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QURANIN “YUSİF” SURƏSİNDƏ TƏRBİYƏVİ VƏ İRFANİ 
MƏQAMLAR 

 
Məlum olduğu kimi, istər Şərq, istərsə də Qərb ədəbiyyatının 

bəhrələndiyi ilkin qaynaqlardan ən mühümü səmavi kitablar, xüsusilə də bu 
kitablardakı qissələr olmuşdur. “Qissə” ərəb sözü olub, “bir məsələnin bəyanı”, 
“qısaca nəql olunan xəyali, yaxud həqiqi bir macəra” mənalarını verir [17, c.6, 
5544].  

Quranın insanlara göndərilməsində mütləq bir hədəf olduğu inkaredilməz 
bir həqiqətdir. Bu hədəfi tam mənasıyla açıqlarsaq, deyə bilərik ki, Qurani-
Kərim hidayət kitabıdır və bütün bəşəriyyətə ünvanlanmışdır. Quran qissələri 
vasitəsilə Allah insanlara onların üzləşdikləri əqli, əxlaqi, sosial, siyasi, iqtisadi 
və s. çətinliklərə qarşı durmaları üçün işarələr göndərmişdir.  

Qurani-Kərimin 12-ci surəsi olan “Yusif” surəsinin 111-ci ayəsində 
buyurulduğu kimi: 

ْوِلي اَألْلَباِب َما َآان َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلـِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُآلَّ َلَقْد َآاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأ
 َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

“(Peyğəmbərlərin) hekayətlərində ağıl sahibləri üçün, sözsüz ki, bir ibrət 
vardır. (Bu Quran) uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin (ilahi 
kitabların) təsdiqi, (Allahın bəndələrindən ötrü) hər bir şeyin (bütün 
hökmlərin, halal-haramın) müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün 
hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və mərhəmətdir!” 

Müsəlman Şərq ədəbiyyatında səmavi kitablarda gəlmiş ən sevilən, ən 
məşhur qissə, əlbəttə ki, Yusif peyğəmbərin həyat sərgüzəştidir və bu qissə 
klassik dövr sənətkarları tərəfindən müxtəlif səpkidə işlənərək, insanların 
mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə xidmət etmişdir. Buna ən gözəl misal kimi dahi 
Mövlananın “Məsnəviyi-Mənəvi”si və Fəridəddin Əttarın məsnəvilərini 
göstərmək olar ki, hər iki şair öz əsərlərində “Yusif” surəsinin bir sıra 
ayələrindən uğurla istifadə yolu ilə tərbiyəvi-əxlaqi, mənəvi dərslər çıxarmışlar 
[14, 333; 15, 66, 137, 142, 164; 13, 51-52, 102, 249, 274; 24, 1080, 1108, 
1143].  

“Quran”da “Yusif” surəsi “əhsənül-qisəs”, yəni “qissələrin ən gözəli” 
adlandırılmışdır [Quran, 12/3]. Yusif peyğəmbərin sərgüzəştinin “əhsənül-
qisəs” adlandırılmasının səbəbini müxtəlif təfsirlərdə müxtəlif cür izah 
etmişlər. Məsələn, görkəmli mütəsəvvif Əhməd Qəzali (vəf.1126) bunun 
səbəbi kimi “Yusif” surəsinin məhəbbət sirlərini açıqladığını yazır [bax: 8, 
277]. Əgər təfsirlərdə bəyan olunmuş bütün səbəbləri ümumiləşdirsək, belə 
qənaətə gəlmək olar ki, bunun səbəbi qissədəki mühüm əxlaqi-irfani 
məfhumlar, mənəvi-tərbiyəvi hidayət məsələsidir.  
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“Yusif” surəsi Məkkədə nazil olan surələrdəndir, 111 ayədən ibarətdir. 
Onu da qeyd edək ki, bu surə ilə bağlı məşhur fransız şərqşünası, professor 
Anri Masse (1886-1969) yazır ki, xaricilər bu surəni rədd edib, Yusif 
peyğəmbərlə Misir əyanının arvadının aşiqanə hekayətinin Müqəddəs Kitaba 
layiq olmadığını bildirmişlər. Onların fikrincə, belə bir qissə Allahdan nazil ola 
bilməz [bax: 2, 26]. “Yusif” surəsinin nazil olması ilə bağlı bir sıra hədis və 
rəvayətlər mövcuddur. Rəvayətə görə, yəhudi alimləri müşriklərin başçısının 
yanına gələrək məsləhət görürlər ki, Məhəmməddən (s) soruşsunlar ki, nə üçün 
Yaqub və ailəsi Şamdan Misirə köçüb və ümumiyyətlə, Yusifin sərgüzəşti 
necədir? Müşriklər peyğəmbərin yanına gəlib bu sualı verdikdən sonra “Yusif” 
surəsi nazil olur [3, 17-18]. 

Həmçinin ilk səhabələrdən olan Səd ibn Əbu Vəqqasdan (vəf.674) belə 
rəvayət edilir ki, peyğəmbər Məkkədə olarkən ona vəhy olunanları əshaba 
danışırdı, birdən səhabələr ona bildirdilər ki: Ya rəsulullah! Nə olardı ki, 
Yaradan elə bir surə göndərdi ki, onda əmr və nəhy olmayaydı, bir qissə – 
hekayət olaydı ki, bizim də qəlblərimiz onunla fərəh tapaydı. Xudavənd də 
peyğəmbərə buyurur: İndi Sənə Yusif qissəsini – qissələrin ən gözəlini 
söyləyirik, sən də onlara oxu [26, 7]. Digər bir rəvayətə görə isə, bu surə nazil 
olduğu dövrdə həm peyğəmbər, həm də digər möminlər müəyyən müsibətlərlə 
üzləşmiş, əzizlərini itirmişdilər. “Hüzr ili” adlandırılan belə bir zamanda Allah 
yolu gedənlər və səbir edənlər üçün zəfərin yaxın olduğunu göstərən bu surənin 
nazil olması ilə möminlər böyük bir təsəlli almışdılar [3, 18]. 

“Yusif” surəsinin Qurandakı digər surələrdən fərqli olması bir həqiqətdir, 
belə ki, Qurani-Kərimdə heç bir peyğəmbərin həyatı belə müfəssəl 
verilməmişdir və bu surədə nəql olunanlar bir-birinə bağlı surətdə 
tamamlanmış bir dastan təəssüratı bağışlayır. Həmçinin müfəssirlər Quranı 
təfsir edərkən bu surəyə xüsusi diqqət yetirmış, ondakı gizli məqamları, adları 
keçməyən qəhrəmanları müəyyənləşdirməyə çaılşmış, hətta “Yusif” surəsinə 
ayrıca olaraq təfsirlər yazmışlar [10; 16; 18; 20; 25]. 

“Yusif” surəsi digər surələrdən daha bir xüsusiyyətinə görə də fərqlidir: 
Quranda yalnız Yusif peyğəmbərin həyatı uşağlıq çağlarından başlayaraq 
Misirdə vəzifəyə çatması, ailəsini Misirə gətirməsi, bir sözlə, tam həyat 
sərgüzəşti bir surədə bəyan edilmişdir. Digər peyğəmbərlərin sərgüzəştləri 
müxtəlif surələrdə gəlmiş və ən çox da onların müxaliflərinin əhvalları və 
müxtəlif hadisələrə işarə olunmuşdur. Halbuki “Yusif” surəsi ən çox Yusif 
peyğəmbərin şəxsiyyətini və başına gəlmiş hadisələri bəyan edir.  

Qurani-Kərimdə hz. Yusifin adı 27 dəfə çəkilmişdir. Bunun 25-i elə 
“Yusif” surəsində [Quran, 12/4, 7-11, 17, 21, 29, 46, 51, 56, 58, 69, 76, 77, 80, 
84, 85, 87, 89, 90, 94, 99), digər ikisi isə peyğəmbərin həyatı ilə bağlı olmayıb 
sadəcə onun peyğəmbərliyinə işarədir ki, “əl-Ənam” və “əl-Mumin” 
surələrində gəlmişdir (Quran, 6/84; 40/34].  

Yusif peyğəmbərin sərgüzəşti ədəbiyyatda daha çox eşq hekayəsi kimi 
qəbul edilmişdir, lakin bu qissə sadəcə bir eşq hekayəsi və ya peyğəmbərin 
həyatının şərhi kimi deyil, onun vasitəsilə insanların ortaq, əsas duyğu və 
hallarını, ictimai və əxlaqi davranışlarını tənzimləmə baxımından da 
əhəmiyyətlidir. “Yusif və Züleyxa” məzmununu özündə daşıyan “Yusif” surəsi 
qısqanclıq, övlad sevgisi, ayrılıq ağrısı, zülm, eşq, öz hislərini cilovlamaq və 
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ona nəzarət etmək, səbir, iffət, vəfa, ədalət, düzgünlük, yalançılıq, böhtan, şər 
və s. bu kimi bəşəri xüsusiyyətlərin bəyanı, faydası və zərərini açıqlamaqdadır.  

Bu qissənin bəyan etdiyi tərbiyəvi və irfani məqamları açıqlamadan öncə 
müxtəsər olaraq “Qurani-Kərim”dəki “Yusif” surəsinin məzmununu verməyi 
məqsədəuyğun bilirik. 

Yusif peyğəmbərin sərgüzəşti surənin 4-cü ayəsindən qəhrəmanın öz 
atasına yuxuda on bir ulduz və Günəşlə Ayın ona səcdə etdiyini gördüyünü 
söyləməsi ilə başlayır.  

Atası Yusifə tapşırır ki, yuxusunu qardaşlarına danışmasın, yoxsa onlar 
şeytana uyub, ona qarşı bir hiylə qurarlar. Hz.Yaqub oğlunun yuxusunu belə 
təbir edir: Allah səni seçilənlərdən edəcək, sənə yuxu yozmağı öyrədəcək və 
babaların İbrahimə və İshaqa peyğəmbərlik verdiyi kimi, sənə və Yaqub 
nəslinə də peyğəmbərlik verəcək.  

Yusifin ögey qardaşları isə Yusifin və onun atabir-anabir qardaşı olan Bin 
Yaminin hz.Yaqub tərəfindən daha çox sevilməsindən narahat olurlar. Bu 
qısqanclıq son nəticədə qardaşlarda Yusifə qarşı çox böyük bir kin yaradır və 
onlar qərara gəlirlər ki, Yusifi öldürsünlər. Onların düşüncəsinə görə, bu halda 
ataları, bəlkə də, mehrini onlara salar. Lakin qardaşlardan bəziləri Yusifin 
öldürülməsinə qarşı çıxırlar və nəticədə belə qərar verirlər ki, onu bir quyunun 
dibinə atsınlar və yoldan keçənlərdən kimsə onu götürüb aparsın. 

Qardaşlar atalarının yanına gəlib xahiş edirlər ki, Yusifi onlarla birgə çölə 
göndərsin, onun da ürəyi açılsın, bir qədər gəzib-dolaşsın. Lakin hz.Yaqub 
Yusifin ayrılığına dözə bilmədiyini və onu qurd yeyəcəyindən qorxduğunu 
bildirir. Qardaşlar söz verirlər ki, Yusifdən muğayat olacaqlar. Özləri isə 
axşamüstü qayıdarkən Yusifin köynəyinin üstünə qan yaxıb, ağlaya-ağlaya 
atalarının yanına gəlib bildirirlər ki, biz bir-birimizlə yarışmaq üçün səhraya 
getmişdik, Yusifi isə öz əşyalarımızın yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq 
ki, onu qurd yeyib. Lakin hz.Yaqub onların bu sözünə inanmayıb deyir: “Yusif 
barəsində dedikləriniz yalandır, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir. 
Mənə isə yalnız Allahdan kömək diləmək və səbir etmək qalar!” 

Qardaşlarının Yusifi atdıqları quyunun yanından keçən karvan əhli su 
götürmək üçün quyuya yaxınlaşdıqda Yusifi görür və onu çıxarıb qul kimi 
satmaq üçün özləri ilə Misirə aparırlar. Yusifi Misir padşahının vəziri (Əziz) 
satın alır. Vəzir öz arvadına buyurur ki, Yusiflə yaxşı davransın. 

Lakin vəzirin arvadı (Züleyxa) Yusifi tovlayıb yoldan çıxarmağa çalışır. 
Yusif isə onun bu hərəkətlərindən Allaha sığınır və ağasına xəyanət 
etməyəcəyini bildirir. Yusif Züleyxanın əlindən çıxmaq üçün qapıya tərəf 
getdikdə qadın onun köynəyini arxadan cırır. Onlar qapının ağzında vəzir ilə 
rastlaşırlar və qadın Yusifə şər ataraq, onun ağasının namusuna pis gözlə 
baxdığını bildirir. Lakin köynəyin arxadan cırılması və bir şahidin köməyi 
sayəsində vəzir anlayır ki, bu, arvadının məkridir. Bununla belə, Yusifdən 
xahiş edir ki, bu məsələni açıb-ağartmasın, arvadına da öz günahlarına görə 
Allahdan bağışlanmasını diləməyi tapşırır. 

Vəzirin arvadının cavan qula olan məhəbbəti şəhər qadınlarının dilinə 
düşür və Züleyxa bu dedi-qodulara son qoymaq üçün ziyafət təşkil edərək bu 
qadınları da ora dəvət edir. Məclisdə hər bir qadına meyvə kəsmək üçün bir 
bıçaq verir, sonra isə Yusifə onların qarşılarına çıxmasını əmr edir. Yusifin 
gözəlliyi qarşısında heyran olmuş qadınlar meyvə əvəzinə əllərini kəsirlər. 
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Vəzirin arvadı qadınlara bildirir ki, bu qul məni eşqimə görə qınadığınız həmin 
cavandır. Mən onun olmaq istədim, qul isə imtina etdi və əgər əmrimi yerinə 
yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq. Yusif isə Allahdan onu bu qadınların 
məkrindən, hiyləsindən qorumasını diləyir, belə davam edərsə, onlara meyil 
edəcəyindən qorxduğunu və zindanda qalmağın bu qadınların onu sövq edə 
biləcəkləri əməldən daha xoş olduğunu bildirir. Allah Yusifin duasını qəbul 
edir. Vəzir Yusifin günahsız olduğunu bilə-bilə yenə də onu bir müddətə 
zindana salmaq qərarına gəlir. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da – saqi ilə 
aşpaz zindana atılır. Gənclər Yusifə gördükləri yuxunu danışırlar və Yusif 
onların yuxusunu belə təbir edir: “Biriniz yenə ağasına şərab içirəcək, digəriniz 
isə edam olunacaq”. 

Yusif saqidən xahiş edir ki, azad olunduqdan sonra padşaha ondan söz 
açsın. Lakin saqi azad olunduqdan sonra şeytan onun yadından Yusifin 
sözlərini çıxarır və bu səbəbdən Yusif daha bir neçə il zindanda qalmalı olur. 

Bir gün Misir padşahı qarmaqarışıq bir yuxu görür: yeddi arıq inək yeddi 
kök inəyi yeyir, həmçinin yeddi quru sünbül yeddi yaşıl sünbülün belinə sarılır. 
Heç kəs bu yuxunu yoza bilmədikdə saqi onu zindana – Yusifin yanına 
göndərmələrini xahiş edir. 

Yusif bu yuxunu yozduqdan sonra deyir: “Yeddi il hər zaman olduğu 
kimi əkin əkin. Yediyinizi yeyin, amma artıq qalan məhsulu sünbüldə saxlayın. 
Yeddi bolluq ilindən sonra yeddi qıtlıq ili olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər 
üçün tədarük etdiyinizi yeyər, az bir miqdarı toxumluq üçün saxlayarsınız. 
Daha sonra insanların bol yağış görəcəyi bir il gələcək. Onda da insanlar 
meyvələrin, tərəvəzlərin şirələrini sıxıb bərəkətindən istifadə edəcəklər”. 

Padşaha bunu xəbər verəndə o, Yusifin yanına gətirilməsini istəyir. Lakin 
Yusif öz günahsızlığı sübut olunmamış zindandan çıxmaq istəmir və belə bir 
xəbər göndərir ki, ağanın yanına qayıdıb soruşun: məclisdə əllərini kəsən o 
qadınların halı necədir? Padşah həmin məclisdə iştirak etmiş qadınları 
çağırtdırıb əhvalatı soruşur və onların hamısı Yusifin günahsız olduğunu 
bildirir. Hətta vəzirin övrəti də boynuna alır ki, Yusifi tovlayıb yoldan 
çıxarmaq istəyən onun özü olmuşdur. Beləliklə, Yusif zindandan azad olur və 
padşah Yusifin istəyi ilə onu Misir xəzinələrinin məmuru təyin edir.  

Qıtlıq illəri başlarkən Yusifin qardaşları Misirə ərzaq üçün yollanırlar. 
Onlar Yusifi tanımasalar da, Yusif qardaşlarını dərhal tanıyır. Qardaşlarının 
ərzaq yüklərini hazırlatdırır, lakin tələb edir ki, gələn dəfə Bin Yamini də 
gətirsinlər. Buna söz verən qardaşlar atalarının yanına döndükdə bildirirlər ki, 
yenidən Misirə ərzaq almağa getməyimiz üçün gərək Bin Yamin də bizimlə 
getsin, yoxsa bizə taxıl verməyəcəklər. Ataları etiraz edir, lakin qardaşlar 
aldıqları ərzaq üçün verdikləri malların da yüklərinə qoyulduğunu bildirirlər və 
bununla ikiqat ərzaq alıb gətirə biləcəklərini söyləyirlər. Hz.Yaqub onlardan 
Bin Yamini sağ-salamat qaytarıb gətirəcəklərinə dair Allaha and içib, söz 
vermələrini istəyir. Qardaşlar and içirlər. Hz.Yaqub isə Allahın qəza-
qədərindən qaçmağın mümkünsüzlüyünü bildirib Ona təvəkkül etdiyini 
söyləyir.  

Yenidən Misirə yollanan qardaşlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları 
zaman o, Bin Yamini bağrına basıb ona kim olduğunu söyləyir. Lakin digər 
qardaşlarının bundan xəbəri olmur. Yusif qardaşlarının ərzaq yüklərini 
hazırlatdığı vaxt Bin Yaminin yükünün içinə bir qızıl su qabı qoyur və karvan 
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yola düzəldikdən sonra arxalarınca adam yollayır. Qardaşlar oğurluqda ittiham 
olunduqlarını görüb, “Yükümüzü axtarın, kimdə tapsanız, o, sizin qulunuz 
olacaq” deyirlər. Su qabı Bin Yaminin yükündən çıxır. Qardaşlar bunu görüb 
əvvəlcə Bin Yaminin qardaşının, yəni Yusifin də oğru olduğunu söyləyirlər, 
lakin sonra yalvarmağa başlayırlar ki, onun yerinə digər on bir qardaşdan birini 
saxlasınlar, çünki Bin Yaminin qoca atası var və onun ayrılığına dözə bilməz.  

Qardaşlar Bin Yamini apara bilməyəcəklərini anladıqda onlardan ən 
böyüyü bildirir ki, mən Allaha and içmişəm, atam izin verməyincə, yaxud 
Allah qardaşımızın buradan xilas olması haqqında hökm verməyincə mən 
Misirdən gedəsi deyiləm. 

Qardaşlar hz.Yaqubun yanına qayıdıb əhvalatı atalarına danışdıqda 
Yaqub deyir: “Xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi! Əvvəla, Bin Yamin 
heç bir zaman oğurluq etməz, bundan başqa, oğurluğa görə köləlik bizim 
şəriətdədir, Misirdə belə qanun yoxdur. Bunu siz onlara məsləhət 
görmüsünüz”.  

Hz.Yaqub Allahdan yenə səbir diləyərək, öz oğullarından üz döndərir, 
Yusifi də xatırlayaraq o qədər ağlayır ki, gözləri tutulur. Oğlanları atalarını 
sakitləşdirməyə çalışırlar, onun ağlamaqdan ya xəstələnəcəyini, ya da öləcəyini 
bildirirlər. Lakin hz.Yaqub ümidini Allaha bağladığını bildirir. O, Yusifin 
yuxusunun təbirinə görə bir gün Yusifə yetişəcəyini, Allahın vəhyinin yerinə 
yetəcəyini bilirdi!  

Hz.Yaqub oğlanlarını Misirə yollayaraq gedib Yusifdən və Bin 
Yamindən bir xəbər gətirmələrini, Allahın mərhəmətindən ümidlərini 
kəsməmələrini istəyir. Qardaşlar yenidən Yusifin hüzuruna gələrək ondan 
ərzaq istəyirlər. Yusif onlardan soruşur: “Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və 
qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi?” 

Bunu eşidən qardaşlar anlayırlar ki, qarşılarındakı Yusifdir. Onlar əməllə-
rinə görə Yusifdən üzr istəyirlər, artıq peşman olduqlarını, Yusifin onlardan 
üstün olduğunu, özlərinin isə böyük günaha batdıqlarını bildirirlər. Hz.Yusif 
onları məzəmmət etmir, Allah tərəfindən bağışlanmalarını diləyir. Öz 
köynəyini qardaşlarına verib atalarının üzünə sürtmələrini, bütün ailəni də 
özləri ilə Misirə gətirmələrini istəyir.  

Karvan geri dönür, qardaşlar köynəyi hz.Yaqubun gözlərinə sürtdükdə 
onun gözləri açılır. Bütün ailə yığışıb Misirə yollanır. Onlar Yusifin hüzuruna 
daxil olduqda o, ata-anasını öz taxtının üstünə qaldırır. Sonra ata-anası və 
qardaşları Allaha onları bir-birinə qovuşdurduğu üçün şükür səcdəsi edirlər. Bu 
zaman hz.Yusif deyir: “Atacan, Allah gördüyüm yuxunu həqiqətə çevirdi”.  

Yusif atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdükdən sonra hz.Yaqub 
dünyasını dəyişir. Yusif atasını aparıb öz vətənində dəfn edir və dünyanın heç 
bir etibarı olmadığını gördükdə Allaha dua edərək Ondan ölüm diləyib deyir:  

َربِّ َقْد آَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمن َتْأِويِل اَألَحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض َأنَت َوِليِّي ِفي الدُُّنَيا 
 َواآلِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلمًا َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن

 “Ey Rəbbim! Sən mənə səltənətdən (istədiyimdən də artıq) bir pay 
verdin. Mənə yuxu yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada 
da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al 
və məni əməlisalehlərə qovuşdur!” [Quran, 12/101]. 

Göründüyü kimi, bu qissənin insanın tərbiyəsində böyük rolu vardır. Ailə 
həyatı, ailə məhrəmliyi, valideyn-övlad, qardaş münasibətləri, övlada olan 
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sevgi, namus, şərəf, iffət kimi əxlaqi anlayışlar, dövlətçilik, idarəetmə, bir 
məmurun və ya dövlət başçısının xalqının qarşısına çıxa biləcək fəlakətlərlə 
mübarizədə necə fikir yürütməsi, çıxış yolu tapması kimi mühüm 
xüsusiyyətlər, qardaş xəyanəti, əxlaqsız hərəkət, xəyanət kimi rəzil sifətlərin 
gətirdiyi acı nəticə, pis aqibət, Yusifin göstərdiyi səbir timsalında Allaha 
inanan, çəkdiyi hər bir əziyyəti səbirlə qarşılayan, doğru yolundan heç bir 
zaman çıxmayan sadiq və şərəfli bəndənin xoş aqibəti və s. bu kimi məsələlər 
bir insanın ideal cəmiyyət quraraq, ideal şəraitdə yaşaya bilməsi üçün bir örnək 
hesab edilə bilər. 

İlk öncə dastanın tərbiyəvi xüsusiyyətlərindən bəzilərinə diqqət yetirək: 
1. Valideyn-övlad münasibətləri:  
a) Valideyn evdə münasib şərait yarada bilməli, övladları arasında fərq 

qoymamalı, öz sevgisini, mehrini övladları arasında bərabər paylaşdırmalıdır. 
Yaqub peyğəmbər isə öz mehrini daha çox Yusifə salmış, bu da digər övladlar 
– ana tərəfdən ögey olan qardaşlar arasında bir gizli nifaqın, kin-küdurətin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır; 

b) Övlad ata-anasını özünün ən böyük dayağı bilməli, həyatının hər hansı 
bir mərhələsində üzləşdiyi çətinliklər və ya onu narahat edən problemləri 
onlarla paylaşa bilməli, onlarla məsləhətləşməlidir. Hz.Yusif başına gələnləri 
hər zaman atası ilə bölüşür. Bu da atanın onunla bağlı hər bir şeydən xəbərdar 
olması deməkdir;  

c) Hər bir valideyn öz övladının istedadını gördükdə onu inkişaf 
etdirməyə çalışmalıdır. Övladına həyatda qarşısına qoyduğu hədəflərə 
çatacağını, gözəl gələcəyə sahib olacağını ona təlqin etməlidir. Hz. Yaqub 
Yusifin yuxusunun təbiri olaraq övladına parlaq bir gələcəyinin olacağından 
xəbər verir, ona bu gələcəyə aparan yolları göstərməyə çalışır. Bu mənada 
valideyn övladının hətta ən kiçik bir uğurunu alqışlamalı, onda olan istedadın 
hətta ən kiçik bəlirtilərini belə sezməyi bacarmalıdır. 

2. Sirr saxlamaq: atası Yusifə yuxusunu qardaşlarına danışmamasını 
tapşırır, bu da insana sirr saxlamağın vacibliyindən xəbər verir. Həmçinin 
Misirdə vəzir Yusifə şər atıldığını, arvadının günahını anlayır, lakin Yusifdən 
xahiş edir ki, bu işi açıb-ağartmasın. Yusif zindanda illərlə qalsa belə, bu sirri 
özündə saxlamağı bacarır. 

3. Həsadət – paxıllıq alovunu yatırmaq: insan birisinin ona paxıllıq 
etdiyini bildikdə, gərək çalışsın ki, bu paxıllıq alovunu yatırsın, əksinə, kiminsə 
həsədinə səbəb olmaq üçün müxtəlif yollara əl atmasın. Belə ki, paxıllıq insanı 
ən pis işlərə belə sürükləyər – qardaşların Yusifi su quyusuna atdıqları kimi. 

4. “Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir”: Yusifin qardaşları ona çox 
böyük pislik etmişdilər, lakin Yusif onları bağışlayır. Hədisə görə, Məhəmməd 
peyğəmbər buyurub: “Hər kəs ona edilmiş zülmü bağışlasa, Allah ona əvəzində 
hər iki dünyada izzət bəxş edər” [9, 197]. Yusif nəinki qardaşlarından intiqam 
almır, məzəmmət belə etmir, hətta Allahdan şəfaət diləyərək, onların 
bağışlanmasını istəyir.  

5. Səbir: həyatda baş verən hadisələrə qarşı səbirli olmaq çox mühümdür. 
Həm hz.Yaqub, həm hz.Yusif çox səbirlidirlər [Quran, 12/18, 83, 90]. 
Rəvayətə görə, imam Əli ibn Əbu Talib (599-661) buyurmuşdur: “Hər işdə 
səbir və dözümlülük insanın dostudur” [9, 196]. İnsan gərək hər uğursuzluqdan 
ümidsizliyə qapılmasın, dərd qarşısında səbir edib, ümidini üzməsin. Çünki 
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bəşər övladının yaşadığı dünya enişli-yoxuşlu yolları ilə daima insanın 
müəyyən çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur ki, səbir bu çətinliklərin həllində 
mühüm rollardan birini oynayır.  

6. İffət, həya və vəfa: vəzirin arvadının cavan, gözəl qula olan ehtirası 
onun iffətsizliyinin və öz ərinə qarşı vəfasızlığının əlamətidir. Və bu 
hərəkətlərinə görə o, şəhər əhlinin dilinə düşür, Yusifi şərləyərək böyük günaha 
batır və sonda hər kəsin qarşısında öz günahını boynuna alaraq etdiyi əməllərin 
mənəvi cəzasını çəkir. Yusif isə əksinə, həyalı, iffətli və vəfalıdır, öz ağasının 
namusunu qoruyur, ona olunan əmanətə xəyanət etmir və böhtanla üzləşsə də, 
sonda öz adını ləkədən təmizləyə bilir. Vəzir arvadının təşkil etdiyi məclisə 
dəvət olunan qadınlar da günaha batırlar, onlar da öz iffət və həyalarını unudub 
Yusifin gözəlliyindən heyrətə düşürlər. Peyğəmbərimiz buyurub: “Gözəl üzə 
baxmaq ibadətdir, lakin mühüm odur ki, şəhvət gözü ilə baxılmasın” [23, 145]. 

“Yusif” surəsi tərbiyəvi-əxlaqi məziyyətləri ilə yanaşı, irfani məzmunla 
zəngindir. Bu qissədən ilham alan şairlər də öz əsərlərini əsasən irfani yöndə 
işləmişlər.  

1. Röya: Yusif peyğəmbərin həyatındakı irfani məzmunlar onun 
yuxusundan başlanır. Ümumiyyətlə, yuxu (irfani istilahda “röya”) vasitəsilə 
mənəvi yüksəlişə, qeybdən xəbərə Quran qissələrində çox rast gəlinir. 
Hz.İbrahim də yuxuda gördüyü bir əmrlə oğlu İsmayılı qurban kəsmək 
istəyirdi. Məsələn, “əs-Saffat” surəsinin 105-ci ayəsində buyurulur:  

 َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 
“Artıq sən röyanın düzgünlüyünü (Allah tərəfindən olduğunu) təsdiq 

etdin!” (Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdusa, onu yerinə yetirdin. Allah sənə lütf 
edərək oğlunun yerinə bir qoç kəsməyi buyurur). Biz yaxşı iş görənləri belə 
mükafatlandırırıq”. 

Yaxud, “əl-Fəth” surəsinin 27-ci ayəsində buyurulduğu kimi: 
 َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤَيا ِباْلَحقِّ

“And olsun ki, Allah-taala Öz peyğəmbərinin (Məkkə fəthi) röyasının çin 
olduğunu təsdiq etdi”. 

Peyğəmbər (s) yuxuya böyük əhəmiyyət verərdi, hətta hədisə görə, o 
həzrət belə buyurmuşdur: “Möminin röyası nübüvvətin qırx altı bölümündən 
bir bölümdür”; “Məndən sonra “röyayi-sadiqə” istisna olmaqla, “nübüvvət” 
deyə bir şey yoxdur” [bax: 4, 135-136]. Bu hədisdə qeyd olunan “röyayi-
sadiqə” (doğru yuxu), yaxud “sadiq röya” insana Allah tərəfindən bir 
xəbərdarlıq, yaxud bir müjdə olaraq göndərilən yuxulara deyilir. Yusifin də 
yuxusu bu qəbil yuxudan olub, onun gələcək taleyindən xəbər verir. Bunu atası 
anlayır və biz surənin sonuna yaxın Yusif peyğəmbərin yuxusunun çin 
olduğunun şahidi oluruq [Quran, 12/100]. Ümumiyyətlə isə, “Yusif” surəsində 
12 ayə röya və onun yozumundan bəhs edir [Quran, 12/4-6, 41-44, 47-49, 100-
101].  

2. Bəşəri eşq: bildiyimiz kimi, irfan olan yerdə eşq var. Eşq – insanın Allaha 
olan hislərindən qaynaqlanır və bu, Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitə kimi qəbul 
edilir. Quranda Misir vəzirinin arvadının eşqi müsbət deyil, daha çox şəhvət və 
həvəsdir. İrfani baxımdan isə eşq cəbridir, ixtiyari deyil və bu səbəbdən Misir 
vəzirinin Yusifə olan eşqinin bir qəzavü-qədər, alın yazısı, əvvəlcədən Allah 
tərəfindən təyin edilmiş bir əmr olduğunu qəbul etmək olar. Lakin Allah insana 
iradə də vermiş və onu əməllərinə məsul etmişdir. Allah öz qulunun pis 
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sifətlərə, pis əxlaqa düçar olmasını arzulamaz. O, insana yalnız gözəlliklər bəxş 
edər. Pisliyi arzulayan isə nəfs olar. Çünki insan nəfsi heç bir zaman gözəl, 
yaxşı əməlləri sevməz, bu səbəbdən insan əməllərində pisliyə məsul da hər 
zaman nəfs olar. Qurani-Kərimdə buyurulduğu kimi: 

 مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِه َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َفِمن نَّْفِسَك
“(Ey insan!) Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə üz verən hər 

bir pislik isə özündəndir” [Quran, 4/79]. 
Yusif peyğəmbər də qadınlar onun günahsız olduğunu söylədikdə Misir 

vəzirinin arvadı öz günahını boynuna aldıqda belə buyurur:  
بِّي َغُفوٌر رَِّحيٌمَوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َربَِّي ِإنَّ َر  

 “Mən özümü təmizə çıxarmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna 
olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi (şəhvətə uymağı) əmr edər. Həqiqətən, 
Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir” [Quran, 12/53]. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yusif və Züleyxa haqqında olan 
məsnəvilərdə Züleyxa müsbət qəhrəmandır və onun eşqi məcazdan həqiqətə 
keçid mərhələsini ifadə edir. Bir çox mütəsəvviflər ilahi eşqin, irfani 
məqamların bəyanında və simvolikasında məhz Züleyxanı və onun eşqini misal 
çəkirlər.  

3. Nəfs və nəfsin təzkiyəsi: irfanda “nəfs” təməl anlamlardan biri hesab 
olunur. Bəşər övladı öz nəfsinin tərbiyəsi ilə məşğul olmalı, nəfsi müqabilində 
daima diqqətli olub onunla mücadilə etməlidir. Ümumiyyətlə, İslam irfanında 
insanın öz niyyətləri, arzu və istəklərinə nəzarət mühüm yer tutur. Çünki bu, 
insan şəxsiyyətinin kamillik səviyyəsində tərbiyəsində mühüm rol oynayır.  

Nəfsinə qalib gəlmək öz daxili məninə qalib gəlmək deməkdir, çünki 
nəfs insanın daxili dünyasında yuva salmış “mən”i, istəkləridir. Nəfsə qalib 
gəlmək üçün daima mübarizə aparmaq və bu ağır mübarizədə üzləşdiyi 
çətinliklər qarşısında səbir etmək lazımdır. Yalnız iman və səbirlə insan özünü 
dərk edə bilər və insan özünü tanıyarsa, dərk edərsə, Allahı da tanıyar, ilahi 
sirlərə vaqif olar. Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurduğu kimi: “Özünü tanıyan 
Pərvərdigarı da tanımış olar” [21, 32].  

Nəfslə mübarizənin çətinlikləri “Yusif” surəsində özünün çox aşkar 
ifadəsini tapmışdır. Yusif peyğəmbər kimi vəfalı, saf, iffətli bir insan belə 
nəfsindən çəkinərək Allaha sığınır və belə bir dua edir: 

َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّي َآْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُآن مِّنَ 
 اْلَجاِهِليَن

 “(Yusif) dedi: “Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq 
etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf 
etməsən, mən onlara meyil edər və cahillərdən olaram” [Quran, 12/33]. 

4. İlahi eşq: Yusif peyğəmbərlə atasının ayrılığında çox dərin məna var, 
buna səbəb Yaqub peyğəmbərin övladına sonsuz sevgisi və bağlılığıdır. 
Məşhur mütəsəvvif Sədrəddin Konyəvinin (vəf.1274) görkəmli İslam alimi 
Mühyiddin ibn Ərəbinin (1165-1240) “Füsusül-hikəm” əsərinə yazdığı “əl-
Fükuk fi müstənədati-hikəmül-Füsus” adlı şərhində açıqladığı mətləblərdən 
biri də hz.Yaquba “hikməti-ruhiyyə”nin aid edilməsi səbəbidir. Bu bölmədə 
Konyəvi bir tərəfdən ruhu müdəbbir (tədbirli) və insanın kamilliyə yetmə, ilahi 
əxlaqa və ilahi sifətlərə bürünmə və tərəqqisinin, digər tərəfdən insan təbiətinin 
islahı, əmin-amanlıq və rahatlığın amili hesab edir. Konyəvi onlar arasında bir 
əlaqənin olduğunu qeyd edir: bu əlaqə ondan ötrüdür ki, hər kəs hz.Yaqubun 
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keçdiyi yol kimi İlahinin hökmlərinə təslim ola bilsin, öz nəfsindən uzaq 
düşsün və Haqqa tərəf yönələrək ən yüksək rahatlığa qovuşsun. Allah təcəlli 
etmək istədiyi və təcəllisinin zühur məkanı olacaq qəlblərdə özündən başqasına 
yer olmasını qəbul etmir. Hz.Yaqub oğlu hz.Yusifə həddən ziyadə bağlı olduğu 
üçün Haqq-taala Yusifi atasından – hz.Yaqubdan aldı, bununla da onun qəlbini 
qəm-qüssəyə bürüdü. Hz. Yaqub oğlu Yusifi bir daha görə biləcəyinə ümidini 
itirdi və Haqqa pənah apardı. Haqq da oğlunu sağ-salamat ona qaytardı və bu, 
hz.Yaqubun mükafatı oldu. Konyəvi bu imtahanı “rəbbani müalicə” və “ilahi 
tibb” adlandırır və qeyd edir ki, bu, Allaha doğru sülukda çox şərəfli və dəyərli 
bir yoldur [19, 53]. 

5. Mürşid-mürid münasibətləri: “Yusif” surəsində hz.Yaqub seyri-süluk 
fəlsəfəsindəki mürşid məqamındadır. Sanki surənin beşinci ayəsindən etibarən 
Yaqub mürşidlik missiyasını öz üzərinə götürür. Mürşid Haqqa aparan yola 
girib, o yolun bütün təhlükələrini bilən, müridi yönəldən, çətinlik və 
təhlükələrdən xəbərdar edən bir insandır. Mürid isə Haqq yoluna çıxan salikdir, 
o, mənəvi kamilləşmə yolunda öz mürşidindən aldığı təlimatlara əməl etmiş 
olsa, qısa bir zamanda əsas hədəfinə yetişə bilər. Yaqub peyğəmbər Yusifin 
yuxusunun təbirində onu işıqlı bir gələcəyin gözlədiyini ona anladır və Yusif 
mərhələ-mərhələ öz seyrini qət edir. Həmçinin Yusif öz mürşidinə sözsüz 
tabedir, onun sirri saxlamaq haqqında dediklərinə əməl edir.  

Yusif hətta Misirdə, atasından uzaqda olduğu anda belə mürşidi çətinliyə 
düşmüş müridinin köməyinə gəlir. “Yusif” surəsinin 24-cü ayəsinə nəzər salaq: 

ى ُبْرَهاَن َربِِّه َآَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا َوَلَقْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْوال َأن رََّأ
 اْلُمْخَلِصيَن

“Doğrudan da, (qadın) ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini 
(xəbərdarlığını) görməsəydi, (Yusif də) ona meyil edərdi. Biz pisliyi və 
biabırçılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim 
sadiq bəndələrimizdəndir!” [Quran, 12/24].  

Məşhur fiqh alimi Mahmud Zəməxşəri (1074-1144) bu ayəni belə təfsir 
edir: “Rəbbinin dəlili”, yaxud “xəbərdarlığı”, əslində, Yusifin gözü önündə bir 
anlıq hz.Yaqubun görünüb: “Özünə sahib ol, ondan üz çevir” deyə xitab 
etməsidir ki, bu ani xəyal Yusifi bu işdən çəkindirir [bax: 6, 370-371].  

6. Qəzavü-qədər: İslam dinində qəzavü-qədərə inam mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir və bu, imanın əsaslarından hesab olunur. Bəşər övladı Allaha, mələk-
lərə, peyğəmbərlərə inandığı kimi, dünyada və şəxsən onun həyatında olanların 
və baş verəcəklərin hamısının Allah tərəfindən yazıldığını qəbul etməlidir. 
Qurani-Kərimdə buyurulduğu kimi: 

 َضّرًا َوَال َنْفعًا ِإالَّ َما َشاء الّلُه ِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل ِإَذا َجاء َأَجُلُهْم َفَال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوالَ ُقل الَّ َأْمِلُك ِلَنْفِسي
 َيْسَتْقِدُموَن

“(Ya Rəsulum!) De: “Allahın istədiyindən başqa, mən özümə nə bir 
xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər ümmətin (əzəldən müəyyən olunmuş) 
bir əcəl vaxtı (ömrünün sona çatma, məhv olma, tənəzzülə uğrama, əzaba, 
müsibətə düçar olma çağı) vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda (ondan) bircə 
saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçərlər” [Quran, 10/49]. 

İstər hz.Yaqub, istərsə də Yusif peyğəmbər öz taleləri qarşısında təslim olur 
və müqavimətin faydasız olduğunu bilirlər: başlarına gələnlərin alın yazısı, ilahi 
imtahan, sınaq olduğunu düşünür və səbir edərək yeganə ümidi Allaha bağlayırlar. 
Həqiqətən də, onlar bu dözümlülüklərinə və inamlarına görə Allah tərəfindən 
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mükafatlandırılırlar: hz.Yaqub öz oğullarına qovuşur və qul olaraq satılan hz.Yusif 
isə zindandan qurtulur, günahsızlığı sübuta yetir, Misir kimi bir ölkədə vəzifə və 
hörmət sahibi olur [Quran, 12/99, 100].  

Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. Bəzi müfəssirlərə görə, 
Yusif peyğəmbərin zindanda olarkən saqidən yardım istəməsi, yəni Allahdan 
ümidini kəsib Allah bəndəsinə pənah aparması üzündən şeytan Yusifin xahişini 
saqinin yadından çıxarır və bu da onun 12 ilədək zindanda qalmasına səbəb olur 
[11; 12; 22]. 

Bu məsələ ayrıca tədqiqat tələb etdiyi üçün burada qısaca olaraq onu qeyd 
edək ki, Yusif peyğəmbər zindanı özü seçmişdi və buna səbəb Allaha olan inamı 
və imanı idi, qəlbində yalnız Allah eşqinə yer olan Yusif peyğəmbər zindanda belə 
öz dinini unutmur, Allahın təkliyindən bəhs edir: 
َواتََّبْعُت ِملََّة آَبآِئـي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َآاَن َلَنا َأن نُّْشِرَك ِبالّلِه ِمن َشْيٍء َذِلَك ِمن َفْضِل الّلِه َعَلْيَنا َوَعَلى 

ـِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َال َيْشُكُروَنالنَّاِس َوَل  
“Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yəqubun dininə tabe oldum. Bizə heç 

bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu (tövhid), Allahın bizə və (bütün) 
insanlara bəxş etdiyi nemətdir, lakin insanların əksəriyyəti (Ona) şükür etməz!” 
[Quran, 12/38]. 

Hətta zindan yoldaşlarını belə “tövhid”ə dəvət edən [Quran, 12/39, 40] 
Yusifin Allahdan ümidini üzüb bəndədən yardım diləməsi yuxarıda qeyd olunan 
təfsirin etibarını itirir. 

7. Təvəkkül: “Təvəkkül” “Allahın rəhmətinə inam və ona ümid 
bəsləmək” mənasını verir [17, c.3, s.1979]. Təvəkkül barədə imam Əli ibn Əbu 
Talib (ə) belə buyurub: “Təvəkkül – Allaha olan güclü inamın nəticəsidir” [9, 
124]. Hz.Yusif Misir vəzirinin arvadının şərindən Allaha sığınır, Ona təvəkkül 
edir [Quran, 12/23]. Hz.Yaqub da öz övladlarını yenidən Misirə yollarkən 
buyurur: 

َوَقاَل َيا َبِنيَّ َال َتْدُخُلوْا ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخُلوْا ِمْن َأْبَواٍب مَُّتَفرَِّقٍة َوَما ُأْغِني َعنُكم مَِّن الّلِه ِمن َشْيٍء ِإنِ 
ْلُت َوَعَلْيِه َفْلَيَتَوآَِّل اْلُمَتَوآُِّلوَناْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َعَلْيِه َتَوآَّ  

 “(Yəqub) dedi: “Oğullarım! (Misirə) eyni bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı 
qapılardan daxil olun (sizə göz dəyməsin). Bununla belə, mən Allahın qəza-
qədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hökm yalnız Allahındır. Mən 
ancaq Ona təvəkkül etdim. Qoy təvəkkül edənlər də ancaq Ona təvəkkül etsinlər!” 
[Quran, 12/67]. 

8. Günah və tövbə: “Yusif” qissəsində öz şərhini tapan daha bir 
məfhum “günah”dır. Nəvvas ibn Səmandan söylənilən bir hədisdə 
peyğəmbərimizin (s) yaxşılıq və günah haqqında sözləri nəql edilmişdir: 
“Yaxşılıq – əxlaqın gözəl olması, günah isə qəlbini incidən və digərlərinin 
xəbərdar olmasını istəmədiyin bir şeydir” [bax: 5, 34-35]. Lakin günah edən 
insan bağışlanması üçün Allaha dua edərsə, onun günahı Allah tərəfindən 
bağışlanar. Dua – bəndənin müəyyən istəklərinin izharı olduğu kimi, 
günahlarının bağışlanması üçün Allaha yalvarışıdır. Allah-taala, bəndəsi nə 
qədər günahkar olursa-olsun, ondan üz döndərməz. Məşhur ərəb şairi Əbu 
Nüvas (756-814): “Ey Rəbbim, mənim günahlarım nə qədər böyük olsa da, 
Sənin əfvin daha da böyükdür”, – demişdir [bax: 5, 372]. Günahın 
bağışlanmasında tövbəyə çox əhəmiyyət verilir. Tövbə, insanın günah işlə-
diyini dərk etdikdən və bunun nəticəsinin cəza olduğuna inandıqdan, mədəd 
qapısının tapıldığını gördükdən və əfv tələbi ilə bağışlanacağına ümid etdikdən 
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sonra iman və təslimiyyət nəfəsinin təzələnməsidir [5, 368-369]. Qurani-
Kərimdə bir çox ayələr tövbənin mühüm olmasına, Allahın tövbə edənlərə 
münasibətinə işarə edir [Quran, 2/222; 4/27; 9/3, 118; 11/3; 24/31; 110/3 və s.]. 
Bu səbəbdən Yusifə böhtan atmış qadınlar da, Misir vəzirinin arvadı da, 
Yusifin qardaşları da öz günahlarını boyunlarına almaqla sanki tövbə edir və 
etdikləri bu qədər yanlış hərəkətin, zülmün müqabilində yenə də Allah 
tərəfindən bağışlanacaqlarına ümid edirlər [Quran, 12/51, 91, 97]. Qurani-
Kərimin “əz-Zümər” surəsinin 53-cü ayəsində buyurulur: 

نَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفورُ ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ِإ
 الرَِّحيُم

“Ya Peyğəmbər! (Mənim adımdan qullarıma) de: “Ey Mənim (günah törət-
məklə) özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidsiz 
olmayın. Allah (tövbə etdikdə) bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən, O bağışla-
yandır, rəhm edəndir!” 

9. Şəfaət: “Yusif” surəsində “şəfaət” məfhumuna geniş yer verilmişdir. 
Şəfaət Allah tərəfindən bağışlanma yollarından biridir. Qurani-Kərimdə 
buyurulduğu kimi, şəfaət yalnız Allaha məxsusdur: 

اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكم مِّن ُدوِنِه ِمن 
 َوِليٍّ َوَلا َشِفيٍع َأَفَلا َتَتَذآَُّروَن

 “Göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə xəlq edən, sonra ərşi 
yaradıb hökmü altına alan (ərşdə bərqərar olan) Allahdır. Sizin Ondan başqa 
heç bir haminiz və şəfaət (əzabı dəf) edəniniz yoxdur. Məgər öyüd-nəsihət 
qəbul etməyəcəksiniz?” [Quran, 32/4] 

Lakin Qurani-Kərimin bir sıra ayələrinə görə, Allah bəzi insanlara şəfaət 
etmə haqqını verir və sevimli bəndələri vasitəsilə günahları bağışlayır [Quran, 
20/109; 21/28; 53/26]. “Yusif” surəsində də həm Yusif peyğəmbər, həm də 
hz.Yaqub öz günahlarını boyunlarına almış və peşman olmuş yalançı və xain 
qardaşlar üçün sanki şəfaətçi rolu oynayaraq, Allah-taaladan bağışlanmalarını 
diləyirlər [Quran, 12/92, 98]. 

Beləliklə, yuxarıda göstərilənlər bir daha sübut edir ki, həqiqətən də, 
“Yusif” surəsi öz məzmunu ilə Qurani-Kərimin əzəli hədəfi – insanları hidayət 
missiyasının ən gözəl təcəllisidir. Müfəssəlliyi ilə digər surələrdən seçilən bu 
surədə buyurulduğu kimi:  

 لََّقْد َآاَن ِفي ُيوُسَف َوِإْخَوِتِه آَياٌت لِّلسَّاِئِليَن
“Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçə-

neçə) ibrətlər vardır” [Quran, 12/7]. 
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Shahla Abdullayeva 
 

Didactic and mystical moments in surah “Yusuf” in The Holy 
Qur`an 
S u m m a r y 

 
Surah “Yusuf” is the 12th sura (chapter) of the Holy Qur`an. This surah 

was revealed at Mecca and consists of 111 ayats. It has been named “Ahsan al-
Qisas” (“The most beautiful of stories”). Unlike stories of other Prophets, the 
details of which are scattered throughout the Holy Qur`an, the history of 
Prophet Joseph was revealed completely in one surah. 

This paper is dedicated to researching of educative-instructive and 
mystical moments in surah “Yusuf”, also moral and ethical issues, reflected in 
it. 

 
Шахла Абдуллаева 

 
Дидактические и мистические моменты в суре «Йусуф» в Коране 

Р е з ю м е 
 

Сура «Йусуф», двенадцатая сура Священного Корана, 
ниспосланная в Мекке, состоит из 111 аятов и называется «Ахсан уль-
кысас» («Самое прекрасное повествование»). В отличие от историй о 
других пророках, сведения о которых разбросаны по всему Священному 
Корану, история о Пророке Иосифе передана полностью в одной суре. В 
данной статье исследуются воспитательно-поучительные и мистические 
моменты в суре «Йусуф» и морально-этические нормы, освещенные в 
ней. 
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