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 مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ ھاياتى

 

 

 

. يىلى مىسىرنىڭ ئاسيۇۇ  ەيەھىرە ت تۇلۇانيا -9191مۇھەممەد قۇتۇب    
ى ۇ ۋتتە  ئاتىسييى ھيياىى ئىىييرۇھىب قۇتييۇب ئاسييۇۇتقا قاىۇەييلىى  ااى ييا ي  ەسيي

 .پاىتىۇىسىنىڭ ئەزۇاىقىنا سايالننا 
قۇتييۇب ەييەھى  سييەيۇى  قۇتۇەنىييڭ ئەق  ىنىييى ق رەن ە ييى  مييۇھەممەد   

 .، ھەمى ت قۇتۇەىالىدۇىەن ۇەلىرى ەواسا نەفىسە، ئەمىنەەواۇپ ەاەقا ق ر
، قياھىرت ۇىۇ مە تەەنى پۈتتۈىگەن ەن   ۇىنقۇتۇب تواۇق ئوتت مۇھەممەد   

ىنگىلىيي  فىلواوگىۇىسييى فييا ۇاتىتىنى ۋت ئييااىل دتىە ىلىييى ئونىۋېرسييىتىتى ئ
ئونىۋېرسىتىتى ەكى ۋۇقتالىدۇ ەىر تەىتپتىن . ئوقۇتقۇچىالى سىنىپىنى پۈتتۈىگە 

پىسخواوگىۇە ئىلمى ھەققى ت تەىەىيۇە ئاانيا  ۋت يەنە ەىير تەىتپيتىن ئىسيالمنى 
مميۇ  قۇىئيا مە كىي ت ئۈ    يۇىن.ئۆگەنگە  ۋت تەتقىقاتالى ەىيلە  ەيۇلۇاالننا 

ەۇنىڭييي ەن ەاەيييقا  .ئۇنىۋېرسيييىتىت ۇ فىرسپىسيييوىاۇق ۋتزەپىسيييىنى ئيييۆتىگە 
ئا ادەمىييى زى مىتىنييى قىلىيي ەنا  ئوقۇلۇچىالىنىييڭ تەتقىقاتىنييا ي تە نىلىييى 

 .قىلنا 
ئىسيمى « ئىلىيب»ئۆزگىنە زاسلىى ەىلە    مۇھەممەد قۇتۇب ئەسەىاىرە ت   

ى ى ئىستەاگە  ئات  ى ەب ئى ەۇىسى ئاا ە ۇ مۇسۇامانالى ئاىەسىنا سىڭىپ  ىرەل
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ۋت ئۇنىڭ تەىتققىل قىلىش ۋتزەۇىتى ت ئاا ەنقى ئوىۇن ۇ تۇىە ەنا  دتۋەردۇش 
فىكىيير ئييادتملىرى ەىييلە  ھىساەلى ى ييقا تىرە ييتى، مۇسييۇامانالىنى ەۇنيي ۇق 

، ھەق يوا ۇ مۇستەھكەم ەواۇپ ەەننىلەىگە قاىەى ئويناق ەواۇەقاىاھىلى چۈ
 .م ڭى قا چاقىردى

دەن ئاىتۇق ئەسيىرى ەياى ەوايۇپ ۋت ەۇىىنىيڭ  02مۇھەممەد قۇتۇەنىڭ     
 ۆپ قىسمى تۇىۇ نىگە تەىىىمە قىلىننانلىقى ئۈچۈ  ئۇ تۇى ىۇىي ت تونۇانيا  

 ...ەىر ئىسالم مۇتەپپە ۇىدۇى
ئيۆزەگە تەپە كيۇى قىلىيش ۋت ي  ەقنىلىيى   مۇھەممەد قۇتۇب ئا ىسىنىڭ    

مەىھييۇم »نى تىلنييا ئ لىييپ مۇنيي ۇق دېييگە  قىقىلنييانلى قىلى ييى ۇ ي تە نىلىييى
 ەينى سەيۇى نىڭ سايىسى ۇ ئىسالمنى ي  ەقنىلىيى ئياىقىلىى ەاەيقىالىلا ەۈا  ى

 «.ەىر مۇقەددتس ۋتزەپە قىل ەب
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 مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ تۈرمە ھاياتى

 

ىنىڭ يىلنيا يي قىن تۈىمىي ت ياتقيا  ۋت ئا ىسي 7ئۇستاز مۇھەممەد قۇتيۇب   
مىسييىر ىۇمرييۇىەۇە  ەاەييلىقى ىامييا  ئاەيي ۇ . گە ئوىتيياق ەوانييا مۇىادتاىسييى

يىليى تيۇىمىگە 9191ىتھىەىاىكىگە قاىەى ەەىگە  مۇىادتاە سيەۋتەلىى   ناسىر
 .يىلى تە رۇى تۇتۇانا -9199ئەمما . يىلى قويۇپ ە رەلگە 9199ۋت    ىرگە 
 ئۇسييتازنىڭ تۇتۇاى ييىنى زتييينەپ لەززۇاييى تۆۋتن ەكىيي تل ەايييا  قىلىيي ۇ   
مۇھەممەد قۇتۇب . ۇى  قۇتۇەنىڭ تۇتۇانىنىنى ەىل ەبئاۋلۇست  ۈنى سەي-9»:

زتينەب لەززۇايى زەن ۇني ەكى  «.ئەسلى ت ەىرقاننە  ۈ  ەاا ۇى تۇتۇانا  ئى ى
 .دتپ سوىۇانا « مۇھەممەد قۇتۇەنىڭ تەەكىالتى ن مە؟»ۋۇقتى ۇ ئۇنىڭ ەن 

. ەەىگە  ئىيي ەب ەۇىۇنمييۇ ەييۇ سييۇئاانىڭ ىيياۋۇەىنى»زتييينەب لەززۇاييى       
، پەقە  ئىسالم ت مىسى ۇ يازەي ەنا  ەد قۇتۇەنىڭ تەەكىالتى يوقلىقىنىمۇھەمم

ئۇنىيڭ پۈتيۈ  ئى يى ئىنسيانالىلا . ەىر تەتقىقاتنى ئىكەنلىكىنى ئ ۇتقا  ئى ەب
مۇسۇامانالىلا ئىسالم چۈەەننىسيىنى ەىلي ۇىمەل ۋت . تولرۇ يو   ۆىسەتمە  ۇى

نى ەىلگەني ەن   يۇىن ئى يەنگەنلىرى ۋت تەىىىي  ئىنسانالى ەيۇىى. ئاڭالتماق ۇى
 . دتپ ىاۋۇب ەەىگە  «.ئەتكەنلىرى ەە ىل ت زسىەۇى ۇ

 .يىلىنا قەدتى دۇۋۇم قىلنا -9179مۇھەممەد قۇتۇەنىڭ تۇىمە ھاياتى       
قاتيياىاىى ئەسييەىاىرە ت « ئەسييىر ىاھييااىۇتى-02»مييۇھەممەد قۇتۇەنىييڭ    

تولرەسييى ۇ ەەزى ياەييالىنىڭ ەييۇ ت مىيي ۇ ئوتتۇىەنييا قوينييا  قاىۇەييلىرى ۋت ەييۇ 
ىاما  ئاە ۇناسىرنى »سۇئا  سۇىەماق ئۈچۈ  ئۇنىڭ ق  ىنا ەاىلانلىقى ئۇنىڭ 

دەيگە  قااپياق ەىيلە  تيۈىمىگە  ىرە يكە سيەۋتب « قەستلەەنى پىالتالۋۇتىي ۇ
   .ەوانا 

ەەھى  سەيۇى  قۇتۇب ق رەن ە ىنىڭ تۈىمىگە  ىرە ىنى تۆۋتن ەكى تل     
-0مە  . ئىۇيۇ  ق رەن ە يىب ميۇھەممەد قۇتيۇب تۇتۇاي ى-01»:نا لەايا  قى
 0ميۇھەممەدنى ئى دتۋۇتقيا  سياقنىالى . ئاۋلۇست ۇ قاھىرتگە  ەاي ەب -3يا ى 

 .ەى تەىەپىنى پايالپ يۈىگە  ئىكە  ۈ  ەۇىۇ  ئۆينىڭ ھ
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قيياھىرتگە ە رەييپ   تىييپ تۇىەيي ەنا  ي قىنلىرەمىيي ەن ئەزەييب ەە ىيير ۋت     
نا زە  ئەۋتتىيپ مۇھەممەدنىيڭ ييۈز ە  يى ئەھيمەد ىەسياھەە ىر دەين ىەفا  

 .ئەھۋۇاىنى سوىە ەب
ئىكەنلىكىنيى زەتتە مۇھەممەدنىڭ قانۇنسيى  تۇتۇانيانلىقىنى ۋت قەيەىدت    

، مۇھەممەدنىيڭ تۇتۇاى يىنى ۋت ئۇىىنىيڭ   سيەالىكىمگە ەىلەامىگەنلىكىمى نى
ئىككيى  يۈ  ئياۋۇ  قاىەى ماڭا قىلنا  مۇئامىلىسىنى ەىكايە  قىل ەب چيۈنكى 

  نە ئاميانلىقىنى قولي ۇلۇچىالى دېرە ەي ەن ئيۆيگە  ىرەيپ ئيۆينى قاىيمىقيا  
 ...ئازتۇىلا  ۋت ماڭا ھايۋۇنالىچە مۇئامىلە قىلنا  ئى ى

، ە رترۇنيي  ىۇسسييە  ھۈ ييۈمىتى تەنقىيي  ئەۋتتييكە  ەييىكايە  ز تىيي ت   
ە  مۇھەممەدنىڭ قىلىننانلىقى ئۈچۈ  ئىلگىرى تۇتۇانان ۇ  ۆىگە  مۇئامىلە ەىل
 ۇ ئاسيما  زەمىين تۇتۇاۇەىنىڭ ئاا ى  ەينى ت ئۇچرەنا  مۇئيامىلە ئوتتۇىەسيى

، ھىييب ەوامىسييا يييازلۇچى ئىكەنلىكىنييى، مۇھەممەدنىييڭ ەىيير پەىەييى ەيياىاىقىنى
مۇھەممەدنىييڭ قەيەىدت تۇتۇانييانلىقىنى ەىلى يينى تواىمييۇ زاىييي ەنانلىقىمنى 

 «...لۇست  ۈنى مە  تۇتۇا ۇم ئاۋ-1 ۈ    ۇىن  9ەۇ زەتتىن  .ەىل ۇىدۇم
ەييۇن ۇق مييۇھەممەد قۇتييۇب ئامييانلىى ئىنىيي ەن ئييوىۇ  ئاانييا  ئييااىب    

ئەمما ئۇنىڭ . ەوانىنى تل ئۇ مۇسۇاما  ق رەن ۇەالى تەەكىالتىنا ئەزۇ ەوامىنا 
تۇتۇاى ييىنىڭ مۇسييۇاما  ق رەن ۇەييالىنىڭ ە  ييىنا چييوق ەىيير ئىنىرچىلىيييى 

 .ىنىپ تۇىۇتتىئە ەاگەنلىكى ەىر قاىۇە ەنال ەىل
، ھىيييب مەھكىيييمە تەىەپىييي ەن ق قىلىيييپ ميييۇھەممەد قۇتيييۇبەيييۇن ۇ   

يىلىنى تۈىمى ت تۈىايۈل ئى يكااالى ۋت  7چىقىرەلمىنا  قاىىش ەىلە  ئۆمرەنىڭ 
 يۇىن مىسيىرنى تەىل  . قىۇىن قىستاقالى ەىلە  مەھرۇملۇق ئىنى ت ئۆتكۈزگە 

ي  ى ۇ  69ۇھەممەد قۇتۇب ئۇستاز م .ئەىتەستانىنا ما انالەقا -ئ تىپ سەئۇدى
 .ۋۇپا  ەوانا 
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 املقدمة

 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومنن ينيتا    

ونشنهد أ  إلنه إ  اهلل   . من يهده اهلل فال مضن  لنه ، ومنن يضنال  فنال لنا   لنه        . أعمالنا 

 ：وبعد. ويالم عبده وريوله  وحده   شريك له ، وأن حممدًا صالى اهلل عاليه

 

 سۆز كىرىش
 

ھەم ۇ ۇالەقا استۇى،زسانائاملەىنىڭ پەىۋتىدەگاىى ۇالەقا -ھەم ۇ اىاىىە      
 ۋت تييولرۇ يوانييا يىتە لەەيينى سييوىۇيمى ،قىلى يينى  ۇالەدەيين ييياىدتم .ئىۇتىمىيي 

ۋت ياميا  ئەمەالىرەمىي دەن ۇالەقيا سي نىنىپ پانيا  نەپسىمى نىڭ يامانلىقى ەن 
ۇايلە ئازدۇىليا   ۇالە ھىي ۇيە  قىلنيا   ى يىنى ئيازدۇىلۇچى ييوق، مى ،تىلەي

ۇالەدەين ەاەيقا ئىيال   گۇۋۇھلىى ەىرەمى  يى، . ى ىنى ھى ۇيە  قىلنۇچى يوق
 .ساىم ۇالەنىڭ ەەن ەسى ۋت ئەانىسى ۇىىموھەممەد ئەاەيىر .يوق
(  ۇايلە ئۇنىڭي ەن ىۇزى ەواسيۇ)ئۆمەى ئىىنى زەتتاب  مەقسەتكە  ەاسەل،     

 :ىەۋۇيە  قىلنا  ھەدەستە مۇن ۇق  ەا ى

بينما حنن جالوس عند ريول اهلل صنالى اهلل عالينه وينالم ذا  ينو  إذ عالنن عاليننا رجن         " 

شديد بياض الثياب شديد يوا  الشعر،   يرى عاليه أثر السفر ، و  يعرفه منا أحد ، حىت جالس 

يا حممند  : ضن كفيه عالى فخديه، وقال إىل النيب صالى اهلل عاليه ويالم فأيند ركبتيه إىل ركبتيه وو

اإلينال  أن ششنهد أ  إلنه إ  اهلل    : فقال ريول اهلل صالى اهلل عاليه وينالم  . ، أخربني عن اإليال  

وأن حممدًا ريول اهلل ، وشقيم الصالة وشؤشي الزكاة وشصو  رمضان وحتج البيت إن ايتطعت إلينه  

أن شنؤمن  : قنال  . أخربني عنن اإلانان   : قال . فعجبنا له يسأله ويصدقه . صدقت : قال . يبيال 
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: قنال  . صندقت  : قنال  . باهلل ومالئكته وكتبه ورياله واليو  اآلخر وشنؤمن بالقندر خنوه وشنره     

. احلندي   .. " أن شعبد اهلل كأنك شراه ، فإن مل شكن شراه فإنه يراك : قال . فأخربني عن اإلحسان 

 .أخرجه مسالم 

 تۇيۇقسيييى ، ڭ قى يييى ۇ ئواتۇىۇتتيييۇق،ەىييي  ەىييير  يييۈنى ىتسيييۇاۇاالنى›
سييييەپەىنىڭ ئى ناسييييى  ئۈسييييتى ت چىنييييى قاپقيييياىۇ،  ىۇىملىييييرى ئاپ يييياق،

 ،ئاىەمى دەن ھ نكى ى ئۇنى تونۇماي ەنا  ەىر ئادتم  ىلىيپ ، ۆى نمەي ەنا 
ئىككيى تى ەنيى ىتسيۇاۇاالنىڭ ئىككيى تى ەنيا  ،دىىتسۇاۇاالنىڭ يىنى ۇ ئواتۇى

يوتىسييى ۇ قوييي ى ۋت ئييى  االنىڭ ئىككييىۇىتسييۇا ئييااقىنىنى ئىككييى ،تىرەيي ى
ئىسييالم ەواسييا  :ىتسييۇاۇاال .دېيي ىماڭييا ئىسييالمنى زەۋتى قىلنىيين،  !مييوھەممەد

 گۇۋۇھلىييى دتپ ،ئەانىسييى ۇالەنىييڭ مييوھەممەد. ۇالەدەيين ەاەييقا ئىييال  يييوق
ييو   زۇ يا  ەىرە يىڭ، ىۇمى ۇني ۇ ىسزۇ تۇتۇەيۇق، ناماز ئوقۇەيۇق، ەىرە ىڭ،
ئييۇ ئييادتم ىۇسييىت  .ق ھەج قىلى ييىڭ ۇى، دەيي ىقييادەر ەوىاىسييا ىەھەتييتە
ئييۆزى ىۇسييىت ئىۇىتتىييڭ  ،ئييۇ ئادتمنىييڭ ئييۆزى سييوىۇپ .دېيي ى ،ئىۇىتتىييڭ

؛ ىتسيۇاۇاال .دەي ى ،ئىمياننى زەۋتى قىلنىين ەوا ۇق،دەگەنلىكى ەن ھەيرۇ  
 قىۇيامە   يۈنىگە، ئەانىلىرەگە،  ىتاەلىرەنا، ،ۇالەنىڭ پەىە تىلىرەگە ،ۇالەقا

ئييۇ ئييادتم  .دەيي ى ا ۋت ياز ىسييىنا ئىمييا  ئىۇتى ييىڭ ۇى،تەقيي ەرنىڭ يامىنىنيي
 .ئىرسياننى زەۋتى قىلنىين دەي ى :ئاني ەن ئيۇ ئيادتم. ىۇسىت ئىۇىتتىڭ دە ى

گەىچە سە  ۇالەنيى   ۇى،تۇىلان تل ئىىادت  قىل ىڭ پۇالەنى  ۆى  ىتسۇاۇاال؛
مۇسيييلىب ) ‹........دەييي ى  ۇايييلە سيييىنى  يييۆى پ تۇىەييي ۇ، ، ۆىمىسيييەڭمۇ

 .(چىقاىلا 
ئى رۇ قىلىيش  ىل تئەنە ئاەۇىى ھەىەىر مۇسۇاما  ئۆز دەنىنى تولرۇ ەە       

-ئەۋىتميۇ  ىيرتل ەوانيا  ھەقىقەتيلەىدۇى، ئيۇىىنى چوقيۇم ەىلى يى ،ئۈچۈ 
ئەۋى  مۇسۇامانالى ۇالەقا ئىىادت  قىلى ينىڭ تيولرۇ ەيە لىنى ەىلىيش ئۈچيۈ  

 :گە ەدالە مۇن ۇق ۇ مۇەۇ ھەقىقەتلەىنى ئۆگىنىپ  ەاگەنى ى،

    . (①) (َوَما َخاَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن ) 

 ىىنالىنييى، ئىنسييانالىنى پەقە  ماڭييا ئىىييادت  قىلىييش ئۈچييۈنال ييياىۇتتىب»    
                                       (-99ۇىەۇا  ز).‹

                                           

 .[  65] سورة الذاريات   (①)
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 اگەن ەن ئييۇىى ىتسييۇاۇااللا چۈەييۈى سييالم ھەقىقەتلىييرى مۇقىميي ۇى،ئى      
ئىسييالم ھەقىقەتلىرەيي ەكى مەنييىە  .قىۇييامە  ەييوانىنە ئۆزگەىمەييي ۇ ،تاىتىييپ

ئىسيييالم  اىكىييين، .ۇالەنىيييڭ  ىتييياەى ۋت ۇالەنىيييڭ ئەانىسيييىنىڭ سيييۈننىتى ۇى
تۇتۇقلۇق ۋت تولرۇ، ،تۋەر  ى ىلىرەنىڭ تونۇەى ۇ ىۇەە د ھەممەھەقىقەتلىرى 
 ئىنىيي ەكى ئييۈممە  ئييۇىى ،ەييمىنا  ھييااەتتە تۇىە ييى ئۈچييۈ زاتييااىى ئاىەال

ۋىدت پەيي ۇ تەيۇ د ،ىنيائااىملىرى ئىسالم ھەقىقەتلىرەنى ەۇ دتۋىنىڭ  ىە االىق
ۋت ەۇ دتۋتىدت پەي ۇ ەوانا  چۈەەننە، يا ى ھەى ەتتىكى  لاەوانا  ئەھۋۇاالى

                                                   .زاتااىققا ەىراەەتۈى پ ەەىھىلەپ ۋت تەپسىراەپ ەىرە ۇ
ىرى ئىسيالم ئەھلىنىىيڭ ەى  ئۇنىڭ ئىنى ت ياەياۋۇتقا  ەيۇ دتۋەير  ى يىل      

ئيييۆز دەنىنىيييڭ قىۇناۋۇتقيييا  ل رەىلىيييى سيييەۋتەى ەن ئىسيييالمنى قەاىىييي ەكى 
ىتسيۇاۇاال  .ىۈملىسيى ەن ۇى ەىلى كە ئەق مۇھتاج  ى يىلەىنىڭھەقىقەتلىرەنى 

ەققىيي ت زەۋتى ۇ لىرەىلىييى ھئاەيي گە ئاساسييە ،پەىۋتىدەگاىەنىييڭ ۋتھىۇسييى
 :مۇن ۇق دەگەنى ى ،ەىرەپ

بدأ اإلسالم غريبًا ، وسييوود غريبيًا كميا    : " فقال عليە الصالة والسالم   

 . (①)" بدأ ، فطوىب للغرباء 
 .باشتىكىدەك غىرىب بولۇپ قالىدد  ،يىقىندا .ئىسالم غىرىب باشالندى›     

 (ۇتقانالرغداتچىد  يەنى ئىسدالم غىرىدب بولدۇپ قالدانددىۇۇ ئدۇنى ) غىرىبالرغا
 .(مۇسلىم چىقارغان) .‹خۇش موبارەك بولسۇن

ئوقددۇرمەن ئالدىدددىكى بددۇ بىتددان بايدداتىق ئىاددارەى قىلدددان  ە ىسددتە       
سۆزلەنگەن ئىۇان تدۋرركبلىرىنى، يەندى ئالال قدا، ئالال نىد  شەرىادتىلىرىگە، 
رە بىتابلىرىدددا، ئەللىلىددرىگە، ئدداخىرەى بددۋنىگە، تەقدددىرنى  ياخاىسددىدىۇۇ 

                      .يامىنىدىۇۇ ئىۇان ئېيتىاىنى بايان قىلىد 
 ،بىتابنىد  ئىبدارىتى ئاسدان بولۇشدقا ،بۋچۋمنى  يىتىادىلە،بۇ بىتابتا      

ئوقۇرمەن بىلەن بىد   ىننىد   ەقىقەتلىرىندى ئۇنىنددىق ئالىددىدان بىرىنلدى 
ىۋەى ئورنىتىادقا مەنبە بولدان اللەنى  بىتابى ئوتتۇرىسىدا مۇسدتە كەم مۇناسد

  ەربىدر مەسدىلىدە اللەنىد  بىتابىددىق ئىلىنددان بىدر، شۇڭا، .بۆلدكم بۆڭۋل
يابى ئىككى  ەلىلنى ئۇالرنى  مەزمۇنىنى ئايدىنالشتۇر پ بىرىددىدان بايدانالر 

ەنە اللەنى  بىتابىددىق ي ئاندىق، .ئارقىلىق چۋشەندكركلگەن  الدا بەلتۋر كم
شددەر ىلەنگەن  الدددا  ،ئۇالرنىدد  ئالدىدددا ،باشددقا تىكىسددىتلەرنى بەلتددۋركپ

                                           

 .أخرجە مسلم   (①)
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بەلتددۋركلگەن تىكىسددتلەر ئاساسددىدا مەزمددۇن چىقىرىۋالسددۇن  ەپ ئوقۇرمەننىدد  
ئوقدۇرمەن اللەنىد   ،ئۋمىددبى .ئويلىنىاىدا رە مدۇال ى ە قىلىادىدا قالدد ر  م

بىد   چدۋنكى،  ەتلەنسدۇن،ئائايەتلىرىنى ئوقۇغدان چاغددا ئدۇالرنى ئويلىنىادقا 
الدلە تائداال مۇنددا  .  لددانۇش بىدلەن بىدر ە ئويلىنىادقا بۇيرئوقۇشقا بۇير لد

 ؛ ىگەن

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر الالَِّه َلَوَجنُدوا ِفينِه   : ) قال شعاىل  

 ، (①)( اْخِتالفًا َكِثوًا 
كالر مۇشدرى)ئۇالر قۇرئان ئۋسدتىدە شىكىدر يۋر ۋزمەمدد ە ئە ەر قۇرئدان ›
تىدق غەيرىنىد  تەرىدىددىق بولددان هللا( مۇنداشىقالر  ۇمدان قىلدانددەك بىلەن

نىسدا .)‹بولسا، ئەلۋەتتە، ئۇنىنددىق نۇرغدۇن زىدد ىيەتلەرنى تاشقدان بدوالتتى
28-) 

اِب ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِشِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اْلَأْلَبن : )وقال شعاىل 

 )( ) . 

 
ئۇالرنىدد  ئددايەتلەرنى تەشەبكددۋر قىلىاددلىرى ئۋچددۋن، ئەقىدد  ( بددۇ)›     

نەسىھەى ئېلىالىرى ئۋچۋن بى  ساڭا نازى  قىلدان مۇبدارەك -ئىگىلىرىنى  رەز
 (-82سا  ).‹بىتابتۇر
مەقسىتىۇگە ئدازرا  بولسدىۇۇ مدۇرەشدە  قىلىنددان ۇ بىتابنى يى ىاتىكى ب      

 .ىۇەنبولۇشۇمنى ئارز  قىل

 . ( )( َوَما َشْوِفيِقي ِإلَّا ِبالالَِّه َعاَلْيِه َشَوكَّاْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب ) 
 
 قولۇمدددىق بېلىاددىلە تۋزەشددنى خددااليۇەن، مەن ( سددىلەرنى)مەن شەقەى ›   

 ەمددۇە ) ۇرەشدەقىيەى قازىنددااليۇەن،مددنىدد  يددار ىۇى بولداندددىال هللاشەقەى ا
                                         (-22  ۇ ) .‹زلىنىۇەنقا تايىنىۇەن رە ئۇنىندا يۋهللا( ئىاتا

                                           

 . 28: سورة النساء   (①)

 . 82: سورة ص   ( )

 . 22: سورة ھود   ( )
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 حممد قطب

 

 الباب األول

 اإلاان باهلل شعاىل

 
(باب اللەقا ئىمان ئىيتىش- 1( 

  (ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ يىلتىزلىرى ).أصول العقيدة اإليالمية 

  الدين والفطرة. 

  عريقة القرآن يف لداية النفس البشرية.  

 املركوز بالفطرة وقت الشدة  شيقظ اإلاان. 

  القرآن يتوىل الر  عالى  عاوى املبطالني. 

  شثبيت اإلاان. 

  حتكيم شريعة اهلل. 

  اإلاان بأمساء اهلل وصفاشه. 

  ا حنراف عن اإلاان والتوحيد. 

  الشرك أيبابه و وافعه وآثاره. 

  اإلحلا  وآثاره يف واقن البشرية املعاصر. 
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ىيتىشباب اللەقا ئىمان ئ- 1 

 
ر ش، شددىرىكتىق رە ئىسددالمنى  بدداش مەنىسددى يددۋزىنى اللەقددا بويسددۇند      

رە اللەنى  بۇير قلىرىدا  يۋزلىنىش ەقاالل يەنى .ئايرىلىاتۇرشىرىك ئە لىدىق 
 :اللە سۇبھانە ۇ تائاال مۇندا   ەيد  تولۇ  بويسۇنۇش  ىگەنلىكتۇر،

َوْجَهُه ِلالَِّه َوُلَو ُمْحِسٌن َفاَلنُه   َباَلى َمْن َأْياَلَم) : يقول اهلل سبحانە وتواىل 

 [ .118: البقرة ]  (َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َو  َخْوٌف َعاَلْيِهْم َو  ُلْم َيْحَزُنوَن 
قدا هللاەرنى قىلدان  الدا ئۆزىنى ابىۇكى ياخاى ئەمەلل ئۇندا  ئەمەس،›

هللا ويسددۇنۇپ، ئەمەلىنددى خددالى  ابنىدد  ئەمددرىگە هللايەنددى ا)تاشاددۇرىدىكەن 
، ئددۇ شەررەر ىگارىنىدد   ەر ا ىدددا سددارابتىق بە ددرىۇەن (ۋچددۋن قىلىدددىكەنئ

بەقەرە (‹قدايدۇ بولۇايدد - دې  قورقدۇن  رە غەم( ئداخىرەتتە)ئۇالرغدا . بولىد 
118-) 

َوَمْن َأْحَسُن ِ ينًا ِممَّْن َأْياَلَم َوْجَهُه ِلالَِّه َوُلَو ُمْحِسٌن َواشََّبَن ): ويقول 
 [186: النساء ]  (ِنيفًا َواشََّخَذ الالَُّه ِإْبَراِليَم َخاِلياًلِمالََّة ِإْبَراِليَم َح

يەنددى )قددا تاشاددۇرغان هللامەللەرنددى قىلدددان  الدددا ئددۆزىنى اياخاددى ئە› 
، باتىد  (ئۋچدۋن قىلددانهللائەمەلىندى خدالى  ا ،نى  ئەمرىگە بويسۇنۇپهللا

 ىنىد  ) ىنالر ىق بۇرالدان  الدا ئىبىرا ىۇنى   ىنىدا ئە ەشدكەن بىادىدىق 
نىسددا  ).‹ئىبىرا ىۇنددى  تسددت تددۇتتىهللاياخاددىرا  ئددا ەم بددارمۇە ا(  ەتددتەجە
181-)                                                                          
ئددۆزىنى شۋتددۋنلەل اللەقددا  سددۆز  ىددگەن‹زىنى اللەقددا بويسددۇند ر شيددۋ›     
بائىناتنىد   رنى  رە بۇئۇ بولسا اللە ئۆزى ئۇال .ويسۇند ر ش  ىگەن مەنىدەب

بىر ىنبىر باشقۇرغۇچىسى بولداچقا بارلىق ئىنسانالر ىق تەلەپ  ياراتقۇچىسى رە
. ەر ئۋسدتىدىكى  ەققىدد رئىال نىد  بەنددىل ،ئدۇ  ىۇەك، .قىلىدىدان ئىاتۇر

مەخلۇقاتالرنىدد  ئددۆز شەررەر ىگارىدددا رە ياراتقۇچىسددىدا ئىبددا ەى ، شددۇنداقال
 .قىلاىنى  تەقەززاسىد ر

تدابى مدو ەمۇە   ،ئۇنىنددىق بىيىنكدىرە  ندو،، ،ئا ەم ،مانا بۇ ئىسالم      
 .ئەلەيىھىسدداالمدىلە بولدددان شەيدەمددبەرلەر ئۇنىدد  ئۋسددتىدە ماڭدددان يولددد ر
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ئىتىقا  بىر  ىكى شەرىئەتلەر ئوخاىۇىسىۇۇ، ەرچە شاخلە مەسىلىلەر  چۋنكى،
ئە ەشدكەن بدارلىق ئىنسدانىيەى تۇغۇلدانددىق بۇيدانقى شەيدەمدبەرلەر ە  .ئىدى

ۇرئدان بەرىۇددە ئىبدرا ىم ئەلەيھىسداالم ق .ئىددى ستىدەۋئىسالم ئ بىاىلەر ئاشۇ
 :توغر لۇ  مۇندا  بەلدى

َوَمْن َيْرَغُب َعنْن ِمالَّنِة ِإْبنَراِليَم ِإلَّنا َمنْن      ) : جاء يف القرآن الكرمي عن إبراھيم عليە السالم 

، ِإْذ َقناَل َلنُه َرُبنُه َأْيناِلْم     اْلآِخَرِة َلِمَن الصَّناِلِحنيَ الدُّْنَيا َوِإنَُّه ِفي َيِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَناُه ِفي 

 [ . 131،  131: البقرة ]  (َقاَل َأْياَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي 

ئييۆزەنى ئەزييمەق قىلنييانالىدەن ەاەييقا  ىييب ئىىرۇھىمنىييڭ دەنىيي ەن يييۈز ›
-ەيەل. تاالى ۇق( پەينەمىەىاىككە)ۇ ئۆى ي ۇ، ھەقىقەتە  ەى  ئۇنى ەۇ دۇنۇاد

 (-932ەەقەىت).‹ەۈەرىسى  ى، ئازىرتتتە ئۇ ياز ىالى قاتاىە ۇ ەواى ۇ

َوِإْذ َيْرَفنُن ِإْبنَراِليُم اْلَقَواِعنَد ِمنَن اْلَبْينِت      ) : وجاء على لسان إبراھيم وإمساعيل عليهما السالم   

ْنَت السَِّميُن اْلَعاِلنيُم ، َربََّننا َواْجَعاْلَننا ُمْسناِلَمْيِن َلنَك َوِمنْن ُذَريَِّتَننا ُأمَّنًة         َوِإْيَماِعيُ  َربََّنا َشَقبَّْ  ِمنَّا ِإنََّك َأ

 [ . 182،  181: البقرة ]  (ُمْساِلَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِيَكَنا َوُشْب َعاَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

 
ز ڭگە ئىتييائەتمە  قىلنىيين، ەى نىييڭ ئىككىمى نييى ئييۆ! پەىۋتىدەگيياىەمى ›     

ئەۋىداىرەمى دەنمۇ ئۆز ڭگە ئىتائەتمە  ئۈممە  چىقاىلىن، ەى گە ھەىىمى نىڭ 
قائى ەلىرەنى ەىل  ىگىن، تەۋەىمى نى قوەۇ  قىلنىن، چيۈنكى سيە  تەۋەىنيى 

 (-906ەەقەىت .)‹ناھايىتى قوەۇ  قىلنۇچىسە ، ناھايىتى م ررەىانسە 

ِإنَّا َأْنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُلدًى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبُيوَن الَِّذيَن َأْياَلُموا ) : ويقول اهلل عن التوراة 
 [ . 44: املائدة ]  (ِلالَِّذيَن َلاُ وا 

تەۋىۇتنييى ( مۇسييالا)ەىيي  ھەقىييقەتە  ›:دتييي ۇتەۋىۇ  ھەققىيي ت مۇنيي ۇق  
ھىي ۇيە  ۋت نيۇى ەياى، ( ا يي ەنتولرۇ يوانيا ي تە لە)تەۋىۇتتا نازەل قىل ۇق، 

تەۋىۇ  )ەويسييۇننا  پەينەمييىەىاەى يەھييۇدەۇالى ئاىەسييى ۇ ( نىييڭ ھييۆ مىگەهللاۇ)
 (-11مائى ت ).‹ھۆ ۈم قىلى ۇ( ەىلە 

َأْ  ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُ  ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِه َما ): ويقول عن يوقوب وبنيە
اُلوا َنْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آَباِئَك ِإْبَراِليَم َوِإْيَماِعيَ  َوِإْيَحاَق ِإَلهًا َواِحدًا َشْعُبُدوَن ِمْن َبْعِد  َق
 [ . 133: البقرة ] ( َوَنْحُن َلُه ُمْساِلُموَن 
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يەئقيۇب ىيا  ›:يەئقۇب ۋت ئۇنىڭ ئوليۇالىرى تولرۇايۇق مۇني ۇق دتيي ۇ 
:  ەنال ۇ يەئقۇب ئولۇالىرەئۈز ۋۇتقا  ۋۇقتى ۇ سىلەى ي نى ۇ ەاىمى ەڭالى؟ ەۇ چ

. دتپ سيوىە ى«  ىميگە ئىىيادت  قىلىسيىلەى؟ مە  ئۆاگەن ەن   ۇىن سىلەى»
ەوۋەلىرەيييڭ ئىىيييرۇھىب، ئىسيييمائىل، -سييي نىڭ ئىالھىيييڭ ۋت ئاتيييا»: ئيييۇىى

قا ئىىادت  قىلىمى ، ەى  ئۇنىڭنا ئىتيائە  هللاسراقالىنىڭ ئىالھى ەوانا  ەىر ۇئى
 (-933ەەقەىت .)‹دې ى« قىلنۇچىمى 

َربِّ َقنْد آَشْيَتِنني ِمنَن اْلُماْلنِك َوَعالَّْمَتِنني ِمنْن       ) : وجاء على لسان يوسف علييە السيالم     

َشْأِويِ  اْلَأَحاِ يِ  َفاِعَر السَّنَماَواِ  َواْلنَأْرِض َأْننَت َوِليِّني ِفني الندُّْنَيا َواْلنآِخَرِة َشنَوفَِّني ُمْسناِلمًا          

 [ .111: يوسف ]  (َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحنَي 

ماڭييا ! پەىۋتىدەگيياىەب›:نىڭ تىلىيي ۇ مۇنيي ۇق دتييي ۇيۈسييۈئ ئەاەيىرىسيياىم     
ھەقىييقەتە  پادە يياھلىى ئاتييا قىليي ەڭ، چييۈش تەەىرەنييى ەىليي  ىد ق، ئييى 

دۇنۇا ۋت ئيازىرتتتە م نىيڭ ! ئاسمانالىنى ۋت زېمىننى ئۆىنە سى  ياىۇتقۇچى زۇ 
لنىيين، م نييى ياز ييى ئىگەمسييە ، م نييى مۇسييۇاما  پ ييتىمنە قەەيي ى ىس  قى

  (-929يۈسۈئ ).‹دې ى« ەەن ەلەى قاتاىە ۇ قىلنىن
 مەنىيي ەكى ئىسييالم ەيياىاىى پەينەمىەىاەىنىييڭ ۋت ئييادتم ئومييۇمىمۇەييۇ       

ۇالە زەمىننا ۋت زەمىن ئۈستى ەكى  ى ىلەىگە ۋۇىەس  ، ەن تاىتىپئەاەيرىساىم
ئىمييييا   ۋت ۇالەنىييييڭ ئەانىلىييييرەگە قيييياۇالە كىىئيييياىەلىقت ەوايييۇپ ەييييوانىنە

 .ئىۇىتقۇچىالىنىڭ دەنى ۇى
 ،ىلىييپقۇاييلە مييوھەممەد ئەاەيرىسيياىمنىڭ ئييۈممىتىگە پەزاييى  ،اىكىيين      

 .ەەىدى لاەۇىى نامنى مەزسۇس‹ مۇسۇامانالى›ۋت‹مۇسۇاما  ئۈممە ›

ي النَديِن ِمنْن   َوَجاِلُدوا ِفي الالَِّه َحقَّ ِجَهاِ ِه ُلَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعنَ  َعاَلنْيُكْم ِفن   : ) قال شعاىل 

اَلنْيُكْم  َحَرٍج ِمالََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِليَم ُلَو َيمَّاُكُم اْلُمْساِلِمنَي ِمْن َقْبُ  َوِفني َلنَذا ِلَيُكنوَن الرَُّينوُل َشنِهيدًا عَ     

َمْو ُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى  َوَشُكوُنوا ُشَهَداَء َعاَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّالَة َوآُشوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا ِبالالَِّه ُلَو

 [ . 87: احلج ( ] َوِنْعَم النَِّصُو 
 
ميي لىڭالى ەىييلە ، -پييۇ )يواىيي ۇ  ىييڭنهللاۇ›:ۇاييلە تائيياى مۇنيي ۇق دەيي ى     

دەننييا )هللاتاقىتىڭالىنىييڭ ي تى ييىنە ىىريياد قىلىڭييالى، ۇ( ى يينىڭالى ەىييلە 
مۈەيكۈالۈ نى سىلەىگە دەن ۇ ھ نقان ۇق (. سىلەىگە زاس قىل ى پەينەمىەىنى
سييىلەىنى سييىلەى تيياقە  قىالىييي ەنا  ئى ييالىنى قىلى ييقا تە لىييپ )قىلمىيي ى 
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ەييۇ تيولرۇ دەين ەوانييانلىقى )ئاتيياڭالى ئىىرۇھىمنىيڭ دەنىي ۇى ( ەيۇ(. )قىلمىي ى
يەنيى قۇىئاني ەن )سيىلەىنى ئىلگىيرى هللا، ۇ(ئۈچۈ ، ئۇنى مەھكەم ئيۇچالڭالى

. ۇىئاني ەمۇ ەيۇن ۇق ئاتىي ۇق. مۇسيۇاما  دتپ ئاتىي ۇ( ئىلگىرەكى  ىتياەالىدۇ
پەينەمىەىنى سيىلەىگە گيۇۋۇ  ەواۇەيقا ۋت سيىلەىنى  ى يىلەىگە گيۇۋۇ  ( هللاۇ)

هللا ى، ۇقيا ي پى يىڭالهللاز ئوقۇڭالى، زۇ ا  ە رەڭالى، ۇنام، (تاالى ى)ەواۇەقا 
ن مىيي ېگە  ياز ييى ! ن مىيي ېگە  ياز ييى ئىييگەهللاسييىلەىنىڭ ئىگەڭييالىدۇى، ۇ

 (-76ھەج ).‹!مەدتتكاى
ەۇنيييي ەن ەييييۇىۇنقى ھەىقانيييي ۇق ەييييۇ ئييييۈممەتتە  نىڭ مەنىسييييىئىسييييالم     

ھەتتيا ەيۇ ئيۈممە  ۇالەنىيڭ مۇنيۇ سيۆزى  .ئەمىللەەتى ەە رتلئۈممەتتىكى ەن 
 .ەىلە  سۈپەتلى ىگە ىيىى  ەا ى

: ل عمنران  آ( ] ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلالنَّاِس َشْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَشْنَهنْوَن َعنِن اْلُمْنَكنِر    )  

111]. 
سىلەى ئىنسانالى مەنپەئىتيى ئۈچيۈ  ئوتتۇىەنيا !( ئى مۇھەممەد ئۈممىتى)›     

قيييا ئىميييا  هللاەيييۇيرۇپ ياميييانلىقتىن توسيييى ەنا  ۇچىقىرەلنيييا  ياز يييىلىققا 
ەييۇ  ئەميي ى، (-992ئييا  ئىمييرۇ  ) .‹ئ ۇتىيي ەنا  ئەق ياز ييى ئۈممەتىسييلەى

 ،تايىنىيپ نىڭناەيۇئيۇ  ۋتمۇەۇ ييۇقىرى ئوىۇننيا  ۆتيۈىگە   ئۇنى ئۈممەتنىڭ
ئىنسانالىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈ  ئوتتۇىەنا ›ئىسمى مۇسۇاما  ئۈممە  ەواۇش ۋت

 دەييگە  مۇەييۇ ئىالھييى ھييۆىمەتكە‹چىقىرەلنييا  ئەق ياز ييى ئييۈممە  ەواييۇش
 !سازۇۋتى ەوانا  ئەقى ەسىگە قاىۇپ ەاقايلى

 

 ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ يىلتىزلىرى
 

اهلل صنالى اهلل عالينه   بينا حنن عند رينول  : ه ، قال عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عن 

ه ،   ُيرى عالين د بياض الثياب، شديد يوا  الشعر، إذ عالن عالينا رج  شديويالم ذا  يو 

يه وينالم فأينند ركبتينه إىل    ، حىت جالس إىل النيب صالى اهلل عالأثر السفر، و  يعرفه منا أحد

: " ، قنال  أخربنني عنن اإلينال     !ينا حممند   : ل ، ووضن كفينه عالنى فخدينه ، وقنا    ركبتيه

اإليال  أن ششهد أن   إله إ  اهلل وأن حممدًا ريول اهلل ، وشقنيم الصنالة ، وشنؤشي الزكناة ،     

: فعجبننا لنه   . صندقت  : قنال  . "البينت إن اينتطعَت إلينه ينبياًل      وشصو  رمضان ، وحتج
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،  ن بناهلل ، ومالئكتنه  اإلانان أن شنؤم  : " قال . فأخربني عن اإلاان : قال ! يسأله ويصدقه 

: قنال  . صندقت  : قنال  " . ، وشنؤمن بالقندر خنوه وشنره     وكتبه ، ورياله ، واليو  اآلخنر 

" . أن شعبد اهلل كأنَّك شنراه ، فنإن مل شكنن شنراه فإننه ينراك       : " قال . أخربني عن اإلحسان 

فأخربني : قال " . ما املستول عنها بأعالم من السائ  : " قال . فأخربني عن الساعة : قال 

أن شالد األمة ربتها ، وأن شرى احُلفاة الُعراة العالة رعاء الشاء يتطاولون : " قال . عن أمارهتا 

 " .يف البنيان 

: قالنُت  " أشدر  َمِن الّسنائ     ! يا عمر : " مث انطالق فالبثت مالّيا ، مث قال يل : قال  

 . (①)" نكم فإنه جربي  أشاكم يعالِّمكم  ي: " قال . اهلل وريوله أعالم 

 
دەيين ىەييۋۇيە   (ىۇزى ەواسييۇ ۇاييلە ئۇنىڭيي ەن )زەتتيياب  ئىىنييى ئييۆمەى  

ەىيي  ەىيير  ييۈنى ىتسييۇاۇاالنىڭ قى ييى ۇ ئواتۇىۇتتييۇق، : ئييۇ ئىۇىتتييى .قىلىنيي ى
ئۈسييتى ت سييەپەى  چيياچلىرى قاپقيياىۇ، قى ييىمى لا  ىۇىمييى ئاپ يياق،تۇيۇقسييى ، 

ونۇماي ەنا  ەىر ئادتم ئى ناسى  ۆى نمەي ەنا  ۋت ئىنىمى دەن ھ نكىب ئۇنى ت
ئىككى تى ەنى ىتسيۇاۇاالنىڭ ئىككيى  .ىتسۇاۇاالنىڭ قى ى ۇ ئواتۇىدى،  ىلىپ

 ئىككى ئااقىنىنى ىتسۇاۇاالنىڭ ئىككى يوتىسى ئۈستى ت قوي ى .تى ەنا تىرە ى
ئىسيالم ›؛ىتسيۇاۇاال ئىسيالمنى زەۋتى قىلنىين دەي ى، ماڭيا !ئى ميوھەممەد ۋت

ميوھەممەد ۇالەنىيڭ ئەانىسيى دتپ گۇۋۇھلىيى  ،وقۇالەدەن ەاەقا ئىال  يەواسا 
ييو   ىۇمى ۇني ۇ ىسزۇ تۇتۇەيۇق، ،زۇ يا  ەىرە يىڭ ناماز ئوقۇەيۇق، ،ەىرە ىڭ

ئۇ ئادتم ىۇسىت ئىۇىتتىڭ  .دە ى ىەھەتتە قادەر ەوىاىساق ھەج قىلى ىڭ ۇى،
ئيۆزى ىۇسيىت ئىۇىتتىيڭ دەگىنىي ەن  ،ئيۆزى سيوىۇپئيۇ ئادتمنىيڭ  ەى  .دە ى

 ،؛ ۇالەقياىتسيۇاۇاال .ئىماننى زەەەى قىلنىين دەي ى ،ئان ەن ،ھەيرۇ  ەوا ۇق
ئييازىرت   ييۈنىگە ۋت  ئەانىلىييرەگە،  ىتاەلىرەنييا، ،ۇالەنىييڭ پەىە ييتىلىرەگە

ئيۇ ئيادتم  .دە ى تەق ەرنىڭ ياز ىسىنىمۇ ۋت يامىنىنىمۇ ئىما  ئىۇتى ىڭ ۇى،
 .زەۋتى قىلنىيين دەيي ىماڭييا ئىرسيياننى  ،ئانيي ەن .ىۇسييىت ئىۇىتتىييڭ دەيي ى

گەىچە سە  ۇالەنيى  ۇالەنى  ۆى پ تۇىلان تل ئىىادت  قىل ىڭ ۇى،: تسۇاۇاالى
ماڭيا قىۇيامەتتىن  ؛ئيۇ ئيادتم .دەي ى ،ۇالە سىنى  ۆى پ تۇىەي ۇ ، ۆىمىسەڭمۇ

                                           

 .رواه مسلم   (①)
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سيۇئا  سيوىۇانۇچى سيۇئا  سيوىەنۇچى ەن  :ىتسيۇاۇاال .زەەەى ەەىگىن دەي ى
گىسيىنى زەۋتى قىۇامەتنىيڭ ەەا ئۇني ۇقتا، ؛ئيۇ ئيادتم .ئااىمرۇق ئەمەس دەي ى

دە ت نىڭ ئۆزەنىڭ ئايا  زوىيايىنىنى تۇلۇەيى ۋت  ىتسۇاۇاال؛ .قىلنىن دە ى
اققۇچىالىنىييييڭ ەىنييييا سىلى ييييتا ە قييييو   ەمييييىەلە  يااىڭييييا ، ياىڭ ايييييا ،

؛ ھىلىقى  ى يى ئۆمەى مۇن ۇق دە ى..‹دە ى .ەەسلەەكەنلىكىنى  ۆى ەىڭ ۇى
ھ لىقيى  !ئيى ئيۆمەى›؛اىتسيۇاۇاال ماڭي ،ئاني ەن .مە  ەىر دتم تيۇىدۇم . ەتتى

لەنىيڭ ۇايلە ۋت ۇا :مە  دەي ى، ؟نۇچىنىڭ  ىملىكىنيى ەىلەمسيە ەسۇئا  سيوى
سيىلەىگە  .ئيۇ ىىىرە ىيل ؛ىتسيۇاۇاال دەي ەب، ئەانىسى ئەق ئوەي ۇ  ەىلىي ۇ،

 .(مۇسلىب ىەۋۇيە  قىلنا ).‹دە ى ،دەنىڭالىنى ئۆگىتىش ئۈچۈ   ەاگە 

 ئەقىدىسىنى  ئالتە يىلتى ى بار؛ئسالم  بولىد بى، ە ىستىق ئايان  مۇشۇ     

 .اللەقا ئىۇان ئىيتىش-1
 .شەرىاتىلەر ە ئىۇان ئىيتىش-8
 .سامارى بىتابالرغا ئىۇان ئىيتىش-3
 .ئەللىلەر ە ئىۇان ئىيتىش-4
 .ئاخىرەى بۋنىگە ئىۇان ئىيتىش-1
 .قازا رە قە ەر ە ئىۇان ئىيتىش -6
 

 .نى  تىۇىسدىد ربى نى  بۇ بابتىكى سۆزىۇى  اللەقا ئىمان ئىيتىش.1
لىكىق بى  بۇ ئالتە يىلتى نى   ەربىرىنى  مەقسىتىنى ئايدىنالشتۇر رىلىادىۇى  

لددلە ا ،اللەقددا ئىۇددان ئىيتىاددتىق .ئۋچددۋن ئددۇالرنى قىسددقىلە بايددان قىلىۇىدد 
قۇرئددان  ئددۆزىنى ر بددۇبىيەتتە، ،ئۇلددۇ ىيەتتە ،سددۇبھانە ۇ تائاالنىدد  بددارلىقى

رە   اللىسددى سددۋشەتلىگەن ئىسددىۇالرئەئۇنىدد  يددابى  ،بەرىۇدددە سددۋشەتلىگەن
 .سۋشەتلەر ە يىگانە ئىكەنلىكىگە ئىاىنىش بۆز ە تۇتۇلىد 

 ،ئۇالرنىدد  مەرجددۇ  ئىكەنلىكىددگە ؛پەرىشتتتىلەر ە ئىشتتىنىش .2
ئىبا ەى قىلىاتىق سۇسلىاىپ  ئۇالرنى  اللەنى  مەخلۇقلىرى ئىلىدىكى اللەقا

الددلە بۇيرىددداننى  ،دانبۇير قىدددا ئاسددىيلىق قىلۇايدددى اللەنىدد  قالۇايدددىدان،
ئۇالرنى  اللە بەلگىلىگەن خى مەتلىرى  ،ىدىدان بىر مەخلۇقاى ئىكەنلىكىگەقىل

 ئۇالر ئۇ خى مەتلەرنى اللەقدا تولدۇ  ئىتدائەى قىلىدش ئىلىددە ئى درا بارلىقىدا،
رە ددى ئىلىددپ  اللەنىدد  ئەللىلىددرىگە رە شەيدەمبەرلىددرىگە ،قىلىدددىدانلىقىدا

مۇئۇىنلەرنىدد   رە خدداتىرلەش، يىدد ىش للىرىنددىئىنسددانالرنى  ئەمە چۋشددۋش،
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شدۇ خى مەتلەرنىد   چۋشۋش خۇش  بىاارەى ئىلىپ قەلبىگە خاتىرجەملىك رە
 .قىسۇى ئىكەنلىكىگە ئىاىنىانى ئۆز ئىلىگە ئالىد بىر 

 ەرچە ئىلگىرىكددى  ،ستتاماۋى كىتابالر تتا ئىمتتان ئىيتتتىش   .3
 للىلىرىگە چۋشدۋر ەنالدلە ئدۆزئە بىتابالربى   ەمۇىسى بۇرمىالندان بولسىۇۇ،

ەرىۇۇدۇ شدۇ ب قۇرئان ،قىلىد ئىۇان ئىيتىانى مەزمۇن  بىتابالرنى   ەمۇىسىگە
ِإنَّنا َنْحنُن َنزَّْلَننا    )  ،نى الدلە قوغدداپ قالددىئدۇ ،لىكىدق .بىتابالرنى  ئىلىددە

قۇىئياننى ›:ۇايلە مۇني ۇق دەي ى [ . 2: احلجير  ]  (الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن 
 (-1ىر ھى ).‹ە  ەى  نازەل قىل ۇق ۋت چوقۇم ئۇنى قول ۇيمى ھەقىقەت

 نۇىليۇ ايلە تائياى ئىنسيانىۇەتكە ۇ ،ئەلچىلەر ە ئىمان ئىيتتىش .4
ئەانىلەىنىيڭ ئيۇ  .ئەانىلەىنى ئەۋتتكەنلىكىگە ئىما  ئىۇتى نى تەقەززۇ قىلى ۇ

 ىدى،ەايا  قىلىيپ ەەموھەممەد ئەاەيرىساىمنا ۇالە ئۆز پەينەمىىرى  ەەزەلىرەنى
 ۇالە مۇن ۇق  دە ى؛ .ەەزەلىرەنى ەايا  قىلىپ ەەىمى ى

ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبنيِّنَي ِمنْن َبْعنِدِه َوَأْوَحْيَننا ِإَلنى      ) : قال تواىل    

َوَأُيوَب َوُيوُنَس َوَلاُروَن َوُيناَلْيَماَن   ِإْبَراِليَم َوِإْيَماِعيَ  َوِإْيَحاَق َوَيْعُقوَب َواْلَأْيَباِط َوِعيَسى

 َوآَشْيَنا َ اُوَ  َزُبورًا ، َوُرُياًل َقْد َقَصْصَناُلْم َعاَلْيَك ِمْن َقْبُ  َوُرُياًل َلْم َنْقُصْصُهْم َعاَلْينَك َوَكالَّنمَ  

 [ . 154،  153: النساء ]  (الالَُّه ُموَيى َشْكاِليمًا 
 

ت ئۇنىڭيي ەن   ۇىنكييى پەينەمييىەىاەىگە ەىيي  نۇھقييا ۋ!( ئييى مييۇھەممەد)› 
ۋتھۇييى قىلنانيي تل، ھەقىييقەتە  سيياڭا ۋتھۇييى قىليي ۇق ھەميي ت ئىىىرۇھىمنييا، 

 يەئقۇەقيا، يەئقۇەنىيڭ ئەۋىداىرەنيا، ئىسيالا، ئەيۇۇەقيا، ىسراققا،ئ ئىسمائىلنا،
 .سۇىيماننا ۋتھۇى قىل ۇق، دۇۋۇدقا زتەۇىنى ئاتيا قىلي ۇق يۇنۇسقا، ھاىۇننا،
ئييى )ەينەمىەىاەىنييى ئەۋتتتييۇق، ئۇىىنىييڭ ئاىەسييى ۇ ئىلگىييرى ەىيي  نۇىلييۇ  پ

سياڭا ەاييا  قىلمىنيانلىرەمى مۇ  ،ساڭا ەاييا  قىلنيانلىرەمى مۇ ەياى!( مۇھەممەد
 (-991-993نىسا) .‹سۆز قىل ى( ەىۋۇسىتە)مۇسالا هللاۇ،ەاى
ەى يياىت  ەىرە يينى ۋت    ى ييىلەىگە ئەانىلەىنىييڭ ھەممىسييىگە ەييۇ ۇاييلە      

 ئىتيائە  ۇالەنىيڭ ئەانىليرەگە ۋت ۇايلە يەنيى .ۋتھيى قىلي ى نىئاگاھالن ۇىۇە
ۇالەنىيڭ ئەانىلىيرەگە  ۋتۇالەقا   ەىىرە نى، ىەننە  ەىلە  ەى اىتقىلنانالىلا 

 يۇقياىقى ۇايلە زيۇددى .قىلي ى ۋتھيىى قىلنانالىنى ئاگاھالن ۇىۇەنى ئاسىۇلى
 ئىككى ئايەتتىن  ىۇىن مۇن ۇق  ئىۇىتقىنى تل؛
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ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَتالَّا َيُكوَن ِلالنَّاِس َعاَلى الالَِّه ُحجٌَّة َبْعنَد الرُُّينِ  َوَكناَن الالَّنُه     ُرُياًل ُمَبشِّ)   

 [.161: النساء ( ]َعِزيزًا َحِكيمًا 
يەنيى )نىڭ ئاا ە ۇ  ى يىلەى هللا ئەۋتتىلگە  پەينەمىەىاەىدەن   ۇىن ۇ›

ت ئىتيائە  قىالتيتىب پەينەمىەى ئەۋتتىليگە  ەواسيا ئەايۋتتتە ئىميا  ئ ۇتياتتىب ۋ
ئىتييائە  قىلنۇچىالىلييا )گە ەاھييانە ەواييۇپ قااماسييلىقى ئۈچييۈ ، ( دېگييۈچىلەى

( ئاسىۇلىى قىلنيۇچىالىنى دسزۇزيتىن)زۇش زەۋتى ەەىگۈچى، ( ەننە  ەىلە ى
لييااىىتۇى، ھيي كمە  ەىييلە  هللاۇچى پەينەمىەىاەىنييى ئەۋتتتييۇق، ۇئاگاھالنيي ۇىل

 (-999نىسا  ).‹ئىش قىلنۇچى ۇى
ئىلىييپ  ەايي ى، ئييۇىى ەييۇ سييۆزنى اىى پەينەمييىەىاەى ەىييرى سييۆزنى ەيياى      

تەەلىييق قىلى ييقا ىتەىىيي ەن قوەييۇ  قىليي ى ھەميي ت ەييۇ سييۆزنى  ى ييىلەىگە 
 . ەۇيرۇا ى

دەيگە  ئىميا   ەاىمىسيى ۇى ۋت ەيىرەكى ييوق ( هى ۇايلإ ه إى )-ئۇ سۆز      
]  (ِمنْن ِإَلنٍه َغْينُرُه     اْعُبنُدوا الالَّنَه َمنا َلُكنمْ    )  .يىگانە ۇالەليا ئىىيادت  قىلىيش

 [ . 62: األعراف 
ئۆاگەني ەن دددددددد  ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئىيتىشنىڭ مەنىستى .5

 ،تىرەلي  ى پ ئىنسيانالىنى ەياىاىى قىۇامە   ۈنى ۇالە  ىۇىن قايتا تىرەلى كە،
 ھ سيابدۇنۇادۇ قىلنا  ەاىاىى ئى لىرەنا  ىۇلالپ، دتىگاھىنا ئۇىىنى ئۆزەنىڭ

دەگەنلىيى ئى يىنىش  ەىرەي ەنانلىقىنا ىيازۇ-مۇ اپيا  ،ئان ەن ىقىنائااى ەنانل
 ەواى ۇ،

 :الزلزلنة ( ] َفَمْن َيْعَمْ  ِمْثَقناَل َذرٍَّة َخْينرًا َينَرُه ، َوَمنْن َيْعَمنْ  ِمْثَقناَل َذرٍَّة َشنَرًا َينَرُه         )  

8،7] . 
ئۇنىيڭ مۇ اپياتىنى   ىمىكى زتىىەنىلىى ياز ى ئىيش قىلىي ەكە ،>>       

ئۇنىيڭ ىازۇسيىنى   ىمىكى زتىىەنىلىى ياما  ئىش قىلىي ەكە ، .(7) ۆىە   
 ۋت دۇزۇزقييا-ىەنيينە  ،ەييۇن ۇقال .ئييايە -6-7 سييۈىتزتا تاە<<.(6) تاىتىيي ۇ
 ەكىھەققىي  مۇ اپيا -ىيازۇ ىۇللىنىش، ىرەلىش،تەاگە    ھەدەستە-قۇىئا 

 .ئااى ۇنى ئۆز  ئىنىگە ەايانالىلا ئىما  ئ ۇتى 
 

ئىنسا  ئۈچۈ  يۈز ەەىگە  ەاىاىى  –ئىمان ئېيتىش قەدەر ە -قازا.6
وأن منا أصنابك مل   ) .يامانلىى تەق ەر قىلىننا  دتپ ئىما  ئ ۇتى يتۇى-ياز ىلىى

 (يبكيكن ليخطتك وأن ما أخطأك مل يكن ليص
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تيۈپ ۆسيەن ەن ئ.تيۈپ  ەتمەيي ۇۆسيەن ەن ئ ساڭا يىتىي ەنا  نەىسيە>>     
 <<. ىتى ەنا  نەىسە ساڭا يەتمەي ۇ

قەدتى ئۇنىييڭ ئيياىقىلىى -ئ ۇييتىش قييازۇ ئىمييا  قەدتىگە-قييازۇ ،ەييۇن ۇقال     
 .ى ئادەللىققيا ئىميا  ئ ۇتى ينى تەقەززۇ قىلىي ۇھياليۈى ەىۋۇتقا  ئ الىدەكى ئى

 يىلتى نىييڭ ئييااتە .يىلتى ەيي ۇىنىييڭ ئييااتە  ەنڭ سييىئەقىئەنە ئاەييۇ ئىسييالم 
ا مەزسيۇس ۇالەليا ەيۇ ەاەتي .ەق  اتتىسى ۇالە قا ئىما  ئ ۇتىشەىرەن ىسى ۋت ئ

  .ئىما  ئ ۇتى نى سۆزاەيمى 
 

 دىن ۋە فىترەت

 
اللەنىد   فىترەتنىد  ئدۆزى .را  فىتدرەى ئۋسدتىگە تۇغۇلىدد وبىر ب  ەر      

رە شۋتددۋن  ئىكەنلىكىددگە اللەنىدد  بىر ىنبىددر ئىددال، ،مەرجددۇتلىقىنى بىلددگەن
للەغددا بائىناتتددا ئۇنىندددىق باشددقا ئىددال، يددو  ئىكەنلىكىددگە ئىاددەنگەن  الدددا ا

 .يۋزلىنىد 
الدلە بىد  ە ئۆزىنىد   ياراتقۇچىسى تەرەشكە قانددا  ماڭىدد ەئۆز فىترەى       
 ئۇالرغدا نى،مەخلۇقاتالرنى ياراتقان چاغدا ئۆزىنى تۇنۇتقدانلىقى ،بىتابىدا ئۇلۇغ

بىرەك  ىبويسۇنۇشرە ئۇالر ئۇنىندا قۇللىلىق بىلەن ئۆزىنى  ئۇالرنى ياراتقان 
 :نۇتقانلىقىنى خەرەر قىلىد ونى تىەررەر ىگار ئىكەنلىكقۇ رەتلىك ش ،بولدان

َوِإْذ َأَخَذ َرُبَك ِمْن َبِني آَ َ  ِمْن ُظُهنوِرِلْم ُذَريَّنَتُهْم َوَأْشنَهَدُلْم َعاَلنى َأْنُفِسنِهْم َأَلْسنُت       ) 

 .[181: عراف األ( ] ِبَربُِّكْم َقاُلوا َباَلى َشِهْدَنا 
  

( يەنييى نەسييلىنى )ەييڭ ئييادتم ەييااىلىرەنى ئييۆز ۋۇقتىيي ۇ پەىۋتىدەگاى>>     
ت ئييۇىىنى ئييۆزاىرەگە گييۇۋۇ  پۇەييتى ەن چىقيياىدى ۋ (ئاتىلىرەنىييڭ) ئۇىىنىييڭ
يەنيى ۇايلە ) دەي ى <<پەىۋتىدەگياىەڭالى ئەمەسيمۇ؟مە  سىلەىنىڭ >>: قىلىپ

راىكىگە ئيادتم ەيااىلىرەنى ئۆزەنىڭ ئۇىىنىڭ پەىۋتىدەگاىى ئىكەنلىكىگە ۋت ەىي
 :ئييۇىى (.ئييۇىى ئىقييرۇى قىلىييپ ەييۇنى ئييۆز ئۈسييتىگە ئاايي ى ،قىليي ۇىدى ئىقييرۇى
 <<ەىدۇقەگۇۋۇھلىيييى  ەى نىيييڭ پەىۋتىدەگاىەمى دۇىسيييە ،سيييە   ھەئە،>>

 (-973-970سۈىت ئەئرۇئ ) .‹دە ى
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منا منن مولنو  إ  يولند عن       : " والريول الكرمي صالى اهلل عاليه ويالم خيربنا كذلك 

أو اَجسانه كما شنتج البهيمة هبيمنة ععناء ، لن  حتسنون     الفطرة ، فأبواه يهوِّ انه أو ينصِّرانه 

ِفْطَرَ  الالَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعاَلْيَها   َشْبِديَ  : ) مث يتالو قوله شعاىل  "    (①)فيها من جدعاء 

 .واحلدي  متفق عاليه [  01: الرو  ( ] ِلَخاْلِق الالَِّه َذِلَك الَديُن اْلَقيُِّم 
 

ۋت سياىمالى  لەىىتھمەتي ئۇنىڭنا)پەينەمىەى ئەانى ھۆىمەتلىى ،تلەۇنىڭ      
  :مۇن ۇق دتپ زەۋتى ەىرە ۇ (واسۇ ە

ئانىسيى ئيۇ ەيااىنى -ئاتا .ۋۇق فىترت  ئۈستىگە تۇلۇاى ۇوھەىقان ۇق ە>>      
 نىيڭھايۋۇن ،ەيۇ. يا ى مەىۇسى قىلى ۇ ،يا ى ناساىۇ قىلى ۇ ،قىلى ۇيەھۇدى 

يىڭى تۇلۇانا  ھايۋۇنالى ئىنى ت قۇاىقى  ىسىكنى .  ۇنا ئوز ايىنىساق تۇلۇان
ئۇنىڭنييا ىتھمەتييلەى ۋت سيياىمالى ) پەينەمييىەى ،ئانيي ەن .<<؟ھىييس قىالمسييىلەى

 :ۋتن ەكى ئايىتىنى تىالۋت  قىلى ۇۆۇالەنىڭ ت (ەواسۇ 
ەاتىل دەنالىدەن ەۇىۇاۇپ ئىسالم دەنىنا يۈزاەنگىن، ۇالەنىيڭ دەنىنيا >>      
الە ئىنسانالىنى ەۇ دەن ەىلە  ياىۇتقا ، ۇالەنىڭ ياىۇتقىنى ۇ ۇ ،(ئەگەەكىنكى)

 ئىنسانالىنىڭ تواىسى ەىلمەي ۇ، واماي ۇ، ەۇ تولرۇ دەن ۇى، اىكىنئۆزگىرەش ە
 (ەىراىككە  ىلىنگە  ھەدەس) (.-32 ىۇم) <<.

 ،ئىنسا  فىترەتى ەىي  ئويلىناني ەنمۇ  ىنىيى چ نىي ۇ ،ھەقىقە  ەۇ ى      
ەىي  ئيادتتتە چيوق ئيادتمال ۇالەنىيڭ  .ىقىنيا دەقيقە  قىلىي ۇياىۇتقۇچىنىڭ ەاىا

ەىيي   ،اىكىيين .ەيياىاىقى ۋت ەىراىكييى تولۇىەسييى ۇ پىكىيير قىلىيي ۇ دتپ ئييوياليمى 
ھاياتىنىييڭ مييۇئەيۇە   ئييۆز ، ىنىييى ەااىنىييڭ ھاييياتىنى مييۇىھى ت قىلسيياق

ئانىييي ەن تيييۇگىمەس سيييۇئااالىنى سوىۇەيييقا -ەااىنىيييڭ ئاتيييا ەاسيييقۇچى ەكى
 .ىنى تاپاىيمى ەاەلىنانلىق

؟ قۇييياش  ييۆلئاسييماننى پەييي ۇ قىلنييا   ى ييى  ىييب؟ ئاسييما  نىمى ييقا       
ى نمەييي ۇ؟ قيياىۇڭنۇ ۆ ىنىيي ت قەيەىگە  ىتىيي ۇ؟ نىمى ييقا قۇييياش  ىنىيي ت  

چۈەييكە  چاليي ۇ نييۇى قەيەىگە  ىتىيي ۇ؟ نىمى ييقا يۇاتييۇزىى چاقناييي ۇ؟ زەمىيين 
يەنە ەىر گۈ  پۇىۇقسى ؟ ، ىىى ۇ؟ نىمە ئۈچۈ  ەۇ گۈ  پۇىۇقلقەيەىدت ئازىراى 

ۋت  ..........مە  قەيەىدەييين  ەاييي ەب؟  ىلى يييتىن ەيييۇىۇ  قەيەىدت ئىييي ەب؟
 . ەاەقىالى

                                           

 .واجلدعاء ھي املقطوعة األذن . اجلمواء ھي السليمة املكتملة األعضاء   (①)
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ەيۇ سيۇئااالىنىڭ مىنيۇ؟ ۇەۇ سۇئااالىنىڭ مەنىسيى نىيمە؟ ئۇق ،ئەمىلىۇەتتە     
-ئاسيما  ،لىقىۋۇقنىڭ فىترەتى ئوينىنى يقا ەاەيلىنانوەۇ ەييي  ھەقىقى ئۇقۇمى
سيەزگۈى ئەزۇىى ەىيلە   ، يۆزگە  ۈى نىي ەنا  ئۇنىڭتقۇچىسىنى زەمىننىڭ ياىۇ

 ئييۇنىۇاييلە  ۋتاىيي ەنا  مەزلۇقيياتلىرى ئيياىقىلىى تونۇەييقا وھىييس قىلنىلييى ە
 تونۇەيى ھەقىقىتىنيى گيۈزگە  ئۇايۇھىۇە ىگۇۋۇھلىيى ەە ،ياىۇتقان ەن ەاەالپ

ا  گوييا ى يەى ئاسيتىنا يۇەيۇىۇنن .لىقى ۇىاەيلىنانە يۇقىرەالەيقائاستا -ئاستا
 .ياپۇ  ىل ەوانان تل ،چوڭىۇىپ ،ئۇىۇق ئۆسۈپ

ەىراىكى ۋت  ،ۇالەنىڭ ەاىاىقىئىنساننى  ،ئىنسا  سى ەمىگە تەسىر قىلىپ      
تەڭ ۇەسييى اىقىنىڭ ھەقىقىييتىگە ئاگاھالن ۇىەيي ەنا  ەىيير قيياننە تەسييىراىى 

 .ەاى ئامىلالى
 

ھەقىقىتىگە ئا اھالندۇرۇش  مەۋجۇدلىقىنىڭاللەنىڭ  سىزىمنى
 :للىرىئامى

 
 

بائىنددداى ئۆزىنىددد  ئىنتدددايىق چدددوڭلىقى رە مدددۆجى ە خارابتىرلىدددك .1
-ئاسدۇان .ئىنلىكىلىكى بىلەن ئىنساننى بۇ  ەقىقەتكە ئويدۇتىادى چۇقۇمدد ر

لىقالرنى رە سدان بىدلەن سداناپ بدولدىلى ىزىۇىندىكى بدۇ ئىنتدايىق يىدرا  ئدار
 بەلتۇر ىە  بولۇايدىدان ئىنتايىق چوڭ ئاسۇان جىسىۇلىرىنى بىم ر جۇ قا

باشدقا ئاسدۇان جىسدىۇلىرىدا نىسدبەتەن ئىنتدايىق بىلىدك ) ، ەقىقەتەن      
 شەقەىبىد   ،شۋتدۋن ئدۆمرىۇى نى سدەرىپ قىلسداقۇۇ  زىۇىق بى( جىسىم بولدان
 ،تدددۋزلەڭلىكلەرنى ،تددداغالرنى بىلەلەيددددىدانئددداز بىدددر قىسدددۇىنىال  ئۇالرنىددد 

 . ېنى الرنى ئۆز ئىلىگە ئالىد  ئوبيانالرنى،
ن قۇيدداش بى نىدد  زىۇىنىۇىدد  ئۇنىدد  بىددر شارچىسددى بولدددا ،ئۇنددداقتا      

بى نىدددد  قۇيدددداش  تۇربددددۋمى قانددددداقتۇ  ەەسىستىۇىسددددىدىكى يۇلتددددۇزالر 
ئۇنىددد  بىلىدددك بىدددر شارچىسدددى  ،سىسىتىۇىسدددىدىكى يۇلتدددۇزالر تۋربدددۋمىۇى 

سدى قاندداقتۇ  ەە بى نىد  سدامان يدولى ىلى سىستىۇو ىسابلىنىدىدان سامان ي
نەچلە مىليۇن سىسىتىۇالرنى ئدۆز ئىلىدگە ئالىددىدان  ،ۇى غا ئوخااشسىستىۇى

 ەقانداقتۇ  ە تۋربۋملىرى جىسىۇى باشقا ئاسۇان
-ۇنقۇياشىۇى  ئۇنىندا سېلىاتۇرغاندا بىلىك سانىلىدىدان مىليد بى نى      

 ەمىليۇن يۇلتۇزالر قانداقتۇ  ە
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ارابتىرلىددك مددۆجى ە خ ،مۇشددۇندا  چوڭلددۇقى بىددلەن بىددر ە بائىندداى      
 بىددد  ،نۆرەتلىادددىد بىبۋندددد ز شدددۇ قە ەر ئىدددنلىكە –بىدددلە .ئىنلىكىدددد ر

شۋتددۋن بائىندداى ئۆزىنىدد   .اليۇى ىسددائەتلىرىۇى نى شددۇنىندا ئاساسددەن تددوغر
 ئىكەنلىكدى  ەقىقەتتدۇربى، ئايلىنىاىدا شۇ  ەرى ىددە ئىنتى املىدقشەلەبتىكى 

يىق ئىدنلىكە بولددان ئۆزى ئاسۇان جىسدىۇنى  ئىنتدارەسەتخانا سائەتلىرىنى  
ئايلىنىاى ئەسىرلەر  جىسىۇلىرىنى  ئاسۇان .لىنىد ىا ئاساسەن توغرىدئايلىنىا

رەسدەتخانا ) .اللە خالىدان چاغقىىلە قااليۇىقانالشدۇايد  ،ئۆتسىۇۇرە  ەرىرلەر 
را ىئو قاتارلىقالرنى  سائەتلىرىنى شۇنىندا  ،سائەتلىرى بى  ىكى ئەڭ ئىنلىكە

رلىددك قىلىددپ تنددى مىدد  سددىكىنۇتنى بىىيدددىدان رە راقالىئاساسددلىنىپ توغر
 .(ئۆللەيدىدان سائەتتۇر

يابى مەيلى جانسى   ،بولسۇنانلىق مەيلى جاللە ياراتقان بارلىق بائىناى       
 . ىنلىكىلىك بىلەن خارەبتىرلىنىد رى ئمۇشۇندا  مۆجى ە ،بولسۇن
ئدۇ  ، ەتتدابىە لىدك جدانلىق  دۋجەيرىنى بۆر ىنى مدۇسى  ئىنتايىق بى      

شددۇندا   .بددۆر ىلى بولۇايددد  ا نەرسددىدە ددۋجەيرىنى مىكرتسددكوشتىق باشددق
ن قداالرلىق رە ئىنتدايىىق  ەيدرا، شارچىلىنىدد  ئۇ  دۋجەيرە ئۆسدىد  ،بولسىۇۇ

قدۇ رىتى اللەنىد   ،ئىنسدان ئۇنىد  ئالدىددا  داڭگىراپ. رەزىدىلەرنى ئۆتەيد 
ق سددىرىنى گە  ايدداتلىئددۇ  ددۋجەيرى ،ئۇنددداقتا. ئالدىدددا قورقددۇپ توختايددد 

 ەيران قاالرلىق رەزىدىنى ئۆتەشكە اللە ىق باشقا  بۇ ەئۇر نالشتۇرغان زاى بىم
 نى مىكرتبالر. مۇمكىق بولۇايد بۆز بىلەن بۆركش  مىكرتبنى ەبلىدىبىم يىتە
كوپ بىلەنۇۇ  ەتتابى ئا  ى مىكرتس ، ەپ ئاتىلىدىدان<< رىرتس>>قاتارىدا 

سدى   ،شۇندا  بولسدىۇۇ. ئىنلىكە بىر تۋر بارايىق ئىنت ،بۆر ىلى بولۇايدىدان
 ،يابى ئوبۇل بىدلەن قوغدانۇىسدا ،ئۇقۇغان  ەرىسلەر ىق رىرتسقا قارشى  ترا

 .بىلىسى  لىكىنىمكىنوئىنساندا ئەجەللىك بىسەللىكلەرنى يەتكۋزكشى مرىر س 
ئىنسان مەرجۇ اتالرنى  ئەڭ  دد خى  مەرجۇ اتنى -خىلۇۇ  ۋجەيرىلىرى      

 ئدۇ شارچىلىنىدد  .لىد و قالندان بىر  ۋجەيرە بربارلىققا بىلىاىدە ئۇ-لىيسىئا
اللەنىد  قۇ رىتىددىق  . ەتتابى مدۇبەمۇەل مەرجۇ اتقدا ئايلىنىدد  ،رە ئۆسىد 

 ەرىكەتنى رە شائالىيەتلدانلىقنى  ،باشقا قايسى قۇ رەى ئۇ مەرجۇ اتقا  اياتنى
 بىرەلەيد ە

 ،ئەڭ  ەيددران قدداالرلىق ئىددش شددۇبى ىشددارچىلىنش شائالىيىتىدددىكبددۇ       
 ددد بۆز بىلەن قارىۇاققا دددد  ەمۇىسى  ەسلەشكى يارىتىلىاىدارىنى  ە ۋجەيرىل

. لىدد ى ۋجەيرىلەر ە بۇير   چىقىر ،ئاندىق .بىرىگە ئوخااش بۆرىنىد -بىر
بىر  .شۇنى  بىلەن خۇسۇسىيەتلەر شەبىللىنىد  رە مۇئەييەن شەبىلگە بىرىد 

يددابى قۇالقدددىق بىددر شارچىدددا  ،قددۇال  پر ندددا يۋزلىنىددوەن ئ ددۋجەيرە مددۇئەيي
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يدابى بدۆز ىق  ،بدۆز پر ندا يۋزلىنىدويەنە بىر  ۋجەيرە يەنە بىر ئ. ئايلىنىد 
ئددۋچىنلى  ددۋجەيرە يىلىددك  ۋجەيرىلىرىدددىق بىددر . بىددر شارچىدددا ئايلىنىددد 
 ! مانا مۇشۇندا. تۆتىنلى  ۋجەيرە سۆڭەبكە ئۆز ىرىد .  ۋجەيرىگە ئايلىنىد 

ئۇنىندددا  ،ئددۇ بددۆز بىددلەن بۋركنۇەيدددىدان نەرسددە بولسددىۇۇ ، ىددۇەك         
ئۇ ئۇنىندا بويسۇندان رە ئۇنى مۇشۇندا  ئاجايىپ ئىنلىكىلىدك  ،چىقىرىلدان
ئى ددا   ،يدداراتقۇچى ،را قىلدددان بددۇير   قايسددىە ئددۇ  ەقىددقەتەن ددبىددلەن ئى

يرە ئىتددائەى  دۋجە ،الددلە  دۋجەيرىگە بۇير يدد  .قىلددۇچى اللەنىد  بدۇير قى
الدددلە ئىدددرا ە  ،يىلە  ەرىدددكەى قىلىدددد ورە اللەنىددد  خا ىادددى بددد قىلىدددد 

 .رە اللە ئىرا ە قىلدان رتلنى ئۆتەيد گە بىرىد  قىلداندىكىدەك شەبىل
دىكى ئددارا بىرىاددىپ بەتددكەن  ەرخىدد  رەڭدد-ئددۆز خۇشدددۇراقلىق، سددى       

 چىلەبلەرنى بۆر ىنى مۇە- ۋلچىرايلىق 
-ئور نالشدددتۇرغان زاى بىدددمە ئاشدددۇ رەڭدددلەر  دددۋلبدددۇ خۇشددددۇراقنى       
 ،ىرىددپبىلەبددلەر ە قاندددا  توشالندددىە ئە ەر سددى  بىددر  ددۋلگە خۇشدددۇرا  چ

بەچكىددلە شددۇرىقى تۋ ىۇەيدددىدان رە يوقالۇايدددىدان قىلۇدداقلى -ئەتىگەندددىق
بىر  ۋلگە ئۇنى  رەڭلىرى  ئۆزىنى  ىكى بارلىق رەڭلەر ئارقىلىق .....بولسىنى 

 ئۇ  ۋل ئەسى  الىتىددە تۇرمايدد ، ا رەڭ بەرمەبلى بولسىنى ،ساقالندان  الد
مۇشدددەققەى بەلتدددۋرەرە سدددى  -ئاشدددۇندا  قىلىدددش سدددى  ە قانلىلىدددك جاشدددا

 سى ە رتىرىالانلىقىنى  ا قانلىلىك مۇرەشدىقىيەى قازىناال
ئە ەر زىۇىق ئۋستىدىكى بارلىق ئىنسانالر زىۇىدق ئۋسدتىدىكى رە  ېنىد        

 ئدۇالر ،ىۇۇەبدلەر ە رەڭ بىدرىش بىدلەن مەشددۇل بولسدچىل-ئاستىدىكى  دۋل
ئاشدۇنىندىق  ،اللىسداوالالمدد ە ئە ەر ئدۇالر قدا ىر بوقدا ىر بدا  قىلىادقا نشۇ

 باشقا ئىاالرنى قىلىش ئۋچۋن قانلىلىك راقىت، قانلىلىك بۋچ قالىد ە
قەتئدى  -رە زىۇىنددىكى مىليۇنلىددان  دۋللەردددد  بىدر تدال  دۋل ،لىكىق      
رە بدددۇ ئىدددش اللەندددى بەڭ زتر بائىنددداتنى باشقۇر شدددتىق باشدددىال  السدددى جاشا

 .خۇشدۇراقلىق  الدا ئۆسۋپ چىقىد مۇشۇندا  بۆربەم، رەڭلىك،  ،قىلۇاستىق

ِحْفُظُهَمنا َوُلنَو اْلَعاِلنُي     (①)َوِيَن ُكْرِينُيُه السَّنَماَواِ  َواْلنَأْرَض َو  َينُؤوُ ُه     )  

 .[111:  البقرة] (اْلَعِظيُم
 

تىرەكتييۇى، ۇاييلە ھەمى ييە  ەىيير ۇالەدەيين ەاەييقا ھيي ب ئىييال  يوقتييۇى؛>>      
ھەممىنييى ئىيي ۇىت قىلىييپ تۇىلۇچىيي ۇى؛ ئييۇ مۈگيي تپ قااماييي ۇ، ئييۇنى ئۇيقييۇ 

                                           
 .أي ال يتوب سبحانە من حفظهما   (①)
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دۇى؛ ( ميۈاكى)ەاسماي ۇ؛ ئاسمانالىدەكى زېمىن ەكى ھەميمە نەىسيە ۇايلە نىيڭ 
ئۇىىنىڭ  ەۇالەنىڭ ىۇزسىتىسى   ىممۇ ۇالەنىڭ ئاا ە ۇ ەاپائە  قىالاىسۇ ؛ ۇال

يەنى ئۇىى ئۈچۈ  ئيازىرتتتە ) ،  ەينى ەكى(يەنى دۇنۇادۇ قىلنا )ئاا ە ەكى 
 ئۇىى ۇالەنىڭ مەاۇماتى ەن ئى الىنىڭ ھەممىسىنى ەىلىپ تۇىە ۇ؛ (تەيۇاىاىنا 

يەنى پەينەمىەىاەىنىڭ تىلى )ئۇىىلا ەىل  ى ەنى زااىنا  نەىسىلەىدەن  (ۇالە)
ۇالەنىيڭ  ەاەيقا ھي ب نەىسيىنى ەىلمەيي ۇ،(ەنئاىقىلىى ەىل  ىگە  نەىسيىلەىد

-ئاسييما . ئااىيي ۇ ئاسييمانالىنى ۋت زېمىننييى ئييۆز ئىنىييگە (مەاۇميياتى)  ۇىسييى
 ئييۇ يييۇقىرى مەىتىۋەلىكتييۇى، .زېمىننييى سيياقالش ئۇنىڭنييا ئ نىيير  ەامەييي ۇ

 (-099:ەەقەىت) <<.ھەممى ەن ئۇاۇل ۇى
 .اى ۇوۇ زۇما  ەە،دتي ۇ ،ەوانىن :ۇالە ھەىقان ۇق نەىسىگە ،چۈنكى      
ھۇىۇتقيا >>ئىيرۇدت قىلسيا ئۇنىڭنيا ( ياىەتى نى )نى ىۇالە ەىرتى ەەي >>      
 ئايە  -60 :سۈىت ياسىن <<.ۇىۇتقا  ىلى ۇ ۋئۇ دت - ۇدتي<< ە 
تۇينۇسيىنى -ھي سئىنسياننىڭ  ھادەسىسيىئۆاۈم ۋت ھاياتلىى  ەۇن ۇقال،    

قيييۇدىەتىگە  ۋىۆىى تۋت تىرەل  ىتاەيييي ەنا  ميييىتاەيييي ەنا  ۇالەنىيييڭ ئۆاتۈ
ھيي نكىب ئۇنىييڭ  ،ھايييا  ئييۆز ھەقىقىتىيي ت نىييمە؟ ئييۇ ھەقىييقەتە  .قاىەتىيي ۇ
 ،ىامايييي ەنا وى ەيييكە قيييادەر ەچۈەەن   ئيييۇنى ،تىنى ەىلمەيييي ەنا ىمييياھىۇ

ئنىسيا  ەۈگييۈنگىنە قىلنيا  تىرە يينانلىقالىنىڭ  .چۈەيۈنۈامەي ەنا  سييىردۇى
زىيل -اليي ەنا  زىلميۇھەممىسى پەقە  ھەىەيكە ، ئۆسيۈش ۋت ئەزۇىى ئۇىۇن

 ،زەگە  ەاسيەلۆھاياتلىقنىڭ ئي .ئىىاىتتتۇى  چۈەەن  ى ەتىننى فونكىسىۇەاەى
ىييانلىى  ؟اىيي ۇو؟ ھاييياتلىى ىييانلىى مەۋىۇدۇتتييا قانيي ۇق پەييي ۇ ەنىييمە ئييۇ

قانييي ۇق  ئۆتەيييي ەنا  ۋتزەپىلەىنيييى ئيييادۇ قىلى يييقا ئيييۆزاىرى نىمەۋىيييۇدۇت
 ،ىامايي ەنا ولى يكە قيادەر ەەى نىڭ ھەممىسى ئىنسيانالىۇمۇە ؟يۈزاەن  ىە ۇ

ەاىاىى ئيااىملىرى ۋت ئۆزاىرەي ەكى ييي  الىئىنسان .دۇىىىچۈەىنەامەي ەنا  سىر
ۇالە  ،قا ڭ ەىلە  ساقلىنىۋۇتئىالھى ياىەتىش ئۇنىگە تايىنىپ ييي ىلىمەەاىاىى 

 تىرەلۇۇنلىنا  ،ۇىۇتقا  ەاتۇىگە ۋەىلە  ياانۇز ئۇنى ئۆز ئىلمى ۋت قۇدىەتى 
 .ەيرەنى ياىەتى قا ەىرۇدت ئۇىۇن ىيرەلەىدەن پەقەتال ەىر ھۈىھۈىە تىرەى
مان ەن چۈەيكە   يۆپ ييامنۇى ئاسي ،ئىنساننا  ىلىۋۇتقا  ىە ەى مەيليى       
ئۇچاى قۇش  ،يا ى ەىلىى ،زەمىن ەن ئۆسكە  زەرۇئە  ەواسۇ يا ى  ،ەواسۇ 

ىرى يييا ى زەمىيين قوينىيي ەكى ەييايلىقالى ۋت  ييا  ەييايلىقل ،ۋت ھييايۋۇ  ەواسييۇ 
يييا ى دېڭىيي دۇ  ىمىلەىنييى  ،ۇ يييا ى نەپەسييلىنىۋۇتقا  ھيياۋۇ ەواسيي ،ەواسييۇ 
ييا ى ئىلىكتىير  ،يا ى ھيوى  يۈچىگە ئوز ياش ،ەۋۇتقا  ەاما  ەواسۇ ماڭ ۇى

يييا ى ئييو   ييۈچىگە  ، ييۈچىگە ئوز يياش يييادىسيييا ى  ، ييۈچىگە ئوز يياش
ئىنسيياننىڭ  ،يييا ى ئىگىيي دەن چۈەييكە  سييۇ  ييۈچىگە ئوز يياش ،ئوز يياش
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ىنى ئاەيۇنىڭ ھەممسي ،ىرەنى چۆىگىلتىۋۇتقيا   يۈ  ەيە لى ت ەواسيۇ ئۈسكىنل
  ؟ۇالەدەن ەاەقا  ىب قىالىي ۇ

ۇايلە ) ،قۇدىتتلىكتيۇى ھەممىگە ىە ەى ەەىگۈچىي ۇى، ،ۇالە ھەقىقەتە >>      
 .(-96 :زۇىەۇا )<< .قۇۋۋەتى ئاىتۇقتۇى (نىڭ
 ،قياينۇ-لەم ،ىزۇەاالى  ائىناتتىكى ھەممە نەىسىنى ئوىۇنالەتۇىلۇچى،      

ئۈاۈۋۇتقيييا   ، ىسيييەالىى–سييياقلىى ، ەمىەلەالىيييى-ەيييا  يىنيييالش- ۈايييۈش
ەىر ۋۇقتى ۇ تۇلىلىۋۇتقيا  ەيۇۋۇقالى قاتياىاىى - ۈن  زنىڭ ھەى- ىنە ،ئۈاۈ لەى

 ، ۇ قىلىيي ەنا اىۋۇتقييا  ھادەسييىلەىنى پەيييوئىنسييا  ھاياتىيي ۇ ۋت  ائىناتتييا ە
 ؟الەدەن ەاەقا  ىب ەاىۇ ،ۇىۇنالەتۇىە ەنا ئىتتلەي ەنا  ۋت  ئۇىىنى
ىيى نەىسيىلەى لەي ەىلگىلى ەوامايي ەنا  ،ۇالەدەن ەاەقىسى ەىلمەي ەنا       

 ،ئىنسيا  ھەىقياننە قىلسيىمۇ ،ييۇ-ەقا تەاپۈن ۇىەي ۇنۇوەنى تاىرئىنساننى ئۆز
 ،ئىنسييا   ەاگۈسييى ھاياتنىييڭ قانيي ۇق ەواىيي ەنانلىقىنى. مەييي ۇەاەىل ىىنىئييۇ

 ،ەەاكيى ،اى ەنانلىقىنىونىسىۋەسىنىڭ نىمە ە ت خى  ىۇىنكى يىل ەكى ،ەەاكى
يييييا ى ئەتە نىييييمە ھادەسييييە  ،يييييا ى ھەپتىيييي ەن  ىييييۇىن ،ەىيييير ئاييييي ەن

ييا ى ەىير مىنيۇتتىن  ىيۇىن  ،ەىر سيائەتتىن  ىيۇىن ،، ەەاكىاى ەنانلىقىنىوە
تتىن ەىير مىنيۇ ئىنسيا  .اىي ۇوەىرەي ەنانلىقىنى ەىلمە نيى ە نىمە ھادەسە يۈز

يامييا  –ت ئييۆزەنى  ۈتييۈپ تۇىەۋۇتقييا  ياز ييىنى ۋاىيي ەنا  ئى ييالىو ىييۇىن ە
  .نەىسىلەىنى ەىلەامەي ۇ

 ،بىلىدددىدانياراتقددان نەرسددىلەرنى  ، ەرقاندددا  نەرسددىنى يارىتىدددىدان      
زىۇىندددىكى  ېلنەرسددە چىقىددپ بىتەلۇەيدددىدان  -ئۇنىدد  ئىلۇىدددىق ئاسددۇان

ىندى  ەمۇ ،مىومدوبىلىنۇەيددىدان ئىادنى ئ ،ئاشدۇ ندامەلۋم بىم ،اللە ىق باشقا
 ەرەر ار ئىلۇى ئارقىلىق بىلەلەيد ىدىق خە ەمۇ قورشاپ تۇرىدىدان رە

ئدۆز تەسدرىنى ئىنتايىق بدۆپ ئىادالر ئىنسدانىيەى قەلدبىگە  ،بۆپ ئىاالر      
 .گە  ىقدقەى قىلىدد قىدتىىىيەى  ەقلدۇ ۇشۇنى  بىلەن قەلىدب ئ ە –تاشاليد 

شددىرىكى يددو   ،انەيىگد-اللەنىد  يەبددكە ،قەلىدب الددلە مەرجدۇى ئىكەنلىكىنددى
باتتىلىقتدا رە  ،ئۇلۇغلۇقتدا تتە،ەقۇ ر ،لىكىنى رە اللەنى  مۇبەمۇەللىكتەئىكەن
بۋمرانلىقتددا تەڭداشسددى  ئىكەنلىكىنددى چىگددراالر چەبلىيەلۇەيدددىدان  ۆ-چەك
 . بىلىد 
رە الدددلە رمدددال فىتدددرەى ئۋسدددتىدە ونقەلىدددب  ئدددۇ ،شدددۇنى  بىدددلەن      

–بىدد  ئىنسدداننى شددەك>>.لىددد  ولدە بياراتقاندىكىدددەك ئەڭ چىرايلىددق شددەبى
  (-4تىق )<<  ئەڭ چىرايلىق شەبىلدە ياراتتۇ شۋبھىسى
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، رە ئاسۇان  ىدايەى تاشقۇچى، ئىۇان ئېيتقۇچىئىنسان  ،شۇنى  بىلەن   
ئۇنى  زېۇىندىكى . لىد وزېۇىندىكى مەخلۇقاتالر ئۇنىندىق مەمنۇن بولدۇچى ب

 .ك بولىد ئۆمرى ياخاى ئەمەللەر ئارقىلىق بەرىكەتلى
شدۇنى   .رە بەيدنىگە چىكىنىدد  لىكىق فىترەى بەزىدە ئاغرىپ قالىدد ،      
–بى  ئىنساننى شەك>> . ىگە چۋشۋپ قالىد ىرەن  ەرۆئىنسان ئەڭ ت ،بىلەن

چىرايلىددق )ئاندددىق ئددۇنى . (4) شۋبھىسددى  ئەڭ چىرايلىددق شددەبىلدە يدداراتتۇ 
 تزاخقددا ( قىلدددانلىقتىق ياراتقددانلىق نېۇۇىتىۇىدد  ە شددۋبۋر قىلۇددال ئاسددىيلىق

شەقەى ئىۇان ئېيتقان، ياخاى ئەمەللەرنى قىلدانالر بۇنىندىق  .(1) قايتۇر   
 (-6~ 4 تىق) <<(6).بۇالرغا ئۋزكلۇەس ساران بىرىلىد . مۇستەسنا
بائىنداى رە  ،شدۇنى  بىدلەن .بىۋاستە سى ىم بەزىدە  ۆتلىادىپ قالىدد       

رى ىقنى رە  ا ىسدىلەرنى جدارى  .ئۇنتۇيد  اياتتىكى مۆجى ىلىك ئاالمەتلەرنى 
نى ەتئىلىدگە ئالىددىدان قدۇ ر-غەيىبنى ئدۆز قىلد رراتقان رە ئۆز ئىلۇى بىلەن

 .ئۇنتۇيد 
 

 ؛پ قويىدىغان سەۋەبلەرۈرۈئىنساننىڭ سىزىمىنى دۆتلەشت
 :رۈنۈشنىڭ تەكرارلىنىشىۆك

 
بدارلىق  بىگەىتەجدرئدۇ  ،بىنى ئىادلىگەن چاغدداىئىنسان يىنى بىر تەجر      

يدابى بىدر  ،ركنۋشنى تدۇن ى قېدتىم بۆرسدەۆبىر ب. ئەزالىرىنى ئاچىد -سەز ۋ
 يىنددى يددابى ،يددابى يىنددى بىددر شددە ەر ە ،نەرسددىنى تددۇن ى قېددتىم ئاڭلىسددا

-ئۇ ئىنسان بدارلىق سدەز ۋ ، ەقىقەتەن ،يابى يىنى بىر ئۆيگە بارسا،بوچىدا
. بولىد  بىلۇەبلىلى نەرسىلەرنى تەشسى يىنى .ئەزالىرى بىلەن  ىققەى قىلىد 

ئۇ ئىنساندا ئدۇ نەرسدىلەر ە نىسدبەتەن  ،ئۇ نەرسىلەر يىنى بولدانلىقى ئۋچۋن
ئىنسددان بۆركنۋشددكە رە ئددۆيگە بۋنددۋپ  ،لىكىددق. لىددد وب اىيىتەرلىددك تەسددىر

 ، ەقىدقەتەن ،ركش تەبرارالنددان چاغدداۆنۋشدنى بدكرۆقالدان چاغددا رە ئدۇ ب
پ ۋئۆتد ،اال ىددە  ىقدقەى قىلۇاسدتىقئەزالىرى ئۇ نەرسىلەر ە ئ-ئۇنى  سەز ۋ

 . ىققەى قىلۇاستىق ئۆتۋپ بىتىد  قەتئى  ،بەلكى .بىتىد 
اللەنىد  يداراتقۇچى،  .ئاشۇندا  قىلىدد  قىۇۇئىنسان بەزى چاغالر ا اللە      

رە ئۆلتۋر ددددۋچى، تىرىلدددددكر ۋچى  بەر ددددۋچى رى ىددددق ئور نالشددددتۇرغۇچى،
ئۇنىنددىكى مدۆجى ىلەر ە  ،ىناتتىقئىنسان بۇ بائ .ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇپ قالىد 

 .قارىۇال ئۆتۋپ بىتىد 
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 قدداشالپ قدداراڭدۇ يددۇر قى بەتددكەن رە ئددۇنى ،شددارالپ تۇرغددان قۇياشددقا      
، چىرايلىق شۇراقلىق-رەڭلىرى  ۋزەل، خۇش .بەتكەن نۇرغا  ىققەى قىلۇايد 

 شاخ ئۋستىدە ئىككى قانىتىنى بۆتۋركپ تۇر پ ناخاا . ۋلگە  ىققەى قىلۇايد 
لۇتتىق چۋشدكەن ئىنتدايىق بدۆپ بۇ .قۇشقا  ىققەى قىلۇايد ئوما  ان ۋاتقئېيتى
 .ئاسۇاندىكى  ۆلد رماما رە چاقۇاققا  ىققەى قىلۇايد  ،سۇغا
اللەنىد   .تۇغۇلدان بالىدا رە ئۆلۋپ بەتكەن ئىنساندا  ىقدقەى قىلۇايدد       

يدابى  .قىلۇايد  ئىكەنلىكىگە  ىققەىئۆزىنى  مۇتلە  ئاجى  قۇ ىرىتى ئالدىدا 
ئۇ ئىنسان  ،چۋنكى .ئىنساننى  سى ىۇى باشقا بىر سەرەبتىق  ۆتلىاىپ قالىد 

مەندەئەتلىدرى -ئارز لىرى رە يىقىق   نيانىد  مدال ،ئىلۇىكى-ئۆزىنى  يىۇەك
مددۆجى ىلىرى  ەققىدددە    نيددا ئددۇنى بائىندداى-ئاشددۇ مددال. بىددلەن مەشدددۇل

ئداخىرەتنى  ،ىسىدا يىقىنلىاىاتىقراتقۇچ، بائىناى رە  اياتنى  يائويلىنىاتىق
 .جازانى ئەسلەشتىق غەشلەتتە قالد رىد -رە ئاخىرەتتىكى  ىسان

سدددى ىۇى اللەنىددد  بۇير قلىرىددددا بويسۇنۇشدددنى  ئىنسددداننى  ،يدددابى       
ئىنسددان زېۇىندددا چوڭلىلىددق . خالىۇايدددىدانلىقى ئۋچددۋن  ۆتلىاددىپ قالىددد 
ئۇ ئىنسداننى  بۆڭلىددە . لىد وقىلۇاقلى رە  ارايى  ەرىسىگە ئە ەشۇەبلى ب

لىق بولدددانلىقى يشددە ۋانىالددلە  دداالل قىلىددپ بەر ەن نەرسددىگە قانۇايدددىدان 
يدابى . لىدد وب دىق  القىپ بەتۇەبلىاللە  االل قىلدان  االل نەرسى ،ئۋچۋن

 ەرىسدىگە قدۇل –ئۇالرنى ئۆزىنىد   دارايى ،باشقىالرغا  ۆبۋمرانلىق قىلۇاقلى
قانلىرىدددا تاجددار ز قىلۇدداقلى رە  ،، ئابرتيىدددادددارىئۇالرنىدد  ماللى ،قىلۇدداقلى
 .ئىتائەى قىلىنىدىدان ئىال، بولۇاقلى بولىد  ،نى  ئورنىدازېۇىندا اللە

قەلبىدددە اللەغددا ئىبددا ەى قىلىاددتىق تەبەببۇرلددۇ   ئىنسدداننى  ،يددابى      
ئىنسان  .قىلىدىدان بىبىر بولدانلىقى ئۋچۋن ئۇنى  سى ىۇى  ۆتلىاىپ قالىد 

 ،يابى مېلىددا ،يابى بە ىنىگە ،، ئۆزىنى  ئەقلىگەنەرسىلەر ە الدىدىكىئۆز ئ
يابى اللە ئۇنىندا بەر ەن  ەرقاندا  نەرسىگە  ول بولدانلىقى ئۋچۋن سى ىۇى 

تىدارىدددىق قئددۇ نەرسددىلەر ئۆزەمنىدد  ئى ،ئددۇ  ەقىددقەتەن . ۆتلىاددىپ قالىددد 
 .كىنى ئۇنتۇيد اللەنى   ەر ا ىدىق بەلگەنلى. بەلگەن  ەپ ئىتىقا  قىلىد 

چىكىنىاددلەرنى رە بۇز لۇشددالرنى شەيدددا قىلىدددىدان بددۇ  ئۇنىدد  رت ىدددا      
يدابى باشدقا نەرسدە تۋشەيلىددىق سدى ىم ،سەرەبلەرنى  بىرەرسى تۋشەيلىددىق 
لدۇ  ورت، اللەندى ت ،شۇنى  بىدلەن. بولىد   ۆتلىاىپ بىتىد  رە رت، بىسەل

ك رە بۇ بائىنداتتىكى دىرىك بەلتۋريابى اللەغا باشقا نەرسىلەرنى شى .ئۇنتۇيد 
يدابى بىدرەر نەرسدە الدلە بىدلەن بىدر ە تەسدىر بۆرسدىتىد   ەپ  ،بىرەر بىاى
 .ئويالپ قالىد 
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ئىنسان اللە ئۇنى ياراتقىنىدەك چىرايلىق شەبىلدىكى سداغالم  ،شۇ چاغدا      
  ئىال ى  ىدايەتتىق رە اللەنى .لىد و ىدە بىئەڭ خار  ەر بولۇايد ، تەفىترەت

نىدد  ئۇ گگە شددەيتان شا ىادا لىق قىلىددپ،الشددقان ئدۇ بىاددىرازىلىقىددىق يىراق
 ئۆز بەندىلىرىگە رە ىم قىلددانلىقتىقدددد  اللە ،لىكىق . ئىالىرىنى باشقۇرىد 

ئۇالرغا ئۇالرنى  ،بەلكى . ىدايەتسى   الدا تاشالپ قويۇايد بۇندا   ئۇالرنى -
ايتۇر پ بىلىددىدان ئەللىلەرندى  ىدايەتكە چاقىرىدىدان رە ئدۇالرنى  ەقدقە قد

 .ئەرەتىد 
اللە مۇ ەمۇە  ئەلەيھىسساالمنى شەيدەمبەرلەرنى  خاتىۇىسدى  ، ەقىقەتەن      

گىلە بارلىق ئىنسانالر ئۋچۋن خۇش بىادارەى بەر دۋچى ىقىيامەى بۋن ،لۇشوب
ئەڭ تدوغرا يولددا باشداليدىدان  .چدۇن ئەرەتتدىۋلۇش ئورە ئا ا الند رغۇچى ب

الددلە مۇندددا  . ىۇنددى چۋشدۋر ى رە ئددۇنى ساقالشدقا بىدىدد  بولددىقۇرئدان بەر
 .قۇرئاننى  ەقىقەتەن بى  نازى  قىلد   رە چۇقۇم ئدۇنى قوغددايۇى >> : ىدى
 (-2 ى ىر)<< 
ئۇنىنددىق  ،ئۆزىنىد  سداقلىقىدا قايتۇرىددىدان اللە قۇرئاننى، فىترەتندى      
 ،ىدتىگە باشداليدىدانئدۇنى ئۇلدۇ ىيەى  ەقىق ،بىسەللەرنى يوقىتىددىدان-بىر

 بدددارلىق ئىادددالرنى  شىرىكسدددى  ،ئۇر نالشدددتۇرغۇچى ،اتنى يددداراتقۇچىبائىنددد
دىدان بدارلىق  ىددايەتنى ئدۆز ئىلىدگە تىد ۆبۋمرانى بولددان  ە  اللەندى تونۇ

 .قىلدى ىدىدانئال
رە ئېدىدددپ  يىتەبلەشدددتىكى قۇرئاننىددد  ئىنسدددانىيەى رت ىندددى ،ئەمددددى      

 .ر ىق قايتۇر شتىكى رتلىنى ئوتتۇرغا قويىۇى بەتكەن  ەرخى  ئازغۇنلۇقال
 

ۋە ھەرخىل  تىكىروھىنى يىتەكلەش ئىنسانىيەت قۇرئاننىڭ
 ئاز ۇنلۇقالردىن قايتۇرۇشتىكى ئۇسۇلى

 

                                           

ىتسيۇاۇاال  :دەن ىەۋۇيە  قىلي ى‹ ئىۇاز ئىىنى ھەمماىەلمۇىاەى ...........›مۇسلىب  
پەىۋتىدەگياىەب ماڭيا ەۈگيۈ  ! ئاگيا  ەۇايۇڭالى>> :ەىر  ۈنى ئۆز زۇتىىسيى ت مۇني ۇق دەي ى

مە  :  ىئييۆگەتكە  نەىسييىلەىدەن سييىلەى ەىلمەييي ەنانالىنى سييىلەىگە ئۆگۈتۈەييىمنى ەۇيرەيي
مە  ەەنيي ەلىرەمنىڭ ھەممىسييىنى ھەق دەننييا  .ەەني تمگە ەەىگە  ھەىقانيي ۇق مييا  ھاىايي ۇى

ئۇىىنىيڭ ق  يىنا ەيەيتانالى  ىلىيپ ئيۇىىنى دەنىي ەن . ئىتىقياد قىلنيۇچى قىلىيپ يياىۇتتىب
مە  ئۇىىلا ھاى  قىلىپ ەەىگە  نەىسىلەىنى ھاىۇم دتپ ەەاگىلىي ى ۋت ئيۇىىنى  .ئازدۇىدى
 <<.ىت چۈەۈىمىگە  نەىسىلەىنى ماڭا ەىرەى قىلى قا ەۇيرە ىمە  پا 
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ىنى ەايييا  قىلىيي ەنا  سييئەقىيي ت تىمى ەواۇپمييۇ ،قۇىئييا   ەىەمنييى      
سييييالالم ئەقىيييي ەنى  نىييييڭقۇىئان ،ئييييايەتلەىنى ئويالننييييا  چ نىمىيييي دۇ

، ئيۇىىنى ىلىيپلااىي   ىياھىلۇە   لائىنسيانالى ۋتنلەەتۈى پ ەىيرەش ىسەە
قااى ەنا   ۇنىڭنا چۈەۈپە ئىالھى يوا ەن يىرۇقالەتۇىلا  چال ۇ، ئىنسانالى

ئەقى ەنى مۇستەھكەملەش ۋت ئەقى ەنىڭ ىسھتىكيى  ،زاتااىقالىنى تولۇىەالش
ەالىنى تۈىايۈل ئۇسيلۇ ۋت تەسىرەنى چوڭقۇىىەتۇىۇش ئۈچۈ  ھەىزىل ۋۇسيتە

ەىيير  نىڭ ۋۇسييتىلەى ەييۇ تۆۋتنيي ەكىلەى .ھيي س قىالىيمىيي ئى ييلەتكەنلىكىنى 
 :قىسمى ۇى

ەىۋۇسيييتە سيييى ەمنى ۇالەنىيييڭ  ائىنييياتتىكى ميييۆىى ەلىرەنى ئويلىنى يييقا       
ايۇپ وى نۈەلەىسيەۋتەى ەن ئىنسياننىڭ سيى ەمى ت پەيي ۇ ەۆقوزلاش، تە يرۇى  

 .يوقىتىش ۈ نىقاانا  دۆتل
ئۆايۈم  ،ھەققىي ت ئىننىكە  ائىنيا  ۋىمۆىى ت ،ىنتايىن چوقئەنە ئاەۇ ئ      

 ش ۈىتئى ييالىنى يۈى ەيي ۋت ، ىە ەييى يەتكييۈز پ ەىييرەشھەققىيي ت ۋت ھاييياتلىى
 تى ۋت لەيىىنيى ئيۆز ئىنىيگە ئياانۇچى ئىلميىەۇالەنىڭ چە سى  قۇدى، ھەققى ت

ئىنسيياننى  ،ئاەييۇنىڭ ھەممىسييى .ھەققىيي ت سۆزاەەيينى ئييۆز ئىنىييگە ئااىيي ۇ
تۇينيۇدۇ   ۆىەۋۇتقاني تل ۋتقاىۇۋۇتقاني تل  تۇن ى ق يتىب گەسىڭ ھەممىئى الىنى

 ،ەيۇنىڭ ەىيلە  .ئۇسيلۇەتا سيۆزاىنى ۇمۇئامىلە قىلى يىنا سيەۋتب ەواىي ەنا  
گە مى ئييۇ ئى ييالىدەن تەسييىراىنى ۇ ۋت ئۇاييۇھىۇە  ھەقىقىييتىەئىنسيياننىڭ سييى 
 ىەتى يتا،يائۇنىيڭ  ،ەيۇ  ائىناتنىيڭ ياىۇتقۇچىسيى ەياىاىقىنى .دەققە  قىلىي ۇ

مكىن وش ميييۇايييوىۇنالەتۇىۇەيييتا ەيييىرەكى ەوىە ەيييى ەىرە يييتە ۋت ئى يييالىنى ئ
ئۈچييۈ  ئەقىلنييى ۇالەنىييڭ مەزلۇقيياتلىرى ھەققىيي ت  ى ييىەىل نىەوامايي ەنانلىقى

 .اشپىكىر قىلى قا قوزل
اش ، ەييۇ قوزليياىكىيين .ئىنىييگە ئااىيي ۇ ئىلگىر ييى ئى يياىتتلەىنى ئييۆز ەييۇ      

ئيياىقىلىى ەييتىن ەاەييقا ئۇسييۇ   سىراەن  ىتە ۋت اشقوزلييەىۋۇسييتە سييى ەمنى 
ەۇ ئىككيى  گەىچە. اى ۇوەئاىقىلىى  قىلىش ى كۇەاوگىكىلىى تەپيەنى . اى ۇوە

قۇىئيا  ەىيرى  ،پەىليلە  ىلىي  ۆپىننە قۇىئاننىڭ نۇىلۇ  ئايەتلىرە ت ،ئۇسۇ 
زىتاپ قىلىي ەنانلىقى ھەممىيگە مەايۇم  ئەقىلگە ھەمەىۋۇستە سى ەمگە ، ۋۇقىتتا

 ىييپ،ۇالەقييا قايت  ت پەييي ۇ ەواىيي ەنا تتييا  ۈڭۈاييىقىۇىننىلىييى ۋۇق .ەواسييىمۇ
قىلى يى ۋت ئيۇ ئادتمنىيڭ زەتەىدەين و ەسينىڭ يە ىر ؛ەىرەكلەىنى ئۇنتۇەينى
 ۋت لياقلىقنى، ئۇنتۇنيىلەپلەتىسھتيا پەيي ۇ ەواىي ەنا   الئۆتۈپ  ىتى ى ەىلەني

  .ئىنساننىڭ يۈزەگە س لىش نىزەمىن ۇ ناھەق ەۇزۇقنىلىى قىلى 
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 ،قااىي ۇھەقىقەتلەىنيى  يۆپىننە ئۇنتيۇپ  ئىنسيا  ئيۇ ،ھەقىقە  ەيۇ ى      
ۋت سييالالم  ى ييىلەۇاييلە ئاا ەيي ەكى ھەى ىتىنييى تولر ناسيياننقۇىئييا  ئى ،ەييۇڭا

 .ئۇ ھەقىقەتلەىنى ئەسلىتى ۇ ،ئۈچۈ  ىئەقى ت ئۈستى ت مۇستەھكەم تۇىۇە
ئەقليى  ىبەىير ق يت ،ىاھىلۇەتنىلەى ئۇنىڭنا چۈەۈپ قاانا  زاتيااىقالىنى      
مۇھييا ىمە  گە تايىنىييپىييدتاىلنىڭ يەنە ەىيير ق ييتىب ەىۋۇسييتە سييى ەم ،گەدتاىليي
 ،ىنەىسىلەى ئىكەنلىكىن نىڭ ئەىزەمەسىىئۇ ھەمئال ۇىۇپ تاەالش ش ۋت قىلى

. ەاييا  قىلىيش قا تايانمايي ەنانلىقىنىسيالالم ئاساسيىاھىلۇەتنىڭ ھەىقان ۇق 
ئەقلى دتاىل ەىلە  ەىۋۇستە  ،ىلى تازاتااىقالىنى مۇھا ىمە ق ،ۋۇىىيمى  ى  ۈى

 ،ۇالەقا ەويسۇنى ى ئۈچۈ  ،قەاىىلەى قوىقۇپ .ەىللە  ىلى ۇ ىدتاىل نىڭسى ەم
  .ئەسلىتىش دۇئىب ۇالەنىڭ چە سى  قۇدىەتىنى ۋت  اتتىلىقىنى ۋت ئۇاۇللىقىنى

 ۆزەتىييپ  ،ى پۆئييۇنى  يي ،ئىنسييا  ەىييلە  ەىلييلە ئىكەنلىكىنييى ۇاييلە      
ئەمەالەىدەين ھىسياب ئااىي ەنانلىقىنى  ياما –قىلنا  ياز ى ،تۇىە ەنانلىقىنى
 .دۇئىب ئەسلىتىش

ئۇنىڭنييا لەيىيي   ىمۇزەمىنيي ەكى زتىىەنىلىييى نەىسيي-ئاسييما  ،ۇالەنىييڭ      
سييىرىىمۇ ۋت  ھەتتييا ى ،لىيي ەن ھەىقانيي ۇق نەىسييەمىئىنسييا  ئە ،ەواماييي ەنا 

ھەممىنييى ئييۆز  ،رۇق ئى ييالىمۇ ئۇنىڭنييا مەزپييى قااماييي ەنا ۇييسييىردەنمۇ مەزپى
 .ھ س قىل ۇىۇشئىنىگە ئاانۇچى ئىلمىنى ئىنساننا 

دۇئىيب  ،ھااىتىنىڭ ھەى ئىككىلىسى ت  ەڭرەنىلىى ۋت قىۇىننىلىىۇالەنى       
ئەسلى يى  دۇئىيب  ەڭرەنىلىكتە ئۆزەگە نى مە  ەەىگۈچىنى ئىنسا  .ئەسلىتىش

نا سييەەرى قىۇىننىلىقتييا ۇالەنىييڭ قازۇسييى.  ىييرتلۋت ئۇنىڭنيا ەييۈ رى قىلى ييى 
 . ى  ىرتلۋت قىۇىننىلىقالىنى ئ نىۋېتىش ئۈچۈ  ۇالەلا يۈزاىنى ى قىلى
 ئازىردۇۇالە ،لىقىنىەوانان ئۇىىنىڭ ئەزەۇەتكە چى ۇمنا  ،پەينەمىەىاەىنى     

 ەۇيۇنتييياۋاىى ئۇىىنىيييڭ ، ييياپىرىىنى ۋتىە ئاتيييا قىلنيييانلىقىنى ىيييئۇىىليييا لەا
ئىميياننى  پقىلىننييانلىقىنى سييۆزاەئۇىىنىييڭ ئييازىردۇ ھيياىل  ،قىلنييانلىقىنى

 .لەىنى  ەاتۈى شسىمۇستەھكەملەي ەنا  قىس
ئۇىىنىيڭ سيۈپەتلىرەنى  ،ھيااەتلەىنى مۈئىمىنلەىگە ياز ى  ۆى اىي ەنا       

 ،ۋت ئۇىىلا تەيۇاىىننا  مۇ اپاتالىنى تەسۋەراەش،  اپىرىىنىڭ يىرگىنى يلىى
ەيۇاىىننييييا  ىييييازۇنى ۋت ئۇىىلييييا ت  ۆى نۈەييييلىرەنىيامييييا   ۆى اىيييي ەنا  

 .تەسۋەراەش
 .لەيمى ەۇ ۋۇستىلەىنى ئازىۇق ەەىھى، ىۇىنكى ەۆاۈملەىدت      
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 قۇرئان ۋە بىۋاستە سىزىم
 
 

نىيڭ ىىدۆتلى ىپ قااىي ۇ ۋت ئۇ گەى نۈەلەىۆئىنساننىڭ سى ەمى تە رۇى       
 .دېگەنى ۇق ،ئۇنتۇپ قااى ۇ ئەھمىۇىتىنىھەقىقى 
ي  ييىل  يييامنۇى، ەۇاييۇ ، ئييا ، ، قۇييياش، ۈنيي  ز- ىيينەئىنسييا       

ەييۇ  ۈى نۈەييلەى  ،ى نۈەييىگە  ۆنييۈپ  ەتكەنلىكييى ئۈچييۈ ئۆسييۈملۈ لەىنىڭ  ۆ
 ،ييا ى ياىۇتقۇچىنىيڭ مەۋىۇتلۇقىنيا ،ەىۋۇستە سى ەمىنى تەۋىەيتەامەس ئۇنىڭ

ھەممىنييى ەاەييقۇىلۇچى، ھىكييمە  ەىييلە  ئىييش  ،ھەممىيي ەن  اتتييا نىييڭئۇ
 ميۇ ەممە  ئىكەنلىكىيگە ،يىگانە- تا يە كەياىەتىش ۋت ئى اد قىلى ،قىلنۇچى

ئىالھييى قۇدىتتنىييڭ  اييۇپ قاانييانلىقى ئۈچييۈ وتاىتااميياس ە ئۇنىييڭ دەققىتىنييى
 .مۆىى ەسىنى ئۇنتۇي ۇ

قەاىىنييى  ،ەى ئيياىقىلىىۇلچىرۇيلىييى ئۇسيي ۋىمييۆىى ت ئۆزەنىييڭ ،قۇىئييا        
. قىتىي ۇيو پەىدەنىقاپلىۋۇاى ەنا  ۋت سى ەمنى دۆتلەەتۈى پ قويى ەنا  ئاەۇ 

نى تييۇن ى ق ييتىب ىىئييۇ  ۇالەنىييڭ  ائىنيياتتىكى مييۆىى ەلىرەنى ەىۋۇسييتە سييى ەب
. يىيي ۇونييا قەىييانلىى ەييە ىل ت ئوتتۇى تەسييىرۇتقا  ىلىيي ەنا   تلى ۋۇتقانييۆ 

 ى نۈەييلەىنىۆنييا قويۇانييا   ەئوتتۇى زىۇييا  ،ەىۋۇسييتە سييى ەب تەسييىراەنگە 
ۇىى ھەىزىييل تۇينيي-ھىييس ،...چاليي ۇ قىلنييا  ھەىەييكە  ئۈچييۈ  ئييويلىنىش
قۇىئييييا  ەييييۇ  ،...ى سييييەۋتەى ەن ھەىەكەتييييكە ئييييۆتكە  چاليييي ۇۇتالتەسييييىر

ئيۇ  ،قيۇدىەتى ەياى ۋىى نۈەلەىنىڭ ھەممىسىنىڭ  ەينىي ت ۇالەنىيڭ ميۆىى تۆ 
 ،ئىكەنلىكىيگە ئۇ ەواسىمۇ ۇايلە. ، ياىۇتقۇچى ەاىپەي ۇ قىلنۇچى ى نۈەلەىنىۆ 
ۇنىڭنيا ييۈزاىنىش ئ تتەھەممىگە قيادەر ئىالھقيا ئىىيادت  قىلىيش ۋت ئىىيادت ەۇ

 ىيىى ئىكەنلىكىگە ئىنساننى يۈزاەن  ىە ۇ،
 ەييۇ   ائىنيياتتىكى :ئيياىقىلىىلۇب ەييۇ ىييانلىى، چىرۇيلىييى ئۇسييقۇىئييا        

 ۋىمييييۆىى ت ،ۋۇقىتتييييا ەييييۇنىڭ ەىييييلە  ەىيييير ۋت نى ائىناتنىييييڭ چييييوڭلىقى
ئۆسيۈملۈ لەى ۋت ەەزە ت  ،ىنىەەلۈى نۆئىننىكىلىكىنى تەسۋەراەپ ەىرە ەنا   

يييۇش ەىييلە  ونييا قەئىنسييانالىنىڭ ھاييياتلىى ەاسييقۇچلىرەنى تەپسييىلى ئوتتۇى
 ،ەييييۇنىڭ تل ،ئىنسييييانالىلا ۋت ھاييييياتلىى ھادەسىسييييىنى شئۆاييييۈ ،ەىييييرگە

يا ى ئىنساننىڭ يىقىن ،  ائىناتتىكى ،ھايۋۇنالىلىمۇ ىە ەى ەىرەلىش ئەھۋۇاىنى
ىڭ لەيىىنيى ۋت ۇالەن ھادەسىلەىنىڭ يۈز ەىرەش ئەھۋۇاىنى، ىە ا  مۇھىتى ەكى

نىڭ ىىمۇەيۇ ،ھەى ق تىم ۇ ۋت ئۆز ئىنىگە ئاانا  ئىلمى قاتاىاىقالىنى سۆزاەي ۇ
  ييقا، يييۈزنىەييۇڭا ئييۇ ييياانۇز ئىىييادت  قىلى ۇاييلە، ھەممىسييىنىڭ ياىۇتقۇچىسييى
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 يقا ىيىيى دەيگە  نى  قىلىىەقا ۋت ئۈماۇ قا، قوىقۇنىەكە، دۇئا قىلى ەاتۈى اۈ
 .چىقىرە ۇزۇىسىنى 

-ت ەىيير ۆپىننىسييى قۇىئييا  ئايەتلىرەيي  ىلگىر ييى تىمىالىنىييڭئگەىچە       
ەىييرەگە مىسييااالىنى  ھەى ئۇىىنىييڭ ،ئەميي ى ەىرەيي ەن ئايرەلمييا   ەاسييىمۇ،

 . ەاتۈىەمى 
 

 :كائىناتتىكى مۆجىزىلەر-1
 

ئۇنىڭ ەن ئىنىسلەى  ۇالە سىلەىگە ەۇاۇتتىن يامنۇى يال ۇىۇپ ەەىدى،>>      
 دتىتزلەى ەىلە  چياىۋۇڭالىنى ەاقىسيىلەى-دت ۋت ەۇ يامنۇى ئاىقىلىى ئۆسكە  

 ۇاييلە سييىلەىگە ەييۇ يييامنۇى ەىييلە  زەرۇئەتلەىنييى ئۆسييتۈى پ ەىرەيي ۇ، (.92)
ئۈز م ۋت تۈىاۈل مىۋەلەىنى ئۆستۈى پ ەىرە ۇ، چوڭقۇى پىكىر  زوىما، زتيتۇ ،

ۇالەنىييييڭ قييييۇدەرەتنى ) قىلىيييي ەنا  قەۋم ئۈچييييۈ  ەۇنىڭيييي ۇ ھەقىييييقەتە 
ۇالە سىلەىگە  ىنىنى،  ۈن  زنى،  ۈننى،  .(99) ى ەاىدتاىللە ( ۆىسىتى ەنا 

يۇاتۇزىىمييييۇ ۇالەنىييييڭ ئەمييييرى ەىييييلە   ئيييياينى، ەويسييييۇن ۇىۇپ ەەىدى،
 چۈەۈنى ەنا  قەۋم ئۈچۈ  ەۇنىڭ ۇ نۇىلۇ  دتاىللەى ەياى ەويسۇن ۇىۇانان ۇى؛

 ۇاييلە يەنە يەى يۈزەيي ت سييىلەى ئۈچييۈ  ياىۇتقييا  ىتڭگيياىتق نەىسييىلەىنى. (90)
نەسيييىرە  ئااىييي ەنا  قەۋم ئۈچيييۈ  -، ۋتز(ويسيييۇن ۇىۇپ ەەىدىسيييىلەىگە ە)

 ۇايلە سيىلەىنى دېڭى نىيڭ يىڭيى گۆەيلىرى. (93)ەۇنىڭ ۇ ئەاۋتتتە ئىىرت  ەياى
-يەنيى ئيۈننە)نيى يىسيۇ ، تاقايي ەنا  زەنينە  ەۇييۇملىرى(يەنى ەىلىقلىرى)

 .نييى چىقاىسييۇ  دتپ سييىلەىگە دېڭى نييى ەويسييۇن ۇىۇپ ەەىدى (ماىىييانالى
 ى مەتلىرەنى تەاەپ قىلى ىڭالى ۋت ئۇنىڭنا ەۈ ۈى قىلى ىڭالى ئۈچۈ ،ۇالەنىڭ ن

تييياقىالى -ئىنمە يييلەى ۋت ييييۈل-ۇالەنىيييڭ ەويسۇن ۇىۇەيييى ەىيييلە  يىيييمەل)
   مىلەىنىڭ دېڭىي دۇ دساقيۇ  ي رەيپ   تىۋۇتقيانلىقىنى  ۆىەسيە ( قاچىالننا 

الىنى تەۋىەتىۋتتمەسلىكى ئۈچۈ ، ۇايلە ئۇنىڭي ۇ تيالزېمىننىڭ سىلەىنى  .(91)
( ماالىرەڭالىنى سۇلىرە يىڭالى ئۈچيۈ -زەرۇئەتلىرەڭالىنى،چاىۋۇ) ەەىپا قىل ى،

 ئۆسيتەڭلەىنى، ئ  ەيپ قااماسيلىقىڭالى ئۈچيۈ  ييواالىنى پەيي ۇ قىلي ى-ئ رەى
 ( ىنىسى قۇىۇقلۇقتا ۋت دېڭىي ىىدۇ)ئۇىى .ەەاگىلەىنى قىل ى (يواالىلا) .(99)

ھ ب ) ەىلە  ياىۇتقا  ۇالە (   ائىناتنىپۈتۈ) .(99)يۇاتۇزىى ەىلە  يو  تاپى ۇ
 .(97)ئوز يياش ەۇىميي ۇ؟ ئويلىمامسييىلەى (ەييۇتالى) ياىەتااماييي ەنا  (نەىسييىنى

نى ىمىتىنى سانىسياڭالى، ئۇنىيڭ ھىسياەىنى ( سىلەىگە ەەىگە )ئەگەى ۇالەنىڭ 
نىڭ ەيييۇ ىەھەتتىكيييى ەۈەرىسيييى  ى، ۇايييلە سيييىلەى. ايسيييىلەىئ لىيييپ ەۇىام
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 (ەەنييي ەلىرەگە) ئەايييۋتتتە مەلپىيييرت  قىلنۇچىييي ۇى، نيييى (ي تەىسيييى اىكىڭالى
 (96-92؛نەھل)<<.(96) م ررەىان ۇى

 دۆتلى ييىپ ى ائىنيياتتىكى ەەزى مييۆىى ەلىر ۇالەنىييڭ ،ەييۇ ئييايەتلەىدت       
 ييا ى ئۇنىڭنيا ئۇنتۇپ قاانا ئۇ  ،سى ەب ئىگىسى ەوانا  ەۇ ئىنساننى ەتكە  
ئۇنىييڭ ليي ۇىۇش ئيياىقىلىى دەقييقە  قىلمىنييا  تەىتپييلەىگە دەقييقە  قى ئەسييال
قىلى يينى يوقىتىيي ەنا   ەواييۇپ دۆ  ئاا ەيي ۇ ى نۈەييلەىۆ ەن تە ييرۇى  ىسييى ەم
  .اى ۇقويۇ تتۇىەنائو لۇە ۇئۇس

ى نۈەيلەى ۆچالي ۇ  ئ سيىگە ئاانيا   ئىنسا  ەۇ مۆىى ەلەىنى ەىليگە  ۋت      
  ى نۈەلەىگە ئىلگىرى قاىۇپ ەاقمىنياۆئۇ  . تۇيۇاى ۇيىڭىنە  گەئۇنىڭ سى ەمى

ەىۋۇستە سى ەمى تەسىراىنى ۇ ئۇنىڭ  ،ەۇنىڭ ەىلە . يىڭى  ۆز ەىلە  قاىۇي ۇ
 .كە  ىلى ۇۇاتلىرى ھەى ەتسىۋت ھىس
سى ەمى دۆتلى ىپ قاانا  ئىنسا  ئاسمان ەن چۈەكە  سيۇنى  ۆىەي ۇ،       

ۋت دتىياىىليا  الىقيۇدۇق ،الىئىنىۋۇتقيا  ەيۇىق سيۇ ەۇ ييامنۇى ئيۆزى ئۇنىڭي ەن
 .قىنى ئەسلىمەي ۇئۆزگىرە ەنانلى

ئاا ە ەكى ئاسانال تاپقا  سۇنى   نىڭئۆزە ئۇ ئىنسا  ،يەنە ەىر تەىتپتىن      
ۇايلە  ئيۇنى ،ەەاكيى ،ەۇ سۇ زەمىن ۇ ئۆزاىكىي ەن ت پىلمايي ەنانلىقىنى ،ئىنىپ

ھەىگىيي  ۇالەنىييڭ قۇدىەتىسييى  ،  ت چۈەييۈى پ ەەىگەنلىكىنييىىيييامنۇى ەييە ل
 .چۈەمەي ەنانلىقىنى ئۇنتۇي ۇ

يىنە ەۇايۇتالىنى وا ەىكىيتكە  قيانۇنىۇە  ۋت ييواالى ەيقي ائىناتئۆزى ۇالە       
قۇىئاننىڭ تىكىستى ئىنسياننى  ،ەۇنىڭ ەىلە . ماڭنۇزدى ۋت سۇنى چۈەۈىدى

ۇالە سىلەىگە ئاسمان ەن سۇنى >>.ەىرى ۋۇقىتتا ەۇ ئىككى ھەقىقەتكە ئوينىتى ۇ
ەيۇ  ھەم ئىنسياننى ا قۇىئ. <<.چۈەۈى پ ەەىدى، سىلەى ئۇنىڭ ەن ئىنىسىلەى

سۇدەن ئۈنۈپ چىققا  دتىتزكە قاىەتى ۇ، ەۇنىڭ ەىلە  ئاسمان ەن چۈەكە  
ئييۇنى ئاسييمان ەن چۈەييۈىگە  ۇاييلە ەىييلە   ،يييامنۇى ئىنسيياننىڭ سييى ەمى ت

ۇالەنىڭ  استىن،ى نۈش ەواۇپ قاامۆ  ىننۇچىتە رۇى ،نۈاگە ۆ ،مۇناسىۋتتسى 
-يىۈش ئىن ييام قىلنييۇچى، ئاتيياى نييۆەييۇ  . اىيي ۇوەگە مۇناسييىۋتتلىى قييۇدىەتى

 ۆڭيۈاگە  ىيپئياىقىلىى  ۆڭۈاي ت ىانلىن ىنىشۇالەلا ەالل ئ رسانالىنى ەەىگۈچى
 .تەسىر قىلى ۇ

تيۈىاىرەنى سيۈملۈل ۆئايە  ئۇنىڭنيا ئى ياىت  قىلنيا  ئ ەايا  ئىلگىر ى       
ى زەرۇئەتنييى ۋت زتيتييۇ  ئانيي ەن ەيياىاى .نييا قوينييا  ھاايي ۇ دۇۋۇملى ييى ۇەئوتتۇى
دتپ  ‹ۋت ھەىەىيير مىييۋەلەىدەن ›،زوىمييا دتىەخىنييى ۋت ئييۈز منى نييى،دتىەخى

 .سۆزاەي ۇ



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

35 

ميييۇمى ئى ييياىت  وەەزى تيييۈىاەىنى تەپسيييىلى سيييۆزاەش ۋت قاانانلىرەنيييا ئ     
سييۆزاەنگەنلىرەنى ئييويالپ  ،ئەمىلىۇەتييتە زىۇيياانى ،قىلى ييتىكى ەييۇ ئۇسييۇ 

. تلەن  ىەي ۇھەى ە مۇ ئويالەيقاتەپسىلى سۆزاەنمىگەنلىرەنى ،ەوانان ەن  ىۇىن
زىۇيا  ەىيلە  ەىۋۇسيتە سيى ەب مانيا مۇەيۇن ۇق  ،نۈەنى تەسەۋۇى قىلى يتا ىۆ 

ئيۇ  ،ەۇنىڭ ەىيلە . ى نۈەكە يىڭى ھاياتى  ۈ  ەىرە ۇۆۋت ئۇ   ئوىتاقلى ى ۇ
ى نيۈش ۆ ۆنيۈاگە  تە يرۇى   ، ەن تەسيىراەنمەي ەنا ى نۈش سى ەب ئۇنىڭۆ 

 .ەواۇپ قااماي ۇ
. يۇاتۇزىىليا ئى ياىت  قىلىي ۇ-ئيا  ،قاقۇياەي  ۈن  زگە،-ەئان ەن  ىن      

ايۇپ وتەسيىراەنمەس ە دەنىىنىڭ ھەممىسى تە رۇىاىنىۋتىگەچكە سى ەب ئۇىىئۇ
 ،ەاياننىڭ دۇۋۇمى يىڭى ەىر ئى نى سۆزاەپ ،اىكىن .قااى ەنا   ۆى نۈەلەىدۇى

نى تييۇن ى ق ييتىب ىىئييۇ ،ەىتىييپى نۈەييلەىنىڭ ىسھتىكييى تەسييىرەنى ئۆزگۆئيۇ  
-ۇايلە سيىلەىگە  ىينە>>ئاەۇ ەواسا ۇالەنىڭ . تۇينۇلا  ەاتۈىە ۇ  ۆىگەن تل
 ئاينى ەويسۇن ۇىۇپ ەەىدى، يۇاتۇزىىمۇ ۇالەنىڭ ئەميرى قۇياەنى،  ۈن  زنى،

 .دەگە  سۆزە ۇى << ۇى ۇىۇانانەويسۇن ەىلە 
لييا ىىيۇاتييۇزىى سييى ەب ئۇ- ۈنيي  ز،قۇياش،ئا - ىيينە ،ەييۇنىڭ ەىييلە       

ئيادتتلىنىلگە   ىيڭ ىسھتىكيى ئەھمىۇىتىنيى يوقاتقيا ، ۆنۈپ قاانيا  ۋت ئۆزەن
ئيييۇىى ۇالەنىيييڭ ئەميييرى ەىيييلە  . ى نۈەيييلىرى ەوايييۇپ قاامىييي ىۆ ائىنيييا   

 ..نەىسىلەىدۇىەويسۇن ۇىۇانا  
ەيۇ ئاسيما  ىىسيىملىرەنىڭ  نىڭ،ى نۈەيلەىۆەۇ مەنا ەيۇ   ،ەە سى  ى       

نەىسيە  ىقاني ۇقھەى ىتىي ت ھە ئۆز زۇددى ئۆزاىكى ەن مەۋىۇ  ەوانان تل ۋت
نى پۈتيۈنلە  ى نۈەيم  ۆىۇەىلە  مۇناسىۋتتسى دتل  ۆى نى ەنا  ھەممىيگە مەاي

 .ئۆزگەىتتى
يەنى ۇالە ئيۇىىنى تە لىيپ  ،ەۇ ئاسما  ىىسىملىرى مۇئەيۇە  ۋتزەپىنى       

نىييڭ دۇئىملىييى ھەى ىتييى ىىئۇ ،ئۇنيي ۇقتا. قىلنييا  ئىالھييى ۋتزەپىنييى ئۆتەييي ۇ
. ماتىى ھەىەيكە  ئەمەسوئاپت ،سەۋۇى قىلنان تلتە دۆتلى ىپ  ەتكە  سى ەب

يييا ى ،ەيۇ ھەىەكەتنىييڭ  ىنە. ئيۇ لايىلىييى، نى يانلىى، ىييانلىى ھەىەكەتتييۇى
ەيۇ  ،نى يى ۇى ىىۋتزەپىنىڭ ئى رۇ قىل ەۆاۈل ۈن  زدەكى ھەى ەىر قىسمى ەىر 

يەنييى ۋتدت ،  ۈنيي تۋتزەييپە ۇاييلە ەييۇ  ائىناتنىييڭ ئىنتى ۇمىنييى ئۆزگەىتىيي ەنا  
 .ۈن ت ئازىرقى چ كىگە ي تى ۇقىلىننا   

سىلەىگە  ىنىنى، ۈن  زنى ەويسيۇن ۇىۇپ >>ئەنە ئاەۇ ەواسا ۇالەنىڭ        
. ئييۆز نى مىتىنييى ئەسلىتى ييتىن ئايرەميي ۇى ى ئيياىقىلىىدەييگە  سييۆز<< ەەىدى

ئىنساننىڭ ەىۋۇستە سيى ەمى يياانۇز  ەۇ سۈىەنىڭ مۇھىتى ، ۆى نۈپ تۇىۇپتۇ ى
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قىلىى ۇالەنىيييڭ ئىن امىنيييا ەيييۈ رى قىلى يييقا ەىييير ۇالەقىيييال ييييۈزاىنىش ئييياى
 .نى مەتلىرەنى ئەسلىتىش مۇھىتى ۇىئىنساننا ۇالەنىڭ  ،ھەىەكەتلىنى ى ئۈچۈ 

ۇايلە زەمىين  ،ەاياننىڭ دۇۋۇمى ەاەقا تىمىنا ەۇىۇايۇپ ،ئۇنىڭ ەن  ىۇىن       
اۇەيىنا سيى ەمنى وئۈستى ت ياىۇتقيا  مەۋىيۇدۇتالىدەكى ىتڭلەىنىيڭ ھەىزىيل ە

ۇالە يەنە يەى يۈزە ت سىلەى ئۈچۈ  ياىۇتقا  ىتڭگاىتق نەىسىلەىنى >>.قاىەتى ۇ
 <<.ەويسۇن ۇىۇپ ەەىدى

ى نۈەييينى ئويلىنى يييقا ۆزىۇييياانى ەيييۇ   ،يەنە ەيييۇنىڭ تل ،ەيييۇ يەىدت       
ۇايلە يەنە يەى >> .ئايە  مۇن ۇق دتي ۇ .قوزلاەنىڭ ەاەقا ەىر تۈىەنى  ۆىەمى 
 <<.تق نەىسىلەىنى ەويسۇن ۇىۇپ ەەىدىيۈزە ت سىلەى ئۈچۈ  ياىۇتقا  ىتڭگاى

يييا ى ەاەييقا نەىسييە دتپ ئىنىييى ەىيير نەىسييىگە ، يييا ى ھييايۋۇ  ،ئۆسييۈملۈل
 .دەۇىل ى <<نىنەىسىلەى>>زاسالەتۇىماستىن 

زېمىن ۇ ياىۇتقا  ىتڭلىيرى ھەىزىيل نەىسيىلەىنىڭ  زىۇا  ۇالە ،ەۇ يەىدت      
ەىسىلەى ەىۋۇستە سى ەم ت ەۇ ن ،ەۇنىڭ ەىلە .ويلىنى قا ئاتلىنى ۇھەىەىرەنى ئ

 ش ۋۇقتى ەكىي ەنۋت ئۇنتيۇ  ىيتىشدت دۆتلى ىپ -ىانلىى نەىسىگە ئايلىنى ۇ
 .ەاەقا ەىر ەە ىلگە  ىرە ۇ

يەنيى ) ۇالە سىلەىنى دېڭى نىڭ يىڭى گۆەيلىرى>> :ۇالە مۇن ۇق دتي ۇ       
 (ماىىانالى-يەنى ئۈننە) نى يىسۇ ، تاقاي ەنا  زەننە  ەۇيۇملىرى (ەىلىقلىرى

ۇالەنىيييڭ  .نيييى چىقاىسيييۇ  دتپ سيييىلەىگە دېڭى نيييى ەويسيييۇن ۇىۇپ ەەىدى
 نى مەتلىرەنيييى تەاەپ قىلى يييىڭالى ۋت ئۇنىڭنيييا ەيييۈ ۈى قىلى يييىڭالى ئۈچيييۈ ،

تييياقىالى -ئىنمە يييلەى ۋت ييييۈل-ۇالەنىيييڭ ەويسۇن ۇىۇەيييى ەىيييلە  يىيييمەل)
 .  مىلەىنىڭ دېڭى دۇ دساقۇ  ي رەيپ   تىۋۇتقيانلىقىنى  ۆىەسيە ( قاچىالننا 

ئىنسيييا  ەيييۇ ئيييايەتلەىنى ئوقۇلانييي ەن  ىيييۇىن دېڭى نىيييڭ ق  يييى ەن  <<
 مۇ؟تۈپ  ىتى ى مۇمكىنۆھاياىانالنما  ئ

 ۈچليۈل  .ىانلىنىي ۇ ۋت كە  ىلىي ۇھەىەكەتيپۈتيۈنلە  ەيۇ يەىدت  دېڭى       
يىيۇىش دېڭىي دەن ئىنسا   .ەاللىنى ۇلەىئاىقىلىى ئىنسا  س  ەمىگە مۇناسىۋتت

. ييۈملىرەنى چىقىرەي ۇوزەنينە  ەئۈچۈ  تلىنىش ئۈچۈ  يىڭى گۆەنى ۋت زەننە
تاقىالىنى ۋت ىە ەقالىنى يۆتكەش ئۈچيۈ  دساقيۇ  -دېڭى دۇ  ىمىلەى ئ نىر يۈل

 ائىنييا   ،ئانيي ەن ەنىييڭ پەزاىييگە ەييۈ ۈى قىلمييايمى مۇ؟ۇال .ي رەييپ ماڭىيي ۇ
يييو  ەەاگىلىييرى ۋت يۇاتييۇزىىنى  يييواالى، دتىييياىى، ى نۈەييلىرە ەن تييالالى،ۆ 

ۋت  سۆزاەي ۇ تااىتى ەنا  ۋت زىۇاانى ھەىەكەتلەن  ىە ەنا  ئۇسلۇەسى ەمنى ت
ۇالەنىييييڭ ئىنسيييياننا ەەىگە  ن ىمەتلىرەنىييييڭ ەىييييرى  ،ىىھەى ق تىميييي ۇ ئييييۇ

 .ئىكەنلىكىنى ئەسلىتى ۇ
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 ئيۇ نەىسيىلەىگە پ،سيى ەمنى دۆتليۈ تىن چىقىرەي ى نۈەيلەىنىۆئاەۇ         
ئييۇ نەىسييىلەىدەن  ،نا ەنانيي تل قاىۇييي ەقاى گەزييۇددى يىپۇىڭييى نەىسييىلەى

ەىييييلە  ەىلييييلە ھەىەكەتلىنىيييي ەنا  ھييييااەتكە  ىىۋت ئييييۇتەسييييىراىنى ەنا  
ەۇنىڭ مۇەايا  قىلنان ەن  ىۇىن،  (ئۇسلۇەتا)مۇەۇن ۇق ىانلىى ەاتۈىە ەنا  

 .ەوانا  ئەق چوق ھەقىقەتنى  ەاتۈىە ۇ ئەسكەىتمە نى ،ھەممىسى ەن  ىۇىن
ئوز يياش  (ەييۇتالى)تااماييي ەنا  ياىۇتقييا  ۇاييلە ەىييلە  ھيي ب نەىسييىنى ياىە>>

 <<ەوىم ۇ؟
ەىۋۇستە سى ەمنى ۇالەنىڭ  ائىناتتىكى مۆىى ەلىرى ئاىقىلىى مۇەيۇن ۇق        

 ،چىين قەاىىيتىن چىققيا ئيۇ  سيۇئا   ىلىي ۇ، ەيۇ ،قوزلاپ ەوانان ەن  ىيۇىن
 . ۇىمۇستەھكەم ىاۋۇپقا ئىرە  ،ىۇەە 
ە  ياىەتااماييي ەنا  ەييۇتالى ياىەتاىييي ەنا  ۇاييلە ەىييل! ئييى ىتەييىىب !ييياق      

سيييە   !ھەممىييي ەن ئۇايييۇ  ۇايييلە ،ھەممىنيييى يييياىۇتقۇچى. ئوز ييياش ئەمەس
 !پا تۇىسە 

ڭيييۈانى ۇالەقيييا ت خىميييۇ ۆ  ،ا سيييى ەمنى ت خىميييۇ قوزلايييي ەن ەىۋۇسيييتە      
 .ەالالي ەنا  سۆزاەى ەىلە  ەايا  ئازىراى ى ۇ

ئۇنىييڭ  سيياڭالى،ىمىتىنييى سانىن (سييىلەىگە ەەىگە )ئەگەى ۇالەنىييڭ >>       
سييييىلەىنىڭ ەييييۇ ىەھەتتىكييييى ) ۇاييييلە ھىسيييياەىنى ئ لىييييپ ەوىامايسييييىلەى،

 (ەەنيييي ەلىرەگە) ىلنۇچىييي ۇى،قئەايييۋتتتە مەلپىييييرت   (يىتەىسيييى اىكىڭالىنى
 <<.مىررەىان ۇى

سييى  ئۇنىييڭ نۇىەنييا  ئەميي ى ،ەييۇ ئييۈاگىنى ەايييا  قىلنانيي ەن  ىييۇىن       
چۈەيييۈنۈپ  يەتلەىنىئييياقۇىئيييا   ەىەمييي ەكى ەاەيييقا ئوز ييياش  ،ئاساسيييە 

ەىيي  ەۇنىڭنييا ئوز يياش ئىككييى ئييۈاگىنى  ەاتييۈى ش ەىييلە  . ئوقۇياىيسييى 
 . ۇپايىلىنىمى 

 (قۇىئاني ۇ) .نىيڭ ئايەتلىرەي ۇى(يەنى قۇىئيا )ەۇ  ىتاب.ئەاىف،ىم،ىۇ>>      
سيياڭا پەىۋتىدەگاىەييڭ تەىەپىيي ەن نازەييل قىلىننييا  نەىسييىلەى ھەقتييۇى،اىكىن 

يەنييى قۇىئاننىييڭ ۇاييلە تەىەپىيي ەن نازەييل ) نييائىنسييانالىنىڭ تواىسييى ئۇنىڭ
ۇالە ئاسمانالىنى تۈۋى  سى  ەەىپا قىل ى،سيىلەى  .(9)ئى ەنمەي ۇ (ەوانانلىقىنا

 (ئۆزەگە ىيىى ىتۋە تە)ئان ەن ئۇ ئەىش ئۈستى ت ئۇنى  ۆى پ تۇىۇۋۇتىسىلەى،
 (ەەنييي ەلەىنىڭ مەنپەئىتيييى ئۈچيييۈ )  يييۈ  ەىيييلە  ئييياينى .قييياىۇى ئااييي ى
يەنيى دۇنۇانىيڭ )ەىرى مۇئەيۇە  مۇددتتكىنە  ھەى (ئۇىىنىڭ) ەويسۇن ۇىدى،

( ئۆز ھىكمىتيى ۋت قيۇدىەتى ەىيلە )ۇالە سەير قىلى ۇ، (تۈگەي ەنا  ۋۇقتىنىنە
 سييىلەىنى پەىۋتىدەگاىەڭالىلييا مەزلۇقاتنىييڭ ئى ييلىرەنى ەاەييقۇىۇپ تۇىەيي ۇ،

اييا  دتاىللىرەنيى تەپسيىلى ە (قۇدىەتىنىڭ) مۇىقا  ەۇاۇەقا ئى ەنسۇ  دتپ،
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سيوزۇپ  ەق يياىۇتتى، يەى ( ئۇزۇنىسيىنا ۋت تولۇىەسيىنا)ييۈزەنى  (.0) قىلى ۇ
-ەىر تۈىەنى ئەى ەل-مىۋەلەىنىڭ ھەى يۈزە ت تالالىنى ۋت دتىياىىنى ياىۇتتى،

 ىۇتتى،  ىنىنيى  ۈني  زگە  ىرە ييتۈىدىئىككيى ىىنىسيلىى قىلىيپ ييا-چى يى
ەيۇىىدۇ  (.ىقىنى يياپتىيەنى  ىنىنىڭ قاىۇڭنۇاۇقى ەىلە   ۈن  زنىڭ ييۇىۇقل)

 (ۇالەنىيييڭ قيييۇدىەتىنى  ۆىسيييىتى ەنا ) تەپە كيييۈى قىلىييي ەنا  قەۋم ئۈچيييۈ 
ەىرەگە تۇتى ياڭنۇ قىتي ەاەى ەياى ۋت تۈىايۈل -يەى يۈزە ت ەىر .(3) دتاىللەى ەاى

ەىر ئۇىۇقتىن )زەرۇئەتلەى ەاى،  ۆپ ەازلىى ەوانا  ۋت  ۆپ ەازلىى ەوامىنا  
 (ەىر ئۇىۇقتىن پەقە  ەىير تيا  ئۈنيۈپ چىققيا  ەىر قاننە تا  ئۈنۈپ چىققا ،

 ەىر زىل سۇ ەىلە  سۇلىرەلى ۇ، (ئۇىىنىڭ ھەممىسى) زوىما دتىتزلىرى ەاى،
ئۇىىنىڭ ەەزەسىنى ەەزەسى ەن تەم ت ئاىتۇق قىلىمىي ، ەيۇىىدۇ چۈەيۈنى ەنا  

 <<.(1)نۇىلۇ  دتاىليلەى ەياى (ۇالەنىڭ قۇدىەتىنى  ۆىسىتى ەنا )قەۋم ئۈچۈ 
 (-1-9  ىىتئ)

 .(97)  ۇييتىڭالىئسييىلەى ئاز ييام ۇ ۋت ئەتتىگەنيي ت ۇالەقييا تەسييىى  >>       
سييانا،  ە  ۋت پى ييىن ۋۇقىتلىرەيي ەكى -زەمىنيي ەكى ھەميي ۇ ئاسييمانالىدەكى،

ۇاييلە ىانسييى  نەىسييىلەىدەن . (96)سييانانىڭ ھەممىسييى ۇالەلييا زاسييتۇى-ھەميي ۇ
  نەىسييىلەىنى ىييانلىى نەىسييىلەىدەن ىانسييى ىييانلىى نەىسييىلەىنى چىقىرەيي ۇ،

يەنى قۇىلاق زېمىننيى ئۆسيۈملۈ لەى ) ئۆاگە  زېمىننى تىرەل  ىە ۇ چىقىرە ۇ،
ۇالەنىييڭ  .(91)سييىلەى اىسييىلەىمۇ مۇەييۇن ۇق تىرەل  ى ،(ەىييلە   ۆ ەىتىيي ۇ

سىلەىنى تۇپرۇقتىن ياىۇتقيانلىقى، ئاني ەن سيىلەىنىڭ ئىنسيا  ەۇايۇپ زېمىني ۇ 
 (ەتىنى  ۆىسييييىتى ەنا  امييييااى قييييۇدى)ۇالەنىييييڭ  تاىەلىييييپ يۈى ەييييۈڭالى

ئييۇاپە  ئ لى ييىڭالى ئۈچييۈ  -ئايييااالى ەىييلە  ئۇنسييى. (02) ئاىمەتلىرە ەنيي ۇى
يەنيى )ئياىۇڭالىدۇ  ئۇىىنى سىلەىنىڭ ئۆز تىپىڭالىدەن ياىۇتقيانلىقى، (ۇالەنىڭ)

 امييااى )مييۇھەەىە  ئوىناتقييانلىقى ۇالەنىييڭ -مىرييرى (زوتييۇ  ئاىەسييى ۇ-ئەى
پىكىيير يۈىگۈز دەنييا  قەۋم  مەتلىرە ەنيي ۇى،ئاى( قييۇدىەتىنى  ۆىسييىتى ەنا 

ۇالەنىييڭ  .ەۈەرىسييى  ى، ەۇنىڭيي ۇ نۇىلييۇ  ئىىييرتتلەى ەيياى-ئۈچييۈ ، ەييەل
زىيل -ىتڭگىڭالىنىڭ زىلمۇەڭالىنىڭ، زەمىننى ياىۇتقانلىقى، تىللىر ئاسماننى،

 ،(02)ئاىمەتلىرە ەني ۇى(  اميااى قيۇدىەتىنى  ۆىسيىتى ەنا )ەۇاى ى ۇالەنىڭ 
. ى  ى ييىلەى ئۈچييۈ  ھەقىييقەتە  نۇىلييۇ  ئيياىمەتلەى ەيياىەۇنىڭيي ۇ ەىلىملىيي

ۇالەنىيييڭ  ( ۈنييي  زى) سيييىلەىنىڭ  ىنىسيييى ۋت  ۈنييي  زى ئۇزلى يييىڭالى،
 اميااى )نىيڭ  ۇالە (ھەىەكەتلىنى يىڭالى)تەاەپ قىلىيپ  (ىە ەى)مەىھەمىتى ەن 

ەۇنىڭي ۇ  ەۈەرىسيى  ى،-ەيەل ئاىمەتلىرە ەني ۇى،( ۆىسيىتى ەنا   قۇدىەتىنى
ۇالەنىييڭ سييىلەىگە  .(09) قەۋم ئۈچييۈ  نۇىلييۇ  ئىىييرتتلەى ەيياىئاڭالييي ەنا  

ەۇايۇتتىن ييامنۇى يالي ۇىۇپ  چاقماقنى قوىقۇنب ۋت ئۈم  قىلىيپ  ۆىسىتى يى،
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 امييااى قييۇدىەتىنى )تىرەل  ىە ييى ۇالەنىييڭ ئۇنىييڭ ەىييلە  ئييۆاگە  زېمىننييى 
ەۇنىڭييي ۇ ەىلىملىيييى  ى يييىلەى ئۈچيييۈ   ئاىمەتلىرە ەنييي ۇى،(  ۆىسيييىتى ەنا 

سييىلەىنىڭ  ىنىسييى ۋت  ۈنيي  زى  (00) تە  نۇىلييۇ  ئيياىمەتلەى ەيياىھەقىييقە
تەاەپ قىلىييپ ( ىە ەييى)ۇالەنىييڭ مەىھەمىتىيي ەن  ( ۈنيي  زى) ئۇزلى ييىڭالى،

 (قيييييۇدىەتىنى  ۆىسيييييىتى ەنا - اميييييااى)ۇالەنىيييييڭ  (ھەى ەتلىنى يييييىڭالى)
 ەۇنىڭيي ۇ ئاڭالييي ەنا  قەۋم ئۈچييۈ  ەۈەرىسييى  ى،-ئاىمەتلىرە ەنيي ۇى، ەييەل

ۇالەنىيڭ سيىلەىگە چاقمياقنى قوىقيۇنب ۋت ئۈميۈد  .(03)ىيرتتلەى ەياىنۇىلۇ  ئى
قىلىپ  ۆىسىتى ى، ەۇاۇتتىن يامنۇى يال ۇىۇپ ئۇنىڭ ەىلە  ئۆاگە  زېمىننيى 

 ئاىمەتلىرە ەني ۇى،( اميااى قيۇدىەتىنى  ۆىسيىتى ەنا ) تىرەل  ى ەى ۇالەنىڭ
ئىىرتتلەى نۇىلۇ   ەۈەرىسى  ى،-ەەل چۈەۈنەاەي ەنا  قەۋم ئۈچۈ  ەۇنىڭ ۇ،

تۇىلۇزۇەيى  (مۇئەالەق)زېمىننى ئۆز ئەمرى ەىلە  -ۇالەنىڭ ئاسماننى (.01)ەاى
ئاني ەن ۇايلە  ئاىمەتلىرە ەني ۇى،(  امااى قيۇدىەتىنى  ۆىسيىتى ەنا )ۇالەنىڭ 

، دتىھييا  سييىلەىنى يەى ئاسييتى ەن چاقىرسييا(  قەەييرەلەىدت  ۆمۈاييۈپ ياتقييا)
 (09-97ىۇم)<< .(09)چىقىسىلەى

 
 ھادىسىسى ھاياتلىق ش ۋەئۆلۈ-2

 
ئىنسا   ۆپىننە دەققە  قىلماستىن ۋت ئۇنىڭنيا ئەھمىيۇە  ەەىمەسيتىن        

ەييۇنى   ييۆپ سييۆزاەي ۇ،قۇىئييا  نى ھادەسييەۋى ئۆتييۈپ  ىتىيي ەنا  ەييۇ مييۆىى ت
 .تۇىئاىقىلىى ئىنسياننىڭ ەىۋۇسيتە سيى ەمىنى سىلكى ي ەۇ سۆزاەەتىن مەقسە 

قىلنا  چال ۇ ئۇنىڭ  ۆڭلىي ت مۇنيۇ ئىنسا  ئۇ ھادەسىگە دەققە   ،نكىەۋتھاا
يا ى ئىنسانى  ،ەواسۇ  ىكىمەيلى ئۆسۈملۈ ت :ئى ى تۇلۇاى ى  ىرتل الىسوئاا

ىانلىى ھۈىەيرت ئىنى ەكى ھايياتلىقنى ياىۇتقيا  زۇ   ،ەواسۇ  ەكىىانلىقالىد
 ىب؟ قايسى مۆىى ەلىى قۇدىت  ئاەۇ ىانلىى ھۈىەيرەنى ھەىەكەتلىنى ەنا ، 

واى ەنا  ۋت ھەى زىل ەە ىلگە  ىرە ەنا  قىلي ى؟ ئيۇىى ئۆسى ەنا ، چوق ە
 نىمى قا ئۆاۈل ھۈىەيرەمۇ ەۇن ۇق قىالاماي ۇ؟  ،ئۆزاىكى ەن ەوا ەمۇ؟ ئۇن ۇقتا

ياىۇتقۇچى ۇايلە ھايياتلىى  سىر يوقمۇ؟ ۋىەۇ ىانلىى ھۈىەيرە ت مۆىى ت       
 سىرنى ئوىۇنالەتۇىلا  ئەمەسمۇ؟ۋى سىرە ەن ئىىاىت  ئاەۇ مۆىى ت

ئۇنىڭي ۇ ەياى  ،ىانلىى ھيۈىەيرت ۋت ىيانلىى مەۋىيۇدۇ  ئيۆاگە  چالي ۇ       
يييا ى ھييايۋۇ   ،ەوانييا  ھاييياتلىى قەيەىگە  ىتىيي ۇ؟ ئييۇ ئۆسييۈملۈل ەواسييۇ 

 .ۇال قىلىپ ئۇ ئۆايۈپ قااي ى دتيمىي ەى  ئاددە،يا ى ئىنسا  ەواسۇ  ،ەواسۇ 
ەۋىۇدۇتقييا ىميي ۇ؟ ىييانلىى مومۇەييۇن ۇق ئيياددى ە ،ئىييش ئەمىلىۇەتييتە ،اىكىيين
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زۇ  ئۇنىڭييي ەن  ئىگىسيييى ەوانيييا  قيييۇدىت  ۋىميييۆىى ت ھايييياتلىقنى ەەىگە ،
 ئۆاۈل ھااەتتە قاا ۇىلا  ئەمەسمۇ؟ ،ۋېلىپ ئۇنى ىا  يوقۇىۇھاياتلىقنى قايت

ى نى ييلىرەنىڭ ەىيير قىسييمى ۆپە  ەىيي گە ھاييياتلىى ۋت ئۆاييۈم  -ئىلىييب      
ئەھيۋۇاى ەواسيا  كلىيىتىرەنەىسىنىڭ  تىرەى :ھەققى ت سۆزاەپ مۇن ۇق دتي ۇ

 . ييى ۇىۋت  ۆپىۇىقىلى ييى  ھەى ە  ، ييىئۆسى ، ييىلى ۇاىنى نىڭسييەىنە ئييۇ
، پاتيوزتىانلىى نەىسىنىڭ ئۆاى ى ەواسا ئاەۇ ھەىەكەتلەىنىڭ ھەممىسيى ەن 

 .يمەسلىكى ۇىە ۆپقىلماسلىقى ۋت  ھەىەكە  سلىكى،ئۆسمە ،ىنااماسلىقىلى ۇا
ھاياتلىقنىييڭ سييىرەنىڭ نىييمە  پە  ھييازەرلىنە-اىكىيين ئىلىييب! ەييۇن ۇق      

مۇەيۇن ۇق قىلنۇزەي ەنا  نەىسيىنىڭ نىيمە ىانلىى ھيۈىەيرەنى  ،ئىكەنلىكىنى
 .ئىكەنلىكىنى ئ ۇتاامى ى ۋت ئ ۇتااماي ۇ

ئۆاييۈپ قااى ۇ؟نىمى ييقا مەڭگييۈ  اپەنيي ەن ھييۈىەيرت نىمى ييق-ەىيي  ئىلىييب       
 ،ئانيي ەن .تىرەييى تۇىماييي ۇ دتپ سوىەسيياق ھييۈىەيرت ق رەۇيي ۇ ۋت ئاىى ىييي ۇ

اىكىين ! ەيۇن ۇق. ىامىي ىوئۆاى ۇ دەگەن ەن ەاەقا ىاۋۇەنى ەىرە كە قيادەر ە
نىمى قا ئاەۇ ھادەسە پەي ۇ ەواى ۇ؟ نىمى قا ھاياتلىى دۇۋۇمالەيماي ۇ؟ ىيانلىى 

ەىيييرى ھايييياتلىقنى سيييۆيى ۇ ۋت ئۆايييۈمنى ھەىگىييي  ياز يييى   ائىناتنىيييڭ ھەى
 ،نى ئۆاتۈىمە نى ەواسىڭى سى  چىۋەن. چىۋەنمۇ ەۇن ۇق ، ۆىمەي ۇ، ھەتتا ى
مەۋىۇدۇتنىيڭ ،اىكىن. اۇش ئۈچۈ  سى دەن يىيرۇق قاچىي ۇوئۆاۈم ەن يىرۇق ە

مەۋىۇدۇتنىييڭ ئييۆز  ھاييياتلىى ،ئەگەى !ھەىەىييرى نىمى ييقا ئۆاىيي ۇ؟ دتپ ە قىييڭ
. ئۇ ئۆاى ۇ ،اىكىن! ياقھاياتلىقتىن مەڭگۈ ئايرەالىمى ى؟  ،قواى ۇ ەواسا ئى ى

سەۋتەلەىنىڭ   ى ەنا ى نۆگە  اەىنى پۈتكە ، ەۇ  ۆزئۆاۈمۇالە ئۇنىڭنا  چۈنكى
 .ھەىەىرەنىڭ  ەينى ەكى ھەقىقى سىردۇى

ئۆاۈم ۋت ھاياتلىقنىڭ ھەى ئىككىلىسى ۇالە تەىەپى ەن ۇى، ھەى  ،ئۇن ۇقتا       
 ئىنساننىڭ سى ەمى ،مانا ەۇ .ئىككىلىسى ئىالھى زاھىش ۋت ئىالھى تەق ەردۇى

 ەىۋۇستە سيى ەم ەن نمەس ەواۇپ قاانا  چال ۇەى نۈەلەىدەن تەسىراۆتە رۇى  
 ،تۈپەيلىيي ەنى ۋت ەىيي  ئىلگىييرى سييۆزاەپ ئييۆتكە   ييۆپ سييەۋتەلەىنىڭ ەىييرتى

 .چال ۇ ئەقىل ەن يوقاي ەنا  نەىسى ۇى كە رەتى ئۆچۇئىنساننىڭ ەەسى
يەنيى قىۇيامەتنى )ئيۇىى>>:قىلىپ مۇن ۇق دتي ۇەايا  قۇىئا  دتھرەۇلەى       

ئيۆاىمى   ھايا  دەگە  پەقە  دۇنۇادەكى ھايياتىمى دۇى،>: (ىئىنكاى قىلنۇچىال
 <پەقە  زۇماننىڭ ئۆتى ى ەىيلە  ييوق ەيۇاىمى  (.يەنى تۇلۇاىمى )ۋت تىرەلىمى 

ئۇىى ەۇ زۇسۇستا ھ نقاني ۇق مەاۇماتقيا ئىيگە ئەمەس، ئيۇىى پەقە   (.دتي ۇ)
 (-01ىاسىۇە)      <<.گۇما  ەىلە  سۆزاەي ۇ

ۋت ىييانلىى  ىيي ەنا ھاييياتلىقنى ياىەت ،ىييڭ دەگىنىيي تلدۇىۋېننيييا ى        
 .دتي ۇ ،نەىسە تەەى ە  ەنا نى تاىتىۋۇىىي لىق ائىناتتىن ھايات
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ئۆلدۋم رە  ايداتلىق  ،يوقىتىدد   شەر ىندىقۇرئان بىلىپ رت دتىق ئاشدۇ       
بىۋاستە سى ىم  ۆتلىكتىق . بىۋاستە سى ىۇنى سىلكىگىدەك سۆزلەيد  ، ەققىدە
 اياتلىق ئۇنىنددا تەرە بولددان ئۇلدۇ ىيەى  ەقىقىدتىگە -شرە ئۆلۋ ئويدۇنىد 

 . ىققەى قىلىد 
شا ىادا لىقى ئىلكىددە بولددان اللەنىد  (زېۇىننىد -شۋتۋن ئاسدۇان)>>       

سدىلەر ىق قايسدىنالرنى   (1) الدلە  ەرنەرسدىگە قدا ىر   .بەرىكىتى بۋيۋبتۋر
ە ئۆلدۋمنى رە تىرىكلىكندى الل ئەمەلى ئەڭ ياخاى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۋچۋن،

 نا دايىتى مەغدىدرەى قىلدۇچىدد ر (تەربە قىلددۇچىنى) اللە غدالىبتۇر، ياراتتى،
اللە يەتتە ئاسۇاننى بىرىنى بىرىنى  ئۋستىدە قىلىپ يداراتتى، مىھرىبدان  .(8)

تەبدرار  (ئاسدۇانالرغا) سدەن بۆرمەيسدەن،اللەنى  يارىتىادىدا  دې  نوقسداننى 
ئانددىق سدەن يەنە ئىككدى  .(3) يوچدۇقنى بۆرەمسدەن قاراپ باققىنكى، بىدرەر

ئۋمىدد ئدۋز ەن  (ئاسۇانالر ابىرەر نوقساننى تېدىادتىق)بۆزكڭ  .قېتىم قارىدىق
 (4~1مۇلك )<< .(4)تالدان  الدا قايتىد  رە

شا ىاا لىق ئۇنى  قولىدا بولدان رە  ەرقاندا  نەرسىگە قا ىر  ، ىۇەك       
اللە ىق باشقىسى ئۆلدۋمنى رە  .قنى ياراتقان زاتتۇرنى رە  اياتلىشزاى اللە ئۆلۋ

رغا ئىدگە ئۆلدۋم بىدلەن سدىرال رىمۆجى ە . اياتلىقنى يارىتىاقا قا ىر بواللۇايد 
نەرسە  ېل ،ئۇنى  قولىدا بولدان شا ىاا لىقى  ەرقاندا  نەرسىنى   اياتلىق

تىق ئددۇنى توسددۇپ قااللۇايدددىدان رە ئدداجى  بەلتۋرەلۇەيدددىدان قۇ رەتلىددك زاتدد
 .ال  رباشقىسى قا ىر بواللۇايدىدان ئىا

بىدلەن نى رە  اياتلىقنى ئۆز قدۇ رىتى شمۇشۇ  ەمۇىگە قا ىر ئىال، ئۆلۋ       
سددىلەر ىق قايسددىنالرنى  ئەمەلددى ئەڭ ياخاددى >> يدداراتتى رە ئددۇ ئىككىسددىنى
اللەنىد  . يداراتتى سدەرەبىدىق ىگەن  ىكۇەى <<ئىكەنلىكىنى سىناش ئۋچۋن

زېۇىندددا  ياشىاددىنى، راقىددتن زېۇىددق ئۋسددتىدە مددۇئەييەن خا ىاددى ئىنسددا
ئانددىق يەنە بىدر  ، ەرىكەى قىلىانى شائالىيەى ئېلىپ بىرىانى، ئىالىاىنى،

 .ئەمەللىرىدىق  ېسان بىرىش ئۋچۋن ئۆلۋشنى تەقەززا قىلدى ،قېتىم تىرىلىپ
دددد  تىقەتدئدۆزى خااليددىدان ندامەلۋم بىدر  ىكدۇەى جە دددد  ،شۇنىندەك     
م مەز ىد  ياشدىداندىق بىديىق ئۆلۋشدكە ۇرقاندا  جانلىق مەرجدۇ اتنى مەلد ە

 . ۆبۋم قىلدى
رە ە قىلىندددان  ،الددلە زېۇىددق ئۋسددتىدە  ايدداتلىقنى ياراتقاندددىق باشددالپ      

ليۇنلىددددان جانلىقالرنىددد  ىقىيدددامەى بدددۋنىگىلە بولددددان تىر يەنى،بدددۋنگىلە
 .نى تەقدىر قىلدىش ەربىرىگە ئۆلۋ

بائىناتتىكى قۇ رەى مۆجى ىلىرى  ەققىدىكى سدۆزنى     بايانىقۇرئاننى     
ئۇنىندددىق  . ايدداتلىق  ا ىسىسددىگە نەزەرنددى تارتىددد ش رە ئوتتۇرىسددىدا ئۆلددۋ
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 ۆتلىاىپ قالدان سى ىۇنى باتتىلىق رە مۆجى ىلىك جە ەتتە ئۇنىندا  مەقسەى
ىلىددىدان شەقەى اللەال قا ىر بوالاليدىدان يارىتىش مۆجى ىلىرى بىلەن بىلدلە ب

 . ىققەى قىلد ر شتۇربۇ  ا ىسىگە 
،  ەر ئۇنىدد  قولىدددا بددۇ ئايەتنىدد  ئالدىدددا الددلە ئۆزىنىدد  شا ىاددا لىق      

الدلە >> ئۇنىنددىق بىديىق .نەرسىگە قا ىر زاى ئىكەنلىكىدگە ئىادارەى قىلددى
 ەپ يارىتىادقا  <<يەتتە ئاسدۇاننى بىرىندى بىرىنىد  ئۋسدتىدە قىلىدپ يداراتتى

  .تتىىقاي
 ىدگەن  << ې  نوقسداننى بۆرمەيسدەن اللەنى  يارىتىاىدا مىھرىبان>>       

ئىنسان ئدۇنى  .ئىنساننى بەڭرى بائىناتقا نەزەر سېلىاقا چاقىرىد  اللە ،چاغدا
خاتدالىق رە  اللە ياراتقان بۇ مەخلۇقداتالر ئىلىددە قااليۇىقدانلىلىق، .ئويلىنىد 

 سددەن>> .ر قىلىددد ۇەبكديددوقلىقىنى بدۆركپ بددېقىش ئۋچددۋن تەش-نوقسدان بددار
ە ئىنسدان <<تەبرار قاراپ بداققىنكى، بىدرەر يوچدۇقنى بۆرەمسدەن(ئاسۇانالرغا)

بددۇ بەڭددرى بائىندداتنى رە بائىندداتتىكى ئددارقىلىق خىيددالى رە شىكددرى  بددۆزى،
 ئۇنى  بىۋاستە سى ىۇى اللەنى  بداتتىلىقى ،چاغدا بۋزەتكەنقۇ رەتنى ئۇز ن 

قۇرئاننى  بايدانى اللەنىد  . تەسىرلىنىد  رە مۆجى ە خارابتىرلىك قۇ رىتىدىق
سان رە ئىللەتندى ئىد  ەش ئۋچدۋن ئىنسداندىق يەنە بىدر قېدتىم قيارىتىاىدا نو

ئىنسدان ئاشدۇنىندىق يوچدۇ  تاشاالمدد ە يدابى  ،قاراشنى تەلەپ قىلدان چاغدا
بددۆزكڭ >> بددۆزى تالدددان  ددالەتتە قايتامددد ەئاشددۇ رەزىدددىگە قددا ىر بواللۇددال 

 تالدان  الدا قايتىدد  ئۋمىد ئۋز ەن رە (رەر نوقساننى تېدىاتىقئاسۇانالر ابى)
شددۇ چاغدددا بىۋاسددتە سددى ىم  اياجانلىنىاددنى  رە تەسىرلىنىاددنى  ئەڭ  .<<

رە چەبسى   نى،ئۇلۇغلىقىنىاللەنى  باتتىلىقى لىد ،ويۇقىرى چېكىگە يەتكەن ب
 .ر ن يو  ئىدىوئۇنىندىق قېلىاقا ئ ،قۇ رىتىنى ئىقرار قىلىد بى

ئاندىق  (.18) بى  ئىنساننى  ەقىقەتەن الينى  جەر ىرىدىق ياراتتۇ >>      
 ىلدد  قئدابىۇەنى  (جايالشقان)  ا (ەچلىدانب يەنى)ئۇنى بىر شۇختا قارار ا،

ئانددىق لەخدتە قداننى  لەخدتە قانددا ئايالندد ر   ،ئاندىق ئدابىۇەنىنى  .(13)
 ڭەبكە ئايالندد ر   ،ئاندىق شارچە  ۆشنى سدۆ شارچە  ۆشكە ئايالند ر   ،

باشدقا  )جدان بىر دۋزكپ) ئانددىق ئدۇنى ئاندىق سۆڭەبكە  ۆش قوندد ر   ،
  ىكددۇەى رە قددۇ رەى) الددلە ئەڭ مددا ىر يدداراتقۇچى مەخلۇققددا ئايالنددد ر   ،

ئاندددىق . (11)ئاندددىق سددىلەر چۇقددۇم ئۆلىسددىلەر .(14)ئۇلۇغددد ر (ە ەتددتىقج
بىد   .(16) تۇرغۇز لىسدىلەر (قەبدرەڭالر ىق)سىلەر  ەقىقەتەن قىيدامەى بدۋنى 

بىدد    ەقىددقەتەن سددىلەرنى  ئۋسددتۋڭالر ا يەتددتە قەرەى ئاسددۇاننى يدداراتتۇ ،
بىدد  بۇلددۇتتىق  دداجەتكە قدداراپ يددامدۇر  .(11)مەخلۇقدداتتىق غاشىدد  ئەمەسددۇى 
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 ياغد ر   ، ئۇنى زېۇىندا توختاتتۇ ، ئۇنى قۇرىتىۋېتىادقا ئەلدۋەتتە قدا ىرمى 
 (12~18ن نۇمۇئىۇى) .<<.(12)

ئانددىق ئدۇنى . سەن بىلۇەمسەنكى، اللە بۇلۇتتىق يامدۇر ياغد رىدد >>       
ئانددىق الدلە ئۇنىد  بىدلەن رەڭگدى  .يەر ە سىندكركپ بۇالقنى شەيددا قىلىدد 

ئۇنىد  سدارغىيىپ  .ئاندىق ئۇ قۇر يدد . خى  زىرائەتلەرنى ئۋندكرىد -خىلۇۇ
 ا ئايالند رىددد ،شددۇمبىد-ئاندددىق الددلە ئددۇنى شدداخ .بەتكەنلىكىنددى بۆرىسددەن

اللەنىدددد  قددددۇ رىتىنى )ئۇنىندددددا  ەقىددددقەتەن ئەقىدددد  ئىگىلىددددرى ئۋچددددۋن 
 (-81 ز مەر)<<.ئىبرەى بار (بۆرسىتىدىدان

 
 رىزىق-3

                              
 نىد اللە ئىنساندا زىۇىندىق يەتكۋزكپ بىرىدىدان رى ىقنى  ئىاى مۇئۇىن         

مدۇئۇىق اللەنىد   .ڭ بۋچلۋك ئامىلالرنىد  بىدرىقەلبىنى اللەغا باغاليدىدان ئە
الددلە  ،چددۋنكى .شەزلىنددى رە رە ۇىتىنددى  ائىددم  ىدد  قىلىددد ئددۆزىگە بولدددان 

ئە ەر بىدر مىندۇى  .ئۋزكلدۋپ قالۇايدد  ئىنساندا بىرىۋاتقان رى ىق  ائىۇلىقتۇر،
 .مكىق بولۇايتتىوئۋزكلۋپ قالسا ئىنساندا ياشاش م

 تە،بىلەبد-يدابى بىديىم ،ئىلۇەبتە-يىۇەك نرى ىق  ىگە ،بى  بەزىدە       
 ،لىكىدق .ئدويالپ قدالىۇى  پ ە تدورار ايابى بى  سدېتىۋالىدىدان  ،ئۆيدە يابى

ئىنسدداندا ئددۇنى . لىددد ولىددك بىبۇنىندددىق بەك بەڭ  ائىر ،رى ىددق  ەقىقەتددتە
 .مكىق بولۇايد ولۇش موساناپ ب
ىسدداڭالر، ئۇنىدد  نېئىۇىتىنددى سان(بەر ەن سددىلەر ە)ئە ەر اللەنىدد  >>       

نى  بۇ جە ەتتىكدى )شۋبھىسى بى، اللە سىلەر . ىسابىنى ئېلىپ بواللۇايسىلەر
 (بەنددددىلىرىگە) ندددى ئەلدددۋەتتە مەغدىدددرەى قىلدۇچىدددد ر،(يىتەرسدددى لىكىنالر

 (-12نە   ). مىھرىباند ر
نى زېۇىق ئۋستىدە لىقئويالپ باقتىنى مۇەسى  نەشەسلىنىۋاتقان  ارا  ايات       
يىلە وبد پئىال دى تەرتىد تە،قىلىش ئۋچدۋن مدۇئەييەن نىسدبەتيدىدان ىياالياش

نىسدبىتى ئداز ئوبسدىگىق  ائە ەر  دارا  .رەتلەنگەن ئېلۇىنىدتالر ىق تدۋزكلگەن
ئە ەر ئوبسدىگىق نىسدبىتى  .اتتى ايداتلىق قىيىنلىادى ،ئەلۋەتتە ،لۇپ قالساوب

 .ەتتىيۋپ بىتۆلۇپ قالسا زېۇىندىكى بارلىق نەرسە ئوى ئېلىپ بوبۆپ ب
 ،بىر تەرەشدتىق زېۇىدق بىدلەن قۇيداش ئوتتۇرىسدىدا ئويالپ باقتىنى مۇە       

تدارتىش  انيەنە بىر تەرەشتىق زېۇىدق بىدلەن ئدال ئوتتۇرىسدىدا مەرجدۇ  بولدد
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ئدۆز )بدۋن بىدلەن ئدال >> .بۋچىنى اللە ئىنلىكە  ىسدان بىدلەن بەلگىلىدگەن
 (-1رە ۇان .)<<.يىلە سەير قىلىد ومۇئەييەن  ېسان ب( بۇر جلىرىدا

دىق بۋچلدۋك  الىتىد ياشنى  زېۇىننى تارتىش بدۋچى  دازىرقىوئە ەر ق      
 ە چىدىدۇسددى  -يدداش زېۇىندددا بەك يىقىنلىاددىپ بىتەتتددىوق ،بولدددان بولسددا

ئە ەر  .التتىوئىسسدددىق بدددوالتتى رە جدددانلىق نەرسدددىلەر ئۆلدددۋپ بەتدددكەن بددد
زېۇىق قۇياشدتىق بەك  ،ئازرا  بولدان بولساقۇياشنى  زىۇىننى تارتىش بۋچى 

جدانلىقالر  بدارلىقغۇققا چىددىدىلى بولۇدايتتى رە و ە سد-يىراقلىاىپ بىتەتتى
ئددال بىددلەن زىۇىدددق  ،ئە ەرئددال زېۇىندددا يىقىددق بولددددان بولسددا. ئددۆلەتتى

سددۇ ئددۆرلەش راختىدددا سددۇ ئددۆرلەپ  ،ئارىسددىدىكى تددارتىش بددۋچى بۋچىيىددپ
ىددۋىتەتتى رە بددارلىق يەر يددۋزىنى سددۇ غەرىددق قىل ،نۋتددۋئاندددىق ش بىتەتتددى،

 .جانلىقالرنى  االك قىالتتى
جانلىقالرنىدد   ايدداتلىقى  بۋندددكزنى  ئالۇىاىاددى،-بىددلە ەەمسددى بىل       

 ،بولۇىسددا  ايدداتلىق مەرجددۇى بولۇددايتتى مەرجددۇى ئددۇ ،ئە ەر .زۆركرئۋچددۋن 
جانلىق بائىناتنى   ەمۇىسى ئارام ئالىدىدان رە  ،چۋنكى .زېۇىق  ۋللەنۇەيتتى

 .لىد وەى ئېلىپ بارىدىدان راقىتقا مۇ تاج بشائالىي
ئە ەر الددلە بىلىنددى سددىلەر ئۋچددۋن قىيددامەى  !ئېيتىددپ بېقىنالرچددۇ>> >      

 اللە ىق بۆلەك قايسى ئىدال، سدىلەر ە يۇر قلدۇ  بۋنىگىلە سوزىدىدان بولسا،
 ئېيتىدپ بېقىنالرچدۇە>. (11)  ىگىق <!ئېلىپ بىلەلەيد ،سىلەر ئاڭلىۇامسىلەر

لە بۋنددكزنى سدىلەر ئۋچدۋن قىيدامەى بدۋنىگىلە سدوزىدىدان بولسدا، ئە ەر ال
اللە ىق بۆلەك قايسى ئىال، سىلەر ە ئارام ئېلىادىنالر ئۋچدۋن بىلىندى ئېلىدپ 

سىلەرنى بىلىدە ئارام ئالسدۇن، .(18) ېگىق< بىلەلەيد ە سىلەر بۆرمەمسىلەرە
ەپ قىلسدۇن اللەنىد  شەزلىندى تەل ( ايداتلىق يولىددا  ەرىكەتلىنىدپ)بۋندكز ە

سدىلەر ئۋچدۋن بىدلە بىدلەن  شۋبۋر قىلسدۇن  ەپ،( اللەنى  نىئۇەتلىرىگە)رە
 (13~11قەسەس ). <<.(13)بۋندكزنى يارىتىاى اللەنى  رە ۇىتىدىند ر

نى سانىداندا ئۇنتدۇپ ىرى ە بەر ەن رى ىقلەربەندىل نى اللە بى  رە الربۇ      
لۇپ مۇئۇىق قەلىب ئۇالرنى وەر بقالىدىدان باشقا رى ىق تۋرلىرى ئىال ى نىئۇەتل

غدا الر ۆتلىادىپ قالددان سدى ىم ئۇ ،لىكىدق .شدۋبۋر بىدلەن ئەسدلەيد -  ەمد
ى مەغر رلددۇقئۇنىدد  يددابى بەزىدددە  ،نەزىرىنددى سالۇاسددتىق ئۆتددۋپ بىتىددد 

، مىنىد  ئوخاداش دىنىدداقۇرئدان قار نددىق رىدۋايەى قىلى ،بىتىدپ بۋچىيىپ
 .رغا ئىرىاتىم  ەيد بولدانلىقتىق بۇال ئىقتىدارىمئاال ىدە
< مىنى  ئاال ىدە بىلىۇىم بولدانلىقتىق،بۇ بايلىققا ئىرىادتىم>:قار ن>>       
قار ندىق ئىلگىدرى ئدۆتكەن ئدۋمۇەتلەر ىق ئۇنىنددا قارىدانددا تېخىۇدۇ  . ىدى

تېخىۇدۇ بدۆپ بولددان بىادىلەرنى اللەنىد   داالك  (مېلى) بۋچلۋك، توشلىدان
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الدلە ) ۇنا كارالرنىد   ۇنا لىرىنىد  سورىلىادىقىلددانلىقىنى ئدۇ بىلۇىددىۇۇە 
 (-12قەسەس.)<<. اجەتسى   ر( بۇنى بىلگەنلىكى ئۋچۋن

بددۇ  .مەن بۇنىندددا قددۇ رىتىم رە تىرىاددلانلىقىم بىددلەن ئىرىاددتىم ،يەنددى      
قۇرئددان  نى  ئۋچددۋن شددۇئا .اللەنىدد   ەر ا ىدددىق بەلددگەن ئەمەس  ەيددد 

. قدۇررەى ئىگىسدىد ر- ر،شۇختا بدۋچبىۋاستە سى ىۇنى الدلە رى ىدق بەر ۋچىدد
ئىنسدان  ەرقدانلە بدۋچ  ىلىدد ،رى ىقالرنى   ەمۇىسى اللەنى   ەر ا ىدىق ب

رى ىدق  شەقەى ئدۇ .شەيددا قىاللۇايدد رى ىقندى  ،ئەمىلىيەتدتە ،سەرىپ قىلسدىۇۇ
نى رى ىق،، لىكىقئەمگەك قىلىد  يىلەويولىدا اللەنى  قانۇنىيىتى رە خا ىاى ب

رى ىدق تىۇىسددىنى   ،كە ئدويدىتىش ئۋچددۋن ىدگەن  ەقىقەتدد ىددد شەيددا قىل الدلە
 .. ۆتلىاىپ قالدان بىۋاستە سى ىۇنى سىلكىيدىدان ئۇسۇلدا ئوتتۇرىداقويىد 

ئدددۇنى سدددىلەر . (63)سدددىلەر تېرىددددان زىرائەتندددى  ەپ بېقىنالرچدددۇ>>      
 ان چىقىددددىدان زىدددرائەى قىلىدددپ )ئۋنددددكر كڭالرمۇ يدددابى بىددد  ئۋنددددكركپ

ئە ەر بى  خالىسا  ئەلۋەتتە ئۇنى  انسى  قدۇر   چدۆشكە  (64) (ئۆستۋر  قۇۇە
بىدد  >: سددىلەر .(61)سددىلەر ئەجەبلىنىددپ قددايدۇراتتىنالر  ە،-ئايالنددد راتتۇ 
 (رىد ىقتىق)بەلكدى بىد   زىيان تدارتتۇ ،(ئەمگەك بىلەن ئۇر قنى) ەقىقەتەن 

سددىلەر ئىلىۋاتقددان سددۇنى  ەپ . (61-66) ( ەيتددتىنالر) <مە ددر م قالددد  
 ئۇنى بۇلۇتتىق سىلەر چۋشۋر كڭالرمۇ يابى بى  چۋشۋر  قۇۇە.(62) بېقىنالرچۇ

 شەررەر ىگارىنالرنىد )ئە ەر بى  خالىسا  ئۇنى تۇزلۇ  قىلىپ قوياتتۇ   (62)
راتقان  سددىلەر يانددد ر( 17)شددۋبۋر قىلۇايسددىلەرە نىۇىاددقا (نىئۇەتلىددرىگە زتر

ئۇبدار نداملىق  مۇرخدۇ، يەندى)ئۇنىد   ەرىخىندى(11) ئوتنى  ەپ بېقىنالرچدۇە
 (بىرىنى  شېخىنى بىدرىگە سۋربىسدە  دۆل تدۋركشال ئدوى ئالىددىدان  ەرەخندى

ئدۇنى بىد  ئىبدرەى رە  (18) سدىلەر ئۆسدتۋر كڭالرمۇ يدابى بىد  ئۆسدتۋر  قۇۇە
 (14~63راقىئە  .)<.(13)يولوچىالر شايدىلىنىدىدان نەرسە قىلد  

ېۇىنددددا ئدددۇر   چاچىدددد ، ز ،لىلىق قىلىدددد نئىنسدددان زېۇىنددددا  ىھقدددا       
يەنى زىرائەتنى ئۋندكر ەن بىادى مەن  ،زىرائەتنى زىرائەى قىلدان بىاى مەن

ئۇ ئەمىلىيەتتە ئاشۇنى قىالاليدىدان بىاىۇۇە شۋتۋن مەرجۇ اتتا . ئوياليد  پ ە
ئىال ددى قددۇ رەتتىق باشددقا بىددرەر بددۋچ ئددۇر قنى ئۆسددۋش ئۋچددۋن رى مددۆجى ە

تەملىددرى  شددەبىللىرى، ئاشددۇ رەڭلىددرى، ەرىكەتلەندكركشددكە رە ئددۇر قتىق 
! بىقىنلددۇالالمددد ە قدداراپ وئوخاددىۇايدىدان زىرائەتلەرنددى چىقىرىاددقا قددا ىر ب

بدارلىق  ، ايداتلىق سدىرىنى ئۇر نالشدتۇرمىدان بولسدائە ەر اللە بۇ ئۇر قلىددا 
رە مىۋە بىرىش ئۋچۋن بۆمدۋلگەن ئورنىددىق  ۋشزېۇىق ئە لى ئۇر قلىنى ئۆس

ئدۇنى >>  :قدا ىر بوالالمدد ە شدۇڭا الدلە مۇنددا   ەيدد   ەرىكەتلەندكركشدكە
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 ان چىقىددىدان زىدرائەى قىلىدپ )سىلەر ئۋندكر كڭالرمۇ يدابى بىد  ئۋنددكركپ
 <<ئۆستۋر  قۇۇە

ئىنسياننىڭ  .ئان ەن سى ەمنى مەسىلىنىڭ ەاەقا ەىير تەىەيپىگە قاىەتىي ۇ      
ن لەپلەتييتە ئۇنىڭيي ە ،ى نۈەييكە دۆتلى ييىپ قاانييا  چاليي ۇۆسييى ەمى تە ييرۇى  

لەنىييڭ مۆىى ەسييىنى زەرۇئەتتىكييى ھەممىييگە قييادەر ۇا ،ەييۇنىڭ ەىييلە .قااىيي ۇ
ەىيير ەاسييقۇچتىن يەنە ەىيير   ەمىييۋت ەىرەييپ ەييوانىن ،ئىنسييا  .ئۇنتييۇپ قااىيي ۇ

ئۆسييۈۋۇتقا  زەرۇئەتنييى  ييۆى پ ئادتتلىنىييپ  ،ەاسييقۇچقا يۆتكىلىييپ تۇىەيي ەنا 
ئى ييالى ئۆزاىكىيي ەن يييي ييييي تييۇىۇپ  لەپييلە  ئىنىيي ت يييييييي ،ەييۇڭا .قاانييا 

م يۋت ەىرەي ۇ  ،قۇم ئۆسۈپوئۇىۇق چ ،مە  ئۇىۇقنى سااسام، ەۇن ۇق ەواى ۇوم
نيييييى ىئيييييۇىۇقنى چىقىرەيييييپ ەەىگە  زۇ  ۇايييييلە ئىكەنلىك .دتپ ئوياليييييي ۇ

 :ۇالە ئىنساننا مۇن ۇق دتي ۇ ،ەۇنىڭ ئۈچۈ .ئۇنتۇي ۇ
 ئەگەى ەىييي  زااىسييياق ئەايييۋتتتە ئيييۇنى دۇنسيييى  قيييۇىۇق چيييۆپكە>>       

ەى  ھەقىيقەتە  >: سىلەى.دت،سىلەى ئەىەەلىنىپ قاينۇىۇتتىڭالى-ئايالن ۇىۇتتۇق
مەھييرۇم (ىەيي ەقتىن)زەۇييا  تيياىتتۇق،ەەاكى ەىيي  (ئەمييگەل ەىييلە  ئييۇىۇقنى)

 <<(.دتيتتىڭالى)<قاا ۇق
ئاەييۇن ۇق  ،زااىسييا .ئييۇنى ئەسييال ئۈن  ىمەييي ۇ ،ئەگەى ۇاييلە زااىسييا      

 ،ئەگەى .مەستىن قۇىۇق چۆپ قىلىپ قويى ۇمىۋت ەەىئۇنى ،ئان ەن ،ئۈن  ىە ۇ
تىرە نانلىقىمى دەن ۋت  ،ئاىۇ دتى  تۆ ۈسىلەى-ئۆز ،ئەاۋتتتە ،ن ۇق ەواسائاەۇ

يا ى ەى گە مەھرۇملۇق  ،ەەىمى ى ھوسۇ زەرۇئە  . م لىمى دەن زەۇا  تاىتتۇق
 .دتيسىلەى ،چۈەتى
ىڭ سى ەمى ئىنسانن ،اىكىن. ئىنسا  ئاسمان ەن چۈەكە  سۇنى  ۆىە ۇ       

ۇاييلە ئىكەنلىكىيي ەن  ئييۇ سييۇنى چۈەييۈىگە  زۇ  ،دۆتلى ييىپ قاانييا  چاليي ۇ
يا ى ،لەپلەتتە قااى ۇ ۋت ەۇ سۇ ئۆزاىكى ەن مۇەۇن ۇق چۈەى ۇ دتپ ئويالي ۇ

 گە ھۆ ۈمرۇنلىيييى قىلنيييۇچى ى يييىلەى مييياددى تەىتققىۇاتقيييائىگە ياۋىۇپيييادەكى
رۇىاۇققييا گىرەپتيياى مەل ،نا ئوز يياشئىنسييان  ەكىھييازەرقى زۇمييا  ىاھىلىۇىتىيي

دتپ ئييييويالپ  ۇىيمە ،مە  ئييييۆز م ئاسييييمان ەن يييييامنۇى ياليييي ۇى،اييييۇپوە
 مۇئييايرسپىال  ئيياىقىلىى ەۇاييۇ  ئۈسييتىگە مەايي ،ئييۇ ەەزەيي ت ،چييۈنكى.قااىيي ۇ

 .ماددەالىنى چ نىپ يامنۇى يال ۇىۇاى ى
ئۇ ھەقىيقە  ەواسيا ۇايلە .ۇىى ۋت ەۇىى ەىر ھەقىقەتتىن لەپلەتتە قااى ۇئ       

ئۆزەنىڭ زاھى ى ۋت تەق ەرەنى  ،ەويىنەمىلىۇەتتە ئۆز زاھى ى ۋت تەق ەرى ئە
ا ئوىۇنالەييتۇىلا  قيي ائىنات ئييۆزى ،يييامنۇىنى ىە االىققييا ئايالنيي ۇىۇش ئۈچييۈ 

ەۇاييۇ  ئۈسييتۈ  ھيياۋۇ قاتلىمىيي ۇ  .چۈەييۈىە ەنا  زۇتتييۇى ەييويىنە قييانۇنىۇە 
ا  چاليي ۇ يييا ى ەۇاييۇتالى ئىگىيي  تييالالى ەىييلە  سۇقۇەييق ،سييۇۋۇلا  چاليي ۇ
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ھيياۋۇ ەۇاييۇتنى  ەىييلە  ەييۇنىڭ .ئىنىراى ييى ۇ سييۇ ھييۆىىيەنييى  ،ئ نىراى ييى ۇ
ئاەۇنىڭ . چۈەى ۇ (يەىگە) تىيامنۇى ەە ل ەۇاۇ  ،ىاما و ۆتۈى ەكە قادەر ە

سۇ ھوىەنىيڭ تەەى تىنيى مۇەيۇن ۇق قىلنيا  زۇ   ھەممىسىنى قىلنا  زۇ   ىب؟
ۇەتلەىنى ئەگەى ۇاييييلە سييييۇ ھوىەنييييا ەييييۇ زۇسۇسييييى!  ىييييب؟ دتپ ە قىييييڭ

ەۇاييۇ  قۇيۇقالەييقا  چاليي ۇ يييامنۇى ئۆزاىكىيي ەن  ،ئوىۇنالەييتۇىمىنا  ەواسييا
چۈەەىمى ى؟ ئايرسپىال  ئاىقىلىى ەۇايۇ  ئۈسيتىگە ەەزى مياددەالىنى تاەيالش 

 ەنا  ۋت تۇىەەيقۇيۇقالۇپ سۇ ھيوىەنى سيۇۋۇت ،ۇپنى اننى ئەمەاگە ئاەۇىەۇ 
ئۇني ۇقتا تۇىسا، دەنا  ى ۈئۇىى سۇن ىى يامنۇى دتپ ئاتاي ەنا  ەە ىل ت چۈە
يىنە يەىگە وقيانۇنىۇە  ەيۇالە سۇنى ئۆزى ئۇنىڭنيا ئوىۇنالەيتۇىلا  ميۇئەيۇە  

زېمىن ەكى ەياىاىى ئيايرسپىالنالى ۋت  ،چۈەۈەكە ەويسۇن ۇىۇپ ەەىمىگە  ەواسا
 ىىمتى؟وەاىاىى ئىنسانالى ەۇىىنىڭ ەىرتىسىگە قادەر ە

سييىلىنىڭ ەاەييقا ەىيير تەىەييپىگە مەيەنە ەىيير قىييتىب  قۇىئييا  سييى ەمنى      
لەپلەتتە  .ئىنى كە ەواى ەنا  تاتلىى سۇ ەە ىل ت چۈەى ۇ ،يامنۇى .قاىەتى ۇ

. قاانا  سى ەب يامنۇى ئۆزاۈ ى ەن مۇەۇن ۇق ەە ىل ت چۈەى ۇ دتپ ئوياليي ۇ
ۇايلە ييامنۇىنى مەزلۇقاتالىليا ىتھيمە  . قۇىئا  ئۇنىڭنا ھەقىقەتنى ئەسيلىتى ۇ

 ،ئەگەى ۇايلە زااىنيا  ەواسيا. ەيە ىل ت چۈەيۈى پ ەەىدىقىلىپ ئاەۇ تاتلىى 
ىيىيى  ەامەيي ەنا  ئىنى كە ۋت ئۆسۈملۈ لەىنىڭ ئۈنۈەىگە  ،ئىنتايىن تۇزاۇق
 ۇالە ئۆزەنىڭ ئاەۇ نى مىتىگە ەۈ ۈى قىلى قا ىيىى  ەامەم ۇ؟ .قىلىپ قوياتتى

گە  قيوى  ئىكەنلىكىنيى  يۆىۇەيقا ئيو  ياققاني ۇ يان ۇى .ئىنسا  ئو  ياقىي ۇ
 .ئوتنىڭ  ەينى ەكى ياىۇتقۇچىنىڭ قۇدىەتىنى ئۇنتۇپ قااى ۇ

ھەممىنيى  ئو  يانى ەنا  دتىتزنى  ىب پەي ۇ قىل ى؟ پەيي ۇ قىلنيۇچى،      
ەيۇ دتىتزيكە تيولرۇ  ەايگە  سيۆز ئىن يام ەەىگيۈچى ۇايلە ئەمەسيمۇ؟  ياتقۇچى،

 .لىي ۇ ى تيولرۇ  ىميۇگاىرەي قىلنيۇ تۈى ت مەۋىۇ  ەوانيا  ەاەيقاەۈگۈنكى  ۈن 
 .ئۇنىڭ ھەممىسى ۇالە تەىەپى ەن  ەاگە 

. قۇىئا  ئىنساننا ەۇ مەسىلىنىڭ يەنە ەىر تەىەپىنيى سيۆزاەي ۇ ،ئان ەن       
ۋت تائام پى ۇىۇەيقا   نى اننا يىتى كە ەۇ ئوتنىئىنسا  زەمىن ۇ ياقى ەنا   ۇالە

 ا،ەىيرەش ەىيلە  ەىير ۋۇقىتتيئىرتىۇاىلىى ەوانيا  مۇسياپىرىىلا ىۇھە  قىلىيپ 
ئييازىرتتتە ئييۇنى  ۈتييۈپ تۇىەيي ەنا   ،ۇالەلييا ئاسييىۇلىى قىلسييائىنسييا  ئەگەى 

 .دتھ ەتلىى ئوتنى ئىنساننا ئەسلىتى ەنا  ئەسلەتمە قىلنانلىقىنى سۆزاەي ۇ
 ،گە  چاليي ۇنسيىلكى ئاەيۇ ەاياننىيڭ ھەممىسييى ەىيلە  ەىۋۇسيتە سييى ەب       

 ت تۇىلييا  ئىنسيياننىتەسييىراىنىش ۋت ھاياىييانلىنىش ھااىتىيي  ەاياننىيڭ دۇۋۇمييى
 ەەىگە  ئۇاۇ  پەىۋتىدەگاىەنا تەسىى  ئ ۇيتىشئۆزەگە ئاەۇ ىە ەقالىنى  ئازىرى
  .ئىلىپ  ىلى ۇ قىنىڭ ئاا ەناچاقىرە
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-ئاا ى مۇئمىن ەەن ەلىرەمگە ئ ۇتقىنكى،ئۇىى نامازنى ئادۇ قىلسۇ ،>>       
تىن  ىلى يي (يەنييى قىۇييامە   ييۈنى)دسسييتلۇقمۇ ەواماييي ەنا   ييۈ  سيياتتىمۇ،
مۈاييۈ تىن يوەييۇىۇ  ۋت ئاەييكاىۇ يۇسييۇن ۇ -ەىيي  ئۇىىلييا ەەىگە  مييا  ،ەييۇىۇ 

ەۇايۇتتىن ييامنۇى  ۇالە ئاسيمانالىنى ۋت زېمىننيى يياىۇتتى،(.39)سەدەقە قىلسۇ 
يييامنۇى سييۈيى ەىييلە  سييىلەىگە ىە ەييى قىلىييپ نۇىلييۇ   ياليي ۇىۇپ ەەىدى،

ە دېڭىيي دۇ ۇاييلە سييىلەىگە ئييۆز ئەمييرى ەييۇيىن م ييۋەلەىنى ئۆسييتۈى پ ەەىدى،
سييييىلەىگە دتىييييياىىنى  قاتناييييي ەنا    مىلەىنييييى ەويسييييۇن ۇىۇپ ەەىدى،

سىلەىگە ئا  ەىلە   ۈننى تەىتىپلىى دتۋى قىلىپ  .(30)ەويسۇن ۇىۇپ ەەىدى
سييىلەىگە  ىيينە ەىييلە   ۈنيي  زنى  تۇىەيي ەنا  قىلىييپ ەويسييۇن ۇىۇپ ەەىدى،

ڭ ھەممىسيىنى ۇالە سىلەىگە سوىەنا  نەىسيەڭالىنى .(33)ەويسۇن ۇىۇپ ەەىدى
 سييىلەى ۇالەنىييڭ نى ىمىتىنييى سيياناپ تۈگىتەامەيسييىلەى،  يياپىر ئييادتم، ەەىدى،
 ۇفىراىيى ( ۇالەنىيڭ نى مەتلىيرەگە)ەۈەرىسيى  ى، زۇايۇم قىلنۇچىي ۇى، -ەەل

 .(31~39ئىىرۇھىب  )<<.(31)قىلنۇچى ۇى
سيىلەىنى  .چاھاىپايالىدۇ سيىلەى ئۈچيۈ  ھەقىيقەتە  ەىير ئىىيرت  ەياى>>      
تى ت تىن ۋت قان ەن ئايرەلىپ چىققا  پا ى  -ايالىنىڭ قاىنى ەكى ماياقچاھاىپ

سىلەى ئۈچۈ  يەنە ەۇني ۇق ئىىرتتميۇ )(99.)ۋت تەملىى سۈ  ەىلە  سۇلىرەمى 
 ئۈز ميي ەن ەيياىۇەالى ۋت پييا ى  يىمە لىكييلەى ياسايسييىلەى، زوىمىيي ەن،(ەيياى ى

ىيڭ ەىراىكىنيى ئەقىلنى ئى يلىتى ەنا  قەۋم ئۈچيۈ  ەۇنىڭي ۇ ھەقىيقەتە  ۇالەن
ھەىەسييىگە ئىلرييام -پەىۋتىدەگاىەييڭ ھەسييە  .(97) ۆىسييىتى ەنا  دتاىييل ەيياى

ھەىەلىيرى - ى ىلەىنىڭ ھەسە )ۋت  دتىتزلەىگە تالالىلا،> :ەىلە  ەىل  ىدى
 ئان ەن  ىيۇىن تۈىايۈل م يۋەلەى. (96)ياسىنا  ئۆيلىرەگە ئۇۋۇ تۈزگىن (ئۈچۈ 

ەڭنىيييڭ يوالىرەنيييا دەييين يىگىييين پەىۋتىدەگاى (چييي نە لەى-يەنيييى گيييۈ )
ھەىەسيىنىڭ قاىنىي ەن -يەنى ھەسە )ئۇنىڭ  .<ئىتائەتمەنلىى ەىلە   ىرگىن

( يەنيى ھەسيە ) زىيل ىتڭلىيى ئىنىملىيى-ئىنسانالىلا ەىپا ەواى ەنا  زىلمۇ
پىكىير قىلىي ەنا  قەۋم  (ۇالەنىيڭ قۇدىەتىنىيڭ چوڭليۇقىنى)ەۇنىڭي ۇ .چىقى ۇ
 (-91~99نەھل )<< .(91)ئىىرت  ەاىئۈچۈ  

 
 يۈز بىرىۋاتقان ھادىسىلەر-4

 
تۇلۇانا  ۋۇزتىي ەن  ،اۇپمۇ ئىنساننىڭ ئۆزە توە ،ئەترۇپى ۇ نىڭئىنسان       

ئيۇ ھادەسيىلەىنىڭ   .ھادەسىلەى ييۈز ەىرەيپ تۇىەي ۇھەىزىل  گىنەەاەالپ ئۆا
 ۈني  زنىڭ - ىينە ، ۈني  ز- ىنە:مەسىلە . ئى الىدۇى ەەزەسى  ائىناتتىكى
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ى، قۇياەينىڭ چىقى يى ۋت ئواتۇىۇەيى، ئاينىيڭ دۇۋۇملىى نۆۋتتلى يىپ تۇىۇەي
اۇ  ئا  ەوانىنە چوڭىۇى ى،ئان ەن وچىقى ى ۋت ئا  يۈزەنىڭ ئا  ە  ى ەن ت

گۈاي  ىماما ۋت ، ەۇاۇ ،ييامنۇى، چاقمياق، نى يىۇەۇىوھەتتيا ى ي ، ىنىكلەپ
 .پەسىللەىنىڭ ئاامى ى ى

 مەسيىلە ؛ .ۇىيۈز ەىرە ەنا  ھادەسىلەىددۇ ئىنسانالى نىڭ ەەزەسىىىئۇ       
 ،، قىرۇنلىييىياەييلىى ،ۋۇقلىييىوە ،ئيياىى اىى-سيياقلىى ،تۇلۇاييۇش، ئۆاييۈش

 .اۇشوزاى ە- ەمىەلە  ۋت ئەزە -ەا  ،ق رەلىى
 

 :ھاياتتا يۈز بىرىۋاتقان ھادىسىلەرنىڭ مۇئمىنگە بولغان تەسىرى
 

ئاانيا  مۇئمىن ەۇ ھادەسىلەىنىڭ ق  ى ەن ئۆزەگە پايي ەلىى ئىىرتتنيى        
نىڭ ئاىقىسى ۇ ھىكمە  ەىلە  ئىش قىلنيۇچى ئىالھنىيڭ ىىئۇ ئۆتى ۇ،ھااەتتە 

ئييۇ ۇاييلە ھادەسييىلەىنى ئييۆز . ھىكمەتلىييى تەدەىييرى ەيياى ئىكەنلىكىنييى ەىلىيي ۇ
پۈتيۈ   ائىناتنىيڭ ئى يىنى . ئىلمى، ھىكمىتى، ۋت قۇدىەتى ەىلە  يۈىگۈزەي ۇ

ئى يال ا  زسى  ائىناتتيا پەقە  ۇايلە زااىني ،ەيۇ  ەق ،ەيۇڭا. .ە ۇئوىۇنالەتۇى
پەقە  ۇاييلە زااىنييا  ەييە ىل ت قانيي ەقى - ائىنييا  ئى ييلىرەنىڭ ھەى. ەواىيي ۇ

 .تاماملىنى ۇ
 

 :ھاياتتا يۈز بىرىۋاتقان ھادىسىلەرنىڭ كاپىر ا بولغان تەسىرى

 
ئىنسيا   ائىنيا    ەتيكە  ۇپواە دۆ  سى ەمى ئەمما لەپلەتتە قاانۇچى،     

ۇۋۇتقا  ھادەسىلەىنىڭ ق  ى ەن ئۆز اويا ى ئىنسانالى مۇھىتى ۇ ە ،ھادەسىلىرى
ۇالەنىڭ ەاىاىقى ۋت ەۇ  ائىناتقيا  ،ھادەسىلەىدەكىئۇ  لەپلىتى ەن ئوينانما  ۋت

پادە يياھلىى قىلى ييتا ەيياىاىى ئى ييالىنى ەاەقۇىۇەييتا يىگييانە ئىكەنلىكىنىييڭ 
ئيۇ ھادەسيىلەى ئيۇ ئىنسياننىڭ  ،ەۇڭا. دتاىلىگە دەققە  قىلما  ئۆتۈپ  ىتى ۇ

ھوەيىنى  ،ئيۇ ئيادتم ئيۆز لەپلىيتىگە  ىرەيپ  ەتيكە  ەۋۇتسىمۇ،ۇ يۈز ەىري نى 
  .تاپمىنا  ھاا ۇتۇىەۋەرە ۇ

ەيۇىۇ  وئۇ لاپىل ئىنساننى ھادەسىلەىنىڭ  ەينى ەكى ي ،قۇىئا   ىلىپ      
 .ھەقىقەتتىن زەۋتىدۇى قىلىش ئۈچۈ  ئۇنى لەپلىتى ەن قاتتىى سىلكىۇ ۇ

ەلىرەنى، ئۆاييۈم ۋت ھاييياتلىى ۇالەنىييڭ  ائىنيياتتىكى مييۆىى  ،ەييۇن ۇقال      
ئييۇ زييۇددى ئىنسييا   ،ھادەسىسييىنى ۋت ىە ەييى ەىييرەلىش ئەھييۋۇاىنى سييۆزاەپ

ھادەسىلەىگە تيۇن ى ق يتىب ئۇچرۇەيقان تل ىيانلىى ھيااەتكە، يىڭيى ھيااەتكە 
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 ئۇنىييڭ ىسھىيي ەن پەىدەنييى اۇۋۇتقييا  ھادەسييىلەىنىوە ،ەييۇن ۇقال.  ەاتۈىەيي ۇ
ى ەب ەييۇنىڭ ەىييلە  ەىۋۇسييتە سيي. ەي ۇئيياىقىلىى سييۆزا مەزمييۇنالىيوقىتىيي ەنا  

 .قەاى  ئوينىنى ۇ ۋت ھىس قىلى ۇ ،ھاياىانلىنى ۇ، تەسىراىنى ۇ
،  ىينە ەىيلە   ۈني  زنىڭ الىنىڭ ۋت زېمىننىيڭ ياىەتىلى يى ۇئاسمان>>      

نۆۋتتلى ى ييى ت،  ى ييىلەىگە پاييي ەلىى نەىسييىلەىنى ئ لىييپ دېڭىيي دۇ ئييۈز پ 
يامنۇى يال ۇىۇپ ەەىگە ، ئۆاگە  زېمىننيى ۇالە ەۇاۇتتىن  يۈىگە    مىلەىدت،

ەيياما   يەى يييۈزەگە تيياىقىتىۋتتكە  ھايۋۇنيياتالىدۇ، تىرەل  ىەيي ەنا  يييامنۇىدۇ،
زېمىن ئاىەسى ۇ ەويسۇن ۇىۇانا  -يۆاىنى لىرەنىڭ ئۆزگىرەپ تۇىە ى ۇ، ئاسما 

ۇالەنىييڭ ەىراىكىنييى )چۈەييۈنى ەنا   ى ييىلەى ئۈچييۈ ، ئەاييۋتتتە ەۇاييۇتالىدۇ،
 (-991 ەەقەىت )<<.دتاىللەى ەاى(نا  ۆىسىتى ە

سيى ەمىنى لاپىيل ئىنسيا  ئۇنىڭنيا  نىڭقۇىئيا  ئىنسيان ،ەۇ ەىر ئيايەتتە      
تىگە دەقييقە  ىئۇنىييڭ ميياھىۇ ، ۆنييۈپ ۋت ئادتتلىنىييپ قاانييانلىقى تۈپەيلىيي ەن

قىلماسييتىن ئۆتييۈپ  ىتىيي ەنا   ائىنييا  ھادەسييىلىرەنىڭ زسى ەىيير تۈى ييۈمىگە 
 .قاىەتى ۇ
ئۇىىنىڭ  ۆىە ى ۋت  ەۇ  ائىنا  مۆىى ەلىرەنى لاپىل ئىنساننىڭ ،ناىكى      

ئاىقىسييى ۇ  ىىنىييڭمكىن ەواماييي ەنانلىقىنى، ئۇواۇەييى مييوئۆزاىكىيي ەن پەييي ۇ ە
  ەتيكە ەيۇ دۆتلى يىپ قۇىئا   ،ت ھىكمە  ەاىاىقىنى ەىلى ى ئۈچۈ تەدەىر ۋ

 . سى ەمنى ئوينۇتى ۇ
سييى ەمنى  ەتييكە   نىييڭ دۆتلى ييىپقۇىئان ،ەىيي  ەييۇ ئييايەتنى ئويالنسيياق      

ئوينىتىش دەگە  لايىگە ەىرى ۋۇقىتتا ئىككيى ئۇسيۇ  ەىيلە  ي تىي ەنانلىقىنى 
 :ھىس قىلىمى 

 .توپالش ەىر يەىگە زسى ەىر تۈى ۈم ھادەسىلەىنى: رەننىسىىە     
يەنييى ئييۇ .) ۈنيي  زنىڭ ئاامى ى ييى- ىيينە ،زېمىيين-ئاسييما  ،ەييۇ يەىدت     

اامى ىپ تۇىۇەى ۋت پەسىللەى ىەىيانىي ۇ  ىينە ەىيلە  ئىككىسىنىڭ دۇۋۇملىى ئ
.   مىنىييڭ م ڭى ييى( قى دەييگە  مەنىيي ت ۈنيي  ز ئۇزۇنلۇقىنىييڭ ئوز ىماسييلى

 ،(يەنيى ئۆسيۈملۈل)زېمىن ۇ ئۆسكۈچى ھايياتلىى  ،ئاسمان ەن چۈەكە  يامنۇى
 ،ەياماانىڭ ئۆزگىرە يى ،زېمىننىڭ تەىتپلىيرەگە چ نىلىيپ ييۈىگە  ھيايۋۇنالى

  زېمىننىڭ ئوتتۇىەسى ۇ ئ سىقلىى ھااەتتە تۇىلۇچى ەۇاۇتالىنىيڭ ئاسما  ەىلە
 .مۇەۇن ۇق توپالەنىڭ ئۆزى سى ەمنى ئوينىتى ۇ .ئۈز پ يۈى ەى ەاى

ەۇ سى ەب دۆتلى يىپ قااىي ۇ ۋت يە يكە ھااي ۇ ييۈز ەىرەۋۇتقيا   ،ەەزە ت       
ھەى ەىيييرى  ئاەيييۇ ھادەسيييىلەىنىڭ .ئاەيييۇ ھادەسيييىلەىگە دەقيييقە  قىلمايييي ۇ

ەىير يەىگە  قئۇىى مۇەۇن ۇ ،اىكىن. ىالىدەن ئايرەب ەىر ۋۇقىتتا يۈز ەىرە ۇەاەق
يۇانيا  چالي ۇ ونيا قەەىيراىكتە ئوتتۇى ،ئاىقيا-ۇللىنىپ، مۇەيۇن ۇق ئياىقىمۇى
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ەييۇ . ئويلىنىيي ۇئۈز ايي  ىمە   قييۇم ئوينىنىيي ۇ ۋت ئييۇ ھادەسييىلەىنىوسييى ەب چ
يەنە  ،ەوىاما  تۇىۇپاۇق ئويلىنىپ وھادەسىلەى مۇەۇن ۇق تى اىكتە، ەىرەنى ت

ييا ى ئيۇزالپ  ،سيى ەب لەپلەتيتە ق لى يقا ،ئاىقى ەن  ىلىۋۇتقاني ۇ-ەىرى ئاىقا
 .ق لى قا پۇىسە  تاپااماي ۇ

ەيۇ  ائىنياتتكى دۇئىملىيى ھەىەكەتيكە سيى ەمنى قياىەتىش : ئىككىن ىسى      
 .ەالالش ەۇ ھادەسىلەىگە ەىۋۇستە سى ەمنى ،اى ئاىقىلىىوي
ااىي ۇ ۋت نيۈپ قۆى نۈەكە ئاسانال  ۆب  ىەتلەنمەي ەنا  مۇقسى ەب ھەىەك      

. اۇپ قااى ۇوقوزلىتااماي ەنا  ە ئۇنى ئۇ  ۆى نۈش  ىتىپ،ئاسانال دۆتلى ىپ 
مكىن وىەكەتكە قاىەتا سى ەمنىڭ دۆتلى ىپ ق لى يى ميەدۇۋۇمالەقۇچى ھ ،ئەمما

 .قۇم دەققە  قىلى ۇ ۋت ئوينۇنى ۇوسى ەب چ. ەواماي ۇ
-ئاسيما . زېمىننىيڭ ياىەتىلى يى ەىيلە  ەاەيلىنى ۇ-ە  ئاسيما ەۇ ئاي      

 ،اىكىيين. قەدەمكيى ھادەسيەزېمىننىيڭ ياىەتىلى يى ئىنسيا   يۆى پ ەاقمىنيا  
ئاا ەي ۇ ناميايە  ەوانيا   ى يۆزئيۆز زېمىننىڭ ياىەتىلى ىنىڭ -ئىنسا  ئاسما 

قۇىئيانى ەاياننىيڭ دۇۋۇميى، يياىەتىلىش  ،اىكىين. تەسىراىرەنى ئوچۇق  ۆىە ۇ
ئييۇ  ،ەەاكييى ،نى ييىنى سييى ەب ئاا ەيي ۇ ھەىەكەتسييى  ھاايي ۇ قويماسييتىن  ۆى

كە ھەىەكەتي  ۆى نۈەنى ەۆاە لىرەنى ھەىەكەتلەن  ى ش ئاىقىلىى ڭنى ۆى نۈە
ئييايلىنىش  نىڭ ۈنيي  ز- ىيينە.  ۈنيي  ز ئايلىنىييپ تۇىەيي ۇ- ىيينە . ەاتۈىەيي ۇ
ەلىنىي ەنا   ىمە دېڭىي دۇ ئىنسيانالى پاي . ي ۇئۇزۇنلۇقى ئوز ىما ەكىئاىاىقى 
ئاسييمان ەن چۈەييكە  سييۇ ھەىەييكە  ەىييلە  . تيياقىالى ەىييلە  ماڭىيي ۇ-يييۈل

 ،اىكىين. ئۇ ھەىەكە  زېمىن تەىتپكە چۈەيۈش ھەىەكىتىي ۇى. زاىۇ تىراىنى ۇ
يامنۇى چۈەۈەتىن ئىلگىرى ئۆايۈل ەوانيا   .ھەىەكە  ەۇ يەىدت ئازىرىەماي ۇ

ئيۆاگە  زېمىننيى >>ى سۆزقۇىئاننىڭ . ەۇ زېمىن ەن ىانلىى ئۆسۈملۈل چىقى ۇ
يييامنۇى  ،اييۈل ئىكەنلىكىنييىۆدتپ زېمىننىييڭ ئ‹‹تىرەل  ىەيي ەنا  يييامنۇىدۇ

زيۇددى . ھەىەكەتلەنگەنلىكىنى تەسۋېراەي ۇ ىا   ىرەپچۈەكەن ەن  ىۇىن 
 :سۈىت ھەى ت مۇن ۇق دەگىنى تل

ئەگەى سييييىلەى قايتييييا تىرە ييييتىن ەە لەنسييييەڭالى ! ئييييى ئىنسييييانالى>>      
ەىي   ،(گى ى ئۈچيۈ  ئەسيلى ەكى ياىەتىلى يىڭالىلا قياىۇڭالىگۇمانىڭالىنىڭ تۈ)

ۇالەنىيييڭ قيييۇدىەتىنى ەاييييا  قىلىيييش ئۈچيييۈ  ئاتييياڭالى ئيييادتم )سيييىلەىگە 
ئياەى مەنىي ەن،  (ئاا ى ەىلە )تۇپرۇقتىن، ئۇنىڭ ئەۋىدەنى (ئەاەيرىسساىمنى

ئاني ەن اەزييتە قانيي ەن، ئانيي ەن ەييە ىلگە  ىرگييۈز اگە  ۋت  ىرگييۈز امىگە  
مييۇئەيۇە  ەىيي  زااىنييا  ئييادتمنى ەەچنى ۇنيي ۇ  .ۆەييتىن ييياىۇتتۇقپيياىچە گ

ەۇۋۇقلىيى  (ئاناڭالىنىيڭ قاىنىي ەن) ئان ەن سيىلەىنى .مۇددتتكىنە قاا ۇىەمى 
قييۇۋۋتتكە -ئاسييتا  ييۈ -ئانيي ەن سييىلەىنى ئاسييتا) ھييااىتىڭالىدۇ چىقىرەمىيي 



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

52 

لىرەڭالى قىرۇ  ۋۇقتىڭالىلا يىتىسىلەى، ەەزە( امااە  ي  ى) ، سىلەى(توا ۇىەمى 
ياەلىقىڭالىدۇ ۋۇپا  ەۇاۇپ  ىتىسىلەى، ەەزەلىرەڭالى ياەلىقىڭالىدۇ ۋۇپا  ەۇاۇپ 

ەىلگەن ەن  ىۇىن ھ ب نەىسىنى ەىليمەس (ئىلگىرى) ىتىسىلەى، ەەزەلىرەڭالى، 
 (ھاييييا ) ھااىتىڭالىليييا قيييايتۇىاۇش ئۈچيييۈ ، ناھيييايىتى ق رەيييپ  ەتكيييۈچە

تىرەل  ى ەكە قيادەر ئىكەنلىكىنيى  ۇالەنىڭ ئۆاگەنلەىنى قايتا) قاا ۇىاىسىلەى،
سييە  زېمىننييى قاقيياس  ۆىەسييە ، (  ۆىسييىتى ەنا  يەنە ەىيير دتاىييل ەييۇ ى

تۈىاۈل چىرۇيلىيى  ئۇنىڭنا ەى  يامنۇى يال ۇىساق، ئۇ ىانلىنى ۇ ۋت  ۆپى ى ۇ،
 .(-9ھەج)<<.ئۆسۈملۈ لەىنى ئۈن  ى پ ەىرە ۇ

ئيايە   ،ەەاكيى .اي ۇھەىەكە  ەيۇ يەىدت مۇەيۇن ۇقال ئازىرىەيم ،اىكىن      
ئۆسيۈملۈ لەىنى زېمىين ييامنۇى ئياىقىلىى ئۈني  ىگە   ،ەاياننى دۇۋۇمالەيتۇىۇپ

ئىىاىەسييى  نىييڭقۇىئان .يىۇى ييكە ئاايي ەرۇپ  ەاييگە  ھييايۋۇنالىنى تەسييۋېراەي ۇ
ەىيرى -تياىقىتىش .<<يەى يۈزە ت تاىقىتىۋتتكە  ھيايۋۇنالىدۇ>> :مۇن ۇق دتي ۇ

 .كە  قىلى تۇىۋۇقىتتا ھەممە تەىتپلەىدت ھەىە
ئيۇ  .ىنىي ۇەياما  تەەى يۇال ھەىەكەتل .ئان ەن ەاماانىڭ ەاييانى  ىلىي ۇ       

. پەقە   ۆى نەىاىييى قيياتتىى ھەىەكەتلەنييگە  چاليي ەال ەيياما  دتپ ئاتىلىيي ۇ
 ەويسييييۇن ۇىۇانا ،ەكى ئاىەسييييى  زېمىيييين-ئاسييييما  ،قۇىئييييا  ، ۇەييييئازىر

ر  ائىنييا  مۇەييۇن ۇق ەىيي ھەى. ەۇاييۇتنى سييۆزاەي ۇ ۇدەنييا ھەىەكەتلىنىييپ تۇى
ۋۇتقيا  ۇسى ەب دۇئىملىى ھەىەكىتى ئىنىي ت تۇى ،ھەىەكەتنى ئۆز ئىنىگە ئااى ۇ

 ائىنييا  ەىييلە  ەىييراىكتە  ۋت تەسييىراىنى ۇ ى پ ئويلىنىيي ۇ،ۆ ائىنيياتنى  يي
  .ھەىەكە  قىلى ۇ

قۇىئاننىيڭ سيۆزى مۇەيۇ دۇۋۇمالەيقۇچى ھەىەكەتنيى ئوتتۇىليا  ،ەۇن ۇقال      
 ئىنسياننىڭ سيى ەمىنى ئۇنىيڭ قيۇدىەتى ەيۇ ھادەسيىلەىنىڭ ،يۇش ئاىاىقى ۇوق

 .ھەممىسىنى ھەىەكەتلەن  ىە ەنا  ۇالەلا قاىەتى ەنانلىقىنى ئۇنتۇپ قااماق
ۇايييلە ەۇايييۇتتىن ييييامنۇى يالييي ۇىۇپ ەەىگە ، ئيييۆاگە  زېمىننيييى >>       

ۇاييلە  <<يەى يييۈزەگە تيياىقىتىۋتتكە  ھايۋۇنيياتالىدۇ تىرەل  ىەيي ەنا  يييامنۇىدۇ،
ەىر ق تىب مۇەيۇن ۇق ئاەيكاىت سيۆزاەي ۇ ۋت ەيۇ سيۆزدەن ە  ئۇاۇ  سۆزنى دەگ

ئاىقيا ئىككيى -دەگە  سۆزە ت ئياىقىمۇ< تاىقاتتى> ۋت <تىرەل  ىدى> ىۇىنكى 
 ەياما >ۇالەنىيڭ ،ئاني ەن .ق تىب ۇالە دەيگە  ئۇايۇ  سيۆزگە ئاامياش قايتىي ۇ

 ۇ زېمىييين ئاىەسيييى-ئاسيييما > ۋت <يۆاىنى يييلىرەنىڭ ئۆزگىرەيييپ تۇىە يييى ۇ
يەنە ئىككيى ق يتىب ۇايلە سيى ەب  ،دەگە  سيۆزە ت <ەويسۇن ۇىۇانا  ەۇاۇتالىدۇ

ەييامااالىنىڭ يۆاىنى ييىنى ئۆزگەىتەاەييي ەنا  ۋت  ،چييۈنكى. تەىتپييكە قاىۇييي ۇ
 قىلنييانلىقى ەۇاييۇتالىنى ەويسييۇن ۇىۇىي ەنا  زۇ  ۇاييلە ئىكەنلىكىييگە ئى يياىت 

 .ناھايىتى ئىنىى
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  ئىنساننىڭ سى ەمىنى  ائىنا  قۇىۇامىسيى ۇ قۇىئا ،ەۇ ۋۇستىلەى ەىلە        
 .ۋت ئىنسانالى ھاياتى ۇ يۈز ەىرەۋۇتقا  ھادەسىلەىگە ئوينۇتى ۇ

زااىنييا  ! پادە يياھلىقنىڭ ئىگىسييى ەوانييا  ئييى ۇاييلە> ئ ۇتقىنكييى،>>       
ئييادتمگە پادە يياھلىقنى ەىرەسييە ، زااىنييا  ئادتميي ەن پادە يياھلىقنى تاىتىييپ 

نى ئەزەييي  قىلىسيييە ، زااىنيييا  ئيييادتمنى زييياى ئااىسيييە ، زااىنيييا  ئيييادتم
سيە  .سىنىڭ قۇاۇڭ ە ۇى (نىڭ زەزەنىسى ياانۇز)قىلىسە ؛ھەممە ياز ىلىى 

  ىنىنيييى  ۈنييي  زگە  ىرگۈزەسيييە ،. (09)ھەقىيييقەتە  ھەممىيييگە قادەرسيييە 
 ۈني  زنىڭ ئيۇزۇ  - ىينە ەۇنىڭ ەىيلە ،)  ۈن  زنى  ىنىگە  ىرگۈزەسە ،
 تىرەيى يەنى) ىانلىقنى ؛(نۆۋتتلى ىپ تۇىە ۇقىسقا ەۇاۇەى پەسىللەى ەۇيىنە 

 (يەنى ىانسى  ەوانيا  ئاەىمەنىي ەن) ىانسى دەن (ھايۋۇننى ىنساننى،ئوانا  ە
يەنيى ) ىيانلىقتىن( يەنى ىانسيى  ەوانيا  ئياەىمەنىنى)چىقىرەسە ، ىانسى نى

ئۆزتق زااىنيا   ى يىگە  چىقىرەسە ؛( ھايۋۇن ەن ىانلىى ەوانا  ئىنسان ەن،
 (-07-09ئا  ئىمرۇ  ). <<(07)ە ەى ەىرەسە ھىساەسى  ى

ۇالە ەيامااالىنى ئەۋتتىيپ ەۇايۇتنى قوزلاي ۇ،ئاني ەن ئيۇنى ئاسيمان ۇ >>      
ەۇنىڭ ەىلە   تاىقاق پاىچىالىلا ەۆاى ۇ، (گاھى) زااىنىنى ەۇيىنە تاىقىتى ۇ،

ۇايلە ييامنۇىنى  يامنۇىنىڭ ەۇاۇتنىيڭ ئاىەسيى ەن چۈەيۋۇتقانلىقىنى  ۆىەسيە ،
  ەەن ەلىرەنىڭ ئۈستىگە يال ۇىلا  چال ۇ، ئۇىى دتىھا  زۇەا  ەۇاۇپ زااىنا

ھييييااىۇ ى ئييييۇىى يييييامنۇى ي نى ييييتىن ەييييۇىۇ  ھەقىييييقەتە  . (16)  ىتىيييي ۇ
ۇالەنىييڭ ىتھمىتىنىييڭ نەتى ىلىييرەگە  .(11)ئۈمى سييى اىنىپ  ەتييكە  ئىيي ى

 ەۈەرىسى  ى، ئۇ زېمىننى ئۆاگەن ەن  ىۇىن قان ۇق تىرەل  ىە ۇ، قاىەنىنكى،
 ۇالە ھەقىقەتە  ئۆاۈ لەىنى تىرەل  ىگۈچىي ۇى،ۇالە ھەميمە نەىسيىگە قيادەردۇى

ەيياماانىڭ )ئييۇىى ،ەيياماانى ئەۋتتسيەل (زەييرۇئەتكە زەۇيانلىى)ئەگەى ەىي   .(92)
ەيۇنىڭ ەن  ىيۇىن  زەرۇئەتنىڭ ساىلىۇىپ  ەتكەنلىكىنى  ۆىسيە، (تەسىرە ەن

 .(99) قىلىيييي ۇ ۇفىراىييييى  (ۇالەنىييييڭ ئىلگىرەكييييى نى ىمەتلىييييرەگە) ئييييۇىى
ئاڭلىتاامايسيە ، ئاىقىسيىنا قياىۇپ  (سۆز ڭنى) سە  ئۆاۈ لەىگە ەۈەرىسى  ى،

 وىىىنىميييۇ  .(90)يييۈز ئيييۆى گە  گاسيييالىلىمۇ چيياقىرەقىڭنى ئاڭلىتاامايسيييە 
سييە  پەقە  ەى نىييڭ  گييۇمرۇھلىقتىن قۇتقييۇزۇپ تييولرۇ يوانييا ساىامايسييە ،

ئييييۇىى  ئاڭلىتاىيسييييە ، (سييييۆز ڭنى) ئييييايەتلىرەمى گە ئى ييييىنى ەنانالىلىال
ئانييي ەن سيييىلەىنى  ۇايييلە سيييىلەىنى ئييياىى  يييياىۇتتى، .(93) مۇسيييۇامانالىدۇى

 ۈچلۈ لىكتىن ئاىى  قىلي ى  (سىلەىنى) ئان ەن ئاىى اىقتىن  ۈچلۈل قىل ى،
ۇايلە نىمىنيى زااىسيا ەيۇنى ياىەتىي ۇ، ئيۇ  ۋت سىلەىگە ق رەلىقنى يەتكيۈزدى،

 (91~16ىۇم) <<.(91)ىھەممىگە قادەردۇ ھەممىنى ەىلگۈچى ۇى،
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 .ىشىبىلبنى ىاللەنىڭ  ەي-5
 

ئەتە ۋت  ەاگۈسييى ت نىييمە .ىنسييا  دۇئىييب لەيىىنييى ەىلى ييكە قى زەقىيي ۇئ      
 .ھادەسىلەىنىڭ يۈز ەىرە ەنانلىقىنى ەىلى نى ياز ى  ۆىە ۇ

ئىنسا  ئۇنى ئەمەاگە ئاەۇىۇش ئۈچيۈ  تىرە يى ەنا   ،ەۇ لەيى  مەيلى      
-ى ئىنسا  ئۇنىڭ ەن قۇتۇاۇەنى ياز ى  ۆىەي ەنا  دتى يا  ،ئاىزۇ ەواسۇ 
ييا ى  ،يا ى  ۆپەيتى ىنى ياز ى  ۆىە ەنا  ەيايلىى ەواسيۇ  ،ئەاەم ەواسۇ 

لەيىىنيييى  ،ئۇنىڭييي ەن قۇتۇاۇەييينى ياز يييى  ۆىەييي ەنا  ياميييانلىى ەواسيييۇ 
ەييۇن ۇق ەواسييىمۇ قييادەر . ىيي ۇدۇئىييب تەاپۈن ەىلى ييكەھەىقانيي ۇق ەييە ىل ت 

. ۋۇقىتالىدۇ  يۆىگە  چۈەينىڭ تەەىيرەگە ميۇىۇىى ە  قىلىي ۇ ەەزى. ەوىاماي ۇ
ەەزە ت . ى مۇمكىنچۈش ەىلىنمەي ەنا  لەيىىنىڭ ەىر تەىەپىنىال ئ نىپ ەىرە 

-ئۇىۇنيۇپ ئۆزەنىيڭ ئىنكيى ھىيس ئاي ەڭالەتۇىۇەقاەىلىنمەي ەنا  ئى الىنى 
ئىمييانى ۋت دەنييى ئييۇنى سيياقالپ ئۆزەنىييڭ -ەەزەيي ت .تۇينۇاىرەنييا ئاساسييلىنى ۇ

پاانىالىنىڭ ئ نى ەي ەن مۇەيۇ لەيىي  ھەققىي ت ئيازىۇق ەىير -قاىامىنا  چال ۇ
 .پاانىالىلا مۇىۇىى ە  قىلى ۇ ،تىرە ىپنەىسىگە ئىرە ى كە 

ەىلى يتىن ئياىى   لەيىىنيى ،ھەىقاننە قىلسيىمۇ ئۆزەنىڭ ئىنسا  ،اىكىن      
سيى ائاس ،وا ەكى ەاىاىى ئۇىۇنۇەلىرى گۇما ەۇ ي ئۆزەنىڭ  ، ىلى ەنانلىقىنى

 ەەاكييى ئۇنىييڭ ەەزەسييى چە لەنييگە  ئاايي ۇمنىلىى ،ئىكەنلىكىنييى پەىتزيييوق 
ئۇاۇ  ەەىە ە  ئۇنىيڭ ەىيلە  مۇئيامىلە قىلنيۇچىنى ۋت ئۇنىڭنيا  .ئىكەنلىكىنى

 .گەنلىكىنى ەىلى ۇئى ەنگۈچىنى قاتتىى قوىقۇتۇپ  ەا
ەتىگە لەيىىنى ەىلى ەنا  ۇالەنىڭ قيۇدى نىڭئىنسان ،مۇەۇنىڭنا ەىنائە        

زېمىنييي ەكى ەييياىاىى -ما ۇايييلە ئاسييي ،چيييۈنكى. اىييي ۇوزۆى ى ە ىئى ىنى ييي
ھييازەر ۋت  ەاگۈسييى ت يييۈز ەىرەيي ەنا   ،ئۆتمۈەييتە يييۈز ەەىگە  ،نەىسييىلەىنى

 .نەىسىلەىنى ەىلگۈچى ۇى
ھازەرقى ۋت  ،ۇالە ھادەسىلەىنى پەي ۇ قىلنۇچى ۋت ئۆتمۈەتىكى ،چۈنكى       

ئيۇ ھادەسيىلەى ەياىاىى  ،دەيمەل .ۈچىي ۇى ەاگۈسى ەكى ھادەسىلەىنى يۈىگۈزگ
يوقيياپ  ئۇنىييڭ ھۇزۇىەيي ۇ ھييازەردۇى، تەپسييىالتى ەىييلە  ۇالەلييا مەاۇميي ۇى،

 . ەتمەي ۇ
 .ئىنسا  ەەزە ت دۆتلى ىپ قااى ۇ ۋت ئۇنتۇپ قااى ۇ ،اىكىن       
 پ، ھەىەكەتيكە  ەاتيۈىىي ەن دۆتلۈ  ئيۆز قۇىئيا  ئىنسياننى ،ەۇ چال ۇ      

تەسىراىنى يتىن ق نى يقا قيادەر  ئۇ نى سىلكىۇ ەنا  ۋتىمئۇنىڭنا ئۇنىڭ سى ە
 .ەوىاماي ەنا  ئۇسۇ  ەىلە  ئۆزەنىڭ لەپلەتتە ئىكەنلىكىنى ئەسلىتى ۇ
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يەنييى )ئاياانىييڭ قوىسييىقى ەكىنى ۇاييلە ەىلىيي ۇ(ھامىليي ۇى)ھەىەىيير >>       
سييەتمۇ، -چىرۇيلىقمييۇ  ىنىكمييۇ،-چوڭمييۇ  ۆپمييۇ،-ەىرمييۇ قى مييۇ،-ئۇلۇامييۇ

(. ھەممىسىنى ۇايلە ەىلىي ۇ-قىسقىمۇ-ئۆمرى ئۇزۇنمۇ ەزىتسى مۇ،ە-ەەزىتلىكمۇ
 ىنىكييلەپ  ەتكەنلىكىنييى يييا ى يولىنيياپ  ەتكەنلىكىنىمييۇ  ەەچنىيي ۇنالىنىڭ

يەنى ەااىنىيڭ ميۇددەتى توەيما  تۇلۇاىي ەنانلىقىنى ييا ى ميۇددەتى ئ  يىپ )
ۇالەنىييڭ دتىگاھىيي ۇ ھەمييمە نەىسييە .ەىلىيي ۇ(ۇاييلە()  تىييپ تۇلۇاىيي ەنانلىقىنى

 ۋت ئاەكاىۇ ئى الىنىڭ ھەممىسيىنى ەىلگۈچىي ۇى، ۇالە مەزپى .(6)ۆانەملىكتۇىئ
سييىلەىنىڭ ئىنىڭالىدەيين . (92) ھەممىيي ەن ئۈسييتۈن ۇى ھەممىيي ەن ەۈيۈ تييۇى،
 ۈني  زى   ىنىسى يۇەۇىۇننا ، ئاەكاىۇ سۆز قىلنا ، يۇەۇىۇ  سۆز قىلنا ،

يەنيى ۇايلە )ز اەتۇىئو( ۇالە ئۈچۈ  ئ ۇتقان ۇ)ئاەكاىۇ يۈىگەنلەىنىڭ ھەممىسى 
 ەينىي ت ۇالەنىيڭ ئەميرى -ھەىەىير ئادتمنىيڭ ئااي ى (.ھەممىنى ەىلىپ تۇىە ۇ

ھەىقانيي ۇق ەىيير قەۋم  .يىنە ئييۇنى قول ۇييي ەنا  نييۆۋتتنى پەىە ييتىلەى ەيياىوەيي
يەنييى ۇالەنىييڭ ەەىگە  نى مەتلىيييرەگە )ئۆزەنىييڭ ئەھييۋۇاىنى ئييۆزگەىتمىگىنە

لە ئۇىىنىيييڭ ئەھيييۋۇاىنى ۇاييي(گۇناھالىليييا چيييۆممىگىنە تۇز وىايييۇق قىلىيييپ
زاتىرىەملىيى ۋت ئىي زت   يەنى ۇايلە ئۇىىليا ەەىگە  ن ي مە ،) ئۆزگەىتمەي ۇ

يييا ى ) ۇاييلە ەىييرتى قەۋمنييى ھيياىل قىلميياقنى ،(ھييۈىمەتنى ئ لىييپ تاەييلىماي ۇ
ەواسا، ئۇنىڭنا قاىەى تۇىلىلى ەواماي ۇ، ئۇىىلا ئازۇەنى دتپ يى ( ئازۇەلىماقنى

 (99~6 ىىتئ)<<.(99)ئىگىمۇ ەواماي ۇ قىلى ەنا  ۇالەدەن ەاەقا
سيى  ئۇنىيڭ . سى  ەاياننىڭ دۇۋۇمى ۇ  ەاگە  تيۇن ى ئيايەتنى ئويلىنىيڭ      

 ەاسقۇچلىرەنى تەسەۋۋۇى قىل ەڭى مۇ؟
 .ئۆزەڭى نى قايتى ەن ياز ى تە  ۈى ق ۋت ەۇ ئى نى ئىنىقالق      

ئەق  ، ەڭى سييى  ئۇنىييڭ ھەمييمە ەاسييقۇچلىرەنى تەسييەۋۋۇى قىالامىيي !ييياق      
 .سى  ھەىگى  تەسەۋۋۇى قىالامايسى  ، ۈچلۈل گۇما  ەۇ ى

دەييگە  سييۆزنى  <<نىييڭ قوىسييىقى ەكىنىئاياا( ھامىليي ۇى)ەىيير  ھەى>>       
تەسەۋۋۇى قىل ەڭى مۇ؟ەاياننىڭ دۇۋۇمى قايسى ەىر چى يى نەىسيە ئىكەنلىكىنيى 

                                           

دتپ تەىىىييمە ‹ئاياانىييڭ (ھامىليي ۇى)ھەىەىيير ›قۇىئاننىييڭ ئۇينييۇىچە تەىىىمىسييى ت  
دەيگە  ‹ ھەىەىير ھامىل ۇىچى يىنىڭ›قىلىننا  ەواسىمۇ،اىكىن،ئايەتنىڭ ئەسلى ت كىستى ت

ەيۇ  .ئاسياس قىلنيا ە ت كىسيتىنى ىدت ئايەتنىيڭ ئەىتەينئاپتۇى ەيۇ يە ەۇڭا، .مەنى ت ئى ى
سييۆز م ەن ھەىگىيي  ئۇينۇىچىنييا زاتييا تەىىىييمە قىلىننييا  دەگەنلىييى چىقماييي ۇ، چييۈنكى 

ەۇ يەىدت ئەسكەىتىپ  .ئىنسانالىنىڭ چى ىسى ەوانا  ئاياامۇ ەۇنىڭ ئىنىگە  ىرەپ  ىتى ۇ
 .سقويۇش  ىرت كى، قۇىئاننىيڭ ھەىقاني ۇق تىلي ەكى تەىىىمىسيى قۇىئاننىيڭ ئيۆزى ئەمە

چييۈنكى، ئييۇ قۇىئاننىييڭ ئەسييلى مەناسييىنى پۈتييۈنلە  ئە ىييس ئەتتييۈى پ  .مەزمۇنىيي ۇى
 .يييييي تەىىىمان ەن. ەۇ ەاىاىى ئااىمالىنىڭ ئوىتاق پىكرە ۇى .ەىرتامەي ۇ
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ىنىڭ قۇەييال سييۆز ئايييااالىنى، ھايۋۇننىييڭ چى ييىلىرەنى،ەييۇ  .مىيي ىئىنىييى دە
چى ييىلىرەنى، ھاەيياىت  ۋت ييياۋۇيى دېڭى دەكييى ەىلىقالىنىييڭ  چى ييىلىرەنى،

 .ھايۋۇنالىنىڭ چى ىلىرەنى ئۆز ق تىنا ئااى ۇ
ەاياننىڭ دۇۋۇمى مەزسيۇس ئىنسياننىڭ چى يىلىرەنى  ،ەۇن ۇق ەواسىمۇ  

ەييۇ ئى يينى تەسييەۋۋۇى ! يەنييى ئايييااالىنى سييۆزاى ى دتپ پەىتز قىلىييپ ەاقييايلى
 مىن يۈزە ەكى ئايااالىدەن قاننە ئايياانى تەسيەۋۋۇى قىلي ەڭى ؟قىل ەڭى مۇ؟ زې

 ىىمسى ؟ وئۇىىنى ساناەقا قادەر ە
ى يلىتىش سيى گە ەىيرەلگە  ەياىاىى ۋۇسيتىلەىنى ئ پەىتز قىلىپ ە قىڭ؟       
 ۋۇدەيالىدۇ، الىدۇ،تيال تۈزاەڭلىكلەىدت، ،قىت ەاەىدت ھەممە زېمىن ەكى ئاىقىلىى

چ  ەرىىدۇ ۋت - ەپە ئۆيلەىدت، ،ۆڭكۈىاەىدت، قەسىراەىدتئ-لاى ئوىمانلىقالىدۇ،
ىەزەراەىدت ۋت ئىماىتتلىى ەەھەىاەىدەكى قاننە ئايياانى ساناەيقا -يىرۇق چۆ 

 قادەر ەوىىيسى ؟
سييى  نىمىنييى سييانى ەڭى ؟ سييانىنىنىڭى  ەۈگييۈ  سييى  ئۇنىييڭ قاتاىەيي ۇ       

ئىنسا   الىنىڭ سانىمۇ؟ياەاۋۇتقا  ەىر دتۋەر  ى ىلىرى ئىنى ەكى تىرەى ئاياا
ەۇني ەن  ئاييااالىنىنۇ؟ ياىەتىلنان ەن ەاەالپ ئاەۇ دتۋەرگىنە ياەىنا  ەياىاىى

، ۇالەدەيين ەاەقىسييى ەىلمەييي ەنا  زۇميياننىنە ياەيياي ەنا  ەيياىاىى كييى ىۇىن
 ئايااالىنىنۇ؟

 
 ئۇ ئايالالرنى ساناشقا قادىر بوالالمدۇ؟ ا كىشىاللەدىن باشق

 
ەواي ۇم دتپ ەىلىيپ ايۇق وى ق تىم ۇ ئۇنىڭ سانىنى تسى  تۇن  ،ەۇ مانا      

 .تەسەۋۋۇى قىلنا  چوق ئى الىدەن ەىر ەاسقۇ 
ئاياانىييڭ قوىسييىقى ەكىنى ۇاييلە  (ھامىليي ۇى)ھەىەىيير >>زىۇييااىمى نى  ەىيي       
 !دەگە   ىۇىنكى ەاسقۇچقا يۆتكەپ ەاقايلى <<ەىلى ۇ
سييى  زىۇييااىڭى دۇ  . ۆتىرتييي ۇ ەئاياانىييڭ ھەىەىييرى قوىسييىقى ۇ ھييامىلى      

ۇالەنىڭ ئىلمى ئۇنى قوىەياپ تۇىليا  نەىسيىنىڭ قايسيى نەىسيە ئىكەنلىكىنيى 
 ئى نى ئويلىنىپ ەاقتىڭى مۇ؟ەۇ  ئۈچۈ  ەىلىش
مەاۇماتنىڭ  ەىلى ەنا   سى زىۇااىڭى دۇ ھامىلىلەىنىڭ ھەىەىرى ھەققى ت       

 تۈىاىرەنى ئويلىنىپ ەاقتىڭى مۇ؟
قيياىەمۇ؟ -ئيياقمۇ تىرەسييىنىڭ ىتڭگييى قانيي ۇق؟ ئۇنىييڭ قى مييۇ؟-ئولۇامييۇ      
ەيۇىنى  چىرۇييى قاني ۇق؟ س رەقمۇ؟ ئۇنىيڭ سيىرتقى ەيە لى قاني ۇق؟-قى ەلمۇ
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ئىككييى  ۆزەنىييڭ ىتڭگييى  ئىككييى  ييۆزى قانيي ۇق؟ ئ نىيي ى قانيي ۇق؟ قانيي ۇق؟
ئىگى اىكى  چىرۇيى چىرۇيلىقمۇ يا ى سەتمۇ؟ چ نىنىڭ ىتڭگى قان ۇق؟ قان ۇق؟
ئيييۇ چيييوڭىۇىش ەاسيييقۇچلىرە ەن قايسيييى  قانييي ۇق؟ەەدت  ەيييە لى  قانييي ۇق؟
 ...ييا ى.....ييا ى ەىير پياىچە گۆەيمۇ؟ ،ئىسپىرمىمۇ؟اەزتە قيانمۇ ەاسقۇچتا؟

 ؟ ....يا ى
ت خييييى ! ييييياق مەاۇماتنىييييڭ تييييۈىاىرى مۇەييييۇ چە ييييتە ئازرىەييييتىمۇ؟      
 .رىەمى ىىئاز

ىگە  ەىير ئاييا   ۈتيۈ زىۇااىڭى  ەيۇ مەاۇمياتالىنى تە  ۈى ەيتىن ۋت ھەى      
 .اۇەيتىن ئياىى   ەايگە  ھااي ۇ توزتايي ۇوھامىلىنىڭ مەاۇماتلىرەنى سياناپ ە

ۇالەنىڭ ھەممىنيى ئيۆز ئىنىيگە ئاانيا  ئوميۇمى ئىلميى ەيۇ  ،ۇق ەواسىمۇەۇن ئا
ۇالەنىييڭ ئىلمييى سييى  تييۇن ى ق تىميي ۇ ئۇنىڭنييا  ،ەەاكييى. چە ييتە توزتىماييي ۇ

 .ئىنىگە ئااى ۇ-نەزەرەڭى نى سااماي ەنا  ەاەقا ئازىاىۇتالىنىمۇ ئۆز
مەزلۇقيياتالى پەييي ۇ  ئىسييمى نىييمە؟ تۇلۇانييا  چاليي ەكىھامىلىنىييڭ ەييۇ        

ەوانانيي ەن ەاەييالپ قىۇييامە   ييۈنىگىنە ەوانييا  ھەىەىيير ئايييا   ۆتييۈىگە  
  ھامىلىنىڭ ھەىەىرەنىڭ ئىسمى نىمە؟

ئۆاييۈل  تىرەييى تۇلۇىميي ۇ؟ زەمىنيي ۇ ئۆتكۈزەيي ەنا  ئييۆمرى قاننىلىييى؟       
 ئەگەى تىرەى ەواسا قاننىلىى ياەاي ۇ؟ تۇلۇىم ۇ؟
دتپ زېمىننىيڭ ئۈايۈل  ‹‹ئۆاگە  زېمىننى تىرەل  ىە ەنا  يامنۇىدۇ>>       

كە ييييامنۇى چۈەيييكەن ەن  ىيييۇىن ھايييياتلىى ەىيييلە  ھەىەكەتييي،ئىكەنلىكىنى
 :زۇددى سۈىت ھەى ت مۇن ۇق دەگىنى تل. گەنلىكىنى تەسۋېراەي ۇ ەا

سيييىلەى قايتيييا تىرە يييتىن ەە لەنسيييەڭالى ئەگەى ! ئيييى ئىنسيييانالى>>       
ەىي   ،(گۇمانىڭالىنىڭ تۈگى ى ئۈچيۈ  ئەسيلى ەكى ياىەتىلى يىڭالىلا قياىۇڭالى)

ئيييادتم  تىنى ەاييييا  قىلىيييش ئۈچيييۈ  ئاتييياڭالىۇالەنىيييڭ قيييۇدىە)سيييىلەىگە 
ئاەى مەنىي ەن،  (ئاا ى ەىلە ) تۇپرۇقتىن، ئۇنىڭ ئەۋىدەنى (ئەاەيرىسساىمنى

ئانيي ەن ەييە ىلگە  ىرگييۈز اگە  ۋت  ىرگييۈز امىگە   ئاني ەن اەزييتە قانيي ەن،
ەىيي  زااىنييا  ئييادتمنى ەەچنى ۇنيي ۇ مييۇئەيۇە   .پيياىچە گۆەييتىن ييياىۇتتۇق
ەۇۋۇقلىيى ( ئاناڭالىنىيڭ قاىنىي ەن) ئاني ەن سيىلەىنى.مۇددتتكىنە قااي ۇىەمى 
قييۇۋۋتتكە -ئاسييتا  ييۈ -ئانيي ەن سييىلەىنى ئاسييتا) ھييااىتىڭالىدۇ چىقىرەمىيي 

قىرۇ  ۋۇقتىڭالىلا يىتىسىلەى، ەەزەلىرەڭالى ( امااە  ي  ى) لەى، سى(توا ۇىەمى 
ياەلىقىڭالىدۇ ۋۇپا  ەۇاۇپ  ىتىسىلەى، ەەزەلىرەڭالى ياەلىقىڭالىدۇ ۋۇپا  ەۇاۇپ 

ەىلگەن ەن  ىۇىن ھ ب نەىسىنى ەىليمەس (ئىلگىرى) ىتىسىلەى، ەەزەلىرەڭالى، 
 (ھاييييا ) ەھااىتىڭالىليييا قيييايتۇىاۇش ئۈچيييۈ ، ناھيييايىتى ق رەيييپ  ەتكيييۈچ

ۇالەنىڭ ئۆاگەنلەىنى قايتا تىرەل  ى ەكە قيادەر ئىكەنلىكىنيى ) قاا ۇىاىسىلەى،
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سييە  زېمىننييى قاقيياس  ۆىەسييە ، (  ۆىسييىتى ەنا  يەنە ەىيير دتاىييل ەييۇ ى
تۈىاۈل چىرۇيلىيى  ئۇنىڭنا ەى  يامنۇى يال ۇىساق، ئۇ ىانلىنى ۇ ۋت  ۆپى ى ۇ،

 (-9ھەج)<<.ئۆسۈملۈ لەىنى ئۈن  ى پ ەىرە ۇ
 ئۆزاەەييتۈىە ەنا  زىسييلەتلەى نىييمە؟  ىسييى نىييمە؟ەئۇنىييڭ ئەقلييى دتى      

قوىقۇنناقمۇ؟ زېمىني ۇ ئۇنىڭنيا -ەاتۇىمۇ ە خىلمۇ؟-ۇمۇىيامانمۇ؟ سىخ-ياز ىمۇ
 ەەاگىلەنگە  تەق ەر نىمە؟ ھاياتى ۇ ەواۇپ ئۆتى ەنا  ھادەسىلەى نىمە؟

ۇ يا ى نى مەتلىيى لىرە ەنمەەزىتسى مۇ؟دۇزۇخ ئىگى-ئازىردۇ ەەزىتلىكمۇ      
   ئىگىلىرە ەنمۇ؟ ىەننە 
ئيۆز ئىنىيگە  نىھامىلىەاىاىى  ھەى ەىر ئايا   ۆتۈىگە  ۇالەنىڭ ەۇ ەواسا      

ەۇنىڭي ەن . ئىنىيگە ئاانيا  مەاۇماتالىنىيڭ ەىير قىسيمى ۇى ئاانۇچى ئىلمى ئۆز
ۇالەدەيين ەاەييقا ھيي ب  ىييب ئييۇىىنى  ،ەاەييقا مەاۇميياتالى ئىنتييايىن  ييۆپ ەواييۇپ

 . ۇەىلمەي
 يىنە تەسەۋۋۇى قىل ەڭى مۇ؟وسى  ەۇ ئى نى ئۆز ھەقىقىتى ە ،ئەم ى      
 <<ھەىەىيير ھامىليي ۇى ئاياانىييڭ قوىسييىقى ەكىنى ۇاييلە ئوەيي ۇ  ەىلىيي ۇ>>      

دەيييگە  ئيييايە  سيييۆزاەي ەنا  ەيييۇ ھەقىقەتنىيييڭ ەاسيييقۇچلىرەنى تەسيييەۋۋۇى 
  قىل ەڭى مۇ؟

يييييا ى يولىنيييياپ  ەەچنىيييي ۇنالىنىڭ  ىنىكييييلەپ  ەتكەنلىكىنييييى>>      
يەنييى ەااىنىييڭ مييۇددەتى توەييما  تۇلۇاىيي ەنانلىقىنى يييا ى ) ەتكەنلىكىنىمييۇ 

ۇايييلە  <<.ەىلىييي ۇ(ۇايييلە) (ميييۇددەتى ئ  يييىپ   تىيييپ تۇلۇاىييي ەنانلىقىنى
ەەچنىييي ۇنالىنىڭ ھامىلييي ۇى ەوايييۇش ئييياىقىلىى چوڭاينيييانلىقىنى ۋت تۇليييۇش 

 .ئاىقىلىى  ىنىكلىگەنلىكىنى ەىلى ۇ
 ەىر ئاياانى ئويالپ ە قىڭ؟ ھەى ،يەنە ەىر ق تىب قايتۇىۇپزىۇااىڭى نى       

ليي ۇىاىى تييۈى پ ھييامىلىنى تۇلييۇپ ەوانييۇچە ەوانييا  ھامىۆقوىسيياق        
 ىنىئاەۇنىڭ ھەىەىر ئاياا ۇ ئاىھى ت تە رۇىاىنى ي ،ەاسقۇچلىرەنىڭ ھەممىسىنى
نى يىنى  ەكى ەاىاىى ئايااالىدۇ تە رۇىاىەەاى-يەى ،ۋت ئۇنىڭ پۇتۇ  يەى ەاىە ۇ

نى پەقە  ۇالەنىڭ ھەممىنى ئۆز ئىنىگە ئااى ەنا  ئىلمى قوىەاپ تۇىە ەنانلىقى

                                           

بىد  ە راسدلى  رە . ئدۇ مۇنددا   ىددى: ئابد لالئىبنى مەسئۇ تىق رىۋايەى قىلىنددى ①
 ەر بىرىنالر ئانىسىنى  . ۇلال مۇندا  سۆزلەپ بەر ىراسلى  ئىكەنلىكى ئىسداتالندان رەسۇل

. بدۋن تۇرىدد 47ئاندىق شۇنىندەك، لەختە قان  الىتىدە . بۋن تۇرغۇزىلىد  47قورسىقىدا 
ئانددىق الدلە ئۇننددا بىدر . بدۋن تۇرىدد 47ئاندىق شۇنىندەك بىر چىالەم  دۆش  الىتىددە 

اددتە ە تددۆى سددۆز ە بددۇير   شەرىاددتىنى ئەرەتىددپ ئۇنىندددا جددان بىر ۋزىددد  رە ئددۇ شەرى
ئۇنىدد  رى قددى، ئەجىلددى، ئەمىلددى، بەخىتسددى  يددابى بەخىتلىددك ئىكەنلىكددى . بىرىلىددد 
 (.مۇسلىم رىۋايەى قىلدان. )يى ىلىد 



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

59 

ۇالەنىڭ دتىگاھى ۇ ھەىقان ۇق نەىسيە >> تەسەۋۋۇى قىلى قىال ئۇىۇنۇپ ە قىڭ؟
 ەرقاندددا  >اللەنىدد   ەر ا ىدددا  ،يەنە بىددر قېددتىم سددى . <<ئۆانەملىكتييۇى

 ەرر ر قىلدىنى مۇەلۇشنى  باسقۇچلىرىنى تەسوئۆللەملىك ب< نەرسە
 ىددگەن سددۆز ىكى  ەر بىددر ئايددالنى < ەربىددر ئايالنىدد  قورسددىقىدىكى>      

سدى نى   ،ئۇندداقتا. قېينىلىدپ بەتدكەن ئىددى ،ئويلىنىپ نىررېنىد  چارچداپ
 ەالر  ەوببولسا قاندا  ئويلىۇاقلى <  ەرقاندا  نەرسىنى>نىررىنى  
 ە مەن شۋتدۋن زېۇىنددىكى سى  مەن شۇندا  قىالاليدۇەن  ەپ ئويالمسدى       

بىادددىلەر بىدددلەن بىدددرلىكتە شدددۇندا  قىالاليدددۇەن  ەپ ئويالمسدددى ە شدددۇندا  
  ەرقاندا  نەرسىنى>>ئىلىگە ئالدۇچى ئىلۇى  اللەنى   ەمۇىنى ئۆز ،بولسىۇۇ
الددلە  ەرقاندددا  نەرسددىنى يارىتىددد ،  ،بەلكددى ،مۇشددۇال ئەمەس. بىلىددد << 

 .شۇنداقال ئۆللەملىك يارىتىد 
بۇ يەر ىكى مىقدارنى  مەنىسى اللە  ەرقاندا  نەرسدىنى ئۇنىد   ،مەيلى      

ەن تەقدىر لىگيابى  ەرقاندا  نەرسىگە بەلگى ،بىلەن ياراتقان ئۆللەم بولسۇن
بۆز  ،تۋ ۋلستىكا قىلىش، تولۇ  بىلىش تسىتا ئۇنى ئىنسان خىيالى ،بولسۇن

 .شتىنۇۇ ئاجى  بىلىد كرۋئالدىدا بەلت
ى  رە ئاشكارا ئىاالرنى   ەمۇىسىنى بىلگۋچىد ،  ەمۇىدىق اللە مەخد>>      

 .<<بۋيۋبتۇر،  ەمۇىدىق ئۋستۋند ر
نىررىنىدد  بىددرال تەرەشنددى بددۆر ىنى ، سددى  اللەنىدد  غەيبىدد  ئىلۇىدددىق        

-ئاشدكارا. اللۇىددىوغەيىبنى ئى  قوغالپ تەباۋركشكە رە  ېسابالشدقا قدا ىر ب
ە رە  ېسابالشددقا قانددداقۇۇ قددا ىر مەخدىدد  ئىاددالرنى   ەمۇىسددىنى بىلىاددك

  ەاللىسۇنوب
غەشددلەى ئىلىدددە  ددددددد بەزىدددە ،مەخدىدد  سددۆز قىلدددان چاغدددا الرئىنسددان       

 .ئۇ سۆز اللەقا مەخدى  قالىد   ەپ تەسەرر ر قىلىد  تۇر پ دددد
ئىنسددانالر قىلىۋاتقددان ئىاددلىرىنى رە مەخدىدد  ئىاددلىرىنى ئىنسددانالرنى         

ئددۇالر بددۇ سددىرالر ئىنسددانالرغا مەخدىدد   ،  تۇتقددان چاغدددابۆزىدددىق مەخدىدد
اللەنىد  بىلىۇدى  ،لىكىدق. اللەقىۇۇ مەخدى  قالىدد   ەپ ئوياليدد  ،قالداندەك

سدۆزىنى ئاسدتا قىلددۇچى اللەنىد  بىلىۇدى . بارلىق غەيىدنى ئۆز ئىلىگە ئالىد 
 .بارارەر  رشبا گە نىسبەتەنبىلەن ئۋنلۋك قىلدۇچى

يىلە ئددۇنى وبەينىدددە اللەنىدد  ئەمددرى بدد-ەمنىدد  ئالدددى ەربىددر ئا >>      
ئىنسدان ئەمەللىرىنىد   ، ەقىدقەتەن<< .قوغدايدىدان نۆرەتلى شەرىاتىلەر بار

 . ەمۇىسىنى بۆزىتىپ تۇرىدىدان رە خاتىرلەيدىدان شەرىاتىلەر بار
ۇ نە ىۇدد .يەنددى اللەنىدد  ئەمددرى بىددلەن<< ى بددويىلەاللەنىدد  ئەمددر>>      

 !نەرسە اللەنى  ئىلۇىدىق ئايرىلىپ قالسۇن ەردىق بىرئىنسان ئەمەللىرى
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غەيىبنىدد  خەزىنىلىددرى اللەنىدد   ەر ا ىدىددد ر، ئددۇنى شەقەتددال الددلە >>      
بىلىد ، قۇر قلۇقتىكى،  ېنى  ىكدى نەرسدىلەرنى   ەمۇىسدىنى الدلە بىلىدد ، 

تۆبۋلگەن يداشراقتىق الدلە بىلۇەيددىدان بىرەرسدىۇۇ يدو ، مەيلدى  ( ەرەختىق)
اڭدۇ يەر ئاستىدىكى بىرەر  انە ئۇر   بولسدۇن، مەيلدى  دۆل يدابى قدۇر   قار

لەر ىلۇە ددددۇز ا  (اللەقدددا مەلدددۇم بولدددۇپ)نەرسدددىلەر بولسدددۇن،  ەمۇىسدددى 
 (-12ئەنئام ) <<.يې ىقلىقتۇر

توغۇرىسددىدىكى بىلىددم  ەقىددقەتەن (نىدد  بولىدددىدان راقتددى)قىيددامەى>>       
اقىتتددا رە ئددۆزى ئددۆزى بەلگىلىددگەن ر)الددلە يددامدۇرنى. اللەنىدد   ەر ا ىدىددد ر

يەندى )ئىكەنلىكىندىياغد رىد ،بەچلىداندىكىلەرنى  نىدۇە ( بەلگىلىگەن جايدا
 الددلە (ى مۇسددبەخىت بەخىتلىكۇددۇ، بەمتۋبۇددۇ، بى ىرىۇۇددۇ، قى مددۇ، غۇلۇددۇ،ئو

يەنى ئۇنىندا ندېۇە ئىدش ) ې  ئا ەم ئەتە نىۇىلەرنى قىلىدىدانلىقىنى  بىلىد ،
 (ىلىدددىدانلىقىنىقيامددان ئىاددالر ىق نېۇىلەرنددى -ياخاددى بولىدددىدانلىقىنى،

بىلۇەيدددد ، ې  ئدددا ەم ئۆزىنىددد  قەيەر ە ئۆلىددددىدانلىقىنى بىلۇەيدددد ، الدددلە 
شدەيئىلەرنى  ئىلكدى رە )ۇرغۇچىدد ر،تبىلىدپ  (شۇتدۇن ئىادالرنى) ەقىقەتەن

 (-34لوقۇان )<<.تۇلۇ  خەرەر ار  ر (تاشقى تەرەشلىرىدىق
 
 

 ئەقلى دەلىل
 
 

ئىنساننىڭ ەىۋۇستە سى ەمىنى ئۇاۇھىۇە  ھەقىقىتىگە ئوينۇتۇش ئۈچۈ         
ا  ئەقلىنىييڭ پىكىيير سييئىن ،ئىنسيياننىڭ ەىۋۇسييتە سييى ەمىگە زىتيياب قىلنانيي تل

 ئەھمىۇىتىنييىئويلىنى ييى ۋت ۇالەنىييڭ  ائىنيياتتىكى مۆىى ەلىرەنىييڭ  قىلى ييى،
لىرەگە ۇالەنىييڭ  ائىنيياتتىكى مييۆىى ە ،قۇىئييا  ئۇنىييڭ ئەقلىييگەى ئۈچۈ ەىلى يي
 .زىتاب قىلى ۇ دتپ ،نىنقاىە

  ت پەيي ۇ ەواىي ەنا ئۈچۈ  ئەقىل ىئويلىنى  ۋت ىقىلى  پىكىرئەقىلنىڭ       
 .سۇئااالىدەن ئۈاگىلەىنى  ۈى ق

 ىم ۇ؟ومكىن ەواۇەى موەۇ زسى  ائىناتنىڭ ياىۇتقۇچىسى  پەي ۇ ە      
ى ەىلگيۈچى ۋت ھەممىيگە قيادەر، ھەممىنيەۇ چوق  ائىناتنىڭ ئى لىرەنى       

ئىالھييتىن ەاەييقا ئىالھنىييڭ ئوىۇنالەتۇىۇەييى  ھىكييمە  ەىييلە  ئىييش قىلنييۇچى
 مكىن ەوىم ۇ؟وم
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اۇەييى ويييا ى ئوىۇنالەتۇىۇەييتا ەييىرەكى ە ،ەييۇ ئىالھنىييڭ پادە يياھلىقتا      
 ىم ۇ؟ومكىن ەوم

تاىقىتىلنيييا  قيييۇدىت  ميييۆىى ەلىرى ەيييۇ ئىالھنىيييڭ ئىنىگە  ائىناتنىيييڭ      
 ىە ەيييى ەىيييرەش، تىرەلييي  ى ش، ئۆاتيييۈى ش، ەيييتۇىۇش،يييياىەتىش، ئوىۇنال

 ەن ئياىى  تىسيىئۆاگەن ەن  ىۇىن تىرەلي  ى ش ۋت ىيازۇىش ئى يلىرەنىڭ ەىر
 ئى اىت  قىالم ۇ؟ ئىكەنلىكىگەمكىن و ىلى ى م
 ۇ قۇىئا  ئۇ ھەقتە ەىۋۇسيتە سيى ەمگە زىتياب ەئاەۇنىڭ ھەممىسى يۇقىر      

نسياننىڭ ەىۋۇسيتە سيى ەمىگە ۋت ئەقلىيگە قۇىئا  ئى ،اىكىن .قىلنا  ئى الىدۇى
 .يەنى پۈتۈ  ۋۇىۇدەنا زىتاب قىلى ۇ

ئيازىرى قايىيل ئيۇ ەىۋۇسيتە سيى ەمگە  قۇىئا  ەۇ ئى الىنىڭ ھەممىسيىنى      
نا ىەەواى ەنا  ۋت ئۇاۇھىۇە  ھەقىقىتىنى ەىلى ەنا  دتىە ى ت تەسىراىى ئوتتۇ

 .يى ۇوق
ئەقىددد  بىدددلەن  ،بۆرسدددىتىپ ئدددۇالرنى ئەقىلدددگە ،قۇرئدددان شدددۇنىندەك      

ئۇلۇ ىيەى  ەقىقىتىنى  يەنى  ەل شۇ غايىگەمۇنازىرلىاىد  رە ئەقىلنى ئاخىرى 
بىلىش، ئاندىق شدىرىك بەلتۇرمەسدتىق يدالدۇز بىدر اللەغدا ئىۇدان ئېيتىادنى  

سدداغالم شىكىددر  ،لو ىكىدددا ئۇيدددۇن ،ئېلىددپ بارىدددىدان كەزۆركرلددۋبىنى بىلىادد
 .قىلىاقا ئويدىتىد 

قىلددگە خىتدداپ قىلىدددىدان رە ئەقىلنددى ئويلىنىاددقا  رە شىكىددر قىلىاددقا ئە      
بىد  ئۇنىنددىق بىدر ئدۆلگىنى . چاقىرىدىدان ئدايەتلەر قورئانددا ئىنتدايىق بدۆپ

 .سۆزلەش بىلەن بۇشايىلىنىۇى 
زېۇىندددا رە ئددۆزەڭالر ا اللەغددا چىددق ئىتىقددا  قىلىدددىدانالر ئۋچددۋن >>      
 نۇرغددۇن ئدداالمەتلەر بددار،(نددى بۆرسددىتىدىداناللەنىدد  قددۇ رىتىنى رە بىرلىكى)
 (-81-87زارىياى )<<.(81-87)بۆرمەمسىلەر (بۇنى)

ئدۆز ەن مدۆجى ىلەرنى ىتىلگيەرشدارىدا رە ئدۆزىگە چېلىدۋ ئىنسان ،ئە ەر      
ئۇنى   ەربىرى ياراتقۇچىنى  مەرجۇتلىقىددا  ،ئويالنسا، ئەلۋەتتەئەقلى بىلەن 

بددددۇ  نى بۆرسددددىتىدىدانقددددۇ رىتى رىمددددۆجى ە چەبسددددى  رە ياراتقۇچىنىدددد 
 . مۆجى ىلەرنى   ەربىرىدىق  ەيران  ەيران قاالتتى رە  ۇ  قۇپ بىتەتتى

ەتەن بزېۇىق بۇ بائىناتقا توشۇپ بەتكەن چوڭ ئاسۇان جىسىۇلىرىدا نىس      
 تىكىزېۇىق  ويابى چىكىگە بۆز يەتۇەيدىدان بەڭرى چۆللدۋب. بىلىك جىسىم

 .بىتەلۇەيد  القىپ لۇشتىق وخااش ببىر  انە قۇم  انىلىسىگە ئو
ئۇياقتدا  پ بولدۇشئۇنى سدانا خىيال زېۇىندا اللەنى  ،شۇندا  بولسىۇۇ       
مددۆجى ىلىرى بددار رە الددلە زېۇىندددا ئدداجى  بىلىدددىدان  تىنۇۇزىتىاددۆب ،تۇرسددۇن

 .تاڭ قالىدىدان خوسۇسىيەتلەر بار-ئور نالشتۇرغان ئەقىللەر  اڭ
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الدلە ئاسدۇان جىسدىۇلىرىدىق شەقەى  ،ىلىادىۇى چە ازىرغىلە بى نىد  ب       
زېۇىندىال  اياى بەچدۋركش خۇسۇسدىيىتى  دازىرالپ بەر ى، ئۇنىد  ئۋسدتىدە 

لىدىدان شارائىتالرنى ومكىق بو اياتلىقنى   مەرجۇى بولۇشى رە  اراملىاىاى م
 .شەيدا قىلىدى

 دارا  بۇز لۇداس نى  زېۇىننى  مەربى ى قىسۇى زېۇىننى  تارتىش بۋچى      
 ىلىدكئىنلىك ىاىدا سەرەن بولىدىدانزېۇىق ئەتىراشىنى قوغدئارقىلىق  قاتلىۇى

 .بىلەن ئۆللەنگەند ر
لددددان وبدددۇ قاتالمددددا جدددانلىق مەرجۇ اتنىددد  نەشەسلىنىادددىگە الزىدددم ب       

دە جانلىقالرنىدد  نەشەسلىنىاددىگە مۇراشىددق ئۆللەمددئددۇ  .مەرجددۇى ئوبسددىگىق
كنىدد   ەر ئىككىلىسددى بددۇ جانلىقالرغددا ئددارتۇ  رە بەملى ،چددۋنكى .تۇرىددد 
ئىسسىقلىقى جانلىق مەرجۇ اتالر بەر اشلىق بىرەلەيددىدان  ۇىننى ېز. زىيانلىق

يددابى ئاجى لىقىدددىق ئۆلددۋپ قالۇايدددىدان  ،رە ئىسسددىقنى  بۋچلۋبلىكىدددىق
ز قلۇقالر وزېۇىندىكى ئ.شەبىلدە ئىال ى  ىسان بىلەن ئىنلىكە توغۇرالنداند ر

 ئارقىلىق ئۇنى  ئۇز قلۇقى ئوتتۇرىسىدىكى ئىنلىكە تەڭدۇڭلۇ بائىناى بىلەن 
 ىدددە ىئاشددۇ جانلىقالرنىدد  غىدد الىنىش ئىھتىياجىدددا تولددۇ  يىتىدددىدان  ەر

 .توغرىالنداند ر
يەر يددۋزىنى يېيىددپ بەڭ قىلددد  ،تاغالرنى ئورندداتتۇ ،يەر يۋزىدددە >>      

 (-12ى ىددر ) <<. ەرخىدد  تەباددى ئۆللەملىددك ئۆسددۋملۋبلەرنى ئۆسددتۋر   
 (-17فۇسسىلەى) .‹ئە لى زېۇىننى  رى ىقىنى بەلگىلىدى>>

 جدددانلىق بائىنددداتالر بىدددلەن ئۇز قلدددۇقالر ئارىسدددىدىكى تەڭدۇڭلۇقۇدددۇ       
 .ىنلىكە ئور نالشتۇر لدانئ اشۇندا ئ

ۇنىسددتالرغا ئۇالرنىدد  يامددان ۇخىتايدددىكى بوم :خەرەر ە ئېيتىلىاددىلە       
ك زىرائەتنىدد  يددۋز ە ئددون شىرسددەنتىنى يەپ تېرىدددان قىۇۇەتلىدد بىدد نەشسددى 
خىتايددىكى  ەمدۇە قۇشدقاچالرنى ئۆلتۋركشدنى  ، ىگەن با انە بىلەن ،بىتىد 

-ئۇالر  ەربىدر بەنىدت رە  ەربىدر شدە ەر ە ئدۋچ بىدلە .چىرايلىق بۆرسەتتى
  مبدا  چالىددىدان رە قاڭدالتىر بەسدكەندەك ئداراز -نۆرىتلىاىپ  اپبۋندكز 

يابى  ، ەر قاچان قۇشالر ئۇخالش ئۋچۋن. ئەرەتتىەرنى لچىقىرىدىدان ئەترەت
شدۇنى   ئۇالرنى چۋچىتىدۋەتتى بىرسە ئۇ ئارازالرئارام ئېلىش ئۋچۋن ئۇرىسىدا 

 ئۇسسدى لىق، الر ئداچلىق،قاچ ەتتدابى بدارلىق قۇشد ،قايتا ئۇچتى بىلەن ئۇالر
 .چارچاش رە ئۇيقۇسى لىقتىق  االك بولدى

شدال ۇئداجى  مەخلۇقداتالرنى يوقاتقانلىقىددىق خيار زالر ئاشۇ بىلىدك،        
 .لدۇ  چىقىدد   ەپ خداتىرجەم بولددىوت ىيىپ بەتۇەل،بېۇ  وسۇلرە  بولدى
ئاشددۇ ئۇچددار قۇشددالر . الددلە ئددۇالرنى نددازارەى قىلىددپ تۇرغددان ئىدددى ،لىكىددق
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ئاشددۇ ئۇچددار قۇشددالر ئددۇالرنى يەيدددىدان رە ئۇالرنىدد   ،ئۆلگەندددىق بىدديىق
تىق اللەنى   ىكۇىتى رە اللەنى  ئور نالشتۇر شى بىلەن ئەزىيەتلىرىنى زىرائەت

يدۋز ە   وسدۇلنى رە  توسۇپ قالىدىدان زىيانلىق  اشارەتلەر زېۇىندا تارالددى
ئدازغۇن ئىنسدانالر الدلە ئدۆز  ىكۇىتدى بىدلەن . ئەللىك شىرسەنتىنى يەپ بەتتى

دىق زېۇىندا ئور نالشتۇرغان تەڭددۇڭلىقنى بۇزمداقلى بولسدا اللەنىد   ەر ا ىد
بدۇ بىدر  ،ئە ەر ئدۇالر ئىبدرەى ئالددان بولسدا .جازا بىلىد  ىدىدانئۇالرنى توس
بىلىدك مدۆجى ىلىرىنى -اللەنى  يەر شارىدىكى چوڭ بى  ئە ەر .مۆجى ە ئىدى
 . چەبسى  ئاجايىباتالرنى تاشااليۇى  ،تەباۋرسەك

ئەتلەر ەر بار رە تۋرلۋك زىرابىرىگە تۇتىااڭدۇ قىتئەل-يەر يۋزىدە بىر>>       
بىر ئۇر قتىق بىر قانلە )بۆپ شاخلىق بولدان رە بۆپ شاخلىق بولۇىدان  ،بار

خورمددا (بىددر ئددۇر قتىق شەقەى بىرتددال ئۋنددۋپ چىققددان تددال ئۋنددۋپ چىققددان،
ئۇالرنىد   بىدر خىد  سدۇ ا سدۇغۇرلىد ،( ئۇالرنى   ەمۇىسى)  ەرەخلىرى بار،

چۋشددىنىدىدان قەرم بەزىسددىنى بەزىسددىدىق تەمدددە ئددارتۇ  قىلىۇىدد ، بددۇالر ا 
د ىدرەئ )<< .نۇرغۇن  ەلىلدلەر بدار(اللەنى  قۇ رىتىنى بۆرسىتىدىدان)ئۋچۋن 

4-) 
يەنە  نىد  قۇر لۇىسدىبىرى ،بىرى بىدلەن تۇتداش بولسدىۇۇ-زىۇىندا بىر       

بەزىسدى  .بەزىسدى زىدرائەى ئۋندكرىدد . بدار بدۆلەبلەربىرىگە ئوخاىۇايدىدان 
 .ئەتتىق مۇئەييەن تۋر ە اليىق بىلىد بەزىسى شەقەى زىرا. ئۋندكرمەيد 

 

 .ئاشۇنىڭ ئۆزىال ھەيران قاالرلىق ئىش

 
زييوىمىالىدەن، ئييۈز ملەىدەن ھەىزىييل  ،زەييرۇئەتلەىدەن ەنزېمىنيي  رەىيي       

ەەزەسيى  ،اىكىين.لى ۇەھەممىسيى ەىير سيۇ ەىيلە  سيۇلۇى.تۈىاەىنى ئۈن  ىە ۇ
ىدەنميۇ ەىير تيااال ھەتتيا ى زوىمىنيا ئوز ياش ەىير تۈ .ەەزەسىگە ئوز ىماي ۇ

ئۈنۈپ چىققا  زوىما دتىەخى ۋت ەىر قاننە تا  ئۈنۈپ چىققا  زوىميا دتىەخيى 
ەييۇ زەرۇئەتلەىنىييڭ تەمييى  .ەىيير ھەيييرۇ  قيياىىاىى ئىييش ئاەييۇ يەنە .چىقىيي ۇ

ئەنە  .ەىرەي ەن ئياىتۇق  ۆىەي ۇ-سانالى ئۇىىنىيڭ تەمىنيى ەىيرنئى.ئوز ىماي ۇ
 .ئاەۇ ئۈچىننى ھەيرۇ  قاىىاىى ئىش

يەنە ەىييير ئىنسيييا  ئيييۆز  .ەىييير تەمنيييى ەىييير ئىنسيييا  ئييياىتۇق ەىلىييي ۇ       
ئاەيۇ  .يىنە ئيۇ تەمنيى ياقتۇىمايي ۇوتى ەكى ئۆزەگە زاس تەم قاىە ى ەيىتەەى 

 .تۆتىننى ھەيرۇ  قاىىاىى ئىش
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ئاەيييۇنىڭ ۇ ئەقىيييل >> اتتيييا ۇايييلە مۇنييي ۇق دتپ ىۇسيييت سيييۆزاى ى       
 <<.ەاىئى لىتى ەنا  قەۋملەى ئۈچۈ  ئاىمەتلەى 

ەە مييۇ ھەيييرۇ   ىىئييۇ ،ئىنسيياننىڭ ئۆزەيي ەكى مييۆىى ەلەىگە  ەاسييەل       
 . قاىىاىى
ئۇنىڭيي ەن ھييامىلە ەييە ىللىنى ەنا  ئۇىۇقالنيي ۇىۇانا  ەىيير ھييۈىەيرت        

 .ئىنسيييا  تۈىەنىيييڭ زۇسۇسيييىۇەتلىرەنىڭ ھەممىسيييىنى ئيييۆز ئىنىيييگە ئااىييي ۇ
ئييۇ  .لى تيياس قااىيي ۇى نمىگىۆۋتھييااەنكى، ئۇىۇقالنيي ۇىۇانا  ھييۈىەيرت  يي

ەيياىاىى ئىنسييانلىى زۇسۇسييىۇەتكە ئىييگە مييۇ ەممە  ەىيير ئىنسييا  ھۈىەيرەيي ەن 
 .ئۆسۈپ يىتىلى ۇ

ىەىيانىيي ۇ ئاىھىيي ت  ىئۆسۈەيي ىنىييڭھييۈىەيرت پاىچىلىنىيي ۇ ۋت ھامىل      
ھۈىەيرەنىييڭ ەىيير پاىچىسييى ،ەىلە  ەييۇنىڭ .ەييە ىللەن  ىە ۇ ە ۇزۇسۇسييى

مانييا ......نى پاىچىسييى پييۇ  ەۇاىيي ۇئييۈچىن ەيياش، يەنەەىيير پاىچىسييى قييو ،
  ...............مۇەۇن ۇق 

مىييرۇس ئااىيي ەنا  ئىرسييى  ەوۋەلىرەيي ەنيييا ى  ،ئانىيي ەن-ئاتيياامىلە ھيي      
لە دۇدەنىييڭ ەىييرتى ھييامى :مەسييىلە . ئىنىييگە ئااىيي ۇ-ئييۆز زۇسۇسييىۇەتلەىنى
ئانىسييييىنىڭ ەىييييرتى  ،نييييىچاچنىييييڭ ىتڭگى :مەسييييىلە  ،ئاىھىيييي ەلىكىنى
ۋەسييييىنىڭ وەىييييرتى ە ىتڭگىنييييى،  ۆزنىييييڭ ،مەسييييىلە  ،ىنىئاىھىيييي ەلىك
ەيۇىۇ  ييا ى  ۆزەنىيڭ  ئىگىي  ييا ى پا ياىاىقىنى، :مەسىلە  ،ئاىھى ەلىكىنى

-لىىۇسييىخى؛ ھەيييرۇ  قيياىىاىقى ئاەييۇنىڭ ەنمۇ ،ەەاكييى. ەييە لىنى تاىتىيي ۇ
تەەى يى  ايۇش،ودۆ  ە-اۇشوئەقىللىى ە قوىقۇنناقلىى،-ەاتۇىاۇق ،ەىخىللىى

اۇش قاتاىاىى پىسخىكىلىى ۋت ئەقلى وەىۇاتقا مايىل ەتئەد-اۇشوەپەنگە مايىل 
 .ى ۇىئىرسىۇە  ق لى  نىڭسۈپەتلەى
قاني ۇق ەاىاىققيا ئيۇىى  ؟ئيۆزاىرى قاني ۇق نەىسيە ەۇ ئەقلى سۈپەتلەىنىڭ      

 ىلى ۇ؟ قەيەىدت ەاىاىققا  ىلى ۇ؟ ئەقىل قاني ۇق ەيە ىل ت ئوياليي ۇ؟ ئىنسيا  
پە  تەتقىقاتى ھيازەرلىنە -قان ۇق ئەسلەي ۇ؟ ئىلىبئەسلەي ەنا  نەىسىلەىنى 
ى قىلى ەنانلىقىنى، قان ۇق ئەسلەي ەنانلىقىنى ۋت ۇەى گە ئەقىل قان ۇق تەپە ك

ئيييويالى قەيەىدت تۇىەييي ەنانلىقىنى، مەاۇمييياتالى قەيەىدت سييياقلىنى ەنانلىقىنى، 
 ەەزەييي ت مەاۇمييياتالىنى ئى دەمە نيييى ەوانانييي ۇ قانييي ۇق ئى دتيييي ەنانلىقىنى،

 ەنانلىقىنى ئ ۇتىييپ پ قااىييسييىگە قانيي ۇق  ىلىيي ئ ئىنسييا ئى دەمىسييىمۇ ئويالى
 .ەىرە تىن ئاىى   ەا ى

پىسييخىكىلىى ئاىھىيي ەلىكلەى دەييگە  نىييمە؟ ئييۇىى قانيي ۇق  ،ەييۇن ۇقال      
 ە خىللىيييى،-سيييىخىۇلىىىسھتا ەاىاىققيييا  ىلىييي ۇ؟ قەيەىدت ەاىاىققيييا  ىلىييي ۇ؟

كلىرى قانيييي ۇق ەييييە ىللىنى ۇ؟ ەييييۇ قوىقۇننيييياقلىى ئاىھىيييي ەلى-ەيييياتۇىاۇق
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نى ۇ؟ ئۇنىييڭ ەەدەنىگىمييۇ؟ ۇئاىھىيي ەلىكلەى ئىنسييان ۇ قايسييى ئوىۇننييا يۇەييۇى
 ؟كنىڭ قەيىيرەگە؟ ئيۇ مياددى نەىسيىمۇيىلى ەەدەنىنىڭ قەيىرەگە؟ يىلىكىگىمۇ؟

يەنى ئۇ مەنىيۋى نەىسيە ەواناني ۇ  ،يا ى مەنىۋى نەىسىمۇ؟ ھەى ئىككى ھااەتتە
ھەىەكىتىگە قان ۇق تەسىر  ۆىسيىتى ۇ؟ مياددى نەىسيە  ئىنساننىڭ ئى لىرى ۋت
 ەوانا  تەق ەردەنۇ؟

ئاەۇنىڭ ەنمۇ ھەيرۇ  قاىىاىقى ەواسا ئۇىىنىيڭ قان ۇقسيىگە ئىرسيىۇە         
ۋت ۇالەنىييييڭ  نىئەگەى ەىيييي  ئىنسييييا  زۇسۇسييييىۇەتلىرە .قااى ەنانلىقىيييي ۇى

ىر زۇسۇسىۇەتتىن ەى  ھەى ە ،ئىنسانالىدەكى مۆىى ەلىرەنى دۇۋۇملىى  ۆزتتسەل
مۇەۇنىڭ ھەممىسى  ،ئەاۋتتتە. ۋت ھەىەىر مۆىى ە ەن ئىنتايىن ھەيرۇ  قااىمى 
اۇەى وئۆزاۈ ى ەن پەي ۇ ە ئىنى تەۇن ۇق ئەقىلنى ى  قىلى ەنا  ئىننىكىلىى 

 .مكىن ەواماي ەنانلىقىنى ەىلەاەيمى وم
كيمە  ھى ەۇ پەي ۇ قىلنيۇچى ھىكمىتيى ئەق ييۇقىرى پەالىيگە يەتيكە ،       

اۇەييى ۋت ەاەييقىالىنى ئيياىى   ەاتۈىتاەييي ەنا  وە ىيي ەنا ەىييلە  ئىييش قىل
ھەى ەىر قىسيمى  ،ئەگەى ئۇن ۇق ەوامىسا.  ى ت قۇدىتتلىى ەواى ى  ىرتلەدتى

ئىيننىكە ەيۇ  ۋىئاىايىىاتالىنى ئۆز ئىنىگە ئاانيا  ميۆىى ت نۇسى ھىساەالپ ەوا
 . تتىمەزلۇقاتالىنى ەاىاىققا  ەاتۈى ەكە قادەر ەوىاماي

زېمىنيي ۇ ۋت >> :ۇاييلە ھەق ەىييلە  مۇنيي ۇق دتييي ۇ ،ئاەييۇنىڭ ئۈچييۈ        
قييياىۇپ  سيييىلەىنىڭ نەپسيييىڭالىدۇ ئى يييەنگۈچىلەى ئۈچيييۈ  ميييۆىى ەلەى ەييياى،

 (-09-02زۇىەۇا  ) <<.ەاقمامسىلەى
 ئيۇىى زېمىن ەكى نەىسىلەىنى ئىال  قىلىۋۇا ى، (يەنى مۇەرەكالى) ئۇىى       

زېمىن ۇ -ئەگەى ئاسما  (09) ئۆاۈ لەىنى تىرەل  ىتاەم ۇ؟ (يەنى ەۇ نەىسىلەى)
 ئەاۋتتتە ەۇزۇىتتى،(  ائىناتنىڭ تەىتىپى) ۇالەدەن ەاەقا ئىالھالى ەواسا ئى ى،

 ئەىە يينىڭ پەىۋتىدەگيياىى ۇاييلە ئۇىىنىييڭ سييۈپەتلىگە  نەىسييىلىرە ەن پييا تۇى
-سيوئا  ئيۇىىدەن سيۇىۇق قىلىنمايي ۇ،-ۇالەنىڭ قىلنانلىرە ەن سوئا . (00)

 ئىال  قىلۋۇا ەمۇ؟ۇالەنى قۇيۇپ، ەاەقا مەەۇدىىنى ئۇىى  .(03) سۇىۇق قىلنى ۇ
دتاىلىڭالىنى  ۆىسىتىڭالى، مانيا ەيۇ مە  ەىيلە  ەىليلە ( ەۇنىڭنا)> :ئ ۇتقىنكى

نييي ەن ئىلگىرەكىلەىنىيييڭ ەدۇى ۋت م (يەنيييى قۇىئيييا ) ەوانانالىنىيييڭ  ىتييياەى
 ىىنىيڭ تواىسيى ھەقنيى ئۇقمايي ۇ، ىتاەىي ۇى، ئۇ(ئىن ىل قاتياىاىى تەۋىۇ ،)

 (01~09ئەنىىۇا ) <<.(01)<تىن يۈز ئۆى گىنىلەىدۇى(تەۋھى )ئۇىى
قۇىئييا  ەييۇ ئى يينى ئويلىنى ييى ۋت ئۆزەنىييڭ ئەترۇپىيي ۇ  ،ەييۇ ئييايەتلەىدت       

 ۆىگە  مۆىى ەلەىدەن اوگىكىلىى نەتى ە چىقىرە يى ئۈچيۈ  ئەقىليگە زىتياب 
 ائىنا  ئەقىل تەسەۋۋۇى قىالامىنۇدتل  ەۇ ىيەن ھەقگە ئاەكاىۇ ئوچۇق .قىلى ۇ
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قاىەى  ىلى ەنا  دتۋۇسىنا پا ىت  ەاتۈى ەنى  لىقىنادتىە ى ت ماسالەتۇىۇانان
 .تەاەپ قىلى ۇ

ۇاييلە يەتييتە ئاسييماننى ەىرەنييى ەىرەنىييڭ ئۈسييتى ت قىلىييپ ييياىۇتتى، >>      
 (الىلامانئاسي) سيە  ۆىمەيسيە ، مىررەىا  ۇالەنىڭ ياىەتى ى ۇ ھ ب نوقساننى 

ئاني ەن سيە  يەنە  .(3) ەىيرتى يوچيۇقنى  ۆىتمسيە  تە رۇى قاىۇپ ەياققىنكى،
ئۈمىي   (ەىرتى نوقسياننى ت پى يتىن ئاسمانالىدۇ) ۆز ق  .ئىككى ق تىب قاىەنىن

 (-1-3مۇاى) <<.(1)تاانا  ھاا ۇ قايتى ۇ ئۈزگە  ۋت
ئاسيما   لىيىەۇ  ەڭرى  ائىناتتيا قىلنىلىيى زاتاىەيماي ەنا ، ئىنتى ۇم      

ىىسييىملىرەنىڭ ئايلىنى ييى ۋت ئاسييما  ىىسييىملىرەنىڭ ھەىەكىتىيي ەن ەاىاىققييا 
 ۈنيي  زنىڭ - ەاييگە  ۋت ئۆزەنىييڭ ەەاگىلەنييگە  ۋۇزتىيي ۇ  ىلىيي ەنا   ىيينە

سييىكىنۇتقىنە  ىنييۇ ،مدتۋىاەى دۇۋۇمىيي ۇ  ئەسييىراەى ۋت ،ئايلىنى ييى، پەسييىللەى
 .ئىنتى ۇمالەتۇىۇانا 

الەييتۇىلا  زۇسۇسييىۇىتى زۇمييانالى ەييويى ەىيير ئوىۇن ۇاييلە دەالىنىييڭادم       
 تۆميۈى يەنىيال تۆميۈى، .ق تىممۇ زاتااى ىپ قااماي ۇ ۋت ھەى ق تىم ۇ ئوز ياي ۇ

ئو سييىگىن يەنىييال ئو سييىگىن ئۇىىنىييڭ تەى ىىييى ۋت  يەنىييال مىييس، مىييس
ييا ى  ئاا ەي ەكى، سيۇلۇق-ئۇىىنىڭ ئىسسيىى .زۇسۇسىۇەتلىرى ئۆزگەىمەي ۇ

ەاەيقا ئ لمىنىيتالى ەىيلە   ييا ى ئۇماددەالىنىيڭ ،ەكىتيىە سىب ئاا ەي ەكى ھەى
 .ەوانا  زىمىۇىلىى ىە ا سىۇەسى ەكى ھەى ىتى ئۆزگەىمەي ۇ

 .ئو سى تىنمۇ ەاەقا نەىسى ەن تۈز اۈەى ييۈز ەەىمەيي ۇ-سۇنىڭ ھى ىس      
تۇچنىيڭ سيوقۇاۇپ  .ەىر ق تىممۇ تۆمۈى قى زەيپ سوزۇاماسيلىقى ييۈز ەەىمەيي ۇ

 .ق تىممۇ يۈز ەەىمەي ۇمى ىلماسلىقى ەىر 
مكىن ەوانيا  ئ لمىنىتالىنىيڭ ئەق وپەنيگە ەۈگيۈنگىنە ەايقياش مي-ئىلىب      

 ئاددەسييى ەوانييا  زتىىت ئاىايىييپ ئىييننىكە ئىنتىيي ۇم ئىنى ەيي ۇى،ئۇ ئاتوميي ەن
ئاتومنىڭ ئەترۇپى ۇ ئايلىنى ەنا  ئىنتايىن  .تۈز اگەن ۇى( دەن<پىرستو >يەنى)

ئىييننىكە ئىنتىيي ۇم ئىنىيي ت (ئ لىكتىيير  ييۈچلىرى) ىنىييى ىىسييىمالى  ئىييننىكە،
يياش ئەترۇپىي ەكى يۇاتۇزىىليا ئوز ياي ەنا  ئىلىكتىير وياەيقا ۋت قوق ،اۇپوە

 .ە ۇئاىۇ تاىتى ىپ تەڭپۇڭلىقنى ساقالپ تۇى-ئىنىرگىۇەسى ئىنى ت ئۆز
 تىيپ چىقىيرەش،ەئاىرۇاما ئاىر ىانلىى ھۈىەيرت ۋت ئۇنىڭ لى ۇاىنىش،       

 ...يۈەتىكى ئاىايىپ ھەىەكىتىئۆسۈش ۋت  ۆپۈ
ەاەقا تيۈىاەىدەن  ڭ ئۇنىۋت ئۇىىدەن ھەى ەىر تۈىنى نىڭتىرەى  ائىنات       

 نەىسيى ەن  ئايرەپ تۇىە ەنا  ۋت ەىر تيۈى ئىنىي ەكى ھەىەىير نەىسيىنى ەاەيقا
پۈتييييۈ  ئۆسييييۈملۈ نىڭ ئييييۆزەگە زيييياس  :مەسييييىلە  ۇەييييى،پ تۇىلىييييئايرە

ۈىدەكى ئۆسييۈملۈ نىڭ ئييۆزەگە زيياس ھەى ەىيير تيي ەواى ييى، ئاىھىيي ەلىكلىرى
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 .ھايۋۇنالىنىيڭ ئيۆزەگە زياس ئاىھىي ەلىكلىرى ەياى ەواۇەيى،ئاىھى ەلىكلىرى 
 .ەواۇەى ئاىايىپتۇى ھايۋۇننىڭ ھەىەىر تۈىەنىڭ ئۆزەگە زاس ئاىھى ەلىكلىرى

ئىنساننىڭ . ئىنسا  مەۋىۇدۇتنىڭ ئەق مۇىت كىپى ۇى ۋت ئەق ئااىۇسى ۇى       
ا ۋت ئيۆز ۋتزەپىسيىنى تئياىۇ ماسلى ى ينانلىق-ەى ەىر پاىچە ئۆزتۈز اۈەى ەكى ھ

 .ئادۇ قىلى تا ھەيرۇ  قاىىاىقتۇى
ئى يالىنى  ھۆ ۈمرۇنلىى قىلنيۇچى، نازېمىن -ئاسما  تۇىۇقلىى،ەۇن ۇق       

ھىكمە  ەىلە  ئىش قىلنۇچى زۇ  ۇالەدەين ەاەيقا  ىيىقى ۇ ئوىۇنالەتۇىلۇچى،
زېمىني ۇ ۇالەدەين ەاەيقا -ئەگەى ئاسيما >>؟ مكىنميۇوئىال  مەۋىۇ  ەواۇەيى م

 <<.زېمىننىڭ تەىتىۋې ەۇزۇىتتى-ئىالھالى ەوانا  ەواسا ئەاۋتتتە ئاسما 
ەيۇن ۇق  ،ھەىەىر ئىال  ئۆزەنىڭ تەڭ ۇەسى اىقى ەىلە  قاني ۇق زااىسيا       

ياىۇتمام ۇ؟ ئىالھالىنىڭ ەىرە ەن سيادەر ەوانيا  يياىەتىش ەاەيقا ئىالھالىدەين 
انييا  ييياىەتىش ەىييلە  ميياس  ىلەميي ۇ؟ ئىالھالىدەيين ەىييرى ياىۇتقييا  سييادەر ەو

 قان ۇقمۇ تامامە  ماس  ىلى ۇ؟ كەدتىتخ ەاەقا ەىر ئىال  ياىۇتقا  دتىتز
يەنە ەىر ئىيال  ئو سيىگىن زتىىەنىلىيرى  ،ەىر ئىال  ياىۇتقا  سۇ قان ۇقمۇ     

 اى ۇ؟و ەن ياىۇتقا  سۇنىڭ ئۆزى ەەىلە  ھى ىسگىن زتىىەنىلىرە
ئۇنىييڭ ئى ييلىرەنى  ييۆپ ئىييال   ،ئوز ييىمىنا  ئىككييى ئىييال  ياىۇتقييا       

 ەاەقۇىە ەنا  ئاسما  ىىسىملىرەنىڭ ئايلىنى ى قان ۇقمۇ ئىنتى ۇمنا چۈەيى ۇ؟
ئۇنىڭنا ىتھىەىاىى قىلى ەنا  زاھىش ۋت ئۇنى ئى رۇ قىل ۇىە ەنا  ھۆ ۈمرۇ  

 مكىن ەوىم ۇ؟وئىنتى ۇملى ىش م ،سا ۆپ ەوا
يەنە ەىيير ئىييال   ،اەيينى مەەييرەقتىن چىقاىميياقنى ەواسييار ئىييال  قۇيەىيي      

ئىييش ەييۇ ئۇنيي ۇقتا  اى ييى يييۈز ەەىمەميي ۇ؟وقۇياەيينى مەلييرەىتىن چىقاىميياقنى ە
 قان ۇق ەواى ۇ؟

 ئىنسياننا يياىدتم ەىرەي ەنا ، ەىر ئىال  تۆمۈىنى زېمىننى ئاۋۇ  قىلى يتا      
ىۇش ۇئيييىليييا تايىنىيييپ ئۇى تەئۈسيييتۈنلىككە ئىرە تۈى ەييي نىۇالەنىيييڭ سيييۆزە

ەھكەم نەىسييە مۇسييت ئەسييقاتى ەنا ىۇانى ياساەييتا ئىنسيياننا ونىيي ەنا  قييىقىل
ەىيي  ھەقىييقەتە  پەينەمىەىاىرەمى نييى ىسەييە  >> ،ەواۇەيينى ئىييرۇدت قىلى ييى

مۆىى ەلەى ەىلە  ئەۋتتتۇق ۋت ئۇىى ەىلە  ەىللە، ئىنسانالىنى ئادۇاەتنى ەەىپيا 
تۆمييۈىدەن )تۆمييۈىنى ييياىۇتتۇق .ىدۇق  دتپ  ىتيياەنى، قييانۇننى چۈەييۈقىلسييۇ

قيۇۋۋتتنى ئيۆزئىنىگە -تۆميۈى  يۈ (ئۇىۇش قۇىۇالىرى ياسىلى ەنانلىقى ئۈچيۈ 
ۇالە ۇالەنى  ۆىمە   ئاانا ، تۆمۈىدت ئىنسانالى ئۈچۈ  نۇىلۇ  مەنپەئەتلەى ەاى،

 ەەىگەنلەىنيى يياىدتم پەينەمىەىاىيرەگە ۇالەليا ۋت(قۇىۇاالىنى ئى يلىتىپ)تۇىۇپ 
، ۇايييلە ھەقىيييقەتە  (تۆميييۈىنى يييياىۇتتى) ئۈچيييۈ  (ۇم قىلىيييشمەاييي) ەىلىيييش

 (-09ھەدە )<<.لااىىتۇى  ۈچلۈ تۇى،
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نى ىسيۇيۇق، يۇم ياق ەۇاۇەي ،تۆمۈىنىڭ ەە لى يوق نىڭيەنە ەىر ئىالھ      
اى ۇ؟ ەيۇ چالي ۇ  ائىناتتيا وزااى ى يۈز ەەىمەم ۇ؟ ئۇ چال ۇ ەۇ ئىش قان ۇق ە

زەلەميي ۇ؟ يييا ى  ائىناتتييا ئاسييما  ەىييرتى نەىسييە ئىنتى ۇملى ييام ۇ؟ ئىييش تۈ
قۇاۇپ ۋت ئۇنىڭنيا يىتە نىلىيى قىلىۋۇتقيا  زاھى يالى وئاىۇ س-ىىسىملىرى ئۆز

يىپيى ئيۈز اگە   ايۇپ،قاىيمىقياننىلىى پەيي ۇ ەو تۇقۇنۇەۇپ ۋت قاىەىلى ىپ 
ئاەيۇنىڭ ئۈچيۈ  قۇىئيا  ئەقىليگە زىتياب  اۇپ قاىمي ۇ؟وماىىاننا ئوز اش ە

 .مۇن ۇق دتي ۇقىلى ۇ ۋت ئەقىل ئۈچۈ  
زېمىن ۇ ۇالەدەن ەاەقا ئىالھالى ەوانا  ەواسيا ئەايۋتتتە -ئەگەى ئاسما >>      

ئەىە ينىڭ پەىۋتىدەگياىى ۇايلە ئيۇىى  .ەيۇزۇىتتى ىزېمىننىيڭ تەىتىيۋ-ئاسما 
 <<.سۈپەتلىگە  نوقسانالىدەن پا تۇى

تىب يەنە ەىير ق ي ،ىەق ئىيال  قىلىيپئەقىلگەەۇ ەايان ەن  ىۇىن قۇىئا        
ئييۇىى ۇالەدەيين ەاەييقا ئىالھالىنييى تۇتتىمييۇ؟ئى مييۇھەممەد >> .زىتيياب قىلىيي ۇ
! ەييۇن ۇق<< . ەاتييۈى پ ەيي قىڭالى دەگىيين سييىلەىپا ىتىڭالىنى !ئەاەيرىسسيياىم

زىۇيااى  ئىيش قاىيمىقيا  ئەمەس ،ھەقىيقەتە . ئەقىل پا ىت ئى دتپ ەاقسۇ 
ەىمۇ پيا ىتىڭالىنى سيىل ھەىەىير سيۆزگە پا ىيت ىزەيب،>! ەىلە  سۆزاەي ەناننا
 ائىنا  ئۆزەنىڭ ماسلى ى نانلىى ئىنى ت تۇىسا ۇالەنىيڭ  < ەاتۈى پ ە قىڭالى

ئىرۇدەسييى ەن ەاەييقا  ائىناتقييا ھۆ ۈمرۇنلىييى قىلنييا  يەنە ەىيير ئىييال  ەاىاىقىنييا 
 پا ىت  ەاتۈى ەكە قادەر ەوىىمسىلەى؟

ئيۆز -ىلىي ۇقۇم ئياىى   وئۇ چ-ئەقىل پا ىت  ەاتۈى ەتىن ئاىى   ەاسە      
قۇقتا ەيىرەكى ييوق ەىير ۇالەليا ئىميا  وئى ىنى ئويالنسۇ  ۋت پادە اھلىقتا، ھ

 .ئ ۇتسۇ 
ۇالەنىڭ ەااىسى يوق،ئۇنىڭنا ەاىۇۋتى ەاەقا ەىر ئىالھميۇ ييوق، ئەگەى >>       

ەۇن ۇق ەواسيا ئىي ى، ئيۇ چالي ۇ ھەى ئىيال  ئيۆزى ياىۇتقيا  مەزليۇقنى يياانۇز 
 ەن لااى   ىلەتتى،ۇالە ئۇىىنىڭ ۇالەليا ەەىگە  ئىگەالەيتتى، ەەزەسى ەەزەسى

 (-19 ۇ مۇئمىن)<< .نەىسىلىرە ەن پا تۇى
 گەئيۆتكە  ئەقليى مۇنيازەرەەاييا  قىلىيپ  ەايا  ەى  ئىلگىر ى ئاە ۇسيتا       

 ،ەييۇ يەىدت ئىنسييانىۇە  ئەقلييى ەىييلە  مۇنييازەرت ئ لىييپ ەىرەييپ ،ئوز يياش
ئۇ ئايەتلەىدت ھي نكىب ئيۇ ھەقيتە .  ۇمۇنازەرەگە ەىر ەۆاۈل ئايەتلەىنى  ەاتۈىە

نماسييلىقى  ىييرتل ىتيياىتىش قىل-يييا ى تيياىش ،تيياىتىش قىلماييي ەنا -تيياىش
 .ھەممە قايىل ھەقىقەتلەىنىڭ ەەزەسىگە ئەقىلنى قاىەتى ۇ ،ەوانا 
ئەگەى سيىلەى  ئۇنىڭ ەكى مەزلۇقاتالى  ىمنىڭ؟زېمىن ۋت >ئ ۇتقىنكى،>>      

. ۇالەنىييڭ دتييي ۇ :ئييۇىى (61) <(ە ييرەڭالىماڭييا ەييۇنى ئ ۇتىييپ )ەىلسييەڭلەى 
يەتتە ئاسيماننىڭ >ئ ۇتقىنكى،  (69) نەسىرە  ئاامامسىلەى؟-پەن  (ەۇنىڭ ەن)
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ئ ۇتقىنكيى،  .دتيي ۇ<ۇايلە>ئيۇىى  (69)<ۋت ئۇاۇ  ئەىە نىڭ پەىدەگياىى  ىيب؟
ھەمييمە ەييەي ىنىڭ  ،ئ ۇتقىنكييى (67) <قوىقمامسييىلەى؟ (ئازۇەىيي ەن)ئۇنىييڭ >

پانييا  ەوىىييي ەنا  ۋت  (ئىلتى ييا قىلنانالىلييا) نىييڭ قواىيي ۇ؟پادە يياھلىقى  ىم
 ئەگەى سيىلەى ەىلسيەڭالى ئۇنىڭنا قاىەى ھ ب نەىسە پانا  ەوىاماي ەنا   ىيب؟

 ئ ۇتقىنكييى،. دتييي ۇ <ۇاييلە> :ئييۇىى .(66) <(ماڭييا ەييۇنى ئ ۇتىييپ ەىييرەڭالى)
ىيي  ھەق ئۇىىلييا ە ئۇنيي ۇق ئەمەس، (61) سييىلەى قانيي ۇقمۇ قايمۇقتۇىاىسييىلەى؟>

 ۇالەنىڭ ەااىسى يوق، (.12)سۆزنى ئ لىپ  ەا ۇق،ئۇىى چۇقۇم يااناننىالىدۇى
ئۇنىڭنا ەاىۇۋتى ەاەقا ەىر ئىالھمۇ يوق، ئەگەى ەۇن ۇق ەواسا ئى ى، ئيۇ چالي ۇ 
ھەى ئىال  ئۆزى ياىۇتقا  مەزلۇقنى يياانۇز ئىگەالەيتتيى، ەەزەسيى ەەزەسيى ەن 

 <<.(19)ەەىگە  نەىسيىلىرە ەن پيا تۇى ۇالە ئۇىىنىيڭ ۇالەليا لااى   ىلەتتى،
 (19~61 ۇ مۇئمىن)

زېمىيين ۋت زېمىنيي ەكى ەيياىاىى ەييەي ىلەى ۇالەنىييڭ  ،ئىنسييا  دتسييلەپتىال      
يەى  ۇاييلە ،ئى ادەۇىتىيي ەن ۋت ۇالەنىييڭ ەاىاىققييا  ەاتۈىە ييى ەن پەييي ۇ ەوانييا 

ۇاييلە ئاسييماننىڭ  ،يەتييتە قييا  ئاسييما  ۇالەقييا تەۋت ،ەيياىەنىڭ پادە يياھى
ھەىقانيي ۇق  ،ۋت  اتتييا ئەىە يينىڭ پەىۋتىدەگيياىى ئاسييماننىڭ ،ۇتقۇچىسييىياى

ھەىقان ۇق نەىسىگە تەق ەر ەەاگىلۈگىنى  نەىسىنىڭ پادە اھلىقى ۇالەلا تەۋت،
. ، ئيۇ پانياھلىى ەىرەي ۇ، ھي نكىب ئۇنىڭنيا قاىەيى چىقاامايي ۇدۇىيىگانە ۇالە
ىييل ئىنكيياى ەييۇىى ئەق ئىگىسييى، ئييۇ  يياتتىلىى ۋت ھۆ ۈمرۇنلىقنىييڭ ،چييۈنكى

ئەگەى قايىيل  .ئىكەنلىكىگە قايىل ەواسا ەواسيۇ  قىالاماي ەنا  ئىنىى ساۋۇتالى
 .ەوامىسا سۈىت تۇىدۇ  ەاگە  ەۇ سوئا  ئۇنىڭ ئاا ەنى توسى ۇ

ييييا ى ئيييۇىى ئيييۆزاىرى  ييييا ى ئيييۇىى ياىۇتقۇچىسيييى  ياىەتىلنيييانمۇ؟>>      
 (-39تۇى ) <<ياىۇتقىنىمۇ؟

ن ەنيى ىئ ئۇنىڭ،ىلنۇچىنيا ىەق ئىيال  قىلىي ەنا ھەى ەىر ئىنكياى ق ،ەۇ      
 .سۇئاا ۇى تىتى ەنا ،توزي ەنا تۇۋۇقال
ەۇ ەايانالى -مەنتىقە ىەھەتتىن-ئىنسا  مۇەۇنىڭ ھەممىسگە قايىل ەواسا      

ئايە  ئ لىيپ  .اى ۇوئۇنىڭنا ئ لىپ ەاىە ەنا  نەتى ىگە قايىل ەواۇەى ىزەب ە
 ئۇنىڭ ەىرەكى يوقتيۇى ئۇ ەىر ئىالھ ۇى، ھەقىقەتە  ،ەاىە ەنا  نەتى ە ەواسا

 .مكىن ئەمەس دەگەن ەن ئىىاىتتتۇىوۋت ئۇنىڭ ەىرەكى ەواۇەى م
ۋتز > ،ئاەييۇنىڭ ئۈچييۈ  ەاياننىييڭ دۇۋۇمييى ھەى ەىيير ەايانيي ەن  ىييۇىن      

 <قاني ۇقمۇ سيىرىراىنىپ قااىسيىلەى> ،<قوىقمامسىلەى> ،<نەسىرە  ئاامامسىلەى
 . ۇدەگە  ئەسلەتمىنى تە رۇىىي

ئەسييلەتمە  ەىييلە  ەىلييلە  ەاييگە   ميياىمە  ،ەاياننىييڭ دۇۋۇمييى ،اىكىيين      
لى ى يتە ەمۇنازەرەىيلە   ليىئىنسا  ئەق ،ەەاكى .ەىلەنال  ۇپايىلىنىپ قااماي ۇ
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 ئۈچيۈ  ىۋت ەيۇ ھەقىقەتنيى ئويلىنىيپ ە قى ي يەنە ەىر قەدتم ئااي ەنا ماڭىي ۇ
 .قويى ۇ ئىنساننىڭ ئاا ەنا

  ۇالە ەىلە  ەىللە يەنە ەىير ئىيال  ەياى دتپ پەىتز قىلىيپ مۇنازەرت ئۈچۈ      
 ئەھۋۇ  قان ۇق ەواۇپ  ىتەى؟! ەاقايلى 
 مەزلۇقياتنى يياانۇز ئىگەالەيتتيى،ئۇ چال ۇ ھەى ئىال  ئۆزى ياىۇتقيا  >>      

 <<.ەەزەسى ەەزەسى ەن لااى   ىلەتتى
 نىيڭئەنىىۇا سۈىت (نۇمۇىاۇق ئاە ۇستىكى-0يەنى)ىكىئىلگىرەكى ئاە ۇست       
زېمىنيي ۇ ۇالەدەيين ەاەييقا ئىالھييالى ەواىيي ەنا  ەواسييا -ئەگەى ئاسييما  ،ئايىتىيي ت
نا قويۇانيا  ەئى ى ئوتتۇى نىڭيۈز ەىرە ەنا  ەۇزۇاۇە چوقۇم زېمىن ۇ-ئاسما 
 ،زېمىنيي ۇ ۇالەدەيين ەاەييقا ئىالھييالى ەوانييا  ەواسييا-ئەگەى ئاسييما >>.ئىيي ى
 <<.زېمىننىڭ تەىتىۋى ەۇزۇىتتى-ئاسما 

 ائىنا  ەى   ۆىگەن تل ئيۆز ھەى ىتىي ت  ،ئەگەى ەۇزۇاۇش يۈز ەەىمىسە       
ئۇن ۇقتا ۇالەدەين ەاەيقا ئىالھالىنىيڭ مەۋىيۇداىقى يوققيا  ،ئىنتى ۇملىى ئايالنسا

 .چىقى ۇ
 ،ەيۇ ئىيش يەنە ەىير تەىتپيتىن ،نىڭ ەيۇ ئايىتىي ت<<سۈىت مۇئىمىنۇ >>      

قييۇم وئوتتۇىەسييى ۇ چواسييا ئييۇىى يەنييى ئەگەى ئىالھييالى ەىييردەن  ييۆپ ەوانييا  ە
 .ئوتتۇىەنا قويىلى ۇ نوقتى ەن تاىتىش يۈز ەىرتتتى دەگەن-تاىش
 ئۇ چال ۇ ھەى ئىال  ئۆزى ياىۇتقا  مەزلۇقياتنى يياانۇز ئىگەالەيتتيى،>>       

 <<.ەەزەسى ەەزەسى ەن لااى   ىلەتتى
زەنىييڭ ئۆ ،ياىۇتقييا  چاليي ۇ ھەى ەىيير ئىييال  ەىيير قىسييىب مەزلۇقيياتنى       

 مەزلۇقاتلىرەنى يەنە ەىر ئىالھقا ئۆتۈنۈپ ەىرە يى ئەقىليگە ئۇينيۇ   ىلەمي ۇ؟
ۋت ۋت ئۇىىنى ئىگەالىۋېلى يى  ىا اىاى ى ھەى ەىر ئىال  ئۆزەنىڭ ياىۇتقانلىقىنى

ئەقىلييگە  ىاۇەييقا ئوىۇنۇەييوئۇىىلييا ھۆ ۈمرۇنلىييى قىلىييش ئييۆزەگىال مەنسييۇپ ە
 ! مۇۋۇپىى ۋت ئ نىى ئى قۇ 

ئاتياامىش ئىالھيالى ئوتتۇىەسيى ۇ  ال ۇ يەنە نىمە ئىش يۈز ەىرە ۇ؟ەۇ چ       
ۋت ەۇميۇ  يونتىرس   اى ۇوەۇ ەاەقۇىماقنى ە .يۈز ەىرە ۇ اى ىشاتھۆ ۈمرۇنلىى 
ھەىەىيرى  ائىناتتيا ئۆزەنىيڭ سيۆزى ئۆتىي ەنا  ەواۇەينى، . اىي ۇوقىلماقنى ە

ۇيرۇق چىقىرەپ ەۇ ەىر ە.ئۇنىڭ ەۇيرەقى ئىتائە  قىلنى ەنا  ەواۇەنى زاىي ۇ
قاىەيى ەيۇيرۇق چىقىرەيپ ئياۋۇ ئۇنىڭنيا . ئۇنى ئى رۇ قىلى ينى تەاەپ قىلىي ۇ

، ييۇقىرىئەق  ھەممىسيى ئيۆزەنى. ئۆزەنىڭكىنى ئى يرۇ قىلى ينى تەاەپ قىلىي ۇ
سۆزى قۇىق س لىنى قا ۋت ئىتائە  قىلىنى قا ئەق ىيىى دتپ ئيويالپ ئۆزەنىيڭ 

 .سۆزەنى تەەەەىۇس قىلى ۇ
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ەىرى ەىلە  مۇەيۇن ۇق مۇئيامىلە قىلى يى ەنا  -مىش ئىالھالى ەىرەۇ ئاتاا     
 تۇىسا ھۆىمەتلىنى كە ىيىقمۇ؟

تياىتىش  –ئياىۇ  يۆىتش قىلىيپ تياىش -ئەگەى نۇىلۇ  ئىالھالى ئۆز! ياق     
ياسىلى يى  نىيڭ ائىنات.  ائىناتنىڭ ئەھۋۇاى مۇقىب ەوامايتتى ،قىلى قا  ەواسا

 .ھاا ۇ  ۆى نمەيتتى الەقا ۋت ئوىۇنالەتۇىۇاى ى ماس
ئەگەى   ...پىكىر قىلى يقا تە لىييپ قىلىننييا ،ئىنسيا  ئەقلييى ئويلىنى ييقا      

ۋت  پادە يياھلىى ،ۇالەنىييڭ يەتييتە قييا  ئاسييما  ،ۇالەنىييڭئىنسييا  زەمىيين 
ييا ى قايىيل ەواۇەيى  ،ييييييىۇنالەتۇىۇش ۇالەنىڭ ئىكەنلىكىگە قايىيل ەواساوئ

 ەۋتزەيپ نىيمە اامىش ئىالھالىليا ئۆتەيي ەنا ئاەۇ ئات ،ئۇن ۇقتا يييي ىرتل ەواسا
  ؟قااى ۇ
ئۇنىڭي ۇ  ەمنىللىيى ۋت قاىيمىقياننىلىى  ، ىتىۋۇتسيا  ائىنا  ئۆز يواى ۇ      
ئىنتىييي ۇم -ۋت تەىتىيييپ يييىش ايييۇق ماسلىوئۇنىڭييي ۇ ت ،ەەاكيييى ،ى نمە ۆ ييي

، ئەنە ئاەييۇ  ائىناتنىييڭ ئى ييلىرەنى ئوىۇنالەييتۇىلا  ۋت ئۇنىڭنييا  ۆى نۈۋۇتسييا
 ەۆاى ەنا  ھۆ ۈمرۇننىڭ ياانۇزاىقىنا دۇىاە  قىلمام ۇ؟  ۆڭۈ 
  تاالىنيا (پەينەميىەىاىككە)ئۇنىيڭ  !ا زاسيتۇىىىمى ھەم ۇسانا ۇالەق>>      

ۇالەياز ىمۇ؟ يا ى ئۇىىنىڭ ەيىرەى . دەگىن! ەەن ەلىرەگە ئامانلىى تىلەيمە 
سيىلەىگە  ،ئاسمانالىنى ۋتزەمىننى ياىۇتقا (91)  ەاتۈىگە  ەۇتلىرى ياز ىمۇ؟

ەالالىنى يىتى تۈى پ  گۈزت ، ئۇنىڭ ەىلە  ەۇاۇتتىن يامنۇى يال ۇىۇپ ەەىگە 
ش سيىلەىنىڭ قۇايۇڭالىدەن ئۇ ەالالىنىڭ دتىتزلىرەنى ئۆسيتۈى  ؟ەەىگە   ىب
 (ھەقىقەتتىن)ئۇىى  ،ەاەقا ئىال  يوقتۇى ئىال  ەاىمۇ؟ۇالەدەن ەاەقا  ، ەامەي ۇ

تۇىۇانيۇ  (ئىنسانالىلا ۋت ھايۋۇنالىليا)ننى ىزەم .(92)ەۇىۇاۇپ  ەتكە  قەۋەم ۇى
 ئۇنىيڭ ئۈسيتى ت ،ەىتپلىرەي ت دتىيياىىنى ئاققۇزليا ئۇنىڭ تۈىاۈل ت ،نا قىل
ئىككييى دېڭىيي  ئاىەسييى ۇ  ،تييالالىنى ئوىناتقييا (ەسييلىى ئۈچييۈ تەۋىتپ  ەتم)
( ەسى ۇ ئاىاى ىپ  ەتمەسلىكى ئۈچيۈ ئاىيەنى تاتلىى سۇ ەىلە  ەوىاۇق سۇ )

ئيۇىى ( ا ئىيال  ييوقەاەيق)ىلنا   ىب؟ ۇالەدەن ەاەقا ئىال  ەاىمۇ؟ توساقالىنى ق
ە  يىنا  يۈ  چۈەيكە  ئيادتم . (99)نىڭ تواىسيى ەىلمەيي ۇ(يەنى مۇەرەكالى)

ئۇنىيڭ ە  يىنا  ەايگە   ،ئى ياەە  قىلىي ەنا ( ىڭ دۇئاسىنىئۇن)دۇئا قىلسا 
رى قىلنا  ئ نىرچىلىقنى  ۆتۈى  ۋېتى ەنا  ۋت سىلەىنى زەمىننىڭ ئۇىۇنىاساىاى

 .(90) نەسىرە  ئااىسيىلەى–سىلەى ئازلىنا ۋتز ۇالەدەن ەاەقا ئىال  ەاىمۇ؟  ىب؟
ۇسييييىلەىگە يييييو   ۆىسييييىتىپ قۇىۇقلۇقنىييييڭ ۋت دېڭى نىييييڭ قاىۇڭنۇاۇقلىرە 

ئىلگىيييرى ( يەنيييى ييييامنۇى يالييي ۇىۇپ ەىرە يييتىن) ىتھمىتىييي ەن ،ەىرەييي ەنا 
ھي ب )؟ەاەقا ئىال  ەاىمۇ ۇالەدەن ەامااالىنى ەى اىت  قىلىپ ئەۋتتى ەنا   ىب؟

. (93)ۇالەئۇىىنىيڭ ەيىرەى  ەاتيۈىگە  نەىسيىلىرە ەن پيا تۇى (ئىال  يوقتيۇى
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 ؟ئاني ەن ئيۇنى تىرەل  ىەي ەنا   ىيب ،دتسيلەپتە زەاىيى ئەتيكە ( ئىنساننى)
ئىيال   ۇالەدەين ەاەيقا ؟ەن زەمىني ەن ىە ەيى ەىرەي ەنا   ىيبسىلەىگە ئاسمان 

 ەنا  تنىل ەواىيسىۇ(ئەگەى دۇۋۇيىڭالىدۇ)قىنكى ئ ۇت (ھ ب ئىال  يوقتۇى) ؟ەاىمۇ
  (-91~91نەمىل )<<(.91)دتاىلىڭالىنى  ەاتۈى ڭالى ،ەواساڭالى
 يەىدت ەىييرى ۋۇقىتتييا ەىۋۇسييتە سييى ەب ەىييلە  ئەقىلييگە ەييۇ ،ھەقىييقەتە       

زىتياپ گە سيى ەم ەىۋۇسيتە قۇىئيا   يۆپىننە ،ئىلگىيرى .ەاى زىتاپقاىەتىلنا  
 ، ۇەييزىتيياپ قىلى يينى ەىيير ەايانيي ۇ ەىلييلە  ەاتۈى قىلييش ەىييلە  ئەقىلييگە

قلييى ئە ئەقلييى دتاىلييگە ۋتەىيي  ەييۇيەىدت  ييۆپ  ييۈچنى  ،ايي كىن .دېگەنىيي ۇق
ۇسييتە سييى ەب ھەققىيي ت ۋاۈميي ت ەىۆئىلگىر ييى ە. پا ىتالىلييا مەى ەزاەەييتۈىەمى 

 .ھەققى ت سۆزاەەكە يىتەىاىىەىۋۇستە سى ەب  ،سۆزاىگەنلىرەمى 
 نىڭۇالە ،ئىۇىتقان ەن  ىۇىن ۇيساناۇالەقا ھەم  ،يەتتەەىرەننى ئا ،ەايا       

پەينەمىەىاىييى ۋت ئەانىلىكييكە تاالىنييا  ەەنيي ەلىرەگە سيياىم يييواالپ  ئييۇىىنى
ۇىۇدەنيا ۋەيۇ سيۇئا  ئىنسياننىڭ پۈتيۈ   .وانان ەن  ىۇىن سۇئاانى ەاەالي ۇە

ڭ ييا ى ئۇىىنىي ؟ۇايلە ياز يىمۇ>>.ىنسياننىڭ ئەقلىيگە قاىەتىلىي ۇ ئ ،ەۇاۇپمۇ
 <<ەىرەى  ەاتۈىگە  ەۇتلىرى ياز ىمۇ؟

 يۇپوقۇالەنى  يا ى ،ەىلە  ەىللە ەەزى ئىنسانالى ۇالە: ڭ ىاۋۇەىسۇئاانى      
ئۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسىنىڭ  ،ئىىادت  قىلى ەنا  ئاتاامىش ئىالھالىنى ەۇىىلا

ىۇ  وئي قائەگەى س لى تۇىۇە–ئۈچۈ ياز ى ئىكەنلىكىنى ەايا  قىلىپ ەىرەش 
ييا ى ئاەيۇ  ،ياز ىمۇ؟ۇالە  ،س لى تۇىۇەنى تەقەززۇ قىلى ۇەىلە   ۇالە–ەواسا

ئەگەى ئەقىيل ەىيرتى  ،قۇىئيانى ەاياننىيڭ دۇۋۇميى ئاتاامىش ئىالھيالى ياز يىمۇ؟
ئۇنىيڭ ىياۋۇەىنى ەىلىۋېلى يقا  ،ەىلمىگە  ەواساتولرۇ ىاۋۇەىنى سەۋتب ەىلە  

يياىدتم  ەىلىۋەلى يقا ،ەيۇڭا .تىي ۇەپا ىتقيا ئەقىلنيى ئاا ەرياىدتم ەىرەي ەنا  
 ،ا ەىر سۇئا  ەيە لى ت  ەاتۈىەي ۇ ىەەىگۈچى پا ىتالىنىڭ ەىرەننىسىنى ەاەق

نىڭ ەيۇ–ئەمىلىۇەتيتە ئىنتيايىن ئىنىيى–ى ئەقىل ئۇنىڭ ىاۋۇەىنى تاپااىسيائەگە
ى سييۇئاانىڭ ەاياننىييڭ دۇۋۇمييى  ەاتۈىەيي ەنا  ەىرەننيي ،ەىييلە  ەىيير ۋۇقىتتييا
ۇالە ياز يىمۇ؟ ييا ى ئۇىىنىيڭ >>ا  ەواسا ەىرەننى سۇئ .ىاۋۇەىنىمۇ تاپاىي ۇ

 <<ەىرەى  ەاتۈىگە  ەۇتلىرى ياز ىمۇ ؟
ئاسيما   :ككىننى ئيايە  مۇني ۇق سيۇئا  سيوىۇي ۇىئ ،ەاياننىڭ دۇۋۇمى ۇ      

سييىلەىگە ئاسييمان ەن سييۇنى چۈەييۈى پ ەىرەييپ  ؟زەمىننييى ياىۇتقييا  زۇ   ىييب
ئەگەى ۇايييلە  ؟ىيييبالالىنى ئۈنييي  ى پ ەەىگە  زۇ   سيييى چىرۇيلىيييى ەيييەمەن ەر

ئاسمان ەن سۇنى چۈەۈى پ ەەىمىگە  ەواسا ۋت سيۇ چۈەيكە  چالي ۇ ئۇنىڭنيا 
سييييىلەى ەالنىييييڭ  ،ىۇنالەييييتۇىمىنا  ەواسيييياو ش زۇسۇسييييىۇتىنى ئتۈىئۈسيييي

 .دتىتزلىرەنى ئۈن ەرتامەيتتىڭالى 
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 ەنا  ئىنسييا  ىيياۋۇب ەىرە ييتىن لىييسييۇئا  ئۇنىڭنييا يۈزاەن  ىە ئاەييۇ      
ئىلگىر يى سيۇئاانىڭ  ،ئەمەاىۇەتيتە ،ۋۇميى ئيۇ ئىنسيانناەاياننىيڭ دۇ ،ئىلگىرى

ۇايلە . تىپ ئە ىلىي ۇەئاا ەر ننى سۇئاانىىئىنىگە ئااى ەنا  ئۈچ ىاۋۇەىنى ئۆز
 ۇالە ەىلە  ئىالھالى ەاىمۇ؟ -:مۇن ۇق دتي ۇ

ئى يينىڭ ھەممىسييى ئۇنىييڭ  ،ئىنسيياننى ەييۇنىڭ تل ەاياننىييڭ دۇۋۇمييى ئييۇ      
ىۇ  تاپااماييي ەنا  وىيير ىيياۋۇەتىن ق نى ييقا ئييلىنىيي ەنا  ەىردەنىەەىييلە  تولر
 !ياق<<ۇالەەىلە  ئىالھالى ەاىمۇ ؟>> .گە ئااى ۇەاۇق مۇھاسىروت دتىە ى ت

ئاسيما  زەمىننيى >>. ئىلگىر ى سۇئاانىڭمۇ ەىيرى ىياۋۇەى ەياى ،ئۇن ۇقتا      
ەىيي   .اسييمان ەن سييۇنى  ىييب چۈەييۈى پ ەەىدى ىييب ييياىۇتتى ۋت سييىلەىگە ئ

نىييييڭ دتىەخىنييييى سييييىلەى ئۇ ،ىنى ئۈنيييي  ى پ ەەىدۇقيلىييييى ەييييالنىالچىرۇ
 .ئۇ ەواسا ۇالەدۇى .<<ئۈن ەرتامەيتتىڭالى

ملى يىپ ىسيۇئاانىڭ ىياۋۇەى مۇق  ەاتيۈىگە ەاياننىڭ دۇۋۇميى  ،ئۇن ۇقتا      
ۇاييلە ياز ييىمۇ ؟يييا ى ئۇىىنىييڭ ەييىرەى  ەاتييۈىگە  ەييۇتلىرى >>  .ەوايي ى

 .ۇالە ياز ى ،ەەاكى <<ياز ىمۇ؟
ەىييير ۇالەنىيييڭ ئىالھلىقىنيييا ئىقيييرۇى ىسھنيييى ەىرەكسيييى   ، ۇنييي ۇەيييۇ مەي      

ھەممىنيى  ،اىكىين .ئەقىل ەىيلە  ەىۋۇسيتە سيى ەب  ۇپيايە قىلىي ۇ قاقىل ۇىۇە
قايتييا -نىييڭ قايتيياىسھىھەممىيي ەن زەەەىدۇى زۇ  ۇاييلە ئىنسييانىۇە   ،ەىلگييۈچى

 .ئەسلىتى كە مۇھتاىلىقىنى ەىلى ۇ
 نى، تۆتىننى ۋت ەەەيىننى مەيي ۇننىنىئۈچ ،ەاياننىڭ دۇۋۇمى ئىككىن ى      

 . ۇييىنە ەاەالوەۇ ەە ىل ە
ئۇنىيڭ تۈىايۈل  ،تۇىۇانۇ قىلنا  (ىلا ۋت ھايۋۇنالىلائىنسانال)زەمىننى >>      

تەۋىتپ  ەتمەسييلىى ) ئۈسييتى تئۇنىييڭ  ،ەىتپلىرەيي ت دتىييياىىنى ئاققۇزلييا ت
ىى سيۇ ەىيلە  يەنى تياتل)ئىككى دېڭى  ئاىەسى ۇ  ،تالالىنى ئوىناتقا  (ئۈچۈ 

توساقالىنى قىلنا   ىب؟ ( ەسى ۇ ئاىاى ىپ  ەتمەسلىكى ئۈچۈ ەوىاۇق سۇ ئاى
نىيڭ (يەنيى مۇەيرەكالى)ئيۇىى ( ەاەيقا ئىيال  ييوق)ا ئىال  ەاىمۇ؟ ۇالەدەن ەاەق

 <<.تواىسى ەىلمەي ۇ 
، ئاسيمان ەن زېمىننيا زېمىننىيڭ ياىەتىلى يى - ۇ  ئاسما ەىرەننى مەي       

چۈەۈەى ەن ئۈنگە  ەالالى تولۇىەسيى ۇ ەواناچقيا ەيۇ نىڭ چۈەكە  سۇ ۋت سۇ
 .مەي ۇننىڭ ھەممىسى زېمىن تولۇىەسى ۇ سۆزاەي ۇ

ۋت تۇىمييۇش ىزەمەتلىكلىرەنييى  ،ۇاييلە زېمىننييى ئىنسييا  ئۈچييۈ  ىە ەقنييى      
ىا  -مۈاۈ نى تاپى ەنا  تۇىۇانۇ-ىلەنگە  ما ئۇنىڭنا مەاۇم مۇددتتكىنە ەەاگ

 .سلىتى ۇقىلىپ ەەىگەنلىكىنى ئە
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ەيييۇ زېمىنييي ۇ دتىيييياىىنى قىلىيييپ ەەىگەنلىكيييى ۋت زېمىننىيييڭ تەۋىتپ        
اى ى ئۈچۈ  زېمىني ۇ تيالالىنى ئوىۇنالەيتۇىلانلىقىنى و ەتمەسلىكىگە سەۋتب ە

ئو ۇانالىلييا توەييۇپ  ەتييكە  تۇزاييۇق سييۇنى ئىنى ييكە -دېڭىيي  .ئەسييلىتى ۇ
ىى سۇنى ياىۇتقانلىقىنى ئامااسى  قاانا  تىرەى  ائىناتنىڭ ئىنى ى ئۈچۈ  تاتل

 ،ئۇنىڭ ھەممىسى ۇالەنىڭ قۇدىەتىنىڭ ەەاگىلىرە ەن ەوانىنىي تل .ئەسلىتى ۇ
 .ۇالەنىڭ ئىنساننا ەوانا  ىتھمىتىنىڭ ەەاگىلىرە ەن ۇى

ەۇ قادەر ئىالھتىن ەاەقا  ىب ەۇ نەىسيىلەىنىڭ ھەممىسيىنى ھازەرقىي تل       
ۇالە ەىيلە  ەاەيقا ەىير ئىيال  ، ۇەۇ چال ؟قادەر ەوىىي ۇ  ەاتۈى ەكە گەەە ىل

ئيۇ سيۇئاانىڭ ىياۋۇەى ەاەيتىكى  . ىلىي ۇ دت  ىايىي ۇ ەاىمۇ؟ دەگە  زۇىسيە
ئيييۇ ت خىميييۇ  ،اىكىييين ،مەي ۇنييي ەن ەاەيييالپ مۇقىملى يييىپ ەوانيييا  ئىييي ى

ئييۇ ئىنسييا  مييۇھىتى  ،ننى مەييي ۇننا  ەاسييەلىئەممييا ئييۈچ . ۈچلەن  ى ايي ى
 .ھەققى تدۇى

 تيۇىۇپ ئۇىى ئۆزاىرەنىيڭ لەپلىتىي ت ،، اىكىنۋۇتقا ۇالە ئۇىىلا يۈز ەىرە      
دۇئا  ا   ى ىقىۇىننىلىقتا قاان .ئەسلىتى ۇئۇىىلا ەنا  ئى الىنى ئۇنتۇپ قااى 

قىلنا  چال ۇ دۇئانى  ىب ئى اەە  قىلى ۇ؟ ئۇنىڭ ە  ىنا  ەايگە  ياميانلىقنى 
ىييرى ئەۋىد زېمىننىييڭ زەاىپىل- ىييب سييىلەىنى ئەۋىدمييۇ ۋېتىيي ۇ؟  ىييب  ۆتۈى

ئۇنىڭ ۇ پۇزتا  ،ۋۇڭالىدەن زېمىننى مىرۇس ئ لىپوە–قىلىپ قوي ى؟ سىلەى ئاتا
 .ەويسۇن ەرەسىلەى لازېمىننى تۇىمۇەىڭالى،ئوىۇنلى ىپ

 ،ۋۇڭالىنىڭ پۇەيتى ەنوە-ۇالە سىلەىنى ئاتا؟ ىم ۇوە الئاەۇ ئۆزاىكى ەن       
ۋۇڭالىدەن مىيرۇس وە-؟ ۇالە زېمىننى ئاتاىتتىوئەسال ياىۇتمىنا  ەواسا قان ۇق ە

ەيۇ  ،ئاني ەن ىتتى؟وئ لى ىڭالى ئۈچۈ  قااي ۇىۇپ قويمىنيا  ەواسيا قاني ۇق ەي
ۇايلە .ئى نى  ۆڭۈاگە قاتتىى مۇسيتەھكەملەش ئۈچيۈ  تە يرۇى زۇىسيە  ىلىي ۇ

 .دۇىھ لىقى ىاۋۇب ەۇ دت  ،ىاۋۇەى ئۇنىڭ ،ەىلە  ئىالھالى ەاىمۇ؟ ئ نىقكى
 ،اىكىن. ز اش ئىنسانالى تولۇىەسى ۇدۇىتۆتىننى مەي ۇنمۇ ئاەۇنىڭنا ئو      

ەييۇ مەييي ۇ  ۇالەنىييڭ ئىنسيياننا ەەىگە  نى مەتلىرەيي ەن ەاەييقا ەىيير نى مەتنييى 
 .سۆزاەي ۇ
 نىڭ ۋت دېڭى نىڭ زۇامەتلىرە ت سىلەىگە  ىيب ييو  ەاەيالي ۇ؟ۇققۇىۇقل       

سييىلەى  ،اىكىيين مۇ،قۇييياش نييۇىى سييىلەىنى  ۈنيي  زدت تييولرۇ يوانييا ەاەلىسيي
قۇىۇقلييۇق ۋت دېڭىيي   ،نى مەتييتىن لەپلەتييتە قااسيياڭالىمۇ ،ئۇنتييۇپنى مەتنييى 

يىتە لەەيينى ئىسييىڭالىلا ئ لى ييقا ەە مييۇ قيياىۇڭنۇدەكى  ،مۇھىتىيي ۇ  ىنىيي ەكى
 ،اىكىن. نى ئاىزۇ قىلىسىلەىى ىەاەقىالىنىڭ سىلەىنى يىتە ل ،چال ۇەۇ  .ىيىى

مەيلييى  الىيۆنىلى ييىڭ. ۇالەنىييڭ ييياىدەمى ەىلەنييال يىتە لەەيينى تاپاىيسييىلەى
ىۇتييۇپ وييا ى نييۇى چ نىيپ قاىۇڭنۇنىييڭ ەىير تەىەپىنييى ي ،يۇاتيۇزىى ئيياىقىلىى
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ئيۇنى ئى لىتى يكە يىيتە لىگە   نىيا ى ۇالە سيىلەى ،ەىرە ەنا  ئا  ئاىقىلىى
 ،ىۇق قىلى ەنا  مەەى ەالەى ۋت چىرۇقالى ئاىقىلىى ئ نىى ەواسيۇ وقاىۇڭنۇنى ي
 . لەەكە ئىرە ەاەيسىلەىيىتە الۇالەنىڭ ياىدەمى ەىلەن ،ئى قىلىپ
ەامااالىنى ۇالەنىڭ ەۇايۇ  ۋت .ۇالە ئىنساننا يەنە ەىر نى مەتنى سۆزاەي ۇ      

 يامنۇىدۇ ئە ىس ئەتكە  ىتھمىتى ەن زۇەخەۋتى ەىرە كە  ىب ئەۋتتى ۇ؟
اللە ئۇالر شىرىك بەلتدۋر ەن  !يا << ئىال الر بارمۇە باشقا اللەبىلەن>>      

 .نەرسىلەر ىق ئالىيد ر
زېۇىنندى ئدۆز -ئاسدۇان ،ئەڭ ئاخىرقى مەيدان بىرىنلى مەيداندىكىددەك       

بداغالپ  بىدرىگە-بىدر زېۇىق ئارىسىدىكى نەرسدىلەرنى-ئاسۇان ،ئىلىگە ئېلىپ
! بىلىد  رە بىرىنلى مەيداندىكى باياندا قايتا تىرىلىادىنى  بايدانىنى قوشدىد 

يو   ،ن بىمە اللە ىق باشقاداىدىياراتقان رە ئۇنى ئەسلىگە قايتۇرمەخلۇقاتنى 
مەخلۇقداتنى خالىددان نەرسىلەرنى يارىتىاقا قۇ رىتى يىتىدىدان بىاى بدارمۇە 

زېۇىنددىق رى ىدق -ئەسدلىگە بەلتۋرەلەيدد ە بىدم سدىلەر ە ئاسدۇانبىم چاغدا 
 يەتكۋزكپ بىرىد ە

ئە ەر سدىلەر  !اللە بىلەن ئىال الر بارمۇەئى مۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالم>>       
باياننى   ارامى  <<.لى  بولساڭالر شابىتىنالرنى بەلتۋركپ بېقىنالر  ىگىقراس

بىۋاسددتە سددى ىم رە ئەقىدد  مۇنددۇ ئەڭ چددوڭ  ،ئەڭ ئاخىرغددا يەتددكەن چاغدددا
تنى  ىد  ە ەقىق ېگەن يىگانە  اللە ،يەنى اللەنى  شىرىكى يو  ،نى ەقىقەت

رنى بەلتدۋركپ سىلەر راسلى  بولسداڭالر شدابىتىنال>> .لىد وقىلىاقا يەتكەن ب
لددۇ  وت ،بەلددگەن چاغدددا ەپ ئەڭ ئدداخىرقى جەڭ ئىددالن قىلىددش  <<بددېقىنالر
 لۇش رە بويسۇنۇشتىق باشقا جاران يوقتۇروقايى  ب
 (يدامدۇر ياغدد ر پ)سىلەر ە ئاسۇاندىق > ئېيتقىنكى، !ئى مو ەمۇە ››      

كش سىلەرنى  ئداڭالش رە بدۆر بىم رى ىق بىرىد ە( ىيا ئۋندكركپ)زېۇىندىق 
قابىلىيىتىنالرنى بىم باشقۇرىد ە تىرىك شەيىئلەرنى ئۆلۋك شەيئىلەر ىق بىدم 
شەيددددا قىلىدددد ە ئۆلدددۋك شدددەيىئلەرنى تىرىدددك شدددەيئىلەر ىق بىدددم شەيددددا 

بۇالرغدددا )ئدددۇالر <ئىادددلىرىنى بىدددم ئىددددارە قىلىدددد ە(خااليىقنىددد )قىلىدددد ە
بىدلەن قۇندۇش واللە ىدق غەيدرىگە چ)> ئېيتقىنكدى، . ەيدد < اللە>(:جارابەن

يۇقىرقىددددەك چدددوڭ ئىادددالرنى ) (31) قورقۇامسدددىلەرە(اللەنىددد  ئازابىددددىق
 ەقىقەتدتىق  .ئەنە شۇ الدلە  ر سىلەرنى   ەقىقى شەررەر ىگارىنالر،(قىلدۇچى
ئىۇانددىق يدۋز )نىۇىادقا   ۇمرا لىقتىق غەيرى نەرسە مەرجدۇى ئەمەس، قالسا،

ر ىگارىننىدد  اللەغددا شەررە (.38) <بۇر لددۇپ بىتىسددىلەرە( ئددۆركپ  ۇمرا لىققددا
 .ئىتددائەى قىلىاددتىق بدداش تارتقانالرتوغۇرىسددىدىكى  ددۆبۇى  ەقلىددق بولدددى

 ئىۇدان ئېيتۇايدد  (رەسدۇلۇلال نى  شەيدەمدبەرلىكىگەاللەنى  بىرلىكىگە، )ئۇالر
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سىلەرنى  بۇتلىرىنالرنى  ئىلىددە > ئېيتقىنكى،( ئۇالرغا!ئى مۇ ەمۇە ) .(33)
، ئاندددىق ئددۇنى (ئاندددىق يددو  قىلىددپ) مەرجددۇ اتنى يوقلددۇقتىق بددار قىلىددپ
مەرجدۇ اتنى يوقلدۇقتىق  الدلە ئېيتقىنكدى،< ئەسلىگە بەلتۋرەلەيدىدانالر بارمۇە

نىۇىاقا . ، ئاندىق ئۇنى ئەسلىگە بەلتۋرەلەيد (ئاندىق يو  قىلىپ)بار قىلىپ 
سدىلەرنى  >ئېيتقىنكى، (.34) <بۇر لۇپ بىتىسىلەرە(  ەقتىق باتى  تەرەشكە)

<  ە  يولدا يىتەبلىيەلەيدىدانالر بدارمۇە ( ۇمرا نى) رنى  ئارىسىدابۇتلىرىنال
 ە   ( ددۇمرا نى) الددلە  ددۇمرا نى  ە  يولدددا يىتەبلىيەلەيددد ،> ئېيتقىنكددى،

نى  ە  يدابى  دۇمرا  يولدا يىتەبلىيەلەيدىدان زاتقا بويسۇنۇشقا تىگىادلىكۇۇە
لىاددىگە مۇ تدداج ، شەقەى ئددۆزى باشددقىالرنى  يىتەبيولدددا يىتەبلىيەلۇەيدددىدان

بويسۇنۇشدقا تىگىادلىكۇۇە سدىلەر ە نىدۇە بولددىە نېۇىادقا  (بۇتالرغا)بولدان 
بۇتالرغددا )ئۇالرنىدد  تولىسددى  (.31) < ۆبددۋم چىقىرىسددىلەرە (باتىدد ) مۇندددا 

شەرەز  ىدددگەن  ەقىقەتندددى  شەقەى شەرەز ىدددال تايىنىدددد ،( ئىتىقدددا  قىلىادددتا
شۋبھىسدى بى،اللە ئۇالرنىد   .د ئىسداتالشتا  ەقىقەتەن  ې  نەرسدىگە يارىۇايد

 (36~31يۇنۇس) <<.(36)قىلۇىالىرىنى ئوبدان بىلگىلىد ر
نىد  ئايەتلىرىددە ئدۆتكەن بايانددا ىسدۋرە نەمل ابايان يۇقدار  ە،بۇ يەر       
 .ئىككى ئىاتا شەرىقلىنىد  ىقئۇنىند ،، لىكىقبىلىد  يىقىق

ە ئىنسددانالر ىكى زېۇىندددىكى ر-باياندددا اللەنىدد  ئاسددۇانئددۇ : بىرىنلددى ئىددش
ىدان  ەپ سدور ەاللە بىدلەن ئىال دالر بدارمۇ ،ئاندىق. مۆجى ىلىرىنى سۆزلىگەن

 الدلە بىدلەن ئىدال، يدو  اللەنىد ! شۇر ن جاران بولسا يدا وي ،تەبىئى .ئىدى
ئور نالشتۇر شتا شدىرىكى يدو   ىگەنددىق ئىاالرنى  شا ىاا لىقتا، ،اتيارىتىا
 .ئىدىئىبارەى 
ئىاددارەى قىلىددد  رە بددۋچنى ئۇالرنىدد   مەبۇ الرغددا ،ر ەئەمۇددا بددۇ يە       

ئۇالرنىد  مەرجدۇ لىقىنى  ،لىكىدق. وقىتىادقا مەربەزلەشدتۋرىد مەرجۇ لىقىنى ي
سددىلەرنى   .شەقەى تەبددرار سددۇئال ئددارقىلىق يوقىتىددد  بىۋاسددتە يوقاتۇايددد ،

ان ئاتالۇىش شىرىكلىرىنالر ىق اللە قىلدان مۇندا  مۇندا  ئىاالرنى قىالاليدىد
 بىاى بارمۇە

ئۇندداقتا -لۇشدى ئىنىدقوقدۇم شدۇندا  بوچ-،لدۇپ قالسداوب !جاران يدا       
ئە ەر ئۇالرنىددد  ئىادددى بولۇىسدددا ئۇالرنىددد   شدددىرىكلەر نىۇىندددى قىالاليدددد ە

ئدۇالر  ،ئۇنداقتا ،ە ئۇالر ئىش قىلۇىدان ئىكەنىۇە ئە ۇىيىتىمەرجۇتلىقىنى  ن
 .مەرجۇى ئەمەس

ئەقىلندددى تدددوغرا شىكىدددر قىلىدددش يولىددددا  غاشىددد : ئىككىنلدددى ئىدددش       
 الدلە شىكىدر قىلىدش ئۋچدۋن ياراتقدان ئەقىلنىد  ئىنىقلىۇدال،. ئا ا الند رىد 

 .، ۇمان بىلەن ئىش ئېلىپ بېرىاى اليىق بولۇايد  الدا ئىسداتسى  شابىتسى ،
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نەرسددىگە يارىۇايددد ، مەسددىلىگە  ۇمددان  ېل ۇمددان  ەقنددى ئىسداتالشددتا       
 وغرا، ەلىللىددك،ت ،ن بىاددىلەر بددۇ خاتددا يولدددىق ئايرىلىددپبىددلەن قارايدددىدا

 .يولدا ئە ىاىاى الزىم ئىنىق،
. ەىرەننى ئايە  ھەممىنى ئۆز ئىنىگە ئاانۇچى سۇئا  ەىيلە  ەاەيلىنى ۇ      

قۇىققييا  ىييب ئىييگە - ييۆز زېمىنيي ەن ىە ەييى ەىرەيي ۇ؟- ىييب سييىلەىگە ئاسييما 
 اۈ نى تىرەكتىن  ىب چىقىرەي ۇ؟تىرەكنى ئۆاۈ تىن  ىب چىقىرە ۇ؟ئۆ ەوىىي ۇ؟

ن ئى الىنى  ىب ئوىۇنالەتۇىە ۇ؟ ئۇ ەواسا ەىيرى ۋۇقىتتيا ئەقىلنيى ھەى تەىتپيتى
دەييگە  ىاۋۇەقييا قىسييتاي ەنا  تىيي  << ۇاييلە>>مۇھاسييىرگە ئااىيي ەنا  ۋت ئييۇنى

سۇئاانىڭ تولرۇ ىياۋۇەىنى ەىليگە  تيۇىۇپ  ،ەواسا  ۇقئىش ئاەۇن. ەايانالىدۇى
 لەى؟ۇالە دەن قوىقمامسى

سدددىلەرنى   ەقىقدددى  (رقىددددەك چدددوڭ ئىادددالرنى قىلددددۇچىايۇق)>>      
 دۇمرا لىقتىق غەيدرى   ەقىقەتتىق قالسا، .ئەنە شۇ اللە  ر شەررەر ىگارىنالر،

بۇر لدۇپ ( ئىۇاندىق يۋز ئدۆركپ  ۇمرا لىققدا)نىۇىاقا  نەرسە مەرجۇى ئەمەس،
 <<بىتىسىلەرە
ىدق بىرىددىدانلىقىنى، سدىلەرنى  زېۇىنددىق رى -ئاسۇان ئۇنى  سىلەر        
، تىرىكنددى ئۆلددۋبتىق رە ئۆلددۋبنى ۇالقلىرىنالرغددا ئىددگە ئىكەنلىكىنددىق-بددۆز

تىرىكتىق چىقىرىددىدانلىقىنى رە ئىادالرنى ئور نالشدتۇرىدىدانلىقىنى تونۇغدان 
ئۇنىندددىق باشددقا تەربىدديەى . الددلە سددىلەرنى   ەقىقددى شەررەر ىگددارىنالر  ر

ىدد  غەيددرىگە قانددداقۇۇ يۋزلىنىسددىلەرە قانددداقۇۇ سددىلەر اللەن. قىلدددۇچى يددو 
 ئازغۇنلۇ  يولىدا ماڭىسىلەرە ،رتشەن  ەقتىق چەتنەپ

ئە ەر بىدر ئدا ەم  ەقدكە تاجدار ز قىلسدا ئۇنىد  ئالدىددا ئددازغۇنلۇقتىق        
 شەررەر ىگارىننى  اللەغا ئىتائەى قىلىاتىق بداش تارتقدانالر>> .باشقىسى يو 

اللەنىددد  بىدددرلىكىگە، ) ئدددۇالر .ىدددق بولددددىتوغۇرىسدددىدىكى  دددۆبۇى  ەقل
 ەقددقە چددۋنكى ئددۇالر << .ئىۇددان ئېيتۇايددد  (رەسددۇلۇلال نى  شەيدەمددبەرلىكىگە

 .تاجار ز قىلىاتا چى  تۇر رېلىپ ئازغۇنلۇققا چۋشۋپ قالدى
 .بى  ئۇنىندا ئىاارەى قىلدان مۇنازىرە بىلىد  ،ئاندىق
رنى  بۇتلىرىنالرنى  ئىلىدە سىلە>ئېيتقىنكى،(رغائۇال !ئى مۇ ەمۇە )>>      

، ئاندددىق ئددۇنى (ئاندددىق يددو  قىلىددپ)مەرجددۇ اتنى يوقلددۇقتىق بددار قىلىددپ 
بولىددد ، ! جدداران يددا  ،چاغدددا شددۇ<< ئەسددلىگە بەلتۋرەلەيدددىدانالر بددارمۇە

 ، دالبۇبى ،ئانددىق ئۆلتۋرىدد  ،اللە مەخلۇقاتنى باشدتا يارىتىدد  ، ەقىقەتەن
. لۇايدددد  رە ئەسدددلىگە قايتۇرالۇايدددد رىتائاتدددالۇىش ئىال دددالر مەخلۇقددداتنى يا

قانددداقۇۇ  ەقددتىق بۇر لددۇپ سدداختا رە  <<قانددداقۇۇ بۇر لددۇپ بىتىسددىلەرە>>
 ئېيتقىنكدى،>>  ئانددىق يەنە بىدر مۇندازىرە بىلىدد ، تۇقۇلۇىدا ئە ىاىسىلەرە
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 يىتەبلىيەلەيددىدا  ە  يولدا ( ۇمرا نى) سىلەرنى  بۇتلىرىنالرنى  ئارىسىدا>
يەنە )بۇلۇشسدى  -ئېلگىربدى قېتىۇددىكىگە ئوخاداش-جدارابى <<نالر بارمۇە-
ئاشۇ ئاتالۇىش شدىرىكلەرنى  بىرىنىد  ئىنسداننى تدوغرا يولددا باشدالش  (يو 

ئىش . ئۋچۋن بىتان چۋشۋر ەنلىكى رە ئەللى ئەرەتكەنلىكى ئاشكارا بولۇىدى
ە الدل <<اللە  دۇمرا نى  ە  يولددا يىتەبلەيدد : ئېيتقىنكى>>ئاشۇندا  بولسا 
بىتان چۋشۋرىد  رە ئىنسانالرنى   نيدا ئداخىرەتتە شايدىسدى  ئەللى ئەرەتىد ،

 .بار ئىاالرغا چاقىرىد 
 ەرەى قىلىددد  رە (يەنددى جەنددنەتكە)ئامددان جايدددا (بىاددىلەرنى)الددلە>>       

 (-81يۇنۇس)<<.خالىدان ئا ەمنى توغرا يولدا باشاليد 
اللە  ۇمرا نى .قە ەم ئىلگىرلەيد يەنە بىر  ،مۇنازىرىدەباياننى   ارامى        

 ،ئىال الر  ەقكە باشدلىيالۇايدىدان بولسدا ئاتالۇىش رە  ەقكە باشلىيااليدىدان
 ە  يولدددا ( ددۇمرا نى)>>نىاددقا بىددم ئەڭ اليىددقە ىئۇنددداقتا بىددم ئىتددائەى قىل

نى  ە  يولددا يىتەبلىيەلەيدىدان زاتقا بويسۇنۇشقا تىگىالىكۇۇە يدابى  دۇمرا 
، شەقەى ئۆزى باشدقىالرنى  يىتەبلىادىگە مۇ تداج بولددان يدىدانيىتەبلىيەلۇە

يددابى ەۇۇقالددلە بويسۇنۇشددقا  ەقلى <<بويسۇنۇشددقا تىگىاددلىكۇۇە (بۇتالرغددا)
ئۆزلىرىنىۇۇ تدوغرا يولددا باشدلىيالۇايدىدان رە ئۇالرنىد  ئدۆزلىرى تدوغرا يولددا 

 لىدىدانالر بويسۇنۇشقا اليىقۇۇەويىتەبلەيدىدان بىاىگە مۇ تاج ب
ئىبددا ەى قىلىدددىدان  ،بددۇ يەر ىكددى ئىاددارەى ئەرەبددلەر جددا ىلىيەتتە       

ئىنسدانالر  ىكىبىر جدا ىلىيەتت ئۇ ئەمىلىيەتتە  ەر ،لىكىق .غا قارىتىلدانبۇتالر
بولسددا  ئدۇالر.     ەر بىدرىگە مداس بىلىددد ئۇنىنددا يۋزلىنىددىدان بىاددىلەرنى

ەرنى توغرا يولدىق توسىدىدان الۇايدىدان رە بىاىللىيئۆزىنىۇۇ توغرا يولدا باش
 ئدۇالر ئىنسدانالرنى ئدازغۇنلۇقتىق باشدقا قايسدى يولددا باشداليد ە. بىادىلەر  ر

سدىلەرنى  شىكىدر  <<قانداقلە  ۆبۋم قىلىۋاتىسىلەرە ەسىلەر ە نىۇە بولدى>>
قىلىدىدان ئەقلىنالر قەيەر ەە سىلەر بۇ مەسىلىگە مۇشۇندا  بدۇز    ۆبدۋمنى 

بىادددىلەرنى   ەربىدددتىنالر ئدددارقىلىقيدددابى  ئدددارقىلىق، تىلىندددالر ،چىقىرىدددپ
 مەبددۇ الر بددۇئۆزلىرىنىۇددۇ يىتەبلىيەلۇەيدددىدان  ،يىددتەبلەش ئۇياقتددا تۇرسددۇن

 ەۇۇ يىتەبلىيەلىدىئە ىاىاكە اليىقرا   ىيىاكە ئەقلىنالرسىلەرنى قانداق
ئە ەر . ىدانلىقىد رئۇالر ئۆزلىرىنىد  ئەقىللىرىنىۇدۇ باشدقۇرالۇايد ؛سەرەن     

. ئددۇالر ئەقىللىرىنددى باشددقۇرالىدان بولسددا تددوغرا  ۆبددۋم چىقارغددان بددوالتتى
ئدۇالر  ۇمانددا ئە ىادىد   رە توغرىددىق  ،لىكىدق .شابىتالر مەرجدۇى- ەلىللەر
 .ئازىد 
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شەقەى شەرەز ىددال ( بۇتالرغددا ئىتىقددا  قىلىاددتا)ئۇالرنىدد  تولىسددى >>        
 ەقىددقەتەن  ددې  نەرسددىگە  شەرەز  ىددگەن  ەقىقەتنددى ئىسداتالشددتا تايىنىددد ،
 <<.شۋبھىسى بى،اللە ئۇالرنى  قىلۇىالىرىنى ئوبدان بىلگىلىد ر .يارىۇايد 
 <<يدابى ئدۇالر يداراتقۇچىۇۇە ،يابى ئۇالر ياراتقۇچىسدى  يارىتىلددانۇۇ>>       

نى  ئازغۇن ئەقلىگە ئەڭ چدوڭ جەڭ ىيەتئىنسان تىكىئايەى تارىخ بۇ (-31تۇر)
 ويا بۇ ئايەى بۋ ۋنكى بۋنددىكى اللەنىد   .ىگە ئالىد ىلئىالن قىلىانى ئۆز ئ

رە  ىنسددددى لىقتا چىدددد   تددددائازغۇنلۇق ،مەرجددددۇتلىقىنى ئىنكددددار قىلىدددددىدان
 .الىدىدان ئازغۇنالر ئۋچۋن چۋشكەنتۇرىۋ
 ،ئازغۇنلىقتا مۇشۇ چەبكىلە چى  تۇرىۋالىددىدان بىادىلەر ئەمىلىيەتدتە       
 ەمدۇە –انلە ئازسدىۇۇقد ەر -فىتدرەى . ى  مەرجۇتلىقىنى ئىنكار قىلۇايداللەن

. مكىق ئەمەسومد ىمەخلۇقاتنى ياراتقۇچى اللەنى  مەرجۇتلىقىنى ئىنكدار قىلاد
تەبەببۇرلدۇ  قىلىدد  رە ئىنكدار قىلددان  دددددد بىدرەر سدەرەبتىق–ئۇالر ،لىكىق

 .لىۋالىد وب
 مەبتەشلەر ە،نىست  ۆلەتلىرىدە  ىنسى لىق سايىسىدا ياشايدىدانۇۇبوم       

 ەر  ، ىنسدى لىق بىدلەن تەربىيلىنىددىدان ،ئۇالرغا  ىنسى لىق ئۋ ۋتىلىدىدان 
ىددددىدان ئاشدددۇ بىادددىلەرنى  نلىدددق  ەرىسدددتە  ىنسدددى لىقنى ئۋ ۋۇبىدددر قېتى

شىر  ۆلەتنىددد  بۋڭۋللىرىۇدددۇ شەقەى شدددارائىتالرغا ماسلىادددىش رە ئاشدددۇ بدددا
 .قىلىد لەنى  مەرجۇتلىقنى ئىنكار الال بېسىۇىدىق قورققانلىقى سەرەبىدىن

ئاسدۇان بوشدلىقىدا ئدۆرلىگەن <<① ا دارىق>>تۇن ى ئالەم ئۇچقۇچىسى        
 م قىلىۋالددى رە بدۆر ەن نەرسدىلەر ىقراچاغدا بائىناتنىد   دۋزەللىكى ئدۇنى 

 .تاڭ قالدى–اڭ 
شوسددتىنى  تەسددرىگە   يۋزىدددە  ددارا بىدد  يەر بائىندداتنى << ا ددارىق>>       

ئاسددۇاننى  بىدد   .قا شددەبىلدە بددۆر ىباشدد ،ئددۇچراپ تددۇر پ بددۆر ىنىۇى  ىق
ئددۇ شىالنىددتالر رە  .ئەمەس قاشقددارا ئىكەنلىكىنددى بددۆر ىبۆر ەندددەك بۆشكددۆك 

 ييييييي ەيۇ مەن ەيرت ،يۇلتۇزالرنى  بۋچلۋك نۇر چېلىپ تۇرىدىدانلىقىنى بۆر ى
نۇى چاقناپ تۇىليا  قىميمە  ييييي  ئااەم ئۇچقۇچىلىرەنىڭ تەسۋەراەپ ەىرە ىنە

قيياىۇ مەزمەاييگە ەىۋۇيىييتالى ەىييلە  ەىيي تاگە  ەىيير پيياىچە ەاھييااىى ئييۈننە م
 .ئوز ايتتى

                                           

تييۇن ى ق ييتىب ئەق ئۈسييتۈ  ھيياۋۇ ەوەييلىقىنا چىققييا  ئييااەم  ىۇ ىتالييا ئواتييۇىۇپ،   
 (.ساەىى سوۋەت ئىتتىپاقىلىى) ئۇچقۇچىسى، ىسسىۇەاىى،
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ى نى يتىن ۆيىڭى تەىرەىى ەن ۋت يىڭى   ،ىگەنلىرە ەن ۆ<< گاگاىەن>>     
 سى ەمنى ،ى نۈش ەى  ەايىال سۆزاىگەن تلۆيىڭى   .تۇيۇقسى اىى ھىس قىل ى

ئۇنىڭنيا   ائىنيا  ئىنسيا  .دەن ئوينۇتى ۇۇتۇينۇىىنى ئۇيق-ھىس ،لەپلەتتىن
ئىنسا  ئىلگىرى  ،ئان ەن .ىەنى ۇۆتۇن ى ق تىب يۈزاەنگەن تل يىڭى ھااەتتە  

ۇالەنىيڭ ئى اتكياى  ،لەپلەتتە قاانا   ائىنا  مۆىى ەسنىڭ دتاىللىرەنى ەىلى ۇ
 .ىناتتىكى تەسىراىرەنى ھىس قىلى ۇقوانىڭ  ائ ئۇاىنى ۋت وق

ەييۇ مە ييتەپ ئييۇنى  ،ئييۇ .دۇ يييۈزەەىگە  ئىييش<< گاگيياىەن>>مانييا ەييۇ        
ئييۇ ۇالەنىييڭ  ائىنيياتتىكى  .ۇلىگە  دەنسييى اىقنى ئۇنتييۇپ قااي ىتەىەىييەيويىنە 

تيياق ق لىييپ – ييۆىگە  مييۆىى ەلەىدەن ھيياق  ،ەواييۇپ ھۈنىرەيي ەن ھەيييرۇ 
ئۇ زەمىننيا چۈەيكە  چالي ۇ تيۇن ى ەاياناتتيا ئيۆزەنى  .چە نىۇى كە ەاەلى ى

مە  ئيااەمگە ئيۆىاىگە  >> : ۈتىۋۇانا  مۇزىىرىىلا تۆۋتن ەكىنى ەايا  قىلي ى
ۇالەنيى  ەيۇنىڭ ەىيلە  مە .چال ۇ مىنى  ائىناتنىڭ گيۈزتالىكى ىۇم قىلىۋۇاي ى

 .<<ئى دتپ  ەتتىب
مۇەييييۇن ۇق سييييۆزاەي ۇ پىتييييرت  ھەقىقەتييييكە يييييۈزاەنگە  چاليييي ۇ        

مانا مۇەيۇن ۇق  ،ئۆگەنگىنى پۈتۈنلە  دەنسى اىى ەواسىمۇ<< گاگاىەننىڭ >>.
مكىن ورت  گيۇۋۇھلىقتىن  ەيينىگە قايتىۋېلى يى مەڭگيۈ ميپىتي! ياق (9).ەوا ى
  .ئەمەس
 (يەنييى نەسييلىنى)ئييۆز ۋۇقتىيي ۇ پەىۋتىدەگاىەييڭ ئييادتم ەييااىلىرەنى >>      

پۇەييتى ەن چىقيياىدى ۋت ئييۇىىنى ئييۆزاىرەگە گييۇۋۇ  (ئاتىلىرەنىييڭ )ئۇىىنىييڭ 
 يەنيى ۇايلە)دېي ى << مە  سىلەىنىڭ پەىۋتىدەگاىەڭالى ئەمەسيمۇ ؟>>:قىلىپ 

 ئۆزەنىڭ ئۇىىنىڭ پەىۋۇىدەگاىى ئىكەنلىكىگە ۋت ەىراىكىگە ئادتم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قى ەقيياىاىى ئى ييالىنىڭ ەييۇ ى، دۆاە  گاگاىەننييا ەييۇ ەايانييا  تييۈپەيلى  (9) 
سۆز قوەيۇپ قويۇەيقا ەۇيرەي ى لەزتپلەن ى ۋت ەۇ ەاياناتنى ئىنكاى قىلى ەنا  

 .‹‹ئى دتپمييۇ تاپاامىيي ەبمە  ۇالەنييى >>گاگيياىەن  ىييۇىن مۇنيي ۇق دېيي ى .
ەىير قياننە سيائە   گى ەتلەى ئۇنىڭ ئىككىننى ەاياناتىنى ەىرەننيى ەايانياتتىن

 . ىۇىن تاىقاتتى
 ەييااىلىرەنى ئىقييرۇى قىليي ۇىدى ئييۇىى ئىقييرۇى قىلىييپ ەييۇنى ئييۆز ئۈسييتىگە       
گۇۋۇھلىييى ى ھەئە سييە  ەى نىييڭ ئييۆز پەىۋتىدەگاىەمى دۇىسييە  ،ئييۇى( .ئاايي ى
قىۇييامە   ييۈنى ( ى ئييۇىىنى گۇۋۇھلىييى ەىەىگييۈزگەنلىكىم)دېيي ى << ەەىدۇق
دەمەسيلىكلىرى ييا ى <<نمىي  ەى  ەۇنىڭ ەن لەپلەتتە قاانيا  ئىكە: )ئۇىىنىڭ

. ەييىرەى  ەاتييۈىگە  ئىيي ى( ەييۇتالىنى سيياڭا)ئىلگىييرى ەييوۋەلىرەمى –ئاتييا>>
يەنيى ەى نىيڭ )  ەياى ايۇپ قاانيا  يىرەمىيوىڭ پەقە  ئۇىىنىيڭ ئەۋىدى ەەى ن
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تۈپەيلىييي ەن ەى نيييى ھيييااەل گۇمرۇھالىنىيييڭ قىلمى يييلىرى ( ئيييۆزىەمى  ەييياى
  (-970ئەئرۇئ) .‹دەمەسلىكلىرى ئۈچۈن ۇى<<؟قىالمسە 
ۇالەلييا ەويسۇنۇەيينى ئييازلۇ  ئىنسييا   ،يييۈز ەىرەۋۇتقييا  ئىييش ەييۇ ى       

ۇالەنىڭ  ئەگەى ئۇ .ەۇ ھەقىقەتكە تە ەەىۇىاۇق قىلى ۇۈچۈ  زااىماي ەنانلىقى ئ
ئۇنىڭنيا ۇالەليا  ،ئەاۋتتتە ،ئاەكاىت ئىقرۇى قىلنا  ەواسا-مەۋىۇتلىقىنى ئوچۇق

ەىير ئىيش  ەاۈممنيائيۇ  .ىتتىوەويسۇنۇش ۋت ئۇنىڭنيا ئىتيائە  قىليش ىزەيب ەي
زاتااىقتىن  ،ھاا ۇ رۇپى ەىلە  ئاىى ىئۇ ئۆزەنىڭ ئىت. تۈپەيلى ەۇنى زااىماي ۇ

ۇالەنىيڭ ەاىاىقىنيا  ،ياننا  ھااي ۇ  ۈى نۈەينىڭ ئوىنىنيا ەىلەىمەنلىيى قىلىيپ
 . دتۋۇ قىلى ۇئى ەنمەي ەنانلىقىنى 

ق ؟ ييوياىۇتقۇچىسى  پەي ۇ ەوا ەمۇ ؟ائنا  قان ۇقسىگە مۇەۇن ۇق ەوا ى       
نييي ەن  ىيييۇىن قانييي ۇق پەيييي ۇ ەوانا ؟يەىدەييين مۇەيييۇن ۇق پەيييي ۇ ەواييي ەمۇ

ئىنسييا  ئەقلييى ئييۇنى سيياناپ  قان ۇقسييىگە ئۇنىييڭ ئىنتى ۇمييى ؟الەييتىئىنتى ۇم
يا ى قاىيمىقاننىلىى يۈزەەىمەستىن  ،نوقسا  ەمۇەوىاماي ەنا  مىلۇۇ  يىلالىد

 ھەتتيا ئى ەيپ، ؟ ئەقىيلىمي ۇوئاەۇنىڭ ھەممىسيى ياىۇتقۇچىسيى  ە ؟ن ىساقال
 ؟ەۇ  قىالم ۇوەۇ سۆزنى ق ،زۇامەتلەىگە  ىرەپ  ەتسىمۇ

تەەىي ە   .ئۇىى ياانا  سۆزاى ى.دتي ۇ  <<تەەى ە  ياىۇتقۇچى>>:ئۇىى       
 .تاىيي ۇەتەەىي ە  دەيگە  ھەى قاني ۇق نەىسينى ياى :ئيۇىى (9) دەگە  نىيمە؟

  .ئۇنىڭ قۇدىەتىنىڭ چ كى يوق دتي ۇ
ۇايلە  ھەىقان ۇق نەىسىنى ياىۇتقا ،ئۇنىڭ قۇدىەتىنىڭ چ كى ييوق زۇ ! توۋۇ  

 ؟ئەمەسمۇ
 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
دۇىۋەيين موەييۇن ۇق دتپ ئىالھييى قييۇدىتتنى ئىتىييرۇپ قىلىيي ۇ،اىكىن،ئۇ (9)

 قۇدىتتنى ۇالەقا تەۋتاەەتۈىمەي ۇ
 

اىىاىى ئاتاەيتىكى ەيۇ ھەييرۇ  قي ؟ قا ۇالەنى تەەى ە  دتپ ئاتايمى نىمى       
-ھييياۋۇيى ،ئيييۇ ئەقىيييل ۋت پەاسيييەپە ئەمەس ،؟ ەىلىڭالى يييىمەنيييتىقە قايسيييى

ھەقنيى ەىلىي ەنا   - ۆڭلىي ت-ئىنسياننى ھەۋتس دەيگە -ھاۋۇيى. ھەۋتستۇى
 .رۇپ قىلى تىن چە لەي ەنا  نەىسەىھەقنى ئىت ،ەواسىمۇ
ئۇىى ئۇنى زۇاۇم  ،اىكىن ئۇىى ەۇ ئايەتلەىنى ئىنى ت ئىترۇپ قىل ى،>>       

ەۇزلۇننىالىنىيييڭ  .يۈز سيييى ەن ئىنكييياى قىلييي ى ۋت تە ەەىۇىايييۇق قىلىيييش
 (-91لىنەم) <<.ئاقىۋېتىنىڭ قان ۇق ەوانانلىقىنا قاىەنىن
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ئيو  تيۆ  ئەسيىردەن . قۇىئا  ئۇىىليا ىەق ئىيال  قىلىۋۇتىي ۇ ،ىكىنا     
ۇالە زېمىننى ۋت زېمىن ئۈستى ەكى نەىسيىلەىنى  .ەۇيا  ىەق ئىال  قىلىۋۇتى ۇ
ييا ى ئيۇىى لەييرى نەىسيى ەن >> .ىال  قىلىي ۇمىرۇس ئ لىپ ەوانۇچە ىەق ئ

ئۇىىنىيڭ ئيۆزاىرى  ،ئەمميا .<<ياىەتىل ەمۇ ييا ى ئيۇىى ئيۆزاىرى يياىۇتقىنىمۇ؟
ئازلۇنالىنىييڭ ەىرسييىمۇ ئييويالپ ەاقمىنييا   ،ييياىۇتقۇچى ئىكەنلىكىييگە  ەاسييەل

 .ئىش
 ئۇ <<ئۇىى ئۆزاىكى ەن ياىەتىل ەمۇ؟>>.ەىرەننى سۇئا  ىاۋۇەسى  قاا ى       

سييۈ ۈ   ،ەواسييا تە ەەىۇىىىنىييڭ ەىرتىسييى ئۇنىڭنييا ىيياۋۇب قايتۇىۇاماييي ەنا 
 .ئ نى ەنى تۇۋۇقلىنۇچى سۇئاا ۇى قىل ۇىلۇچى،

ئييۇ ئىييش ەواسييا ەىيير  .ەىيير ئى ييتىن ەاەييقا ئىييش قاامىيي ى ،ەييۇ يەىدت       
اى يى ىزەيب ۋت ئيۇ وياىۇتقۇچى ئيۆز قيۇدىەتى ەىيلە  مەزلۇقياتالىنى ياىۇتقيا  ە

پىتيرت   .اى يى ىزەيبوىۇنالەيتۇىە ەنا  ەوزى يياانۇز ەىرەكسيى  ئئى الىنى ئۆ
ئىنكياى  ئەنە ئاەيۇنى،ئىنىيگە چۆ يۈپ  ەتسيىمۇئيازلۇنلۇق  ،ھەىقاننە ئ  ەيپ

تە ەەىۇىىىنىييڭ  ۈڭۈالىرەيي ت ۇالەقييا ئىىييادت  قىلى ييتىن  ،پەقە  .قىالاماييي ۇ
نكياى تىللىرەي ۇ ئى ،ەوانيانلىقى ئۈچيۈ  يااناني ەنمەۋىيۇد چوڭنىلىى قىلىش 

 . قىلى ۇ
ۇاييييلە )ئۈسييييتى ت ئييييۆزاىرەگەەۈەرىسييييى  ى ۇالەنىييييڭ ئييييايەتلىرى >>       

( قاىەسيييييىنا) ەايييييگە  ھ نقانييييي ۇق دتاىيييييل ەواماسيييييتىن (تەىپىييييي ەن
لەنىييڭ ۇا)ئييۇىى  ، ت پەقە   ىىييرى ەيياىىاڭ االى ييى ەنانالى نىييڭ  ۆ رت لىرەيي

نىپ ، ۇالەلييا سيي نىمەقسييىتىگە يىتەامەييي ۇ( نييۇىەنى ئۈچۈى ەييتىن ئىىيياىت 
ۇاييلە ھەممىنييى ئيياڭالپ  ،ھەقىييقەتە (ئۇىىنىييڭ ەييەىىە ەن پانييا  تىلىگىيين)

 (-99لاپىر ).، ھەممىنى  ۆى پ تۇىلۇچى ۇىتۇىلۇچى ۇى
نىڭ ەىلە  ەى  ەۇ. پانا  تىلەيمى  ەويىنە ۇالەدەن ەى نى ەۇيرەنا  ۇالە       
پەقە  ياانانيييي ەن تاننييييا   ،ئاەييييۇ تيييياننۇچىالى ئەمىلىۇەتييييتە،تاۋۇقىتەىيييير 

 ،ھەتتيييييا ى ئۇىىنىيييييڭ قەاىىلىرەنيييييى ،ى ماىۋۇاىييييي ەنانلىقىنا ئى ييييينىوە
 ىييگە يەتييكە  ەقيياپلىۋېلىش دتى پەىدت ىسھلىرەنى،قييۇىقلىرەنى ۋت  ييۆزاىرەنى

 .ئوينىنى ۇقۇم وئۇاۇھىۇە  ھەقىقىتىگە چ ،گاگاىەن ئويناننان تل،ەواسىمۇ

 
 فىترەتكە ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىماننىڭ قىيىنچىلىق

 .نىشىئويغۇ ۋاقتىدا 
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ۋت ياانانييي ەن  سەى ەەيييلىى قىلىييي ۇ ئىنسيييا   ەڭرەنىلىيييى ۋۇقتىييي ۇ       
ئەگەى ئييۇ  ى ييى  ىسييە  قەايي  ئىگىلىرەيي ەن  ،ەەاكييى .تە ەەىۇىاييۇق قىلىيي ۇ

لەپلەتنييى ۋت ۇالەدەيين يىييرۇق   ۇئۇنىڭييئازۇدەلىييى ۋت زاتىرىەملىييى  ،ەواسييا
 سەى ەەيلىكى تئۇ قىۇىننىلىى ۋۇقتى ۇ ئۆزەنىيڭ  ،اىكىن. اۇەنى  ۈچەيتى ۇوە

 ..ۇىاماي ۇۋۇچىڭ تۇى قىلى ى ۇ چوڭنىلىى  ەنۋت ياانان
 

 :مۇشەققەتنىڭ ئىنسانغا بولغان تەسىرى               

 

 ،تەدەىيرى ئياز-ئىنساننىڭ ئۆزەگە ئۆزەنىڭ ئياىى ، چياىت ،ەىر تەىتپتىن     
 نىپنا تايىۇنىڭنىڭ ئۇ ەياىدتمگە مۇھتاج ئىكەنلىكى ئاەكاىۇ ەواى ۇ ۋت ئىنسان

 .ۇالەلا ۋت ئىنسانالىلا تە ەەىۇىاۇق قىلى ەنا  قۇىۇق تە ەەىۇىاىقى يوقاي ۇ
پىتيرت   ،ئىۇىتقاني تلفىترتتكە ئوىۇنالەقا  ۋت ۇالە  ،يەنە ەىر تەىتپتىن      
 .گۇۋۇھلىى ەەىگە  ئىما  ئوينىنى ۇ ئۇنىڭنا
 (يەنييى نەسييلىنى)ئييادتم ەييااىلىرەنى ئييۆز ۋۇقتىيي ۇ پەىۋتىدەگاىەييڭ >>      

ت ئييۇىىنى ئييۆزاىرەگە گييۇۋۇ  پۈەييتى ەن چىقيياىدى ۋ (ئاتىلىرەنىييڭ)ئۇىىنىييڭ 
يەنييى ۇاييلە )دېيي ى  <<مە  سييىلەىنىڭ پەىۋۇدەگيياىەڭالى ئەمەسييمۇ؟>> :قىلىييپ

ۋت ەىيراىكىگە ئيادتم ەيااىلىرەنى ئۆزەنىڭ ئۇىىنىڭ پەىۋتىدەگاىى ئىكەنلىكىگە 
، ھەئە>>:ە ئااي ى ئيۇىىىپ ەۇنى ئۆز ئۈستىگئۇىى ئىقرۇى قىل ،ى قىل ۇىدىئىقرۇ

ىىنى ئيۇ) .دېي ى<<گۇۋۇھلىى ەەىدۇق سە  ەى نىڭ پەىۋتىدەگاىەمى دۇىسە ،
نىڭيي ەن ەىيي  ەۇ>> :قىۇييامە   ييۈنى ئۇىىنىييڭ( گۇۋۇھلىييى ەەىگييۈزگەنلىكىمى 

ئاتا ەوۋەلىرەمى  ئىلگىيرى >>دەمەسلىكلىرى يا ى  <<لەپلەتتە قاانا  ئىكەنمى 
ەى نىيڭ پەقە  ئۇىىنىيڭ ئەۋىدى  ،ئى ى ەىرەى  ەاتۈىگە ( ەۇتالىنىساڭا )

گۇمرۇھالىنىييڭ ( يەنييى ەى نىييڭ  ئييۆزىەمى  ەيياى)ەيياى  قاانييا  يىرەمىيي ەۇاييۇپ 
 دەمەسيلىكلىرى ئۈچۈني ۇى <<؟ۈپەيلى ەن ەى نى ھااەل قىالمسە قىلمى لىرى ت

 (-970ئەئرۇئ )  .‹
قيا ەييا ى ۇال ،مەەۇدىىليا ۇالەدەين ەاەيقا ئىنسيا  ئەگەىئۇ  ،ھەقىقەتە       
مەەيۇدىىنى  ئاتياامىش ،ئىىيادت  قىلىي ەنا  ەواسيانى قوەيۇپ مەەيۇدىى ەاەقا

نۇچى دەنسى  ىىدەن لۇالەنىڭ مەۋىۇتلىقىنى تۈپتىن ئىنكاى قىى يا  ،ئۇنتۇي ۇ
زەگە ۆئي ،ن قەاىى ەن ھەق ۇالەلا يۈزاىنىي ۇچى ، ۇيدەنسى اىقنى ئۇنتۇ ،ەواسا
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قۇىئيا  ئىنسيانالىلا  .ۇئا قىلىي ۇئۈچۈ  ۇالەلا د   ەاگە  يامانلىقنى  ۆتۈى ش
 ئ نىيييپ ەىيييرەش ئۈچيييۈ  ئيييۇىىنى ئۆزاىرەنىيييڭ ھەقىقىيييتىگەھەقىقەتنيييى 
ئۇىىليا  ،ەەاكيى. تىنى ئ نىپ ەىرەي ۇىئۆزاىرەنىڭ ماھىۇئۇىىلا  .يۈزاەن  ىە ۇ

قاىەيى ئەق زلۇنلۇققيا ئا ،يەنى ئۇىىنىڭ  ۆڭۈالىرە ەكى ،ەىر ھەقىقەتنى ەيەن
 .يۈزاەن  ىە ۇۈل پا ىتقا ئۇىىنى  ۈچل
ئۇىىليا  ،نىناني ەن  ىيۇىنوئۇىى قىۇىننىلىيى ۋۇقىتتيا ۇالەنيى ت ، اەكى      
 قىۇىننىلىقنيييى ۇايييلە ىگيييانەي ،ەوانانييي ەن  ىيييۇىننييياھەق ئاەيييكاىت –ھەق
ئىىييادت  قىلىييش ۋت ئييۇنىڭنىال يييۈزاىنىش  يىگييانە ۇاييلە ،ۋېتىيي ەنانلىقىنىنىئى
ئۈسيتى ت ەىلى نىڭ ەۇ  ، ىۇىنى ى ەواى ەنا  زۇ  ئىكەنلىكىنى ەىلگەن ەن ۆز
 ،لىيييىەئۇىىنىيييڭ  ۈڭۈالىرەييي ت ئەگر ،اىكىييين ىۇس تۇىليييا  ەواسيييىنۇ؟ۋىۇ

ئەگەى ئۇىىدەن ئۇنىڭ سەۋتەى ەن دەننى ۇالەقا  ، ىسەالىى ەوانانلىقى ئۈچۈ 
ھەتتيا ئۇىىليا ەىير  ،ۇالەقا دۇئيا قىلنيا  قىۇىننىلىيى تۈگۈسيە ،زااىس قىلىپ

لىقنى ەاەتىن ئۆتكۈزمىگەن تل ۋت ئۇ ىەىيان ۇ قىۇىننى ،ئىش يۈز ەەىمىگەن تل
 نىييڭمانييا ەييۇ ئۇىى .اىنييا قايتىۋۇاىيي ۇوەاەييتىكى ي ،ۇالەقييا ئى ييەنمىگەن تل

تييولرۇ يوايي ۇ  ،ۋت زاتااىقلىرەيي ەن ئايرەلىييپ ىئييۆزاىرەنى تە  ييۈى پ ە قى يي
 .ئى تۇىنىڭ ئاا ە ۇ قويى ەنا  ئۈچۈ  قۇىئا  ئۇىى ىم ڭى 
يەنيى )دېڭىي دۇ  (لالى ئۈسيتى تيەنيى ئيۇى)ۇقلۇقتيا لە سىلەىنى قۇىۇا>>       
 ى ييىلەىنى )ئۈسييتى ت سييەپەى قىل ۇىەيي ۇ، سييىلەى ئواتۇىلييا   يي مە (  يي مىلەى

  ەيياماا ەن ئييۇىى زۇەيياالىنىۋۇتقا (ەييۇ)ئ لىييپ مەيىيين ەيياماا ۇ م ڭىۋۇتقييا  ۋت 
تەىتپييتىن -تەىتپ ، ئييۇىى( يي مە ئۆى اىيي ۇ)ەىييردەنال ەييوىۇ  چىقىييپ  چاليي ۇ،
 لىرى ئىنىييييي ت قااىييييي ۇ،   مىييييي ەكىلەىۇتقيييييا  دېڭىييييي  دساقيييييۇن ۆتۈىاىۋ

 ىەزمييييى قىلىيييي ۇ، (يەنييييى ھيييياىل ەواىيييي ەنانلىقىنا) قوىەييييىۋېلىننانلىقىنا
ئەگەى سييە  ەى نييى  !ئييى زييۇدۇ> (چۇقۇنىۋۇتقييا  ەييۇتلىرەنى تاەييالپ قۇيييۇپ)

ەىي  چۇقيۇم ەيۈ ۈى قىلنيۇچىالىدەن  قۇتۇا ۇىسياق،(يەنى ەياىدەن) ەۇنىڭ ەن
ئيۇ ەياىدەن ۇايلە ئيۇىىنى  .(00)چىن  ۆڭلى ەىلە  دۇئا قىلى ۇدتپ  <ەواىمى 

، ئييۇىى يەى يۈزەيي ت يواسييى اىى ەىييلە  ەۇزۇقنىلىييى قۇتۇا ۇىلانيي ەن  ىييۇىن
زتڭالىلييا ەۇاىيي ۇ، ەۇزۇقنىلىقىڭالىنىييڭ گۇنيياھى ئو! ئييى ئىنسييانالى .قىلىيي ۇ

 ىدەن ەەھيرەمە  ەواىسيىلە (نىڭ ەاقاسى يوق ەەھۋتتلىرى) ەۇ دۇنۇا (سىلەى)
ەى نىيڭ دتىگاھىمى ليا ، ئاني ەن سيىلەى (ەۇنىڭ ھەسرەتى ئيازىرتتكە قااىي ۇ)
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-00،03يۇنۇس ) <<.(03)سىلەىگە قىلمى ىڭالىنى زەۋتى قىلىمى  قايتىسىلەى،
) 

يەتسيە  زەۇيا ئيۆزەگە  سۈىت يۇنۇستا  ەاگە  ەيۇ ئايەتلەىنىيڭ ھەممىسيى      
ى ئ نىيۋېتىش ئۈچيۈ  ئيۆزەگە  ەايگە  مۇەيەققەتن ،ۇالەلا ئىلتى يا قىلىي ەنا 

ئەگەى  .ۇالەلا دۇئا قىلى ەنا  ئىنساننىڭ ئومۇمى ھااىتىنى تەسيۋېراەپ ەىرەي ۇ
ئوىنى ەن  ئۇنى يا ى ەۇنىڭنا ئوز اش نەىسە ،ئۇ گىرەپتاى ەوانا   ىسەالىى

ئۇ ئۆزەنىڭ ئاەۇ ھااىتى ت ۇالەليا دۇئيا  ،مەىىۇىىي ەنا  ەواساتۇىما  يىتى قا 
ييا ى ئيۆىت  ،ئەگەى ئيۇ ئواتۇىليا . پ دۇئيا قىلىي ۇيەنى ي تىپ تيۇىۇ ،قىلى ۇ

 .دۇئا قىلى ۇەۇ ھااەتتىمۇ ئۇ  ،تۇىلا  ھااەتتە ەواسا
ھييااىتى ھااىتىيي ت ئۇنىييڭ  ىلىييش  زتزييمە -يەنييى ئييۇ ئىنسيياننا زەۇييا        

 ەۇ ھااەتتە تيۇىۇپ، ئۆزەگە  ەاگە  يامانلىقنى توسۇش ئۈچۈ  ،قان ۇق ەواسا
بولددان نەرسدە جىسدۇانى ئۇ گىرەپتاى  ،ەەزە ت. ى ۇۇالەلا ي لىنىپ ئىلتى ا قىل

 ،رت ى غەم بولىد ، ئدۇ مۇشدۇ  دالەتتىۇۇ ئاشدۇنىندا ئوخاداش ، ەرى ئەمەس
يېتىپ تۇر پ، ئدۆرە >>يەنى  ،ئۇ ئۆزىنى   ەربىر  الىتىدە.اللەغا   ئا قىلىد 

چددۋنكى ئددۇنى قاشلىۋالدددان غەم ئۇنىندددىق . اللەغددا   ئددا قىلىددد << تددۇر پ
 .د  رە ئۇنى  ەرقاندا   الەتتە اللەغا   ئا قىلىاقا مەجبۇراليد ئايرىلۇاي
نەسددىھەى ئاالمددد ە -زەخۇەتنددى ئېلىددۋەتكە چاغدددا ئددۇ رەز-الددلە زىيددان      

اللە ىددق باشددقا قۇتقۇزغددۇچى يددو   ەپ چىددق  ،قىيىنلىلىددق راقىتتددائۆزىنىدد  
 !ا االمد ە ينەسىھەى ئ-اللەقا يىلىندانلىقىدىق رەز ،بۆڭلىدىق ئىاىنىپ

زەخۇەتندددى بۆتىرىۋەتسدددەك  ويدددا ئدددۇنى –ئۇالرغدددا يەتدددكەن زىيدددان>>      
يامدددان ئىادددنى يەنە بۆتىرىۋېتىادددىۇى نى تىدددلەپ بىددد  ە   ئدددا قىلۇىدانددددەك 

 <<. ارامالشتۇرىد 
 ىددگەن سددۆز بىددلەن ئىدا ىلاددى ئاشددۇ <<  ارامالشددتۇرىد >>قۇرئاننىدد       

. ىيىنلىلىقدتىق قۇتۇلددانق يدابى رت دى ،ئىنساننى  ئۆزىگە بەلگەن جىسدۇانى
، رى ئېيتىدپ اللەغدا يالۋ رمىدانددەكشۇنى  بىلەن ئۇ  ويا تېخى تۋنۋ دۋنال  ە

، بددۆرەڭ  الدددا ىشەرراسددى ، ئىتىبارسددى ، شددوچ ەمۇىنددى ئۇنتددۇپ بەتكەندددەك 
 .ارامالشتۇرىدىدانلىقىنى تەسۋېرلەيد  يامانلىقىنى 

يدۋز  (دا شۋبۋر قىلىادتىقشەررەر ىگارى) ئىنساندا نىئۇەى ئاتا قىلسا >>      
 ابار رلىاددىپ  (اللەنىدد  ئەمددرىگە بويسۇنۇشددتىق بدداش تارتىددپ) ئۆرىيددد ،
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ئۋزلۋبسددى    ئددا  (اللەغددا يۋزلىنىددپ) بىتىددد ، ئە ەر ئۇنىندددا يامددانلىق يەتسددە
 (-11فۇسسىلەى)<< .قىلىد 
 .ئىككى ئايىتى ئاال ىدە  الەتنى تەسۋېرلەيد بۇ ئەمۇا سۋرە يۋنۇسنى         
نى شدامال تېدن   دالەتتە بدېۇىگە چىققدان بىدر قەرمنىد   دالىتى ،ئدازا ە ىيەن
ئدۇالر  .، بېۇە ئۇالرنى سدۇ يۋزىددە خداتىرجەم ئېلىدپ بىتىۋاتىدد ىرلەيد ۋتەس

خوشدال، ئدۇالر  ىقرىدەرلىئۆز سەش ،خۇشال ئۆزلىرىنى  بېۇىگە چىققانلىقىدىق
بدۆزنى  .چىقىدد سەشىرىدىق  وز رلىنىۋاتقان چاغددا تۇيۇقسدى  قداتتىق بدوران 

، خاتىرجەملىك ئورنىدا بىئداراملىق.  ەمۇە نەرسە ئۆز ىرەيد  ،يۇمۇپ ئاچقۇچە
مدۇاليىم  بۇنددىق بدۇر ن سدىلىق،. خۇشاللىق ئورنىدا ئاالقى ا ىلىك ئالۇىادىد 
ئددۇالر شدۇ چاغدددا . نامايددان بولىدد  بولددان بۋركنۋشدلەر ئۋسددتىدە قىيىنلىلىدق

  .قا شانا گا، يوقتۇرگە ئىلتى ا قىلىد ە اللە ىق باشىۇب
ئە ەر سدەن  !ئدى خدۇ ا> (يدۇپوقۇنىۋاتقان بۇتلىرىنى تاشدالپ قوچ)>>       

قدددۇم شدددۋبۋر وبىددد  چ قۇتۇلد رسددداڭ، (يەندددى بددداال ىق) بى ندددى بۇنىنددددىق
ئۇالرنىد   .<<. ەپ چىق بۆڭلى بىلەن   ئدا قىلىدد  <قىلدۇچىالر ىق بولىۇى 

 رە ئددۇالر  رىتىگە  باغالندددىاللەنىدد  قددۇبددۆڭلى ئۇالرنىدد   .ئامددالى قالۇىدددى
قۇتۇلدد رغۇچى  تىقئدۆزلىرىگە يەتدكەن قىيىنلىلىقد اللەنى  رە ۇىتىدىق باشدقا

يدددو  ئىكەنلىكىندددى بىلددددى، قىيىنلىلىدددق ئۇالرنىددد  بۋچىددددىق چوڭ،ئدددۇالر 
 .قىيىنلىلىق ئالدىدا ئاجى 

-ئددۆزىنى بددۋچ. ئىنسددان  ە  ىددق ئاشددىد  رە تەبەببۇرلددۇ  قىلىددد        
نەرسدە ئالدىددا  ەر ىد  مەغلدۇن  ەرقانددا   مەنرە  ى  قىلىدد قۇررەتلىك  

 ەتتدا  ،بۋچىنى  ئاجى الراتقدانلىقىنىئۆز ئۇ تۇيۇقسى . بولۇايۇەن  ەپ قارايد 
ئددۇ ئۆزىنىدد  مددا ىيىتىنى  ،شددۇ چاغدددا. شۋتددۋنلەل ئاجى الراتقددانلىقىنى بددۆر ى

ەقىقددى   .ئۇنىندددىق سدداختا تەبەببۇرلددۇ  رە زترارانلىددق يوقىلىددد  .بۆرىددد 
ئۇنىندىق باشقا  ،قۇتقۇزااليد شۇال  شەقەى مىنى ،اللەنى  بۋچىگە ....بۋچكە

 . ەپ ئىاەنگەن  الدا يۋزلىنىد  ،توزاند ر- ەرقاندا  بۋچ چاڭ
 .دددا قويىددد ىئاشددكارا ئوتتۇر ،قۇرئاننىدد  سددۆزى بددۇ  ەقىقەتنددى ئىنىددق       
ئاشددۇ  .<<.ىلىددد ئددۇالر  ىننددى اللەغددا خددالى  قىلدددان  الدددا اللەغددا   ئددا ق>>

ىق دتيەنى قۇتۇلۇش رە يار ەم بىرىاتىكى  ەرقاندا  ئۋمى ،قىيىنلىلىق راقىتتا
 ئىنساننى  ئىال ى زاتندى  ىد  قىلىادى نا دايىتى ئىنىدق، ،ئايرىلدان راقىتتا
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 ويابى خۇ  ى رت تدا بدۇ  ەقىقەتندى يۆ ىۋالىددىدان . چوڭقۇر بولىد  مۇقىم،
اللەغدا  .بولددى ەقىقەى ئاشكارا  ،ئېلىلىپئەمدى بۇ شەر ە  ،شەر ە بار بولۇپ

. ئددۇ خەتەر قورقۇنۇچلۇقتددۇر ،چددۋنكى .يددۋزلىنىش ئاشددۇندا  خددالى  بولىددد 
شانا گددا، اللەقددا چىدد   ،شددۇ چاغدددا ئىنسددان. بىر ىنبىددر شانا گددا، الددلە  ر

ئددۇالر اللەقددا  ىننددى  خددالى   .لىددد واددى راسددتلى  بلىئىلتى ددا قى .ئېسددىلىد 
زىدە راسدتلى  ۆمىندۇتالر ا ئدۆز سد شدۇ ....ددان چاغدداقىلدان  الددا   ئدا قىل

قۇتۇلد رسداڭ بىد  ( يەندى بداال ىق )ئە ەر سدەن بى ندى ئۇنىنددىق >>.لىد وب
 <<.لىۇى  وقۇم شۋبرى قىلدۇچىالر ىق بوچ

ئە ەر خاتالىقالرغا تەربە قىلسا  تۇر پ، نى  ئىلىدەئۇالر قورقۇ ،چۋنكى      
لىد  رە بېادىۇى غا بەلدگەن وبى  ىق رازى ب اللە ،رە ئىاىۇى نى توغرىلىۋالسا 

قورقدۇنى  ئدۇالرنى  ،ئانددىق . رىدد   ەپ  ىد  قىلىدد قىيىنلىلىقتىق قۇتۇلد
اللەقدا  ،شدۋبرى شەقەى.قىلىاقا مەجبۇراليد   رە ە نىرە شۋبرىقا تەربە قىلىا

 .لىد وئىتائەى قىلىش بىلەن ب
 راقىدت قانلىلىدكتۇيددۇ ئدۆز ئىخالسدى ئۋسدتىدە  -ئاشۇ  ىد   ،لىكىق      
 !دىلەالقىيىنلىلىق يوق !مۇشەققەى ئاخىرالشقىلە ،شەقەى تۇرىد ە
قۇتقۇزغاندددىق بىدديىق ئددۇالر يەر يۋزىدددە (بددۇ بدداال ىق )الددلە ئددۇالرنى >>      

بۇ ئىنسدان نىدۇە  ىدگەن يامدانە نىدۇە <<ىد يولسى لىق بىلەن بۇز قلىلىق قىل
 ە ىگەن زىيانكار

ى ئۇلددۇ ىيەى  ەقىقىتىنددى توسددىۋالدان شەر ە ئددۇ ئىنسدداننى  رت ىدددىك       
 قەلىبنددى ،ئىلگىددرى. قەلىبنددى توسددۇرالدى ئىلگىربىدددەك ە -ئەسددلىگە قددايتتى

مۇشدددەققەى  ،ئاشدددۇ ئدددويدىنىش .يەنە ئورىۋالددددى ئدددۇنى ئورىۋالددددان تۇمدددان
ددان چاغددا المۇشدەققەى يوق .ىنىاتۇردئۆتكۋنلى ئوي بولدان شەيداسەرەبىدىق 

نەرسددىگە  سدداختاقايتىددد  رە ئىلگىددرى بددار بولدددان ئەسددلىدىكى غەشلەتددكە 
 .قانائەتلىنىد 

. ۇلىدددد بۇز قلىلىقىنالرنىددد   ۇندددا ى ئۆزكڭالرغدددا ب !ئدددى ئىنسدددانالر>>      
 ىدددق بە رىۇدددان ( سدددى يدددو  شدددە ۋەتلىرىباقى)  نيانىددد   بدددۇ (سدددىلەر)

 .‹‹بولىسىلەر
ئەنە  .رلەر  لىددىدان نەرسدىوبە رىۇەن بئۇالر   نيا  اياتىدا ! شۇندا        
ئۇالرغددا  .نلىك ئددۇالرنى غەشلەتددتە قالد رىددد بە رىۇە،سدداختا ،دۇچىالقددوشددۇ ي
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ئددۇالر باشددقا  ،شددۇنى  بىددلەن .ارىنى رە ئدداخىرەتنى ئۇنتۇلد رىددد شەررەر ىگدد
يددېقىق بە رىۇەنلىددك ئىلىددگە غەرىددق  ، ەرقاندددا  ئاددتىق غەشلەتددتە قېلىددپ

 ،مىلىيەتتە ئۆزلىرىگە زىيانىاى ئە ە  ىدىق ئېا ئۇالرنى  بۇ ،لېكىق .لىد وب
ئۆمۋرنىد   ،ئە ەر ئۆمرىنى   ەمۇىسىنى بە رىۇەنلىك تېدىاقا سەرىپ قىلسىۇۇ

ە ددرىۇەنلىكتىق چەبلىددك ب ،ئاشددۇ قىسددقا مەز ىللىددكسدداناقلىق يىللىرىدددىكى 
 ەبىيىق نىۇە قالىد 

سددددىلەر ە  .ى غددددا قايتىسددددىلەرۇئاندددددىق سددددىلەر بى نىدددد   ەر ا ى>>      
 .‹‹ەرەر قىلىۇى قىلۇىاىنالرنى خ

 ،بەلكددى .يوقىلىددد ئاشددۇ بە ددرىۇەن بولىدددىدان نەرسددىلەر  ،شددۇ چاغدددا      
شەقەى  .يوقىلىد سىۇۇ ۇى ەتتا ئاشۇ بە رىۇەنلىكنى  ئەسلى لىسى ،ىيوقسى مۇ 

ئۇنتۇلددۇپ بىتىدددىدان ئېلىنىاددلىق ئدداقىۋىتىال بىدديىق  ،ئۇنىدد  ئەسددلىنىپ
بددۆپ ئۇر نلىرىدددا تەبرارلىنىددپ سددى  بددۇ مەنانىدد  قۇرئاننىدد   .(1) قېدقالىددد 

 .الاليسى ورە بۇ ئايەتلەرنى بۋركشكە قا ىر ب بەلگەنلىكىنى تاشااليسى 
قۇىۇقلۇقنىيييڭ ۋت >ئ ۇتقىنكيييى،(ەيييۇ  ۇففاىىىليييا! ئيييى ميييۇھەممەد)>>       

دەيين سييىلەىنى  ىييب (ئيياپەتلىرى-يەنييى ەيياىيى)دېڭى نىييڭ قيياىۇڭنۇاۇقلىرى 
ئەگەى ۇاييلە ەى نييى ( ە  چيي نىڭالىدۇەييۇ قيياىۇڭنۇاۇقالىنى  ييۆىگ)قۇتقۇزەيي ۇ؟

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ئيۇ مۇني ۇق دتيي ۇ ،ىتسيۇاۇى  . ئەنەس ئىىنى مااىكتىن ىەۋۇيە  قىلىني ى9)(

مۇنيي ۇق دەييگە ؛ قىۇييامە   ييۈنى  يياپىرىى ئىنىيي ەن دۇنۇييا ئەھلىنىييڭ ئەق 
ئييۇ  .چۆ تييۈى ڭالى دەۇىلىيي ۇ ەاتۈى اى ۇ،ئانيي ەن ئييۇنى دسزۇزقييا ەاياەيياترۇقى 

-ھۇزۇى! ھە  پاىنى: ئان ەن، ئۇنىڭنا .ى دسزۇزقا ەىر ق تىب چۆ تۈى اى ۇ ى 
ھەىگىيي  ھيياىۋت   ۆىمىيي ەب  !ييياق :ئييادتم ئييۇ دەۇىلىيي ۇ، ھياىۋت   ۆىدەڭمييۇ؟

 تۈى اىي ۇ،مۈئمىنلەىنىڭ ئەق قاتتىى زەۇا  ۋت سىناققا ئيۇچرەنىنى  ەا. دتي ۇ
 .ىەننەتكە ەىر ق يتىب چۆ تۈى اىي ۇ ئۇ .ى ىەننەتكە چۆ تۈى ڭالى دەۇىلى ۇئۇن

 .دەۇىلى ۇ ؟زەۇا ، يا ى سىناق  ىلىپ ەاقتىمۇئان ەن ئۇنىڭنا ئى پاىنى ساڭا 
ئىىنييى   ىلىييپ ەاقمىيي ى دتييي ۇ، ئييۇ ئييادتم ماڭييا ھەىگىيي  زەۇييا  ۋتسييىناق

 . ىتاەى ۇ ىەۋۇيە  قىلنا ‹‹زسھى ››ماىە
ەۇنىڭ ەن قۇتقۇزسا چۇقۇم ەۈ ۈى قىلنۇچىالىدەن ەواىمى ، دتپ ۇالەليا        

 (-93ئەن ام )<< .ئاەكاىۇ ۋت يۇەۇىۇ  ئىلتى ا قىلىسىلەى
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، ئ سييىڭالىلا رتى ئيياپەتكە يواۇققييا  چيي نىڭالىدۇسييىلەى دېڭىيي دۇ ەىيي>>       
سيا  يەنيى ئىن) سىلەى چۇقۇنىۋۇتقا  مەەيۇدىى  ەايمە ، پەقە  ۇايلەى  ىلىي ۇ

لەىەييى ) ،ۇاييلە سييىلەىنى(مۇنيي ۇق چاليي ۇ ۇالەدەيين ەاەييقىنا ئىلتى ييا قىلماييي ۇ
قۇىۇقلۇققييييا چىقاىلانيييي ۇ يييييۈز (ئىسييييە -ئامييييا ) قۇتقييييۇزۇپ (ەواۇەييييتىن
 ،(يەنييى ئىخالسييىڭالى تييۈگەپ ئيياۋۇاقى ھااىتىڭالىلييا قايتىۋۇاىسييىلەى)ئۆى يسييىلەى

نكيياى قىلييى يەنييى ۇالەنىييڭ نى مەتلىرەنييى ئى)ئىنسييا   ۇفىراىييى قىلنۇچىيي ۇى
 (-97ئىسرۇ )<< .ئىنساننى ەڭ تەە ىتى ۇى

، ئ سىڭالىلا سىلەى رتى ئاپەتكە يواۇققا  چ نىڭالىدۇسىلەى دېڭى دۇ ەى>>      
يەنيى ئىنسيا  مۇني ۇق ) چۇقۇنىۋۇتقا  مەەۇدىى  ەامە ، پەقە  ۇايلەى  ىلىي ۇ

 (ۇەيتىنلەىەيى ەوا) ۇايلە سيىلەىنى ،(چال ۇ ۇالەدەن ەاەقىنا ئىلتى ا قىلماي ۇ
يەنييى ) ئۆى يسييىلەى  قۇىۇقلۇققييا چىقاىلانيي ۇ يييۈز (ئىسييە -ئامييا ) قۇتقييۇزۇپ

ئىنسيا   ۇفىراىيى  ،(ئىخالسىڭالى تيۈگەپ ئياۋۇاقى ھااىتىڭالىليا قايتىۋۇاىسيىلەى
يەنيييى ۇالەنىيييڭ نى مەتلىرەنيييى ئىنكييياى قىلىيييش ئىنسييياننىڭ ) قىلنۇچىييي ۇى
ىى تىلەەيييتىن ياز يييىل (ئيييۆزەگە) ئىنسيييا >> (-97ئىسيييرۇ) <<.تەە ىتىييي ۇى

 (ۇالەنىڭ ىتھمىتىي ەن)زېرەكمەي ۇ، ئەگەى ئۇنىڭنا ەىرتى يامانلىى ي تىپ قااسا
ئەگەى ەىيي  ئۇنىڭنييا  ييۈاپەتتىن  ىييۇىن  .(11)تواىمييۇ ئۈمى سييى اىنىپ  ىتىيي ۇ

ئى تىرادەمي ەن -ەيۇ ئۆزتمنىيڭ سيەئۇى> :ئيۇ چۇقيۇم ىتھمىتىمى نى ت تىتساق،
 (قىۇيامە  ەوايۇپ) مۇەيادۇ ەنمەيمە ،قىۇامەتنىڭ ەواى ەنانلىقىنا ئى   ەاگە ،

مە  پەىۋتىدەگاىەمنييا قايتۇىۇانانيي ەمۇ ئۇنىييڭ دتىگاھىيي ۇ چۇقييۇم ىەنيينەتكە 
ئەاييۋتتتە  اپىرىىلييا قىلمى ييلىرەنى زەۋتى قىلىمىيي  ۋت . دتييي ۇ <ئىرە ييىمە 

 (-11،92فۇسسىلە  )<< .(92) ئۇىىلا قاتتىى ئازۇەنى ت تىتىمى 
 ئۋستىگە ئالىد  ئۆزقۇرئان  بىرىانى رە  ىيە باتىللىالرنى   ەرالىرىدا     

اللە ئۆزىنى   ۆرمەتلىك بىتابىدا  بارلىق ئىنسدانالرغا ئۇلدۇ ىيەى  ەقىقىتىندى 
قۇرئددان شەيدەمبەرلەرنىدد  ئەڭ ئاخىرقىسددى مددۇ ەمۇە  .بايددان قىلىددپ بىرىددد  

قىيدامەى بددولدىلە  ،ئەلەيھىسسداالم شەيدەمدبەر قىلىددپ ئىبەرتىلگەنددىق باشددالپ
قۇرئاندددىق .لىقتىكى بددارلىق ئىنسددانىيەى ئۋچددۋن چۋشددۋركلگەن ىن ئدداربولدددا

  نيددا  اياتىدددىكى رە . اللەنىدد   ەر ا ىدددىق بىتددان چۋشددۇەيد بىدديىق، 
ئاخىرەتتىكى ئە ۋالنى تدۋزەش،اللە ىق باشدقىدا ئىبدا ەى قىلۇاسدلىق،  ايداى 

لدلە يولىنى اللە ىق باشقىسىدىق ئالۇاسلىق، شەقەى اللەغدا ئىبدا ەى قىلىدش، ا
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بۇيرىددددان ئىادددالرغا بويسدددۇنۇش،   نيدددا  اياتىددددا ئۇالرنىددد   ايددداتىنى 
ئىنتى امالشتۇرىدىدان ئىال ى ئىنتى ام رە ئاخىرەتتە ئاستىدىق ئۆستەڭالر ئېقىپ 

اللەنى تونۇش ، تالۇشوتۇرىدىدان جەننەتلەر ىق ئىبارەى ياخاى مۇباشاى بار ب
 ....نلىقى ئۋچۋنلدابارلىق ئىنسانالرغا نىسبەتەن باشالش نوقتىسى بو

قۇرئان ئىنسانالرغا بايان قىلىپ بىرىدىدان ئەڭ مۇ ىم ،ئاشۇنى  ئۋچۋن .....
 .ئۇلۇ ىيەى رە ر بۇبىيەى  ەقىقىتىد ر-ئىش

قۇرئدان ئىنسدانالرغا ئۆزلىرىنىد  ئىال ىندى  ،بى  ئىلگىربى ئۋچ بۆلۋمددە       
بائىنداتتىكى رە  اللەنىد  ،بىدر قېدتىم نۇتقانلىقىنى بدۆركپ ئۆتتدۇ ؛وقاندا  ت

يەنە بىدر  ،رقىلىق اياتتىكى مۆجى ىلىرىگە ئۇالرنى  سى ىۇلىرىنى ئويدىتىش ئا
- ەقندى بايدان قىلىدپ بېرىددىدان  ەلىد بىدلەن  ئۇالرنى  ئەقىللىرى ،قېتىم

 ...لىاىش ئارقىلىقىشابىتالر ئاساسىدا مۇنازىر
اللە ىدق  ،قدايتىش لالر ا، ئۇالر ا اللەقىالمۇشەققەتلىك ئە ۋا ،بىر قېتىم      

تاشالش  مەبۇ نى  ەرقاندا   قوشۇپ ئىبا ەى قىلىنىدىدانباشقا رە اللە بىلەن 
بىرىدددىدانلىقىنى ئۇالرغددا ئەسددلىتىش ئددارقىلىق ئددۆز ئىال ىنددى قاندددا   يددۋز
قۇرئددان بددۆپ خىدد  ئۇسددۇلدىكى  ،لىكىددق. دىدانلىقىنى بددۆركپ ئۆتتددۇ نۇتىددوت

كى، ئىنكار قىلدۇچىالرنىد   ەرالىرىندى بايان بىلەنال بۇشايىلىنىپ قالۇال، بەل
 ەتتدابى،  بىرلەپ رە  ىديە بىرىدد  رە يوقىتىدد ،-ئى  قوغالپ تەباۋركپ بىر

ئىنسانالرنى  بىرەرسى ئۋچۋن اللەغا  ەقىقى ئىۇان ئېيتىاتىق ئېدىپ بىتىاكە 
 .سەرەن بولىدىدان بىرەر ئۆزرە قالۇايد 

 بۇبىيەى  ەقىقىتىگە ئاالقىددار ئۇلۇ ىيەى رە ر ،قۇرئان چۋشكەن راقىتتا      
يدۋز قارشدى -ئىسالمى  ەئۋەى يۋزمدۇقانلە تۋرىگە  بىر ئازغۇنلۇقالرنى  بولدان

 .تۇرغان ئىدى
 : ىق ئددۋلگىلەرىتتددا مەرجددۇى بولدددان ئددازغۇنلۇقالرقۇرئددان چۋشددكەن راق      

ئەرەن يېدددرىم ئارىلىددددا بۇتالرغدددا ئىبدددا ەى قىلىددددىدان رە بدددۇتالرنى بەزى 
ە اللە بىلەن شىرىك بولىد   ەپ قارايدىدان بۇتدەرەسلىك مەرجدۇى سۋشەتلەر 

بىتددان ئە لددى . شددۇنداقال، بەزى بىاددىلەر جىنالرغددا ئىبددا ەى قىالتتددى .ئىدددى
 .ئىلىدىق ئې ىپ بەتكەنلەر اللەنى  بالىسى بار  ەيتتى

 سدى مە> :ناسداراالر ، ېددى <اللەنىد  ئوغلىدد ر ئۋزەير> :يە ۇ ىالر>>       
سۆزىد ر  ( ەلىلسى )، ئۇالرنى  ئاغى ىدىكى بۇ ،اللەنى  ئوغلىد ر (سايەنى ئى)
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تىلەر شەرىا>:يەنى مۇشرىكالرنى )ئىلگىربى باشىرالرنى  ( ئۇالرنى  سۆزلىرى)
يد  الددلە ئۇالرغددا لەنەى سددۆزلىرىگە ئوخاددا ( ىددگەن <اللەنىدد  قى لىرىددد ر

 ەقىقەتددتىق  اللەنىد  بالىسدى يوقلىقىددا رتشدەن  ەلىد  تۇرسدا،) ،قىلسدۇنكى
اللەغددا يالدددان  (بددار  ەپاللەنىدد  بالىسددى )ئددۇالر قانددداقۇۇ  (باتىلدددا بۇر لددۇپ

 (-37تەربە )<<.چاشاليد 
، ئەرەپ رىاددتىلەر اللەنىدد  قى لىددرى  ەيتتددىئەرەبددلەر جددا ىليەتتە شە       

 .كشدتىكى قدۇ رىتىنى ئىنكدار قىالتتدىجا ىليىتى اللەنى  ئۆلۋبلەرنى تىركلد ر
 نبددۇل قىاللۇايدددىداوىرىلىاددى  ەققىدددە سۆزلەشددنى ئەقىدد  قئۆلۋبلەرنىدد  ت

 ە رىيلەر ئۆلگەندىق بىيىق تىرىلىانى تۋشتىق ئىنكار .ساراڭلىق  ەپ قارايتتى
 .يابى اللەنى  ئىاالرغا ئارلىاىانى ئىنكار قىالتتى ،قىالتتى
 ايدداى  ىددگەن شەقەى > (ەنددى قىيددامەتنى ئىنكددار قىلدددۇچىالري)ئددۇالر >>      

شەقەى (.يەنددى تۇغددۇلىۇى )تىۇى   ر ،ئددۆلىۇى  رە تىرىلىۇىدد  كى  ايددا  نيددا ى
ئۇالر بۇ خۇسۇستا  ېلقانددا  (.  ەيد )<.زاماننى  ئۆتىاى بىلەن يو  بولىۇى 

 (-84جاسىيە) <<.مەلۇماتقا ئىگە ئەمەس، ئۇالر شەقەى  ۇمان بىلەن سۆزلەيد 
ئددۇ . ىمۇشددۇالرنى   ەمۇىسددى ئورتددا  بىددر شددىرىككە چۋشددۋپ قالدددان ئىددد

اللە نازىد  قىلددان  ۆبدۋمگە ئە ەشۇەسدلىك رە الدلە نازىد  قىلددان -بولسىۇۇ
زېۇىننىدد  بددۆپ  بۋ ددۋنبىاددى  . ۆبۋمنىدد  غەيددرى بىددلەن  ۆبددۋم قىلىاددتۇر

بۋ دۋنكى ئازغۇنلۇقالرنىد  بدۇر نقى  ،تەرەشلىرىدىكى ئازغۇن ئىنسانالرغا قاراپ
 .ئازغۇنلۇقالرغا ئوخااش ئىكەنلىكىنى  ى  قىلىد 

الدلە نىدۇە ئۋچدۋن بىد  > (:يەندى قدۇرەيش بداشىرلىرى)بىلۇەيدىدانالر>>      
راسددت شەيدەمبەرلىكنىدد  ) بىددلەن سۆزلەشددۇەيد ە يددابى نىددۇە ئۋچددۋن بىدد  ە

ئددۇالر ىق بددۇر ن  . ەيددد <بىددرەر مددۆجى ە بەلۇەيددد ە ( ەلىلددى سددۋشىتىدە
ئۇالرنىدد   شددۇندا  سددۆزنى قىلدددان ئىدددى؛ (شەيدەمبەرلىددرىگە) ئۆتكەنلەرمددۇ

يەندى ) ئدايەتلىرىۇى نى جەزمەن ئىادىنىدىدان .بىرىگە ئوخاايد -للىرى بىر ى
بەقەرە .)<<.قەرم ئۋچدۋن  ەقىدقەتەن بايدان قىلدد   ( ەقىقەى ئى  ەيددىدان

112-) 
يەنى ئون تۆى ئەسدىر ىق بۇيدان  ،ىدىقئۇ ئازغۇنلۇقالرغا قۇرئان ئىلگىر      

يىنددى تۇقۇلۇددا ئېلىددپ ،  ددازىرقى مۇشددرىكالر كىنددىرە  ىدديە بىرىددپ بەلگەنلى
قۇرئدان تىدالرەى قىلىۋاتقدان رە ئويلىنىۋاتقدان  .بەلۇىگەنلىكىنى  ى  قىلىدد 
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بىاى قۇرئاننى خۇ  ى مۇشدۇ راقىتنىد  ئۆزىددە ئاشدۇ تدوغرا يولددىق چىقىدپ 
بەتكەنددلەر ە رە  ىدديە بىددرىش ئۋچددۋن رە ئددۇالرنى  ە   ەئددۋەتكە قددايتۇر ش 

 .ئۋچۋن چۋشكەندەك  ى  قىلىد 
ئەقىدد   ئۇالرنىدد  ئددايەتلەرنى تەشەبكددۋر قىلىاددلىرى ئۋچددۋن، (بددۇ)>>      

نەسىھەى ئېلىالىرى ئۋچۋن بى  ساڭا نازى  قىلدان مۇبدارەك -ئىگىلىرىنى  رەز
 (-82سا )<<.بىتابتۇر
قۇرئاننىدد  ئىنكددار قىلدۇچىالرنىدد   ەرالىرىدددا رە  ىدديە  ،بددۇ بۆلۋمدددە       

 قۇرئاننى  ،ەلەرنى  بەزىسى باشتائۇ رە  ىي. دا قويىۇى ىبەر ەنلىكىنى ئوتتۇر
شددەر ىلەش جەريانىدددا ئۇسددۇلىنى  بايددان قىلىاددتىكى ەى  ەقىقىتىنددىئۇلددۇ ىي

. سدددۆزلەنگەنلىكىنى رە بەزىسدددىنى  ئىلگىدددرى سدددۆزلەنۇىگەنلىكىنى بدددۆرىۇى 
قۇرئاننىدد  بددۇ تىۇىنددى تولددۇ   ەل  ،اللەنىدد  يددار ىۇى بىددلەن ،داىددئاخىر

 .ىق بايان  اسى  بولدانلىقىنى تاشىۇى قىلىاتىكى ئۇسۇلى  ەققىدە ئەتراشل
 

 شىرىك-1

 
 ،مۇشرىكالر بۇتالر شەبلىدىكى  ەرخىد  ئىال الرغدا ئىبدا ەى قىالتتدى       

ئدۇالر  ەرخىد  ئىال دالر . يابى شەرىاتىلەر ە يابى جىنالرغا ئىبا ەى قىالتتى
بددۇل والددلە ئۇالرنىدد  شدداشائىتىنى ق .اللەنىدد   ەر ا ىدددا شدداشائەى قىالاليددد 

يەنى ئدۇالر قۇرئدان ئدۇالر توغۇرلدۇ   ىكدايە قىلىدپ  ،ىلىد   ەپ ئوياليتتىق
                                    .بۇتالرنى راستە قىالتتى ،بەر ەندەك

اللەندى  ساپ  ىق اللەغا خاسدتۇر، (رىيا ىق شىرىكتىق،) بىلىنالربى،>>     
رغا چۇقۇنىادىۇى  شەقەى بى نى  ئۇال> :قۇيۇپ بۇتالرنى  ىۇايىلى قىلىۋالدانالر

 الدلە  ەقىدقەتەن(. ەيدد )<ئۇالرنى  بى نى اللەغدا يىقىنالشتۇر شدى ئۋچۋندد ر
ئۇالرنىدد  ئىخددتىالپ قىلىاددقان نەرسددىلىرى ئۋسددتىدە  ۆبددۋم (قىيددامەى بددۋنى)

بۇفىرلىددق  (اللەنىدد  نئىۇەتلىددرىگە) چىقىرىددد ،اللە  ەقىددقەتەن يالدددانلىنى،
 (-3 مەرز)<<.قىلدۇچىنى  ىدايەى قىلۇايد 

نى ئىككددى يددول بىددلەن بايددان تىىقۇرئددان بددۇ  ەقتىكددى ئىاددنى  مددا ىي       
 .قىلىد 
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بددددۇ بائىناتنىدددد  ئىاددددىنى  ،الددددلەال يدددداراتقۇچى :بىرىنلددددى يددددول       
يدار ىۇىگە  ر نالشتۇر شدتا بىدر بىادىنى والدلە ئىادالرنى ئ ،ر نالشتۇرغۇچىوئ

ىادااليدىدان بىادى ئەسدال ئارل ئىاىدا ەراللەنى  بىر .شەرتسى  مۇ تاج ئەمەس
ددددددددد  يارىتىاتا اللەقا شىرىك بوالاليدىدان بىرەرسى تېدىلۇىدان ئىدكەن ،يو 

دددددددد   ەتتابى مۇشدرىكالرمۇ جىدەللەشدۇەيدىدان ئىدش ،ئۇ بولسا بىرەر بىاى
الاليدددىدان بىاددى وا اللەقددا شددىرىك بتر نالشتۇر شددوقانددداقۇۇ ئ ،ئۇنددداقتا

 .ن قىلىاتۇرتېدىلىد ە  ىگەننى بايا
شۋبھىسددى بى شەررەر ىگددارىنالر الددلە ئاسددۇانالرنى رە زىۇىننددى ئددالتە >>       
زىنىدد  ئۇلۇغلىقىدددا اليىددق ئۆ)ئاندددىق  ،يدداراتتى(يەنددى ئددالتە  ەرىددر ە)دە بۋندد

يەنددى بېلىنىدد  )ئەرىددش ئۋسددتىدە قددارار ئالدددى الددلە بىددلە بىددلەن ( رەرىاددتە
بىرىنددى –ە بىددلەن بۋندددكز بىددرياشىددد ، بددېل بۋندددكزنى( قدداراڭدۇلىقى بىددلەن

ئدال رە  ،الدلە قۇيداش (: ن ئالۇىادىپ تۇرىدد يەنى  اراملىق ئدۇر)قوغلىاىد  
يدارىتىش رە  ،ە بويسدۇند ر لدۇچى قىلىدپ يداراتتىيۇلتۇزالرنى اللەنى  ئەمرىگ

راسدتىنال اللەنىد  ئىلكىددە ( يەنى بائىناتنى تەسدەرر پ قىلىدش)ئەمىر قىلىش 
 14 ئەئدرا ) <<.ىدد ر ىگارى اللەنى   ەرى ىسى باتت، ئالەملەرنى  شەررەر  ر
-) 

 ىنىددا ئىدگە زىي-شايددا ىنىد ئۆزلىر مەبۇ الرنىد  ئاشدۇ: ئىككىنلى يدول       
 .ۇ ئاجى  ئىكەنلىكىنى بايان قىلىشۇنلۇشتىوب

 ،بەزى راقىتتدا ەزىيدان يەتكۋزەلەيدد  -الرغا شايددائۇالر قانداقۇۇ باشدقى       
يدابى،  ،ىد بىر ئايەتتە يابى بۆپ ئدايەتتە جۇغلىاد ،تتائىككى يول بىرال راقى

 .ى ئىككى يولنى  بىرىگە خاسلىاىد بەزى راقىتتا باياننى   ارام
ئددۇ ) .نلددى يولنىدد  مىسدداللىرىنى  بىرىددد رتۆرەندددىكى ئددايەى بىرى(1)      
الدلە >> (رەتنى ئۆز ئىلىگە ئالدان بولسدىۇۇيەنە بىر يولدا بولدان ئىاا ، ەرچە
تۋرلدۋك )الدان زىۇىندا شۇنى  بىلەن قاغى ىراپ ق ،ىق يامدۇر ياغد ر پبۇلۇتت

 ،يدىدان قەرىم ئۋچۋنئاڭال( نەسىھەى–رەز)بۇنىندا  ،ئۋندكر ى( زىرائەتلەرنى
  ەلىلددلەر بددار(  رىتىنىدد  چددوڭلىقىنى بۆرسددىتىدىداناللەنىدد  قۇ) ،ئەلددۋەتتە

سددىلەرنى  .بددارچا ارشددايالر ا سددىلەر ئۋچددۋن  ەقىددقەتەن بىددر ئىبددرەى  (.61)
تى ەبتىق رە قاندىق ئايرىلىپ چىققان شابى  -چا ارشايالرنى  قارنىدىكى مايا 
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ۋچۋن يەنە بۇندا  ئىبرەتۇدۇ سىلەر ئ. ) *رە تەملىك سۋى بىلەن سۇغۇرىۇى  
 خورمىدددىق، ئۋزكمدددىق شددارابالر رە شددابى  يىۇەبلىكددلەر ياسايسددىلەر، (بدداربى

ىنددا  ەقىدقەتەن اللەنىد  بىرلىكىندى ئەقىلنى ئىادلىتىدىدان قەرم ئۋچدۋن بۇن
 ەرىسددىگە ئىلھددام -شەررەر ىگارىدد   ەسددەل (.61) بۆرسددىتىدىدان  ەلىدد  بددار

 ەرىلىدرى -بىاىلەرنى   ەسدەل) ەرەخلەر ەرە  تاغالرغا،>: بىلەن بىلدكر ى
 ئاندىق بىيىق تۋرلۋك مېدۋىلەر(. 62) تۋز ىق ياسىدان ئۆيلىرىگە ئۇرا (ئۋچۋن

ىق يىگىق شەررەر ىگارىننى  يوللىرىدا ئىتائەتۇەنلىك  (چېلەبلەر-يەنى  ۋل)
 ەرىسدىنى  قارنىددىق ئىنسدانالرغا -يەندى  ەسدەل)ئۇنىد   .<بىدر ىق بىلەن

 .چىقىدد ( يەندى  ەسدەل) خىد  رەڭلىدك ئىلىۇلىدك-شىدا بولىددىدان خىلۇدۇ
شىكىددر قىلىدددىدان قەرم ئۋچددۋن  (اللەنىدد  قۇ رىتىنىدد  چوڭلددۇقىنى) بۇنىندددا

 (ئەجىلىنددالر شۋتكەندددە)ئاندددىق  الددلە سددىلەرنى يدداراتتى، (.62) ئىبددرەى بددار
( يەندى ئەڭ قېرىلىدق)ئاراڭالر ا ئۆمۋرنىد  يامدان سىلەرنى قەب ى رت، قىلىد ،

بىددر نەرسدىلەرنى بىلگەندددىق ) ئددۇالر  ەتتدا باسدقۇچىدا ئۇلىاددىدىدانالرمۇ بدار،
رىنى يەندى ئىلگىدرى بىلىددىدانلى)  ې  نەرسىنى بىلۇەس بوپ قالىدد  بىيىق،
قددۇرىتى تددۋ ەپ، ئەقلددى بېۇىيىددپ بىلىددك بالىدددا ئوخادداپ -بددۋچ ئۇنتددۇپ،
ئددۆزى ) بىلگۋچىددد ر، (مەخلۇقدداتنى باشقۇر شددنى)الددلە  ەقىددقەتەن  (.قالىددد 

الددلە سددىلەرنى   (.17)قددا ىر  ر (ئىددرا ە قىلدددان نەرسددىنى ئىاددقا ئاشۇر شددقا
ن قىلىنددانالر رى ىقتدا ئۋسدتۋ بەزىنالرنى بەزىنالر ىق رى ىقتا ئۋستۋن قىلدى،

ئۆزلىرىنى  رى ىقىنى رى ىقتا بارارەر بۇلۇش ئۋچدۋن قدول ئاسدتىدىكى قۇلالرغدا 
نىد  )الدلە سدىلەر (11) بەرمەيد ، ئۇالر اللەنى  نىئۇىتىنى ئىنكار قىلىادامد ە

 ئۋچدۋن خوتدۇنىنالرنى ئدۆز تىددىنالر ىق يداراتتى، (ئۋلدەى ئېلىاىنالر-ئۇنسى
سدىلەر ە تۋرلدۋك  .ى رە نەررىلەرندى يداراتتىئوغدۇلالرنسىلەر ئۋچۋن ئۇالر ىق 

 (يەنددى بۇتالرغددا) ئددۇالر باتىلدددا .شددىرىق نەرسددىلەرنى رى ىددق قىلىددپ بەر ى
                                           

ئاندىق، قاننى  يىلىندا سۋتكە ئايلىنىاىدا  ائىر ئىلۇىد  سدىرالر  ژىننى  قاندا،)*(  

ئاشۇالرنى   ەمۇىسدى يىقىنقدى  قۇرئان چۋشكەن راقىتتا شۋتۋن ئىنسانىيەتكە نامەلۇم ئىدى،

 ەلىدد  بددۆرمەبلى بولدددان بىاددىگە بددۇ قۇرئددان ئالال نىدد   ئاشددۇنىندا، .زاماندددا بايقالدددى

شددۇ بۋندددە ئىنسددانىيەى بددۇ نەرسددىلەرنى  چددۋنكى،. ە  ەلىدد  بدداررە ىيسددى ئىكەنلىكىددگ

 .بىلۇەيىتتى
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 ،اللەندى قۇيدۇپ ئدۇالر( 18) ئىاىنىپ اللەنىد  نىئۇىدتىگە بۇشىرلىدق قىالمدد ە
ئۆزلىرىگە ئاسۇانالر ىق  ېلقانددا  رى ىدق چۋشدۋركپ رە يەر ىدق  ېلقانددا  

زىدرائەى رە  يەندى ئاسدۇاندىق يدامدۇر ياغدد ر پ رە يەر ىدق)رى ىق چىقىرىپ 
قدددۇ رىتى  (شدددۇندا  قىلىادددقا) بىرەلۇەيددددىدان، ( ەرەخلەرندددى ئۆسدددتۋركپ

 (-13-61نە ى )<<(13) ەيەتۇەيدىدان بۇتالرغاچۇقۇنامد 
بىدددر بايانددددا اللەنىددد  يدددارىتىش رە رى ىدددق بىرىادددتىكى  ،بدددۇ يەر ە      

الددلە نىدد  قددۇ رىتى بىددلەن  .نىددد ايددان قىلىلىددك بىمددۆجى ىلىرىنى بەڭ  ائىر
 الدلە زىۇىنندى ئۆلگەنددىق بىديىق سدۇ .اسۇاندىق چۋشكەن سۇ ا مدۆجى ە بدارئ

شدايالر ا چا ار .ئارقىلىق زىرائەتلەرنى ئۋندكرىدد ئارقىلىق تىرىلدكرىد  رە سۇ 
چدۋن سىنىادلىك الدلە  ايۋانالرنىد  قورسدىقىدىق ئىلكدۋچىلەر ئۋ .مۆجى ە بار

قددان بىددلەن ژىددق  ەبددۇ سددۋى قەيەر ىددق چىقىددد  ،ىقىرىددد سدداپ سددۋتنى چ
 ،ىم قىلىندان يىۇەبلىكنىد  قالدد قىژىق  ىگەن ئۋچەيلەر ە  ەز ،ئارىسىدىق

ە ەنددىكى بدۇ قاننىد  ب ،سدۇيۇقلۇقالرنى  قانددا ئۆز ىرىادى  ەزىم قىلىندان
ئەزاالرنى   ەر بىرىگە ئۆزىنىد  ئدوزىقىنى بىرىادى،  ، ەرخى  ئەزاالرغا ئۆتۋپ

دىق  ەر بىدر ئەزا ئۆزىنىد  غى اسدىنى قانددىق ئالدانددىق بىديىق ئۆزىنىد  ئان
بى رەزىدىسددىنى ئۆتىاددى رە يىلىندددىكى سددۋى بې ىنىدد  سددۋى چىقىرىاددى يددا

ئاشدۇنى   ەر ... قاننى  سۋتكە ئۆز ىرىادى ،باشقىلە  ىگەندە ژىننى  قاندا
شدۇنداقال  .ى ە خارەبتىرلىك بەلگىلىرىدىند ربىرى اللەنى  مەخلۇقاتتىكى مۆج

 .اللە ئىنساندا سورغاى قىلدان رى ىقتىكى مۆجى ىلىرىنى  جۋملىسىدىند ر
چىدددلەك شدددىرنىلىرىنى يەپ ئۇنىنددددىق شايدىسدددى ئۇز قلدددۇ  - دددۋل       

خۇسىسددىيىتىدىال چەبلىنىددپ قالۇايدددىدان، بەلكددى، بددۆپ بىسددەللەر ە شددىدا 
ئۇ شدۇنى   .ردان  ەسەل  ەرىسىدە مۆجى ە بابولىدىدان ئاجايىپ غى ا چىقىدى

ئىنسدانالرنى   .تىكى رە رى ىقتىكدى بىدر مۆجى ىدد ربىلەن بىر راقىتتا يارىتىاد
ئانددىق شدۇ  .رىنى  ئوخاىۇاسلىقىدا مدۆجى ە بداريارىتىلىاىدا رە ئۇالرنى  ئۆم
ئدۇ ئە دۋال بولسدا  ؛جۇى بولدان ئە ۋالدا ئىاارەى باربۋنلەر ە ئەرەبلەر ە مەر

قۇرئدان مەسىلىسدىنى شدۇ . رجدۇى بولىادىد رسدىدا قۇلالرنىد  مەئۇالرنى  ئارى
بۋندددىكى قۇرئددان خىتدداپ قىلىندددان بىاددىلەرنى  زىھددنىگە يېقىنالشددتۇر ش 

 : ۋالددىق شايددىلىنىپ مۇنددا   ەيدد ئۋچۋن، شۇ بۋندە مەرجدۇى بولددان ئە
 .بەزىسددىدىق رى ىقتددا ئددارتۇ  قىلدددى ئۇالرنىدد  بەزىسددىنى  ەقىددقەتەن الددلە
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ئدارتۇ  قىلىنددان خۇجدايىنالر  .زىسى قۇل ئىدىبەزىسى خوجايىق بە ئۇالرنى 
قۇلالرنى  ئۆزلىرىگە خۇجايىنلىقتا رە  ۆبۋمرانلىقتا شىرىك بولىادىنى شدۇنى  

ە ئۇالر ئاشدۇنى ن بارارەر بولۇشنى قوبۇل قىالمد بىلەن خوجايىنالر قۇلالر بىلە
اللەقدا  ،بدۆركپبدۇل ونىۇىادقا ئدۇنى اللەقدا ق ئۆزلىرى ئۋچۋن قوبۇل قىلۇىسدا،

لە بىددلەن قوشددۇپ ئىددال، نى الددئددۇ ەدىلەر ىق بىرەرسددىنى شددىرىك قىلىددد بەندد
 ەقىلىۋالىد 
الدلە سدىلەر  .ئاندىق يارىتىش رە رى ىقتىكى يەنە بىر مۆجى ىگە قايتىد        

رە تدول يدولى ئۋچۋن سىلەرنى  ئۆزكڭالر ىق جۋشلەرنى قىلىپ بەر ەنلىكىدگە 
ر ەنلىكىدگە رە شداك نەرسدىلەرنى نەررىلەرندى قىلىدپ بە ،ئارقىلىق ئوغدۇلالرنى

ئاشۇنى   ەمۇىسىنى  نەتى ىسى  .رى ىق قىلىپ بەر ەنلىكىگە ئىاارەى قىلىد 
ئددۇالر  ارامالشددتۇر پ  ە  ئورنىدددا بۇشرىلىددق قىلددش بوالمددد شددۋبرى قىلىاددنى

 :ئەڭ ئاخىرقى ئايەتتە نا ايىتى ئىنىق بىلىۋاتقان بۇشرىلىق
ە ئاسدددۇاندىق  ېلقانددددا  رى ىدددق ئدددۇالر اللەندددى قۇيدددۇپ ئدددۆزلىرىگ>>       

يەندى ئاسدۇاندىق يدامدۇر )يەر ىق  ېلقانددا  رى ىدق چىقىرىدپ  چۋشۋركپ رە
بىرەلۇەيددددىدان ( ق زىدددرائەى رە ەرەخلەرندددى ئۋنددددكركپيەر ىددد ،ياغدددد ر پ

 ە‹‹قۇ رىتى يەتۇەيدىدان بۇتالرغا چوقۇنامد ( شۇندا  قىلىاقا)
ى ىۇگە رە ئەقىلددددگە بددددۇ مۆجى ىلەرنىدددد   ەمۇىسددددىنى بىۋاسددددتە سدددد       

بۆرسەتكەندىق بىيىق، بۇندا  ئىبا ەتنى  يامان ئىش ئىكەنلىكىندى رە ئدۇنى 
ىدر قەرىدم ئىكەنلىكدى  ارامالشتۇر پ بەلگەن بىاىلەر ئدا ىۇىيلىكى بەملىد  ب

قدگە  ېلقانددا   ە .لددا ئىادىنىد چۋنكى ئدۇالر ئاساسسدى  باتى .ئايان بولىد 
 .شابىتسى ال تانىد 

ن تاللىددا (شەيدەمدبەرلىككە)ئۇنى   ! ەمد سانا اللەقا خاستۇرجىۇى >>       
ياخاىۇۇە يابى ئۇالرنى  شىرىك  اللە . ىگىق! بەندىلىرىگە ئامانلىق تىلەيۇەن
سىلەر ە زىۇىننى ياراتقان  ئاسۇانالرنى رە (12) بەلتۋر ەن بۇتلىرى ياخاىۇۇە

رنى يىتىاتۋركپ باغال ، ئۇنى  بىلەن  ۋزەلبۇلۇتتىق يامدۇر ياغد ر پ بەر ەن
ش سدىلەرنى  قولدۇڭالر ىق ئۇ باغالرنى   ەرەخلىرىنى ئۆسدتۋرك ەبەر ەن بىم
 (ىق ەقىقەتت)ئۇالر  ،باشقا ئىال، يوقتۇر ەاللە ىق باشقا ئىال، بارمۇ ،بەلۇەيد 

تۇرالددۇ  (سانالرغا رە  ايۋانالرغدائىن)زىۇىننى  .(67)بۇر لۇپ بەتكەن قەرىۇد ر
 ئۇنىد  ئۋسدتىدە ،رەشلىرىددە  ەريداالرنى ئاققۇزغدانەئۇنى  تۋرلۋك ت ،قىلدان
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ئىككددى  ېنىدد  ئارىسددىدا  ،تدداغالرنى ئورناتقددان (تەررەپ بەتۇەسددلىك ئۋچددۋن)
( ىسىدا ئارلىاىپ بەتۇەسلىكى ئۋچدۋنيەنى تاتلىق سۇ بىلەن شورلۇ  سۇ ئار)

ئدۇالر ( ال، يدو باشدقا ئىد)توساقالرنى قىلدان بىمە اللە ىق باشقا ئىال، بارمۇە 
بېادىدا بدۋن چۋشدكەن ئدا ەم (61) .نى  تولىسى بىلۇەيدد  (ەنى مۇشرىكالري)

ئۇنىد  بېادىدا بەلدگەن  ،ئى دابەى قىلىددىدان( ى    ئاسىنىئۇن)  ئا قىلسا 
ئېدىرچىلىقنى بۆتۋركرېتىدىدان رە سىلەرنى زىۇىننى  ئۇر نباسارلىرى قىلددان 

 (68) .ھەى ئالىسدىلەرنەسى–ئازغىنا رەز سىلەر ەاللە ىق باشقا ئىال، بارمۇ بىمە
سدددىلەر ە يدددول بۆرسدددىتىپ  اقۇر قلۇقنىددد  رە  ېنى نىددد  قاراڭدۇلۇقلىرىدددد

ئىلگىدددرى ( يەندددى يدددامدۇر ياغدددد ر پ بىرىادددتىق) رە ۇىتىددددىق ،بىرىددددىدان
 ې  ) ەئىال، بارمۇ اللە ىق باشقا شامالالرنى بىاارەى قىلىپ ئەرەتىدىدان بىمە

 (63) .سدىلىرىدىق شدابتۇرۋر ەن نەرئۇالرنى  شىرىك بەلتد اللە (ئىال، يوقتۇر
 ەئانددىق ئدۇنى تىرىلدكرىددىدان بىدم خەلىدق ئەتدكەن، ەسدلەشتە ( ئىنساننى)

اللە ىدق باشدقا ئىدال،  ەسىلەر ە ئاسۇاندىق زىۇىنددىق رى ىدق بىرىددىدان بىدم
راستلى  بولىدىدان  ( ائە ەر  ارايىنالر)ئېيتقىنكى  ( ې  ئىال، يوقتۇر) ەبارمۇ

ە اللە ىددق بدۆلەك ئاسددۇانالر ىكى ر( 64)لىنالرنددى بەلتدۋركڭالر ەلى ،بولسداڭالر
ن قاچددددا( يەنددددى خددددااليىق)ئددددۇالر  ،زىۇىندددددىكىلەر غەيىبنددددى بىلۇەيددددد 

ئۇنىد  شەر ىسدى ) (.61~12 نەمىد ) <<(61.)تىرىلىدىدانلىقلىرىنى بىلۇەيد 
 .(ۆتكەنلۋمدە ئۆئىلگىربى ب
 لتۋرىدد ،بىدر مىسدال بە !(يەنى مۇشرىكالر جامائەسى! )نالرئى ئىنسا>>       

، سدىلەر اللەندى قۇيدۇپ چۇقۇنۇراتقدان شۋبھىسدى بى ،ئۇنىندا قۇال  سدېلىنالر
ئەقلدى )بۇتالرنى   ەمۇىسى يىدىلدان تەقدىر ىۇۇ بىدر چىدۋىننى يارىتالۇايدد  

 !(قىلىۋېلىدپ ئۇالرغدا چۇقۇنىدد بار ئا ەم قانداقۇۇ مۇشۇندا  بۇتالرنى مەبدۇى 
پ قۇيۇلددان يەندى بۇتقدا سدۋربە)بىدر نەرسدىنى  چىۋىق ئۇالرنىد  بە ىنىددىق

 ،ئدۇنى چىۋىنددىق تارتىدپ ئااللۇايدد  ،ئېلىپ قاچسا (خۇشدۇرا  بىر نەرسىنى
 (-13 ەج )<<.رەئۇنىندا چۇقۇندۇچىۇۇ ئاجى   ر بۇتۇۇ

ئددۆزلىرى يارىتىلدددان،  ددې  >> ؛ئىككىنلددى يولنىدد  مىسدداللىرىدىق        
اللەغدددا شدددىرىك ( يەندددى بدددۇتالرنى) دىدان نەرسدددىلەرنىنەرسدددىنى يارىتالۇايددد

 ئدددۇ نەرسدددىلەر چۇقۇندۇچىلىرىددددا يدددار ەم بىرەلۇەيدددد ،( 121) !بەلتۋرەمدددد 
ئۇالرنى توغرا يولدا چاقىرسداڭالر، ئدۇالر  (128.)ئۆزلىرىگىۇۇ يار ەم بىرەلۇەيد 
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يابى جىم تۇر ڭالر بدۇ  مەيلى ئۇالرنى  ەرەى قىلىنالر، .سىلەر ە ئە ەشۇەيد 
ئدۇالر  يەنى سدىلەر قايسدى  دالەتتە بولۇداڭالر،) ىبىر ئوخااشئۇالر ئۋچۋن بەر

سددىلەر (123) .(سددىلەرنى   ەرىتىنالرغددا جدداران قايتۇر شددقا قددا ىر ئەمەسددتۇر
 اللەنددى قۇيددۇپ ئىبددا ەى قىلدددان بددۇتالر سددىلەر ە ئوخادداش مەخلددۇقالر  ر،

پ ئۇالرغدا   ئدا قىلىد راسدلى  بولسداڭالر، (ئۇالرنى ئىال،  ىگەن  ارايىندالر ا)
 (يەندى بدۇتالر) ئدۇالر (124) .  ئايىنالرنى ئى ابەى قىلىپ باقسدۇن بېقىنالر،

يددابى  يددابى تۇتىدددىدان قددوللىرى بددارمۇە نىدد  ماڭىدددىدان شددۇتلىرى بددارمۇە
ئددى ) بۆرىدددىدان بددۆزلىرى بددارمۇ رە يددابى ئاڭاليدددىدان قددوالقلىرى بددارمۇە

ىرىنالرنى ماڭددا يەنددى بددۇتل) شددىرىكىنالرنى> ئېيتقىنكددى، (ئۇالرغددا !مددۇ ەمۇە 
ماڭددا زىيانكەشددلىك  (قۇلددۇڭالر ىق بىلىاددىلە) چدداقىرىنالر، ئاندددىق( قارشددى

مەن اللەغددا يددۋلەنگەنلىكىم ئۋچددۋن ) ئددازراقۇۇ مددۆ لەى بەرمەڭددالر قىلىنددالر،
نازىد  (يەندى قۇرئداننى) ەقىقەتەن بىتابنى( 121) .(سىلەر ە شەررا قىلۇايۇەن

 (126.)رغا ئىگىدددارچىلىق قىلىددد ئددۇ ياخاددىال قىلدددان الددلە مىنىدد  ئىگەمددد ر،
سددىلەرنى  اللەنددى قۇيددۇپ ئىبددا ەى قىلىدددىدان بددۇتلىرىنالر سددىلەر ە يددار ەم 

 ،ئدددۇالر ،الرنى  ىددددايەتكە  ەرەى قىلسددداڭالرئە ەر ئدددۇ (121) <.بىرەلۇەيدددد 
ئدۇالر سداڭا قداراپ  ،ئاڭلىۇايدد  (ەتكە ئە ىاىادتىق تۋ دۋل  ەرىتىنندى ىداي)
 (122~121ئەئرا  ) <<(122.)كىق ئۇالر بۆرمەيد لى ،ۇرغاندەك بۆركنسىۇۇت

بىرىنلدددى ئدددايەى يولنىددد  ئدددايرىلىش نوختىسدددىنى رتشەنلەشدددتۋركپ        
ئىنسدان ئىاىنىادكە رە ئۇنىنددا ئىبدا ەى  ،بىرىدىدان سۇئال بىلەن باشلىنىد 

  بدۇ مۇشدرىكالرنى .ئىال دد ر ىتااليددىدانئىدال، ياربىلىددىدان  قىلىاقا اليىق
بىدر نەرسدىنى يارىتالۇايددىدان ئدۆزلىرى يارىتىلددان ئىال الرندى  ەەئە ۋالى نىۇ
ئانددىق  .ئدۇ ئىال الرندى ئىنسدانالر قدوللىرى بىدلەن ياسدايد  ،قىلىدد شىرىك 

نى   ەمۇىسددى بۇتالرغددا بددۇ يەر ىكددى ئىاددارەتلەر) .ئددۇالرنى ئىددال، قىلىۋالىددد 
دىدان مەندتىقە بدۇل قىالاليدئاشۇنىندا ئەقى  رە نورمال شىتدرەى قو( قارىتىلدان

 ەبارمۇ
رە مۇشددرىكالر ئىبددا ەى  بۇر لددۇپئاندددىق باياننىدد   ارامددى تىۇىدددىق        

بدۇتالر باشدقىالرغا يدار ەم  .ىد قىلىدىدان بۇ بۇتالرنى  ئە دۋالىنى چۋشدەند ر
بىددرىش ئۇياقتددا تۇرسددۇن، بىرسددى ئددۆزلىرىگە ز لددۇم قىلسددا ئددۆزلىرىگە يددار ەم 

سى  ئۇ  .ر بىاى ئۇالرنى چاقىرسا ئاڭلىيالۇايد بى. بىرىاكىۇۇ قا ىر بواللۇايد 
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 ىدۇەك، نەتىد ە بىدر .  مۇ بەرىبىدرئىال الرغا سۆزلىسىنى مۇ يابى سۆزلىۇىسىنى
ئاندددىق باياننىدد   ارامددى اللە ىددق باشددقا  ەرقاندددا  مەبددۇتنى ئددۆز ئىلىددگە 

 .ىدان بىر  ەقىقەتنى بايان قىلىد ئالىد
ر سددىلەر ە ئوخادداش قىلدددان بددۇتاليددۇپ ئىبددا ەى وسددىلەر اللەنددى ق>>       

 <<مەخلۇقاتالر  ر
 ،بولسددىۇۇقارىتىلدددان بددۇ ئىاددارەى بايددانى ئلگىددرى ئددۆتكەن بۇتالرغددا         

يددۇپ ئىبددا ەى قىلىنىدددىدان ئا ەملەرنىدد  رە ولىكىددق بددۇ سددۋشەتكە اللەنددى ق
 .ەرسىلەرنى   ەمۇىسى بىرىپ بىتىد ن

يدابى  ،ابى تىرىدك شەخىسدلەرلدۋك يدۆئىنسانالر ىق بولددان ئ ،مەيلى        
-يابى يۇلتدۇز ،يابى قۇياش ،يابى تاش ،يابى  ەرەخ ،يابى شەرىاتە ،جىق

ئۇالنىددددد   ەمۇىسدددددى اللەنىددددد   ،شىالنىتالرنىددددد  بىرەرسدددددى بولسدددددۇن
سدىلەر ە ئوخاداش >>رى شۇڭا، ئۇالر اللەنىد  بەنددىلى .مەخلۇقاتلىرىدىند ر

ش اليىددق بىددلەن يددۋزلىنى شددۇڭا، ئۇالرغددا ئىبددا ەى يددابى   ئددا<< بەندددىلەر  ر
الرنى باياننى   ارامى ئايەتتە ئۇنىندا ئىادارەى قىلىنددان ئاشدۇ بدۇت .بولۇايد 

بۆرىددىدان  ،ئاشۇ بۇتالرنىد  ماڭىددىدان شدۇتى ،سۋشەتلەشنى  ارامالشتۇرىد 
 ەتۇتىدىدان قولى بارمۇ ان قۇلىقى،ئاڭاليدىد ،بۆزى
ئىبدا ەى ر بۇتالرغدا نىۇىادقا سى  قاراپ بېقى ، ئاشۇ ئىبا ەى قىلددۇچىال      
 .ۆرىد بئاجى  ئىكەنلىكىنى  ، البۇبى، ئۇالر بۇتالرنى  خار ەقىلىد 
رەسددۇلۇلالنى  ئۇالرنىدد  ئاشددۇ  يەنددى ،خىتدداپ رەسددۇلۇلال قا ،ئاندددىق       

 ئىدالن قىلىادىدا يۋزلىنىدد ىيان يەتكۋزكپ بېقىنالر  ەپ جەڭ بۇتلىرىدا ماڭا ز
ىش ئىال دالر رەسدۇلۇلالنى  ئۇالرغدا  ۇجدۇم قىلىدش مۇشرىكالر ئاشۇ ئاتدالۇدددد 

ئانددىق دددددد  نەتى ىسىدە رەسۇلۇلالغا زىيان يەتكۋزىد   ەپ تە دىت سداالتتى
مىكرىنالرنى -لەيسىلەر تە دىت سېلىۋاتقان  ى؛اللە رەسۇلۇلالغا مۇندا   ەيد 

ۇە رە ئىال ىنالرنىد  نىد(بۋتدۋپ تۇرمداڭالر )بىلىكتۇرمەڭالر  ،ئېلىپ بىلىنالر
ىنالرغددا لىرئەمۇددا سددىلەرنى  ئىال  .نالرقىلىاددقا قددا ىر ئىكەنلىكىنددى بددۆزىتى

بەلسددەك، ئە ەر الددلە سددىلەر ە زىيددان يەتكددۋزمەبلى بولسددا سددىلەر ە يددار ەم 
شۇڭا ئۇ ئىال الر ئىبدا ەى قىلىادقا رە   ئدا بىدلەن  ،اللۇايد وبىرىاكە قا ىر ب

 .ئەرزىۇەيد  زلىنىاكەۋي
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ئا ا النددد رغۇچى  (اللەنىدد  ئازابىدددىق)ە لىنددى ا ددان ئشۋتددۋن ج>>       
 ە  بىددلەن  (يەنددى مددۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسدداالمدا) بەندىسددىگە ،لددۇش ئۋچددۋنوب

( 1.)قىلددان اللەنىد  بەربىتدى بۋيۋبتدۇرباتىلنى ئدايرىدۇچى قۇرئداننى نازىد  
 ،اللەنى  بالىسى يوقتۇر ،ىۇىننى  شا ىاا لىقى اللە خاستۇرئاسۇانالرنى  رە ز

ئاندىق ئۆزىنى   ،اللە  ەمۇە نەرسىنى ياراتتى ، لىقتا شىرىكىۇۇ يوقتۇرشا ىاا
مۇشددرىكالر  (8.)ئۇنىندددا مۇناسددىپ ئددۆللەمنى بەلگىلىدددى  (خا ىاددى بددويىلە)

اللەنى قويۇپ  ې  نەرسىنى يارىتالۇايددىدان رە ئدۆزلىرى يارىتىلددان ئىال دالر 
ئۆزلىرىدىق بىرەر زىياننى ( يەنى بۇتالر)ئۇالر.غا ئىبا ەى قىلدى  (يەنى بۇتالر)

 (باشدقىالرنى ) . ئدۆزلىرىگە بىدرەر شايددىنى بەلتۋرەلۇەيدد ،لۇايدد  ەشئى قىال
 ايددداى بېدىاالشدددقا يدددابى ئۆلدددۋبلەرنى ( باشدددقىالرغا) ،جېنىندددى ئېلىادددقا

 (3~1فۇرقان )<<(3.)تىرىلدكركشكە قا ىر بواللۇايد 
ىلىادددقا قدددا ىر اللەندددى قويدددۇپ قىيدددامەتكىلە   ئدددانى ئى دددابەى ق>>       

بواللۇايدىدان بۇتالرغا چۇقۇنىدىدان ئا ەمددىنۇۇ  دۇمرا، ئدا ەم بدارمۇە بدۇتالر 
 (-1  ئە قا)<<.ئۇالرنى    ئاسىدىق غاشىلد ر

 
 اللەنىڭ بالىسى بار دەپ دەۋا قىلىش-2

 
ناسددداراالر بىدددلەن ئەرەن مۇشدددرىكلىرى الررە بدددۇ ئازغۇنلۇقتدددا يە دددۇ ى       

بىر تدۋر ىكى  ەمۇىسى  ،رنى  شەبلى ئوخاىۇىسىۇۇئۇال  ەرچە ئورتاقلىاىد ،
ناسداراالر؛ مەسدى   زەير اللەنىد  ئدوغلى  ەيدد ،ۇيە دۇ ىيالر؛ ئد .ئازغۇنلۇقتۇر

اللەنىدد  ئددوغلى  ەيددد ، ئەرەن مۇشددرىكلىرى؛ شەرىاددتىلەر اللەنىدد  قى لىددرى 
بۇنىۇددۇ شددىرىك ئددازغۇنلۇقىنى ئددان بددۇ ئددازغۇنلۇقنى سددۆزلەيد  رە قۇر . ەيددد 
چدۋنكى، بددۇ، .بەربداى قىلىدد  ئدارقىلىققىلدانددا ئوخادايدىدان يدول بەربداى 

 .ئەمىلىيەتتە شىرىكتۇر ،اللەنى  بالىسى بار  ىگەن شەبىلنى ئالدان بولسىۇۇ
 انالرندى رە ئددۇر قلىالرنى بىددغ ئۇرغۇزغددۇچى  ەقىددقەتەن الددلە  ر، >>        

 لە  ر،تىرىكنددى ئۆلددۋبتىق رە ئۆلددۋبنى تىددرىكتىق چىقددارغۇچى ئەنە شددۇ الدد
 الددلە سددۋبھىنى (21) قانددداقۇۇ بدداش تارتىسددىلەرە( اللەنىدد  ئىبا ىتىدددىق)
 ، اللە بىلىندى(يەنى تاڭنى يۇر تقۇچىد ر)يېرىپ چىقارغۇچىد ر (قاراڭدۇ ىق)
راقىددددت  (سددددىلەرنى ) ئىسددددتىرا ەى قىلىدددپ يدددداراتتى،( سدددىلەر ئۋچددددۋن)
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لددۇ  رە قۇر ق (26) . ىسابلىاددىنالر ئۋچددۋن قۇيدداش بىددلەن ئدداينى يدداراتتى
يدددول  (يەندددى بىلىلىدددك يدددول يدددۋر ىنىنالر ا)  ېنى نىددد  قاراڭدۇلۇقلىرىددددا

اللەنىدد  ) .تېدىاددىنالر ئۋچددۋن الددلە سددىلەر ە يۇلتددۇزالرنى يارىتىددپ بەر ى
 ەلىللىرىنددى  (اللەنىدد  قۇ رىتىنىدد ) بىلىدددىدان قەرم ئۋچددۋن، (ئۇلددۇغلىقىنى

يەندى ) ئىنسداندىقاللە سدىلەرنى بىدر  (21) . ەقىقەتەن ئوچۇ  بايان قىلد  
ئاناڭالرنىد   سىلەرنى ئاتاڭالرنى  شۇشتىدا، ياراتتى، (ئا ەم ئەلەيھىسساالمدىق

چۋشددددىنىدىدان قەرم ئۋچددددۋن ئددددايەتلەرنى  بەچلىدانىدددددا قارارالشددددتۇر ى،
الددلە بۇلددۇتتىق يددامدۇر سددۋيىنى  (22) . ەقىددقەتەن ئوچددۇ  بايددان قىلددد  

ئۆسۋملۋبلەر ىق  ئۋندكر ى،شۇنى  بىلەن بارلىق ئۆسۋملۋبلەرنى  چۋشۋر ى،
-بىدر (بۇغددال رە ئارشدا باشداقلىرىدا ئوخاداش) يېاى  ياشراقالرنى چىقار ى،

خورمدددا  ەرىخىنىددد   بىدددرىگە مىنگىادددىپ بەتدددكەن  انالرندددى يىتىادددتۇر ى،
چىلەبلىرىددددىق يەر ە يىقىدددق سددداڭگىالپ تۇرىددددىدان خورمدددا سددداشاقلىرىنى 

بىدرىگە -تەمددە بىدر ەجىۇددە،  شەبىلدە،(يامدۇر سۇيى بىلەن) يىتىاتۋر ى،
 ئوخاايدىدان رە ئوخاىۇايدىدان زەيتۇن رە ئانار  ەرەخلىرىندى يېتىادتۋر ى،

 يېنى تۇتقان مىۋىسىگە رە شىاقان مېۋىسىگە قداراڭالر، (ئۇالرنى   ەربىرىنى )
اللەنىدد  قددۇ رىتىنى )ئددۇالر ا اللەنىدد  بارلىقىدددا ئىاددىنىدىدان قەرم ئۋچددۋن 

 جىنالرنددى الددلە ياراتقددان تۇرسددا،(22) .لىلددلەر بددارئوچددۇ   ە (بۆرسددىتىدىدان
 اللەغا جا دالەتتىق ئوغدۇل، جىنالرنى اللەغا شىرىك قىلىۋېلىاتى، (مۇشرىكالر)

 (مۇشرىكالر ئىدتىرا قىلدان نەرسدىلەر ىق)اللە قى الرنى ئويد ر پ چىقىرىاتى،
الرنى الدلە ئاسدۇان (177) .ئۇالرنى  سۋشەتلىگەنلىكلىرىدىق ئۋستۋند ر شابتۇر،

قاندداقۇۇ  اللەنىد  خوتدۇنى يدو  تۇرسدا، رە يەرنى ئۆرنەبسى  ياراتقۇچىدد ر،
 ەمدۇە نەرسدىنى الدلە ئوبددان  بالىسى بولسۇنە  ەمۇە نەرسىنى اللە ياراتقان،

اللە ىدق  ئەنە شدۇ الدلە سدىلەرنى  شەررەر ىگدارىنالر  ر، (171) .بىلگۋچىد ر
 ەرسددىنى ياراتقۇچىددد ر،ئددۇ  ەمددۇە ن يوقتددۇر، (بەر ە ) بددۆلەك  ددې  مەبددۇ 

بدۆزلەر اللەندى (178) .ئدۇ  ەر نەرسدىگە  امىيدد ر ئۇنىندا ئىبا ەى قىلىندالر،
 مىھرىباندد ر،( بەنددىلىرىگە)الدلە  اللە بدۆزلەرنى بدۋركپ تۇرىدد ، بۆرمەيد ،

 (173~ 21ئەنئام)<< (173.) ەمۇىدىق خەرەر ار  ر
مۇنازىرە قىلىدد ، رە  مەسىلىسىنى  ىيىشمۇمى تىكىست بالىسى بار وبۇ ئ      

بدۇ تىكىسددتنى  ئىلىددگە اللەنىدد  بالىسددى بددار  ەپ  ەرا قىلدددان بىاددىلەرنى  
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قى الرنددى  غددۇل،ئددۇالر اللەغددا جا ددالەتتىق ئو>>.  ەمۇىسددى بىرىددپ بىتىددد 
 .<<ئويد ر پ چىقىرىاتى

بددۇ تىكىسددت اللەنىدد  بائىندداتتىكى مددۆجى ىلىرىنى  ددۋزەل شددەبىلدە        
 ئىنسددان، ېۇىددق،ز-ئددۇ بايددان ئاسددۇان .ەن باشددلىنىد يددۇش بىددلوئوتتۇرىدددا ق

ئۇ مدۆجى ىلەر بىۋاسدتە . ئۆسۋملۋك قاتارلىق بەڭ سا ەلەرنى ئۆز ئىلىگە ئالىد 
ىنىد   ە  لىرسى ىۇنى ئۇلدۇ ىيەى  ەقىقىدتىگە تولد رىدد  رە بىادىلەر ە ئۆز

شەررەر ىگددارىنى ئۇلددۇ ىيەى  ەقىقىتىنددى رە  ە   .نۇتىددد وشەررەر ىگددارىنى ت
ئاز  رغۇچىالرنى  ئازغۇنلىقى مەنىسى  رە ئاساسسى  نەرسە  ،غاندىق بىيىقتونۇ

 .ئايان بولىد  (ئۇالرغا) ئىكەنلىكى
ئددايەى الددلە  ەرخىدد  زىددرائەى تددۋرلىرىنى چىقىددرىش ئۋچددۋن  اننددى رە        

دددا قويددۇش بىددلەن باشددلىنىد ، ئددۇ بىددر ىئددۇر قنى يارىددد   ىگەننددى ئوتتۇر
ئۇنىندىق غەشلەتتە قېلىپ زىرائەتلەر ئۆزلىكىددىق ە بەزىد ەقىقەتكى ئىنسانالر 

 .ئۋنىد   ەپ ئويالپ قالىد 
شدىنى ال  شەقەى زېۇىندا ئۇر قنى تىكىاىنى  رە ئۇنى سۇ بىدلەن قاند ر       

لىكىددق زېۇىددق  .سددى  شددۇنىال قىالاليسددى ! شددۇندا . سددى نى  مەجبددۇرىيىتىنى 
 ،ىرىش ئۋچۋن ئدۇر قنىبىلىك بىخنى چىق  ەپ ،بەرسۇن قېتىدا ئۆسۋپ مىۋە

 اننددى يارغددان زاى  ەمۇىنددى يدداراتقۇچى الددلە ئەمەسددۇۇە ئۇنىندددا ئۆسددۋش 
 خۇسۇسىيىتىنى ئور نالشتۇرغان زاى اللە ئەمەسۇۇە ئەمىلىيەتتە  ەر بىر ئۇر ققا

 ەئى نى بەر ەن زاى اللە ئەمەسۇۇە ئە ەر ئۇندا  بولۇىسدا ئۆسدۋش ر كەئۋسۋش
 .مەرجۇى بولۇايد ئۋنۋش 
خددۇ  ى زىددرائەى ئۆلددۋك )ئددۇ  الددلە تىرىكنددى ئۆلددۋبتىق چىقارغددان زاى،       

جدانلىق نەرسدە بائىناتتدا ) .لۋبنى تىرىكتىق چىقىرىد ۆئ(زېۇىندىق ئۋنگەندەك
ئۇنى   ەر ئىككىلىسى اللەنى   ( اياتنى  رتلى ئاخىرالشقاندىق بىيىق ئۆلىد 

 .لىد وقۇ رىتى بىلەن ب
 بىديىق خۇالسدە بىلىدد ، ئەنە شدۇ الدلە  رئاشۇالرنى بايان قىلداندىق        

زىرائەتلەرندى ئەنە ئاشدۇ < .ىددىق قاندداقۇۇ بداش تارتىسدىلەراللەنى  ئىبا ىت>
مانددا بددۇ  .رىدددىدان رە ئۆلتۋرىدددىدان  ە  الددلە  ركلدىئۋندىرىدددىدان رە تىر

نەرسدددىنى  ەربىدددر الر ىقئاشدددۇ. اللەنىددد  قدددۇ رەى مەيددددانلىرىنى  بىرىدددد ر
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سىلەر  ەقدتىق قاندداقۇۇ بۇر لدۇپ بىتىسدىلەر رە  بارمۇە الرمەبۇ قىالاليدىدان 
 ئىدۋا قوبۇل قىلىسىلەرە-قانداقۇۇ شىتنە

نەرسدە ئۇر   رە زېۇىق ئۋستىدىكى تىرىدك رە ئۆلدۋك  ؛بىرىنلى مەيدان      
ئىككىنلددى مەيدددان ئاسددۇان جىسددىۇلىرى  ەققىدددە  ، ەققىدددە بولدددان بولسددا

 .بولىد 
يەنددى تدداڭنى ) يېرىددپ چىقارغۇچىددد ر (اڭدۇ ىققددار) الددلە سددۋبھىنى>>      

 ئىسدتىرا ەى قىلىدپ يداراتتى،( سدىلەر ئۋچدۋن) ، اللە بىلىندى(يۇر تقۇچىد ر
ئەنە  .راقىت  ىسابلىاىنالر ئۋچۋن قۇياش بىدلەن ئداينى يداراتتى (سىلەرنى )

الدلە  اننددى رە  <<.ئاشدۇ ئەزىد   ەمۇىنددى بىلگدۋچى اللەنىد  ئور نالشتۇر شددى
چىددد ر رە ئاشددۇنىندا ئوخادداش سددۋبھىنى يارغۇچىددد ر، يەنددى ئددۇر قنى يارغۇ

خدۇ  ى چىرايلىدق ئۆسدۋملۋك  ز لۇەتنى  قاتارىدىق سدۋبھىنى چىقارغۇچىدد ر،
 .قاراڭدۇ زېۇىق قېتىدىق چىققاندەك

ياراتقان جانلىق بائىناتنىد   .اللە بىلىنى ئارام ئالىدىدان راقىت قىلدى      
 الىيەى ئېلىددپ بارىدددىدان، بىلىدددەئددشا يور قتددا ،بۋندددكز ە ىنلىسددىنىبۆش

 .ز لۇەتتە ئارام ئالىدىدان قىلىپ بىرىاى اللەنى   ىكۇەتلىرىدىند ر
ئددال رە  بىددلە بۋندددكز  ەققىدددە سددۆزلەش مۇناسددىۋىتى بىددلەن قۇيدداش      

راقىت  ىسابلىاىنالر >> :ئاندىق بىيىق مۇندا   ەيد . ىد توغۇرلۇ  سۆز بىل
يەنى الدلە قۇياشدنى رە ئداينى راقىدت  ،‹‹اتتىئۋچۋن قۇياش بىلەن ئاينى يار

يددداش رە ئدددال ئدددارقىلىق قۇئدددايالر  بدددۋنلەر، .ئۋچدددۋن يددداراتتى  ىسدددابالش
شددۇنداقال قۇيدداش رە ئاينىدد   ەر بىددرى قىلددلە بۇز لۇايدددىدان  ، ىسددابلىنىد 
 ئەنە ئاشۇ ئەزى   ەمۇىندى>>. ى ئۆللەم بويىلە ئايلىنىپ تۇرىد ئىنلىكە ئىال 

بۇ ئىدنلىكە تەرتىدنىد  سدەرەبى بىدلەن << ئۇر نالشتۇرىاى بىلگۋچى اللەنى 
ئىنددداتتىق ئىنىلىكىلىكندددى  ىسددداباليد  رە ئەتراشىددددىكى با ىتندددىئىنسدددان راق
 .ئۆ ىنىد 

يەنددى بىلىلىددك يددول  قۇر قلددۇ  رە  ېنى نىدد  قاراڭدۇلۇقلىرىدددا>>       
ىتىددپ لەر ە يۇلتددۇزالرنى ياريددول تېدىاددىنالر ئۋچددۋن الددلە سددى ،يددۋر ىنىنالر ا

قاراڭدۇلۇقلىرىدددا  ،يددول باشددلىدۇچىۇۇ يددو  ،رمددۇ يددو وبىلىنىدد  ن<< بەر ى
مەيدددان ئاندددىق بددۇ ئۋچددۋنلى  .رنى يۇلتددۇزالر بىددلەن تونۇيسددىلەريۋلنىاددىنال

 .ئىنسان مۇ ىتى  ەققىدە  ر
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 (يەندى ئدا ەم ئەلەيھىسسداالمدىق يداراتتى)اللە سىلەرنى بىر ئىنساندىق ›      
 .اراتقان ئا ەمدىق  ەررانى ياراتتىاللە تۇشراقتىق ييەنى 
ئاناڭالرنىدددد  بەچلىدانىدددددا  سددددىلەرنى ئاتاڭالرنىدددد  شۇشددددتىدا،>>       

بىدلەن  ەرراندى ئدا ەم )چدۋنكى، الدلە ئاشدۇنىندىق بىديىق << قارارالشتۇر ى
تدددول قىلىدددش ئدددارقىلىق  اسدددى  بولىددددىدان نەسدددى  ( ياراتقانددددىق بىددديىق

سدىدا ىلدد ر ش بولسدا ئەرنىد  ئۇمۇرتقنەسدى  قا .قالد ر شنى ئور نالشتۇر ى
يداتقۇ ا ىبال نى ر نالشقان ئەرنى   ۋجەيرىسى بىدلەن ئايالنىد   ۋجەيرىسدىوئ

 .بىلەن ئېلىپ بىرىلىد  ىئۇچرىاىا
نى  ەقىدقەتەن ئۇچدۇ  بايدان چۋشۋنىدىدان قەرىم ئۋچدۋن ئدايەتلەر>>       
ى،  ىكددۇەى بىددلەن ئىددش قىلدددۇچ رە ئىددش مۇشددۇ مددۆجى ىنى بددۇ<< قىلددد  

بددۇ ئەڭ . ىدددىدان ئدداڭلىق ئويلىنىاددقا مۇ تدداجياسددىدۇچىنى  بدداتتىلىقىنى بىل
 سۋملۋبلەر   نياسى  ەققىدە  رۆئاخىرقى مەيدان ئ

شددۇنى  بىددلەن بددارلىق  الددلە بۇلددۇتتىق يددامدۇر سددۋيىنى چۋشددۋر ى،>>      
لىدد ، وئۆسۋملۋبلەرنى   ەمۇىسى سۇغا مۇ تاج ب <<ئۆسۋملۋبلەرنى ئۋندكر ى

باياننىدد   ارامددى،  ،ئاندددىق .زېۇىندددىق ئۆسددۋملۋك چىقۇايددد  ىسدداۇسددۇغا قان
 .د يباشالنى يلىكتەشسىلى كىبىيىن لىقتىقئىخلام
بۇغدددال رە ئارشددا ) ئۆسددۋملۋبلەر ىق يېاددى  يدداشراقالرنى چىقددار ى،>>      

 بىرىگە مىنگىاىپ بەتكەن  انالرندى يىتىادتۇر ى،-بىر (باشاقلىرىدا ئوخااش
لەبلىرىددىق يەر ە يىقىدق سداڭگىالپ تۇرىددىدان خورمدا خورما  ەرىخىنى  چى

تەمددە   ەجىۇددە، شەبىلدە، (يامدۇر سۇيى بىلەن) ساشاقلىرىنى يىتىاتۋر ى،
بىرىگە ئوخادايدىدان رە ئوخادىۇايدىدان زەيتدۇن رە ئاندار  ەرەخلىرىندى -بىر

 .<<يېتىاتۋر ى
يېاددى   ،لىدىدە يددۇمرانمانددا ئۆسددۋملۋبلۋرنى   ەمۇىسددى ئىاددنى   ەسدد      

بىرىگە بىرىادىپ -ئاندىق ئۇنىندىق بىر. چىقىد ، ئاندىق ئۆسۋشكە باشاليد 
ئارشدددا رە ئۇنىنددددىق باشدددقا باشددداقالرغا  بۇغددددال،)بەتدددكەن  ان چىقىدددد ، 

شددددۇرىقى رە تەمددددى  رەڭگددددى، تۋرلددددۋك خورمددددا رە شددددەبلى، ،(ئوخادددداش
 . ئانار چىقىد  زەيتۇن، ئوخاىۇايدىدان ئۋزكم،

 ەم ئوخاددايدىدان  ەمىۋىددد بەر ەن رنىدد   ەربىرىنىدد بەلكددى بددۇ تۋرلە      
 .ئوخاىۇايدىدانلىقىنى تاشىسەن
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ئىنسان  ەرخى  شەبىلدىكى تۋرلۋك ئۆسۋملۋبلەر ە تولدان بۇ چىرايلىق       
ئۇنىددد  بىۋاسدددتە سدددى ىۇى  ېلىقدددى بۆركنۋشدددلەر ىق  ،مەن ىرىندددى ئويالنسدددا

ە  ېلىقدى مەن ىرىددىق رە ئۇ بۆركنۋشدلەر  ەققىددە ئويلىنىادنى ر تەسىرلىنىد 
 .رلىنىانى ياخاى بۆرىد  زوقاندۇچە  

قۇرئدان بدۇ  .ئىنساننى ئاشدۇنىندا چاقىرىدد  ،قۇرئانى بايان ئەمىلىيەتتە      
-يەر ە ئىنساننى مىۋېلەر ىق يىيىاكە چاقىرمال، يىيىانى سۋرىنى  باشقا بىر

 .يىرىدە تىلدا ئالىد 
 مېددۋىلىرى، رنى بەرشددا قىلدددى،الددلە بىدىاددلىك رە بىدىاسددى  بدداغال>>      
بىدرىگە ئوخادىۇايدىدان -بىدر ( ەجىۇدى رە شدۇرىقى تەمدى، رەڭگى،)  انلىرى

بىدددرىگە -بىدددر (رەڭگدددى رە شدددەبلى) زىرائەتلەرندددى خورمدددا  ەرەخلىرىندددى،
ئوخاىۇايدىدان زەيتدۇن رە ئاندارنى يداراتتى، مىۋىسدى  (تەمى) ئوخاايدىدان،

يەندى ) ندى يىققدان بۋنددە (   ۇسدۇلىنىد) مىدۋە شىاقاندا، ئۇالر ىق يەڭدالر،
الدلە  ئىسدراپ قىلۇداڭالر، ، ئۇنىد  ئۆشرىسدىنى ئدا ا قىلىندالر،(يىققان راقىتتا

 (-141ئەنئام ) .<<. ەقىقەتەن ئىسراپ قىلدۇچىالرنى ياقتۇرمايد 
ۇايددد  رە يىيىاددكە يەر ىكددى باياندددا يىيىاددكە بۇيرى لىكىددق قۇرئددان بددۇ      

 .ئىاقا يۋزلەندكرىد  باشقا بىر .يۋزلەندكرمەيد 
يېنى تۇتقان مىۋىسىگە رە شىادقان مېۋىسدىگە  (ئۇالرنى   ەربىرىنى )>>      
 <<.قاراڭالر

ارغددان بە ىئددى  ددۋزەللىككە قدداراپ قئى ا بددار ياسددىدۇچىنى  قددولى چى       
تۇيدددۇڭالرنى بددۇ  ددۋزەللىككە -بىۋاسددتە سددى ىۇىنالرنى رە  ىدد  ،بددېقىنالر

 دۋزەل جەلىدپ قىالرلىدق بدۇ . ىق ئويلىنىپ بدېقىنالرئاندىق بىي توشقۇز ڭالر،
 ەنىۇىنى  ى  قىالاليسىلەر دىقمەن ىرى

<< .دان قەرملەر ئۋچۋن مۆجى ىلەر بدار ەقىقەتەن ئاشۇنىندا ئىاىنىدى>>     
شداليدىدان ئدۇنى ئىۇدان ئېيتىادقا با ،ئويالنسدا ، ەر قاندا  بىر بىاى قداراپ

 .مۆجى ىلەرنى تاشااليد 
ئەڭ يدۇقىرى شەللىسدىدە  ىنىنىد بىۋاستە سدى ىم ئدۆز  اياجدددد  ە بۇ يەر      

دددا ىئوتتۇررامددى مۇشددرىكالرنى  ئددازغۇنلىقىنى باياننىدد   ادددددد  تۇرغددان چاغدددا
ئازغۇنلۇ  مەنىسى ، ئەقىلسى لىق –بۇئايەتلەرنى   ەمۇىسىدىق بىيىق–.قويىد 

كددى ئايددان رە ئىلددى سددىقىلىدىدان رە ئەقىدد  سددىدد رالۇايدىدان ئىددش ئىكەنلى
الرنددى اللەقددا شددىرىك جىنالرنددى الددلە ياراتقددان تۇرسددا ئددۇالر جىن>>.بولىددد  
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شۇندا  بولسدىۇۇ  . ىۇەك، ئۇالر اللەنى  مەخلۇقاتلىرىدىند ر. <<قىلىۋېلىاتى
 ەر ئۇالرنى اللەقا شىرىك قىالمد بۇ مۇشرىكال

 رئدۇال <<قى الرندى ئويدد ر پ چىقىرىادتى-اللەغا جا دالەتتىق ئۇغدۇل>>      
بدۇ . اللەغدا نىسدبەى بەر ىجا دالەتتىق  ،قى الرنى ئويد ر پ چىقىرىپ-ئۇغۇل

 ئازغۇنلۇقالرنى بەلتۋركپ چىقارغان قايسى ئىلىمە
-اللە ئاسۇان>> .<<اللە مۇشرىكالر سۋشەتلىگەن نەرسىلەر ىق شابتۇر>>      

زېۇىنندى ئۆرنەبسدى  -ولسدا ئاسدۇانب ئدۇ .<<زېۇىننى ئۆرنەبسدى  ياراتقۇچىدد ر
اللەنى  خوتۇنى يو  تۇرسا قانداقۇۇ بالىسدى بولسدۇنە >>  ا  قىلدان زاى،ئى

 <<. ەمۇە نەرسىنى اللە ياراتقان،  ەمۇە نەرسىنى اللە ئوبدان بىلگۋچىد ر
اللەنى   .لىاىد ىقۇرئان ئۇالر بىلەن ئۇالرنى  مەنتىقىسى بويىلە مۇنازىر      

قى الرنى ئويد ر پ -لەغا بۇ ئوغۇلئۇالر ال-ئايالى بولۇىسا قانداقۇۇ باال بولىد ە
 خوتددۇناللەغددا  ،قى الرنىدد  تۇغۇلىاددى ئۋچددۋن-چىقارغددان چاغدددا، بددۇ ئوغددۇل

الدددلە  ەرقانددددا  نەرسدددىنى   .ئويدددد ر پ چىقارغدددانلىقىنى ئۇنتدددۇپ قالددددى
يدداراتقۇچىنى قايسددى نەرسددە بدداال -ئددۇالر ئاشددۇنى ئىقددرار قىلىددد -سددىياراتقۇچى
 قىلىد ە مۇ تاجبىقىاقا 
ئددۇ الددلە  !لىدددىدان تۇرسدداولددلە  ەرقاندددا  نەرسددىگە بددولدىق  ىسددە با      
! ددا قويۇلددان بدۇ مدۆجى ىلەرنى ياسدىدۇچى تۇرسداىزېۇىندىكى ئوتتۇر-ئاسۇان

اللە  ەرقانددا  نەرسدىنى ئوبددان >> اللەنى  ئۇالرغا نىۇە ئىھتىياجى بولسۇنە
 .<<بىلگۋچىد ر

ىدديىق رە ئازغۇنالرنىدد  دددا قويداندددىق بىيددارىتىش مۆجى ىسددىنى ئوتتۇر     
ئدداخىرقى خۇالسددە بىلىددپ  ئددازغۇنلىقىنى مۇنددازىرە قىلىددپ بولداندددىق بىدديىق،

 . ۆبۋم چىقىرىد  بەسكىقگە ئىانى   ەمۇىسى
اللە ىدق بدۆلەك  دې   ئەنە شۇ اللە سىلەرنى  شەررەر ىگارىنالر  ر،>>       
ددا ئىبدا ەى ئۇنىن ئۇ  ەمۇە نەرسدىنى ياراتقۇچىدد ر، يوقتۇر، (بەر ە ) مەبۇ 

ئەنە ئاشدۇ سدىلەر ئۇنىد  يدارىتىش  .<<ئدۇ  ەر نەرسدىگە  امىيدد ر قىلىنالر،
ئۇنىنددىق . مۆجى ىلىرىنى بۆر ەن ياراتقۇچى سدىلەرنى  شەررەر ىگدارىنالر  ر

 . ىننى خدالى  قىلددان  الددا ئدۇنىندىال ئىبدا ەى قىلىندالر. باشقا ئىال، يو 
ىال الرنى شىرىك قىلۇاڭالر، ئۇ الدلە ئۇنىندا ئاتالۇىش بالىنى يابى ئاتالۇىش ئ

ئۇ  ەر نەرسىگە >>رانلىق قىلدۇچى رە باشقۇرغۇچى  ەرقاندا  نەرسىگە  ۆبۋم
الدلە  اللە بۆزلەرنى بدۆركپ تۇرىدد ، بۆزلەر اللەنى بۆرمەيد ،>> .<< امىيد ر

بدددۆزلەر اللەندددى  .<<. ەمۇىددددىق خەرەر ار  ر مىھرىباندددد ر،( بەنددددىلىرىگە)
يۋبسدەبلىكى بىدلەن  ئدۆز  دالبۇبى الدلە  ەر بىدر بدۆزنى. يد   نيا ا بۆرەلۇە
ئۇ بەندىلىرىگە مىھرىبان رە مەخلۇقاتالرنى  مەيلى ئۇالر توغرا  .بۆركپ تۇرىد 
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 ،مددۋپ بەتكددۋچىلەر بولسددۇنۆيددابى ئازغۇنلۇققددا چ ،يددول تدداشقۇچىالر بولسددۇن
 .تۇيدۇالر ىنۇۇ خەرەر ار  ر- ى  بۆڭلىدە بېلىۋاتقان شىكىر، ئۇالرنى 
شۋبھىسدى  -سدىلەر شدەك(22) . ىيىاتى< اللەنى  بالىسى بار> :ئۇالر>>      

ئاسددۇانالر  (يامانلىقىدددىق) بددۇ سددۆزنى ( 22) .قەبىدد  بىددر سددۆزنى قىلدددىنالر
تاغالر  ۇمران بۇلدۇپ بەتكىلدى  يەر يېرىلىپ بەتكىلى، شارچىلىنىپ بەتكىلى،

لىسدى بدار  ەپ  ەرا ئۇالر اللەنىد  با بۇ شۇنى  ئۋچۋنكى،( 27) .تاس قالدى
ئاسددۇانالر ا رە  (28) .بالىسددى بۇلددۇش اللەغددا اليىددق ئەمەسددتۇر( 21) .قىلدددى

 (23) .زېۇىندددا اللەغددا بەندددە بۇلددۇپ بويسددۇنۇايدىدان  ددې  مەخلددۇ  يوقتددۇر
شۋبھىسددى بى، الددلە ئددۇالرنى تۇلددۇ  ئىگەللىدددى رە سددانىنى مددۇبەمۇەل -شددەك
اللەنىدد   ەر ا ىدددا تەنھددا  قىيددامەى بددۋنى ئۇالرنىدد   ەمۇىسددى(24) .بىلدددى
 (21~22مەريەم) <<(21) .بىلىد 

 
 

 ئۆلگەندىن كىيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلىش-3

 

 الدددلە ئەرەبلەرنىددد  جدددا ىليەتتىكى ئازغۇنلىقىنىددد  ئەڭ بۋچلدددۋبراقى،      
تىرىلدكركشددكە قددا ىر  ،ئۆلددۋپ توشىدددا ئايلىنىددپ بەتكەندددىق بىدديىق ئددۇالرنى

ئۇالر قىيامەتنى يالدانددا چىقىرىادتا، رەسدۇلۇلال . رئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىاىد
ئۇالرغا ئۆلگەندىق بىديىق تىدرىلىش ئىادىنى سدۆزلەپ بەر ەن چاغددا  ەيدران 

لدۇ  مۇنددا  رىدۋايەى   ەتتدا قۇرئدان ئدۇالر توغۇر .قېلىش  ەرى ىسىگە يەتتى
 .قىلدى
( رىپىقەبرىلەر ە چ)سىلەر ە سىلەر > :ئېيتىد  (بىرىگە-بىر)باشىرالر>>      
بىيىق چوقۇم يىنىدىق يارىتىلىسىلەر  ەپ خەرەر تاالڭ بوپ بەتكەندىق -تىتۇا

ئۇ اللەغا يالداننى توقىدىۇۇە  (1) بىرىدىدان بىر ئا ەمنى بۆرسىتىپ قويايلىۇۇە
 ەر ىددد  ئۇنددددا  ئەمەس، ئددداخىرەتكە ئىۇدددان  <يدددا ئدددۇ ئېلىادددىپ قالددددىۇۇە

 (-1،2 سەبەئ)<< (2.)قتىد ربەلتۋرمەيدىدانالر ئازابتا رە چوڭقۇر  ۇمرا لى
قۇرئان ئۇالرغا اللەنى  توسدۇقالر قېادىدا توختداپ قالۇايددىدانلىقىنى رە       

زېۇىنددددىكى  دددې  نەرسدددە ئدددۇنى ئددداجى  بەلتۋرەلۇەيددددىدانلىقىنى، -ئاسدددۇان
تۇن ى قېتىم ئۇنى يوقلۇقتىق ياراتقان زاى ئدۇنى قايتدا يارىتىادقا  ، ەقىقەتەن

ئانددىق ئۇالرنىد   .ۇش بىلەن بۇ ئىانى  ەل قىلىد قا ىر ئىكەنلىكىنى تۇنۇت
 ،ئەتراشىدددىكى ئۇالرنىدد  نەزىرىنددى تارتىدددىدان تىرىلدددكركش مددۆجى ىلىرىنى
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لددۇپ تۇرىدددىدان ئۆلددۋبتىق تىرىكنددى و ەرراقىددت ئۇالرنىدد  ئالدىدددا سددا ىر ب
ئۆلۋك نەرسىلەرنى تىرىك نەرسدىلەر ىق . چىقىرىش ئەمىلىيىتىگىلە بۆرسىتىد 

رە  ن چاغدددا ئۆلددۋبلەرنى تىرىلدكركشددكەقددا ىر بولدددان زاى خالىددداچىقىرىاددقا 
 .ئۇالرنى  اياتلىققا قايتۇر پ بىلىاكە قا ىر بوالاليد 

يەنى ) بەلكى ئۇالر( 1.)شەرەشلىك قۇرئان بىلەن قەسەم قىلىۇەن.قا >>      
ئددۆز ئىلىدددىق ئۇالرغددا بىددر ئا ا النددد رغۇچى بەلگەنلىكىدددىق  (مۇشددرىكالر
بى  ئۆلدۋپ توشدا بۇلدۇپ ( 8.)بۇ قى ىق ئىاتۇر> :باشىرالر ئېيتتى ،ئەجەبلەندى

،بۇندددا  (تىرىلىددپ ئىلگىربددى  ددالىتىۇى  ە قايتامددد  )بەتكەندددىق بىدديىق 
يەندى )ئۇالرنى  زېۇىننى  بېۇەيتكىنىددىق ( 3.)<يىراقتۇر( ئەقىلدىق) قايتىش

 رمىد ،بىد   ەقىدقەتەن خەرەر ا(ئۇالرنى  جەسدەتلىرىنى يەر يەپ بەتكىنىددىق
 (يەنى لەر ۇلۇە دۇز) بى نى   ەر ا ىۇى  ا  ەمۇىنى ئۆز ئىلىگە ئالدان بىتان

يەنددى ) ەقىقەتنددى بەلكددى ئددۇالر بولسددا ئددۆزلىرىگە نازىدد  قىلىندددان ( 4) .بددار
ئددۇالر ئاسددۇاننى ( 1.)ئددۇالر قااليۇىقددان  الەتتىددد ر ئىنكددار قىلدددى، (قۇرئدداننى
 (يۇلتدددۇزالر بىدددلەن)ئدددۇنى  ا،بەرشدددا قىلدانلىقىۇى غددد (تۋرركبسدددى )قانددددا  

يەر ( 6) ئۇنىندا  ې  قاندا  يۇچۇ  يوقلۇقىدا قارىۇامدد ە بى ىگەنلىكىۇى  ە،
ئۇنىد  )يەر يۋزىدە  بەڭ ياراتتۇ ،(تۇغۇرىسىدا رە ئۇز نىسىدا سوز پ)يۋزىنى 

تداغالرنى قىلدد   رە ئۇنىنددا تۋرلدۋك چىرايلىدق (تەررەپ بەتۇەسلىكى ئۋچۋن
اللەنىدد  )اللەغددا قددايتقۇچى  ەربىددر بەندددىگە ( 1.)   ئۆسدۋملۋبلەرنى ئۆسددتۋر

ئەسدلىتىش ئۋچدۋن  (اللەنىد  ئۇلدۇغلىقىنى)بۆرسىتىش ئۋچۋن رە ( قۇ رىتىنى
مۇبارەك سۇنى چۋشدۋر   ،ئۇنى   (بۇلۇتتىق)بۆبتىق ( 2(.)شۇندا  قىلد  )

سدان ا  -ئىگى  ئۆسدكەن، مىدۋېلىرى سدان ا  بىلەن باغالرنى رە ئاشلىقالرنى،
 (ئۇالرنىدد   ەمۇىسددىنى( )17-2) .تددكەن خددورمىالرنى ئۆسددتۋر   بۇلددۇپ بە

( يەنى قاقداس)ئۇ سۇ بىلەن ئۆلۋك  ،(ئۆستۋر   )بەندىلەرنى  رى قى ئۋچۋن 
( 11) .ئۆلۋبلەرنىد  تىرىلىادىۇۇ شدۇنىندا ئوخااشدتۇر زېۇىننى تىرىلدكر   ،
رەس  ئىنكدار قىلددانالر نۇ نىد  قەرمدى، (شەيدەمبەرلىرىنى)ئۇالر ىق ئىلگىرى 

 لۇتنىد  قېرىنداشدلىرى، شىدرئەرىق، ،(قەرمى)، ئا (قەرمى) سەمۇ  ئا الىسى،
ئۇالرنىدد   تددۋببە قەرمددى ئىدددى،( يەنددى شددۇئەيب قەرمددى) ئەيددكە ئا الىسددى

شددۇنى  بىددلەن مىنىدد  ئددازابىم   ەمۇىسددى شەيدەمبەرلىرىنددى ئىنكددار قىلدددى،
يارىتىاددتىق  ەسدلەشتە ( ئىنسددانالرنى( )14-18) .تىگىاددلىك بولددى( ئۇالرغدا)

بى  بۇنىنددا ئداجى لىق قىلۇىداچقدا، ) ەر ى  ئۇندا  ئەمەس  ئاجى  بەلد قۇۇە
، ئددۇالر يىنىدددىق (ئۆلگەندددىق بىدديىق تىرىلدكرىاددتىۇۇ ئدداجى لىق قىلۇددايۇى 

 <<(.11) قارىتددا  ۇماندىددد ر(يەنددى قىيددامەتتە تىرىلدكركشددكە)يارىتىلىاددقا 
 (-11~1قا )
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ە ئۆلددددۋبلەرنى تىرىلدكرىدددددىدان ئىال ددددى ئددددايەتلەر يارىتااليدددددىدان ر      
بددۇ باياندددىق بىدديىق، قايتددا  .قۇ رەتنىدد  سددا ەلىرىنى ئوتتۇرىدددا قويىددد 

تىرىلىانى ئىنكار قىلىش تەشەبكۇرى نورمال ئىنسداندىق سدا ىر بولۇايددىدان، 
تۇن ى ئدايەى الدلە . ئەرزىۇەس شىكىر رە ئەقىلسى لىق ئىكەنلىكى ئايان بولىد 

ال، ئەلەيھىسساالمدا چۋشۋركلگەن قۇرئاننى سدۆزلەش بىدلەن دىدىق رەسۇلۇلىتەر
لددېكىق، قۇرئددان  .ئىنسددانالرنى  ىدددايەتكە چاقىرىددد  رەسددۇلۇلال .باشددلىنىد 

چۋشددكەن بدداشىرالر ئددۆزلىرىگە تىددرىلىش  ەققىدددە قائددۇالرنى  ىدددايەى قىلىا
مۇنددا   قىلىدپ ەيدران  لىكىدگەسۆزلەپ بىرىددىدان ئا ا الندد رغۇچى بەلگەن

 ئۇالرنىدد  نەزىرىدددىكى  ەيددران .<<مۇشددۇ  ەيددران قدداالرلىق ئىددش>> : ېدددى
ئايلىنىپ  توشىدا نىتىۇىسى بولسا  ەقىقەتەن ئۇالرنى  ئۆزلىرىقاالرلىق ئىانى  

 تەسددەرر ر، تىرىلدكركشددكە اللەنىدد  قددا ىر ئىكەنلىكددى بولداندددىق بىدديىق
 (ىلدددىقئەق)بۇندددا  قددايتىش >> ەيددد شددۇڭا ئددۇالر مۇندددا  . نلىقتۇرقىاللۇىددا
 <<.يىراقتۇر
 ەربىر  ەمۇىنى بىلگۋچى اللە ئۇالر ىق ئۆلىدىدان  ،ئايەتلەر  ەقىقەتەن      

بولدۇپ يو  بىرەرسدى اللەنىد  ئىلۇىنىد  سدىرتىدابىاىنى بىلىدد ، ئۇالرنىد  
بەتۇەيد ، اللەنىد  قېادىدا  ەرقانددا  نەرسدە تى ىۇالنددان خداتىرە بدار  ەپ 

بى نىد   ەمدۇە  ،ى  بى  توشدا بۇلدۇپ بەتسدەكئەنە ئاشۇ ئۇالرن .بايان قىلىد 
. شۋتددۋنلەل يوقىلىددد   ىددگەن ئويلىرىدددا رە  ىدديە بولدددى ،ئى ىۇىدد  شەرتسددى 

الدلە بى ندى يىنىددىق .  ىۇەك، ئۇالر بى  يوقالسدا  الدلە ئالدىددىۇۇ يدوقىلىۇى 
 . تىرىلدكركش ئۇياقتا تۇرسۇن، شەيدا قىلىاقىۇۇ قا ىر ئەمەس  ەپ ئوياليتتى

اننى   ارامى ئۇالرنى  نەزىرىندى ئۇالرنىد  ئۋسدتىدىكى رە ئۇالرنىد  باي      
بددۆز يەتكۋسددى    ،ش مددۆجى ىلىرىگە رە بددۇ بەڭ ئاسددۇانئەتراشىدددىكى يددارىتى

باياننىد   ارامدى . رە زىدرائەتلەر ە تارتىدد  الرزېۇىندىكى تاغ ،بىدايان زېۇىق
گە  االلەى اللەنىدد  يارىتىاددقا رە تىرىلدكركشددكە بولدددان قددۇ رىتى ،ئاندددىق

 .قىلىدىدان مۆجى ىلەرنى سۆزلەيد 
 ان  ،ئاسددددۇاندىق چۋشددددكەن سددددۇ ىق زېۇىندددددىق مېۋىلىددددك بدددداغالر     

باراقسان خورمىالر ئۋنۋپ چىقىدد ، ئاشدۇنى  -چىقىرىدىدان زىرائەتلەر رە بۋك
 ەمۇىسى بەندىلەرنى  رى قىد ر، يامدۇر بىلەن اللە قورغدا ، ئۆلدۋك زېۇىنندى 

ئددۇالرنى زېۇىندددىق  تىرىلدكرىددد ،شددۇ شددەبىلدە  ۆلددۋبلەرنىتىرىلدكرىددد  رە ئ
 ، ەقىددددقەتەن. ، زىرائەتلەرنددددى چىقارغاندددددەك چىقىرىددددد ئۆسددددۋملۋبلەرنى

تىرىلدددكركش شائددالىيىتى يۇقددارقى ئىككددى  ددالەتتە بىر ەبتددۇر، بىرىنلىسددىگە 
ئىنسدان  قارىدۇ لىكىق، ئەقى  بۆزى. قا ىر زاى ئىككىنلىسىگە قا ىر بوالاليد 
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ئىككىنلىسدىگە  قىقەتنى بىلۇەيدد ، شدۇڭا بىرىنلىسدىگە قايىد  بولىدد ،بۇ  ە
 .قايى  بولۇايد 

باياننى   ارامى تىرىلىانى ئىنكار قىلدان بىاىلەر ئدۇالرال ئەمەسدلىكىنى       
ئدددۇالر ىق ئىلگىرىۇدددۇ بدددۆپ جدددا ىلىيەتلەر تىرىلىادددنى يالدانددددا . سدددۆزلەيد 
قەرمدى، رەس ئىگىلىدرى، سدەمۇ ، اننى   ارامى ئدۇالر ىق ندو، باي .چىقارغان

شدۇئەيب ئەلەيھىسسداالم )ئەيكىلىكدلەر ، لۇتنىد  قېرىداشدلىرى،ئا ، شىدرئەرىق
ئاندددىق ئىنكددار . رە تددۇببە قەرمىنددى سدداناپ بىرىددد  (ئەرەتىلددگەن بىاددىلەر
 ەقىقەتەن بۇ قەرملەرنى   ەمۇىسى يالداندا چىقارغان،  :قىلدۇچى ئەرەبلەر ە

ئە ەر  ى، ئۇالرغدا اللەنىد  جازاسدى اليىدق بولددى،اللە ئدۇالرنى رەيدران قىلدد
اللەنىد   ەر ا ىددا  بدۇالر ئۋچدۋن ،رالسا بۇالرمۇ يالداندا چىقىرىاتا چى  تۇر

 .يو   ىگەن ئا ا الند ر ش بەلدى ائاقىۋەى ېلىقى ئاقىۋەتتىق باشق
سددۇئال بىددلەن  ىباياننىدد   ارامددى  ەقىقەتنددى بايددان قىلىدددىدان ئىنكددار      

 .<ئىنسانالرنى  ەسلەشتە يارىتىاتىق ئاجى  بەلد قۇۇە> .د ئاخىرلىاى
ماندددا بدددۇالر  .بائىناتنىددد   ەمۇىسدددىنى الدددلە ياراتقانىددددى ، ەقىدددقەتەن      

بائىنداى  .راتقانلىقىنى بۆرىۋاتىدد  بائىناتنى  ئۆزلىرى ئالدىدا مۇستە كەم تۇر
الرنىدد  ياراتقۇچىنىدد  ئۇلۇغلددۇقى رە قددۇ رىتىنى بۆرسددىتىپ بىرىدددىدان ئامىل

ئۇنداقتا ئۇالر قايسى ئاساسقا تايىنىدپ اللەنىد  قايتدا تىرىلدكركشدتىكى . بىرى
  دىق  ۇمانلىنىد ەقۇ رىتى
 .نىدد  ئايەتلىرىددد ر (يەنددى قۇرئددان) بددۇ بىتددان. را الم، ئەلىدد ،>>      

 ساڭا شەررەر ىگارى  تەرىدىدىق نازى  قىلىندان نەرسىلەر  ەقتدۇر، (قۇرئاندا)
يەنى قۇرئاننىد  الدلە تەرىدىددىق نازىد  ) نى  تولىسى ئۇنىندالىكىق ئىنسانالر
سىلەر  اللە ئاسۇانالرنى تۋرركبسى  بەرشا قىلدى،( 1.)ئىاەنۇەيد  (بولدانلىقىدا

ئددۆزىگە اليىددق ) ئاندددىق ئددۇ ئەرش ئۋسددتىدە ئددۇنى بددۆركپ تۇر راتىسددىلەر،
 (چدۋنبەنددىلەرنى  مەندەئىتدى ئۋ)بدۋن بىدلەن ئداينى .قارار ئالددى (رەرىاتە

يەندى   نيانىد  ) ەربىرى مدۇئەييەن مدۇ  ەتكىلە  (ئۇالرنى ) بويسۇند ر ى،
( ئۆز  ىكۇىتدى رە قدۇ رىتى بىدلەن)اللە سەير قىلىد ، (تۋ ەيدىدان راقتىدىلە

غددا سددىلەرنى شەررەر ىگارىنالر مەخلۇقاتنىدد  ئىاددلىرىنى باشددقۇر پ تۇرىددد ،
لىرىندى تەشسدىلى بايدان  ەلىل( قۇ رىتىنى ) ،مۇالقاى بۇلۇشقا ئىاەنسۇن  ەپ

سددوز پ بەڭ ( ئۇز نىسددىدا رە توغۇرىسددىدا)الددلە يەر  يددۋزىنى  (.8) قىلىددد 
بىددر -مىۋىلەرنىد   ەر يداراتتى، يەر يۋزىددە تداغالرنى رە  ەريداالرنى يداراتتى،

ئىككى جىنىسلىق قىلىپ ياراتتى، بىلىندى بۋنددكز ە -چىاى-تۋرىنى ئەربەك
ۇقى بىددلەن بۋندددكزنى  يددۇر قلىقىنى يەنددى بىلىنىدد  قدداراڭدۇل) بىرىاددتۋر ى

اللەنىدد  قددۇ رىتىنى ) بددۇالر ا تەشەبكددۋر قىلىدددىدان قەرم ئۋچددۋن (.يدداشتى
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بىرىگە تۇتىااڭدۇ قىتدئەلەر -يەر يۋزىدە بىر( 3) . ەلىللەر بار (بۆرسىتىدىدان
بار رە تۋرلۋك زىرائەتلەر بار، بۆپ شاخلىق بولدان رە بۆپ شاخلىق بولۇىدان 

ىر قانلە تال ئۋندۋپ چىققدان، بىدر ئدۇر قتىق شەقەى بىدر تدال بىر ئۇر قتىق ب)
بىدر خىد  سدۇ (ئۇالرنىد   ەمۇىسدى) خورمدا  ەرەخلىدرى بدار، (ئۋنۋپ چىققان

ئۇالرنى  بەزىسدىنى بەزىسدىدىق تەمددە ئدارتۇ  قىلىۇىد ،  بىلەن سۇغىرىلىد ،
نۇرغدۇن (اللەنى  قۇ رىتىنى بۆرسىتىدىدان)بۇالر ا چۋشۋنىدىدان قەرم ئۋچۋن

ئەجەبلىنىددىدان ( نەرسدىدىقبىرەر ) ئە ەر !(ئى مۇ ەمۇە ( )4) .ەلىللەر بار 
توشدددا بۇلدددۇپ  (ئۆلددۋپ) بىددد > : (يەنددى بۇفرارالرنىددد )، ئۇالرنىددد  بولسدداڭ

 . ىدگەن سدۆزى ئەجەبلىنىادكە اليىقتدۇر<بەتكەندىق بىيىق قايتا تىرىلەمد  ە
ئەنە ( بدددۋنى قىيدددامەى) ئەنە شدددۇالر شەررەر ىگدددارىنى ئىنكدددار قىلددددانالر  ر،

 ، ئەنە شدۇالر   زاخ ئە لدى بۇلدۇپ،دا تاقداقالر سدېلىنىد شۇالرنى  بويۇنلىرى
 (-1~1رەئد)<< (1.)  زاختا مەڭگۇ قالدۇچىالر  ر

ئىنسدداننى  قايتددا تىرىلىاددنى يىددرا  سدداناپ، چىددرىگەن )ئددۇ بىدد  ە>>      
ئۆزىنىدد  يارىتىلدددانلىقىنى بولسددا . مىسددال قىلىددپ بۆرسددەتتى (سددۆڭەبلەرنى
 . ىددى <چىرىپ بەتدكەن سدۆڭەبلەرنى بىدم تىرىلدكرەلەيدد ە>:ئۇ ئۇنتۇ ى،

ئدۇ  ەربىدر  ئۇنى ئەڭ  ەسلەشتە ياراتقدان زاى تىرىلدكرىدد ،>:ئېيتقىنكى( 12)
اللە سىلەر ئۋچۋن يېاى   ەرەخدتىق ئدوى شەيددا (12)<.مەخلۇقنى بىلگۋچىد ر

رە زېۇىنندى  ئاسدۇانالرنى .(27)ر ئۇنىد  بىدلەن ئدوى ياقىسدىلەرسدىلە .قىلدى
ياراتقددان زاى ئۇالرنىدد  ئوخاىاددىنى يارىتىاددقا قددا ىر ئەمەسددۇۇە ئددۇ بۇنىندددا 

الددلە بىددرەر ( 21)  ەمۇىنددى بىلگۋچىددد ر الددلە مددا ىر ياراتقۇچىددد ر، قددا ىر،
 ە، ئدۇ - ەيدد <ر جۇتقدا بەل>، ئۇنىنددا ئىرا ە قىلسدا (يارىتىانى)شەيئىنى 

ر نەرسدىنى  ئىگىلىدك  ۇقدۇقى اللە شدابتۇربى،  ەربىد. (28) ر جۇتقا بىلىد 
 .ئۇنىدد   ەر ا ىدددا قايتۇرلىسددىلەر( ئۆلگەندددىق بىدديىق) ئۇنىدد  قولىدىددد ر،

 (-23~12ياسىق) .<<(23)

 

 ئىماننى مۇستەھكەملەش

 

ئىنسانىيەى رت ى ئالدىددىكى رتلدى سداغالم ئەقىددىنى بايدان  قۇرئاننى       
لۇ ىيەى رە ر بۇبىيەى ئۇ رە جا ىلىيەى ئۇنىندا چۋشۋپ قالدان بىلەنالقىلىش 

 .بىلەنددال ئاخرالشددۇايد اتددالىقالرنى مۇنددازىرە قىلىددش خ ىكى ەقىقىتددى  ەققىددد
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سداغالم ئەقىددىنى مۇسدتە كەملەش رە شدىرىكتىق رە تەڭداشدتىق  ئاشۇ قۇرئان
ئىۇداننى تىكدلەش ئۋچدۋن يەنە بىدر  يىگانە بولدان اللەغا بولدان-بكەشاك، يە

ىنى مۇستە كەملەشدنى  ئەڭ چدوڭ چارىسدى ساغالم ئەقىدد .قە ەم ئىلگىرلەيد 
 .نەسىھەى مۇئۇىنلەر ە شايددىلىق-رەز نەسىھەى قىلدىق،-رەز>>.ئەسلىتىاتۇر

 (-11 زارىياى) <<

 

 :ۇستەھكەملەشنىڭ ۋاستىلىرىمئىماننى  كۆڭلىگە ئىنسان     

 

اللەغددا بويسۇنىاددى ئۋچددۋن اللەنىدد  چەبسددى   ى رەشددقەلىددب قورقۇ-1    
شددى ئالەمدددىكى رە ئىنسددانالرنى  ئۆزلىرىدددىكى قددۇ رەى ئەترا ،ىنىقبدداتتىلى

 .مۆجى ىلىرىنى  ائىم ئەسلىتىش
اللە ئىنسان بىلەن بىلدلە ئىكەنلىكىندى، ئىنسداننى بدۆركپ رە بۆزىتىدپ       

 رە ئۇنىدددد  ئەمەللىرىنددددى  ىسددددابالپ قويىدددددىدانلىقىنى ،تۇرىدددددىدانلىقىنى
اللە ىق قورقدۇش قەلىدب  ئەمەللىرىدىق قىيامەى بۋنى  ىسان ئالىدىدانلىقىنى

تۇيدۇلىرىنىدد  ئايرىلۇدداس شارچىسددىدا رە قەلىبتىكددى مۇسددتە كەم تددۋرركبكە 
 .ئايالنداندا قە ەر ئەسلىتىش

 ، ددالەتتىۇۇ،قىيىنلىلىق  ددالەتتىۇۇ قۇرئددان ئىنسددان قەلبىنددى خۇشدداللىق      
ئىنسددان خۇشددال چدداغالر ا اللەنىدد  .  ائىددم اللەنددى ئەسلەشددكە يۋزلەندكرىددد 

قىيىق چاغالر ا سەبرى قىلىپ،  .لىرىگە شۋبرى قىلىپ اللەنى ئەسلەيد نىئۇەت
 .اللەنى  قىيىنلىلىقنى ئېلىۋېتىاىگە تەلدۋنۋپ اللەنى ئەسلەيد 

قىسسدىلەرنى، شەيدەمبەرلەرنىد  رە  ۇرئان ئىۇاننى مۇستە كەملەيدىدانق      
ۇئىۇىق ئۇالرغا اللەنى  يار ىۇى بىلىدپ بولددۇچە ئەزىديەتكە سدەبىر قىلددان مد

ئە ەشدددكۋچىلىرىنى  قىسسدددىلىرىنى رە يالدانددددا چىقارغدددان رە الدددلە ئدددۇالرنى 
باشىرلىقى سەرەبىدىق رەيران قىلداندا قە ەر بۇيۇنتارلىق قىلدان بۇشدارالرنى  

 .قىسسىلىرىنى بەلتۋرىد 
رە  نىئاخىر ا، قۇرئان مۆئىۇىنلەرنى  ياخاى بۆرىلىدىدان بۆركنۇشدلىرى      

خىرەتتە ئۇالرنى بۋتۋپ تۇرىدىدان مەڭگۋلۋك جەننەتلەر ىكدى ئا ،سۋشەتلىرىنى
 ،ئدۆچ بۆركلىددىدان بۋركنۋشدلىرىنى ،مۇباشاتنى رە باشىرالرنى  يىر ىنىالىك

سددۋشەتلىرىنى رە قىيددامەى بددۋنى ئۇالرغددا بىلىدددىدان ئددازابالرنى تەسددۋېرلەپ 
 .بىرىد 
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ەر، الددلە قۇرئددان بددۇ بۆرسددەتۇىلەر بۆڭۋلدددە مۇسددتە كەملەنگەنگە قە       
ئىنسان ئۇنى ئەسلەشتىق غەشلەتتە قالۇايدىدان  دالەتكە  ،لۇپوقەلىبتە  ازىر ب
-شددۇنى  بىددلەن ئۇنىدد   ىدد . تەبرارالرېرىددد  ئددۇالرنىبەلگەنددگە قە ەر

 ،ئدداخىرەتتە اللەغددا يىقىددق-  نيددا ىددپ،تۇيدددۇلىرى رە  ەرىكەتلىددرى توغرىلىنى
-رجەملىكنى رە بەخىدتالدلە ئۇنىنددا   نيدا ا خداتى. لىدد وخۇ ا ۇل بەندە ب

ئاخىرەتتە بولسا ئۆزجەننىتىنى رە رازىلىقىندى  .سائا ەتنى رى ىق قىلىپ بىرىد 
 .بىرىد 
ئىلگىرىكدددى بۆلدددۋملەر ىكىگە ئوخاددداش ئۇلدددۇغ بىتدددابتىق  تۆرەنددددە،     

 :ئۆرنەبلەرنى بەلتۋرىۇى 
اللەنىددد  ئۇلدددۇغلىقىنى رە ئۇنىددد  ئەتراشىۇى  ىكدددى رە ئدددۆزىۇى  ىكى       
 :ىنى  مۆجى ىلىرىنى ئەسلىتىشقۇ رىت
اللەنى  چەبسى  باتتىلىقىنى رە  لەرنى   ەمۇىسىدە،بى  ئىلگىربى بۆلۋم      
نەرسددە ئددۇنى ئدداجى  بەلتۋرەلۇەيدددىدان قددۇ رىتىنى  ېل زىۇىندددىكى–ئاسددۇان

قۇرئددان بىۋاسددتە . تددۇ سددۆزلەيدىدان ئددايەتلەر ىق ئددۆلگىلەرنى سددۆزلەپ ئۆت
ئىنكار قىلدۇچىالرنى   شدىرىك  ....لدان چاغداسى ىۇگە رە ئەقىلگە خىتاپ قى

يابى قايتا تىرىلىانى  ،لەنى  بالىسى بار  ەپ  ەرا قىلىشال يابى ،بەلتۋركش
ىنكددار قىلىدددىدان يددابى ئە ەر، زىۇىندددا اللەنىدد  بددارلىقىنى ئ ،ئىنكدار قىلىددش

ئۇنىدد  اللەنددى ئىنكددار قىلىاددتىكى  ەرالىرىدددا رە  ىدديە  ،ئددا ەم بددار بولسددا
ئىالىتىدىدانلىقىنى بايان ان چاغدا اللەنى  بائىناتتىكى مۆجى ىلىرىنى بىرىدىد
ئىلگىربددى ئۋلگىلەرنىدد   ەمۇىسددى قۇرئاننىدد  سدداغالم ئەقىدددىنى  .قىلددد  

بۆڭددۋلگە مۇسددتە كەملەش مەقسددىتىدە  ئايدىنالشددتۇر ش رە شددۇنداقال ئددۇنى
بىد  ە  قىلىادتا مۇشۇندا  ئايەتلەرنى بەلتۋركشكە بۆڭۋل بۆلگەنلىكىنى بايدان

  .يىتەرلىك بوالتتى
لددېكىق قۇرئددان بەرىۇدددىكى ئۆلگىلەرنىدد  بددۆشلىكى بى نددى بىدد  بددۇر ن       

لىكىۇى  ە سددەرەن بەلتددۋر ەن شددۇنلە بددۆپ ئددۋلگىلەر بىلەنۇددۇ بۇشايىلەنۇەسدد
 سددى  ئىلگىددرى. ئۇالرغددا يىنددى ئددۋلگىلەرنى قوشددىۇى بەلكددى، بىدد   .بولىددد 

 . رنى چۋشۋنۋشكە قا ىر بوالاليسى ئۇال ،شەر ىلەنگەن مىسالالرغا ئاساسەن
ئىددش  رنى ئىنسددان زىھنىدددە ئور نلىاددىداللددېكىق قۇرئددان بددۇ ئددايەتلە      

ددانلىقىنى بىلىادىۇى  ىتۋ ەيدىدان مەلۇمداتالر بولىادى ئۋچدۋنال ئوتتۇرىددا قويۇ
 . بىرەك
اللە قۇرئاندا ئىنساننى  ئۆزىدىكى رە ئەتراشدى ئالەمددىكى مدۆجى ىلىرىنى       
بۇ  ەقىقەتلەرنى  ئىنسان قەلىبىگە  ائىم تەسىر قىلىدپ،  ،ئەسلىتىاتىق  ائىم

، اللەغا بولدان ئىۇدان ئويلىنىش راقتىدىال تۋ ەپ بەتۇەلبۇ تەسىر ئۆتكۋنلى 
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، ئۇنىدد  رىئددال  ەربىتىدددە ئەبىدد  ئىتىدددىدان ا سدداقلىنىپئىنسددان رت ىددد
 .مۇستە كەم  ەقىقەتكە ئايلىنىاىنى مەقسەى قىلىد 

قان  ەرقاندا  نەرسدىدە ىنى رە اللە ياراتقزېۇىننى اللە ياراتقانلى-انئاسۇ      
ىديىق، اللەندى يۇپ، قەلبىم شدۇنىندىق بوبار ئىكەنلىكىنى تونۇپ ق مۆجى ىلەر

، الددلە بۇيرىدددان رە توسددقان ئىاددالر ا اللەغددا ئىتددائەى قىلىاددتىق ئەسلەشددتىق
 بۇر لۇپ بىتىاىنى  نىۇە قىۇۇىتى بارە 

يىگانە،شدىرىكى يدو ، ئدۇ بائىنداتنى ئدۆز قدۇ رىتى -يەبدكە مىنى  الدلە      
 بىلىددددال  ەپ ،بىدددلەن يددداراتتى، بائىنددداتتىكى نەرسدددىلەرنى ئى دددا  قىلددددى

قۇيۇشۇمنى  ئاندىق بىرەر ئىش قىلۇاقلى بولداندا مەن ئۆزكمدىق بدۇ ئىادتىق 
ورىۇاسدلىقىۇنى  نىدۇە قىۇۇىتدى  ەپ س ،اللە رازى بوالمد  يابى رازى بولۇامد 

 .انى  قىۇۇىتى يو بىلىئۇنداقتا بۇ ! يا ە ربا
زېۇىنندى رە ئدۆزلىرىنى ياراتقدان زاى الدلە -ئەرەبلەر جا ىلىيەتتە ئاسۇان      

 .قۇرئان ئۇالرنى  ئاشۇ ئىاىنى بايان قىلىد . ئىكەنلىكىنى بىلەتتى
 <ئاسۇانالرنى رە زېۇىنندى بىدم خەلدق ئەتتدىە>:ئە ەر سەن ئۇالر ىق>>      

جىۇدى > ئېيتقىنكدى،  ەپ جداران بىرىدد ،<اللە>ڭ، ئۇالر چوقۇم  ەپ سورىسا
لوقۇدان )<< .بەلكى ئۇالرنىد  تولىسدى ئۇقۇايدد  .!سانا اللەغا خاستۇر- ەمد 
81-) 

 ئە ەر سەن ئۇالر ىق ئۇالرنى بىم خەلق ئەتكەنلىكلىرىندى سورىسداڭ،>>      
قىلىادتىق بۇتالرغدا اللەغا ئىبدا ەى ) ئۇالر قانداقۇۇ . ەيد < اللە>ئۇالر چوقۇم 

 (-21ز خر   )<<.بۇر لۇپ بىتىد  (ئىبا ەى قىلىاقا
ئۇالرمۇشدۇنى بىلىدپ تۇرسدىۇۇ اللەغدا ئىبدا ەى قىلۇىددى، ئدۇالر  ،لىكىق      

ئددۇالر الددلە بۇيرىدددان رە توسددقان  ،نددى شددىرىك قىالتتددىاللەغددا باشددقا ئىال الر
ئۇالرنى  بىلىۇدى  ،شۇنى  ئۋچۋن .ىقىدا قارشى چىقاتتىئىاالر ا اللەنى  بۇير

ە ئددۇالرنى جددا ىلىيەتتىكى ئۇالرغددا  ددې  قاندددا  شايدددا يەتكۋزمىدددى رە الددل
 . ىدى،ئۇالر بىلۇەيد  :ئۇالر  ەققىدە ەم  .؛ ىدىبىاىلەر
اللە بەندىلىرىنى  ئۆزىگە  ەقىقى ئىبا ەى قىلىاى رە رىئال  ەربىتىددە       

لددۇقى رە بدداتتىلىقىنى ئۇالرنىدد  ئۆزىنىدد  ئۇلۇغ ئددۆزىگە بويسۇنۇشددى ئۋچددۋن،
ئىۇدان   ەشۇڭا، ئۇالرنى  قەلىبلىرى قورقۇشى رە قەلىدبلەر. بىلىاىنى خااليد 

زېۇىددق رىئاللىقىدددىكى ئەمەلددگە ئايلىنىاددى ئۋچددۋن الددلە ئۇالرغددا  پ،مۇقىۇلىاددى
 ىرىنى  اراملىدددقزېۇىنددددىكى رە ئۆزلىرىددددىكى مدددۆجى ىل-ئۆزىنىددد  ئاسدددۇان

 .ئەسلىتىد 
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 ىندىكى يارىتىش ۋە ئىجاد قىلىشزېم-ئاسمان اللەنىڭ(1)

 :مۆجىزىلىرى 

 

تىرىلددكركپ ئۇنىنددىق ( يامدۇربىلەن)زېۇىننى ( يەنى قۇرغا )ئۆلۋك >>      
اللەنىدد  قۇ رىتىنىدد  )ئۇالرغددا  ئددۇالر يەيدددىدان ئاشددلىقنى ئۆسددتۋر ەنلىكىۇى 

نددا نۇرغۇنلىددان خورمدا بىد  زېۇى(. 33)ئاالمەتتۇر( بامىلەسىنى بۆرسىتىدىدان
 شدۇ زېۇىنددا بدۇالقالرنى ئېقىتتدۇ  ئۋزكم باغلىرىنى بەرشا قىلدد  ، ،غلىرىنىبا
 (بددۇ مىددۋىلەرنى) مىۋىسددىنى يىسددۇن،(يەنددى باغالرنىدد )ئددۇالر ئۇنىدد   (.34)

شددۋبۋر  (اللەنىدد  نىئۇەتلىددرىگە)ئۇالرنىدد  قددوللىرى ياراتقددان ئەمەس،ئددۇالر 
ئددۇ شۋتددۋن  ،شددابتۇر( شۋتددۋن ئەيىددپ نۇقسددانالر ىق)الددلە ( 31) قىلۇامددد ە

، دىق ئۋنددۋپ چىقىدددىدان نەرسددىلەرنى زىۇىندد. شددەيئىلەرنى جددۋپ يدداراتتى
يەندددى ئاجايىدددپ )ئۇالرنىددد  ئۆزلىرىنىددد  رە ئدددۇالر بىلۇەيددددىدان نەرسدددىلەر 

اللەنىد  قدۇ رىتىنى )ئۇالرغدا  .(36)ارنى   ەمۇىسىنى  جۋشتى بد( مەخلۇقاتالر
دىق بۋندددكزنى ئۇنىندد ،بىددر ئدداالمەى بېلىدددىق ئىبددارەتكى( بۆرسددىتىدىدان
ر ئددۇال(  ە–يەنددى بۋندددكزنى  نددۇرىنى يددو  قىلىددۋېتىۇى ) ە -ئددايرىۋېتىۇى 

ەنددگەن جايىدددا قدداراپ سددەيىر بددۋن بەلگىل .(31)نا ا ددان قدداراڭدۇ ا قالىددد 
 لدىنئاال بەلگىلىگەن ئىادىد رغالىب  ەمۇىنى بىلگۋچى اللەنى  ئا ،بۇ قىلىد ،

ئاخىرقى مەند ىلگە )ئۇ ،ەلگىلىد  ىلىدىدان مەن ىللەرنى بئايدا سەيىر ق. (32)
 خورمىنىدد  قددۇر پ قالدددان شددېخىدا ئوخادداش بولددۇپ قالىددد (يىتىددپ بارغاندددا

 ،(يەندى ئىككىسدىنى  جەم بۇلدۇپ قېلىادى)بۋننى  ئايددا يىتىۋېلىادى  (.32)
يەندى راقتدى بەلۇەسدتىق بۋنددكزنى  )ىلىنى  بۋند ز ىق ئېادىپ بىتىادى ب

<< (.47)ربىرى شەلەبدتە ئدۋزكپ تۇرىدد   ە ،مۇمكىق ئەمەس( ئورنىنى ئېلىاى
  (47~33ياسىق )

يەر  ،ئۇنىنددا تداغالرنى ئورنداتتۇ  ،يەر يۋزىنى يېيىدپ بەڭ قىلدد  >>      
يەر يۋزىدە  .(12)ئۆستۋ   يۋزىدە  ەرخى  تەباى ئۆللەملىك ئۆسۋملۋبلەرنى 

، (ريەنى خا ىۇالر رە  ايۋانال)ە سىلەر رى قىنى بىرەلۇەيدىدان سىلەر ئۋچۋن ر
 ئۇالرنىد  يىدۇەك ئىلۇەبلىرىندى)مدۇش الزىۇەتلىكلىرىندى يداراتتۇ  ئۋچۋن تۇر

ئۇنى  خەزىنىسى  نەرسە بولۇىسۇن،قاندا   .(87()سىلەر ئەمەس بى  يارىتىۇى 
مەلۇم  ، بى  ئۇنى شەقەىبى نى   ەر ا ىۇى  ىد ر( اچقۇچىيەنى خەزىنىنى  ئ)

ەيدىدان شامالالرنى ئەرەتتدۇ ، بى  يامدۇرنى  ەيد. (81)مىقدار ىال چۋشۋرىۇى 
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بىدد  بۇلددۇتتىق يددامدۇر ياغددد ر پ سددىلەرنى سددۇغار   ، سددىلەر  ەر ىدد  ئددۇنى 
 (-88~12 ى ىر) .<<( 88)ساقالشقا قا ىر ئەمەس سىلەر

ئاسددۇاننى  الددلە قاندددا  قىلىددپ يەتددتە ،دىنالرمىكىقسددىلەر بۆرمىدد>>       
  نيانىد   يەندى)ئدۇالر ا  ئاينى .(11)ستىدە بىرىنى قىلىپ ياراتتىبىرىنى  ئۋ
الدلە  .(16) چىدرا  قىلددى( ندۇر چداچقۇچى) ، بدۋننىنۇر قىلدى ،(ئاسۇىنىدا

چددۋنكى ئاتدداڭالر ئددا ەمنى تددۇشراقيىق ياراتقددان )سددىلەرنى زىۇىندددىق يدداراتتى 
زىۇىنددا قايتۇرىدد  ( ئۆلگەنددىق بىديىق)الدلە سدىلەرنى  ئانددىق( 11) .(ئىدى
( قىيددامەى بددۋنى)، ئاندددىق سددىلەرنى (ريەنددى زىۇىندددا  ەشددنە قىلىنىسددىلە)

الددلە  ،ا بەڭ يددولالر ا مېنىاددىنالر ئۋچددۋنزېۇىنددد. (12) زىۇىندددىق چىقىرىددد 
 ( 87~11نو، )<< .(87-12)ىۇىننى بىساى قىلىپ بەر ىسىلەر ە ز
زىۇىننى  ئۋستىدە مۇقىۇلىاىاىنالر رە بەڭ تۋزلەڭلىكلەر ە زىدرائەى >>      

ىۇىننىدد  ز( )6)ن زىۇىننددى بىسدداى قىلۇىددد قۇۇەئېلىددپ شايدىلىنىاددىنالر ئۋچددۋ
–سدىلەرنى ئەر(1) ەتاغالرنى قۇز   قىلۇىدد قۇۇ( تەررەپ بەتۇەسلىكى ئۋچۋن

را ەى ( ە ىددنىنالر ئۋچددۋنب)ئۇيقددۇنى سددىلەرنى  . (2)ئايددال قىلىددپ يدداراتتۇ 
تىرىكلىلىدك ( سدىلەر) بۋنددكزنى .(17)بىلىندى لىبداس قىلدد  (. 2)  قىلد

ئاسۇاننى بىنا تە ئۋستۋڭالر ا مۇستە كەم يەت .(11)قىلد   (راقىت)قىلىدىدان 
 يداراتتۇ ( يەنى بۋننى)يېنىپ تۇرغان چىراقنى ( سىلەر ئۋچۋن) (.18)قىلد  

ئوى چۆشلەرنى  ەرەخلىرى قويۇ  بداغلىالرنى ئۆسدتۋركش  ،ئاشلىقالرنى .(13)
  (16~ 6نەبە) <<.(16-14)الر ىق مول يامدۇر بەر   ئۋچۋن بۇلۇت

( برەى نەزىرى بىلەنئى)ئىنسان ئۆزىنى  يىۇەبلىكلىرىگە  (باشىر بۇ) >>      
ئانددىق (. 81)ر مىقدار ا يدامدۇر ياغدد ر   زت( بى  بۇلۇتتىق(. )84) قارىسۇن
سىلەرنى  . (86)يار   ( دىق ئۋسۋملۋبلەرنى چىقىرىش بىلەنئۇنىن)زىۇىننى 

، ىقالرنى، ئددۋزكمنىىاددى ئۋچددۋن، زىۇىندددا ئاشددلرە  ايۋانالرنىدد  مەندەئەتلىن
تۋرلدۋك  ،بداغلىالرنىزەيتدۇننى، خدورمىنى،  ەرەخلىدرى قۇيدۇ   ئوتياشالرنى،

 (38~84ئەبەسە )<<.(38-81)مىۋىلەرنى، ئوى چۆشلەرنى ئۆستۋ   
ئاسۇان قانددا  . (11) ، تۆ ىلەر قاندا  يارىتىلدىئۇالر قارىۇامد بى>>      

زىۇىددق قانددددا  (. 12) دىتدداغالر قانددددا  تۇرغۇز لدد. (12) ئىگىدد  قىلىندددى
 (87~11غاشىيە )<< (.87) يېيىتىلدى

 

 :مۆجىزىلىرىقۇدرىتىنىڭ تەڭداشسىز  اللەنىڭ ئۆزىمىزدىكى-(2)   
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دانلىقىنى بۆرمىددىۇۇ ە ئۇالر قۇشالرنى   ارا ا ئۇچۇشقا بويسدۇند ر ل>>      
ا ، بۇنىنددشەقەى الدلە تۇتدۇپ تۇرىدد ( ىادتىق دارا ىق چۋشدۇپ بېت)ئۇالرنى 

نۇرغدۇن ( تىدىداناللەنىد  بىرلىكىندى بۆرسدى)ىۇان ئېيتىدىدان قەرم ئۋچۋن ئ
  (-12نە   ). <<ئاالمەتلەر بار

ئدددۇنى بدددالىالر نىسدددبەتەن  ،سددداننى ئابىۇەنىددددىق يددداراتتىنالدددلە ئى>>       
 ىددق ئىبددارەى )بدداجىلىق شەيدددا قىلىدددىدان ئايددال -بىرىلىدددىدان ئەر رە قددۇ ا

فۇرقدان ). ‹شەررەر ىگارىد   ەمۇىدگە قدا ىر  رياراتتى ،( ئىككى خى  قىلىپ
14-) 

 ،ئاشدددكارىنى بىلگۋچىدددد ر، غدددالىبتۇريۇشدددۇر ننى رە ( الدددلە)ئدددۇ >>       
يەندى )ئدۇ  ەمدۇە نەرسدىنى چىرايلىدق  .(6) ىلىرىگە نا ايىتى مىھرىباند ربەند
نى  يەنى ئىنسانالر) ەسلەشتە ئىنساننى . ياراتتى( جايىدا ۇىتىگە مۇراشىق، ىك
ئانددىق ئۇنىد  نەسدلىنى  (.1) اليددىق يداراتتى( ىسى ئا ەم ئەيھىسسداالمنىئات

ئانددىق ئدۇنى رار ر س ( 2) .يداراتتى( مەنىدىق) ئەرزىۇەس سۇنى  جەر ىرى
(. يەنى جان بىر دۋز ى)ئۆزىگە مەنسۇپ رت ىنى بىر ۋز ى ئۇنىندا  ،يارىتىپ

سدىلەر ئداز  ،تتىنى يدارابۆزلەرنى رە يدۋرەبلەر ،يەنە سىلەر ئۋچۋن قۇالقالرنى
 (2~6سەجدە ).<<(2)شۋبۋر قىلىسىلەر

ى قىلددۇچى ەئدۇ يەندى اللەنىد  بىدرلىكىگە  ەر> ئۇالرغا ئېيتقىنكى،>>       
 ز ئۆركيسدىلەرسىلەر ئۇنىنددىق يدۋ. (61)چوڭ خەرەر  ر<شەيدەمبەر ئىكەنلىكىم

، دااتقان چاغدمۇنازىرلىادىۋ( ئا ەم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا)شەرىاتىلەر (. 62)
مەن  ،ماڭا شەقەى رە ى قىلىنىد بى(. 62)مەن ئۇالرنى  ئە ۋالىنى بىلۇەيتتىم

 ىگارىددد  ئدددۆز راقتىددددا شەررەر. (17)ن بىدددر ئا ا الند رغۇچىدددد رمەنرتشدددە
 .<<(11)اليدىق بىر ئا ەم يارىتىۇەنمەن  ەقىقەتەن >>:شەرىاتىلەر ە ئېيتتى 

  (11~61سا  )
دىق ئۇنىدد  ئاندددىق ئۇنىندد ،يدداراتتى ئا ەمدددىق الددلە سددىلەرنى بىددر>>       

ياراتتى رە  دايۋانالر ىق سدەبكى نى سدىلەر ئۋچدۋن ( يەنى  ەررانى)جۋشتىنى 
، اللە سدىلەرنى ئاناڭالرنىد  قارنىددا بىدر  دالەتتىق يەنە بىدر  دالەتكە ياراتتى

، ئاندىق شدارچە  دۆش ئاندىق لەختە قان ،يەنى ئابىۇەنى)ەرەققى قىلد ر پ ت
، يەنددى بدداال  ەمرا ىنىدد  شەر ىسددى)ئددۋچ قدداراڭدۇلۇ  ( ۋپقۇچلىرىدا بۋلددباسدد

لە سدىلەرنى  ، ئەنە شدۇ الدئىلىدە يارىتىدد ( نىنى  قورسىقىبەچلىدان رە ئا
ا  دې  ئىدال، ، ئۇنىندىق باشقشەررەر ىگارىنالر  ر، شا ىاا لىق اللەغا خاستۇر
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( ادقاۇنىندىق غەيدرىگە چوقۇنىئۇنىندا ئىبا ەى قىلىاتىق ئ)يوقتۇر، قانداقۇۇ 
 (-6ز مەر)<< بۇر لۇپ بىتىسىلەر

ىدپ چىققدۇچى ئۇئېتىل. (1)دىق يارىتىلدانلىقىدا قارىسۇنئىنسان نىۇى>>       
سدددۆڭىكىنى   ئدددۇ مەندددى ئۇمۇرتقدددابىلەن قۇر قددددا. (6) مەنىددددىق يارىتىلددددى
 ( 1~1تارىق )<< (1)ئارىسىدىق چىقىد 

 

 ردىكىەاللەنىڭ بەندىلەر ە بەر ەن نىئمەتل( 3)

 لىرىمۆجىزى 

 

 ،ەندەئەتلىنىادىنالر ئۋچدۋن يداراتتىاللە چاررا مالالرنى سدىلەرنى  م>>       
 ،بىلەن ئىسىنىسدىلەر، ئۇالرنىد  نەسدلى، سدۋتى( ئۇالرنى  يۇڭى رە تىرىسى)

ندى يەيسدىلەر ( نىد   ۆشدلىرى) ىق شايدىنىسىلەر رە ئدۇالر ( ىسۆڭىكى رەقىد
تالققا ئېلىپ رە ئەتىگەندە ئو ئۇالرنى بەچتە ئوتالقتىق قايتۇر پ بەلگەن(. 1)

خۇشدداللىق )ا مددالالر سددىلەر ە زىنددنەى بولددۇپ چددارر ،چىققددان راقددتىنالر ا
تداقىلىرىنالرنى سدىلەر جاشدا مۇشدەققەى بىدلەن -ئدۇالر يدۋك. (6( )بېدىااليد 

ئدددداران يىتىددددپ بارااليدددددىدان جايالرغددددا بۋتددددۋركپ بارىددددد ، سددددىلەرنى  
الدلە  (.1)ر رە مىھرىباندد رەشقەتلىكتۇشەررەر ىگارىنالر سىلەر ە  ەقىقەتەن شد

، خېلىرنى رە ئىاەبنى مىنىادىنالر ئۋچدۋن رە زىندنەى ئۋچدۋن يداراتتى ئاتنى
 (2~1نە   )<<(.2)اللە يەنە سىلەر بىلۇەيدىدان نەرسىلەرنىۇۇ يارىتىد  

ى بىدد   ەقىددقەتەن سددىلەرنى  ئۋسددتۋڭالر ا يەتددتە قەرەى ئاسددۇانن>>       
بىد  بۇلدۇتتىق  داجەتكە . (11)تتىق غاشىد  ئەمەسدۇى  مەخلۇقدابىد   ،ياراتتۇ 

ىۋېتىاددكە ، ئددۇنى قۇرىتقدداراپ يددامدۇر ياغددد ر   ، ئددۇنى زىۇىندددا توختدداتتۇ 
م شۇ يامدۇر بىلەن سىلەر ە خورما بداغلىلىرى رە ئدۋزك. (12)ئەلۋەتتە قا ىرمى 

لەر ، سىلەر ئۋچۋن ئدۇ بداغالر ا نۇرغدۇن مېدۋىباغلىلىرىنى يىتىاتۋركپ بەر   
ۇر بىددلەن تۇرسددىنا ىق چىقىدددىدان شددۇ يددامد. (12)بددار، ئددۇالر ىق يەيسددىلەر

نىندىق مال چىقىد ، يېگدۋچىلەر ، ئۇ(ئۆستۋركپ بەر   (  ەرىخىنى( ۇنزەيت)
 ا  ەقىدقەتەن سدىلەر ە چداررىالر. (87)ماياليدد ( ىنى شدۇ مدال بىدلەنندانلىر)
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بىلەن سدىلەرنى  (ۋتلەريەنى س)الرنى  قۇرسىقىدىكى نەرسىلەر ئۇ ،ئىبرەى بار
ئۇالرنىدد  ، ەر ئۋچددۋن نۇرغددۇن مەندددەئەتلەر بددار، ئددۇالر ا سددىلسددۇغىرىۇى 

( قۇر قلۇقتدا)بىلەن ( يەنى تۋ ە رە ئۋبۋزلەر)ئۇالر (. 81) ۆشلىرىنى يەيسىلەر
 . (88~11مۇئۇىنۇن )<< ( .88)يۋك تۇشۇيسىلەر(  ېنى  ا)بېۇە بىلەن 

سدەشەر ە بدۆزلىگەن )، قىلددى، ەر ئۋچۋن زىۇىنندى قارار دااللە سىل>>       
 ى يداراتتىبېرىۋېلىاىنالر ئۋچۋن سىلەر ە زىۇىندا نۇرغدۇن يدولالرن( يېرىنالرغا

( ان يەتكددۋزمەل شايدددا يەتكۋزىدددىدانسددىلەر ە زىيدد)الددلە بۇلددۇتتىق (. 17)
ئۆلدۋك (  ىيدا ئدۋنۇەس قاقداس) ، ئۇنى  بىلەن بى ئۆللەمدە يامدۇر ياغد ر ى

ك يەر ىددق ئۆسددۋملۋك يەنددى ئۆلددۋ)لەر مۇشددۇندا  زىۇىننددى تىرىلدددكر   ، سددى
الدددددلە شۋتدددددۋن . (11) چىقىرىسدددددىلەر( قەبدددددرەڭلەر ىق( )چىقىرىلدانددددددەك

، سىلەر ە ئۋستىگە چىقىاىنالر ئۋچۋن بېۇە ەخلۇقاتالرنى  تۋرلىرىنى ياراتتىم
ئانددىق سدىلەر ئۇالرنىد  . قاتدارلىقالرنى يداراتتى رە مىنىاىنالر ئۋچۋن  ايۋان

بىد  ە >>: ەر ىگارىنالرنىد  نىۇىتىندى ئەسدلەپانلىقىنالر ا شەررئۋستىگە چىقق
نىنددا مىنىادكە قدا ىر ئەمەس ، بىد  ئۇى بويسۇند ر پ بەر ەن زاى شابتۇربۇن

-18) ، بى   ەقىقەتەن شەررەر ىگارىۇى نىد   ەر ا ىددا قدايتقۇچىالرمى ئىد  
 ( 14~17ز خر   ).‹ ىگەيسىلەر<< (.14

،  ېنىدد  ا بېۇىلەرنىدد  يۋركشددى ئۋچددۋنەن اللەنىدد  ئەمددرى بىددل>>       
ى يەنددى تى ددارە)ىدددىق تەلەپ قىلىاددىنالر ئۋچددۋن، سددىلەرنى  اللەنىدد  شەزل

رايىتالرنددى مەر-،  ېنىدد  ئاسددتىدىق ئددۋنلەقىلىاددىنالر، بېلىددق تۇتۇشددۇڭالر
، اللە سسىلەر ە شۋبۋر قىلىاىنالر ئۋچۋن( اللەغا)رە ( سۋزكرېلىاىنالر ئۋچۋن
  (-18جاسىيە.)‹بەر ى  ېنى نى بويسۇند ر پ

 .(17)قىلددى( يايدداڭ)ئۋچدۋن ( شايدىلىنىاى)ىاىلەرنى  زېۇىننى ب>>       
، سامىنى بار،  انلىق زىرائەتلەر .(11)زېۇىندا مېۋىلەر، بۇغۇنلۇ  خورمىالر بار

شەررەر ىگارىنالرنىد  ( جىدنالر! ئى ئىنسدانالر. )(18)خۇشبۇل ئۋسۋملۋبلەر بار
 ( 13~17 ۇان ەر)<< (13)ە كار قىلىسىلەرسى نىۇەتلىرىنى ئىنقاي

ىددا ، زىۇىننىد  ئەتراشر ە زىۇىننى مېنىادقا ئاسدان قىلددىاللە سىلە>>       
رى ىقىددىق يەڭدالر سدىلەر تىرىلگەنددىق بىديىق ( بەر ەن)اللەنىد  . مېنىنالر

 . ئايەى-11سۋرە مۇللك << . ا ىدا قايتۇرىسىلەراللەنى   ەر
 



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

120 

 ىكىتشۇرىكسىز ھالدا باشقۇراللەنىڭ كائىناتنى شى(4)

 مۆجىزىلىرى 

 

ر ەمەى مە)يەر يۋزىدىكى  ايۋانالرنى   ەمۇىگە رى ىق بىرىادنى الدلە >>      
ئۆلگەندددىق )، الددلە ئۇالرنىدد  تددۇرار جددايىنى رە (يۋزىسددىدىق ئۋسددتىگە ئالدددان

يەنى )بۆمۋلىدىدان جايىنى بىلىد ، ئۇالرنى   ەمۇىسى رتشەن بىتابقا ( بىيىق
 (-6  ۇ ) <<يې ىلداند ر( ە دۇزغالەر ۇلۇ
-اندددىق ئددۇالرنى بىددر، ئسددەنكى، الددلە بۇلددۇتالرنى  ەيدەيددد بۆرمەم>>       

شددۇنى  بىددلەن بۇلۇتنىدد   ، ئاندددىق ئددۇالرنى توشاليددد ،بىددرىگە قۇشددىد 
الدددلە ئاسدددۇاندىكى تاغددددەك  ئارىسدددىدىق يدددامدۇر ياغقدددانلىقىنى بۆرىسدددەن،

يەندى ) اللە خالىدان ئدا ەمگە يەتكۋزىدد  بۇلۇتالر ىق مۆلدكر ياغد رىد ، ئۇنى
مىۋىسددى رە چاررىلىرىدددا زىيددان  ئۇنىدد  بىددلەن خالىدددان ئا ەمنىدد  زىرائىتددى،

سداقاليد ، چاقۇاقنىد   خالىددان ئدا ەمنى (زىيىنىددىق)ۇنى  رە ئ( يەتكۋزىد 
الدلە  (.43)بۆزلىرىددىق ئدايرىۋەتكىلى تداس قالىدد   (قدارىدۇچىالرنى)يور قى 

ى ئۋچدۋن بۇنىندا ئەقى  ئىگىلىر دكزنى ئالۇاشتۇر پ تۇرىد ،بىلە بىلەن بۋن
 (-43.44نۇر )<< .(44)ئەلۋەتتە ئىبرەى بار

تددۇشراقتىق ( يەنددى ئەسددلىنالر ئددا ەم ئەلەيھىسسدداالمنى)الددلە سددىلەرنى >>      
ئايالددىق -ئەر)ئاندىق سدىلەرنى  .ئاندىق ئابى مەنىدىق شەيدا قىلدى .ياراتتى
دى،  ەرقاندا  ئايالنى   امىلدار بولۇشدى رە تۇغۇشدى بىر جۋپ قىل( ئىبارەى

اللەنىد  ئىلۇىنىدد  سدىرتىدا ئەمەس،  ەرقاندددا  ئا ەمنىد  ئۆمرىنىدد  ئددۇز ن 
 ، بدۇ  ەقىدقەتەن اللەغدا ئاسدانيابى قىسقا بولۇشى لەر ۇلۇە ددۇز ا يې ىلددان

بۇنىد  يەنددى  .ئوخاداش ئەمەس ( ېنىد  بىددلەن  ەريدا)ئىككدى  ېنىد  . (11)
يەندى )بدۇ  سىلىق ئۆتىدك، ( الدىق) تەملىك بۇلۇپ سۋيى تاتلىق،( ەريانى )

تۇزلدددۇ ، ئۇالرنىددد   ەر ئىككىسدددىدىق يىندددى  نا دددايىتى ئددداچلىق،(  ېنىددد 
سددىلەر تاقايدددىدان  ( ېنىدد  ىق) يەيسددىلەر، (يەنددى بىلىقالرنددى) ۆشددلەرنى 

اللەنىدد   نددى چىقىرىسددىلەر،(مارجددانالر-يەنددى ئددۋنلە)زىنددنەى بۇيددۇملىرى 
اللەنىدد  ) ى تەلەپ قىلىاددىنالر ئۋچددۋن، شددۋبۋر قىلىاددىنالر ئۋچددۋننىئۇىتىندد

بېۇىلەرنىد   ېنىد  ا ( يىۇەك ئىلۇەبدلەر قاچىالنددان ئەمرى بىلەن يۋك تا ،
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الددلە بىلىنددى بۋندددكز ە  (.18) تلقددۇن يېرىددپ بىتىۋاتقددانلىقىنى بۆرىسددەن 
شۇنى  بىدلەن بىدلە بۋنددكزنى  ) بۋندكزنى بىلىگە بىر ۋزىد  بىر ۋزىد ،

الدلە  ،(شەسدىللەر بدويىلە نۆرەتلىادىپ تۇرىدد  ئۇز ن قىسقا بولۇشدى جدايالر،
 ەر . بويسددۇند ر پ بەر ى( بەندددىلەرنى  مەندەئددتىگە)ن ئدداينى بددۋن بىددلە

سددەير (يەنددى قىيددامەتكىلە ئددۆز ئوقىدددا)ئىككىلىسددى مددۇئەييەن مددۇ  ەتكىلە 
ق ئۇنىنددا شا ىادا لى قىلىد ، ئەنە شۇ الدلە سدىلەرنى  شەررەر ىگدارىنالر  ر،

خاستۇر، اللەنى قويۇپ چۇقۇنۇراتقدان بدۇتلىرىنالر قىللىلىدك نەرسدىگە ئىدگە 
 (13~11فاتىر) .<<(.13)ئەمەس 
 (مە ەى رە رى ىددق)ئاسددۇانالر ىكى رە زېۇىندددىكى  ەمددۇە اللە ىددق >>       
يەنى ) اللە  ەر بۋنى بىر  الەتتىد ر ،(يەنى  ەمۇە اللەغا مۇ تاجد ر) تىلەيد 
، ئۇالرنى يارىتىد ، چىقىرىدىدان ئىاالر بىلەن بولۇپ راقىت ر جۇ قااللە  ەر 

 2رە ۇان.)‹(ئە ۋالالرنى يىنىالپ تۇرىد ، مەخلۇقاتالرنى شەيدا قىلىپ تۇرىد 
-) 

مەن رە مىنى  شەيدەمبەرلىرىم چۇقدۇم غەلدبە >(:لەر ۇلۇە دۇزغا)اللە >>       
مۇجددا ىلە ) <<.غددالىبتۇر  ەپ يدداز ى،اللە  ەقىددقەتەن بۋچلۋبتددۇر، <قىلىۇىدد 

81-) 

 

 ئارقىلىق قولالشتىكى مۆجىزىلىرى ئەلچىلەرنى مۆجىزىلەر(5)

 

ئدۇ مىنىد  > :مۇسا ئېيتتدى(. 11)ئوڭ قۇلۇڭدىكى نىۇە ئۇە! ئى مۇسا>>       
 اسام، ئۇنىندا تايىنىۇەن، ئۇنى  بىلەن قويلىرىۇدا غدازاڭ قېقىدپ بىدرىۇەن، 

ئدۇنى ! ى مۇسائ> :اللە (.12)< .لىرىۇۇۇ بارئۇنىندا مىنى  يەنە باشقا ئىھتىياج
مۇسددا ئددۇنى تاشددلىۋېدى، ئددۇ نا ا دددان  (.12)  ىدددى <تاشددلىدىق( يەر ە)

ئددۇنى تۇتىددۋالدىق، > :الددلە ئېيتتددى(. 87) مېنىۋاتقددان بىددر يىالندددا ئايالندددى
(. 81)  ددالىتىگە قددايتۇرىۇى  (يەنددى  اسددىلىق) قددورقۇىدىق، ئددۇنى  ەسددلەشكى

ئددۇ  ددې  قاندددا   ،(ئاندددىق چىقددارغىق)سددتىدا سددالدىق قولددۇڭنى قولتۇقىدد  ئا
ئىككىنلدى  (بدۇ) چىقىدد ، (نۇرلدۇ  بولدۇپ) ئاشئدا  نوقسانسى   الددا-ئەيىپ
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(. 83) ساڭا چوڭ مدۆجى ىلىرىۇى  ىق بەزىسدىنى بۆرسدىتىۇى  (.88) مۆجى ىد ر
تا ددا )<<(.84) <.شىددرئەرىنگە بددارغىق، ئددۇ  ەقىددقەتەن  ە  ىدددىق ئاشددتى

11~84) 
سداڭا رە سدىنى   !ئدى مەريەم ئدوغلى ئىسدا:ئۆز راقتىددا الدلە ئېيتتدى>>       

 ئەينددى زاماندددا سدداڭا رت ۇلقددۇ   س ئاناڭدددا بەر ەن نىئۇىتىۇنددى ئەسددلىگىق،
شەيدەمدبەر )بۆشۋبتە رە  (بىلىكىندە) بىلەن مە ەى بەر ىم، (يەنى جىبرىئ )

امانددا سداڭا ئوتتۇرا ياش راقتىندا بىادىلەر ە سدۆزلەيتتى ، ئەيندى ز( بولدان
تەرراتنى رە ئېن ىلنى ئدۆ ەتتىم، ئەيندى زامانددا مىنىد    ېكۇەتنى، بىتابنى،

 ە، ئدۇنى شۋرلىسدەڭ -ئى نىم اليدىق قۇشنى  شەبلىدە بىر نەرسە ياسدايتتى 
ئى نىم بىلەن ئۇچىدىدان قۇش بۇالتتى، مىنى  ئىد نىم بىدلەن تۇغۇدا بدورنى، 

مىنىد  ئىد نىم بىدلەن بىدلەن  دا،ئەيندى زاماند بەرەس بىسىلىنى ساقايتاتتى ،
چىقىراتتىدد ، ئەينددى زاماندددا بەنددى  (تىرىلدددكركپ قەبددرىلەر ىق)ۋبلەرنى ئۆلدد

ئىسرائىلنى ساڭا چېقىلىاتىق توستۇم، سەن ئۇالرغا مۆجى ىلەر بىدلەن بەلدگەن 
 <بددۇ شەقەى رتشددەن سددىھىر  ر> :ئۇالرنىدد  ئىلىدددىكى بدداشىرالر چېدىندددا،

 (-117د ىمائ) .<<. ېدى
شەرىادتىلەر ) بىد   ەقىدقەتەن سداڭا! ئدى زەبەرىيدا> (الدلە ئېيتىكدى)>>      

يە يا ئىسىۇلىك بىر ئوغۇل بىلەن خدوش خەرەر بىرىۇىد ، ئىلگىدرى ( ئارقىلىق
ئايددالىم >:زەبەرىيددا ئېيتتددى(. 1)< دې  ئددا ەمنى ئۇنىندددا ئىسددۇداش قىلۇىددد  

قۇۇ تۇغۇدداس تۇرسددا، مەن قېرىددپ مۆبلىيىددپ بەتددكەن تۇرسددام،مىنى  قاندددا
ئىدش ئەنە شدۇنداقتۇر، >:ئېيتتدى(نىدا قىلدان شەرىاتە) (2) <ئوغلۇم بولسۇنە

 سددىنى مەن يدداراتتىم، بددۇ مەن ئۋچددۋن ئاسدداند ر، :شەررەر ىگارىدد  ئېيتتددى
، يەنددى سددىنى يددوقتىق بددار قىلداندددەك) يددو  ئىدددى   ددالبۇبى سددەن بددۇر ن

 (-2~1مەريەم). <<(2) (يە يانى ئىككىنالر ىق تۋرەلدكركشكە قا ىرمەن
ئىبرا ىۇندددى بۆيددددكركڭالر، ئىال لىرىنالرغدددا يدددار ەم : ئدددۇالر ئېيتدددى>>      
بىد  ئوتقدا  (62) .<، ئە ەر ئۇالرغا  ەقىقى يار ەم بەرمەبلى بولساڭالرربىرىنال

 <بولۇپ بەر ىق(بەخىش ئىتىدىدان)ئىبرا ىۇدا سالقىق رە ئامانلىق ! ئى ئوى>
ىك قىلۇداقلى بولددى، بىد  ئدۇالرنى ئۇالر ئىبرا ىۇدا زىيانكەشدل (.62)  ىد  

 (-17~62ئەنبىيا )<< (.17)ئەڭ زىيان تارتقۇچى قىلد  
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تىق شدددامال چۋشددد ،(بويسدددۇند ر پ بەر   ) سدددۇلەيۇاندا شدددامالنى>>      
باساتتى، ، چۋشتىق بىيىق بىر ئايلىق مۇساشىنى ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇساشىنى

ەر   ، بەزى جىدددنالر بدددۇالقنى ئددداققۇز پ ب( چىقىددددىدان)ئۇنىنددددا مىددد  
شەررەر ىگارىنى  ئەمرى بدۇيىلە سدۇلەيۇاننى  ئالدىددا ئىادلەيتتى، ئدۇالر ىق 

، ئۇنىندا بىد   تزاخ ئدازابىنى   ئەمرىۇى  ە خىالشلىق قىلىدىكەنبىۇكى بى نى
-مىسدتىق) ئۇالر سدۇلەيۇاندا ئدۇ خالىددان باتتدا سدارايالرنى،(. 18) تېتىتىۇى 

چوڭلدۇقتىق )بۆلددەك چدوڭ لىگەنلەرندى،  رنى، ەيكەللە (ئەينەبتىق ئاجايىپ
 ار    ئدددددى> (ئېيتتدددددۇقكى) مىدىرلىيالۇايددددددىدان قدددددازانالرنى ياسدددددايتتى،

مىنىد   ،<شدۋبۋر قىلىندالر( اللەنى  بۇ چوڭ نىئۇەتلىدرىگە! )ئائىلىسىدىكىلەر
 <<(.13)شددۋبۋر قىلدددۇچى بەك ئدداز( اللەنىدد  نىئۇەتلىددرىگە)بەندىلىرىۇدددىق 

 (-18.13سەبە )

 

 زىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئەسلىتىشلەنىڭ ئىنساننى كۆال-2

 

ايسدددى نەرسدددىنى ، قۇرئانددددىق ققايسدددى  دددالەتتە بدددولۇىدىق سدددەن>>       
، ئۇنىدد  بىددلەن بۇلىۋاتقددان سددىلەر قايسددى بىددر ئىاددنى قىلۇدداڭالر ،ئوقددۇمىدىق

راقتننالر ا  امان بىد  سدىلەرنى بۆزىتىدپ تدۇرىۇى  ئاسدۇان زىۇىنددىكى زەررە 
،  ېلقايسىسدى دىق بىلىك يابى چوڭ نەرسە بولسۇنسە رە ئۇنىنچاغلىق نەر

لەر ۇلۇە دددۇز ا  ، ئۇالرنىدد   ەمۇىسددى للەنىدد  بىلىاددىدىق چەتددتە قالۇايددد ا
 (-61يۇنۇس .)<<خاتىرىلەنگەند ر

اللەنىد    يدابى يوشدۇر ن سۆزلىسدەڭ)ئە ەرسەن ئاشكارا سۆزلىسەڭ >>       
مەخدىيدددرەك       ئۇنىنددددىنۇۇ چدددۋنكى ئدددۇ، سدددىرنى رە(نەزىرىددددە ئوخااشدددتۇر

 (-1تا ا .)<<تۇرغۇچىد رئىاالرنى بىلىپ 
قىلۇىاى  قىلدا چداغلىق نەرسدە ! ئى ئوغۇللىقىم>> ( لوقۇان ئېيتتى)›       

يا ئاسدۇانالرنى  ( يەنى ئەڭ مەخدى  جايدا)ولۇپ، ئۇ ئۇيۇل تاشنى  ئىلىدە ب
ئۇنىدد  )ىلىددد  ق قېتىدددا يددابى زىۇىننىدد  ئاسددتىدا بولسددىۇۇ الددلە ئددۇنى  ددازىر

،  ەمۇىدددىق  ەقىددقەتەن ئىددنلىكە بۋزەتكۋچىددد ر الددلە. ( ىسددابىنى ئالىددد 
                                                        (-16لوقۇان ).‹خەرەر ار  ر
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 ، بدان رەيەندى يدامدۇر)ىننى  قوينىددا بىرىدپ بىتىددىدان اللە زىۇ>>       
، بدۇال  ئۆسدۋملۋك)ى، زىۇىندىق چىقىددىدان نەرسىلەرن( ئۆلۋبلەر ە ئوخااش

سددۇاندىق چۋشددىدىدان ، ئانەرسددىلەرنى( ىدد  سددۇلىرى قاتددارلىقرە قۇ  قالرن
نەرسدددىلەرنى، ئاسدددۇاندا ( رى ىدددق قاتدددارلىق  ەل،، ئەجيدددامدۇر ،شەرىادددتە)

نەرسدىلەرنى بىلىدپ ( مەللەر، مەقبۇل   ئداالر قاتدارلىقئەياخاى )ئۆرلەيدىدان 
( تەربە قىلدددۇچىالرنى)ىرىگە نا ددايىتى مىھرىبانددد ر، ل، الددلە بەندددىتۇرىددد 

<<  بى  ە قىيامەى بەلۇەيدد >>: باشىرالر(. 8) رنا ايىتى مەغدىرەى قىلدۇچىد
، ئۇندددا  ئەمەس، شەررەر ىگددارىم بىددلەن قەسددەمكى>> د ، ئېيتقىنكددى، ەيدد

سۇانالر ىكى رە ، ئاېلىد ، اللە غەيىبنى بىلگۋچىد رقىيامەى سىلەر ە چوقۇم ب
يەنددى )ىق نەرسددە اللە ىددق يىددرا  ئەمەسددتۇر، ئۇنىدد  چدداغلىۇىندددىكى زەررە ز

، لەر ۇلۇە دۇز ا چوڭرا  نەرسە بولسۇن رسە بولسۇن،زەررىدىق بىلىكرەك نە
ئىۇددان ( نىدد  لەر ۇلۇە دددۇز ا خاتىرىلىنىاددىئۇالر)( 3)خدداتىرلەنۇىگىنى يددو 

، ئەنە شدۇالر  رقىلدانالرنى مۇباشاتالش ئۋچۋنددئېيتقان رە ياخاى ئەمەللەرنى 
بى نى  ئدايەتلىرىۇى  ە بۋچىنىد  . (4)كە رە ئىسى  رى ىققا ئېرىاىد مەغدىرەت

 ( 1~8سەبەئ )<< (.1)اتتىق ئازاشقا   چار بۇلىد بىرىلە قارشى تۇرغانالر ق
اللەنىدددد  ئاسددددۇانالر ىكى رە زىۇىندددددىكى نەرسددددىلەرنى بىلىددددپ >>       

، الددلە ئۇالرنىدد  ىرلىاددىدىكەنەمسددەنە ئددۋچ ئددا ەم شىلتۇرىدددىدانلىقىنى بىل
، كەن الدلە ئۇالرنىد  ئالتىنلىسدىد رتۆتىنلىسىد ر، بەش ئدا ەم شىلىرلىادىدى

، ئۇالر قەيەر ە بولۇىسۇن ،ئاز يابى بۆپ ئا ەم شىلىرالشسۇنمەيلى ئۇنىندىق 
، ئانددددىق قىيدددامەى بدددۋنى ئۇالرنىددد  الدددلە  امدددان ئدددۇالر بىدددلەن بىلدددلە  ر

، الدلە  ەقىدقەتەن  ەمدۇە نەرسدىنى يتىدپ بىرىدد رىنى اللە ئۇالرغا ئېقىلۇىالى
   (-1مۇجا ەلە ) .<<ىد رتولۇ  بىلگۋچ

قىلۇداقلى (نەسدخى)الدلە  ئوقۇتىۇى ،(قۇرئاننى)ساڭا !(ئى مۇ ەمۇە )>>       
ئاشددكارا رە  (بەندددىلەرنى )الددلە . بولدددان نەرسددىدىق باشددقىنى ئۇنۇتۇايسددەن

 (-1ئەئال .)<<.بىلىپ تۇرىد (  ەرىكەتلىرىنى-سۆز) يوشۇر ن
 

 ىنى اللەنى ئەسلەشكە يۈزلەندۈرۈشئىنسانىيەت قەلب-3
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ئۇالرغدددا )مىنىددد  بەنددددىلىرىم سدددەندىق مەن توغۇرلدددۇ  سورىسدددا >>      
، يەنددى ئۇالرنىدد  ئە ددۋالىنى)ىقىددنۇەنمەن  ەقىددقەتەن ئۇالرغددا ي ،(ئېيتقىنكددى
 ، مەن   ئددا قىلدۇچىنىدد ، ماڭددا   ئددا قىلسددا(بىلىددپ تددۇرىۇەنسددۆزلىرىنى 

  ئاسىنى ئى ابەى قىلىۇەن، ئۇالر توغرا يول تېدىش ئۋچۋن مىنى   ەرىتىۇنى 
 (يەنى  ەمىاە ئىۇدان بىدلەن بولسدۇن) قوبۇل قىلسۇن رە ماڭا ئىۇان ئېيتسۇن

 (-126بەقەرە .)<<.
  ئا ) شەررەر ىگارىنالرغا تۆرەنلىلىك بىلەن يوشۇر ن   ئا قىلىنالر،>>      

 ە  ىددىق ئاشدۇر رەتكەنلەرنى  (ەپ، تدورالپبەلدۇەس سدۆزل-قىلداندا بەلسە
 (-11ئەئرا  )<< .اللە ياقتۇرمايد 

، ئۇالرنىد   ىللىدرى اللەندى ئىۇان ئېيتقانالر بۇلدۇپ(ىلدانالرتەربە ق)>>      
 (-82د ىرەئ)<< .يا  ئىتىش بىلەن ئارام تاشىد 

اللەنىددد  ئۇلۇغلىنىادددى رە ئىسدددۇىنى  يدددا  ئىتىلىادددى بۇير لددددان >>       
 .(36)خادامدا تەسدبى  ئېيتىدپ تۇرىدد ئا-ئەتدتىگەن( مدۇمىنلەر) ىدلەر ە مەس

ق ئۇالرنى اللەنى زىكىر قىلىادتىق، نامداز سېتى-ئۇالر شۇندا  ئەرلەربى، سو ا
، زابداى بىرىادتىق غەشلەتدتە قالد رمايدد ، ئدۇالر  ىلدالر رە بدۆزلەر ئۆتەشتىق

. (31)ىدق قورقىدد  ( ى قىيدامەى بدۋنىيەند)قااليۇىقانلىاىپ بىتىدىدان بۋن 
اللەنى ئۆزلىرىنى  قىلدان ياخاى ئەمەللىدرىگە مۇباشداى بەرسدۇن رە ئۆزىنىد  

الدلە ( ئدۇالر شدۇندا  ئىبدا ەتلەرنى قىلىدد )شەزلىدىق ئاشدۇر پ بەرسدۇن  ەپ
 (-32~36نۇر)<< .(32) ەمگە  ىسابسى  رى ىق بىرىد خالىدان ئا
 .رئدداننى نازىدد  قىلدددىالددلە سددۆزلەرنى  ئەڭ چىرايلىقددى بولدددان قۇ>>       

-رەز) بەزىسدىگە ئوخاداپ بىتىدد ،-ئۇنىد  بەزىسدى( بداالغەتتە شاسا ەتتە،)
قۇرئاندىكى ئدازان ) تەبرارلىنىد ، (قىسسىلەر ئۇنىندا ئە كامالر، نەسىھەتلەر،

شەررەر ىگارىدىق قورقىدىدان بىاىلەرنى   (ئايەتلىرى تىالرەى قىلىندان چاغدا
يەنددى اللەنىدد  )ق اللەنىدد  زىكددرى ئۋچددۋن بە ەنلىددرى تىتىرەيددد ، ئاندددى

، ئۇالرنىد  (مەغدىدرىتىگە  ائىدر ئدايەتلەر تىدالرەى قىلىنددان چاغددا رە ۇىتى،
( يەنددى قۇرئددان)ئەنە شددۇ  ،(ئددارام تاشىددد ) بە ەنلىددرى رە تىللىددرى يۇمادداپ

خالىدددان ئددا ەمنى  ىدددايەى (الددلە)ئۇنىدد  بىددلەن  اللەنىدد   ىدايىتىددد ربى،
<< .غددان ئددا ەمگە  ددې   ىدددايەى قىلدددۇچى بولۇايددد قىلىددد ، الددلە ئاز  ر

 (-83ز مەر)
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 (ئىلگىربددى ئددۋمۇەتلەر ە تىگىاددلىك بولداندددەك يەنددى)شددۇنىندەك>>       
 .ئۇالر   زاخ ئە لىدد ر .شەررەر ىگارىننى  ئازابى باشىرالرغا تىگىالىك بولدى

 (-6غافىر) .<<

 

 قىسىلىرىپەيغەمبەرلەرنىڭ -4

 

سۋرە  ،بۇلۇشۇۇ، سۋرە ئەئرافتا ،ان سۋرىلىرىنى  بۆشىدەسىلەر قۇرئبۇ قى      
سدۋرە  ،سۋرە تا ا ا، سدۋرە ئەنبىيدا ا ، سۋرە مەريەمدە،سۋرە  ۇ تا يۇنۇستا،
 .سۋرە نەمىلىدە رە سۋرە قەسەستە ئىنتايىق بۆپ بىلىد  ،شۇئەرا
سى  ئدۇ سدۋرىلەرنى . قايتا ئوقۇيااليسى -قۇرئاندىكى بۇ سۋرىلەرنى قايتا      
سدۋرە  دۇ    بۇلۇشۇۇ سۋرە ئەئدرا ،. ش ئاسان ئىكەنلىكىنى  ى  قىلىسى قۇئۇ

رە سدددۋرە شدددۇئەرا ا قۇرئدددان بى نىددد  نەزىرىۇى ندددى بدددۇ شەيدەمبەرلەرنىددد  
  . اياتىدىكى مۇئەييەن ئىاالرغا تارتىدىدانلىقىنى تاشىسى 

اللەغدا >> <<اللە ىق باشقا ئىدال، يدو >>شەيدەمبەرلەرنى   ەمۇىسى (1)      
 ىگەن بىدر سدۆزنى << با ەى قىلىنالر، سىلەر ە ئۇنىندىق باشقا ئىال، يو ئى

بۇ بىد  ە الدلە ئەللىلەرندى ئەرەتىددىدان ئەڭ مدۇ ىم سدەرەن، . ئېلىپ بەلدى
ئۇنىندىال ئىبا ەى قىلىاى رە  ئىنسانالر اللەنى  بىر ئىال، ئىكەنلىكىنى بىلىپ،

ىنسددانالرغا ئۆزىنىدد  ئۇنىندددا بىددر نەرسددىنى شددىرىك بەلتۋرمەسددلىكى ئۋچددۋن ئ
 .رەببىنى رە ياراتقۇچىسىنى تۇنۇتۇش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بىرىد 

. ىرىاىدا ئۇچرىدىشەيدەمبەرلەرنى   ەمۇىسى قەرمىنى  يالداندا چىق( 8)      
، ئەزىديەتكە رە ئۆلتۋرلدۋش رە يۇرتىددىق قدوغالپ چىقىدرىلىش ئۇالر خورالشدقا

ئدۇالر ئەللىلىكدتىق راز بەچۇىددى رە  لىكىدق. تە دىتى سېلىادقا   چ بەلددى
 . ەرىتىدىق ئايرىلۇىدى

بۇ بى  ە ئەقىدە  ىگەن ئىنسان  اياتىددىكى ئەڭ قىۇۇەتلىدك نەرسدە رە       
ئىنسددان ئۋچددۋن ئددۆز ئەقىدىسددى يولىدددا  ەرقددانلە ئەزىدديەتلەر ە ئۇچرىسددىۇۇ 

ىنى ئەقىدىدىق ئايرىلىش رە ئەقىدە ئىاىدا سەل قداراش اليىدق بولۇايددىدانلىق
 .بايان قىلىپ بىرىد 

 ەقىقەتەن ئۇالر يالداندا چىقىرىلىاقا رە خورلىنىاقا ئۇچرىدان چاغدا (3)      
. ىلدددىقەرمىنىدد  قىلدددانلىرىنى شددىكايەى ق .ئددۆز رەببددى بىددلەن شانا الندددى
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ئددۆزلىرىنى رە ئددۆزلىرى بىددلەن بىلددلە بولدددان  ،قىيىنلىلىقنددى بۆتۋررېتىاددنى
 .اللە  ىق سورىدى مۇئىۇىنلەرنى قۇتۇلد ر شنى

ماندا بدۇ . مەيدانىنى ئۆز ەرتۇىددى. لىكىق ئۇالر ئەزىيەتكە سەبىر قىلدى      
بىددد  ە مدددۇئىۇىق  ىدددگەن قىيىنلىلىدددق راقتىددددا اللەغدددا قايتىددددىدانلىقىنى، 
قىيىنلىلىقدددتىق قۇتۇلدددۇش ئۋچدددۋن اللەغدددا   ئدددا بىدددلەن يۋزلىنىددددىدانلىقىنى 

رىدد  رە اللەنىد  غەلبىسدى بىلىدپ لىكىق، مۇئىۇىق مۇسدتە كەم تۇ .ئۆ ىتىد 
 .ئاجى الپ رە بوشىاىپ قالۇايد  .بولدۇچە سەبىر قىلىد 

 ائىدم مۇشدەققەتلەر ە چىددىدان رە ئەقىددىلىرىنى قوغددىدان  ددد  اللە(4)      
ئەللىلىرىگە رە ئىۇان ئېيتقان  دددد رە ئەقىدىدىق مەڭگۋ ئايرىلۇىداندىق بىيىق

بۇ بى  ە قىيىنلىلىقالر  ەرقانلە بۋچىيىپ . ىد بىاىلەر ە ئاخىر ا يار ەم بىر
اللە بىدلەن  ،تىدىق ئۋمىدسى لەنۇەسلىكىۇى نىبەتسىۇۇ، مەڭگۋ اللەنى  رە ۇى

بددۇير قىنى رارر س ئى ددرا  ، اللەنىدد لدددان مۇناسددىېىۋىتىۇى نى سدداقلىدانبو
قىيىنلىلىقندى بۋتۋرىدۋېتىش  ،لەنى   ىدايىتىگە ئە ەشكەن  الدارە القىلدان 
 . ائىم اللەغا تەلدۋنىاىۇى نى ئۆ ىتىد  ئۋچۋن
باتىد  ئە لدى زېۇىنددا مەلدۇم راقىدت . قىسىلەر ە باشقا ئىبرەتۇۇ بدار(1)      

قۇررىتى بار ەك رە  ۆبۋمرانلىق قىلۋاتقاندەك بۆركنسىۇۇ، اللە - ەرقانلە بۋچ
ئدداخىرەتتىكى ئازابىدددىق -لىكىددق، ئددۇالرنى   نيددا .ئۇالرغددا مددۆ لەى بىرىددد 

اللە زالىۇددا، ئدۇنى جدازالىدۇچە مدۆ لەى >رەسۇلۇلال  ىگەندەك . ەيد قويىۋەتۇ
بۇخارى ئەبۇ مۇسدا ىق )< .بىرىد ، ئۇنى جازالىدان چاغدا ئۇنى قويۇرەتۇەيد 

 .(رىۋايەى قىلدان
 

 ئۈلگىلەرنى كۆرۈڭ سىلىرىدىن بەزىقۇرئان قىس

 

 ەتتۇ ،نۇ نى ئۆز قەرمىگە شەيدەمبەر قىلىپ ئەر شۋبھىسى بى،-شەك>>       
 سدىلەر ە اللە ىدق باشدقا مەبدۇ  اللەغدا ئىبدا ەى قىلىندالر،! ئدى قەرمىدم> :ئۇ
يەندى قىيدامەى )مەن  ەقىقەتەن سىلەرنى  بۋيۋك بۋننىد   يوقتۇر، (بەر ە )

 :قەرمنى  چوڭلىرى(. 12) ىدى< ېلىاىنالر ىق قورقىۇەنئازابىدا ق (بۋنىنى 
 :نو، ئېيتتدى. (67)  ىدى< ەن  ۇمرا لىقتا بۆرىۇىبى  سىنى  ەقىقەتەن رتش>
لىكىددق مەن ئالەملەرنىدد   مەن قىللىۇددۇ  ددۇمرا، ئەمەسددۇەن،! ئددى قەرمىددم>

سددددىلەر ە . (61)دىق ئەرەتىلددددگەن شەيدەمددددبەرمەنشەررەر ىگددددارى تەرىدىدددد
شەررەر ىگارىۇنىد  ئەللىلىكىنددى يەتكدۋزىۇەن، سددىلەر ە نەسدىھەى قىلىددۇەن، 
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 دىدان نەرسدىلەرنى بىلىدۇەنۇەيدمەن اللەنى  رە ى قىلىاى بىلەن سدىلەر بىل
رە اللەنى   ساقلىنىاىنالر( بۇشىر ىق)ئۋچۋن  سىلەرنى ئا ا الند ر ش. (68)

رە ۇىتىگە ئىرىاىاىنالر ئۋچۋن، سىلەر ە ئداراڭالر ىكى بىدر بىادى ئدارقىلىق 
ئدۇالر ندو نى ( 63)<رە ى بىلىاىدىق ئەجەبلىنەمسدىلەرەشەررەر ىگارىنالرنى  

ئۇنى  بىلەن بىۇىدە بىللە بولدانالرنى قۇتقدۇز   ، نو نى رە  ئىنكار قىلدى،
 .غەرىدددق قىلدددد  (سدددۇغا )ئدددايەتلىرىۇى نى ئىنكدددار قىلددددانالرنى شۋتدددۋنلەل 

<< (64)بددور قەرم ئىدددى( تىق  ىللىددرى ەقنددى بۆركشدد)شۋبھىسددى بى، ئددۇالر 
 (-64~12ئەئرا  )

 (شەيدەمدددبەر قىلىدددپ)سدددەمۇ قا ئۇالرنىددد  قېرىندىادددى سدددالىھنى >>       
اللەغدا ئىبدا ەى قىلىندالر، سدىلەر ە الدلە ! ئى قەرمىدم> :ەتتۇ ، ئۇ ئېيتتىئەر

يەنددى )يوقتددۇر، ئددۇ سددىلەرنى زېۇىندددىق  (بەر ە )  ىددق باشددقا  ددې  مەبددۇ 
الددلە  ىددق مەغدىددرەى  سددىلەرنى زېۇىندددا تۇرغددۇز ى، يدداراتتى، (تددۇشراقتىق

تەن تىلەڭدددالر، ئانددددىق ئۇنىنددددا تدددۆربە قىلىندددالر، شەررەر ىگدددارىم  ەقىدددقە
بۇنىندىق  !ئى سالى > :ئۇالر(. 61) <ئى ابەى قىلدۇچىد ر(   ئانى)يىقىند ر، 

يەنددى بددۇ سددۆزنى )بددۇر ن سددەن ئددارىۇى  ا ئۋمددۋ  قىلىندددان بىاددى ئىدددى  
بۇلدددۇپ قېلىاادددىننى ئۋمدددۋ  ئېيتىادددىندىق بدددۇر ن ئدددارىۇى  ا چدددوڭ ئدددا ەم 

ررغا ئىبدا ەى البورىلىرىۇى  ئىبا ەى قىلىپ بەلگەن بۇت-، بى نى ئاتا(قىالتتۇ 
،  ەقىددقەتەن بىدد  سددەن  ەرەى ىسددى بىشۋبھ-ە شددەكقىلىاددتىق تۇسۇمسددەن

! ئدى قەرمىدم> : سدالى  ئېيتتدى(. 68) ىيىادتى< قا زتر  ۇمانددامى قىلدان ئىا
، ئە ەر مەن شەررەر ىگددارىم تەرىدىدددىق نازىدد  بولدددان ئىنىددق ئېيتىنالرچددۋ

 ە سددازارەر (ەمبەرلىددكشەيد يەنددى) ەلىلددگە ئاساسالنسددام رە ئۇنىدد  رە ۇىتددى 
شۇندا  تۇر قلۇ  اللەغا قارشىلىق قىلسام، اللەنىد  ئازابىددىق مىندى  ،بولسام

 ماڭدا شەقەى زىيانددىق(مىنى ئۆزەڭالرغا  ەرەى قىلىدش بىدلەن)بىم قۇتقۇزىد ە
ياراتقان چىاى  (بىۋاستە)بۇ اللە ! ئى قەرمىم(. 63)باشقىنى زىيا ە قىلۇايسىلەر
 ئددۇنى اللەنىدد  زېۇىنىدددا قۇيددۇرېتىنالر، جى ەمددد ر،تددۆ ە سددىلەر ە مىنىدد  مۆ

زەخۇەى يەتكۋزمەڭالر، بولۇىسا سىلەرنى –ختىيارى ئوتلىسۇن، ئۇنىندا زىيانئى
ئدۇالر چىادى تدۆ ىنى بۇغۇزلىددى، ( 64)<.شاى بىلىدىدان ئازان  االك قىلىد 

بدۇ . ئۋچ بۋن بە رىۇەن بۇلىۋېلىنالر ( اياتلىقتىق)ئۆيۋڭالر ا > :سالى  ئېيتتى
، ئەمرىۇىدد  بەلگەندددە (ن قىلىددشئددازا)بى نىدد  ( 61) <رە ە يالدددان ئەمەس

سدالىھنى رە ئۇنىدد  بىددلەن بىلدلە ئىۇددان ئېيتقددانالرنى رە ۇىتىۇىد  بىددلەن شددۇ 
شەررەر ىگارىدددد   ەقىددددقەتەن  بۋننىدددد  شددددەرمەندىلىكىدىق قۇتقددددۇز   ،

ئددۇالر   ە،-زالىۇالرغددا قدداتتىق ئدداراز يۋزلەندددى .(66)غددالىبتۇر  بۋچلۋبتددۇر،
 ويدددا ئدددۇالر ئۆيلىرىددددە (. 61) ئۆيلىرىددددە ئولتۇرغدددان شېتدددى قېتىدددپ قالددددى
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يەنددى ئۇالرنىدد  تۇرغددان جددايلىرى ئددا ەم اى تەرىدىدددىق ئدداراى )تۇرمىداندددەك 
سددەمۇ  شەررەر ىگددارىنى ئىنكددار  بىلىنالربددى، .بولددۇپ قالدددى (قىلىنۇىداندددەك

  (62~61 ۇ .)<<(.62)قىلدى، سەمۇ   االك بولسۇن
ىد  رە ئدا  رە سدەمۇ  قەرملىرىن سىلەر ىق ئىلگىدرى ئدۆتكەن ندو،،>>       

شەقەى الددلە بىلىدددىدان ئۋمۇەتلەرنىدد   (سددانىنى)، ئددۇالر ىق بىدديىق بەلددگەن
خەرىرى سىلەر ە يەتۇىدىۇۇە ئۇالرغا شەيدەمبەرلىرى مۆجى ىلەر بىلەن بەلددى، 

يەنددى )لىدپ ئدۇالر قدوللىرى بىدلەن شەيدەمبەرلىرىنىدد  ئېدى لىرىددا ئىادارەى قى
بى  سىلەرنى  شەيدەمبەرلىكىنالرندى > : (ئۇالرنى  سۋبۋى قىلىانى بۆرسىتىپ

 ەقىقەتەن ئىنكار قىلىۇى ، بى  سىلەر  ەرەى قىلىۋاتقان ئىاقا  ەقىدقەتەن زتر 
ئاسدۇانالرنى رە زېۇىنندى يداراتقۇچى > :شەيدەمبەرلىدرى(. 2) ىددى< ۇماندىۇى 
، نا ىنالرنى مەغدىرەى قىلىدش ئۋچدۋن ۇشەك بارمۇە اللە (بىرلىكىدە)اللەنى  
مەلدۋم مدۇ  ەتكىلە ( جازاالشدنى) ەرەى قىلىد ، سدىلەرنى ( ئىۇاندا)سىلەرنى 

لەر شەقەى بىد  ە سى> :ئۇالر . ىدى<تەخىر قىلىد (يەنى ئەجىلىنالر يەتكۋچە)
 (بۇتالرغدا)بدۇرېلىرىۇى  ئىبدا ەى قىلىدپ بىلىۋاتقدان -، ئاتدائوخااشال ئىنسان

بىد  ە ( راسدتلىقىنالر ئۋچدۋن)ادىۇى  ىق توسدۇاقلى بولىسدىلەر، ئىبا ەى قىلى
بىد  شەقەى >:شەيدەمبەرلىدرى ئۇالرغدا(. 17) ىددى <ئىنىق شابىت بۆرسدىتىنالر

سىلەر ە ئوخااش ئىنسانۇى ، لىكىق اللە بەندىلىرىددىق خالىددان بىادىلەر ە 
نددا  اللەنىد  ئى نىسدى  سدىلەر ە  ېلقا مەر ەمەى قىلىد ، (شەيدەمبەرلىكنى)

يددالدۇز بىددر اللەغىددال (  ەمددۇە ئىاددتا)شابىددت بۆرسددىتەلۇەيۇى ، مددۇئىۇىنلەر 
اللە بى نى  .(11()ئىالىرىنى اللەغا تاشاۇرسۇنيەنى  ەمۇە )تەرەبكۇل قىلسۇن

، نىۇىادقا اللەغدا تەرەبكدۇل يوللىرىۇى غا يىتەبلىگەن تۇرسا( اللە تۇنۇيدىدان)
 ، ئەلددۋەتتە، سددەرىر قىلىۇىدد ،قىلۇددايلىە بىدد  ە يەتكددۋزبەن ئەزىيىتىنالرغددا

بداشىرالر (. 18) ىددى<تەرەبكۇل قىلدۇچىالر شەقەى اللەغا تەرەبكدۇل قىلسدۇن
سىلەرنى زېۇىنىۇى  ىق چوقۇم   ەيدەپ چىقىرىۇىد ، يدابى > :شەيدەمبەرلىرىگە

ئۇالرغدا شەررەر ىگدارى .  ىددى<چوقۇم بى نىد   ىنىۇى غدا قايتىادىنالر بىدرەك
ئدۇالرنى  داالك . (13)ىۇالرنى چوقۇم  االك قىلىۇى زال>:رە ى قىلدى( مۇندا )

( يەنددى غەلددبە)، زېۇىندددا چوقددۇم سددىلەرنى تۇرغددۇزىۇى ، بددۇيىققىلداندددىق بىدد
دىق رە ئازابىۇدد (يەنددى سددوراققا تارتىلىاددتىق)مىنىدد  ئالدىۇدددا تۇر شددتىق 

 (-14~2ئىبرا ىم )<< ( 14)<.قۇرققۇچىالر ئۋچۋند ر
راقتىددا ئدۇ  ئدۆز(. 62)سدىنى ئوقدۇپ بەر ىدقئۇالرغا ئىبرا ىۇنى  قىس>>      

 :ئددۇالر(. 17) ىدددى<نىۇىددگە ئىبددا ەى قىلىسددىلەرە>: ئاتىسددىدا رە قەرمىددگە
(. 11) ىيىاددتى<بۇتالرغددا ئىبددا ەى قىلىۇى ،بددۇ ئىبددا ەتنى  ارامالشددتۇرىۇى >

 (  ئددايىنالرنى ئاڭالمددد ە)  ئددا قىلدددان چددېدىنالر ا ئددۇالر> :ئىبددرا ىم ئېيتتددى
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ئۇالر (. 13)< ە شايدا يەتكۋزەلەمد ە يابى زىيان يەتكۋزەلەمد ەيا سىلەر (.18)
بۇرىلىرىۇى نىددد  شدددۇندا  قىلددددانلىقىنى -ئۇنددددا  ئەمەس، ئاتدددا>: ئېيتتدددى
سدىلەرنى  ئىبدا ەى ! ئېيتىپ بېقىنالرچدۇ> :ئىبرا ىم ئېيتتى(. 14) <بايقىد  

 سدددىلەرنى  ئەڭ قە ىۇكدددى ئەجددددا ىنالر ئىبدددا ەى( 11) قىلدىدددنىنالر نىدددۇەە
مىنىدد   كشددۇىنىۇد ر، شەقەى ( يەنددى بددۇتالر)ئددۇالر ( 16) قىلدىنددى نىددۇەە

ئۇ مىنى ياراتقان، (. 11()گارىۇد رمىنى  شەررەر ى)ئالەملەرنى  شەررەر ىگارى 
، (12) ئددۇ مىنددى تامددا  بىددلەن تەمىنلەيددد . (12)ئددۇ مىنددى  ىدددايەى قىلىددد 
ئدۇ (. 27) ايتىد ئاغىرىپ قالسدام ئدۇ مىندى سداق. ئۇسسۇلۇ  بىلەن تەمىنلەيد 

قىيدامەى بدۋنى ئدۇ . (21)ىدد ، بىديىق يەنە تىرىلدكرىدد مىنى قەب ى رت، قىل
! شەررەر ىگارىم(. 28)ىرەى قىلىاىنى ئۋمۋ  قىلىۇەنمىنى  خاتالىقلىرىۇنى مەغد

بىيىدنكىلەر . (23) ، مىنى ياخاىالرغا قوشدقىق ىكۇەى ئاتا قىلدىق-ماڭا ئىلىم
ننەتنىد  مىندى نداز  نىئۇەتلىدك جە(. 24)غىقئارىسىدا ياخاى نامىۇنى قالدد ر

ەقىدددقەتەن ئاتامددددا مەغدىدددرەى قىلدىدددق، ئدددۇ  . (21)رارىسدددلىرىدىق قىلدىدددق
(  ېسدان بىدرىش ئۋچدۋن) (يەندى خدااليىقالر)ئۇالر  .(26) ۇمرا الر ىق بولدى

(  دې  بىادىگە)ئدۇ بدۋنى . (21)تىرىلدكرىدىدان بۋندە مىنى رەسۋا قىلۇىدىدق
غدا شداك  (اللەنى   ەر دا ى)شەقەى . (22)دا يەتكۋزەلۇەيد ۇغۇلالر شايمال رە ئ

جەندددنەى (. 22) <قەلىدددب بىدددلەن بەلدددگەن ئدددا ەمگىال شايددددا يەتكۋزىلىدددد 
 مرا الرغددا ئۇچددۇ  بۆرسددىتىلىد  تزاخ  ۇ(. 27)تەقۋا ارالرغددا يېقىنالشددتۇرلىد 

سىلەر ئىلگىرى اللەنى قۇيدۇپ چۇقۇنددان نەرسدەڭالر قەيەر ەە >:ئۇالرغا. (21)
  ىيلىدد < ۇالر سىلەر ە يار ەم بىرەلەمدد ە يدا ئدۆزلىرىگە يدار ەم بىرەلەمدد ەئ
بددۇتالر،  ددۇمرا الر رە ئىبلىسددنى  قۇشددۇنلىرى  ەمۇىسددى   زاخقددا (. 28-23)

 :ئۇالر  تزاختا جىدەللىادىپ ئېيتىدد (. 21-24) ئۋستىلەپ تاشلىنىد -ئۋستى
ئددۆز (. 21-26)الددلە بىددلەن قەسددەمكى، بىدد  ئوشئۇچددۇ   ۇمرا لىقتددا ئىددد  >

لەن ئوخاداش ئالەملەرنى  شەررەر ىگدارى بىد (ئىبا ەتتە)راقتىدا بى  سىلەرنى 
شددۇنى  (. 22)بى نددى شەقەى  ۇنا كددارالرال ئدداز  ر ى. (22)ئور ندددا قويدداتتۇ 

 .(171)رە يىقىق  تسدتۇۇ يدو (  117.)ئۋچۋن بى  ە شاشائەى قىلدۇچىالر يو 
 <دى، بىد  مدۇئىۇىنلەر ىق بوالتتدۇ قدايتىش بولسدا ئىد(   نياغا)ئە ەر بى  ە 

 (يەنى ئىبرا ىم رە ئۇنى  قەرمىنى  قىسسدىدە)شۋبھىسى بى، بۇنىندا (. 178)
ئىبرەى بار، ئۇالرنى  تولىسى ئىۇان (چوڭ)ئەلۋەتتە ( ئەقى  ئىگىلىرى ئۋچۋن)

سددىنى  شەررەر ىگارىدد   ەقىددقەتەن نا ددايىتى (. 173)ئېيتقددۇچى بولۇىدددى
 (-174~62شۇئەرا )<< (.174)رىباند رنا ايىتى مىھ غالىبتۇر،
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سدىلەر ە !(ئدى ئە لدى مەبدكە)،( االك قىلدد  )ئا نى رە سەمۇ نى >>       
تۇرالددۇ جايلىرىددىق ئۇالرنىد  (يەمەندىكى  ى از ىكى،) ەقىقەتەن ئۇالرنى  

 (بۇفرىددىق رە  ۇندا الر ىق)شەيتان ئۇالرغدا  . االك بولدانلىقى مەلۇم بولدى
نى چىرايلىق بۆرسدەتتى،ئۇالرنى تدوغرا يولددىق توسدتى،ئۇالر ئىبارەى ئەمەللەر

ئددۇالر تەبەببۇرلددۇ  يۋزىسددىدىق ئەقلىنددى جايىدددا ) ئەقىدد  ئىگىلىددرى ئىدددى
قددار ننى رە شىرئەرىننددى رە  ( ەشىنىسددى نۇرغددۇن-  نيددا) (.32( )ئىاددلەتۇىدى

 ،( دداالك قىلددد  ) امدداننى ( ئۇنىدد  ز لۇىدددا يددار ەملى بولدددان رەزىددرى)
مۇسا ئۇالرغا رتشەن مۆجى ىلەرنى ئېلىپ بەلدى، ئدۇالر زېۇىنددا  بى،شۋبھىسى 

يەنددى اللەغددا ئىبددا ەى قىلىاددتىق، شەيدەمددبەر ە ئىتددائەى ) چوڭلىلىددق قىلدددى
(. 32)قېلىپ بىتەلۇىدى( ئازابىۇى  ىق )، ئۇالر (قىلىاتىق بويۇنتارلىق قىلدى

  ، ئۇالرنىد   ەر بىرىنى  ۇندا ى تۇشەيلىددىق جازالىدد( بۇ  ۇنا كارالرنى )
بەزىسىگە تاش ياغد ر   ، ئۇالرنى  بەزىسىنى قاتتىق تار ش  االك قىلددى، 

يەر ە يۇتقدۇز   ، ئۇالرنىد  ( مۋلكى بىلەن قوشدۇپ-مال)ئۇالرنى  بەزىسىنى 
غەرىق قىلد  ، الدلە ئۇالرغدا ز لدۇم قىلۇىددى، لدېكىق ئدۇالر ( سۇ ا)بەزىسىنى 

 (-47~32ئەنكەبۇى )<< (.47)ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ز لۇم قىلدى
نىد  (يەندى  دۇ  ئەلەيھىسسداالم)ئا نى  قېرىندىاى !( ئى مۇ ەمۇە )>>      

 ئۆز قەرمى بىلەن بولدان قىسسىسىنى بايان قىلدىدق، ئدۆز راقتىددا ئدۇ ئە قدا 
ئۇنىنددىق  ئا ا الندد ر ى، (اللەنىد  ئازابىددىق) ىكى قەرمنى  ( ىگەن يەر)
 ئدۇ. نۇرغۇن شەيدەمبەرلەر ئۆتتىبىيىق  رە ئۇنىندىق ئىلگىرى (يەنى  ۇ تىق)
سىلەر شەقەى اللەغىال ئىبدا ەى >: ئېيتتى(قەرمىنى ئا ا الند ر پ) (يەنى  ۇ )

( لە ىدق غەيدرىگە ئىبدا ەى قىلسداڭالرال)نالر، مەن  ەقىقەتەن سدىلەرنى  قىلى
!(  دۇ  ئدى)>: ئدۇالر( 81)<ىادىنالر ىق قدورقىۇەنبۋيۋك بۋننى  ئازابىددا قېل

( سدۆزكڭدە)ئىال لىرىۇىد  ىق توسدقىلى بەلددىنۇۇ ە ئە ەر سدەن سەن بى ندى 
  ېددى< ، بى  ە بى نى قورقۇتقان ئدازابنى بەلتدۋر ىق راستلىلالر ىق بولساڭ

، مەن شەقەى الدلە بىلىدد ( سدىلەر ە ئازابنىد  قاچدان بىلىادىنى)>:ئۇ (.88)
 ان مەن سىلەرنى ندا سىلەر ە ئەرەتىلگەن نەرسىنى تەبلىغ قىلىۇەن رە لېكىق

ا سدۋرىلىۋاتقان بۇلدۇتنى ئۇالر ئۆزلىرىنى  را ىسىد. (83) ېدى< قەرم بۆرىۇەن
(  ۇ  ئېيتتدى. ) ىيىاتى<< ياغد رغۇچى بۇلۇتتۇر مانا بى  ە يامدۇر>>بۆركپ 

ا ئېاىاددنى تەلەپ قىلدددان ، ئددۇ سددىلەر بالددد ررا  ئىاددقئۇندددا  ئەمەس>>
ئدۇ . (84)ئدازان بدار نىد  ئىلىددە قداتتىق، ئۇوران بولدۇپ، ئۇ بىر بنەرسىد ر

يەندى )<<  ەمۇە نەرسدىنى  دالەك قىلىدد  شەررەر ىگارىنى  بىر ئەمرى بىلەن 
نى  بىدلەن ئۇالرنىد  جايلىرىنىد  ، شدۇ(ران بىلىپ ئۇالرنى  دالەك قىلددىبو
پ باشدقا نەرسدە بۆركنۇەيددىدان بولدۇ( ەنى تۇرغدان مابانلىرىنىد  ئى ىددىقي)
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يەندى ئدا  )بىد  ئدۇالرنى  .(81)اليۇى قەرمنى مۇشۇندا  جدازا ،  ۇنا كارقالدى
ىلۇىدددان سددىلەرنى قددا ىر ق( قددۇرەى جە ەتددتە–مددال بددۋچ-شددۇل( )قەرمىنددى

، بدۇ رنىد  شدۇ نىدئۇەتلەر ە شدۋبۋر قىلىدپئۇال. )نەرسىلەر ە قدا ىر قىلدد  
ئۇالرغدا قدۇال ، بدۆز، ( ۋنئارقىلىق نىئۇەتلەرنى بەر ۋچى اللەنى تونۇش ئۋچد

، لەنى  ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلددانلىقلىرى ئۋچدۋن، ئۇالر القەلىبلەرنى بەر   
 دې  ( دىقاللەنىد  ئازابىد)ئۇالرنى  قۇالقلىرى، بۆزلىرى،  ىللىرى ئدۇالر ىق 

 ، ئۇالر مەسخىرە قىلدان ئدازان ئۇالرغدا نازىد  بولددىنەرسىنى  ەشئى قىلۇىدى
 (86~81ئە قان ) .<<.(86)
 
 

 ۋە كاپىرالرنىڭ كۆرۈنۈشلىرىنىڭ مۈئمىنلەر-5
 
 

قۇرئدددان مۋئۇىنلەرنىددد  خىسدددلەتلىرىنى رە ئۇالرنىددد  ئە دددۋاللىرىنى        
مۋئۇىنلەرنىد  قەلبىددىكى   ئىدا ىلەيدىدان چىرايلىق  دۋزەل بۋركنۋشدلەرنى رە

بۇ چىرايلىق . ىۇاننى  تەسىرىنى سسۆزلەپ بىرىد  ەربەتلىرىدىكى ئ–رە ئىش
ىدد  رازىلىقىدددا بۋركنۋشددلەر بىدد  ە تە بىقلىاددىپ   نيددا رە ئدداخىرەتتە اللەن

، بۇبۋركنۋشدددلەر بىددد  ە مۋئۇىنلەرنىددد  رە ئۇالرنىددد  ۇى  ئۋچدددۋنئىرىاىادددى
 .تارىدىق بۇلۇشنى ياخاى بۆرسىتىد قا

، رنى  يىر ىنىادلىك بۆركنۋشدلىرىنىباشىرال شۇنى  بىلەن بىر راقىتتا،      
سدددۋشەتلىرىنى، ئە دددۋالىنى رە ئۇالرنىددد  قەلىبلىرىددددىكى رە ئەمەلدددى ئىدددش 

 .ىكى ئىۇاندىق يىراقالشلىاىانى  تەسىرىنى تەسۋېرلەپ بىرىد  ەربەتلىرىد
بددۇ بۆركنۋشددلەر   نيددا رە ئدداخىرەتتە اللەنىدد  ئازابىدددا رە غەزىدددىگە       

پ ئۇچرىۇاسلىقىۇى  ئۋچۋن بى ندى ئدۇالر ىق نەشرەتلەندكرىدد ، ئۇالرغدا ئوخادا
ندددا سددۋشەتلەر قۇرئا بددۇ بۆركنۋشددلەر رە. قېلىاددنى بىدد  ە يامددان بۆرسددىتىد 

، شددلەر ە شىترىتىۇىدد  سدداغالم بولۇشددىچددۋنكى بددۇ بۆركنۋ. ئىنتددايىق بددۆپ
چددددۋن الددددلە بى نددددى رە ئە ۋالىۇى نىدددد  تددددوغرا بولۇشددددى ئۋ ەربىتىۇىدددد  

ئدۇ ئدايەتلەر ىق بەزى ئدۋلگىلەرنى  .تەربىيەرى  ەرىسلەر بدارتەربىيەلەيدىدان 
 .بۆركڭ
ىلىنددددان ىدىددددىق نازىددد  قشەررەر ىگارىددد  تەر( !ئدددى مدددۇ ەمۇە )>>      

(  ەقندى بۆرمەيددىدان  ىلدى)ئدا ەم   ە  ئىكەنلىكىنى بىلىددىداننەرسىنى  
شەقەى ئەقىد  ( قاللەنىد  ئايەتلىرىددى)ئا ەم بىدلەن ئوخاداش بوالمدد ە  بور
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يەندى الدلە )ئدۇالر اللەنىد  ئە ددىگە (12. )نەسدىھەى ئالىدد –ئىگىلىرىال شەندد
ئدۇالر ( 87) .زمايدد نى بۇ، بەر ەن رە ىسدىراشدا قىلىدد ( اشاۇرغان ئىادالرغات

جدا رە ىدم قىلىادتىق ئىبدارەى ئەمرىندى بە-سىلە( ئەقرىباالرغا-خىش)اللەنى  
. (81)تتىق  ىسددان ئېلىادددىق قورقىددد ، قددابەلتۋرىددد ، اللە ىددق قورقىددد 
سدەرىر قىلددانالر، ( ەن بۋلدەتلەر ەيەتك)زلەپ شەررەر ىگارىنى  رازىلىقىنى بۆ

مۋلدۋبتىق الدلە -ر بى  رى ىق قىلىدپ بەر ەن  مدالنامازنى ئا ا قىلدانال( شەرى )
يولىدا يوشۇر ن رە ئاشكارا يۇسۇندا سەرىپ قىلدانالر رە ياخاىلىقى ئدارقىلىق 

، ىدپ سالسدايەنى بىلۇەستىق يامدان ئىدش قىل)مانلىقىنى  ەشئى قىلىدىدانالر يا
ق قىلدۇچىالرغددا بەڭ قورسددا  ، يامددانلىئارقىدددىق ياخاددى ئىددش قىلىدددىدانالر

ى  ئاخىرەتلىكى ياخاى ئەنە شۇالرن–(ياخاى مۇناسىۋەتتە بولىدىدانالر ،پبولۇ
ئۇالرنىددد  . ەر ە بىرىددد ئددۇالر مەڭگدددۋ تۇرىدددىدان جەندددنەتل(. 88) بولىددد 
، دىكى ياخاىالرمۇ جەننەتكە بىرىد ، خۇتۇنلىرى رە ئەرال ىنى  ئىلىئاتىلىرى

 ەررازىسدىدىق   ەربىدر( مۇبارەبلەش ئۋچدۋن جەننەتنىد )شەرىاتىلەر ئۇالرنى 
ر سددەرىرنى  تسددت تۇتقددانلىقىنال>( شەرىاددتىلەر ئددۇ   نيددا ا. )(83) بىرىددد 

ىرەتلىكىنىدد  ياخاددى بۇلىاددى نىۇددى ئاخ! ئۋچددۋن سددىلەر ە ئامددانلىق بولسددۇن
  ( 84~ 12رەئىد)<< (84) ەيد < ! ىگەن ئوبدان

ەن سىنى سېلىاتۇر ش بىدلئايەتلەر مۋئۇىنلەر بىلەن باشىرالرنى  ئوتتۇر       
بىرىدددىق -ۇن ى قارىۇدداققىال ئۇالرنىدد  بىددربددۇ ئددايەتلەر ىق تدد. باشددلىنىد 

ىپ تۇرىددىدانلىقى ئاشدكارە سۋشەتلەر ە،  اياتى رە شىكرى ئاساسالر ا شەرىقلىن
قۇرئان مۋئۇىنلەرنى ئەللىگە شەررەر ىگدارى تەرىدىددىق چۋشدۋركلگەن . بولىد 

رە . سدددۋشەتلەيد قانۇننىددد   ە  ئىكەنلىكىندددى بىلىددددىدان بىادددىلەر  ەپ 
ئۇنىد  يەندى )ئانددىق بدۇ ئىنكدارى . ىالرنى بولسا بدور  ەپ سدۋشەتلەيد باشق

 . سۇئالنى سورايد ( يا  بولىدىدانجارابى  ائىم 
شەررەر ىگارىدد  تەرىدىدددىق سدداڭا نازىدد  قىلىندددان ( ئدى مددۇ ەمۇە )>>       

( ىلدى ەقندى بۆرمەيددىدان  )  ئىكەنلىكىنى بىلىددىدان ئدا ەم نەرسىنى   ە
بدور . بولىادى چوقدۇم! جدارابى يدا << ئدا ەم بىدلەن ئوخاداش بۇالمدد ە بۆر
ە بىلىددىدان بىادى بىلۇەيددىدان بۆزى بۆرىدىدان بىادىگە ئوخااشدۇۇ بىاى

 رئدان رە  ،ش  ەيدىدان بىم بارە قۇرئاننى   دۋزەل ئىدا ىسدىبىاىگە ئوخاا
، اڭىددىدانمرە ى   ە  ئىكەنلىكىندى بىلىددىدان ئدا ەم يولددا ندۇر ئۋسدتىدە 

ئەتراشىدددىكى نەرسددىنى بددۆر ەنلىكى ئۋچددۋن قااليۇىقددان ماڭۇايدددىدان بددۆزى 
 دددالبۇبى، رە ىددديگە . ئىكەنلىكىندددى بىددد  ە ئىلھدددام قىلىدددد ئوچدددۇ  ئدددا ەم 

ئىاددەنۇەيدىدان رە ئە ەشددۇەيدىدان بىاددى ئەتراشنددى بددۆرمىگەنلىكى ئۋچددۋن 
 . ەقىقەتتۇربۇ . ۇىقان ماڭىدىدان قارىدۇ  ريولدا قاالي
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ئۆزىنىد   ايداتتىكى غايىسدى نىدۇەە -ئىۇاننى  ئىلھدامى بىدلەن-مۇئىۇىق      
 .غايىگە يىتىش ئۋچۋن ماڭىدىدان يول قايسىە ئىكەنلىكىنى بىلىد 

. ئۇنى  غايىسى اللەنى  رازىلىقىدا ئىرىاىش رە ئۇنىندا يىقىق بولۇشتۇر      
ەنىد  بۇيرىقىددا اللەنى  رازىلىقىدا ئىرىاىانى  راستىسى ياخادى ئەمەل رە الل

لىكىددق بدداشىر ئددۆزىنى يددول ئاخىرىدددا بۋتددۋپ تۇرىۋاتقددان . ئىتددائەى قىلىاددتۇر
ئدداقىۋەتتىق غەشلەتددتە قالدددان  الدددا، ئۆزىنىدد  يىقىددق شددە ۋانى نەشسددىنى 

ئاندىق ئايەتنى  . قاند ر شدىق باشقا نىۇە ئۋچۋن ياشايدىدانلىقىنى بىلۇەيد 
نەسددىھەى -ىگىلىددرىال شەندددىشەقەى ئەقىدد  ئ>>.ئاخىرىدددا خۇالسددە بىلىددد 

ئدۇالر ىق . نەسىھەى ئالىدىدان بىاىلەر  ر-ئەقلى بار بىاىلەر رەز<< .ئالىد 
قۇرئدانى ئىددا ە بىد  ە . نەسىھەى ئالۇايدد  رە ئىبدرەى ئالۇايدد -باشقىالر رەز

، يەندى لىرى ئەمەسلىكىنى ئىاارەى قىلىدد يەنە بىر قېتىم باشىرالر ئەقى  ئىگى
 .يو باشىرالرنى  ئەقلى 

، ئويلىنىاددى ئۋچددۋن رە  بدداشىر الددلە ئۇنىندددا شىكىددر قىلىاددىچددۋنكى        
ئددويلىنىش ئددارقىلىق ئۇلددۇ ىيەى رە ر بددۇبىيەى  ەقىقىتىنددى بىلىاددى ئۋچددۋن 

شەقەى ئەقىدد  ئىگىلىددرىال >>. بەر ەن بددۇ ئەقىدد  ئددارقىلىق شىكىددر قىلۇايددد 
( لە تاشادۇرغانيەندى الد)ئدۇالر اللەنىد  ئە دىسدىگە  .نەسىھەى ئالىد -شەندى

ئەقىد  ئىگىلىدرى بولسدا << .ئىاالرغا راشا قىلىد ، بەر ەن رە ىسىنى بۇزمايد 
ئايەى ئۇالرنى اللە ئەللىگە چۋشۋر ەن قۇرئان  ە  ئىكەنلىكىنى بىلىدد   ەپ 

لىكىدق ئىككىنلدى ئدايەى بىد  ە ئويلىنىدپ بېقىادقا . سۋشەتلىگەن بىاىلەر  ر
ئىنسداندىق قىلىنددان . ن قىلىپ بىرىد ئەرزىيدىدان ئەڭ چوڭ  ەقىقەتنى بايا

ە اللەنىدد   ەر ا ىدددا اننىدد   ە  ئىكەنلىكىنددى بىلىاددلىۇۇتەلەپ شەقەى قۇرئ
شەقەى مۇشۇال بۇشدايە قىالمدد ە ئىككىنلدى ئدايەى رە ئىككىنلدى ئدايەتلەر ىق 

ئەمەلدددى  ن  اياتىددددىكى،بىيىنكدددى ئدددايەتلەر بىددد  ە بدددۇ ئىلىۇنىددد  ئىنسدددا
تۇيدۇسىدىكى تەسدىرىنى بايدان قىلىدپ -ە  ى ، شىكىرىدىكى ر ەربىتىدىكى

>> قۇرئاننىدد   ە  ئىكەنلىكىنددى بىلىدددىدان بىاددىلەرنى الددلە ئددۇالر .بىرىددد 
راشدا قىلىدد ، بەر ەن رە ىسدىنى ( يەنى اللە تاشاۇرغان ئىادالرغا)ئە دىسىگە 
 .   تپ سۋشەتلەيد << .بۇزمايد 
ۇنىد  تەسدىرى ئىنسدان بدۇ ئىلى ،اقتا تەلەپ بىلىاال ئەمەس، بەلكىئۇند      

ئە ەر ئىلىۇنىدد  تەسددىرى شەيدددا بولۇىسددا  .  اياتىدددا نامددايەن بولىاددى بىددرەك
 .بىلۇىگەننى  شەرقى يو  بولىد -بىلگەن. ئىلىم مەنىسى  بولدان بولىد 

قۇرئاننىدد   ە  ئىكەنلىكىنددى بىلىدددىدان ئاشددۇ بىاددىلەر سددۋشەتلەنگەن       
 ەن ئە دىسىگە راشا قىلىددىدانلىقى رە ئەڭ چوڭ سۋشەى بولسا ئۇالر اللەغا بەر

 .رە ىسىنى بۇزمايدىدانلىقىد ر
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. ئايەى مۇئەييەن ئە دە رە مدۇئەييەن رە ە بىدلەن چەبلىنىدپ قالۇايدد       
ئەڭ چوڭ  .ئىلىگە ئالىد -اللە بىلەن بولدان  ەرقاندا  ئە دە رە رە ىنى ئۆز

ى  ۇرا لىق بەر ۋز ەن اللە شىترەتكە ئور نالشتۇرغان رە فىترەتن-ئە دە بولسا
 .يەنى يالدۇز بىر اللەغا شىرىكسى  ئىبا ەى قىلىش ئە دىسىد ر .ئە دىد ر
( يەنددى نەسددلىنى)ئددۆز راقتىدددا شەررەر ىگارىدد  ئددا ەم بددالىلىرىنى >>      

شۇشددتىدىق چىقددار ى رە ئددۇالرنى ئددۆزلىرىگە  ددۇرا، ( ئاتىلىرىنىدد )ئۇالرنىدد  
يەنددى الددلە ) ىدددى< الر ئەمەسددۇۇە مەن سددىلەرنى  شەررەر ىگددارىن>:قىلىددپ 

ئۆزىنى  ئۇالرنى  شەررەر ىگارى ئىكەنلىكىگە رە بىدرلىكىگە ئدا ەم بدالىلىرىنى 
 ەئە، >: ئۇالر(. بۇنى ئۆز ئۋستىگە ئالدى ئىقرار قىلد ر ى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ

ئدۇالرنى . ) ىددى< ،  ۇرا لىق بەر   ررەر ىگارىۇى   ر سەنسەن بى نى  شە
بىدد  بۇنىندددىق > :قىيددامەى بددۋنى ئۇالرنىدد (  ددۋز ەنلىكىۇى  ۇرا لىددق بەر

ئاتدا بدورىلىرىۇى  ئىلگىدرى > ىۇەسلىكلىرى، يابى < غەشلەتتە قالدان ئىكەنۇى 
شىرىك بەلتۋر ەن ئىدى، بى نىد  شەقەى ئۇالرنىد  ئەرال ى ( ساڭا بۇتالرنى)

 ۇمرا الرنىدد   (يەنددى بى نىدد  ئددۆزرىۇى  بددار)بۇلددۇپ قالدددان يىرىۇىدد  بددار
 ىۇەسددددلىكلىرى < ىلۇىاددددلىرى تۋشەيلىدددددىق بى نددددى  دددداالك قىالمسددددەنە ق

 (-118ئەئرا  ) .<<.ئۋچۋند ر
سدىلەر ە >> .سۋرە ياسدىق سدۆزلىگەن ئە ددىۇۇ ئاشدۇنىندا ئوخااشدتۇر      

شدەيتاندا چوقۇنۇداڭالر، ئدۇ ! ئى ئا ەم بدالىلىرى > (:شەيدەمبەرلىرىم ئارقىلىق)
 ر، ماڭىال ئىبدا ەى قىلىندالر، بدۇ تدوغرا  ەقىقەتەن سىلەر ە ئاشكارا  كشۇەند

 (ئايەى-67.61ياسىق ) .<( 61-67) ەپ تەرسىيە قىلۇىدىۇۇۇە< يولد ر
مۇئىۇىنلەرنى  سۋشىتى ئۇالر اللەنى  ئە دىسىگە راشا قىلىددىدانلىقى رە        

بەلكدى، بايدان  اراملىادىپ . ئە دىنى بۇزمايددىدانلىقى بىدلەن ئاخىرالشدۇايد 
ئددۇالر  اللەنىدد  >> .ەيد چىرايلىددق سددۋشەتلەر بىددلەن سددۋشەتل ئددۇالرنى باشددقا

ئىبدددارەى ئەمرىندددى بەجدددا  رە ىدددم قىلىادددتىق -سدددىلە( ئەقرىباالرغدددا–خىدددش)
 <<.بەلتۋرىد ، اللە ىق قورقىد ، قاتتىق  ىسان ئېلىادىق قورقىد 

قىلىاتىق ئىبدارەى  رە ىم-سىلە( ئەقرىباالرغا –خىش) ئۇالر اللەنى >>       
يەندى الدلە ئۇالشدقا بۇيرىددان  ەرقانددا  نەرسدىنى <<بەلتۋرىد ەجا ئەمرىنى ب
چىگدرا -چەك. مدۇمنى ئىدا ىلەيدد وئ<< نەرسدە>>چۋنكى ئدايەتتىكى . ئۇاليد 

ئايرىۇاسددتىق مۇشددۇندا  ئاتددالدۇ بىددلەن ئىدددا ىلەش الددلە ئۇالشددقا بۇيرىدددان 
 .ئىلىگە ئالىد - ەرقاندا  نەرسىنى ئۆز

ارى بىددلەن بولدددان مۇناسددىۋىتى تەبىددئىال ئەڭ ئىنسدداننى  شەررەر ىگدد       
 ىدۇەك، الدلە ئۇالشدقا بۇيرىددان بىرىنلدى مۇناسدىۋەى بولسدا . ئالدىدا تۇرىدد 

ئۇنىنددىق بىديىق، ئىنسداننى  . اللەغا  ەقىقى ئىبا ەى قىلىش مۇناسىۋىتىد ر
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تۇققانالر بىلەن بولدان -، يىقىق ئۇر  دان مۇناسىۋىتىئانىسى بىلەن بول-ئاتا
ئددۇ مۇسددۇلۇان . رلىق مۇسددۇلۇانالر بىددلەن بولدددان مۇناسددىۋىتى بىلىددد رە بددا

. ياخاددىلىقنى ئددۆزىگە ياخاددى بۆر ەندددەك مۇسددۇلۇانالرغىۇۇ ياخاددى بۆرىددد 
شۇنىندەك قاتتىق  ىسابتىق قورقىد ، قاتتىق  ىسابقا   چار قىلىددىدان سدۆز 

 .رە ئەمەلدىق يىرا  بولىد 
كەن بدۋلدەتلەر ە سدەرىر يەتد)بدۆزلەپ ەر ىگارىنى  رازىلىقىنى شەرر>>       

چددۋنكى، ئددۇالر . ۇالر مۇشددەققەتلەر ە سددەبىر قىلىددد  ىددۇەك، ئدد<< قىلدددانالر
اللەنى  رازىلىقىنى بۆزلەيد  رە ئۋمۋ  بىدلەن اللەغدا تەلدۋنىدد ، ئدۇالر سدەبىر 

چۋنكى ئۇالرغدا يەتدكەن مۇسدىبەتلەر اللەنىد  تەقددىرى ئىكەنلىكىندى . قىلىد 
سددىبەتلەر ە الددلە ئددۇالر ىق رازى بۇلۇشددى ئۋچددۋن اللەغددا ئددۇالر مۇ. بىلىددد 

 .يىقىنلىاىانى رە اللەنى  رازىلىقىدا ئىرىاىانى بۆزلەپ رازى بولىد 
مۋلدۋبتىق الدلە يولىددا يوشدۇر ن رە –بى  رى ىدق قىلىدپ بەر ەن مدال>>      

ئددۇالر ماللىرىدددا بىخىللىددق قىلۇايددد ، << ئاشددكارا يۇسددۇندا سددەرىپ قىلدددانالر
ئاشكارا رە يۇشۇر ن  الدا اللەنى  . دەك، رىيا قىلىپ چىقىۇۇۇ قىلۇايد شۇنىن
ياخادىلىقى ئدارقىلىق يامدانلىقىنى  ەشئدى >>. ىلىقىنى ئى  ەپ چىقىم قىلىد راز

رە ئدۇالر ئدۇ يامانلىققدا ئداجى لىق رە . ئۇالر يامانلىققا ئۇچرايد << قىلىدىدانالر
ابلىق رە اللەغدا يىقىنلىادىش ، ئالى اندارلىق سدەرەبىدىق ئەمەس، ئىسدىللىكخ

 .سەرەبىدىق، ياخاىلىق بىلەن جاران قايتۇرىد 
( مدال-شدۇل)تەقۋا ارالر بەڭلىلىكتىۇۇ، قىيىنلىلىقتىۇدۇ الدلە يولىددا >>       

 ئاچلىقىنى يۇتىددىدانالر،( ئۆچ ئېلىاقا قا ىر تۇر قلۇ )سەرىپ قىلىدىدانالر، 
الدلە . ەرنى بەچۋرىددىدانالر  ربىادىل (يامانلىق قىلدان يابى بدوزەك قىلددان)

 (-134ئال ئىۇران )<< .ياخاىلىق قىلدۇچىالرنى  تست تۇتىد 
، مۇشدۇ ئىسدى ، بولسدا قۇرئدان  ە   ەپ بىلىددىدان ئەقى  ئىگىلىدرى       

.  ۋزەل سۋشەتلەر بىلەن سۋشەتلىنىدىدان بىاىلەر ئىكەنلىكىنى بۆركپ ئۆتتۇ 
شدداك رە ئۇالرنىدد  بددارلىق ئىددش تۇيدددۇلىرى -ئۇالرنىدد  ئىاددلىرى شدداك،  ىدد 

بدۇ . چدۋنكى ئدۇالر  ەقندى تۇنۇغدان ئىددى ەچىرايلىق، نىۇىادقا  ەرىكەتلىرى
ئددۇالر ئۇلددۇ ىيەى . تۇنددۇش بولسددا الددلە بەندىلىرىدددىق بۋتىدددىدان تونۇشددتۇر

 ەقىقىتىنى تۇنۇغان چاغدا، ئاشۇ تونۇش ئۇالرنى  ئەمىلى  ەربىتىدە ئەبىد  
للەمددۇ رە ئىنسددانالرمۇ ياخاددى بۆرىدددىدان ئىتىددد  رە ئۇالرنىدد   ەربىتددى ا

 .مۇشۇندا  سۋيۋملۋك شەبىلگە بىرىد 
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 ممىسىگە ئالىدىغانئۇالرنىڭ ئاشۇنىڭ ھە

 ؟مۇكاپاتى نىمە 

 

ئدداخىرەتتە ئۇالرغددا << الرنى  ئدداخىرەتلىكى ياخاددى بولىددد ئەنە شددۇ>>      
 <<ئددۇالر مەڭگددۋ تۇرىدددىدان جەنددنەتلەر ە بىرىددد >> .ياخاددى ئدداقىۋەى بددار

 !!!اشاى  ەچىرايلىق ئەمەلگە نىۇىدىگەن چىرايلىق مۇب
ئۇالرنىد  >> .لىكىق اللە ئۇالرغا ئۇنىندىنۇۇ بۆشنى شەزل قىلىدپ بىرىدد       

كى ياخادددىالرمۇ جەندددنەتكە ، خوتدددۇنلىرى رە ئەرال ىنىددد  ئىلىددددىئددداتىلىرى
بەلكدى، ئدۇالر بىدلەن . جەننەتكە مۇئىۇىنلەرنى  ئۆزلىرىال بىرمەيدد <<بىرىد 

بىللە مۇئىۇىنلەر ياخاى بۆرىدىدان  ا ىلىرى، ئاياللىرى، بالىلىرىدىق ئىبارەى 
اللەنى  بۇيرىقى ئۋستىگە مۇسدتە كەم تۇر شدنى  . شەخىسلەرمۇ بىللە بىرىد 

مۇباشاتى بولدان نىئۇەتلىك جەننەتلەر ىكدى  ەمرا لىدق لەززىتدى نىۇىددىگەن 
 !!! ياخاى  ە
اللەنى  شەزلدى ئاشدۇنىندىنۇۇ بدۆپ ! يا  ئىش شۇ چاغدا ئاخىرلىاامد ە      

 .مۇباشاى بىلەن ئۇالرنى ئوراپ تۇرىد 
سدددى  ئىنسدددانالرنى  بىرىنىددد  ئۆيىددددە مىھۇدددان بولسدددىنى   ئېيتىنلدددۇە      

ئاشدۇ قەلبىنى ندى خۇشدال  سا ىبخان ئىاىكدىق بىرىپ سى  ە ساالم بەرسدە،
ە سدددددى  ە ئۇنىددددد  سدددددى نى قىددددد غىق بۋتۋرالددددددانلىقىنى رە قىلۇامدددددد 

بىددلەن بىددرىش قىلد رمامددد ە قىاددىنى غا سدداالم   ددۆرمەتلىگەنلىكىنى  ىدد 
 ە ئاشۇ سى نى تېخىۇۇ خۇش قىلۇامد  تەبرارالندان چاغدا،

ئە لىنىدد   ەمۇىسددى بىلىددپ سددى  ە سددى نى قىدد غىق قارشددى -ئددۆل       
، بەخىتندىە سى  سى نى   ىسياتىنى  قاندا  بولىد ئالىدىدانلىقىنى بىلدكرسە 

ە الددلە سددى نى جەننەتددتە قىدد غىق ى رە رازىلىقنددى  ىدد  قىلۇامسددى ۇقنمەمنۇنلدد
.  ۋزىدد بۋتۋرالىد ، رە ئۆزىنىد  شەرىادتىلىرىنى ئەرەتىدپ سدى  ە سداالم بەر

 ەربىر  ەررازىسىدىق ( مۇبارەبلەش ئۋچۋن جەننەتنى )شەرىاتىلەر ئۇالرنى >>
رە  لىش، قىد غىق قارشدى ئدېاتىلەر مۇئىۇىنلەر ە ساالم بىرىششەرى<< بىرىد 

سدەرىرنى  تسدت >(  نيدا اشەرىادتىلەر ئدۇ  )>>  ۆرمەتلەش بىلەن بىرىدد ،
ىرەتلىكىنىدد  ياخاددى ئاخ! ر ئۋچددۋن سددىلەر ە ئامددانلىق بولسددۇنتۇتقددانلىقىنال

 <<. ەيد < !بۇلىاى نىۇى  ىگەن ئوبدان
ەرنى  ە اللە ئىنتايىق  ۆرمەتلىگەن بۇ بىاىلبۇ نىئۇەى سى  ە ياقۇىدىۇۇ      

 !!!!، خااليسى  ۇشنى خالىۇامسى ە چوقۇم ئۇندا  ئەمەسبىرسى بول
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بۇنىندددا ئەمدددى سددى   ىدددايەتنى رەى قىلدددان رە ئەمددا بۇلۇشددتا چىدد        
ە تامددامەن  نىدد  ئە ددۋالىنى سېلىاددتۇر پ بېقىدد تۇررالدددان يەنە بىددر  ورت

 .بىرىگە قارشى بۋركنۋش نامايەن بولىد -ئوخاىۇايدىدان بىر
، سددتە كەملىگەندىق بىدديىق بۇزغددانالررە ىسددىنى مۇ اللەغددا بەر ەن>>      

رە ىددم قىلىاددتىق ئىبددارەى ئەمرىنددى تۇتۇىدددانالر، يەر يۋزىدددە -اللەنىدد  سددىلە
 (ئۇالرنىدد )ئەنە شددۇالر لەنەتددكە   چددار بولىددد  رە -بۇزغۇنلىلىددق قىلدددانالر
 (-81د ىرەئ)<< .ئاخىرەتلىكى يامان بولىد 

ىۋىتىنى بۆر ەندددىق بىدديىق ئىككددى سددى  ئۇالرنىدد  رە بۇالرنىدد  ئدداق       
 شىرقىنى  قايسىسىنى  قاتارىدىق بولۇشنى ياخاى بۆرىسى ە

بەندددىلىرى زېۇىندددا (ياخاددى بۆرىدددىدان)مەر ەمەتلىددك اللەنىدد  >>       
 ئدددۆزلىرىنى تدددۆرەن تۇتدددۇپ تۆرەنلىدددك بىدددلەن ماڭىدددد ، ندددا انالر ئۇالرغدددا

  ەيددد < انلىق تىلەيۇىدد سددىلەر ە ئامدد>: سددۆز قىلسددا، ئددۇالر (ياقتۇرمايدددىدان)
ئدددۇالر بىلىلەرندددى . (63()ولۇايددددىدان سدددۆزلەرنى قىلىدددد يەندددى  ۇندددا، ب)

امداز ئوقدۇش يەندى ن)شەررەر ىگارىدا سەجدە قىلىش رە قىيامدا تۇر ش بىلەن 
: ئېيتىدد  (الدلە ياخادى بۆرىددىدان بەنددىلەر)ئدۇالر . (64)ئۆتكۋزىدد ( بىلەن
جە ەننەمنىد   ازابىنى  ەشئدى قىلدىدق،بى  ىق جە ەننەم ئ! شەررەر ىگارىۇى >

جە ەنددنەم  .(61)ئايرىلۇايددد (قسددىنى   كشددۇەنلىرىندى)ئددازابى  ەقىددقەتەن
يەندى الدلە ياخادى ) ئۇالر(. 66)< تۇر، يامان جايد ر ەقىقەتەن يامان قارار ا

بېخىللىقۇۇ  ، ئىسراشلىلىقۇۇ قىلۇايد ،خىراجەى قىلداندا( ىدان بەندىلەربۆرىد
ئددۇالر اللەغددا ئىككىنلددى بىددر (. 61)ۇرا ددال خىددراجەى قىلىددد قىلۇايددد ، ئۇتت

مەبۇ نى شىرىك قىلۇايد ، اللە  ارام قىلدان نا ە  ئا ەم ئۆلتدۋركش ئىادىنى 
ئدۇ (ئداخىرەتتە)نى قىلىددىكەن،( ۇنا الر)قىلۇايد ، زىنا قىلۇايد ،بىۇىكى بۇ 

د ، ئدۇ قىياماى بۋنى ئۇنىنددا  ەسسدىلەپ ئدازان قىلنىد(. 62)جازاغا ئۇچرايد 
( ئۇالرنى  ئىلىددىق) شەقەى .(62)لىدە خارالندان  الدا قالىد مەڭگۋ ئازان ئى

تەربە قىلدددان، ئىۇددان ئېيتقددان ياخاددى ئەمەللەرنددى  (بددۇ   نيددا ىكى چېدىدددا)
قىلدددانالرال بددۇ  الدددا قالۇايددد ، الددلە ئۇالرنىدد   ۇنددا لىرىنى ياخاددىلىققا 

 د ر رە مەر ەمەى قىلدۇچىدد رئالۇاشدتۇرىد ، الدلە تولىۇدۇ مەغدىدرەى قىلدۇچىد
تەربە قىلىددىكەن رە ئەمىلىندى تۋزەيددىكەن، ئدۇ ( ۇنا لىرىددا)بىۇكى (. 17)

ىلىددپ، يەنددى الددلە ئۇنىدد  تەربىسددىنى قوبددۇل ق) اللەغددا يددۋزلەنگەن بولىددد 
( يەنى الدلە ياخادى بۆرىددىدان بەنددىلەر)ئۇالر . (11()ئۇنىندىق رازى بۇلىد 

امان سۆزنى ئاڭالپ قالددان چاغددا ئالىي اندابلىق يالدان  ۇرا لىق بەرمەيد ، ي
-ئۇالرغدا شەررەر ىگارىنىد  ئدايەتلىرى بىدلەن رەز(. 18) بىلەن ئۆتۋپ بىتىد 

يەندى ئدۇنى بىرىلىدپ ئىخدالس ) نەسىھەى قىلىنسدا،  داس، بدور بولىۋالۇايدد 
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بىد  ە ئايداللىرىۇى  رە ! ئدى شەررەر ىگدارىۇى >:ئدۇالر(. 13) (بىدلەن ئاڭاليدد 
يەندى بىد  ە سداڭا ئىتدائەتۇەن )ئارقىلىق شا لىق بېدىالىاىننى  لىرىۇى ئەرال 

يەندى )، بى ندى تەقۋا ارالرنىد  شىاۋاسدى تىلەيۇىد ( ئاتا قىلىاىننىشەرزەنىت 
. (14) ەيد < قىلدىق( خاىلىققا  ەرەى قىلدۇچى يا ،تەقۋا ارالرنى  نەمۇنىسى

، ئدۇالر مۇباشاتلىنىدد ۋچۋن جەننەى بىلەن ئەنە شۇالر سەرىرلىك بولدانلىقى ئ
  ئددا رە سدداالم بىددلەن قارشددى ( شەرىاددتىلەر تەرىدىدددىق قىلىندددان)جەننەتددتە 
، جەنددنەى نددېۇە ېگەن  ددۋزەل ئددۇالر جەننەتددتە مەڭگددۋ قالىددد (. 11) ئېلنىددد 
 (16~63فۇرقان )<<(16!) ېگەن  ۋزەل جال  نېۇە!  ا،قارار
بۇالقالرنى  (ېقىپ تۇرغانئ)، تەقۋا ارالر جەننەتلەر ە رە شۋبھىسى بى>>      

ئدۇالر شەررەر ىگدارى ئاتدا قىلددان نەرسدىلەرنى قوبدۇل ( 11) .ئارىسىدا بولىد 
ياخاددى ئىددش ( يەنددى   نيددا ىكى چاغدددا) قىلىددد ، ئددۇالر بۇنىندددىق ئىلگىددرى

ئدۇالر سدە ەرلەر ە ( 11) .ئۇالر بىلىسى ئاز ئدۇخاليتتى(. 16)قىلدۇچىالر ئىدى
ماللىرىدا سدائىلالر -ئۇالرنى  شۇل. (12)تىلەيتتىمەغدىرەى ( ىگارىدىقشەررەر )
 مۇ تدداجالر  وقۇققددا ئىددگە ئىدددى( ئىددەتلىكىدددىق سددائىللىق قىلۇايدددىدان)رە 
زارىيدداى )<< (12) مۇ تاجالرغددا سددە ىقە قىالتتددىيەنددى ئددۇالر سددائىلالرغا رە )
11~12-) 

كەملەش قۇرئان مۇشۇ راستىلەر بىلەن ئىنسانالر قەلبىدە ئىۇاننى مۇسدتە       
ئىنسان  ەر مىنۇتتا اللەنىد  ئدۆزى بىدلەن بىلدلە مەرجدۇى . مەقسىتىگە يىتىد 

 ....ئىكەنلىكىنى  ى  قىلدان چاغدا
ئەتراشىدددا تۇرراتقددان بائىندداتتىكى  ەرقاندددا  نەرسددىدە رە ئىنسدداننى        

، ...ئۆزىدددە قددۇ رەى مددۆجى ىلىرى بددار ئىكەنلىكىنددى  ىدد  قىلدددان چاغدددا
تۇۋشددىنى اللەنىدد  قددۇ رىتى رە ئور نالشتۇر شددى بددونتىر ل ئىنسددانىيەتنى  ئۆ
 ازىرمۇ رە بەلگۋسىدىۇۇ ئاشدۇندا  بدونتىرتل قىلىددىدانلىقىنى  قىلدانلىقىنى،

 ،... ى  قىلدان چاغدا
  نيانىد   ەمۇىسدى اللەنىد  ئىگىدارچىلىقىددا رە ئداخىرەتۇۇ ئاشددۇندا        

 ،... ەپ  ى  قىلدان چاغدا
رە  ىسدددان قويىلىددددىدانلىقىنى   ەمۇىسدددى  ىسدددابالپئەمەللىرىنىددد        

 ....ئېلىنىدىدانلىقىنى  ى  قىلدان چاغدا
، ئۇالرنىد  چىدداملانلىقىنى رە ركنۋشلىرىنىۆ ۆرمەتلىك ئەللىلەرنى  ب      

 ...بەر ەن قۇربانلىقلىرىنى بۆر ەن چاغدا
 ،بۆركنۋشدددلىرىنىمۋئۇىنلەرنىددد  ئىسدددى ، شددداك، جەلىدددپ قىالرلىدددق       
ىنسداننى  ىرالرنى  يىر ىنىادلىك قەبىد  بۆركنۋشدلىرىنى بدۆر ەن چاغددا ئباش

، اللەنىدد  ياخاددى ۋا ارلىددق قىلىاددقااللەقددا تەق ،قەلبددى اللە ىددق قورقۇشددقا
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لە ئۇنى ئەنە ئاشۇ ال. اىدا تەلدۋنۋش تۇيدۇسىدا تولىد بۋركشىگە رە رازى بولى
رە اللەنىد ،  ىدانلىادىدئۇنى  ئارقىلىق الدلە يېقىنياخاى بۆرىدىدان، بەندە 

لۇ  مۇندا   ىگەن  تسلىرىنى   اللە ئۆزىنى   ۆرمەتلىك بىتابىدا ئۇالر توغۇر
 . سەمىۇى ئىۇاند ر ىگە ئايلىنىدىدانبىر

( ئددداخىرەتتە اللەنىددد  ئازابىددددىق)راسدددتىنال اللەنىددد   تسدددتلىرىدا >>       
 .<<قددايدۇر ش يوقتددۇر( ۋزكپ قويداندددا  نيددا ا قولدددىق بەتكدد) قورقددۇش،

 (-68يۇنۇس )

 

 قىلىش ھاكىم اللەنىڭ شەرىئىتىنى
 
 

بى  ئىلگىربى بۆلۋمدە، مۆئۇىنلەرنى  رە باشىرالرنىد  سدۋشىتى  ەققىددە       
سددۆزلەراتقان چاغدددا، اللەنىدد   ەر ا ىدددىق چۋشددۋركلگەن  ەقنددى تۇنۇشددنى  
  ئىنسان  اياتىدا ئەمەلى  تەقەززالىرى بار ئىكەنلىكىنى، ئۇ زېھنىددە سداقلىنىپ

ئەمەس، ئەمەلىدد   ەربەتددكە ئايلىنىاددى بىددرەك بولدددان تونددۇش  الۇرىدددىدانت
 .ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتكەنىد  

 ەقىقەتنىدد  ئەڭ  بدۇ  ەقىقەتنددى تە بىقالشددنى  تدۇن ى مەيدددانى رە ئددۇ      
رە  ايداتى ئىادالرنى  قىلىدش  اللەنى  شدەرئىتىنى  دابىم- ەر ىلىك شەبلى

 .سى  بويسۇنۇشتۇر ەمۇىسىدە اللەنى  يولىدا شەرت
مۇسدۇلۇان سدۆزلەيدىدان ئەڭ   ىگەن سۆز<< اللە ىق باشقا ئىال، يو >>     

 ىددگەن << مددۇ ەمۇە  اللەنىدد  ئەللىسددى>> بولسددائددۇ . بىرىنلددى سددۆز  ر
 . تولۇقلىۇىسى بىلەن قوشۇلۇپ ئىسالمدا بىر ەنلىكنى جابارالشتۇر

 ندا تەقەززاسىلۇە بۇ ۇرا لىق بىرىانى  مەنىسى نىۇەە ئۇنى   ندا بۇ      
سۆزلەيدىدان ئىنسان؛ اللەنىنال ئىبدا ەتكە  نىبۇ-بىرىانى  مەنىسى ۇرا لىق 

ىددانلىقىنى ئىقدرار  اليىق زاى ئىكەنلىكىنى رە اللە ىدق باشدقا ئىدال، تېدىلۇايدد
يەنى اللە ىق باشقا  ەقىقى  مەئبۇ  تېدىلۇايدد   ەپ ئىقدرار قىلىدد ، . قىلىد 

يىگدانە بىدر -يەبدكە . ىگەنلىك بولىد نى   وقۇقىد رئىبا ەى قىلىنىش ئىال 
اللە ىق باشقا ئىال، تېدىلۇىدان ئىدكەن، ئۇندداقتا، اللە ىدق باشدقا ئىبدا ەتكە 
اليىق بولىدىدان بىاى يدو ، اللە ىدق باشقىسدىدا ئىبدا ەى بىدلەن يدۋزلىنىش 

 . اليىق بولۇايد 
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 قىلىشنىڭ مەنىسى نىمە؟ اللە ا ئىبادەت

 

ئىقرار قىلۇىسدا    ە، قەلبىۇى  ا شا ا ەى ئىيىتسا  ە تىلىۇى  ەپ بېقى      
 دان بولىۇى مۇەلبى  اللەقا ئىبا ەى قى

 بىد  ە ،نى سۆزلىسدەك، ئانددىقىسدۆز شا ا ەى ئېيىتسا   ابى  تىلىۇى        
اللەنى  بۇير قلىرى الزىم ئەمەس، اللەنى  بۇير قلىرىنى   ەمۇىسىگە قارشدى 

ئددۆزىۇى  ، يددابى ئى ددرا قىلىدددىدان نەرسددىلەرنى چىقىددش بى نىدد   وقددۇقىۇى 
تالاليۇى ، باشقا نەرسىلەرنى ئى را قىلىاقا بويسۇنۇايۇى   ەپ ئدېالن قىلسدا ، 
اللەقا ئىبا ەى قىلدان بولىۇى مۇە قەلبىۇى  ئەمەلىيەتتە اللەقىال ئىبا ەى قىلانى 

 ئىقرار قىلدان بوالمد ە
ۇش، ئە ەر ئۇنددا  بولۇىسدىا ئدۇ ئىقرار قىلىانى  مەنىسى بويسدۇن! يا       

 .تىلدا  ىيىلىدىدان، رىئاللىقتا رتلى يو  سۆز ە ئايلىنىپ قالىد 
 ددارام  ۆبددۋملىرىنى ئددۆز ئىلىددگە ئالىدددىدان - ەقىددقەتەن، الددلە  دداالل      

مدۇئەييەن شددەرىئەتنى چۋشدۋر ى رە بددۇ شددەرىئەتنى زېۇىدق رىئاللىقىدددا ئى ددرا 
اللە ىق باشقا ئىال، يو ، مۇ ەمۇە  >>لەن قىلىاقا بۇيرىدى، ئىنسان تىلى بى
 ەپ قويدددۇپ ،اللەنىددد  شدددەرىئىتىنى << ئەلەيھىسسددداالم اللەنىددد  ئەللىسدددى

 ۆبۋمران قىلىانى رەى قىلسا ،ئۆزىگە اللە  االل قىلداندىق باشقا نەرسىلەرنى 
 االل، اللە  ارام قىلداننىد  غەيرىندى  دارام قىلسدا ئۇنىد  تىلىددا  ەيددىدان 

ئۇ ئىنساندا ە قىۇۇىتى بولسۇنە ئۇ راست سۆزمۇە قۇر   سۆزنى  سۆزىنى  نىۇ
 مەندەئىتى بوالمد ەاللەنى   ەر ا ىدا 

.   ر(  ىنددى) ەقىددقەتەن اللەنىدد  نەزىرىدددە مەقبددۇل  ىددق ئىسددالم >>       
شەقەى ئددۆزلىرىگە ئىلىددم ( يەنددى يە ددۇ ىالر رە ناسدداراالر)بىتددان بىددرىلگەنلەر 

يەنددى ) ەسددەى قىلىاددىپ ئىخددتىالپ قىلىاددتى  بەلگەندددىق بىيىددنال ئۆزئددارا
ئىسالمنى   ەقلىقىندى، مدۇ ەمۇە  ئەلەيسىسداالمنى  شەيدەمبەرلىكىندى رتشدەن 

، بىۇىكدى (شابىتالر ئارقىلىق بىلىپ تۇر پ، بۆرەلۇەسلىكتىق ئىنكدار قىلىادتى
، اللە تې  (اللە ئۇنى يېقىندا جازااليد )اللەنى  ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن 

 .(-12ئال ئىۇران ).<<.ان ئالدۇچىد ر ېس
يددۋزنى اللەقددا  دددددددددد ئىسددالمبددۇ بىتاشنىدد  ئەررىلىدددە  ىگىنىۇىدد  ەك،        

، اللەنى  بۇير قىدا تولۇ  بويسۇنۇش رە ئىتىقا تا اللەقا تولۇ  بويسۇند ر ش
يۋزلىنىاددتۇر، شددۇنى  بىددلەن ئددۇ بىاددى اللە ىددق باشددقا يارىتااليدددىدان يددابى 
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زىيددددان يەتكۋزەلەيدددددىدان، ئۆلتددددۋركپ  -لەيدددددىدان، شايدددددارى ىددددق بىرە
 .تىرىلدكرەلەيدىدان بىاى يو   ەپ ئىتىقا  قىلىد 

شدۇنى  . ئىبا ەى بەلگىلىۇىلىرىدە اللەقا تولۇ  يۋزلىنىاتۇر ئىسالم ددددددد      
بىلەن ئۇ ئا ەم نامازنى اللە ئۋچۋن ئوقۇيد ، رتزىنى اللە ئۋچۋنال تۇتىد ، اللە 

 .زاباى بىرىد  رە اللە ئۋچۋنال  ەج قىلىد  ئۋچۋنال
  ئا ا اللەقا تولۇ  يۋزلىنىادتۇر، شدۇنى  بىدلەن ئدۇ بىادى  ئىسالم ددددددد    

 .اللە ىق باشقىدا   ئا قىلۇايد 
 ۆبۋمدە اللەقا تولۇ  يۋزلىنىاتۇر، ئۇ بىاى شۇنى  بىدلەن  ئىسالم دددددد      

 . ۆبۋم قىلۇايد  اللە چۋشۋر ەن قۇرئاننى  باشقىسى بىلەن

 ەربەتتە اللەقدا تولدۇ  يۋزلىنىادتۇر، شدۇنى  -ئەخالقتا رە ئىش ئىسالم ددددددد
بىدددلەن ئدددۇ بىادددى ئەخالقدددى قىۇدددۇەى قاراشدددالرنى رە ئەمەلىددد   ەرىدددكەى 

 .قائىدىلىرىنى اللە بۇيرىدان  ۆبۋمدىق باشقىسىدىق ئالۇايد 
 شدا ا ەى  ەپ،<<يدو اللە ىدق باشدقا ئىدال، >>مانا بۇ ئىسالم، مانا بدۇ      

بولسددا بددۇ بۇير ققددا  ىدديەىمۇسددۇلۇان جەمئ. ئېيتىاددىنى   ەقىقىدد  ئۇقۇمىددد ر
 . بوسۇنىدىدان جەمئىيەتتۇر

تنىددددد   ۆبدددددۋملىرى، شىكىرلىرى،ئېتىقدددددا لىرى، ەمۇسدددددۇلۇان جەمئىي      
ئەخالقلىدددددرى رە  ەربەتلىرىنىددددد   ەمۇىسدددددى اللەنىددددد  بىتابىددددددىق رە 

ئاشۇندا  بولدان چاغددا، ئاشدۇ . ىندان بولىد رەسۇلۇلال نى  سۇننىتىدىق ئېل
جەمئىيەتتە  ەقىقى  مەئبۇ  اللە بولىد ، ئىبا ەى خارابتىرلىك بەلگىلىۇىلەرنى 

ئى دددرا قىلىدددش ئدددارقىلىق اللەقدددا ئىبدددا ەى قىلىادددىۇى ،  ە مەسددد ىد ئىلىدددد
 بولىادى رە بى نى  يولىۇى  مەس ىدتىق چىقسا ، اللەنى  يولىدىق باشقا يول

اشقا بى  ئۇنىندىق شىكىرلىرىۇى نى، ئېتىقا لىرىۇى نى،  ەربىتىۇى نى اللە ىق ب
 . ارام  ۆبۋملىرىۇى نى ئالىدىدان مەنبە بولىاى يىتەرلىك بولۇايد -رە  االل
ئۇندددداقتا، مەسددد ىد ئىلىددددە ئى دددرا قىلددددان ئىبدددا ەى خارابتىلىدددك       

 ەقىۇۇىتى نىۇە بەلگىلىۇىلەرنى 
بىدد  اللەقىددال -قىلىاددنى   ەقىقىدد  مەنىسددى ىبددا ەىئ مەسدد ىد ئىلىدددە      

قۇللىلىق قىلىانى ئىقرار قىد   رە  ۇرا لىدق بەر   ، الدلە بۇيرىددان شەرىد  
بىدد  . دىدانلىقى چوقددۇمئىبددا ەتلەرنى ئددا ا قىلدىلددى بەلددد    ىگەنلىددك بولىدد

مەسددد ىدتىق چىقىادددىۇى  بىلەندددال اللە ىدددق باشدددقا مەندددبە ە يۋزلىنىدددپ، 
ندىق ئالسددا ، ىۇنشددىتىۇى نى رە ياشدداش يددولىۇى نى  ۆبددۋملىرىۇى نى، شددەرىئ

 .بولىددد  بۇنىدد  مەنىسددى بىددر ئىال قددا ئەمەس، ئىككددى ئىال قددا يۋزلەنگەنلىددك
نامددداز رە   ئدددا ىق ئىبدددارەى ئىبدددا ەى خارابتىرلىدددك  بىددد  بىرىنلدددى ئىدددال،
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مەس ىد ئىلىدە ئىبدا ەى قىلددان ئىال تدۇر، ئىككىنلدى ئارقىلىق بەلگىلىۇىلەر 
 ارام  ۆبۋملىرىنى،  -دان رە  االلىدىەس ىد سىرتىدا ئىبا ەى قىلئىال، بى  م

 املىرىندددى رە شەخسدددى  ئددداالقىالرنى ئۇنىنددددىق ئالىددددىدان ىجەمئىددديەى ئىنت
 :الدلە>>: اللە ئەزى  بىتابىدا بى ندى ئا ا الندد ر پ مۇنددا   ەيدد . ئىال تۇر

مەندددىنال  ئددۇ شەقەى بىددرال ئىال ددد ر، ئىككددى ئىال قددا ئىبددا ەى قىلۇدداڭالر،>
 (-11نە   ) .<<. ېدى <قورقۇڭالر
بىدد  ئىبا ەتنىدد  بىددر قىسددۇىنى اللەقددا قىلسددا ، قالدددانلىرىنى اللەقددا        

ئىقرار قىلددان  يىگانىلىكىنى ئۇنى  ا ىلىۇى ت ،قىلىاتىق ئايرىپ چىقىرىۋالسا 
ئەمەلىيەتددتە،  يىگددانە بىددر اللەقددا ئىبددا ەى قىلدددان بولىۇى مددۇە يددابى-يەبددكە
بەر ەن  دۇرا لىقىۇى  ا   ادا يەنە بىر ئىال نى شىرىك قىلدان رە تىلىۇى ئۇنىن

يالددددانلىلىق قىلددددان بولىۇى مدددۇە چدددۋنكى، بىددد   ايددداتى رېئددداللىقىۇى  ا 
اللە بى  ىق ئاشۇنى قوبدۇل قىالرمدۇە ئە ەر ئىبدا ەى  . ۇرا لىقىۇى نى بۇز   

مەسلىتتىق  ،تۆبسەكشائالىيەتلىۇى نى ئېلىپ بارغاندا قاتتىق تەسىرلىنىپ ياش 
چىقىش بىلەنال تەسىراتىۇى  بۇز لۇپ بىتىپ، ياشاش يولىۇى نى ئېلىاتا باشدقا 
نەرسددىگە يۋزلەنسددەك مەسددلىتكە ئىبددا ەى قىلدىلددى بددارغىنىۇى نى الددلە قوبددۇل 

 !اللە بۇ مۇ ىم ئىش توغرىسىدا نىۇە  ەيد ە قاراپ باقايلى قىالرمۇە
يەنددى )بىددلەن قەسددەمكى، ئددۇالر  شەررەر ىگارىدد !( ئددى مددۇ ەمۇە )>>      

ئددۆز ئارىسددىدىكى  ەتاالشددقا سددىنى  ۆبددۋم چىقىرىاددقا تەبلىددپ ( مۇندداشىقالر
قىلۇىدۇچە، ئاندىق سىنى  چىقارغان  ۆبۇىنگە ئۇالرنى   ىللىرىدىكى قىللە 
غۇم بولسدىۇۇ يوقدالۇىدۇچە رە ئدۇالر شۋتدۋنلەل بويسدۇنۇىدىلە ئىۇدان ئېيتقدان 

 (-61نىسا ) .<<.بولۇايد 
بدۇ  ەرانىد   تىلددىكى  ەراال ئەمەس، بەلكدى<< ئىۇان››اللە،  ىۇەك       

 ەقىقى  سىنا  تېاى اللەنى  شدەرىئىتىنى   ۆبدۋم قىلىادىنى تەلەپ قىلىدش 
بىدد  بددۇ  ەقتىكددى مەخسددۇس ئددايەتلەرنى . ئىكەنلىكىنددى مۇقەررەرلەشددتۇرىد 

 !باشتىق ئويلىنىپ باقايلى
رە سەندىق بۇر ن نازى  ( يەنى قۇرئاندا)ساڭا نازى  قىلدان بىتابقا >>       

ئىۇدان بەلتدۇر     ەرالددان ( يەنى تەرراتقا رە ئىن ىلددا)قىلىندان بىتابالرغا 
ئالدىدا   نى بۆرمىدىنۇۇە ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننى ( يەنى مۇناشىقالر)بىاىلەر 

                                           

 ‹تداغۇى› سۆز ئايەتنىد  ئەرەبدلە تىكىسدتىدە  ەپ تەرجىۇە قىلىندان بۇ‹شەيتان› 
 ددابىۇىيەى  اللەنىدد   ابىۇىيىتىدددىق باشددقا  ەر قاندددا .  ىددگەن لەشدد ى بىددلەن بەلددگەن

ا بىاددىلەر ئە ىاددىدىدان رە ئىبددا ەى  ېددگەن سددۆز ئۇنىنددد‹تدداغۇى›تاغۇتتۇر،قۇرئاندددىكى
اللەنىددد    ىدددۇەك بۇتالرمدددۇ تددداغۇى، قىلىددددىدان  ەر قانددددا  نەرسدددىگە ئىادددلىتىلىد ،

 .ئاشتۇر ىق-. ابىۇىيىتىدىق باشقا  ابىۇىيەتۇۇ تاغۇى
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ئېلىددپ بارمدداقلى بولىۋاتىددد ؛  ددالبۇبى، ئددۇالر شددەيتاننى ئىنكددار قىلىاددقا 
يەندى )ئدۇالر [ 67]لدان، شدەيتان ئدۇالرنى چوڭقدۇر ئاز  ر شدنى خااليدد بۇير 

الددلە نازىدد  قىلدددان بىتددان تەرەشددكە رە شەيدەمددبەر تەرەشددكە »: غددا (مۇندداشىقالر
 ېيىلسددە، مۇناشىقالرنىدد  سددەندىق قدداتتىق يددۋز ئددۆرك ەنلىكىنى « بددېلىنالر
ى بەلدگەن قىلۇىالىرى تۋشەيلىدىق ئدۆز بېادىدا بىدرەر مۇسدىبە[ 61] بۆرىسەن

بىد  شەقەى »: چاغدا، سىنى  ئالدىندا بېلىپ اللە بىلەن قەسەم قىلدان  الدا
 ېگەنلەرنىد   دالى قانددا  « ياخاىلىق رە يارىاىانىال ئىرا ە قىلدان ئىدد  

، الدلە ئۇالرنىد  (يالددان ئېيتىدد ( )يەنى مۇناشىقالر)ئەنە شۇالر [ 68] بولىد ە
ئدۆرك ىق، ئۇالر ىق يۋز بىلىد ، (مىكرىنى مۇناشىقلىقنى،يەنى ) ىللىرىدىكىنى 

بىدد  [ 63]ئۇالرغددا نەسددىھەى قىلدىددق، ئۇالرغددا تەسددىرلىك سددۆزلەرنى قىلدىددق
ئۇنىنددا ) ەرقاندا  شەيدەمبەرنى شەقەى ئىتائەى قىلىنىش ئۋچدۋنال ئەرەتتدۇ  

( يەندى مۇنداشىقالر)، ئدۇالر (ئىتائەى قىلدانلىق اللەقا ئىتائەى قىلدانلىق بولىد 
ئدۆزلىرىگە ز لدۇم قىلدانددا، سداڭا بېلىدپ (  ۆبۇىننى قوبۇل قىلۇدالسىنى  )

اللە ىق مەغدىرىت تىلىسە، شەيدەمبەرمۇ ئۇالر ئۋچۋن مەغدىرەى تىلىسە ئىددى، 
ئدى [ )64]ئەلۋەتتە، ئۇالر اللەنى بەچۋركم قىلدۇچى، نا ايتى مېھرىبان تاشاتتى

ئددۆز ( مۇندداشىقالريەنددى )شەررەر ىگارىدد  بىددلەن قەسددەمكى، ئددۇالر !( مددۇ ەمۇە 
ئارىسىدىكى  ەتاالشقا سدىنى  ۆبدۋم چىقىرىادقا تەبلىدپ قىلۇىددۇچە، ئانددىق 
سددىنى  چىقارغددان  ددۆبۇىنگە ئۇالرنىدد   ىللىرىدددىكى قىلددلە غددۇم بولسددىۇۇ 

 [61]<<.يوقالۇىدۇچە رە ئۇالر شۋتۋنلەل بويسۇنۇىدىلە ئىۇان ئېيتقان بولۇايد 
 (-61ئايەتتىق  -67نىسا )

اللەقددا رە قۇرئاندددا ئىاددەند    ەيدددىدان، ئاندددىق،  بىدد تلەر بددۇ ئددايە      
قىلۇداقلى بولىددىدان اللەنى  شەرىئىتىنى  غەيرىنى   ۆبۋم قىلىاىنى تەلەپ 

قەرىۇنددى تىلدددا ئددېلىش بىددلەن باشددالندى، ئددۇالر اللەنىدد  شددەرىئىتىگە ئەرز 
ركر ۆئۇنىندددا ئەرز قىلددش زىلۇىدددۇچە رە بۆڭۋللىرىدددە اللەنىدد  شددەرىئىتى ق

بولىدىدان قانۇن ئىكەنلىكىگە قايى  بولۇىدىلە ئىۇان ئېيتقان بولۇايدىدانلىقى 
ئە ەر اللەنىدد  . توغرىسددىدىكى بەسددكىق ئىال ددى بايددان بىددلەن ئاخىرالشددتى

. شددەرىئىتىگە ئەرز قىلۇىسددا ئۆزلىرىنىدد   ددازىرقى  الىتىدددە مددۇئۇىق ئەمەس
سى  سۋرە نۇر ىق بۇ  قۇرئان بۇ  ەقىقەتنى بايان قىلىاتا ئىنتايىق رتشەند ر،

 :ئايەتلەرنى مىسال ئېلى 
اللەقددا رە شەيدەمددبەر ە ئىۇددان ئېيتتددۇ  رە ئىتددائەى »( مۇندداشىقالر)>>       
ئىۇداننى  ەرا ) ېيىاىد ، ئاندىق ئدۇالر ىق بىدر جامدائە شدۇنىندىق « قىلد  
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(  ەقىقەتدتە)يدۋز ئۆركيدد ، ئدۇالر ( شەرىئەى  ۆبۇىددىق)بېيىق، ( قىلداندىق
 ۆبۋم چىقىرىش ئۋچدۋن، ( شەيدەمبەر)ئۇالرنى  ئارىسىدا [. 41] ئەمەسمۆمىق 

چاقىرىلسدا، ئدۇالر ىق بىدر جامدائە (  دۆبۇىگە)ئۇالر اللەنى  رە شەيدەمبەرنى  
ئە ەر  ەقىدقەى [. 42]بداش تارتىدد ( شەيدەمبەرنى  ئالدىدا  ازىر بولۇشدتىق)

ساالمنى   ە   ۆبدۋم شەيدەمبەر ئەلەيھىس)ئۇالرنى  تەرىدىدە بولىدىدان بولسا 
شەيدەمدبەر ە بويسدۇندان  الددا ( چىقىرىدىدانلىقىنى بىلىدىدانلىقلىرى ئۋچدۋن

مۇ ەمۇە  ) ئىللىتى بارمۇە يا ( مۇناشىقلىق)ئۇالرنى   ىللىرىدا [. 42]بېلىاىد 
 ۇمانلىنامددد ە يددا اللەنىدد  رە ئۇنىدد  ( ئەلەيھىسسدداالمنى  شەيدەمبەرلىكىدددىق

رەسددۇلۇلالنى  )ۇاسددلىقىدىق قورقامددد ە يددا  ئددۇالر شەيدەمبىرىنىدد  ئا ىدد  بول
مۆمىنلەرنىد  ( شەيدەمدبەر[. )17]زالىۇدد ر(  ۆبۇىدىق باش تارتقانلىقى ئۋچۋن

ئالدىدددا  ۆبددۋم چىقىددرىش ئۋچددۋن، ئددۇالر اللەقددا رە ئۇنىدد  شەيدەمبىددرىگە 
 ېيىالىرى بېرەك، « ئاڭلىد   رە ئىتائەى قىلد  »: چاقىرىلدان چاغدا ئۇالر

الددلە رە ئۇنىدد  [. 11]ندا  بىاددىلەر مەقسددەتكە ئېرىاددكۋچىلەر  رمانددا شددۇ
شەيدەمبىرىگە ئىتائەى قىلدان اللە ىق قورققان را ئۇنىندا تەقۋا ارلىدق قىلددان 

 ( -18ئايەتتىق  -41نۇر .)<<[.18]بىاىلەر بەخىتكە ئېرىاكۋچىلەر  ر
ان بددۇالر اللەقددا ئىۇددان ئېيتتددۇ ، ئەللىددگە ئىۇددان ئېيتتددۇ   ەيددددىد      
، يەنى ئۇالر اللە ىدق باشدقا ئىدال، يدو  رە مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالم د رقەرىۇ

ە تەبىتلەپ ئىتائەى قىلد   اللەنى  ئەللىسى  ەپ  ۇرا لىق بىرىۇى   ەيد  ر
 .، ئۇالر ئىتائەى  ىگەن ئاشۇندا  بولىد   ەپ ئوياليد  ەيد 
نى  ەرا يەندددى ئىۇدددان)ئانددددىق ئدددۇالر ىق بىدددر جامدددائە شدددۇنىندىق >>      

(  ەقىددقەتەن)يددۋز ئۆركيددد ، ئددۇالر ( شددەرىئەى  ۆبۇىدددە)بىدديىق ( قىلداندددىق
 <<.مۆئۇىق ئەمەس

 يۇقاتقان نى  مۇئۇىنلىك سۋشىتىنىمۇشۇ جامائەتتىق سا ىر بولۇپ، ئۇالر      
 ىگەن << .مۆئۇىق ئەمەس(  ەقىقەتەن)ئۇالر >>رە اللە ئۇ جامائەى توغر لۇ  

 يۋز ئۆركش نىۇەە
ئۇالر ئارىسىدا >>.ى بايان قىلىپ بىرىدىدان ئىاتۇرنا بۇ بىيىنكى ئايەما      

شەيدەمبەر  ۆبۋم چىقىرىش ئۋچۋن ئۇالر اللەنىد  رە شەيدەمبەرنىد   ۆبدۋمىگە 
بداش ( شەيدەمبەرنى  ئالدىدا  ازىر بولۇشدتىق)چاقىرىلسا ئۇالر ىق بىر جامائە 

 <<.تارتىد 
 قە اللەنىدد  شددەرىئىتىنى  ددابىمالددلە ئۇنىندددا ئىۇددان يددو   ىددگەن شىددر      

يددابى ئددارقىلىق   ەرا قىلىدددىدان، ئاندددىق قەلبىدددىكى يددۋز ئددۆركشقىلىاددنى 
ئاشكارا يدۋز ئدۆركش بىدلەن بولسدۇن ئىادقىلىپ، ئۇنىنددىق يدۋز ئۆركيددىدان 
بىادددىلەر  ر،  ەر ئىككىدددال ئىدددش ئىۇددداننى يوقىتىدددد ، ئدددۇالر ئېدى لىرىددددا 
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بىكددار قىلىددد ، چددۋنكى، يۇقددار ا  سددۆزلەيدىدان  ۇرا لىقنىدد  مددا ىيىتىنى
ئىاارەى قىلىپ ئۆتكەن سۋرە نىسانى  ئايىتىددە الدلە قەلبىددە قايىد  بولدۇش 

 .ئىۇاننى  شەرتى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىدا قويىد 
يەندددى )ئدددى مدددۇ ەمۇە ، شەررەر ىگارىددد  بىدددلەن قەسدددەمكى ئدددۇالر >>      

رىاددقا تەبلىددپ ئددۆز ئارىسددىدىكى  ەتاالشددقا سددىنى  ۆبددۋم چىقى( مۇندداشىقالر
قىلۇىدددۇچە، ئاندددىق سددىنى  چىقارغددان  ددۆبىۇىنگە ئۇالرنىدد   ىللىرىدددىكى 
قىلددلە غددۇم بولسددىۇۇ يوقددالۇىدۇچە رە ئددۇالر شۋتددۋنلەل بويسددۇنۇىدىلە ئىۇددان 

باياننىد   ارامدى ئاشدۇ مۇناشىقالرنىد  ئە دۋالىنى بايدان << .ئېيتقان بولۇايدد 
لەنى   ۆبىۇى ئۇالرنى قى ىقتۇرسدا ئۇالر بىرەر ئىاتىكى ال. قىلىپ  اراملىاىد 

يددابى، بددۇ ئىددش بىدد  ە مەندددەئەى ئېلىددپ بىلىددد   ەپ ئويلىسددا  ۆبددۋمگە 
ۋشەتلەپ بولداندددىق بىدديىق قۇرئددان ئددۇالرنى ئىۇانسددى   ەپ سدد. بويسددۇنىد 

 ەرەس رە مەندەئەتلەر ئۋچدۋن بىدر قېدتىم اللەنىد  شدەرىئىتىگە ئەرز - ارايى
كيددددىدان ئە دددرى يولددددا ماڭددددانلىقىنى قىلىدددپ رە يەنە بىدددر قېدددتىم يدددۋز ئۆر

 .ئەيىدلەيد 
مۆئۇىنلەر ە بەلسەك، ئۇالرنى  ئە ۋالى ئوخادىۇايد ، ئۇالرنىد  ئىۇدان       

 .ئېيتقانلىقىنى  ئاالمىتى بولسا ئۇالر اللەنى  شەرىئىتىگە ئەرز قىلىد 
مۆمىنلەرنىدد  ئالدىدددا  ۆبددۋم چىقىددرىش ئۋچددۋن، ئددۇالر ( شەيدەمددبەر)>>      
ئاڭلىد   رە ئىتائەى »: ررە ئۇنى  شەيدەمبىرىگە چاقىرىلدان چاغدا ئۇال اللەقا
  ېيىالىرى بېرەك، مانا شۇندا  بىاىلەر مەقسەتكە ئېرىاكۋچىلەر  ر«قىلد  

 (-11سۋرە نۇر .)<<[.11]
ئدداخىرقى ئددايەى اللەنىدد  شددەرىئىتىگە ئەرز قىلىدددىدان، اللەقددا ئىتددائەى       

دىدانالر  ەقىقى  نى داى تداشقۇچىالر ئىكەنلىكىندى قىلىدىدان رە اللە ىق قورقى
 .بايان قىلىد 

ئەنە ئاشۇ بى  ە ئىۇاننى   ەقىقىد  سدىنا  تېادى اللەنىد  شدەرىئىتىگە       
ئىنسدانالر تىلدى بىدلەن . ئەرز قىلىش ئىكەنلىكىنى رتشەن بايان قىلىپ بىرىد 

< ىد  ئەللىسدىاللە ىق باشدقا ئىدال، يدو  رە مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالم اللەن> 
 ىسددە رە شەرىدد  ئىبا ەتلەرنىدد  بىددر قىسددۇىنى ئددا ا قىلىددپ، قالدانلىرىدددا 

 .بويسۇنۇشنى رەى قىلسا ئۇالر مۇئۇىق ئەمەس
قۇرئان بى  ە  ۇرا لىقنى  چۋشەنلىسى بولدان اللەقدا ئىبدا ەى قىلىدش       

تولددۇ  . رىئددال   نيددا ا اللەقددا تولددۇ  ئىبددا ەى قىلۇىدددۇچە ئەمەلىيلەشددۇەيد 
ىبددا ەى بولسددا ئېتىقددا  ئۇسددۇللىرىنى، ئىبددا ەى بەلگىلىۇىلىرىنددى اللەنىدد  ئ

شەرىئىتىگە ئەرز قىلىانى رە  اياى سا ەلىرىنى   ەر بىرىدە اللەنى  يدولىنى 
 .تەتبقالشنى ئۆز ئىلىگە ئالىد 
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 دارام  ەپ ئدايرىش -دان قۇئاننىد  غەيدرى بىدلەن  دااللاللە نازى  قىل      
. ۇپ،  ەر  الدا، ئىبا ەى شىرىكىدىق شەرىقلەنۇەيدد شىرىكنى  بىر تۋرى بول

 : اللە مۇشرىكالرنى  مۇندا   ەيدىدانلىقىنى  ىكايە قىلىپ مۇندا   ەيد 
 -مۇبددا ا الددلە خالىدددان بولسددا، بىدد  رە بى نىدد  ئاتددا»:مۇشددرىكالر>>      

بورىلىرىۇى  اللەنى قويۇپ  دې  نەرسدىگە ئىبدا ەى قىلۇىددان بوالتتدۇ ، الدلە 
 ددې  نەرسددىنى  ددارام قىلۇىدددان ( يەنددى اللەنىدد   ۆبۇىسددى )قىلۇىدددان   ددارام

ئددۇالر ىق ئىلگىربىلەرمددۇ ئەنە شددۇندا  قىلدددان ئىدددى، .  ېدددى« بوالتتددۇ 
شەيدەمبەرنىددد  مەسدددئۇلىيىتى شەقەى رتشدددەن تەبلىدددغ قىلىادددتىنال ئىبدددارەى 

 (-31  ىنە ) <<[.31(] ىدايەى قىىلىش بولسا اللەنى  ئىاىد ر)
ئدۇالر بىد   ارامالشدتۇر پ  ، ارامى ئۇالرنى ئەيدلەيد ، چۋنكىاننى  باي       

. بىلىۋاتقدددان شدددىرىك اللەنىددد  بدددۇير قى رە خا ىادددىد ر  ەپ  ەرا قىلىدددد 
شدددىرىك رە دددالەنكى، الدددلە ئۇالرغدددا ئەللدددى ئەرەتتدددى، ئەللىدددلەر ئدددۇالرنى 

ئايەتتىكى مدۇ ىم نوقتدا بولسدا مۇشدرىكالرنى   ،بەلتۇر شتىق توسىد ، لىكىق
. ئۆزلىرىنى  ئىككدى ئىادتا اللەقدا شدىرىك بەلتدۋر ەنلىكىنى ئېنىدق سدۆزلەيد 

اللە  ارام قىلۇىدان >>، <<اللەنى قويۇپ  ې  نەرسىگە ئىبا ەى قىلۇايتتۇ >>
 - ىۇەك، اللەنى  ر خسىتىسى   االل<< بولسا  ې  نەرسىنى  ارام قىلۇايتتۇ 

 .ا ئوخااشتۇر ارام قىلىش، بۇتالرغا، تاشالرغا ئىبا ەى قىلداند
 

*              *              * 
                      

 ىۇدىكى ئەقىددىال ئىسالم  اياى رىئاللىقىددىق ئايرىلددان، بىۋاسدتە سدې       
ۋم قىلىددىدان  ەر ا ىددىق چۋشدۋركلگەن  ىدق  اياتقدا  ۆبد اللەنى . ئەمەس

شەيدددا قىلىددپ  ئاشددۇنى ئددۇالر ئددۆزلىرى. ئەقىدددە ئەمەسشددەرىئەتى بولۇىدددان 
مۇشرىك بولىدد ، بىد  ئىادنى   ەقىقىتىندى بدۆركپ بدېقىش ئۋچدۋن قۇرئانددا 

 ! مۇراجىئەى قىاليلى
تدوغرا )راتندى نازىد  قىلدد   ، تەرراتتدا تەر( مۇساغا)بى   ەقىقەتەن >>      

بويسدۇندان ( اللەنىد   دۆبۇىگە) ىدايەى رە ندۇر بدار، ( يدىدانيولدا يىتەبلە
،  ۆبددددۋم قىلىددددد ( تەرراى بىددددلەن)الر ئارىسددددىدا ە ددددۇ ىشەيدەمددددبەرلەر ي

ساقالشدددقا  (ئۆز ەرتىادددتىق)زا ىتلىدددرى رە ئۆلىۇدددالىرىۇۇ ( ىالرنىددد يە ۇ )
ەرراتندى ، ئدۇالر تبدۇيىلە  ۆبدۋم قىلىدد ( يەندى تەرراى)بۇير لدان بىتدابۇلال 

!( ئدى يە ۇ ىالرنىد  ئۆلىۇدالىرى. )نازارەتلى ئىدى ( ئۆز ەرتىاتىق ساقالشقا)
، مەندددىق قورقددۇڭالر مىنىدد  ئددايەتلىرىۇنى ئدداز شۇلدددا ىق قورقۇدداڭالربىاددىلەر 
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ىۇنى   ۋبۇىنى ، مەنسەپ رە شارا ئۋچۋن ئايەتلىرمال–يەنى شۇل)تىگىاۇەڭالر 
بىۇلەربددى الددلە نازىدد  قىلدددان ئددايەتلەر بددۇيىلە  ۆبددۋم ( ئۆز ەرتىددۋەتۇەڭالر

غددا (   ئەرال ىبەنددى ئىسددرائى)ئددۇالر ( 44. )قىلۇايدددىكەن ، ئددۇالر بدداشىرالر  ر
يەندى نا دا  ئدا ەم ئۆلتدۋر ەن )ندا  بەلگىلىد قكى، جانددا جدان تەرراتتا شۇ
بىاىنى  بۋزىنى نا ا   قۇيىۋەتكەن ئا ەمنى   يەنى)، بۆز ە بۆز (ئۆلتۋرلىد 
يەنددى بىاددىنى  بددۇرنىنى نددا ە  )، بۇر ندددا بددۇر ن (ۇيىۋېتىلىددد بددۋزى ق

نا ە  يەنى بىاىنى  قۇلىقىنى )، قۇالققا قۇال  (ۇرنى بىسىلىد بەسكەننى  ب
 ە  يەنى بىاىنى  چىاىنى نا)، چىاقا چىش (بەسكەننى  قۇلىقى بىسىلىد 

قاندا  يارىدار قىلددان بولسدا شدۇندا  (بىاىنى)رە ( تۆبكەن چىاى تۋبىلىد 
سدا ئەشدۇ قىل( جىندايەتلىنى)ىدار قىلنىش بىلەن قىسداس ئېلنىدد ، بىۇكدى يار
 ،غدا بەفردارەى بولىدد ( ۇنا ى)ۇنى  ، بۇ ئ(ايەنى ئۇنىندىق قىساس ئالۇىس)

اللە نازى  قىلدان ئدايەتلەر بدويىلە  ۋبدۋم قىلۇايددىدان بىادىلەر زالىۇدالر  ر 
ئارقىسىدىق ئۆزىدىق ( بەنى ئىسرائى  شەيدەمبەرلىرىنى  يەنى)ئۇالرنى  (. 41)

ە تەرشىدددىق نازىدد  يەنددى ئۇنىدد  الددل)تنددى ئىلگىددرى نازىدد  قىلىندددان تەررا
، ئۇنىنددا چى ئىسدا ئىدبىق مەريەمندى ئەرەتتدۇ ئىتدراپ قىلددۇ( نلىقىنىقىلىندا

( ئىن ىد )، ىگە ئالددان ئىن ىلندى ئاتدا قىلدد   ىدايەى بىلەن نۇرنى ئۆز ئىل
يەندى ئۇنىنددا )ئۆزىدىق ئىلگىرى نازى  قىلىندان تەرراتنى ئىتراپ قىلدۇچىد ر

ئە لدددى  (46) نەسدددىھەتتۇر-تەقۋا ارالرغدددا  ىددددايەى رە شەندددد ،(مۇراشىقتدددۇر
ن ئە كددامالر الددلە ئىن ىلدددا ئىن ىلدددا نازىدد  قىلدددا( يەنددى ناسدداراالر)ئىددن ىلالر

اللە نازى  قىلدان ئايەتلەر بۇيىلە  ۋبۋم قىلۇىددانالر  ،بۇيىلە  ۋبۋم قىلسۇن
 (-41~44د ىمائ)<< (.41)شاسىقالر  ر 

اراالرغا يە ۇ ىالرغا چۋشۋركلگەن تەرراتتا ئەقىدە رە شەرىئەى بدار، ناسد       
 .چۋشۋركلگەن ئىن ىلدا ئەقىدە رە شەرىئەى بار، قۇرئانۇۇ شۇنىندا ئوخااش

بىلەمسدددەنكى، ئاسدددۇانالرنى  رە زېۇىننىددد  شا ىادددا لىقى اللەغدددا >>       
خاستۇر، الدلە خالىددان ئدا ەمگە ئدازان قىلىدد ، خالىددان ئدا ەمگە مەغدىدرەى 

،  ىللىرىددا ئىادەنۇەل! بەرشەيدەمد ئى. قىلىد ، اللە  ەمۇە نەرسىگە قا ىر  ر
 ىددق رە (يەنددى مۇندداشىقالر) ەپ قويىدددىدانالر<ئىۇددان ئېيتتددۇ > :ئېدى لىرىدددا

( شۇرسدددەى تاشسدددىال بدددۇشىرنى ئى  دددار قىلىادددقا)يە دددۇ ىيالر ىق بۇشىرغدددا 
( ئە بارلىرى توقۇغدان)ئالدىرايدىدان بىاىلەر سىنى غەمكىق قىلۇىسۇن، ئۇالر 

سددىنى  يەنددى ئۆچلددۋك قىلىددپ )لۇىددگەن سدداڭا بە يالداندددا قددۇال  سددالىد ،
نى خەيبەر يە ۇ ىيلىرىنى  يە) باشقا بىر قەرمگە (سۆ بىتىنگە  ازىر بولۇىدان

سدددۆزلىرىنى جايلىرىددددىق ( تەرراتنىددد )قدددۇال  سدددالىد ، ئدددۇالر  (سدددۆزىگە
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(. ۇررېتىد يەنددى اللەنىدد  ئە كدداملىرىنى باشددقىالرغا ئالۇاشددت) ئۆز ەرتىۋېتىددد 
ئە ەر ئدۇ  بىرىلسە، ئۇنى قۇبدۇل قىلىندالر،( ۆبۋم)ە بۇ ئە ەر سىلەر >: ئۇالر

 ەيدد ، الدلە بىدر بىۇنىد   دۇمرا لىقىنى ئىدرا ە < بىرىلۇىسە قۇبۇل قىلۇاڭالر
يەندى )قىلىدىكەن، ئۇنى  ئۋچۋن اللەغا قارشى قولۇڭدىق  ې  ئىش بەلۇەيد 

ادى ىقىلۇ) ىللىرىندى (.  ې  ئا ەم ئۇنىندىق  ەشئى قىلىاقا قا ىر بواللۇايدد 
شداك قىلىادىنى الدلە خالىۇىددان بىادىلەر ئەنە  (قەبى  بولدانلىقتىق بدۇشىر ىق

ئددۇالر . ، ئدداخىرەتتە چددوڭ ئازابقددا قالىددد ر  ر، ئددۇالر   نيددا ا رەسددۋالىققاشددۇال
 دددارامنى ( شدددارا رە جازانىددددا ئوخاددداش) يالدانددددا قدددۇال  سدددالدۇچىالر  ر،

 ەرالىاددىپ )ئالدددىندا ئە ەر ئددۇالر سددىنى  !( مددۇ ەمۇە  ئددى) .يىگددۋچىلەر  ر
، ئۇالرنى  ئارىسىدا  ۆبۋم قىلىدپ قويسداڭ، يدابى ئدۇنى رەى قىلسداڭ (بەلسە
يەنى ئۇالرنى  ئۇالرنى  ئارىسىدا  ۆبۋم چىقىرىش يابى ئدۇالر ىق يدۋز )بۇلىد 

، ئە ەر ئدۇالرنى رەى قىلسداڭ ئدۇالر سداڭا قىلدلە (ئۆركش سىنى  ئىختىيارىد 
، (نى بىادىلەرنى  شدەررىدىق سداقاليد سى چۋنكى اللە)زىيان يەتكۋزەلۇەيد  

الدلە  ،اڭ ،ئا ىللىق بىلەن  ۋبۋم قىلدىقئە ەر ئۇالرنى  ئارىسىدا  ۋبۋم قىلس
ۆز ئۇالرنى  يېنىدا اللەنىد   دۋبۇىنى ئد.  ەقىقەتەن ئا ىلالرنى  تست تۇتىد 

كپ تدۇر پ يەندى تەرراتتىكدى  ۋبدۋملەرنى بدۋر)ئىلىگە ئالدان تەرراى تۇرسدا 
تەبلىپ  قانداقلە سىنى  ۋبۋم چىقىرىاقا( ئى مۇ ەمۇە )، (ايۋاتسائەمەل قىلۇ

سدىنى  (  ەقىدقەى ئاشدكارا بولدانددىق بىديىقيەندى )قىلىد ە ئاندىق بىديىق 
( سددددداڭىۇۇ تەرراتقىۇدددددۇ،)نددددددىق يدددددۋز ئۆركيدددددد ، ئەنە شدددددۇالر  ۋبۇى

تەرراتنددى نازىدد  قىلددد  ، ( مۇسدداغا)بىدد   ەقىددقەتەن . ئىاددەنۇىگۋچىلەر  ر
اللەنىدد  ) ىدددايەى رە نددۇر بددار، ( يدددىدانتددوغرا يولدددا يىتەبلە)تەرراتتددا 
 ۋبدۋم ( تەرراى بىلەن)ە ۇ ىالر ئارىسىدا بويسۇندان شەيدەمبەرلەر ي(  ۋبۇىگە
قا ساقالشد( ئۆز ەرتىاتىق)زا ىتلىرى رە ئۋلىۇالىرىۇۇ (  يە ۇ ىالرنى)، قىلىد 

ئدۇالر تەرراتندى  بدۇيىلە  ۋبدۋم قىلىدد ،( ندى تەرراىيە)بۇير لدان بىتدابۇلال 
!( ۇدالىرىئدى يە ۇ ىالرنىد  ئۋلى. )نازارەتلى ئىددى( ق ساقالشقائۆز ەرتىاتى)

لىرىۇنى ئدداز شۇلدددا ، مەندددىق قورقددۇڭالر مىنىدد  ئددايەتبىاددىلەر ىق قورقددۇڭالر
ىۇنى   ۋبۇىنى ، مەنسەپ رە شارە ئۋچۋن ئايەتلىرمال–يەنى شۇل)تىگىاۇەڭالر 

نازىدد  قىلدددان ئددايەتلەر بددۇيىلە  ۋبددۋم  بىۇلەربددى الددلە( ئۆز ەرتىددۋەتۇەڭالر
غدا تەرراتتدا ( بەندى ئىسدرائى  ئەرال ى)ئۇالر . قىلۇايدىكەن، ئۇالر باشىرالر  ر

، (ا ا  ئا ەم ئۆلتۋر ەن ئۆلتۋرلىدد يەنىن)ندا  بەلگىلىد قكى، جاندا جان شۇ
تكەن ئا ەمنىدد  بددۋزى بىاددىنى  بددۋزىنى نا ددا   قۇيىددۋە يەنددى)بددۆز ە بددۆز 
يەنى بىادىنى  بدۇرنىنى ندا ە  بەسدكەننى  )، بۇر ندا بۇر ن (قۇيىۋېتىلىد 

يەنى بىاىنى  قۇلىقىنى نا ە  بەسكەننى  )، قۇالققا قۇال  (رنى بىسىلىد بۇ
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 ە  تدۆبكەن يەندى بىادىنى  چىادىنى ندا)، چىاقا چىش ( قۇلىقى بىسىلىد 
ر ىدداقاندا  يارىدار قىلدان بولسدا شدۇندا  يار (بىاىنى)رە ( چىاى تۋبىلىد 

يەندى ) ئەشدۇ قىلسدا( جىندايەتلىنى)قىلنىش بىلەن قىسداس ئېلنىدد ، بىۇكدى 
الدلە  ،غدا بەفردارەى بۇلىدد  ( ۇندا ى)ۇنى  ، بۇ ئ(ئۇنىندىق قىساس ئالۇىسا

. نازىدد  قىلدددان ئددايەتلەر بددۇيىلە  ۋبددۋم قىلۇايدددىدان بىاددىلەر زالىۇددالر  ر
ىدىق ئۆزىدددىق ئارقىسدد( بەنددى ئىسددرائى  شەيدەمبەرلىرىنىدد  يەنددى)ئۇالرنىدد  

ە تەرشىدددىق نازىدد  يەنددى ئۇنىدد  الددل)لگىددرى نازىدد  قىلىندددان تەرراتنددى ئى
، ئۇنىنددا چى ئىسدا ئىدبىق مەيرەمندى ئەرەتتدۇ ئىتدراپ قىلددۇ( قىلىندانلىقىنى

( ئىن ىد )، ىگە ئالددان ئىن ىلندى ئاتدا قىلدد   ىدايەى بىلەن نۇرنى ئۆز ئىل
يەنى ئۇنىنددا ) ىتراپ قىلدۇچىد رئۆزىدىق ئىلگىرى نازى  قىلىندان تەرراتنى ئ

يەنى )ئە لى ئىن ىلالر.نەسىھەتتۇر-تەقۋا ارالرغا  ىدايەى رە شەند ،(مۇراشىقتۇر
ر بددۇيىلە  ۋبددۋم الددلە ئىن ىلدددا ئىن ىلدددا نازىدد  قىلدددان ئە كددامال( ناسدداراالر
. اللە نازى  قىلدان ئايەتلەر بدۇيىلە  ۋبدۋم قىلۇىددانالر شاسدىقالر  ر ،قىلسۇن

بىتدابالرنى ئىتدراپ ( سدامارى)بى  سداڭا ئۆزىددىق ئىلگىرىكدى  !(ەمۇە ئى مۇ )
نازىد   (يەندى قۇرئداننى) ددۇچى  ە  بىتدابنىقىلدۇچى رە ئۇالرغا شدا ىت بول

) ا نازى  قىلددان قۇرئدان ئۇالرنى  ئارىسىدا اللە ساڭ( ئى مۇ ەمۇە . )قىلد  
ىد  ، ئۇالرنپبۇيىلە  ۋبۋم قىلدىق، ساڭا بەلدگەن  ەقدتىق بۇر لدۇ( ئە كامى

سىلەرنى   ەر بىرىنالرغدا   !(ئى ئۋمۇەتلەر) .نەشسى خا ىالىرىدا ئە ەشۇىگىق
، ئە ەر الددلە خالىسددا. رىئەى رە ئۇچددۇ  يددول تەيىددق قىلددد  بىرخىدد  شددە

ئىنسدانالرنى بىدر  ىنددا يەندى شۋتدۋن )سىلەرنى بىر ئۋمۇەى قىالتتى  ،ئەلۋەتتە
ەتلەر بارىسىدا سدىلەرنى سدىناش لېكىق اللە سىلەر ە بەر ەن شەرىئ. (قىالتتى

ر  ەمۇىنال. ياخاى ئىاالرغا ئالدىراڭالر(. بۆپ ئۋمۇەى قىلىپ ئايرىدى)ۋچۋن ئ
) ان نەرسددىلەرنى ، سددىلەر ئىخددتىالپ قىلىاددقاللەنىدد   ەر ا ىدددا قايتىسددىلەر

. سىلەر ە ئېيتىپ بىرىد  اللە( ئۇنى  قايسى  ە ، قايسى نا ە  ئىكەنلىكىنى
ە سداڭا نازىد  قىلددان نىد  ئارىسدىدا الدل( الر رە ناسداراالريەنى يە ۋ ى)ئۇالر 

ىد  نەشسدى خا ىادلىرىدا ، ئۇالرنيىلە  ۆبۋم قىلدىدقوب( ئە كامى)قۇرئاننى  
 ، ئۇالرنى  الدلە سداڭا نازىد  قىلددان قۇرئاننىد  بىدر قىسدۇىدىقئە ەشۇىگىق

 ىلدددانالدلە سداڭا نازىد  ق)ئە ەر ئدۇالر . سدىنى رازبەچتۋرىادىدىق سداقالندىق
، ئۇالرنىد  بىدر قىسدىم بىلگىنكدى!( ئدى مدۇ ەمۇە )يۋز ئۆركسدە، (  ۋبۋمدىق

–شددەك .ئددۇالرنى جازاالشددنى ئىددرا ە قىلىددد  ۇنددا لىرى تۋشەيلىدددىق الددلە 
 ،يەنى تائىتىدىق بداش تارتىدپ)ر ، بىاىلەر ىق نۇرغۇنى شاسىقتۇشۋبھىسى بى
ەى  ەررىنىد  ئۇالر جا ىلىي(. لىق قىلىپ  ۇنا قا چۆمگۋچىلەر  ر ەققە خىالش

چىددق ئىاددىنىدىدان قەرمنىدد  نەزىرىدددە ( اللەغددا) ددۋبۇىنى تەلەپ قىالمددد ە 
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بۇ ئدايەتلەر بايدان قىلىدپ  (17~47مائىد .)‹ ۋبۋمدە اللە ىنۇۇ ئا ى  بىم بار
 .بىرىدىدان ئىككى  ەقىقەى بار

اللەنى   ەر ا ىدىق چۋشۋركلگەن  ەرقاندا   ىق ئەقىددە رە : بىرىنلى      
، ئەقىدە بىۋاستە سى ىۇنى باشقۇرىد ، شەرىئەى  اياى رىئاللىقىنى شەرىئەتتۇر
 .باشقۇرىد 
ەرقانددددا   ۆبدددۋم  اللەنىددد   ۆبۋمىنىددد  غەيرىددددىكى : ئىككىنلدددى      

جا ىلىيەى،  ۆبۋمنى  شەقەى ئىككى تدۋرىال تېدىلىدد ، اللەنىد   دۆبىۇى رە 
الدددلە  مدددۇئۇىنلەر اللەنىددد   دددۆبۇىگە ئە ىادددىد ،. جا ىلىيەتنىددد   ۆبدددۋمى

ا ىلىيەى  دۆبۇىگە چۋشۋر ەن قانۇننى  غەيدرىگە ئەرز قىلىددىدانالر يەندى جد
 .ئاشۇالر مۆئۇىق ئەمەس ،ئە ىاىدىدانالر

      

                         *                *              * 

                     
ئەقىدددىنى ئەنە ئاشددۇ ئىال ددى  ىننىدد   ەقىقىتددى بولسددىۇۇ، ئىنسددانالر        

شەرىئەتتىق ئايرىدى، ئۇالر  ىنندى شەقەى  ئەقىددىگە ئايالندد ر پ قويددى رە 
 ىدق  ىدگەن بەنددە بىدلەن شەررار ىگارىنىد  ئوتتۇرسدىدىكى : مۇندا   ىددى

مۇناسىۋەتتۇر، ئۇنى  ئورنى قەلىب،  ىننى   اياى رىئاللىقى بىلەن ئاالقىسدى 
تدۋزكملەر  ۆبدۋم  -تدۋز ەن قدانۇن اياى رىئاللىقىدا ئىنسانالر ئۆزلىرىگە . يو 

شۇنى  بىلەن ئۇالر اللەنى   ىنىدىق چىقىپ جدا ىلىيەتكە بىرىدپ . چىقىرىد 
 .بەتتى
خۇسۇسددەن، يارر شددا ىكى ناسدداراالر ا يددۋز بەر ەن ئىاددتۇر،  ،مانددا بددۇ       

ئددۇالر . چددۋنكى، ئددۇالر ئەقىدددىنى شددەرىئەتتىق،  ىننددى  ۆلەتددتىق ئددايرىۋەتتى
ىۇدا بۆلىۋېتىددىدان بەخىتسدى  بۆلۋندۋش ئىلىدگە چۋشدۋپ  اياتنى ئىككى قىس

قالدى، بىر قىسۇى چىربار ئىلىدە  ارامالشتۇر پ بىلىۋاتقدان اللەتائاالغدا تەرە 
قىسىۇد ر، يەنە بىر قىسۇى  اياى رىئاللىقىدا  ارامالشدتۇر پ بىلىۋاتقدان الدلە 

امالشدتى، ئدۇالر ىكى بەخىتسدى  ئدايرىلىش  ار. بىلەن ئاالقىسى يو  قىسۇىد ر
شەننىد ،  ىدق بىدلەن سىياسدەتنى ،  ىدق بىدلەن  -ئۇالر  ىدق بىدلەن ئىلىدم

ئىقتىسددا نى ،  ىددق بىددلەن جەمئىدديەى رىئاللىقىنىدد  بەلكددى،  ىددق بىددلەن 
نەتى ىسددى نىددۇە بولدددىە نەتى ىسددى  .ئەخالقنىدد  ئوتتۇرسددىنى ئددايرىۋەتتى

ىقدانلىلىق، دا بداش بۆتدۋر ەن قااليۇئۇالرنى   اياتىد.  اڭگىراش، بىئاراملىق
بدۋنگە بۋچىيىۋاتقددان سداراڭ بولدۇپ قددېلىش، ئدۆزىنى ئۆلتددۋررېلىش -بۋنددىق

ۋنكى، ئىنسداننى  بىدر  الەتلىرى، رت ى رە نىدررا بىسدەللىكلىرى بولددى، چد
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بىددرىگە ئوخاددىۇايدىدان ئىككددى ئىددال، يددابى  ەرخىدد  ئىال ددالر -جېنىدددا بىددر
،، سىياسدددەتتە، ئۇالرغدددا چىربدددار ئىلىددددا بىدددر ئىدددال.  ۆبۋمرانلىدددق قىلىدددد 
شەندددە، شىكىددر ە رە ئەخالقتددا بىددر يددابى بددۆپ ئىددال،  -ئىقتىسددا تا، ئىلىددم
اللە بۇ  الەتنى قۇرئانددا مىسدال ئدارقىلىق بايدان قىلىدپ .  ۆبۋمرانلىق قىلىد 

 .مۇندا   ەيد 
ل بولۇپ، ئۇنىندا بىر قۇ:بىر مىسالنى بەلتۋرىد (سىلەر ە مۇندا )اللە>>      

 لىاددىدىدان نۇرغددۇن خوجددايىنالر ئىگدددارچىلىق قىلىددد تا (ئىاددقا سېلىاددنى)
ئددۇ بىۇنددى رازى قىلىاددىنى  بىرسددى ئددۇ ئىاددقا بۇير يددد ، بىرسددى بددۇ ئىاددقا،)

بدۇ ئىككدى  يەنە بىر قۇل بۇلۇپ ئۇ بىر ئا ەمگىال خاسدتۇر، ،(بىلەلۇەل قالىد 
! سدانا اللەغدا خاسدتۇر-بدارارەرمۇە جىۇدى  ەمدد (يەنى ئۇنىد  ئە دۋالى )قۇل 
 (-82زكمەر )<< .نى  تولىسى بىلۇەيد (يەنى مۇشرىكالر)ئۇالر بەلكى 
بۇ مىسال تۇن ى قېتىم بدۇ قۇرئدان بىدلەن خىتداپ قىلىنددان ئەرەبدلەر ە       

، ئدۇالر ئارىسدىدا يېقىنالشتۇر ش ئۋچدۋن بەلتدۋركلگەنئۇلۇ ىيەى  ەقىقىتىنى 
رىگە بىدد-بددۇ بىددر: ن ئۇالرغددا مۇندددا   ەيددد قۇللددۇ  تددۋزكم بددار ئىدددى، قۇرئددا

قۇلنى ئۇالرنى   ەر بىدرى  ئوخاىۇايدىدان شىرىكلەر ئىگىدارچىلىق قىلىدىدان
باشقا ئىاقا بۇير يد  رە ئۋزى تەرەشكە تارتىد ، ئۇنددا  بولسدا ئۇنىد  -باشقا

ئە ددۋالى بىددر بىاددى ئىگىدددارچىلىق قىلىدددىدان رە بىددر نىاددان ئىلىدددىكى 
خدداتىرجەم بوالمددد ە بۇير قالرغددا يۋزلەندكرىدددىدان قۇلدددا ئوخادداش تىددنى ، 

 .تەبىئىيال، ئۇالر بارارار بولۇايد 
مۇشددۇ  ەل  ددازىرقى زامددان جا ىلىيىتىنىدد  ئىبا ەتخانىدددا بىددر ئىال قددا،       

بىددرىگە قارشددى  ەرخىدد  ئىال الرغددا ئىبددا ەى  -ئىبا ەتخانددا سددىرتىدا بىددر
 .قىلىدىدان چاغدىكى  الىتىد ر

ملىكنى، جىۇ ىتلىقنى بىلۇەيد ، شۇڭا جا ىلىيەى تىنىللىقنى، خاتىرجە      
 ەقىددقەتەن . سددۋرىد ئدداراملىق قااليۇىقددانلىلىق  ۆبددۋم ئۇنىدد   اياتىدددا بى

مۇسدددۇلۇانالر شىرىكسدددى  بىدددر ئىال قدددا ئىبدددا ەى قىلددددان راقتىددددا بۇالرنىددد  
 ەمۇىسىدىق قۇتۇلدان ئىدى، ئۇالر مەسلىتتە رە مەسلىت سىرتىدا ئۇ ئىال قدا 

ەنى  بىرلىكى توغرىسدىدىكى سداغالم ئېتىقدا  بىدلەن ئىبا ەى قىلىد ، ئۇالر الل
اللەقددا يۋزلىنىددد ، ئىبددا ەى بەلگىلىۇىلىرىدددە اللەقددا يۋزلىنىددد ، ئۆزلىرىنىدد  
 ەرخى   اياتى ئىالىرىدا اللەقا يۋزلىنىد ، اللەنى  شدەرىئىتىگە ئەرز قىلىدد  

ە ئدۆز رە  اياى رىئاللىقىدا شەرىئەتنى ئى را قىلىد ، شدۇنى  بىدلەن ئدۇالر الدل
 . بىتابىدا سۋشەتلىگەندەك بولىد 

سىلەر ئىنسانالر مەندەئىتى ئۋچدۋن ئوتتۇرغدا ( !ئى مۇ ەمۇە  ئۋمۇىتى)>>      
چىقىرىلددددان ياخادددىلىققا بدددۇير پ يامدددانلىقتىق توسدددۇ ىدان اللەغدددا ئىۇدددان 
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يەندددى )ئە ەر ئە لدددى بىتدددان . ئېيتىددددىدان ئەڭ ياخادددى ئدددۋمۇەى سدددىلەر
نازىد   يەندى مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالمدا)ئىۇان ئېيتسدا  (ناساراالر يە ۇ ىيالر،

ئەلددۋەتتە  (  نيدا رە ئداخىرەتتە)ئددۇالر ئۋچدۋن  ،(قىلىنددان رە ىديگە ئىاەنسدە
ئۇالرنىدد  تولىسددى  ئۇالرنىدد  ئىلىدددە مۇئىۇىنلەرمددۇ بددار، .ياخاددى بددوالتتى

 (-117ئال ئىۇران ) <<.شاسىقالر  ر
مۇسۇلۇانالر چۋشەنلىسىدە رە ئەمەلىد   ەربەتدتە ئدۆز  ىنىنىد   لىكىق،      

ما ىيىتىدددىق يىراقلىاددىۋەر ى،  ەتتددابى، ئۇالرغددا ئدداجى لىق يەتتددى، شددۇنى  
 .بىلەن  كشۇەنلىرى ئۇالرنى يىنىۋالدى

مۇسۇلۇانالرنى  يەنە  باشىرالر مۇسۇلۇانالر ىق بۋچىيىپ بەتكەن چاغدا،      
قدۇرەى -ئۋچۋن ئۇالرنى  ر جۇ ىدىكى بۋچ لۇاسلىقىبىر قېتىم قايتا  ۋللىنىۋا

باشىرالر  ابىۇيەتنى ئىگىلىگەن ئىسالمى يۇرتالر ا . ئامىلىنى يوقاتۇاقلى بولدى
ئدددۇالر قىلددددان ئىادددنى  تۇن ىسدددى اللەنىددد  شدددەرىئىتىنى  دددابىۇيەتتىق 
يىراقالشتۇر ش رە ئۇنى  ئورنىددا بىادىلەر تەرىدىددىق تدۋزكلگەن قدانۇنالرنى 

ئۇالر بىلەن بىلدلە ئۇالرنىد  قدورالى بولددان، ئۇالرنىد  تەسدىرىگە . قويۇشتۇر
ئاسدددتا سىياسدددەى، ئىقتىسدددا ، -رىددددان غددداللىلىرى ئىسدددالمنى ئاسدددتائۇچ

جەمئىيەتتىكى شەخسى  ئاالقىالر، قىۇۇەى قاراشالر رە ئەمەلى   ەربەى بىدلەن 
رى مۇناسددىۋىتى يددو ، بىۋاسددتە سددى ىۇدىكى ئېتىقددا  رە ئىبددا ەى بەلگىلىۇىلىدد

 . ائىرسىگە چەبلەپ قويۇش ئۋچۋن  اراملىق  ەربەى قىلىۋەر ى
بدۋم قىلۇايددىدان بى  ئاشۇنى  تەسىرىنى اللەنىد  شدەرىئىتى بىدلەن  ۆ      

، ئىنتى امالرنى شەرىقتىق رە غەرىدتىق بىر ۋزىدىدان يۇرتالر ا قىۇۇەى قاراشالر
غەرىدكە بېقىنىپ  نا ايتى ئېنىق بۆرىۋاتىۇى ، شۇنى  بىلەن نەتى ە شەرىق رە

قىلىش، رە ئۇالر مۆئۇىق بولدان بۋندە ئۇالرغدا مەنسدۇپ بولددان ئەزى لىكنىد  
 . يوقىلىاى بولىد 

يەنددى )زىدد  قىلدددان نۇرغددا اللەغددا، اللەنىدد  شەيدەمبىددرىگە رە بىدد  نا>>      
 <<.ئىۇان ئېيتىنالر،اللە قىلىۋاتقان ئىاىنالر ىق تۇلۇ  خەرەر ار  ر (قۇرئاندا

 (-2قۇن مۇناشى)
نەتىددد ە ئىسدددالمى جەمئىددديەتكە جا ىلىيەتنىددد  ئەخالقدددى رە شىكىدددرى        

چۋشدددددكۋنلۋك، بىئددددداراملىق،  ددددداڭگىراش رە قااليۇىقدددددانلىلىق قاتدددددارلىق 
ئەڭ بىرىنلىسدددى؛ اللەنىددد  بۇير قىددددا . بىسدددەللىرىنى  تارقىلىادددى بولىدددد 

نىد  غەزەپ خىالشلىق قىلدان رە اللەنى  ئىتائىتىدىق چىققدان بىادىلەر ە اللە
 .قىلىاى رە ئۇالرنى جازالىاى بولىد 
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تدوغرا يولددا )راتنى نازىد  قىلدد   ، تەرراتتدا تەر( مۇساغا)بى   ەقىقەتەن >>
بويسددۇندان ( اللەنىدد   ددۋبۇىگە)ىدددايەى رە نددۇر بددار،  ( يىتەبلەيدددىدان

 ۆبددددۋم قىلىددددد ، ( تەرراى بىددددلەن)دا شەيدەمددددبەرلەر يە ددددۇ ىالر ئارىسددددى
ساقالشدددقا ( ۆز ەرتىادددتىقئ)ا ىتلىدددرى رە ئۆلىۇدددالىرىۇۇ ز( يە ۇ ىالرنىددد )
، ئدۇالر تەرراتندى بدويىلە  ۆبدۋم قىلىدد ( يەندى تەرراى)ير لدان بىتدابۇلال بۇ
!( ئدى يە ۇ ىالرنىد  ئۆلىۇدالىرى. )نازارەتلى ئىددى( ئۆز ەرتىاتىق ساقالشقا)

ا لىرىۇنى ئدداز شۇلددد، مەندددىق قورقددۇڭالر مىنىدد  ئددايەتبىاددىلەر ىق قورقۇدداڭالر
ىۇنى   ۋبۇىنى ، مەنسەپ رە شارە ئۋچۋن ئايەتلىرمال–يەنى شۇل)تىگىاۇەڭالر 

يەتلەر بددۇيىلە  ۋبددۋم بىۇلەربددى الددلە نازىدد  قىلدددان ئددا( ئۆز ەرتىددۋەتۇەڭالر
اللەنى   ىنى رتشدەند ر،  (-44 ەمائىد.)<<.، ئۇالر باشىرالر  ر قىلۇايدىكەن

 .ئۇنىندا غۇرالىق يو 
قۇيددۇپ ئىبددا ەى قىلىددۋاتقىنىنالر شەقەى سددىلەر سددىلەرنى  اللەنددى >>      
ىنال ناملىرىدد( بۇتالرنىد  رە غەيرىنىد )ر رە ئاتدا بدوراڭالر ئاتىۋالددان ئۆزەڭال

 ېلقاندددا  ( اللەنىدد  شددىرىكى بولىاددى توغرىسددىدائۇالرنىدد  )ئىبددارەى، الددلە 
 ۋبۋملەر شەقەى  ئىبا ەى رە  ىق بارىسىدىكى بارچە ، ەلى  چۋشۋر ىنى يو 

 بدۇ ىلىاقا بۇيرىددان،، ئۇ سىلەرنى شەقەى ئۆزىگىال ئىبا ەى قىال مەنسۇپاللەغ
 (-47  يۋسۋ)<<  بىلۇەيد ( نىبۇ)لېكىق بىاىلەرنى  تۇلىسى  ،توغرا  ىند ر

–بىرەر ئىاتا  ۋبۋم چىقارغدا چاغددا، ئەراللە رە ئۇنى  شەيدەمبىرى >>       
يەندى الدلە رە اللەنىد  )د  ئايال مۋئۇىنلەرنى  ئۆز ئىاىدا ئىختىيارلىقى بولۇايد

،  ددې  ئا ەمنىدد  ئۇنىندددا ىددرەر ئىاددتا  ۋبددۋم چىقارغددان ئىددكەنشەيدەمبىددرى ب
ىد  شەيدەمبىدرىگە  ، بىۇكى اللە غدا رە ئۇن(ىدا بولۇايد مۇخالىدەتلىلىك قىلىا

 (-36ئە  اپ .)<<.قەتەن ئۇ ئوشئۇچۇ  ئازغان بۇلىد ،  ەقىئاسىيلىق قىلسا
قۇربددانلىقىم،  ايدداتىم رە  ،مىنىدد  نددامى ىم>، ئېيتقىنكددى( ئددى مددۇ ەمۇە )>>

رنىد  ئالەملە( مئىبدا ەتلىرى-ا قىلدان ياخادىلىقلىرىم رە تدائەى  نيا )ماماتىم 
مەن مۇشىنىندا  اللەنى  شىرىكى يوقتۇر، (.168) شەررەر ىگارى اللە ئۋچۋند ر

، مەن <بۇير لددددد م(خددددالى  ئىبددددا ەى قىلىاددددقايەنددددى يددددالدۇز اللەغىددددال )
شۇڭا بى   ىننى اللەقدا  (-163 -168ئەنئام )<< .رنى  ئەررىلىۇەنمۇسۇلۇانال

 !خالى  قىلدان  الدا ئىبا ەى قىاليلى
 اللەنى  شدەرىئىتىنى  دابىم ،بى   ەقىقى  مۇسۇلۇان بولىاىۇى  ئۋچۋن       
 .بى نى   ىننى اللەقا خالى  قىلدىنىۇى نى  بەلگىسى بولسۇن قىلىش
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 تلىرىگە ئىمان ئېيتىشسۈپە ۋە ئىسىملىرىغا اللەنىڭ
 

بىدلەن (  ۋزەل ئىسدىۇلىرى)اللەنى   ۋزەل ئىسىۇلىرى بار،اللەنى شۇ >>      
بەلددۇەس قوللىنىدددىدانالرنى تەرك -ئاتدداڭالر، اللەنىدد  ئىسددىۇلىرىنى بەلسددە

ئەنئددام ) .<<.قىلۇىاددلىرىنى  جازاسددىنى تارتىددد ( ئدداخىرەتتە)ئىددتىنالر، ئددۇالر
127-) 
يوقتددۇر، ئددۇ يۇشددۇر ننى،  (بەر ە ) ددې  مەبددۇ  اللە ىددق باشددقا >>      

 ئاشددكارىنى بىلگۋچىددد ر، ئددۇ نا ددايىتى شددەشقەتلىكتۇر، نا ددايىتى مىھرىبانددد ر
اللە ىق باشدقا  دې  مەبدۇ  . بەڭ رە ۇەى ئىگىسىد ر (ئاخىرەتتە-يەنى   نيا)
( يەنددى شۋتددۋن مەخلۇقاتنىدد ) ىاددا تۇرشا  (مددۇتلە )ئددۇ  يوقتددۇر، (بەر ە )

ساالمەتلىك ( مۇئىنلەر ە)، (يەنى  ەمۇە نوقساندىق شابتۇر) ابتۇرمالىكىد ر، ش
ئەمىددق قىلدىلىددد ر، ( ، ئددازابتىق تسددالرنى قورقۇنددۇچتىق)ىدىلىد ر، بېدىاددل

 ەمۇىنددى بۋزكتددۋپ تۇرغۇچىددد ر، غددالىبتۇر، قە ىددر قىلدۇچىددد ر، ئۇلۇغلددۇ  
لدلە ا.شدىرىك بەلتدۋر ەن نەرسدىلىرىدىق شدابتۇر( مۇشرىكالرنى )ئىگىسىد ر، 

(  ەمدۇە نەرسدىگە)شەيدا قىلدۇچىد ر، ( يوقلۇقتىق)ياراتقۇچىد ر، (  ەمۇىنى)
بېدىادددلىدىلىد ر، ئەڭ چىرايلىدددق ئسدددىۇالرغا ئىگىدددد ر،  (شدددەبى ) سدددۋرەى

ئاسۇانالر ىكى رە زېۇىندىكى نەرسدىلەر ئۇنىنددا تەسدبى  ئېيتىدپ تۇرىدد ، ئدۇ 
 (-84~88 ەشىر.)<<.غالىبتۇر،  ىكۇەى بىلەن ئىش قىلدۇچىد ر

لۋملىرىددە، ئىنسدانالر اللەغدا  ەقىقدى ئىبدا ەى ۆبۇ بىتابنى  باشدتىكى ب      
يىگدانە بىدر اللەغدا يۋزلىنىادى -قىلىاى رە بارلىق ئىالىرىدا شىرىكسى ، يەبكە

سدى  ئىبدا ەى .  ىدگەن ئىدد  شتۇرىد  نۇوئىنسانالرغا اللەنى تقۇرئان  ئۋچۋن
يەنددددى  ،ن چېدىنىدددد  اقىلىدددددىدان رە يۋزلىنىدددددىدان بىاددددىنى تۇنۇمىدددددا

ئىبددا ىتىنى نى بىلىددپ قېلىاددىنى  ئۋچددۋن، ئىددال، سددۋشەتلەنگەن سددۋشەتلەرنى 
 ەقىقددى ئىبددا ەى قىاللۇايسددى  رە  ەقىقددى ئىال قددا  ،چېدىنىدد  ابىلۇىددگەن 

 ! يۋزلىنەلۇەيسى  
نى رە ئۆزىنى شدۇالر ئۇالرنى بىلىاىۇى  بى نى  ،اللە  ۆرمەتلىك بىتابىدا      

 .ۇى نى خااليدىدان سۋشەتلەر بىلەن ئۆزىنى سۋشەتلەيد بىلەن سۋشەتلىاى
ئىنسان ئوچۇ  سى ىم بىلەن قۇرئدان ئوقۇغدان رە ئدايەتلەرنى ئويالنددان       

اللەغدا  ،چاغدا، ئىنساننى  قەلبى اللە ىدق قورقۇشدقا تولىدد  رە شدۇ راقىتدتىال
ىدم ىد  تۆرەنددىكى سدۆزىنى باللەن .د بىلەن تەلدۋنىد ىركش رە ئۋمۆياخاى ب
 ە ئوقۇيد 
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، چوقۇم سەن ئۇنى  اللە ىدق بى  قۇرئاننى تاغقا نازى  قىلسا ئە ەر >>      
قورققانلىقتق باش ئە كەنلىكىنى، يېرىلىپ بەتكەنلىكىنى بۆرەتتى ، بىد  بدۇ 

شىكىدر قىلسدۋن  ەپ بايدان ( اللەنىد  قدۇ رىتىنى) مىسالالرنى بىاىلەر ە ئۇالر
 (-81 ەشىر)<< .قىلىۇى 
 .ە سددۆزلەرنى  ئەڭ چىرايلىقددى بولدددان قۇرئدداننى نازىدد  قىلدددىالددل>>      

-رەز) ئۇنىدد  بەزىسددى بەزىسددىگە ئوخادداپ بىتىددد ،( بدداالغەتتە شاسددا ەتتە،)
قۇرئاندىكى ئدازان ) تەبرارلىنىد ، (قىسسىلەر ئۇنىندا ئە كامالر، نەسىھەتلەر،

اىلەرنى  شەررەر ىگارىدىق قورقىدىدان بى (ئايەتلىرى تىالرەى قىلىندان چاغدا
يەنددى اللەنىدد  )بە ەنلىددرى تىتىرەيددد ، ئاندددىق اللەنىدد  زىكددرى ئۋچددۋن 

، ئۇالرنىد  (مەغدىدرىتىگە  ائىدر ئدايەتلەر تىدالرەى قىلىنددان چاغددا رە ۇىتى،
( يەنددى قۇرئددان)ئەنە شددۇ  ،(ئددارام تاشىددد ) بە ەنلىددرى رە تىللىددرى يۇمادداپ

ئددا ەمنى  ىدددايەى خالىدددان (الددلە)ئۇنىدد  بىددلەن  اللەنىدد   ىدايىتىددد ربى،
 .<<.قىلىددد ، الددلە ئاز  رغددان ئددا ەمگە  ددې   ىدددايەى قىلدددۇچى بولۇايددد 

 (-83ز مەر)
رە )اللەغددا  ،چوقۇنۇشددتىق يىددرا  بولدانالرغددا( ارە بۇتالرغدد)شددەيتاندا >>      

خۇش خەرەر بېرىلىد ،سۆز ە ( جەننەى بىلەن)قايتقانالرغا ( ئۇنى  ئىبا ىتىگە
يەنددى تەقددۋا ار )ياخاىسددىدا ئە ىاددىدىدانالرغا قددۇال  سددېلىپ ئۇنىدد  ئەڭ 

خددددۇش خەرەر بەر ىددددق، ئەنە شددددۇالر  ىدددددايەى قىلدددددان  (بەندددددىلىرىۇگە
 (-11.12ز مەر.)<<.ىگىلىرىد رئئەقى  ( ساغالم)بىاىلەر  ر، ئەنە شۇالر 

ئدايەتلەرنى  ئۇنىد  سدى ىۇىگەبىۇۇۇ بۇ ئدايەتلەر رە بۇالرغدا ئوخادىدان       
رە اللەنىد   نىاللە ىدق قورقدۇش، اللەغدا يىقىنلىاىاد ،ركشۆاللەنى ياخاى ب

 قۇيد ە وئىدان  الدا تولۇ نى ئارز سىرازىلىقىنى ئى  ەپ ئەمەل قىلىا
 ئددۆز قۇرئددان ئددۇ ئىنسدداندا ،ان مۇشددۇ تۇيدددۇالر ا بولدددان چاغدددائىنسدد      

ش ئدارقىلىق ر تۇشدسدۋشەتلىرىنى رە ئىادلىرىنى تۇنۇ-ئىگىسىنى  ئىسىۇلىرىنى
ئىنسددان اللەنىدد  مىھرىبددان . ىقىنلىاىاددنى ئاسانالشددتۇر پ بىرىددد ئىگىسددىگە ي

  : ى بىلدگەن چاغددائىكەنلىكىنى بىلگەن چاغدا رە اللەنى  مۇندا   ىگەنلىكىند
(  ۇندا الرنى قىلىۋېرىدپ)> ئېيتىقىنكدى،( مىنى  تىلىۇددىق! ئى مۇ ەمۇە )>>

اللەنىددددد  رە ۇىتىددددددىق ! ىرىگە جىندددددايەى قىلددددددان بەنددددددىلىرىمئدددددۆزل
جىۇدى  ۇندا لىرىنى (خالىددان ئا ەمنىد )الدلە  ەقىدقەتەن. ىدسى لەنۇەڭالرئۋم

مەغدىددرەى قىلىددد ، شۋبھىسددى بى، الددلە نا ددايىتى مەغدىددرەى قىلدۇچىددد ر، 
 (-13ز مەر) .<<.نا ايىتى مىھرىباند ر

يە ۇ ىيالرنىددد  )تدددۋزەتكەنلەر،(ئەمەلىندددى)، شەقەى تەربە قىلددددانالر>>     
. بايان قىلدانالرال بۇنىندىق مۇستەسنا( ۇرغانالرىنىتەرراى ئە كاملىرىدىق يۇش
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ربىنددى بەبۇددۇ قۇبددۇل ، مەن تەۇالرنى  تەربىسددىنى قۇبددۇل قىلىددۇەنئەنە شدد
 (-167بەقەرە ) .<<.نا ايىتى مىھرىباند رمەن. قىلدۇچىد رمەن

ئەنە ئاشۇ ئۇ ئىنساننى اللەنى  رە ۇىتىگە تەلدۋندكرمەمد ە اللەغدا ئىخالسدۇەن 
بە قىلدان چاغدا، اللەنى  ئۆز  ۇنا لىرىنى بەچۋركشدىنى ئدارز  بولدان رە تەر
 قىلد رمامد ە 

قدۇررەى ئىگىسدى -ئۇ ئىنسدان اللەنىد  رى ىدق بەر دۋچى، شۇختدا، بدۋچ      
 الدددلە  ەقىدددقەتەن  ەمۇىدددگە رى ىدددق بەر ۋچىدددد ر،>>ئىكەنلىكىندددى بىلدددگەن

 (-12زارىياى )<<.قۇررىتى ئارتۇقتۇر (اللەنى ) قۇ رەتلىكتۇر،
بەندىلىرىدددىق خالىدددان بىاددىنى  رى قىنددى بەڭ، خالىدددان بىاددىنى        

بىۇكدى اللەغدا قەرزى  ەسدەنە >>قىلىدىدانلىقىنى بىلگەن چاغدا،  رى قىنى تار
مېلىنددى جۇشدداللىق بىددلەن سددەرىپ -يەنددى اللەنىدد  يولىدددا شددۇل) بىرىدددىكەن
ە يدۋز يەندى ئدون  ەسسدىدىق يەتدت)، اللە ئۇنىندا نەچلە  ەسسە (قىلىدىكەن
( سىناش ئۋچۋن بەزى بىاىلەرنى  رى قىنى)اللە .بۆپ قايتۇرىد (  ەسسىگىلە

قىيددددامەى ) بەڭ قىلىددددد ،(بەزى بىاددددىلەرنى  رى قىنددددى)تددددار قىلىددددد ، 
 (-841بەقەرە )<<.اللەنى   ەر ا ىدا قايتۇرلىسىلەر(بۋنى
 نىئۇەتلىرىنى مول قىلىپ بىرىاى ئۋچدۋن ،قنى بەڭىئەنە ئاشۇ ئۇنى رى       

 اللەغا تەلدۋند رمەمد ە  ، مەر ەمەتلىكىنئامى بەڭئ
 ەرىدكەى -، يامدان ئىدشئىكەنلىكىندى يىگدانە-ئىنسان اللەنىد  يەبدكە      

ئە ەشدكۋچىلەر >>.. قىلدۇچىالرغا غەزەبلەنگۋچى ئىكەنلىكىنى بىلدگەن چاغددا
بى  ەئېلىددپ  بەلكددى سددىلەر قارشددى ئېلىنۇايسدىلەر، سددىلەر ئددازابنى> :ئېيتىدد 
 ،(بى نى ئاز  ر پ   زاخقا بىرىاىۇى  ە سەرەبلى بولد ڭالر يەنى) ربەلدىنال

 (-67سا  )< !بۇ نىۇىدىگەن يامان جال 
يەنددى شەرىاددتىلەر، ئىنسددانالر رە ) سددۇانالر ىكىلەر رە زېۇىندددىكىلەرئا>>      
-ئىختىيددارى رە مەجبددۇرى يۇسددۇندا اللەغددا بويسددۇنىد ، ئەتددتىگەن( جىددنالر

د ىدرەئ)<< .ئۇالرنىد  سدايىلىرىۇۇ بويسدۇنىد (لىق تدۋر ەيەنى  ارام)ئاخاامدا 
11-) 

غدا ئوخادىۇىدان ئدايەتلەرنى اللەندى ياخادى بىۇۇۇ بدۇ ئدايەتلەر رە بۇالر      
ى ، اللە ىددق قورقۇشددقا، اللەغددا يىقىنلىاىاددقا رە اللەنىدد  رازىلىقىنددبۋركشددكە

  ئۇنى  سى ىۇىگە تولۇاستىق ئۇقۇيد ەئى  ەپ ئەمەل قىلىاقا قى ىقىش 
زېۇىندىكى زەررىلىلىك نەرسە ئۇنىنددا مەخددى -ئىنسان اللەنى  ئاسۇان      

 ...قالۇايدىدان غەيىبلەرنى بىلگۋچى ئىكەنلىكىنى بىلگەن چاغدا
مدۇر، بددان رە يەنددى يددا)ىننىدد  قوينىدددا بىرىددپ بىتىدددىدان الددلە زىۇ>      

 بدۇال  ،ئۆسدۋملۋك)نەرسىلەرنى، زىۇىندىق چىقىددىدان ( ئۋلۋبلەر ە ئوخااش
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، ئاسددۇاندىق چۋشددىدىدان نەرسددىلەرنى( رە قۇ  قالرنىدد  سددۇلىرى قاتددارلىق
نەرسدددىلەرنى، ئاسدددۇاندا ( رى ىدددق قاتدددارلىق ر، ئەجەل،يدددامدۇ ،شەرىادددتە)

نەرسدىلەرنى بىلىدپ ( مەللەر مەقبۇل   ئدا الر قاتدارلىقئەياخاى )ئۆرلەيدىدان 
( ە قىلدددۇچىالرنىتەرب)ەندددىلىرىگە نا ددايىتى مىھرىبانددد ر، ، الددلە بتۇرىددد 

<< (ى بەلۇەيدد قىيدامەەبىد  ە >>:باشىرالر. دۇ چىد ر نا ايىتى مەغدىرەى قىل
س، شەررەر ىگددارىم بىددلەن قەسددەمكى، ئۇندددا  ئەمە>> ، ەيددد ، ئېيتقىنكددى

سۇانالر ىكى رە ، ئاقىيامەى سىلەر ە چۇقۇم بېلىد ، اللە غەيىبنى بىلگۋچىد ر
 يەنددى)ق يىددرا  ئەمەسددتۇر، ئۇنىدد  ىق نەرسددە اللە ىددچدداغلزىۇىندددىكى زەررە 

ر ۇلۇە دۇز ا ، لەچوڭرا  نەرسە بولسۇن ،زەررىدىق بىلىكرەك نەرسە بولسۇن
 (-8،3سەبەئ )<<.خاتىرلەنۇىگىنى يو 

يابى يۇشۇر ن سۆزلىسدەڭ، اللەنىد  )ئە ەر سەن ئاشكارا سۆزلىسەڭ >>      
رەك ئىاالرنى ، چۋنكى ئۇ، سىرنى رە ئۇنىندىنۇۇ مەخدىي(نەزىرىدە ئوخااشتۇر

 (-1تا ا )<< .بىلىپ تۇرىد 
 ەئۇ  ەر قاندا  ئەمەلنى مەقسەى قىلداندا ئىھتىياى بىلەن ئىش تۇتۇامد       

ر پ تۇرىددىدانلىقىنى، بەلكدى، ئۇنىد  بىدىدتىبۋز ركپ رەۆچۋنكى،اللە ئۇنى ب
لىقىنى، خىيداللىرىنىۇۇ بىلىدپ تۇرىددىدان–بىاىگە سدۆزلەپ بەرمەيددىدان ئدول

ۇايدىدانلىقىنى بولتۇيددۇ ا اللەقدا مەخدىد  نەرسدە–ىكىر ە رە  ىد ئەمەلدە، ش
زىۇىننى بونتىرتل قىلىپ تۇرىدىدانلىقىنى رە -ئىنسان اللەنى  ئاسۇان. بىلىد 

 ەر قاندددا  نەرسددە اللەنىدد  ئى نددى بىددلەن شەيدددا بولىدددىدانلىقىنى رە الددلە 
، مۋ دددە اشددتۇررىدىدانلىقىنى رە ئددۇنى ئۇيقددر نالوئىاددالرنى ئددۆزى يددالدۇز ئ

 .. تۇتۇايدىدانلىقىنى بىلگەن چاغدا
ن الددلە سددىلەرنى جازاغددا مەقسەتسددى  ئىلددكەن قەسددىۇىنالر ئۋچددۋ>>       
 .ە سىلەرنى جازاغا تارتىد قەستەن ئىلكەن مەقسىتىنالر ئۋچۋن الل ،تارتۇايد 
جازاالشدقا ئالدداراپ  يەنى بەنددىلىرىنى)ەغدىرەى قىلدۇچىد ر،  ەلىۇد ر اللە م
  (- 881بەقەر). <<( د بەتنەي
ئەنە  (-43نەجددم.)<<الددلە ئىنسدداننى بۋلدكرەلەيددد  رە يىدلىتااليددد  >>      

ئاشۇ ئۇ ئىنساننى يالدۇز بىر اللە قا يۋزلەند رمەمد ە  ىۇەك، ئۇ بولسا ئۇنىندا 
 ىلكىاددى تەڭ بواللۇايدددىدان رە ئۋسددتۋن بىلەلۇەيدددىدان، بەڭرىلىلىددك رە 

. ە يدۋزلەنگىلى بولۇايددىدان زاتتدۇرشدقا بىدر بىادىگقىيىنلىلىقتا ئۇنىنددىق با
ئۇنىنددىق باشدقا . ئۇنىندىق باشقا  ىلكىادى قىيىنلىلىقندى ئېلىۋېتەلۇەيدد  

   !مۇشۇندا  مانا. ىلكىاى خۇشاللىقنى بۆشەيتەلۇەيد  
ىتى ، ئىتدائقا بولددان تونۇشدىاللە ، ئۇنى ئىنسان بىرەر سۋشەتنى بىلسە      

مۇشددۇنى  سددەرەبىدىق، قۇرئددان اللەنىدد   ددۋزەل .  بۋچىيىددد قددىرە يېقىنلى
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  ئا شۇ ئىسىۇالر بىلەن  تەبرار بەلتۋرىد  رە بى نى اللەقا–ئىسىۇلىرىنى تەبرار
ىنى سددۋشەتلىر رە رەسددۇلۇلال بىدد  ە اللەنىدد  ئىسددىۇلىرىنى. قىلىاددقا بۇير يددد 

 .لەنى  توقسان توققۇز ئىسۇى بار ەقىقەتەن ال>>.تونۇشتۇر پ مۇندا   ەيد  
بىدرلىككە بىلىدنگەن )<< م ئدۇنى يا لىسدا جەندنەتكە بىرىدد قاندا  بىدر ئدا ە

 .( ە ى 
قەلىب ئۇنى  مەنالىرىددىق خەرەرسدى  دددد  يا  ئېلىاتىق بولدان مەقسەى      

  قەلىدبكە سۋشەتلەر ،يۇشال ئەمەس، بەلكى، ئۇ ئىسىۇالروق دا ئىيتىپ الدا، تىل
ئەمەلى  ەربەتدتە ئەبىد   رىىتەسنى  ئويالندان، ئويلىنىاى ئۇالرنى ،تولىاى
لىرى رە ، سدۋشەتقۇرئاندا بەلدگەن ئىسدىۇلىرىنى  ئاشۇنىندىق اللە. ئېتىاد ر

، ىرىلدددكركش، ئۆلتددۋركش، تئىاددلىرى اللەنىدد  يددارىتىش، رى ىددق بىددرىش
لگىلىدرى  ا ىسلەرنى جارى قىلد ر ش رە غەيىدنى بىلىادتىكى قۇ رىتىنىد  بە

مدۆجى ىلەرنى بايدان قىلىادتىق مەقسدەى الدلە ندى  بۇ. ئىكەنلىكىنى بىلىۋالىۇى 
شدى بۋچىيىدد ، ۇنوت قدا بولددان، شدۇنى  بىدلەن بەنددىلەرنى  اللەنۇشتۇروت

-رەى ئۋسدددتىدە تدددۇر پ ئىبدددا ەى قىلىدددد  رە شدددىرىكيئدددۇالر اللەقدددا بەسدددى
ڭ چدوڭ  ەقىدقەتەن، ئىنسدانىيەتنى  ئە! شدۇندا . لىد وئازغۇنلۇقتىق يىرا  ب
 . ىكتۇرئازغۇنلىقى بولسا شىر

.  ەمۇە اللەقا مۇ تاجتۇر. اللە بىر  ر–ئېيتقىنكى، ئۇ!( ئى مۇ ەمۇە )>>      
بىادى ئۇنىنددا تەڭدداش   دې . شقدانۇۇ ئەمەس، تۇغۇلددانۇۇ ئەمەساللە باال تا
  (4~1ئىخالس ).<<بۇاللۇايد 
 ېلنەرسددىنى شددىرىك  ئددۆزىگە   ەقىقەتنددى تېدىددپ، الددلە بەندددىلەرنى       
ىدا يدار ەم بىرىادنى نۇشدوبەنددىلەرنى  بدۇ  ەقىقەتندى ترە  ىمەسلىكىنبەلتۋر

شۇنى  بىلەن بىر راقىتتا، اللە ئۇالرغا ئۆزىنى  ئىسىۇلىرىنى، . ياخاى بۆرىد 
اللەنىدد  ئىسددىۇلىرى، سددۋشەتلىرى، .شددتۇرىد سددۋشەتلىرىنى، ئىاددلىرىنى تونۇ

 . ەر ى  ئايرىلۇايد  بىرىدىق-بىر ئىالىرى
چاغددا،  شدتۇرغانتىش مۆجى ىلىرىنى ئىنسدانالرغا تۇنۇئۆزىنى  يارى :اللە      

 قىلددۇچى ئى دا  يدوقتىق بارلىققدا بەلتۋر دۋچى، ئۇالرغا ئۆزىنىد  يداراتقۇچى،
 .شتۇرىد ئىكەنلىكىنى تۇنۇ<زېۇىننى ئۆرنەبسى  ياراتقۇچى-ئاسۇان>

ئىنسانالرغا ئۆزىنى  رى ىق بىرىادتىكى مدۆجى ىلىرىنى بۆرسدەتكەن  :اللە      
، بۋچلددۋك زاى مۇسددتە كەم< رى ىددق بەر ددۋچى>زىنىدد  ئۇالرغددا ئۆچاغدددا، 

 .شتۇرىد ئىكەنلىكىنى تۇنۇ
بدونتىرتل  ئىنسانالرغا بدۇ بائىنداتتىكى  ەرقانددا  نەرسدىنى ئدۆزى :اللە      

 ەرقاندددا  >چاغدددا، ئۇالرغددا ئۆزىنىدد  شددتۇرغان قىلىددپ تۇرىدددىدانلىقىنى تۇنۇ
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ىكىندددى رە ئىادددالرنى ئدددۆزى ئىكەنل< نەرسدددىنى بدددونتىرتل قىلىدددپ تۇرغدددۇچى
 .تونۇشتۇرىد ئور نالشتۇرىدىدانلىقىنى 

تىرىلدكركشددتىكى مددۆجى ىلىرىنى -ئىنسددانالرغا ئۆزىنىدد  ئۆلتددۋركش :الددلە      
ئۆلتۋرەلەيددددددىدانلىقىنى رە >ئۇالرغدددددا ئۆزىنىددددد   ،چاغددددددا شدددددتۇرغانتۇنۇ

 .تۇنۇشتۇرىد < تىرىلدكرەلەيدىدانلىقىنى
شدتۇرغان نى  تىرىلدكركشدتىكى مدۆجى ىلىرىنى تۇنۇئىنسانالرغا ئۆزى :اللە      

غددانلىقىنى  <الددلە قەبرىلەر ىكددى بىاددىلەرنى تىرىلدكرىددد >چاغدددا، ئۇالرغددا 
الددلە ئىنسددانالرغا ئۆزىنىدد   ەرقاندددا  نەرسددىدە تەڭداشسددى  . تۇنۇشددتۇرىد 

شتۇرغان ئىكەنلىكىنى مۇبەمۇەللىكتە ئۆزى يالدۇز تەڭداشسى  ئىكەنلىكىنى تۇنۇ
 :ئۇالرغا مۇندا   ەيد  ،چاغدا
ەنى  جازالىاىدىق قورقۇامد   الل)ئۇالر،  ،ئۇالر شىرئەرىننى  قەرمىد ر>>      

 (-11شۇئەرا ). <<ە
، ئاندددىق ئددۇنى انبددار قىلىدددىد( يددوقتىق)مەخلۇقدداتنى  ەسددلەشتە >>      

يەنى مەخلۇقداتنى )ئۇ ، تىرىلدكرىدىدان اللە ئەنە شۇ  ر ( ئۆلگەندىق بىيىق)
 ،ئۇڭايد ر( ە يوقتىق بار قىلداندا قارىداندائۇنى  ەسلەشت)اللەغا ( كر شتىرىلد

، الددلە غددالىبتۇر ،ا ئەڭ ئددالى  سددۋشەى اللەغددا خاسددتۇرئاسددۇانالر ا رە زىۇىنددد
  (-81ر م)<<. ېكۇەى بىلەن ئىش قىلدۇچىد ر

سۋشەتلىرىنى رە ئىالىرىنى چۋشىنىاتە  دۇر  الر  ،اللەنى  ئىسىۇلىرىنى      
قۇرئانددا رە . ئۇالر ئىخدتىالپ قىلىاۇاسدلىقى بىدرەك ئىددى .پ قىلىاتىئىختىال

 ە ىستە بەلگەن بدۇ ئىسدىۇالر، سدۋشەتلەر رە ئىادالرنى الدلە بى نىد  ئدۆزىنى 
ئىسىۇالر رە سۋشەتلەر بى نى اللەنى . نۇشتۇرىد تۇنىۋېلىاىۇى  ئۋچۋن بى  ە تۇ

ئدازغۇن  دورت الر  بدۇ. ېتىدىدان نەرسە بولۇاسلىقى بىدرەكتۇنۇشتىق ئاز  رىۋ
نىدددۇە ئۋچدددۋن ئىسدددالمدا يددداى نەزەرىددديەلەر رە شىكىدددرلەر ئدددارقىلىق رتشدددەن 

 ە م  ەقىقىتىدىق ئې ىپ بەتكەند  ەچۋشۋنىالىك ئىسال
رئان بدۇ ئىادالر ا ئىنتدايىق بى نى  شابىتىۇى  رە يېتەبلىۇى  بولدان قۇ       
شۇنىندىق ئىاالر  قۇرئان بى  ە اللەنى  سۋشەتلىرىگە باشاليدىدان رە. رتشەن

 .بارلىققا بىلىدىدان ئىسۇلىرىنى سۆزلەيد 
اللەنىددد  ئىسدددىۇلىرىنى  بىدددرى، ئدددۇ ئاشدددۇنىندا <رى ىدددق بەر دددۋچى>      

ئوخااش، اللەنى  سۋشەتلىرىنى  بىرى، ئۇنىندىق اللە بەنددىلەرنى خالىددان 
بىدد  بددۇ ئىسددىۇالرغا . چىقىددد مەنددا  رى ىددق بىددلەن رى ىقالند رىددد   ىددگەن

رە رەسددۇلۇلالنى   اۇى ، چددۋنكى، بددۇ ئىسددىۇالر اللەنىدد  ئىسددىۇلىرىدئىاددىنى
 .سۆزلىرىدە بەلگەن
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چددۋنكى، بىدد  ئەتراشىۇى  ىكددى بائىناتتددا رە ئددۆزىۇى  ە ئددۇ مددۆجى ىلەرنى       
ئۇالرغا بى  تابى ئۇالرغدا >> :خۇ  ى اللە  ىگەندەك. بۆرىۇى  رە  ى  قىلىۇى 

ئەتراشىددىكى رە ( زېۇىق-ئاسۇان) ە،قۇرئاننى   ە  ئىكەنلىكى ئىنىق بولدۇچ
ئدداالمەتلەرنى بۆرسددىتىۇى ، ( قددۇ رىتىۇى  ە  االلەى قىلىدددىدان)ئۆزلىرىدددىكى 

سددددىنى  ) شەررەر ىگارىننىدددد   ەمددددۇە نەرسددددىنى بددددۆركپ تۇرىدددددىدانلىقى
 (-13فۇسسىلەى )<<.ئۇالرغا بۇشايە ئەمەسۇۇ (راستلىقىننى   ەلىلى بۇلۇشقا
 ەربىددر  ىكىىۇى  ىكى مددۆجى ىلىرى توغۇرىسددىداللەنىدد  بائىندداتتىكى رە ئددۆز

ئويلىنىش بى نى اللە ئۆزىنى سۋشەتلىگەن سدۋشەتلەرنى   ەربىدرى  ەقىدقەتەن 
يىگددددانە، قددددۇ رەتتە ، شا ىاددددا لىقتا ، ئىاددددالر ا رە - ە ، الددددلە يەبددددكە

. د ئور نالشتۇر شتا تەڭداشسى  ئىكەنلىكىدگە تۇلدۇ  ئىاىنىادكە باشدالپ بارىد
بىد  . ئىاىنىادىۇى  الزىدمالرغا ئىاد، سدۋشەتلەر رە ۇ ئىسدىۇالرئۇنداقتا، بى  ئاش

ادددىپ ېئ  ە ىسدددتە بەلدددگەن بايدددانالر ا توختىادددىۇى ، ئۇنىنددددىق ،قۇرئدددان
 .مانا بۇ سەلەشلەرنى  تۇتۇپ ماڭدان يولىد ر. الزىم بەتۇەسلىكىۇى 

ئىسددىۇالر رە سددۋشەتلەر ە قاندددا  بەلددگەن بولسددا شددۇ شېتددى  سددەلەشلەر      
. چددۋنكى تەئۋىدد  قىلىددش ئىنسددانالرغا اليىددق ئەمەس. تولدىۇايددد . ئىاددىنىد 

بدۋش ئۇالرغدا ۆچ گەلىتەئدۋ.   قىلىادقا قدابىلىيەى يدو ىئىنسانالر ئۋچۋن تەئۋ
 ە ى  رتشەنلەشتۋركپ بەر ەن ئا  ى ئىادنى -ئۇالر قۇرئان. اليىق بولۇايد 

  لىكىددق، ئددۇ سددۋشەتلەر ئىنسددانالرنى  بىدد. بددۇ سددۋشەتلەر  ەقىددقەى. تۇتىددد 
، ئىنسانالر ئاجى ، الدلە  ەمۇىدگە قدا ىر. رىۋاتقان سۋشەتلىرىگە ئوخاىۇايد بۆ

انالر غەيىبنددى ئىنسدد. الددلە مددۇبەمۇەل ىددد ،بەملىللىددك شەيدددا بول  ائىنسددانالر
ئىنسددانالر ئددۆزلىرىنى . ، الددلە غەيىبلەرنددى بىلگۋچىددد ربىلىاددتىق توسددۇلدان

ن بىادىگە مۇ تداج، الدلە ، تائام بىرىددىدان رە رى ىدق بىرىددىداسۇغۇرىدىدان
 ىلىدد ،ئىنسدانالر يوق.  ەرقاندا  بىاىدىق رە  ەرقاندا  نەرسىدىق بىھاجەى

 . اللە ئەزەلدىق ئەبە بە مەرجۇتتۇر
قانددداقۇۇ  ئۇنددداقتا، اللەنىدد  سددۋشەتلىرى ئىنسددان سددۋشەتلىرى بىددلەن      

 ەننى  ئىالىرىدا قانداقۇۇ ئوخاىسۇە اللەنى  ئىالىرى ئىنسانالرئوخاىسۇن
ئددۆز  ىددۇەك، الددلە  .<< ددې  نەرسددە اللەغددا ئوخادداش ئەمەس>>! يددا       

الدلە . چۋنكى، ئۇ سۋشەتلەر مدۇبەمۇەل سدۋشەتلەر  ر. سۋشەتلىرىدە تەڭداشسى 
مەرجۇ اتنىددد   ەمۇىسدددى . يىگدددانە تەڭداشسدددى   ر-مدددۇبەمۇەللىكتە، يەبدددكە

 .ق بىرىد ئىنسان فىترىتىۇۇ  ۇرا لى. لىد وتەڭداشسى  ئىكەنلىكىگە  ۇرا، ب
ە سۋشەتلەرنى ئەمەلدىق قالد رىدىدانالر يابى ئۇنى  قانداقلىقىنى بىلىاك      

ئۇنىدد  قانددداقلىقىنى تەتقىددق قىلىدددىدان ئىقتىدددار بىددرىلۇىگەن بولسددىۇۇ، 
بىاددىلەر، اللەنىدد  ئوخاىاددى بولۇىسددىۇۇ، سددۋشەتلەرنى ئىنسددان ئىاددىرىدا 
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ورت الرنىد  تولداشدلىرىدا ئوخاىتىدىدان بىاىلەر قاتارلىق ئې ىدپ بەتدكەن  
بى  شەقەى اللە شابتۇر، بدارلىق  .م ساغالم فىترەتنى  ئىھتياجى يو بى نى   ە

 . اللە باتتىد ر  ەيۇى . اللە ىق باشقا ئىال، يوقتۇر. سانا اللەغا خاستۇر- ەمد 
 .سانا ئېيتىۇى -توغرا يولدا يىتەبلىگەنلىكى ئۋچۋن اللەغا  ەمد 

 
 

 ېزىشتەۋھىدتىن ئ ئىمان ۋە
 
 

شددددىرىك بەلتددددۋركش رە  ىنسددددى لىقنى   ەرئىككىلىسددددى ئىۇددددان رە        
:       ئوتتۇرسىدىكى شەرىق تۆرەنددىكىلە ئۇ ئىككىسىنى . تەر ىد ىق ئازغانلىقتۇر

بدۇ ئىال ندى  ،نۇيدد  ،لىكىدقۇشرىك بۇ بائىناتتا ياراتقۇچى ئىال، بدار ەپ تۇم
ىدلەن بىلدلە باشدقا ئىال الرغدا، ئىبا ەتتە يدالدۇز  ەپ ئىتىقدا  قىلۇدال، الدلە ب

 اللەتىق باشقا ئىال الرغا ئىبا ەى قىلىد ، ئىبا ەى بەلگىلىۇېلىرىنى شدۇ يابى،
ئىتددائەى قىلىددش، ئە ىاددىش ،ياخاددى  ،ئىال الرغددا ئاتايددد ،   ئددا قىلىددش

بددۋركش، سددا اقەى بىلدددكركش ئىبددا ەى بەلگىلىۇىلېرىدىنددد ر، مۇشددرىك ئددۇ 
بۋ دۋنكى  ، ىگدارى ئوتتۇرسدىدا راسدتە قىلىدد رئىال الرنى ئۋزى بىدلەن شەررە
ئۇ اللەنى   ،  ئاتالدۇسىدىكى  ىنسى غا بەلسەكبۋندىكى زامانداش بىاىلەرنى
 ايداتلىقنى  ،ر قىلىدد ، يارىتىادنى، ئۋلتۋركشدنىمەرجۇتلىقىنى تدۋشتىق ئىنكدا

اللەنىدد  غەيددرىگە نىسددبەى بىرىددد ، ئۆلگەندددىق بىدديىق قايتددا تىرىلىاددكە 
     .   ئىاەنۇەيد 

شدددىرىك بەلتدددۋركش رە  ىنسدددى لىقنى   ەر ئىككىلىسدددى ئىنسدددانالر        
جا ىلىيەتكە بىرىپ بەتكەن چاغدا،ئىنسانالر   چدار بولددان رەيرانلىلىقتدۇر، 

 ،ن نورمدال فىتدرەتتىق ئېدىدپ بىتىدد شۇنى  بىلەن ئۇالر اللە ئۇالرنى ياراتقدا
پ بۆرىلىددىدان خاتدالىق  ەرخى  تارىخى ئەسىرلەر جەريانىدا، ئىنسانالر ا بدۆ

زامدددانىۇى  ىكى . ئددداز ئۇچرايددددىدىنى  ىنسدددى لىقتۇر. شدددىرىك بەلتۋركشدددتۇر
بدۇ ئەسدىر ە بىادىلەر  ىرىدتدار بدولدىنى رە . جا ىلىيەى بۇنىد  سدىرتىدا  ر

ئاساسلىق ئور ندا تۇرغىنى بولسا بۇندىق بۇر نقى تارىختا مىسلى بدۆركلۇىگەن 
ىلالرنىد  سدەرەبىدىق ال بولسدا بەزى ئامبدۇ ئە دۋ .شەبىلدىكى  ىنسى  لىقتدۇر

مۇشۇ بىتاشتا بىديىق تەشسدىلىيرا   ،ئامىلالرنى اللە خالىسا بۇ ،شۇندا  بولدى
قۇرئان اللەنى  مۇنۇ سۆزىدە بۇ رەيرانلىلىققا ئىاارەى قىلىدد  . بايان قىلىۇى 

ئانددىق  ،شۋبھىسى  ئەڭ چىرايلىق شەبىلدە ياراتتۇ -بى  ئىنساننى شەك››: 
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چىرايلىدددق  ياراتقدددانلىق نېۇىتىۇىددد  ە شدددۋبۋر قىلۇدددال ئاسدددىيلىق )ئدددۇنى 
ياخادى ئەمەللەرندى  ،شەقەى ئىۇان ئىيتقان ،قايتۇر     تزاخقا (قىلدانلىقتىق
-4تىدق )‹‹بۇالرغا ئۋزكلۇەس سداران بىرىلىدد بۇنىندىق مۇستەسنا  قىلدانالر

6-) 
رە اللەندى  قۇرئان شدۇنداقال ئىنسداندىكى ئاساسدى ئدېقىم ئىۇدان ئېيدتىش     

اللە ئۆزى ئىنسانالرنى   .يەبكە يىگانە  ەپ تونۇش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىد 
شەررەر ىگددارى ئىكەنلىددگە، شىرىكسددى  يەبددكە يىگددانە ئىكەنلىكىددگە ئىنسددانالر 
تۇغۇلىاتىق ئىلگىرى، نەسلى   نياسىدا تۇرراتقان چاغدا، بارلىق ئىنسدانالرنى 

يەنددى )ررەر ىگارىدد  ئددا ەم بددالىلىرىنى ئددۆز راقتىدددا شە  ۇرا لىددق بەر ددۋز ى؛
ە ئدۇالرنى ئدۆزلىرىگە شۇشدتىدىق چىقدار ى ر (ئاتىلىرىنى )ئۇالرنى   (نەسلىنى

يەنى اللە ) ىدى ‹مەن سىلەرنى  شەررەر ىگەارىنالر ئەمەسۇۇە›؛ ۇرا، قىلىپ
ا ەم بدالىلىرىنى ئد ئۆزىنى  ئۇالرنى  شەررەر ىگدارى ئىكەنلىكىدگەرە بىدرلىكىگە

 ، ەئە›ئدۇالر؛ (.ز ئۋسدتىگە ئالددىئۇالرئقرار قىلىپ بۇنى ئۆ ، ر ىقىلد ئىقرار
ئدۇالرنى ) . ىددى‹ ۇرا لىدق بەر    ىگارىۇى   رسدەن،سەن بى نى  شەررەر 
بىدد  بۇنىندددىق ›؛قىيددامەى بددۋنى ئۇالرنىدد  (نلىكىۇى  ۇرا لىددق بەر ددۋز ە

ى ىلىرىۇى  ئىلگىدربدور-ئاتدا›يدابى ، ېۇەسلىكلىرى‹ە قالدان ئىكەنۇى غەشلەتت
بى نىد  شەقەى ئۇالرنىد  ئەرال ى  ،لتۋر ەن ئىدىشىرىك بە (ساڭا بۇتالرنى)

 ۇمرا الرنىد  قلۇىادى  (يەنى بى نى  ئوزرىۇى  بار)  بار بولۇپ قالدان يىرىۇى
 ئۇالرنىدد  (.ئۋچۋنددد ر ېۇەسددلىكلىرى  ى  دداالك قىالمسددەنەتۋشەيلىدددىق بى ندد

 ،ادددلىرى ئۋچدددۋنقايتى (بورىلىرىددددا ئە ىاىادددتىق-ئاتدددا ، دددۇمرا لىقتىق)
 (-114-118ئەئرا ) .‹ئايەتلىرىۇى نى مۇشۇندا  بايان قىلىۇى 

ئددايەتلەر الددلە بددارلىق ئىنسددانىيەتكە ئددۆزى ئۇالرنىدد  شەررەر ىگددارى رە       
ئىال ددى ئىكەنلىكىنددى رە ئىنسددانىيەى ئۋچددۋن ئۆزىدددىق باشددقا شەررەر ىگددار رە 

 پ بىرىدددد ، الدددلە ئىدددال، يدددو  ئىكەنلىكىندددى ئىلھدددام قىلددددانلىقىنى ئۇختدددۇر
ر ىگدارىۇى   ۇرا لىدق ئدۇالر شدۇندا  ئدى شەررە>>ئىنسانىيەتتىق ئە دە ئالدى 

الدلە ئىنسدانالر ىق قىيدامەى بدۋنى ئۇنتدۇپ  ،شۇنى  بىلەن. <<بەر     ىدى
ئانىلېرىنىد  –تتە قاشتىۇى   ىيىادنى، يدابى ئاتداقاشتىۇى ، بۇ ئە دىدىق غەشلە

ا ئانىلېرىنىدد  ئەرالتلېددرى بولدددانلىقى شددىرىك بەلتددۋر ەنلىكىنى رە ئددۇالر ئاتدد
ئۋچۋن شىرىك بەلتۋركشتە ئۇالرغدا ئە ەشدكەنلىكىنى با دانە قىلىادنى قۇبدۇل 

 ىۇەك، ئاتدا ئانىالرنىد  شدىرىك بەلتۋرىادى بالىالرنىد  . قىلۇايدىدان بولدى
ئدۇالر بىدلەن  ،پ بىتىادىنى ئاقلىيالۇايدد ، چدۋنكىفىترەى ئە دىسىدىق ئې ىد

رنىد  ئارلىادىش  وقدۇقى ا ئە دە بار، ئە دىگە ئاتدا ئانىالاللەنى  ئوتتۇرسىد
اللە ئىنسانالر ىق فىترەى ئە دىسى ئۋچۋنال  ىسان ئالۇال، ئە دىسدىنى  ،يو 
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ئۇالرغا شەيدەمبەرلەرنى  قولى ئارقىلىق ئەسلەتكەندىق بىيىق  ىسدان ئېلىادى 
 .الال نى  رە ۇىتىد ر

يەنددى )ە نىدد  ئالدىدابىاددىلەرئەرەتلدگەن شەيدەمددبەرلەر ىق بىدديىق الدل›      
شەيدەمبەر ئەرەتىلدگەن بولسدا ئەلدۋەتتە ئىۇدان ئىيتداتتىم رە ئىتدائەى قىالتدتىم 

تددائەى قىلدۇچىالرغددا ئى) ،ە با ددانە بولددۇپ قالۇاسددلىقى ئۋچددۋن  ( ىگددۋچىلەر
 (ئاسىيلىق قىلددۇچىالرنى  تزاخدتىق) ،خۇش خەرەر بەر ۋچى (جەننەى بىلەن

 ىكدۇەى بىدلەن  ،الدلە غدالىبتۇر ،لەرندى ئەرەتتدۇ د رغۇچى شەيدەمبەرئا ا الن
  (-161نىسا ).‹ئىش قىلدۇچىد ر

الال، ئۇالرغدا  ەقندى يەتكۋزىددىدان ئەللىلەرندى ئەرەتۇىگىدلە  ىسدان ئ›     
 (-11ئىسرا ). ‹ئالۇايد 
اللە قۇرئاندا يەنى سۋرە ر مدا فىتدرەى ئىادى توغۇرلدۇ  مۇنددا   ەيدد        

اللەنىدد   ىنىدددا   لددۇپ ئىسددالم  ىنىدددا يددۋزلەنگىق،ۇرباتىدد   ىددنالر ىق ب›؛
  ياراتقىنىددا اللەنىد ،ىنسانالرنى شۇ ىق بىدلەن ياراتقداناللە ئ (ەشكىنكىئە )

بددۇ تددوغرا  ىنددد ر، لىكىددق، ئىنسددانالرنى  تولىسددى  ،ئددۆز ىرىش بولۇايددد 
 (-31-37ر م ). ‹بىلۇەيد 
بىلىش رە اللەقا  ې  بۇ ئىككى ئايەى توغرا  ىق، يەنى اللەنى بىر  ەپ       

اللە ئىنسانالرنى  --نەرسىنى شىرىك بەلتۋرمەستىق، ئىبا ەتنى خالى  قىلىش
ال، ئۇنى  ئۋستىگە ياراتقان فىترەى ئىكەنلىكىنى ئۇختدۇر پ بىرىدد ، رەسدۇلۇل

يەنددى يددۋزىنى الددلە ئۋچددۋن بۇيسددۇند ر ش رە –ئەلەيھىىسسدداالم بىدد  ە ئىسددالم
 فىترەى  ىنى ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بىرىد  –ىشلدۇز بىر اللەقىال ئىبا ەى قىليا

  بددورا   ەرقاندددا>>چددۋنكى شەيدەمددبەر ئەلەيھىسسدداالم مۇندددا   ىددگەن       
سدارا ئاتا ئانىسى ئدۇنى يە دۇ ى قىلىدد ، يدابى نا ،فىترەى ئۋستىگە تۇغۇلىد 

 (.بىرلىككە بەلگەن  ە ى )<< قىلىد ، يابى مەجۇسى قىلىد 
زىۇىدق، -شىۇى بى، يدالدۇز ئىنسدانال ئەمەس، ئاسدۇانبەلكى، قۇرئاندا تا      

قۇياش، ئال، يۇلتۇز ،تاغ،  ايۋان رە  ەرەخنى ئۆز ئىلىگە ئالدان بائىناتنى  
  ەمۇىسى اللەقا ئىبا ەى قىلىش شىترىتى ئۋستىدە يارىتىلدان؛

يەندى )زىۇىنددىكىلەر ،(يەندى شەرىادتىلەر)ئاسۇەندىكىلەر بىلۇەمسەنكى،›     
 ئدال، ،، بدۋن(يدىدان بدارلىق مەخلۇقداتالرىنالر رە زېۇىندا ياشداج ئىنسانالر،
اللەنىددد   بويسدددۇنۇپ، اللەغدددا)  ايۋانددداتالر  ەرەخدددلەر، تددداغالر، يۇلتدددۇزالر،

غددۇن بىاددىلەر اللەغددا رە نۇر(   ەربەى قىلىددد  تەسددەرر پ قىلىاددى بددويىلە
 (-12 ەج .)‹سەجدە قىلىد 
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شەرىادتىلەر اللەغدا سدەجدە  الر،ئاسۇانالر ىكى رە زېۇىنددىكى  ايۋاندات›      
  ىنە ) .‹چوڭلىلىق قىلىپ باش تارتۇايد  (اللەغا  قىلىاتىق)ئۇالر  قىلىد ،

42-) 
رە  ئىنسددانالر، ،يەنددى شەرىاددتىلەر)ە زېۇىندددىكىلەر ئاسددۇاندىكىلەر ر›      
 ئاخاامدا–ئەتىگەن ،سۇندا اللەغا بويسۇنىد رە مەجبۇرى يۇ ىئىختىيار (جىنالر

 (-11د ىرەئ). ‹ئۇالرنى  سايىلىرىۇۇ بويسۇنىد ( ملىق تۋر ەيەنى  ارا)
سددەجدە قىلىددش ئىبددا ەى بەلگىلېرىنىدد  ئەڭ رتشددەنراقى بولداچقددا، -      

الال قدا  ئايەتلەر ئۇنىندا سەجدە قىلىش  ىگەن سۆز ئارقىلىق ئىاارەى قىلددان
ىگە اللە ئۆزىگە ئىبا ەى رە ئىتدائەى قىلىدش ئۋسدت--ئىبا ەى بىلەن يۋزلىنىش

 ياراتقان بارلىق بائىناتنى  شىترىتىدە مەرجۇ ؛
ئۇ تۇمان  الىتىدە   البۇبى، ،يۋزلەندى(يارىتىاقا)ئاندىق ئۇ ئاسۇاننى ›     

يەنى )ئىختىيارى يابى مەجبۇرى  الدا بىلىنالر›ئىدى، ئاسۇان بىلەن زېۇىندا؛
 ‹ ېددى‹ئىختىيدارى بەلدد  ›ئىككىلىسدى ، ېدى ،(ئەمرىۇنى قوبۇل قىلىنالر

 (-11فۇسسىلەى )
رىنىدد  بىددرى ئىنسددان، باشددقا بائىناتقددا ىئىنسددان اللەنىدد  مەخلۇقاتل      

لىكىق، اللە ئوخااش اللەقا ئىبا ەى بىلەن يۋزلىنىاكە خارەبتىرلەندكركلگەن، 
ياراتقان بۆپ نەرسدىلەر ىق ئدارتۇ  قىلددى، ئىنسداندا  ،ئىنساننى  ۆرمەتلىدى

 ىنى بەر ى؛ئەڭ ئىدرابنى رە تالالش ئەربىنلىك
ئۇالرنى  بى  ئا ەم بالىلىرىنى  ۆرمەتلىك قىلد  ، شۋبھىسى بى،-شەك›      

ئدۇالرنى . چىقدار   (بىۇىدلەر ە) ېنىد  ا  مىندكر   ، (ئۇالغالرغا)قۇر قلۇقتا 
ئددۇالرنى مەخلۇقاتلىرىۇى نىدد   ،ىۇەبلىكددلەر بىددلەن رى ىقالنددد ر   شددېرىق ي

  (-17ئىسرا).‹نۇرغۇنىدىق ئۋستۋن قىلد  ،
يەندى ئەر بىدلەن )مەندى  بىد  ئىنسدانىنى ئارىالشدۇا ،شۋبھىسى بى-شەك›     

 (تەبلىدلىدرى بىددلەن  ىددق يداراتتۇ  ،ئدۇنى بىدد  شدەرىئەى (ئايالنىد  مەنىسدى
قىلدددان ئددايەتلىرىۇى نى  ئددۇنى نازىدد )شددۇنى  ئۋچددۋن ئددۇنى بىدد   ،سددىنايۇى 
ىدىدان  ەلىللەرندى بائىنىاتنى ياراتقۇچىنى  بىرلىكىگە  االلەى قىل ،ئاڭلىسۇن

 ،شۋبھىسددى بى .بۆرىدددىدان قىلىددپ يدداراتتۇ  دىدان،ئاڭاليدد (بۆرسددۇن  ەپ
يولنى بۆرسەتتۇ ، ئۇ  (يامان-شەيدەمبەر ئەرەتىش بىلەن ياخاى)ئۇنىندا بى  

 ،شدۋبۋر قىلدۇچىدد ر(لەنىد  نېۇىدتىگەال)مۋئۇىق بولۇپ ياخاى يولدا مېنىدپ 
-3-8ئىنسان).‹شرىلىق قىلدۇچىد ربۇ (ى فاجىر بولۇپ يامان يولدا مېنىپياب
) 
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دىدان  الدددلە سدددىلەرنى ئاناڭالرنىددد  قارنىددددىق  ېلنەرسدددىنى بىلۇەيددد›     
بۆز رە  ،لە سىلەر ە شۋبۋر قىلسۇن  ەپ، قۇال ال ، الىتىنالر بىلەن چىقار ى
 (-12 ىنە )‹يۋرەبلەرنى ئاتا قىلدى

 ۇىدد قۇۇەئىككدى بدالدۇك يارات ،بىدر تىد  ،ئىنسان ئۋچۋن ئىككى بدۆز›    
 (-17-2بەلە  ).‹ئۇنىندا ياخاى يول بىلەن يامان يولنى بۆرسەتۇىد قۇۇە

 ئىنسداننى  ئىادى  ەردددد  سدەرەبى بىدلەن نى بۇ  ۆرمەتلەش دددد لىكىق      
يەندى  ،ياراتقدان نورمدال شىتدرەى ئۋسدتىدە خى  بولددى، بەزى ئىنسدانالر الدلە

. يدۋزلەنگەن  دالەتتە قالددىشىرىكسى  اللەقا ئىبدا ەى بىدلەن  ،يىگانە-يەبكە
 ؛كشكە رە  ىنسى لىققا چۋشۋپ قالدىبەزى ئىنسانالر ئې ىپ شىرىك بەلتۋر

يەندى ) زىۇىندىكىلەر ،(شەرىاتىلەر يەنى) ئاسۇەندىكىلەر بىلۇەمسەنكى،›     
 ئدال، ،، بدۋن(يدىدان بدارلىق مەخلۇقداتالرجىنالر رە زېۇىندا ياشدا ئىنسانالر،
اللەنىددد   بويسدددۇنۇپ، اللەغدددا)  ايۋانددداتالر خدددلەر، ەرە تددداغالر، يۇلتدددۇزالر،

غۇن بىاىلەر اللەغا سەجدە رە نۇر(  تەسەرر پ قىلىاى بويىلە ەربەى قىلىد 
 ،ئازابقدا   چدار بولددى (ەرەبلىكبدۇشرى سد) نۇرغۇن بىاىلەر اللەغدا ،قىلىد 

الدددلە  ،ن ئدددا ەمگە  ۆرمەتلىگدددۋچى چىقۇايدددد اللەنىددد  خارلىادددىدا ئۇچرىددددا
لىدش، رە ىدم قىلىدش، ئەزىد  يەندى ئدازان قى)لىدىنىنى قىلىدد   ەقىقەتەن خا

بەمدبەغەل قلىدش اللەنىد  خا ىادىدىكى  ،خار قىلىش، بدال قىلىدش ،قىلىش
 (-12 ەج ) .‹ اللەغا  ى  بىاى تەئەرر ز قىاللۇايد ئىش بولۇپ،

-ئۇنىندددا ياخاددى ،رە ئددۇنى چىرايلىددق قىلىددپ ياراتقددانرت، بىددلەن ›     
 (-17-1شەم ).‹ەن زاى بىلەن قەسەمكىياماىلىقنى بىلدكر 

يددالدۇز اللەقددا  ،شىرىكسددى  ،غرا  ىددق ئۋسددتىدە مۇسددتە كەم تددۇر پتددو      
ئەڭ >>ئىبددا ەى قىلىدددىدان بىاددىلەر  ە بەلسددەك، ئددۇالر الددلە ياراتقاندددەك 

شددىرىك بەلتددۋركش رە  ىنسددى لىق ئددارقىلىق . قالدددى<< چىرايلىددق شددەبىلدە
پ، قااليۇىقان ئىش قىلىپ يدۋر ەن بىادىلەر ە ساغالم ئىبا ەتتىق ئېدىپ بىتى

ئايلىنىدپ بەتتدى رە ئىدال، << ئەڭ تۆرەن  ەرى ە ىكىلەر ە>>الر بەلسەك، ئۇ
تەرىدىدىق ئىنساندا بىرىلگەن  ۆرمەتكە اليىقلىاالۇىدى، بەلكى، ئۇالر اللەنى  

، ئۇالر <<قىلدان بىاىنى  ۆرمەتلىگۋچى يو  اللە خار>>.نەزىرىدە خار بولدى
چدۋنكى، ئدۇالر ئىال دى ياخادىلىققا . ەنى  غەزىدىگە لەنىتىگە اليىدق بولددىالل

 بىد  ئەمددى، .نىئۇەتكە تۇزبورلۇ  بىدلەن جداراپ قدايتۇر ى يامانلىق بىلەن،
قايتىددپ شددىرىك بەلتددۋركش رە ئاشددۇنى بىلگەندددىق بىدديىق سددۆزنى  بېاددىدا 

 . ىنسى لىق  ەققىدە ئاال ىدە سۆزلەيۇى 
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 ۋە تۈرتكىلىرىرىكنىڭ سەۋەبلىرى شى
 
 

بى  شدىرىك شىتدرەى يولىددا يۇلۇققدان رەيرانلىلىدق رە قەلىدب  ىرىدتدار       
بولدان بىسەللىك ئىكەنلىكىنى بىلگەن چېدىۇى  ا، تختۇر جىسۇانى بىسدەلنى 

شدېرىكنى   ، اراالش ئۋچۋن بىسدەلنى  سدەرەبلېرىنى بىلىادكە ئۇر ندانددەك
 !سەرەبلىرىنى بىلىاكە تىرىاىپ باقايلى

ئىنسددان  لىكىددق، بە ەندددىكى ئاساسددى ئىددش سدداغالملىق رە سدداقلىق،      
 ساغالملىق سەرەبلېرىگە ئە ۇىديەى بىرەلۇىگەنددە بىسدەلگە  ىرىدتدار بولىدد ،

بىلىدد  رە ئۇنىنددىق غالىدب  بىسەل اراالش سەرەبلېرىنى قولالنۇىدان چاغدا 
ىدددىكى ئىنسددان رت  ئىنسددان رت ىۇددۇ مۇشددۇنىندا ئوخاددايد ، ئېدىرلىاددىد ،

ئۆزىنىددد   ئىنسدددان  لىكىدددق، ،سدددلىق ئىدددش سددداغالملىق رە سددداقلىقتۇرئاسا
تددارازا بىددلەن رە رت ىنددى تددوغرا  دائەمەللىرىنددى بددۋزەتۇەل تاشددالپ قويداندد

باشددقىلە قىلىددپ  رت ددى بىسددەلگە  ىرىدتددار بولىددد ، ئۆللىۇىگەندددە ئۇنىدد 
تان ئىنسددان اللەنددى ئەسلەشددتىق غەشلەتددتە قالسددا رە ئددۇنى شددەي ،ئېيتقاندددا

 .رەسۋەسە قىلىپ يولدىق يېراقالشتۇرسا شۇندا  بولىد 
ئىنسان اللەقا تدۆربە قىلىادقا، اللەقدا قايتىادقا رە الدال، يولىددا مېنىادقا       

 .راليد ئالدىرىۇىسا بىسەل ئۇنىندىق غالىپ بىلىد  رە ئېدى
لددۇپ وب  ىقشددۇ چاغدددا الددلە ئددۇالر توغر لددۇ  مۇندددا   ىددگەن بىاددىلەر      
 بدار،( يەندى مۇنداشىقلىق رە شدەبلىنىش)ئۇالرنى   ىللىرىدا بېسدەل ›،قالىد 
يەنددى )يالدددان سددۆزلىگەنلىكلىرى  ؛ئۇالرنىدد  بېسددىلىنى بۋچەيتىددۋەتتى الددلە

يالداندددىق  ئىۇدداننى  ەرا قىلدددانلىقلىرى رە اللەنىدد  ئددايەتلىرىنى مەسددخىرە 
 (-17قەرە بە) .‹ئۋچۋن ئۇالر قاتتىق ئازابقا   چار بولىد  (قىلدانلىقلىرى

قەلىب  ىرىدتار بولدان بۇ بىسەلنى  بىرقانلە سەرەبلېرى رە ئدامىللېرى       
ئۇ سەرەبلەرنى قۇرئدان ئدايەتلېرى رە رەسدۇلۇلال نى   ە ىسدلېرى بايدان . بار

 .ىدا قويىۇى بى  تۆرەندە بىر قىسىۇنى ئوتتۇر. قىلىپ بەر ەن
 
 

 پەخىرلىنىش ۋە ئۇلۇ الش
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ئانىسددىدىق شەخىددرلەنگىنىگە ئوخادداش، -ىنىدد  ئاتددائىنسددان رت ددى بال      
ئدۇ   . باتۇرلۇ  رە باشقا نەرسىلەر ىق شەخىرلىنىش فىترىتدى بىدلەن يارىتىلددان

 .شىترەتكە رە شەرىئەتكە ئۇيدۇن ئىاتۇر
-شەررەر ىگارى  شەقەى ئۇنى  ئۆزىگىال ئىبا ەى قىلىادىنالرنى رە ئاتدا›     

يدا  ەر  ،ئۇالرنىد  بىدرى ،ەرسىيە قىلددىىق قىلىاىنالرنى تئاناڭالرغا ياخاىل
ئۇالرغددا ئو ددۇل  ،ول ئاسددتىندا بولددۇپ ياشددىنىپ قالسددائىككىلىسددى سددىنى  قدد

 ،(دىدان شدۇنلىلىك سدۆزنىۇۇ قىلۇىدىدقيەندى مداالللىقنى بىلدكرىد) . ېۇىگىق
ئۇالرغدا .ا  سدۆز قىلدىدق ئۇالرنى  كشكەلىۇىگىق ،ئۇالرغا  ۆرمەى بىلەن يۇماد

ئدۇالر !ئدى شەررەر  ىگدارىم ›ىق نا ايتى بەمدتەر بدولدىق رەقتمىھرىبانلى ىبامال
 .‹ ېگىدق‹ مىنى بىلىكلىكىۇددە تەربىيلىگىنىددەك ئۇالرغدا مەر ەمەى قىلدىدق

                                                   (-84-83ئىسرا)
اللە تەرىدىدىق ئەرەتىلدگەن شەيدەمبەرلەرندى ئۇلدۇغالش تەلەپ قىلىنددان       

بىدد   ەرقاندددا  شەيدەمبەرنددى شەقەى ئىتددائەى قىلىددنىش ئۋچددۋنال ›ىاددتۇر،ئ
 .‹(ئۇنىندا ئىتائەى قىلدانلىق اللەقا ئىتائەى قىلدانلىق بولىد )ئەرەتتۇ  

                                               (-64نىسا )
ك بىرىنالرنددى چاقىرغاندددە-شەيدەمبەرنددى سددىلەر بىددر!( ئددى مددۇئۇىنلەر)›     

 (-63نۇر) .‹چاقىرماڭالر
ىنالرنى ئدداراز (رەسددۇلۇلالغا سددۆز قىلدددان چددېدىنالر ا) !ئددى مددۇئۇىنلەر›     

بىددرىنالر بىددلەن -سددىلەر بىددر يددۇقىرى قىلۇدداڭالر،شەيدەمبەرنىدد  ئارازىدددىق 
يددۇقىرى  (پتددورال)شەيدەمددبەر ە  ،يددۇقىرى ئدداراز ا سۆزلەشددكەندەك (تددورالپ)

قىلددان ) ،ئدۆزلىرىنالر تۇيۇاسدتىق (قىلسداڭالر ئۇندا ) ،ئاراز ا سۆز قىلۇاڭالر
رەسددۇلۇلالنى   ،بىكددار بولددۇپ بىتىددد ، شۋبھىسددى بى ئەمەللىددرىنالر (ياخاددى

 ،نى   ىللىرىنى اللە تەقۋا ئۋچۋن سدىنىدانيېنىدا شەس ئاراز ا  ەپ قىلدانالر
-8 ۇجۇراى ).‹ئېرىاىد  (يەنى جەننەتكە)ئۇالر مەغدىرەتكە رە باتتا سارابقا 

3) 
ئدددۋمۇەى ئىلىددددىكى ئدددالىۇالرنى رە ياخادددى بىادددىلەرنى ئۇلدددۇغالش       

بۇخدارى رىدۋايەى )<< ئالىۇالر شەيدەمبەرلەرنىد  رارىسدلىرى>> .مەجبۇرىيەتتۇر
 (.قىلدان
ئىلىۇى  ىكددددى چددددوڭ بىاددددىنى  ددددۆرمەتلىۇىگەن، ئالىۇىۇى نىدددد  >>      

 ( ەى قىلدانئە ۇە  رىۋاي.)<< ئارتۇقلىلىقىنى بىلۇىگەن بىاى بى  ىق ئەمەس
لىكىق، مۇقە  ەس بىلىش  ەرى ىسىگە يەتكۋچە زىيا ە ئۇلۇغالشدتىق خاتدالىق 

ئۇلدۇغالش بدۇيەر ە بەلگەنددە شدىرىك بەلتدۋركش  ائىرىسدىگە . شەيدا بولىدد 
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يىگدانە -چۋنكى، مۇقە  ەس بىلىش شەقەى شىرىكسى ، يەبكە. بىرىپ بىتىد 
 .بولىد اللە تەئاالغا خاس 

، شەيدەمبەرلەر، ئالىۇالر، رە ئابىددالرغا ئوخاداش بىدرەر ياخاى بىاىلەر      
يابى، قۇياش، ئال، يۇلتۇز باشقا، شەرىاتىلەر، جىنالر  شەخىسنى رە ئۇالر ىق

رە مۇشۇ مەرجۇ اتتىكى نەرسىلەرنى مۇقە  ەس بىلەن  ەرى ىسىگىلە يەتدكەن 
اللەنىدد  غەيددرىگە چددۋنكى، ئددۇ  . ەرقاندددا  ئۇلددۇغالش شددىرىك بەلتۋركشددتۇر

 .نەرسە ئارقىلىق يۋزلەنگەنلىكتۇرۇنىندا اليىق بەلۇەيدىدان ئ
تۋر ىكى خاتالىقتىق شەيدا  ئىنسانىيەى تارىخىدىكى نۇرغۇن شىرىك مۇشۇ      
تۆرەندىكىسددى قۇرئاندددا رە شەيدەمددبەر  ە ىسددلېرىدە بايددانى بەلددگەن . بولدددى

 .شىرىكنى  جۋملىسىدىند ر
چىندۋتۇىددددى، ماڭدددا رە ماڭدددا  ماڭدددا( )يەندددى باتتىباشدددالر)ئدددۇالر ›      

   : ئدددۇالر[. 88]چدددوڭ  ىددديلە تدددۋز ى ( ئە ەشدددكەنلەر ە ئەزىددديەى يەتكدددۋزكپ
مەبددۇ لىرىنالرنى  ەر ىدد  تەرك ئەتۇەڭددالر، رە نددى، سددۇرائنى، يەغۇسددنى، ›

 (-83-81نو، ).‹[.83] ېدى ‹نەسرىنى  ەر ى  تەرك ئەتۇەڭالر يەئۇقنى رە
ئەلدى ئىبندى ئەبدۇ تەلدھە ئىبندى >>:ئىبنى بەسدىر تەشسدىرىدە مۇنددا   ەيدد  

ئابباستىق رىۋايەى قىلىدپ مۇنددا   ېددى، بدۇالر ندو، ئەلەيھىسسداالم زامانىددا 
بىد  ە ئىبندى  :ئىبنى جەرىر مۇندا   ىدى. ر ئىدىئىبا ەى قىلىنىدىدان بۇ ال

سدۇفيان مۇسدا ىق، مۇسدا مدۇ ەمۇە   ،مىھدران سدۇفياندىق  ەمىد مىھرانددىق،
 بەر ى؛ ئىبنى قەيستىق سۆزلەپ

ئددددا ەم ئەلەيھىىسسدددداالم رە نددددو،  <<نەسددددرى يەئددددۇ ، .يەغددددۇس>>      
ئەلەيھىىسسداالم  ەررىدددىكى ياخاددى بىادىلەر ئىدددى، ئۇالرنىدد  ئە ىاددىدىدان 

ئۇالرنىدد  ئۇالرغددا  ئە ەشددكۋچىلېرى بارئىدددى، ئددۇالر ئۆلددۋپ بەتددكەن راقىتتددا،
ان بولسدا ، ئە ەشكەن  ەمرا لېرى؛ ئە ەر بى  ئۇالرنىد  سدۋرەتلېرىنى سدى غ

 .ى قى غىنلىقىۇىد  بۋچلدۋك بدۇالتتىبى  ئدۇالرنى ئەسدلىگەن چېدىۇىد  ا ئىبدا ە
شۇنى  بىلەن ئۇالرنى  سۋرەتلېرىنى سى  ى، ئە ەشكۋچىلەرمۇ ئۋلۋپ .  ىدى

باشقىالرغا بەلگەن چاغددا، ئدۇالر ئارىسدىدا شدەيتان بىلىدپ، ئدۇالر مۇشدۇالرغا 
امدۇر ئدارقىلىق سدۇغۇر التتى ن يدئىبا ەى قىالتتى، مۇشۇالرنى  سدەرەبى بىدلە

بنددى بەسددىر ئى)<< شددۇنى  بىددلەن ئددۇالر شددۇالرغا ئىبددا ەى قىلدددى.  ېدددى
 .(تەشسىرىنى  نو، سۋرىسى

بىلىدش ئېدىپ بەتكۋچىلەر ىق بىدر شىدرقە شەيدەمبەرلىرىندى مدۇقە  ەس       
 . بىلەن شىرىككە چۋشۋپ قالدى

مەسددى  ›ناسدداراالر؛ ،دى ېدد‹ رئددۇزەيىر اللەنىدد  ئوغلىددد› يە ددۇ ىيالر›      
 ( ەلىلسدى )ۇ، ئۇالرنىد  ئاغ ىددىكى  ېدى، بد‹اللەنى  ئوغلىد ر (يەنى ئىسا)
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 :يەنى مۇشدرىكالرنى  )ئىلگىربى باشىرالرنى   (ئۇالرنى  سۆزلىرى)سۆزىد ر، 
الدلە ئۇالرغدا   ېگەن سۆزلىرىگە ئوخادايد ،‹:شەرىاتىلەر اللەنى  قى لىرىد ر›

 بالىسدددى يوقلىقىددددا رتشدددەن  ەلىددد  تۇرسدددا،اللەنىددد  )، لەنەى قىلسدددۇنكى
اللەغدا ( اللەنى  بالىسى بدار  ەپ) ئۇالر قانداقۇۇ ( ەقىقەتتىق باتىلدا بۇر لۇپ

 (-37تەربە ).‹يالدان چاشاليد 
شۇنداقال، ئالىۇلېرىنى رە را ىبلېرىنى مۇقە  ەس  ەپ بىلىپ شدىرىككە       

يە ۇ ىيالر بىدلەن )لىرىنى را ىب ،ئۇالر ئۆزلىرىنى   ىبرىلىنى›.چۋشۋپ قالدى
م ئدوغلى مەسدىھنى رە مەريە (ئۆلىۇدالىرىنى ،ناساراالرنى   ىنىد  باشدلىقلىرىنى

شەقەى بىر ئىال قدا  (شەيدەمبەرلەر ئارقىلىق)ئۇالر  (ى البۇب) ،مەبۇ  قىلىۋالدى
ئالەملەرنى  شەررەر ىگەرى )باشقا لىاقا بۇير لدان ئىدى،ئۇنىندىق ئىبا ەى قى

الدددلە ئۇالرنىددد  شدددىرىك  ،يوقتدددۇر( بەر ە )  دددې  مەبدددۇ  (اللە ىدددق باشدددقا
 (-31تەربە ). ‹بەلتۋر ەنلىرىدىق شابتۇر

ەر رە جىنالرندى ئۇالرنى  بەزىسى اللەنى  مەخلۇقلېرى بولددان شەرىادتىل      
ئدۇالرنى اللەنىد   ،ىلەن شىرىككە چۋشۋپ قالدى، چۋنكىبئۇلۇغالش سەرەبى 

. دىق ئدۇالرنى مدۇقە  ەس بىلددىۇ رەجىدئوغۇللېرى رە قى لېرى  ىدى رە مۇش
 .ال، ئۇالر توغۇرلۇ  مۇندا   ەيد ال

نالرندى اللەغدا شدىرىك جى (مۇشدرىكالر) ،جىنالرنى اللە ياراتقان تۇرسدا›      
الدلە  .قى الرندى ئويدد ر پ چېقىادتى ئوغدۇل،اللەغا جا الەتتىق  ،قىلىۋىلىاتى

-ئۇالرنىد  سدۋشەتلىگەنلىر ، ىق شابتۇر (مۇشرىكالر ئىدتىرا قىلدان نەرسىلەر)
 (-177ئەنئام ).‹ىدىق ئۋستۋند ر

 ەپ ‹بدداجىلىق بددار–ا قددۇ االددلە بىددلەن جىنالرنىدد  ئارىسددىد›ئددۇالر›      
يەنددى شددۇ سددۆزنى )ئددۇالر  ،شۋبھىسددى  بىلىددد بى-جىددنالر شددەك ،جۆيلددۋ ى
 اللە  .چېكىد  (شۇ يەر ە ئازان)م  ازىر قىلىنىپ چوقۇ ( تزاخقا) ،(قىلدۇچىالر

سدافراى ).‹سدۋشەتلىگەنلىرىدىق شدابتۇر (لىسدى بدار  ەپاللەنىد  با)رنى  ئۇال
112-112-) 
بەندىلىرى بولددان شەرىادتىلەر ە قىد   ەپ مەر ەمەتلىك اللەنى  ئۇالر ›     

يەندى ) ەئۇالر ئۋسدتىدە بارمىددى ،اللە شەرىاتىلەرنى ياراتقاندا ،ئېتىقا  قىلدى
ئۇالرنىدد   ددۇرا لىقى  (ق بىلىددد ەشەرىاددتىلەرنى  قىدد  ئىكەنلىكىنددى قەيەر ىدد

 ئدۇالر سدوراققا تارتىلىدد ، (قىيامەى بۋنى) ئەمالىدا يى ىلىد ،-ئۇالرنى  نامە)
( ىادددتىلەر ەيەندددى شەر)بىددد  ئۇالرغدددا  ،مەر ەمەتلىدددك الدددلە خالىسدددا››ئدددۇالر

يدو   (يەنى ئاساسدى)بۇ توغر لۇ  ئۇالرنى  بىلىۇى  ، ېدى‹‹چوقۇنۇايىتتۇ 
 (-87-12ز خر   ).‹ئۇالر شەقەى جۆيلۋيد 
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ئىنسدددانالر ىق يەنە بىدددر شىدددرقە ئاسدددۇان جېسدددىۇلېرىنى  بەزىسدددىنى       
ەرەبى بىلەن شىرىككە ئۇلۇغلىدانلىقى سۇقە  ەس بىلىش  ەرى ىسىگە يىتىپ م

 .چۋنكى، ئۇالر قۇياشقا، ئايدا، يۇلتۇزالرغا ئىبا ەى قىلدى. چۋشۋپ قالدى
 الال، تەئاال مۇندا   ەيد ؛ئ

ىكىنددى رە بىرل)بددۋن بىددلەن ئددال اللەنىدد   ،ۋندددكزبددېلە بىددلەن ب›     
ئاالمەتلىرىدىنددد ر، قوياشددقا سددەجدە قىلۇدداڭالر،  (قددۇ رىتىنى بۆرسددىتىدىدان

ئە ەر  ،ياراتقدان اللەغدا سدەجدە قىلىندالر ئايدىۇۇ سەجدە قىلۇداڭالر، ئدۇالرنى
  (-31فۇسسىلەى ).‹شەقەى اللە غىال ئىبا ەى قىلىدىدان بولساڭالر

ۋك نددۇر چاچقددانلىقى ئۋچددۋن شددىئىرا يۇلتۇزغددا ئىبددا ەى ئاسددۇاندا بۋچلدد      
نى بۋلدكرەلەيدد  اللە ئىنسدان›قىلىدىدان بەزى بىاىلەر ە اللە مۇندا   ىدى؛

–نىالدلە بىدر جدۋش ۆلتۋركشدكە رە تىرىلدكركشدكە قدا ىراللە ئ. رە يىدلىتااليد 
(. يدداراتتى)ئېتىلىددپ چىققددان مەنىيدددىق  ،ئەربەك بىددلەن چىاددىنى يدداراتتى

الدلە ئىنسداننى . قېتىم يارىتىانى ئۋستىگە ئالددى (ېسان ئۋچۋن ئىنسانالرنى )
 ‹بال قىالاليد  رە مەمنۇن قىالاليد   اللە شىئرا  يۇلتۇزىنى  شەررەر ىگارىدد ر

 (-42-43نەجم ).
بدددۇ ئدددازغۇن شىرقىنىددد   ەمۇىسدددى شەخىسدددلەرنى يدددابى اللەنىددد         

ىلىق شددىرىككە بىرىددپ مەخلۇقاتلېرىددىق بولدددان نەرسدىلەرنى ئۇلددۇغالش ئدارق
ئۇالر شۇ نەرسدىلەرنى اللەقدا قوشدۇپ يدابى الللەقدا قوشدۇال ئىبدا ەى . قالدى

قىلددددى رە ئاشدددۇنى  بىدددلەن شىرىكسدددى  ئىبدددا ەى قىلددددان  الددددا اللەقدددا 
 .ن نورمال شىترەتتىق  ئې ىپ بەتتىيۋزلىنىدىدا

سەز ۋر ئەزاالر ئدارقىلىق بىلىنىددىدان نەرسدىگە ئىاىنىادكە رە سدەز ۋر       
 ئەزاالر ئارقىلىق بىلىنۇەيدىدان نەرسىلەر ىق غەشلەتتە قېلىادقا مايىد  بولدۇش

قلۇغۇچى ئىككى فىترەئى بىر بىرىنى تولۇ-يىلەوتىاى بىالال نى  يارئ ئىنساندا
 .خا ىش بار

يەنى سى ىم  ائىرىسىگە  ،ئۇ ئىككىسىنى  بىرى  ى  قىلدىلى بولىدىدان      
سددىلەرنى  مەرجددۇتلىقىنى قدداراش، بىرىدددىدان، سددەز ۋر ئەزاالرنىدد  ئددۇ نەر

بددۋركش، شددۇراش، تېددتىش رە تۇتددۇش ئددارقىلىق بىلىاددى مددومكىق بولىدددىدان 
 .نەرسىلەر ە ئىاىنىاكە تارتىد  

يەنە بىرى غەيبى نەرسىلەر ە يەنى سدى ىم  ائىرىسدىگە بىرمەيددىدان رە       
ئددۇ نەرسددىلەرنى  مەرجددۇتلىقىنى بىۋاسددتە يددول بىددلەن بىلگىلددى بولۇايدددىدان 

 . ىلەر ە ئىۇان ئېيتىاقا تارتىد نەرس
ئىنسدددان بىرىن دددى خا ىادددتا بەزى مەخلۇقددداتالر بىدددلەن ئورتاقالشدددقان       

ئىنسداندا –تىادنىانى يەندى غەيىددكە ئىۇدان ئېيبولسىۇۇ، اللە ئىككىن ى خا ى
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خاس قىلددى، ئىككىن دى خدا ىش ئدارقىلىق ئىنسداننى  ۆرمەتلىددى رە ئدۆزى 
 .ىلدىياراتقان بۆپ نەرسىلەر ىق ئارتۇ  ق

نەزەر  ائىرىسىنى  لىاى،بۇ ئىال ى سورغاى بولسا ئىنساننى  يۇقىرى ئۆر      
، بائىنداى بائىنداتتتىق شايدىلىنىادى رت ىنىد  ئۇلۇغدۋار بولىادى، ،بېنىيىاى

ئارقىلىق بائىناتنىد  ياراتقۇچىسدىنى  رە ئى دا  قىلدۇچىسدىنى  ئۇلۇغلدۇقىنى 
ئدارقىلىق بىلىنگدۋچى،  ئۇقۇرېلىاى ئۋچۋن، ئۇنى  ئالدىدىكى مەيدان سدى ىم

يددېقىق نەرسددىلىرىنى  سددىرتىدىكى سددا ە يەنددى شۋتددۋن بائىندداى توغرىسددىدا 
اددىنى  ئامىللېرىنىدد  بېنىيتەشەبكددۇر قىلىددش رە ئددويلىنىش  ئۇشددۇقلېرىدىلە 

 .بىرىد ر
نۇىسدە رە اللەندى ئەسدلەش لىكىق ئىنسان شىترىتى  اراملىق بۆڭدۋل بۆلۋ      

لەن اللەقا يېقىنلىاىش ئارقىلىق رت قا مەنددەئەى ، ياخاى ئەمەللەر بىئارقىلىق
ىگەنددەك بىسدەلگە قىلىدىدان غى انى  اراملىق تەقددىم ئىتىدپ تۇرمىسدا بىد   

شدۇ چاغددا قەلبىندى قاشلىۋالىددىدان ز لۇەتدلەر شىترەتنىۇدۇ  . ىرىدتدار بولىدد 
 .قاشلىۋالىد 

ىق  ىللىرى بەلكى ئۇالرنى   ۇنا لىرى تۋشەيلىد،  ەر ى  ئۇنا  ئەمەس›     
  (-14مۇتەفرىرىق ).‹قارىيىپ بەتكەن

سددەز ۋر ئەزاالربىددلەن بىلگىلددى بولۇايدددىدان نەرسددىلەر ىق غەشلەتددتە        
ئاستا سدەز ۋر ئەزاالربىدلەن سدەز  ىلدى بولىددىدان   ىققەتنى  ئاستا قېلىاى،

نەرسىلەر  ائىرىسىگە چەبلىنىپ قېلىاى، ئاندىق غەشدلەى بېنىيىدپ، شىتدرەى 
سى ىم   نياسىنى  ئارقىسدىدىكى  ،ى ىم   نياسى بىلەن بولۇپ بىتىپس ەتتا 

نەرسىلەر ىق ئۋزىنى بىھاجەى  ىسابلىاى،  ەتتا بەزىدە ئۇنىندىنۇۇ بېنىيىپ 
سدددى ىم ئارقىسدددىدىكى نەرسدددىلەرنى شدددۋتنلەل ئىنكدددار قىلىدددپ، سدددى ىۇنى  
ر ئارقىسىدىكى نەرسىلەرنى مەرجۇى ئەمەس  ىيىاى ئىنسدان شىترىتدى  ىرىدتدا

 . دىدان بىسەللەرنى  جۋملىسىدىند ربولى
بددددۇ غەشلەتنىدددد   ەسددددلەشكى باسددددقۇچلېرىدا مۇشددددرىك اللەنىدددد         

مەرجۇ اتلىقىنى ئىنكار قىلۇايد ، لىكىق، ئۇ سدەز ۋرئەزاالر ئدارقىلىق بىلگىلدى 
-لۇ ىيەتنىد  شايددابولىدىدان، يېقىق بىر بۋركنۋشنى ئى  ەپ ئۆز خىيالىدا ئۇ

غەيىدنى بىلىش، رە ئىاالرنى بىدر تەرەپ قىلىدش قاتدارلىق  ،زىيان يەتكۋزكش
بەزى خۇسۇسىيەتلېرى سەز ۋر ئەزاالر ئارقىلىق بىلىنىدىدان نەرسىدە بدار  ەپ 

مۇشرىك اللە ياراتقۇچى ئىكەنلىكىنى رە  ې  بىادى يارىتىادتا اللەقدا . قارايد 
لەنىدد  لشەيدەمددبەر يددابى ا>> ،لۇايدددىدانلىقىنى بىلسددىۇۇ، لىكىددقشددىرىك بوال

، يدابى، شەرىادتىلەر، يدابى، جىدق، يدابى، <<ياخاى  تسلېرىنى  بىرەرسى
بددۇتالر شايدددا زىيددان يەتكۋزكشددكە، يددابى   ئددانى ئى ددارەى قىلىاددقا قددا ىر 
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رى بىرىد ، يابى، غەيىدنى بوالاليد ، يابى، رى ىقنى خالىدان بىاىلەر ە بەڭ
ادىلەر ە غەيىدپ بىدلەن غەيدىنى تەلىم ئېلىاقا قا ىر بۇالاليددىدان بى ،بىلىد 

 .خەبەر بىرىد   ەپ ئوياليد 
قۇرئاندددا ئەرەبددلەر اللەنىدد  . ئەرەبددلەر جددا ىلىيەتتە مۇشددۇندا  ئىدددى       

ۇيدددىدانلىقى بايددان بددارئىكەنلىكىنى رە اللەنىدد  يدداراتقۇچى ئىكەنلىكىنددى تۇن
 .قىلىنىپ بەلدى

 ەپ ‹‹قددداناتئاسدددۇانالرنى رە زىۇىننددى بىدددم يار››:ئە ەر ئددۇالر ىق›      
 ،ئېيىتقىنكدددى ، ەيدددد ‹‹الدددلە ياراتقدددان›:ئدددۇالر ،شۋبھىسدددى بى سورىسددداڭ،

 ،ئددۇنى توسۇرېلىاددقا ،ئىددرا ە قىلسددا ئە ەر الددلە ماڭددا رە ددۇەى قىلىاددنى››
ئېيتىپ  ماڭا اللە ىق باشقا سىلەر ئىبا ەى قىلىۋاتقان مەبۇ الر قا ىر بوالالمد ە

تەرەبكددۇل قىلدددۇچىالر  ، رماڭددا الددلە بۇشايىددد››ئېيىتقىنكددى،‹‹بىرىنالرچددۇە
ز مەر ).‹‹(نى  ەمۇە ئىانى اللەغا تاشاۇرسدۇنيە)ئۇنىندا تەرەبكۇل قىلسۇن 

32-) 
م خەلدق ئەتكەنلىكلىرىندى سورىسداڭ ئە ەر سەن ئۇالر ىق ئدۇالرنى بىد›     

لىاتىق بۇتالرغا اللەغا ئىبا ەى قى)ئۇالر قانداقۇۇ  ، ەيد ‹‹اللە››ئۇالر چوقۇم
 (-21ز خر  ).‹بۇر لۇپ بىتىد  (ئىبا ەى قىلىاقا

شددۇندا  بولسددىۇۇ، ئددۇالر جىنالرغددا، شەرىاددتىلەر ە رە ئددۇالر ئىبددا ەى       
ئدۆزلېرىنى الال قدا يېقىنالشدتۇر ش  (ئۆزلېرىنى   ۇمدانىلە)قىلىۋاتقان بۇتالرغا 

ئاشدۇنىندىنۇۇ  ،غەشلەى بى   ىگەنددەك ،لىكىق. چۋن اللەقا شىرىك قىالتتىئۋ
 .مۇشرىك اللەتىق غەشلەتتە قالىد  .يېراققا سوزىلىد 

اللە ىدق بدۆلەك  دې   ،لە سدىلەرنى  شەررەر ىگدارىنالر  رئەنە ئاشۇ الد›     
ئۇنىنددا ئىبدا ەى  .ئدۇ  ەمدۇە نەرسدىنى ياراتقۇچىدد ر ،مەبۇ  بەر ە  يوقتدۇر

 (-173ئەنئام ) ‹قىلىنالر ئۇ  ەر نەرسىگە قا ىر  ر
ىنى اللە  ەپ ئوياليد ، بۇ مەلۇم نەرس سەز ۋر ئەزاالر بىلەن بىلىنىدىدان      

مۇشرىك ئاشۇ سى ىم ئدارقىلىق سدەز ىلى بۇلىددىدان نەرسدىلەر ە بىدر  ،يەر ە
قىسىم ئۇلۇ ىيەى سۋشەتلېرى بار ەپ ئويالپ قېلىاى بىدلەن بۇشايىلەنۇەيدد ، 

 .ى خۇسۇسىيەتلېرى بار  ەپ قارايد بەلكى، ئۇ نەرسىلەر ە بارلىق ئۇلۇ ىيە
چددۋنكى، ئددۇالر . مۇشددۇندا  ئىدددى زامانىسددىدىكى مىسددىرلىقالر فىددرئەرىق      
يەنددددى قۇيدددداش يدددداراتقۇچى، رى ىددددق بەر ددددۋچى، ئۆلتۋر ددددۋچى، << رەئ>>

ن ئالىدد  تىرىلدكر ۋچى، ئۇ ئىنسانالرنى قىيامەى بۋنى تىرىلدكرىدد  رە  ىسدا
 زىياننى، تىرىلدكركش-مەجۇسالر يارىتىانى، شايدا . ەپ ئويالپ قالدان ئىدى

ر م جدددا ىلىيتى،  ىرىدددك  .كشدددنى ئوتقدددا مەنسدددۇپ  ەپ قدددارايتتىۋرئۆلت-
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 ىندددى جددا ىلىيتى، رە خىتددال جددا ىلىيتى ئاشددۇ جددا ىلىيەتكە  ،جددا ىلىيتى
 .ئوخااش ئىدى

بددۇ جا ىلىيەتلەرنىدد  بەزىسددى ئاشددۇ شددىرىككە باشددقا تددۋرنى قۇشدداتتى،       
نى  بەزىسدى  ئۇلدۇ ىيەى خۇسىسدىيەتلېرى ،نسانالر ىق شاالنى اللەنى  ئوغلىئى

 ىلىيتى شىددرئەرىق شىدرئەرىق جدا. يدابى  ەمۇىسدى ئۇنىنددا بدار  ەپ قدارايتتى
  ئددوڭ ، ئددۇ قىيددامەى بددۋنى ئىال نىدد(رەئ ئىال نىدد  ئددوغلى) اللەنىدد  ئددوغلى

 ىندى جا ىلىيتى بىرا ۇانالر ئىال نى  بېاىدىق  ،تەرىدىدە ئولتۇرىد   ەيتتى
ئدددۇالر . لىدددد وە  ەس بيارتىلددددى، ئدددۇالر ئاشدددۇنى  سدددەرەبى بىدددلەن مدددۇق

تاشالند   شەخىسلەر نى ى ،چۋنكى، ئۇالر )ئەمەللىرىدىق  ىسان ئېلىنۇايد  
ئددۇالر خددار  ر، تۆرەنددد ر  ئىال نىدد  شۇتىدددىق يارىتىلدددان، شددۇنى  ئۋچددۋن

 (. ەيتتى
ناسدارا  ىندى . ئاشۇنىندىق بۆپ شەرىقلەنۇەيد  بۇرمىالندان ناسارا  ىنى      

بىر قېتىم مەسدى  اللەتدۇر  ىددى، . لەنى  ئوغلى  ەيتتىمەريەم ئوغلى مەسى  ال
 .ئددۋچى بىددرلىكتە ئىال تددۇر  ىدددى يەنە بىددر قېددتىم؛ مەسددى  ئۋچنىدد  بىددرى،

 .اللە تەئاال مۇندا   ەيد  ئاشۇنىندا قارىتا
 ېگددۋچىلەر بدداشىر  ،الددلە مەريەمنىدد  ئددوغلى ئىسددا  ر بى،شۋبھىسددى ›      
  (-18مائىدە) ‹بولدى
بىدر  ، ېگدۋچىلەر شەبسدى  بداشىر بولددى ،ئىال نى  بىرىد راللە ئۋچ ›      

ئە ەر ئددۇالر ئېيتىۋاتقددان سددۆزلىرىدىق  ،ئىال ددتىق باشددقا  ددې  ئىددال، يوقتددۇر
قداتتىق  (  نيدا رە ئداخىرەتتە)ئۇالرنى  ئىلىدىكى باشىر بولددانالر  ،قايىتۇىسا

ا االمدبەندددى ئىسدددرائى  مۇسدددا ئەلەيھىسسددد (-13-ەمائىدددد). ‹ئازابقدددا قالىدددد 
اللەندى ئوشئۇچدۇ   !ئدى مۇسدا››ئدۆز راقتىددا›؛تۆرەندىكىدەك  ىدگەن چاغددا

سددىلەر ە نازىلدد  ) ە ،- ېدددىنالر‹‹رمىگددۋچە سدداڭا  ەر ىدد  ئىاددەنۇەيۇى بۆ
بەقەرە )‹بدۆركپ تۇرغدۇنىنالر  الددا سدىلەرنى چاقۇدا  سدوقتى(ن ئازابنىبولدا
 (ئايەى-11

قېادددىدىق ئۆتدددۋپ  رە بۇتالرغدددا ئىبدددا ەى قىلىددددىدان بىدددر قەرىۇنىددد       
قىلىپ بەر ىدق،  (بۇتنى) ەيھىسساالمدا بى  ە بىر ئىال نىبىتىۋىتىپ، مۇسا ئەل

ئىسدرائى  ›بى مۇ مۇشۇ قەرىۇلەر ە ئوخااش ئىبا ەى قىلىۇى   ىگەن چاغددا؛ 
ئدددۇالر بۇتلىرىددددا  ، ېنى ىددددىق ئۆتكۋزكرەتتدددۇ ( قدددۇل  م)ئەرال ىندددى بىددد  

بى  ىۇدۇ ئۇالرنىد   !ئى مۇسدا›:دەان بىر قەرمنى  يېنىدىق ئۆتكەنچوقۇنۇراتق
سددىلەر ››مۇسددا  ، ېدددى‹‹رىدددا ئوخادداش بددۇى ئورنىتىددپ بەر ىددق،بۇتلى

         (-132ئەئرا  ) .‹ ېدى‹‹ ەقىقەتەن نا ان قەرم ئىكەنسىلەر
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شدۇنىندىنۇۇ ئېدىدر ئۇالر موزايدا چۇقۇنۇپ ئدۇنى ئىدال، تۇتقدان چاغددا ئا      
 . ەرى ىگە يەتتى

ىۇى  ىق خىالشلىدددق سددداڭا بەر ەن رە ىدددگە ئۆزلدددۋب››ىئدددۇالر ئېيىتتددد›      
قەرمىنىد  زىننەتلىرىددىق نۇرغدۇن  (شىدرئەرن)بىد   ،لىكىدق ،قىلدىنىۇى  يدو 

 (ئوتقددا)ئددۇالرنى  (سددامىرىنى  بددۇير قى بددويىلە) د  ،ئېلىددپ چىققددان ئىدد
تاشددلىدى،    (ئىلىددپ چىققددان زىبددۇزىننەتلىرىنى ئددۆزى)سددامىرىۇۇ  ،تاشددلىد  

 ،ئدۇالر ئۋچدۋن بىدر مدوزال ياسدىدى (لگەن زىبدۇزىننەتلەر ىقئېدرىتى)رى سامى
يەندى سدامىرى رە ) ئدۇالر ،تتىئۇنىندىق موزاينى  ئارازىدا ئوخااش ئاراز چىقا

بدددۇ سدددىلەرنى  ئدددېال ىنالر  ر رە مۇسدددانى   :ىتتدددىئېي (ئۇنىددد  تەرەلىدددرى
ا ئۇنى ئى  ەپ تۇرسدىناغ)ىپ ئۇنتۇپ قىل (ئىال ىنى بۇ يەر ە)مۇسا  ،ئىال ىد ر
 (-22-21تا ا ).‹‹(بەتتى
مۇشددۇنى   ەمۇىسددى ئۇالرنىدد  شەيدەمبىددرى ئۇالرنىدد  ئارىسددىدا تددۇر پ        

بۇ غەشلەتدتە  .نى ئۋ ىتىۋاتقان چاغدا يۋز بەر ىئۇالرغا ئۇالرنى   ىنى ئىالېرى
، اللەنىددد  ئدددۇ ئەلدددۋەتتە شەللىسدددىگە بەلسدددەك، قېلىادددنى  ئەڭ يدددۇقىرى
بىدد  بىدديىق، . ىددپ بارىدددىدان غەشلەتتددۇرلىاددقا ئېلمەرجددۇتلىقىنى ئىنكددار قى

 ىنسى لىق  ەققىدە سۆزلىگەن چېدىۇى  ا بۇ غەشلەتنى  ئەڭ يۇقىرى شەللىسدى 
 .توغۇرلۇ  سۆزلەيۇى 

     
 ڭۈل تارتىدىغانۆۋە كلەرھەۋەس-ھاۋايى

 نەرسىلەر
 

ى  ددارايى  ەرەس رە بۋڭددۋل تارتىدددىدان نەرسددىلەرنى  غالىددپ بىلىادد      
دىدان ، شىترەتندى شدىرىككە چۋشدۋركپ قويىدرىدتدار بۇلدۇپشىترەى ئۇنىنددا  ى

 .بىسەللەرنى  جۋملىسىدىند ر
اللە تەرىدىددىق چۋشدۋركلگەن  ىدق الدلە ئىنسدانالر  اياتىنىد  تدوغرا رە       

، ئۇنى ئى درا قىلىادقا ئىنسانالرنى ئۇنىندا بويسۇنۇشقا تەڭدۇڭ بولىاى ئۋچۋن
 . گە ئالىد بۇيرىيدىدان ئىال ى  ۋبۋملەرنى ئۆز ئىلى

ن ئەرەتتۇ  بى   ەقىقەتەن شەيدەمبەرلىرىۇى نى رتشەن مۆجى ىلەر بىلە›       
 ئىنسددانالر ئددا الەتنى بەرشددا قىلسددۇن  ەپ، بىتددابنى، ،رە ئددۇالر بىددلەن بىلددلە

قددوراللىرى تۆمددۋر ىق ئددۇر ش ) ،ۇننى چۋشددۋر   ، تۆمددۋرنى يدداراتتۇ قددان
تۆمدۋر ە  ،ئدۆز ئىلىدگە ئالددان قۇررەتنى-بۋچ تۆمۋر (ياسىلىدىدانلىقى ئۋچۋن

رمەل تددۇر پ ئىنسددانالر ئۋچددۋن نۇرغددۇن مەندددەئەتلەر بددار، الددلە اللەنددى بددۆ
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ر ەنلەرنى بىلىدش اللەغا رە شەيدەمبەرلىرىە ە يار ەم بە (قورالالرنى ئىالىتىپ)
 لە  ەقىددقەتەن بۋچلۋبتددۇر،الدد ،(تۆمددۋرنى يدداراتتى)ئۋچددۋن  (مەلددۇم قىلىددش)

الدلە شەرىد  قىلددان  تدرەى سداغالم بولددان چاغددا،شى (-81 ە ىد .)‹غالىدتۇر
ندى تامدا قىلىدش رە اللەنى  رازىلىق ى رازىۇەنلىك بىلەن قوبۇل قىلىد بۇير قن

ا قىلىادددقا رىنى ئى دددرىقۇللىلىدددق قىلىدددش رە  بدددۇير قلجە ىتىددددىق اللەقدددا 
 .تىرىالانلىق بۆرسىتىد 

ى ياخاددى  ەرەس رە بۋڭددۋل تارتىدددىدان نەرسددىلەرن-لىكىددق،  ددارايى      
بۋركش غالىپ بەلگەن چاغدا، اللە چۋشۋر ەن بدۇير قالر ىق ئلدى سدىقىلىد  

 .رسىلەر ە ئە ىاىانى ياخاى بۆرىد رە بۆڭلى تارتىدىدان نە
نازىدد  هللا ا»: ئە ەرئۇالرغددا›:الال، مۇندددا   ەيددد ئددئاشددۇ توغرىسددىدا        

ا ، بىد  يد»:  ېيىلسدە، ئدۇالر« غدا ئە ىادىنالر( يەنى قۇرئان)قىلدان نەرسە 
 ەيددد ، شددەيتان ئددۇالرنى  تزاخ « بورىلىرىۇى نىدد   ىنىدددا ئە ىاددىۇى -ئاتددا

( بورىلىرىنىد   ىنىددا ئە ىادەمد ە-ئۇالر يەنىال ئاتا)ئازابىدا چاقىرغان تۇرسا 
 (-81لۇقۇان ) .‹ [81]

تەربە قىلددددان، ئىۇدددان ئېيتقدددان رە ياخادددى ئەمەللەرندددى قىلددددانالر ›      
ئەمەللىرىنى  )ە شۇالرال جەننەتكە بىرىد ، ئۇالرنى  بۇنىندىق مۇستەسنا، ئەن

 (-12مەريەم ).‹ ې  نەرسە بېۇەيتىلۇەيد ( سارابىدىق
  ئە ەر ئۇالر ساڭا جاراپ بەرمىسە، بىلگىنكى، ئۇالر شەقەى ئۆزلىرىنىد›      

رە ى  قىلدان توغرا يدولنى قويدۇپ نەشسدى هللانەشسى خا ىاىدىال ئە ىاىد ، ا
 ەقىدقەتەن زالىدم هللا ىاىدىنۇۇ ئازغۇن ئدا ەم بدارمۇە اخا ىاىدا ئە ەشكەن ب

 (-17قەسەس ).‹قەرمنى  ىدايەى قىلۇايد 
نەشسدى )ئېيتىپ باقساڭلۇە نەشسى خا ىاىنى ئىال، قىلىۋالدان ئدا ەمگە ›     

 .‹ امى  بوالالمسەن( خا ىاىدا ئە ىاىاتىق ئۇنى ساقالش ئۋچۋن
 (-43فۇرقان )

بۋمۋشدددتىق توشالنددددان بدددۆپ مدددالالر، -تۇنئايدددالالر، ئوغدددۇلالر، ئدددال›     
ئارغىۇاقالر، چاررىالر رە ئېكىنلەر ىق ئىبارەى بۆڭۋل تارتىدىدان نەرسىلەرنى  

ئددۇالر   نيددا تىرىكلىلىكىدددە . مددۇ ەببىتى ئىنسددانالرغا چىرايلىددق بۆرسددىتىلدى
نىد   ەر ا ىددا بولسدا هللاشدەيئىلەر  ر؛ ا( باقاسدى يدو )ان مەندەئەتلىنىدىد
شددۇنى  ئۋچددۋن باشددقىدا )بددار  ر ( يەنددى جەنددنەى)ۋزەل جددال قايتىدددىدان  دد

 (-14ئىۇران  ئال) .‹(ئەمەس، جەننەتكە قى ىقىش بېرەك
ئۇالر مۇشۇ بۆڭۋل تارتىدىدان نەرسىلەرنى ،اللەنى  ئۇالرنى سۋشەتلىاىلە     

 .رىد ۆ ەپ   نيا  اياتىنى ئاخىرەتتىق بەبرا  ياخاى ب
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تتىق ئدارتۇ      نيدا تىرىكلىلىكىندى ئداخىرەئۇالرنىد( يەندى ئدازان)بۇ ›     
نى  باشىر قەرمنى  ىدايەى قىلۇايدىدانلىقى ئۋچۋندد ر هللابۆر ەنلىكلىرى رە ا

تەرىدىدددىق  ىللىددرى، قددۇالقلىرى رە بددۆزلىرى هللا ئەنە شددۇ بىاددىلەر ا[. 171]
 (-172-171   ىنە) .‹شېلەتلىۋېتىلگەن بىاىلەر  ر، ئەنە شۇالر غاشىلالر  ر

نىد  هللا( بىادىلەرنى)بۆرىدد  . ق ئدارتۇ ر بۇ   نيانى ئداخىرەتتىئۇال›     
نى  يولىنى  ئە رى بولۇشىنى هللاتوسىد ، ا( يەنى ئىسالم  ىنىدىق)يولىدىق 

 (-3ئىبرا ىم )  ‹يىرا  بولدان  ۇمرا لىقتىد ر(  ەقتىق)تىلەيد ، ئۇالر 
ىندى ئۇالر ئىال دى  ىددايەتنى رە اللەنىد   ەر ا ىددىق چۋشدۋر ەن رە       
راپ قىلىاددنى رەى قىلىددد ،  ەرچە، ئددۇالر رە ىنىدد   ە  ئىكەنلىكىددگە ىددئىت

ئە ەر ئىتىددراپ قىلسددا، ئەلددۋەتتە،  ،بۆڭلىدددە ئىاددەنگەن بولسددىۇۇ؛ چددۋنكى
 دالبۇبى، ئدۇالر الدلە چۋشدۋر ەن  ،بويسۇنىاى الزىم بولدۇپ قداالتتى ئۇالرنى 

ۆڭدۋل تارتىددىدان چۋنكى، ئۇالرنى  ب. بۇير قالرغا بويسۇنۇشنى يامان بۋرىد 
. نەرسلېرى ئۇالر ىق غالىپ بىلىد  رە ئۇالرنىد  سدى ىۇىدا تەسدىر بۆرسدىتىد 
شددۇڭا، ئددۇالر اللەنىدد   ەر ا ىدددىق بەلددگەن بۇير قنىدد   ە  ئىكەنلىكىنددى 

،  اياى ئۋچدۋن، ئەمەلدلەر ئۋچدۋن ىلىد ، باتى  ئۋچۋن جىدەللىاىد ئىنكار ق
ئۆللەملەرنى تدۋزكپ چىقىدد  -قائىدەنۇنالر ىق باشقا اللە بەلگۋلەپ بەر ەن قا

رە ئۇالر ئۆزلېرىنى بى   ە  ئۋستىدىكى بىادىلەر، بىد  ئە ەشدكەن تدۋزكملەر، 
قائىدىلەر رە ئدۆللەملەر الدلە چۋشدۋر ەن قۇرئانددىنۇۇ ئە ىاىادكە  ەقلىقدرا  

چۋشدۋپ ( يەندى ئە ىادىش شدىربىگە)ن شدىرىككە ئۇالر شدۇنى  بىدلە  ەيد ،
  .قالىد 
مەبددكە سددۆرىلېرىنى  نۇرغددۇن ئايەتلىرىدددە  ،اندددا، بۇلۇشۇددۇالددلە قۇرئ      

تەشسىلى سۆزلىگەن ئەرەن جدا ىلىيتى مۇشدۇندا  ئىددى، بۋڭدۋل تارتىددىدان 
شەررەر ىگارىنىد  رە ىيسدىنى ئىتدراپ  ،رسىلەر ە قۇالققىلە شىتىپ بەتدكەننە

قىلىاددنى رەى قىلددددان،  دددازىرقى زامدددان جدددا ىلىيتىنىنۇۇ مۇشدددۇ شدددەبىلدە 
چدۋنكى،  دازىرقى زامدان جدا ىلىيتى ئۆزىنىد   دارايى . نى تداشىۇى ئىكەنلىكى

، الدال، نازىد  قىلددان قۇرئانددا بويسۇنۇشدنى  ەرەسكە ئە ەشدۇەبلى بۇلىدد 
 .خالىۇايد 

 
 

 ئىبادەت قىلىشتىن چوڭچىلىق قىلىشاللەقا 
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لىدىدان، شۇنى  بىلەن شىترەى وبىبىرلىكۇۇ شۇنداقال، شىترەتتە شەيدا ب      
پ قالىدددددىدان   تددددوغرا شددددەبىلىدىق ئې ىددددپ شددددىرىككە چۋشددددۋئۆزىنىدددد

قدا ەبىبىرلىك بىرقانلە  ەرى ىد ر، ئدۇ  ەرى ىدلەر الل .بىسەللىكلەرنى  بىرى
ببۇرلدددۇ  قىلىدددش بىدددلەن شدددىرىك بەلتۋركشدددتىق باشدددلىنىد ، اللەقدددا تەبە

بىبىرلىكنى   ەمۇە  ەرى ىسى رەزى ، ئدۆچ بۆركلگدۋچى مىد ەز  .ئاخىرلىاىد 
رەسدددۇلۇلال،  ،شدددۇڭا .م، نورمدددال رت دددتىق سدددا ىر بولۇايدددد بولددۇپ، سددداغال

ر بددار ئددا ەم قەلبىدددە زەررىلىلىددك بىبىدد>> ؛ئەلەيھىسسدداالم مۇندددا   ەيددد 
 (مۇسلىم رىۋايەى قىلدان) <<جەننەتكە بىرەلۇەيد 

  نيدا ئدابرتل -بىبىرلىك بۆشىنلە   نيا  اياتىدا مەندەئەتلىنىدىدان مال      
اكەن بىاىلەرنى  بۆڭلىددە بولىدد ، لىكىدق بىبىرلىدك رە  ۋبۋمرانلىققا ئېرى

ئۇالرغىال خاس بولۇايد ، بىبىرلىك  ەرقاندا  بىسەل رت قا سدىنىپ بىرىادى 
رە ئىنسددانالرنى  ئەڭ تددۋرەنراقى بولدددان بىاددىۇۇ  ددازىرقى زامددان بىاددىلېرى 

سدەللىك بىدلەن يۇقۇملىنىادى  ەپ ئاتايددىدان بى<<شۆ رەى مەسدتانىلىقى >>
 .مۇمكىق

الددلە ئۆزىنىدد   ىكۇەتلىددك بىتابىدددا بىبىرلىددك، بددۇفرى رە شددىرىكنى        
مەسددىلەن؛ نەمر تنىدد  قىسسسددىدە  .سددەرەبلېرى  ەپ بايددان قىلىددپ بىرىددد 

 :مۇندا  بەلدى
نىد  هللا شەررەر ىگارى توغرىسىدا ئىبرا ىم بىلەن مۇنازىرىلەشدكەن، ا›      

ازىرىلىاىاكە ئېلىپ بەلگەن ئاتا قىلدان شا ىاا لىقى ئۇنى ئىبرا ىم بىلەن مۇن
نىدد  هللا ا)نددى بۆرمىدددىنۇۇە ئەينددى زاماندددا ئىبددرا ىم ( يەنددى نەمددر  )ئددا ەم 

( ئۆلددددۋبنى)مېنىدددد  شەررەر ىگددددارىم »(: بارلىقىدددددا  ەلىدددد  بۆرسددددىتىپ
( ئۆلددۋبنى)مەنۇددۇ »: ئددۇ.  ېدددى« ئۆلتۋرەلەيددد ( تىرىكنددى) تىرىلدكرەلەيددد ،
نەمدر   ئۆلدۋمگە  ۆبدۋم ) ېدى « نئۆلتۋرەلەيۇە( تىرىكنى)تىرىلدكرەلەيۇەن، 

قىلىندان ئىككى ئا ەمنى چاقىرتىپ بىلىپ بىرىنى ئۆلتدۋر ى، بىرىندى قويدۇپ 
هللا ا»(: نەمر  نىددد  بۇنددددا   امددداقەتلىكىنى بدددۆركپ)ئىبدددرا ىم (. بەر ى

خۇ الىددق  ەراسددى قىلىدددىدان ) ەقىددقەتەن بددۋننى شددەرقتىق چىقىرااليددد ، 
بۇندددا  شابىددت . ) ېدددى« اققىقسددەن ئددۇنى غەربددتىق چىقىرىددپ بدد( بولسدداڭ
 .‹زالىم قەرمنى  ىددايەى قىلۇايدد هللا. باشىر ئېدى  ئاچالۇال قالدى (ئالدىدا

 (-812بەقەرە )
شىدرئەرن ئدۆز قەرمدى ئىلىددە ›:شىرئەرىننى  قىسسسىدە مۇنددا  بەلددى      

مىسدددىرنى  ! ئدددى قەرمىدددم»: نىددددا قىلىدددپ ئېيتتدددى( شەخىدددرلەنگەن  الددددا)
مېنىد  )ۇدىق ئېقىپ تۇرغان بۇ  ەرياالر مېنى  ئەمەسدۇۇە شا ىاا لىقى، ئاستى
بۆرمەمسدىلەرە بەلكدى مەن ئوچدۇ   ەپ قىاللۇايددىدان بدۇ ( بۇ بۋيۋبلۋبدۋمنى
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ز خدر   ).«ياخادىۇەن( يەندى مۇسدا ئەلەيھىسسداالمدىق)ئەرزىۇەس ئا ەمددىق 
11-) 
سەن شىرئەرننى  قېادىدا بدارغىق، ئدۇ  ەقىدقەتەن  ە  ىددىق ئاشدتى »      
[. 12]شداك بولۇشدنى خاالمسدەن ( بۇفرىدىق رە  ۇندا الر ىق: )ئۇنىندا[. 11]

ئددۇنى تونۇسدداڭ )سددېنى شەررەر ىگددارىۇنى تونۇشددقا يېتەبلىاددىۇنى خاالمسددەنە 
« ،  ېگىدق(ياخاى ئەمەللەرنى قىلىسدەن) ە، -قورقىسەن( شەررەر ىگارىندىق

نىد  هللا)شىدرئەرن [. 87] ىنى بۆرسدەتتى مۇسا شىرئەرنگە چدوڭ مدۆجى[. 12]
ئاسدىيلىق قىلددى ( نىد  ئەمدرىگەهللا)ئىنكار قىلددى رە ( ىرى مۇسانىشەيدەمب

( مىكىدر ئىالىتىادكە - ىديلە)يدۋز ئدۆركپ ( مۇسدا ىق)ئاندىق شىرئەرن [. 81]
توشلىدددى ( ئددۇ سددېھرىگەرلەرنى، ئەسدكەرلىرىنى، تەرەلىرىنددى[. )88]بىرىادتى 

رەر ىگددارىنالر مەن سددىلەرنى  بۋيددۋك شەر»:  ېدددى[ 83] ەم نىدددا قىلىددپ 
 .‹ئدۇنى   نيدا رە ئاخىرەتنىد  ئدازابى بىدلەن جازالىددىهللا[. 84]« بولىۇەن

 (-81-11نازىئاى )
ئددى )› :رەلىددد ئىبنددى مۇغىرەنىدد  ئىاددى شددۇندا  بولدددى :مەسددىلەن       

ماڭدا ( يەندى رەلىدد ئىدبق مدۇغىرەنى)مەن تەنھا ياراتقدان بىادىنى !( مۇ ەمۇە 
ئۇنىندددا بددۆز ئالدىدددا [. 18]مددال بەر ىددم  ئۇنىندددا نۇرغددۇن[. 11]قويددۇرەى 

[. 14]ئۇنىدد  ئددابر يىنى ئۆسددتۋر كم [. 13]تۇرىدددىدان ئوغددۇلالرنى بەر ىددم 
يەنددى ئۇنىدد  )يددا ، [. 11]ئاندددىق ئددۇ يەنە بددۆپ بېرىاددىۇنى تەمە قىلىددد  

[. 16]، چۋنكى ئۇ بى نى  ئدايەتلىرىۇى  ە قارشدى چىقتدى (خالىدىنى بولۇايد 
( شەيدەمبەر رە قۇرئان  ەققىددە)ئۇ [. 11]بىۇنى تېتىتىۇەن ئۇنىندا قاتتىق ئازا

( قۇرئددان توغر لددۇ  نددېۇە  ېيىاددنى رە قاندددا  بو تددان قىلىاددنى)ئويالندددى، 
يەنە لەنەى [. 12]لەنەى بولسددۇنكى، ئددۇ قاندددا  شىالنلىدددى [. 12]شىالنلىدددى 

، ئاندددىق [81]ئاندددىق ئددۇ قارىدددى [. 87]بولسددۇنكى، ئددۇ قاندددا  شىالنلىدددى 
يدۋز ( ئىۇانددىق)، ئانددىق [88]قوشۇمىسىنى تۋر ى رە چىرايىنى شۋركشتۋر ى 

، [83]تەبەببۇرلدۇ  بىدلەن بداش تدارتتى ( شەيدەمبەر ە ئە ىاىاتىق)ئۆرك ى 
شەقەى ئددۆ ىنىلگەن سددېھىر  ر، بددۇ شەقەى ئىنسددان ( بدداالمۇلال، ئەمەس)بددۇ »

 .‹سدالىۇەن( يەندى  تزاخقدا)ئۇنى مەن سدەقەر ە [. 81د84] ېدى « سۆزىد ر
 (-86-11سىر سمۇ  ە)

مدددۇمى قائىددددە والدددلە بىددد  ە بىبىرلىدددك شەخسدددى ئە دددۋال ئەمەس، ئ      
ئددايەتلىرى نىدد  هللاشۋبھىسددى بى، ا› :ئىكەنلىكىنددى بايددان قىلىددپ بىرىددد 

بەلدگەن  ېلقانددا   ەلىد  بولۇاسدتىق ( تەرىدىددىقهللا)ئۋسدتىدە ئدۆزلىرىگە 
ىدددە شەقەى بىبددرى بددار، ئددۇالر رجاڭ اللىاددىدىدانالرنى  بۆبرەبلى( قارىسددىدا)
قددا هللامەقسددىتىگە يېتەلۇەيددد ، ا( بددارەىنىدد  نددۇرىنى ئۆچۋركشددتىق ئىهللا)
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 ەمۇىندى هللا ،  ەقىدقەتەن ا(ئۇالرنىد  شدەررىدىق شاندا، تىلىگىدق)سېدىنىپ 
  (-16غافىر ).‹ئاڭالپ تۇرغۇچىد ر،  ەمۇىنى بۆركپ تۇرغۇچىد ر

تىددە ىازىرقى زامان جا ىلىياللەقا ئىبا ەى قىلىاتىق بىبىرلىك قىلىش        
ئدابرتل رە -  نيدا يدۋز-ئدۇ مدال. بۇلىۋاتقان ئازغۇنلۇقالرنىد  ئەڭ رتشدەنراقى

بدۇ بىسدەللىك  غەرىدنىد  .  ابىۇىيەى ئىگىلېرى بىلەنال چەبلىنىدپ قالۇىددى
جىسددۇىدا يامرىدددى،  ەتتددا غەرىددپ اللەقددا ئىبددا ەى قىلىاددتىق بدداش تارتىددپ، 

بىاددىلەرنى ئددۆزلېرىگە قددۇل  .ولددۇپ قالدددىبىاددىلەرنى  ئەڭ ئەرزىۇەسددلېرى ب
بدۋم قىلىادنى ۆچۋشدۋر ەن قدانۇن بدۇيىلە   ەشۇڭا الل ،قىلۇاقلى بولىدىدان

بارلىق جا ىلىيەى تارىخىددىكى  لىاىومەرجۇى ب رەى قىلىدىدان زترارانالرنى 
 . شىرىكنى  ئەڭ مۇ ىم سەرەبلېرىنى  بىرى زترارانالرنى  مەرجۇى بولىاىد ر

ىنسانالرنى ئۆزلېرىگە قۇل قىلۇاقلى رە ئۇالرنى ئۆزلېرىنى  بۋڭۋل ئۇالر ئ      
ئددۇالر الددلە نازىدد  قىلدددان  ،شددۇڭا .ېرىنى قاند ر شددقا بويسددۇند رماقلىئددارز ل

ۇر پ بەرمىدگەن قۇرئاندا قايتىانى رەى قىلىد ، ئۇالر ئدۆزلېرى الدلە قانۇنالشدت
بلەنددگەن رە ەچ  ەرىسددى بددويىلە-، ئۆزلېرىنىدد   ددارايىقددانۇنالرنى تۋزىددد 

قوللېرىددىكى  ۋبدۋمرانلىقى بىدلەن ئىنسدانالرغا . چەبلەنۇىگەن  ەپ بىكىتىد 
ئەمىلىيەتتە بۇ زترارانالراللەنى قايرىدپ  .ېرىنى  ساختا قانۇنلېرىنى تاڭىد ئۆزل

قۇيددۇپ ئددۆزلېرىگە قددانۇن چىقىددرىش  ۇقددۇقى بەر ەن چاغدددا الال نددى قۇيددۇپ 
، كى الددلەال  ەمۇىنددى يدداراتقۇچىچددۋن .ىددگەن بولىددد ئددۆزلېرىنى مەبددۇ  تىكل

ىقى ئۋچددۋن بددۇ  وقۇقنىدد   ەمۇىنددى بىلگددۋچى،  ەمۇىدددىق خەرەر ار بولدددانل
 .ئىگىسىد ر

راسدتىنال ( تنى تەسەرر پ قىلىشيەنى بائىنا)ر قىلىش ىيارىتىش رە ئەم›     
 (-14ئەئرا  ).‹نى  ئىلكىدىد رهللا

ىلىدددد ، سدددىلەر بهللا ا( سدددىلەر ە نېۇىنىددد  شايددددىلىق ئىكەنلىكىندددى)›     
 (-816بەقەرە ).‹بۇير غاندا ئالدىراڭالرهللا ا( شۇنى  ئۋچۋن)بىلۇەيسىلەر، 

 اللە تەئاال  ەرقاندا  نەرسىنى  ئىال ى رە شەررەر ىگارى بولددانلىقى ئۋچدۋن،
بدۇ  بدۇ  دارام ، ،  بىلىدىدانلىقى ئۋچۋن، بدۇ  داالل ەرقاندا  نەرسىنى تولۇ

 .لسى   ىياى اليىق زاتتۇرچىرايلىق، بۇ سەى، بۇ يوللۇ ، بۇ يو
 دارام قىلىدش، - ەرقانددا  بىدر ئىنسدان بىلىدپ مىنىد   داالل  ىۇەك،      

زىنى اللەقدا شدىرىك چەبلەش، يولدا قۇيۇش  وقۇقۇم بار  ەپ  ەرا قىلسدا ئدۆ
بىۇكدى  .ۇپ ئۆزىنى ئىال، تىكلىگەن بولىد بەلكى، اللەنى قۇي .قىلدان بولىد 

ا ەتتە اللەقدا شدىرىك قىلددان بولىدد ، ئۇنى  ئاشۇ ئىاىدا ئە ەشسە ئۇنى ئىب
 .پ ئۇنىندا ئىبا ەى قىلدان بولىد يابى اللەنى قۇيۇ
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بۇ  . ەپ ئاتىدان بىاىلەر  ر<< ڭلىرىچو>>الال، قۇرئاندا ئئۇالر بولسا       
زترارانددالر الددلە ئىنسددانىيەتنى تددوغرا يولدددا يىددتەبلەش ئۋچددۋن ئەرەتددكەن 

 .لەنگەن بىاىلەرنى  بېاىد رئەللىلەرنى يالداندا چىقىرىاقا يۋز
ئۋچدۋن ئدايەتلىرىۇى نى مۇشدۇندا  شدەبىللەر ە › :قەرمىنى  چوڭلىرى›     

پ شەك شۋبھىسى بى، نۇ نى ئۆز قەرمىگە شەيدەمبەر قىلىد[. 12]بايان قىلىۇى  
تىدق هللاقدا ئىبدا ەى قىلىندالر، سدىلەر ە اهللا! ئدى قەرمىدم››:ئەرەتتۇ ، ئدۇ
مەن  ەقىددقەتەن سددىلەرنى  بۋيددۋك بۋننىدد  يوقتددۇر، ( بەر ە )باشددقا مەبددۇ  

[. 12] ېددى ‹‹ ئازابىددا قېلىادىنالر ىق قدورقىۇەن( يەنى قىيامەى بۋنىنى )
تەن رتشدددەن  ۇمرا لىقتدددا بىددد  سدددېنى  ەقىدددقە››:قەرمىنىددد  چدددوڭلىرى

 (-67-12ئەئرا  ).‹ ېدى‹‹بۆركمى 
 ئدى››:قېرىندىادى  دۇ نى ئەرەتتدۇ ،  دۇ   ە ئۇالرنى ( قەرمى) ئا ›     

( بەر ە )تىدق باشدقا مەبدۇ هللاقدا ئىبدا ەى قىلىندالر، سدىلەر ە اهللا! مقەرمى
رمىنىد  ئۇنىد  قە[. 61] ېددى ‹‹قورقۇامسدىلەرە( ۇنى  ئازابىدىقئ. )يوقتۇر

بى  سېنى  ەقىقەتەن ئەخۇە   ېساباليۇى ، بى  ››:ئىۇان ئېيتۇىدان چوڭلىرى
ق  ەپ  ۇمددان يالدددانلىالر ى( شەيدەمبەرلىددك  ەرايىندددا)سددېنى، ئەلددۋەتتە، 

 (-66-61ئەئرا  ).‹. ېدى‹‹ قىلىۇى 
سددىلەرنى ئددا  قەرمىدددىق بېدديىق هللايددا  ئېتىنالربددى، ئددۆز راقتىدددا ا›     

زېۇىنىددا ئور نالشدتۇر ى، (  ى ر)ئۇالرنى  ئور نباسارلىرى قىلدى، سىلەرنى 
ئۇنىددد  تدددۋزلەڭلىرىگە ئىۇدددارەتلەر سدددالدىنالر، تددداغالرنى تېادددىپ ئدددۆيلەر 

نىدد  نېۇەتلىرىنددى يددا  ئېددتىنالر، زېۇىندددا بۇزغۇنلىلىددق هللا. ياسددىدىنالر
ئۇنىددد  قەرمىنىددد  تەبەببدددۇر چدددوڭلىرى بدددوزەك [. 14] ېددددى « قىلۇددداڭالر

سدىلەر سدالىھنى ئۇنىد  »: قىلىندانالرغا يەنى ئۇالرنى  ئىلىدىكى مدۆمىنلەر ە
.  ېددى« شەررەر ىگارى تەرىدىددىق ئەرەتىلدگەن شەيدەمدبەر  ەپ بىلەمسدىلەرە

 ېلىقدى [. 11] ېدى « بى  ئۇنى  شەيدەمبەرلىكىگە ئەلۋەتتە ئىاىنىۇى »: ئۇالر
ئەئدرا  ).‹ ېددى« سىلەر ئىاەنگەنگە بى   ەر ى  ئىادەنۇەيۇى »: تەبەببۇرالر

13-16-) 
مانا مۇشۇندا ،  ائىم، اللەنى   ەر ا ىدىق ئەرەتىلدگەن <<چوڭالر>>بۇ      

دىق، يالداندا چىقىدرىش بىلەندلە ئان. ئەللىلەرنى يالداندا چىقىرىاقا يۋزلىنىد 
 .بۇشايىلەنۇەل ئۇالرغا تە دىت سالىد  

ئەمىلىيەتدتە غەلىدتە  بۇ ئىش بولسا تۇن ى قاراشتا غەلىتىرەك بۋركنسدىۇۇ،     
بۇ چوڭالر ئدۆزلېرى شدۇ ئدارقىلىق ئىنسدانالرنى قدۇل قىلىددىدان ئىش ئەمەس، 

 ،كىچدۋن .بددان بىلىدد   ئەمەسلىكىنى بەك ئو ابىۇىيەى ئەمىلىيەتتە قانۇنلۇ
 .ئۇ  ابىۇىيەى الال، نازى  قىلدان قۇرئاندا قارشىد ر
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چوڭلىلىدق  ،ئۇالر زترارانلىدق ،ئۇالر ئاشۇنى بىلۇەس بولىۋالىد  لىكىق،      
الددلە تەرىدىدددىق ئەللددى  ،ئددازغۇنلىقىنى  ارامالشددتۇرىۋرىد  قىلىددپ ئۆزلېرنىدد 

ەر ە الال دتىق باشدقا ئىدال، ئى قەرىم اللەقدا ئىبدا ەى قىلىندالر سدىل>>بىلىپ 
بدۇ سدۆزنى ئېيىتسدا، ئدۇ  ق ئەللىلەر ئۆز قەرمىگە ئېيىتقدان ېگەن بارلى<<يو 

 دارامنى -ئەللدى ئەمىلىيەتدتە ئىادالرنى ئىنسدانالرغا قدانۇن چىقىرىادتا،  داالل
بەلگۋلەشددتە، يولدددا قويىلىدددىدان رە قۇيۇلۇايدددىدان ئىاددالرنى بەلگىلەشددتە 

 . ولدان اللەقا قايتۇر ڭالر  ەپ چاقىرغان بولىد بىر ىنبىر  ۇقۇ  ئىگىسى ب
چوڭالر ئەللىلەرنى  ئۆزىگىال تە دىت سېلىش بىلەن بۇشايە قىلۇايدد ،       

لىكىق، ئۇالر ئۆزلېرىنى   ۋبۋمرانلىقى بىلەن قدۇل قىلىنىددىدان بىادىلەرنى  
ئۇالرنى  زتراران  ۋبۋمرانلىقىنى تاشدالپ، الدلە تەرەشدكە قېلىدپ بىتىادىدىق 

تە دددىت  ئۇالرغىۇددۇ ئەللىددلەر ە قورققاچقددا، بىاددىلەرنى بۋزىتىددپ تۇرىددد ،
ەرەلىكىدددە  اراملىددق ئۆزلېرىنىدد  تئددۇالر ىق  ،سددالداندەك تە دددىت سددالىد 

ئۇالرنى  سا اقىتىنى اللەقا تەقدىم قىلىاتىق توسىد   .تۇر شنى تەلەپ قىلىد 
لەقددا بويسۇنسددا ئە ەر ئددۇالر ال. يەنددى ئددۇالرنى شددىرىك بەلتۋركشددكە بۇيرىيددد 
 .ئۇالرنى يوقىتىدىدانلىقى بىلەن تە دىت سالىد 

بىر تەرەشتە زالىۇالرنىد  مەرجدۇى بۇلىادىدا، يەنە بىدرتەرەشتە زالىۇالرغدا       
 .بويسددۇنىدىدان بددۇزەك قىلىندۇچىالرنىدد  مەرجددۇى بولىاددى ئددۇ  ل بىلىددد 

ق يدابى خدار بدوزەك قىلىنددۇچىالر قورىققدانلىقتى ،زالىۇالر شدىرىككە بۇيرىيدد 
 .بولدانلىقتىق بويسۇنىد 

(  ددداالبەى مەرقەسدددى)›:الال، زالىۇدددالر توغۇرلدددۇ  مۇنددددا   ەيدددد ئددد       
! جددال، ئددۇالر جە ەنددنەمگە بىرىددد ، ئددۇ نېۇىدددېگەن يامددان جە ەننەمددد ربى

ئاز  ر ش ( الم  ىنىدىقيەنى ئىس)نى  يولىدىق هللا( بىاىلەرنى)ئۇالر [. 82]
  نيانىد  )»: ئۇالرغدا. رنى شدېرىك قىلىۋالددىقدا نۇرغدۇن بدۇتالهللائۋچۋن، ا

بە ددرىۇەن بولددد ڭالر، شۋبھىسددى بى، سددىلەرنى  بارىدددىدان ( نېۇەتلىرىدددىق
  (-37-82ئىبرا ىم ).‹ ېگىق« جايىنالر  تزاختۇر

( بىاىلەرنى)ئۇالر ›.ىندۇچىالر توغۇرلۇ  مۇندا   ەيد الال، بوزەك قىلئ       
قدا نۇرغدۇن هللائاز  ر ش ئۋچۋن، ا( دىقالم  ىنىيەنى ئىس)نى  يولىدىق هللا

بە درىۇەن (   نيانىد  نېۇەتلىرىددىق)»: ئۇالرغدا. بۇتالرنى شېرىك قىلىۋالدى
 ېگىدق « بولد ڭالر، شۋبھىسى بى، سىلەرنى  بارىددىدان جدايىنالر  تزاختدۇر

مۆمىق بەندىلىرىۇگە ئېيتقىنكدى، ئدۇالر نامدازنى ئدا ا قىلسدۇن، ئالددى د [. 37]
بېلىاددتىق ( يەنددى قىيددامەى بددۋنى)ۇۇ بولۇايدددىدان بددۋن سدداتتىۇۇ،  تسددتلۇق

مۋلددۋبتىق يوشددۇر ن رە ئاشددكارا يوسددۇندا -بددۇر ن، بىدد  ئۇالرغددا بەر ەن مددال
 (-33-31سەبەئ ).‹سە ىقە قىلسۇن
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 رىىشىرىكنىڭ شەكىلل

 
 

ئەرەبددلەر جا ىلىيەتدددە مۇشددرىك ئىدددى، بۇتالرغددا چوقىندداتتى  ىگەننددى       
نى مۇشرىك  ەپ سۋشەتلەشدنى  بىر ىنبىدر سدەرەبى تارىختىق ئوقۇپ ئەرەبلەر

 ىددگەن ئددول باللىلېرىدددا  ەر ددال لەرنىدد  بۇتقددا چوقىنىاددى ئىددكەن ئەرەب
بىلىددددىدان، يەنە بىدددر تەرەشدددتىق شدددىرىكنى  بىر ىنبىدددر شدددەبلى بۇتالرغدددا 

بۇتالرغا سدەجدە  ،دان بەزى بىاىلەر ە تۇيۇلدىنىدەكچۇقۇنۇش  ەپ ئوياليدى
 .نبىر شەبلى ئەمەسقىلىش شىرىكنى  بىر ى

ىدا ئە ەر بى  قۇرئاندا قايتسا ، ئاندىق، ئەرەبلەرنى  جا ىلىيەى  ايات       
، ئىنسانىيەى ئۆزىنى  ئۇزا  تارىخىددا باشدتىق نەزىرىۇى نى چوڭقۇرالشتۇرسا 

بەچددۋر ەن باشددقا جددا ىلىيەتلەر بددار بولسددىۇۇ، بۇتالرغددا چۇقۇنددۇش ئەرەن 
 .تددال بىددرى ئىكەنلىكىنددى تدداشىاليۇى شەقە جا ىلىيتىدددىكى شددىرىك تۋرلېرىنىدد 

ئەمىلىيەتتە بۇتالرغا چۇقۇنىانى  شدىرىك ئىكەنلىكدى ئىنىدق، رتشدەن بولدۇپ 
شىرىك ئەمىلىيەتدتە  ائىدرە جە ەتدتە  ،لىكىق. قىلىاقا مۇ تاج بولۇايد  بايان

شدىرىك . ىش رە قۇربانلىق قىلىاتىق بەڭدد ربۇتالرغا چۇقۇنۇش، سەجدە قىل
ىلىيەتتە  ەرخىدد  شددەبىلنى قولالندددى رە مۇشددۇ راقىددتقىلە ئوخاددىۇىدان جددا 

 ، ەرخىد  شدەبىللەرنى قوللىنىۋاتىدد غەرىدتىكدى ئىنسدانالر  اياتىددا -شەرىق
ئۇالرخىياللىرىدددا شددىرىكنى  شددەبلىنى شەقەى بۇتالرغددا چۇقۇنىاددقىال چەبددلەپ 
قويدان چاغدا،  ەرخى  شەبىلدىكى شدىرىك تدۋرلىرىگە  ىقدقەى قىلۇايدد  رە 

ئەرەن جا ىلىيتىنىد   .نى  تدۋرلېرى ئكەنلىكىندى بىلۇەيدد رنىنۇۇ شدىرىكئۇال
ئددۇالر الال نىدد   ،ەرىاددتىلەر ە رە جىنالرغددا چۇقۇنددۇشش ئۆزىدددىال بۇتالرغددا،

ا  ەر ا ىدا شاشائەى قىالاليد  رە الال قا يېقىنالشتۇرااليد   ەپ ئويالشتىق باشق
 ىدق ەەن بىلدلە يدابى االلقەبىلە اللە بىدل .شىرىكنى  بۆپ خى  تۋرى بارئىدى

سددى    رەيىددد ئىبنددى   .ئددايرىم  الدددا ئىبددا ەى قىلىنىدددىدان مەبددۇ  ئىدددى
 .ئەسسىۇەنى  سۆزىگە قاراپ بېقى  

 
 ،ئۇ ئازسا ئازارمەن  ىق،‹غۇزەييە›مەن
 .مەنۇۇ تاشارمەن ۇ تاشسا توغرىنى، ەر ئ

                  



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

184 

مەنىسددى بولسددا مىنىدد   ئۇنىدد  ۇنىدد  ئاشددۇ سددۆزىنى  مەنىسددى نىددۇەەئ      
 ىددق باشددقا، تددوغرا يددابى ئازغۇنلۇقنىدد  ئددۆللىۇى يددو  (غددۇزەييە)قەبىددلەم 

 ،مىلىيەتدتە ئاشدۇنىندىنۇۇ قەبىھتدۇرئۇنى  مەنىسدى، بەلكدى، ئە.  ىگەنلىكتۇر
 لگىدلەپ بىرىدد ، دارامنى بە-ئۇنى  مەنىسى ئەمىلىيەتدتە قەبىدلەم ماڭدا  داالل

ىد  ئدازغۇن ئىكەنلىكىندى بىلىدپ تدۇر پ ئازسدا مەنۇدۇ قەبىلەمنئە ەر قەبىلەم 
قنى قەبىلەم بىلەن بىلدلە ئدازىۇەن  ىگەنلىكتدۇر، ئۇنىد  نەزىرىددە، ئدازغۇنلۇ

ئە ەر قەبىدلە تدوغرا  ئدازغۇنلۇ   داالل بولىدد ، ،قەبىلە سا ىر قىلدان راقىتتا
قەبىلە توغرا  توغرا ئەڭ ياخاى بولدانلىقى ئۋچۋن ئەمەس، بەلكى، يول تاشسا،
چۋنكى، ئدۇ ئىدش مۇشدۇ . نلىقى ئۋچۋن قەبىلە بىلەن بىللە ماڭىد يولدا ماڭدا

 .چاغدىال  االلد ر
 ەر ئىككىلددى  ددالەتتە ئۇنىدد  سددى ىۇىدە الددلە مەرجددۇى ئىكەنلىكىنددى        

ئۇ ئۆزىنى   االلىنى يابى  ارامىنى اللەتىدق ئالۇايدد ، بدۇيرىقىنى . تاشالۇايۇى 
قەبىلىدىق ا اللەقا قايتۇايد ، شەقەى اللەتىق ئالۇايد ، ئىانى بىرتەرەپ قىلىات

بىادى اللەنىد  قەبىلىدىق ئۆ ىنىد  رە قەبىلىدگە قايتىدد   ەرچە ئدۇ  ،ئالىد 
زىۇىنندى ياراتقدانلقىنى بىلسدىۇۇ؛ -، ئدۆزىنى رە ئاسدۇانمەرجۇى ئىكەنلىكىندى

بدددۇ . ن  ەقىقدددى شەررەر ىگدددار  رئۇندددداقتا، قەبىدددلە ئدددۇ ئدددا ەمگە نىسددددەتە
ئدا ىتى اللەندى -ئاندا رە ئەجددا الرنى  ئۆرىدپ-ىدە ئاتابىلىۇسى لەرنى  نەزىر

 .ەى قىلىنىدىدان شەررەر ىگار ئىدىقويۇپ ئىبا 
« غا ئە ىاىنالر (يەنى قۇرئان)نازى  قىلدان نەرسە هللا»:ئە ەر ئۇالرغا›     

  ەيدد ،«  نى   ىنىددا ئە ىادىۇى بورىلىرىۇى-يا ، بى  ئاتا»: ېيىلسە، ئۇالر
بورىلىرىنى  -ئۇالر يەنىال ئاتا)ئازابىدا چاقىرغان تۇرسا  شەيتان ئۇالرنى  تزاخ
 (-81لوقۇان).‹( ىنىدا ئە ىاەمد ە

 ئۆزلېرىنى  جا ىلىيتىددە تدۇر پ ئاشدۇندا   ىدگەن بىادىلەر ئەرەشدلەرال      
ئددا ، سددەمۇ  قەرمىنىدد  رە ئددۇالر ىق  ،ئەمەس، قۇرئاندددا  ىيلىاددىلە، نددو،

 ؛ئىدى بىيىنكى بىاىلەرنى  ئىاىۇۇ مۇشۇندا 
، ئددا  رە سددەمۇ  قەرملىرىنىدد  رە سددىلەر ىق ئىلگىددرى ئددۆتكەن نددۇ،›     

بىلىدددىدان ئۋمۇەتلەرنىدد  هللاشەقەى ا( سددانىنى)بېدديىق بەلددگەن، ئددۇالر ىق 
خەرىرى سىلەر ە يەتۇىدىۇۇە ئۇالرغا شەيدەمبەرلىرى مۆجى ىلەر بىلەن بەلددى، 

يەنددى )ارەى قىلىددپ ئددۇالر قددوللىرى بىددلەن شەيدەمبەرلەرنىدد  ئېدى لىرىدددا ئىادد
بى  سىلەرنى  شەيدەمبەرلىكىنالرندى »(: ئۇالرنى  سۋبۋى قىلىاىنى بۆرسىتىپ

 ەقىقەتەن ئىنكار قىلىۇى ، بى  سىلە  ەرەى قىلىۋاتقان ئىادقا  ەقىدقەتەن زتر 
ننى يداراتقۇچى ئاسۇانالرنى رە زېۇى»: شەيدەمبەرلىرى[. 2] ېدى «  ۇماندىۇى 

 ۇنددا لىرىنالرنى مەغدىددرەى قىلىددش هللا ە اشددەك بددارمۇ( بىرلىكىدددە)نىدد  هللا
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مەلددۇم ( جازاالشددنى) ەرەى قىلىددد ، سددىلەرنى ( ئىۇاندددا)ئۋچددۋن، سددىلەرنى 
: ئددۇالر.  ېدددى« تەخىددر قىلىددد ( يەنددى ئەجىلىنددالر يەتكددۋچە)مددۇ  ەتكىلە 

بدورىلىرىۇى  ئىبدا ەى قىلىدپ -سىلەر شەقەى بىد  ە ئوخاداش ئىنسدان، ئاتدا»
ا ەى قىلىادددىۇى  ىق توسدددۇاقلى بولىسدددىلەر، غدددا ئىبددد( بدددۇتالر)بېلىۋاتقدددان 

ئىبدرا ىم .)‹ ېددى« بى  ە ئېنىق شابىدت بۆرسدىتىنالر( راستلىقىنالر ئۋچۋن)
2-17-) 

-بىدد  ئاشددۇنىندا ئاساسددەن، ئەرەپ جددا ىلىيتى رە باشددقا جددا ىلىيە       
يەنددى قۇيدداش ئىال تددۇر  ەپ،  <<رەئ>> تلەر ىكددى، شىددرئەرىق جا ىلىيتنىدد 

نددو، . نددى ئىددال،  ەپ ئاشددۇرىالرنى  بەئىل. نى ئىددال،  ەپمەجۇسددىالرنى  ئددوت
سددورائ، يەغددۇس، يەئددۇ  رە نەسددىرنى ئىددال،  ەپ ئىتىقددا   ،قەرمىنىدد  ر  

قىلدىنىدا ئوخااش، بۇتالرنى اللە  ەپ ئىبدا ەى قىلىادتىق سدىرىت، نۇرغدۇن 
 .رىنى تاشااليۇى ىشىرىك تۋرل

 

 شىرىكنىڭ بىر قىسىم
 رىىتۈرل

 
 

 ە يېقىنلىشىش شىرىكىيېقىنلىق ئىزدەش ۋ
 

بى نىدد  ئۇالرغددا »: نددى قويددۇپ بددۇتالرنى  ىۇددايىلى قىلىۋالدددانالرهللا      
« قددا يېقىنالشتۇر شددى ئۋچۋنددد رهللانۇشددىۇى  شەقەى ئۇالرنىدد  بى نددى اچوقۇ
 (-3ز مەر ).‹( ەيد )

بىد  ئىلگىدرى سدۆزلىگەندەك الدلە مەرجدۇى  ەپ –شىرىكنى  بدۇ تدۋرىنى      
ئۆلتۋر دۋچى، تىرىلددكر ۋچى  ،رى ىدق بەر دۋچى ۇچى،اللە يداراتق ،بىلىدىدان

 ەپ بىلىدىدان ئا ەم  ارامالشدتۇرىد ، لىكىدق، شدۇندا  بولسدىۇۇ، ئدۇ ئدا ەم  
بەزى ئۇلۇ ىيەى سۋشەتلېرىگە ئىدگە باشدقا مەرجدۇ اتالر بدار رە ئاشدۇالر اللەقدا 

ىدپ ئۇالرغا يېقىنلىاىش اللەقا يېقىنلىاىاقا ئېل يېقىق، ئۇندا  بولدان ئىكەن،
 .بارىد   ەپ خاتا تەسەرر ر قىلىد 

ئۇالر ئۋچۋن ناماز ئۇقۇپ،  ،بىۇكى بۇتالرغا يېقىنالشسا، ئۇالرنى سىيلىسا      
 .ىق قىلسدا شدىرىك بەلتدۋر ەن بولىدد سەجدە قىلسارە ئۇالرغا ئاتداپ قۇربدانل
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والل مە ىنىدديەى راسددتىلېرى قدد ،نى  بددۇ تددۋرى بۋ ددۋن بىدد  ە مائارىددپشددىرىك
رە شىكىددرى نەتى ىلېددرى بددېنەيگەن  ددازىرقى زامددان ئددا ىۇى  ، ئىلۇددىبولدددان

ئۇنىندىق ئۇيىلىپ، باش تارتىدىدان  ەرى ىدىكى بەبۇدۇ سدا  ىلىق، بەبۇدۇ 
ئەخۇىقدددانىلىقتەك بۋركنىدددد ، شدددۇندا  بولسدددىۇۇ، سدددى  ماشدددايىخالرنى ، 
ئەرلىياالرنىددد ، ئىسدددالم زىۇىنىددددىكى رە ئىسدددالم زىۇىنىنىددد  سدددىرتىدىكى 

مبەزلېرى ئەتراشىدا ئۇالر ىق ئۆزلېرىنى الال قا يېقىنالشتۇر شدنى ئۇلۇغالرنى   ۋ
بۆڭلىدددە ! بىاددىلەر ە قدداراپ بېقىدد تىددلەپ تدداراپ قىلىۋاتقددان مىلىيۇنلىدددان 

شەيىخلەر رە باتتا بىاىلەرنى  غەزىدىدىق  ،ۇالرنى ئۇلۇغ بىلىدىدان رەلىيلەرئ
زىيدددان -ابىادددىلەر ە شايدددد ،ىدانقورقدددۇپ، اللەنىددد  غەزىدىددددىق قورقۇايدددد

يەتكۋزكشتە الال ددىنۇۇ يدېقىق  ەپ ئىتىقدا  قىلىددىدان شا ىادا الر، ئدالىۇالر 
ئۇالر بۇ ئىادتا الدلە ! يابى ز ڭتۇڭالرنى ئۇلۇغاليدىدان بىاىلەر ە قاراپ بېقى 

ئۇالر توغۇرلۇ  مۇنددا   ىدگەن جدا ىلىيەى چۇقۇندۇچىلېرىددىنۇۇ چوڭقدۇرالپ 
ساپ  ىق ( يا ىقشېرىكتىق رە رى)بى، بىلىنالر ›ەكراتامسى بەتكەنلىكىنى بۆر

بى نىد  »: ندى قويدۇپ بدۇتالرنى  ىۇدايىلى قىلىۋالددانالرهللاقا خاستۇر، اهللا
قدددا يېقىنالشتۇر شدددى هللانۇشدددىۇى  شەقەى ئۇالرنىددد  بى ندددى ائۇالرغدددا چوقۇ

ئۇالرنىد  ئىخدتىالپ ( قىيدامەى بدۋنى) ەقىدقەتەن هللا ا(.  ەيدد )« ئۋچۋند ر
 ەقىدقەتەن يالددانلىنى، هللا ، ام چىقىرىدقىلىاقان نەرسىلىرى ئۋستىدە  ۆبۋ

  (-3ز مەر).‹بۇفرىلىق قىلدۇچىنى  ىدايەى قىلۇايد ( نى  نېۇەتلىرىگەهللا)
 
 

 شىركى اللەنىڭ  ەيرىدىن شاپائەت تەلەپ قىلىش
 

 
الال نىدد  غەيرىدددىق شدداشائەى تەلەپ قىلىددش شددىرىكى يېقىنالشددتۇر پ ئ      

چۋنكى، شداشائەى تەلەپ قىلىدش  .رىكىگە يېقىند رقۇيۇشنى تەلەپ قىلىش شى
 .شىربى يېقىنلىق ئى  ەش شىرىكىنى   ارامىد ر

ئەرەشددلەر جددا ىلىيەتتە بددۇ ئىككددى شددىرىكنى بىددرلىكتە  ارامالشددتۇر پ        
بەلگەن ئىدى، ئۇالر ئۆزلېرىنى اللەقا يېقىنالشتۇر پ قۇيۇشى ئۋچدۋن بۇتالرغدا 

، بددۇتالرنى اللەنىدد  ئىبددا ەى قىالتتددى، ئددۇالر شددۇنى  بىددلەن بىددر راقىتتددا
 ەر ا ىدا سۆزى ئىتراپ قىلىنىدىدان  ەمرا لېرىۇى   ەپ ئويلىدانلىقى ئۋچۋن 

 . بۇتالر ىق شاشائەى تەلەپ قىالتتى
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زىيددان يەتكۋزەلۇەيدددىدان -نددى قويددۇپ، ئددۆزلىرىگە شايددداهللائددۇالر ا›      
نىدد   ەر ا ىدددا بىدد  ە هللا( يەنددى بددۇتالر)بددۇالر»قۇنىددد ، نەرسددىلەر ە چو

ە زېۇىندددا بۇندددا   ېيىاددىد ، ئەجەبددا، ئاسددۇانالر ا ر« ەى قىلدددۇچىالرشدداشائ
هللا ئدۇنى ا بولدۇپ،( نى  شېرىكى يابى شداشائەى قىلددۇچىهللايەنى ا)نەرسە 

ئۇالرنى  شېرىك هللا قا ئۇنى ئېيتىپ بېرەمسىلەرە اهللابىلۇەل قېلىپ، سىلەر ا
 (12-يۇنۇس) .‹بەلتۋر ەن نەرسىلىرىدىق شابتۇر رە يۋبسەبتۇر

( بددۇتالر ىق)نددى قويددۇپ، هللابەلكددى ا( ۇالر شىكىددر يۋر ۋزمىدددىئدد)›      
( يەنى شاشائەتلى قىلىندان بدۇتالر)ئۇالر »ئېيتقىنكى، . شاشائەتلىلەرنى تۇتتى

سدەزمەيدىدان تۇرسدىۇۇ (  ې  نەرسىنى) ې  نەرسىگە قا ىر بواللۇايدىدان رە 
نىددد  هللاشددداشائەتنى   ەمۇىسدددى [. 43( ]ئدددۇالرنى شددداشائەتلى تۇتامدددد ە)

رنى  ، ئاسۇانال(نى  ئى نىسى  شاشائەى قىاللۇايد هللا ې  ئا ەم ا)ئىلكىدىد ر 
نىد   ەر ا ىددا هللائاندىق سىلەر ا. قا خاستۇرهللارە زېۇىننى  شا ىاا لىقى ا

 (44-43ز مەر) .«قايتۇر لىسىلەر
ئۆزلىرىگە شداشائەى قىلىادى ئۋچدۋن -رە ماناى بۇلۇشۇۇ الى ئۇززا ،بۇتالر      

ر؛ شەرىاددتىلەر  ئددۇالر ئاشددۇنىندا ئوخادداش ئددۇال. ىالتتددىشددۇالرغا ئىبددا ەى ق
، شۇڭا اللەنى   ەر ا ىدا ئۇالرنى  سدۆزى ئىتدراپ قىلىنىدد  رىىاللەنى  قى ل

 ؛ ىگەن قاراشلېرى بىلەن شەرىاتىلەر ەن ئىبا ەى قىالتتى
« بالىسدى بدار( شەرىادتىلەر ىق)نىد  هللا»(: يەندى مۇشدرىكالر)ئۇالر ›      

( نىد هللاشەرىادتىلەر ا)شدابتۇر، ( ۇنىنددىقب)هللا. ەمەسئ ېيىاتى، ئۇنددا  
قىلىاددقا  قددا ئالدددى بىددلەن سددۆزهللا ئددۇالر ا[. 86] ۆرمەتلىددك بەندىلىرىددد ر 

ئۇالرنىد  هللا[. 81]ەمرى بويىلە ئىدش قىلىدد  نى  ئهللاشېتىنىلۇايد ، ئۇالر ا
رازى هللانلىرىنى بىلىدددپ تۇرىدددد ، ئدددۇالر اقىلددددانلىرىنى رە قىلۇددداقلى بولدددد

ئەنبىيا ).‹نى   ەيۋىسىدىق تىترەپ تۇرىد هللاشاشائەى قىلىد ، ا رغىالبولدانال
86-82-) 

اخىرلىاىاددددى بىددددلەن بىدددد  ە بددددۇ مەسددددىلە ئەرەپ جا ىلىيتىنىدددد  ئ       
 .مەرجۇى ئەمەسدىكىدەك ئول بىلىد  بۇ مەسىلە ازىر  ،ئاخىرالشقاندەك

 لىكىق، بۋ ۋنكى بۋنددىكى بىادىلەرنى   ايداتى توغۇرلدۇ  ئويالنددان       
، بەندىلەر ىق رازى بولۇشدتا ئۋلدۋپ مەندەئەتنى قولدا بەلتۋركشتە-يدائا ەم شا

بەتددكەن ئەرلىيدداالر رە ياخاددى بىاددىلەر ىق شدداشائەى تەلەپ قىلىاددىتا بددۇ 
 .شىرىكنى  ئوخااشلېرىنى تاشااليد 

شاشائەى مەسىلىسى يېقىنلىق ئى  ەش مەسىلىسىگە ئوخااش، ئۇنى   ەر       
ەن بىلددلە بىدرەر ئىاددقا ئىددگە بۇالاليدددىدان، اللەنىدد   رە  ئىككىلىسدى الددلە بىددل

 ەپ ئويلىددانلىقتىق بىلىدپ ئىرا ىسىگە تەسدىر بۆرسدىتەلەيدىدان بىادى بدار 
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ئددۇ بولسددا ئاساسسددى  خىيالددد ر، چددۋنكى، الددلە بايددد ر، ئىاددالرنى  .چىقىددد 
دا  نەرسددددىنى بونتددددۇرتل ئۇر نالشددددتۇرغۇچىد ر، مەرجددددۇ اتتىكى  ەرقاندددد

بۇ بائىناتتا الال نى  خا ىاىال ئى درا بولىدد ، مەخلۇقاتالرنىد   ،قىلدۇچىد ر
لسدا اللەتىدق ئەڭ  ەمۇىسى اللەنى  قۇلىدا، ئۇالرنى  اللەقدا ئەڭ يېقىنراقدى بو

 .قورققان بىاىد ر
بدۇ، قىيدامەى بدۋنى اللەنىد  ئالدىددا، الدلە قۇبدۇل قىلىددىدان رە مانا        

ائەتلىنى  بولىددىدانلىقىنى يوققدا ئۇنى    ئاسدىنى ئى دابەى قىلىددىدان شداش
اال شاشائەى قىلدۇچىنى  اللە تەئ :لىكىق، ئۇ شاشائەى بىرىن ىدىق . چىقارمايد
اللەنىد  شداشائەى : ئىككىن ىدىق .بىلەنقىلىاىدا بەر ەن ر خسىتى شاشائەى 

 .ۇچىدىق رازى بولىاى بىلەن بولىد قىلد
شەرىاددتىلەر سددەپ بولددۇپ جىبرىئىدد  رە  ›:الال، تەئاالمۇندددا   ىدددىئدد       

مېھرىبدان ( نىد  ئارىسدىدا)ئدۇالر، (يەندى قىيدامەتتە)تۇر پ بېتىدىدان بۋندە 
نىدد  ئىدد نىگە ئېرىاددكەن رە تددوغرا سددۆزنى قىلدددانالر ىق باشددقا  ددې  هللا

رازى هللائددۇالر ا› (-32ەبەئ ن)‹[.32]ئە ە ىنىدد  سددۆز قىلىاددىدا بولۇايددد  
 (-82نبىيا ئە).‹بولدانالرغىال شاشائەى قىلىد 

  ئاسددۇانالر ا نۇرغددۇن شەرىاددتىلەر بولددۇپ، ئۇالرنىدد  شدداشائىتى  ددې›      
ئددۆزى خالىدددان رە رازى بولدددان ئددا ەمگە هللانەرسددىگە ئەسددقاتۇايد ، شەقەى ا
 .‹ئۇالرنىد  شداشائىتى ئەسدقاتىد ( ئاندىق)شاشائەى قىلىاقا ر خسەى قىلسىال 

 (-86نەجىم )
 
 

 ئىتائەت قىلىش ۋە ئە ىشىش شىرىكى
 
 
اللەقدا ئىبدا ەى قىلىادنى  . ئىبا ەتتىكى ئەسلى قائىددە ئىتدائەى قىلىدش     

ەنىد  الل اللەقا ئىتائەى قىلىش،بۇيرىدان رە توسقان ئىاالر ا  اللە دددد مەنىسى
بائىناتنىدد   ،، اللەنىدد  بددۇ بائىندداتنى يدداراتقۇچىئۇلۇغلىقىدددا رە ئىال لىقىدددا

  ەرقاندددا  نەرسددىگە كىبددارلىق ئىاددلېرىنى ئۇر نالشددتۇرغۇچى رە بائىندداتتى
مانا بدۇ ئىۇدان مدۇقەررەر  . ۆبۋمرانلىق قىلدۇچى ئىكەنلىكىگە ئىۇان ئىيتىاتۇر

ئۇلۇ ىيەتتە شىرىكسى ، يىگانە اللەقدا ئىتىدائەى  ،يەنى ر بۇبىيەتتە ،نەتى ىگە
ۇيرىقىدددا اللەنىدد  ب ،ئازغۇنلۇقتددا چىدد  تۇرىدددىدان قىلىاددقا سددەرەن بولىددد ،
- داالل ،ە يۋزلىنىددىدانغەيدرىگئىتائەتتە اللەنى   ،قايتىانى رەى قىلىدىدان
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مەن اللەنىد  : اللەنىد  غەيرىددىق ئالىددىدان بىادىيولسى نى - ارام،يوللۇ 
بۆڭلىدددە  شىرىكاسددى ئىال، ئىكەنلىكىددگە ئىقددرار قىلىددۇەن  ەپ  ەرا قىلسددىۇۇ،

ئدۇ بىادى ئەمىليەتدتە اللەنىد  غەيرىندى ئۇلدۇ ىيەى  .ئىقرار قىلددان بولۇايدد 
دا قويۇپ ئىبا ەتتە يەنى اللە ئۋچۋنال قىلىنىاى بىرەك بولدان ئەتدائەتتە ئورنى

 .شۇنىندا يۋزلەنگەن بولىد 
ئددۇالر ›:توغرىسددىدا مۇندددا   ەيددد  ناسدداراالر-لە قۇرئاندددا يە ددۇ ىالرالدد       

يە ۇ ىيالر بىلەن ناساراالرنى   ىنىد  )، را ىبلىرىنى ئۆزلىرىنى   ىبرىلىرىنى
. رە مەريەم ئددوغلى مەسددىھنى مەبددۇ  قىلىۋالدددى( ىۇددالىرىنىباشددلىقلىرىنى، ئۆل

شەقەى بىر ئىال قدا ئىبدا ەى قىلىادقا ( شەيدەمبەرلەر ئارقىلىق)ئۇالر (  البۇبى)
تىدق هللاشەررەر ىگدارى ايەنى ئالەملەرنى  )بۇير لدان ئىدى، ئۇنىندىق باشقا 

-لىرئۇالرنى  شدېرىك بەلتدۋر ەنلىكهللايوقتۇر، ا( بەر ە ) ې  مەبۇ ( باشقا
 (-31تەربە؛).‹ىدىق شابتۇر

رندى ئدالىۇالرنى رە را ىبالۇلۇلال ئىبا ەتنى  مەنىسىنى اللەنى قويۇپ سرە      
رەسددۇلۇلالنى  قىاددىدا مۇسددۇلۇان بولددۇش  ،مەبددۇ  قىلىۋىلىاددنى  مەنىسددىنى

بەسدكىق  نا دايتى ئىنىدق، ئۋچۋن بەلگەن ئە ى ئىبنى  اتەمنى  قىسسىسىدە
يدول ئدارقىلىق  م ئە ۇە  رە ئىبنى جەرىر بىدر قدانلەئىۇا .بايان قىلىپ بىرىد 

ئە ىدديگە رەسددۇلۇلالنى   ەئددۋىتى  .ىلدددىقئە ى ئىبنددى  اتەمدددىق رىددۋايەى 
ئدۇ جدا ىليەتتە خىرىسدتىيان  ىنىددا  .تكەن چاغدا ئۇ شامدا قىلىدپ بەتتدىيە

ئۇنى  سىنلىسى رە ئۇنىد  قەرمىددىق بىدر تۋربدۋم بىادىلەر  .ئىتىقا  قىالتتى
 .ىلىق قىلدددىبىدديىق رەسددۇلۇلال ئۇنىدد  سىنلىسددىدا ياخادد. لىندددىئەسددىر ە ئى

 سىنلىسى ئابىسدىنى  بىادىدا بىرىدپ، .رە سورغاى بەر ى (يەنى قويىۋەتتى)
ئدۇ .)ئۇنى مۇسۇلۇان بولۇشدقا رە رەسدۇلۇلالنى  قىادىدا بىرىادقا قى زىقتدۇر ى

  ىئۇنىدد   ا ىسددى  دداتەم تددائ .ئۆزىنىدد  تەل قەبىلىسددىگە باشددلىق ئىدددى
بىادددىلەر ئۇنىددد   ،مە ىدددنىگە بەلددددى( لەن مەشدددھۇر ئىددددىلىقى بىدددسدددىخىي

ئۇنىد   ئدۇ رەسدۇلۇلالنى  قىادىدا بىدر ى، .بەلگەنلىكىنى   ېدىنى قىلىادتى
ئۇالر ئۆزلىرىنى  ›:رەسۇلۇلال بۋمۋشتىق ياسالدان بىرىسىت بار ئىدى،بوينىدا 

 ،قلىرىنىناساراالرنى   ىنى باشدلى يە ۇ ىالر بىلەن) را ىبلىرىنى  برىلىرىنى،
 ېدگەن ئدايەتنى  ‹.رە مەريەم ئوغلى مەسىھنى مەبدۇ  قىلىۋالددى (ئۆلىۇالىرىنى
 . ىددىم مەن، ئۇالرغا ئىبدا ەى قىللۇايدد ، :ئە ى مۇندا   ىدى ئوقۇراتاتتى،
 ارامنى  االل قىلىپ  ،را ىبالر ئۇالرغا  االلنى  ارام  ىبرىالر، !يا  :رەسۇلۇلال
 . ىدى‹ئاشۇ ئۇالرغا ئىبا ەى قىلدانلىق ئەنە .ئۇالر شۇالرغا ئە ەشتى .بەر ى
سدەجدە قىلىادال  ەپ -ر بدۇەم ئىبا ەى  ىگەن شەقەى ئە ى ئىبنى  ات       

را ىبالرغدا ئىبدا ەى  ئدۇالر  ىبرىالرغدا، شۇنى  ئۋچدۋن، .ئويالپ قالدان ئىدى
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رەسدۇلۇلال ئۇنىنددا ئىادنى  مدا ىيىتىنى ئدۆزىگە الدلە  ،لىكىق .قىلۇىدى  ىدى
رەسددۇلۇلال ئە ىدديگە الددلە نازىدد  قىلدددان  ەن بددويىلە بايددان قىلدددى،بىلدددكر 

 دارامنى بەلگىلەشدتە ئالىۇالرغدا ئە ىادىش - داالل گە تايىنىدپبىتابنى  غەيرى
 .شۇالرغا ئىبا ەى قىلدانلىق  ەپ بايان قىلىپ بەر ى

چدۋنكى،اللە  ەقىقدى  .ئدۇ اللەقدا شدىرىك بەلتۋر ەنلىدك بولىدد  ،شۇڭا      
بدۇ  .نلىقى ئۋچۋن بۇ ئىاالر ا ئىتىدائەى قىلىدنىش اللەقدا خاسدتۇربولدا مەئبۇ 

 ئىاددالر ا اللەنىدد  غەيددرىگە يددۋزلىنىش شددۇالرغا ئىبددا ەى قىلدددانلىق بولىددد ،
  ىدۇەك، !بولۇىسدىۇۇسدەجدە -اللە ئۋچۋنال قىلىنىدىدان ر بدۇ ەرچە ئۇنىندا 

 ا ىددىق  ارامنى بەلگىلەشتە اللەنى   ەر- االل سەجدە قىلىش،-اللەقا ر بۇ
 .ئۇ ئىككىسىنى  يىدىندىسى ئىبا ەتتۇر .ئىلىش ئوشئوخااشتۇر

سەجدە قىلساڭالر سىلەرنى  ماڭا قىلىدىدان ئبا ىتىنالر تامام -اللە ر بۇ      
 ،ئىتائەى قىلىاىنالر ا چاتدا  يدو   اراما ا مەندىق باشقىسىدا- االل بولىد ،
 ارامددا -  قىلددان  دااللاللە نازىد ،سەجدە قىلپ-اللە ئۆزىگە ر بۇ .ىدى ىۇ

بدۇ ئىككدى  شدۇنى  بىدلەن بىدر راقىتتدا، .ئە ىاىپ ئىبا ەى قىلىاقا بۇيرىدى
بدۇ ئىادتا رە ئدار  ئىادتا اللەنىد   ئىاسى  ئىسدالمنى  تامامالنۇايددىدانلىقىنى،

 :غەيرىگە يۋزلەنسە شىرىك بەلتۋر ەنلىك بولىدىدانلىقىنى خەرەر قىلدى
قىلۇاڭالر، ئۇالرنى ياراتقان  ر، ئايدىۇۇ سەجدەقۇياشقا سەجدە قىلۇاڭال›      

 غىال ئىبا ەى قىلىددىدان بولسداڭالرهللاسەجدە قىلىنالر، ئە ەر شەقەى ا قاهللا
 (-31فۇسسىلەى؛) .‹

سدىلەر شەررەر ىگدارىنالر تەرىدىددىق سدىلەر ە نازىد  !( ئى ئىنسدانالر)›      
جىدنالر ىق )پ، ندى قويدۇهللا ئە ىادىنالر، ا( يەنى قۇرئاندا)قىلىندان بىتابقا 

 تسدتالرغا ئە ەشدۇەڭالر، ( رە ئىنسانالر ىق بولددان، سدىلەرنى ئاز  رىددىدان
                                       (-3 ئەئرا ) .‹نەسىھەتنى ئاز قوبۇل قىلىسىلەر-سىلەر رەز
اللەقدا ئىبدا ەى  بىرىن ى ئايەتتە اللەنى  غەيرى ئۋچۋن سەجدە قىلىش،      

 .قا چىقىرىد قىلىانى يوق
بىدلەن  الدلە نازىد  قىلددان قۇرئانددا ئە ەشۇەسدلىك ئىككىن ى ئايەتتە،      

 .يەنى شىرىكلەر ە ئە ىاىش مەنىداشتۇر ،اللە ىق باشقا رەلىيلەر ە
اللە باشىرالرنى  ئۆزلىرىنى  شىرىك بەلتۋرىاىنى ئاقلىدانلىقىنى  ىكدايە       

  رە خالىدددان بولسددا، بىددهللا مۇبددا ا»: مۇشددرىكالر›:قىلىددپ مۇندددا   ەيددد 
ە ئىبددا ەى قىلۇىدددان نددى قويددۇپ  ىدد  نەرسددىگهللابى نىدد  ئاتددا بددورىلىرىۇى  ا

 ى  نەرسىنى  دارام ( نى   ۆبۇىسى هللايەنى ا) ارام قىلۇىدان هللابوالتتۇ ، ا
 (-31نە ى ،).‹  ېدى« قىلۇىدان بوالتتۇ 
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لدددان ئددۆزلىرى ئۇنىندددا چۋشددۋپ قا ،ئددۇالر شددۇنى  بىددلەن بىددر راقىتتددا       
ئۇ ئىككدى ئىدش ئاشدكارا  .شىرىكنى ئىككى ئىش ئارقىلىق بايان قىلىپ بىرىد 

 لە نازىد  قىلددانال داقال،شۇن سەجدەقىلىش،-ر بۇ يەنى مەنىدىكى ئىبا ەى،
ئدۇالر ئدايەتتە  . دارامنى بەلگىلەشدتۇر-قۇرئاننى  غەيرىگە ئاساسدلىنىپ  داالل

ى بىدلەن بولددان  ىديىش ئىككى تارماققا ئىدگە بدۇ شدىرىكنى اللەنىد  خا ىاد
ئىنكدار الدلە ئۇالرنىد  ئاشدۇ سدۆزىنى  .ئارقىلىق ئدۆزلىرىنى ئاقالشدقا ئۇر نىدد 

ئۇالرغدددا ئىسدددالم  ەقىقىتىندددى يەتكدددۋزكش ئۋچدددۋن ئەللىلەرندددى  ،قىلىدددپ
 :ئەرەتكەنلىكىنىى شابىت قىلىد 

  رە بى نىددد  ئاتدددا خالىددددان بولسدددا، بىدددهللامۇبدددا ا ا»: مۇشدددرىكالر›      
هللا تدۇ ، انى قويۇپ  ى  نەرسدىگە ئىبدا ەى قىلۇىددان بوالتهللابورىلىرىۇى  ا

 ىد  نەرسدىنى  دارام قىلۇىددان ( نىد   ۆبۇىسدى هللايەندى ا) ارام قىلۇىددان 
. ئددۇالر ىق ئىلگىرىكىلەرمددۇ ئەنە شددۇندا  قىلدددان ئىدددى.  ېدددى« بوالتتددۇ 

ئىبددارەى شەيدەمبەرلەرنىدد  مەسددئۇلىيىتى شەقەى رتشددەن تەبلىددغ قىلىاددتىنال 
 ەقىدقەتەن  ەر بىدر بىد  [. 31( ]نىد  ئىادىد رهللاقىلىدش بولسدا ا ىدايەى )

يەندى شدەيتاندا، بۇتالرغدا، )قا ئىبا ەى قىلىنالر، شەيتاندىق هللا»: ئۋمۇەتكە
« يىدرا  بولدۇڭالر( با ىنالرغا ئوخااش  ەرقاندا  مەبۇ قا ئىبا ەى قىلىادتىق

 (-36-31نە ى ،).‹ ەپ شەيدەمبەر ئەرەتتۇ ،
ئىسدددالمى .ى بۋ دددۋن يەر يدددۋزىنى قددداشالپ بەتتدددىشدددىرىكنى  بدددۇ تدددۋر      

زىۇىددنالر ىق باشددقا زېۇىددنالر بۇشرىنىدد  رە شددىرىكنى  بددارلىق تدددۋرلىرىنى 
 ارامنى بەلگىلەشتە اللە نازى  قىلدان قۇرئاننى  - االل .ئۆزلىرىگە سىدد ر ى

غەيددرىگە ئىتددائەى قىلددش شددىرىكى رە اللە ىددق باشددقا مەبددۇ لراالرنى تىكددلەش 
 .رلەر ىكى شىرىكنى  ئەڭ ئاشكارىلىرىنى  جۋملىسىدىند رشىرىكى ئۇ يە

غەيرىدددىق يەنددى اللەنىدد  شددەرىيئىتىدىق  ئىسددالم زېۇىنىدددا بەلسددەك،       
 غەربددتىق بىر ددۋزكلگەن قانۇندددا رازى بولدددان  ەرقاندددا  بىاددى،-شددەر 

غەيرىدددددىكى  بايرىقىنىدددد  بددددۆرەش قلىددددش ئۋچددددۋن ئىسددددالم ،ئۇيۇشددددۇش
 ىنسددى لىق، يددابى الددلە ئۇنىندددا ر خسددەى  رلىددك،مىللەتلىلىددك، رەتەندەررە

قىلۇىدان  ەر قاندا  بايراقنى بۆتۋر ەن  ەر بىر بىاى شىرىكنى  بۇ تۋرىگە 
اللەندى قويدۇپ ئۇالرغدا ئىبدا ەى  ،گەنشدۇالرنى مەبدۇ  تىكلىد .چۋشۋپ بەتتى

  ەرچە ئددۇ مەبددۇ الر سددى ىۇگە بىلىنۇەيدددىدان بولسددىۇۇ، قىلدددان بولدددى،
اللەنى  شەرىيئىتى  ،ئۇالرنى ،رەتەندەررەرلىككە چاقىرىدىدان كە،مىللەتلىلىك

ئاشدۇ   ۆبۋمرانلىق قىلۇايدىدان رەتەن قۇر شى  راستىسى قىلىدىدان بىادى،
بدددايراقىنى تىكلەيددددىدان بىادددى رە ئاشدددۇ بايراققدددا رازى بولىددددىدان بىادددى 

 چدددۋنكى، مىللەتلىلىدددك، .ئوخااشدددال ئاشدددۇالرنى مەبدددۇ  قىلددددان بولىدددد 
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-رەرلىك بايرىقىنى تىكلىگەن بىاى شۇالرنى  نامىددا تايىنىدپ  دااللرەتەندەر
-مىللەتلىلىدك رە رەتەنددەررەر . ارامنى بەلگىلەيدىدان قانۇنالرنى چىقىرىدد 

 شدۇالرغا بويسدۇنىد ، شدۇالر ىق تەلىدم ئالىدد ،لىككە رازى بولىدىدان بىادى 
   .اللەقا يۋزلەنۇەيد  تەلىم ئىلىاتا رە ئىتائەى قىلىاتا

رتزا مددددا  ى ئىالەشلىقىرىاددددقا زىيددددان يەتكۋزىدددددىدانلىقى ئۋچددددۋن        
ئىاددددلىالرنى  رتزا تۇتۇاسددددلىقىنى  زۆركرلىكىددددگە چاقىرىدددددىدان بىاددددى 

ئدۇ  چدۋنكى، ما  ى ئىالەشلىقىرىانى مەبۇ  قىلىۋالدان بولىدد ، ئەمەلىيەتتە،
ئىادددلەشلىقىرىش  ىدددگەن مەبۇ غدددا  ، ەم اللەنىددد  بۇيرىقىددددا بويسدددۇنۇالئدددا
يۋبسددىلىش رە ئەربىددنلىككە چاقىرىدددىدان بىاددى  ،تەرەققىيدداى .سددۇنىد بوي

 چدۋنكى، ئدۇ بىادى تەرەققىيداى، .شۇالرنى مەبۇ  قىلدان بولىد  ئەمەلىيەتتە،
اللەقددا  .يۋبسددىلىش نددامى بىددلەن الددلە  ددارام  ىددگەن نەرسددىنى  دداالل  ەيددد 

 . ئەمەس، شۇالرغا ئىتائەى قىلىد 
  ربلىكلەرنىدد  نەزىددرىگە قدداالەغ ،ار قىلىاددقالەنىدد  شددەرىيئىتىنى بىكددال      

 بولددۇپ بۆركنۋشددىۇى  ئۋچددۋن ئەخالقنددى،ئەمەس، مە ەنىيەتلىددك بىاددىلەر 
ئابرتينى قوغدايدىدان ئىسالمى سۋشەتلەرنى ئۆز ەرتىاكە چاقىرىددىدان بىادى 

اللەندى ئەمەس،  ئدۆزىنى مۇسدۇلۇان  ىسدىۇۇ، رتزا تۇتسدىۇۇ، ناماز ئوقۇسدىۇۇ،
چددۋنكى ئۇنىدد   .  ئەنئەنىلىرىنددى مەبددۇ  قىلدددان بولىددد غەرىبنددى رەغەربنىدد

 ارىدانددداقغەرن رە غەربنىدد  ئەنئەنىلىددرى اللەنىدد  بۇير قلىرىدددا  قارىاددىدا،
 .ئە ىاىاكە رە بويسۇنۇشقا تىخىۇۇ ئەرزىيد  شۇختا،
بۋ ۋنكى بىاىلەر  اياتىددا ئومۇمالشدقان ئىتدائەى قىلىدش رە ئە ىادىش       

كە  ەرچە ئۇالر ئۆزلىرىنى  شدىرىك شلىرىنى تاشىۇى ،شىربىنى  نۇرغۇن بۆركنۋ
اللەنى  بىتدابى رە رەسدۇلۇلالنى   ، البۇبى، چۋشۋپ قالدانلىقىنى بىلۇىسىۇۇ
 .نا ايتى ر شەن  ە ىسلىرى بۇ ئىاتا بەسكىق،

 بىد  .ئىبا ەى  ىگەن  اياتتىكى ئىاالرنى   ەربىرىنى اللە ىق ئېلىاتۇر      
 ەج ئدارقىلىق  زابداى، رتزا، ناماز، .اللە ىق ئالىۇى ئىبا ەى بەلگىلىۇىلىرىنى 
اللە ىددق   ددارام ئىاددلىرىۇى نى- دداالل شددۇنىندەك، .اللەقددا ئىبددا ەى قىلىۇىدد 

 .ئالال دىق ئالىۇى 
بىلىدددك ئىادددالرغا  ۆبدددۋم قىلىددددىدان -يەندددى  ايددداتىۇى  ىكى چدددوڭ      

 ەج  اى،زابدد رتزا، چددۋنكى بىدد  اللەقددا نامدداز، .شددەرىئەتنى اللە ىددق ئددالىۇى 
اللەنىد  شدەرىئىتىنى ئى درا قىلىدش ئدارقىلىق  ،ئارقىلىق ئىبدا ەى قىلدانددەك

مۇشدۇ رە ئاشدۇ ئىادال ا  .ئۇنىد   ەمۇىسدى ئوخاداش .اللەغا ئىبا ەى قىلىۇىد 
 . اللەنى  غەيرىگە يۋزلىنىش شىرىك  ىسابلىنىد 
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ئۇالرنىد   ›:ئاشۇ ئىانى قىلدان بىادى توغرىسدىدا الدلە مۇنددا   ەيدد       
 .‹ر خسەى قىلۇىدان نەرسىلەرنى  ىق قىلىپ بېكەتكەن مەبۇ لىرى بارمۇەهللا
 (-81شۇرا؛)

 :اللە بى ندى بدۇ شدىرىككە چۋشدۋپ قدالدۇچىالر ىق ئايرىلىادقا بۇيرىددى      
غىدال ئىبدا ەى هللا شەقەى ا( يەنى يە ۇ ىيالر رە ناساراالر! )ئى ئە لى بىتان»

ندى قويدۇپ بىردد هللاىك، انەرسدىنى شدېرىك بەلتۋرمەسدل قا  ې هللاقىلىش، ا
يەنى )بىرىۇى نى خۇ ا قىلىۋالۇاسلىقتەك  ەمۇىۇى  ە ئورتا  بولدان بىر سۆز ە 

يەندى ) ېگىدق، ئە ەر ئدۇالر يدۋز ئۆركسدە « ئەمەل قىاليلدى( بىرخى  ئەقىدىگە
بى نىدد  !( ئددى يە دۇ ىيالر رە ناسدداراالر جامائەسددى)»(: بدۇنى قوبددۇل قىلۇىسددا

 (-64 ئال ئىۇران) .‹ا، بولۇڭالرمۇسۇلۇان ئىكەنلىكىۇى  ە  ۇر
تارقالدددان بددۇ شددىرىكنى  ئىلىدددە  يەر يددۋزىگە بۋ ددۋنكى بۋندددە شددۇڭا،      

اللە ىدق باشدقىدا  ئايدىنالشتۇرىۋىلىادىۇى ؛ بى  يدولىۇى نى قەتئىد  تۇر راتقان
ئىبددا ەتتە اللەنددى  ەلتۋرمەسددلىككە،بئۇنىندددا شددىرىك  ،سددلىققائىبددا ەى قىلۇا

 .پ قالۇاسلىققا تىرىاىاىۇى  بىرەكيۋزلىنى قويۇپ شۇ مەبۇ الرغا
 
 

 ياخشى كۆرۈش ۋە دوسىت تۇتۇش شىرىكى
 
 

باشىرالرنى  تسدىت تۇتدۇش رە ياخادى بدۆركش شدىرىكى -مۇشرىكالرنى      
مۇسدۇلۇاننى   تسدىتلىقى رە . قىلىش رە ئە ىاىش شدىرىكىگە يىقىدقئىتائەى 

نىدد  ئەللىسددىگە رە اللە ،اللەنىدد  بددۇير قى بددويىلە اللەقددا ياخاددى بۆركشددى
 .مۇئۇىنلەر ە مەنسۇپ بولۇشى بىرەك

نىد  رەسدۇلىد ر رە هللا  ر، اهللابھىسى بى، سىلەرنى   تستۇڭالر اشۋ›      
مۆمىنلەر  ربى، مۆمىنلەر تەئدى  ئەربان بىلەن ناماز ئۆتەيد ، زاباى بېرىد ، 

بىۇكدى [. 11]بويسدۇندۇچىالر  ر بەمتەرلىدك بىدلەن ( نى  ئەمرىگەهللا)ر ئۇال
ئددۇ ) نىدد  شەيدەمبىرىنددى رە مددۆمىنلەرنى  تسددت تۇتىدددىكەن،هللانددى، اهللا
ئدى [. 16]غدالىبتۇر( ئەلدۋەتتە)ى  جامائەسى نهللا(. نى  جامائەسىدىند رهللا

يەنددى يە ددۇ ىيالر رە )سددىلەر ىق ئىلگىددرى بىتددان بېددرىلگەنلەر ! مددۆمىنلەر
 ىدددق  ىنىنالرندددى مەسدددخىرە رە ئويۇنلدددۇ  قىلددددانالرنى  تسدددت ( ناسددداراالر

[. 11]تىدق قورقدۇڭالر هللامدۆمىق بولسداڭالر، ا(  ەقىقىد )ر ئە ە. الۇاڭالرقىلىۋ
 ەم )چېدىنالر ا، ئۇالر نامدازنى ( يەنى ئەزان ئېيتقان)سىلەر نامازغا چاقىرغان 
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مەسددخىرە رە ئويۇنلددۇ  قىلىددد ، بددۇ شددۇنى  ئۋچددۋنكى، ئددۇالر ( سددىلەرنى
چۋشەنۇەس ( سىنىنامازنى   ېكۇىتىنى رە نامازنى  نەشسىنى شابالشتىكى غايى)
 (-11-11؛ەمائىد) .‹رمد رقە

-ئدۇالر بىدر. يە دۇ ى  رە ناسداراالرنى  تسدت تۇتۇداڭالر! ئى مدۆمىنلەر›     
سىلەر ىق بىۇكدى ئدۇالرنى  تسدت تۇتىددىكەن، ئۇمدۇ . بىرىنى  تست تۇتىد 

 .‹زالىم قەرمنى  ەقىدقەتەن  ىددايەى قىلۇايدد هللاسانىلىد ، ائەنە شۇالر ىق 
 (-11؛ەمائىد)
اللەنىد  ئەللىسدى رە مۇئۇىنلەرنىد  غەيدرىگە مەنسدۇپ  اللە، شۇنداقال،      

بددۇشرى -شددىرىكياخاددى بددۆركش  ، ەرقاندددا  ئە ۋالدددا.بولۇاسددلىقى بىددرەك
 . ائىرىسىگە چۋشىدىدان نەرسىگە، يابى بىاىگە قارىتىلۇاسلىقى بىرەك

 قدا شدېرىكهللا( يەندى بدۇتالرنى)غەيرىيلەرندى  تىقهللازى ئا ەملەر ابە›     
نى  تست تۇتقىنىدەك  تست تۇتىد ، هللا( مۆمىنلەرنى )الىد ، ئۇالرنى قىلىۋ
نددى  ەمۇىدددىق بەك هللامددۆمىنلەر ا(. ئۇالرغددا بويسددۇنىد يەنددى ئۇلۇغاليددد  رە )

ئازابنى ( قىيامەى بۋنى ئۆزلىرىگە تەييارالندان) تست تۇتقۇچىالر  ر، زالىۇالر 
ئىكەنلىكىنددى رە قددا مەنسددۋپ هللاقۇررەتنىدد  ا-چاغدددا شۋتددۋن بددۋچ بددۆر ەن

قدا هللا  نيدا ا ا)نى باشكى بىلسدە ئىددى نى  ئازابىنى  قاتتىق ئىكەنلىكىهللا
 .‹(شدددېرىك بەلتدددۋر ەنلىكلىرىگە  ە  ىددددىق زىيدددا ە شۇشدددايۇان قىالتتدددى

 (-161بەقەرە؛)
ر، ئە ەر سددددددىلەرنى  ئاتدددددداڭالر، ئوغددددددۇللىرىنال»ئېيتقىنكددددددى، ›       

 ەمدددە ئددۇالر ىق )انلىرىنالر تۇغقدد-، ئددۇر  قېرىندىاددىنالر، خوتددۇنلىرىنالر
ماللىرىنالر، ئاقۇال قېلىاىدىق قورققان تى ارىتىنالر، -، تاشقان شۇل(باشقىالر

نىدددد  هللاتىددددق، اهللايلىرىنالر سددددىلەر ئۋچددددۋن اىدددددان ئددددۆياخاددددى بۆرك 
ەندى ي)نى  يولىدا جىھا  قىلىادتىنۇۇ سدۆيۋملۋك بولسدا هللاشەيدەمبىرىدىق رە ا

، ئدۇ (سدەڭالردەمبىرىگە يدار ەم بەرمىنى  شەيهللاشۇالر بىلەن بولۇپ بېتىپ، ا
( لىددش ئى نددىيەنددى مەبكىنددى شەتھددى قى)نىدد  ئەمددر هللا الدددا سددىلەر تددابى ا
-نىدد   ىنىنىدد  چەكهللايەنددى ا)شاسددىق قەرمنددى هللابەلگددۋچە بۋتددۋڭالر، ا

 (-84-83 تەربە؛) .« ىدايەى قىلۇايد ( چېگرىسىدىق چىقىپ بەتكۋچىلەرنى
بىدلەن رە هللادان بىدر قەرمنىد  انىگە ئىادىنىدىقا رە ئاخىرەى بۋهللا›      

ئۇالرنىد  ئدانىلىرى، ئوغدۇللىرى، -ئۇنى  شەيدەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالرنى
 تسددت -تۇغقددانلىرى بولدددان تەقدددىر ىۇۇ-يددا قېرىنداشددلىرى، يددا ئددۇر  

، ئەنە (ەسيەنى ئۇالرنى  تست تۇتۇشى مۇمكىق ئەم)تۇتقانلىقىنى بۆرمەيسەن 
 ە كەم قىلددى رە ئدۆز  ەر ا ىددىق بولددانئىۇاننى مهللاشۇالرنى   ىللىرىدا ا

ئددۇالرنى ئاسددتىدىق ئۆسددتەڭلەر ئېقىددپ هللارت، بىددلەن ئددۇالرنى بددۋچەيتتى، ا
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قالىددد ، تۇرىدددىدان جەنددنەتلەر ە بىر ۋزىددد ، ئددۇالر جەنددنەتلەر ە مەڭگددۋ 
تىددق ئۇالرمددۇ مەمنددۇن بولىددد ، ئەنە شددۇالر هللابولىددد ، ائددۇالر ىق رازى هللا
نىدددد  قوشددددۇنى مەقسددددەتكە هللا، انىدددد  قوشددددۇنىد ر، بىلىنالربددددىهللا

 (-88مۇجا ەلە؛).‹ئېرىاكۋچىلەر  ر
 ئىبا ەى  ازىرقى زاماندىكى بۆپ بىادىلەر ئويلىدانددەك، شەقەى نامداز،      
 .زاباى رە  ەج قاتارلىق ئەمەللەرال ئەمەس رتزا،
مددو ەمۇە  ئەلەيھىسدداالم اللەنىدد   ،للە ىددق باشددقا ئىددال، يددو ا›ئىنسددان      

 لىق بىرىۇەن  ەپ تەر ىدد بەلىۇىسدىنى ئىيدتىش بىلەندال  ەپ  ۇرا‹ئەللىسى
 .ئا ا قىلىش بىلەنال مۇسۇلۇان  ېسابالنۇايد رە ئىبا ەى بەلگىلىرىنى 

تەر ىدبە › ەقىقى مۇرە ھىد بولۇش ئۋچۋن  ،ئۇ ئاشۇنى  بىلەن بىر ە      
 .نى  تەقەززاسىدا ئەمەل قىلىاى بىرەك‹ ۇرا لىق بىرىش

ىكالرنى  تسددىت تۇتددۇش رە ياخاددى بددۆركش بولسددا مۇشددر-بدداشىرالرنى      
 ى ىددگەن  ددۇرا لىقن‹اللە ىددق باشددقا ئىددال، يددو ›ئىنسددان تىلىدددا ئيىتقددان

ئىبا ەى   ەرچە ئۇ ئا ەم ئۇ  ۇرا لىق سۆزىنى تىلىدا ئىيىتسىۇۇ، .بۇزغانلىقتۇر
بداشىرالرنى  ناسداراالرنى،-اللە يە دۇ ىالرنى شۇڭا، بەلگىلىرىنى ئا ا قىلسىۇۇ،

 .تۇتۇشنى مۇرتە لىك  ەپ سۋشەتلەيد   تسىت
يە ددۇ ى  رە ناسدداراالرنى ! مدۆمىنلەر ئددى›:سدۋرە مائىدددتا مۇنددا   ەيددد       

سىلەر ىق بىۇكى ئدۇالرنى . بىرىنى  تست تۇتىد -ئۇالر بىر.  تست تۇتۇاڭالر
زالىدددم قەرمندددى هللا تسدددت تۇتىددددىكەن، ئۇمدددۇ ئەنە شدددۇالر ىق سدددانىلىد ، ا

 (-11 مائىدە).‹يد  ەقىقەتەن  ىدايەى قىلۇا
ئۇنىدد  )هللاسددىلەر ىق بىۇكددى مددۇرتە  بولىدددىكەن، ا! ئددى مددۆمىنلەر›      
ندى  تسدت تۇتىددىدان، هللارنى  تست تۇتىدىدان، ئۇالرمدۇ ائۇالهللا( ئورنىدا

نىدد  يولىدددا جىھددا  هللا، امددۆمىنلەر ە بۆيۋنىدددىدان، باشىرالرغددا شەشقەتسددى 
قۇايدددىدان بىددر قەرمنددى قىلىدددىدان رە مدداالمەى قىلدۇچىنىدد  ماالمىتىدددىق قور

نىد  هللا( ى سدۋشەتلەر بىدلەن سدۋشەتلىنىشيەندى يۇقىرىددىك)بۇ . بەلتۋرىد 
هللا خالىدددان بىاددىگە بېرىددد ، ا( بەندىلىرىدددىق)ئددۇنى ( هللا)شەزلىددد ربى، 

 (-14مائىد ).‹ ەمۇىنى بىلگۋچىد ر( هللا)بەڭد ر، ( نى  شەزلى)
 ىدىدان نەرسە ئەمەس،ئۇ تىلدا  ەشال قويىل .تەر ىد ئىنتايىق چوڭ ئىش      

تتدا بۆڭلىددە يوشدۇر ن  ە ،بدارلىق ئدويىنى ئۇ ئىنساننى  بارلىق ئىادلىرىنى،
بىاددىلەر ە ئاشددكارىلىۇايدىدان ئىلكىددرى تۇيدۇلىرىنىۇددۇ ئددۆز  ،سدداقاليدىدان

 . ئىلىگە ئالىدىدان ئىاتۇر
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ر بارلىق تۇيدۇلىرى شۇ بى بارلىق ئويلىرى، ئىنساننى  بارلىق ئەمەللىرى،      
 ،نىدد   ەمۇىسددى اللەقددا يددۋزلەنۇىگىلەئۇ ،ىرت ىرامۇددا ئۋسددتىدە بددولۇىدىلەش

 .تولۇ  بولۇايد  ،ق ئىلىنۇىدىلە تەر ىد ئەمىليەتتەاللەنى   يولىدى
تۇيددۇلىرىنى -ئدويىنى رە  ىد  ئىنساننى   ەربىتىنى،  اياى يولىنى،       

 ولدۇپ،اللەنى  غەيرىگە بويسۇنىدىدان ئاساس ئۋسدتىگە تۇرغدۇز ش شدىرىك ب
سددۆزلەراتقان تەر ىددد ئددۇ ئىدىدد  ا  چددۋنكى،. ئددۇنى الددلە مەغدىددرەى قىلۇايددد 

 .ئۆز ئەمىليىتى ئارقىلىق بۇزغانلىقتۇر ۇرا لىقىنى 
 
 

 رىياخورلۇق شىرىكى
 
 

رىيدداخورلۇ  شددىرىكىدە اللەنىدد  غەيددرى ئۋچددۋن ئەمەل قىلىددش بددۆز ە        
نامازنى   مەسىلەن؛ ق،ئەمەل شەبى  جە ەتتە توغرا بولۇشى مومكى .تۇتۇلىد 

 رەسدۇلۇلال بايدان قىلددان بدويىلە لىرىتۇر شد-ئولتدۇر ش ا،ەتلىرى تدوغرئرەب
نامازنىد  ئىگىسدى نامدازنى اللەنىد  شەرزىندى ئدا ا  ،لىكىدق .بولۇشى مدومكىق

بىادىلەرنى   .ناماز ئدارقىلىق اللەقدا يىقىنلىادىش ئۋچدۋن ئوقۇمايدد  قىلىش،
بۇ يەر ىكى  .ەن  ىيىش ئۋچۋن ئوقۇيد ئۆزىنى ماختىاى ر  ياخاى ئا ەم ئىك
 .اللەنى  غەيرىگە يۋزلىنىاتە بولىد  ئەيىپ ئەمەلنى  شەبلىدە ئەمەس،

يدابى  ەر  بىاى مىلىنى ئدا ەملەر ە بۆرسدىتىش ئۋچدۋن چىقىدم قىلسدا،      
بىاددىلەرنى  ماختىاددىنى بددۆزلەپ قىلدددان بولسددا ئاشددۇنىندا قاندددا  ئەمەلنددى 
 :مۇنددا  سدورىدى رەسۇلۇلالنى  قىاىدا بىلىدپ،بىاى  بىر .ئوخااش بولىد 

ئاتدا  ئۋچدۋن -ىادى ندامبىدر ب ،ى  ور  ۋازلىق ئۋچۋن ئۇر ش قىلسابىر بىا
بىر بىاى قەرمى ئىلىدە بۆز ە بۆركنۋش ئۋچۋن ئۇر ش قىلسا  ،ئۇر ش قىلسا

ى ئالى  بىۇكى اللەنى  سۆز رەسۇلۇلال؛ ئاشۇنى  قايسىسى اللە يولىدا بولىد ە
 ‹.شۇ اللە يولىدا بولىد   ىدى ،ن ئۇر ش قىلسابولۇش ئۋچۋ

ئەمەل ئەسددلىدە اللەقددا قارىتىلدددان بولسددىۇۇ، لىكىق،ئەمەلنددى قىلددش       
جەريانىدا ئۇنىندا ئىنارەى تىدىانى ياخاى بۆركش رە بىاىلەرنى  ماختىاىدا 

 .ئاشۇمۇ شىرىك بولىد  .تىرىاىش ئارىلىاىپ قىلىاى مومكىقئىرىاىاكە 
مەن شددددىرىكتىق ئەڭ  :الددددلە تائدددداال›:لال مۇندددددا   ىدددددىۇلۇرەسدددد      

نىنددا مىند  غەيرىۇندى شدىرىك ئۇ ،بىۇكى بىر ئىانى قىلىدپ .بىھاجەتتۇرمەن
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مەن ئددۇ بىاددىنى رە شددىرىك بەلتددۋر ەن نەرسىسددىنى تاشددلىۋىتىۇەن  ،قىلسددا
 (مۇسلىم رىۋايەى قىلدان) .‹ ىدى
 سدلىقىۇى  ئۋچدۋن،شدىرىككە چۋشدۋپ قالۇا بۇتدۋر ىكى مۇشۇ سەرەبتىق،     

چۋمۋلىنىد  ئۆمىلىادىدىنۇۇ ) ئدۇ بەزىددە، .ئۆزىۇى  ە ئا ا، بولىادىۇى  بىدرەك
 .بولىد (مەخدىيرا 

 
*                *                 * 

                    
الدلە ئىنسدانالر  ئەنە ئاشۇالرنى   ەمۇىسدى شدىرىكنى  تدۋرلىرى بولدۇپ،      

 يولىدىق چەتنىگەن چاغدا شۇالرغا چۋشۋپ قالىد ،شىترەتنى  نورمال ياراتقان 
زېۇىدق رە مدۇئۇىق -ئاسۇان .ئۇالرنى   ەمۇىسى تەر ىد  ەقىقىتىدىق يىراقتۇر

ئىنسان ئۇنىندا ئىقرار قىلدان تەر ىد  ەقىقىتدى يدۋزەبى رە قوشدۇملە نەرسدە 
تەر ىددد  ەقىقىتددى بددۇ شۋتددۋن بائىندداتتىكى ئاساسددلىق  ەقىددقەى رە  .ئەمەس

 .نساننى  ئەڭ چوڭ يۆلەنلۋبىد رمۇئۇىق ئى
 ۇيددددۇلىرى، دددې  ت ئدددويلىرى ەسدددەرر رلىرى،ت ئىنسددداننى  مدددۇئۇىق      

 ەربەتلىرى رە ئۇنىد   اياتىددىكى  ەرقانددا  نەرسدە تەر ىدد  ەقىقىتىددىق 
 .شەيدا بولىد 

باشددقا  تەرىدىدددە تەر ىددد ە بويسددۇنۇپ،ئىنسددان ئددۆز  اياتىنىدد  بىددر       
ئۇ ئىنسدان ئاشدۇندا   .يرىگە يۋزلىنىش سا ىر بولۇايد تەرەشلەر ە اللەنى  غە

 .قىلىش ئارقىلىق ئىككى ئىال، تۇتقان بولىد 
ئىككددى ئىال قددا ئىبددا ەى قىلۇدداڭالر، ئددۇ »: هللا›:الددلە مۇندددا   ەيددد       

 (-11نە ى  .)‹ ېدى« شەقەى بىرال ئىال تۇر، مەندىنال قورقۇڭالر
يەندى  ،ا تەر ىددنى  ئدۋچ قىسدۇىدابۇ ئايەتتە سۆزلەنگەن قورقۇش بولس      

گە سددىراتالر تەر ىدددى-ئۇلددۇ ىيەى تەر ىدددى رە ئىسددىم رتبددۇبىيەى تەر ىدددى،
ئوخااشدلىقتىق رە تەئۋىلددىق  ،اللە  ەرقانددا  شدىرىكتىق ،ئىۇان ئىيتىانى 

رىد    ، انامازئۇنى  ئۋنۋمى بولسا  .شاك  ەپ بىلىانى   ەقىقى نەتى ىسىد ر
-ئىلىدم خەجلەشدتە،شدۇل  بەسدىبتە،- دۋنەر ،ادتائى  ەپ تىرىادلانلىق قىلى

ئىتىقا تدا  ئۇر شتا، تىنىللىقتا، ،ئى تىۇائىيدا ئىقتىسا تا، سىياسەتتە، شەندە،
 .ئەمەلدە يىگانە اللەقا يۋزلىنىاتۇر  ئىاقىلپ  ەرقاندا 

مېنى  نامى ىم، قۇربدانلىقىم،  ايداتىم رە »ئېيتقىنكى، !( ئى مۇ ەمۇە )›     
ئالەملەرنىد  ( ئىبدا ەتلىرىم-ا قىلدان ياخادىلىقلىرىم رە تدائەى  نيا )ماماتىم 

، مەن مۇشۇنىندا نى  شېرىكى يوقتۇرهللا[. 168]ئۋچۋند ر هللارەر ىگارى اشەر
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بۇير لددددد م، مەن ( غىددددال خددددالى  ئىبددددا ەى قىلىاددددقاهللايەنددددى يددددالدۇز ا)
 (-163-168.ئەنئام.)‹[.163]« مۇسۇلۇانالرنى  ئەررىلىۇەن

 اندددا  بولۇشددتىق قەتئينەزەر،بددارلىق  ددالەتلەر ە،شددىرىكنى  تددۋرى ق      
يابى ئىگىسدىنى   ،و  قىلىدىدان چوڭ شىرىك بولۇشتىقئىسالمنى شۋتۋنلەل ي

يددابى ئەڭ چددوڭ  ئەمىلىنددى بىكددار قىلىدددىدان بىلىددك شددىرىك بولۇشددتىق،
 .دىدد  شددىرىك بولۇشددتىق چىقىددپ بەتۇەيددد  ۇنا الرنىدد  بىددرى بولدددان مەخ

 ئەقىلنى   ۆبۇىدە سەى، شۇنداقال، باتى  ئىاتۇر،شىرىك اللەنى   ۆبۇىدە 
تەشەبكددۇرى تددوغرا  ەرقاندددا   ،ئەقلددى سدداغالم .يامددان بۆرىلىدددىدان ئىاددتۇر

شىرىك بەلتۋركشنى قوبۇل قىلىاى مومكىق  ئىنسان اللەقا  ەرقاندا  شەبىلدە
 .ئەمەس
ئەقىددد  ›الدددلە مۇشدددرىكالرنى نۇرغدددۇن ئدددور نالر ا ،ئاشدددۇنى  ئۋچدددۋن       
چددۋنكى، ئەقىلنىدد   . ىددگەن سددۆزى ئددارقىلىق ئەيىدلەيددد  ‹تۇەمسددىلەرەئىالە

 .تەقەززاسى تەر ىد  ەقىقىتىدە جەزمىيەى  ەرى ىسىگە يىتىاتۇر
تىلگەن بائىناتتددا ئددۇنى ئىلىددۋى مانددا بددۇ ئىنسدداننى  سددى ىۇى ئالدددىكى      

يددابى ئور نالشتۇر شددقا ئارىالشددقان اللەنىدد  قولىدددىق باشددقا قددول  ،يارىتىاددقا
  رلىقىدىق  ىرەك بىرىدىدان بىر نەرسە بارمۇەبا

يدابى ئوخادىۇىدان  ئىككدى ئىدرا ە بولسدا،ئە ەر بائىناتتا ئوخادىۇىدان       
 ،ىناتنى  مىنىاى مۇشۇندا  ئىنلىكەبائ ،مەرجۇى بولدان بولسا ئىككى  ۋنەر

 ئىنتى املىق بولۇشى مومكىق بوالمد ە
نىد  هللاقى ئىلكىددە بولددان اشا ىادا لى( زېۇىننىد -شۋتدۋن ئاسدۇان)›      

سىلەر ىق قايسدىنالرنى  [. 1] ەر نەرسىگە قا ىر  ر هللا. ربەرىكىتى بۋيۋبتۇ
ئۆلۋمنى رە تىرىكلىكنى هللا ئەمەلى ئەڭ ياخاى ئىكەنلىكىنى سىناش ئۋچۋن، ا

 .‹نا ايىتى مەغدىرەى قىلدۇچىد ر( تەربە قىلدۇچىنى)غالىبتۇر، هللا ياراتتى، ا
 (-4-1مۇلىك؛)

 ەربىددر مەخلۇقاتىدددا قدداراش  يددابى بىلىددك بولسددۇن، ،  چددوڭاللەنىدد      
 ئەقىلنى تەر ىد  ىگەن نەتى ىگە يەتكۋزىد ،

بىاىلەر ە  ئىاارەى قىلىد ، قۇرئان ئاشۇ  ەقىقەتكە  ەرخى  ئور نالر ا      
 مىسالالرنى بەلتۋرىد ،

 بىدر مىسدال بەلتۋركلىدد ،!( يەنى مۇشرىكالر جامائەسدى! )ئى ئىنسانالر›      
ندى قويدۇپ چوقۇنۇراتقدان هللاسېلىنالر، شۋبھىسى بى، سدىلەر ا ئۇنىندا قۇال 

ئەقلدى )بۇتالرنى   ەمۇىسى يىدىلدان تەقدىر ىۇۇ بىدر چىدۋىننى يارىتالۇايدد  
، !(بار ئا ەم قانداقۇۇ مۇشۇندا  بۇتالرنى مەبۇ  قىلىۋېلىپ ئۇالرغدا چوقۇنىدد 

قدا سدۋربەپ قويۇلددان يەندى بۇت)چىۋىق ئۇالرنىد  بە ىنىددىق بىدر نەرسدىنى 
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ئېلىپ قاچسا، ئۇنى چىۋىندىق تارتىپ ئااللۇايدد ، ( خۇش شۇرا  بىر نەرسىنى
 (-13 ەج؛) .‹چوقۇندۇچىۇۇ ئاجى   ر( ئۇنىندا)بۇتۇۇ رە 
چىدددۋىق بىادددىلەرنى  نەزىرىددددە ئەڭ ئدددا  ى رە ئەڭ خدددار  ، ىدددۇەك      

-ىادى ئاسدۇاناللە ىق باشقا بىدرەر ب ئاشۇندا  بولسىۇۇ، نەسىلەرنى  بىرى،
 بىر  انە چىۋىق يارىتاالمد ەزىۇىندىكى بارلىق بىاىلەر بىلەن بىرلىاىپ 

چىددۋىق ئۇالرنىدد  ›.چوڭقددۇر  ر بددۇ ئىددش ئاجى لىقتددا ئاشددۇنىندىنۇۇ      
قويۇلددان خدۇش شدۇرا  بىدر  يەندى بۇتقدا سدۋربەن)بە ىنىدىق بىر نەرسدىنى 

ئدۇالر   ىدۇەك، يدد ،ئۇنى چىۋىنددىق تارتىدپ ئااللۇا ئىلىپ قاچسا، (نەرسىنى
چىدۋىق ئىلىدپ  بەلكدى، ،ىتىاتىق ئاجى  بىلىدال قالۇاستىقشەقەى چىۋىننى يار

چىددۋىق تائامدددا قونددۇپ  قاچقددان نەرسددىنى قايتۇرىۋىلىاددتىق ئدداجى  بىلىددد ،
ئاشددۇنىنلىلىك  ئۇنىندددىق بىددر بۆركنۇەيدددىدان بىددر چىاددلەمنى چىالىۋالسددا،

بىددرەر بىاددى شددۇ  ىلد ر رالسددا،يددابى قاناتلىرىدددا ئىس نەرسددىنى شۇتلىرىدددا،
 نەرسىنى قايتۇر راالالمد ە

 اللەنىددد  ئاتدددالۇىش شدددىرىكلىرى نىۇىددددىگەن ئددداجى  ەە بىادددىلەر رە       
نددى قويددۇپ بددۇتالرنى مەبددۇ  قىلىۋالدانالرنىدد  مىسددالى ئددۆل ياسددىدان هللا›

-يەندى ئۆمۋچۋبنىد  ئدۆيى ئدۇنى ئىسسدىق)ئۆمۋچۋبنى  مىسدالىدا ئوخادايد  
ىيالۇىداندددەك، ئۇالرنىدد  چوقۇنۇراتقددان بۇتلىرىۇددۇ ئۇالرغددا سددوغۇقتىق قوغد
، ئۆيلەرنى  ئەڭ ئاجى ى ئۆمۋچۋبنى  (زىيان يەتكۋزەلۇەيد - ېلقاندا  شايدا

( چوقۇنۇدايتتى بۇتالرغدا)بىلسدە ئىددى ( بدۇ  ەقىقەتندى)ئە ەر ئدۇالر . ئۆيىد ر
لىدد ، اتقان نەرسىنى ئوبددان بىنى تاشالپ ئىبا ەى قىلىۋهللائۇالر اهللا[. 41]
بىدد  ئىنسدددانالرغا [. 48]غددالىبتۇر،  ددېكۇەى بىدددلەن ئىددش قىلدۇچىدددد ر هللا
بايددان قىلدددان بددۇ ( قۇرئاندددا ئۇالرنىدد  زېھنىدددا يېقىنالشددتۇر ش ئۋچددۋن)

 (-43-41ئەنكەبۇى؛) .‹تەمسىللەرنى شەقەى ئالىۇالرال چۋشىنەلەيد 
ىقىددا ئداراز اللەنى  بۇير شۋتۋن بائىناتنى   ەقىقىتى اللە ئىيىتقىنىدەك،      

قوشدددۇش رە بۇير قنىددد  تەلىددددىگە ئەمەل قىلىدددش ئدددارقىلىق ئۇلدددۇ ىيەى رە 
 رتبۇبىيەى تەر ىدى ئۋستىگە تۇرغانىكەن،

يۋزلەندددى،  ددالبۇبى، ئددۇ تۇمددان ( يارىتىاددقا)ئاندددىق ئددۇ ئاسددۇاننى ›      
ئىختىيارى  يابى ئىختىيارسى   الددا »:  الىتىدە ئىدى، ئاسۇان بىلەن زېۇىندا

ئىختىيدارى  »ئىككىلىسدى .  ېددى« (يەنى ئەمرىۇنى قوبۇل قىلىنالر)ر بېلىنال
 (-11فۇسسىلەى؛).‹ ېدى« بەلد  
زېۇىدق -ئاسدۇان ئىنسدان مانا موشۇ بائىناتنىد   ەقىقىتدى بولددانىكەن،      

 ئۇنى  ئاساسىدا قە  بۆتۋركپ تۇرىدىدان موشۇ زتر  ەقىقەتتىق ئازغان چاغدا،
ئۇنىنددا شۋتدۋن بائىنداى ئداراز قوشدىدىدان رە   ەەئۆزىگەقايسى ز لۇمنى قىالر
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ئىنسداننى   ئىقرار قىلىددىدان  ەقندى ئىنكدار قىلىدش قانلىلىدك ز لۇمدد ر ەە
 موشۇ ئىنكار ئارقىلىق ئۆزىنى  االبەى جايىدا تاشلىاى قانلىلىك ز لۇمد ر ەە

الددلە شددىرىكنى ز لددۇم، مۇشددرىكالرنى ئددۆزلىرىگە ز لددۇم  ،ئاشددۇنى  ئۋچددۋن
 .ر  ەپ سۋشەتلەيد قىلدۇچىال
ئدددى »: ىلىدددپئوغلىددددا نەسدددىھەى ق(  ەبىدددم)ئدددۆز راقتىددددا لوقۇدددان ›      

قا شېرىك بەلتۋرمىگىق، شدېرىك بەلتدۋركش  ەقىدقەتەن زتر هللائوغۇللىقىم، ا
  (-13لۇقۇان؛).‹ ېدى«  ۇنا تۇر
زىيددان يەتكۋزەلۇەيدددىدان نەرسددىلەر ە -نددى قويددۇپ، سدداڭا شايددداهللا›     

ز لدۇم ( ئدۆزكڭگە)ە ەر ئۇالرغا ئىبا ەى قىلسداڭ، چوقدۇم ئىبا ەى قىلۇىدىق، ئ
  (-176يۇنۇس؛).‹سالدۇچىالر ىق بولىسەن

اللەقدددا شدددىرىك بەلتدددۋركش ئەڭ چدددوڭ ›:رەسدددۇلۇلال مۇنددددا   ەيدددد       
 (رىۋايەى قىلدان بۇخارى).‹ ۇنا الرنى  بىرىد ر

 
 

 زىيانلىرى شىرىكنىڭ
 
 

ئىنسداننى شدۇنى  ئۋسدتىگە رمدال بۆركپ ئۆتكىنىۇى  ەك،تەر ىد الدلە نو      
لىدددىدان نەرسددە تۋزىئاساسددتا  ۇشدد رە ئىنسددان ايدداى  ،بائىندداى ،ياراتقددان

يدابى بوللىكتىدپ  شىرىككە چۋشۋپ قالدۇچى شەخى  بولسدۇن،بولدانىكەن، 
ئۇنىدد    نيددا رە ئاخىرىتىدددە شددىرىكنى   االبەتلىددك زىيددانلىرى  بولسددۇن،
 . بولىد 

                        
 
 ئۆچۈرۈش پىترەتنىڭ نورىنى زىيىنى -1شىرىكنىڭ           
 
 

ئانىسدى -ئاتدا تۇغۇلىدد ، رەسۇلۇلال؛ ەرقاندا  بورا  شىتدرەى ئۋسدتىگە›     
 ‹ ىدى يابى مەجۇسى قىلىد ، يابى ناسارا قىلىد ، ئۇنى يە ۇ ى قىلىد ،

سلىدىق ئۇنى  نە  ەقىقەتەن، اللە ئا ەم ئەلەيىھساالمنى ياراتقان چاغدا،      
ئدۇالر ىق ئدۆزىگە  ىلنەرسدىنى  ئۇنى  ئەرالتلىرىنى زەررە شەبلىدە چىقىرىپ،

 شىرىك بەلتۋرمەسلىككە ئە دە ئالدى،
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ئۇالرنىد  ( يەندى نەسدلىنى)ئۆز راقتىدا شەررەر ىگارى  ئا ەم باللىرىنى ›     
مەن »: شۇشتىدىق چىقار ى رە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە  ۇرا، قىلىدپ( ئاتىلىرىنى )

ئۆزىنىد  ئۇالرنىد  هللايەندى ا) ېددى « ارىنالر ئەمەسدۇۇەرنى  شەررە ىگسىلە
شەررەر ىگارى ئىكەنلىكىگە رە بىرلىكىگە ئدا ەم بدالىلىرىنى ئىقدرار قىلدد ر ى، 

 ەئە، سدەن بى نىد  »: ئدۇالر(. ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئدۆز ئۋسدتىگە ئالددى
 (-118ئەئرا  ).‹ ېدى« شەررەر ىگارىۇى   رسەن،  ۇرا لىق بەر   

زەررە  مۇشۇنىندا بىنائەن، شدىرىك بەلتدۋركش الدلە ئىنسدانالر ىق ئدۇالر      
الددلە  شددۇنداقال، ،ۇزغددانلىق  نياسددىدا تۇر راتقددان چاغدددا ئالدددان ئە دددىنى ب

 شۇنى  ئۋچۋن ياراتقان غايىدىق چەتنىگەنلىك بولىدد ،ئىنسان بىلەن جىننى 
ى ماڭددا ئىبددا ەى قىلىددش جىنالرنددى، ئىنسددانالرنى شەقە›الددلە مۇندددا   ىدددى؛

 (-16زارىياى ) .‹ئۋچۋنال ياراتتىم
 نورىنى رە توغرا ئىاىنى تەر ىدتىق ئالىد ، ئىنسان ئۆزىنى  يور قىنى،      
ئۇنىد  ئەمەللىدرى چۆلددىكى سدارابقا  ،ەر ئىنسان اللەقا شىرىك بەلتۋرسدەئە 

 ؛اللە تائاال مۇندا   ەيد  .ئايلىنىپ بىتىد 
ئەمەللىددرى باياراندددىكى ( ياخاددى ئەمەل  ەپ ئويلىدددان)باشىرالرنىدد  ›     

سەرابقا ئوخاايد ، تەشنا ئا ەم ئۇنى سۇ  ەپ  ۇمان قىلىدد ، ئۇنىد  يېنىددا 
نىدد  ئددۆز هللا، ئددۇ ا(يەنددى سددۇ بۆرمەيددد )ۇەيددد  بەلسددە  ددې  نەرسددە بۆركن

ئۇنىد  هللائىكەنلىكىندى بايقايدد ، ا( رغدۇچىبۆزىتىدپ تۇ)يېنىدا ( ئەمەلىنى )
يدابى [. 32]تېد   ېسدان ئالدۇچىدد ر هللاېگىالىك جازا بېرىدد ، اۇىاىدا تقىل

ئەمەللىددرى چوڭقددۇر  ېنى  ىكددى ( ياخاددى  ەپ  ۇمددان قىلدددان)ئۇالرنىدد  
قاتۇۇقدداى  تلقددۇنالر رە ( يەنددى  ېنى نددى)قاراڭدۇلۇققددا ئوخاددايد ، ئددۇنى 

قاتۇۇقداى ( ماندا بدۇ. ) تلقۇنالرنى  ئۋستىدىكى قدارا بۇلدۇتالر قداشالپ تۇرىدد 
تسددا قددولىنى ئۇزا( بددۇ قاراڭدۇلۇققددا  ىرىدتددار بولدددۇچى)ڭدۇلۇقالر  ر، قددارا

نددۇر ئاتددا قىلۇىسددا، بىددم بولۇىسددۇن، نددۇرنى هللابارمدداقلىرىنى بۆرەلۇەيددد ، ا
 .‹(  ىدايەى قىلۇىدان ئا ەم  ەر ى   ىدايەى تاشۇايد هللايەنى ا)ۆرەلۇەيد  ب
 (-47-32نۇر )
 
 

 رىنىروھنىڭ ئۇلۇ ۋار ئىستەكلى:زىيىنى-2شىرىكنىڭ 
 يوق قىلىش 
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الددلە نددى رازى قىلاددقا تەلدددۋنگەن رت نددى سددى ىۇنى   ،اللەقددا ئىسددىلدان      
ئدددۇنى زېۇنىنىددد  يىقىدددق بە دددرىۇەنلىكىگە  شدددە ۋەتلىرى غەر  قىاللۇايدددد ،

يۋبسددەك قىۇۇددۇەى قاراشددالرغا  ،ئددۇ رت،  ائىددم ئددالى غددايىلەر ە بۇرىيالۇايددد ،
يەندى الدلە  دارام  ،بىدرالر ىق ىكى ەرقاندا  شدەبى  رە قىيداشەتت ،تەلدۋنىد 

ئىنسدان ئەرزىدۇەس  ،بىاىلەر ە بەلگەن ز لۇمددىق ر ىق،قىلدان بۇز   ئىاال
يدددابى  ايددداتى   نيانىددد  بىدددرەر تەلىددددى سدددەرەبىدىق تۇتقدددان  ،ئىسدددتەك

 .شەسكەشلەرچە مەيداندىق ئۆزىنى تارتىاقا تەلدۋنىد 
رە ئۇنى شىرىك لدان ، بۆڭۋلدىكى تەر ىد  ەقىقىتى تەررىنىپ قالىكىق      

ئدۇنى زىۇىنددىكى نەرسدىلەر بەنىدت  رت، چۋشكۋنلىادىد ، ،قاشلىۋالدان چاغدا
ئەرزىدۇەس بە رىۇەنلىدك  يوقىلىدىدان بە رىۇەنلىك بەنىت قىلىدد ، قىلىد ،

اشددالرنى رە ئددۇالرنى بەرشددا يۋبسددەك قىۇددۇەى قار ئۋچددۋن غددال ىرلىق قىلىددد ،
ئدۇ رت نىد   لىادنى ئۇنتۇيدد ،ئەمەلدگە ئاشدۇر ش ئۋچدۋن جىھدا  قى ،قىلىش

بۆرىاددى مۇشددۇ يوقىلىدددىدان بە رىۇەنلىددك ئۋچددۋن شەسكەشددلەرچە توقۇنددۇش 
 ۆلەتددلەر رە خەلىقددلەر مۇشددۇ بە رىۇەنلىددك ئۋچددۋن  ،شەخىسددلەر بولىددد ،

بۋچلدۋك  ئىنسان  اياتى ئورمدانلىق قانۇنىددا مە كدۇم بولىدد ، ئۇر شىۋاتىد ،
بۋچلددۋك بىاددىگە مەنسددۇپ  ەس،غەلىددبە  ە  ئىگىسددگە ئەم ئدداجى نى يەيددد ،

مانا بۇ، بى  زامانداش جا ىليەتتە  اياتنى   ەر بىدر تەرىدىددە بداش  بولىد ،
 . بۆتۋر ەنلىكىنى بۆركراتقان ئىاتۇر

 
 

 روھنىڭ ئۆز  ۇرۇرىنى يوقىتىشى ۋە :زىيىنى-3شىرىكنىڭ 
 خارالرچە قۇللۇققا چۈشۈپ قىلىشى

 
قدا، هللاغەلىدبە ا›:ىادتىق ئىلىنىدد  ەقىقى ئى زەى بىر اللەقدا ئىۇدان ئىت      

 (-2مۇناشىقۇن؛.)‹نى  شەيدەمبىرىگە رە مۆمىنلەر ە مەنسۇپهللا
  ەر الدلە ئەڭ بۋيۋبتدۇر،: مۇئۇىق ئۆزى  ەر بىر نامداز ا تەبراراليددىدان      

قاندا  نەرسىدىق رە  ەرقاندا  بىاىدىق بۋيۋبتۇر،  ەيددىدان ئاشدۇ سدۆز ە 
 ە  اللەقدا بدى اللەقدا باغالنددان مدۇئۇىق قەل شەبسى  ئىاىنىد ،شۇڭا، ئۇنى 

 ەقىقى قۇللىلىدق قىلىادتىق ئىلىنددان ئاشدۇ بدۋچكە تايىنىدپ ئدۆزىنى غالىدپ 
 ،ۋز ددۋچىزىيددان يەتك-شايدددا رى ىددق بەر ددۋچى، ،الددلە يدداراتقۇچى سددى ىد ،

ىق بددارلىق ئىاددالرغا شىرىكسددى  ئىگىدددارچىل ئۆلتۋر ددۋچى، تىرىلدددكر ۋچى،
شەخىسلەر ىق رە  ،ئۇ بىاى نەرسىلەر ىق ،بتىقشۇ سەرە .قىلدۇچى ئىال تۇر
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الدلە بائىنداتتىكى  ،چدۋنكى، ئدۇ . ا ىسىلەر ىق قورقۇايدىدان بولدۇپ قالىدد 
شۋتددۋن بائىندداتتىكى  ،نى   ەقىقددى تە بىددر بەلگۋلىگۋچىسددىبددارلىق نەرسددىلەر

ئۇندداقتا،  . ىلكىاى اللە بىلەن بىر ە ئىگىدارچىلىق قىلۇايدد ،  ەپ بىلىدد 
بۋچنىدد    ەرچە قولىدددا ەسددۇنچددۋن اللەنىدد  غەيددرىگە خددار بولئددۇ نىددۇە ئۋ

ن بولسدىۇۇ يەنىدال يەريۋزىدە ئۆبتەملىدك قىلىۋاتقدا ،بۆركنۋشلىرى بار بولسىۇۇ
ئددۆزىگە ئوخادداش اللەنىدد   ەر ا ىدددىكى نەرسددىگە مۇ تدداج  ،بولدددانئدداجى  

الددلە  ،چددۋنكى نىۇىاددقا يوقاتسددۇنە بولدددان ئىنسددان ئالدىدددا ئددۆز  ددۆرمىتىنى
ئۇنىنددىق باشدقا  اە تىرىك، بەندىلەرنى  ئىادىنى باشدقۇرغۇچى زاتتدۇر، ەمى
مددۇئۇىق اللە ىددق باشددقا ! يددا  .قاندددا  نەرسددە  امددان يوقالدۇچىددد ر  ەر

مۇشددرىك بددۇ  ،لىكىددق يەر ە ئۇرمايددد ، غددۇر رىنى ىلكىۇنىدد  ئالدىدددا ئددۆز 
 .ئۇنى  تەمىنى تىتىيالۇايد  غۇر رنى بىلۇەيد ،

 لىكدى بىدلەن چدۋنكى، ئدۇ ئدۆز ئەزى رچە قۇللىلىقد ر،خارال ئۇ قۇلد ر،     
مىھرىبان اللەغا قىلىنددان قۇللىلىدق  قىلىدىدان بەرەملىك،بەندىلىرىنى ئەزى  

 ئدۆزىگە ئوخاداش ئىنسدانالرغا قۇلدد ر، ،ئۇنى باشدقۇر پ ئى ىددىدان ئەمەس،
 وقدۇ  ئارز سدى قاتدارلىق  جىنسى ئارز ، ،  نيا ئارز سى-يابى ئۆزىنى  مال

تدۋن ى قارىۇاققدا  ئۇالرنى   ەمۇىسى خارالرچە قۇللۇقتدۇر، .رز لىرىدا قۇلد رئا
، زىۇىندددا ئۋسددتۋنلۋبكە ئىرىاددكەندەك رە غالىددب بولداندددەك بە ددرىۇەنلىكتەك

بۆركنسدددىۇۇ، ئەرلەرنىددد  بويدددۇنلىرى شدددۇنى  ئۋچدددۋن ئىگىلىددددىدان بدددۇ 
چە خدارالرئۇالر  ەمۇىدىق بۋچلدۋك اللەنىد  ئالدىددا  بە رىۇەنلىك يوقىلىد ،
 .تۇرىدىدان بۋن بىلىد 

( نېۇەتلىرىۇىدد  ىق)يىلددالر ( نۇرغددۇن)ئە ەر ئددۇالرنى ! ئېيتىددپ باققىنددا›      
بە رىۇەن قىلسا ، ئاندىق ئۇالرغا ئا ا الند ر لدان ئدازان بەلسدە، ئۇالرنىد  

 ې  نەرسدىگە ( ئۇالر ىق ئازابنى  ەشئى قىلىاتا)بە رىۇەن بولدان نېۇەتلىرى 
 (-871-871شۇئەرا ) .‹ئەسقاتۇايد 

 
 

 سان روھىنىڭ بىر پۈتۈنلىكىنىنئى :زىيىنى-4شىرىكنىڭ 
 پارچىالش 

 
رت، ئۇنىدد   ،ئدداال بددۇ رت نددى ئددۆز  ىكۇىتددى بىددلەن يارىتىددپالددلە تا      

ياراتقدان نورمدال شىتدرەى ئۋسدتىدە تۇرااليددىدان  تەقەززاسىدا ئەمەل قىلسا اللە
 .بىتابنى چۋشۋر ى
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نىد   ىنىددا هللالۇپ ئىسالم  ىنىدا يدۋزلەنگىق، ار ىق بۇر باتى   ىنال›      
نى  ياراتقىنىددا هللالرنى شۇ  ىق بىلەن ياراتقان، ائىنسانهللا( ئە ەشكىنكى)

 ئۆز ىرىش بولۇايد ، بۇ توغرا  ىند ر، لېكىق ئىنسانالرنى  تولىسى بىلۇەيدد 
ئدى » .اللەقدا ئىبدا ەى قىلىادتۇر توغرا  ىق شىرىكسى  يىگدانە (-37ر م ) .‹

( بەر ە )تىدق باشدقا مەبدۇ  هللاقا ئىبا ەى قىلىنالر، سدىلەر ە اهللا ا! قەرمىم
 (-17 ۇ  .)‹يوقتۇر
مدددو ەمۇە   مۇسدددا، ئىيسدددا، ،ئدددۇ بولسدددا  دددۇ ، سدددالى ، شدددۇئەيىب      

ئىنسدان  ،اللەتائداال .شەيدەمبەرلەر ئىيىتقدان سدۆز  رئەلەيىھىساالمالر رە بارلىق 
ئەڭ چىرايلىددق ›ل قىلدددان چاغدددا،تەقەززاسددىدا ئەمە تەر ىددد سددۆزىنى  بددۇ

ئدۇ بدارلىق ئىادلىرىدا  ،چدۋنكى ،رە توغرا  الەتتە بولىددىدانلىقىنى‹ شەبىلدە
  . بىر نىااندا يۋزلەنگەنلىكىنى بىلىد 

ئى  ەپ رى ىق  ئىبا ىتىدە اللەقا يۋزلىنىد ، ،مۇئۇىق ئىنسان ئۆز نامى ىدا      
اللە ىق يار ەم رە مدۇرەشدەقىيەى  اللەقا يۋزلىنىپ، ،زىۇىندا سەشەر قىلداندىۇۇ

 . دااللنى ئى  ەيدد اللە  داالل قىلددان  ،شۇ ئىاتىۇۇ اللەقا يۋزلىنىپ .ەيد تىل
  ەرراقىدت اللەندى ئەسدلىگۋچى بولىدد ، اللە  ارام قىلدان  ارامدىق قاچىد ،

بىدرەر   دارامنى ئىلدايدد ،-لبىر مەيدانددا  داال بىر ئىش رە  ەر  ەر ،چۋنكى
ئۆزىدىق  ،يابى بۆڭلىگە بىرەر ئول بەلسە ا،نى قىلۇاقلى بولسئەمەل ، ەربەى

 دارام  ئە ەر  داالل بولسدا قىلىدد ،  دارامۇۇ  ەپ سدورايد ،-بۇ ئىش  دااللۇۇ
 بولسا ئۇنىندىق يىرا  تۇرىد ،

يدابى  يابى تول قىلۇاقلى بولسا، ،بىلىم ئۆ ىنىاكە بارسا ،شۇنىندەك       
كى ئىاالرنى  بىرەرسدىدە بىادىلەر بىدلەن سىتىم قىلسا، يابى  اياتىدى-ئىلىم

- دارام، يوللدۇ -الدلە  داالل ئالدى بىلەن اللەقا يۋزلىنىدد ، مۇئامىلە قىلسا،
اللەنىدد  يولسددى  قىلدددان نەرسددىلەرنى  تەشسددىالتىنى ئددۆز ئىلىددگە ئالدددان 

ئدۇ  اياتىددىكى  ەربىدر شائدالىيەتتە اللەقدا ،  ىدۇەك .بىتابىدىق ئىلھام ئالىدد 
 ر،يۋزلەنگۋچىد 

مېنى  نامى ىم، قۇربانلىقىم،  اياتىم رە »ئېيتقىنكى، !( ئى مۇ ەمۇە )›      
ئالەملەرنىد  ( ىمئىبدا ەتلىر-  نيا ا قىلدان ياخادىلىقلىرىم رە تدائەى)ماماتىم 

ئەنئددام ) .«نىدد  شددېرىكى يوقتددۇرهللا[. 168]ئۋچۋنددد ر هللاشەررەر ىگددارى ا
 قىۇلىاىد ؛مۇ ئاشۇ چاغدا بۆڭۋل ئارامىدا چۋشىد ، (-168-163
ندى هللالر بولدۇپ، ئۇالرنىد   ىللىدرى ائىۇان ئېيتقدان( تەربە قىلدانالر)›     

نى يا  ئېدتىش بىدلەن هللام تاشىد ، بىلىنالربى،  ىلالر ايا  ئېتىش بىلەن ئارا
 (-82رەئىد ) .‹ئارام تاشىد 



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

205 

زتر بۋچكە ئايلىنىد ، خۇ  ى بىدر يەر ە  ،رە شۇنى  بىلەن بىر راقىتتا      
يىدىندىسددىدا يددابى الر لددداپ تۇرغددان يور قلددۇ  چىقىرىدددىدان نددور  يىدىلىددپ

 .مەشئەلگە ئوخااش
ئداراى قىلىادقا   ئۇ زتر بۋچ يەر يۋزىدە  ەر تەرەشتە قۇر لۇش قىلىادقا،       

رە شۇنى  بىلەن بىدر راقىتتدا مۇسدتە كەم  ،شائالىيەتلان مەمنۇن، خاتىرجەم،
 ەئدۋەتنى  ،ۇنىد  بىدلەن باشدالندانم تارىخى ئخۇ  ى ئىسال  الدا ئاتلىنىد ،

 ەربىدر  ،تا مىسلى يو  سۋرئەتتە تارقاتقانزىۇىننى   ەمۇە تەرەشلىرىگە تارىخ
 شدىرىك رە تاغۇتالرغدا ئدۇر ش بۇشرى، ،ا ئىال ى ئا الەتنى بەرشا قىلدانجايد

، بىددددلەن مددددا  ىنى رت ،دددددانئىلىددددپ ئددددۇالرنى يەر بىددددلەن يەبسددددان قىل
ئدداخىرەى  ،اراى قىلىاددنى ئۇنتددۇپ قالۇاسددتىقئدد   نيددانى ،بىرلەشددتۋرىدىدان

 دازارەى بەرشدا قىلددان ئاشدۇ تەڭداشسدى  بىدر  مىسلىسدى ئۋچۋن ئىالەيدىدان 
 .ئەرال  ئوخااش

 ىكى ساڭا بەر ەن بايلىق بىلەن ئاخىرەى يۇرتىنى تىلىگىق،   نياهللا›      
نىد  هللا)اڭا ياخادىلىق قىلدانددەك، سدەن سدهللانېسىۋەڭنىۇۇ ئۇنتدۇمىدىق، ا

لىلىقنى تىلىۇىگىددق، ياخاددىلىق قىلدىددق، يەر يۋزىدددە بۇزغددۇن( ىلىرىگىۇۇبەنددد
 (-11قەسەس ) .« ەقىقەتەن بۇزغۇنلىلىق قىلدۇچىالرنى  تست تۇتۇايد هللا

ئىنسددان رت ىنددى بىددر يەر ە ئددۇ  ئەنە ئاشددۇ تەر ىدددنى  نەتى ىسددىد ر،      
 .چاچىدىدان نەتى ىد ريىدىدىدان رە 

شايدددىنى بددۆزلەپ  .چاغدددا بىددر ئىال قددا ئوقۇيددد ئىنسددان نامدداز ئوقۇغددان       
بىدر  ئالداملىلىقنى رە ساختىدەزلىكنى  االل قىلىپ بىرىددىدان يەنە جازانىنى،

قانۇنسدى  ئداالقىلەرنى ئارز لىرىنى  .ئىال نى  نامى بىلەن رى ىق تەلەپ قىلىد 
يوللۇ  قىلىدىدان رە ئۇنىنددا نى ىد  نەرسدىلەرنى چىرايلىدق بۆرسدىتىدىدان 

دا، ئدۆزىگە ئوخاداش ئىنسدان .چىنلى بىر ئىال نى  ندامى بىدلەن قاند رىدد ئۋ
ئۇنىندىق بەرىكەى يابى اللەقدا يىقىنالشتۇر شدنى  ،يابى بىرەر بۇتقا يۋزلىنىپ
 ەربىرىنىدد  يەنە بىرىنىدد  تەلىدددىگە ئۇنىدد  رت ددى  .تەلەپ قىلىاددى مددومكىق

تىرىادىش  ىلىادقائوخاىۇايدىدان تەلەشلىرى بار مۇشۇ نۇرغۇن ئىال ندى رازى ق
 ،اتىرجەملىكىنىئاخىرىدددددا، ئۆزىنىدددد  خدددد بۆلىنىددددد ،مۇشددددۇندا   ئۋچددددۋن

 .تىنىللىقىنى يوقاتقاندىق بىيىق ئۆزىنىۇۇ يوقىتىد 
بىددر قددۇل بولددۇپ، : بىددر مىسددالنى بەلتۋرىددد ( سددىلەر ە مۇندددا )هللا›     

تالىاددىدىدان نۇرغددۇن خوجددايىنالر ئىگىدددارچىلىق ( ئىاددقا سېلىاددنى)ئۇنىندددا 
بىرسى بۇ ئىاقا، بىرسى ئۇ ئىاقا بۇير يد ، ئۇ بىۇنى رازى قىلىادنى )لىد  قى

، يەنە بىر قۇل بولۇپ، ئۇ بىر ئا ەمگىال خاستۇر، بۇ ئىككدى (بىلەلۇەل قالىد 
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بەلكى ! قا خاستۇرهللابارارەرمۇە جىۇى  ەمد سانا ا( ىيەنى ئۇنى  ئە ۋال)قۇل 
 (-82ز مەر) .‹نى  تولىسى بىلۇەيد ( يەنى مۇشرىكالر)ئۇالر 
ئاشددۇنى  ئەڭ ر شددەن مىسددالى بىاددىلەر زىۇىننىدد  بددۆپ تەرەشلىرىدددە        

 . ارامالشتۇرىۋاتقان  ازىرقى زامان جا ىليىتىد ر
ئۆزى ئىرىاكەن غدايەى زتر ئىلۇدى رە مدا  ى تەرەققىيداى بۇ جا ىليەى        

 ەتتددا شددۇ  ،لىكىددقبىددلەن بىاددىلەرنى قايۇۇقتۇرغددان رە ئالدددىدان ئىدددى، 
ئۇ  .ا ىليەتتىكى بىاىلەرمۇ تارىختا مىسلى يو  رت ى شارچىلىنىانى بايقىدىج

 رت دى جە ەتدتىق رە ئىلىادىپ قىلىدش، ،رت ى شارچىلىنىش ئىلى سدىقىلىش
ئىسددددىرتلىق  ئدددۆزىنى ئۆلتۋرىدددۋىلىش، ،نىدددررا جە ەتدددتىق قااليۇىقانلىادددىش

 اراملىدق  بىرىلىش  الەتلىرىنىد  ئىلىۇلىكلەر ە رە زە ەرلىك چىكىۇلىكلەر ە
 .بۋچىيىاىدە ئىدا ىلىنىد 

ئدۆز  ،رىكى يوقتەك  ى  قىلىۋاتقدانلىقنىئاخىرى، ياشالر ئۆزلىرىنى  بى      
ئدددۆزىگە خاتىرجەملىدددك رە بۆڭدددۋل ئدددارامى ئاتدددا  ، اياتىنىددد  ئە ۇىيىتىندددى

 . اشالۇىدانلىقىنى ئوچۇ   ئىيتىاتىقىلىدىدان نىااننى ت
 ەققىياتالرغدا ئىرىادكەندەك بۆركنسدىۇۇ، ەرقانلە مدا  ى رە ئىلۇىد  تەر      

رخىد  مەبدۇ الر ە  چدۋنكى، .شىرىكنى  ئەڭ ئاخىرقى نەتى ىسى ئەنە شدۇ  ر
بۆڭددۋل ئددارامىنى  ىدد   ،چىلىنددپ بەتددكەن رت، خدداتىرجەملىكنىئارىسددىدا شار

 .قىاللىاى مومكىق ئەمەس
 
 

 ئەمەلنى بىكار قىلىش: زىيىنى-5 شىرىكنىڭ
 
 

سدداڭا رە ›.نىدد  بىددرى ئەمەلنددى بىكددار قىلىاددتۇرلىرىىشددىرىكنى  نەتى       
قدددا شدددېرىك هللائە ەر سدددەن ا»: لەر ە( شەيدەمدددبەر)سدددەندىق ئىلگىرىكدددى 

بەلتۋرسەڭ، سېنى  ئەمەلى  ئەلۋەتتە بىكدار بولدۇپ بېتىدد ، سدەن ئەلدۋەتتە 
قدا ئىبدا ەى قىلدىدق هللابولۇپ قالىسەن، بەلكى يالدۇز ا زىيان تارتقۇچىالر ىق
 (-61ز مەر).‹ ەپ رە يى قىلىندى« ق بولدىقرە شۋبۋر قىلدۇچىالر ى

ئەمىلددى بىكددار بولددۇش  ەپ ئايەتنىدد  ئەرەبددلە تىكىسددتىدىكى،  بددۇ)      
ۇە قىلىندان سۆز ئەرەن تىلىدا  ايۋانالرنىد  زە ەرلىدك يىۇەبلىكلەرندى ىتەرج

لەيدددىدان سددۆز بىددلەن يەپ قورسددىقى ئىااددىپ ئۆلددۋش  ىددگەن مەنددانى ئىدا ى
ئۇ بىادىنى  ئەمىلدى  ؛گەندە بۇ ئايەتتەچۋشەنا بويىلە شۇ مەن .ئىدا ىلەنگەن
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ئاشەى بەلتۋركشى ئۆز ئىگىسىگە  بەلكى، ئۇ ئەمەلنى  ، قالۇاستىقبىكار بولۇشال
 (بۆز ە تۇتۇلىد ،

شەيدەمددبەرلەر ە رە ىدد   الددلە سددەندىق ئىلگىرىكددى›:الددلە رەسددۇلۇلالغا       
  ،ەلنى بىكدار قىلىددشىرىك ئەم ،قىلدىكى  ىساڭىۇۇ شۇندا  رە ،قىلداندەك
زىيان بولدان  تزاخقا  يەنى ئاخىرەتتىكى ئەڭ چوڭ ،ئاخىرىدا زىياندا بۇزىد ،
 .اللە ساقلىسۇن  .سەرەن بولىد بىرىاكە 
شەن -الددلە ئۇالرغددا ئىلىددم ر ددازىرقى زامددان جا ىليىتىدددىكى بىاددىلە       

ئداتوم  ىتدا،راب ئداير شىالن،توڭالتقدۇ،  تەرەققىياتى ئدارقىلىق بەر ەن ماشدىنا،
مال رە  ەرتۋرلۋك بايلىقالر تىرىسدىگە شاتۇدال -شۇل بومبىسى، يا رت بومبىسى،

ىكى تىرىسدىگە ئۇالر ئاشۇالر ئارقىلىق تىرىسىگە شاتۇال قالددى، ئدۇالر  .قالدى
الدلە ئۇالرغدا  .اللەقا تەبەببۇرلۇ  قىلىادقا يىتدپ بدار ى ،شاتۇال قىلىش  ەتتا

 ا   ەيد ئوخاىدان بىاىلەر توغر لۇ  مۇند
ئۇالرغا شەيدەمبەرلىرى رتشەن مۆجى ىلەر بىلەن بەلگەندە، ئۆزلىرىدە بار ›     

، (شەيدەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدى رە مەسخىرە قىلددى)ئىلىم بىلەن شەخىرلىنىپ 
ئدازان نازىد  ( رە بەلسدە  ەپ ئالددىرىدان)ئۇالرغا ئدۆزلىرى مەسدخىرە قىلددان 

 (-23غاشىر؛) .‹بولدى
ۇ بولسا تۆ ىنى  زە ەرلىدك يىۇەبلىدك يەپ قورسدىقى ئىاادىپ لىكىق ئ      

 ازىر، زېۇىق بايلىقلىرىدىق شايدىلىنش تارىختا يىتىدپ  .بەتكىنىگە ئوخاايد 
شددۇنداقال، زىۇىننىدد  بددۆپ جايلىرىدددىكى ئېدىددر  .چەبددكە يەتتددى باقۇىدددان

 .نامراتلىقنىنۇۇ تارىختا مىسلى يو 
. يىتىددپ باقۇىدددان  ەرى ىددگە يەتتددى مىدىتسددىنا تەرەققىيدداتى ئىلگىددرى      

ئىلگىددرى بۆركلددۋپ  بىسددەللىك نىسددبىتى  اراملىددق ئاشددۇاقتا، شددۇنىندەك،
ئەيدى   ەپ ئاتىلىدىدان ئىۇۇۇنىتىدت   .باقۇىدان يىنى بىسەللەر شەيدا بولۇاقتا
-يەر يۋزىدىكى شارالمىنىتلەر ا،  ى ىت .ئاجى الش بىسىلى شۇالرنى  بىرىد ر

ئىنسانى ئەبىدنلىككە چداقىرىش  ،قۇالر ا سىياسى ئەربىنلىككەتارات ژ رنالالر ا،
ئۇنى  ئىلىدە زىۇىننى  بۆپ رايۇنلىرىدىكى بىاىلەر  . ۆلدكرمامىدا ئوخاايد 
 .تارىختىكى ئەڭ ئىدىر قۇللۇقتۇرياشاراتقان قۇللۇ  

بىاددىلەر زىۇىندددىكى بە رىۇەنلىكنىدد  ئەڭ بددۆپ قىسددۇىدا ئىرىاددىش        
ن بە رىۇەن بولدۇش راسدتىلىرىنى  سدانىنى  ،تۋرىنىد  ئۋچۋن بەشىپ قىلدا

 .مىسلى يو رە ئۇ راستىلەرنى  بىاىلەر  اياتىدا سىنىانى  
پ، سداراڭ بىاىلەر  ى  قىلىۋاتقان رت ى بىئاراملىقتىق تارتى شۇنداقال،   

ئۇلدۇغ الدلە . بەخىتسى لىك  ەرى ىسىنى  مىسلى يو  بولۇپ قىلىاقىلە بولدان
 .راسىت ئىيىتقان
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قدا هللان ائە ەر سدە»: لەر ە( شەيدەمدبەر)ساڭا رە سەندىق ئىلگىرىكدى ›     
شېرىك بەلتۋرسەڭ، سېنى  ئەمەلىد  ئەلدۋەتتە بىكدار بولدۇپ بېتىدد ، سدەن 

قا ئىبا ەى هللا ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالر ىق بولۇپ قالىسەن، بەلكى يالدۇز ا
-61ز مەر).‹دى ەپ رە يى قىلىن« قىلدىق رە شۋبۋر قىلدۇچىالر ىق بولدىق

ئەڭ چوڭ شدىرىكنى  زىيانلىرىنىد  بىدرى ئدۆز ئىگىسدىنى   تزاختدا مەڭگدۋ  (
 .قىلىاىد ر

يەندى مۇشدرىكلىك )ئۆزىگە بىرەر نەرسىنى  شدېرىك بەلتۋركلۋشدىنى هللا› 
( ئددۆزىهللا)قىلۇايددد ، بۇنىندددىق باشددقىنى  ئەلددۋەتتە مەغدىددرەى(  ۇنددا ىنى
قا شېرىك بەلتۋرىددىكەن، ئدۇ هللا ەمگە مەغدىرەى قىلىد ، بىۇكى اخالىدان ئا

نددى هللا( يەنددى مۇشددرىكالر)ئددۇالر [. 116] ەقىددقەتەن قدداتتىق ئازغددان بولىددد  
تالرغدا ئىبدا ەى بۇ( نامالر بىدلەن ئاتىۋالددان)چىاى ( ئۆزلىرى)قويۇپ، شەقەى 
يتاندا ئىبدا ەى قىلىدد  نى  ئىبا ىتىدىق باش تارتقان شەهللاقىلىد ، شەقەى ا

مەن »: دىق يىددرا  قىلدددى، شددەيتان ئېيتتددىشددەيتاننى رە ۇىتىددهللا[. 111]
[. 112]ئەلۋەتتە سېنى  بەندىلىرىندىق مۇئەييەن سداندىكىلەرنى ئىگىلەيدۇەن 
يەندى )شۇنداقال چوقۇم ئۇالرنى ئاز  رىۇەن، ئۇالرنى خام خىيدال قىلدد رىۇەن 

 اياى ئۇز ن، قىيامەى،  ېسان ئدېلىش يدو   ېگەنددەك باتىد  ئەقىددىلەرنى 
بۇتالرغدا نەزەر قىلىدپ )، ئۇالرنى چوقدۇم چا دار شايالرنىد  (بۆڭلىگە سالىۇەن
نىدد  هللاددقا بددۇير يۇەن، ئددۇالرنى چوقددۇم اقددۇالقلىرىنى يېرى( بەلددگە ئۋچددۋن

يەنددى قددۇلالرنى ئاختددا قىلىددش، ئۇالرغددا مەڭ )مەخلۇقدداتىنى ئۆز ەرتىۋېتىاددكە 
نى قويۇپ شدەيتاننى هللابىۇكى ا. «ئىاالرغا بۇير يۇەن( ئويد ر شقا ئوخااش

ئوشئوچۇ  زىيان تارتقان بولىدد  (   نيا رە ئاخىرەتتە)ت تۇتىدىكەن، ئۇ  تس
رە ىلەرندى بېرىدد  رە ئدۇالرنى خدام خىيالددا ( يالددان)شەيتان ئۇالرغا [. 112]

، (يەنددى ئەمەلدددە ئىاددقا ئاشددۇايدىدان ئددارز الرنى بددۆڭلىگە سددالىد )سددالىد  
ئەنە شددددۇالرنى  [. 187]شددددەيتان ئۇالرغددددا شەقەى يالددددداننىال رە ە قىلىددددد  

بارىددددىدان جدددايى جە ەننەمدددد ر، ئدددۇالر جە ەننەمددددىق قاچىددددىدان جدددال 
 (-181-116نىسا ) .‹تاشالۇايد 
قايسددى نەرسددە ئاشددۇنىندىنۇۇ قورقۇنىللىددق رە ئىلىنىاددلىق بولىاددى       

بۆيددۋش ئىنسددان  ايدداتى   نيددا ا ئۇچرايدددىدان ئەڭ چىدىدۇسددى   مددومكىقە
ى بولۇايدددىدان نىددررىالر ئۇنىندددا بەر اشددلىق چىدددىدىلچددۋنكى، ئددۇ . ئددازابتۇر

شددۇندا  بولسددىۇۇ،ئۇ ئدداخىرەتتىكى بۆيۋشددنى   .بىرەلۇەيدددىدان نەرسددىد ر
 .ئالدىدا ئىنتايىق ئا  ى رە يىنىكتۇر

رقددانلە ئۇزاققددا ە  ،ى بۆيددۋش  ەرقددانلە قدداتتىق بولسددىۇۇ  نيددا ىك      
ە بددۋنگە ر قددانلبىدد بىددر قددانلە مىنددۇتتىق ئىاددىپ بەتۇەيددد ، سوز لسددىۇۇ،
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 ئۆلىددد ،يددابى  ئددۇ بىاددى سدداقىيىد ، ،ئاندددىق بىدديىق .سوز لىاددىۇۇ مددومكىق
شددۇنى  بىددلەن بىددر ە ئۆلۇەيدددىدان بولسددا قاندددا   ، ەر ىدد  سدداقايۇايدىدان

  بوالر ەە
شۋبھىسددى بى، بى نىدد  ئددايەتلىرىۇى نى ئىنكددار قىلدددانالرنى  تزاخقددا ›      

ەن چاغدددا ئددازابنى تېتىددتىش بىر ددۋزىۇى ، ئۇالرنىدد  تېرىلىددرى شىاددىپ تددۋ ىگ
 ەقىدقەتەن غدالىبتۇر،  دېكۇەى هللا. ىدا باشقا تېرە يەڭگۋشلەيۇى ئۋچۋن ئورن

 (-16نىسا ).‹بىلەن ئىش قىلدۇچىد ر
ئىنسددان  ايدداتى   نيددا ا بىر ەملىددك يددابى بىرقددانلە سددائەتلىك ئازابقددا       

ىدد  ئددۇ تولددۇ  بۆيددۋش  ەرى ىسددىگە يىتىدددىدان ئاندددىق ،ئۇن چىدىيالۇايددد ،
ئىگىسددى ئددازابنى يىنىدددىق تىددتىش ئۋچددۋن سددى ىم نىرىدلىرىنددى ئددۆز ئىلىددگە 

ئىنسداننى   ئالىدىدان تىرە يىنىددىق  اسدى  بولىددىدان ئازابقدا چىددىياالرمۇە
شىرىك بەلتۋركش ئارقىلىق ئۆزىنى مۇشۇندا   ەرتلىك ئازابقا   چدار قىلىادى 

لىق راستىلەر ئدارقىلىق بىاىلەر  اياتى   نيا ا بار  ىكۇەتنى  جۋملىسىدىنۇۇە
 .بار بۋچى بىلەن بۆيۋشكە   چار بولۇاسلىققا تىرىاىد  .بۆيۋبتىق ساقلىنىد 

مەڭگدددۋ  ،زابتىق بدددار بدددۋچى بىدددلەن قاچىددددىدان  نيدددا ىكى ئۆتكدددۋنلى ئدددا
ئۇنىندددا بىر ەندددىق بىدديىق مەڭگددۋ چىقالۇايدددىدان بۆيۋشددكە يوقالۇايدددىدان 

تىۋاتقان مۇشرىك نىۇىدىگەن غاشى  ئۆزىنى تاشالش ئۋچۋن ئۆز شۇتى بىلەن بى
  ەە
قدا شدېرىك هللا( يەندى بدۇتالرنى)غەيرىيلەرندى  تىقهللابەزى ئا ەملەر ا›     
نى  تست تۇتقىنىدەك  تست تۇتىد ، هللا( مۆمىنلەرنى )الىد ، ئۇالرنى قىلىۋ
نددى  ەمۇىدددىق بەك هللامددۆمىنلەر ا(. ئۇالرغددا بويسددۇنىد يەنددى ئۇلۇغاليددد  رە )

ئازابنى ( قىيامەى بۋنى ئۆزلىرىگە تەييارالندان)زالىۇالر  تست تۇتقۇچىالر  ر، 
هللا قدا مەنسدۋپ ئىكەنلىكىندى رە اهللاقۇررەتنى  ا-بۆر ەن چاغدا شۋتۋن بۋچ

قددا هللا  نيددا ا ا)نددى باشددكى بىلسددە ئىدددى نىدد  ئازابىنىدد  قدداتتىق ئىكەنلىكى
[. 161( ]شددېرىك بەلتددۋر ەنلىكلىرىگە  ە  ىدددىق زىيددا ە شۇشددايۇان قىالتتددى

ە ەشدتۋر ۋچىلەر ئدازابنى بدۆركپ، ئە ەشدكۋچىلەر ىق ئدا ا د ئقىتتدا ئەيندى را
( يەنددى   نيددا ىكى  تسددتلۇقى)ئۇالرنىدد  ئۆزئددارا مۇناسددىۋىتى . جددۇ ا بولىددد 
قايتىادقا بولسدا (   نياغا)باشكى بى لەر ە »: ئە ەشكۋچىلەر[. 166]ئۋزكلىد  

جددۇ ا -جددۇ ا بولداندددەك بى مددۇ ئددۇالر ىق ئددا ا-ئىدددى، ئددۇالر بىدد  ىق ئددا ا
ئىاددلىرىنى   ەسددرەى بولدددانلىقىنى ( يامددان)ئۇالرغددا هللا.  ەيددد « بوالتتددۇ 

 (-161-161بەقەرە ) .‹مۇشۇندا  بۆرسىتىد ، ئۇالر  تزاختىق چىقۇايد 
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 ىنسىزلىقد
 

اللەنىد   ،ەرقىدە رە غەربىددە تارقالددانبۋ ۋنكى بۋنددە يارر شانىد  شد      
رى ىق  ،اللەنى  ياراتقۇچى راتقان،ۆرەڭلەمەرجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىش بىلەن ب

 ،تۋر ددددۋچى، بائىناتنىدددد  ياراتقۇچىسددددىئۆل ،تىرىلدددددكر ۋچى ،بەر ددددۋچى
ئور نالشتۇرغۇچىسدددى ئىكەنلىكىندددى ئىنكدددار قىلىددددىدان  ىنسدددى لىق بولسدددا 

ئىنسدددانالر  اياتىددددا، شىكىرلىرىددددە،  ، ەتدددتەتارقىلىادددىنى  بەڭرىلىكدددى جە
چۋشددكۋنلۋك رە ئەخالقددى  ،ە ەتددتەىدا شەيدددا قىلدددان تەسددىرى جتەسددەرر رلىر

بۇز لددۇش جە ەتددتە ئىلگىربددى ئىنسددانىيەى تارىخىدددا ئوخاىاددى بۆركلددۋپ 
 .باقۇىدان ئە ۋالد ر

. قە ىۇكدى تارىختدا  ىنسدى لىق ئدۋلگىلىرى مەرجدۇى ئىدددى ، ەقىدقەتەن      
زامدان شەيددا قىلىدد   ەپ  ،ئۆلۋمنى اللە ئەمەس ،ئىنكار قىلىدىدانتىرىلىانى 
ئاشدۇالر الدلە قۇرئانددا ئىادارەى قىلددان  ن  ە رىيلەرمدۇ بدار ئىددى،قارايدىدا

 .بىاىلەر  ر
 ايدداى  ېددگەن شەقەى »(: يەنددى قىيددامەتنى ئىنكددار قىلدددۇچىالر)ئددۇالر ›     

شەقەى (. يەنددى تۇغددۇلىۇى )  نيددا ىكى  ايدداتىۇى   ر، ئددۆلىۇى  رە تىرىلىۇىدد  
ر بۇ خۇسۇستا  ېلقاندا  ئۇال(.  ەيد )« زاماننى  ئۆتۋشى بىلەن يو  بولىۇى 

 (-84جاسىيە ).‹مەلۇماتقا ئىگە ئەمەس، ئۇالر شەقەى  ۇمان بىلەن سۆزلەيد 
بۇالر اللە  ىگەننى  ئورنىددا تەبىدئەى  ەپ ،قە ىۇكدى جدا ىليەتلەر شدۇنىندا 
چۋشدددۋپ قالددددان ندددا انلىقنى سدددا ىر قىلىددددىدان بىادددىلەرنى   ەسدددلەشكى 

دىر ئەخالقى چۋشدكۋنلۋبنى  ئدۆلگىلىرى سىرى ئى ىنسى لىقتىق  .ئۇر قلىرىد ر
-فارى  يۇرىتلىرىدا تارقالدان رە مالمەسىلەن؛بىر مەز ى   .شەيدا بولدانىدى

مۋلۋك رە ئايالالر بومۇۇنى ىۇىنى يولدا قويدان رە ئىلگىربى ئەسىرلەر ە ئۇنى  
 ا ‹مەز ەك ئىقىۇددى›قااليۇىقددانلىلىقنى شەيدددا قىلدددان مىسددلى يددو  ئەخالقددى

ئوتتۇرىدددا قويدددان  ددازىرقى  رە لىددنىق مدداربى ،ئۇ . دانىدددىشددۇندا  بول
 .ئىدى بومۇۇنى ىۇنى  تۋن ى ئۇر قى

بددۇالر رە ئۇالرغددا ئوخاددىدانالر بۇندددىق ئىلگىددرى ئىنسددانىيەى  ،لىكىددق      
ئدۆز جدا ىليىتى ئىلىددە تۇر راتقدان بىادىلەرنى   . اياتىدا ئاز سانلىق ئىددى

                                           
ياشددىدان رە ئۆزىنىدد  ( يەنددى ئىراندددا)ئەسددىر ە فارىسددتا -6مەز ەك ئىقىۇددى مىددال ى   

 ىدگەن ئدا ەمگە نىسدبەى ‹ مەز ەك›ىدان ئىقىۇىندى تارقاتقدان تولۇ  نىگىلى ىۇدا چاقىرىدد
 .بىرىلىد 
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ىد  ئىلدگەرى ئىيىتقانددەك چدوڭ خاتدالىق بئەقىدىلىرىدە شەيدا بولىدىدان ئەڭ 
سددىۇۇ شىتددرەى ئە ەر ئې ىددپ بەت ،چددۋنكى  ىنسددى لىق ئەمەس، ،شددىرىكتۇر

 .اللەقا باشقا ئىال الرنى شىرىك قىلىد  ،لىكىق ،اللەنى  بارلىقىدا ئىاىنىد 
ئەمۇا اللەنى  بارلىقىنى تۋشتىق ئىنكار قىلىدىدان  ىنسى لىق بولسا  ەتتا       

 ىنسى لىقنى  سدەرەبى بولسدا  .رەتتىۇۇ بەم ئۇچرايدىدان ئە ۋالد رئازغۇن شىت
ئەقىد  بۆزىنىد  قدارىدۇ  ئەقى  بۆزىنى  ئىدىر  ەرى ىدە قدارىدۇ بولۇشدىد ر،

سدددى ىۇگە  ،نلەل سدددى ىم   نياسدددىدا ياشدددايدىدانبولۇشدددى ئىنسددداننى شۋتدددۋ
كدار بىلىنىدىدان نەرسىنى ئىال، تىكلەيددىدان رە ئىال نىد  مەرجۇتلدۇقىنى ئىن

 .قىلىدىدان قىلىپ قويىد 
هللا بدددۆزلەرنى بدددۆركپ تۇرىدددد ، اهللاندددى بۆرمەيدددد ، اهللابدددۆزلەر ا›     
 (-173ئەنئام ).‹مېھرىباند ر،  ەمۇىدىق خەرەر ار  ر( بەندىلىرىگە)

 ىنسدى لىق ئىنسدانىيەى تارىخىددىكى -بى  ئىيىتقاندەك-ئاشۇنى  ئۋچۋن      
زامدان ئىنسدانلىرىدا  ىنسدى لىق ئەمۇا  ازىرقى  .بەم ئۇچرايدىدان ئىش بولدى

 ىنسددى لىقنى   مۇشددۇندا  . ئىلگىددرى بۆركلددۋپ باقۇىدددان شددەبىلدە تارقالدددى
ئىدىر  ەرى ىدە تارقىلىاىدا سدەرەن بولددان ئدۆز ىلە سدەرەبلەرنى  بولۇشدى 

 .چوقۇمد ر
تارىختددا شەيدددا  بۋ ددۋنكى بۋندددىكى  ىنسددى لىقتىكى ئاساسددلىق سددەرەن      
ئەقىد  بۆزىنىد  يەنى   لىقتىكى سەرەبنى   ەل ئۆزىد ر،بارلىق  ىنسىبولدان 

ئىدىر  ەرى ىدە ئۆچۋپ  ىسسى نەرسىنى ئىال، تىكلەپ اللەنى  مەرجۇتلۇقىنى 
ۇ ئە ۋالنىد  بى  بۇ يەر ە تەتقىق قىلىدىدان ئىش بد ،لىكىق ئىنكار قىلىاتۇر،

مۇشدۇندا   ،مۇشدۇندا  شدەبىلدە تارقىلىدپ ،ئىلگىرى بۆركلۇىگەن  ەرى ىددە
 ،ئايلىنىدپبىادىلەر ە  ئەقىد  بدۆزى قدارىدۇ بولدۇپ بەتدكەن ۆپ ئىنساننى ب

شەقەى  ىسسددى نەرسددىگىال ئىاددىنىپ اللەنىدد  بددارلىقىنى ئىنكددار قىلىاددىنى  
 .سەرەبلىرى رە تۋرتكىلىرىد ر

ىلگە مۇشدۇ شدەب ىال ەتتا شىترەى ئازغان تۇر شۇۇ ئىنتايىق بەم  الەتلەر       
ئۇنىندا  ىنسى لىق تارقىلىۋاتقدان يارر شدا ىكى  ،بىرىپ قالىدىدان بولدانىكەن

ئدۇ نەرسدىلەر   .شەرقۇلئا  ە نەرسىلەرنى  بولۇشى چوقۇمدد ر بىاىلەر  اياتىدا
شىرىك  ەرى ىسىدە  رت الر ئازغۇنلۇقتا ،شۇڭا بۇز ى،رت الرنى  خارابتىرىنى 

غەيددرىگە مەنسددۇپ  ئۇلددۇ ىيەى خۇسۇسددىيەتلىرىنى اللەنىدد  ،توختدداپ قالۇددال
ش ئددارقىلىق شددىرىك بەلتۋركشددنى رە اللەنىدد  بددارلىقىنى ئىنكددار قىلىددش قىلىدد

سددى لىققا ئۆتددۋپ نئددارقىلىق بدداشىر بولۇشددنى ئددۆز مددا ىيىتىگە جۇغاليدددىدان  ى
 .بەتتى
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يارر شا  اياتىدا تى  بۆز يۋ ۋرتىاىۇى  بىرەبكدى ،ئدۇبى  ە ئىنسدانىيەى        
 .نى ئايدىنالشتۇر پ بىرىد  اياتىدىكى بۇ شەرقۇلئا  ە  ئە ۋالنى  سەرەبلىرى

 
 

 دىنسىزلىقنىڭ سەۋەبلىرى
 
 

گەن نەسرانىيەتنى ياررتشا چىربارىنى  اللەنى   ەر ا ىدىق چۋشۋركل-1    
 .بۇز شتىكى رتلى

غا ئۇنىندددا ئىنسددانالر .دىۇى  ئىيسددانى  ە  بىددلەن ئەرەتتددىالددلە سددەييى      
للەنى  بدۇير قى بىدلەن ئۇالرغا ا ،ەقىقىتىنى بايان قىلىپ بىرىدىدانتەر ىد  

ئۆزلىرىنى   اياتىدا  ۆبۋم قىلىاى بىرەك بولدان شەرىئەتلەرنى ئۆ ىتىددىدان 
 .ئىن ىلنى چۋشۋر ى

مېنىدد  شەررەر ىگددارىم رە سددىلەرنى  ! ئددى بەنددى ئىسددرائى »: ئىسددا›      
قددا شددېرىك هللاقددا ئىبددا ەى قىلىنددالر، بىۇكددى اهللاشەررەر ىگددارىنالر بولدددان ا

، (ىددال،  ەپ ئېتىقددا  قىلىدددىكەنتىددق غەيددرىيگە ئهللا يەنددى)بەلتۋرىدددىكەن 
ۇالرغدا ئۇنىندا جەننەتنى  ارام قىلىدد ، ئۇنىد  جدايى  تزاخ بولىدد ، زالىهللا

« بولۇايددد ( نىدد  ئازابىدددىق قۇتۇلددد رغۇچىهللايەنددى ا) ېلبىددر مە ەتكددار 
 (-18مائىدە) ،‹ ېدى
، (دىمبەلدد)مەن ئىلگىددرى بەلددگەن تەرراتنددى تەسددتىق قىلدددان  الدددا ›      

تىددق هللا ا. سددىلەر ە شەررەر ىگددارىنالر تەرىدىدددىق  ەلىدد  ئېلىددپ بەلدددىم
 (-17ئال ئىۇران ).‹ئىتائەى قىلىنالر( مېنى  ئەمرىۇگە)قورقۇڭالر رە 

يارر شا چىربارلىرى ئەقىدە ئىالىرىنى مۇقىۇالشدتۇر ش ئۋچدۋن  ،لىكىق       
رە نندى بددۇز ى  ا ىددىق چۋشددۋركلگەن  ىقۇرغدان ئابدا ىۇىيەلەر اللەنىدد   ەر

 . ىىننى  شەبلىنى ئىككى تەرەشتىق ئىدىر  ەرى ىدە بۇز ى
 

 مەريەم ئددوغلى مەسددىھنى ،نددى بىددر  ىگەننىدد  ئورنىدددا ئددۋچ  ەپاللە (1)
ئەللىددلەر ە ئوخادداش ئەللددى  ىيىاددنى  –ئىنسددان رە باشددقا شددريدەمبەرلەر ە

مۇنددا  ئاشدۇ توغرىسدىدا الدلە . ئورنىدا ئىال،  ەپ ئىتىقا ى تەرەشتىق بدۇز ى
بىدر . ئۋچ ئىال نى  بىرىد ر،  ېگۋچىلەر شەبسى  باشىر بولددىهللا› : ەيد 

ئە ەر ئددۇالر ئېيتىۋاتقددان سددۆزلىرىدىق . ئىال ددتىق باشددقا  ددې  ئىددال، يوقتددۇر
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قداتتىق (   نيدا رە ئداخىرەتتە)قايتۇىسا، ئۇالرنى  ئىلىدىكى باشىر بولددانالر 
 (-13 مائىدە).‹ئازابقا قالىد  

تەرەشددتىق ىلدددا چۋشددۋر ەن قددانۇن بىددلەن  ۆبددۋم قىلددش الددلە ئىن (8) 
تدداال  مەسددىلىلىرىدىق باشددقا –كددا،يەنددى نى ،بددۇز ى، شەخسددى ئە ددۋالالر

ئەمۇددا  .نەرسددىلەر ە اللەنىدد  قددانۇنى بىددلەن  ۆبددۋم قىلىاددنى بىكددار قىلدددى
 اياتنى  باشقا باشقا ئىالىرىدا اللەنى  شەرىئىتىنى  ئورنىددا ر ملۇقالرنىد  

 :ئاشۇ توغرىسىدا اللە مۇندا   ەيد  .قىلدان شېتى تۇرىۋەر ى قانۇنى  ۆبۋم
ئارقىسددىدىق ( يەنددى بەنددى ئىسددرائى  شەيدەمبەرلىرىنىدد )ئۇالرنىدد  ›      

تەرىدىددىق هللا يەندى ئۇنىد  ا)ئۆزىدىق ئىلگىرى نازىد  قىلىنددان تەرراتندى 
ئېتىددراپ قىلدددۇچى ئىسددا ئىددبق مەريەمنددى ئەرەتتددۇ ، ( نازىدد  قىلىندددانلىقىنى

ۇنىندا  ىدايەى بىلەن نۇرنى ئدۆز ئىلىدگە ئالددان ئىن ىلندى ئاتدا قىلدد  ، ئ
ئۆزىدىق ئىلگىرى نازىد  قىلىنددان تەرراتندى ئېتىدراپ قىلدۇچىدد ر ( ئىن ى )
[. 46]نەسىھەتتۇر -، تەقۋا ارالرغا  ىدايەى رە شەند(يەنى ئۇنىندا مۇراشىقتۇر)

 كددامالر ىدد  قىلدددان ئەئىن ىلدددا نازهللا( يەنددى ناسدداراالر)ى ئىددن ىلالر ئە لدد
نازى  قىلدان ئايەتلەر بويىلە  ۆبۋم قىلۇىدانالر هللابويىلە  ۆبۋم قىلسۇن، ا

  (-41-46مائىد ) ‹شاسىقالر  ر
ئاشددددۇنى  بىددددلەن چىربددددار اللەنىدددد   ەر ا ىدددددىق چۋشددددۋركلگەن      

يارر شددا خىرىسددتىيان  ىندددا ئىتىقددا   ،نەسددرانىيەتنى شۋتددۋنلەل بۇزىددۋەتتى
 الپ شدىرىككە چۋشدۋپ قدالدۇچى بولددىراقىدتالر ىق باشد قىلدان  ەسلەشكى

تىخىۇۇ بۆپ بۇز قلىلىقنى  مۇقە  ىۇىسدى مۇشۇ شىرىك يارر شا  اياتىدىكى 
 .بولدى

 
 

 پەنگە تۇتقان-چىركاۋنىڭ ئىلىم-2
 پوزىتسىيەسى

 
خوراشددداى قاراڭدۇلۇقىددددا يارر شدددا ندددا انلىق رە  ئوتتدددۇرا ئەسدددىرلەر ە      

ىلددىكى  ايداتىنى تىق ئۇالرنىد  ئدۆزلىرى ئاشدۇ مەز مۇشدۇ جە ەتد .ياشايىتتى
 ىگەن تەسۋىر ئۇالرغدا ئۇيددۇن ‹ز لۇەتلىك ئوتتۇرا ئەسىرلەر›ئاتىدىنى بويىلە

بىيىق خىرىستىيانالر بىلەن مۇسۇلۇانالر ئوتتۇرىسىدا  تارىختدا ئە لدى  بىلىد ،
ر ئۇر شدال ئدۇ .م بىلەن تونۇلدان ئۇر شالر بولدىسەلىپ ئۇر شلىرى  ىگەن نا

ئىككددى ئەسددىر يەنددى ئددازغىنە بەم ئەسددىر ىلە –13ئەسددىر ىق -11مىددال ى 
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ئاشدددۇ ئۇر شدددالر ا خىرىسدددتىيانالر مۇسدددۇلۇانالرنى  تەسدددىرىگە   ارامالشدددتى،
ئىسدالم  ،شەزىلەتلىرىنى ،المى  اياتنى  ئارتۇقلىلىقلىرىنىئۇالر ئىس ئۇچرىدى،

ۇ ى رە ئۇالرنىد  شەنندى يىقىنددىق توند-ئۆز ئىلىگە ئالدان  دازارەى رە ئىلىدم
ئۆزلىرىنىدددد  يارر شددددا ىكى  ايدددداتىنى  .تەسددددىرىگە چوڭقددددۇر ئۇچرىدددددى

قاراشددالر رە شىرىنسددىدالر -مۇسددۇلۇانالر ىق ئىرىاددكەن بىددر قىسددىم قىۇددۇەى
غددا ئددۇ تەسددىر ئۇالرنىدد  ئۇالر ،شددۇنداقال .ئاساسددىدا بەرشددا قىلىاددقا تىرىاددتى

ە ە رە ئىتالىيەنىدد  ئىسالمالشددقان سددەقلىييشددىۇالى ئافرىقىدددا،  ،ئەندەلۇسددتا
ئۇ  ،چۋنكى .ئىسالمالشقان جەنۇبىدا مۇسۇلۇانالر بىلەن سۋربىلىاىدىق بەلدى

پ جايالر ىكى ئىسالم ئۇنۋىرىسدتىتلىرى رە مەبتەشلىدرى تەرەققدى قىلددان بولدۇ
تدوپ بولدۇپ بىلەتتدى، -ئوقۇغدۇچىالر تدوپ  نيانى   ەرقايسدى جايلىرىددىق 
  قولىدا ئوقۇش ئۋچدۋن شدۇ مەبتەشلەرندى يارر شالىقالر مۇسۇلۇان ئۇستازالرنى

بىلىددم ئددۆ ىنىش رە ئىسددالمى بىتددابالرنى ئۆزلىرىنىدد  يارر شددا . ئددارز اليتتى
مانا مۇشدۇ ئىككدى  .ىش ئۋچۋن ئەرەن تىلىنى ئۆ ىنەتتىتىللىرىدا تەرجىۇە قىل
رە ز لۇەتلىددك ئوتتددۇرا ئەسددىر ىق يارر شددا  ۋللىنىاددكە  ،تەسددىر سددەرەبىدىق
 .چىقىاقا باشلىدى

شەن  ەربىددتىگە -چىربددار يارر شددا ا بارلىققددا بىلىۋاتقددان ئىلىددم ،لىكىددق      
 .ئاشۇ بىرال راقىتتا ئىككى سەرەبكە بىرىپ تاقىلىد  .قارشى شوزىتسىيە تۇتتى

 .ۆڭلىدىكى ئۆز ئورنىدىق ئەنسىرىاىچىربارنى  ئامۇا ب سەرەن،-1
ن ەن نۇرغدۇچىربارنى  ئاشۇ ئورنى چىربارنىد  بىادىلەر بدۆڭلىگە سدىندكر 

 ىنددا نۇرغدۇن سدىرالر  :چىربار بىاىلەر ە .خوراشاى ئاساسىدا تىكلەنگەنىدى
رغدا بار، ئۇ سىرالرنى  ىنى زاتالر ىق باشقىالر بىلۇەيدد ، بىادىلەر  ىندى زاتال

ئاشدۇ سدىرالر توغرىسدىدا سدۇئال سورىۇاسدلىقى  .قارىدۇالرچە ئە ىاىاى بىرەك
رىدان بارلىق ئىاالرغا ئىتائەى قىلىدش بىاىلەر شەقەى  ىنى زاتالر بۇي ،بىرەك

الددلە بىاددىلەرنى   ۇنددا ىنى  .د ئددارقىلىق  ىنددى زاتالر ىددق بەرىددكەى تىلەيدد
ئدۇالرنى ر بىاىلەرنى  ئىتدائىتى ئدارقىلىق مەغدىرەى قىلىاى ئۋچۋن  ىنى زاتال

شەن تارقالسدا بىادىلەرنى  -ئىلىدم .اللەقا يىقىنالشتۇر شقا بىدىلدد ر  ەيىتتدى
قا رە ئۇنىندا ئوخاىدان نەرسىلەر ە قارىتا بۆزى ئىېلىلىپ  ىنى ئاشۇ خوراشات

چىربارنىد  ئدارام  بىتىادىدىق، زاتالرنى  ئدۇالر بۆڭلىددىكى ئدورنى يوقىلىدپ
 .ئورنى يو  بولىاىدىق ئەنسىرەيتتىق نەزىرىدىكى ئاشۇ مۇقە  ەس خەل

ئىددى، ئىسدالم  شەن ئەمىليەتدتە مۇسدۇلۇانالرنى -ئاشۇ ئىلىدم .سەرەن-8
ئىسدددددالم مەبتەشلىددددرىگە ئەرەتىلدددددگەن يارر شدددددالىقالر  ،ۋىرىسددددتىتلىرىدائۇن

شدۇنى   مۇسۇلۇانالرنى  بىلىۇلىرىنى ئدۆزلىرى بىدلەن بىلدلە ئىلىدپ بىلەتتدى،
قاراشدلىرى رە شىرىنسدىدلىرىنى   ئىسالم قىۇۇەى ،نى بىلەن بىر راقىتتا ئىسالم
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م شدددا ا ئىسددداليارر  ،اشدددۇڭ .ەن تەسدددىرىنى بىلدددلە ئىلىدددپ بىلەتتدددىر شددد
شەن -رە مۇسدۇلۇان ئدالىۇالر ىق ئىلىدپ بىلىدنگەن ئىلىدمئۇنۋىرىستىتلىرىدىق 

 . ەربىتددى بىددلەن بىددر ە ئىسددالمنى  تارقىلىاددىدىق چىربددار ئەندىاددە قىلدددى
ئاشۇنى  ئۋچۋن چىربار مۇسدۇلۇانالرنى  بىلىۇلىرىنىد  تەسدىرىگە ئۇچرىددان 

ر ىق ئىلىدپ بەلدگەن ئە ەر مۇسدۇلۇانال ، شالىق ئالىۇالرغدا زەربە بىرىادكەيارر
بۆيدكركپ ئۆلتدۋرىۇى   ەپ  قىينايۇى ، ،شىكىرلەر ىق يانۇىسا ئۆلتۋرىۇى  ئىلۇى

 . تە دىد سىلىاقا باشلىدى
دىق  ىنندى شەند ، اياتىددا چوڭقدۇر تەسدىر بۆرسدەتكەنمانا بۇ يارر شا        

شەنلىددلەر بىددلەن  ىددق ئوتتۇرىسددىدا -ئىلىددم ، ىددق بىددلەن شەن ئددايرىش،
ەيدا قىلىش  ېگەن خەتەرلىدك خاتالىقنىد  باشلىنىادى بولددى،  كشۇەنلىك ش

ىدۋەر ى،  ەتتدا يارر شا ىكى بۇ خاتالىق ئەسىرلەرنى   ئۆتىادى بىدلەن بۋچىي
شەنلى بىاىنى  تونۇشىدا  ىق خوراشاتنى  رەبىلى بولۇپ –يارر شا ىكى ئىلىم

قاى ئۇنى  تەسەرر رىدا  ىنى چۋشەنلىلەرنى   ەمۇىسىنى ئىلۇى تەتقى. قالدى
يابى ئىنسداندا ئاقىددار  يابى  اياتقا، ،ەسىدىق يىراقالشتۇر ش، بائىناتقاسا 

شەن  ەقىقىتىددە اللەقددا ئەسددال ئىادارەى قىلۇاسددلىق ئىلۇددى - ەرقانددا  ئىلىددم
 . قاراشقا ئايلىنىپ قالدى

 
 چىركاۋنىڭ ۋە دىنى زاتالرنىڭ ھەددىدىن-3

 ئېشىشى
 

 ،گەن  ىننددى بددۇز ش بىلەنددالركلچىربددار اللەنىدد   ەر ا ىدددىق چۋشددۋ      
ە قارشدددى بىلەندددال بولددددى شەننىددد   ەقىقەتلىدددرىگ-شەندددگە رە ئىلىدددم-ئىلىدددم

 ئەقلىددگە، دددا،ئاشددۇنىندىق سددىرىت بىاددىلەرنى  رت ى ،بەلكددى ،قىلۇاسددتىق
  .ماللىرىدا رە تەنلىرىگە تاجار ز قىلدى-شۇل

شددۇل راسددتىلىلىقنى مونۇچىربددار ئىنسددان بىددلەن الددلە ئوتتۇرىسددىدىكى        
راستىسدى   ىۇەك، ئىنسان ئدۆز شەرەر ىگدارى بىدلەن با ىنالرنىد  ،ۋالدىقىلى

                                           
تەبىئەتنىد  يدارىتىش  تەبىئەى  ەمۇە نەرسىنى يارىتىد ،›ەبتىق  اررىقمۇشۇ سەر  

اى قويددددان نەرسدددىگە  ەپ يارىتىادددنى تەبىدددئەى  ەپ ئددد‹ قۇ رىتىنىددد  چىكدددى يدددو 
شەن - ،شدۇڭا ،يارر شانىد  ئىلىدمئۇنى اللەقا تەرەلەشتۋركشدنى رەى قىلىد ،تەرەلەشتۋرىد 

بىتابلىرىدا اللەنى  نامى تىلدا ئىلىنىاى بىرەك بولدان يەر ە تەبىئەى  ىگەن نام بىلىد ، 
ئددۇالر  ەرقاندددا  ئىلۇددى تەتقىقاتتددا اللەنىدد  نددامىنى تىلدددا ئىلىددش ئددۇ تەتقىقاتنىدد  ئىلۇددى 

 .رابتىرىنى يوقىتىد ،  ەپ قارايد خا
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ئىنساننى  ئۆز  ۇنا ىددا ئىيىتقدان تەربە ئىسدتىددارى  بىلەنال ئاالقە قىالاليد ،
رە  شەقەى با ىنالرنى  ئالدىدا ئىتىراپ بۇرسى ئۋسدتىدە ئولتدۇر ش ئدارقىلىقال 

ئىدالن قىلىدش ئدارقىلىقال قوبدۇل  ا ىق ئۇنى  تەربىسدى قوبدۇل بولددانلىقىنىب
 بولىد ،
زىۇىننى  شەبلى رە ئىنساننى  زىۇىدق ئۋسدتىدىكى :چىربار بىاىلەر ە       

شەننىد  مۇسدتە كەم  ەقىقەتلىدرىگە قارشدى مدۇئەييەن -ئۆمرى  ەققىدە ئىلىدم
چددۋنكى ئددۇالر اللەنىدد   ،رە بددۇ شىكىددرلەر مددۇقە  ەسشىكىرلەرنددى تاڭدددى 

،بىۇكدى ئۇالرغدا قارشدى چىقسدا  ىنددىق چىقىدد ،  ەر ا ىدىق چۋشۋركلگەن 
  ئوندىق بىر قىسۇىنى اللە مۋلكىنى-بىاىلەر ە ئۆز مال . ېدى باشىر بولىد ،

 يەنى  ىنى زاتالر  ېلبىر ،ىنلەر ئۋچۋن ئەمەس، چىربار ئۋچۋنمىسك ،ئۋچۋن
بە خەجلىك ئىلىدە ياشىاى  ەرر ىكى ئور ا ئە لىۇۇ چۋشىدە بۆرەلۇەيدىدان 

يەنى  ەر  ،ئۇالرغا  اشار بەلگىلىدى .الى  سورغا قىلانى بەلگىلىدىئۋچۋن خ
 ەشتىدە بىر بۋن چىربار ئىگىدارچىلىقىدىكى يەر ە  ەقسى  ئىالەپ بىرىادنى 

يەندى بىادىلەر ە ئۇالرنىد   ،نى زاتالرغا خارالرچە بويسۇنۇشنى ى .بەلگىلىدى
ەبەن تەقددىر ىۇۇ قىاىدىق با ىق ئۆتكەن چاغدا يەر شاتقا  رە اليدا تولۇپ ب
 .ئىگىلىپ شىاانىسىنى يەر ە چاشالپ تۇر شنى بەلگىلىدى

خەلىدق ئۆزلىرىنىد  يارر شدا ىكى  ،يىنى  ەرىرلەر ە ،ئۇنىندىق سىرىت      
تارتىۋىلىندان  وقۇقلىرىنى تەلەپ قىلىاقا باشلىدان رە شىئدو الالر تەرىدىددىق 

،چىربار شىئو ال ن چاغدايوقىتىانى تەلەپ باشلىدا ئۆزلىرىگە بەلگەن ز لۇمنى
ۇىددا ئە ەر خوجايىنالرنىد  ز ل :يان بىسىپ، قۇل قىلىنددان ئامۇىددازالىۇالرغا 

سىلەر ە اللەنى  غەزىدى بىلىد   ەپ تە دىت  ،قارشى قوزغىالڭ بۆتۋرسەڭالر
 .سالدى

 
 رەھبانىيەت-4

 
رە بدددانىيەتنى ئدددۇالر ئدددۆزلىرى شەيددددا قىلددددى، ئۇالرغدددا ئدددۇنى بىددد  ›     

 (-81 ە ىد ) .‹د  بېكىتۇى
الر ىق رە بانىيەتنى ئۇاللە ئۇالرغا رە بانىيەتنى شەرى  قىلۇىدان بولسىۇۇ،      

ى  رازىلىقنى ئى  ىگەنىدى اللەن ،رە بانىيەتتىق باشتا ،چۋنكى ،قوبۇل قىلدى
ئايددال -ئەر ،كە  ەقىقددى رىئددايە قىلۇىدددى، بەلكددىئددۇالر رە بددانىيەت ،لىكىددق

تىرالر جەمىئەتتىكى بۇز   شاسىقالرنى  قولىدا ئىلىپ را ىبالر تۇرىدىدان موناس
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تولدددان بۇز قلىلىقالر ىنۇددۇ قەبىھددرا  ئەخالقددى بۇز قلىلىققددا بىرىلىدددىدان 
 :ئاشۇ توغرىسدا اللە مۇندا   ەيد . جايالرغا ئايلىنىپ بەتتى

بېكىتۇىد  ، رە بانىيەتنى ئۇالر ئۆزلىرى شەيدا قىلدى، ئۇالرغا ئۇنى بى        
، لدېكىق ئدۇالر (شەيددا قىلددى)نىد  رازىلىقىندى تىدلەپ هللائۇنى شەقەى ا ئۇالر

ئۇنىندددا اليىددق  ەرى ىدددە ئەمەل قىلۇىدددى، ئددۇالر ىق ئىۇددان ئېيتقانالرنىدد  
نىددد  ئىتائىتىددددىق هللالەپ بەر   ، ئدددۇالر ىق نۇرغدددۇنى ائەجرىندددى  ەسسدددى

 (-81 ە ىد ) .‹چىققۇچىالر  ر
ۇشى  ەققىدە توختىۇال تارقاتقان بىاىلەر  ىنى زاتالرنى  شەخسى تۇرم      

بىادىلەرنى  ،  مەسخىرە ئوبىكتىددا رە شدۇنداقالناچار سۆزلەر مەسخىرىۋازالرنى
 . ىندىق ئۋربۋتكۋچى ئامىلدا ئايلىنىپ قالدى

 
 

 مە پىرەت چىكى كومىدىيەسى-5
 

مال بىدرىش بە ىلىدگە بىادىلەرنى  -شاشا مۇئەييەن شۇل ،ئاشۇ بومىدىيە      
ئددددۇالرنى جەنددددنەتكە  ،نىاددددىدا باشالەتلىددددك قىالاليددددۇەنىلىمەغدىددددرەى ق
 ەپ مەغدىددرەى چىكددى  ىددگەن نددام بىددلەن مەشددھۇر بولدددان  ،بىر ددۋزەلەيۇەن

مەنكددى شدداالنى شاشددا   شدداالنى  ؛چەبددتە. چەبلەرنددى يازغددان چاغدددا يددۋزبەر ى
ئدۇ  ،ق  ۇندا ى ئۋچدۋن مەغدىدرەى بىدرىۇەنبىيىنكى بدارلى-بىاىگە ئىلگىربى

ئۇ قىيدامەى بدۋنى جەندنەتكە  .بولۇپ، ئانىدىق تۇغۇا بولدى شاك  ۇنا الر ىق
 . ەپ يى ىلددان ئىددى بىرىد ، شەرەر ىگارنى  قىاىدا بەرىكەتلىدك بولىدد ،

جىنايەتلەرنى  ،ى سىتىۋەر ى، بىاىلەر  ۇنا الرنىشاشا بىاىلەر ە بۇ چەبلەرن
ى ، اللەنىدد   ەر ا ىدددا  ەقىقددئاندددىق، جەنددنەتكە بىرىۇىدد  دان،قىلىۋىرىدددى

چىكدى سدىتىۋالىدىدان  مەغدىرەتكە ئىرىاىۇى   ەپ ئدويالپ شاشدا ىق مەغدىدرەى
 .بولۇپ بەتتى

ىلددان شاشا ئۆزىنى  تۆرىنىدىكى  ىنى زاتالرنى چەك سىتىادقا رەبىد  ق       
مەسىلە ئاخىرىدا  ىننىد  رە  ىندى زاتالرنىد   ، ەتتا ،چاغدا  ائىرە بىنەيدى

 .ئايلىنىپ بەتتى ە ە ۆرمىتىنى چۋشۋرىدىدان چوڭ بومىدىي
يارر شدددا ا بىادددىلەرنى   ىنددددىق  ،ئاشدددۇنى   ەمۇىسدددى تۋشەيلىددددىق       

شۋتدۋنلەل چىقىدپ دىق ند ە  ى ەتتدابى يىندى ئەسدىر قىلىاى بۋچىيىۋەر ى،
 .بەتتى
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 چىركاۋنىڭ ئىسالمنىڭ قىياپىتىنى ياۋرۇپالىقالرنىڭ كۆڭلىگە-6

 بۇرمىالپ سىڭدۈرىشى 
 

 ەربەتلىددرىگە قارشددى شەن -بددار يارر شددا ىكى ئىلىددمچىر ،بىد  ئىلگىددرى      
المى تەسددىرنى ئددۆز ئىلىددگە ئىلۇددى  ەربەتددلەر ر شددەن ئىسدد ،تددۇر ى، چددۋنكى

رە  نىدد ئىسددالم يۇرتلىرىدددا ئەرەتىلددگەن يارر شددالىقالر ئىسددالمى رت  ،ئدداالتتى
مۇسۇلۇانالر يۇرتلىرىدا بۆر ەن ئىلۇدى رە  دازارەتى تەرەققىياتنىد  تەسدىرىگە 

 .قايىتقان ئىدى  ىگەنىد  ئۇچراپ 
ئوقۇشقا ئەرەتىلدگەن ئوقۇغدۇچىالر چىربار  ،بۇ يەر ە قوشۇپ قويىۇى بى      

رە مۇسددۇلۇانالرنى  بىلىۇلىرىدددىق ئىلىددپ بەلددگەن بددۇ تەسددىر ىق چددۆچىگەن 
ئىلىندددان ئىلۇددى  ەربەى بىددلەن بىلددلە يارر شاغددا ئىسددالمنى  تارقىلىاددىدىق 

ۋچدۋن بەڭ بۆلەملىدك  ۇجدۇم شى تدۇر ش ئمۇشۇ تەسىر ە قار قورققان چاغدا
ئددۆز يارر شانىدد  مۇسددۇلۇان بولىاددىنى  ئالدددىنى ئىلىددش ئۋچددۋن  .قوزغىدددى

 ،ائىسالمدا بو تان چاشالشدق ،ىسالمدا قارشى قەلەم تەررىتىاكەيازغۇچىلىرىنى ئ
مۇسۇلۇانالرنى بدارلىق چدوڭ  ،ە ئۇنى  سۆزلىرىگە  ۇجۇم قىلىاقارەسۇلۇلالغا ر

 . قارىالشقا سەشەررەر قىلدى ۇنا الر بىلەن 
المدا قارشدى رە ئىسدمۇسۇلۇانالرغا  ندان بىلىۇلەر ە،مۇسۇلۇانالر ىق ئىلى      

 ۇجۇمنىددد  يارر شدددا  اياتىددددىكى تەسدددىرى بەڭ  قىلىنددددان قدددوش بىسدددلىق
 . ائىرىلىك بولدى

ئىسدددالمدا قارشدددى  ۇجدددۇم يارر شالىقالرنىددد  رت ىددددا ئەمەلدددى تەسدددىر        
رنىددد  مۇسدددۇلۇان بولىادددىنى توسدددتى، خىرىسدددتىيانالرنى  ئۇال. بۆرسدددەتتى
ئۇالرنى  بۆڭۋللىرىددە  دازىرمۇ  ،ر بىلەن بولدان ئۇر شتا ئۇچرىدانمۇسۇلۇانال

سدداقلىنىۋاتقان مەغلددۇبىيىتى ئۇالرنىدد  مۇسددۇلۇان بولۇشددتىق بدداش تارتىاددىدا 
شەن  ەربىتدى -ئەمۇا ئىسالمى ماتىرىيالالر ىق ئىلىندان ئىلىدم ەسسە قوشتى، 

نا انلىقىدىق ئويداندانددىق بىاىلەر ئۆز  ،چۋنكى .رە  ازارەى  اراملىاىۋەر ى
ئۆز ئالددىدا قويۇلددان  دازارەى مىدۋىلىرىنى  شەن مىۋىلىرىنى رە–ئىلىم ،بىيىق

ەى رە  ازارەى  ىندىق بۇ ئىلۇى  ەرب لىكىق ئەشسۇسكى،ياقتۇر پ قالدانىدى،
چىربارنىدد  چددۋنكى،  .ئددۇل ئۋسددتىگە قۇر لدددى  ىندددا قارشددى ،خددالى بەلكددى

ىيالىيسدىنى چىربدار شوزىتسىيەلىرىنى   ەمۇىسى  ازارەتلىك يارر شدا زيۇقارقى 
 ،شۇنداقال .يەنى خىرىستىيان  ىنىدىق ئۋربىتىۋەتكەن ئىدى ،تەقدىم  ىندىق

ئدۆز  ازارىتىنىد   ،بدۇ زىيدالىينىچىربارنى  ئىسالمدا قارىتا قىلددان  ۇجدۇمى 
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تۇر قلدددۇ  مۇسدددۇلۇان بولۇشدددنى قوبدددۇل  ئدددۇلىنى مۇسدددۇلۇانالر ىق ئالددددان
 .قىلۇايدىدان قىلىپ قويدى

ئىسدددانىيەى  دددازىرقى راقىتتدددا ئۇنىددد  ئىلىددددە ياشددداراتقان  دددازارقى       
ساننى  زىۇىق ئۋسدتىدىكى نئى ، ىندا قارشى ،يەنى  ىندىق يىرا  ،قابىرى ىس

 ايدداتى ئۇالرسددى  تۋزەلۇەيدددىدان رت ددى رە ئەخالقددى قىۇددۇەى قاراشددالرنى  
شەن  ەربىتى رە بەڭ  ائىرىلىك ما  ى - ەمۇىسىدىق يىرا  بولدان زتر ئىلىم

 .مۇشۇ يەر ىق شەيدا بولدىقا سەرەبلى بولدان خاتا مەيدان تەرەققىيات
 
 

 نى بۇزۇشتىكىيەھۇدىالرنىڭ ياۋرۇپا ھاياتى-7
 رولى

 
 

يارر شا ئۆزىنى   ەرخى  شوزىتسىيەلىرى بىلەن مۇشۇ بىنورمدال ئە دۋال        
ئىلىدە يە ۇ ىالر بۇز لۇش چاقىنى ئالدىدا ئىتتىرىش ئۋچۋن مەيداندا چىقتدى 

 .ئۇالر بولسا اللە مۇندا  تەسۋىرلىگەن بىاىلەر  ر.
ئددۇر ش ئددوتىنى ياقۇدداقلى ( رەسددۇلۇلال قا قارشددى)ئددۇالر  ەر قاچددان ›      
ئىسالمدا سۇيىقەست قىلىش رە )ئۇنى ئۆچۋرىد ، ئۇالر يەر يۋزىدە هللا بولسا، ا

بۇزغۇنلىلىددق قىلدددۇچىالرنى ( ۇسددۇلۇانالر ئارىسددىدا شىتددنە قوزغدداش بىددلەنم
 (-64مائىدە ).‹ياقتۇرمايد 

يە ۇ ىالر بونا  كشۇىنى بولدان خىرىستىيان  ىنىنى يوقىتىادقا ياخادى       
شۇرسەى بەلگەنلىكىنى بۆركپ خىرىستىيانالرغا  ەر تەرەشتىق  ۇجدۇم قىلددى، 

ر ەم شەخسدى ئەربىنلىدك يەنە بىد ،ى نامى بىلەنەرەققىياى رە  ازارەبىر ەم ت
ە بدارلىق ئەخالقندى بدۇز ى ر .يران قىلدۇچ شىكىرلەرنى تارقاتتىرە نامى بىلەن

 ەتتا بۆڭۋلگىۇۇ بەلۇەيدىدان بۇز ش راسدتىلىرىنى   .رەزىللىكلەرنى تارقاتتى
 .  ەمۇىسى ئارقىلىق يارر شا  اياتىنى بۇزالىدى

ەخددال  رە ئ ، ىددقدددددد ئددۇ يە ددۇ ى ئىدددى دددددد بىددر تەرەشددتىق مدداربى         
رت دى جە ەتدتە رە نىدررا جە ەتدتە توسدالدۇالرغا ئەنئەنىلەر رت ى بىسىۇدا رە 

 ،ئۆزىنىدد  جىنسددىيەى توغرىسددىدىكىسددەرەن بولىددد   ىددگەن با ددانە بىددلەن 
ئەخالقدددتىق رە ئەندددئەنىلەر ىق چىقىدددپ بىتىادددكە چاقىرىددددىدان  ، ىنددددىق

 .قا باشلىدىتارقىتىانەزەرىيەلىرىنى 
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 ،ئۆسۋم ئارقىلىق شۇل تىدىش ئۋچدۋن يە ۇ ىالر ،ئۋچىنلى بىر تەرەشتىق      
ئدۇالر  يارر شا ىكى باشىتالىستىك سانائەى  ەربىدتىگە رىياسدەتلىلىك قىلددى،

نۇرغدۇن  ،  شۋتدۋن  ايداتىنى بدونتىرتل قىلىدپمۇشۇ يول ئارقىلىق يارر شانىد
 .بۇز قلىلىقالرنى قىلدى

ئىالى  .الالرنى زار تالر ا ئىالەش ئۋچۋن چىقىاقا قى زىقتۇر ىئۇالر ئاي      
تايىنىدددپ  ئايالالرنىددد  سدددانى بۆشەيگەنددددە ئايدددالالرنى بدددۇز ش رە ئايالالرغدددا 

 ،ئايدددالالرنى ياسىنىادددقا،  ىدددرىم قىلىادددقا ،يىگىتلەرندددى بدددۇز ش ئۋچدددۋن
 ئاشدۇ ئدارقىلىق بديىم ،ە قى زىقتدۇر ى اياسى الرچە مو ا بىيىۇلەرندى بىيىادك

 ،تر ئىقتىسدا ى شايددىدا ئىرىادەتتىاليىھەلەش شىربەتلىرى رە  ىرىۇخدانىالر ز
 .يە ۇ ىالرنى  يانلۇقىدا بىرەتتى ئاشۇنى   ەمۇىسى ئاخىرقى  ىسابتا

 ىددگەن شددۇئارلىرىنى ‹قىرىنداشددلىق رە بارارەرلىددك ،ئەربىنلىددك›ئددۇالر      
 سداننى  شەخسدى ىنسى لىق رە ئەخالقدى بدۇز قلىلىقنى ئىن .ئوتتۇرىدا قويدى

ئەربىنلىك شدۇئارى ئاسدتىدا  ،ى  بىر قىسۇى  ەپ قاراش ئارقىلىقئەربىنلىكىن
بىۇكدددى  .ى  بولۇشدددنى خالىسدددا  ىنسدددى  بولسدددۇنبىۇكدددى  ىنسددد .تارقددداتتى

 ېلكىۇنىد   .ئدازاى بولسدۇن ،ئىېلىلسۇنئازاى بولۇشنى خالىسا  ،انىىلىلېئ
 .شەخسى ئەربىنلىككە ئارىلىاىش  وقۇقى يو 

ئايدالنى  ،ۋن چىقىاقا قى زىقتۇر ش ئدارقىلىقۇالر ئايالنى ئىالەش ئۋچئ       
ئانددا بولددۇش رە بدداال بىقىددش بولسددا مىنىدد  شەخسددى ئەربىددنلىكىۇگە  ،ئددۆل

 ەپ قارايدددىدان  الدددا لىدددىدان ئەرزىددۇەس چەبلىۇىددلەر  ر توسددقۇنلۇ  قى
 .بەلتۋركش ئارقىلىق ئائىلىنى شارچىلىدى

بدالىالرنى بىقىادقا  ەقىقدى شۇرسدەى  ،ئالدىراشئانا سىرتتىكى خى مەى        
 .چوڭ قىلددىتاشالۇايدىدان بولداچقا ئائىلىسى يو  بىر قانلە ئەرال  بالىالرنى 

شددۇنى  بىددلەن غەرن جەمىيىتىدددىكى بددۆپ بىاددىلەر ئۇنىندددىق قاقادداراتقان 
 .شاجىئەلەرنى  بۆشىيىاى شەيدا بولدى

شەيدددددا قىلدددددان بەزى ئەنە ئاشددددۇ يە ددددۇ ىالر غەرىددددب  اياتىدددددا        
 ەربۋنى يىنى  بۇز قلىلىقنى  چاقى  ازىرمۇ ئايلىنىۋاتىد ،. بۇز قلىلىقالر  ر

 .بۇز قلىلىقنى ئىلىپ بىلىۋاتىد 
 
 

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئاشۇنىڭ ھەممىسىدىكى جاۋابكارلىقى-8
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ئەڭ ئاخىرىدا،بۋ ۋنكى بۋنددە زىۇىنددا شەيددا بولددان بدۇ بۇز قلىلىققدا       
 .زۆركر ئەسلتىاىۇ مۇەتنى  جارابكارلىقى بارلىقىنى ئىسالم ئۋ
اللە بۇ ئدۋمۇەتنى  ائىرىسدىدىال ياشداش ئۋچدۋن تدارىختىكى   ەقىقەتەن،      

ئدددۇنى بدددارلىق  بەلكدددى، ئەڭ ياخادددى ئدددۋمۇەى قىلىدددپ چىقارغدددان ئەمەس،
 .ان ،رە بەر بولۇش ئۋچۋن چىقارغانئىنسانىيەتكەر قوماند

سىلەر ئىنسدانالر مەندەئىتدى ئۋچدۋن ئوتتۇرىددا ( !ئى مۇ ەمۇە  ئۋمۇىتى)›     
قدددا ئىۇدددان هللابدددۇير پ يامدددانلىقتىق توسدددىدىدان اچىقىرىلددددان ياخادددىلىققا 

 (-117ئال ئىۇران ).‹ئېيتىدىدان ئەڭ ياخاى ئۋمۇەتىسلەر
بىادىلەر ە ( يەنى سىلەرنى ئىسالمدا  ىددايەى قىلدانددەك)شۇنىندەك ›      

 ىت بولۇشدۇڭالر ئۋچدۋن رە شەيدەمبەرنىد  شدا( يەنى ئۆتكەنكى ئۋمۇەتلەر ە)
 .‹.ىد  سدىلەرنى ياخادى ئدۋمۇەى قىلدد  سىلەر ە شا ىت بولۇشى ئۋچۋن، ب

 (-143بەقەرە )
مدانلىقتىق يا ،يەى تارقىتىپ،ياخادىلىققا بدۇير پبۇ ئۋمۇەى نور رە  ىددا      

ئىۇانددا  ەئدۋەى قىلىدپ ئدۆز بدۇرچىنى ئدا ا قىلددان  ،توسۇپ، اللەقا ئىاىنىپ
بدۇ ئدۋمۇەى  ،بىيىنكدى ئەسدىرلەر ە .دا شۋتۋن ئۋمۇەتكە ئومۇمالشقان ئىدىچاغ

بددۇ ئددۋمۇەتتە ا ئە ىاددىپ ئددۆز رەزىدىسددىدىق ئايرىلدددان چاغدددا رە ئاشددۇنىند
اللەنىدد  ئەللىسددىگە بوشدداڭلىق شەيدددا قىلدددان چاغدددا اللەقددا رە  ،ئدداجى لىق

ىدان ندا ان  اياتقا اللەنى  شەرىئىتى بىلەن  ۆبدۋم قىلۇايدد ،ئىاەنۇەيدىدان
ئاندىق ئىنسانالر رە  .مىللەى ئىنسانىيەتكە رە بەرلىك قىلىانى ئۋستىگە ئالدى

ئىۇاننىد  ئورنىددا  ،زىۇىندا بۇز قلىلىدق تارقىتىادىداجىنالرنى  شەيتانلىرىدا 
 .  رى تارقىتىاىدا شۇرسەى يارىتىلدىبۇش

قايتددا مۇسددۇلۇانالر ئۆزىنىدد   ە   ىنىدددا  ەقىقددى قددايىتۇىدىلە زىۇىددق       
ئۇالر ئۆزىنى   ە   ىنىدا قايىتقدان چاغددا اللەنىد  ئۇالرغدا  .ئىسال، بولۇايد 
خاتىرجەملىك ئاتدا قىلدش  ،ئۋستۋنلۋبكە ئىگە قىلىش ە قىلىش،قىلدان خەلىد

 .رە ىسى ئىلگىرىكىگە ئوخااش قايتا ئەمىللىاىد 
ئىلىنالر ىكدددى ئىۇدددان ئېيتقدددان رە ياخادددى ئەمەللەرندددى قىلددددان هللا›     
ىلەر ە، ئددۇالر ىق بددۇر ن ئددۆتكەنلەرنى زېۇىندددا  ۆبددۋمران قىلداندددەك، بىادد

ئۇالرنىۇۇ چوقۇم  ۆبۋمران قىلىاىنى، ئدۇالر ئۋچدۋن تاللىددان  ىنىندى چوقدۇم 
مۇستە كەم قىلىپ بېرىانى رە ئۇالرنى  قورقۇنلىسىنى ئامانلىققا ئايالندد ر پ 

 ې  نەرسىنى شدېرىك بېرىانى رە ە قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبا ەى قىلىد ، ماڭا 
نىدد  ئىتائىتىدددىق هللابدداشىر بولدددانالر ا بەلتۋرمەيددد ، شددۇ رە ىدددىق بېدديىق

 (-11نور).‹چىققۇچىالر  ر
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ش بۆتۋر ەن رە ئۇنىنددا يارر شا تارىخىدا قاراپ ئۆتۋش بى  ە غەربتە با      
ئەخالقدى بۇز قلىلىددق تارقالددان  ددازىرقى مدۇ ىتنى چۋشۋنىاددكە  ، ىنسدى لىق

يە ۇ ىالرنىدد   ،ەن چىربارنىدد  مەيدددانىيۇقددار ا سددۆزلەنگ.  يددار ەم بىرىددد
بۇرچىدىق ئايرىلىاى  ىگەن ئۋچ بۇز شتىكى رتلى رە مۇسۇلۇانالرنى  ئۆزىنى  

بارلىق بۇز قلىلىدق مىكر بلىرىندى  ،سەرەبىدىق  ىندا قارشى تۇرىدىدانئامى  
 .قولاليدىدان مۇ ىت شەيدا بولدى

ەخالقدى ئەڭ خەتەرلىكراقدى  ىنسدى لىق رە ئمۇشۇ بارلىق مىكر بالرنى         
اللەنىدد  يددولىنى  ،ئىنسددان اللە ىددق ،چددۋنكى .بۇز قلىلىددق بولىاددى مددومكىق

زىۇىنددا تەتبىقالشدتىق يىراقالشددقان چاغددا ئىنسدان ئۇنىندددا چۋشدۋپ بىتىاددى 
 . مومكىق بولىدىدان  اڭنى  تىگى يوقتۇر

ىقەتددكە ئەڭ ياخاددى يارر شانىدد   ددازىرقى رىئدداللىقى بددۇ ئدداچلىق  ەق       
 ىق بىدلەن  اياتنىد  ئايرىلىادى ئىنسدانىيەى  ،بىلەن شەننى   ىق. شابىتد ر

ىلىش،   چددار بولدددان ئىلددى سددىقىلىش، ئىلىاددىپ قىلىددش، ئددۆزىنى ئۆلتۋرىددۋ
جىنايەتنى  تارقىلىادى، ەتتا ئەمددىال بداالغەتكە  ،رت ى رە نىررا بىسەللىكلەر

پ ك چىكىۇلىكدكە بىرىلىادنى بەلتدۋركيەتكەن ياشالرغىلە  اراققدا رە زە ەرلىد
 .ئىسانىيەى شىترىتىنى  بۇز لىاىنى بەلتۋركپ چىقدار ى ،چىقارغاندىق سىرىت

 .ئەنە ئاشۇنى   ەمۇىسى اللە ىق رە  ىندىق يىراقلىاىاقا بىرىپ تاقىلىد 
 
 

 دىنسىزلىق مەسىلىسى
 
 

ىگە ئدۇل ئۋسدتسدىلىندان شەندىق - ىنسى لىق مەسىلىسى ئەقى  رە ئىلىم      
شەندگە -مەن  ەمدۇە ئىادىۇدا ئەقىلدگە رە ئىلىدم ،بۋ دۋن قۇر لددان ئەمەس،

تايىنىپ ياشدايۇەن  ەراتقدان بىدر ئەسدىر ە يەر يدۋزىگە تارقالددان  ىنسدى لىق 
 .مەسىلىسى  ېلقاندا  ئەقلى رە ئىلۇى ئاساس ئۋستىگە قۇر لدان ئەمەس

جەڭ ئىددالن اللەنىدد  مەرجۇتلددۇقىنى ئىنكددار قىلدۇچىنىدد   ەربىددرىگە       
‹ تەبىدئەى›،نسدى الرنى  ئالددىدا قويۇلسداقىلىدىدان يارىتىلىش مەسىلىسى  ى

 ‹ئددالىم›مانددا بددۇ  ددازىرقى زامددان جا ىليىتىنىدد  تىلىدددا  يارىتىددد   ەيددد ،
ئاتىلىدىدان بىادىلەرنى  تىلدى ئدارقىلىق بەلدگەن بولسدىۇۇ ئىلۇىيلىكدى يدو  

 ! !  ! تورا  .سۆز  ر
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نىندا تەرەلەشتۋرىۋاتقان بۇ ئاتالۇىش ئىدال، ئەقىللىدق ئۇالر يارىتىانى ئۇ      
ئۇ ئاتالۇىش ئىال،  اررىننى    ىكۇەى بىلەن ئىش قىلدۇچى ئەمەس، ئەمەس،

يددارىتىش شائددالىيىتى  سددۆزى بددويىلە ئىيىتقاندددا؛ قددارىدۇالرچە ئىددش قىلىددد ،
 قدارىدۇالرچە، ئۇنداقتا، اللە بىلەن قەسەمكى . ەققىدە مۇنتى ىم تە بىرى يو 

 ايددداى  ئىدددش قىلىددددىدان بدددۇ ئاتدددالۇىش ئىدددال، ئەتراشىۇى  ىكدددى بائىنددداى،
ئىادددلىرىنى   ەربىرىددددە بىددد  ئۇنىددد  بەلگىلىرىندددى بۆرىۋاتقدددان مۇشدددۇندا  

 ەبائىناتنى قانداقۇۇ باشقۇرالىسۇنمۆجى ەرى ئىنلكە 
بۇ ئاتدالۇىش ئىدال، ئىنسداننى مۇشدۇ شدەبىلدا يارىتىادقا قانددا  قدا ىر        

غدايىگە   ،ئىدرا ىگە تە بىدر بەلگىلىيەلەيدد ، ،ىنسان ئەقىلگە ئىدگەئ بواللىدىە
ئىرا ە رە غايىگە ئىگە ئەمەس نەرسە قانداقۇۇ ئىرا ە رە غدايىگە  ،نىااندا ئىگە

ئەقلدى يدو  نەرسدە ئەقلدى بدار تەشەبكدۇر قىالاليددىدان  نەرسىنى يارىتااليدد ە
 مەخلۇقنى يارىتاالمد ە

غەرن  ۆلەتلىرىنى قاشلىۋالدان  ازىرقى  بى  ،شەنگە بەلسەك-ئىلىم ئەمۇا      
بىددر الددلە ئۇالرنىدد  ئەقلىنددى  ،ليىتى ئىلىدددە ياشدداراتقان بولسددىۇۇزامددان جددا ى

 .قىسىم  ەقىقەتكە ئاچقان بەزى ئالىۇالرنى   ۇرا لىق سۆزىگە قۇال  سااليلى
بىئولدۇ ىيە رە  ئۇنۋىرىستىتىنى  شىرتشىسسدۇرى،ورى رىرانكىف  ىرمانىيە       

جانسدى  نەرسدىلەر ›مۇندا   ەيدد ؛‹رىسى  چارلى  ئىرنىسىت›لىۇىوتانىكا ئاب
  نياسىدا  اياتلقنى  شەيدا بولىاىنى چۋشدەندكركپ بىدرىش ئۋچدۋن نۇرغدۇن 

 ،ەتقىقدداتلىالر  ايدداتلىق ئاقسددىلدىقبەزى ت .نەزەرىدديەلەر ئوتتۇرىدددا قويۇلدددى
ىق شەيدا بولددان چوڭ ئاقسى  شارچىلىرىنى  توشلىنىاىديابى رىر ستىق يابى 

جدانلىقالر   نياسدى بەزى بىادىلەر بدۇ نەزەرىديەلەر  ،قوشۇلدى ىگەن قاراشقا 
قنى تولدد ر ى  ەپ اسدى ئوتتۇرىسدىدىكى بوشدلۇيبىلەن جانسى  نەرسىلەر   ن

 ،ىۇى  بىرەك بولدان رىئاللىق شدۇبىلىكىق بى  قايى  بولۇش .ئويلىاى مومكىق
لىنددان تىرىادلانلىقالرنى  چدۋن قىئۆلۋك نەرسدىدىق تىرىدك مدا  ا ئىلىدش ئۋ

  . ەمۇىسى تى ال مەغلۇبىيەى بىلەن ئاخىرالشتى
اللەنىدد  بددارلىقىنى ئىنكددار قىلىدددىدان ئددا ەم  ،ئاشددۇنى  بىددلەن بىددر ە       

زەررىلەر رە شارچە نەرسىلەرنى  شەقەى تاسا ىدى توشلىنىپ قىلىاى بى  تىرىك 
ئدددۇنى  ،شەيددددا قىلىدددپ دددۋجەيرىلەر ە بدددۆر ەن شدددەبىلدىكى  ايددداتلىقنى 

بىۋاسددددددتە  ەلىدددددد   قىدا رە يىتەبلىيەلەيدددددددىدانلىقىداسدددددداقلىيااليدىدانلى
جانلىقالرنى  شەيدا بولىانى مۇشۇندا  چۋشەندكركشنى قوبۇل  .بەلتۋرەلۇەيد 

ىكىدق ل .بۇ شەقەى ئۆزىنىد  ئىادى .ش شەخى  مۇتلە  ئەربىنلىككە ئىگەقىلى
 ئۇنىندددا قايىدد  بولددۇش  تەنئەقىلددگە نىسددبە ،قىلداندددا ئددۇ ئاشددۇنى قوبددۇل



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

224 

 شەررەر ىگارنى  مەرجۇ  ئىكەنلىكىدگەرە ئور نالشتۇرغان نەرسىلەرنى ياراتقان 
 .قايى  بولداندىنۇۇ قىيىق بىلىدىدان ئىاقا قايى  بولدان بولىد 

مەن جددددانلىق  ۋجەيرىلەرنىدددد   ەربىددددرى مددددۇرەبكەشلىكتە ئددددۇنى        
زىۇىق  .قىلۇەنتكەن  ەپ ئىتىقا  چۋشىنىاىۇى  قىيىق بولىدىدان  ەرى ىگە يە

يۋزىدددە مەرجددۇى بولدددان مىليۇنلىدددان جددانلىق  ددۋجەيرىلەر ياراتقۇچىنىدد  
 ،شدۇڭا .قۇ رىتى  ەققىدە شىكىر رە لو ىكاغا تايىنىدىدان  ۇرا لىقنى بىرىدد 

ەندلەر نىيۇيورىك ش .‹ مەن اللەنى  مەرجۇتلىقىدا چىق  ىلىۇدىق ئىاىنىۇەن
ئىنسدان ئدۆزىگە ›ئۆزىنىد ‹ى مورىسدۇنبىرىيس .ئى›ئابا ىۇىيەسىنى  رەئىسى

 : ىگەن بىتابىدا مۇندا   ەيد ‹تايىنىپ مەرجۇى بولۇپ تۇرالۇايد 
تەبىئەتنىددد  ئىنتى امدددى مۇشدددۇندا  شدددەبىلدە ،مۇشدددۇندا  يدددۇقىرى ›      

ئىادددالرنى  يۋبسدددەبلىككە يەتدددكەن بولىادددى  ەيرانلىقندددى قوزغايددددىدان 
   .جۋملىسىدىند ر

قىلىددق بولدددان  شددۇى ئە ەر يەر شوسددتى  ازىرقىدددىق بىرقددانلەچددۋنكى        
ئۆسدۋملۋبلەرنى   .ۋمۋرىۋاالتتىسدئىككى ئوبسىدى ئوبسدىگىننى  باربون بولسا

ئە ەر  ددارا  ازىرقىدددىق شدداالڭ بولدددان  .ياشىاددىدا مومكىنلىلىددك بولۇددايىتتى
بولسدددا  دددازىر سدددىرىتقى  دددارا ىكى مىليۇنلىددددان نەرسدددىلەرنى بۆيددددكركپ 

مىدد  تىدد لىكتە  46سددىكۇنىتىدا تەخۇىددنەن اتقان بەزى ئاقددار يۇلتددۇزالر تاشددالر
ئۇچۇپ بىلىپ يەر شدارىنى  بدالىق قىسدۇىدا سدوقۇالتتى رە بۆيۋشدى مدومكىق 

 . بولدان بارلىق نەرسىلەرنى بۆيدكركپ تاشلىاى مومكىق ئىدى
قدار ئائە ەر ئاقار يۇلتۇزالر ئاشتوماتنى  ئوقىدەك ئاستا ماڭىدىدان بولسدا       

رە ئدداقىۋەى قورقۇنىللىددق  .يۇلتۇزالرنىدد   ەمۇىسددى زىۇىندددا شىتىددپ بىتەتتددى
 ەسسددە تىدد  ماڭىدددىدان  27ئەمۇددا ئىنسدداننى  ئددو  تى لىكىدددىق  .بددوالتتى

بىلىككىنە ئاقار يۇلتۇزغدا سوقۇلىادى ئىنسداننى ئاقدار يۇلتۇزنىد  مىنىادىدىق 
 .شارچە قىلىۋىتەتتى- اسى  بولدان  ارارەى بىلەنال شارچە

ال ،ئىنسداندا ئىنسان ئدۆزىنى ئۇنىنددا ئدۇزا  مدۇ  ەى ئۇچراتۇىسدى ، ارا      
رىتامىنالرنى ئىالەشلىقىرىدىدان  ،رنى ئۆلتۋركنمىكر بال ،زىيان يەتكۋزمەستىق

نورالرنىدد  ئۆتىاددى زىددرائەتلەر ئىھتىيدداجلىق خىۇىيەلىددك رىئابسددىيە ە ئىددگە 
يى زىۇىنددىق  بۆشىنلىسدى زامدانالر بدو .ئۋچۋن بىرەبلىك ئۆللەمدە قويۇقتدۇر

  دارا ئەمىليەتدتە زە ەرلىك بولدان  ازالر قويدۇپ بىرىلىدپ تۇرغدان بولسدىۇۇ،
رە ئۆزىنىدد  ئىنسدداننى  مەرجددۇى بولىاددى ئۋچددۋن بىرەبلىددك اسددتىق بۇلدانۇ

                                           
تىرىدك  دۋجەيرىلەر › ىگەن بىتابتىكى ‹ان بولۇاقتانامايشەن  ەررىدە اللە -ئىلىم› ①

 ئاشتۇر- ىگەن ماقالىدىق‹ جارى قىلد رىد ئۆز رتلىنى 
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چدداقى بەڭ چددوڭ تەڭدۇڭلددۇ   ئەڭ .ئۆز ەرمەسددتىق تۇرىددد نىسددبىتى  تەڭدددۇڭ
ئوز قلدۇ ، يدامدۇر،  ىق، ايداتل ،يەنى ئوبياند ر بەتكەن سۇ يىدىندىسىد ر،

 . ‹ئۆسۋملۋبلەر، ئەڭ ئاخىرىدا ئىنساننى  ئۆزى سۇ ىق بەلگەن ، ارا رايى
ىد  ئەمىليەتدتە بەڭ بەتدكەن ب›شۇ بىتابنى  يەنە بىر يىرىدە مۇندا   ەيدد ؛

 ،بى  ئىلۇدى نوقتىددىق ،چۋنكى .ىقىنلىاىۋاتىۇى ينامەلۇم نەرسىلەر   نياسىدا 
ەقەى ئۆز ما ىيىتىدە ئىلىكتىرسىۇان   نيارى بىرلىكنىد  ما  ىنى   ەمۇىسى ش

شۋبھىسدى  ئىادالرنى  -ەكشد ،لىكىدق.بىر بۆركنىاىگە ئايالندانلىقىنى بىلىۇىد 
 ادقا ئاالقىسدى بولددان ئەمەس،تاسا ىدىيلىقنى  بائىناتنى يارىتى ،بىرى شۇبى

 .بۇ باتتا   نيا قانۇندا بويسۇنىد  ،چۋنكى
شىكىددر قىلدددۇچى،  ،ۇتلىقىنى  ىدد  قىلدددۇچىى  ئددۆز مەرجددئىنسددانن      

يددارىتىش  ،رلىاددى مددا  ى تەرەققىيدداى ئددارقىلىقمەرجددۇ اى  ەرى ىسددىگە ئۆ
ەتنى  بىدد  مەقسدد .قە ەمددد ر مەقسددىتى يددو   الدددا ئىلىددپ بىرىلىاددتىق خددالى 

 ،لىكىدق .ئۇنداقتا ئىنسدان قدورال  ەپ قارىلىدد  ،مەرجۇتلۇقىدا قايى  بولسا 
ئۇنىد   ،ۇەە چۋنكى بۇ قورال باشقۇر لۇىساان نەرسە نىباشقۇرىدىدبۇ قورالنى 

 .شەن ئدۇنى بىدم باشدقۇرىۋاتقانلىقىنى  ەپ بىرەلۇەيدد -ئىلىدم .شايدىسى يدو 
 . شەن ئىساننى ما  ى نەرسە  ىيەلۇەيد -ئىلىم شۇنداقال،
اللە ئىنساندا ئۆز نورىددىق بىدر چدوغنى بەر ەنلىكىدگە  ،بى  تەرەققىياتتا      

 .  ‹ىاىۇى  ە يىتىدىدان  ەرى ىگە يەتتۇ شەبسى  ئىاىن
شەن -ئىلىددم›‹ئددارتور تومسددۇن›ۇر يددازغۇچى تددۆرەشددوتالندىيەلىك مەشددھ      

ڭقددۇر ئويلىنىدددپ بىددد  چو . ىدددگەن بىتابىدددا مۇنددددا   ەيددد ‹بىددلەن  ىددق
شەن قىلددان ئەڭ چدوڭ خىد مەى بولسدا ئىنسداننى -ئىلىدم ،مۇقىۇالشتۇرىۇى بى

 .رە يۋبسدەك شىكىدر ە يىتەبلىگەنلىكىدد ر اناپ،اللە توغرىسىدىكى ئەڭ ئالىي 
 ئىنسداننى   ،زىۇىدق شەيددا قىلددى-ئىنسان ئۋچدۋن يىندى ئاسدۇانشەن -ئىلىم

 ىسددەك تددوغرا  ئەڭ يددۇقىرى ئەقلددى بددۋچىنى چىقىرىاددىدا تددۋرتكە بولدددى،
ئىنسددان بددۆشىنلە راقىددتالر ا چۋشددىنىش  .مەزمۇندددىق چەتددنىگەن بولۇددايۇى 

ئەنە ئاشددۇ  غدددىال تىنىللىقنددى  ىدد  قىالاليددد ، ائىرىسددىدىق  القىدددان چا
 .   ‹تىنىللىق اللەقا بولدان جەزمىيەتتە رە ئىاەنلتە مەرجۇى بولىد 

بىدد  بددۇ  ەلىللەرنددى اللەنىدد  بددار ئىكەنلىكىددگە  ەلىدد  قىلىددش ئۋچددۋن       
 الددلە ئىنسددانالرنى .بى  ىكددى اللەنىدد  بىتددابى يىتەرلىددك .بەلتددۋر ىنىۇى  يددو 

                                           
شەن ئىۇاندددا -ئىلىددم›تەرجىددۇە قىلدددان  )ئەرەبلىددگە)مە ۇددۇ  سددالى  ئەلرەلەبددى  ①

 . ىگەن بىتان‹ چاقىرماقتا

  ىگەن بىتابتىق،‹مۇتەشەبكۇرالرنى  ئەقىدىلىرى›ئوقا نى    



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

226 

بىد  بدۇ  لىكىدق .ياراتقان شىترەتۇۇ شۇنىندا  ۇرا لىق بىرىد شۇنى  ئۋستىگە 
ئۇالرنى ئالددىدان شەن تەرەققىياتى - ەلىللەرنى شەقەى مۇشۇ ئەسىر ىكى ئىلىم

 ەپ ئدويالپ قالددان بەزى  ،لەقدا ئىاەنۇەسدلىكنى تەلەپ قىلىدد شەن ال-ئىلىم
 .بىاكلەر ە سۆزلەپ بىرىۋاتىۇى 

 
 

 رىئاللىقىدىكى زىرقىھائىنسانىيەتنىڭ دىنسىزلىقنىڭ 
 تەسىرلىرى 

 
 

يۇقددۇش ئددارقىلىق  ،شددەرقىدە رە غەربىدددە بدداش بۆتددۋر ەنيارر شانىدد        
زىۇىننى  باشقا تەرەشلىرىگە تارقىلىۋاتقان  ىنسى لىقنى  بۇ بۋچلدۋك  تلقدۇنى 
ئىنسددانىيەى  اياتىدددا ئىلگىدددرى مىسددلى بۆركلدددۋپ باقۇىدددان بدددۇز قلىلىقنى 

ئددارا بىرىاددىپ رە  ى   نيانىدد  مەسددىلىلىرى ئددۆزچددۋنكى بۋ ددۋنك .قالددد ر ى
  نيانىد   ەربىدر قىسدۇىدا يدۋز بەر ەن  ا ىسدە   نيانىد   .بىرىكىپ بەتتى

ئۇنددداقتا، ئىددش مۇشددۇندا   .باشددقا جايلىرىدددا چوقددۇم تەسددىر بۆرسددىتىد 
 خەتەرلىك رە تەسىر بۆرسىتىالان بولدان چاغدا قاندا  بوالر ەە

ئىنسانالرنى  قىلددان ›:ك بىتابىدا مۇندا   ەيد ىكۇەتلىاللە ئۆزىنى         
ئۇالرنى هللا  ۇنا لىرى تۋشەيلىدىق، قۇر قلۇقتا رە  ېنى  ا ئاشەى يۋزبەر ى، ا

 ئۇالرغا تېتىتتى( جازاسىنى)تەربە قىلسۇن  ەپ قىلۇىالىرىنى  بىر قىسۇىنى  
 (-41ر م ).‹

 ومكىقەئىنسدددانالر  ىنسدددى لىقتىنۇۇ يامدددان قايسدددى ئىادددنى قىلىادددى مددد      
 يامانرا  قايسى بۇز قلىلىق بارەق بىلىپ چىققان بۇز قلىلىقتىنۇۇ  ىنسى لىقتى

اللەنىددد   ەققىدددگە قىلىنددددان بدددۇ ئېدىدددر  ۇندددا تىق بىلىدددپ چىققدددان بەزى 
 ئاقىۋەتلەرنى بۆركڭ،

 
 رت ى قىۇۇەى قاراشالرنى رە يۋبسەك سۋشەتلەرنى يوقىتىش-1

 
ن بىادىنى  ئدۆللەملىرى، قىۇدۇەى اللەنى  مەرجۇتلۇقىدا ئىادەنۇەيدىدا      

قاراشددلىرى رە  ايدداتتىكى  ەرقاندددا  نەرسددىگە بولدددان بۆزقارىاددى تددۆرەنلەپ 
چدددۋنكى ئىۇدددان بولسدددا ئىنسددداننى  رت دددى تەرىدىندددى  .بىتىادددى چوقۇمدددد ر

مدۇئىۇىق ئۆزىنىد   اللەقدا باغاليدد ، رە ئىنساننى ئالى ئۋلگىلەر ە .بۋچەيتىد 
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چدۋنكى الدلە . ادانىنى بىلىددىدان بىادىد رزىۇىندىكى  اياتىنىد   ەقىقدى نى
جىنالرنى، ئىنسانالرنى شەقەى ماڭا ئىبا ەى قىلىش ››:.ئۇنىندا مۇندا   ەيد 

 (-16زارىياى ) .‹ئۋچۋنال ياراتتىم
مۇئۇىق ئاشۇنىندىق ئۆزىنىد  اللە ىدق باشدقا نەرسدىگە ئەمەس،اللەقىدال       

ىنسددان چوقددۇم ئىبددا ەى ئ .ئىبددا ەى قىلىددش ئۋچددۋن يارىتىلدددانلىقىنى بىلىددد 
ئىبدا ەى قىلىدش  .اللە ئىنسداننى ئىبدا ەى قىلددۇچى قىلىدپ ياراتقدان قىلىد ،

 شدۇڭا ئىنسدان اللەقدا ئىبدا ەى قىلىدد ، .ئەسلىدىنال ئىنساننى  بىر شارچىسدى
 .يابى اللە ىق باشقا نەرسىگە ئىبا ەى قىلىد 

 ىق ئايرىلۇايددد ،ئە ەر ئددۇ اللەقددا ئىبددا ەى قىلسددا اللەقددا ئىتددائەى قىلاددت      
شۇنى  بىلەن ئۇنى  زىۇىدق ئۋسدتىدىكى  .اللەنى  بۇير قلىرىنى ئى را قىلىد 

ەننىتددى بىددلەن ئدداخىرەتتە بولسددا اللەنىدد  رازىلىقددى رە ج . ايدداتى تۋزىلىددد 
اللە ئىنساننى ئۆزىنى  ئۇلدۇغ بىتابىددا رە ئەللىسدىنى   ،چۋنكى .ئىنئاملىنىد 

ئەمەلددلەر ە يامددانلىقتىق ياخاددى  ، ەلەتلەرسددۋننىتىدە بددارلىق  ددۋزەل خىسدد
 ، ەننى قىرىندىادددىدا ياخادددى بۆركشدددكەئدددۆزىگە ياخادددى بدددۆر ،يىنىادددقا

بەرشدا قىلددۇچى  ئدا الەتنى ،راسدىتلى  بولۇشدقا ئا ىد  بولۇشدقا ئىاەنللىك،
يوشدۇر ن -ئاشدكارا ، ەربەتلىرى شاك بولۇشدقا ،تۇيدۇلىرى ،بە ىنى بولۇشقا،

 .د ئىالىرىدا شاك بولۇشقا يىتەبلەي
 .ئەمۇا ئۇ اللەقا ئىبا ەى قىلۇىسا چوقۇم باشقا نەرسىگە ئىبدا ەى قىلىدد       

ئددۇ ئىنسددان ئۇنىندددا ئۆزىنىدد   .ئددۆزىگە ئوخادداش ئىنسدداندا ئىبددا ەى قىلىددد 
 ،ولسددى  نەرسددىلەرنى بەلگىددلەپ بەرسددەي- ەرىسددى بددويىلە يوللددۇ - ددارايى

جىنسدى يدابى  ، سدىداارز  نيدا ئ-يابى ئۆزىنى  مال .ئۇنىندا ئىتائەى قىلىد 
 .يابى شەيتاننى  تەلىدىگە ئىبا ەى قىلىد  تەلىدىگە،
يددابى رىئاللىقتددا شددەيتاندا ئىبددا ەى قىلىددد ،چۋنكى اللەنىدد  غەيددرىگە       

 .ئىبا ەى قىلدۇچى بىاىنى  يۆنىلىاى شۇندا  بولىد 
شدەيتاندا ! ئدى ئدا ەم بدالىلىرى»(: شەيدەمبەرلىدرىم ئدارقىلىق)سىلەر ە ›     
قۇنۇاڭالر، ئدۇ  ەقىدقەتەن سدىلەر ە ئاشدكارا  كشدۇەند ر، مداڭىال ئىبدا ەى چو

 (-61-67ياسىق .)‹. ەپ تەرسىيە قىلۇىدىۇۇۇە« قىلىنالر، بۇ توغرا يولد ر
ر نىۇىدگە ئدۇال !غەربىددىكى  ىنسدى الرغا قداران باقدايلى-زىۇىننى  شدەر      

- يۋزلەندكرىۋاتىدد يسى نەرسدىگەئىبا ىتى ئۇالرنى قا ەئىبا ەى قىلىۋاتىدىكىق
 ەىكىق
ران بومۇۇنىسددىت بولسددا  ۆلەتنىدد ، بومۇددۇنى ىم ئىنتى امىنىدد ،  ۆبددۋم      

بۇالرنىد  بىرەرسدىگە قارشدى بىدر ئىدىد  سدۆز  .شارتىيىنى  رە  ا ىينى  قۇلى
ئە ەر بۇالرغدا قارشدى ئېدىد  ئىلىدپ قالسدا ئۇنىد   .لىاقا ئىدىد  ئاچالۇايدد قى
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بىدر لوقۇدا ندان  ،يابى خالىۇىسۇن ۇ خالىسۇن،ئ ۇەك، ى .نىسىۋىسى ئۆلۋمد ر
  مۇشۇ مەبۇ الرغا بويسۇنىد  ،تۇرمۇش بەچۋركش ئۋچۋن ،ئۋچۋن
ئدددۇنى    نيانىددد  رە ئارز الرنىددد  قۇلىدددد ر،-غەربلىدددك بولسدددا مدددال       

ئۇ شەقەى ما  ى مەنددەئەى ئۋچدۋنال  .مالد ر- ەربەتلەندكرىدىدان نەرسە شۇل
 .ئددۇ ئاساسددلىنىدىدان قىۇددۇەى ئۆللىۇىددد ر مددال بولسددا-شددۇل  ەربەى قىلددد ،

- ىۇەك، ئۇنىد  مەرجدۇى بولىادى رە جەمئىيەتتىكدى ئدورنى ئىرىادكەن شدۇل
 :اللە مۇندا   ەيد  مىلىنى  مىقدارىدا باغلىق بولىد ،

نىددد   ەر ا ىددددا ئەڭ هللائەڭ تەقدددۋا ار بولددددانلىرىنالر ا  ەقىدددقەتەن›      
بىرىدىق ئدارتۇ  بولۇشدى -ى  بىريەنى بىاىلەرن) ۆرمەتلىك  ېسابلىنىسىلەر 

 (-13 ۇجۇراى ).‹(نەسەن بىلەن ئەمەس، تەقۋا ارلىق بىلەن بولىد 
ئىلىنالر ىكدى ئەڭ  ۆرمەتلىدك بىادى ئەڭ بدال  :ئۇالر مۇنددا   ەيدد        

غەرن مۇسددتەملىكە  ،تدداالڭ قىلىاددتىق-ئددۇ بددايلىق بددۇالڭ مەيلددى بىاددىد ر،
بۇلىدددان مۇسددتەملىكە جددايالر ىكى تۋلددۋبىنى -قىلۋالدددان رە ئۇالرنىدد  ئددوز  

 ،مۇشدەققەى تارتىۋاتقدان-جاشدا ،ان بىاىلەرنى  ئوز قىنى بۇالشدتىقمىليۇنلىد
ئاندىق باشتالىسىتالر ئۇالرنى ئىد ىش ئۋچدۋن ئۇالرنىد  تەرىندى رە ئەمگىكىندى  
ئوغرىالراتقدددان مىليۇنلىددددان ئىادددلىالرنى  قدددانلىرىنى شوراشدددتىق بەلدددگەن 

 .ئوخااش
مىلىنى -شۇلتوشلىدان رە ئۇنى  قۇلى بولدان  ۇشۇندا  شەبىلدەئۇالر م       

ئىنسدداننى  ددايۋان  ەرى ىسددىگە چۋشددۋركن قويىدددىدان  قەيەر ە خەجلەيددد ە
يددابى زىۇىندددا بولىۋاتقددان رە اددى  ،شتىق چىققددان جىسددۇانى ئارز لىرىددداتددا

 .توقۇنۇشالر ىكى رەيرانلىلىققا رە خارابلىلىققا خەجلەيد 
ئۇالرنى  ئىبا ەتلىرىد ر رە ئۇالرنى  ئىبا ەتلىرىددىق بىلىدپ  ئەنە ئاشۇ      

چىققان  ەربەتتۇر،ئۇالر ئالى قىۇۇەى قاراشالرنى قاچدان بىلەربىدقەرە ئۇالرغدا 
 قاچان ئاراز قوشاربىقە

 
 

 ئىنسان ھاياتىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى بۇزۇش-2
 
 

                                           

ئدددۇنى قايتدددا  لىكىدددق، بومۇدددۇنى ىم تدددۋزكمى غدددۇالپ چۋشدددتى، !للەقدددا شدددۋبرىا  
 .تىرىلدكرمەبلى بولدان قۇير قلىلىرى بار
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 شۋبھىسددى  ئەڭ چىرايلىددق-ئىنسدداننى شددەكبىدد  ›:الددلە مۇندددا   ىدددى      
چىرايلىق ياراتقانلىق نېۇىتىۇى  ە شۋبۋر )ئاندىق ئۇنى [. 4]شەبىلدە ياراتتۇ  

شەقەى ئىۇدددان [. 1] تزاخقدددا قدددايتۇر    ( قىلۇدددال ئاسدددىيلىق قىلددددانلىقتىق
بۇالرغا ئدۋزكلۇەس . ئېيتقان، ياخاى ئەمەللەرنى قىلدانالر بۇنىندىق مۇستەسنا

 (-6-4تىق ).‹ساران بېرىلىد 
 ئەڭ چىرايلىدق›الدلە ئدۇنى ،نى  يولىدىق يىراقالشقان چاغدالەئىنسان ال      

بەلكدددى ئدددۆز تەڭدۇڭلدددۇقىنى  شىترىتىندددى سددداقالپ قااللۇايدددد ، ‹شدددەبىلدە
ئىۇدان بولسدا ئىنسداننى  .چۋشدۋپ قالىدد ‹ئەڭ تدۆرەن  ەرى ىدگە ›يوقىتىپ،

ىدان تەشكى  قىلددۇچى ئىككدى ئامىد  ئوتتۇرىسدىدىكى تەڭدۇڭلدۇقنى سداقاليد
  لە مۇندا   ىدى؛ال .نەرسىد ر
مۇنازىرىلىاىۋاتقان چاغددا، ( ئا ەم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا)شەرىاتىلەر ›     

ماڭدا شەقەى رە يدى قىلىنىدد بى، [. 62]مەن ئۇالرنى  ئە دۋالىنى بىلۇەيتدتىم 
ئددۆز راقتىدددا شەررەر ىگارىدد  [. 17]« مەن رتشددەن بىددر ئا ا النددد رغۇچىۇەن

[. 11]ىدقەتەن اليددىق بىدر ئدا ەم يدارىتىۇەن مەن  ەق»: شەرىاتىلەر ە ئېيتتى
يەنددى ئددۇنى يارىتىددپ سددۋرەتكە بىر ددۋزكپ، )ئددۇنى مەن رار ر س ياراتقددان 

رە ئۇنىنددا جدان ( ئەزالىرىنى تولۇ ، مۇبەمۇەل ئىنسدان  دالىتىگە بەلتدۋر ەن
 (-18-11سا  ).«بىر ۋز ەن راقتىۇدا ئۇنىندا سەجدە قىلىنالر

تنىد  بىد  ە خەرەر قىلدىندى دىق خەرەر ار زا ەمۇى ، ەمۇىنى بىلگۋچى      
قىتىۇلىددق  رە الددلە رت ىنىدد  بىددرۇچددۇم تددۇشراقتىق ئىنسددان بىددر ئ :بددويىلە

ئىنسان باشىر رە  ىنسى  بولسا ئۆزى ئۇنىنددىق ندور  .شۋرلىنىاىدىق تۋزكلگەن
ئۇنىنددا شەقەى الينىد  قداراڭدۇلۇقى   .ئالىدىدان بۆزنەبنى ئىتىۋەتكەن بولىد 

يەندى مدا  ى نەرسدىلەر رە  ىسسدى نەرسدىلەرال  .   اللىقى قالىد رە سى ىۇنى
شدۇالرنى ئاسداس  ،شۇالر ئۋچۋن تىرىاىد  .تەلدۋنىد  ئىنسان شۇالرغا قالىد ،
شدۇنى  بىدلەن ئدۇ  .شۇ چاغدا ئۇنى يەرنى  تدارتىش بدۋچى تارتىدد  .قىلىد 

ارتىش زىۇىننى  ت ،چۋنكى .يەرنى  تارتىش بۋچى ئالدىدا تەڭدۇڭ بواللۇايد 
بۋچى ئالدىدا ئۇنىندا تەڭدۇڭلۇ  ئاتا قىلىدىدان نەرسدە بولسدا ئۇنىد  اللەقدا 

بدددارلىق ئىادددلىرىدا رە  ،ئددداخىرەى بدددۋنىگە ئىادددەندكرىدىدان ،باغاليددددىدان
ئدۇنى شەسدكە چۋشدۋپ بىتىادتىق  ،رىدە ئداخىرەى بدۋنىنى ئويالتقدۇز پسۆزلى

ازاتلىقنى يوقىتىدپ ر رت دى ئدئە ە .رت نىد  ئازاتلىقىدد رساقاليدىدان نەرسدە 
بىتابىدددا خەبەر  رە الددلەىدد  تەڭدۇڭلددۇقىنى يوقىتىددپ قويىددد  ئۆزىن ،قويسددا

 .تۆرەن  ەرى ىدە بولۇپ قالىد بەر ەندەك، ئەڭ 
جا ىليىتىدە بۆرەراتقان ئە ۋال ئاشۇ ى  بۋ ۋنكى بۋندە  ازىرقى زامان ب      

-بىدر رىادىد ەئۇنداقتا بىاىلەر قايسى نەرسدە ئۋچدۋن تى .سۆزنى   ەلىلىد ر
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تەننىددد   ،تەننىددد  تەلەشلىرىندددى بىدددرى بىدددلەن نىۇىندددى  ەپ توقۇنىادددىد ە
ئاخىرىددا . بە رىۇەنلىكنى رە زىۇىندىكى بۆڭۋل تارتىدىدان نەرسدىلەرنى  ەپ

بەلكى  ايۋانددىنۇۇ  ، ايۋاندا ئوخااش.نلىقنى يوقىتىد ئىنسان ئۆزىنى  ئىنسا
 .بەتتەر بولۇپ قالىد 

انددا ئوخادايد ،  ايۋانددىنۇۇ بەتدتەر  ۇمرا تدۇر، ئەنە ئۇالر  ويا  ايۋ›      
 (-112ئەئرا  ).‹شۇالر غاشىلد ر

 
 

 ۋىجداننىڭ چەكلەش كۈچىنى يوقىتىش-3
 
 

رى دان  ىگەن اللە ئۆزنى  ئۇلۇغ بىتابىدا ئۇنى  بىلەن قەسەم قىلددان       
 .تۇر‹ماالمەى قىلدۇچى نەفى ›

ۆزىنى مداالمەى قىلددۇچى نەشسدى ، ئد[1]قىيامەى بۋنى بىلەن قەسەمكى ›     
سىلەر چوقۇم تىرىلدكركلىسىلەر، سىلەر ىق چوقۇم  ېسدان )بىلەن قەسەمكى، 

قەسددەم  ئۇلددۇغ الددلە تەرىدىدددىق قىلىندددان بددۇ (-8-1قىيددامەى).‹(ئېلىنىددد 
 .ئە ۇىيەتكە ئىگىد ر

الددلە تائدداال  ئۇلددۇغ الددلە شەقەى باتتددا نەرسددىلەر بىلەنددال قەسددەم قىلىددد ،      
ياخاددى ئىددش قىلىاددىدا  ،امددان قىلىقىدددا مدداالمەى قىلىدددىداناننى  يئىنىسدد

 ،شەبسى بى ،قەسەم قىلدانىكەنماالمەى قىلدۇچى نەشى  بىلەن ئۋندەيدىدان 
چدۋنكى ئدۇ  ،شدۇندا  ، ەقىدقەتەن ،لەنى  مى انىدا چدوڭ ئور نددا ئىدگەئۇ ال

نى  ئىنسدداننى  يۇقىرىدددا ئۆرلىاددىنى  رە ئددالى قىۇددۇەى قاراشددالرنى قوغدىاددى
شدۇنداقال، ئىنسددانىيەتنى   ايداى رىئاللىقىددىكى ئىاددى  . ەقىقدى مەربى ىدد ر

ئىنسان ماالمەى قىلدۇچى نەشىسنى يوقىتىپ  تۋزىلىاىنى   ەقىقى مەربى ىد ر،
شددۇ چاغدددا ئۇنىدد  نەشسددى يەمانلىققددا  قويدددان چاغدددا نىۇىددگە ئايلىنىددد ە

ئۇنىنددىق  پ چىقىد ،ئۇنىندىق يامانلىق بىلى .بۇير غۇچى نەشىسكە ئايلىنىد 
يامانلىققدا بۇير غدۇچى  يامدانلىق تارقىلىدد ، نى   ەرقايسدى تەرەشلىدرىگەزىۇىن

رە ۇىدتىگە نەشىسنى شەقەى ئىنساننى اللەنى  نەشىسنى بىرلەر ىق شدابلىدۇچى 
ماالمەى قىلدۇچى نەشىد   ەرى ىسدىگە  اليىقالشتۇرىدىدان ئىۇانال تۋزىتەلەيد ،

نەشسدى  ېدگەن نەرسدە  ەقىدقەتەن : ئاقلىۇايۇەن مەن ئۆزكمنى» .بۆتۋرەلەيد 
( سداقلىدان)يامان ئىادالرغا بدۆپ بۇير يدد ، شەررەر ىگدارىم رە دۇەى قىلىدپ 
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مېنىدد  شەررەر ىگددارىم  ەقىددقەتەن مەغدىددرەى . ئددا ەم بۇنىندددىق مۇستەسددنا
 (-13يۇسۇ  .)«قىلدۇچىد ر؛ نا ايىتى مېھرىباند ر

 پ،ەى قىلدددۇچى نەشىسددنى يوقىتىددئەمۇددا  ىنسددى لىق رە بددۇفرى مدداالم      
 ىنسدى  يارر شدا تدۋن ى قارىۇاققدا يامانلىققا بۇير غۇچى نەشىسنىال قالد رىدد ، 

 يالدانلىلىق قىلۇايدد ، ،سو ىگەر ئالداملىلىقرى دانلىق  ەپ ئويالپ قالىۇى ،
شەخسددى مۇئددامىلە ئىاددلىرى راسددىتلىللىق رە  رە ىسددىگە خىالشلىددق قىلۇايددد ،

 .ىلىپ بىرىلىد ئىاەن  ئاساسىدا ئ
 ەقىقددى مەنىدددىكى ئەخددال  لىكىددق ئددۇ ئەمىليەتددتە  ،قارىۇاققددا تددوغرابددۇ       

ز  ئەمەس، شەقەى ئددۇزا  مددۇ  ەى خىرىدددارنى  ئىاددەنلىگە ئىرىاىاددنى ئددار
ئىادەن  رە شۇختىلىدق خىسدلەتلىرى بىدلەن  ،خىرىددارغا راسدىتلىللىق قىلىپ،

قىللىدددق سدددو ىگەرنى  مۇئدددامىلە قىلىدددپ، خىرىددددارغا يىقىنلىادددىدىدان ئە
 .ئەمۇا رى داننى  سىنا  تىاىنى  باشقا سا ەسى بار. ئەخالقىد ر

ىۇسدددى لىك بىدددلەن مۇئدددامىلە ئامرىكىددددىكى، نېگىرالرغدددا قوشدددال رە رە       
  ەتتددا ئددۇالرنى يددول ئۋسددتىدىال ئۆلتۋرىۋىتىاددتە رى دددان قىنددىە ،قىلىاددتا

 تداالڭ قىلادتا،-ىرىنى بۇالڭئۇالرنى  بايلىقل ،ەلىقلەرنى مۇستەملىكە قىلىاتاخ
دە قالدد ر پ بىلىۇسدى لىك، بىسدەللىك، ئداجى لىق  الىتىد ،ئۇالرنى نامراتلىق

 ەقويۇشتا رى دان قىنى
شەلەسدددددتىق مەسىلىسدددددىدە رە شەلەسدددددتىنلىكلەرنى شانا الندۇچىالرغدددددا       

 ئايالند ر پ قويۇشتا بىرلەشكەن  ۆلەتلەر تەشكىالتىنى  رى دانى قىنىە
ئداچلىقتىق جدان  رايۇنلىرىددا مىليۇنلىددان بىادىلەرننى   ەرقايسى زىۇى      

، بۇغددداينى  بددازار ىكى با اسددى ا، بىددر تددال بۇغدددال تاشالۇايۋاتسدداتالىاىۋاتسد
 ەرياالرغا،  بەزى  ۆلەتلەر ە ئاشقان بۇغداينى ،تۆرەنلەپ بەتۇەسلىكى ئۋچۋن

 ىرىم بويۇملىرى قانلە مى  بىاى بىرغا تاشلىۋىتىاتە رى دان قىنىە الر ېنى 
 دددارا  رە زە ەرلىدددك  ،فىلىۇدددلەر، شدددە ۋانى سدددۋرەتلەر ۇلەر،بىددديىمدددو ا 

بىاددىلەرنى  ەقىقددى  ،رىليۇنلىدددان شايدددا ئىلىاددى ئۋچددۋنچىكىۇلىكلەر ىددق تى
  بۇز قلىلىققا بەڭ بۆلەمدە بۋشكۋرتىاتە رى دان قىنىە

 
 

 :دۇنيادا بىخەتەرلىك ۋە تىنىچلىقنىڭ بۇزۇلىشى-4
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ئەڭ ناچددار ى   نيانىدد  بۆركنىاددى بولسددا   نيددا تارىخىدددىكى بۋ ددۋنك      
 ىكىگە ئوخادداش تىنىللىددق بددۇ ئدداخىرقى ئەسددىر .بۆركنددۋش بولىاددى مددومكىق

 .بىخەتەرلىك قااليۇىقانالشقان مەز ى  ئۆتۇىگەنىدى ،يوقالدان
  نيدا -8 .ئون مىليۇن بىاى ئۆلتۋركلددى  نيا ئۇر شىدا ياشالر ىق -1

قىتىۇلىدددق ئۇر شدددنى   ئىككدددى .ىادددى ئۆلتۋركلددددىمىليدددۇن ب 47ئۇر شدددىدا 
 .تىنلالنۇىددى  نيانىد  ئە دۋالى  تا  دازىرغىلە ،بەينىدە-ئالدى ،ئارىلىقىدا

تىنىللىقددتىق  .زىۇىننىدد   ەر قايسددى تەرەشلىرىدددە توقۇنددۇش توختىۇايۋاتىددد 
بۇ توقۇندۇش نىۇىندى  ەپ  .بە ىرلىنىۋاتقان جاينى ئاساسەن تاشقىلى بولۇايد 

ئۇ زىۇىندا  ەقىقەتنى ئەمەلىيەتكە چىقىرىش رە بىاىلەر ئارىسدىدا   ەبولىۋاتىد
 ئا ىللىقنى تارقىتىش ئۋچۋن بولدان توقۇنۇشۇۇە

بدۇ توقۇندۇش ئاجى نىد   ەققىنددى ئىلىدپ بىدرىش رە بۋچلدۋك بىاددىنى       
 ئاجى  بىاىگە تاجار ز قىلىاتىق توسۇش ئۋچۋن بولىۋاتامد ە

ارىسىدا بولىۋاتقان  ەرتۋرلۋك توقۇنۇشالرنى  بۋ ۋنكى بۋندە  ۆلەتلەر ئ      
ددا ئۇچرىدۇچىنىد   ەققىندى ئىلىدپ م ەقنى  ە  قىلىدش رە ز لۇ بىرەرسىۇۇ،

شەقەى  وقددۇقنى رە ئۇنىدد   ەمۇىسددى . بىددرىش مەقسددىتىدە بولىددۋاتقىنى يددو 
چدوڭ  ئدۆزىنى .بۋچەيتىانى چۆرىدەپ بولىۋاتقان توقۇنۇشدتۇر تاجار زچىلىقنى

 تالىاددىۋاتقان بددۆرىلەر ە ئوخادداش  ىدان  ۆلەتددلەر ئول ددا ەپ ئاتايددد  ۆلەى
ۆرە  ەربىدر بدد ،لكىدق ،ئۋچدۋن ئەمەس ئدول ىنى قوغدداش بدۆرىلەر .ئۇر شدىد 

توقۇنۇشدددنى   . چىادددلەيد بىرىندددى -بىدددر ،ئدددول ىنى ئدددۆزەمال يەيدددۇەن  ەپ
 .يىيىلىد  امانئول ا  قاندا  بولىادىق قەتئىينەزەر نەتى ىسى 

 
 :قانۇنىئورمانلىق                            

 
 قددۇررەى ئىگىسددىگە مەنسددۇپ،-بددۋچ ،غەلىددبە  ە  ئىگىسددىگە ئەمەس      

 . ەيد  ،بۋچلۋك ئاجى نى يەيد 
 

 :اللەنىڭ شەرىيئىتى
 

( جىۇدى خەلقدقە)ئا ى  بولۇشدقا، ( بىاىلەر ئارىسىدا) ەقىقەتەن هللا ا›      
 .‹قا بۇير يددد رە ىددم قىلىادد-ئەقرىباالرغددا سددىلە-ياخاددىلىق قىلىاددقا، خىددش

  (-27نە ى  ) . ەيد 
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ئا ا قىلىاقا تىرىادىنالر، ئدا ىللىق (  ەقلىرىنى)نى  هللا! ئى مۆمىنلەر›     
( ئۇالرغدا)بىلەن  ۇرا لىدق بېدرىنالر، بىدرەر قەرمدگە بولددان ئدۆچۇەنلىكىنالر 

ئا ىد  بولدۇڭالر، (  كشدۇىنىنالرغا)ئا ى  بولۇاسلىقىنالرغا سەرەن بولۇىسۇن، 
تەقۋا ارلىققددا ئەڭ ( ۇالرغددا ئددۆچۇەن تددۇر پ ئا ىدد  بولۇشددۇڭالريەنددى ئ)بددۇ 

  ەقىدقەتەن قىلۇىادىنالر ىق خەرەر ار  رهللاتىق قورقدۇڭالر، اهللايېقىند ر، ا
 (-2 ەمائىد).‹

 بداشىرالر رە  ىنسدى الر اللەنىد  قدانۇنىنى نە ىۇدۇ تەتبىقلىسدۇنە ،لىكىق     
شددۇنى ئاسدداس  لىدددەئامىئددۆز ئددارا مۇيددارايى  ددايۋانالر ئورمددانلىقتىكى  ،بەلكددى

 .مۇراشىق قانۇننى تەتبىقلىاى ئۇالرغا ئەڭ قىلىدىدان
بىدلەن بولددان ئاالقىسدىنى يوقىتىدپ قويددان چاغددا   ئدۇالر الدلە چۋنكى،     
 ايۋانالرغدا ئوخاداش بولدۇپ  ئاشۇ يدارايى  ،ۆزلىرىنى  ئىنسانلىقىنى يوقىتىپئ

 .بىتىد 
بولدان الدلە بىدلەن نى  رەببى ئىنسانالررە ئىنسانالر بائىناتنى   ،لىكىق      

چاغدا ئايرىلىپ قالىدىدان نەرسە خەلىقئارا بولدان ئاالقىسىنى يوقىتىپ قويدان 
 .ئەمەس بىخەتەرلىكال

شۋتدۋن  .بىخەتەرلىكنى يوقىتىپ قويدىشۇنداقال، ئۇالرنى  جەمئىيىتىۇۇ       
لىق باسدددددقۇنلى بۇالڭلىلىدددددق، قددددداتىللىق، ؛  نيانىددددد  سىتاتسدددددىكىلىرى

ىۇىننىد   ەر يىلدى ز . ەيدد .جىنايەتلىرىنى  نىسبىتى  اراملىق بۋچىيىۋاتىد 
خەتەرلىك ئە ۋالنى مۇزابىرە قىلىش ئۋچۋن يىدىدنالر قايسى جايلىرىدا بۇ   ەر

 ،شىسدددخولۇ الر جەمئىيەتاۇناسدددالر، يىدىنالرغدددا قانۇناۇناسدددالر، .ئېلىلىدددد 
 .جىنايەتاۇناسالر رە باشقا ئالىۇالر قاتنىاىد 

جىندددايەى نىسدددبىتى  اراملىدددق  :بىددديىق يىندددى سىتاتسدددىكىالر چىقىدددپ      
نەرسە خەلىقئارا بىخەتەرلىك رە بۇز لدان رە چاتا  چىققان  .ئۆرلىۇەبتە  ەيد 

 ەربىدر  ،شدۇنداقال، رت دى بىىخەتەرلىكدتىق جەمئىيەى بىخەتەرلىكىال ئەمەس،
سىتاتسدىكىالرغا  .ئۆز  ائىرىسىدىكى بىخەتەرلىكتىنۇدۇ چاتدا  چىقتدىبىاىنى  

بۋچىيىۋاتقدان  ؛سىتاتسدىكىالر .مۇشدۇ ئىادتىق خەرەر ار قىلىدد قاراش بى ندى 
ئىلدى سىقىلىش،ئېلىادىپ  ،شدۇنداقال نەرسە جىنايەى نىسدبىتىال بولۇاسدتىق،

رت ى رە نىررا جە ەتتە قااليۇىقانلىاىاالرنى   قىلىش، ئۆزىنى ئۆلتۋرىۋىلىش،
 .د نىسبىتىۇۇ  اراملىق ئېاىۋاتىد   ەي

 ەقىقدى اللە بى  ە رت ى خاتىرجەملىكنى   .بۇيۋك اللە راسىت سۆزلىدى      
 دى؛باغلىنىش ئىكەنلىكىنى خەرەر قىل ەنى ئەسلەش رە اللەقامەنبەسى الل
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ندى هللانالر بولدۇپ، ئۇالرنىد   ىللىدرى ائىۇان ئېيتقدا( تەربە قىلدانالر)›     
نى يا  ئېدتىش بىدلەن هللار ام تاشىد ، بىلىنالربى،  ىلاليا  ئېتىش بىلەن ئارا

 (-82رەئىد) .‹ئارام تاشىد 
اللەنددى ئەسلەشددتىق  ،بەلكددى ،نالر اللە ىددق يىراقالشددقان چاغدددائىنسددا      

سددىقىلىش  ىدد  قىلدددان چاغدددا ،ئۇالرغددا قەيەر ىنۇددۇ قەلىددب خدداتىرجەملىكى 
رنى   ىللىدرى تىلدا ئېلىنسا، ئاخىرەتكە ئىاەنۇەيدىدانالهللايالدۇز ا›بەلسۇنە
تىق باشقا مەبۇ الر تىلدا ئېلىنسدا، ئدۇالر خدۇش بولدۇپ هللا. ىپ بېتىد سىقىل
 (-41ز مەر).‹بېتىد 

 
 

 ھايۋان سانىيەت پىترىتىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋەنئى-5
 دەرىجىسىگە چۈشۈپ قىلىشى 

 
 
اللە ىق يىراقلىادىش ئىلىددە تۇرىۋاتقدان ئىسدانىيەتنى  ،بۋ ۋنكى بۋندە      

ئىگىد   ،قويىۋەتكەنچىلىنى چۇر پ  يەر ەەقورشىۋالدان بۇ قاينامدا ئىسان قە
بدۇ  بىيىددىدانبىيىۇلەرنى  بىلىگە چاشلىاىپ تۇرىدىدان ،شاشنىلىق ئاياغالرنى
لبالىنىدد  ئوغۇ ، ددارا  ئىلىدددىدان ،تامابددا چىكىدددىدان يىگىددت ئەربىاددىۇۇە

پ الغدددايال بىيىۇلىرىندددى بىيىددددىدان رە ئوغدددۇل بدددالىالر بىدددلەن  ەر يەرلەر ە
 زاتىۇۇەربەب ە ەك قى  ئايال يۋرىدىدان بۇ ئە

 ەزمە بە ەنلىرىنى شە ۋەتلىك قاراشالرغا بۆر ،يولدا بارلىق زىننەتلىرىنى     
 ،بىدديىم بىدديۇىگەن بىددلەن ئوخادداش ،بىدديىم بىدديگەن بولسددىۇۇ ،قىلىدددىدان

 ئايالالرمۇەئايالالر ئىسان سەرىيەسىدىكى   اياسى  بىيىنىۋالدان بۇ
 ،خىيالىدددا بىرىددپ چىقۇايدددىدان بولداچقددا  نۇمددۇس ئۇالرنىدد-ئىددددەى      

ئىددەى نۇمۇسىنى  رنى رە باشقىال قى لىرىنى ،  ەماىرىلىرىنى  ئاياللىرىنى ،
ئىنسددداننى  ىتىندددى قوغدىۇايددددىدان بدددۇ ئەرلە ە ئەمەس، ئۆزلىرىنىنۇدددۇ ئىدد

باشددقا  ددايۋان سەرىيەسددىگە،  بۇنىندددىق  ۆرمىتىدددىق بىددرەر نەرسددە قالدددىۇۇە
قاتارىدددا  ئىنسددانالر ...ۇۇ ناچددار سددەرىيە ە چىكىددنگەنلەر ايۋاندددىن ،بەلكددى

 .چىگرالىرىدىق  القىپ بەتتى-بۇز قلىلىق ئەخالقنى  چەك سانىالرمۇە
سددىلەرنى يدداراتتى، سددىلەر هللا»ئېيتقىنكددى، ( ئۇالرغددا!  ەمۇە ئددى مددۇ)›    

 .«ئۋچۋن قۇالقنى، بۆزلەرنى،  ىلالرنى ياراتتى، سىلەر ئداز شدۋبۋر قىلسدىلەر
 (-88 مۇلىك)
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 سىزلىق مەسىلىسىگە تۇتقان مەيدانىنمۇسۇلماننىڭ دى

 
 

يارر شا  اياتىدا تەسىر بۆرسەتكەن  بى  ئىلگىرى بۆركپ ئۆتكىنىۇى  ەك،      
رە شۇ يەر ە  ىنسدى لىقنى  تارقىلىادىدا سدەرەپ بولددان مدۇئەيەن شدارائىتالر 

بىددلەن ى بولدددان بددۇشرىنى رە بددۇشربددۇ شددارائىتالر شددۇ يەر ە شەيدددا  .بددار
اللەقددا بدداشىر بولۇشددنى ئاقلىيااليدددىدان  . ىۇەيۇىدد  بۆرەڭلەشددنى ئاقلىيااليددد 
 . ېلقاندا  نەرسە يو 

يەنددى )بەلكددى ئىنسددان ئددۆزىگە ›الددلە سددۇبھانە ۇتائاال مۇندددا   ەيددد ؛      
ئدۇ ئدۆزىنى ئداقالش ئۋچدۋن [. 14]ئدۆزى  ۇرا تدۇر ( قىلدان يامدان ئىادلىرىدا
-14قىيامەى ).‹(ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنۇايد )ىر ىۇۇ قانلە ئۆزرە ئېيتقان تەقد

11-) 
لىقالرغىۇۇ ئەقىد  ايارر شد ،ىنىددەكاللە شۋتۋن ئىنسدانىيەتكە ئەقىد  بەر       
 .رە  ەقنددى بايددان قىلىددپ بىرىاددى ئۋچددۋن ئددۆز ئەللىلىرىنددى ئەرەتتددى بەر ى

يەنددى )نىدد  ئالدىدددا بىاددىلەر هللاتىلددگەن شەيدەمددبەرلەر ىق بېدديىق ائەرە›
مبەر ئەرەتىلدگەن بولسدا ئەلدۋەتتە ئىۇدان ئېيتداتتىم رە ئىتدائەى قىالتدتىم شەيدە

ئىتددائەى قىلدۇچىالرغددا ) ە با ددانە بولددۇپ قالۇاسددلىقى ئۋچددۋن، (  ېگددۋچىلەر
( ئاسىيلىق قىلددۇچىالرنى  تزاخدتىق)خۇش خەرەر بەر ۋچى، ( جەننەى بىلەن
ۇەى بىددلەن غددالىبتۇر،  ددېكهللاۇچى شەيدەمبەرلەرنددى ئەرەتتددۇ ، ائا ا النددد رغ

 (-161نىسا ).‹ئىش قىلدۇچىد ر
 ،ار قىلىۋەتسدەئىنسانالر اللە بەر ەن ئەقىللىرىنى  شۇنكىسىيەسىنى بىكد       

ئۇالر قىيامەى  ،ۇال  سالۇىسا،يابى بۇرمىلىۋەتسەئۆز ئەللىلىرىنى  سۆزلىرىگە ق
شددۇ بۋندددە  بددۋنى اللەنىدد  ئالدىدددا ئاشددۇنى   ەمۇىسددىگە جارابكددار بولىددد ،

 .ى  بۇالر ىق غەشلەتتە قالدان ئىكەنۇى   ىيىاى ئۇالرغا ئەسقاتۇايد ئۇالرن
ئۇالرنىد  ( يەنى نەسلىنى)ئۆز راقتىدا شەررەر ىگارى  ئا ەم باللىرىنى ›      

مەن »: شۇشتىدىق چىقار ى رە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە  ۇرا، قىلىدپ( ئاتىلىرىنى )
ئۆزىنىد  ئۇالرنىد  هللايەندى ا) ېددى « ارىنالر ئەمەسدۇۇەسىلەرنى  شەررە ىگ

شەررەر ىگارى ئىكەنلىكىگە رە بىرلىكىگە ئدا ەم بدالىلىرىنى ئىقدرار قىلدد ر ى، 
 ەئە، سدەن بى نىد  »: ئدۇالر(. ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئدۆز ئۋسدتىگە ئالددى
ئددۇالرنى  ۇرا لىددق . ) ېدددى« شەررەر ىگارىۇى   رسددەن،  ۇرا لىددق بەر   

بى  بۇنىندىق غەشلەتدتە قالددان »: رنى قىيامەى بۋنى ئۇال( بەر ۋز ەنلىكىۇى 
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( ساڭا بۇتالرنى)بورىلىرىۇى  ئىلگىرى -ئاتا» ېۇەسلىكلىرى، يابى « ئىكەنۇى 
شېرىك بەلتدۋر ەن ئىددى، بى نىد  شەقەى ئۇالرنىد  ئەرال ى بولدۇپ قالددان 

 ۇمرا الرنى  قىلۇىالىرى تۋشەيلىدىق ( يەنى بى نى  ئۆزرىۇى  بار)يېرىۇى  بار 
 (-118ئەئرا  ).‹ ېۇەسلىكلىرى ئۋچۋند ر« ك قىالمسەنەبى نى  اال
يارر شا ىكى ئىنسانالرنى قورشدىدان  بۇالر بى  شەقەى  ەيۇى بى، ،لىكىق      
ۇالر ئارىسددىدا  ىنسددى لىقنى  تارقىلىاددىنى بەلتددۋركپ چىقارغددان ئەمەلددى ئددرە 

 ىۇەەئۇنداقتا، مۇسۇلۇاننى   ىنسى لىققا تۇتقان مەيدانى ن شارائىتالر  ر،
 مەسىلىگە تۋشتىق قارشدى تۇرىدد ،ئۇ بۇ  ،ئۇنى  مەيدانى تامامەن ئېنىق      

 ،ۇلۇاننى   ىنىنىدد  يىلتى لىرىدددامۇسدد .ئددۇنى شۋتددۋنلەل باتىدد   ەپ قارايددد 
يارر شا ىكى بىاىلەر ئۋچۋن يۋز بەر ەن بۇز لدۇش شدەبىللىرىنى   تارىخىدا،

 .  ېلبىرسىگە سەرەن بولىدىدان نەرسە يو 
اللە  ىننى  يىلتى لىرىنى يوقىلىاتىق رە بۇرمىالشدتىق ساقالشدقا بېدىد        
قۇرئاننى  ەقىقەتەن بى  نازىد  ›اللە قۇرئان توغر لۇ  مۇندا   ەيد ؛ .بولدى

 (-2 ى ىر ) ‹قىلد   رە چوقۇم ئۇنى قوغدايۇى 
اللە ئۆز شەيدەمبىرىنى  سۋننىتى ئۋچۋن يا لىدۇچى رارىيالرنى  ،شۇنداقال      
ئۇنىد   نەتنى يا لىددى،سۋنئۇالر  .تەتقىقاتلى ئالىۇالرنى مۇيەسسەر قىلدى رە

سدداقالپ سە ىسددىنى  يدداى نەرسددىلەرنى يددو  قىلدددى، .تەباددۋر ىرىددۋايىتىنى 
 .خاتىرىلىدى

ئوخادداش ئە لددى بىتددان ئەقىدددىلىرىگە  ،مۇشددۇ سددەرەبتىق ئەقىدىدددە      
 ىدق چۋشدۋركلگەن  گەن ەر ا ىدىق چۋشۋركل اللەنى  .يۋزبەرمىدى بۇرمىالش

 .ئەقىدە رە شەرىئەى  الىتىدە تۇر ى ،شەبلى بويىلە
ئۇنى شەرىئەتتىق خالى  ، ىننى بۆلۋپ ،مۇسۇلۇانالر ناساراالرغا ئوخااش      

ئىسالم نۇرغۇن ئەسىر زىۇىق يۋزىدە ئۆزىنىد   .ئەقىدىگە ئايالند ر پ قويۇىدى
ر ىگدار بىدلەن بولددان بەندىنى  شەررە مۇبەمۇەل شەبلى بويىلە  اراملىاىپ،

-بىادىلەرنى  بىدر ،بولدان ئاالقىسىگە ۆبۋمراننى  شۇقرا بىلەن  ئاالقىسىگە،
رانلىدق مبدۆلەبلىرىنى ئايرىۇاسدتىنال  ۆبۋالقىسىگە، بۇ  ىننى  بىرى بولدان ئا

 .قىلدى
ئىسدددالم مۇسدددۇلۇانالرنى  بۆشىنلىسدددى  ، ەتتدددا ئددداخىرقى ئەسدددىرلەر ە      

ئايرىدان رە ئاشۇ ئارقىلىق ئىتائەى رە  ننى  ۆلەتتىق ى ، ەقىقىتىدىق بۇر لۇپ
يدابى ئىككدى ئەسدىرلىك  بىدر،شىرىكىگە چۋشۋپ قالدان چاغددىكى  ئە ىاىش

خاتدددالىق مۇسدددۇلۇانالر ئۇنىنددددا ئىسدددالم  ىدددگەن ئەقىددددە رە شدددەرىئەى  ەپ 
 بۇنىد  ئەبسدىلە، .يوققدا چىقىرالۇايدد ئەسىرلىك رىئداللىقنى  18ابلىدان  ىس
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خىرىسددتىيانالر ا اللەنىدد   ىنددى ئۆزىنىدد  مددۇبەمۇەل شددەبلىدە  يارر شددا ىكى
 .تەتبىقلىنىپ باقۇىدى

يارر شا ىكىگە ئوخااش، اللەنىد   ەر ا ىددىق  ەقىقەتەن، ئىسالمنى        
ئىسالمدا . چۋشۋركلگەن  ىننى بۇرمىاليدىدان رە ئۆز ەرتىدىدان چىربارى يو 

رنى  رت ىنددى رە ئەقلىنددى ، مۇشددۇ  ەرا ئددارقىلىق بىاددىلەسددىر سدداقاليدىدان
 ،ئىسدالمدا شەقەى. يدو  ‹بدا ىنالر› رە ‹ ىندى زاتدالر› بونتىر ل قىلىدىدان
ئدۆز ەرمەس شدەرىئەتتىق  شۇختدا، ،را قىلىدش مەقسدىتىدەشەررەر ىگارىنى  ئ 
 .چىقىرىدىدان ئالىۇالر رە فەقىھلەر بارئىلىندان  ۆبۋملەرنى 

ئۇالرنى  بىر )اى اليىق ئەمەس مۆمىنلەرنى   ەمۇىسىنى  جىھا قا چىقى›     
، ئۇالرنى  ئىلىددىكى  ەر بىدر جامدائە ىق يەنە بىدر (تۋربۋمى جىھا قا چىقتى

ا قايتقاندددىق بېدديىق، تۋربددۋمى  ىنىدد  ئددالىم بولددۇپ، ئددۇالر قەرمىنىدد  قېاددىد
تىددق قورقۇشددى ئۋچددۋن، ئددۇالرنى ئا ا النددد ر ش مەقسددىتىدە هللاقەرمىنىدد  ا
 (-188تەربە ).‹چىقۇىدىە (ئىلىم تەلەپ قىلىاقا)نېۇىاقا 
بەزىدە توغرىنى تاشىد ،بەزىددە  فەقىھلەر ئى تىھا  قىلىد ،بۇ ئالىۇالر رە      

ئۇالرنىد   ېلبىدرى با ىنالرغدا ئوخاداش مۇقە  ەسدلىككە ئىدگە  .خاتالىاىد 
اللەنى قويۇپ ئدۆز  ،ان  ىنى تارىخىدا يۋز بەر ىنىدەكئۇالر خىرىستىي ئەمەس،
بىاددىلەر ئۇالرنىدد  ئىلۇىدددا رە ى بەلگىلىيەلۇەيددد ،  ددارامن- ددااللئالدددىدا 

بىتددان لىكىددق، ئددۇالرنى  ئددۇالرنى قە ىرلەيددد ، شەزىلىددتىگە  ددۆرمەى قىلىددد ،
 .رەن قىلىۋالۇايد  ،ە را ىبلىرىنى رەن قىلىۋالداندەكئە لى  ىبرىلىرىنى ر

يە دددۇ ىيالر بىدددلەن )، را ىبلىرىندددى ئدددۇالر ئۆزلىرىنىددد   ىبرىلىرىندددى›     
رە مەريەم ئدوغلى مەسدىھنى ( الرنى   ىنىد  باشدلىقلىرىنى، ئۆلىۇدالىرىنىناسارا

 (-31تەربە ).‹مەبۇ  قىلىۋالدى
 ئىسالم يارر شا ىكى خىرىستىيانالر  اياتىدا يۋز بەر ىنىدەك، ،يەنە تېخى     

 .  ىق بىلەن  اياتنى ئايرىانى تونۇمايد  ،شەننى- ىق بىلەن ئىلىم
 ىق بىدلەن  ،شەننى-شىترەتتە  ىق بىلەن ئىلىم ،رد ئىسالم شىترەى  ىنى      

ئىنسدددانىيەى رت ىددددا الدددلە شىتدددرەتكە   ايددداتنى ئدددايرىش مەرجدددۇى ئەمەس،
ئور نالشتۇرغان ياراتقۇچىدا يۋزلىنىش رە ئىبا ەى قىلىش ئىستىكى   ەم بىلىم 
ئۆ ىنىش رە ئۇنى  نەتى ىلىرىنى زىۇىننى ئاراى قىلىاقا ئىادلىتىش ئىسدتىكى 

 . ېدددى« شۋتددۋن شددەيئىلەرنى  ندداملىرىنى ئددا ەمگە ئددۆ ەتتىهللا›:مەرجددۇى
 (-31بەقەرە )

، ئەرەتتدۇ ( شەيدەمدبەر قىلىدپ)سەمۇ قا ئۇالرنى  قېرىندىاى سالىھنى ›     
تىدق باشدقا هللا قا ئىبا ەى قىلىندالر، سدىلەر ە اهللا! ئى قەرمىم»: ئۇ ئېيتتى

( ۇشراقتىقيەنددى تدد)يوقتددۇر، ئددۇ سددىلەرنى زېۇىندددىق ( بەر ە ) ددې  مەبددۇ  
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تىدق مەغدىدرەى تىلەڭدالر، ئانددىق هللاى، سىلەرنى زېۇىنددا تۇرغدۇز ى، اياراتت
(   ئددانى)ئۇنىندددا تەربە قىلىنددالر، شەررەر ىگددارىم  ەقىددقەتەن يېقىنددد ر، 

 (– 61 ۇ ).«ئى ابەى قىلدۇچىد ر
( بامددالى)ئاسددۇانالر ىكى رە زېۇىندددىكى نەرسددىلەرنى   ەمۇىسددىنى هللا›     

 (-13جاسىيە).‹بويسۇند ر پ بەر ى شەزلىدىق سىلەر ە
نورمددال شىتددرەتتە، شىتددرەتكە ئۇيدددۇن بددۇ ئىككددى ئىسددتەك ئوتتۇرىسددىدا      

بىدر   بىلىدم ئىسدتىكى ياندداش ماڭىدد ،ئىۇان ئىستىكى بىلەن  .قارشىلىق يو 
 يۆنىلىاتە ماڭىد ،

 ،ئايرىددىيارر شا جا ىليىتى شىترەتتىكى بۇ ئىككدى ئىسدتەبنى  زامانداش     
تارىختددا   كشدۇەنلىك رە توقۇندۇش شەيدددا قىلددى، ۇ ئىككىسدى ئوتتۇرىسددىدائد

بۇر ن ئۆتكەن جا ىليەتلەرنى  تەسۋىرىدىكى ئەقلى مەغر رلدۇقنى رە بىلىۇدگە 
 .ئالدىنىانى شەيدا قىلدى

ئۇالرغا شەيدەمبەرلىرى رتشەن مۆجى ىلەر بىلەن بەلگەندە، ئۆزلىرىدە بار ›     
( شەيدەمبەرلەرنى ئىنكار قىلددى رە مەسدخىرە قىلددى)ئىلىم بىلەن شەخىرلىنىپ 

 (-23غاشىر).‹
بۇندددا  ئايرىاددنى ئىسددالم  ،انددداش جددا ىليەى ئاشددۇندا  قىلسددىۇۇزام      

اللەنىد  بىتدابى بىادىلەر ە بىدرىلگەن بىلىدم ئدۆ ىنىش،  . ەر ى  تونۇمايدد 
لەن  بائىناتنىد  تدۋزكمى شدۇالر بىد اللەنى  مەخلۇقاتلىرى  ەققىدە ئويلىنىش،

يۋركشددىۋاتقان قددانۇنىيەتلەرنى بايقدداش رە شددۇ قددانۇنىيەتلەر ىق شايدددىلىنش 
توغرىسدددىدىكى بىلىدددم ئىددد  ەش  توغرىسدددىدىكى بۆرسدددەتۇىلەر ە تولداندددد ر،
 ىدگەن بدۇ ئۇلدۇغ ‹!ئوقدۇغىق›ئەتراشلىق بۆرسدەتۇىنى ئدۆز ئىلىدگە ئالىددىدان

الددلە ئددۆز ئاندددىق  ،غا بىددرىلگەن تددۋن ى بددۇير   بولۇشددىسددۆزنى  رەسددۇلۇلال
بىرىدددپ ئەللىسدددىگە تېخىۇدددۇ بدددۆپ بىلىدددم ئىلىدددش توغرىسدددىدا بۆرسدددەتۇە 

رە بددارلىق  ىيىاددى  ،‹ ىگىددق ،ئىلۇىۇنددى زىيددا ە قىلدىددق ! ىگددارىمشەررەر›
 :يىتەرلىكمۇندا   ىيىاى مۇسۇلۇانالرغا

ئاسددۇانالرنى  رە زېۇىننىدد  يارىتىلىاددىدا، بددېلە بىددلەن بۋندددكزنى  ›      
ىدد  ا ئددۋزكپ ەر ە شايدددىلىق نەرسددىلەرنى ئېلىددپ  ېننۆرەتلىاىاددىدە، بىاددىل
بۇلدددۇتتىق ياغددد ر پ بەر ەن، ئدددۆلگەن زېۇىنندددى هللايددۋر ەن بدددېۇىلەر ە، ا

تىرىلدكرىدددىدان يددامدۇر ا، يەر يددۋزىگە تددارقىتىۋەتكەن  ايۋاندداتالر ا، شددامال 
زېۇىددددق ئارىسددددىدا -يۆنۋلۋشددددلىرىنى  ئۆز ىرىددددپ تۇر شددددىدا، ئاسددددۇان

هللا ا) ا، چۋشدىنىدىدان بىادىلەر ئۋچدۋن، ئەلدۋەتتە بويسۇند ر لدان بۇلۇتالر
 (-164بەقەرە).‹ ەلىللەر بار  ر( نى  بىرلىكىنى بۆرسىتىدىدان
 ئۇالرغا يەنە مۇندا   ەيد ؛
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ئىككدى ( بامالى قدۇ رىتىۇى نى بۆرسدىتىدىدان)بېلە بىلەن بۋندكزنى )»     
رىنالرنىد  ئاالمەى قىلدد  ، بېلىنىد  ئداالمىتىنى بۆتۋركرەتتدۇ ، شەررەر ىگا

يەنددى تۇرمددۇش الزىۇەتلىكلىرىنددى تېدددىش يولىدددا )شەزلىنددى تەلەپ قىلىاددىنالر 
بېلە بىدلەن بۋنددكزنى  ئالۇىاىادى )ئۋچۋن، ( سەئيى  ەرىكەتتە بولۇشۇڭالر

يىلالرنى  سدانىنى رە  ېسدابىنى بىلىادىنالر ( ئارقىلىق بۋنلەرنى ، ئايالرنى 
(  ىنىدد  رە   نيددارى)د  ، ئۋچددۋن، بۋندددكزنى  ئدداالمىتىنى يور قلددۇ  قىلدد
 (-18 ئىسرا).‹ئىاالرنى   ەمۇىسىنى تەشسىلى  بايان قىلد   

ئىبندى مداجە رىدۋايەى ) .‹شەرىد   رئىلىم ئىد  ەش ›رەسۇلۇلال مۇندا   ەيد ؛
 (قىلدان
وتتۇرىسدىدا شەيددا شەن ئ-ئىسالمنى  ئەمەلى تارىخى  ىدق بىدلەن ئىلىدم       

ئىسالم تارىخىدا ئۇ ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا  .ىبۆلۋنۋشنى تونۇمىدقىلىندان ئاشۇ 
سدالمى ئەقىددە سايىسدى ئاسدتىدا ئى . كشۇەنلىك رە توقۇنۇش بولۇپ باقۇىددى

ىددىق ئۋندۋپ ئەقىدشەن تدۋن ى قىدتىم –ئىلىدم ،شەن  ۋللەندى، بەلكى-ئىلىم
 .سايىسىدا  اراملىق ئۆستىئەقىدە  چىقىپ،
رە ئاشددۇندا ، مەغر رلددۇ  ئاشددۇ ئەقلددى  ،ئىسددالم تارىخىدددا شددۇنداقال،      

ئىگەللىگەنسىرى اللە ىق يىراقلىادىش شەيددا بولدۇپ بىلىم  ،بىلىۇگە ئالدىنىپ
مۇسدۇلۇاننى  تونۇشدىدا بىلىدم ئىگىلىگەنسدىرى اللەقدا يىقىنلىادىش  .باقۇىدى

 ئدا ەمبۇندىق ئىلگىدرى الدلە  .بىلىم اللەنى  سورغىسىد ر ،توغرىد ر، چۋنكى
 ؛تكەنئەلەيىھىساالمدا بىلىم ئۆ ە

شۋتۋن شەيئىلەرنى  ناملىرىنى ئدا ەمگە ئدۆ ەتتى، ئانددىق ئدۇالرنى هللا›     
خەلىدە بولۇشدقا ئدا ەمگە قارىدانددا بىد   ەقلىدق )»: شەرىاتىلەر ە بۆرسىتىپ
راستلى  بولساڭالر، بۇ شدەيئىلەرنى  نداملىرىنى ماڭدا (  ەيدىدان قارشىنالر ا

 :ۇندا   ىدىاللە م (-31بەقەرە ).‹ ېدى« ئېيتىپ بېرىنالر
ئددۇنى  ىددد ى قىلىاددنى رە )قۇرئدداننى تەلىددم بەر ى [ 1]هللامېھرىبددان ا›     

ئۇنىندددا [. 3]، ئىنسدداننى يدداراتتى [8( ]چۋشىنىاددنى ئاسانالشددتۇر پ بەر ى
 (-4~1رە ۇان.)‹سۆزلەشنى ئۆ ەتتى( مەقسىتىنى ئۇقتۇر ش ئۋچۋن)

 .د شۇڭا، مۇسۇلۇاننى  بىلىۇى ئاشقانسىرى  اللەقا  يىقىنلىاى
 .‹تىددق شەقەى ئددالىۇالرال قورقىددد ،هللا نىدد  بەندددىلىرى ئىلىدددە اهللا›     
 .شۇنداقال، ئىسالمدا  ىق بىلەن  اياتنى ئايرىش مەرجۇى ئەمەس (-82 فاتىر)
 
 

 رەھبانىيەت يوق ئىسالمدا
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 .تەقددۋاراقىنالر  رمەنئەڭ مەن سددىلەرنى  اللەقددا  ولددۇڭالربى،ئا ددا، ب›      

قىيامددددا  .رتزا تۇتۇدددايۇەن (بەزىددددە) ،رتزا تدددۇتىۇەن (بەزىددددە) لىكىدددق مەن
بىۇكى مىنىد  سدۋننىتىۇدىق يدۋز ئۆرىسدە  .ئۆيلىنىۇەن ،ئۇخاليۇەن ،تۇرىۇەن

 .(مۇسلىم رىۋايەى قىلدان)‹.مەندىق ئەمەس
خىلۇۇخىدد  يارر شددا جددا ىليىتى  ىددق بىددلەن ئىنسدداننى   ايدداتتىكى       

ۋك بىدددرىش ئۋسدددتۋنلە زىۇىنددددا ئۇالرغدددا رى ىدددق ر ،شائدددالىيەتلىرىنى ئايرىدددپ
، اللە ىق تېخىۇدۇ يىراقلىادىدىدان رت دى رە ئەقلدى ئىاىكلىرى ئېلىلدانسىرى

 الەتنى شەيدا قىلىپ،اللە سۋشەتلىگەن  ۇ  ئەلەيھىساالمنى  قەرمىدەك بولدۇپ 
  نيدا ا مەڭگدۋ قېلىادنى (  ويدا سدىلەر ئۆلۇەيدىدانددەك)›بەتكەن بولسدىۇۇ،

( بىرارندددى)ئە ەر [. 182]رنى ساالمسدددىلەر ئۋمىدددد قىلىدددپ شۇختدددا سدددارايال
تىق قورقۇڭالر، ماڭا هللاسىلەر ا[. 137]ەك جازااليسىلەر جازالىساڭالر، زالىۇالر 

سىلەر ە سىلەر بىلىددىدان نېۇەتلەرندى ئاتدا قىلددان [. 131]ئىتائەى قىلىنالر 
ئدۇ سدىلەر ە چداررىالرنى، ئوغدۇلالرنى، بداغالرنى، [. 138]تىق قورقۇڭالر هللا

مەن  ەقىقەتەن سىلەرنى  بۋيدۋك بۋننىد  [. 134د133]الرنى ئاتا قىلدى بۇالق
نەسدددىھەى »: ئدددۇالر ئېيتتدددى[. 131]« ئازابىددددا قېلىادددىنالر ىق قدددورقىۇەن

يەندى بۇتالرغدا )بدۇ [. 136]قىالمسەن، قىلۇامسدەن، بەرىبىدر بىد  ە ئوخاداش 
بىددد   ەر ىددد  [. 131]شەقەى بدددۇر نقىالر ىق قالددددان ئدددا ەى ( چوقۇندددۇش

 (-132-182شۇئەرا ›.«زاالنۇايۇى جا
ىترەى  ىنددى بولدددان ،شيارر شددا جددا ىليىتى ئاشددۇندا  قىلدددان بولسددىۇۇ      

 :اللە مۇندا   ەيد  .ئىسالم بۇندا  ئايرىانى تونۇمايد  رە ئېتىراپ قىلۇايد 
يابى تاراپ راقتىدا ئەررىتىنالرنى ) ەر ناماز راقتىدا ! ئى ئا ەم بالىلىرى›    

ئىلىنالر، ئىسدراپ  بىيىۇىنالرنى بىيىنالر، يەڭالر،( ىپ تۇرىدىدانسەترى قىل
 (-31ئەئدرا  ).‹ئىسراپ قىلدۇچىالرنى  ەقىقەتەن ياقتۇرمايدد هللاقىلۇاڭالر، ا

 يەنە مۇندا   ەيد ؛
بەندىلىرى ئۋچۋن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىق، شاك هللا»ئېيىتقىنكى، ›     

ئددۇالر بددۇ   نيددا ا مددۆمىنلەر ››كددى،ئېيىتقىن« رى ىقالرنددى بىددم  ددارام قىلدددىە
، ئدداخىرەتتە ( ەرچە ئۇالرغددا بۇفرددارالر شددېرىك بولسددىۇۇ)ئۋچددۋن يارىتىلدددان 

نىد  بىدر رە شدېرىكى يدو  ئىكەنلىكىندى هللا. )«بولسا مدۆمىنلەر ىال خاسدتۇر
 .‹بىلىدددىدان قەرم ئۋچددۋن ئددايەتلەرنى مۇشددۇندا  تەشسددىلى بايددان قىلىۇىدد 

سداڭابەر ەن بدايلىق بىدلەن ئداخىرەى هللا›د ؛يەنە مۇندا   ەي (-38ئەئرا )
 (-11قەسەس).« نيا ىكى نېسىۋەڭنىۇۇ ئۇنتۇمىدىقيۇرتىنى تىلىگىق،  
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زېۇىننىدد  ئەتراشىدددا سددىلەر ە زېۇىننددى مېنىاددقا ئاسددان قىلدددى، هللا› 
رى قىدىق يەڭدالر، سدىلەر تىرىلگەنددىق بېديىق ( بەر ەن)نى  هللا. مېنىنالر

 (-11مۇلىك ).‹نى   ەر ا ىدا قايتۇر لىسىلەرهللا
ئاشۇنى  ئۋچدۋن ئىسدالمى  دازارەى  ەربىتدى ئەقىددە سايىسدىدا ئەقىددە   

رە  كشدۇەنلىك بولۇاسدتىق ى  ەربىتدى ئوتتۇرىسدىدا توقۇندۇش بىلەن  دازارە
 .ئىسالمى  ازارەى  ەربىتى ئاشۇنىندا تەڭداشسى  بولدى .مەرجۇى بولدى

  زىۇننىد ،بې ىددىدان ئەتراشدى ئدالەمنى ،ىدانئۇ زىۇىننى ئداراى قىلىدد      
سددېتىق -رە سددو ا سددانائەى  ېھقددانلىلىق، ،نددامەلۇم جددايلىرىنى بايقايدددىدان

ئدۇ  ەربەى  .ئارقىلىق زىۇىننى  بايلىقلىرىدىق شايدىلىنددىدان  ەربەى ئىددى
ئىسدالم ئەقىدىسدىنى بىنەيدتىش  اللەقا ئىبا ەى قىلىدد ، مۇشۇنى   ەمۇىسىدە

اللەنى  شەرىئىتىنى تەتبىقالش بىلەن  .ىد بىلەن زىۇىندا ئىال ى نورنى تارقىت
  ىننىد  يىلتى لىرىددا رە بۇ بىالەر ئارىسىدا ئىال ى ئا ىللىقنى بەرشا قىلىد ،

 شددۇ يەر ە  ىنسددى لىقنى    رە اللەنىدد  ،تارىخىدددا يارر شددا ا شەيدددا بولددۇپ
 .بولددان بىرمدۇ نەرسدە يدو قلىاانى  بىلىپ چىقىاىدا سدەرەن يولىدىق يىرا

 يدابى ئدول، ەر بىدر ئەمەل رە شتىال ئىنسان قەلبىنى اللەقدا بداغالش با ئىسالم
  ئاساسىدا مەرجۇى بولىد ؛تۇيدۇ ا مۇشۇ رىاتىنى مۇستە كەملەش  يابى
مېنى  ندامى ىم، قۇربدانلىقىم،  ايداتىم رە »ئېيتقىنكى، !( ئى مۇ ەمۇە )›    

ئالەملەرنىد  ( ىمئىبدا ەتلىر-  نيا ا قىلدان ياخادىلىقلىرىم رە تدائەى)ماماتىم 
، مەن مۇشۇنىندا نى  شېرىكى يوقتۇرهللا[. 168]ئۋچۋند ر هللاشەررەر ىگارى ا

بۇير لددددد م، مەن ( غىددددال خددددالى  ئىبددددا ەى قىلىاددددقاهللايەنددددى يددددالدۇز ا)
 (-163—168ئەنئام ) .«مۇسۇلۇانالرنى  ئەررىلىۇەن

 ،دان مۇشدۇ جدانلىق رىادتە سدەرەبىدىقئىنسان قەلبىنى اللەقدا باغاليددى      
زېۇىنندى ئداراى  ،اللەنى  شەزلىندى تەلەپ قىلادقا ،ۇلۇان بىلىم ئۆ ىنىاكەمۇس

مۇراشىددق  بىددرىلگەن،ر ا ىدددىق ئددۆزىگە  دداالل قىلىددپ اللەنىدد   ە ،قىلاددقا
ەمۇىسدىدە زېۇىنددا ئاشۇنى   ئۇ  .بە رىۇەنلىك نېسىۋىسىنى ئىلىاقا ئاتلىنىد 

 ..رتلىنى ئۆتەراتىۇەن  ىگەن تونۇشتا بولىد خەلىدە بولۇش 
مەن يەر يۋزىدددە خەلىدددە »: ئددۆز راقتىدددا شەررەر ىگارىدد  شەرىاددتىلەر ە›    
 (-37بەقەرە ).‹ ېدى« يارىتىۇەن( يەنى ئور نباسار)

اللەقددا خددالى  ئىبددا ەى ›ېۇىندددا شەيدددا بولددۇش غددايەم بولدددانمىنىدد  ز      
 .ئى را قىلىۋاتىۇەن  ىگەن تونۇشتا بولىد  ىن‹قىلىش
 .‹رنى شەقەى ماڭا ئىبا ەى قىلىش ئۋچدۋنال يداراتتىمجىنالرنى، ئىنسانال›     
 (-16زارىياى )



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

242 

ئاشددۇنى  ئۋچددۋن مۇسددۇلۇان زېۇىندددىكى بىددرەر بىاددىنى   ىنسددى لىققا       
 ەقدگە رە    ،ئىنسدانىيەتنى ئىۇانددا ،بەلكدى .يۋزلىنىاىنى تەسەرر ر قىاللۇايد 

بدۇ    ......رنى ئىال ى يولدا يىتەبلىگۋچىلەر بولۇشدى بەلگىلەندگەن مۇسدۇلۇانال
ىنئددام قىلدددان  ىنىدددىق  ەپ ئالددلە ئۇالرغددا مۇندددا   ى  بىلىددپ،مۇسددۇلۇانالرن
 .قازا  ر-باالوڭ ئەڭ چئايرىلىاى 

بۋ ددۋن سددىلەرنى   ىنىنالرنددى شۋتددۋن قىلدددىم، سددىلەر ە نېۇىتىۇنددى ›      
 (-3مائىدە) .‹تاماملىدىم، ئىسالم  ىنىنى سىلەرنى   ىنىنالر بولۇشقا تاللىدىم

ئددۆز جددا ىليىتى ئىلىدددىكى يارر شددا  ىرىدتددار بولدددان  مۇسددۇلۇانالرنى       
ى شىكىددرلەر ە ئاشددۇ يەر ە تارقالدددان رەيددران قىلدددۇچ ،يامددانلىقنى  ترىاددى

ئۇالرغددا ئوخادداش  ىنسددى لىقنى تۇتۇشددى رە ئۇالرغددا ئوخادداش    بويسۇنۇشددى،
قىرىادى چۋشدكۋنلۋبكە چا ئەخالقدىئەخالقى چۋشدكۋنلۋبكە غەر  بولۇشدى رە 

 .قازا  ر-باالچوڭ 
يوشدۇر ندان ئۇالرنىد  رت ىددا  غەرن ئالدىدىكى ئۇ، ،ئا ا، بولۇڭالربى      

  تراشددقا،ئددۇ ئددۇالرنى مانددا مۇشددۇندا  قددارىدۇالرچە  ئىلكىددرى مەغلۇبىيەتتددۇر،
 .ئامىلد ر تراشقا ئىلىپ بارىدىدان  مايۇۇنالرچە ،قۇلالرچە  تراشقا

ئددويالش قددابىلىيىتى  ،ئىنسددان ، ئەقلددى بددارمۇسددۇلۇان ئۇياقتاتۇرسددۇن      
رت الرنىددد  خدددارابتىرىنى   يدددابى شىترەتندددى بۇزىددددىدان رە ،يىگىلىۇىدددگەن

قە ەم   ،بۇزىدىدان بۇز لۇشقا  ىرىدتار بولۇىدانال بولسا ئۇ  اڭددا ئدۆزى خداالپ
 .مومكىق ئەمەسبىسىاى 

 
 

 ئىيتىش پەرىشتىلەر ە ئىمان :باب-2
 
 
ننى   ئىۇانى مۇسۇلۇا .ئىيتىش ئىۇاننى  بىر قىسۇى شەرىاتىلەر ە ئىۇان     

تەشسدىلى بايدانى ئۇالرنىد   ە ىسدتە -قۇرئان ئۇالرنى  مەرجۇى ئىكەنلىكىگە،
تەبلىددپ قىلدددان  ئۇنىندددارنى ئددۇالرە ئۇالرنىدد  الددلە  شەرىاددتىلەر ە بەلددگەن

 .خى مەتلىرىگە ئىۇان ئىيىتقان چاغدىال تولۇ  بولىد 
بىددر  ئىۇاننىدد   زۆركرلىكددى رە ئۇنىدد  ن ئىيتىاددنى شەرىاددتىلەر ە ئىۇددا      
 .گەنبەل ە ىسنى  نۇرغۇن تېكىسىتلىرىدە -قۇرئان ئىكەنلىكى قىسۇى
بەلدددگەن تېكىسدددىتلەرنى    سدددۆزلىرى قۇرئاندددداالدددلە تائاالنىددد  مۇندددۇ       

 .جۋملىسىدىند ر



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

243 

سىلەرنى  بۋن چىققان رە بۋن شاتقان تەرەشدكە يۋزبەلتۋركشدۋڭالرنى  ›     
 قدددا، ئددداخىرەى بدددۋنىگە،هللابەلكدددى ا. اخادددى ئەمەلدددگە ياتۇايدددد زىال يئدددۆ

بدەمدبەرلەر ە ، شە(نازىد  قىلددان بىتابالرغداهللايەنى ا)شەرىاتىلەر ە، بىتابقا 
ئەقرىباالرغدددا، -ندددى سدددۆيۋش يۋزىسدددىدىق خىدددشهللائىۇدددان بەلتدددۋركش، ا

مېلىددىق ئاالقىسدى -يەندى شدۇل)يېتىۇلەر ە، مىسكىنلەر ە، ئىبق سدەبىللەر ە 
، سائىلالرغا رە قۇلالرنى  ئازا لىققدا ئېرىاىادىگە (ۋپ قالدان مۇساشىرالرغائۋزكل
مال يار ەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاباى بېرىش، ئە دىگە راشا قىلىش، -شۇل

ئۇر شدقا بەر اشدلىق ( نى  يولىدا قىلىنددانهللا)ا، بېسەللىككە رە يوقسۇزلۇقق
ىرىقى سۋشەتلەر ە ئىدگە يەنى يۇق)ئەنە شۇالر . بېرىش ياخاى ئەمەلگە بىرىد 

 .‹راستلى  ئا ەملەر  ر، ئەنە شۇالر تەقۋا ار ئا ەملەر  ر( ئىۇانىدا( )بىاىلەر
 (-111بەقەرە )

ئۇنىندددا نازىدد  هللانىدد  شەيدەمبىددرىگە رە اهللاقددا، اهللا! ئددى مددۆمىنلەر›     
يەنى )نازى  قىلدان بىتابالرغا هللارە ئىلگىرى ا( يەنى قۇرئاندا)ا قىلدان بىتابق

. ئىۇدان بەلتدۋركڭالر( ق ئىلگىرى نازى  قىلىنددان سدامارى بىتابالرغداقۇرئاندى
نىد  شەرىادتىلىرىنى، بىتدابلىرىنى، شەيدەمبەرلىرىندى رە هللانى، اهللابىۇكى ا

 (-136نىسا) .‹ئاخىرەى بۋنىنى ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىد 
، (رۇەند قدا  كشدهللا)رىئىلدا  كشۇەن بولددان ئدا ەم جىب»ئېيتقىنكى،       

نىد  ئەمدرى بىدلەن ئۆزىددىق ئىلگىرىكىندى هللا( يەندى جىبرىئىد )چۋنكى ئۇ 
تەسددتىق قىلدددۇچى، تددوغرا يددول بۆرسددەتكۋچى، ( يەنددى سددامارى بىتددابالرنى)

[. 21]ىنگە نازىد  قىلددى مۆمىنلەر ە بېاارەى بەر ۋچى قۇرئاننى سېنى  قەلب
 برىئىلنددى،نىدد  شەرىاددتىلىرىنى، شەيدەمبەرلىرىنددى، جىهللانددى، اهللابىۇكددى ا

، (ندددى  كشدددۇەن تۇتقدددان بولىدددد هللا)مىكدددائىلنى  كشدددۇەن تۇتىددددىكەن 
 (-22-21بەقەرە) «باشىرالرنى  كشۇەن تۇتىد هللاھىسى بى، اشۋب

ئددۇ  ›بەلدددى؛ئددۆمەر ئىبنددى خەتتددان رىددۋايەى قىلدددان  ە ىسددتە مۇندددا        
اللەنىدد   ،اللەقددا›:رەسددۇلۇلال ،ماڭددا ئىۇدداننى خەرەر قىلدىددق  ىدددى :بىاددى
تەقددىرنى  ئداخىرەى بدۋنىگە رە  ،ئەللىلىدرىگە ،بىتابلىرىددا اتىلىرىگە،شەرى

 ،راسىت ئىيىتتى  ؛بىاى ئۇ ، ىدى ئىۇان ئىيتىاىند ر،يامىنىدا -ياخاىسىدا
سدددىلەر ە  ىنىنالرندددى  .د رجىبرىئىلدددبدددۇ  :رەسدددۇلۇلال..............  ىددددى

 ( مۇسلىم رىۋايەى قىلدان) .‹ ېدى ،ئۆ ىتىش ئۋچۋن بەلدى
خىلۇۇخىد  اللە بى  ە شەرىادتىلەرنى يدارىتىش رە ئۇالرنىد  شدەبلىنى        

جۋملىسددىدىق  زىنىدد  قددۇ رىتىنى بۆرسددىتىدىدان مۆجى ىلىرىنىدد بولىاددى ئۆ
 ؛ئىكەنلىكىنى بايان قىلىد 
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جىۇددى  ەمد سددانا ئاسددۇانالرنى رە زېۇىننددى ئۆرنەبسددى  يدداراتقۇچى، ›     
ۆى قاندداتلىق ئەللىددلەر لىق، تددشەرىاددتىلەرنى ئىككددى قاندداتلىق، ئددۋچ قانددات

هللا يارىتىاددتا خددالىدىنىنى زىيددا ە قىلىددد ، اهللا! خاسددتۇر قدداهللاقىلدددۇچى ا
 (-1فاتىر ).‹ ەقىقەتەن  ەر نەرسىگە قا ىر  ر

زىنىد   اللەندى يۋ بۋچەيتىدد ،ئىۇدانىۇى نى  تونۇش اللەقا بولدان اللەنى      
 .ئۇلۇغاليۇى ەرى ىدە قىدا اليىق بىلىدىدان  باتتىلىئۇلۇغلىقىدا رە بۋچىنى  

  ەر مدددۆجى ە بىلىنىددددىدان   نيدددايىۇى  ا اللەنىددد  سدددى ىۇگەبى نىددد        
  ەر ئدۇ مۆجى ىلەرنىد  .بۆپ مدۆجى ىلەر بدار قۇ رىتىنى بۆرسىتىپ بىرىدىدان

ئاشۇنى   .بېدىلد رسىيرەتنى اللەنى  ئۇلۇغلىقىدا يىتەبلەشكە ئوچۇ  بەبىرى 
 .سەتۇە بىرىد بۆربىتابىدا مۇندا  ئۋچۋن اللە بى  ە ئۆزىنى  ئۇلۇغ 

هللا ا( چىدق ئېتىقدا  قىلىددىدانالر ئۋچدۋن قاهللازېۇىندا رە ئۆزكڭالر ا ا›      
( بدۇنى)نۇرغۇن ئاالمەتلەر بدار، ( نى  قۇ رىتىنى رە بىرلىكىنى بۆرسىتىدىدان

 (-81—87زارىياى ).‹بۆرمەمسىلەر
   ەمۇىسدى ن بائىناتنى سى ىۇگە بىلىنىدىدان   نياال اللە ياراتقا لىكىق،      

ەيدددددىدان باشددددقا ئددددالەملەرنىنۇۇ اللەنىدددد    بۆركنۇبىدددد  ە  ئەمەسددددلىكىنى،
ئدددۇ ئدددالەملەر ە بى نىددد  ئىنسددداندا خددداس    ،مەخلۇقددداتلىرى ئىكەنلىكىندددى

 ئالددددىۇى غا  بدددۆز  تۋ دددۋل،ئىقتىددددارىۇى غا نىسدددبەتەن ئدددۇالرنى چۋشدددىنىش 
يىددب نەرسددىلەر بددارلىقىنى ن ئاجابەلتۋرىدددىدابەلتۋركشددتىنۇۇ خىيددالنى ئدداجى  

ىدد  اللەنىدد  ئۇلۇغلىقىدددا رە مددۆجى ەرى قددۇ رىتىگە  بى نبىلددگەن چېدىۇىدد  ا 
 بۋچىيىد ،بولدان ئىۇانىۇى  شەبسى  

ئىكەنلىكىندى بۇ مەخلۇقاتالرنى  قاناتلىرى بدار  ئاشۇنىندىق سىرى،بى        
ندددى لىرىندددى رە خى مەتلىرىرەزىدى بولۇشۇدددۇ ئۇالرنىددد  گەن چېدىۇىددد  ا،بىلددد

 .قىلىنىد  بىلگەندىق بىيىق، سې ىۇىۇى  ئەسىر
بى نىدد  سددې ىۇگە بىلىنىدددىدان   نيددايىۇى  ا بىدد  ە مەلددۇم    چددۋنكى،      

ڭ  چدوزېۇىنددىكى -قۇشالر رە  اشارەتلەر ئاسدۇان دانبول قاناتلىق مەخلۇقاتالر
ز  الرغا تامامەن ئوخاىۇايد ، ئىنساننى  ئۆمەخلۇقاتخى مەتلەرنى قىلىۋاتقان بۇ 

قانددداتلىرى بىدددلەن بىۋاسدددتە ئۇچىددددىدان بدددۇ زتر مەخلۇقددداتالرنى بىلىادددى  
ى لىقى ئداجئۇنىد  ئۆزىنىد   .سې ىۇىنى تىترىتىد ئۇنى  بىۋاستە  ،شەبسى بى

مددۆجى ەرى   ايىنىددپ شەرىاددتىلەرنى ياراتقددانشددۇنىندا تئددارقىلىق ئۇنىندددا الددلە 
 .قىلد رىد قۇ رەتنى  ې  

شەرىاددتىلەرنى  قاندداى   ،نىندىنۇۇ ئېاددىپئىنسدداننى  بىلىۇددى ئاشددۇ       
 بەزىلىرىنىددد  ئىككدددى قانددداتلىق،  ىددددە ئەمەسدددلىكىنى،بىدددر  ەرى جە ەتدددتە

بەزىلىرىنى  تدۆى قانداتلىق ئىكەنلىكىندى بىلدگەن  بەزىلىرىنى  ئۋچ قاناتلىق،
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ۇىددگە قددا ىر   ەم ،ىدددان نەرسددىنى ئددارتۇ  قىلىدددىدانخالتا ، يارىتىاددچېدىدددا
 .ۇلۇغاليدىدان بولىد ئياراتقۇچىنى تېخىۇۇ 

ئۇالرنىدد  نددور ىق يارىتىلدددانلىقىنى  ،ئاشددۇالرنى   ەمۇىسددىدىق بىدديىق      
الدلە ئۇنىنددىق )مۇسدلىم ئائىادە  .بولىدد ئۇنى   ەيرانلىقى چەبسدى   ،بىلسە
شەرىادتىلەر ›؛رەسدۇلۇلال مۇنددا   ىدگەن . ىق رىۋايەى قىلددى (بولدالرازى 

ئا ەم سىلەر ە بايدان  .چقۇنىدىق يارىتىلدىجىنالر ئوى ئۇ .نور ىق يارىتىلدى
  .‹يارىتىلدى(اليدىق يەنى)قىلندان نەرسىدىق 

سدددې ىۇگە بىلىنىددددىدان   نياسدددىدا  ر بولسدددا ئىنسدددان ئۆزىنىددد  ندددو      
  ،ئەمۇدا ئىلگىرلەيددىدان يور قلۇقتدۇر،بوشدلۇقتا تۋشتدۋز  قىنى بويىلە،بۆركرات
لۇۇخىدددد   خى ،يەلەيدىدانسددددۆزلى ى قىالاليدددددىدان،نددددور ىق  ەربەمۇشددددۇ 

بۇير لددددان مدددۇئەييەن خى مەتلەرندددى  ئدددۆزىگە  ،شدددەبىللەر ە بىرەلەيددددىدان
سددېرتىدىكى  ەخلۇقاتالرنىدد  بارلىققددا بىلىاددى سددې ىۇنى  ئور ندىيااليدددىدان م

 .ئىاتۇر
اننى زېۇىننىدد  لېيىدددىق يارىتىاددى سددې ىم ئىنسدداللەنىدد   ، ەقىقەتكددى      

تددۇر پ قالىدددىدان زتر  رە  اڭگىرىدددان  الدددا  ى  بەلددگەنئدداجئۇنىدد  ئالدىدددا 
 ،ئىدددرابقا، مەقسددەتكە ،رغدداسددەز ۋ ئەزاالالل بىددلەن  چددۋنكى، .مۆجى ىددد ر
اللەنىد    اراى قىلىش ئىقتىددارىدا رە بائىنداتتىكى ئدۆزىگەزېۇىننى ئ ،ئىرا ىگە

ا  ئىدگە ئىالىتىش ئىقتىدارىد ەر ا ىدىق بويسۇند ر پ بىرىلگەن بايلىقالرنى 
 .چوڭقۇر  رنسان ئوتتۇرىسىدا ئىلگىرلەش بۇ ئى
ساننى  سې ىۇىگە شەرىاتىلەرنى ندور ىق ئىنرلەش ىبۇ چوڭ ئىلگ ،لىكىق      

بددۆزلەر ە مايىدد    الددداالل بولسددا  ەر  ئاسدداند ر،يارىتىاددقا قارىداندددا بەك 
 ،ياراتقۇچىنى  قۇ رىتى ئۇنداقتا ئۇ، ،ئەمۇا نور بولسا ما  ا ئەمەس .ما  ىد ر
ئۇنىندا يىتەلەيددىدان  ەرقانددا  چەبدتىق  القىدپ  بەتۇىدگەن بولسدا ئەقى  

 ما  ا بواللىسۇنەقانداقۇۇ بىر مەخلۇقاتقا 
ېگىاددلىك  قددۇ رىتىنى تئى ددا  قىلدددۇچى اللەنىدد   ،ئىنسددان يدداراتقۇچى      

ئىېرىاددكەن چاغددا، ئۇنىدد  قەلبددى ئددۆز ئەتراشىدددا   دې  قىلىددش نېسىۋىسددىگە
يداقتۇر پ  ىناتقدا تولدۇپ بەتدكەن بدۇ مەخلۇقداتالرنى ئۇچۇپ يۋرىۋاتقان رە بائ

 .قالىد 
 ېلنىۇە يو  بولۇشى ئىنساننى  سې ىۇىدە ئۆز ئەتراشىدىكى بۇ بائىناتتا       
ەنلىكىنىددد   جدددانلىقالر ئددداراى ئىكلەن ئدددۆزىگە ئوخادددىۇايدىدان تىرىدددك بىددد

جدانلىق  ئىبارەى ايۋانالر ىق زېۇىندىكى ئۆسۋملۋك رە  .ئوتتۇرىسىدا شەر  بار
  رەئوخااشدددلىق تەرەشلىرىۇدددۇ  بولۇشۇدددۇ ئىنسدددان بىدددلەن مەخلۇقددداتالر ددددددد

قەلبىندى  ئۇنىد   .ددددد ئنسداندا ياقىدد  ايۋانالر ئوخاىۇاسلىق تەرەشلىرىۇۇ بار 
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لەن ئىنسدان شدۇنى  بىد.ئۇنىنددىق يالدۇزسىراشدنى يوقىتىدد  خۇشال قىلىد ،
يەر ە  رەرسددىنى يېقىددنال ئۇالرنىدد  بى ،سددېدىنىدىدان ،ئددۇالرنى ئوياليدددىدان

 .  شا لىنىدىدان بولىد  ئۇچراتقان چاغدا
ىدىدان، چەبلىك سې ىم   نياسىدا نىسبەتەن يدۋز بىلىنمانا بۇ سې ىۇگە       

سدددې ىم  ائىرىسدددىگە بىرىددددىدان نەرسدددىلەرمۇ   بولسدددا،بىرىددددىدان ئىدددش 
بەتەن نىسدائىناتقدا بدان نەرسىلەرمۇ ئۇنى  بىر قىسۇى بولدان چدوڭ بىرمەيدى

 .بىرىاى چوقۇمد رتېخىۇۇ يۋز 
 كى يدالدۇززىۇىنددى ئۇنىد  (ئىنسدانالر)اليدىق يارىتىلدان بۇ  مەخلۇقالر       

زى ئددۆ ئاشددۇ نددور ىق يارىتىدددان مەخلددۇقالر ئىنسدداننى  .سىرىاددىنى يوقىتىددد 
شۇنى   .يالدۇزسىرىاىنى يوقىتىد  ئۇنى  بىر قىسۇى بولدان بەڭ بائىناتتىكى

اماپ قويدانددىق ق سې ىم  ائىرىسىگە جە ەتتە ئۆزىنى ما  ا رە رت ى بىلەن ئۇ
 .بۆپ ئەربىق بولىد بۆپ خۇشال رە 

 
         *                 *        * 

              
 ەمۇىنددى   يىگددانە، ،بۋندددكز مددۇقە  ەس، ئۇلددۇغ-شەرىاددتىلەر بددېلە      

 -ئددۇالر بددېلە›.شا ىاددا قا تەسددبى  ئىيددتىش بىدلەن مەشدددۇلبويسدۇند رغۇچى 
 .ئايەى-87 ئەنبىيا .‹بۋندكز تەسبى  ئېيتىد ، بوشاشۇايد 

تەسددبى   قدداۆتەيدددىدان ئەڭ مددو ىم رەزىدددە اللەئددۇالر ئ ،بىدد  بۇنىندددىق      
ىلىۋالىۇى ، چۋنكى الدلە  ىيىش ئىكەنلىكىنى باللەنى ئۇلۇغالش، شاك  ئىيتىش،
 .شۇنى  ئۋچۋن ياراتقانئۇالرنى 
يددابى   ،ئىنسدداننى  بۋندددكزنى   ەەش بۆركنددۋقددالتى  بددۇ نىۇىدددىگەن       

چارچايددد ، ۇىدا اللەقددا تەسددبى  ئىيتىاددقا تىرىاسددا قىسددبىلىنىدد  مەلددۇم بىددر 
 ،ئىنسداننى   يىيادنى ،بى  ئىيتىادقا بدۋچى يەتۇەيدد ، چدۋنكى اراملىق تەسد

  نيا   اياتىنى  . خااليدىدان تىنى بارئارام ئىلىانى رە ئۇخالشنى  ى،ئىلىان
 .خىيال بار-شلىرى بىلەن مەشدۇل بولۇشتىق توختىۇايدىدان ئولتەلە
بۋندددكز تەسددبى   -، بىددلەئىنسدداننى شەرىاددتىلەر ە ئوخادداش  اراملىددق     

قىلدددان رە ۇىتىنىدد  بىددر ئىيتىاددقا تەبلىددپ قىلۇىدددانلىقى اللەنىدد  ئىنسدداندا 
شددۇل تەشەبكدۇر بىدلەن مە ،ساندا ئىاتىھا قىلىدىدان تەننىاللە ئىن .قىسۇىد ر

ەرىادتىلەرنى  ئىنساندا بەلگىلەندگەن ئىبدا ەتنى ش .بولىدىدان ئەقىلنى ياراتتى
ئىنسدان بىدلەن بدۇ  ، ىدۇەك .شەبىلدىكى ئىبدا ەى قىلددىئىبا ىتىدىق باشقا 

بەلگىلىرىدددىق نامدداز رە ئىبددا ەى  ىدان تەسددبى ،جىددق ئۇنىندددا ئورتاقلىاددىد
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لىرىگە رە دددۇەى ەنددددىلىرىددددىق بولددددان بالدددلە ئىنسدددان بالى .ئايرىۇدددد ر
نددى ئەقلددى  ەربەتلىرىجىسددۇانى  ەربەتلىرىنددى رە  ئۇالرنىدد  ،قىلدددانلىقتىق

 ەقددتە  الددلە ئددۇ  يددۋزلەنگەنال بولسددا، اللەقددا شددۇالر ا .ئىبددا ەى  ېسددابلىدى
 !ەن نەرسىلەر ە بويسۇندانال بولساچۋشۋر 
ئىبدا ەى كشدى ئارقىسدىدىق يۋ ۋررى ىقنىد  ئىنسداننى   !مانا مۇشدۇندا       

تددول  ،ئىلۇىكددى–يىددۇەك .زىۇىننددى ئدداراى قىلىاددى ئىبددا ەى بولدددى .ولدددىب
مۇشدۇالرنى   .ئەرال  قالد رىاى، ئۇخلىاى رە قىيامى ئىبا ەى بولددى لىپ،قى

قلىرىددا  اللەنىد   بۇير  ەمۇىسىدە اللەنىد  رازىلىقىندى بدۆزلىگەن رە ئدۇالر ا
   !بويسۇندانال بولسا

تەبلىددپ   بددۋچى بىددلەن الددلە ئۇنىندددا مەخلۇقنىدد ،يارىتىاددىدا اللەنىدد       
شددۇندا   ۇرىسددىدىكى ماسلىاىاددلانلىق ئەنە ئوتتقىلدددان ئىبددا ەى تددۋرلىرى 

قىلدددان رە ۇىتىنىدد   ئەنە ئاشددۇ اللەنىدد  ئىنسدداندا ! تددوغرا . اسددى  بولىددد 
 .جۋملىسىدىند ر

بۋندكز -ئىنسان  ەمىاە ئۆزىنى ئالال قا بىلە ،شۇندا  بولسىۇۇ ،لېكىق      
 ۇال ئىبا ەى قىلىش قۇ رىتىگە ئىگە بولدان شەرىاتىلەر ە سېلىادتۇر پشاشوب
 .رىد تۇ

نسان ئۆزىنى  ئاشۇنىندا تەبلىپ قىلىنۇىددانلىقىنى رە ئۇنىنددا قدا ىر ئ       
تقدددۇچى بۋنددددكز تەسدددب  ئېي-لدددېكىق، بىدددلە .اللۇايددددىدانلىقىنى بىلىدددد وب

ى قىلىادقا رە ياخادى ئىنساننى تېخۇۇ بدۆپ ئىبدا ەشەرىاتىلەرنى  بولدانلىقى 
 .لۇشقا قى ىقتۇرىد وئالال قا تېخىۇۇ يىقىق ب ئارقىلىقئەمەللەر 

ئنسان  ەر راقىدت ئاشدۇندا  قىلىادقا تىرىاسدا، ئۇنىد  رت دى تېخىۇدۇ       
 .سۋزكبلىاىپ، شاك شەرىاتىلەر ە تېخىۇۇ يىقىق بولىد 

 
*             *             * 

               
شەرىادددددتىلەرنى  ئدددددۆزىگە يىقىدددددق ئىكەنلىكىندددددى رە بەزى ئىنسدددددان       

بىدلەن بىلدلە ماڭىددىدانلىقىنى،  ئۇنىد  شەرىاتىلەرنى  ئىنسان ماڭدان چاغددا
، ئالال قدا يۋزلەنسدە ئىنسداندا ەرنى  ئىنسان اللە تەرەشكە ماڭسدابەزى شەرىاتىل

 ئۇنىد خاتىرجەملىك رە ئاراملىلىق ئېلىدپ چۋشدىدىدانلىقىنى بىلدگەن چاغددا 
  .شەرىاتىلەر ە بولدان مىھرى بۋچىيد 

 ېگەنددلەر، ئاندددىق تددوغرا «   رهللاۇى  اشەررەر ىگددارى»شۋبھىسددى بى، ›     
قورقۇداڭالر، غەم قىلۇداڭالر، سدىلەر ە »: يولدا بولدانالرغا شەرىاتىلەر چۋشۋپ
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رە ە قىلىندددان جەنددنەى ئۋچددۋن خۇشددال بولددۇڭالر، بىدد    نيددا ا، ئدداخىرەتتە 
 (-31-37 لەىسىفۇس).‹رىنالرمى سىلەرنى   تستلى

شەرىادتىلەرنى  ئدۆزلېرى بىدلەن بىلدلە باشىرالرغدا  ،موسۇلۇانالر بە ىر ە      
 .ر ش قىلىۋاتقانلىقىنى بۆر ەنىدىۇقارشى ئ

مەن سدىلەر بىدلەن بىلدلە، »: ئۆز راقتىدا شەررەر ىگارى  شەرىاتىلەر ە›     
الر، باشىرالرنىدد   ىللىرىدددا سدداباتلىق قىلىندد( ئددۇر ش مەيدانىدددا)مددۆمىنلەرنى 

( قىلىددد  بىدددلەن باشىرالرنىددد . ) ەپ رە يدددى قىلددددى« قورقدددۇن  سدددالىۇەن
، ئۇالرنىد  بارماقلىرىدددا (يەندى باشددلىرىنى بېسدىنالر) ە ەنلىدرىگە چېددىنالر 

 (-18ئەنرال).‹ ەمۇە ئەزاسىدا چېدىنالر)
چسدى  سىلەر ە بە رىدە نۇسرەى ئاتا قىلددى،  دالبۇبى، سدىلەر بۋهللا›     

نىدد  سددىلەر ە بەر ەن هللا(. الر رە قددورالىنالر ئدداز ئىدددىسددانىن)ئىدددىنالر 
ئدددى [. )183]تىدددق قورقدددۇڭالر هللارىتىگە شدددۋبۋر قىلىدددش يۋزىسدددىدىق انۇسددد

شەررەر ىگدارىنالر سدىلەر ە ئدۋچ »: ئۆز راقتىددا سدەن مدۆمىنلەر ە!( مۇ ەمۇە 
[. 184] ەيتتىدد  « مىدد  شەرىاددتە چۋشددۋركپ يددار ەم بەرسددە يەنە يەتۇەمددد ە

قورقدۇپ ( تىدقهللا)سدەرر قىلسداڭالر، ( جەڭددە) ەر ئە. شۇندا ، ئۇ يېتىدد 
،  كشددۇەن  ەر ددال  ۇجددۇم قىلىددپ (ئۇنىدد  ئەمددرىگە ئىتددائەى قىلسدداڭالر)

ە بىددلەن بەلگەندددە شەررەر ىگددارىنالر سددىلەر ە بەش مىدد  نىاددانلىق شەرىاددت
( بېرىادنى يەنى شەرىاتىلەر ئارقىلىق يدار ەم)ئۇنى هللا[. 181]يار ەم بېرىد  

شەقەى سىلەر ە خۇش خەرەر بولسدۇن رە  ىلىندالر شدۇنى  بىدلەن خداتىرجەم 
 ەپ ( شۇنى  بىلەن  كشۇەننى  سانىنى  بۆشلۋبىددىق قورقۇىسدۇن)بولسۇن 
هللا يدددار ەم شەقەى غالىدددب،  دددېكۇەى بىدددلەن ئىدددش قىلددددۇچى ا. قىلددددى

 (-186-183ئال ئىۇىران) .‹تەرىدىدىند ر
نى بددۆركش اللەنىدد  قوللىاددى بىددلەن زىۇىندددا بددۇ، يەنددى شەرىاددتىلەر      

رىددىق بىدر ىئىسالمنى ئۋستۋنلىككە ئىرىاتۋر ەن، تارىخنى  ئەڭ شانلىق بەتل
بەتنى يازغدان تدارىخى مەيدانددا تۇر راتقدان بە رى ئە لىدگە خداس بولسدىۇۇ، 
  ەرچە باشقا  مدوئۇىنلەر شەرىادتىلەرنى بۆرمىسدىۇۇ، شەررەر ىگدارىۇى  الدلە  ر

مۇسدددتە كەم تۇرغدددان بىادددىلەرنى  قېادددىدا شەرىادددتىلەر  ،ىق ىدددگەن ئاندددد
 .چۋشىدىدانلىقىنى اللە بى  ە خەرەر قىلىد  

شەرىاتىلەرنى  ئۇالرنىد  قېادىدا بەلگەنلىكىنىد  ئداالمىتى بولسدا ئدۇالر       
 چددۋنكى، شەرىاددتىلەر ئۇالرغددا . ىدد  قىلدددان ئدداراملىلىق رە خاتىرجەملىكددد ر

شددۇنداقال قەلبىنددى تېخىۇددۇ   ەپ چۋشددىد ، <<رغەم قىلۇدداڭال قورقۇدداڭالر،>>
ندنەى بىدلەن خدوش سىلەر رە ە قىلددان جە>> خاتىرجەم رە ئازا ە قىلىدىدان

ئدالال،  ،شدۇنداقال .وشخەرەرنى ئېلىدپ چۋشدىد  ىگەن خ <<بىاارەى ئېلىنالر
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بىدد  ە شەرىاددتىلەر رىدد ران بەيئتىدددە مددوئۇىنلەر ە خاتىرجەملىددك بېدىاددالپ 
 .ەر بىرىد چۋشكەنلىگىنى خەب

ئۇالرنىددد  هللائىۇدددان قوشۇلۇشدددى ئۋچدددۋن، ا مۆمىنلەرنىددد  ئىۇانىددددا›      
-شەرىادتىلەر) ىللىرىدا تەمكىنلىكنى چۋشۋر ى، ئاسدۇانالرنى  رە زېۇىننىد  

( ىسدددىلىرىدىق بولددددان ىدددق، جىدددنالر ىق،  دددايۋانالر ىق رە تەبىدددئەى  ا 
د ر، بىلىددپ تۇرغۇچىدد( خەلقنىدد  ئە ددۋالىنى)هللانىنددد ر، اهللاقوشددۇنلىرى ا

 (-4فەتى  ).‹ ېكۇەى بىلەن ئىش قىلدۇچىد ر
 ،ئە لىگىددال خدداس بولۇىدددان قولالشددنىشەرىاددتىلەر  ۆرمەتلىددك بە رى       
الددلە  .خوشددخەرەرنى ئېلىددپ چۋشددىد رە  خدداتىرجەملىكنى ستە كەملەشددنى،مۇ

ركشددنى ئاال ىدددە ۆزى بىددلەن بۆبدد بە رى ئە لىددگە شەقەى شەرىاددتىلەرنى ئددۆز
 .بەر ى

 
        *     *              * 

                      
-مۇئۇىق ئۆزى ناماز ا شاتىھەنى ئوقۇغان چاغددا شەرىادتىلەرنى  ئدارقىۇۇ      

ىياتى قاندا  بولدۇپ س ىس ئۇنى  ەيدىدانلىقىنى بىلگەن چاغدا،  !ئارقا ئامىق
 ا ى شەرىادتىلەر تەرىدىددىق بەلدگەن ندۇرانە ئورتاقلىققدئەنە ئاشۇ نامى !بىتەرە

 ىدائدالال نى بدۋركپ تۇرغانددەك ئوقۇشدنامدازنى   ئۇنى ،اليىق بولىاى ئۋچۋن
 تۋرتكە بولۇامد ە
اللەقا يىقىنالشتۇرىدىدان  ەر بىر ئىبا ەتنى،ئۋزى قىلددان  ئىنسان ئۇنى

 ،ىددر ياخاددى سددۆزنى شەرىاددتىلەر ئۇلددۇغ ەر بىددر ئەمەلنددى، سددۆزلىگەن  ەر ب
سدىنى  شداالنى بەنددەڭ  ،بېرىدپ  ەمۇىدىق خەرەر ار اللەنى  قېادىدا ئېلىدپ

 ، سدداڭاشدداالنى بەندددەڭ سددىنى ئەسددلەراتىد .سدداڭا يىقىنالشددۇاقلى بولىۋاتىددد 
شددداالنى بەنددددەڭ  سددداڭا شدددۋبرى ئېيتىۋاتىدددد ، سدددانا ئېيتىۋاتىدددد ،- ەمدددد 

شاالنى بەندەڭنى شەيتان يامانلىققا  بەندىلېرىننى  بىرىگە ياخىاىلىق قىلدى،
 شددۇلۇىدى  ەيدددىدانلىقىنىوقىدددا قىچاقىر ئددۇ شددەيتاننى  ،چاقىرغددان ئىدددى
بىلددددگەن چاغدددددا،  ئاشددددۇنى   ەمۇىسددددىنى ئىنسددددان ....بىلددددگەن چاغدددددا

شەرىاددتىلەرنى  ئالال نىدد   وز رىدددا ئۆزىنىدد  ياخاددىلىقىنى تېخىۇددۇ بددۆپ 
 تېخىۇۇ ياخاى ئەمەل قىلدۇسى بەلۇەمد ە ئارز  قىلىپ،سۆزلىاىنى 

 
 

 رىىەرىشتىلەرنىڭ ۋەزىپىلپ
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 ،نددى ئومددۇمى جە ەتددتىق بىلىاددىۇى لىرىر شددوغۇللىنىدىدان رەزىدىالۇئدد      

 .بى نى  ئۇ مەخلۇقالرنى بىلىاىۇى نى  بىر قىسۇىد ر
 .شەرىاددتىلەرنى  ئەمەللېرىنىدد   ەمۇىسددى  ە  بىددلەن مۇناسددىۋەتلىكتۇر      

شەرىاتىلەر ە ئىنسان رە جىندا سدا ىر بولدانددەك  . ىلبىر نا ە  نەرسە يو 
 .ۇپ بىتىش بىر مىنۇتۇۇ سا ىر بولۇايد ل  ەقتىق بۇر

يىتىدپ  قا، بۇشىرلىق رە  ىنسى لىقمەئىسىيەى- ۇنا، ئىنسان رە جىندىق      
ئەمۇا شەرىادتىلەر بولسدا  ە  ! اللە ساقلىدال . لۇش يۋز بىرىد بارىدىدان بۇر

 .ئۋچۋنال  ياشايد ، ەقكە باغالنۇايدىدان بىرەر ئەمەلنىۇۇ قىلۇايد 
غەشلەتددتە  زىددرىكۇەل، الۇددال،ت-نىدد  بىرىنلددى رەزىدىسددى  ارمددالئۇالر      

 ،، ئالال قا  ائىم ئىتائەى قىلىدشۋندكز ئالال قا تەسبى  ئېيتىشب-قالۇال بىلە
رى ىئالال نىددد  مەخلۇقددداتل ئالال نىددد  بۇيرىقىددددا بويسۇنۇشدددقا ئالددددىراش رە

ى، چدۋنك .نى بەجدا بەلتۋركشدتۇرئۋستىدىكى  وقۇقى بولدان خدالى  ئىبدا ەت
زىۇىدق  -ئالال قا خاس ئىبا ەى قىلىانى  تەقەززاسى بولدان تەر ىدد ئاسدۇان

ئدالال، قۇرئانددا ئدۇالر  .تۇرىددىدان  ەقىقەتتدۇر مەرجدۇى بولدۇپ ئۇنى  بىلەن
 :توغۇرلۇ  مۇندا   ەيد 

نىدد  ئىلكىدىددد ر، هللا   ەمۇىسددى ائاسددۇانالر ىكى رە زېۇىندددىكىلەرنى›     
نىددد  ئىبا ىتىددددىق هللا( ەرىادددتىلەريەندددى ش)ا ىددددىكىلەر نىددد   ەر هللا

ئدۇالر بدېلە د [. 12]تەبەببۇرلۇ  قىلىپ باش تارتۇايد  رە  ېرىدۇدۇ قالۇايدد  
 (-87-12ئەنبىيا.)‹بۋندكز تەسبى  ئېيتىد ، بوشاشۇايد 

بدداش ( قددا سددەجدە قىلىاددتىقهللا)ەر بۇفرددارالر چوڭلىلىددق قىلىددپ ئە ›     
بېلە د بۋندكز ( نى شەرىاتىلەريە)تارتسا، شەررەر ىگارىننى   ەر ا ىدىكىلەر 

 .‹قا تەسبى  ئېيتىپ تۇرىد ، ئۇالر ماالل بولۇپ قالۇايد هللا
 (-32 لەىسىفۇس)
« بددار بالىسددى( شەرىاددتىلەر ىق)نىدد  هللا»(: يەنددى مۇشددرىكالر)ئددۇالر ›     

( نىد هللاشەرىادتىلەر ا)شدابتۇر، ( ۇنىنددىقب)هللا.  ېيىاتى، ئۇنددا  ئەمەس
قىلىاددقا  قددا ئالدددى بىددلەن سددۆزهللائددۇالر ا[. 86]لىددك بەندىلىرىددد ر  ۆرمەت

ئۇالرنىد  هللا ا[. 81]نى  ئەمرى بويىلە ئىش قىلىد  هللاشېتىنىلۇايد ، ئۇالر ا
رازى هللا قىلدددانلىرىنى رە قىلۇدداقلى بولدددانلىرىنى بىلىددپ تۇرىددد ، ئددۇالر ا

 .‹نىدد   ەيۋىسددىدىق تىتددرەپ تۇرىددد  هللاولدددانالرغىال شدداشائەى قىلىددد ، اب
 .ئالال، ئۇالر توغۇرلۇ  مۇندا   ەيد  ،نداقالشۇ (-82-86-ئەنبىيا)
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رە ىددم قىلۇايدددىدان قدداتتىق قددول شەرىاددتىلەر مددۇئەبكەل بولدددان  ...›     
نى  بۇير قىددىق چىقۇايدد ، ندېۇىگە هللاتىق ساقالڭالر، ئۇ شەرىاتىلەر ا تزاخ

 (-6 تە رىم).‹بۇير لسا شۇنى ئى را قىلىد 
رنىد  ىى يەتكۋزكش ئۇالرنى  رەزىدىلشەيدەمبەرلەر ە رە ئەللىلەر ە رە       
 .بىرىد ر
ئى  ئەلەيھىسداالمنى ئاشدۇ ئىادقا بەلگىلىددى رە ىئالال، جىبر ، ەقىقەتەن      

 .ئۇنى قۇرئاندا ئىاەنلىلىك رت،  ەپ سۋشەتلىدى
رە ى بولسا اللە نى  ئىنسانالر ئۇنىندا ئە ىاىاى ئۋچۋن ئەللىلەر يولى       

 .شۋرىلگەن سۆزىد رئارقىلىق ئىنسانالرغا چۋ
شۋبھىسددى بى، قۇرئددان ئالەملەرنىدد  شەررەر ىگددارى تەرىدىدددىق نازىدد  ›     

جىبرىئىد  ئا ا الند رغۇچىالر ىق بولۇشۇڭ ئۋچۋن، ئىاەنللىك  .قىلىنداند ر
نازى  )ئوچۇ  ئەرەبى تىلىدا ( قۇرئان) .سېنى  قەلبىنگە ئېلىپ چۋشتى ئۇنى
 (-121-128را ئەۇش).‹(بولدى
شەقەى ئۇنىندددا نازىدد  [. 3]ئددۆز نەشسددى خا ىاددى بددويىلە سددۆزلىۇەيد  ›     

رە ىينددى ئۇنىندددا بۋچلددۋك شەرىاددتە [. 4]قىلىندددان رە يىددنىال سددۆزلەيد  
بۆركنۋشدددى ( يەندددى جىبرىئىلنىددد )ئۇنىددد  [. 1]تەلىدددم بەر ى ( جىبرىئىددد )

ئانددىق ئدۇ [. 1دد6]تدۇر ى ( ئدۆز شدەبلىدە)چىرايلىق بولۇپ، يۇقىرى ئۇشۇقتا 
[. 2]يېقىنلىاىپ تۆرەنگە ساڭگىلىدى ( مۇ ەمۇە  ئەلەيھىسساالمدا)ئاستا -ستائا

نۇۇ ئىككددى ياچددا  مىقدددارى يددابى ئۇنىندددى( شەيدەمددبەر ئەلەيھىسسدداالمدا)ئددۇ 
( جىبرىئىدد  ئددارقىلىق تېگىاددلىك)بەندىسددىگە هللا[. 2]يېقىنددرا  يېقىنالشددتى 

 (-17-3نەجىم).‹رە يىلەرنى رە ى  قىلدى
ئدارقىلىق نازىد  )ئى زەتلىك بىر ئەللدى ( نى هللا ا)ەقىقەتەن قۇرئان  ›     

نىدد   ەر ا ىدددا هللابۋچلۋبتددۇر، ا( ئەللددى)ئددۇ [. 12] سددۆزىد ر( قىلىندددان
يەنى )بۇ يەر ە . شەرىاتىلەر ئۇنىندا ئىتائەى قىلدۇچىد ر[. 87]مەرتىۋىلىكتۇر 

 (-81-12تەبۋىر).‹ئۇ ئىاەنللىكتۇر( ئاسۇاندا
ئالال نىد   ەر ا ىددا -ىبا ەى قىلىش بىلەن بىدر ەتەسبى  ئېيتىش رە ئ      

، ئددۇ ش ئۇالرنىدد  رەزىدىلېرنىدد  بىرىددد رمددۆئۇىنلەر ئۋچددۋن مەغدىددرەى تىددلە
ئدۇالر مدۆئۇىق . مەغدىرەى تەلەپ قىلىش بولسا توغرا مەغدىدرەى تەلەپ قىلادتۇر

ىدش ئۇالرنىد  خا ىادى مەغدىدرەى تەلەپ قىل.ئۋچۋنال مەغدىرەى تەلەپ قىلىدد 
 .ئالال نى  ئى نى بىرىاى بىلەن بولىد  ،مەسبويىلە ئە
ئەرشددنى بۆتددۋركپ تۇرغددان رە ئەرشددنى  چۆرىسددىدىكى شەرىاددتىلەر ›      

شەررەر ىگارىدا تەسبى  ئېيتىدد ،  ەمددى ئېيتىدد ، ئۇنىنددا ئىۇدان ئېيتىدد ، 
سددېنى  ! شەررەر ىگددارىۇى »( ئددۇالر ئېيتىددد . )مددۆمىنلەر ە مەغدىددرەى تىلەيددد 
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لۇى   ەمۇە نەرسىنى ئۆز ئىلىگە ئالىد ، تەربە قىلدانالرغا رە رە ۇىتى  رە ئى
سېنى  يولۇڭدا ئە ەشكەنلەر ە مەغدىدرەى قىلدىدق، ئدۇالرنى  تزاخ ئازابىددىق 

سەن ئۇالرنى، ئۇالرنى  ئاتا د بورىلىرىددىق، ! شەررەر ىگارىۇى [. 1]ساقلىدىق 
ە ە قىلددددان ئاياللىرىددددىق، ئەرال لىرىددددىق ياخادددى بولددددانالرنى ئۇالرغدددا ر

مەڭگۋلۋك جەننەتكە بىر ۋز ىق، سەن  ەقىقەتەن غالىبسەن،  ېكۇەى بىدلەن 
سددەن ئددۇالرنى يامددان ئىاددالر ىق ! شەررەر ىگددارىۇى [. 2]ئىددش قىلدۇچىسددەن 

ساقلىدىق، سەن بىۇنى يامان ئىاالر ىق ساقاليدىكەنسەن، شۋبھىسى بى، بدۇ 
-1غدافىر).«بەختتدۇر بۋندە سەن ئۇنىندا رە ۇەى قىلدان بولىسەن، بۇ چوڭ

2-) 
نى خددداتىرىلەش رە ئەسدددتە سددداقالش ئۇالرنىددد  ىبەنددددىلەرنى  ئىادددلېر     

ئىنساننى  ئوڭ تەرىدىدە رە سول تەرىدىدە ئولتدۇر پ  .نى  بىرىد رىرەزىدىلېر
 خاتىرىلەيدىدان ئىككى شەرىاتە بار،

ا  بىدر راقىتتدا، ئدۇ قاندد(  ەرىكىتى خاتىرىلىنىۋاتقدان-ئىنساننى  سۆز)›    
سۆزنى قىلۇىسدۇن، ئۇنىد  ئالدىددا  امدان شەرىادتە  دازىر بولدۇپ، بۋزىتىدپ 

 (-12-11قا ) .‹تۇرىد 
 البۇبى سىلەرنى  ئۋستۋڭالر ا سىلەرنى بۋزىتىپ تۇرغۇچى شەرىادتىلەر ›    

 ۆرمەتلىددك شەرىاددتىلەر بولددۇپ، ( نىدد   ەر ا ىددداهللا ا)ئددۇالر [. 17]بددار 
ئدۇالر [. 11]ندى يې ىدپ تۇرىدد  ( مەللىدرىنالرسىلەرنى  سۆزلىرىنالرنى رە ئە)

 (-18-17ئىنرىتار).‹قىلۇىاىنالرنى بىلىپ تۇرىد 
تۇن ى ئىنساندىق باشالپ قىيامەى بۋنگىلە، زىۇىدق يۋزىددىكى  ەر بىدر      

ئىككىسنى  بىدرى ئدوڭ تەرەشدتە  .نىد ىئىنساندا ئىككى شەرىاتە مۇئەبكەل قىل
يەنە بىددرى سددول  ،لەرنددى تى ىۇاليددد دددان ياخاددى ئەمەلئىنسددان قىل ،تددۇر پ

 .تەرەشتە تۇر پ ئۇنىندىق سا ىر بولدان يامان ئەمەللەرنى تى ىۇاليد 
تىرىلىدىدان بدۋن يىتىدپ بەلگدۋچە  ئىنسان بۇ ياخاىلىقالر رە يامانلىقالر     

( اللەنى )ئۇ ئىنساندىق خۇجايىنىنى   .سىدە ساقلىنىد ىشەرىاتىلەرنى  خاتىر
بىادى مدۆئۇىق ئە ەر ئدۇ  .امان ئەمەللەر ە   ىساپ ئېلىنىدد ي-ئالدىدا ياخاى

خالىسا مەغدىرەى  يامان ئەمەللېرى سەرەبىدىق جازااليد ، ،بولسا ئالال، خالىسا
 .زاختا مەڭگۋ قېلىاتۇرتئۇ بىاى باشىر بولسا ئۇنى  ئاقىۋىتى   ئەمۇا .قىلىد 

ەرنى  ئدددالال، بەلگىلىدددگەن ئەجەل توشدددقان چاغددددا جدددان ئدددېلىش شەرىادددتىل
 .رنى  بىرىد رىرەزىدىل
مددۇئەبكەل قىلىندددان ( جېنىنالرنددى ئېلىاددقا)سددىلەرنى  »ئېيتقىنكددى، ›    

شەرىادددتە سدددىلەرنى  جېنىنالرندددى ئالىدددد ، ئانددددىق شەررەر ىگارىنالرنىددد  
 (-11سەجىدە).« ەر ا ىدا قايتۇر لىسىلەر
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  (-141ئال ئىۇىران .)‹نى  ئى نىسى  ئۆلۇەيد هللا  ې  بىاى›     
بەندىلىرىنى تى  ىنلەپ هللايەنى ا)رىنى  ئۋستىدە قا ىر  ر بەندىلىهللا›     

 -يەنددى قىلددددان)، ئددۇ سددىلەر ە سددداقلىدۇچى شەرىاددتىلەرنى (تۇرغۇچىددد ر
ئەرەتىدد ، بېرىنالرغدا ئۆلدۋم ( ئەتكەننى خاتىرىلەپ تۇرىددىدان شەرىادتىلەرنى

نىدد  هللا)ئددۇالر . ۇى  قەبدد ى رت، قىلىددد بەلسددە، ئددۇنى بى نىدد  شەرىاددتىلىرى
 (ئايەى-61ئەنئام) ‹بىدەررالىق قىلۇايد ( ئەمرىنى ئور نالشتا

ئالال نى  بدۇيرىقى بىدلەن ئىككدى قىدتىم سدۇر چدېلىش شەرىادتىلەرنى        
 .رىدىند رىرەزىدىل
زىۇىندددىكى الددلە خالىدددان -سددۇر چېلىاددتا ئاسددۇان ،بىرىنلددى قىددتىم      

ئىككىنلى قىتىۇلىدق  .ىقىلىد لۇپ يوبىاىدىق باشقا بارلىق جانلىقالر بىھۇش ب
چېلىاددتا ئددۇالر ئارىسددىدا تددوغرا  ۆبددۋم چىقىرىلىاددى ئۋچددۋن ئۆلددۋبلەر سددۇر 

 .تىرىلىد 
خالىدانددىق باشدقا هللا سۇر چېلىنداندا ئاسدۇانالر ىكى رە زېۇىنددىكى ا›     

مەخلۇقاتالرنى   ەمۇىسى ئۆلىد ، ئانددىق سدۇر ئىككىنلدى قېدتىم چېلىندانددا 
[. 62]قدداراپ تۇرىددد  ( نددېۇىگە بۇير لىدددىدانلىقلىرىدا)پ نا ا ددان ئددۇالر تددۇر 

مە ادەر ا، شەررەر ىگارىنىد  ندۇرى بىدلەن يور يدد ، ندامە د ئەمدالالر  دازىر 
قىلىنىد ، شەيدەمبەرلەر رە  ۇرا لىالر بەلتۋركلىد ، ئۇالرنى  ئارىسىدا ئا ىد  

ىلدددان  ەر ئددا ەمگە ق[. 62] ۆبددۋم چىقىرىلىددد ، ئۇالرغددا ز لددۇم قىلىنۇايددد  
ئۇالرنىدد  ئەمەللىرىنددى ئوبدددان هللالىنىدد  سددارابى تولددۇ  بېرىلىددد ، ائەمە

 (-17-62ز مەر) .‹بىلىد 
شەرىاتىلەرنى  شەررەر ىگارىدا تەسبى  ئېيتقان،  ەمدى ئېيتقدان  الددا ›     

ئەرشددنى  چۆرىسددىنى ئددوراپ تۇرغددانلىقىنى بۆرىسددەن، ئۇالرنىدد  ئارىسددىدا 
مىنلەر جەندنەتكە بىرىدد ، بداشىرالر  تزاخقدا مدۆ) ەققانى   ۆبۋم چىقىرىلىد  

« !قدا خاسدتۇرهللانا ئالەملەرنىد  شەررەر ىگدارى اجىۇدى  ەمد سد»، (بىرىد 
 (-11زكمەر).‹ ېيىلىد 

ئالال نىدد  رازىلىقىدددا ئىرىاددىش بىددلەن نى دداتلىق تاشقددان مددۆئۇىنلەرنى       
  زاختدددا ئدددازاشالش شەرىادددتىلەرنىتجەننەتدددتە بۋتىدددۋېلىش، بددداشىرالرنى  

مدۆئۇىنلەرنى مۇباشداتالش رە بداشىرالرنى ئازاشالشدنى   .نى  بىرىد رىرەزىدىلېر
 ئدۆزى نى  تىلدى ئدارقىلىق ىئالال، بەندىلېرىگە ئەللىلېر!  ەر ئىككىلىسى توغرا

 ەقنىد  تەقەززاسدى بولسدا  زىۇىننى  ە  بىلەن ياراتقانلىقىنى رە بۇ -ئاسۇان
بولدۇپ قالۇاسدلىق ئىكەنلىگىندى ى  ئداخىرقى نوقتىسدى   نيا  ايداتى مۇسداشىن

 .خەرەر قىلدى
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مۇباشددداى -رە يامانلىقالرغدددا جدددازا الرغاچدددۋنكى،   نيدددا ا ياخادددىلىق      
تىدرىلگەن  ،مۇباشاتنى  ئەمىللىاادى ئداخىرەى بۋنىددە -جازا .ئەمىللەشۇەيد 

 ەرىددكەى بىددلەن شددۇغۇلالندۇچىالرنى  -ياخاددى ئىددش چاغدددا تاماملىنىددد ،
 ەرىكەى بىەن شۇغۇلالندۇچىالرنى    زاققا -امان ئىشجەننەتكە بىرىاى رە ي

شەرىاتىلەرنى  مۆئۇىنلەرنى بۋتدۋرېلىش رە  .بىرىاى بىلەن  ە  ئەمىللىاىد 
زىۇىددق ئۇنىدد  بىددلەن -نى ئۆتىاددى ئاسددۇانىبدداشىرالرنى ئددازاشالش رەزىدىسدد

 .تىلدان بۇ  ەقنى  ئەمەلگە ئاشقانلىقىد رىيار
نددنەتكە بىرىددد ، ئۇالرنىدد  ئدداتىلىرى، ئددۇالر مەڭگددۋ تۇرىدددىدان جە›     

. خوتددۇنلىرى رە ئەرال ىنىدد  ئىلىدددىكى ياخاددىلىقالرمۇ جەنددنەتكە بىرىددد 
 ەربىدر  ەررازىسدىدىق ( مۇبارەبلەش ئۋچدۋن جەننەتنىد )شەرىاتىلەر ئۇالرنى 

سددەررىنى  تسددت تۇتقددانلىقىنالر »( شەرىاددتىلەر ئددۇ   نيددا ا[. )83]بىرىددد  
ئاخىرەتلىكنى  ياخاى بولۇشى نېۇىددېگەن ! ولسۇنئۋچۋن سىلەر ە ئامانلىق ب

 (-84-83رەئىدە).‹ ەيد « !ئوبدان
توپ بولدان  الدا -شەررەر ىگارىدا تەقۋا ارلىق قىلدانالر جەننەتكە توپ›     

ماڭد ر لىددد ،  ددالبۇبى، ئددۇالر جەنددنەتكە يېتىددپ بەلددگەن چاغدددا ئۇنىدد  
: ئەبكەل شەرىاتىلەر ئۇالرغا ەررازىلىرى ئېلىلىپ بولدان بولىد ، جەننەتكە مۇ

شددداك (  ۇنا الرنىددد  بىرلىرىددددىق)سدددىلەر ە ئامدددانلىق بولسدددۇن، سدددىلەر »
 ‹. ەيددد « مەڭگددۋ قددېلىنالر( ئۇنىندددا)بولددد ڭالر، جەنددنەتكە بىددرىنالر، 

 (-13ز مەر)
چاقاڭالرنى ئىنسان رە تاشالر يېقىلددۇ -ئۆزكڭالرنى رە باال! ئى مۆمىنلەر›      

ىلۇايددىدان قداتتىق قدول شەرىادتىلەر مدۇئەبكەل بولدددان بولىددىدان، رە ىدم ق
نى  بۇير قىدىق چىقۇايدد ، ندېۇىگە هللا  تزاختىق ساقالڭالر، ئۇ شەرىاتىلەر ا

 (-6تە رىم.)‹بۇير لسا شۇنى ئى را قىلىد  
-سدىلەر شەررەر ىگدار»:  تزاختىكىلەر  تزاخقا مۇئەبكەل شەرىاتىلەر ە›     

«  ىق بىدر بۋنلدۋك ئدازابنى يېنىكلەتسدە ئىدكەنىنالرغا   ئا قىلىنالر، ئۇ بىد 
شەيدەمبىدرىنالر »(: يەندى  تزاخقدا مدۇئەبكەل شەرىادتىلەر)ئدۇالر [. 42] ەيد  

يەندى )ئدۇالر .  ەيدد « سىلەر ە رتشەن مۆجى ىلەرنى ئېلىدپ بەلۇىگەنۇىددىە
(: يەندى شەرىادتىلەر)ئۇالر .  ەيد «  ەئە، ئېلىپ بەلگەن ئىدى»(: بۇفرارالر

 .‹ ەيدد « باشىرالرنى    ئاسى شايدىسى   ر( لېكىق)ئا قىلىنالر، سىلەر   »
 (-17-42غاشىر)

 ەقىدددقەتەن  تزاخ ئازابىددددا مەڭگدددۋ ( يەندددى بۇفردددارالر) ۇنا كدددارالر ›     
يېنىكلىتىلۇەيددد ، ئددۇالر ( بىر ەمۇددۇ)ئددۇالر ىق ئددازان [. 14]قددالدۇچىالر  ر 

ئۇالرغدا بىد  ز لدۇم [. 11] ئۋمىدسدى لەر  ر(  ەر قاندا  ياخاىلىقتىق) تزاختا 
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يەندى )ئدۇالر [. 16]قىلۇىد   رە لېكىق ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى ز لدۇم قىلددى 
شەررەر ىگارى  بى  ە ! ئى مالىك»(:  تزاخقا مۇئەبكەل شەرىاتىگە( )بۇفرارالر

سددىلەر ئازابتددا چوقددۇم »: مالىددك.  ەپ توراليددد « ئۆلددۋم  ۆبددۋم قىلسددۇن
ندى بەلتدۋر    (  ىق)  سىلەر ە  ەقىقەتەن  ە  بى[. 11] ەيد  « قالىسىلەر

 .‹ندى يامدان بۆر دۋچىلەر  ر(  ىق)رە لېكىق سىلەرنى  بۆشلىلىكىنالر  ە  
 (-12-14ز خر  )

اللە ئۇالرنى بۇير يدىدان، قۇرئاندا تەشسدىلى بايدان قىلىنۇاسدتىق تىلددا       
 . رئېلىندان باشقا ئىاالرنى قىلىش ئوالرنى  رەزىدىلېرىنى  بىرىد

( يامدۇرالرنىد )، [1]سورىدۇچى شدامالالر بىدلەن قەسدەمكى ( تۇشراقنى)›     
يىنىدك ( سۇ ئۋسدتىدە)، [8]ئېدىرلىقىنى بۆتۋر ۋچى بۇلۇتالر بىلەن قەسەمكى 

يەنددى بەندددىلەر ئارىسددىدا )، ئىاددنى [3]مدداڭدۇچى بددېۇىلەر بىددلەن قەسددەمكى 
قىلدددۇچى شەرىاددتىلەر تەقسددىم ( رى ىقالرنددى، يددۇرتالر ئارىسددىدا يددامدۇرالرنى

 (4-1زارىياى).‹قەسەمكى
، قداتتىق [1]شامالالر بىلەن قەسدەمكى ( لەرزان)ئارقىۇۇئارقا چىققۇچى ›      

( خالىدان تەرەشدلەر ەهللابۇلۇتالرنى ا)، [8]لەن قەسەمكى چىققۇچى بورانالر بى
 ە  بىددلەن باتىلنىدد ،  ددارام )، [3]تارقدداتقۇچى شددامالالر بىددلەن قەسددەمكى 

، [4]ئارىسددىنى ئددايرىدۇچى شەرىاددتىلەر بىددلەن قەسددەمكى ( االلنىدد بىددلەن  
( نىدددد  ئازابىدددددىقهللا)يددددابى ( قالد رماسددددلىق)ئددددۆزرە ( بەندددددىلەر ە)

ئېلىدددپ چۋشدددكۋچى ( شەيدەمدددبەرلەر ە)ئا ا الندددد ر ش ئۋچدددۋن رە ىيندددى 
 (6-1مۇرسەالى) .‹شەرىاتىلەر بىلەن قەسەمكى

رتىدپ ئدالدۇچى شەرىادتىلەر بىدلەن قاتتىق تا( بۇفرارالرنى  جانلىرىنى)›     
رىادتىلەر بىدلەن سدىلىق ئدالدۇچى شە( مۆمىنلەرنى  جانلىرىنى)، [1]قەسەمكى 
تېددد  ئېلىدددپ چۋشدددكۋچى ( نىددد  ئەمرىندددى ئاسدددۇاندىقهللا)، [8]قەسدددەمكى 

( مۆمىنلەرنى  جدانلىرىنى ئېلىدپ جەندنەتكە)، [3]شەرىاتىلەر بىلەن قەسەمكى 
( نىدد  ئەمددرى بىددلەنهللا)، [4]سددەمكى ر بىددلەن قەئىلگىرلىگددۋچى شەرىاددتىلە

سددىلەر )بائىناتنىدد  ئىاددلىرىنى باشددقۇرغۇچى شەرىاددتىلەر بىددلەن قەسددەمكى، 
 (1-1نازىئاى).‹(چوقۇم تىرىلدكركلىسىلەر، سىلەر ىق چوقۇم  ېسان ئېلىنىد 
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ئىۇان ئېيتىادنى  ئىنسدان  اياتىددىكى بەزى بى  ئىلگىرى شەرىاتىلەر ە       

نسانىيەى يۇپ ئۆتتۇ  رە بايان قىلد قكى، بۇ ئىۇان ئىوئوتتۇرغا ق شايدىلىرىنى
ئۋچ قاناتلىق رە تۆى قاناتلىق شەرىاتىلەرنى نۇر ىق  ،قەلبىگە ئىككى قاناتلىق

ياراتقددان مددۆجى ە خددارابتىرلىق ئىال ددى قۇ رەتنىدد  بدداتتىلىقىنى تېخۇددۇ  ىدد  
 . رىد قىلد
رە ىينددى شەيدەمددبەرلەر رە ئەللىددلەر ە شەرىاددتىلەر ئېلىددپ چۋشددىدىدان       

بولدددانلىقى ئۋچددۋن ئالال نىدد   ەر ا ىدددىق چۋشددۋركلگەن رە ىدديگە بولدددان 
 .ئىۇاننى تېخۇۇ بۋچەيتىد 

بىادددىلەرنى  ئالال قدددا ئىبدددا ەى قىلىادددتىق چارچددداپ قالۇايددددىدان       
ن، ئىبدا ەى رە ياخادى ئەمەلدلەر بىدلەن شەرىاتىلەر ە ئوخااش بولۇش ئۋچدۋ

 .لۇش قى غىنلىقىنى بۋچەيتىد وئالال قا يىقىق ب
بىاىلەرنى  قەلبىنى ئۆزىنى  ئەتراشىدىكى بەڭرى بەتكەن بۇ بائىناتقدا       
چدۋنكى، ئدۇ ئىنسدان بدۇ بائىنداى ئاشدۇ ندۇر ىق  .تولد رىدد  مىھىر ەبولدان 

تىلدددان ىنلىقىنى، ئاشددۇ نددۇر ىق يارتىلدددان رت ددالر بىددلەن ئاراتالشددتۇر لداىيار
ېلىددپ چۋشددىدىدانلىقىنى ئرت ددالر مۇئۇىندددا ئدداراملىلىق رە خدداتىرجەملىكنى 

 .بىلىد 
  ياخاددى ئەمەلددلەر ە يددۋزلىنىش رە يامددان ئەمەللەر ىددق يىددرا  بولددۇش      

چاغددا  بىلدگەن شەرىاتىلەرنى  مەرجۇتلىقىنىەمەلنى خاتىرلەيدىدان بىاىلەر ئ
 .شەيدا بولىد 

بددۇ   نيددا  ايدداتى  ارامالشددۇايدىدان، يوقىلىددپ بەتكددۋچى ئىكەنلىكىددگە       
ئالال، رت نى راشاى تاشقۇزىدىدان چاغدا رت ندى تارتىدپ ئېلىادقا  ئا ا، بولۇش
 شدۇڭا، بدۇ.  اسدى  بولىدد  لۋم شەرىاتىسنى ئەسدلىگەن چاغدداۆبۇير لدۇچى ئ

ال بولدۇپ قېلىادقا رەتتىق باشدىى  نيا  اياتى ئىنسان ئۇنىد  سدەرەبىدىق ئداخ
بددۇ   نيددا  اياتىدددىق ئددالال، ئۇنىندددا يددول قويدددان  دداالل، شدداك  .ئەرزىۇەيددد 

 .ۇەنلىك ئىنساندا بۇشايە قىلىد ىبە ر
ئىنسان شەرىاتىلەرنى  مدۇئۇىنلەرنى جەننەتدتە بۋتىۋالىددىدانلىقىنى  رە        

ئالال، ئۇالرغدا زاختا ئازاشاليدىدانلىقىنى ئەسلىگەن چاغدا رە ئۋزى تباشىرالرنى  
، ئۇالرنى  ەرتلىك ئازاشتىق ساقالپ نى رە رازىلىقىنى ئىنئام قىلدانئۆز جەننىتى

رەتتىكى  ىسداپ ىئداخ ،قالدان بىاىلەر ىق بولۇشدنى ياخادى بدۋر ەن چاغددا
 .لىد وئۋچۋن ئىالەش  اسى  ب
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 ئىيتىش كىتاپالر ا ئىمان: باپ ئۈچىنچى

 
 

زىنىد  تدارىخى رەى ۆى بىتداشالر ئقۇرئاندا ئۇنى  بايدانى بەلدگەن سدامار     
 تەرراى، ە ىدىلەر،سد يىلە؛ ئىبىرا ىم ئەلەيھىساالمدا چۋشدۋركلگەنوتەرتىدى ب
ئىبىددددرا ىم ئەلەيھىسدددداالمن   .ئىن ىدددد  رە قۇرئاندددددىق ئبددددارەى زەبددددۇر،

 .سە ىدىلېرىنى  بايانىدا مۇنۇ ئايەتلەر بەلدى

ئۇ [. 14]تى شاك بولدان ئا ەم مەقسىتىگە يەت( بۇفرىدىق رە  ۇنا تىق)›     
سدىلەر   نيدا [. 11]شەررەر ىگارىنى  نامىنى يا  ئەتتى، ئاندىق ناماز ئوقۇ ى 

[. 11]ئاخىرەى ياخاىد ر رە باقىيد ر [. 16]تىرىكلىلىكىنى ئارتۇ  بۆرىسىلەر 
شەك د شۋبھىسى  بۇر نقى بىتابالر ا د ئىبرا ىم ( يەنى بۇ سۋرىدىكى رەزلەر)بۇ 

 (-12-14ئەئال). ‹[12د12]بار  ر رە مۇساالرنى  بىتابلىرىدا 
ئددالال، تائاالنىدد   .جايلېرىدددا تەرراى تىلدددا ئېلىندددى قۇرئاننىدد  نۇرغددۇن     
 :زىگە ئوخااشۆرەندىكى سۆت

توغرا يولددا )تەرراتنى نازى  قىلد  ، تەرراتتا ( مۇساغا)بى   ەقىقەتەن 《    
بويسددۇندان ( نىدد   ددۆبۇىگەهللا ا) ىدددايەى رە نددۇر بددار، ( يېتەبلەيدددىدان

 ۆبددددۋم قىلىددددد ، ( تەرراى بىددددلەن)ەيدەمددددبەرلەر يە ددددۇ ىيالر ئارىسددددىدا ش
ساقالشدددقا ( ئۆز ەرتىادددتىق)زا ىتلىدددرى رە ئۆلىۇدددالىرىۇۇ ( يە ۇ ىيالرنىددد )

بدويىلە  ۆبدۋم قىلىدد ، ئدۇالر تەرراتندى ( يەنى تەرراى)بۇير لدان بىتابۇلال، 
!( ئۆلىۇدالىرىئدى يە ۇ ىيالرنىد  . )نازارەتلى ئىدى( ئۆز ەرتىاتىق ساقالشقا)

مېنىد  ئدايەتلىرىۇنى ئداز شۇلددا . بىاىلەر ىق قورقۇاڭالر، مەنددىق قورقدۇڭالر
مال، مەنسەپ رە شارا ئۋچۋن ئايەتلىرىۇنى   ۆبۇىنى -يەنى شۇل)تېگىاۇەڭالر 

نازىدد  قىلدددان ئددايەتلەر بددويىلە  ۆبددۋم هللا ، بىۇلەربددى ا(ئۆز ەرتىددۋەتۇەڭالر
 (-44 دائىم).‹قىلۇايدىكەن، ئۇالر باشىرالر  ر

 نۇرقداف ،زىگە ئوخاداشۆرەنددىكى سدۆئالال، تائاالنى  ت، بەزى چاغالر ا     
 .نىد ىنامى ئارقىلىق تەرراتقا ئىاارەى قىل

ئۆز راقتىدا سىلەرنى  ىدايەى تاشسدۇن  ەپ، مۇسداغا  ەقندى باتىلددىق ›     
 (-13بەقەرە).‹بەر   ( يەنى تەرراتنى)ئايرىدۇچى بىتابنى 

زىكددرى نددامى بىددلەن تەرراتقددا ئىاددارەى  ،ەكمۇنددۇ ئايەتتىكىدددبەزىدددە 
يازغانددىق ( ئەزەلددە)بى  لەر ۇلۇە ددۇز ا [. 174]ئىاقا ئاشۇرىۇى   ›.قىلنىد 
( يەندى جەندنەى زېۇىنددا)زەبدۇر ا زېۇىنددا (  ار  قا نازى  قىلىنددان)بېيىق، 
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 .‹ ەقىددقەتەن مېنىدد  ياخاددى بەندددىلىرىم رارىسددلىق قىلىددد   ەپ يدداز   
 .ەبۇرنى  بايانىدا مۇندا  بەلدىز (-171ئەنبىيا)

بىدد  نۇ قددا رە ئۇنىندددىق بېيىنكددى شەيدەمددبەرلەر ە !( ئددى مددۇ ەمۇە )›     
رە يددى قىلداندددەك،  ەقىددقەتەن سدداڭا رە يددى قىلددد    ەمدددە ئىبىرا ىۇدددا، 
ئىسۇائىلدا، ئىسھاققا، يەئقۇبقدا، يەئقۇبنىد  ئەرال لىرىددا، ئىسداغا، ئەييۇبقدا، 

ندا رە يددى قىلددد  ،  ار  قددا زەبددۇرنى ئاتددا يۇنۇسددقا،  ار ندددا، سددۇاليۇا
شەررەر ىگارىدددد  ئاسددددۇانالر ىكى، زېۇىندددددىكى ›.-163نىسددددا  .‹قىلددددد  

بەنددددىلىرىنى  ئە دددۋالىنى  ەمۇىددددىق ئوبددددان بىلىدددد ، بىددد   ەقىدددقەتەن 
 .(-11ئىسىرا).‹شەيدەمبەرلەرنى  بەزىسىنى بەزىسىدىق ئۋستۋن قىلد  

 :تىلدا ئېلىندى ئىن ى  قۇرئاننى  نۇرغۇن جايلېرىدا
ئارقىسدددىدىق ( يەنددى بەندددى ئىسددرائى  شەيدەمبەرلىرىنىدد )ئۇالرنىدد  ›      

تەرىدىدددىق هللا يەندى ئۇنىدد  ا)ئۆزىددىق ئىلگىددرى نازىد  قىلىندددان تەرراتنددى 
ئېتىددراپ قىلدددۇچى ئىسددا ئىددبق مەريەمنددى ئەرەتتددۇ ، ( نازىدد  قىلىندددانلىقىنى

 ىلندى ئاتدا قىلدد  ، ئۇنىندا  ىدايەى بىدلەن ندۇرنى ئدۆز ئىلىدگە ئالددان ئىن
ئۆزىددىق ئىلگىدرى نازىد  قىلىنددان تەرراتندى ئېتىدراپ قىلدۇچىدد ر ( ئىن ى )
 .‹، تەقۋا ارالرغدا  ىددايەى رە شەندد د نەسدىھەتتۇر(يەنى ئۇنىندا مۇراشىقتدۇر)
 (-46مائىدە )

ئددۇالر ىق بېدديىق شەيدەمبەرلىرىۇى نددى  اراملىددق ئەرەتتددۇ ، ئارقىدددىق ›     
ئەرەتتددۇ ، ئۇنىندددا ئىن ىلنددى ئاتددا قىلددد  ، ئۇنىندددا مەريەم ئددوغلى ئىسددانى 

ئە ەشكەنلەرنى   ىللىرىدا شەشقەى رە مېھرىبانلىقنى سدالد  ، رە بدانىيەتنى 
بېكىتۇىد  ، ئدۇالر ئدۇنى شەقەى ئۇالر ئۆزلىرى شەيدا قىلدى، ئۇالرغا ئۇنى بى  

، لددېكىق ئددۇالر ئۇنىندددا اليىددق (شەيدددا قىلدددى)نىدد  رازىلىقىنددى تىددلەپ هللا
لەپ  ەرى ىدە ئەمەل قىلۇىدى، ئۇالر ىق ئىۇان ئېيتقانالرنى  ئەجرىنى  ەسسى

 .‹نىدددد  ئىتائىتىدددددىق چىققددددۇچىالر  رهللابەر   ، ئددددۇالر ىق نۇرغددددۇنى ا
 (81 ە ىد)

تەرراى بىددلەن ئىن ىدد  ئددال ئىۇىددران ئايىتىدددە بىلددلە تىلدددا  ،شددۇنداقال      
تدۇر، يوق( بەر ە )تىق باشقا  ې  مەبۇ  هللا[. 1]ەلى ، الم، مىم ئ›.ئېلىندى

ئددى [. )8]تىرىكتددۇر، مەخلۇقدداتنى ئىدددارە قىلىددپ تۇرغۇچىددد ر (  ەمىاددە)هللا
ئۆزىدىق ئىلگىرىكدى بىتدابالرنى تەسدتىق قىلددۇچى  ە  بىتدابنى !( مۇ ەمۇە 

ئىلگىددرى، بىاددىلەر ە يددول . سدداڭا نازىدد  قىلدددى( هللا( )يەنددى قۇرئدداننى)
 ە  [. 3]قىلددان ئىددى  بۆرسەتكۋچى قىلىپ تەرراى بىلەن ئىن ىلندى نازىد 

نازىد  ( نىيەندى بدارلىق سدامارى بىتدابالر)بىلەن باتىلنى ئايرىدۇچى بىتابنى 
( ئدداخىرەتتە)نىدد  ئددايەتلىرىنى ئىنكددار قىلدددانالر هللاۋبھىسددى بى، اش. قىلدددى
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ئال ).‹جازالىدۇچىد ر( يامانالرنى)غالىبتۇر، هللا ا. قاتتىق ئازابقا   چار بولىد 
 (-4-1ئىۇىران
يدابى  ،ئۇنىد  بايدانى قۇرئدان ندامى بىدلەن ،رىۇدگە بەلسدەكان بەئقۇر      

يدابى زىكدرى ندامى بىدلەن  ،يدابى بىتداپ ندامى بىدلەن ،فۇرقان ندامى بىدلەن
شددەرەشلىك قۇرئددان بىددلەن قەسددەم قىلىددۇەن . قددا ›.نۇرغددۇن ئددايەتتە بەلدددى

 (-1قا ).‹
شۋبھىسى بى، سىلەرنى چۋشەنسۇن  ەپ، ئۇنى ئەرەبلە قۇرئان قىلىدپ ›     
 (-8 يۋسۋ).‹قىلد  نازى  
ئا ا الند رغۇچى بولۇشدى ( نى  ئازابىدىقهللا)شۋتۋن جا ان ئە لىنى ›     

 ە  بىددلەن بدداتىلنى ( يەنددى مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسدداالمدا)ئۋچدۋن، بەندىسددىگە 
 (-1فۇرقان) ‹نى  بەرىكىتى بۋيۋبتۇرهللا  قىلدان ارىدۇچى قۇرئاننى نازىئاي
ئدۆز تەرىدىددىق ( سانالرنىئىنهللا)قا خاستۇربى، هللاجىۇى  ەمد سانا ا›     

بولدان قاتتىق ئازابتىق ئا ا الند ر ش، ياخاى ئەمەللەرنى قىلدان مۆمىنلەر ە 
بېرىددىدانلىقى بىدلەن خدۇش خەرەر بېدرىش ( يەنى جەننەى)ئوبدان مۇباشاى 

 ە تددوغرا،  ېلقاندددا  ( يەنددى شەيدەمبىددرى مددۇ ەمۇە )ئۋچددۋن، بەندىسددى 
بولۇىددددان قۇرئددداننى نازىددد  ( ەىيەندددى ئىخدددتىالپ، زىدددد ىي)قىندىرلىدددق 

 (-1بە  .)‹قىلدى
سداڭا بولددان  كشدۇەنلىكىنى  )باشىرالر قۇرئاننى ئاڭلىددان چاغلىرىددا ›     

   : سېنى. بۆزلىرى بىلەن سېنى يىقىتىۋېتىاكە تاس قالىد ( قاتتىقلىقىدىق يامان
قۇرئان شەقەى تامام ئە لى جا دان [. 11] ېيىاىد  « شۋبھىسى  بىر مەجنۇن»

 (-18-11قەلەم).‹ەز د نەسىھەتتۇرئۋچۋن ر
ئالال، تائاال  ،شەرىاتىلەر ە ئىۇان ئېيتىاقا بۇير   بەلگەندەك ،ئىلگىرى      

تەرىدىدددىق چۋشددۋرىلگەن بددارلىق بىتاشالرغددا ئىۇددان ئېيتىاددقا ئىال ددى بددۇير   
 ،شدۇنداقال.لىدد وبئى درا بىتاشالرغا ئىۇان ئېيتىش بىدلەن بۇير     بۇ.بەلدى

ى ئددۇ بىتاشالرنىدد  ئە لددى ئۆز ەرتىددۋەتكەن رە ئددالال، ئىلگىربددى بىتدداشالرن
 .خەرەر بەلدى چۋشۋر ەن ئەسلىدىكى شەبلى قالۇىدانلىقى توغىرسىدا

ۋبىۇىنى قۇرئان ئىلگىربى بىتاشالرنى   ەمۇىسنى    ،شۇنىندا ئوخااش      
ئددالال، قۇرئدداننى  ەر قاندددا  ئارالشددتۇررېتىش رە  ،ئەمەلدددىق قالددد رغانلىقى

 .لىدىدانلىقى توغىرىسىدا خەرەر بەلدىوساقالشقا بىدى  بئۆز ەرتىاتىق 
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 رۈرلىكىۆز ساماۋى كىتاپالر ا ئىمان ئېيتىشنىڭ
 

بىر قىدتىم بدۇير    ،سامارى بىتاشالرغا ئىۇان ئېيتىانى  بايانى قۇرئاندا      
 ،شدۇنداقال .شىتى شەبلىدە بەلددى  سۋيەنە بىر قىتىم مۆئۇىنلەرنى ،شەبلىدە
 ،ەن بىتاشالرغدا ئىۇدان ئېيتۇاسدلىقگدىدىق چۋشۋرىلىر قىتىم ئالال، تەريەنە بى

ىسى گيەنە بەزىسىگە ئىاەنۇەسلىك بۇشىرلىقنى  بەل ،يابى بەزىسىگە ئىاىنىپ
 .بولۇپ بەلدى

قا ئىۇان ئېيتتۇ ، بى  ە هللا»ئېيتىنالربى، ›:بۇير قنى  مىساللېرىدىق      
دا، ئىسددھاققا، يەئقۇبقددا رە نازىدد  قىلىندددان رە دديىگە، ئىبرا ىۇدددا، ئىسددۇائىل

، (تەرراتقدا)ئۇالرنى  ئەرال لىرىدا نازى  قىلىندان رە يىگە، مۇساغا بېرىلگەن 
رە شەيدەمددبەرلەر ە شەررەر ىگددارى تەرىدىدددىق ( ئىن ىلدددا)ئىسدداغا بېددرىلگەن 

ئىۇدان ئېيتتدۇ ، ئدۇالر ىق  ېلبىرىندى ئدايرىۋەتۇەيۇى  ( بىتابالرغا)بېرىلگەن 
رە ناساراالرغا ئوخااش، ئۇالرنى  بەزىسىگە ئىۇدان ئېيتىدپ يەنى يە ۇ ىيالر )
 (-136بەقەرە).«قا بويسۇندۇچىالرمى هللا، بى  ا(ىسىنى ئىنكار قىلۇايۇى بەز

 .ئۇنىندا ئوخااش شەبىلدە بەلدى ىۇۇسۋرە ئال ئىۇىراند ،شۇنداقال
قا ئىۇان ئېيتتۇ ، بىد  ە هللابى  ا»ئېيتقىنكى، ( ئۇالرغا! ە ئى مۇ ەمۇ)›     
، ئىبرا ىۇدا، ئىسۇائىلدا، ئىسھاققا، يەئقۇبقدا (يەنى قۇرئاندا)  قىلىنداندا نازى

يەندى )رە ئۇنى  ئەرال لىرىدا نازى  قىلىنددان رە ديىگە، مۇسداغا بېدرىلگەنگە 
يەنددى )رە شەيدەمددبەرلەر ە شەررەر ىگددارى تەرىدىدددىق بېددرىلگەنگە ( ئىن ىلدددا
يەنددى )ئددايرىۋەتۇەيۇى   ئىۇددان ئېيتتددۇ ، ئۇالرنىدد   ېلبىرىنددى( بىتابالرغددا

قدا هللا ، بىد  ا(ئۇالرنى  بەزىسىگە ئىۇان ئېيتىپ، بەزىسىنى ئىنكار قىلۇدايۇى 
 (-24ئال ئىۇىران) .«بويسۇندۇچىالرمى 

ئومددۇمى بددۇير    ،زىگە ئوخادداشۆسددۋرە نىسددا ىكى ئدداال، تائاالنىدد  سدد      
هللا نىدد  شەيدەمبىددرىگە رە اهللاقددا، اهللا! ئددى مددۆمىنلەر›.شددەبلىدە بىلىددد 

نازىد  قىلددان هللارە ئىلگىدرى ا( يەنى قۇرئاندا)ا نازى  قىلدان بىتابق ئۇنىندا
ئىۇان ( غايەنى قۇرئاندىق ئىلگىرى نازى  قىلىندان سامارى بىتابالر)بىتابالرغا 

نىددد  شەرىادددتىلىرىنى، بىتدددابلىرىنى، هللاندددى، اهللابىۇكدددى ا. بەلتدددۋركڭالر
قداتتىق ئازغدان شەيدەمبەرلىرىنى رە ئاخىرەى بدۋنىنى ئىنكدار قىلىددىكەن، ئدۇ 

 (-136نىسا)》بولىد 
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مۆئۇىنلەرنى  ئدالال، تداال تەرىدىددىق چۋشدۋرىلگەن بىتاشالرنىد   ،ئەمۇا      
 ەمۇىسددىگە ئىاددىنىدىدانلىقى توغىرىسددىدىكى سددۋشىتىۇۇ مۇشددۇندا  شددەبىلدە 

 .بىلىد 
( ئۇ) ې  شەك يو ، ( يەنى قۇرئاندا)بۇ بىتابتا [. 1]ئەلى ، الم، مىم :›     

ئۇالر غەيبكە ئىادىنىد ، نامدازنى ئدا ا قىلىدد ، [. 8]بلىد ر تەقۋا ارالرغا يېتە
ئدۇالر سداڭا [. 3]سەرپ قىلىد  ( خۇ ا يولىدا)مۋلۋبتىق -ئۇالر بى  بەر ەن مال

نازى  قىلىندان ( شەيدەمبەرلەر ە)نازى  قىلىندان بىتابقا، سەندىق ئىلگىرىكى 
 (-4-1ەقەرەب) .‹بىتابالرغا ئىاىنىد  رە ئاخىرەتكە شەبسى  ئىاىنىد 

شەيدەمدبەر ›.لدە بەلدىىيابى اللەنى  مۇنۇ سۋزىدىكىگە  ئوخااش شەب      
شەررەر ىگارى تەرىدىدىق ئۇنىندا نازى  قىلىنددان بىتابددا ئىۇدان بەلتدۋر ى، 

نىدد  هللا قددا رە اهللا مۆمىنلەرمددۇ ئىۇددان بەلتددۋر ى، ئۇالرنىدد   ەمۇىسددى ا
( ئددۇالر. )بەلتددۋر ى شەرىاددتىلىرىگە، بىتابلىرىدددا رە شەيدەمبەرلىددرىگە ئىۇددان

يەنددى ئۇالرنىدد  )نىدد  شەيدەمبەرلىرىنىدد   ېلبىرىنددى ئددايرىۋەتۇەيۇى  هللا ا»
: ئدۇالر.  ەيدد « (بەزىسىگە ئىۇان ئېيتىپ، بەزىسىگە ئىۇان ئېيتۇال قالۇايۇى 

ئىتدددددائەى قىلدددددد  ، ( ئەمدددددرىنگە)ئاڭلىدددددد   رە (  ەرىتىنندددددى)بىددددد  »
ر يانىددىدان جدايىۇى  سدېنى  شەررەر ىگارىۇى ، مەغدىرىتىننى تىلەيۇى ، ئداخى

 (-821بەقەرە) .‹ ەيد «  ەر ا ىند ر
بددداشىر بولددددانلىقى ئۋچدددۋن بدددارلىق بىتاشالرنىددد   ەمۇىسدددىگە ئىۇدددان       

بەزىسدىگە ئىۇدان ئېيتۇايددىدان  ،يابى بەزىسىگە ئىۇان ئېيتىپ ،ئېيتۇايدىدان
 .بىاىلەرنى  سۋشىتى اللەنى  مۇندا  سۆزلېرىدە بىلىد 

ئۇنىندددا نازىدد  هللانىدد  شەيدەمبىددرىگە رە اهللاقددا، اهللا! ئددى مددۆمىنلەر›     
يەنى )نازى  قىلدان بىتابالرغا هللارە ئىلگىرى ا( يەنى قۇرئاندا)ا قىلدان بىتابق

. ئىۇدان بەلتدۋركڭالر( غداقۇرئاندىق ئىلگىرى نازى  قىلىنددان سدامارى بىتابالر
ە نىد  شەرىادتىلىرىنى، بىتدابلىرىنى، شەيدەمبەرلىرىندى رهللانى، اهللابىۇكى ا

 (-136نىسا.)‹ئاخىرەى بۋنىنى ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىد 
نىدد  ئددۆز هللاىلدددان قۇرئدداننى ئىنكددار قىلىاددى انازىدد  قهللايە ۇ ىيالرنىدد  ا›

خالىدان بەندىسىگە چۋشۋر ەنلىكىگە  ەسەى ( يەنى شەيدەمبەرلىكنى)شەزلىنى 
بۇفرىددا سېتىادى ( نىيەنى ئىۇانى)ئۇالرنى  ئۆزلىرىنى . قىلىش يۋزىسىدىند ر
. ئۋسددتىگە غەزەشددكە تېگىاددلىك بولدددى-ئددۇالر ئۋسددتى. ئەجەن يامددان ئىاددتۇر

نازىد  قىلددان هللا»: ئۇالرغدا[. 27]  چار بولىدد  باشىرالر خارلىدۇچى ئازابقا 
ئددۆزىۇى  ە »:  ېيىلسددە، ئددۇالر« ئىۇددان بەلتددۋركڭالر( يەنددى قۇرئاندددا)بىتابقددا 

ئۇنىنددىق .  ەيد « ئىۇان بەلتۋرىۇى ( تەرراتقايەنى )نازى  قىلىندان بىتابقا 
( يەندى قۇرئدان)ئىادەنۇەيد ،  دالبۇبى، ئدۇ ( يەنى قۇرئاندا)بېيىنكى بىتابقا 
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سدىلەر »( ئۇالرغدا. ) ەقتۇر، ئۇالرنى  قولىدىكى بىتابنى تەستىق قىلدۇچىد ر
نىددد  هللاولسددداڭالر، ئىلگىدددرى ندددېۇە ئۋچدددۋن ائىادددىنىدىدان ب( تەرراتقدددا)

 (-21-27بەقەرە.)‹ ېگىق« ىنى ئۆلتۋر كڭالرەشەيدەمبەرلىر
 مەيلددى بىۋاسددتە بددۇير  –تلەر رە ئۇالرغددا ئوخادداش ئددايەتلەربددۇ ئددايە      

 ددددد يدددابى باشىرالرنىددد  سدددۋشىتى بولسدددۇن ،يدددابى مۆئۇىنلەرنىددد  بولسدددۇن،
سددامارى بىتاشالرنىدد   ەمۇىسددىگە ئىۇددان ئېيددتىش ىسددى نى  چۋشەنلسددى ەمۇى

 بىددلەن تولددو  بۇلۇ ىدددان زۆركر ئىاددتۇرئىنسدداننى  ئىۇددانى شەقەى شددۇنى  
 .ەتەن نا ايتى ئىنىق ئىشبنىس  ەئەنە ئاشۇ مۆئۇىنلەر . ىگەندىق ئىبارەى

مۆئۇىق اللەقا رە اللەنى   ەر ا ىددىق چۋشدكەن رە ىينىد  راسدتلىقىدا       
ئىۇان ئېيتقدان ،الدلە مدۆئۇىنگە ئۋزىنىد   ۆرمەتلىدك بىتابىددا  شەيدەمدبەر رە 

ئالال نىد   ،شدۇڭا ، ى چۋشدۋر ەنلىكىنى خەرەر قىلددانئەللىلەر ە بىتداشالرن
بىتاشالرنىد   بىتاشالرغدا ئىۇدان ئېيدتىش رە ئدۇ  ەر ا ىدىق چۋشدۋرىلگەن بدۇ

ئالال نى   ەر ا ىدىق چۋشۋرىلگەنلىكىگە جەزمەن ئىادىنىپ ئىتىقداى قىلىدش 
 .زۆركر  ر
يددابى ئددۇنى ئىنكددار قىلسددا ئددۇ زا ى  ،ئە ەر بددۇ ەقىقەتكە شددەك قىلسددا      
ئدۇ ئدالال، تەرىدددىق بەلدگەن خەرەرندى يالدانددا چىقارغدان  الالمد ەوىق بمۆئۇ

 ئدۇ ،شۇنىندەك !اللىسۇنەوقانداقۇۇ ئالال قا  ەقىقى ئىۇان ئېيتقۇچى ب  الەتتە
 ،ىدىق چۋشۋرىلگەنلىكىگە ئىادىنىۇەنەن بەزى بىتاشالرنى  ئالال ن   ەر ا م

چۋشۋرىلگەنلكىنى ئىنكدار ئۇنىندىق باشقا بىتاشالرنى  ئالال نى   ەر ا ىدىق 
مدددۆئۇىق  ىدددگەن مەن يدددابى  ۇمدددانلىنىۇەن  ىسدددە ئە ەر ئدددۇ  ،قىلىدددۇەن
 قاندا  مۆئۇىق بولىد ە ،تەقدىر ىۇۇ

 
 

 نىڭ بىرىدۇرىالر ا ئىشىنىش ئىمان ئاساسلېرۇئ
 
 

 ،ئۇنىندائىنسددان ئددالال، خەبەر بەر ەن بىددر  ەرىدنددى يالداندددا چىقارسددا      
يدابى ئدالال،  ،ن ئالال قدا ئىۇدان ئېيتقدۇچىقانداقۇۇ ئىۇان تېدىلىدد ەئۇنى  مە

چۋشۋر ەن بىتاشالرنى  بەزىسىگە ئىۇان ئېيتقۇچى  ىگەن  اراسىنى  قىۇۇىتى 
لدى ەئەم ،چدۋنكى .ئۇ ئۆز ئىگىسىگە قايتۇرىلىددىدان  ارا  ر ، ەقىقەتەننىۇەە

سامارى بىتاشالرنى   ەمۇىسى بىر  ەقىقەتنى  . ەلى  ئۇ  ەرانى ئىنكار قىلىد 
 .ىلىگە ئالىد ئۆز ئ
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 . ەقىددقەى بولسددا يددالدۇز بىدر ئددالال قىال ئىبددا ەى قىلىددش بۇيرىقىددد ر ئدۇ     
 ىددرىچۋشددۋرىلگەن تىلل نىدد ەن بىتاشالرگئالال نىدد   ەر ا ىدددىق چۋشددۋرىل

 .چۋنكى ئالال، مۇندا   ەيد .ئوخاىۇايد 
ىد  نهللا)ەيلى، ئۇنى بى  ئۆز قەرمىگە قانداقال بىر شەيدەمبەرنى ئەرەتۇ›     

بايددان قىلىددش ئۋچددۋن، شەقەى ئددۆز قەرمىنىدد  تىلددى بىددلەن ( ىشددەرىئىتىن
 (-4ئىبىرا ىم ) .‹قىلىپ ئەرەتتۇ ( سۆزلەيدىدان)

شددۇ  .بىددرىگە ئوخاددىۇايدىدان خەلىقددلەر ە چۋشددتى-بددۇ بىتدداشالربىر      
ئىلىگە  بىتاشالر ئۆز بۇ ،شۇنىندەك.سەرەشتىق بىتاشالرنى  تىلىۇۇ ئوخاىۇايد 

ئەتلەرنى ىي ەرخىدد  شددەر ،ئددالال، بىدد  ە .ئالىدددىدان شددەرىئەى ئوخااشددۇايد 
 .چۋشۋر ەنلىكىنى خەرەر قىلىد 

وچدۇ  سىلەرنى   ەر بىرىنالرغا بىرخى  شدەرىئەى رە ئ!( ئى ئۋمۇەتلەر)      
خالىسددا، ئەلددۋەتتە، سددىلەرنى بىددر ئددۋمۇەى هللائە ەر ا. ىددق قىلددد  يددول تەي
 (-42ەمائىد).(يەنى شۋتۋن ئىنسانالرنى بىر  ىندا قىالتتى)قىالتتى 
!( ئدى مدۇ ەمۇە )›.بىتاشالرنى   ەمۇىسىدىكى مەسىلە بىدر  ر ېكىق بۇل      

مەنددىق باشدقا »: سەندىق ئىلگىرى ئەرەتىلگەن شەيدەمبەرلەرنىد   ەمۇىسدىگە
 ەپ رە يدددى « يوقتدددۇر، مددداڭىال ئىبدددا ەى قىلىندددالر( بەر ە ) دددې  مەبدددۇ  

 (-81ئەنبىيا) .‹قىلد  
بددا ەى قىلىنددالر، قددا ئىهللا ا»: بىدد   ەقىددقەتەن  ەر بىددر ئددۋمۇەتكە›     

يەنى شەيتاندا، بۇتالرغا، با ىنالرغا ئوخااش  ەرقاندا  مەبۇ قا )شەيتاندىق 
 (-36 نە ى ) ‹ ەپ شەيدەمبەر ئەرەتتۇ « يىرا  بولۇڭالر( ئىبا ەى قىلىاتىق

يەندى )سىلەر ە  ىندىق نۇ قا تەرسىيە قىلددان نەرسدىنى، سداڭا هللا ا›      
ىلدان نەرسىنى، ئىبرا ىۇدا، مۇساغا رە بى  رە ى  ق( مۇ ەمۇە  ئەلەيھىسساالمدا

سددىلەر  ىننددى بەرشددا . ئىسدداغا بىدد  تەرسددىيە قىلدددان نەرسددىنى بايددان قىلدددى
 (-13 راۇش.)‹قىلىنالر،  ىندا تەشرىقىلىلىك قىلۇاڭالر

ئىنسددانالرنى قىيددامەتتىق ئا ا النددد ر ش  بددارلىق بىتدداشالر ،شددۇنىندەك     
 .ئۋچۋن چۋشتى

ئەرشدددنى  ئىگىسددددىد ر، ( هللا)، نىددد  مەرتىۋىسدددى يۇقىرىدددد رهللا›     
 ىدددق ( يەندددى قىيدددامەى بدددۋنى)مۇالقددداى بولۇشدددىدىدان بدددۋن ( خدددااليىق)

ئددۆز  ددۆبۇى بددويىلە بەندىلىرىدددىق خالىدددان هللا ئا ا النددد ر ش ئۋچددۋن، ا
قدا هللا ئدۇالر قەبدرىلەر ىق چىققدان بۋنددە ا[. 11]ئا ەمگە رە يى چۋشدۋرىد  

 ددې  ( ىدددىق، سددىرلىرىدىقيەنددى ئۇالرنىدد  ئە ۋالىدددىق، ئەمەللىر)ئددۇالر ىق 
قدا هللا نەرسە مەخدى  قالۇايد ، بۋ ۋن شا ىاا لىق بىۇگە خاسە غالىب بىر ا

بۋ ۋن  ەر ئدا ەمگە قىلددان ئەمەلىدگە يارىادا جدازا بېرىلىدد ، [. 16]خاستۇر 
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-11غداشىر ) .‹ ەقىقەتەن تې   ېسان ئالدۇچىدد رهللا بۋ ۋن ز لۇم يوقتۇر، ا
11-) 

ىق بىتاشالرغدا ئىۇدان ئېيدتىش بىدلەن بىدر بارل ،كەنىئىش شۇندا  بولدان     
بۇ مەسىلە مۆئۇىنىد  نەزىرىددە ر شدەن  .بىتاشقا ئىۇان ئېيتىش ئوشئوخااشتۇر

مۇندازىرە ئەمىلىيەتدتە بىتداپ ئە لىددىق  .گە مۇ تاج بولۇايدد ىمۇنازىر ،بۇلۇپ
ئددددۇالر قۇرئاننىدددد  ئالال نىدددد   ەر ا ىدددددىق  ،چددددۋنكى .سددددا ىر بولدددددى

بۇالر ىق  ىساپ  .ېيتىانى رەى قىلدان بىاىلەر  رچۋشۋرىلگەنلىكىگە ئىۇان ئ
 .ئېلىاقا اللە ئىگە

 
 

 ركى كىتاپالرنىڭ بۇرمىلىنىشىىلگىئ
 
 

ئالال، بى  ە ئۋزىنى   ەر ا ىددىق چۋشدۋر ەن بىتابىددا ئە لدى بىتداپ       
 قالددى، ئۇ بىتاشالر اللە چۋشۋر ەن شدەبلىدە بولۇدال،بىتاشلېرىنى بۇرمىلىدى
  .ر توغۇرلۇ  مۇندا  بەلدىيە ۇ ىال . ەپ خەرەر بەر ى

سدددۆزلىرىنى ( يەندددى تەرراتنىددد )يە ۇ ىيالرنىددد  ئىلىددددە بىتابنىددد  ›     
( ئەمدرىنگە)ئاڭلىدد  ، ( سدۆزكڭنى)بىد  »: ئۆز ەرتىۋېتىدىدانالرمۇ بار، ئدۇالر

 ەيدد ،  ىنددا « بويسۇنۇىد  ، بى  ە قۇال  سال، بى  ساڭا قۇال  سدالۇايۇى 
گەن سددۆزنى تىللىرىنددى ئە ددرى قىلىددپ تەنە قىلىددش يۋزىسددىدىق، رائىنددا  ېدد

ئاڭلىددددد   رە ( يددددۇقىرىقى سددددۆزلىرىنى  ئورنىدددددا)ئە ەر ئددددۇالر . ئېيتىددددد 
( نى   ەر ا ىدداهللا ا)بويسۇند  ، قۇال  سال، ئۇن  رنا  ېسە، ئۇالر ئۋچۋن 

ئدۇالرنى هللا تېخىۇۇ ياخاى، تېخىۇۇ توغرا بوالتتى، لېكىق بۇفرى سەرەبلىك ا
ۇالرنىددد  ئازغىنىسدددىدىق باشقىسدددى ئىۇدددان ئ. رە ۇىتىددددىق يىدددرا  قىلددددى

 (-46نىسا) .‹ئېيتۇايد 
ئە دىنى بۇزغانلىقلىرى ئۋچۋن ئۇالرنى رە ۇىتىۇى  ىق يىرا  قىلدد  ، ›     

قاتتىق ( ئىۇاننى قوبۇل قىلىاقا يۇماىۇايدىدان  ەرى ىدە)ئۇالرنى   ىللىرىنى 
 (-13ەمائىد.)‹ۆز ەرتىۋېتىد ئسۆزلىرىنى ( تەرراتنى )قىلد  ، ئۇالر 

« ئىۇدان ئېيتتدۇ »:  ىللىرىددا ئىادەنۇەل، ئېدى لىرىددا! ئى شەيدەمبەر›     
شۇرسدەى ) ىق رە يە ۇ ىيالر ىق بۇفرىدا ( يەنى مۇناشىقالر) ەپ قويىدىدانالر 

ئالدىرايدددىدان بىاددىلەر سددېنى غەمكىددق ( تاشسددىال بددۇفرىنى ئى  ددار قىلىاددقا
سددالىد ، سدداڭا  يالداندددا قددۇال ( ئە بددارلىرى ئوقۇغددان)قىلۇىسددۇن، ئددۇالر 
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باشدقا ( يەنى ئۆچلۋك قىلىپ سېنى  سۆ بىتىنگە  دازىر بولۇىددان)بەلۇىگەن 
قدۇال  سدالىد ، ئدۇالر ( يەندى خەيدبەر يە ۇ ىيلىرىنىد  سدۆزىگە)بىر قەرمدگە 

نىددد  هللايەندددى ا)لىرىددددىق ئۆز ەرتىۋېتىدددد  سدددۆزلىرىنى جاي( تەرراتنىددد )
 (-41ەىدمائ).‹(ئە كاملىرىنى باشقىالرغا ئالۇاشتۇر رېتىد 

 ؛ناساراالر  ەققىدە مۇندا  بەلدى
بىددر تۋربددۋمى بىتابتددا بولۇىدددان ( يەنددى يە ددۇ ىيالر ىق)ئددۇالر ىق ›      

نەرسدددىلەرنى، سدددىلەرنى  بىتابتدددا بدددار ئىدددكەن  ەپ ئويلىادددىنالر ئۋچدددۋن، 
تەرىدىددىق نازىد  هللابدۋ رى قىلىدپ ئوقۇيدد  رە ئدۇنى ا تىللىرىندى ئە درى د

دددان ئەمەس، ئددۇالر تەرىدىدددىق نازىدد  بولهللا ددالبۇبى، ئددۇ ا. بولدددان  ەيددد 
 (-12ئال ئىۇىران .)‹نامىدىق يالداننى توقۇيد هللابىلىپ تۇر پ ا

بدۇ يەر ە ئداز  ىگەنددىۇۇ ئە لدى بىتاشنىد   ،بى  بدۇ ئىادنى ئويالنسدا       
قۇرئاندا بۇ ئۋچ  .نى تاشااليۇى ىنىانى  ئۋچ تۋرىبىتاشلېرىدا يۋز بەر ەن بۇرمىل
 .ى بەلدىتۋرنى   ەمۇىسىگە ئىاارە

 
 .سۆز ئۆز شېتى تۇرسىۇۇ مەنانى بۇرمىالش

 .مىالشۇرئۆز ەرتىش رە قوشۇش ئارقىلىق ب
 .شۇر ش ئارقىلىق بۇرمىالشوي
 

ئددالال،  :نى  بىددرى شددۇبىىلددى تۋرىنىدد  مىسدداللېرنبۇرمىالشددنى  بىرى      
ئۋزىنى   ەر ا ىددىق چۋشدۋرىلگەن تەرراى، ئىن ىد  رە قۇرئانددىق ئىبدارەى 

 .نىنى  ارام قىلدىلىق بىتاشتا جازاربا
  بۋ ددۋنكى بۋندددىكى يە ۇ ىالرنىدد  ئالدىدددىكى تەرراتتددا بۇرمۇلىنىاددالر      

بىدلەن  بىادىلەرجازانىنى  ارام قىلىدش رە   ازىرمۇئۇ  ،شەيدا بولدان بولسىۇۇ
نى ىتمۇئامىلە قىلىاتا ئىاەنلىلىك بولۇشنى  زۆركرلىكى توغىرسدىدىكى تىكىسد

يە دۇ ىالر ، ەمۇىدگە مەلدۇم بولدانددەك  ،شۇندا  بولسىۇۇ .ئۆز ئىلىگە ئالىد 
لى ئددارقىلىق وخەلقئددارا سددا ە ە جددازانە بىەن مۇئددامىلە قىلىاددىد  رە جددازانە يدد

ئاشۇ توغرسدىدا ئدالال، تەئەال مۇنددا   .نى بۇلىۋالىد ىماللېر-شۇلئىنسانالرنى  
 . ەيد 
يەندددى ز لۇدددى رە قىلددددان )يە ۇ ىيالرنىدد  قىلددددان  ەقسدددى لىقلىرى ›      

نىد   ىنىددا هللايەندى ا)نىد  يولىددىق هللانۇرغۇن بىادىلەرنى ا ،( ۇنا لىرى
توسددددقانلىقلىرى، چەبلەنددددگەن جددددازانىنى ئالدددددانلىقلىرى رە ( بىرىاددددتىق

( ئىلگىدرى)ماللىرىنى نا ە  يېگەنلىكلىرى ئۋچدۋن، ئۇالرغدا -بىاىلەرنى  شۇل
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 االل قىلىندان شابى  نەرسدىلەرنى  دارام قىلدد  ، ئۇالرنىد  ئىلىددىق بداشىر 
 (-161-167نىسا.)‹لدانالرغا قاتتىق ئازان  ازىرلىد  بو

يدابى باشدقىلە  لە ئىالەتتىەيدا بار تىكىستكە قاندا   ىبىبىتا ئۆز الرۇئ      
بىدلەن جدازانە ئدارقىلىق مۇئدامىلە قىلىادنى رە  بىادىلەرالر ۇئد دە،ئىدا ىلىگەن

نى تارتىۋېلىادنى ئدۆزلېرىگە  داالل قىلىدش ئۋچدۋن ئددۇ ىمداللېر-شدۇل الرنىد ۇئ
يە ددۇ ىالر ئارىسددىدىكى  :تىكىسددتنى قاندددا  بۇرمىلىدددىەئۇالر مۇندددا   ىدددى

ئدددارا مۇئامىلىددددە -يە دددۇ ىالر ئدددۆز ،جدددازانە  ارام،شدددۇنىندەك مۇئامىلىددددە
 .ئىاەنلىلىك بولۇش زۆركر  ر

 ،سەن مۇئامىلە قىلىۋاتقان بىاى يە ۇ ىالر ىق باشقا ئا ەم بولسا ،ئەمۇا      
مدۋلكىنى يەرالسداڭ -ىلە قىلساڭ،ئۇنى  مالئۇنى  بىلەن ئۋسۋم ئارقىلىق مۇئام

ئەنە ئاشددۇ سددۋرە ئددال ئىۇىراندددا ئۇنىندددا قارىتددا  .سدداڭا  ىدد   ۇنددا، بولۇايددد 
 .ئىاارەى بەلگەن ئىاتۇر

ئە لددى بىتددابتىق بەزى بىاددىلەر بدداربى، ئۇنىندددا بددۆپ مددال ئامددانەى ›     
اربى، قويساڭۇۇ ساڭا ئۇنى قايتۇر پ بېرىد ؛ ئۇالر ىق يەنە بەزى بىاىلەرمۇ ب

يەندى قايتدا د )ئۇنىندا بىر  ىنار ئامانەى قويساڭۇۇ ئۇنى  بېادىدا تدۇرمىدىلە 
بدۇ شدۇنى  ئۋچدۋنكى، . ئدۇنى سداڭا قدايتۇر پ بەرمەيدد ( قايتا سۋيلىۇىگىلە

يەندى )ئۋمۇىلەرنى  مېلىدا خىيدانەى قىلسدا  بىد  ە  ۇندا، بولۇايدد  »: ئۇالر
 ېدى، ئدۇالر « ( ە  ارام ئەمەسبى نى   ىنىۇى  ا بولۇىدانالرنى  ماللىرى بى 

 (-11ئال ئىۇىران.)‹نامىدىق يالداننى توقۇيد هللا بىلىپ تۇر پ ا
-شدۇلالرنىد  <<ساراتسدى الر>>يە ۇ ى بولۇىددان : ئوالر مۇندا   ىدى      
 .تارتىۋېلىاتا بى  ە  ىلقاندا  سىقىلىش يوقتۇر ئۆسۋم ئارقىلىق نىىماللېر
ئىكەنلىگىنددى  دددانلىقلدددانلىلىق قىلالر مۇشددۇندا  قىلىددش ئالال قددا ياۇئدد      

 . ەيددد  ئددالال، بىدد  ە جددازانە قىلىاددنى ر خسددەى قىلدددى ،بىلىددپ تددۇر پ
 ددارام قىلدددى رە سدداراتلىق  الرغددا جددازانىنى شەرتسددى ۇئددالال، ئ ، ەقىددقەتەن
بىاددىلەرنى   ئوخااشددال بددارلىق ، ساراتسددى الر ىق بولسددۇنيددابى  ،بولسددۇن

ئەمۇدا ئدۆز ەرتىش رە  .ارام قىلدانىددىتداالڭ قىلىادنى  د-مىلىندى بدۇالڭ-شۇل
 .ئۇنى  بۆپ مىساللېرى بار ،شۇش ئارقىلىق بۇرمىالشقا بەلسەكوق

                                           

يەنددى سددامارى بىتددابى يددو  بىاددىلەر  ەپ <<ساراتسددى الر>>ەشلەرنددىيە ددۇ ىالر ئەر 
ىنسدددانىيەتكە يە دددۇ ىالر  ېلىۇدددۇ بدددۇ سدددۆزنى يە دددۇ ىالر ىق باشدددقا شۋتدددۋن ئ.ئاتدددايتتى
بىد  ىق باشدقىالر ا .ئدۇالر شەقەى بىد لەرال  ەقىقدى بىتداپ ئىگىلېدرى ،چۋنكى.ىد قوللىنىۋات

   . ەقىقى بىتاپ يو   ەپ قارايد 
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يە ۇ ىالر تەرراتقا ئالال، ئۇنىندا شابىت چۋشۋرمىگەن بىر مدۇنلە قىسسدە      
رىنىدد  ىمبەرلەئددۇ سەشسددەتىلەرنى  بەزىسددى شەيد .رە سەشسددەتىلەرنى قوشددتى

نىد  ىئدۇالر ئۆزلېر .رقىتىش چىكىدگە يىتىدد چدۆچەك تدا- ەققىدە يامدان سدۆز
 ،ىق شدداك شەيدەمددبەر ئۇياقتددا تۇرسددۇننىدد   ەر بىددرىگە  ۇنددا تىرىشەيدەمبەرل

الر ۇئ ،بەلكى . تانالرنى چاشلىدىوئا  ى شەخىسلەر ىۇۇ اليىق بەلۇەيدىدان ب
 ۇالر ئدالال، تەئەالئد .كۋزىادكىۇۇ جدۋرئەى قىلددى لۇ ىيەى ماقامىددا تىد  تەۇئ

دىق قەتئدى چىقۇايددىدان رە مۆئۇىننىد  بدۆڭلىگە ىدۆئۇىننىد  ئېدى  ەققىدە م
ئددۇالر بددۇ سددۆزلەرنى رە ئۇنىندددىق باشددقا  .بەچۇەيدددىدان سددۆزلەرنى  ىدددى

ال نى  زامانىىسددىدىلە تەبددرارالرەر ى رە قۇرئددان ۇلتددابى رەسددۇل ،سددۆزلەرنى
ر، بى  بولسا شىقى ەالل)  ىگەندىۇۇ ئىككى خاتالىقىنى بايان قىلدى ئۇالرنى  ئاز

 ەقىدقەتەن  ەيەندى يە ۇ ىيالرنىد  سدۆزىنى الدل ،بولسا  بال  ىگەن بىاىلەر
ئۇالرنى  سۆزلېرىنى رە شەيدەمبەرلەرندى ندا ە  ئۆلتدۋر ەنلىكلىرىنى  ،ئاڭلىدى

ئەمالىدا مۇئەبكەل شەرىاتىلەر ە بۇنى ئۇالرنى  -يەنى نامە ،خاتىرلەپ قويىۇى 
شەرىادتىلەر تىلدى ئدارقىلىق  ئداخىرەتتەنامە ئەمالىدا يې ىانى بۇيرىيۇى   ەمدە 

  قىلۇىاددىنالر بددۇ سددىلەرنى[. 121]بۆيدددكر ۋچى ئددازابنى تېددتىنالر،  ەيۇىدد  
-121ئال ئىۇران.)‹بەندىلىرىگە ز لۇم قىلدۇچى ئەمەستۇرهللاتۋشەيلىدىند ر، ا

128-) 
بېخىلدد ر يدابى هللايەندى ا)نىد  قدولى بداغالقلىقتۇر هللا»:يە ۇ ىيالر›      

ئدۇالر بدۇ سددۆزلىرى ! نيە ۇ ىيالرنىد  قددوللىرى باغالنسدۇ.  ېددى« (شېقىدر  ر
نىد  ئىككدى هللاتىددىق يىدرا  قىلىنددى، ئەمەلددە انى  رە ۇىهللاسەرەبلىك ا

 (-64مائىد ) .‹قولى ئوچۇقتۇر، قاندا  خالىسا شۇندا  رى ىق بېرىد ،
الال قددا نىسددبەى ئئددۇالرنى  ،الال،  ەققىدددەئددتەرراتتددا  ،تەرراتقددا بەلسددەك     
مۇئىۇىننى  بە ىندى تىتىدرەپ بىتىددىدان ئاشدۇ سدۆزلەر ىنۇۇ قەبىد   اتىقىبىر

ئەمۇددا ئىن ىدد  شەسكەشددلىك رە قەبىھلىكددتە بەم بولۇىدددان  . سددۆزلەر بددار

                                           

ئاشدددۇنى  ئەڭ ئدددا  ى  مىسددداللېرىنى  بىدددرى بۇالرنىددد  ئىنسدددان چەبلەندددگەن - ①
يىگەنددىق بىديىق الدال، (چەبلەنگەن  ەرەخ ئۇالرنى  قارىاىلە مەرىدەى  ەرىخدى) ەرەخنى
دىق ئەنسددىرەپ قالدددى رە ئىنسدداننى   ايدداتلىق  ەرىخىنىۇددۇ يەپ مەڭگددۋ  ايدداى ئددۆز بۋچىدد

تۇرىاىدىق ئەندىادە قىلددى ئاشدۇنى  ئۋچدۋن ئىنسداننى جەننەتدتىق قوغلىددى رە ئىنسدان 
 اياتلىق  ەرىخىگە ئېرشىۋالۇاسلىقى ئۋچۋن ئۇنىندا بۋچلۋك مۇ داشى ەى تۇرغدۇز ى  ىدگەن 

لنى   ۇندا لىرى بدۆپ بولداچقداالال، بەندى ئىسدرائىلدا سۆزىد ر  ەم ئۇالرنى  بەنى ئىسرائى
غەزەپ قىلدى رە ئۇالرنى  االك قىلىاىقا قەسەم قىلددى بىديىق مۇسدا ئەلەيھىسسداالم بىدلەن 
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تىادلەر رئۇ ئۆز ە ،لىكىق .ئۆز ەرتىالەرنى رە قۇشۇلۇىالرنى ئۆز ئىلىگە ئالىد 
نىد  ئدوغلى يەندى ئەيسدا ئەلەيھىسسداالمنى ئىدال، رە ئالال .باشدقا يۋلىنىادتىد ر

 . ىيىاتۇر
بىددر تۋربددۋمى بىتابتددا بولۇىدددان ( يەنددى يە ددۇ ىيالر ىق)ئددۇالر ىق ›     

نەرسدددىلەرنى، سدددىلەرنى  بىتابتدددا بدددار ئىدددكەن  ەپ ئويلىادددىنالر ئۋچدددۋن، 
تەرىدىدددىق نازىدد  هللا بددۋ رى قىلىددپ ئوقۇيددد  رە ئددۇنى ا-تىللىرىنددى ئە ددرى
دددان ئەمەس، ئددۇالر بولتەرىدىدددىق نازىدد  هللا ددالبۇبى، ئددۇ ا. بولدددان  ەيددد 
بىددرەر ئىنسدداندا هللا[. 12]مىدددىق يالددداننى توقۇيددد  ناهللابىلىددپ تددۇر پ ا

: دىق بېيىق، ئۇنىد  بىادىلەر ەبىتابنى،  ېكۇەتنى، شەيدەمبەرلىكنى بەر ەن
يەنددى ) ېيىاددى اليىددق بولۇايددد  « نددى قويددۇپ ماڭددا بەندددە بولددۇڭالرهللا»

( ەرر ر قىلدىلدى بولۇايدد شەيدەمبەر ىق مۇندا   ەشنى  سا ىر بولۇشىنى تەس
ئوقۇغانلىقىنالر ئۋچدۋن رەببدانى  ،بىتابنى ئۆ ەتكەنلىكىنالر»(: ئۇ)رە لېكىق 
شدۇنىندەك ئۇنىد  شەرىادتىلەرنى، شەيدەمبەرلەرندى [. 12( ] ەيد )« بولۇڭالر

مۇسدۇلۇان بدولدىنىنالر ىق بېديىق . رەن قىلىۋېلىاقا بۇير شى اليىق بولۇايدد 
يسدا ئى (-27 -12ئال ئىۇدران  .)‹بۇفرىدا بۇير مد ە شەيدەمبىرىنالر سىلەرنى
ئۇغۇل رە مدۇقە  ەس رت دتىق  ئاتا، ؛الال نى  ئوغلىئ ،ئەلەيھىسساالمنى ئىال،

الال نىددد  ئ ەمۇىسدددى  لەرنى ئەشسدددانى د ر  ىدددگەنالال دددئ ئدددۋچى  ئىبدددارەى
ئددۇالر ئددۇ  .  رۇلۇىالر ەر ا ىدددىق چۋشددۋركلگەن ئىن ىلدددا قۇشددۇلدان قۇشدد

الال نى   ەر ا ىدىق چۋشۋركلگەن ئ يى ىپ،بىلەن  لىرىلوى ئۆز قنۇلۇىالرقۇش
 . ېدى

تەر ىدددد  .رە  ىددديە بەر ى قۇرئدددان ئۇالرغدددا بدددۆپ سدددۋرىدە تەشىسدددىلى      
ۆزىنىال  ىگەنلىكىنددى يسددا ئەلەيھىسسدداالم شەقەى تەر ىددد سددئىرە  ىقىتىنددى ەق

 ؛بايان قىلدى
سدەن بىادىلەر ە، ! ى ئىسدام ئوغلئى مەريە»: ئېيتتىهللائۆز راقتىدا ا›       

ئىسا « نى قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىال، قىلىۋېلىنالر،  ېدىنۇۇەهللا
شددەنىنگە اليىددق ئەمەس نەرسددىلەر ىق سددېنى شدداك  ەپ !( رەبددبىم)»: ئېيتتددى

ئېتىقددا  قىلىۇەنكدددى، ماڭدددا ئېيتىادددقا تېگىادددلىك بولۇىددددان سدددۆزلەرنى مەن 
قددان بولسددام، ئددۇنى سددەن چوقددۇم ئېيتۇددايۇەن، ئە ەر مەن بددۇ سددۆزنى ئېيت

سدەن مېنىد  (. يەنى مېنى  ئۇنددا   ېۇىگەنلىكىدم سداڭا مەلۇملدۇ )بىلىسەن 
                                                                                                                              

الال، بىلەن سۆزلەشتى  ەتتا الال، بەندى ئىسدرائىلدىق رازى بولددى ئىدال، بەندى ئىسدرائىلدا 
 .قىلدى  ىگەن سۆز  ر بەلتۋركشنى نىيەى قىلدان يامانلىققا شۇشايۇان
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زاتىۇدىكىنى بىلىسەن، مەن سېنى  زاتىندىكىنى بىلۇەيۇەن، سەن غەيبلەرندى 
 (-116مائىد  ) .‹نا ايىتى ئوبدان بىلىسەن

 .ئىن ىد  لۇقدا ،مۇ ىۇى ئۇالر ئاساسدلىنىدىدان ئىن ىد  مەرقدۇس ،لىكىق     
بىرىگە قارمۇ - ەقتە بىر  ىگەن ئىن ىلالر بۇ  ئىن ى  يۇ ەننا .ئىن ى  مەتتا
ئىن ىلالنى   ەمۇىسدىنى  مەنبەسدى الدلە بۇلدۇش  بولسا ئۇ ئۇ .قارشى بىلىد 

لۇشددنىۇۇ ئىنكددار قىلىدددىدان ونى  مەنبەسددى بىددر بسددى ەمۇى ،ئۇياقتددا تۇرسددۇن
ئدۇ بولسدا  .بەشدىن ى ئىن ىد  بدار ئاشدۇنىندىق سدىرى، .ئامىلالرنى  بىرىد ر
 .ئىن ى  بەرنابا  ر

ئىن ىدد   .بانىدد  تارقىلىددپ بىتىاددىنى چەبلىدددىن ىدد  بەرناىچىربددار ئ     
 ،ئدۆزلىرىلە. بەرنابانى  ئۆزقوللىرىددا چۋشدكەن نۇسدخىىلىرىنى بۆيددىررەتتى

ر ملددۇ  يەنددى اللەنىدد   بىۇدددە ئىن ىدد  بەرنابددا تېدىلىدددىكەن ئۇبىاددىگە مە
    ،پجازاسدددى بىكىتىۇىددد   ەبولدددۇش بەچۋركمىددددىق مە دددر م  رە رازىلىقدددى

 .سالدىىت تە د
مەبددۇ  يددابى ئىددال،  .ئەللددى ،يسددا ئىنسددانئىئىن ىدد  بەرنابددا  ،چددۋنكى      

 ەپ بايان قىلىد  رە ئەيسا ئەلەيھىسسالم ئۆزىددىق بىديىق مدۇ ەمۇە   ،ئەمەس
 .پ بايان قىلىد ئەلەيھىسساالمنى  ئەرەتىدىدانلىقىدىق بىاارەى بەر ەن  ە

نى ىرىئددۇ شددەرىئەى  ۋبددۋمل ،رمىالشددقا بەلسددەكۇ ش ئددارقىلىق برشددۇوي      
شۇر ش رە مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالمنى  ئىبەرتىلىادىگە بولددان ئىادارەتنى وي

قۇرئددان ئۇالرنىدد  يۇشۇرماسددلىقىدا  .يۇشۇر شددتىق ئىبددارەى ئىككددى تۋرلۋبتددۇر
بۇ بۇير ققدا ئاسدىيلىق قىلددانلىقىنى ئۇالر  ،شۇندا  بولسىۇۇ ،دانلىقىنى لبۇير

 .بايان قىلىد 
 ىدق بىتدابنى ( يەنى يە دۇ ىيالر)بىتان بېرىلگەنلەر هللا ئۆز راقتىدا، ا›     
بىادىلەر ە چوقدۇم بايدان قىلىدپ ( نىد  ئە كداملىرىنىهللايەنى بىتدابتىكى ا)

ئدۇالر ( يەندى ئە ددىنى)بېرىاكە رە يوشۇرماسلىققا ئە دە ئالدى، لېكىق بۇنى 
يەندى   نيانىد  ئەرزىدۇەس )قىسىدا چدۆركرەتتى رە ئدۇنى ئازغىندا بە ەلدگە ئار

ئدال )‹!ئۇالرنى  تېگىادىپ ئدالدىنى نېۇىددېگەن يامدان. تېگىاتى( نەرسىسىگە
 (-121ئىۇران 

                                           

يازغددان بىاددىلەرنى  ئىسددۇى بىددلەن ئاتالدددان ئۇبىاددىلەر بددۇ ئىن ىلالرنددى  ەرخىدد    
قىيىنلىلىددق ئىلىدددە ئەيسددا ئەلەيھىسسدداالمدىق ئايرىلىددپ بىرمەز ىلدددىق بىدديىق اللەنىدد  
 ەر ا ىدددىق چۋشددۋركلگەن تىكىسددتكە ئەمەس ئۆزلىرىنىدد  ئىسددىدە قالدانلىرىدددا تايىنىددپ 

 .يازغان
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يەندى )ئدۇنى ( يەنى يە دۇ ىيالر بىدلەن ناسداراالر)بى  بىتان بەر ەنلەر ›     
ئۇالرنىد  بىدر شىرقىسدى، . تونۇيد  ئۆز ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك( شەيدەمبەرنى

 .‹شۋبھىسى بى،  ەقىقەتنى بىلىپ تۇر پ يوشۇرىد 
 ( -146 رەبەقە )

الال نىددد   ەر ا ىددددىق ئۆزلېرىددددىكى ئىن ىلندددى ئالال، ئدددۇالر ىق ئددد      
تەستىقلىدان  الدا بىلىدىدان  ەربىدر ئەللىدگە ئىادىنىش توغرىسدىدا ئە ددى 

تەرراى رە ئىن ىلددددددا مدددددۇ ەمۇە   شدددددۇنداقال ئدددددۇالر ىكى ،ئالددددددانلىقىنى
 .نى  خەرىرى بارلىقىنى بايان قىلىد ىئەلەيھىسساالمنى ئەرەتىلىدىدانلىق

سىلەر ە مەن »: شەيدەمبەرلەر ىق چىق ئە دە ئېلىپهللا ئۆز راقتىدىال ا›     
بىتابنى رە  ېكۇەتنى ئاتا قىلدىم، بېيىق سىلەر ە، سدىلەر ىكى نەرسدىلەرنى 

يەنددى )ئېتىددراپ قىلدددۇچى بىددر شەيدەمددبەر ( كۇەتنددىيەنددى بىتددان بىددلەن  ې)
بەلسە ئۇنىندا، ئەلۋەتتە، ئىۇان ئېيتىادىنالر بېدرەك ( مۇ ەمۇە  ئەلەيھىسساالم

بدددۇ )»: هللا(.  ېددددى)« رە ئۇنىندددا ئەلدددۋەتتە يددار ەم بېرىادددىنالر بېددرەك
ئۋچدۋن ( يەنە بۇ ئىش)قىلدىنالرمۇە شۇنى  ( يەنى ئېتىراپ)ئىقرار ( ئە دىنى
« ئېتىدراپ قىلدد  »: ئدۇالر.  ېددى« ە ددىۇنى قوبدۇل قىلددىنالرمۇەمېنى  ئ
 دۇرا، ( ئۆزكڭالرنى  رە تەرەلىرىنالرنى  ئېتىراپ قىلدانلىقىددا)»:هللا.  ېدى

 ېدددى « بولددۇڭالر، مەنۇددۇ سددىلەر بىددلەن بىلددلە  ددۇرا، بولدۇچىالر ىنددد رمەن
ۇالر ، ئد(يەندى ئە ددىنى بۇزسدا) بىۇكى شۇنىندىق بېيىق يدۋز ئۆركسدە[. 21]
 (-28-21ئال ئىۇران .)‹‹نى  ئىتائىتىدىق چىققۇچىالر  رهللا

مەن ! رال ىئددى ئىسددرائى  ئە»: ئددۆز راقتىدددا مەريەمنىدد  ئددوغلى ئىسددا›     
ئەرەتكەن، مەندىق بۇر ن بەلگەن تەرراتنى تەسدتىق هللاسىلەر ە  ەقىقەتەن ا

قىلدددۇچى، مەندددىق بېدديىق بېلىدددىدان ئە ددۇە  ئىسددىۇلىك شەيدەمددبەر بىددلەن 
ئىسدددا ئۇالرغدددا رتشدددەن .  ېددددى« خدددۇش خەرەر بەر دددۋچى شەيدەمدددبەرمەن

« بددۇ ئوشئوچددۇ  سددېھىر  ر»: مددۆجى ىلەرنى ئېلىددپ بەلددگەن چاغدددا، ئددۇالر
 (-6سە  ) .‹ ېدى
( يەندى مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالمدا)ئدۋمۇى شەيدەمدبەر ە -ئۇالر ئەللىدگە›     

( سددۋشىتىنى )ئۇنىدد  ئە ىاددىد ، ئددۇالر ئددۆز ئىلكىدددىكى تەرراى، ئىددن ىلالر ا 
ئۇ ئۇالرنى ياخاى ئىش قىلىاقا بۇير يد ، يامان ئىش . يې ىلدانلىقىنى بۆرىد 

قىلىاتىق توسىد ، ئۇالرغا شاك نەرسىلەرنى  االل قىلىد ، ناشداك نەرسدىلەرنى 
 ارام قىلىد ، ئۇالرنى  ئېدىر يۋبىنى يېنىكلىتىد ، ئۇالرنى سېلىندان تاقدا ، 

يەندى ئۇالرغدا يدۋبلەنگەن ئېدىدر رەزىدىلەرندى )شىتىد  بىاەنلەر ىق بو-بوي ا
، ئۇنىندا ئىۇدان ئېيتقدانالر، ئدۇنى  دۆرمەتلىگەنلەر، ئۇنىنددا (ئېلىپ تاشاليد 
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غدددا ( يەندددى قۇرئدددان)يدددار ەم بەر ەندددلەر، ئۇنىنددددا نازىددد  قىلىنددددان ندددۇر 
 (-111ئەئرا  ) .‹ئە ەشكۋچىلەر بەختكە ئېرىاكۋچىلەر  ر

ئۇالر  ،تىلدان بولسىۇۇىرنى   ەمۇىسى ئە لى بىتاشقا قارلەتەرسىيە مۇشۇ      
شەررەر ىگارىنىدد  بۇيرىقىدددا ئاسددىيلىق قىلدددى رە بىاددىلەر ە ئىددالن قىلىاددقا 

 .بۇير لداننى يۇشۇر ى
 . ىق رىدددۋايەى قىلىنددددىئەنھدددۇ ئابدددد لال ئىبندددى ئدددۆمەر رەزىيەلال دددۇ›      

ئايدال  بىدر يە دۇ ى لەنرەسۇلالنى  قېاىدا زىنا قىلددان بىدر يە دۇ ى ئەر بىد
سىلەر > ىلپرەسۇلۇلال مېنىپ  ەتتا يە ۇ ىيالرنى  قېاىدا ب .ئېلىپ بىلىندى

ئددۇ   ېدددى ئددۇالر‹تەرراتتددا زىنددا قىلدددان بىاددىگە نىددۇە جددازانى تاشىسددىلەر
ئىككىسددىنى  يددۋزىگە قددارا سددۋرتۋپ رە ئددۇ ئىككىسددىنى ئۇالغقددا مىندددكركپ 

 .لىددد   ېدددى ى بوچىدددا ئايالند ربىربىددرىگە تەتددۋر قددارىتىۇى  رە ئددۇ ئىككىسدد
ئدۇالر  .ئېلىدپ بىلىندالر  ىددى ندىئە ەر راستلى  بولساڭالر تەررات :رەسۇلۇلال

 ەتتدا چالۇدا بىسدەك قىلىدش ئايىتىددىق  ،تەرراتنى ئېلىپ بەلدى رە ئۇقدۇ ى
ئۆتكەن چاغدا تەرراتنى ئۇقۇغان يىگىت چالۇا بىسەك قىلىش ئايىتىگە قدولىنى 

ئابدد لال  .ى  ئالدىدىكى رە بەينىدىكى ئدايەتنى ئۇقدۇ ىئۇئايەتن ىلىپ،ۋىيوق
 :ئابد لال ئىبنى ساالم رەسدۇلۇلالقا ئىدى، ئىبنى ساالم رەسۇلۇلال، بىلەن بىر ە

شدۇنى  بىدلەن ئدۇ يىگىدت  . ىددى ،نى بۆتۋرسدۇنىئۇ يىگىتگە بۇيرىدىق قول
تى ئۇ يىگىتنى  قولىنى  ئاستىدا چالۇا بىسەك قىلىدش ئدايى ،قولىنى بۆتۋر ى

ئدۇالر  .رەسۇلۇلال، ئۇ ئىككىسىنى چالۇدا بىسدەك قىلىادقا بۇيرىددى. بار ئىكەن
لەشددد ى  ،مۇسدددلىم رىدددۋايەى قىلددددان،بۇخدددارى ).‹چالۇدددا بىسدددەك قىلىنددددى

 (مۇسلىۇنى 
رە دى ئۇنىنددا . ئدارقىلىق قولالنددۇچى ئىكەنلىكىندىئۇالر ئۇنى  رە ى      

خەرەر قىلىدددددپ  ئۇالرنىددددد   ىددددديلە مىكىرلىرىندددددى رە سۇيقەسدددددىتلىرىنى
تۇرىدىدانلىقىنى بىلىدىدان ئەللىنى  ئالدىدا شەرىئەتنى   ۆبۋملىرىنى ئىنكار 

الرنىد  يۇشدۇر ن ئىادلىرىنى شداش ئۇ ،قىلىاتا مۇشۇندا  بدۆرەڭلىگەن يەر ە
قىلىش ئۋچۋن رە ى چۋشۇەيدىدان  ئومۇمى بىاىلەر ئالدىدا قاندا  ئىاالرنى 

 قىالر ەە
 ،ۇلال نى  ئىبەرتىلىاىنى ئىنكار قىلىادىدا بەلسدەكئەمۇا ئۇالرنى  رەسۇل    

ئددۇالر ئۆزلىرىنىدد  بىتابىدددا رەسددۇلۇلال، ئۋچددۋن بەلددگەن ئىنىددق باياننىدد  
ئددۇنى ئىنسددانالر ىق   ەرقاندددىدىنى ئۆچۋركشددكە تىرىاددلانلىق بۆرسددەتتى رە

 ،ىادلانلىقالرنى بۆرسدەتكەن بولسدىۇۇشۋتدۋن تىر ،ئۇالر مۇشدۇندا  .يۇشۇر ى
تىلددددان  ەپ ىن ىلددددا ئدددۇالرنى رەسدددۇلۇلال نى  بىلىادددىگە قارتەرراى رە ئى
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سداقلىنىپ  مكىق بولۇايدىدان ئىادارەتلەروباشقا تەشسىرلەش م ق،تەشسىرلەشتى
 .قالدى
تەرراتنىدد  ئەشددئىيا شارىسددى يىگىددرمە بىرىن ددى ئددايەتتە مۇندددا   ەپ      
ڭددۇل يەنى ئەرەپ يۇرتلېرىنىد  ئوڭددۇل  ت ،ئەرەپ يۇرتلېرىدىكى>>. بەلدى

ئددددى  .جايىدددددىكى بۋركنددددۋپ تۇرىدددددىدان بىددددرتەرەشتىق رە ددددى بىلىددددد 
سددۇ ئۋچددۋن ئۇسسددۇز بىاددىگە ئۇچرىاددىش  ! ە  انلىكلەرنىدد  بدداررانلىرى

قاچقۇنددا ئۇنىد  نېنىندى ئەبىلىدپ  !نىد  ئا الىسدىىئى تەيۇدا زىۇىن .ئېلىنالر
 رىلگەنبې ،سۇغۇر لدان قېلىلالر ئالدىدىق ،ئۇالر قېلىلالر ئالدىدىق .بىرىنالر

 ،شددۇنىندەك. تلىك ئددۇر ش ئالدىدددىق قېلىددپ بەلدددىشددىد ە ،ئالدىدددىق يددا
يىد   قۇم ئىالەملىنى  يىلىددا ئوخاداش بىدروئۇ چ :ئىگەم ماڭا مۇندا   ېدى

بەندى قەيددار  .قىتىدد ورە مىراسدالرنى ي الرنىراقىت ئىلىددە بدارلىق ئۇلۇغلدۇق
ى ئىسدرائى  ئىال دى چدۋنك .بىتىدد باتۇرلىرىنى  ئوقيالىرىنى  سانى ئازىيىدپ 

 ①<< ىدىر ىگار شۇندا  ەبولدان شەرر
يسا ئەلەيھىسساالمنى  تىلىدا ئاساسدەن مۇنددا   ەپ بەلددى ىئن ىلدا ئى     
 <<مەندىق بىيىق فاراقلىت بىلىد >>

 ،<<  ئىيتىادتۇر ەمدد>>بۇ سۆز يۇندانلە سدۆز بۇلدۇپ ئۇنىد  مەنىسدى      
ئددۇالر ئىن ىلنىدد  ئەرەشددلە . ىددگەن سددۆز ە ئە ۇە تىددق چىقىرىلدددان    ەمددد

قدددۇپ وئدددۇ سدددۆز ئ .ۇنىۇىددددىنۇسخىسدددىدا ئدددۇ سدددۆزنى تەرجىدددۇە قىلىادددقا ئ
ىگەن ۇىنرە مەسىھدىق بىيىق بىلىدىدان بىاىنى  بىۇلىنى بىلىگەن لۇىنىچۋش

 .ئۋچۋن مۇشۇندا   الدا قالد ر پ قويدى  الدا تۇر شى
مدددۇ ەمۇە  يسدددا ئەلەيھىىسسددداالمدىق بىددديىق شەقەى ىئ .زامدددان ئدددۆتتى     

يىلدى مىسدىر ا -1241مىدال ى  ،يىلى-1361 ى ىرىيە  .ئەلەيھىسساالمال بەلدى
 :بەتلىرىنى  بىرىدە مۇندا  خەرەرنى تارقاتتى ۆزچىقىدىدان ئىھرام  ى ىتى ئ

سددىينا ىكى سددانىت بدداتىرىق چىربارىدددا تەرراتنىدد  قە ىۇددى بىددر >>      
ۇە  ئەلەيھىىسسداالمنى  تەرراتنىد  ئدۇ نۇسخىسدىدا مدۇ ەم .نۇسخىسى تېدىلدى

                                           

قەيدار قۇرەيىانى  بىدر . ە  انلىكلەر  ىگەن بەزى ئەرەن قەبىلىلىرىنى  بونا نامى  ①
قدداچقۇچىالر .تەيۇددا زىۇىنىنىدد  ئا الىسددى مە ىددنىلىكلەر ە ئىاددارەى .بورىسددىنى  ئىسددۇى

ئارىلىددا رە ىد   شۋتدۋن تىكىسدىت ئەرەن يىدرىم .مەبكىدىق مە ىنىگە  ى رەى قىلدانالر  ر
مە ىددددنىگە  ى ددددرەى  ،ىنالرنىدددد  زىيانكەشددددلىككە ئددددۇچراپئۇمۇ ،چۋشددددىدىدانلىقىدا
 ى ددرەتتىق بىددر يىدد  بىدديىق بە رى ئۇر شددى يددۋز بىرىددپ ،قددۇرەيىش  قىلىدددىدانلىقىدا،

باشىرلىرىنىدددد  شددددۆ رىتى يددددو  بولددددۇپ ،ئۇالرنىدددد  نۇرغددددۇن بدددداتۇرلىرى جەڭدددددە 
 .ئۆلتۋرىلىدىدانلىقىدا ئىاارەى قىلىد 
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بىددديىق، بدددۇ نۇسدددخا يۇشدددۇر رېلىندى رە قايتدددا  <<بەلگەنىدددكەنبايدددانى 
 .ئاشكارالنۇىدى

 ؛مۇندا   ىگەنىدى ،الالئئۆز راختىدا . سۆزلىدى  راسىتالال، ئباتتا     
يەندى )ئدۇنى ( يەنى يە ۇ ىيالر بىدلەن ناسداراالر)بى  بىتان بەر ەنلەر ›    

ئۇالرنىددد  بىدددر . غدددۇللىرىنى تونۇغانددددەك تونۇيدددد ئدددۆز ئو( شەيدەمبەرندددى
 (-146بەقەرە ).‹شىرقىسى،شۋبھىسى بى،  ەقىقەتنى بىلىپ تۇر پ يوشۇرىد 

ئىبددرا ىم  ناپ،الال، ئىبددرا ىم ئەلەيھىسسدداالمنى چددوڭ بىددر سددىناقتا سددىئدد     
 ئددۆز. تكەن چاغدددا ئددۇنى  ۆرمەتلىددك قىلدددىئەلەيھىسسدداالم ئددۇ سددىناقتىق ئددۆ

 . ىم ئەلەيھىسسدداالمنى ئددوغلى ئىسددۇائىلنى بۇغۇزالشددقا بۇيرىدددىراختىدددا ئىبددرا
الال نى  ئەمرىگە بويسۇندى رە ئەمەلى ئى درا قىلىادقا ئئىبرا ىم ئەلەيھىسساالم 

الال، ئۇنىد  ئورنىددا باتتدا قۇربدانلىق مدال ئدشۇنى  بىلەن  .تەييارلىق قىلدى
 . .لۇشقا تاللىدىوبەر ى رە ئبرا ىم ئەلەيھىسساالمنى ئىنسانالرغا يىتەبلى ب

يەنددى )رلەر ىددئددۆز راقتىدددا ئىبرا ىۇنددى شەررەر ىگددارى بىددر قددانلە ئەم›    
هللا ا. بىلەن سىنىدى، ئىبرا ىم ئۇالرنى بەجا بەلتۋر ى( شەرىئەى تەبلىدلىرى

 ېدددى، « شېاددۋا قىلىددۇەن(  ىندددا)سددېنى چوقددۇم بىاددىلەر ە »: ئۇنىندددا
: هللا.  ېدددى« ۋا قىلسدداڭمېنىدد  بىددر قىسددىم ئەرال ىۇنىۇددۇ شېادد»: ئىبددرا ىم

« ئېرىادەلۇەيد ( يەندى بداشىرالر)ئە ددەمگە زالىۇدالر ( شېاۋا قىلىش)مېنى  »
 (-184بەقەرە ).‹ ېدى
سدى الال نىد  بدۇ ئە دىئ ۆرمەتلەش مىنۇتلىرىدا ئىبرا ىم ئەلەيھىسسداالم     

 ىۇدددۇ مەنسدددۇپ بۇلۇشدددنى ئۋمىدددد قىلددددى رەدئۆزىنىددد  بىيىنكدددى ئەرالتلىرى
الال، تائداال ئۇنىد    ئاسدىنى ئى دابەى ئد . ەپ تىلىدى<<ىنۇۇئەرال لىرىۇد>>

 ،ئاشۇنى  مەنىسى شۇبى .<<مىنى  ئە دەم زالىۇالرغا يەتۇەيد ››:قىلدى رە
 ،لىكىدق. بولىدد  ەئە دە  ەمىاە ئىبرا ىم ئەلەيھىسساالمنى  ئەرالتلىرى ئىلىد

 .ئۇالر ىق ئە دە تارتىۋېلىنىد  سا ئۇالر ز لۇم قىل
ئىبدرا ىم  ئدۇالر. دىدانىدبەندى ئىسدرائى  ئىلىددە قال ،يەتتەئە دە ئەمىلى    

 .ىرىد رئەلەيھىسساالمنى  ئوغلى ئىسھا  يولى ئارقىلىق بەلگەن ئەرالتل
. ئاتدا قىلدد  ( يەنى تەرراتندى)شۋبھىسى بى، بى  مۇساغا بىتان -شەك›    
ى مۇسداغا مۇالقدا( مىراج بېلىسىدە، يا قىيامەى بۋنىدە)سەن !( ئى مۇ ەمۇە )

بولۇشتىق شەبلەنۇىگىق، بى  تەرراتنى ئىسرائى  ئەرال ىددا يېتەبلدى قىلدد   
سددەرر قىلدددان، بى نىدد  ئددايەتلىرىۇى  ە جەزمەن ( بددۋلدەتلەر ە)ئددۇالر [. 83]

ئىاەنگەن چاغدا، ئدۇالر ىق بىدر قىسدىم بىادىلەرنى بى نىد  ئەمرىۇىد  بىدلەن 
 (-48-83سەجدە .)توغرا يول بۆرسىتىدىدان شېاۋاالر قىلد  
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الال، ئددۇالر ىق ئە دددىنى ئددشددۇنى  بىددلەن . لىكىددق ئددۇالر ز لددۇم قىلدددى    
ئىبددرا ىم ئەلەيھىسسدداالمنى  ئەرالتلىرىدددىق يەنە بىددر  ورت قددا رە  تارتىۋالدددى

شدۇ چاغددا . ددابەر ىشەيدەمبىرىۇى  نى  بورىسى ئىسدۇائىلنى  ئوغۇللۇرى يەنى
نىدد  بىلىاددىنى بۋتددۋپ ئددۇالر ئۇ .ئۇالرنىدد  قەلبىلىددرى ئددۆچۇەنلىككە تولدددى

تۇرىۋاتقان رە ئۇنى  بىلەن قدۇرەيىش بۇفردارلىرى ئۋسدتىدىق غەلدبە قىلىادنى 
ئۇالر ئۇ شەيدەمدبەر ئىسدھا  ئەرالتلىرىددىق بولىدد  . تىلەراتقان ئەللىگە تاندى

م ئارىلىدددا بىددر ئەرەپ يېددرى : ەپ ئويلىداچقددا قددۇرەيىش باشىرلىرىدددا يېقىندددا
ئدۇ شەيدەمدبەر ئدارقىلىق تېخىۇدۇ  ،ددا ئە ىادىۇى بى  ئۇنىن ،شەيدەمبەر چىقىد 

 غالىپ بولىۇى  رە سىلەرنى بويسۇند رىۇى   ەيتتى 
ندى تەسدتىقاليدىدان ( تەرراى)تەرىدىدىق ئۇالر ىكى بىتدان هللائۇالرغا ا›     
ئىلگىدرى ئدۇالر (. ئۇنىنددا ئىادەنۇىدى)نازى  بولددان چاغددا ( قۇرئان)بىتان 

باشىرالرغا قارشى ئۆزلىرىگە يدار ەم ( سىتە قىلىپمۇ ەمۇە  ئەلەيھىسساالمنى را)
( يەنى تەرراتتا سۋشىتى بايان قىلىنددان)بېلىاىنى تىلەيتتى، ئۇالر بىلىدىدان 

يەندددى )باشىرالرغدددا هللا. شەيدەمدددبەر بەلدددگەن چاغددددا ئدددۇنى ئىنكدددار قىلددددى
 .لەنەى قىلددى( شەيدەمبەرلەرنى  تۋ ەنلىسدىنى ئىنكدار قىلددان يە ۇ ىيالرغدا

نىدد  ئددۆز هللانازىدد  قىلدددان قۇرئدداننى ئىنكددار قىلىاددى اهللالرنىدد  ايە ۇ ىي
خالىدان بەندىسىگە چۋشۋر ەنلىكىگە  ەسەى ( يەنى شەيدەمبەرلىكنى)شەزلىنى 

بۇفرىددا سېتىادى ( يەنى ئىۇانىنى)ئۇالرنى  ئۆزلىرىنى . قىلىش يۋزىسىدىند ر
. ئۋسددتىگە غەزەشددكە تېگىاددلىك بولدددى-ئددۇالر ئۋسددتى. ئەجەن يامددان ئىاددتۇر

 (-27- 22 بەقەرە).‹باشىرالر خارلىدۇچى ئازابقا   چار بولىد 
 
 

 قۇرئان ئىلگىركى كىتابالرنىڭ ھەممىسىنى ئەمەلدىن
 قالدۇردى 

 
 

الال، تەئاال ئىلگىربى بىتابالرنى   ەمۇىسىنى ئەمەلددىق قالد ر شدنى رە ئ     
ئۋچدۋن ئۆزىنى  ئەڭ ئاخىرقى بىتابى زىۇىندا قىيدامەى بدۋنىگىلە ساقلىنىادى 

ئىلگىربى  ەرقانددا  ئەللدى ئدۆز  .ئەڭ ئاخىرقى بىتابنى چۋشۋركشنى خالىدى
  .قەرمىگىال ئىبەرتىلگەن ئىدى

ئەللدددى مدددۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسددداالم بدددارلىق ئىنسدددانىيەتكە  ، دددالبۇبى      
 :ئىبەرتىلدى
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مەن  ەقىقەتەن سىلەرنى  ! ئى ئىنسانالر»ئېيتقىنكى، !( ئى مۇ ەمۇە )›     
تەرىدىددددىق ئەرەتىلدددگەن ئەللىدددۇەن، ئاسدددۇانالرنى  رە هللا رغدددا ا ەمۇىنال

قا خاستۇر، ئۇنىندىق باشدقا  دې  ئىدال، يوقتدۇر، هللازېۇىننى  شا ىاا لىقى ا
نىددد  سدددۆزلىرىگە ئىۇدددان هللاقدددا رە اهللاتىرىلدكرىدددد  رە ئۆلتۋرىدددد ، اهللا

بەلتۋرىدددىدان ئەللىسددى ئددۋمۇى شەيدەمددبەر ە ئىۇددان بەلتددۋركڭالر،  ىدددايەى 
 (-112ئەئرا  .)«ئۋچۋن ئۇنىندا ئە ىاىنالرتېدىاىنالر 

 .ئىلگىربددى بىتددابالر مددۇئەييەن قەرىۇددلەر ە چۋشددكەنىدى ،ئاشددۇنىندەك      
خۇش ( مۆمىنلەر ە جەننەى بىلەن)سېنى بى  شەقەى شۋتۋن ئىنسانالر ئۋچۋن ›

ئا ا الندددد رغۇچى قىلىدددپ ( بددداشىرالرنى ئدددازان بىدددلەن)خەرەر بەر دددۋچى رە 
 (-82سدەبەئ ) .‹بىلۇەيدد ( بۇنى)ق ئىنسانالرنى  تولىسى رە لېكى. ئەرەتتۇ 
 قۇرئان بارلىق ئىنسانالرغا چۋشتى ،رە الەنكى

قەلەم   .)‹قۇرئان شەقەى تامدام ئە لدى جا دان ئۋچدۋن رەز د نەسدىھەتتۇر›     
18-)  

 ،شۇنى  ئۋچۋن ئالال نى  خا ىاى بدۇ  ەمۇىندى ئدۆز ئىلىدگە ئدالدۇچى      
بدارلىق بىتدابالرنى ئەمەلددىق قالد ر شدنى رە بدۇ  كىىرىمۇبەمۇەل بىتان ئىلگ

 ؛قىلدى قەززابىتان ئىلگىربى بىتابالرنى بونتىرتل قىلدۇچى بۇلۇشنى تە
بىتددابالرنى ( سددامارى)بىدد  سدداڭا ئۆزىدددىق ئىلگىددرى !( ئددى مددۇ ەمۇە )      

( يەندى قۇرئداننى)ئېتىراپ قىلدۇچى رە ئۇالرغا شا ىت بولدۇچى  ە  بىتدابنى 
سداڭا نازىد  قىلددان هللا ئۇالرنىد  ئارىسدىدا ا!( ئى مدۇ ەمۇە . )قىلد  نازى 
بويىلە  ۆبۋم قىلدىدق، سداڭا بەلدگەن  ەقدتىق بۇر لدۇپ، ( ئە كامى)قۇرئان 

سدىلەرنى   ەر !( ئدى ئدۋمۇەتلەر. )ئۇالرنى  نەشسى خا ىالىرىدا ئە ەشۇىگىق
ئە ەر . بىرىنالرغدددا بىرخىددد  شدددەرىئەى رە ئوچدددۇ  يدددول تەيىدددق قىلدددد  

يەنى شۋتۋن ئىنسدانالرنى )خالىسا، ئەلۋەتتە، سىلەرنى بىر ئۋمۇەى قىالتتى هللا
سددىلەر ە بەر ەن شددەرىئەتلەر ئارىسددىدا هللالددېكىق ا(. بىددر  ىندددا قىالتتددى

ياخادى ئىادالرغا (. بدۆپ ئدۋمۇەى قىلىدپ ئايرىددى)سىلەرنى سدىناش ئۋچدۋن 
تىالپ نىدد   ەر ا ىدددا قايتىسددىلەر، سددىلەر ئىخددهللا ەمۇىنددالر ا. ئالدددىراڭالر

( ئۇنىدد  قايسددى  ە ، قايسددى نددا ە  ئىكەنلىكىنددى)قىلىاددقان نەرسددىلەرنى 
نىد  ( ئۇالر يەنى يە ۇ ىيالر رە ناسداراالر[. )42]سىلەر ە ئېيتىپ بېرىد  هللا

بويىلە  ۆبۋم قىلدىق، ( ئە كامى)ساڭا نازى  قىلدان قۇرئاننى  هللائارىسىدا ا
ساڭا نازى  قىلددان هللا  ائۇالرنى  نەشسى خا ىالىرىدا ئە ەشۇىگىق، ئۇالرنى

ئە ەر ئدۇالر . قۇرئاننى  بىدر قىسدۇىدىق سدېنى راز بەچۋركشدىدىق سداقالندىق
بىلگىنكدى، !( ئى مۇ ەمۇە )يۋز ئۆركسە، ( ساڭا نازى  قىلدان  ۆبۋمدىقهللا)

ئددۇالرنى جازاالشددنى ئىددرا ە هللائۇالرنىدد  بىددر قىسددىم  ۇنددا لىرى تۋشەيلىدددىق ا
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يەندددى ) ىق نۇرغدددۇنى شاسدددىقتۇر شۋبھىسدددى بى، بىادددىلەر -شدددەك. قىلىدددد 
شەررەر ىگارىنى  تائىتىدىق بداش تارتىدپ،  ەقدقە خىالشلىدق قىلىدپ  ۇنا قدا 

ئۇالر جا ىلىيەى  ەررىنى   دۆبۇىنى تەلەپ قىالمدد ە [. 42( ]چۆمگۋچىلەر  ر
تىنۇۇ ئا ىد  بىدم هللاچىق ئىاىنىدىدان قەرمنى  نەزىرىدە  ۆبۋمدە ا( قاهللا)
  (-17-42مائىد .)‹بار

قۇرئدداننى رەى قىلىاددىنى  ،پۇتددتۇ ېلكىۇنىدد  ئىلگىربددى بىتددابالرنى       
  .بۇل قىلۇىدىوق

يەندى يە دۇ ىيالر رە ! )ئى ئە لدى بىتدان»ئېيتقىنكى، !( ئى مۇ ەمۇە )      
سىلەر تەرراتقا، ئىن ىلددا رە سدىلەر ە شەررەر ىگدارىنالر ىق نازىد  ( ناساراالر

ئەمەل قىلۇىددۇچە، سدىلەر ئېتىبارغدا تولدۇ  ( يەنى قۇرئانددا)قىلىندان بىتابقا 
 (-62مائىد  ).«ئالدۇ ەك  ىندا بولدان بولۇايسىلەر

بۇ ئايەتتە خىتان قىلىندان ئە لى بىتابقا نىسدبەتەن تەرراى رە ئىن ىد        
يىگددانە ئىكەنلىكىنددى ئىقددرار -الال نىدد  يەبددكەئتۇرغۇز شددنى  مەنىسددى بولسددا 

ۋشددۋركلگەن تەرراى رە ئىن ىدد  الال،  ەر ا ىدددىق چئدد ،چددۋنكى .قىلىاددتۇر
لىكىق ئە لى بىتان  .يىگانە ئىكەنلىكىنى بەسكىق بىكىتىد -الال نى  يەبكەئ

ئددۇالر ىق تەلەپ قىلىندددان ئىددش بولسددا تەرراى  .ئددۇ ئىككىسددىنى بۇرمىلىدددى
 ەقىدقەتەن .يەنى تەر ىد ئەسلىگە قايتىاتۇر  ،ئىن ىلنى قايتىدىق تىكلەشتۇر
  ئەلەيھىسسدداالمنى تىلدددا ئالدددى رە مددۇ ەمۇە  تەرراى رە ئىن ىدد  مددۇ ەمۇە

ئەلەيھىسساالم مەيداننى بەلگەن چاغدا مدۇ ەمۇە  ئەلەيھىسسداالمدا ئە ىاىادكە 
 .بۇيرىدى 

تەرراى رە ئىن ىلنددى تىكلەشددنى  مەنىسددى ئەللددى مددۇ ەمۇە   ، ىددۇەك      
ا ئەلەيھىسساالمدا ئىۇان ئېيتىش رە ئۇنىندا چۋشدكەن رە ىديگە  يەندى ئىسدالمد

 .ئىۇان ئېيتىاتۇر
يەنى )غەيرى   ىننى تىلەيدىكەن،  ەر ى  ئۇ (  ىنىدىق)بىۇكى ئىسالم ›     

 .‹قوبۇل قىلىنۇايد ، ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىد ر( ئۇنى   ىنى
 (-21ئال ئىۇران   )

رەسددۇلۇلال تىق رىددۋايەى ( ئۇنىندددىق رازى بولسددۇنالددلە )ئەبددۇ  ددۋرەيرە       
مۇ ەمۇە نىدد  جېنددى ئۇنىدد  قولىدددا >> ؛ال، مۇندددا   ېدددىرەسددۇلۇل. قىلدددى

يەندى  ،بۇ ئۋمۇەتنى  ئىلىددىكى  ەربىدر ئدا ەم ،بولدان زاى بىلەن قەسەمكى
مەن ئۇنى  بىلەن  ، ەربىر يە ۇ ى رە  ەربىر ناسارا مېنى  ئىسۇىۇنى ئاڭالپ

ئەرەتىلددگەن ئەللىلىكددكە ئىۇددان ئېيتۇددال ئۋلددۋپ بەتسددە  تزاخ ئىگىلىرىدددىق 
 (بىرلىككە بىلىنگەن  ە ى  ) .‹‹د بولى
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ئاشددددۇنىندا ئاساسددددەن مۇئىۇىننىدددد  ئىلگىربددددى بىتابالرغددددا تۇتقددددان       
 :شوزىتسىيىسى مۇندا  خۇالسىلەش مومكىق بولىد  

تددارىخى تەرتىدددى بددويىلە  ،مددۇئىۇىق قۇرئاندددا ئۇنىدد  بايددانى بەلددگەن      
 ،تەرراى ،لىرىىدتۆرەندىكىدددەك بولدددان ئىبددرا ىم ئەلەيھىسسدداالمنى  سددە ى

 الال، چۋشۋر ەنلىكىگە ئىاىنىد  ئقۇرئان  ىگەن بىتابالرنى  ،ئىن ى  ،زەبۇر
الال، تەئاالنىد  ئدبۇ بىتابالرنى   ەمۇىسى ئاساسى بىر  ەقىدقەى بولسدا       

الال، ئۋچۋن  خالى  ئئىبا ەتنى  ،يەبكە يىگانىلىقى رە شىرىك بەلتۋرمەستىق
الال قدا ئىتدائەى قىلىدش ئە توسدقان ئىادالر ا الال، بۇيرىددان رئدقىلىانى  رە 
 .زكركرلىكتۇر
الال نىدد   ەر ا ىدددىق چۋشددۋركلگەن  ئقۇرئاندددىق ئىلگىربددى بىتددابالر        

 ؛مەسددىلەن .چددۋنكى ئددۇ بىتددابالر يوقۇلددۇپ ئى ناسددى قالۇىدددى.بولۇددال قالدددى
يددابى نازىدد  قىلىندددان  ،لىرىگە ئوخادداشدىئىبددرا ىم ئەلەيھىىسدداالمنى  سددە ى

تەرراى رە ئىن ىلدددا ئوخادداش  ؛مەسددىلەن .اددىلەر تەرىدىدددىق بۇرمىلىدددىبى
شدۇر ش ئدارقىلىق بدۇ ويابى ي ،يابى قوشۇش ،بۇرمىالش بۆشىنلە ئۆز ەرتىش

قوشدددۇلۇا قوشۇشدددنى  ئەڭ بدددۆز ە بۆركنەرلىدددك يەرلىرىنىددد  بىدددرى تەرراى 
 .يسانى ئىال، تىكلەش رە ئىال نى ئۋچ قېلىش قىسسىىد رىئ ،لىرىىسەتشسە
سۇلۇلال نى  ئەرەتىلىددىدانلىقى توغرىسدىدا خەرەر بىدرىش ئدۇالر يۇشدۇرغان رە

 .بايانالر ئەڭ ئوچۇقلىرىنى  بىرىد ر 
الال نىددد  خا ىادددى ئىلگىربدددى يوقىلىدددپ بەتدددكەن رە بۇرمىالنددددان ئ      

بىتابالرنىدد   ەمۇىنددى ئەمەلدددىق قالد ر شددنى خالىدددى رە الددال، قۇرئدداننى 
بددونتىرتل قىلدددۇچى رە  ،تەسدددىق قىلدددۇچىئۆزىدددىق ئىلگىربددى بىتددابنى 

چى ۇالال نى   ەر ا ىدىق چۋشۋركلگەن بارلىق بىتابالرنى ئەمەلددىق قالدد رغ
 .قىلىپ چۋشۋر ى

 
 

 رئاننى قو داشقا اللە ئىگەقۇ
 

      
الال، قۇرئدداننى ئىلگىربددى بىتددابنى ئدد ،ۆتكەندددەكئبىدد  بددايىال سددۆزلەپ       

. ئەمەلدىق قالد رغۇچى قىلىدپ چۋشدۋر ىتەستىقلىدۇچى رە ئۇنى   ۆبىۇىنى 
نى ئىلگىربدى بىتدابالر   چ ىالال، تەئەال ئۆزىنى  ئەڭ ئداخىرقى بىتدابئئاندىق 

 .بەلگەن زايە بۇلۇپ بېتىش رە بۇرمىالشتىق ساقالپ قېلىاقا بىدى  بولدى
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 ‹قۇرئاننى  ەقىقەتەن بى  نازى  قىلد   رە چوقۇم ئۇنى قوغدايۇى ›     
 (-2 ى ر )

ئەسدىر ىق بۇيدان سداقلىنىپ  14الال نىد  ئىدرا ە قىلدىنىددەك ئقۇرئان       
الال، ئۇنىدد  ساقلىنىاددىنى خالىسددا ئددۆز ەرتىش رە ئددبۇندددىق بىدديىق . بەلدددى

الال، ئدۇنى ئدۆز ئەللىسدىگە چۋشدۋر ەندىق بۇيدان ئبۇرمىالشقا ئۇچرىۇىدان رە 
 .ۇرىد ئۇنى  بىرەر  ەرىدىۇۇ ئارتۇ  بەم بولۇىدان  الدا ساقلىنىپ ت

لىادنى ئىھسدان والال، بۇ ئۋمۇەتكە تارىختىكى ئۋمۇەتنى  ئەڭ ياخادى بئ      
  .قىلدى
سىلەر ئىنسدانالر مەندەئىتدى ئۋچدۋن ئوتتۇرىددا !( ئى مۇ ەمۇە  ئۋمۇىتى)›     

قددا ئىۇددان هللا چىقىرىلدددان ياخاددىلىققا بددۇير پ يامددانلىقتىق توسددىدىدان ا
الال، بۇ ئۋمۇەتكە ئ. (-117ال ئىۇران ئ.)‹ئېيتىدىدان ئەڭ ياخاى ئۋمۇەتىسلەر

 رەسۇلۇلال نى ئىبەرتىپ ئىھسان قىلدى 
نىدد  ئددايەتلىرىنى تىددالرەى قىلىدددىدان، ئددۇالرنى هللامددۆمىنلەر ە اهللا›     
يەنى قۇرئان رە )شاك قىلىدىدان، ئۇالرغا بىتابنى رە  ېكۇەتنى (  ۇنا الر ىق)

يدەمبەر ئەرەتىدپ، ئۇالرغدا ئۆ ىتىدىدان، ئۆزلىرىدىق بولدان بىر شە( سۋننەتنى
ئدال ) ‹ البۇبى، ئۇالر بۇر ن ئوچۇ   ۇمرا لىقتا ئىددى چوڭ ئېھسان قىلدى؛

 (-164ئىۇران 
الال، تەرىدىدىق چۋشدۋركلگەن ئالال، بۇ ئۋمۇەتكە ئ ،ئاشۇنىندا ئوخااش      

بىتددابنى سدداقالش بىددلەن رە ئددۇ بىتددابنى زايە بۇلددۇپ بىتىاددكە رە بۇرمىالشددقا 
الال نىد  غەزىددىگە يۇلۇققدان ئتەرراتقدا  .ق بىلەن ئىھسدان قىلددىئۇچرىۇاسلى

 ،الال قددا بۇفۇرلددۇ  قىلدددىئچددۋنكى ئددۇالر  .قەرىددم ئىگە ارچىلىددق قىلدددى
ئدۇالر خارلىقتدا، ›.شەيدەمبەرلىرىنى ئۆلتۋر ى رە زىۇىنددا بۇز قلىلىدق تداراتتى

بددۇ ئۇالرنىدد  . نىدد  غەزىدددىگە تېگىاددلىك بولدددىهللا. مو تاجلىقتددا قالدددى
نىددد  ئددددايەتلىرىنى ئىنكددددار قىلدددددانلىقلىرى، شەيدەمبەرلەرنددددى نددددا ە  هللا

قدا ئاسدىيلىق قىلددانلىقلىرى رە هللابدۇ ا. ئۆلتۋر ەنلىكلىرى تۋشەيلىدىق بولدى
 (-61بەقەرە ) .‹  ە  ىدىق ئاشقانلىقلىرى تۋشەيلىدىق بولدى

ئۇالر ئۇنى  بىلەن سۋشەتلەنگەن سۋشەتلەرنى  بىدرى ئۇالرغدا چۋشدۋركپ       
ئدۇ بىتدابتىكى  دارايى  ەرەسدگە مداس  ،بەر ەن بىتابقا بۇزغۇنلىلىدق قىلىدپ

الال، ئۇنىنددا شابىدت  چۋشدۋرمىگەن ئدبەلۇىگەن ئدايەتلەرنى ئۋچدۋررېتىش رە 
 .سەشسەتلەرنى قۇشۇشتۇر

يەنددى )بىتددابنى ئددۆز قددوللىرى بىددلەن يې ىددپ ئددۇنى ئدداز شۇلدددا سددېتىش ›     
تەرىدىدددىق نازىدد  بولدددان هللا ۇ ائۋچددۋن، بدد(   نيانىدد  ئازغىنددا مەندەئىتددى

-يەنددى تەرراتنددى ئددۆز ەرتكە)قددولى بىددلەن يازغددانلىرى !  ېگددۋچىلەر ە رال
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نەرسدىلىرى (  دارام)ئېرىاكەن ( بۇنى  بىلەن! )ئۋچۋن ئۇالرغا رال( نلىكلىرى
 (-12بەقەرە ) .‹ئۋچۋن ئۇالرغا رال

رى رە ئەيسددا ئەلەيھىىسسدداالمنى   ەمرا لىدد ،ئەمۇددا ئىن ىلدددا بەلسددەك       
ئددۇالر ر م  ۆلىتددى  .ئۇنىدد  يددار ەملىلىرى غەم ئەندىاددە  الىتىدددە ياشددايتتى

 ،شۇڭا .تەرىدىدىق ئۇالرغا چۋشكەن زىيانكەشلىك سەرەبىدىق تارقىلىپ بەتتى
ئۇالر ر م  .خاتىرلىيەلۇىدى يسا ئەلەيھىسساالمدىق ئاڭلىداندەكىئۇالر ئىن ىلنى ئ
الدانلېرىنى مەخدى  الدا ئداغ ابى سلېرىدىق قورقۇپ ئىسىدە قۇ ۆلىتىنى  جاس
لددۋپ ئەڭ بەم  ىگەندددىۇۇ ئوتتددۇز كيسددا ئەلەيھىسسدداالم بۆتۋرىئ .تارقىتىاددتى

ئىن ىلنىدد  ئەسلىسددى  .لىنىاددكە باشددلىدانىيىلدددىق بىدديىق ئىن ىدد  خاتىر
خىرىسددتىيانالر ئدداغ ابى تارقىتىۋاتقددان ئۇنىندددا  .يوقۇلددۇپ بىتىددپ بولدانىدددى

تېخدى  دازىر مەرجدۇى بولددان ئىدن ىلالر شدۇ  يەنە .شدۇلۇپ بەتتدىوسۆزلەر ق
 ،ئىن ىلالرندددى يازغدددان بىادددىلەرنى  ئىتدددراپ قىلىادددى بىدددلەن ئېيتقانددددا

بىدر ئداشتور  ئۇ ئىن ىلالر شەقەى  ەر ،ئەمەس تىچۋشۋركلگەن بىتابنى  تېكىس
ئاال ىدە يې ىپ چىققان رە مەسىھگە تەرەلەشتۋركلگەن بەزى سۆزلەرنى ئۇنىندا 

 .لىۇىلەر  رقوشقان شەخسى ئەس
الال، قۇرئان ئۋچۋن تامامەن ئوخادىۇايدىدان شدارائىتالرنى ئ ،قۇرئاندا بەلسەك

الال، قۇرئانددا تەقددىر ئدلەر ۇلۇە ددۇز ا تۇرغدان راقىتتدا  قۇرئدان .تەييارلىدى
الال، قۇرئددان ئدد .قىلدددان سدداقلىنىش شددۇ شددارائىتالر ئددارقىلىق ئەمەلددگە ئاشددتى

ا  ە بۋچلدددۋك بىدددر ئدددۋمۇەتنى ئدددۇلئۋچدددۋن ئەسدددتە تۇتدددۇش قدددابىلىيتى شەرق
ئىرنى ىمىددد  بىيدددت شدددە ئەرەبدددلەر جدددا ىلىيەتتە بىدددر قدددانل .تەييارلىددددى

رنى شەقەى ئىسددىدە ئددۇالر ئددۇ شددېئرال .خاتىرلىۇەسددتىق رىددۋايەى قىالاليتتددى
 .ساقلىۋاالتتى رە ئېدى  ىق ئېدى غا يەتكۋزەتتى

ىگە ئىددگە لددۇش ئاال ىدددىلىكوڭددال بوالال، قۇرئدداننى يددا لىۋېلىش ئئدد       
 ەقىددقەتەن بىدد  قۇرئدداننى  ىدد ى ئۋچددۋن ئاسددان قىلددد  ، ئىبددرەى ›.قىلددى

 (-11قەمەر .)‹ئالدۇچى بارمۇە
لددۇ  والال، قۇرئددان ئۋچددۋن يددا  ئددېلىش رە خدداتىرلەپ قالد ر شددقا تئدد      

بدۆڭلى جايىددا بىدر  ،خاتىرجەم ،زىۇىندا ئۋستۋنلۋك قازاندۇچى ،شۇرسىتى بار
قۇرئاننى يا  ئدالدۇچىالر قۇرئداننى رەسدۇلۇلال نى   .ىئۋمۇەتنى  ازىرالپ بەر 
الال، قۇرئدان ئۋچدۋن شەرىادتىلەرنى  ئد ،داىدئەڭ ئاخىر .ئۆز قولىددا يدا اليتتى

رە ى قىلىندان قۇرئداننى  ىگەرەسۇلۇلال، ئۆز .نازارەى قىلىاىنى نىسىپ قىلدى
 .اتتىقېددتىم جىبرىئىدد  ئەلەيھىسسدداالمدا ئاڭلىتدد  ەر يىلدددا بىددر .يا لىۋاتدداتتى

ئاخىرقى يىلدا جىبرىئى  ئەلەيھىسساالم قۇرئاننى رەسۇلۇلال تىق ئىككدى قېدتىم 
بولددد رالتقۇچىنى  ئەخددۇە   ققۇرئددان خاتىرلەنگەندددىق بىدديى .ئاڭلىدانىدددى
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قۇرئددان يددا  ئددالدۇچىالر ئەسددىرلەر  ،بەلكددى .ر ن قالۇىدددىوئۋچددۋن ئدد قىلىاددى
ئىنلىكىلىددك بىددلەن بىددر نۇسخىسددىنى  جەريانىدددا قۇرئاننىدد  يې ىلدددان  ەر

ددددان چاغددددا چدددوڭ  ددداشى الر ىق ىنقدددارار قىل بىسدددىش قۇرئدددان .تەبادددۋرىد 
تەشددكىللەنگەن بىددر بومىتىددت قۇرئاننىدد  بېسىلىاددىدا ر خسددەى قىلىاددتىىق 

بدۇ راسدتىالرنى   ەمۇىسدى ئدارقىلىق  . ەربىر  ەرىدندى تەبادۋرىد  ،ئىلگىرى
 ...ئەمەلددگە ئاشددتىئەزەلدددىق تەقدددىر قىلدددان سدداقلىنىش قۇرئاندددا  الال،ئدد
 .‹قۇرئاننى  ەقىقەتەن بى  نازى  قىلد   رە چوقۇم ئۇنى قوغدايۇى ›
 (-2ر ى ى )
 
 

 قۇرئاننىڭ مۇئىمىن كۆڭلىدىكى ئورنى
 

باشددقا  ەرقاندددا  بىتابقددا  ،اندددا نىسددبەتەنمۇئىۇىننىدد  بۆڭلىدددە قۇرئ      
ن ئدۇنى الال نىد  ئدۆز ئەللىسدىگە چۋشدۋر ەئقۇرئدان  .ر ن باروبىرىلۇىگەن ئ

مۇئىۇىننىددد  رت ىددددا  .قدددۇش ئدددارقىلىق ئىبدددا ەى قىلىنىددددىدان سدددۆزىد روئ
يەنە  ،مدۇئىۇىق ئەڭ باشدتا رەببىندى ئۇلۇغاليدد  .ئۇلۇغلىنىاقا ئاشدۇ يىتەرلىدك

رىنىد  شەررەر ىگا .رەببى تەرىدىدىق بەلگەن  ەرقاندا  نەرسدىنى ئۇلۇغاليدد 
ئدۇنى   نيدا رە  ،ندد ر شيولىنى نۇرال ،ىنىقەلب ،ئۇنى توغرا يولدا يىتەبلەش

 ەن سدۆزىنى رئاخىرەتنى  ياخاىلىقىدا باشلىاى ئۋچۋن ئۇنىندا قارتىپ چۋشۋ
سدىدە  ۆرمەتلىدك بىدر ئاشتورنىد  قۇلۇمددا ەئدۆز سا  .قانداقۇۇ ئۇلۇغلىۇىسدۇن

قارىاىۇدىكى قىۇۇىتدى ئاشدۇ ئاشتورنىد  ئىلىدم  مىنى  كەن بىر بىتارىنى  تە
 ەمۇىندى  ،ئۇندداقتا .ئورنىدا قاراپ بولىدد بىلىدىدان مەن سىدىكى ەشەن سا 
ئالەملەرنىدد  شەررەر ىگارىنىدد   ، ىكددۇەى بىددلەن ئىددش قىلدددۇچى ،بىلگددۋچى

 بىتابىنى قانلىلىك  ۆرمەتلەرمەن  ەە
سىدە بىلىككىنە مەلۇمداى بىرىددىدان بىتدان ەماڭا بىلىۇنى  مەلۇم سا        

ا قدداراپ ىۇدالندانلىقمىنىدد  نەزىرىۇدددە مىنىدد  ئددۇ بىتددابتىق قانلىلىددك شايدددى
گە ئالىددىدان ىدياخاىلىقنى   ەمۇىسىنى ئدۆز ئىل ،ئۇنداقتا .لىد وقە ىرلىك ب

قە ىدرلەرمەن  كرە  ەمۇە ياخاىلىقنى بۆرسىتىپ بىرىدىدان بىتدابنى قانلىلىد
 ەە مىنى  ئۇ بىتابنى ئۇقۇشۇم مىنى   تسلۇر م ئارىسدىدا ئورندۇمنى يدۇقىرى 

ىۇددە مىندى قانلىلىدك ئۇر نددا ئىدگە قىلسدا بۋتۋرك ىدان بىتدان مىنىد  نەزىر
ئالەملەرنىد   ،شەرىاتىلەر ئىلىددىكى ،ئۇنداقتا .لىد وب كشۇنلىلىك ئەتىۋارلى

شەررەر ىگارىنىددد  نەزىرىددددىكى ئورندددۇمنى يۇقدددۇرى بۋتىرەيددددىدان بىتدددان 
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قۇشدۇم وئۇ بىتدابنى ئ ،بوالر  ەە ئۇستازىم سورغا قىلدان لىقئەتىۋار كقانلىلى
دىكى ئورندددۇمنى بىرقدددانلە شەلدددلە يۇقدددۇرى ىدددۇنى  نەزىرمىنىددد  ئۇسدددتازى

بىلسەم بىتان مىنى قانلىلىك يۇقۇرى شەللىگە بۆتىرىد   ەپ  ىدان بىرتىرىدۆب
ئۇندا  بولسا ئۇنى تىدالرەى  .بىتابنى ئۇقۇشقان شۇنلىلىك ئامرا  بولىۇەنئۇ 
قدا تىرىدىدان بىتابۆالال نى   ەر ا ىدىكى ئورنۇمنى يۇقۇرى بئمىنى   شقىلى

 قانلىلىك ئامرا  بوالرمەن  ەە
شۋتددۋن  .الال قددا خاسددتۇرئئاسددۇان زىۇىندددىكى ئەڭ ئددالى سددۋشەتلەر        

رنى  بۆڭلىددە ەئىنسانىيەى تارىخىدا ئۆز ئىگىلېرىنى  بۆڭلىدە قۇرئان مۇئۇىنل
بدۇ  ئىنسدانىيەى تارىخىددا .رىاكەن بىتان تېدىلۇايدد ىدا ئ نئېرىاكەندەك ئور

ئالەملەرنىدد   .دددان رە ئۇقۇلدددان بىتددان تېدىلۇايددد ن البىتابقددا ئوخادداش يا
 ەپ ئاتىددددانلىقى  يەندددى ئۇقۇشدددلۇ . <‹‹قۇرئدددان>>شەررەر ىگدددارى ئدددۇنى
 ،يدابى زىكرىددە  ا،ئدۇ بىدلە بۋنددكز نامداز ، ىدۇەك .ئەجەشلىنەرلىك ئەمەس
يابى تىالرەتتە ئۇقۇلىاتىق توختىۇايدىدان ئۇقۇشلۇ   ،يابى  ەرى  سورىنىدا

ادىۇى  نىقۇرئدان مەندالىرىنى ئويلى ،بى  قۇرئاننى ئۇقۇشدتىق سدىرىت .بىتابتۇر
 .بى  ئۇلۇغ بىتابتا ئاشۇنىندا بۇير لدان ،الزىم
ئۇالرنىدد  ئدددايەتلەرنى تەشەبكددۋر قىلىادددلىرى ئۋچددۋن، ئەقىددد  ( بددۇ)›     

نەسىھەى ئېلىالىرى ئۋچۋن بى  ساڭا نازى  قىلدان مۇبدارەك -ئىگىلىرىنى  رەز
 (-28سا  ) .‹بىتابتۇر
الال، قۇرئددداننى ئويالنۇايدددىدان رە ئۇنىددد  ئايەتلېرىدددىق بىدددخەرەر ئدد       

 ؛قالىدىدان بىاىلەرنى تەنقىدلەيد  
قۇرئدداننى شىكىددر قىلۇامددد ە بەلكددى (  ەقنددى تونددۇش ئۋچددۋن)ئددۇالر ›      

 .‹(شۇڭا ئۇالر چۋشەنۇەيد )ئۇالرنى   ىللىرىدا قۇلۇپ بار 
 (-84مۇ ەمۇە  )

چۋشىنىاددىۇى  اليىددق بولىدددىدان  ننى ئويالندددان چېدىۇىدد  ابىدد  قۇرئددا       
  لىد وبىرقانلە مەزمۇن بىر ە ئايان ب

 
 

 لىدۇروقۇرئان بولسا ئىسالمچە تەربىيە ي         
 
 
ئىنسددانالر مەندەئەتددى ئۋچددۋن ئوتتۇرىدددا >>قۇرئددان بولسددا ياراتقۇچىسددى      

ەن سدۋشەتلىگەن بدۇ  ىگەن سۆزى بىل ‹‹چىقىرىلدان ئەڭ ياخاى ئۋمۇەتسىلەر
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قۇرئدان ياخادى  ،شدۇنى  ئۋچدۋن .ئۋمۇەتنى تەربىيلىگەن تەربىديە بىتابىدد ر
يەنە بىددر تەرەشددتىق  .نى ئددۆز ئىلىددگە ئالىددد سددىنىدد   ەمۇىىرىلمىلتەربىدديە ئا

يددابى  ،ئىبددا ەى بددۇيرىقى بولسددۇن مەيلددى  بىددر سددۆز قۇرئددان ئىلىدددىكى  ەر
بەندددىلىرى ئۋچددۋن رازى   ەنيددابى الددال، ياخاددى بددۆر ،ئەخالقددى بۆرسددەتۇە

 ،سان  اياتى ئۋچۋن تۋزكلگەن قدانۇنيابى ئىن ،بولۇايدىدان ئىاتىق تۇسۇش
 ،بى ئىنكدار قىلدۇچىالرنىد  قىسسىسدىيا ،يابى مۇئۇىنالرنى  بىرەر قىسسىسى

سدداراپ رە جددازا  ،يددابى  ىسددان ،بى ئدداخىرەى بددۋنى توغۇرلددۇ  سددۆزلەشيددا
يدابى  ،رىنىىئىنداتتىكى مدۆجى ىلالال نىد  بائيدابى  ،نى سۋشەتلەشىنىاكبۆر

 ،سىدىكى ئەقلى بۆرسدەتۇىلەر بولسدۇن اياتتىكى قانۇنىيتىنى ئويلىنىش توغۇر
بارلىققدا بەلتۋركشدنى  تەربىديەرى  ئىنسداننىبدۇ زىۇىنددا ياخادى >> ەمۇىسى 
 .<<د رسىبۆرسەتۇى

. يۇقارقىالرنى   ەمۇىسى قۇرئاندا تەربىيە رە بۆرسەتۇە ئۋچۋن بەلددى       
 لىك،ئدددۇنى بەسدددكىن تلەرنى ئەڭ مدددۇبەمۇەل شدددەبىلدە ئويلۇندددۇش رەەئددداي

جىددد ىيلىك بىددلەن ئى ددرا قىلىددش نەتى ىسددىدە مددۇئۇىنلەر ئىلىدددىكى مۇشددۇ 
الال نىد  مدۇبەمۇەل  ەپ سۋشەتلىادىگە اليىدق ئيابى  ،تەڭداشسى  بىر ئەرالى

ى بولدان رە ئەمىلىيەتتىۇۇ ئىنسانالر ئۋچدۋن چىقىرىلددان ئۋمۇەتنىد  ئىلىددىك
 .ئەڭ ياخاى بىر ئەرالى بولدان رەسۇلۇلال نى  سا ابىلىرى يىتىاىپ چىقتى

 
 

 قۇرئان بولسا شەرىئەت كىتابىدۇر

 
 

قۇرئان بولسا ئىنساننى  زىۇىق ئۋستىدىكى  اياتىنى ئىنتى امالشتۇرغۇچى       
  .لىد روي  اياى  قۇرئان بولسا مۇبەمۇەل .شەرىئەى بىتابىد ر

 ،بەلكدى .يۇىددىوتەرىدىنىۇدۇ قالدد ر پ ق ريەتنى  بىدرەقۇرئان ئىنسدانى      
 ۆبۋمراننى  شۇخرا  ،ئاالقىسىنى بولدان ئىنساننى  جەمىيەى بىلەن ،ئىنساننى

 ،ئىككدى جىنىسدنى  ئاالقىسدىنى ،ئائىلە ئاالقىسىنى ،بىلەن بولدان ئاالقىسىنى
ر ئىسالمى جەمىديەى ئىلىددىكى مۇسدۇلۇانالرنى  مۇسدۇلۇان بولۇىددان  دورت ال

 .بىلەن بولدان ئاالقىسىنى تۋزەيدىدان قانۇنالرنى بايان قىلدى
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 ،ئىنسان  اياتىدىكى  ەرقاندا  نەرسدىنى تەشسدىلىبۇ مۆجى ەرى بىتان       
 شددۇنى  ئۋچددۋن مۇسددۇلۇاننى  .①يددابى ئىخلددام  الدددا ئددۆز ئىلىددگە ئالىددد 

 ،ىيدابى شىكىدر ى،يابى ئەخالق ،ئى تىۇائىيابى  ،يابى ئىختىسا ى ،سىياسى
نىدىدان  ېلقانددا  ىيابى رت ى  اياتىدا بۇ بىتابنى  غەيرىدىكى مەنبە ە تاي

لىاددى رە تەشسددىالتى رەسددۇلۇلال نى  كبددۇ بىتابنىدد  چۋشەندكر) نەرسددە يددو 
 (.سۋننىتىدە بار  ر

بدۇ بىتابنىد   ،مۇسۇلۇاننى   اياتىدىكى ئىاالر  ەرقدانلە يىنىالنسدىۇۇ      
الال، بدۇ ئد .لىدىدان  ې  نەرسدە يدو وس بتىش   ر ېتەلىۇلىرىدىق چىقىپ ب

شددەرىئەتنى قىيددامەى بددۋنىگىلە ئىنسددانالر  اياتىدددا  ۆبددۋم قىلىددش ئۋچددۋن 
تاشقان بىر تۋربۋم بىاىلەرنى    قەلبى بىسەل بىاىلەر ىق تەشكى .چۋشۋر ى

شددەرىئەى بۋ ددۋنكى بۋندددە تە بىقالشددقا مدداس  ئەسددىر ئىلگىددرى چۋشددكەن 14
 (شانا لىق بەرسۇن تىقالال بۇفۇرلۇقئ)ىسى بولسا بەلۇەيد   ىگەن سۆزنى  مەن

شدداى يېقىندددا ئىنسددانالر  اياتىدددا راختىىدددا  ەن الال، بددۇ شددەرىئەتنى چۋشددۋرئدد
قۇرئددان چۋشددكەن راقىتتىكددى ئىاددالر ىق باشددقا ئىاددالر شەيدابولىدددىدانلىقىنى 
بىلۇەيتتى، يابى بۇ شەرىئەتنى بەمتۋك چۋشۋر ەن تۇر قلۇ ، بىاىلەر ە بدۇ 

ەتنى  غەيدددرى بىدددلەن  ۋبدددۋم قىلۇاسدددلىقنى شەرىددد  قىلددددان رە بدددۇ شدددەرىئ
قىلدانالرغدا  تزاختدا مەڭگدۋ قالىددىدانلىقى  بدۋمۆشەرىئەتنى  غەيدرى بىدلەن  
ئددالال، ئۇندددا  نۇخسدداندىق .  ىگەنلىددك بولىددد  بىددلەن تە دىددد سددالدان

 .ئۋستۋند ر
 .ئەتتە بدارشۋتدۋن  اياتىۇى نىد  تدۋزىۇى شدەرى :تارىختىكى مۇسۇلۇانالر       

يىنىلىدددق شەيددددا بولددددان چاغددددا ئاساسدددى مۇسدددتە كەم  ر ايددداتىۇى  ا بىدددرە
 ،ئاشدۇنىندىق سدىرىت ئدۇالر .شەرىئەتتىق  ۋبۋم ئېلىاىۇى  الزىم  ەپ بىلددى

 ەقىقەتەن ئەزى  شەررەر ىگار ئۇنتدۇپ  ،يىلەوبىرىاى ب رەسۇلۇلال نى  خەرەر
لددانلىقى ئۋچدۋن تېكىسدت بەندىلېرىگە رە ۇەى قى ،قالدانلىقى ئۋچۋن ئەمەس

مۇسددۇلۇانالر ئددۇ ئىاددالر ا  .بەلتددۋرمەل قويدددان ئىاددالرنى  بددارلىقىنى بىلدددى
 قىلىددپ بىاددىلەرنى  ھددا تى ئې ،شددەرىئەى مەخسددەتلېرىگە قارشددى چىقۇاسددتىق

                                           

ەمبەرنىدد  شدداك سددۋننىتى تەشسددىلى  بايددان قۇرئددان ئىخلددام بايددان قىلددداننى شەيد  
شىقھدى ئدالىۇلىرى ئدۇ ئىادالر ا ئى تىھدا  .ئىنسان  اياتىدا ئۆز ىرىادلان ئىادالر بدار.قىلدى
لىكىددق ،ئددۇالر ئددۆز ئى تىھا ىدددا بىتددان رە سددۋننەتتە بايددان قىلىندددان شددەرىئەى .قىلىددد 

 .ئاساسلىرىدا خىالشلىق قىلۇايد 
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 تددابددارلىق  ايات .مەندەئەتىنددى ئەمەلددگە ئاشددۇرىدىدان  ۆبددۋملەرنى چىقىرىددد 
 لىد ودا  ۋبۋم چىقارغۇچى بالال نى  شەرئىتى ئىنسانالر  اياتىئ

نازىد  قىلددان ئدايەتلەر بدويىلە  ۆبدۋم قىلۇايددىكەن، هللا بىۇلەربى ا›     
 (-44مائىد .)‹ئۇالر باشىرالر  ر

يەندددى )شەررەر ىگارىددد  بىدددلەن قەسدددەمكى، ئدددۇالر !( ئدددى مدددۇ ەمۇە )›     
ئددۆز ئارىسددىدىكى  ەتاالشددقا سددېنى  ۆبددۋم چىقىرىاددقا تەبلىددپ ( مۇندداشىقالر
ۇچە، ئاندددىق سددېنى  چىقارغددان  ددۆبىۇىنگە ئۇالرنىدد   ىللىرىدددىكى قىلۇىددد

قىلددلە غددۇم بولسددىۇۇ يوقددالۇىدىلە رە ئددۇالر شۋتددۋنلەل بويسددۇنۇىدىلە ئىۇددان 
قۇرئان  اياى سەشىرىدە ماڭدۇچىالرنى  يدول  (-61نىسا  .)‹ئېيتقان بولۇايد 
 .باشلىدۇچىسى

رە  نددىىلۇىندددىكى رتزى ئۇنىدد ،نى  ما ىيىتىنىقۇرئددان بىدد  ە ئىنسددان      
 نىىتىلىادىنى رە ئداقىۋوشەيددا ب ،رە بدۋچ  ائىرىسدىنى نىتىلىش مەخسدىتىىيار

قەيەر ە لىنپ ،قەيەر ىددق باشدد سددەشەرنى  سددەشەر ە مدداڭدۇچى. بىلدددكر ى
-ز  وادىدىدانلىقىنى رە ئدىېرئ يولدا قايسى نەرسدىگە ،ئاخىرلىاىدىدانلىقىنى

نلىقىنى بايان قىلىدپ بىرىددىدان تۋلۋك ئېلىۋېلىش ئۋچۋن قەيەر ە توختايدىدا
 ئۇنىندددا  ەمددرا، ئە ەر مۇشددۇ يولباشددلى. يددول باشددلىدۇچىدا مۇ تدداج بولىددد 

ئۇنى  ئاقىۋىتى  االبەى  .قااليۇىقان  ەربەى قىلىد  ،ئۇ قارغۇالرچە ،بولۇىسا
ئىنسدانىيەتنى  بۋيدۋك سدەشىرى بدۇ سدەشەر ە  .مىنىدش بولىدد تەرەشكە قاراپ 
 .دىدان يول باشدلىدۇچىدا مۇ تداجىرىنى بۆرسۋتۋپ بىرگىلېبەل ماڭدۇچىدا يول

يددول باشدلىدۇچىنى يوقىتىدپ قويدددان  ،ئىنسدانىيەى جدا ىلىيەى مەز ىللېرىددە
بىئددداراملىق رە ئدددۆزىنى  ، ددداڭگىراش ،قااليۇىقدددان  ەربەى قىلىدددد  ،چاغددددا

خۇ  ى زامانداش جدا ىلىيەى شدائىرى ئدۇ  .لىد ويوقۇتۇپ قۇيۇشقا  ىرىدتار ب
 :مۇندا   ەپ ئىدا ىلىگەندەك تۇيدۇالرنى

 
 ،بەلدىم لىكىق ،نى بىلۇەيۇەنۇقەيەر ىق بەلگىنى          
 .نلىكتىقەئالدىۇدا بىر يولنى بۆر  .مېنىپ بەتتىم          

 
بدددۇ بىرىددد ى  . ئازغۇنلىقنىددد  بۇنىنددددىنۇۇ چوڭقدددۇر ئىدا ىسدددى يدددو       

 ەرخىد  شدەبىلدە يدابى  ،بىر جا ىلىيەتتە بىر خى  شەبىلدە تارىختىكى  ەر
لدۋپ باقۇىددان  دازىرقى كبۆر خاىادىولىكىق ئۇ بولسا تارىختا ئ .تەبرارالندى

ئىنسان بىلىپ  .ر ىسالرنى  شەقەى بىرسىد ىزامان جا ىلىيتىدە بولىۋاتقان بىر
ە ئۆلگەنددىق بىديىق قەيەر ە بدارىۇەنە مبىلۇەل مەن بىدمە قەيەر ىدق بەلددى
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يددول ئۋسددتىدە ياشددەيۇەنە  ەپ قايسددى نەرسددە ئۋچددۋن ياشددايۇەنە قايسددى 
 .رايد وس
رتشددەن  ،ئىنسددان شىتىددرەتتە شەيدددا بولىدددىدان بددۇ سددۇئالالرغا سددۋزكك       

زىنى ۆرە ئدد قايۇۇقىددد  .ئازىددد . لددۇپ قالىددد وجددارابنى تاشالۇىسددا بەخىتسددى  ب
الال، مۇشددۇ ئددبددۇ ئىنسددان رت ىنددى يدداراتقۇچى  .بىرەبسددى  ەك  ىدد  قىلىددد 

دانلىقىنى ىددىرە جارابقدا مۇ تداج بولىددىدانلىقىق ا بولسۇئالالر شىتدرەتتە شەيدد
الال، ئىنسدداننى    نيددا ىكى  ايدداى يددولى رە ئۇنىدد  ئدد ،شددۇنداقال .بىلىددد 

دانلىقىددا ىئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى بۇ سۇئالالرغا توغرا جداران تاشقدان يدابى تاشۇ
 .باغلىق ئىكەنلىكىنى بىلىد 

ئىنسددان  اياتىدددىكى  ،ىتابىددداالال، ئۆزىنىدد   ىكۇەتلىددك بئدد ،شددۇڭا       
 :لىدددىدان ئاشددۇ سددۇئالالرغاو ەربىددر نەرسددە ئۇالرنىدد  جارابىدددا قاراشددلىق ب

الال، تددۇن ى قىلىددپ ئددمددۇبەمۇەل جددارابالر چۋشددۋر ى رە  ،لددۇ وت ،رتشددەن
تىنىددق بىددر  الال نىدد ئ ،اليدددىق مئىنسدداننى  زىۇىندددىق ئېلىندددان بىددر ئۇچددۇ

  تىلدانلىقىنى تۇنۇتتىىرت ىدىق يار
مەن  ەقىددقەتەن »: ئددۆز راقتىدددا شەررەر ىگارىدد  شەرىاددتىلەر ە ئېيتتددى›     

يەندى ئدۇنى )ئدۇنى مەن رار ر س ياراتقدان [. 11]اليدىق بىر ئا ەم يارىتىۇەن 
يارىتىپ سۋرەتكە بىر ۋزكپ، ئەزالىرىنى تولۇ ، مدۇبەمۇەل ئىنسدان  دالىتىگە 

ىنددددا سدددەجدە رە ئۇنىنددددا جدددان بىر دددۋز ەن راقتىۇددددا ئۇن( بەلتدددۋر ەن
 (-18-11سا  ).«قىلىنالر
-زىنىدد   ايدداتى بىددرۆئ ،ئىكەنلىكىنددى زىنىدد  تەن رە رت،ۆئ دائىنسددان      
بىرىدددىق ئايرىلۇايدددىدان جىسددۇانى رە رت ددى -بىددر ،تۇتدداش بولدددان ەگىبىددر

يابى رت دى  شەقەى جىسۇانى تەرەشال ،تەرەشنى ئۆز ئىلىگە ئېلىاى الزىۇلىقىنى
 .كر ىۋالۇاسلىقى بىرەبلىكىنى بىلدتەرەشال ئۇنى ئىگەللى

شۋتدۋن شدەيئىلەرنى  هللا .بىلددكر ىزىنى  زىۇىنددىكى رەزىدىسدىنى ۆئ      
: ندداملىرىنى ئددا ەمگە ئددۆ ەتتى، ئاندددىق ئددۇالرنى شەرىاددتىلەر ە بۆرسددىتىپ

( خەلىدددە بولۇشددقا ئددا ەمگە قارىداندددا بىدد   ەقلىددق  ەيدددىدان قارشددىنالر ا)»
« ئىلەرنى  ندداملىرىنى ماڭددا ئېيتىددپ بېددرىنالرراسددتلى  بولسدداڭالر، بددۇ شددەي

    (-31بەقەرە ) .‹ ېدى
يداراتتى، سدىلەرنى زېۇىنددا ( يەندى تدۇشراقتىق)ئۇ سدىلەرنى زېۇىنددىق ›     

      (-61 ۇ   )،‹تۇرغۇز ى
 ‹جىنالرنى، ئىنسانالرنى شەقەى ماڭا ئىبا ەى قىلىدش ئۋچدۋنال يداراتتىم›     
     (-16زارىياى )
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مېنى  نامى ىم، قۇربدانلىقىم،  ايداتىم رە »ئېيتقىنكى، !( ى مۇ ەمۇە ئ)›     
ئالەملەرنىد  ( ئىبدا ەتلىرىم-  نيا ا قىلدان ياخادىلىقلىرىم رە تدائەى)ماماتىم 

نى  شېرىكى يوقتۇر، مەن مۇشۇنىندا هللا[. 168]ئۋچۋند ر هللاشەررەر ىگارى ا
مەن  بۇير لددددد م،( غىددددال خددددالى  ئىبددددا ەى قىلىاددددقاهللايەنددددى يددددالدۇز ا)

 (-163-168ئەنئام ). «مۇسۇلۇانالرنى  ئەررىلىۇەن
زىۇىننددى  ۋللەندددكركش رەزىدىسددىنى ئددۋتەش ئۋچددۋن بددۇ  نى ئىنسددان     

زىۇىننىدد  خەلىدىسددى قىلدددانلىقىنى رە ئۋزىنىدد  مەرجددۇى بۇلددۇش غايىسددىنى  
شددۇنداقال شۋتددۋن  ايدداى شائددالىيتىنى ئددۆز ئىلىددگە  ،ئىبددا ەى بەلگىلىۇىرىنددى

 تەشائددالىيەت يەنددى بددارلىق ،ەڭ مەنىدددىكى ئبددا ەى ئىكەنلىكىنددىئالىدددىدان ب
    الال نىدددد  بۇير قلېرىنىدددد  ئالال قددددا يددددۋزلىنىش رە ئددددۇ شائددددالىيەتلەر ا ئ

 .كر ىتەقەززاسىى بىلەن مېنىش ئىكەنلىكىنى بىلد
ئىنسدداندا ئۇنىدد  تەقەززاسددى بىددلەن ياشىىاددى بىددرەك بولدددان يددولنى       

ۇىنالر بۇ يەر ىق چۋشۋڭالر، سىلەر ە مەن تەرەشتىق  ەم»( ئۇالرغا)›.تۇنۇتتى
بېلىدد ، يولۇمددا ئە ەشدكەنلەر ە ( يەندى شەيدەمدبەر)بىر يدول بۆرسدەتكۋچى 

  (-32بەقەرە .)‹ ېد  « قايدۇ بولۇايد -قورقۇن  رە غەم( ئاخىرەتتە)
مەن  ەقىدددقەتەن ! ئدددى ئىنسدددانالر»ئېيتقىنكدددى، !( ئدددى مدددۇ ەمۇە )›      

تەرىدىدىق ئەرەتىلگەن ئەللىدۇەن، ئاسدۇانالرنى  هللا رغا اسىلەرنى   ەمۇىنال
قا خاستۇر، ئۇنىندىق باشقا  ې  ئىال، يوقتۇر، هللارە زېۇىننى  شا ىاا لىقى ا

نىددد  سدددۆزلىرىگە ئىۇدددان هللاقدددا رە اهللاتىرىلدكرىدددد  رە ئۆلتۋرىدددد ، اهللا
بەلتۋرىدددىدان ئەللىسددى ئددۋمۇى شەيدەمددبەر ە ئىۇددان بەلتددۋركڭالر،  ىدددايەى 

 (-112ئەئرا   .)«ئۋچۋن ئۇنىندا ئە ىاىنالر تېدىاىنالر
الال نىددد  بىتابىددددا رە ئالال، ئىنسددداندا بدددۇ يولنىددد  تەشسدددىالتىنى ئددد      

الال، ئىنسداندا ئىنسداننى  ئد .رەسۇلۇلال نى  سدۋننىتىدە بايدان قىلىدپ بەر ى
  نيا  اياتىدىكى بۇ بىر مەيدداننى   .نى تۇنۇتتىىتىئۆلگەندىق بىيىنكى ئاقىۋ

ئە ەر بدۇ مەيدداننى  ئاخىرلىاىادى .يد شۇااىاى بىلەن  اياى ئاخىرالئاخىرلى
 ال ددىق سدا ىربىلەن  اياى ئاخىرالشسا بۇ  ىكۇەى بىلەن ئىدش قىلددۇچى ئى

 . دىبولۇايدىدان بىھۇ ە ئىش بۇلۇپ قال
يەنى سىلەر بى نى )بى نى سىلەر ئۆزكڭالرنى بىكار ياراتتى ! ئى ئىنسانالر›     

اراتقىنىۇى  ەك  ېلقاندددا  سددارابۇۇ بەرمەيدددىدان، جدددازامۇ  ايۋاندداتالرنى يدد
ئۆزكڭالرنى بى نى   ەر ا ىۇى غدا قايتۇر لۇايدد  (. بەرمەيدىدان قىلىپ ياراتتى

ئۋسدتۋند ر، ئۇنىنددىق باشدقا هللا  ە  د شا ىادا، ا[. 111] ەپ ئويالمسىلەرە 
 نۇمۇئىۇىندد) .‹ ئۇلددۇغ ئەرشددنى  شەررەر ىگارىددد رهللا  ددې  ئىددال، يوقتددۇر، ا

111-116-) 
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تىاىدا بىھۇ ىلىك بولۇاسلىقى رە ئاخىرقى  ىسابتا ياخاى ىالال نى  يارئ      
 ىسدان ئدېلىش رە  ،لىشىبىلەن يامان بدارارەر بولۇاسدلىقى ئۋچدۋن قايتدا تىدر

  .الزىۇد رجازا بىرىش -مۇباشاى
ئاسدددۇاننى، زېۇىنندددى رە ئۇالرنىددد  ئارىسدددىدىكى شدددەيئىلەرنى بىكدددار ›     

باشىرالرنىد  ( يەندى ئدۇالرنى بىكدار يارىتىلددان  ەپ قداراش)، ئدۇ ياراتۇىد  
ئىۇدددان ئېيتقدددان رە ياخادددى [. 81! ] ۇمانىدددد ر، باشىرالرغدددا  تزاخدددتىق رال

ئەمەللەرنددى قىلدددانالرنى يەر يۋزىدددە بۇزغۇنلىلىددق قىلدددانالر بىددلەن ئوخادداش 
-82-81سا  .)‹قىالمد  ە يابى تەقۋا ارالرنى فاجىرالرغا ئوخااش قىالمد  ە

) 
بددۋم ۆتىدددا  ائىنسددان ئدداخىرەى  اياتىدددا بىاددىلەرنى  زىۇىندددىكى  اي      

 .يىلە  ىسددان بىرىددد وقىلىددش ئۋچددۋن چىقىرىلدددان شددۇ يولنىدد  تەلىدددى بدد
بېلىدد ، ( يەندى شەيدەمدبەر)سىلەر ە مەن تەرەشتىق بىر يدول بۆرسدەتكۋچى ›

« ۇ بولۇايددد قورقددۇن  رە غەم د قددايد( ئدداخىرەتتە)يولۇمدددا ئە ەشددكەنلەر ە 
بدداشىرالر رە بى نىدد  ئددايەتلىرىۇى نى ئىنكددار قىلدددانالر ئە لددى [. 32] ېددد   

 (-32-32بەقەرە ).‹‹ تزاختۇر، ئۇالر  تزاختا مەڭگۋ قالىد 
لىددد  وجددازا جەننەتددتە يددابى  تزاختددا مەڭگددۋ قددېلىش ب-ئانددىق مۇباشدداى     
 تزاخقددددا شۋبھىسددددى بى، بى نىدددد  ئددددايەتلىرىۇى نى ئىنكددددار قىلدددددانالرنى ›

بىر ددۋزىۇى ، ئۇالرنىدد  تېرىلىددرى شىاددىپ تددۋ ىگەن چاغدددا ئددازابنى تېتىددتىش 
 ەقىقەتەن غدالىبتۇر،  دېكۇەى هللا ا. ئۋچۋن ئورنىدا باشقا تېرە يەڭگۋشلەيۇى 

ئىۇدددان ئېيتقدددان رە ياخادددى ئەمەللەرندددى [. 16]بىدددلەن ئىدددش قىلدۇچىدددد ر 
تلەر ە بىر دۋزىۇى ، قىلدانالرنى ئاستىدىق ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىدان جەندنە

ئدۇ يەر ە ئۇالرغددا شدداك جددۋشتىلەر بولىددد ، . ئدۇالر جەنددنەتلەر ە مەڭگددۋ قالىددد 
 (-11-16نىسا ).‹ئۇالرنى جەننەتنى  مەڭگۋلۋك سايىسىگە  اخى  قىلىۇى 

دىلە سدەشەر ىقۇرئان ئىنساندا سەشەرنى  بېاىدىق ئاخىر !مانا مۇشۇندا       
اندا يدول بەلگىلېرىنىد   ەربىرىندى بايدان لۇ  بىرىد  رە ئىنسدوت خەرىتىسىنى

الال نىدد  بائىندداتتىكى مددۆجى ىلېرىنى ئويلىنىاددقا ئقۇرئددان  .قىلىددپ بىرىددد 
 ،سدۋملۋكۆئ ، ەريا-تاغ ،ئال ،قۇياش ،زىۇىق ،الال نى  ئاسۇانئ ،چاقىرىد 
رە  ىققەى چۋشدىدىدان  ەرقانددا  مەرجدۇ اتتىكى مدۆجى ىلېرىنى  دىكى ايۋان

 .ەرلىك شەبىلدە نەزىرىۇى نى قارىتىد رىنۆئويلىنىاقا ب
 رىر نالشتۇر شدددتىكى مدددۆجى ەوىكى رە ئتتىادددىالال نىددد  يارئقۇرئدددان       

الال قدا  ەقىقدى ئىبدا ەى ئالال قا ئىۇان ئېيتىاىۇى  رە ئ ،قۇ رىتىنى تۇنىاىۇى 
 .قىلىاىۇى  ئۋچۋن مۆجى ىلەر ە نەزىرىۇى نى قارىتىد 



 

ىرىئىمان تۈۋرۈكل  

 

288 

ىندددىكىلەرنى  رە قاندداتلىرىنى بەر ەن قددا ئاسددۇانالر ىكى رە زېۇهللا›     
قۇشدددالرنى  تەسدددبى  ئېيتىددددىدانلىقىنى سدددەن ( ئۇچدددۇپ بېتىۋاتقدددان) الددددا 

هللا نىد    ئاسدىنى رە تەسدبىھىنى بىلىدد ، ا( مەخلدۇ ) ەرهللا بىلۇەمسەنە ا
رنى  رە اسددۇانال [41]ئۇالرنىدد  قىلىدددىدان ئىاددلىرىنى تولددۇ  بىلگۋچىددد ر

ئاخىر قايتىدىدان جدايى ( خااليىقنى )ۇر، قا خاستهللازېۇىننى  شا ىاا لىقى ا
بۇلدددۇتالرنى  ەيدەيدددد ، هللا بۆرمەمسدددەنكى، ا[. 48]نىددد   ەر ا ىدددد ر هللا

بىرىگە قوشىد ، ئاندىق ئۇالرنى توشاليد ، شۇنى  بىلەن -ئاندىق ئۇالرنى بىر
ئاسۇاندىكى تاغددەك هللا بۇلۇتنى  ئارىسىدىق يامدۇر ياغقانلىقىنى بۆرىسەن، ا

يەندى )خالىدان ئدا ەمگە يەتكۋزىدد  هللار ياغد رىد ، ئۇنى ابۇلۇتالر ىق مۆلدك
ئۇنىدد  بىددلەن خالىدددان ئا ەمنىدد  زىرائىتددى، مېۋىسددى رە چاررىلىرىدددا زىيددان 

خالىددان ئدا ەمنى سداقاليد ، چاقۇاقنىد  ( زىيىنىددىق)رە ئۇنى  ( يەتكۋزىد 
هللا ا[. 43]بۆزلىرىدددىق ئدايرىۋەتكىلى تداس قالىددد  ( قدارىدۇچىالرنى)يدور قى 

لە بىلەن بۋندكزنى ئالۇاشتۇر پ تۇرىد ، بۇنىندا ئەقى  ئىگىلىرى ئۋچدۋن بې
 ەر بىر جاندارنى سۇ ىق يداراتتى، ئۇالرنىد  هللا ا[. 44]ئەلۋەتتە ئىبرەى بار 

بەزىسى قورسىقى بىلەن ماڭىد ، بەزىسى ئىككى شۇى بىلەن ماڭىدد ، بەزىسدى 
 ەقىقەتەن هللاد ، اخالىدان مەخلۇقاتالرنى يارىتىهللاتۆى شۇى بىلەن ماڭىد ، ا
شۋبھىسددى بى، بىدد  رتشددەن ئددايەتلەرنى نازىدد  [. 41] ەر نەرسددىگە قددا ىر  ر 

 (-46-41نۇر).‹ئۆزى خالىدان بىاىلەرنى توغرا يولدا باشاليد هللا قىلد  ، ا
الال نىدد    نيددا ىكى، ئ ئەسددلىدە بىدد  ە ،شددۇنى  بىددلەن بىددر راقىتتددا      

شەن -ئىلىدم نىر ىق شايدىلىنىادبدايلىقال د ر پ بىدرىلگەنن ەر ا ىدىق بويسۇ
بددۇ بائىناتنىدد   ئىنتى امددى ئۇنىدد   ،ئددارقىلىق ئەمەلددگە ئاشۇرىاددىۇى  ئۋچددۋن

ەتلەرنى تۇنىادىۇى  ئۋچدۋن قۇرئدان قدانۇنىي  ىالىتەلىدى بويىلە ماڭىدىدان ئى
 :بى نى  نەزىرىۇى نى شۇ مۆجى ىلەر ە قارىتىد  

( بامددالى)   ەمۇىسددىنى ئاسددۇانالر ىكى رە زېۇىندددىكى نەرسددىلەرنىهللا›     
قددۇ رىتى )شەزلىدددىق سددىلەر ە بويسددۇند ر پ بەر ى، بۇنىندددا  ەقىددقەتەن 

نىددد  قدددۇ رىتى رە هللا)تەشەبكدددۋر قىلىددددىدان قەرم ئۋچدددۋن ( ئىال ىيىندددى
 (-13جاسىيە .)‹ ەلىللەر بار( رتشەن( )بىرلىكىنى بۆرسىتىدىدان

ۇر ياغدددد ر پ ئاسددۇانالرنى رە زېۇىننددى يدداراتتى، بۇلددۇتتىق يددامدهللا›     
سددۋيى بىددلەن سددىلەر ە رى ىددق قىلىددپ نۇرغددۇن مېددۋىلەرنى  بەر ى، يددامدۇر

سددىلەر ە ئددۆز ئەمددرى بددويىلە  ېنىدد  ا قاتنايدددىدان هللائۆسددتۋركپ بەر ى، ا
بېۇىلەرندى بويسددۇند ر پ بەر ى، سددىلەر ە  ەريدداالرنى بويسددۇند ر پ بەر ى 

رىددىدان قىلىدپ سىلەر ە ئال بىلەن بۋننى تەرتىدلىدك  ەرر قىلىدپ تۇ[. 38]
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بويسدددۇند ر پ بەر ى، سدددىلەر ە بدددېلە بىدددلەن بۋنددددكزنى بويسدددۇند ر پ 
 (-33-38ئىبرا ىم ) .‹بەر ى
دا انسددددنالال نىدددد   ەر ا ىدددددىق ئىئبائىندددداتتىكى بددددۇ  بددددايلىقالر       

ئدددۇ بدددايلىقالر ئىنسددداننى  زىۇىنندددى  ،لىكىدددق !شدددۇندا  .بويسدددۇند ر لدان
ىلىنىادى ئۋچدۋن ئىنسداننى  ئدۇ بايلىقالرغدا ئۆزلېرىددىق شايد ىدائاراتالشتۇر ش

قۇرئددان بى نددى  .لىددد وىلىۋاتقددان قددانۇنىيەتلەرنى بىلىاددىگە مۇ تدداج بر ى يۋ
د ر پ بىرىلگەن بايلىقالرنى ئىالىتىادكە يەتكۋزىددىدان بدۇ نزىۇى  ە بويسۇۆئ

 بىلىۇگە يۋزلەندكرىد  
ئىككدى ( دانبامدالى قدۇ رىتىۇى نى بۆرسدىتىدى)بېلە بىلەن بۋندكزنى ›     

ئاالمەى قىلدد  ، بېلىنىد  ئداالمىتىنى بۆتۋركرەتتدۇ ، شەررەر ىگارىنالرنىد  
يەنددى تۇرمددۇش الزىۇەتلىكلىرىنددى تېدددىش يولىدددا )شەزلىنددى تەلەپ قىلىاددىنالر 
بېلە بىدلەن بۋنددكزنى  ئالۇىاىادى )ئۋچۋن، ( سەئيى  ەرىكەتتە بولۇشۇڭالر

سدانىنى رە  ېسدابىنى بىلىادىنالر يىلالرنى  ( ئارقىلىق بۋنلەرنى ، ئايالرنى 
(  ىنىدد  رە   نيددارى)ئۋچددۋن، بۋندددكزنى  ئدداالمىتىنى يور قلددۇ  قىلددد  ، 

 (-18سرا ىئ) .‹ئىاالرنى   ەمۇىسىنى تەشسىلى  بايان قىلد  
يەندى ئاينىد  بىلىدك )سدەندىق يېندى چىققدان ئدال !( ئى مدۇ ەمۇە )›     

توغر لۇ  سورىادىد ، ( نلىقىچىقىپ چوڭىيىدىدانلىقى، ئاندىق بىلىكلەيدىدا
سددېتىق،  -تىرىكلىلىددك، سددو ا)ئددۇ بىاددىلەرنى  » ئېيتقىنكددى،( ئۇالرغددا)

ئىاددالرنى  رە  ەجنىدد  ( مۇئددامىلە، رتزا تۇتددۇش، ئېدىدد  ئددېلىش قاتددارلىق
 (-122بەقەرە ) .«راقىتلىرىنى  ېسابلىاى ئۋچۋند ر

تراشىدددا سددىلەر ە زېۇىننددى مېنىاددقا ئاسددان قىلدددى، زېۇىننىدد  ئەهللا›     
رى قىدىق يەڭدالر، سدىلەر تىرىلگەنددىق بېديىق ( بەر ەن)نى  هللا. مېنىنالر

 (-11مۋلۋك ) .‹نى   ەر ا ىدا قايتۇر لىسىلەرهللا
تۆمددۋر ىق ئددۇر ش قددوراللىرى ياسددىلىدىدانلىقى )تۆمددۋرنى يدداراتتۇ ، ›     

قۇررەتنى ئۆز ئىلىگە ئالددان، تۆمدۋر ە ئىنسدانالر ئۋچدۋن -تۆمۋر بۋچ( ئۋچۋن
( قدورالالرنى ئىادلىتىپ)نى بدۆرمەل تدۇر پ هللاهللاۇرغۇن مەندەئەتلەر بار، ان
ئۋچدۋن ( مەلۇم قىلىدش)قا رە شەيدەمبەرلىرىگە يار ەم بەر ەنلەرنى بىلىش هللا
  (-81  ىد ە.)‹ ەقىقەتەن بۋچلۋبتۇر، غالىبتۇرهللا ، ا(تۆمۋرنى ياراتتى)
 :ەيد الال، مۇندا   ئالال نى  شەيدەمبىرى  ار ى  ەققىدە ئ     
  (-17سەبەئ .)‹تۆمۋرنى  ار  قا يۇماا  قىلىپ بەر   ›    
سداقالش مەقسدىتىدە،  ار  قدا ( يارىددار بولۇشدتىق)جەڭلەر ە سىلەرنى ›    

 (-27ئەنبىيا ) .‹سىلەر ئۋچۋن سار ى ياساشنى ئۆ ەتتۇ 
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بدددۇ بۆرسدددەتۇىلەر رە قۇرئانددددىكى ئۇنىنددددىق باشدددقا بۆرسدددەتۇىلەر       
بۇلۇشۇددۇ تەجددرىبە ئددارقىلىق قولدددا ،بددۇ ئىلىددم شەنگە ۇلۇانالرمۇسدد سددەرەبىدىق

ئىلۇدى تەتقىقاتتدا  ئدۇالرشدۇنى  بدلەن  ،بەلتۋرىدىدان ئىلىم شەندگە يۋزلەنددى
مۇسددۇلۇانالرنى   .بىنددى ئاسدداس قىلىددش ئۇسددۇلىنى بارلىققددا بەلتددۋر ىىتەجر

شەن -مبارلىققدا بەلدگەن ئىلد شا ارىدە بىلىم ئالداندىق بىىيىنكى يارر ىمەبتەشل
 .جە ەتتىكدددى  دددۋللىنىش شدددۇ ئۇسدددۇل ئاساسدددىدا بارلىققدددا بەلدددگەن ئىددددى

يە لىددا شۋتدۋنلەل نەزىدرىوشەن يۇنانلىقالرنىد  ق–ئاشۇنىندىق ئىلگىدرى ئىلىدم
 .چوڭ تەرەققىياتقا سەرەن بولۇايدىدان شەن ئىدى ئىدى،

 ، ئىنسان  اياتىدا  ۋبۋمرانلىق قىلىددىدان قدانۇنىيەتلەرنى ئويلىنىادىۇى      
 اياتىۇى نى ئۇنى  تەقەززاسدى ،بى  بۇ قانۇنىيەتلەرنى تۇنىاىۇى   ،شۇنىندەك

بويىلە تۋزكشىۇى  ئۋچۋن قۇرئان ئىنسانالرنى  زىۇىق ئۋستىدىكى  ايداتى شدۇ 
چدۋنكى  .نەزىرىۇى نى قارىتىد  بويىلە  ارام قىلىدىدان ئىال ى قانۇنىيەتلەر ە

 .ئالۇاشۇايدىدان قانۇنىيەتلەر  ر ئۆز ەرمەيدىدان رە ئۇ ئىال ى قانۇنىيەتلەر
يولىدا  ەر ى مۇ  ېلقانددا  ( مەخلۇقاتالر ئۋستىدە قولالندان)نى  هللا›     

يەندى ئازابنىد  )يولىددا  ەر ىد  يۆتكىلىادنىۇۇ هللائۆز ىرىانى بۆرمەيسدەن، ا
( ئازابقددا تېگىاددلىك بولدددانالر ئۋسددتىدىق باشددقىالرنى  ئۋسددتىگە يۆتكىلىاددىنى

 (-43 فاتىر.)‹بۆرمەيسەن
الال، ئۇالرنى ئ ،الال نى  بۇيرىقى ئۋستىگە مۇستە كەم تۇرسائمۇئىۇىنلەر       

 ،ئۇالرغا بىخەتەرلىكندى ،زىۇىندا ئۋستۋنلىككە ئىگە قىلىش ئى باسار قىلىش رە
ئۇالرنى   اياتىدا بەرىكەى ئاتدا قىلىدش  كخاتىرجەملىكنى بىرىش رە شۇنىندە

 .د ردىنمۇشۇ قانۇنىيەتنى  جۋملىسى
ئىلىنالر ىكدددى ئىۇدددان ئېيتقدددان رە ياخادددى ئەمەللەرندددى قىلددددان هللا›     

بىاددىلەر ە، ئددۇالر ىق بددۇر ن ئددۆتكەنلەرنى زېۇىندددا  ۆبددۋمران قىلداندددەك، 
ئۇالرنىۇۇ چوقۇم  ۆبۋمران قىلىاىنى، ئدۇالر ئۋچدۋن تاللىددان  ىنىندى چوقدۇم 

ئايالندد ر پ مۇستە كەم قىلىپ بېرىانى رە ئۇالرنى  قورقۇنلىسىنى ئامانلىققا 
بېرىانى رە ە قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبا ەى قىلىد ، ماڭا  ې  نەرسىنى شدېرىك 

 (-11نۇر).‹ بەلتۋرمەيد ،
 ار  قددا نازىدد  )يازغاندددىق بېدديىق، ( ئەزەلدددە)بىدد  لەر ۇلۇە دددۇز ا ›     

 ەقىقەتەن مېنىد  ياخادى ( يەنى جەننەى زېۇىندا)زەبۇر ا زېۇىندا ( قىلىندان
 (-171ئەنبىيا .)‹ارىسلىق قىلىد   ەپ ياز   بەندىلىرىم ر

شدە ەرلەرنى  ( شەيدەمبەرلىرىنى ئىنكدار قىلددانلىقتىق  داالك قىلىنددان)›    
سدداقالندان بولسددا ( بۇفرىدددىق،  ۇنددا الر ىق)ئا الىسددى ئىۇددان ئېيتقددان رە 
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رانلىقلىرىدددا مۇيەسسددەر زېۇىننىدد  شارا-ئىدددى، ئەلددۋەتتە، ئددۇالرنى ئاسددۇان
 (-26را  ئئە.)‹قىالتتۇ ،

دۇچى ۇلبدداشىرالر زىۇىندددا  ۋبۋمرانلىققددا ئىددگە بۇلۇشددتىق تۇسدد ،لىكىددق     
 .لىكىق ئۇالرنى   ۋبۋمرانلىققا ئېرىاىاى باشقا يول ئاساسىدا بولىد  ،ئەمەس
ئۇنى  خالىدىنىنى )بى    نيانى بۆزلىگەنلەر ئىلىدىق خالىدان ئا ەمگە ›     
جە ەندنەم ( ئداخىرەتتە)رىۇى ، ئاندىق ئۇنى بى نى  خالىدىنىۇى نى بې( ئەمەس

( نىدد  رە ۇىتىدددىقهللا)بىددلەن جددازااليۇى ، جە ەنددنەمگە ئددۇ خارالندددان، 
بىۇكددى ئدداخىرەتنى بۆزلەيدددىكەن رە مددۆمىق [. 12]قوغالندددان  الدددا بىرىددد  

بولۇپ ئاخىرەتكە اليىق ئەمەللەرنى قىلىدىكەن، مۇنددا  ئا ەملەرنىد  قىلددان 
بۇالرنى  رە ئۇالرنى   ەر [. 12]قوبۇل بولىد  (  ا ىدانى   ەرهللا ا)ئەمەلى 

شەررەر ىگارىننىد  . ئىككىسىگە شەررەر ىگارىننىد  ئاتدا قىلدىنىددىق بېرىۇىد 
 (87-12ئىسرا .)‹ مەنئى قىلىنۇايد (  ې  ئا ەمدىق)ئاتا قىلدىنى 

 ايداتى    نيدانى رە ئۇنىد  ( قىلدان ياخاى ئەمەللىرى بىدلەن شەقەى)›     
بۆزلەيدىدان بىاىلەر ە ئۇالرنىد  ( يەنى   نيانى  نېۇەتلىرىنى)ننىتىنىزىبۇزى

ئەمەللىرىنىدد  ئەجرىنددى بددۇ   نيددا ىال تولددۇ  بېرىۇىدد ،   نيددا ا ئۇالرنىدد  
بۇندددا  بىاددىلەر ە ئدداخىرەتتە [. 11]ئەجرىدددىق  ددې  نەرسددە بېۇەيتىلۇەيددد  

چىقىرىلىدد ،   تزاختىق باشقا نەرسە يوقتۇر، ئۇالرنى  قىلدان ئىالىرى يوققدا
 .‹ئەمەللىرى  ېسابقا ئېلىنۇايد ( ياخاى)قىلدان

 (-16-11 ۇ  )
سدىناش )ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىندان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغدا ›     
شارارانلىقنى   ەمۇە ئىاىكلىرىنى ئېلىۋەتتۇ ، ئۇالر تدابى ئدۆزلىرىگە ( ئۋچۋن

ئدددۇالرنى ئۇشدددتۇمتۇى ) خدددۇرام تۇرغانددددا-بېدددرىلگەن ندددېۇەتلەر ىق خۇشدددال
 (-44ئەنئام ).‹، ئۇالر  ەسرەتتە قالدى(جازالىد  
مۇئىۇىنلەر   نيا ا زىۇىننى ئىسدال، قىلىدش ئۋچدۋن  ۋبۋمرانلىققدا ئىدگە       
ئدۇالر  .بىيىق ئداخىرەتتىكى ياخادى ئداقىۋەى ئۇالرغدا مەنسدۇپ بۇلىدد  .بۇلىد 

  .الال، رازىلىقى بىلەن ئىنئاملىنىد ئجەننەى رە 
شددددۇندا  ( نىدددد  يددددار ىۇىگە ئېرىاىاددددكە  ەقلىددددق بولدددددانالرهللا ا›     

بىاىلەر  ربى، ئە ەر ئۇالرنى يەر يۋزىدە ئۋستۋنلۋبكە ئىگە قىلسا ، نامازنى 
ئا ا قىلىدد ، زابداى بېرىدد ، ياخادى ئىادالرغا بۇير يدد ، يامدان ئىادالر ىق 

ئاخىرەتتە  يەنى  ەمۇە ئىاالر)قا مەنسۇشتۇر هللاتوسىد ، ئىاالرنى  ئاقىۋىتى ا
 (-41 ەج .)‹(قا قايتىد هللا

ئەمۇدددا بددداشىرالر سدددىنىلىش رە جدددازالىنىش سدددەرەبىدىق ئۋسدددتۋنلىككە      
 .لىد كئېرىاتۇر
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 كنلىدەبە رىۇ ،قۇررەى-ئۇالرغا بۋچ ،الال تىق يېراقالشقان چاغدائئۇالر       
 تۆبۋلدۋپ بىلىدد  بدۇ الال نىد  چدارىلەر-مدالئۇالرغدا ئا ،ئىاىكلېرى ئېلىلىد 

 ،الال، ئدۇالرنى بۋچلدۋكئد ،بەلكدى .ئۇالر ىق رازى بولددانلىقى ئۋچدۋن ئەمەس
 .قسەتتە  رئۋچۋن تېخىۇۇ بۆپ  ۇنا، قىلسۇن  ىگەن مە شقاتتىق جازاال

 ەتتددا زېۇىددق  ددۋزەل تۋسددكە بىددر ەن، چىرايلىددق ياسدداندان، زېۇىددق ›     
نا ا دان  ئىگىلىرى ئۇنىندىق مول  وسۇل ئېلىاقا جەزم قىلىپ تۇرغان چاغدا،

تۋنۋ ۋن ( زىرائەتلەرنى) ە، -بېلىسى يابى بۋندكزى ئۇنىندا قازايىۇى  يەتتى
يەندى )ئۇر پ تاشالنداندەك قىلىۋەتتدۇ  ( شۋتۋنلەل)يوقتەك، ( يەنى ئىلگىرى)

، شىكىدر يۋر ۋزىددىدان قەرم ئۋچدۋن ئدايەتلەرنى (نابۇى قىلىپ، يو  قىلد  
 (-84 يۇنۇس)‹مۇشۇندا  تەشسىلى  بايان قىلىۇى  

لىاددى بىددلەن وئاشددۇنىندا ئوخادداش مۇئۇىنلەرنىدد   ددابىۇىيەتكە ئىددگە ب      
  ئوخاىۇايد  لىاى يەنە باشقا بىرتەرەشتىنۇۇوباشىرالرنى  ابىۇىيەتكە ئىگە ب

ئددۇالر  .بىرىددد <<ئاسددۇان زىۇىندددىكى بەرىكەتلەرنددى >>الال، ئددمددۇئۇىنلەر ە 
-مدال ،ساغالملىق ،ەرىكەىب ،راقىتتا نى  بىلەن بىرشۇ ،بىخەتەر ،خاتىرجەم

  .  نيا رە ئەرالتالر ئىلىدە ياشايد 
 سدىنى الال، ئۇالرغا مدا  ى زىقدتىق  ەرقانددا  نەرئ ،باشىرالرغا بەلسەك      

خاتىرجەمسى  رە  ،لىكىق ئۇ ما  ى رى ىق بەربەتسى  .ئىاىكلېرىنى ئېلىۋېتىد 
 تە بىلىدد الال نى ئەسلەشدئدچدۋنكى خاتىرجەملىدك شەقەى  .ئىاەنلىسدى   ر

 .ئۇالر الال نى ئەسلىۇەيد  ، البۇبى.
ندى هللا ئىۇان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىد   ىللىدرى ا( تەربە قىلدانالر)›     

نى يا  ئېدتىش بىدلەن هللايا  ئېتىش بىلەن ئارام تاشىد ، بىلىنالربى،  ىلالر ا
  (-82رەئد .)‹‹ئارام تاشىد 

ەمەللېرىدددىق ئددۆز ەرتىش ئىنسددانالرنى  ياخاددى يامددان ئ ،شددۇنىندەك      
الال نىد  ئچدۋنكى  .دىدان مۇقەررەر نەتى ىدلەر بىلىدپ چىقىدد ۇايلومۇمكىق ب

 .قانۇنىيتى ئۆز ەرمەيد  رە ئالۇاشۇايد  
ئىنسانالرنى  قىلدان  ۇندا لىرى تۋشەيلىددىق، قۇر قلۇقتدا رە  ېنىد  ا ›     

بىدددر  ئدددۇالرنى تەربە قىلسدددۇن  ەپ قىلۇىادددلىرىنى هللا ئدداشەى يدددۋزبەر ى، ا
 (-41ر م .)‹ئۇالرغا تېتىتتى( جازاسىنى)قىسۇىنى  

نددى  دداالك قىلۇدداقلى بولسددا ، ئۇنىندددىكى ( ئا الىسددى)بىددرەر شددە ەر ›     
بىدد  ە ئىتددائەى قىلىاددقا بددۇير يۇى ، ئددۇالر ئىتددائەى ) ۆلەتددۇەن ئددا ەملەرنى 

 ە، ئۇالرغددا ئددازابىۇى  تېگىاددلىك بولىددد ، -شاسدداى قىلىددد -قىلۇددال، شىسددقى
 (-16ئىسرا ) .‹بىلەن ئۇالرنى قورقۇنللۇ  رەرىاتە  االك قىلىۇى  شۇنى 
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شددۇنى  ئۋچددۋنكى، بىددرەر قەرم ( يەنددى ئۇالرغددا نازىدد  بولدددان ئددازان)بددۇ ›
ئۇالرغدا هللا ئۆز ەرتۇىگدۋچە ا( بدۇفرى رە  ۇندا، بىدلەن)ئۆزلىرىنى   الىتىنى 

پ ئدداڭال( ئۇالرنىدد  سددۆزلىرىنى)هللا بەر ەن نېۇىتىنددى ئۆز ەرتىۋەتۇەيددد ، ا
  (-13ئەنرال ) .‹بىلىپ تۇرغۇچىد ر( قىلۇىالىرىنى)تۇرغۇچىد ر، 

هللا يەندى ا) ەر قاندا  بىدر قەرم ئۆزىنىد  ئە دۋالىنى ئۆز ەرتۇىگدۋچە ›     
هللا ا( نىدد  بەر ەن نېۇەتلىددرىگە تۇزبورلددۇ  قىلىددپ  ۇنا الرغددا چددۋمۇىگىلە

 ئۇالرغدددا بەر ەن ندددېۇەى،هللا يەندددى ا)ئۇالرنىددد  ئە دددۋالىنى ئۆز ەرتۇەيدددد  
  (-11رەئد )،(خاتىرجەملىك رە ئى زەى د  ۆرمەتنى ئېلىپ تاشلىۇايد 

سدىلەرنى  هللا يدۋز ئۆركسدەڭالر، ا( نى  تائىتىددىقهللا ا)ئە ەر سىلەر ›     
ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەرمنى ئالۇاشتۇرىد ، ئۇالر سىلەر ە ئوخااش بولۇايدد  

 (-32مۇ ەمۇە  ) .‹(قا ئىتائەى قىلىد هللا بەلكى ا)
الال، بىدد  ە ئددلىكىددق  .يىلە چىقىددد ونىدد  تەقدددىرى بددلالتى ىددلەر ئانە      

يىلە بۇلىددىدانلىقىنى والال نى  تەقددىرى زىۇىنددا بىادىلەرنى   ەربىتدى بدئ
  .خەرەر قىلىد 

 
 نۇشودىسلەرنى تاچوڭ تارىخى ھ

 
الال نىد  قدانۇنىنى تەتقىدق قىلىدش ئدارقىلىق ئنسانالر  اياتىددىكى ىبى  ئ     

 .ۇنىندا ئوخاداشئاشد .الاليۇى و ە ىسلەرنى بىلىاكە قا ىر ب تارىختىكى چوڭ
بى  ئۇنىندا ياشاراتقان  دازىرىۇى نى بىلىادكە رە بەلگۋسدىگە تەلدۋنىادىۇى نى 

 .الاليۇى ورىئاللىق تارازىسى بىلەن ئۆللەشكە قا ىر ب
ياخاددى ئەمەل  ،تنىدد  ئىلىدددىق ئىۇددان ئېيتقددانەالال نىدد  مۇشددۇ ئۋمۇئ      

ئۋسددتۋنلىككە ئېرىاددتۋركش رە ىسددنى  ،ەرنى خەلىدددە قىلىددشقىلدددان بىاددىل
ئەمەلددگە ئاشددۇر ش ئۋچددۋن مۇسددۇلۇان ئددۋمۇەى الال نىدد  بددۇير قى ئۋسددتىدە 
مۇستە كەم تۇرغدان چاغددا مۇسدۇلۇان ئدۋمۇەتنى زىۇىنددا ئدۇزا  مدۇ  ەى بەڭ 

ئۋستۋنلۋبكە ئېرىاتۋرىاى رە بۇ ئۋمۇەتنى  ئۋزى  ۋبۋمران بولددان   ارايۇنالر
رە ئىسدالمى ئدا الەتنى  ىتارقىتىاد نىياخادىلىقى ىدىددەزىۇىننى   ەرتەر چاغدا

 .تارىختىكى ئەڭ چوڭ رەقەلەرنى  بىرىد ر ىبەرشا قىلىا
الال، شدددۇنىندا تەييارلىددددان رەزىدىسدددىدىق ئدددمۇسدددۇلۇانالر ئدددۆزلېرىنى       

ئىلۇدى رە  ،ئىختىسا ى ، ەربى ،سىايىئايرىلدان چاغدا ئىسالم  ەربىتىنى  س
 ىكىنىد  چىكىنىادى يەنە شدۇنىندەك تدارىختى ىكى تەرەققىياتەى سدا ترە ازا

 .ئەڭ چوڭ رەقەلەرنى  بىرىد ر
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الال نىد  بدۇير قى ئۋسدتىدە  ئدۆزلىرىمۇسۇلۇانالرنى  رەزىدىسدى بولسدا       
ئىنسدانىيەتنى  يىتەبلىلېدرى رە قۇمانددانلېرى  ،مۇستە كەم تۇرغاندىق بىيىق

لىددىق بۇر لدۇپ بەتدكەن چاغددا رە ئۆزلېرىنىد  الال نىد  يۇئئۇالر  .بۇلۇشتۇر
 ەقىقى ئىسالمىدىق ئايرىلددان چاغددا الال نىد  قدانۇنىيتى ئۇالرغدا نىسدبەتەن 
ئۆز ەرمەيددد  رە ئددۇالر مددۇئۇىق قەرىۇنىدد  ئەرال لېددرى بولدددانلىقى ئۇالرغددا 

 ئەسقاتۇايد  
« شېاددۋا قىلىددۇەن(  ىندددا)سددېنى چوقددۇم بىاددىلەر ە »: ئۇنىنددداهللا ا›     
.  ېددى« مېنىد  بىدر قىسدىم ئەرال ىۇنىۇدۇ شېادۋا قىلسداڭ»: دى، ئىبرا ىم ې
( يەنددددى بدددداشىرالر)ئە دددددەمگە زالىۇددددالر ( شېاددددۋا قىلىددددش)مېنىدددد  »:هللا

  (-184بەقەرە .)‹ ېدى« ئېرىاەلۇەيد 
دىكى ەتدالال نىد  ئەللىسدىگە ئىۇدان ئېيتۇايددىدان جا ىلىيئالال قا رە ئ      

ن يار رشاغدا ئۋسدتۋنلۋك بېدرىلىش رە يار رشاغدا بولدا يىدىندىسىمىللەتلەرنى  
قدۇررەتتە رە  ەربەتدتە  ەمدۇە نەرسدىنى  يدولى -بدۋچ ،ئۇر شدتا ،سىياسىيدا

 .ئېلىلىش تارىختىكى ئەڭ چوڭ رەقەلەرنى  بىرىد ر
بۆپ ئىنسانالر يار رشا بىرىلگەن بۇ  ۋبۋمرانلىقتىق رە بدۇ ئۋسدتۋنلۋبكە       

الال نىد  قدانۇنىيتىگە ئۇيددۇن ئەمەس ئۇ ئش ئېرىاىاتىق  ەيران قالىد  رە ب
الال نىد  مدۆجى ىلېرىنى ئدويلىنىش بىد  ە بۆرسدۋتۋپ ئلىكىدق  . ەپ ئوياليد 
الال نىدد  قددانۇنىيتىگە ئتارىختددا يددۋز بەر ەن  ېلقاندددا  ئىددش  ،بىرىددد بى

ئۇيدددۇن بولۇىدددان  الدددا يۋزبەرمەيددد  رە ئۇندددا  بۇلۇشددى  ەر ىدد  مددۇمكىق 
 .ئەمەس

جددا ىلىيەتتىكى بددۇ :بىرىن ىدددىق :ر ەن ئىددش مۇندددا  بولدددىيددۋز بە      
مۇسددۇلۇان ئددۋمۇىتى ئۆزىنىدد  رتلىدددىق ئايرىلداندددىق  مىللەتددلەر رە  ۆلەتددلەر

ئايرىلىادنى   دىقبىيىق رە مۇسدۇلۇانالر تەرەشدتە سدا ىر بولددان ئۆزرەزىدىسدى
 .نەتى ىسىدە  ابىۇىيەتكە ئېرىاتى 

 ،تۋنلۋبكە ئىددگە بولدددان چاغدددائۋسدد مىللەتددلەربددۇ  :ئىككىن ىدددىق      
 .بۇز قلىلىق بىېنەيدى زېۇىندا  ئىنسانالرنى  قىلدان ئىالېرى سەرەبىدىق

بىدد  ئۇالرغددا >>قۇرئددان الددال، تەئاالنىد  بددۇ ئۋسدتۋنلۋبتە  :نلىددىقىئۋچ      
 ىدگەن سدۆزى ئدارقىلىق <<  ەرقاندا  نەرسدىنى  ئىادىكلېرىنى ئېلىدۋېتىۇى  

زىۇىنددا ئۋسدتۋنلۋبكە ئىدگە قىلىنددان چاغددا  ىنلەرشەقەى مۇئىۇ ،ئىدا ىلىگەن
بۇ ئۋستۋنلۋبتە الال ندى . مۇئىۇىنلەر ىال بىرىلىدىدان بەرىكەى يو  بۇلىۋاتىد 

 ،ئۇنىنددا شەقەى رت دى بىسدەللەر .يو  كئەسلەشتىق بىلىدىدان خاتىرجەملى
 ،جىندايەى ،ئدۋزىنى ئۆلتدۋررېلىش ،نىررىسىدىق ئا ىاىش ،نىررا بىسەللېرى
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 دداڭگىراش رە ئددۆزىنى يۇقۇتددۇپ  ،لىقلىرت ددى قااليۇىقددان ،سددىقىلىش ئىلددى
 .قۇيۇش بار

بددۇالر بۆشىيىاددكە  ،لىكىددق ئۇالرنىدد  سىتاسددتىكىلېرىنى  بۆرسىتىاددىلە      
 .باشالراتىد 

( يەنى مۇشدرىكالر)ئۇالر !( ئى مۇ ەمۇە )›:الال، مۇندا   ەيد ئ ،چۋنكى     
ابنىد  تېد  نازىد  بولۇشدنى تەلەپ مەسخىرە قىلىش يۋزىسدىدىق سدەندىق ئاز)

ئازان چوقۇم نازى  بولىد ، لېكىق ئۇنى  نازى  بولۇشنى  مدۇئەييەن )قىلىد  
هللا رە ىسددىگە  ەر ىدد  خىالشلىددق قىلۇايددد  اهللا ، ا(سددائىتى بولىددد -راقتددى

،  ەقىددقەتەن شەررەر ىگارىنىدد  (بەندددىلىرىنى جازاالشددقا ئالدددىراپ بەتۇەيددد 
نۇرغدۇن [. 41]سدانايدىدان مىد  يىللىلىكتدۇر  ەر ا ىدىكى بىر بدۋن سدىلەر 

ئدۇالر بددۇ )شدە ەر ئا دالىلىرى زالىددم تۇر قلدۇ ، ئۇالرغدا مەن مددۆ لەى بەر ىدم 
يەنى ئۇالرغا ئۇزا  مۇ  ەى مۆ لەى )، ئاندىق (مۆ لەتكە مەغر ر بولۇپ بەتتى

ئددۇالرنى جازالىدددىم، ئدداخىر قايتىدددىدان جددال مېنىدد  ( بەر ىنىۇدددىق بېدديىق
 (-42-41 ەج ) .‹يەنى ئاخىر  ەمۇىسى ماڭا بېلىد )  ەر ا ىۇد ر

الال، بى نى قۇرئان ئۇقۇراتقان راقتىۇى  ا ئۇالرنى ئويلىنىادقا ئئەنە ئاشۇ       
بولددددان ئاساسدددىدا ئۆتۇدددۋش رە  ازىرغدددا  بۇيرىددددان ئىال دددى قدددانۇنىيەتلەر

 نى،لۇشدور نباسدار بوئ نى،بى  يوقۇتدۇپ قويددان بدۋچ قدۇررەت .قارىاىۇى   ر
ئەنە  .قايتۇررېلىادقا تەلددۋنىۇى  لىكندىى رە بىخەتەرنشدۇلوابىۇىيەتكە ئىگە ب 

ئداجى لىق  ،الال، بۇ ئۋمۇەتنى خدارلىقئ ،چۋنكى ،ئاشۇ بى نى  مەجبۇرىيىتىۇى 
 .ئۋچۋن چىقارغان ئەمەسبىلارىلىك رە 
ئۋچدددۋن، قولدددۇڭالر ىق ( بىدددلەن ئدددۇر ش قىلىدددش) كشدددۇەنلىرىنالر ›      

نىد  هللاى، جەڭ ئېتدى تەييدارالڭالر، بۇنىد  بىدلەن، ابېلىاىلە قدورال بدۋچ
 كشددۇىنىنى، ئۆزكڭالرنىدد   كشددۇىنىنالرنى رە ئددۇالر ىق باشددقا  كشددۇەنلەرنى 

 (-67ئەنرال .)‹قورقۇتىسىلەر
نى  شەيدەمبىرىگە رە مۆمىنلەر ە مەنسدۇپ، لدېكىق هللاقا، اهللاغەلىبە ا›      

تسدتلىرىدا مەنسدۇپ نى   كشدۇەنلىرىگە ئەمەس،  هللا غەلىبىنى  ا)مۇناشىقالر 
 (-2مۇناشىقۇن ) .‹بىلۇەيد ( ئىكەنلىكىنى

بىاددىلەر ئددۆزلېرىنى  .بددۇ ئىددش قددۇر   ئددارز  بىددلەن شۋتۇەيددد  ،لىكىددق     
 .جىھا سى  شۋتۇەيد   ،ئۆز ەرتۇىگۋچە رە ئەمگەبسى 

سددىلەرنى  قددۇر   ئددارز يۇڭالر رە ئە لددى ( رە ە قىلدددان سددارانهللا ا)›     
بىددلەن قولدددا بەلۇەيددد ، بىۇكددى بىددر يامددانلىق  بىتابنىدد  قددۇر   ئارز سددى
 .‹جازالىنىد (   نيا ا يابى ئاخىرەتتە)قىلىدىكەن، بۇنى  ئۋچۋن 

  (-183نىسا )
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هللا يەندى ا) ەر قاندا  بىر قەرم ئۆزىنىد  ئە دۋالىنى ئۆز ەرتۇىگدۋچە ›      
هللا ا( نىدد  بەر ەن نېۇەتلىددرىگە تۇزبورلددۇ  قىلىددپ  ۇنا الرغددا چددۋمۇىگىلە

ئۇالرغدددا بەر ەن ندددېۇەى، هللايەندددى ا)ئە دددۋالىنى ئۆز ەرتۇەيدددد   ئۇالرنىددد 
 (-11رەئىد .)‹( ۆرمەتنى ئېلىپ تاشلىۇايد -خاتىرجەملىك رە ئى زەى

نىدد  يولىدددا جىھددا  قىلىاددقا چىقىنددالر هللاسددىلەر ە ا! ئددى مددۆمىنلەر›      
 ېيىلسددە، نېۇىاددقا يۇرتددۇڭالر ىق ئددايرىلدىنالر بەلۇەيددد ە   نيددا  ايدداتىنى 

بىلەن تېگىاىاكە رازى بولدد ڭالرمۇە   نيدا  اياتىددىق ( بەخت)ىكى ئاخىرەتت
بە رىۇەن بولۇش ئاخىرەتنى  نېۇەتلىدرى بىدلەن سېلىادتۇرغاندا، ئەرزىدۇەس 

سىلەر ە قاتتىق ئازان هللائە ەر سىلەر جىھا قا چىقۇىساڭالر، ا[. 32]نەرسىد ر 
ەرمنددى ئورنۇڭالرغددا سددىلەر ىق باشددقا ق( سددىلەرنى  دداالك قىلىددپ. )قىلىددد 

 ەر نەرسدىگە هللاقا قىلدلە زىيدان يەتكۋزەلۇەيسدىلەر، اهللابەلتۋرىد ، سىلەر ا
 (-32-32 ەربەت) .‹قا ىر  ر
يولىدا جىھا  قىلىد ، باشىرالر شەيتاننى  يولىدا ئۇر ش هللا مۆمىنلەر ا›      

سددىلەر ئددۇالرنى )قىلىددد ؛ شددەيتاننى   تسددتلىرى بىددلەن ئددۇر ش قىلىنددالر 
 (-16سا ىن.)‹ە بىرى  ەقىقەتەن ئاجى   ر، شەيتاننى  ت(يېنىسىلەر
مۇسۇلۇانالر ئۆزلېرىنى  زىۇىنددىكى ئدور نلېرىنى قايتۇررېلىادنى ئىدرا ە       
بددۇ بولسددا بىدد  قۇرئدداننى ئويلىنىۋاتقددان چېدىۇىدد  ا  !يددول مانددا مۇشددۇ ،قىلسددا

 .الال نى  قانۇنىيەتلېرىدىق ئۋ ىنىدىدان مەزمۇند رئ
 
 

 ەلىپىقۇرئانغا ئىمان ئېيتىشنىڭ ت
 

 
الال نى  ئۆز ئەللىسىگە چۋشۋركلگەن سۆزى ئىكەنلىكىدگە ئىۇدان ئقۇرئان     

ئېيددتىش ئىنسددانىيەى تارىخىدددا  ددې  نەرسددە ئۇنىندددا تەڭ بۇاللۇايدددىدان ئەڭ 
الال تىق باشدقا ئىدال، يدو  مدۇ ەمۇە  ئدئەقىددە  ىدگەن  .ىيۇقۇرى شەللە بولد
دان سددۆزال ىەن  ىيىلىدددالال نىدد  ئەللىسددى  ەپ تىدد  بىددلئئەلەيھىىسسدداالم 

 .رىئاللىقتۇر ياشايدىدانئەقىدە بىللە  ،ئەمەس
الال نى   ،الال نى  سايسىدىكىئئۇ  اياى .  اياتنى  مۇبەمۇەل يولىد ر      

ئۇنىدد   زىۇىددق رىئاللىقىدددا دىق رە بۆرسددەتۇىلېرىدىق ئېلىندددان رەىددبۇير قلېر
الال نى  بىتابىدا ئەقىدە ئ .تەقەززاسىدا ئەمەل قىلىنىدىدان مۇبەمۇەل  اياتتۇر

لىدىدان بۇ سۆز ىر ن تى  بىلەن  ىيوتوغرىسىدىكى سۆز ئىگەللەيدىدان بەڭ ئ
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 ،رىئددال   نيددا ا بۆركلگددۋچى ئەمەلددگە ئەقىدددىنى ،ئەمەسبىددرىلگەن ئۋچددۋنال 
  .بىرىلگەند رئۋچۋن  تۇيدۇغا رە  ەربەتكە ئايالند ر ش

سدداڭا نازىدد  قىلىندددان  شەررەر ىگارىدد  تەرىدىدددىق!( ئددى مددۇ ەمۇە )›     
(  ەقندى بۆرمەيددىدان  ىلدى)نەرسىنى   ە  ئىكەنلىكىنى بىلىددىدان ئدا ەم 

شەقەى ئەقىد  ( نىد  ئايەتلىرىددىقهللا)ئا ەم بىلەن ئوخاداش بوالمدد ە بور 
هللا يەندى ا)نىد  ئە ددىگە هللائدۇالر ا[. 12]نەسىھەى ئالىد  -ئىگىلىرىال شەند

ئددۇالر [. 87]ايددد  ن رە ىسددىنى بۇزمراشددا قىلىددد ، بەر ە( تاشاددۇرغان ئىاددالرغا
ارەى ئەمرىندى بەجدا رە ىم قىلىادتىق ئىبد-سىلە( ئەقرىباالرغا-خىش)نى  هللا

[. 81]تىدق قورقىدد ، قداتتىق  ېسدان ئېلىنىادىدىق قورقىدد  هللابەلتۋرىد ، ا
سدەرر قىلددانالر، ( يەتكەن بدۋلدەتلەر ە)شەررەر ىگارىنى  رازىلىقىنى بۆزلەپ 

مۋلددۋبتىق -لدددانالر، بىدد  رى ىددق قىلىددپ بەر ەن مددالنامددازنى ئددا ا قى( شەرز)
يوشددۇر ن رە ئاشددكارا يوسددۇندا سددەرپ قىلدددانالر رە ياخاددىلىقى ( يولىددداهللا)

يەنى بىلۇەستىق يامان ئىدش قىلىدپ )ئارقىلىق يامانلىقىنى  ەشئى قىلىدىدانالر 
قالسددا، ئارقىدددىق ياخاددى ئىددش قىلىدددىدانالر، يامددانلىق قىلدۇچىالرغددا بەڭ 

دددد ئەنە شدددۇالرنى  ( بولدددۇپ، ياخادددى مۇناسدددىۋەتتە بولىددددىدانالرقورسدددا  
 (-88-12د ىرەئ) .‹ئاخىرەتلىكى ياخاى بولىد 

ەلدددگەن يانىددددا بئەقىددددىنى  با قۇرئانددددا ،شدددۇنىندەك بىلىدددۋااليلىكى      
ئادددلېرى خدددۇ  ى ئىسدددالم   ،سدددۋشەتلېرى ،الال نىددد   دددۋزەل ئىسدددىۇلېرىئ

 ،ئدۇالرنى قدۇر   ،رنى  قىلدىنىدەكئازغۇن  ور  ال ،سەر ەر انىكى تارىخىد
الال، ئدد .سددۆزلەر ە ئايالند رىاددىۇى  ئۋچددۋن چۋشددۇىدى بددار تددارتىش-تدداالش

 ،رمىلىۇاسدتىقسۋبھەنەرەتەئاالنى تۇندۇش ئۋچدۋن رە ئۇالرغدا بەلدگەن شېتدى بۇ
 .كەنئوخااشۇاسددتىق ئىۇددان ئېيتىاددىۇى  رە ئىقددرار قىلىاددىۇى  ئۋچددۋن چۋشدد

ەسددۇلۇلال نى  ياخاددى سددا ابىلېرىدىق مىددراس مددۇئىۇىنلەر رەسددۇلال دىق رە ر
 .قالدان ئىۇان  ەقىقەتلېرى ئاساسىدا تەربىيلىنىد 

 : ىگەن چاغدا  مۇندا  الال، تەئاالئ 
 هللا)ق بەر ۋچىددد ر، قۇ رەتلىكتددۇر،  ەقىددقەتەن  ەمۇىددگە رى ىددهللا›     
 (-12زارىياى .)‹قۇررىتى ئارتۇقتۇر( نى 
ىال خداس بولددان ئىادنى يەندى الدال، ئدۆزى الال قئ ،بى  ە بىر تەرەشتىق      

شىرىكى يوقتۇر  ىدگەن ئىادنى  تەئۇنى  رى ىق بىرىا ،يالدۇز رى ىق بەر ۋچى
الال تىق باشددقا ئدديەنە بىددرتەرەشتىق خۇشدداللىقتىۇۇ رە خدداشىلىقتىۇۇ  .ئۆ ىتىددد 

رى ىدددددق اللە ىق باشدددددقا  دددددېلكىم ،لىكىگەئەمەسدددددى  دددددېلكىم يدددددار ەمل
بەم قىاللۇايددددىدانلىققا شەبسدددى  -قندددى ئدددارتۇ رى ى ىدا،ەيددددىدانلىقۇبىرەل

 .ئىاىنىاددىۇى  ئۋچددۋن بى نددى مۇشددۇ ئىۇددانى  ەقىددقەى ئاساسددىدا تەربىيلەيددد 
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الال تىق غەيددرىگە يۋزلىنىاددىۇى  رە رى ىقنددى ئددرى ىددق تەلەپ قىلىاددتا  ،شددۇڭا
لددۇپ بىتىاددىۇى  رە رى ىقنددى  قوغددداپ قددېلىش ئۋچددۋن  ە  سددۆزىدىق بۇر

 لۇم قىلدۇچىالرنى   ې  بىرىگە ئە ىاىاىۇى    ر س رېتىاتىق قورقۇپ زكئۋز
ئىنسدان قدولى بىدلەن  ،ئاشۇنىندىق  ېلنەرسە ئەمىلىيەتتە،چۋنكى  ،بولۇايد 
الال نىدد  ئ كنسددىۇۇ،قىلداندددەك بۆر مۇندددا -ئۇندددا نۋشددتە كبۆر ،بولۇايددد 

 .لىد  وتەقدىرى بىلەن ب
 ىتىنددى ىيەى  ەقىقالال نىدد  ئىسددىۇلېرى رە سددۋشەتلېرى قۇرئاندددا ئۇلددۇئ      
الال، ئدد ،ئىۇددان  ەقىقىتددى ئۋسددتىگە تەربىدديەلەش ئۋچددۋن ،ش ئۋچددۋنتددۇتۇنۇ
بەڭ  ،بېۇەيتكدۋچى ،تىرىلددكر ۋچى–ئۆلتۋر ۋچى ،زىيان يەتكۋز ۋچى-شايدا

ئۇنىد   ەمۇىسدى  ،بەلددى ۇندا قىلدۇچى ئىكەنلىكىنى تۇنۇتۇش ئۋچۋن موش
 ئاساسىدىكى ا بۇ ئىاەنى  ئاندىق  اياتىۇى  ،قەلبىۇى  ە ئىاەنلگە ئايلىنىاى
قۇرئانددا  ئۋمۇىتىتۋن ى مۇسۇلۇان  شۇ چاغدا بى .  ەربەتكە ئايلىنىاى بىرەك

 .بەلگەن ئىۇان  ەقىقىتى ئۋستىدە تەربىيەلەنگەندەك تەربىيلەنگەن بولىۇى 
 

      *               *             * 
        
ى تۇرمىاددىۇى نى  ئىسددالمى ئەنە ئاشددۇ  اياتىنىدد   ەرقاندددا  تەرىدىدددىك     

بى نىددد  شەخسدددى  ،شدددۇنىندەك .رىئاللىققدددا ئۆز ىرىادددىنى تەلەپ قىىلىدددد 
 ،لددۇشوئىاددەنلىلىك ب ،شلددۇوالال نىدد  بىتابىنىدد  راسددتلى  بئ ەربىتىۇىدد  

لۇش تەلىدى ئۋسدتىدە و ۇنا تىق رە ز لۇمدىق يېرا  ب ،ىقئىلكى شابل-تاشقى
 .مۇستە كەم تۇرىاى بىرەك

 ارام قىلدان نەرسىلەرنى هللا ، ا(ئاڭالڭالر)سىلەر بېلىپ »، ئېيتقىنكى›     
قا  دې  نەرسدىنى شدېرىك بەلتدۋرمەڭالر، هللا سىلەر ا: سىلەر ە ئوقۇپ بېرەل

ئاناڭالرغدددا ياخادددىلىق قىلىندددالر، ندددامراتلىقتىق قورقدددۇپ بددداالڭالرنى -ئاتدددا
سددىلەرنى  . ئۆلتددۋرمەڭالر،  ەقلىددق رەرىاددتە ئۆلتددۋركش بۇنىندددىق مۇستەسددنا

[. 111]سددىلەر ە بددۇ ئىاددالرنى تەرسددىيە قىلىددد  هللانىاددىنالر ئۋچددۋن، اچۋشى
يېتىۇنى  مېلىنى تدابى ئدۇ بداالغەتكە يەتكەندگە قە ەر ئۇنىنددا ئەڭ شايددىلىق 
ئۇسۇلدا تەسەرر پ قىلىنالر، ئۆللەمنى رە تارازىنى توغرا قىلىنالر،  ېلقاندا  

 ۆبدۋم )قىلددان  سدۆز. ئا ەمنى بۋچى يەتۇەيدىدان ئىادقا تەبلىدپ قىلۇدايۇى 
 ۆبددۋم )، چددېدىنالر ا ئا ىدد  بولددۇڭالر( ر ەنچىقارغددان يددابى  ۇرا لىددق بە

ققىنىنالر بولدان تەقدىر ىۇۇ، تۇ( چىقىرىلدان يابى  ۇرا لىق بېرىلگەن ئا ەم
ر، ئىبددرەى ئېلىاددىنالر ئۋچددۋن، قددا بېددرىلگەن ئە دددىگە راشددا قىلىنددالهللا
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بۇ مېنى  توغرا يولۇمد ر، [. 118]« سىلەر ە بۇ ئىاالرنى تەرسىيە قىلىد هللا
نىدد  هللا اشددۇ يولدددا مددېنىنالر، ندداتوغرا يددولالر ا ماڭۇدداڭالر، ئددۇالر سددىلەرنى 

 ساقلىنىادىنالر( نىد  ئەمرىندى تۇتدۇپ  تزاخدتىقهللا)يولىدىق ئايرىۋېتىدد ، 
 (-113-111ئەنئام . )‹سىلەر ە بۇ ئىاالرنى تەرسىيە قىلىد هللائۋچۋن، ا
بى نىدد  شەخسددى  اياتىۇى نىدد  يددولى  قۇرئددان ،ئاشددۇنىندا ئوخادداش      

 ،چددۋنكى .ئددامۇىۋى  اياتىۇى نىدد  يدولى بولىاددى بىددرەك ،بولدانددىق سددىرىت
 نددىالال نىدد  بۇير قلېرىدددا بۇيسۇنۇشددتا شددەخى  بىددلەن جەمىيەتئئىسددالم 
 تىسدا ىئىخ .لىادى بىدرەكويىلە بوىتى بيئىالال نى  شەرئ ۋبۋم  ،ئايرىۇايد 

بى نىد   .ىلىدپ بەر ەن چىگدرا ا بولىادى بىدرەكالال،  داالل قئمۇئامىلېرىۇى  
 ىكى ئدداالقىلىرىۇى ،رە سددىرتىد دىكىئددائىلە ئىلىدد ،ئ تىۇددائى مۇناسددىۋىتىۇى 

 ،رىىبىرى بىدلەن بولددان ئداالقىل-بىاىلەرنى  بىر ،ئاالقلېرى جىنى  ئىككى
ئايالنى  قايسى زىننىتىنى ئاشكارا قىلسا بولىدىدانلىقى رە ئەرلەر ئۋچۋن  االل 

  .لىاى بىرەكويسۇندان بوب دارىىالال نى  بۇير قلئقاراش رە سۆز  دىدانبولى
الال نىدد   ىكۇەتلىددك ئبىدد  ئۋ ىنىدددىدان رە تارقىتىدددىدان شىكىددرلەر       

ئىسدددالم  ،بىتابىددددا بىددد  ە بۇير لددددان  ېلنەرسدددىىگە قارشدددى بەلۇەسدددتىق
اشدۇنى  ئ .ئىسالم بۆرسەتۇىلېرى بىلەن بىللە مېنىش بىرەك چۋشەنلىلېرى رە

  .الاليۇى و ەقىقى قۇرئان ئۋمۇىتى ب البىلەن
 
 


