 ِمن ِديَارِِهْم
үзләренең Мәккәдәге йортларыннан, ягъни Мәккә кяферләре анларны 
пәйгамбәрә иман кәлтергән өчен йортларыннан куалап чыгардылар,

 َوأَْمَواهلِِْم
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дәхи малларыны алдылар,
 يـَْبتـَُغوَن

эстәр булдылар ул мөһаҗирләр йортларны вә малларны тәрек итеп
 َفْضال مَِّن اللَِّه

Аллаһы Тәгаләдән саваб эстәп,
 َوِرْضَوانًا

дәхи Аллаһы Тәгаләнең ризалыгыны эстәп,
 َويَنُصُروَن اللََّه

мал мәнәлне тәрек итеп күчмәкләре аның өчен ирде, та ки Аллаһы 
Тәгаләнең диненә носрат бирмәк өчен ирде,

 َوَرُسوَلُه
вә дәхи Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленә носрат биреп, газилек әйләмәк өчен 
ирде.

 أُْولَِئَك
Бу мөһаҗирләр

 ُهُم الصَّاِدُقوَن
иманнарында чын раст кешеләрдер.

َوالَِّذيَن
Дәхи анчалаен кешеләрдән гаҗәбләнеңезләр, анларадыр үлҗә малы

اَر  تـَبـَوَُّؤوا الدَّ
хәзерләделәр мөһаҗирләр өчен Мәдинәдә йортлар. Аннан морад ансар-
лардыр.

 َواإِلميَاَن
Дәхи куәт бирмәкне ул мөһаҗирләр үзәрә та ки иман кәлтерделәр.

 ِمن قـَْبِلِهْم
Ул мөһаҗирләр килмәстән әүвәл, ягъни мөһаҗирләр килмәстән /95б/ 
әүвәл йортларыны хәзерләделәр вә мәсҗедләре бина әйләделәр ике ел 
мөкаддәм.

 يُِبُّوَن
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Сөяр булдылар ул Мәдинә җәмәгате
 َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم

анларга күчеп килгән кешеләрне.
 َوال يَُِدوَن

Табылмастыр ул Мәдинә әһелендә
 يف ُصُدورِِهْم 

анларның күкрәкләрендә, ягъни калебләрендә
َحاَجًة

ачыг вә хөсед тапмассың.
 ممَِّّا أُوتُوا

Аны, кем ул мөһаҗирләрә бәни Нәзыйр малыны тәкъсим әйләде, ан-
сарлара бирмәде. Ягъни үзләренә үлҗә малы тигмәдеке өчен көнчелек 
әйләмәделәр.

 َويـُْؤثُِروَن
Дәхи ихтыяр итәр улдылар ул ансарлар,

 َعَلى أَنُفِسِهْم
бәлки, үз малларыны мөһаҗирләрә сарыф әйләделәр,

 َوَلْو َكاَن ِبِْم
әгәр чындыки булса да, ул ансарларның

 َخَصاَصٌة 
ачлыклары вә хаҗәтләре улса да, мөһаҗирләрә сарыф әйләделәр

َوَمن يُوَق
бер мән, тәкъвалык кылып, Аллаһы Тәгаләдән курыкса,

 ُشحَّ نـَْفِسِه
нәфесе әммарәсенә саранлык әйләсен, ягъни нәфесе әммарәсе ни-нәрсә 
боерса, аңа хилафлык әйләсен. Ягъни нәфесе әммарә зәкят бирмәк вә 
гошер бирмәкне, вә гайре сәдакалар бирмәкне ихтыяр әйләмәстер, син 
аңа хилафлык әйләеп, зәкятне вә гошерне, вә гайре сәдакаларны биргүче 
улгыл димәктер. 

 فَُأولَِئَك
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Бәс, ошбу җәмәгать
 ُهُم

анлардыр
 اْلُمْفِلُحوَن

Ахирәт газабыннан котылгучылар.
َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بـَْعِدِهْم

Дәхи үлҗә малы анларадыр кәлде мөһаҗирин вә ансарлардан соң Кыя-
мәт көненә дикен.

 يـَُقوُلوَن
Даим әйтер анлар әгъкаб хамсәләрдән соңра1 бөйлә дию

 َربَـَّنا
и безнең Пәрвардигяремез,

 اْغِفْر لََنا
ярлыкагыл безләрне,

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبـَُقونَا بِاإِلميَاِن  َوإلِِ
дәхи ярлыкагыл безләрдән әүвәл иман берлән үткән дин карен дәш-
ләремезне.

 َوال َتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغالًّ
Йә Раббы, кылмагыл безләрнең күңелләремездә хөседне вә хикыд ны, вә 
гөҗебне, вә рияны.

 لِّلَِّذيَن آَمُنوا
Анчалаен мөэминнәрә көнчелек әйләгүче әйләмәгел, иман кәлтерделәр 
анлар Аллаһы Тәгаләгә вә Аллаһның Рәсүленә

 َربَـَّنا
и безләрнең Пәрвардигяремез,

 ِإنََّك
бә-дөрести ки, Син

 َرُؤوٌف
1 Биш вакыт намазлардан соң.
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бәндәләрә миһербанлысын,
 رَِّحيٌم

дәхи рәхим кылгучысын, /96а/
َأملَْ َتر

әйа, күрмәсме син, и Мөхәммәд? Бәлә, күрерсең вә белерсең.
 ِإىَل الَِّذيَن 

Анчалаен кемсәнәләрне
نَافـَُقوا

монафикълык кылдылар,
 يـَُقوُلوَن

даим әйтерләр
 إِلْخَواهِنُِم الَِّذيَن َكَفُروا

үзләре кеби кяфер карендәшләренә.
 ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب

Булгучыдыр анлар1 әһле Китаптан, ягъни Тәүрат вә Инҗил әһеллә редер.2

 لَِئْن ُأْخرِْجُتْم
Биллаһи, сезләр, и кавме Муса, чыгарылсаңызлар Мәдинәдән3

 لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم
Әлбәттә, чыгармыз безләр сезнең берлә

 َوال نُِطيُع 
буенсынмасмызлар

1 Бу урында «кяферләр» сүзе сызылган.
2 «Бер-беренә монафикълык әйләмәкләре улдыр ки, Инҗил әһеле әйтәдер, Мөхәм-

мәд илә тукышны сез башлаясызлар, зирә Тәүраты Мөхәммәд мәнсух итәдер, әгәр сез 
яһүдиләр Мөхәммәдә галиб улырсаңыз, без насрани динене, әлбәттә, тәрек итеп, яһүди 
улырмызлар. Әгәр сезләр Мөхәммәд илә тукышыр улсаңыз, без насранилар, әлбәттә, 
сезләрә ярдәм бирермезләр. Әгәр тукышыр улсаңыз, безләр һәм тукышырмызлар, зирә 
бу ике Китап әһеле бер-берене Мөхәммәдә кардырып качмак ирде. Аллаһы Тәгалә 
анларның бер-беренә монафикъ ирдегене бәян әйләп боерды ки» дигән сүзләр сызы-
лып куйган.

3 Бу сүзләрдән соң җөмләнең бер өлеше кырылган.
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ِفيُكْم
сезләр барында

 َأَحًدا أََبًدا
һичберәңүгә сезләр барында мәңгелек үзәрә

 َوِإن ُقوتِْلُتْم
әгәр Мөхәммәд илә тукыш итерсәңез.

 لََننُصَرنَُّكْم
Әлбәттә, носрат1 бирермезләр

 َواللَُّه
Халәнки ул Аллаһы Тәгалә

 َيْشَهُد
гуаһлык бирәдер.

 ِإنَـُّهْم
Шиксез ул монафикълар,

 َلَكاِذبُوَن
әлбәттә, ялганчылардыр, бер-берене алдагучылардыр,

لَِئْن ُأْخرُِجوا
әгәр чыгарылсалар ул бәни Корайза кяферләре Мөхәммәд илә ту-
кышырга,

 ال خَيُْرُجوَن َمَعُهْم
чыкмаслардыр ул бәни Әсәд кяферләре корайзалары берлә,

 َولَِئن ُقوتُِلوا
әгәр тукышыр улсалар ул Корайза кяферләре Мөхәммәд илә,

 ال يَنُصُرونـَُهْم
носрат бирмәсләрдер ул бәни Әсәд кяферләре корайзаларына.

 َولَِئن نََّصُروُهْم 
Әгәр носрат бирәсе улсалар ул бәни Әсәд кяферләре Корайза кяфер-

1 Носрат – ярдәм.
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ләренә,
لَيـَُولُّنَّ اأَلْدبَاَر

әлбәттә, ул бәни Әсәд кяферләре арка биреп качарлар
 ُثَّ 

бу арка биреп качтыкларыннан соңра.
ال يُنَصُروَن

Носратланмыш булмаслар ирде ул бәни Корайза кяферләре, бәлки, Мө-
хәммәд барчаларыга галиб улгучыдыр, /96б/

أَلَنُتْم
әлбәттә, сезләр, и мөэминнәр,

 َأَشدُّ َرْهَبًة
катыраксыз куркытмакта

 يف ُصُدورِِهم
ул монафикълар вә кяферләр күңелендә

 مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләдән. Ягъни Аллаһы Тәгаләдән бигрәк сезләрдән курк-
маклары,

 َذِلَك
ошбу сездән бигрәк куркмаклары.

 بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم اّل يـَْفَقُهوَن
Бә-дөрести ки, ул бәни Корайза кяферләре вә бәни әсәдиләр һичбер 
нәрсәне фәһемләгүче кавем ирмәсләрдер, зирә анларга Аллаһы Тәга-
ләдән куркмак кирәк иде, бу монафикълыктан вә кяферлектән тәүбә 
әйләмәк лязим иде.

ال يـَُقاتُِلوَنُكْم
Әлбәттә, тукыш әйләмәстер сезләр илә ул бәни Корайза кяферләре

يًعا  مجَِ
җыелдыклары хәлдә

 ِإالَّ
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мәгәр тукыш кылырлар.
 يف قـًُرى مَُّصََّنٍة

Кальгалары бар кальгаларында бикләнеп тукыш кылырлар,
 أَْو ِمن َورَاء ُجُدٍر

яки кальгалары юклары эвләреннән, ягъни диварлар артыннан тукыш 
кылырлар куркулары галәбәсе өчен.

 بَْأُسُهْم
Ул бәни Корайза кяферләренең тукышы

 بـَيـْنـَُهْم
үзләре кеби кяферләр арасында

 َشِديٌد 
мөхкәмдер, зирә анлар куәт вә шәҗәгать сахибләредер, пәйгамбәр га-
ләйһиссәлам әсхабларыннан куркмаклары зәгыйфьлектән вә куркак-
лык тан ирмәстер, бәлки, куркмаклары Аллаһы Тәгаләнең Рәсүленең нур 
нөбүвтеннәндер.

حَتَْسبـُُهْم
Гөман итәрсен, и Мөхәммәд, ул Корайза кяферләрене

يًعا  مجَِ
мөттәфикъ вә мөҗтәмигъ диеп.

 َوقـُُلوبـُُهْم َشتَّ
Хәлбуки ул кяферләрнең күңелләре пәрәкәндәдер1

 َذِلَك
ошбу сурәттә мөҗтәмигъ улып күңелләре пәрәкәндә улмыклары.

 بِأَنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул Корайза вә бәни Әсәд кяферләре вә монафикълары

 قـَْوٌم اّل يـَْعِقُلوَن
акыллары юклыгы өчендер, әгәр акыллары улырса, пәйгамбәрнең ни-
чәмә могҗиза илә галиб улмагыны күреп, иман кәлтерерләр ирде.

1 Пәрәкәндәдер – таркалгандыр.



379

َكَمَثِل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم
Бу бәни Корайза вә бәни Әсәд кяферләренең мисалы әүвәлге кяферләр-
нең мисалы кебидер.

 َقرِيًبا
Ул кяферләр бу кяферләрә якын заман ирде, ул Бәдер кяферләре ирде.

 َذاُقوا َوبَاَل أَْمرِِهْم
Татыдылар анлар эшләренең хасилене дөньяда Бәдер тукышында мал-
лары үлҗә улып, угыл-кызлары әсир улдылар, үзләре кылычтан үттеләр.

 َوهَلُْم 
Булгучыдыр ул бәни Корайза вә бәни Әсәд /97а/ кяферләренә вә мо-
нафикъларга

َعَذاٌب أَلِيٌم
рәнҗетәче газаб, ягъни әбәди җәһәннәмдер. Ул бәни Корайза кяфер-
ләренең вә бәни Әсәд кяферләренең мисалы

َكَمَثِل الشَّْيطَاِن
шайтан мисалы кебидер.

 ِإْذ 
Шул вакытны яд иткел, и Мөхәммәд,

قَاَل ِلِلنَساِن
әйтте ул шайтан бер адәм баласына тәмам аздыр вакыттан кәзин җан 
бирер халәттә. Морад ул шәех Бәрсыса ирде, бәни Исраил заманында 
ирде.

 اْكُفْر
Кяфер ул, диде. Ягъни бәңә сәҗдә әйләгел, диде.

 فـََلمَّا َكَفَر
Бәс, ул шәех Бәрсыса кяфер улды, ягъни шайтана сәҗдә әйләде үзене 
үлемнән коткарыр өчен.

 قَاَل
Әйтте шайтан ул Бәрсысайа,

 ِإينِّ بَرِيٌء مِّنَك
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бә-дөрести ки, бизәрмен синнән, и Бәрсыса,
 ِإينِّ

бә-дөрести ки, мин
 َأَخاُف اللََّه

куркармын Аллаһтан. Ул Аллаһның сыйфаты будыр кем
 َربَّ اْلَعاَلِمنَي

Җәмиге мәүҗүдәтне тәрбия кылгучыдыр.
َفَكاَن َعاِقَبتـَُهَما

Бәс, булды бу Бәрсыса илә шайтанның ахыры
 أَنَـُّهَما

һәр икәүләгүсе
 يف النَّاِر

утта,
 َخاِلَدْيِن

һәр икәүсе мәңге калырлар
 ِفيَها

ул утта.
 َوَذِلَك

Ошбу утта мәңге калмаклары
 َجزَاء الظَّاِلِمنَي

кяферләрнең җәзасыдыр.
Риваятьтер. Фәтрать бәни Исраил заманында бер раһиб бар ирде, вә 
аның исеме Бәрсыса ирде. Бер саумәгада җитмеш ел гыйбадәт кылды, 
һичбер ләхза мәгъсыять кылмады, вә Иблис аны аздырмак хәйләсеннән 
гаҗиз булды. Беркөн Иблис1 яманлыкта маһирләрне җәмгъ итте вә 
әйтте: «Әйа, сездән бер кеше булырмы Бәрсысаны изләл-игъва2 кыл-
гу чы. Әбъяз кем бер шайтан исмедер әнбиягә мөсахиб булыр ирде вә 
Рәсүл салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә беркөн Җәбраил галәйһиссәлам 

1 Шул җирдән башлап бер өзек кырыйда язылган.
2 Изләлигъва – аздыручы.
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сурәтендә заһир булды, үз вәсвәсәсене вәхи дип илка кылырга касд  
итте. Җәбраил галәйһиссәлам аны кагып җибәрде әкъсай арз1 Һиндка 
төште. Шул Әбъяз торды, Иблискә әйтте: «Мин аның эшене тәмам 
кылырмын». Бәс, Әбъяз барды, үзене бер рәһбан сурәтендә әйләде, Бәр-
сысаның саумәгасына керде. Бәрсысаны намазда тапты. Иблис аның 
намазы тәмам улгача намаза шоругъ итте2. Бәс, Бәрсыса намаздан 
фәригъ улгач, Иблис сәлам бирде, Бәрсыса галәйкә алды, шайтанны 
күрде бер рәһбан кем һәйәт әхсән үзәрә каим улып намаз кылыр моны 
күргәч. И фәлән, син кемсен, диде. Шайтан әйтте: «Мин бер габидым 
адәм Шәмгундыр», – диде. «Сине күргәле килдем, вә синең әдәб вә 
әгъмалеңнән икътибас алгалы3 килдем», – диде. Нәүләгә һәр икемез бер 
саумәгада гыйбадәт кылалык», – диде. Бәрсыса кабул әйләде, бер елгача 
аның берлә гыйбадәт кылды. Шайтан ифтар кылмас ирде, мәгәр кырык 
көндә бер ифтар кылыр ирде, гәһа сиксән көндә бер ифтар кылыр ирде. 
Бәрсыса, моны күреп, үзене тәкъсиргә /97б/ нисбәт кылыр ирде, шайтан-
ның тагатенә сокланды. Бер елдан соң шайтан әйтте: «Бән китәрмен, 
минем синнән гайре бер юлдашым бар, синнән аның иҗтиһады күбрәк-
тер, зирә безгә синең хәбәреңне башка төрле тигергәннәр ирде. Хәлбуки 
син аннан кимрәксен», – диде. Бәрсыса моның китмәгеннән мәлүл улды4 
гыйбадәттә иҗтиһады күплеге өчен. Бәс, моны озатты, шайтан әйтте: 
«Мин сиңа догалар үгрәтәем, сиңа аның нәфгы күп булыр. Ул дога берлә 
авырулар терелер, вә җөнүн илә мөбталә гафиять табар». Бәрсыса әйтте: 
«Бән бу мәнзилне мәкруһ күрермен вә куркармын, адәмиләр белсәләр, 
мине гыйбадәттән мәшгуль кылырлар». Әбъяз мәлгуньнең ахыр бу 
сүзене кабул итте, бу доганы үгрәтте китте вә Иблис янына килде,  
5 .диде – واهلِل قْد أهلْكُت الرجَل
Әлкыйсса. Шайтан китте, ул ләгыйнь шәһәрдә бер кешене буды, аны 
мәсругъ кылды. Бер табиб сурәтендә улып, ул кешенең эвенә керде вә 
әйтте: «Бу кешенең бума хастасы вардыр. Моңа гыйлаҗ кылыен», – 

1 Әкъсай арз – ерак җир.
2 Шоругъ итте – кереште, башлады.
3 Икътибас алгалы – үрнәк алырга.
4 Бу сүзләрдән соң абзац ахырына хәтле булган өзек кырыйда язылган.
5 Валлаһи, мин бу кешене һәлак иттем.
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диде. Анлар әйттеләр: «Кылгыл», – дию. Шайтан әйтте: «Моның җене 
көчледер, минем куәтем йитмәстер. Моны шәех Бәрсысага илтеңез, ул 
дога кылса терелер», – диде.
Әл-хасил, бонлар Бәрсысага бардылар, дога таләп кылдылар. Бәрсыса 
дога кылды, ул кеше сыйххәт тапты. Бәс, шайтан моның әмсалене һәми-
шә кылды, барчалары Бәрсыса алындан сыйххәт таптылар.
Әлкыйсса. Беркөн шайтан барды, бәни Исраилнең бер падишаһының 
кызыны буды вә зәхмәтләндерде. Ул падишаһның өч углы вар ирде, 
үзе үлгән ирде. Олуг углы үз урынына падишаһ ирде. Шайтан монлара 
бер табиб сурәтендә улып кәлде вә әйтте: «Бу кыза бән бер гыйлаҗ 
кылаен». Шаһзадәләр әйттеләр: «Кылгыл», – дию. Шайтан әйтте: «Бу 
кызны бер куәтле җен суккандыр. Мин такать кылмасмын, моны шәех 
Бәрсысага илтеңез, һәрвакыт җен килсә, ул дога кылыр, тәмам сәламәт 
булгач алып кайтырсыз». Анлар әйттеләр: «Шәех Бәрсыса бу эшне ка-
бул әйләмәс». Шайтан әйтте: «Бер саумәга бина кылыңыз, Бәрсыса сау-
мәгасы янында. Әгәр аннан әба кылса, үз саумәгасына кертеп куеңыз 
вә әйтеңез: «Бу синең кашыңда әманәттер. Моны Аллаһы Тәгалә өчен 
мохафәзә кылгыл», – диеңез. Монлар шәех Бәрсыса янында тотыш бер 
саумәга бина кылдылар вә кызны анда куйдылар вә әйттеләр: «Бу без-
нең карендәшемездер. Аллаһы Тәгалә өчен мохафәзә кылгыл вә җенне 
ан нан догаң илә дәфгы әйләгел», – диделәр вә киттеләр.
Бәрсыса гыйбадәтеннән фәригъ булгач, кызны күрде, җәмәлене мөша-
һадә кылды, гашыйк улды, күңеленә олуг дәрт төште. Шайтан кәлде, 
кызны буды. Бәрсыса дога кылды, /98а/ бумасы язылды вә гәһ дәхи 
буар ирде кызның һушы киткәч, ялангачланыр ирде шайтан Бәрсысага 
вәсвәсәләр кылды. Ахырында ул кыза җимаг әйләде, кыз хамилә улды. 
Шайтан югарыда мәзкүр рәһбан сурәтендә кереп сәлам бирде, хәл-әхвәл 
сораштылар. Бәгъдәһү шайтан әйтте: «И Бәрсыса, рисвай булдың, моны 
үлтергел, бәгъдәһү тәүбә кылырсың. Карендәшләре кәлсә әйттерсең, 
җен аны алып китте, минем такатем йитмәде», – дию. Бәрсыса керде 
вә кызны үлтерде, вә аны илтеп тагның бер тарафына күмде. Беркөн 
кызның карендәшләре кәлделәр, кызны Бәрсысадан сорадылар. Бәрсыса 
әйтте: «Җене килде, аны алып китте вә минем такатем йитмәде». Анлар 
бу сүзгә инанып кайттылар. Кичә илә хәсрәт берлә йокладылар. Беркөн 
шайтан анлара бер суфи сурәтендә улып кәлде, сәлам бирде. Анлар 
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галәйкә алдылар вә әйтте: «Бәрсыса сезнең карендәшеңезне көчләп 
җимаг кылды, карендәшеңез хамилә улды. Рисвайлыктан куркып үл-
терде, фәлән йиргә күмде.
Әлкыйсса. Анлар колларыны җыеп, барып, мәдфун улмыш йирдән 
чы гарып, Бәрсыса катына илтеп әйттеләр. Бәрсыса инкяр әйләде, 
шайтан рәһбан сурәтендә булып әйтте: «И Бәрсыса, инсаф кылгыл, 
тугры сүзләгел, зирә кеше үлтереп, син бәгъдәһү инкяр итәрсең, ике 
гөнаһны бергә җәмгъ итәрсең». Бәс, Бәрсыса икрар кылды, Бәрсысаның 
саумәгасыны боздылар. Бәгъдәһү падишаһ аны асмага боерды вә 
Бәрсысаны таганга мендергән заманда шайтан күзенә күренде вә 
әйтте: «Бәне танырмысың?» Бәрсыса әйтте: «Юк, белмәсем», – диде. 
Шайтан әйтте: «Бән синең илә бер ел саумәгадә гыйбадәт кылдыкый 
кемсәнәмен. Аллаһы Тәгалә мине руханилардан әйләде, сине бән 
бонлар арасыннан күзләренә күрсәтмәеп алып китәем. Бер тагка илтеп 
куяен. Бәңә сәҗдә кылгыл», – диде. Тиз заман Бәрсыса шайтана сәҗдә 
кылды, шайтан теленнән Аллаһы Тәгалә пәйгамбәренә хәбәр бирде: 
 .диеп, Бәрсыса күзеннән гаиб улды فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإينِّ بَرِيٌء مِّنَك ِإينِّ َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي
Бәрсыса җиһаннан кяфер чыкты. نعوذ باهلل من ذلك

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И андаен иман кәлтергүче кемсәнәләр,

 اتَـُّقوا اللََّه
/98б/ сакланыгыз Аллаһы Тәгаләгә гөнаһ кылмактан

 َوْلَتنظُْر نـَْفٌس
әйткел кем карасын тикшереп үзене.

َمْت ِلَغٍد  مَّا َقدَّ
Таңда Кыямәт көне өчен ни-нәрсә кәлтерде изге әгъмальләрдән

 َواتَـُّقوا اللََّه
сакланыңыз Аллаһы Тәгаләгә гөнаһ кылмактан.

 ِإنَّ اللََّه
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن
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сезнең әгъмальләреңездән хәбәрдардыр,
َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن

булмаңызлар шундаен кешеләр кеби.
 َنُسوا اللََّه 

Оныттылар анлар Аллаһы Тәгаләне, Ул Аллаһы Тәгаләнең әвамирләре-
не мөхафәзә кылмадылар.

فَأَنَساُهْم
Бәс, оныттырды Ул Аллаһы Тәгалә анларга

 أَنُفَسُهْم 
үзләрене, хәтта ишетмәде анлар үзләренә файдалы сүзне вә эшлә мәделәр 
үзләренең ахирәтенә лаек изге әгъмальләрне

أُْولَِئَك
Бу Аллаһы Тәгаләне оныткан җәмәгать

 ُهُم اْلَفاِسُقوَن
Анлардыр Аллаһы Тәгаләнең әмереннән чыгучылар

ال َيْسَتِوي
бәрабәр булмастыр

 َأْصَحاُب النَّاِر
ут әһелләре.

 َوَأْصَحاُب اجْلَنَِّة
Оҗмахта бакча әһелләре илә бәрабәр ирмәстер

 َأْصَحاُب اجْلَنَِّة
оҗмахта бакчаларда улан әһелләр

 ُهُم اْلَفائُِزوَن
анлардыр кортылып асыл максудларына ирешкүчеләр.

َلْو أَنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن 
Әгәр, фаразан, иңдерсәк бу Коръәнне

َعَلى َجَبٍل
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таглар үзәренә,
 لََّرأَيـَْتُه

әлбәттә, күрер ирдең син, и Мөхәммәд, ул тагларны
 َخاِشًعا

куркучы,
ًعا  مَُّتَصدِّ

ярылгучы
 مِّْن َخْشَيِة اللَِّه

Аллаһы Тәгаләдән куркудан. Ягъни, мәсәлән, Коръән таглара иңдерелсә 
ирде, таглар олуглыклары илә парә-парә улырлар ирде Аллаһы Тәгалә-
нең әмереннән курыкмак сәбәпле.

 َوتِْلَك اأَلْمثَاُل
Бу әйтмәгемез бер әмсәлдер.

 َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس 
Бәян кылырмыз ул әмсәлне адәмиләр өчен.

َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّروَن
Шаять ки, ул адәмиләр фикер кылгайлар вә Коръәннән хаталарын аң-
лап, гөнаһларыннан кайткайлар.

ُهَو اللَُّه الَِّذي 
Ул андаг Аллаһы Тәгаләдер,

ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو
юктыр һичбер мәгъбүд бер хак, мәгәр ул бер Аллаһтыр

 َعامِلُ اْلَغْيِب
гаибтәге хәлләрне белгүчедер,

 َوالشََّهاَدِة 
хәзердәге нәрсәләрне белгүчедер

ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә.

 الرَّمْحَُن
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Дөньяда икән вакытта мөэминнәрә вә кяферләрә, кошлара вә кортлара 
бәрабәр ризык /99а/ биргүчедер

 الرَِّحيُم
Ахирәттә мөэминнәрә оҗмах илә ирмәстер кяферләрә.

ُهَو اللَُّه الَِّذي
 Ул анчалаен Аллаһтыр

 ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو
юктыр һич мәгъбүд бер хак, мәгәр бер Аллаһтыр,

 اْلَمِلُك 
Әбәди падишаһтыр вә һәр шәй аңа мохтаҗдыр.

اْلُقدُّوُس
Симәт нәкыс1 вә мөшабәһтән гаять мөнәззәһтер, һич вәҗеһ ноксан вә 
мөшабәһ мәхлукат аңа мөмкин ирмәстер.

 السَّالُم
Пакь вә сәламәттер,

 اْلُمْؤِمُن
әнбияләрне раслагучыдыр могҗизалар бирмәк илә

 اْلُمَهْيِمُن 
һәмишә әшьяларны саклагучыдыр вә моракабә кылгучыдыр. Һәрни 
теләсә, кодрәте тигүчедер,

اْلَعزِيُز 
хөкемендә галиб улгучыдыр,

اجْلَبَّاُر
һәрнәрсәне ислах кылгучыдыр, ул ирадә кылмаган эшнең тәхкыйкы 
мөхәл2 булгучыдыр.

 اْلُمَتَكبِـُّر

1 Симәт нәкыс – кимчелек сыйфатлар.
2 Тәхкыйкы мөхәл – була алмый.
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Җәмиге җиһәттән вә җәмиге әшьядан белендедер вә мөнәззәһтер,
 ُسْبَحاَن اللَِّه 

мөнәззәһ вә пакь Аллаһтыр,
َعمَّا ُيْشرُِكوَن

ни кем аңа уртаклык каттылар кяферләр барчаларыннан мөнәззәһ пакь 
Аллаһтыр.

ُهَو اللَُّه اخْلَاِلُق
Ул Аллаһы Тәгаләдер җәмиге әшьяларны тәкъдире берлә юктан вар 
итүче,

 اْلَبارُِئ
пәйда кылгучы гадәмнән вөҗүд сари.

 اْلُمَصوُِّر
Җәмиге әшьяларны бер сурәттә вә бер шәкелдә, вә һәркаюсыны бер 
хасиятле вә бер мәнфәгатьле кылгучыдыр.

 َلُه اأَلمْسَاء احلُْْسىَن
Ул Аллаһы Тәгаләгә хастыр хөсне заты берлә мәүсуф, вә хөдүс, вә 
имкәннән бәри булган мәгънәләргә дәл1 булгучы исемнәр. Ул исемнәр 
туксан тугыз исемдер, хәдис шәрифтә вәрид улмыштыр2.

 ُيَسبُِّح َلُه َما يف السََّماَواِت َواأَلْرِض
Даим тәнзиһ вә тәкъдис кылырлар ул Аллаһы Тәгаләне каль телләре илә, 
яки хәл телләре илә ноксанаттан вә мәхлукатка мөшабәһәттән күктәге вә 
йирдәге җәмиге әшьялар, нитәки Мәүләнә Җәми рәхмәтуллаһи галәйһи 
боермыштыр:

ای توانا ناتوان در وصف تو تقريرها  سوز در باحت انديش حتريرها
عقل افالطون نيابد رهره بكفر درس حق  گرچه سازد در حيالش ساهلا تدبريها

 َوُهَو

1 Дәл – күрсәтүче.
2 Вәрид улмыштыр – китереләдер.
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Ул Аллаһы Тәгалә
 اْلَعزِيُز

шәдид әл-куәт вә мөмтәнигъ әл-мөшабәһәт, нитәки Мәүләнә Җәми 
димештер. /99б/ سر وحدت منطق الطري ست جامی لب به بند  گو سليمان كه داند فهم اين گفتار را

 احلَِْكيُم
Һәр эшне белеп кылгучыдыр, һәрни теләсә, хөкем кылгучыдыр, вә Аның 
хөкемене тәгъйир вә тәбдил кылгучы юктыр.
.илә сүрәне тәмам итмәге ригаять хөснел-ихтитамдыр َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم

Сүрәт «әл-Мөмтәханә» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтергүче кемсәнәләр! Бу аятьтә бәрагать истиһ-
лялдер. Мөэмин улдыр ки Аллаһы Тәгалә сөйдегени сөярләр вә Аллаһы 
Тәгалә сөймәдеги эштән качарлар.

اَل تـَتَِّخُذوا
Тотмаңызлар

َعُدوِّي
минем дошманым Хатыйб бине Балтаганы вә һәм Саррә бинте Әсвәдне1

ُكْم َوَعُدوَّ
вә дәхи үзеңезнең дошманыңызны

أَْولَِياء
дуст. Әгәр ул Хатыйб бине Балтаганы вә һәм Саррә бинте Әсвәдне дуст 
тотарсаңыз, тәхкыйк, минем дошманым сезләр. 

1 Тәфсирләрдә китерелә: бу аятьтә дошманнардан морад Мәккә кяферләре. Хатыйб 
бине Әбү Балтага мөселманнардан вә мөһаҗирләрдән иде. Ләкин Мәккәдә туганнары 
булу сәбәпле, Мәккә әһеленә, кисәтеп, хат язып җибәрә.
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Кыйссаи Хатыйб бине Балтага вә Саррә бинте Әсвәд1.
Риваятьтер. Бәни Һашимның бер Саррә атлы азат кылган кәнизәге 
Мәдинәгә килде. Рәсүлуллаһ фатхе Мәккәгә хәзерләнмеш ирде. Хәзрәте 
Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм Саррәйә әйтте: «Мөселман 
булып кәлдеңме?» Саррә әйтте: «Юк». Рәсүлуллаһ әйтте: «Һиҗрәт 
кылып кәлдеңме?» – «Юк». Рәсүлуллаһ әйтте: «Ни өчен кәлдең?» Саррә 
әйтте: «Сез әһле гаширә вә мәвали ирдеңез. Мән зийадә мохтаҗ вә 
фәкыйрь улдым. Сездән күләк вә мал алмак өчен кәлдем». Рәсүлуллаһ 
әйтте: «Кайда китте Мәккә егетләре? Син анлара көй көйләп вә йырлап 
акча алыр идең». Саррә әйтте: «Йә Рәсүлуллаһ, Бәдер тукышыннан бирү 
мине һичкем ирсә2 йырламага вә тәганни әйләмәгә кушкан вә миңа мал 
биргән юктыр», – диде. Рәсүлуллаһ бәни Һашимның Хатыйб бине Әбү 
Балтагага боерды: «Ул Саррә бинте Әсвәдә күләк вә нәфакә вә кисвә 
бирергә. Хатыйб бине Әбү Балтага монафикълардан ирде. Ул Саррәйә 
күләк вә күп-күп нәрсәләр вирделәр. Ул монда булса […]3

Бәгъдә Саррә әйтте: Йа Хатыйб бине Әбү Балтага, бәни сиңа Мәккәнең 
әкабирләре […]4 җибәрделәр. Сиңа сәлам диделәр. Мөхәммәд качан 
безләрә җәнг5 илә кәлүрне аңлап киләсен вә һәм /100а/ Хатыйб бине 
Балтага безләрә дуст кешедер һәм Мәдинә йортында аннан олуг вә бай, 
вә оруглык кемсәнә юктыр, диделәр. Мөхәммәднең җәнг илә кәлүрне 
аңлап, безләрә бер намә ирсал әйләсен диеннәр. Бәни шымчы итеп бунда 
җибәрделәр. 
Бәс, Хатыйб бине Балтага Мәккәлекләрә хат язды, бөйлә дию: «Әссәла-
мү ләкүм, йә габид әл-ләт вәл-гуззә вәл-мәнат», ягъни «Сәлам сезләрә, 
и Ләт вә Мәнат, вә Гуззәнең коллары. Мөхәммәд сезләрә фәлән  айда 
вә фәлән көндә кырык мең силахлык ирәннәр илә барырга касд итәдер» 
дию. «Сезләр һәм гафил тормаңызлар. Истигъдад кыласыз» дию. Сәлам 
язып, мөһерләп Саррәйә бирде. Саррә алып китте. Мәдинәдән ун көнлек 
йирдә Рәуза-йи Хаҗ дидеги урынга җитте. Җәбраил галәйһиссәлам 

1 Бу сүзләр кырыйда язылган.
2 Кырыйда цензор тарафыннан русча «было» сүзе язылган.
3 Бу җөмлә тулысы белән кырылган. Басмада бу җөмлә юк.
4 Җөмлә өлеше кырылган, басмада юк.
5 Җәнг – сугыш.



390

Мөхәммәд галәйһиссәламгә хәбәр бирде. Хатыйб бине Әбү Балтаганың 
эшеннән вә һәм Саррә бинте Әсвәднең монафикълыгыннан вә һәм бун-
нарның шымчы улып сүз йөртмәкләреннән. Бәс, Рәсүлуллаһ салал лаһу 
галәйһи вә сәлләм, хәзрәти Галине вә Гомәрне, вә Талһаны атланды рып, 
Саррә артыннан җибәрде. 
Әлкыйсса. Монлар бардылар Рәуза-йи Хаҗда Саррәне таптылар вә 
әйт теләр: «Янындагы хатны биргел», – диделәр. Саррә ант1 ачты: 
«Бәндә хат юк», – диде. Тикшерделәр, хатны тапмадылар2. Хәзрәти Га-
ли кылычны алды: «Тиз биргел», – диде. «Әгәр бирмәсәң, муеныңны 
чабып өзәрмен», – диде. Саррә куркуыннан хатны толымнан сүтеп 
алып бирде. Үзене җибәрделәр, хатны алып кайттылар. Рәсүлуллаһ Ха-
тыйбны чакырды, әйтте: «Йә, бу хатны син яздыңмы?» – диде. Хатыйб 
әйтте: «Бәлә, бән яздым. Бәнем язмагым аның өчен ирде: бәзем кеби 
мөһаҗирләрнең җәмәгатьләре Мәккәдә калып ирделәр. Бәзем яз-
магымыз җәмәгатьләремезне хараб әйләмәсеннәр дию, алданып тор сын-
нар дию язып ирдем. Юкса монафикълык вә кяферлек өчен яз ма дым», – 
диде. «Бәнем бу язмагымнан анлара вә һәм сезләрә файда вә зыян 
юктыр», – диде. Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтте: «Әмма бу раст», – 
әйтте. «Үзеңез белеңезләр», – диде. Гомәр Разыйаллаһу ганһу3 торып, 
Хатыйб монафикъны кылыч белән өрде4 вә тәвабигъларны пәй гамбәр 
үлтермәккә боерды. /100б/ «Такәм анларның Хатыйб кеби монафикъ-
лары заһир улгаенча», – диде.

تـُْلُقوَن

Юлыкырсызлар
ِإلَْيِهم

1 Кулъязмада «ант» сүзе дәл аша бирелгән.
2 Бу җөмлә соңыннан өстәлде.
3 Кырыйда бу сүзгә «баскан» дип куелган.
4 Билгеле, Хатыйб бине Әбү Балтага үтерелмәде. Мөхәммәд пәйгамбәр аны гафу 

итте. Хатыйбның вафаты һиҗри елы буенча 30 елларда булды.
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Ул Мәдинә монафикъларына, ягъни Хатыйбның тәвабигъларына
بِاْلَمَودَِّة

Дустлык илә барча эч разларыңызны әйтерсезләр.
َوَقْد َكَفُروا

Хәлбуки анлар кяферләрдер.
ِبَا

Шул чиләен нәрсәгә
َجاءُكم مَِّن احلَْقِّ

килде сезләрә хак дине ислам вә Коръән, ягъни анлар ышанмаслардыр, 
дине ислама кермәсләрдер. 

خُيْرُِجوَن الرَُّسوَل
Чыгармага теләйләр Рәсүлемне Мәдинәдән Мәккәгә

َوِإيَّاُكْم
Дәхи сезләрне, ягъни әһле Мәккә илә, төкшертеп-төкшертеп, сезләрнең 
һәлак улмагыңызны теләйләр.

َأن تـُْؤِمُنوا بِاهلِل َربُِّكْم
Заһирларыннән сезнең Раббыңызга иман кәлтерүрләр вә батыннарын - 
да – аның хиләфедер. 

ِإن ُكنُتْم
Әгәр булсаңыз сез,

َخَرْجُتْم
чыксаңыз сез

ِجَهاًدا
кяфер илә җиһад итәргә

يف َسِبيِلي
Аллаһы Тәгалә юлында газилек итәргә

َوابِْتَغاء َمْرَضاِت
минем ризалыгымны эстәп.

ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهم
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Яшерен сүзләр әйтерсезләр ул монафикълара Аллаһы Тәгалә ризалык-
ны эстәмәк өчен.

بِاْلَمَودَِّة
Ул монафикълара монафикълыкларны белмәенчә дуст күреп

َوأَنَا َأْعَلُم
мин белгүчемән.

ِبَا َأْخَفْيُتْم
Сезләрнең яшерен кылдыгы эшләреңезне

َوَما َأْعَلنُتْم
вә дәхи сезләрнең заһир кылдыгы эшләреңезне

َوَمن يـَْفَعْلُه
Бер мән кылса, ул Аллаһы Тәгаләнең дошманына дустлыкны

ِمنُكْم
Сезнең үзеңездән,

فـََقْد َضلَّ
бәс, нитәк сез адашты вә азды ул кеше

َسَواء السَِّبيِل
тугры юлдан

ِإن يـَثـَْقُفوُكْم
әгәр кул өстен тапсалар ул Мәдинә монафикълары

َيُكونُوا َلُكْم َأْعَداء
булырлар сезләрә ул монафикълар дошманнардан,

َويـَْبُسطُوا ِإلَْيُكْم
сузалар сезләрә дошманлык илә ул монафикълар1.

أَْيِديـَُهْم
Кулларны

َوأَْلِسَنتـَُهم

1 Кырыенда русча «представлено» сүзе язылган.
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дәхи телләре илә сузалар
بِالسُّوِء

явызлык берлә, ягъни сезләрне сукмак берлә вә үлтермәккә киңәш ит-
мәк берлә.

َوَودُّوا
Дуст тотарлар вә сынау кылырлар ул Хатыйб монафикъның яраннары.

َلْو َتْكُفُروَن
Сезләрнең кяфер улмагыңызны сөярләр.

َلن تَنَفَعُكْم
Әлбәттә, файда бирмәстер сезләрә

أَْرَحاُمُكْم
ул монафикъларның карендәш улмаклары

َواَل
дәхи файда бирмәстер

أَْواَلدُُكْم
ул монафикъларның /101а/ бала улмаклары1.

يـَْوَم اْلِقَياَمِة
Кыямәт көнендә

يـَْفِصُل بـَيـَْنُكْم
ирер ул Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә сезләрнең арасыны мөэмин-
нәрне оҗмахка кертер вә кяферләрне тәмугка кертер. Әгәрчә углың-
кызың вә карендәшләрең кяфер вә монафикъ улсалар, синең иманлы 
улмагың анлара файда бирмәстер.

َواهللُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي
Ул Аллаһы Тәгалә сезләрнең иман вә әгъмаль салихәләреңезне вә кяфер 
вә әфгале талихаларыңызны билә-кәйфә күзе илә күргүчедер.

َقْد َكاَنْت َلُكْم

1 Бу урында ялгыш «карендәш улмаклары» гыйбарәсе сызылган.
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Тәхкыйк, булды сезләрә, и Мәдинә мөэминнәре,
ُأْسَوٌة َحَسَنٌة

күркәм юл вә мөкътәдә биһи
يف ِإبـْرَاِهيَم

Ибраһим галәйһиссәламдә улган юл, ягъни Мөхәммәдә булган юл  
Ибраһим юлыдыр. 

َوالَِّذيَن َمَعُه
Вә дәхи анчалаен юлдыр кәлтерделәр анлар иман хәзрәти Ибраһим.

ِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд,

قَاُلوا
әйттеләр Ибраһим галәйһиссәламнең иманда халис вә мөхлис өммәт-
ләре

ِلَقْوِمِهْم
үзләренең карендәш оруг булгучы кавемнәренә.

ِإنَّا بـُرَاء ِمنُكْم
Бә-дөрести ки, без бизгүчеләрмез сезләрдән. Әгәрчә ата вә ана улсаңыз 
да, вә1 угыл, вә кыз улсаңыз да,

َوممَّا
дәхи шунчалаен нәрсәләрдән бизгүчеләрмез.

تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهلِل
Гыйбадәт кылырсызлар Аллаһы Тәгаләдән гайре нәрсәләргә

َكَفْرنَا ِبُكْم
аңар кылырмызлар сезләрнең динеңезгә вә мәгъбүдеңезгә

َوَبَدا بـَيـْنـََنا َوبـَيـَْنُكُم
заһир булды безләр илә сезләрнең араларыңызда

اْلَعَداَوُة َواْلبـَْغَضاء أََبًدا

1 Бу ике сүз соңрак өстәлде.
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дошманлык һәм ачыглык һәм дөньяда, һәм ахирәттә.
َحتَّ

Шуңарча дошман тотармызлар
تـُْؤِمُنوا

иман кәлтерүрсезләр
بِاهلِل

Аллаһы Тәгалә үзәренә, 
َوْحَدُه

ялгыз Аллаһы Тәгаләдер, шәрике вә назары юктыр.
ِإالَّ قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم أِلَبِيِه

Ибраһим галәйһиссәламнең сүзе ки, атасы Азәр үзеренә ки бөйлә дию:
أَلَْستـَْغِفَرنَّ َلَك

«Әлбәттә, и ата, ярлыкаю эстәрмен сине Аллаһы Тәгаләдән», – диде. 
Кяфергә истигъфар эстәмәк – Ибраһим юлыдыр дию әйтмәйсезләр, зәрә 
ул аять мәнсухтыр. 

َوَما أَْمِلُك َلَك ِمَن اهلِل
Дәхи әйтте Ибраһим: и ата, синең файдаңа вә зарарыңа һичбер нәрсәне 
Аллаһы Тәгаләдән милеклегә алмаймын, ягъни, әгәрчә пәйгамбәр улсам 
да, синең кяферлегең була торып, шәфәгать кыла алмаймын.

ِمن َشْيٍء
Һичбер нәрсәне, ягъни кяфергә, әгәрчә ата улса да, Аллаһы Тәгалә 
ира дәсе улмаян кемсәнәйә шәфәгать вә истигъфар /101б/ әйләмәк илә 
иманлы итеп булмастыр.

ْلَنا رَّبَـَّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ
Дәхи Ибраһим галәйһиссәлам дога кылып әйтте ки: «И бәзем Пәрвар-
дигяремез, синең сари тапшырдык дөнья вә ахирәт эшемезне

َوِإلَْيَك أَنـَبـَْنا
Йә Раббы, Синең тагатеңә кайттык.

َوِإلَْيَك اْلَمِصرُي
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Йә Раббы, Синең хөкемең сари кыямәттә әверелермезләр.
َربَـَّنا

И бәзем Пәрвардигяремез,
اَل َتَْعْلَنا ِفتـَْنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا

кылмагыл Син безләрне кяферләрә мөсәлләть, зирә ки анлар, батыйльне 
хак күреп, безләрне батыйль юлларына өндәп газаб әйләмәсеннәр.

َواْغِفْر لََنا
Дәхи мөнәҗәтендә әйтте Ибраһим галәйһиссәлам: «Ярлыкагыл Син 
безләрне,

َربَـَّنا
и Пәрвардигяремез,

ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم
бә-дөрести ки, Син галиб вә хикмәт иясе падишаһын. 

َلَقْد َكاَن َلُكْم
Тәхкыйк булды сезләрә, и өммәте Мөхәммәд галәйһиссәлам.

ِفيِهْم
Ул Ибраһим вә аңа иман кәлтергәннәр дә

ُأْسَوٌة َحَسَنٌة
Күркәм юл ул ошбу дине ислам юлыдыр.

ِلَمن
Шунчалаен кемсәнәләрә

َكاَن
булды анлар

يـَْرُجو اهلَل َواْليـَْوَم اآْلِخَر
Аллаһы Тәгаләдән саваб өмет идәннәр вә газабтан курыкканнар Кыямәт 
көнендә

َوَمن يـَتـََولَّ
бер мән йөзне чыварса дине исламнан.

فَِإنَّ اهلَل
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Бә-дөрести вә расти ки, Аллаһы Тәгалә

ُهَو اْلَغيِنُّ
халыкның гыйбадәтеннән моңсыздыр. Җиһан халкының кяфер улма-
гыннан аңа һичбер зарар килмәстер.

احلَِْميُد
Барча кәмаләтләр берлә йөкелмештер. 
Бәет.  Җиһан кяфер улып тулса җәхимә,
 Зарар кәлмәс Ходаванд Кәримә.
 Җиһан халкы улырса Хакка габид,
 Гыйбадәттән нидер мәгъбүдә фаид

َعَسى اهلُل
өметтер, Аллаһы Тәгаләдән 

َأن َيَْعَل بـَيـَْنُكْم
кылмакка өметтер сезләрнең араңыз илә1.

َوبـنَْيَ الَِّذيَن
Анчалаен кемсәнәләрнең арасыны

َعاَديـُْتم مِّنـُْهم
Дошман булыштыңыз ул көффәре Мәккә илә

مََّودًَّة
дустлык Аллаһы Тәгалә анларда иман биреп монафикълыкларыннан 
тәүбә итеп яңадан карендәш улып йөрерсезләр.

َواهللُ َقِديٌر
Аллаһы Тәгалә кадирдер кяферне мөселман итәргә, монафикъны мөэ-
мин вә мөхлис итәргә.

َواهللُ َغُفوٌر
Дәхи Ул Аллаһы Тәгалә үттеге кяферлекләре вә нифаклыкларны иман 
вә ихлас сәбәбе илә гафу итәргә кадирдер.

رَِّحيٌم

1 Кырыйда русча «отпечатано» сүзе өстәлгән.
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Мөэминнәрә вә мөхлислара гөнаһларны гафу итеп оҗмах рузә әйлә-
гүчедер.
Риваятьтер. Әбү Бәкер Сиддикъ Разыйаллаһу Тәгалә /102а/ бер кызы 
Әсма атлы ирде. Анасы Фәтилә Габделгуззә кызы ирде. Анлар Мәккәдә 
калмышлар ирде. Аның кеби бәгъзеләренең аталары вә гайре кардәш - 
ләре вә бәгъзеләренең аталары Мәккәдә кяфер улып калмышлар ирде. 
Беркөн Фәтилә Габделгуззә кызы Мәккәлекләрә әйтте: «Йә җәмәгатьләр, 
безләр Мәдинәйә зиярәттән баралык. Бәгъзеләремезнең ирләре вә бала-
лары бардыр вә бәгъзеләремезнең атасы вә гайре кардәшләре бардыр». 
Әлкыйсса. Кырык алты булып Мәдинәгә кәлделер. Фәтилә Габделгуззә 
кызы Әбү Бәкер Сиддикъ йортына барды та ки кызы Әсма илә күрешер 
өчен вә кәлтердеге бүләкләрне кызына бирер өчен. Әсма Разыйаллаһу 
ганһу анасына каршы чыгып, анасыны капыгыннан куды. Әйтте: «Син 
кәфирәсән, өемә кермәясән такәм Рәсүлуллаһтан сормаенча», – диде. 
Кәзәликә гайреләре һәм ошындак кылдылар. Хасыйл, Фәтилә яранна-
ры берлә барып, Рәсүлуллаһтан сорадылар. Шул хәлдә бу аять иңде. 
Рәсүлуллаһ барчаларына изен вирде вә кәлтердеги бүләкләрне алырга 
әмер әйләде. 

اَل يـَنـَْهاُكُم اهلُل
Нәһи вә мәнгъ айламасдыр Аллаһы Тәгалә сезләрне, и Мәдинә җә-
мәгатьләре.

َعِن الَِّذيَن
Анчалаен зиярәтә килдеге Мәккә кяферләрне ул кяферләрнең сыйфаты 
будыр кем

يِن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الدِّ
дин хакында тукыш өчен кәлмәгәннәрдер, бәлки, сыйләи рәхм өчен кәл-
гәннәрдер.

وملَْ خُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم
Дәхи сезләрне йортыңыздан куып чыгару өчен кәлмәгәндер.

َأن تـَبـَرُّوُهْم
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Дәхи сезләрдән шимәк1 өчен кәлмәгәннәрдер, бәлки, васләт өчен кәл-
гәннәрдер, ягъни сезләрне сагынып кәлгәннәрдер.

َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم
Анлара гадаләт илә нәрсәләрне угырламаен вә хыянәт әйләмәен вә их-
сан, вә ингам, вә зыяфәтләр әйләңезләр.

ِإنَّ اهلَل يُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә гадаләт әһелләрне сөйгүчедер2.

َا يـَنـَْهاُكُم اهلُل ِإنَّ
Бә-дөрести ки, нәһи әйләде Аллаһы Тәгалә

َعِن الَِّذيَن
анчалаен Мәккә кяферләреннән.

يِن قَاتـَُلوُكْم يف الدِّ
Кәлделәр анлар Мәккә йортыннан дине исламны тәгзиб итеп тукышыр 
өчен.

َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم
Дәхи кәлделәр анлар сезләрне йортыңыздан куып чыгарыр өчен.

َوظَاَهُروا
Дәхи ярдәм әйдәштеләр

َعَلى ِإْخرَاِجُكْم
сезләрне йортыңыздан чыгарырга.

َأن تـََولَّْوُهْم
Анлар илә ашна булмактан, /102б/ ягъни анларның ашна булып дуст 
тот маклары аның өчендер. Сезләрнең эч разларыңызны белеп, сезләрә 
зафәр булып йортларыңыздан вә йирләреңездән чыгармак өчендер  
гайре дәгелдер.

ُْم َوَمن يـَتـََوهلَّ

1 Шимәк – көлү, мыскыл итү.
2 Бу җөмлә һәм киләсе аять өзеге кырыйдан өстәлде, ягъни, күчерүче тарафыннан 

онытылып, төп текстта куелмады.
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Һәркем дустлык кылса, анларга ...1 бу аятьләр индектән соңра
فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

Сез анларны дуст тоткучы җәмәгатьләр. Анлардыр, Аллаһы Тәгаләнең 
юлны куеп, гайре юлга ияргүчеләрдер. 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтердеги кемсәнәләр,

ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمَناُت
Һәркачан киләсе булса Мәккә йортыннан иман кәлтергүче хатыннар

ُمَهاِجرَاٍت
Мәдинә йортына күчеп, Өмме Гөлсем бинте Гомәр кеби, Аруй бинте 
Рәбигъ кеби, Зәйнәп бинте Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм 
кеби, Фәризә бинте Умия кеби, Мәгъсүмә бинте Зөһәер кебиләр.

فَاْمَتِحُنوُهنَّ

Бәс, тәҗрибә кылыңызлар, анларның иманда ихласларны анларның2 
иман тәҗрибәләре улдыр ки, ул мәзкүрә хатыннар әүвәлге кяфирә зама-
нында сөйдеге вә гашыйклыгы өчен кәлгүче улмасыннар, вә дәхи гайре 
гарызлары дөнья өчен кәлгүче улмасыннар яки бер гайре әсбаб фетнә 
өчен кәлмәсеннәр. Нитәки Саррә бинте Әсвәд кеби улмасыннар, бәлки 
дине ислам өчен Аллаһны вә Рәсүлуллаһны сөйгүче улсыннар.

اهللُ َأْعَلُم بِِإميَاهِنِنَّ
Анларда хакыйкать иман барлыкны Аллаһы Тәгалә үзе белгүчедер. Әм - 
ма сезләрә заһир улгучы әкъвальләрне вә әфгальләрне тәҗрибә әй-
ләйәсезләр.

فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت
Бәс, занни улган тәҗрибәләреңез илә белдегеңез бәгъдендә бу мәзкүрат 
хатыннарның иман кәлтермәккә кәлдекләрне. 

َفاَل تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر
1 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
2 Кулъязмадан бу сүздән соң битнең ахырынача сызылган. Бу урында текст юк. 

Янында латин хәрефләре белән «no» дип язылган.
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Бәс, кайтармаңызлар ул хатыннарны кире кяферләр йортына, ягъни 
Мәккәгә.

اَل ُهنَّ
Имәстер ул хатыннар

ُْم ِحلٌّ هلَّ
хәләл имәстер ул кяфер ирләренә,

َواَل ُهْم
дәхи хәләл имәстер ул кяфер ирләре,

يَِلُّوَن هَلُنَّ
хәләл имәстер ул мөэминәт мөһаҗирәт хатыннарны алырга.

َوآتُوُهم
Биреңезләр ул кяфер ирләренә, әгәр дин исламы кабул әйләмәсәләр.

مَّا أَنَفُقوا
Аны кем сарыф кылдылар, анлар мөселман улдыгы хатыннара бирдеги 
мәһерләрне, ягъни ул хатыннар мөселман улдыгы сәбәпле кяфер ирән-
нәренең бирдеги мәһерләре сакыйт ирмәстер.

َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم
Мәнгъ вә гөнаһ юктыр сезләргә1, и мөэминә җәмәгатьләре

َأن تَنِكُحوُهنَّ
Ул Мәккә йортыннан күчеп кәлеп мөселман улгучы хатыннарны никах 
өерсәңез.

ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 
Һәркачан биргүче улсаның, гакде шәргый берлән мәһерләрне

َواَل مُتِْسُكوا
тотмаңызлар ул хатыннарны хатын итеп.

ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر

1 Бу сүз соңрак өстәлде.
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Кяферләр гакыды кеби, ягъни кяферләр гакыдсыз вә мәһерсез тоттыгы 
кеби, сезләр анчалаен тотмаңызлар.

َواْسأَُلوا
Сораңызлар

َما أَنَفْقُتْم
ни кем мәһер бирдеңез ул хатыннара, әгәр мөртәд улып Мәккә йортына 
кайтып китсәләр.

َوْلَيْسأَُلوا َما أَنَفُقوا
Әйтгел кем, сорасыннар ул ирәннәре кем сарыф кылдылар малларны 
мәһер өчен мөһаҗирәт хатыннар сезләрә лә-хак улырса, /103б/1

/104а/
َذِلُكْم

Сезләргә ошбу әйтелгән хөкемнәр вә эшләр
ُحْكُم اهلِل

Аллаһы Тәгаләнең хөкемедер.
َيُْكُم بـَيـَْنُكْم

Хөкем итәдер Аллаһы Тәгалә сезләрнең араңызда.
َواهللُ َعِليٌم

Ул Аллаһы Тәгалә Белгүчедер. Заһирны вә батыйльне, әүвәлне вә ахирне
 َحِكيٌم

Дөнья вә ахирәт мәсләхәтләрә муафыйк хөкем әйләгүчедер.
َوِإن فَاَتُكْم

Әгәр үтсә сезләрдән, ягъни әгәр сезләрнең хатыннарыңыз кяферләр ку-
лына төшсә,

َشْيٌء
бер нәрсә

مِّْن أَْزَواِجُكْم

1 Бу бит буш калып сызылды.
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Сезләрнең хатыннарыңыздан
ِإىَل اْلُكفَّاِر

кяферләр сари төшәсе булса,
فـََعاقـَْبُتْم

бәс, ул хатыннарны үлҗә төшерсәңез,
َفآتُوا الَِّذيَن َذَهَبْت أَْزَواُجُهم

бәс, биреңез ул кешеләр кем анларның хатыннары кяферләргә киткән 
ир де вә кяферләр ул хатыннарда мәһерләрне бирмәгәннәр ирде.

مِّْثَل َما أَنَفُقوا
Ул мәһернең мислене кем инфак кылганнар ирде ул киткән хатыннара
Ибн Габбастан мәрвидер. Алты хатынның мәһерләрне бәйтел-малдан 
би реп әүвәлге мөселман ирәннәренә никах әйләде. 

َواتَـُّقوا اهلَل
Куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән,

الَِّذي
анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

أَنُتم ِبِه
Сезләр ул Аллаһы Тәгалә сари

ُمْؤِمُنوَن
Ышангучы улдыңыз.
Бәс, голәмәләр ихтиляф әйләделәр ки, бер хатын, мөртәд улып, бәгъдә 
иманны кабул итеп, әүвәлге мөселман ирәннәренә никах ителсә, мәһер-
ләрне бирмәк ваҗибмы яки сөннәтме. Бәгъзеләре әйттеләр: хатыннарны 
даре көфәрә кайтармак мәнсухтыр. قوله تعاىل َفاَل تـَْرِجُعوُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّاِر Бу тәкъдирчә 
мәһерләрне кайтармак ваҗибдыр. Бәгъзеләр әйттеләр: бә-дөрести ки, 
сөлх үзеренә улган хатыннар хакында мәһерләрне кайтармак ваҗиб 
дәгел дер, бәлки ирәннәр хакындадыр. Бу тарикынча мәһерләрне кайтар-
мак сөннәттер.

يَا أَيُـَّها النَّيبُّ
И анчалаен пәйгамбәр,

ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت
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һәркачан килсә сиңа Мәккә йортыннан иман кәлтергүче хатыннар,
يـَُباِيْعَنَك

и Мөхәммәд, сиңа бәйгать бирергә мөбаягать кылсыннар.
َعَلى َأن الَّ ُيْشرِْكَن

Шул шарт үзәренә мөбаягать кылсыннар ул хатыннар уртак катма-
сыннар.

بِاهلِل
Аллаһы Тәгалә үзәренә 

َشْيًئا
һичбер нәрсәне /104б/

َواَل َيْسرِْقَن
дәхи ул хатыннар угрылык әйләмәсеннәр.

َواَل يـَْزِننَي
Дәхи ул хатыннар зина әйләмәсеннәр.

َواَل يـَْقتـُْلَن أَْواَلَدُهنَّ
Дәхи балаларны үлтермәс шарт илә

َواَل يَْأِتنَي
дәхи кәлтермәсен ул хатыннар

بِبـُْهَتاٍن
яланы.

يـَْفرَتِيَنُه
Яла ябар ул хатыннар

بـنَْيَ أَْيِديِهنَّ
кулларының араларында улгучы

َوأَْرُجِلِهنَّ
ул хатыннарының аяклары арасында улгучы балаларны гайре бер иргә 
бусыннан тугды дию дәгъва кылмасыннар. Хасыйл кәлям, ул хатыннар 
зинадан туган балаларны гайре бер иргә яла ябып бусыннан никах илә 
туган баладыр дию итмәс шарты илә бәйгать әйләсеннәр.
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َواَل يـَْعِصيَنَك يف َمْعُروٍف
Дәхи бәйгать әйләсеннәр ул хатыннар, и Мөхәммәд, синең шәригатеңә 
мөхәлифәт кылмаска, ягъни ул хатыннар нәүхә кылмак вә туннарны 
ертмак, вә сачларны юлукмак, вә изүләрне ертмак, вә йөзләрне ертмак 
үлек улдыгы хәлләрендә кылгучы җаһилият заманындагы гамәлләрне 
кылмас шарты илә.

فـََباِيْعُهنَّ
Бәс, и Мөхәммәд, ул хатыннар илә гаһыдлашгыл сүз берлән. Кул то-
тышып, кул алышып кылмагыл, нитәки ирәннәре кылдыгы кеби әйлә-
мәгел.

َواْستـَْغِفْر هَلُنَّ اهلَل
Вә дәхи ярлыкаю эстәгел ул хатыннарның гөнаһлары өчен Аллаһы Тә-
галәдән.

ِإنَّ اهلَل
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә

َغُفوٌر رَِّحيٌم
бәндәләрнең гөнаһларны ярлыкап, рәхим итеп оҗмахка кертергүчедер.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

اَل تـَتـََولَّْوا
Дуст вә ашна булмаңыз

قـَْوًما َغِضَب اهللُ َعَلْيِهْم
шунчалаен кавемгә, ул яһүд кавемедер. Ачыг вә каһәр кылды Аллаһы 
Тәгалә анлар үзәренә1.

َقْد يَِئُسوا ِمَن اآْلِخَرِة
Шиксез өметсез булдылар анлар үлмәсләреннән әүвәл ахирәт эшлә-
реннән вә пәйгамбәрнең нәгъте Тәүратта күреп Рәсүлә инкяр әйләделәр 
вә аңа инкяр әйләяннарның кяфер ирдегене белделәр. Белеп хәзрәте 
Рәсүлне ялганчы вә фалчы диеп сүктеләр.

1 Кырыйда русча «чтобы» сүзе өстәлгән.
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َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر
Нитәки, нәүмиз улдыгы кеби кабердәге кяферләр, зирә кабердә улгу-
чы кяферләр ахирәтнең дәрәҗәтләреннән нәүмизләрдер. Дөньяда ва-
кыт та иман /105а/ кәлтермәгәннаре өчен ошандак бу яһүдиләр галәм 
хәятта Рәсүлуллаһка иман кәлтермәк дәрәҗәләрне күрә вә белә торып, 
Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләмнең нәгътене үзгәртеп, гайре 
мәгънәләр илә тәфсир әйләделәр. Рәсүлуллаһны ялганчы дию әйттеләр. 
Бәгъдә без мескен Тәүратның тәхриф улмаган тәфсиреннән бу аятьне 
язалам та ки хәзрәте Рәсүл Әкрәмнең нәгътене күрәсен гыйбрани 
лөгате үзәрә: يا بـَْرَمَنا ُقْطُرما и безләрне вә җәмигъ әшьяларны яратгучы 
Аллаһы Тәгалә يا بـَْرَلْرسا نـَبـَْرىل и безләрне тугры юлга салгучы шәрик юк 
Аллаһы Тәгалә هانْش ُهُنْش نـُْزمَهَا Заһирләремезне вә батыйннарымызны 
белгүче Аллаһы Тәгалә. يُوْن ُنُشُرىل бер киләчәк дустың хөрмәтенә безләрне 
гөнаһларымызны гафу әйләгел. بُُدُر َلْقُت ُتْضَرما җәмигъ мәүҗүдатны 
яратмакның вә безләрә ризык бирмәкнең Аның гыйшык өчендер. 
 Аллаһы Тәгалә әйтте: «Ул дустның сыйфаты будыр: башында اُْكنُتُبـَْرْن ُفُكَرْت
бер ак болыт саяпан айлаячыдыр. ِبُصْحِنَك َبْْربا Күкрәгендә Җәбраилнең 
вә Исрафилнең йөрәкне ярып, кара канны агызып, аның урынына нури 
рахманине салган җәрә хәт урыны вардыр. بصابرْت ُنُصَربا Уң ягында мөһре 
нөбүвәт вардыр. هوا َبْدَر َبّدَرْت Кырык яшенә дигән һичбер гыйлем вә фәннән 
насыпдар улмаган ула, ягъни кырык яшенә дигән хаттан вә гыйлемнән 
белмәян надан ула.ُمْطَلْقُت َندََّرْت Кырык яшь тәмам улгач, аңа Коръән 
дидеги китап иңә. َفُكلِّ ف ِعبـَْرْت Адәм галәйһиссәламнән та үзенә ничәмә 
пәйгамбәрләрә назил булдыгы китапларны растлагучы улса, َجرَياَنْت ُبَْربا 
Мусайа ни-нәрсә мәъмурдер вә мәнһидер. Коръәндә шөйлә ула. ابـَْرْطُت نـُبـَْرُت 
һәркем ул һашими пәйгамбәре растлагучы улырса, тәхкыйк затым илә 
сөйгәнд яд кылаен ул кулларымнан хушындым. بـُُقر بُِنْج ُشبـََرْت Ул әхмәдә 
вә һәм өммәтенә, әлбәттә, фарыз идәрәм биш вакыт дидеге гыйбадәтне. 
 һәм сәбт ُفُكُرُت Дәхи хәләл идерәм анлара сәфәрнең эч майны َشبـَْرْت َضَكْنَدَرْت
көнене дөнья /105б/ эшне эшләмәк илә боерырмын. بُْدِر اْتُت نُدَرما Безләрнең 
ахыргы пәйгамбәремез ул Әхмәттер. Моннан бәгъдендә һичбер пәй-
гамбәр килмәстер. Аның шәригатедер. Безләрнең вәгъдә көнемезгә ди-
гәндер. Ошбу аятьләрне яһүди галәйһим әл-ләгънә Тәүратта күрделәр 
ба-вөҗүд белеп, Аллаһы Тәгаләнең кәляменә инанмаяп, Рәсүлне тәкзиб 
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кылдылар. Шуның өчен анлар Аллаһы Тәгаләнең ачыгында вә каһәрендә 
калып шәһәрсез вә солтансыз улдылар. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән 
нәүмиз улдылар. Аллаһы Тәгаләнең «Әсхабе кобур» дию сүрәне тәмам 
итмәге хөснел-ихтитам барча мәүҗүдат фәна булып әсхабе кобур 
улырлар.

Сүрәт «әс-Саф» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
َسبََّح لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض

Йирдәге вә күктәге халыклар, Аллаһы Тәгаләне җәмигъ ноксанатлардан 
вә мәхлукатлара мөшабиһәттән тәнәззеһ әйләп, «Сөбханаллаһ әл-га-
зыйм вә бихәмдиһи» диделәр. Бу аятьтә бәрагать истиһлялдер. Һәмишә 
Аллаһы Тәгаләне яд әйләмәктә уладыр.

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

اْلَعزِيُز
хөкемендә галиб

احلَِْكيُم
һәрбер эшләрне хикмәте илә яратып хөкем әйләгүчедер.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا
И андаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

مِلَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن
ни өчен әйтерсезләр кулыңнан килмәс эшләрне, ягъни мөэминнәрнең 
бәгъ зеләре әйттеләр: «Аллаһ газзә вә җәллә сөйдәге әгъмальне әгәр бел-
сәк ирдек, җаннарымызны вә малларымызны шунда сарыф әйләр идек», – 
диделәр. Аллаһы Тәгалә анлара аять иңдерде. ِإنَّ اهلَل يُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا 
дидеги аять иңгәч, Өхед тукышына бардылар. Ул тукыштан арка биреп 
качтылар. Аллаһы Тәгалә анлара сәрзәнәш өчен әйтте ки َِم تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن

َكبـَُر َمْقًتا
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Олуг булды ачыг вә газаб юннән
1

1 َأن تـَُقوُلوا
Сезләрнең әйтмәгегез

َما اَل تـَْفَعُلوَن
Элеңездән кәлмәс вә күңелеңездән ихлас илә булмас эшне әйтмәңез. 
Аллаһы Тәгалә кашында мәбгуз эштер, зирәки сезләрә Аллаһы Тәгалә 
җиһадны фарыз әйләмеш ирде. «Минем /106а/ дәргяһемдә сөекле эш 
димеш» ирде. Сезләр Өхед тукышында качтыңыз2.

ِإنَّ اهلَل
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә

يُِبُّ الَِّذيَن
сөяр анчалаен кемсәнәләрне ки

يـَُقاتُِلوَن
тукышырлар анлар

يف َسِبيِلِه
Аллаһы Тәгаләнең юлында

َصفًّا
саф-саф булдыклары хәлдә

َكأَنَـُّهم
гүяки Аллаһы Тәгалә юлында тукыш кылгучы кемсәнәләр

بُنَياٌن مَّْرُصوٌص
тезелдеги текмә кеби, һичбер йирдә назар кылмаюн ихлас илә кяфер - 
ләрә каршы дораганә тәкбире тәхримә әйләдеги кемсәнә кеби өйлә уң-
дагы вә сулдагы нәрсәләрә карамаюн шәһадәт тәләбендә улалар.

َوِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд!

قَاَل ُموَسى

1 Аятьнең ِعنَد اهلِل сүзләре төшеп калды.
2 Бу сүздән соң берникадәр сүз сызып бетерелде.
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Әйтте хәзрәти Муса бине Гыймран
ِلَقْوِمِه

үзенең
يَا قـَْوِم مِلَ تـُْؤُذوَنيِن

ни өчен бәни рәнҗетәрсезләр, әмеремә хилафлык кылып вә бәни тәкзиб 
итеп торасызлар.

َوَقد تَـّْعَلُموَن
Бә-дөрести ки, белерсезләр бени

َأينِّ َرُسوُل اهلِل ِإلَْيُكْم
шиксез бәнем пәйгамбәр ирдегемне бәңа иңдеги Тәүрат илә вә гаса илә, 
вә йәд бәйза илә, вә туфан, вә бакалар илә, вә кан илә, вә чикерткә, вә 
бетләр илә. Бу әшьялар сихер дәгел ирдегени белерсезләр.

فـََلمَّا زَاُغوا
Бәс, анлар тугры юлдан маил улып бозауга табыныр улдылар вә фир-
гавенә сәҗдә әйләделәр.

أَزَاَغ اهللُ قـُُلوبـَُهْم
Маил кылдырды Аллаһы Тәгалә анларның күңелләрне Хак юлдан, ба-
тыйль юллар сари.

َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә

اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي
күндермәстер Аллаһы Тәгалә Үзенең әмереннән чыгучыларны тугры 
юл сари. Әбәди ул кавем зәлләт1 юлында калырлар.

َوِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд.

قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ
Әйтте Гайсә ибне Мәрьям вә Мәрьям Гыймран кызыдыр. Бу Гыймран  
илә Муса галәйһиссәлам атасы Гыймранның арасы мең дә биш йөз 

1 Зәлләт – адашу.



410

ел дыр. Вә Мәрьямнең анасы Хәннә ирде. Ягъкуб углы Яһүдә нәселеннән 
ирде. Бу Мәрьям бинте Гыймран ирде. Бу Гыймран Муса галәйһиссәлам 
динендә Тәүрат(н)ы тәфсир идән бер галим габид иде. Аннан ике кем сәнә 
тугды. Бересе Һарун ирде. Гаять тә галим вә заһид ирде, чөнки Хәннә 
Гыймраннан йөкле улды, алты айдан соңра хәзрәте Гыймран дөнья дан 
үтте. Анасы Хәннә Мәрьямне корсакта ирдеги вакытта бәет әл-мәкдис 
/106б/ хезмәтне кылырга нәзәр әйләмеш ирде. Буның кыйссасы сүрәи 
«Бәкарә»дә мәзкүрдер. Мәрьям атасы Гыймран Йосыф углыдыр. Йосыф 
бине Һали вә Һали бине Мөтыйб вә Мөтыйб бине Ләви вә Ләви бине 
Мәлик вә Мәлик бине Юнан вә Юнан бине Гаму вә Гаму бине Наху вә 
Наху бине Хаму вә Хаму бине Халис вә Халис бине Наҗат вә Наҗат 
бине Әмәт вә Әмәт бине Мөтыйб вә Мөтыйб бине Йосыф вә Йосыф бине 
Яһүдә вә Яһүдә бине Юханна вә Юханна бине Рәис вә Рәис бине Нәер 
вә Нәер бине Мәлик вә Мәлик бине әл-Мизан вә әл-Мизан бине Ир вә 
Ир бине Юса вә Юса бине Гыймран вә ибнуһу Муса вә Һарун галәйһис-
сәлам вә Гыймран бине Шәмгун вә Шәмгун бине Яһүдә вә Яһүдә бине 
Әлйәкүм вә Әлйәкүм бине Милйә вә Милйә бине Насан вә Насан бине 
Ис вә Ис бине Губәд вә Губәд бине Багаз вә Багаз бине Сәлмүн вә Сәлмүн 
бине Насун вә Насун бине Гимйад вә Гимйад бине Әрәм вә Әрәм бине 
Хәсрүн вә Хәсрүн бине Нармәк вә Нармәк бине Йәһүдә вә Йәһүдә бине 
Ягъкуб вә Ягъкуб бине Исхак вә Исхак бине Ибраһим вә Ибраһим бине 
Әзәр вә Әзәр бине Тарих вә Тарих бине Нахур вә Нахур бине Сарух вә 
Сарух бине Рагун вә Рагун бине Фалик вә Фалик бине Габир вә Габир 
бине Салан вә Салан бине Кынан вә Кынан бине Әрфәхәшд вә Әрфәхәшд 
бине Сәм вә Сәм бине Нух вә Нух бине Ләмих вә Ләмих бине Мәтүших 
вә Мәтүших бине Сәнух вә Сәнух бине Йерд вә Йерд бине Мәһлән вә 
Мәһлән бине Кынан вә Кынан бине Әнүш вә Әнүш бине Шиш вә Шиш 
бине Адәм ибне Тураб خلقه اهلل تعال من ذلك

يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل
И Ягъкуб галәйһиссәламнең балалары!

ِإينِّ َرُسوُل اهلِل ِإلَْيُكم
Бә-дөрести, бән сезләрә Аллаһы Тәгаләдән кәлмеш пәйгамбәрем.

قًا مَُّصدِّ
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Растлыгым хәлдә кәлдем.
لَِّما بـنَْيَ َيَديَّ

Шунчалаен китапны растлыгым хәлдә кәлдем бән, бәндән әүвәл иңде-
релмеш китапны

ِمَن التَـّْورَاِة
Булгучыдыр. Ул китап Тәүрат исемле яки Булгучыдыр. Ул китапның 
эчендә хөкемнәре зирә Тәүрат гыйбрани лөгатендә бәянел-әхкям мәгъ-
нәсенәдер. 

َوُمَبشِّرًا
Дәхи сөенеч бирдегем хәлдә кәлдем.

ِبَرُسوٍل
Бер илче, ягъни бер пәйгамбәр берлә.

يَْأِت ِمن بـَْعِدي
Кәлер ул пәйгамбәр бәнем соңымда җиде йөз елдан соңра.

امْسُُه َأمْحَُد
Ул пәйгамбәрнең исеме Әхмәд ула, үзе /107а/ Мәккәлек гарәбе, Корәеш 
ула.
Димешләр ки, Инҗилдә аның исеме Гыймануил иде. Мәгънәсе Ал лаһ 
кашында вә үммиләр кашында үкелмеш димәктер. Бу урында Ин җилнең 
аятьне язалам. Рәсүл Әкрәмнең нәгатне күрәсен Инҗилнең тукса нынчы 
фасылында бәян әйләмештер. Сәрйани лөгатенчә کهج کهکجәйтте Аллаһы 
Тәгалә газзә вә җәллә يعطشی әүсаф мәхлукаттан пакь вә мөнәззәһ Аллаһы 
Тәгалә әйтте ابتون Ибраһим галәйһиссәлам ازريون Ул Ибраһим галәйһис-
сәлам Әзәр углыдыр. پرفتون Бер камил вә мөкәммәл пәйгамбәр кәлгү - 
чедер. لو علني Гарәби лөгатендә улан китап илә җәмигъ әл-әхкям ула, 
ягъни калил әл-мөбан вә кәсир әл-мәган улан китап ула. عما نوايل гарәбичә 
мәгънәсе Әхмәд ула. افرتالد һашими урыгыннан ула, гарәбичә Габдулла 
исемле кемсәнәдән дугмыш ула. قالوسني Мөбарәк баш өстендә саяпан ак 
болыт ула. لق لق مند Аның мөбарәк яфәрни арасында موارين нөбүвәт мөһере 
ула, ул мөһернең уртасында Мөхәммәд дию бителмеш ула. اسفل ويل 
Һичбер ул Әхмәд пәйгамбәр ялганчылардан улмая. امرس Кичә вә көндез 
тугры юлда ула. تيوسوس Аллаһы Тәгалә аны дуст тоткучы ула. اردقون дәхи 
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Аллаһы Тәгалә әйтер: «И Гайсә бине Мәрьям! ابيوس Һәркем Әхмәдә иман 
кәлтерсә بس و س бу дөньяда вә ахирәттә тәмугтан азат улып, оҗмахка 
керә». ناكروس бәндә бәнем дидарым ул бәндәйә Мөшәррәф ула, Аллаһы 
Тәгалә Гайсә галәйһиссәлам хәлне бәян әйләп боерды ки вә аңа табигъ 
Мөхәммәднең зикере дәхи бәян улыныр1.

فـََلمَّا َجاءُهم
Бәс, кәлтерде ул Гайсә галәйһиссәлам бәни Исраилә яки кәлтерде ул 
Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләм әһле Мәккәйә 

بِاْلبـَيِـَّناِت
хөҗҗәт вә галәмәтләрне үзләренең пәйгамбәр ирдегеләренә 
Гайсәнең хөҗҗәте ул иде ки, атасыз тугып, бишектә бәни Исраилә бән 
сезләрә пәйгамбәр диде. Балигъ улгач, Аллаһы Тәгалә аңа Инҗилне 
иңдерде. Үлекләр теркезде, ала тәнлеләре сиххәт әйләде вә күзсезләрне 
күзле әйләде вә кулсыз вә аяксызларны вә колаксызлары сиххәт әйләде 
вә Мөхәммәд галәйһиссәламнең хөҗҗәте ул иде. Атадан вә анадан ятим 
калып хәтта кырык яшенә дигән /107б/2  әйтеп اهلل تعال اعلم العلماء وافصح الفصحاء
аңа Коръән иңдерде. Кяферләре дин ислама ...3 кул өстен улды4.

قَاُلوا
Әйтте ул Бәни Исраил кяферләре вә дәхи әйтте ул Мәккә кяферләре

َهَذا
бу Гайсә эшләдеги эшләр вә дәхи бу Мөхәммәд кәлтердүги могҗизатлар

ِسْحٌر مُِّبنٌي
әшкярә чадучыдыр диләр.

َوَمْن َأْظَلُم
Юк залимрәк

ممَِّن

1 Кулъязмада бу абзац тулысынча сызылган.
2 Берничә сүз кырылган.
3 Бер сүз аңлашылмый.
4 Кулъязмада бу абзац тулысынча сызылган.
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шунчалаен мәннан ки.
افـْتـََرى َعَلى اهلِل اْلَكِذَب

Яла япты ул мән Аллаһы Тәгалә үзәренә юк ялаларны, ягъни Аллаһы 
Тәгаләнең шәрике бар диделәр. Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләрә китап 
иңдермәде диделәр вә пәйгамбәрләр кәлтердүги могҗизаты гамәле си-
хер диделәр.

َوُهَو
Халәнки ул ...1

يُْدَعى
Өндәлер ...2

ْساَلِم ِإىَل اإْلِ
Ислам дине сари

3

َواهللُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي3
күндермәстер Ул Аллаһы Тәгалә залимнәрне Үзенең тугры юлына.

يُرِيُدوَن
Даим теләйләр ул Мәккә кяферләре,

لُِيْطِفُؤوا نُوَر اهلِل
әлбәттә, сүндүрмәккә теләйләр Аллаһы Тәгаләнең нурны, ягъни Алла һы 
Тәгаләнең шәригатьне кизелмәккә теләйләр.

بِأَفـَْواِهِهْم
Агызлары илә кизелмәк теләйләр, ягъни сүзләре берлән Рәсүлне вә 
Коръ әнне сүгәрләр. «Бу фалнамә!» дию яки «Шигырьнамә» дию ...4, 
Рәсүлуллаһны ялганчы вә сахир дию сүгәрләр.

َواهلُل
Хәлбуки Ул Аллаһы Тәгалә,

ُمِتمُّ نُورِِه
1 Берничә сүз кырылган.
2 Берничә сүз кырылган.
3 Кулъязмада башкача: َواهللُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي
4 Монда бер-ике сүз сызылган.
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әлбәттә, Үзенең нурны тәмам әйләгүчедер, Аллаһ Үзенең динне носрат 
биреп тәмам әйләгүчедер. 

َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن
Әгәрчә ул кяферләр дин исламның тәмам улмакны дошман күрсәләр дә,

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки

أَْرَسَل َرُسوَلُه
җибәрде Үзенең мәгъһуд пәйгамбәрне

بِاهْلَُدى
тугры юлны рәушан кылгучы Коръән берлән,

َوِديِن احلَْقِّ
дәхи хак дин берлән, ягъни ислам дине берлән,

لُِيْظِهَرُه
галиб кылмак өчен җибәрелде дин исламны хөҗҗәтләр вә борһаннар 
берлән

يِن ُكلِِّه َعَلى الدِّ
гайре диннәрнең барчаларына галиб улмак өчен җибәрелде.

َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن
Әгәрчә ул дине исламның галиб улмакны Мәккә мөшрикләре дошман 
күрсәләр дә,

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا
и анчалаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

َهْل أَُدلُُّكْم
әйа, сезләрне күндерәемме

َعَلى ِتَاَرٍة
бер олуг /108а/ мәнфәгатьле сату үзәренә

تُنِجيُكم
коткарыр ул сату сезләрне

مِّْن َعَذاٍب أَلِيٍم
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рәнҗетгүче тәмуг газабыннан. Ул сатуны бәян әйләп боерды ки
تـُْؤِمُنوَن بِاهلِل

әүвәл сезләрнең Аллаһы Тәгаләгә иман кәлтермәгеңездер.
َوَرُسولِِه

Вә саниян Аның пәйгамбәренә иман кәлтермәгеңездер.
َوُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل اهلِل

Вә салисән сезләрнең газилек кылмагыңыздыр Аллаһы Тәгалә юлында
بَِأْمَواِلُكْم

малларыңыз илә 
َوأَنُفِسُكْم

дәхи җаннарыңыз илә.
َذِلُكْم

Сезләрнең ошбу әгъмаль сәләсәне кылмагыңыз.
َخيـٌْر لَُّكْم

Изгедер сезләрә голүм батыйлә вә таләбе дөнья вә мәнсәб вә йорт ла-
рыңызы төземәктән.

ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن
Әгәр белгече улсаңыз ахирәт әгъмаленең дөнья әгъмаленнән артык-
лыкны,

يـَْغِفْر َلُكْم
бу әгъмаль сәләсәне кылсаңыз, ярлыкар Аллаһы Тәгалә

ُذنُوَبُكْم
сезләрнең гөнаһларыңызны,

َويُْدِخْلُكْم
кергезер сезләрне

َجنَّاٍت
оҗмах йортында улгучы бакчалара.

َتْرِي ِمن حَتِْتَها
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Агар ул бакчаларның астыларыннан
اأْلَنـَْهاُر

елгалар балдан вә сөттән, вә хәмердән,
َوَمَساِكَن طَيَِّبًة

дәхи булгучыдыр бу әгъмальләрне кылгучыларга хуш булгучы урын-
нар, ягъни әнваг ләзиз улан урыннар 

يف َجنَّاِت َعْدٍن
булгучыдыр ул урыннар бакчалар гадән дидеги оҗмахта

َذِلَك
ошбудыр.

اْلَفْوُز اْلَعِظيُم
Олуг кул өстен улып максудларыга ирешмәк

َوُأْخَرى
бу мәзкүр җәннәт гадәнгә кердегеңездән соңра икенче нигъмәт

حتُِبُّونـََها
сөярсез сезләр аны,

َنْصٌر مَِّن اهلِل
ул икенче нигъмәт улдыр ки, Аллаһы Тәгаләдән сезләрә носрат бир-
мәктер.

َوفـَْتٌح َقرِيٌب
Дәхи якын заманда улгучы фәтхе Мәккә вә фәтхе фарис вә румдер.

َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي
И Мөхәммәд, сөенеч биргел бу фәтх вә носрат илә мөэминнәргә,

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا
и анчалаен иман кәлдердүги кемсәнәләр

ُكونوا أَنَصاَر اهلِل
Булыңызлар Аллаһы Тәгаләнең диненә носрат биргүче.

َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ
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Нитәки әйтте Мәрьям углы Гайсә галәйһиссәлам:
لِْلَحَوارِيِّنَي

ак тәнле вә ак киемле үзенең хас яраннарына анлар унике кемсәнә ләр - 
дер. Әүвәлгесе – Бәтрус, икенчесе – Ягъкуб, өченчесе – Юханна, 
түртенчесе – Әндреүс, бишенчесе – Филбус, алтынчысы – Тулуман, 
җиденчесе – Мәттә, сигезенче – Лука, /108б/ тугызынчы – Мәркис, 
унынчы – Кәнган, унберенчесе – Шәмгун, уникенче – Яһүдә.

َمْن أَنَصارِي ِإىَل اهلِل
«Кемдер Миңа носрат биргүче Аллаһы Тәгаләнең дине өчен касд кыл-
дыгымда», – диде.

قَاَل احلََْوارِيُّوَن
Әйттеләр бу унике мәзкүр ак либәсле суфилар

َنُْن أَنَصاُر اهلِل
безләрмез, диделәр ки, йә Гайсә бине Мәрьям, Аллаһы Тәгалә динендә 
касд кылып, газайа мөтәвәҗҗиһ улдыгында носрат биргүче, диделәр.

َفَآَمَنت طَّائَِفٌة مِّن َبيِن ِإْسرَائِيَل
Бәс, иман кәлтерде ул Гайсәйә бер гөруһ Ягъкуб галәйһиссәлам уг-
ланнары нәселеннән, анлар кыркар мең ирәннәрдән ирде. Вә хатыннар-
дан хисабы беленмәде. Иманнары «лә иләһә иллә-л-лаһ, Гайсә габдүһү 
вә Рәсүлуллаһ» иде. Зәкят иде вә рузә ирде вә хаҗ әгъмале Инҗиле хакта 
күренмәде вә бер диндә улан фәкыйрь кемсәнәйә байларына нәфәкә вә 
кисва бирмәк фарыз иде. Күрше кызыны алмак хәрам иде вә һәм әсәднең 
хакы ата вә ана хакыннан мөкаддәм фарыз иде. Әүсадның кызыны тил-
мизә алмак хәрам иде.

وََكَفَرت طَّائَِفٌة
Дәхи кяфер улдылар. 
Ул Бәни Исраилнең бер гөруһы хәзрәте Гайсәйә бөйле дию: «Аллаһы 
Тәгаләнең углыдыр», – дию. Бу ике гөруһ, ягъни ике таифә бере-бере 
илә хәзрәте Гайсә күккә рәфгъ улдырдыктан кәзин кырык тугыз ел 
тукыш диләр. 
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Әлкыйсса. Мөселманнар кяферләр үзәренә галиб улдылар1.
فَأَيَّْدنَا

Бәс, куәтле кылдык без Гайсә галәйһиссәлам динендә улганнары,
الَِّذيَن

анчалаен Гайсә кавемне
َآَمُنوا

Иман кәлтердиләр анлар Гайсә галәйһиссәламнең Рәсүл ирдегенә вә һәм 
Аллаһы Тәгаләнең колы ирдегенә.

َعَلى َعُدوِِّهْم
Дошманнар үзәренә, ягъни кяферләр үзәренә,

فََأْصَبُحوا
бәс, әверелде ул мөселманнар кяферләр үзәренә.

ظَاِهرِيَن
Галиб улдылар. فََأْصَبُحوا ظَاِهرِيَن ләфзы илә тәмам әйләмәгендә бәлягать әһеле 
кашында хөснел-ихтитамдыр. Ул Аллаһы Тәгаләдән мөэминнәрә нос - 
рат улмаклыгына. 
Бераз мәсаил Гайсәнең Инҗил хакында бәян идәләм та ки халык го-
рур улмаялар. Бу заманда улан насранилар әһле китаба дию инап, 
анлар ның мәзбухларны ышанмасыннар өчен тәгаен тәхриф улмаян 
Инҗилнең тәфсиреннән накыйль әйләдем. Дияре Мәгрибтә (معرب) күр-
дем ки раббидән манкул улынмыштыр. Җаксай кальгасы тикрәсендә 
андарваста бер инҗилхан галимне күрдем. /109а/ Би-гайниһи Аллаһы 
Тәгаләдән мөнәззәл улмыш Инҗилдер. Коръән илә мөкабилә әйләдек ки 
вәхдәнияттә вә игътикадә хәләлдә вә хәрамда, вәгазьдә вә нәсаихтә һич - 
бер хәреф зияда вә кәм дәгелдер. Ул Инҗилнең тәфсирендә бөйлә ди-
мештер ки, бу Инҗилдән гайре Әнаҗил әрбага вә барчалары тәхри фи - 
дер. Әүвәлгесе Инҗил Мәттәдер. Икенче Инҗил Мәркестер. Өченче 
Инҗил Юханнадыр. Түртенчесе Инҗил Лукадыр. Шимди мәҗмугъ 
таи фә ләрдә насраниларда әфрәнҗләрдә вә әгелләрдә вә әрмәниләрдә 
вә ла тыннарда вә ничә малунның кеби таифәләрдә улан Әнаҗил зикер 

1 Кулъязмада бу абзац тулысынча сызылган.



419

итегемез бу түрт кешенең Инҗиледер. Бу түрт Әнаҗил лөгатьләрне 
белеп тәфтиш идән белер ки, Гайсә пәйгамбәр разый улмаян сүзләре ул 
түрт Инҗил эчендә улан әхкямә назар идән белер ки, Нәзирдә тәхрифе 
вардыр. Әхбарда кәлмештер ки, Сәлман Фариси әүвәл...1 мәҗүс иде. 
Чан дас падишаһының углыдыр. Беркөн уһ чыкты, кик ула ю бер тагга 
чыкты. Тагның башында бер савмагә күрде. Ул савмагә эчендә бер 
заһид вә бер рәһбан күрде. Ултырмышлар. Алдыларында бер китабы 
укыю торурлар. Сәлман Фариси катымларына варды, сәлам бирде, 
әйтте: «Раһиб, ошбу китаптыр, әйт, укы ишетәен», – диде. Раһиб әйтте: 
«Атыңнан иңгел хозур калеб илә ултур укуяен», – диде. Буны ишетәчәк 
Сәлман Фариси атыннан әйләнде, ваз кичеп, раһибнең уңында ултырды. 
Раһиб дәхи хуш тәкрир итеп бераз бу китап мәгънәсеннән бераз бәян 
әйләде. Сәлман Фариси каты риккатә кәлде. Раһиб әйтте: «Ошбу китап 
Инҗилдер ки Гайсә пәйгамбәрә иңмештер, әмма бу кавем әксәрне  
тәхриф итмешләрдер. Мөсәххәх Инҗил ошбудыр, чөн Сәлман Фариси 
раһибтән Аллаһы Тәгаләдән иңмеш китапның кәлямне ишетте. Шул 
заман Сәлман Фариси эвдә табындыгына пишман2 улып аглады. Раһиб 
уңыннан «Лә иләһә иллаллаһ, Гайсә Рухулла3 – габдүһү вә Рәсүлүһү» 
дип иман гарза кылып нәсрани улды. Раһиб әйтте: «Йә угыл, әгламә ки 
ошбу ки тап эчендә хатим әл-әнбия Әхмәднең кәләчәгенә ишарәттер вә 
һәм якын замандыр син аны күреп иман кәлтереп әсхабеннән уласын. 
Бән нән /109б/ ул Әхмәд пәйгамбәрә сәлам әйтәсен. Бән аның өммәтен-
нән», –  диде. Рәсүл Әкрәмнең нәгате Сәлман Фариси тәфсире илә язып 
бирде. Ул гыйбарә галияләрне без фәкыйрь бу сүздә тәмам тәфсир илә 
яздык4.

1 Бер сүз кырып бетерелгән.
2 Пишман – тәүбә иткән кеше.
3 «Рух» сүзе өстәрәк куелган.
4 Бу абзац кулъязмада тулысы белән сызылган. Кырыйда «Готвальд» дип куелган.
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Сүрәт «әл-Җомга»

Бисмилләһиррахмәниррахим
ُيَسبُِّح لِلِه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض

Даим сөбханаллаһ әл-газыйм вә бихәмдиһи диерләр йирдәге вә күктәге 
мәхлукатлар бәгъзеләре кал телләре илә вә бәгъзеләре хал теләр илә1. 
Моза ригъ ләфзы илә әйтмәгендә бәрагать истиһлялдер. Илә йәүм әл-
кыямә барча мәхлукатлар Аңа тәсбих әйтерләр.

اْلَمِلِك
Ул Аллаһы Тәгаләнең сыйфаты. Барча нәрсәләрне мөлекләнгүчедер. 

اْلُقدُّوِس
Лаексыз сыйфатлардан мөнәззәһдер.

اْلَعزِيِز
Хөкемендә галиб Аллаһы Тәгаләдер.

احلَِْكيِم
Хөкем кылгучыдыр Үзенең милкендә вә санигында.

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки

بـََعَث يف اأْلُمِّيِّنَي
җибәрде бер пәйгамбәр язу белмәян надан гарәпләр арасыннан

َرُسواًل
бер пәйгамбәрне.

مِّنـُْهْم
Ул гарәпләрнең үзләре кеби язу белмәян ирде2.

يـَتـُْلو َعَلْيِهْم
Укыр ул гарәпләрә

آيَاتِِه

1 Моннан соң берничә сүз кырып бетерелгән.
2 Алдагы җөмлә кырып бетерелгән.
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Аллаһы Тәгаләнең Коръәнне укыр ирде.
يِهْم َويـُزَكِّ

Пакьлидер ул гарәпләре бозык игътикадлардан вә бозык гамәлләрдән.
َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب

Үгрәтәдер ул надан гарәпләрә галим зу-л-фөнүн улып Коръәнне.
َواحلِْْكَمَة

Ул Коръәндә улган хөкемнәрне вә әгъмальләрнең сиррне вә гакыйбәтне.
َوِإن َكانُوا

Бә-дөрести ки, булып ирде ул гарәпләр
ِمن قـَْبُل

Ул пәйгамбәр кәлмәстән әүвәл
َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي

әшкярә наданлык эчендә ирделәр ул гарәпләр вә һәм әшкярә азгынлыкта 
улып Лат, Манат вә Гоззайа сәҗдә кылырлар ирде. 

َوآَخرِيَن
Дәхи җибәрелде ул Мөхәммәд гарәпләрдән гайре гаҗәмнәр өчен1.

ِمنـُْهْم
Ул гарәпләр җөмләсеннән ирделәр пута табынып вә уда табыныр ирде. 
/110а2/

َلمَّا يـَْلَحُقوا
Өлешер булдылар мә сивә әл-гарәп

ِبِْم
Ул гарәпләрә наданлыкта вә мөшриклектә 

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

اْلَعزِيُز

1 Кырыйда «вә һәм пәриләр вә җеннәр өчен» дип өстәлгән.
2 Бу кәгазьдә сүрәнең тәфсире яңадан бирелә. Кабатланган өлеше сызылган.
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хөкемендә галибтер.
احلَِْكيُم

Хикмәт иясе, падишаһтыр.
َذِلَك

Ошбу Мөхәммәднең пәйгамбәр галәйһиссәлам улып җибәрелмәге адәм-
нәрә вә җеннәрә

َفْضُل اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең олуг рәхмәтедер адәмнәрә вә җеннәрә

يـُْؤتِيِه
бирер Ул рәхмәтне

َمن َيَشاء
теләгән бәндәләренә1 /110б/

َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә

ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم
Олуг рәхмәт иясе Аллаһы Тәгаләдер. Бәндәләренә бунчалаен пәйгам-
бәре җибәреп оҗмахына кергезеп, тәмугтан азат итмәк – рәхмәтләрнең 
олуграгыдыр. 

َمَثُل الَِّذيَن
Анчалаен яһүдиләрнең мисалы

مُحُِّلوا التَـّْورَاَة
көчләнделәр ул яһүдиләр Тәүрат хөкеме илә гамәлләр кылырга.

ُثَّ ملَْ َيِْمُلوَها
Бәс, Тәүрат иңдегеннән соңра Тәүрат илә гамәл кылмадылар ул яһү-
диләр үзләре ихтираг кылдыгы ...2 сүзләренә карадылар. Үзләренең 
гакылларына вә һаваларына лаек улдыгы нәрсәләрне шәригате Мусадыр 
диделәр. Шул әҗәлдән Аллаһы Тәгалә Коръән эчендә хәбәр бирде вә 
.диделәр َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الّلُه قَاُلواْ َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـَْنا َعَلْيِه آبَاءنَا

1 «Бунчалаен пәйгамбәр» сызылган.
2 Бер сүз кырып бетерелгән.
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َكَمَثِل احلَِْماِر
Ул яһүдиләрнең мисалы шул ишәк мисалыдыр.

َيِْمُل َأْسَفارًا
Йөкләр ул ишәк Тәүратның тәмам сүрәләрне, мең тәфсирләрне вә аның 
эчендәге хөкемнәрне белмәсләр. اسفار җәмгъ سفر, мәгънәсе сүрә димәк-
тә. Тәмам Тәүрат мең сүрәдер. Һәрбер сүрәсендә мең аятьләрдер. Бәйт 
әл-мәкдис йирендә тәмам Тәүратны күрдем. Тәфсире илә егерме тугыз 
җилд дер. Һәрбер җилде кырык тугыз төп ирде. Битләренең һәрберендә 
кырык тугыз сәтыр ирде. Барны тышлары илә үлчәп карадык, унике пут 
та егерме алты кадак улды. Бәнем илә диңгездә корабта бергә ирде. 

بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن
Ни ямандыр шунчалаен кавемнәрнең хәлләре,

بُوا ِبآيَاِت اهلِل َكذَّ
ялганга тоттылар анлар Тәүратның аятьләрне.

َواهللُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي
Күндермәстер Аллаһы Тәгалә золымлык кылгучы кавемнәрне.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд:

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َهاُدوا
«И анчалаен яһүдиләр,

ِإن َزَعْمُتْم
Әгәр гөман кылсаңыз,

أَنَُّكْم أَْولَِياء لِلَِّه
бә-дөрести ки, сезләр «Аллаһы Тәгаләнең дустымыз» диярсез, бәгъзе-
ләреңез «Аллаһы Тәгаләнең балаларымыз» диярләр.

ِمن ُدوِن النَّاِس
Гайре адәмнәрдән башка, ягъни яһүди улмаян адәмиләрне Аллаһы 
Тәгаләнең дошманы диярсезләр. 

فـََتَمنَـُّوا اْلَمْوَت
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Бәс, арзу кылып дога кылыңызлар үлмәгеңезне, зирә дуст1 дустны, 
әлбәттә, сагынмак кирәк.

ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي
Әгәр булсаңыз сезләр Аллаһы Тәгаләгә дустлык дәгъвасында раст-
лардан.

َواَل يـََتَمنَـّْونَُه أََبًدا
/111а/ Хәлбуки ул яһүдиләр теләмәсләрдер, ул үлемне мәңге 

ِبَا
шул сәбәпле үлемне теләмәсләрдер.

َقدََّمْت أَْيِديِهْم
Үзләренең кылдыгы гөнаһлары сәбәпле, үлемне арзу кылмаслардыр.

َواهللُ َعِليٌم بِالظَّاِلِمنَي
Ул Аллаһы Тәгалә залим бәндәләрнең хәлне белгүчедер һәм анлара җәза 
әйләгүчедер.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд,

ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه
бә-дөрести ки, сезләр кача торган үлем,

فَِإنَُّه
әлбәттә, ул үлем

ُماَلِقيُكْم
йолыкыр сезләрә ул үлем, ягъни үлем шәрабны эчәрсезләр.

ُثَّ
Бу үлдегеңез бәгъдендә

تـَُردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة
кайтарылыр сезләр гаибне вә хәзерне белгече Аллаһы Тәгаләнең хо-
зурына.

فـَيـَُنبُِّئُكم
1 «Дустлык дәгъвасында» сүзләре сызылган.
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Бәс, хәбәр бирер сезләрә
ِبَا ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن

кылган әгъмальләреңездән, ягъни изге әгъмальләреңез өчен оҗмах би-
рер, явыз әгъмальләреңез өчен тәмуг бирер.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة
һәркачан нида кылынса җомга намазы өчен,

ِمن يـَْوِم اجلُُْمَعِة
җомга көнендә, 

فَاْسَعْوا
бәс, йөгереңезләр

ِإىَل ِذْكِر اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең зикерне тыңларга, ягъни ике рәкәгатьтә Коръәнне 
имам җәһрән укыр кабелендә хотбәне тыңларга бу аять Җүса карья-
сендә назил улды. Җүса илә Мәдинә арасы биш чакрымдыр. Егерме 
өйлек җәмәгать ирде. Мәсҗедләре вар иде. Пәйгамбәремезне галәй-
һиссәлам Җүсаның бер Мөгтасим исемле хуҗа ашка чакырып ирде. 
Пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: «Йә Мөгтасим бине 
Әсәд, Аллаһы Тәгалә безләрә дәхи бер фарыз арттырды. Ике рәкәгать 
җомга намазыдыр». Мөгтасим әйтте: «Йә Рәсүлуллаһ, түрт рәкәгать 
өй лә намазы үтәлерме?» Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтте: «Ике хотбә  
улыр. Шул ике хотбә сәбәпле ике рәкәгать өйлә намазының фарзы 
сакыттыр», – диде. Шул заманда минбар бина кылдылар. Азан әйттеләр. 
Ун кеше илә җомга намазны карья Җүсада кылды. Бәгъдә аннан кай-
тып, мәсҗед Мәдинәдә икенче җомгада кырык кеше илә кылды, шул 
әҗәл дән имам Шәфигый вә имам Мәлик вә имам Әхмәд бине Хәнбәл 
җомга намазына мысыр шарт имәстер диделәр. Иллә имам Әбү Хәнифә 
рәһимәһүллаһ мысыр шарттыр диде. Мөфәссирләрнең җөмһүре вә әһле 
хәдиснең җөм һүрләре мысыр шарт дәгелдер дию фәтва бирделәр. Шул 
әҗәлдән шәһре Болгарны мөселман идән сәхабәләр Болгара вә әтрафтагы 
карья ләрә җомга намазны үтәмәк илә боермышлардыр. 



426

َوَذُروا اْلبـَْيَع
Вә дәхи намаз җомга азанны ишеткәч, сатуларыңызны вә алуларыңыз-
ны вә гайре мөгамәләт дөньяларыңызны куеңызлар.

َذِلُكْم
Сезләрнең бу җомга азанны /111б/ ишеткәч, дөнья эшләрне куймагыңыз.

َخيـٌْر لَُّكْم
Сезләрә яхшырак эштер дөнья мөгамәләсене кылмактан.

ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن
Әгәр әһле гыйлем улып ...1 изге вә явызны белсәңез.

فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة
Бәс, әгәр үтәлсә җомга намазы, 

فَانَتِشُروا يف اأْلَْرِض
бәс, мәсҗедтән чыгып чәчелеңезләр кәсеб өчен йир йөзенә бәгъзеңез 
базара варып сату әйләсен вә бәгъзеләреңез, игенлекләрә варып, иген 
гамәлне кылсын вә бәгъзеләреңез кул гамәлләре илә гамәл әйләсен.

َوابـْتـَُغوا
Эстәңезләр

ِمن َفْضِل اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән ризыкларны.

َواذُْكُروا اهلَل
Яд итеңезләр Аллаһы Тәгаләне

َكِثريًا
Күп-күп лисанән вә кальбән,

لََّعلَُّكْم
Шаять ки, сезләр

تـُْفِلُحوَن
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан кортылып оҗмахка керерсезләр вә кул 
өстен улып мөшәррәф дидәр улырсызлар.

1 Бер сүз кырып бетерелгән.
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Риваятьтер. Габдеррәхман бине Гауф вә Госман, вә Гомәр Разыйаллаһу 
ганһүм Шамә кәрван җибәрерләр иде. Беркөн кәрваннары кайтты. Кайт-
канда гадәтләре ул иде ки: барабаннар вә баргулар илә Мәдинәгә ке-
рерләр ирде. Ул кәрванның кайтмагы бер җомга көненә тугры кәлде. 
Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм минбәрә хотбә укырга ашкан 
ирде. Шул заманда кәрванның барабан вә баргу авазны ишетеп, мәсҗед-
тән унике кемсәнә истимагъ хотбә кылмаян чыгып киттеләр. Анлар ха-
кында сәрзәнәш кылып, аять иңдерелде. 

َوِإَذا رَأَْوا
Һәркачан күрсәләр анлар

ِتَاَرًة
сатудан кайтучыларны

أَْو هَلًْوا
Йә уен табел1 вә баргу авазны 

انَفضُّوا ِإلَيـَْها
мәсҗедтән зикер тыңламаян ул уеннара каршы чыгарлар,

َوتـَرَُكوَك قَاِئًما
куярлар сине, и Мөхәммәд, минбәр өстендә аяк үзәрә. Ишгардер хот-
бәне аяк үзәрә торып укымак сөннәт ирдегенә.

ُقْل
Әйт, и Мөхәммәд, ул мәсҗедтән чыгучылара

َما ِعنَد اهلِل
Аллаһы Тәгалә кашында улган саваблар

َخيـٌْر مَِّن اللْهِو
яхшырактыр уен авазны тыңламактан.

َوِمَن التَِّجاَرِة
Сату итмәктән вә сатучыларны күрмәгә чыкмактан

َواهلُل

1 Табел – барабан.
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Ул Аллаһтыр
َخيـُْر الرَّازِِقنَي

Аллаһы Тәгаләнең зикерне тыңламак ризыкларның хәерлеседер. Намаз 
үтәп, ризык эстәмәк ике дөньяның /112а/ ризыкны тапмактыр. َخيـُْر الرَّازِِقنَي 
ләфзы илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр. Җәмигъ әшья-
ларә ризык биргүчедер, Үзенең берлегенә вә барлыгына, вә назире, вә 
шәрике юклыгына.

Сүрәт «әл-Монафикун» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن

Әгәр киләсе булсалар сиңа, и Мөхәммәд, Мәдинә монафикълары вә һәм 
әтрафындагы монафикълар. ُمَناِفُقوَن ләфзы илә сүрәне ибтидаи әйләмә-
гендә бәрагать истиһлялдер. Бу сүрәдә монафикъларның зикредер. 

قَاُلوا
Әйтерләр ул монафикълар

َنْشَهُد
Шиксез белеп гуаһлык бирермезләр, әлбәттә,

ِإنََّك
«Бә-дөрести ки, син, и Мөхәммәд,

َلَرُسوُل اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең Рәсүлесен» дию.

َواهللُ يـَْعَلُم
Аллаһы Тәгалә беләдер

ِإنََّك َلَرُسولُُه
Шиксез, әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең Рәсүлесен.

َواهللُ َيْشَهُد
Халәнки Аллаһы Тәгалә гуаһлык бирәдер.

ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي
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Бә-дөрести ки, ул шәһадәт биргүче монафикълар 
َلَكاِذبُوَن

Әлбәттә, ялганчылардыр, калебләрендә синең пәйгамбәрлегеңә тас  - 
дыйк лары юктыр.

اتََُّذوا أمَْيَانـَُهْم
Тоттылар ул монафикълар ялган антларны вә ялган кәлимәи шәһа-
дәтләрне

ُجنًَّة
калкан вә пәрдә анларны үлтермәктән вә әсир кылмактан саклар дию.

َفَصدُّوا
Бәс, мәнгъ кылдылар ул монафикълар күп хәлаикъларны

َعن َسِبيِل اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең юлыннан вә Коръән хөкеме берлән гамәл кылмактан.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул монафикълар 

َساء َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن
ни ямандыр анларның бу кылган эшләре!

َذِلَك
Заһирән бу монафикъларның َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اهلِل димәкләре.

بِأَنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул монафикълар

آَمُنوا
Заһирән телләре илә иман кәлтерделәр.

ُثَّ َكَفُروا
Моннан соң бер шөбһә берлән кяфер улдылар.

َفطُِبَع
Бәс, мөһерләде Аллаһы Тәгалә

َعَلى قـُُلوِبِْم
күңелләре аслан анлар сидкъ җанебенә килмәсләр.



430

فـَُهْم
Бәс, ул монафикълар

اَل يـَْفَقُهوَن
аңламаслардыр вә фәһемләмәсләрдер. Иманны вә хөҗҗәт, вә бор һан-
нарны

َوِإَذا رَأَيـْتـَُهْم
һәр заман күрсәң син, и Мөхәммәд, ул монафикъларны.

تـُْعِجُبَك
Гаҗәбкә салыр сине

َأْجَساُمُهْم
анларның тәннәре бигаять күркәм вә мәргүбләрдер.

َوِإن يـَُقوُلوا
Әгәр әйтәсе булса ул монафикълар сүзләрне,

َتْسَمْع ِلَقْوهلِِْم
әлбәттә, кабул итәрсең анларның сүзләрне, зирә ул монафикълар би гаять 
фәсахәт вә бәлягать илә сүзләшерләр ирде вә йөзләре күркәм, кәәннәһү 
кыз балалары кеби /112б/ пәйгамбәр галәйһиссәлам хозурында адәп илә 
торырлар иде. Аллаһы Тәгалә анларның әфгаль вә әкъвальләрне рәдд 
итеп боерды ки.

َكأَنَـُّهْم
Гүяки ул монафикълар

ُخُشٌب مَُّسنََّدٌة
бүрәнәгә сөялгән утын яркаларыдыр1, ягъни коруг мәгънәсез вә фәһем-
сез бер сурәтләрдер. 

َيَْسُبوَن
Гөман кылырлар ул монафикълар

ُكلَّ َصْيَحٍة
урамнан кәлдек авазларны

1 Моннан соң бер җөмлә сөртелгән.
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َعَلْيِهْم
Безләрнең зарарымызга булмагай иде, дию, ягъни урамнардан кәлдеги 
авазларны гөман кылырга ирде. Пәйгамбәр аять иңеп, безнең нәфагымыз 
заһир улып, безләрне чапмага вә үлтерергә киләләр, дию занн итерләр 
иде. Һичбер рәхәт илә уйку уймазлар иде вә рәхәт илә нигъмәт имәсләр 
ирде. Һәмишә куркуда торурлар иде.

ُهُم اْلَعُدوُّ
Ул монафикълардыр сиңа, и Мөхәммәд, чын дошманнар.

فَاْحَذْرُهْم
Бәс, саклангыл анлардан, и Мөхәммәд!

قَاتـََلُهُم اهلُل
Һәлак кылды Аллаһы Тәгалә анларның заһирларны вә батыйльләрне

َأنَّ يـُْؤَفُكوَن
кайда барып качып кортылырлар. Бәлә, Аллаһы Тәгаләнең газабыннан 
кортылмаслардыр.

َوِإَذا ِقيَل هَلُْم
Һәр заман динелсә, ул монафикълара ихласлы мөэминнәр җәнебеннән 

تـََعاَلْوا
килеңезләр, дию

َيْستـَْغِفْر َلُكْم َرُسوُل اهلِل
ярлыкаю теләсен сезнең өчен Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре.

َلوَّْوا ُرُؤوَسُهْم
Әйләндерерләр анлар башларны вә йөзләрне игъраз итеп истикбар 
итәрләр.

َورَأَيـْتـَُهْم
Күрерсен, и Мөхәммәд, анларны,

َيُصدُّوَن
йөз чөрерләр синең истигъфарыннан,

َوُهم مُّْسَتْكربُوَن
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хәлбукем ул монафикълар тәкәбберлектәдер.
َسَواء َعَلْيِهْم

Берабердер, и Мөхәммәд, ул монафикълара,
َأْستـَْغَفْرَت هَلُْم

ярлыкаю эстәмәк ул монафикълар өчен.
أَْم ملَْ َتْستـَْغِفْر هَلُْم

Йә ярлыкаю эстәмәк анлар өчен
َلن يـَْغِفَر اهللُ هَلُْم

Әлбәттә, ярлыкамастыр Аллаһы Тәгалә анларның гөнаһларны.
ِإنَّ اهلَل

Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә1

اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي
тугры юлга күндермәстер Аллаһы Тәгаләнең вә Рәсүлуллаһның әме-
реннән чыгучы кавемнәрне. 

ُهُم
Ул монафикълар

الَِّذيَن
/113а/ анчалаен кавемнәрдер

يـَُقوُلوَن
даим әйтерләр анлар юлдашларына,

اَل تُنِفُقوا
инфак кылмаңызлар хәер вә ихсан әйләмәңезләр.

َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل اهلِل
Шунчалаен мөһаҗир фәкыйрьләрә ки анлар Рәсүлуллаһ катында ир - 
деләр.

َحتَّ يَنَفضُّوا
Та ки ул мөһаҗир фәкыйрьләр таралып бетсеннәр ачлыктан Рәсүлуллаһ 
катында тормасыннар диделәр.

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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َولِلَِّه
Аллаһы Тәгалә хастыр

َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرِض
күктәге вә йирдәге хәзинәләр.

َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي
Ләкин монафикълар

اَل يـَْفَقُهوَن
фәһемләмәсләрдер.
Хикәят. Беркөн Бәни Мосталактан бер кеше кәлде, әйтте: «Йә Рәсүлул - 
лаһ, Бәни Мосталак синең берлә мөхарәбә кылырга иттифак әйлә меш-
ләрдер. Касд итеп Мәдинәйә кәлерләр», – диде. Бәс, Рәсүлуллаһ салал - 
лаһу галәйһи вә сәлләм әсхаблары илә анларга каршы барды. Тукыш- 
 тылар. Бәни Мосталак мөнһазим улды. Малларны вә хатыннарны үлҗә 
иттеләр. Сәгыйт илә Ибне Гауф сүзә кәлделәр. Сәгыйт Рәсүлуллаһ-
ның әсхабыннан ирде. Ибне Гауф – Бәни Мосталак монафикъларыннан 
ирде. Ибне Гауф Сәгыйдә әйтте: «Йә, ни өчен Рәсүлуллаһ безнең 
балаларымызны вә малларымызны үлҗә итте?» – диде. Сәгыйт әйтте: 
«Сезләрдә иман юклыгы өчен мондай гамәлне кылды», – диде. Ибне 
Гауф әйтте: «Безләр иман кәлтерепмезләр, зирә Мөхәммәд көнчәлеге 
өчен безләрә бу эшне кылды», – диде. Сәгыйт әйтте: «Мөхәммәдкә 
Аллаһы Тәгаләдән аять иңде, сезләрнең көферлегеңезне изһар әйләде». 
Һәр икесе таифәләре илә ту кыш кылдылар ки, Ибне Гауф әйтте: 
و اهلل لَِئن رََّجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعزُّ ِمنـَْها اأْلََذلَّ
 дән أََذلَّ дән морады Ибне Гауф үзе иде вә һәм тәвабигълары ирде вә َأَعّز
морад – Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм ирде вә әсхаблары ирде.

يـَُقوُلوَن
Әйтер булды Ибне Гауф монафикъ тәвабигълары илә,

لَِئن رََّجْعَنا
әгәр кайтсак безләр Бәни Мосталак тукышыннан

ِإىَل اْلَمِديَنِة
Мәдинәйә үзәренә әшгардер Ибне Гауф Мәдинә монафикъларыннан 
ирдегенә.
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لَُيْخرَِجنَّ
Билләһи, әлбәттә, чыгарыр

اأْلََعزُّ
гыйззәтле вә хөрмәтлерәк кеше1 /113б/
дән морады Ибне Гауф үзе иде вә һәм тәвабигълары ирде َأَعّز

ِمنـَْها
ул Мәдинәдән

اأْلََذلَّ
Зәлилрәк кешене ул Рәсүлуллаһ иде вә һәм тәвабигълары, ягъни фә- 
кыйрь әсхаблары ирде.

َولِلَِّه
Аллаһы Тәгаләгә махсустыр

اْلِعزَُّة
галиблек,

َوِلَرُسولِِه
дәхи Рәсүленә махсустыр галиблек.

َولِْلُمْؤِمِننَي
Дәхи мөэминнәрә махсустыр галиблек.

َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي
Бә-дөрести ки, иллә монафикълар җәмәгате

اَل يـَْعَلُموَن
һичнәрсәне белмәсләрдер, кем галиб вә кем мәгълуб ирдегене бел-
мәсләр.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтерде кемсәнәләр

اَل تـُْلِهُكْم

1 Берничә сүз сызылган.
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мәшгуль кылмасын сезләрне ахирәт кәсебеннән
أَْمَواُلُكْم

малларыңыз,
َواَل

дәхи мәшгуль кылмасын сезләрне
أَْواَلدُُكْم

балаларыңыз
َعن ِذْكِر اهلِل

Аллаһы Тәгаләнең гыйбадәтеннән голүме дин үгрәнмәктән вә биш ва-
кыт намазны әда кылмактан

َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك
Бер мән кылса бу эшне, ягъни, дөнья эшене мәшгуль улып, намазны 
үткәрер улса1 яки голүме дин үгрәнмәсә,

فَُأْولَِئَك
ошбу гафил җәмәгать,

ُهُم اخْلَاِسُروَن
анлардыр үз-үзләренә зыян кылгучылар.

َوأَنِفُقوا
Сарыф итеңез зәкятеңезне вә һәм гошереңезне,

ِمن مَّا َرَزقـَْناُكم
шул нәрсәләрне сарыф итеңез [кайсылар белән] ризаландырдык сез-
ләрне, ягъни рузи әйләдек малдан вә ашлыктан.

مِّن قـَْبِل
Шуннан элгәре сарыф итеңезләр,

َأن يَْأِتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت
берәкүңезгә әҗәл килмәстән әүвәл сарыф итеңез.

فـَيـَُقوَل

1 Оригиналда шулай. Мәгънә буенча «кылмаса» булырга тиеш.
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Бәс, әйтер ул берәкү үлдегеннән соңра,
َربِّ

и бәнем Пәрвардигярем,
َلْواَل َأخَّْرَتيِن

һәла шимди минем үлмәдегемне тәэхир әйләңче
ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب

якын булучы вәгъдә илә, ягъни кяшки миңа Аллаһы Тәгалә булҗал бир-
сәче, фәлән айда вә фәлән көндә җаныңны алырым, дию. Бәс, ул көн 
җитмәстән борын

فََأصَّدََّق
барча малларымны сәдака бирер ирдем. 

َوَأُكن
Булыр идем тәүбә итеп

مَِّن الصَّاحِلِنَي
изгеләрдән, зәкят бирер ирдем вә хаҗ кылыр ирдем, фарызларым ва-
җиб ләрем өчен /114а/ фидья вә искат чыгарыр идем, дию пәшиман ула, 
әм ма ул пәшиманның аслан файдасы юктыр.

َوَلن يـَُؤخَِّر اهللُ نـَْفًسا
Әлбәттә, кичектермәс Аллаһы Тәгалә һичбер җанны

ِإَذا َجاء َأَجُلَها
һәркачан киләсе улса ул бәндәнең әҗәл көне.

َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә1

َخِبرٌي
хәбәрдардыр

ِبَا
шунчалаен нәрсәләрә ки

تـَْعَمُلوَن
1 Бер сүз сөртелгән.
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Эшләр ул бәндәләр изгедән вә явыздан, ягъни сезләрнең Заһир вә батый 
улан әгъмальләреңездән хәбәрдармыз димәктер. َواهللُ َخِبرٌي ِبَا تـَْعَمُلوَن ләфзы 
илә Аллаһы Тәгалә сүрәне тәмам итмәге хөснел-ихтитамдыр Аллаһы 
Тәгаләнең җәмигъ әшьяйә хәбәрдар ирдегенә.   

Сүрәт «әт-Тәгабун» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
ُيَسبُِّح لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض

Даим әйтер булдылар йирдәге мәхлукатлар вә һәм күктәге мәхлукатлар 
бәгъзеләре кал теле илә вә бәгъзеләре хәл теле илә سبحان اهلل العظيم وحبمده 
диделәр ләфзы илә мозаригъ илә әйтмәгендә бәрагать истиһлялдер. Һәр 
мәхлукат аның тәсбихне әйтмәгендәдер.

َلُه اْلُمْلُك
Ул Аллаһы Тәгаләгә хастыр дөнья вә ахирәт мөлке,

َوَلُه احلَْْمُد
дәхи Ул Аллаһы Тәгаләгә хастыр хәмед, ягъни үкмәк

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
һәрнәрсәләргә кадирдер.

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки яратты сезләрне юктан бар итеп.

َفِمنُكْم َكاِفٌر
Бәс, яратылыктыңыздан соңра бәгъзеләреңез кяферләрдер.

َوِمنُكم مُّْؤِمٌن
Бәгъзеләреңез мөэминнәрдер.

َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә

ِبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي
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Сезләрнең әгъмальләреңезне бөйлә кәйфә1 күргүчедер һәрберенә җә за-
лар ны биргүчедер.

َخَلَق السََّماَواِت
Яратты Ул Аллаһы Тәгалә күкләрне

َواأْلَْرَض
Вә дәхи йирне

بِاحلَْقِّ
Хикмәт бәлигасы илә,

َوَصوَّرَُكْم
дәхи яратты сезләрнең сурәтеңезне һәйәтеңезне вә хаувассыңызны.

فََأْحَسَن ُصَورَُكْم
Бәс, күркәм кылды сезләрнең сурәтеңезне гайре хайваннар сурәтеннән 
вә һәм мәгънәвия сурәтләр берлә бизәде.

َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي
Ул Аллаһы Тәгалә сари әверелер сезләр, ягъни Аның хөкеменә кай-
тырсызлар. /114б/

يـَْعَلُم َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض
Белер Ул Аллаһы Тәгалә күктәге вә йирдәге нәрсәләрне,

َويـَْعَلُم
дәхи шунчалаен нәрсәләрне белер,

َما ُتِسرُّوَن
Сезләрнең яшерен эшләреңезне,

َوَما تـُْعِلُنوَن
дәхи шунчалаен эшләреңезне белер, заһир кылырсызлар.

َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә

َعِليٌم

1 Бер сүз сөртелгән.
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белгүчедер
ِبَذاِت الصُُّدوِر

күкрәктәге хәлләреңезне, ягъни калебтәге фикерләреңезне белер.
َأملَْ يَْأِتُكْم

Әйа, килмәдеме сезләрә, и Мәккә кяферләре? Бәлә, килде вә бәян 
улынды.

نـََبأُ الَِّذيَن َكَفُروا
Шунчалаен кавемнәрнең хәбәре кяфер улды анлар, ягъни Нух вә Һуд, вә 
Лут галәйһиссәлам кавемнәре ки.

ِمن قـَْبُل
Сезләрдән әүвәл кяфер улып ирделәр вә нигъмәтләрне тәкзиб кыл ды-
лар.

َفَذاُقوا
Бәс, татыдылар ул үттеге кяферләр

َوبَاَل أَْمرِِهْم
эшләренең җәзасыны дөньяда, ягъни кяферлекләре сәбәпле, анлара 
дөньяда вакытта газаб иңде, бәгъзеләре су1 илә һәлак улды вә бәгъзеләре 
йил илә, вә бәгъзеләре ут берлә һәлак улдылар.

َوهَلُْم
Дәхи ул үттеги кяферләрә ахирәттә

َعَذاٌب أَلِيٌم
рәнҗеткүче газаб. Ул газаб ут газабыдыр.

َذِلَك
Ул үттеги кавемнең дөньяда газаб күрмәгеләре

بِأَنَُّه
ошбу кем

َكاَنت

1 «Су» сүзендәге «вав» хәрефе өч нокта белән язылган.
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булды анлар
تَّْأتِيِهْم

кәлтергүче булды анлара 
ُرُسُلُهم

ул үттәге кавемнәрнең пәйгамбәрләре.
بِاْلبـَيِـَّناِت

Хөҗҗәтләр вә могҗизатлар илә нитәки хәзрәте Гайсәнең үлек тергез-
мәкләре кеби вә Мусаның гасасы вә йәд бәйзасы кеби вә хәзрәте Һуд - 
ның сарсар йилендә (?) әмән кылмаклары аны мә-лә ниһая һәрбер пәй-
гамбәр кавеменә могҗизатлар күстерделәр. 

فـََقاُلوا
Бәс, үттәге кавемнәр әйттеләр:

أََبَشٌر
әйа, адәми задәме пәйгамбәр улып

يـَْهُدونـََنا
Безләрне күндерергә, бәлки, Безләрә фәрештәләр кирәктер тугры юлга 
күндерергә, зирә адәми задә безнең кеби ашый вә эчә торган затлардыр, 
качан ки ул пәйгамбәр1 уладыр диделәр.

َفَكَفُروا
Бәс, инкяр итеп кяфер улдылар. /115а/

َوتـََولَّوا
Йөз чөрде анлар хак юлдан.

وَّاْستـَْغىَن اهلُل
Моңсыздыр Аллаһы Тәгалә анларның иманнарыннан вә тагатьлә  - 
рен нән.

َواهللُ َغيِنٌّ
Ул Аллаһы Тәгалә моңсыздыр җәмигъ әшьядан

يٌد محَِ

1 Бер сүз сөртелгән.
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Сыйфат кәмилә берлә өкелмештер.
َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا

Гөман кылып дога кылдылар ул кяферләр,
َأن

шуны дәгъва кылдылар.
لَّن يـُبـَْعثُوا

Әлбәттә, үлдегемездән соңра кобурларымыздан кубмамыз, диделәр, 
ягъни хәшәр җисмәнийә инкяр әйләделәр. Фәлсәфәи әшракыюн мәз-
һәбенә дахил улдылар.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд, ул мөнкирләргә,

بـََلى
бәлә, кабердән кубарсызлар

َوَربِّ
су кәнд (?) яд итәмен Раббым илә.

لَتُبـَْعُثنَّ
Әлбәттә, шиксез кабереңнән кубарсызлар,

ُثَّ
бу кабереңездән кубдыгыңыздан соңра,

لَتـَُنبَـُّؤنَّ
әлбәттә, хәбәр бирелерсезләр

ِبَا َعِمْلُتْم
кылган эшләреңездән хисаб вә җәза өчен.

َوَذِلَك
Бу үлдеги мәхлукатларны кобурларыннан кубармак

َعَلى اهلِل َيِسرٌي
Аллаһы Тәгаләгә асандыр, зирә нәфес әл-әмердә юктан бар әйләмәк 
мөшкел ирде, юк нәрсәләрне бар әйләмәк Аллаһы Тәгалә гыйндендә 
асаннарның асанрагыдыр.
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َفآِمُنوا بِاهلِل
Бәс, андаг улса, иман кәлтерүңезләр, Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә 
барлыгына вә кадирлегенә1

َوالنُّوِر الَِّذي أَنَزْلَنا
дәхи шунчалаен нура иман кәлтерүңезләр иңдердек без аны күктән. 
Морад – Коръәндер, ягъни Коръәннең әхкяме динне нурландыргу - 
чыдыр.

َواهللُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي
Ул Аллаһы Тәгаләдер сезләрнең кылдыгы эшләрдән хәбәрдардыр.

يـَْوَم
Шул каберләреңездән куптыгы көн

َيَْمُعُكْم
җыяр сезләрне Аллаһы Тәгалә

لِيـَْوِم اجلَْْمِع
Кыямәт көнендә хисап өчен вә җәза өчен.

َذِلَك
Бу Кыямәт көне,

يـَْوُم التَـَّغابُِن
бу көндер әгъмальләреңездән файда алмакның кулдан китмәк көне. Тә-
габун мәгънәсенә дәляләттән боерды. 

َوَمن يـُْؤِمن بِاهلِل
Бер мән Аллаһы Тәгаләгә иман кәлтерсә,

َويـَْعَمْل َصاحِلًا
изге гамәлләр кылса,

ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه
/115б/ ортырмас анларның явыз әгъмальләрне

َويُْدِخْلُه

1 Аятьтәге َوَرُسولِِه сүзләре кулъязмада һәм басмада төшеп калган.
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Орттыгымыздан соңра кертермез анларны
َجنَّاٍت

оҗмах йортында улгучы бакчалара.
َتْرِي ِمن حَتِْتَها

агар ул бакчаларның астыларыннан,
اأْلَنـَْهاُر

һәр әнваг елгалар агар балдан вә сөттән, вә хәмердән,
َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا

Мәңге булгучы, ягъни булдыклары хәлдә калырлар ул бакчалар эчендә
َذِلَك

бу бәндәләрнең гөнаһлары урталып оҗмах бакчаларына кермәкләре
اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

олуг кул өстен алып максудларына ирешмәктер вә дәхи тәгабун мәгъ-
нәсенә дәляләттән боерды.

َوالَِّذيَن َكَفُروا
Шунчалаен кемсәнәләр кяфер улдылар анлар,

بُوا ِبآيَاتَِنا وََكذَّ
ялганга тоттылар анлар без иңдердеги Коръәнне.

أُْولَِئَك
Бу Коръәнне тәкзиб кылгучы кяферләр

َأْصَحاُب النَّاِر
ут әһелләредер.

َخاِلِديَن ِفيَها
Мәңге булгучылардыр анлар утта

َوبِْئَس اْلَمِصرُي
Ни яман барачак йирдер ул ут.

َما َأَصاَب
Ирешмәстер бәни Адәмгә

ِمن مُِّصيَبٍة
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кайгыдан вә зарардан,
ِإالَّ

мәгәр ирешү улса ул кайгы вә зарар
بِِإْذِن اهلِل

Аллаһы Тәгаләнең әмере вә тәкъдире иләдер.
َوَمن يـُْؤِمن بِاهلِل

Бер мән иман кәлтерсә Аллаһы Тәгаләйә
يـَْهِد قـَْلَبُه

күндерер аның күңелне бәлаләрә сабыр итмәк илә1 сабыр иттеге өчен 
Аллаһы Тәгалә ул бәндәсенә әҗер газыйм бирер.

َواهللُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم
Ул Аллаһы Тәгалә һәрбер нәрсәләрне белгүчедер.

َوَأِطيُعوا اهلَل
Инкыйяд кылыңыз Аллаһы Тәгаләнең әмеренә, 

َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل
дәхи инкыйяд кылыңыз Рәсүлуллаһ галәйһиссәламнең сүзенә.

فَِإن تـََولَّْيُتْم
Бәс, әгәр йөз чөрсәңез Аллаһы Тәгаләнең әмереннән вә Рәсүлуллаһ 
сүзеннән,

َا َعَلى َرُسولَِنا فَِإنَّ
бә-дөрести ки, бәзем илчеләремезгә лязим улган эшләр

اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي
ачык вә рәушан бәян әйләмәктер Аллаһы Тәгаләнең берлегене вә пәй-
гамбәрләрнең хаклыгыны, оҗмах вә тәмуг барлыгыны /116а/

اهللُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو
Ул Аллаһы Тәгаләдән гайре һичбер мәгъбүд юктыр.

َوَعَلى اهلِل

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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Ул Аллаһ үзәренә, 
فـَْلَيتـَوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن

бәс, әйтгел кем мөэминнәр эшләрне Аллаһы Тәгаләйә тәвәккәл кылып 
тапшырсыннар.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم
бә-дөрести ки, сезләрнең хатыннарыңыз

َوأَْواَلدُِكْم
дәхи балаларыңыз

َعُدوًّا لَُّكْم
Сезләргә дошманнардыр анлар.

فَاْحَذُروُهْم
Бәс, сакланыгыз анлардан. Бу аять хастыр.
Риваятьтер. Ибне Габбастан Мәккәдән әсхабларның бәгъзеләре, ха-
тын нарының вә әүлядләренең сүзләренә карап, Мәдинәйә һиҗрәт әй-
ләмәделәр. Аллаһы Тәгалә шул әҗәлдән әйттеги فَاْحَذُروُهْم, ягъни сакла-
ныңызлар анларның мәшвәрәтләреннән, ягъни анларның сүзләренә 
ка рап һиҗрәттән калсаңыз, әлбәттә, диндә улан фөкаһа җөмләсеннән 
улма дыңыз димәктер.

َوِإن تـَْعُفوا
Әгәр гафу итсәңез ул әзвәҗ вә әүләднең хаталыкларны,

َوَتْصَفُحوا
шелтәләүне куйсаңыз,

َوتـَْغِفُروا
яманлыкларны ортсаңыз,

فَِإنَّ اهلَل
бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

َغُفوٌر رَِّحيٌم
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бәндәләрнең гөнаһларны ярлыкап, рәхим әйләп оҗмахына кергүз гү-
чедер.

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِإنَّ
Бә-дөрести ки, сезләрнең малларыңыз вә балаларыңыз

ِفتـَْنٌة
сезләрә фетнәдер. Ахирәт әгъмальләреннән мәшгуль итеп олуг гө наһ-
лара мөртәкиб улынырсыз.

َواهللُ ِعنَدُه
Ул Аллаһы Тәгаләнең Үз хозурындадыр хатыннарның вә балаларның 
сүзләренә карамаюн ахирәтне эстәяннәрәдер

َأْجٌر َعِظيٌم
олуг йал вә саваблар,

فَاتَـُّقوا اهلَل
тәкъвалык кылыңыз Аллаһдин куркып,

 َما اْسَتَطْعُتْم
һәрни көчеңез кадәренчә әшгардыр. Бераку гаял нәфәкаләре өчен кәсеб 
вакытында фарызлары вакытыннан фәүт улып каза әйләсә, бу кемсәнә 
һәм такатанча тәкъвалык әйләде. Бу аять насихтер. Аллаһы Тәгаләнең 
каулне فاتقوا اهلل حق تقاته дидеги аятьне 

 َوامْسَُعوا
ишетеңезләр Аллаһы Тәгаләнең боердыгы әмерләрне. /116б/

 َوَأِطيُعوا
Буен-сыныңызлар Аллаһы Тәгаләнең вә Рәсүлуллаһның әмерләренә,

 َوأَنِفُقوا
сарыф кылыңызлар

 َخيـْرًا
малларыңызны

َنُفِسُكْم  ألِّ
үзеңезнең җаннарыңызның файдасы өчен.
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 َوَمن يُوَق
Бер мән сакланса,

 ُشحَّ نـَْفِسِه
саранлык кылсын нәфес әммарәсенә, ягъни нәфсенә хилаф әйләеп хо кук 
Аллаһны йиренә кәлтерсә.

 فَُأْولَِئَك
Бәс, ошбу, ягъни нәфесләренә хилаф әйләян кавемнәр

ُهُم
 анлардыр

اْلُمْفِلُحوَن
кул өстен улып тәмугтан котылгучылар.

ِإن تـُْقِرُضوا اهلَل قـَْرًضا َحَسًنا
Әгәр бирсәңез Аллаһы Тәгаләгә карыз хәсәнә, ягъни малларыңызны 
ихлас берлән вөҗүһ хәерләрә сарыф әйләсәңез.

 ُيَضاِعْفُه َلُكْم
Ул бирдеги малларыңызның дучыннан бирер савабны бер дирһәмгә ун 
дирһәм савабы язылыр та диде йөзә варынча

 َويـَْغِفْر َلُكْم
дәхи ярлыкар сезләрнең гөнаһларыңызны.

 َواهللُ َشُكوٌر
Ул Аллаһы Тәгалә аз ихласлы гамәлгә күп саваблар биргүчедер.

 َحِليٌم
Колларының гөнаһларны гафу итеп, миһербан вә рәхим, вә шәфкате илә 
тәмугтан азат итгүчедер,

َعامِلُ اْلَغْيِب
гаибдәге хәлләрне белгүче ул Аллаһы Тәгаләдер.

َوالشََّهاَدِة
Дәхи хәзердәге хәлләрне белгүчедер.

اْلَعزِيُز
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Хөкемендә галиб Аллаһы Тәгаләдер.
احلَِْكيُم

Бәндәләренә хикмәте илә хөкем итүче Аллаһтыр. اْلَعزِيزُاحلَِْكيُم илә сүрәне 
итмәм итәге хөснел-ихтитамдыр нитәки фән әһеленә мәхфи дәгелдер.    

Сүрәт «әт-Талак» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

يَا أَيُـَّها النَّيبُّ
И анчалаен ахырзаман пәйгамбәренең өммәтләре,

 ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساء
һәр заман талак кылсаңыз хатыннарыңызны Аллаһы Тәгалә талак ләфзы 
илә сүрәне ибтида әйләмәгендә бәрагать истиһлялдер. Бу сүрә әхкям 
фәр гыялар зикерендәдер. Тәммел улына.

 َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ
Бәс, талак кылыңыз ул хатыннарыңызны тоһыр вакытында ул тоһырда 
җимаг кылмаюн, әгәр берагу мәдхул биһа хатынны хайз /117а/ вакы-
тында яки тоһыр вакытында бәгъдәл-җимаг талак кылса гөнаһкяр улыр 
вә талак бидгый дидегиләре ул улыр вә гайре мәдхул биһа хатынның вә 
сагыйрәнең талакында сөннәт вә бидгать юктыр. Һәр заман мәсләхәт 
күрсә, шул заман талак кылыр.

َة  َوَأْحُصوا اْلِعدَّ
Сайсыннар вә мөхафәзә әйләсеннән ул хатынның гыйддәтне та ки мө-
рәҗәгать заманының фәүте йә бакасы мәгълүм булгай гыйддәт көннә-
рендә нәфәка вә сәкинәсене биргәйләр.

 َواتَـُّقوا اهلَل َربَُّكْم
Куркыңыз шунчалаен Аллаһы Тәгаләдән ки сезләрнең ни вә гайреләрне 
тәрбия кылгучы Аллаһы Тәгаләдер.

 اَل ُتْرُِجوُهنَّ
Чыгармаңыз ул талак ителгән хатынны

 ِمن بـُُيوهِتِنَّ
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анларның тора торган эвләреннән,
 َواَل خَيُْرْجَن

чыкмасыннар ул талак ителгән хатыннар тора торган эвләреннән,
 ِإالَّ

мәгәр чыгарылмак хәләл улыр.
 َأن يَْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة مُّبـَيِـَّنٍة

Заһирән зина илә тотса, бу заманда икамәте хөдүд Аллаһ өчен чыгары-
лыр.

 َوتِْلَك
Бу әйтелгән мәзкүрәт хөкемнәр

 ُحُدوُد اهلِل 
Аллаһы Тәгаләнең боерган чикләредер.

َوَمن يـَتـََعدَّ 
Бер мән тәҗавез кылса

ُحُدوَد اهلِل 
Аллаһы Тәгалә куйдыгы чикләреннән,

فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه 
бәс, шиксез золымлык итте ул мән үз җанына үзе.

اَل َتْدرِي 
Белмәссен, и адәми,

َلَعلَّ اهلَل
Шаять ки, ихтималдыр Аллаһы Тәгалә

 ُيِْدُث بـَْعَد َذِلَك 
пәйда кылыр бу талак бәгъдендә.

أَْمرًا
Бер эшне, ягъни иренең күңеленә Аллаһы Тәгалә рагибат салыр мөрә-
җәгать кылмак ихтималы вардыр, шуның өчен мөстәхәб улынды ки 
таларларны тәфрика-тәфрика хәтта өч талак өч тоһыр берлә тәмам 
улсын.
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فَِإَذا بـََلْغَن 
Бәс, һәркачан ирешәсе булса

َأَجَلُهنَّ
гыйддәтләренең тәмам булмагының вакытлары, ягъни үтәргә якын улса,

 فََأْمِسُكوُهنَّ 
бәс, тотыңыз ул хатыннарыңызны, ягъни мөрәҗәгать кылыңыз

ِبَْعُروٍف 
изгелек берлә хөсне мәгаш илә уласыз

أَْو فَارُِقوُهنَّ 
яки мөрәҗәгать кылмасаңыз аерыңыз

ِبَْعُروٍف 
изгелек /117б/ берлә хатынның малына тәгаддә кылмаенча, әгәр мө-
рәҗәгать кылсаңыз һичбер мәһер янә золым кылмаенча көндәшләре 
арасында нәүбәтне кем кылмаенча ни кем вәҗеһ шәргъ үзәрә тот-
кайсызлар

َوَأْشِهُدوا
гуаһландырыңыз мөрәҗәгать кылмагыңызны

 َذَوْي َعْدٍل مِّنُكْم
үз араңыздан гадел ике кешегә бу ишһәд мәндүбтер. Имам Шәфигый-
дин мәрвидер, рәҗәгаттә шәһадәт вөҗублыгы.

 َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة
Әда кылыңыз гуаһлыгыңызны хаҗәт улып сорадыкы вакытта

 لِلِه
Аллаһы Тәгалә ризалыгын таләп кылып,

 َذِلُكْم
ошбу мәзкүр хөкемнәр берлә сезләрне

 يُوَعُظ ِبِه
үгет вә нәсыйхәт бирелер бу талак әмерендә.

 َمن
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Шунчалаен мәнгә вәгазь бирелер,
 َكاَن

булды ул мән
 يـُْؤِمُن بِاهلِل

иман кәлтерүр Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, вә Рә сү-
луллаһның хаклыгына,

 َواْليـَْوِم اآْلِخِر
дәхи Кыямәт көненә иман кәлтерүр

 َوَمن يـَتَِّق اهلَل
бер мән Аллаһы Тәгаләдән куркып сакланса гөнаһлардан.

 َيَْعل لَُّه َمَْرًجا
Сәһел кылыр аңа Аллаһы Тәгалә һәр катлыкларны вә тарлыкларны, вә 
шөбһәдин чыкмак юлны,

َويـَْرزُْقُه
ризыкландырыр Аллаһы Тәгалә ул бәндәсене

 ِمْن َحْيُث اَل َيَْتِسُب
өмет итмәгән урыннардан, ягъни вәҗеһ шәргъ үзәрә хатынны талак 
кылса, Аллаһы Тәгалә ул иргә өмет итмәгән бер гафифә салихә хатынны 
рузи итәр.

 َوَمن يـَتـَوَكَّْل َعَلى اهلِل
Бер мән эшне Аллаһы Тәгаләйә тапшырыр улса, 

 فـَُهَو
бәс, Ул Аллаһы Тәгалә,

 َحْسُبُه
Ул Аллаһ аңа әйтәчәктер.

 ِإنَّ اهلَل
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 بَاِلُغ أَْمرِِه
үзенең морадны йиренә җиткергүчедер.

 َقْد َجَعَل اهلُل
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Шиксез кылды Аллаһы Тәгалә
 ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا

һәрбер эшкә бер микъдары вардыр вә әндазасы вардыр. Бәс, фәраиз 
Ал лаһны тәрәк итеп кәсеб әйләмәк берлә азык кем булмастыр, бәлки, 
бәрәкәте зиядә улыр бу мөҗәррәб эшләрдер.

ِئي يَِئْسَن َوالالَّ
Шунчалаен хатынлар кем өметсез /118а/ булдылар, анлар

 ِمَن اْلَمِحيِض
хайз күрмәктән картлык сәбәпле хайзлары киселде.

 ِمن نَِّساِئُكْم
Сезләрнең хатыннарыңыздан

 ِإِن اْرتـَْبُتْم
әгәр шик кылсаңыз анларның гыйддәтләре хакында,

تـُُهنَّ  َفِعدَّ
бәс, карчыкларның гыйддәте

 َثاَلثَُة َأْشُهٍر
белеңез анларның гыйддәтләре өч айдыр, гарәбия айлары илә

ِئي  َوالالَّ
дәхи шунчалаен кызларның гыйддәте

 ملَْ يَِْضَن
хайз күрмәйдер анлар яшьлекләре өчен, анларның гыйддәтләре һәм өч 
айдыр, әгәр ирләре талак кылса1.

 َوأُْواَلُت اأْلَمْحَاِل
Дәхи йөкле хатыннарның гыйддәте,

 َأَجُلُهنَّ
ул йөкле хатыннарның гыйддәтенең мөддәте

 َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ

1 Бу җөмләнең соңгы өлеше кырыйда язылган.
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Анлар йөкләрне куймактыр әгәр ирләре талак кылган булса вә әгәр ир-
ләре вафат улса, голәмәләр анда ихтиляф кылды. Бәгъзеләре әйттеләр  
1  гам булганы өчен вә والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يرتبض بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
бәгъзеләре әйтте ابعد االجلني ул хатынның гыйд дәтедер диделәр.

 َوَمن يـَتَِّق اهلَل
Бер мән Аллаһы Тәгаләдән куркып гөнаһ кылмаса,

 َيَْعل لَُّه
кылыр Аллаһы Тәгалә аның өчен

 ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا
Аның дөнья вә ахирәт эшне сәһел әйләр,

َذِلَك
бу мәзкүр хөкемнәр-вәгазьләр

 أَْمُر اهلِل
Аллаһы Тәгаләнең хөкемедер вә әмередер. 

 أَنَزَلُه
Иңдерде Аллаһы Тәгалә ул хөкемне

 ِإلَْيُكْم
Сезләр сари

 َوَمن يـَتَِّق اهلَل
Бер мән Аллаһы Тәгаләдән куркып гөнаһ кылмаса

 ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه
отыр Аллаһы Тәгалә аның гөнаһларны

 َويـُْعِظْم َلُه َأْجرًا
Олуг кылыр Аллаһы Тәгалә аның ялны вә савабны.

َأْسِكُنوُهنَّ

1 «Әл-Бәкарә» сүрәсе, 234 нче аять: «Сезнең араларыгыздан үлеп, үзеннән соң кал-
дырган хатыннарга түрт ай да ун көн көтәргә кирәк».
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Торгызыңыз ул талак кылган хатыннарыңызны
 ِمْن َحْيُث َسَكنُتم

үзеңез тордыгы урында,
 مِّن ُوْجدُِكْم

үзеңезнең талакыңызча булган хәлдә, әгәр эв кечкенә улса, ул хатын 
пәр дә эчендә ултырып гыйддәт сакласын. Әгәр ир бай улып, маллары 
ул са, бер бүлмәне ул хатынына ихтыяр бирсен, ягъни моталлака ха тын-
ның иренә каралыр.

 َواَل ُتَضارُّوُهنَّ
Зарар ирештермәңез ул моталлака хатынга,

 لُِتَضيِـُّقوا َعَلْيِهنَّ
/118б/ ул талак улынмыш хатынга урыннарны тар итеп чыгармаңыз өчен

 َوِإن ُكنَّ
әгәр булсалар ул талак ителгән хатыннар,

 أُواَلِت مَحٍْل
йөк ияләре улсалар,

 فَأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ
бәс, нәфәка бирүңез анларга

 َحتَّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ
такем анлар йөкләрне куйганча.

 فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم
Бәс, әгәр имезер улса, ул талак булган хатыннар сезләрнең балалары-
ңызны гыйддәттән соң 

 َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ
бә бирүңез анларга ялны сөт имезгән өчен

 َوْأمتَُِروا بـَيـَْنُكم ِبَْعُروٍف
кабул кылыңыз бер-береңезнең шәригатькә муафыйк сүзне вә мәш вә-
рәтне мәгълүм көн мәгълүм әҗер үзәренә.

 َوِإن تـََعاَسْرمُتْ



455

Әгәр читенсенсәңез вә агыр күрсәңез ул хатын сорадыгы ялны яки ул 
хатын баласыны имезмәге агыр күрсә,

 َفَستـُْرِضُع َلُه ُأْخَرى
эстәгел ул баланы имезер өчен икенче хатынны талак булган анасыны 
икраһ кылынмас,

لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة
әйтгел кем нәфәка бирсен ул имезгүче хатынга бай кеше улса.

 مِّن َسَعِتِه
Ул мән киңле илә

 َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه
бер мәннең ризыгы тар улса, ягъни ярлы улса,

 فـَْليُنِفْق
бәс, әйтгел нәфәкаләндерсен ул имезгүче хатынны

 ممَّا آتَاُه اهللُ 
Аллаһы Тәгалә биргәнчә улган малыннан

اَل ُيَكلُِّف اهللُ نـَْفًسا
көчләмәс Аллаһы Тәгалә һичбер кемсәнәне,

 ِإالَّ
мәгәр көчләр,

 َما آتَاَها
Аллаһы Тәгалә бирдегине бирмәгә көчләр

 َسَيْجَعُل اهلُل
тиздер кем кылыр Аллаһы Тәгалә.

 بـَْعَد ُعْسٍر
Ярлылыктан соңра

 ُيْسرًا
байлыкны дөньяда йә ахирәттә

وََكأَيِّن مِّن قـَْريٍَة
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вардыр күп карьяләр вә шәһәрләр,
 َعَتْت َعْن أَْمِر َربِـَّها

баш тарттылар ул карьяләрнең әһелләре Тәңре Тәгаләнең әмереннән
 َوُرُسِلِه

дәхи пәйгамбәрләренең әмереннән,
 َفَحاَسبـَْناَها

бәс, мөхасәбә кылдык анларны
 ِحَسابًا َشِديًدا

каты хисаб берлән,
بـَْناَها  َوَعذَّ

газаб кылдык ул карьяләрнең әһелләрне дөньяда /119а/ икән вакытта
 َعَذابًا نُّْكرًا

зәшт вә кабих газаблар илә.
َفَذاَقْت

Вә бәс, татты ул карьяләрнең әһелләре
 َوبَاَل أَْمرَِها

үзләренең кяферлекләренең имкәкне дөньяда вакытта бәгъзеләрне су 
илә һәлак кылды вә бәгъзеләрне йил илә һәлак кылды, вә бәгъзеләрне ут 
илә һәлак кылды, вә бәгъзеләре Җәбраил галәйһиссәламнең авазы илә 
һәлак кылды.

 وََكاَن َعاِقَبُة أَْمرَِها
Булды ул карья әһелләренең эшләренең ахыры

 ُخْسرًا
зыян кәлердән дөньяда һәм ахирәттә.

َأَعدَّ اهللُ هَلُْم
Хәзерләде Аллаһы Тәгалә ул карьяләрнең әһелләре өчен

 َعَذابًا َشِديًدا
каты рәнҗетәче тәмуг газабны.

 فَاتَـُّقوا اهلَل
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Бәс, куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән,
 يَا أُْوِل اأْلَْلَباِب

и гакыл ияләре,
 الَِّذيَن آَمُنوا

анчалаен кемсәнәләр иман кәлтерде анлар,
 َقْد أَنَزَل اهللُ ِإلَْيُكْم

тәхкыйк иңдерде Аллаһы Тәгалә сезләрә,
 ِذْكرًا

сезләрне үгетләүче Коръәнне
رَُّسواًل

дәхи җибәрде сезләрә Мөхәммәд галәйһиссәламне пәйгамбәр итеп 
 يـَتـُْلو َعَلْيُكْم

укыр сезләрә ул Рәсүл.
 آيَاِت اهلِل ُمبـَيِـَّناٍت

Бик рәушан кылгучы аятьләрне
 لُِّيْخرَِج الَِّذيَن آَمُنوا

чыгармак өчен укыр Коръән аятьләрне анчалаен иман кәлтердүги ке-
шеләрне,

 َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت
дәхи изге гамәлләр кылган кешеләрне

 ِمَن الظُُّلَماِت
кяферлек караңгылыктан чыгармак өчен укыр.

 ِإىَل النُّوِر
Ислам диненең нурына чыгармак өчен

 َوَمن يـُْؤِمن بِاهلِل 
бер мән иман кәлтерсә, Аллаһы Тәгаләнең берлегенә вә барлыгына, вә 
Рә сүлуллаһның хаклыгына

َويـَْعَمْل َصاحِلًا
изге гамәлләрне эшләгүче улса
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 يُْدِخْلُه
кертер Аллаһы Тәгалә аны Кыямәт көнендә

 َجنَّاٍت
оҗмах йортында улгычы бакчалара,

 َتْرِي
агар

 ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر
ул бакчалар астыннан һәр әнваг елгалар

 َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا
мәңге булдыклары хәлдә ул бакчаларда

 َقْد َأْحَسَن اهللُ َلُه
шиксез күркәм кылды Аллаһы Тәгалә иман кәлтерүп изге гамәлләр 
кылган бәндәләргә

رِْزقًا
/119б/ оҗмахта улан ризыкларны кәсебсез вә тәгабсез күңезләреннән 
кечмәдек нәрсәләр күз алдыларында хәзер улыр.

اهللُ الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки

 َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت
яратты җиде кат күкне

 َوِمَن اأْلَْرِض
вә һәм йирдән

 ِمثـَْلُهنَّ
ул күкләр охшашлы җиде әклимне яратты

 يـَتـَنـَزَُّل اأْلَْمُر بـَيـْنـَُهنَّ
инар, ягъни йөрер Аллаһы Тәгаләнең хөкеме ул җиде кат күк вә җиде 
кат йирләрнең арасында.

 لِتـَْعَلُموا
Сезләрнең белмәгеңез өчен әмерләрне йөртте,
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 َأنَّ اهلَل
бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
җәмигъ әшьяларның вөҗүденә вә гадәменә кадирдер.

 َوَأنَّ اهلَل
Дәхи, бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 َقْد َأَحاَط
тәхкыйк чулгады Аллаһы Тәгаләнең гыйлеме

 ِبُكلِّ َشْيٍء
барча нәрсәләрне

 ِعْلًما
белмәкнең йөзеннән җәмгъ җөзьият вә көллият заһир вә батыйнны 
белгүче Аллаһы Тәгаләдер. Аллаһы Тәгалә ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما дию сүрәне 
итмәм итмәк хөснел-ихтитамдыр. Мәзһәбе фәласифәне батыйль 
әйләмәктер зирә ан лар диделәр ки Аллаһы Тәгалә җөзьиятне белмәстер. 
Җөзьиятләрне көл лиятләр яратыр димәкләрне.

Сүрәт «әт-Тәхрим» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

Риваятьтер. Кем беркөн Хафса бине Гомәр Разыйаллаһу ганһу атасы 
эвенә киттегендә Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм Ма рийә 
ди деги кәнизәке илә Хафса эвендә хәлвәт улып җимаг әйләде. Хафса 
капуны какты, капуны бигле тапты. Еглаю капы куенда торыр ирде. Рәсүл 
Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм Хафса эвеннән чыкты. Мөбарәк 
җәбһәләреннән оятыннан тирләр агар ирде. Хафса әйтте: «Йә Рәсүлуллаһ, 
бәнем эвемдә вә бәнем түшәгемдә бу кәнизәк илә ни гамәл әйләдең? 
Әгәрчә ул кәнизәк сиңа хәләл улырса да, бәнем эвемдә лаек ирмәстер», – 
дию үфкәләде. Рәсүлуллаһ әйтте: «Ул Марийәне үзе мә хәрам әйләдем. 
Зинһар, бу серне миннән вә үзеңнән гайреләр белмәсеннәр», – диде. 
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Рәсүл /120а/ Әкрәм салаллаһу галәйһиссәлам үз юлына китте. Хафса, 
барып, Гайшәгә әйтте: «Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам сөйдеги кәнизәге, 
ягъни Марийәне хәрам әйләде. Сиңа һәм биңа бәшарәт улсын», – диде, 
нике күркәкне Гайшәгә әйтү бирде. Аллаһы Тәгалә хә бибенә серзәнәш1 
аятьне иңдерде һәм боерды ки:

يَا أَيُـَّها النَّيبُّ
«И анчалаен пәйгамбәр ки

 مِلَ حُتَرُِّم
ни өчен хәрам кылырсын

 َما َأَحلَّ اهللُ َلَك
Аллаһы Тәгалә хәләл кылганны, ягъни Марийә сиңа хәләл ирде, ни өчен 
үз гыйндеңнән хәрам итәрсең?» – диде.

 تـَْبَتِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك
Эстәрсен, и Мөхәммәд, Марийәне хәрам итмәкнең илә гайре никах лы 
хатыннарның ризалыкны син хатыннарның ризалыкны эстәмәгел. Ал-
лаһы Тәгалә ризалыкны эстәгел, Без сиңа Марийәне мөлке ямин илә 
хәләл итеп бирдем.

 َواهلُل
Ул Аллаһы Тәгалә

 َغُفوٌر
бәндәләрнең гөнаһларны ярлыкагучыдыр,

 رَِّحيٌم
бәндәләренә рәхим әйләгүчедер.

َقْد فـََرَض اهللُ َلُكْم
Тәхкыйк, мәшруг кылды Аллаһы Тәгалә сезләрә

 حتَِلََّة أمَْيَاِنُكْم
антларыңызның чишелмәкне вә кяфәрәтне ваҗиб кылды, әгәр хәнис ул-
саңыз

1 Серзәнәш – шелтә.
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 َواهللُ َمْواَلُكْم
Ул Аллаһы Тәгалә сезләрә мәүләдер вә носрат биргүчедер,

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَعِليُم
колларның хәлне белгүчедер,

 احلَِْكيُم
хикмәте илә мәсләхәткә муафыйк хөкем кылгучыдыр.

َوِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 َأَسرَّ النَّيبُّ
яшерен итте Рәсүлуллаһ

 ِإىَل بـَْعِض أَْزَواِجِه
хатыннарының бәгъзесенә, ягъни Хафса бине Гомәр Разыйаллаһу ган-
һуга

 َحِديثًا
Марийәне хәрам әйләдем димәге ирде.

 فـََلمَّا نـَبََّأْت ِبِه
Бәс, шул заманда Хафса Гайшәгә әйтте Рәсүлуллаһның һич кешегә әйт-
мәдеги сүзне.

 َوَأْظَهَرُه اهلُل
Эшкәрәтте вә белдерде ул вакыйгаларны Аллаһы Тәгалә

 َعَلْيِه
ул Рәсүлуллаһка, ягъни Хафсаның ишеткән сүзне Гайшәгә хәбәр бир-
гәнне

 َعرََّف بـَْعَضُه
белдерде Рәсүлуллаһ Хафсага бәгъзе әйткән сүзне. Әйтте: «Йә Хафса, 
син ни өчен бәнем һичбер кемсәгә әйтмәдеги әманәт сүземне Гайшәгә 
әйттең?» – диде.
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 َوَأْعَرَض َعن بـَْعٍض
Йөз чөрде Рәсүлуллаһ бәгъзе /120б/ сүзләреннән, ул сүз бу иде ки шул 
әснада: «Йә Хафса, атаң Гомәрә әйтмәгел вә һәм Гайшә Әбү Бәкергә 
әйтмәгел, зирә ки Гомәр илә Әбү Бәкер икесе бән вафат улдыктан соң 
бәнем урыныма хәлифә улырлар, зирә анлара әйтмәк биңа олуг оят вә 
хәҗәллектер, зирә һәр икесе Аллаһы Тәгалә кашында олуг хөрмәтле 
коллардыр димеш ирде».

 فـََلمَّا نـَبََّأَها ِبِه
Бәс, хәбәр бирде Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм ул Хафса сер-
не ифта кылганны

 قَاَلْت
әйтте Хафса:

 َمْن أَنَبَأَك َهَذا
«Йә Рәсүлуллаһ, кем хәбәр бирде бу эшләрне?»

 قَاَل
Әйтте Рәсүлуллаһны галәйһиссәлам

 نـَبََّأينَ اْلَعِليُم اخْلَِبرُي
хәбәр бирде миңа һәр эшләрне белгүче Аллаһы Тәгалә,

ِإن تـَُتوبَا ِإىَل اهلِل
әгәр тәүбә кылсаңыз сез Хафса илә Гайшә,

 فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما
бәс, тәхкыйк мәйл әйләде сезнең һәр икеңезнең күңел ваҗиб эштән 
икен че тарафка мәйл итте, ягъни Марийәнең хәрам улмагына разый 
ул дыңыз. Хәлбуки Аллаһы Тәгалә аны пәйгамбәренә хәрам әйләмәгән 
ирде, бәс, сезнең һәр икеңезгә тәүбә ваҗиб улыр эш садир улыр.

 َوِإن َتظَاَهرَا
Әгәр фәрзән сез Гайшә илә Хафса эшкәртсәңез, ул пәйгамбәр әйтмәдеги 
сүзне һәр икеңез бер-береңезгә ярдәмче улсаңыз

 َعَلْيِه
ул пәйгамбәр галәйһиссәлам зарарына.
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 فَِإنَّ اهلَل
Бәс, бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 ُهَو
Ул Аллаһ

 َمْواَلُه
Ул Рәсүлуллаһ мәүләсе вә ярдәмчеседер.

 َوِجرْبِيُل
Вә һәм хәзрәте Җәбраил Аңа ярдәмчедер,

 َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي
мөэминнәрнең яхшылары аңа ярдәмчеләрдер

 َواْلَماَلِئَكُة
дәхи фәрештәләр

 بـَْعَد َذِلَك
мөэминнәр ярдәмче булуының соңында

َظِهرٌي
ул пәйгамбәргә могыйннәрдер.

َعَسى َربُُّه
Шаять, өметтер ки ул Мөхәммәднең Раббысы.

 ِإن طَلََّقُكنَّ
Әгәр ачыгы берлә талак кылса булса сез хатыннарны,

 َأن يـُْبِدَلُه
ул пәйгамбәр алыштырмак теләсә ул пәйгамбәр сезләрне, талак кылып, 
сезнең урынга

 أَْزَواًجا
икенче хатыннарны 

 َخيـْرًا
изге булмак ихтималы вардыр

 مِّنُكنَّ
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сезләрдән, и әзваҗе нәби /121а/ сездән яхшырак булгучы
 ُمْسِلَماٍت

сезнең кеби, бәлки, зиядәрәкне сездән Аллаһы Тәгалә ул пәйгамбәрә 
мөселман улгучы хатыннарны биргүчедер.

مُّْؤِمَناٍت
Әхкяме шәраигъне тасдыйк кылгучы хатыннарны биргүчедер.

 قَانَِتاٍت
Һәмишә гыйбадәткә мөдавәмәт итеп дога кылгучы хатыннарны бир-
гүчедер.

 تَائَِباٍت
Гөнаһтан тәүбә кылгучы хатыннарны биргүчедер.

 َعاِبَداٍت
Сезләрдән артык гыйбадәт әйләгүче хатыннарны биргүчедер.

 َساِئَحاٍت
Сезләрдән артык рузә тоткучы вә һиҗрәт кылгучы хатыннарны бир-
гүчедер.

 ثـَيَِّباٍت
Ягъни толларны бирер ул Мөхәммәдә

 َوأَْبَكارًا
дәхи бәкерләрне бирер сезләрдән артык, ягъни Кыямәт көнендә Аллаһы 
Тәгалә Рәсүл галәйһиссәламгә Асия Фиргавен хатынын бирер вә һәм 
кызлардан Мәрьямне бирер. Бу аять иңдекдин соң, пәйгамбәрнең ха-
тын нарына курку төште: «Безләрне пәйгамбәр галәйһиссәлам талак 
кыл магай ирде», – дию мөттасил кырык көн гыйбадәттә улып егълаю 
тәүбә әйләделәр. Гакыйбәт Аллаһы Тәгалә тәүбәләрне кабул әйләде. 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
И анчалаен иман кәлтердүги кемсәнәләр

 ُقوا أَنُفَسُكْم
саклаңыз үзеңезне

 َوَأْهِليُكْم
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дәхи җәмәгатьләреңезне 
 نَارًا

җәһәннәм утыннан ни кем Аллаһы Тәгалә нәһи кылган эштән нәһи-
ләнмәк берлә вә боерганны кылмак илә вә җәмәгатьләреңезне әхкяме 
шәригатьчә кылып, әмре мәгъруф вә нәһи мөнкәр кылмак берлә

 َوُقوُدَها
ул утның утыны

 النَّاُس
кяфер адәмиләр вә бәгъзе гасыйләр билә тәүбә кидән адәмнәрдер

 َواحلَِْجاَرُة
дәхи ташлардыр яки дөньяда икән вакытта кяферләрнең таштан вә 
агачтан ясадыгы потларыдыр. Әгәрчә агачтан улса да, Аллаһы Тәгалә 
анлары таш итәр, зирә тәмуг бик кызу улыр өчен.

 َعَليـَْها
Булгучыдыр ул ут үзәренә мөәккәл

 َماَلِئَكٌة
фәрештәләр /121б/

 ِغاَلٌظ
әһле нара катыг күңелле вә ачыг сүзлеләр

 ِشَداٌد
куәтлеләрдер тотмакта вә урмакта

 اَل يـَْعُصوَن اهلَل َما أََمَرُهْم
ул фәрештәләр Аллаһы Тәгаләйә гөнаһ кылмаслардыр үзләренә бое-
рылган эшләрендә.

 َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن
Кылырлар ул фәрештәләр Аллаһы Тәгалә һәрни боергандыр.

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َكَفُروا
И анчалаен кяферләр

 اَل تـَْعَتِذُروا اْليـَْوَم
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Гозер итмәңезләр бүген тәмугка керәчәк көнеңез өчен гозер әйлә мә-
ңезләр, ягъни кяферләр Кыямәт көнендә гозер итәрләр. Йә Раббы, 
безләрне дөньяга кайтаргыл пәйгамбәрләрә иман кәлтерүп вә әгъмале 
салихәләр кылып тәүбә итәр ирдек дию. Аллаһы Тәгалә җавап бирер ки 
.дию اَل تـَْعَتِذُروا اْليـَْوَم

َا ُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تـَْعَمُلوَن  ِإنَّ
Бә-дөрести ки, җәзаланырсызлар кылдыгы әгъмальләреңез сәбәпле,

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا
и анчалаен иман кәлтердүги кемсәнәләр,

 تُوبُوا ِإىَل اهلِل 
тәүбә кылыңыз Аллаһы Тәгалә сари

تـَْوبًَة 
шунчалаен тәүбәне1,

نَُّصوًحا
раст вә мөхкәм тәүбәне. Гали Разыйаллаһу ганһудан сорадылар ки: 
«Тәүбәи носухның галәмәтне каннан белик?» – диделәр. Гали кәр-
рәмуллаһ Тәгалә җавап бирде ки: «Тәүбәи носухның галәмәте алтыдыр. 
Әүвәлгесе улдыр ки: үттеги гөнаһларына даим пәшмандә ула. Икенчесе 
улдыр ки: фәраизләрне әгадә әйләмәктә ула. Өченчесе улдыр ки: зо-
лымлык илә алдыгы нәрсәләрне ияләренә кайтарга. Түртенчесе улдыр 
ки: дәгъвачыларыннан бәхиллек эстәйә. Бишенчесе улдыр ки: үттәге 
гөнаһларны тәүбә бәгъдендә кылмая, ягъни тәүбәсен бозмая. Алтынчы-
сы улдыр ки: даим Аллаһы Тәгаләнең тагате илә мәшгуль ула нитәки 
кабл әт-тәүбә мәүсият илә мәшгуль ула иде. 

 َعَسى َربُُّكْم
Өметтер ки, и тәүбә әйләгүче җәмәгать, Раббыңыздан

 َأن ُيَكفَِّر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم
Сезләрнең гөнаһларыңызны үртмәклеге ула

 َويُْدِخَلُكْم

1 Кулъязмада бер сүз сөртелгән.



467

дәхи сезләрне кертмәклеги ула
 َجنَّاٍت

оҗмахта улан бакчаларда
 َتْرِي

агар /122a/ 
 ِمن حَتِْتَها

ул бакчаларның астыларыннан
 اأْلَنـَْهاُر

һәртөрлек елгалар,
 يـَْوَم

шул көндә дә ул бакчалара кермәклек
 اَل خُيْزِي اهللُ النَّيبَّ 

рисва кылмастыр Аллаһы Тәгалә ул көндә һичбер пәйгамбәрне
َوالَِّذيَن

дәхи анчалаен кемсәнәләрне рисва кылмастыр.
 آَمُنوا َمَعُه

Ул пәйгамбәр илә иман кәлтергән кешеләрне
 نُوُرُهْم

анларның нурлары
 َيْسَعى

йөрер ул нурлар
 بـنَْيَ أَْيِديِهْم

анларның алдыларыннан
 َوبَِأمْيَاهِنِْم

дәхи уңларыннан
 يـَُقوُلوَن

әйтерләр анлар
 َربَـَّنا
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и бәзем Раббымыз!
 أمتِْْم لََنا نُوَرنَا

Тәмам кылгыл безгә нурымызны, ягъни шеш җиһаттән нур илә мөзәйян 
әйлә дию Аллаһы Тәгалә бу догаларны кабул әйләеп алты җиһаттән нур-
лар илә мөзәйян әйләйә 

 َواْغِفْر لََنا
дәхи ярлыкагыл безнең гөнаһларымызны.

 ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
Бә-дөрести ки, Син һәрнәрсәләрә кадирсен,

يَا أَيُـَّها النَّيبُّ
и анчалаен пәйгамбәр,

 َجاِهِد اْلُكفَّاَر
җиһад кылгыл кяферләрә зарб вә китал илә

 َواْلُمَناِفِقنَي
дәхи монафикълара җиһад кыл хөҗҗәҗ вә бәраһиннәр илә

 َواْغُلْظ َعَلْيِهْم
катылык кыл ул кяферләрә вә монафикълара авазыңны катыг кылмак 
илә,

 َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم
ул монафикъларның вә кяферләрнең караргяһлары җәһәннәм тәму-
гыдыр.

 َوبِْئَس اْلَمِصرُي 
Ни яман барачак йирдер ул җәһәннәм

َضَرَب اهللُ َمَثاًل
бәян кылды Аллаһы Тәгалә кыйсса гарибаны

 لِّلَِّذيَن َكَفُروا
анчалаен кяферләргә, мәсәлән, үзең мөэмин улыб гамәл салих кылсаң, 
оруг вә кардәшләренең яхшы гамәлләренең файдасы кылмас, ләкиннәһү 
тәнбиһ итеп боерды ки:
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 ِاْمَرأََة نُوٍح 
хәзрәти Нухның хатыны вә әһел хәлне зирәки ул хатын һәр көн кавеме - 
нә чыгып әйтер ирде: «И кавме Нухның сүзенә инанмаңызлар, хакый-
кәтьтә ул Нух мәҗнүндер дию1».

َوِاْمَرأََة ُلوٍط
Хәзрәти Лутның хатыны вә әгълане бәян әйләгел, зирә ул хатыны Лут 
галәйһиссәлам хушруй егетләр кәлсә, аны кавеменә белдерер ирде 
вә кавеме кәлеп ул хушруй егетне бәчебозлык итәрләр, ди, анларга бел-
дермәк галәмәте ул иде. /122б/ Кунак кич кәлсә, ут ягар ирде вә көндез 
кәлсә, төтен салыр иде.

 َكانـََتا
Булыр иде болар әһеле илә вә әгъла

 حَتَْت َعْبَدْيِن
Ике колның тәхт никахында ирде

 ِمْن ِعَباِدنَا
Безнең мәхбуб колларымыздан2

 َصاحلَِنْيِ 
Ике салих колның никахында берсе Лут, берсе Нухтыр, галәйһиссәлам

َفَخانـََتامُهَا
Бәс, бу ике хатын хыянәт әйләделәр. Ике пәйгамбәргә заһирларында 
иман кәлтерүп, батыйннарында кяферләрдән ирде.

 فـََلْم يـُْغِنَيا َعنـُْهَما
Бәс, файда кылмады Аллаһы Тәгаләнең газабны дәфгъ итмәгел бу ике 
пәйгамбәр бу ике хатыннан

 ِمَن اللَِّه َشْيًئا
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан һичбер нәрсәне дәфгъ кылмадылар.

 َوِقيَل

1 Бу җөмләдә берничә сүз сөртелгән.
2 Кулъязмада «ирде» сүзе бетерелгән.
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Әйтелде бу ике хатынга Аллаһы Тәгалә тарафыннан
 اْدُخاَل النَّاَر

кереңез сез ике хатын тәмуг утына
اِخِلنَي    َمَع الدَّ

кергүче кяферләр берлә бергә
َوَضَرَب اهللُ َمَثاًل

дәхи мисал йөзеннән Аллаһы Тәгалә бәян әйләде ки
 لِّلَِّذيَن آَمُنوا

анчалаен мөэминнәрә.
 ِاْمَرأََة ِفْرَعْوَن

Фиргавен хатыны Асияне даим Фиргавен ләгыйнь Муса галәйһиссә-
ламгә иман кәлтерүп намаз укыдыгы өчен, аякларына вә кулларына утта 
кызган1 кадаклар кагар ирде. Хәзрәти Асия тәкбир тәхримәсене бозмаз 
ирде. Бер көн ул Фиргавен ләгыйнь хәзрәти Асиянең күгрәгенә олуг 
тегермән ташны салып аякларына кадаклар кагып газаб иттегендә мөнә-
җәт кы лып әйтте ки:

 ِإْذ
шул вакытны яд итгел и Мөхәммәд,

 قَاَلْت
әйтте ул фиргавен хатыны Асия,

 َربِّ اْبِن ِل
и бәнем Раббым вә сәедем бина әйлә бәңа

 ِعنَدَك بـَْيًتا يف اجْلَنَِّة
оҗмахта үз кашыңда бер эвне

 َوجَنِّيِن ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه
дәхи коткаргыл мине Фиргавеннән вә аның эшеннән, ягъни газабыннан 
вә тәгъзибеннән

 َوجَنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي 

1 Бу сүздән соң «ут кеби» сүзләре сөртелгән.
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дәхи коткаргыл мине Фиргавеннән залимнәр кавеменнән. Асиянең 
 дию дога кылмагының өчен ирде /123а/ Фиргавен газаб иттеги َربِّ اْبِن ِل
хәлдә оҗмах кәшф улынды. Оҗмахта мөэминнәр мәкамне күреп 
 дию дога кылды. Аллаһы Тәгалә догасыны кабул قَاَلْت َربِّ اْبِن ِل ِعنَدَك بـَْيًتا

әйләде. Аллаһы Тәгаләнең изене берлә фәрештәләр1 Асиянең җанны 
алдылар. Җиде сәгатьтән соң Аллаһы Тәгалә Асияне теркезде. Әл-хәл 
Кыямәт көненә декән ашап вә эчеп оҗмахтадыр, диде. Кыямәт көнендә 
пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләмнең хатыны улыр. Тәфсир 
Ибне Габбаста мәзкүрдер.

َوَمْرمَيَ
Дәхи Мәрьямне бәян кылгыл мисал йөзеннән

 ابـَْنَت ِعْمرَاَن
Гыймран кызы Мәрьямнең кыйсса гарибасыны

 الَِّت
анчалаен Мәрьямдер,

 َأْحَصَنْت فـَْرَجَها
Анчалаен кыз кем саклады үзенең фәреҗне зинадан.

 فـَنـََفْخَنا ِفيِه
Бәс, өрдек Без аның фәрҗенә

 ِمن رُّوِحَنا
Үземез яраткан мөкәррәм җанны,

 َوَصدََّقْت
раст тотты ул Мәрьям

 ِبَكِلَماِت َربِـَّها
Тәңресенең сүзләрне. Аллаһы Тәгалә әйтте: «Йә Мәрьям, 
 бәйт әл-мәкдистә гыйбадәт әйләде вә Тәүратны اقنت واسجدى واركعى مع الراكعني
укыды.

 وَُكتُِبِه

1 Моннан соң бу сүзләр сөртелгән: «Фәрештәләрә әмер әйләде, күтәреп оҗмахка 
бәр тәхет…»
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Аллаһы Тәгаләнең китапларны раст тотты, ягъни Ибраһим галәйһис-
сәламгә инмеш Зөнд китапны вә Давыд галәйһиссәламгә инмеш Зәбур 
китапны, вә Муса галәйһиссәламгә инмеш Тәүратны, вә углына инмеш 
Инҗилне.

 وََكاَنْت
Булды ул Мәрьям

 ِمَن اْلَقانِِتنَي 
мотыйглардан даим гыйбадәттә улып дога кылгучылардан улды. Алла-
һы Тәгаләнең ِمَن اْلَقانِِتنَي дию сүрәне тәмам итмәге хөснел-ихтитамдыр. 
Даим бәндәләр тагатьтә улып дога әйләгүче улалар ومنه املرام واالمتام

Сүрәт «әл-Мөлк» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
تـََباَرَك

Олуг вә мөнәззәһ Аллаһтыр, ягъни сыйфат мәхлукаттан бере хәер вә бә-
рәкәт иясе Аллаһтыр. Монда бәрагать истиһлялдер. Аллаһы Тәгаләнең 
берлегенә вә мәхлукатлар сыйфатыннан мөнәззәһ ирдегенә

 الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки,

 بَِيِدِه
Ул Аллаһы Тәгаләнең фәрманындадыр

 اْلُمْلُك
падишаһлык дөнья вә ахирәттә боерудан морад Аллаһы Тәгаләнең 
сый фатларыннан бер /123б/ сыйфатыдыр мөтәшәбиһәттәндер. Иман 
кәлтерүрмез яд ләфзына мәгънәсе илә мәшгуль улмасмыслар. Бәгъзеләр 
ядтән морад тәсаррыфы вә кодрәтедер диделәр.

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
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һәрнәрсәләрнең вөҗүденә вә гадәменә кадирдер.
الَِّذي

Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер,
 َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة

андаен Аллаһы Тәгаләдер ки яратты тереклекне вә һәм үлмәкне,
 لَِيبـُْلوَُكْم

сезләрне сынамак өчен вә тәклиф кылмак өчен яратты, вә заһир әйләмәк 
өчен яратты.

 أَيُُّكْم
Каюңыз сезләрнең арасында

 َأْحَسُن َعَماًل
күркәмрәк кылыр изге гамәлләрне йә сезләрнең үлмәгеңез вә терел-
мәгеңез Аллаһы Тәгалә берлегенә вә кадирлегенә дәлилдер.

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَعزِيُز
хөкемендә галиб Аллаһы Тәгаләдер.

 اْلَغُفوُر 
Бәндәләрнең гөнаһларны өрткүче Аллаһы Тәгаләдер.

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َخَلَق َسْبَع مَسَاَواٍت ِطَباقًا
яратты җиде кат күкләрне кат-кат терәксез берсенең өстенә берсене 
барчалары әҗсам ләтыйфәдер нурдандыр.

 مَّا تـََرى
Күрмәссең, и Мөхәммәд,

 يف َخْلِق الرَّمْحَِن
Аллаһы Тәгаләнең яратмагында

 ِمن تـََفاُوٍت
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гаептән вә ноксанаттан, ягъни кәмил яратмак илә галәмне яратмыштыр.
 فَاْرِجِع اْلَبَصَر

Бәс, кайтарып кара, и Мөхәммәд, күзеңез.
 َهْل تـََرى

Әйа, күрермесен, и Мөхәммәд,
 ِمن ُفطُوٍر 

күкләрдә ярыкны вә хәләлне
ُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر

моннан соң дәхи гыйбрәт күзең илә карагыл, и Мөхәммәд,
 َكرَّتـنَْيِ

икенче кәррә
 يَنَقِلْب ِإلَْيَك

кайтырсың, и Мөхәммәд,
 اْلَبَصُر

күзең
 َخاِسًأ

хур вә өметсез улып
 َوُهَو

ул күз.
 َحِسرٌي 

Зыянкәрдер, ягъни мәхлукатлар аның мөштәмәл улан хикмәтләрне иха-
тә кылма алмаслардыр.

َوَلَقْد َزيَـّنَّا
Тәхкыйк бизәдек безләр

نـَْيا  السََّماء الدُّ
әүвәлге сезгә якын күкне. 

 ِبََصابِيَح
Чирагълар илә, аннан морад йолдызлар илә

 َوَجَعْلَناَها
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кылдык безләр ул йолдызларны
 ُرُجوًما لِّلشََّياِطنِي

күккә фәрештәләр сүзне тыңламага менгән /124а/ шайтаннарны атыл-
мак өчен. Әймешләр кем шайтаннар һава йөзенә чыгып фәрештәләр 
сүзләрне тыңлап, бундагы фалчылара вә мөнәҗҗимнәрә хәбәр бирерләр 
ирде, фәлән ибн фәлән айда шундаг эшләр вә шундаг бәлаләрә мөб - 
талә улыр дию шимди ул шайтаннар күк йөзенә чыксалар, фәрештәләр 
йол дызлардан ут алып атарлар.

 َوَأْعَتْدنَا هَلُْم
Хәзерләдек безләр ул шайтаннар өчен

 َعَذاَب السَِّعرِي 
Сәгыйр тәмугының газабны.

ْم َولِلَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّ
Анчалаен кяферләрә хәзерләдек кяфер улып иман кәлтермәделәр Тәңре 
Тәгаләйә

 َعَذاُب َجَهنََّم
җәһәннәм газабны

 َوبِْئَس اْلَمِصرُي 
ни йаман урылачак вә барачак карар кылчак йирдер.

ِإَذا
Шул заманда

 أُْلُقوا ِفيَها
салынасы булса ул җәһәннәмгә,

ُعوا هَلَا َشِهيًقا  مسَِ
ишетерләр ул җәһәннәмнән ишәк авазы кеби зәшт авазны,

 َوِهَي
ул җәһәннәм 

 تـَُفوُر 
кайнар,

َتَكاُد مَتَيَـُّز
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якын улыр ул җәһәннәм ярылырга
 ِمَن اْلَغْيِظ

кяферләргә ачыганнан
 ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها

һәрвакыт салынса ул җәһәннәмгә
 فـَْوٌج

бер гөруһ
 َسَأهَلُْم َخَزنـَتـَُها

сорар анлардан ул тәмугка мөәккәл фәрештәләр,
 َأملَْ يَْأِتُكْم

әйа, кәлмәдеме сезләрә
 َنِذيٌر 

куркуткучы пәйгамбәрләр?
قَاُلوا

Әйтерләр ул тәмуглыклар,
 بـََلى َقْد َجاءنَا َنِذيٌر

бәлә, шиксез килде безләрә куркыткучы пәйгамбәрләр.
بـَْنا  َفَكذَّ

Бәс, ялганга тоттык безләр ул пәйгамбәрләрне.
 َوقـُْلَنا

Әйттек безләр ул пәйгамбәрә,
 َما نـَزََّل اللَُّه ِمن َشْيٍء

иңдермәде сезләрә Аллаһы Тәгалә һичнәрсәне китапларны
 ِإْن أَنُتْم

имәс сезләр дию әйттек ул пәйгамбәрләрә.
 ِإالَّ يف َضاَلٍل َكِبرٍي 

Мәгәр ирер сезләр олуг азгынлыкта дию пәйгамбәрләрне вә дәшнам 
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әйләдек1.
َوقَاُلوا

Әйтерләр ул кяферләр
 َلْو ُكنَّا َنْسَمُع

кяшки пәйгамбәрләр сүзне кабул кылсак ирдек
 أَْو نـَْعِقُل

яки, гакылларымыз илә фикерләп, пәйгамбәрләрә иман кәлтерүннәрдән 
улсак ирдек,

 َما ُكنَّا يف َأْصَحاِب السَِّعرِي 
булмас ирдек безләр сәгыйр /124б/ тәмуг әһеленнән.

فَاْعتـََرُفوا
Бәс, икрар итәрләр ул тәмуг әһелләре

 ِبَذنِبِهْم
үзләренең гөнаһларны эш үткәч.

 َفُسْحًقا
Бәс, еракта Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән

َْصَحاِب السَِّعرِي   ألِّ
сәгыйр тәмугның әһелләренә,

ِإنَّ الَِّذيَن
бә-дөрести ки, андаен кешеләр

 خَيَْشْوَن َربَـُّهم
курыктылар анлар Аллаһы Тәгаләдән, 

 بِاْلَغْيِب
галиб Аллаһы Тәгаләнең күренмән газабыннан

 هَلُم
булгучыдыр анлара

 مَّْغِفَرٌة

1 Дәшнам әйләдек – сүктек.
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гөнаһларыннан ярлыканмак
 َوَأْجٌر َكِبرٌي 

дәхи олуг ял, ягъни оҗмахтыр
َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم

яшерен кылыңыз сүзләреңезне, и мөэмин вә и кяферләр
 أَِو اْجَهُروا ِبِه

яки җәһер итеңез сүзләреңезне.
 ِإنَُّه َعِليٌم

Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә белер
 ِبَذاِت الصُُّدوِر 

күкрәктәге хәлләрне. 
Риваятьтер. Мәккә кяферләре Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәл-
ләмне яшерен сүгәрләр ирде, зирә Мөхәммәднең Тәңресе ишетмәсен 
дию. Аллаһы Тәгалә бу аятьне иңдерде. Кирәк Мөхәммәдне яшерен 
сүксеннәр, кирәк кычкырып сүксеннәр, Аллаһы Тәгалә белер, Кыямәт 
көнендә җәза бирер анлара.

َأاَل يـَْعَلُم
Әйа, белмәсме яшерен вә әшкярә сүзләрне,

 َمْن َخَلَق
шунчалаен мән белмәсме яратты Аллаһы Тәгалә нәрсәләрне,

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә,

 اللَِّطيُف
миһербан Аллаһы Тәгаләдер

 اخْلَِبرُي 
бәндәләрнең хәленнән хәбәрдар Аллаһтыр.

ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َجَعَل َلُكُم
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кылды сезнең файдаңыз өчен,
 اأْلَْرَض َذُلواًل

йирне йомшак кылды та бәни адәм вә саир хайванат йөрер өчен,
 فَاْمُشوا

бәс, йөрүңезләр
 يف َمَناِكِبَها

ул йирнең өстендә
 وَُكُلوا

ашаңыз1

 ِمن رِّْزِقِه
Аллаһы Тәгалә яраттыгы ризыкларны.

 َوِإلَْيِه النُُّشوُر 
Ул йирдән кубып, гарасат мәйданына барырсызлар,

أَأَِمنُتم
әйа, имин уламы сезләр

 مَّن
шунчалаен Аллаһы Тәгаләдән

 يف السََّماء
күкләрдәдер Аның солтанлыгы вә кодрәте

 َأن خَيِْسَف ِبُكُم
убтырасы улса, сезләрне

 اأَلْرَض
йиргә,

 فَِإَذا
бәс, шул заманда

 ِهَي
ул йир

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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 مَتُوُر
хәрәкәтләнер ул йир, сезләрне упканчы вә карынына керткәнче зи-рух1 
кеби кузгалып торыр. /125а/ 

أَْم أَِمنُتم
Әйа, имин булдыңызмы?

 مَّن
Шунчалаен Аллаһы Тәгаләдән, бәлә, имин имәссезләр.

 يف السََّماء
Күктә дә вә йир аның солтанлыгы вә кодрәте.

 َأن يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا
Җибәрәче улса сезләрә йилне вак ташлар илә сезләрне атар өчер каһһәр 
илә

 َفَستـَْعَلُموَن
тиздер кем белерсезләр

 َكْيَف َنِذيِر 
нитәктер Минем куркмаклыгымны, ләкин ул вакытта куркып иман 
кәл термәк файда бирмәстер. Буны иман бәэс дирләр. Фиргавен иманы 
кебидер.

َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن
Бә-дөрести ки, ялганга тотты пәйгамбәрләрне

 ِمن قـَْبِلِهْم
Мәккә кяферләреннән элекләре улган өммәтләр.

 َفَكْيَف َكاَن
Бәс, ничек булды

 َنِكرِي
Минем инкярем анлара газаб җибәрмәк илә яки инкяр кылгучыларның 
хәле нитәк улды, ягъни Рәсүлләренә инкяр идәннәрнең ахыр хәлләре 
һәлаклектер.

1 Зирух – тере.
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أَوملَْ يـََرْوا
Әйа, карамаслармы

 ِإىَل الطَّرْيِ
кошлар сари

 فـَْوقـَُهْم
өстләрендә, ягъни һавада

 َصافَّاٍت
канатларны җәйгүчеләрдер, ягъни канатларны җәеп очарлар

 َويـَْقِبْضَن
вә һәм канатларны кабыргаларына җыярлар.

 َما مُيِْسُكُهنَّ
Тотмастыр ул кошларны һавада,

 ِإالَّ الرَّمْحَُن
мәгәр Аллаһы Тәгалә тотар.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә

 ِبُكلِّ َشْيٍء
һәрнәрсәләрне

 َبِصرٌي 
күргүчедер бөйлә кәйфә

أَمَّْن
кемдер ул,

 َهَذا الَِّذي
ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 ُهَو ُجنٌد لَُّكْم
сезнең гаскәрә

 يَنُصرُُكم
носрат биреп, Аллаһы Тәгалә газабыннан коткаргучы.
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 مِّن ُدوِن الرَّمْحَِن
Аллаһы Тәгаләдән гайре коткаргучы юктыр.

 ِإِن اْلَكاِفُروَن
Имәстер кяферләр,

 ِإالَّ
мәгәр ирерләр,

 يف ُغُروٍر 
шиксез, ул кяферләр алданмактадыр, ягъни шайтана алданып, Аллаһы 
Тәгаләнең газабыннан иминнәрдер.

أَمَّْن َهَذا الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер кем

 يـَْرزُُقُكْم
сезләрә ризык биргүчедер.

 ِإْن أَْمَسَك رِْزَقُه
Әгәр мәнгъ кыласы улса, ул Аллаһы Тәгалә бирдеги ризыкны, Аллаһы 
Тәгаләдән гайре биргүче юктыр.

 َبل جلَُّّوا
Бәлки, үлчәшлек кылдылар ул кяферләр

 يف ُعتـُوٍّ
тәкәбберлекләре илә

 َونـُُفوٍر 
хактан качмаклыклары илән. /125б/

أََفَمن مَيِْشي ُمِكبًّا
Әйа, ул кеше кем йөрер үзенең җәһаләт һавасында йөзтүбән карап, ки-
тап вә сөннәт юлы нуры берлә уңны вә сулны күрмәс

 َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى
көн күрәче кеби,

 أَمَّن مَيِْشي َسِويًّا
әйа, ул кеше йөрер тугры юлны китап вә сөннәт нуры илә күреп,



483

 َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم
тугры юлдамы, бәлә, барчаларны йөрдән Аллаһы Тәгаләдер.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд,

 ُهَو الَِّذي
Ул Аллаһы Тәгаләдер1

 أَنَشَأُكْم
яратты сезләрне,

 َوَجَعَل َلُكُم
кылды сезләрә

 السَّْمَع
колакны, мәвагыйз Коръән вә сөннәт, вә вәгазьләрне ишетмәк өчен,

 َواأْلَْبَصاَر
күзләрне гыйбрәт алмак өчен.

 َواأْلَْفِئَدَة
Дәхи күңелләрне яратты, та ки гаҗәеб санагъ Аллаһы Тәгаләне фи-
керләмәк өчен.

 قَِلياًل مَّا َتْشُكُروَن 
Бик аз шөкер итәрсез бу нигъмәтләрне йирендә истигъмаль кылмак 
берлән.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд,

 ُهَو الَِّذي
Ул анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки

 َذرََأُكْم
яратты сезләрнең төп атаңыз Адәм галәйһиссәламне

 يف اأْلَْرِض

1 «Сезләрне тугры юлга йөрдән» сүзләре сөртелгән.
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йирдән, ягъни туфрактан.
 َوِإلَْيِه

Ул Аллаһы Тәгаләнең хөкеменә 
 حُتَْشُروَن 

Кубарылырсыз, ягъни кобурларыңыздан.
َويـَُقوُلوَن

Әйтерләр ул кяферләр Мөхәммәдә вә мөэминнәрә:
 َمَت َهَذا اْلَوْعُد

«Качандыр ул кабердән купмак көне?
 ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي 

Әгәр вәгъдәи хәшәрдә растлардан улсаңыз, вакытны әйтеңезләр».
ُقْل

Әйт, и Мөхәммәд,
َا اْلِعْلُم  ِإنَّ

шиксез, ул хәшәрнең вакытны белмәк
 ِعنَد اهلِل

Аллаһы Тәгалә кашындадыр.
َا أَنَا َنِذيٌر مُِّبنٌي   َوِإنَّ

Шиксез, мән сезләрә хәшәр көненең булмагы илә хәбәр биргүче, мән 
тәмуг берлә куркытып ачык бәян әйләгүче мән, юкса ул хәшәрнең ва-
кытны бәян әйләмәк берлә мәэмүр ирмәсмен.

فـََلمَّا رَأَْوُه
Бәс, шул заманда күрерләр ул газабны,

 زُْلَفًة
якын күрерләр,

 ِسيَئْت
каралыр

 ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا
анчалаен кяферләрнең йөзләре.
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 َوِقيَل
Әйтәләр ул кяферләрә:

 َهَذا
бу газаб

 الَِّذي
анчалаен газабтыр,

 ُكنُتم ِبِه
булдыңыз сезләр ул газаб кәлмәкне

 َتدَُّعوَن 
сезләр ул газабларны /126а/ дөньяда икән вакытыңызда ашыгып, дәгъва 
кылып эстәр ирдеңез.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 أَرَأَيـُْتْم
Әйа, күрәмесез, белсәңез хәбәр биреңезләр

 ِإْن َأْهَلَكيِنَ اهللُ 
әгәр һәлак кыласы булса мине Аллаһы Тәгалә,

َوَمن مَِّعَي
дәхи минем илә улан мөэминнәрне һәлак әйләсә

 أَْو َرمِحََنا
яки безләрә рәхмәт кылса Аллаһы Тәгалә.

 َفَمن يُِرُي اْلَكاِفرِيَن
Бәс, кем коткарыр ул кяферләрне

 ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 
рәнҗәсе каты газабтан?

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә
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 الرَّمْحَُن
рәхим әйләгүче Аллаһы Тәгаләдер, дөньяда мөэминнәрә вә кяферләрә, 
кошлара вә кортлара тиң ризык бирмәк илә

 آَمنَّا ِبِه
иман кәлтердек безләр ул Рәхманә,

ْلَنا  َوَعَلْيِه تـَوَكَّ
ул Рәхманә тәвәккел кылып тапшырдык эшләремезне.

 َفَستـَْعَلُموَن
Бәс, тиздер кем белерсез,

 َمْن ُهَو
кемдер ул 

 يف َضاَلٍل مُِّبنٍي 
рәушан азгынлыкта калгучы сезләрме йә безләрме?

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 أَرَأَيـُْتْم
әйа, күрәмесезләр, әгәр белсәңез хәбәр бирүңезләр.

 ِإْن َأْصَبَح
Әгәр әверелсә

 َماؤُُكْم
сезләрнең эчә торган елгаларыңызның вә козугларыңызның суы

 َغْورًا
корыга вә кипкәнгә әверелсә,

 َفَمن يَْأتِيُكم
бәс, кем кәлтерүр сезләрә 

 ِبَاء مَِّعنٍي 
кайнап аккан суларны, андаг улса ни өчен инкяр итәрсезләр? Кыямәт кө-
ненә агяһ улгыл мөстәхәбтер, мөгаен дию укып туктадыкта اهلل ربنا ورب العاملني 
дию укыгай. Беркөн бу аять монафикъ Ибн Тайибике катында укылды. 
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Ул мәлгунь әйтте: «Суларны без, йирдән балталар вә казыгычлар берлә 
казып, йирдән чыгарырмыз», – диде. Аллаһы Тәгалә аның ике күзенең 
суны китереп, сукыр әйләде. نعوذ باهلل تعاىل من اجلراءة على اهلل و على اياته
 илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр, нитәки фән ِبَاء مَِّعنٍي
әһеленә мәхфи дәгелдер.

Сүрәт «Нун вә әл-Кәлям»

Бисмилләһиррахмәниррахим
ن

Мөтәшәбиһәттәндер. Имам Әгъзам катында мәгънәсе беленмәян  
аять тер, ягъни бәгъзеләр кара савыты дию тәэвил әйләмешләрдер 
/126б/ вә бәгъзе мөфәссирләр йиренә күтәргән балыкка исемдер дию 
тәфсир әйләделәр1. Аллаһы Тәгаләнең нун дию әйтмәгендә бәрагать 
истиһлялдер. Коръәннең хәкаикъ илә мәгънәсене бәндәләр белмәсләр, 
ләкин нунны кара савыты илә тәфсир әйләмәкләрендә җөмһүр мө фәс-
сириндер, та ки аңа гатф итеп боерды.

 َواْلَقَلِم
Дәхи каләм илә касәм яд итәмен димәктер. Морад – кәлям илаһидер. 
Ләүхелмәхфузда улан кәлямдер яки мотлак кәлямдер.

 َوَما َيْسطُُروَن 
Дәхи шул нәрсәләр берлә касәм яд итәмен кем2 язарлар аны фәрештәләр 
әгъмаль бәни адәмнән яки мотлак язучылар берлә касәм яд итәмен ди-
мәктер.

َما أَنَت
Имәссен, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 بِِنْعَمِة َربَِّك
Раббың нигъмәте сәбәпле, ягъни нөбүвәт нигъмәте сәбәпле

 ِبَْجُنوٍن 

1 Моннан соң кулъязмада ике юл текст сөртелгән.
2 Берничә сүз сөртелгән.
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диванә ирмәссен, нитәки сине Мәккә кавеме диванә диделәр, җавап ка-
сәмдер,

َوِإنَّ َلَك
бә-дөрести ки вә расти ки, кяферләрнең әкъвальләренә вә әфгальләренә 
сабыр әйләдегең өчен,

 أَلَْجرًا
әлбәттә, әҗер, ягъни ял бардыр вә савап

 َغيـَْر مَمُْنوٍن 
киселмәгән вә түкәнмәян әҗер.

َوِإنََّك
Бә-дөрести ки, син, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم 
әлбәттә, олуг холык үзәрәсен, ягъни җәмигъ пәйгамбәрләрнең холыкы 
синдәдер. Адәм пәйгамбәрнең сыйфаты кеби, пәйгамбәрнең фәһме  
кеби, Нух галәйһиссәламнең шөкере кеби, Һуд галәйһиссәламнең җу-
мартлыгы кеби, Ибраһим галәйһиссәлам дустлыгы кеби, Әюб га-
ләй һиссәламнең сабыры кеби, вә Сөләйман галәйһиссәламнең пади-
шаһлыгы кеби.

َفَستُْبِصُر
Бәс, тиздер кем күрерсең, и Мөхәммәд галәйһиссәлам.

 َويـُْبِصُروَن 
Дәхи күрерләр ул Мәккә кяферләре

بِأَييُِّكُم اْلَمْفُتوُن 
сезләрнең каюңыз мәҗнүндер мөэминнәрме вә йә кяферләрме?

ِإنَّ َربََّك
Бә-дөрести ки, синең Раббың,

 ُهَو
Ул Раббың

 َأْعَلُم
белгүчедер
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 ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه
шул кешене, кем адашты ул кеше тугры юлдан,

 َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 َأْعَلُم
белгүчедер /127а/ 

 بِاْلُمْهَتِديَن 
тугры юлга күнгүчеләрне.

َفاَل ُتِطِع
Бәс, буен сунмагыл, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

ِبنَي   اْلُمَكذِّ
сине вә сиңа иңгән Коръәнне ялганга тоткучылара.
Риваятьтер. Беркөн Мәккә кяферләре Мөхәммәд салаллаһу галәйһи 
вә сәлләмне чакырып әйттеләр ки: «И Мөхәммәд, син безем динемезгә 
кергел вә потлара сәҗдә әйләгел, та кем сиңа чук маллар биреләм вә 
хупруй кәнизәкләр бирәләм, та ки арамызда сине падишаһ идәләм», – 
диделәр. Аллаһы Тәгалә бу аятьне иңдерде.

َودُّوا
Дуст тоттылар ул Мәккә кяферләре.

 َلْو ُتْدِهُن
Әгәр син анларны дуст тотсаң, мөдаһәнә кылып бирдәге малларны ка-
бул кылып алсаң вә потларына сәҗдә әйләсәң,

 فـَُيْدِهُنوَن  
бәс, анлар да сине мөнафәка вә мөдаһәнә кылып дуст тотарлар.

َواَل ُتِطْع
Буен сунмагыл, и Мөхәммәд галәйһиссәлам:

ٍف  ُكلَّ َحالَّ
һәр ант итгүчегә морад Вәлид бине Могирадыр.

 مَِّهنٍي  
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Сурәте хәкыйрь, ягъни кыска буйлыг, үзе шад рәкыйк әгъзалы һәм әксак 
һәм таз ирде.

مَهَّاٍز
Адәмиләрнең гайбәтне сүзләяче вә адәмиләрдин гаеп табучы.

 مَّشَّاء بَِنِميٍم  
Сүз йөртгүче берәүне берәүгә чагып элекләгүче.

َمنَّاٍع لِّْلَخرْيِ
Адәмиләрне изге эштән мәнгъ әйләгүче, Рәсүлуллаһ боердыгы эш бер-
лән гамәл кылмактан вә иман кәлтермәктән мәнгъ әйләгүче.

 ُمْعَتٍد
Хәддән тәҗавез залим.

 أَثِيٍم  
Күп-күп гөнаһлар кылгучы.

ُعُتلٍّ
Яман холыклы вә ачыг сүзле.

 بـَْعَد َذِلَك
Бу мәзкүр әүсафлар соңында

 َزنِيٍم  
кабиләгә мөлсактыр нәфсе кабиләдән ирмәстер. Зинадан тугмыштыр, 
зирә ул Вәлид бине Могира бер кемсәнәдән унсигез яшендә дәгъва 
кылып алды, ул Могираның углы-кызы юк ирде. Үзе бик бай кемсәнә 
ирде. Бу Вәлиднең анасы илә зина әйләмеш ирде. Вәлид анасы Әрмәлә 
атлыг мәшһүрә зания хатын ирде.

َأن َكاَن
Әгәр булса да буеңны сынмагыл, и Мөхәммәд,

 َذا َماٍل
мал иясе сахиб дәүләт булса да,

 َوبَِننَي  
угланнар иясе улса да. Зирә ул Вәлиднең ун углы вар иде. Һәрбере хөсне 
җәмал вә бәлягать вә фәсахәт сахибе ирделәр. Кече углы Халид разый 
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Аллаһу ганһудыр.
ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه

Каю заман укылса да /127б/ ул Вәлид бине Могира кашында
 آيَاتـَُنا

Безнең аятьләремез укылса,
 قَاَل

әйтәдер ул Вәлид бине Могира,
 َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي  

әүвәлгеләрдән язылып калган хикәятләрдер, дир ирде. Бу сүзләрне сүз-
ләгәннән соң, Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам Бәдер газасында кяферләр илә 
тукыш кылдыгында Вәлид кяферләр эчендә ирде. Ул Вәлид кяферләрә 
тукыш кылмак гыйлемне үгрәтер ирде. Күктән бер фәрештә иңеп Вә-
лиднең борынының йомшакны кисеп алды. Түрт җәнбә бакты, һичбер 
мөхәммәдиләр күренмәде иде. Вә: «Аллаһ нәбие Мөхәммәд күренмәян 
сихерләде», – диде. Аллаһы Тәгалә аять иңдерде.

َسَنِسُمُه
Тиздер кем галәмәт кылырмыз ул Вәлид бине Могирага.

 َعَلى اخْلُْرطُوِم  
Борынына, ягъни борынының йомшагыны кистереп алып, хәлаикълар 
арасында хур идәрәм димәктер. Бәдер газасыннан соң Мәккә йортына 
Аллаһы Тәгалә ачлык җибәрде. Җиде елгача ашлык булмады, үлән үс-
мәде, хәтта ат итне вә сычкан, вә әрлән, вә елан итне йиделәр. Аллаһы 
Тәгаләнең хикмәте ул иде, та ки ачлык илән мөбталә итеп иман кәлтер-
сеннәр өчен, бераз җәмәгать иман кәлтерделәр. Аллаһы Тәгалә анлар-
ның хәлне бәян әйләп боерды ки.

ِإنَّا بـََلْونَاُهْم
Бә-дөрести ки вә расти ки, сынадык вә бәлаләндердек безләр әһле Мәк-
кәне ачлык илә.

 َكَما بـََلْونَا
Нитәки сынадык вә бәлаләндердек

 َأْصَحاَب اجْلَنَِّة
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бакча әһелләре Зәрван угланнарны, зирә Зәрван угыллары шөкер әйлә-
мәделәр. Аллаһы Тәгалә анларның бакчаларны харап әйләде, нитәки 
хикәяте кәлүр.
Риваятьтер. Ямән вилаятендә хәзрәти Муса галәйһиссәлам заманында 
бер Зәрван атлыг габид вә заһид кемсәнә вар иде. Аның бер олуг бакчасы 
вар ирде. Ул бакча эчендә һәртөрлек йимешләре вә ашлыклары вар иде. 
Ул хваҗа бакчасында хасил улган йимешләреннән вә ашлыкларыннан 
өч кәррә мескеннәрә гошерен чыгарыр ирде. Берсе, ашлыкны сачмазтан, 
әүвәл гошерен бирер ирде. Икенче орып алгач бирер ирде. Өченчесе 
оннан итмәгеннән чыгарыр ирде /128а/ вә йимешләрдән ике мәртәбә 
гошерне чыгарыр ирде. Берсе йимеше йиткәч, гошерне чыгарыр ирде. 
Икенче гыйшләрне кәсеб алгач чыгарыр ирде, чөнки Зәрван дөньядан 
үтте. Аннан өч угыл калды. Олугның исеме Йосыф ирде. Икенчесе Ис-
мәгыйль ирде. Өченчесе Ләвил ирде. Аталары үлдегеннән соңра, бу өч 
угыллар безнең әһелемез вә әүлядемез күп улды. Атамыз кеби сәкада-
каны бирсәк, безләрә йимеш вә ашлыгымыз аз калыр, балаларымыз ач 
улырлар, дию иттифак әйләп, йимешне кисәргә таң вакытында барып 
кисәлек, та фәкыйрьләр йоклап белмәсеннәр, дию вәгъдә кылдылар. Ал-
лаһы Тәгалә, анларның хәлне бәян әйләп, хәбибенә аять иңдерде.

 ِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам.

 أَْقَسُموا
Ул өч егет анда җидешеп вәгъдә кылдылар,

 لََيْصرُِمنَـَّها
әлбәттә, кисәек ул бакчаның йимешне

 ُمْصِبِحنَي  
таң вакытында, та ки фәкыйрьләр йоклап, безләрнең бакчайа йимеш-
ләрне кисмәгә барганымызны белмәсеннәр дию.

َواَل َيْسَتثـُْنوَن  
Ул егетләр «иншә Аллаһы Тәгалә»1 димәделәр.

1 Берничә сүз сөртелгән.
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َفطَاَف َعَليـَْها
Бәс, ул мәшвәрәт илә яттылар, йокладылар. Бәс, әйләнде ул бакчаның 
өстенә

 طَاِئٌف
бер әйләнгүче бәл.

 مِّن رَّبَِّك
Синең Тәңреңнән, ягъни Аллаһы Тәгалә ул бакчайа газаб фәрештәсене 
җибәрде.

 َوُهْم
Халәнки ул Зәрван угыллары

 نَاِئُموَن  
ойкыда ирделәр.

فََأْصَبَحْت
Бәс, әверелде ул бакча1

 َكالصَِّرمِي  
караңгы кич кеби, ягъни бакчадагы йимешләрне вә егетләрне кап 
картайлады.

فـَتـََناَدوا
Бәс, бу егетләр бер-берне чакырыштылар

 ُمْصِبِحنَي  
Таң вакытында

َأِن اْغُدوا
иртәрәк барлык

 َعَلى َحْرِثُكْم 
игенлеккә, ягъни бакчага.

ِإن ُكنُتْم َصارِِمنَي  
Әгәр булсаңыз, кисеп җыяр булсаңыз.

1 Берничә сүз сөртелгән.
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فَانطََلُقوا
Бәс, бардылар ул егетләр бакчалары сари.

 َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن  
Халәнки ул егетләр акырын сүзләшеп барырлар, та фәкыйрьләр без - 
нең /128б/ бакчайа бардыгымызны белмәсеннәр бөйлә дию

َأن الَّ َيْدُخَلنَـَّها
Та кем кермәсеннәр ул бакчайа.

 اْليـَْوَم 
Ошбу йимешләрне кистегемез көн

َعَلْيُكم
сезнең бакчада икән вакытыңызда 

 مِّْسِكنٌي  
һичбер мескен.

َوَغَدْوا
Иртә берлә бардылар

 َعَلى َحْرٍد
бер касд үзәрә улып, ягъни фәкыйрьләрә бирмәс касды берлә.

 قَاِدرِيَن  
Үзләрне ул бакчаның йимешләренә кадиремез дию, гөман касды берлә 
бардылар.

فـََلمَّا رَأَْوَها
Бәс, бардыкларыннан соңра күрделәр ул бакчаны.

 قَاُلوا
Әйттеләр ул егетләр,

 ِإنَّا َلَضالُّوَن  
әйттеләр: «Бә-дөрести ки, безләр бостан юлны авыштырдык», – дию 
фикерләделәр.

َبْل َنُْن َمُْروُموَن  
Күп тәәммел бәгъдендә бостаннарны таныгач әйттеләр: «Бәлки, безләр 
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мескеннәргә бирмәсне касд итеп үземез мәхрүм улдык?» – диделәр, ягъ - 
ни: «Аллаһы Тәгалә безләрне явыз ниятемез өчен мәхрүм әйләде», – 
диделәр.

قَاَل أَْوَسطُُهْم
Әйтте анларның уртанчысы, ягъни Исмәгыйль исемлесе:

 َأملَْ أَُقل لَُّكْم
әйтмәдемме сезләрә,

 َلْواَل ُتَسبُِّحوَن  
кяшки сезләр «иншә Аллаһы Тәгалә» дигән булсаңызчы, ягъни «иншә 
Аллаһы Тәгалә» дигән улып, фәкыйрьләрә сәдака бирмәкче булсаңыз, 
бу газабны Аллаһы Тәгалә бу бакчайа җибәрмәс иде».

قَاُلوا
Әйттеләр ул егетләр:

 ُسْبَحاَن َربِـَّنا
Мөнәззәһдер безем Раббымыз һәрбер ноксанаттан.

 ِإنَّا ُكنَّا ظَاِلِمنَي  
Бә-дөрести ки, безләр үз-үземезгә золымлык кылдык, дөньяда ач кал-
дык, ахирәттә газабта калдык, дию тәүбә итеп егълаштылар.

فَأَقـَْبَل بـَْعُضُهْم
Бәс, кереште анлар бер-беренә йөзә-йөз каршы торып

 َعَلى بـَْعٍض
бәгъзесе үзәренә

 يـََتاَلَوُموَن  
шелтәләшергә. Олуг агалары Йосыфка әйттеләр: «Йә, син ага булдың, 
атамызның йомыртлыкны син бездән мөкаддәм күреп ирдең вә аның 
мәвагыйзләрне ишетеп ирдең. Син безләрне саранлыктан мәнгъ әйләмәк 
кирәк ирдең», – диделәр. Йосыф әйтте: «Йә Исмәгыйль, син /129а/ 
без дән әгъламрәк ирдең, Тәүратның хөкемен син безгә камил әйтмәк 
кирәк иде», – диде. Кече энесе Ләвилйә әйттеләр: «Син безләрдән 
җумарт ирдең вә баһадир ирсең. Әгәр фәкыйрьләрә бирмәсәңез, Тәүрат 
хөкеменә хилаф торсаңыз, без сезләрне кылычтан кичерермен вә ясаң, 
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әлбәттә, безләр бу явыз фикерне кылмас ирдек», – дию. Бер-берне шелтә 
кылышып, тәүбә әйләделәр.

قَاُلوا
Әйттеләр ул егетләр иттифакта,

 يَا َويـَْلَنا
ни үкенечтер безләрә,

 ِإنَّا ُكنَّا طَاِغنَي  
бә-дөрести ки, булдык безләр төгъян кылып хөдүд Аллаһдан тәҗавез 
кыл гучылардан.

َعَسى َربُـَّنا
Өметтер ки, безнең Раббымыз

 َأن يـُْبِدلََنا
алыштырыр безләрә

 َخيـْرًا مِّنـَْها
бу һәлак улынмыш бакчадан изгерәк бакчаны.

 ِإنَّا
Бә-дөрести ки, безләр

 ِإىَل َربِـَّنا
Тәңремезнең тагатенә

 رَاِغُبوَن  
тәүбә кылып зәүләнгүче улалык, диделәр. Шул заманда Аллаһы Тәгалә 
тәүбәләрне кабул әйләп, бакчаларны кире әүвәлге хәленә кайтарды.

َكَذِلَك اْلَعَذاُب
Ошандактыр газаб Аллаһы Тәгаләнең әмереннән төгадди кылып, Ал-
лаһы Тәгаләнең әмеренә хилаф кылгансыз.

 َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة
Әлбәттә, ахирәтнең газабы

 َأْكبـَُر
олуграктыр,
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 َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن  
әгәр белгүче улса анлар.

ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләдән куркучыларадыр

ْم  ِعنَد َربِِّ
Тәңре Тәгалә кашында.

 َجنَّاِت النَِّعيِم  
Сигез оҗмахның нәгыйм дидеге оҗмахтыр.

أَفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي
Әйа, кылырмы мөселманнарны

 َكاْلُمْجرِِمنَي  
кяферләр кеби. Бәлә, кылмасмызлар.

َما َلُكْم
Ни булды сезләрә? Әйа, гакылыңызга ноксанлык ирештеме?

 َكْيَف حَتُْكُموَن  
Нитәк хөкем итәрсезләр ахирәттә безем мәртәбәмез мөэминнәр мәр-
тәбәсе илә бәрабәрдер дию.

أَْم َلُكْم ِكَتاٌب
Әйа, бармы сезнең Аллаһы Тәгаләдән Китабыңыз?

 ِفيِه
Ул Китапта

 َتْدُرُسوَن  
укырсызлар, анда күрепме әйтерсезләр безләр ахирәттә мөэмин илә бә-
рабәрмез дию?

ِإنَّ َلُكْم
Бә-дөрести ки, булгучыдыр сезләрә

 ِفيِه َلَما يـََتَخيَـُّروَن  
Һәр ни-нәрсәне ихтыяр итәрсәңез, ул булыр /129б/ дию, Китабыңызда 
күр деңезме?
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أَْم َلُكْم
Әйа, бармы сезләрнең

 أمَْيَاٌن َعَليـَْنا
Безнең берлә гаһед вә йәминнәреңез бармы?

 بَاِلَغٌة 
Камил вә мөхәккәм вә мөэккәд

ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة
Кыямәт көненәчә,

 ِإنَّ َلُكْم
Шиксез, сезгәдер.

 َلَما حَتُْكُموَن  
Әлбәттә, һәрни хөкем итсәңез, ул булыр, дию күрдеңезме?

َسْلُهم
Сора, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, ул кяферләрдән.

 أَيُـُّهم
Ул Мәккә кяферләренең кайсы

 ِبَذِلَك
ошбу хөкемнәре ки безләр ахирәттә мөэминнәр берлә берәбермез ди-
мәр ләренә.

 َزِعيٌم  
Йөкчеләре вармыдыр.

أَْم هَلُْم ُشرََكاء
Әйа, бармы бу хөкем итүчеләр анлар теләгәнчә хөкем итәргә 

 فـَْلَيْأتُوا ِبُشرََكائِِهْم
Әйтгел, кем кәлтерсеннәр шәрикләренә?

 ِإن َكانُوا َصاِدِقنَي  
Әгәр булсалар анлар дәгъваларында растлардан

يـَْوَم
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Шул көне яд итгел, и Мөхәммәд,
 ُيْكَشُف َعن َساٍق

Ачылыр ничекләр. Морад – гаибләр заһир булыр, хакыйкатьләр беле-
нер, ягъни Кыямәт көнендә

 َويُْدَعْوَن
өндәлерләр гарасат мәйданына

 ِإىَل السُُّجوِد
Аллаһы Тәгаләйә сәҗдә итәргә мөэминнәрне вә кяферләрне, бергә өн-
дәлерләр анларның иманнарны имтихан өчен.

 َفاَل َيْسَتِطيُعوَن  
Бәс, әлбәттә, ул кяферләр сәҗдәйә варырга такатьләре йитмәстер,  
буын нары катып, кәәннәһү сөяк кеби сәҗдәйә вара алмаслар.

َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم
Ул кяферләр күзләрне түбән салганнары хәлдә торырлар.

 تـَْرَهُقُهْم
Ирешер ул кяферләрә

 ِذلٌَّة
хурлык вә хәсрәт. 

 َوَقْد َكانُوا
Халәнки булып иде ул кяферләр дөньяда икән вакытларында

 يُْدَعْوَن
өндәлеп иде ул кяферләр пәйгамбәрләр аркылы

 ِإىَل السُُّجوِد
Аллаһка вә пәйгамбәрләрә иман кәлтерүп, Аллаһы Тәгаләйә сәҗдә  
итәргә

 َوُهْم
Халәнки ул кяферләр дөньяда вакытта

 َساِلُموَن  
Тән дөрест булып иделәр, шимди тәннәре дөрест дәгелдер. Аякларында 
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уттан богаулар, /130а/ вә гайре, вә гайре, газабы чигерләр көферлекләре 
өчен тәннәре газаб эчендәдер.

َفَذْرين
Бәс, куйгыл син, и Мөхәммәд, мине

 َوَمن
дәхи шунчалаен мәнене куйгыл

 ُيَكذُِّب
Ялганга тотар

 ِبََذا احلَِْديِث
бу әйтелгән сүзләрне вә аятьләрне.

 َسَنْسَتْدرُِجُهم
Тиздер кем ул кяферләрне акрын-акрын газабка килтерермезләр.

 مِّْن َحْيُث
Шул урыннан 

 اَل يـَْعَلُموَن  
белмәсләрдер анлар газаб килер урынны, зирә анларның малларны из-
дияд итеп вә тәннәрне сиххәт итеп, та кем газаблары артыграк булыр 
өчен.

َوأُْمِلي هَلُْم
Та ки мөһләт бирермен, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, ул кяферләрә та кем 
теләгәнчә сүзләшсеннәр вә йөрсеннәр. Бу аять мәнсухтыр فَاقـْتـُُلواْ اْلُمْشرِِكنَي
аяте илә.

 ِإنَّ َكْيِدي
Бә-дөрести ки, минем хәйләм вә газабым

 َمِتنٌي  
мөхкәмдер ул газабыма такать итә алмаслардыр.

أَْم َتْسَأهُلُْم
Әйа, сорармы син, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, ул кяферләрдән

 َأْجرًا
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Ялны пәйгамбәр улып гыйлемлек биргәнең өчен вә рисәләте тәблигъ 
әйләдегең өчен.  

 فـَُهم
Бәс, ул мәккәлекләр

 مِّن مَّْغَرٍم
ялыңыз түләмәкне

 مُّثـَْقُلوَن  
агырсыналармы, шуның өчен иман кәлтермәсләрме?

أَْم ِعنَدُهُم اْلَغْيُب
Әйа, анларда бармы гайбтан белмәк, ягъни ләүхелмәхфузда күрепме/

 فـَُهْم
Бәс, анлар, ягъни ул Мәккә кяферләре

 َيْكتُُبوَن  
Бәс, анларны язып сиңа инан Китаптан мөстәгъни булалармы?

فَاْصربْ
Бәс, андаг һич дәлилләре улмаса сабыр әйлә, и Мөхәммәд галәйһис-
сәлам. Анларның тәкзиб кылдыкларына карамагыл дамел-әвкат ри са-
ләтне тәблигъ әйләгел.

 حِلُْكِم َربَِّك
Раббың хөкеменә Аллаһы Тәгаләнең хөкеме улдыр ки, әнбияләрә кяфер-
ләрдән күргән җәфасы сабыр әйләмәктер.

 َواَل َتُكن
Булмагыл син, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 َكَصاِحِب احلُْوِت
балык иясе кеби, аннан морад Юныс бине Мәттә галәйһиссәламдер. Ул 
өч көнә дәк сабыр әйләмәян кавеменнән чыгып китте. Аллаһы Тәгалә 
аны балык /130б/ кырынына мөбтәля әйләде.
Кыйссасы андагтыр: Аллаһы Тәгалә ул Юныс галәйһиссәламне Мәвсил 
йирендә Нинон кавеменә пәйгамбәр итеп җибәрде, та ки анларны дин 
исламә өндәр өчен, та кем ул Юныс галәйһиссәлам Нинон кавемне өч  
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көн өндәде. Ул кавем Юныс галәйһиссәламне ялганга тоттылар. Түр-
тенче көн өндәмәде, ачылыгы килеп кавеменә Аллаһы Тәгаләдән газаб 
эстәде. Аллаһы Тәгаләдән вәхи кәлде: «И Юныс, кавемеңә кырык  
көн нән соң газаб кәлер», – дию хәбәр улынды. Юныс галәйһиссәлам 
кавеменнән чыгып китте. Хатыны ике углы илә бер дәрья йиттеләр. 
Бер кечерәк кимә табып, дәрьяның икенче тарафына чыкмак теләде. 
Дәрья ның икенче тарафына йитәрәк, тулкын пәйда улды. Хатыны ике 
углы дәрьяда гаркъ улдылар. Кимәдә ялгыз калып, кәндигендә кар-
шыдан бер олуг кемсә пәйда улды. Күп җәмәгатьләр иде. Юныс галәй-
һиссәламне таныдылар, кимәләренә тәгъзыйм илә алдылар, күп мәсәфәт 
йөредекләреннән соңра беркөн йилсез дәрья катигъ тулкынланды, та-
катьләре калмады. Араларында бер галим карт бар иде, морад – Хозыр 
галәйһиссәламдер. Ул әйтте: «Йә җәмәгать, сезләрнең араңызда хва-
җасыннан качкан кол вардыр. Ул колны дәрьяга ташламаян мәүҗ дәрья 
басылмастыр», – диде, – зирә дәрьяның бу тугрысында шундаг харык 
гадәти бардыр», – диде. Чөн бунлар карттан бу сүзне ишеткәч, кырга 
салды, ягъни салдылар кырга Юныс галәйһиссәлам исеменә чыкты. Әйт-
теләр: «Йә Рәсүлуллаһ, син качкан кол имәссен, син Аллаһы Тәгаләнең 
пәйгамбәре син», – диделдәр. Тугыз мәртәбә кырга салдылар, Юныс 
галәйһиссәлам исеменә чыкты, хәтта ки Юныс галәйһиссәлам икрар 
әйләде ки, хваҗадан качан кол минем дию дәрьяга үз-үзене ыргытты. Бер 
балык хазыр улды, агызны ачып, Юныс галәйһиссәламне йотты. Кырык 
көн хәзрәте Юныс балык карынында калды. قوله تعال فنادى يف الظلمات اآلية 
Бәс, Юныс галәйһиссәлам нида кылды. Өч караңгылык эчендә. Берче 
кич караңгылы ирде. Икенче балык карының /131а/ караңгылыгы ирде. 
Өченчесе дәрья караңгылыгы ирде. Нида кылдыгы догасы бу ирде 
 .диер ирде ال اله اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني
Әлкыйсса. Юныс галәйһиссәламнең кавеменә газаб килер вакыт 
йитте. Күрделәр ки: Аллаһы Тәгаләнең газабы күк йөзне тотмыштыр. 
Тәхкыйк белделәр ки, Юныска иман кәлтермәгәннәре өчен ирде, барча 
Нинон кавеме сәхрәйә чыктылар. Балаларны вә хатыннарны бере-
бе ре илә бәхилләштерделәр, вә колларны азат әйләде, вә золымлык 
илә улан хакларыннан гафу итештеләр. Барчалары әйттеләр ки 
-безләр – Юнысның динне кабул әйләдек дию, потлар ال اله اال اهلل يونس رسول اهلل

ны кәнисәләреннән чыгарып, утка пырактылар. Бу доганы укыдылар: 
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 диделәр. Аллаһы Тәгалә анларның يا حي يا قيوم ال اله اال انت و ان يونس رسول اهلل
тәүбәрне кабул әйләде. Юныс галәйһиссәламне балык карыннан чык - 
кач, гыззәт илә кәлеп шәһәргә кәлтерделәр иман вә әхкямнән ни үг-
рәнделәр. Аллаһы Тәгалә Юнысның хатынны ике угылны тергез де-
ләр. Егерме өч ел тереклек әйләделәр. Аллаһы Тәгалә Юныс галәй-
һиссәламнең балык карындагы хәлне бәян әйләп боерды ки.

 ِإْذ
Шул вакытны яд итгел, Мөхәммәд галәйһиссәлам

 نَاَدى
Кычкырды ул Юныс галәйһиссәлам Тәңресенә балык карынында ва-
кытта ال اله اال انت سبحانك انت من الظاملني дию. 

 َوُهَو
Ул Юныс галәйһиссәлам

 َمْكظُوٌم  
кайгылыг ирде һәм кавеменә иман кәлтермәгәннәре өчен ачыгы бар 
ирде.

َلْواَل َأن َتَدارََكُه
Әгәр ирешгүче улмаса ирде, ул Юныс галәйһиссәламгә

 نِْعَمٌة مِّن رَّبِِّه
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте вә фазылы улмаса ирде,

 لَنُِبَذ
әлбәттә, ул атылыр вә ташланыр ирде балык эченнән.

 بِاْلَعرَاء
Буш агачсыз, вәисез сәхрәйә Аллаһы Тәгалә ул Юныс галәйһиссәламне 
балык карыннан ташлатты. Кабак агачының арасына, зирә Юныс галәй-
һиссәламнең балык карынында түкләре кыелды, кәәннәһү кош баласы 
кеби улды. Балык карыннан чыкмагы кичә берлән иде. Аллаһы Тәгалә 
кабаклар /131б/ яратмыш ирде. Аның яфраклары тәнбиһ йомшак улды, 
тәне рәхәтлек тапты. Карыны ач ирде. Аллаһы Тәгалә бер ана ак кигә 
илһам әйләде, килеп сөтне имезде, рәхәтләнеп ойкуга китте, хәтта ки 
кояш чыкканчы юклады, чөнки кояш аркасыны кыздырды, уйганып 
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китте, күрде ки, кабак агачы коргандыр, гәмнәк улды. Вәхи кәлде ки, 
йә Юныс, кабак агачы корыганы өчен, гәмнәк улдың, шәһәреңдә улан 
бәндәләрем өчен кайгырмадың, анларны ташлап чыгып киттең дию 
гитаб1 әйләде. 

 َوُهَو
Ул Юныс галәйһиссәлам

 َمْذُموٌم  
хур улып торыр ирде, тәннәре дәхи мөшкәт эчендә калып ирде, бәлки, 
без аңа кабак агачны яратып, тәнне тизлек үзәренә сиххәтләндердек вә, 
ана ак кигә илһам биреп, ач карынны туйдырдык.

فَاْجَتَباُه َربُُّه
Бәс, сөенеч бирде ул Юныс галәйһиссәлам Тәңре Тәгалә нөбүвәт илә вә 
хатыны, вә ике угылны тергезмәк илә вә кавеменең дин ислама кәлмәге 
берлә.

 َفَجَعَلُه
Бәс, кылды Аллаһы Тәгалә ул Юныс галәйһиссәламне

 ِمَن الصَّاحِلِنَي  
изгеләрдән вә әнбияләр җөмләсеннән.
Риваятьтер ки. Мәккә кяферләре төрле хәйләләр кылдылар Рәсүл 
Әк рәмне һәлак итәр өчен. Беркөн иттифак әйләделәр ки, бәни Әсәд 
кабиләсендә Габдулла нам кемсәнә бар иде. Бигаять зәһәр күзле ирде. 
Ни-нәрсәйә караса, ул нәрсә һәлак улыр ирде. Мәккәлекләр ул Габдулла 
нам кемсәнәне алып кәлделәр ки син Мөхәммәдә таңлатгыл күздең 
тик сен та кем һәлак улса, без сиңа мал биреп, арамызда сәед итәрмез, 
диделәр.
Әлкыйсса. Габдулла нам кемсәнә Мәккәгә кәлде. Пәйгамбәр галәй-
һиссәламне тукыз кәррә күреп таңланды, Аллаһы Тәгалә Рәсүл Әкрәмне 
саклады. Күзенең әсәре пәйгамбәрә ирешмәде. Аллаһы Тәгалә аны бәян 
әйләп аять иңдерде.

َوِإن َيَكاُد

1 Гитаб – шелтә.
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Шиксез, якын булды 
 الَِّذيَن َكَفُروا

анчалаен кяферләрә
 لَيـُْزِلُقوَنَك

Әлбәттә, тайдырмага теләйләр сине аяктан, /132а/ ягъни сиңа күз тике-
реп һәлак итмәгә теләйләр,

بِأَْبَصاِرِهْم
күзләренең зәһәр карамагы берлән.

 َلمَّا
Шул заманда

ْكَر ُعوا الذِّ  مسَِ
ишетер анлар Коръәнне, синең мөбарәк авазыңны ишетеп вә мөбарәк 
җәмалеңне күреп тыңламакка теләйләр.

 َويـَُقوُلوَن
Әйтерләр ул кяферләр көнчелек илә,

 ِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул Мөхәммәд

 َلَمْجُنوٌن  
әлбәттә, диванәдер дию.

َوَما ُهَو
Имәстер ул Коръән,

 ِإالَّ
мәгәр ирер

 ِذْكٌر
вәгазьдер

 لِّْلَعاَلِمنَي 
җиһан әһеленә. Аллаһы Тәгаләнең ِذْكٌر لِّْلَعاَلِمنَي дию сүрәне итмәм итмәге 
хөснел-ихтитамдыр. Фән әһеленә мәхфи дәгелдер.
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Сүрәт «әл-Хакка»

Бисмилләһиррахмәниррахим

احْلَاقَُّة
Хак улгучы вә кәлмәге хак Кыямәт

 َما احْلَاقَُّة 
ни олуг вә газыйм көнедер ул хакка

َوَما أَْدرَاَك
кем үгрәтте сиңа, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 َما احْلَاقَُّة
Хакканың хак ирдегене Аллаһы Тәгалә Кыямәтне хакка ләфзы илә тәэ кид 
әйләмәгендә бәрагать истиһлялдер. Кыямәт көненең сабит васф ирдегенә

َكذََّبْت
ялганга тотты ул хакканы, ягъни хакка көнне

 َثُوُد
Салих пәйгамбәр кавеме

 َوَعاٌد
Һуд пәйгамбәр кавеме

 بِاْلَقارَِعِة 
Йөрәкләрне кагучы көнне, ягъни Кыямәт көнне.

فََأمَّا َثُوُد
Әмма Сәмүд, ягъни Салих галәйһиссәлам кавеме.

 فَُأْهِلُكوا
Бәс, һәлак улынды анлар Җәбраил галәйһиссәлам авазы илә

 بِالطَّاِغَيِة 
Хәддән тыш азгынлыклары сәбәпле. Кыйссасы «Иктәрәбә» сүрәсендә1 
бә ян улынды.

َوأَمَّا َعاٌد
1 «Әл-Камәр» сүрәсе.
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Әмма Һуд пәйгамбәр кавеме

 فَُأْهِلُكوا
Бәс, һәлак улынды анлар. Гад – бер падишаһның исемедер. Һуд пәй-
гамбәр илә Гад бер тугма ирде, нитәки бераз зикере «Каф» сүрәсендә 
бәян улынды. Бәс, һәлак улынды анлар Һуд галәйһиссәламне тәкзиб 
кылганнары өчен.

 ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة  
Каты суык вә тавышлы каты исгүче йил илә.

   َسخََّرَها َعَلْيِهْم
Исте ул йил гадиләрә

 َسْبَع لََياٍل
җиде кичә.

 َوَثَانَِيَة أَيَّاٍم
Сигез көн ула чәршәмбе көн, /132б/ икенче пәнҗешәмбе көн Хут 
йолдызында ирде. Алтынчы көне ирде. Шәүвәл ае иде.

 ُحُسوًما
Тотышлай, ягъни җиде кич вә сигез көн туктамай исте.

 فـَتـََرى
Бәс, күрерсең, и Мөхәммәд, анда улсаң күрер ирдең,

 اْلَقْوَم
Гад кавемне

 ِفيَها
ул йил истәгәндә, гадиләрне шулкадәр озын буйлылары илә

 َصْرَعى
пума хәстәле кеше кеби кыркада буып ташлады һәм һәлак әйләде.

 َكأَنَـُّهْم
Гүяки анлар, ягъни гадиләр,

 َأْعَجاُز َنٍْل َخاِويٍَة  
эче куыш улып, йил илә егълдыгы хөрмә агачы кеби улдылар, ягъни 
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берьюлы һәлак улдылар.

فـََهْل تـََرى
Әйа, күрәмесен, и Мөхәммәд

 هَلُم
ул гадиләрдән

 مِّن بَاِقَيٍة  
анлардан калган һичберәүне, гүяки анлар дөньяга кәлмәгән кеби улып 
нә-чиз вә нә-буд1 улдылар. 

َوَجاء ِفْرَعْوُن
Кәлде фиргавен дөньяга Тәңрелек дәгъвасыны кылды

 َوَمن قـَبـَْلُه
дәхи ул фиргавеннән мөкаддәм кяферләр,

 َواْلُمْؤَتِفَكاُت
Лут пәйгамбәрнең әүвәлләре кәлделәр дөньяга.

 بِاخْلَاِطَئِة  
Хата вә фахишә эшләрне кылдылар, нитәки бәяннары зикер улынды.

فـََعَصْوا
Бәс, гөнаһлы улды ул кавемнәр

ْم  َرُسوَل َربِِّ
Тәңре Тәгаләнең илчеләренә нитәки фиргавен Муса вә Һарун галәй-
һиссәламгә гасый2 улдылар. Мөэтәфикәт Лут галәйһиссәламгә гасый 
ул дылар гадиләр Һуд галәйһиссәламгә гасый улдылар.

 فََأَخَذُهْم
Бәс, тотты анларны Аллаһы Тәгаләнең каһәре вә газабы

 َأْخَذًة
тотмак тотты.

 رَّابَِيًة  
1 Нәчиз вә нәбуд – булмаган әйбер.
2 Гасый – гөнаһлы.
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Каты тотмак берлә Аллаһы Тәгаләнең Нух галәйһиссәлам кавемне һәлак 
итмәкне бәян әйләп боерды ки,

ِإنَّا
Бә-дөрести ки вә расти ки, безләр

 َلمَّا
шул заманда

 َطَغى اْلَماء
ташты сулар Нух галәйһиссәлам заманында барча йир йөзне су алды, 
бөек таглар өстендә кырык аршын су улды.

 مَحَْلَناُكْم
Йөкләдек сезләрнең төп бабаңыз Сам вә Хам вә Яфес Нух галәйһиссә-
лам угланнарны

 يف اجْلَارِيَِة  
Йөргүче Нух галәйһиссәламнең кәрабеләсендә

لَِنْجَعَلَها
Әлбәттә, кылмагымыз өчен безләр Нух галәйһиссәлам көмәсене

 َلُكْم
сезләрә

 َتْذِكَرًة
гыйбрәт-үгет /133а/ өчен.

 َوَتِعيـََها
Сакласын өчен ул үгет вә нәсаихларны, ягъни туфан кыйссасыны вә Һуд 
кавеменең һәлак улмакларны вә гайре кяферләрнең һәлак улып баш-
ларына кәлдекләрне

 أُُذٌن َواِعَيٌة  
Саклый торган колаклар вә гыйбрәт алгучылар гафләттән ерак ул-
гучылар

فَِإَذا
Бәс, шул заманда
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 نُِفَخ يف الصُّوِر
Өрсә Исрафил галәйһиссәламнең фасыл өчен булудан соры

 نـَْفَخٌة َواِحَدٌة  
Бер каты өрелмәк берлән

َلِت اأْلَْرُض َواجْلَِباُل َومحُِ
Очып күтәрелер йирләр вә таглар

َتا  َفدُكَّ
Бәс, парәләнүче олыр ул заманда йирләр илә таглар

 دَكًَّة َواِحَدًة 
Бер парәләнмәк илә, ягъни барчалары тузан улып һава йөзенә очарлар

فـَيـَْوَمِئٍذ
Бәс, шул көндә

 َوقـََعِت اْلَواِقَعُة 
Төшәр төшкүче, ягъни Кыямәт көне каим улыр

َوانَشقَِّت السََّماء
Дәхи ул көндә ярылыр күкләр

 َفِهَي
Бәс, ул күкләр

 يـَْوَمِئٍذ
Ул көндә

 َواِهَيٌة  
Зәгыйфь улгучылардыр

َواْلَمَلُك
Дәхи фәрештәләр

 َعَلى أَْرَجائَِها
Күкләрнең әтрафындагы һава йөзендә улырлар, зирәки күкләр барча-
лары фәна улырлар күкләрнең урынының һавасында фәрештәләр улыр 
димәктер.

 َوَيِْمُل َعْرَش َربَِّك
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Йөкләр, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, ул көндә Тәңре Тәгаләнең гарешне

 فـَْوقـَُهْم
ул фәрештәләр өстендә

 يـَْوَمِئٍذ
күкләр вә йирләр һәлак улдыгы көндә

 َثَانَِيٌة 
сигез фәрештә яки сигез саф фәрештә

يـَْوَمِئٍذ
ошбу көндә

 تـُْعَرُضوَن
әшкәрелерсез хисап өчен,

 اَل َتَْفى ِمنُكْم
яшерен калмастыр сезләрдән

 َخاِفَيٌة 
яшерен эшләреңез, ягъни барчалары заһир улырлар.

فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه
Бер мәннең биреләсе улса, гамәл дәфтәрләре 

 بَِيِميِنِه
уң тарафыннан,

 فـَيـَُقوُل
бәс, әйтер ул хитаб итеп гарасат халкына,

 َهاُؤُم اقـَْرُؤوا
и җәмәгать, килеңез, укыңыз

 ِكَتابِيْه  
бәнем китабымны – гамәл дәфтәремне

ِإينِّ ظََننُت
тәхкыйк вә шиксез белдем мин дөньяда икән вакытымда,

 َأينِّ
бә-дөрести ки, мин /133б/ 
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 ُماَلٍق ِحَسابِيْه 
йолкыгучы мән дию шиксез белдем мин. Дөньяда бу хисап көнне вә 
җәза көнне шуның өчен дөньяда Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһлар-
дан мәнгъ улынып, ихлас илә гыйбадәт әйләдем дия.

فـَُهَو
Бәс, ул намәсе уңнан кәлгән кеше

 يف ِعيَشٍة
тереклектәдер,

 رَّاِضَيٍة  
риза улынмыш тереклектәдер

يف َجنٍَّة َعالَِيٍة 
калгучыдыр ул бөек бакчаларда, ягъни оҗмахта иң өстендәге бакча-
ларда калгучыдыр.

ُقطُوفـَُها
Ул бакчаларның йимешләре

 َدانَِيٌة 
якын булгучыдыр, ягъни ултырганга да вә ятканга да, вә торып аша-
ганнарда якын булгучыдыр. Аллаһы Тәгалә тарафыннан ул мәннәргә 
динелер.

ُكُلوا َواْشَربُوا
Ашаңыз вә эчеңез,

 َهِنيًئا
сыңышлы улсын вә котлуг улсын дию

 ِبَا
шул сәбәпле

 َأْسَلْفُتْم
үткәрдеңез дөньяда икән вакытында изге гамәлләрдән намаз вә хаҗ вә 
саумнан1.

1 Саумнан – уразадан.
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 يف اأْلَيَّاِم اخْلَالَِيِة  
Үттеги көннәреңездә, ягъни дөньяда вакытта

  َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَمالِِه
әмма бер мәннең гамәл дәфтәрләре бирелсә, сул тарафыннан яки сул 
кулны аркасыннан тишеп чыгарып бирсәләр,

 فـَيـَُقوُل
бәс, әйтер ул мән

 يَا لَْيَتيِن
кяшки мәңа

 ملَْ أُوَت ِكَتابِيْه 
бирелмәсәче бәнем китабым, ягъни гамәл дәфтәрем бирелмәян, тәмугка 
китсәмче, дия.

  وملَْ أَْدِر َما ِحَسابِيْه 
Белмәсәнчә үзем нидер бәнем хисабым бу гарасат хәлаикълары алдында 
рисвай улмас ирдем.

  يَا لَْيتـََها
Кяшки ул сур

 َكاَنِت اْلَقاِضَيَة  
хөкем кылгучы булмасачы бәнем терелмәкем берлә, ягъни улдыгымнан 
соң терелмәгән улсамчы,

َما َأْغىَن َعينِّ
ярдәм бирмәде бәңа бу көн

 َمالِيْه 
бәнем малларым

  َهَلَك َعينِّ
һәлак улды бәннән, ягъни китте бәннән.

 ُسْلطَانِيْه 
Иркәлегем вә хөҗҗәтем дию үкенгәй үкенмәкнең файдасы улмая Ал-
лаһы Тәгалә тарафыннан нида килсә,
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  ُخُذوُه
тотыңызлар бу бәдбәхетне.

 فـَُغلُّوُه 
Бәс, моннан соң кулларны муенына кушып богаулаңыз,

ُثَّ
богауладыңыздан /134а/ соңра 

 اجلَِْحيَم َصلُّوُه 
Җәхим дидеги тәмугка кертеңезләр.

ُثَّ
Бу җәхим тәмугына кертеңез бәгъдендә,

 يف ِسْلِسَلٍة
бер зәнҗәрә кертеңезләр.

 َذْرُعَها
Ул зәнҗәрнең озынлыгы

 َسبـُْعوَن ِذرَاًعا 
җитмеш аршын улсын зираг милк берлә ул зәнҗәр агызыннан кереп 
дубурыннан чыгар, نعوذ باهلل من ذلك

فَاْسُلُكوُه
Бәс, кертеңез ул кяферләрне. Морад – җәмигъ кяферләрдер.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул кяферләр. Морад – җәмигъ кяферләр.

 َكاَن اَل يـُْؤِمُن بِاللَِّه اْلَعِظيِم
Булып иде ул кяферләр иман кәлтермәгәннәрен олуг Аллаһы Тәгаләйә,

  َواَل َيُضُّ
Рәгъбәтләндермәде хәлаикъларны

 َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي
мескеннәрә тәгам вә әнгам вә ихсан кылырга.

  فـََلْيَس َلُه اْليـَْوَم
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Бәс, имәстер ул кяферләргә бу көн

 َهاُهَنا
Бу йирдә, ягъни Кыямәт көнендә

يٌم  محَِ
дустлык вә кардәшлек та ки кем аңа шәфкать итәргә,

َواَل َطَعاٌم
дәхи тәгам юк бу көн ул кяферләрә.

 ِإالَّ
Мәгәр булыр анлара тәгам

 ِمْن ِغْسِلنٍي
тәмуг әһеленең сары сулары вә аккан эреннәре

اَل يَْأُكُلُه
иймәстер ул гислинне.

 ِإالَّ
Мәгәр ийәр

اخْلَاِطُؤوَن 
ул гислинне дөньяда икән вакытта хата юлда йөреп кяфер улдылар.

  َفاَل أُْقِسُم
Касәм яд итәргә хаҗәт дәгелдер, зирә бу Коръәннең заһирлыгы өчен

 ِبَا تـُْبِصُروَن  
Шунчалаен нәрсә берлә касәм итмәгә хаҗәт дәгелдер. Шул мәхлу кат-
ларны ки сезләр күрерсез.

َوَما اَل تـُْبِصُروَن 
Дәхи сезләр ул мәхлукатларны күрмәссезләр.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки вә расти ки, ул Коръән җавап касәмдер

 َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي 
Әлбәттә, бер хөрмәтле Рәсүлнең сүзедер. Морад – Җәбраил галәй-
һиссәламнең Аллаһы Тәгаләдән алган сүзедер.
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َوَما ُهَو
Имәстер ул Коръән

 ِبَقْوِل َشاِعٍر
Шагыйрьнең сүзе имәстер

 قَِلياًل َما تـُْؤِمُنوَن 
Бик аздыр сезләрдән, и әһле Мәккә, иман кәлтерче кемсәнәләр.

  َواَل ِبَقْوِل َكاِهٍن
Дәхи имәстер фалбиннәрнең сүзләре 

 قَِلياًل َما َتذَكَُّروَن 
бик аздыр сезләрдән ул Коръән сүзеннән үгет вә нәсыйхәт алгучы /134б/

  تَنزِيٌل
Иңдерелмештер ул Коръән

 مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي 
Галәмне тәрбия кылгучы Аллаһы Тәгаләдән.

  َوَلْو تـََقوََّل َعَليـَْنا
Әгәр ифтира кылып әйтсә ирде ул Мөхәммәд безләрә

 بـَْعَض اأْلَقَاِويِل 
бәгъзе сүзләрне, ягъни без әйтмәгән сүзләрне безнең сүземез дирсә,

أَلََخْذنَا
әлбәттә, тотармыз

 ِمْنُه
ул Мөхәммәдне 

بِاْلَيِمنِي
кодрәт вә куәт илә.

ُثَّ
Бу тоттыгымыздан кәзин,

 َلَقَطْعَنا
әлбәттә, кисәрмезләр
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 ِمْنُه
ул Мөхәммәднең

 اْلَوِتنَي 
йөрәк тамырны

َفَما ِمنُكم
имәстер, и әһле Мәккә, сезләрдән

 مِّْن َأَحٍد
һичберәүңез.

 َعْنُه
Ул Мөхәммәдтән бу газабны әгәр мәсәлән кылсак

 َحاِجزِيَن
мәнгъ кылгучы

َوِإنَُّه
Бә-дөрести ки вә расти ки, ул Коръән,

 لََتْذِكَرٌة
Әлбәттә, үгет вә нәсыйхәттер.

لِّْلُمتَِّقنَي 
Аллаһы Тәгаләдән куркучылара

َوِإنَّا
Бә-дөрести ки, безләр

 لَنـَْعَلُم
Әлбәттә, белермезләр

 َأنَّ ِمنُكم
Бә-дөрести ки, бардыр сезнең араңызда, и әһле Мәккә,

ِبنَي  مَُّكذِّ
Коръәнне вә Рәсүлуллаһны ялганга тоткучылар бардыр.

َوِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Коръән
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 حلََْسَرٌة 
Әлбәттә, үкенечтер вә кайгыдыр

َعَلى اْلَكاِفرِيَن
кяферләр үзәренә ул Коръән берлә гамәл кылмаганлыклары өчен.

َوِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Коръән

 حلََقُّ اْلَيِقنِي 
якыйнән хактыр, һәр киз юктыр шик Аллаһы Тәгаләнең кәляме ирдегенә.

َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم  
Бәс, андаг улса Аллаһы Тәгаләне җәмигъ ноксаннан пакь вә мөнәззәһ  
бел вә пакьлек илә олугтыр. Ул Аллаһы Тәгалә َفَسبِّْح ләфзы илә сүрәне  
тәмам итмәгендә ригаять хөснел-ихтитам даим бәндәләренә сөб хан-
аллаһи вә бихәмдиһи ләфзыннан хали улмаялар.

Сүрәт «әл-Мәгариҗ»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َسَأَل َساِئٌل
Сорады бер соргучы. Ул Насыр бине әл-Харис ирде. Аңа табигъ кяферләр 
әйттеләр ки, 1اذ قالوا 
اللهم ان كان هذا احلق من عندنا فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم1

ِبَعَذاٍب َواِقٍع لِّْلَكاِفريَن
кяферләрә төшгүче вә булгучы газабны нитәки югарыда укылды. Ал лаһы 
Тәгаләнең бу аять илә сүрәне ибтида әйләмәгендә бәрагать истиһлялдер. 
Мәзкүр газаблар /135а/ кяферләрнең башына кәлмәгенә вә түшмәгенә

لَْيَس َلُه

1 «Әл-Әнфәл» сүрәсе, 32 нче аять. Мәгънәсе: Алар (ышанмаучылар) әйтәләр: «И 
Аллаһ, әгәр дә бу Синең тарафтан килгән дөрес нәрсә булса, Син безгә күктән таш 
яудыр, йә булмаса, каты газабыңны җибәр», – диләр.

1
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имәстер ул кяферләрә төшгүче газабны

 َداِفٌع
китәргүче кемсәнә юктыр.

مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләдәндер ул газаб. Ул Аллаһы Тәгаләнең сыйфаты будыр 
ки

 ِذي اْلَمَعارِِج
Күкләрә ашачак баскычларны яраткучы. Аннан морад – күкләре ярат-
кучы Аллаһы Тәгаләдәндер ул газаб.

تـَْعرُُج
Ашар ул баскычлардан

 اْلَماَلِئَكُة
фәрештәләр җәмәгате,

 َوالرُّوُح 
дәхи хәзрәте Җәбраил ашар

ِإلَْيِه
ул баскычтан,

 يف يـَْوٍم
шул көндә вакыйг булыр газаб кяферләрә дәхи фәрештәләр вә Җәб - 
раил галәйһиссәлам шул көндә нурдан улган баскычлардан гареш рәх-
манә ашарлар.

 َكاَن ِمْقَدارُُه
Булды ул көннең микъдары өзелге,

 َخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة
ягъни кяферләрә илле мең ел микъдарыдыр, әмма мөэминнәрә ике намаз 
арасы кебидер.

فَاْصربْ
.бәс, сабыр әйлә, и Мөхәммәд галәйһиссәлам  اذا كان االمر كذلك

ياًل  َصبـْرًا مجَِ
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Күркәм сабырны әйләгел, һич җәзәгъ вә фәзәгъ әйләмәгел.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул кяферләр

 يـََرْونَُه
күрерләр ул Кыямәтне,

 بَِعيًدا
ерак күрерләр.

َونـَرَاُه
Күрермез безләр

 َقرِيًبا
якын.

 يـَْوَم
Шул көндер Кыямәт көне –

َتُكوُن السََّماء
булыр ул көндә күкләр

 َكاْلُمْهِل
эрегән көмеш кеби,

َوَتُكوُن اجْلَِباُل
булыр ул көндә таглар

َكاْلِعْهِن 
тетелгән йон кеби һавада очып йөрмәктә.

َواَل َيْسَأُل
Сорашмаслар ул көндә

يًما يٌم محَِ  محَِ
карендәш – карендәшне, дуст – дустны. Һәр кеше үз хәлләре илә бу-
лырлар. 

يـَُبصَُّرونـَُهْم
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Күрсәтерләр карендәшләренә, дустларына андаг улса да, бере-бере нең 
хәлне сораша алмаслар, һәрбер кемсәнә үз хәле илә улыр, үз әшгале 
өчен.

 يـََودُّ اْلُمْجرُِم
Дуст тотар ул көндә кяферләр,

 َلْو يـَْفَتِدي
кяшки йолып алсачы үзене

 ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ
бу көндә улгучы газабтан.

 بَِبِنيِه
Балаларымны биреп,

َوَصاِحَبِتِه
дәхи хатынымны биреп /135б/,

 َوَأِخيِه 
дәхи карендәшне биреп,

َوَفِصيَلِتِه الَِّت
дәхи андаен оругларны биреп,

 تـُْؤويِه
ярдәм бирсәчеләр бәңа бу көн, зирә дөньяда вакытта бер-беребезгә яр-
дәм бирешер идек.

َوَمن
Шул мәнне биреп

يًعا  يف اأْلَْرِض مجَِ
нә ки йир йөзендә бардыр барчаларны биреп,

 ُثَّ
моннан соң, ягъни барча нәрсәләрне бирдегемнән соңра,

 يُنِجيِه
коткарсачылар үземне,

َكالَّ
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кайда котылсын хакыйкатьтә бу котылмак булмастыр.

 ِإنَـَّها
Ул мәзкүр кяферләрә хас ут

 َلَظى
ләзә дидеги тәмугның утыдыр ялкынланып торгучыдыр.

 نـَزَّاَعًة
Суыргучыдыр ул ут

 لِّلشََّوى 
баш тиресене вә саир әгъзаларны суыргучыдыр.

َتْدُعو
Тартыр ул ут үзенә

 َمْن أَْدبـََر
хактан йөз чорып аркан булган кешене

 َوتـََوىلَّ  
йөз чорган кешене иманнан ут әйтер бире килгел дию.

َومَجََع
Мал җыйган кешене тартыр,

 فََأْوَعى
бәс, ул малны җыеп саклады ул малыннан ни кем хак Аллаһ вардыр, аны 
әда кылмады.

نَساَن  ِإنَّ اإْلِ
Бә-дөрести ки, адәмиләр

ُخِلَق
яратылды

 َهُلوًعا  
хәрис би-сабыр вә саран. Һолугъ мәгънәсене Аллаһы Тәгалә бәян әйләп 
боерды ки,

ِإَذا َمسَُّه
качан тотса ул адәмени
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 الشَّرُّ
явызлык, ягъни башына йә малына бер зарар кәлсә,

 َجُزوًعا  
сабырсызлык әйләгүчедер

َوِإَذا َمسَُّه
һәркачан тотса, тотасы улса ул адәмине

 اخْلَيـُْر
изгелек, ягъни малы артасы булса,

 َمُنوًعا 
изгелектән мәнгъ кылгучы ула, ягъни качан баеп йитсә, хокук Аллаһны 
үтәмәстер.

ِإالَّ اْلُمَصلِّنَي  
Мәгәр намаз үтәмәгүчеләр, әгәрчә бай улсалар да, намазларны вакы-
тыннан тәэхир итмәеп, хокук Аллаһны /136а/ чыгаргучы улырлар.

الَِّذيَن
Анчалаен намаз укучылардыр

 ُهْم
анлар

 َعَلى َصاَلهِتِْم
биш вакыт намазларында

 َداِئُموَن
мөдавәмәт әйләгүчедер мәсҗедләрә вакытларны тәэхир кылмаенча,

َوالَِّذيَن
дәхи шул кешеләрдер кем

 يف أَْمَواهلِِْم
булгучыдыр. Анларның малларында, ягъни малларының нисабыннан

َحقٌّ مَّْعُلوٌم  
билгеле кадәр ваҗиб вардыр ки фөруг китапларында мәзкүрдер. Кө-
мешнең нисабы ике йөз дирһәмдер һәм алтынның нисабы егерме мис-
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кал илә ниһая ашлыктан никадәр ирдеги түрт аяклы саимә улса, никадә-
реннән никадәр зәкят ирдеги мәгълүмдер. 

لِّلسَّاِئِل
Ул зәкятнең мәсарифе теләнчеләрдер.

 َواْلَمْحُروِم  
Дөнья малыннан мәхрүм улан фәкыйрьләрдер.

َوالَِّذيَن
Дәхи мәгәр шул кешеләргәдер ки малларыннан хокук Аллаһны чы га-
раннар,

يِن   ُقوَن بِيـَْوِم الدِّ  ُيَصدِّ
раст тотты анлар Кыямәт көнене,

َوالَِّذيَن
дәхи шул кешеләрдер ки

 ُهم
анлар

م  مِّْن َعَذاِب َربِِّ
Тәңре Тәгаләнең газабыннан

 مُّْشِفُقوَن
Коркучылардыр.

ْم ِإنَّ َعَذاَب َربِِّ
Бә-дөрести ки, Раббыңызның газабыннан

 َغيـُْر َمْأُموٍن
имин олурга лаек ирмәстер даим әл-әүкат1 Аллаһы Тәгаләнең каһәрен-
нән имин улмаядыр дию.

 َوالَِّذيَن
Дәхи мәгәр шул кешеләрдер малларыннан Аллаһы Тәгалә хакны әда 
әйләделәр2 

 ُهْم
1 Даим әләүкат – даими рәвештә, гел.
2 Хакны әда әйләделәр – өлешен чыгардылар.



525

анлардыр

 ِلُفُروِجِهْم
Үзләренең гаурәтләрне

 َحاِفظُوَن
саклаучылардыр зинадан вә ләвәтадән.

ِإالَّ
Мәгәр гаурәтләрне сакламаслар

 َعَلى أَْزَواِجِهْم
үзләренең хатыннарына

 أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم
яки үзләренең сатып алган кәнизәкләренә. 

 فَِإنَـُّهْم
Бәс, бә-дөрести ки, анлар

 َغيـُْر َمُلوِمنَي  
мөләмәтләнгүче вә гөнаһкяр ирмәсләрдер, бәлки анлара җимаг әйлә-
мәгендә ничәмә саваплар вардыр, нитәки хәдистә /136б/ мәзкүрдер

َفَمِن ابـْتـََغى
Бәс, бер мән эстәсә,

 َورَاء َذِلَك
Хатыннарыннан вә кәнизәкләреннән башканы җимаг итәр өчен

 فَُأْولَِئَك
Бәс, бунлар

 ُهُم
анлардыр

 اْلَعاُدوَن  
Шәригать юлыннан чыгучылардыр, мөстәхак гокубәт вә дөнья вә ахирәт 
... анлар ...1дыр. 

َوالَِّذيَن
1 Ике урында берәр сүз сөртелгән.
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Дәхи мәгәр шул кешеләрдер ки малларны Хода юлына сарыф әйләделәр,

 ُهْم 
анлардыр

أِلََمانَاهِتِْم
үзләрендә куелгучы әманәтләрне

 َوَعْهِدِهْم
дәхи кылдыгы вәгъдәләрне

 رَاُعوَن 
Ригая кылгучылардыр, ягъни әманәтләрә хыянәт кылмаяннардыр вә һәм 
вәгъдәләренә тураннардыр.

َوالَِّذيَن
Дәхи анчалаен кемсәнәләрдер ки

 ُهم
анлардыр

 ِبَشَهاَداهِتِْم
күргән эшләрендә гуаһлыкларны

 قَاِئُموَن 
каим кылгучылар күргән эшләрендә гуаһлык әда кылганда, күргәнчә вә 
белгәнчә арттырмай вә киметмәй әда кылгучылардыр.

َوالَِّذيَن
Дәхи шунчалаен кешеләрдер ки анлар

 ُهْم َعَلى َصاَلهِتِْم
биш вакыт намазларны

 ُيَاِفظُوَن  
вакытларында җәмәгать илә саклаучылардыр.

أُْولَِئَك
Бу әүсаф илә мәүсуф улынмыш җәмәгатьләр

 يف َجنَّاٍت
Булгучыдыр ул оҗмах йортында бакчаларда
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 مُّْكَرُموَن  
хөрмәтлеләрдер.

َفَماِل
Бәс, ни гаҗәб булды

 الَِّذيَن َكَفُروا
анчалаен кяферләргә

 ِقبـََلَك
синең тарафыңа

 ُمْهِطِعنَي  
ашыгып килерләр вә даим карарлар.

َعِن اْلَيِمنِي
Ултыралар, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, уң тарафыңа,

 َوَعِن الشَِّماِل
Дәхи сул тарафыңа, ягъни кяферләр

 ِعزِيَن  
Фирка-фирка булып җыелышып, Рәсүлуллаһның уңында вә сулында 
кәлямне тыңлап ултырырлар ирде, ләкин Рәсүлуллаһның кәляменнән 
файда алмаслар ирде. Мөҗәррәд истиһза идәрдән гайре1 эшләре юк 
ирде. 

  أََيْطَمُع
Әйа, тамыг итәрме, бәлә, итмәйдер.

 ُكلُّ اْمرٍِئ مِّنـُْهْم
Кяферләрдән улган ирәннәр /137а/

 َأن يُْدَخَل
кермәккә

 َجنََّة نَِعيٍم  
нәгыймдәге оҗмахка

1 Мөҗәррәд истиһза идәрдән гайре – фәкать начарлык эшләүдән башка.
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  َكالَّ
Хаккан ки кайда булсын бу тамыг анларда. Бәлә, булмастыр.

 ِإنَّا َخَلْقَناُهم
Бә-дөрести ки, яраттык безләр адәмиләрне

 ممَِّّا
шунчалаен нәрсәләрдән яраттык,

 يـَْعَلُموَن  
белерләр анлар ата вә ананың шәһвәтеннән, ягъни барчалары мәни 
суыннан яратылдылар. Аның илә шәрәфлек лязим кәлмәйдер, бәлки 
шәрәфлек киләдер иман илә вә ихласлы әгъмаль илә дөхүле җәннәт 
улырлар. Мөҗәррәд мәнидән яратылмык илә берәбер имәсләрдер.

  َفاَل أُْقِسُم
Касәм яд итәмен

 ِبَربِّ اْلَمَشارِِق َواْلَمَغاِرِب
Кояшның вә айның вә саир кәвакиб сәйәрәләрнең мәшрикъләре вә мәгъ-
рибләренең исеме берлә

 ِإنَّا َلَقاِدُروَن  
Шиксез безләр кадирмез.

َعَلى َأن
Шуның үзәренә кадирмез

َل  نُـَّبدِّ
анларны алыштырырга,

 َخيـْرًا مِّنـُْهْم
анлардан яхшыракны анларны һәлак кылып

 َوَما َنُْن ِبَْسُبوِقنَي  
Гаҗизләрдән ирмәсмезләр.

  َفَذْرُهْم
Бәс, куйгыл ул кяферләрне, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, анлар илә 
мөҗадәлә әйләмәгел.
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 خَيُوُضوا
Керешсен анлар үзләре батыйль әфгальләренә вә әкъвальләренә1,

 َويـَْلَعُبوا
уйнасыннар кирәкмәс шәйләр илә мәшгуль улып

 َحتَّ ُياَلُقوا
Такем йолыканча,

 يـَْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَن  
үзләренең вәгъдә көннәренә. Дигән бу аять мәнсухтыр аять сәйф илә.

يـَْوَم
Шул көндер ул вәгъдәле көн

 خَيُْرُجوَن
чыгарлар хәлаикълар2

 ِمَن اأْلَْجَداِث
каберләреннән,

 ِسرَاًعا
ашыгып Исрафил галәйһиссәламнең бәгәс өчен булган сурының  
авазны ишетеп.

 َكأَنَـُّهْم
Гүяки анлар, ягъни ул кабердән чыгучылар

 ِإىَل ُنُصٍب
үзләренең әлем вә тулары сари

 يُوِفُضوَن  
йөгерешерләр нитәки гаскәр үз әлеменә вә туена йөгердеги кеби зирә-
ки Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә хәлаикъларны әлемнәре берлә ку-
барылыр, зирә садыйклар /137б/ Әбү Бәкер Разыйаллаһу ганһу әлемендә 
кубарлар. Гадел шаһлар хәзрәти Гомәр Разыйаллаһу ганһу әлемендә 
кубарлар вә Коръән укучылар вә хәяли уланнар хәзрәти Госман Разый-

1 Батыйль әфгальләренә вә әкъвальләренә – бозык эшләренә вә сүзләренә.
2 Хәлаикълар – җан ияләре.
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аллаһу ганһу әлемендә кубарлар. Вә бәһадирләр вә галимнәр хәзрәти 
Гали Разыйаллаһу ганһу әлемендә кубарлар. Кяферләр вә мөтәкәббир-
ләр Әбү Җаһил әлемендә кубарлар. Һәрбер эшнең бер рәисе улыр. Шул 
эшне эшләяннәр шул рәиснең әлемендә кубарлар.

َخاِشَعًة أَْبَصاُرُهْم
Кяферләрнең күзләре түбән улып хур улырлар.

 تـَْرَهُقُهْم
Каплар ул кяферләрне

 ِذلٌَّة
хурлыкларның әнвагы.

 َذِلَك
Ошбу хурлыкларның әнвагы булдыгы көн

 اْليـَْوُم الَِّذي
анчалаен көндер ки

 َكانُوا يُوَعُدوَن  
дөньяда икән вакытларында ул көн илә вәгъдәләнмеш ирделәр.  
Бу يُوَعُدوَن ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге ригаяте хөснел-ихтитамдыр, 
нитәки фән әһеленә мәхфи дәгелдер.

Сүрәт «Нух галәйһиссәлам»

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإنَّا أَْرَسْلَنا
Бә-дөрести ки вә расти ки, йибәрдек безләр

 نُوًحا
хәзрәти Нухны

 ِإىَل قـَْوِمِه
үзенең кавеме сари.

 َأْن أَنِذْر قـَْوَمَك
Кавемеңне куркытгыл Аллаһы Тәгаләнең дөнья вә ахирәт газабыннан. 
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Аллаһы Тәгаләнең ِإنَّا أَْرَسْلَنا димәгендә бәрагать истиһлялдер. Һичбер ка-
вемнең гокалясе үз-үзеннән Аллаһы Тәгаләнең гыйбадәтне гакыллары 
илә исбат итә алмаслар та ки ул кавемә бер Рәсүл кәлмәенчә.   

 ِمن قـَْبِل َأن يَْأتِيـَُهْم
Анларга килмәстән

 َعَذاٌب أَلِيٌم 
рәнҗетүче газаб дөньяда туфан суы ирде. Ахирәттә әбәди тәмуг ирде.

  قَاَل
Әйтте ул Нух галәйһиссәлам,

يَا قـَْوِم
и бәнем кавемем вә карендәш-ыругым,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки вә расти ки, мән

 َلُكْم
сезләргә

 َنِذيٌر
коркыткучы мән Аллаһы Тәгаләнең газабы илә

 مُِّبنٌي 
ачык бәян кылгучы мән хәләлдән вә хәрамнан вә потлара табынмак 
көферлектер дию әйтәмен вә дәхи бәян кыламын.

َأِن اْعُبُدوا اللََّه
Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылыңыз дию /138/,

 َواتَـُّقوُه
дәхи куркыңыз Аллаһы Тәгаләдән дию әйтәмен,

 َوَأِطيُعوِن  
дәхи бәңә буйсыныгыз, ягъни Аллаһы Тәгаләне бер белеп вә бәни 
Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре дию белең дию.

يـَْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم
Әгәр бу әүсаф илә мәүсуф улырсаңыз, Аллаһы Тәгалә сезләрнең гөнаһ-
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ларыңызны ярлыкар.

 َويـَُؤخِّرُْكْم
Кичектерер сезнең үлемеңезне,

 ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى
та ки әмән бирер сезләргә аталмыш үлемеңезә чаклы, зирә Аллаһы 
Тәгалә Нух галәйһиссәламгә вәхи әйләмеш ирде. Әгәр кавемең сиңа вә 
бәңа иман кәлтерсәләр, тугыз мең илле ел дию, әгәр иман кәлтермәсә-
ләр, тугыз йөз илле ел дию Нух галәйһиссәлам бу хәбәрне кавеменә 
әйткән ирде. Анлар Нух галәйһиссәламнән истиһза вә мәсхәрә итеп 
тәкзиб итәрләр иде.

 ِإنَّ َأَجَل اللَِّه
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләнең тәкъдир кылган үлем мөддәти

 ِإَذا َجاء
һәркачан киләсе улса

ُر  اَل يـَُؤخَّ
кичектерелмәстер.

 َلْو ُكنُتْم تـَْعَلُموَن  
Әгәр белгүчеләрдән булсаңыз,

قَاَل
әйтте Нух галәйһиссәлам мөнәҗәт итеп:

 َربِّ
«И минем Пәрвардигярем,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки, мән

 َدَعْوُت
өндәдем хак юлга 

 قـَْوِمي لَْياًل َونـََهارًا  
үземнең кавемне кичә вә көндез.

  فـََلْم يَزِْدُهْم
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Бәс, арттырмады анлар

 ُدَعاِئي
бәнем өндәмәгем сәбәпле

 ِإالَّ
Мәгәр арттырды анлар

 ِفرَارًا  
хак юлдан качмаклыкны.

  َوِإينِّ 
Дәхи, бә-дөрести ки вә расти ки, мән

ُكلََّما َدَعْوتـُُهْم
һәр ул заман өндәсәм анларны ислам диненә,

 لِتـَْغِفَر هَلُْم
анларның гөнаһлары ярлыканыр юлга өндәсәм,

 َجَعُلوا
кылалар анлар

 َأَصاِبَعُهْم
бармак очларны

 يف آَذاهِنِْم
кулакларына та ки бәнем сүземне вә өндәмәгемне ишетмәс өчен,

 َواْستـَْغَشْوا ثَِيابـَُهْم
бөргәнәләр киемнәрне та ки минем йөземне күрмәс өчен

 َوَأَصرُّوا
та ки бәнем сүземне карышып даим хак кылгучы улдылар көфер-
лекләренә, ягъни, бән өндәгән саен, потка табынмакларны вә бәңа зо-
лымлыкларны арттыргучы улдылар.

 َواْسَتْكبـَُروا
Ягъни тәкәбберлек әйләгүче улдылар /138б/ иманнан

 اْسِتْكَبارًا  
тәкәбберлек йөзеннән.
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  ُثَّ
Дәхи буннан соң,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки, мән

 َدَعْوتـُُهْم
өндәдем анларны ислам диненә

 ِجَهارًا  
каты аваз илә кычкырып,

ُثَّ
каты аваз илә өндәдегем бәгъдендә,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки, мән

 َأْعَلنُت هَلُْم
анлара өндәмәкне бигрәк бәләнд1 кылдым авазымны, та ки Нух галәй-
һиссәламнең өндәмәге мәшрикътан мәгърибә ишетелер ирде. Мәш-
рикътан мәгърибә дик Нух галәйһиссәлам өммәте ирде.

 َوَأْسَرْرُت هَلُْم
Дәхи өндәмәгемне бәгъзеләренә яшерен өндәдем, ягъни авазымны 
бәләнд кылмаенча өндәдем.

 ِإْسرَارًا 
Яшерен кылмак илә һичбер өндәмәгемдә тәкъсыйрат2 кылмадым», – 
ди де. Бу сүзләрне Нух галәйһиссәлам Аллаһы Тәгаләгә әйттегеннән 
соң ра җитмеш ел тордылар. Ул җитмеш ел эчендә Аллаһы Тәгалә 
Нух галәйһиссәлам кавеменә ягъмур ягдырмады вә хатыннары бала 
тугырмады, вә хайваннары косар улды, дию. Аллаһы Тәгалә анлар 
хәленнән бәян әйләп боерды ки.

فـَُقْلُت

1 Бәләнд – югары.
2 Тәкъсыйрат – кыскарту.
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Бәс, үземне кыйнадыкларыннан соңра әйттем анлара

 اْستـَْغِفُروا َربَُّكْم
Ярлыкаю теләңез Аллаһы Тәгаләдән, ягъни, потларыңызны куеп, Ал-
лаһы Тәгаләйә иман кәлтереңезләр, дидем.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә

 َكاَن
булды вә һәм һәмишә улыр

 َغفَّارًا  
гөнаһларны ярлыкагучы, ягъни көферлекләреңезне мәхв итеп1 әһле 
иманнан әйләеп, тәмугтан азат итәр, янә мөшәррәф итәр2, дидем.

  يـُْرِسِل السََّماء
Йибәрер сезләрә күк йөзендәге болыттан 

 َعَلْيُكم
сезнең өчен

 مِّْدرَارًا 
файдасы күп ягъмурны.

  َومُيِْددُْكْم
Мөдәт бирер сезләрә Аллаһы Тәгалә

 بَِأْمَواٍل
малларың күбәймәге илә мөдәт бирер

 َوبَِننَي
балаларыңызның күбәймәк берлә.

 َوَيَْعل لَُّكْم
Дәхи кылыр сезнең файдаңыз өчен

 َجنَّاٍت
бакчалар кылыр, ягъни багъларыңызда әнваг йимешләрен.

1 Мәхв итеп – сөртеп, юк итеп.
2 Мөшәррәф итәр – бөекләр.
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 َوَيَْعل لَُّكْم
Дәхи кылыр сезнең файдаңыз өчен

 أَنـَْهارًا  
аккычы елгаларны. /139а/

مَّا َلُكْم
Ни булды сезләрә,

 اَل تـَْرُجوَن
өмет итмәйсезләр

 لِلَِّه
Аллаһы Тәгаләдән

 َوقَارًا 
Гыйззәтне вә хөрмәтне.

َوَقْد َخَلَقُكْم
Тәхкыйк яратты сезләрне

 َأْطَوارًا  
дәрәҗә-дәрәҗә. Әүвәл мәни ирдеңез, бәгъдә оешкан кан кылды, моннан 
соң чәйнәлгән ит тик кылды, бәгъдә сөякләр яратты, аннан соң җан 
яратты, та ки олуг адәм улганча дәрәҗә-дәрәҗә кылды. 

َأملَْ تـََرْوا
Әйа, күрмәсме сез, бәлә, күрерсез.

 َكْيَف َخَلَق اللَُّه
Нитәки гаҗәеп яратты Аллаһы Тәгалә

 َسْبَع مَسَاَواٍت
җиде кат күкләрне терәксез

 ِطَباقًا  
кат-кат,

َوَجَعَل
дәхи кылды Аллаһы Тәгалә

 اْلَقَمَر
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аятьне.

 ِفيِهنَّ
Ул күкләрдә

 نُورًا
нурларны кылды вә дәхи нурландыргучы йолдызларны кылды.

 َوَجَعَل الشَّْمَس
Дәхи кылды кояшны

 ِسرَاًجا  
якты чираг тик. Имам Катәдә1 әйтер: кояшның йөзе күкләр тарафын-
дадыр. Аркасы йир йөзенә тиядер. Җиде күкләрнең нуры илә мөнәү-
вәрдер, диде. 

َواللَُّه أَنَبَتُكم
Ул Аллаһы Тәгалә үстерде сезнең асылыңыз Адәм пәйгамбәрне яки 
үстерде үләннәрне вә игеннәрне

 مَِّن اأْلَْرِض
йирдән, ягъни туфрактан.

 نـََباتًا  
Үстермәк үстерде үләннәрне, тик

 ُثَّ
моннан соң 

 يُِعيدُُكْم ِفيَها
кайтырсызлар ул йир сари, ягъни үлеп кабергә керерсезләр, черер сезләр, 
туфракка әверелерсезләр. Аллаһы Тәгалә теләдеги вакыткача туфрак 
улып торырсызлар.

 َوخُيْرُِجُكْم
Чыгарыр Аллаһы Тәгалә сезләрне ул туфрактан тергезеп,

 ِإْخرَاًجا  
чыгармак чыгарыр.

1 Иман Катәдә – Катәдә бине Дөгамә, гарәп теле галиме.
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 َواللَُّه
Ул Аллаһы Тәгалә

 َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض
кылды сезнең файдаңыз өчен йирне

 ِبَساطًا  
түшәлгүче палас тик,

  لَِتْسُلُكوا ِمنـَْها
та ки сезләрә кермәк өчен

 ُسُباًل
юллара.

 ِفَجاًجا 
Киң вә олуг юллардыр таглара вә һәм сәхрәләрә та ки үзеңез ка сд кыл-
дыгы шәһәреңезә шәһәрдән шәһәрә варырсызлар тарика истидлял-
дән соң хәзрәти Нух галәйһиссәлам Аллаһы Тәгаләйә /139б/ тәзәррыг1 
кылды.

قَاَل نُوٌح
Әйтте Нух галәйһиссәлам,

 رَّبِّ
и минем Пәрвардигярем,

 ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, анлар 

 َعَصْوين
бәнем әмеремә хилафлык кылдылар.

 َواتَـّبـَُعوا
Иярделәр анлар

 َمن
шунчалаен мәнгә, ягъни потларына вә баш улдыгы кешеләренә.

1 Тәзәррыг – ялвару.
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 ملَّْ يَزِْدُه
Арттырмады ул потлар вә иярелмеш башлары

 َمالُُه
малларны,

 َوَوَلُدُه
балаларны.

 ِإالَّ
Мәгәр арттырды

 َخَسارًا  
зыян эчендә зыянны, ягъни вәгъдә кылынмыш җитмеш ел эчендә ул 
потлары вә ярылмыш рәисләре ияргүчеләрнең малларны, вә балаларны 
арттырмадылар.

َوَمَكُروا
Хәйлә кылдылар ул рәисләр

 َمْكرًا ُكبَّارًا  
олуг хәйләне та ки хәлаикъларны имана кәлтермәс өчен.

  َوقَاُلوا
Әйттеләр ул рәисләре,

 اَل َتَذُرنَّ
куймаңыз вә ташламаңыз

 آهِلََتُكْم
үзеңезнең мәгъбүдләреңезне, зирә бу Нух галәйһиссәлам сезләрне бер 
Тәңрейә өндәер, үзе һәм дивана дирләр ирде. Илаһ ләфзы бә-тарике 
әҗмальдер, бә-тарике тәфасыйл бәян әйләде.

 َواَل َتَذُرنَّ
Әлбәттә, куймаңыз вә ташламаңызлар ошбу биш потны.

 َودًّا
Әүвәлге – Вәддер.

 َواَل
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Дәхи ташламаңызлар 

 ُسَواًعا
Икенчесе – Сөвәгътер.

 َواَل
Вә дәхи ташламаңызлар

 يـَُغوَث
Өченче – Ягустер.

 َويـَُعوَق
Түртенчесе – Ягуктер.

 َوَنْسرًا  
Бишенчесе – Нәсрдер. Бу биш әснамә1 гыйбадәт итеңезләр, дию рәисләре 
боерыр ирделәр. Хәзрәти Нухны ялганчы дивана, дию сүгәрләр иде. 
Өенә кереп, өреп-сугып, төрлек-төрлек мәсхәрә итәрләр ирде.

َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا
Бу сүз Нух галәйһиссәлам телендә җары иде: «Йа Раббы, бу биш пот 
күп кешеләрне адаштырып аздырды. Бу әснамнар сәбәпле күп кешеләр, 
тугры юлдан чыгып, заляләттә2 калдылар, диде.
Риваятьтер. Кәгъб әл-Әхбар хәзрәтләреннән бу биш пот биш са-
лих кемсәнәләрнең исемнәредер. Адәм галәйһиссәлам илә Нух галәй-
һиссәлам арасында ирделәр нитәки безнең түрт чәһар йар кеби әүлия-
лык илә мәшһүрләр ирделәр, чөнки анлар дөньядан үттеләр. Җиде йөз 
/140а/ елдан соңра Җәмшид падишаһ улды. Җаһилият заманы улды. 
Шис пәйгамбәр шәригатеннән вә Идрис пәйгамбәр галәйһиссәлам 
шәри гатеннән нам вә нишан калмады, иллә бу биш бозоргның3 исемнәре 
халык телендә мәшһүр иде. Беркөн Иблис галәйһилләгънә Җәмшид 
падишаһ катына килде. Бер ак сакаллы карт улып суфиянә киемнәр 
берлән сәлам бирде. Җәмшид галәйк алды. Падишаһ әйтте: «Йә шәех! 
Каю шәһәрнең?» Иблис галәйһилләгънә әйтте: «Синең вә гайреләрнең 

1 Әснамә – потка.
2 Заляләттә – адашуда.
3 Бозоргның – бөек кешенең.
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телендә җары уландырман. Аллаһы Тәгалә бәни оҗмахтан сиңа җи-
бәрде. Баргыл колым Җәмшидкә, айгел, минем биш дустымның сурәтне 
кылсыннар. Аңа сәҗдә әйләсеннәр дию». Җәмшид әйтте: «Йә газиз, 
бән анларның сурәтләрне ничек кылалам вә ничек сәҗдә әйләмәге 
белмәзем», – диде. Шәех әйтте: «Бән анларның сурәтләрне күркүзәен, 
алтын вә көмеш, вә җәүһәр якутны җәмгъ әйләгел». Бәс, падишаһ са-
нигъларны хазыр әйләде. Бу биш газизнең сурәтне төзеделәр. Иблис 
анларга сәҗдә кылмагы үгрәтте. Аллаһы Тәгалә анлара Нух пәйгамбәре 
җибәрде. Тәфсир Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер.

 َواَل َتزِِد
Дәхи Нух пәйгамбәр Аллаһы Тәгаләйә әйтте: «Йа Раббы, арттырмагыл

 الظَّاِلِمنَي
залимнәрә вә кяферләр үзәренә, 

 ِإالَّ
мәгәр арттыргыл

 َضاَلاًل 
азгынлык эчендә азгынлыгы бу доганы аның өчен кылды ки зирә Нух 
галәйһиссәлам анлардан нумиз улды иман кәлтермәгәннәреннән

ممَّا َخِطيَئاهِتِْم
Шунчалаен хаталар, ягъни көферлекләре сәбәпле

 أُْغرُِقوا
гаркъ булдылар анлар туфан илә. 

 فَأُْدِخُلوا نَارًا
Бәс, гаркъ улдыкларыннан соңра кертелде анлар утка, ягъни бер 
тарафыннан гаркъ улыр ирделәр. Икенче тарафыннан кабер уты берлән 
мөгаззәб улырлар ирделәр. Ишгардыр кабер газабының варлыгына.

 فـََلْم يَُِدوا
Тапмады анлар

 هَلُم
файдаларына
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 مِّن ُدوِن اللَِّه أَنَصارًا 
Хода газабыннан коткарып анлара носрат биргүчене.

 َوقَاَل نُوٌح
Дәхи әйтте Нух галәйһиссәлам, Аллаһы Тәгаләйә дога кылып:

 رَّبِّ
«И бәнем Пәрвардигярем,

 اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض
куймагыл йир йөзендә /140б/

 ِمَن اْلَكاِفرِيَن
кяферләрдән

 َديَّارًا 
бер йортны, ягъни һичбер эвне куймагыл димәктер. Ишгардыр ки, Нух 
галәйһиссәлам заманында мәшрикътан мәгърибә варынча хәлаикъ лар  
кяфер ирдегенә вә ишгардыр туфан мәшрикътан мәгърибә ирештегенә

ِإنََّك
Бә-дөрести ки вә расти ки, Син, йа Раббы,

 ِإن َتَذْرُهْم
әгәр йир йөзендә һәлак әйләмәеп куйсаң

 ُيِضلُّوا ِعَباَدَك
аздырырлар синең бәндәләреңне тугры юлыннан. 
Риваятьтер. Беркөн бер карый сукыр кемсәнә ике йөз яшәмеш ир де. 
Унике яшьле углыны алып, Нух галәйһиссәламнең эвенә керде. Нух 
галәйһиссәламнең якасына ябышты. Бугазыннан буды. Нухны яң гак-
лады. Нух галәйһиссәлам Аллаһы Тәгаләйә дога кылды: 1ان مغلوب فانتصر 
диде. Аннан гайре ул сукыр Нух галәйһиссәламне сүкте, углына әйтте: 
«Бән үләрмен, бу Нух дидеги кемсәнәдер диванадыр. Җиде йөз елдан 
берү хәлаикъларны аздырадыр. Бабаларымыз табындыгы илаһларымыз - 
ны батыйль дию әйтәдер: «И углым, бәннән соң бу Нух сүзенә инан-
магыл», – дию васыять әйләр ирде».

1 «Мин бит җиңелдем, мине якла инде» («әл-Камәр» сүрәсе, 10 нчы аять).
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 َواَل يَِلُدوا
Тугырмастыр ул кяферләр,

 ِإالَّ
мәгәр тугырыр анлар

 فَاِجرًا 
үзләре кеби бозыкларны,

َكفَّارًا  
Үзләре кеби хаклыкны өркетүчеләрне. Нух галәйһиссәламнең бу сүзләр-
не әйтмәге югарыда җитмеш елның ибтидасында ирде. Ул җитмеш ел 
эчендә хатыннарыннан бала улмады. Туфан гаркъ улдыкларында һич-
бер сабый вә сабыя юк ирде. 

 َربِّ اْغِفْر ِل
Дәхи Нух галәйһиссәлам мөнәҗәт кылып әйтте ки: «И бәнем Пәрвар-
дигярем, ярлыкагыл мине.

 َوِلَواِلَديَّ
Дәхи ата вә анамны. Ишгардыр һәр икесе әһле иман ирдегенә.

 َوِلَمن
Дәхи шунчалаен мәннәрне ярлыкагыл. 

 َدَخَل بـَْيِتَ
Керде бәнем эвемә, ягъни мәсҗедемә, яки кемәмә,

 ُمْؤِمًنا
иман кәлтердеги хәлдә керде бәнем эвемә,

 َولِْلُمْؤِمِننَي
барча мөэмин ирәннәрне ярлыкагыл,

 َواْلُمْؤِمَناِت
дәхи иман кәлтерән хатыннарны

 َواَل َتزِِد
арттырмагыл

 الظَّاِلِمنَي
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кяферләрә,
 ِإالَّ

мәгәр арттыргыл

 تـََبارًا 
һәлаклекне Аллаһы Тәгалә залимнәрә ахирәттә һәлаклек илә хәтем 
әйләмәге хөснел-ихтитамдыр. Гакыйбәтләрендә /141а/ кяферләрә әбәди 
җәһәннәмлектер, мөэминнәрә хәласлыктыр.

Сүрәт «әл-Җинн»

Бисмилләһиррахмәниррахим

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд, Мәккә кяферләренә ... ...1 вә гайре кяферләрә,

 أُوِحَي ِإَلَّ
дәхи кәлде бәңа, ягъни хәбәр улынды бәңа Җәбраил аркылы Аллаһы 
Тәгаләнең үхийа илә димәгендә бәрагать истиһлялдер, зирә Рәсүлуллаһ 
һичбер әхкям динияне вә гайре әшьяларны вәхисез сүзләмәс иде. Вәхи 
заһири илә йә вәхи батыйни илә бу урында вәхи заһиридер. Мүхә биһи-
не бәян әйләп боердыгы.

 أَنَُّه
Ошбу кем

 اْسَتَمَع
ишеттеләр

 نـََفٌر
бер коруһ

 مَِّن اجلِْنِّ
җеннәрдән бер җәмәгать. 

 فـََقاُلوا
Бәс, әйттеләр ул җеннәр, Коръәнне ишетеп шәһәрләренә кайткач, үзләре 

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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кеби җеннәрә,

 ِإنَّا
бә-дөрести ки вә расти ки, безләр сәйран итеп йөредекләрмезә.

ْعَنا  مسَِ
Ишеттек безләр,

 قـُْرآنًا
Коръәнне ишеттек

 َعَجًبا 
ләфзылары гаҗәеп вә мәгънәләре гарәиб.

 يـَْهِدي
Күндерер ул Коръән

 ِإىَل الرُّْشِد
тугры юл сари.

 َفآَمنَّا ِبِه
Бәс, ишеттегемез соңында вә мәгънәләрне фәһемләдегез бәгъдендә  
иман кәлтердек ул Коръәнә Аллаһы Тәгаләнең кәляме ирдегенә, аны 
укыгучы Мөхәммәд галәйһиссәламне Аллаһы Тәгалә Рәсүледер дию.

 َوَلن نُّْشرَِك
Әлбәттә, шәрик катмак катма юк безләр мин бәгъдә

 ِبَربِـَّنا
үземезне яраткучы вә тәрбия әйләгүче Пәрвардигяремезә.

 َأَحًدا  
Һичберәгүне бу сүзләр илә кавемнәрне дәгъвәт ислам әйләделәр. Әш-
гардер, җеннәр һәм без чалаын гарәбисе вә фарсысы, вә румисе, вә 
һиндисе, вә әрмәне төрле-төрле лөгатьләр барлыгына. 
Риваятьтер. Тарихның унынчы елында пәйгамбәремез салаллаһу 
галәйһи вә сәлләм мәхәллә карьясендә иртә намазны җәмәгатьлә кыл - 
дык ларында бер коруһ пәриләр җәмәгатеннән Нәхлә карьясенә иреш-
теләр. Балигъ ирәннәр бер йирдә мөҗтәмәгъ улынып, имамга уеп 
торырлар күрделәр, вә Коръәнне ишетеп, сәлам диненә гашыйк 
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улдылар. Такатьләре калмаеп, бер кичә Рәсүл Әкрәмә заһир улдылар. 
Иман кәл терделәр, әхкяме дин үгрәнделәр. Анлар йөз егерме пәри 
ирделәр. Рәисләре /141б/ Гомәр атлыг ирде. Шәһәрләренә кайттылар. 
Пәриләрне ислама өндәделәр. Күп-күп пәри шәһәрләрне мөселман 
әйләделәр. Бу Гомәр дидеги җен падишаһы ирде. Габдуллаһ бине 
Мәсгүд әйтте ки, беркөн безләр, Шам сәфәреннән кайттыкта, бер ак 
еланны күрдек. Кана буялып улмыш. Бәнем рәхмем килеп, ул ак еланны 
йирә күмдем, бераз йир бардык. Бер хуп сурәтле җәмәгатьләр күрдеги 
безнең каты мыза килеп сәлам бирделәр, әйттеләр: «Йә җәмәгатьләр, 
Гомәр шаһны күрдеңезме?» – диделәр. Безләр әйттек: «Гомәр дидеги 
шаһны күрдегемез вә ишеттегезме юктыр», – дидек. Анлар әйттеләр: 
«Сезләр дәфен әйләгән ак елан Гомәр шаһтыр. Безләр – аның гаскәремез, 
газиләрмез. Нәхлә карьясендә Коръәнне безләр ишетеп иман кәлтердек. 
Гомәр безнең шаһымыз ирде. Бу урында кяфер пәриләре илә мөселман 
пәриләре тукыш кылдылар. Гакыйбәттә шаһымызны шәһит әйләде - 
ләр», – диделәр. Габдуллаһ бине Мәсгүд әйтте: «Сорадым сезләр хуб, 
егетләр сурәтендә сез шаһыңыз ни өчен елан сурәтендәдер?» – дидем. 
Анлар әйттеләр: «Безләр, асылда, елан сурәтлемез, сезләрнең тәбрикеңез 
өчен сезләрнең сурәтеңезә кердем та сезләр бездән үрәкмәсеннәр вә елан 
санап үлтермәсеннәр», – дию.
Әлкыйсса. Анлардан сорадым ки: «Сезләргә пәйгамбәр кемдер?» – дип. 
Анлар әйттеләр: «Пәйгамбәремез Мөхәммәд галәйһиссәламдер, зирә 
безнең җеннәрдән пәйгамбәр улмастыр», – диделәр. «Зирә безләр Ухәм 
(?) тагына барып, Рәсүлуллаһтан Коръән үгрәнермез. Җен әсхаблары 
бәни адәмнән улан әсхаблардан чоктыр», – диделәр. «Безләрдән Рәсүл 
Әкрәмә сәлам улсын», – диеп, күземездән гаиб улдылар. Безләр кәлеп 
Рәсүлуллаһка күрергемездән бәян әйләдек. Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам 
Гомәр адны ишеткәч егълады, әйтте: «Гомәр кулында җитмеш мең 
пәри шәһәрләре вар иде. Барчалары исламә көндерде. Җеннәрнең сәед 
шөһәдасыдыр», – диде. Тәфсир Нәүгараистә /142а/ бөйлә мәзкүрдер. 

  َوأَنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә

 تـََعاىَل
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бәләнд вә пакь, вә мөнәззәһдер җәмгъ ноксаннан

 َجدُّ َربِـَّنا
Безнең Раббымызның заты

 َما اتَََّذ َصاِحَبًة
Тотмастыр ул Аллаһы Тәгалә хатынны,

 َواَل
дәхи дә тотмастыр

 َوَلًدا  
балаларны.

َوأَنَُّه
Бә-дөрести ки, ошбу кем

 َكاَن يـَُقوُل
әйтер булды

 َسِفيُهَنا
безнең ахмакларымыз

 َعَلى اللَِّه
Аллаһы Тәгалә үзәренә

 َشَططًا  
хәддән тыш бәгыйд сүзләрне, нитәки бәни адәмнең кяферләре Аллаһ 
инсан сурәтендә аның хатын Мәрйәм димәкләре вә углы Гайсә димәкләре, 
вә фәрештәләр кызлары димәкләре кеби безнең җеннәрдә шөйлә бар 
ирде. Безләр Коръән ишеттегемездән кәзин бу әкваль батыйләләрдән 
тәүбә әйләйәп мөэмин улдык диделәр.

  َوأَنَّا ظَنـَنَّا
Бә-дөрести ки, безләр гөман кылыр ирдек.

نُس َواجلِْنُّ  َأن لَّن تـَُقوَل اإْلِ
Әлбәттә, әйтмәстер өммиләр вә пәриләр

 َعَلى اللَِّه 
Аллаһы Тәгалә затына вә сыйфатына
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َكِذبًا  
Ялганны хәлбуки Коръәнне ишеттегемездән соң белдек барчалары Ал-
ла һы Тәгаләйә ифтира итеп, хатын вә углы, вә кызы бар диерләр иркән, 
барчаларыннан тәүбә итеп, Аллаһы Тәгалә Берлегенә вә Барлыгына вә 
Рәсүлуллаһның хаклыгына иман кәлтердек, диделәр.

  َوأَنَُّه 
Бә-дөрести ки, ошбу кем

َكاَن
булды

 رَِجاٌل
ирләннәр,

نِس  مَِّن اإْلِ
адәми заттан

 يـَُعوُذوَن
сыеныр булдылар

 ِبرَِجاٍل
...1.

 مَِّن اجلِْنِّ
Пәриләрдән улган ирәннәр сари, ягъни өммиләр, пәриләрдән истиганәт 
эстәделәр мәрз вакытларында яки бәла вә каза кәлдиги вакытларында.

 فـَزَاُدوُهْم
Бәс, арттырды ул адәмиләр җеннәргә

 َرَهًقا  
азгынлыкны вә тәгъзыймне Аллаһы Тәгаләдән истиганәт эстәмәге куеп 
ирделәр, ягъни пәриләр әйттеләр: «Безләр, Коръәнне ишетмәстән әүвәл, 
безләр адәми затның сәйедемез», – дию белер идек, зирәки анлар безләр-
дән ярдәм эстәп хайван чалырлар ирде, та ки безә ул хайван канны эчеп 
зирә улыр ирдек. Бәгъзе вакытта ул мәриз шифа тапса, /142б/ ул шифаны 

1 Бер җөмлә сөртелгән.
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без дән күрерләр ирде безнең җен җәмәгатенең тәкәбберлеге зиядә улыр 
ирде. Адәми задәнең кяферлеге зиядә улып, безләрә тәгъзыйм әйләеп, 
тәваларны вә сыерларны бугарлар улдылар, зирә җен җәмәгате ни илаһ 
күреп, Аллаһы Тәгаләне онытыр улдылар. Коръәнне ишеттегемездән 
кәзин бу әшьялардан тәүбә итеп мөэмин улдык. Мәризләрне биргүче вә 
шифа әйләгүче Аллаһы Тәгаләдән гайре юктыр, дию Аллаһы Тәгаләгә 
тәвәккүл әйләдек, диделәр. Бу аятьтән насыйб мөэминнәргә улдыр ки, 
пәриләрне риза итмәкне тәүбәсен пәриләр өчен хайван бугаз лязимия 
сезләр вә поткалар пешереп теләк әйләмәясезләр азбар урыны вә эв 
урыны дию үрдәк вә каз бугазлап пәриләрдән носрат вә ярдәм эстә мәя-
сезләр мондаг батыйль әгъмальләрне эшләсәңез, биллаһи, кяферсез вә 
хатыннарыңыз талактыр.

َوأَنَـُّهْم
Әгәр, бә-дөрести ки, пәриләрнең кяферләре. Ишгардыр пәриләрнең мө - 
сел маннары пәйгамбәремезен әүвәлдә варлыгына анларның һәм бәгъ-
зеләре үткән пәйгамбәрләрә иман кәлтереп өммәт улган иркән бу Коръ-
әнне ишеткәч, пәриләр пәйгамбәремез алында мөселман улып игътираф 
әнбия кылдылар, ягъни ...1 әһле Китап вә мөшрикләр, вә мәҗүсиләр. Ан-
лар варлыгына ишарәттер.

ظَنُّوا
Гөман кылды ул пәриләрнең кяферләре,

 َكَما ظََننُتْم
и әһле Мәккә, сезләр гөман кылдыгыңыз кеби.

 َأن لَّن يـَبـَْعَث اللَُّه َأَحًدا  
Әлбәттә, Аллаһы Тәгалә кабердән һичбер кемсәнәне кубармыз дию бә-
гес җисманиягә икърарымыз вә тасдыйгымыз юк ирде Мәккә кяфер ләре 
кеби, чөнки Коръән ишеттегемез бәгъдендә бәгес җисманиягә һәм иман 
кәлтердек, диделәр.

 َوأَنَّا
Бә-дөрести ки, безләр, ягъни җеннәр әйттеләр үзләре кеби җеннәрә,

1 Бер сүз сөртелгән.
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 َلَمْسَنا السََّماء
аштык безләр күк тарафына фәрештәләрнең сүзләрне ишетер өчен.

 فـََوَجْدنَاَها
Бәс, таптык без ул күкне Коръән иңдегеннән соң.

 ُمِلَئْت
Тултырылган ул күк йөзе /143а/

 َحَرًسا َشِديًدا
көчле вә куәтле сакчылар, каравыллар берлән, ягъни аннан морад 
фәрештәләрдер.

 َوُشُهًبا  
Дәхи таптык безләр күк йөзенә мендегемездә йолдызлардан ут алып 
атылгучы таптык.

 َوأَنَّا ُكنَّا
Бә-дөрести ки, булып ирдек без Мөхәммәд тугмастан әүвәл

نـَْقُعُد ِمنـَْها
ултыргучы идек ул күктә 

 َمَقاِعَد
ултырачак урыннарда. 

 لِلسَّْمِع
Күк хәбәрне ишетер өчен, зирә пәйгамбәремез салаллаһу галәйһи- 
вәссәлам тугмастан әүвәл пәриләр күк йөзенә ашарлар ирде. Анда фә-
рештәләр бере-бере илә сүзләр ирде. Җиденче күк фәрештәләре ләүхел-
мәхфузда күреп сүзләр, ирделәр фәлән шәһәрдә фәлән кемсәнәгә фәлән 
төрле бәла вә каза кәлерне, ул хәбәр күкләрдә улгучы фәрештәләрә фаш 
улыр ирде, хәтта ки дөнья күгенең фәрештәләренә ирешер ирде. Дөнья 
күгендәге фәрештәләр берлә бере илә сүзләр ирде. Фәлән шәһәрдә фә-
лән кемсәнәгә фәләнчә бәла вә каза кәлүр дию аны пәриләр ишеттеләр 
ирде кәлеп йир йөзенә иңеп, үзләренең адәмиләрдән улган дустлары 
мөнәҗ җимнәрә вә каһиннәрә хәбәр бирер ирделәр. Мөнәҗҗимнәр вә 
каһин барып фәлән шәһәрнең фәлән ибн фәлән сиңа шундаг бәла вә каза 
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кәлер дию нәфс әмердә бу хәбәр раст улыр ирде. Пәйгамбәремез дөньяйа 
кәлде. Кәлдегеннән соң, пәриләр, күк йөзенә чыгып, фәрештәләр сүзне 
ишетер өчен ашмас улдылар, зирә йолдызлардан ут алып, пәриләрне 
атарлар.

 َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن
Бәс, пәриләр күк йөзенә бу заманда фәрештәләр сүзне тыңламага ашар-
салар,

 يَِْد َلُه
табар ул пәриләр

 ِشَهابًا رََّصًدا  
атылгучы ут ялкынны, ягъни фәрештәләр йолдызлардан ут алып ат-
тыкны күрәрмезләр. Бәс, белдек ки безнең күккә менеп фәрештәләр 
сүз ләрне угырламагымызны кәлеп каһиннәрә хәбәр бирмәгемез вә йол -
дыздан ут алып атылмакмыз барчалары көферлек ирмеш. Без бу эш-
ләрдән тәүбә итеп, мөэмин мөхлис улдык, диделәр. /143б/

َوأَنَّا اَل َنْدرِي
Дәхи пәриләр әйттеләр: «Бә-дөрести ки, безләр белмәс ирдек, атылгучы 
ялкын,

 َأَشرٌّ أُرِيَد ِبَن يف اأْلَْرِض
әйа, явызлыкны теләрме икән йир йөзендәге хәлаикъка

 أَْم أَرَاَد ِبِْم َربُـُّهْم
яки теләр микән ул атылгучы ялкын илә Аллаһы Тәгалә

 َرَشًدا  
йир йөзенең тугры юлга күнелмәге өченме, хәлбуки белдек бу шиһаб-
ның атылмагы безнең пәриләрнең көферлекләре сәбәбеннәндер. Шуның 
өчен без иман кәлтердек», – диделәр.

َوأَنَّا ِمنَّا
Дәхи пәриләр әйттеләр ки: «Бә-дөрести ки, бардыр бәзем арамызда

 الصَّاحِلُوَن
изгеләр бардыр бәни адәм кеби,

َوِمنَّا
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дәхи бардыр бәзем арамызда

 ُدوَن َذِلَك
салихлардан башка, ягъни кяферләр вә монафикълар, вә фасикълар 
вардыр.

 ُكنَّا
Булдык безләр

 َطرَاِئَق ِقَدًدا 
мөхтәлиф юлларда вә диннәрдә, ягъни безләрдә яһүдиләр вә мәҗүси-
ләр, вә насранилар вардыр. Адәмиләр кеби, безләр Коръән ишеттегемез 
бәгъдендә мөселман булдык», – диделәр.

َوأَنَّا ظَنـَنَّا
Дәхи пәриләр әйттеләр: «Бә-дөрести ки, без белдек.

 َأن لَّن نُّعِجَز اللََّه
Әлбәттә, гаҗиз кыла алмаслар Аллаһы Тәгаләне 

 يف اأْلَْرِض
йир йөзендәге бәндәләр.

 َوَلن نُـّْعِجَزُه
Әлбәттә, гаҗиз итмәсмез ул Аллаһы Тәгаләне,

 َهَربًا  
качмакымыз илә качып, аның милкеннән кайда барырмызлар. Барча 
мәләк вә мәләкүт аныңдыр», – диделәр.

  َوأَنَّا
Дәхи пәриләр әйттеләр бере-беренә: «Бә-дөрести ки, безләр

 َلمَّا
шул заманда 

ْعَنا  مسَِ
ишеттек безләр

 اهْلَُدى
тугры юлга көндергүче Коръәнне,
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 آَمنَّا ِبِه
иман кәлтердек безләр ул Коръәнә».

 َفَمن يـُْؤِمن ِبَربِِّه
Бәс, бер мән иман кәлтерсә үзенең Пәрвардигяренә,

 َفاَل خَيَاُف
бәс, куркмастыр ул мән

 َبًْسا
әгъмалендә булгучы ноксан савап улмактан, бәлки, әгъмалендә са-
ваплары зиядә ула унгача, уннан йөзгәчә.

 َواَل
Дәхи куркмастыр,

 َرَهًقا  
Аллаһыдан золымлык тапмастыр, бәлки, рәхим вә шәфкать табар.

َوأَنَّا ِمنَّا
Дәхи пәриләр бер-беренә әйттеләр яки пәйгамбәрә әйттеләр: «Иман кәл-
тердекләреннән соңра, бә-дөрести ки, бардыр бәзем /144а/ арамызда

 اْلُمْسِلُموَن
мөселманнар бардыр.

 َوِمنَّا
Дәхи дә бардыр бәзем арамызда 

 اْلَقاِسطُوَن
тугры юлдан чыкканнар бардыр.

 َفَمْن َأْسَلَم
Бәс, әгәр бер мән теләсә, мөселман улырса,

 فَُأْولَِئَك
бәс, бу җәмәгать

 حَتَرَّْوا َرَشًدا 
касд иттеләр вә таптылар хак юлны,

َوأَمَّا اْلَقاِسطُوَن
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әмма тугры юлдан чыгучылар

 َفَكانُوا
бәс, булды анлар

 جلََِهنََّم َحطًَبا
җәһәннәм тәмугына утын.

َوأَلَِّو اْستـََقاُموا
Аллаһы Тәгалә әйтте: «Бә-дөрести ки, әгәр тугры торсалар ирде адәми-
ләр вә пәриләр,

 َعَلى الطَّرِيَقِة
тугры вә хак юлда

 أَلَْسَقيـَْناُهم
әлбәттә, сугарыр ирдек ул адәмиләрне вә пәриләрне

 مَّاء َغَدقًا 
күп су берлән, ягъни малларны вә мәгыйшәтләрне киң кылыр ирдек».

لِنـَْفِتنـَُهْم ِفيِه
Та кем анларның хәлләре сыналсын өчен, ул мәгыйшәтнең киңлектә шө-
кер итәрләрме яки итмәсләрме, чөнки нигъмәтләр күп улса, бәндәләрә 
шөкер итү ваҗибтер та кем нигъмәтләре зиядә ула. قوله تعاىل لئن شكرمت ال زيدنكم 
Сәгыйть бине Мөсыйбнең вә Гата бине Рабахның тәфсиренчәдер. Әмма 
Рәбигъ бине Әнәс вә Зәйд бине Әсләм вә Ибн Кәйсән тәфсирләренчә, 
мәгънә будыр вә ان لو استقاموا على الطريقة, әгәр тугры торсалар, адәмиләр вә 
пәриләр тарик көфердә вә дәляләттә, әлбәттә, бирермез анларга күп 
малны, анларны фетнәләндерер өчен тәмуг газабы илә. 

 َوَمن يـُْعِرْض
Бер мән йөз чорса

 َعن ِذْكِر َربِِّه 
Аллаһы Тәгаләнең зикереннән вә Коръәннән, ягъни кабул әйләмәсә 
Коръән сүзне,

َيْسُلْكُه
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кергезер Аллаһы Тәгалә ул бәндәне

 َعَذابًا َصَعًدا  
мәшәкатьле вә каты газабка.

َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه
Бә-дөрести ки, йир йөзендәге мәсҗедләр Аллаһы Тәгаләнең зикере өчен 
вә гыйбадәтләре өчен бина ителмештер.

 َفاَل َتْدُعوا
Бәс, гыйбадәт кылмаңыз вә өндәмәңез

 َمَع اللَِّه
Аллаһы Тәгаләйә шәрик кылып

 َأَحًدا  
һичберәгүне, ягъни мәсҗедләрдә дөнья сүзне сөйләшмәңез вә сату, вә  
алу кылмаңызлар. Аллаһы Тәгаләнең гыйбадәтеннән /144б/ гайре гамәл-
ләр кылмаңыз, димәктер. Бу тәфсир – Гата бине Рабахның тәфсиредер. 
Әмма Хәсән Басри тәфсиренчә, мәгънә будыр وان املساجد اهلل, бә-дөрести ки, 
сәҗдә кылачак әгъзалар Аллаһы Тәгаләйә хастыр. Бәс, Аллаһы Тәгалә 
барында гайреләрә сәҗдә кылмаңыз димәктер.  

َوأَنَُّه
Бу җөмлә мәгътуфтыр. Сүрәнең әүвәленә асылда قل انه, ягъни «әйт, и 
Мөхәммәд галәйһиссәлам, Мәккә кяферләренә вә гайре кяферләрә, бә-
дөрести ки, ошбу җеннәрнең Коръәнне ишетмәкләре. 

 َلمَّا
Шул заманда 

 قَاَم َعْبُد اللَِّه
торды Аллаһы Тәгаләнең колы Мөхәммәд галәйһиссәлам таң нама - 
зында Нәхлә карьясендә кырык ир илән.

 َيْدُعوُه
Дога кыладыр, өндәйдер намаз укымагы илә җеннәрне.

 َكاُدوا
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Якын булды ул җеннәр истимаг1 Коръән өчен

 َيُكونُوَن
Булгучы булдылар җеннәр.

 َعَلْيِه
Ул габд үзәренә, ягъни Мөхәммәд галәйһиссәлам үзәренә,

 لَِبًدا  
мөтәрәким вә тыгызлык үзәренә мәсҗед кечеклегеннән.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, Мәккә кяферләренә вә гайре 
кяферләрә.

َا أَْدُعو َربِّ  ِإنَّ
Бә-дөрести ки, өндәймен сезләрне Пәрвардигярем гыйбадәтене кылырга.

 َواَل ُأْشرُِك ِبِه
Уртак катмаймын ул Пәрвардигяремә

 َأَحًدا  
һичберәгүне.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, кяферләрә,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки вә расти ки, мән

 اَل أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا
малик вә кадир ирмәсмен сезләрә зарар кәлтерергә.

 َواَل َرَشًدا  
Дәхи кадир ирмәсмен сезләрне тугры юлга күндерергә, миндә мө-
җәррәд бәндәләрә тәблигъ рисаләттән гайре эш юктыр. Бу аять сәйф илә 
мәнсухтыр.

  ُقْل

1 Истимаг – тыңлау.
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Әйтгел, и Мөхәммәд, кяферләрә,

 ِإينِّ
бә-дөрести ки, мән,

 َلن يُِرَيين
әлбәттә, коткармастыр мине

 ِمَن اللَِّه
Аллаһы Тәгалә газабыннан

 َأَحٌد
һичберәгү.

 َوَلْن َأِجَد 
Әлбәттә, тапмасмын

ِمن ُدونِِه
Аллаһы Тәгаләдән башка

 ُمْلَتَحًدا  
сыгыныр йир, ягъни әгәр Аллаһы Тәгалә газаб итәрсә, һичбер кеше мине 
Аллаһы Тәгалә газабыннан коткаргучы юктыр.

ِإالَّ
Мәгәр ирер сезләрә миннән

 َباَلًغا
ирештермәк

 مَِّن اللَِّه
Аллаһы Тәгаләдән улган /145а/ әмерләрне вә нәһиләрне.

 َورَِسااَلتِِه
Аллаһы Тәгаләдән улган илчелегемне, ягъни сезләрә пәйгамбәр ирдекне 
изһар әйләмәктер гайре эш юктыр. Хаһ кабул әйләясезләр, хаһ кабул 
әйләясезләр. Бу аять, дәхи аять, сәйф илә мәнсухтыр.

 َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه
Бер мән гөнаһкяр улса, Аллаһы Тәгаләгә вә Рәсүлуллаһка, ягъни һәр 
икесенә иман кәлтермәсә,
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 فَِإنَّ َلُه
бәс, булгучыдыр ул мәнгә

 نَاَر َجَهنََّم
җәһәннәм тәмугының уты

 َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا  
мәңге вә мөәббәд калгучылардыр ул җәһәннәмдә хәтта ки шуңарча 
мөһләт биргел ул кяферләрә.

َحتَّ ِإَذا
Шул заманда

 رَأَْوا
күрер ул кяферләр

 َما
шул вәгъдә кылынган газабны.

 يُوَعُدوَن
Вәгъдә кылынып ирде дөньяда вакытта пәйгамбәрләр аркылы

 َفَسيـَْعَلُموَن
Бәс, тиздер кем белерләр ул кяферләр ул көндә

 َمْن َأْضَعُف نَاِصرًا
кем зәгыйфьтер носрат йөзеннән,

 َوأََقلُّ
кем вә аздыр

 َعَدًدا  
сан йөзеннән яки Ибн Габбас тәфсирендә мәгънә бөйләдер. َفَسيـَْعَلُموَن бәс, 
тиздер кем белерләр ул кяферләр Бәдер тукышында кем зәгыйфь вә 
кем аз гаскәрле ирдегени белерсезләр. Хәлбуки, бу Рәсүлуллаһ Бәдер 
тукышында аз гаскәре илә күп гаскәрлек кяферләрә галиб улды.

 ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд, кяферләрә,

 ِإْن أَْدرِي
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белмәсмән дию

 أََقرِيٌب
якынмы йә еракмы,

 مَّا
шул анчалаен Кыямәт көнне

 تُوَعُدوَن
ни кем вәгъдә кылдыңыз ул көн өчен,

 أَْم َيَْعُل
әйа, кылдымы

 َلُه
ул көн, ягъни Кыямәт көненең кәлмәге өчен

 َربِّ
Раббым

 أََمًدا 
Озын мөддәтне вә ләкин шиксез белермен ул Кыямәт булгучыдыр

َعامِلُ اْلَغْيِب
ул Аллаһы Тәгаләдер гаибдәге хәлләрне Белгүче. 

 َفاَل يُْظِهُر
Бәс, әлбәттә, эшкәртмәстер ул Аллаһы Тәгалә

 َعَلى َغْيِبِه
гаибдәге эшне белергә

 َأَحًدا  
һичберәгүне, ягъни Кыямәт каю көн кәлерне һичберәгү белмәстер.

ِإالَّ
Мәгәр дә белдерер гаибдәге хәлләрне

 َمِن
шунчалаен мәннәргә,

 اْرَتَضى
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риза булды анлардан /145б/

 ِمن رَُّسوٍل
әнбияләрдәндер ул Аллаһы Тәгалә риза улган кешеләр ...1 бәгъзе вакыт-
та анлар вәхи илә ...2 гаибдән хәбәр бирерләр, та ки ул аның нәбүтенә  
мог җиза ула. Андаг улсалар да, Аллаһы Тәгалә Кыямәт көненең качан 
кәлерне бәндәләреннән кизләгәндер. Әҗәлнең качан килүрне кизләдеги 
кеби.

 فَِإنَُّه
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 َيْسُلُك
кергезер, ягъни йөртер 

 ِمن بـنَْيِ َيَدْيِه
ул риза улынмыш пәйгамбәренең алдыннан

 َوِمْن َخْلِفِه
дәхи артыннан

 َرَصًدا  
сакчы фәрештәләрне, та ки ул пәйгамбәрләрдән шайтаннарны куар 
өчен, ягъни ул сакчы улгучы фәрештә әйтер ки Рәсүленә, бу күренгән 
вә кәлгән шайтандыр йә Җәбраилдер дию әйтер. Шуның илә тимез 
кылырлар рах мани вә шайтани ирдегине, юкса шайтаннар һәм әҗсам 
ләтифәдер. Төрлек-төрлек шәкелләрә керерләр.

لِيـَْعَلَم
Белдермәк өчен куелды ул сакчы фәрештәләр рәсүлләрә

 َأن
шуны

 َقْد أَبـَْلُغوا
тәхкыйк ирештерделәр ул пәйгамбәрләр

ْم  رَِسااَلِت َربِِّ
1 «Йә әүлия Аллаһлардан» дигән сүзләр сөртелгән.
2 Бер-ике сүз сөртелгән.
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Тәңре Тәгаләнең илчелекләрне, ягъни Аллаһы Тәгаләдән булган әмер вә 
нәһиләрне бәндәләренә ирештерделәр.

 َوَأَحاَط
Чолгады Аллаһы Тәгалә белмәк йөзеннән 

 ِبَا
шул нәрсәләрне ихата кылды,

 َلَدْيِهْم
ул рәсүлләрнең алдындагы эшләрне, ягъни Кыямәт көнендә рәсүлләр - 
нең хәлаикъларны өндәдекләрне белер кемнәр анларга иман кәлтер де-
ләр вә кемнәр кәлтермәделәр. Барчаларны белер димәктер.

 َوَأْحَصى
Дәхи сайды

 ُكلَّ َشْيٍء
һәрнәрсәләрне

 َعَدًدا 
сан йөзеннән, ягъни һәрбер нәрсәләрне көллән вә җүзән белер, хәтта 
ки ягъмур катрәләрне1 вә комнарның бөртекләрне белер димәктер. 
Аллаһы Тәгаләнең واحصى كل شىء عددا дию бу сүрәне тәмам итмәгендә 
хөснел-ихтитамдыр та ки бәндәләрнең аз гамәлләренең вә күп /146a/ 
гамәлләренең савабны белеп яки гөнаһларының күпне вә азны белеп 
җәза әйләмәкне ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Мөззәммил»

Бисмилләһиррахмәниррахим

يَا أَيُـَّها اْلُمزَّمُِّل
И андаен киемен бөргәнгүче кемсәнә! Бу хитаб Рәсүлә ирде пәйгамбәр-
лек бирелмәстән мөкаддәм. Даим хәзрәте Рәсүл Әкрәм салаллаһу 
галәйһи вә сәлләм киемен бөргәнеп йөрер иде. Качан ки пәйгамбәрлек 

1 Катрәләрне – тамчыларны.



562

би релгәч, «йә нәби, йә Рәсүл» дию хитаб улынды яки «анчалаен кемсәнә 
ки пәйгамбәрлек либәсе илә мәлбус улынан кемсәнә». Ишгардыр мөз-
зәммил Рәсүлуллаһның исемнәреннән бер исем ирдегенә.

ُقِم اللَّْيَل
Торгыл кичә намаз өчен вә Коръән укыр өчен, вә Ходаның зикерне әй-
тер өчен,

 ِإالَّ
мәгәр

 قَِلياًل  
кичәдән азны торгыл, ул азны улдыр ки

ِنْصَفُه
кичәнең ярымны торгыл кыям

 أَِو انُقْص ِمْنُه
яки ким кылгыл ул кичәнең ярымыннан азрак

 قَِلياًل  
кичәнең азны 

أَْو زِْد َعَلْيِه
яки арттыргыл тормагыңны кичәнең ярымыннан. Бу аятьтә бәрагать 
истиһлялдер. Кичәләрдә нәвафил илә вә кыйраәте Коръән илә мәшгуль 
улыннарның савабының күплегенә, чөнки бу аять иңдегеннән кәзин 
сәха бәләрә кичәләрнең ярымына дикен тормак агыр булды та ки фә-
раизләр тәрк улмагай ирде дию куркып, хәтта йөзләре саргайды вә 
аяклары агырды вә кабарды. Аллаһы Тәгалә, буны мәнсух итеп, биш 
вакыт намаз боерылды. Кичәләрне оягъ тормак нәвафилләр хакында 
ихтыярлы улып калды, зирә кичәләрдә нәвафил кыланнарның савабы 
күптер. Хәдис китапларында мәстүрдер.

 َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل  
Дәхи, и мөззәммил! Ачык укыгыл Коръәнне ачык укымак илә вә һәм 
авазыңны бөләнд кылып укымагыл вә мәхариҗләрне ригая кылып укы-
гыл, ашыкмаенча укыгыл, Коръәннең гаҗәебләрендә туктагыл, күңе-
леңне кузгатгыл та ки мәгънәләрне /146б/ фәһемләп укучы улгыл. Бу 



563

аять ишгардыр. Гыйльме тәҗвиднең вөҗүденә тәәммел улына.

ِإنَّا
Бә-дөрести ки вә расти ки, Безләр

 َسنـُْلِقي
тиздер кем салырмыз 

 َعَلْيَك
и Мөхәммәд, сиңа

 قـَْواًل ثَِقياًل  
агыр сүзләрне. Агыр сүздән морад – Аллаһы Тәгаләнең фәраизләредер 
яки телләрдә укырга сәһелдер, саваблары агырдыр яки сәкелдән мо - 
рад – мәгънәләре дәкаикъ вә хәкаикълары агырдыр, зирәки һәркемнең 
Алла һы Тәгаләдән гайре Коръәннең хәкаикъларны белмәделәр. Шуның 
өчен кау лән сәкыйлән улды.

ِإنَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل
Бә-дөрести ки, кичәләрдә йокыдан куймак,

 ِهَي
ул кичәдә йокыдан куймак

 َأَشدُّ
катыграктыр

 َوْطًءا
гыйбадәткә тормак йөзеннән, ягъни нәфескә агырдыр. Бераз йоклап 
бәгъдә гыйбадәткә тормак йөзеннән шөругъ әйләмәклегендә бу эш 
табигатькә агыр киленсә дә, саваблары чоктыр,

 َوأَقـَْوُم
тугрырактыр.

 ِقياًل  
Җәмгыять хатиргә, ягъни бераз йоклап бәгъдә тормак гыйбадәт нәвафил 
өчен вә кыйраәте Коръән өчен хатирләрне ачкычыдыр, тәннәрдән агыр-
лыкны китәргүчедер.

ِإنَّ َلَك
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Аның өчен әйтәмен кичәләрне гыйбадәт кылгыл, дию. Бә-дөрести ки, 
вардыр сиңа, и Мөхәммәд,

 يف اَلنَـَّهاِر
көндезләрдә

 َسْبًحا َطِوياًل  
озын шөгыльләр, ягъни көндезләрдә шөгылең күптер. Сабыйлара тәгъ-
лиме Коръән кеби вә әхкяме шәраигъны бәян әйләмәк кеби, истигъдад 
җиһад кеби вә әүлядләрнең нәфәкаләрне хазирләмәк кеби. Шуның  
өчен кичәләрдә фаригъ күңел берлә гыйбадәт кылгыл, дию әйтәмен.

َواذُْكِر
Дәхи яд итгел, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 اْسَم َربَِّك
Аллаһы Тәгаләнең исемне, ягъни һәрдаим сөбханаллаһ лә илаһә ил-
ләллаһ дигән вә Коръәнне укыгыл, сәхабәләрә дин гыйлемен үгрәтгел.

 َوتـََبتَّْل
Киселгел,

 ِإلَْيِه
ул Аллаһы Тәгалә сари

 تـَْبِتياًل 
киселмәк чын киселгел, ягъни Аллаһы Тәгаләдән гайредән курыкмагыл 
вә гыйбадәтеңне ихлас илә әйләгел, рия илә улмасын. Тәвәккәлне /147а/ 
Ходай Тәгаләгә кыйлгыл, гайреләрдән тамгъ кылмагыл. Ма сивә Аллаһы 
Тәгаләдән мөҗәррәд улгыл. Фи-л-җөмлә бу аять ишгардыр әхлак хәмидә 
илән мәусуф улмага.

َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب
Мәшрикъның вә мәгърибнең Раббыдыр,

 اَل ِإَلَه
юктыр мәгъбүд бер хак,

 ِإالَّ ُهَو
мәгәр Ул бер Аллаһы Тәгаләдер.
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ْذُه  فَاتَِّ
Бәс, тотгыл ул Аллаһы Тәгаләне

 وَِكياًل  
һәр эшләрне Аңа тапшырмакта

َواْصربْ
дәхи сабыр әйлә, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 َعَلى َما يـَُقوُلوَن
шул нәрсә үзәренә сабыр илә ни кем кяферләр сине әйтерләр, фалчы вә 
ялганчы вә сахир дию.

 َواْهُجْرُهْم
Аерылгыл ул кяферләрдән

ياًل   َهْجرًا مجَِ
күркәм аерылмак илә анлара мөдарә кылгыл, мөкяфәт кылмагыл. Бу 
аять – аяте сәйф илә мәнсухтыр.

 َوَذْرين
Куйгыл син Мине, ягъни Миңа дога кылмагыңны куйгыл,

ِبنَي  َواْلُمَكذِّ
сине ялганга тоткучыларны куйгыл, ягъни анлара бу дога кылмагыңны 
куйгыл. Ул мөкәззибләрнең сыйфаты будыр ки,

 أُوِل النَـّْعَمِة
нигъмәт иясе хваҗалардыр,

ْلُهْم  َوَمهِّ
заман биргел ул мөкәззибләрә

 قَِلياًل  
аз заманны. Бу аять һәм аяте сәйф илә мәнсухтыр.

ِإنَّ َلَديـَْنا
Асылда, قل هلم انا لدينا, ягъни «и Мөхәммәд галәйһиссәлам, бә-дөрести ки, 
бардыр Безнең алдымызда, ягъни Кыямәт көнендә

 أَنَكااًل
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богаулар бардыр

 َوَجِحيًما  
дәхи җәхим дидеги тәмуг бардыр.

َوَطَعاًما
Тәгамнәр бардыр,

 َذا ُغصٍَّة
тамаклара ултырган тигәнәк кеби, чөнки тәгам дию йотсалар, бугазла-
рына ултырырны чыгара алмаслар вә ни йота алмаслар.

 َوَعَذابًا أَلِيًما  
.дер. Дәхи рәнҗедәсе әнваг газаблар вардыр عطف العام على اخلاص

يـَْوَم
Шул көндер ул тәгам за гассалар вә рәнҗетгүче газабтыр. Шул көндер  
ул

 تـَْرُجُف اأْلَْرُض
калтырар йирләр,

 َواجْلَِباُل
дәхи таглар калтырар ул көннең катыглыктан,

 وََكاَنِت اجْلَِباُل
булыр ул көндә таглар

 َكِثيًبا مَِّهياًل  
җыелып таралган кавем кеби,

ِإنَّا
бә-дөрести ки, Безләр

 أَْرَسْلَنا
җибәрдек Безләр

 ِإلَْيُكْم
сезләрә /147б/ сари, и әһле Мәккә,

 َرُسواًل
илчене, ягъни Мөхәммәдне, салаллаһу галәйһи вә сәлләм
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 َشاِهًدا
гуаһ итеп

 َعَلْيُكْم
сезләрә, и әһле Мәккә, та ки Кыямәт көнендә сезләр ислам динне кабул 
әйләдеңезме яки әйләмәдеңезме гуаһтыр

 َكَما أَْرَسْلَنا
нитәки җибәреп идек сезләрдән борын

 ِإىَل ِفْرَعْوَن
Фиргавен сари

 َرُسواًل  
ике илчене. Берсе Муса вә берсе Һарун галәйһиссәлам.

 فـََعَصى ِفْرَعْوُن
Бәс, мохалифе кылды Фиргавен

 الرَُّسوَل
мәгъһуд ике Рәсүлә.

 فََأَخْذنَاُه
Бәс, тоттык безләр ул Фиргавенне кавеме илә,

 َأْخًذا َوبِياًل  
каты тотмак илә тоттык ул Фиргавенне вә һәм кавемне, ягъни Нил дәрья-
сыда гарык әйләдек, кәзәликә сезләр дә, и әһле Мәккә, Мөхәммәдә иман 
кәлтермәсәңез, Фиргавен кавеме кеби газаб илә тотарым, димәктер.

 َفَكْيَف تـَتَـُّقوَن
Бәс, нитәк куркмайсез, и әһле Мәккә, Аллаһы Тәгалә газабыннан,

 ِإن َكَفْرمُتْ
әгәр кяфер улсаңыз,

 يـَْوًما
шул көндә

 َيَْعُل اْلِوْلَداَن
кылыр ул көндә яшь балаларны, ягъни яшь угланнарның башны,
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 ِشيًبا 
сачларны ак кылыр, ул көннең һәйбәтеннән яшь балаларның башлары 
агарыр.

السََّماء
Күк

 ُمنَفِطٌر ِبِه
ярлыгучыдыр Кыямәт көненең һәүленнән

 َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل 
булды Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәсе кылынмыштыр.

ِإنَّ َهِذِه
Бә-дөрести ки, бу Коръәннең аятьләре

 َتْذِكَرٌة
үгет вә нәсыйхәттер,

 َفَمن َشاء
бәс, бер мән теләсә

 اتَََّذ
тотар

 ِإىَل َربِِّه َسِبياًل 
Аллаһы Тәгаләнең ризасына мөвәссил юлны, ягъни Коръән берлә гамәл 
кылыр.

ِإنَّ َربََّك
Бә-дөрести ки, и Мөхәммәд, синең Раббың,

 يـَْعَلُم
беләдер,

 أَنََّك تـَُقوُم
бә-дөрести ки, син торырсын

 أَْدَن ِمن ثـُلَُثِي اللَّْيِل
кичнең өч өлешенең ике өлешне тордыгыңны белер,
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 َوِنْصَفُه
дәхи кичәнең ярымына дикен тордыгыңны белер,

 َوثـُلَُثُه
кичәнең өч өлешенең бер өлешне тордыгыңны белер,

 َوطَائَِفٌة
шунчалаен җәмәгатьләрне белер

 مَِّن الَِّذيَن
анчалаен кемсәнәләрдер

 َمَعَك
синең берлә бергә кыям торган /148а/ вә көндезләрне

ُر اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر  َواللَُّه يـَُقدِّ
Ул Аллаһы Тәгаләдер ки өндәзә кылды кичәләрне вә көндезләрне

 َعِلَم
белер Аллаһы Тәгалә,

 َأن
шуны белер,

 لَّن حُتُْصوُه
сезләр саеп тәмам әйләмәдеги нәрсәләрне белер Аллаһы Тәгалә сез бел-
мәяннәрне белер.

 فـََتاَب َعَلْيُكْم
Бәс, сәһел кылды1 Аллаһы Тәгалә сезләрә кичәләрнең нисфәдәк2 тор-
мактан,

 فَاقـَْرُؤوا
бәс, укыңыз ахшам илә ястү намазын да,

 َما تـََيسََّر
ни кем йиңел улыр телеңезә

1 Сәһел кылды – җиңеләйтте.
2 Нисфәдәк – уртасында.
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 ِمَن اْلُقْرآِن
Коръән аятьләреннән, ягъни кичәләрне оягъ тормак мәнсух улынды, 
ахшам илә ястүне укымак берлә

َعِلَم
белде Аллаһы Тәгалә,

 َأن
шуны белде

 َسَيُكوُن ِمنُكم
тиздер кем булыр сезнең араңызда

 مَّْرَضى
сырхаулар анлара кичәнең нисфәнә дикен кыям улмак каты мәшә-
катьтер.

 َوآَخُروَن
Икенчеләреңез

 َيْضرِبُوَن
сәфәр кылырлар

 يف اأْلَْرِض
йир йөзендә,

 يـَْبتـَُغوَن
эстәрләр

 ِمن َفْضِل اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең фазыйленнән гыйлемлекне вә ризыкны тиҗарәт идә 
яки сәнәгать илә. Бәс, мөсәфирә кичәнең ярымына дикен оягъ тормак 
каты мәшәкатьтер вә дәхи икенчеләреңез

 َوآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اللَِّه
тукыш кылыр Аллаһы Тәгалә юлында кяферләр берлән. Анлара һәм ки-
чәләрне нисфә дикен каим улып Коръән укымак агыр-мәшәкатьтер.

 فَاقـَْرُؤوا
Бәс, укыңызлар ахшам намазында вә ясигъ намазында
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 َما تـََيسََّر ِمْنُه
ни кем йиңел улды сезләрә ул Коръәннән. 
Риваятьтер. Ибтида исламда кичәләрне сәләсә дикен яки нисфә дикен 
аягүрә торып Коръән укымак фарыз ирде. Аллаһы Тәгалә аны мәнсух 
әйләп тәһәҗҗед намазны фарыз әйләде. Бераз мөддәттән соңра Аллаһы 
Тәгалә, тәһәҗҗедне мәнсух итеп, биш вакытны фарыз әйләде. Тәһәҗҗед 
намазы ихтыяр сәбәпле, үзәренә нафилә улып калды. Шул әҗелдән Ал-
лаһы Тәгалә боерды ки

 َوأَِقيُموا الصَّاَلَة
каим кылыңыз биш вакыт намазны,

 َوآتُوا الزََّكاَة
дәхи биреңез зәкятне,

 َوأَْقِرُضوا اهلَل
отуч биреңезләр Аллаһы Тәгалә ризалыкны эстәп /148б/, отуч сораганда,

 قـَْرًضا َحَسًنا
күркәм отучны, ягъни Аллаһы Тәгалә өчен хаҗәт сораганнара хаҗәт 
биреңезләр, хәйлә илә рия тәхтендә улмасын вә нәвафил сәдакалар 
биреңезләр, вә кәлкән кунаклара хөрмәт кылыңызлар, вә кардәшләреңез 
зиярәтенә барыңызлар. Барчалары Аллаһы Тәгалә өчен фарыз хәсәнәдер 
дию Ибн Габбас тәфсир әйләмештер.

ُموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخرْيٍ  َوَما تـَُقدِّ
Дәхи шул нәрсәләр кем үзеңез өчен улмасыңыздан элгәре кылдыгыңызы 
хәерәттән, ягъни гыйбадәт нәвафилләр вә сәдакаи җарияләреңездән

 تَُِدوُه
табарсызлар анларның савабны,

 ِعنَد اهلِل
Аллаһы Тәгалә кашында

 ُهَو
улмасыңыздан әүвәл хәер гамәлләрне кылмак

 َخيـْرًا
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изге эштер,

 َوَأْعَظَم
олуграктыр,

 َأْجرًا
ял йөзеннән үлгәннән соң бәнем өчен фәлән гамәлне кылыңыз димәтән 
терек вакытта эшләмәк хәерледер.

 َواْستـَْغِفُروا اهلَل
Ярлыкаю теләңез гөнаһларыңыз өчен Аллаһы Тәгаләдән, бу аять әш-
гардыр берәгү яшьлек һавасы илә намазларны вә рузаларны вә ни кем 
ваҗибатларны куеп бәгъдендә карилык көнендә тәүбәйә кәлеп ис-
тигъ фар итеп үткән фәраиз вә ваҗибатлары өчен үз тереклегеннән үз 
кулы илә фида чыгарсалар җәиздер. Иншә Аллаһы Тәгалә, фәраизләр 
вә ваҗибатлардан кортылыр, зирә бу аять гамдер дию имам Шәфигый 
дәлил эстәйдер дию тәфсир Нәүгараистә мәзкүрдер.

 ِإنَّ اهلَل
Бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә

 َغُفوٌر
бәндәләренең гөнаһларны үртегүчедер,

 رَِّحيٌم  
рәхим әйләп бәндәләрне тәмугтан азад әйләгүчедер. عفور رحيم илә Аллаһы 
Тәгалә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Мөддәссир»

Бисмилләһиррахмәниррахим

ثِـُّر يَا أَيُـَّها اْلُمدَّ
и анчалаен кеше ки тыш киеме берлән бөргәнгән

ُقْم
торгыл урыныңнан,

 فَأَنِذْر  
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хәлаикъны Аллаһы Тәгалә газабыннан /149а/ кортыгыл. Бу аятьтә бә-
рагать истиһлялдер. Әнбияләр кавемне ахирәт газабыннан куркытмак 
өчен йибәрелмешләрдер. Тәфсир Ибн Габбаста әйтте, Рәсүл Әкрәм 
салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә әүвәл инан сүрә будыр, зирә пәй гам-
бәремез салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә вәхи кәлмәстән әүвәл Хөррә 
тагына барыр ирде, үз-үзенә фикерләп әйтер ирде: «Бу галәмне яраткан 
бардыр, бу күкләр вә йирләр, вә фосул әрбагалар, әлбәттә, бер мәнвәл 
үзәрә торадыр. Боларны яраткан бардыр», – дию тәфәккүрләп тунны 
бөргәтеп ятар ирде та беркөн бер аваз ишетте: يا ايها املدثر قم فانذر дию 
торып каравы уңга вә сулга, вә һавага һичберәгүне күрмәде, хәтта ки 
бу мәнвәл үзәрә өч көн үтте. Түртенче көн тунны бөргәтеп яттыгында 
 дидеги сүзне ишетте, торып караса, һавада бер тәхет يا ايها املدثر قم فانذر
алтыннан вә өстендә бер хуп җәмал нурани егет ултырган. Әйтәдер: 
«И Мөхәммәд, син пәйгамбәрсең, бән Җәбраилем», – дию. Рәсүлуллаһ, 
буны күреп, эвенә кайтты. Барып бу вакыйгаларны хатыны Хәдичәгә 
әйтте. Хәдичә әйтте: «Таңдагы көн бәне Хира тагына итгел», – диде. 
Чөн Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам иртәгесен Хира тагына барды, Хәдичә 
артыннан барды. Рәсүлуллаһ тунны бөргәнеп ятты вә дәхи һава йөзеннән 
бер аваз килде: يا ايها املدثر قم فانذر дию. Хәдичә башыннан бөргәчекне 
алды, әйтте: «Йә Мөхәммәд, ул тәхет һава йөзендә күренәме?» – диде. 
Пәйгамбәр галәйһиссәлам әйтте: «Юк, күренмидер», – диде. Хәдичә 
әйтте: «Йә Мөхәммәд, сөенеч сиңадыр, пәйгамбәрсең. Ул һава йөзендә 
тәхет илә уртылган намус ирдер, ягъни Җәбраилдер», – диде. «Сиңа 
вәхи кәлтерүр», – диде. «Зирә фәрештәләр җәмәгате хатыннар башы 
ачык улса, качарлар, шайтан улса качалмас», – диде. Хәдичә эвенә 
кайтты. Җәбраил галәйһиссәлам һавадан тәхет берлән иңеп, Мөхәммәд 
салаллаһу галәйһи вә сәлләм вәхи кәлтерүп, يا ايها املدثر قم فانذر илә ахириһи 
укыды. Бәгъзе мөфәссирләр катында әүвәл иңгән сүрә إقرأ باسم диде. 
Җөмһүр мөфәссирин Ибн Габбас сүзенә /149б/ фәтва бирделәр.

َوَربََّك َفَكبِـّْر  
Үзеңнең Пәрвардигяреңне олуглап اهلل اكرب дию әйтеп, намазга шөругъ 
әйләгел.   

َوثَِياَبَك َفَطهِّْر  
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И Мөхәммәд, ләбасеңне нәҗасәттән пакь әйләгел1, имам Катәдә әйтте: 
«И Мөхәммәд, ләбасеңне кыска итгел». Имам Мөҗәһид әйтте: «И 
Мөхәммәд, күңел ләбасеңне кинәдән вә хәсәттән пакь әйләгел».

َوالرُّْجَز
Аллаһы Тәгаләнең газабыннан

 فَاْهُجْر 
куркыгыл.

َواَل مَتُْنن
Нәрсәләр бирдеңә, и Мөхәммәд, миннәт әйләмәгел. Нәрсә бирсәң, Ал-
лаһы Тәгалә өчен биргел,

 َتْسَتْكِثُر 
күп савабларны табарсың Аллаһы Тәгалә кашында.

َوِلَربَِّك فَاْصربْ  
Раббың ризалыгы өчен кяферләрнең әзасына2 сабыр әйлә,

فَِإَذا نُِقَر يف النَّاُقوِر  
бәс, өрелсә Исрафил галәйһиссәламнең суры,

َفَذِلَك
бәс, ошбу Исрафил галәйһиссәламнең сур өрмәге

 يـَْوَمِئٍذ
Исрафил галәйһиссәлам сур өрдеги көн

 يـَْوٌم َعِسرٌي  
мәшәкатьле көндер,

َعَلى اْلَكاِفرِيَن
кяферләр үзәренә

 َغيـُْر َيِسرٍي  
асан вә рәхәт көн дәгелдер.

َذْرين
1 Ләбасеңне нәҗасәттән пакь әйләгел – киемеңне пычрактан чистарт.
2 Әзасына (гар.) –  рәнҗетүенә.
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Куйгыл сән, и Мөхәммәд галәйһиссәлам, Мине. Аллаһы Тәгаләнең «Ми-
не куйгыл» димәгеннән морады – и Мөхәммәд, син миңа гарыз әйләп 
дога кылмагыл, син гарза әйләмәссең. Ул Вәлид бине Могирага нә кы-
лырмын – үзем белерем димәктер. 

 َوَمْن
Шунчалаен мәнне куйгыл, ягъни Вәлид бине Могираны

 َخَلْقُت َوِحيًدا  
яраттым Мин аны ялгыз, ягъни малы-угланнары юк ирде яки яраттым 
ул Вәлид бине Могираны ялгыз булдыгым хәлдә, ягъни бәнем яратмакта 
гайре бер шәрик юк ирде.

 َوَجَعْلُت َلُه
Дәхи кылдым ул Вәлид бине Могирага, ягъни яраттым

 َمااًل ممَُّْدوًدا  
күп-күп малларны игеннән вә хайваннан вә әмваль тиҗарәттән,

 َوبَِننَي ُشُهوًدا  
дәхи яраттым үз катында ул Вәлиднең унике угылны 

َوَمهَّدتُّ َلُه مَتِْهيًدا  
вә киң яраттым аңа дөнья гыйшне киң кылмак берлән. 

ُثَّ َيْطَمُع
Моннан соң өмет итәр ул Вәлид

 َأْن أَزِيَد 
минем арттырырмагымны малдан вә баладан.

َكالَّ
Хаккан ки качан булсын бу арттырмак, ягъни булмастыр. Бу аять 
иңдегеннән /150а/ соң, Вәлид бине Могираның маллары көннән-көн ки-
меде, угланнары үлде.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Вәлид бине Могира

 َكاَن
булды ул
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 آِليَاتَِنا َعِنيًدا  
Безнең иңдердеги аятьләремезә вә Рәсүлемезнең могҗизатына тәкәб-
берлек кылгучы вә истиһза кылгучылардан улды.

َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا  
Һәр инә ашырырмән Вәлид бине Могираны уттан булган тагка, ягъни 
боерырмын Вәлидкә уттан булган тагка менәргә. Җитмеш ел менәр та 
ки менеп йиткәч, зобанилар аны уттан богаулар илә богаулап тагның 
астына ыргытырлар. نعوذ باهلل من ذلك
Риваятьтер. Бу аятьнең сәбәбе нөзүл ул ирде, беркөн Рәсүлуллаһ 
салаллаһу галәйһи вә сәлләм яраннары берлән утырмыш иде. Ул мәҗ-
лестә Вәлид һәм бар ирде. Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм 
 аятьне укыды. Ул Вәлид бу حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز العليم غافر الذنب و قابل التوب
аятьне ишетеп күңеле каты рәгъбәт кылды. Кайтып, Мәккә кяферләренә 
әйтте: «Валлаһи, Мөхәммәд бер аятьне укыды, адәми сүзе ирмәс вә 
пәриләр сүзе дә ирмәс, вә фәрештәләр сүзе дә ирмәс. Бер гаҗәеб кәлям 
Раббанидер ки Аллаһы Тәгаләдән гайренең сүзе ирмәстер», – диде. 
Мәккә кяферләре әйттеләр ки: «Йә Вәлид, син Мөхәммәд диненә 
кермәгә мәйл әйләдең, атаң вә бабаң динне тәрәк итәрсең», – диде ләр, 
«Вә мөхәммәдиләрнең хөрмәтләренә тәгъзыймнәренә карарсың», – 
диделәр. Вәлид әйтте: «Йә Мәккә җәмәгате, бәнем хөрмәтем вә тәгъзыйм 
сезнең араңызда юкмы?» – диде. Әйттеләр ки: «Сез бәзем сәедемез-
сез», – диделәр. «Валлаһи, бу Мөхәммәд шагыйрь ирмәстер вә каһин 
дә ирмәстер, вә ялганчы да ирмәстер». Аллаһы Тәгалә аның хәлне бәян 
әйләп боерды ки,

ِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул Вәлид бине Могира

َر  َفكَّ
фикер кылды Коръәнгә тагын кылмак вәҗһе илә

َر    َوَقدَّ
үз нәфсеннән тәкъдир кылды ни вәҗһ берлән хәлаикъны Коръәннән 
игъраз кылдырмак юлны.

فـَُقِتَل



577

бәс, ләгънәт ул Вәлидә

َر    َكْيَف َقدَّ
ничек уйлады җөһәля1 /150б/ колагына югар сүзне

 ُثَّ قُِتَل
моннан соң дәхи ләгънәт кылынды ул Вәлидкә,

َر    َكْيَف َقدَّ
ничек уйлады җаһилләрне даләлгә төшерер вәҗһне,

ُثَّ َنَظَر  
моннан соң дәхи карады ул Вәлид Коръәннән игъраз кылып хәлаикъ ны 
игъразга бәгес булмак вәҗһне тәкрар кайтып

 ُثَّ َعَبَس َوَبَسَر  
моннан соң йөзне чытты вә кәраһәт берлән карады. Бер әмернең иһти-
мамны күреп тәфәккер берлә мәшгуль кеше кеби,

ُثَّ أَْدبـََر
моннан соң аркан булды, ягъни әгъраз кылды хактан вә иттибаг Рәсүлдән

 َواْسَتْكبـََر  
ягъни тәкәбберлек эстәде, ягъни зурамасты (?)

فـََقاَل
Бәс, әйтте ул Вәлид бине Могира, 

 ِإْن َهَذا
имәстер бу Коръән, 

 ِإالَّ 
мәгәр ирер

ِسْحٌر يـُْؤثـَُر  
[аятьнең өлеше кулъязмада төшеп калган]

 ِإْن َهَذا ِإالَّ
[аятьнең өлеше кулъязмада төшеп калган]

1 Җөһәля – наданнар.
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 قـَْوُل اْلَبَشِر  
бәзем кеби адәми сүзедер. Аллаһы Тәгалә әйтте ки,

َسُأْصِليِه َسَقَر  
тиздер кем кертермен ул Вәлидне Сакар дидеги тәмугка,

 َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر  
и Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа Сакарның Сакар ирдегене кем бел-
дерде?

اَل تـُْبِقي َواَل َتَذُر  
Калдырмастыр ул Сакар әгъзаларның итләрне, барчаларны яндырып 
бе терер. Аллаһы Тәгалә яңадан дәхи ит яратыр. Аны дәхи яндырып 
бетерер.

َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشِر  
Көйдергүчедер вә кара күмер кеби әйләгүчедер адәмиләрнең тиреләрне 
яки адәмиләрә ул Сакар тәмуг кичә караңгылыгы кеби ула.

َعَليـَْها
Булгучыдыр ул җәһәннәмгә мөәккәл фәрештәләр,

 ِتْسَعَة َعَشَر  
унтугыз фәрештәләрдер. Хәдистә кәлмештер, бу фәрештәләрнең күз - 
ләре атлыгы яшен кеби вә тешләре олуг агач кебидер. Бер ягырыннарын-
нан икенче ягырыннарына дикен бер еллык юлдыр. Һәрберсендә адә-
миләрнең вә пәриләрнең куәте бардыр. Бу аять иңдегеннән соңра,  
Мәккә кяферләре истиһза кылып әйттеләр: «Бу унтугыз кемсәнәгә 
мөкавәмәт итәрмезләр». Араларында Әбү Әшәд дидеги бер баһадир 
кяфер вар ир де. Ул әйтте: «Йә җәмәгатьләр, курыкмаңызлар ки унтугыз 
фәрештәнең унҗидесенә /151а/ бән мөкавәмәт идәрәм, калган икесенә 
сез Мәккә җә мәгате мөкавәмәт итәрсезләр», – диде. Аллаһы Тәгалә ан-
ларның хә леннән хәбәр әйләп боерды ки,

َوَما َجَعْلَنا
кылмадык Безләр

 َأْصَحاَب النَّاِر
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тәмугның мәәккәлләрне,
 ِإالَّ

мәгәр кылдык

 َماَلِئَكًة
фәрештәләрдән

 َوَما َجَعْلَنا
дәхи кылмадык Безләр

تـَُهْم  ِعدَّ
зобаниларның санны 

 ِإالَّ
мәгәр кылдык

 ِفتـَْنًة
фетнә өчен кылдык

 لِّلَِّذيَن َكَفُروا
анчалаен кемсәнәләр кяферләр улдылар анлара фетнәлеге улдыр, бу ун-
тугыз фәрештә адәм илә пәрине ничек газаб итәрләр вә бу ерак саеп 
истиһза кылдылар.

 لَِيْستـَْيِقَن
Шиксез белер өчен унтугыз зобани яраттык.

 الَِّذيَن
Анчалаен кемсәнәләр

 أُوتُوا اْلِكَتاَب
бирелде анлара Китап, ягъни Тәүратта вә Инҗилдә мәзкүр тәмуг зоба-
нилары унтугыздыр, дию зикер улынды та ки Коръән китап әһеленең 
китапларына муафыйк кәлсен өчен, 

 َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَانًا
Арттырсын өчен мөэминнәрнең иманны вә иканны

 َواَل يـَْرتَاَب الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن
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вә шик итмәсен өчен Китап бирелгән кешеләр вә дәхи мөэминнәр ун-
тугыз фәрештәләрнең сыйдкына

 َولِيـَُقوَل
та ки әйтсеннәр өчен унтугыз кылдык

 الَِّذيَن يف قـُُلوِبِم مََّرٌض
бардыр анларның күңелләрендә сырхаулык, ягъни монафикълык

 َواْلَكاِفُروَن
дәхи әшкярә кяферләрә әйтер өчен унтугыз зобани кылдык.

 َماَذا
Ни-нәрсәләрне

 أَرَاَد اهلُل
теләде Аллаһы Тәгалә

 ِبََذا
бу унтугыз фәрештә берлән

 َمَثاًل
мисал йөзеннән, ягъни гариб вә мөстәбгәд сүз берлән дию дәляләттә 
калып һәлак улдылар.

 َكَذِلَك
Ушандак

 ُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاء
тугры юлдан аздырыр Аллаһы Тәгалә һәркемне теләсә,

 َويـَْهِدي َمن َيَشاء
вә дәхи тугры юлга күндерер һәркемне теләсә. /151б/ Бу аять иңдеген - 
нән соңра Әбү Җаһил әйтте: «Аллаһы Тәгаләнең каһһар әйләгүче 
фәрештәсе унтугыз ирмеш. Мондаг артык вә аксак юк ирмеш», – диде. 
Аллаһы Тәгалә ул ләгыйньнең сүзне рәдд әйләп боерды ки,

 َوَما يـَْعَلُم
белмәстер

 ُجُنوَد َربَِّك
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и Мөхәммәд, Тәңреңнең гаскәрне,

 ِإالَّ ُهَو
мәгәр Аллаһы Тәгалә белер,

 َوَما ِهَي
имәстер ул Сакар тәмугы яки имәстер ул сүрә.

 ِإالَّ
Мәгәр ирер

 ِذْكَرى
үгет вә нәсыйхәттер

 لِْلَبَشِر  
адәмиләрә та ки гафләттән вә хатадан дәүнәләр

َكالَّ
хаккан вә шиксез

 َواْلَقَمِر  
ай илә касәм яд итәмен,

َواللَّْيِل
дәхи кичә илә касәм яд итәмен,

 ِإْذ أَْدبـََر  
көндездән соң кәлгәне өчен касәм яд итәмен

َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفَر  
дәхи сарыгайгучы таң берлән касәм яд итәмен,

 ِإنَـَّها
бә-дөрести ки, ул Сакар тәмугы 

ْحَدى اْلُكرَبِ    إَلِ
җиде тәмугның береседер.

 َنِذيرًا لِّْلَبَشِر  
Куркытмак өчен яраттым адәм углананы ул Сакар тәмугыннан

 ِلَمن َشاء ِمنُكْم
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сезләрдән теләгәнмен мине

َم  َأن يـَتـََقدَّ
элгәре барыр, ягъни шәригатькә муафыйк әгъмаль берлә алга бармакны 
тотар,

 أَْو يـََتَأخََّر  
яки артка калмакны тотар, ягъни шәригатькә муафыйк булмага гамәл-
ләр илә артка калмакны тотар. Хасыйл кәлям бу инзардыр мөэминнәрә 
вә кяферләрә

 ُكلُّ نـَْفٍس
һәрбер җан балигълардан, кирәк адәмнәр задә вә кирәк пәриләр 
каринәсе илә ما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون

 ِبَا َكَسَبْت
шул нәрсәне ки эшләде аны адәми вә пәриләр

 َرِهيَنٌة  
тотылмыштыр үзенең әгъмале берлән,

 ِإالَّ
мәгәр тоткын дәгелдер.

 َأْصَحاَب اْلَيِمنِي  
Әсхабе йәмин дидеги корүһ анларны Аллаһы Тәгалә хисап вә мизан вә 
сираттан коткарып, тугры оҗмахка җибәрер. Вә бәгъзе мөфәссирләр 
«әсхабе йәмин»нән морад – кяферләрнең балалардыр та ки анлары 
хисап вә мизан, вә сират күперне күркәзмәен оҗмахка җибәрер та ки 
мөэминнәрә оҗмахта хадим /152а/ улыр өчен. Бәгъзеләр әйттеләр 
ки, әсхабе йәмин улдыр ки, Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтенең га-
лимнәредер. Гыйлемлекләре илә гамил улдылар. Вә бәгъзеләр әйттеләр 
ки, әсхабе йәмин улдыр ки, үзләренең әгъмальләренә игътимад кыл-
мадылар, бәлки Аллаһы Тәгаләнең фазыйленә игътимад кылдылар.

  يف َجنَّاٍت
Булгучыдыр ул әсхабе йәмин оҗмах йортында, бакчаларда. Аллаһы 
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Тәгалә оҗмах әһеленә кәшф итеп1, тәмуг әһеленнән сорашырлар бөйлә 
дию,

 يـََتَساءُلوَن َعِن اْلُمْجرِِمنَي  
сорашырлар оҗмах әһеле тәмуг әһеле улгучы кяферләрдән,

  َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر  
ни-нәрсә кертте сезләрне Сакар тәмугына? Бу сөальләр кяферләрә 
сәрзәнәш вә тәвәбих өчендер.

 قَاُلوا
Әйтерләр ул кяферләр, әсхабе йәминә җавап биреп,

 ملَْ َنُك
булмадык безләр дөньяда икән вакытымызда

 ِمَن اْلُمَصلِّنَي  
намаз үтәгүчеләрдән,

وملَْ َنُك
дәхи булмадык безләр дөньяда вакытында

 نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي  
мескеннәрә тәгам биргүчеләрдән, ягъни ваҗибатларымызны әда кыл - 
гу чылардан дәгел идек.

 وَُكنَّا
Дәхи булдык безләр дөньяда вакытта

 َنُوُض
керешер ирдек

 َمَع اخْلَاِئِضنَي  
батыйль әгъмальләрә керешкүчеләр берлән, ягъни малларымызны Ал-
ла һы Тәгалә юлына сарыф әйләмез ирдек, бәлки хәрам йирләрә сарыф 
әйләр идек. Хәмер эчтек вә зина юлына сарыф әйләдек, вә дөньяда 
биналарымызны таштан вә агачлардан әйләп, әнваг зиннәтләрә сарыф 
әйләдек, дирләр.

1 Кәшф итеп – ачып.
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وَُكنَّا
Дәхи булдык безләр дөнья йортында,

يِن    ُنَكذُِّب بِيـَْوِم الدِّ
ялганга тоттык безләр Кыямәт көненең кәлмәкне. Бәгъзеләремез әшкя-
рә ялганга тотты, кяфер исемле улдылар. Бәгъзеләремез заһирда икрар 
әйләп, батыйнында ялганга тотты, монафикъ исемле улдылар.

َحتَّ
Шуңарча ялганга тоттык,

 أَتَانَا اْلَيِقنُي  
кәлде безләрә шиксезлек көне /152б/ дөньядан чыккан көндер, ягъни 
җан биргүнчә Кыямәте көнне ялганга тоттык, җан бирер вакытымызда 
безләрә тәмугта урынымыз күренде, иман кәлтердек. Ул иманымыз 
бүген файда бирмәде, дирләр.  

 َفَما تَنَفُعُهْم
Бәс, файда бирмәстер кяферләрә

 َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي  
шәфәгать әйләгүчеләрнең шәфәгате.

َفَما هَلُْم
Бәс, ни даләл вә ноксан хасыйлдер, ул кяферләрнең гакылына

 َعِن التَّْذِكَرِة
Коръән үгетеннән вә нәсыйхәтеннән

 ُمْعِرِضنَي  
йөз чоргучылардыр вә би-файда йирләрә малларны сарыф итәрләр, 
вә би-файда гыйлемлек эстәп, гомерләрне сарыф итәрләр. Ишгардыр, 
гыйльме кәлямнең вә гыйльме фәлсәфәнең хәрам ирдегенә.

َكأَنَـُّهْم
Гүяки ул Сакар тәмугының әһелләре

 مُحٌُر مُّْسَتنِفَرٌة  
өрккүче ишәкләр кебидер, ягъни һәркайсы бер һава артыннан чабалар.
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فـَرَّْت
Өректе вә качты ул ишәкләр

 ِمن َقْسَوَرٍة  
арысланнан, ягъни кяферләр, һәрбересе Коръәннән өркеп, аның хөке-
меннән качтылар, һәрбере бер һавага табигъ улдылар.

َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمرٍِئ مِّنـُْهْم
Бәс, теләйләр ул кяферләрнең һәрбер ирәннәре

 َأن يـُْؤَتى
кәлмәкне теләйләр.

 ُصُحًفا مَُّنشََّرًة  
Ачык вә мөбин кәгазьләрне, ягъни ул кяферләр әйтәләр: «Һәрберемез 
вәхи улынып Китап иңсен», – дию. كما قالوا لن نؤمن لك حت تنزل علينا كتابا نقرؤه дию.  

 َكالَّ
Хаккан ки, бу эш качан булсын, ягъни һәрбер кеше саен вәхи улынып 
Китап иңмәстер.

 َبل اَل خَيَاُفوَن اآْلِخَرَة  
Бәлкем, курыкмастыр анлар ахирәтнең газабыннан,

َكالَّ
хаккан ки, шиксез,

 ِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул Мөхәммәдә иңгән Коръән

 َتْذِكَرٌة  
үгет вә нәсыйхәттер вә һәм хак юлны искә төшергүчедер.

َفَمن َشاء
Бер мән теләсә,

 ذََكَرُه 
ул Коръәннән үгет алыр, хак юлны искә төшерер.

َوَما َيْذُكُروَن
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Үгет алмаслардыр ул Коръәннән вә искә төшермәсләр ул Коръән сүзне,
 ِإالَّ

мәгәр үгет алырлар вә искә төшерерләр. /153а/

 َأن َيَشاء اللَُّه
Аллаһы Тәгалә һидаятьне теләдеги бәндәләр

 ُهَو
ул Коръәннән үгет алгучылар вә эстәгәргүчеләр

 َأْهُل التَـّْقَوى
Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһлардан саклангучы әһелләрдер.

 َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة  
Вә һәм анлардыр гөнаһлары ярлыкагучы бәндәләр. Аллаһы Тәгаләнең 
әһл әт-тәкъва вә әһл әл-мәгъфирә ләфзы илә сүрәне тәмам итмәгендә 
хөс нел-ихтитамдыр та ки бәндәләр дөньяда икән вакытта тәкъвалык әй-
ләп улдыкларыннан соңра гөнаһлары ярлыканмактыр, нитәки мәхфи 
дәгелдер.

Сүрәт «әл-Кыямәт»

Бисмилләһиррахмәниррахим

اَل أُْقِسُم بِيـَْوِم اْلِقَياَمِة
Ягъни касәм яд итмәсәм дә, заһирдыр Кыямәт көненең кәлмәге. Бу сүрә - 
дә лә заид дәгелдер. Яки яд итәмен Кыямәт көненең кәлмәгенә. Бу 
сүрәдә лә заидтер. Бу аятьтә бәрагать истиһлялдер. Хәшер җисмания нең 
хак вә вөҗүденә.

َواَل أُْقِسُم
Касәм яд итмәсәм дә заһирдыр. Яки касәм яд итәмен.

 بِالنَـّْفِس اللَّوَّاَمِة  
Үз-үзенә шелтә кылгучы җаннар берлән касәм яд итәмен. Ул җаннар 
тәүбә әһелләредер. Үз-үзенә шелтә кыладыр: «Ни өчен син фасикъ вә 
гыйсъян юлында йөрдең?» – дию. Бакыя гомерләрне тагать илә кичереп 
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тәүбәләрендә сабит улгучылардан улмадың яки мотлак үз-үзенә шелтә 
кылгучы җаннардыр. Әгәр салихлардан улса, ни өчен дөньяда икән 
вакытыңда гамәлләрне арттырмадың? Мондаг югары дәрәҗәләрдән 
мәхрүм улдың, дию үз-үзенә шелтә кылыр. Әгәр салихлардан улмаса, 
ни өчен тәүбәйә кәлмәдең, дию үз-үзенә шелтә кылыр. Җавап касәм 
мәхзүфтер: لتعبثّن дер, ягъни: «Әлбәттә, кубарырмыз сезләрне ка бер-
ләреңездән», – димәктер. /153б/
Риваятьтер. Беркөн Мәккә кяферләреннән Гадий бине Рәбигъ әйтте: 
«Йә Мөхәммәд, Кыямәт көне кайчан улыр вә ул көндә галәмәтләре ни-
чек улыр?» – диде. Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: «Хә-
лаикълар үлдекләреннән соң терелерләр», – диде. Гадий әйтте: «Әйа, 
Адәм галәйһиссәлам заманыннан бирү үлгәннәр терелерме? Хәлбуки 
ул заманнан бирү үлгән үлекләрнең сөякләре череп туфрак улган нар   - 
дыр», – диде. Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: «Бәлә, 
тере лерләр», – диде. Гадий бине Рәбигъ инкяр әйләде. Аллаһы Тәгалә 
аның хәлне бәян әйләп боерды:

نَساُن َأَيَْسُب اإْلِ
Әйа, гөман кылырмы, адәм баласы, ягъни Гадий бине Рәбигъ,

 أَلَّن جَنَْمَع ِعظَاَمُه  
без аның сөякләрне җыеп тергезмәс диюә – бәлә, тергезермезләр.

بـََلى قَاِدرِيَن
Бәлә, кадирмезләр

 َعَلى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَُه  
бармакларның очларны бер-берсенә кушарга,

نَساُن َبْل يُرِيُد اإْلِ
бәлки, теләйдер ул адәм баласы, ягъни Гадий бине Рәбигъ

 لِيـَْفُجَر أََماَمُه  
киләчәк гомердә һәрни теләсә, аны кылып йөрмәкне, шул әҗәлдән әх-
кяме шәригатьне кабул кылмайдыр.

َيْسَأُل
Сорайдыр ул инсан, ягъни Гадий бине Рәбигъ,
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 أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة  
каю вакытта кәлер Кыямәт көне, дию.

فَِإَذا
Бәс, шул замандыр ул Кыямәт көне,

 بَرَِق اْلَبَصُر  
хәйран булса күзләр Кыямәт көненең шәддәтеннән,

 َوَخَسَف اْلَقَمُر 
дәхи тотылса айлардан бер ай,

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر  َومجُِ
дәхи җыелса ай берлә кояш бергә, ягъни ай илә кояш, икесе җыелып, 
мәгърибтән тугасалар, Кыямәт көне шул көн улыр, димәктер.

نَساُن يـَُقوُل اإْلِ
Әйтер ул адәм баласы, ягъни Гадий бине Рәбигъ вә гайре, вә гайре мөн-
кәр кыямәтләр

 يـَْوَمِئٍذ
ошбу көндә

 أَْيَن اْلَمَفرُّ 
кайдадыр качар йир, ягъни кайда барып Аллаһы Тәгаләнең газабыннан 
кортыламыз дирләр.

َكالَّ
Хаккан ки, Аллаһы Тәгаләнең газабыннан качып кортылыр йир юктыр. 
/154а/

 اَل َوَزَر  
Юктыр качачак йир вә хәйлә илә кортылыр йир.

ِإىَل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلُمْستـََقرُّ  
И Мөхәммәд, бу көндә Тәңрең саридер, бәндәләрнең карар кылачак 
йир ләре, ягъни Аллаһы Тәгаләнең фазылы вә рәхмәте адәмиләрне карар 
кылдырып оҗмахына кергезән,

نَساُن يـَُنبَّأُ اإْلِ
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хәбәр бирелер адәм угылына

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

َم  ِبَا َقدَّ
Ни кем элгәре кылды изгедән вә явыздан,

 َوَأخََّر 
Ни кем үзеннән соң калдырган изгелекләреннән вә явызлыкларыннан,

نَساُن   َبِل اإْلِ
бәлкем, адәм баласы

 َعَلى نـَْفِسِه
үзенең зарарына

 َبِصريٌَة  
гуаһтыр.

َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه 
Әгәрчә кәлтерсә дә ул инсан күп гозерләрне, ягъни гөнаһның күплегенә 
гозер әйләсә дә, үзенең әгъзалары үз зарарына гуаһлык бирерләр. Алла-
һы Тәгалә хәбибенә вәхи илә хәбәр бирде. 

اَل حُتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك
Тебер итмәгел, и Мөхәммәд, телеңне бу Коръән илә Җәбраил сиңа укы-
маюнча,

 لِتـَْعَجَل ِبِه  
ашыкмак өчен бу Коръәнне укып кяферләрә вә мөэминнәргә бәян  
итәргә

ِإنَّ َعَليـَْنا
Бә-дөрести ки, безләрәдер

 مَجَْعُه
ул Коръәнне җыеп синең кальбеңә салмак,

 َوقـُْرآنَُه  
аны укытмак,
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فَِإَذا قـََرأْنَاُه
бәс, укысак, без ул Коръәнне сиңа Җәбраил васитасы илә,

 فَاتَِّبْع
бәс, ияргел, и Мөхәммәд,

 قـُْرآنَُه  
Җәбраилнең укымагына, ягъни Җәбраил укыдыкны син тыңлагыл.

ُثَّ
Бу Җәбраил укып тыңлавыңнан соңра,

 ِإنَّ َعَليـَْنا
Бә-дөрести ки, безләрәдер

 بـََيانَُه  
ул Коръәннең мөшкелләрне бәян әйләмәк,

َكالَّ
хаккан ки, агяһ улгыл, и Мөхәммәд,

 َبْل
бәлкем,

 حتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة  
сөяр булдылар анлар дөньяны,

َوَتَذُروَن اآْلِخَرَة  
дәхи куяр булдылар анлар ахирәтне, ягъни дөньяны сөйделәр, хәләлен 
вә хәрамын тикшермәделәр. Аллаһы Тәгаләнең фәраизләрне вә ваҗи-
батларны куяр булдылар.

ُوُجوٌه
Йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
ул Кыямәт көнендә

 نَّاِضَرٌة 
шат вә мәсрур, вә мәнзурлардыр,
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ِإىَل َربِـَّها نَاِظَرٌة  
Рабб Тәгаләйә карагучылардыр, Аллаһы Тәгаләне гайнан /154б/ билә 
хиҗаб күргүчеләрдер.

َوُوُجوٌه
Дәхи йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
Кыямәт көнендә

 بَاِسَرٌة  
чытык вә кара булгучыдыр, Аллаһы Тәгаләнең дидарыннан мәхрүм 
улгучылардыр.

َتُظنُّ
Беләдер

 َأن يـُْفَعَل ِبَا فَاِقَرٌة  
аркаларны сындыра торган газабларны,

َكالَّ
хаккан ки, дөньяйа алданмак кирәкмәстер.

 ِإَذا بـََلَغْت التَـّرَاِقَي  
Каю заман ирешәче улса җан бугазга,

َوِقيَل
әйтелер ул мөхтәзәргә Аллаһы Тәгалә җәнабыннан әйткүге фәрештә,

 َمْن رَاٍق 
кемдер бу җанны ашыргучы мөнәзилләренә йә газаб фәрештәләреме вә 
яки рәхмәт фәрештәләреме яки кемдер? «Бу җанны рөкыя укып, ягъни 
дога кылып тергезгүче», – дияләр.

َوَظنَّ
Шиксез, белер ул инсан,

 أَنَُّه
бә-дөрести ки, ул җан бугазга ирешкән вакытта

 اْلِفرَاُق 
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дөньядан аерылмак көне дию.

َواْلتـَفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق 
Йәнчек йәнчеккә чолганыр көне дию, ягъни йәнчекләр бер-беренә 
кушылып кәфенгә керер көн дию белер яки рәнҗ дөнья илә ахирәт 
рәнҗесе бергә булыр дию белә.

ِإىَل َربَِّك
Раббың хөкеме сари, и Мөхәммәд,

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

 اْلَمَساُق 
сүрелмәчәк көндер изгеләрне рәхмәт фәрештәләре оҗмаха сүрәрләр 
вә явызларны газаб фәрештәләре тәмугка сүрәрләр. Аллаһы Тәгалә 
кяферләрнең вә гасыйларның сүрәлмәкләрне бәян әйләп боерды ки,

َفاَل َصدََّق
бәс, растламады Аллаһы Тәгаләнең Берлекне вә Рәсүлуллаһның хак-
лыкны ул инсан яки фарыз сәдакаларны бирмәде.

 َواَل َصلَّى 
Дәхи намаз да укымады

َوَلِكن
ләкин

 َكذََّب
ялганга тотты Аллаһы Тәгаләне вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүлне

 َوتـََوىلَّ 
иман кәлтермәктән йөз чорды.

ُثَّ
Бу иманнан йөз чордыктан соң

 َذَهَب
барды ул инсан, ягъни Гадий бине Рәбигъ

 ِإىَل َأْهِلِه
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үзенең җәмәгате сари, ягъни даре нәдвәдән чыгып, үзенең җәмәгатенә 
кайтыр.

 يـََتَمطَّى  
Көязләндеги вә тәкәбберләндеги хәлдә барды. /155а/

أَْوىَل َلَك فََأْوىَل  
Бәс, моннан соң тиешле газаб яки, бәс, моннан соң хәсрәт сиңа, и кяфер 
инсан.

ُثَّ أَْوىَل َلَك
Моннан соң тиешле газаб яки моннан соң үкенеч сиңа, и кяфер инсан.

 فََأْوىَل 
Бәс, моннан соң тиешле газаб йә үкенеч.

نَساُن   َأَيَْسُب اإْلِ
Әйа, гөман әйтерме ул кяфер инсан, ягъни Әбү Җаһил илә Гадий бине 
Рәбигъ вә гайре Мәккә кяферләре

 َأن يـُتـَْرَك ُسًدى 
үзе ирегенә куелмакны вә һич әмер вә нәһи берлә мөкәлләф булмас-
лыкны,

َأملَْ َيُك نُْطَفًة
әйа, ирмәсме ул инсан, ягъни бер кисәк мәни,

 مِّن مَّيِنٍّ
бер атылгучы мәнидән

 مُيْىَن 
анасының рәхеменә куелдыгы атасының зәкәр башыннан коелган 
мәнидән,

ُثَّ 
бу атасы шәһвәте анасының рәхеменә коелдыгы бәгъдендә

َكاَن
булды ул инсан анасының рәхемендә 

 َعَلَقًة
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оешкан кан. Ул оешкан канны Аллаһы Тәгалә сурәт әйләп җан рузи 
кылды, анасыннан тугдырып гакыл балигъ әйләде.

 َفَخَلَق
Бәс, Аллаһы Тәгалә аны яратты,

 َفَسوَّى 
Бәс, сурәтне тәмам әйләде вә гакыл вә, балигъ кылды.

َفَجَعَل ِمْنُه
Бәс, кылды ул инсан җенестән

 الزَّْوَجنْيِ
Ике җефетне:

 الذََّكَر َواأْلُنَثى 
бере ир вә бере хатын.

أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر
Әйа, ирмәсме бу эшләрне кылган Аллаһы Тәгалә Кадир?

 َعَلى َأن
Шуның үзәрә Кадир ирмәсме,

 ُيِْيَي اْلَمْوَتى 
үлекләрне тергезмәккә Кадир ирмәсме? Бәлә, Кадирдыр. Аллаһы Тәгалә 
-ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге би-ниһаять бәлагать хөснел ييي املوتى
ихтитамдыр нитәки мәхфи дәгелдер.

Сүрәт «әл-Инсан»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َهْل أََتى
Тәхкыйк, кәлде 

نَساِن  َعَلى اإْلِ
Адәм галәйһиссәлам үзәренә,

ْهِر  ِحنٌي مَِّن الدَّ
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Заманнан бер вакыт

 ملَْ َيُكن
Булмады ул Адәм галәйһиссәлам ул вакытта

 َشْيًئا مَّْذُكورًا 
Яд ителә торган нәрсәләрдән дәгел ирде ул, Адәм туфрак вакытында яд 
ителеп мәзкүр әшьялар кеби /155б/ шәйләрдән дәгел ирде.
Риваятьтер. Ибн Габбастан Разыйаллаһу ганһу. Аллаһы Тәгалә Адәм 
галәйһиссәламне яратты туфрактан, сурәт итеп Мәккә илә Таиф арасын-
да куйды. Кырык ел торды. Ул сурәтә кырык ел ягъмур ягдырды. Бәс, 
кояш аны кыздырды та коругъ улды. Дәп торды. Йөз егерме ел бөйле 
торды. Бәгъдә аңа Аллаһы Тәгалә рух нәфәх әйләде. Аллаһы Тәгалә бу 
аять илә сүрәне ибтидаи әйләмәгендә бәрагать истиһлялдер. Шуның 
үз әренә ки үзенең кадирлегенә җәмадаттан яратып камил гакыйль вә 
галим, вә хәят итеп үлтердегеннән соңра тергезмәге Аллаһы Тәгаләнең 
гыйндендә сәһел минәл-әсһәлдер1.

ِإنَّا
Бә-дөрести ки вә расти ки, Безләр

نَساَن  َخَلْقَنا اإْلِ
яраттык Адәм балаларны

 ِمن نُّْطَفٍة
мәнидән.

 أَْمَشاٍج
Ир илә хатынның катышгучы мәниләреннән нитәки аталары Адәм 
галәйһиссәламне туфрактан яраттыгымыз кеби.

 نَـّْبَتِليِه
Бәлаләндерермез ул инсанны әмер вә нәһи илә.

 َفَجَعْلَناُه
Бәс, кылдык ул Адәмне

يًعا َبِصريًا    مسَِ
1 Гыйндендә сәһел минәләсһәлдер – Аның өчен бик җиңел.
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Ишетгүче вә күргүче.

ِإنَّا
Бә-дөрести ки вә расти ки, безләр

 َهَديـَْناُه
күндерермез ул адәмне

 السَِّبيَل
тугры юлга китаплар иңдерермәк берлә, пәйгамбәрләр җибәрмәк берлә.

 ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا  
Әйа, ул инсан шакирдыр, ягъни Без бәян кылган әхкям берлә гамилдер 
вә Без күндергән юлга саликтер вә яки көфердер, ягъни көфране нигъ-
мәт кылгучыдыр вә Ходай Тәгалә әхкямнәрне артка куеп Китабуллаһтан 
вә сөннәт Рәсүлуллаһтан йөз чорып башка юлларга кергүчеләрдер.

ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن
Бә-дөрести ки, хәзерләдек безләр тәмугта кяфер адәмнәр өчен

 َساَلِساَل
зинҗирләрне,

 َوَأْغاَلاًل
богауларны

 َوَسِعريًا  
Дәхи /156а/ Сәгыйр тәмугны моннан соң Аллаһы Тәгалә мөэминнәр 
хәлне бәян әйләп боерды ки,

ِإنَّ اأْلَبـْرَاَر
бә-дөрести ки, дөньяда вакытта иман кәлтерүп изге гамәлләр әйләяннәр

 َيْشَربُوَن
эчәрләр оҗмахта

 ِمن َكْأٍس 
хәмердән улган касәләр илән.

َكاَن ِمزَاُجَها
Булды ул хәмергә катышкан нәрсәсе
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 َكاُفورًا  
кяфурдандыр. Кяфур димәкләре бер ак хушбуй нәрсәдер яки кяфур ди-
мәкләре оҗмахта улгучы чишмәләрдән бер чишмәдер. Нитәки Алла һы 
Тәгалә бәян әйләде,

َعيـًْنا
оҗмахта бер нәүгъ чишмәдер ул кяфур,

 َيْشَرُب ِبَا
эчәр ул кяфур дидеги чишмәне

 ِعَباُد اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең хас коллары,

 يـَُفجُِّرونـََها
агызырлар ул кяфур чишмәсен,

 تـَْفِجريًا  
агызмак агызырлар, ягъни оҗмах әһеле ул чишмәне кайда теләсәләр, 
анда агызырлар.

يُوُفوَن بِالنَّْذِر
Ул чишмәдән эчкүчеләр анлардыр нәзерләрне вафа кылдылар, ягъни 
әйттеги нәзерләрне ида кылдылар. Имама Катәдә әйтте ки, ул чишмәдән 
эчкүчеләр биш вакытларны вакытында тәәххер1 итмәенчә үтәяннәр - 
дер вә ни кем фарызлар вә ваҗибларны ида әйләгәннәрдер. Нәзердән 
морад – ваҗибат вә мәфрузатлардыр, диде.

 َوخَيَاُفوَن
Дәхи куркыдылар анлар дөньяда икән вакытта

 يـَْوًما
шул көннән.

 َكاَن
Булды ул көннең

 َشرُُّه
1 Тәәххер – соңару.
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Явызлыкны, ягъни газабны

 ُمْسَتِطريًا 
Сачылгучы йә укылгучы яки фаш улгучы горасат хәлаикъны яки 
язылгучы гөнаһлар хәлаикълара фаш улгучыдыр.
Риваятьтер. Хәзрәти Гали кәррәмәллаһу Тәгалә вәҗһәһү Хәсән илә 
Хөсәен агырдыкларында Аллаһы Тәгаләйә нәзер әйләде ки бу ике күзем 
нурлары хасталарыннан шифа тапсалар, өч көн руза улырым, диде вә 
дәхи ятимнәрә вә мескеннәрә вә әсирләрә тәгам бирер ирдем, диде. 
Аллаһы Тәгалә шифа бирде вә хәзрәте Гали кәррәмәллаһу вәҗһәһү 
/156б/ нәзеренә вафа әйләде. Аны бәян әйләп боерды ки 

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه
Вә дәхи ашатырлар тәгамне Аллаһы Тәгаләнең ризалыкны сөеп яки 
ашатырлар тәгамне үзләре севә торып, ягъни үзләренең ачлыгыннан 
тәгам иштиһаларының барлыгы илән.

 ِمْسِكيًنا
Малы юк фәкыйрьләрә,

 َويَِتيًما
атасы юк сагыйрь вә сагыйрәләрә,

 َوَأِسريًا  
дәхи әсирләрә ашаттыгы вакытта әйтерләр анлар,

َا نُْطِعُمُكْم ِإنَّ
үзләрендә ният итеп әйтерләр анлар: «Бә-дөрести ки, ашатамыз сез 
ятимнәрә вә мескеннәрә, вә әсирләрә 

 ِلَوْجِه اللَِّه
Аллаһы Тәгаләнең ризасы өчен.

 اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء
Теләмәмез сезләрдән ашаткан өчен гаузына бер эш кылмакны,

 َواَل
дәхи теләмәймез ашаткан өчен

 ُشُكورًا  
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тел берлә дога кылмагыңызны безләрә зикер җәмил кылмагыңызны,

 ِإنَّا َنَاُف ِمن رَّبِـَّنا
бә-дөрести ки, без куркамыз Раббымыздан.

 يـَْوًما
Шул көннән

 َعُبوًسا
йөзләрне чыттыргучы көннән,

 َقْمَطرِيرًا  
бәлаләре каты көннән.

فـََوقَاُهُم اللَُّه
Бәс, саклады Аллаһы Тәгалә анларны

 َشرَّ َذِلَك اْليـَْوِم
ул көннең шәрреннән вә газабыннан, 

 َوَلقَّاُهْم
йолыктырды Аллаһы Тәгалә, ягъни салды Аллаһы Тәгалә анлара

 َنْضَرًة
йөзләренә нурны вә шатлык әсәрне,

 َوُسُرورًا 
дәхи салды анлара күңел шатлыкны,

َوَجزَاُهم
дәхи җәза бирде анлара

 ِبَا َصبـَُروا
тагатькә вә мәгъсыятькә сабыр кылганнары өчен

 َجنًَّة
оҗмахны.

 َوَحرِيرًا 
Ефәк киемнәрне

ُمتَِّكِئنَي ِفيَها
Ул оҗмахта
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 َعَلى اأْلَرَاِئِك
очып йөргүче тәхетләр өстендә 

 اَل يـََرْوَن ِفيَها
күрмәсләр анлар ул оҗмахта

 َشًْسا
кояш эсселене,

 َواَل
дәхи күрмәсләр

 َزْمَهرِيرًا 
суыклыкны, бәлки оҗмахта көннәр вә һавалар яз фасылының урта айның 
көне вә һавасы кеби ула. /157а/

َوَدانَِيًة
Якын булгучыдыр

 َعَلْيِهْم
ул оҗмах әһеленә

 ِظاَلهُلَا
ул бакчадагы агачларның күләгәләре,

 َوُذلَِّلْت
дәхи якын ителер.

 ُقطُوفـَُها
Ул бакчадагы агачларның җимешләре

 َتْذلِياًل  
якын ителмәк берлә, ягъни теләсәләр торып иярләр вә теләсәләр ул-
тырып вә теләсәләр ятып иярләр. Агачлар үзләренең хуҗалары ни 
вакытта вә ни хәлдә теләдектә хәзер булырлар.

َويُطَاُف َعَلْيِهم
Әйләнерләр ул оҗмах әһелләренең тирәсендә.

 ِبآنَِيٍة
Савытлар берлә ачы толугъ эчемлек берлә бу әйләнгүчеләр вилданнар-
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дыр.

 مِّن ِفضٍَّة
Булгучыдыр ул савытлар көмештән.

 َوَأْكَواٍب
Булгучы дәхи оҗмахта тоткасыз вә борынсыз савытлар,

 َكاَنْت
булды ул савытлар

 قـََوارِيرَا 
пыяладан.

قـََوارِيَر ِمن ِفضٍَّة
Көмештән улган пыяладыр, ягъни үзе көмештер пыяла савыты кеби, 
эчендәге шәраблар каюсы ак, каюсы кызыл, каюсы сары күренеп 
торырлар.

 َقدَُّروَها تـَْقِديرًا  
Андазә кылды ул эчемлекләрне андазә кылгучы фәрештәләр Аллаһы 
Тәгаләнең әмере илә, ягъни вилданнар ул савытларны эчендәге шә-
раблары илә хаҗәт чаклы кәлтерерләр, артып калмас вә һәм йитмәй 
калмасдыр.

َوُيْسَقْوَن
Сугарылыр анлар

 ِفيَها
оҗмахта.

 َكْأًسا
Шунчалаен касәләр илән

 َكاَن ِمزَاُجَها
булды аның эчендәге шәраблары катышылмышы.

 َزجَنِبياًل 
Зәнҗәбил дидеги хушбуй яки Зәнҗәбил дидеги оҗмахта бер елганың 
исемедер. Аның суы шәрабларына кушылмыш ула та ки эченнәрә зиядә 



602

рәгъбәт вә хушбуй хасыйл ула1.

َعيـًْنا
Дәхи бер чишмә вардыр

 ِفيَها
ул оҗмахта,

 ُتَسمَّى
аталыр ул чишмә

 َسْلَسِبياًل  
Сәлсәбил дию.

َوَيطُوُف َعَلْيِهْم
Әйләнер диерләр ул оҗмах әһеленең /157б/ тирәсендә хезмәт итәр өчен

 ِوْلَداٌن
яшь егетләр, ягъни бәчеләр унике яшендә улган ир хәдимнәр.

 مَُّلَُّدوَن
Әбәдиләрдер, ягъни һәргиз унике яшьле сурәтеннән үзгәрмәсләрдер 
мәрвәре заман илә.

 ِإَذا رَأَيـْتـَُهْم
Һәркачан күрсәң син, и Мөхәммәд, ул вилданнарны,

 َحِسْبتـَُهْم
гөман кылырсың ул вилданнарны.

 ُلْؤُلًؤا مَّنثُورًا  
Таралгучы энҗеләр кеби тәмам эвләр аклыкларында вә буйларында, вә 
киемнәрендә вә яшьләрендә берәберләрдер, нитәки энҗеләрнең берә-
берлеге кеби. 

 َوِإَذا رَأَْيَت
Һәр каю заман карасаң, и Мөхәммәд, ул оҗмахка

 َثَّ
бу карадукыңнан соңра,

1 Зиядә рәгъбәт вә хушбуй хасыйл ула – бик теләп алынган һәм хуш исле тоела.
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 رَأَْيَت
күрерсең син, и Мөхәммәд,

 نَِعيًما
хушлыкларны вә хөдүд хариҗ нигъмәтләрне вә тәнәгъгымнарны

 َوُمْلًكا َكِبريًا  
Дәхи олуг мөлкәтне вә дәүләтне күзләр күрмәян вә колак ишетмәян вә 
күңелләрдән кичмәян нәрсәләрне күрерсең

َعالِيـَُهْم
Ул оҗмах әһеленең биек мәртәбәләләрнең өсләрендә кидеги киемнәре

 ثَِياُب ُسنُدٍس
атластан улган киемнәрдер,

 ُخْضٌر
яшел атластан,

 َوِإْسَتبـَْرٌق
дәхи керзеттән сары керзеттән

 َوُحلُّوا
бизәнер ул оҗмах әһелләре

 َأَساِوَر
беләзек илә

 ِمن ِفضٍَّة 
көмештәндер ул беләзекләр.

َوَسَقاُهْم
Сугарыр анларны

 َربُـُّهْم
анларның Раббылары.

 َشرَابًا َطُهورًا  
Бик пакь вә пакь әйләгүче эчемлекләрне, ягъни оҗмах әһеле ул шәраб-
ларны эчерсәләр, тәннәреннән ягар исләре кәлер вә күңелләреннән 
кәйнә вә хәсәд вә дошманлыкларны чыгарыр.
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 ِإنَّ َهَذا
Бә-дөрести ки, бу әйтелгән нәрсәләр

 َكاَن َلُكْم َجزَاء
булды сезләрә, и әһле җәннәт, гамәлләреңез җәзасы өчен,

 وََكاَن َسْعُيُكم مَّْشُكورًا  
булды кәсебеңез иҗтиһадыңыз бәлягатьләрә гыйбадәтләр мәкъбул 
улынмышлардан улды. /158а/ Шуның өчен сезләрә бу җәзалар бирелде.

ِإنَّا َنُْن
Бә-дөрести ки, безләр

 نـَزَّْلَنا
аера-аера иңдердек

 َعَلْيَك
сиңа, и Мөхәммәд,

 اْلُقْرآَن
Коръәнне

 تَنزِياًل  
Иңдермәк иңдердек.

فَاْصربْ
Бәс, сабыр әйлә, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 حِلُْكِم َربَِّك
Раббың хөкеменә, ягъни Мәккә кяферләре сине ялганчы-фалчы вә ша-
гыйрь вә сихерчедер дию сүктекләренә сабыр әйлә, нитәки синнән 
мөкаддәм булган пәйгамбәрләрне кяферләр шөйлә сүктеләр.

 َواَل ُتِطْع
Вә буенсынмагыл, и Мөхәммәд,

 ِمنـُْهْم
ул Мәккә кяферләренә,

 آِثًا
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мөртәкиб сагыйрә улан эшләренә

 أَْو َكُفورًا  
яки көфран нигъмәт булыр эшләренә,

َواذُْكِر
дәхи яд итгел, и Мөхәммәд,

 اْسَم َربَِّك
Аллаһы Тәгаләнең Аллаһу әкбар дидеги исемне. 

 ُبْكَرًة َوَأِصياًل 
Иртәләрдә вә кичәләрдә, ягъни даим җәмәгать илә үтәгел иртә намазны. 
 дән морад – иртә намазыдыр вә дәхи үтәгел җәмәгать илә өйлә вә بكره
икенде намазыны. Бу ике намазның вакытыны гарәпләр асыйл дирләр.

َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه
Дәхи кичләрдә сәҗдә кылгыл, ягъни ахшам илә ясигъ намазыны үтәгел.

 َوَسبِّْحُه
И Мөхәммәд, سبحان رب العظيم وسبحان رب االعلى диген.   

 لَْياًل َطِوياًل 
Кичәләрдә озын намазны, ягъни тәһәҗҗед намазны, 

ِإنَّ َهُؤاَلء
бә-дөрести ки, бу Мәккә кяферләре

 يُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة
сөярләр дөньяны күңел вә җан илә,

 َوَيَذُروَن
куярлар анлар

 َورَاءُهْم
алдыларында

 يـَْوًما ثَِقياًل  
каты көнне, ягъни Кыямәт көне өчен кайгырмаслар.

  َنُْن َخَلْقَناُهْم
Безләр яраттык анларны,
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 َوَشَدْدنَا
мөхәккәм вә куәтле кылдык

 َأْسَرُهْم
анларның әгъзаларны вә сөякләрне, вә сеңерләрне вә буыннарны

 َوِإَذا ِشئـَْنا
һәркачан теләсәләк Безләр 

ْلَنا  َبدَّ
алыштырмак,

 أَْمثَاهَلُْم
анлар охшашлыларны

 تـَْبِدياًل  
Алыштырмак илә, ягъни анларны һәлак кылып, икенче халыкны иҗад 
кылырмызлар.

ِإنَّ َهِذِه
Бә-дөрести ки, бу сүрә эчендәге аятьләр

 َتْذِكَرٌة
үгет-нәсыйхәттер.

 َفَمن َشاء
Бәс, бер мән теләсә /158б/ 

 اتَََّذ
тоткай

 ِإىَل َربِِّه َسِبياًل  
Ходай Тәгаләнең ризасы улган юлны ул юл ислам юлыдыр.

  َوَما َتَشاُؤوَن
Теләмәссез тугры юлны,

 ِإالَّ
мәгәр теләрсез

 َأن َيَشاء اللَُّه
мәгәр Аллаһы Тәгалә теләсә аны,
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 ِإنَّ اللََّه 
бә-дөрести ки вә расти ки, Аллаһы Тәгалә

َكاَن
булды әүвәлдә вә һәмишә булыр

 َعِليًما
бәндәләр хәлне белгүче,

 َحِكيًما  
Хөкем әйләгүче улды.

يُْدِخُل
Кертер Аллаһы Тәгалә

 َمن َيَشاء
теләгән бәндәсене

 يف َرمْحَِتِه
үзенең рәхмәтенә, ягъни Коръән боердыгы илә гамәл кылырга тәүфыйк 
вә һидаять бирер.

 َوالظَّاِلِمنَي
Кяферләрә вә залимнәрә

 َأَعدَّ هَلُْم
хәзерләде анлара

 َعَذابًا أَلِيًما  
рәнҗетгүче каты газабы илә Аллаһы Тәгалә ً عذاباً  اليما ләфзы сүрәне 
тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр, кяферләрә мөәббәд газаб илә.

Сүрәт «әл-Мөрсәлат»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َواْلُمْرَساَلِت
Касәм яд итәмен йилләр берлә
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 ُعْرفًا 
бересе артыннан бересе җибәрелгән йилләр берлә,

فَاْلَعاِصَفاِت
бәс, дәхи касәм яд итәмен каты искүче йилләр берлә

 َعْصًفا  
каты әсмәк берлә

َوالنَّاِشرَاِت
дәхи касәм яд итәмен болытларны йөрткән вә тараткан йилләр берлә

 َنْشرًا  
йөртмәк йөртгүче вә таратмак таратгучы

فَاْلَفارِقَاِت
моннан соң дәхи касәм яд итәмен Коръәннең аергучы аятьләре илә, ягъ-
ни Коръән аятьләре хак илә батыйльдән аергучыдыр.

 فـَْرقًا  
Аермак аергучы.

فَاْلُمْلِقَياِت ِذْكرًا  
Моннан соң касәм яд итәмен шунчалаен фәрештәләр илә салырлар үгет-
не, ягъни вәхине пәйгамбәрләрнең күңелләренә.

ُعْذرًا
Хөҗҗәт вә дәлил өчендер ул вәхи

 أَْو نُْذرًا 
яки бәндәләре куркытмак өчендер ул вәхи, ягъни Аллаһы Тәгалә пәй-
гамбәрләренә китап иңдерде та ки ул рәсүлләр ул китап илә әгъзар 
гыйбадка вә хөҗҗәт вә борһан /159а/ улып кирәк вакытларында аннан 
дәлил эстәеп гамәл улалар та ки ул китапларда ни-нәрсәләр мәнһидер. 
Аннан мәнгъләп, тәмугтан куркып, даим тәүбә вә истигъфар итәләр. Бу 
биш касәмдә бәрагать истиһлялдер та ки хәшәр җисманиянең вөҗүденә 
вә хаклыгына шул әҗелдән боерды ки.

َا تُوَعُدوَن ِإنَّ
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Бә-дөрести ки вә расти ки, сезләрә вәгъдә кылындыгы Кыямәт көне яки 
сезләр куркытылмыш Кыямәт көне. 

 َلَواِقٌع 
Әлбәттә, башларыңыза төшкүчедер вә кәлгүчедер. ...1

فَِإَذا
Бәс, шул вакыттадыр Кыямәт көненең кәлмәге.

 النُُّجوُم ُطِمَسْت  
Ул көндә йолдызларның нурлары сүнгәй, ягъни йолдызлар һәлак 
улырлар.

َوِإَذا
Дәхи шул вакыттадыр Кыямәтнең кәлмәге,

 السََّماء
күкләр

 فُرَِجْت  
парә-парә улып ярылгайлар.

َوِإَذا
Дәхи шул замандадыр Кыямәтнең кәлмәге,

 اجْلَِباُل
таглар

 ُنِسَفْت  
пәрагендә улып һавада йон кеби улырлар.

َوِإَذا
Дәхи шул замандыр Кыямәт көне,

 الرُُّسُل
барча пәйгамбәрләр

 أُقِـَّتْت  
җыелгучы улырлар, өммәтләренә гуаһлык бирмәк өчен дин исламы ка-
бул әйләделәрме йә юкмы.

1 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
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أِلَيِّ يـَْوٍم
Каю көн өчен

 ُأجَِّلْت  
кичектерелде бу Кыямәт көне,

لِيـَْوِم اْلَفْصِل  
хак илә батыйльне аермак көненә дикен кичектерелде.

َوَما أَْدرَاَك َما يـَْوُم اْلَفْصِل  
Йитмәс синең фәһмең вә әүрагың ул фасыл көнне, ягъни Кыямәтнең 
шид дәт вә һәүленә.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне ялганга тоткучыларадыр.

َأملَْ نـُْهِلِك اأْلَوَِّلنَي  
Әйа, һәлак кылмадыкмы? Бәлә, кылдык, һәлак әүвәлге өммәтләрне Нух 
вә Гад вә Сәмүд кавемне.

ُثَّ نـُْتِبُعُهُم اآْلِخرِيَن  
Моннан соң табигъ кылырмыз анларга кяфердә вә тәкзибтә анлар юлына 
кергән Мәккә кяферләр

َكَذِلَك نـَْفَعُل بِاْلُمْجرِِمنَي  
ошандак һәлак кылырмыз /159б/ кяферләрне.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне ялганга тоткучыларадыр. Алла - 
һы Тәгалә Үзенең Кадирлекне бәян әйләп боерды ки та ки Кыямәт көнне 
кәлтермәгенә.

َأملَْ َنُْلقكُّم
Әйа, яратмадыкмы сезләрне? Бәлә, яраттым

 مِّن مَّاء مَِّهنٍي  
бер хур вә хәкыйрь вә нәҗес мәни суыннан.

َفَجَعْلَناُه
Бәс, кылдык ул мәни суны
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 يف قـَرَاٍر مَِّكنٍي 
бер карарланып торур йирдә, ягъни ана рәхеменә.

ِإىَل َقَدٍر مَّْعُلوٍم  
Билгеле замангача тугыз ай йә аннан зиядә вә кем,

فـََقَدْرنَا
бәс, андазә кылдык без тугыз айны йә зиядә йә кәмне, яки: бәс, Без  
Кадир улдык һәрбер эшкә.

 فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن  
Бәс, ни камил кодрәтлемез. Без андаг улса, Кыямәт көне кабереңездә 
тергезмәк андазә асандыр.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Бәс, һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне ялганга тотгучыларадыр.

َأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض 
Әйа, кылмадыкмы йирне

ِكَفاتًا  
сезләрне эченә җыйгучы 

َأْحَياء
тереклекеңездә ул йир өстендә өйләр бина кылырсызлар.

 َوأَْمَواتًا  
Дәхи үлдегеңездән соңра йир корсагына керерсезләр,

  َوَجَعْلَنا
дәхи кылдык Безләр

 ِفيَها
ул йирнең өстендә

 َرَواِسَي َشاِمَاٍت
бөек вә сабит таглар. Ул тагларда ничәмә мәнфәгатьләр вардыр. Алтын 
вә көмеш вә ләгыль вә бакыр вә коргашын кебиләр.

 َوَأْسَقيـَْناُكم
Эчердек Безләр сезләрә



612

 مَّاء فـُرَاتًا  
татлы суны,

ِبنَي   َوْيٌل يْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне тәкзиб кылгучыларадыр.

انطَِلُقوا
Әйтелер Кыямәт көне әнбияләрне ялганга тоткучылара: барыңызлар

 ِإىَل َما
шунчалаен газаб сари барыңызлар,

 ُكنُتم
булдыңыз сезләр

 ِبِه
ул газабны дөньяда икән вакытыңызда

بُوَن    ُتَكذِّ
ялганга тоткучы ирдеңез

انطَِلُقوا
барыңызлар

 ِإىَل ِظلٍّ
шунчалаен күләгә сари /160а/.

 ِذي َثاَلِث ُشَعٍب  
Өч тармак иясе күләгәдер, ягъни кара ут дәрьясыдыр өчкә аерылып кит-
кәндер. Башы җәһәннәмнән чыккандыр, төбе һавиягә ирешкәндер.

اَل ظَِليٍل
Имәстер ул тәмуг күләгәсе дөнья күләгәсе кеби. Эсселектән күләгәләнә 
торган җай дәгелдер, бәлки караңгы ут дәрьясыдыр.

 َواَل يـُْغيِن
Коткармастыр вә файда бирмәстер.

 ِمَن اللََّهِب  
Ул кара утның ялкыннан,
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ِإنَـَّها
шиксез, ул кара ут дәрьясы

 تـَْرِمي
атар.

 ِبَشَرٍر
Очкыннарны ул очкыннар шул кадәрдер

 َكاْلَقْصِر  
Бер өлкән бина кеби ...1

َكأَنَُّه
Гүяки ул утның очкыннары 

 مِجَاَلٌت ُصْفٌر  
кара-сары тәва кебидер, зирә кара-сары тәва бик олугтыр. Би-вөҗүд 
олуг тәнле улмагы илә йөрешендә бик тиздер, шуның өчен очкыннар ны 
кара-сары тәвага тәшбиһ әйләде.

ِبنَي    َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Ягъни һәлаклек Кыямәт көнендә. Бу көнне ялганга тоткучыларадыр.

َهَذا
Ошбу көн

 يـَْوُم
шунчалаен көндер –

 اَل يَنِطُقوَن  
сөйләшмәсләрдер ул көндә,

َواَل يـُْؤَذُن هَلُْم
изен бирелмәстер анлара

 فـَيـَْعَتِذُروَن  
гөнаһлары өчен гозер итәргә,

1 Бу урында берничә сүз сөртелгән. Укылган өлеше: « ... борынгы өлкән ташпулат 
кеби ул».
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ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Ягъни һәлаклек Кыямәт көнендә бу көнне ялганга тоткучыларадыр.

َهَذا
Ошбу көн 

 يـَْوُم اْلَفْصِل
аермак вә аерылмак көнедер мөхикъ1 илә мөбтыйльне2 вә әһле җәннәт 
илә әһле нарны

 مَجَْعَناُكْم
җыярмыз сезләрне,

 َواأْلَوَِّلنَي  
дәхи әүвәлге өммәтләрне җыярмыз барчаларыңызны гарасат мәйда-
нына,

فَِإن َكاَن َلُكْم َكْيٌد
бәс, әгәр булса сезнең хәйләңез газабтан котылмакка,

 َفِكيُدوِن  
бәс, хәйлә кылдыңыз Бәңа та кем газабтан котылырсызлар.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Һәлаклек Кыямәт көнендә бу көнне ялганга тоткучыларадыр. /160б/ 
Аллаһы Тәгалә дошманнарының хәлне бәян әйләде вә дустларының 
хәлне бәян әйләп боерды ки.

ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгаләдән куркып пәрһизлек идәннәр

 يف ِظاَلٍل
булгучыдыр анлар оҗмах агачларының күләгәләрендә,

 َوُعُيوٍن  
чишмәләрендә 

َوفـََواِكَه
1 Мөхикъ – хаклык ягында булучы.
2 Мөбтыйльне – ялганга чыгаручыны.
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хушбуйлы йимешләр

 ممَّا َيْشتـَُهوَن  
ни даен йимешләрне арзу кылыр анлар,

ُكُلوا َواْشَربُوا
Аллаһы Тәгалә тарафыннан оҗмах әһеленә әйтелер ки эчеңез вә 
ашаңызлар,

 َهِنيًئا
сеңешле

 ِبَا
Шул сәбәпле

 ُكنُتْم
булдыңыз сезләр дөнья йортында

 تـَْعَمُلوَن  
гамәл кылгучы улдыңыз, бу нигъмәтләр аның җәзасыдыр дияләр.

ِإنَّا
Бә-дөрести ки, Безләр 

 َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسننَي  
ошандак җәза бирермез изгелек кылгучылара

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне ялганга тоткучыларадыр.

ُكُلوا َومَتَتَـُّعوا
Ашаңыз вә файдаланыңыз

 قَِلياًل
аз заманда, и кяферләр

 ِإنَُّكم مُّْرُِموَن  
Бә-дөрести ки, сезләр кяферләр сез.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Һәлаклек Кыямәт көнендә мөкәззибләргәдер.



616

َوِإَذا ِقيَل هَلُُم
Һәр заман әйтелсә анлара,

 ارَْكُعوا
рөкүгъ кылыңыз, дип,

 اَل يـَرَْكُعوَن  
рөкүгъ кылмаслар анлар рөкүгъ кылгучылар илә. Бу аять монафикълара 
тәүбихтер, зирәки тарке җәмәгать монафикълардыр.

ِبنَي   َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
Һәлаклек Кыямәт көнендә әнбияләрне ялганга тоткучыларадыр.

فَِبَأيِّ َحِديٍث
Бәс, каю сүзгә

 بـَْعَدُه
ул Коръән сүзеннән соң

 يـُْؤِمُنوَن 
ышанырлар, Коръәнгә ышанмагач, аннан гайре ни-нәрсәйә инанмак ки-
рәк, зирә Коръән кәндези могҗиза баһирадыр вә хөҗәҗ вазыйхадыр. 
Аллаһы Тәгаләнең يؤمنون ләфзы илә тәмам итмәге әхсән ихтитамдыр.

Сүрәт «ән-Нәба»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َعمَّ
Ни-нәрсәдән

 يـََتَساءُلوَن  
сорашырлар ул әһле Мәккә бере-береннән

َعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم  
олуг хәбәрдән сорашалар ул Кыямәт хәбәредер.

الَِّذي
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Анчалаен хәбәрдер

 ُهْم
ул Мәккә кяферләре

 ِفيِه 
ул хәбәрдә

ُمَْتِلُفوَن  
ихтиляф кылышырлар, бәгъзеләре тасдыйк кылырлар /161а/ Кыямәт 
хактыр дию әйтерләр. Вә бәгъзеләре тәкзиб кылырлар вә бәгъзеләре 
Мөхәммәд пәйгамбәрдер дирләр вә бәгъзеләре пәйгамбәр дәгелдер дир-
ләр вә бәгъзеләре Коръән хактыр дирләр, Аллаһы Тәгаләдән мө нәззәл 
улынмыштыр дирләр вә бәгъзеләре ул Мөхәммәд Коръәнне үзе ихтираг 
әйләмештер дирләр. Бу аятьтә бәрагать истиһлялдер бәгес җисмания - 
нең вөҗүденә.

َكالَّ
Хаккан ки, кирәкмәстер ул олуг хәбәрне тәкзиб кылмак.

 َسيـَْعَلُموَن  
Тиздер кем белерләр ул кяферләр ул олуг хәбәрнең хаклыкны кабер-
ләрендә гүр сөале илә,

ُثَّ 
моннан соң,

َكالَّ
хаккан ки,

 َسيـَْعَلُموَن 
тиздер кем белерләр ул олуг хәбәрнең хаклыкны каберләреннән куп кач 
газабе җәһәннәм илә мөгаззиб улмакларында Аллаһы Тәгалә Кыя мәт 
көненең вөҗүденең хаклыгына үзе гаҗәеб вә гараиб кодрәтләрне бәян 
әйләп боерды ки.

َأملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا  
Әйа, кылмадыкмы йир йөзне палас кеби? Бәлә кылды палас кеби, бәлә 
кылды вә түшәде та ки ул йирнең өстендә зирагать вә тиҗарәт итәрләр вә 
гайре кәсебләрне әйләп йир йөзендә тереклек итәрләр. Үлдекләреннән 
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соңра шул йиргә күмелерләр вә һәм шул йирдән терелеп чыгарлар.

َواجْلَِباَل أَْوتَاًدا  
Дәхи кылмадыкмы тагларны кадак кеби та йир селкенмәс өчен? 
Риваятьтер. Йир әүвәл заманда күк кеби хәрәкәт итәр иде. Дөнья 
күге кеби мәгърибә хәрәкәт әйләрде, йир йөзендәге мәхлуклара бу 
йирнең тәхәррек әйләмәге агыр булды, башлары әйләнеп бер йирә бара 
алмадылар, гаҗиз улырлар ирде. Аллаһы Тәгалә тагларны бастырык 
кылды та ки йир һичбер йирә тәхәррек әйләмәй кәәннәһү кадаклап 
куйган нәрсә кеби карар кылып торадыр.

َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا  
Дәхи яраттык Безләр үзеңезне /161б/ ирле вә хатынлы вә гайреләрне 
һәм җефет-җефет яраттык, ак илә кара кеби, йир илә күк кеби. Хасыйл 
кәлям, ма сивә Аллаһы Тәгалә җефетләрдер.

َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم
Дәхи кылдык сезнең ойкыгызны

 ُسَباتًا  
тәннәреңезә рәхәтлек өчен.

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل
Дәхи кылдык кичәләрне,

 لَِباًسا  
кием хөкемендә та кем өртелер сезләр кичәләрдә кием эчендә өртелгән 
кеби. Барча хайваннар өртелеп рәхәтләнерләр.

َوَجَعْلَنا النَـَّهاَر َمَعاًشا  
Дәхи кылдык көндезне та ки кәсебләр итеп ризыклар хасыйл итәрсезләр 
вә гыйлемлек үгрәнерсезләр.

َوبـَنـَيـَْنا فـَْوَقُكْم
Дәхи бина кылдык сезләрнең өстеңездә

 َسبـًْعا ِشَداًدا  
Җиде мөхәккәм бинаны, ягъни җиде кат күкне һәр киз искергүче ул-
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майдыр ...1 вә чиргүче дәгелләрдер.

َوَجَعْلَنا
Дәхи кылдык Безләр ул күк йөзендә 

 ِسرَاًجا َوهَّاًجا  
балкыгучы чирагълар, ягъни айны вә кояшны вә йолдызларны күк 
йөзендә чирагълар әйләдек.

َوأَنَزْلَنا
Иңдердек Безләр

 ِمَن اْلُمْعِصرَاِت
болытлардан

 َماء َثجَّاًجا  
токышлык берлә коелгучы суны яки җибәрдем йилләрне та ки болыт-
лардан сыгып чыгаргучы суларны та ки болытлар күзәнәк-күзәнәк 
булып торырлар иләк кеби. Шуннан йилләр ягъмурларны чыгарырлар.

لُِنْخرَِج ِبِه
Чыгармагымыз өчен ул су берлә

 َحبًّا
данәләр,

 َونـََباتًا  
үләннәрне,

َوَجنَّاٍت
бакчалар эчендә улган нәрсәләрне ул бакчаларның сыйфаты будыр кем,

 أَْلَفافًا  

агачлары бер-беренә аралашкан вә чулгангандыр.

ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل
Бә-дөрести ки, хәлаикъларны хөкем берлән аермак көне вә хакны ба-
тыйльдән җәза берлә гаян кылмак көне

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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 َكاَن ِميَقاتًا  
Саваб вә гыйкабның мәүгуд көнедер.

يـَْوَم
Шул көндер ул фасыл көне

 يُنَفُخ يف الصُّوِر
Өрелгүче /162а/ улыр Исрафил галәйһиссәламнең суры. Бу суры бәгес 
сурыдыр.

 فـََتْأتُوَن
Килерсез сезләр гарасат мәйданына

 أَفـَْواًجا  
коруһ-коруһ булып хисап йиренә.
Риваятьтер. Ибн Габбастан җәмигъ өммәте Мөхәммәд галәйһиссәлам 
Кыямәт көнендә унике коруһ үзәренә кубарылыр. Әүвәлге коруһ ку-
барлар аяклары улмагай Аллаһы Тәгалә тарафыннан фәрештәләр әй-
терләр ки: «Бу андаен коруһлардыр, күршеләрне рәнҗеттеләр, дөнья 
йортында Аллаһы Тәгаләнең кәляме илә гамил улмадылар, дөньядан 
күршесе илә бәхилләшмәен тәүбәсез китте», – дияләр. 
قوله تعاىل واجلار ذي القرب واجلار ذي اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل
Икенче коруһ дуңгыз сурәтендә кубарлар. Анлар намазларында тәгъдил 
әркян кылмаганнардыр.  
قوله تعاىل فويل للمصلني الذين هم عن صلوهتم ساهون
Өченче коруһ каберләреннән кобдыгында корсаклары олуг таг кеби 
улырлар. Корсакларының эчендә елан вә чаяннар толугътыр. Олуг-
лыклары ишәкләр кебидер, нида кәлер ки бу анчалаен җәмәгатьләрдер, 
малларыннан зәкят бирмәделәр вә игеннәреннән гошер чыгармадылар. 

قوله تعاىل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقون يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب اليم
Түртенче коруһ кубарлар каберләреннән эчәгүләре добурларыннан чы-
гып агызларыннан утлар чыгар нида кәлер ки бу нидаен коруһлардыр, 
ант ачтылар, тәүбә әйләмәделәр. 
قوله تعاىل ان الذين يشرتون بعهد اهلل وامياهنم ثنا قليالً  اولئك ال خالق هلم وال يكلمهم اهلل يوم القيامة
Бишенче коруһ кубарлар тәннәре үләксәдән сасыгърактыр. Нида кәлер 
ки бу андаен коруһтыр, гөнаһларны яшерен кылдылар, хәлаикъ /162б/ 
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алдында суфилык дәгъвасыны кылдылар, тәүбә әйләмәделәр. 
قوله تعاىل يستخفون من الناس وال يستخفون من اهلل
Алтынчы коруһ кубарлар телләре кисек булып. Нида кәлер ки бу андаен 
коруһтыр, ялганчылык илә гуаһлык бирделәр. 
Җиденче коруһ кубарлар агызларында тел урыннары юк булып, иллә 
агызларыннан кан вә эрен агарында кәлер ки бу андаен коруһтыр, 
күрдекләрен идаи шәһадәттә күргәнчә әйтмәделәр. 
قوله تعاىل وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آث
Сигезенче коруһ кубарлар башлары түбән вә аяклары югары, фәрҗ-
ләреннән каннар вә эреннәр агарында кәлер ки бу андаен коруһтыр, 
үзе нең хәләл җефетне куеп, гайре хатыннар илә зина кылдылар, тәүбә 
әйләмәделәр. 
قوله تعاىل وال تقربوا الزنا انه كان فاحشةً  و ساء سبيال
Тугызынчы коруһ кубарлар йөзләре кара улып, күзләре чагыр улыр. 
Нида кәлер ки бу андаен коруһтыр ки ятимнәр малны йийделәр, тәүбә 
әйләмәделәр. 
قوله تعاىل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً  انا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون سعريا
Унынчы коруһ кубарлар телләре йилкәләреннән чыкмыш ула. Нида кә-
лер ки бу андаен коруһтыр, нәмимә вә гайбәт сүзләшгүчеләрдер. 
قوله تعاىل وال يغتب بعضكم بعضاً  والفتنة اشد من القتل
Унберенче коруһ кубарлар күзсез улып, телләре салынып. Нида кә лер 
ки бу андаен коруһтыр ки хәмер эчтеләр, тәүбә әйләмәен үлделәр. 
قوله تعاىل انا اخلمر وامليسر واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطان
Уникенче коруһ кубарлар йөзләре айның унтүртенче көн кеби ула. Нида 
кәлер ки бу андаен коруһтыр ки биш вакыт /163а/ намазны вакытта 
җәмәгать илә каим әйләделәрнедер кем әмерне бә-җай кәлтерделәр вә 
нәһиләрдән мәнегъләнделәр. 1 قوله تعاىل ال تافوا

1وال حتزنوا وأبشروا باجلنة الت كنتم توعدون

  َوفُِتَحِت السََّماء
Ул көндә ачылыр күкләр,

 َفَكاَنْت
1 Асылда, اي дип язылган.
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булыр ул күкләр

 أَبـَْوابًا  
ишек-ишек, ягъни ул көндә күкләр фәна улып төшәрләр.

َوُسيِـَّرِت اجْلَِباُل
Дәхи ул көндә таглар һавада йон кеби сәйр итәрләр.

 َفَكاَنْت
Бәс, булыр ул таглар

 َسرَابًا  
ерактан күренгән су кеби иллә барсаң су улмас, ягъни әҗсам ләтыйфә 
улырлар. На-чиз вә на-буд улырлар1.

ِإنَّ َجَهنََّم
Бә-дөрести ки вә расти ки, җәһәннәм тәмугы

 َكاَنْت
булды ул җәһәннәм.

 ِمْرَصاًدا  
Хәлаикъның үтәчәк йире оҗмах сари, ягъни җәһәннәм өстендә сират 
күпередер, сираттан һәркем үтмәенчә калмастыр. Яки: булды ул җә-
һәннәм тәмугы гыйльме расыд илә мәрсуд улынды. Расыд бәтылмус илә 
җәһәннәм тәмугның олуглык илле мең еллыктыр. Расыд илле хан илә  
илле биш мең еллыктыр. Расыд илле хан хәзрәте Данаил галәйһиссә -
ламнең ирде. Расыд бәтылмус Бократның ирде, зирәки расыд илле хан 
биш йөз күп расыд бәтылмустан озын ирде. Шуның өчен араларында 
биш йөз күп тугрысында ихтиляф улды. Бу фән хәбиб мокнатыйның 
уникенче фасылында гаянан вә нәбиян күренер бу урында егерме 
биш фән илә бәян әйләмәк кирәк ирде. Аллаһы Тәгаләдән оялып вә 
куркып гаммәнең гыйрфанынча тәфсир әйтелде. Аллаһы Тәгаләнең 
бу фәкыйрә бирдек. Гыйлеме вә фәннәре ال يصى وال يعد тер. Сачымның 
һәр бөртегенә Аллаһы Тәгалә бер фән рузи әйләмештер вә әмма 
.кырынсы илә нигъмәтенә икърар итеп шөкер кыламын واما بنعمة ربك فحدث

1 Начиз вә набуд улырлар – юкка чыгарлар.
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لِْلطَّاِغنَي َمآبًا  
Кяферләрә кайтачак йир вә мәскәндер. /163б/

 اَلبِِثنَي ِفيَها
Торгучылардыр ул кяферләр ул җәһәннәмдә

 َأْحَقابًا  
Күп-күп сиксән еллар.
Хәсән Басрый әйтте: «Бер хакыб сиксән елдыр. Бу урында ничә сиксән 
ел иргәне мәгълүм дәгелдер», – диде. Имам Катада әйтте: «Сиксәнне 
сиксәнгә дарб итсәң, алты мең дә түрт йөз елдыр. Моннан соң Аллаһы 
Тәгалә анларны тәмугта кояр әбәди газаб юктыр. Судагы балык кеби 
утта газаланып торырлар нитәки сәмәндәр кеби. Аллаһы Тәгалә аны ут 
эчендә яратты, ут илә газаланып мәгыйшәт итәр», – диде.1

الَّ َيُذوُقوَن
Татымаслар ул кяферләр 

 ِفيَها
ул җәһәннәмдә 

 بـَْرًدا
суык ләззәтле суны,

 َواَل
дәхи дә татымаслар

 َشرَابًا  
эчемлекләрне хәмердән вә балдан.

ِإالَّ
Мәгәр татырлар

1 Кырыйда шул ук кул белән фарсыча бер бәет язылган:
بيت
بدريا نواهد شدن بط عريق
کند رچه داند عذاب احلريق
گلبستان
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يًما  محَِ
би-ниһаять эссе суны.

 َوَغسَّاقًا  
Би-ниһаять суык суны яки тәмуг әһеленең агып чыккан сары суны би-
гаять суыктыр.

َجَزاء ِوفَاقًا  
Кяферләрә муафикъ җәза ошбулардыр.

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул кяферләр

 َكانُوا
булдылар дөньяда вакытта

 اَل يـَْرُجوَن
өмет итмәделәр, ягъни тасдыйк кылып курыкмадылар

 ِحَسابًا  
хисап көненнән.

بُوا وََكذَّ
Ялганга тоттылар анлар

 ِبآيَاتَِنا
безнең аятьләремезне,

ابًا    ِكذَّ
ялганга тотмак тоттылар

وَُكلَّ َشْيٍء
һәрнәрсәне.

 َأْحَصيـَْناُه 
Сайдык Без тәгъдадлары илә белдек Безләр

ِكَتابًا  
Ләүхелмәхфузда язмак илә

َفُذوُقوا
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Аллаһы Тәгалә тарафыннан җәһәннәм әһеленә әйтелер: «Бәс, татыңыз-
лар җәһәннәм газабыны.

 فـََلن نَّزِيدَُكْم
Әлбәттә, арттырмамызлар сезләрә.

 ِإالَّ
Мәгәр арттырырмызлар

 َعَذابًا  
газаб эчендә газабны Аллаһы Тәгалә кяферләр хәлне бәян кылдыгын нан 
соңра1 янә тәкъва әһеленең хәлне бәян әйләп боерды ки,

ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي
бә-дөрести ки, бардыр Аллаһы Тәгаләдән куркып пәрһизлек әйләяннәрә

 َمَفازًا  
Ашачак сергаһләр /164а/ бардыр. 

َحَداِئَق
Төрле-төрле йимешле агачлы бакчалар бардыр.

 َوَأْعَنابًا  
Йөземнәр бардыр.

وََكَواِعَب
Имчәкләре яңа калыккан кызлар бардыр.

 أَتـْرَابًا  
Яшьләре берәбер. 

وََكْأًسا ِدَهاقًا  
Ачлары тулы хәмердән вә гайре шәраблар илә тулыгъ кәлсәләр вардыр.

الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها
Әгәрчә ул шәраблары эчсәләр дә сәкран улып ишетелмәстер ул оҗмахта

 َلْغًوا
Батыйль вә би-файда сүзләр. 

1 Бу урында ике сүз сөртелгән.
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 َواَل
Дәхи ишетелмәстер

ابًا    ِكذَّ
ялган сүзләр.

َجزَاء مِّن رَّبَِّك
И Мөхәммәд, Раббыңнан җәзадыр бу изгеләрә

 َعطَاء
ярлыкаштыр

 ِحَسابًا  
Җәза йөзеннән гамәлләренең хисабынча

َربِّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض
И Мөхәммәд, сиңа гына махсус Рабб дәгелдер, бәлки күкләрнең вә 
йирләрнең Раббысыннан

 َوَما بـَيـْنـَُهَما
Дәхи күкләр вә йирләр арасында улан нәрсәләрә

 الرمْحَِن
рәхмәтләре шамилдер вә разыйктыр, вә халикътыр.

 اَل مَيِْلُكوَن
Мөлекләнә алмаслардыр

 ِمْنُه
Ул Аллаһы Тәгаләдән, ягъни аның изеннән гайре,

 ِخطَابًا 
хәлаикъ бере-бере илә тәвәҗҗеһ әйләп сүзләшә алмаслар.

يـَْوَم
Шул көндәдер гадмел-хитаб 

 يـَُقوُم الرُّوُح
Каим булыр рух дидеги фәрештә җәмәгате яки Җәбраил галәйһиссәлам

 َواْلَماَلِئَكُة
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Дәхи фәрештәләр

 َصفًّا
саф-саф улыб бу тормаклары Аллаһы Тәгалә хозурындадыр яки гарасат 
мәйданындадыр.

 الَّ يـََتَكلَُّموَن
Сүзләшә алмаслардыр ул көндә.

 ِإالَّ
Мәгәр сүзләшер

 َمْن أَِذَن َلُه الرمْحَُن 
шул кеше, кем изен бирде аңа Аллаһы Тәгалә

َوقَاَل
әйтте

 َصَوابًا  
хак вә тугры сүзне. Аннан морад – ال اله اال اهلل кәлимәседер. 

َذِلَك اْليـَْوُم
Ошбу көн

 احلَْقُّ
сабиттер вә расттыр.

 َفَمن َشاء اتَََّذ
Бәс, бер мән теләсә тоткай,

 ِإىَل َربِِّه َمآبًا  
Раббысына тагать вә тәүбә берлә кайта торган юлны тоткай,

ِإنَّا أَنَذْرنَاُكْم
бә-дөрести ки, Безләр куркыттык сезләрне

َعَذابًا َقرِيًبا
Якын улгычы газаб илә, ягъни Кыямәт газабы илә /164б/ 

يـَْوَم
Шул көндер ул газаб көне, ягъни عذاب قريب
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 يَنظُُر اْلَمْرُء
Карар ир, ягъни карар ирәннәр

 َما َقدََّمْت َيَداُه
ни-нәрсәләрне кәлтерде аның ике кулы, ягъни аннан морад – ни га-
мәлләр кәсеб кылды ул кол дөньяда изгедән вә явыздан сәхифәсендә 
мәгълүмдер.

 َويـَُقوُل اْلَكاِفُر
Әйтер мәгъһуд кяфер, ягъни кяферләрнең яше вә карты, ягъни Иблис: 
«Хайваннар терелеп бере-береннән кысас алдыкларыннан соңра Алла-
һы Тәгалә әйтер  ًكونوا ترابا дию, ягъни «булыңызлар туфрак, сезләргә газаб 
вә савап юктыр, зирә сезләре адәмиләрә мәнфәгать өчен яратып ирдем». 
Шул заманда Иблис әйтер:

 يَا لَْيَتيِن ُكنُت تـُرَابًا  
Кяшки, мән һәм туфрак улсамчы, дию. Яки: Иблис Кыямәт көнендә 
адәм балаларының гөнаһларыннан мәгъфур улып әздияд дәрәҗәләр 
тапканны күреп әйтер: «Кяшки бәндә туфрактан яратылган булсам-
чы», – дию үкенкәй. Аллаһы Тәгалә  ًترابا ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге 
хөснел-ихтитамдыр. Бәндәләрә тәгълимдер, туфрак кеби сабир вә тә-
хәммел иясе улалар нитәки фән әһеленә мәхфи дәгелдер.

Сүрәт «ән-Нәзигат»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا
Касәм яд итәмен шунчалаен фәрештәләр берлә кем кяферләрнең җан-
нарны тамырларыннан катыйглык илә суыргучылардыр. Ишгардыр, 
Газраил галәйһиссәламнең әгъваннарының күплегенә аның әгъваннары 
өч коруһтыр. Бер коруһы кяферләрнең җаннарыны алырлар. Анлар 
зәшт сурәттәдер кәриһ әл-мәнзарлар кара төслеләрдер. Икенче коруһы 
мөэминнәрнең җаннарыны алырлар. Анлар хуб сурәтле яшь егетләр 
кеби башларында чалмадыр. Үзләре яшел киемлек улырлар. Өченче 
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коруһы һөд-һөд кошы /165а/ сурәтледер. Анлар кикләр вә кошлар җанын 
алгу чылардыр. Әмма хәзрәти Газраил галәйһиссәлам үзе мөэминнәрнең 
го ләмәләре вә заһидләренең җаннарыны үзе алгучыдыр. Тәфсир Нәү-
гараистә бөйлә мәзкүрдер. Монда бәрагать истиһлялдер. Шуның үзәрә 
ки җан алгучы мәләикәләрнең күплегенә

  َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا  
Дәхи касәм яд итәмен шул фәрештәләр илә ки мөэминнәрнең җаннарны 
тамырларыннан асанлык илә вә шатлык илә чыгарырлар.

َوالسَّاحِبَاِت َسْبًحا  
Дәхи касәм яд итәмен шул фәрештәләр илә ки Аллаһы Тәгаләнең фәр-
манында ашыгып тизлек үзәренә йөргүчеләрдер агым суның йөрмәге 
кеби.

فَالسَّاِبَقاِت َسبـًْقا  
Бәс, дәхи касәм яд итәмен шул фәрештәләр илә ки бере артыннан адә-
миләренең әгъмальләренең савапларны күккә ашырырлар кәәннәһү бал 
кортының умартадан очтыгы кеби.

فَاْلُمَدبِـّرَاِت أَْمرًا  
Бәс, касәм яд итәмен галәмнең эшләрне белгече вә тәсаррыф әйләгүче 
фәрештәләр берлә Җәбраил кеби әнбияләрә вәхи кәлтергүче вә Микаил 
кеби йилләрне вә ягъмурларны кыйсмәт итеп илдән илгә Йордан вә 
Исрафил кеби сур үзәрә Мөәккәл вә Газраил кеби җаннарны алмага 
Мөәккәл вә гайре фәрештәләр дөньяның тәсаррыфында Мөәккәлләрдер. 
Зөһрә вә Гатарид анларның фәрештәләре кеби. Җавап касәм мәхзүфтер. 
Әлбәттә, Бән сезләрне каберләреңездән кубарырмын, димәктер. 

يـَْوَم
Шул көндер Кыямәт

 تـَْرُجُف الرَّاِجَفُة  
калтырар йир калтырамак илә, ягъни Исрафилнең әүвәлге һәлаклек өчен 
улган сурыдыр.

تـَْتبـَُعَها
Иярер ул раҗифа үзәренә
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 الرَّاِدَفُة  
миңәшгүче, ягъни аның артыннан Исрафилнең икенче суры хәлаикъ-
ларны тергезмәк өчен орыр.

قـُُلوٌب
Күңелләр

 يـَْوَمِئٍذ
бу көндә

 َواِجَفٌة  
каты мозтараб күңелләр урыннарыннан куйгучыдыр. /165б/ 

أَْبَصاُرَها َخاِشَعٌة  
Мәхлукатларның ул көндә күзләре түбәндер вә хурдыр.

يـَُقوُلوَن
Әйтерләр ул кяферләр дөньяда вакытта, бу көнне ерак күреп, бөйлә дию,

 أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن
әйа, әлбәттә, безләрме кайтарылырмызмы?

 يف احْلَاِفَرِة  
Әүвәлге мәртәбәмезә, ягъни үлгәннән соң терелермезме, дию әйтерләр.

أَِئَذا ُكنَّا
Әйа, булсак безләр

َرًة    ِعظَاًما نَِّ
чергүче сөяк улсак та, кайтарылырмызмы, дию әйтерләр.

قَاُلوا
Әйттеләр ул кяферләр Аллаһы Тәгаләнең: «Әлбәттә, кубарырмын», – 
ди деги сүзенә каршы

 تِْلَك
Ошбу чергүче сөякне тергезмәк

 ِإًذا
шул заманда, ягъни сөякләр череп туфрак улган заманда, 

 َكرٌَّة
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икенче көррә тергезмәк

 َخاِسَرٌة  
зыянкәрләрдән буламыз иман кәлтермәяннәрдән улып, мәңге үкенечтә 
калырмыз, дию кяферләр истиһза кылыр ирделәр. Аллаһы Тәгалә анлара 
җавап биреп боерды ки,

َا ِهَي فَِإنَّ
бәс, имәстер мәгәр ирер сезләрнең икенче көррә терелмәгеңез

 َزْجَرٌة َواِحَدٌة  
Исрафилнең бер мәртәбәр сур авазыннандыр: «И кяферләр, бу көнне ис-
тибгад1 күрмәңезләр, бәлки якын күреңезләр».

فَِإَذا ُهم
Бәс, шул заманда, ягъни Исрафил бәгәс сурны өрдегендә, ул хәлаикълар

 بِالسَّاِهَرِة  
ачык ак йирнең өстендәдер, ягъни Аллаһы Тәгалә бу йирне үлекләр 
терелеп чыккач һәлак итер, күкләр һәлак улдыгы кеби, аның урынына 
яңа йир яратыр, ак йирдер. Бу йир кеби кара вә кызыл туфрак улмастыр, 
урманнар вә таглар, вә елгалар улмастыр. Мотлак бер төз ак йирдер. 
Тәфсир Нәүгараистә бөйләдер.

َهْل أتَاَك
Әйа, кәлде дәгелме сиңа, и Мөхәммәд? Бәлә, кәлде Коръәннең әүвәлендә

 َحِديُث ُموَسى  
Муса галәйһиссәламнең сүзләре.

ِإْذ
Шул вакытны яд итгел, и Мөхәммәд,

 نَاَداُه
кычкырды ул Мусайа,

 َربُُّه
ул Мусаның Тәңресе вә һәм безләрнең Тәңремез

1 Истибгад – ерак дип белү.
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 بِاْلَواِد اْلُمَقدَِّس
пакь чокырдан.

 طًُوى  
Ул чокырның /166а/ исеме Тувәдер. Тур тагының бәяны والطور сүрәсендә 
бәян улынды. Ул тагның биеклеге өч мильдер, озынлыгы алты мильдер. 
Ул тагның өстендә бер чокыр бардыр. Ул чокырның тирәнлеге өч ар шын 
ярымдыр. Шәригать аршыны берлә түртпочмаклыдыр. Бер почмагыннан 
икенче почмагына ике аршындыр. Барчалары сигез аршындыр. Муса 
галәйһиссәлам, Аллаһы Тәгалә илә сүзләштегендә, Тувәнең эченә кереп 
сүзләшер ирде. Әттәхиятә ултырдыгы кеби ултырыр ирде. Аллаһы Тә-
галә, хитаб кылып, Муса галәйһиссәламгә әйтте: 

اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن
«Йә Муса, баргыл Фиргавенгә. Син аны хак дингә өндәгел», – диде. Бе-
раз Фиргавен кыйссасыны язалым та ки карт вә карчыклара вә сабый вә 
сабыялара ядкяр ула. Тәфсир Нәүгараистән мәнкүлдер ки Фиргавеннең 
асыл исеме Вәлид ирде. Хорасанда Багыр исемле кешенең углы ирде. 
Багыр үзе атәшпәрәст ирде. Качан Фиргавен егерме биш яшенә ирештек-
тә атасы Багыр үлде. Би-гаять фәкыйрь улды, хәтта ки Вәлиднең өстенә 
кияр киеме юк ирде. Хорасаннан башны алып китте. Багдада кәлде. Би-
гаять ачыкты. Бер тимерче катына кәлде әйтте: «Бәңа бер гамәл боергыл, 
та ки сиңа эш эшләп карынымны туйдырам», – диде. Тимерче аны күмер 
яндырырга кушты. Ул тимерченең исеме Һаман ирде. Бу Һаман күңе-
ленә бу Вәлид бик хуш күренде. Өстен бөтәйтте, тамакны туйдырды. Өч 
ел Багдада тимер эшен эшләделәр. Бәгъдә Һаман әйтте: «Йә Вәлид, кәл, 
без Масыра варалым. Анда хәрәкәт вә кәсеб чоктыр, зирә анда барып 
кавын вә карбыз икәлик», – диде.
Әлкыйсса. Бу ике кемсәнә Масыра киттеләр. Масырда бу икәү кавын вә 
карбыз игеп хәрәкәтләнделәр. Беркөн Һаман әйтте: «Йә Вәлид, без дәхи 
бер кәсебә шөругъ идәлем ки бу кавын вә карбыз икмәктән өйрәктер», – 
диде. Вәлид әйтте: «Ул нидер?» /166б/ Һаман әйтте: «Каберстана варып, 
каберләр казып куялык олуглы-көчле, зирә бу Масыр олуг шәһәрдер. 
Һәр көн үлмәктән хали дәгелдер», – диде.



633

Әлкыйсса. Бунлар каберләр казыдылар. Шәһәрлекләр булара акча би-
реп, мәетләрне дәфен кылырлар ирде. Бунлар, кабер казып, күп-күп хә-
рә кәтләр иттеләр. Кешеләр яллап каздырдылар. Хасыйл кәлям, беркөн 
падишаһның кызы үлде. Падишаһ хадимнәренә боерды кызы өчен кабер 
казырга. 
Әлкыйсса. Падишаһның хадимнәре каберстана кәлделәр. Вәлид илә Һа-
ман казырга ихтыяр бирмәде, әйттеләр: «Хәзер каберне бездән падишаһ 
сатып алсын, зирә каберстан безнең милкемездер, зирә без гарипләрмез, 
чит шәһәрдән кәлдеге кемсәнәләрмез», – диделәр. «Безнең кәсебемез ка-
бер казамактыр», – диде. 
Әлкыйсса. Хадимнәр барып падишаһка бәйнә-бәйнә диделәр. Падишаһ 
әйтте: «Барыңызлар ул егетләрне алып кәлеңләр, күрәлем», – диде. 
Әлкыйсса. Хадимнәр Вәлид илә Һаманны өндәделәр: «Сезләрне пади-
шаһ хозурына чакырадыр», – диделәр. Хасыйл кәлям, Вәлид барды. Па-
дишаһ илә күрештеләр, зирә Вәлид әүвәлдә бер күркәм ширрин зәбан 
егет ирде. Падишаһның күңеленә мәргуб күренде, әйтте: «Йә егет, ни 
өчен кабер казырга каберстаны ихтыяр бирмәй үзеңез кабер казып 
кәсеб итәсез?» – диде. Вәлид әйтте: «И солтаным, без гарипләрмез, 
каберстанның буш йиренә кавын вә карбыз икәрмез һәм дәхи Хода 
өчен каберләр казып куярмызлар. Үземез үлекләр илә күршемез даим 
үлмәгемезне яд итәлем кирәк кеше Ходай өчен бер нәрсә биреп, үлекне 
дәфен кылып китәрдер. Без анлардан әҗер сорап алмаймыз, иллә сиңа 
әйттек, падишаһ. «Хәзрәти, кабер кирәк улса, бездән сатып алсын», – 
дию. Падишаһ әйтте: «Син ул кәсебе куйгыл, бәнем йортымда мөгайин 
/167а/ хезмәткә кушалым, та ки сиңа чук-чук әҗер бирермен», – диде. 
Вәлид разый улды. Падишаһның диванханәсендә сәрдар кятиб улды. 
Па ди шаһның кызын дәфен әйләде. Вәлид әйтте: «Йә Һаман, сабыр әйлә, 
бән сәрдар кятиб улып падишаһның ханәсендә мән бәгъзе вакытта бәңа 
күр шә баргыл», – диде.
Әлкыйсса. Вәлид падишаһның диванханәсендә өч ел торды. 
Әлкыйсса.Падишаһның бер хас вәзире вафат улды. Аның урынына па-
дишаһ Вәлидне вәзир куйды. Падишаһка мокарәбәләрдән улды. Бер-
көн падишаһ әйтте: «Йә Вәлид, бу Мисыр җәмәгатенә утыз ел падишаһ 
улдым, үзем белдегечә гаделдад әйләдем. Шимди Мисырның олуглары 
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бәнем хакымда ни әйтерләр иркән, разыйлармы иркән?» – диде. Вәлид 
әйтте: «Йә солтаным, синең һичбер гаебеңне тапмыйлардыр», – диде. 
Иллә шул сүзне әйтәләр: «Падишаһымыз бик гаделдер, иллә сарандыр. 
Углы-кызы юктыр, һичбер Мисырның олугларны зыяфәт әйләмәде - 
дер», – дирләр. Падишаһ әйтте: «Йә Вәлид, бу сүзең растыр, һичберсене 
кунак итегем юктыр, – диде. – Йә Вәлид, фәлән айда вә фәлән көндә, бер 
багъка чакырып, анларны зыяфәт әйтәек», – диде.
Әлкыйсса. Вәлид, беркөн чыгып, Мисырның олугларына эв саен кереп 
әйтер ирде: «Йә җәмәгать, без бер гарипмез, иллә вәзирлек мәнсәбне 
Аллаһы Тәгалә бирде. Иллә бән сезләрә васыять итәрмен, падишаһ сез-
ләргә ачыг кәлмештер. Мисырның олуглары бай улдылар вә тәкәббер 
улдылар. Бәңа һичбер тәгъзыйм вә тәкрим юктыр», – дию әйтәдер. 
Фәлән айда вә фәлән көндә сезләрне багъка ашка чакырадыр. Сезләрнең 
тәгам нәреңезә агу кушып һәлак әйләмәк өчен. Зинһар, без фәкыйрьне 
падишаһка әйтмәгәйсез», – диде. «Бән сезләрә шәфкать өчен әйте - 
рем», – диде. Бунлар буның сүзенә инандылар, әйттеләр: «Йә Вәлид, 
безләр /167б/ падишаһ өндәвенә бармамызлар», – диделәр. Вәлид әйт-
те: «Бән сезләрә мәрхәмәт өчен әйтеп ирдем. Сезләр бәни һәлак итәр-
сезләр, зирә падишаһ әйттерсән бу серләрне, анлара әйтепсән дип ба-
шымны кисәр», – диде. Бунлар әйттеләр: «Йә Вәлид, ни кылалам», – 
ди деләр. Вәлид әйтте: «Сезләр падишаһ өндәвенә барасызлар, яңыза 
бе рәр хәнҗәр илә кереп, әүвәл падишаһның үзене сәнчеңез, катындагы 
тугыз вәзирләрне һәм андаг кыласызлар. Падишаһны үз араңыздан бер 
кемсәне куясыз», – диде. 
Әлкыйсса. Бунлар бу мәшвәрәтне бик гаять тәхсин күрделәр, Вәлидкә 
мәннәтләр кылдылар. Күп-күп маллар бирделәр. 
Әлкыйсса. Падишаһның вәгъдә көне йитте. Бер багъда әлвән-әлвән тә-
гамнәр вә шәраблар кылдырды вә тамаша сиргаһләр уенчылары хәзер-
ләделәр.
Әлкыйсса. Мисырның олугларны өндәде, түрт йөз кеше улды. Һәр-
бере хәнҗәре янында ирде. Голүв кылып багъка керделәр. Әүвәл кәлеп 
падишаһны үлтерделәр, барча тәгамнәрне вә шәрабларны Нилга түк-
теләр. Кәлеп Вәлидне падишаһлык тәхетенә бендерделәр, бәйгать бир-
деләр. Фиргавен исем бирделәр. Фиргавен юнан лөгатендә нәсәбсез 
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падишаһ димәктер.
Әлкыйсса. Бу мәлгунь түрт йөз ел гомер сөрде. Аллаһы Тәгалә аңа 
ис тидраҗ өчен Нил дәрьясыны әмерендә кылды. Теләсә өргә агызыр 
ир де, үзе кайсы җәнебә теләсә, анда агызыр ирде. Аллаһы Тәгалә аңа 
Муса галәйһиссәламне агасы Һарун илә пәйгамбәр итеп җибәрде. Шул 
әҗәлдән боерды ки,

 ِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул Фиргавен

 َطَغى 
Азды, Тәңрелек дәгъвасын кылды.

فـَُقْل
Бәс, әйтгел, и Муса, Фиргавенгә,

 َهل لََّك
әйа, бармы синең рәгъбәтең, и Фиргавен,

 ِإىَل َأن تـَزَكَّى  
кяфердән пакьләнеп салихлардан булмага,

َوَأْهِدَيَك ِإىَل َربَِّك
дәхи минем күндермәклегемгә Раббыңны танымакка.

 فـََتْخَشى  
Бәс, таныганнан соң курыккай /168а/ син Аллаһы Тәгаләдән вә әгъмале 
салихә кылгайсын.

فََأرَاُه اآْليََة اْلُكبـَْرى  
Бәс, барды Муса Фиргавенгә, күрсәтте ул Фиргавенгә олуг галәмәтне, 
ягъни таякның аждаһа улмакны.

  َفَكذََّب
Бәс, ялганга тотты Фиргавен Мусаны вә аның могҗизатны, әйтте: «И 
Муса, син сахирсен вә таякның аждаһа улмагы – гамәле сихердер», – 
диде.

 َوَعَصى  
Мөхәлифәт кылды Мусага.
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ُثَّ أَْدبـََر
Моннан соң йөз чорды ул Фиргавен Муса галәйһиссәламнең сүзеннән,

 َيْسَعى  
җәһәт кылды ул Фиргавен бозык эшләрә.

َفَحَشَر
Бәс, җыйды ул Фиргавен кавемне вә ләшкәрне.

 فـََناَدى  
Бәс, кыптыйлары җәмгъ әйләдегеннән соңра чакырды.

فـََقاَل
Бәс, әйтте ул Фиргавен кавеменә нида кылып:

 أَنَا َربُُّكُم اأْلَْعَلى  
«Мән сезләрә олуграк Тәңреңез мән. Потлар кече Тәңреләрдер».

فََأَخَذُه اللَُّه
Бәс, тотты ул Фиргавенне Аллаһы Тәгалә,

 َنَكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُوىَل  
дөнья вә ахирәт газабы илә дөнья газабы Нил дәрьясында гарык ул ма-
гыдыр, ахирәт газабы ут газабыдыр.

ِإنَّ يف َذِلَك
Бә-дөрести ки, Фиргавеннең Мусайа иман кәлтермәян мәхалифе итмә-
гендә вә дәрьяда һәлак улмагында.

 َلِعبـَْرًة لَِّمن خَيَْشى  
Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләдән курыкканнара гыйбрәтләр бардыр.

أَأَنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السََّماء
Әйа, сезләрнеме яратмак читенрәкме йә күкләрне яратмак читенрәкме, 
сез ләрнең гөманыңызча?

 بـََناَها  
Бәлә, күкләрне бина кылды ул күкләрне, ягъни яратты,

َرَفَع مَسَْكَها
бәләнд кылды аның биеклекне.
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 َفَسوَّاَها  
Бәс, төз кылды ул күкләрне, яраксыз вә ноксансыз мәнафигъ кәсирә-
ләрне мөштәмилдер.

  َوَأْغَطَش لَيـَْلَها
Караңгы кылды ул күкне кичә берлә,

 َوَأْخرََج ُضَحاَها  
нурлы кылды ул күкне көндез берлә.

َواأْلَْرَض
Дәхи йирне яратты

 بـَْعَد َذِلَك
бу күкләрне яраттыктан соңра.

 َدَحاَها  
Төшәде ул йирне, ягъни ясы итте хәлаикълар мәнфәгатьләнер өчен иш-
гардер ул күкләр йир яратмакларына /168б/ 

َأْخرََج ِمنـَْها
Чыгарды ул йирдән

 َماءَها
Суларны, елгаларны вә дәрьяларны вә чишмәләрне,

 َوَمْرَعاَها  
хайваннар үтләй торган уланнарны

َواجْلَِباَل أَْرَساَها  
Дәхи тагларны кылды мәхкәмлек өчен вә йиргә сабитлек өчен.

َمَتاًعا لَُّكْم َوأِلَنـَْعاِمُكْم  
Сезләрә файда өчен вә һәм хайваннарыңыза файда өчен яраттык бу күк-
ләрне вә йирләрне, вә елгаларны вә үләннәрне.

فَِإَذا َجاءِت الطَّامَُّة اْلُكبـَْرى  
Бәс, киләсе улса олуграк бәла, ул олуграк бәла улдыр ки Исрафилнең 
терелмәк өчен өрдеге сурыдыр.

يـَْوَم
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Шул көндер ул таммәтел-кубра,

نَساُن  يـََتذَكَُّر اإْلِ
ядына түшәр бәни адәмнең.

 َما َسَعى  
Нә кем кәсеб кылды ул бәни адәмнәр дөньяда икән вакытта изгедән вә 
явыздан.

َوبـُرَِّزِت اجلَِْحيُم
Заһир күрелер адәмә җәхим дидеги тәмуг вә һәм барча тәмуглар,

 ِلَمن يـََرى  
шул мән ки күрер ул җәхим тәмугны вә саир тәмугларны.

فََأمَّا َمن َطَغى  
Бәс, бер мән әмма дөньяда вакытта азса, хөдүде шәргътән тәҗавез әй-
ләсә, хәтта ки хәдде көферлеккә йитсә,

نـَْيا   َوآثـََر احْلََياَة الدُّ
ихтыяр әйләсә, дөнья байлыкны вә дәхи озын гомерне вә дөнья гыйз-
зәтне вә мөнасибләрне ахирәт гамәлләрне куеп,

فَِإنَّ اجلَِْحيَم
бә-дөрести ки, җәхим дидеги тәмуг.

 ِهَي
Ул җәхим

 اْلَمْأَوى 
ул бәндәнең кайтачак урыныдыр.

 َوأَمَّا َمْن
Дәхи бер мән

 َخاَف َمَقاَم َربِِّه
курыкса Аллаһы Тәгаләнең мөхасәбә әйләмәк урыннан, ягъни газа бын-
нан куркып 

 َونـََهى النَـّْفَس
тыйса вә мәнгъ әйләсә үзенең нәфесне,
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 َعِن اهْلََوى  
нәфесне үз мәйлнә йөрмәктән мәнгъ әйләсә, бәлки, хөдүде шәргъ илә 
нәфесне йөртсә, 

فَِإنَّ اجْلَنََّة
бә-дөрести ки, мотлак оҗмах йорты.

 ِهَي
Ул оҗмах йорты,

 اْلَمْأَوى  
әлбәттә, ул бәндәнең кайтачак урыныдыр.

َيْسأَُلوَنَك
Сорарлар синнән: «И Мөхәммәд, /169а/

 َعِن السَّاَعِة
мәгъһуд сәгатьтән, ягъни Кыямәт көне каю сәгатьтә кәлер?» – дию со-
рарлар. Сорагучылар Мәккә кяферләре истиһза итеп сорарлар, ди.

 أَيَّاَن ُمْرَساَها  
Каю вакытта ул Кыямәт көненең безләрә җибәрелмәге вә вөкугы, дию 
Аллаһы Тәгалә җавап биреп әйтте ки,

ِفيَم أَنَت
имәссен, и Мөхәммәд галәйһиссәлам,

 ِمن ِذْكرَاَها  
ул Кыямәтнең качан кәлерне яд итгүчеләрдән вә белгүчеләрдән дә-
гелсен, нитәки синнән әүвәл кәлән пәйгамбәрләр белмәделәр.

ِإىَل َربَِّك
Тәңрең саридыр

 ُمنتـََهاَها  
Ул сәгатьнең интиһасыны белмәк, ягъни аңар раҗигътыр, ягъни Кыя-
мәтнең качан кәлерне белмәк гыйлеме Аллаһы Тәгаләйә хастыр. Аннан 
гайреләр белмәсләр. Бәлки син, Мөхәммәд, Кыямәтнең вөҗүденә вә кә-
леренә шаһидсен.
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َا أَنَت ِإنَّ
Имәссен син, и Мөхәммәд, мәгәр ирерсен

 ُمنِذُر
куркытучы пәйгамбәрсен.

 َمن 
Шул мәнгә мөнзир син,

خَيَْشاَها  
куркыр ул мән Кыямәт көненнән, ягъни син мөэминнәрә Кыямәтнең 
кәл мәкне хәбәр бирмәгеңдер вә аның истигъдадында уланнара әмер вә 
нәһи бәян әйләгүче син.

َكأَنَـُّهْم
Гүяки ул Кыямәтнең качан кәлүреннән сорагучылар

 يـَْوَم
шул көндәдер Кыямәтнең кәлмәк көне,

 يـََرْونـََها
күрерләр ул Кыямәт көненең кәлмәкне,

 ملَْ يـَْلَبثُوا
отырмагандай булырлар дөньяда вә һәм үлеп каберләрендә ятмак ла-
рында,

 ِإالَّ
мәгәр күрерләр бу кадәр озак заманнарны, ягъни галәми хәят илә галә ми 
бәрзәх арасында улан җаннарны.

 َعِشيًَّة
Бер көннең соңгы ярымы кеби

 أَْو ُضَحاَها  
яки әүвәлге ярымы кеби, ягъни галәми хәят илә галәми бәрзәхтә тор-
маклары бер көннең әүвәлгесе кеби йә ахыры кеби улыр, зирә Кыямәт - 
нең бер көне илле мең еллык микъдарыдыр. Аллаһы Тәгалә  عشية او ضحاها
дию сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр, та ки бәндәләр белә-
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ләр, дөньяның /169б/ әүвәленнән ахырына дикән улан көннәр Кыямәт 
кө ненең кушлыгы йә тушлыгы кадәредер. Бәс, андаг улса, бу дөнья мө-
сафирлар йортыдыр, мөкимнәр йорты дәгелдер, тәәммел улына.

Сүрәи «Габәсә»

Бисмилләһиррахмәниррахим
Тарих һиҗринең унөченче елында маһи сафарның тугызынчы көнендә 
Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм Корәешнең олугларны вә бай-
ларны дин ислама дәгъвәт итәр иде. Ул арада эвнең тыш тарафыннан 
бер сукыр кемсәнә кәлеп чакырды: «يا ممد علمين باعلمك اهلل И Мөхәммәд, 
үгрәтгел бәңа Аллаһы Тәгалә сиңа үгрәтмеш гыйлемлектән», – дию. Өч 
мәртәбә каты аваз илә чакырды, түртенче мәртәбә чакырдыгында Рә-
сүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм чыгып йөзне чытып җавап бир-
мәеп өйгә кереп китте, та Корәешнең олугларны вә байларны ислама 
күндерермен дию тамгъ итеп. Ул сукырның исеме Габдуллаһ бине  
Өмме Мәктүм ирде. Аллаһы Тәгалә Хәбибенә гыйтәб илә аять иңдерде.

َعَبَس
Йөзне чытты ул Мөхәммәд Габдуллаһ бине Өмме Мәктүмнән,

 َوتـََوىلَّ  
дәхи йөзне әйләндерде,

َأن
шуннан йөзне чытып әйләндерде.

 َجاءُه
Кәлде ул Мөхәммәд салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә

 اأْلَْعَمى  
бер сукыр кемсәнә. Ул Габдуллаһ бине Өмме Мәктүм ирде. Бу аятьтә 
бәрагать истиһлялдер. Шуның үзәренә ки байлар сохбәтеннән качмак 
үзәрә салих фәкыйрьләр мәҗлесендә ултырмак илә.

َوَما يُْدرِيَك
Кайдан белдең син, и Мөхәммәд, кайсы хәерле иркәнне?
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 َلَعلَُّه
Шаять ки, ул сукыр

 يـَزَّكَّى  
синнән гыйлемлек үгрәнеп гөнаһларыннан пакьләнә

ُر أَْو َيذَّكَّ
Яки, шаять ки, ул сукыр синнән үгет алып үгетләнә.

 فـََتنَفَعُه الذِّْكَرى  
Файда бирер ул сукырга синең үгетең вә нәсыйхәтең, /170а/

أَمَّا َمِن اْستـَْغىَن  
Әмма бер мән бай улса, иманда вә гыйлемлектә пәрвай1 әйләмәсә,

فَأَنَت
бәс, син, и Мөхәммәд,

 َلُه
Ул бай би-пәрвай өчен

 َتَصدَّى  
ачык йөз илә, ягъни ачык йөзле улып каршы чыгарсын, эвеңә алып 
кертеп сүзенә колак салырсын.

َوَما َعَلْيَك
Ни зарар сиңа, и Мөхәммәд,

 َأالَّ يـَزَّكَّى  
Ул бай би-пәрвайның гөнаһларыннан пакьләнмәгәннән зарар юктыр 
сиңа.

َوأَمَّا َمن َجاءَك
Әмма бер кәлгүче улса сиңа, и Мөхәммәд,

 َيْسَعى  
Йөгереп гыйльме иман вә гыйльме дин өчен. Морад – Габдуллаһ бине 
Өмме Мәктүмдер.

1 Пәрвай (фар. پروا) – кызыксыну.
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َوُهَو
Халәнки ул йөгереп кәлгүче кемсәнә

 خَيَْشى  
Аллаһы Тәгаләдән куркадыр.

فَأَنَت
Бәс, син, и Мөхәммәд,

 َعْنُه
Ул кәлгүчедән

 تـََلهَّى  
йөзеңне чорып икенче Корәешнең әкәбирләре илә вә байлары илә мәш-
гуль уласын.

َكالَّ
Хаккан ки, мондаг фигыльләр ярамастыр, бәлки, байлара илтифат әйлә-
мәеп салих фәкыйрьләр мәҗлесендә уласын, анлар илә бәни яд итәсен.

 ِإنَـَّها
Бә-дөрести ки, Коръәннең аятьләре

 َتْذِكَرٌة  
белгәннәрә үгет вә нәсыйхәттер.

َفَمن َشاء
Бәс, бер мән теләсә, Аллаһы Тәгалә тәүфыйк бирерсә,

 ذََكَرُه  
ул Коръәннән үгет вә нәсыйхәт алыр.

يف ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة  
Булгучыдыр бу Коръәннең аятьләре хөрмәтләнмеш кәгазьләрдә,

مَّْرُفوَعٍة
кадере вә хөрмәте югары кәгазьләрдә, ягъни бу Коръән ләүхелмәхфузда 
язылып индеги кәгазьләрдә кәгазе илаһи ирде. Кәгазь санагый ирмәстер. 

 مَُّطهََّرٍة  
Пакьтер ул Коръәннең аятьләре хатадан вә тәнакыздан вә ялганнан.
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بِأَْيِدي َسَفَرٍة  
Язучы фәрештәләр язгандыр. Ул язучы фәрештәләрнең сыйфаты будыр 
кем,

ِكرَاٍم
Аллаһы Тәгалә кашында хөрмәтлеләрдер

 بـََرَرٍة  
Вәгъдәләрендә раслардыр яки сәһв вә гыйфләттән пәриләрдер яки даим 
изге гамәлләр әйләгүчеләрдер.
Риваятьтер. Әбү Ләһәб углы Готбә ләгнәтуллаһи галәйһима вә галәй - 
һим. /170б/ Ул Готбә рәсүлуллаһның азад кылдыгы кинәзәкне никәх 
әйләмеш ирде. Беркөн ул ләгыйнь Шам сәфәренә ярагланды. Хатыны 
әйтте: «Йә Готбә, иманда ихласлы улгыл. Бән сәндә бераз монафикъ 
әсәрне күрермен», – диде. «Аның өчен иманда ихласың улса, мал ла-
рымыздан бәрәкәт табармыз, Рәсүлуллаһ ярдәмче улыр». Шул заманда 
Готбәнең ачыгы кәлеп хатынны кыйнады. Кыйнап Рәсүлуллаһ катына 
алып кәлде, әйтте: «И Мөхәммәд, син ялганчыларның башы торырсын 
һәм олугсын. Бу биңа бирдеги кәззабу соградыр, ягъни кечерәк ялган - 
чы», – дию хатынны талак әйләп, Рәсүлуллаһның йөзенә төкерде. «Ике 
ялганчы бергә тереклек әйләңез. Ирәннәрне сән алдагыл, хатыннарны 
бу хатын алдасын», – дию сүгенеп китте. Бәгъдә Рәсүл Әкрәм бу 
ләгыйньнән бик гарьләнде, каргады, әйтте: اللهم سلط عليه كلباً  من كالبك 
мәгънәсе улдыр: «И бар Ходайа, ихтыяр биргел ул Готбәне үлтерергә, 
этләреннән бер эткә», – диде, чөнки Готбә бу каргышны ишетеп кайтты 
вә диде: «И яраннар, бәне Мөхәммәд каргады», – дию. Каргышының 
бәянны яраннарына әйт те. Яраннары әйттеләр: «Готбә, Мөхәммәднең 
каргышы төшми кал мастыр», – диделәр. 
Әлкыйсса. Шам сәфәренә китте. Мең дә алты йөз дөя ирде Готбә бине 
Әбү Ләһәб кәрван башы ирде. Һәр кичәләрдә кундыгы урыннарында 
тайлардан кала ясап, читтә кәрван халкыны каравыл куяр ирде. Көн 
бардылар. Унынчы көн нәһре Сафван дидеги мәкамә йиттеләр. Анда 
шөйлә тайлардан кала сугып читтә каравыл куеп, тайлар уртасына йатты. 
Аллаһы Тәгалә төн ярымында бер арысланны җибәрде. Тай уртасыннан 
Готбәне күтәреп алып, кәрван читендә әгъзаларны парә-парә итеп, 
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кәрван /171а/ читенә ятты. Әгъзасыннан һичбер нәрсәне йиймәде, хәтта 
ки кәрваниләр тордылар. Готбә тай уртасында юк ирде. Күрделәр ки, 
кәрван читендә бер арыслан ятар. Кәрван халкыны күргәч, акрын-акрын 
китте. Барып карадылар, Готбәнең әгъзалары парә-парә улмышдыр. 
Буны күреп, сиксән кеше иман кәлтерде. Аллаһы Тәгалә аның хәлне 
бәян әйләп боерды ки,

نَساُن قُِتَل اإْلِ
үлтерде вә ләгънәт кылынды ул адәм баласы, ягъни Готбә бине Әбү 
Ләһәб.

 َما َأْكَفَرُه  
Гаҗәб ни-нәрсә салды аны кяферлегенә, 

ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه  
ни-нәрсәдән яратты аны Аллаһы Тәгалә, янә Аллаһы Тәгалә үз сөаленә 
үзе җавап биреп боерды ки,

ِمن نُّْطَفٍة
ата вә ананың шәһвәтеннән

 َخَلَقُه
яратты аны.

َرُه    فـََقدَّ
Бәс, андазә кылды вә яратты аны, ягъни әгъзаларны вә әшкялне вә әр-
закны вә әҗәлне. 

ُثَّ
Моннан соң, ягъни андазә кылдыгыннан соң,

 السَِّبيَل
анасының кырыннан чыгар юлны

 َيسََّرُه  
асан кылды, бәгъдә аңа гакыл биреп, фикерләргә куәт мәлхәмәләр бир-
дек, рәсүлләр җибәрдек вә Китап иңдердек та ки хак илә батыйльне тә-
мәйез кылырга куәт кагыйлә бирдек.

ُثَّ
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Бу әшьялар бәгъдендә

 أََماَتُه
үлтерер ул инсанны.

 فَأَقـْبـََرُه  
Бәс, кабергә кергезер.

ُثَّ
Кабергә кергезгәннән соңра,

 ِإَذا َشاء
каю заман теләсә ул Аллаһы Тәгалә,

 أَنَشَرُه  
кабереннән кубарыр.

َكالَّ
Хаккан ки, көфран нигъмәт кирәкмәстер.

 َلمَّا
Шул заманда, ягъни каберләреннән кубарып, гарасат мәйданында

 يـَْقِض
хөкем итәр Аллаһы Тәгалә.

 َما أََمَرُه  
Үзе боердыгы эшләрне, ягъни үзе теләдеги хөкемнәрне кылыр,

نَساُن ِإىَل َطَعاِمِه   فـَْلَينظُِر اإْلِ
Бәс, әйтгел кем, и Мөхәммәд, карасын адәм балалары үзләре ашый тор-
ган тәгамнәренә.

أَنَّا َصَببـَْنا اْلَماء
Бә-дөрести ки, куйдык Без суны

 َصبًّا  
куймак илә, ягъни ягъмурны иңдердек.

ُثَّ
Бу ягъмур ягдырдыгымыз бәгъдендә /171б/ 
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 َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّا  
ярдык без йирне ярмак берлә, ягъни ягъмур бәгъдендә куәт нәбат бир дек 
йиргә.

فَأَنَبتـَْنا ِفيَها
Бәгъдә үстердек ул йирдә

 َحبًّا  
әнваг данәләрне,

َوِعَنًبا
йөземнәрне вә һәм әнваг йиләкләрне. Әнваг йиләкләр гыйнаб тәхетенә 
дахилләрдер.

 َوَقْضًبا  
Хайваннар өтләй торган үләннәрне,

َوَزيـُْتونًا
дәхи зәйтүн агачны үстердек,

 َوَنْاًل  
Дәхи хөрмә агачларны шомырт вә алма агачлары барчалары нәхел тәхе-
тенә дахилләрдер.

َوَحَداِئَق ُغْلًبا  
Дәхи үстердек ул йир йөзендә тыгыз вә күп агачлы бакчаларны.

َوفَاِكَهًة
Вә дәхи әнваг исле йимешләрне кавын вә карбыз кеби вә шифтәле вә 
зердәле вә алма кеби.

 َوأَبًّا  
Дәхи шикәр камышны. Тәфсир Ибн Мәсгүдтә бөйләдер.

مََّتاًعا لَُّكْمَوأِلَنـَْعاِمُكْم  
Бу әшьяларны яраттык сезләр вә һәм хайваннарыңыз файда алсын өчен.

فَِإَذا َجاءِت الصَّاخَُّة  
Бәс, һәркачан киләсе булса Исрафил галәйһиссәламнең чакырмагы, ягъ-
ни Исрафил галәйһиссәлам хисап өчен булган саурны өрсә,
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يـَْوَم
шул көн ул саххә көне

 يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه  
качар ир үзенең имчәкдәш карендәшеннән,

َوأُمِِّه
анасыннан качар,

 َوأَبِيِه  
атасыннан качар. Бу качмаклары ике вәҗһедәндер: «йә ата вә ана бәннән 
шәфәгать эстәр вә саваб сорарлар» дию, яки «гөнаһларымны атам вә 
анам күрмәсеннәр» дию качар.

َوَصاِحَبِتِه
Дәхи хатыннан качар,

 َوبَِنيِه  
дәхи углыннардан качар,

ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِّنـُْهْم
ул гарасат ирәннәренең һәрберсенең

 يـَْوَمِئٍذ
бу гарасат көнендә

 َشْأٌن
үз башларында үз эшләре булгучыдыр.

 يـُْغِنيِه  
Гайреләрнең эшеннән башка, ягъни һәркем үз хәлләре берлә булгу-
чыдыр, гайреләрнең хәленнән мотталигъ дәгелдер.

ُوُجوٌه
Йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
бу көндә

 مُّْسِفَرٌة  
Якты вә рәушан, вә балкычыдыр
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َضاِحَكٌة
көлгечедер,

 مُّْسَتْبِشَرٌة  
шатлангучыдыр. /172а/

  َوُوُجوٌه
Дәхи йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
бу көндә

 َعَليـَْها
булгучыдыр ул йөзләрдә

 َغبـََرٌة  
тузаннар.

تـَْرَهُقَها
Каплар ул йөзләрне

 قـَتـََرٌة  
каралык вә кайгылык. Мәнкүлдер, غربة димәкләре йирдән кубып очып 
йөргән тузанны әйтерләр. قرتة димәк йирдән очмаян тузанны әйтерләр.  

أُْولَِئَك
Бу җәмәгатьләр, ягъни кара йөзлеләр

 ُهُم
анлардыр,

 اْلَكَفَرُة
кяфер билләһиләр.

 اْلَفَجَرُة  
Бозыклардыр дөньядан тәүбәсез кидән гасыйлардыр. Аллаһы Тәгалә
 ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге хөснел-ихтитамдыр, та ки كفرة و فجرة
бән дәләр ахыр гомерләрендә كفرة و فجرة гамәлләрне кылмаенча вә Рәсү-
л уллаһның тарикны куймаенча хатым улыналар. Тәәммел!
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Сүрәт «әт-Тәквир»

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإَذا
Шул замандадыр Кыямәт көненең булмагы

 الشَّْمُس ُكوَِّرْت  
кояшның нуры югалса. Бу аятьтә бәрагать истиһлялдер. Хәшәр җис-
маниянең хаклыгына.

َوِإَذا
Дәхи шул вакыттыр

َوِإَذا ٱجْلَِباُل ُسيِـَّرْت
йолдызлар күктән алып коелсалар, дәхи шул замандыр Кыямәтнең 
вөҗүде,

 اجْلَِباُل ُسيِـَّرْت  
Таглар йир йөзеннән күтәрелеп, һава йөзендә җен кеби өлерсәләр,

َوِإَذا
дәхи шул замандыр Кыямәтнең булмагы

 اْلِعَشاُر
йөкле төяләр вә гайре йөкле хайваннар

 ُعطَِّلْت  
йөкләрне вакыты йитмәюн ул көннең куркусыннан салсалар.

َوِإَذا
Шул замандыр Кыямәт,

 اْلُوُحوُش
түрт аяклы хайваннар вә очар кошлар

 ُحِشَرْت  
кубарылып, бер-береннән кысас алсалар,

َوِإَذا
дәхи шул замандыр Кыямәт, 
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 اْلِبَحاُر
дәрьялар

 ُسجَِّرْت  
кайнап кибеп бетсәләр,

َوِإَذا
дәхи шул замандыр Кыямәт,

 النُـُّفوُس
җаннар

َجْت   ُزوِّ
тәннәре илә бергә кушылып җефет улсалар, яхшылар берлә яманнар 
аерылса, һәрберсе үз коруһы берлә улсалар,

َوِإَذا
дәхи шул замандыр /172б/ 

 اْلَمْوُؤوَدُة
тереләй күмелгән кыз балалар

 ُسِئَلْت  
соралсалар,

بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت  
каю гөнаһ сәбәпле илә ул кыз балалары үлтерелде.
Риваятьтер. Җаһилият заманында гарәпләрнең гадәти ул иде: ун яшьле 
яки биш яшьле, яки алты яшьле кыз балаларыны тереләй итеп йиргә 
кү мәрләр иде ирде, кияүгә бирергә гарьләнеп. Аллаһы Тәгалә Кыямәт 
көнендә ул кызларның аталарыннан сорар, ни өчен кыз балалары - 
ңызны үлтердеңез, дию. Бәгъдә аталарны тәмугка салгайлар, әбәди 
газабта кал гайлар.

َوِإَذا
Дәхи шул замандыр Кыямәт көне,

 الصُُّحُف
бәндәләрнең гамәл дәфтәрләре
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 ُنِشَرْت  
сачелсә, ягъни һәркемнең әгъмаль дәфтәре эленә вирелсә,

َوِإَذا
шул замандыр Кыямәт,

 السََّماء
күкләр,

 ُكِشَطْت  
күтәрелеп, урыныннан алынса,

َوِإَذا
дәхи шул замандыр Кыямәт,

 اجلَِْحيُم
тәмугларны

 ُسعَِّرْت  
кыздырылса кыздырылмагы улдыр, Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә  
яңа дан тәмугларның өстендә күкрәт вә силәтер ягъдырыр, та ки тәмуг-
лар ның утлары бигаять эссе улыр өчен.

َوِإَذا
Дәхи ул замандыр Кыямәт,

 اجْلَنَُّة
барча оҗмах йортлары. Оҗмах йорты сигез йорттыр. 
Исемнәре халыкара мәшһүрдер.

 أُْزِلَفْت  
Хәзер ителеп мөэминнәрә якыйн улса,

َعِلَمْت
унике «изә»нең җавабыдыр, ягъни белер

 نـَْفٌس
һәрбер җан 

 مَّا َأْحَضَرْت  
үзенең хәзерләгән гамәлләрне хәердән вә шәррдән.
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َفاَل أُْقِسُم
Бәс, касәм яд итмәсәм дә заһирдыр, бу сүрәттә лә заид имәстер. Яки: лә 
заидтер касәм яд итәмен.

 بِاخْلُنَِّس  
Бәс, сәйр кылгучы йолдызларына. Әүвәлгесе Зәхәлдер, икенчесе Мөш-
тәридер, өченчесе Мәрихтер, түртенчесе Гатаридтыр, бишенчесе Зөһ-
рәдер. Бу биш йолдызның бәгъзеләре шарка сәйр әйләгүчедер, бәгъзеләр 
мәгърибә, бәгъзеләре җөнүбә вә бәгъзеләре шималә. Алтынчы кәмар-
дыр. Аны һәркем дә күрәдер вә беләдер. Утыз /173а/ көндә яки егерме 
тугыз көндә сәйрне тәмам итеп, яңадан баштан сәйр итәр.

اجلََْواِر
Йөргүчеләрдер ул йолдызлар

 اْلُكنَِّس  
Яшерен та кем адәмиләр аларның мәшрикъны вә мәгърибне, җөнүбне 
вә шимальне, сәүрне вә нәхәсне белмәсләр. Яки мәгънә будыр: касәм яд 
итәмен, күктәге сәйр кылгучы йолдызлар берлә, зирәки кәвакиб сәйәрә 
алтыга яки уникегә мәхсәр дәгелдер, зирә кәвакиб сәйәрә адәмиләр белә 
торган ун меңдер. Барны белмәк теләсәңез, фән нөҗүмнең Рөбгъ әл
мөҗиб китабына бакың, фасыл сани гашәрдә әхкяме кыйбла бәянында 
мәстурдыр.

َواللَّْيِل
Дәхи касәм яд итәмен кичә илә

 ِإَذا َعْسَعَس  
һәркачан караңгы улса,

َوالصُّْبِح
дәхи касәм яд итәмен таң берлә

 ِإَذا تـَنـَفََّس  
һәркачан яктырса,

ِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул Коръән җавап касәмдер.
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 َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرمٍي  
Әлбәттә, Аллаһы Тәгаләнең сүзедер. Укыды ул сүзләрне үзенең хөрмәт-
ле илчесенә. Бә-дөрести ки, ул Коръән хөрмәтле илчесе Җәбраилнең 
сүзе дер ки Аллаһы Тәгаләдән китерептер.

ٍة ِذي قـُوَّ
Ул Җәбраил куәт ияседер

 ِعنَد ِذي اْلَعْرِش
гареш иясе Аллаһы Тәгаләнең бөйлә кәйфә кашындадыр.

 َمِكنٍي  
Хөрмәте вә кадере бәләндтер.

ُمطَاٍع
Буен сынгучы Аллаһы Тәгаләнең әмеренә

 َثَّ
бу урында, ягъни күктә

 أَِمنٍي  
әминдер, хыянәттән халидер.

َوَما َصاِحُبُكم ِبَْجُنوٍن  
Җавап касәмдер, ягъни имәстер. И әһле Мәккә, юлдашыңыз Мөхәммәд 
диванә сахиб дию әйтмәге аның өчен Мәккәдә туып үсте вә һәм Мәк-
кәдә пәйгамбәрлек бирелде.

َوَلَقْد َرآُه
Тәхкыйк күрде сахибеңез Мөхәммәд Җәбраилне. 

 بِاأْلُُفِق اْلُمِبنِي  
Күк тикрәсендә күк ачык ирде. Шөбһәсез, Җәбраилнең аслыя сүрәтне 
күрде вә «ән-Нәҗем» сүрәсендә бераз бәяны зикер улынмыштыр.

َوَما ُهَو
Имәстер ул сахибеңез

 َعَلى اْلَغْيِب
гаиб үзәрә, ягъни оҗмахтан вә тәмугтан хәбәр /173б/ бирмәк вә гайре 
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хөкемнәрдән хәбәр бирмәк.

 ِبَضِننٍي  
Ялган вә мөттәһәм ирмәстер барчалары Җәбраилнең хәбәр бирмәген-
нәндер. Яки: саран вә тәгълимне мәнгъ итгүче ирмәс. 

َوَما ُهَو
Имәстер ул Коръән

 ِبَقْوِل َشْيطَاٍن َرِجيٍم  
таш берлә аталып мәрдүд улган шайтан сүзе ирмәстер.

فَأَْيَن َتْذَهُبوَن  
Бәс, кайда барасызлар хата юлларга Коръән юлны ташлап

ِإْن ُهَو
имәстер ул Коръән.

 ِإالَّ
Мәгәр ирер

 ِذْكٌر
үгеттер вә нәсыйхәттер.

 لِّْلَعاَلِمنَي  
Җәмигъ галәм халкына

ِلَمن َشاء ِمنُكْم
бер мән теләсә сезләрдән, и әһле Мәккә,

 َأن َيْسَتِقيَم  
Тугры юлны теләсә, аңа бу Коръән үгеттер.

َوَما َتَشاُؤوَن
Теләмәссез сезләр, и әһле Мәккә, тугры юлны.

 ِإالَّ
Мәгәр теләр сезләр

 َأن َيَشاء اللَُّه
Аллаһы Тәгалә теләсә, ул Аллаһы Тәгаләнең сыйфаты будыр кем.
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 َربُّ اْلَعاَلِمنَي  
Галәмне тәрбия кылгучы Аллаһы Тәгаләдер. Бу аять ишгардыр. Бәндә-
ләрнең изге фигыльләрне, явыз фигыльләрне ярадан Аллаһы Тәгаләдер, 
ләкин бәндәләрнең кабих фигыльләренә Аллаһ разый имәстер. Бу аятьтә 
хөснел-ихтитамдыр. Бәндәләр игелек вә явызлыкны Аллаһы Тәгаләнең 
тәкъдиреннәндер дию игътикадларны баглап дөньядан үтмәкләренә 
ишарәттер.

Сүрәт «әл-Инфитар» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإَذا
Шул замандыр Кыямәт көне,

 السََّماء انَفَطَرْت  
күкләр ярылса мөфрәдтән җәмгъ ирад улыныр. Мәгътуф галәйһи ка-
рынасы илә бунда дәхи бәрагать истиһлялдер. Бәгас җисманиянең 
хаклыгына.

  َوِإَذا
Дәхи шул замандадыр Кыямәт,

 اْلَكَواِكُب
йолдызлар

 انَتثـََرْت  
фани улып куелсалар.

  َوِإَذا
Дәхи шул заманда

 اْلِبَحاُر
дәрьялар

 ُفجَِّرْت  
бер-беренә агып кушылсалар, та ки ул көндә йир йөзендә таглар кал - 
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маеп, төз улып, дәрьялар бер-беренә кушылып, бер дәрья улырлар. Алла-
һы Тәгалә ул көндә кояшны низә буе кадәренчә якын әйләр, дәрьялар 
/174а/ ут кеби улыр, тәмугка кермәс борын, кяферләрне вә гасыйларны 
ул эссе су илә газаб итәр.

َوِإَذا
Дәхи шул замандадыр Кыямәт

 اْلُقُبوُر
кабер әһелләре

 بـُْعِثَرْت  
кубарылсалар

َعِلَمْت نـَْفٌس
түрт «изә»нең җавабыдыр, ягъни белер һәрбер җан

 مَّا َقدََّمْت
Дөньяда вакытта ни кәлтерде вә ни кәсеб кылды үлеме өчен изгедән вә 
явыздан, 

 َوَأخََّرْت  
дәхи нидәй юлларны пәйда итеп калдыргандыр, бидгатьләрдән йә сөн-
нәт ләрдән, ягъни бу ике юлның каюсын калдыргандыр.

نَساُن يَا أَيُـَّها اإْلِ
И андаен адәм баласы,

َك  َما َغرَّ
Ни-нәрсә салды сине горурлыкка вә алданмакка?

 ِبَربَِّك اْلَكِرمِي  
Юмарт Тәңреңә гыйбадәт кылмактан

الَِّذي
анчалаен юмарт Тәңредер

 َخَلَقَك
яратты сине.

اَك  َفَسوَّ
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Бәс, төз кылды синең сурәтеңне, тәмам ихсан сурәт үзәренә яратты.

 فـََعَدَلَك  
Бәс, могтәдел мөзаҗ яратты сине, ягъни һәр чәһар гонсырны1 табигатеңә 
берәбер әйләп яратты яки сурәтләр эчендә адәм сурәте кеби күркәм вә 
могтәдел рәвешле вә һәйбәтле юктыр.

يف َأيِّ ُصوَرٍة
Каю сурәт үзәренә

 مَّا َشاء
теләсә Аллаһы Тәгалә

 َركََّبَك  
тәркиб кылыр сине, ягъни Аллаһы Тәгалә, теләсә, сине озын йә кыскайа, 
йә анага охшаган, йә атага охшаган итәр.

َكالَّ
Хаккан ки, йә инсан, алданмагыл вә батыйль юллара кермәгел!

 َبْل
Бәлкем, ул адәм балалары

بُوَن  ُتَكذِّ
Ялганга тоттылар

يِن    بِالدِّ
Хисап вә җәза көнне,

َوِإنَّ َعَلْيُكْم
бә-дөрести ки, бардыр сезләрә

 حَلَاِفِظنَي  
Саклагучы фәрештәләр бардыр. Ул фәрештәләрнең сыйфаты будыр кем,

  ِكَراًما
Аллаһы Тәгалә кашында хөрмәтлеләрдер,

 َكاتِِبنَي  
сезләрнең әгъмальләреңезне вә әфгальләреңезне вә әкъвальләреңезне 

1 Гонсыр (гар. عنصر) – элемент, кисәк.
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язгучылардыр.

يـَْعَلُموَن
Белерләр анлар

 َما تـَْفَعُلوَن  
сезләрнең кылган эшләреңезне.
Имам Мөҗаһид әйтте: «Моннар түрт фәрештәләрдер. Икесе көндездә 
бәни адәмне сакларлар, /174б/ бере уңында вә бере сулында улып, бәни 
адәмнең теленнән җари улган зикерләрне вә Коръән укыганны язарлар 
вә дәхи гайбәт вә ялган сүзләгәнне вә адәмиләрне сүккән ләфзыларны 
язарлар, әмма адәмиләрнең зарури сүзләрне «аша» вә «ач тор» вә «ултыр» 
димәк кебиләрне язмаслар. Ул түрт фәрештәнең икесе бәни адәмне кичә 
илә саларлар та ки кичә илә кылдыгы изгелекне вә явызлыкны анлар 
язарлар. 

ِإنَّ اأْلَبـَْراَر
Бә-дөрести ки, изгеләр,

 َلِفي نَِعيٍم  
әлбәттә, оҗмахта нигъмәтләр эчендәдер.

َوِإنَّ اْلُفجَّاَر
Бә-дөрести ки, кяферләр вә гасыйлар

 َلِفي َجِحيٍم  
Тәмугта газаблар эчендәдер.

  َيْصَلْونـََها
Керерләр ул җәхим тәмугына

يِن    يـَْوَم الدِّ
җәза көнендә, ягъни Кыямәт көнендә.

َوَما ُهْم
Имәстер ул кяферләр вә гасыйлар

 َعنـَْها
ул җәхим тәмугның газабыннан

 ِبَغائِِبنَي  
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гаиб ирмәсләрдер, ягъни һәмишә анлар хәзер улып мөгаззәб улы - 
нырлар.

َوَما أَْدَراَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

يِن    َما يـَْوُم الدِّ
нидер ул йәүм әд-дин?

ُثَّ
Дәхи моннан соң

 َما أَْدَراَك
кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

يِن    َما يـَْوُم الدِّ
нидер ул йәүм әд-дин?

يـَْوَم
Шул көндер ул йәүм әд-дин

 اَل مَتِْلُك
мөлекләнә алмастыр

 نـَْفٌس
һичбер җан

 لِّنـَْفٍس
бер җанның файдасыны, ягъни һичбер кеше бер кешене Аллаһы Тәга-
ләнең газабыннан коткара алмастыр.

 َشْيًئا
Һичбер нәрсәне

 َواأْلَْمُر
барча эшләр вә хөкемнәр

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

 لِلَِّه  
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Аллаһы Тәгаләйә хастыр. الم اختصاص илә Аллаһы Тәгалә сүрәне тәмам 
әйләмәге хөснел-ихтитамдыр, дөнья вә ахирәт эшләре Аңа махсустыр. 

Сүрәт «әл-Мөтәффифин» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوْيٌل
Һәлаклек яки җәһәннәмдә вәйл дидеги чокыр, анда тәмуг әһеленең сары 
сулары җыелмыштыр.

 لِّْلُمَطفِِّفنَي  
Анчалаен /175а/ кәйлдә вә вәзендә хыянәт кылган кешеләрәдер,

الَِّذيَن
анчалаен хаиннәрдер.

 ِإَذا اْكَتاُلواْ َعَلى النَّاِس
Бәс, качан үлчәп алсалар кешеләрдән,

 َيْستـَْوُفوَن  
камил үлчәп алырлар, ягъни үзләре сатып алдыкта пудаукаларны вә 
кәрәвәнкәләрне тәмам иттереп үлчәтеп алырлар.

َوِإَذا َكاُلوُهْم
Качан үзләре сатар өчен бутавкаларыга тултырсалар,

َزنُوُهْم  أَو وَّ
яки сатар улып гирләне вә мискалләрне корар улсалар,

 خُيِْسُروَن  
кем кылырлар хәйләләр берлән. Бу аятьнең сәбәп нозуле ул иде ки, Мә-
динә җәмәгатьләре алдыкларында кәйлне вә вәзинәтне камил үлчәтеп 
алырлар ирде. Саттыкларында пудаукаларны вә мизаннарны хәйлә илә 
кәм итеп сатарлар ирде.

َأاَل َيُظنُّ
Гөман кылмаслармы
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 أُولَِئَك
бу кәйлдә, вәзендә хаиннәр.

 أَنَـُّهم
Бә-дөрести ки, анлар

 مَّبـُْعوثُوَن  
каберләреннән кубмакнымы белмәсләр?

لِيـَْوٍم َعِظيٍم  
Олуг көндә, ягъни Кыямәт көнендә,

يـَْوَم
шул көндер ул бәгес көне

 يـَُقوُم النَّاُس
торыр адәмиләр каберләреннән

 ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي  
галәмне тәрбия кылгучы Аллаһы Тәгаләгә хисап ирер өчен вә җәза  
күрер өчен,

َكالَّ
гафил булмаңыз хисаптан вә җәзадан, кәйлләрдә вә вәзендә хыянәт 
кылмаңыз.

 ِإنَّ ِكَتاَب الُفجَّاِر
Бә-дөрести ки, бозык кешеләрнең әгъмаль дәфтәрләре

 َلِفي ِسجِّنٍي  
сиҗин дидеги мәкамдадыр. Ул сиҗин җәһәннәмнең бер чокырыдыр. 
Бәгъзеләр йирнең астында бер урындыр, диделәр. Бу ике тәфсир икесе 
дә хатадыр. Аллаһы Тәгалә сиҗинне үзе бәян әйләп боерды ки:

َوَما أَْدَراَك
кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

 َما ِسجِّنٌي  
Сиҗиннең сиҗин ирдегени белмәсәң, сиҗин улдыр ки /175б/, 

ِكَتاٌب
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бер дәфтәрдер,

 مَّْرُقوٌم  
бәндәләрнең әгъмальләре язылмыштыр вә һәм мөһерләнмештер. Бу 
дәф тәрләрнең урыннары намәгълүмдер.

  َوْيٌل
Һәлаклек

 يـَْوَمِئٍذ
бу көндер,

ِبنَي    لِّْلُمَكذِّ
бу көнне ялганга тотканнарыдыр.

الَِّذيَن
Анчалаен кешеләр бу көнне ялганга тоткучылар

بُوَن  ُيَكذِّ
ялганга тоттылар

يِن    بِيـَْوِم الدِّ
хисап вә җәза көнне. 

َوَما ُيَكذُِّب ِبِه
Ялганга тотмас бу җәза көнне

 ِإالَّ
мәгәр тотар

 ُكلُّ ُمْعَتٍد
Хәддтән тәҗавез гөнаһ залим вә мөтәкәббир вә кяфер Әбү Җаһил кеби 
вә Вәлид вә Готбә вә Шәйбә кебиләр

 أَثِيٍم  
Хәддтән тәҗавез гөнаһкяр

ِإَذا تـُتـَْلى
һәркачан укылса

 َعَلْيِه
ул Вәлидкә,
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 آيَاتـَُنا
Безләрнең аятемез Кыямәт кәлмәкне йә бер гайре өмүр дин өчен булган 
аятьләр укылса,

 قَاَل
әйтәдер ул Вәлид,

 َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي  
әүвәлгеләрдән язылып калган сүзләрдер, дию. Моңа игътимад ул - 
мастыр.

َكالَّ
Хаккан ки, мондай Вәлид кеби хата эшләр вә хата сүзләр кирәкмәстер,

 َبْل
бәлкем.

 رَاَن
Тот баскан

 َعَلى قـُُلوِبِم
ул мөнкәрләрнең күңелләрне хак илә батыйльне тасдыйк илә кәзәбне 
тәмәйиз әйләмәяннәрдер.

 مَّا َكانُوا
Шул сәбәпле күңелләрне тот басты.

 َيْكِسُبوَن  
Кәсеб кылдылар анлар кяферлектән вә тәкәбберлектән, ягъни кяфер-
лекләре галиблек сәбәпле күңелләрне тот басты.

َكالَّ
Хаккан ки, кирәкмәстер Вәлид кеби улырга, бәлки күңелләрне гыйф-
ләттән ачып, Коръән сүзне тыңламак кирәк вә аның илә гамил улмак 
кирәк.

 ِإنَـُّهْم 
Бә-дөрести ки, ул кяферләр

ْم َعن رَّبِِّ
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Раббы Тәгаләдән

 يـَْوَمِئٍذ
Кыямәт көнендә 

 لََّمْحُجوبُوَن  
Пәрдәләнмешләрдер, ягъни Аллаһы Тәгаләнең дидарны күрмәсләрдер.

ُثَّ
Моннан соң,

 ِإنَـُّهْم
бә-дөрести ки, ул кяферләр,

 َلَصاُلوا
әлбәттә, керерләр

 اجلَِْحيِم  
җәхим дидеги тәмугка.

ُثَّ
Моннан соң

 يـَُقاُل
диелер1

 َهَذا الَِّذي
ошбу анчалаен көндер

 ُكنُتم
булдыңыз сезләр

 ِبِه
бу көнне

بُوَن    ُتَكذِّ
дөньяда /176а/ вакытта аны ялганга тотып ирдеңез.

َكالَّ

1 Бу урында өстәлгән: «  әмма бу Коръәннән түгел. Басмада ,(ул кяферләрә) «هلم
шулай ук бу хата калган.
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Хаккан ки, Кыямәтне ялганга тотмаклыкны куеңыз. Бәлки, аңа иман 
кәлтерүб ахирәт истигъдадында үлеңез.

 ِإنَّ ِكَتاَب اأْلَبـْرَاِر
Бә-дөрести ки, изгеләрнең гамәл дәфтәрләре

 َلِفي ِعلِّيِّنَي  
әлбәттә, гиллиюндадыр. Гиллиюн – бер урынның исемедер. Җиде кат 
күкнең өстендәдер дирләр. Бәгъзеләр сидрат әл-мөнтәһане гиллиюн 
дир ләр. Бу ике тәфсир икесе дә хатадыр.

َوَما أَْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن  
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд, гиллиюнның гиллиюн ирдегене? Бел-
мәсәң, гиллиюн будыр,

ِكَتاٌب
бер дәфтәрдер.

 مَّْرُقوٌم  
Язылмыштыр вә мөһерләнмештер.

َيْشَهُدُه
Гуаһлык бирер аңа яки гуаһланган изгеләрнең әгъмальләре

 اْلُمَقرَّبُوَن  
Аллаһы Тәгаләнең мөкарриб фәрештәләренә яки ул мөкаррибләр гуаһ 
улган урыннары намәгълүмдер.

ِإنَّ اأْلَبـْرَاَر
Бә-дөрести ки, изгеләр,

 َلِفي نَِعيٍم  
әлбәттә, Нәгыймдәдер.

َعَلى اأْلَرَاِئِك
Очкычы тәхетләр өстендә,

 يَنظُُروَن  
оҗмахта улгучы тамашаларны карарлар.

تـَْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم
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Танырсың син, и Мөхәммәд, оҗмах әһеленең йөзләрне.

 َنْضَرَة النَِّعيِم  
Тәнәгъгымда улган яктылыкны, ягъни Аллаһы Тәгалә анларның мәртә-
бәләренә күрә бирдеги нурларны бәгъзеләре кояш кебидер, бәгъзеләре 
ай кеби, вә бәгъзеләренең йөзләренең нуры йолдызлар кебидер.

ُيْسَقْوَن
Сугарылыр ул оҗмах әһелләре оҗмах тамашаларына бактыкларында

 ِمن رَِّحيٍق
шәрабтан

 مَُّْتوٍم  
мөһерләнгән, ягъни печәтләнгән савытлардадыр.

ِخَتاُمُه
Ул савытларның агызларына баскан сургучлары

 ِمْسٌك
йагардандыр. Аллаһы Тәгалә бу савытларны шәраблары илә тултырып, 
печәтләп әзәл көнендә тәхлик әйләмештер һәм шул савытларның печәт-
ләрне бозып эчкәч, эчендәге шәраблары кимемәеп дәхи дә печәтләнеп 
торса кирәк.

 َويف َذِلَك
Ошбу нигъмәтләрне теләяннәр /176б/

 فـَْلَيتـََناَفِس
бәс, әйтгел кем, и Мөхәммәд, зәвыкләнсеннәр дөньяда иман кәлтү - 
рүп ихласлы гамәлләр илә.

 اْلُمتـََناِفُسوَن  
Зәвыкләнгүчеләр бу дәүләтә зәвыкләнгүчеләрнең галәмәте улдыр ки: 
иманны ихлас илә кәлтерүр, вә биш вакыт намазны вакытында ида 
кылыр вә малыннан зәкят чыгарыр, вә ашлыгыннан гошер бирер, ни 
кем Аллаһы Тәгалә боерган әмерләрне бә-җай кәлтерүр вә Аллаһы 
Тәгаләнең нәһи кылдыгы нәрсәләреннән мәнегъләнер.

َوِمزَاُجُه
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Изафәи гаһдиядер, ягъни ул югарыда мәгъһуд печәтле шәраблара ка-
тышкан нәрсәсе

 ِمن َتْسِنيٍم  
тәсним дидеги нәрсәдер.

َعيـًْنا
бер чишмәдер ул тәсним,

 َيْشَرُب ِبَا
эчәр ул тәсним елгасыннан

 اْلُمَقرَّبُوَن  
Аллаһы Тәгаләгә якын булынмыш әнбияләр вә гайреләр. Ул тәсним 
эрмәгеннән эчмәсләр, Аллаһы Тәгалә анларның эчә торган шәрабларына 
тәснимнең суны катыштырганда. 
Ибн Мәсгуд әйтте: «Тәсним – бер чишмәдер. Башы Гарештән чык-
мыштыр. Пәйгамбәрләрә махсустыр оҗмахта пәйгамбәрләр милкендә 
агып йөрер дә керү Гарешкә би-нар илә әбәд әл-әбәд йөрмәге шундаг-
дыр. Пәйгамбәрләрдән гайреләрә Аллаһы Тәгалә ул тәсним суны эчә 
торган савытларның шәрабларына катыштырып печәтләп куйгандыр. 
اللهم ارزقنا مع مجيع اهل االميان

  ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا
Бә-дөрести ки вә расти ки, шундаен кешеләр кяфер улдылар.

Мәккәдә вә Мәдинәдә вә гайре шәһәрләрдә
 َكانُوْا

булды ул кяферләр

 ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا
анчалаен иман кәлтердеги кешеләрдән.

 َيْضَحُكوَن  
Көлешер булдылар ул кяферләр мөэминнәрдән бөйлә дию: «Сезләр 
оҗ махта шәраблар эчәрсезләр вә хурлар кочарсызлар, тәхетләргә 
ултырырсызлар, безләр тәмугта улырмызлар. Зинһар, безләргә дә берәр 
кадәх шәрабыңыздан бирермесез», – дию мәсхәрә итеп көлешерләр 



669

ирде.

َوِإَذا َمرُّواْ ِبِْم
Һәркачан ул кяферләр мөэминнәрә мөлякат /177а/ улып үттекләрендә

 يـَتـََغاَمُزوَن  
бер-беренә күзләре илә ишарәт итеп, мөэминнәрдән истихфаф итәрләр 
ирде.

َوِإَذا انَقَلُبوْا
Һәркачан кайтсалар ул кяферләр

 ِإىَل َأْهِلِهُم
җәмәгатьләре сари, ягъни үзләренең ашау вә эчү мәҗлесләреннән кайт-
тыкларында,

 انَقَلُبوْا
кайталар ул кяферләр

 َفِكِهنَي  
зурамсып вә ирәмсеп, вә бөерләренә таянып, мөэминнәрдән мәсхәрә 
итеп, бөйлә дию: «Сезләрдә оҗмахта бөерләреңезгә таянып, зурамсып 
вә ирәмсеп йөрерсез», – дию.

َوِإَذا رَأَْوُهْم
Һәркачан ки күрсәләр ул кяферләр мөэминнәрне,

 قَاُلوا
әйтерләр ул кяферләр,

 ِإنَّ َهُؤاَلء
Бә-дөрести ки, бу мөхәммәдиләр,

 َلَضالُّوَن  
әлбәттә, азгыннардыр вә аздыручылардыр.

َوَما أُْرِسُلوا
Җибәрелмәде ул Мәккә кяферләре вә гайре кяферләр,

 َعَلْيِهْم
ул мөэминнәр үзәренә.
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 َحاِفِظنَي  
Ул мөэминнәрә хафиз вә саклар өчен та ки ул кяферләр мөэминнәрне 
кайтарырга үзләренең мәслихәтенчә, ягъни кяферләр әйтәләр: «Мөсел-
маннарны азды вә аздырды», – дию, ягъни азмактан вә аздырмактан 
саклаячы анлар дәгелдер, бәлки Аллаһы Тәгаләдер. Әлбәттә, Аллаһы 
Тәгалә мөэминнәрне азмактан вә аздырмактан саклагандыр. Кяфер ләр-
нең мәсләхәте ул ирде – пота табынмак вә хәмер эчмәк, вә Мөхәммәд 
галәйһиссәламне сүкмәк ирде. Аллаһы Тәгалә мөэминнәрне бунлардан 
саклагандыр.

فَاْليـَْوَم
Бәс, бүген, ягъни Кыямәт көне

 الَِّذيَن آَمُنوْا
анчалаен иман кәлтердеги кемсәнәләр

 ِمَن اْلُكفَّاِر
кяферләрдән

 َيْضَحُكوَن  
көләләр, ягъни тәмуг илә оҗмах арасындагы пәрдәләр күтәрелер, кяфер-
ләрнең тәмугта газаб чиктегене күреп, мөэминнәр көләләр.

َعَلى اأْلَرَاِئِك
Очкычы тәхетләр өстендә ултырып

 يَنظُُروَن  
карарлар кяферләрнең газаб чиктегене.

َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر
Әйа, җәза бирелдеме кяферләрә? Бәлә, бирелде.

 َما
Шунчалаен җәза бирелде.

 َكانُوا
Булды анлар дөньяда /177б/

 يـَْفَعُلوَن  
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Кылып ирделәр ул кяферләр потка табынмактан вә мөэминнәрдән мәс-
хәрә кылып көлмәктән җәзаларны күрделәр. Аллаһы Тәгалә бу аять 
илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр. Шуның үзәренә бән-
дәләрнең кылдыгы эшләр ахирәт көнендә заһир улыр, муафыйк шәргъ 
үзрә улмакка вә аның илә хәтем улмакка ишгардыр.

Сүрәт «әл-Иншикак» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإَذا
Шул замандыр Кыямәтнең кәлмәге,

 السََّماء
күкләр

 انَشقَّْت  
ярылыр булса, Исрафилның сурында

َوأَِذَنْت
буен сынар ул күкләр

 ِلَربِـَّها
Раббы Тәгаләнең хөкеменә

 َوُحقَّْت  
хакланды ул күкләр Аллаһы Тәгаләнең хөкеменә инкыяд кылырга. Бу 
аятьтә бәрагать истиһлялдер. Фән әһеленә заһирдыр.

َوِإَذا
Дәхи шул замандыр Кыямәтнең кәлмәге

 اأْلَْرُض
йир

 ُمدَّْت  
сузылса, ягъни таглар фәна улып, йир йөзе төз улса,

َوأَْلَقْت
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саласы улса ул йир, ягъни чыгарасы улса ул йир

 َما ِفيَها
эчендә улган нәрсәләрне – үлекләрне вә хәзинәләрне тыша чыгарса,

 َوَتَلَّْت  
ул йирнең эче буш калса, ягъни үлекләр терелеп, гарасат мәйданына 
сөрелсә,

َوأَِذَنْت
буен сынар ул йир

 ِلَربِـَّها
Раббы Тәгаләнең хөкеменә,

 َوُحقَّْت  
Тиешледер ул йиргә Аллаһы Тәгаләнең әмеренә инкыяд итәргә өч 
«изә»нең җавабы мәхзүфтер. لتبعثّن ولتحسّب мәгънәсенәдер, ягъни, әлбәттә, 
Бән сезләрне кабереңездән кубарып хисап итәрмен димәктер.

نَساُن يَا أَيُـَّها اإْلِ
И андаен адәм баласы,

 ِإنََّك 
бә-дөрести ки вә расти ки, син адәм баласы

َكاِدٌح
җөһед итгүче син гамәл кылырга

 ِإىَل َربَِّك
Раббың Җәллә шәэнәһү сари

 َكْدًحا
җөһед итмәк гамәл кылмак илә изгедән вә явыздан

 َفُماَلِقيِه  
Бәс, ахирәттә ул гамәлләргә очрарсын, җәзасыны күрерсен /178а/

فََأمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه  
Бәс, бер мәннең әгъмальнең дәфтәре бирелсә уң тарафыннан,

َفَسْوَف
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тиздер кем

 ُيَاَسُب
хисап ителер,

 ِحَسابًا َيِسريًا  
йиңел хисап илә, ягъни ул бәндәнең әгъмальләренә мөнакашә улынмас, 
барча кавелләренә вә фигыльләренә Аллаһы Тәгалә риза улып мәкъбүл 
ителмешләрдән улса, шуның өчен аның хисабы сәһел ула.

َويَنَقِلُب
Әйләнер ул, ягъни барыр ул

 ِإىَل َأْهِلِه
үзенең оҗмахтагы әһле сари

 َمْسُرورًا  
шатланган хәлендә барыр.

َوأَمَّا َمْن أُوِتَ ِكَتابَُه َورَاء َظْهرِِه  
Дәхи бер мәннең бирелсә, әгъмаль дәфтәрләре аркасыннан бирелмәге 
улдыр, аркасыны тишеп, сул кулны чыгарырлар, уң кулны богаулап, 
доборыннан чыгармыш улса, әгъмаль дәфтәрне сул кулына бирерләр.

َفَسْوَف َيْدُعو ثـُُبورًا  
Бәс, тиздер кем өндәр һәлаклекне чагырыр вә اثبورا واثبورا дию, ягъни «һәлак-
лек миңадыр» дию чагырыр.   

َوَيْصَلى
Керер ул мән

 َسِعريًا  
Сәгыйр дидеги тәмугка. Ул – җиде тәмугның берседер.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул намәсе аркасыннан бирелгән мән илтифаттыр мөф-
рәдтән җәмегъкә, ягъни бә-дөрести ки, намәләре сулдан вәйа аркадан 
бирелдеги кемсәнәләр

 َكاَن
булып иде ул мән
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 يف َأْهِلِه َمْسُرورًا  
дөньяда әһелләре илә ашап-эчеп шәһвәтләренә табигъ улып фарыз ларны 
үткәреп йөргүчеләрдер.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул мән

 َظنَّ
гөман кылды.

 َأن لَّن َيُوَر
Әлбәттә, үлдектән соңра терелмәслекне гөман кылды, шуның өчен те-
ленә ни кәлди сүзләде вә алдына ни кәлде ашады вә эчте, әхкяме шәр гыя 
илән тәфтиш әйләмәде.

بـََلى
Бәлә, ул гөман әйткәненчә дәгелдер, бәлки үлгәннән соң терелмәктер, вә 
хисап бирмәктер, вә җәза күрмәктер.

 ِإنَّ َربَُّه
Бә-дөрести ки, Раббы Тәгалә

 َكاَن
булды

 ِبِه
бу гөман кылдыгы нәрсәне

 َبِصريًا  
күргүче вә белгүчедер, вә хисап кылгучыдыр.

َفاَل أُْقِسُم
Касәм яд итмәсәм дә заһирдыр. Яки: касәм яд итәмен,

 بِالشََّفِق  
күкнең мәгъриб /178б/ тарафындагы кояш батканнан соң пәйда улан 
кызыллык илә яки кызыллык соңында улан аклык илән

َواللَّْيِل
дәхи кич илә касәм яд итәмен.
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 َوَما
Дәхи шул нәрсә илә касәм яд итәмен

 َوَسَق  
кичә эченә җыелгучы нәрсәләр берлән касәм яд итәмен, ягъни йокла-
гучы мәхлукатлар берлә касәм яд итәмен.

َواْلَقَمِر
Дәхи ай илә касәм яд итәмен

 ِإَذا اتََّسَق 
һәркачан тулып түгәрәкләнгән вакыты берлә касәм яд итәмен.

لَتـَرَْكُبَّ
Җавап касәмдер, әлбәттә, атландырырмын сезләрне

 طَبـًَقا
катлауларга.

 َعن طََبٍق 
Катлаудан катлауга, ягъни сезләрне бер хәлдән бер хәлгә дүндерермен. 
Угланлыктан – егетлеккә, егетлектән – карилеккә, карилектән – үлмәк-
кә, үлдектән соң тергезмәккә, тергезгәннән соң, оҗмахка яки тәмугка.

َفَما هَلُْم
Бәс, ни булды ул кяферләрә

 اَل يـُْؤِمُنوَن 
иман кәлтермәскә, ягъни һичбер мәнгъ юктыр, иллә иман кәлтермә-
гәннәре үзләренең тәкәбберлекләреннән яки бик җаһиллекләреннәндер 
яки, олугларыннан куркып, иман кәлтермәсләрдер.

َوِإَذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن
Һәркачан укылса ул Мәккә җәмәгатьләренә Коръән,

 اَل َيْسُجُدوَن 
хозугъ вә истикамәт кылып, Коръән әхкяменә инкыяд кылып сәҗдәйә 
вармаслардыр, бәлки үзләренең потларына сәҗдә итәрләр. 

بُوَن  َبِل الَِّذيَن َكَفُرواْ ُيَكذِّ



676

Бәлкем, ул кяферләр Коръәнне ялганга тоттылар.

َواللَُّه َأْعَلُم
Аллаһы Тәгалә Белгечедер.

 ِبَا
Шул нәрсәне Белгечедер

 يُوُعوَن 
җыярлар анлар күңелләрендә иманнан вә көфердән.

فـََبشِّْرُهم
Бәс, сөенеч биргел син, и Мөхәммәд, ул кяферләргә

 ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 
рәнҗетгүче каты газаб илә,

ِإالَّ
мәгәр булмас газаб

 الَِّذيَن
анчалаен кемсәнәләргә.

 آَمُنوْا
Иман кәлтерделәр анлар,

 َوَعِمُلوْا
эшләделәр

 الصَّاحِلَاِت
изге гамәлләрне.

 هَلُْم
Бәс, булгучыдыр анлара

 َأْجٌر َغيـُْر مَمُْنوٍن 
мәңге киселмәс ял, ягъни оҗмах. Бу аятьтә ригаять хөснел-ихтитамдыр, 
нитәки мәхфи дәгелдер.
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Сүрәт «әл-Бөрүҗ» 

Бисмилләһиррахмәниррахим /179а/

َوالسََّماء
Касәм яд итәмен күк берлә. Ул күкнең сыйфаты будыр.

 َذاِت اْلبـُُروِج  
Унике бөреҗ ияседер: Хөмел, Сәүр, Җәүзә, Саратан, Әсәд, Сөмбелә, 
Мизан, Гокраб, Кус, Җиде, Дәлү, Хут. Бу йолдызлар һәрбересе бер 
елда сәйр итеп, әүвәлге мәнзәлләренә кайтырлар. Кояш һәм бер ел сәйр 
әйләп, әүвәлге мәнзәленә кайтыр. Ай, утыз көндә йә егерме тугыз көндә 
сәйр итеп, әүвәлге мәнзәленә кайтыр. Бу эшләр Аллаһы Тәгаләнең код-
рәтләренең гаҗәебрәкләредер. Яки мәгънә будыр: касәм яд итәмен, 
кә вакиб сәйярәләр берлә. Бөреҗ – җәмге бөрҗдер мәгънәсе. Кәвакиб 
сәйярәнең тугдыгы вә байдыгы урыннарыдыр.

َواْليـَْوِم اْلَمْوُعوِد 
Дәхи касәм яд итәмен вәгъдәләнмеш көн илән, ягъни Кыямәт көне 
берлән.

َوَشاِهٍد
Дәхи кыйсем яд итәмен гуаһ берлә, ягъни җомга көне берлә, зирә җомга 
көне Кыямәт көненә охшар. Җомга көне бәндәләрнең җомга намазына 
бардыкларында янә ул кичәдә йә көнендә госел кылгучыларның сава-
бына гуаһлык бирер.

 َوَمْشُهوٍد 
Дәхи хазыр улынмышлар белән касәм яд итәмен, ягъни ул Гарәфә 
көнедер хаҗиләр вә фәрештәләр Гарәфә көн Гарәфәт тагында хазыр 
улгучылардыр. Җавап касәм мәхзурдыр. لنعذبّن الكفار мәгънәсенәдер, ягъни: 
әлбәттә, газаб итәрмен кяферләрне, димәктер. Яки җавап касәмдер.

قُِتَل
Ләгънәт ителде

 َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد 
чокыр ияләренә.
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Риваятьтер. Әсхабе Әхдуд өч кешеләрдер: беренең исеме Анталус Ру-
мидер, икенчесе Йосыф Андалусидер, өченчесе Бәхет Насыр Код дуси-
дер. Бу өч кяфер иттифак итеп бер чокыр казыдылар, озынлыгы кырык 
аршын ирде, яссылыгы унике аршын ирде. Бу өч падишаһлар атәшпә-
рәст1 ирделәр. Ул заманда мөэминнәр Гайсә рухуллаһу динендә ирделәр.
Әлкыйсса. Бу өч падишаһ иттифак итеп хәлаикъны тәрса диненә өндә-
деләр. Дине тәрсаны кабул әйләмәяннәре мәзкүр утлы чокыра /179б/ 
ташладылар вә Инҗилне, вә Тәүратны утка яктылар, хәтта ки ул чокырга 
унике мең кешене ташладылар. Имам Кәлби әйтте, сиксән мең кеше  
иде. Ул өч падишаһ чокырның тигрәсендә вәзирләре илә тәхет өстендә 
яндыгы кемсәнәләрне карап ултырырлар иде. 
Әлкыйсса. Беркөн хәзрәти Гайсә динендә улан бер габидә вә заһидә 
хатынны кәлтерделәр, зәра ул хатын суфиялек2 илә мәшһүрә ирде. Ул 
хатынның имчәк имә торган баласы бар ирде. Аның илә бергә алып 
падишаһлар катына кәлтерделәр. Падишаһлар әйттеләр: «Йә хатын, тәрса 
диненә кергел, атәшпәрәст улгыл, сиңа бәйтел малдан вазифалар бирер-
мез. Әгәр кабул әйләмәсәң, ошбу утлы чокыра ташлармыз», – диделәр.
Әлкыйсса. Хатын тәрәддедтә вә тәфәккердә калдыгында имчәк имә 
тор ган баласы әйтте: «И ана, тәрса динне кабул әйләмә, безләрне бу 
кяферләр утка ташласыннар. Уттан безгә зарар кәлмәстер», – диде.
Әлкыйсса. Бу хатын тәрса динне кабул әйләмәде. Баласы илә чокыра 
ташладылар. Бу өч падишаһ вәзирләре илә карап торыр ирделәр. Күр-
деләр, хатын илә углан төштеги урын гөл бакчасы улды. Гөлләр үсеп 
торыр ирде. Чокырдан ут чыгып карап торгучы өч падишаһның вәзир-
ләре илә кырык мең гаскәрне ихрак әйләде вә хандак әһелләре барчалары 
нәҗат улдылар. Аллаһы Тәгалә анларның хәленнән бәян әйләп боерды 
ки:

النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد 
Өхдудтан бәдел иштимальдер. Мәгънә будыр: ләгънәт кылынды чокыр 
ияләренә ки, ул чокырның эчендә ут ялкынлап янар ирде.

ِإْذ
1 Атәшпәрәст – утка табынучы.
2 Суфиялек – изгелек.
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Шул вакытта

 ُهْم
ул әсхабе Өхдуд, ягъни өч падишаһ вәзирләре илә вә һәм кырык мең 
гаскәре илә

 َعَليـَْها
ул утлы чокырның әтрафыннан /180а/

 قـُُعوٌد 
үлтергүчеләр ирде мөэминнәрнең утка яндыкны карап ултырырлар ирде 
тәхетләр өстендә.

َوُهْم
Ул әсхабе Өхдуд

 َعَلى َما
шул нәрсәне

 يـَْفَعُلوَن
кылдылар анлар әһле иманны утка салып тәгъзиб әйләдекләренә

 بِاْلُمْؤِمِننَي
мөэминнәргә

 ُشُهوٌد 
хәзерләрдер, яки Кыямәт көнендә тәгъзиб итекләренә кәндиләре гуаһ-
лардыр.

َوَما نـََقُموا
Үч алмады

 ِمنـُْهْم
ул әсхабе Өхдудтан,

 ِإالَّ
мәгәр үч алды. Яки мәгънәсе будыр: гаеп тапмады ул әсхабе Өхдуд мөэ-
миннәрдән, мәгәр таптылар

 َأن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّه
Аллаһы Тәгаләйә иман кәлтермәкне таптылар. Ул Аллаһы Тәгаләнең 
сыйфаты будыр ки:
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 اْلَعزِيِز
хөкемендә галиб

 احلَِْميِد 
үкелмештер яки үч алды анлардан хөкемендә галиб улгучы Аллаһы 
Тәгалә үз утлары үзләрене һәлак әйләмәклек илә.

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ки,

 َلُه
Ул Аллаһы Тәгаләгә махсустыр

 ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض
күктәге вә йирдәге мөлекләр,

 َواللَُّه
Ул Аллаһы Тәгалә

 َعَلى ُكلِّ َشْيٍء
Һәрнәрсәләр үзәренә

 َشِهيٌد 
хәзердер һәм белгечедер вә күрүчедер.

ِإنَّ الَِّذيَن
Бә-дөрести ки, анчалаен чокыр ияләре

 فـَتـَُنوا
фетнәләндерделәр

 اْلُمْؤِمِننَي
мөэмин ирәннәрне,

 َواْلُمْؤِمَناِت
дәхи иман кәлтердеги хатыннарны фетнәләндерделәр.

 ُثَّ
Бу ут илә фетнәләндекләренең бәгъдендә

 ملَْ يـَُتوبُوا
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тәүбә кылмадылар ул әсхабе Өхдуд, ягъни хәзрәте Гайсә галәйһис-
сәламгә иман кәлтермәделәр.

 فـََلُهْم
Бәс, булгучыдыр ул әсхабе Өхдудка

 َعَذاُب َجَهنََّم
тәмугның газабы.

 َوهَلُْم
Дәхи булгучыдыр ул әсхабе Өхдудка 

 َعَذاُب احلَْرِيِق 
яндыргучы газаб, ягъни үз утлары үзләрене яндырып һәлак әйләде.

ِإنَّ الَِّذيَن
Бә-дөрести ки, анчалаен кешеләр

 آَمُنوا
иман кәлтерде үзләренең пәйгамбәрләренә.

 َوَعِمُلوا
Эшләделәр

 الصَّاحِلَاِت
изге гамәлләрне.

 هَلُْم
Булгучыдыр /180б/ анлар

 َجنَّاٌت
оҗмах йортында бакчалар

 َتْرِي
агар.

 ِمن حَتِْتَها
Ул бакчаларның астыннан, ягъни эченнән

 اأْلَنـَْهاُر
елгалар балдан вә хәмердән.
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 َذِلَك
Ошбу эш, ягъни иман кәлтерүп оҗмахка кермәк

 اْلَفْوُز اْلَكِبرُي 
олуг кул өстенлектер.

ِإنَّ َبْطَش َربَِّك
Бә-дөрести ки, и Мөхәммәд, Аллаһы Тәгаләнең каһәр илә тотмагы,

 َلَشِديٌد 
әлбәттә, катыгтыр

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә,

 ُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 يـُْبِدُئ
ибтидадә яратгучыдыр,

 َويُِعيُد 
ахирәттә тергезкүчедер,

َوُهَو
Ул Аллаһы Тәгалә

 اْلَغُفوُر
Бәндәләрнең гөнаһларны гафу әйләп ярлыкагучы,

 اْلَوُدوُد 
тагать вә иман әһелене дуст тотгучыдыр.

ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد 
Олуг вә бәләнд Гареш ияседер.

فـَعَّاٌل لَِّما يُرِيُد 
Камиллек илә кылгучыдыр Үзе теләгән эшләрне.

َهْل أَتَاَك
Әйа, кәлде дәгелме сиңа, и Мөхәммәд? Бәлә, кәлде.
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 َحِديُث اجْلُُنوِد  ِفْرَعْوَن
Фиргавен кавеменең сүзләре Нил дәрьясында гарык улмак хәлләре.

َوَثُوَد 
Салих пәйгамбәр кавеменең хәбәрләре пәйгамбәрләренә иман кәл тер-
мәделәр, гакыйбәтләре ничек улдыгының бәяннары зикер улынды. 

َبِل الَِّذيَن َكَفُروا
Бәлки, анчалаен Мәккә кавеме кяфер улдылар Аллаһы Тәгаләйә вә Ал-
лаһы Тәгаләнең Рәсүленә.

 يف َتْكِذيٍب 
Ялганга тотмакта Сабитлардыр. Үткән өммәтләрдән гыйбрәтләр ал мас-
лардыр.

َواللَُّه
Ул Аллаһы Тәгалә

يٌط   ِمن َورَائِِهم مُِّ
анларның артларыннан чулгагучыдыр, ягъни җәмигъ әхвальләрне бел-
гүчедер, һичберсе качмак берлә куртылмаслар. 

َبْل ُهَو
Кяферләр гөмане илә дәгелдер, гөман кылдылар бу Коръән шигырьдер 
йә фалнамәдер, дию. Бәлкем, ул Мөхәммәдә иңдерелмеш Китап

 قـُْرآٌن
Коръәндер.

يٌد   مَِّ
Олугтыр вә шәрифтер вә кәсир әл-хәйрдер1.

يف َلْوٍح مَُّْفوٍظ 
Ләүхелмәхфуздан иңмештер. Вә Габдуллаһ бине Габбас әйтте ки, 
ләүхелмәхфузның башында язылмыштыр бөйлә, дию: 
ال اله اال اهلل وحده دينه االسالم و ممد عبده ورسوله من آمن باهلل وصدق وعده واتبع رسله ادخله اجلنة

1 Кәсир әлхәйрдер – яхшылыкның күплеге.
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/181а/ Риваятьтер. Ләүхелмәхфуз бер галәмдер, сурәте такта кеби-
дер – ак мәрмәрдәндер. Озынлыгы йирдән күккә дикендер, яссылыгы 
мәшрикътан мәгърибә дикендер. Теңрәләре җәүһәрләр илә морәссагтыр, 
аның бокчасы вардыр кызыл якуттан. Аны язган каләм бардыр нурдан. 
Башы Гарешкә җитмештер. Ул каләмне тотгучы бер фәрештәдер. Исеме 
Тарйундыр. Каләм бу заманда язмайдыр. Ләүх ачык торадыр. Каләм ул 
ләүхә өч юл язу язмыштыр. Әүвәлге юлны гыйлем Аллаһ дирләр. Ул 
юлдагы гыйлемлекне Аллаһы Тәгаләдән гайреләр белмәсләрдер. Икенче 
юлны гыйлем кәррүбийүн дирләр. Ул юлдагы гыйлемлекне Аллаһы 
Тәгаләнең мөкаррәб фәрештәләре белерләр. Мәляикнең гаммәләр 
белмәсләр. Өченче юлны гыйлем мәляикә дирләр. Андагы гыйлемлекне 
барча фәрештәләр белерләр. Бу Коръән сәтыр әүвәлдән нөзүл улынып 
Җәбраилә укыды. Җәбраил кирәк саен Мөхәммәдә укыды. Тәфсир 
Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер. Аллаһы Тәгаләнең يف لوح مفوظ дию, сү-
рәне тәмам итмәге хөснел-ихтитамдыр. Шуның үзәренә ки ләүхел мәх-
фуз фани улмаган кеби, бу Коръәннең хөкемнәре һәм фани улмастыр.

Сүрәт «әт-Тарик» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوالسََّماء
Күк илә касәм яд итәмен.

 َوالطَّارِِق 
Дәхи кичәләрдә заһир улгучы йолдызлар илә касәм яд итәмен.

َوَما أَْدرَاَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

 َما الطَّارُِق 
тарикның тарик ирдегене? Белмәсәң, тарик будыр:

النَّْجُم الثَّاِقُب 
Кичәләрдә рәушан улгучы йолдызлардыр, яки Зөхәл йолдызыдыр, яки 
Чулпан йолдызыдыр. 
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ِإن ُكلُّ نـَْفٍس
Җавап касәмдер булгучыдыр һәрбер адәмә.

 لَّمَّا َعَليـَْها
Һәрбер адәм өчен

 َحاِفٌظ 
саклагучы /181б/ фәрештәләр бардыр. Ул сакчы фәрештәләрнең гадә-
дендә ихтилаф вардыр. Бәгъзеләр түрт дирләр, вә бәгъзеләр сигез дир-
ләр, вә бәгъзеләр алтмыш дирләр.

نَساُن فـَْلَينظُِر اإْلِ
Бәс, әйтгел кем карасын адәм баласы үзенә.

 ِممَّ ُخِلَق 
Ни-нәрсәне яратылды Аллаһы Тәгалә үзе бәян әйләп боерды ки:

 ُخِلَق
яратылды ул инсан

 ِمن مَّاء َداِفٍق 
Атылып хатыннарның рәхименә көелгән мәни суыннан.

خَيْرُُج
Чыгар ул мәни  суы

 ِمن بـنَْيِ الصُّْلِب
ирәннәрнең аркасыннан,

 َوالتَـّرَاِئِب 
хатыннарның күкрәге арасыннан.

ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә

 َعَلى َرْجِعِه
ул инсанны үлгәннән соң кайтарырга, ягъни тергезергә,

 َلَقاِدٌر 
әлбәттә, бөйлә шик кадирдер.
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يـَْوَم
Шул көн кайтарыр, ягъни тергезер,

 تـُبـَْلى
Заһир улыр вә әшкярә улыр

 السَّرَائُِر 
яшерен серләр.

َفَما َلُه
Бәс, булмас ул инсанга

 ِمن قـُوٍَّة
һич көч та ки Аллаһы Тәгаләнең газабны үзеннән дәфгъ итәргә.

 َواَل نَاِصٍر 
Дәхи носрат вә ярдәм биргүче улмастыр.

َوالسََّماء
Күкләр илә касәм яд итәмен, ул күкләрнең сыйфатыдыр кем

 َذاِت الرَّْجِع 
болытлар илә ягъмур ияседер.

  َواأْلَْرِض
Дәхи йир илә касәм яд итәмен, ул йирнең сыйфаты будыр кем

 َذاِت الصَّدِْع 
үләннәр вә чишмәләр ияседер.

ِإنَُّه
Җавап касәмдер, ягъни бә-дөрести ки, ул Коръән

 َلَقْوٌل َفْصٌل 
хак илә батыйльне аера торган сүздер.

َوَما ُهَو
Имәстер ул Коръән

 بِاهْلَْزِل 
Уен вә батыйль, вә файдасыз сүз.



687

ِإنَـُّهْم
Бә-дөрести ки, ул кяферләр 

 َيِكيُدوَن َكْيًدا 
хәйлә кылалар хәйлә кылмак илә сине үлтерергә вә Коръән хөкемнәрне 
сүндерергә.

َوَأِكيُد َكْيًدا 
Дәхи Мән дә хәйлә итәмен хәйлә итмәк илә. Анлар хәйләсе галиб бу-
лырмы йә Бәнем хәйләм гали булырмы? Карасак, Бәнем хәйләм галиб-
тер, зәра дөньяда анларның кеби күп-күп җәмәгатьләрне һәлак әйләдем, 
димәктер. /182а/

َفَمهِِّل اْلَكاِفرِيَن
Бәс, мөһләт1 биргел кяферләрә,

 أَْمِهْلُهْم
мөһләт биргел анлара.

 ُرَوْيًدا 
Аз заман, ягъни ихтыяр биргел кяферләрә аз заман, ягъни дөньяның 
әүвәленнән ахырына дикен аз замандыр. Бу аз заман эчендә ул кяфер-
ләрә мөһләт биргел. Теләсәләр, иман кәлтерсеннәр, теләмәсә – кәлтер-
мәсеннәр. Бу аять аяте сәйф илә мәнсухтыр. Аллаһы Тәгаләнең аяте 
мәнсух илә сүрәне тәмам итмәге ишгардыр. Кяферләрнең диненең мән-
сух ирдегенә Коръән насих ирдегенә шуның өчен хөснел-ихтитамдыр. 

Сүрәт «әл-Әгъла» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َسبِِّح
Тәсбих итгел, и Мөхәммәд, ягъни сөбханаллаһ дәгел,

 اْسَم َربَِّك
сөбханаллаһ димәк Раббыңның исемедер.

1 Мөһләт – уйларга вакыт.
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 اأْلَْعَلى 
Бәләнд улгучыдыр, зәра сөбханаллаһның мәгънәсе кәлимәи тәгаҗ җеб-
тер. Мәгънә будыр ки пакь ли-көлли тәнзиһ1 әйләгел бәләнд2 вә мөнәззәһ 
Аллаһы Тәгаләнең исемне әгъла васыф әйләмәк илә. Бу аятьтә бәра-
гать истиһлялдер Ходай Тәгалә әүсаф мәхлукаттан мөнәззәһ ир дегенә.

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгалә мөнәззәһдер

 َخَلَق
яратты әшьяларны.

 َفَسوَّى 
Бәс, тәмам кылды һәр әшьяларны үзләренең хәдләренчә, ягъни тәваны 
тәва кылды вә сыерны сыер кылды. Яртысы сыер улып, яртысыны тәва 
кылмады.

َوالَِّذي
Дәхи анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

َر  َقدَّ
андазә кылды җәмигъ әшьяларны.

 فـََهَدى 
Бәс, күндерде җәмигъ мәхлукатны үзләренең матлубларына йөрергә 
куәт бирде, хәтта ки бал кортны күндерде сәхрәләрдә бал җыеп үзенең 
умартасына кайтмага, кырмыскаларны сәхрәдә йөреп өйләренә кай - 
тырга күндерде кыяс илә. Болардан гайреләре Аллаһы Тәгаләнең күн-
дердеген күрерсен димәктер.

َوالَِّذي
Дәхи анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َأْخرََج 
чыгарды йир йөзеннән

اْلَمْرَعى  
1 Пакь ликөлли тәнзиһ – барчасыннан да чистарак.
2 Бәләнд – югары.
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хайваннар отлай торган үләннәрне.

َفَجَعَلُه
Бәс, кылды Аллаһы Тәгалә ул үләннәрне

 ُغثَاء
каудан яки чабып киптерер /182б/ Сезләр ул кипкән үләнне

 َأْحَوى  
җыярсыз та кыш көннәрендә хайваннарыңызны отлалыр өчен.

َسنـُْقرُِؤَك
Тиздер кем укырмыз сиңа, и Мөхәммәд, Коръәнне Җәбраил васитасы 
илән.

 َفاَل تَنَسى 
Бәс, онытмассын, и Мөхәммәд, 

ِإالَّ
мәгәр онытырсын

 َما َشاء اللَُّه
Аллаһы Тәгалә теләгән аятьләрне, ягъни Аллаһы Тәгалә теләгән аятьләр 
мәнсух улыр. Мәнсух улса, гамәлләре мәтрүк улганнан бер нәүгъ улды.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما خَيَْفى 
Белгүчедер ул Аллаһы Тәгалә әшкярәләрне вә яшереннәрне.

َونـَُيسُِّرَك
Асан кылырмыз сиңа, и Мөхәммәд,

 لِْلُيْسَرى 
асан юлларны каю юл агыр улса, сиңа аны мәнсух идәрәм, сәһел юлны 
сиңа рузи идәрәм.

ْر َفذَكِّ
Бәс, үгет вә нәсыйхәт биргел, и Мөхәммәд, өммәтеңә.

 ِإن نَـَّفَعِت الذِّْكَرى 
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Кирәк файда алсын анлар синең үгетеңнән яки алмасыннар.

ُر َسَيذَّكَّ
Тиздер кем үгет алыр ул Коръәннән –

 َمن خَيَْشى  
Аллаһы Тәгаләдән курыкканнар –

َويـََتَجنَّبـَُها
бер тараф улдылар ул Коръәннең үгетеннән вә нәсыйхәттән.

 اأْلَْشَقى 
Явызлар, ягъни кяферләр

الَِّذي
андаен кяферләр

 َيْصَلى
керерләр анлар

 النَّاَر اْلُكبـَْرى 
олуг утка, ягъни шунчалаен уттыр ки, дөнья утыннан аның эсселеге 
җит меш мәртәбә зиядә улыр.

ُثَّ
Олуг утка кердекләреннән соңра

 اَل مَيُوُت ِفيَها
үлмәсләрдер ул олуг утта, котылыр ирде. 

 َواَل َيَْي 
Дәхи терек тә улмаслардыр, нитәки маризъ кемсәнәне әйттекләре кеби: 
терек тә дәгелдер, үле дә дәгелдер димәкләре кеби.

َقْد أَفـَْلَح
Тәхкыйк котылды нар кубрадан.

 َمن تـَزَكَّى 
Һәркем гыйлемне рия вә гаҗәбтән, вә саир мөфсидәт әгъмальдән пакь 
кылды.

َوذََكَر اْسَم َربِِّه



691

Дәхи котылды шунчалаен мән әйтте «Аллаһ әкбәр» дип.

 َفَصلَّى 
Бәс, намаз кылды. Яки мәгънәсе будыр: тәхкыйк котылды нар кубрадан 
фитыр сәдакасыны биреп. Моннан соң гает намазын укыды.

نـَْيا  َبْل تـُْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ
Бәлкем, ихтыяр әйләдеңез дөнья тереклекне, ягъни мәнафигъ дөнья бер-
лә мәшгуль /183а/ улып фәраизләрне вакытыннан үткәрерсез.

َواآْلِخَرُة
Халәнки ахирәт әгъмальләрне эшләмәк

 َخيـٌْر
изгерәктер.

 َوأَبـَْقى 
Дәхи калгучыдыр гамилнең үзе берлә әбәдә әл-әбәд дөнья эшләре фани 
улгучыдыр сәгать бә-сәгать.

ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُُّحِف اأْلُوىَل 
Бә-дөрести ки, бу сүрәдә әйтелгән үгетләр вә вәгъдә вә вәгыйдләр вә 
тәү хид дәляилләр әүвәлге пәйгамбәрләр китапларында вар ирде.

ُصُحِف ِإبـْرَاِهيَم
Ибраһим галәйһиссәламгә инан Зөнд китабында вар иде.

 َوُموَسى 
Дәхи Муса галәйһиссәламгә инан Тәүрат китабында вар иде. Аллаһы 
Тәгалә бу ике китап илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр, 
һәркемә мәхфи дәгелдер.
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Сүрәт «әл-Гашийа» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َهْل أَتَاَك
Әйа, кәлмәдеме сиңа, и Мөхәммәд? Бәлә, кәлде.

 َحِديُث اْلَغاِشَيِة  
Әһваль вә курку, вә шәдаидләре илә хәлаикъны каплагучы көннең 
хәбәре, ягъни Кыямәт көненең хәбәре. Монда бәрагать истиһлялдер 
Кыямәтнең вөҗүденә.

ُوُجوٌه
Йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

 َخاِشَعٌة 
түбән вә хурлардыр,

َعاِمَلٌة
гамәл кылгучылар әнваг газаб илә

 نَّاِصَبٌة 
мәшәкать чигүчеләрдер, ягъни зобанилар анларны тәмугның тагла рына 
йөзтүбән салып мендерерләр. Мендереп бер төшереп, әнвагы газаб илә 
мәшәкать чиктергүчеләрдер. Бәгъдә

َتْصَلى
керкезерләр анларны,

 نَارًا َحاِمَيًة 
эссе утка кертепе катыглыклар тартырлар.

ُتْسَقى
Сугарылыр анлар

 ِمْن َعنْيٍ
шундаен чишмәләрдән,
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 آنَِيٍة 
эссенең ниһаятенә йиткән.

لَّْيَس هَلُْم
Имәстер анларның

 َطَعاٌم
тәгамнәре ийәргә. 

 ِإالَّ
Мәгәр ийәр тәгам

 ِمن َضرِيٍع 
каты сәнчкәле тигәнәктән, ягъни уттан улган тигәнәктер аның тәгам-
нәре. Зәригъ бер үләннең исемедер. Тигәнәккә /183б/ охшашлы сәнчкәле 
улыр. Сабурдан ачыграктыр, үләксәдән сасыграктыр, уттан эссерәктер.

اَل ُيْسِمُن
Симертмәстер ул зәригъны ашагучыларны.

 َواَل يـُْغيِن ِمن ُجوٍع 
Дәхи файда бирмәстер ачлыкка, ягъни туйдырмастыр.

ُوُجوٌه
Дәхи йөзләр

 يـَْوَمِئٍذ
Кыямәт көнендә

 نَّاِعَمٌة 
Ийдеге нигъмәтләренең әсәре йөзләренә чыкмыштыр. Аклык берлә кы-
зыллык.

ِلَسْعِيَها
Үзенең дөньяда вакытта кәсеб иткән әгъмаленнән әҗер табып

 رَاِضَيٌة 
разый улган хәлдә

يف َجنٍَّة َعالَِيٍة 
бик төбәдә улган бакчаларда, ягъни бакчаның төбәдә улмагы хубрактыр 
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на хуҗайа бөек төбәдән карап тамашаларны күрергә.

الَّ َتْسَمُع
Ишетмәссен, и Мөхәммәд,

 ِفيَها
ул оҗмахта әһеленнән

 اَلِغَيًة 
батыйль вә ләгу сүзләрне.

ِفيَها
Бардыр ул бакчаларда, ягъни оҗмахларда

 َعنْيٌ َجارِيٌَة 
[аятьнең бу өлеше төшеп калган, басмада да шулай],

ِفيَها ُسُرٌر مَّْرُفوَعٌة 
бәләнд урындыклар, ягъни әүвәл мәртәбәдә түбән булыр качан ки ху-
җасы кәлеп ултырса, бәләнд улыр, хәтта ки йөз еллык юлгача күтәрелер. 
Аннан төшеп кечерәк урындык улыр.

َوَأْكَواٌب مَّْوُضوَعٌة  
Дәхи булгучыдыр ул бакчаларда куелган тоткасыз касәләр.

َوَنَارُِق
Дәхи булгучыдыр ул бакчаларда ястыклар вә көпчекләр.

 َمْصُفوَفٌة  
Саф-саф тезелде бәгъзеләренең тышлары яшел вә бәгъзеләренең сары, 
вә бәгъзеләренең зәңгәр.

َوَزرَاِبُّ
Дәхи кизләр вә паласлар бардыр.

 َمْبثُوثٌَة  
Ябылмыш вә төшәлмеш,

ِبِل  أََفاَل يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
Әйа, карамаслармы тәвалар сари.

َكْيَف ُخِلَقْت  
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Нитәки яратылды адәмиләр өстенә мендеги вакытта чукадыр кече - 
рәк уладыр. Адәм йөрмәгә касыд итсә, торып таг кеби бөек уладыр. 
Кәзаликә оҗмахтагы урындыкларда ошандак ултырдыкта кечерәк улыр. 
Хуҗа кәлеп ултырса, никадәр бөеклекне теләр, шулкадәр бәләнд улгу-
чыдыр.

َوِإىَل السََّماء
Дәхи күккә карамаслармы,

 َكْيَف رُِفَعْت  
нитәки күтәрелгән терәксез /184а/, 

َوِإىَل اجْلَِباِل
дәхи карамаслармы тагларга,

 َكْيَف ُنِصَبْت  
нитәки текелде анлар саф-саф улып.

َوِإىَل اأْلَْرِض 
Йиргә карамаслармы

َكْيَف ُسِطَحْت  
нитәки төшәлгән сәнәдсез.

ْر َفذَكِّ
Бәс, үгет биргел, и Мөхәммәд, кавемеңә Коръән берлә.

َا أَنَت  ِإنَّ
Имәссен, и Мөхәммәд, мәгәр ирерсен

 ُمذَكٌِّر  
үгет биргүче.

لَّْسَت
Имәссен, и Мөхәммәд,

 َعَلْيِهم
ул кяферләр үзәренә

 ِبَُصْيِطٍر  
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Мөсәлләт вә мөәккәл имәссен та би-ихтыяр1 анларны күндерергә. Бу 
аять аяте сәйф илә мәнсухтыр.

ِإالَّ
Ләкин

 َمن تـََوىلَّ
бер мән синнән, и Мөхәммәд, йөз чорса, дәгъвәтеңне кабул итмәсә, 

 وََكَفَر  
кяфер улса, Аллаһы Тәгаләйә вә һәм сиңа,

بُُه اللَُّه   فـَيـَُعذِّ
Аллаһы Тәгалә, бәс, газаб итәр ул кяферне,

 اْلَعَذاَب اأْلَْكبـََر  
олуг газаб берлә, ягъни дөнья газабы илә вә һәм ахирәт газабы илә.

ِإنَّ ِإلَيـَْنا
Бә-дөрести ки, безләр саридер

 ِإيَابـَُهْم  
ул колларның кайтмаклары, ягъни үлдекләре,

ُثَّ 
бәс, улып безгә кайттыкларыннан соңра.

ِإنَّ َعَليـَْنا
Бә-дөрести ки, безләрә тиешледер

 ِحَسابـَُهْم  
анларны мөхасибә әйләмәк, ягъни анларның әгъмальләрне тикшерәк, 
тикшердектән соңра анлара җәза бирмәк. Хисаб ләфзы илә сүрәне тәмам 
әйләмәк ригаять хөснел-ихтитамдыр.

1 Биихтыяр – ихтыярсыз.
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Сүрәт «әл-Фәҗер» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َواْلَفْجِر
Таң берлә касәм яд итәмен яки иртә намазы берлә касәм яд итәмен, яки 
зөлхиҗҗә аеның унынчы көненең таңы берлә касәм яд итәмен.

َولََياٍل َعْشٍر  
Дәхи айның унынчы кичәсе илә касәм яд итәмен зөлхиҗҗәнең унынчы 
кичәседер яки Рамазан аеның ахыргы унының кичәседер.

َوالشَّْفِع
Дәхи йиб берлә касәм яд итәмен, ягъни сәгадәт вә шәкавәт, яки кичә вә 
көндез илә касәм яд итәмен, яки күк вә йир илә, /184б/ яки коры вә дәрья 
илә, яки ай вә кояш илә, яки адәм вә пәри илә касәм яд итәмен димәктер.

 َواْلَوْتِر 
Дәхи так илә касәм яд итәмен. Имам Катәдәдән сорадылар: «Витер бу 
урында нидер?» – дию. Җавабында әйтте ки, витер бу урында Аллаһы 
Тәгаләнең мөнфәрид сыйфатларыннандыр, ягъни касәм яд итәмен Ал-
лаһы Тәгаләнең гыйззәте вә кодрәте илә, вә куәте илә, вә гыйлеме илә, 
вә хәяты илә.

َواللَّْيِل
Дәхи кичә илә касәм яд итәмен.

 ِإَذا َيْسِر 
Шул заман ки ул кич үтәр яки хаҗилар мөздәлифәдә улдыгы кичә берлә 
касәм яд итәмен димәктер. Җавап: касәм мәхзүфтер اى ليعذبّن الكفار дыр, 
ягъни, әлбәттә, газаб итәрмен кяферләрне димәктер. 

  َهْل يف َذِلَك
Әйа, бармы бу мәзкүр касәмнәр кеби 

 َقَسٌم
раст касәм

 لِِّذي ِحْجٍر 
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гакыл ияләре кашында? Бәлә, юктыр.

َأملَْ تـََر 
Әйа, күрмәсме син, и Мөхәммәд, көтеб сәмавияләрдә мәстүрдер.

َكْيَف فـََعَل
Нитәки кылды

 َربَُّك
Раббың Җәллә шаэнәһү, и Мөхәммәд,

 ِبَعاٍد 
гадиләрнең һәлак улмакны.

ِإَرَم
Ирам дидеги бакчаның сыйфаты будыр,

 َذاِت اْلِعَماِد 
терәкләр иясе әйтте: «Ул бакча, ягъни күп гыймарәтләре вә эвләр, вә 
тамашагяһлар ул бакчада, – вә әйтте: – Аллаһы Тәгалә аны Җәбраил 
сайхәсе илә һәлак әйттерде Һуд галәйһиссәламгә каршы кәлгәннәре 
өчен яки йил илә һәлак әйләде, Гад падишаһ ул бакчаны сигез йөз ел 
бина иттерде. Ахырында файдаланмады, йил илә һәлак әйләде».

الَِّت
Анчалаен бакча иде яки анчалаен кавемнәр

 ملَْ خُيَْلْق
яратмады, 

 ِمثـُْلَها
баг ирам дик яки гадиләр дик.

 يف اْلِباَلِد 
Шәһәрләрдә гадиләрнең буйлары җиде йөз аршын ирде. Ул Гад падишаһ - 
ның гомере тугыз йөз илле ел улды. Тәңрелек дәгъвасыны кылды.  
Бер бакча бина кылдырды. Сигез йөз ел мөттасил бина иттерде. /185а/ 
Тәмам улды, адны «ирам» куйдылар. Ирам димәк юнан лөгатендә «оҗ-
мах» димәктер. Ул бакчаның охшашы дөньяда һичбер падишаһ кылдыра 
ал мастыр. Ул бакча гаднан йапанында ирде, ягъни Бәйтел-Мәкдис илә 
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Шам арасында ирде. Ул бакча тәмам улгач, падишаһ кырык мең ирәннәр-
дән вә сиксән мең хатын вә кызлардан ирде. Ул бакчайа күчеп киттеләр. 
Алар арасында Һуд галәйһиссәлам бар ирде. Һуд әйтте: «Йә Гад, бәңа 
иман кәлтер, бакчаңда дәхи алты йөз ел торырсын. Аллаһы Тәгаләйә 
гыйбадәт кылырсын», – диде. Гад кабул әйләмәде. Ахыр Фәләстыйн йи-
реннән күчеп китте. Ул бакчайа бер көнлек йитәргә юл калды. Аллаһы 
Тәгалә һәлак әйләде.

َوَثُوَد
Дәхи Салих галәйһиссәлам кавемне күрмәсләрме ни кылды.

 الَِّذيَن
Андаен сәмүд кавеме

 َجابُوا الصَّْخَر
шундаг кешеләр иде кем кистеләр ташны,

 بِاْلَواِد 
вади әл-курада таштан җиде йөз пулат бина кылдылар, та ки Салих 
галәйһиссәламнең тәвасыны үлтерделәр. Җәбраил галәйһиссәламнең  
сай хәсе илә һәлак улдылар, вади әл-курадагы йортларына күчә алма-
дылар. Ул һәм һәлак улды.

َوِفْرَعْوَن
Дәхи Фиргавенне күрмәсләрме, ул Фиргавеннең сыйфаты будыр кем.

 ِذي اأْلَْوتَاِد 
Кадаклар ияседер. 
Риваятьтер. Фиргавеннең бер хәзинәдари вар иде. Хәрбил исемле 
мөселман ирде. Муса галәйһиссәламгә иман кәлтермеш ирде. Фир га-
веннән яшерен намаз укыр ирде. Бу Хәрбилнең хатыны Фиргавен хаты-
ны Асиянең баш таракчысы ирде. Ул хатын һәм Муса галәйһиссәламгә 
иман кәлтермеш ирде. Хәрбил хатыны Фиргавен хатыны Асиягә әйтте 
Муса галәйһиссәламгә иман кәлтердекне. Асия әйтте: «И хатын, бән 
Муса галәйһиссәламгә иман кәлтердегем ун елдыр», – диде. 
Әлкыйсса. Бу ике хатын Муса галәйһиссәлам шәригатенчә намаз /185б/ 
укырлар ирде. Беркөн Фиргавеннең каравылчылары, бу ике хатынның 
намаз укыдыкларны күреп, Фиргавенгә әйттеләр. Фиргавен ачыг илә 
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хатынны чакырды: «Син кемгә сәҗдә кылырсын?» – диде. Җавап бир-
мәде. Тәкбир тәхримәсене бозмады. 
Әлкыйсса. Фиргавен ачыгыннан сигез кадак кәлтерде. Бу ике хатынның 
кулларына вә аякларына кадак какты. Тәхримәләрне бозмадылар. 
Аллаһы Тәгалә бу ике хатына оҗмахны кәшеф итте. Аның зәүкеннән 
бу ике хатын кадаклар зәхмәтне тоймаслар ирде. Аллаһы Тәгаләйә бу 
ике хатын мөнәҗәт әйләделәр: «Йа Раббы, безем җанымызны алгыл, ул 
мәкама варыр ирдек», – диделәр. Аллаһы Тәгалә анларның җанны алды, 
фәрештәләр кәлеп, күтәреп алып оҗмахка куйдылар. Һәмишә тәннәре 
оҗмахтадыр. Тәфсир Ибн Габбаста мәстүрдер.

الَِّذيَن
Андаен кавемнәр иде ул гадиләр вә сәмүдиләр вә фиргавениләр.

 َطَغْوا
Азгыннардыр вә аздыргучылардыр анлар

 يف اْلِباَلِد 
шәһәрләрдә.

فََأْكثـَُروا
Бәс, күп кылдылар вә күп кылдырдылар

 ِفيَها
ул шәһәрләрдә

 اْلَفَساَد 
бозык гамәлләрне ما ال يصى وال يعد дыр.

  َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك
Бәс, койды Аллаһы Тәгалә ул гадиләрә вә сәмүдиләрә вә фиргавеннәрә

 َسْوَط َعَذاٍب 
газаб камчысыны, ягъни гадиләрне йил илә һәлак әйләде вә сәмүди - 
ләрне Җәбраил галәйһиссәлам сайхәсе илә һәлак әйләде, вә фирга ве-
ниләрне Нил дәрьясы илә һәлак әйләде.

ِإنَّ َربََّك
Бә-дөрести ки, Раббың Җәллә шаэнәһү, и Мөхәммәд,
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 لَِباْلِمْرَصاِد 
әлбәттә, күз тоткучыдыр бәндәләрнең әкъваленә вә әфгаленә, ягъни 
Аллаһы Тәгалә бәндәләрнең каулән вә фигълән улдыгы эшләрне бел-
гүчедер вә күргүчедер, һичнәрсәләр аннан яшерен дәгелдер.

نَساُن فََأمَّا اإْلِ
Бәс, әмма бер адәм баласы 

 ِإَذا َما ابـَْتاَلُه َربُُّه
каю заман бәлаләндерсә адәм баласыны Тәңре Тәгалә,

 فََأْكَرَمُه
бәс, хөрмәтләсә /186а/ ул адәм баласыны мал күплеге берлән вә балалар 
күплеге берлән,

 َونـَعََّمُه
дәхи нигъмәтләндерсә,

 فـَيـَُقوُل
бәс, әйтер ул адәм баласы:

 َربِّ َأْكَرَمِن 
«Бәнем Тәңрем хөрмәтләде, халык арасында мөкаррәм вә мөгаззәз кыл-
ды», – дию.

  َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتاَلُه
Дәхи каю заман бер адәм баласыны бәлаләндерсә Раббы Тәгалә,

 فـََقَدَر َعَلْيِه
бәс, тар кылса ул адәм баласының

 رِْزَقُه
ризыкны, ягъни фәкыйрь улса,

 فـَيـَُقوُل
бәс, әйтер ул адәм баласы:

 َربِّ َأَهاَنِن 
«Тәңрем бәне хур кылды, халык арасында хур вә зәлил улдым», – дир.

َكالَّ
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Хаккан ки, бу сүздән мәнегъләнүңез гыйззәт вә хөрмәт Аллаһы Тәгалә 
кашында мал берлә дәгелдер. Иһанәт фәкыйрьлек берлә дәгелдер, бәлки 
Аллаһы Тәгалә кашында гыйззәт вә хөрмәт, иман вә әгъмаль салихә 
берләндер, әгәрчә заһирда ул кеше фәкыйрь дә улсын. Зилләт вә иһанәт 
Аллаһы Тәгалә кашында көферлектер, әгәрчә заһирда бай да улсын.

 َبل
Бәлкем Аллаһы Тәгалә кашында хур вә зәлил шул байдыр,

 الَّ ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم 
хөрмәт әйләмәссез үксезләрне. Буның тәхетенә дахилдер тол хатыннар.

  َواَل حَتَاضُّوَن
Дәхи шул байлардыр ки Аллаһы Тәгалә кашында хур вә зәлил рәгъ-
бәтләнмәстер гайреләрне вә һәм үзләре рәгъбәтләнмәстер.

 َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي 
Мескеннәрә вә фәкыйрьләрә тәгам бирмәгә

َوتَْأُكُلوَن التُـّرَاَث
Ашарсызлар мирас малны

 َأْكاًل لَّمًّا 
Хәләлне вә хәрамны тикшермәенчә 

َوحتُِبُّوَن اْلَماَل
сөярсезләр малны.

 ُحبًّا مَجًّا 
Күп-күп сөймәк илә хәтта мал таләбе илә мәшгуль улып әүкат хәмсә-
ләрне вакытыннан үткәрерсез вә голүме дин эстәмәктән калырсыз. 

َكالَّ
Хаккан ки, кирәкмәс мондаг улмак. Бу сыйфатта улмаңыз.

 ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض
Качан йирләр күтәрелеп орылса, парәләнеп тәтрәгүче улса тәтрәмәк илә

 دَكًّا دَكًّا 
парәләнмәк парәнләнсә,
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َوَجاء َربَُّك
и Мөхәммәд, кәлсә Тәңренең Җәллә шаэнәһүнең газаб әмере /186б/ 

 َواْلَمَلُك
дәхи фәрештәләр кәлсә

 َصفًّا َصفًّا 
саф-саф улып

َوِجيَء
вә кәлтерсә

 يـَْوَمِئٍذ
бу Кыямәт көнендә

 ِبََهنََّم
җәһәннәм тәмугны. 
Риваятьтер. Аллаһы Тәгалә җәһәннәм тәмугны бер елан сурәтендә 
әйләр. Ул җәһәннәмнең җитмеш мең тезеңне улыр. Һәрбер тезегеңдә 
җитмеш мең фәрештә улыр вә һәм дәхи үзе саут һаил илә чакырыр: 
 .дию هل من مزيد

 يـَْوَمِئٍذ
Бу көндә, ягъни җәһәннәм кәлтердеги көндә, 

نَساُن  يـََتذَكَُّر اإْلِ
үгет алыр адәм баласы.

 َوَأنَّ َلُه الذِّْكَرى 
Ни файда бирер ул адәм баласына үгет алмактан, үгет алмак урыны 
дөньяда вакытта иде. Хакны кабул әйләмәделәр, иман кәлтермәделәр, 
Аллаһы Тәгаләнең фарызларны куйдылар вә дөньяны сөйделәр, вә ахи-
рәтне оныттылар.

يـَُقوُل
Әйтер адәм баласы,

 يَا لَْيَتيِن
кяшки мән
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 َقدَّْمُت
кәлтерсәмче изге гамәлләрне.

 حِلََياِت 
Үземнең вакытымда, ягъни терек вакытымда иман кәлтерүп, әгъмаль 
салихәләр эшләсәмче. Тарик әс-салат вә тарик әс-саум итер1, кяшки 
терек вакытымда намазларымны вә рузаларымны каза әйләсәмче яки 
анлар өчен терек вакытымда фидия вә әскат чыгарсамчы, дию үкенер-
ләр, әмма бу көндә үкенмәкнең аслан файдасы юктыр. Тәфсир Ибн 
Габбаста бөйлә мәзкүрдер.

فـَيـَْوَمِئٍذ
Бәс, бу көндә, ягъни Кыямәт көнендә

 الَّ يـَُعذُِّب
газаб ителмәстер

 َعَذابَُه
моның газабы кеби

 َأَحٌد 
һичберәгүне, ягъни Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә катыг газаб әй-
ләр шул кешене, кем терек вакытында иман кәлтермәгән вә иман кәл-
терүп намазларны вә рузаларны каза кылмаганнар йә анлар өчен фи-
дия бирмәгәннәр кебиләрнең газабы кеби газаб юктыр һичберәгүдә 
димәктер.

َواَل يُوِثُق
Дәхи зәнҗәрләмәстер

 َوثَاَقُه
тереклегендә иман кәлтермәгәннәрнең /187а/ тереклегендә вә әгъ - 
маль салихәләр эшләмәяннәрнең зәнҗәре тик агыр зәнҗәр.

 َأَحٌد 
Һичбер тәмуг әһелендә юктыр Аллаһы Тәгаләдән нида кәлер ки терек-
легендә иман кәлтерәннәр вә тереклегендә намазларны каза кылганнар 

1 Тарик әссалат вә тарик әссаум итер – намазны калдыручы һәм ураза тотмаучы.
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яки терек вакытында анлар өчен фидия вә әскат чыгараннара вә гайре 
әгъмаль салихәләр кылганнара бөйлә дию.

يَا أَيَـّتـَُها النَـّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة 
И анчалаен карар кылучы җан, ул җанның карар кылмагы улдыр 
дөнья да вакытта иман кәлтерүп фәраизуллаһны ида кылып вә сөн-
нәте Рәсүлуллаһны бә-җай1 кәлтерүп игътикадта вә әгъмальдә улан 
бидгатьләрдән ерак улып вә гөнаһларыннан тәүбә итеп, калдыгы фә-
раизләрне вә ваҗибләрне каза идәр, каза әйләсә йә әйләмәсә дә, хәятында 
фидия вә әскатны чыгарыр. Имам Мөкатилдән сорадылар ки, намаз 
куймаган кешегә фидия чыгарса, хәятында җәизме, диделәр. Тәбәссем 
кылып сорагучының йөзенә бакты, әйтте: «Бик хубрак улыр, гыйбадәт 
өстенә гыйбадәт улыр, тәһарәт өстенә тәһарәт улдыгы кеби», – диде. 
Тәфсир Нәүгараистән вә Ибн Габбастан накыл улынды һәм тәфсир 
Кәбирдә вә тәфсир факиһ Әбүлләйстә бөйләдер. Бәс, бу мәзкүрәтләрне 
эшләяннәрнең җаннары карар кылгучыдыр.

اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك
Кайтгыл, и пакь җан, Тәңрең Җәллә шаэнәһүнең җәннәттә синең өчен 
әгъдад иттеги саваб сари. 

 رَاِضَيًة
Аллаһы Тәгаләдән разый булганың хәлдә,

 مَّْرِضيًَّة 
Аллаһы Тәгалә синнән разый улган хәлдә Аллаһы Тәгалә ул карар кыл-
гучы җанга улдыгы вакытта хитаб кылып әйтер бөйлә дию.

فَاْدُخِلي
Бәс, кергел, и пакь җан, карар кылгучы җан,

 يف ِعَباِدي 
бәнем хас вә мәхбүб бәндәләрем җөмләсенә.

َواْدُخِلي َجنَِّت 
Дәхи кергел бәнем оҗмахыма. Бу хитабны ишеткәч, җан тәненнән 
аерыл дыгын белмәя, оҗмахтагы мәкамнәрне күреп, аңа зәвекләндеги 

1 Бәҗай – үз урынына.



706

өчен. Тәфсир Нәүгараистә кәлтермештер: Сәгыйть бине Җәбәр әйтте: 
шаһи мөфәссиран Ибн Габбас хәзрәтләре Таифтә вафат улды. Бән 
аның җеназасына /187б/ хәзер улдым дәфен кылып тәмам итәр итмәстә 
кабернең бер кенәреннән бер аваз кәлде. Тыңласак, бер аваз киләдер: 
 дию. Бунчалаен يا ايتها النفس املطمئنة ارجعى اىل ربك راضية مرضية فادخلى ف عبادى وادخلى جنت
әҗүәд кыйраәт вә әҗүәд аваз ишеткәнем юк ирде. Белмәдек кайда 
укыган аваз дию кырык кеше бу эштән тәхәйердә калдык, диде. Аллаһы 
Тәгалә وادخلى جنت димәгендә хөснел-ихтитамдыр. Һәркемә заһирдыр.

Сүрәт «әл-Бәләд» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

اَل أُْقِسُم
Касәм яд итмәсәм дә заһирдыр. Яки касәм яд итәмен

 ِبََذا اْلبـََلِد  
бу Мәккә шәһәре илә.

َوأَنَت
Син, и Мөхәммәд,

 ِحلٌّ
ихрам әһеленнән дәгел син.

 ِبََذا اْلبـََلِد 
Бу Мәккә шәһәрендә, ягъни сиңа рәвадыр, бу Мәккә шәһәрендә кяфер-
ләрнең канны түксәң вә үлтерсәң, вә дәхи киек үлтерсәң вә хайваннар 
бугазласаң, вә хатыннар алып дөхуль әйләсәң җәиздер, гайреләрә бу 
эшләрне кылмак хәрамдыр.

َوَواِلٍد
Дәхи тугыргучы ата берлә касәм яд итәмен.

 َوَما َوَلَد 
Аннан туган бала берлә касәм яд итәмен. Яки касәм яд итәмен Ибра һим 
галәйһиссәлам берлән аның ике углы Исмәгыйль вә Исхак илән.

نَساَن َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
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Җавап касәмдер, бә-дөрести ки, яраттык безләр адәмне вә аның бала-
ларны

 يف َكَبٍد 
мәшәкатьтә, ягъни дөньяда, кайгы эчендә кылдым мәгыйшәт дөнья 
өчен вә гыйбадәткә тәклиф үзәренә кылдым, вә һәм ахирәттә шәдаидләр 
эчендә кылдым. Сорау вә сөаль кебидер. Имам Мөкатил әйтте: инсан-
нан морад бунда Әбү Җаһил ләгыйньдер.

َأَيَْسُب
Әйа, гөман итәрме ул Әбү Җаһил

 َأن لَّن يـَْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد 
һичкемнең аңа көче йитмәс, дип.

يـَُقوُل
Әйтәдер ул /188а/ Әбү Җаһил фәкыйрь улдыгыннан кәзин.

 َأْهَلْكُت
Һәлак кылдым, ягъни сарыф әйләдем рия вә сөмгә өчен йә Рәсүлгә га-
дәвәт өчен нитәки хәзрәте Гомәргә кяфер заманында Рәсүлуллаһны үл-
терер өчен күп-күп малларны бирде, гакыйбәтендә хәзрәте Гомәр ислам 
кабул әйләп, әүлияи Аллаһтан улды.

 َمااًل لَُّبًدا 
Күп малларны вә дәхи ул Әбү Җаһил ләгыйнь Рәсүлуллаһка иман кәл-
термәк кәлгәннәрә күп малны бирер иде: «Зинһар, Мөхәммәд дингә кер-
мәңез», – дию. Гакыйбәттә ярлы булды.

َأَيَْسُب
Әйа, гөман кыламы ул Әбү Җаһил,

 َأن ملَّْ يـََرُه َأَحٌد 
һичкем аның малны канда сарыф әйләдекне белмәс дип. Бәлә, Аллаһы 
Тәгалә аны беләдер. Яки малны канда сарыф кылганнан һичбер әхәд 
сормас дип. Бәлә, Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә аннан сөаль итәр.

َأملَْ جَنَْعل لَُّه
Әйа, кылмадыкмы безләр ул Әбү Җаһилгә? Бәлә, кылдык.
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 َعيـْنـنَْيِ  
Ике күргүче күз,

َوِلَسانًا
дәхи тел кылдык та ки аның илә тәкәллем итәр өчен.

 َوَشَفتـنَْيِ  
Дәхи ике ирен кылдык зиннәт өчен та ки тешләре күренмәсен өчен вә 
дәхи хөрүфләрне күркәм әйтер өчен. 

َوَهَديـَْناُه
Күндердек без Әбү Җаһилне

 النَّْجَدْيِن  
ике юлга. Берсе хак юлдыр вә берсе батыйль юлдыр. Һәр икесенә карап 
вә фикерләп тикшерергә куәт гакыл бирдек вә хак юлны кәшеф итәргә 
Рәсүл җибәрдек аяте байинәт вә хөҗәҗ вазыйхәт илә.

َفاَل اقـَْتَحَم
Бәс, үтмәгәндер ул Әбү Җаһил вә гайре кяферләр

 اْلَعَقَبَة  
алдагы таглардан, ягъни алдагы бәлаләрдән вә мәшәкатьләрдән, ягъни 
сираттан вә мизаннан вә сорау вә сөальдән.

َوَما أَْدرَاَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

 َما اْلَعَقَبُة  
гакабәтнең гакабә ирдегене, ягъни гакабәттән куркылмак сәбәпне бел-
мәсәң, сәбәбе будыр:

َفكُّ َرقـََبٍة  
кол алып азад итмәктер та ки үзенең җәһәннәмнән азатлыгың өчен 

أَْو ِإْطَعاٌم
яки гакабәдән котылмак сәбәбе тәгам бирмәктер /188б/

 يف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  
ачлык көннәрендә
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يَِتيًما
үксезләрә,

 َذا َمْقَربٍَة  
карабәт иясе, ягъни ыруг вә нәсәб тиешле ятимнәрә

أَْو
яисә тәгам бирмәктер гакабәдән котылмак өчен

 ِمْسِكيًنا
мескеннәрә.

 َذا َمتـَْربٍَة  
Туфрак ияседер, ягъни туфракта ятачы астына ияргә нәрсәсе юклы гын-
нан ишгардыр. Фәкыйрь димәкләре мескеннән әхсән хәлдер, зирәки фә-
кыйрьнең астына ияргә нәрсәсе бар.

ُثَّ 
Бу эшләр бәгъденәдә

َكاَن
булды ул бу эшләрне эшләян кеше,

 ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا
иман кәлтердеги кешеләрдән улды, ягъни әһле иманнан улып, гакабә дән 
котылды.

 َوتـََواَصْوا
Дәхи васыять әһеленнән улды, ягъни бер-беренә васыять идәннәрдән 
булды.

 بِالصَّرْبِ
Сабырлык берлә гөнаһ кылмаска, фәраиз вә ваҗибатларны ида кылырга 
вә бидгатьләрдән иҗтинаб итәргә, вә сөннәте Рәсүлуллаһны бә-җай кәл-
терүргә әмер әйләгүчеләрдән улды.

 َوتـََواَصْوا
Дәхи васыять кылгучылардан улдылар, ягъни боергучылардан улдылар.

 بِاْلَمْرمَحَِة  
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Рәхим вә шәфкать итәргә боергучылардан улдылар.

أُْولَِئَك
Бу сабырлыкка боергучылар вә һәм бер-беренә рәхим вә шәфкать итәргә 
боергучы җәмәгатьләр.

 َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة  
Ярын Кыямәт көнендә намәләре уң тарафтан кәлгүчеләрдер, ишгардыр. 
Бу өч хәсәләте бә-җай кәлтүрәннәр әүлияи Аллаһтандыр. Әүвәлгесе 
иман кәлтермәк, икенчесе бәлаләрә сабыр әйләмәк вә һәм гөнаһлардан 
сабыр әйләп мәнегъләнмәк, өченчесе васыять кылмак, ягъни боерышмак 
кешеләр бер-беренә рәхим вә шәфкатьле улмага. Бәс, әүлияи Аллаһтан 
улса, ахирәттә ال خوف عليهم وال هم خيزنون дыр. 

َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآيَاتَِنا
Андаен кешеләр ки кяфер улдылар безнең иңдергән аятьләремезгә.

 ُهْم
Анлардыр

 َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة  
намәләре сул тарафтан кәлдеги җәмәгать /189а/

َعَلْيِهْم
Булгучыдыр ул намәләре сулдан кәләннәрә.

 نَاٌر مُّْؤَصَدٌة  
Тәннәрне парә-парә кылгучы ут Аллаһы Тәгалә әсхаб әл-мәйманә вә 
әсхаб әл-мәшамә илә сүрәне тәмам итмәгендә бәлягать хөснел-ихти-
там дыр. Шуның үзәренә ки колларның ахырлары ике хәл үзәрә тәмам 
улынырлар: әсхабе мәйманә яки әсхабе мәшамәдер. 

Сүрәт «әш-Шәмс» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوالشَّْمِس
Касәм яд итәмен кояш илә.
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 َوُضَحاَها  
Дәхи касәм яд итәмен көннең кошлык вакыты илә.

 َواْلَقَمِر
Дәхи ай илә касәм яд итәмен.

 ِإَذا َتاَلَها  
Һәркачан табигъ улса ул ай, ягъни ай нисфе әүвәлдә кояш артында 
улыр вә дәхи ахырында кояшның алдында улыр, ягъни касәм яд итә-
мен кояшның алдында торгучы яңа ай илән кояшның алдын вә ар тын 
белергә фән һәйиәт вә фән фәләкият вә фән әзтерләп кирәктер. Бун-
ларның дәлилләре илә язарга бу тәрҗемәгә вакыт сыйдырмайдыр, зирә- 
ки тәрҗемә Болгарның карт вә карчыклар, вә сабый, вә сабыялары өчен 
тәрҗемә ителмештер. 

 َوالنَـَّهاِر
Дәхи көндез илә касәм яд итәмен,

َها    ِإَذا َجالَّ
һәркачан рәушан улып галәмне, ягъни йир йөзне рәушан әйләсә.

َواللَّْيِل
Дәхи касәм яд итәмен кич илә

 ِإَذا يـَْغَشاَها  
һәркачан ортаса вә капласа дөньяны караңгылык берлән.

َوالسََّماء
Дәхи күк илә касәм яд итәмен.

 َوَما بـََناَها  
Дәхи касәм яд итәмен күкләрнең биналары илә, ягъни күк йөзендә ул-
гучы әшьялар берләг вә гайре әшьялар илә касәм яд итәмен димәктер. 
Яки күктәге фәрештәләр берлән Ләүх Каләм илән вә Сидрәт әл-мөнтәһа 
берлән вә оҗмах берлән димәктер.

َواأْلَْرِض
Дәхи касәм яд итәмен йир илә.
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 َوَما َطَحاَها  
Дәхи йирнең яссылыгы илә касәм яд итәмен. 

َونـَْفٍس
Дәхи җан берлә /189б/ касәм яд итәмен.

 َوَما
Дәхи шул нәрсә берлә касәм яд итәмен,

 َسوَّاَها  
муафыйк кылды ул җанны тәнгә ул муафыйк кылгучы Аллаһы Тә-
галәдер.

فََأهْلََمَها
Бәс, салды бәян кылды ул җанга, ягъни аның кальбенә

 ُفُجوَرَها
шәрри вә мәгъсыять юлны.

 َوتـَْقَواَها  
Дәхи салды вә бәян кылды ул җанның кальбенә Аллаһы Тәгаләдән курк-
мак юлны.

  َقْد أَفـَْلَح
Тәхкыйк котылды.

 َمن زَكَّاَها  
Һәркем ул җанны гөнаһтан вә мөфсидәттән пакьләде иман вә гыйлем вә 
гамәл вә тәүбә берлә.

َوَقْد َخاَب
Тәхкыйк зыянкәрдә үкенечтә калды,

 َمن َدسَّاَها  
орытты җанны көферлек вә җәһаләт берлә иман кәлтерсә дә гамәл кыл-
маян вә гыйльме дин үгрәнмәен җанны гөнаһ эчендә калдырып тәмугка 
керергә хакланды.

َكذََّبْت
Ялганга тотты
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 َثُوُد
Сәмүд падишаһ карендәше Салих пәйгамбәрне,

 ِبَطْغَواَها  
үзләренең азгынлыклары вә көферлекләре сәбәпле.

ِإِذ
Шул заманда

 انبـََعَث َأْشَقاَها  
ашыгып торды ул сәмүд кавеменең бәдбәхетләре Салих галәйһи ссә-
ламнең тәвасыны үлтерергә, нитәки бераз кыйссасы اقرتبه сүрәсендә зикер 
улынды. Ул тәваны үлтергүче бәдбәхетләр өч кеше ирде. Бересе Кадар 
бине Саләф ирде. Икенче Мамәрт бине Һәрм. Өченчесе Самирт бине 
Салик иде. Ул шәһәрдә бер тул җәмилә хатын бар ирде. Мал товары күп 
ирде. Бу өч кеше ул хатынның уйнашлары ирде. 

فـََقاَل هَلُْم
Бәс, әйтте ул сәмүдиләрә 

 َرُسوُل اللَِّه 
Аллаһы Тәгалә илчесе, ягъни пәйгамбәре Салих галәйһиссәлам,

نَاَقَة اللَِّه
ошбу Аллаһы Тәгаләнең тәвасыдыр сезләрә рәхмәт өчен җибәрел меш-
тер. Аллаһы Тәгаләне берләсәңез вә нәбиуллаһы Тәгаләнең Рәсүле дию 
белсәңез вә газаб өчен җибәрелмештер. Әгәр Аллаһы Тәгаләгә шәрик 
катсаңыз вә бәни ялганга тотсаңыз, зинһар, бу тәваны үлтермәктән 
саклаңыз, диде. /190а/ 

 َوُسْقَياَها  
Дәхи ул тәвага үз нәүбәтендә баласы илә эчтегендә тәгаррыз кылмаңыз. 

قوله تعاىل ونبئهم ان املاء قسمة بينهم كل شرب متضر
بُوُه َفَكذَّ

Бәс, ялганга тотты сәмүдиләр Салих пәйгамбәрнең сүзне.

 فـََعَقُروَها
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Бәс, кылыч илә чаптылар ул тәваны муеннан.

 َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُـُّهم
Бәс, каплады ул сәмүдиләрне Аллаһы Тәгаләнең газабы.

 ِبَذنِبِهْم
Үзләренең гөнаһлары сәбәпле, ягъни тәваны үлтермәкләре сәбәпле,

 َفَسوَّاَها  
бәс, берәбер кылды Аллаһы Тәгалә газабны сәмүдиләрә, ягъни олугына 
вә кечкенә.

َواَل خَيَاُف
Курыкмастыр ул Аллаһы Тәгалә

 ُعْقَباَها  
анларны һәм ахирәттә газаб итәргә нитәки дөньяда газаб итегендә 
анлардан курыкмадыгы кеби яки бә-тарик илтифат. Мәгънә будыр, 
кургучы улмадылар ул тәваны үлтергүче бәдбәхетләр ахирләреннән, 
ахирләре үзләренең кавеме берлә һәлак улмаклары, ахирәттә җәһән-
нәмдә әбәди калмаклары. Аллаһы Тәгалә ُعْقَباَها ләфзы илә сүрәне тәмам 
әйләмәге хөснел-ихтитамдыр нитәки фән әһеленә хәфи дәгелдер.

Сүрәт «әл-Ләйл» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َواللَّْيِل
Касәм яд итәмен кичә илән,

 ِإَذا يـَْغَشى  
һәркачан уртасы булса караңгылыгы илә дөньяны.

َوالنَـَّهاِر
Дәхи касәм яд итәмен көндез илә,

 ِإَذا َتَلَّى  
һәркачан кояш чыгып галәм мөнәүвәр улса.
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َوَما
Дәхи шунчалаен халикъ берлә касәм яд итәмен,

 َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنَثى  
Яратты иркәкне вә тешине.

ِإنَّ َسْعَيُكْم
Җавап касәмдер, ягъни бә-дөрести ки вә расти ки, сезләрнең иҗтиһа-
дыңыз вә кәсебләреңез.

 َلَشتَّ  
Әлбәттә, пәрагендәдер бәгъзеләреңез гыйльме шөругъ итеп вә әгъмаль 
салихәләр кылмактадыр, бәгъзеләреңез хәмер эчеп, зина кылып вә гайре 
әфгаль батыйлә вә әкъвале касста артыннан йөрмәктәдер.

فََأمَّا َمن َأْعَطى
Бәс, сезнең араңыздан малны бирәсе булса коллар /190б/ азад итәр 
өчен йә мәсҗедләр вә мәдрәсәләр бина кылдырса яки бер гайре вөҗүд 
хәйратка бирерсә,

 َواتَـَّقى  
дәхи ул мән Аллаһы Тәгаләдән куркып гөнаһлардан сакланса,

َوَصدََّق
растка тотса,

 بِاحلُْْسىَن  
күркәм гаибдәге эшләрне җәннәт вә җәһәннәм кебиләрне растка тотып 
,дисә ال اله اال اهلل ممد رسول اهلل

َفَسنـَُيسِّرُُه
тиздер кем асан кылырмыз аңа

 لِْلُيْسَرى  
асанлык илә тереклек итә торган җайны, ягъни сираттан йил тик кичеп, 
хисаптан вә мизаннан сәһеллек илә үтеп оҗмахка керәседер.

َوأَمَّا َمن بََِل 
Вә әмма араларыңызда бәгъзеләреңез саран улса, зәкят, гошер вирмәсә 
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вә корбан чалмаса, гайре ваҗибатларны ида кылмаса.

َواْستـَْغىَن  
Дәхи моңсыз улса, намазда бәнем ни эшем вардыр дию илтифат әйлә-
мәсә.

وََكذََّب بِاحلُْْسىَن  
Күркәм вә гаибдәге эшләрне ялганга тотса, ягъни оҗмах вә тәмугны,

َفَسنـَُيسِّرُُه
тиздер кем асан кылырмыз ул саранга

 لِْلُعْسَرى  
мәшәкатьле вә газаблы тереклекне, ягъни тәмугка мөәдди гамәлләрне. 

َوَما يـُْغيِن َعْنُه
Файда бирмәстер ул саранга ул көндә,

 َمالُُه
файда бирмәстер ул саранның малы,

 ِإَذا تـََردَّى  
һәркачан аунап төшсә кабергә йә җәһәннәмгә, ягъни кабер газабыннан 
вә җәһәннәм газабыннан ул саранның малы коткармастыр.

ِإنَّ َعَليـَْنا لَْلُهَدى  
Бә-дөрести ки вә расти ки, безләрә хастыр бәндәләрне тугры юлга сал-
мак вә күндермәк.

َوِإنَّ لََنا َلْلِخَرَة َواأْلُوىَل  
Дәхи, бә-дөрести ки, безләрә хастыр дөнья вә һәм ахирәттә икесендә 
без дән сорагайсызлар.

فَأَنَذْرُتُكْم 
Бәс, куркыттым сезләрне, и әһле Мәккә,

نَارًا
ут белән, ул утның сыйфаты будыр кем,

 تـََلظَّى  
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кыздырылган вә ялкынлангандыр дөнья яратмастан әүвәл мең-мең  
еллар

اَل َيْصاَلَها
кермәстер ул мәгъһуд утка. 

 ِإالَّ
Мәгәр керерләр

 اأْلَْشَقى الَِّذي
анчалаен бәдбәхетләр.

 َكذََّب
Ялганга тотты Рәсүлне,

 َوتـََوىلَّ  
дәхи йөз чорды, ягъни хакны кабул әйләмәде.

َوَسُيَجنَّبـَُها
Дәхи тиздер кем саклар Аллаһы Тәгалә /191а/ ул мәгъһуд уттан

 اأْلَتـَْقى  
Аллаһы Тәгаләдән куркучыны,

الَِّذي
андаен кешеләрдер ул –

 يـُْؤِت َماَلُه
бирер ул малны Аллаһы Тәгалә юлына.

 يـَتـَزَكَّى  
Аллаһы Тәгаләдән куркып, малны Хода юлына сарыф әйләгүче пакь-
ләнде, ул мән үзе һәм малы пакьләнде.

َوَما أِلََحٍد ِعنَدُه
Имәстер һичберәгүнең тик

 ِمن نِـّْعَمٍة
нигъмәттән

 ُتَْزى  
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җәзалангучы мән юктыр,
ِإالَّ

ләкин

 ابِْتَغاء
эстәде мөнфикъ фи сабилиллаһи.

 َوْجِه َربِِّه اأْلَْعَلى  
Бәләнд улгучы Аллаһы Тәгаләнең ризалыкны эстәде,

َوَلَسْوَف يـَْرَضى  
тиздер кем риза улыр ул бәндә. Аллаһы Тәгаләдән риза ләфзы илә сү-
рәсене тәмам әйләмәгендә хөснел-ихтитамдыр нитәки хәфи дәгелдер.

Сүрәт «әд-Доха» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوالضَُّحى
Кыйсем яд итәмен көннең кышлык вакыты илә.

َواللَّْيِل
Дәхи кыйсем яд итәмен 

 ِإَذا َسَجى  
һәркачан кичәнең зольмәте дөньяны караңгы әйләсә, 

َما َودََّعَك َربَُّك
ташламады сине, и Мөхәммәд, Раббың Җәллә шаэнәһү,

 َوَما قـََلى  
дәхи ачыг та итмәде сиңа.
Риваятьтер. Яһүди голәмәләреннән кырык кеше Мәккәйә кәлделәр та  
ки анлар Тәүратта күрделәр ки өч кыйссаны. Бересе Зөлкарнәин кыйс-
сасы иде, икенчесе әсхабе Кәһф кыйссасы ирде, өченчесе рухның ни-
тәклекне сорамак ирде, чөнки бунлар Бәйтел-Мәкдис йортыннан Мәк-
кәйә кәлделәр. Әбү Җаһилнең йортына төштеләр. Әбү Җаһил бунларны 
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кунак әйләде. Иртәгесен бу кырык голәмәнең алтысы Рәсүл Әкрәм са-
лаллаһу галәйһи вә сәлләмгә кәлделәр. Мәзкүр өч кыйссаны сорадылар. 
Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: «Иртә намазыннан соң 
җавап бирермен», – диде. «Иншә Аллаһ» димәде, хәтта ки кырык көн 
Җәбраил кәлмәде. Яһүдиләр, һәр көн барып, Рәсүлуллаһ илә мөҗадәлә 
кылырлар иде, зәра: «Синең Раббың сине пәйгамбәрлектән газел әйләп 
сиңа каһәр әйләмештер», – дию. Аллаһы Тәгалә, анларның сүзләрне рәдд 
әйләп: «ما ودعك ربك وما قلى», – диде. Кырык көннең соңыннан сүрәи «Кәһф» 
иңде. Әсхабе Кәһф /191б/ бәян әйләде анда һәм Зөлкарнәин хәлне бәян 
әйләде. Өченче кыйссалары يسئلونك عن الروح قل الروح من امر رب, чөнки бу кырык 
галим мөселман улдылар.

َوَلْلِخَرُة
Әлбәттә, ахирәт йорты

 َخيـٌْر لََّك
изгедер сиңа, и Мөхәммәд,

 ِمَن اأْلُوىَل  
дөнья йортыннан

َوَلَسْوَف
тиздер кем

 يـُْعِطيَك َربَُّك
бирер сиңа Раббың Җәллә шаэнәһү нәбүвәттән вә гыйлемнән вә әсрар 
ләһүттән вә мөлке мәләкүттән.

 فـَتـَْرَضى  
Бәс, риза улырсын, и Мөхәммәд, Бәннән.

َأملَْ يَِْدَك يَِتيًما
Әйа, тапмадымы сине, и Мөхәммәд, үксез атаңнан биш айлык корсакта 
калдың, анаңнан бер айлык тугып калдың.

 َفآَوى  
Бәс, урын кылдырды сиңа гамең Әбү Талиб эвендә, ягъни балигъ ул-
гунча тәрбия кылырга Әбү Талибне куштык вә сиңа Хәдичәне җефет 
итәргә мәһер вирән Әбү Талибтер, нитәки түбәндә кәлер.
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َوَوَجَدَك
Тапты сине бер тапгучы. Морад – Җәбраилдер. 

 َضاالًّ
Юл яңлышкан тапты, ягъни адашкан тапты.

 فـََهَدى  
Бәс, күндерде сине Мәккә юлына, зәра синең гарзың Мәккәгә вармак 
иде.
Риваятьтер. Хәдичә Хөвәйлид падишаһның кызы ирде. Ул Хөвәйлид 
падишаһ Мисыр шаһы ирде. Кызы Хәдичә Ямән падишаһының хатыны 
ирде. Исеме Габделгоззә ирде.
Әлкыйсса. Габделгоззә падишаһ дөньядан үтте. Хатыны Хәдичә тол 
кал ды. Ул заманда Хәдичә егерме яшендә ирде. Үзе бигаять галимә 
ирде. Тәүрат вә Инҗилне тәфсирләре илә белерде. Тәүратта вә Инҗилдә 
күр де ки Мәккәдән бер пәйгамбәр чыгар, аты Мөхәммәд улыр, дию, 
чөнки Хәдичә Ямән йортыннан Мәккәгә күчеп кәлде та ки ахырзаман 
пәйгамбәренә иман кәлтермәк өчен. Ул заманда Хәдичә кеби бай һичбер 
падишаһларда вә шәһәрләрдә юк ирде. Шам сәфәренә җиде йөз тәва йөк 
мал җибәрер ирде. Хәбәш сәфәренә мең тәва йөк мал җибәрер ирде. 
Әлкыйсса. Хәдичә Шамга кәрван җибәрергә /192а/ вакыты улды. Әбү 
Бәкер Сиддикъны вәкил әйләде. Әбү Талиб Мөхәммәдне Әбү Бәкергә 
кошчы улырга ялга бирде. 
Әлкыйсса. Хәзрәти Рәсүл кәрван илә Шам сәфәренә чыктылар. Егер-
ме биш көнлек юл барып ирделәр, бер тагка җидеп кундылар. Төн 
ярымында хәрамиләр кәлеп кәрванны таладылар. Җиде йөз тәваның 
йөзенең әмере Әбү Бәкер илә Мөхәммәд галәйһиссәлам тәсаррыфында 
иде. Алты йөзенең әмере Әбү Җаһил кулында ирде. Хәрамиләр киттек-
ләреннән соңра кәрванны тикшереп карадылар. Әбү Бәкер илә Мөхәм-
мәд галәйһиссәлам тәсаррыфында улан тәва маллары илә сәламәт тер. 
Әбү Җаһил кулында улан маллар тәвалары илә юктыр. Хәрамиләр 
алып кәтмешләрдер. Әбү Җаһил һәм Хәдичәнең вәкиле ирде. Ике вәкил 
зур низаг кылдылар. Әбү Җаһил әйтте: «Әбү Талиб ятими илә синең 
мәкәреңдер, Мөхәммәднең агалары Хәмзә вә Габбас, вә Әбү Ләһәб 
бәңа махсус тәваларны кеше чыгартып талап алып китмешләрдер». Тиз 
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заман Хәдичәгә хат язып җибәрделәр. Вакыйганы бәян итеп Әбү Җаһил 
Хәдичәгә язды. Мәккәдә Хәмзә вә Габбас, вә Әбү Ләһәб йортына таныту 
салыңыз, шаять ки, берәр нәрсә чыкмасмы, дию1.
Әлкыйсса. Хат язып, хәзрәте Мөхәммәдне Мәккәйә җибәрделәр. Әбү 
Җаһил әйтте: «Мөхәммәд Мәккәдән кайтканча без бу мәкамдә тора-
лик», – диде.
Әлкыйсса. Хәзрәти Мөхәммәд2 Мәккәгә җибәрделәр. Юлда бардыгында 
тәва өстендә йокысы кәлде. Мәккә юлны куеп, гайре бер юлга кереп 
адашты. Аллаһы Тәгалә Җәбраил фәрештәне җибәрде. Тәва тезекне то-
тып, Мәккәйә юлына салды. Хәзрәти Мөхәммәд күзне ачып карады, 
күр де ки бер егет тәва тезекне тотып барадыр. Әйтте: «И егет, син кем - 
сен?» – диде. Әйтте: «Бән бу япанда бер көтүчемен, – диде. «Син Мәккә 
юлны тапмаян адашкан ирдең. Хуҗам әйтте: «Баргыл, Мөхәммәдне Мәк кә 
юлына күндергел», – диде. Кәлүб сине күндердем», – диде. Үз юлына китте.
Әлкыйсса. Мөхәммәднең кәрваннан /192б/ китмәге чәршәмбе көн ир-
де, пәнҗешәмбе көн Мәккәйә кәлде. Хәдичәйә хатны бирде. Хәдичә 
хатны укып мәфһүмне белде вә әйтте: «Ул Әбү Җаһил, Хәмзә вә 
Габбас, вә Әбү Ләһәбнең йортына таныту салмага куйган вә Аллаһ 
сезнең нәселдә угрылык улмастыр», – диде. «Бәңа Аллаһы Тәгаләдән 
кәлгән казадыр», – диде вә әйтте: «И Мөхәммәд, син кәрваннан качан 
чыктың?» Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтте: «Кичә чыктым», – диде. 
Шул заман Хәдичә ахырзаман пәйгамбәре Мөхәммәд будыр дию иман 
кәлтерде, иллә үзенә әйтмәде. Хәдичә Әбү Җаһилгә хат язды бөйлә дию:  
«И Әбүлхакәм, син Корәешне угрылар дию занн әйләмәгел. Безгә Алла-
һы Тәгаләдән кәлгән казадыр. Син Әбү Бәкер илә Мөхәммәдә ифтира 
сүзне сүзләмәгел. Син Шамга бармагайсын. Кире бунда кайткайсын 
вәссәлам». Хатны язып мөһерләп Мөхәммәд галәйһиссәламнең кулына 
бирде. Мөхәммәд галәйһиссәлам, тәвасына менеп, хатны алып рәвана 
улды. Шул пәнҗешәмбе көн кояш байдыгында кәрвана иреште. Әбү 
Җаһил Мөхәммәдне күрде, әйтте: «Йә Әбү Бәкер, Мөхәммәдне кичә 
Мәккәйә җибәрдек, юл тапмаян адашып кайтып кәләдер», – диде. Мө-
хәммәд галәйһиссәлам кәлеп Хәдичәнең хатны Әбү Җаһилгә бирде, 

1 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
2 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
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укы ды, әйтте: «И Мөхәммәд, син кичә китеп егерме биш көнлек юлны 
бүген әйләнеп кайтмак мәхальдер. Син үзең угрылар берлә иттифак  
итеп угрылар. Башы Хәдичә улып бәңа хат язмыштыр», – диде. Әбү 
Бә кер әйтте: «Йә Әбүлхакәм, мөһер Хәдичә мөһередер. Һичбер инкяр 
әйлә мәгел, баргыл Мәккәйә, кайтгыл, – диде. – Инанымыз ирсәң бу 
хатны Хәдичәгә илтеп үзенә күргезгел», – диде.
Әлкыйсса. Әбү Бәкер Сиддикъ Шамга кәтте. Әбү Җаһил Мәккәйә 
кайтты, хатны Хәдичәйә ...1 күргезде. Хәдичә әйтте: «Мөхәммәднең кә-
леп хат алып кәтмәге хактыр», – диде. Хәдичә әйтте: «Йә Әбүлхакәм, бу 
Мөхәммәд илә сезнең араңызда гадәвәт бетмәстер. Ул пәйгамбәр улыр, 
син ике дөньяда хур улырсын», – диде. «Баргыл, эвеңдә ултыргыл. 
Алты йөз /193а/ тәва малны синнән кичтем. Казаны Аллаһы Тәгаләдән 
белдем», – диде. Тәфсир Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер.

َوَوَجَدَك
Тапты сине, и Мөхәммәд, тапкучы

 َعاِئاًل
ярлы, ягъни фәкыйрь.

 فََأْغىَن  
Бәс, бай кылды сине Хәдичә малы берлә, зәра аны җефетләндең, аның 
малы илә бай йортлы-йирле булдың вә һәм дәхи сине бай кылды.  
Нәбүвәт биреп, кяферләрдән улган үлҗә малы берлән бай улдың.

فََأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل تـَْقَهْر  
Бәс, ятимнәрә каһәр әйләмә вә анлара золым әйләмә, вә анларның 
малларны ашама, вә анларны тәхкыйрь әйләмә.

َوأَمَّا السَّاِئَل َفاَل تـَنـَْهْر  
Әмма теләнчеләрә катыг аваз кылып ишегеңнән кумагыл, бәлки ачык 
йөз илә яхшы сүзнең илә торгыл булса, бераз нәрсә биреп җибәргел 
булмаса, яхшы сүзнең илә кайтаргыл яки гыйлемлектән синнән сорагучы 
улса, аңа чытык йөз илә җавап бирмәгел, бәлки ачык йөзнең илә җавап 
бирәсен.

1 Бер-ике сүз сөртелгән.
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َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك
Әмма Аллаһы Тәгалә бирдеги нигъмәтләр сиңа нәбүвәт вә гыйлем, вә 
хикмәттер анлар илә.

 َفَحدِّْث  
Халык арасында сүзләгел вә сөйләшгел. Аллаһы Тәгалә فحدث ләфзы илә 
сүрәне тәмам итмәге ригаять хөснел-ихтитамдыр, фән әһеленә мәхфи 
дәгелдер.

Сүрәт «әл-Инширах» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َأملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك
Әйа, ачмадыкмы вә рәушан кылмадыкмы синең күкрәгеңне, вә йомшак 
кылмадыкмы синең кальбеңне иман вә гыйлем вә нәбүвәт вә хикмәт 
илә? Бәлә, кылдык.

َوَوَضْعَنا َعنَك
Куйдык синең үзеңә, ягъни төшердек синнән

 ِوْزَرَك  
агыр йөкне,

الَِّذي
анчалаен агыр йөкне,

 أَنَقَض َظْهَرَك  
агырытты синең аркаңыз агыр йөктән. Морад – кяферләрнең рәнҗе-
мәгедер, ягъни дин ислам куәтле булмагы сәбәпле, синнән кяферләрнең 
изасыны күтәрдек яки агыр йөктән. Морад – синдә дин кайгысы ирде. 
Бөйлә дию бән улдыгыннан соңра бәнем динемә кем куәт вә носрат би-
рер, дию. /193б/ Бәс, голәмәләр булмагы сәбәпле, синең динең көннән-
көн куәтле улыр, дию сөенеч бирдек. Ул кайгыны һәм синнән алдык яки 
Коръән агыр йөктер. Яки агыр йөктән морад өммәтләрнең гөнаһлары 
ирде. Безләр гафур рәхим улып фәраизләрне вакытыннан үткәрсәләр дә, 
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каза илә әмер итеп вә кәффарәт вә искат бирмәк илә юл күргәзеп хөкем 
әйләдек. Кыямәт көне сине анлара шәфәгать кылырга вәгъдә кылдык. 
Ул кайгыны һәм синнән алдык.

 َوَرفـَْعَنا َلَك ِذْكَرَك  
Күтәрдек синең мәртәбәңне сине даим яд итмәк берлә, ягъни сине Бә-
нем исемем яд улдыгы урында сине һәм яд итәрләр, нитәки кәлимәи 
шәһадәттә вә азанда вә икамәттә вә әттәхияттә. Хасыйл кәлям Бәнем 
исемем илә синең исемеңне мокарин кылырлар.

فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  
Бә-дөрести ки, мәшәкать илә рәхәтлек бардыр. Бу мәшәкать кяферләр 
илә газилык әйләмәклек ирде, ягъни җиһад кылганда мәшәкать чиксән 
вә һәм вафат улсан, шәһид улып әбәди рәхәт табарсын. Улмасаң, кя фер-
ләрдән төшкән үлҗә малы илә баеп, рәхәтлек табарсын.

ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا  
Бә-дөрести ки, мәшәкать илә рәхәтлек бардыр, ягъни дөньяда исән ва-
кытта гыйбадәт өчен мәшәкатьләр чиксән, нитәки хаҗҗа бармак кеби 
вә маризъ вакытта фарызны вакытыннан кумаеп ултырып укымак кеби 
бик катыг суык көннәрдә намазны тәяммем берлә вакытында үтмәк 
кеби вә даим нафилә рузасы вә нафилә намазларны кылмак кеби. Бунлар 
барчалары нәфескә мәшәкатьтер. Гакыйбәтләре рәхәтлектер.

فَِإَذا فـََرْغَت
Бәс, һәркачан бушансаң намаздан.

 فَانَصْب  
Бәс, теләгел үз эшеңдә качан ки намаздан фаригъ улгач дога кылгыл 
вә мөнәҗәтләр әйләгел. Аннан соң халыкны дине ислама өндәгел вә 
безләрә гадәт будыр, намаздан фаригъ улгач әттәхият укып сәлам бир-
гәч, әүрадлар укымак иртә намазында әүрад фәтхияне укымак /194а/ 
бәгъдә сүрәи «Йәсин»не укымак илә өйлә намазы артыннан Аятел-Көр-
сине укып, сөбханаллаһны вә әлхәмдүлилләһине вә Аллаһу әкбәрне 
утыз өчәр мәртәбә укымак, бәгъдә «Хәшәр» сүрәсене би-тәмамә укымак 
кирәк, икенде намазының бәгъдендә Аятел-Көрсине укып, тәсбихләрне 
әйтеп, бәгъдә сүрәи «Нәба»ны укымак, ахшам намазының бәгъдендә 
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мәзкүрчә Аятел-Көрсине укып, бәгъдә اذا وقعت сүрәне би-тәмамә укымак 
кирәк ястү намазы артыннан мәзкүрчә Аятел-Көрси укып, бәгъдендә 
сүрәи «Мөлек»не укымак кирәк. Бу әүрадлар Әбү Бәкер Сиддикъның вә 
хәзрәти Гомәрнең вирдыдыр дию. Тәфсир Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер.   

َوِإىَل َربَِّك
Тәңренең зикерне әйтмәк сари, и Мөхәммәд.

 فَاْرَغْب  
Зәвекләнгел вә даим Аллаһы Тәгаләнең зикерне әйтеп тилавәт Коръәндә 
улгыл. فارغب ләфзы илә сүрәне тәмам итмәгендә хөснел-ихтитамдыр. 
Шуның үзәренә ки бәндәләр әгъкаб хәмсәләрнең бәгъдендә зәвек-шә-
век илә вирдләрне укып фаригъ булганнан соң дөнья шөгыльләренә 
йөрмәккә ишарәттер.

Сүрәт «әт-Тин» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوالتِّنِي
Касәм яд итәмен инҗир агачы берлә.

 َوالزَّيـُْتوِن  
Дәхи касәм яд итәмен зәйтүн агачы берлән, зәра бу ике агачның май-
ларыннан адәмиләрә гыйзадыр1. Бунларына мәнфәгатьләре вә ха сият-
ләре чоктыр. Бәгъзеләр әйттеләр: тин илә зәйтүн ике тагдыр. Берсе 
тур зәйтун дирләр. Икенчесе тур тин дирләр. Һәр икесендә инҗир, 
зәйтүн агачлар чоктыр. Зәйтүн тагы Бәйтел-Мәкдистәдер. Инҗир тагы 
Димәшкъ шәһәрендәдер. Яки зәйтүн димәк Димәшкъ мәсҗедедер. Анда 
Гайсә галәйһиссәлам тугдыгы урындыр һәм ахырзаманда күктән мәс-
җед Димәшкә иңәр. Тин димәк Бәйтел-Мәкдис мәсҗедедер.

َوطُوِر ِسيِننَي  
Дәхи мөбарәк /194б/ Тур тагы илә касәм итәмен2.

1 Гыйзадыр – ризыктыр.
2 Бер-ике сүз сөртелгән.
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َوَهَذا اْلبـََلِد اأْلَِمنِي  
Дәхи бу әмин булгучы Мәккә шәһәре берлә касәм яд итәмен Мәккәне 
бәләд әмин димәкләрегә җаһилият заманында һәм исламда Мәккәйә 
кер гән кемсәнә дошманнан хәвефсез.

نَساَن  َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
Җавап касәмдер, бә-дөрести ки, яраттык Безләр адәмне

 يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي  
Күркәмрәк сурәттә, ягъни саур заһирда вә саур мәгънәвидә инсан кеби 
күркәм юктыр.

ُثَّ
Бу күркәм сурәт үзәренә кылдыгымыздан кәзин

 َرَدْدنَاُه 
кайтарырмыз ул инсанны

َأْسَفَل َساِفِلنَي  
түбәннәрнең түбәненә, ягъни җәһәннәмгә.

  ِإالَّ
Мәгәр әсфәл сәфилин дә ирмәстер,

 الَِّذيَن آَمُنوا
ул кешеләр иман кәлтерделәр.

 َوَعِمُلوا
Дәхи эшләделәр

 الصَّاحِلَاِت
изге гамәлләрне.

 فـََلُهْم
Бәс, булгучыдыр анлара

 َأْجٌر
ял,

 َغيـُْر مَمُْنوٍن  
түкенмәс ял, ягъни оҗмах.
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ُبَك َفَما ُيَكذِّ
Бәс, кем багыйс улды сиңа, и кяфер, адәм ялганга тотмага Аллаһы Тәга-
ләне вә Аллаһы Тәгаләнең Рәсүлне,

 بـَْعُد
бу аятьләр вә хөҗәҗләр бәгъдендә

يِن    بِالدِّ
Кыямәт көнне, ягъни һичберәгү юктыр.

أَلَْيَس اللَُّه
Әйа, имәсме Аллаһы Тәгалә? Бәлә, ирер.

 بَِأْحَكِم احْلَاِكِمنَي  
Хөкем кылгучыларның хакимедер. Һәрни теләсә, мәнгъ юктыр. Хик - 
мәт вә мәсләхәткә муафыйк хөкем әйләгүчедер. Аллаһы Тәгалә 
-димәгендә хөснел-ихтитамдыр. Дөньяның әүвәлендә вә ахы َأْحَكِم احْلَاِكِمنَي
рында ул хакимдер.

Сүрәт «әл-Галәк» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

اقـَْرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 
Ягъни укыгыл, и Мөхәммәд, Раббың Җәллә шаэнәһүнең исемне. Ул 
Раббың сыйфаты улдыр кем яратты нәрсәләрне. Бәгъзеләр әйттеләр, 
әүвәл иңгән сүрә будыр. Мәбхәсләре сүрәи «Мөзәммил»дә укылды.

نَساَن َخَلَق اإْلِ
Яратты Аллаһы Тәгалә барча адәмне

 ِمْن َعَلٍق  
оешкан каннан.

اقـَْرْأ
Укыгыл, и Мөхәммәд,

 َوَربَُّك
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хәлбуки Тәңрең Тәгалә

 اأْلَْكَرُم  
Юмартларның юмартрагыдыр.

الَِّذي
Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер

 َعلََّم
үгрәтте язу язмага

 بِاْلَقَلِم  
каләм берлән

نَساَن َعلََّم اإْلِ
үгрәтте адәмгә /195а/

 َما ملَْ يـَْعَلْم  
Белмәгән нәрсәләрне китаплар иңдерде, аны яздылар, укыдылар вә 
аннан истинбат итеп әхкямнәр чыгардылар.

َكالَّ
Хаккан ки,

نَساَن  ِإنَّ اإْلِ
бә-дөрести ки, адәм баласының бәгъзесе,

 لََيْطَغى  
әлбәттә, үз хәдденнән ашар.

َأن رَّآُه
Күрер ул бәгъзе инсан

 اْستـَْغىَن  
моңсыз бай күрер үзене.

ِإنَّ ِإىَل َربَِّك الرُّْجَعى  
Бә-дөрести ки, и Мөхәммәд, Тәңрелек саридер кайтмаклык, ягъни Кыя-
мәт көнендә Раббыңа кайткучылардыр малсыз фәкыйрь улып.
Риваятьтер. Әбү Җаһил ләгыйнь ант ачты, Мөхәммәдне намаз укы-
дыгында үлтерермен, дию, зәра ул атасы вә бабасының динне хурлап 



729

гайрегә сәҗдә итәдер, дию. Беркөн ул ләгыйнь Мөхәммәд галәйһиссә-
ламне намазда тапты. Олуг таш күтәреп барды, бара торгач, ташны 
ташлап, кире качты. Кяферләр әйттеләр: «Йә Әбелхакәм, ни өчен ташың 
илә Мөхәммәднең төбәсенә урмадың?» – диделәр. Ләгыйнь әйтте: «Бән 
ташны күтәреп урмага дип бардыгымда Мөхәммәд илә бәнем арамда 
бер чокыр пәйда улды. Эче тулыг елан вә чаяндыр. Еланнардан куркып 
качтым», – диде. Аллаһы Тәгалә аның хәлне бәян әйләп боерды ки.

 أَرَأَْيَت الَِّذي
Күрдең син, и Мөхәммәд, анчалаен кешенең хәлне

 يـَنـَْهى  
мәнгъ кылмак теләйдер.

  َعْبًدا
Шунчалаен колны

 ِإَذا َصلَّى  
һәркачан намаз укымак теләсә, ягъни күрдең ки Әбү Җаһилнең кач-
макны чокырдагы еланнарны күреп.

أَرَأَْيَت
Әйа, күрдең дәгелме? Бәлә, күрдең.

 ِإن
Шул хәлне күрдең,

 َكاَن
булды ул мән

 َعَلى اهْلَُدى  
күнмәктә вә күндермәктә

أَْو أََمَر
яки боера ул мән бәндәләрә,

 بِالتَـّْقَوى  
Аллаһы Тәгаләдән куркып, гөнаһлардан тиелмәгә, ягъни туктамага.

  أَرَأَْيَت
Әйа, күрдең дәгелме? Бәлә, күрдең
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 ِإن
шуны:

 َكذََّب
ялганга тотты,

 َوتـََوىلَّ  
Хактан йөз чорды.

َأملَْ يـَْعَلْم
Әйа, белмәсме ул мән,

 بَِأنَّ اللََّه
бә-дөрести ки, Аллаһы Тәгалә

 يـََرى  
күрәдер вә беләдер,

َكالَّ
хаккан ки, хакны ялганга тотмак кирәкмәс /195б/ вә хактан йөз чормак 
кирәкмәсә. 

 لَِئن ملَّْ يَنَتِه
Әгәр тыелмаса вә мәнегъләнмәсә бу ялганга тотмактан вә хактан йөз 
чормактан

 لََنْسَفًعا
өстерермез аны җәһәннәмгә

 بِالنَّاِصَيِة  
маңгай сачыннан тотып,

نَاِصَيٍة َكاِذبٍَة
ялганга тоткучының маңгай сачыннан.

 َخاِطَئٍة  
Даим хаталык кылгучыдыр ул кәзибә.

 فـَْلَيدُْع
Бәс, әлбәттә, чакырсын ул Әбү Җаһил

 نَاِديَه  
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үзенең нида кылачак агыннарны, ягъни үзенең гаскәрне бергә торышып 
караек дию.

َسَندُْع الزَّبَانَِيَة  
Тиздер кем безләр өндәрмез тәмуг фәрештәләрне,

  َكالَّ
хаккан ки, Аллаһы Тәгалә берлән торышмак кирәкмәсә, бәлки, Аллаһы 
Тәгаләйә вә Рәсүлуллаһка итагать кирәк.

 اَل ُتِطْعُه
Буйсынмагыл ул Әбү Җаһилгә,

 َواْسُجْد
Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә кылгыл.

 َواقـرَْتِْب  
Дәхи Аллаһы Тәгаләйә якын булмакны эстәгел. Монда хөснел-ихти-
тамдыр. Бәндәләрә даим Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә итеп якын булмакны 
эстәгәйләр, Аллаһы Тәгалә ризалыкны эстәп җаннары тәннәреннән 
чыккай.

Сүрәт «әл-Кадер» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإنَّا أَنَزْلَناُه
Бә-дөрести ки, безләр иңдердек сиңа ул Коръәнне ләүхелмәхфуздан  
бәйт әл-гыйззәтә. Ул бәйт әл-гыйззәт түртенче кат күкнең өстендәдер. 
Аны һәм бәйт әл-мәгъмүр дирләр. Бәгъдә егерме ике елда нәҗмән-нәҗ-
мән иңеп пәйгамбәрә тәмам улды.

 يف لَيـَْلِة اْلَقْدِر  
Кадер дидеги кичәдә ләүхелмәхфуздан бәйт әл-гыйззәткә иңдердек.

َوَما أَْدرَاَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,
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 َما لَيـَْلُة اْلَقْدِر  
Кадер кичәсенең кадер ирдегене ул кичәдә гыйбадәт кылганнарның 
әгъмаль савабны ни микъдар ирдегене белмәссең.

لَيـَْلُة اْلَقْدِر
Кадер кичәсендә гыйбадәт кылганнарның савабы

 َخيـٌْر مِّْن أَْلِف َشْهٍر  
мең ай гыйбадәт кылган кешеләрнең савабыннан күбрәктер.

تـَنـَزَُّل اْلَماَلِئَكُة
Иңәр ул кичәдә йир йөзенә фәрештәләр күктән,

 َوالرُّوُح
дәхи хәзрәти Җәбраил иңәр.

 ِفيَها
Ул Кадер кичәсендә

م  بِِإْذِن َربِِّ
Пәрвардигярнең /196а/ әмере илә иңәрләр.

 مِّن ُكلِّ أَْمٍر  
Һәрбер эш берлә иңәрләр изгедән вә явыздан, ягъни һәркем ул кичәдә 
гыйбадәт әйләсә, бәгъдә дога кылса, күк йөзеннән иңдеги фәрештәләр 
һәм хәзрәти Җәбраил «әмин» дирләр. Аллаһы Тәгалә мең ай гыйбадәт 
идәннәрнең савапны язар. Әгәр бер мән ул кичәдә гөнаһ кылса, Аллаһы 
Тәгалә ул бәндәйә, күктән иңдеги фәрештәләрнең гадәтенчә, ләгънәт 
кылыр.

َساَلٌم
Мәляикләрдән ул кичәдә әһле имана вә әһле тагата сәламләр улыр, ягъни 
ул кичәдә каим уланнара сәлам улыр.

 ِهَي
Ул фәрештәләрнең сәлам бирмәкләре ул кичәдә әһле кыямнәрә.

 َحتَّ
Шуңарча фәрештәләр сәлам бирерләр.
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 َمْطَلِع اْلَفْجِر  
Таң атканчы. Голәмәләр ихтиляф кылдылар ки, Кадер кичәсе каю айның 
кичендә улыр. Бәгъзеләр әйттеләр, Рамазанның ахыргы унында улыр, 
диделәр. Бәгъзеләр егерме биш йә егерме җиденче кичәсендә улыр, 
диделәр. Бәгъзеләр әйттеләр, бу Кадер кичәсе Рамазан кичәләренә хас 
дәгелдер, гайре айларның кичәләрендә һәм улыр, диделәр, зәра Аллаһы 
Тәгалә түрт нәрсәне бәндәләреннән яшерен әйләмештер. Әүвәлгесе 
җомга көнендә кабуллык сәгате каю сәгатьтәге намәгълүмдер. Икенчесе 
вөста намазыдыр. Ул каю намаз ирдеги намәгълүмдер. Өченчесе исме 
әгъзамдыр. Ул каю исем ирдеге намәгълүмдер. Түртенчесе Кадер ки-
чәседер. Ул каю айның көненең кичендә кәлере намәгълүмдер. Әмма 
голәмәи мөтәәххирин иттифак әйләделәр ки Рамазан аеның егерме 
җиденче кичәседер, дию бу урында намазларның бәяне вә саваплары бу 
тәрҗемәгә язалмады. Кирәк кемсәнәләр вәгазь китапларыннан карайлар 
гайнән күрерләм. Сәлам ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге хөснел-их-
титамдыр.

Сүрәт «әл-Байинәт» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Белгел вә агяһ улгыл китап әһелләре, ягъни Тәүрат вә Инҗил әһелләре, 
гарәпнең потпәрәстләре вә атәшпәрәстләре иттифак әйләмешләр 
/196б/ иде. Ахырзаман пәйгамбәре Мәккәдән чыгар, чөнки ул мәбгус 
улгач, барчаларымыз бер диндә улалак вә һәм улырмыз дию иттифак 
әйләмешләр ирде, чөнки Рәсүл Әкрәм дөньяга кәлгәч вә пәйгамбәр 
улгач, иттифакларны боздылар. Аллаһы Тәгалә анларның хәлне бәян 
әйләп боерды ки,

ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا
булмады андаен кешеләр ки кяфер улдылар

 ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب
Китап әһеленнән, ягъни Зөнд вә Зәбур вә Тәүрат вә Инҗил әһеленнән,
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 َواْلُمْشرِِكنَي
потпәрәстләр вә атәшпәрәстләр әһеленнән,

 ُمنَفكِّنَي
кяферләреннән аерылгучы дәгел ирделәр, ягъни барчалары бер итти-
факта иделәр.

 َحتَّ تَْأتِيـَُهُم
Хәтта ки, ягъни шуңарча иттифагы иделәр анлара кәлгүнчә

 اْلبـَيِـَّنُة  
Хөҗҗәт вә борһан диннәренең батыйль ирдегенә. Бәйинәнең мәгънәсе 
боерды ки,

َرُسوٌل مَِّن اللَِّه
илчедер Аллаһы Тәгалә тарафыннан бәндәләрә.

 يـَتـُْلو
Укыды ул Рәсүл әһле китаба вә потпәрәстләрә вә атәшпәрәстләрә

 ُصُحًفا
кәгазьләрә язылган хөкемнәрне. Ул кәгазьләрә язылган хөкемнәрнең 
сый фаты будыр кем,

 مَُّطهََّرًة  
пакьтер батыйльдән вә ләгъвдән вә ләһвәдән, вә ялганнан.

ِفيَها
Бардыр ул сәхифәләр эчендә

 ُكُتٌب
язылмыш аятьләр,

 قـَيَِّمٌة  
каим булгучы хөкемнәр вә хикмәтләр вә һәм натык бил-хактыр, янә 
Аллаһы Тәгалә мөтәфәррика улгучыларның хәлне бәян әйләп боерды 
ки,

  َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب
аерылгучы улмадылар китап бирелдеги кешеләр, ягъни мөхтәлиф бул-
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маган ирделәр. Мөхәммәднең Рәсүл ирдегенә. Бәлки барчалары иттифак 
әйләп ирделәр.

 ِإالَّ
Мәгәр аерылгучы улдылар.

 ِمن بـَْعِد َما
Шуның соңында аерылгучы улдылар.

 َجاءتـُْهُم
Кәлде анлара

 اْلبـَيِـَّنُة  
хөҗҗәт вә борһан, ягъни Коръәннең хөкемнәре үзләрендәги китаба муа-
фыйк улды. Муафыйклыгы заһир улгач, бу Мөхәммәд үзе остад күр-
мәгәндер дию хәсәдән вә тәкәббирән вә гыйнадән дәгъва кылып, мөтә-
фәррика улып пәрагында улып батыйль милләтләрдә калдылар. /197а/

َوَما أُِمُروا
Вә боерылмадылар анлар үз китапларында.

 ِإالَّ لِيـَْعُبُدوا اللََّه
Мәгәр боерылдылар, Аллаһы Тәгаләгә коллык берлә боерылдылар, аңа 
һичбер шәрик катмаенча.

 ُمِْلِصنَي
Ихлас илә гыйбадәт кылмакка боердылар.

 َلُه
Ул Аллаһы Тәгаләйә хастыр.

يَن  الدِّ
Кыямәт көне дию боерылдылар яки Аллаһы Тәгаләйә хастыр ислам  
дине дию боерылдылар.

 ُحنـََفاء
Батыйль диннәрә вә милләтләрә мәйл кылмаенча, тугры ислам динендә 
торырга боерылдылар.

 َويُِقيُموا الصَّاَلَة
Намаз үтәмәккә боерылдылар.
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 َويـُْؤتُوا الزََّكاَة
Зәкят вә гошер бирмәк берлә боерылдылар.

 َوَذِلَك
Ошбу эш, ягъни ислам дине Аллаһы Тәгаләнең риза улган диненә керсә, 
һич батыйль диннәрә вә милләтләрә мәйл әйләмәсә, намазларны үтәсә, 
зәкятләрне чыгарса,

 ِديُن اْلَقيَِّمِة  
тугры дин ошбудыр дию боерылдылар.

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا
Бә-дөрести ки, андаен кешеләр кяфер улдылар, Коръәнә вә Рәсүленә 
иман кәлтермәделәр.

 ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب
Китап әһеленнән, ягъни Зөнд вә Тәүрат вә Инҗил әһеленнән. Зәбур 
әһеле кермәде әһле китап җенесенә, зәра Зәбурда әксәре мөнәҗәтләр 
вә зикерләр иде. Әгъмале фәраизләр вә игътикадлар бәянында ирде. 
Аннан гайре әхкямнәрне хәзрәте Давыд Зөндтән, ягъни Ибраһим галәй-
һиссәламгә инан китаптан карап гамәл итәрде. Халыкка хөкем вә бәян 
әйләр ирде, зәра Зәбур димәк юнан лөгатендә мөнәҗәт вә догалар ди-
мәктер. Тәфсир Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер. 

 َواْلُمْشرِِكنَي
Дәхи потпәрәстләр

 يف نَاِر َجَهنََّم 
җәһәннәм тәмугның утында газабта калгучылардыр.

َخاِلِديَن
Мәңге вә мөәббәд булдыклары хәлдә

 ِفيَها
ул җәһәннәм утында 

 أُْولَِئَك
ошбу җәһәннәм әһеле

 ُهْم
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анлардыр

 َشرُّ اْلرَبِيَِّة  
мәхлукатларның явызы вә бәдбәхете.

  ِإنَّ الَِّذيَن
Бә-дөрести ки, андаен кешеләр

 آَمُنوا
иман кәлтерделәр Аллаһы Тәгаләнең Берлегенә вә китапларның хак-
лыгына, вә рәсүлләрнең растлыгына, вә Кыямәт көненең барлыгына 
/197б/ вә кәлеренә.

 َوَعِمُلوا
Эшләделәр

 الصَّاحِلَاِت
изге гамәлләрне

 أُْولَِئَك
ошбу әүсаф илә мәүсуф җәмәгатьләр.

 ُهْم
Анлардыр

 َخيـُْر اْلرَبِيَِّة  
мәхлукатларның изгесе.

ْم َجزَاُؤُهْم ِعنَد َربِِّ
Анларның җәзалары Аллаһы Тәгалә кашында.

 َجنَّاُت َعْدٍن
Калгучыдыр анлар гаден дидеги оҗмахта, зәра гаден – сигез оҗмахның 
береседер.

 َتْرِي
Агар

 ِمن حَتِْتَها
ул гаден оҗмахның астында

 اأْلَنـَْهاُر
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елгалар агар сөттән вә балдан вә хәмердән, вә гайре шәраблардан.

 َخاِلِديَن
Мәңге вә мөәббәд булдыклары хәлдә

 ِفيَها
ул гаден оҗмахында

 أََبًدا
әбәд әл-әбәд киемнәре төзмәян вә шәраблары бетмәян, үзләре кар-
таймаян, егетлекләре үзәрә калгучылардыр.

 رَِّضَي اللَُّه
Риза булыр Аллаһы Тәгалә

 َعنـُْهْم
анлардан.

 َوَرُضوا
Дәхи риза булыр анлар

 َعْنُه
Ул Аллаһы Тәгаләдән.

 َذِلَك
Ошбу әбәд әл-әбәд улгучы дәүләт

 ِلَمْن
шунчалаен мәннәр өчендер

 َخِشَي َربَُّه  
курыктылар Аллаһы Тәгаләдән, шуның өчен гөнаһ эшләмәделәр, эшлә-
сәләр дә, тиз заман тәүбәйә кәлделәр. Ахирәт фикерне күңелләреннән 
чыгармаеп, намаз үтәмәктә, хәер вә ихсан әйләмәктә улдылар. Аллаһы 
Тәгалә خشى ربه ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге Аллаһы Тәгаләдән 
куркучылара җәннәт гадендер дию бәшарәт биреп, хөснел-ихтитам 
әйләмәгедер.
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Сүрәт «әз-Зилзиләт» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإَذا
Шул замандыр Кыямәт көненең кәлмәге

 زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلزَاهَلَا  
калтыргучы улса йир калтырамак илә. Бу йирнең калтырамагы ике кәр-
рә улгучыдыр. Ул калтырамагы Исрафил галәйһиссәламнең әүвәлге 
һәлаклек өчен өргән сурында калтырап, йир йөзендәге вә күк йөзендәге 
нәрсәләр /198а/ һәлак улырлар. Йирләр һәм күкләр ул көндә һәлак улыр-
лар. Икенче калтырамагы Исрафил галәйһиссәламнең бәгес өчен өрдеге 
сурында йир калтырап, хәлаикълар каберләреннән кубарылырлар

َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثـَْقاهَلَا  
Икенче калтырамагында чыгарыр йир эчендәге агыр йөкләрне, ягъни 
үлекләрне.

نَساُن َوقَاَل اإْلِ
Әйтер кяфер адәмнәр – Кыямәт көненә инкяр әйләгүчеләр,

 َما هَلَا  
ни булган икән бу йиргә, даим калтырайдыр, кояш бик кыздыра дыр, 
дию.

يـَْوَمِئٍذ
Бу – хәлаикъның каберләреннән кубкан көн.

 حُتَدُِّث
Сөйләр ул йир

 َأْخَباَرَها  
үзенең хәбәрләрне бәндәләрә гуаһлык биреп, ул кабердән куб кычы-
ларның зарарларына яки файдаларына, ягъни ул көндә йир хәлаикълара 
гуаһтыр изге гамәлләренә вә явыз гамәлләренә.

بَِأنَّ
Шуның берлән ул йир сөйләеп гуаһлык бирер.
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 َربََّك
Бә-дөрести ки, Тәңрең, и Мөхәммәд,

 أَْوَحى هَلَا  
хәбәр бирер ул йиргә: «сөйләгел, хәбәр биреп гуаһлыгыңны ида кыл-
гыл» дию, «җен вә инсан синең өстеңдә ни гамәлләр кылдылар изгедән 
вә явыздан».

يـَْوَمِئٍذ
Бу кабердән кубкан көн

 َيْصُدُر النَّاُس
пәйда улыр адәмиләрә вә җеннәрә.

 َأْشَتاتًا
Перәгендәлек бәгъзеләре оҗмахка китәрләр вә бәгъзеләре тәмугка ки-
тәрләр, ягъни хисаб бәгъдендә перәгендә улырлар.

 لِّيـَُرْوا َأْعَماهَلُْم  
Үзләренең әгъмальләренең җәзаларны күрер өчен перәгендә улырлар.

َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـََرُه  
Бәс, бер мән гамәл кылса дөньяда вакытта ихлас илә бер мискалның 
зөр рәсе кадәренчә изгелекне бик аздан кифаядер, ягъни бик аз кыласы 
улса, изге гамәлне аның җәзасыны күрер. Аллаһы Тәгалә ул бәндәнең 
аз гамәленнән риза улып, фазлы илә тәмугтан азат итеп, оҗмахына кер - 
гезер.

َوَمن يـَْعَمْل
Дәхи бер мән гамәл кылса,

 ِمثـَْقاَل َذرٍَّة
мискалның зөррәсе кадәренчә

 َشرًّا
явыз гамәлне кылган улса,

 يـََرُه  
аның җәзасыны күрер. Ишарәттер, гөнаһ сагыйрә илән һәм тәмуглык 
улырга Аллаһы Тәгалә исме әгъзамны кизләдеги кеби гөнаһларның 
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/198б/ кайсы илә тәмугта калырны бәндәләрдән кизләде. Шуның өчен 
гөнаһ кәбирәдән вә гөнаһ сагыйрәдән сакланалар. Аллаһы Тәгалә бән-
дәләрнең ахырдагы эшләре илә җәза биреп, ике мәнзәлгә куеп, сүрәне 
тәмам итеп хөснел-ихтитам әйләде.

Сүрәт «әл-Гадият»

Бисмилләһиррахмәниррахим

َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا
Касәм яд итәмен сулыларны тавышландырып, йөрәкләрне кагып чап-
кучы газиләрнең атлары илән.

فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا  
Дәхи касәм яд итәмен тимерле туякларыннан ут чыгаргучы газиләрнең 
атлары берлә. Ишарәттер, газиләрнең атлары тимердә галидер. Ташлар 
өстеннән чаптыкларында туякларыннан ут чыгар ирде.

فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا  
Бәс, касәм яд итәмен таң вакытында тизлек үзәрендә чабып кереп, кя-
фер ләрне гарәт итүче атлар берлә.

فَأَثـَْرَن ِبِه نـَْقًعا  
Бәс, кубарырлар ул атлар чапмаклыклары берлән тузаннарны.

فـََوَسْطَن ِبِه مَجًْعا  
Бәс, чапмаклары илә ул атлар керерләр кяферләрдән булган җәмәгать-
нең уртасына, ягъни газиләрнең атлары шулкадәр бәһадирлардыр. 
Кяфер гаскәренең уртасына керерләр һичбер үрекмәян вә курыкмаян.

نَساَن ِإنَّ اإْلِ
Җавап касәмдер, бә-дөрести ки, адәм баласы

 ِلَربِِّه
Тәңре Тәгаләйә, 

 َلَكُنوٌد  
әлбәттә, көфрән нигъмәт кылгучыдыр, ягъни Аллаһы Тәгаләнең бирде-
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ги нигъмәтләрне ортыгучыдыр. Бай улса, Аллаһы Тәгаләнең фа рызлар-
ны вә ваҗибатларны эшләмәйдер. Галим улса, гыйлемлеге илә гамәл 
кылмайдыр, гайреләрә үгрәтмәйдер.

َوِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул адәм баласы

 َعَلى َذِلَك
үзенең көфран нигъмәт әйләдегенә

 َلَشِهيٌد  
хәзер гуаһтыр, ягъни саран ирдегени үзе беләдер. Белеп эшләйдер. 
Аллаһ Тәгаләнең фарызларны вә ваҗибләрне,

َوِإنَُّه
бә-дөрести ки, ул адәм баласы 

 حِلُبِّ اخلَْرْيِ
малны сөймәккә

 َلَشِديٌد  
каты хәристер. Аллаһы Тәгаләне сөймәккә каты кара күңелледер, ягъни 
күп малны җәмгъ итеп, зәкятне бирмәйдер. Мал җыймактан максаты 
дөнья гарзыдыр. Таштан /199а/ яки агачтан һәйбәт биналар кылмак,  
яхшы атлара бенмәк вә чикмәк, вә яхшы йимәк вә эчмәк, дөнья падишаһ-
ларыннан мал сәбәбе илә мәнсәб эстәмәк, ма лә ниһая Ходай Тәгалә 
боермаган урыннара сарыф әйләмәктер.

أََفاَل يـَْعَلُم
Әйа, белмәсме ул адәм баласы? Бәлә, беләдер.

 ِإَذا
Шул заманны белмәсме,

 بـُْعِثَر
кубарылмакны

 َما يف اْلُقُبوِر  
кабердәге үлекләр, ягъни ул адәм баласы белер ки үлдекне, үлдегеннән 
соңра терелмәкне белә торып бу фани дөньяга зәвыкланып, Аллаһы 
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Тәга ләнең бирдеги нигъмәтләрне урынына сарыф әйләмәеп, батыйль 
урыннара сарыф әйләделәр.

َوُحصَِّل َما يف الصُُّدوِر  
Ул көндә хасыйл улыр калебтәге серләр игътикадтан йә әгъмальдән 
улсын,

ِإنَّ َربَـُّهم
бә-дөрести ки, Тәңре Тәгалә

 ِبِْم
анларның калебләрендә улган серләреннән вә заһирда улган әгъмаль-
ләреннән,

 يـَْوَمِئٍذ
бу серләр заһир улдыгы көндә,

َِبرٌي    خلَّ
әлбәттә, хәбәрдардыр. Бәс, анларга әгъмальләренә лаек җәза биргү - 
чедер. Аллаһы Тәгалә خبري ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге хөснел-
ихтитамдыр. Шуның үзәренә ки бәндәләр даим изге нияттә улып, изге 
әгъмальләр әйләеп, Аллаһы Тәгаләне хөсне зан әйләеп хәтем улынадыр.

Сүрәт «әл-Карига» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

اْلَقارَِعُة  
Күңелләрне һәүл вә фәзәгъ курку берлә кагкучы көн, ягъни Кыямәт көне.

َما اْلَقارَِعُة  
Ни гаҗәеб шәддәтле көндер ул карига.

َوَما أَْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة  
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд, кариганың карига ирдегене. Ул карига 
көнне белмәсәң будыр,

يـَْوَم
шул көндер ул карига,
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 َيُكوُن النَّاُس
булыр адәмиләр вә пәриләр

 َكاْلَفرَاِش اْلَمْبثُوِث  
таралган чикерткәләр кеби, тулкынланып торырлар.

َوَتُكوُن اجْلَِباُل
Булыр ул көндә таглар

 َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش  
тетелгән йон кеби һавада очып йөрерләр.

فََأمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  
Бәс, бер мәннең агыр кәлсә, мизанда әгъмале хәсәнәте галиб булса 
сәйиәтенә /199б/, 

 فـَُهَو
бәс, ул мән

 يف ِعيَشٍة
тереклек эчендәдер оҗмахта.

 رَّاِضَيٍة  
Риза улгучыдыр ул эчмәктән вә ашамактан вә кучмактан вә пәраклар 
илә вә әрәикәләр илә сәйран әйләмәктән 

َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه  
Дәхи бер мәннең йиңел кәлсә, мизанда әгъмаль дәфтәре, ягъни сәйиәте 
хәсәнәтенә галиб булса,

فَأُمُُّه
бәс, аның анасы, ягъни карар кылгучы урыны ана корсагында баланың 
карар кылмагы кеби,

 َهاِويٌَة  
һавия дидеги тәмугтыр, һавия җиде тәмугның береседер.

  َوَما أَْدرَاَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд, һавияне?

 َما ِهَيْه  
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Ни ирдегене белмәсәң, ул һавия будыр.

نَاٌر َحاِمَيٌة  
Бер уттыр ки алты тәмугның утыннан эсседер. Нәгузү биллаһи мин 
зәликә. Аллаһы Тәгалә бәндәләренә нар хамия илә тәһдид әйләмәге илә 
сүрәне тәмам әйләмәге хөснел-ихтитам әйләмәге. Шуның өчендер ки 
бәндәләр һавиягә лаек улгучы әгъмальләрдән ерак улып гыйш марзыяйә 
лаек әгъмальләр кылмакларына ишгардыр.

Сүрәт «әт-Тәкасүр» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

أهَْلَاُكُم
Мәшгуль вә гафил кылды сезләрне гыйлем эстәп гамәл Салих кыл - 
мактан Аллаһы Тәгаләнең газабыннан коткаргучы әгъмальләрне кыл-
мактан.

 التََّكاثـُُر  
Малларыңызның күплеге вә балаларыңызның күплеге та ки анлара 
мәшгуль улып әүкате хәмсәңезне вакытларыннан үткәрәсезләр, хәтта ки 
кәсебләреңездә хәләлен вә хәрамын тәфтиш әйләмәссезләр.

َحتَّ
Шуңарча мәшгуль улдыңыз вә гафил улдыңыз ахирәтне эстәмәктән. 

 ُزْرمُتُ اْلَمَقاِبَر  
Каберләрә варынча мәшгуль улдыңыз, ягъни үлеп күмелгәнчә.

 َكالَّ
Хаккан ки, мәнегъләнегез бу дөнья малы илә мәшгуль улып әүкат хәм-
сәңезне вакытыннан үткәрмәктән.

 َسْوَف تـَْعَلُموَن  
Тиздер кем белерсезләр мал күплеге берлә мәшгуль вә тәфәххер кы-
ланнарның гакыйбәте кабереңездә.

 ُثَّ
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Бу кабереңездә белдеңездән кәзин,
 َكالَّ

хаккан ки, касәм яд итәмен затым берлән

 َسْوَف
тиздер кем,

 تـَْعَلُموَن  
белерсезләр кабереңездән купкач.

َكالَّ
Хаккан ки, касәм яд итәмен /200а/ гыйлем берлә.

 َلْو تـَْعَلُموَن
Әгәр белсәңез ирде бу дөньяйа мәшгуль улып ахирәт әгъмальләрене 
иһмаль кыланнарның хәлне, ягъни дөньяйа мәшгуль улып, ахирәтне 
онытканнарның хәлне,

 ِعْلَم اْلَيِقنِي  
шиксезлек берлән белсәңез ирде,

 لَتـََرُونَّ اجلَِْحيَم  
җавап касәмдер, әлбәттә, җәһим тәмугны күрер ирдеңез, ягъни дөнья 
шөгыльне куеңызлар. Аллаһы Тәгаләдән куркыңызлар. Җәһим тәмугны 
күргәндәй булыңызлар.

ُثَّ
Бу җәһим тәмугны күргәндәй булып игътикад кылып, дөнья шөгы - 
леннән базар улып, ахирәт өчен истигъдад кылып үлеп терелдегеннән 
соң

 لَتـََرُونَـَّها
Әлбәттә, күрерсез ул җәһим тәмугны

 َعنْيَ اْلَيِقنِي  
Шиксезлек күзе берлә, ягъни Кыямәт көнендә тәмуглар барчалары ха-
лыкка мөшаһәдә улдырыр җәһим тәмугны һәм күрерләр, дөнья шөгле 
илә мәшгуль улып гыйбадәтләрнең вакытыннан фәүт идәннәрнең газа-
ны күрерләр, ягъни күз алдында күреп торырлар.
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ُثَّ
Моннан соң, ягъни җәһим тәмуг күзләренә мөшаһәдә улдыктан кәзин,

 لَُتْسأَُلنَّ
әлбәттә, соралырсыз

 يـَْوَمِئٍذ
бу җәһим тәмуг күзләренә мөшаһәдә улдыгы көндә,

 َعِن النَِّعيِم  
Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтләреннән сөаль улыныр, ягъни Аллаһы Тә-
галә сорар: «И бәндәм, Бән сиңа дөньяда сихәт бәдән мөәссәр итеп 
заһири вә батыйни байлыклар бирдем. Бу нигъмәтләрне кайда сарыф 
әйләдең?» – дию. Аллаһы Тәгалә нәгыйм ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге 
хөснел-ихтитамдыр әһле иман оҗмахта даим нигъмәттә калмакларына.

Сүрәт «әл-Гасыр» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

َواْلَعْصِر
Касәм яд итәмен замана берлә. Яки икенде намазы берлә. Яки мәгънә 
будыр: ورب العصر, ягъни гасырның Раббысы берлә касәм яд итәмен. 

نَساَن   ِإنَّ اإْلِ
Җавап касәмдер, ягъни, бә-дөрести ки, адәмиләр вә пәриләр.

 َلِفي ُخْسٍر  
Әлбәттә, үзләре үзләренә зыян кылмактадыр, ягъни әүкат шәрифләренә 
дөньяйа сарыф /200б/ итеп ахирәт дәрәҗәләреннән мәхрүм улып үкен-
мәктәдер.

ِإالَّ
Мәгәр хосран вә үкенечтә дәгелдер.

 الَِّذيَن
Анчалаен кемсәнәләр
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 آَمُنوا
иман кәлтерделәр,

 َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت
Эшләделәр изге гамәлләрне.

 َوتـََواَصْوا
Дәхи боерыштылар бер-беренә

 بِاحلَْقِّ
хаклыкны, ягъни Коръәнгә вә Рәсүлгә табигъ булмак берлә бер-беренә 
әмер мәгъруф вә нәһи мөнкәр әйләделәр.

 َوتـََواَصْوا
Дәхи боерыштылар бер-беренә

 بِالصَّرْبِ  
Аллаһы Тәгаләнең бәлаләренә вә казаларына риза улырга вә, гөнаһ - 
лардан сабыр итеп, нәфесләрне мәнгъ итәргә, Аллаһы Тәгаләнең фә-
раизләрне вакытында кылырга, никадәр сырхау вә хасталы вә бәла вә 
каза кәлерсә, вакытында галә кадри әт-такати1 әда кылырга бер-беренә 
боерырлар. Аллаһы Тәгаләнең сабыр ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге 
хөснел-ихтитамдыр, нитәки мәхфи дәгелдер.

Сүрәт «әл-Һүмәзә»  

Бисмилләһиррахмәниррахим

َوْيٌل
Һәлаклек яки вәйл дидеги җәһәннәмдә бер чокырның исемедер.

 لُِّكلِّ مهََُزٍة
Һәрбер адәмнең йөзне ертып күз алдында гайбәт кылгучыларгадыр ул 
вәйл.

1 Галә кадри әттакати – мөмкин кадәр.
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 لَُّمَزٍة  
Адәмиләрнең гайбләрне артларында сүзләшгүчегәдер. Бу аять Вәлид 
бине Могира хакындадыр, хөкеме гамдыр. Тәәммел улына.

الَِّذي
Анчалаен Вәлид бине Могира

 مَجََع َمااًل
җыйды үзенең малны.

َدُه    َوَعدَّ
Санады ул малны күп нисаблык улгач, иман кәлтергәч, зәкят фарыз 
улырдай улды вә әйтте: «Бу кадәр малны фәкыйрьләрә бирергә дә-
ригътер» дию иманнан тәгаррыз әйләде. Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи 
вә сәлләмне эвенә барып сүкте вә артыннан һәм сүгәр ирде.

َيَْسُب
Гөман кыладыр ул Вәлид бине Могира.

 َأنَّ َماَلُه
Бә-дөрести ки, кулындагы малы

 َأْخَلَدُه  
мәңге калыр дию.

  َكالَّ
Хаккан ки, малы мәңге калмастыр.

 لَيُنَبَذنَّ
Әлбәттә, атылыр ул Вәлид маллары берлән

 يف احلَُْطَمِة  
хөтәмә дидеги тәмугка. Хөтәмә – җиде тәмугның берседер.

  َوَما أَْدرَاَك
Кем белдерде сиңа, и Мөхәммәд,

 َما احلَُْطَمُة  
хөтәмә нидер – белмәссең. Хөтәмә будыр.

  نَاُر اللَِّه 
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Аллаһы Тәгаләнең бер каһәр утыдыр

اْلُموَقَدُة  
кыздырылган.

الَِّت 
Анчалаен уттыр ки,

َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِئَدِة  
җидешер күңелләргә аның әсәре, ягъни йөрәкләрне /201а/ яндыр гучы 
уттыр.

ِإنَـَّها
Бә-дөрести ки, ул хөтәмә

 َعَلْيِهم
Ул кяферләрә

 مُّْؤَصَدٌة  
ишекләре баглыдыр, ягъни кяферләр хөтәмә тәмугына кердекләреннән 
соңра ул хөтәмәнең ишекләрне багларлар.

َدٍة دَّ يف َعَمٍد ممَُّ
Калгучыдыр анлар хөтәмәнең эчендә озын уттан улган терәкләр бер-
лә. Яки мәгънә будыр ки, хөтәмәнең ишекләре баглангандыр тыш тара-
фыннан, ягъни икенче тәмуг тарафыннан уттан улган терәкләр илә та 
ки аның ишеге икенче тәмугларга күренмәс өчен. Бу тәмугта ни төрлек 
газаб вә ни төрлек кавем бар беленмәс өчен, Аллаһы Тәгалә зәкят 
бирмәян байларны хөтәмә утының сыйфаты илә тәһдид итеп َدٍة دَّ  ләфзы ممَُّ
илә хөснел-ихтитам әйләде.

Сүрәт «әл-Фил» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Риваятьтер. Нәҗаши Хәбәш вилаятенең падишаһы ирде. Ямән дийа-
рында Әбрәһә исемле вәзире бер эв бина кылдырды. Анчалаен эв дөнья 
йөзендә булмады. Әнваг зиннәтләр илә бизәделәр. Эчендә дөрр якут 
канадилләр асылмыш ирде. Эченә потлар куйдылар. Фәрман бирде ки, 
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һәркем хаҗ кылмак теләсә, бу эвгә тәваф әйләсеннәр, Кәгъбәйә тәваф 
әйләмәсеннәр. 
Әлкыйсса. Көннәрдә бер көн бер гарәп егете Малик бине Назар бине 
Кәнафәдән ишетеп Сангага барып, ул бинаның эченә кереп тизәк әй-
ләде, потларны тизәк ...1 илә буяды. Иртәгесен ул эвгә гыйбадәт итәр 
өчен керделәр, бу хәлне күрделәр, падишаһка әйттеләр. Падишаһ әйтте: 
«Бу эшләрне гарәпләр кылмыш, – дию,  – эзләңез вә сораңыз. Әгәр ул 
гарәпне табып алып кәлсәңез, милкемнең ярымны биреп, кызымны би-
реп, үземә вәзир итерем», – диде.

Әлкыйсса. Ул гарәпне күп заман эзләделәр, тапмадылар. Көннәрдә бер 
көн баягы гарәп, кул өстенлек табып, ул бинага ут төртте. Ул бина янып 
китте. Фил-фаур падишаһка хәбәр әйләделәр. Падишаһ кәлде, күрде 
ки бинаның урыны калган, үзе янып беткәндер. Падишаһ2 андачты та 
ки Кәгъбәне хәраб кылмак берлән ул Әбрәһә нам /201б/ вәзир Бәҗаши 
падишаһының Мәхмүд исемле филне сорап алды вә дәхи күп филләр 
берлә сиксән мең гаскәр илә Мәккәйә якын ирештеләр. Сәхрәдә Мәк-
кә җәмәгатенең малларны куып алдылар. Рәсүлуллаһның бабасы 
Габдел моталлибның ике йөз тәвасыны алдылар. Бәс, Габделмоталлиб 
Әбрәһә катына кәлде, сәлам бирде. Әбрәһә аны гыйззәт берлә урынга 
алды, зәра Әбрәһә ишетмеш иде Габделмоталлиб гарәпнең сәйиде 
дию. Тәгам йидиләр, хәмер эчтеләр, Әбрәһә әйтте: «Йә сәйиде гарәп, 
ни өчен бәнем катыма кәлдең?» – диде. Габделмоталлиб әйтте: «Бәнем 
ике йөз тәвамны синең гаскәрең гарат итеп алмышлар, аны соргалы 
кәлдем», – диде. Әбрәһә әйтте: «Бән, сине күргәч, бик сокланган 
ирдем, сүзеңне ишеткәч, күңелем кайтты», – диде. Габделмоталлиб 
әйтте: «Ни сәбәптән?» Әб рәһә әйтте: «Бән атаңыз Ибраһимның 
бина кылган мәгъбүдханәсене бозарга кәлдем. Син бәннән аны 
сорамасын, йөз тәваңны сорайсын», – диде. Габделмоталлиб әйтте: 
«Ике йөз тәваның иясе бән, әмма Кәгъбә эве бәнем дәгелдер. Аның 
иясе Аллаһы Тәгаләдер, – диде. – Бәнем анда эшем юктыр», – диде. 

1 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
2 Бу урында бер сүз сөртелгән.
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Әлкыйсса. Габделмоталлибның тәваларны биреп җибәрде, чөнки Габ-
делмоталлиб Мәккәйә кайтты. Мәккә җәмәгатенә боерды: «Тәвалара 
качыңлар, Әбрәһә Кәгъбәне бозмага кәлгәндер. Күзеңез күрмәсен», – 
диде. «Чөнки Мәккә җәмәгате таглара качтылар. Габделмоталлиб шә-
һәрдә ялгыз калды». Кәгъбә ишегенең алкасыны тотып егълады, әйтте: 
«Йа Рабб, бу эвне Сиңа тапшырдым. Синең әмерең илә атамыз Ибраһим 
бина әйләде. ...1».
Әлкыйсса. Әбрәһә гаскәрне хәзерләп, Мәхмүд нам филне алдыларына 
куеп, Мәсҗед Хәрама керделәр, чөнки Мәхмүд нам филе вә гайре фил-
ләр Кәгъбәне күрделәр, сәҗдәйә киттеләр. Һәр чәнд фил баннар тәбрәт-
те ләр. Филләр башны сәҗдәдән күтәрмәделәр. Ул арада һавада бер 
төрлек кош лар /202а/ пәйда улды. Ул кошлар әбабил кошы кеби кызыл 
бо рынлы, кара башлы, озын муенлы, сыерчыктан кечерәк, чыпчыктан 
зуррак. Һәрбер кошның агызында берәр таш бар борчак микъдары. Ул 
ташларның һәрберендә Әбрәһә гаскәренең исемнәре язылмыш ирде.
Әлкыйсса. Ул кошлар ташларны егдырдылар. Әбрәһәнең гаскәрне һә-
лак әйләделәр. Иллә Әбрәһә үзе калды. Мәхмүд фил илә Әбрәһә кайтып 
Нүҗаши падишаһка сәргүзәштене тәмам сөйләдегеннән соң, аны 
бер әбабил кошы таш берлә атып һәлак әйләде. Нәҗаши падишаһ, бу 
хәлне күреп, Кәгъбәйә ихлас егълады. Аллаһы Тәгалә эведер, дию. Габ-
делмоталлибә күп-күп маллар бүләкләр җибәрде. Әз ин җанеб әсхабе 
фил һәлак улдыгыннан соңра Мәккә җәмәгатьләре качкан йирләреннән 
эвләренә кайттылар. Кәгъбәне күрделәр, сәламәттер. Габделмоталлиб 
бу гаскәрдән калган алтын вә көмешне барчасыны Мәккә җәмәгатенә 
тәкъсим әйләде. Үзе бер дәник тә алмады. Мәккә җәмәгате бай улдылар. 
Ул заманда фәкыйрь кемсәнә Мәккәдә калмады. Бу тарих пәйгамбәре-
мез тугдыгы ел ирде. Аллаһы Тәгалә әсхабе филнең хәлне бәян әйләп  
боерды ки

َأملَْ تـََر
Әйа, күрмәсмесен, и Мөхәммәд? Бәлә, ишеттең, гүяки күрдең Мәккә - 
нең вә әтрафтагы шәһәрләрнең барчаларында мөтәватир хәбәрдер.

 َكْيَف فـََعَل َربَُّك
1 Бу урында бер җөмлә сөртелгән.
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Нитәки кылды Раббың Җәллә шаэнәһү газабны

 بَِأْصَحاِب اْلِفيِل  
Фил ияләренә филдән гайре никадәр атлы гаскәрә фил ияләре сиксән 
мең кеше ирде. Атлы гаскәр йөз мең ирде.

َأملَْ َيَْعْل َكْيَدُهْم
Әйа, кылмадымы Аллаһы Тәгалә әсхабе филнең мәкәрне вә касдны ки 
анларның касды Кәгъбәне бозмак ирде.

 يف َتْضِليٍل  
Азгынлыкта вә ботланда1, вә хәсрәттә кылды. Үзләренең һәлаклеге вә 
хәзинәләре Мәккә җәмәгатенә үлҗә улып калмагы илә

َوأَْرَسَل
Җибәрде Аллаһы Тәгалә

 َعَلْيِهْم
әсхабе филнең зарарына

 طَيـْرًا
кошны мөфрәдтән җәмгъка илтифаттыр, ягъни кошларны.

 أَبَابِيَل  
Әбабил кошының сурәте тик асылда тайран кә-әбабилдер. Асылда, ан-
лар әбабил дәгелләрдер, тәмуг фәрештәләре иде. Аллаһы Тәгалә /202б/ 
ул фәрештәләре әбабилләр сурәтендә әйләмеш ирде.

  تـَْرِميِهم
Ата булды ул кошлар Әбрәһәнең гаскәрне

 حِبَِجاَرٍة
борыннарында улгучы ташлар илә.

 مِّن ِسجِّيٍل  
Ул ташларның сыйфаты будыр – пешкән ташлар ирде. Җәһәннәмнең 
сиҗҗил дидеги чокырында булгучы, ягъни Аллаһы Тәгалә ул ташларны 
Әбрәһәнең гаскәре тугмасларыннан мөкаддәм ничә мең-мең ел яратып 

1 Ботланда – яманда, хак булмауда.
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кыздырып куймыш ирде.

َفَجَعَلُهْم
Бәс, кылды Аллаһы Тәгалә ул әсхабе филне һәлак әйләмәгендә

 َكَعْصٍف
Хөрмә япрагы дәк

 مَّْأُكوٍل  
ашалмыш вә таралмыштыр, ягъни әсхабе филнең һәлак улмакларының 
тизлеге хайван ашаган хөрмә япрагы кеби улды, нитәки хайваннар хөрмә 
япрагыны тиз ашарлар, ләззәтле улганы өчен. 
Аллаһы Тәгалә сүрәне كعصف مأكول илә тәмам итмәге хөснел-ихтитамдыр. 
Шуның үзәренә ки бәндәләр дөньяның үтмәкне كعصف مأكول кеби күрәләр 
та аңа аланмаян даим әл-әүкат Хода зикерендә улалар.

Сүрәт «әл-Корәеш» 

Бисмилләһиррахмәниррахим

Тәфсир Нәүгараистә иде ки, Сохуф бине Әбү Кәгъбдә امل تر كيف илә 
 .һәр икесе бер сүрә ирделәр. Араларында бисмиллаһ юк ирде اليلف قريش
Әмир әл-мөэминин хәзрәти Гомәр һәр икесен дә ахшам намазының 
бер рәкәгатендә укыр ирде. Бу тәкъдирчә мәгънә будыр: һәлак кылды 
Аллаһы Тәгалә әсхабе филне.

ياَلِف قـَُرْيٍش   إِلِ
Корәешнең бер-беренә өлфәтлекләре өчен һәлак әйләде. Яки бисмиллаһ 
улып фасыл улып һәрбересе мөстәкыйлән берәр сүрә улса, мәгънә бу-
дыр: тәгаҗҗебләнеңез Корәешнең бер-берсенә өлфәтлегенә вә дустлы - 
гына, вә бер-беренә мәхәббәтләренә. Бу тәкъдирчә ләм-ләме тәгаҗ-
җебтер.

ِإياَلِفِهْم
Ул Корәешнең бер-беренә өлфәтлекләре вә мәхәббәтләре будыр.

 رِْحَلَة الشَِّتاء َوالصَّْيِف  
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Анларның кыш көне күчмәкләрендә улган өлфәтләрне гаҗәбләнеңез, 
дәхи җәй көне күчмәкләрендә улган /203а/ өлфәтләрне гаҗәбләң, ягъ-
ни Корәешнең ике вакытта тиҗарәт өчен сәфәрләре вар ирде. Һәр ел-
да ике мәртәбә ирде. Кыш көннәрендә Ямән ярминкәсенә барырлар 
ир де. Икенче сәфәрләре җәй көне мизан әйамында Шам ярминкәсенә 
ба рырлар ирде. Бу ике ярминкәдән Мәккә йортына ашамактан вә эч-
мәктән, вә кимәктән, вә гайре затларны кәлтерерләр ирде. Бу ике ярмин-
кәдә Мәккә йортыннан сәүдәгәрле йорт юк ирде. Бу ике ярминкәдә ул-
ган байлар вә сәүдәгәрләр бу Корәеш җәмәгате көтеп торырлар ирде. 
Гайре шәһәрләрдән кәлгәннәрә сатмаслар ирде та Корәеш сәүдәгәрләре 
кәлмәенчә, ул ике ярминкәнең сәүдәгәрләре әйтер ирде: «Корәешләрдә 
һичбер фәкыйрь юктыр» дию, «борчыклы кеше дә юктыр» дию игъти - 
кад ителер ирде. Аның өчен бу Корәешнең үз араларында гадәтләре ул 
иде, фәкыйрьләренә күп-күп акча биреп, яхшы киемнәр биреп вә атлар  
вә тәвалар биреп, бай итеп бу ике ярминкәгә алып барырлар ирде. «Ко-
рәеш кеби намуслы вә гарьле җәмәгать булмады һәм булмастыр», – 
дирләр ирде. «Безнең нәселдә һичбер әхәд фәкыйрь улып халык күзенә 
күренмәсен», – дирләр ирде. Шул әҗелдән Аллаһы Тәгалә الم تعجب илә 
зикер әйләде дидеги күрең вә тәгаҗҗебләнмәк Корәешнең бер-беренә 
өлфәтләренә вә шәфкатьләренә, вә мәхәббәтләренә гадәтләре дәхи дә ул 
иде, тол улып бер хатын калса, балалары берлә байлары тәзәүвеҗ итәр 
ирде. Балаларны йортына алып, солбия улан балаларыннан мөкаддәм 
ятимнәрә йидерер вә кидерерләр ирде, вә балигъ улса өйләндерерләр 
ирде. Шул әҗелдән Әбү Талиб Рәсүл Әкрәмне үзенең солбия бала-
ларыннан мөкаддәм вә әкъдәм итәр иде. ما ال هنايه Корәешнең бер-беренә 
шәфкатьләренең ниһаяте юктыр.

 فـَْليـَْعُبُدوا
Бәс, әйтгел кем корәешләрә коллык кылсыннар.

 َربَّ َهَذا اْلبـَْيِت  
Бу эвнең иясенә, ягъни и әһле Мәккә эвнең иясенә, ягъни, и Мәккә әһе - 
ле, бу эвнең иясе – Аллаһы Тәгаләйә иман кәлтерүп вә һәм /203б/ 
Рәсүленә иман кәлтерүп гыйбадәт әйләсеннәр.

 الَِّذي
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Анчалаен Аллаһы Тәгаләдер ул эвенең иясе

 َأْطَعَمُهم
тәгамләндерде ул Корәешне

 مِّن ُجوٍع
ачлыктан, зәра Мәккәдә Шам вә Ямән тиҗарәтеннән элгәре бик ачлык 
ирде, һәм Мәккә халкы фәкыйрь әл-хәл ирделәр, чөнки Корәеш бер-
беренә ярдәм бирешеп сәүдәгәр улдылар һәм бай улдылар. Әл-хәл һәм 
Мәккә җәмәгатьләре сәүдәгәрләрдер.

 َوآَمنـَُهم
Дәхи имин кылды ул Корәешне Аллаһы Тәгалә

 مِّْن َخْوٍف  
Куркуглардан нитәки әсхабе филдән имин калдыңыз, анларның малы 
илә байдыңыз, Ямән вә Шам тиҗарәтләрендә йөрдеңез дә хәрамиләрдән 
вә сәүдәләреңездә зыян күрмәдеңез, бәлки зиядә улып, табышлар илә 
кайттыңыз һәм бөйлә илә йәүмел-кыямә сезләр хәвефтән иминнәрсез. 
Ни гарәптән вә ни гаҗәмнән сезнең илә яулашкан улмастыр һәм 
сезләрдән пәйгамбәр кәлде. «Үзеңезнең телеңез илә Китап иңдерелде. 
Ни нигъмәтләр сезләрә бирмәдем?» – дип, Аллаһы Тәгаләнең Корәешкә 
миннәт кылмактыр. Аллаһы Тәгалә َوآَمنـَُهم مِّْن َخْوٍف ләфзы илә сүрәне тәмам 
итмәге ишгардыр. Ахыр заманда Дәҗҗал ләгыйнь хәвефеннән һәм 
иминнәр ирдегенә хөснел-ихтитам әйләде.

Сүрәт «әл-Мәгүн» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Агяһ улгыл, бу сүрәнең ибтидасы Гас бине Вәил хакында вә Әбү Җаһил 
хакында назил улмыштыр вә ال يض على طعام املسكني аятенәчә сүрәнең ахыры 
гамдер.

أَرَأَْيَت الَِّذي
Күрдеңме, и Мөхәммәд, анчалаен кешене, ягъни Гас бине Вәилне вә һәм 
Әбү Җаһилне гакыйбәтләрендә әбәди җәһәннәми ирдегене.
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يِن    ُيَكذُِّب بِالدِّ
Ялганга тотадыр анлар Кыямәт көнне. Бу ике мәлгуньнең гадәтләре ул 
ирде. Берәгү хаста улса, аның катына варып ултырырлар ирде. /204а/ 
Әйтерләр ирде: «Безләрә малыңнан васыять әйлә», – дию. Бәгъзеләре 
ва сыять кылырлар ирде вә бәгъзеләре васыять кылмаюн үләрләр ирде. 
Хоһ васыять кылсын, хоһ кылмасын. Бу ике мәлгунь җәбрән вә каһрән 
ул мәетнең малларыны алырлар ирделәр. Балаларына вә гайре варисла-
рына бирмәсләр ирде, ягъни: «Бән падишаһмын, мәетнең малны бәйт әл-
малга салырмын», – дию. Вә дәхи ул ике мәлгуньнең гадәтләре ул иде, 
зәкят бирмәклекне мәнгъ кылырлар ирде. Ул зәкят малы фәкыйрьләр 
вә мескеннәр хакы дәгелдер, бәлки ваҗибтер, бәйт әл-малга салмак 
кирәк дию күп байларның малларны алырлар ирде һәм бәет әл-малга 
салмаслар ирде.

َفَذِلَك
Бәс, и Мөхәммәд, ул күрдегең ике кеше, ягъни Гас бине Вәил вә Әбү 
Җаһил бине Һишам

 الَِّذي
анчалаен кешеләрдер,

 َيدُعُّ اْلَيِتيَم  
ятимнәрне какгучылардыр, аталарының вә аналарының мирасларыннан 
мәхрүм әйләгүчеләрдер, бигаять ятимнәрә золымлык әйләгүчеләрдер.

 َواَل َيُضُّ 
Дәхи рәгъбәтләнмәс үзләре вә һәм рәгъбәтләндермәс гайреләрне,

َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي  
мескеннәрә тәгам бирергә, ингам вә ихсан кылырга, бәлки ул эшен 
мәнгъ әйләделәр.
Риваятьтер. Монафикълар намазларының вакытыннан тәэхир итәр-
ләр ирде вә һәрбер гамәлләрне рия вә намус илә кылырлар ирде вә 
күршеләренә вак йомышларны бирмәян мәхрүм итеп кайтарырлар ирде. 
Аллаһы Тәгалә анларның хәлне бәян әйләп боерды ки

فـََوْيٌل
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Бәс, үкенеч яки вәйл дидеги чокыр яки һәлаклек

 لِّْلُمَصلِّنَي الَِّذيَن
андаен намаз үтәяннәрәдер

 ُهْم
анлар

 َعن َصاَلهِتِْم َساُهوَن  
намазларының вакытларыннан гафилләрдер, ягъни намазларны вакы-
тыннан тәэхир итәрләр яки вакытында үтмәян каза дию калдырырлар. 
Бәгъдә каза әйләмәсләр.

الَِّذيَن
Дәхи анчалаен кешеләрдер ул монафикълар.

 ُهْم
Анлар /204б/

 يـُرَاُؤوَن  
рия илә гамәл әйләгүчеләрдер. Ул монафикълар хәлаикълар алдында 
зикер вә тәсбих илә ултырырлар, хәлвәттә мә-лә, ягъни каул вә фигыльләр 
илә әүкате мәфрүдатларны үткәрерләр. Анларадыр вәйл

 َومَيْنـَُعوَن اْلَماُعوَن  
Дәхи мәнгъ кылырлар күршеләреннән аз нәрсәләрне, ягъни күршеләре 
иләк вә чиләк, вә таба кеби нәрсәләр сорай келсәләр, мәхрүм итеп бир-
мәян җибәрерләр ирде. Аллаһы Тәгалә монафикъларның хәлне бә ян 
әйләп, сүрәне тәмам итмәге мөэмин мөхлисләрә монафикълар әгъ ма-
ленең сәнәдне әмер әйләп хөснел-ихтитам әйләде. Тәәммел улына.

Сүрәт «әл-Кәүсәр»  

Бисмилләһиррахмәниррахим

ِإنَّا َأْعطَيـَْناَك اْلَكْوثـََر
Бә-дөрести ки, бирдек Безләр сиңа, и Мөхәммәд, кәүсәрне. Бу кәүсәр 
димәк оҗмах эчендә бер күлнең исемедер. Аның суы балдан татлыдыр, 
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кардан актыр һәм салкындыр. Ул күлнең тирәсе зөбәрҗәттәндер. Ул 
кәүсәр күленең суны эчмәк Мөхәммәд өммәтенә хастыр, гайре өммәтләр 
аннан эчмәсләрдер. Бәгъзеләр кәүсәрне Коръәндер йә биш вакыт на-
маздыр, яки «лә илаһа илләллаһ» кәлимәсе дию тәфсир әйләмәкләре, 
барчалары галәттер дию тәфсир Ибн Габбаста зикер улынды.

 َفَصلِّ ِلَربَِّك
Бәс, бу хәүзә кәүсәрнең шөкранасы өчен укыгыл, и Мөхәммәд, ике 
рәкәгать гает әдханы.

 َواْنَْر  
Дәхи корбан кылгыл гает намазы бәгъдендә, тәва корбан кылгыл, тәва 
булмаса сыер, сыер улмаса куй вә кәҗә корбан кылгыл. Кыяфәтләрне 
фөруг китапларыннан караясызлар.

 ِإنَّ َشانَِئَك
Бә-дөрести ки, сиңа дошман улган Гас бине Вәил

 ُهَو
ул дошман булган кеше.

 اأْلَبـْتـَُر  
Хур вә зәлилдер, ягъни Гас бине Вәил ахыр гомерендә сукыр улып 
теләнче улды вә Әбү Җаһил /205а/ падишаһлыгыннан газәл улынып 
фәкыйрь улды. Башмак ясап йөри торгач, Бәдер газасында үлде. Вәлид 
бине Могираның йорты бетеп, угланнары үлеп, Басрада теләнчелектә 
үлде, вә Готбә, вә Шәйбә, вә Зөлхимар – барчалары фәкыйрьлектә үлде-
ләр. Аллаһы Тәгалә اأْلَبـْتـَُر ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге Аллаһы Тә-
галәнең дустларына каршы кәлмәйәләр голәмәләрне дошман тотмаялар, 
Рәсүл не дошман тотаннарның хәлләрне күрдеңез, дию хөснел-ихтитам 
әй ләде.

Сүрәт «әл-Кәфирун» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Бу сүрәнең сәбәп нөзүле ул иде, Мәккә кяферләре Рәсүл Әкрәм са лал-
лаһу галәйһи вә сәлләм әйттеләр: «Йә Мөхәммәд, бер ел син безнең 
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потларымыза гыйбадәт әйләгел, икенче ел синең Тәңрегә гыйбадәт 
кылырмыз», – диделәр. Рәсүлуллаһ галәйһиссәлам әйтте: «Мәгазуллаһ 
Аллаһы Тәгаләгә гайрене шәрик кылырга андагъ кирәкмәссезләр, үз 
динеңездә торыңызлар, безләр үз динемездә торалык та арамызда җәнк 
вә җәдәл улмасын». Бераз заман бөйлә тордылар. Көннәрдә бер көн 
Аллаһы Тәгалә бу аятьне иңдерде: فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم бу аятьне аяте 
сәйф дию әйтерләр. Бу аять бу сүрәне мәнсух әйләмештер.

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд,

 يَا أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن  
и анчалаен кяферләр,

 اَل َأْعُبُد
коллык кылмасмын

 َما تـَْعُبُدوَن  
сез коллык кылдыгы потлара.

 َواَل أَنُتْم
Дәхи имәссез сезләр

 َعاِبُدوَن 
коллык кылгучылар.

َما َأْعُبُد  
Бән коллык кылдыгы Аллаһы Тәгаләйә

 َواَل أَنَا َعاِبٌد
дәхи имәсмен коллык кылгучы киләчәк заманда

 مَّا َعَبدمتُّْ  
сезләр коллык кылдыгы потлара.

 َواَل أَنُتْم 
Дәхи имәссезләр

َعاِبُدوَن
коллык кылгучылар киләчәк заманда,
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 َما َأْعُبُد  
бән коллык кылдыгы Аллаһы Тәгаләйә.

 َلُكْم ِديُنُكْم 
Сезгә – сезнең динеңез,

َوِلَ ِديِن  
дәхи миңадыр минем динем, ягъни һәркем үз диненең файдасыны вә 
зарарны үзе күрер димәктер. َوِلَ ِديِن дию сүрәне тәмам итмәге хөснел-
ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Насыр» 

/205б/ Бисмилләһиррахмәниррахим
Бу сүрәнең сәбәбе нөзүле бу иде ки, Хәбеш вилаятендә бер падишаһ вар 
иде ки, исеме Дәхия бине Кәләб ирде. Яше егерме өч яшендә ирде. Үзе 
галим зө-л-фөнун иде, бигаять күркәм егет ирде. Тәүратта вә Инҗилдә 
Мәккәдән бер Рәсүл чыгар дию күрмеш ирде вә дәхи ул пәйгамбәр сулы 
йөзле вә күркәм холыклы дию күрмеш иде. Беркөн Тәүратны укыды. 
Үзенең вәзирләренә әйтте: «Мөхәммәд дигән пәйгамбәр Мәккәдән Ко-
рәеш кабиләсеннән чыгар», – диде. Вәзирләре әйтте: «Ул һәнүз Мәккәдә 
заһир улгандыр», – диделәр.
Әлкыйсса. Падишаһ вәзирләренә әйтте: «Кәл, баралык ул пәйгамбәрнең 
сурәте вә сирәте Аллаһы Тәгалә китапларына муафыйк улса, иман кәл-
терәлик. Әгәр муафыйк улмаса, Мәккәне вә гайре Мөхәммәдә табигъ-
ларны кылычтан кичерәлик, – диде вә, – дәхи гарәп йортны Гайсә диненә 
өндәялик», – диде. 
Әлкыйсса. Кырык мең кеше илә Хәбеш вилаятеннән чыктылар. Егерме 
мең кешесе атлыг ирде. Егерме мең кеше йәйаг ирде.
Әлкыйсса. Көннәрдә бер көн сәрхәдде Мәккәйә йиттеләр. Дәхия шаһ 
гаскәренә әмер әйләде: «Һәрбереңез гаскәреңез илә бер тагда торыңыз. 
Бәннән әмер улмаенча, һичбереңез үзеңездән купмаясызлар.
Әлкыйсса. Һәрбер гаскәр үз гаскәре илә Мәккә шәһәрене ихатә кылып 
алдылар. Шәһәрә мәгълүм улмаян посыкта тордылар.
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Әлкыйсса. Дәхия шаһ өстенә фәкыйранә ләбасләр илә диванә шәкелендә 
улып, Мәккәйә керде. Әбү Җаһилгә мөлякат улды. Әбү Җаһил сәлам 
бирде1. Дәхия зәкәрне2 ачып күркезде. Әбү Җаһил әйтте: «Ни гаҗәб 
күркәм йөзлек диванәсен», – дию юлына китте.
Әлкыйсса. Дәхия шаһ бер хатына мөлякат улды вә әйтте: «Бу шәһәрдә 
пәйгамбәр бармы?» – диде. Хатын әйтте: «Бәлә, бардыр», – диде. Дәхия 
шаһ әйтте: «Ни исемледер?» Хатын әйтте: «Мөхәммәд бине Габдулла әл-
Корәйшидер», – диде. Дәхия шаһ: «Ул кайдадыр?» – диде. «Бәйтуллаһта 
ярыннарына тәгаллем бирәдер», – диде. 
Әлкыйсса. Дәхия шаһ /206а/ Кәгъбәйә керде, Мәсҗед Хәрамда Рәсүл 
Әкрәм кырык яраны илә ултырмышлар иде. Хәзрәти Гомәрнең мөселман 
улдыгы көннең икенче көне ирде. Дәхия шаһ Мәсҗед Хәрам эчендә 
диванәләр һәйбәтендә йөрер ирде. Кәлеб Рәсүлуллаһның истикъбалендә 
бул әйләде. Хәзрәти Гомәр, кылычны алып, Дәхияне чапмак теләде. 
Рәсүлуллаһ салаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: «Йә Гомәр, чапмагыл 
аның бул урынны. Йөрермез диванәдер»3, – диде. Икенче көррә: «Мәсҗед 
Хәрам эчендә кан түкмәк хәрамдыр», – диде. Шул заманда Дәхия шаһ 
 :диде. Барып, Рәсүлуллаһны кочаклап اشهد ان ال اله اال اهلل واشهد ان ممداً عبده ورسوله
«Йә Рәсүлуллаһ, мөбарәк йөнне ачгыл», – диде. Рәсүл Әкрәм салаллаһу 
галәйһи вә сәлләм йөнне ачты, нөбүвәт мөһерне үпте. Яраннар һәм 
үптеләр. Яраннарның Дәхия кәлгүнчә нөбүвәт мөһерне күргәннәре юк 
ирде, белмәсләр ирде, иллә Хәдичә белер ирде. Дәхия, мәсҗедтән чыгып, 
гаскәрне алып кәлде. Барабаннар вә бергүлләр илә кәлеп, Рәсүлуллаһка 
йөкенеп тордылар. Рәсүлуллаһ анлара иман гарзы кылды, хәтта ки 
кырык көнә дәк гаскәре берлән һәр көн мең кеше иман кәлтерләр ирде. 
Кырык көн тәмам улгач, бу аять иңде: انك لعلى خلقٍ  عظيم өч көннән соң бу 
сүрә иңде. Тәфсир Нәүгараистә бөйлә мәзкүрдер.

ِإَذا
Шул заманда

 َجاء َنْصُر اللَِّه

1 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
2 Басма китапта «гаурәтне» дип язылган.
3 Бу урында берничә сүз сөртелгән.
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Асылда, جاءك نصر اهلل дыр, ягъни кәлде сиңа, и Мөхәммәд, дин исламә нос-
рат бирүчеләр

 َواْلَفْتُح  
Мин бәгъд дәхи дин исламы фәтх идәчеләр кәлделәр вә һәм кәлерләр

َورَأَْيَت النَّاَس
Күрдең син, и Мөхәммәд, адәмиләрне вә һәм күрерсен үлмәсеннән  
әүвәл вә һәм үлдегеннән соңра

 َيْدُخُلوَن
Кердекләрне күрдең һәм күрерсен

 يف ِديِن اللَِّه
Аллаһы Тәгалә диненә, ягъни дине исламга

 أَفـَْواًجا  
гөруһ-гөруһ улып кердекне күрдең, нитәки Дәхия шаһның гаскәре кы-
рык көнә дәк кереп, иман кәлтердекләрне күрден һәм дәхи күрерсен, 
зирә синең шәригатең бакыйдыр Кыямәт көненәчә.

 َفَسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك
Бәс, и Мөхәммәд, сөбханаллаһи вә әлхәмдүлилляһи дәгел. Бу нигъ мәт-
ләрнең шөкранәсе өчен /206б/

 َواْستـَْغِفْرُه
дәхи ярлыкаю эстәгел өммәтләрнең гөнаһларны.

 ِإنَُّه
Бә-дөрести ки, ул Аллаһы Тәгалә

 َكاَن
булды ул Аллаһы Тәгалә һәм булыр

 تـَوَّابًا  
истигъфар кылып, тәүбә идәннәрнең тәүбәләрне кабул идәче.
.ләфзы илә сүрәне тәмам әйләмәге хөснел-ихтитамдыр تـَوَّابًا
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Сүрәт «әл-Мәсәд»

Бисмилләһиррахмәниррахим
Риваятьтер. Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә беркөн бу 
аять иңде: وانذر عشريتك األقربون, ягъни: и Мөхәммәд, куркытгыл үзеңнең 
урыгларыңны, чөн бу аять иңдегеннән соңра Рәсүлуллаһ Сафа тагына 
бенеп, каты аваз илә әйтер иде: اين نذير لكم بني يدي عن عذاب شديد дию урыг-
ларны өндәр иде, хәтта көнә дәк бу мәнвәл үзәрә өндәде. Әбү Ләһәб Рә-
сүлуллаһның атасы берлә бер тугыма ирде. Аның хатыны Өмме Җәмил 
исемле ирде. Ирле-хатынлы иделәр. «Бу Мөхәммәднең авазыннан җик 
күрдек нә күзгә күренмәгән газабны бар, дип әйтәдер. Алда киләчәктер 
дию, юк газаб илә безне куркытадыр», – дирләр иде.
Әлкыйсса. Беркөн Өмме Җәмил тигәнәкләр җыеп, Рәсүл Әкрәм салал - 
лаһу галәйһи вә сәлләмнең мәсҗед юлына салды. Караңгыда ястү на-
мазына бардыгында аякларына кадалсын, дию та ки аякларына кадалап 
агырып ятсын та Сафа тагына бенеп чагырмасын, дию. Ул кичә Рәсүл 
Әкрәм ястү намазына барды. Хәзрәти Җәбраил галәйһиссәлам ул ти гә-
нәкләрне алып Әбү Ләһәбнең ишек төбенә куйды. Иртә торып, Өмме 
Җәмил ишектән чыгып бастыгында, тигәнәкләр өстенә басты. Аякла-
рына кадалды. Аяклары шешеп китте, бик сырхау улды. Буны күреп Әбү 
Ләһәб көлде вә әйтте: «Йә Өмме Җәмил, бу Мөхәммәднең сихередер. 
Мәсҗед Хәрамдагы тигәнәкләрне кәлтерүп куеп сихерләмештер», – 
диде. «Вә Аллаһ, бүген Сафа тагына бенәен, Мөхәммәдне олуг таш илә 
бәреп үлтерәен», – диде. Фи-з-заман Сафа тагына бенеп, олуг ташны 
күтәреп кәлдегендә, Рәсүл Әкрәм каргады бөйле дию: تبت يدا اب هلب дию 
куллары корды, таш кулыннан төште. Әбү Ләһәб Рәсүл Әкрәмә ялварды, 
әйтте: «Мөхәммәд әмин җеңкәнең Өмме Җәмил илә безләр сиңа  
гөнаһкяр улдык. Кәл, атаң хөрмәтенә вә һәм агамыз Әбү Талиб хөр мә-
тенә безләрә /207а/ дога кылгыл. Әүвәлге кеби сагъ улалык», – диде, – 
та ки мин бәгъд сиңа һәр киз катыг сүз әйтмәямез һәм явыз гөман 
кылмасмыз», – диде. 
Әлкыйсса. Рәсүлуллаһның карендәшлек мөһере кузгалып, дога кылды. 
Ирле-хатынлы һәр икесе сихүәт улдылар. Аллаһы Тәгалә дөньяда улгын 
эшләрне һәм ахирәттә улачак хәлне бәян әйләп боерды ки:
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تـَبَّْت َيَدا َأِب هَلٍَب
Һәлаклек, вә зыянкяр, хәсрәт улсын Әбү Ләһәбнең ике кулына ки күр-
дең: куллары корды. Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм догасы 
илә шифа тапты яки хәсрәт вә һәлаклек ул Әбү Ләһәбнең ике еклына 
Кыямәт көнендә уттан улган богаулар вә зәнҗәрләр илә зәнҗәрләнеп 
җәһәннәмдә әбәди калыр.

 َوَتبَّ  
Дәхи һәлак булды,

 َما َأْغىَن َعْنُه
ярдәм бирмәде вә һәм ярдәм әйләмәстер ул Әбү Ләһәб өчен Ходай 
Тәгалә газабыннан коткарырга

 َمالُُه
малы ярдәм бирмәстер.

 َوَما
Дәхи шунчалаен нәрсә

 َكَسَب  
кәсеб кылдыгы нәрсәләре ярдәм бирмәстер яки биш углы ярдәм бир-
мәстер, зирә гарәп кәсеб дию углыны һәм әйтерләр. Бу Әбү Ләһәбнең 
биш углы бар иде. Барчалары гүзәл вә куәт ияләре ирде. Әбү Ләһәбнең 
хакыйкать исеме Габделгөззә ирде. Атасы Габделмоталлибның ке чек 
углы иде. Гаять бик сылу ирде. Ачык нурлы йөзле кеше ирде. Габ-
делмоталлиб даим: «И бәнем Әбү Ләһәбем», – дию әйтә-әйтә сөяр 
иде. Бу Габделмоталлибның сеүдеги исеме Дияре гарәптә фаш улды. 
Габделгөззә исеме куелды. Әбү Ләһәб исеме динелде, һәм үзе фәкыйрь-
ләрә вә ятимнәрә шәфкатьле ирде. Мәккә эчендә, Хәдичәдән кала, ул 
бай ирде.

 َسَيْصَلى
Тиздер кем керер ул Әбү Ләһәб

 نَارًا
утка. Ул утның сыйфаты будыр кем
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 َذاَت هَلٍَب  
Ул ут ялкын иясе уттыр. Рәсүлуллаһның нәселеннән улан кяферләр - 
не Аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә ак ялкынлы ут илә газаб итәр, гайре 
кяферләрне кара ялкынлы ут илә газаб итәр та ки Һашим кяферләре 
илә гайре кяферләр гаҗиз улыныр өчен. Тәфсир Нәүгараистә бөйле 
мәзкүрдер.

 َواْمَرأَتُُه
Хәлбуки ул Әбү Ләһәб хатыны Өмме Җәмил

 مَحَّاَلَة احلََْطِب  
утынны йөкләп ире берлә бер йирдә ак ялкынлы ут эчендә, ягъни 
Рәсүлуллаһка ястү намазына /207б/ бардыгы юлына салган тигәнәкләре 
анда һәм утын улып йөкләп торыр. Мәккә йортының утыны тигәнәктер 
яки сәнчкәле чыбыктыр. Аллаһы Тәгалә үзләренең гадәтенчә тигәнәкне 
хатаб дию зикер әйләде.

 يف ِجيِدَها
Булгучыдыр Әбү Ләһәб хатынының муенында

 َحْبٌل
бер җеп булгучыдыр,

 مِّن مََّسٍد  
хөрмә ботагыннан ишеп ясалган җептер, әмма сурәттә мондаг улса да, 
хакыйкатьтә уттыр, нәгузү биллаһи мин зәликә. مََّسٍد ләфзында дәляләт 
илтизам илә хөснел-ихтитамдыр.

Сүрәт «әл-Ихлас» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Беркөн Мәккә кяферләре Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
кәл деләр, әйттеләр: «Йә Мөхәммәд, Тәңрең сыйфатны безә бәян әйлә-
гел – алтыннанмы яки көмештәнме», – дию. Аллаһы Тәгалә бу сүрәне 
назил әйләде.
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ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд, ул Мәккә кяферләренә

 ُهَو
ул Аллаһы Тәгалә

 اللَُّه َأَحٌد  
Бердер, охшашсыз, шәриксез, замансыз вә мәкансез Аллаһы Тәгалә.

 اللَُّه
Аллаһ димәк дәхи улдыр

 الصََّمُد  
мохтаҗсыз, барча мохтаҗлар аннан хаҗәтләрне теләләр. Яки: الصََّمُد ның 
мәгънәсе эче куыш дәгел димәктер, ягъни Аллаһы Тәгалә мөҗәүвәф 
дәгелдер. Ашамактан вә эчмәктән мөнәззәһдер. Сыйфат кәмал илә 
мәүсуфтер.

 ملَْ يَِلْد
Тугырмады баланы, ягъни хатын вә баладан мөнәззәһдер.

 وملَْ يُوَلْد  
Тугдырылмады ул Аллаһы Тәгалә гайредән, ягъни һәмишә даимдер вә 
кадимдер.

وملَْ َيُكن
Булмады һәм һәмишә булмастыр

 لَُّه
Аллаһы Тәгаләйә

 ُكُفًوا
тиңдәш булмастыр

 َأَحٌد  
һичберәгү.
 ләфзы илә сүрәне тәмам итмәге әүвәлә вә ахирән Аллаһы Тәгалә َأَحٌد
әхәдтер мәгълүм улсын дию хөснел-ихтитам әйләде.
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Сүрәт «әл-Фәләк» 

Бисмилләһиррахмәниррахим
Риваятьтер. Бу ике могавәзатәйннең сәбәб нөзүле ул иде ки, Мәккә 
кяферләре Вәлид бине Әгъсам дидеги сахирне ялладылар Мөхәммәдне 
сихерләп һәлак әйләгел дию. Ул Вәлид бине Әгъсам сахирнең биш кызы 
бар ирде. Бу кызлар һәм аталары кеби гыйльме сихердә /208а/ остад 
маһирләр ирде. Ул кызлара һәм Мәккә кяферләре хак бирде. Мөхәм-
мәдне сихерләр өчен.
Әлкыйсса. Бунлар Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләмнең ләба-
сеннән бер парәсене алдырып, бу биш кыз сачларыннан бер йәйә кере-
шенә баглап, унике төен төйнәп, әфсун сихер илә өшкереп бер козугның 
төбенә салдылар.
Әлкыйсса. Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм алты ай хаста 
улып ятты. Мөбарәк сакаллары коелды, хатыннарына җимаг итәргә 
икътидары улмады. Беркөн Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм 
йокысында ике фәрештә күрде. Ул фәрештәләр бер-бересе илә сүзлә-
шерләр: «Бу Мөхәммәдә ни улды?» Берсе әйтте: «Ул Мөхәммәде Вәлид 
бине Әгъсам сихерләп фәлән чаһның төбенә салгандыр», – диде. Унике 
төен илә Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм йокыдан уйганып дәр 
хәл ул чаһтан ул нәрсәләрне чыгарды. Аллаһы Тәгалә бу ике могавәза-
тәйн сүрәсене назил әйләде та ки ул нәрсәләрә өшкерер өчен, чөнки  
укып ул нәрсәләргә һәрберенә бер мәртәбә укып өрдегендә бер төене 
шешелер ирде та ки унике мәртәбә укып өрделәр. Барча төеннәре шеше-
леп бетте. Рәсүл Әкрәм салаллаһу галәйһи вә сәлләм сихәт тапты. 

ُقْل
Әйтгел, и Мөхәммәд,

 َأُعوُذ
сыгынамын

 ِبَربِّ اْلَفَلِق  
таңны яратгучы Аллаһы Тәгалә берлән яки фәләк чокырны яратгучы 
берлән сыгынамын. Фәләк – тәмугта бер чокырның исемедер.

 ِمن َشرِّ َما
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Сыгынамын шул нәрсәләрнең явызлыгыннан.

 َخَلَق  
Яратты аны Аллаһы Тәгалә, ягъни сыгынамын Аллаһы Тәгалә сари 
елан нардан вә чаяннардан вә дәүләрдән вә пәриләрдән димәктер.

 َوِمن َشرِّ َغاِسٍق
Дәхи сыгынамын Аллаһы Тәгалә сари караңгы кичәнең шәрреннән

 ِإَذا َوَقَب  
һәркачан капласа караңгылык дөньяны,

 َوِمن َشرِّ النَـّفَّاثَاِت
һәм дәхи сыгынамын Аллаһы Тәгалә сари өшкергүче хатыннар шәр-
реннән сыгынамын ул хатыннар өргүчеләрдер.

 يف اْلُعَقِد  
Төеннәргә, ягъни югарыда бәян улынган унике төенгә өргүче Вәлид 
кызларыннан сыгынамын Аллаһы Тәгалә сари димәктер.

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد
Дәхи сыгынамын /208б/ таңны яратгучы Аллаһы Тәгалә берлән көн-
челәрнең шәрреннән

 ِإَذا َحَسَد  
һәр заман көнчелекәйләр улсалар.

Сүрәт «ән-Нәс»

Бисмилләһиррахмәниррахим

ُقْل
Әйтгел: и Мөхәммәд,

 َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس  
сыгынамын адәмиләрнең вә пәриләрнең, вә фәрештәләрнең Раббына. 
 .димәк мөҗаз гомумдер, мәфһүм көллидер вә кадәр мөштәрәктер النَّاِس
Барчалары النَّاِس тан морадтыр.
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 َمِلِك النَّاِس  
Адәмиләрнең вә барча хайванатларның падишаһыдыр.

 ِإَلِه النَّاِس  
Адәмиләрнең вә барча хайванатларның Тәңреседер.

ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس
Калебтә вәсвәсә кылгучы шайтаннан.

 اخْلَنَّاِس  
Ул яшерен шайтандыр, ягъни калебтәдер. Имам Мөкатил әйтте: « اخْلَنَّاِس
дидеги бер шайтандыр, Аллаһы Тәгалә аны һәрбер адәм вә пәригә вәс-
вәсә кылырга калебләрендә яратмыштыр. Сурәте дуңгыз сурәтендәдер. 
Борынны адәм калебенә төртеп торыр. Качан адәм йә пәри Аллаһы 
Тәгалә исемене яд итсәләр, борынны калебеннән тартып алыр. Качан 
Аллаһы Тәгалә яд әйләмәсәләр, борынны калебкә кертер. Адәмиләрә вә 
пәриләрә төрлек-төрлек фәсад фикерләр төшерер – зина кылмак кеби вә 
кеше үлтермәк кеби. Качан бер бәндә Аллаһы Тәгалә зикер илә мәэлүф 
улса, ул اخْلَنَّاِس аның калебеннән чыгар1».

 الَِّذي
Анчалаен اخْلَنَّاِس

 يـَُوْسِوُس
һәрдаим вәсвәсә кылыр

 يف ُصُدوِر النَّاِس  
адәмиләрнең вә пәриләрнең калебләренә,

 ِمَن اجْلِنَِّة َو النَّاِس  
булгучыдыр ул хәннас адәмиләрнең вә пәриләрнең калебләрендә. Ал-
лаһы Тәгалә җен вә инс илә Коръәнне тәмам әйләмәге аның өчендер, 
һәр икесе мохатибләрдер һәм мәэмүрләрдер. Аллаһы Тәгалә оҗмах 
илә тәмугны ул ике таифә өчен яратты вә пәйгамбәрләрне анлар өчен 
җибәрде, вә китапларны анлар өчен иңдерде. Ахырында анларны оҗ-
махка кергезеп /209а/ дидәрне күргәзеп мөшәррәф әйләгүче адәм илә 

1 Бер җөмлә сөртелгән.
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вә пәриләрдер. Шуның өчен вәсвәсәләрне зикер итеп анлара истигазә 
әдвиясене үгрәтеп, ِمَن اجْلِنَِّة َو النَّاِس дию зикер әйләп ригаять хөснел-ихтитам 
әйләде. Бәндәләре бу ике могавәзатәйнне укып, шайтаннарны үзләрен-
нән качыргучы улырлар, әдвия ошбудыр, дию мөэминнәрне туйлады.

اللهم اختم بالسعادة آجالنا حّقق بالزيادة آمالنا واجعل إىل رمحتك مصرينا ومآلنا برمحتك يا 
أرحم الرامحني وصلى اهلل على خري خلقه ممد فاتح أبواب املغفرة و الرمحة وخامت أصحاب 

الرسالة والنبوة وعلى آله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه أمجعني آمني يا رب العاملني
الفقري احلقري  يد  املنتهى يف  بتفسري سدرة  املسمي  الرتكي  الفراغ من تسويد تفسري  وقد وقع 
املذنب لربه القدير امسه جالل الدين ابن مفّسر هذا وهو إمام لقرية املسمى بامللم غفر اهلل 
تعاىل ذنوبما الباطي والظاهرى حبرمة ممد العري القريشي املكي صلى اهلل تعاىل على سيدنا 

ممد وآله أمجعني
1262 нче һиҗрия галәйһиссәлам фи шәһри рәҗәб әл-мөрҗәб 22 йәүмә, 
1842 нче сәнәи мәсихийә июль 5 нче
/209б/
№ 15, 27 июня 1864 г.
1850 нче елда нуябрьнең 10 нчы көнендә Корбанбикә абыстайның 33 
яшендә фидияседер улынды. Буннан түбән хисаб улыныр.

Цензурою дозволено, Казань, 19 сентября 1864.
Отдельный цензор И. Готвальд
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Указатель коранических сур

[ал-Мукаддима] 43
[1] Ал-Фатиха 49
[2] Ал-Бакара 56
[36] Йасин 62
[48] Ал-Фатх 135
[49] Ал-Худжарат 169
[50] Каф 188
[51] Аз-Зарийат 212
[52] Ат-Тур 232
[53] Ан-Наджм 247
[54] Ал-Камар 264
[55] Ар-Рахман 290
[56] Ал-Ваки‘а 305
[57] Ал-Хадид 324
[58] Ал-Муджадила 346
[59] Ал-Хашр 363
[60] Ал-Мумтахана 388
[61] Ас-Сафф 407
[62] Ал-Джум‘а 420
[63] Ал-Мунафикун 428
[64] Ат-Тагабун 437
[65] Ат-Талак 448
[66] Ат-Тахрим 459
[67] Ал-Мулк 472
[68] Нун 487
[69] Ал-Хакка 506
[70] Ал-Ма‘аридж 518
[71] Нух 530
[72] Ал-Джинн 544
[73] Ал-Музаммил 561
[74] Ал-Муддасир 572
[75] Ал-Кийамат 586
[76] Ал-Инсан 594
[77] Ал-Мурсилат 607
[78] Ан-Наба 616
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[79] Ан-Нази‘ат 628
[80] ‘Абаса 641
[81] Ат-Таквир 650
[82] Ал-Инфитар 656
[83] Ал-Мутаффафин 661
[84] Ал-Иншикак 671
[85] Ал-Бурудж 677
[86] Ат-Тарик 684
[87] Ал-А‘ла 687
[88] Ал-Гашийа 692
[89] Ал-Фаджр 697
[90] Ал-Балад 706
[91] Аш-Шамс 710
[92] Ал-Лайл 714
[93] Ад-Духа 718
[94] Ал-Инширах 723
[95] Ат-Тин 725
[96] Ал-‘Алак 727
[97] Ал-Кадр 731
[98] Ал-Байинат 733
[99] Аз-Зилзилат 739
[100] Ал-‘Адийат 741
[101] Ал-Кари‘ат 743
[102] Ат-Такасур 745
[103] Ал-‘Аср 747
[104] Ал-Хумаза 748
[105] Ал-Фил 750
[106] Ал-Курайш 754
[107] Ал-Ма‘ун 756
[108] Ал-Каусар 758
[109] Ал-Кафирун 759
[110] Ал-Наср 761
[111] Ал-Масад 764
[112] Ал-Ихлас 766
[113] Ал-Фалак 768
[114] Ан-Нас 769
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Указатель сочинений

Анвар ат-танзил ва асрар ат-та’вил. Ал-Байдави 44
Бустан. Са‘ди Ширази 622
Камус. Фирузабади 105
Кисас ал-анбийа 83
Мубарик ал-азхар шарх Машарик ал-анвар 144
Мадарик ат-танзил ва хака’ик ат-та’вил. Абу-л-Баракат ан-Насафи 45
Нау‘араис 45, 103, 130, 239, 252, 540, 546, 572, 628, 630, 631, 683, 704, 
721, 723, 735, 753, 761, 764
Руб‘ ал-муджиб. Хусайн б. Хасан ал-Хусайн ал-Халхали 652
Тафсир. Абу-л-Лайс ас-Самарканди 704
Тафсир кабир. Фахр ад-Дин ар-Рази 704
Тафсир. Хусайн Ва‘из Кашифи 45
Ши‘р. ‘Абд ар-Рахман ал-Джами 387–388
Ши‘р. Фараздака 47
Шарх джалил ‘ала хуласа фи-н-нахв. Абу Исхак аш-Шатиби 53
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