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كۆزنىكىدىن ھهزرىتى ئهيسا كهرىم قۇرئان  
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 تهرجىماندىن كىرىش سۆز
  

  ھۆرمهتلىك كىتاپخان
دا خۇسۇسـهن غهرپـته ئىسـالم دىنىغـا قىـزىقىش كۈنسـىرى يوقـۇرى كۆتۈرۈلىۋاتقـان بىـر          دۇنيا

رەسمى سانلىق مهلۇماتقا ئاساسالنغاندا ياۋرۇپادىكى مۇسـۇلمان نوپۇسـىنىڭ   . دەۋىردە ياشاۋاتىمىز
بۇالرنىڭ زور كۆپچىلىكىنى چهرەك ئهسـىردىن بۇيـان ياۋرۇپاغـا كۆچـۈپ     . مىليونغا يهتتى 50سانى 

مۇســۇلمان ئاھــاله ۋە يېڭــى نهســىل ئىگهللىــگهن بولســىمۇ ئىزچىــل تــۈردە ئېلىــپ         بارغــان 
بېرىلىۋاتقان ئانتى ئىسالم تهتـۈر تهشـۋىقاتىغا قارىمـاي ئوخشـىمىغان سـهۋەپلهر بىـلهن قۇرئـاننى        
ئوقـــۇپ تهتقىـــق قىلغانـــدىن كېـــيىن ئۆزلىكىـــدىن شـــاھادەت ئېيتىـــپ مۇســـۇلمان بولغـــان   

  .غهرپلىكلهرنىڭ سانىمۇ ئاز ئهمهس
ــمى      ــۆپ قىسـ ــۇتلهق كـ ــڭ مـ ــۇل قىلغانالرنىـ ــالمنى قوبـ ــدىن ئىسـ ــدە يېڭىـ غهرپ ئهللىرىـ

يهنه بىـر تهرەپـتىن ئېلىـپ ئېيتقانـدا     . ئۇقۇمۇشلۇق زىيالىيالر قاتلىمىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىكهن
غهرپ دۆلهتلىرىــدىكى ئېتىقــادى، دىنــى ئهركىنلىــك قــانۇنلىرى خهلقنىــڭ ئېڭــى ۋە كۈنــدىلىك  

 -ىنى ئۈچۈن ئوخشىمىغان دىـن، پهرقلىـق مهدىنىـيهت مهنسـۇپلىرى ئـۆز     تۇرمۇشقا سىڭىپ كهتك
دەل بـۇ نوقتـا غهرپلىكلهرنىـڭ    . ئارا ھۆرمهت بىـلهن ياشـاش ئىسـتىگى مـودا ئېقىمغـا ئايالنماقتـا      

ئىســالم دىنــى بىــلهن تۇنۇشۇشــىغا كهڭ دائىرىــدە ئىمكــانىيهت ئېلىــپ كهلگهنلىكنــى يورۇتــۇپ  
ــوياليمهن  ــايه دەپ ئ ــكه كۇپ ــرگهن    مه. بېرىش ــا كى ــالم دىنىغ ــادا ئىس ــىمالى ياۈرۇپ ــاۋاتقان ش ن ياش

ئىچىـدىن ئالالھقـا    -ئۇالرنىـڭ تهقـۋادارلىقى ۋە ئىـچ   . ىن بىلهن ھهمسۆھبهتته بولدۇمڧكۆپلىگهن 
  .بولغان سهمىمىيىتى مېنى خىجالهتته قويدى

ــدا   ــۆھبهت جهريانىـ ــدا  "سـ ــۇل قىلغىنىڭـ ــالمنى قوبـ ــهن ئىسـ ــا" سـ ــت  -ئاتـ ــاڭ ۋە دوسـ  -ئانـ
رىڭنىــڭ ئىنكاســى قانــداق بولــدى، دېگهنــدە، ھهممىســىنىڭ ئورتــاق جــاۋابى ئاساســهن   بۇرادەرلى

  .ئۇ سېنىڭ شهخسى تاللىشىڭ، پىكرىڭگه ھۆرمهت قىلىمىز: ئوخشاش ئىدى
ــالم        ــادا ئىس ــاڭراق س ــى ئهڭ ي ــىدە غهرپتىك ــېقىن كهلگۈس ــىنىمهنكى ي ــۇنىڭغا ئىش مهن ش

  . دىنىنىڭ ساداسى بولىدۇ
يمهنكى، غهرپ دۇنياســىدا ئىســالم دىنىنــى يېڭىــدىن قوبــۇل شــۇنداق دەپ كهســكىن ئېيتــاال

بۇنىـڭ ئهكسـىچه   . ئۇقۇمۇشلۇق كىشىلهر ئىـكهن  -قىلىۋاتقانالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ئالىم
خىرىستىيان دىنىنى قوبۇل قىلىپ ئىسالم دىنىدىن چىقىپ كهتكهنلهرنىـڭ ئاساسـى قـاتلىمى    

ە ئىسالم دىنى ھهققىدە مهلۇمـاتى بولمىغـان   مائارىپ سهۋىيىسى ئهڭ تۆۋەن يا بولمىسا كىچىكىد
ئۈچۈنچى تۈركىمى بولسا نازىل قىلىنغان ئىسالم دىنىنـى ئهمهس ئويـدۇرۇلغان   . كىشىلهر ئىكهن

ئىســـالم چۈشهنچىســـىدىن سهســـكىنىپ يـــامغۇردىن قـــاچىمهن دەپ تۇلىغـــا تۇتۇلغـــان بىچـــارە 
  . قېرىنداشالر ئىكهن

رىنداشـلىرىمنىڭ خىرىسـتىيان دىنىغـا كىرىـپ     ىنالندىيهدىكى ئاز بىر قىسـىم ئۇيغـۇر قې  ف
بىرقانچىسى بىلهن شهخسهن ئۇچىرىشـىپ يـاكى ئارقـا    . كهتكهنلىكى مېنى چۇڭقۇر ئويغا سالدى

كۆرۈنۈشــىنى سۈرۈشــته قىلغىنىمــدا ۋەتىنىمىزدىكــى ۋاقتىــدا ئىســالم دىنــى ھهققىــدە ھېچبىــر  
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چۈشهنچىسىدىن قېچىپ مهنىـۋى  بهزىلىرىنىڭ بولسا ئويدۇرۇلغان ئىسالم . مهلۇماتى يوق ئىكهن
ــانلىقىنى تونـــــــــــــۇپ يهتـــــــــــــتىم    .ئۇزۇقلـــــــــــــۇقنى ئىنجىلـــــــــــــدىن ئېلىۋاتقـــــــــــ

كېيىنچه ئۆزلىرىنى ئېتىقاتچى دەپ ئاتايدىغان خىرىستىيان بولۇپ كهتكهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيغـۇر  
كۆپتــۇر مهۋجــۇت ئىكهنلىگىنــى ۋە شــۇنداقال ئوتتــۇرا  -دېئاسپوراســى بــار ھهممىــال دۆلهتــته ئــازدۇر

ادا ئاتىزىم مائارىپ تهربىيىسى كۆرگهن ئۇيغۇرالر ئارىسىدا ھهتتا ۋەتىنىمىزنىڭ ئۈرۈمچىدەك ئاسىي
  . مهركىزى شهھهرلىرىدە بۇنداق ئهھۋالالرنىڭ بارلىقىنى تونۇپ يهتتىم

تېخىمۇ چۇڭقۇر تهتقىق قىلغىنىمدا غهرپ دۇنياسىدىكى بهزى خىرىسـتىيان مىسـيونىرلىرى   
مهركىزى ئىسـتانبۇل ۋە شـىياڭگاڭدا مهخسـۇس نهشـرىيات قـۇرۇپ       زور كۆلهمدە مهبلهغ ئاجرىتىپ

مائاشــلىق خــادىمالرنى تۇرغــۇزۇش ئــارقىلىق بىــر تهرەپــتىن يۈزتــۇرانه تهشــۋىق قىلســا يهنه بىــر    
ســىن بويــۇملىرى ئىشــلهپ تــور ئــارقىلىق كۈچلــۈك مېــدىيه    -تهرەپــتىن كىتــاپ ئهۋەتىــپ ئــۈن 

قارىغاندا ھهر يىلى خىرىسـتىيان بولـۇپ كهتـكهن     ئىشهنچىلىك مهلۇماتالرغا. شهكىللهندۈرۈۋېپتۇ
  .ئۇيغۇرالرنىـــــــــــڭ خۇپىيـــــــــــانه خهلقـــــــــــارالىق ئۇچۇرىشىشـــــــــــلىرى بولىـــــــــــدىكهن 

  .ھهر كىمنىڭ قايسى دىنغا ئېتىقات قىلىشى ئۆز ئهركىنلىكى
ــرا"ئــالالھ تهئهال قۇرئــان كهرىمــدە،  ــدين هالاك ــى الـ دىنــدا زورالش يــوق دىــيىش ئــارقىلىق " فـ

شۇنداقال ئىككى خىـل تـالالش يـولى ئاتـا قىلىـش      . ئىرادە ھوقۇقىنى بهرگهنئىنسانالرغا ئهركىن 
بـۇ نۇقتىـدىن   . ئارقىلىق جهننهتكه بېرىش ياكى دوزاققا كېتىش ئهركىنلىكىنىمۇ بهرگهن ئىـكهن 

ــتىيانالرغا مىهىــر      ــولىنى تاللىۋالغــان خىرىس ــپ ئېيتقانــدا زااللهت ي ــۇھهببهت بىــلهن   -ئېلى م
بىر ساغالم مهنبه قۇرئان ئـايهتلىرىنى يهتكۈزۈشـتىن    -ولغان بىردىنئالالھنىڭ قۇتقۇزۇش يولى ب

  .باشقا تاللىشىمىز يوق
بۇ مهقسهتته بىر ئهسهر قهلهمگه ئېلىش ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك قۇرئـان ئـايهتلىرىنى بىـر يهرگه    

ئوقۇپ قۇرئان، تهۋرات ئىنجىل ۋە زەبۇر قاتارلىق مهنبهلهرنى . جهم قىلغان ئاساستا ئىزدىنىۋاتاتتىم
دەل مۇشۇ پهيتته مىلېسىنكىدا ئىككى يىلدا بىر قېتىم ئۇيۇشتۇرۇپ كهلـگهن ئىسـالم   . چىقتىم

بهھرەيىندىن كېلىپ قاتناشـقان بىـر ھهيئهتنىـڭ كىتـاپ ئۈسـتىلىدىن      . يهرمهنكىسى ئېچىلدى
ــا يتحــد   "مهن ئالغان كىتاپالر ئارىسىدا  ــريم كم ــن م  القـــران الكـــريم هعن ثالمســيح عيســى اب

شـۇنىڭ بىـلهن   . بۇ ئهسهر دەل مهن يېزىپ چىقماقچى بولغان كىتابقا باپ كېلىـدىكهن ناملىق " 
كهڭ . بىر يېرىم ئـاي ۋاقىـت چىقىرىـپ بـۇ ئهسـهرنى ئۇيغـۇر تىلىغـا تهرجىـمه قىلىـپ چىقـتىم          

ــۇ ئهســهرنى ئوقــۇپ چىقىــپ ئالالھنىــڭ ئهيســا پهيغهمــبهرگه بهخــش قىلغــان      كىتاپخانالرنىــڭ ب
يېتىپ خۇددى تـۇنجى ئىنسـان ئـادەم ئاتىمىزنىـڭ ھهم پهيغهمـبهر       ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى تونۇپ

ھهم ئىنسان بولغىنىدەك مۇسا، ئهيسا ۋە ئهڭ ئـاخىرقى ئهلچـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمالرنىمۇ     
يهكــكه يىگــانه ۋە شــىرىكى يــوق ئــالالھ تهئهالنىــڭ بىــرەر قــۇلى ۋە چــاكىرى ســۈپىتىدە مۇئــامىله  

  .قىلىشلىرىنى ئۈمىت قىلىمهن
بى ئالالھدىن بۇ ئهسهرنىڭ بارلىق ئۇيغۇر قېرىنداشالرغا پايدىلىق قوللىنىش ماتىرىيالى جانا

بولــۇپ قېلىشــىنى تىــلهش بىــلهن بىــرگه تهرجىمىــدىكى ســهۋەنلىكلىرىم بولســا تهنقىــدى         
  . پىكىرلىرىنى ئايىماسلىقىنى ئۆتۈنىمهن

  !ئـــــاخىردا خـــــۇدا ئهمهس، ئىنســـــان بولغـــــان ئهيســـــا مهســـــىهگه ســـــاالم بولســـــۇن       
  ېيتاخۇن مهمتىمىنھ
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  مۇقهددىمه
ۋە مــۇھهممهد  ۇ كىتــابنى ئــادەم، نــۇھ، ئىبــراھىم، مۇســا، ھــارۇن، ســۇاليمان، داۋۇت، زەكهرىيــا، يهھيــا، ئىســا بــ

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن ئالالھ ئىبادەت قىلغان ئىالھ هرقاتارلىق بارلىق پهيغهمبهرل ئهلهيهىسساالم
ئـوبيېكتى مۇسـۇلمانالر، خىرىسـتىيانالر ۋە باشـقا غهيرىـي دىنـدىكى كىشـىلهر بولـۇپ، بـارچه          ئهسهرنىڭ بۇ 

ــالالھ تائاالنىــڭ ئهڭ ئــاخىر  قى پهيغهمبىــرى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل  ىپهمغهمبهرلهرنىــڭ مهبــۇدى ئ
ــ  ــان كىتـ ــدە  ىابقىلغـ ــان كهرىمـ ــى     « ،قۇرئـ ــدە نېمىلهرنـ ــكۈچىلىرى ھهققىـ ــاالم ۋە ئهگهشـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ

ك ىـ قۇرئـان كهرىـم ۋە تهپسـىرى ئوتتۇرىسـىدا كۆرۈكل     ،نى بىلمهكچى بولغان كىتابخانالر بىـلهن  » ئېيتقانلىقى
  . رول ئويناشقا تىرىشىمهن

 ،ئـارزۇ قىلىـپ كهلـگهن بولسـاممۇ    يېزىـپ چىقىشـنى    ئهسـهرنى نهچچه يىلـدىن بۇيـان مۇشـۇنداق بىـر      بىر
ئــاخىرى مهن ھــېس قىلغــان جىــددىي . ئىــدىم گه ئاشــۇرالمىغانۋاقتىمنىــڭ يــار بهرمهســلىكى تــۈپهيلى ئهمهلــ

  . تۈرتكه بولدىنى يېزىپ چىقىشىمغا تهقهززا كىتاب
  )رجاء لورى( نىي قېرىنداش سىڭلىم رەجا لوۋرىدى
توغرىســىدىكى  ) ن الكـريم آفـي القــر  ةالمسـيحي  ةفكــر( نچىسـى  قۇرئـان كهرىمـدىكى خىرىســتىيان چۈشه   

ــزدى ــا ئهۋەتىتهتقىقــات ۋە ئى ــالىنى ماڭ ــلهپ چىقىــپ  . كهنىــدىنىش ماتېرىي ــۇنى قايتىــدىن رەت ســىڭلىمىزغا ئ
يــدىغانلىقىنى ئىپــادىلهپ تۇرۇۋالغــان    قارىمابــۇ ئهمگهكنــى ئــۆزىگه مهنســۇپ دەپ     ئهۋەتــكهن ۋاقتىمــدا، ئــۇ  

تــۈرتكه بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىشــنى مۇۋاپىــق   يېزىــپ چىقىشــىمغائهســهرنى بولســىمۇ، بــۇ 
  .كۆردۈم

قۇرئـان كهرىـم ئهڭ ياخشـى    . كىتابخاننى قۇرئان بىلهن بىۋاسـىته ۋە يـالغۇز قويۇشـقا تىرىشـتىم    بۇ ئهسهردە 
»  ) ىدىغان كىتـابتۇر ئـۇ قۇرئـان بولسـا ئوچـۇق چۈشـهندۈر      ( الكتـاب المبـين   هنإ«  ئالالھ تائاال. ئىزاھلىغۇچىدۇر

ــمىدى  ــگهن ئهمهس ــۈن،  . دې ــۇن ئۈچ ــلۈك بولس ــۇ چۈشۈنۈش ــىر    تېخىم ــاق تهپس ــاب ۋە يىغىنچ ــايهتلهرگه ئاممىب ئ
دوكتـور بىننـى ئابدۇمۇھسـىن تۈركىيهنىـڭ نازارىتىـدىكى مۆتىـۋەر ئـالىمالر        بۇ ئهسـهردە  . بهردىم) چۈشهندۈرۈش(

ادىشـــاھ فهھـــد قۇرئـــان بېســـىش مهتبهســـىدە يىلـــى پ -1418ھىجـــرىيه  ،ھهيئىتـــى تهرىپىـــدىن ھازىرلىنىـــپ
  .بېسىلغان قۇرئان كهرىم تهپسىرىنى ئاساس قىلدىم

ــكه     ــى مهك ــام نۇسخىس ــڭ خ ــرىيه      –كىتابنى ــر يهردە ھىج ــېقىن بى ــچىتىگه ي ــۇكهررەمهدىكى ھهرەم مهس م
  .تامامالندى) كۈنى -19ئاينىڭ  -4يىلى  -2001مىالدىيه (مۇھهررەم  -25يىلى  -1422

ىزنـى ئـۆزىگه خـالىس ئىبـادەتته     تىـن ب  ۋە ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ رەببى بولغان ئۇلۇغ ئالالھ پهيغهمبهرلهرنىڭ
  !شىمىزغا ۋە پهمغهمبهرلىرىگه ۋەھىي قىلغان رەۋىشته ئېتىقاد قىلىشىمىزغا مۇيهسسهر قىلغايىبول

  دوكتور ئابدۇلهتىف مهھمۇد ئالى مهھمۇد
  بهھرەين  –مهنامه 
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  ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان 
يهنـــى ئىمـــان بىــــلهن ۋە   (مېنىـــڭ قهلبىمنـــى كهڭ قىلغىـــن،    ! پهرۋەردىگـــارىم  «: مۇســـا ئېيتتـــى  ﴿ 

ــدۇرغىن  ــلهن نۇرالنـ ــك بىـ ــتۇرغىن ). پهيغهمبهرلىـ ــىمنى ئاسانالشـ ــڭ ئىشـ ــى . مېنىـ ــدىن كېكهچلىكنـ تىلىمـ
   ①.﴾ ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشهنسۇن. كۆتۈرۈۋەتكىن

پىكىـــر  –ھهققىـــدىكى چۈشـــهنچه ۋە ئـــوي “  قۇرئـــان كهرىمـــدە مهســـىهلىق ”دىـــن بۇيـــان ئـــۇزۇن يىلالر
بىرنهچچه ئاي ئىزدىنىش ئارقىلىق قۇرئـان كهرىمـدىكى خىرىسـتىيانالر، ھۆرمهتلىـك ئىسـا      . ئۇيقۇمنى قاچۇردى

تلىرىنى هت ئابىدىسـى بولغـان مهريهم ئـانىمىز تىلغـا ئېلىنغـان ھهربىـر سـۈرىنىڭ ئـايه        پـپ ئهلهيهىسساالم ۋە ئى
  .رەتلهپ چىقتىم

“ ! ئـويغىنىڭالر ... !ئهي خىرىسـتىيان قېرىنداشـالر   ”: بۇ تهتقىقاتىم ئۈچ يىل بۇرۇن بىـر يهرلىـك گېـزىتته   
تهتقىقــاتىمنى   ،كېــيىن ئــۇنى كىتــاب قىلىــپ چىقىرىشــنى ئــويالپ     . قىلىنــدى ئــېالنماۋزۇســى بىــلهن  

ئۇنىـڭ ئۆزىنىـڭ بـۇ سـاھهدىكى ئىلمىنـى      . تىمھۆرمهتلىك ئۇسـتاز ئابـدۇلهتىف مهھمـۇد ئـالى مهھمۇدقـا ئهۋەتـ      
  . چوڭقۇر رەھمهت ئېيتىمهن ئۇنىڭغا چىققانلىقى ئۈچۈن يېزىپكىتابنى قايتىدىن تهكشۈرۈپ  ،قوشۇپ
  

  رەجا لورى            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       

①

  ئايهتكىچه - 28 – 25سۈرە تاھا   
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  ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهنلهرنىڭ قۇرئانىدىكى ئاتىلىشى
  

ــنىڭالر   ــكهنلهرگه دىـ ــاالمغا ئهگهشـ ــا ئهلهيهىسسـ ــا     ئىسـ ــى ئىسـ ــىهى يهنـ ــز مهسـ ــا، بىـ ــېمه دەپ سورالسـ نـ
ــېكىن،. ئهلهيهىسســاالمغا ئهگهشــكۈچىلهر دەپ جــاۋاب بېرىشــىدۇ  ــاال مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا   ل ــالالھ تائ ئ

ــدە    ــان كهرىمـ ــان قۇرئـ ــل قىلغـ ــلهن      ،نازىـ ــىم بىـ ــى ئىسـ ــكۈچىلهرنى قايسـ ــاالمغا ئهگهشـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
  ؟بىلهمسىز لىقىنىئاتىغان

  .ئىسمىنى ئىشلهتكهن“  ناسارا ”قۇرئان كهرىمدە ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهنلهرگه ئالالھ تائاال 
ســۆزىنىڭ  “  ناســارا ”ســىلهرنى قۇرئانــدىكى بــۇ ئاتــالغۇ بىــلهن ئۇچراشتۇرۇشــتىن بــۇرۇن قۇرئانــدىكى        

 ئـالالھ ئـالالھ سۆيگۈسـى ئۈچـۈن،     ” هىسىزكى، ناسارا سـۆزى شۈب. مهنىسىنى بىلىۋېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىمهن
 قىلىـش چاقىرىقىغـا   ئىبـادەت  ىـال ق ئـالالھ پهقهت بىـر  ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    ،دىنىنىڭ مۇھهببىتى ئۈچۈن

ا ئـالالھ تائـاال ھهر مۇسـۇلماننى ئىسـا     شـۇڭ . گهن مهنىنـى بىلدۈرىـدۇ  دېـ “ سادىق ۋە خالىسانه ياردەمـدە بولغـانالر  
﴿ : دۇپ مۇنـداق دەيـ  شـكه چاقىرىـ  گه ئهگىشىئهلهيهىسساالمغا ئهگهشكهنلهر ئىچىـدىكى ئـۇ مـۇخلىس كىشـىلهر    

 دەك ئـالالھ )  مىن قهۋمۇئاالمغا دەسـلهپته ئىمـان ئېيتقـان مـ    يهنى ئىسا ئهلهيهىسس (ھاۋارىيونالر ! ئى مۆمىنلهر
ــاردەمچىلىرى ب  ــڭ ي ــا  ونى ــا ھاۋارىيونالرغ ــوغلى ئىس ــڭ ئ ــۇڭالر، مهريهمنى ــالالھ ( «: ل ــغ   ئ ــى تهبلى ــڭ دەۋىتىن نى

 نىـڭ يـاردەمچىلىرىمىز   بىـز ئـالالھ   «: دېدى، ھاۋارىيونالر»  ملهر ياردەمچىلىرىم بولىدۇ؟قا كى ئالالھ)  قىلىشتا
ــى،    »  ــان ئېيتت ــائىپه ئىم ــر ت ــدىن بى ــرائىل ئهۋالدى ــدى، ئىس ــ    دې ــدى، م ــاپىر بول ــائىپه ك ــر ت مىنلهرگه ۇئيهنه بى

 ﴾ لهر غالىـب بولـدى  ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمهنلىرىگه قارشى تۇرۇشىدا يار ـ يـۆلهكته بولـدۇق، شـۇنىڭ بىـلهن مـۆمىن       
①  

  
   :يۇقىرىقى ئايهتنىڭ تهپسىرى

يــۆلهكته  –نىــڭ دىنــى ئۈچــۈن يــار   قــا ســادىق بولغــان ۋە ئهلچىســىگه تــابى بولغــانالر، ئــالالھ   ئــى ئــالالھ
ــۇڭالر ــكۈچىلىرىگه  . بول ــا ئهلهيهىسســاالم ئهگهش ــۇنداقال ئىس ــالالھ  : ش ــدۇ، ئ ــاردەمچىم بولى ــڭ ي ــم مېنى ــا  كى ق

نىــڭ دىنىنىــڭ   دېگهنــدە، ئــۇالر بىــز ئــالالھ    -ردا مهن بىــلهن ھهمــدەم بولىــدۇ،  يېقىنالشــتۇرىدىغان ئىشــال 
ــاردەمچىلىرى دەپ جــاۋاب بهرگهن  قىســمىھىــدايهت تاپقــان، يهنه بىــر   قىســمىئىســرائىل ئهۋالدىنىــڭ بىــر  . ي
ســارا نا. يــۆلهكته بولــدۇق –قــا ۋە پهيغهمبىــرىگه ئىمـان كهلتــۈرگهنلهرگه يــار   زااللهتـكه چــۆمگهن، ئانــدىن ئــالالھ 

مىنلهر ئـۇالر ئۈسـتىدىن غهلىـبه    ۇئشـۇنىڭ بىـلهن مـ   . غـا يـاردەم بهردۇق  پىرقىلىرىدىن ئۇالرغا قارشـى چىققانالر 
  . ئۇ بولسىمۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بهيئىتىدىن كېيىن بولدى. قازاندى

  :يۇقىرىقى ئايهتلهردىن شۇنى بىلىۋاالاليمىزكى
زىگه ئىمان ئېيتىـپ بىـرگه بولغـان مـۇخلىس ھـاۋارىيونالردىن      ئهلهيهىسساالم ئۆ) ئىسا(شۈبهىسىز مهسىه 

  .ئۇ بولسىمۇ ئالالھ نازىل قىلغان دىنىغا ياردەم قىلىش ئىدى. ئالالھ ئۈچۈن ياردەمچى بولۇشلىرىنى ئۆتۈندى

                                       

①

  ئايهت - 14ف سۈرە سه  
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ئىچىـــدىن چىققـــان ) بهنـــى ئىســـرائىل(، ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم ئىســـرائىل ئهۋالدلىـــرى شۈبهىســـىزكى
  .نىڭ يهنه بىر ئىسمىئىسرائىل بولسا ياقۇپ ئهلهيهىسساالم. پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرى

بىـر  . ۇدىيالر ئىككـى تۈركـۈمگه بۆلۈنىـدۇ   يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالم ئهۋەتىلگهن يهھـ  ،ئىسرائىل ئهۋالدلىرى
يهنه بىــر تۈركــۈمى ئۇنىــڭ . ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا ئالالھنىــڭ ئهلچىســى ســۈپىتىدە ئىمــان ئېيتتــى قىســمى

نـى بىـر دەپ    ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ رىسالىتىگه ئىمـان ئېيتقـان ۋە ئـالالھ   . نى ئىنكار قىلدىپهيغهمبهرلىكى
ئـۈچ  (ئېتىقاد قىلغۇچىالر بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىنكـار قىلغـان يهھـۇدىيالر ۋە مۇۋەھهىـد بولمىغـان      

ــىدىكى   ــق ئىدىيهس ــا چى  ) خۇدالى ــىش ئوتتۇرىغ ــىدا دۈشمهنلىش ــتىيانالر ئوتتۇرىس ــىخىرىس ــاال،  . قت ــالالھ تائ ئ
ئۇنىـــڭ پهيغهمـــبهرلىكىگه ئىمـــان ئېيتقـــان ۋە ئـــالالھ تائـــاالنى بىـــر دەپ ئېتىقـــاد قىلغۇچىالرغـــا كـــاپىرالر   

ــاردەم قىلــدى  ھهمــدە مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئېلىــپ كهلــگهن ۋە ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ   . ئۈســتىدىن ي
قـا ئىمـان ئېيتقـان ئىسـالمغا      تىقاد قىلغـان ئـالالھ  ئىسا ئهلهيهىسساالم بىر دەپ ئې ،نۇبۇۋىتىگه ئىشىنىدىغان

  .نۇسرەت ئاتا قىلدى
قــا دەۋەت قىلىــپ كهلــگهن ئىســا پهيغهمــبهر  ئــالالھ تائــاال بىــر ئــالالھ ،قۇرئــان كهرىمنىــڭ يهنه بىــر يېرىــدە

: بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئىنكار قىلغـان يهھـۇدىيالر ئوتتۇرىسـىدىكى كۈرەشـنى مۇنـداق ئىپـادىلىگهن      
ــۇالرنى   ﴿ ــا ئ ــۇدىيالر  (ئىس ــى يهھ ــۇفرىنى  )  يهن ــن ك ــتىگه      (دى ــۈرۈش نىيى ــۇنى ئۆلت ــۇرۇپ، ئ ــڭ ت ــدا چى كۇفرى

ــاردەم )  قــا دەۋەت قىلىــش يولىــدا ئــالالھ (ئــالالھ ئۈچــۈن  «: ســهزگهن چاغــدا)  كهلگهنلىكىنــى ماڭــا كىمــلهر ي
ئـالالھ ئۈچـۈن سـاڭا     «: ئېيتتـى  ) مىنلهرۇئهنـى ئۇنىـڭ تهۋەلىرىـدىن ھهقىقىـي مـ     ي (ھاۋارىالر . دېدى»  بېرىدۇ؟

)  پهيغهمـــبهرلىكىڭگه  (گـــۇۋاھ بـــولغىنكى، بىـــز   . قـــا ئىمـــان ئېيتتـــۇق   بىـــز يـــاردەم بېرىمىـــز، ئـــالالھ   
سهن نازىل قىلغان كىتابقـا ئىشـهندۇق، پهيغهمـبهرگه ئهگهشـتۇق، بىزنـى      ! پهرۋەردىگارىمىز. بويسۇنغۇچىالرمىز

ــانالر قاتارىــــدا قى)  ھىــــدايىتىڭگه ( ــاھىت بولغــ ــلهتتى . » لغىــــنشــ ــۇالر مىكىــــر ئىشــ ــا  (ئــ يهنــــى ئىســ
ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى    (، ئالالھ ئۇالرنىـڭ مىكرىنـى بهربـات قىلـدى     ) ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى بولدى

 ئـالالھ مىكىـر قىلغۇچىالرنىـڭ جازاسـىنى ئوبـدان بهرگۈچىـدۇر      ).  قۇتقۇزۇپ ئاسمانغا ئېلىـپ چىقىـپ كهتتـى   
﴾.①   

  :رىبۇ ئايهتلهرنىڭ تهپسى
ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ كۇفرىـدىكى چىـڭ مهيـدانىنى كـۆرۈپ ئهتراپىـدىكى سـهمىمىي       : ئايهتته -52

 دەپ سـورىغاندا،  -» نىـڭ دىنىغـا ياردەمـدە كىـم مهن بىـلهن بىـر سـهپته بولىـدۇ؟         ئـالالھ  «: ئهگهشكۈچىلىرىگه
ــ ــداق  ئۇنى ــكۈچىلىرى مۇن ــاۋاپ بهردىڭ ئهگهش ــالالھ : ج ــز ئ ــار  بى ــا ي ــڭ دىنىغ ــا دەۋەت  نى ــز، ئۇنىڭغ دەم بېرىمى

ــز ــالالھ. قىلىمى ــ  ئ ــى تهس ــدۇق تن ــدۇق     (ىق قىل ــابى بول ــاڭا ت ــۇق ۋە س ــان ئېيتت ــا ئىم ــا . ) ئۇنىڭغ ئهي ئىس
ــول ئ ــالالھغىنهلهيهىسســاالم شــۇنىڭغا شــاھىت ب ــائهت    كى، بىــز ئ ــاد قىلىــپ ئۇنىڭغــا ئىت ــى بىــر دەپ ئېتىق ن

  .قىلىش ئارقىلىق بوي سۇنغۇچىالرمىز

                                       

①

  ئايهتكىچه - 54 – 52سۈرە ئال ئىمران   
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ئىســا  پهيغهمبىرىــڭ. لغــا ئىمــان ئېيتتــۇق  نازىــل قىلغــان ئىنجى  ســهن! رەببىمىــزئــى : ئــايهتته -53
ــدۇق ئهلهيه ــابى بول ــاالمغا ت ــى ســ . ىسس ــكه ېبىزن ــ  –نىڭ يهك ــانه ئىكهنلىكىڭ ــاھادەيېگ ــانالر ۋە گه ش ت ئېيتق

  !هنملىسىدىن قىلغايسنىڭ رىسالىتىگه ئىمان ئېيتقانالرنىڭ جۈپهيغهمبهرلىرىڭ
ئـــۇنى  ،ئىنكـــار قىلغـــان كـــاپىرالر نىدى ئىچىـــدىن ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمئىســـرائىل ئهۋال: ئـــايهتته -54

ــدى   ــادەم تهيىنلى ــكه ئ ــلهن ئۆلتۈرۈش ــى    . سۇيىقهســت بى ــاالمنىڭ يېرىن ــا ئهلهيهىسس ــاال ئىس ــالالھ تائ ــراق ئ بى
 دەپئىسـا ئهلهيهىسسـاالم    ئـۇنى . ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ شـهكلىگه كىرگـۈزدى   ،كۆرسىتىپ قويغان كىشىنى

ــ ــۇدىيالرپهرەز قىلغ ــىنى ان يهھ ــۇ كىش ــتقا   ، ئ ــۈرۈپ كىرېس ــدىئۆلت ــلهتكهنلهرنىڭ  . مىخلى ــر ئىش ــالالھ مىكى ئ
  . جازاسىنى ئوبدان بهرگۈچىدۇر

  :يۇقىرىقى ئايهتلهردىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى
ــا  ــان  ئىس ــۇنى جهزم قىلغ ــاالم ش ــرائىل ئهۋالدىئهلهيهىسس ــۆپچىلىكى    -، ئىس ــۇتلهق ك ــڭ م يهھۇدىيالرنى

بـۇ  . ئىكهنلىكىـگه ئىمـان ئېيتمـاي، رىسـالىتىنى ئىنكـار قىلىـپ ئۆلتۈرۈۋېتىشـكه ئۇرۇنغـان        ئۇنىڭ پهيغهمـبهر  
ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئهتراپىــدىكى كىشــىلهرگه دەۋىتــى ۋە دىنغــا يــاردەم بېرىشــلىرىنى تهلهپ         ســهۋەپتىن،

ئىمانلىرىـدا سـادىق    ھـاۋارىيونالر . ھاۋارىيونالردىن باشقا ھېچكىم ئۇنىڭغا ياردەم قـولىنى ئۇزاتمىغـان   ،قىلغاندا
قــا ئىمـان ئېيتتــۇق، بىزنىــڭ   بىـز ئــالالھ  ﴿  :كىشـىلهر بولــۇپ، ئىسـا ئهلهيهىسســاالمغا مۇنــداق دېـگهن ئىــدى   

   .﴾ !تهسلىمىيىتىمىزگه شاھىت بول
سـهن نازىـل قىلغـان كىتابقـا     ! ئى رەببىمىز﴿ : قا مۇناجات قىلىشىپ شۇنداق دېيىشكهن ئىدى يهنه ئالالھ

  .﴾ !غهمبىرىڭگه ئهگهشتۇق، بىزنى شاھىتالر قاتارىدىن قىلغايسهنئىمان ئېيتتۇق، پهي
»  ناسـارا  «ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ئهگهشـكهنلهرنىڭ    ! بىز ئۆزىمىزگه مۇنداق بىر سـوئالنى قويـۇپ باقـايلى   

  دەپ كىم ئۆزگهرتىۋەتتى؟ نېمه ئۈچۈن؟»  مهسىهىيلهر «ئىسمىنى 
هرتكهنلهرنىــڭ كىمــلهر ئىكهنلىكىنــى سورىشــىمىز    تــارىختىن ۋە دىــن تارىخشۇناســلىرىدىن بــۇنى ئۆزگ   

نىـــڭ  ئـــالالھ –ناســـارا  «بـــۇ ئـــۆزگهرتىش نـــېمه ئۈچـــۈن؟ ئىككـــى ئىســـىمنىڭ قايسىســـى تـــوغرا؟ . كېـــرەك
مـۇ؟ مهلـۇم بولغىنىـدەك    »  مهسـىهنىڭ ئهگهشـكۈچىلىرى   –مۇ يـاكى يهنه بىـرى مهسـىهۇنالر    »  ياردەمچىلىرى

مــۇھهممهد . دېيىلمهيــدۇ»  مۇســۇيۇن «. دېيىلىــدۇ»  يهھــۇدىي «مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئهگهشــكۈچىلىرى 
  .دەپ ئاتىلىدۇ»  مۇسۇلمانالر «مۇھهممهدىيۇن دېيىلمهستىن  ،ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى بولسا

  
  

  ناساراالر بىلهن مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى ئورتاق ئهقىدە

  
  گه ئېتىقاد بارمۇ؟ بار دېيىلگهندە ئۇ قايسىالر؟بىلهن ناساراالر ئوتتۇرىسىدا ئوخشاشلىققا ئى مۇسۇلمانالر

ئالدى بىلهن ئىسـالم ئهقىدىسـىنىڭ تـۈپ ئاساسـىنى مۇسـۇلمانالرغا بايـان قىلىـپ بېرىـدىغان ئـايهتلهرگه          
ــااليلى  ــۇالق س ــئۇن! ق ــان      ىڭ ــىغا ئىم ــدىغانلىقى ۋە قايسىس ــان ئېيتى ــىغا ئىم ــاراالر قايسىس ــيىن ناس دىن كې

  !ۈشكه تىرىشايلىئېيتمايدىغانلىقىنى پهرقلهندۈر
پهيغهمبهر پهرۋەردىگـارى تهرىپىـدىن ئۇنىڭغـا نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا ئىمـان        ﴿ : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ــالالھ    ــڭ ھهممىســى ئ ــۈردى، ئۇالرنى ــان كهلت ــۇ ئىم ــۈردى، مۆمىنلهرم ــالالھ  كهلت ــا ۋە ئ ــتىلىرىگه،   ق ــڭ پهرىش نى
ــۈردى   ــان كهلت ــرىگه ئىم ــا ۋە پهيغهمبهرلى ــۇالر(. كىتابلىرىغ ــالالھ «) ئ ــى   ئ ــڭ ھېچبىرىن ــڭ پهيغهمبهرلىرىنى نى

. دەيـدۇ »  ) يهنى ئۇالرنىـڭ بهزىسـىگه ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىسـىگه ئىمـان ئېيتمـاي قالمـايمىز         (ئايرىۋەتمهيمىز 
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ئىتـــائهت قىلــدۇق، پهرۋەردىگــارىمىز، مهغپىرىتىڭنـــى   ) ئهمــرىڭگه (ئاڭلىــدۇق ۋە  ) دەۋىتىڭنـــى(بىــز  «: ئــۇالر 
  ①.﴾ دەيدۇ» انىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇرتىلهيمىز، ئاخىر ي

  :بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى
نىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم رەببـى تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغـان ۋەھىـگه       ئالالھ: ئايهتته -285

ــدى   ــتىق قىل ــهندى ۋە تهس ــدىن تهســتىقلىدى     . ئىش ــن قهلبى ــۇغ قۇرئــاننى چى ــۇ ئۇل . شــۇنىڭدەك مۆمىنلهرم
 قوبـۇل نـى پهرۋەردىگـار ۋە تهڭـرى سـۈپىتىدە      هممىسى كامـال ۋە جـاالل ئاالھىـدىلىكىگه ئىـگه ئـالالھ     ئۇالرنىڭ ھ

نىــڭ پهرىشــتىلىرىڭ بارلىقىغــا، كىتــابالر نازىــل قىلغانلىقىغــا ۋە مهخلۇقاتلىرىغــا پهيغهمــبهر   ئــالالھ. قىلــدى
  .لهر ئهۋەتكهنلىكىگه ئىمان ئېيتتى) ئهلچى(

ه ئىمــان ئېيتىــپ بهزىســىنى ئىنكــار قىلماســتىن ھهممىســىگه ئىمــان بىــز مــۆمىنلهر ئۇالرنىــڭ بهزىســىگ
بىــزگه ئهۋەتــكهن ۋەھىڭنــى ! ئــى رەببىمىــز ”: ۋە مــۆمىنلهر) مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم(پهيغهمــبهر . ئېيتىمىــز

ئـاخىرى  ! ئاڭلىدۇق، ۋە ھهممىسـىگه بـوي سـۇندۇق، پهزلـى كهرىمىـڭ بىـلهن گۇنـاھلىرىمىزنى كهچۈرگهيسـهن        
  .، دەيمىزىمىز پهقهت سېنىڭ دەرگاھىڭدۇريانىدىغان جاي

نىـڭ پهيغهمبىـرىگه ۋە ئـالالھ     قـا، ئـالالھ   ئـالالھ ! ئى مـۆمىنلهر ﴿ : ئالالھ تائاال يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ
يهنـى قۇرئانـدىن   (ۋە ئىلگىرى ئـالالھ نازىـل قىلغـان كىتابالرغـا     ) يهنى قۇرئانغا(ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا 

ــرى نا ــا   ئىلگى ــاماۋى كىتابالرغ ــل قىلىنغــان س ــۈرۈڭالر )  زى ــى ئــالالھ . ئىمــان كهلت ــالالھ  كىمك ــى، ئ نىــڭ  ن
پهرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنـى ۋە ئـاخىرەت كـۈنىنى ئىنكـار قىلىـدىكهن، ئـۇ قـاتتىق ئازغـان         

  ②.﴾ بولىدۇ
  : بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى

ــايهتته -136 ــالالھ! ئــى مــۆمىنلهر: ئ ــالالھ نــى تهســتىق قى ئ ــابى بولغــانالر، ئ قــا  لغــان ۋە پهيغهمبىــرىگه ت
ئىمــانىڭالر، پهيغهمبىــرىگه بولغــان تهســتىقىڭالر، ئىتــائىتىڭالر ۋە مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا   نبولغــان چىــ

نازىــل بولغــان قۇرئــان كهرىــم ۋە باشــقا پهيغهمــبهرلهرگه نازىــل قىلىنغــان كىتابالرنىــڭ ھهممىســىگه بولغــان     
نـــى ۋە پهرىشـــتىلىرىنى ئىنكـــار قىلىـــپ،  كىمكـــى ئـــالالھ. لىـــق مۇســـتهھكهم تـــۇرۇڭالرئىمـــانىڭالردا داۋام

مهخلۇقاتلىرىنىــڭ ھىــدايىتى ئۈچــۈن نازىــل قىلغــان كىتــابلىرى ۋە ئهلچىلىــك ۋەزىپىســى ئۈچــۈن تاللىغــان    
پهيغهمبهرلىــرىگه ئىمــان ئېيتمــاي ھهمــدە ھېســاب بېــرىش ئۈچــۈن يىغىلىــدىغان ئــاخىرەت كــۈنىنى ئېتىــراپ  

  .دىندىن چىقىپ ھهق يولدىن تولىمۇ ئۇزاقالشقان بولىدۇ ،اقىلمىس
  

  

                                       

①

  ئايهت - 285بهقهرە  سۈرە  
  

②

  ئايهت - 136سۈرە نىسا   
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  ئىسالم ئهقىدىسىدىكى ئىمان ئاساسلىرى
قـا ئىمـان    ئـالالھ  :ئۇالر تۆۋەنـدىكىچه . تۈرگه يىغىنچاقالشقا بولىدۇ 5ئاساسىنى  ئىسالم ئهقىدىسىدە ئىمان

قىلغــان كىتابلىرىغــا ئىمــان  نىــڭ پهيغهمبهرلىــرىگه نازىــل ئېيــتىش، پهرىشــتىلهرگه ئىمــان ئېيــتىش، ئــالالھ
كهلتۈرۈش بولۇپ، قۇرئان كهرىم ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىبـراھىم ئهلهيهىسسـاالمغا بېـرىلگهن سـۇھوفالرنى، مۇسـا      
ئهلهيهىسساالمغا نازىل بولغان تهۋراتنى، داۋۇد ئهلهيهىسساالمغا نازىـل بولغـان زەبـۇرنى، ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا      

ئــالالھ تائــاال . ممهد ئهلهيهىسسـاالمغا نازىــل بولغــان قۇرئـاننى تىلغــا ئالغـان   نازىـل بولغــان ئىنجىلنـى ۋە مــۇھه  
قۇرئـان كهرىـم ئۇالرنىـڭ     ته،ئىنسانالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن ئهۋەتكهن بارلىق پهيغهمـبهرلهرگه ئىمـان كهلتۈرۈشـ   

ىش ۋە قايتـا تىـرىل  –ئـاخىرەت كـۈنىگه ئىمـان ئېيـتىش     . پهيغهمبهرنىڭ ئىسـمىنى تىلغـا ئالغـان    25ئىچىدىن 
  .كۈن لىك بولۇپ ئايرىلغانجهننهت ۋە جهھهننهمبۇ ئىنسانالر ، نىڭ بارلىقىغا ئىشنىش بولۇپھېساب كۈنى

  
  مۇسۇلمانالر بىلهن خىرىستىيانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئېتىقادىي ئورتاقلىقالر

  

ئىـگه  اشـلىققا  ى تـۈپ ئاساسـالردا ئوخش  نىـڭ ئېتىقـادى تۆۋەنـدىك   ) ناسـارا (مۇسۇلمان بىـلهن خىرىسـتىيان   
  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه بولۇپ،

  قا ئىمان كهلتۈرۈش ئالالھ
  ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش

  پهرىشتىلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش
  ئىسا ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش

لغــان تهۋراتقــا ئىمــان ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل بولغــان ئىنجىــل ۋە مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل بو 
  .ئۇالردىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان كهلتۈرۈش ،ئېيتىش بىلهن بىر ۋاقىتتا

  
ئوتتۇرىسىدىكى ئهقىدىۋىي ئوخشاشماسلىقالر ۋە پهرقلىق  خىرىستىيانالرمۇسۇلمانالر بىلهن 

  نوقتىالر

  
ناســارانىڭ باشــقا پهيغهمــبهرلهر قاتارىــدا     ،غان ئامىــلناســارا بىــلهن مۇســۇلماننى پهرقلهنــدۈرۈپ تۇرىــدى    

ل قاتارلىقالرغـا  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىمان ئېيتماسـلىقى، شـۇنداقال قۇرئـان كهرىمـگه، تهۋرات ۋە ئىنجىـ     
  .ئېيتماسلىقىدەك ئىمان هنئىمان كهلتۈرگ

ــال ب     ــبهرلهرگه ئوخشاش ــقا پهيغهم ــاالم باش ــا ئهلهيهىسس ــىدە، ئىس ــالم ئهقىدىس ــبهر ئىس ــر پهيغهم ــېكىن . ى ل
بهزىلىــرى ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى . ئېقىملىــرى ئىچىــدە ئوخشــىمىغان ئېتىقــادالر بــار ) ناســارا(خىرىســتىيان 

ــېقىن  . باشــقا پهيغهمــبهرلهرگه ئوخشــاش بىــر پهيغهمــبهر دەپ بىلىــدۇ   ئــۇالر ئىســا ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىڭغــا ي
 بهزىلىـرى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم ئـالالھ    . ردە سـانى ئىنتـايىن ئـاز   دەۋرلهردە ياشىغان ناساراالر بولۇپ، بۈگـۈنكى دەۋ 

ــۇپ، يېگــانه ئالالھنىــڭ بىــر جــۈزئىي     ــوغلى بول ــالالھ) پارچىســى(نىــڭ ئ ــاكى ئ ــۈچ   ي ــى ســىمۋول قىلغــان ئ ن
  .ۇبۇالر ھازىرقى دەۋردە كۆپ سانلىقنى ئىگىلهيد. دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ بىرىكمىنىڭ بىرى
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  ا كېلىشىئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇنياغ
  

  ه دەيدۇ؟دۇنياغا كېلىشى ھهققىدە نېمقۇرئان كهرىم ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ 
  !دەپ ئاتالغان سۈرىنى بىرلىكته ئوقۇپ چىقايلى ») ئىمران ئائىلىسى ( ئالى ئىمران «قۇرئان كهرىمدە 

  :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  
تـالالپ،  )  پهيغهمـبهرلىككه  (، ئىمـران ئهۋالدىنـى   ئالالھ ھهقىقهتهن ئادەمنى، نۇھنى، ئىبـراھىم ئهۋالدىنـى  ﴿ 

ــدىكى   ( ــڭ زامانى ــۇالرنى ئۆزلىرىنى ــدى   )  ئ ــارتۇق قىل ــدىن ئ ــان ئهھلى ــلهن       . جاھ ــرى بى ــر ـ بى ــۇ ئهۋالدالر بى ئ
ــالالھ  ــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى (قانداشــتۇر، ئ ــدۇر، )  بهن ــاڭالپ تۇرغۇچى ــى (ئ ــدىلهرنىڭ نىيهتلىرىن بىلىــپ )  بهن

ــالى ئېيتتــى ئــۆز ۋاقت. تۇرغۇچىــدۇر  (مهن قورســىقىمدىكى پهرزەنتىمنــى ! پهرۋەردىگــارىم «: ىــدا ئىمراننىــڭ ئاي
قوبــۇل )  بــۇ نهزرەمنــى (ئــازاد قىلىنغــان ھالــدا چوقــۇم ســېنىڭ خىــزمىتىڭگه ئاتىــدىم،  )  دۇنيــا ئىشــلىرىدىن

ئــۇ . » بىلىــپ تۇرغۇچىســهن)  نىيىتىمنــى (ئــاڭالپ تۇرغۇچىســهن، )  دۇئــايىمنى (قىلغىــن، ســهن ھهقىــقهتهن 
دېــدى، ئۇنىــڭ نــېمه تۇغقــانلىقىنى ئــالالھ ئوبــدان »  قىــز تۇغــدۇم! ئــى پهرۋەردىگــارىم «: قىــز تۇغقــان ۋاقتىــدا

 ). ( بهلكـى بـۇ قىـز ئـارتۇقتۇر     (قىزغـا ئوخشـاش ئهمهس   )  ئاتـا قىلىنغـان   (ئوغۇل )  ئۇ تهلهپ قىلغان . (بىلىدۇ
ــى  ــالى ئېيتتىكـ ــڭ ئايـ ــد «)  ئىمراننىـ ــۇنى مهريهم ئاتىـ ــڭ  مهن ئـ ــۈن، ئۇنىـ ــڭ ئۈچـ ــقهتهن ئۇنىـ ىم، مهن ھهقىـ

ئـۇنى پهرۋەردىگـارى چىـرايلىقچه    . » ئهۋالدلىرى ئۈچۈن ساڭا سـېغىنىپ، قوغالنـدى شـهيتاندىن پانـاھ تىلهيـمهن     
ــدان ئۆســتۈردى، ئۇنىڭغــا زەكهرىيــانى كېپىــل قىلــدى     ــۇنى ئوب ــۇل قىلــدى، ئ ــى ئۇنىــڭ خىزمىتىنــى   (قوب يهن

ئىبادەتگاھىغـا ئـۇنى كـۆرگىلى كىرسـه، ئۇنىـڭ      )  ئۇنىـڭ  (ىيـا ھهر قېـتىم   زەكهر).  قىلىشقا زەكهرىيانى قويـدى 
ئـۇ،   «: دەيتتـى، مهريهم »  بـۇ سـاڭا قهيهردىـن كهلـدى؟    ! ئـى مهريهم  «: ئـۇ . يېنىدا بىـرەر يېمهكلىـك ئۇچرىتـاتتى   

سابسـىز  ھې)  جاپـا ـ مۇشهققهتسـىزال    (ئالالھ ھهقىـقهتهن خالىغـان ئـادەمگه    . دەيتتى»  ئالالھ تهرىپىدىن كهلدى
ــدۇ  ــق بېرى ــا  . رىزى ــدا   (شــۇ ۋاقىتت ــۆرگهن چاغ ــارامىتىنى ك ــڭ ك ــى مهريهمنى ــا  )  يهن ــا دۇئ ــا پهرۋەردىگارىغ زەكهرىي

ماڭـا ئـۆز دەرگاھىڭـدىن بىـر ياخشـى پهرزەنـت ئاتـا قىلغىـن، ھهقىـقهتهن دۇئـانى           ! ئـى پهرۋەردىگـارىم   «: قىلىپ
ــهن ــدى»  ئىشىتكۈچىس ــدا  . دې ــاز ئوقۇۋاتقان ــدا نام ــۇ ئىبادەتگاھى ــا  ئ ــتىلهر ئۇنىڭغ ــالالھ  «: پهرىش ــاڭا ئ ــڭ  س نى

ــى  ــا  (كهلىمىس ــى ئىس ــان يهھيــا       )  يهن ــىالردىن بولغ ــار ۋە ياخش ــهييىد، پهرھىزك ــۇچى، س ــتىق قىلغ ــى تهس ن
مهن قېرىـپ  ! پهرۋەردىگـارىم  «: ئـۇ . دەپ نىـدا قىلـدى  »  ئىسىملىك بىر پهيغهمـبهر بىـلهن خـۇش خهۋەر بېرىـدۇ    

 «: پهرىشـتىلهر . دېـدى »  لغـان تۇرسـا قانـداقمۇ مېنىـڭ ئوغلـۇم بولسـۇن؟      قالغان تۇرسـام، ئايـالىم تۇغـۇتتىن قا   
: ئـۇ . دېـدى »  )يهنى قـۇدرىتى ئىالھىـيه ھـېچ نهرسـىدىن ئـاجىز ئهمهس     (ئالالھ شۇنىڭدەك خالىغىنىنى قىلىدۇ 

 ‹‹: ئـالالھ . دېـدى »  بىـر نىشـانه ئاتـا قىلغىـن    )  ئايالىمنىـڭ ھامىلىـدار بولغانلىقىغـا    (ماڭـا  ! پهرۋەردىگارىم ‹‹
ــىلهرگه ســۆز قىاللمايســهن         ــاڭا بولىــدىغان نىشــانه شــۇكى، ئــۈچ كــۈنگىچه كىش يهنــى زىكــرى تهســبىه    (س

ــدۇ   نېمىــتىمگه شــۈكۈر قىلىــش   (پهقهت ئىشــارەتال قىلىســهن، ).  ئېيتىشــتىن باشــقا ســۆزگه تىلىــڭ كهلمهي
: پهرىشـتىلهر ئېيتتـى  . دېـدى »  پهرۋەردىگارىڭنى كۆپ يـاد ئهت، كهچـته، ئهتىگهنـدە تهسـبىه ئېيـت     )  يۈزىسىدىن

تاللىـدى، سـېنى پـاك قىلـدى، سـېنى پۈتـۈن       )  پۈتۈن ئايالالر ئىچىدىن (ئالالھ ھهقىقهتهن سېنى ! ئى مهريهم «
پهرۋەردىگارىڭغــا ئىتــائهت قىــل، ســهجدە قىــل ۋە رۇكــۇ      ! ئــى مهريهم. جاھــان ئاياللىرىــدىن ئــارتۇق قىلــدى   

ــل    ــۇ قى ــله رۇك ــلهن بىل ــۇچىالر بى ــۇھهممه . (» قىلغ ــى م ــب          !) دئ ــۋاتقىنىمىز ـ غهي ــى قىلى ــاڭا ۋەھي ــۇ ـ س ب
ــدۇر ــېلىش    . خهۋەرلىرىدىنـ ــىگه ئـ ــى تهربىيهسـ ــڭ قايسىسـ ــى ئۇالرنىـ ــالش   (مهريهمنـ ــىدە چهك تاشـ مهسىلىسـ

مهريهمنىــڭ  (تاشــلىغان چاغــدا، ســهن ئۇالرنىــڭ يېنىــدا يــوق ئىــدىڭ،   )  ســۇغا (قهلهملىرىنــى )  يۈزىســىدىن
ئـۆز  . جاڭجـال قىلىشـقانلىرىدا سـهن ئۇالرنىـڭ يېنىـدا يـوق ئىـدىڭ        ئۆزئـارا )  كىمنىڭ تهربىيهسىدە بولۇشـىنى 



 يساهئ زرىتىھه زنىكىدىنۆك رىمهك رئانۇق

 

13 

  

 (ئالالھنىـڭ بىـر كهلىمىسـى    )  ئاتىنىـڭ ۋاسىتىسـىز   (ئـالالھ سـاڭا   ! ئى مهريهم «: ۋاقتىدا پهرىشتىلهر ئېيتتى
بىـلهن خـۇش خهۋەر بېرىـدۇكى، ئۇنىـڭ ئىسـمى، مهسـىه مهريهم ئـوغلى ئىسـادۇر، ئـۇ          )  دىن تۆرەلگهن بىر بوۋاق

، ) يهنـى بوۋاقلىـق چېغىـدىمۇ    (ئـۇ بۆشـۈكتىمۇ   . قا يېقىـنالردىن بولىـدۇ   ا ۋە ئاخىرەتته ئابرۇيلۇق ۋە ئالالھدۇني
ياخشـى  )  تهقۋادارلىقتـا كامىـل   (سـۆزلهيدۇ ۋە  )  پهيغهمبهرلهرنىڭ سـۆزىنى  (ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلهرگه 

ــدۇ  ــادەملهردىن بولى ــارىم «: مهريهم. » ئ ــا ئىن! پهرۋەردىگ ــا   ماڭ ــگهن تۇرس ــولى تهگمى ــاننىڭ ق ــك  (س ــى ئهرلى يهن
يهنـى ئاتـا ـ ئانـا،      (ئـالالھ خـالىغىنىنى شـۇنداق يارىتىـدۇ      «: پهرىشـته . دېـدى »  قانداق باالم بولىدۇ؟) بولمىسام

  ①.﴾ دېدى»  بىرەر ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىرادە قىلسا، ۋۇجۇدقا كېلىدۇ).  ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ
  :تلهرنىڭ تهپسىرىئايه قىرىقىيۇ

كى ئالالھ تائاال ئادەم ئهلهيهىسسـاالم، نـۇھ ئهلهيهىسسـاالم، ئىبـراھىم ئائىلىسـى ۋە      ىسىزشۈبه: ئايهتته -33
  .ئىمران ئائىلىسىنى تاللىدى ۋە زامانىسىنىڭ ئهڭ مهرتىۋىلىك كىشىلىرى قىلدى

 ،قـا بولغـان ئىخـالس ۋە تهۋھىـد     ئـالالھ ئۇ نهبى ۋە ئهلچىلهر پاك ۋە تالالنغانالر زەنجىرى بولـۇپ،  : ئايهتته -34
، اڭالپ تۇرغۇچىـدۇر ئـالالھ بهنـدىلىرىنىڭ سـۆزلىرىنى ئـ    . شۇنداقال ۋەھىيگه ئهمهل قىلىشتا بىردەكلىككه ئىگه

  .قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ھېسابقا تارتقۇچىدۇر
بىـــلهن بىـــرگه  ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ پهيغهمبهرلىكـــى! ئهســـلىگىن، ئـــى مـــۇھهممهد: ئـــايهتته -35

ــيه بېرىشــىڭ ئۈچــۈن مهريهمنىــڭ، ئۇنىــڭ ئانىســىنىڭ ۋە      ــرى ســۈرگهنلهرگه رەددى خۇدالىــق دەۋاســىنى ئىلگى
ــالى ھــامىله ھالىتىــدە  . ئوغلىنىــڭ ئهھــۋالىنى ســۆزلهپ بهرگىــن  ــدا ئىمراننىــڭ ئاي ــۆز ۋاقتى ــبىم «: ئ ــى رەب ! ئ

قوبـۇل   ،الىقىڭنـى تىـلهپ ئـاتىۋەتتىم   بهيتۇلمۇقهددەسنىڭ خىزمىتى ئۈچـۈن رىز  ،قورسىغىمدىكى پهرزەنتىمنى
  .، دېگهن ئىدى-» چۈنكى سهنال دۇئايىمنى ئاڭاليسهن، نىيىتىمنى ياخشى بىلىسهن. قىلغايسهن

 (مهن قىـز تۇغـدۇم   ! ئـى رەبـبىم   «: ئېغىر ئاياقلىقى ئاخىرلىشىپ بوۋاقنى تۇغقاندا، دېـدىكى : ئايهتته -36
ــق ئهم  ــزمىتىگه مۇۋاپىـ ــنىڭ خىـ ــز بهيتۇلمۇقهددەسـ ــڭ   )  هسقىـ ــان بوۋاقنىـ ــاال تۇغۇلغـ ــالالھ تائـ ــالبۇكى، ئـ ھـ

مهن خىـزمهت ئۈچـۈن   : يهنه مۇنـداق دېـدى  . ئۇنىـڭ شـهنىنى ئۇلـۇغ قىالتتـى    . جىنسىيىتىنى ئوبـدان بىلهتتـى  
ــىمايدۇ    ــا ئوخش ــۇل قىزغ ــان ئوغ ــرادە قىلغ ــدۇ   . ئى ــدانراق ئورۇنالي ــى ئوب ــۇل خىزمهتن ــۈنكى ئوغ ــمانىي . چ جىس

ــا مهري  ــۈك، ئۇنىڭغ ــتىن كۈچل ــى    جهھهت ــۇنى ۋە ئهۋالدىن ــلهن ئ ــڭ بى ــدۇم، ســېنىڭ رەھمىتى هم دەپ ئىســىم قوي
  .شهيتاندىن ساقالپ قالدىم

نهزرىسـىنى   قىلىـپ، نىـڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت    ) مهريهمنىڭ ئانىسـى   – ھاننا (ئالالھ تائاال ئۇ : ئايهتته -37
ــدى  ــۇل قىل ــتۈ    . قوب ــا ئۆس ــۇكهممهل ئهخالقت ــپ م ــتىگه ئېلى ــدارچىلىقىنى ئۈس ــڭ ئىگى ــا . ردىقىزىنى ئۇنىڭغ

ــاالمنى  ــا ئهلهيهىسسـ ــهر قىل زەكهرىيـ ــقا مۇيهسسـ ــۇنى ھهزرىتـــى تهربىيهچـــى بولۇشـ ــا ىـــپ، ئـ ــادەت  زەكهرىيـ ئىبـ
هن ۋاقتىــدا، ئۇنىــڭ كىــرگئۇنىــڭ يېنىغــا قېــتىم ھهر زەكهرىيــا ئهلهيهىسســاالم . قىلىــدىغان يېرىــدە تۇرغــۇزدى

ــان   ــدا تۇرغ ــۆرەتتى  يېنى ــى ك ــار يېمهكلهرن ــ   ۋە -تهيي ــاڭا قهيهردى ــۇ س ــدىب ــورىغاند -؟ن كهل ــۇ : ، مهريهمداەپ س ئ
ــق          ــىز رىزى ــا ھېسابس ــلهن مهخلۇقاتلىرىغ ــى بى ــۆز پهزل ــالالھ ئ ــىزكى ئ ــق، شۈبهىس ــگهن رىزى ــالالھتىن كهل ئ

  . دەيتتى -بېرىدۇ،

                                       

①

  ئايهتكىچه - 47 -33سۈرە ئال ئىمران   
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 زەكهرىيا ئهلهيهىسساالم ئـالالھ تائاالنىـڭ مهريهمـگه بهرگهن ھـازىر رىزقىنـى كۆرگىنىـدە ئـالالھ       : ئايهتته -38
ماڭـا ھۇزۇرۇڭـدىن مۇبـارەك ۋە سـالىه بىـر ئهۋالد ئاتـا قىلغىـن،        ! ئـى رەبـبىم  : نداق دۇئـا قىلـدى  قا يۈزلىنىپ مۇ

ئـــۇ چاغـــدا تېخـــى زەكهرىيـــا     (ىنى ئىشىتكۈچىســـهن  نىداســـ شۈبهىســـىزكى ســـهن دۇئـــا قىلغانالرنىـــڭ    
  .) ئهلهيهىسساالمنىڭ بالىسى يوق ئىدى

ــايهتته -39 ــالالھ : ئ ــاالم ئ ــا ئهلهيهىسس ــدا  زەكهرىي ــڭ ھۇزۇرى ــۇرۇپ نى ــ  ،ت ــا قىلىۋاتق ــدا دۇئ ــدا ان ۋاقتنامىزى ى
ئـۇ بولسـىمۇ يهھيـا    . ئـالالھ تائـاال سـېنى خۇرسـهن قىلىـدىغان بىـر خهۋەرنـى ئهۋەتتـى        : پهرىشتىلهر نىدا قىلـدى 

ــۇ ئالالھنىــڭ ســۆزى . پهرزەنتىــڭ بولىــدۇئىســىملىك بىــر ئوغــۇل   قهۋمــى ئىچىــدە . ئىســانى تهســتىقاليدۇ - ئ
ســاپاغا  –مهســىيهت ۋە كهيــپ  –يهھيــا گۇنــاھ . ىرى مهرتىۋىلىــك ئــادەم بولىــدۇھــۆرمهتكه ســازاۋەر بولىــدۇ، يــۇق

  .يېقىنالشمايدۇ، ئهمهلى سالىهتا ئهڭ يۇقىرى دەرىجىگه ئۇالشقان سالىهالر قاتارىدىن بولىدۇ
يېشـىم  ! ئـى رەبـبىم  : زەكهرىيـا ئهلهيهىسسـاالم خۇشـاللىققا چۆمـۈپ ھهيرانلىقىنـى باسـالماي      : ئايهتته -40

بېرىپ قالغان تۇرسا، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئايالىم تۇغماس بولغـان شـارائىت ئاسـتىدا قانـداقمۇ پهرزەنـتىم       بىر يهرگه
شــۇنىڭدەك ئــالالھ خالىغــاننى يارىتىــپ ئــادەتتىن تاشــقىرى ئاجايىبــاتالرنى  «: ئــالالھ تائــاال. دېــدى -بولســۇن؟

  .دېدى -» مهيدانغا كهلتۈرىدۇ
مېنىـــڭ پهرزەنـــتكه ئىـــگه بولۇشـــتىن ئىبـــارەت ! ئـــى رەبـــبىم «: زەكهرىيـــا ئهلهيهىسســـاالم: ئـــايهتته -41

دېگهنــدە،  -» خۇشــاللىق ۋە بېشــارەتكه ئېرىشىشــىمنىڭ ئــاالمىتى ســۈپىتىدە ماڭــا بىــر نىشــانه ئاتــا قىلســىال 
ــاال ــالالھ تائ ــاالمهت   «: ئ ــويىچه     –ســهن تهلهپ قىلغــان ئ ــۈچ كــۈن ب نىشــانه شــۇكى، تېنىــڭ ســاق تۇرۇقلــۇق ئ

ئىشـارەت ئـارقىلىقال ئهتراپىڭـدىكىلهر بىـلهن ئاالقىلىشىسـهن، بـۇ مـۇددەت جهريانىـدا          سۆزلىيهلمهيسهن، پهقهت
  .دېدى -» ئاخشام رەببىڭنى كۆپ زىكىر قىلغىن ۋە ئۇنىڭغا يالۋۇرغىن –ئهتىگهن 

ئــى : خــاتىرىڭگه ئــالغىنكى، ئــۆز ۋاقتىــدا پهرىشــتىلهر مۇنــداق دېــگهن ئىــدى! ئــى مــۇھهممهد: ئــايهتته -42
ن پهيغهمبهرلىرىـدى . ناچـار ئهخالقـتىن پـاك قىلـدى    . ئىبـادىتىگه تاللىـدى   –تائـاال سـېنى تـائهت    ئالالھ ! مهريهم

  .ڭ ئۈچۈن زامانىڭدىكى ئايالالر ئىچىدىن تاللىدىۇبىر پهيغهمبهرنىڭ ئانىسى بولۇش
 نى داۋامالشـتۇرغىن، خۇشـۇ ۋە تهزەررۇنـى بهرپـا قىلغىـن،     قىلىشـ  رەببىڭگه ئىتائهت! ئى مهريهم: ئايهتته -43

ئــۇ ۋاقىتتــا ســهن رەببىڭنىــڭ نېمهتلىــرىگه شــۈكرى  . رۇكــۇ قىلغــۇچىالر بىــلهن بىــرگه رۇكــۇ ۋە ســهجدە قىــل  
  . قىلغان بولىسهن

ب خهۋەرلهردىـن بولـۇپ، ئـۆز    ىـڭ ئـالالھ سـاڭا ۋەھىـي قىلغـان غهيـ      ئۇ بولسا رەبب! ئى مۇھهممهد: ئايهتته -44
تاالشــقا چۈشــۈپ   –ىكــى توغرىســىدا دە  ئهڭ اليىــق ئىكهنل ىشــىقتىــدا مهريهمــگه كىمنىــڭ كېپىــل بول   ۋا

جېدەللهشـــكهنلىكى، قهلهمـــدە چهك تاشـــلىنىپ ئـــاخىرى زەكهرىيـــا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ مهريهمـــگه كېپىـــل  
  .بولۇشقا ئېرىشكهنلىكى يۈز بهرگهندە، سهن ئۇالر بىلهن بىلله ئهمهس ئىدىڭ

! ئـــى مهريهم. ىـــدىڭيـــوق ئ پهرىشـــتىلهر مۇنـــداق دېـــگهن يهردىمـــۇ ســـهن! ئـــى مـــۇھهممهد: ئـــايهتته -45
. كى ئالالھتىن بىـر كهلىـمه بىـلهن ۋۇجۇدقـا كېلىـدىغان بـاال بىـلهن ئـالالھ سـاڭا خۇشـخهۋەر بېرىـدۇ           ىسىزشۈب

ئۇنىـڭ دۇنيـادا ۋە ئـاخىرەتته يـۈز     . ئۇنىڭ ئىسـمى ئىسـا ئىبنـى مهريهم   . دە، بولىدۇ -دەيدۇ»  بول «يهنى ئۇنىڭغا 
لهر قاتارىــدىن ئــورۇن ئــالالھ قــا يــېقىن كىشــىنىــڭ ھۇزۇرىــدا  ھشــۇنداقال قىيــامهت كــۈنى ئــالال. ئــابرۇيى بــار –

  .ئالىدۇ
ــايهتته -46 ــۇ تۇغۇلغانــدىن كېــيىن : ئ ــاش . بۆشــۈكتىكى ۋاقتىــدا كىشــىلهرگه ســۆز قىلىــدۇ  ،ئ شــۇنداقال ي

بــۇ بولســا نۇبــۇۋۋەت، دەۋەت ۋە . نىــڭ ۋەھىــي ئــارقىلىق كىشــىلهرگه ســۆزلهيدۇ قۇرامىغــا يهتــكهن ۋاقتىــدا ئــالالھ
  .ھهرىكىتىدە سالىه ۋە كهرەملىكتۇر –سۆزىدە ۋە ئىش ئۇ سۆزى بولۇپ، ئىرشات 
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ۇن؟ ئهرلىــك مېنىــڭ قانــداقمۇ بــاالم بولســ : مهريهم بــۇ ئهھۋالــدىن تهئهججۈپلىنىــپ ئېيتتــى : ئــايهتته -47
ئـۇ ئـالالھ   . ئاسـان قـا   بـۇ ھادىسـه ھهممىـگه قـادىر ئـالالھ     : مىغـان تۇرسـام؟ پهرىشـته   قىل بولمىغان، يامـان ئىـش  

دە،  -دەيــدۇ“ بــول”بىــر نهرســىنى بارلىققــا كهلتۈرۈشــنى ئىــرادە قىلســا  . ســا يــوقتىن بارلىققــا كهلتۈرىــدۇ خالى
  .بارلىققا كېلىدۇ

  :شۇنى يهكۈنلهشكه بولىدۇكى
 ئـالالھ تائـاال ئـۇالرنى    بولغـان ئىمـران ئائىلىسـى مۇبـارەك ئـائىله بولـۇپ،       جهمهتىئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  .تاللىغان غۇچىالر قىلىپك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالئىچىدىن پهيغهمبهرلى قهۋمى
ــۇپ،        ــكهن بول ــىغا ئېرىش ــڭ تاللىش ــى ئالالھنى ــڭ تۇغۇلىش ــى مهريهمنى ــاالمنىڭ ئانىس ــا ئهلهيهىسس ئىس

بىـراق  . نىـڭ بهيتـى ئۈچـۈن ئـاتىۋەتكهن     دىـن خىزمىتـى ۋە ئـالالھ    ئـۇنى  ئانىسى ئوغۇل پهرزەنت نىيىتى بىلهن
  .ەك قىز پهرزەنت ئاتا قىلغانئالالھ ئۇنىڭغا سالىه ۋە مۇبار

ئىبـــادەت قىلىـــدىغان مهخســـۇس ئىبـــادەت يېـــرى بولـــۇپ، زەكهرىيـــا         مهبهدتهمهريهم چـــوڭ بولغانـــدا   
  .ئهلهيهىسساالم ئىگه بوالتتى

كېرەكلىك يېمهكلىكلىرىنـى ئـالالھ ئاالھىـدە تهمىـنلىگهن بولـۇپ، ھېچبىـر ئىنسـان         مهبهدتهمهريهمنىڭ 
نىــڭ مهريهمــگه  بــۇ ئــالالھ. رىزىقلىنىــپ تــۇراتتى ۇ، ئــۇ ئــالالھ تهرىپىــدىن ئۇنىڭغــا تامــاق ئېلىــپ كهلمىســىم

  .ئىنئام قىلغان كارامهتلىرىدىن ئىدى
دۇنيادا ۋە ئـاخىرەتته ئابرۇيغـا ئىـگه بىـر ئوغـۇل پهرزەنـت       . پهرىشتىلهر مهريهمگه شۇ بېشارەتنى بهرگهن ئىدى

نۇرغـۇن مـۆجىزىلهرنى   . كتىكى ۋاقتىـدا سـۆزلهيدۇ  ئۇ بۆشـۈ . )مهريهم ئوغلى ئىسا (  ئىسمى مهسىه ئىبنى مهريهم
  .ئېلىپ كېلىدۇ

ــپ  ــران قېلىـ ــانىمىز ھهيـ ــمىغان   ،مهريهم ئـ ــان يېقىنالشـ ــر ئىنسـ ــدا،ھېچبىـ ــى   ئهھۋالـ ــداقمۇ بالىسـ قانـ
ــدىغانلىقىنى ســورىغاند ــاۋاب  ابولى ــداق ج ــرىلگهن، مۇن ــالالھ: بې ــر    ئ ــۇ بى ــدۇكى، ئ ــلهن بولى ــۇدرىتى بى نىــڭ ق

  .دە، بولىدۇ -دەيدۇ“ بول” نهرسىنى ياراتماقچى بولسا
  

  ھهزرىتى مهريهمنىڭ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ھامىلدار بولىشى ۋە تۇغۇش جهريانى
ــدە مهريهم   ــان كهرىم ــمىقۇرئ ــار   لىكئىس ــۈرە ب ــر س ــى   بى ــۇپ، ھهزرىت ــاالمنىڭ  بول ــا ئهلهيهىسس مهريهم ئىس

ر بولىـدىغانلىقىغا ئائىـت بېشـارەت    بۇ سۈرىدە ئالالھ تائـاال مهريهم ئانىمىزغـا مهسـىه ئۈچـۈن ھامىلىـدا     . ئانىسى
  .كهلگهندىن كېيىنكى ھادىسىلهرنى بايان قىلغان

  : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
نـى بايـان قىلغىـن، ئهينـى زامانـدا ئـۇ ئائىلىسـىدىن ئايرىلىـپ         )  قىسسىسى (قۇرئاندا مهريهم )  ئۇالرغا ( ﴿

 (ردىن يوشـۇرۇندى، ئۇنىڭغـا بىزنىـڭ روھىمىزنـى     ئـۇ پهردە تارتىـپ كىشـىله   . شهرق تهرەپتىكى بىر جايغا بـاردى 
ــاالمنى  ــل ئهلهيهىسس ــى جىبرىئى ــدى    )  يهن ــۈرىتىدە كۆرۈن ــادەم س ــرىم ئ ــگه بېجى ــۇ مهريهم ــۇق، ئ مهريهم . ئهۋەتت

قــا ســېغىنىپ ســېنىڭ چېقىلىشــىڭدىن پانــاھ تىلهيــمهن،  مهن ھهقىــقهتهن مهرھهمهتلىــك ئــالالھ «: ئېيتتــى
مهن سـاڭا بىـر پـاك ئوغـۇل بېـرىش       «: جىبرىئىل ئېيتتى. » ) ا چېقىلمىغىنماڭ (ئهگهر سهن تهقۋادار بولساڭ 

ماڭـا كىشـى يېقىنالشـمىغان تۇرسـا،      «: مهريهم ئېيتتـى . » ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئهلچىسـىمهن 
ئهمهلىـيهت   «: جىبرىئىـل ئېيتتـى  »  مهن پاھىشه قىلمىغان تۇرسام، قانـداقمۇ مېنىـڭ ئوغـۇل بـاالم بولسـۇن؟     

ــدەكتۇر،   ــى  (ســهن دېگهن ــڭ ئېيتت ــېكىن پهرۋەردىگارى ــا ئاســاندۇر : ل ــۇ ماڭ ــۇدرىتىمىزنى  . ئ ــۇنى كىشــىلهرگه ق ئ
. » دەلىل ۋە بىز تهرەپتىن بولغـان مهرھهمهت قىلـدۇق، بـۇ تهقـدىر قىلىنىـپ بولغـان ئىشـتۇر       )  كۆرسىتىدىغان
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 (اقنىــڭ قــاتتىقلىقى ئــۇنى   تولغ. يىــراق بىــر جايغــا كهتتــى   )  ئائىلىســىدىن (مهريهم ھامىلىــدار بولــدى،  
ــۈن  ــۋېلىش ئۈچ ــدى    )  يۆلىنى ــۇر قىل ــقا مهجب ــا كېلىۋېلىش ــڭ يېنىغ ــا دەرىخىنى ــر خورم ــى. بى  «: مهريهم ئېيتت

ــامچۇ     ــكهن بولس ــۈپ كهت ــرى ئۆل ــدىن ئىلگى ــكى مهن بۇنىڭ ــكهن   ! كاش ــۇپ كهت ــدىن ئۇنتۇل ــىلهر تهرىپى  (كىش
: خورمـا دەرىخىنىـڭ ئاسـتىدىن نىـدا قىلـدى      جىبرىئىل ئۇنىڭغـا »  !نهرسىگه ئايلىنىپ كهتسهمچۇ)  ئهرزىمهس

. بىــر ئېرىقنــى پهيــدا قىلــدى )  ئېقىــپ تۇرىــدىغان (غهم قىلمىغىــن، پهرۋەردىگارىــڭ ســېنىڭ ئاســتىڭدىن   «
ــدۇ      ــورمىالر تۆكۈلى ــى خ ــقان يېڭ ــدىڭغا پىش ــرغىتقىن، ئال ــپىڭگه ئى ــۆز تهرى ــى ئ ــا دەرىخىن ــېرىن   . (خورم ــۇ ش ب

ئــۇ بــاال  (ئىچكىــن ۋە خۇرســهن بــولغىن، بىــرەر ئــادەمنى كۆرســهڭ بــۇ تــاتلىق ســۇدىن  (يــېگىن، )  خورمىــدىن
قـــا ۋەدە بهردىـــم، بۈگـــۈن ھـــېچ ئـــادەمگه ســـۆز  مهن ھهقىـــقهتهن مهرھهمهتلىـــك ئـــالالھ):  توغرۇلـــۇق سورىســـا
كۆتـۈرۈپ قهۋمىنىـڭ ئالـدىغا كهلـدى،     )  يهنـى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى    (مهريهم بـوۋاقنى  . » قىلمايمهن دېگىن

ســېنىڭ ! ئـى ھارۇننىــڭ ھهمشىرىسـى  . ســهن ھهقىـقهتهن غهلىــته ئىـش قىلــدىڭ  ! ئـى مهريهم  «: ئـۇالر ئېيتتــى 
مهريهم بـوۋاقنى كۆرسـهتتى،   . » ئاتاڭ يامان ئادەم ئهمهس ئىـدى، ئانـاڭمۇ يولـدىن چىققـان خوتـۇن ئهمهس ئىـدى      

ــۇالر ــداق ســۆزلهيمىز  «: ئ ــا قان ــدى»  بۆشــۈكتىكى بوۋاقق ــى . دې ــوۋاق ئېيتت ــا «: ب ــقهتهن ئ ــڭ  لالھمهن ھهقى نى
).  يهنـى قىلىـدۇ   (ۋە مېنـى پهيغهمـبهر قىلـدى    )  يهنـى ئىنجىلنـى بېرىـدۇ    (بهندىسىمهن، ماڭا كىتـابنى بهردى  

قهيهردە بوالي مېنى بهرىكهتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكهنمهن، ماڭـا نامـازنى، زاكـاتنى ئـادا قىلىشـنى تهۋسـىيه       
مهن تۇغۇلغـان كۈنۈمـدە، ۋاپـات    . بىر، شـهقى قىلمىـدى  مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى، مېنى مـۇتهكهب . قىلدى

ئامانلىققــا )  ئالالھتائــاال تهرىپىــدىن بولغــان (بولغــان كۈنۈمــدە، تىرىلىــپ قهبرەمــدىن تۇرغۇزۇلغــان كۈنۈمــدە  
ڭ ىـ تـاالش قىلىۋاتقـان ئۆزىن  -ئىسـا ئـۇالر دە  ).  قىسسىسـىدۇر  (ئهنه شۇ ئىسا ئىبىن مهريهمنىـڭ  . » ئېرىشىمهن
ئالالھنىـڭ شـهنىگه بالىسـى بولـۇش اليىـق ئهمهس،       «. ئۈستىدە ھهق گهپنـى قىلـدى  )  ىقىتىھهق (ئىشىنىڭ 

پــاكتۇر، ئــالالھ بىــرەر ئىــش قىلىشــنى ئىــرادە قىلســا، ئۇنىڭغــا ۋۇجۇدقــا كهل  )  بالىــدىن، شــېرىكتىن (ئــالالھ 
 ①.﴾ دەيدۇ ـ دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

لغىنكـــى، ئـــۆز ۋاقتىـــدا مهريهم ئائىلىســـىدىن  قۇرئانـــدا شـــۇنى بايـــان قى! ئـــى مـــۇھهممهد: ئـــايهتته -16
  .ئۇزاقلىشىپ شهرق تهرەپته بىر يهرگه باردى

ئــۇ . مهريهمــگه جىبرىئىلنــى ئهۋەتتــۇق. ئــۇالردىن ۋە باشــقا كىشــىلهردىن ئــۆزىنى پهردىلىــدى: ئــايهتته -17
  .مهريهمگه بېجىرىم ئىنسان سۈپىتىدە كۆرۈندى

هرىبــان ئالالھقــا تهلمــۈرۈپ ســېنىڭ يامــان قۇلۇڭــدىن پانــاھ مې: مهريهم جىبرىئىلغــا ئېيتتــى: ئــايهتته -18
  .تىلهيمهن، ئالالھتىن قورقىدىغان بولساڭ

ئوغـۇل بېـرىش ئۈچـۈن    بىـر  مهسـىيهتلهردىن پـاك    –گۇنـاھ  ، مهن سـاڭا  ”: پهرىشته جىبرىئىـل : تهئايهت -19
  .دېدى -“ ئهۋەتىلگهن رەببىڭنىڭ ئهلچىسىمهن

اڭا نىكاھلىق ھـېچكىم يـېقىن كهلمىـگهن تۇرسـا، پاھىشـه قىلمىغـان       م: مهريهم جىبرىئىلغا: ئايهتته -20
  .، دېدى-تۇرسام قانداقمۇ باالم بولسۇن

                                       

①

  ئايهتكىچه -35 - 16سۈرە مهريهم   
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يامـان  سـهن  رېئاللىق سهن دېگهندەكتۇر، يهنـى سـاڭا ھـېچكىم يېقىنالشـمىغان،     : جىبرىئىل: ئايهتته -21
بــۇ ئوغــۇل، . ماڭــا ئاســانئىــش . يولغىمــۇ يولىمىغــان، بىــراق پهرۋەردىگارىــڭ بۇنىڭغــا ھۆكــۈم قىلىــپ بولــدى  

بىزنىــڭ ئىســا، ئانىســى ۋە ئىنســانالرغا . نىــڭ قــۇدرىتىنى كۆرســىتىپ بېرىــدىغان ئــاالمهت ئىنســانالرغا ئــالالھ
ــزدۇر  ــان رەھمىتىمى ــۇپ     . بولغ ــۈم بول ــگهن ھۆك ــرى بهلگىلهن ــى ئىلگى ــا كېلىش ــالهتته دۇنياغ ــۇ ھ ــانىڭ ب  ،ئىس

  .غا كېلىدۇچوقۇم مهيدان ن ۋە ئۇلهۋھۇلپهھپۇزدا يېزىلغان بولغا
ــايهتته -22 ــيىن    : ئ ــۈفلىگهندىن كې ــىغا س ــۆينهك ياقىس ــڭ ك ــل مهريهمنى ــا   ،جىبرىئى ــق بالىياتقۇغ تىنى

  .ئۇلىشىپال ئىسا ئهلهيهىسساالمغا ھامىلىدار بولدى ۋە مهريهم ئىنسانالردىن ئۇزاق جايغا كهتتى
: مهريهم شـۇنداق دېـدى  . ىتولغاق ئۇنى بىر خورما دەرىخىنىـڭ تـۈۋىگه بېرىشـقا مهجبـۇر قىلـد     : ئايهتته -23

ــى      ” ــاس ۋە كىملىكـ ــا ئېلىنمـ ــاس، تىلغـ ــام، تونۇلمـ ــكهن بولسـ ــۈپ كهتـ ــرى ئۆلـ ــدىن ئىلگىـ ــكى بۈگۈنـ كاشـ
  .“ بىلىنمىگهن بىرى بولغان بولسام

قـايغۇرمىغىن، پهرۋەردىگارىــڭ ئاسـتىڭدىن ئېرىـق بهرپــا    ”: مهريهمـگه جىبرىئىـل يــاكى ئىسـا   : ئـايهتته  -24
  .دېدى -“قىلدى
  .خورمىنىڭ شېخىنى ئىرغىتقىن، ساڭا ئهمدىال پىشقان، ئهڭ ياخشى مىۋىلهر تۆكۈلىدۇ :ئايهتته -25
ئهگهر كىشـىلهردىن بىـرى   . خورمىدىن يىگىن، سۇ ئىچكىـن، بـوۋاق بىـلهن خۇرسـهن بـولغىن     : ئايهتته -26

ــپ  ــۇچراپ قىلى ــڭ   ،ئ ــۇ ئهھۋالى ــك(ب ــا، ئېيتقىنكــى ) ھامىلىلى ــدە سورىس ــم، : ھهققى ــبىمگه ۋەدە بهردى  مهن رەب
ئۇالرنىـــڭ شـــهرىئىتىدە ســـۈكۈت قىلىـــش ئىبـــادەت     . ســـۈكۈت قىلىـــمهن، ھـــېچكىمگه گهپ قىلمـــايمهن   

  .مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدە بۇنداق ئهمهس. ھېسابلىناتتى
ئـــۇالر . مهريهم ئــانىمىز يىــراق جايــدىن بالىســـىنى كۆتــۈرۈپ قهۋمىنىــڭ يېنىغــا كهلــدى       : ئــايهتته  -27

ــۋالىنى كــ   ــۇ ئهھ ــڭ ب ــدى مهريهمنى ــداق دې ــى مهريهم”: ۆرۈپ مۇن ــش   ! ئ ــمهنه ئى ــته ۋە بى ــقهتهن غهلى ــهن ھهقى س
  .“ قىلدىڭ
داداڭ پاھىشـىگه يــېقىن كېلىـدىغان ناچـار ئــادەم    . ھارۇننىــڭ ھهمشىرىسـى  –ئـى سـالىه ئهر   : ئـايهتته  -28

  .ىتىنى بۇزىدىغان پهس ئايال ئهمهس ئىدىپپئاناڭمۇ ئى. ئهمهس ئىدى
ــايهتته -29 ــا : ئ ــوۋاقنى ئىشــارەت    مهريهم ئۇالرغ ئىســا ئهلهيهىسســاالمدىن ســوراش ۋە سۆزلىشــىش ئۈچــۈن ب

-قىلغاندا، ئۇالر مهنسىتمهستىن بۆشۈكتىكى سۈت ئىمىۋاتقان بـوۋاق بىـلهن قانـداقمۇ پاراڭالشـقىلى بولسـۇن     
  .، دېيىشتى

ــايهتته -30 ــپ  : ئ ــۈكىدە ئىمىۋېتى ــاالم بۆش ــا ئهلهيهىسس ــالالھ”: ئىس ــا   مهن ئ ــالالھ ماڭ ــى، ئ ــڭ بهندىس  نى
  .دېدى -“قىلدى ۋە مېنى پهيغهمبهر قىلدى ۋەدەئىنجىلنى بېرىشكه 

ھايــاتال بولىــدىكهنمهن نامازغــا ئهھمىــيهت . قهيهردە بولســام خهيرلىــك ۋە بهرىكهتلىــك قىلــدى: ئــايهتته -31
  .بېرىشكه ۋە زاكاتنى ئادا قىلىشىمغا تهۋسىيه قىلدى

  .ۋە رەببىمگه ئاسىي قىلمىدىھاكاۋۇر، شهقى . ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى: ئايهتته -32
مهن تۇغۇلغــان كۈنۈمــدە، ۋاپــات بولغــان كۈنۈمــدە، شــۇنداقال قىيــامهت كــۈنى قايتىــدىن         : ئــايهتته -33

  . تىرىلگهن كۈنۈمدە رەببىمدىن ئامانلىققا ئېرىشىمهن
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  جهريانالرنىڭ خۇالسىسى
  

  .كېلىشىېلىپ شارەت ئىجىبرىئىلنىڭ بمهريهم ئانىمىزغا 
  .قهۋمىدىن يىراق جاي ئىزدىشى ھهزرىتى مهريهمنىڭ

ھهزرىتى مهريهمنىڭ ئانا بولۇشى، روھىي ھـالىتى ۋە ئۇنىـڭ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ھـامىله بولغـانلىقىنى       
  .قهۋمىگه قانداق چۈشهندۈرۈش توغرىسىدا ئويلىغانلىرى

ا يـول  جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ھېسداشلىقى، تۇغـۇت جهريانىـدا قانـداق قىلىـدىغانلىقى توغرىسـىد     
  .كۆرسهتكهنلىكى ۋە شۇنداقال قهۋمى بىلهن ئۇچراشقاندا بالىسى بىلهن نېمه قىلىدىغانلىقى

قهۋمى ھهزرىتى مهريهمنىـڭ يـاتلىق بولمـاي تـۇرۇپ ھامىلىـدار ئىكهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلمىغـانلىقى ۋە         
  . ئالالھ تائاالنىڭ بۆشۈكتىكى بوۋاق ئىسا ئهلهيهىسساالمنى سۆزلهتكهنلىكى

ــر ھهر ــۇلمانالر        بى ــاالمغا مۇس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــۇپ، م ــى بول ــك تهرىپ ــانى ۋە مېتافىزى ــڭ ئىم جهرياننى
ــايهتلىرىگه ئايالنغـــان بـــويىچه تهپســـىلىي م  . هلۇمـــاتنى كىـــم يهتكـــۈزدىنامازلىرىـــدا ئوقۇيـــدىغان قۇرئـــان ئـ

  .كى، ئۇ بولسىمۇ ئالالھنىڭ ۋەھىيسىىسىزشۈبه
  

  نىڭ ماھىيىتى) ئىسا ( مهسىه 
  

  نىڭ ئوغلىمۇ؟ ئالالھ) ائىس(مهسىه 
  نىڭ بالىغا ئېهتىياجى بارمۇ؟ ئالالھ: ئۆزىمىزگه سوئال قويۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ –ئالدى بىلهن ئۆز 

  نىڭ ئايالى كىم؟ بالىغا ئېهتىياجى بار دېيىلگهندە، ئۇنداقتا ئۇ ئالالھ
  ئۇ ئالالھ خوتۇنغا ئېهتىياجلىقمۇ؟

ئــالالھ تائــاالنى ئــۆزى قۇرئــان كهرىمــدە تونۇشــتۇرغان تهرىپــى   بــۇ ســوئالالرنىڭ جاۋابىغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن
  .بىلهن تونۇشايلى

  :ئالالھ تائاال ئۆزىنى تهرىپلهپ مۇنداق دەيدۇ
)ئـالالھ بـاال تاپقـانمۇ ئهمهس،    . قـا موھتاجـدۇر   ھهممه ئالالھ. ئالالھ بىردۇر ئېيتقىنكى، ئۇ!) ئى مۇھهممهد

   ①.اش بواللمايدۇھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭد. تۇغۇلغانمۇ ئهمهس
  ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى

  .يىگانهدۇر، ھېچقانداق شېرىكى يوق –ئالالھ ئىالھلىقتا يهككه  –ئۇ ! دېگىن، ئى مۇھهممهد: ئايهتته
  .ئالالھ تائاالدۇر كهزھاجهتلهر ۋە تىلهكلهرنىڭ ئادا بولۇشىدا يېگانه مهر: ئايهتته
  .قشۇنداقال خوتۇنىمۇ يو. ئۇنىڭ بالىسى يوق: ئايهتته

 ھهرىكهتلىرىــدە –ىــش ئ كىيــاۋە ئۇنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىــدە يــاكى  ئۇنىــڭ ئىســىملىرىدامهيلــى : ئــايهتته
  . تهڭدىشى يوق، ئالالھ ھهممىدىن ئۈستۈن ۋە ھهممىدىن ئۇلۇغ بولسۇن

                                       

①

  ئايهتكىچه - 4 -1سۈرە ئىخالس   
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باشـقا بىـر ئىالھمـۇ يـوق،      تهڭ بولغـۇدەك ئالالھنىـڭ بالىسـى يـوق، ئۇنىڭغـا     : ئالالھ يهنه مۇنداق دەيـدۇ 
ــى         ئهگهر ب ــى، بهزىس ــالغۇز ئىگىلهيتت ــۇقنى ي ــان مهخل ــۆزى ياراتق ــالھ ئ ــدا ھهر ئى ــۇ چاغ ــدى، ئ ــا ئى ــداق بولس ۇن

ئـالالھ غهيبنـى   . قا نىسـبهت بهرگهن نهرسـىلىرىدىن پـاكتۇر    بهزىسىدىن غالىب كېلهتتى، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالالھ
  ①.تۈندۇرۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر، مۇشرىكالرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن ئۈس

  ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
چـۈنكى، مۇبـادا   . ئۇنىڭ بىلهن بىـرلىكته باشـقا ئىالھمـۇ يـوق    . ئالالھ بالىلىق بولغان ئهمهس: ئايهتته -91

 ،بىر مهبۇدتىن باشقا كۆپلىگهن ئىالھالر بولغان بولسا ھهربىر ئىـالھ ئـۆزى ياراتقـان مهخلۇقـاتلىرىنى ئىگىـلهپ     
دە، كائىناتنىــڭ  -ئــارا رىقــابهت ۋە تىركىشــىش يــۈز بېرەتتــى -ئوخشــاش ئــۆزخــۇددى دۇنيــادىكى ھۆكۈمرانالرغــا 

شــېرىك يــاكى پهرزەنتــتىن  الر ئېيتقــانئــالالھ ئــۇ. پهس بولــۇپ، خهتهر كېلىــپ چىقــاتتى –قــانۇنىيىتى ئېگىــز 
  .)خالىي ( مۇنهززەھتۇر

ــايهتته -92 ــۇ : ئ ــان ۋە كۆرمه    –ئ ــاتلىرى كۆرۈۋاتق ــدا مهخلۇق ــالغۇز ھال ــۆزى ي ــالالھ ئ ــهيئىلهرنى  ئ ــان ش يۋاتق
  .ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك شېرىكتىن پاكتۇر. بىلىدۇ

مۇشـرىكالر ئېيتقانــدەك، ئـالالھ بىـلهن بىــرگه يهنه باشـقا ئىالھـالر بولغــان      : ئـالالھ تائـاال مۇنــداق دەيـدۇ   
ئـالالھ   .غهلىـبه قىلىـش ئۈچـۈن ئهلـۋەتته يـول ئىـزدىگهن بـوالتتى       ) ئالالھ ئۈستىدىن( تهقدىردە ئهرش ئىگىسى 

ــۇالردىكى     . پــاكتۇر، ئۇالرنىــڭ بوھتــان ســۆزلىرىدىن يۈكســهك دەرىجىــدە ئالىيــدۇر   ــته ئاســمان ـ زېمىــن ۋە ئ يهت
قانــداقلىكى نهرســه بولمىســۇن، ئــالالھنى پــاك دەپ  ) كائىنــاتتىكى(مهخلۇقــاتالر ئــالالھنى پــاك دەپ بىلىــدۇ،  

تىلىڭـالر ئوخشـاش بولمىغـانلىقى    (سـىلهر  ، لـېكىن  )يهنى ئالالھنىـڭ ئۇلۇغلـۇقىنى سـۆزلهيدۇ   (مهدھىيهلهيدۇ 
يهنـى ئاسـىيلىق   (ھهلىمـدۇر  ) بهنـدىلىرىگه (ئۇالرنىڭ مهدھىيهسىنى سهزمهيسىلهر، ئـالالھ ھهقىـقهتهن   ) ئۈچۈن

  ②.مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر) تهۋبه قىلغۇچىالرنى(، )قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كهتمهيدۇ
  ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى

مۇشــرىكالرغا ئېيــتقىن، نــاۋادا ئــالالھ بىــلهن بىلــله باشــقا ئىالھــالر بولغــان  ! هممهدئــى مــۇھ: ئــايهتته -42
ۋېلىش ئۈچـۈن يـول   قـا غالىـب كـېلىش، ئۈسـتۈن بولىـ      بولسـا ئىـدى، بـۇ ئىالھـالر ئهرشـىنىڭ ئىگىسـى ئـالالھ       

  . ئىزدىگهن بوالتتى
  .ەھتۇرئالالھ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن پاك ۋە مۇنهزز: ئايهتته -43
ــايهتته -44 ــارچه مهخلۇقــات ئــالالھ  : ئ قــا تهســبىه ئېيتىــپ   يهتــته ئاســمان ۋە زېمىــن ھهمــدە ئىچىــدىكى ب
مهۋجــۇدات ئالىمىــدىكى ھهرنهرســه ئالالھقــا مهدھىــيه ئېيــتىش بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا كهمچىلىكلهردىــن  . تۇرىــدۇ

ــدۇ  ــاكالپ تۇرى ــدراك قىاللماي  . پ ــىلهر ئى ــۇنى س ــراق ئ ــىلهربى ــانالر . س ــى ئىنس ــاال  ! ئ ــالالھ تائ ــىزكى، ئ شۈبهىس
بىســىق بولــۇپ، ئاســىيلىق قىلغــانالرنى جازاالشــقا ئالدىرىمايــدۇ ۋە ئــۇالرنى  –ئىنتــايىن ئېغىــر  بهنــدىلىرىگه
  .ئهپۇ قىلىدۇ

  )تهرىپلهيدۇ(ئالالھ تائاال ئۆزىنى مۇنداق تونۇشتۇرىدۇ 

                                       

①   
  ئايهتلهر - 92، -91سۈرە موئمىنۇن 

  

②   
  ئايهتكىچه - 44 - 42) بهنى ئىسرائىل(سۈرە ئىسرا 
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ــالالھ زاتىــدا يهكــكه   ئوخشاشــلىققا . (ئوخشــىمايدۇمهخلۇقاتلىرىــدىن ھېچبىــرى ئۇنىڭغــا  . يىگانىــدۇر –ئ
  )ئىگه ئهمهس

  .مهخلۇقاتلىرىدىن ھېچكىمگه ئېهتىياجى چۈشمهيدۇ، مهخلۇقاتالر ئۇنىڭغا موھتاج 
  .ئۇنىڭ بالىسى يوق
  .ئۇ تۇغۇلغان ئهمهس

  .ھهرىكىتىدە ئوخشىشى يوق –دە ۋە ئىش ) ئاالھىدىلىكلىرى(نىڭ زاتىدا، سۈپهتلىرى  ئالالھ
ــڭ مهۋج  ــۆپلىگهن ئىالھالرنى ــاق ك ــۇقىنى پهرەز قىلس ــار     ،ۇتل ــۈچى ب ــڭ ك ــر ئىالھنى ــار ھهربى ــى ب ئوخشىش

ــقا        ــتۈن بولۇش ــقىالردىن ئۈس ــپ باش ــق قىلى ــا ھۆكۈمرانلى ــان مهخلۇقاتلىرىغ ــۆزى ياراتق ــرى ئ ــدە، ھهربى دېگهن
بىــر ئىالھنىــڭ كــۈچى يهنه بىرىنىڭكىــدىن ئــۆزگىچه  ھهر ،نۇرغــۇن ئىالھــالر بــار دەپ پهرەز قىلســاق. تىرىشــىدۇ
  .ر ئهڭ ئۇلۇغ بولغىنىغا بوي سۇنىدۇبولسا ئۇال

  
  نىڭ ئوغلىمۇ؟ مهسىه ئالالھ

  
ــاال قۇ ، مهســىه ئىنســانالرنىڭ ئــۆزىگه ئىبــادەت قىلىشــىنى تهلهپ  رئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەيــدۇ ئــالالھ تائ

قـا ئىبـادەت قىلىشـلىرىنى تهلهپ قىلغـان، ئـۇ بهزى       بهلكى ئهگهشكۈچىلىرىدىن يـالغۇز ئـالالھ  . قىلغىنى يوق
ــ ــۈرگهن  مۇنتهس ــرى س ــالالھ«ىپلىرىنىڭ ئىلگى ــوغلى  ئ ــڭ ئ ــدۇ  » نى ــىنى رەت قىلى ــك مۇددىئاس ــۇ . ئىكهنلى ئ

  : مۇنداق دەيدۇ بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ ھهقته بولسىمۇ قىيامهت كۈنىدىكى كۆرۈنۈشلهردىن بىر كۆرۈنۈش
ۇپ مهن بىـلهن  نـى قويـ   سـهن كىشـىلهرگه، ئـالالھ   ! ئـى مهريهم ئـوغلى ئىسـا    «: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى

ــدىڭمۇ؟   ــۋېلىڭالر، دې ــامنى ئىككــى ئىــالھ قىلى ــبىم ( «: ئىســا ئېيتتــى»  ئان شــهنىڭگه اليىــق ئهمهس   ) !رەب
نهرســىلهردىن ســېنى پــاك دەپ ئېتىقــاد قىلىمهنكــى، ماڭــا ئېيتىشــقا تېگىشــلىك بولمىغــان ســۆزلهرنى مهن    

ــۇنى ســهن چوقــۇم   ــۇ ســۆزنى ئېيتقــان بولســام، ئ ــداق   (بىلىســهن  ئېيتمــايمهن، ئهگهر مهن ب يهنــى مېنىــڭ ئۇن
ســـهن مېنىـــڭ زاتىمـــدىكىنى بىلىســـهن، مهن ســـېنىڭ زاتىڭـــدىكىنى ).  دېمىگهنلىكىـــم ســـاڭا مهلۇملـــۇق

مهن ئۇالرغـا پهقهت سـهن مېنـى ئېيتىشـقا بۇيرۇغـان      . بىلمهيمهن، سهن غهيبلهرنـى ناھـايىتى ئوبـدان بىلىسـهن    
. قـا ئىبـادەت قىلىڭـالر، دېـدىم     ەردىگارىڭالر بولغان ئـالالھ سۆزنى، يهنى، مېنىڭ پهرۋەردىگارىم ۋە سىلهرنىڭ پهرۋ

مهن ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا بولغـان مـۇددەتته، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنـى كۆزىتىـپ تۇرغـان ئىـدىم، مېنـى قهبـزى روھ           
ــىدىن        ــمه نهرس ــهن ھهم ــدىڭ، س ــان ئى ــپ تۇرغ ــهن كۆزىتى ــى س ــڭ ئهمهللىرىن ــيىن، ئۇالرنى قىلغىنىڭــدىن كې

ــازاب قىلســاڭ، ئــۇالر ســېنىڭ بهندىلىرىڭــدۇر  ئهگهر . خهۋەردارســهن ئــۇالرنى خــالىغىنىڭچه تهســهررۇپ  (ئۇالرغــا ئ
ــهن ــدۇ  (، ) قىلىسـ ــېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايـ ــاڭا ھـ ــا ) سـ ــدىكى تهۋبه   (، ئهگهر ئۇالرغـ يهنـــى ئۇالرنىـــڭ ئىچىـ

. » رســهنغالىــب، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىدۇ )  ئىشــىڭدا (مهغپىــرەت قىلســاڭ، ســهن  )  قىلغانالرغــا
راسـتچىلالرنىڭ راسـتچىللىقى ئـۆزىگه پايـدا قىلىـدىغان      )  يهنـى قىيـامهت كـۈنى    (بـۇ كـۈن    «: ئالالھ ئېيتىـدۇ 

كۈندۇر، ئۇالر ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهنـنهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ، ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ،       
  ①.» ئۇالر ئالالھتىن مهمنۇن بولىدۇ، بۇ زور بهختتۇر

                                       

①  
  ئايهتكىچه - 119 - 116سۈرە مائىدە 
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  يۇقىرىقى ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
ئـى مهريهم   «: قىيـامهت كـۈنى ئـالالھ تائاالنىـڭ مۇنـداق دەيـدىغانلىقىنى ئېيتىـپ بهرگىـن        : ئايهتته -116

. دېمىگهنمىـدىڭ » ئىككـى مهبـۇد قىلىڭـالر    ، يهنـى نىڭ ئورنىغا ئوغلى ئىسا، ئىنسانالرغا مهن ۋە ئانامنى ئالالھ
ــاك ئــالالھ: ئىســا جــاۋاب بېرىــپ  ــى پ ــۇرۇپ كىشــىلهرگه ھهق بولمىغــان نهرســىنى دېــيىش ماڭــا اليىــق   ن الپ ت

. مهن ئۇنــداق دېــگهن بولســام ئــۆزلىرى بىلىــال، چــۈنكى ھېچبىــر شــهيئى ئــۆزلىرىگه مهخپىــي ئهمهس   . ئهمهس
. بىلمهيـــمهن  ) كۆڭۈللىرىـــدىكىنى (ئىچىمـــدىكىنى ئـــۆزلىرى بىلىـــال، مهن ســـىلىنىڭ ئىچىلىرىـــدىكىنى 

  .شۇرۇن ھهر شهيئىنى بىلگۈچىئۆزلىرى ئاشكارا ۋە يو
. مهن ئۇالرغـا ئـۆزلىرى ۋەھىـي قىلغانـدىن باشـقىنى دېمىـدىم      : ئىسا ئهلهيهىسساالم ئېيتتى: ئايهتته -117

مهن ئۇالرنىــڭ . ۋە ئىبــادەتتىن ئىبــارەت)  تهۋھىــد (ماڭــا بۇيرۇغــانلىرى ئــۆزلىرىنى بىــر دەپ ئېتىقــاد قىلىــش  
ــدا   ــىغان ۋاقتىم ــدە ياش ــش ئىچى ــرىگهھهرىكهتل –ئى ــدىم ى ــاھىت ئى ــۆزلىرىگه ش ــم  . ، س ــدىكى ئهجىلى يهر يۈزى

ئاخىرلىشـىپ ئاسـمانغا كۆتۈرگهنلىرىـدىن كېـيىن ئـۆزلىرىال ئۇالرنىـڭ مهخپىيهتلىكلىرىنـى بىلىـپ تۇرغـان،          
ئــۆزلىرىگه يهر يۈزىــدە ۋە ئاســماندا ھېچبىــر مهخپىيهتلىــك مهخپىــي  . ســىلى ھهرنهرســىگه نــازارەتچى، گــۇۋاھچى

  .بواللمايدۇ
. ئهگهر ئـۇالرنى ئازاپلىسـىال ئـۇالر بهرىبىـر ئۆزلىرىنىـڭ بهنـدىلىرى      ! ى، ئى ئالالھشۈبهىسىزك: ئايهتته -118

ئۇالرنىـڭ  . ئـادالهتلىرى بىـلهن ئۇالرغـا خالىغـانلىرىنى يۈرگـۈزىال     . ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى ئـۆزلىرى ئوبـدان بىلىـال     
چـۈنكى  ).  كهرىمـى  –ۆزلىرىنىـڭ پهزلـى   ئۇمـۇ ئ  (ئىچىدىن تۆبه قىلغـانالرنى شـهپقهتلىرى بىـلهن كهچۈرسـىله     

  . سىلى مهغلۇپ بولمايدىغان ھهممىدىن كۈچلۈك، ھهر ئىشىدا ۋە باشقۇرۇشىدا ھېكمهت ساھىبى
بۈگــۈن رەببىنــى بىــر دەپ بىلگــۈچىلهرگه  : ئىســا ئهلهيهىسســاالم قىيــامهت كــۈنى ئېيتىــدۇ : ئــايهتته -119

 –ىلغــــان تــــائىتى، نىــــيهت، ســــۆز ۋە ئىــــش  ، شــــهرىئهتكه ق) تهۋھىــــد ئېتىقــــادى (ئۇالرنىــــڭ تهۋھىــــدى 
ئۇالرغــا قهســىرلىرىنىڭ  . مۇكاپــات كــۈنى  –ھهرىكهتلىرىــدىكى ســاداقىتى پايــدا ئېلىــپ كېلىــدىغان جــازا      

ــدۇ     ــۇ يهردە ھهمىشــه تۇرى ــار بولــۇپ، ئ ــنهتلهر ب ــدىغان جهن ــالالھ ئۇالرنىــڭ . ئاســتىدىن ئۆســتهڭلهر ئېقىــپ تۇرى ئ
ئۇالرمـۇ ئـالالھ بهرگهن مۇكاپـاتتىن    . لهن ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ  قىلغان ياخشـى ئىشـلىرىنى قوبـۇل قىلىـش بىـ     

  .بۇ مۇكاپات ۋە رازىمهنلىك زور بهختتۇر. خۇرسهن بولىدۇ
  :يهنه بىر سۈرىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

تـاالش قىلىۋاتقـان ئۆزىنىـڭ ئىشـىنىڭ     -ئىسـا ئـۇالر دە  ). سـىدۇر هقىسس(ه شۇ ئىسـا ئىـبىن مهريهمنىـڭ    ئهن
ــالالھ «. ئۈســتىدە ھهق گهپنــى قىلــدى ) ھهقىقىتــى( ــالالھ    ئ ــۇش اليىــق ئهمهس، ئ نىــڭ شــهنىگه بالىســى بول
پاكتۇر، ئالالھ بىرەر ئىش قىلىشنى ئىرادە قىلسـا، ئۇنىڭغـا ۋۇجۇدقـا كهل دەيـدۇ ـ دە، ئـۇ       ) بالىدىن، شېرىكتىن(

دىگـارىڭالردۇر، شـۇنىڭ ئۈچـۈن    ئالالھ ھهقىقهتهن مېنىڭ پهرۋەردىگارىمـدۇر، سـىلهرنىڭمۇ پهرۋەر  . ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
)  يهنــى ئهھلــى كىتــاب (ئىســانىڭ ئىشــى توغرىســىدا ئــۇالر  . » ئۇنىڭغــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، بــۇ تــوغرا يولــدۇر 

كهلـگهن چاغـدا، كاپىرالرغـا    ) يهنـى قىيـامهت كـۈنى   (ئارىسىدىكى پىـرقىلهر ئىخـتىالپ قىلىشـتى، بۈيـۈك كـۈن      
ــا كهلــگهن كۈنــ  ! ۋاي ــۇالر بىزنىــڭ دەرگاھىمىزغ ــامهت كۈنىــدە  (دە ئ ــدانقــۇالقلىرى )  يهنــى قىي  ھهممىنــى ئوب

ــدىغان، كــۆزلىرى  ــېكىن زالىمــالر بۈگــۈن   ھهممىنــى ئاڭالي ــدىغان بولىــدۇ، ل ــادا  (كۆرى ــۇ دۇني ــى ب روشــهن )  يهن
  ①.گۇمراھلىقتىدۇر

                                       

①  
. ئايهتكىچه -38 - 34سۈرە مهريهم 
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  ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
هم ئـوغلى ئىسـا بولـۇپ،    ئۇ ساڭا ئاالھىدىلىكى ۋە خهۋىرىنـى بىـز قىسسـه قىلىـپ بهرگهن مهري    : ئايهتته -34

  .يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ ۋە شۈبهىگه چۈشكهن ھهق سۆزبۇ شۈبهه يوق،  –ئۇنىڭدا ھېچ شهك 
. لىرى ۋە مهخلۇقـاتلىرى ئىچىـدىن بـالىلىق بولـۇش اليىـق ئهمهس     قـا ئۆزىنىـڭ بهنـدى    ئـالالھ : ئايهتته -35

ــاكى    بىــر ئىشــنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىشــنى . ئــالالھ ئۇنىڭــدىن پــاكتۇر  ــاددىي ي ئىــرادە قىلســا ئــۇ ئىــش مهيلــى ئ
دېســه، ئــۆزى خــالىغىنى ۋە ئىرادىســى » ۋۇجۇدقــا كهل  «ئــالالھ . قــا تهس كهلمهيــدۇ مــۇرەككهپ بولســۇن ئــالالھ

  .بويىچه ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
ئــالالھ مېنىــڭ رەبــبىم ۋە ســىلهرنىڭمۇ رەبــبىڭالر،  : ئىســا ئهلهيهىسســاالم قهۋمىــگه ئېيتتــى: ئــايهتته -36
  .ا ئىبادەت قىلىڭالر، شېرىك كهلتۈرمهڭالر، بۇ بولسا ئهڭ توغرا يولدۇرئۇنىڭغ
ئهھلى كىتاب ئىچىدىكى پىرقىالر ئىسا ئهلهيهىسساالم توغرۇلـۇق ئـۆز ئىچىـدە ئوخشـىمىغان     : ئايهتته -37

ىسـا  ئ «ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ چېكىـدىن ئاشـقانلىرى ناسـاراالر بولـۇپ، بهزى پىرقىلىـرى      : گۇرۇپپىالرغا بۆلۈندى
»  ئىسـا ئۈچنىـڭ ئۈچىنچىسـى    «، يهنه بهزىسـى  » نىـڭ ئـوغلى   ئىسا ئـالالھ  «دېسه، بهزىسى »  نىڭ ئۆزى ئالالھ

  .ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ھهممه سهپسهتىسىدىن پاكتۇر، ئۈستۈندۇر. ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمهكته
يۈسـۈپ  . دېيىشـتى »  ېهىرگهرئىسـا سـ   «ى تهفرىت دەرىجىسىدە بولۇپ، بـۇالر  ئهھلى كىتابنىڭ بىر قىسمى

  .بۇالر بولسا يهھۇدىيالر. ناجارنىڭ ئوغلى دەپ تۆھمهت قىلىشتى
  .قىيامهت كۈنىدىكى دەھشهتلىك كۈندە كاپىرالرنىڭ ھالىغا ۋاي

نىـڭ ھۇزۇرىغـا    ئـالالھ . قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ۋە كۆزلىرى ئۆتكـۈر بولـۇپ كېتىـدۇ   : ئايهتته -38
ــدە ــان ك ،كهلگهنـ ــاالم  قۇرئـ ــا ئهلهيهىسسـ ــتۈرۈلگهندەك ئىسـ ــم مۇقهررەرلهشـ ــى   هرىـ ــڭ ئهلچىسـ ــڭ ئالالھنىـ نىـ

چېكىــدىن . بــۇ نــۇقتىنى ئىســا ئهلهيهىسســاالممۇ ئــۆزىنى تهرىپلىگهنــدە ئېيتقــان  . ئىكهنلىكــى ئايــان بولىــدۇ
اھىيىتىنى بـۇ دۇنيـادا ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ھهقىقىـي مـ      )  يهھۇدىيالر (، تهفرىتچىلهر ) ناساراالر (ئاشقانالر 

ــۇل قىلىشــمايدۇ ــادامهت قىلىشــىدۇ  . قوب ــدە ن ــادىكى . پۇشــايمىنى ھېچنهرســىگه ئهســقاتمايدىغان كۈن ــۇ دۇني ب
  . گاچا ھۆكمىدە بولۇپ، ئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر -ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر ھهقىقهت ئالدىدا گاس 

  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى
ــبه    ــگه پهيغهم ــر قهۋم ــاال بى ــالالھ تائ ــ   ئ ــڭ پهيغهمبهرلىكىن ــانالرنىڭ ئۇنى ــدىكهن ئىنس ــتىق ر ئهۋەتى ى تهس

ئۇنىـــڭ ئوخشىشـــىنى باشـــقىالر قىاللمايـــدىغان پهۋقۇلئـــاددە مـــۆجىزە يـــاكى قىلىشـــقا پاكىـــت ســـۈپىتىدە، 
  .مۆجىزىلهرنى بهرگهن

ۋە  مهزكۇر مۆجىزىلهر پهيغهمبهرنىڭ دەۋرىگه خـاس بولـۇپ، ئـۇالرنى پهقهت شـۇ دەۋردە ياشـىغانالر كـۆرەلىگهن      
ردىن كــۈنىمىزگه قهدەر يېتىـــپ  بىـــراق پهيغهمــبهرلهرگه بېــرىلگهن مـــۆجىزىله  . كېيىــنكىلهرگه كۆرســهتكهن  

ئهڭ چــوڭ مــۆجىزە ھېســابالنغان قۇرئــان كهرىــم بولــۇپ، مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل بولغــان  كهلــگهن 
خشىشــىنى ھــېچكىم ســۈرىنى يــاكى ھېچبولمىغانــدا بىــرەر ســۈرىنىڭ ئو 10ئۇنىــڭ ئوخشىشــىنى، ئۇنىڭــدەك 

  .ئىجاد قىلىپ چىقالمايدۇ
  :جۈملىدىن ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلهر تۆۋەندىكىدەك

ئـۇنى بهنـى   : ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مـۆجىزىلىرى ھهققىـدە مۇنـداق دەيـدۇ    
ــدۇ  ــبهر قىلىــپ ئهۋەتى ــدۇ( .ئىســرائىلغا پهيغهم ــۇ دەي ــدىن  «) ئ ــبىڭالر تهرىپى شۈبهىســىزكى، ســىلهرگه مهن رەب

بىــر مــۆجىزە ئېلىــپ كهلــدىم، مهن ســىلهرگه  )  پهيغهمبهرلىكىمنىــڭ راســتلىقىنى كۆرســىتىدىغان (بولغــان 
نىـڭ ئىزنـى بىـلهن،     اليدىن قۇشنىڭ شهكلىدەك بىر نهرسه ياسايمهن، ئانـدىن ئۇنىڭغـا پـۈۋلهيمهن ـ دە، ئـالالھ     
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ــ  ــۇش بولى ــۇ ق ــا كــ . دۇئ ــالالھ ورنى، بهرەس كېســىلىنى ســاقايتىمهن؛ تۇغم ــۈكلهرنى    ئ ــلهن، ئۆل ــى بى ــڭ ئىزن نى
ــرىمهن      ــېمهكلىكلهردىن خهۋەر بېـ ــاقاليدىغان يـ ــۈڭالردا سـ ــدىغان ۋە ئۆيـ ــىلهر يهيـ ــدۈرىمهن، سـ ــى  (تىرىلـ يهنـ

ــرەلهيمهن  ــۋالىڭالرنى ئېيتىـــپ بېـ ــۇرۇن ئهھـ ــىلهرنىڭ يوشـ ــالالھ ).  سـ ــىلهر ئـ ــىزكى، ئهگهر سـ ــڭ شۈبهىسـ  نىـ
سـىلهر ئۈچـۈن ئهلـۋەتته    )  يهنـى مهن كهلتـۈرگهن مـۆجىزىلهردە    (مۆجىزىلىرىگه ئىشهنگۈچى بولساڭالر، بۇنىڭـدا  

  ①.ئاالمهت بار)  مېنىڭ راستلىقىمنى كۆرسىتىدىغان روشهن (
  ئايهتنىڭ تهپسىرى 

ئىســـا . ئـــالالھ، ئىســا ئهلهيهىسســـاالمنى بهنــى ئىســـرائىلغا پهيغهمــبهر قىلىـــپ ئهۋەتىــدۇ    : ئــايهتته  -49
ــى  ــا ئېيتتـ ــاالم ئۇالرغـ ــى   : ئهلهيهىسسـ ــى ئىكهنلىكىمنـ ــدىن ئهۋەتىلـــگهن ئهلچـ ــالالھ تهرىپىـ ــىلهرگه ئـ مهن سـ

اليـدىن قۇشـقا ئوخشـاپ كېتىـدىغان نهرسـه      : ئـۇ بولسـا تۆۋەنـدىكىچه   . ئىسپاتاليدىغان پاكىت ئېلىـپ كهلـدىم  
يهنه . هقىقىـي قۇشـقا ئايلىنىـدۇ   نىڭ ئىزنى بىـلهن جـان كىرىـپ ھ    ئۇنىڭغا پۇدىگهن ۋاقتىمدا ئالالھ. ياسايمهن

نىـڭ رۇخسـىتى    ئهما تۇغۇلغـان مىيىپنـى سـاقايتىمهن، ئـاق كېسـهلگه گىرىپتـار بولغـاننى داۋااليـمهن، ئـالالھ         
ئۆيــۈڭالردا يىغىــپ قويغــان شــۇنداقال ســىلهر يــېگهن تــامىقىڭالرنى ئېيتىــپ . بىــلهن ئۆلــۈكنى تىرىلــدۈرىمهن

  .بېرىمهن
ــدىن  شۈبهىســىزك ــدىكى چــوڭ ئىشــالر   ى، ئىنســاننىڭ قولى ــدىغان يۇقىرى ــالالھ  -كهلمهي ــڭ  ســىلهر ئ نى

نىـڭ ئهلچىسـى ۋە    پاكىتلىرىغا ۋە ئايهتلىرىگه چىن ئىشىنىدىغان بولساڭالر، ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـالالھ   
  . پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلىدۇ

ئــالالھ تائــاال پهيغهمبىــرى  يــۇقىرىقى ئــايهتلهرگه ئاساســهن مۇســۇلمان شــۇنىڭغا چىــن ئىمــان ئېيتىــدۇكى،
ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى ئۆزىنىــڭ ئهلچىســى ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدىغان مــۆجىزىلهر ئــارقىلىق بهنــى         

  .ئىسرائىل قهۋمىگه ئهۋەتكهن
  : ئۇ مۆجىزىلهر بولسا

  .نىڭ ئىزنى بىلهن قۇشقا ئايالنغان قۇشنىڭ ھهيكىلىنى ياساپ پۈۋلىگهن ۋە ئۇ ھهيكهل ئالالھ
  . نىڭ ئىزنى بىلهن ساقايتقان انى ئالالھتۇغما ئهم

  .نىڭ ئىزنى بىلهن تىرىلدۈرگهن ئۆلۈكلهرنى ئالالھ
ئىچــمهك ۋە باشــقا ئهشــيالىرىنى ئۇالرغــا ئېيتىــپ  –كىشــىلهرنىڭ ئۆيلىرىــدە يىغىــپ ســاقلىغان يــېمهك 

  .بهرگهن
ئۆزگىرىشــى ۋە ئۆلــۈكنى تىرىلــدۈرۈش، قۇشــنىڭ ھهيكىلىــگه پۈۋلىســه ھهقىقىــي قۇشــقا : ئــويالپ باقــايلى

  .دوختۇرالر داۋالىيالمىغان ئاق كېسهلنى داۋالىشى ئىنسان ئهقلىنى ھهيران قالدۇرىدۇ
ــالالھ   ــدانغا   بىــراق شــۇنى ئۇنۇتماســلىقىمىز كېرەككــى، ئۇالرنىــڭ ھهممىســى ئ ــى بىــلهن مهي نىــڭ ئىزن

ئـۇ بىـر   . ممىـگه قـادىر  ئـالالھ ھه . كهلگهن بولۇپ، شۇنداقال ئىسا ئهلهيهىسساالممۇ بـۇنى ئاالھىـدە تهكىـتلىگهن   
  . دە، ۋۇجۇدقا كېلىدۇ -دەيدۇ»  بول «نهرسىنى قىلىشنى خالىسا ئۇنىڭغا 

  
  نېمه ئۈچۈن ئىسا ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ ئوغلى بواللمايدۇ؟

                                       

①
  ئايهت - 49سۈرە ئال ئىمران 
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ھهزرىتــى . شۈبهىســىزكى، ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئاتىســىز ھالــدا ئانىــدىن دۇنياغــا كېلىشــى   –شــهك 

ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ  ،بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلمىغــان شــارائىت ئاســتىدا مهريهمنىــڭ ھېچبىــر ئىنســان
مهريهم ئـانىمىز  . بۇنىڭ ئـۆزىال مهريهم ئـانىمىزنى ھهيـران قالـدۇرغان    . تۇغۇلىشى ئادەتتىن تاشقىرى بىر ھادىسه

ــتىلهرگه     ــارەت بهرگهن پهرىش ــدە بېش ــدىغانلىقى ھهققى ــامىله بولى ــاالمغا ھ ــا ئهلهيهىسس ــېچك «: ئىس ــا ھ ىم ماڭ
ــۇن؟    ــاالم بولس ــداقمۇ ب ــا، قان ــمىغان تۇرس ــان    » ①يىقىنالش ــداق بولغ ــاۋابى مۇن ــتىلهرنىڭ ج ــدە، پهرىش : دېگهن

   ②.دە، بولىدۇ -دەيدۇ» بول«شۇنىڭدەك ئالالھ خالىغاننى يارىتىدۇ، بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلسا پهقهتال 
چـۈنكى ئـۇ   . شـۇنداق بولىـدۇ  ئـۇ قانـداق خالىسـا    . نىڭ مهخلۇقاتلىرى ئۈستىدىكى قۇدرىتى ئۇ بولسا ئالالھ

نىـڭ بىـر    نىـڭ ئـوغلى يـاكى ئـالالھ     ئـۇ ئـالالھ   «. بۇ بولسـا جاۋابنىـڭ بىـر تهرىپـى    . يوقتىن يارىتىشقا قادىردۇر
دېگۈچىلهرنىـڭ دىقـقهت   »  پارچىسى ۋەياكى بولمىسا بىر ئىالھنى شهكىللهندۈرگهن كـۆپ ئىالھالرنىـڭ بىـرى   

ــدۇ   - ــۇنىڭغا يۈزلهندۈرى ــان ش ــۋارىنى قۇرئ ــاالمنىڭ    ئېتى ــادەم ئهلهيهىسس ــى ئ ــۇنجى ئاتىس ــانالرنىڭ ت كى، ئىنس
ــانى ــارىتىلىش جهريـ ــۆجىزە   ،يـ ــرەك چـــوڭ مـ ــىدىن بهكـ ــاالمنىڭ يارىتىلىشـ ــا ئهلهيهىسسـ ــادەم . ئىسـ ــالالھ ئـ ئـ

  :ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. ئهلهيهىسساالمنى تۇپراقتىن ياراتقان
يهنـى  (ئادەمنىـڭ  ) ئـۇ ئاتىسـىز يارىتىلغـانلىقتىن   (نىڭ مىسـالى  نىڭ نهزىرىدە ئىسـا  شۈبهىسىزكى، ئالالھ
تـۇپراقتىن يـاراتتى، ئانـدىن    ) ئاتـا ـ ئانىسـىز   (ئـادەمنى ئـالالھ   . مىسـالىغا ئوخشـايدۇ  ) ئادەم ئهلهيهىسسـاالمنىڭ 

ــا ــا كهل«: ئۇنىڭغـ ــدى       » ۋۇجۇدقـ ــا كهلـ ــۇ ۋۇجۇدقـ ــدى ـ دە، ئـ ــىدىن   (دېـ ــڭ ئىشـ ــى ئادەمنىـ ــانىڭ ئىشـ ئىسـ
  ③.)هسئهجهبلىنهرلىك ئهم

  :ئايهتنىڭ تهپسىرى
ــايهتته -59 ــىزشۈبه: ئـ ــادەم    ىسـ ــى، ئـ ــىز يارىتىشـ ــاالمنى ئاتىسـ ــا ئهلهيهىسسـ ــڭ ئىسـ ــالالھ تائاالنىـ كى، ئـ

 «ياراتقـان، ئانـدىن كېـيىن     توپىـدىن چـۈنكى ئـۇنى   . ئهلهيهىسساالمنى ئاتىسىز ۋە ئانىسىز ياراتقانغا ئوخشـايدۇ 
  .غا ئايالنغاندېگهندە، ئادەم ئهلهيهىسساالم»  ئىنسان بولغىن

ئىكهنلىكىنــى )  خــۇدا (ئۇنىــڭ ئىــالھ  ،ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئاتىســىز دۇنياغــا كېلىشــى ســهۋەبلىك 
 ئانىسـىز يارىتىلغـان، ھهر   –ئـادەم ئهلهيهىسسـاالممۇ ئاتـا    . باشـقا نهرسـه ئهمهس  گىرى سۈرۈش سهپسهتىدىن ئىل

  .ۇلى دەپ بىلىدۇنىڭ بىر ق ئۇنى ئالالھ)  ناسارا، يهھۇدىي ۋە مۇسۇلمان (كىم 
، ئىنسـان تـۈرى يـارىتىلىش ئاالھىـدىلىكىگه قـاراپ، تـۆت       قىلىـدىغان بولـۇپ    بۇ ئايهتته شـۇنىڭغا ئىشـارەت  

  :تۈرلۈك دېيىشكه بولىدۇ
  .ئايالسىز يارىتىلغىنى، ئادەم ئهلهيهىسساالم –ئهر 

                                       

①  
  . ئايهتتىن ئېلىنغان  

  

②  
   .ئايهتتىن ئېلىنغان   

  

③ 
  ئايهت -59سۈرە ئال ئىمران   
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 نىيهتنىڭ ئانىســىىقىســى ۋە شــۇنداقال ئىنســاپپهقهت ئهردىــن يــارىتىلغىنى، ئــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ رە
  .ھاۋا

  .دادىسىز ھالدا پهقهتال ئانىدىن دۇنياغا كهلگىنى، ئۇ بولسىمۇ ئىسا ئهلهيهىسساالم
  .ئانىدىن يارىتىلغىنى، ئۇ يۇقىرىقىالردىن باشقا ئىنسانالر –ئاتا 

باشــقا ئىنســانالرنىڭ يــارىتىلىش مۆجىزىســىدىنمۇ  نى،ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ يــارىتىلىش مۆجىزىســى
ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ يـــارىتىلىش ، ھـــاۋا ئانىنىـــڭ يـــارىتىلىش مۆجىزىســـى. يىشـــكه بولىـــدۇچـــوڭ دې

ــا ۋە ئىســا    . مۆجىزىســىدىن بهكــرەك چــوڭ  ــارىتىلىش مۆجىزىســى ھــاۋا ئان ــادەم ئهلهيهىسســاالمنىڭ ي بىــراق ئ
ــاالمالرنىڭكىدىنمۇ چــــوڭ ــىدۇر  . ئهلهيهىسســ ــاال ھهمــــمه مهۋجۇداتنىــــڭ ياراتقۇچىســ ــالالھ تائــ ــۈنكى، ئــ . چــ

ئـۇ  . دېيىشـى كۇپـايه  »  بـول  «ئاالھىدىلىكى شۇكى، بىر ئىشـنى ۋۇجۇدقـا كهلتۈرۈشـنى ئىـرادە قىلسـا ئۇنىڭغـا       
  .ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

ــپ      ــهۋەب قىلى ــانلىقىنى س ــدا يارىتىلغ ــىز ھال ــاالمنىڭ ئاتىس ــا ئهلهيهىسس ــالالھ «ئىس ــوغلى  ئ ــڭ ئ »  نى
مغا نـــېمه دېيىشـــلىرى كېـــرەك؟ ئـــادەم ئـــادەم ئهلهيهىسســـاال. دېگــۈچىلهر ئاتىســـىز ۋە ئانىســـىز يارىتىلغـــان 

  ئهلهيهىسساالمنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسى تېخىمۇ كۈچلۈك ئهمهسمۇ؟ 
  

  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋىتى ۋە رىسالىتى
    

  نېمه ئىدى؟ نېمه بىلهن ئهۋەتىلگهن؟) چاقىرىقى(ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋىتى 
 پهيغهمبهرلىكـى  (سسـاالمنىڭ چـاقىرىقى ۋە رىسـالىتى    قۇرئان كهرىم بىزگه كـۆپلىگهن يهردە ئىسـا ئهلهيهى  

ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنىڭ تىلـى ئـارقىلىق مۇنـداق       ئالالھ تائاال سۈرە ئالى ئىمرانـدا . ۇبايانالر بېرىدتوغرىسدا ) 
ــدۇ ــدا    « :دەي ــان ھال ــتىق قىلغ ــى تهس ــگهن تهۋراتن ــرى كهل ــدىم (مهن ئىلگى ــارىڭالر  ) كهل ــىلهرگه پهرۋەردىگ ، س

ئـالالھ  . ئىتـائهت قىلىڭـالر  )  مېنىـڭ ئهمـرىمگه   (تىـن قورقـۇڭالر ۋە    ئـالالھ . ەلىل ئېلىپ كهلـدىم تهرىپىدىن د
ھهقىــقهتهن مېنىــڭ پهرۋەردىگارىمــدۇر، ســىلهرنىڭمۇ پهرۋەردىگــارىڭالردۇر، ئۇنىڭغــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، بــۇ تــوغرا 

   ①.» يولدۇر
  :ئايهتنىڭ تهپسىرى

 (نىـڭ ۋەھيـى ئـارقىلىق بـۇرۇن ئـالالھ ھـارام قىلغـان         الدا ئـالالھ تهۋراتنى تهستىق قىلغان ھ: ئايهتته -50
. نىـڭ رەھمىتـى ۋە يهڭگىللىتىشـى    بهزى نهرسـىلهرنى ھـاالل قىلىـش ئۈچـۈن كهلـدىم، ئـۇ ئـالالھ       )  چهكلىگهن

ــدىم      ــپ كهل ــت ئېلى ــدىن پاكى ــىلهرگه رەببىم ــۈن س ــپاتالش ئۈچ ــتلىقىنى ئىس ــۆزۈمنىڭ راس ــالالھ. س ــن  ئ تى
ىالپلىــق قىلمــاڭالر، ئــالالھ تهرىپىــدىن ســىلهرگه يهتكۈزگهنلىرىمــدە ماڭــا ئىتــائهت       قورقــۇڭالر، ئهمــرىگه خ 

  . قىلىڭالر
ئــالالھ مېنىـــڭ پهرۋەردىگــارىم، شــۇنداقال ســـىلهرنىڭمۇ    يېگــانه  مهن ســىلهرنى چاقىرغـــان  : ئــايهتته  -51

ۋە )  ئىبـادەت  (ش قـا ئىبـادەت قىلىڭـالر، ھهممىڭـالر قۇلچىلىـق قىلىـ       ئۇنـداق ئىـكهن ئـالالھ   . پهرۋەردىگارىڭالر
  .يولدۇر توپتوغرابۇ يول . بوي سۇنۇشتا بىردەك مهسئۇلىيهتكه ئىگه

                                       

①  
  ئايهتلهر -51، - 50سۈرە ئال ئىمران
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نىــڭ  مهن ھهقىــقهتهن ئــالالھ  «: بــوۋاق ئېيتتــى : ســۈرە مهريهمــدە ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ       
).  ۇيهنـى قىلىـد   (ۋە مېنـى پهيغهمـبهر قىلـدى    )  يهنـى ئىنجىلنـى بېرىـدۇ    (بهندىسىمهن، ماڭا كىتـابنى بهردى  

قهيهردە بوالي مېنى بهرىكهتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكهنمهن، ماڭـا نامـازنى، زاكـاتنى ئـادا قىلىشـنى تهۋسـىيه       
  ①.» قىلدى

  :ئايهتنىڭ تهپسىرى
. نىـڭ قـۇلى   مهن ئـالالھ  «: تېخى بوۋاق ھالىتىـدىكى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم بۆشـۈكىدە تـۇرۇپ     : ئايهتته -30

  .دېدى » ىشكه ھۆكۈم قىلدى، ھهمدە مېنى پهيغهمبهر قىلدىنى بېر)  ئىنجىل (ماڭا كىتاب 
ھايــاتال بولىــدىكهنمهن نامازغــا قــاتتىق . قهيهردە بولســام مېنــى خهيــر ۋە بهرىكهتلىــك قىلــدى: ئــايهتته -31

  .ئېتىبار بېرىشىمنى ۋە زاكاتنى جايىدا ئادا قىلىشىمنى بۇيرىدى
: ڭ دەۋىتـى ھهققىـدە توختىلىـدۇ ۋە مۇنـداق دەيـدۇ     سهف سۈرىسىدە ئالالھ تائاال ئىسا ئهلهيهىسساالمنى  

  مهن سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئـالالھ ئهۋەتـكهن،     ! ئـى ئىسـرائىل ئهۋالدى   «: ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئـوغلى ئىسـا
ــدىغان ئهھــمهد ئىســىملىك       ــيىن كېلى ــدىن كې ــى تهســتىق قىلغــۇچى، مهن ــگهن تهۋراتن ــۇرۇن كهل ــدىن ب مهن

ــۈچ   ــلهن خۇشــخهۋەر بهرگ ــبهر بى ــبهرمهنپهيغهم ــدى»  ى پهيغهم ــپ   . دې ــۆجىزىلهرنى ئېلى ــا روشــهن م ئىســا ئۇالرغ
  ②.دېدى»  بۇ ئوپئوچۇق سېهىردۇر «: كهلگهن چاغدا، ئۇالر

  :بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى
قهۋمىڭــگه ئېيتىــپ بهرگىــن، ئــۆز ۋاقتىــدا مهريهم ئــوغلى ئىســا قهۋمىــگه مۇنــداق ! ئــى مــۇھهممهد: ئــايهتته

نىــڭ ئهلچىســىمهن، مهنــدىن ئىلگىــرى چۈشــكهن   هر ئۈچــۈن ئــالالھشۈبهىســىزكى، مهن ســىل: دېــگهن ئىــدى
 دىــن)پهيغهمــبهر (  ېلىــدىغان ئهھــمهت ئىســىملىك ئهلچــىمهنــدىن كېــيىن ك. تهۋراتنــى تهســتىق قىلىــمهن

ئـــۇنى تهســـتىق قىلىشـــقا ھهمـــدە ئۇنىڭغـــا . ئـــۇ بولســـىمۇ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم. بېشـــارەت بېـــرىمهن
  .دېدى -ئهگىشىشكه چاقىرىمهن،

ســهن : ۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ئۇالرغــا ئوچــۇق ۋە روشــهن مــۆجىزىلهرنى ئېلىــپ كهلــگهن چاغــدا، ئــۇالر   مــ
  .ئېلىپ كهلگهن مۆجىزە ئهمهس، بهلكى سېهىر دېيىشتى
  :يۇقىرىقى ئايهتلهردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى

  :ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ چاقىرىقى تۆۋەندىكىلهردىن بولغان
  .مغا نازىل قىلىنغان تهۋراتقا ئىمان كهلتۈرۈشمۇسا ئهلهيهىسساال

بهزى يېمهكلىكلهرنــى ھــاالل قىلىــپ بېــرىش     قىلىنغــانبهنــى ئىســرائىل قهۋمىــگه ئىلگىــرى ھــارام     
  .ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى يۈكنى يهڭگىللىتىش

  .ئالالھقىال ئىبادەت قىلىش
  .نامازنى ئادا قىلىش

  .زاكات بېرىش
                                       

①
  ئايهتلهر - 31، - 30سۈرە مهريهم 

  

②
  ئايهت -6 سهفسۈرە 
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پهيغهمبهرلهرنىـڭ ئهڭ ئاخىرقىسـى ۋە شــۇنداقال ئـاخىر زامـان پهيغهمبىــرى مـۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ      
  .كېلىشىدىن ئالدىن بېشارەت بېرىش

ــالالھ    ــدىلىكى شــۇكى، باشــقىالرغا نىســبهتهن ئ ــر ئاالھى ــا ئهڭ كــۆپ   مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ بى ق
  .دەپ ئاتالغان»  سانا ئېيتقۇچى –كۆپ ھهمدۇ  «ئهھمهد يهنى  ،سانا ئېيتىدىغان بولغاچقا –ھهمدۇ 
  

  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنجىلى
  

ــۇ     ناســاراالر ۋە مۇســۇلمانالر ئــالالھ تائاالنىــڭ مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا بىــر كىتــاب نازىــل قىلغــانلىقى ۋە ب
 خىرىســـتىيان دىنـــى تهلىماتلىرىنىـــڭ يېزىقلىـــق  ،كىتابتـــا ئىســـا ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ئـــۈممىتى ئۈچـــۈن 

گه ىـــقانـــداق مۇســـۇلمان ئــالالھ تائاالنىـــڭ خــۇددى قۇرئـــان كهرىم   ھهر. ئىكهنلىكىــگه شهكســـىز ئىشــىنىدۇ  
ــاش ــاب    ،ئوخش ــان كىت ــل قىلغ ــاالمغا نازى ــا ئهلهيهىسس ــۇ ئىس ــان ئېيت ىئىنجىلنىم ــالم  دەپ ئىم ــۇچه ئىس مىغ

ــويىچه مــ  ــاال پهيغهمبىــرى ئىســا  ،بىــراق. ھېســابالنمايدۇ -مىن دەپۇئئېتىقــادى ب ــالالھ تائ ئهلهيهىسســاالمغا  ئ
  نازىل قىلغان ئىنجىل قهيهردە؟

ــۇمكىن     ــى م ــدىغانالر چىقىش ــاۋاب بېرى ــداق ج ــوئالغا مۇن ــۇ س ــار  : ب ــازىرمۇ ب ــل ھ ــۇ ئىنجى ــاراالرنىڭ . ئ ناس
ــ  لــېكىن، . قوللىرىــدا بېســىلغان بولــۇپ، چېركــاۋالردا ئوقۇتۇلماقتــا     يــاكى يهھۇدىيالرنىــڭ   دئــۇ يېڭــى ئهھ

  .ىتابى مۇقهددەسنىڭ بىر پارچىسى دەپ ئاتىلىدۇيازمىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ك
ھـازىرقى  . ھهققىـدە مۇنـداق بىـر سـوئال تۇغۇلىـدۇ     ) د يېڭى ئهھـ  (ۋە ناساراالرنىڭ كىتابلىرى ) د كونا ئهھ (

هىسسـاالمغا چۈشـكهن   كۆپلىگهن تىلالرغـا تهرجىـمه قىلىنغـان ۋە بېسـىپ تارقىتىلغـان ئىنجىـل، ئىسـا ئهلهي       
  ىمۇ؟ ئۆزدەل ئىنجىلنىڭ 

كاتېگورىيىسـىدە بىـر ئهمهس،    دبىزنىڭ كـۆز ئالـدىمىزدىكى ئىنجىلالرغـا قارايـدىغان بولسـاق، يېڭـى ئهھـ       
)  نـا ھيو (، يۇھهننـا  ) لوقـا  (، لۇقـا  ) مـرقس  (، مهرقهس ) مىتـى  (ئـۇالر ماتتـا   . تۆت خىل ئىنجىلنى ئـۇچرىتىمىز 

ــراپ قى     ــدىن ئېتى ــاۋالر تهرىپى ــى بهزى چېرك ــۇپ، يهنه تېخ ــارەت بول ــن ئىب ــنجىلالر   دى ــۇن ئى ــدىغان نۇرغ لىنماي
ــا ئىنج: مهســىلهن. مهۋجــۇت ــۇق. ىلــى بۇالرنىــڭ بىــرى بارناب ــداقتا ي رىقى ئىنجىلالرنىــڭ قايسىســى ئىســا  ىئۇن

  ئهلهيهىسساالمغا نازىل بولغان ھهقىقىي ئىنجىل؟ 
ــنجىلالر    ــدىكى ئى ــاراالرنىڭ قوللىرى ــااليمىزكى، ناس ــۇنداق دەپ ئېيت ــالىملىرى    ،ش ــى ئ ــتىيان دىن خىرىس

مهۋجــۇت ئىنجىلالرنىــڭ ھهممىســىگه شــۇنداق . هرىپىــدىن يېزىلغــان ئىســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ قىسسىســىت
ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا ئــالالھ تهرىپىــدىن نازىــل قىلىنغــان ھهقىقىــي ئىنجىــل        . باھــا بېرىشــكه بولىــدۇ  

  . ناساراالرنىڭ قوللىرىدا مهۋجۇت ئهمهس
مانالرنىڭ قوللىرىــدا ئــالالھ تائــاال، مــۇھهممهد    مىســال بېرىشــكه تــوغرا كهلســه ئېيتىمىزكــى، مۇســۇل     

بـۇ كىتـابنى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا ۋەيـاكى ئىسـالم       . ئهلهيهىسساالمغا نازىل قىلغـان قۇرئـان كهرىـم بـار    
نىــڭ كــاالمى بولــۇپ،  چــۈنكى، ئــۇ ئــالالھ. ئۆلىمالىرىــدىن بىرەرســىگه تهئهللــۇق دېيىشــكه ھهرگىــز بولمايــدۇ 

ــارقىلىق مــۇھه شــۇنداقال مۇســۇلمانالرنىڭ قوللىرىــدا . ممهد ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل قىلىنغــانجىبرىئىــل ئ
ئىزلىــرى توغرىســىدا قهلهمــگه    –نىــڭ ئهلچىســى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنىڭ ھايــاتى ۋە ئىــش       ئــالالھ

ــار   ــهرلهر بـ ــۇن ئهسـ ــان نۇرغـ ــهرلهرنىڭ ھهر . ئېلىنغـ ــۇ ئهسـ ــبهر     بـ ــۇپ، پهيغهمـ ــۇپ بولـ ــا مهنسـ ــرى ئاپتورىغـ بىـ
   .المنىڭ ھاياتىنى ياكى باشقا تهرەپلهرنى تېما قىلغان تارىخ كىتابلىرىدىن ئىبارەتئهلهيهىسسا
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  ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ھاياتى ۋە قهتلى قىلىنىشى
  

ــويىچه  ــادى بـ ــاراالرنىڭ ئېتىقـ ــيىن     : ناسـ ــدىن كېـ ــىلىپ ئۆلتۈرۈلگهنـ ــا ئېسـ ــاالم دارغـ ــا ئهلهيهىسسـ ئىسـ
  . كېلىدۇ ئاخىر زاماندا يهنه قايتا. قهۋرىسىدىن تۇرغان

ئىســـا ئهلهيهىسســـاالم ئۆلتـــۈرۈلمىگهن، دارغـــا ئېســـىلمىغان ۋە دەپـــنه      : ئىســـالم ئېتىقـــادى بـــويىچه  
 ،كېيىـنچه يهنـى ئـاخىر زامـان بولغانــدا    . چىقىــپ كهتـكهن ېلىـپ  نغا ئپهقهت ئـالالھ ئـۇنى ئاسـما   . قىلىنمىغـان 

كىرىســـتنى . مالشـــتۇرىدۇچۈشـــۈپ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ شـــهرىئىتىنى ئومۇ )  يهر يـــۈزىگه (قايتـــا 
ئاتـالمىش   ،ئويـدۇرۇپ چىقارغـان  دىن ئۆلىمـالىرى   خىرىستىيانالريهنى  . (چېقىپ تاشالپ، چوشقىنى ئۆلتۈرىدۇ
  .) چوشقا گۆشىنى يېيىشنى چهكلهيدۇ ،ناسارالىق دىنىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ

نىـڭ ئـايهتلىرىنى    ى، ئـالالھ ئـۇالر ئهھـدىنى بۇزغـانلىقلىر   «: بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېيىلگهن
ــۈرگهنلىكلىرى ۋە    ــاھهق ئۆلتـ ــى نـ ــانلىقلىرى، پهيغهمبهرلهرنـ ــار قىلغـ ــاالمغا (ئىنكـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسسـ )  مـ

، ) ئۇالرغـا لهنهت قىلـدۇق   (دېگهنلىكلىـرى ئۈچـۈن   )  يهنـى سـۆزۈڭنى چۈشـهنمهيدۇ    (دىللىرىمىز پهردىلهنـگهن  
ىرىنــى پېچهتلىــۋەتتى، شــۇڭا ئۇالرنىــڭ ئازغىنىســىدىن     بهلكــى ئــالالھ ئۇالرنىــڭ كــۇفرى ســهۋەبىدىن دىلل    

)  يهنـى ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى      (يهنه ئۇالرنىـڭ كـۇفرى   . باشقىسى ئىمان ئېيتمايـدۇ 
ــۈن      ــانلىقلىرى ئۈچ ــان چاپلىغ ــوڭ بوھت ــگه چ ــۈن ۋە مهريهم ــدۇق  (ئۈچ ــا لهنهت قىل ــالالھ).  ئۇالرغ ــڭ  يهنه ئ نى

ــا لهنهت قىلــدۇق (ريهمنــى ھهقىــقهتهن ئۆلتــۈردۇق دېگهنلىكلىــرى ئۈچــۈن   رەســۇلى ئىســا ئىبنــى مه  ).  ئۇالرغ
 (ۋەھالهنكى ، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق، دارغا ئاسـقىنىمۇ يـوق ۋە لـېكىن ئۇالرغـا شـۈبهه سـېلىندى       

، ئىسـا  ) ئىسانى ئاستۇق دەپ گۇمان قىلىپ، ئىسا ئهلهيهىسسـاالمغا ئوخشـاپ قالغـان باشـقا بىرسـىنى ئاسـتى      
ئـۇالر  . دە شـۈبهىدىدۇر )  مهسىلىسـى  (توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ھهقىقهتهن ئۇنىـڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكى   

بهلكـى  . نى بىلمهيدۇ، گۇمـانغىال ئاساسـلىنىدۇ، ئـۇالر ئىسـانى جهزمهن ئۆلتۈرمىـدى     )  ئىشنىڭ ھهقىقىتى (بۇ 
ســاالمنى ئــالالھ ئۇالرنىــڭ شــهررىدىن قۇتۇلــدۇرۇپ يهنــى ئىســا ئهلهيهىس (ئــالالھ ئــۇنى ئــۆز تهرىــپىگه كۆتــۈردى 

ئهھلـى  . ئالالھ غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر     ).  تىرىك ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى
يهنـى ئىسـانىڭ ھهق    (ھهر قاندىقى جان ئـۈزۈش ئالدىـدا ئۇنىڭغـا    )  يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن (كىتابتىن 

ــى ۋە ــالالھ پهيغهمبهرلىك ــگه   ئ ــى ئىكهنلىكى ــڭ بهندىس ــدۇ )  نى ــان ئېيتى ــۇالر    . ئىم ــۈنى ئ ــامهت ك ــا قىي  (ئىس
يهھۇدىيالرنىــڭ ئىســانى دارغــا ئاســتۇق دېــگهن دەۋاســىنىڭ ۋە ناســاراالرنىڭ ئىســا ئالالھنىــڭ ئــوغلى دېــگهن    

  ①.» غا گۇۋاھ بولىدۇ)  دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى
  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى

ــايهتته -155 ــزدىن   ئىســرائىل ئ: ئ ــا لهنهت قىلــدۇق، رەھمىتىمى ــان كۇففارالرغ ــدىن چىقق ــۇللىرى ئىچى وغ
 ئۇزاقالشتۇردۇق، چۈنكى ئۇالر ۋەدىسىدە تۇرمىـدى، پهيغهمبىرىنىـڭ راسـتچىللىقىغا دااللهت قىلىـدىغان ئـالالھ     

ه مـۆجىزىلهرگ . دۈشـمهنلىكىدىن نـاھهق يهرگه پهيغهمبهرلىرىنـى ئۆلتـۈردى    . نىڭ مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلدى
ئهمهلىيهتـته بولسـا ئۇالرنىـڭ    . دېـدى  -قارشى دىللىرىمىز پهردىلهنگهن بولغاچقا دېگهنلىرىڭنى چۈشـهنمهيمىز، 
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ئالالھ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قـاراڭغۇ قىلىـۋەتكهچكه ئازغىنـا ئىمـان ئېيتتـى، بـۇ ئـاز        )  خۇددى (ئىنكارى تۈپهيلى 
  .ئىمان ئۇالرغا ئهسقاتمىدى

دەپ بوھتـان چاپلىغـانلىقى ۋە كۇفرىلىـق    “  زىنـا قىلـدى   ”ىتـى مهريهمـگه   ئىپپهتلىـك ھهزر : ئايهتته -156
  .قىلغانلىقى سهۋەبىدىن ئۇالرنى رەھمىتىمىزدىن يىراقالشتۇردۇق

 -“ بىـز مهريهم ئـوغلى ئىسـانى ئۆلتـۈردۇق     ”ئـۇالر چوڭچىلىـق ۋە مهنسىتمهسـلىك قىلىـپ     : ئايهتته -157
ئۇالرنىـڭ ئىسـا دەپ گۇمـان    . گىنى يوق، دارغـا ئاسـقىنىمۇ يـوق   ھالبۇكى، ئهمهلىيهتته ئىسانى ئۆلتۈر. دېيىشتى

ــقا بىرســـى  ــۈرگىنى باشـ ــا   . قىلىـــپ ئۆلتـ ــا ئىسـ ــۇدىيالر ۋە ئۇالرغـ ــان يهھـ ــۈردۇق دەپ دەۋا قىلغـ ــانى ئۆلتـ ئىسـ
ــوق    ــۇپ بهرگهن ناســاراالر گۇمــان ئىچىــدە بولــۇپ، ھهقىقىــي مهلۇمــاتلىرى ي ــۇالر ئىســا . ئهلهيهىسســاالمنى تۇت ئ

ــاالمنى  ــۈرگهنلىكلىرىگه ئهلهيهىسســ ــقئۆلتــ ــمايدۇ  ئېنىــ ــهنچ قىلىشــ ــدە  . ئىشــ ــۈبهه ۋە تهرەددۇت ئىچىــ شــ
  .بىلجىرلىماقتا

ــايهتته -158 ــلهن     : ئ ــى بى ــى ۋە جېن ــاالمنى بهدىن ــا ئهلهيهىسس ــاال ئىس ــالالھ تائ ــالهتته  ئ ــك ھ ــۇپ تىرى قوش
. قۇتۇلــدۇرغانئــۇنى كاپىرالرنىــڭ شــهررىدىن . ئــۇنى ئــالالھ ئــۆزىال بىلىــدۇ. چىقىــپ كهتــكهنېلىــپ ئاســمانغا ئ

  .ھۆكمىدە ۋە باشقۇرۇشىدا ھېكمهت بىلهن ئىش قىلىدۇ. قۇۋۋەت ئىگىسى –ئالالھ ئۆزىنىڭ مۈلكىدە كۈچ 
 ھهربـۇ مهزگىلـدە ھايـات بولغــان     ،ئـاخىر زامانـدا ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم چۈشـكهندىن كېـيىن      : ئـايهتته  -159

قىيـامهت  . ىـرى ئۇنىڭغـا ئىمـان ئېيتىـدۇ    ئىسا ئهلهيهىسسـاالم ئۆلـۈپ كېتىشـتىن ئىلگ    ،قانداق ئهھلى كىتاب
كــــۈنى ئىســــا ئهلهيهىسســــاالم ئــــۆزىنى ئىنكــــار قىلغانالرنىــــڭ يالغــــانچىلىقىغىمۇ، شــــۇنىڭدەك ئىمــــان 

  .ئېيتقانالرنىڭ ساداقىتىگىمۇ گۇۋاھچى ۋە پاكىت بولىدۇ
ــدۇ       ــپ بېرى ــان قىلى ــى باي ــدىكى مهنزىرىن ــامهت كۈنى ــاال قىي ــالالھ تائ ــۈرىدە ئ ــر س ــۇ يهردە. يهنه بى ــا  ب ئىس

مهن ئۇالرغــا پهقهت ســهن مېنــى ئېيتىشــقا بۇيرۇغــان ســۆزنى، يهنــى، مېنىــڭ  «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ
ــالالھ    ــان ئ ــارىڭالر بولغ ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگ ــارىم ۋە س ــدىم   پهرۋەردىگ ــالر، دې ــادەت قىلىڭ ــا ئىب ــڭ . ق مهن ئۇالرنى

غـان ئىـدىم، مېنـى قهبـزى روھ قىلغىنىڭـدىن      ئارىسىدا بولغان مۇددەتته، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنـى كۆزىتىـپ تۇر   
   ①.» كېيىن، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى سهن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سهن ھهممه نهرسىدىن خهۋەردارسهن

  : ئايهتنىڭ تهپسىرى
ــى  ــبىم : ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئېيتت ــى رەب ــادەت   ! ئ ــا پهقهت ســېنىڭ ۋەھيىڭــدىن، ســاڭىال ئىب مهن ئۇالرغ

 –ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە ياشـىغىنىمدا ئىـش     . ىتنى يهتكۈزۈشـتىن باشـقىنى ئېيتمىـدىم   قىلىشتىن ئىبارەت تهۋھ
مېنىــڭ يهر يۈزىــدىكى ئهجىلىمنــى تۈگىتىــپ تىرىــك ھالــدا . ھهرىــكهت ۋە ســۆزلىرىمنىڭ گۇۋاھچىســى ئىــدىم

سـهن ھهممىـگه   . ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتكىنىڭدىن كېيىن پهقهت ئۆزۈڭال ئۇالرنىـڭ كۈزەتچىسـى ئىـدىڭ   
  .هن، يهر يۈزىدىكى ۋە ئاسماندىكى ھېچنهرسه سهندىن يوشۇرۇن ئهمهسشاھىتس

 (مهن سـېنى  ! ئـى ئىسـا   «: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتـى : ئالى ئىمران سۈرىسىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
). يهنـى ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىـمهن    (قهبزى روھ قىلىمهن، سېنى دەرگاھىمغا كۆتـۈرىمهن  )  ئهجىلىڭ يهتكهندە

، ) يهنـى سـېنى ئۆلتـۈرمهكچى بولغـان يامانالرنىـڭ شـهررىدىن سـاقاليمهن        (سېنى كـاپىرالردىن پـاك قىلىـمهن    
ئانـدىن مېنىـڭ دەرگاھىمغـا قايتىسـىلهر،     . ساڭا ئهگهشكهنلهرنى قىيـامهتكىچه كـاپىرالردىن ئۈسـتۈن قىلىـمهن    
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. ا مهن ھۆكــۈم چىقىــرىمهنئۈســتىدە ئــاراڭالرد)  يهنــى ئىســانىڭ ئىشــى (ســىلهر ئىخــتىالپ قىلىشــقان ئىــش  
 ئـۇالردىن ئالالھنىـڭ ئـازابىنى توسـىدىغان     (كاپىرالرغا بولسا دۇنيا ۋە ئاخىرەتته قاتتىق ئازاب قىلىمهن، ئۇالرغـا  

قىلغـان   (ئىمـان ئېيتقـان ۋە ياخشـى ئهمهل قىلغانالرغـا كهلسـهك، ئـالالھ ئۇالرنىـڭ        . ھېچ مهدەتكار بولمايـدۇ ) 
زالىمالرنــى دوســت  (ئــالالھ زالىمالرنــى دوســت تۇتمايــدۇ  . تولــۇق بېرىــدۇ ئهجرىنــى)  ياخشــى ئهمهللىرىنىــڭ

ــۇم قىلســۇن؟   ــدىلىرىگه زۇل ــداقمۇ بهن ــدىغان زات قان ــى مــۇھهممهد ). ( تۇتماي ــۇ بولســا ســاڭا بىــز ئوقــۇپ   )  !ئ ب
  ①.» بېرىۋاتقان ئايهتلهردۇر ۋە ھېكمهتلىك قۇرئاندۇر

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
مىكرىنـى مهغلـۇپ قىلىـپ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا مۇنـداق        – كاپىرالرنىڭ ھىله ئالالھ تائاال: ئايهتته -55
يۈزىــدىن ئــالىمهن، ســاڭا ھېچنهرســه بولمايــدۇ، ســېنى بهدىنىــڭ ۋە روھىــڭ بىــلهن    –مهن ســېنى يهر : دېــگهن

ــدۇرىمهن   ــۈرىمهن، ســېنى كــاپىرالردىن قۇتۇل ــالالھ تهرىپىــدىن  . بىــرلىكته دەرگاھىمغــا كۆت ســاڭا ئهگهشــكهن، ئ
ــدىغ     ئ ــيىن كېلى ــدىن كې ــېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭ ــان ۋە س ــان ئېيتق ــا ئىم ــگهن دىنغ ــپ كهل ــۇھهممهد ېلى ان م

ــاكى    ئهلهيهىسســاالمغا چىن ــۈتكهن، شــۇنداقال ئۇنىــڭ شــهرىئىتىگه چىــڭ ئېســىلغانالرنى ت ــامهتكه قهدەر پ قىي
كېلىسـىلهر، ئـۇ    ھېسـاب كـۈنى ماڭـا قايتىـپ    . غانالرغا قارشى ئۈستۈن قىلىمهنئىنكار قىل نىپهيغهمبهرلىكىڭ

  .تاالشتا مهن ھۆكۈم چىقىرىمهن –چاغدا ئىسا ئهلهيهىسساالم توغرىسىدا بولغان دە 
يهھـۇدىيالردىن ئىبـارەت ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمنى ئىنكـار قىلغـان يـاكى ناسـاراالردىن ئىبـارەت          : ئايهتته -56

 –بـۇ دۇنيـادا ئۆلتۈرۈلـۈش، مـال      ئـۇالرنى  ،ئىسا ئهلهيهىسساالم ھهققىدە ھهددىدىن ئاشـقان كاپىرالرغـا كهلسـهك   
ئـۇالرنى  . ئـاخىرەتته جهھهنـنهم ئـارقىلىق جـازااليمهن    . دۇنيا ۋە ئىگىلىكىدىن مهھرۇم قىلىش بىلهن جازااليمهن

  .نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان ھېچبىر ھامىيسى يوق ئالالھ
لهرنـى قىلغانالرغـا كهلسـهك، ئـالالھ     قا، پهيغهمبهرلىـرىگه ئىمـان ئېيتىـپ سـالىه ئهمهل     ئالالھ: ئايهتته -57

ئـالالھ، مۇشـرىك ۋە كـاپىرالردىن    . ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىنىڭ مۇكاپاتىنى ھېچ نۇقسانسىز، تولـۇق بېرىـدۇ  
  .ئىبارەت زالىمالرنى ياقتۇرمايدۇ

ــايهتته -58 ــاتىلنى     : ئـ ــلهن بـ ــبهرلىكىڭگه ۋە ھهق بىـ ــۆزلهپ بهرگهن، پهيغهمـ ــاڭا سـ ــىدا سـ ــا توغرىسـ ئىسـ
  .شۈبهه يوقتۇر –دىغان قۇرئاننىڭ سهھىه ئىكهنلىكىگه پاكىت بولىدىغان قىسسىدە شهك ئايرىي

مهن  ( لـيّ إنـي متوفيـك ورافعـك    إ ”: ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا خىتـاب قىلىـپ      
ــۈرىمهن   ــزى قىلىــمهن ۋە دەرگاھىمغــا كۆت ىڭنــى دىــن جېن “ ففىيكهمــوتهۋ ”دېــگهن جۈملىــدە “ )  ســېنى قهب

كهلىمىسـى ھهر ۋاقىـت جېنـى چىقتـى     “  فاتۋە ”چۈنكى ئهرەب تىلىدا . ئالىمهن دېگهننى مهقسهت قىلمىغان
ئىنسـانالر ئۆلىـدىغان چاغلىرىـدا، ئـالالھ     « :بـۇ ئـايهتكه قـاراپ باقـايلى    : مهسـىلهن . مهنىسىنى ئىپادىلىمهيدۇ

ــان    ــانلىرىنى ئۇخلىغ ــڭ ج ــدۇ، ئۆلمىگهنلهرنى ــانلىرىنى ئالى ــڭ ج ــۈم    ئۇالرنى ــۈمگه ھۆك ــدۇ، ئۆل ــدا ئالى چاغلىرى
نىـڭ جـانلىرىنى تۇتـۇپ قېلىـپ، قالغانالرنىـڭ جـانلىرىنى مـۇئهييهن        )  يهنـى ئهجىلـى يهتكهنـلهر    (قىلىنغان 
ئالالھنىـڭ  (قويـۇپ بېرىـدۇ، بۇنىڭـدا پىكىـر يۈرگۈزىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن       )  يهنـى ئهجىلـى يهتكـۈچه    (ۋاقىتقىچه 

  ②.» االمهتلهر بارنۇرغۇن ئ) قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
                                       

①
  ئايهتكىچه -58 -55ئال ئىمران سۈرىسى 

  

②
ئايهت - 42سۈرە زۇمهر 
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  :ئايهتنىڭ تهپسىرى
بــۇ بولســا چــوڭ ئۆلــۈم بولــۇپ، ئهجهل . ئـالالھ جهلــله جــااللهھۇ ئىنســان ئۆلىــدىغان چاغــدا جېنىنـى ئالىــدۇ  

بــۇ بولســا ).  قهبــزى قىلىــدۇ (ئۇخلىغانــدا جېنىنــى ئــالالھ تۇتــۇپ تۇرىــدۇ . توشــقان ۋاقىتتىكىنــى كۆرســىتىدۇ
ئىچىــدىن ئهجىلــى توشــقانلىققا ھۆكــۈم قىلىنغاننىــڭ جېنىنــى  بــۇ ئىككــى خىــل جاننىــڭ . كىچىــك ئۆلــۈم
ــۆلگهن كىشــىنىڭ جېنــى . ئېلىــپ قالىــدۇ ــۇ بولســا ئ يهنه بىــر خىــل جــاننى رىزقــى ۋە ئهجىلىنىــڭ تېخــى   . ئ

  .تۈگىمىگهنلىكى ئۈچۈن بهدىنىگه قايتۇرىدۇ
ــى قهبــــزى قىلىــــپ   ــالالھ تائاالنىــــڭ ئۆلگــــۈچى ۋە ئۇخلىغۇچىالرنىــــڭ جېنىنــ ــۈم ،ئــ ــۈمگه ھۆكــ  ئۆلــ

 ،تېخى ئهجىلى توشـمىغانالرنىڭ جېنىنـى بهدىـنىگه قـايتۇرۇپ بېرىشـى      ،قىلىنغانالرنىڭكىنى تۇتۇپ قېلىشى
  .تهپهككۇر قىلىدىغانالر ئۈچۈن ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان دەلىللهردىندۇر

ــمانغا ئېلىـــپ چىق   ــانلىقى ۋە ئاسـ ــاالمنىڭ قهبـــزى روھ قىلىنغـ ــا ئهلهيهىسسـ ــم ئىسـ ــان كهرىـ ىـــپ قۇرئـ
ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم ئـاخىر زامانـدا يېتىـپ       لـيّ إني متوفيك ورافعـك  إ. كېتىلگهنلىكى توغرىسىدا توختىلىدۇ

مۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ شـهرىئىتىگه ئهمهل قىلىـپ ئـاخىرى ۋاپـات بولغانـدا زېمىنـدا قهۋرىـگه         . كېلىدۇ
  .قويۇلىدۇ

ــۇدىيالر   ــىچه يهھ ــا ئهلهي    2000ئهكس ــىغان ئىس ــۇرۇن ياش ــل ب ــى ۋە   يى ــڭ ئهلچىس ــاالمنىڭ ئالالھنى هىسس
 2000ئــاخىر زامانــدا مهســىه كېلىــدىغانلىقىغا، لــېكىن ئۇنىــڭ  . پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــدۇ

  . يىل ئىلگىرى ياشىغان ئىسا ئهمهسلىكىگه ئېتىقاد قىلىدۇ
  

  قىيامهت كۈنى نىجاتلىققا ئېرىشكۈچىلهر
  

  قاراشلىرى -ىڭ بىردەك كۆز مۇسۇلمان، ناسارا ۋە يهھۇدىي ئۆلىمالىرىن
  :قارىشى –يهھۇدىيالرنىڭ كۆز 

ــدا ئهمهس   ــۇلمانالرمۇ ھهق يولـ ــدا ئهمهس، مۇسـ ــاراالر ھهق يولـ ــز  . ناسـ ــدىغانالر پهقهت بىـ ــنهتكه كىرىـ جهنـ
چــۈنكى بىــز مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا شــۇنداقال بهنــى ئىســرائىل پهيغهمبهرلىرىنىــڭ ھهممىســىگه  . يهھــۇدىيالر

  .ئىمان ئېيتتۇق
  :قارىشى –خىرىستىيانالرنىڭ كۆز  –را ناسا

جهنـنهتكه كىرىـدىغانالر بىـز    . شـۇنداقال مۇسـۇلمانالرمۇ تـوغرا يولـدا ئهمهس    . يهھۇدىيالر توغرا يولـدا ئهمهس 
  . ناساراالر

چـــۈنكى، بىـــز مۇســـا ئهلهيهىسســـاالمغا، بهنـــى ئىســـرائىل پهيغهمبهرلىرىنىـــڭ ھهممىســـىگه، شـــۇنداقال  
يهھــۇدىيالر بولســا . ئهڭ ئاخىرقىســى ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا ئىمــان ئېيتتــۇق ئىســرائىل پهيغهمبهرلىرىنىــڭ 

  .اليىق ئهمهسكىرىشكه شۇڭالشقا ئۇالر جهننهتكه . ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئىنكار قىلدى
  :قارىشى –مۇسۇلمانالرنىڭ كۆز 

ــدۇ    ــۇلمانالرمۇ كىرى ــۋەتته، مۇس ــه ئهل ــنهتكه كىرس ــۇدىيالر جهن ــا ئهلهي . يهھ ــۇالر ئىس ــۈنكى ئ ــاالم ۋە چ هىسس
بىــراق مۇســۇلمانالرنىڭ جهنــنهتكه كىرىشــىدىكى ســهۋەب، . ئۇنىڭغــا نازىــل بولغــان ئىنجىلغــا ئىمــان ئېيتتــى

ــالالھ  ــۇالر ئ ــان       ئ ــان كهرىمــگه ئىم ــل بولغــان قۇرئ ــا نازى ــڭ ئهلچىســى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم ۋە ئۇنىڭغ نى
راك قىلىــپ ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتمىغــان، ئۇنــداقتا مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمنى ئىــد. ئېيتقــانلىقى ئۈچۈنــدۇر
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ــارا      ــۇدىي ۋە ناسـ ــان يهھـ ــان ئېيتمىغـ ــگه ئىمـ ــان كهرىمـ ــاب قۇرئـ ــان كىتـ ــل قىلىنغـ ــا نازىـ ــۇنداقال ئۇنىڭغـ شـ
  الر جهننهتكه كىرەلهمدۇ؟) خىرىستىيان (

  
  ئىككى ھهسسه ئهجىرگه سازاۋەر بولغۇچىالر

  
 ،للهتلهردىــن كــۆپلىگهن ئهلچىــلهر كېلىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ زامانىســىدا ئهرەب ۋە باشــقا مى 

ــاالتتى      ــات ئ ــدە مهلۇم ــى ھهققى ــالم دىن ــاالمدىن ئىس ــۇھهممهد ئهلهيهىسس ــى    . م ــارا دىن ــدە ناس ــڭ ئىچى ئۇالرنى
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم ئۇالرغـا ئىسـالمنى تونۇشـتۇراتتى ھهمـدە       . ئۆلىمالىرى، پوپالر ۋە راھىپالرمۇ بـار ئىـدى  

  .قۇرئان ئوقۇپ بېرەتتى
هن ناســارا ھهيئىتــى ئىچىــدىن ئىســالم دەۋىتىنــى ئــاڭالپ، قۇرئــان تىڭشــىغاندىن كېيىــنال دەرھــال   كهلــگ

 ﴿ :قۇرئان كهرىمدىكى بـۇ ئـايهتلهر ئهنه شـۇالر ھهققىـدە نازىـل بولغـان      . مۇسۇلمان بولغانلىرىمۇ ئاز ئهمهس ئىدى
دۈشــمهن ئىكهنلىكىنــى  يهھــۇدىيالر ۋە مۇشــرىكالرنىڭ مــۆمىنلهرگه ھهممىــدىن قــاتتىق)  !ئــى مــۇھهممهد (

ــېقىن        ــدىن ي ــۆمىنلهرگه ھهممى ــته م ــتلۇق جهھهت ــىلهرنىڭ دوس ــگهن كىش ــارا دې ــز ناس ــهن، بى ــۇم بايقايس چوق
ھهقنـى قوبـۇل    (ئىكهنلىكىنىمۇ چوقۇم بايقايسهن، بۇ، ناساراالرنىڭ ئىچىـدە ئۆلىمـاالر، راھىـبالر بولغـانلىقى ۋە     

ــتا ــ  )  قىلىش ــدىغانلىقلىرى ئۈچۈن ــۇق قىلماي ــاننى    . دۇرتهكهببۇرل ــان قۇرئ ــل قىلىنغ ــبهرگه نازى ــۇالر پهيغهم ئ
ئاڭلىغان چاغلىرىدا ھهقىقهتنى تونۇغانلىقلىرىـدىن، ئۇالرنىـڭ كۆزلىرىـدىن يـاش قويۇلغـانلىقىنى كۆرىسـهن،       

ئېتىـراپ قىلغـۇچىالر   )  پهيغهمبىرىڭنـى، كىتـابىڭنى  (رەببىمىز، بىز ئىمان ئېيتتـۇق، بىزنـى    «: ئۇالر ئېيتىدۇ
ــ  قــا، بىــزگه كهلــگهن ھهقىقهتــكه ئىشــهنمهيلى؟ ھــالبۇكى، بىــز        بىــز نېمىشــقا ئــالالھ  . نقاتارىــدا قىلغى

بــۇ . » كىرگۈزۈشــنى ئۈمىــد قىلىمىــز)  جهنــنهتكه (پهرۋەردىگارىمىزنىــڭ بىزنــى ياخشــى كىشــىلهر قاتارىــدا  
ئـۇالر  . دۇسۆزلىرى ئۈچۈن ئالالھ ئۇالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهر بىـلهن مۇكاپاتاليـ       

ــدۇ   ــۈ قالى ــنهتلهردە مهڭگ ــۇ   . جهن ــات ئهنه ش ــدىغان مۇكاپ ــا بېرىلى ــىلىق قىلغۇچىالرغ ــانالر،  . ياخش ــاپىر بولغ ك
   ①.﴾ بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغانالر دوزاخ ئهھلىدۇر

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
ە سـاڭا ئهگهشـكهنلهرگه ئهڭ   ساڭا ئىمان ئېيتقان، سـېنى تهسـتىق قىلغـان ۋ   ! ئى مۇھهممهد «: ئايهتته -82

ــهن    ــۇپ يېتىســ ــى تونــ ــۇدىيالر ئىكهنلىكىنــ ــمهنلهرنىڭ يهھــ ــهددىي دۈشــ ــاتتىق ۋە ئهشــ ــڭ  . قــ ــۇ ئۇالرنىــ بــ
بــۇت ۋە ھهيكهلــلهر ئــارقىلىق ئالالھقــا شــېرىك  . سهركهشــلىكىدىن ۋە ھهقىقهتــكه كــۆز يۇمغــانلىقى ئۈچۈنــدۇر 

  .» كهلتۈرگهنلهرمۇ ئهنه شۇنداق
. تـتىن ئهڭ يـېقىن بولغانالرنىـڭ ناسـاراالر ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ يېتىسـهن       مۇسۇلمانالرغا دوسـتلۇق جهھه 

ــادەت          ــۆپ ئىبـ ــاۋالردا كـ ــد، چېركـ ــدىغان زاھىـ ــى بىلىـ ــى ياخشـ ــدە دىنىنـ ــڭ ئىچىـ ــهۋەبى ئۇالرنىـ ــڭ سـ بۇنىـ
دەل شــۇالر، مــۇھهممهد . قىلىــدىغانلىرى بــاركى، ئــۇالر ھهقىقهتنــى قوبــۇل قىلىشــتىن چوڭچىلىــق قىلمايــدۇ  

  .رىسالىتىنى قوبۇل قىلىپ ئىمان ئېيتقان كىشىلهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

                                       

①
  ئايهتكىچه -86 - 82سۈرە مائىدە 
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ئۇالرنىـــڭ مۇســـۇلمانالرغا دوســـتلۇق جهھهتـــتىن ئهڭ يـــېقىن ئىكهنلىكىنىـــڭ ئهمهلىـــي  : ئـــايهتته -83
مىسالى شۇكى، ھهبهشىستانلىق ھهيـئهت قۇرئـان كهرىمنـى ئاڭلىغىنىـدا قـاتتىق تهسـىرلىنىپ كۆزلىرىـدىن        

شـۇنداقال  . مـان ئېيتىـپ پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالمغا بهيـئهت قىلىـدۇ      دە، دەرھـال ئى  –ياش ئېقىشقا باشـاليدۇ  
قـا تهزەررۇ قىلىـپ قىيـامهت كۈنىـدە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ ئـۈممىتى بىـلهن بىـرلىكته باشـقا            ئـالالھ 

  . ئۈممهتلهرگه گۇۋاھچى بولۇشلىرىنى تىلىگهن ئىدى
ۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئـالالھ تهرىپىـدىن بىـزگه     قـا ۋە مـ   بىـز قانـداقمۇ ئـالالھ   : ئۇالر ئېيتتى: ئايهتته -84

ــۆزىگه ئىتــائهت قىلغــان      ــكه ئىشــهنمهيلى؟ رەببىمىزنىــڭ بىزنــى قىيــامهت كــۈنى ئ ئېلىــپ كهلــگهن ھهقىقهت
  .بهندىلىرى قاتارىدىن قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز

ولــۇش ئــارزۇلىرى ئۇالرنىــڭ ئىســالم بىــلهن مۇشــهررەپ بولغــانلىقلىرى ۋە ســالىهالر قاتارىــدا ب : ئــايهتته -85
ئـۇالر جهننهتـته ھهمىشـه تۇرىـدۇ،     . ئۈچۈن ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىـدىغان جهنـنهت بىـلهن مۇكاپاتاليـدۇ    

ھهركهتتىكـــى  –بـــۇ بولســـا ئۇالرنىـــڭ ســـۆزدە ۋە ئهمىلىـــي ئىـــش  . چىقىـــپ كهتمهيـــدۇ، چىقىرىۋېتىلمهيـــدۇ
  .ئىهسانىنىڭ مۇكاپاتىدۇر

تانغـان، ئهلچىسـىگه نازىـل قىلىنغـان ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـانالر        ئالالھنىڭ بىـرلىكىگه  : ئايهتته -86
  . بولسا دوزاخ ئهھلى بولۇپ، ئۇ يهردە ھهمىشه تۇرىدۇ

ــان        ــاال قۇرئ ــالالھ تائ ــدا ئ ــۈرگهنلهر توغرىس ــان كهلت ــبهرلىكىگه ئىم ــاالمنىڭ پهيغهم ــۇھهممهد ئهلهيهىسس م
يهنـى   (نازىـل قىلغـانالر   )  يهنـى ئىنجىـل، تهۋرات   (قۇرئانـدىن ئىلگىـرى بىـز كىتـاب      ﴿: كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

 «: ئۇالرغـا قۇرئـان تىـالۋەت قىلىنغـان چاغـدا، ئـۇالر      . قۇرئانغـا ئىشـىنىدۇ  )  ناسارا ۋە يهھۇدىيالرنىڭ مۆمىنلىرى
ــهندۇق   ــا ئىش ــز قۇرئانغ ــۇر    . بى ــان ھهقىقهتت ــل بولغ ــدىن نازى ــارىمىز تهرىپى ــۇ پهرۋەردىگ ــىزكى، ئ ــز . شۈبهىس بى

ئۇالرنىـڭ قىلغـان سـهۋر ـ تـاقىتى ئۈچـۈن ئۇالرغـا قـوش         . دەيدۇ»  ڭدىن بۇرۇن مۇسۇلمان ئىدۇقھهقىقهتهن بۇنى
ساۋاب بېرىلىـدۇ، ئـۇالر ياخشـىلىق ئـارقىلىق يامـانلىقنى دەپئـى قىلىـدۇ، بىـز ئۇالرغـا رىزىـق قىلىـپ بهرگهن            

ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ    ئـۇالر بىهـۇدە سـۆزلهرنى ئاڭلىغانـدا     . نهرسىلهردىن ياخشـىلىق يوللىرىغـا سـهرپ قىلىـدۇ    
بىزنىڭ ئهمهللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچـۈن، سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمـۇ ئـۆزۈڭالر ئۈچـۈن،       «): يهنى قۇالق سالماي(

شۈبهىسـىزكى، سـهن خالىغـان    . دەيـدۇ »  سىلهرگه ئامانلىق بولسـۇن، بىـز نـادانالردىن دوسـتلۇق تىلىمهيمىـز     
ۆزى خالىغـان ئـادەمنى ھىـدايهت قىلىـدۇ، ئـالالھ ھىـدايهت       ئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايسهن، لـېكىن ئـالالھ ئـ   

 ①.﴾ تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ
قۇرئــان كهرىمــدىن ئىلگىــرى بىــز كىتــاب نازىــل قىلىــپ ئــۇنى ئــۆزگهرتمىگهن يهھــۇدىي ۋە    : ئــايهتته -52

  .ناساراالر قۇرئانغا ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشىنىدۇ
 قۇرئانغــا ئىمــان «: قىلغانالرغــا قۇرئــان كهرىــم تىــالۋەت قىلىنســا، ئــۇالر بىــز كىتــاب نازىــل : ئــايهتته -53

ئـۇ كىتـاب نازىـل    . ئېيتتۇق، ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلـدۇق، ئـۇ پهرۋەردىگـارىمىز تهرىپىـدىن كهلـگهن ھهق كىتـابتۇر       
  .دەيدۇ -» ئۇ بولسىمۇ ئىسالم ،ئالالھنىڭ دىنى بىر. بولۇشتىن بۇرۇنمۇ مۇسۇلمان ۋە مۇۋەھهىد ئىدۇق

ــايهتلهردە -55، -54 ــىدۇ     : ئ ــاۋابقا ئېرىش ــات س ــى ق ــانالر ئىكك ــا ئېلىنغ ــدىلىكلىرى تىلغ ــدا ئاالھى . يۇقىرى
تاقهتلىــك  –ســهۋر . چــۈنكى ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ كىتــابلىرى بىــلهن بىــرگه قۇرئــان كهرىمگىمــۇ ئىمــان ئېيتىــدۇ

                                       

①
  ئايهتكىچه - 56 - 52سۈرە قهسهس 

  



 يساهئ زرىتىھه زنىكىدىنۆك رىمهك رئانۇق

 

34 

  

. ق بىــلهن جـاۋاب قايتۇرىــدۇ يامانلىققـا ياخشـىلى  : ئۇالرنىـڭ يهنه باشــقا ئاالھىـدىلىكلىرى شــۇكى  . كىشـىلهردۇر 
ئـۇالر يهنه بىهـۇدە سـۆز ئىشىتسـه ئۇنىڭغـا قـۇالق       . قه قىلىدۇهساخاۋەت يولىدا نهف –بىز بهرگهن رىزىقتىن خهير 

ســــاۋابى ئــــۆزىمىزگه، ســــىلهرنىڭ  –بىزنىــــڭ ئهمهللىرىمىزنىــــڭ گۇنــــاھ : ســــالمايدۇ ۋە مۇنــــداق دەيــــدۇ
ــت  ــا ئائى ــۇ ئۆزەڭالرغ ــىلهرگه  . ئهمهللىرىڭالرم ــز س ــزدىن پهقهت   بى ــايمىز، بى ــاۋارە بولم ــايتۇرىمىز دەپ ئ ــاۋاب ق ج

بـۇ بولسـا ئـالالھ    . نـادانالرچه يـول تۇتمـايمىز   . نادانالرنىـڭ يـولىنى تاللىمـايمىز   . ياخشى سـۆزنى ئىشىتىسـىلهر  
  .يولىغا دەۋەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىشلىتىدىغان خهيىرلىك سۆزىدۇر

بـۇ  . ئارزۇ قىلغـان كىشـىنى ھىـدايهت قىاللمايسـهن     سهن ھىدايهت تېپىشنى! ئى مۇھهممهد «: ئايهتته -56
چـۈنكى  . نىڭ ئىلكىدىكى ئىش بولـۇپ، ھىـدايهتنى خالىغـان كىشـىگه ئاتـا قىلىـدۇ، مـۇۋەپپهق قىلىـدۇ         ئالالھ

    . » ئالالھ ھىدايهتكه كىمنىڭ اليىق ئىكهنلىكىنى ئهڭ ياخشى بىلىدۇ
ــدە  ــڭ ئىچىـ ــا   (ئۇالرنىـ ــاالمنىڭ ھۇزۇرىغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ ــئهت پهيغهمـ ــارا ھهيـ ــگهن ناسـ ــۇھهممهد )  كهلـ مـ

ئىســا  ،ئهلهيهىسســاالمنىڭ پهيغهمــبهرلىكىگه ئىمــان ئېيتمىغــان، ئۆزلىرىنىــڭ دىنىغــا چىــڭ ئېســىلىۋېلىپ  
نىڭ ئـوغلى دەپ دەۋا قىلىشـقان خىرسـتىئانالر بـار بولـۇپ، پهرۋەردىگارىنىـڭ ئهمـرىگه         ئهلهيهىسساالمنى ئالالھ

  .رنى مۇباھىلىگه دەۋەت قىلغان ئىدىئاساسهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۇال
ناسـاراالرمۇ ۋە مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالممۇ ئائىلىسـى ۋە پهرزەنتلىرىنـى بىـر يهرگه جهم قىلىــپ       : مۇبـاھىله 

يهنـى  ! يالغانچىالرغـا ئـالالھ لهنهت قىلسـۇن   : زارە قىلىپ تـۇرۇپ دۇئـا قىلىـش ئىـدى     –قا يىغا  بىرلىكته ئالالھ
ــا، مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمغا،  مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالمنىڭ  پهيغهمبهرلىـــك مۇددىئاســـى يالغـــان بولسـ

ئۇالرغــا لهنهت بولســۇن دەپ بىــرگه قــول   ،بولســا چىلىق قىلغــانپهيغهمــبهرلىككه ئىمــان ئېيتمىغــانالر يالغــان 
ىـل  ئهنه بـۇ نهجـران ناسـارالىرى توغرىسـىدا ئـايهت ناز     . ناسـاراالر بۇنىڭغـا ئۇنىمىـدى   . كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىش ئىدى

سـهن ئىسـا توغرىلىـق ھهقىقىـي مهلۇماتقـا ئىـگه بولغىنىڭـدىن        ﴿  :بولغان بولۇپ، ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ    
كــــېلىڭالر، ئوغــــۇللىرىمىزنى ۋە  «: كېــــيىن، كىملهركــــى ســــهن بىــــلهن مۇنازىرىلهشســــه، ســــهن ئۇالرغــــا

ــۆزل    ــۆزلىرىمىزنى ۋە ئ ــاللىرىڭالرنى، ئ ــاللىرىمىزنى ۋە ئاي ــۇللىرىڭالرنى، ئاي ــڭ  ئوغ ــپ، ئالالھنى ىرىڭالرنى يىغى
شۈبهىســىزكى، بــۇ ئهلــۋەتته . دېگىــن»  قــا يــالۋۇرۇپ دۇئــا قىاليلــى لهنىتــى يالغانچىالرغــا بولســۇن، دەپ ئــالالھ

بىر ئالالھتىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئـالالھ ھهقىـقهتهن غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش       . راست قىسسىدۇر
، شۈبهىســـىزكى، ئـــالالھ  ) ئـــۇالر بۇزغـــۇنچىالردۇر  (يـــۈز ئۆرۈســـه  )  ئىمانـــدىن (ئهگهر ئـــۇالر . قىلغۇچىـــدۇر

قىـال ئىبـادەت    پهقهت ئـالالھ )  يهنى يهھـۇدىيالر ۋە ناسـاراالر   ! (ئى ئهھلى كىتاب «. بۇزغۇنچىالرنى بىلىپ تۇرىدۇ
ــالالھ  ــش، ئ ــالالھ     قىلى ــلىك، ئ ــېرىك كهلتۈرمهس ــىنى ش ــېچ نهرس ــا ھ ــۇدا        ق ــى خ ــر ـ بىرىمىزن ــۇپ بى ــى قوي ن

»  ئهمهل قىاليلــى)  يهنــى بىرخىــل ئهقىــدىگه (لماســلىقتهك ھهممىمىــزگه ئورتــاق بولغــان بىــر ســۆزگه قىلىۋا
)  !ئــى يهھــۇدىيالر ۋە ناســاراالر جامائهســى( «):  يهنــى بــۇنى قوبــۇل قىلمىســا (دېگىــن، ئهگهر ئــۇالر يــۈز ئۆرۈســه 

  ①.﴾ » بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ بولۇڭالر
  :هپسىرىبۇ ئايهتلهرنىڭ ت

كىمكى سـاڭا ئىسـا ئهلهيهىسسـاالم توغرىسـىدا مهلۇمـات كهلگهنـدىن كېـيىن        ! ئى مۇھهممهد: ئايهتته -61
كـېلىڭالر، ئوغـۇللىرىمىزنى، ئوغـۇللىرىڭالرنى،    : ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى  ) مۇبـاھىله ( ،سهن بىـلهن مۇنازىرىلهشسـه  
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ــۆزلىرىڭال   ــۆزلىرىمىزنى ۋە ئ ــاللىرىڭالرنى، ئ ــاللىرىمىزنى ۋە ئاي ــايلى ئاي ــر يهرگه يىغ ــالالھ ! رنى بى ــدىن ئ ــا  ئان ق
  .تىن ئازاب ۋە لهنهت تىلهيلى يىغىزار قىلغان ھالدا ئارىمىزدا كىم يالغانچى بولسا شۇنىڭ ھهققىدە ئالالھ

 ئـالالھ . شۈبهىسـىز ھهقىقهتتـۇر   –ساڭا ئىسا ھهققىدە ۋەھىي ئـارقىلىق كهلـگهن خهۋەر شـهك    : ئايهتته -62
ھـېكمهت بىـلهن   . ئالالھ مۈلكىـدىكى ھهر شـهيئىدىن ئۈسـتۈن   . ىق ھېچبىر ئىالھ يوقتىن باشقا ئىبادەتكه الي

  .ئىش قىلغۇچىدۇر
. ئــۇالر ســاڭا ئىمــان ئېيتىشــتىن يــۈز ئۆرىســه، ســاڭا ئهگىشىشــتىن بــاش تارتســا پاســىقالردۇر  : ئــايهتته -63

  .بۇ قىلمىشلىرى تۈپهيلى جازاغا تارتىدۇ. ئالالھ ئۇالردىن خهۋەرداردۇر
ــايهت -64 ــارىمىزدا . يهھــۇدىيالر ۋە ناســاراالردىن ئىبــارەت كىتــاب ئهھلىــگه ئېيــتقىن  ! ئــى مــۇھهممهد: تهئ ئ

ئۇ بولسىمۇ ئىبادەتنى يـالغۇزال ئـالالھ ئۈچـۈن قىلىشـىمىز، ئۇنىڭغـا      . ئورتاق ھهقىقهت بولغان سۆزگه كېلىڭالر
نـى قويـۇپ    مىز، ئـالالھ ھهيكهلنى، كىرېست ياكى باشقا نهرسـىلهرنى شـېرىك قىلماسـلىقى    –ھېچقانداق بۇت 

ئهگهر ئـۇالر بـۇ ئۇلـۇغ دەۋەتنـى رەت قىلىـپ يـۈز ئۆرىسـه،        . بهزىمىزگه ئىتائهت قىلماسـلىقىمىز الزىـم   –بهزىمىز 
شـــاھىت بولـــۇڭالركى، بىـــز رەببىمىـــزگه ئىخـــالس ۋە قۇلچىلىـــق ئـــارقىلىق  ! ئـــى مـــۆمىنلهر: ئېيتقىنكـــى

  .بويسۇنغان مۇسۇلمانالردۇرمىز
پهيغهمـبهر مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا ئىمـان ئېيتىـپ ئهمهلـى سـالىه ئىشـلىگهن          ئالالھ تائاال ئـاخىرقى 

پــۇل ـ مــال، ئــابرۇي، مهرتىــۋە ئىــزدەش     (كاپىرالرنىــڭ  « :ئهھلــى كىتابقــا خــۇش خهۋەر بېرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ 
سـىدە  بـۇ ئازغىنـا بهھـرىمهن بولۇشـتۇر، كهلگۈ    . شهھهرلهردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن)  يۈزىسىدىن

پهرۋەردىگارىغـا تهقۋادارلىـق قىلغـان كىشـىلهر     ! ئۇ نېمىـدېگهن يامـان تۆشـهك   . ئۇالرنىڭ جايى جهھهننهم بولىدۇ
بـۇ، ئـالالھ   . ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهردىن بهھـرىمهن بولـۇپ، ئـۇ يهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ        

ياخشـى  )  يهنـى مۇكاپـات ۋە ھـۆرمهت    (نهرسـىلهر  نىـڭ دەرگاھىـدىكى    ئـالالھ . تهرىپىدىن بولغـان كۈتۈۋېلىشـتۇر  
ــدىلهر ئۈچــۈن  ــتىن   (بهن ــوق ئازغىنــا راھهت ــارتۇقتۇر)  كۇففــارالر بهھــرىمهن بولغــان باقاســى ي ئهھلــى كىتــاب . ئ

ــالالھ  ــقهتهن ئ ــا     ئارىســىدا ھهقى ــان كىتابق ــل بولغ ــدىغان، ســىلهرگه نازى ــا ئىمــان كهلتۈرى ــا  (ق ــى قۇرئانغ ، ) يهن
تىـن قورقىـدۇ،    ئىشـىنىدىغانالر بـار؛ ئـۇالر ئـالالھ    )  يهنى تهۋراتقـا ۋە ئىنجىلغـا   (ن كىتابقا ئۆزلىرىگه نازىل بولغا

ــالالھ ــگه تېگىشـــمهيدۇ   ئـ ــا بهدەلـ ــايهتلىرىنى ئازغىنـ ــۇھهممهد   (نىـــڭ ئـ يهنـــى ئۇالرنىـــڭ كىتابلىرىـــدىكى مـ
هرزىـــمهس ئهلهيهىسســـاالمنىڭ ســـۈپهتلىرى ۋە شـــهرىئهت ئهھكـــاملىرىنى، راھىبالرغـــا ئوخشـــاش، دۇنيانىـــڭ ئ 

ئـالالھ ھهقىـقهتهن   . ، ئۇالرغـا پهرۋەردىگارىنىـڭ دەرگاھىـدا سـاۋاب بېرىلىـدۇ     ) نهرسىلىرىنى دەپ ئۆزگهرتىۋەتمهيدۇ
  ①.» تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر

  
  ۋەدە

  

مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم    ،بهنى ئىسرائىلنىڭ ئـالالھ رەسـۇلى مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بولغـان قىسسـىدە       
ــڭ بهلگىل ــدۇ   پهرۋەردىگارىنى ــىناغا بارى ــهن تۇرس ــا ئاساس ــگهن ۋاقتىغ ــاالمنى   . ى ــارۇن ئهلهيهىسس ــى ھ قېرىندىش

  . قهۋمى بىلهن بىرلىكته قويىدۇ

                                       

①
  ئايهتكىچه -199 -196سۈرە ئال ئىمران 
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مىسـىرلىقالردىن ئـوغرىلىقچه ئـالتۇن بۇيـۇملىرى ئېلىـپ كهلـگهن        ،بهنى ئىسرائىل مىسىردىن چىققاندا
ملىك بىــرى، تاشــلىۋېتىلگهن ســامىرى ئىســى. بولــۇپ، گۇناھلىرىغــا پۇشــايمان قىلىــپ بــۇالرنى تاشــلىۋەتكهن 

. ئالتۇندىن موزاي ياساپ چىققان بولۇپ، ئىچىگه شامال كىرسـىال كالىنىـڭ ھۆڭرىگىنىـدەك ئـاۋاز چىقىـدىكهن     
بهنـى ئىسـرائىل موزايغـا     ،بىـلهن  ىبۇ مۇسا مۇالقات بولۇش ئۈچۈن ئىزدەپ كهتكهن ئىالھىڭالر دېيىشـ : سامىرى

ــوزەك قىلىــپ  ۋە نىڭ توسىشــىغا پىســهنت قىلمىغــان  ھــارۇن ئهلهيهىسســاالم. چوقۇنۇشــقا باشــلىغان ــۇنى ب ئ
  .ئۆلتۈرۈپ قويۇشقا تاس قالغان ئىدى

مۇســـا ئهلهيهىسســـاالم قايتىـــپ كېلىـــپ قهۋمىنىـــڭ قىلمىشـــلىرىنى ۋە موزايغـــا چوقۇنىۋاتقـــانلىقىنى  
، -142بـۇ قىسسـه قۇرئـان كهرىمنىـڭ سـۈرە ئهئـراپ        . (كۆرگىنىدە ئاچچىقلىنىپ موزاينى دېڭىزغـا ئېتىـۋەتكهن  

  ) ئايهتلىرىدە بايان قىلىنغان -101، -77ئايهتلهردە ۋە سۈرە تاھادا  -153
تىـن ئهپـۇ سـورىغان ۋە     ئـالالھ  ،بهنى ئىسرائىل ئۆزلىرىنىڭ موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغـا پۇشـايمان قىلىـپ   

ىللىرىــدىن ئــالالھ تائــاال مۇســا ئهلهيهىسســاالمنى قهۋمىنىــڭ ئاقســاقاللىرى ۋە ۋەك   ،ئىســتىغفار ئېيتىشــقاندا
ئىسـتىغفار تىلىشـى    –تىـن تـۆبه    بۇالر تۇر تېغىغا بېرىـپ ئـالالھ  . بولۇپ يهتمىش ئهرنى تالالشقا ئهمىر قىلدى

  .كېرەك ئىدى
پهرۋەردىگارىغـا دۇئـا قىلغـان    . تۇرسىناغا بارغاندا قاتتىق يهر تهۋرەپ ئۇالر ئۆلـۈپ ھـاالك بولۇشـقا تـاس قالىـدۇ     

  .نىڭ شهپقىتىنى تىلهيدۇ شلىرىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشى ۋە ئالالھمۇسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ قىلمى
ــاال مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ دۇئاســىنى ئىجــابهت قىلىــپ    ــالالھ تائ ــدۇ  ،ئ ــۇالرنى ھــاالكهتتىن قۇتۇلدۇرى . ئ

قـا تهقـۋادار بولۇشـنى چىـڭ تۇتـۇش،       ئـالالھ . بىراق تۆۋەندىكى شهرتلهرنى ئادا قىلىشى كېرەكلىگىنى بۇيرۇيـدۇ 
ــاتن ــالالھ زاكـ ــادا قىلىـــش، ئـ ــۈملىرىگه چىن ى ئـ ــڭ ھۆكـ ــى  نىـ ــۇالردىن كېيىنكـ ــۈش ۋە ئهمهل قىلىـــش، ئـ پۈتـ

ئهۋالتلىرىنىــڭ تهۋرات ۋە ئىنجىلــدە بېشــارەت بېــرىلگهن ئــاخىرقى پهيغهمــبهر مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا        
  . ئىمان ئېيتىشى قاتارلىقالر

مۇسـا، بىـز بهلگىـلهپ    ﴿ : ىسـىدا مۇنـداق دەيـدۇ   بۇ ھهقته ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمـدە بهنـى ئىسـرائىل توغر   
كىشــىنى تاللىــدى؛ ئۇالرغــا زىلــزىله يۈزلهنگهنــدە،  70بهرگهن ۋاقىتتــا ئېلىــپ كــېلىش ئۈچــۈن، ئــۆز قهۋمىــدىن 

ئــارىمىزدىكى . خالىغــان بولســاڭ ئــۇالرنى ۋە مېنــى بــۇرۇنال ھــاالك قىلغــان بوالتتىــڭ  ! پهرۋەردىگــارىم «: مۇســا
ــ  ئهخمهقلهرنىــڭ قىلمىشــى تۈ  ــ   پهيلىــدىن بىزنــى ھ نىقىڭدۇر، شــۇ ېاالك قىالمســهن؟ بــۇ پهقهت ســېنىڭ س

ــڭ        ــهن بىزنىـ ــهن، سـ ــدايهت قىلىسـ ــدەڭنى ھىـ ــان بهنـ ــهن، خالىغـ ــدەڭنى ئازدۇرىسـ ــان بهنـ ــارقىلىق خالىغـ ئـ
. ئىگىمىزســهن، بىــزگه مهغپىــرەت قىلغىــن، رەھىــم قىلغىــن، ســهن ئهڭ ياخشــى مهغپىــرەت قىلغۇچىســهن    

. دېـدى »  ه تېگىشلىك ياخشـىلىق قىلغىـن، بىـز ھهقىـقهتهن سـاڭا تهۋبه قىلـدۇق      بىزگه بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتت
ــى  ــالالھ ئېيتت ــلهن   «: ئ ــازابىم بى ــدىن (ئ ــتىم   )  بهندىلىرىم ــڭ رەھمى ــازاباليمهن، مېنى ــىنى ئ ــان كىش خالىغ

 (ســـاقالنغۇچىالرغا،  )  كۇفرىـــدىن ۋە گۇنـــاھتىن   (رەھمىتىمنـــى  . مهخلۇقاتنىـــڭ ھهممىســـىگه ئورتـــاقتۇر   
زاكىتىنــى بېرىــدىغانالرغا ۋە بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزگه ئىمــان ئېيتىــدىغانالرغا تېگىشــلىك       )  ىــڭماللىرىن
ئهگىشـىدۇ، ئـۇالر ئـۆز    )  يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالمغا    (ئـۇالر ئهلچىـگه ـ ئـۇممى پهيغهمـبهرگه      . » قىلىمهن

ئــۇ ئــۇالرنى ياخشــى ئىــش  .يېزىلغــانلىقىنى كۆرىــدۇ)  ســۈپىتىنىڭ (ئىلكىــدىكى تهۋرات، ئىــنجىلالردا ئۇنىــڭ 
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ، ئۇالرغـا پـاك نهرسـىلهرنى ھـاالل قىلىـدۇ، ناپـاك نهرسـىلهرنى        
ــۇالرنى ســېلىنغان تاقــاق، كــويزا ـ كىشــهنلهردىن        ــۈكىنى يېنىكلىتىــدۇ، ئ ھــارام قىلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئېغىــر ي

، ئۇنىڭغـا ئىمـان ئېيتقـانالر، ئـۇنى     ) زىپىلهرنـى ئېلىـپ تاشـاليدۇ   يهنى ئۇالرغا يۈكلهنگهن ئېغىـر ۋە  (بوشىتىدۇ 
غـا ئهگهشـكۈچىلهر   )  يهنـى قۇرئـان   (ھۆرمهتلىگهنلهر، ئۇنىڭغـا يـاردەم بهرگهنـلهر، ئۇنىڭغـا نازىـل قىلىنغـان نـۇر        
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ــۇھهممهد  . (بهخــتكه ئېرىشــكۈچىلهردۇر  ــى م ــى ئىنســانالر  «ئېيتقىنكــى، )  !ئ ــقهتهن ســىلهرنىڭ  ! ئ مهن ھهقى
ڭالرغــا ئــالالھ تهرىپىــدىن ئهۋەتىلــگهن ئهلچىــمهن، ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ پادىشــاھلىقى ئالالھقــا   ھهممى

ــالالھ      ــدۇ، ئ ــدۇ ۋە ئۆلتۈرى ــالالھ تىرىلدۈرى ــۇر، ئ ــالھ يوقت ــېچ ئى ــالالھ  خاســتۇر، ئۇنىڭــدىن باشــقا ھ ــا ۋە ئ ــڭ  ق نى
ۈڭالر، ھىــدايهت تېپىشــىڭالر ســۆزلىرىگه ئىمــان كهلتۈرىــدىغان ئهلچىســى ئــۇممى پهيغهمــبهرگه ئىمــان كهلتــۈر 

)  كىشــىلهرنى (ئىچىــدە )  يهنــى بهنــى ئىســرائىلنىڭ (مۇســانىڭ قهۋمىنىــڭ . » ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ئهگىشــىڭالر
  ①.﴾ ھهق بىلهن توغرا يولغا باشاليدىغان، ھهق بىلهن توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائه بار

  :بۇ ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى  
كىشـىنى تـالالپ بهلگىلهنـگهن ۋاقىتتـا پهرۋەردىگـارى       70ساالم ئۆز قهۋمىدىن مۇسا ئهلهيهىس: ئايهتته -155

بىــلهن مۇالقــات بولــۇش ھهمــدە بهنــى ئىســرائىلنىڭ موزايغــا چوقۇنغــان گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن كهچــۈرۈم ســوراش   
  . يۈزىسىدىن تۇرسىناغا چىقتى

ىمىز بىـلهن كـۆرمىگىچه سـاڭا    نـى ئـۆز كـۆز    ئـالالھ ! ئى مۇسـا  «: بهلگىلهنگهن يهرگه يېتىپ كهلگهندە، ئۇالر
بۇ ئهسـنادا قـاتتىق يهر تهۋرىدىـدە ئـۇالر ئۆلـۈپ      . دېدى -» سهن سۆزلهشكهندىكىن بىزگه كۆرسهت. ئىشهنمهيمىز

سـهن ئـۇالرنى   ! ئـى رەبـبىم  : قـا يـالۋۇرۇپ دۇئـا قىلـدى     مۇسـا ئهلهيهىسسـاالم ئـالالھ   . ھاالك بولۇشقا تاس قالـدى 
ئـۇالرنى مهن ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە    . بارغىنىمـدا قانـداق يـۈز كـېلهلهيمهن    ھاالك قىلىۋەتسـهڭ، قهۋمىمـگه قايتىـپ    

ئىچىمىزدىكــى ئاخمــاقالر   . يــوق چېغىمــدا ھــاالك قىلغــان بولســاڭ ماڭــا يهڭگىلــرەك تويۇلغــان بــوالتتى        
ن ئىبـارەت قىلمىشـى ئىمتىهـان    تۈپهيلىدىن بىزنى ھـاالك قىالمسـهن، قهۋمىمنىـڭ موزايغـا چوقۇنغانلىقىـدى     

ئۇنىـڭ بىـلهن مهخلۇقاتلىرىـڭ ئىچىـدىن خـالىغىنىڭنى گـۇمراھ قىلىسـهن، خـالىغىنىڭنى          ناق بولۇپ،ېۋە س
ــهن  ــدايهت قىلىس ــۇچىمىز   . ھى ــاردەم قىلغ ــز ۋە ي ــڭ ئىگىمى ــهن بىزنى ــرەت   . س ــاھلىرىمىزنى مهغپى ــۇڭا گۇن ش

ــاغرىتقىن   ــزگه ئىــچ ئ ــاھالرنى كهچــۈرۈم قىلىســهن ۋە كۆرمهســكه   . قىلغىــن، رەھمىتىــڭ بىــلهن بى ســهنال گۇن
  .هنسالىس

بىزنــى دۇنيــادا ۋە ئــاخىرەتته ســالىه ئهمهللىــرى خــاتىرىلهنگهنلهردىن قىلغىــن، بىــز تــۆۋە   «: ئــايهتته -156
  .» قىلىپ ساڭا مۇراجىئهت قىلدۇق

 ،سـېنىڭ قهۋمىڭـدىن ئـۇالرنى ئازابلىغانـدەك    خـۇددى  ئـازابىم بىـلهن   : ئالالھ تائـاال مۇسـا ئهلهيهىسسـاالمغا   
. رەھمىــــتىم ھهمــــمه مهخلۇقاتىمغــــا ئورتــــاقتۇر. نى ئــــازاباليمهنمهخلۇقــــاتلىرىم ئىچىــــدىن خــــالىغىنىم

تىـــن قورققـــان، ئازابىمـــدىن ئهيمهنـــگهن، لـــېكىن بـــۇيرۇقلىرىمنى بهجـــا كهلتـــۈرۈپ،   رەھمىتىمنـــى ئـــالالھ
  .پۈتكهنلهرگه قىلىمهنھهمدە تهۋھىد ۋە بارلىغىمغا چىن چهكلىمىلىرىدىن ئۇزاق تۇرغان

تىــن قورقىــدىغان، ئۇنىڭغــا ئاســىيلىق قىلىشــتىن يىــراق       ھنــى ئــالال ) شــهپقهت(بــۇ : ئــايهتته -157
. تۇرىدىغان، ئوقۇشنى ۋە يېزىشـنى بىلمهيـدىغان ساۋاتسـىز پهيغهمـبهرگه ئهگىشـىدىغان كىشـىلهرگه قىلىـمهن       

ــڭ بىشــارىتىنىڭ          ــۇ پهيغهمبهرنى ــۇالر تهۋرات، ئىنجىلــدا ئ ــۇپ، ئ ــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بول ــبهر م ــۇ پهيغهم ئ
ئىبـادەت ۋە ھهرقانـداق ياخشـى     –مـۇھهممهد ئهلهيهىسسـاالم ئـۇالرنى تهۋھىـد، تـائهت      . قايدۇيېزىلغانلىقىنى باي

ئىچمهكلهرنىـڭ   –يـېمهك  . مهسـىيهت ۋە قهبىـه ئىشـالردىن توسـىدۇ     –شـېرىك، گۇنـاھ   . ئىشـالرغا يېتهكلهيـدۇ  
يهنه ئـالالھ ھـارام   . چوشـقا گۈشـى  : مهسـىلهن . ناپاك نهرسىلهرنى ھـارام قىلىـدۇ  . پاك بولغانلىرىنى ھاالل قىلىدۇ
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ــېمهك      ــان ي ــاالل قىلىۋالغ ــۆزلىرى ھ ــىمۇ ئ ــان بولس ــدۇ   –قىلغ ــارام قىلى ــى ھ ــۆزلىرى  . ئىچمهكلهرن ــۇالرنى ئ ئ
كىــيىم يــاكى تېرىــدىكى نىجاســهت يۇقــۇپ قالغــان  : مهســىلهن. يۈكلىۋالغــان ئېغىــر يــۈكلهردىن قۇتۇلدۇرىــدۇ

كۆيـدۈرۈۋېتىش، ئـادەم ئۆلتـۈرگهن كىشـىنىڭ     ئولجا ئېلىنغـان مـالالرنى   . ئورۇننى كېسىش ئارقىلىق پاكىزالش
  .قهستهن ياكى سهھۋەن قىلغانلىقىنى ئايرىماستىن دەرھال قىساس ئىجرا قىلىش قاتارلىقالر

ئــۇممى پهيغهمــبهر ۋە ئهلچــى مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا چىــن پۈتــۈپ ئۇنىــڭ پهيغهمــبهرلىكىگه ئىقــرار   
ئۇنىڭغـا نازىـل بولغـان قۇرئانغـا تـابى بولـۇپ، سـۈننىتىگه         يـۆلهكته بولغـان،   –ئۇنى ھۆرمهتلىگهن، يار . قىلغان

  . نىڭ مۆمىن بهندىلىرىگه ۋەدە قىلغان ئىنئامىغا ئېرىشكۈچىلهردۇر ئهگهشكهنلهر ئالالھ
مهن ســىلهرنىڭ ھهممىڭالرغــا   . ئىنســانالرنىڭ ھهممىســىگه دېگىــن   ! ئــى مــۇھهممهد   «: ئــايهتته  -158

. نســـانالرغا ئهمهس، پۈتكـــۈل ئىنســـانالر ئۈچـــۈن ئهۋەتىلـــدىم يهنـــى بىـــر بۆلـــۈك ئى. ئهۋەتىلـــگهن ئهلچىـــمهن
ــالالھ     ــدارچىلىقى ئ ــڭ ئىگى ــارچه مهۋجۇداتنى ــدىكى ب ــڭ ئىچى ــڭ ۋە ئۇالرنى ــمانالرنىڭ، زېمىننى ــا تهۋەدۇر ئاس . ق

ئـۇ مهخلۇقـاتنى يـوقتىن بارلىققـا     . ئۇنىڭدىن باشقىغا قۇلچىلىـق قىلىـش، ئىـالھ دەپ بىلىـش اليىـق ئهمهس     
ئۇنــداقتا ئــۇنى تهســتىق . دۇنيــادىن يــوق قىلىــپ قايتــا تىرىلدۈرۈشــكه كــۈچى يهتكــۈچى  كهلتۈرۈشــكه، پــانىي

ئۇنىـــڭ ئهلچىســـى مـــۇھهممهد   . يېگـــانه ئىكهنلىكىـــگه ئىقـــرار قىلىڭـــالر    –ئۇنىـــڭ يهكـــكه  . قىلىڭـــالر
ا، قـا، ئـالالھ تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان كىتابقـ       ئۇ ئهلچى ئۇممى بولـۇپ، ئـالالھ  . ئهلهيهىسساالمغا چىن پۈتۈڭالر

بــۇ پهيغهمــبهرگه  . شــۇنداقال ئۆزىــدىن بــۇرۇنقى پهيغهمــبهرلهرگه نازىــل بولغــان كىتابالرغــا ئىمــان ئېيتىــدۇ        
ئهگىشىڭالر، ئالالھ تائاالغا ئىتائهت قىلىشـتىن ئىبـارەت ئېلىـپ كهلـگهن بۇيرۇقلىرىغـا مهھـكهم ئېسـىلىڭالر،        

  .» ئهنه شۇنداق قىلساڭالر ئاندىن توغرا يولغا ئېرىشىسىلهر
مۇســا ئهلهيهىسســاالمنىڭ قهۋمــى بولغــان بهنــى ئىســرائىل ئىچىــدە ھهقىقهتــته چىــڭ         : ئــايهتته -159

  .كىشىلهر بار) ئهدلىيه ئىشلىرىدا(تۇرىدىغان، كىشىلهرنى ئۇنىڭغا يىتهكلهپ توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان 
مهريهمنىــڭ  ئــۆز ۋاقتىــدا﴿ : ئــالالھ تائــاال قۇرئــان كهرىمــدە ئىســا ئهلهيهىسســاالم توغرۇلــۇق مۇنــداق دەيــدۇ  

مهن ســىلهرگه ھهقىــقهتهن ئــالالھ ئهۋەتــكهن، مهنــدىن بــۇرۇن كهلــگهن ! ئــى ئىســرائىل ئهۋالدى «: ئــوغلى ئىســا
تهۋراتنى تهسـتىق قىلغـۇچى، مهنـدىن كېـيىن كېلىـدىغان ئهھـمهد ئىسـىملىك پهيغهمـبهر بىـلهن خۇشـخهۋەر           

ــبهرمهن  ــۈچى پهيغهم ــدى»  بهرگ ــۆجىزىلهرنى ئې  . دې ــهن م ــا روش ــا ئۇالرغ ــۇالر  ئىس ــدا، ئ ــگهن چاغ ــپ كهل ــۇ  «: لى ب
نىـڭ شـېرىكى    يهنـى ئـالالھ   (قا يالغـاننى   ئىسالمغا دەۋەت قىلىنىۋېتىپ، ئالالھ. دېدى»  ئوپئوچۇق سېهىردۇر

)  يهنـى كـاپىر   (چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشـى بـارمۇ؟ ئـالالھ زالىـم     )  بار، بالىسى بار دېگهندەك سۆزلهرنى
)  نىـڭ دىنىنـى ۋە نۇرلـۇق شـهرىئىتىنى     يهنـى ئـالالھ   (نىـڭ نـۇرىنى    الر ئـالالھ ئـۇ . قهۋمنى ھىـدايهت قىلمايـدۇ  

ــۇرىنى     ئېغىزلىــرى بىــلهن ئۆچــۈرۈۋەتمهكچى بولىــدۇ، كــاپىرالر يامــان كــۆرگهن تهقــدىردىمۇ، ئــالالھ ئۆزىنىــڭ ن
دىمۇ، مۇشـرىكالر يامـان كـۆرگهن تهقـدىر    ).  يهنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشـكارىلىغۇچىدۇر  (مۇكهممهل قىلغۇچىدۇر 

ئــالالھ ھهق دىننــى بــارلىق دىــنالر ئۈســتىدىن غالىــب قىلىــش ئۈچــۈن پهيغهمبىرىنــى ھىــدايهت ۋە ھهق دىــن  
 ①.﴾ بىلهن ئهۋەتتى

ق ئـۆز ۋاقتىـدا مهريهم ئـوغلى ئىسـا قهۋمىـگه مۇنـدا      . قهۋمىڭگه زىكرى قىلغىن! ئى مۇھهممهد﴿ : ئايهتته -6
مهنـدىن ئىلگىـرى   . نىـڭ ئهلچىسـى بـولىمهن    ئـالالھ كى، مهن سـىلهرگه ئهۋەتىلـگهن   ىسـىز شۈبه: دېگهن ئىدى
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مهنـدىن كېـيىن كېلىـدىغان ئهھـمهد ئىسـىملىك پهيغهمـبهردىن       . نازىل بولغان تهۋراتنـى تهسـتىق قىلىـمهن   
ئـــۇ بولســـىمۇ مـــۇھهممهد ئهلهيهىسســـاالم، ئۇنىڭغـــا ئىمـــان ئېيتىشـــىڭالرنى تهۋســـىيه  . بېشـــارەت بېـــرىمهن

سـهن ئېلىـپ    «: م كهسكىن مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلگهنـدە، ئـۇالر    كېيىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساال. قىلىمهن
  .﴾ دېدى -» كهلگهن نهرسه ئوپئوچۇق سېهىردۇر

قا يالغاننى توقۇغان، ئىبادىتىدە ئۇنىڭغـا شـېرىك كهلتـۈرگهن ئادەمـدىنمۇ زالىمـراق كىشـى        ئالالھ: ئايهتته
ئىبـادەت قىلىشـقا دەۋەت قىلىنغـان تۇرسـا،      بارمۇ؟ ھالبۇكى، ئـۇ ئىسـالمغا داخىـل بولۇشـقا، ئـالالھقىال يـالغۇز      

  .ئالالھ، كۇپۇر ۋە شېرىك ئارقىلىق نهپسىگه زۇلۇم قىلغان ئادەمنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈرمهيدۇ
ــارقىلىق مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالم بىــلهن ئهۋەتىلــگهن ھهقنــى   : ئــايهتته ئــۇ زالىمــالر يالغــان ســۆزلىرى ئ

ئىنكــارچىالر يامــان كــۆرگهن تهقــدىردىمۇ ئــالالھ  . ۇرئــان كهرىــمئــۇ ھهق بولســا ق. ئۈچــۈرۈۋەتمهكچى بولىشــىدۇ
  .دىنىنى تامامالش ئارقىلىق ھهقنى غهلىبىگه ئېرىشتۈرگۈچىدۇر

مۇشــرىكالر . ئــالالھ، مــۇھهممهدنى قۇرئــان ۋە ئىســالم دىنــى بىــلهن ئهلچــى قىلىــپ ئهۋەتتــى        : ئــايهتته
بـۇ ھهقـته   . ر ئۈسـتىدىن غهلىـبىگه ئېرىشـتۈرىدۇ   ئۇنىڭغا قارشى بولغان بارلىق دىـنال . ياقتۇرمىغان تهقدىردىمۇ

جېــنىم قــۇدرەت ئىلكىــدە بولغــان ئــالالھ بىــلهن قهســهم   «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دېــگهن ئىــدى
مهن  ،قىلىمهنكى، مېنى بۇ ئۈممهت ئىچىدىن يهھـۇدىي بولسـۇن، خىرىسـتىيان بولسـۇن ئاڭلىغانـدىن كېـيىن      

  ) ئهھمهد ۋە مۇسلىم رىۋايىتى . (» ئىمان ئېيتمىسا دوزاخقا كىرىدۇ غا)  ئىسالم (بىلهن ئهۋەتىلگهن 
  .جهننىتىڭنى تىلهيمىز، دوزاختىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز! ئى ئالالھ

  
  ئالالھ نىڭ ھوزۇرىدا ئىسا ئهلهيهىسساالم

  
جـاۋاب   – ئـالالھ تائـاال قۇرئـان كهرىمـدە قىيـامهت مهنزىرىلىرىـدىن ئىككـى مهنزىرىنـى تهسـۋىرلهپ سـوئال          

بىرىنچـى مهنزىـرە، ئـالالھ ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ئاتـا       : قېنـى قـاراپ باقـايلى   . تهرىقىسىدە بىزگه چۈشـهندۈرىدۇ 
ئـالالھ قىيـامهت كـۈنى پهيغهمبهرلهرنـى     ﴿  :قىلغان نېمهتلىـرى ۋە مـۆجىزىلىرىنى خاتىرلىتىـپ مۇنـداق دەيـدۇ     

دەپ ســورايدۇ، »  قانــداق جاۋابقــا ئىــگه بولــدۇڭالر؟  ) قهۋمىڭالرنــى ئىمانغــا دەۋەت قىلغىــنىڭالردا ( «: يىغىــپ
بىــز ھــېچ نهرســه بىلمهيمىــز، ســهن غهيبلهرنــى ناھــايىتى   )  ســېنىڭ بىلگىــنىڭگه سېلىشــتۇرغاندا  ( «: ئــۇالر

سـاڭا ۋە سـېنىڭ ئاناڭغـا بهرگهن    ! ئـى مهريهم ئـوغلى ئىسـا   : ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى. دەيدۇ»  ئوبدان بىلىسهن
ــلى  ــى ئهس ــۇدۇس    نېمىتىمن ــاڭا روھۇلق ــدا س ــى زامان ــل  (گىن، ئهين ــى جىبرىئى ــم،  )  يهن ــلهن مهدەت بهردى  (بى

ئوتتۇرا يـاش ۋاقتىڭـدا كىشـىلهرگه سـۆزلهيتتىڭ، ئهينـى زامانـدا       )  پهيغهمبهر بولغان (بۆشۈكته ۋە )  كىچىكىڭدە
م بىـلهن اليــدىن  سـاڭا كىتــابنى، ھېكمهتنـى، تهۋراتنــى ۋە ئىنجىلنـى ئــۆگهتتىم، ئهينـى زامانــدا مېنىـڭ ئىــزنى     

قۇشــنىڭ شــهكلىدە بىــر نهرســه ياســايتتىڭ ـ دە، ئــۇنى پۈۋلىســهڭ ئىــزنىم بىــلهن ئۇچىــدىغان قــۇش بــوالتتى،   
مېنىڭ ئىزنىم بىلهن تۇغما كـورنى، بهرەس كېسـىلىنى سـاقايتاتتىڭ، ئهينـى زامانـدا، مېنىـڭ ئىـزنىم بىـلهن         

زامانـدا بهنـى ئىسـرائىلنى سـاڭا چېقىلىشـتىن       چىقىراتتىڭ، ئهينى)  تىرىلدۈرۈپ قهبرىلىرىدىن (ئۆلۈكلهرنى 
بـۇ پهقهت روشـهن    «: توستۇم، سهن ئۇالرغا مۆجىزىلهر بىـلهن كهلـگهن چېغىڭـدا، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى كـاپىرالر      

دەپ »  ماڭـا ۋە مېنىـڭ پهيغهمبىـرىمگه ئىمـان ئېيـتىڭالر      «: ئهينى زامانـدا مهن ھهۋارىالرغـا  . دېدى»  سېهىردۇر
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 دېـدى »  بويسـۇنغۇچىالرمىز )  ئهمـرىڭگه  (بىز ئىمان ئېيتتۇق، گۇۋاھ بـولغىنكى، بىـز    «: رئۇال. ۋەھيى قىلدىم
﴾.①   

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
نىــڭ پهيغهمبهرلىرىنــى يىغىــدىغان قىيــامهت كــۈنىنى ئېســىڭالرغا   ئــالالھ! ئــى ئىنســانالر: ئــايهتته -109
ۋاقىتتىكــى ئىنكاســى ھهققىــدە ســورىغاندا، ئــالالھ ئــۇالردىن ئۈممهتلىرىــدىن تهۋھىــدكه چاقىرغــان . ئــېلىڭالر

ھهمــدە بىــزدىن كېــيىن ئۇالرنىــڭ . مهلۇمــاتىمىز يــوق، بىــز كىشــىلهرنىڭ دىللىرىــدىكىنى بىلمهيمىــز: ئــۇالر
ــان  ــز  –قىلغ ــۇ بىلمهيمى ــىنى    . ئهتكهنلىرىنىم ــۇرۇننىمۇ ھهر نهرس ــكارىنىمۇ ۋە يوش ــهن ئاش ــوقكى، س ــۈبهه ي ش

  .بىلگۈچىسهن
ئــى ئىسـا ئىبنــى مهريهم، ســاڭا ۋە ئاناڭغــا ئىنئــام قىلغــان  : امهت كــۈنى ئېيتىــدۇئــالالھ قىيــ: ئـايهتته  -110

سـېنى ئاتىسـىز يـاراتتىم، ئانـاڭنى دۇنيـادىكى بـارلىق ئـانىالر ئىچىـدىن تاللىـدىم ۋە          . نېمىتىمنى ئهسلىگىن
  .ئۇنىڭغا چاپالنغان بوھتاندىن ئۇنى خاالس قىلدىم
ئـۇ بۆشـۈكته ئىمىۋاتقـان چاغـدا كىشـىلهرگه      : ردىن يهنه بىرىئالالھ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بهرگهن ئىنئامال

. نىـڭ ۋەھيـى بولغـان تهۋھىـدكه چاقىرغـان      چوڭ بولۇپ ياش قۇرامىغا يهتكهندە، ئىنسانالرنى ئـالالھ . سۆزلىگهن
ئىــدراك ۋە چوڭقــۇر چۈشــىنىش قــابىلىيىتىنى ئاتــا  . هنئــۆگهتكئــالالھ ئۇنىڭغــا مۇئهللىمســىز خهت يېزىشــنى  

ا ئهلهيهىسســاالمغا نازىــل بولغــان تهۋراتنــى ئــۆگهتكهن، ئىنســانالرنى يېــتهكلهش ئۈچــۈن نازىــل   مۇســ. قىلغــان
  .قىلىنغان ئىنجىلنى بهرگهن

نىـڭ ئىزنـى بىـلهن قۇشـقا      ئىسا ئهلهيهىسساالم قۇش سـۈرىتىدە اليـدىن ئهۋرىشـكه ياسـاپ پۈۋلىسـه ئـالالھ      
نــى داۋاالپ، ئۆلــۈپ كهتــكهن كىشــىلهرنى    )  ئــاق كېســهل  (بهرەس . تۇغمــا كــورنى ســاقايتاتتى  . ئايلىنــاتتى

ــاتتى   ــىدىن چىقارت ــدۈرۈپ قهبرىس ــالالھ  . تىرىل ــى ئ ــڭ ھهممىس ــدانغا     يۇقىرىقىالرنى ــلهن مهي ــى بى ــڭ ئىزن نى
  . ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه كۈچلۈك دەلىللهر ئىدى. كهلگهن ئىدى

ا قىلغـان نېمهتلىـرى ئىچىـدە شـۇنىمۇ تىلغـا      ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئالالھ تائاال ئىسـا ئهلهيهىسسـاالمغا ئاتـ   
  .بهنى ئىسرائىل ئىسا ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرۈشكه قهست قىلغاندا توساپ قالغان ئىدى: ئالىدۇ

ــۆجىزىلهرنى      ــدىغان كــۆپلىگهن ئوچــۇق م ــت بولى ــبهرلىكىگه پاكى ــڭ پهيغهم ئىســا ئهلهيهىسســاالم ئۆزىنى
ن كـاپىرالر ئىنكـار قىلىـپ بـۇ ئوپئۇچـۇق سـېهىر دېـگهن        ئېلىپ كهلگهن بولسىمۇ، بهنى ئىسرائىلدىن چىققـا 

  . ئىدى
ــايهتته -111 ــۆز ۋاقتىــدا مهن ســېنىڭ قــاتتىق ئىخالســمهنلىرىڭگه ئىلهــام    : ئ نېمىتىمنــى ئهســلىگىن، ئ

ــدىم  ــان ئى ــالالھ. قىلغ ــ  ئ ــڭ بىرلىك ــبهرلىكىڭگه چىن نى ــېنىڭ پهيغهم ــتىى ۋە س ــى . پۈتۈش ــۇالر ئېيتت ــى : ئ ئ
قىلـدۇق، گـۇۋاھ بـولغىنكى، بىـز سـېنىڭ ئهمـرىڭگه بويسـۇنغۇچىالرمىز، سـاڭا         بىز سېنى تهسـتىق  ! رەببىمىز

  . باش ئهككۈچىلهرمىز
ــا قىلغــان نېمهتلىرىنــى ۋە      ــدا ئۇنىڭغــا ئات ئــالالھ ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا قىيــامهت كــۈنى خــااليىق ئالدى

  :ئۇالر بولسا تۆۋەندىكىچه. مۆجىزىلىرىنى ئىقرار قىلدۇرىدۇ
  .بىلهن مهدەت بېرىش جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم

                                       

①
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  .ۈشزۈككىشىلهرگه سۆزلهت ىكى ۋاقىتتاتېخى ئۇ بۆشۈكت
  .خهت يېزىشنى، ھېكمهتنى، تهۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئىنئام قىلىش

  .نىڭ ئىزنى بويىچه ھهقىقىي قۇشقا ئايلىنىش اليدىن قۇش ھهيكىلى ياساپ پۈۋلىگهندە، ئالالھ 
  .تىشھېچ نهرسىنى كۆرەلمهيدىغان تۇغما كورنى ساقاي

  .لنى ساقايتىپ ساغالم تېرىگه ئايالندۇرۇشىىل تېرە كېسىلى بولغان بهرەس كېسبىر خ
  .ئىسا ئهلهيهىسساالم خالىغان كىشىنى قهبرىسىدىن تىرىلدۈرۈپ چىقىرىش

بهنـــى ئىســـرائىل تهرىپىـــدىن يالغـــانچى دەپ تـــۆھمهتكه ئـــۇچراپ ئۆلتۈرۈلـــۈش ئالدىـــدا تۇرغانـــدا ئـــالالھ 
  .ئاسمانغا ئېلىپ چېقىلىپ قۇتۇلدۇرۇلۇشىتهرىپىدىن قۇتقۇزۇلۇپ 

قـا ئىمـان    ئـالالھ  «ئالالھ، مۇخلىس ھاۋارىالردىن ئىبارەت بىر بۆلۈك ئىنسانغا ئىلهام قىلىـپ، دىللىرىغـا    
نــى ســېلىپ، ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمانلىقىغا ئىســا ئهلهيهىسســاالمنى  »  ۋە ئىســانىڭ پهيغهمــبهرلىكىگه تهســتىق

  .شاھىت قىلىشى
  : ەئىككىنچى مهنزىر

: ئـۆز ۋاقتىـدا ئـالالھ ئېيتتـى    ﴿ : ئىسانىڭ ئىـالھ ئهمهس ئىكهنلىكـى ھهققىـدە ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ       
نـــى قويـــۇپ مهن بىـــلهن ئانـــامنى ئىككـــى ئىـــالھ   ســـهن كىشـــىلهرگه، ئـــالالھ! ئـــى مهريهم ئـــوغلى ئىســـا«

نهرســىلهردىن ســېنى پــاك شــهنىڭگه اليىــق ئهمهس )  !رەبــبىم ( «: ئىســا ئېيتتــى»  قىلىــۋېلىڭالر، دېــدىڭمۇ؟
دەپ ئېتىقــاد قىلىمهنكــى، ماڭــا ئېيتىشــقا تېگىشــلىك بولمىغــان ســۆزلهرنى مهن ئېيتمــايمهن، ئهگهر مهن بــۇ  

). يهنى مېنىـڭ ئۇنـداق دېمىگهنلىكىـم سـاڭا مهلۇملـۇق      (سۆزنى ئېيتقان بولسام، ئۇنى سهن چوقۇم بىلىسهن 
ىكىنى بىلمهيــمهن، ســهن غهيبلهرنــى ناھــايىتى  ســهن مېنىــڭ زاتىمــدىكىنى بىلىســهن، مهن ســېنىڭ زاتىڭــد 

مهن ئۇالرغـا پهقهت سـهن مېنـى ئېيتىشـقا بۇيرۇغـان سـۆزنى، يهنـى، مېنىـڭ پهرۋەردىگـارىم ۋە          . ئوبدان بىلىسهن
ــالالھ   ــان ئ ــارىڭالر بولغ ــدىم   ســىلهرنىڭ پهرۋەردىگ ــادەت قىلىڭــالر، دې ــا ئىب ــان  . ق ــڭ ئارىســىدا بولغ مهن ئۇالرنى

هللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىـدىم، مېنـى قهبـزى روھ قىلغىنىڭـدىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ       مۇددەتته، ئۇالرنىڭ ئهم
ــهن        ــىدىن خهۋەردارس ــمه نهرس ــهن ھهم ــدىڭ، س ــان ئى ــپ تۇرغ ــهن كۆزىتى ــى س ــازاب  . ئهمهللىرىن ــا ئ ئهگهر ئۇالرغ

ى ســاڭا ھــېچ ئهھهد (، ) ئــۇالرنى خــالىغىنىڭچه تهســهررۇپ قىلىســهن (قىلســاڭ، ئــۇالر ســېنىڭ بهندىلىرىڭــدۇر 
 (مهغپىـرەت قىلسـاڭ، سـهن    )  يهنى ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى تهۋبه قىلغانالرغـا   (، ئهگهر ئۇالرغا ) تهئهررۇز قىاللمايدۇ

يهنــى قىيــامهت  (بــۇ كـۈن   «: ئـالالھ ئېيتىــدۇ . » غالىــب، ھــېكمهت بىـلهن ئىــش قىلغۇچىدۇرســهن )  ئىشـىڭدا 
نـدۇر، ئــۇالر ئاسـتىدىن ئۆســتهڭالر ئېقىــپ   راســتچىلالرنىڭ راسـتچىللىقى ئــۆزىگه پايـدا قىلىــدىغان كۈ  )  كـۈنى 

تىـن مهمنـۇن بولىـدۇ، بـۇ زور      تۇرىدىغان جهننهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ، ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولىـدۇ، ئـۇالر ئـالالھ       
  ①.﴾ »بهختتۇر

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
ئىسـا بىنتـى    ئـى : ئالالھ تائاالنىڭ قىيـامهت كـۈنى مۇنـداق دەيـدىغانلىقىنى ئىسـىڭگه ئـال      : ئايهتته -116

  تىن باشقا يهنه مېنى ۋە ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر دېگهنمىدىڭ؟  مهريهم، سهن كىشىلهرگه ئالالھ

                                       

①
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شهنىڭگه اليىـق ئهمهس نهرسـىلهردىن سـېنى مـۇنهززەھ دەپ ئېتىقـاد       «: ئىسا ئهلهيهىسساالم جاۋاب بېرىپ
چـۈنكى سـاڭا ھېچبىـر نهرسـه مهخپىـي ئهمهس،       .قىلىمهنكى، ئهگهر بۇنى مهن دېگهن بولسام، ئـۆزۈڭ بىلىسـهن  

مېنىڭ ئىچىمدىكىنىمۇ بىلىسهن، ئهمما مهن سـېنىڭ ئىچىڭـدىكىنى بىلمهيـمهن، سـهن يوشـۇرۇن ۋە ئاشـكارا       
  . دەيدۇ -» ھهممه نهرسىنى بىلىپ تۇرىسهن

 –سـېنى يهككـا   . مهن ئۇالرغـا سـهن ۋەھيـى قىلغانـدىن باشـقىنى ئېيتمىـدىم      ! ئـى رەبـبىم  : ئايهتته -117
مهن ئــۇالر بىــلهن بىلــله ياشــىغان ۋاقتىمــدا  . يېگــانه دەپ ئىبــادەت قىلىشــقا بۇيرۇشــتىن باشــقىنى دېمىــدىم 

ــۆز ۋە ئىـــش   ــدىم  –ئۇالرنىـــڭ سـ ــان ئىـ ــۆرۈپ تۇرغـ ــى كـ ــى  . ھهرىكهتلىرىنـ ــدىكى ئهجىلىمنـ ــڭ يهر يۈزىـ مېنىـ
ــا      ــڭ ب ــهنال ئۇالرنى ــيىن پهقهت س ــدىن كې ــپ چىققىنىڭ ــك ئېلى ــمانغا تىرى ــتۇرۇپ ئاس ــش ئاخىرالش  –رلىق ئى

ســاڭا نه ئاســماندا، نه يهردە ھېچبىــر   . ســهن ھهممىنىــڭ گۇۋاھچىســى  . ھهرىكهتلىرىنــى كۈزەتكــۈچى ئىــدىڭ  
  .مهخپىيهتلىك يوق

ئهگهر ئـۇالرنى جهھهنـنهمگه ئاتسـاڭ، ئـۇالر سـېنىڭ      . ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىسهن! ئى ئالالھ: ئايهتته -118
ئـۇالرنى رەھمىـتىڭگه ئېلىـپ مهغپىـرەت قىلىۋەتسـهڭمۇ      . هنئادالىتىـڭ بىـلهن خالىغـاننى قىلىسـ    . قۇللىرىڭ

  .شۈبهىسىزكى، سهن غالىب ۋە ئىشىدا ھېكمهت ئىگىسىسهن. ساڭا ئېتىراز قىلىدىغان ھېچكىم چىقمايدۇ
ــايهتته -119 بۈگــۈن رەببىنــى بىــر دەپ  : ئــالالھ تائــاال قىيــامهت كــۈنى ئىســا ئهلهيهىسســاالمغا ئېيتىــدۇ  : ئ

ــ   هرىئهتكه بويســۇنغانلىقى، نىــيهت، ئهمهل ۋە ســۆزىدە ســادىقلىقى ئهســقاتىدىغان     بىلگهنــلهرگه تهۋھىــدى، ش
ئۇالرغــا ئاســتىدىن ئۆســتهڭلهر ئېقىــپ تۇرىــدىغان جهنــنهتلهر تهييارالنغــان بولــۇپ، ھهمىشــه شــۇ يهردە   . كۈنــدۇر
. ردىن رازىئۇالرنىــڭ بــۇ دۇنيــادا قىلغــان ھهســهتلىرى قوبــۇل بولغــانلىقى تــۈپهيلى ئــالالھ تائــاال ئــۇال   . ياشــايدۇ

نىــڭ  ئـۇ بولســا ئـالالھ  . نىـڭ ســاۋاپلىرىغا يارىشـا ئاتــا قىلغـان جهننهتلىرىــدىن مهمنـۇن بولىــدۇ     ئۇالرمـۇ ئــالالھ 
  .ئۇالردىن رازىمهن بولىشى بولۇپ، كاتتا بهختنىڭ ئۆزىدۇر

ىتـى  بولـۇپ، ئۇنىـڭ دەۋ   تـۆھمىتى قا قىلغـان   ئالالھ بولغان ۇ بولسا ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرۋەردىگارىب
شـۇنداقال ئـۇ   . نى بىـر دەپ بىلىـش، يـالغۇزال ئۇنىڭغـا ئىبـادەت قىلىـش، شـېرىك كهلتۈرمهسـلىك ئىـدى          ئالالھ

ــۇ     ئىنســانالرنى ئــۆزى ۋە ئانىســىنىڭمۇ خــۇدا ئىكهنلىكىــگه چاقىرمىغــانلىقىنى ئــېالن قىلىــش ۋە ئۆزىنىــڭ ب
  .سۆزىگه ئالالھ تائاالنى شاھىت قىلىشىدۇر

  
  ئالالھ نىڭ دەۋىتى

  
ــۆزۈمن ــالالھ  سـ ــۇ ئـ ــۈگىتىمهنكى، ئـ ــلهن تـ ــايهتلىرى بىـ ــڭ ئـ ــان كهرىمنىـ ــان ۋە   ى قۇرئـ ــان ئېيتقـ ــا ئىمـ قـ

  .ئىنسانالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن پهيغهمبهرلهر ئهۋەتكهنلىكىگه چىن پۈتكهنلهرنى ھهقىقهتكه چاقىرىدۇ
ېگىشـىدىغانالر  قا بهرگهن ئهھـدىنى ۋە قهسـهملىرىنى ئازغىنـا بهدەلـگه ت     ئالالھ﴿ : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ھېچقانـداق نېسـىۋىگه ئېرىشـهلمهيدۇ، قىيـامهت كـۈنى ئـالالھ ئۇالرغـا        )  نىـڭ رەھمىتىـدىن   ئـالالھ  (ئاخىرەتته 
ــدىغان  ( ــۇش قىلىـ ــۇالرنى خـ ــا   )  ئـ ــدۇ، ئۇالرغـ ــۆز قىلمايـ ــلهن   (سـ ــۆزى بىـ ــمهت كـ ــۇالرنى  )  رەھـ ــدۇ، ئـ قارىمايـ
بىــر تۈركــۈمى )  يهنــى يهھــۇدىيالردىن (ئــۇالردىن . پاكلىمايــدۇ، ئــۇالر قــاتتىق ئازابقــا قالىــدۇ ) گۇناھلىرىــدىن(

كىتابتا بولمىغان نهرسىلهرنى، سـىلهرنىڭ كىتابتـا بـار ئىـكهن دەپ ئويلىشـىڭالر ئۈچـۈن، تىللىرىنـى ئهگـرى ـ          
ھـالبۇكى، ئـۇ ئـالالھ تهرىپىـدىن نازىـل      . بۈگرى قىلىپ ئوقۇيدۇ ۋە ئۇنى ئالالھ تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان دەيـدۇ    

ــدۇ    بولغــان ئهمهس، ــدىن يالغــاننى توقۇي ــالالھ نامى ــۇرۇپ ئ ــۇالر بىلىــپ ت ــابنى،  . ئ ــرەر ئىنســانغا كىت ــالالھ بى ئ
» نـى قويـۇپ ماڭـا بهنـدە بولـۇڭالر      ئالالھ «: ھېكمهتنى، پهيغهمبهرلىكنى بهرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ كىشىلهرگه
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ــدۇ    ــق بولماي ــى اليى ــ      (دېيىش ــىنى تهس ــادىر بولۇش ــڭ س ــداق گهپنى ــبهردىن مۇن ــى پهيغهم ــى يهن هۋۋۇر قىلغىل
»  كىتــابنى ئــۆگهتكهنلىكىڭالر، ئوقۇغــانلىقىڭالر ئۈچــۈن رەببــانى بولــۇڭالر      «):  ئــۇ  (ۋە لــېكىن ) بولمايــدۇ

ــدۇ( ــدۇ     ). دەي ــق بولماي ــى اليى ــقا بۇيرۇش ــى رەب قىلىۋېلىش ــتىلهرنى، پهيغهمبهرلهرن ــڭ پهرىش ــۇنىڭدەك ئۇنى . ش
ــىلهرنى    ــرىڭالر س ــيىن پهيغهمبى ــولغىنىڭالردىن كې ــۇلمان ب ــالالھ     مۇس ــدىال ئ ــۆز ۋاقتى ــدۇ؟ ئ ــا بۇيرۇم كۇفرىغ

سىلهرگه مهن كىتابنى ۋە ھېكمهتنـى ئاتـا قىلـدىم، كېـيىن سـىلهرگه،       «: پهيغهمبهرلهردىن چىن ئهھدە ئېلىپ
ــىلهرنى   ــىلهردىكى نهرس ــى   (س ــلهن ھېكمهتن ــاب بى ــى كىت ــبهر   )  يهن ــر پهيغهم ــۇچى بى ــراپ قىلغ ــى  (ئېتى يهن

نىڭغـا، ئهلـۋەتته، ئىمـان ئېيتىشـىڭالر كېـرەك ۋە ئۇنىڭغـا ئهلـۋەتته يـاردەم         كهلسه ئۇ)  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم
 (قىلـدىڭالرمۇ؟ شـۇنىڭ   )  يهنـى ئېتىـراپ   (ئىقـرار  )  بـۇ ئهھـدىنى   ( «: ئـالالھ ).  دېـدى  (»  بېرىشىڭالر كېـرەك 

. ېـدى د»  ئېتىـراپ قىلـدۇق   «: ئـۇالر . دېـدى »  ئۈچـۈن مېنىـڭ ئهھـدىمنى قوبـۇل قىلـدىڭالرمۇ؟     )  يهنه بۇ ئىش
گــۇۋاھ بولــۇڭالر، مهنمــۇ ســىلهر بىــلهن  )  ئۆزۈڭالرنىــڭ ۋە تهۋەلىرىڭالرنىــڭ ئېتىــراپ قىلغانلىقىغــا ( «: ئــالالھ

، ) يهنـى ئهھـدىنى بۇزسـا    (كىمكى شـۇنىڭدىن كېـيىن يـۈز ئۆرۈسـه     . دېدى»  بىلله گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمهن
 (نىـڭ دىنىـدىن    ئـالالھ )  ى يهھـۇدىيالر ۋە ناسـاراالر  يهنـ  (ئـۇالر  . نىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالردۇر    ئۇالر ئـالالھ 

باشــقا دىننــى تىلهمــدۇ؟ ھــالبۇكى، ئاســمانالردىكىلهر ئىختىيــارىي ۋە ئىختىيارســىز   )  يهنــى ئىســالم دىنىــدىن
! ئــى مــۇھهممهد . (ئــالالھ تهرىــپىگه قايتۇرۇلىــدۇ)  قىيــامهت كــۈنى (رەۋىشــته ئالالھقــا بويســۇنغان تۇرســا، ئــۇالر 

، ) يهنـــى قۇرئانغـــا (قــا ئىمـــان ئېيتتـــۇق، بىــزگه نازىـــل قىلىنغانغــا     بىــز ئـــالالھ  «ېيتقىنكـــى، ئ)  ئۇالرغــا 
ــاغا        ــيىگه، مۇس ــان ۋەھ ــل قىلىنغ ــا نازى ــڭ ئهۋالدلىرىغ ــا ۋە ئۇنى ــهاققا، يهئقۇبق ــمائىلغا، ئىس ــا، ئىس ئىبراھىمغ

ــرىلگهنگه  ــى  (بې ــايهن ــرىلگه  )  تهۋراتق ــدىن بې ــارى تهرىپى ــبهرلهرگه پهرۋەردىگ ــا  (نگه ۋە پهيغهم ــى كىتابالرغ )  يهن
يهنـى ئۇالرنىـڭ بهزىسـىگه ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىسـىنى        (ئىمان ئېيتتۇق، ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز 

ــايمىز  ــار قىلم ــالالھ ) ئىنك ــز ئ ــۇنغۇچىالرمىز  ، بى ــا بويس ــالم  . » ق ــى ئىس ــدىن (كىمك ــى  )  دىنى ــي دىنن غهيرى
  ①.﴾ وبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇرق)  يهنى ئۇنىڭ دىنى (تىلهيدىكهن، ھهرگىز ئۇ 

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
ئـــالالھ تائاالنىـــڭ ئهھدىســـى ۋە پهيغهمبهرلىـــرىگه نازىـــل قىلىنغـــان كىتابلىرىـــدىكى       : ئـــايهتته -77

ــوق    ــاخىرەتته نېســىۋە ي . تهۋســىيهلىرىنى دۇنيــا مهتاســىدىن ئىبــارەت ئازغىنــا بهدەلــگه تېگىشــكهنلهر ئۈچــۈن ئ
رەھـمهت نهزىـرى بىـلهن قارىمايـدۇ،     . ئالالھ ئۇالرغا خۇرسهن قىلىـدىغان گهپ قىلمايـدۇ  . ابقا نائىل بواللمايدۇساۋ

  .مهسىيهتلىرىنى ئهپۇ قىلمايدۇ، ئۇالرغا دەرتلىك ئازاب بار –ئۇالرنىڭ گۇناھ 
ىـڭ سـۆزىنى   ن يهھۇدىيالر ئىچىدىن بىـر تۈركـۈمى سـۆزنى ئورۇنلىرىـدىن ئالماشـتۇرۇپ ئـالالھ      : ئايهتته -78

ھـالبۇكى، ئـۇ   . باشقىالر ئالالھ تهرىپىدىن نازىل بولغان تهۋراتـتىن دېسـۇن ئۈچـۈن شـۇنداق قىلىـدۇ     . ئۆزگهرتىدۇ
ئــۇالر دۇنيــا مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ئــالالھ دېمىــگهن ســۆزلهرنى ئويــدۇرۇپ چىقىرىــپ، بــۇ بولســا  . تهۋراتــتىن ئهمهس

ــالالھ مۇســا ئهلهيهىسســاالمغا ئهۋەتــكهن ۋەھيــى دېيىشــىد   ــالالھ نامىــدىن   . ۇئ ــۇرۇپ قهســتهن ئ ــۇالر بىلىــپ ت ئ
  .يالغاننى توقۇيدۇ

ئالالھ تائاال بىرەر ئىنساننى پهيغهمـبهر قىلىـپ تـالالپ، كىتـاب چۈشـۈرۈپ كىشـىلهر ئارىسـىدا        : ئايهتته -79
تىــن باشــقا مــاڭىمۇ ئىبــادەت قىلىڭــالر   ھۆكــۈم قىلىــدىغان قىلغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ كىشــىلهرگه ئــالالھ 

                                       

①
  ئايهتكىچه -85 -77سۈرە ئال ئىمران
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نىــڭ ۋەھيــى بولغــان كىتــابنى باشــقىالرغا  ئــالالھ: لــېكىن ئــۇ. هســهۋۋۇر قىلىنمايــدۇ، اليىــق ئهمهسدېيىشـى ت 
نــــى ياخشــــى  ئــــۆگهتكهنلىكىڭالر ۋە ئوقــــۇپ مــــۇالھىزە يۈرگــــۈزگهنلىكىڭالر ئۈچــــۈن كىشــــىلهرگه ئــــالالھ

  . دەيدۇ -بولۇڭالر، كۆرۈگۈچىلهردىن
ــايهتته -80 ــالالھ  : ئ ــىلهرنى ئ ــانغا كىش ــر ئىنس ــۇپ  بى ــى قوي ــقا    ن ــبهرلهرگه چوقۇنۇش ــتىلهر ۋە پهيغهم پهرىش

   ؟بۇيرۇشى اليىق بوالمدۇ؟ ئهقىلگه سىغامدۇ ئى ئىنسانالر
ــالالھ ــالالھ   پهيغهمبهرنىــڭ ئ ــدىن كېــيىن، ســىلهرنى ئ ــا بويسۇنۇشــقا چاقىرغان ــا كــۇفرى  ق مهســىيهت  –ق

  ئىشلهشكه دەۋەت قىلىشى مهنتىقىلىقمۇ؟
ۋاقتىــدا ئــالالھ تائــاال ھهمــمه پهيغهمــبهرلهردىن چىــن ئهھــدە   ئــۆز ! ئېيــتقىن، ئــى مــۇھهممهد: ئــايهتته -81

مېنىـــڭ تهرىپىمـــدىن ســـىلهردىكى كىتـــاب ۋە . ئېلىـــپ، مهن ســـىلهرگه كىتـــاب ۋە ھـــېكمهت ئاتـــا قىلـــدىم 
  . ھېكمهتنى تهستىق قىلىدىغان بىر پهيغهمبهر كهلسه، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىڭالر ۋە ياردەم قىلىڭالر

ــا ــۇنى ئېتىـــر: ئـــالالھ ئۇالرغـ ــۇل   بـ ــۈن مېنىـــڭ چىـــن ئهھـــدىمنى قوبـ ــۇ ئىـــش ئۈچـ اپ قىلـــدىڭالرمۇ؟ بـ
ئۆزەڭالرنىـڭ ۋە ئهگهشـكۈچىلىرىڭالرنىڭ   : ئـالالھ . دېـدى  -» ئېتىـراپ قىلـدۇق   «: ئـۇالر . دېـدى  -قىلـدىڭالرمۇ؟ 

بۇنىڭـدىن شـۇ مهزمۇنمـۇ    . ، دېـدى -ئېتىراپ قىلغانلىقىغا گۇۋاھ بولۇڭالر، مهنمـۇ سـىلهرگه گـۇۋاھ بولغـۇچىمهن    
، ئــالالھ ھهربىــر پهيغهمــبهردىن مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ئىمــان ئېيتىشــنى تهلهپ قىلغــان ۋە   چىقىــدۇكى

  .ھهممىسىنىڭ ئۈممهتلىرىدىن ۋەدە ئالغان
كىمكــى ئىســالم دەۋىتىــدىن يــۈز ئۆرۈســه، ئــالالھ پهيغهمــبهرلهردىن ئالغــان ئهھدىــدىن بــاش   : ئــايهتته -82

  .ۋە رەببىنىڭ ئىتائىتىدىن چهتنهپ كهتكهن بولىدۇ نىڭ دىنىدىن چىقىپ كهتكهن تارتسا، ئۇ ئالالھ
كىتـاب ئهھلىـدىن بولغـان بـۇ پاسـىقالر ئىسـالم دىنىـدىن باشـقا دىننـى تىلهمـدۇ؟ ئـۇ دىنغـا             : ئايهتته -83

ھــالبۇكى ئاســمانالردىكى ۋە . مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمدىن ئىلگىرىكــى ھهمــمه پهيغهمــبهرلهر دەۋەت قىلغــان
)  كاپىرالرغـا ئوخشـاش   (يـاكى ئىختىيارسـىز   )  مـۆمىنلهرگه ئوخشـاش   (ىختىيـارى  زېمىندىكى ھهمـمه شـهيئى ئ  

مهھشــهر كــۈنى ھهمــمه . شــۇنداقال ئۇنىڭغــا كائىنــاتتىكى ھهمــمه مهۋجــۇدات بــاش ئېگىــدۇ. ھالــدا بــوي ســۇنىدۇ
پىـدىن بىـر   بـۇ بولسـا ئـالالھ تائـاال تهرى    . مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ –ئۇنىڭغا قايتىدۇ ۋە قىلمىشلىرىغا ئاساسهن جازا 

نىـــڭ دەرگاھىغـــا قـــايتىش     ئاگاھالنـــدۇرۇش بولـــۇپ، ئىســـالم دىنىـــدىن باشـــقا دىـــن ئۈســـتىدە ئـــالالھ       
  .ئاگاھالندۇرۇلغان

بىزنىـڭ  . قا چىـن پۈتتـۇق، ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلـدۇق      ئالالھ! ئۇالرغا ئېيتقىن، ئى مۇھهممهد: ئايهتته -84
ئــالالھ بىــزگه نازىــل قىلغــان ۋەھــيىگه . ىمىز يــوقئۇنىڭــدىن باشــقا مهبــۇد. ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىالھىمىــز يــوق

ــۇق  ــان ئېيتتــ ــراھىم خهلى . ئىمــ ــۇنداقال ئىبــ ــاقۇپ    يشــ ــهاققا ۋە يــ ــمائىلغا، ئىســ ــوغلى ئىســ ــا، ئــ ۇلالھقــ
  .قهبىلىدىن تهركىب تاپقان 12ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋالدى بولغان 

تــاب ۋە ۋەھىــيلهرگه ئىمــان بهنــى ئىســرائىلغا ھهمــدە مۇســا ۋە ئىســا ئهلهيهىسســاالمالرغا نازىــل بولغــان كى
بىـز  . ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ھېچبىرىنـى ئايرىـپ قويمـايمىز     . ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئىمان كهلتـۈردۇق . ئېيتتۇق

  .ئۇنىڭغا رۇبۇبىيهت، ئۇلۇھىيهت ۋە ئىبادەت جهھهتتىن باش ئهگدۇق. قىال بوي سۇندۇق يالغۇز ئالالھ
ئـۇ كىشـى ئـاخىرەتته    . ىسـه، ئـۇ قوبـۇل قىلىنمايـدۇ    ئىسـالم دىنىـدىن باشـقىنى ئىزد    كىكىم: ئايهتته -85

نـى بىـر دەپ بىلىـش،     ئـالالھ  –ئىسـالم دېـمهك   . نېسىۋىسىنى يوقۇتۇپ قويغان زىيـان تـارتقۇچىالردىن بولىـدۇ   
ئــاخىرقى پهيغهمــبهر مــۇھهممهد ئهلهيهىسســاالمغا ئىمــان . ئۇنىڭغــا ئىتــائهت ۋە ئىبــادەت ئــارقىلىق بويســۇنۇش

  .شىش، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ھالدا ئۇنىڭغا مۇھهببهت باغالش دېمهكتۇرئېيتىش ۋە ئۇنىڭغا ئهگى
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ــدۇ  ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــى ئهھلــى كىتــاب ﴿ : ئ ــى ناســاراالر جامائهســى  ! (ئ ــدىن )  يهن ــنىڭالردا ھهددى دى
قـا شـېرىكى ۋە بالىسـى     يهنـى ئـالالھ   (دىـن باشـقىنى ئېيتمـاڭالر    )  سـۆز  (نىڭ شهنىگه ھهق  ئاشماڭالر، ئالالھ

 (نىـڭ رەسـۇلىدۇر    مهسـىه ئىسـا ـ مهريهمنىـڭ ئـوغلى، پهقهت ئـالالھ      ).  بولۇشـتىن پـاك دەپ ئېتىقـاد قىلىڭـالر    
 (نىـڭ ئىلقـا قىلغـان كهلىمىسـىدۇر      ، مهريهمگه ئـالالھ ) نىڭ ئوغلى ئهمهستۇر سىلهر گۇمان قىلغاندەك ئالالھ

، ئـالالھ تهرىپىـدىن   ) ىن يارىتىلغانـدۇر دېـگهن سـۆزىد  »  ۋۇجۇدقـا كهل  «نىـڭ   يهنى ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىز، ئالالھ
ــالالھ  ــۇر، ئ ــر روھت ــگهن بى ــتىڭالر،    كهل ــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىــرىگه ئىمــان ئېي ــالالھ (ق ، ئىســا، مهريهمــدىن ئ

سـىلهرگه پايـدىلىقتۇر، ئـالالھ    )  ۇبـ  (قـايتىڭالر،  )  خۇدا ئۈچ دەيـدىغان ئېتىقـادتىن   (ئۈچتۇر دېمهڭالر، )  ئىبارەت
ــ ــر ئىالھتـ ــهيئىلهرنىڭ   پهقهت بىـ ــدىكى شـ ــمانالردىكى ۋە زېمىنـ ــاكتۇر، ئاسـ ــالالھ پـ ــتىن ئـ ــى بولۇشـ ۇر، بالىسـ
. ، ئــالالھ يېتهرلىــك ھامىيــدۇر  ) نىــڭ مۈلكىــدۇر، مهخلۇقاتىــدۇر   يهنــى ئــالالھ  (نىڭــدۇر  ھهممىســى ئــالالھ 

ىملهركـى  قـا بهنـدە بولۇشـتىن ھهرگىـز بـاش تارتمايـدۇ، ك       يـېقىن پهرىشـتىلهرمۇ ئـالالھ   )  قـا  ئالالھ (مهسىهمۇ، 
ئـالالھ ئۇالرنىـڭ   )  بىلسـۇنكى  (قا بهندىچىلىك قىلىشتىن باش تارتىـدىكهن ۋە كـۆرەڭلهپ كېتىـدىكهن،     ئالالھ

ئىمـان ئېيتقـان ۋە   . ئـۆز دەرگاھىغـا توپاليـدۇ   )  قىيامهت كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچـۈن  (ھهممىسىنى 
ئهجرىنــى تولــۇق بېرىــدۇ،   )  ئهمهللىرىنىــڭ (ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغانالرغــا كهلســهك، ئــالالھ ئۇالرنىــڭ      

بـــاش تارتقـــان ۋە كـــۆرەڭلهپ )  قـــا قۇلچىلىـــق قىلىشـــتىن ئـــالالھ (نېمىتىنـــى ئۇالرغـــا ئاشـــۇرۇپ بېرىـــدۇ، 
 ئـالالھ  (تىـن باشـقا    ئـۇالر ئـۆزلىرى ئۈچـۈن ئـالالھ    . كهتكهنلهرگه كهلسهك، ئالالھ ئۇالرغـا قـاتتىق ئـازاب قىلىـدۇ    

  ①.﴾ ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇ)  ننىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغا
  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى

نىـڭ   ئـالالھ . دىـنىڭالردا ئېتىقـادىي جهھهتـتىن ھهددىـدىن ئاشـماڭالر     ! ئى ئىنجىـل ئهھلـى  : ئايهتته -171
غلى ئىســا مهريهم ئــو. ئۇنىڭغــا ئايــال ۋە بــاال نىســبهت قىلمــاڭالر . شــهنىگه اليىــق بولمىغــان ســۆزنى دېمهڭــالر 

ــى   ــي ئهلچ ــكهن ھهقىقى ــالالھ ئهۋەت ــىه پهقهت ئ ــكهن   . مهس ــارقىلىق ئهۋەت ــل ئ ــۇنى جىبرىئى ــول «ئ ــگهن »  ب دې
نىـڭ ئهمـرى بىـلهن جىبرىئىـل      تىـن كهلـگهن بىـر پـۈۋلهش بولـۇپ، ئـالالھ       ئۇ بولسـا ئـالالھ  . سۆزىدىن ياراتقان

ئـالالھ تائاالنىـڭ بىرلىكىنـى تهسـتىق     . ئهلهيهىسساالم پۈۋلىگهن ئاندىن ئىسا ئهلهيهىسساالم ۋۇجۇدقا كهلـگهن 
ئـالالھ  . ئۇنىـڭ ئهلچىلىـرى ئېلىـپ كهلـگهن رىسـالهتكه ئىمـان ئېيـتىڭالر       . قىلىڭالر، ئۇنىڭغا بويۇن ئـېگىڭالر 

قـا ئىككـى شـېرىك     بىلهن بىرلىكته ئىسـا، ئانىسـى، باشـقا بىـر ئىپـادە بىـلهن ئىسـا ۋە روھۇلقۇدۇسـنى ئـالالھ         
يېگــانه  –ئــالالھ شــۈبهه يــوقكى يهكــكه . بــۇ ســىلهر ئۈچــۈن ياخشــىدۇر. نىڭالربــۇ ســۆزۈڭالردىن يېــ. قىلمــاڭالر
ــۇر ــدىكى ھهممىســىنىڭ ئىگىســىدۇر   . ئىالھت ــاتلىرى ئىچىــدىن قانــداقمۇ   . ئاســمانالردىكى ۋە زېمىن مهخلۇق

ــات      ــارىتىش ۋە ئۇالرنىــڭ ھاي ــداق ي ــاتلىرىنى قان ــاكى بالىســى بولســۇن؟ مهخلۇق ــالى ي ــاتىنى  –ئۇنىــڭ ئاي مام
ــۇر ئورۇنالش ــتا يېتهرلىكت ــدۇر . تۇرۇش ــۈچى يهتكۈچى ــايه    . ك ــگه كۇپ ــۇ ھهممى ــىلىڭالر، ئ ــۇنىڭغىال ئېس ــداقتا ئ ئۇن

  .قىلغۇچىدۇر
قـا   شـۇنداقال مـۇقهررەپ پهرىشـتىلهرمۇ ئـالالھ    . قا قۇل بولۇشـتىن بـاش تارتمايـدۇ    ئىسا، ئالالھ: ئايهتته -172

ــدۇ    ــتىن بــاش تارتماي ــۇق قىلىش ــالالھ . قۇلل ــ   كىمكــى ئ ــا بويــۇن ئېگىش ــتىن بــاش   ق تىن، قۇللــۇق قىلىش
تارتىـــدىكهن پهيغهمبهرلىـــك ۋەزىپىســـىدىن چوڭچىلىـــق ۋە ئـــالالھ كۆرســـىتىپ بهرگهن ھهقىقهتلهردىـــن يـــۈز 

                                       

①
  ئايهتكىچه -173 - 171سۈرە نىسا 
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ــدۇ      ــۈنى يىغى ــامهت ك ــىنى قىي ــڭ ھهممىس ــالالھ ئۇالرنى ــدىكهن ئ ــۈم   . ئۆرۈي ــويىچه ھۆك ــۆكمى ب ــك ھ ئادالهتلى
  .چىقىرىپ اليىق رەۋىشته جازاغا تارتىدۇ

نـــى ئېتىقـــادىي، قهلبىـــي ۋە ئهمهلىـــي جهھهتـــتىن تهســـتىق قىلغـــان ۋە ئۇنىـــڭ   لالھئـــا: ئـــايهتته -173
ئـۆز پهزلىـدىن   . شهرىئىتى بويىچه توغرا يولدا ماڭغانالرغا كهلسهك، ئۇالرنىڭ ئهمهللىـرىگه تولـۇق سـاۋاب بېرىـدۇ    

چوڭچىلىــق نىــڭ ئىتائىتىــدىن يــۈز ئــۆرۈگهن، ئۇنىڭغــا بويسۇنۇشــتىن  بىــراق ئــالالھ. زىيادىلهشــتۈرۈپ بېرىــدۇ
نىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلدۇرىـدىغان ھېچقانـداق دوسـت،       ئـۇالر ئـالالھ  . قىلغانالرنى قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار قىلىـدۇ    

  .نهبىر ياردەمچى تاپالمايدۇ
ئهھلـى كىتـاب بىـلهن پهقهت ئهڭ چىرايلىـق رەۋىشـته مۇنازىرىلىشـىڭالر،       ﴿ : يهنه ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

يهنى سىلهرگه قارشى ئـۇرۇش قىلغـۇچىالر ۋە فىـدىيه بېرىشـتىن بـاش       (قىلغۇچىالر  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم
ــارتقۇچىالر ــى،  )  ت ــنا، ئېيتىڭالرك ــدىن مۇستهس ــل     «بۇنىڭ ــىلهرگه نازى ــا ۋە س ــان كىتابق ــل قىلىنغ ــزگه نازى بى

ــالال    قــا  ھقىلىنغــان كىتابقــا ئىمــان ئېيتتــۇق، ســىلهرنىڭ ئىالھىڭــالر ۋە بىزنىــڭ ئىالھىمىــز بىــردۇر، بىــز ئ
يهنـــى ســـهندىن ئىلگىـــرىكىلهرگه كىتـــاب نازىـــل   (شـــۇنىڭدەك )  !ئـــى مـــۇھهممهد . (» بويســـۇنغۇچىالرمىز

 يهنـى يهھـۇدىيالر، ناسـاراالر    (نازىل قىلدۇق، بىز كىتـاب بهرگهنـلهر   )  يهنى قۇرئان (ساڭىمۇ كىتاب )  قىلغاندەك
مـۇ قۇرئانغـا ئىشـىنىدىغانالر بـار،     )  الىسـىدىن يهنـى مهكـكه ئاھ   (دىن قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بـار، بـۇالردىن   ) 

ئىلگىــرى ســهن كىتــاب ئوقۇشــنى بىلمهيتتىــڭ،  . بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى پهقهت كــاپىرالرال ئىنكــار قىلىــدۇ 
ــادا ســهن كىتــاب ئوقۇغــان، خهت يازىــدىغان بولســاڭ   (خهت يېزىشــنىمۇ بىلمهيتتىــڭ،  ئــۇ چاغــدا ھهقــقه  )  مۇب
، ) يهنــى ئىــش زالىمــالر گۇمــان قىلغانــدەك ئهمهس (ئۇنــداق ئهمهس . ىنــاتتىقارشــى تۇرغــۇچىالر چوقــۇم گۇمانل

قۇرئــان ئىلىــم بېرىلگهنلهرنىــڭ كۆڭۈللىرىــدە ســاقالنغان روشــهن ئــايهتلهردۇر، بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى پهقهت 
. دېـدى »  نېمىشـقا ئۇنىڭغـا پهرۋەردىگارىـدىن مـۆجىزىلهر نازىـل قىلىنمايـدۇ       «: ئـۇالر . زالىمالرال ئىنكار قىلىـدۇ 

، مهن پهقهت ) مېنىــڭ قولۇمــدا ئهمهســتۇر (نىــڭ دەرگاھىدىــدۇر  مــۆجىزىلهر ھهقىــقهتهن ئــالالھ «ئېيتقىنكــى، 
ــدۇرغۇچىمهن  ــر ئاشــكارا ئاگاھالن ــل     . » بى ــابنى نازى ــدىغان كىت ــپ تۇرى ــالۋەت قىلىنى ــا تى ــاڭا ئۇالرغ ــڭ س بىزنى

بۇ كىتابتـا ئىمـان ئېيتقـان قهۋم ئۈچـۈن شـهك ـ        كۇپايه قىلمىدىمۇ؟)  مۆجىزە بولۇشقا (قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا 
مېنىــڭ راســت  (مهن بىــلهن ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا «ئېيتقىنكــى، . شۈبهىســىز رەھــمهت ۋە ۋەز ـ نهســىههت بــار   

گـۇۋاھ بولۇشـقا ئـالالھ كۇپايىـدۇر، ئـالالھ ئاسـمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى ھهممىنـى         )  پهيغهمبهر ئىكهنلىكىمگه
  ①.﴾ »نى ئىنكار قىلغان ئادەملهر زىيان تارتقۇچىالردۇر ىشهنگهن، ئالالھبىلىپ تۇرىدۇ، بۇتقا ئ

  :ئايهتلهرنىڭ تهپسىرى
ــايهتته -46 ــۆمىنلهر : ئ ــى م ــۈزەل     ! ئ ــىڭالر، گ ــته مۇنازىرلىش ــق رەۋىش ــلهن چىرايلى ــاراالر بى ــۇدىي ۋە ناس يهھ

ڭ ئاسـان ۋە نهتىجىـگه   ھهقىقهتـكه دەۋەت قىلىشـنىڭ ئه  . ئۇسلۇب ، چىرايلىـق سـۆز بىـلهن مۇئـامىله قىلىڭـالر     
  .ئاپىرىدىغان يولى بۇدۇر

لــېكىن ھهقىقهتــتىن يــۈز ئــۆرۈگهن، بويۇنتــاۋلىق قىلغــان ۋە چوڭچىلىــق قىلغانالرغــا قارىتــا چىــرايلىقچه  
بىـزگه نازىـل قىلىنغـان قۇرئانغـا ئىمـان ئېيتتـۇق، سـىلهرگه        : ئېيتىڭالركـى . مۇئامىلىنىڭ پايدىسى بولمايـدۇ 

ئۇنىــڭ ئىالھلىقىــدا . بىزنىــڭ ۋە ســىلهرنىڭ ئىالھىڭــالر بىــر. ئىنجىلغــا ئىشــهندۇقنازىــل بولغــان تهۋراتقــا ۋە 
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بىــز . رۇبــۇبىيهت، ئهســما ۋە ســىفاتلىرىدا ھېچقانــداق ئــورتىغى ۋە تهڭدىشــى يــوق . ھېچقانــداق شــېرىكى يــوق
  .زئۇنىڭ ئهمىرلىرى ۋە چهكلىمىلىرىدە ئىتائهت ئارقىلىق باش ئهگكۈچىلهرمى. ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىالرمىز

سهندىن ئىلگىرى پهيغهمـبهرلهرگه كىتـابالر نازىـل قىلغىنىمىـزدەك، سـاڭىمۇ      ! ئى مۇھهممهد: ئايهتته -47
  .بۇرۇنقى كىتابالرنى ماقۇلاليدىغان كىتاب قۇرئاننى نازىل قىلدۇق

بهنى ئىسرائىلدىن ئىبـارەت بىـز كىتـاب نازىـل قىلغـان ئانـدىن ئـۇنى ھهقىقىـي تـۈردە تونۇغـانالر قۇرئانغـا            
. قــۇرەيش ئهرەبلىــرى ۋە باشــقىالر ئىچىــدىنمۇ ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتىــدىغانالر بــار . نىدۇ، ئىمــان ئېيتىــدۇئىشــى

  .قۇرئاننى ۋە ئۇنىڭ ئوچۇق ئايهتلىرىنى پهقهت سهركهش كاپىرالرال ئىنكار قىلىدۇ
ڭ قۇرئان نازىل بولۇشـتىن ئىلگىـرى سـېنىڭ كىتـاب ئوقۇمىغانلىقىـڭ، قولـۇ      ! ئى مۇھهممهد: ئايهتته -48

  .بىلهن خهت يازالمىغانلىقىڭ ئوپئوچۇق مۆجىزىلىرىڭدىن بىرى بولۇپ، ئۇالر بۇنى ئوبدان بىلىدۇ
مۇبــادا ســهن، ســاڭا ۋەھيــى كېلىشــتىن بــۇرۇن كىتــاب ئوقۇغــان يــاكى خهت يازالىغــان بولســاڭ ئىــدىڭ، ئــۇ 

اننى بــۇرۇنقى قۇرئــ: چاغــدا قارشــى چىققــۇچىالر شــهكلهنگهن بــوالتتى ۋە شــۇنداق دېيىشــلىرى مــۇمكىن ئىــدى
  .كىتابالردىن ئۆگهنگهن ياكى بولمىسا كۆچۈرگهن

قۇرئــان كهرىــم ئىلىــم بېرىلگهنلهرنىــڭ، ئالىمالرنىــڭ كۆڭۈللىرىــدە ســاقالنغان روشــهن        : ئــايهتته -49
  .بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزدىن پهقهت ھهقنى بىلىپ تۇرۇپ رەت قىلىدىغان زالىمالرال ئىنكار قىلىدۇ. ئايهتلهردۇر

ــايهتته -50 ــى : ئ ــرىكالر ئېيتت ــىدەك،    : مۇش ــالىهنىڭ تۆگىس ــدىن س ــى تهرىپى ــۇھهممهدكه رەبب ــقا م نېمىش
مۇسانىڭ ھاسىسىدەك مۆجىزىلهر چۈشـمهيدۇ؟ ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى، مـۆجىزىلهر ئالالھنىـڭ ئىلكىـدىكى ئىـش        

دىن مېنىــڭ ۋەزىــپهم ســىلهرنى ئۇنىــڭ ئازابىــدىن ۋە جازاســى. بولــۇپ، خالىســا چۈشــۈرىدۇ، خالىســا چۈشــۈرمهيدۇ
  .ھهق بىلهن باتىل يولنى كۆرسىتىپ بېرىمهن. ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەت

ساڭا نازىل قىلىپ ئـۇ مۇشـرىكالرغا ئوقـۇپ بېرىلىۋاتقـان كىتـابتىن ئۇالرنىـڭ       ! ئى مۇھهممهد: ئايهتته -51
 خهۋەردار بولۇشــى ســېنى تهســتىق قىلىــش ئۈچــۈن كۇپــايه قىلمىــدىمۇ؟ شــۈبهه يــوقكى، بــۇ قۇرئانــدا مــۆمىنلهر 

  .ئىبرەت ۋە تهسىرات ئالىدىغانغا نهسىههت بار. ئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك رەھمهت بار
ــايهتته -52 ــاراڭالردا    : ئ ــىلهرنىڭ ئ ــتقىن، مهن بىــلهن س ــتلىقى ئۈچــۈن   (ئېي )  پهيغهمبهرلىكىمنىــڭ راس

ــدۇر   ــالالھ كۇپايى ــوق   . شــاھىت بولۇشــقا ئ ــك ي ــر مهخپىيهتلى ــدا ھېچبى ــا ئاســمان ۋە زېمىن ــى ھهم. ئۇنىڭغ مىن
بۇنچىۋاال ئوچۇق دەلىللهر تۇرۇقلۇق باتىلغـا ئىمـان ئېيتقـان، ئالالھقـا كـاپىر بولغـانالر دۇنيـا ۋە        . بىلىپ تۇرىدۇ

  .ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىالرنىڭ ئۆزىدۇر
    

  
 


