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ئالالھ  ۋە ئالالھ ياقتۇرىدىغان كىشىلەر

 ياقتۇرمايدىغان كىشىلەر

 !نەمرۇقوئ كىلتەمرۆھ:ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم

 ىسۇزرائ قاتروئ ڭىنمىكرەھ شىشىرېئ اغىسازىر ڭىنالائەت ھاللائ
 شىشىرېئ ەگىياغ ۇب رالناملۇسۇم ەچراب،ىسىياغ كەسكۈي ەۋ
 .ۇدىتىسرۆك قىلناچشىرىت نۈچۈئ

بىزنۇۇى يوقلۇۇۇقتىر بۇۇار قىلغۇۇان يۇۇاراتقۇچىمىز ۋە  !دەپ بېقىڭچۇۇۇ
ئۇالالھ قانۇداق  بولغۇان ھەممە ئىشىمىزدىر ھېسۇاپ ئۇالغۇچىمىز

 ۋە قانداق كىشىلەرنى ياقتۇرمايدۇ؟ كىشىلەرنى ياقتۇرىدۇ؟
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ئىككى ھەرەم ئەتراپىۇدا ئالالھ »بەزىلەر دىيىشى مۇمكىر بەلكىم 
ياق ساقىلى ئۇزۇن،چۈمبىلى  ،ياقتۇرىدۇ ياشىغانالرنى،ئەرەپلەرنى
مەن تەۋە بولغۇۇان »،بەلكىۇۇم دەپ... قۇۇارا كىشۇۇىلەر تۇۇوپىنى

 مۇخىل جاۋاپالر بېرىدىغانالر -ەندەك خىلمۇدېگ «...جامائەتنى
شۇ ياكى بۇۇ خىۇل كىشۇىلەرنى يۇاكى پۇاالنى .چىقىشى مۇمكىر

لەرنە ئالالھ ياقتۇرمايۇدۇ دەپ پىكىۇر بايۇان گوروھ،پۇكۇنى تائىپى
 .قىلىدىغانالرمۇ مۇقەررەر

بۇ دىننىڭ ۋە ئىالھى ۋەھىينىڭ يىگانە ئىگىسى ئۇلۇغ ئالالھ 
ن كەرىمدە ئېنىق ئوتتۇرىغا قويغان رئاسۇئالالرنىڭ جاۋابىنى قۇ

بولۇپ ئالالھنىڭ سۆيگۈسىگە ئىنتىلىدىغان،غەزىۋىدىر 
قورقىدىغان ھەر مۆمىر بەندىنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى بىر 

تۇتۇشى ئاڭلىق ۋە تەقۋادار مۇسۇلمان بولۇشىغا ئۆمۈر ئىېسىدە 
 تاياھ ەمەس دېگەن ئۈمىتتەتۈرتكە بولۇپ قالسا ئەجەپ ئ

 رەلتەيائ كىلتەۋىسانۇم نەلىب امېت ىكىدمىرەك نائرۇق زىمىباتىك
 .قۇدنۇس اغرالڭىتىققىد ىنىكىمىزىت

 !قېنى ئۇنداقتا مەرھەمەت

   ئالالھ ياقتۇرىدىغان كىشىلەر

چۈنكى ئااالال  ياخشاى ئىاش .ياخشى ئىش قىلىڭالر
 (ئايەت.591سۈرە بەقەرە)قىلغۇچىالرنى ياقتۇرىدۇ
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بەك تەۋبە قىلغۇچىالرنى ياخشى  شۈبھىسىزكى،ئاالال 
سااۈرە )كۆرىاادۇ،كاك بغالغااۇچىالرنى ياخشااى كۆرىاادۇ

  (،ئايەت222بەقەرە

ئەگەر سىلەر ئاالالھنى »ئېيتقىنكى،!( ئى مۇھەممەد)
سااااااااااااااااااااۆيىدىغا  بغالسااااااااااااااااااااا الر،ما ا 

ئاالال  سىلەرنى ياقتۇرىدۇ ۋە (شۇنداقتىال)ئەگىشىڭالر،
-كاۇئاالال  ناھاايىتى ئە.گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرىدۇ

ساۈرە )«مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،تغالىمۇ رەھىمدىلادۇر
  (ئايەت.15ئاالىئىمرا  

مەسئۇالىيەتچا  كىشىلەرنى /ئاالال  ھەقىقەتە  تەقۋادار
 (ئايەت.67سۈرە ئاالئىمرا  )سۆيىدۇ

سااۈرە )ئاااالال  ياخشااىلىل قىلغااۇچىالرنى ياقتۇرىاادۇ
 (ئايەت.511ئاالئىمرا  

كىشااىلەرنى چىاادامچا  /تەقەتلىاا -ئاااالال  سااەۋىر
 (ئايەت.517سۈرە ئاالىئىمرا )ياقتۇرىدۇ

سااۈرە )يۆالەنگااۈچىلەرنى ياقتۇرىاادۇ(ئاالالھقااا)ئاااالال ،
 (ئايەت.519ئاالىئىمرا  
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سۈرە مائىدە )ئاالال  ھەقىقەتە  ئادىلالرنى ياقتۇرىدۇ
 (ئايەت.12

سااىلەردىك كىمكاااى دىنىااادىك ! ئىمااا  ئېيتقاااانالر
( ئۇنىڭ ئغرنىغاا)ئاالال ( بىلسۇنكى)يېنىۋاالىدىكە ، 

ئۆزى ياخشى كۆرىدىغا ، ئۇالرمۇ ئااالالھنى ياخشاى 
كۆرىدىغا ، ماۆمىنلەرگە قارىتاا ساىپايە، كاكىرالرغاا 
قارىتا مەغرۇر، ئاالالھنىڭ يغالىدا كۆرەش قىلىدىغا  ۋە 

مىتىدىك قغرقمايدىغا  بىار ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماال
الەر (ئاالھىاادىلى )بااۇ. قەۋمنااى مەياادانغا كەالتۈرىاادۇ

ئاۇنى ( ئااالال )ئىلتىپاتى بغالۇپ، -ئاالالھنىڭ كەزالى
-نىااڭ كەزالااى)خاالىغااا  كىشااىگە بېرىاادۇ، ئاااالال 

ساۈرە 11)كە دۇر،ھەممىنى بىلگۈچىادۇر ( ئىلتىپاتى
 (.مائىدە

ئاالال  ئۆزىنىاڭ يغالىادا مۇساتەھكەى بىناادەك ساەپ 
بغالااااۇپ ئاااااۇرۇش قىلىااااادىغانالرنى ھەقىاااااقەتە  

 (ئايەت.1ف سۈرە سە)ياقتۇرىدۇ
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 ئاالال  ياقتۇرمايدىغا  كىشىلەر

سىلەرگە ئۇۇرۇ  ئاچقۇانالر ئۇادەملەرگە قارشۇى ئۇالالھ 
ئۇۇالالھ .ھەددىۇدىر ئاشۇماڭالريولىۇدا ئۇۇرۇ  قىلىڭالر،

سۇۈرە )ھەددىدىر ئاشقۇچىالرنى ھەقەقەتەن ياقتۇرمايدۇ
 (ئايەت.09بەقەرە 

كىشىلەر ئارىسىدا شۇنداق ئادەم باركى، ئۇنىڭ دۇنياا 
سااى س ساا  ىڭ  -تىرىكچىلىكااى ترىرىسااىدىكى  ە 

مەسلىكىڭ ى كەلتۈرىدۇ، ئۇ ئەشەددس دۈشاەە  تاۇرۇ  
يەنۇى )دىلىدىكى نەرساىەە ئاالنى ى شااىىۇ تۇتىادۇ 

كىرۈنۈشتە ئۇ ش رىن سى س ئارقىلىق دى ادار قىيااتەتكە 
-قرلىغا ئەمەل/يېنىڭدىر كەتكەن. (492) (كىرىۋالىدۇ

مەنسااااااە  ئااااااىتكە  ىامااااااا ،   ەى اااااادا 
-قااليەىقانچىلىق چىقىرىشاقا، ئىساۈملۈ /بۇ ىۇنچىلىق

يەنااى )رنۇۇى ۋە نەسۇۇىلنى يوقىتىشۇۇقا ئورۇنىۇۇدۇ ىاارائەتلە
يەرشارىدا مالىەاتاڭ چىقىرىدۇ،ئ كرلر ىيىلىك ماۇىىت ى 

 ئەمىلىيەتتە (.بر ىدۇ،ئىرقى قىرىى چىلىق ئ لىپ بارىدۇ
-402ساۈرە بەقەرە )بۇ ىۇنچىلىق ى ياقتۇرمايدۇ  ئالالھ
 (ئايەت.402
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سۈرە )ئالالھ ھەرقانداق تۇزكور،گۇناھكارنى ياقتۇرمايدۇ
 (ئايەت.472بەقەرە 

سۇۇۇۈرە ئۇۇۇال ىمران )ئالالھ،كۇۇۇاپىرالرنى ياقتۇرمايۇۇۇدۇ
 (ئايەت.24

سۇۇۇۈرە ئۇۇۇالى ىمران )ئۇۇۇالالھ زالىمالرنۇۇۇى يەقتۇرمايۇۇۇدۇ
 (ئايەت.77

شۈبھىسۇۇۇۇۇۇۇىزكى،ئالالھ ھاكاۋۇر،ماختانچۇۇۇۇۇۇۇاقنى 
 (ئايەت.22سۈرە نىسا)ياقتۇرمايدۇ

كىشۇۇىلىكلىرىگە خىيۇۇانەت ( نۇۇاتوغرا يولۇۇدا مېڭىۇۇ )
ئۇالالھ .قىلىۋاتقانالرغا يۇان بېسۇى  مۇنازىرىلەشۇمىگىر

خىيانەتكە ئادەتلەنگەن، گۇناھقا چۆمگەن كىشۇىلەرنى 
 (.ئايەت.797سۈرە نىسا)راستىنال ياقتۇرمايدۇ 

سۇۈرە )ئالالھ بۇزغۇۇنچىالرنى ياقتۇرمايۇدۇ.بھىسىزكىشۈ
 (ئايەت.22مائىدە 
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شۈبھىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىزكى،ئالالھ ھەددىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىر 
سۇۇۈرە مائىۇۇدە )ئاشۇۇقۇنالرنى ياقتۇرمايۇۇدۇ/ئاشۇقۇچىالرنى

 (ئايەت.77

ۋاپاسۇۇۇۇۇىزلىق (كېلىشۇۇۇۇۇىمگە)شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى،ئالالھ 
 (ئايەت.77سۈرە ئەنفال )نى ياقتۇرمايدۇقىلغۇچىالر

چوقۇم قوغدايۇدۇ،ئالالھ ھەرقانۇداق ئالالھ مۆئمىنلەرنى 
سۇۈرە )خىيانەتچى،تۇزكور ئادەمنى ھەرگىز ياقتۇرمايۇدۇ

 (ئايەت.27ھەج 

بولۇشىغا قارىماي  رقىقەتەن مۇسانىڭ خەلقىدىقارۇن ھە
قارۇنغۇۇا شۇۇۇقەدەر كۇۇۆپ .ئۇالرغۇۇا يوغۇۇانچىلىق قىلۇۇد 

خەزىنىلەرنى بەرگەن ئىدۇقكى،ئۇالرنىڭ ئۇاچقۇچلىرىنى 
بىر توپ كىشىگىمۇ ھەقىقەتەن ئېغىۇر كۈچلۈك كۆتۈرۈ  
ئەينۇۇۇۇى چاغۇۇۇۇدا قارۇنغۇۇۇۇا خەلقۇۇۇۇى .كېلەتتۇۇۇۇى

كۆرەڭلەپ كەتمە،ئالالھ ھەقىقەتەن كۆرەڭلەپ »:ئېيتتى
ئالالھ ساڭا بەرگەن بايلىق .كەتكۈچىلەرنى ياقتۇرمايدۇ

بىۇۇۇلەن ئۇۇۇاخىرەت يۇۇۇۇرتىنى ئىزدىگىر،دۇنيۇۇۇادىكى 
نەسۇۇۇىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىر،ئۇۇۇالالھ سۇۇۇاڭا ياخشۇۇۇىلىق 
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ياخشۇۇۇۇۇىلىق ( ئىنسۇۇۇۇۇانالرغا)اندەك،سۇۇۇۇۇەنمۇ قىلغ
ئۇۇالالھ .قىلغىر،يەريۈزىۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇق ئىۇۇزدىمىگىر
سۇۈرە )راستىنال بۇزغۇنچىلىق قىلغۇۇچىالرنى ياقتۇرمايۇدۇ

 (ئايەت.77-72قەسەس 

ناملىق ئۇيغۇرچە « قۇرئان كەرىمنىڭ مەنا تەرجىمىسى»
 . قۇرئان كەرىم تەرجىمىسىدىر ئېلىند 

 heytahun@hotmail.fi:ەقالائ

 

 

 

 


