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 تەرجىماندىن كىرىش سۆز

 ھۆرمەتلىكككككككككككككككككككككككككككككككككك  كى ا  ككككككككككككككككككككككككككككككككككا 

دۇنيككاد خ سۇسۇسككە  تەر كك ە دىنككا  دىىىىككا نىككىىيىش كىننككىرۈ ىۋنككۇرۈ كۆتىر  ى  تيككا   ىككر    

رەسككمىس سكككانلىۇ مە ۇماتيككا داساسكككانىاند خ ىاۋرۇ ككادى   مۇسكككۇ ما     . دەۋردە ىاشككاۋ تىمىى 

 ۇالرنىككڭ مككۇتلەپ كككۆى نىنككمىى  ەەىككرە  دەسككىردىن  . مىليۋنىككا ىەت كك  05ىڭ سككان  نۋ ۇسككىى

كككىنىمىىدە .  ۇىكا  ىاۋرۇ اتككا كۆەككىى  ارتككا  مۇسككۇ ما  داھكا ە ۋە ىئىكك  نەسككى  دى ە لىمەككك ە  

ىاۋرو ككاد  دىىەىكك  تككىردە دئلىككۋ  ئرىلى  تيككا  دىنككامىا نارشكك  تەتككىر تەشكك ىياتيا نارىمككا خ    

 ىككلە  نۇردككانى  دۋنككۇى تەتيىككۇ نىلىانككدىن كئككيىن دۆز ى ىككدىن       دۋسشككىمىىا  سككەۋە لەر 

 .شككككاھادەي دئي ىككككۋ مۇسككككۇ ما   ۋ ىككككا  تەر لى لەرنىككككڭ سككككانىمۇ دككككاز دەمە       

دۇنۇمۇشككلۇپ  تەرى دە لىرىككدە ىئىىككدىن دىنككامى  نۋ ككۇال نىلىانارنىككڭ مككۇتلەپ كككۆى نىنككم   

 ىن دئلىككۋ دئي يانككد خ تەرى ىەنە  ىككر تەرە كك. زىيككا ىيار ناتلىمىىككدىن تەركىككۋ تا يككا  دىكك ە  

دۆ ەتلىرىككدى   دئ ىيككادۈ ۋە دىىكك  دەركىىلىكك  نككانۇنلىرۈخ سە يىىككڭ دئىكك  ۋە كىنككدىلى       

تۇرمۇشكككيا سكككئىىۋ كەت ەنلى ككك  دىەكككى خ دۋسشكككىمىىا  دىكككنخ  ەرنلىكككۇ مەدەنىكككيەي     

دەال  كۇ  . دكار  ھكۆرمەي  ىكلە  ىاشكار دارزۇسك  مكۋد  دئيىمىكا داىانمان كا         -مەننۇ لىرىىىڭ دكۆز  

ۋن ككاخ تەر لى لەرنىككڭ دىنككا  دىىكك   ىككلە  تۇنۇشۇشككىىا كەى د دىرىككدە دىم ككانىيەي دئلىككۋ    ن

مە  ىاشكككاۋ تيا  شكككىما   ىاۋرو كككاد خ دىنكككا  دىىىىكككا كىكككر ە  . كە كككدۈ دەى دكككۋىاىمە 

دىچىككدىن  -د ر ىي  ۋە دىكك  دۇالرنىككڭ تەنكك   .  ىككلە  ھەمنككۆھەەت ە  ۋ ككدۇ   فىككن كككۆ لى ە 

 .   مئىكككككككك  سىقككككككككا ەت ە نۋىككككككككدۈيككككككككا  ۋ ىككككككككا  سككككككككەمىمىيىدا اھ

 -دانكاى ۋە دوسك    -داتكا " سكە  دىنكا  دىىىىك  نۋ كۇال نىلىكا  ۋ ن ىىكد        " سۆھەەي جەرىانىكد   

 ۇر دەر ىرىىىىككڭ دىى اسكك  نانككد پ  ۋ ككدۈر دەى سككۋرىىا  ۋ ن ىمككد خ ھەممىنككىىىڭ دۋرتككاپ     

دككۇ سككئىىڭ شەسنكك  تا لىشككىڭخ  ى ككرىى ە ھككۆرمەي    : جككاۋ    داساسككە  دۋسشككار دىككدۈ  

 . لىمىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككىنى
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مە  شككۇنىىىا دىشككىىىمەن  خ ىككئيىن كە  ىسككىدە تەر  ى كك  دەى ىككاسر پ سككاد  دىنككا  دىىىىىككڭ  

 . ساد سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   ۋ ىككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدۇ 

شككۇند پ نەتىيىيلىكك   ىككلە  دئي ككاالىمەن  خ تەرى دۇنياسككىد  دىنككا  دىىىىكك  ىئىىككدىن نۋ ككۇال   

ۇنىكككڭ  . دۇنۇمۇشكككلۇپ كىشكككىلەر دىككك ە  -نىلى  تيانارنىككڭ مكككۇتلەپ ككككۆى نىنكككم  دكككا ى   

دەكنككىچە سىرىنكك ىيا  دىىىىكك  نۋ ككۇال نىلىككۋخ دىنككا  دىىىككدىن ەىيىككۋ كەت ەنلەرنىككڭ        

داساسكك  نككاتلىم  مادارىككۋ سەۋىيىنكك  دەى تككۆۋە خ ىككاك  كىچى ىككدە دىنككا  دىىكك  ھەنيىككدە   

دككىەىىچ  تككىركىم   ۋ نككاخ نازىكك  نىلىىىككا  دىنككا     . مە ۇمككات   ۋ مىىككا  كىشككىلەر دىكك ە   

ا  دىنككا  ەىشەنچىنككىدىن سەسكك ىىىۋخ ىككامىۇردىن نككاەىمە     دىىىىكك  دەمە خ دۋىككدۇرۇ ى 

 . دەى مۆ كككككككككد ر ە تۇتۇ ىكككككككككا   ىچكككككككككارە نئرىىد شكككككككككار دىككككككككك ە    

فئىانككدىيەدى   دككاز  ىككر نىنككى  دۇىىككۇر نئرىىد شككلىرىمىىڭ سىرىنكك ىيا  دىىىىككا كىرىككۋ         

 ىككر نانچىنكك   ىككلە  شەسنككە  دۇەرىشككىۋ ىككاك  . كەت ەنلى كك  مئىكك  ەۋسيككۇر دۋىىككا سككا دۈ

ا كۆر نىشككىى  سىر شكك ە نىلىككا  ۋ ن ىمككد خ ۋەتىىىمىىدى كك  ۋ ن ىككد  دىنككا  دىىكك  ھەنيىككدە   دارنكك

ھئچيانككد پ مە ۇمككات  ىككۋپ دى ەنلى كك ر  ەزىلىرىىىككڭ دۋىككدۇرۇ ىا  دىنككا  ەىشەنچىنككىدىن    

دكى  سۇد  ىككۇ  ىرىىنكى ىىا داساسكانىا  خدىنككا  دىينكان  سككۇد      نئچىكۋخ مەنىك ىس دۋزۇنلككۇنى    

 .ىكككا شكككاھى   ۋ كككۇى تۋ ىمكككۇ دى ىنكككد    دئلى  تيانلىيى ىرىنككك ىيانلىي ىندەى تۋنۇىكككدىىا  س

دەممككا ەۇشككيا  كئيىككىچەخ دككۆز ىرىى  دئ ىيككاتچ  دەى داتاىككدىىا  سىرىنكك ىيا   ۋ ككۇى كەتكك ە  

 ككاي  ئرىككۋ تۇرىككدىىا  دۇىىككۇرالرن   –ەىركاۋتككا  ككاي  ۆشككىى  ىىيىشكك ە كككۆسل   ارمىنككىمۇ  

كۆ  ككۇر  - ىرۈ ىاشككاىدىىا  ھەممىككا دۆ ەتكك ە دككازدۇر دۇىىككۇر مۇھككاجىر  ۇنككد نارنىڭخدۇەر ت ى 

رىككۋ تەر ىيىنكك  كككۆر ە    دۋت ككۇر  داسككىياد  دككاتئيىى  مادا    ۋ ۇ مككۇمەۋجككۇي دى ەنلى ىىكك   

دارىنكككىد  دۇىىكككۇرالر دىكككن  سكككىري ىەنە دكككا   مەك ە ىككك  دچ ىكككرۈ دكككۆ  ىلەردە دۋنۇتانار

تىىىمىىنىككڭ دىر مچىككدە   ھەت ككا ۋە مىنككيۋنئرالرنىڭ تۋرىىككا ەىشككىى كەتكك ە   ىچككارىلەرن    

دىر مچىككدە دى ىلىككى  .مەركىككىۈ شككەھەر ىرىدە  ۇنككد پ دەھ   ارنىككڭ  ككار ىيىى   ىلىككۋ ىەتكك ى    

  .تىلكككك  كۇرسكككك   ئرى  تيككككا  مىنككككيۋنئرالر  ىمككككاالال  ككككا ىيەي دئلىككككۋ  ككككار رمىش     

تئ ىمكككۇ ەۇسيكككۇر تەتيىكككۇ نىلىكككا  ۋ ن ىمكككد خ تەرى دۇنياسكككىدى    ەزۈ سىرىنككك ىيا         

ر كۆ ەمكككدە مە كككلەى داجرى ىكككۋخ مەركىكككىۈ دىنككك انەۇال ۋە شكككىياس اسد      مىنكككيۋنىر ىرۈ زو

مەسنككۇ  نەشككرىياي نككۇرۇىخ مەسنككۇ  سككادىمارن  تۇرتككۇزۇر دككارنىلىۇخ  ىككر تەرە كك ىن ىككىز  

سكىن  ۋىكۇملىرۈ دىشكلەىخ     -تۇر نە تەشك ىۇ نىلنكاخ ىەنە  ىكر تەرە ك ىن كى كاى دەۋەتىكۋخ دكى        

دىشكككەنچىلى  .   شكككەكىللەند رى پ ى  ۇتكككۋر دكككارنىلىۇ كىەلكككى  تەشككك ىياي سىن ئمىنكككىى   
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مە ۇماتارتككا نارىىانككد خ ھەر ىىلكك  سىرىنكك ىيا   ۋ ككۇى كەتكك ە  دۇىىۇرالرنىككڭ سۇ ىيككانە        

 .سە يككككككككككككككككككار  ىۇ دۇەۇرىشىشككككككككككككككككككلىرۈ  ۋ ىككككككككككككككككككدى ە   

 .ھەر كىمىىككككككڭ ناىنكككككك  دىىىككككككا دئ ىيككككككاي نىلىشكككككك  دككككككۆز دەركىىلى كككككك    

را"دككا اھ تەدەال نۇردككا  كەرىمككدەخ    ن هالاك دي ى ال دپككيىش ( "   د  زورالر ىككۋپدىىكك)  ف

 ككۇ دككارنىلىۇخ جەنككىەت ە  . دككارنىلىۇخ دىىنككانارتا دەركىككن دىككر دەخ تككا ار ھۋنككۇنىى   ەر ە   

 ككۇ نۇن ىككدىن دئلىككۋ دئي يانككد خ ز ال ەي . ىككاك  دوز نيككا كىككرىش دەركىىلى ىىىمككۇ  ەر ە  دىكك ە 

نىككڭ نىقككاد ىۇ ىككۋ    مككۇھە ەەي  ىككلە  دككا اھ   -ىككۋ ىى  تا لى   ىككا  سىرىنكك ىيانارتا مئ ككر 

  ىكر سكاتا  مەنكەەخ نۇردكا  دكاىەتلىرىى  ىەت ىز شك ىن  اشكيا تا لىشكىمىى ىككۋپ         - ۋ ىكا   ىكردىن  

 . ھەنيىمىىمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككۇ ىككككككككككككككككككككككككككككككككككككككۋپ

 ككۇ مەننككەت ە  ىككر دەسككەر نە ەمكك ە دككئلىش دىەككى خ مۇناسككى ەتلى  نۇردككا  دككاىەتلىرىى   ىككر    

دىىقىكك  ۋە زە كككۇر ناتكككار ىۇ  نۇردكككا خ تەۋر ي . ىەر ە جە  نىلىككا  داساسككك ا دىىدىىى  تككات ى   

ىلئنككىى ىد  دى  كك  ىىلككد   ىككر نئكك ى      دەال مۇشككۇ  ەى كك ەخ ھئ . دۋنككۇى ەىيكك ى  مەنەە ەرنكك  

 ەھرەىىىككدىن كئلىككۋ ناتىاشككيا   ىككر   . دۇىۇشكك ۇرۇى كە كك ە  دىنككا  ىەرمەن ىنكك  دئچىلككدۈ  

سي"ھەىيەتىىككڭ كى ككاى دىسكك ىلىدىن مە  دا ىككا  كى ككا ار دارىنككىد      م ن ع حال ى اب س ي

م ت مري ما ي م  هنع ثدحك كري قران ال نكككاملىۇ  كككۇ دەسكككەر دەال مە  ىئىىكككۋ  " ال

شكۇنىڭ  ىكلە   ىكر ىئكرى  دكا  ۋ نىك  ەىيىرىكۋخ  كۇ         . ەىيمانچ   ۋ ىا  كى ا يا  كاى كئلىكدى ە   

كەى كى ا  انارنىككڭ  ككۇ دەسككەرن  دۋنككۇى  . دەسككەرن  دۇىىككۇر تىلىىككا تەرجىككمە نىلىككۋ ەىيكك ى   

ر ە  ەسككش دەتكك ە  دە چىلىكك  ۋەزى ىنككىى  تۋنككۇى   ەىيىككۋخ دككا اھ نىككڭ دەىنككا  ەىىەمككەە  

ىئ ىككۋخ سككۇددۈ تككۇنق  دىىنككا  دككادە  داتىمىىنىككڭ ھە   ەىىەمككەەر ھە  دىىنككا   ۋ ىىىىككدە    

مۇسككاخ دەىنككا ۋە دەى دككاسىرن  دە چكك  مككۇھەممەد دە ەى ىننككاالمارنىمۇ ىەككك ە ىى ككانە ۋە      

سكى ى ىدە مۇدكامىلە نىلىشكىى     شىرى   ىكۋپ دكا اھ تەدەالنىكڭ  ىكرەر  ەندىنك  ۋە سىىمەتچىنك        

 .دىمىكككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  نىلىككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمە 

جانككا   دككا اھ تىككن  ككۇ دەسككەرنىڭ  ككار ىۇ دۇىىككۇر نئرىىد شككارتا  اىككدىلىۇ نككۋ لىىىش          

ماتئرىيككا    ۋ ككۇى نئلىشككىى  تىككلەر  ىككلە   ىككر ەخ تەرجىمىككدى   سككەۋەنلى لىرى   ۋ نككا        

 . تەنيىككككككككككككدۈ  ى ىر ىرىىكككككككككككك  داىىماسككككككككككككلىيىى  دۆتككككككككككككىنىمە    

 !مە خ دىىنا   ۋ ىا  دەىنا مەسى  ە ساال   ۋ نۇ داسىرد  سۇد  دە

مەيلىىىىى ئەسىىىىەر ھەقمىىىىىدە بولمىسىىىىۇن مەيلىىىىى سېلىسىىىىتۇرما ئىسىىىىال   ە ىى ىسىىىىتىيانلى  ھەقمىىىىىدىكى 

 .تەكلىپلى ىنى كۈتىمەن –لەر بولمىسىۇن كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ قىممەتلىك پىكى  پىكى 
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 بىلەن ھۆرمەت 

 ھېيتاخۇن مەمتىمىن

 .كۈنى -40ئاينىڭ  -8يىلى  -4102

 فىنالندىيە -لسىنكىھې

 if.liamtfh@luhatleh: دىل ەي دادرىنى 

 

 

 

 

 

 

 

 ۇقەددىمەم
 

 ە مۇھەممەد  ۇ كىتابنى ئادە ، نۇھ، ئىب اھىم، مۇسا، ھارۇن، سۇاليمان، دا ۇت، زەكەرىيا، يەھيا، ئىساب

 .ن باشاليمەننىڭ ئىسمى بىلە ئالالھ ئىبادەت قىلغان ئىالھ قاتارلى  بارلى  پەيغەمبەرلەر ئەلەيھىسساال 

ئوبيېكتى مۇسۇلمانالر، خى ىستىيانالر  ە باشما غەي ىي دىندىكى كىسىلەر بولۇپ، بارچە ئەسەرنىڭ بۇ 

مى پەيغەمبى ى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل ىپەمغەمبەرلەرنىڭ مەبۇدى ئالالھ تائاالنىڭ ئەڭ ئاخى 

ەگەشكۈچىلى ى ھەقمىدە نېمىلەرنى ئىسا ئەلەيھىسساال   ە ئ » ،قۇرئان كەرىمدە ىقىلغان كىتاب

ك ىرۈكل قۇرئان كەرىم  ە تەپسى ى ئوتتۇرىسىدا كۆ ،نى بىلمەكچى بولغان كىتابخانالر بىلەن « ئېيتمانلىمى

 . رول ئويناشما تى ىسىمەن

 ،ئارزۇ قىلىپ كەلگەن بولساممۇيېزىپ چىمىسنى  ئەسەرنىنەچچە يىلدىن بۇيان مۇشۇنداق بى   بى 

ئاخى ى مەن ھېس قىلغان جىددىي تەقەززا . ئىدىم گە ئاشۇرالمىغانەرمەسلىكى تۈپەيلى ئەمەل اقتىمنىڭ يار ب

 . تۈرتكە بولدىنى يېزىپ چىمىسىمغا كىتاب
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 (لورى ءرجا) نىي قې ىنداش سىڭلىم رەجا لو رىدى

توغ ىسىدىكى (  ك يمن الآفي الم  ةيحالمسي ةفك ) قۇرئان كەرىمدىكى خى ىستىيان چۈشەنچىسى  

سىڭلىمىزغا ئۇنى قايتىدىن رەتلەپ چىمىپ . كەنىدىنىش ماتې ىيالىنى ماڭا ئە ەتىتەتمىمات  ە ئىزدى

يدىغانلىمىنى ئىپادىلەپ تۇرۇ الغان قارىمابۇ ئەمگەكنى ئۆزىگە مەنسۇپ دەپ  ئە ەتكەن  اقتىمدا، ئۇ

 .ئۈچۈن ئاالھىدە تىلغا ئېلىسنى مۇ اپى  كۆردۈ تۈرتكە بولغانلىمى  ئەسەرنى يېزىپ چىمىسىمغابولسىمۇ، بۇ 

قۇرئان كەرىم ئەڭ ياخسى . كىتابخاننى قۇرئان بىلەن بىۋاسىتە  ە يالغۇز قويۇشما تى ىستىمبۇ ئەسەردە 

«  ( ئۇ قۇرئان بولسا ئوچۇق چۈشەندۈرىدىغان كىتابتۇر )الكتاب المبين  نەإ»  ئالالھ تائاال. ئىزاھلىغۇچىدۇر

ئايەتلەرگە ئاممىباب  ە يىغىنچاق تەپسى   تېخىمۇ چۈشۈنۈشلۈك بولسۇن ئۈچۈن،. ىدېگەن ئەمەسمىد

نازارىتىدىكى مۆتىۋەر ئالىمالر  ئەتتۈركىدوكتور بىننى ئابدۇمۇھسىن بۇ ئەسەردە . بەردىم( چۈشەندۈرۈش)

ېسىلغان يىلى پادىساھ فەھد قۇرئان بېسىش مەتبەسىدە ب -1418ھىج ىيە  ،ھەيئىتى تەرىپىدىن ھازى لىنىپ

 .قۇرئان كەرىم تەپسى ىنى ئاساس قىلدىم

مۇكەررەمەدىكى ھەرە  مەسچىتىگە يېمىن بى  يەردە ھىج ىيە  –كىتابنىڭ خا  نۇسخىسى مەككە 

 .تامامالندى( كۈنى -19ئاينىڭ  -4يىلى  -2001مىالدىيە )مۇھەررە   -25يىلى  -1422

ىزنى ئۆزىگە خالىس تىن ب لۇغ ئالالھپەيغەمبەرلەرنىڭ  ە ئەگەشكۈچىلى ىنىڭ رەببى بولغان ئۇ

 !سىمىزغا  ە پەمغەمبەرلى ىگە  ەھىي قىلغان رە ىستە ئېتىماد قىلىسىمىزغا مۇيەسسەر قىلغايىئىبادەتتە بول

 دوكتور ئابدۇلەتىف مەھمۇد ئالى مەھمۇد

 بەھ ەين  –مەنامە 
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 ناھايىتى شەپمەتلىك  ە مېھ ىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

يەنى ئىمان بىلەن  ە پەيغەمبەرلىك )مېنىڭ قەلبىمنى كەڭ قىلغىن، ! پەر ەردىگارىم »: مۇسا ئېيتتى ﴿

ئۇالر مېنىڭ . تىلىمدىن كېكەچلىكنى كۆتۈرۈ ەتكىن. مېنىڭ ئىسىمنى ئاسانالشتۇرغىن(. بىلەن نۇرالندۇرغىن

.﴾ سۆزۈمنى چۈشەنسۇن
1
  

پىكى   –ھەقمىدىكى چۈشەنچە  ە ئوي  “ ى قۇرئان كەرىمدە مەسىھل ”ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان 

بى نەچچە ئاي ئىزدىنىش ئارقىلى  قۇرئان كەرىمدىكى خى ىستىيانالر، ھۆرمەتلىك ئىسا . ئۇيمۇمنى قاچۇردى

ەت ئابىدىسى بولغان مەريە  ئانىمىز تىلغا ئېلىنغان ھەربى  سۈرىنىڭ ئايەتلى ىنى پپئەلەيھىسساال   ە ئى

 .رەتلەپ چىمتىم

 “! ئويغىنىڭالر... !ئەي خى ىستىيان قې ىنداشالر ”: تىم ئۈچ يىل بۇرۇن بى  يەرلىك گېزىتتەبۇ تەتمىما

تەتمىماتىمنى ھۆرمەتلىك  ،كېيىن ئۇنى كىتاب قىلىپ چىمى ىسنى ئويالپ. قىلىندى ئېالنما زۇسى بىلەن 

كىتابنى  ،لمىنى قوشۇپئۇنىڭ ئۆزىنىڭ بۇ ساھەدىكى ئى. ئۇستاز ئابدۇلەتىف مەھمۇد ئالى مەھمۇدقا ئە ەتتىم

 . چوڭمۇر رەھمەت ئېيتىمەن ئۇنىڭغا چىممانلىمى ئۈچۈن يېزىپقايتىدىن تەكسۈرۈپ 

 

 رەجا لورى      
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 دى   داتىلىش ىنناالمىا دە ەش ەنلەرنىڭ نۇرداندىنا دە ەى 

 
ەسىھى يەنى ئىسا ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەنلەرگە دىنىڭالر نېمە دەپ سورالسا، بىز م

ئالالھ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا  لېكىن،. ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكۈچىلەر دەپ جاۋاب بېرىشىدۇ

 لىقىنىئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكۈچىلەرنى قايسى ئىسىم بىلەن ئاتىغان ،نازىل قىلغان قۇرئان كەرىمدە

 ؟بىلەمسىز

 .ئىسمىنى ئىشلەتكەن“  ناسارا ”يھىسساالمغا ئەگەشكەنلەرگە ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئىسا ئەلە

سۆزىنىڭ مەنىسىنى “  ناسارا ”سىلەرنى قۇرئاندىكى بۇ ئاتالغۇ بىلەن ئۇچراشتۇرۇشتىن بۇرۇن قۇرئاندىكى 

دىنىنىڭ  ئالالھ سۆيگۈسى ئۈچۈن، ئالالھ ” ھىسىزكى، ناسارا سۆزىشۈب. بىلىۋېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىمەن

سادىق ۋە  قىلىش چاقىرىقىغا ئىبادەت ىالق ئالالھپەقەت بىر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ  ،ئۈچۈن مۇھەببىتى

ا ئالالھ تائاال ھەر مۇسۇلماننى ئىسا شۇڭ. گەن مەنىنى بىلدۈرىدۇدې“ خالىسانە ياردەمدە بولغانالر

ئى ﴿ : دۇداق دەيپ مۇنشكە چاقىرىئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەنلەر ئىچىدىكى ئۇ مۇخلىس كىشىلەرگە ئەگىشى

نىڭ  دەك ئالالھ(  مىن قەۋمۇئاالمغا دەسلەپتە ئىمان ئېيتقان ميەنى ئىسا ئەلەيھىسس )ھاۋارىيونالر ! مۆمىنلەر

(  نىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا ئالالھ ) »: لۇڭالر، مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ھاۋارىيونالرغاوياردەمچىلىرى ب

دېدى، «  نىڭ ياردەمچىلىرىمىز بىز ئالالھ »: دېدى، ھاۋارىيونالر«  ۇ؟قا كىملەر ياردەمچىلىرىم بولىد ئالالھ

مىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆز ۇئيەنە بىر تائىپە كاپىر بولدى، م ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە ئىمان ئېيتتى،

 ﴾ دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشىدا يار ـ يۆلەكتە بولدۇق، شۇنىڭ بىلەن مۆمىنلەر غالىب بولدى
2

. 

:ىرىقى ئايەتنىڭ تەپسىرىيۇق
  

يۆلەكتە  –نىڭ دىنى ئۈچۈن يار  قا سادىق بولغان ۋە ئەلچىسىگە تابى بولغانالر، ئالالھ ئى ئالالھ

قا  كىم مېنىڭ ياردەمچىم بولىدۇ، ئالالھ: شۇنداقال ئىسا ئەلەيھىسساالم ئەگەشكۈچىلىرىگە. بولۇڭالر

نىڭ دىنىنىڭ ياردەمچىلىرى  دېگەندە، ئۇالر بىز ئالالھ -ىدۇ،يېقىنالشتۇرىدىغان ئىشالردا مەن بىلەن ھەمدەم بول

زااللەتكە چۆمگەن،  قىسمىھىدايەت تاپقان، يەنە بىر  قىسمىئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ بىر . دەپ جاۋاب بەرگەن

ا ناسارا پىرقىلىرىدىن ئۇالرغ. يۆلەكتە بولدۇق –قا ۋە پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە يار  ئاندىن ئالالھ

ئۇ بولسىمۇ . مىنلەر ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قازاندىۇئشۇنىڭ بىلەن م. غا ياردەم بەردۇققارشى چىققانالر

 . مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بەيئىتىدىن كېيىن بولدى

 :يۇقىرىقى ئايەتلەردىن شۇنى بىلىۋاالاليمىزكى

بولغان مۇخلىس ھاۋارىيونالردىن ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە ئىمان ئېيتىپ بىرگە ( ئىسا)شۈبھىسىز مەسىھ 

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

ئىچىدىن چىققان ( بەنى ئىسرائىل)، ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدلىرى شۈبھىسىزكى

 .نىڭ يەنە بىر ئىسمىەلەيھىسساالمئىسرائىل بولسا ياقۇپ ئ. پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرى
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بىر . ۇدىيالر ئىككى تۈركۈمگە بۆلۈنىدۇيەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئەۋەتىلگەن يەھ ،ئىسرائىل ئەۋالدلىرى

يەنە بىر تۈركۈمى ئۇنىڭ . ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھنىڭ ئەلچىسى سۈپىتىدە ئىمان ئېيتتى قىسمى

نى بىر دەپ  لەيھىسساالمنىڭ رىسالىتىگە ئىمان ئېيتقان ۋە ئالالھئىسا ئە. پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلدى

ئۈچ )ئېتىقاد قىلغۇچىالر بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىنكار قىلغان يەھۇدىيالر ۋە مۇۋەھھىد بولمىغان 

ڭ ئالالھ تائاال، ئۇنى. خىرىستىيانالر ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىشىش ئوتتۇرىغا چىقتى( خۇدالىق ئىدىيەسىدىكى 

پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان ئېيتقان ۋە ئالالھ تائاالنى بىر دەپ ئېتىقاد قىلغۇچىالرغا كاپىرالر ئۈستىدىن ياردەم 

ھەمدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇبۇۋىتىگە . قىلدى

ىمان ئېيتقان ئىسالمغا نۇسرەت ئاتا قا ئ ئىسا ئەلەيھىسساالم بىر دەپ ئېتىقاد قىلغان ئالالھ ،ئىشىنىدىغان

 .قىلدى

قا دەۋەت قىلىپ كەلگەن ئىسا پەيغەمبەر بىلەن  ئالالھ تائاال بىر ئالالھ ،قۇرئان كەرىمنىڭ يەنە بىر يېرىدە

ئىسا ئۇالرنى ﴿ : ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلغان يەھۇدىيالر ئوتتۇرىسىدىكى كۈرەشنى مۇنداق ئىپادىلىگەن

سەزگەن (  كۇفرىدا چىڭ تۇرۇپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىتىگە كەلگەنلىكىنى )دىن كۇفرىنى (  ۇدىيالريەنى يەھ )

 )ھاۋارىالر . دېدى«  ماڭا كىملەر ياردەم بېرىدۇ؟(  قا دەۋەت قىلىش يولىدا ئالالھ )ئالالھ ئۈچۈن  »: چاغدا

قا ئىمان  ساڭا بىز ياردەم بېرىمىز، ئالالھئالالھ ئۈچۈن  »: ئېيتتى(  مىنلەرۇئەنى ئۇنىڭ تەۋەلىرىدىن ھەقىقىي مي

سەن نازىل قىلغان ! پەرۋەردىگارىمىز. بويسۇنغۇچىالرمىز(  پەيغەمبەرلىكىڭگە )گۇۋاھ بولغىنكى، بىز . ئېيتتۇق

ئۇالر . « شاھىت بولغانالر قاتارىدا قىلغىن(  ھىدايىتىڭگە )كىتابقا ئىشەندۇق، پەيغەمبەرگە ئەگەشتۇق، بىزنى 

، ئالالھ ئۇالرنىڭ مىكرىنى بەربات ( يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى )ەتتى مىكىر ئىشل

ئالالھ مىكىر قىلغۇچىالرنىڭ (.  ئىسا ئەلەيھىسساالمنى قۇتقۇزۇپ ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى )قىلدى 

.جازاسىنى ئوبدان بەرگۈچىدۇر
3

  

 :بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

يھىسساالم ئۇالرنىڭ كۇفرىدىكى چىڭ مەيدانىنى كۆرۈپ ئەتراپىدىكى سەمىمىي ئىسا ئەلە: ئايەتتە -52

ڭ ئۇنى دەپ سورىغاندا، -« نىڭ دىنىغا ياردەمدە كىم مەن بىلەن بىر سەپتە بولىدۇ؟ ئالالھ »: ئەگەشكۈچىلىرىگە

نى  ئالالھ. قىلىمىز بېرىمىز، ئۇنىڭغا دەۋەت نىڭ دىنىغا ياردەم بىز ئالالھ: جاۋاپ بەردىئەگەشكۈچىلىرى مۇنداق 

ەلەيھىسساالم شۇنىڭغا شاھىت ئەي ئىسا ئ. ( ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتتۇق ۋە ساڭا تابى بولدۇق )ىق قىلدۇق تتەس

 .نى بىر دەپ ئېتىقاد قىلىپ ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىش ئارقىلىق بوي سۇنغۇچىالرمىز كى، بىز ئالالھغىنبول

ئىسا  پەيغەمبىرىڭ. لغا ئىمان ئېيتتۇقئىنجى نازىل قىلغان سەن! ئى رەببىمىز: ئايەتتە -53

ت ئېيتقانالر ۋە گە شاھادەيېگانە ئىكەنلىكىڭ –نىڭ يەككە ېبىزنى س. ىسساالمغا تابى بولدۇقئەلەيھ

 !ەنملىسىدىن قىلغايسنىڭ رىسالىتىگە ئىمان ئېيتقانالرنىڭ جۈپەيغەمبەرلىرىڭ

ئۇنى  ،ئىنكار قىلغان كاپىرالر نىاالمدى ئىچىدىن ئىسا ئەلەيھىسسئىسرائىل ئەۋال: ئايەتتە -54

بىراق ئالالھ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يېرىنى كۆرسىتىپ . سۇيىقەست بىلەن ئۆلتۈرۈشكە ئادەم تەيىنلىدى

پەرەز قىلغان  دەپئىسا ئەلەيھىسساالم  ئۇنى. ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شەكلىگە كىرگۈزدى ،قويغان كىشىنى

ئالالھ مىكىر ئىشلەتكەنلەرنىڭ جازاسىنى ئوبدان . مىخلىدىۆلتۈرۈپ كىرېستقا ئ ، ئۇ كىشىنىيەھۇدىيالر

 . بەرگۈچىدۇر

 :يۇقىرىقى ئايەتلەردىن شۇنى كۆرۈۋاالاليمىزكى
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يەھۇدىيالرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى ئۇنىڭ  -، ئىسرائىل ئەۋالدىئەلەيھىسساالم شۇنى جەزم قىلغانئىسا 

ئىسا  سەۋەپتىن،بۇ . رىسالىتىنى ئىنكار قىلىپ ئۆلتۈرۈۋېتىشكە ئۇرۇنغان پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتماي،

ھاۋارىيونالردىن  ،ئەلەيھىسساالم ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە دەۋىتى ۋە دىنغا ياردەم بېرىشلىرىنى تەلەپ قىلغاندا

بولۇپ، ئىسا  ھاۋارىيونالر ئىمانلىرىدا سادىق كىشىلەر. باشقا ھېچكىم ئۇنىڭغا ياردەم قولىنى ئۇزاتمىغان

 !قا ئىمان ئېيتتۇق، بىزنىڭ تەسلىمىيىتىمىزگە شاھىت بول بىز ئالالھ ﴿  :ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەن ئىدى

﴾.  

سەن نازىل قىلغان كىتابقا ! ئى رەببىمىز﴿ : قا مۇناجات قىلىشىپ شۇنداق دېيىشكەن ئىدى يەنە ئالالھ

 .﴾ !شاھىتالر قاتارىدىن قىلغايسەن ئىمان ئېيتتۇق، پەيغەمبىرىڭگە ئەگەشتۇق، بىزنى

«  ناسارا »ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەنلەرنىڭ ! بىز ئۆزىمىزگە مۇنداق بىر سوئالنى قويۇپ باقايلى

 دەپ كىم ئۆزگەرتىۋەتتى؟ نېمە ئۈچۈن؟«  مەسىھىيلەر »ئىسمىنى 

بۇ . ىكىنى سورىشىمىز كېرەكتارىختىن ۋە دىن تارىخشۇناسلىرىدىن بۇنى ئۆزگەرتكەنلەرنىڭ كىملەر ئىكەنل

مۇ ياكى «  نىڭ ياردەمچىلىرى ئالالھ –ناسارا  »ئۆزگەرتىش نېمە ئۈچۈن؟ ئىككى ئىسىمنىڭ قايسىسى توغرا؟ 

مۇ؟ مەلۇم بولغىنىدەك مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ «  مەسىھنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى –ۇنالر ىييەنە بىرى مەسىھ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ . دېيىلمەيدۇ«  سۇيۇنمۇ ». دېيىلىدۇ«  يەھۇدىي »ئەگەشكۈچىلىرى 

 .دەپ ئاتىلىدۇ«  مۇسۇلمانالر »مۇھەممەدىيۇن دېيىلمەستىن  ،ئەگەشكۈچىلىرى بولسا

 

 

 

 

 ناساراالر بىلەن مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى ئورتاق ئەقىدە

 
 دېيىلگەندە ئۇ قايسىالر؟بىلەن ناساراالر ئوتتۇرىسىدا ئوخشاشلىققا ئىگە ئېتىقاد بارمۇ؟ بار  مۇسۇلمانالر

ئالدى بىلەن ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ تۈپ ئاساسىنى مۇسۇلمانالرغا بايان قىلىپ بېرىدىغان ئايەتلەرگە قۇالق 

دىن كېيىن ناساراالر قايسىسىغا ئىمان ئېيتىدىغانلىقى ۋە قايسىسىغا ئىمان ئېيتمايدىغانلىقىنى ىڭئۇن! سااليلى

 !پەرقلەندۈرۈشكە تىرىشايلى

پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ﴿ : تائاال مۇنداق دەيدۇ ئالالھ

نىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا  قا ۋە ئالالھ كەلتۈردى، مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ

 )ەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز نىڭ پ ئالالھ »( ئۇالر. )ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى

بىز »: ئۇالر. دەيدۇ«  ( يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە ئىمان ئېيتماي قالمايمىز

ئىتائەت قىلدۇق، پەرۋەردىگارىمىز، مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز، ئاخىر ( ئەمرىڭگە)ئاڭلىدۇق ۋە ( دەۋىتىڭنى)

.﴾ دەيدۇ« دەرگاھىڭدۇر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ
4

 

 :بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى

نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم رەببى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان ۋەھىگە  ئالالھ: ئايەتتە -285

ئۇالرنىڭ . شۇنىڭدەك مۆمىنلەرمۇ ئۇلۇغ قۇرئاننى چىن قەلبىدىن تەستىقلىدى. ئىشەندى ۋە تەستىق قىلدى

                                      

 ئايەت -285سۈرە بەقەرە  4.
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. قىلدى قوبۇلنى پەرۋەردىگار ۋە تەڭرى سۈپىتىدە  ئاالھىدىلىكىگە ئىگە ئالالھھەممىسى كامال ۋە جاالل 

لەر ( ئەلچى)نىڭ پەرىشتىلىرىڭ بارلىقىغا، كىتابالر نازىل قىلغانلىقىغا ۋە مەخلۇقاتلىرىغا پەيغەمبەر  ئالالھ

 .ئەۋەتكەنلىكىگە ئىمان ئېيتتى

. ى ئىنكار قىلماستىن ھەممىسىگە ئىمان ئېيتىمىزبىز مۆمىنلەر ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ بەزىسىن

بىزگە ئەۋەتكەن ۋەھىڭنى ئاڭلىدۇق، ۋە ! ئى رەببىمىز ”: ۋە مۆمىنلەر( مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم)پەيغەمبەر 

ئاخىرى يانىدىغان جايىمىز ! ھەممىسىگە بوي سۇندۇق، پەزلى كەرىمىڭ بىلەن گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگەيسەن

 .، دەيمىزھىڭدۇرپەقەت سېنىڭ دەرگا

نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئالالھ  قا، ئالالھ ئالالھ! ئى مۆمىنلەر﴿ : ئالالھ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ

يەنى قۇرئاندىن )ۋە ئىلگىرى ئالالھ نازىل قىلغان كىتابالرغا ( يەنى قۇرئانغا)ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا 

نىڭ پەرىشتىلىرىنى،  نى، ئالالھ كىمكى ئالالھ. ئىمان كەلتۈرۈڭالر(  تابالرغائىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كى

.﴾ كىتابلىرىنى، پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ
5

 

 : بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى

قا بولغان  ابى بولغانالر، ئالالھنى تەستىق قىلغان ۋە پەيغەمبىرىگە ت ئالالھ! ئى مۆمىنلەر: ئايەتتە -136

ئىمانىڭالر، پەيغەمبىرىگە بولغان تەستىقىڭالر، ئىتائىتىڭالر ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان  نچى

قۇرئان كەرىم ۋە باشقا پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابالرنىڭ ھەممىسىگە بولغان ئىمانىڭالردا داۋاملىق 

نى ۋە پەرىشتىلىرىنى ئىنكار قىلىپ، مەخلۇقاتلىرىنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن نازىل  كىمكى ئالالھ. مۇستەھكەم تۇرۇڭالر

قىلغان كىتابلىرى ۋە ئەلچىلىك ۋەزىپىسى ئۈچۈن تاللىغان پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتماي ھەمدە ھېساب 

لدىن تولىمۇ ئۇزاقالشقان دىندىن چىقىپ ھەق يو ،بېرىش ئۈچۈن يىغىلىدىغان ئاخىرەت كۈنىنى ئېتىراپ قىلمىسا

 .بولىدۇ

 

 ئىسالم ئەقىدىسىدىكى ئىمان ئاساسلىرى

 
قا  ئالالھ :ئۇالر تۆۋەندىكىچە. تۈرگە يىغىنچاقالشقا بولىدۇ بەش ئاساسىنى ئىسالم ئەقىدىسىدە ئىمان

ئىمان  نىڭ پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلغان كىتابلىرىغا ئىمان ئېيتىش، پەرىشتىلەرگە ئىمان ئېيتىش، ئالالھ

كەلتۈرۈش بولۇپ، قۇرئان كەرىم ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن سۇھوفالرنى، مۇسا 

ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان تەۋراتنى، داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان زەبۇرنى، ئىسا ئەلەيھىسساالمغا 

ئالالھ تائاال . ا نازىل بولغان قۇرئاننى تىلغا ئالغاننازىل بولغان ئىنجىلنى ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغ

قۇرئان كەرىم ئۇالرنىڭ  تە،ئىنسانالرنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن ئەۋەتكەن بارلىق پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

قايتا تىرىلىش ۋە ھېساب –ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىش . پەيغەمبەرنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالغان 25ئىچىدىن 

 .كۈن لىك بولۇپ ئايرىلغانجەننەت ۋە جەھەننەمبۇ ئىنسانالر ، بارلىقىغا ئىشنىش بولۇپ نىڭكۈنى

 

 مۇسۇلمانالر بىلەن خىرىستىيانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئېتىقادىي ئورتاقلىقالر

 

                                      

 ئايەت -136سا سۈرە نى.  5
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اشلىققا ئىگە ى تۈپ ئاساسالردا ئوخشنىڭ ئېتىقادى تۆۋەندىك( ناسارا)مۇسۇلمان بىلەن خىرىستىيان 

 :ۆۋەندىكىچەئۇالر ت بولۇپ،

 قا ئىمان كەلتۈرۈش ئالالھ

 ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش

 پەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

 ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش

 ئىسا ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان ئىنجىل ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان تەۋراتقا ئىمان

 .ئۇالردىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈش ،ئېيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا

 

مۇسۇلمانالر بىلەن خىرىستىيانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئەقىدىۋىي ئوخشاشماسلىقالر 

 ۋە پەرقلىق نوقتىالر

 
ىڭ باشقا پەيغەمبەرلەر قاتارىدا ناساران ،ناسارا بىلەن مۇسۇلماننى پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان ئامىل

ل قاتارلىقالرغا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماسلىقى، شۇنداقال قۇرئان كەرىمگە، تەۋرات ۋە ئىنجى

 .ئېيتماسلىقىدەك ئىمان ەنئىمان كەلتۈرگ

ن لېكى. ئىسالم ئەقىدىسىدە، ئىسا ئەلەيھىسساالم باشقا پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاشال بىر پەيغەمبەر

بەزىلىرى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى باشقا . ئېقىملىرى ئىچىدە ئوخشىمىغان ئېتىقادالر بار( ناسارا)خىرىستىيان 

ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا يېقىن دەۋرلەردە . پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش بىر پەيغەمبەر دەپ بىلىدۇ

نىڭ ئوغلى  بەزىلىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئالالھ. ئازياشىغان ناساراالر بولۇپ، بۈگۈنكى دەۋردە سانى ئىنتايىن 

دەپ  نى سىمۋول قىلغان ئۈچ بىرىكمىنىڭ بىرى ياكى ئالالھ( پارچىسى)بولۇپ، يېگانە ئالالھنىڭ بىر جۈزئىي 

 .ۇبۇالر ھازىرقى دەۋردە كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيد. ئېتىقاد قىلىدۇ

 

 ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇنياغا كېلىشى

 
 ە دەيدۇ؟دۇنياغا كېلىشى ھەققىدە نېمەرىم ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئان ك

 !دەپ ئاتالغان سۈرىنى بىرلىكتە ئوقۇپ چىقايلى «( ئىمران ئائىلىسى ) ئالى ئىمران »قۇرئان كەرىمدە 

 :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

تالالپ، (  پەيغەمبەرلىككە ) ئالالھ ھەقىقەتەن ئادەمنى، نۇھنى، ئىبراھىم ئەۋالدىنى، ئىمران ئەۋالدىنى﴿ 

ئۇ ئەۋالدالر بىر ـ بىرى بىلەن قانداشتۇر، . جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلدى(  ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ زامانىدىكى )

ئۆز . بىلىپ تۇرغۇچىدۇر(  بەندىلەرنىڭ نىيەتلىرىنى )ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، (  بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى )ئالالھ 

ئازاد (  دۇنيا ئىشلىرىدىن )مەن قورسىقىمدىكى پەرزەنتىمنى ! پەرۋەردىگارىم »: لى ئېيتتىۋاقتىدا ئىمراننىڭ ئايا

 )قوبۇل قىلغىن، سەن ھەقىقەتەن (  بۇ نەزرەمنى )قىلىنغان ھالدا چوقۇم سېنىڭ خىزمىتىڭگە ئاتىدىم، 

ئى  »: ۋاقتىدائۇ قىز تۇغقان . « بىلىپ تۇرغۇچىسەن(  نىيىتىمنى )ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن، (  دۇئايىمنى

ئوغۇل (  ئۇ تەلەپ قىلغان . )دېدى، ئۇنىڭ نېمە تۇغقانلىقىنى ئالالھ ئوبدان بىلىدۇ«  قىز تۇغدۇم! پەرۋەردىگارىم

مەن  »(  ئىمراننىڭ ئايالى ئېيتتىكى (. ) بەلكى بۇ قىز ئارتۇقتۇر )قىزغا ئوخشاش ئەمەس (  ئاتا قىلىنغان )

ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۈچۈن ساڭا سېغىنىپ، قوغالندى ئۇنى مەريەم ئاتىدىم، مەن ھەقىقەتەن 

ئۇنى پەرۋەردىگارى چىرايلىقچە قوبۇل قىلدى، ئۇنى ئوبدان ئۆستۈردى، ئۇنىڭغا . « شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن
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(  نىڭئۇ )زەكەرىيا ھەر قېتىم (.  يەنى ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا زەكەرىيانى قويدى )زەكەرىيانى كېپىل قىلدى 

بۇ ساڭا ! ئى مەريەم »: ئۇ. ئىبادەتگاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسە، ئۇنىڭ يېنىدا بىرەر يېمەكلىك ئۇچرىتاتتى

ئالالھ ھەقىقەتەن خالىغان . دەيتتى«  ئۇ، ئالالھ تەرىپىدىن كەلدى »: دەيتتى، مەريەم«  قەيەردىن كەلدى؟

يەنى مەريەمنىڭ كارامىتىنى كۆرگەن  )شۇ ۋاقىتتا . ۇھېسابسىز رىزىق بېرىد(  جاپا ـ مۇشەققەتسىزال )ئادەمگە 

ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى پەرزەنت ! ئى پەرۋەردىگارىم »: زەكەرىيا پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ(  چاغدا

: ائۇ ئىبادەتگاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا پەرىشتىلەر ئۇنىڭغ. دېدى«  ئاتا قىلغىن، ھەقىقەتەن دۇئانى ئىشىتكۈچىسەن

نى تەستىق قىلغۇچى، سەييىد، پەرھىزكار ۋە ياخشىالردىن بولغان (  يەنى ئىسا )نىڭ كەلىمىسى  ساڭا ئالالھ »

مەن قېرىپ ! پەرۋەردىگارىم »: ئۇ. دەپ نىدا قىلدى«  يەھيا ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ

ئالالھ  »: پەرىشتىلەر. دېدى«  ۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولسۇن؟قالغان تۇرسام، ئايالىم تۇغۇتتىن قالغان تۇرسا قانداقم

 ››: ئۇ. دېدى«  (يەنى قۇدرىتى ئىالھىيە ھېچ نەرسىدىن ئاجىز ئەمەس)شۇنىڭدەك خالىغىنىنى قىلىدۇ 

ساڭا  ››: ئالالھ. دېدى«  بىر نىشانە ئاتا قىلغىن(  ئايالىمنىڭ ھامىلىدار بولغانلىقىغا )ماڭا ! پەرۋەردىگارىم

يەنى زىكرى تەسبىھ ئېيتىشتىن باشقا  )ن نىشانە شۇكى، ئۈچ كۈنگىچە كىشىلەرگە سۆز قىاللمايسەن بولىدىغا

(  نېمىتىمگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن )پەقەت ئىشارەتال قىلىسەن، (.  سۆزگە تىلىڭ كەلمەيدۇ

! ئى مەريەم »: ىپەرىشتىلەر ئېيتت. دېدى«  پەرۋەردىگارىڭنى كۆپ ياد ئەت، كەچتە، ئەتىگەندە تەسبىھ ئېيت

تاللىدى، سېنى پاك قىلدى، سېنى پۈتۈن جاھان (  پۈتۈن ئايالالر ئىچىدىن )ئالالھ ھەقىقەتەن سېنى 

پەرۋەردىگارىڭغا ئىتائەت قىل، سەجدە قىل ۋە رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلەن ! ئى مەريەم. ئاياللىرىدىن ئارتۇق قىلدى

مەريەمنى . ى قىلىۋاتقىنىمىز ـ غەيب خەۋەرلىرىدىندۇرۋەھي بۇ ـ ساڭا!( ئى مۇھەممەد. )« بىللە رۇكۇ قىل

(  سۇغا )قەلەملىرىنى (  مەسىلىسىدە چەك تاشالش يۈزىسىدىن )ئۇالرنىڭ قايسىسى تەربىيەسىگە ئېلىش 

ئۆزئارا (  مەريەمنىڭ كىمنىڭ تەربىيەسىدە بولۇشىنى )تاشلىغان چاغدا، سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ، 

ئالالھ ! ئى مەريەم »: ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەر ئېيتتى. رىدا سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭجاڭجال قىلىشقانلى

بىلەن خۇش خەۋەر (  دىن تۆرەلگەن بىر بوۋاق )ئالالھنىڭ بىر كەلىمىسى (  ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىز )ساڭا 

قا  رۇيلۇق ۋە ئالالھبېرىدۇكى، ئۇنىڭ ئىسمى، مەسىھ مەريەم ئوغلى ئىسادۇر، ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئاب

 )، ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلەرگە ( يەنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ )ئۇ بۆشۈكتىمۇ . يېقىنالردىن بولىدۇ

 »: مەريەم. « ياخشى ئادەملەردىن بولىدۇ(  تەقۋادارلىقتا كامىل )سۆزلەيدۇ ۋە (  پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزىنى

. دېدى«  قانداق باالم بولىدۇ؟( يەنى ئەرلىك بولمىسام)ەن تۇرسا ماڭا ئىنساننىڭ قولى تەگمىگ! پەرۋەردىگارىم

بىرەر (.  يەنى ئاتا ـ ئانا، ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ )ئالالھ خالىغىنىنى شۇنداق يارىتىدۇ  »: پەرىشتە

.﴾ دېدى«  ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىرادە قىلسا، ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
6

 

 :ڭ تەپسىرىرنىئايەتلە قىرىقىيۇ

كى ئالالھ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالم، نۇھ ئەلەيھىسساالم، ئىبراھىم ئائىلىسى ىسىزشۈبھ: ئايەتتە -33

 .ۋە ئىمران ئائىلىسىنى تاللىدى ۋە زامانىسىنىڭ ئەڭ مەرتىۋىلىك كىشىلىرى قىلدى

ىخالس ۋە قا بولغان ئ ئۇ نەبى ۋە ئەلچىلەر پاك ۋە تالالنغانالر زەنجىرى بولۇپ، ئالالھ: ئايەتتە -34

اڭالپ ئالالھ بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ئ. شۇنداقال ۋەھىيگە ئەمەل قىلىشتا بىردەكلىككە ئىگە ،تەۋھىد

 .، قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ھېسابقا تارتقۇچىدۇرتۇرغۇچىدۇر

ىق ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكى بىلەن بىرگە خۇدال! ئەسلىگىن، ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -35

دەۋاسىنى ئىلگىرى سۈرگەنلەرگە رەددىيە بېرىشىڭ ئۈچۈن مەريەمنىڭ، ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ ۋە ئوغلىنىڭ ئەھۋالىنى 
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 ،قورسىغىمدىكى پەرزەنتىمنى! ئى رەببىم »: ئۆز ۋاقتىدا ئىمراننىڭ ئايالى ھامىلە ھالىتىدە. سۆزلەپ بەرگىن

چۈنكى سەنال دۇئايىمنى . قوبۇل قىلغايسەن ،ىۋەتتىمبەيتۇلمۇقەددەسنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن رىزالىقىڭنى تىلەپ ئات

 .، دېگەن ئىدى-« ئاڭاليسەن، نىيىتىمنى ياخشى بىلىسەن

قىز  )مەن قىز تۇغدۇم ! ئى رەببىم »: ئېغىر ئاياقلىقى ئاخىرلىشىپ بوۋاقنى تۇغقاندا، دېدىكى: ئايەتتە -36

ھ تائاال تۇغۇلغان بوۋاقنىڭ جىنسىيىتىنى ھالبۇكى، ئالال(  بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ خىزمىتىگە مۇۋاپىق ئەمەس

مەن خىزمەت ئۈچۈن ئىرادە قىلغان ئوغۇل : يەنە مۇنداق دېدى. ئۇنىڭ شەنىنى ئۇلۇغ قىالتتى. ئوبدان بىلەتتى

جىسمانىي جەھەتتىن كۈچلۈك، ئۇنىڭغا . چۈنكى ئوغۇل خىزمەتنى ئوبدانراق ئورۇناليدۇ. قىزغا ئوخشىمايدۇ

 .م، سېنىڭ رەھمىتىڭ بىلەن ئۇنى ۋە ئەۋالدىنى شەيتاندىن ساقالپ قالدىممەريەم دەپ ئىسىم قويدۇ

نەزرىسىنى  قىلىپ،نىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت ( مەريەمنىڭ ئانىسى  – ھاننا )ئالالھ تائاال ئۇ : ئايەتتە -37

ىيا ئۇنىڭغا زەكەر. قىزىنىڭ ئىگىدارچىلىقىنى ئۈستىگە ئېلىپ مۇكەممەل ئەخالقتا ئۆستۈردى. قوبۇل قىلدى

ئىبادەت قىلىدىغان يېرىدە  زەكەرىيا ىپ، ئۇنى ھەزرىتىتەربىيەچى بولۇشقا مۇيەسسەر قىلئەلەيھىسساالمنى 

تەييار ەن ۋاقتىدا، ئۇنىڭ يېنىدا تۇرغان كىرگئۇنىڭ يېنىغا قېتىم ھەر زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم . تۇرغۇزدى

ئۇ ئالالھتىن كەلگەن رىزىق، : ، مەريەمداغانەپ سورىد -؟بۇ ساڭا قەيەردىن كەلدى ۋە -يېمەكلەرنى كۆرەتتى

 . دەيتتى -شۈبھىسىزكى ئالالھ ئۆز پەزلى بىلەن مەخلۇقاتلىرىغا ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ،

 زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالنىڭ مەريەمگە بەرگەن ھازىر رىزقىنى كۆرگىنىدە ئالالھ: ئايەتتە -38

ماڭا ھۇزۇرۇڭدىن مۇبارەك ۋە سالىھ بىر ئەۋالد ئاتا قىلغىن، ! ى رەببىمئ: قا يۈزلىنىپ مۇنداق دۇئا قىلدى

ئۇ چاغدا تېخى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ  )ىنى ئىشىتكۈچىسەن نىداسشۈبھىسىزكى سەن دۇئا قىلغانالرنىڭ 

 .( بالىسى يوق ئىدى

ىدا ان ۋاقتۇئا قىلىۋاتقنامىزىدا د ،نىڭ ھۇزۇرىدا تۇرۇپ زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم ئالالھ: ئايەتتە -39

ئۇ بولسىمۇ يەھيا . ئالالھ تائاال سېنى خۇرسەن قىلىدىغان بىر خەۋەرنى ئەۋەتتى: پەرىشتىلەر نىدا قىلدى

قەۋمى ئىچىدە ھۆرمەتكە . ئىسانى تەستىقاليدۇ - ئۇ ئالالھنىڭ سۆزى. پەرزەنتىڭ بولىدۇئىسىملىك بىر ئوغۇل 

ساپاغا يېقىنالشمايدۇ،  –مەسىيەت ۋە كەيپ  –يەھيا گۇناھ . ەم بولىدۇسازاۋەر بولىدۇ، يۇقىرى مەرتىۋىلىك ئاد

 .ئەمەلى سالىھتا ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە ئۇالشقان سالىھالر قاتارىدىن بولىدۇ

يېشىم بىر ! ئى رەببىم: زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم خۇشاللىققا چۆمۈپ ھەيرانلىقىنى باسالماي: ئايەتتە -40

ا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئايالىم تۇغماس بولغان شارائىت ئاستىدا قانداقمۇ پەرزەنتىم يەرگە بېرىپ قالغان تۇرس

شۇنىڭدەك ئالالھ خالىغاننى يارىتىپ ئادەتتىن تاشقىرى ئاجايىباتالرنى  »: ئالالھ تائاال. دېدى -بولسۇن؟

 .دېدى -« مەيدانغا كەلتۈرىدۇ

پەرزەنتكە ئىگە بولۇشتىن ئىبارەت خۇشاللىق مېنىڭ ! ئى رەببىم »: زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم: ئايەتتە -41

سەن  »: دېگەندە، ئالالھ تائاال -« ۋە بېشارەتكە ئېرىشىشىمنىڭ ئاالمىتى سۈپىتىدە ماڭا بىر نىشانە ئاتا قىلسىال

نىشانە شۇكى، تېنىڭ ساق تۇرۇقلۇق ئۈچ كۈن بويىچە سۆزلىيەلمەيسەن، پەقەت  –تەلەپ قىلغان ئاالمەت 

ئاخشام رەببىڭنى  – ئەتراپىڭدىكىلەر بىلەن ئاالقىلىشىسەن، بۇ مۇددەت جەريانىدا ئەتىگەن ئىشارەت ئارقىلىقال

 .دېدى -« كۆپ زىكىر قىلغىن ۋە ئۇنىڭغا يالۋۇرغىن

ئى : خاتىرىڭگە ئالغىنكى، ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەر مۇنداق دېگەن ئىدى! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -42

ن بىر پەيغەمبەرلىرىدى. ناچار ئەخالقتىن پاك قىلدى. ئىبادىتىگە تاللىدى –ئالالھ تائاال سېنى تائەت ! مەريەم

 .ڭ ئۈچۈن زامانىڭدىكى ئايالالر ئىچىدىن تاللىدىۇپەيغەمبەرنىڭ ئانىسى بولۇش

نى داۋامالشتۇرغىن، خۇشۇ ۋە تەزەررۇنى بەرپا قىلغىن، قىلىش رەببىڭگە ئىتائەت! ئى مەريەم: ئايەتتە -43

ئۇ ۋاقىتتا سەن رەببىڭنىڭ نېمەتلىرىگە شۈكرى قىلغان . ىلەن بىرگە رۇكۇ ۋە سەجدە قىلرۇكۇ قىلغۇچىالر ب

 . بولىسەن
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ب خەۋەرلەردىن بولۇپ، ئۆز ىڭ ئالالھ ساڭا ۋەھىي قىلغان غەيئۇ بولسا رەبب! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -44

تاالشقا چۈشۈپ  –ئەڭ اليىق ئىكەنلىكى توغرىسىدا دە  ىشىقتىدا مەريەمگە كىمنىڭ كېپىل بولۋا

جېدەللەشكەنلىكى، قەلەمدە چەك تاشلىنىپ ئاخىرى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ مەريەمگە كېپىل بولۇشقا 

 .ئېرىشكەنلىكى يۈز بەرگەندە، سەن ئۇالر بىلەن بىللە ئەمەس ئىدىڭ

! ئى مەريەم. يوق ئىدىڭ پەرىشتىلەر مۇنداق دېگەن يەردىمۇ سەن! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -45

يەنى . كى ئالالھتىن بىر كەلىمە بىلەن ۋۇجۇدقا كېلىدىغان باال بىلەن ئالالھ ساڭا خۇشخەۋەر بېرىدۇىسىزۈبش

ئابرۇيى  –ئۇنىڭ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە يۈز . ئۇنىڭ ئىسمى ئىسا ئىبنى مەريەم. دە، بولىدۇ -دەيدۇ«  بول »ئۇنىڭغا 

 .لەر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇالھ قا يېقىن كىشىئالنىڭ ھۇزۇرىدا  شۇنداقال قىيامەت كۈنى ئالالھ. بار

شۇنداقال ياش قۇرامىغا . بۆشۈكتىكى ۋاقتىدا كىشىلەرگە سۆز قىلىدۇ ،ئۇ تۇغۇلغاندىن كېيىن: ئايەتتە -46

بۇ بولسا نۇبۇۋۋەت، دەۋەت ۋە ئىرشات سۆزى . نىڭ ۋەھىي ئارقىلىق كىشىلەرگە سۆزلەيدۇ يەتكەن ۋاقتىدا ئالالھ

 .ھەرىكىتىدە سالىھ ۋە كەرەملىكتۇر –ىدە ۋە ئىش سۆزئۇ بولۇپ، 

ۇن؟ ئەرلىك مېنىڭ قانداقمۇ باالم بولس: مەريەم بۇ ئەھۋالدىن تەئەججۈپلىنىپ ئېيتتى: ئايەتتە -47

ئۇ ئالالھ . ئاسانقا  بۇ ھادىسە ھەممىگە قادىر ئالالھ: مىغان تۇرسام؟ پەرىشتەقىل بولمىغان، يامان ئىش

دە، بارلىققا  -دەيدۇ“ بول”بىر نەرسىنى بارلىققا كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلسا . كەلتۈرىدۇ خالىسا يوقتىن بارلىققا

 .كېلىدۇ

 :كىشۇنى يەكۈنلەشكە بولىدۇ

 ئالالھ تائاال ئۇالرنى بولغان ئىمران ئائىلىسى مۇبارەك ئائىلە بولۇپ، جەمەتىئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 .تاللىغان غۇچىالر قىلىپگە ئالك ۋەزىپىسىنى ئۈستىئىچىدىن پەيغەمبەرلى قەۋمى

نىڭ تاللىشىغا ئېرىشكەن بولۇپ، ئانىسى  ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى مەريەمنىڭ تۇغۇلىشى ئالالھ

بىراق ئالالھ ئۇنىڭغا . نىڭ بەيتى ئۈچۈن ئاتىۋەتكەن دىن خىزمىتى ۋە ئالالھ ئۇنى ئوغۇل پەرزەنت نىيىتى بىلەن

 .تا قىلغانسالىھ ۋە مۇبارەك قىز پەرزەنت ئا

ئىبادەت قىلىدىغان مەخسۇس ئىبادەت يېرى بولۇپ، زەكەرىيا  مەبەدتەمەريەم چوڭ بولغاندا 

 .ئەلەيھىسساالم ئىگە بوالتتى

ئۇنىڭغا كېرەكلىك يېمەكلىكلىرىنى ئالالھ ئاالھىدە تەمىنلىگەن بولۇپ، ھېچبىر ئىنسان  مەبەدتەمەريەمنىڭ 

نىڭ مەريەمگە ئىنئام قىلغان  بۇ ئالالھ. رىزىقلىنىپ تۇراتتى پىدىن تاماق ئېلىپ كەلمىسىمۇ، ئۇ ئالالھ تەرى

 .كارامەتلىرىدىن ئىدى

دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە ئابرۇيغا ئىگە بىر ئوغۇل پەرزەنت . پەرىشتىلەر مەريەمگە شۇ بېشارەتنى بەرگەن ئىدى

نۇرغۇن مۆجىزىلەرنى . لەيدۇئۇ بۆشۈكتىكى ۋاقتىدا سۆز. (مەريەم ئوغلى ئىسا )  ئىسمى مەسىھ ئىبنى مەريەم

 .ئېلىپ كېلىدۇ

قانداقمۇ بالىسى بولىدىغانلىقىنى  ئەھۋالدا،ھېچبىر ئىنسان يېقىنالشمىغان  ،مەريەم ئانىمىز ھەيران قېلىپ

نىڭ قۇدرىتى بىلەن بولىدۇكى، ئۇ بىر نەرسىنى ياراتماقچى بولسا  ئالالھ: بېرىلگەن، مۇنداق جاۋاب اسورىغاند

 .بولىدۇ دە، -دەيدۇ“ بول”
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ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ھامىلدار بولىشى ۋە تۇغۇش 

 جەريانى
. مەريەم ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسىبولۇپ، ھەزرىتى  بىر سۈرە بار لىكئىسمىقۇرئان كەرىمدە مەريەم 

لىقىغا ئائىت بېشارەت كەلگەندىن بۇ سۈرىدە ئالالھ تائاال مەريەم ئانىمىزغا مەسىھ ئۈچۈن ھامىلىدار بولىدىغان

 .كېيىنكى ھادىسىلەرنى بايان قىلغان

 : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

نى بايان قىلغىن، ئەينى زاماندا ئۇ ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ شەرق (  قىسسىسى )قۇرئاندا مەريەم (  ئۇالرغا )

يەنى  )ى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ روھىمىزنى ئۇ پەردە تارتىپ كىشىلەردىن يوشۇرۇند. تەرەپتىكى بىر جايغا باردى

 »: مەريەم ئېيتتى. ئەۋەتتۇق، ئۇ مەريەمگە بېجىرىم ئادەم سۈرىتىدە كۆرۈندى(  جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى

قا سېغىنىپ سېنىڭ چېقىلىشىڭدىن پاناھ تىلەيمەن، ئەگەر سەن تەقۋادار  مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ئالالھ

مەن ساڭا بىر پاك ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن  »: جىبرىئىل ئېيتتى. « ( ماڭا چېقىلمىغىن )بولساڭ 

ماڭا كىشى يېقىنالشمىغان تۇرسا، مەن پاھىشە قىلمىغان  »: مەريەم ئېيتتى. « پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەلچىسىمەن

لېكىن  )ۇر، ئەمەلىيەت سەن دېگەندەكت »: جىبرىئىل ئېيتتى«  تۇرسام، قانداقمۇ مېنىڭ ئوغۇل باالم بولسۇن؟

دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن (  ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان. ئۇ ماڭا ئاساندۇر: پەرۋەردىگارىڭ ئېيتتى

(  ئائىلىسىدىن )مەريەم ھامىلىدار بولدى، . « بولغان مەرھەمەت قىلدۇق، بۇ تەقدىر قىلىنىپ بولغان ئىشتۇر

بىر خورما دەرىخىنىڭ يېنىغا (  يۆلىنىۋېلىش ئۈچۈن )ىقى ئۇنى تولغاقنىڭ قاتتىقل. يىراق بىر جايغا كەتتى

! كاشكى مەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسامچۇ »: مەريەم ئېيتتى. كېلىۋېلىشقا مەجبۇر قىلدى

جىبرىئىل ئۇنىڭغا خورما «  !نەرسىگە ئايلىنىپ كەتسەمچۇ(  ئەرزىمەس )كىشىلەر تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن 

بىر (  ئېقىپ تۇرىدىغان )غەم قىلمىغىن، پەرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ئاستىڭدىن  »: نىڭ ئاستىدىن نىدا قىلدىدەرىخى

بۇ  . )خورما دەرىخىنى ئۆز تەرىپىڭگە ئىرغىتقىن، ئالدىڭغا پىشقان يېڭى خورمىالر تۆكۈلىدۇ. ئېرىقنى پەيدا قىلدى

ئۇ باال  )سەن بولغىن، بىرەر ئادەمنى كۆرسەڭ بۇ تاتلىق سۇدىن ئىچكىن ۋە خۇر )يېگىن، (  شېرىن خورمىدىن

قا ۋەدە بەردىم، بۈگۈن ھېچ ئادەمگە سۆز  مەن ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىك ئالالھ(:  توغرۇلۇق سورىسا

كۆتۈرۈپ قەۋمىنىڭ ئالدىغا كەلدى، (  يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى )مەريەم بوۋاقنى . « قىلمايمەن دېگىن

سېنىڭ ئاتاڭ ! ئى ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى. سەن ھەقىقەتەن غەلىتە ئىش قىلدىڭ! ئى مەريەم »: ئۇالر ئېيتتى

: مەريەم بوۋاقنى كۆرسەتتى، ئۇالر. « يامان ئادەم ئەمەس ئىدى، ئاناڭمۇ يولدىن چىققان خوتۇن ئەمەس ئىدى

ىسىمەن، نىڭ بەند مەن ھەقىقەتەن ئالالھ »: بوۋاق ئېيتتى. دېدى«  بۆشۈكتىكى بوۋاققا قانداق سۆزلەيمىز »

قەيەردە بوالي مېنى (.  يەنى قىلىدۇ )ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى (  يەنى ئىنجىلنى بېرىدۇ )ماڭا كىتابنى بەردى 

مېنى ئانامغا . بەرىكەتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكەنمەن، ماڭا نامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تەۋسىيە قىلدى

مەن تۇغۇلغان كۈنۈمدە، ۋاپات بولغان كۈنۈمدە، تىرىلىپ . مىدىكۆيۈمچان قىلدى، مېنى مۇتەكەببىر، شەقى قىل

ئەنە شۇ ئىسا ئىبىن . « ئامانلىققا ئېرىشىمەن(  ئالالھتائاال تەرىپىدىن بولغان )قەبرەمدىن تۇرغۇزۇلغان كۈنۈمدە 

دە ھەق ئۈستى(  ھەقىقىتى )ڭ ئىشىنىڭ ىتاالش قىلىۋاتقان ئۆزىن-ئىسا ئۇالر دە(.  قىسسىسىدۇر )مەريەمنىڭ 

پاكتۇر، (  بالىدىن، شېرىكتىن )ئالالھنىڭ شەنىگە بالىسى بولۇش اليىق ئەمەس، ئالالھ  ». گەپنى قىلدى

.ئالالھ بىرەر ئىش قىلىشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا ۋۇجۇدقا كەل دەيدۇ ـ دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
7
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تىدا مەريەم ئائىلىسىدىن ئۇزاقلىشىپ قۇرئاندا شۇنى بايان قىلغىنكى، ئۆز ۋاق! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -16

 .شەرق تەرەپتە بىر يەرگە باردى

ئۇ . مەريەمگە جىبرىئىلنى ئەۋەتتۇق. ئۇالردىن ۋە باشقا كىشىلەردىن ئۆزىنى پەردىلىدى: ئايەتتە -17

 .مەريەمگە بېجىرىم ئىنسان سۈپىتىدە كۆرۈندى

تەلمۈرۈپ سېنىڭ يامان قۇلۇڭدىن پاناھ  مېھرىبان ئالالھقا: مەريەم جىبرىئىلغا ئېيتتى: ئايەتتە -18

 .تىلەيمەن، ئالالھتىن قورقىدىغان بولساڭ

ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن بىر مەسىيەتلەردىن پاك  –گۇناھ ، مەن ساڭا ”: پەرىشتە جىبرىئىل: تەئايەت -19

 .دېدى -“ ئەۋەتىلگەن رەببىڭنىڭ ئەلچىسىمەن

چكىم يېقىن كەلمىگەن تۇرسا، پاھىشە قىلمىغان ماڭا نىكاھلىق ھې: مەريەم جىبرىئىلغا: ئايەتتە -20

 .دېدى -تۇرسام قانداقمۇ باالم بولسۇن،

يامان سەن ئاللىق سەن دېگەندەكتۇر، يەنى ساڭا ھېچكىم يېقىنالشمىغان، ىر: جىبرىئىل: ئايەتتە -21

ئوغۇل، ئىنسانالرغا بۇ . ئىش ماڭا ئاسان. يولغىمۇ يولىمىغان، بىراق پەرۋەردىگارىڭ بۇنىڭغا ھۆكۈم قىلىپ بولدى

. بىزنىڭ ئىسا، ئانىسى ۋە ئىنسانالرغا بولغان رەھمىتىمىزدۇر. نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئاالمەت ئالالھ

ن ۋە لەۋھۇلپەھپۇزدا يېزىلغان بولغا ،ئىسانىڭ بۇ ھالەتتە دۇنياغا كېلىشى ئىلگىرى بەلگىلەنگەن ھۆكۈم بولۇپ

 .چوقۇم مەيدانغا كېلىدۇ ئۇ

تىنىق بالىياتقۇغا ئۇلىشىپال  ،جىبرىئىل مەريەمنىڭ كۆينەك ياقىسىغا سۈفلىگەندىن كېيىن: ئايەتتە -22

 .ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ھامىلىدار بولدى ۋە مەريەم ئىنسانالردىن ئۇزاق جايغا كەتتى

 ”: ق دېدىمەريەم شۇندا. تولغاق ئۇنى بىر خورما دەرىخىنىڭ تۈۋىگە بېرىشقا مەجبۇر قىلدى: ئايەتتە -23

كاشكى بۈگۈندىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسام، تونۇلماس، تىلغا ئېلىنماس ۋە كىملىكى بىلىنمىگەن بىرى 

 .“ بولغان بولسام

قايغۇرمىغىن، پەرۋەردىگارىڭ ئاستىڭدىن ئېرىق بەرپا ”: مەريەمگە جىبرىئىل ياكى ئىسا: ئايەتتە -24

 .دېدى -“قىلدى

 .ى ئىرغىتقىن، ساڭا ئەمدىال پىشقان، ئەڭ ياخشى مىۋىلەر تۆكۈلىدۇخورمىنىڭ شېخىن: ئايەتتە -25

ئەگەر كىشىلەردىن بىرى . خورمىدىن يىگىن، سۇ ئىچكىن، بوۋاق بىلەن خۇرسەن بولغىن: ئايەتتە -26

مەن رەببىمگە ۋەدە بەردىم، سۈكۈت : ھەققىدە سورىسا، ئېيتقىنكى( ھامىلىلىك)بۇ ئەھۋالىڭ  ،ئۇچراپ قىلىپ

مۇھەممەد . ئۇالرنىڭ شەرىئىتىدە سۈكۈت قىلىش ئىبادەت ھېسابلىناتتى. ھېچكىمگە گەپ قىلمايمەن قىلىمەن،

 .ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدە بۇنداق ئەمەس

ئۇالر مەريەمنىڭ . مەريەم ئانىمىز يىراق جايدىن بالىسىنى كۆتۈرۈپ قەۋمىنىڭ يېنىغا كەلدى: ئايەتتە -27

 .“ سەن ھەقىقەتەن غەلىتە ۋە بىمەنە ئىش قىلدىڭ! ئى مەريەم”: ىبۇ ئەھۋالىنى كۆرۈپ مۇنداق دېد

داداڭ پاھىشىگە يېقىن كېلىدىغان ناچار ئادەم . ھارۇننىڭ ھەمشىرىسى –ئى سالىھ ئەر : ئايەتتە -28

 .ىتىنى بۇزىدىغان پەس ئايال ئەمەس ئىدىپپئاناڭمۇ ئى. ئەمەس ئىدى

المدىن سوراش ۋە سۆزلىشىش ئۈچۈن بوۋاقنى ئىشارەت مەريەم ئۇالرغا ئىسا ئەلەيھىسسا: ئايەتتە -29

، -قىلغاندا، ئۇالر مەنسىتمەستىن بۆشۈكتىكى سۈت ئىمىۋاتقان بوۋاق بىلەن قانداقمۇ پاراڭالشقىلى بولسۇن

 .دېيىشتى

نىڭ بەندىسى، ئالالھ ماڭا  مەن ئالالھ”: ئىسا ئەلەيھىسساالم بۆشۈكىدە ئىمىۋېتىپ: ئايەتتە -30

 .دېدى -“قىلدى ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى ۋەدەكە ئىنجىلنى بېرىش

ھاياتال بولىدىكەنمەن نامازغا ئەھمىيەت . قەيەردە بولسام خەيرلىك ۋە بەرىكەتلىك قىلدى: ئايەتتە -31

 .بېرىشكە ۋە زاكاتنى ئادا قىلىشىمغا تەۋسىيە قىلدى

 .ىي قىلمىدىھاكاۋۇر، شەقى ۋە رەببىمگە ئاس. ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى: ئايەتتە -32
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مەن تۇغۇلغان كۈنۈمدە، ۋاپات بولغان كۈنۈمدە، شۇنداقال قىيامەت كۈنى قايتىدىن تىرىلگەن : ئايەتتە -33

 . كۈنۈمدە رەببىمدىن ئامانلىققا ئېرىشىمەن

 جەريانالرنىڭ خۇالسىسى

 .كېلىشىېلىپ شارەت ئىجىبرىئىلنىڭ بمەريەم ئانىمىزغا 

 .جاي ئىزدىشىھەزرىتى مەريەمنىڭ قەۋمىدىن يىراق 

ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانا بولۇشى، روھىي ھالىتى ۋە ئۇنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ھامىلە بولغانلىقىنى 

 .قەۋمىگە قانداق چۈشەندۈرۈش توغرىسىدا ئويلىغانلىرى

جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېسداشلىقى، تۇغۇت جەريانىدا قانداق قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا يول 

 .ىكى ۋە شۇنداقال قەۋمى بىلەن ئۇچراشقاندا بالىسى بىلەن نېمە قىلىدىغانلىقىكۆرسەتكەنل

قەۋمى ھەزرىتى مەريەمنىڭ ياتلىق بولماي تۇرۇپ ھامىلىدار ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمىغانلىقى ۋە ئالالھ 

 . تائاالنىڭ بۆشۈكتىكى بوۋاق ئىسا ئەلەيھىسساالمنى سۆزلەتكەنلىكى

ى ۋە مېتافىزىك تەرىپى بولۇپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇسۇلمانالر بىر جەرياننىڭ ئىمان ھەر

كى، ىسىزشۈبھ. ەلۇماتنى كىم يەتكۈزدىئان ئايەتلىرىگە ئايالنغان بويىچە تەپسىلىي منامازلىرىدا ئوقۇيدىغان قۇر

 .نىڭ ۋەھىيسى ئۇ بولسىمۇ ئالالھ

 

 

 نىڭ ماھىيىتى( ئىسا ) مەسىھ 

 
 ئوغلىمۇ؟نىڭ  ئالالھ( ئىسا)ەسىھ م

 نىڭ بالىغا ئېھتىياجى بارمۇ؟ ئالالھ: ئۆزىمىزگە سوئال قويۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ –ئالدى بىلەن ئۆز 

 نىڭ ئايالى كىم؟ بالىغا ئېھتىياجى بار دېيىلگەندە، ئۇنداقتا ئۇ ئالالھ

 ئۇ ئالالھ خوتۇنغا ئېھتىياجلىقمۇ؟

نى ئۆزى قۇرئان كەرىمدە تونۇشتۇرغان تەرىپى بىلەن بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالھ تائاال

 .تونۇشايلى

 :ئالالھ تائاال ئۆزىنى تەرىپلەپ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ باال تاپقانمۇ . قا موھتاجدۇر ھەممە ئالالھ. ئالالھ بىردۇر ئېيتقىنكى، ئۇ!( ئى مۇھەممەد) 

  8.ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ. ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس

  ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

 .يىگانەدۇر، ھېچقانداق شېرىكى يوق –ئالالھ ئىالھلىقتا يەككە  –ئۇ ! دېگىن، ئى مۇھەممەد: ئايەتتە

 .ئالالھ تائاالدۇر كەزھاجەتلەر ۋە تىلەكلەرنىڭ ئادا بولۇشىدا يېگانە مەر: ئايەتتە

 .شۇنداقال خوتۇنىمۇ يوق. ئۇنىڭ بالىسى يوق: ئايەتتە

 بولسۇن ھەرىكەتلىرىدە –ىش ئ كىياۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدە ياكى  ئۇنىڭ ئىسىملىرىداەيلى م: ئايەتتە

 . تەڭدىشى يوق، ئالالھ ھەممىدىن ئۈستۈن ۋە ھەممىدىن ئۇلۇغ
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باشقا بىر ئىالھمۇ يوق، ئەگەر  تەڭ بولغۇدەكئالالھنىڭ بالىسى يوق، ئۇنىڭغا : ئالالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ

دى، ئۇ چاغدا ھەر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقنى يالغۇز ئىگىلەيتتى، بەزىسى بەزىسىدىن غالىب بۇنداق بولسا ئى

ئالالھ غەيبنى ۋە ئاشكارىنى . قا نىسبەت بەرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر كېلەتتى، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئالالھ

 9.بىلگۈچىدۇر، مۇشرىكالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن ئۈستۈندۇر

 لەرنىڭ تەپسىرىئايەت

چۈنكى، مۇبادا . ئۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە باشقا ئىالھمۇ يوق. ئالالھ بالىلىق بولغان ئەمەس: ئايەتتە -91

 ،بىر مەبۇدتىن باشقا كۆپلىگەن ئىالھالر بولغان بولسا ھەربىر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقاتلىرىنى ئىگىلەپ

دە، كائىناتنىڭ  -را رىقابەت ۋە تىركىشىش يۈز بېرەتتىئا -خۇددى دۇنيادىكى ھۆكۈمرانالرغا ئوخشاش ئۆز

شېرىك ياكى پەرزەنتتىن  الر ئېيتقانئالالھ ئۇ. پەس بولۇپ، خەتەر كېلىپ چىقاتتى –قانۇنىيىتى ئېگىز 

 .(خالىي ) مۇنەززەھتۇر

ەرنى ئالالھ ئۆزى يالغۇز ھالدا مەخلۇقاتلىرى كۆرۈۋاتقان ۋە كۆرمەيۋاتقان شەيئىل –ئۇ : ئايەتتە -92

 .ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك شېرىكتىن پاكتۇر. بىلىدۇ

مۇشرىكالر ئېيتقاندەك، ئالالھ بىلەن بىرگە يەنە باشقا ئىالھالر بولغان : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ . غەلىبە قىلىش ئۈچۈن ئەلۋەتتە يول ئىزدىگەن بوالتتى( ئالالھ ئۈستىدىن) تەقدىردە ئەرش ئىگىسى 

يەتتە ئاسمان ـ زېمىن ۋە ئۇالردىكى . ، ئۇالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن يۈكسەك دەرىجىدە ئالىيدۇرپاكتۇر

قانداقلىكى نەرسە بولمىسۇن، ئالالھنى پاك دەپ ( كائىناتتىكى)مەخلۇقاتالر ئالالھنى پاك دەپ بىلىدۇ، 

ر ئوخشاش بولمىغانلىقى تىلىڭال)، لېكىن سىلەر (يەنى ئالالھنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى سۆزلەيدۇ)مەدھىيەلەيدۇ 

يەنى ئاسىيلىق )ھەلىمدۇر ( بەندىلىرىگە)ئۇالرنىڭ مەدھىيەسىنى سەزمەيسىلەر، ئالالھ ھەقىقەتەن ( ئۈچۈن

 10.مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( تەۋبە قىلغۇچىالرنى)، (قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ

 ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

رغا ئېيتقىن، ناۋادا ئالالھ بىلەن بىللە باشقا ئىالھالر بولغان مۇشرىكال! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -42

ۋېلىش ئۈچۈن يول ئىزدىگەن قا غالىب كېلىش، ئۈستۈن بولى بولسا ئىدى، بۇ ئىالھالر ئەرشىنىڭ ئىگىسى ئالالھ

 . بوالتتى

 .ئالالھ تائاال مۇشرىكالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن پاك ۋە مۇنەززەھتۇر: ئايەتتە -43

قا تەسبىھ ئېيتىپ  يەتتە ئاسمان ۋە زېمىن ھەمدە ئىچىدىكى بارچە مەخلۇقات ئالالھ: ەتتەئاي -44

قا مەدھىيە ئېيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا كەمچىلىكلەردىن پاكالپ  مەۋجۇدات ئالىمىدىكى ھەرنەرسە ئالالھ. تۇرىدۇ

ئىنتايىن  ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە شۈبھىسىزكى،! ئى ئىنسانالر. سىلەربىراق ئۇنى سىلەر ئىدراك قىاللماي. تۇرىدۇ

 .بىسىق بولۇپ، ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىرىمايدۇ ۋە ئۇالرنى ئەپۇ قىلىدۇ –ئېغىر 

 (تەرىپلەيدۇ)ئالالھ تائاال ئۆزىنى مۇنداق تونۇشتۇرىدۇ 

ئوخشاشلىققا ئىگە . )مەخلۇقاتلىرىدىن ھېچبىرى ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ. يىگانىدۇر –ئالالھ زاتىدا يەككە 

 (ئەمەس

 .مەخلۇقاتلىرىدىن ھېچكىمگە ئېھتىياجى چۈشمەيدۇ، مەخلۇقاتالر ئۇنىڭغا موھتاج 
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 .ئۇنىڭ بالىسى يوق

 .ئۇ تۇغۇلغان ئەمەس

 .ھەرىكىتىدە ئوخشىشى يوق –دە ۋە ئىش ( ئاالھىدىلىكلىرى)نىڭ زاتىدا، سۈپەتلىرى  ئالالھ

ئوخشىشى بار ھەربىر ئىالھنىڭ كۈچى بار دېگەندە،  ،ز قىلساقكۆپلىگەن ئىالھالرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى پەرە

نۇرغۇن . ھەربىرى ئۆزى ياراتقان مەخلۇقاتلىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ باشقىالردىن ئۈستۈن بولۇشقا تىرىشىدۇ

بىر ئىالھنىڭ كۈچى يەنە بىرىنىڭكىدىن ئۆزگىچە بولسا ئۇالر ئەڭ ئۇلۇغ  ھەر ،ئىالھالر بار دەپ پەرەز قىلساق

 .بولغىنىغا بوي سۇنىدۇ

 

 مۇ؟ئوغلىنىڭ  مەسىھ ئالالھ

 

، مەسىھ ئىنسانالرنىڭ ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشىنى تەلەپ قىلغىنى رئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇئالالھ تائاال قۇ

قا ئىبادەت قىلىشلىرىنى تەلەپ قىلغان، ئۇ بەزى مۇنتەسىپلىرىنىڭ  بەلكى ئەگەشكۈچىلىرىدىن يالغۇز ئالالھ. يوق

ئۇ بولسىمۇ قىيامەت كۈنىدىكى . ئىكەنلىك مۇددىئاسىنى رەت قىلىدۇ«  نىڭ ئوغلى ئالالھ »گىرى سۈرگەن ئىل

 : مۇنداق دەيدۇ بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە كۆرۈنۈشلەردىن بىر كۆرۈنۈش

 نى قويۇپ مەن بىلەن سەن كىشىلەرگە، ئالالھ! ئى مەريەم ئوغلى ئىسا »: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى

شەنىڭگە اليىق ئەمەس   ( !رەببىم ) »: ئىسا ئېيتتى«  ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر، دېدىڭمۇ؟

نەرسىلەردىن سېنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن، 

ەنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا ي )ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام، ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن 

سەن مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسەن، مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن، سەن غەيبلەرنى (.  مەلۇملۇق

مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى، يەنى، مېنىڭ . ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن

مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا . قا ئىبادەت قىلىڭالر، دېدىم بولغان ئالالھ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر

بولغان مۇددەتتە، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىم، مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 

ب قىلساڭ، ئەگەر ئۇالرغا ئازا. ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن

ساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز  )، ( ئۇالرنى خالىغىنىڭچە تەسەررۇپ قىلىسەن )ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر 

 )مەغپىرەت قىلساڭ، سەن (  يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا )، ئەگەر ئۇالرغا ( قىاللمايدۇ

(  يەنى قىيامەت كۈنى )بۇ كۈن  »: ھ ئېيتىدۇئالال. « غالىب، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن(  ئىشىڭدا

راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگە پايدا قىلىدىغان كۈندۇر، ئۇالر ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان 

 11.« جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، ئالالھ ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالر ئالالھتىن مەمنۇن بولىدۇ، بۇ زور بەختتۇر

 ايەتلەرنىڭ تەپسىرىيۇقىرىقى ئ

ئى مەريەم  »: قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاالنىڭ مۇنداق دەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ بەرگىن :ئايەتتە -116

. دېمىگەنمىدىڭ« ئىككى مەبۇد قىلىڭالر ، يەنىنىڭ ئورنىغا ئوغلى ئىسا، ئىنسانالرغا مەن ۋە ئانامنى ئالالھ

. ىلەرگە ھەق بولمىغان نەرسىنى دېيىش ماڭا اليىق ئەمەسنى پاكالپ تۇرۇپ كىش ئالالھ: ئىسا جاۋاب بېرىپ

ئىچىمدىكىنى . مەن ئۇنداق دېگەن بولسام ئۆزلىرى بىلىال، چۈنكى ھېچبىر شەيئى ئۆزلىرىگە مەخپىي ئەمەس

ئۆزلىرى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن . بىلمەيمەن  ( كۆڭۈللىرىدىكىنى )ئۆزلىرى بىلىال، مەن سىلىنىڭ ئىچىلىرىدىكىنى 

 .ئىنى بىلگۈچىھەر شەي
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. مەن ئۇالرغا ئۆزلىرى ۋەھىي قىلغاندىن باشقىنى دېمىدىم: ئىسا ئەلەيھىسساالم ئېيتتى: ئايەتتە -117

مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە . ۋە ئىبادەتتىن ئىبارەت(  تەۋھىد )ماڭا بۇيرۇغانلىرى ئۆزلىرىنى بىر دەپ ئېتىقاد قىلىش 

يەر يۈزىدىكى ئەجىلىم ئاخىرلىشىپ . ىگە شاھىت ئىدىم، سۆزلىرھەرىكەتلىرىگە –ئىش ياشىغان ۋاقتىمدا 

ئاسمانغا كۆتۈرگەنلىرىدىن كېيىن ئۆزلىرىال ئۇالرنىڭ مەخپىيەتلىكلىرىنى بىلىپ تۇرغان، سىلى ھەرنەرسىگە 

 .ئۆزلىرىگە يەر يۈزىدە ۋە ئاسماندا ھېچبىر مەخپىيەتلىك مەخپىي بواللمايدۇ. نازارەتچى، گۇۋاھچى

. ئەگەر ئۇالرنى ئازاپلىسىال ئۇالر بەرىبىر ئۆزلىرىنىڭ بەندىلىرى! ى، ئى ئالالھىسىزكشۈبھ: ئايەتتە -118

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن . ئادالەتلىرى بىلەن ئۇالرغا خالىغانلىرىنى يۈرگۈزىال. ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزلىرى ئوبدان بىلىال

چۈنكى سىلى مەغلۇپ (.  كەرىمى –لى ئۇمۇ ئۆزلىرىنىڭ پەز )تۆبە قىلغانالرنى شەپقەتلىرى بىلەن كەچۈرسىلە 

 . بولمايدىغان ھەممىدىن كۈچلۈك، ھەر ئىشىدا ۋە باشقۇرۇشىدا ھېكمەت ساھىبى

بۈگۈن رەببىنى بىر دەپ بىلگۈچىلەرگە : ئىسا ئەلەيھىسساالم قىيامەت كۈنى ئېيتىدۇ: ئايەتتە -119

ھەرىكەتلىرىدىكى  –نىيەت، سۆز ۋە ئىش  ، شەرىئەتكە قىلغان تائىتى،( تەۋھىد ئېتىقادى )ئۇالرنىڭ تەۋھىدى 

ئۇالرغا قەسىرلىرىنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ . مۇكاپات كۈنى –ساداقىتى پايدا ئېلىپ كېلىدىغان جازا 

ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرىنى قوبۇل . تۇرىدىغان جەننەتلەر بار بولۇپ، ئۇ يەردە ھەمىشە تۇرىدۇ

بۇ مۇكاپات ۋە . ئۇالرمۇ ئالالھ بەرگەن مۇكاپاتتىن خۇرسەن بولىدۇ. رازى بولىدۇقىلىش بىلەن ئۇالردىن 

 .رازىمەنلىك زور بەختتۇر

 :يەنە بىر سۈرىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

تاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنىڭ ئىشىنىڭ -ئىسا ئۇالر دە(. سىدۇرەقىسس)ە شۇ ئىسا ئىبىن مەريەمنىڭ ئەن

نىڭ شەنىگە بالىسى بولۇش اليىق ئەمەس، ئالالھ  ئالالھ ». گەپنى قىلدىئۈستىدە ھەق ( ھەقىقىتى)

پاكتۇر، ئالالھ بىرەر ئىش قىلىشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنىڭغا ۋۇجۇدقا كەل دەيدۇ ـ دە، ئۇ ( بالىدىن، شېرىكتىن)

شۇنىڭ ئۈچۈن  ئالالھ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر، سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر،. ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

(  يەنى ئەھلى كىتاب )ئىسانىڭ ئىشى توغرىسىدا ئۇالر . « ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر

! كەلگەن چاغدا، كاپىرالرغا ۋاي( يەنى قىيامەت كۈنى)ئارىسىدىكى پىرقىلەر ئىختىالپ قىلىشتى، بۈيۈك كۈن 

ئاڭاليدىغان،  ھەممىنى ئوبدانقۇالقلىرى (  مەت كۈنىدەيەنى قىيا )ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا كەلگەن كۈندە 

 12.روشەن گۇمراھلىقتىدۇر(  يەنى بۇ دۇنيادا )كۆرىدىغان بولىدۇ، لېكىن زالىمالر بۈگۈن ھەممىنى كۆزلىرى 

 ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

بولۇپ، ئۇ ساڭا ئاالھىدىلىكى ۋە خەۋىرىنى بىز قىسسە قىلىپ بەرگەن مەريەم ئوغلى ئىسا : ئايەتتە -34

 .يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ ۋە شۈبھىگە چۈشكەن ھەق سۆزبۇ شۈبھە يوق،  –ئۇنىڭدا ھېچ شەك 

. لىرى ۋە مەخلۇقاتلىرى ئىچىدىن بالىلىق بولۇش اليىق ئەمەسقا ئۆزىنىڭ بەندى ئالالھ: ئايەتتە -35

ئۇ ئىش مەيلى ئاددىي ياكى مۇرەككەپ بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنى ئىرادە قىلسا . ئالالھ ئۇنىڭدىن پاكتۇر

دېسە، ئۆزى خالىغىنى ۋە ئىرادىسى بويىچە « ۋۇجۇدقا كەل  »ئالالھ . قا تەس كەلمەيدۇ بولسۇن ئالالھ

 .ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

ئالالھ مېنىڭ رەببىم ۋە سىلەرنىڭمۇ رەببىڭالر، : ئىسا ئەلەيھىسساالم قەۋمىگە ئېيتتى: ئايەتتە -36

 .ڭالر، شېرىك كەلتۈرمەڭالر، بۇ بولسا ئەڭ توغرا يولدۇرئۇنىڭغا ئىبادەت قىلى

ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى پىرقىالر ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرۇلۇق ئۆز ئىچىدە ئوخشىمىغان : ئايەتتە -37

ئىسا  »ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەڭ چېكىدىن ئاشقانلىرى ناساراالر بولۇپ، بەزى پىرقىلىرى : گۇرۇپپىالرغا بۆلۈندى
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«  ئىسا ئۈچنىڭ ئۈچىنچىسى »، يەنە بەزىسى « نىڭ ئوغلى ئىسا ئالالھ »دېسە، بەزىسى «  ئۆزى نىڭ ئالالھ

 .ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممە سەپسەتىسىدىن پاكتۇر، ئۈستۈندۇر. ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە

يۈسۈپ . شتىدېيى«  ئىسا سېھىرگەر »ى تەفرىت دەرىجىسىدە بولۇپ، بۇالر ئەھلى كىتابنىڭ بىر قىسمى

 .بۇالر بولسا يەھۇدىيالر. ناجارنىڭ ئوغلى دەپ تۆھمەت قىلىشتى

 .قىيامەت كۈنىدىكى دەھشەتلىك كۈندە كاپىرالرنىڭ ھالىغا ۋاي

نىڭ ھۇزۇرىغا  ئالالھ. قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى ۋە كۆزلىرى ئۆتكۈر بولۇپ كېتىدۇ: ئايەتتە -38

نىڭ ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكى  ەشتۈرۈلگەندەك ئىسا ئەلەيھىسساالمقۇرئان كەرىم مۇقەررەرل ،كەلگەندە

، ( ناساراالر )چېكىدىن ئاشقانالر . بۇ نۇقتىنى ئىسا ئەلەيھىسساالممۇ ئۆزىنى تەرىپلىگەندە ئېيتقان. ئايان بولىدۇ

. ل قىلىشمايدۇبۇ دۇنيادا ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى قوبۇ(  يەھۇدىيالر )تەفرىتچىلەر 

بۇ دۇنيادىكى ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر . پۇشايمىنى ھېچنەرسىگە ئەسقاتمايدىغان كۈندە نادامەت قىلىشىدۇ

 . گاچا ھۆكمىدە بولۇپ، ئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇر -ھەقىقەت ئالدىدا گاس 

 

 

 

 

 ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى

 

ى تەستىق قىلىشقا ىكەن ئىنسانالرنىڭ ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنئالالھ تائاال بىر قەۋمگە پەيغەمبەر ئەۋەتىد

 .ئۇنىڭ ئوخشىشىنى باشقىالر قىاللمايدىغان پەۋقۇلئاددە مۆجىزە ياكى مۆجىزىلەرنى بەرگەنپاكىت سۈپىتىدە، 

مەزكۇر مۆجىزىلەر پەيغەمبەرنىڭ دەۋرىگە خاس بولۇپ، ئۇالرنى پەقەت شۇ دەۋردە ياشىغانالر كۆرەلىگەن 

ردىن كۈنىمىزگە قەدەر يېتىپ كەلگەن بىراق پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزىلە. كىلەرگە كۆرسەتكەنۋە كېيىن

ئەڭ چوڭ مۆجىزە ھېسابالنغان قۇرئان كەرىم بولۇپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل بولغان ئۇنىڭ 

ېچكىم ئىجاد قىلىپ سۈرىنى ياكى ھېچبولمىغاندا بىرەر سۈرىنىڭ ئوخشىشىنى ھ 10ئوخشىشىنى، ئۇنىڭدەك 

 .چىقالمايدۇ

 :جۈملىدىن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەر تۆۋەندىكىدەك

ئۇنى بەنى : ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ

 )شۈبھىسىزكى، سىلەرگە مەن رەببىڭالر تەرىپىدىن بولغان »( ئۇ دەيدۇ. )ئىسرائىلغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدۇ

بىر مۆجىزە ئېلىپ كەلدىم، مەن سىلەرگە اليدىن قۇشنىڭ (  پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان

. نىڭ ئىزنى بىلەن، ئۇ قۇش بولىدۇ شەكلىدەك بىر نەرسە ياسايمەن، ئاندىن ئۇنىڭغا پۈۋلەيمەن ـ دە، ئالالھ

نىڭ ئىزنى بىلەن، ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمەن، سىلەر  ئالالھ ورنى، بەرەس كېسىلىنى ساقايتىمەن؛كتۇغما 

يەنى سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ئەھۋالىڭالرنى  )يەيدىغان ۋە ئۆيۈڭالردا ساقاليدىغان يېمەكلىكلەردىن خەۋەر بېرىمەن 

 )ىگە ئىشەنگۈچى بولساڭالر، بۇنىڭدا نىڭ مۆجىزىلىر شۈبھىسىزكى، ئەگەر سىلەر ئالالھ(.  ئېيتىپ بېرەلەيمەن

(  مېنىڭ راستلىقىمنى كۆرسىتىدىغان روشەن )سىلەر ئۈچۈن ئەلۋەتتە (  يەنى مەن كەلتۈرگەن مۆجىزىلەردە

 13.ئاالمەت بار

 ئايەتنىڭ تەپسىرى 
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ئىسا . ئالالھ، ئىسا ئەلەيھىسساالمنى بەنى ئىسرائىلغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدۇ: ئايەتتە -49

مەن سىلەرگە ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچى ئىكەنلىكىمنى : ھىسساالم ئۇالرغا ئېيتتىئەلەي

اليدىن قۇشقا ئوخشاپ كېتىدىغان نەرسە : ئۇ بولسا تۆۋەندىكىچە. ئىسپاتاليدىغان پاكىت ئېلىپ كەلدىم

يەنە ئەما . قا ئايلىنىدۇنىڭ ئىزنى بىلەن جان كىرىپ ھەقىقىي قۇش ئۇنىڭغا پۇدىگەن ۋاقتىمدا ئالالھ. ياسايمەن

نىڭ رۇخسىتى بىلەن ئۆلۈكنى  تۇغۇلغان مىيىپنى ساقايتىمەن، ئاق كېسەلگە گىرىپتار بولغاننى داۋااليمەن، ئالالھ

 .ئۆيۈڭالردا يىغىپ قويغان شۇنداقال سىلەر يېگەن تامىقىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمەن. تىرىلدۈرىمەن

نىڭ پاكىتلىرىغا ۋە  سىلەر ئالالھ -ن يۇقىرىدىكى چوڭ ئىشالر ى، ئىنساننىڭ قولىدىن كەلمەيدىغاشۈبھىسىزك

نىڭ ئەلچىسى ۋە پەيغەمبىرى  ئايەتلىرىگە چىن ئىشىنىدىغان بولساڭالر، ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالالھ

 . ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ

ئاال پەيغەمبىرى ئىسا يۇقىرىقى ئايەتلەرگە ئاساسەن مۇسۇلمان شۇنىڭغا چىن ئىمان ئېيتىدۇكى، ئالالھ تا

ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەر ئارقىلىق بەنى ئىسرائىل قەۋمىگە 

 .ئەۋەتكەن

 : ئۇ مۆجىزىلەر بولسا

 .نىڭ ئىزنى بىلەن قۇشقا ئايالنغان قۇشنىڭ ھەيكىلىنى ياساپ پۈۋلىگەن ۋە ئۇ ھەيكەل ئالالھ

 . نىڭ ئىزنى بىلەن ساقايتقان تۇغما ئەمانى ئالالھ

 .نىڭ ئىزنى بىلەن تىرىلدۈرگەن ئۆلۈكلەرنى ئالالھ

 .ئىچمەك ۋە باشقا ئەشيالىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بەرگەن –كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىدە يىغىپ ساقلىغان يېمەك 

ۋە ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش، قۇشنىڭ ھەيكىلىگە پۈۋلىسە ھەقىقىي قۇشقا ئۆزگىرىشى : ئويالپ باقايلى

 .دوختۇرالر داۋالىيالمىغان ئاق كېسەلنى داۋالىشى ئىنسان ئەقلىنى ھەيران قالدۇرىدۇ

نىڭ ئىزنى بىلەن مەيدانغا كەلگەن  بىراق شۇنى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەككى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ

ئۇ بىر نەرسىنى . رئالالھ ھەممىگە قادى. بولۇپ، شۇنداقال ئىسا ئەلەيھىسساالممۇ بۇنى ئاالھىدە تەكىتلىگەن

 . دە، ۋۇجۇدقا كېلىدۇ -دەيدۇ«  بول »قىلىشنى خالىسا ئۇنىڭغا 

 

 نېمە ئۈچۈن ئىسا ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئوغلى بواللمايدۇ؟
 

ھەزرىتى . شۈبھىسىزكى، ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىز ھالدا ئانىدىن دۇنياغا كېلىشى –شەك 

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلىشى  ،ىنچىلىق قىلمىغان شارائىت ئاستىدامەريەمنىڭ ھېچبىر ئىنسان بىلەن يېق

مەريەم ئانىمىز ئىسا . بۇنىڭ ئۆزىال مەريەم ئانىمىزنى ھەيران قالدۇرغان. ئادەتتىن تاشقىرى بىر ھادىسە

ماڭا ھېچكىم »: ئەلەيھىسساالمغا ھامىلە بولىدىغانلىقى ھەققىدە بېشارەت بەرگەن پەرىشتىلەرگە

شۇنىڭدەك : دېگەندە، پەرىشتىلەرنىڭ جاۋابى مۇنداق بولغان« 14شمىغان تۇرسا، قانداقمۇ باالم بولسۇن؟يىقىنال

  15.دە، بولىدۇ -دەيدۇ« بول»ئالالھ خالىغاننى يارىتىدۇ، بىر ئىشقا ھۆكۈم قىلسا پەقەتال 

چۈنكى ئۇ . ىدۇئۇ قانداق خالىسا شۇنداق بول. نىڭ مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدىكى قۇدرىتى ئۇ بولسا ئالالھ

نىڭ بىر پارچىسى  نىڭ ئوغلى ياكى ئالالھ ئۇ ئالالھ ». بۇ بولسا جاۋابنىڭ بىر تەرىپى. يوقتىن يارىتىشقا قادىردۇر

ئېتىۋارىنى  -دېگۈچىلەرنىڭ دىققەت «  ۋەياكى بولمىسا بىر ئىالھنى شەكىللەندۈرگەن كۆپ ئىالھالرنىڭ بىرى
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 ،الرنىڭ تۇنجى ئاتىسى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىش جەريانىقۇرئان شۇنىڭغا يۈزلەندۈرىدۇكى، ئىنسان

ئالالھ ئادەم ئەلەيھىسساالمنى تۇپراقتىن . ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىشىدىن بەكرەك چوڭ مۆجىزە

 :ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ. ياراتقان

يەنى ئادەم )ئادەمنىڭ ( ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن)نىڭ نەزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى  شۈبھىسىزكى، ئالالھ

: تۇپراقتىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭغا( ئاتا ـ ئانىسىز)ئادەمنى ئالالھ . مىسالىغا ئوخشايدۇ( ئەلەيھىسساالمنىڭ

ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن ئەجەبلىنەرلىك )دېدى ـ دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كەلدى « ۋۇجۇدقا كەل»

 16(.ئەمەس

 :نىڭ تەپسىرىئايەت

كى، ئالالھ تائاالنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئاتىسىز يارىتىشى، ئادەم ىسىزشۈبھ: ئايەتتە -59

 »ياراتقان، ئاندىن كېيىن  توپىدىنچۈنكى ئۇنى . ئەلەيھىسساالمنى ئاتىسىز ۋە ئانىسىز ياراتقانغا ئوخشايدۇ

 .دېگەندە، ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ئايالنغان«  ئىنسان بولغىن

گىرى ئىكەنلىكىنى ئىل(  خۇدا )ئۇنىڭ ئىالھ  ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىز دۇنياغا كېلىشى سەۋەبلىك

 )كىم  ئانىسىز يارىتىلغان، ھەر –ئادەم ئەلەيھىسساالممۇ ئاتا . باشقا نەرسە ئەمەسسۈرۈش سەپسەتىدىن 

 .دۇنىڭ بىر قۇلى دەپ بىلى ئۇنى ئالالھ(  ناسارا، يەھۇدىي ۋە مۇسۇلمان

، ئىنسان تۈرى يارىتىلىش ئاالھىدىلىكىگە قاراپ، تۆت قىلىدىغان بولۇپ  بۇ ئايەتتە شۇنىڭغا ئىشارەت

 :تۈرلۈك دېيىشكە بولىدۇ

 .ئايالسىز يارىتىلغىنى، ئادەم ئەلەيھىسساالم –ئەر 

 .ھاۋا ىسىىقىسى ۋە شۇنداقال ئىنسانىيەتنىڭ ئانپپەقەت ئەردىن يارىتىلغىنى، ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ رە

 .دادىسىز ھالدا پەقەتال ئانىدىن دۇنياغا كەلگىنى، ئۇ بولسىمۇ ئىسا ئەلەيھىسساالم

 .ئانىدىن يارىتىلغىنى، ئۇ يۇقىرىقىالردىن باشقا ئىنسانالر –ئاتا 

باشقا ئىنسانالرنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسىدىنمۇ چوڭ  نى،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسى

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسىدىن بەكرەك ، ھاۋا ئانىنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسى. دېيىشكە بولىدۇ

بىراق ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىش مۆجىزىسى ھاۋا ئانا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالرنىڭكىدىنمۇ . چوڭ

شۇكى، بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا  ئاالھىدىلىكى. چۈنكى، ئالالھ تائاال ھەممە مەۋجۇداتنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر. چوڭ

 .ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. دېيىشى كۇپايە«  بول »كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلسا ئۇنىڭغا 

دېگۈچىلەر «  نىڭ ئوغلى ئالالھ »ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتىسىز ھالدا يارىتىلغانلىقىنى سەۋەب قىلىپ 

ىشلىرى كېرەك؟ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا نېمە دېي. ئاتىسىز ۋە ئانىسىز يارىتىلغان

 يارىتىلىش مۆجىزىسى تېخىمۇ كۈچلۈك ئەمەسمۇ؟ 

 

 ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتى ۋە رىسالىتى
 

 نېمە ئىدى؟ نېمە بىلەن ئەۋەتىلگەن؟( چاقىرىقى)ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتى  

 )اقىرىقى ۋە رىسالىتى قۇرئان كەرىم بىزگە كۆپلىگەن يەردە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چ 

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى  ئالالھ تائاال سۈرە ئالى ئىمراندا. ۇبايانالر بېرىدتوغرىسدا (  پەيغەمبەرلىكى
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، سىلەرگە ( كەلدىم )مەن ئىلگىرى كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغان ھالدا  » :ئارقىلىق مۇنداق دەيدۇ

ئىتائەت (  مېنىڭ ئەمرىمگە )تىن قورقۇڭالر ۋە  ئالالھ. كەلدىمپەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن دەلىل ئېلىپ 

ئالالھ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر، سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر، ئۇنىڭغا ئىبادەت . قىلىڭالر

  17.« قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر

 :ئايەتنىڭ تەپسىرى

 )نىڭ ۋەھيى ئارقىلىق بۇرۇن ئالالھ ھارام قىلغان  تەۋراتنى تەستىق قىلغان ھالدا ئالالھ: ئايەتتە -50

. نىڭ رەھمىتى ۋە يەڭگىللىتىشى بەزى نەرسىلەرنى ھاالل قىلىش ئۈچۈن كەلدىم، ئۇ ئالالھ(  چەكلىگەن

تىن قورقۇڭالر،  ئالالھ. سۆزۈمنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن سىلەرگە رەببىمدىن پاكىت ئېلىپ كەلدىم

 . اڭالر، ئالالھ تەرىپىدىن سىلەرگە يەتكۈزگەنلىرىمدە ماڭا ئىتائەت قىلىڭالرئەمرىگە خىالپلىق قىلم

ئالالھ مېنىڭ پەرۋەردىگارىم، شۇنداقال سىلەرنىڭمۇ يېگانە مەن سىلەرنى چاقىرغان : ئايەتتە -51

ۋە بوي (  ئىبادەت )قا ئىبادەت قىلىڭالر، ھەممىڭالر قۇلچىلىق قىلىش  ئۇنداق ئىكەن ئالالھ. پەرۋەردىگارىڭالر

 .يولدۇر توپتوغرابۇ يول . سۇنۇشتا بىردەك مەسئۇلىيەتكە ئىگە

نىڭ  مەن ھەقىقەتەن ئالالھ »: بوۋاق ئېيتتى: سۈرە مەريەمدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

(.  يەنى قىلىدۇ )ۋە مېنى پەيغەمبەر قىلدى (  يەنى ئىنجىلنى بېرىدۇ )بەندىسىمەن، ماڭا كىتابنى بەردى 

بوالي مېنى بەرىكەتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكەنمەن، ماڭا نامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تەۋسىيە قەيەردە 

 18.« قىلدى

 :ئايەتنىڭ تەپسىرى

. نىڭ قۇلى مەن ئالالھ »: تېخى بوۋاق ھالىتىدىكى ئىسا ئەلەيھىسساالم بۆشۈكىدە تۇرۇپ: ئايەتتە -30

 .دېدى « لدى، ھەمدە مېنى پەيغەمبەر قىلدىنى بېرىشكە ھۆكۈم قى(  ئىنجىل )ماڭا كىتاب 

ھاياتال بولىدىكەنمەن نامازغا قاتتىق . قەيەردە بولسام مېنى خەير ۋە بەرىكەتلىك قىلدى: ئايەتتە -31

 .ئېتىبار بېرىشىمنى ۋە زاكاتنى جايىدا ئادا قىلىشىمنى بۇيرىدى

: ىدە توختىلىدۇ ۋە مۇنداق دەيدۇسەف سۈرىسىدە ئالالھ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتى ھەقق 

مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ئالالھ ئەۋەتكەن، ! ئى ئىسرائىل ئەۋالدى »: ئۆز ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا

مەندىن بۇرۇن كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى، مەندىن كېيىن كېلىدىغان ئەھمەد ئىسىملىك پەيغەمبەر 

ئىسا ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن چاغدا، . دېدى«  بىلەن خۇشخەۋەر بەرگۈچى پەيغەمبەرمەن

 19.دېدى«  بۇ ئوپئوچۇق سېھىردۇر »: ئۇالر

 :بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى

قەۋمىڭگە ئېيتىپ بەرگىن، ئۆز ۋاقتىدا مەريەم ئوغلى ئىسا قەۋمىگە مۇنداق ! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە

نىڭ ئەلچىسىمەن، مەندىن ئىلگىرى چۈشكەن تەۋراتنى  ھشۈبھىسىزكى، مەن سىلەر ئۈچۈن ئالال: دېگەن ئىدى

                                      

 ئايەتلەر -51، -50سۈرە ئال ئىمران. 17
 

 ئايەتلەر -31، -30سۈرە مەريەم . 18
 

 ئايەت -6 سەفسۈرە . 19
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ئۇ . بېشارەت بېرىمەن دىن(پەيغەمبەر )  ئىسىملىك ئەلچى دېلىدىغان ئەھمەمەندىن كېيىن ك. تەستىق قىلىمەن

 .دېدى -ئۇنى تەستىق قىلىشقا ھەمدە ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە چاقىرىمەن،. بولسىمۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم

سەن : ىسساالم ئۇالرغا ئوچۇق ۋە روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن چاغدا، ئۇالرمۇھەممەد ئەلەيھ

 .ئېلىپ كەلگەن مۆجىزە ئەمەس، بەلكى سېھىر دېيىشتى

 :يۇقىرىقى ئايەتلەردىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى

 :ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ چاقىرىقى تۆۋەندىكىلەردىن بولغان

 .مۇسا ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان تەۋراتقا ئىمان كەلتۈرۈش

بەزى يېمەكلىكلەرنى ھاالل قىلىپ بېرىش ئارقىلىق  قىلىنغانبەنى ئىسرائىل قەۋمىگە ئىلگىرى ھارام 

 .ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى يۈكنى يەڭگىللىتىش

 .قىال ئىبادەت قىلىش ئالالھ

 .نامازنى ئادا قىلىش

 .زاكات بېرىش

بەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ۋە شۇنداقال ئاخىر زامان پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەم

 .كېلىشىدىن ئالدىن بېشارەت بېرىش

قا ئەڭ كۆپ ھەمدۇ  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى، باشقىالرغا نىسبەتەن ئالالھ

 .دەپ ئاتالغان«  سانا ئېيتقۇچى –ھەمدۇ كۆپ  »ئەھمەد يەنى  ،سانا ئېيتىدىغان بولغاچقا –

 

 ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىنجىلى
 

ناساراالر ۋە مۇسۇلمانالر ئالالھ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا بىر كىتاب نازىل قىلغانلىقى ۋە بۇ كىتابتا 

لىكىگە شەكسىز خىرىستىيان دىنى تەلىماتلىرىنىڭ يېزىقلىق ئىكەن ،ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن

ئىنجىلنىمۇ ئىسا  ،گە ئوخشاشىقانداق مۇسۇلمان ئالالھ تائاالنىڭ خۇددى قۇرئان كەرىم ھەر. ئىشىنىدۇ

مىن دەپ ۇئمىغۇچە ئىسالم ئېتىقادى بويىچە مدەپ ئىمان ئېيت ىئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان كىتاب

 ىسساالمغا نازىل قىلغان ئىنجىل قەيەردە؟ئالالھ تائاال پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھ ،بىراق. ھېسابالنمايدۇ

ناساراالرنىڭ قوللىرىدا . ئۇ ئىنجىل ھازىرمۇ بار: بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاب بېرىدىغانالر چىقىشى مۇمكىن

ياكى يەھۇدىيالرنىڭ يازمىلىرىنى ئۆز ئىچىگە  دئۇ يېڭى ئەھلېكىن، . بېسىلغان بولۇپ، چېركاۋالردا ئوقۇتۇلماقتا

 .ۇقەددەسنىڭ بىر پارچىسى دەپ ئاتىلىدۇئالغان كىتابى م

ھازىرقى . ھەققىدە مۇنداق بىر سوئال تۇغۇلىدۇ( د يېڭى ئەھ )ۋە ناساراالرنىڭ كىتابلىرى ( د كونا ئەھ )

ھىسساالمغا چۈشكەن كۆپلىگەن تىلالرغا تەرجىمە قىلىنغان ۋە بېسىپ تارقىتىلغان ئىنجىل، ئىسا ئەلەي

 ىمۇ؟ ئۆزدەل ئىنجىلنىڭ 

كاتېگورىيىسىدە بىر ئەمەس، تۆت  دكۆز ئالدىمىزدىكى ئىنجىلالرغا قارايدىغان بولساق، يېڭى ئەھبىزنىڭ 

دىن (  ناھيو )، يۇھەننا ( لوقا )، لۇقا ( مرقس )، مەرقەس ( مىتى )ئۇالر ماتتا . خىل ئىنجىلنى ئۇچرىتىمىز

. ىغان نۇرغۇن ئىنجىلالر مەۋجۇتئىبارەت بولۇپ، يەنە تېخى بەزى چېركاۋالر تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنمايد

رىقى ئىنجىلالرنىڭ قايسىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ىئۇنداقتا يۇق. ىلى بۇالرنىڭ بىرىبارنابا ئىنج: مەسىلەن

 نازىل بولغان ھەقىقىي ئىنجىل؟ 

ن خىرىستىيان دىنى ئالىملىرى تەرىپىدى ،شۇنداق دەپ ئېيتااليمىزكى، ناساراالرنىڭ قوللىرىدىكى ئىنجىلالر

مەۋجۇت ئىنجىلالرنىڭ ھەممىسىگە شۇنداق باھا بېرىشكە . يېزىلغان ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
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ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ تەرىپىدىن نازىل قىلىنغان ھەقىقىي ئىنجىل ناساراالرنىڭ قوللىرىدا . بولىدۇ

 . مەۋجۇت ئەمەس

ىڭ قوللىرىدا ئالالھ تائاال، مۇھەممەد مىسال بېرىشكە توغرا كەلسە ئېيتىمىزكى، مۇسۇلمانالرن

بۇ كىتابنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ۋەياكى ئىسالم . ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان قۇرئان كەرىم بار

نىڭ كاالمى بولۇپ، جىبرىئىل  چۈنكى، ئۇ ئالالھ. ئۆلىمالىرىدىن بىرەرسىگە تەئەللۇق دېيىشكە ھەرگىز بولمايدۇ

نىڭ ئەلچىسى  شۇنداقال مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدا ئالالھ. لەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغانئارقىلىق مۇھەممەد ئە

. ئىزلىرى توغرىسىدا قەلەمگە ئېلىنغان نۇرغۇن ئەسەرلەر بار –مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋە ئىش 

ھاياتىنى ياكى باشقا بىرى ئاپتورىغا مەنسۇپ بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  بۇ ئەسەرلەرنىڭ ھەر

  .تەرەپلەرنى تېما قىلغان تارىخ كىتابلىرىدىن ئىبارەت

  

 ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاياتى ۋە قەتلى قىلىنىشى
 

ئىسا ئەلەيھىسساالم دارغا ئېسىلىپ ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن قەۋرىسىدىن : ناساراالرنىڭ ئېتىقادى بويىچە

 . ئاخىر زاماندا يەنە قايتا كېلىدۇ. تۇرغان

. ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆلتۈرۈلمىگەن، دارغا ئېسىلمىغان ۋە دەپنە قىلىنمىغان: ئىسالم ئېتىقادى بويىچە

(  يەر يۈزىگە )قايتا  ،كېيىنچە يەنى ئاخىر زامان بولغاندا. چىقىپ كەتكەنېلىپ نغا ئپەقەت ئالالھ ئۇنى ئاسما

كىرىستنى چېقىپ تاشالپ، چوشقىنى . ىدۇچۈشۈپ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىنى ئومۇمالشتۇر

ئاتالمىش ناسارالىق دىنىنى ئەمەلدىن  ،ئويدۇرۇپ چىقارغاندىن ئۆلىمالىرى  خىرىستىيانالريەنى  . )ئۆلتۈرىدۇ

 .( چوشقا گۆشىنى يېيىشنى چەكلەيدۇ ،قالدۇرۇپ

نىڭ ئايەتلىرىنى  ھئۇالر ئەھدىنى بۇزغانلىقلىرى، ئالال »: بۇ ھەقتە قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېيىلگەن

دىللىرىمىز (  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا )ئىنكار قىلغانلىقلىرى، پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى ۋە 

، بەلكى ئالالھ ( ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق )دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن (  يەنى سۆزۈڭنى چۈشەنمەيدۇ )پەردىلەنگەن 

. ېچەتلىۋەتتى، شۇڭا ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى ئىمان ئېيتمايدۇئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبىدىن دىللىرىنى پ

ئۈچۈن ۋە مەريەمگە چوڭ بوھتان (  يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى )يەنە ئۇالرنىڭ كۇفرى 

ھەقىقەتەن نىڭ رەسۇلى ئىسا ئىبنى مەريەمنى  يەنە ئالالھ(.  ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق )چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن 

ۋەھالەنكى ، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق، (.  ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق )ئۆلتۈردۇق دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن 

ئىسانى ئاستۇق دەپ گۇمان قىلىپ، ئىسا  )دارغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇالرغا شۈبھە سېلىندى 

ا توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ھەقىقەتەن ، ئىس( ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاپ قالغان باشقا بىرسىنى ئاستى

نى بىلمەيدۇ، گۇمانغىال (  ئىشنىڭ ھەقىقىتى )ئۇالر بۇ . دە شۈبھىدىدۇر(  مەسىلىسى )ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى 

يەنى ئىسا  )بەلكى ئالالھ ئۇنى ئۆز تەرىپىگە كۆتۈردى . ئاساسلىنىدۇ، ئۇالر ئىسانى جەزمەن ئۆلتۈرمىدى

ئالالھ (.  ئالالھ ئۇالرنىڭ شەررىدىن قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى ئەلەيھىسساالمنى

ھەر قاندىقى (  يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن )ئەھلى كىتابتىن . غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

(  نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىگە يەنى ئىسانىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە ئالالھ )جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا 

يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق دېگەن دەۋاسىنىڭ ۋە  )ئىسا قىيامەت كۈنى ئۇالر . ئىمان ئېيتىدۇ

 20.« غا گۇۋاھ بولىدۇ(  ناساراالرنىڭ ئىسا ئالالھنىڭ ئوغلى دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى

                                      

 ئايەتكىچە -159 -155سۈرە نىسا . 20 
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 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

ى ئىچىدىن چىققان كۇففارالرغا لەنەت قىلدۇق، رەھمىتىمىزدىن ئىسرائىل ئوغۇللىر: ئايەتتە -155

نىڭ  ئۇزاقالشتۇردۇق، چۈنكى ئۇالر ۋەدىسىدە تۇرمىدى، پەيغەمبىرىنىڭ راستچىللىقىغا دااللەت قىلىدىغان ئالالھ

 مۆجىزىلەرگە قارشى. دۈشمەنلىكىدىن ناھەق يەرگە پەيغەمبەرلىرىنى ئۆلتۈردى. مۆجىزىلىرىنى ئىنكار قىلدى

ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇالرنىڭ ئىنكارى . دېدى -دىللىرىمىز پەردىلەنگەن بولغاچقا دېگەنلىرىڭنى چۈشەنمەيمىز،

ئالالھ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاراڭغۇ قىلىۋەتكەچكە ئازغىنا ئىمان ئېيتتى، بۇ ئاز ئىمان ئۇالرغا (  خۇددى )تۈپەيلى 

 .ئەسقاتمىدى

دەپ بوھتان چاپلىغانلىقى ۋە كۇفرىلىق “  زىنا قىلدى ”يەمگە ئىپپەتلىك ھەزرىتى مەر: ئايەتتە -156

 .قىلغانلىقى سەۋەبىدىن ئۇالرنى رەھمىتىمىزدىن يىراقالشتۇردۇق

 “ بىز مەريەم ئوغلى ئىسانى ئۆلتۈردۇق ”ئۇالر چوڭچىلىق ۋە مەنسىتمەسلىك قىلىپ : ئايەتتە -157

ئۇالرنىڭ ئىسا دەپ گۇمان قىلىپ . ، دارغا ئاسقىنىمۇ يوقھالبۇكى، ئەمەلىيەتتە ئىسانى ئۆلتۈرگىنى يوق. دېيىشتى

ئىسانى ئۆلتۈردۇق دەپ دەۋا قىلغان يەھۇدىيالر ۋە ئۇالرغا ئىسا ئەلەيھىسساالمنى . ئۆلتۈرگىنى باشقا بىرسى

ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنى . تۇتۇپ بەرگەن ناساراالر گۇمان ئىچىدە بولۇپ، ھەقىقىي مەلۇماتلىرى يوق

 .شۈبھە ۋە تەرەددۇت ئىچىدە بىلجىرلىماقتا. ئىشەنچ قىلىشمايدۇ ئېنىقنلىكلىرىگە ئۆلتۈرگە

قوشۇپ تىرىك ھالەتتە ئالالھ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمنى بەدىنى ۋە جېنى بىلەن : ئايەتتە -158

ئالالھ . غانئۇنى كاپىرالرنىڭ شەررىدىن قۇتۇلدۇر. ئۇنى ئالالھ ئۆزىال بىلىدۇ. چىقىپ كەتكەنېلىپ ئاسمانغا ئ

 .ھۆكمىدە ۋە باشقۇرۇشىدا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلىدۇ. قۇۋۋەت ئىگىسى –ئۆزىنىڭ مۈلكىدە كۈچ 

 ھەربۇ مەزگىلدە ھايات بولغان  ،ئاخىر زاماندا ئىسا ئەلەيھىسساالم چۈشكەندىن كېيىن: ئايەتتە -159

قىيامەت كۈنى . ڭغا ئىمان ئېيتىدۇئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كېتىشتىن ئىلگىرى ئۇنى ،قانداق ئەھلى كىتاب

ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ يالغانچىلىقىغىمۇ، شۇنىڭدەك ئىمان ئېيتقانالرنىڭ ساداقىتىگىمۇ 

 .گۇۋاھچى ۋە پاكىت بولىدۇ

بۇ يەردە ئىسا . يەنە بىر سۈرىدە ئالالھ تائاال قىيامەت كۈنىدىكى مەنزىرىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ

مەن ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى، يەنى، مېنىڭ  »: لەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇئە

مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا . قا ئىبادەت قىلىڭالر، دېدىم پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ئالالھ

م، مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بولغان مۇددەتتە، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىدى

  21.« ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ تۇرغان ئىدىڭ، سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن

 : ئايەتنىڭ تەپسىرى

مەن ئۇالرغا پەقەت سېنىڭ ۋەھيىڭدىن، ساڭىال ئىبادەت ! ئى رەببىم: ئىسا ئەلەيھىسساالم ئېيتتى

ھەرىكەت  –ئۇالرنىڭ ئىچىدە ياشىغىنىمدا ئىش . كۈزۈشتىن باشقىنى ئېيتمىدىمقىلىشتىن ئىبارەت تەۋھىتنى يەت

مېنىڭ يەر يۈزىدىكى ئەجىلىمنى تۈگىتىپ تىرىك ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ . ۋە سۆزلىرىمنىڭ گۇۋاھچىسى ئىدىم

يۈزىدىكى ۋە سەن ھەممىگە شاھىتسەن، يەر . كەتكىنىڭدىن كېيىن پەقەت ئۆزۈڭال ئۇالرنىڭ كۈزەتچىسى ئىدىڭ

 .ئاسماندىكى ھېچنەرسە سەندىن يوشۇرۇن ئەمەس

 )مەن سېنى ! ئى ئىسا »: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى: ئالى ئىمران سۈرىسىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

(. يەنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمەن)قەبزى روھ قىلىمەن، سېنى دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن (  ئەجىلىڭ يەتكەندە
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، ساڭا ( يەنى سېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان يامانالرنىڭ شەررىدىن ساقاليمەن )رالردىن پاك قىلىمەن سېنى كاپى

ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر، سىلەر . ئەگەشكەنلەرنى قىيامەتكىچە كاپىرالردىن ئۈستۈن قىلىمەن

كاپىرالرغا بولسا . ۈم چىقىرىمەنئۈستىدە ئاراڭالردا مەن ھۆك(  يەنى ئىسانىڭ ئىشى )ئىختىالپ قىلىشقان ئىش 

ھېچ مەدەتكار (  ئۇالردىن ئالالھنىڭ ئازابىنى توسىدىغان )دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازاب قىلىمەن، ئۇالرغا 

قىلغان ياخشى  )ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا كەلسەك، ئالالھ ئۇالرنىڭ . بولمايدۇ

زالىمالرنى دوست تۇتمايدىغان زات  )ئالالھ زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ . رىدۇئەجرىنى تولۇق بې(  ئەمەللىرىنىڭ

بۇ بولسا ساڭا بىز ئوقۇپ بېرىۋاتقان ئايەتلەردۇر ۋە (  !ئى مۇھەممەد (. ) قانداقمۇ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلسۇن؟

.« ھېكمەتلىك قۇرئاندۇر
22

 

 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

مىكرىنى مەغلۇپ قىلىپ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق  –رنىڭ ھىلە ئالالھ تائاال كاپىرال: ئايەتتە -55

يۈزىدىن ئالىمەن، ساڭا ھېچنەرسە بولمايدۇ، سېنى بەدىنىڭ ۋە روھىڭ بىلەن  –مەن سېنى يەر : دېگەن

ساڭا ئەگەشكەن، ئالالھ تەرىپىدىن ئېلىپ . بىرلىكتە دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن، سېنى كاپىرالردىن قۇتۇلدۇرىمەن

ان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ەن دىنغا ئىمان ئېيتقان ۋە سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭدىن كېيىن كېلىدىغكەلگ

ئىنكار  نىقىيامەتكە قەدەر پەيغەمبەرلىكىڭپۈتكەن، شۇنداقال ئۇنىڭ شەرىئىتىگە چىڭ ئېسىلغانالرنى تاكى چىن

ر، ئۇ چاغدا ئىسا ئەلەيھىسساالم ھېساب كۈنى ماڭا قايتىپ كېلىسىلە. غانالرغا قارشى ئۈستۈن قىلىمەنقىل

 .تاالشتا مەن ھۆكۈم چىقىرىمەن –توغرىسىدا بولغان دە 

يەھۇدىيالردىن ئىبارەت ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغان ياكى ناساراالردىن ئىبارەت : ئايەتتە -56

 –دا ئۆلتۈرۈلۈش، مال ئۇالرنى بۇ دۇنيا ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ھەددىدىن ئاشقان كاپىرالرغا كەلسەك

ئۇالرنى . ئاخىرەتتە جەھەننەم ئارقىلىق جازااليمەن. دۇنيا ۋە ئىگىلىكىدىن مەھرۇم قىلىش بىلەن جازااليمەن

 .نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغان ھېچبىر ھامىيسى يوق ئالالھ

غانالرغا كەلسەك، ئالالھ قا، پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتىپ سالىھ ئەمەللەرنى قىل ئالالھ: ئايەتتە -57

ئالالھ، مۇشرىك ۋە كاپىرالردىن ئىبارەت . ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مۇكاپاتىنى ھېچ نۇقسانسىز، تولۇق بېرىدۇ

 .زالىمالرنى ياقتۇرمايدۇ

ئىسا توغرىسىدا ساڭا سۆزلەپ بەرگەن، پەيغەمبەرلىكىڭگە ۋە ھەق بىلەن باتىلنى : ئايەتتە -58

 .شۈبھە يوقتۇر –ئاننىڭ سەھىھ ئىكەنلىكىگە پاكىت بولىدىغان قىسسىدە شەك ئايرىيدىغان قۇر

مەن سېنى  ) إني متوفيك ورافعك إليّ ”: ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئىسا ئەلەيھىسساالمغا خىتاب قىلىپ

مەن دىن جېنىڭنى ئالى “ ففىيكەموتەۋ ”دېگەن جۈملىدە “ (  قەبزى قىلىمەن ۋە دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن

كەلىمىسى ھەر ۋاقىت جېنى چىقتى مەنىسىنى “  فاتۋە ”چۈنكى ئەرەب تىلىدا . دېگەننى مەقسەت قىلمىغان

ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا، ئالالھ ئۇالرنىڭ جانلىرىنى  » :بۇ ئايەتكە قاراپ باقايلى: مەسىلەن. ئىپادىلىمەيدۇ

يەنى ئەجىلى  )ا ئالىدۇ، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئالىدۇ، ئۆلمىگەنلەرنىڭ جانلىرىنى ئۇخلىغان چاغلىرىد

 يەنى ئەجىلى يەتكۈچە )نىڭ جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ، قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئەييەن ۋاقىتقىچە (  يەتكەنلەر

نۇرغۇن ( ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)قويۇپ بېرىدۇ، بۇنىڭدا پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن ( 

.« بار ئاالمەتلەر
23
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 :ئايەتنىڭ تەپسىرى

بۇ بولسا چوڭ ئۆلۈم بولۇپ، ئەجەل . ئالالھ جەللە جااللەھۇ ئىنسان ئۆلىدىغان چاغدا جېنىنى ئالىدۇ

بۇ بولسا كىچىك (.  قەبزى قىلىدۇ )ئۇخلىغاندا جېنىنى ئالالھ تۇتۇپ تۇرىدۇ . توشقان ۋاقىتتىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۇ بولسا . ەجىلى توشقانلىققا ھۆكۈم قىلىنغاننىڭ جېنىنى ئېلىپ قالىدۇبۇ ئىككى خىل جاننىڭ ئىچىدىن ئ. ئۆلۈم

يەنە بىر خىل جاننى رىزقى ۋە ئەجىلىنىڭ تېخى تۈگىمىگەنلىكى ئۈچۈن بەدىنىگە . ئۆلگەن كىشىنىڭ جېنى

 .قايتۇرىدۇ

الرنىڭكىنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ،ئالالھ تائاالنىڭ ئۆلگۈچى ۋە ئۇخلىغۇچىالرنىڭ جېنىنى قەبزى قىلىپ

تەپەككۇر قىلىدىغانالر  ،تېخى ئەجىلى توشمىغانالرنىڭ جېنىنى بەدىنىگە قايتۇرۇپ بېرىشى ،تۇتۇپ قېلىشى

 .نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان دەلىللەردىندۇر ئۈچۈن ئالالھ

گەنلىكى قۇرئان كەرىم ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبزى روھ قىلىنغانلىقى ۋە ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىل

مۇھەممەد . ئىسا ئەلەيھىسساالم ئاخىر زاماندا يېتىپ كېلىدۇإني متوفيك ورافعك إليّ . توغرىسىدا توختىلىدۇ

 .ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىگە ئەمەل قىلىپ ئاخىرى ۋاپات بولغاندا زېمىندا قەۋرىگە قويۇلىدۇ

نىڭ ئەلچىسى ۋە  نىڭ ئالالھيىل بۇرۇن ياشىغان ئىسا ئەلەيھىسساالم 2000ئەكسىچە يەھۇدىيالر 

يىل ئىلگىرى  2000ئاخىر زاماندا مەسىھ كېلىدىغانلىقىغا، لېكىن ئۇنىڭ . پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ

 . ياشىغان ئىسا ئەمەسلىكىگە ئېتىقاد قىلىدۇ

 

 قىيامەت كۈنى نىجاتلىققا ئېرىشكۈچىلەر

 

قاراشلىرى -دەك كۆز مۇسۇلمان، ناسارا ۋە يەھۇدىي ئۆلىمالىرىنىڭ بىر
 

 :قارىشى –يەھۇدىيالرنىڭ كۆز 

جەننەتكە كىرىدىغانالر پەقەت بىز . ناساراالر ھەق يولدا ئەمەس، مۇسۇلمانالرمۇ ھەق يولدا ئەمەس

چۈنكى بىز مۇسا ئەلەيھىسساالمغا شۇنداقال بەنى ئىسرائىل پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھەممىسىگە ئىمان . يەھۇدىيالر

 .ئېيتتۇق

 :قارىشى –ىرىستىيانالرنىڭ كۆز خ –ناسارا 

جەننەتكە كىرىدىغانالر بىز . شۇنداقال مۇسۇلمانالرمۇ توغرا يولدا ئەمەس. يەھۇدىيالر توغرا يولدا ئەمەس

 . ناساراالر

چۈنكى، بىز مۇسا ئەلەيھىسساالمغا، بەنى ئىسرائىل پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھەممىسىگە، شۇنداقال ئىسرائىل 

يەھۇدىيالر بولسا ئىسا . خىرقىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتتۇقپەيغەمبەرلىرىنىڭ ئەڭ ئا

 .اليىق ئەمەسكىرىشكە شۇڭالشقا ئۇالر جەننەتكە . ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلدى

 :قارىشى –مۇسۇلمانالرنىڭ كۆز 

م ۋە چۈنكى ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساال. يەھۇدىيالر جەننەتكە كىرسە ئەلۋەتتە، مۇسۇلمانالرمۇ كىرىدۇ

 بىراق مۇسۇلمانالرنىڭ جەننەتكە كىرىشىدىكى سەۋەب، ئۇالر ئالالھ. ئۇنىڭغا نازىل بولغان ئىنجىلغا ئىمان ئېيتتى

نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا نازىل بولغان قۇرئان كەرىمگە ئىمان ئېيتقانلىقى 

لىپ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتمىغان، شۇنداقال ئۇنىڭغا نازىل ئۇنداقتا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىدراك قى. ئۈچۈندۇر

 الر جەننەتكە كىرەلەمدۇ؟( خىرىستىيان )قىلىنغان كىتاب قۇرئان كەرىمگە ئىمان ئېيتمىغان يەھۇدىي ۋە ناسارا 

 

 ئىككى ھەسسە ئەجىرگە سازاۋەر بولغۇچىالر
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 ،ردىن كۆپلىگەن ئەلچىلەر كېلىپپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا ئەرەب ۋە باشقا مىللەتلە

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ناسارا دىنى . مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئىسالم دىنى ھەققىدە مەلۇمات ئاالتتى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئىسالمنى تونۇشتۇراتتى ھەمدە . ئۆلىمالىرى، پوپالر ۋە راھىپالرمۇ بار ئىدى

 .قۇرئان ئوقۇپ بېرەتتى

ارا ھەيئىتى ئىچىدىن ئىسالم دەۋىتىنى ئاڭالپ، قۇرئان تىڭشىغاندىن كېيىنال دەرھال كەلگەن ناس

 ﴿ :قۇرئان كەرىمدىكى بۇ ئايەتلەر ئەنە شۇالر ھەققىدە نازىل بولغان. مۇسۇلمان بولغانلىرىمۇ ئاز ئەمەس ئىدى

ن ئىكەنلىكىنى چوقۇم يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرگە ھەممىدىن قاتتىق دۈشمە(  !ئى مۇھەممەد )

بايقايسەن، بىز ناسارا دېگەن كىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە مۆمىنلەرگە ھەممىدىن يېقىن ئىكەنلىكىنىمۇ 

(  ھەقنى قوبۇل قىلىشتا )چوقۇم بايقايسەن، بۇ، ناساراالرنىڭ ئىچىدە ئۆلىماالر، راھىبالر بولغانلىقى ۋە 

ۇالر پەيغەمبەرگە نازىل قىلىنغان قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا ئ. تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر

رەببىمىز، بىز  »: ھەقىقەتنى تونۇغانلىقلىرىدىن، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قويۇلغانلىقىنى كۆرىسەن، ئۇالر ئېيتىدۇ

قا،  نېمىشقا ئالالھ بىز. ئېتىراپ قىلغۇچىالر قاتارىدا قىلغىن(  پەيغەمبىرىڭنى، كىتابىڭنى)ئىمان ئېيتتۇق، بىزنى 

 )بىزگە كەلگەن ھەقىقەتكە ئىشەنمەيلى؟ ھالبۇكى، بىز پەرۋەردىگارىمىزنىڭ بىزنى ياخشى كىشىلەر قاتارىدا 

بۇ سۆزلىرى ئۈچۈن ئالالھ ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ . « كىرگۈزۈشنى ئۈمىد قىلىمىز(  جەننەتكە

ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان . الر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇئۇ. تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن مۇكاپاتاليدۇ

.﴾ كاپىر بولغانالر، بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا چىقارغانالر دوزاخ ئەھلىدۇر. مۇكاپات ئەنە شۇ
24
  

 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

ئەگەشكەنلەرگە  ساڭا ئىمان ئېيتقان، سېنى تەستىق قىلغان ۋە ساڭا! ئى مۇھەممەد »: ئايەتتە -82

بۇ ئۇالرنىڭ . ئەڭ قاتتىق ۋە ئەشەددىي دۈشمەنلەرنىڭ يەھۇدىيالر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىسەن

بۇت ۋە ھەيكەللەر ئارقىلىق ئالالھقا شېرىك . سەركەشلىكىدىن ۋە ھەقىقەتكە كۆز يۇمغانلىقى ئۈچۈندۇر

 .« كەلتۈرگەنلەرمۇ ئەنە شۇنداق

بۇنىڭ . ەڭ يېقىن بولغانالرنىڭ ناساراالر ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىسەنمۇسۇلمانالرغا دوستلۇق جەھەتتىن ئ

سەۋەبى ئۇالرنىڭ ئىچىدە دىنىنى ياخشى بىلىدىغان زاھىد، چېركاۋالردا كۆپ ئىبادەت قىلىدىغانلىرى باركى، ئۇالر 

تىنى قوبۇل دەل شۇالر، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ رىسالى. ھەقىقەتنى قوبۇل قىلىشتىن چوڭچىلىق قىلمايدۇ

 .قىلىپ ئىمان ئېيتقان كىشىلەر

ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا دوستلۇق جەھەتتىن ئەڭ يېقىن ئىكەنلىكىنىڭ ئەمەلىي مىسالى : ئايەتتە -83

شۇكى، ھەبەشىستانلىق ھەيئەت قۇرئان كەرىمنى ئاڭلىغىنىدا قاتتىق تەسىرلىنىپ كۆزلىرىدىن ياش ئېقىشقا 

قا تەزەررۇ  شۇنداقال ئالالھ. يتىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلىدۇدە، دەرھال ئىمان ئې –باشاليدۇ 

قىلىپ قىيامەت كۈنىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى بىلەن بىرلىكتە باشقا ئۈممەتلەرگە گۇۋاھچى 

 . بولۇشلىرىنى تىلىگەن ئىدى

د ئەلەيھىسساالم ئالالھ تەرىپىدىن بىزگە قا ۋە مۇھەممە بىز قانداقمۇ ئالالھ: ئۇالر ئېيتتى: ئايەتتە -84

ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتكە ئىشەنمەيلى؟ رەببىمىزنىڭ بىزنى قىيامەت كۈنى ئۆزىگە ئىتائەت قىلغان بەندىلىرى 

 .قاتارىدىن قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز
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ارزۇلىرى ئۇالرنىڭ ئىسالم بىلەن مۇشەررەپ بولغانلىقلىرى ۋە سالىھالر قاتارىدا بولۇش ئ: ئايەتتە -85

ئۇالر جەننەتتە ھەمىشە تۇرىدۇ، . ئۈچۈن ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەت بىلەن مۇكاپاتاليدۇ

ھەركەتتىكى ئىھسانىنىڭ  –بۇ بولسا ئۇالرنىڭ سۆزدە ۋە ئەمىلىي ئىش . چىقىپ كەتمەيدۇ، چىقىرىۋېتىلمەيدۇ

 .مۇكاپاتىدۇر

، ئەلچىسىگە نازىل قىلىنغان ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر بولسا ئالالھنىڭ بىرلىكىگە تانغان: ئايەتتە -86

 . دوزاخ ئەھلى بولۇپ، ئۇ يەردە ھەمىشە تۇرىدۇ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەر توغرىسدا ئالالھ تائاال قۇرئان 

يەنى ناسارا  )نازىل قىلغانالر (  ىنجىل، تەۋراتيەنى ئ )قۇرئاندىن ئىلگىرى بىز كىتاب  : كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ

بىز قۇرئانغا  »: ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان چاغدا، ئۇالر. قۇرئانغا ئىشىنىدۇ(  ۋە يەھۇدىيالرنىڭ مۆمىنلىرى

بىز ھەقىقەتەن بۇنىڭدىن . شۈبھىسىزكى، ئۇ پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر. ئىشەندۇق

ئۇالرنىڭ قىلغان سەۋر ـ تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغا قوش ساۋاب بېرىلىدۇ، ئۇالر . دەيدۇ«  رۇن مۇسۇلمان ئىدۇقبۇ

ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ياخشىلىق يوللىرىغا 

بىزنىڭ  »(: يەنى قۇالق سالماي)ن يۈز ئۆرۈپ ئۇالر بىھۇدە سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭدى. سەرپ قىلىدۇ

ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈن، سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن، سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن، بىز 

شۈبھىسىزكى، سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن، . دەيدۇ«  نادانالردىن دوستلۇق تىلىمەيمىز

.ىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ، ئالالھ ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇلېكىن ئالالھ ئۆزى خال
25

 

قۇرئان كەرىمدىن ئىلگىرى بىز كىتاب نازىل قىلىپ ئۇنى ئۆزگەرتمىگەن يەھۇدىي ۋە ناساراالر : ئايەتتە -52

 .قۇرئانغا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىدۇ

قۇرئانغا ئىمان ئېيتتۇق،  »: غا قۇرئان كەرىم تىالۋەت قىلىنسا، ئۇالربىز كىتاب نازىل قىلغانالر: ئايەتتە -53

ئۇ كىتاب نازىل بولۇشتىن بۇرۇنمۇ . ئۇنىڭغا ئەمەل قىلدۇق، ئۇ پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن كەلگەن ھەق كىتابتۇر

 .دەيدۇ -« ئۇ بولسىمۇ ئىسالم ،نىڭ دىنى بىر ئالالھ. مۇسۇلمان ۋە مۇۋەھھىد ئىدۇق

چۈنكى . يۇقىرىدا ئاالھىدىلىكلىرى تىلغا ئېلىنغانالر ئىككى قات ساۋابقا ئېرىشىدۇ: ئايەتلەردە -55، -54

. تاقەتلىك كىشىلەردۇر –سەۋر . ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرى بىلەن بىرگە قۇرئان كەرىمگىمۇ ئىمان ئېيتىدۇ

بىز بەرگەن رىزىقتىن . جاۋاب قايتۇرىدۇيامانلىققا ياخشىلىق بىلەن : ئۇالرنىڭ يەنە باشقا ئاالھىدىلىكلىرى شۇكى

ئۇالر يەنە بىھۇدە سۆز ئىشىتسە ئۇنىڭغا قۇالق سالمايدۇ ۋە مۇنداق . قە قىلىدۇەساخاۋەت يولىدا نەف –خەير 

بىز . ساۋابى ئۆزىمىزگە، سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالرغا ئائىت –بىزنىڭ ئەمەللىرىمىزنىڭ گۇناھ : دەيدۇ

نادانالرنىڭ يولىنى . يتۇرىمىز دەپ ئاۋارە بولمايمىز، بىزدىن پەقەت ياخشى سۆزنى ئىشىتىسىلەرسىلەرگە جاۋاب قا

بۇ بولسا ئالالھ يولىغا دەۋەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىشلىتىدىغان خەيىرلىك . نادانالرچە يول تۇتمايمىز. تاللىمايمىز

 .سۆزىدۇر

بۇ . ىلغان كىشىنى ھىدايەت قىاللمايسەنسەن ھىدايەت تېپىشنى ئارزۇ ق! ئى مۇھەممەد »: ئايەتتە -56

چۈنكى ئالالھ . نىڭ ئىلكىدىكى ئىش بولۇپ، ھىدايەتنى خالىغان كىشىگە ئاتا قىلىدۇ، مۇۋەپپەق قىلىدۇ ئالالھ

  . « ھىدايەتكە كىمنىڭ اليىق ئىكەنلىكىنى ئەڭ ياخشى بىلىدۇ

مۇھەممەد (  اسارا ھەيئەتپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۇزۇرىغا كەلگەن ن )ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

ئىسا  ،ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان ئېيتمىغان، ئۆزلىرىنىڭ دىنىغا چىڭ ئېسىلىۋېلىپ

نىڭ ئوغلى دەپ دەۋا قىلىشقان خىرستىئانالر بار بولۇپ، پەرۋەردىگارىنىڭ ئەمرىگە  ئەلەيھىسساالمنى ئالالھ

 .ھىلىگە دەۋەت قىلغان ئىدىئاساسەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى مۇبا
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ناساراالرمۇ ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ ئائىلىسى ۋە پەرزەنتلىرىنى بىر يەرگە جەم قىلىپ : مۇباھىلە

يەنى ! يالغانچىالرغا ئالالھ لەنەت قىلسۇن: زارە قىلىپ تۇرۇپ دۇئا قىلىش ئىدى –قا يىغا  بىرلىكتە ئالالھ

رلىك مۇددىئاسى يالغان بولسا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبە

ئۇالرغا لەنەت بولسۇن دەپ بىرگە قول  ،بولسا چىلىق قىلغانپەيغەمبەرلىككە ئىمان ئېيتمىغانالر يالغان

ئەنە بۇ نەجران ناسارالىرى توغرىسىدا ئايەت نازىل . ناساراالر بۇنىڭغا ئۇنىمىدى. كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىش ئىدى

سەن ئىسا توغرىلىق ھەقىقىي مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن كېيىن،  :ن بولۇپ، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇبولغا

كېلىڭالر، ئوغۇللىرىمىزنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى،  »: كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە، سەن ئۇالرغا

نىڭ لەنىتى يالغانچىالرغا  يىغىپ، ئالالھئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى، ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى 

بىر . شۈبھىسىزكى، بۇ ئەلۋەتتە راست قىسسىدۇر. دېگىن«  قا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى بولسۇن، دەپ ئالالھ

ئەگەر ئۇالر . تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ ھەقىقەتەن غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ئالالھ

ئى  ». ، شۈبھىسىزكى، ئالالھ بۇزغۇنچىالرنى بىلىپ تۇرىدۇ( ئۇالر بۇزغۇنچىالردۇر )ۆرۈسە يۈز ئ(  ئىماندىن )

قا ھېچ نەرسىنى  قىال ئىبادەت قىلىش، ئالالھ پەقەت ئالالھ(  يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ! )ئەھلى كىتاب

ەك ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر نى قويۇپ بىر ـ بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقت شېرىك كەلتۈرمەسلىك، ئالالھ

يەنى بۇنى قوبۇل  )دېگىن، ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە «  ئەمەل قىاليلى(  يەنى بىرخىل ئەقىدىگە )سۆزگە 

.« گۇۋاھ بولۇڭالربىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكەنلىكىمىزگە (  !ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى) »(:  قىلمىسا
26

 

 :بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

كىمكى ساڭا ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا مەلۇمات كەلگەندىن كېيىن ! ئى مۇھەممەد: ەتتەئاي -61

كېلىڭالر، ئوغۇللىرىمىزنى، ئوغۇللىرىڭالرنى، : ئۇالرغا ئېيتقىنكى( مۇباھىلە) ،سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە

قا يىغىزار  ئاندىن ئالالھ! ەرگە يىغايلىئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى، ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى بىر ي

 .تىن ئازاب ۋە لەنەت تىلەيلى قىلغان ھالدا ئارىمىزدا كىم يالغانچى بولسا شۇنىڭ ھەققىدە ئالالھ

 ئالالھ. شۈبھىسىز ھەقىقەتتۇر –ساڭا ئىسا ھەققىدە ۋەھىي ئارقىلىق كەلگەن خەۋەر شەك : ئايەتتە -62

ھېكمەت بىلەن . ئالالھ مۈلكىدىكى ھەر شەيئىدىن ئۈستۈن. ئىالھ يوقتىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھېچبىر 

 .ئىش قىلغۇچىدۇر

ئالالھ . ئۇالر ساڭا ئىمان ئېيتىشتىن يۈز ئۆرىسە، ساڭا ئەگىشىشتىن باش تارتسا پاسىقالردۇر: ئايەتتە -63

 .بۇ قىلمىشلىرى تۈپەيلى جازاغا تارتىدۇ. ئۇالردىن خەۋەرداردۇر

ئارىمىزدا . يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن ئىبارەت كىتاب ئەھلىگە ئېيتقىن! ەممەدئى مۇھ: ئايەتتە -64

ئۇ بولسىمۇ ئىبادەتنى يالغۇزال ئالالھ ئۈچۈن قىلىشىمىز، ئۇنىڭغا . ئورتاق ھەقىقەت بولغان سۆزگە كېلىڭالر

نى قويۇپ  ھھەيكەلنى، كىرېست ياكى باشقا نەرسىلەرنى شېرىك قىلماسلىقىمىز، ئالال –ھېچقانداق بۇت 

ئەگەر ئۇالر بۇ ئۇلۇغ دەۋەتنى رەت قىلىپ يۈز ئۆرىسە، . بەزىمىزگە ئىتائەت قىلماسلىقىمىز الزىم –بەزىمىز 

شاھىت بولۇڭالركى، بىز رەببىمىزگە ئىخالس ۋە قۇلچىلىق ئارقىلىق بويسۇنغان ! ئى مۆمىنلەر: ئېيتقىنكى

 .مۇسۇلمانالردۇرمىز

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىپ ئەمەلى سالىھ ئىشلىگەن  ئالالھ تائاال ئاخىرقى پەيغەمبەر

پۇل ـ مال، ئابرۇي، مەرتىۋە ئىزدەش  )كاپىرالرنىڭ  » :ئەھلى كىتابقا خۇش خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

بۇ ئازغىنا بەھرىمەن بولۇشتۇر، كەلگۈسىدە . شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن(  يۈزىسىدىن

پەرۋەردىگارىغا تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر ! ئۇ نېمىدېگەن يامان تۆشەك. نىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇئۇالر
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بۇ، ئالالھ . ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردىن بەھرىمەن بولۇپ، ئۇ يەردە مەڭگۈ قالىدۇ

ياخشى (  يەنى مۇكاپات ۋە ھۆرمەت )نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر  ئالالھ. تەرىپىدىن بولغان كۈتۈۋېلىشتۇر

ئەھلى كىتاب ئارىسىدا . ئارتۇقتۇر(  كۇففارالر بەھرىمەن بولغان باقاسى يوق ئازغىنا راھەتتىن )بەندىلەر ئۈچۈن 

، ئۆزلىرىگە نازىل ( يەنى قۇرئانغا )قا ئىمان كەلتۈرىدىغان، سىلەرگە نازىل بولغان كىتابقا  ھەقىقەتەن ئالالھ

نىڭ ئايەتلىرىنى  تىن قورقىدۇ، ئالالھ ئىشىنىدىغانالر بار؛ ئۇالر ئالالھ(  يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا )بولغان كىتابقا 

يەنى ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ۋە  )ئازغىنا بەدەلگە تېگىشمەيدۇ 

، ( رسىلىرىنى دەپ ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇشەرىئەت ئەھكاملىرىنى، راھىبالرغا ئوخشاش، دۇنيانىڭ ئەرزىمەس نە

.« ئالالھ ھەقىقەتەن تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر. ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب بېرىلىدۇ
27

 

 

 ۋەدە
 

مۇسا ئەلەيھىسساالم  ،بەنى ئىسرائىلنىڭ ئالالھ رەسۇلى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن بولغان قىسسىدە

قېرىندىشى ھارۇن ئەلەيھىسساالمنى قەۋمى . غا ئاساسەن تۇرسىناغا بارىدۇپەرۋەردىگارىنىڭ بەلگىلىگەن ۋاقتى

 . بىلەن بىرلىكتە قويىدۇ

مىسىرلىقالردىن ئوغرىلىقچە ئالتۇن بۇيۇملىرى ئېلىپ كەلگەن بولۇپ،  ،بەنى ئىسرائىل مىسىردىن چىققاندا

تاشلىۋېتىلگەن ئالتۇندىن موزاي  سامىرى ئىسىملىك بىرى،. گۇناھلىرىغا پۇشايمان قىلىپ بۇالرنى تاشلىۋەتكەن

بۇ مۇسا : سامىرى. ياساپ چىققان بولۇپ، ئىچىگە شامال كىرسىال كالىنىڭ ھۆڭرىگىنىدەك ئاۋاز چىقىدىكەن

بەنى ئىسرائىل موزايغا چوقۇنۇشقا  ،بىلەن ىمۇالقات بولۇش ئۈچۈن ئىزدەپ كەتكەن ئىالھىڭالر دېيىش

ئۇنى بوزەك قىلىپ ئۆلتۈرۈپ قويۇشقا ۋە غا پىسەنت قىلمىغان ھارۇن ئەلەيھىسساالمنىڭ توسىشى. باشلىغان

 .تاس قالغان ئىدى

مۇسا ئەلەيھىسساالم قايتىپ كېلىپ قەۋمىنىڭ قىلمىشلىرىنى ۋە موزايغا چوقۇنىۋاتقانلىقىنى كۆرگىنىدە 

 -153، -142بۇ قىسسە قۇرئان كەرىمنىڭ سۈرە ئەئراپ  . )ئاچچىقلىنىپ موزاينى دېڭىزغا ئېتىۋەتكەن

 .( ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغان -101، -77ئايەتلەردە ۋە سۈرە تاھادا 

تىن ئەپۇ سورىغان ۋە  ئالالھ ،بەنى ئىسرائىل ئۆزلىرىنىڭ موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغا پۇشايمان قىلىپ

بولۇپ  ئالالھ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنى قەۋمىنىڭ ئاقساقاللىرى ۋە ۋەكىللىرىدىن ،ئىستىغفار ئېيتىشقاندا

 .ئىستىغفار تىلىشى كېرەك ئىدى –تىن تۆبە  بۇالر تۇر تېغىغا بېرىپ ئالالھ. يەتمىش ئەرنى تالالشقا ئەمىر قىلدى

پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلغان . تۇرسىناغا بارغاندا قاتتىق يەر تەۋرەپ ئۇالر ئۆلۈپ ھاالك بولۇشقا تاس قالىدۇ

 .نىڭ شەپقىتىنى تىلەيدۇ مەغپىرەت قىلىنىشى ۋە ئالالھمۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ 

بىراق . ئۇالرنى ھاالكەتتىن قۇتۇلدۇرىدۇ ،ئالالھ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ

قا تەقۋادار بولۇشنى چىڭ تۇتۇش، زاكاتنى ئادا  ئالالھ. تۆۋەندىكى شەرتلەرنى ئادا قىلىشى كېرەكلىگىنى بۇيرۇيدۇ

پۈتۈش ۋە ئەمەل قىلىش، ئۇالردىن كېيىنكى ئەۋالتلىرىنىڭ تەۋرات ۋە نىڭ ھۆكۈملىرىگە چىن لىش، ئالالھقى

 . ئىنجىلدە بېشارەت بېرىلگەن ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىشى قاتارلىقالر

مۇسا، بىز بەلگىلەپ  :داق دەيدۇبۇ ھەقتە ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە بەنى ئىسرائىل توغرىسىدا مۇن

 »: كىشىنى تاللىدى؛ ئۇالرغا زىلزىلە يۈزلەنگەندە، مۇسا 70بەرگەن ۋاقىتتا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن، ئۆز قەۋمىدىن 

ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ . خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغان بوالتتىڭ! پەرۋەردىگارىم
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نىقىڭدۇر، شۇ ئارقىلىق خالىغان بەندەڭنى ېاالك قىالمسەن؟ بۇ پەقەت سېنىڭ سزنى ھقىلمىشى تۈپەيلىدىن بى

ئازدۇرىسەن، خالىغان بەندەڭنى ھىدايەت قىلىسەن، سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن، بىزگە مەغپىرەت قىلغىن، رەھىم 

ياخشىلىق قىلغىن، بىزگە بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە تېگىشلىك . قىلغىن، سەن ئەڭ ياخشى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن

خالىغان كىشىنى (  بەندىلىرىمدىن )ئازابىم بىلەن  »: ئالالھ ئېيتتى. دېدى«  بىز ھەقىقەتەن ساڭا تەۋبە قىلدۇق

(  كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن )رەھمىتىمنى . ئازاباليمەن، مېنىڭ رەھمىتىم مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىگە ئورتاقتۇر

نى بېرىدىغانالرغا ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتىدىغانالرغا زاكىتى(  ماللىرىنىڭ )ساقالنغۇچىالرغا، 

ئەگىشىدۇ، (  يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا )ئۇالر ئەلچىگە ـ ئۇممى پەيغەمبەرگە . « تېگىشلىك قىلىمەن

ياخشى ئىش  ئۇ ئۇالرنى. يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ(  سۈپىتىنىڭ )ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى تەۋرات، ئىنجىلالردا ئۇنىڭ 

قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ، ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى ھاالل قىلىدۇ، ناپاك نەرسىلەرنى ھارام 

يەنى  )قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ، ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق، كويزا ـ كىشەنلەردىن بوشىتىدۇ 

، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر، ئۇنى ھۆرمەتلىگەنلەر، ئۇنىڭغا ( ېلىپ تاشاليدۇئۇالرغا يۈكلەنگەن ئېغىر ۋەزىپىلەرنى ئ

 . )غا ئەگەشكۈچىلەر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر(  يەنى قۇرئان )ياردەم بەرگەنلەر، ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان نۇر 

ھ تەرىپىدىن مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ئالال! ئى ئىنسانالر »ئېيتقىنكى، (  !ئى مۇھەممەد

ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھقا خاستۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ 

نىڭ سۆزلىرىگە ئىمان كەلتۈرىدىغان ئەلچىسى  قا ۋە ئالالھ يوقتۇر، ئالالھ تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ، ئالالھ

مۇسانىڭ . « يەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالرئۇممى پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرۈڭالر، ھىدا

ھەق بىلەن توغرا يولغا باشاليدىغان، ھەق بىلەن (  كىشىلەرنى )ئىچىدە (  يەنى بەنى ئىسرائىلنىڭ )قەۋمىنىڭ 

.توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائە بار
28

 

 :بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى 

كىشىنى تالالپ بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا  70مىدىن مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۆز قەۋ: ئايەتتە -155

پەرۋەردىگارى بىلەن مۇالقات بولۇش ھەمدە بەنى ئىسرائىلنىڭ موزايغا چوقۇنغان گۇناھلىرى ئۈچۈن كەچۈرۈم 

 . سوراش يۈزىسىدىن تۇرسىناغا چىقتى

رمىگىچە ساڭا نى ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆ ئالالھ! ئى مۇسا »: بەلگىلەنگەن يەرگە يېتىپ كەلگەندە، ئۇالر

بۇ ئەسنادا قاتتىق يەر تەۋرىدىدە ئۇالر ئۆلۈپ . دېدى«  سەن سۆزلەشكەندىكىن بىزگە كۆرسەت. ئىشەنمەيمىز

سەن ئۇالرنى ! ئى رەببىم: قا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلدى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئالالھ. ھاالك بولۇشقا تاس قالدى

ئۇالرنى مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە يوق . داق يۈز كېلەلەيمەنھاالك قىلىۋەتسەڭ، قەۋمىمگە قايتىپ بارغىنىمدا قان

ئىچىمىزدىكى ئاخماقالر تۈپەيلىدىن بىزنى . چېغىمدا ھاالك قىلغان بولساڭ ماڭا يەڭگىلرەك تويۇلغان بوالتتى

ناق بولۇپ، ئۇنىڭ ېن ئىبارەت قىلمىشى ئىمتىھان ۋە سھاالك قىالمسەن، قەۋمىمنىڭ موزايغا چوقۇنغانلىقىدى

سەن بىزنىڭ . ەخلۇقاتلىرىڭ ئىچىدىن خالىغىنىڭنى گۇمراھ قىلىسەن، خالىغىنىڭنى ھىدايەت قىلىسەنبىلەن م

. شۇڭا گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، رەھمىتىڭ بىلەن بىزگە ئىچ ئاغرىتقىن. ئىگىمىز ۋە ياردەم قىلغۇچىمىز

 .سەنال گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلىسەن ۋە كۆرمەسكە سالىسەن

بىزنى دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە سالىھ ئەمەللىرى خاتىرىلەنگەنلەردىن قىلغىن، بىز تۆۋە قىلىپ  »: تەئايەت -156

 .« ساڭا مۇراجىئەت قىلدۇق

 ،سېنىڭ قەۋمىڭدىن ئۇالرنى ئازابلىغاندەكخۇددى ئازابىم بىلەن : ئالالھ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا

 رەھمىتىمنى ئالالھ. رەھمىتىم ھەممە مەخلۇقاتىمغا ئورتاقتۇر. مەخلۇقاتلىرىم ئىچىدىن خالىغىنىمنى ئازاباليمەن
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 تىن قورققان، ئازابىمدىن ئەيمەنگەن، لېكىن بۇيرۇقلىرىمنى بەجا كەلتۈرۈپ، چەكلىمىلىرىدىن ئۇزاق تۇرغان

 .پۈتكەنلەرگە قىلىمەنھەمدە تەۋھىد ۋە بارلىغىمغا چىن

ان، ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىشتىن يىراق تۇرىدىغان، تىن قورقىدىغ نى ئالالھ( شەپقەت)بۇ : ئايەتتە -157

ئۇ پەيغەمبەر . ئوقۇشنى ۋە يېزىشنى بىلمەيدىغان ساۋاتسىز پەيغەمبەرگە ئەگىشىدىغان كىشىلەرگە قىلىمەن

. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بولۇپ، ئۇالر تەۋرات، ئىنجىلدا ئۇ پەيغەمبەرنىڭ بىشارىتىنىڭ يېزىلغانلىقىنى بايقايدۇ

. ئىبادەت ۋە ھەرقانداق ياخشى ئىشالرغا يېتەكلەيدۇ –د ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى تەۋھىد، تائەت مۇھەممە

ئىچمەكلەرنىڭ پاك بولغانلىرىنى ھاالل  –يېمەك . مەسىيەت ۋە قەبىھ ئىشالردىن توسىدۇ –شېرىك، گۇناھ 

رام قىلغان بولسىمۇ ئۆزلىرى يەنە ئالالھ ھا. چوشقا گۈشى: مەسىلەن. ناپاك نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ. قىلىدۇ

ئۇالرنى ئۆزلىرى يۈكلىۋالغان ئېغىر يۈكلەردىن . ئىچمەكلەرنى ھارام قىلىدۇ –ھاالل قىلىۋالغان يېمەك 

. كىيىم ياكى تېرىدىكى نىجاسەت يۇقۇپ قالغان ئورۇننى كېسىش ئارقىلىق پاكىزالش: مەسىلەن. قۇتۇلدۇرىدۇ

ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىنىڭ قەستەن ياكى سەھۋەن قىلغانلىقىنى ئولجا ئېلىنغان مالالرنى كۆيدۈرۈۋېتىش، 

 .ئايرىماستىن دەرھال قىساس ئىجرا قىلىش قاتارلىقالر

ئۇممى پەيغەمبەر ۋە ئەلچى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چىن پۈتۈپ ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىقرار 

بولغان قۇرئانغا تابى بولۇپ، سۈننىتىگە  يۆلەكتە بولغان، ئۇنىڭغا نازىل –ئۇنى ھۆرمەتلىگەن، يار . قىلغان

 . نىڭ مۆمىن بەندىلىرىگە ۋەدە قىلغان ئىنئامىغا ئېرىشكۈچىلەردۇر ئەگەشكەنلەر ئالالھ

مەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا . ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىگە دېگىن! ئى مۇھەممەد »: ئايەتتە -158

. س، پۈتكۈل ئىنسانالر ئۈچۈن ئەۋەتىلدىميەنى بىر بۆلۈك ئىنسانالرغا ئەمە. ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن

ئۇنىڭدىن . قا تەۋەدۇر ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بارچە مەۋجۇداتنىڭ ئىگىدارچىلىقى ئالالھ

ئۇ مەخلۇقاتنى يوقتىن بارلىققا كەلتۈرۈشكە، پانىي . باشقىغا قۇلچىلىق قىلىش، ئىالھ دەپ بىلىش اليىق ئەمەس

 –ئۇنىڭ يەككە . ئۇنداقتا ئۇنى تەستىق قىلىڭالر. قىلىپ قايتا تىرىلدۈرۈشكە كۈچى يەتكۈچىدۇنيادىن يوق 

ئۇ ئەلچى . ئۇنىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چىن پۈتۈڭالر. يېگانە ئىكەنلىكىگە ئىقرار قىلىڭالر

زىدىن بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە قا، ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان كىتابقا، شۇنداقال ئۆ ئۇممى بولۇپ، ئالالھ

بۇ پەيغەمبەرگە ئەگىشىڭالر، ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلىشتىن ئىبارەت . نازىل بولغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتىدۇ

 .« ئېلىپ كەلگەن بۇيرۇقلىرىغا مەھكەم ئېسىلىڭالر، ئەنە شۇنداق قىلساڭالر ئاندىن توغرا يولغا ئېرىشىسىلەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بولغان بەنى ئىسرائىل ئىچىدە ھەقىقەتتە چىڭ مۇسا : ئايەتتە -159

 .كىشىلەر بار( ئەدلىيە ئىشلىرىدا)تۇرىدىغان، كىشىلەرنى ئۇنىڭغا يىتەكلەپ توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان 

ئۆز ۋاقتىدا مەريەمنىڭ ﴿ : ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ

مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ئالالھ ئەۋەتكەن، مەندىن بۇرۇن كەلگەن ! ئى ئىسرائىل ئەۋالدى »: لى ئىسائوغ

تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى، مەندىن كېيىن كېلىدىغان ئەھمەد ئىسىملىك پەيغەمبەر بىلەن خۇشخەۋەر بەرگۈچى 

بۇ ئوپئوچۇق  »: دا، ئۇالرئىسا ئۇالرغا روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلگەن چاغ. دېدى«  پەيغەمبەرمەن

نىڭ شېرىكى بار، بالىسى بار  يەنى ئالالھ )قا يالغاننى  ئىسالمغا دەۋەت قىلىنىۋېتىپ، ئالالھ. دېدى«  سېھىردۇر

قەۋمنى ھىدايەت (  يەنى كاپىر )چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ ئالالھ زالىم (  دېگەندەك سۆزلەرنى

ئېغىزلىرى بىلەن (  نىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق شەرىئىتىنى يەنى ئالالھ )نۇرىنى  نىڭ ئۇالر ئالالھ. قىلمايدۇ

 )ئۆچۈرۈۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ئالالھ ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر 

ەق دىننى بارلىق مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ئالالھ ھ(.  يەنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر

.﴾ دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى
29
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ق ئۆز ۋاقتىدا مەريەم ئوغلى ئىسا قەۋمىگە مۇندا. قەۋمىڭگە زىكرى قىلغىن! ئى مۇھەممەد :ئايەتتە -6

مەندىن ئىلگىرى نازىل . سى بولىمەننىڭ ئەلچى كى، مەن سىلەرگە ئەۋەتىلگەن ئالالھىسىزشۈبھ: دېگەن ئىدى

مەندىن كېيىن كېلىدىغان ئەھمەد ئىسىملىك پەيغەمبەردىن بېشارەت . بولغان تەۋراتنى تەستىق قىلىمەن

كېيىن . ئۇ بولسىمۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلىمەن. بېرىمەن

سەن ئېلىپ كەلگەن نەرسە  »: لەرنى ئېلىپ كەلگەندە، ئۇالرمۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كەسكىن مۆجىزى

 .دېدى -« ئوپئوچۇق سېھىردۇر

قا يالغاننى توقۇغان، ئىبادىتىدە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرگەن ئادەمدىنمۇ زالىمراق كىشى  ئالالھ: ئايەتتە

دەۋەت قىلىنغان تۇرسا، ئالالھ، قىال يالغۇز ئىبادەت قىلىشقا  بارمۇ؟ ھالبۇكى، ئۇ ئىسالمغا داخىل بولۇشقا، ئالالھ

 .كۇپۇر ۋە شېرىك ئارقىلىق نەپسىگە زۇلۇم قىلغان ئادەمنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈرمەيدۇ

ئۇ زالىمالر يالغان سۆزلىرى ئارقىلىق مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن ئەۋەتىلگەن ھەقنى : ئايەتتە

ارچىالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ ئالالھ دىنىنى ئىنك. ئۇ ھەق بولسا قۇرئان كەرىم. ئۈچۈرۈۋەتمەكچى بولىشىدۇ

 .تامامالش ئارقىلىق ھەقنى غەلىبىگە ئېرىشتۈرگۈچىدۇر

مۇشرىكالر . ئالالھ، مۇھەممەدنى قۇرئان ۋە ئىسالم دىنى بىلەن ئەلچى قىلىپ ئەۋەتتى: ئايەتتە

بۇ ھەقتە . ىگە ئېرىشتۈرىدۇئۇنىڭغا قارشى بولغان بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غەلىب. ياقتۇرمىغان تەقدىردىمۇ

جېنىم قۇدرەت ئىلكىدە بولغان ئالالھ بىلەن قەسەم  »: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى

مەن بىلەن  ،قىلىمەنكى، مېنى بۇ ئۈممەت ئىچىدىن يەھۇدىي بولسۇن، خىرىستىيان بولسۇن ئاڭلىغاندىن كېيىن

 .( ئەھمەد ۋە مۇسلىم رىۋايىتى )«  وزاخقا كىرىدۇغا ئىمان ئېيتمىسا د(  ئىسالم )ئەۋەتىلگەن 

 .جەننىتىڭنى تىلەيمىز، دوزاختىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز! ئى ئالالھ

 

 ئالالھ نىڭ ھوزۇرىدا ئىسا ئەلەيھىسساالم
 

جاۋاب  –ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە قىيامەت مەنزىرىلىرىدىن ئىككى مەنزىرىنى تەسۋىرلەپ سوئال 

بىرىنچى مەنزىرە، ئالالھ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئاتا : قېنى قاراپ باقايلى. سىدە بىزگە چۈشەندۈرىدۇتەرىقى

 »: ئالالھ قىيامەت كۈنى پەيغەمبەرلەرنى يىغىپ﴿  :قىلغان نېمەتلىرى ۋە مۆجىزىلىرىنى خاتىرلىتىپ مۇنداق دەيدۇ

 ) »: دەپ سورايدۇ، ئۇالر«  ئىگە بولدۇڭالر؟ قانداق جاۋابقا(  قەۋمىڭالرنى ئىمانغا دەۋەت قىلغىنىڭالردا )

«  بىز ھېچ نەرسە بىلمەيمىز، سەن غەيبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسەن(  سېنىڭ بىلگىنىڭگە سېلىشتۇرغاندا

ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا بەرگەن نېمىتىمنى ئەسلىگىن، ! ئى مەريەم ئوغلى ئىسا: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى. دەيدۇ

 )بۆشۈكتە ۋە (  كىچىكىڭدە )بىلەن مەدەت بەردىم، (  يەنى جىبرىئىل )ندا ساڭا روھۇلقۇدۇس ئەينى زاما

ئوتتۇرا ياش ۋاقتىڭدا كىشىلەرگە سۆزلەيتتىڭ، ئەينى زاماندا ساڭا كىتابنى، ھېكمەتنى، (  پەيغەمبەر بولغان

قۇشنىڭ شەكلىدە بىر نەرسە ياسايتتىڭ تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئۆگەتتىم، ئەينى زاماندا مېنىڭ ئىزنىم بىلەن اليدىن 

ـ دە، ئۇنى پۈۋلىسەڭ ئىزنىم بىلەن ئۇچىدىغان قۇش بوالتتى، مېنىڭ ئىزنىم بىلەن تۇغما كورنى، بەرەس 

چىقىراتتىڭ، (  تىرىلدۈرۈپ قەبرىلىرىدىن )كېسىلىنى ساقايتاتتىڭ، ئەينى زاماندا، مېنىڭ ئىزنىم بىلەن ئۆلۈكلەرنى 

ىسرائىلنى ساڭا چېقىلىشتىن توستۇم، سەن ئۇالرغا مۆجىزىلەر بىلەن كەلگەن چېغىڭدا، ئەينى زاماندا بەنى ئ

ماڭا ۋە  »: ئەينى زاماندا مەن ھەۋارىالرغا. دېدى«  بۇ پەقەت روشەن سېھىردۇر »: ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر
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 )ئېيتتۇق، گۇۋاھ بولغىنكى، بىز بىز ئىمان  »: ئۇالر. دەپ ۋەھيى قىلدىم«  مېنىڭ پەيغەمبىرىمگە ئىمان ئېيتىڭالر

.﴾ دېدى«  بويسۇنغۇچىالرمىز(  ئەمرىڭگە
30

  

 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

نىڭ پەيغەمبەرلىرىنى يىغىدىغان قىيامەت كۈنىنى ئېسىڭالرغا  ئالالھ! ئى ئىنسانالر: ئايەتتە -109

: سى ھەققىدە سورىغاندا، ئۇالرئالالھ ئۇالردىن ئۈممەتلىرىدىن تەۋھىدكە چاقىرغان ۋاقىتتىكى ئىنكا. ئېلىڭالر

 –ھەمدە بىزدىن كېيىن ئۇالرنىڭ قىلغان . مەلۇماتىمىز يوق، بىز كىشىلەرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلمەيمىز

 .شۈبھە يوقكى، سەن ئاشكارىنىمۇ ۋە يوشۇرۇننىمۇ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىسەن. ئەتكەنلىرىنىمۇ بىلمەيمىز

ئى ئىسا ئىبنى مەريەم، ساڭا ۋە ئاناڭغا ئىنئام قىلغان : دۇئالالھ قىيامەت كۈنى ئېيتى: ئايەتتە -110

سېنى ئاتىسىز ياراتتىم، ئاناڭنى دۇنيادىكى بارلىق ئانىالر ئىچىدىن تاللىدىم ۋە ئۇنىڭغا . نېمىتىمنى ئەسلىگىن

 .چاپالنغان بوھتاندىن ئۇنى خاالس قىلدىم

ئۇ بۆشۈكتە ئىمىۋاتقان چاغدا كىشىلەرگە : ئالالھ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن ئىنئامالردىن يەنە بىرى

. نىڭ ۋەھيى بولغان تەۋھىدكە چاقىرغان چوڭ بولۇپ ياش قۇرامىغا يەتكەندە، ئىنسانالرنى ئالالھ. سۆزلىگەن

. ئىدراك ۋە چوڭقۇر چۈشىنىش قابىلىيىتىنى ئاتا قىلغان. ەنئۆگەتكئالالھ ئۇنىڭغا مۇئەللىمسىز خەت يېزىشنى 

غا نازىل بولغان تەۋراتنى ئۆگەتكەن، ئىنسانالرنى يېتەكلەش ئۈچۈن نازىل قىلىنغان مۇسا ئەلەيھىسساالم

 .ئىنجىلنى بەرگەن

نىڭ ئىزنى بىلەن قۇشقا  ئىسا ئەلەيھىسساالم قۇش سۈرىتىدە اليدىن ئەۋرىشكە ياساپ پۈۋلىسە ئالالھ

ۈپ كەتكەن كىشىلەرنى تىرىلدۈرۈپ نى داۋاالپ، ئۆل(  ئاق كېسەل )بەرەس . تۇغما كورنى ساقايتاتتى. ئايلىناتتى

ئىسا . نىڭ ئىزنى بىلەن مەيدانغا كەلگەن ئىدى يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ. قەبرىسىدىن چىقارتاتتى

 . ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە كۈچلۈك دەلىللەر ئىدى

ىرى ئىچىدە شۇنىمۇ تىلغا ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئالالھ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئاتا قىلغان نېمەتل

 .بەنى ئىسرائىل ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشكە قەست قىلغاندا توساپ قالغان ئىدى: ئالىدۇ

ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە پاكىت بولىدىغان كۆپلىگەن ئوچۇق مۆجىزىلەرنى ئېلىپ 

 . ار قىلىپ بۇ ئوپئۇچۇق سېھىر دېگەن ئىدىكەلگەن بولسىمۇ، بەنى ئىسرائىلدىن چىققان كاپىرالر ئىنك

نېمىتىمنى ئەسلىگىن، ئۆز ۋاقتىدا مەن سېنىڭ قاتتىق ئىخالسمەنلىرىڭگە ئىلھام قىلغان : ئايەتتە -111

بىز سېنى ! ئى رەببىمىز: ئۇالر ئېيتتى. پۈتۈشتىى ۋە سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە چىننىڭ بىرلىك ئالالھ. ئىدىم

 . ولغىنكى، بىز سېنىڭ ئەمرىڭگە بويسۇنغۇچىالرمىز، ساڭا باش ئەككۈچىلەرمىزتەستىق قىلدۇق، گۇۋاھ ب

ئالالھ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا قىيامەت كۈنى خااليىق ئالدىدا ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان نېمەتلىرىنى ۋە 

 :ئۇالر بولسا تۆۋەندىكىچە. مۆجىزىلىرىنى ئىقرار قىلدۇرىدۇ

 .رىشجىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بىلەن مەدەت بې

 .ۈشزۈككىشىلەرگە سۆزلەت ىكى ۋاقىتتاتېخى ئۇ بۆشۈكت

 .خەت يېزىشنى، ھېكمەتنى، تەۋراتنى ۋە ئىنجىلنى ئىنئام قىلىش

 .نىڭ ئىزنى بويىچە ھەقىقىي قۇشقا ئايلىنىش اليدىن قۇش ھەيكىلى ياساپ پۈۋلىگەندە، ئالالھ 

 .ھېچ نەرسىنى كۆرەلمەيدىغان تۇغما كورنى ساقايتىش

 .لنى ساقايتىپ ساغالم تېرىگە ئايالندۇرۇشىرە كېسىلى بولغان بەرەس كېسىل تېبىر خ

 .ئىسا ئەلەيھىسساالم خالىغان كىشىنى قەبرىسىدىن تىرىلدۈرۈپ چىقىرىش
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بەنى ئىسرائىل تەرىپىدىن يالغانچى دەپ تۆھمەتكە ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈش ئالدىدا تۇرغاندا ئالالھ تەرىپىدىن 

 .چېقىلىپ قۇتۇلدۇرۇلۇشىقۇتقۇزۇلۇپ ئاسمانغا ئېلىپ 

قا ئىمان ۋە  ئالالھ »ئالالھ، مۇخلىس ھاۋارىالردىن ئىبارەت بىر بۆلۈك ئىنسانغا ئىلھام قىلىپ، دىللىرىغا  

نى سېلىپ، ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانلىقىغا ئىسا ئەلەيھىسساالمنى شاھىت «  ئىسانىڭ پەيغەمبەرلىكىگە تەستىق

 .قىلىشى

 : ئىككىنچى مەنزىرە

ئى  »: ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ ئېيتتى﴿ : ھ ئەمەس ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇئىسانىڭ ئىال

نى قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر،  سەن كىشىلەرگە، ئالالھ! مەريەم ئوغلى ئىسا

ى پاك دەپ ئېتىقاد شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېن(  !رەببىم ) »: ئىسا ئېيتتى«  دېدىڭمۇ؟

قىلىمەنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن، ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان 

سەن مېنىڭ (.  يەنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگەنلىكىم ساڭا مەلۇملۇق )بولسام، ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن 

مەن . ، سەن غەيبلەرنى ناھايىتى ئوبدان بىلىسەنزاتىمدىكىنى بىلىسەن، مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن

ئۇالرغا پەقەت سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى، يەنى، مېنىڭ پەرۋەردىگارىم ۋە سىلەرنىڭ 

مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتە، ئۇالرنىڭ . قا ئىبادەت قىلىڭالر، دېدىم پەرۋەردىگارىڭالر بولغان ئالالھ

پ تۇرغان ئىدىم، مېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىتىپ ئەمەللىرىنى كۆزىتى

ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ، ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر . تۇرغان ئىدىڭ، سەن ھەممە نەرسىدىن خەۋەردارسەن

 )، ئەگەر ئۇالرغا ( لمايدۇساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز قىال )، ( ئۇالرنى خالىغىنىڭچە تەسەررۇپ قىلىسەن )

غالىب، ھېكمەت بىلەن (  ئىشىڭدا )مەغپىرەت قىلساڭ، سەن (  يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا

راستچىلالرنىڭ راستچىللىقى ئۆزىگە (  يەنى قىيامەت كۈنى )بۇ كۈن  »: ئالالھ ئېيتىدۇ. « ئىش قىلغۇچىدۇرسەن

تىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ، ئالالھ ئۇالردىن پايدا قىلىدىغان كۈندۇر، ئۇالر ئاس

.﴾ «تىن مەمنۇن بولىدۇ، بۇ زور بەختتۇر رازى بولىدۇ، ئۇالر ئالالھ
31

 

 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

ئى ئىسا بىنتى : ئالالھ تائاالنىڭ قىيامەت كۈنى مۇنداق دەيدىغانلىقىنى ئىسىڭگە ئال: ئايەتتە -116

 تىن باشقا يەنە مېنى ۋە ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر دېگەنمىدىڭ؟  يەم، سەن كىشىلەرگە ئالالھمەر

شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى مۇنەززەھ دەپ ئېتىقاد  »: ئىسا ئەلەيھىسساالم جاۋاب بېرىپ

بىر نەرسە مەخپىي ئەمەس، چۈنكى ساڭا ھېچ. قىلىمەنكى، ئەگەر بۇنى مەن دېگەن بولسام، ئۆزۈڭ بىلىسەن

مېنىڭ ئىچىمدىكىنىمۇ بىلىسەن، ئەمما مەن سېنىڭ ئىچىڭدىكىنى بىلمەيمەن، سەن يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا 

 . دەيدۇ -« ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرىسەن

 – ەسېنى يەكك. مەن ئۇالرغا سەن ۋەھيى قىلغاندىن باشقىنى ئېيتمىدىم! ئى رەببىم: ئايەتتە -117

مەن ئۇالر بىلەن بىللە ياشىغان ۋاقتىمدا ئۇالرنىڭ . بادەت قىلىشقا بۇيرۇشتىن باشقىنى دېمىدىميېگانە دەپ ئى

مېنىڭ يەر يۈزىدىكى ئەجىلىمنى ئاخىرالشتۇرۇپ ئاسمانغا . ھەرىكەتلىرىنى كۆرۈپ تۇرغان ئىدىم –سۆز ۋە ئىش 

. كەتلىرىنى كۈزەتكۈچى ئىدىڭھەرى –تىرىك ئېلىپ چىققىنىڭدىن كېيىن پەقەت سەنال ئۇالرنىڭ بارلىق ئىش 

 .ساڭا نە ئاسماندا، نە يەردە ھېچبىر مەخپىيەتلىك يوق. سەن ھەممىنىڭ گۇۋاھچىسى

                                      

 ئايەتكىچە -119 -116سۈرە مائىدە 31
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ئەگەر ئۇالرنى جەھەننەمگە ئاتساڭ، ئۇالر . ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى بىلىسەن! ئى ئالالھ: ئايەتتە -118

مىتىڭگە ئېلىپ مەغپىرەت قىلىۋەتسەڭمۇ ئۇالرنى رەھ. ئادالىتىڭ بىلەن خالىغاننى قىلىسەن. سېنىڭ قۇللىرىڭ

 .شۈبھىسىزكى، سەن غالىب ۋە ئىشىدا ھېكمەت ئىگىسىسەن. ساڭا ئېتىراز قىلىدىغان ھېچكىم چىقمايدۇ

بۈگۈن رەببىنى بىر دەپ : ئالالھ تائاال قىيامەت كۈنى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئېيتىدۇ: ئايەتتە -119

. غانلىقى، نىيەت، ئەمەل ۋە سۆزىدە سادىقلىقى ئەسقاتىدىغان كۈندۇربىلگەنلەرگە تەۋھىدى، شەرىئەتكە بويسۇن

. ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر تەييارالنغان بولۇپ، ھەمىشە شۇ يەردە ياشايدۇ

 رمۇ ئالالھئۇال. ئۇالرنىڭ بۇ دۇنيادا قىلغان ھەسەتلىرى قوبۇل بولغانلىقى تۈپەيلى ئالالھ تائاال ئۇالردىن رازى

نىڭ ئۇالردىن رازىمەن  ئۇ بولسا ئالالھ. نىڭ ساۋاپلىرىغا يارىشا ئاتا قىلغان جەننەتلىرىدىن مەمنۇن بولىدۇ

 .بولىشى بولۇپ، كاتتا بەختنىڭ ئۆزىدۇر

بولۇپ، ئۇنىڭ دەۋىتى  تۆھمىتىقا قىلغان  ئالالھ بولغان ۇ بولسا ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرۋەردىگارىب

شۇنداقال ئۇ . ىر دەپ بىلىش، يالغۇزال ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىش، شېرىك كەلتۈرمەسلىك ئىدىنى ب ئالالھ

ئىنسانالرنى ئۆزى ۋە ئانىسىنىڭمۇ خۇدا ئىكەنلىكىگە چاقىرمىغانلىقىنى ئېالن قىلىش ۋە ئۆزىنىڭ بۇ سۆزىگە 

 .ئالالھ تائاالنى شاھىت قىلىشىدۇر

 

 ئالالھ نىڭ دەۋىتى

 

قا ئىمان ئېيتقان ۋە ئىنسانالرنىڭ  ىڭ ئايەتلىرى بىلەن تۈگىتىمەنكى، ئۇ ئالالھسۆزۈمنى قۇرئان كەرىمن

 .ھىدايىتى ئۈچۈن پەيغەمبەرلەر ئەۋەتكەنلىكىگە چىن پۈتكەنلەرنى ھەقىقەتكە چاقىرىدۇ

قا بەرگەن ئەھدىنى ۋە قەسەملىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشىدىغانالر  ئالالھ :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

 )ھېچقانداق نېسىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ، قىيامەت كۈنى ئالالھ ئۇالرغا (  نىڭ رەھمىتىدىن ئالالھ )ىرەتتە ئاخ

(  گۇناھلىرىدىن )قارىمايدۇ، ئۇالرنى (  رەھمەت كۆزى بىلەن )سۆز قىلمايدۇ، ئۇالرغا (  ئۇالرنى خۇش قىلىدىغان

بىر تۈركۈمى كىتابتا بولمىغان (  يەھۇدىيالردىن يەنى )ئۇالردىن . پاكلىمايدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ

نەرسىلەرنى، سىلەرنىڭ كىتابتا بار ئىكەن دەپ ئويلىشىڭالر ئۈچۈن، تىللىرىنى ئەگرى ـ بۈگرى قىلىپ ئوقۇيدۇ ۋە 

ھالبۇكى، ئۇ ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان ئەمەس، ئۇالر بىلىپ . ئۇنى ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان دەيدۇ

ئالالھ بىرەر ئىنسانغا كىتابنى، ھېكمەتنى، پەيغەمبەرلىكنى بەرگەندىن . پ ئالالھ نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇتۇرۇ

يەنى  )دېيىشى اليىق بولمايدۇ «  نى قويۇپ ماڭا بەندە بولۇڭالر ئالالھ »: كېيىن، ئۇنىڭ كىشىلەرگە

كىتابنى  »(:  ئۇ )ۋە لېكىن (  مايدۇپەيغەمبەردىن مۇنداق گەپنىڭ سادىر بولۇشىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بول

شۇنىڭدەك ئۇنىڭ پەرىشتىلەرنى، (. دەيدۇ)«  ئۆگەتكەنلىكىڭالر، ئوقۇغانلىقىڭالر ئۈچۈن رەببانى بولۇڭالر

مۇسۇلمان بولغىنىڭالردىن كېيىن پەيغەمبىرىڭالر . پەيغەمبەرلەرنى رەب قىلىۋېلىشقا بۇيرۇشى اليىق بولمايدۇ

سىلەرگە مەن كىتابنى  »: ؟ ئۆز ۋاقتىدىال ئالالھ پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپسىلەرنى كۇفرىغا بۇيرۇمدۇ

ئېتىراپ (  يەنى كىتاب بىلەن ھېكمەتنى )ۋە ھېكمەتنى ئاتا قىلدىم، كېيىن سىلەرگە، سىلەردىكى نەرسىلەرنى 

ئىمان ئېيتىشىڭالر كەلسە ئۇنىڭغا، ئەلۋەتتە، (  يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم )قىلغۇچى بىر پەيغەمبەر 

يەنى  )ئىقرار (  بۇ ئەھدىنى ) »: ئالالھ(.  دېدى )«  كېرەك ۋە ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك

: ئۇالر. دېدى«  ئۈچۈن مېنىڭ ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟(  يەنە بۇ ئىش )قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ (  ئېتىراپ

گۇۋاھ بولۇڭالر، (  ئۆزۈڭالرنىڭ ۋە تەۋەلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ قىلغانلىقىغا ) »: ئالالھ. دېدى«  ئېتىراپ قىلدۇق »

يەنى  )كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن يۈز ئۆرۈسە . دېدى«  مەنمۇ سىلەر بىلەن بىللە گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمەن

 ئالالھ(  اساراالريەنى يەھۇدىيالر ۋە ن )ئۇالر . نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر ، ئۇالر ئالالھ( ئەھدىنى بۇزسا

باشقا دىننى تىلەمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلەر ئىختىيارىي ۋە (  يەنى ئىسالم دىنىدىن )نىڭ دىنىدىن 
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ئى  . )ئالالھ تەرىپىگە قايتۇرۇلىدۇ(  قىيامەت كۈنى )قا بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر  ئىختىيارسىز رەۋىشتە ئالالھ

، ( يەنى قۇرئانغا )قا ئىمان ئېيتتۇق، بىزگە نازىل قىلىنغانغا  ئالالھبىز  »ئېيتقىنكى، (  ئۇالرغا! مۇھەممەد

 )ئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يەئقۇبقا ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىگە، مۇساغا بېرىلگەنگە 

ئىمان ئېيتتۇق، (  الرغايەنى كىتاب )ۋە پەيغەمبەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بېرىلگەنگە (  تەۋراتقايەنى 

، بىز ( يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز )ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز 

يەنى ئۇنىڭ  )غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن، ھەرگىز ئۇ (  دىنىدىن )كىمكى ئىسالم . « قا بويسۇنغۇچىالرمىز ئالالھ

.ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر قوبۇل قىلىنمايدۇ،(  دىنى
32

 

 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

ئالالھ تائاالنىڭ ئەھدىسى ۋە پەيغەمبەرلىرىگە نازىل قىلىنغان كىتابلىرىدىكى تەۋسىيەلىرىنى : ئايەتتە -77

. يدۇساۋابقا نائىل بواللما. دۇنيا مەتاسىدىن ئىبارەت ئازغىنا بەدەلگە تېگىشكەنلەر ئۈچۈن ئاخىرەتتە نېسىۋە يوق

 –رەھمەت نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ، ئۇالرنىڭ گۇناھ . ئالالھ ئۇالرغا خۇرسەن قىلىدىغان گەپ قىلمايدۇ

 .مەسىيەتلىرىنى ئەپۇ قىلمايدۇ، ئۇالرغا دەرتلىك ئازاب بار

نىڭ سۆزىنى  يەھۇدىيالر ئىچىدىن بىر تۈركۈمى سۆزنى ئورۇنلىرىدىن ئالماشتۇرۇپ ئالالھ: ئايەتتە -78

ھالبۇكى، ئۇ . باشقىالر ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان تەۋراتتىن دېسۇن ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ. دۇئۆزگەرتى

ئۇالر دۇنيا مەنپەئەتى ئۈچۈن ئالالھ دېمىگەن سۆزلەرنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، بۇ بولسا . تەۋراتتىن ئەمەس

ۇپ قەستەن ئالالھ نامىدىن يالغاننى ئۇالر بىلىپ تۇر. ئالالھ مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئەۋەتكەن ۋەھيى دېيىشىدۇ

 .توقۇيدۇ

ئالالھ تائاال بىرەر ئىنساننى پەيغەمبەر قىلىپ تالالپ، كىتاب چۈشۈرۈپ كىشىلەر ئارىسىدا : ئايەتتە -79

تىن باشقا ماڭىمۇ ئىبادەت قىلىڭالر دېيىشى  ھۆكۈم قىلىدىغان قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ كىشىلەرگە ئالالھ

نىڭ ۋەھيى بولغان كىتابنى باشقىالرغا  ئالالھ: لېكىن ئۇ. ، اليىق ئەمەستەسەۋۋۇر قىلىنمايدۇ

 نى ياخشى كۆرۈگۈچىلەردىن ئۆگەتكەنلىكىڭالر ۋە ئوقۇپ مۇالھىزە يۈرگۈزگەنلىكىڭالر ئۈچۈن كىشىلەرگە ئالالھ

 . دەيدۇ -بولۇڭالر،

غەمبەرلەرگە چوقۇنۇشقا نى قويۇپ پەرىشتىلەر ۋە پەي بىر ئىنسانغا كىشىلەرنى ئالالھ: ئايەتتە -80

  ؟بۇيرۇشى اليىق بوالمدۇ؟ ئەقىلگە سىغامدۇ ئى ئىنسانالر

مەسىيەت  –قا كۇفرى  قا بويسۇنۇشقا چاقىرغاندىن كېيىن، سىلەرنى ئالالھ پەيغەمبەرنىڭ ئالالھ

 ئىشلەشكە دەۋەت قىلىشى مەنتىقىلىقمۇ؟

اال ھەممە پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئۆز ۋاقتىدا ئالالھ تائ! ئېيتقىن، ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -81

مېنىڭ تەرىپىمدىن سىلەردىكى كىتاب ۋە ھېكمەتنى . ئېلىپ، مەن سىلەرگە كىتاب ۋە ھېكمەت ئاتا قىلدىم

 . تەستىق قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر كەلسە، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىڭالر ۋە ياردەم قىلىڭالر

 -ئىش ئۈچۈن مېنىڭ چىن ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟ بۇنى ئېتىراپ قىلدىڭالرمۇ؟ بۇ: ئالالھ ئۇالرغا

ئۆزەڭالرنىڭ ۋە ئەگەشكۈچىلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ قىلغانلىقىغا : ئالالھ. دېدى«  ئېتىراپ قىلدۇق »: ئۇالر. دېدى

بۇنىڭدىن شۇ مەزمۇنمۇ چىقىدۇكى، ئالالھ ھەربىر . ، دېدى-گۇۋاھ بولۇڭالر، مەنمۇ سىلەرگە گۇۋاھ بولغۇچىمەن

غەمبەردىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىشنى تەلەپ قىلغان ۋە ھەممىسىنىڭ ئۈممەتلىرىدىن پەي

 .ۋەدە ئالغان

                                      

 ئايەتكىچە -85 -77سۈرە ئال ئىمران. 32
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كىمكى ئىسالم دەۋىتىدىن يۈز ئۆرۈسە، ئالالھ پەيغەمبەرلەردىن ئالغان ئەھدىدىن باش : ئايەتتە -82

 .تىدىن چەتنەپ كەتكەن بولىدۇنىڭ دىنىدىن چىقىپ كەتكەن ۋە رەببىنىڭ ئىتائى تارتسا، ئۇ ئالالھ

كىتاب ئەھلىدىن بولغان بۇ پاسىقالر ئىسالم دىنىدىن باشقا دىننى تىلەمدۇ؟ ئۇ دىنغا : ئايەتتە -83

ھالبۇكى ئاسمانالردىكى ۋە . مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن ئىلگىرىكى ھەممە پەيغەمبەرلەر دەۋەت قىلغان

ھالدا (  كاپىرالرغا ئوخشاش )ياكى ئىختىيارسىز (  گە ئوخشاشمۆمىنلەر )زېمىندىكى ھەممە شەيئى ئىختىيارى 

مەھشەر كۈنى ھەممە ئۇنىڭغا . شۇنداقال ئۇنىڭغا كائىناتتىكى ھەممە مەۋجۇدات باش ئېگىدۇ. بوي سۇنىدۇ

بۇ بولسا ئالالھ تائاال تەرىپىدىن بىر . مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ –قايتىدۇ ۋە قىلمىشلىرىغا ئاساسەن جازا 

 .نىڭ دەرگاھىغا قايتىش ئاگاھالندۇرۇلغان ۇرۇش بولۇپ، ئىسالم دىنىدىن باشقا دىن ئۈستىدە ئالالھئاگاھالند

بىزنىڭ . قا چىن پۈتتۇق، ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلدۇق ئالالھ! ئۇالرغا ئېيتقىن، ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -84

زگە نازىل قىلغان ۋەھيىگە ئىمان ئالالھ بى. ئۇنىڭدىن باشقا مەبۇدىمىز يوق. ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھىمىز يوق

ۇلالھقا، ئوغلى ئىسمائىلغا، ئىسھاققا ۋە ياقۇپ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋالدى يشۇنداقال ئىبراھىم خەلى. ئېيتتۇق

 .قەبىلىدىن تەركىب تاپقان 12بولغان 

ىمان بەنى ئىسرائىلغا ھەمدە مۇسا ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمالرغا نازىل بولغان كىتاب ۋە ۋەھىيلەرگە ئ

بىز يالغۇز . ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھېچبىرىنى ئايرىپ قويمايمىز. ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە ئىمان كەلتۈردۇق. ئېيتتۇق

 .ئۇنىڭغا رۇبۇبىيەت، ئۇلۇھىيەت ۋە ئىبادەت جەھەتتىن باش ئەگدۇق. قىال بوي سۇندۇق ئالالھ

ئۇ كىشى ئاخىرەتتە . مايدۇئىسالم دىنىدىن باشقىنى ئىزدىسە، ئۇ قوبۇل قىلىن كىكىم: ئايەتتە -85

نى بىر دەپ بىلىش، ئۇنىڭغا  ئالالھ –ئىسالم دېمەك . نېسىۋىسىنى يوقۇتۇپ قويغان زىيان تارتقۇچىالردىن بولىدۇ

ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىش ۋە . ئىتائەت ۋە ئىبادەت ئارقىلىق بويسۇنۇش

 .ۇرۇن ھالدا ئۇنىڭغا مۇھەببەت باغالش دېمەكتۇرئۇنىڭغا ئەگىشىش، ئاشكارا ۋە يوش

دىنىڭالردا ھەددىدىن (  يەنى ناساراالر جامائەسى ! )ئى ئەھلى كىتاب : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

قا شېرىكى ۋە بالىسى  يەنى ئالالھ )دىن باشقىنى ئېيتماڭالر (  سۆز )نىڭ شەنىگە ھەق  ئاشماڭالر، ئالالھ

سىلەر  )نىڭ رەسۇلىدۇر  مەسىھ ئىسا ـ مەريەمنىڭ ئوغلى، پەقەت ئالالھ(.  ىقاد قىلىڭالربولۇشتىن پاك دەپ ئېت

يەنى  )نىڭ ئىلقا قىلغان كەلىمىسىدۇر  ، مەريەمگە ئالالھ( نىڭ ئوغلى ئەمەستۇر گۇمان قىلغاندەك ئالالھ

ئالالھ تەرىپىدىن كەلگەن بىر ، ( دېگەن سۆزىدىن يارىتىلغاندۇر«  ۋۇجۇدقا كەل »نىڭ  ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىز، ئالالھ

ئۈچتۇر (  ، ئىسا، مەريەمدىن ئىبارەتئالالھ )قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتىڭالر،  روھتۇر، ئالالھ

سىلەرگە پايدىلىقتۇر، ئالالھ پەقەت بىر ئىالھتۇر، (  ۇب )قايتىڭالر، (  خۇدا ئۈچ دەيدىغان ئېتىقادتىن )دېمەڭالر، 

يەنى  )نىڭدۇر  ئالالھ پاكتۇر، ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ئالالھبالىسى بولۇشتىن 

يېقىن پەرىشتىلەرمۇ (  قا ئالالھ )مەسىھمۇ، . ، ئالالھ يېتەرلىك ھامىيدۇر( نىڭ مۈلكىدۇر، مەخلۇقاتىدۇر ئالالھ

ندىچىلىك قىلىشتىن باش تارتىدىكەن قا بە قا بەندە بولۇشتىن ھەرگىز باش تارتمايدۇ، كىملەركى ئالالھ ئالالھ

قىيامەت كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە  )ئالالھ ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى (  بىلسۇنكى )ۋە كۆرەڭلەپ كېتىدىكەن، 

ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا كەلسەك، ئالالھ . ئۆز دەرگاھىغا توپاليدۇ(  جازاالش ئۈچۈن

قا قۇلچىلىق  ئالالھ )ىنى تولۇق بېرىدۇ، نېمىتىنى ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ، ئەجر(  ئەمەللىرىنىڭ )ئۇالرنىڭ 

ئۇالر . باش تارتقان ۋە كۆرەڭلەپ كەتكەنلەرگە كەلسەك، ئالالھ ئۇالرغا قاتتىق ئازاب قىلىدۇ(  قىلىشتىن

ە ھېچقانداق ھېچقانداق دوست ۋ(  نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان ئالالھ )تىن باشقا  ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالالھ

.مەدەتكار تاپالمايدۇ
33
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 :ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

نىڭ  ئالالھ. دىنىڭالردا ئېتىقادىي جەھەتتىن ھەددىدىن ئاشماڭالر! ئى ئىنجىل ئەھلى: ئايەتتە -171

مەريەم ئوغلى ئىسا مەسىھ . ئۇنىڭغا ئايال ۋە باال نىسبەت قىلماڭالر. شەنىگە اليىق بولمىغان سۆزنى دېمەڭالر

دېگەن سۆزىدىن «  بول »ئۇنى جىبرىئىل ئارقىلىق ئەۋەتكەن . الالھ ئەۋەتكەن ھەقىقىي ئەلچىپەقەت ئ

نىڭ ئەمرى بىلەن جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم  تىن كەلگەن بىر پۈۋلەش بولۇپ، ئالالھ ئۇ بولسا ئالالھ. ياراتقان

لىكىنى تەستىق قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ئالالھ تائاالنىڭ بىر. پۈۋلىگەن ئاندىن ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋۇجۇدقا كەلگەن

ئالالھ بىلەن بىرلىكتە ئىسا، . ئۇنىڭ ئەلچىلىرى ئېلىپ كەلگەن رىسالەتكە ئىمان ئېيتىڭالر. بويۇن ئېگىڭالر

بۇ سۆزۈڭالردىن . قا ئىككى شېرىك قىلماڭالر ئانىسى، باشقا بىر ئىپادە بىلەن ئىسا ۋە روھۇلقۇدۇسنى ئالالھ

ئاسمانالردىكى ۋە . يېگانە ئىالھتۇر –ئالالھ شۈبھە يوقكى يەككە . ياخشىدۇر بۇ سىلەر ئۈچۈن. يېنىڭالر

مەخلۇقاتلىرى ئىچىدىن قانداقمۇ ئۇنىڭ ئايالى ياكى بالىسى بولسۇن؟ . زېمىندىكى ھەممىسىنىڭ ئىگىسىدۇر

. ۈچى يەتكۈچىدۇرك. ماماتىنى ئورۇنالشتۇرۇشتا يېتەرلىكتۇر –مەخلۇقاتلىرىنى قانداق يارىتىش ۋە ئۇالرنىڭ ھايات 

 .ئۇنداقتا ئۇنىڭغىال ئېسىلىڭالر، ئۇ ھەممىگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر

قا  شۇنداقال مۇقەررەپ پەرىشتىلەرمۇ ئالالھ. قا قۇل بولۇشتىن باش تارتمايدۇ ئىسا، ئالالھ: ئايەتتە -172

اش تارتىدىكەن قا بويۇن ئېگىشتىن، قۇللۇق قىلىشتىن ب كىمكى ئالالھ. قۇللۇق قىلىشتىن باش تارتمايدۇ

پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىدىن چوڭچىلىق ۋە ئالالھ كۆرسىتىپ بەرگەن ھەقىقەتلەردىن يۈز ئۆرۈيدىكەن ئالالھ 

ئادالەتلىك ھۆكمى بويىچە ھۆكۈم چىقىرىپ اليىق رەۋىشتە جازاغا . ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى قىيامەت كۈنى يىغىدۇ

 .تارتىدۇ

بىي ۋە ئەمەلىي جەھەتتىن تەستىق قىلغان ۋە ئۇنىڭ شەرىئىتى نى ئېتىقادىي، قەل ئالالھ: ئايەتتە -173

ئۆز پەزلىدىن . بويىچە توغرا يولدا ماڭغانالرغا كەلسەك، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىگە تولۇق ساۋاب بېرىدۇ

نىڭ ئىتائىتىدىن يۈز ئۆرۈگەن، ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن چوڭچىلىق قىلغانالرنى  بىراق ئالالھ. زىيادىلەشتۈرۈپ بېرىدۇ

نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان ھېچقانداق دوست، نەبىر ياردەمچى  ئۇالر ئالالھ. اتتىق ئازابقا دۇچار قىلىدۇق

 .تاپالمايدۇ

ئەھلى كىتاب بىلەن پەقەت ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلىشىڭالر،  :يەنە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

گە قارشى ئۇرۇش قىلغۇچىالر ۋە فىدىيە بېرىشتىن باش يەنى سىلەر )ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالر 

بىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ۋە سىلەرگە نازىل قىلىنغان  »بۇنىڭدىن مۇستەسنا، ئېيتىڭالركى، (  تارتقۇچىالر

ئى  ) .« قا بويسۇنغۇچىالرمىز كىتابقا ئىمان ئېيتتۇق، سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ ئىالھىمىز بىردۇر، بىز ئالالھ

يەنى  )ساڭىمۇ كىتاب (  يەنى سەندىن ئىلگىرىكىلەرگە كىتاب نازىل قىلغاندەك )شۇنىڭدەك (  !مۇھەممەد

دىن قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بار، (  يەنى يەھۇدىيالر، ناساراالر )نازىل قىلدۇق، بىز كىتاب بەرگەنلەر (  قۇرئان

ىشىنىدىغانالر بار، بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت كاپىرالرال مۇ قۇرئانغا ئ(  يەنى مەككە ئاھالىسىدىن )بۇالردىن 

مۇبادا سەن كىتاب  )ئىلگىرى سەن كىتاب ئوقۇشنى بىلمەيتتىڭ، خەت يېزىشنىمۇ بىلمەيتتىڭ، . ئىنكار قىلىدۇ

 )ئۇنداق ئەمەس . ئۇ چاغدا ھەققە قارشى تۇرغۇچىالر چوقۇم گۇمانلىناتتى(  ئوقۇغان، خەت يازىدىغان بولساڭ

، قۇرئان ئىلىم بېرىلگەنلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ( ەنى ئىش زالىمالر گۇمان قىلغاندەك ئەمەسي

نېمىشقا ئۇنىڭغا پەرۋەردىگارىدىن  »: ئۇالر. ئايەتلەردۇر، بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى پەقەت زالىمالرال ئىنكار قىلىدۇ

مېنىڭ  )نىڭ دەرگاھىدىدۇر  جىزىلەر ھەقىقەتەن ئالالھمۆ »ئېيتقىنكى، . دېدى«  مۆجىزىلەر نازىل قىلىنمايدۇ

بىزنىڭ ساڭا ئۇالرغا تىالۋەت قىلىنىپ . « ، مەن پەقەت بىر ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمەن( قولۇمدا ئەمەستۇر

ن كۇپايە قىلمىدىمۇ؟ بۇ كىتابتا ئىمان ئېيتقا(  مۆجىزە بولۇشقا )تۇرىدىغان كىتابنى نازىل قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا 

 )مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا »ئېيتقىنكى، . قەۋم ئۈچۈن شەك ـ شۈبھىسىز رەھمەت ۋە ۋەز ـ نەسىھەت بار
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گۇۋاھ بولۇشقا ئالالھ كۇپايىدۇر، ئالالھ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى (  مېنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىمگە

.«ر قىلغان ئادەملەر زىيان تارتقۇچىالردۇرنى ئىنكا ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ، بۇتقا ئىشەنگەن، ئالالھ
34
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يەھۇدىي ۋە ناساراالر بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرلىشىڭالر، گۈزەل ! ئى مۆمىنلەر: ئايەتتە -46

ۋە نەتىجىگە  ھەقىقەتكە دەۋەت قىلىشنىڭ ئەڭ ئاسانبۇ . ئۇسلۇب ، چىرايلىق سۆز بىلەن مۇئامىلە قىلىڭالر

 .ىرىدىغان يولىئاپ

لېكىن ھەقىقەتتىن يۈز ئۆرۈگەن، بويۇنتاۋلىق قىلغان ۋە چوڭچىلىق قىلغانالرغا قارىتا چىرايلىقچە 

بىزگە نازىل قىلىنغان قۇرئانغا ئىمان ئېيتتۇق، سىلەرگە نازىل بولغان : ئېيتىڭالركى. مۇئامىلىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ

. ئۇنىڭ ئىالھلىقىدا ھېچقانداق شېرىكى يوق. سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىربىزنىڭ ۋە . تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا ئىشەندۇق

ئۇنىڭ . بىز ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىالرمىز. رۇبۇبىيەت، ئەسما ۋە سىفاتلىرىدا ھېچقانداق ئورتىغى ۋە تەڭدىشى يوق

 .ئەمىرلىرى ۋە چەكلىمىلىرىدە ئىتائەت ئارقىلىق باش ئەگكۈچىلەرمىز

سەندىن ئىلگىرى پەيغەمبەرلەرگە كىتابالر نازىل قىلغىنىمىزدەك، ساڭىمۇ ! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -47

 .اليدىغان كىتاب قۇرئاننى نازىل قىلدۇقتەستىقبۇرۇنقى كىتابالرنى 

بەنى ئىسرائىلدىن ئىبارەت بىز كىتاب نازىل قىلغان ئاندىن ئۇنى ھەقىقىي تۈردە تونۇغانالر قۇرئانغا ئىشىنىدۇ، 

قۇرئاننى ۋە ئۇنىڭ . ئەرەبلىرى ۋە باشقىالر ئىچىدىنمۇ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغانالر بارقۇرەيش . ئىمان ئېيتىدۇ

 .ئوچۇق ئايەتلىرىنى پەقەت سەركەش كاپىرالرال ئىنكار قىلىدۇ

قۇرئان نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى سېنىڭ كىتاب ئوقۇمىغانلىقىڭ، قولۇڭ بىلەن ! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -48

 .ئوپئوچۇق مۆجىزىلىرىڭدىن بىرى بولۇپ، ئۇالر بۇنى ئوبدان بىلىدۇخەت يازالمىغانلىقىڭ 

مۇبادا سەن، ساڭا ۋەھيى كېلىشتىن بۇرۇن كىتاب ئوقۇغان ياكى خەت يازالىغان بولساڭ ئىدىڭ، ئۇ چاغدا 

قۇرئاننى بۇرۇنقى كىتابالردىن : قارشى چىققۇچىالر شەكلەنگەن بوالتتى ۋە شۇنداق دېيىشلىرى مۇمكىن ئىدى

 .ەنگەن ياكى بولمىسا كۆچۈرگەنئۆگ

. قۇرئان كەرىم ئىلىم بېرىلگەنلەرنىڭ، ئالىمالرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ساقالنغان روشەن ئايەتلەردۇر: ئايەتتە -49

 .بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن پەقەت ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ رەت قىلىدىغان زالىمالرال ئىنكار قىلىدۇ

مۇھەممەدكە رەببى تەرىپىدىن سالىھنىڭ تۆگىسىدەك، مۇسانىڭ نېمىشقا : مۇشرىكالر ئېيتتى: ئايەتتە -50

ھاسىسىدەك مۆجىزىلەر چۈشمەيدۇ؟ ئۇالرغا ئېيتقىنكى، مۆجىزىلەر ئالالھنىڭ ئىلكىدىكى ئىش بولۇپ، خالىسا 

مېنىڭ ۋەزىپەم سىلەرنى ئۇنىڭ ئازابىدىن ۋە جازاسىدىن ئاگاھالندۇرۇشتىن . چۈشۈرىدۇ، خالىسا چۈشۈرمەيدۇ

 .ھەق بىلەن باتىل يولنى كۆرسىتىپ بېرىمەن. ئىبارەت

ساڭا نازىل قىلىپ ئۇ مۇشرىكالرغا ئوقۇپ بېرىلىۋاتقان كىتابتىن ئۇالرنىڭ ! ئى مۇھەممەد: ئايەتتە -51

خەۋەردار بولۇشى سېنى تەستىق قىلىش ئۈچۈن كۇپايە قىلمىدىمۇ؟ شۈبھە يوقكى، بۇ قۇرئاندا مۆمىنلەر ئۈچۈن 

 .نەسىھەت بار ساۋاق ئالغۇچىغائىبرەت ۋە . رەھمەت بادۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ر

شاھىت (  پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقى ئۈچۈن )ئېيتقىن، مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا : ئايەتتە -52

. ھەممىنى بىلىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭغا ئاسمان ۋە زېمىندا ھېچبىر مەخپىيەتلىك يوق. بولۇشقا ئالالھ كۇپايىدۇر

قا كاپىر بولغانالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە زىيان  ۇق دەلىللەر تۇرۇقلۇق باتىلغا ئىمان ئېيتقان، ئالالھبۇنچىۋاال ئوچ

 .تارتقۇچىالرنىڭ ئۆزىدۇر
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