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 الرمحن الرحيم اّللَ بسم 

 

 ر ئۈچۈن ئەڭ چوڭ يېتەكچى قۇرئان كەرىمدۇرياشال

 

قۇرئااااان مەرىماااا ە لەزەر سااااالىدىغان بولسااااا ، تااااارى  

سەھىپىسااىدە مااۇھىم روي ئوينىغااان بەزى ئەزىاامەە يى ىااتلەر ۋە 

پەيغەمبەرلەرلىاااڭ قىساااەىچە ئەھااايالىنى باياااان قىلغااااللىەىنى 

تائاااال ئااۇالرلى بىاا گە ئااىل ە قىلىااۇ مۆرسااىتىد  ۋە هللا . مااۆرىمى 

ئى لىرىنااى بايااان قىلىاا  ئااارقىلىق، بى لىااڭ  –لىااڭ ئىاا  ئۇالر

بىاا  . لەسااىھەە ئىلىمااىمى لى تەۋسااىيە قىلىااد  –ئىباارەە ۋە ۋەز 

تۆۋەلااادە ئەلە ئاااۇ ئىل ىلىاااك ئىنساااالالردىى بىااار قىسااامىنىڭ 

 : قىسەىچە ئەھيالىنى بايان قىلىۇ ئۆتىمى 

 

 : ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى ئوغلى

ائااالىق دەۋرىنىاااڭ ھەم ساااەلبى  ھەم قۇرئاااان مەرىمااادە ي      

لاھاااايىتى ەەتەرلىاااك تەرەپلىااارى بىااالەن مۇلاساااىيەتلىك باياااان 

قىلىنغااااان ئەھ مااااۇھىم ۋە مىمااااىنىڭ دىەەىتىنااااى ئااااۆزى ە 

تارتىاادىغان ئااىل ىلەردىى بىاارى ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئىككااى 

بااۇ قىسسااى ە مااۆرە، ئااۇ . ئوغلىغااا ئاالقىاادار قىسسااىدىى ئىبااارەە

لىاڭ رازىلىەاى ئىچاىن بىاردىى قۇربااللىق هللالاابى ئىككى ئوغاۇي ج

تەقاايا بولغااان ئوغۇلنىااڭ قۇرباااللىەىنى قوبااۇي هللا بىاارا ، . قىلىااد 
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يەلە بىاار ئوغااۇي قۇرباااللىەى قوبااۇي بولمىغالاادىى مىاايىى . قىلىااد 

لەپساااىنىڭ مەيااانى ە ئەگىماااىۇ، بىااار تۇغەاااان قىرىندىماااىنى 

ىماى ئۇلىغغاا لاىكىى ئۇلىاڭ تەقايادار قىرىند. ئۆلتىرۈئكە ئور لىاد 

لەتىجىااادە، ئاااۇ ئاااۇلى . قارئاااى قولىنىماااۇ مۆتاااىرۈۇ قويماياااد 

ئۆلتىرۈۋېتىااد  ۋە ئۇلىااڭ جەسااىدىنى قالاادا  مۆمىدىغاااللىەىنى بىاار 

 . قارغىدىى ئۆگىنىد 

 

 : ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم

ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمنىڭ ياااپ بىاار پەيغەماابەر بولااۇپ       

ەىدىكى بۇتالرغاااا ۋە ساااىپىتى بىااالەن لەمر دلىاااڭ پادىمااااھلى

بۇتپەرەساااالىككە قارئااااى مااااىرەپ قىلغاااااللىەى، بااااۇتالرلى 

چاقەاااللىەى، تۇتۇلااۇۇ مەلچالااا  بىاالەن ئوتەااا تائاااللغاللىەى ۋە 

 . تائااللىڭ ئۇلى قۇتەۇزغاللىەى تەپسىلى  بايان قىلىنىد هللا 

 

 : ياقۇب ئەلەيھىسساالم ۋە ئوغۇللىرى

المغا ياااااقۇب ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يۇسااااۇ  ئەلەيھىسسااااا

ئاالھىاادە مۆلااىي بااۆل ەللىكىنى مااۆرگەن ئالااا بائااەا ئوغااۇللىرى 

قى غاااالچۇقلۇ  قىلىاااۇ، تىىاااى باااالىلىق دەۋرىااادىكى يۇساااۇ  

ئااااۇالر ئااااۇلى . ئەلەيھىسسااااالمنى ئۆلتىرۈۋېتىمااااكە ئور لىاااد 

مىاايىى بىاار . دەساالەۇ چىەالماياادىغان بىاار قۇد قەااا تائاالىيېتىد 

سااۇ  ئەلەيھىسساااالمنى مااارۋان تەرىپىاادىى قۇتۇلااد رىيېلىنغان يۇ

ئاااەىرى ئاۇ مىسااىر . قاۇي سااىپىتىدە ئەرزىامەل پۇلغااا ساىتىيېتىد 

قولىغااا ( باااپ ۋەزىرىنىااڭ دېاا ەن رىيايەتلەرمااۇ بااار)پادىماااھىنىڭ 

مىاايىى پادىمااالنىڭ . چىئااىد  ۋە ئۇلىااڭ سااارىيىدا چااوھ بولىااد 
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ئايااالى ئااۇلى ياەمااى مااۆرۈۇ قىلىااۇ، ئااۆزى بىاالەن بىاار تۆئااەمتە 

قىلغاااان بولساااىمۇ، يۇساااۇ  ئەلەيھىسسااااالم بولۇئااانى تەلەۇ 

ئىپپىتىنااى ساااقالۇ، زىنااا قىلىمااتىى مااۆرە زىندالاادا يىتىماانى ئەال 

مىايىى ھەقىەىا  ئەھاياي ئوتتۇرىغاا چىەىاد  ۋە زىندالادىى . بىلىد 

چىەىرىلىاااۇ، ماااالىيە ۋە يىااا ا ئى ىلىاااك ۋەزىااارلىكى ە تەيىاااى 

ئاالىرىنى مىاايىى ئۆزىاادىى قۇتۇلۇئااەا ئور لغااان قىرىندا. قىلىنىااد 

بۇالرلىااڭ ھەممىسااى . ئەپااۇ قىلىااد  ۋە ئۇالرغااا ياااردەم بىرىااد 

دەۇ ساااىپەتلەل ەن ساااىرە يۇساااۇ تە “ ئەھ چىرايلىاااق قىسساااە”

 . تەپسىلى  بايان قىلىنىد 

 

 : مۇسا ئەلەيھىسساالم

پىرئەۋلنىااڭ يارلىەىغااا بىنااائەن بااارلىق ئوغااۇي بالىالرلىااڭ 

بولغااان مۇسااا ئۆلتىرۈلىئااى ە قارىماااۇ، ئۇلىااڭ سااارىيىدا چااوھ 

ئەلەيھىسسااااالم قىرىندىماااى ھاااار ن ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن 

بىااارلىكتە پىااارئەۋن ۋە بەلاااى ئىسااارائىق قەۋمىااا ە ھەقناااى 

بىاار مااىلى بەلااى ئىساارائىق . يەتكااىزۈپ ئىچااىن مااىرەپ قىلىااد 

قەۋمىاادىى بىاارى پىرئەۋلنىااڭ قەۋمىاادىى بىاارى بىاالەن ئۇر ئااۇۇ 

مۇسااا . قىلىااد  قىلىااۇ، مۇسااا ئەلەيھىسساااالمدىى ياااردەم تەلەۇ

ئەلەيھىسساااالم ئۇلىااڭ دۈئاامىنى ە بىاار مۇئااۆ ئىتىااۇ، ئۆلااىۇ 

ئااۇ سااەۋەبتىى مىسااىردىى . قىلىمااىغا سااەۋەبچى بولااۇۇ قالىااد 

مىاايىى ئااۇئەيل ئەلەيھىسساااالمنىڭ قااويلىرىنى . چىەىااۇ مىتىااد 

ساۇغارغىلى بااۇال  بىماىغا مەلاا ەن ئىككاى قى ىغااا يااردەم قىلىااد  

. سسااااالم بىااالەن تولۇئاااىد ۋە باااۇ ساااايىدا ئاااۇئەيل ئەلەيھى

ئااۇئەيل ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەلىاايى ە بىنااائەن سااەمكى  يىااق 
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ماااللىرىنى باقىااد   –ئۇلىااڭ چااارۋا ( ئااون يىااق بولۇئااىمۇ مااۇمكىى)

بۇالرلىاااڭ . ۋە ئۇلىاااڭ قى لىرىااادىى بىااارى بىااالەن ئۆيلىنىاااد 

ھەممىسااى ۋە مىاايىى ياااپ يى ىااۆ يۇئااا ئەلەيھىسساااالم بىاالەن 

 . پسىلى  بايان قىلىنىد سەپەرگە چىەەاللىەى تە

 

 : مەريەم، ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ھاۋارىيالر

تىىااااى ئەماااادىال بويىغااااا يەتااااكەن مەريەم ئالىمى لىااااڭ 

ھىچەالاادا  ئىنسااان بىاالەن مۇلاسااىيەتتە بولماسااتىى مۆجى ىلىااك 

ھالااادا ئالاااا بولاااۇۇ، ئاااوغلى ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنى د لياغاااا 

زىنى قالاااادا  مەلتااااىرگەللىكى، تااااۆھمەتلەرگە قارئااااى ئااااۆ

ئاقلىغاااللىەى، ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ بەلااى ئىساارائىق قەۋمىنااى 

تىرلاااىۆ ماااۆجى ىلەر بىااالەن دىنغاااا دەۋەە قىلغااااللىەى، ئۇلىغغاااا 

پەقەە ھاۋارىيالرلىاااڭ ئىماااان مەلتاااىرگەللىكى، بەلاااى ئىسااارائىق 

قەۋمىنىااڭ ئۇلىغغااا قارئااى چىەەاااللىەى، ئاااەىرى ئااۇلى مرېسااتەا 

لىااڭ ئااۇلى ئااۆز دەرگاھىغااا ئىلىااۇ هللاۋە  مىەلىماااقچى بولغاااللىەى

 . چىەىۇ مەتكەللىكى چىئەلدۈرۈلىد 

 

 : لوقمان ۋە ئوغلى

 –چولەااۇر بىلىماا ە ئىاا ە لوقمااان لەۋقىااران ئوغلىغااا ۋەز 

ئەسااالىدە ئۇلىاااڭ لەساااىھەتلىرى باااارلىق . لەساااىھەە قىلىاااد 

قااا ئااىرىك هللائااۆز ۋاقتىاادا ئااۇ ئوغلىغااا . يائااالرغا قىلىنىمااى الزىاام

 –ئالىغااا ياەمااىلىق قىلىاا ، ئەگەر ئاتااا  –ئاتااا  مەلتىرمەساالىك،

قاا ئاىرىك مەلتىرۈئاكە زورلىساا، باۇ ھەقاتە هللائالا پەرزەلتلىرىناى 

ئۇالرغااا ئىتااائەە قىلماساالىق، ئەممااا ئااۇالر بىاالەن چىەىمااىۇ 
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لىااڭ يولىغااا مالغالالرلىااڭ يااولىنى تۇتااۇپ، هللاياەمااى ئۆتااىپ، 

 لىاااڭ ھەمااامە لەرساااىدىى ەەۋەردار ئىكەللىكاااى ۋە باااۇالرلىهللا

قىيااامەە مااىلى ئىنسااالنىڭ ئالاادىغا قويىاادىغاللىەى، لاماااز ئوقااۇپ، 

ياەمااىلىەەا بااۇير ۇ، ياماااللىەتىى توسۇئاانىڭ الزىملىەااى، بائااەا 

مەلاا ەن مۇسااىبەتلەرگە سااەۋر قىلىاا ، بائااەىالرلى مەمسااىتىۇ 

يااىز ئۆرۈياادىغان ئىماانى قىلماساالىق، يەر يىزىاادە مىبىاار بىاالەن 

ا يۇممااا  دەسسااەۇ يااوي مااۆرەللەۇ مالماساالىق، مااۇاليىم ھالااد

يااىرۈپ ۋە ئاااۋازلى يااۇقىرى مۆتىرمەساالىك قاتااارلىەالرلى تەۋسااىيە 

 . قىلغان ئىدى

 

 (: غار ئىگىلىرى)ئەسھابۇلكەھف 

قااا ئىمااان ئىيتەالالرغااا ز لااۇم قىلىاا  هللاتەپسااىرلەرگە مااۆرە، 

بىاالەن داھ چىەارغااان رىاام ئىمپىراتااورى داميالۇساانىڭ زامالىاادا 

ڭ ئىتىەااادىنى ساااقالۇ قااىلى  ئىچااىن بىرقااالچە يى ىااۆ ئۆزلىرىنىاا

ئاۇالرلى ئۇلىاڭ ز لمىادىى قۇتۇلاد ر پ هللا . بىر غارغاا يوئاۇر لىد 

ئاااۇالر رىااام . ئىچاااىن غااااردا ئاااۇز ن يىلاااالر ئۇەلىتىاااۇ قويىاااد 

ئىمپىراتورلۇقىااادا ەرىسااااتىىان دىناااى ھەدەۇ تارقاۋاتەااااان دەۋر 

I.Theodosius  قۇرئاااان مەرىمااادە . لىاااڭ دەۋرىااادە ئويغىنىاااد

لىنغىنىااادەۆ، ئاااۇالر پەرۋەردى ارىغاااا ئىماااان ئىيتەاااان باياااان قى

ئۇالرلىاااڭ ھىااادايەە ياااوللىرىنى هللا . بىرقاااالچە يى ىاااۆ ئىااادى

 . مۆرسەتتى ۋە دىللىرىنى ھە  دىى ئىستىدە سابىۆ قىلدى

سااااااۆزىنىڭ ھە  ئىكەللىكىنااااااى ۋە قىيامەتنىااااااڭ هللا 

بولىدىغاللىەىااادا ھىچەالااادا  ئاااىبھە يوقلاااۇقىنى ئىنساااالالرغا 
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ن ئۇالرلىااڭ ئاااۇز ن يىلالردىااى مىااايىى ئائاااۇ بىلاادۈرۈپ ئىچاااى

 . يى ىتلەرلى تىپىمىنى مۇيەسسەر قىلغان ئىدى

يۇقىرىاادا بايااان قىلىنغااان قىسااەىچە مەلااۇالتالردىى مىاايىى، 

قۇرئاااان مەرىمنىاااڭ ئوماااۇمەن قىلىاااۇ باااارلىق ئىنساااالالرغا، 

پەرماااااللىرى ۋە  –ەۇسۇسااااەن يائااااالرغا قاراتەااااان ئەماااار 

ئااايەتلىرىنى تىمىالرغااا بۆلااىۇ سااى   يوليور قلىرىغااا دائىاار بەزى

 . ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەللەرلىڭ دىەەىتى ە سۇلماقچىمى 
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 تىرىشىپ ئىشلەش

 

ََ اْصَيغغغغغغَرَ  َوَن لَغغغغغغغْ َ  َ َ غغغغغغيَ َ  َ غغغغغغَن الغغغغغغن  ْغَيُ ﴿ غغغغغغُ الَغغغغغغَُآ اّلَلَ الغغغغغغَنا ََ َوابْغتَغغغغغغَم َ ي
غغغغغغغُ َأْحَسغغغغغغغَن اّلَلَ َ لَْيغغغغغغغَ  َوَن لَغْ غغغغغغغَم الْ  ََ غغغغغغغ   َوَأْحَسغغغغغغغْن ََ ََْ  َ َ  اّلَلَ َن  ََ َفَسغغغغغغغَُْل َر اْ َ

ْفَسغغَن نَ  ََ سااالا بەرگەن بااايلىق بىاالەن ئاااەىرەە يااۇرتىنى هللا ﴿ ﴾اْل

ساااالا هللا تىلى ىاااى، د لياااادىكى لىساااىيەلنىمۇ ئۇلتاااۇمىغىى، 

( لىااااڭ بەلاااادىلىرى ىمۇهللا)ياەمااااىلىق قىلغالاااادەۆ، سااااەن 

هللا  ياەمااىلىق قىلغىااى، يەر يىزىاادە بۇزغااۇلچىلىەنى تىلىمى ىااى،

 .  ﴾ھەقىەەتەن بۇزغۇلچىلىق قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتمايد 
ْم َجاَغغغغص بَغْ غغغغ   لَار ََ غغغغَُ  َ َ غغغغي   َ َغغغغُ  َِ غغغغ َُ ََ بَغْ  غغغغَ  اّلَلَ بَغغغغ َُ ََ َغغغغغْما َ غغغغُ َ  ﴿َوَن لَغَت

غغغغُ ََ ََ َ َ  اّلَلَ  غغغغَا ُْ غغغغََِلما اّلَلَ َ غغغغْن َ  َْ َتَسغغغغْ َ َوا َْ َتَسغغغغَ ما َولَا َ َسغغغغَُب َ َ غغغغي   َ َغغغغُ ا َْ غغغغ َ  ا َِ َ  َب
غغُ  ﴾َ سااىلەردىكى بىاار ا بىاارىغالردىى هللا ! ئااى مااۆمىنلەر﴿ َشغغْءب  َجَاي

ئااارز  ( ھەسااەە قىلىاا  يىزىسااىدىى)ئااارتۇ  قىلغااان لەرسااىلەرلى 

قىلماااالالر، ئەرلەر قىلغاااان ئەمەللىرىااادىى ھەسساااىدار بولىاااد ، 

تىاااى هللا. ئاياااالالرمۇ قىلغاااان ئەمەللىرىااادىى ھەسساااىدار بولىاااد 

ھەقىااەەتەن ھەماامە هللا (. بىرىااد هللا )ر ئۇلىااڭ پەزلىنااى تىلەلااال

 .  ﴾لەرسىنى بىل ىچىد ر

                                                 
 
 .ئايەە – 77سىرە قەسەل،  
 
 .ئايەە – 23سىرە لىسا،  
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غغغغْمَْل  َغغغغغَر  َ َ َ ْغغغغَ اَ  اْ َغغغغَ اَب ﴿ ََ  ََ غغغغْ َي ََ غغغغَ ص َوَأَ   ََ ْ َسغغغغَُ  َ َن َ غغغغُ  َْْ َوَأْ  لَغغغغْيَ  َل
ئىنساااااان پەقەە ئۆزىنىاااااڭ ئىمااااالى ەن ئىماااااىنىڭ ﴿ اْ َْوََف 

مۆرۈلىاد  ئۇلىاڭ قىلغاان ئىماى مەل ىساىدە . لەتىجىساىنى مۆرىاد 

(. يەلااى ئۇلىااڭ ئەمەلااى قىيااامەە مااىلى ئۇلىغغااا توغرىلىنىااد )

 .  ﴾تولۇ  جازا بىرىلىد ( يامى)ئالدىى ئۇلىغغا تولۇ  مۇماپاە 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 14ئايەتتىى  – 29سىرە لەجم،  
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 راستچىللىق ۋە دۇرۇسلۇق

 

ََدَ  َأْْلَيْاغغغغغغَص َ غغغغغغْنَيَ  َيغغغغغغْنص  َوَأْيغغغغغغرَْ َص َ ْغغغغغغَرَ  َيغغغغغغْنص  َواْ َ غغغغغغْ  َ   ﴿َوقَغغغغغغْ  
غغغغْاًَُ ُ﴾ َ َ غغغغ ﴾ا َ غغغغْن لَغغغغ ََ مىرمەمچااااى )مىنااااى ! پەرۋەردى ااااارىم﴿ َنْ َ  

مىرگااىزگىى،  اماااللىق ئىچىاادەئ راسااتچىللىق ۋە (م ەبولغااان يىاارى

راساااتچىللىق ۋە ئامااااللىق  (مۇمااادىنچىەمااااقچى بولغاااان يىرى)

چىەاارغىى، مالاا دەرگاھىغادىى ھەقاەە يااردەم بىرىاادىغان  ئىچىادە

 .  ﴾دې ىى ،قۇۋۋەە ئاتا قىلغىى
ََ  لَْاغغغغغَ  َأَ غغغغغُ َيغ َ ْم ﴿ غغغغغَُ  َمغغغغغمْل﴾ا َأْو َ َ غغغغغُ َُ َ َن َ غغغغغْن ََ َوقَغغغغغَُلما لَغغغغغْن  َغغغغغْنَيَ  اْ َ َغغغغغ

ْ غغَتْم َيغغَُْلَقَ   ْم َ ْ  ََ َِ يەھااۇدى  يااامى لاسااارا »: ئااۇالر﴿ قَغغْ  َمغغَُلما بَغْرَمغغَُ 

يەلااى يەھااۇدىيالر يەھااۇدى  بولمىغااان ئااادەم، )بولمىغااان ئااادەم 

ھەرگى ماااۇ جەلااانەتكە ( ىغاااان ئاااادەملاسااااراالر لاساااارا بولم

ئەگەر ». ئۇالرلىااڭ قااۇر   ئارز سااىد ر ،بااۇ. دېيىمااتى« مىرمەيااد 

« راسااتچىق بولسااالالر، دەلىلىغالرلااى مەلتااىرۈلالر( سااۆزۈلالردا)

 .  ﴾دې ىى
ََ َواْْلَجغغغغ ََ   َ غغغغْن َ ْ َاغغغغ َِْلما َبَسغغغغم ََ ْغغغغ   َ َغغغغُ  َغَ ْل َغغغغُ َجاَغغغغص َجْ غغغغَن َُ  َغغغغ ْ غغغغَتْم َر  ما ﴿َوَ ْ  ََ

ْ غغغَتْم َيغغغَُْلَقَ   ْم َ غغغْن َْلوَ  اّللََ َ ْ  ََ ََ گە ( ماااۇھەممەد)بەلااادىمى  ﴿ َشغغغَ َناَب

بىاا  لازىااق قىلغااان قۇرئالاادىى ئەملەلسااەلالر، قۇرئالغااا ئوەماااپ 

قۇرئالغااا تەئەرر ز )بىاارەر سااىرىنى مەياادالغا چىەىرىااۇ بااىەىغالر 

                                                 
 
 .ئايەە – 88سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 444سىرە بەقەرە،  
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تىااااى بائااااەا ياردەمچىغالرلىااااڭ ھەممىسااااىنى هللا( قىلىمااااتا

قۇرئاااان ئىنساااالنىڭ ساااۆزى دېااا ەن )چااااقىرىغالر، ( ەيااااردەم )

 .  ﴾راستچىق بولسالالر( گىپىغالردا
ُ﴾ َ غغغغغغْن َْلوَ  ال َغغغغغغَُ   ََ اْصَيغغغغغغَرَ  َجْ غغغغغغَن اّللََ َيَُلَ غغغغغغ غغغغغغَم الغغغغغغَنا َِ ُ َغغغغغغْد َل ﴿قَغغغغغغْ  َ ْ  ََ

ْ غغغَتْم َيغغَُْلَقَ   ََ  ْ َ َِ غغْم ََ ََ َغغغَما اْل ئەگەر ئااااەىرەە ياااۇرتى »: ائۇالرغااا﴿  َغَت

( سااىلەر گۇمااان قىلغالاادەۆ)لىااڭ قىمااىدا هللا( ەلاانەەيەلااى ج)

سااىلەرلى )بائااەىالرغا ئەمەل، يااالغۇز سااىلەرگىال ەااال بولسااا، 

! ئۆلااىمنى ئااارز  قىلىااۇ بااىەىغالر( جەلاانەتكە ئۇالئااتۇرىدىغان

راساااتچىق ( جەلااانەە بىااا گىال ەاااال دېااا ەن ساااۆزۈلالردا)

 .  ﴾دې ىى« بولسالالر
َ  َ غغغغَ  ﴿َأَ غغغغْن  َغْ غغغغَنأَ اُْثَْاغغغغَ  َ َ  َ  ََْ  أََ لَغغغغ َُب َواْ َ ََ ْم َ غغغغَن الَسغغغغ َِ َََق َ يغغغغَنَ  َوَ غغغغْن  َغغغغغْر

ْ غغغغَتْم َيغغغغَُْلَقَ   ْم َ ْ  ََ َِ دەساااالەپتە ( ئىنسااااالنى)﴿ اّللََ قَغغغغْ  َمغغغغَُلما بَغْرَمغغغغَُ 

ەەلااق ئەتااكەن، ئالاادىى ئااۇلى تىرىلدۈرىاادىغان مىاام  سااىلەرگە 

ەا تىااى بائااهللائاساامالدىى ۋە زېمىناادىى رى ىااق بىرىاادىغان مىاام  

ئەگەر )ئىيتەىنكاااى، ( ھاااىى ئىاااالا يوقتاااۇر)ئىاااالا باااارمۇ  

ىرىغالرلااى لراسااتچىق بولىاادىغان بولسااالالر، دەلىل( دەۋايىغااالردا

 .  ﴾مەلتىرۈلالر
غغغغص َأَوَ ْ  ََ غغغغُ َ غغغغَُبَمَم اْنَغغغغ   َ غغغغْن َجْ غغغغَن َُ قَغغغغَُلما لَغغغغْمَن َأوَ َ َ  ْغغغغَ  َ غغغغُ َأوَ َ َ م ََ ﴿ َغَا

َفغغغغَروا َ َغغغغُ َأوَ َ  ِْ غغغغَُ َروَ  َ  غغغغ    ََ َِ َغغغغَُمَرا َوقَغغغغَُلما َ  َغغغغُ َب َراَ  لَِ َْ غغغغ ََ غغغغص َ غغغغْن قَغْ غغغغَ  قَغغغغَُلما  ََ َ م
ْ غغغغغَتْم َيغغغغغَُْلَقَ   ََ  ْ َ ََ غغغغغُ أَلََ ْ غغغغغ ََ  َ َِتَغغغغغُد  َ غغغغغْن َجْ غغغغغَن اّللََ َمغغغغغَم َأْمغغغغغَن  َ  غْ َِْلما َب  قَغغغغغْ   َغغغغغ

                                                 
 
 .ئايەە – 32سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 91سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 61سىرە لەمق،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

15 
 

: ئۇالرغا بى  ۋەھاى قىلغاان ھەقىاەەە لازىاق بولغاان چاغادا، ئاۇالر﴿

لىمىمااەا مۇساااغا ( يەلااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا) ائۇلىغغاا»

ئااۇالر ئىل ىاارى مۇساااغا . دېاادى« بىاارىل ەن مااۆجى ە بىرىلمىاادى

تەۋراە بىاالەن )»: بىاارىل ەن مااۆجى ىنى ئىنكااار قىلمىاادىمۇ  ئااۇالر

. دېاادى« بىاار ا بىرىنااى تەسااتىق قىلىاادىغان سااىھىرد ر( قۇرئااان

ربىرىنااى ئىنكااار ھە (ئىككااى مىتابنىااڭ) بىاا  ھەقىااەەتەن»: ئااۇالر

ئاااۇ ئىككاااى مىتااااب ) ئىيتەىنكاااى، ئەگەر. دېااادى« قىلغاااۇچىمى 

راسااتچىق بولىاادىغان بولسااالالر، ( سااىھىرد ر دېاا ەن سااۆزۈلالردا

تەرىپىادىى لازىاق بولغاان تىىىماۇ هللا ئۇ ئىككاى مىتابەاا قارىغالادا، 

تااااوغرا بىاااار مىتاااااب مەلتااااىرۈۇ بااااىەىغالر، مەن ئۇلىغغااااا 

 .  ﴾ئەگىمەۇ
ُ﴾  ﴿َو َرَ غغغغغغغغغَن َأ ْ  غغغغغغغغغ ََ ََْ  َوَ َْ َاَ غغغغغغغغغْم أََ  غغغغغغغغغَ َفما َر اْ َ ُْ َت َْ ََنَغغغغغغغغغَن َجاَغغغغغغغغغص الَغغغغغغغغغَر َن ا
  َ﴾َََ زېمىنىاادا بااوزەۆ قىلىنغالالرغااا ( مىسااىر) بىاا ﴿ َوَ َْ َاَ غغَم اْلغغَما

مەرھەمەە قىلىماانى ئىاارادە قىلىمىاا ، ئااۇالرلى يولبائااچىالردىى 

( ەماااىلكى )قىلىمااانى، ئاااۇالرلى پىااارئەۋن ۋە ئۇلىاااڭ قەۋمىنىاااڭ 

 .  ﴾ۋارىس قىلىمنى ئىرادە قىلىمى 
ََُ  َ ْ  َشغغغغغَُب َأْو  َغتَغغغغغمَد  ََ َغغغغغَُ  َد اْل ﴿لََيْجغغغغغَ َه اّلَلَ الَ غغغغغَُْلَقَ  َبَ غغغغغْنَقَ ْم َو َغَ غغغغغرَ 

غغغغُ  ﴾َ َََحي غغغغَُ  َ َفغغغغمَ﴾ا  ََ اسااااتچىلالرغا راسااااتچىللىەى ر هللا﴿ َجاَغغغغْيَ ْم َ َ  اّلَلَ 

مۇلاااپىەالرلى  مۇماپاااە بىرىااد ،( ئاااەىرەتتە ئەھ ياەمااى)ئىچااىن 

ئەھاادىنى بۇزغااۇچى مۇلاااپىەالرلى مۇلاااپىق پىتااى بااۇ د ليااادىى )

ئەگەر ەالىساااا ئازابالياااد ، ياااا ئاااۇالرلى تەۋبىااا ە ( مەتكاااىزۈۇ

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 19ۋە  – 18ەسەل، سىرە ق 
 
 .ئايەە – 5سىرە قەسەل،  
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لاھاااايىتى ( بەلااادىلىرى ە) ھەقىاااەەتەنهللا ماااۇۋەپپە  قىلىاااد ، 

 .  ﴾مەغپىرەە قىلغۇچىد ر، لاھايىتى مىھرىبالد ر
غغغغغغْم ﴿ َغغغغغغُ أَ غ َ غغغغغغُ الَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما الغَ  َِ ا َ ْ غغغغغغَاْ  َل غغغغغغَن ن﴾ ََ غغغغغغما اّلَلَ َوَقملَغغغغغغما قَغغغغغغغْمن﴾  َُ

غغغغُ  ﴾َ َِي ََ  َغغغغغْمَ﴾ا َج غغغغْن  َغغغغُ َُ ََ  َغ غغغغمَل ََ غغغغَ  اّلَلَ َوََ ًَ ْم َوَ غغغغْن َ  َِ غغغغْم َو َغغغغمَب َِ ْم َو َغْرَفغغغغْر َل َِ غغغغَُل ََ  َأْج
هللا . تىااى قورقااۇلالر، تااوغرا سااۆزلى قىلىغااالرهللا! ئااى مااۆمىنلەر﴿

لااى سااىلەرلى ياەمااى يە)سااىلەرلىڭ ئەمەللىرىغالرلااى تىزەيااد  

، گۇلااااھلىرىغالرلى مەغپىااارەە (ئەمەلااالەرگە ماااۇۋەپپە  قىلىاااد 

قاا ۋە ئۇلىاڭ پەيغەمبىارى ە ئىتاائەە قىلساا زور هللاقىلىد ، مىمكاى 

 .  ﴾مۇۋەپپەقىيەە قازالغان بولىد 
غغغغغُ  ﴾َ غغغغغَُ رَ َن َجغغغغغَرابُ﴾ أَلَي َِ ََِ  الَ غغغغغَُْلَقَ  َجغغغغغْن َيغغغغغْنَقَ ْم َوَأَجغغغغغَن لَْا هللا ﴿ ﴿لََيْسغغغغغ

راساااتچىلالردىى راساااتچىللىەى توغر لاااۇ  ( مەە ماااىلىقىياااا)

يەلاااااى پەيغەمااااابەرلەردىى پەيغەمبەرلىكىناااااى )ساااااورايد  

ماپىرالرغاااا قااااتتىق ئاااازاب هللا ، (يەتكاااىزگەللىكىنى ساااورايد 

 .  ﴾تەييارلىدى
غغغغيَ َئَُ َْم  ََ اَغغغغما َو َغَتَجغغغغَُوََ َجغغغغْن  ََ َ ْم َأْحَسغغغغَن َ غغغغُ َج َُ َغغغغَ  َجغغغغ غْ َر ﴿َأولَئَغغغغَ  الَغغغغَر َن  َغتَغ

غغغغغُ َما  َمَجغغغغغَنوَ   غغغغغْنَص الَغغغغغَره ََ َُ َوْجغغغغغَن ال َ  َََُد اْ َ َغغغغغ ئەلە ئاااااۇلدا  ﴿ َأْيغغغغغ

مىمىلەرلىڭ ياەماى ئىمالىرىنى قوباۇي قىلىاۇ، ياماان ئىمالىرىنى 

يامااان ئىماالىرىنى مەچااىرگەللەر هللا )مەچااىرۈم قىلىمىاا ، ئااۇالر 

                                                 
 
 .ئايەە – 31سىرە ئەھ اب،  
 
 .ئايەتلەر – 74ۋە  – 78سىرە ئەھ اب،  
 
 .ئايەە – 8سىرە ئەھ اب،  
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ئۇالرغاااا قىلىنغاااان راساااۆ ( باااۇ)جەلنەتاااتە بولىاااد ، ( بىااالەن

 .  ﴾ۋەدىد ر
ِ  َ ْغغغغغَره َ غغغغغْن  َفغغغغغَ  الَ غغغغغَُْلَقَ  َيغغغغغْنقَغَ ْم َ َغغغغغْم َ  َغغغغغُ ﴿قَغغغغغَُ  اّلَلَ َمغغغغغَرا  َغغغغغغْمَل  َغ غْ
ََ َولَغغغغغَ  اْلَفغغغغغْمََ  غغغغغما َجْ غغغغغ َُ َ ْم َوََ غغغغغَء اّلَلَ َجغغغغغ غْ َُ ََ ا  ََ َيُلَغغغغغَن َن َ يَ غغغغغُ أَبَغغغغغن﴾ ََتَْتَ غغغغغُ اْ َ ْغَ غغغغغُ

غغغيَم  َِ ( يەلاااى قىياااامەە ماااىلى)باااۇ ماااىن : ئىيتىاااد هللا ﴿ اْلَ 

رلىڭ راسااتچىللىەى ئااۆزى ە پاياادا قىلىاادىغان مىلااد ر، راسااتچىلال

ئاااۇالر ئاساااتىدىى ئۆساااتەلالر ئىەىاااۇ تۇرىااادىغان جەلااانەتلەردە 

تىااى مەمنااۇن هللائااۇالردىى رازى بولىااد ، ئااۇالر هللا مەل ااى قالىااد ، 

 .  ﴾بولىد ، بۇ زور بەەتتۇر
 ََ َ  َواْ َْبَ غغغغُ َْ غغغغَم الَسغغغغ َِ ْم َوَ َ غغغغَ  َل ََ َِ غغغغ ََ َواْ َْ ئَغغغغَنَ  قََاغغغغي ﴾  ﴿قَغغغغْ  َمغغغغَم الَغغغغَره أَْ 

غغغغغغَروَ   ََ ََ ََتْ ََْ  َوَ لَْيغغغغغ غغغغغْم َر اْ َ ََ َََأ ََِروَ  قَغغغغغغْ  َمغغغغغَم الَغغغغغغَره َو غغغغغ َْ ئااااااى )﴿ َ غغغغغُ َل

سااىلەرلى ياااراتتى، سااىلەر »هللا ئىيتەىنكااى، ( ئۇالرغااا! مااۇھەممەد

ئىچااىن قااۇالقنى، مااۆزلەرلى، دىلالرلااى ياااراتتى، سااىلەر ئاااز ئااىمىر 

ىلەرلى يەر يىزىااادە يارىتىاااۇ سااا»هللا ئىيتەىنكاااى، . «قىلساااىلەر

لىاااڭ دەرگاھىغاااا هللا( ھىسااااب بىااارى  ئىچاااىن)ماااۆپەيتتى، 

 .  ﴾«توپلىنىسىلەر
 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 46سىرە ئەھەا ،  
 
 .ئايەە – 449سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەتلەر – 31ۋە  – 32سىرە مۇلك،  
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 دوست تۇتىدىغان كىشىلەرهللا 

 

َُ َوَأْحَسغغغغغغَ ما َ َ  اّلَلَ  غغغغغغ َِ َِ التَغْ َا ْم َ  َِ غغغغغغما بََِ ْغغغغغغَن  َُ غغغغغغَ يَ  اّللََ َوَن لَغْا ََ غغغغغغما َر  َُ ﴿َوأَْ َف
َسغغَ َ   ََغغ َْ ََ سااەرۇ قىلىغااالر، ( پااۇي ا ماااي)لىااڭ يولىاادا هللا﴿    اْل

ئااۆزۈلالرلى ھاااالمەتكە تائاالىمالالر، ئىھسااان قىلىغااالر، ئىھسااان 

 .  ﴾ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتىد هللا قىلغۇچىالرلى 
َ  اْلرَغغغغغغْيَ  َواْلَ غغغغغغَُ َ  َجغغغغغغنَ  ََ غغغغغغَُع َِ غغغغغغَراَب َواْل َُ غغغغغغمَ  َر الَسغغغغغغَراَب َوال َُ  ﴿الَغغغغغغَر َن  َغْ َف

َسغغغغغغغَ َ   َْ ََ غغغغغغغ   اْل تەقااااااايادارالر مەلچىلىكتىماااااااۇ، ﴿ ال َغغغغغغغَُ  َواّلَلَ  ََ

سااەرۇ قىلىاادىغالالر، ( پااۇي ا ماااي)يولىاادا هللا قىسااىنچىلىەتىمۇ 

ئااااچچىەىنى يۇتىااادىغالالر، ( ئاااۆې ئىلىماااەا قاااادىر تۇر قلاااۇ )

مىمااااىلەرلى ( ياماااااللىق قىلغااااان يااااامى بااااوزەۆ قىلغااااان)

ىلغااااۇچىالرلى دوسااااۆ ياەمااااىلىق قهللا . مەچىرىاااادىغالالرد ر

 .  ﴾تۇتىد 
غغغَ يَ   ََ غغغُ َأَيغغغُبَغَ ْم َر  ََ غغغُ َوَم َغغغما َل ََ ََب َي غغغمَ  ََ َغغغ   َ   ََ غغغَِ َ ْن َ غغغْن  َغغغََ   قَُلَغغغَ  َ َ غغغ ﴿َوََ
غغغغَُ  قَغغغغغْمَ َْم َ َن َأْ  قَغغغغَُلما  غغغغ   الَ غغغغَُبرَ َن َوَ غغغغُ ََ ُ َما َواّلَلَ  ََ َِ غغغغَت َْ غغغغَ َفما َوَ غغغغُ ا َُ اّللََ َوَ غغغغُ 

غغغغغْمَل ََبغَ  َُ غغغغغَرا َغَ ُ َر َأْ رَ َغغغغغُ َو﴾َغ  َغغغغغْد َأْقغغغغغَناَ َ ُ َواْ َ غغغغغْر َُ َجاَغغغغغص اْل َْ  َغغغغغُ اْ َفغغغغغْر لَ َغغغغغُ َو َمبَغ َغغغغغُ َوَ 
غغغغغغغغغ    غغغغغغغغغَُ رَ َن َ الَغغغغغغغغغَُمَم اّلَلَ ﴾َغغغغغغغغغغَماَد الغغغغغغغغغن  ْغَيُ َوَحْسغغغغغغغغغَن ﴾َغغغغغغغغغغَماَد اْصَيغغغغغغغغغَرَ  َواّلَلَ  ََ َِ اْل

َسغغَ َ   َْ ََ  ەن ەااۇدا جااۇۇ لۇرغااۇن پەيغەماابەرلەر بىاالەن مااۆپلى﴿ اْل

يولىااادا يەتاااكەن هللا ئاااۇالر . ئۆلىمااااالر بىااارلىكتە جەھ قىلااادى

                                                 
 
 .ئايەە – 495سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 421سىرە ئاي ئىمران،  
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مااىلپەتلەردىى روھسااى اللمىدى، بوئائاامىدى، باااپ ئەگمىاادى، 

ئۆزىنىاااڭ يولىااادا د ې مەلااا ەن قىيىنچىلىەالرغاااا چىدائااالىق هللا 

 :ئۇالرلىااااڭ سااااۆزى پەقەە. بەرگااااىچىلەرلى دوسااااۆ تۇتىااااد 

ى دا چەمااااتىى گۇلاااااھلىرىمى لى، ئىمااااىم! پەرۋەردى ااااارىمى »

جەھ )ئائاااەاللىەىمى لى مەغپىااارەە قىلغىاااى، قەدەملىرىمى لاااى 

مۇسااتەھكەم قىلغىااى ۋە ماااپىر قەۋماا ە قارئااى بىاا گە ( مەيدالىاادا

ئۇالرغاااا هللا . دې ەلااادىى بائاااەا بولمىااادى« يااااردەم بەرگىاااى

يەلاااى دۈئااامەللەر ئىساااتىدىى غەلىااابە )د ليالىاااڭ سااااۋابىنى 

يەلااى جەلاانەە ۋە )ى ۋە ئاەىرەتنىااڭ ياەمااى ساااۋابىن( قىلىماانى

ياەمااىلىق قىلغااۇچىالرلى هللا ئاتااا قىلاادى، ( ئۇلىااڭ لىمەتلىرىنااى

 .  ﴾دوسۆ تۇتىد 
غغغما َ غغغْن   ُ ْاغغغَ  َن ْغَف َُ َلغغغُ َ َاغغغيَ  اْل ْ غغغَد َ  ُ  َ غغغَن اّللََ لَْ غغغَد َ َغغغْم َولَغغغْم ََ ََمْحَغغغ غغغُ  ََ  ََ ﴿

غغغغغتَغْرَفْر َ َغغغغغْم َوَشغغغغغَُوََْمْم َر  َْ َ ْم َوا غغغغغْ  َحْملَغغغغغَ   َغغغغغُْجَم َجغغغغغ غْ اْ َْ غغغغغَر  َغغغغغَمَوا َجَ ْ غغغغغَد  َغتَغَمََ
َاَ   تَغغغغَمََ  ََ لىاااڭ رەھمىتاااى بىااالەن ساااەن هللا﴿ َجاَغغغص اّللََ َ َ  اّلَلَ  ََغغغ   اْل

ئۇالرغااا مااۇاليىم بولااد ھر ئەگەر قوپاااي، باااغرى قاااتتىق بولغااان 

بولساااھ، ئااۇالر چۆرەلاادىى تارقاااۇ مىتەتتااىر ئااۇالرلى ئەپااۇ قىااق، 

ى ىاااى، ئىماااتا ئاااۇالر بىااالەن ئاااۇالر ئىچاااىن مەغپىااارەە تىل

بىاار ئىمااەا بەي باغلىساااھ، ( مىغەئااكەلدىى مىاايىى)مىغەئااكىىر 

ھەقىااااەەتەن تەۋەمكاااااىي هللا . قااااا تەۋەمكااااىي قىلغىاااااىهللا

 .  ﴾قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتىد 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 418ئايەتتىى  – 416سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 459سىرە ئاي ئىمران،  
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غغغغغَ   َُ َت ََ غغغغغ   اْل غغغغغص  َغغغغغَمَ  اّلَلَ  ََ َُ ئۇلااااادا  ﴿ ﴿بَغاَغغغغغص َ غغغغغْن َأْوََف بََ ْ غغغغغَنَ  َوالَغ

ائااەا دىناادىكىلەرگە ز لااۇم قىلسااا گۇلاااا يەلااى ئااۇالر ب)ئەمەل 

هللا )ئەھاادى ە ۋاپااا قىلغااان ۋە گۇلاااھتىى ساااقاللغالالر (. بولىااد 

تەقاااايادارالرلى هللا ، چااااىلكى (دوسااااۆ تۇتەااااان مىمااااىلەرد ر

 .  ﴾ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتىد 
غغغغغغغُ  َغغغغغغغَمْ  بَغرَغغغغغغغدْ  ََ ََما بَغيغْ َغَ  َتتَغاَغغغغغغغما َ َِْيغغغغغغغَا غغغغغغغْاَ َ َ  اقغْ ََ  ﴿َوَ ْ  طَُ ََفتَغغغغغغغَُ  َ غغغغغغغَن اْل
 ِْ َِ َأْ غغغغَر اّللََ  َغغغغَمْ   َغغغغَُب َِ لَغْ َرغغغغء َحغغغغَف لََفغغغغءَب َ  غغغغُلََاما الَغغغغ َُ َ ْحغغغغَناَ َُ َجاَغغغغص اْ َْيغغغغَر   َغ

  ًََ َسغغغغغغغغغ ُْ ََ غغغغغغغغغ   اْل ًَما َ َ  اّلَلَ  ََ غغغغغغغغغُ بَُْلَ غغغغغغغغغْنَ  َوَأْقَسغغغغغغغغغ ََ ََما بَغيغْ َغَ  ئەگەر ﴿ َ َِْيغغغغغغغغغَا

رىسااىنى مااۆمىنلەردىى ئىككااى گااۇر ا ئۇر ئااۇۇ قالسااا، ئۇالرلىااڭ ئا

تااىزەۇ قويااۇلالر، ئەگەر ئۇالرلىااڭ بىاارى ئىككىنچىسااى ە تاجاااۋ ز 

لىااڭ ھااۆممى ە قايتەالغااا قەدەر هللاقىلسااا، تاجاااۋ ز قىلغااۇچى تااامى 

ئۇلىااڭ بىاالەن ئۇر ئااۇلالر، ( يەلااى تاجاااۋ زىنى توەتاتەالغااا قەدەر)

قايتساااا، ئۇالرلىاااڭ ئارىساااىنى ( لىاااڭ ئەمااارى ەهللا)ئەگەر ئاااۇالر 

ئااادىللىق بىاالەن تااىزەۇ ( سماسااتىىھىچبىاار تەرەپااكە يااان با)

ھەقىاااەەتەن هللا ئادىاااق بولاااۇلالر، ( ھەمااامە ئىماااتا)قوياااۇلالر، 

 .  ﴾ئادىلالرلى دوسۆ تۇتىد 
َاغغغغغَم  َِ ُ﴾ َ َر َ َغغغغغمَ  اْل غغغغغَي ََ غغغغغَ ْم َ ي َغغغغغُقَغَ ْم َلَ  َغغغغغَُمْم َوَ َ ْا َغغغغغُ قَغاَغغغغغمبَغَ ْم قَُ َُ ُْ غغغغغُ  َغ ََ  ََ ﴿

غغغغ  ََ َلغغغغُ َ َغغغغُ َو ََ َوَ َسغغغغما َح غغغغَ  َُ َ ْم َ َن َجغغغغْن َ َما ُ  َ غغغغ غْ ََاغغغغَ  َجاَغغغغص َيُ َ َغغغغ ََ َوَن لَغغغغغَ اَ  لًَ َروا بَغغغغ
َسغغغغَ َ   َْ ََ غغغغ   اْل َ ْم َواْيغغغغَفْ  َ َ  اّلَلَ  ََ َ ْم  َغغغغُْجَم َجغغغغ غْ ئەھاااادىنى ﴿ قََاغغغغي ﴾ َ غغغغ غْ

بۇزغاااللىەلىرى ئىچااىن ئااۇالرلى رەھمىتىمىاا دىى يىاارا  قىلااد  ، 

يۇممااىمايدىغان  ئىمااالنى قوبااۇي قىلىمااەا)ئۇالرلىااڭ دىللىرىنااى 

                                                 
 
 .ئايەە – 76سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 9سىرە ھۇجۇراە،  
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ساااۆزلىرىنى ( تەۋراتنىاااڭ)قااااتتىق قىلاااد  ، ئاااۇالر ( دەرىجىااادە

ئاااۆزلىرى ئىچاااىن قىلىنغاااان ( تەۋراتتاااا)ئۆزگەرتىيېتىاااد ، ئاااۇالر 

!( ئاااى ماااۇھەممەد. )لەساااىھەتنىڭ بىااار قىسااامىنى ئۇلتاااۇدى

ئۇالرلىااڭ ئازغىنىسااىدىى بائەىسااىنىڭ ەىيااالەە قىلغاااللىەىنى 

ئااۇالرلى ئەپااۇ قىلغىااى، ( لسااائەگەر تەۋبە قى)بايەاااۇ تۇرىسااەن، 

ھەقىاااەەتەن هللا ئاااۇالرلى مەچاااىرگىى، ( ئەگەر ئىماااان ئىيتساااا)

 .  ﴾ياەمىلىق قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتىد 
غغغغغغ َغَ ْم َأْو  ْم بَغيغْ َِ َد  َغغغغغغَمْ  َ غغغغغغَُبوَآ  َغغغغغغُْح َْ غغغغغغ غغغغغغَُلمَ  لَاس  ََ غغغغغغَرَد َأ َِ ﴿ََسَغغغغغغَُجمَ  لَْا

َ ْم  َغاَغغغغغغْن  َ  َ ْم َوَ ْ  لَغْ غغغغغغَرْ  َجغغغغغغ غْ ْم َأْجغغغغغغَرْ  َجغغغغغغ غْ َِ غغغغغغَد  َغغغغغغُْح َْ َِ غغغغغغر وَآ َشغغغغغغْيئ﴾ُ َوَ ْ  َح َُ
  ًََ َسغغغغ ُْ ََ غغغغ   اْل َُْسغغغغَا َ َ  اّلَلَ  ََ غغغغ َغَ ْم بَُْل ئااااۇالر يالغالغااااا قااااۇال  ﴿ بَغيغْ

ھااااارامنى ( پااااارا ۋە جازالىغااااا ئوەماااااپ)سااااالغۇچىالرد ر، 

ئەگەر ئااۇالر سااىنىڭ ئالاادىغغا !( ئااى مااۇھەممەد. )يى ااىچىلەرد ر

ىاڭ ئارىساىدا ھۆماىم قىلىاۇ قويسااھ، ، ئۇالرل(دەۋالىمىۇ مەلساە)

يەلاى ئۇالرلىاڭ ئارىساىدا ھۆماىم )يامى ئاۇلى رەە قىلسااھ بولىاد  

، (چىەىاارى  يااامى ئااۇالردىى يااىز ئااۆرۈپ سااىنىڭ ئىىتىيارىااڭ

ئەگەر ئاااۇالرلى رەە قىلسااااھ، ئاااۇالر ساااالا قىلاااچە زىيااااان 

ساااىنى مىماااىلەرلىڭ ئاااەررىدىى هللا چاااىلكى )يەتكىزەلمەياااد  

ۇالرلىااڭ ئارىسااىدا ھۆمااىم قىلساااھ، ئااادىللىق ، ئەگەر ئ(ساااقاليد 

ھەقىاااەەتەن ئاااادىلالرلى دوساااۆ هللا بىااالەن ھۆماااىم قىلغىاااى، 

 .  ﴾تۇتىد 

                                                 
 
 .ئايەە – 42سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەە – 13سىرە مائىدە،  
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غغغغْمل   َُ َِْ  اّلَلَ َب ََ َ َسغغغغْمَْل  َغغغغ ْم َجغغغغْن َْل  َغغغغ َِ ﴿ َغغغغُ أَ غ َ غغغغُ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما َ غغغغْن  َغْرلَغغغغَن َ غغغغْ 
غغغغْاَ  َ  ََ ُ  َجاَغغغغص اْل ََ َأَولَغغغغ غغغغ غ َ ْم َو ََ  م َغغغغ غغغغَ يَ  اّللََ  ََ ََ غغغغَُ رَ َن َ ََُمغغغغَنوَ  َر  َِ َ  َأَجغغغغَ    َجاَغغغغص اْل

غغغغغ    ََ غغغغغَُب َواّلَلَ َوا ََ ََ َ غغغغغْن َ  غغغغغَ  اّللََ  َغْالَيغغغغغ ُْ َُ َن َغغغغغم  َولَغغغغغَ  َ   َجَاغغغغغغيم  َوَن ََيَغغغغغَُ مَ  َلْمَ غغغغغ
هللا  ساااىلەردىى مىمكاااى ماااۇرتەد بولىااادىكەن،! ئاااى ماااۆمىنلەر﴿

 لااىهللاىاادىغان، ئۇالرمااۇ ئااۇالرلى دوسااۆ تۇتهللا ( ئۇلىااڭ ئورلىغااا)

دوسااااۆ تۇتىاااادىغان، مااااۆمىنلەرگە مۆيىلىاااادىغان، ماپىرالرغااااا 

 لىاااڭ يولىااادا جىھااااد قىلىااادىغان ۋە مااااالمەەهللائەپەەتساااى ، 

 .قىلغۇچىنىااڭ ماالمىتىاادىى قورقماياادىغان بىاار قەۋمنااى مەلتىرىااد 

لىااڭ هللا( يەلااى يۇقىرىاادىكى سااىپەتلەر بىاالەن سااىپەتلىنى )بااۇ 

ەالىغاااان مىماااى ە ( دىلىرىااادىىبەل)ئاااۇلى ( هللا)پەزلىاااد رمى، 

ھەممىنااااى ( هللا)مەلااااد ر، ( لىااااڭ پەزلااااى)هللا بىرىااااد ، 

  . ﴾بىل ىچىد ر
غغغغما َ َوا َ غغغغُ  ََ غغغغُ طََ  ََ َِ َ  َغغغغُ   َ ي اَغغغغما الَ غغغغَُنَُ ََ ﴿لَغغغغْيَ  َجاَغغغغص الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما َوَج

غغغغ َُ غغغغْما َواَ  َغغغغما َ َ الَغ َُ َِ َ َ الَغ اَغغغغما الَ غغغغَُنَُ ََ غغغغْما َواَ  َغغغغما َوَج َُ غغغغ    ْما َوَأْحَسغغغغَ ما َواّللََ الَغ ََ 
َسغغغَ َ   َْ ََ ئىماااان ئىيتەاااان ۋە ياەماااى ئەمەللەرلاااى قىلغاااان ﴿ اْل

 يىسااە، ئىچسااە ھااىى( ھااارام قىلىنمىغااان لەرسااىلەرلى)مىمااىلەر 

( ھاااارام لەرساااىلەردىى)كى ئاااۇالر ىگۇلااااا بولماياااد ، قاچاااال

ساقاللساااا، ئىمالىااادا ۋە ياەماااى ئەمەللىرىااادە ئى چىاااق بولساااا، 

يەلە ساقاللسااا ۋە ھااارام ( ھااارام قىلىنغااان لەرسااىلەردىى)دىى ئالاا

ھاااارام قىلىنغاااان لەرساااىلەردىى )دەۇ ئىتىەاااد قىلساااا، ئالااادىى 

                                                 
 
 .ايەەئ – 51سىرە مائىدە،  
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ياەمااى هللا ساقاللسااا ۋە ياەمااى ئىمااالرلى قىلسااا، ( داۋاملىااق

 .  ﴾ئى  قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتىد 
غغغغغغغغُلََامََْم َر  َُ َََم اّلَلَ َجغغغغغغغغَن الَغغغغغغغغَر َن َ ْ  َغ َ غغغغغغغغُ ْم َ غغغغغغغغْن ﴿َن  َغ غْ  الغغغغغغغغنَ  َن َوَ ْ ََيْرََ غغغغغغغغمََ

  ًََ َسغغغغغغغغغغغغغغغ ُْ ََ غغغغغغغغغغغغغغغ   اْل ًَما َ لَغغغغغغغغغغغغغغغْيَ ْم َ َ  اّلَلَ  ََ َسغغغغغغغغغغغغغغغ ُْ ْم َأْ  لَغ َغغغغغغغغغغغغغغغغر وَمْم َولَغ ََََ  َْل َغغغغغغغغغغغغغغغُ
سااىلەر بىاالەن ئااۇر پ قىلمىغااان ۋە سااىلەرلى ( مۇ فااارالردىى)﴿

ئۇالرغاااا هللا يۇرتاااۇلالردىى ھەيااادەۇ چىەارمىغالالرغاااا مەلساااەۆ، 

ردىى، ئۇالرغاااا ئادىاااق بولۇئاااۇلالردىى ياەماااىلىق قىلىماااىغال

ئاااادىلالرلى دوساااۆ هللا ساااىلەرلى توسااامايد ، ئىبھىساااى مى، 

 .  ﴾تۇتىد 
يَغغغغغُ   َ ْرَيغغغغغم    غغغغغَِ َغَ ْم بَغ غْ ََ َيغغغغغفَلُ ََ غغغغغَ يَا ََ غغغغغُلََامَ  َر  َُ غغغغغ   الَغغغغغَر َن  َغ  ﴿َ َ  اّلَلَ  ََ

ئۆزىنىااڭ يولىاادا مۇسااتەھكەم بىنااادەۆ سااەۇ هللا  ئىبھىسااى مى،﴿

يەلااااى ئااااۇر پ مەيدالىاااادا )قىلغااااالالرلى  بولااااۇۇ جىھاااااد

دۈئاامەللەرگە ئۇچرائااەان چاغاادا مەۋقەسااىدە ساااباتلىق تااۇر ۇ 

 .  ﴾دوسۆ تۇتىد ( غازاە قىلغالالرلى
غغغغَم  َ غغغغْن َأَوَ   َغغغغغْمل  َأَحغغغغ   َأْ   ُْ غغغغَ  َجاَغغغغص التَغ  ََ ْسغغغغَجن  َأ ََ ا َل ََ أَبَغغغغن﴾ غغغغْم َ يغغغغ َُ ﴿َن لَغ

َََ غغغغغغُ    ََ  غغغغغغم َ   ََ ََ َ يغغغغغغ غغغغغغمَل َ يغغغغغغ َُ غغغغغغرَ َن  لَغ  َ ًَ ََ غغغغغغ   اْل ًََ غغغغغغَروا َواّلَلَ  ََ ئااااااۇ ﴿ َأْ   َغَت

مەسااجىدتە مەل ااى لاماااز ئوقااۇمىغىى، بىرىنچااى مىلىاادىى تااارتىپال 

تەقاايا ئاساسااىغا قۇر لغااان مەسااجىد ھەقىااەەتەن سااىنىڭ لاماااز 

پاااۆ بولۇئاانى ( گۇلاااھالردىى)ئوقۇئااۇلغا ئەھ اليىەتااۇر، ئۇلىغاادا 

                                                 
 
 .ئايەە – 92سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەە – 8سىرە مۇمتەھىنە،  
 
 .ئايەە – 1سىرە سە ،  
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( چكااى ۋە تائااەى جەھەتااتىىئى)هللا سااۆيىدىغان مىمااىلەر بااار، 

 .  ﴾پاۆ بولغۇچىالرلى دوسۆ تۇتىد 
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 دوست تۇتمايدىغان كىشىلەرهللا 

 

غغغغغغغغغغ    ََ َن  ََ ﴿َن َ غغغغغغغغغغَرَل َأَ  اّلَلَ  َغْ اَغغغغغغغغغغَم َ غغغغغغغغغغُ َ َسغغغغغغغغغغر وَ  َوَ غغغغغغغغغغُ  َغْ َا َغغغغغغغغغغمَ  َ  َغغغغغغغغغغ
َ﴾َ َن  ِْ ْسغغغغغغَت ََ ە ئائااااااكارا ئۇالرلىااااااڭ يوئااااااۇرغاللىرىنى ۋهللا ﴿ اْل

تەمەببۇرلااااۇ  هللا قىلغاااااللىرىنى راسااااتال بىلىااااۇ تۇرىااااد ، 

 .  ﴾قىلغۇچىالرلى ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتمايد 
غغغغغغغغ    َِْم َوَن لَغْ تَغغغغغغغغَنوا َ َ  اّلَلَ َن  ََ غغغغغغغغُلََامَ  َُ غغغغغغغغَ يَ  اّللََ الَغغغغغغغغَر َن  َغ ََ ﴿َوقَغغغغغغغغُلََاما َر 

ْ تَغغغَن َن  ََ هللا  ساااىلەرگە ئاااۇر پ ئاچەاااان ئاااادەملەرگە قارئاااى﴿ اْل

يولىاااادا جىھاااااد قىلىغااااالر، تاجاااااۋ ز قىلمااااالالر، تاجاااااۋ ز 

 .  ﴾ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتمايد هللا قىلغۇچىالرلى 
غغغغَ َن اّلَلَ َجاَغغغغص َ غغغغُ َر  َْ ََ َر اْنَيَغغغغَُ  الغغغغن  ْغَيُ َوَ  ﴿َوَ غغغغَن ال َغغغغَُ  َ غغغغْن  َغْ َج َغغغغَ  قَغْملَغغغغ

غغغغَ ص َر  ََ ََ َوَمغغغغَم أَلَغغغغن  اُثََْ غغغغَُل َوَ َوا لَغغغغغَمَِ  ََْ  لَيَغْفَسغغغغَن َ يَ غغغغُ َو َغْ َاغغغغَ  اْنَغغغغْرَ  قَغْا َغغغغ  اْ َ
غغغغغ   اْلَفَسغغغغغَُْل  مىماااااىلەر !( ئاااااى ماااااۇھەممەد)﴿ َوالَ ْسغغغغغَ  َواّلَلَ َن  ََ

ى كاائارىسااىدا ئااۇلدا  ئااادەم بااارمى، ئۇلىااڭ د ليااا تىرىكچىلى

لااىكىى ئااۇ يالغااالچى )توغرىسااىدىكى سااۆزى سااىنى قى ىەتۇرىااد  

يەلااى دىلااى بائااەا تىلااى )سااى ە ، ئااۇ دىلىاادىكى لەر(مۇلاااپىەتۇر

ساالا ۋە )ھاالبۇمى، ئاۇ . لاى گاۇۋاا قىلىاد هللا( بائەا ئەمەسلىكى ە

مۆرۈلىئااتە ئااۇ )ئەئااەددى  دۈئاامەلد ر ( سااالا ئەگەئااكىچىلەرگە

ئاااۇ . (ئاااىرىى ساااۆزى ئاااارقىلىق دىنااادار قىيااااپەتكە مىرىيالىاااد 

                                                 
 
 .ئايەە – 32سىرە لەھق،  
 
 .ئايەە – 498سىرە بەقەرە،  
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قايتەالاادىى مىاايىى، زېمىناادا بۇز قچىلىااق قىلىاا  ( ھۇز ر لاادىى)

زىرائەتلەرلااى، ھاييالاااتالرلى ھاااالۆ قىلىاا  ئىچااىن  ئىچااىن ۋە

ئۇلىااڭ بۇزغااۇلچىلىەى ئەمەلاادە ئىنسااالالرلى ھاااالۆ )تىرىمااىد  

قىلىااا  ئىچىلاااد ر، چاااىلكى زىرائەتلەرساااى  ۋە ھاييالاتالرساااى  

بااۇز قچىلىەنى هللا (. ئىنسااالالرلىڭ يائىيالىمااى مااۇمكىى ئەمەل

 .  ﴾ياقتۇرمايد 
َفغغغغغغمَ  ﴿َ َ  اّلَلَ  َغغغغغغَناَ َ  َجغغغغغغَن  غغغغغغَ  َيغغغغغغَما   ََ غغغغغغ   ََ  الَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما َ َ  اّلَلَ َن  ََ

ھەرقالاادا  ەىيااالەتچى، هللا مااۆمىنلەرلى چوقااۇم قوغدايااد ، هللا ﴿

 .  ﴾لائىمىر بەلدىنى دوسۆ تۇتمايد 
َِ َغغغغمََ َ غغغغُ  غغغغص  َغ َغرَغغغغص َجاَغغغغْيَ ْم َوالَغيغْ َغغغغَُ  َ غغغغَن اْل ََ غغغغَُ  َ غغغغْن قَغغغغغْمَل َ م ََوَ  ََ ﴿َ َ  قَغغغغُ

غغغغ   َ َ   َ  ََ َن لَغْفغغغغَرْ  َ َ  اّلَلَ َن  ََ ََ قَغْمَ غغغغ غغغغَمَ  َ ْو قَغغغغَُ  لَغغغغ َُ َُ َأوَ  اْل ََ لَتَغ َغغغغمَب بَُْلَ ْ غغغغَ  َفََُتَغغغغ
ََ اْصَيغغغغغغَرَ  َوَن لَغغغغغغغْ َ  َ َ غغغغغغيَ َ  َ غغغغغغَن الغغغغغغن  ْغَيُ  غغغغغغُ الَغغغغغغَُآ اّلَلَ الغغغغغغَنا ََ اْلَفغغغغغغرََحَ  َوابْغتَغغغغغغَم َ ي

غغغغغغغُ َأْحَسغغغغغغغَن اّلَلَ  َ  ََ غغغغغغغ   َوَأْحَسغغغغغغغْن ََ ََْ  َ َ  اّلَلَ َن  ََ لَْيغغغغغغغَ  َوَن لَغْ غغغغغغغَم اْلَفَسغغغغغغغَُْل َر اْ َ
ْفَسغغغَن َن  ََ . قاااار ن ھەقىاااەەتەن مۇساااالىڭ قەۋمىااادىى ئىااادى﴿ اْل

قاار ن ئۇالرغاا يوغااللىق قىلاادى، قار لغاا ەەزىانىلەردىى ئااۇ قەدەر 

مىچلااىۆ ( مۆتااىرۈپ) بەرگەن ئىااد قكى، ئۇالرلىااڭ ئاااچەۇچلىرىنى

ھەقىااەەتەن ئىغىرلىااق قىالتتااى، ئەينااى ۋاقىتتااا  بىاار جامااائەگىمۇ

ھەقىاااەەتەن هللا ماااۆرەللەۇ مەتااامە، : قار لغاااا قەۋماااى ئىيتتاااى

سااالا بەرگەن هللا . مااۆرەللەۇ مەتكااىچىلەرلى دوسااۆ تۇتمايااد 

باااايلىق بىاااالەن ئااااەىرەە يااااۇرتىنى تىلى ىاااى، د ليااااادىكى 

سااالا ياەمااىلىق قىلغالاادەۆ، سااەن هللا لىسااىيەلنىمۇ ئۇلتااۇمىغىى، 

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 385ۋە  – 381سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 28سىرە ھەج،  
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ياەماااىلىق قىلغىاااى، يەر يىزىااادە ( دىلىرى ىمۇلىاااڭ بەلاااهللا)

ھەقىااااەەتەن بۇزغۇلچىلىااااق هللا بۇزغااااۇلچىلىەنى تىلىمى ىااااى، 

 .  ﴾قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتمايد 
غغغغغغغَُ رَ َن  َِ غغغغغغغ   اْل غغغغغغغمَ   َغغغغغغغَمْ  لَغَملَغغغغغغغْما  َغغغغغغغَمَ  اّلَلَ َن  ََ ََ  ﴿قَغغغغغغغْ  َأَطيَ غغغغغغغما اّلَلَ َوالَر

ئەگەر . «ە قىلىغااالرقااا ۋە پەيغەماابەرگە ئىتااائەهللا»ئىيتەىنكااى، ﴿

يەلااى )ماااپىرالرلى هللا يااىز ئۆرۈسااە، ( ئىتااائەە قىلىمااتىى)ئااۇالر 

 .  ﴾دوسۆ تۇتمايد ( لىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغالالرلىهللا
غغغغغ    َِ  َغيَغغغغغغَم َ يَ ْم َأَ غغغغغمَََمْم َواّلَلَ َن  ََ اَغغغغغما الَ غغغغغَُنَُ ََ ﴿َوَأَ غغغغغُ الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َوَج

  َََ يتەااااان ۋە ياەمااااى ئەمەي قىلغالالرغااااا ئىمااااان ئى﴿ الَِغغغغَُل

ئەجرىنااى ( قىلغااان ياەمااى ئەمەللىرىنىااڭ)ئۇالرلىااڭ هللا مەلسااەۆ، 

زالىمالرلاااى )زالىمالرلاااى دوساااۆ تۇتماياااد  هللا . تولاااۇ  بىرىاااد 

دوسااااۆ تۇتماياااادىغان زاە قالااااداقمۇ بەلاااادىلىرى ە ز لااااۇم 

   ﴾(قىلسۇن 

غغغغغَ  َيغغغغغَُنُ﴾ ََ ْفغغغغغَرَ  َوَ غغغغغْن َج ََ ََ َفغغغغغَر  َغَ َاْيغغغغغ َ َِلَ ْغَفَسغغغغغَ ْم َدَْ غغغغغَنوَ  لََيْجغغغغغَ َه  ﴿َ غغغغغْن ََ
غغغَُ رَ َن  َِ ََ َن  ََغغغ   اْل ََ َ  َغغغ غغغَا ُْ َِ َ غغغْن َ  اَغغغما الَ غغغَُنَُ ََ مىمكاااى ﴿ الَغغغَر َن اَ  َغغغما َوَج

مۇ رىنىااڭ جازاسااىنى ( دوزاەتااا ئەبەدىاا  قىلىااۇ) ماااپىر بولسااا

 ئاۆزى تارتىااد ، مىملەرمااى ياەماى ئەمەي قىلسااا، ئااۆزلىرى ئىچااىن

ئىمااان ئىيتەااان ۋە ياەمااى هللا . جاااۇ راسااتاليد ( ەتتەئاااەىر)

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 77ۋە  – 76سىرە قەسەل،  
 
 .ئايەە – 23سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 57سىرە ئاي ئىمران،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

30 
 

هللا ئەمەللەرلااااى قىلغااااالالرلى مەرھەمىتىاااادىى مۇماپاتاليااااد ، 

 .  ﴾ھەقىەەتەن ماپىرالرلى دوسۆ تۇتمايد 
غغغغغَ   غغغغغ   ََ غغغغغُ َ َ  اّلَلَ َن  ََ ََْ  َ َرح﴾ ًَ َر اْ َ ﴿َوَن َلَ غغغغغ َ ْر َيغغغغغَنَآ لَا َغغغغغَُ  َوَن َضْغغغغغ

مىمااااىلەردىى مەلسىتمەساااالىك بىاااالەن يااااىز ﴿  َ ْتَغغغغُ   َ َ غغغغمَ  

ھەقىاااەەتەن هللا ئاااۆرۈمى ىى، زېمىنااادا غادىيىاااۇ ماااالمىغىى، 

 .  ﴾ھاماۋ ر، ئۆزىنى چوھ تۇتەۇچىالرلى دوسۆ تۇتمايد 
غغغغَُ  َيَما ﴾غغغغُ  غغغغ   َ غغغغْن ََ ﴿َوَن َ َغغغغَُْلْ  َجغغغغَن الَغغغغَر َن ََيْتَغغغغُ َمَ  أَ ْغَفَسغغغغَ ْم َ َ  اّلَلَ َن  ََ

غغغغُ  ﴾َ ئااااۆزلىرى ە ەىيااااالەە ( لاااااا قىلىاااا  بىاااالەنگۇ)﴿ أَ﴾َي

ەىيااالەتكە ئااادەتلەل ەن، . قىلغۇچىالرلىااڭ تەرىپىنااى ئااالمىغىى

 .  ﴾ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتمايد هللا گۇلاھەا چۆم ەن مىمىنى 
غغغغغغْرَ   َُ ََ َشغغغغغغْيئ﴾ُ َوبَُْلَمالَغغغغغغَنْ َن َ ْحَسغغغغغغُ ُ﴾ َوبَغغغغغغَره اْل غغغغغغَرََما بَغغغغغغ َْ ﴿َواْج َغغغغغغَنوا اّلَلَ َوَن َل

ََ اْ َ َغغغغَ  َوالَ غغغغَُحَ  بَُْ َْ غغغغَ  َوابْغغغغَن  َواْلَيتَغغغغَُ ص غغغغْرَ  َواْ َغغغغُ َُ ََ َوه اْل َََ  َواْ َغغغغُ َسغغغغُ ََ َواْل
غغغَُ  َ ْتَغغغُن﴾ َ َ غغغمَ﴾ا  ْم َ َ  اّلَلَ َن  ََغغغ   َ غغغْن ََ َِ غغغْد َأْدَغغغَُ  َِ قاااا هللا﴿ الَسغغغَ يَ  َوَ غغغُ َ َا

، ئىباادەە قىلىغاالر، ئۇلىغغااا ھاىى لەرسااىنى ئاىرىك مەلتااىرمەلالر

ئاتاااا ا ئالالالرغاااا، ەىااا  ا ئەقرىبالىرىغالرغاااا، يىاااتىملەرگە، 

مىساااكىنلەرگە، ياااىەىى قوئااانىغا، يىااارا  قوئااانىغا، يالااادىكى 

، مۇساااپىرغا، قااوي (يەلااى سەپەردائااەا، ساۋاقدائااەا)ھەمراھەااا 

ئاساااتىغالردىكى قاااۇي ا چاااۆرىلەرگە ياەماااىلىق قىلىغاااالر، 

 .  ﴾رمايد ر، ماەتالچاقنى ياقتۇىمۇتەمەببهللا ئىبھىسى مى، 

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 15ۋە  – 11سىرە ر م،  
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ََ َن  َِْ َرَ  َجاَغغغغغص اّللََ َ  َغغغغغ غغغغغْن َجَفغغغغغُ َوَأْيغغغغغَاَ   َغغغغغ ََ ُ  َ  ْغَاَ غغغغغُ َ  غغغغغيَ َئ ََ   ُ غغغغغيَ َئ ََ ﴿َوَ غغغغغَ اَب 
  َََ ياماللىەنىااڭ جازاسااى ئااۇلىغغا ئوەماااپ بىاار  بىاار﴿  ََغغ   الَِغغَُل

يەلاااى ساااالا بىااار مىماااى قالچىلىاااك چىەىلساااا، )يامااااللىەتۇر 

، مىمكاااى (ساااەھ بولماياااد ئاااۇلچىلىك چىەىلمااااۇ ئائۇر ۋەت

ئااۆزى بىاالەن )ئەپااۇ قىلسااا ۋە ( ئىنتىەااام ئىلىمااەا قااادىر تۇر قلااۇ )

هللا تىزىسااە، ئۇلىااڭ ئەجرىنااى ( ياماااللىق قىلغۇچىنىااڭ ئارىسااىنى

ھەقىااااەەتەن ز لااااۇم قىلغااااۇچىالرلى دوسااااۆ هللا بىرىااااد ، 

 .  ﴾تۇتمايد 
َِ َ غغغغُ أَ  غغغغْم َوَن لَغْ تَغغغغَنوا َ َ  ﴿ َغغغُ أَ غ َ غغغغُ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما َن ََتَر ََ غغغغما طَيَ  َغغغغُ َِ َحغغغغَ  اّلَلَ َل

ْ تَغغَن َن  ََ سااىلەرگە ھاااالي قىلغااان هللا ! ئااى مااۆمىنلەر﴿ اّلَلَ َن  ََغغ   اْل

( تەرمااى د ليااا بولااۇپ يىزىسااىدىى ئۆزۈلالرغااا)پاااۆ لەرسااىلەرلى 

چەمااتىى ئائاامالالر، ( بەل ىاالەۇ بەرگەنهللا )ھااارام قىلمااالالر، 

ەتەن دوسۆ تۇتمايد چەمتىى ئائەۇچىالرلى ھەقىەهللا 
 ﴾  . 

ََتَغغغغغغغُد  َ غغغغغغغْن  ْم َ َن َر  َِ ََْ  َوَن َر أَ ْغَفَسغغغغغغغ ُ  َر اْ َ ﴿َ غغغغغغُ َأَيغغغغغغغَُد َ غغغغغغغْن َ َ غغغغغغيَ 
َِْم َوَن  غغغغغغْما َجاَغغغغغغص َ غغغغغغُ  َغغغغغغَُل ََ ِْ غغغغغغْيَ  َل َِ َرَأَمغغغغغغُ َ َ  َولَغغغغغغَ  َجاَغغغغغغص اّللََ َ َسغغغغغغ   َل قَغْ غغغغغغَ  َأْ   َغ غْ

ََْم َواّلَلَ َن  غغَ  َ ْتَغغُ   َ َ غغمَ  لَغْفَرَحغغما َ َغغُ الَغغُ يەر يىزىاادىكى بااارلىق ﴿   ََغغ   ََ

ھادىساااىلەر ۋە ئاااۆزۈلالر ئۇچرىغاااان مۇساااىبەتلەر بىااا  ئاااۇالرلى 

، (ئىااا )يارىتىماااتىى باااۇر ن لەۋھۇلمەھپۇزغاااا يى ىلغاااان، باااۇ 

تائااللىااااڭ ئااااۇالرلى هللا ). قااااا ئاسااااالد رهللائىبھىسااااى مى، 

                                                 
 
 .ئايەە – 18سىرە ئۇرا،  
 
قىسىم مىمىلەر ئۆزلىرىنى ئاقتا قىلىيېتى ،  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىى بىر 

 . تى ە مەل ەن ئىدى، بۇ توغرىدا بۇ ئايەە لازىق بولغانىگۆپ يىمەسلىك، ئايالالرغا يولىماسلىق لىي
 
 .ئايەە – 87سىرە مائىدە،  
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 ە قولاااۇلالردىى مەتاااكەن لەرساااى( لەۋھۇلمەھپۇزغاااا يى ىماااى

بەرگەن لەرساااىلەرگە ەاااۇپ هللا قاااايغۇر ۇ مەتمەسااالىكىغالر ۋە 

مااااۇتەمەببىرلەر ۋە هللا بولااااۇۇ مەتمەساااالىكىغالر ئىچىلااااد ر، 

 .  ﴾ئۆزلىرىنى چوھ تۇتەۇچىالرلى دوسۆ تۇتمايد 
ْ تَغغغغغغغغغغغغغغَن َن  ََ غغغغغغغغغغغغغغ   اْل ََ َن  ََ ُ﴾ َ  َغغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغر ج﴾ُ َوَيْفيَغغغغغغغغغغغغغغ َُ غغغغغغغغغغغغغغْم َل َِ َََب  ﴿اْْلَجغغغغغغغغغغغغغغما 

بىاااالەن يوئااااۇر ن د ئااااا  پەرۋەردى ارىغالرغااااا تۆۋەلچىلىااااك﴿

( ا مەلاامەل سااۆزلەۇ، تااوۋالۇ  د ئااا قىلغالاادا مەلسااە)قىلىغااالر، 

 .  ﴾ياقتۇرمايد هللا ۋەتكەللەرلى  ھەددىدىى ئائۇر
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َ  َ غغغغَ   ََْ  أََ لَغغغغ َُب َواْ َ ََ ْم َ غغغغَن الَسغغغغ َِ َََق ﴿َأَ غغغغْن  َغْ غغغغَنأَ اُْثَْاغغغغَ  َ َ  ََ يغغغغَنَ  َوَ غغغغْن  َغغغغغْر
ْ غغغغَتْم َيغغغغَُْلَقَ  اّللََ  ْم َ ْ  ََ َِ دەساااالەپتە ( ئىنسااااالنى)﴿  قَغغغغْ  َمغغغغَُلما بَغْرَمغغغغَُ 

ەەلااق ئەتااكەن، ئالاادىى ئااۇلى تىرىلدۈرىاادىغان مىاام  سااىلەرگە 

تىااى بائااەا هللائاساامالدىى ۋە زېمىناادىى رى ىااق بىرىاادىغان مىاام  

ئەگەر )ئىيتەىنكاااى، ( ھاااىى ئىاااالا يوقتاااۇر)ئىاااالا باااارمۇ  

ىرىغالرلااى لىق بولىاادىغان بولسااالالر، دەلىلراسااتچ( دەۋايىغااالردا

 .  ﴾مەلتىرۈلالر
غغغغص َأَوَ ْ  ََ غغغغُ َ غغغغَُبَمَم اْنَغغغغ   َ غغغغْن َجْ غغغغَن َُ قَغغغغَُلما لَغغغغْمَن َأوَ َ َ  ْغغغغَ  َ غغغغُ َأوَ َ َ م ََ ﴿ َغَا

غغغغ     َِ َغغغغَُمَرا َوقَغغغغَُلما َ  َغغغغُ َب َراَ  لَِ َْ غغغغ ََ غغغغص َ غغغغْن قَغْ غغغغَ  قَغغغغَُلما  ََ َفغغغغَروا َ َغغغغُ َأوَ َ َ م ِْ غغغغَُ َروَ    َ  ََ
ْ غغغغغَتْم َيغغغغغَُْلَقَ   ََ  ْ َ ََ غغغغغُ أَلََ ْ غغغغغ ََ  َ َِتَغغغغغُد  َ غغغغغْن َجْ غغغغغَن اّللََ َمغغغغغَم َأْمغغغغغَن  َ  غْ َِْلما َب  قَغغغغغْ   َغغغغغ

: ئۇالرغا بى  ۋەھاى قىلغاان ھەقىاەەە لازىاق بولغاان چاغادا، ئاۇالر﴿

لىمىمااەا مۇساااغا ( يەلااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا) ئۇلىغغااا»

ئااۇالر ئىل ىاارى مۇساااغا . دېاادى« دىبىاارىل ەن مااۆجى ە بىرىلمىاا

تەۋراە بىاالەن )»: بىاارىل ەن مااۆجى ىنى ئىنكااار قىلمىاادىمۇ  ئااۇالر

. دېاادى« بىاار ا بىرىنااى تەسااتىق قىلىاادىغان سااىھىرد ر( قۇرئااان

ھەربىرىنااى ئىنكااار  (ئىككااى مىتابنىااڭ) بىاا  ھەقىااەەتەن»: ئااۇالر

ئاااۇ ئىككاااى مىتااااب ) ئىيتەىنكاااى، ئەگەر. دېااادى« قىلغاااۇچىمى 

راسااتچىق بولىاادىغان بولسااالالر، (  ر دېاا ەن سااۆزۈلالرداسااىھىرد

تەرىپىادىى لازىاق بولغاان تىىىماۇ هللا ئۇ ئىككاى مىتابەاا قارىغالادا، 

تااااوغرا بىاااار مىتاااااب مەلتااااىرۈۇ بااااىەىغالر، مەن ئۇلىغغااااا 

 .  ﴾ئەگىمەۇ

                                                 
 
 .ئايەە – 61سىرە لەمق،  
 
 .ئايەتلەر – 19ۋە  – 18ە قەسەل، سىر 
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َ ْم َ غغغغغْن قَ  غغغغغ غْ ََ  َ ََ َََ غغغغغُ   َيغغغغغَنَقما َ غغغغغُ َجَُمغغغغغَنوا اّلَلَ َجَاْيغغغغغ غغغغغْاَ َ َ   ََ غغغغغص ﴿َ غغغغغَن اْل َُ
غغغغغغَر َوَ غغغغغغُ بَغغغغغغَنَلما لَغْ غغغغغغَن  ﴾ لََيْجغغغغغغَ َه اّلَلَ الَ غغغغغغَُْلَقَ  َبَ غغغغغغْنَقَ ْم  َِ َ ْم َ غغغغغغْن  َغْ َت ََ َوَ غغغغغغ غْ ََنْ َغغغغغغ
غغغغغغغُ  ﴾َ َََحي غغغغغغغَُ  َ َفغغغغغغغمَ﴾ا  ََ ََُ  َ ْ  َشغغغغغغغَُب َأْو  َغتَغغغغغغغمَد َجاَغغغغغغغْيَ ْم َ َ  اّلَلَ  ََ َغغغغغغغَُ  َد اْل  َو َغَ غغغغغغغرَ 

اتەااا چىەەالاادا بىاالەن غاز ارەسااۇلۇلال)مۆمىنلەرلىااڭ ئىچىاادە ﴿

ساااباتلىق بولااۇۇ، ئااىھىۆ بولغالغااا قەدەر دادىللىااق بىاالەن جەھ 

قاااا بەرگەن ئەھااادىنى ئىماااەا ئائاااۇرغان هللا( قىلىااا  توغر لاااۇ 

( ئەھاادى ە ۋاپااا قىلىااۇ)ئۇالرلىااڭ بەزىسااى . لۇرغااۇن مىمااىلەر بااار

مااىتكمەمتە، ئااۇالر ( ئااىھىۆ بولۇئاانى)ئااىھىۆ بولاادى، بەزىسااى 

ھەرگىااا  ئاااۆزگەرتكىنى ( دىساااىنىپەرۋەردى ارىغاااا بەرگەن ئەھ)

ئااااەىرەتتە ئەھ )اساااتچىلالرغا راساااتچىللىەى ئىچاااىن ر هللا. ياااو 

ئەھاادىنى بۇزغااۇچى )مۇماپاااە بىرىااد ، مۇلاااپىەالرلى ( ياەمااى

ئەگەر ( مۇلااااپىەالرلى مۇلااااپىق پىتاااى باااۇ د لياااادىى مەتكاااىزۈۇ

هللا ەالىسااا ئازاباليااد ، يااا ئااۇالرلى تەۋبىاا ە مااۇۋەپپە  قىلىااد ، 

لاھااايىتى مەغپىاارەە قىلغۇچىااد ر، ( ەلاادىلىرى ەب) ھەقىااەەتەن

 .  ﴾لاھايىتى مىھرىبالد ر
غغغغغغغغغغغغغغُ ََتَ   َُ َِ َواْل ْاَ  َغغغغغغغغغغغغغغُ ََ غغغغغغغغغغغغغغْاَ َ َ  َواْل ََ َِ َواْل ُ ََ ْسغغغغغغغغغغغغغغَا ََ َ  َواْل ََ ْسغغغغغغغغغغغغغغَا ََ ﴿َ َ  اْل
َِ َواُْثََُشغغغغغغغغغغغَ َ   َِ َوالَ غغغغغغغغغغغَُبرَ َن َوالَ غغغغغغغغغغغَُبَرا َِ َوالَ غغغغغغغغغغغَُْلَقَ  َوالَ غغغغغغغغغغغَُْلقَُ َُُ َتَغغغغغغغغغغغُ َواْل

ََِ  َواُثَْ  َِ َواْنَغغغغغغغغَُ  ُ ََ َ  َوالَ غغغغغغغغَُ  ََ َِ َوالَ غغغغغغغغَُ  قَُ َتَ غغغغغغغغنَ  ََ َقَ  َواْل َتَ غغغغغغغغنَ  ََ َِ َواْل َُشغغغغغغغغَ ُ
َِ َأَجغغغغغغغَن اّلَلَ َ َغغغغغغغْم َ ْرَفغغغغغغغَر ﴾  َََرا ََ َغغغغغغغ ﴾ا َوالغغغغغغغَرا ََرَ َن اّلَلَ  َِ َوالغغغغغغغَرا  َغغغغغغغغَروَ َ ْم َواْنََُ َِغغغغغغغُ

غغُ  ﴾َ َِي مان ئايالالرغااا، مااۆمىى مۇسااۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسااۇل﴿ َوَأْ غغر﴾ا َج

ئەرلەر ۋە مااۆمىى ئايالالرغااا، تااائەە ا ئىبااادەە قىلغااۇچى ئەرلەر 

                                                 
 
 .لەرئايەت – 31ۋە  - 32سىرە ئەھ اب،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

35 
 

ۋە تااائەە ا ئىبااادەە قىلغااۇچى ئايالالرغااا، راسااتچىق ئەرلەر ۋە 

راسااتچىق ئايالالرغااا، سااەۋر قىلغااۇچى ئەرلەر ۋە سااەۋر قىلغااۇچى 

ئايالالرغااا، ەااۇدادىى قورقەااۇچى ئەرلەر ۋە ەااۇدادىى قورقەااۇچى 

رغاااا، ساااەدىەە بەرگاااىچى ئەرلەر ۋە ساااەدىەە بەرگاااىچى ئايالال

ئايالالرغااااا، روزا تۇتەااااۇچى ئەرلەر ۋە روزا تۇتەااااۇچى ئايالالرغااااا، 

لەپساااىلىرىنى ھارامااادىى سااااقلىغۇچى ئەرلەر ۋە لەپساااىلىرىنى 

لااى مااۆۇ زىكاارى قىلغااۇچى هللاھاراماادىى ساااقلىغۇچى ئايالالرغااا، 

مەغپىاارەە  هللالااى مااۆۇ زىكاارى قىلغااۇچى ئايالالرغااا هللائەرلەر ۋە 

 .  ﴾ۋە ماتتا ساۋاب تەييارلىدى
َِْ َما ََْم  ََ َ َ َ ْ  َغْرلَغغغغُبَما َوَ َُمغغغغَنوا بَغغغغ غغغغمَل ََ ْاَ  َغغغغمَ  الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما بَغغغغُّللََ َوََ ََ ﴿َ ََنَغغغغُ اْل

غغغغغغغغَ يَ  اّللََ َأولَئَغغغغغغغغَ  َمغغغغغغغغَم الَ غغغغغغغغَُْلَقمَ   ََ ئىبھىسااااااااى مى، ﴿ َوأَ ْغَفَسغغغغغغغَ ْم َر 

ۋە ئۇلىاااڭ پەيغەمبىااارى ە ئىماااان  قااااهللاماااۆمىنلەر (  ىاااھەقىە)

ئااەۆ مەلتااىرمى ەن، ماااللىرى ( ئىمالىاادا)مەلتااىرگەن، ئالاادىى 

لىااڭ يولىاادا جىھاااد قىلغااالالرد ر، ئەلە هللابىاالەن، جاااللىرى بىاالەن 

 .  ﴾راستچىلالرد ر( ئىمان دەۋاسىدا)ئۇالر 
َفغغغغغَ  الَ غغغغغَُْلَقَ  َيغغغغغْنقَغَ ْم َ َغغغغغْم َ  َغغغغغ ِ  َ ْغغغغغَره َ غغغغغْن ﴿قَغغغغغَُ  اّلَلَ َمغغغغغَرا  َغغغغغغْمَل  َغ غْ ُ

ََ َولَغغغغغَ  اْلَفغغغغغْمََ  غغغغغما َجْ غغغغغ َُ َ ْم َوََ غغغغغَء اّلَلَ َجغغغغغ غْ َُ ََ ا  ََ َيُلَغغغغغَن َن َ يَ غغغغغُ أَبَغغغغغن﴾ ََتَْتَ غغغغغُ اْ َ ْغَ غغغغغُ
غغغيَم  َِ ( يەلاااى قىياااامەە ماااىلى)باااۇ ماااىن : ئىيتىاااد هللا ﴿ اْلَ 

راسااتچىلالرلىڭ راسااتچىللىەى ئااۆزى ە پاياادا قىلىاادىغان مىلااد ر، 

ئىەىاااۇ تۇرىااادىغان جەلااانەتلەردە ئاااۇالر ئاساااتىدىى ئۆساااتەلالر 

                                                 
 
 .ئايەە – 25سىرە ئەھ اب،  
 
 .ئايەە – 45سىرە ھۇجۇراە،  
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تىااى مەمنااۇن هللائااۇالردىى رازى بولىااد ، ئااۇالر هللا مەل ااى قالىااد ، 

 .  ﴾بولىد ، بۇ زور بەەتتۇر
غغغغْرَ   َُ غغغغمَ  َولَغغغغَره اْل ََ ََ َولَاَر غغغغَر   ََااَغغغغ َُ ََ َ غغغغْن َأْمغغغغَ  اْل غغغغمَل ََ ََ ﴿َ غغغغُ َأ َغغغغَُب اّلَلَ َجاَغغغغص 

َََ  َوابْغغغغَن الَسغغغغ َ  َسغغغغُ ََ ْم َوَ غغغغُ َواْلَيتَغغغغَُ ص َواْل َِ ُ﴾ بَغغغغغْ َ اْ َْ َ يَغغغغَُب َ غغغغْ  غغغغمَ  َْلولَغغغغ َِ غغغغْء َن َ  يَ  ََ
غغغغغغما اّلَلَ َ َ  اّلَلَ َشغغغغغغَن َن  َُ ََ  َغغغغغغُ ْغتَغَ ما َوالَغ ْم َجْ غغغغغغ ََ غغغغغغمَ  َ َ غغغغغغَروَ  َوَ غغغغغغُ  َغَ غغغغغغُ ََ َم الَر ََ الَغغغغغغُ

َََمْم َوأَ  َ غغغغَُ رَ َن الَغغغغَر َن َأْيرََ غغغغما َ غغغغْن َْل َغغغغُ ََ غغغغَراَب اْل َُ غغغغَُد لَْاَف َُ غغغغ ﴾ اْلَ  ُْ ْ غغغغَما ََْم  َغْ تَغرَغغغغمَ  َ 
ََ َأولَئَغغغغغغغغغَ  َمغغغغغغغغغَم الَ غغغغغغغغغَُْلَقمَ   غغغغغغغغغمَل ََ غغغغغغغغغَما ُ﴾ َو َغْ َ غغغغغغغغغَروَ  اّلَلَ َوََ ُْ هللا ﴿ َ غغغغغغغغغَن اّللََ َوََ

يەلااى )لااى قااۇرا ھپەيغەمبىاارى ە غەلىاامەە قىلىااۇ بەرگەن ئە

لىااڭ ماااللىرىنى، (قااۇرەي ە، لەزىاار، پەدەۆ ۋە ەەياابەر مۇ فااارلىرى

رىساىدا قولادىى قولغاا ئۆتاىۇ يىرمەسالىكى ئىچىغالردىكى باايالر ئا

قااااا، پەيغەماااابەرگە، پەيغەمبەرلىااااڭ ەىاااا  ا هللائىچااااىن، 

سااەبىللەرگە  ىئەقرىبالىرىغااا، يىااتىملەرگە، مىسااكىنلەرگە، ئىبناا

ەاااال قىلااادى، پەيغەمااابەر ساااىلەرگە بەرگەلناااى ئاااىلىغالر، 

تىااااى هللاپەيغەماااابەر چەملىاااا ەن لەرسااااىدىى چەملىاااانىغالر، 

ئااااۇ . )ڭ ئااااازابى قاااااتتىەتۇرلىااااهللاقورقااااۇلالر، ھەقىااااەەتەن 

دىيارىادىى ھەيادەۇ چىەىرىلغاان، مااي ( غەلىمەتنىڭ بىار قىسامى

لىاڭ هللا مىلكىادىى ئايرىلغاان پىەىار مۇھاجىرالرغاا ەاساتۇر، ئاۇالر 

قااا ۋە ئۇلىااڭ پەيغەمبىاارى ە هللاپەزلىنااى ۋە رازىلىەىنااى تىلەيااد ، 

 .  ﴾سادىق ئادەملەرد ر( ئىمالدا)ياردەم بىرىد ، ئەلە ئۇالر 
َرْ َن َحغغغغَرَل َأَل ﴿ثََ  ْ غغغغَ  ا﴾ْغ َغغغغغْ َ قَغغغغْ  الغغغغَرََ ََ َِْ  ا﴾ْغ َغغغغغْ َ َوَ غغغغَن اْل غغغغ َُ ََْوا   َ غغغغَن ال َُ َأ ُ َيَغغغغ

ْ غغغغغَتْم َيغغغغغَُْلَقَ   ََْحغغغغغَُل اْ َ ْغ َغيَغغغغغغْ َ  َغ َ ئَغغغغغمَ﴾ بََ ْاغغغغغم  َ ْ  ََ ََ َأ َاْد َجَاْيغغغغغ ََ  اْ َ ْغ َغيَغغغغغغْ َ َأَ غغغغغُ اْشغغغغغَت
                                                 

 
 .ئايەە – 449سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەتلەر – 8ۋە  – 7سىرە ھەئر،  
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ەمكى  ەىاااق سااا( ساااىلەرگە يىااايى  ھااااالي قىلىنغاااانهللا )﴿

، (قوچەاااار ۋە سااااغلىق)قويااادىى ئىككاااى : چاھارپااااينى يااااراتتى

! ئاااى ماااۇھەممەد(. )تاااىكە ۋە ئۇرغااااچى)ئۆچكىااادىى ئىككاااى 

ئىككااى ( قااوۇ بىاالەن ئۆچكىاادىى)هللا ئىيتەىنكااى، ( مۇئاارىكالرغا

ئەرمەمنااى ھااارام قىلاادىمۇ  يااامى ئىككااى چىمااىنىمۇ ۋە يااامى 

القنىمااۇ  ئەگەر ئىككااى چىمااىنىڭ قورسااىەىدىكى قااوزا بىاالەن ئوغ

( بااۇالرلى بىاا گە ھااارام قىلاادى دېاا ەن سااۆزۈلالرداهللا سااىلەر )

   ﴾!راستچىق بولسالالر، قىنى مالا بىلىۇ ئىيتىۇ بىرىغالر
غغغغغغما اّلَلَ َوََم َغغغغغغما َ غغغغغغَ  الَ غغغغغغَُْلَقَ   َُ ئااااااى ﴿ ﴿ َغغغغغغُ أَ غ َ غغغغغغُ الَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما الَغ

تىاااى قورقاااۇلالر، راساااتچىلالر بىااالەن بىلااالە هللا! ماااۆمىنلەر

 .  ﴾لۇلالروب
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غغغغغغغغَ  َوَ َوا  ََ َِ اْلَي ْ َفَ غغغغغغغغْم َوا َ  َ َوا طََاَ غغغغغغغغْد لَغغغغغغغغغَ اَوََ َجغغغغغغغغْن ََ َْ غغغغغغغغ ََ ﴿َولَغغغغغغغغغَر  ال
َِ اّللََ  ََ َولَغغغغغَ  َ غغغغغْن ا َغغغغغُ َُ  َوَمغغغغغْم َر َ ْجغغغغغَم   َ ْ غغغغغ ََ غغغغغ  ََ َِ ال غغغغغَ ْم َوا َُ َر ُْ  َ غغغغغْن َ َربَغغغغغْد لَغ

ََ َولَيَلغغُ َ ْرَشغغن﴾ا  غغَاْ   َغاَغغْن  ََغغَن لَغغ ُْ ْ تَغغَن َوَ غغْن َ  ََ مااىن چىەەااان ﴿  َغْ غغَن اّلَلَ  َغَ غغَم اْل

چاغاادا ئۇالرلىااڭ غارلىااڭ ئااوھ تەرىااپى ە ئۆتااىۇ مەتكەللىكىنااى، 

مااىن پاتەااان چاغاادا ئۇالرلىااڭ غارلىااڭ ئااىماي تەرىااپى ە ئۆتااىۇ 

كى ئاااىماي ىيەلاااى غارلىاااڭ ئىمااا)مەتكەللىكىناااى مۆرۈساااەن 

تەرەپااتە بولغاااللىەتىى مىلنىااڭ لااۇرى غارلىااڭ ئىككااى تەرىااپى ە 

ئااااۇالرلى ھااااۆرمەتلى ەللىكتىى، مااااىن هللا چىئااااىۇ تۇرىااااد ، 

چىەەالااادىمۇ، پاتەالااادىمۇ ئۇلىاااڭ لاااۇرى ئۇالرلىاااڭ ئىساااتى ە 

( ئوتتۇرىسااااىدىكى)، ئااااۇالر بولسااااا غارلىااااڭ (چىئاااامەيد 

( غانقااۇدرىتىنى مۆرسااىتىۇ بىرىاادى)لىااڭ هللا ر، بااۇ ىدبوئاالۇقت

ھىااادايەە قىلىااادىكەن، ئاااۇ هللا كاااى نىئاالمەتلەردىناااد ر، مىم

قىلغااان يامااان )ھىاادايەە تاپەۇچىااد ر، مىمنىكااى (  ھەقىەىاا)

ئازد رىاااادىكەن، ئۇلىغغااااا يااااوي هللا ( ئەمەلااااى تىپەيلىاااادىى

 .  ﴾مۆرسەتكىچى دوستنى ھەرگى  تاپالمايسەن
غغغغغ ُْ غغغغغْءب  َ غغغغغَن اُْثَغغغغغْمَْل َواْ َغغغغغمَ  َو َغ ََ ْم َب َِ اَغغغغغَمَ  ص  َ غغغغغَن اْ َْ غغغغغَماَ  َواْ َ ْغَفغغغغغَ  ﴿َولََ  غْ

 ََ ُ  قَغغغغَُلما َ  َغغغغُ ّلَلََ َوَ  َغغغغُ َ لَْيغغغغ َ ْم َ َ غغغغيَ  غغغغَر الَ غغغغَُبرَ َن  الَغغغغَر َن َ َوا َأَيغغغغُبَغتغْ  ََ َِ َوَب غغغغَرا ََ َوالَ 
ْ تَغغغغغغَنو َ  ََ ُ  َوَأولَئَغغغغغغَ  َمغغغغغغَم اْل َغغغغغغْم َوََمْحَغغغغغغ  َََُ ِ  َ غغغغغغْن    ََاَ َ غغغغغغمَ  َأولَئَغغغغغغَ  َجاَغغغغغغْيَ ْم َيغغغغغغَاَما

بى  ساىلەرلى بىرئااز قورقاۇلى بىالەن، بىرئااز قەھەتچىلىاك بىالەن ﴿

ۋە ماللىرىغالرغااااااااا، جاللىرىغالرغااااااااا، بالىلىرىغالرغااااااااا، 

. زىرائەتلىرىغالرغااا يىتىااادىغان زىياااان بىااالەن چوقاااۇم ساااىنايمى 

سااەۋر ( بىمااىغا مەلاا ەن مۇسااىبەە، زىيااان ا زەەمەتاالەرگە)

                                                 
 
 .ئايەە – 47سىرە مەھف،  
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ئۇالرغااا . رگىااىەااۇپ ەەۋەر بە( جەلاانەە بىاالەن)قىلغۇچىالرغااا 

لىااڭ هللابىاا  ئەلاايەتتە »: بىاارەر مۇسااىبەە مەلاا ەن چاغاادا، ئااۇالر

، چوقاااۇم (لىاااڭ بەلااادىلىرىمى هللايەلاااى )ئى ىدارچىلىەىااادىمى  

ئەلە ئاااااۇالر . دەياااااد  «لىاااااڭ دەرگاھىغاااااا قاااااايتىمى هللا

پەرۋەردى ارىنىاااڭ مەغپىرىتاااى ۋە رەھمىاااتى ە ئىرىماااكىچىلەرد ر، 

 .  ﴾ئەلە ئۇالر ھىدايەە تاپەۇچىالرد ر
غغغغغغ   َشغغغغغغْءب  ﴿ ََ ََ َََد َمغغغغغَرَ  اْل َغْاغغغغغغَنَ  الَغغغغغغَره َحَرَ َ غغغغغُ َولَغغغغغغ َِ َأْ  َأْج َغغغغغغَن  َ ََنَغغغغغُ أََ غغغغغغْر

غغغغَن اْمتَغغغغَن   ََمََنَغغغغُ  َغْ تَغغغغَنه  ََ غغغغْراَ  َ  َُ َ  َوَأْ  أَلْغاَغغغغَم اْل ََ ْسغغغغَا ََ غغغغمَ  َ غغغغَن اْل ََ َِ َأْ  َأ َوأََ غغغغْر
غغغغْ  َ ََنَغغغغُ أَ َغغغغُ َ غغغغَن ا َُ غغغغَ   َغ َُ ََ َوَ غغغغْن  ََ َن لَ َغْفَسغغغغ ْ غغغغَر ََ ! ئااااى مااااۇھەممەد)﴿ ْل

رمەتلىاااك قىلغاااان باااۇ ئاااەھەر ۆھهللا مەن پەقەە » (ئىيتەىنكاااى

لىااڭ پەرۋەردى ارىغااا ئىبااادەە قىلىمااەا (يەلااى مەمااكە مااۇمەررەمە)

لىاااااڭ مىلكىاااااد ر، مەن هللابۇير لاااااد م، ھەمااااامە لەرساااااە 

مىمكااى . «مۇسااۇلمالالردىى بولۇئااەا، قۇرئااان ئوقۇئااەا بۇير لااد م

ۇ ئۆزىنىااڭ پايدىسااى ئىچىلااد ر، مىمكااى ھىاادايەە تاپىاادىكەن، ئاا

 (ئۇلىغغااا)سااەن  ،(ئۇلىااڭ ۋابااالى ئااۆزى ە بولىااد )ئازىاادىكەن 

 .  ﴾ئىيتەىنكى، مەن پەقەە ئاگاھاللد رغۇچىالردىنمەن
غغغغَاَ   ََ ْر ََ َََ غغغغ   َ ْسغغغغَ ص قَغغغغَُ   َغغغغُ قَغغغغغْمَل الََ َ غغغغما اْل  َُ َن  َغغغغ ََ ﴿َوَ غغغغَُب َ غغغغْن َأْقَ غغغغص اْل

ْم َأْ غغغغغر﴾ا َوَمغغغغغْم َ ْ تَغغغغغَنوَ  الََ َ غغغغغما َ غغغغغْن َن َ ْسغغغغغَِ  َِ ئاااااەھەرلىڭ يىااااارا  ﴿ َل

يىگااىرۈۇ مىلىااۇ ( ارجاايەلااى ھەبىاال لەج)جايىاادىى بىاار مىمااى 

تااوغرا يولاادا . پەيغەماابەرلەرگە ئەگىمااىغالر! ئااى قەۋمىاام: ئىيتتااى

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 457ئايەتتىى  – 455سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەتلەر – 93ۋە  – 94سىرە لەمق،  
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ساااااىلەردىى ھە  ( ئىمالغاااااا دەۋەە قىلغاللىەىغاااااا)بولغاااااان، 

 .  ﴾سورىمايدىغان مىمىلەرگە ئەگىمىغالر
غغغغغُل   ﴿َوَ غغغغغنْ  َُ غغغغغ    أَلَغغغغغْيَ  اّلَلَ بََ  َ غغغغغ   َوه اْ َت َُ ََ َ غغغغغْن َ  غغغغغُ لَغغغغغ ََ هللا ﴿  َغْ غغغغغَن اّلَلَ َ 

هللا ھىااادايەە قىلغاااان ئاااادەمنى ھاااىى ئاااازد رغۇچى بولماياااد ، 

   ﴾جازالىغۇچى ئەمەسمۇ ( دۈئمەللىرىنى)الىل، غ
غغغغغَن اْمتَغغغغغنَ  ََ َِتَغغغغغَُد لَا َغغغغغَُ  بَغغغغغُْنَ َ  َ  ََ َوَ غغغغغْن ﴿َ  َغغغغغُ أَ ْغَ ْل َغغغغغُ َجَاْيغغغغغَ  اْل    ََا َغْفَسغغغغغ

َ غغغُ َوَ غغغُ أَ ْغغغَد َجاَغغغْيَ ْم َبَمََيغغغ    غغغ   َجَايغْ َُ غغغَ   ََمََنَغغغُ َ  ئىبھىساااى مى، بىااا  ﴿ َُ

سااالا مىتااابنى ئىنسااالالر ئىچااىن ھە  بىاالەن لازىااق قىلااد  ، 

مىمكااى ھىاادايەە تاپىاادىكەن، ئااۆزى ئىچااىن ھىاادايەە تاپەااان 

ىن ئازغااان بولىااد ، مىمكااى ئازىاادىكەن، ئۆزىنىااڭ زىيىنااى ئىچاا

يەلاى ئاۇالرلى ئىمالغاا )بولىد ، ساەن ئۇالرغاا ھاامى  ئەمەسساەن 

 .  ﴾(زورالئەا مۇئەمكەي ئەمەسسەن
غغغغغغَماَمْم  ُْ ََاَْلَمغغغغغغْم َمغغغغغغن﴾  َوالَغغغغغغَُمْم لَغ ھىاااااادايەە ﴿ ﴿َوالَغغغغغغَر َن اْمتَغغغغغغَنْوا 

تىىىمااۇ ھىاادايەە قىلىااد ، ئۇالرغااا تەقيادارلىەنىااڭ هللا تاپەااالالرلى 

 .  ﴾مۇماپاتىنى بىرىد 
 َ ﴿ ََ غغغغغَا َُ غغغغغَ َل َوَ غغغغغْن  َغغغغغَرْْل َأْ  َ  َْ َْْ َََ  َل غغغغغَرْ  َيغغغغغْن َْ  َ ََ غغغغغْن  َغغغغغَرَْل اّلَلَ َأْ   َغْ َن َغغغغغ ََ

غغغغغَرَلَ  َ َْ غغغغغَ  اّلَلَ الغغغغغر َْ َ   َُب ََ ََ َََِنَغغغغغُ َ َ غغغغغَ َن َر الَسغغغغغ غغغغغُ ََ ُ﴾ُ َحَر ﴾ غغغغغيَ  َُ   َََ َ َْ غغغغغْ  َيغغغغغْن
قىلمااااقچى بولساااا، مىمناااى ھىااادايەە هللا ﴿ َجاَغغغص الَغغغَر َن َن  َغْاَ  َغغغمَ  

يەلااى ئۇلىااڭ قەلبىنااى )ئۇلىااڭ مۆمسااىنى ئىسااالم ئىچااىن ئاچىااد  
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مىمنااى ئازد رماااقچى بولسااا، هللا ، (ئىمالغااا مىغەيتىااۇ بىرىااد 

( ئىمااان ئىيااتى )ئۇلىااڭ مۆمسااىنى ئااۇلچە تارايتىيېتىااد مى، 

ئۇلىغغااا گويااا ئاساامالغا چىەىمااتىنمۇ قىاايىى تۇيۇلىااد ، ئىمااان 

 .  ﴾ئازاباليد مۇئۇلدا  هللا ئىيتمىغالالرلى 
ََ﴾َغَ غغغغغغُ َ غغغغغغْن  ََْ  ّلَلََ  َم غغغغغغَتَ يَ ما بَغغغغغغُّللََ َواْيغغغغغغَ﴾َوا َ َ  اْ َ َْ ََ ا َُْمَ غغغغغغ غغغغغغص َل ََ ﴿قَغغغغغغَُ  َ م

غغغَ   َُ َت ََ َُ لَْا غغغَُب َ غغغْن َج َغغغَُْلَ  َواْلَ َُق َغغغ ََ تىاااى »هللا: مۇساااا ئاااۆز قەۋمىااا ە﴿ َ 

لىااڭ هللامەدەە تىلەلااالر، سااەۋر قىلىغااالر، يەر يااىزى ھەقىااەەتەن 

ئۇلىغغااااا بەلدىلىرىاااادىى ئااااۆزى ەالىغااااان ( هللا)ر، مىلكىااااد 

مىماااىلەرلى ۋارىاااس قىلىاااد ر ياەماااى ئااااقىيەە تەقيادارالرغاااا 

 .  ﴾دېدى« ۇۇمەلس
غغغغغَر َ َسغغغغغَُ َن اّللََ َ غغغغغْن اَ غغغغغَن بَغغغغغُّللََ َواْليَغغغغغغْمَل اْصَيغغغغغَر َوَأقَغغغغغَُل الَ غغغغغَ َ   ََ ﴿َ ََنَغغغغغُ  َغْ 

ًَ َ َن اّللََ  غغغغغغغغَُ  َوَ ْ ََيْغغغغغغغغ ْ تَغغغغغغغغَن َن  َوالَغغغغغغغص الَ ََ ََ َِم َغغغغغغغغما َ غغغغغغغغَن اْل   َغَ َسغغغغغغغغص َأولَئَغغغغغغغَ  َأْ  َ 
قااا، ئاااەىرەە مااىلى ە ئىمااان هللالىااڭ مەسااجىدلىرىنى پەقەە هللا﴿

تىااى بائااەىدىى هللا ئىيتەااان، لاماااز ئااۆتى ەن، زاماااە بەرگەن، 

يەلااى مەسااجىدلى رېمولااۆ )قورقمىغااان مىمااىلەرال ئاااۋاە قىلىااد  

داۋاملىااق  قىلىاا ، سەرەمجالالئااتۇر پ، تااازىالپ، مەسااجىدتە

لامااااز ئاااۆتەپ، قۇرئاااان تىاااالۋەە قىلىااا  قاتاااارلىق ئىماااالرلى 

، ئەلە ئااۇالرلىڭ ھىاادايەە تاااپەۇچىالردىى بولۇئااى مااۆزدە (قىلىااد 

 .  ﴾تۇتۇلىد 
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 تەپەككۇر قىلىش

 
غغغغغُب  أَ ْغَ ْل َغغغغغَُ  َ غغغغغَن الَسغغغغغ ََ َِ ﴿َ ََنَغغغغغُ َ  َغغغغغَ  اْنَيَغغغغغَُ  الغغغغغن  ْغَيُ ََ ََ  َغ َغغغغغُ َُب  َغغغغغُْيتَغَاَا بَغغغغغ ََ

ََ َغ َغغغغغغْد  ََْيَر َغَ غغغغغغُ َوا   ََْ َِ اْ َ غغغغغغَ  ال َغغغغغغَُ  َواْ َ ْغَ غغغغغغَُل َحغغغغغغَف َ َوا َأَيغغغغغغَر ََ ِْ ََْ  َ َغغغغغغُ َ  اْ َ
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ا   َ﴾ا َ َجَ ْاَ َُمغغغغُ َحَ غغغغين﴾ َ غغغغُ أَلََُمغغغغُ َأْ َر َغغغغُ لَغغغغْي ﴾ َأْو  َغَ غغغغُ ََوَ  َجَايغْ َوعَغغغغَن َأْمَاَ غغغغُ أَ َغَ غغغغْم قَغغغغَُْل
غغغغَِ  غغغغَروَ  ََ َِ غغغغْمل   َغتَغَف َُ َِ َل غغغغَ  اْص َغغغغُ غغغغَرَلَ   َغَف َ  ھاياااااتى  ﴿ ْ  َ ْ لَغْرغغغغَن بَغغغغُْ َْ َ  ََ

تىاااا  ئۆزگىرۈئااااىدە، لىمەتلىرىنىااااڭ )د ليالىااااڭ مىسااااالى 

بىاا  ( باقاسااى لىەىدا، مىمااىلەرلىڭ ئۇلىااڭ بىاالەن مەغاار ر بولۇئااىدا

سااىيى ە ئوەمااايد مى، ئۇلىااڭ ( يااامغۇر)ئاساامالدىى چىئااىرگەن 

زېمىننىاااڭ ئىنساااالالر، ھااااييالالر يەيااادىغان تىرلاااىۆ بىااالەن 

بىاار ا بىاارى بىاالەن گىرەلىمااىۇ ( ئىلااىۇ چىەىااۇ)ئۆسااىملىملىرى 

مەتاااكەن، ھەتتاااا زېمىاااى گاااىزەي تىساااكە مىااارگەن، چىرايلىاااق 

ياسااالغان، زېمىااى ئى ىلىاارى ئۇلىغاادىى مااوي ھوسااۇي ئىلىمااەا 

جەزم قىلىااۇ تۇرغااان چاغاادا، لاگاھااان مىچىسااى يااامى مىلاادۈزى 

يەلااى )تىلىگااىن ( زىرائەتلەرلااى)لىغغااا قااازايىمى  يەتتااى ا دە، ئۇ

ر ۇ تائاااللغالدەۆ قىلىيەتتااۇ  وئاا( پىتااىللەۇ)يااوقتەۆ، ( ئىل ىاارى

، پىكىاار يىرگىزىاادىغان قەۋم (يەلااى لااابۇە قىلىااۇ، يااو  قىلااد  )

 .  ﴾ئىچىن ئايەتلەرلى مۇئۇلدا  تەپسىلى  بايان قىلىمى 
  ََْ َِ ﴿َوَمغغغغَم الَغغغغَره َ غغغغَن اْ َ غغغغَرا ََ غغغغ َ  الَ  َ﴾ا َوَ غغغغْن ََ غغغغَء َوأَ ْغَ غغغغُ ََ َََوا َوَ َ غغغغَ  َ يَ غغغغُ 

غغغغغغغْمل   َُ ِ  َل ََ َ َ  َر َولَغغغغغغغَ  َص َغغغغغغغُ غغغغغغغء الَاْيغغغغغغغَ  ال َغَ غغغغغغغُ ََ ََْوَ غغغغغغغْ َ ا﴾ْغ َغغغغغغغغْ َ  َغْر َ َ غغغغغغغَ  َ يَ غغغغغغغُ 
غغغَروَ   َِ ساااوز ۇ ( ئۇز لساااىغا ۋە توغرىساااىغا) يەر ياااىزىنىهللا ﴿  َغتَغَف

ى ۋە دەريااااالرلى يااااراتتى، مەھ يااااراتتى، يەر يىزىااادە تااااغالرل

ئىككاااى  _مىيىلەرلىاااڭ ھەربىااار تاااىرىنى ئەرمەۆ ا چىماااى 

مىچىناااى مىلااادۈزگە مىرىماااتىردى . جىنسااالىق قىلىاااۇ يااااراتتى

يەلااى مىچىنىااڭ قااارالغۇلۇقى بىاالەن مىلاادۈزلىڭ يور قلااۇقىنى )

                                                 
 
 .ئايەە – 31سىرە يۇلۇل،  
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لىاااڭ هللا) باااۇالردا تەپەمكاااۇر قىلىااادىغان قەۋم ئىچاااىن(. يااااپتى

 .  ﴾للەر باردەلى( قۇدرىتىنى مۆرسىتىدىغان
 َِ غغغغَرا ََ غغغغ َ  الَ  ََْ  َوالَ  ْغتَغغغغمَ  َوالَ َ يغغغغَ  َواْ َْج َغغغغَُد َوَ غغغغْن ََ ََ الغغغغَ  غغغغْم بَغغغغ َِ ﴿ َغْ  َغغغغَد َل

غغغَروَ   َِ غغغْمل   َغتَغَف َُ ُ﴾ َل ساااىلەرگە ئاااۇ ياااامغۇر بىااالەن  هللا﴿ َ َ  َر َولَغغغَ  َص َغغغ

زىرائەتلەرلاى ئۆساتىرۈۇ بىرىاد ، زەيتاۇن، ەورماا، ئاىزۈم ۋە تىرلااىۆ 

لەرلى ئۆسااتىرۈۇ بىرىااد ، چولەااۇر پىكىاار قىلىاادىغان قەۋم مىاايى

( لىااڭ قااۇدرىتىنى مۆرسااىتىدىغانهللا)ئىچااىن بۇلىغاادا ھەقىااەەتەن 

 .  ﴾دەلىللەر بار
َ لَا َغغغغغغَُ  َ غغغغغغُ  َغغغغغغغ َ َ  َ لَغغغغغغْيَ ْم  َر لََت َغغغغغغغ َ  َْ َِ َوال  بَغغغغغغَر َوأَ ْغَ ْل َغغغغغغُ َ لَْيغغغغغغَ  الغغغغغغرَ  ﴿بَُْل َغيَ  َغغغغغغُ

غغغَرو َ  َِ ئۇالرلىاااڭ راساااتلىەىنى مۆرساااىتىۇ  ئاااۇالرلى)﴿  َوَلَ َاَ غغغْم  َغتَغَف

، (ئەۋەتتااۇ )دەلىلاالەر ۋە مااۇقەددەل مىتااابالر بىاالەن ( بىرىاادىغان

بىاا  سااالا قۇرئااالنى ئىنسااالالرغا چىئااىرۈل ەن ئااەرىىەتنى بايااان 

ئۇلىغاادىى )پىكىاار قىلىااۇ ( بااۇ قۇرئااالنى)قىلىااۇ بەرسااۇن، ئااۇالر 

 .  ﴾دەۇ لازىق قىلد  ( ۋەز ا لەسىھەە ئالسۇن
غغغغَجَر َوَ َغغغغُ  ََ غغغغَره َ غغغغَن اْ َ َغغغغَُ  بَغَيمل﴾غغغغُ َوَ غغغغَن ال غغغغَ  َأَ  ااََ َْ َِ الَ  ََب غغغغَ  َ  ﴿َوَأْوَحغغغغص 
ًَمَ َغغغغُ  ََب َغغغغَ  َولَغغغغ ﴾ ََيْغغغغَرَ  َ غغغغْن َب غغغغَ َ   ََ َِء  غغغغَا َْ َُ  َِ غغغغَرا ََ غغغغ َ  الَ  َاغغغغء َ غغغغْن ََ ََ  َغْ َرَشغغغغمَ  َ َ 

ََ َشغغغغغغَفُب  لَ  ََ َ يغغغغغغ غغغغغغَروَ  َشغغغغغغَراد  َ َْتَاغغغغغغم  أَْلَما َغغغغغغ َِ غغغغغغْمل   َغتَغَف َُ ُ﴾ َل  ا َغغغغغغَُ  َ َ  َر َولَغغغغغغَ  َص َغغغغغغ
: پەرۋەردى ارىااڭ ھەسااەي ھەرىسااى ە ئىلھااام بىاالەن بىلاادۈردى﴿

مىماااىلەرلىڭ ھەساااەي ھەرىلىااارى )تاغالرغاااا، دەرەەااالەرگە ۋە »

ئالاادىى مىايىى، تىرلااىۆ . ياساىغان ئااۆيلىرى ە ئاۇۋا تاىزگىى( ئىچاىن
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ى ىى، دىااااى ياااا(يەلااااى گااااىي ا چااااىچەملەر)مىاااايىلەر 

، «پەرۋەردى ارىغنىاااڭ يوللىرىغاااا ئىتائەتمەللىاااك بىااالەن مىااارگىى

قارلىاادىى ئىنسااالالرغا ئااىپا ( يەلااى ھەسااەي ھەرىسااىنىڭ)ئۇلىااڭ 

( يەلاااى ھەساااەي)بولىااادىغان ەىلمۇەىاااق رەللىاااك ئىچىملىاااك 

پىكىااار ( لىاااڭ قۇدرىتىنىاااڭ چوللاااۇقىنىهللا)بۇلىغااادا . چىەىاااد 

 .  ﴾قىلىدىغان قەۋم ئىچىن ئىبرەە بار
غغغغغغُ َ ْ   ََ َغغغغغغ   َوَ  َغغغغغغَُ َ  لَا َغغغغغغَُ  ﴿َ ْسغغغغغغ ََ ْيَسغغغغغغَر قَغغغغغغْ  َ يَ  ََ غغغغغغَر َواْل َْ ََِلمَ َ  َجغغغغغغَن اُْثَ

َ اّلَلَ  غغغغَرَلَ   َغ َغغغغغ َ  غغغغمَ  قَغغغغَ  اْلَ ْفغغغغَم ََ َُ غغغغُ َوَ ْسغغغغََِلمَ َ  َ غغغغَُوا  َغْ َف ََ َْ َغغغغغَر َ غغغغْن  َغْفَ َ  غغغغُ َأ ََ َوَ ْثََ 
غغَروَ   َِ غغْم لَغتَغَف َِ َِ َلَ َا غغَم اْص َغغُ َِ سااەلدىى ھااارا  !( مااۇھەممەد ئااى)﴿ َل

بۇلىااڭ ھەر »: ۋە قىمااار توغرىسااىدا سورىمااىد ، سااەن ئۇالرغااا

پايادىمۇ ( ئازغىناا مااددى)ئىككىسىدە چاوھ گۇلااا ۋە مىماىلەرگە 

« بااار، لااىكىى ئااۇالردىكى گۇلاااا پاياادىغا قارىغالاادا تىىىمااۇ چااوھ

دې ىااى، ئااۇالر سااەلدىى لىمىنااى سااەدىەە قىلىاا  توغر لااۇ  

« (ساااەدىەە قىلىغاااالر)ئاااارتۇقىنى ( ىياجااادىىئىھت)»ساااورايد ، 

تەپەمكااااۇر ( د ليااااا ۋە ئاەىرەتنىااااڭ ئىماااالىرىنى. )دې ىااااى

ئااۆز ئااايەتلىرىنى سااىلەرگە ئااۇلدا  بايااان هللا قىلىمااىغالر ئىچااىن 

 .  ﴾قىلىد 
َِتَغغغغَُد َ َن َ غغغغْن  غغغغَ َل َوَ غغغغُ اْيتَغاَغغغغَم الَغغغغَر َن َأولَغغغغما اْل َْ ﴿َ َ  الغغغغنَ  َن َجْ غغغغَن اّللََ اَُْ

غغغغغغرَ َ  بغَ  ََ َِ اّللََ  َغغغغغغَمَ  اّلَلَ  َفغغغغغغْر بَا َغغغغغغُ ِْ غغغغغغ َغَ ْم َوَ غغغغغغْن َ  ْ غغغغغغَن َ غغغغغغُ َ غغغغغغَُبَمَم اْلَ ْاغغغغغغَم بَغْري﴾غغغغغغُ بَغيغْ
لىااڭ لەزىرىاادە مەقبااۇي دىااى ئىسااالم هللاھەقىااەەتەن ﴿ انََْسغغَُد 

( يەلااى يەھااۇدىيالر ۋە لاساااراالر)مىتاااب بىاارىل ەللەر . د ر( دىنااى)
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ىاانال ئۆزئااارا ھەسااەە پەقەە ئااۆزلىرى ە ئىلىاام مەل ەلاادىى مىي

يەلااى ئىسااالمنىڭ ھەقلىەىنااى، )قىلىمااىۇ ئىىااتىالۇ قىلىمااتى 

مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنااااى روئااااەن 

پاااامىتالر ئاااارقىلىق بىلىاااۇ تاااۇر ۇ، مۆرەلمەسااالىكتىى ئىنكاااار 

هللا )لىااڭ ئااايەتلىرىنى ئىنكااار قىلىاادىكەن هللا، مىمكااى (قىلىمااتى

 .  ﴾ھىساب ئالغۇچىد رتى  هللا ، (ئۇلى يىەىندا جازااليد 
  ِ ََ َص َغغغغغغغغغُ ََْ  َواْيغغغغغغغغغَتَ َْل الَاْيغغغغغغغغَ  َوال َغَ غغغغغغغغغُ َِ َواْ َ َُوا ََ ﴿َ َ  َر َيْاغغغغغغغغَ  الَسغغغغغغغغغ
غغغغغَروَ  َر  َِ َ َوَ  اْ َْل َغغغغغَُد الَغغغغغَر َن  َغغغغغْرَََروَ  اّلَلَ َقَيُ ﴾غغغغغُ َوقَغَ غغغغغمْل﴾ا َوَجاَغغغغغص َ  َغغغغغمََُْم َو َغتَغَف

  ََْ َِ َواْ َ َُوا ََ َُ َغغغغغُ َجغغغغغَراَد َيْاغغغغغَ  الَسغغغغغ  َ  َ َُ ََ غغغغغْ  ََ غغغغغَد َمغغغغغَرا بَغغغغغَُط ﴾  ُْ ََبَغ َغغغغغُ َ غغغغغُ َيَا
 ََ ئىبھىسااى مى، ئاساامالالرلىڭ ۋە زېمىننىااڭ يارىتىلىمااىدا، ﴿ ال َغغُ

ماىچە بىالەن مىلادۈزلىڭ لۆۋەتلىماىۇ تۇر ئاىدا ئەقىاق ئى ىلىاارى 

ئااۇالر ئااۆرە تۇرغالاادىمۇ، . ئىچااىن، ئەلاايەتتە، روئااەن دەلىلاالەر بااار

لااى ئەساالەۇ تۇرىااد ، ئاساامالالرلىڭ هللا، ياتەالاادىمۇ ئولتۇرغالاادىمۇ

ئااۇالر . )ۋە زېمىننىااڭ يارىتىلىمااى توغرىسااىدا پىكىاار يىرگىزىااد 

باااۇلى بىكاااار ياراتمىااادىڭ، ساااەن ! پەرۋەردى اااارىمى ( ئىيتىاااد 

 .  ﴾پامتۇرسەن، بى لى دوزاخ ئازابىدىى ساقلىغىى
ْم أَ  َِ غغغغْم َ غغغغْن أَ ْغَفَسغغغغ َِ ََ َأْ  َياَغغغغَ  َل َ غغغغُ َوَ َ غغغغَ  ﴿َوَ غغغغْن ا َُلَغغغغ َ ما َ لَيغْ َِ غغغغُ لََتْسغغغغ ََْوا ﴾

غغغَروَ   َِ غغغْمل   َغتَغَف َُ ِ  َل ُ﴾ َ َ  َر َولَغغغَ  َص َغغغُ ْم َ غغغَمَْل ﴾ َوََمْحَغغغ َِ غغغَ  ئاياااالالر بىااالەن ﴿ بَغيغْ

ئاااۇالرلى ( لىاااڭهللا) ئاااىلپەە ئىلىماااىغالر ئىچاااىن –ئۇلساااى 

 –يەلااى ئەر ) سااىلەرلىڭ ئااۆز تىااپىغالردىى ياراتەاااللىەى، ئااارالالردا

 لىااڭهللار ا مااۇھەببەە ئورلاتەاااللىەى ىاامىھ( ئارىسااىداەوتااۇن 
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ئاالمەتلىرىدىناااد ر، پىكىااار ( ماماااالى قاااۇدرىتىنى مۆرساااىتىدىغان)

يىرگىزىااادىغان قەۋم ئىچاااىن، ئاااەۆ ا ئىبھىساااى مى، بۇلىغااادا 

 .  ﴾لۇرغۇن ئىبرەتلەر بار
َِ َوا َُوا ََ غغغغغغغغغغَروا َر أَ ْغَفَسغغغغغغغغغغَ ْم َ غغغغغغغغغغُ َياَغغغغغغغغغغَ  اّلَلَ الَسغغغغغغغغغغ َِ ََْ  َوَ غغغغغغغغغغُ ﴿َأَوَ ْ  َغتَغَف َ ْ

غغغغغَُ َروَ   َِ َغغغغغْم َل  َََُ غغغغغَُب  َُ ََلص َوَ َ  ََ َغغغغغ ﴾ا َ غغغغغَن ال َغغغغغَُ  بََا غغغغغُ َ َن بَغغغغغُْنَ َ  َوَأَ غغغغغ   َ َسغغغغغ ََ  بَغيغْ َغَ 
ئاقىيىتىنىاااڭ قالااادا  بولىااادىغاللىەىنى بىلىمااالىرى )ئاااۇالر ﴿

هللا ئااااۆزلىرى ئىسااااتىدە پىكىاااار يىرگىزمەمااااد   ( ئىچااااىن

يۇلتااااۇز )ڭ ئارىسااااىدىكى ئاساااامالالرلى، زېمىننااااى ۋە ئۇالرلىاااا

لەرسااااىلەرلى پەقەە ھە  ۋە مااااۇئەييەن ۋاقىتلىااااق ( قاتااااارلىق

ئىبھىساااى مى، لۇرغاااۇن مىماااىلەر  –قىلىاااۇ يااااراتتى، ئاااەۆ 

قايتاااا تىرىلىااادىغاللىەىنى، )پەرۋەردى ارىغاااا مۇالقااااە بولۇئااانى 

قىلغااااان ئەمەلىاااا ە يارىمااااا مۇماپاتلىنىاااادىغاللىەىنى يااااامى 

 .  ﴾قىلغۇچىد ر ئىنكار( جازالىنىدىغاللىەىنى
 َِ َسغغغغغَ  الَغغغغغ َْ َِ َ ْ َضَغغغغغْد َر َ َ َُ َ غغغغغُ  َغَي ﴿اّلَلَ  َغتَغغغغغغَمََف اْ َ ْغَفغغغغغَ  َحغغغغغَ  َ ْمَ َغغغغغُ َوالَغغغغغ
  ِ ََلص َ َ  َر َولَغغغغغغَ  َص َغغغغغغُ َِ َأَ غغغغغغ   َ َسغغغغغغ غغغغغغَ  اْ َْيغغغغغغَر  َ  ََ َِ َو َغْر غغغغغغْم ََ َ غغغغغغُ اْل غغغغغغص َجَايغْ َُ َق

غغغَروَ   َِ غغغْمل   َغتَغَف َُ ئۇالرلىاااڭ هللا دىغان چاغلىرىااادا، ئىنساااالالر ئۆلىااا﴿ َل

جااااللىرىنى ئالىاااد ، ئۆلمى ەللەرلىاااڭ جااااللىرىنى ئۇەلىغاااان 

يەلااى ئەجىلااى )چاغلىرىاادا ئالىااد ، ئۆلااىم ە ھۆمااىم قىلىنغااان 

لىاااڭ جااااللىرىنى تۇتاااۇۇ قىلىاااۇ، قالغالالرلىاااڭ  (يەتكەلااالەر

( يەلاااى ئەجىلاااى يەتكاااىچە)جااااللىرىنى ماااۇئەييەن ۋاقىاااتەىچە 
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 .ئايەە – 8سىرە ر م،  
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ا پىكىااار يىرگىزىااادىغان قەۋم ئىچاااىن قوياااۇۇ بىرىاااد ، بۇلىغاااد

 .  ﴾لۇرغۇن ئاالمەتلەر بار( لىڭ قۇدرىتىنى مۆرسىتىدىغانهللا)
ََ َ َ  َر َولَغغغغغَ   ي ﴾غغغغغُ َ ْ غغغغغ َِ َوَ غغغغغُ َر اْ َََْ  لََ َُوا ََ غغغغغْم َ غغغغغُ َر الَسغغغغغ َِ غغغغغَ َر َل ََ ﴿َو

غغغغغغَروَ   َِ غغغغغغْمل   َغتَغَف َُ ِ  َل ئاساااااامالالردىكى ۋە زېمىناااااادىكى  هللا﴿ َص َغغغغغغُ

پەزلىااادىى ساااىلەرگە ( ماماااالى)ھەممىساااىنى  لەرساااىلەرلىڭ

قاااااۇدرىتى )بويساااااۇلد ر ۇ بەردى، بۇلىغااااادا ھەقىاااااەەتەن 

لىااڭ قااۇدرىتى هللا)ر قىلىاادىغان قەۋم ئىچااىن ۇتەپەمكاا( ئىالھىيىنااى

 .  ﴾دەلىللەر بار( روئەن( )ۋە بىرلىكىنى مۆرسىتىدىغان
ََ َيَُشغغغغ غغغغْراَ  َجاَغغغغص َ  َغغغغ   َلَرأَ ْغتَغغغغ َُ َُ ﴿لَغغغغْم أَ ْغَ ْل َغغغغُ َمغغغغَرا اْل غغغغَي َْ ج﴾ُ َ غغغغْن َي  ﴾ُ َ َتَ غغغغنَ 

غغغغغغغَروَ   َِ غغغغغغغرَبَغَ ُ لَا َغغغغغغغَُ  َلَ َاَ غغغغغغغْم  َغتَغَف ُْ ئەگەر بىااااااا  ﴿ اّللََ َولَْاغغغغغغغَ  اْ َْ  َغغغغغغغَُ  َ 

تىاى هللاقۇرئالنى بىارەر تاغەاا لازىاق قىلساا ، چوقاۇم ساەن ئۇلىاڭ 

قورقەااااللىەتىى بااااپ ئەگكەللىكىناااى، يىرىلىاااۇ مەتكەللىكىناااى 

لىاااڭ هللا)رلى مىماااىلەرگە ئاااۇالر مۆرەتتىاااڭ، بىااا  باااۇ مىساااالال

 .  ﴾پىكىر قىلسۇن دەۇ بايان قىلىمى ( قۇدرىتىنى
غغغغغْم  َِ غغغغغْم َجْ غغغغغَنه َيغغغغغَ اَ َن اّللََ َوَن َأْجاَغغغغغَم اْلَرْيغغغغغَ  َوَن َأقَغغغغغمَ  َل َِ ﴿قَغغغغغْ  َن َأقَغغغغغمَ  َل

غغغغغغص وَ  ََ اْلَ َ غغغغغَ  َأ َغغغغغغَ  َ ﴾ َ َ اَغغغغغ   َ ْ  أَلَ َغغغغغغَ  َ َن َ غغغغغُ  َغغغغغغمَحص َ َ َ قَغغغغغْ  َمغغغغغغْ  َ ْسغغغغغَتَمه اْ َْج
غغغَروَ   َِ ساااەلدىى ئاااادەتتىى تائاااەىرى ! ئاااى ماااۇھەممەد)﴿ لَغتَغَف

مەن »ئىيتەىنكاااى، ( ئىماااالرلى تەلەۇ قىلغاااۇچى مۇ فارالرغاااا

لىااڭ ەەزىنىلىاارى بااار، دېمەياامەن، مەن هللاسااىلەرگە، مەلاادە 

غەيبنىمااۇ بىلمەياامەن، سااىلەرگە، مەن بولسااام ھەقىااەەتەن بىاار 

                                                 
 
 .ئايەە – 13سىرە ز مەر،  
 
 .ئايەە – 42سىرە جاسىيە،  
 
 .ئايەە – 34سىرە ھەئر،  
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، مەن پەقەە مالاااا قىلىنغاااان پەرىماااتە، دەپماااۇ ئىيتماااايمەن

ئىيتەىنكااى، مااور ئااادەم بىااالەن . «ى ىال ئەمەي قىلىاامەنيۋەھاا

يەلاااى مااااپىر بىااالەن ماااۆمىى )ماااۆزى ساااا  ئاااادەم بااااراۋەرمۇ  

   ﴾ئويالۇ باقمامسىلەر ( باراۋەرمۇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 58سىرە ئەلىام،  
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 شقا ئالدىراشلىىقياخشى ئەمەللەرنى 

 
ُ  َمغغغغَم  َ  غغغغ    َوْ َ غغغغ َِ غغغغَم ﴿َوَل َِ َِ َب ِْ َِم َغغغغما  َغغغغ َِ أَ ْغغغغَن َ غغغغُ َل غغغغَرا َُما اُْثَيغْ غغغغَتَ  َْ َمل َيَ غغغغُ  َُ

غغغ َ  َشغغغْءب  قَغغغَن ر   ي ﴾غغغُ َ َ  اّلَلَ َجاَغغغص ََ لىاااڭ ياااىز  (ئاااىممەە)ھەر ﴿ اّلَلَ لََ

 !(ئااى مااۆمىنلەر)بااار، ( يەلااى قىبلىسااى)مەلتىرىاادىغان تەرىپااى 

لماااالالر، ياەماااى ئەمەللەرلاااى قىلىماااەا ئالااادىرالالر، قەيەردە بو
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يىغىااد ، ( ھىساااب ئىچااىن)ھەممەلالرلااى هللا ( قىيااامەە مااىلى)

 .  ﴾ھەقىەەتەن ھەممە لەرسى ە قادىرد رهللا 
َغغغغغغْم   َََُ  َِ َُمَ  َوالَغغغغغغَر َن َمغغغغغغْم بَا َغغغغغغُ غغغغغغَف َْ َغغغغغغْم َ   َََُ  َُ غغغغغغَي َْ ﴿َ َ  الَغغغغغغَر َن َمغغغغغغْم َ غغغغغغْن َي

غغغغَرََم َ  َْ ُ  َوالَغغغغ  َغْاَ  َغغغغمَ  َوالَغغغغَر َن َمغغغغْم بَغغغغَرَُ َْم َن َ  َر َن  َغْالَغغغغمَ  َ غغغغُ الَغغغغغْما َوقَغاَغغغغمبَغَ ْم َوَ اَغغغغ
َُمَ   غغغغغغغَُب ََ َِ َوَمغغغغغغغْم َ َغغغغغغغُ  غغغغغغغَرا َََجمَ  َر اُْثَيغْ ََاَ َ غغغغغغغمَ  َأولَئَغغغغغغغَ  َ َسغغغغغغغُ َغغغغغغغْم   َََُ  َِ  أَ َغَ غغغغغغغْم َ 

ھەقىااااەەتەن پەرۋەردى ارىنىااااڭ ھەييىسااااىدىى قورقەااااۇچى ﴿

پەرۋەردى ارىنىااڭ ئااايەتلىرى ە ئىمااەل ىچى مىمااىلەر،  ،مىمااىلەر

ساااەدىەە  ،ەرۋەردى ارىغاااا ئاااىرىك مەلتىرمەيااادىغان مىماااىلەرپ

ھىساااب بىاارى  )ئەممااا پەرۋەردى ارىنىااڭ دەرگاھىغااا  ،بىرىاادىغان

قايتىااۇ بارىدىغاللىەىاادىى دىللىاارى قورقااۇۇ تۇرىاادىغان ( ئىچااىن

ئالدىادا ( بائاەىالرلىڭ)اا ئەلە ئاۇالر ياەماى ئىماالرلى  مىمىلەر

 .  ﴾قىلىمەا تىرىمەۇچىالرد ر
 َ َ﴿ ََ َ ْم عَغغغغغغَُ   لَ َغْفَسغغغغغغ غغغغغغ غْ ََ َ ُ َ غغغغغغْن َجَ َُْل َغغغغغغُ َ  َِتَغغغغغغَُد الَغغغغغغَر َن اْيغغغغغغًََفيغْ ََ﴾ْغ َغغغغغغُ اْل َأْو

َِ َغغغغغَ   غغغغغَ  اْل ُْ َِ بَغغغغغَمْوَ  اّللََ َولَغغغغغَ  َمغغغغغَم اْلَف َرا غغغغغَُب   بَغغغغغُُْثَيغْ ََ َ ْم  َتَ غغغغغن  َوَ غغغغغ غْ ُْ َ ْم َ   َوَ غغغغغ غْ
لااى بەلاادىلىرىمى دىى بىاا   (يەلااى قۇرئااان)ئالاادىى بىاا  مىتاااب ﴿

ئۇالرلىااڭ بەزىسااى . للىغااان مىمااىلەرگە مىاارال قىلىااۇ بەرد  تا

يەلااى قۇرئااالنى تىااالۋەە قىلغااان )ئااۆزى ە ز لااۇم قىلغۇچىااد ر 

يەلااى مااۆۇ )، بەزىسااى ئوتتۇراھالااد ر (بىاالەن ئەمەي قىلمايااد 

چااااغالردا قۇرئالغاااا ئەمەي قىلىاااۇ، قىسااامەن چااااغالردا ئەمەي 

                                                 
 
 .ئايەە – 418سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەتكىچە – 64ئايەتتىى  – 57سىرە مۇئمىنۇن،  
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ى ئىمااالرلى لىااڭ ئى لااى بااويىچە ياەمااهللاۋە بەزىسااى ( قىلمايااد 

 .  ﴾ئەلە ئۇ ماتتا مەرھەمەتتۇر. قىلىمەا ئالدىرىغۇچىد ر
َِتَغغغغغغَُد  ََ َ غغغغغغَن اْل غغغغغغُ بَغغغغغغغْ َ َ َن ْغغغغغغ ََ قُ﴾ َل َِتَغغغغغغَُد بَغغغغغغُْنَ َ  َ َ غغغغغغنَ  ﴿َوأَ ْغَ ْل َغغغغغغُ َ لَْيغغغغغغَ  اْل

غغغغ َغَ ْم َ َغغغغُ أَ ْغغغغغَ َ  اّلَلَ َوَن لَغَت َغغغغْ  َأْمغغغغَماَبَممْ  ْم بَغيغْ َِ ََ  َغغغغُْح ََ ﴾غغغغُ َجَاْيغغغغ غغغغُ َ غغغغَُبَآ َ غغغغَن  َوَ َ ْي ََ َج
ُ﴾ َواَحغغغغغَن ﴾  غغغغغْم أََ غغغغغ َِ غغغغغُ َولَغغغغغْم َشغغغغغَُب اّلَلَ َ ََ َا ﴾ ُ َ ُ﴾ َوَ  غْ ْم َشغغغغغْرَج َِ غغغغغ    َ َ ْا َغغغغغُ َ غغغغغْ  َِ اْنَغغغغغ َ  َل
ي ﴾غغغغغغغغُ  َِْم لََ َِ اّللََ َ غغغغغغغغْرَ َ   َ َِ غغغغغغغغَرا َُما اُْثَيغْ غغغغغغغغَتَ  َْ ْم  َُ ََ اَغغغغغغغغَمََْم َر َ غغغغغغغغُ الَغغغغغغغغُ َِغغغغغغغغْن لََي غْ َوَل

ْم َ َغغغُ َِ ََ َاَْتَاَفغغغمَ     َغيَغَ   َغغغَئ ْ غغغَتْم َ يغغغ بىااا  ساااالا !( ئاااى ماااۇھەممەد)﴿ ََ

مىتااابالرلى ئىتىااراۇ قىلغااۇچى ۋە ( ساااماۋى)ئۆزىاادىى ئىل ىاارى 

 قلازىاا( يەلااى قۇرئااالنى)ئۇالرغااا ئاااھىۆ بولغااۇچى ھە  مىتااابنى 

سااالا لازىااق هللا ئۇالرلىااڭ ئارىسااىدا !( ئااى مااۇھەممەد. )قىلااد  

م قىلغىاى، ساالا مەلا ەن باويىچە ھۆماى( ئەھكاامى)قىلغان قۇرئاان 

. ھەقااتىى بۇر لااۇۇ، ئۇالرلىااڭ لەپسااى ەاھىماالىرىغا ئەگەئاامى ىى

ەىااق ئااەرىىەە  سااىلەرلىڭ ھەربىرىغالرغااا بىاار!( ئااى ئااىممەتلەر)

ەالىسااا، ئەلاايەتتە، هللا ئەگەر . ۋە ئوچااۇ  يااوي تەيىااى قىلااد  

يەلااى پىتااىن ئىنسااالالرلى بىاار )سااىلەرلى بىاار ئااىممەە قىالتتااى 

ساااىلەرگە بەرگەن ئاااەرىىەتلەر هللا لاااىكىى (. دىنااادا قىالتتاااى

مااۆۇ ئااىممەە قىلىااۇ )ارىسااىدا سااىلەرلى سااىناپ ئىچااىن ئ

لىااڭ هللاھەممىغااالر . ياەمااى ئىمااالرغا ئالاادىرالالر(. ئايرىاادى

دەرگاھىغااا قايتىسااىلەر، سااىلەر ئىىااتىالۇ قىلىمااەان لەرسااىلەرلى 

سااىلەرگە هللا ( ئۇلىااڭ قايسااى ھە ، قايسااى لاااھە  ئىكەللىكىنااى)

 .  ﴾ ئىيتىۇ بىرىد

                                                 
 
 .ئايەە – 23ىر، سىرە  ات 
 
 .ئايەە – 18سىرە مائىدە،  
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  ََْ َُب َواْ َ ََ َ غغغغغغْرَ  الَسغغغغغغ غغغغغغَ ُ ََ َُ ُ  َجْر غغغغغغْم َوَ  َغغغغغغ َِ ََبَ  َِ َ ْرَفغغغغغغَر   َ غغغغغغْن  َُما َ  غغغغغغَُب ََ ﴿
غغغغغغَُب َواّلَلَ َوو  ََ ََ َ غغغغغغْن َ  غغغغغَ  اّللََ  َغْالَيغغغغغغ ُْ ََ َولَغغغغغغَ  َ  غغغغغغَا ََ ِْ لَاَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما بَغغغغغُّللََ َوََ َأَجغغغغغَن

غغغيَم  َِ غغغَ  اْلَ  ُْ پىرىتىناااى، مەللىكاااى پەرۋەردى ارىغالرلىاااڭ مەغ﴿ اْلَف

ئاساامان ا زېمىناادەۆ مىلىاادىغان جەلنەتنااى قولغااا مەلتااىرۈلالر، 

قاااا ۋە ئۇلىاااڭ پەيغەمبەرلىااارى ە ئىماااان هللاجەلااانەە ( ئاااۇ)

ئاااۇلى ( هللا)لىاااڭ پەزلىاااد ر، هللائىيتەالالرغاااا تەيياراللغاااان، باااۇ 

 .  ﴾ئۇلۇغ پەزي ئى ىسىد رهللا ەالىغان ئادەم ە ئاتا قىلىد ، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 34سىرە ھەدىد،  
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 ئىپپەت

 
  ََْ غغغغغغغْربُ﴾ َر اْ َ َُ ًَيَ مَ   غغغغغغغَ يَ  اّللََ َن َ ْسغغغغغغغَت ََ غغغغغغغَراَب الَغغغغغغغَر َن َأْحَ غغغغغغغَروا َر  َُ ﴿لَْاَف
َُمْم َن َ ْسغغغغغغََِلمَ  ال َغغغغغغَُ   ََ َ َْسغغغغغغ َغَ َم اْ ََُمغغغغغغَ  َأْ َ يَغغغغغغَُب َ غغغغغغَن التَغَ ف غغغغغغَم لَغْ غغغغغغرَ َغَ ْم َبَسغغغغغغي

غغغغما َ غغغغْن َيغغغغْ    َغغغغ َُ ََ َجَاغغغغيم  َ ْنَُ ﴾غغغغُ َوَ غغغغُ لَغْ َف يولىغااااا هللا ئااااۆزىنى ﴿ َمَ  اّلَلَ بَغغغغ

يىااارا  جايالرغاااا ( تىرىكچىلىاااك قىلىااا  ئىچاااىن)ئاتىغاااان، 
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. بارالماياادىغان يوقسااۇلالرغا ەەياار ا ئىھسااان قىلىنىمااى مىاارەۆ

ئەھااايالنى ئۇقمىغاااالالر، ئۇالرلىاااڭ لەرساااە تىلىمى ەللىكلىااارى ە 

يىاادىى قاااراۇ، ئااۇالرلى باااۇ دەۇ گۇمااان قىلىااد ، ئۇالرلىااڭ چىرا

تولۇيساااەن، ئاااۇالر مىماااىلەرگە چاپلىماااىيېلىۇ تىلەمچىلىاااك 

هللا قىلمايااد ، مااىلىغالردىى لىمىنااى ەەياار ا ئىھسااان قىلمااالالر، 

 .  ﴾ھەقىەەتەن ئۇلى بىل ىچىد ر
ْاَ  َغغغغمَ  الَغغغغَر َن َمغغغغْم َر َيغغغغَ َ َْم َيَُشغغغغَ مَ  َوالَغغغغَر َن َمغغغغْم َجغغغغَن  ََ اَغغغغَ  اْل ﴿قَغغغغْن َأ غْ

غغغغم َ  َُ غغغغَُ   َغغغغَُجَام َ  الَاْرغغغغَم َ ْ َر َِمَ  َ َن  َوالَغغغغَر َن َمغغغغْم لَاَ ََ َوالَغغغغَر َن َمغغغغْم َلَفغغغغَروَ َ ْم َحغغغغَُ 
ََاَب  غغغغغَن ابْغتَغرَغغغغغغص َو ََ غغغغغَر َ اَغغغغغمَ َ  َ  غغغغغْد َأْدَغغغغغغُ َغَ ْم  َغغغغغَم َغَ ْم َ يغْ َِ ََْواَ َ غغغغغْم َأْو َ غغغغغُ َ َا َجاَغغغغغص َأ

َِولَئَغغغغَ  َمغغغغَم اْلَ غغغغَُْلوَ   ەااااتكە مااااۆمىنلەر ھەقىااااەەتەن بە﴿ َولَغغغغَ  َ 

لىاااڭ هللا)ئاااۇالر لامازلىرىااادا ( ئاااۇلدا  ماااۆمىنلەرمى. )ئىرىماااتى

ئەيمىنىااااۇ ( ئۇلۇغلۇقىاااادىى سااااىر بىسااااىۇ مەتكەللىكااااتىى

ئاااۇالر بىھاااۇدە ساااۆز، بىھاااۇدە ئىماااتىى يىااارا  . تۇرغاااۇچىالرد ر

ئااۇالر ئەۋرەتلىرىنااى . ئااۇالر زاماااە بەرگااىچىلەرد ر. بولغااۇچىالرد ر

پەقەە ( ەتلىرىناااىيەلاااى ئەۋر. )سااااقلىغۇچىالرد ر( ھارامااادىى)

 ،ەوتۇللىرىااادىى، چۆرىلىرىااادىى بائاااەىالردىى سااااقلىغۇچىالرد ر

يىەىنچىلىااق بىاالەن  چااۆرىلىرى ۋە ەوتااۇللىرىيەلااى )بااۇالر بىاالەن 

  جىنسااى)بۇلىااڭ سااىرتىدىى . ماااالمەە قىلىنمايااد  (قىلغااۇچىالر

تەلەۇ قىلغاااااۇچىالر ھەددىااااادىى ( تەلەپناااااى قالد ر ئااااانى

 .  ﴾ئائەۇچىالرد ر

                                                 
 
 .ئايەە – 372سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەتكىچە – 7ئايەتتىى  – 4سىرە مۇئمىنۇن،  
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غغغغغغغغغغغغغغُ ََتَ  ﴿َ َ  الْ  َُ َِ َواْل ْاَ  َغغغغغغغغغغغغغغُ ََ غغغغغغغغغغغغغغْاَ َ َ  َواْل ََ َِ َواْل ُ ََ ْسغغغغغغغغغغغغغغَا ََ َ  َواْل ََ ْسغغغغغغغغغغغغغغَا ََ
َِ َواُْثََُشغغغغغغغغغغغَ َ   َِ َوالَ غغغغغغغغغغغَُبرَ َن َوالَ غغغغغغغغغغغَُبَرا َِ َوالَ غغغغغغغغغغغَُْلَقَ  َوالَ غغغغغغغغغغغَُْلقَُ َُُ َتَغغغغغغغغغغغُ َواْل

َ  َوالَ غغغغغغغغُ ََ َِ َوالَ غغغغغغغغَُ  قَُ َتَ غغغغغغغغنَ  ََ َقَ  َواْل َتَ غغغغغغغغنَ  ََ َِ َواْل ََِ  َواُْثََُشغغغغغغغغَ ُ َِ َواْنَغغغغغغغغَُ  ُ ََ  َ
َِ َأَجغغغغغغغَن اّلَلَ َ َغغغغغغغْم َ ْرَفغغغغغغغَر ﴾  َََرا ََ َغغغغغغغ ﴾ا َوالغغغغغغغَرا ََرَ َن اّلَلَ  َِ َوالغغغغغغغَرا  َغغغغغغغغَروَ َ ْم َواْنََُ َِغغغغغغغُ

غغُ  ﴾َ َِي مۇسااۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسااۇلمان ئايالالرغااا، مااۆمىى ﴿ َوَأْ غغر﴾ا َج

رلەر ئەرلەر ۋە مااۆمىى ئايالالرغااا، تااائەە ا ئىبااادەە قىلغااۇچى ئە

ۋە تااائەە ا ئىبااادەە قىلغااۇچى ئايالالرغااا، راسااتچىق ئەرلەر ۋە 

راسااتچىق ئايالالرغااا، سااەۋر قىلغااۇچى ئەرلەر ۋە سااەۋر قىلغااۇچى 

ئايالالرغااا، ەااۇدادىى قورقەااۇچى ئەرلەر ۋە ەااۇدادىى قورقەااۇچى 

ئايالالرغاااا، ساااەدىەە بەرگاااىچى ئەرلەر ۋە ساااەدىەە بەرگاااىچى 

ر ۋە روزا تۇتەااااۇچى ئايالالرغااااا، ئايالالرغااااا، روزا تۇتەااااۇچى ئەرلە

لەپساااىلىرىنى ھارامااادىى سااااقلىغۇچى ئەرلەر ۋە لەپساااىلىرىنى 

لااى مااۆۇ زىكاارى قىلغااۇچى هللاھاراماادىى ساااقلىغۇچى ئايالالرغااا، 

مەغپىاارەە هللا لااى مااۆۇ زىكاارى قىلغااۇچى ئايالالرغااا هللائەرلەر ۋە 

 .  ﴾ۋە ماتتا ساۋاب تەييارلىدى
ْ َسغغغغغغغَُ  َيَاغغغغغغغَ  َمَامج﴾غغغغغغغُ  غغغغغغغَر ﴿َ َ  اَُْ ََ اُْثَيغْ غغغغغغغر  َ َ وج﴾غغغغغغغُ َوَ َوا َ َسغغغغغغغ ََ ََ ال َ َوا َ َسغغغغغغغ

غغغغغم َ  ََ َ غغغغغاَ َ  الَغغغغغَر َن َمغغغغغْم َجاَغغغغغص َيغغغغغَ َ َْم َْلاَ  ََ َوالَغغغغغَر َن َر َأْ غغغغغَما ََْم َحغغغغغ    َ َ مج﴾غغغغغُ َ َن اْل
َقمَ  بَيَغغغغْمَل الغغغنَ  َن َوالَغغغرَ  غغغَروَل َوالَغغغَر َن َ َ غغغنَ  َْ ََ  َن َمغغغْم َ غغغْن َجغغغغَراَد َ ْ اَغغغمل  لَاَسغغغَُ َ  َواْل

َِمَ  َ َن  َِْ م   َوالَغغغغَر َن َمغغغغْم َلَفغغغغَروَ َ ْم َحغغغغَُ  غغغغَر َ غغغغ َغغغغْم َ يغْ  َََُ َُمَ  َ َ  َجغغغغَراَد  غغغغَف َْ َغغغغْم َ   َََُ
ََاَب  غغغغغَن ابْغتَغرَغغغغغغص َو ََ غغغغغَر َ اَغغغغغمَ َ  َ  غغغغغْد َأْدَغغغغغغُ َغَ ْم  َغغغغغَم َغَ ْم َ يغْ َِ ََْواَ َ غغغغغْم َأْو َ غغغغغُ َ َا َجاَغغغغغص َأ

َِولَئَغغغغ ئىنسااااان ھەقىااااەەتەن چىدامسااااى  ﴿ َ  َمغغغغَم اْلَ غغغغَُْلوَ  َولَغغغغَ  َ 

                                                 
 
 .ئايەە – 25سىرە ئەھ اب،  
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يوقسااااۇزلۇ ، ياااامى مىساااەللىك، يااااا )ئۇلىغغاااا . يارىتىلااادى

بىااااارەر مۆلىلساااااى لىك يەتاااااكەن چاغااااادا، ( قورقاااااۇلچتەۆ

بىااارەر ياەماااىلىق يەتاااكەن چاغااادا، بىىىللىاااق . زاراللغۇچىاااد ر

: مۇستەسااانا( تۆۋەلااادىكىلەر بۇلىغااادىى)پەقەە . قىلغۇچىاااد ر

ئااۇالر ماللىرىاادىى . زغااا ھەمىمااە رىىااايە قىلغااۇچىالرد رئااۇالر لاما

تىلەيااادىغان پىەىرغاااا ۋە تىلىمەيااادىغان پىەىرغاااا ماااۇئەييەن ھە  

ئاااۇالر قىياااامەە ماااىلى ە تەساااتىق . بىرىاااد ( يەلاااى زامااااە)

ئااااااۇالر پەرۋەردى ارىنىااااااڭ ئازابىاااااادىى . قىلىاااااادىغالالرد ر

 ئىبھىسااااى مى، ئۇالرلىااااڭ پەرۋەردى ارىنىااااڭ. قورقەااااۇچىالرد ر

( ئەمىااى قىلغالاادىى بائااەا ھىچبىاار ئااادەم ئىچااىنهللا )ئااازابى 

ئاااۇالر ئەۋرەتلىرىناااى . ئەمىاااى باااولغىلى بولمايااادىغان لەرساااىد ر

پەقەە ەوتاااۇللىرى ۋە چاااۆرىلىرى . ھارامااادىى سااااقلىغۇچىالرد ر

ئۆزلىرىنىاااڭ ەوتاااۇللىرى ۋە چاااۆرىلىرى )بۇلىغااادىى مۇستەسااانا، 

جىنسااى  )مايااد ، ماااالمەە قىلىن( بىاالەن يىەىنچىلىااق قىلغااالالر

بۇلىااااڭ سااااىرتىدىى تىلى ااااىچىلەر ( تەلىپىنااااى قالد ر ئاااانى

 .  ﴾ھەددىدىى ئائەۇچىالرد ر
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 كەچۈرۈش ۋە ئەپۇ قىلىش

 
  َََ َسُ ََ َُْرَ  َواْل َُ َأْ   َغْاَلما َأوَ  اْل ْم َوالَسَ  َِ  ْ َ  َ ُْ َِْلَ  َأوَلم اْلَف ﴿َوَن َ 

َ َُ رَ َن  ََ ْم َواّلَلَ َ َفمَ  َواْل َِ ََما َأَن َتََ  مَ  َأْ   َغْرَفَر اّلَلَ َل َ يَ  اّللََ َوْليَغْ َفما َوْلَيْ َف ََ َر 
ئارالالردا ئەھلى مەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغالالر ەى  ا ﴿ َََحيم  
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بىر ) ئەقرىباالرغا، مىسكىنلەرگە ۋە دىى يولىدا ھىجرەە قىلغالالرغا

ئەپۇ ( ئۇالرلىڭ گۇلاھىنى)قەسەم قىلمىسۇن، بەرمەسلىككە ( لەرسە

لىڭ سىلەرگە مەغپىرەە قىلىمىنى هللاقىلسۇن، مەچىرسۇن، 

لاھايىتى مەغپىرەە قىلغۇچىد ر، لاھايىتى هللا ياقتۇرمامسىلەر  

 . ﴾مىھرىبالد ر
َ  اْلرَغغغغغغْيَ  َواْلَ غغغغغغَُ َ  َجغغغغغغ ََ غغغغغغَُع َِ غغغغغغَراَب َواْل َُ غغغغغغمَ  َر الَسغغغغغغَراَب َوال َُ َن ﴿الَغغغغغغَر َن  َغْ َف

َسغغغغغغغَ َ   َْ ََ غغغغغغغ   اْل مەلچىلىكتىماااااااۇ،  تەقااااااايادارالر﴿ ال َغغغغغغغَُ  َواّلَلَ  ََ

سااەرۇ قىلىاادىغالالر، ( پااۇي ا ماااي)يولىاادا هللا قىسااىنچىلىەتىمۇ 

ئااااچچىەىنى يۇتىااادىغالالر، ( ئاااۆې ئىلىماااەا قاااادىر تۇر قلاااۇ )

مىمااااىلەرلى ( ياماااااللىق قىلغااااان يااااامى بااااوزەۆ قىلغااااان)

ق قىلغااااۇچىالرلى دوسااااۆ ياەمااااىلىهللا . مەچىرىاااادىغالالرد ر

 .  ﴾تۇتىد 
غغغغغغْيًََُ   ََ غغغغغغتَغَ َ ََم ال َْ َ غغغغغغَُ  َ ََنَغغغغغغُ ا َْ غغغغغغص اْ َ َُ ْم  َغغغغغغغْمَل اْلتَغ َِ ﴿َ َ  الَغغغغغغَر َن لَغَملَغغغغغغْما َ غغغغغغْ 

َ ْم َ َ  اّلَلَ َ َفغغغغغمَ  َحَاغغغغغيم   غغغغغْن َجَفغغغغغُ اّلَلَ َجغغغغغ غْ َُ َسغغغغغَ ما َوَل ئىككاااااى ﴿ بَغغغغغ َغْ َ  َ غغغغغُ ََ

بىار ا بىارى بىالەن ( مۇئارىكالريەلاى مۇساۇلمالالر بىالەن )قوئۇن 

ھەقىااەەتەن يااىز ( جەلاادىى)ئۇچرائااەان مىلاادە، ئىچىغالردىكااى 

يەلااى پەيغەمبەرلىااڭ )ئااۆرۈگەن مىمااىلەرلى، بەزى قىلمىماالىرى 

تىپەيلىااادىى، ئاااەيتان ( ئەمااارى ە مۇەالىپەتچىلىاااك قىلغااااللىەى

. ھەقىااەەتەن ئااۇالرلى ئەپااۇ قىلاادى هللاتىيىلد ر ئااەا ئور لاادىر 

ەغپىااارەە قىلغۇچىاااد ر، لاھاااايىتى ھەلىماااد ر ھەقىاااەەتەن مهللا 

                                                 
 
 .ئايەە – 33سىرە لۇر،  
 
 .ئايەە – 421، سىرە ئاي ئىمران 
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يەلاااااى ئاساااااىيلىق قىلغاااااالالرلى جازاالئاااااەا ئالااااادىراۇ )

 .  ﴾(مەتمەيد 
غغغغغغغَُ  َجَفغغغغغغغمَلا  ََ غغغغغغغمب   َغغغغغغغَمَ  اّلَلَ  ََ غغغغغغغر﴾ا َأْو َاَْفغغغغغغغمَ  َأْو لَغْ َفغغغغغغغما َجغغغغغغغْن  ﴿َ ْ  لَغْ غغغغغغغَنوا َييغْ

ساااىلەر ئائاااكارا ياااامى يوئاااۇر ن بىااار ياەماااىلىەنى ﴿ قَغغغَن ر﴾ا 

سااااۋاب )امى بىااارەر يامااااللىەنى مەچىرساااەلالر قىلساااالالر يااا

ئەپااااااۇ قىلغۇچىااااااد ر، هللا ئىبھىسااااااى مى، (. تاپىسااااااىلەر

 .  ﴾قۇدرەتلىكتۇر
َِ َو َغْ اَغغغغغَم َ غغغغغُ  َُ َجغغغغغْن َج َغغغغغَُْلَ  َو َغْ َفغغغغغم َجغغغغغَن الَسغغغغغيَ َئُ ُْ َغغغغغَ  التَغْمبَغغغغغ ﴿َوَمغغغغغَم الَغغغغغَره  َغ

بەلدىلىرىااادىى تەۋبىناااى قوباااۇي قىلىاااد ، ياماااان هللا ﴿ لَغْفَ اَغغغمَ  

الرلى ئەپاااۇ قىلىاااد ، قىلىياتەاااان ئىماااىغالرلى بىلىاااۇ ئىمااا

 .  ﴾تۇرىد 
ْم َو َغْ َفغغغغغم َجغغغغغْن ََ َغغغغغ    َِ َسغغغغغَ ْد أَ ْغغغغغَن  غغغغغُ ََ ََ  ََ   ُ ْم َ غغغغغْن َ َ غغغغغيَ  َِ  ﴿َوَ غغغغغُ َأَيغغغغغَُب

ھەرقالاادا  بىاار ( يەلااى جىاانىغالر يااامى مىلىغالرغااا)سااىلەرگە ﴿

مۇسااىبەە يەتسااە، ئااۇ سااىلەرلىڭ قىلغااان گۇلاااھىغالر تىپەيلىاادىى 

ئەپااۇ )لۇرغااۇن گۇلاااھىغالرلى ئەپااۇ قىلىااد  هللا مەلاا ەن بولىااد ، 

قىلمايااادىغان بولساااا، بااااال ۋە مۇساااىبەتتىى ھاااىى قۇتۇلماااال 

 .  ﴾(ئىدىغالر
 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 455سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 419سىرە لىسا،  
 
 .ئايەە – 35سىرە ئۇرا،  
 
 .ئايەە – 28سىرە ئۇرا،  
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 ياراشتۇرۇش

 
غغغغغغغُ  َغغغغغغغَمْ  بَغرَغغغغغغغ ََ ََما بَغيغْ َغَ  َتتَغاَغغغغغغغما َ َِْيغغغغغغغَا غغغغغغغْاَ َ َ  اقغْ ََ ْد ﴿َوَ ْ  طَُ ََفتَغغغغغغغَُ  َ غغغغغغغَن اْل

 ِْ َِ َأْ غغغغَر اّللََ  َغغغغَمْ   َغغغغَُب َِ لَغْ َرغغغغء َحغغغغَف لََفغغغغءَب َ  غغغغُلََاما الَغغغغ َُ َ ْحغغغغَناَ َُ َجاَغغغغص اْ َْيغغغغَر   َغ
ْاَ  َغغغغغغغمَ   ََ ًََ  َ ََنَغغغغغغُ اْل َسغغغغغغ ُْ ََ غغغغغغ   اْل ًَما َ َ  اّلَلَ  ََ غغغغغغُ بَُْلَ غغغغغغْنَ  َوَأْقَسغغغغغغ ََ ََما بَغيغْ َغَ  َ َِْيغغغغغغَا
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ََما بَغغغغغغغغغغغْ َ َأَيغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغْم لَغْرمَحَغغغغغغغغغغمَ  َ ْيغغغغغغغغغغَم   َ َِْيغغغغغغغغغغَا َِ غغغغغغغغغغما اّلَلَ َلَ َا َُ ْم َوالَغ َِ ئەگەر ﴿ َمْ 

مااۆمىنلەردىى ئىككااى گااۇر ا ئۇر ئااۇۇ قالسااا، ئۇالرلىااڭ ئارىسااىنى 

تااىزەۇ قويااۇلالر، ئەگەر ئۇالرلىااڭ بىاارى ئىككىنچىسااى ە تاجاااۋ ز 

لىااڭ ھااۆممى ە قايتەالغااا قەدەر هللاقىلسااا، تاجاااۋ ز قىلغااۇچى تااامى 

ئۇلىااڭ بىاالەن ئۇر ئااۇلالر، ( الغااا قەدەريەلااى تاجاااۋ زىنى توەتاتە)

قايتساااا، ئۇالرلىاااڭ ئارىساااىنى ( لىاااڭ ئەمااارى ەهللا)ئەگەر ئاااۇالر 

ئااادىللىق بىاالەن تااىزەۇ ( ھىچبىاار تەرەپااكە يااان باسماسااتىى)

ھەقىاااەەتەن هللا ئادىاااق بولاااۇلالر، ( ھەمااامە ئىماااتا)قوياااۇلالر، 

( دىنااادا)ماااۆمىنلەر ھەقىاااەەتەن . ئاااادىلالرلى دوساااۆ تۇتىاااد 

قىرىندائاااالىرىغالرلىڭ ( ئۇر ئااااۇۇ قالسااااا) ر، قىرىندائااااالرد

تىااى هللائارىسااىنى تااىزەلالر، رەھمەتااكە ئىرىمىمااىغالر ئىچااىن، 

 .  ﴾قورقۇلالر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 48ۋە  – 9سىرە ھۇجۇراە،  
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 ئادالەت ۋە ئادىللىق

 
َ غغغغغغغغغص َجغغغغغغغغغَن  غغغغغغغغغْرَ  َو َغ غْ َُ ْحَسغغغغغغغغغَُ  َوَ  تَغغغغغغغغغَُب َوه اْل َِْ َر بَُْلَ غغغغغغغغغْنَ  َواَُْ ﴿َ َ  اّلَلَ  َغغغغغغغغغ

غغغغغُ ََ َْ َروَ  اْلَف غغغغغْم لَغغغغغَرََ َِ غغغغغْم َلَ َا َِ َِ غغغغغَر َواْل َغْرغغغغغَء  ََ  َِ  ْ ََ ھەقىاااااەەتەن هللا ﴿ َب َواْل

( جىماااى ەەلەاااەە)ئادىاااق بولۇئاااەا، ( مىماااىلەر ئارىساااىدا)



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

67 
 

ياەمااىلىق قىلىمااەا، ەىاا  ا ئەقرىباالرغااا سااىلە ا رەھىاام 

دىااى، يامااان ( سااۆز ا ھەرىكەتاالەر)قىلىمااەا بۇير يااد ، قەبىاا  

لەسااىھەتنى قوبااۇي . ىى توسااىد ئىمااالردىى ۋە ز لااۇم قىلىماات

 .  ﴾سىلەرگە پەلد ا لەسىھەە قىلىد هللا قىلسۇن دەۇ، 
َتَ مَ   َْ ََلص  َغغغغغغغُ َِ َأَ غغغغغغغ   َ َسغغغغغغ ﴿ َغغغغغغُ أَ غ َ غغغغغغُ الَغغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما َ َوا لَغغغغغغغَنا َغْ َتْم بَغغغغغغَنْ ن  َ 

غغغغغغغُ  ََ تَغغغغغغغَ  ََ ِْ ُلَغغغغغغغ   َأْ  َ  َِْد ََ ُلَغغغغغغغ   بَُْلَ غغغغغغغْنَ  َوَن  َغغغغغغغ ْم ََ َِ غغغغغغغَ  تَغغغغغغغْ  بَغيغْ ِْ ََ اّلَلَ َوْلَي غغغغغغغ ََ َجَا
ََ َشغغغغغْيئ﴾ُ  َغغغغغَمْ    ََ َوَن  َغغغغغغْ َ ْ  َ ْ غغغغغ ََبَغغغغغ ََ اْنَغغغغغ   َوْلَيتَغغغغغَ  اّلَلَ  َاغغغغغَ  الَغغغغغَره َجَاْيغغغغغ َْ تَغغغغغْ  َوْلَي ِْ  َغْاَي
َاغغغغغْ   َْ ًَيَ  َأْ  َدَغغغغغَ  َمغغغغغَم  َغْاَي غغغغغَ يف﴾ُ َأْو َن َ ْسغغغغغَت َُ غغغغغَفي ﴾ُ َأْو  ََ ََ اْنَغغغغغ    غغغغغَُ  الَغغغغغَره َجَاْيغغغغغ ََ

ََ بَُلْ  َََ اَغغغغغْ َ  َغَرَ غغغغغ   َولَي غغغغغ َِم َغغغغغُ  ْم  َغغغغغَمْ  َ ْ َ  َِ َََ غغغغغَُل غغغغغَ َنوا َشغغغغغَ يَنْ َن َ غغغغغْن  َْ َت َْ َ غغغغغْنَ  َوا
َر َ ْحغغغغَناَ َُ اْ َْيغغغغَر   غغغغَ  َ ْحغغغغَناَ َُ  َغتَغغغغَرََ  َُ غغغغَ َناَب َأْ  َل  َ غغغغْمَ  َ غغغغَن ال َُ َواْ َرأَلَغغغغَُ  َ َغغغغْن لَغْر

غغغغَ َناَب َ َوا َ غغغغُ َْلَجغغغغما َوَن   َ َِْد ال ََ  َوَن  َغغغغ َِ َأَ َاغغغغ َت َغغغغمَ  َيغغغغَر ﴾ا َأْو ََ َغغغغ ﴾ا َ  ِْ ََِ ما َأْ  َل َلْسغغغغ
 ﴾ ََ غغغغغغمَ  َ َغغغغغغُ َِ غغغغغغَ َُْلَ  َوَأْْلَ  َأَن لَغْرلَغغغغغغُبَما َ َن َأْ  َل ََ غغغغغغَمَل لَا غغغغغغْم َأْقَسغغغغغغَا َجْ غغغغغغَن اّللََ َوَأقغْ َِ َوَل

ْم َ  َغغغغغغغُ   َأَن لَ  َِ ْم  َغاَغغغغغغغْيَ  َجاَغغغغغغغْي َِ غغغغغغغَ  غغغغغغغَر ﴾ لَغغغغغغغَن َرو َغَ ُ بَغيغْ َُ َتَ مَمغغغغغغغُ َوَأْشغغغغغغغَ َنوا َ َوا َحُ ِْ
غغغغغما اّلَلَ  َُ غغغغغْم َوالَغ َِ ََ َ َسغغغغغمص  َب ُلَغغغغغ   َوَن َشغغغغغَ ين  َوَ ْ  لَغْفَ اَغغغغغما  ََم َغغغغغ ََ ََ غغغغغُ َُ لَغ َغغغغغُ َغْ َتْم َوَن َ 

غغغغ َ  َشغغغغْءب  َجَاغغغغيم   َِ غغغغَم اّلَلَ َواّلَلَ َب َِ ََ مااااۇددەە ! ئااااى مااااۆمىنلەر﴿ َو َغَ اَ 

( ھااۆججەە قىلىااۇ)ئااۇلى  بەل ىاالەۇ ئۆزئااارا قەرز بىرىمسااەلالر،

يى ىااۇ قويااۇلالر، ئااارالالردىكى ەەە بىلىاادىغان مىمااى ئااۇلى 

ئاااادىللىق بىااالەن يازساااۇن، ەەە ( مەم ا زىياااادە قىلمااااۇ)

ئۇلىغغااا بىلدۈرگەلاادەۆ توغرىلىااق بىاالەن هللا )بىلىاادىغان مىمااى 

رەە قىلمىسااااۇن، ئااااۇ يازسااااۇن، زىممىسااااىدە ( يى ىمااااىنى

ئىيتىااۇ ( زىاادىغان مىمااى ەيا)بائااەىالرلىڭ ھەقەااى بولغااان ئااادەم 

                                                 
 
 .ئايەە – 98سىرە لەھق،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

68 
 

تىااى قورقسااۇن، قەرز ئالغااان هللاپەرۋەردى ااارى ( قەرزدار)بەرسااۇن، 

لەرسااااااىدىى ھىچنىمىنااااااى مىمەيتىيەتمىسااااااۇن، ئەگەر قەرز 

( يەلاى ەاۇدبىى، ئەقىلساى ، ئىساراپىور)ئالغۇچى ئاادەم ئەەامە  

بولساا، ياامى ( يەلاى مىچىاك بااال ياامى بەمماۇ قىارى)يامى ئاجى  

( ى، گااااچىلىەى، مىكەچلىكاااى تىپەيلىااادىىگەۇ قىاللماسااالىە)

ئااۆزى ئىيتىااۇ بىرەلمىسااە، ئۇلىااڭ ئىماالىرىنى بائااەۇرغۇچى ئااادەم 

ئااادىللىق بىاالەن ئىيتىااۇ بەرسااۇن، سااىلەر ئەر مىمااىغالردىى 

ئىككااى مىمااىنى گۇۋاھلىەەااا تەملىااۇ قىلىغااالرر ئەگەر ئىككااى ئەر 

رازى ( ئاااادالىتى ە، دىياااالىتى ە)مىماااى ياااو  بولساااا، ساااىلەر 

دىغان مىماااىلەردىى بىااار ئەر، ئىككاااى ئاياااالنى گۇۋاھلىەەاااا بولىااا

تەملىااۇ قىلىغااالر، بااۇ ئىككااى ئايالنىااڭ بىرسااى ئۇلتااۇۇ قالسااا، 

( گۇۋاھلىەەااااا)گااااۇۋاھچىالر . ئككىنچىساااى ئىسااااى ە ساااالىد 

قەرز . باااپ تارتمىسااۇن( گااۇۋاا بولۇئااتىى)چاقىرىلغااان ۋاقتىاادا 

ۇر پ ۋاقتاى مەيلى ئااز بولساۇن، مەيلاى ماۆۇ بولساۇن، ئاۇلى قاايت

يەلااى )لىااڭ لەزىرىاادە هللا. بىاالەن قوئااۇۇ يى ىمااتىى ئىاارىنمەلالر

يەلاااى )، باااۇ ئەھ ئاااادىللىق ۋە ئەھ ئىساااپاتلىەتۇر (ھۆممىااادە

، (گۇۋاھلىەنىااااااڭ ئۇلتۇلماساااااالىەىنى ئەھ ئىسااااااپاتلىغۇچىد ر

لااااىكىى ئااااارالالردا . گۇمالاللماساااالىەىغالرغا ئەھ يىەىنااااد ر

ىساااالالرمۇ ھاااىى قىلىماااەان قولمۇقاااوي ساااودىدا ھاااۆججەە يازم

ئۆزئااارا سااودا قىلىمااەان ۋاقااتىغالردا گااۇۋاھچى . گۇلاااا بولمايااد 

تەملىااااۇ قىلىغااااالر، پىتىمچى ىمااااۇ، گۇۋاھچىغىمااااۇ زىيااااان 

يەتكىزۈلمىسااۇنر ئەگەر زىيااان يەتكىزسااەلالر گۇلاااا ئۆتكااىزگەن 

ئەماارى ە ۋە لەھيىسااى ە مۇەالىپەتچىلىااك )لىااڭ هللابولىسااىلەر، 

يەلااى سااىلەرگە )لەرگە ئۆگىتىااد  سااىهللا ساااقلىنىغالر، ( قىلىمااتىى
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ھەماامە هللا ، (ئىككىااال د ليااادا پاياادىلىق بولغااان ئىلىمنااى بىرىااد 

 .  ﴾لەرسىنى بىل ىچىد ر
ْم بَغغغغغغْ َ ال َغغغغغَُ  بَغغغغغُْنَ َ  َوَن  َِ ََْ   َغغغغغُْح ُ﴾ َر اْ َ ﴿ َغغغغغُ َْلاَووَْل َ  َغغغغغُ َ َ ْا َغغغغغَُآ َيَايَفغغغغغ

غغغغغغَ يَ  اّللََ  ََ غغغغغغَاَ  َجغغغغغغْن  َُ غغغغغغَ يَ  اّللََ َ َغغغغغغْم لَغَت َغغغغغغَ  اْ َغغغغغغَم   َغَي ََ غغغغغغا مَ  َجغغغغغغْن  َُ  َ َ  الَغغغغغغَر َن َ 
سااااىنى بىاااا  ! ئااااى داۋ د﴿ َجغغغغَراد  َشغغغغَن ن  َ َغغغغُ َ َسغغغغما  َغغغغغْمَل انََْسغغغغَُد 

ھەقىااەەتەن يەر يىزىاادە ەەلىااپە قىلااد  ، مىمااىلەرلىڭ ئارىسااىدا 

ئااااادىللىق بىاااالەن ھۆمااااىم چىەااااارغىى، لەپسااااى ەاھىمااااەا 

لىااڭ هللايولىاادىى ئازد رىااد ، لىااڭ هللائەگەئاامى ىنكى، ئااۇ سااىنى 

لااى  (يەلااى قىيااامەە مااىلى)يولىاادىى ئازغااالالر ھىساااب مااىلى 

ئۇلتۇغااااللىەلىرى ئىچاااىن ھەقىاااەەتەن قااااتتىق ئازابەاااا د چاااار 

 .  ﴾بولىد 
َُْسغغغغغغَا َشغغغغغغَ َناَب ّلَلََ َولَغغغغغغْم َجاَغغغغغغص  ﴿ َغغغغغغُ أَ غ َ غغغغغغُ الَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما ََم َغغغغغغما قَغغغغغغغَماَ َ  بَُْل

ْم َأَو الْ  َِ غغغغغغُ  َغغغغغغَ  أَ ْغَفَسغغغغغغ ََ غغغغغغ ﴾ا  َغغغغغغُّلَلَ َأْوَِ ََُ َُ غغغغغغْن َ َ يَلغغغغغغُ َأْو َ  َِ غغغغغغَرَبَ  َ ْ  َ  َمالَغغغغغغَنْ َن َواْ َقغْ
اَغغغغغغغمَ   ََ غغغغغغغَُ  َ َغغغغغغغُ لَغْ  ََ غغغغغغغما  َغغغغغغغَمَ  اّلَلَ  َُ لَغَتَ َ غغغغغغغما اْ َغغغغغغغَم  َأْ  لَغْ غغغغغغغَنَلما َوَ ْ  لَغْاغغغغغغغَموا َأْو لَغْ َر

مااتە، ەۇدالىااق ئىچااىن گۇۋاھلىااق بىرى! ئااى مااۆمىنلەر﴿ َي َغغ ﴾ا 

ئۆزۈلالرلىااڭ يااامى ئاتااا ا ئالالالرلىااڭ يااامى تۇغەاللىرىغالرلىااڭ 

تاااوغرا مەلااا ەن تەقااادىردىمۇ، ( گۇۋاھلىاااق بىرىماااكە)زىيىنىغاااا 

( گۇۋاھلىااق بىرىل ااىچى)ئااادالەتنى بەرپااا قىلىمااەا تىرىمااىغالر، 

، يااامى پىەىاار بولسااا (ئۇلىغغااا رىىااايە قىلماسااتىى)باااۇ بولسااا 

هللا ھامااان ئادىااق گااۇۋاا بولااۇلالر، ( ئۇلىغغااا ئىااى ئاغرىتماسااتىى)

يەلاااى ئۇالرلىاااڭ مەلپەئىتىنىاااڭ )ساااىلەردىى ئۇالرغاااا يىەىناااد ر 

                                                 
 
 .ئايەە – 383سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 36سىرە ساد،  
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، لەپسااى ەاھىمااىغالرغا (لىمىاادە بولىاادىغاللىەىنى ئوباادان بىلىااد 

ئەگەر . بۇر لاااااۇۇ مەتمەلاااااالر( ھەقىەەتاااااتىى)ئەگىماااااىۇ 

يەلااااى گااااۇۋاھلىەتىكى پااااامىتنى )تىلىغالرلااااى تولغۇسااااالالر 

مى گااۇۋاھلىەتىى باااپ تارتسااالالر، مۇلااداقتا ، يااا(بۇرمىلىسااالالر

ھەقىاااەەتەن ساااىلەرلىڭ قىلمىماااىغالردىى ەەۋەردار بولاااۇۇ هللا 

 .  ﴾تۇرغۇچىد ر
غغغغغَتْم بَغغغغغغْ َ ال َغغغغغَُ   َْ َِ َِ َأْمَاَ غغغغغُ َوَ َوا َح  َ َِ ْم َأْ  لَغغغغغغَاْل وا اْ ََ ُ َغغغغغُ َِْ َرََ ﴿َ َ  اّلَلَ  َغغغغغ

غغغغغغغغما بَُْلَ غغغغغغغغْنَ  َ َ  اّلَلَ  ََ َِ ي ﴾غغغغغغغغُ َبَ غغغغغغغغ ﴾ا َأْ  ََتْ غغغغغغغغَُ  َسََ ََ ََ َ َ  اّلَلَ  غغغغغغغغْم بَغغغغغغغغ َِ َِ غغغغغغغغُ  ََ  ََ  ََ  
ساااااىلەرلى ئاماااااالەتلەرلى ئى ىساااااى ە هللا ئىبھىساااااى مى، ﴿

قايتۇر ئااەا، مىمااىلەر ئارىسااىدا ھۆمااىم قىلغالاادا ئادىااق ھۆمااىم 

ساااىلەرگە لەساااىھەە قىلغاااان ئىماااالر هللا قىلىماااەا بۇير ياااد ، 

ئاااالالۇ  (ساااۆزۈلالرلى)ھەقىاااەەتەن هللا لىمىااادې ەن ياەماااى، 

 .  ﴾تۇرغۇچىد ر
غغغغغغ َغَ ْم َأْو  ْم بَغيغْ َِ َد  َغغغغغغَمْ  َ غغغغغغَُبوَآ  َغغغغغغُْح َْ غغغغغغ غغغغغغَُلمَ  لَاس  ََ غغغغغغَرَد َأ َِ ﴿ََسَغغغغغغَُجمَ  لَْا
َِْم  غغغغغغَد  َغغغغغغُْح َْ َِ غغغغغغر وَآ َشغغغغغغْيئ﴾ُ َوَ ْ  َح َُ َ ْم  َغاَغغغغغغْن َ  َ ْم َوَ ْ  لَغْ غغغغغغَرْ  َجغغغغغغ غْ َأْجغغغغغغَرْ  َجغغغغغغ غْ

 ََ غغغغ   اْل َُْسغغغغَا َ َ  اّلَلَ  ََ غغغغ َغَ ْم بَُْل ًََ  بَغيغْ َسغغغغ ئااااۇالر يالغالغااااا قااااۇال  ﴿ ُْ

ھااااارامنى ( پااااارا ۋە جازالىغااااا ئوەماااااپ)سااااالغۇچىالرد ر، 

ئەگەر ئااۇالر سااىنىڭ ئالاادىغغا !( ئااى مااۇھەممەد. )يى ااىچىلەرد ر

، ئۇالرلىاڭ ئارىساىدا ھۆماىم قىلىاۇ قويسااھ، (دەۋالىمىۇ مەلساە)

يەلاى ئۇالرلىاڭ ئارىساىدا ھۆماىم )يامى ئاۇلى رەە قىلسااھ بولىاد  

، (ەىاارى  يااامى ئااۇالردىى يااىز ئااۆرۈپ سااىنىڭ ئىىتىيارىااڭچى

                                                 
 
 .ئايەە – 425سىرە لىسا،  
 
 .ئايەە – 58سىرە لىسا،  
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ئەگەر ئاااۇالرلى رەە قىلسااااھ، ئاااۇالر ساااالا قىلاااچە زىيااااان 

ساااىنى مىماااىلەرلىڭ ئاااەررىدىى هللا چاااىلكى )يەتكىزەلمەياااد  

، ئەگەر ئۇالرلىااڭ ئارىسااىدا ھۆمااىم قىلساااھ، ئااادىللىق (ساااقاليد 

ھەقىاااەەتەن ئاااادىلالرلى دوساااۆ هللا بىااالەن ھۆماااىم قىلغىاااى، 

 .  ﴾د تۇتى
َِْم  َُْسغغغغغَا َوَن َ ْغغغغغرََ َ  ﴿ َغغغغغُ أَ غ َ غغغغغُ الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما ََم َغغغغغما قَغغغغغغَماَ َ  ّلَلََ َشغغغغغَ َناَب بَُْل
غغغغما اّلَلَ َ َ  اّلَلَ َي َغغغغ    َُ غغغغَم  َوالَغ ُْ غغغغَرَد لَاتَغ َشغغغغَ اَ  قَغغغغغْمل  َجاَغغغغص َأَن لَغْ غغغغَنَلما اْجغغغغَنَلما َمغغغغَم َأقغْ

اَغغمَ   ََ ئااادا قىلىمااەا ( ھەقلىرىنااى)لىااڭ هللا! ەرئااى مااۆمىنل﴿ َ َغغُ لَغْ 

تىرىمااىغالر، ئااادىللىق بىاالەن گۇۋاھلىااق بىاارىغالر، بىاارەر قەۋماا ە 

ئادىاااق بولماسااالىەىغالرغا ( ئۇالرغاااا)بولغاااان ئاااۆچمەللىكىغالر 

يەلااى )ئادىااق بولااۇلالر، بااۇ ( دۈئاامىنىغالرغا)سااەۋەب بولمىسااۇن، 

ا ئەھ تەقيادارلىەەاا( ئۇالرغااا ئااۆچمەن تااۇر ۇ ئادىااق بولۇئااۇلالر

ھەقىااەەتەن قىلمىمااىغالردىى هللا تىااى قورقااۇلالر، هللايىەىنااد ر، 

 .  ﴾ەەۋەردارد ر
يَ   ََ ََ َوَمغغغغغغَم الَسغغغغغغ ُلَغغغغغغ ََ َا َِ َ  َل ََب َغغغغغغَ  َيغغغغغغْنقُ﴾ َوَجغغغغغغْنن﴾ َن َ  َغغغغغغنَ  غغغغغغَد  ََ َا ﴿َوَضَغغغغغغْد ََ

پەرۋەردى ارىغنىااڭ سااۆزى لاھااايىتى راسااتتۇر، لاھااايىتى ﴿ اْلَ َاغغيَم 

. ەرتەلەياادىغان ھااىى مىمااى يوقتااۇرد ر، ئۇلىااڭ سااۆزىنى ئۆزگئادىلاا

ئاااااالالۇ تۇرغۇچىاااااد ر، ( بەلااااادىلەرلىڭ ساااااۆزلىرىنى)هللا 

 .  ﴾بىلىۇ تۇرغۇچىد ر( ئەھيالىنى)

                                                 
 
 .ئايەە – 13سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەە – 8سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەە – 445سىرە ئەلىام،  
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ََ  َغْ غغغغَنَلمَ   ُ   َغْ غغغغَنوَ  بَغغغغُْنَ َ  َوبَغغغغ ُْ َغغغغُ أََ غغغغ بىاااا  ياراتەااااان ﴿ ﴿َوَ َغغغغْن َيَا

بىاالەن  ئااىممەتلەر ئىچىاادە ھە  يولغااا دەۋەە قىلىاادىغان ۋە ھە 

 .  ﴾ىدىغان بىر ئىممەە بارى بەرپا قىلئادالەتن
غغغغغغ َ  َ ْسغغغغغغَجن  َواْْلَجغغغغغغمَ   ْم َجْ غغغغغغَن ََ َِ غغغغغغما َوَ غغغغغغمَم ََ َُْسغغغغغغَا َوَأَقي َْ  بَُْل ََ ﴿قَغغغغغغْ  َأَ غغغغغغَر 

ْم لَغَ غغغغغغمَْلوَ   ََ غغغغغغُ بَغغغغغغَنَأ ََ ََ الغغغغغغنَ  َن ََ !( مااااااۇھەممەد ئااااااى)﴿ َ َْاَ غغغغغغَ  لَغغغغغغ

. ئىيتەىنكاااى، پەرۋەردى اااارىم مىناااى ئادىاااق بولۇئاااەا باااۇير دى

قااا هللاقااا يااىزلىنىغالر، هللاسااەجدە قىلغالاادا پىتااىللەۇ  ھەربىاار

دەساالەپتە پەياادا هللا ئىىااالل بىاالەن ئىبااادەە قىلىغااالر، سااىلەر 

 .  ﴾قايتىسىلەر( ئەسلى ە)قىلغان ھالىتىغالردا 
 

 

 

 

 نىڭ ئادالىتىهللا

 
ََ  َغْ غغغغغَنأَ اُْثَْاغغغغغَ  َ َ  ََ يغغغغغ غغغغغُ َ  َغغغغغ َُل ي ﴾غغغغغُ َوْجغغغغغَن اّللََ َح َِْم لََ ََ َ غغغغغْرَ َ  َنَ  لََيْجغغغغغَ َه ﴿َ لَْيغغغغغ

غغغغيم   َفغغغغَروا َ َغغغغْم َشغغغغَراد  َ غغغغْن محََ َُْسغغغغَا َوالَغغغغَر َن ََ َِ بَُْل اَغغغغما الَ غغغغَُنَُ ََ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما َوَج
َفغغغغَروَ   ِْ غغغغُ َما َ  ھەممىغااااالر ( قىيااااامەە مااااىلى)﴿ َوَجغغغغَراد  أَلَغغغغيم  َ َغغغغُ ََ

لىاااڭ ۋەدىساااى ھەقتاااۇر، هللالىاااڭ دەرگاھىغاااا قايتىساااىلەر، هللا

ئاااۇالرلى )ياراتەاااان، هللا اتنى دەسااالەپتە ئىبھىساااى مى، مەەلۇقااا

                                                 
 
 .ئايەە – 484سىرە ئەئرا ،  
 
 .ئايەە – 39سىرە ئەئرا ،  
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ئىمااان ئىيتەااالالرلى ۋە ( ھاااالۆ قىلغالاادىى مىاايىى، قىيااامەە مااىلى

ياەمااى ئەمەي قىلغااالالرلى ئااادىللىق بىاالەن مۇماپاااتالپ ئىچااىن 

قايتاااا تىرىلدۈرىاااد ، ماپىرالرلىاااڭ بولساااا، ئۆزلىرىنىاااڭ ماااۇ رى 

ۇ ئىچىملىكااى قاااتتىق قاينىغااان ساا( دوزاەتىكااى)تىپەيلىاادىى، 

 .  ﴾بولىد  ھەمدە ئۇالر قاتتىق ئازابەا د چار بولىد 
غغغغغغغغغمَ   ََ َِْا َِغغغغغغغغغَن ال َغغغغغغغغغَُ  أَ ْغَفَسغغغغغغغغغَ ْم َ  َِْاغغغغغغغغغَم ال َغغغغغغغغغَُ  َشغغغغغغغغغْيئ﴾ُ َوَل  ﴿َ َ  اّلَلَ َن َ 

ئىنسااالالرغا قىلااچە ز لااۇم قىلمايااد ، لااىكىى هللا ئىبھىسااى مى، ﴿

م ئااۆزلىرى ە ئااۆزلىرى ز لااۇ( مااۇ رى ۋە گۇلاااا ئااارقىلىق)ئىنسااالالر 

 .  ﴾قىلىد 
َُْسغغغغغَا َوَمغغغغغْم َن  غغغغغ َغَ ْم بَُْل غغغغغَء بَغيغْ َُ غغغغغمَ َْم َق ََ ََ غغغغغم    َغغغغغَمَوا َ غغغغغَُب  ََ ََ   ُ غغغغغ َ  أََ غغغغغ َِ ﴿َوَل

غغغمَ   ََ َِْا ھەربىااارى ە پەيغەمااابەر ( ئاااۆتكەن ئىممەتلەرلىاااڭ)﴿ َ 

ئۇالرلىااڭ پەيغەمبىاارى مەل ەلاادە، ( قىيااامەە مااىلى. )ئەۋەتىلاا ەن

ىم چىەىرىلىااد ، ئۇالرغااا ئۇالرلىااڭ ئارىسااىدا ئااادىللىق بىاالەن ھۆماا

 .  ﴾ز لۇم قىلىنمايد 
 َُ غغغغر وا الَ َناَ غغغغ ََ ََ َوَأ ِْ بَغغغغ تَغغغغَن ََْ  َن غْ غغغغْد َ غغغغُ َر اْ َ ََ غغغغ َ   َغْفغغغغ   عََا َِ ﴿َولَغغغغْم َأَ  َل

غغغغغغغغغمَ   ََ َِْا َُْسغغغغغغغغغَا َوَمغغغغغغغغغْم َن َ  غغغغغغغغغ َغَ ْم بَُْل غغغغغغغغغَء بَغيغْ َُ َََأَوا اْلَ غغغغغغغغغَراَد َوَق غغغغغغغغغُ  ََ ئەگەر ﴿ َل

يەر يىزىاادىكى ھەماامە ( يەلااى ماااپىر) ھەربىار ز لااۇم قىلغااان ئااادەم

لىااڭ ئازابىاادىى قۇتۇلااۇپ هللا)لەرسااى ە مالىااك بولىاادىغان بولسااا 

 ىااادىيە قىلىاااۇ ( ئۇلىاااڭ ھەممىساااىنى)، ئەلااايەتتە (ئىچاااىن

بىرىاايېتەتتى، ئااۇالر ئااازابنى مااۆرگەن چاغاادا لااادامىتىنى يوئااۇر ن 

                                                 
 
 .ئايەە – 1سىرە يۇلۇل،  
 
 .ئايەە – 11سىرە يۇلۇل،  
 
 .ئايەە – 17سىرە يۇلۇل،  
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يەلاااى د لياااادىكى قىلمىمااالىرىغا ئىچىااادە پۇئاااايمان )تۇتىاااد  

ئارىسااىدا ئاادىللىق بىاالەن ( يەلااى ەااليىەنىاڭ)ۇالرلىاڭ ئ(. قىلىاد 

 .  ﴾ھۆمىم چىەىرىلىد ، ئۇالرغا ز لۇم قىلىنمايد 
َْ َغغغغَُمْم  َ غغغُ قَغغغَُ م  َوَحَ غغغين  َوَ غغغُ عََا ََ َجَاْيغغغَ  َ  غْ َُ  غغغ غغغَر   َغ َُ ﴿َولَغغغَ  َ غغغْن أَ ْغ َغغغَُب اْل

َ ْم اَ َغغغغتغَ  غغغغُ َأْ  َغغغغْد َجغغغغ غْ ََ غغغغما أَ ْغَفَسغغغغَ ْم َ  ََ َِغغغغْن عََا َِ  َغغغغْنَجمَ  َ غغغغْن َْلوَ  اّللََ َ غغغغْن َوَل َ َم الَغغغغ
غغغغغَر لَغْتَ يغغغغغ    ََاَْلوَمغغغغغْم َ يغْ ََب َغغغغغَ  َوَ غغغغغُ  غغغغغُ َ غغغغغَُب َأْ غغغغغَر  ََ  مالاااااا باااااۇالر﴿ َشغغغغغْءب  َل

يۇرتالرلىااڭ ەەۋەرلىرىااد ر، ئااۇلى ( ئاھالىساىنى بىاا  ھاااالۆ قىلغااان)

ئااۇ يااۇرتالردىى ئىاا ى . بايااان قىلىمىاا ( ۋەھيااى ئااارقىلىق) سااالا

يەلااى ئاھالىسااى ھاااالۆ قىلىنىااۇ، يۇرتلىرىنىااڭ ) ۇ بااارقالغاااللىرىم

يەلااى ) ، ئىاا ى قالمىغاااللىرىمۇ بااار(ئااورلى قالااد ر لغاللىرىمۇ بااار

يېتىل ەن زىااارائەتتەۆ ۋەياااران ورىااائاھالىساااى بىااالەن قوئاااۇۇ ئ

بىاا  ئۇالرغااا ز لااۇم قىلمىااد  ، لااىكىى ئااۇالر (. قىلىنغاااللىرىمۇ بااار

ئااۇالرلى ) ەردى ارىغنىااڭپەرۋ. ئااۆزلىرى ە ئااۆزلىرى ز لااۇم قىلاادى

لااى قويااۇۇ هللاپەرمااالى مەل ەلاادە، ئۇالرلىااڭ ( ھاااالۆ قىلىاا 

ئىباااادەە قىلغاااان مەباااۇدلىرى ھاااىى لەرساااى ە ئەساااەاتمىدى، 

 .  ﴾ئۇالرغا پەقەە زىيان سالدى
اَغغغغغغغغمَ  َي َغغغغغغغغ    ََ ََ َ َغغغغغغغُ  َغْ  غغغغغغغغَُ َْم َ  َغغغغغغغغ ََ ََب غغغغغغغَ  َأْج غغغغغغغغُ لَيَغغغغغغغغغَم َ يَغ َغَ ْم  ََ غغغغغغغ َل َل  ﴿َوَ َ  ََ

ردى ارىااڭ ھەربىاار ئااادەم ە ئۇلىااڭ قىلغااان ئەمەللىرىنىااڭ پەرۋە﴿

، ئەلاايەتتە، ئۇالرلىااڭ ئەمەللىرىاادىى هللامۇماپاااتىنى تولااۇ  بىرىااد ، 

 .  ﴾تولۇ  ەەۋەردارد ر

                                                 
 
 .ئايەە – 51ۇل، سىرە يۇل 
 
 .ئايەتلەر – 484ۋە  – 488سىرە ھۇد،  
 
 .ئايەە – 444سىرە ھۇد،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

75 
 

ََمَ   َْاغغغغغغغغغغغم  َوَأْمَاَ غغغغغغغغغغغُ َ ْ غغغغغغغغغغغَا غغغغغغغغغغغَر  بَِ َُ ََب غغغغغغغغغغغَ  لَيَغْ َاغغغغغغغغغغغَ  اْل غغغغغغغغغغغَُ    ﴿َوَ غغغغغغغغغغغُ ََ
ولغااان ب ۋە ئىسااالا قىلغااۇچى پەرۋەردى ارىااڭ ئاھالىسااى ياەمااى﴿

 .  ﴾يۇرتالرلى ز لۇم سىلىۇ ھاالۆ قىلمايد 
اَغغغغْد  ََ غغغغ    َغْفغغغغ   َ غغغغُ َج غغغغ    َغْفغغغغ   َ َغغغغَُْلَ  َجغغغغْن  َغْفَسغغغغَ ُ َولَغغغغغَمََف ََ ََ  َِْ ﴿ َغغغغغْمَل لَغغغغ

غغمَ   ََ َِْا ھەر ئااادەم ئااۆزى بىاالەن بولااۇۇ مىتىاادىغان، ھەر ﴿ َوَمغغْم َن َ 

ئۇالرغااا ئااادەم قىلغااان ئەمەلىنىااڭ مۇماپاااتى تولااۇ  بىرىلىاادىغان، 

( يەلاااى قىياااامەە مااااىلىنى)ز لاااۇم قىلىنمايااادىغان مااااىلنى 

 .  ﴾ئەسلى ىى
َْ َغغغغَُمْم  ﴿َوَجاَغغغغص الَغغغغَر َن َمغغغغَُْلوا َحَرْ  َغغغغُ َ غغغغُ َقَ ْ غغغغَ ُ َجَاْيغغغغَ  َ غغغغْن قَغْ غغغغَ  َوَ غغغغُ عََا

غغغغمَ   ََ َِْا غغغغُ َما أَ ْغَفَسغغغغَ ْم َ  َِغغغْن ََ ئىل ىاااارى سااااالا بايااااان قىلغااااان ﴿ َوَل

( بۇلىااڭ بىاالەن)يالرغااا ھااارام قىلااد  ، لەرسااىلەرلى يااالغۇز يەھۇدى

بىاا  ئۇالرغااا ز لااۇم قىلمىااد  ، لااىكىى ئااۇالر ئااۆزلىرى ە ئااۆزلىرى 

 .  ﴾ز لۇم قىلدى
غغغغغَرَلَ   َغَ غغغغغَ   ََب َغغغغغَ  ََ َِْ َ َأْ غغغغغَر  َُ َأْو  َغغغغغ غغغغغ َِ  َ َ ََ ِْلَيَغَ َم اْل ﴿َمغغغغغْ   َغْ َِغغغغغَروَ  َ َن َأْ  لَغغغغغ

َ غغغَم ا ََ غغغمَ  الَغغغَر َن َ غغغْن قَغغغغْ َاَ ْم َوَ غغغُ عََا ََ َِْا غغغُ َما أَ ْغَفَسغغغَ ْم َ  َِغغغْن ََ مااااپىرالر ﴿ ّلَلَ َوَل

پەرىماااتىلەرلىڭ ( ئۆزلىرىنىااڭ جىنىناااى ئاااىلى  ئىچاااىن)پەقەە 

يەلااااى )چىئىئااااىنى يااااامى پەرۋەردى ارىغنىااااڭ ئەمرىنىااااڭ 

چىئىئاااىنىال مىتىاااد ، ئاااۇالردىى باااۇر ن ئاااۆتكەن ( ئازابىنىاااڭ

                                                 
 
 .ئايەە – 447سىرە ھۇد،  
 
 .ئايەە – 444سىرە لەھق،  
 
 .ئايەە – 448سىرە لەھق،  
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غااا ز لااۇم ئۇالرهللا . الرمااۇ ئەلە ئااۇلدا  قىلغااان ئىاادى( ماااپىر)

 .  ﴾قىلغىنى يو ، لىكىى ئۇالر ئۆزلىرى ە ئۆزلىرى ز لۇم قىلدى
غغغغَرَبوَ    ُْ َِولَئَغغغغَ   َغ  َ ََ ي َغغغغ ََ ََ بََي َََتُبَغغغغ غغغغْن َأوَ َ  ََ غغغغَ  أَ َغغغغُ   بََمَ غغغغَُ َ ْم َ  ﴿ َغغغغغْمَل  َغغغغْنَجم ََ

غغمَ   َتَغغي ﴾  ََ َِْا بىاا  ھەماامە ئااادەمنى ئۇالرلىااڭ لااامە ا ﴿ ََتَغغُبَغَ ْم َوَن َ 

، لااامە ا (ئىسااىغدا تااۇتەىى)ىاالەن چاقىرىاادىغان مااىلنى ئەمااالى ب

ئەمااالى ئااوھ قولىاادىى بىاارىل ەللەر ئۆزلىرىنىااڭ لااامە ا ئەمااالىنى 

 .  ﴾ئوقۇيد ، ئۇالرغا قىلچە زورلۇ  قىلىنمايد 
َُملَغغغغمَ   َغغغغُ َو ْغَاتَغ َغغغغُ  ََ َو َغ ََُ  َ َغغغغُ َ يغغغغ غغغغَف َْ ْجغغغغرََ َ  َ  ََ َِتَغغغغَُد  َغتَغغغغغَر  اْل غغغغَ  اْل َُ ﴿َوَو

اَغغغغغما َ غغغغغَُ  َمغغغغغ ََ ََ َيغغغغغَر َ ﴾ َوَن ََ َغغغغغ َ ﴾ َ َن َأْحَ غغغغغَُمُ َوَوَ غغغغغَنوا َ غغغغغُ َج َِتَغغغغغَُد َن  َغرَغغغغغَُْل َرا اْل
ََب غغَ  َأَحغغن﴾ا  َِْاغغَم  غغر﴾ا َوَن َ  َُ مىمااىلەرلىڭ لااامە ا ئەمااالى ئوتتۇرىغااا ﴿ َحُ

قويۇلىاااااد ، گۇلاھكارالرلىاااااڭ ئۇلىغااااادىكى ەااااااتىرىلەردىى 

بااۇ لااامە ا ئەمالغااا ! ۇ بىاا گەۋا»: قورقەاااللىەىنى مۆرىسااەن، ئااۇالر

دەيااد ، « چااوھ ا مىچىااك گۇلاھنىااڭ ھەممىسااى ەاااتىرىلىنىپتىغۇ 

ئااۇالر قىلغااان ا ئەتكەللىرىنىااڭ ھەممىسااىنىڭ لااامە ا ئەمالىغااا 

ەااااتىرىلەل ەللىكىنى مۆرىاااد ، پەرۋەردى ارىاااڭ ھاااىى ئاااادەم ە 

 .  ﴾ز لۇم قىلمايد 
غغغغَ  َيغغغغَُنُ﴾  َ  ََ غغغغمَ  ﴿َ َن َ غغغغْن لَغغغغَُد َواَ غغغغَن َوَج ََ َِْا َُ َوَن َ  َِولَئَغغغغَ   َغغغغْنَيَامَ  اْ َ َغغغغ

ِْلَيَلغغغغغُ  غغغغغَُ  َوْجغغغغغَنَ  َ  ََ ََ َِ َوَجغغغغغَن الغغغغغَرمْحََن َج َغغغغغَُْلَ  بَُْلَرْيغغغغغَ  َ  َغغغغغ َِ َجغغغغغْن   الَغغغغغ  َشغغغغغْيئ﴾ُ َ  َغغغغغُ
تەۋبە قىلغااان، ئىمااان ئىيتەااان ۋە ياەمااى ئەمەللەرلااى قىلغااالالر ﴿

كە مىرىااد ، ئۇالرلىااڭ بۇلىغاادىى مۇستەساانا، ئەلە ئااۇالرال جەلاانەت

                                                 
 
 .ئايەە – 22سىرە لەھق،  
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ئااۇ . ھااىى لەرسااە مىمەيتىلمەيااد ( ئەمەللىرىنىااڭ ساااۋابىدىى)

بەلااادىلىرى ە ۋەدە هللا دائىمىااا  تۇرالغاااۇ بولغاااان، مەرھەمەتلىاااك 

جەلااانەتلەرد ر، ( ئىماااەل ەن)قىلغاااان، ئاااۇالر ماااۆرمەۇ تاااۇر ۇ 

ۋەدىساااى چوقاااۇم ئىماااەا ( جەلااانەە بىااالەن قىلغاااان)لىاااڭ هللا

 .  ﴾ئائىد 
غغغغما  َغْم ﴾غغغغُ َُ َسغغغغَ ْد َوَمغغغغغْم  ﴿َوالَغ غغغغ    َغْفغغغغغ   َ غغغغُ ََ َِ اّللََ َ َ لَغغغغغَمََف ََ  َ ََ لَغْرَ َ غغغغمَ  َ يغغغغغ

غغغمَ   ََ َِْا يەلاااى قىياااامەە )ساااىلەر ئاااۇلدا  بىااار مىلااادىى ﴿ َن َ 

لىااڭ دەرگاھىغااا هللاقورقااۇلالرمى، ئااۇ مىلاادە سااىلەر ( مىلىاادىى

( ياەمااى ا يامااان)قايتۇر لىسااىلەر، ئالاادىى ھەر مىمااى قىلغااان 

تىجىساااىنى تولاااۇ  مۆرىاااد ، ئۇالرغاااا ز لاااۇم ئەمەلىنىاااڭ لە

يەلااى ياەمااى ئەمەلااى مىمەيتىلىااۇ، يامااان ئەمەلااى )قىلىنمايااد ، 

 .  ﴾(مۆپەيتىلمەيد 
 ُ﴾َ غغغغ ُْ غغغغُ َوَن َم ﴾َ َِ َوَمغغغغَم َ غغغغْاَ ن   َغغغغَ  ََيَغغغغَُْل عَْا غغغغْ  َ غغغغَن الَ غغغغَُنَُ ََ  ﴿َوَ غغغغْن  َغْ 

 مااۆمىى تااۇر ۇ ياەمااى ئەمەللەرلااى قىلغااالالر ياماللىەلىرىنىااڭ﴿

ئىمااىۇ مىتىمااىدىى ۋە ياەمااىلىەلىرىنىڭ مىمىيىااۇ مىتىمااىدىى 

 .  ﴾قورقمايد 
غغغغَُ   ِْاَغغغغَم  َغْفغغغغ   َشغغغغْيئ﴾ُ َوَ ْ  ََ َُ  َغغغغَ  َل َيَُ غغغغ َُ َُْسغغغغَا لَيَغغغغغْمَل اْل ََ َن اْل غغغغَما ََ غغغغَ  اْل َُ ﴿َوَ 

غغَ َ   ََ َفغغص بَ َغغُ َحُ َغغُ َوََ ُ  َ غغْن َيغغْرَْل   أَلَغيغْ َغغُ َُ غغَُ  َح َغغ َُ ىاا  قىيااامەە مااىلى ب﴿ َ  ْغ

ئااادالەە تارازىسااىنى ئااورلىتىمى ، ھااىى ( ئەمەلاالەر تارتىلىاادىغان)

يەلااى ياەمااى ئادەمنىااڭ )ئااادەم ە قىلااچە ئااۇۋاي قىلىنمايااد  

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 64ۋە  – 68سىرە مەريەم،  
 
 .ئايەە – 484سىرە بەقەرە،  
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ياەماااىلىەى مىمەيتىيېتىلمەياااد ، ياماااان ئادەمنىاااڭ يامااااللىەى 

ئەگەر ئۇلىااااڭ قىچااااا چاااااغلىق ئەمەلااااى ( ئائااااۇر ۋېتىلمەيد 

( ىڭ ئەمەللىرىاادىىبەلاادىلەرل)بولسااىمۇ، ئااۇلى ھااازىر قىلىمىاا ، 

 .  ﴾ھىساب ئىلىمەا بى  يىتەرلىكمى 
َغغغغَ ل  لَْاَ َ يغغغغَن  (: ئۇلىغغااااا)﴿ ﴿َولَغغغَ  َ َغغغغُ قَغغغغَنَ ْد  َغغغغَناَآ َوَأَ  اّلَلَ لَغغغغْيَ  بَِ

سااىنىڭ قىلمىماالىرىڭ يەلااى مۇ رىااڭ ( ەااارلىق بىاالەن ئااازاب)»

بەلاادىلىرى ە ھەرگىاا  هللا تىپەيلىدىنااد ر، ( بىاالەن گۇمراھلىەىااڭ

 .  ﴾(دېيىلىد )« ىلغۇچى ئەمەستۇرز لۇم ق
غغغغغغغَ  بَغغغغغغغُْنَ َ  َوَمغغغغغغغْم َن  ًَ ََتَغغغغغغغُد   َغْ  غغغغغغغَ َ ُ َولَغغغغغغغَن ْغَ ُ  َْ غغغغغغغُ َ َن َو اَ غغغغغغغَم  َغْفس﴾ َِ ﴿َوَن َ 

غغمَ   ََ َِْا قىااال ( ئىاا )بىاا  ئىنسااالنى پەقەە تاااقىتى يىتىاادىغان ﴿ َ 

تەملىااۇ قىلىمىاا ، بى لىااڭ دەرگاااھىمى دا ھەقنااى سااۆزلەيدىغان 

ىلەرلىڭ ياەماااى ا ياماااان ئىمااالىرى يەلاااى بەلاااد)مىتااااب 

سااااۋابىنى )ەااااتىرىلەل ەن لاااامە ا ئەمااااي باااار، ئۇالرغاااا 

قىلااچە ز لااۇم ( مىمەيتىاايېتى  يااامى ئااازابنى ئائااۇر ۋېتى  بىاالەن

 .  ﴾قىلىنمايد 
ْن َ غغغغْن  َِ ََ َغَ ْم َ ْ َلْسغغغغ غغغغتَغَ ُ  ََتْاغغغغَ  َ َسغغغغُ ََ ِْ َ َ ي غغغغَر ًَ ُ  َب ِْ َغغغغُ َ غغغغْن قَغْر َغغغغ غغغغْم َأْمَا ﴿َوََ

َََ﴾َ  بَغْ غغَنمَ  لۇرغااۇن ئاااەھەرلى ھااااالۆ  بىااا ﴿ ْم َ َن قََاغغي ﴾ َوََ َغغُ ََنْغغَن اْلغغَما

قىلاااد  ، ئۇالرلىاااڭ ئاھالىساااى مەياااۇ ا سااااپالىق تۇرماااۇپ 

مۆچاااىرەتتى، باااۇ ئۇالرلىاااڭ تۇرالغاااۇ جايلىرىاااد ر، ئاااۇالر ھااااالۆ 

ئازغىناا ۋاقىتاتىى تائاەىرى ئاادەم ( ئاۇ جاايالردا) بولغالدىى مىايىى

                                                 
 
 .ئايەە – 17سىرە ئەلبىيا،  
 
 .ئايەە – 48سىرە ھەج،  
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بىاا  ( لىااڭ ماااي ا مااىلكى ۋە يۇرتىغااا) ۇالرتۇرغااان ئەمەل، ئاا

 .  ﴾ۋارىسلىق قىلد  
ِْ َغَروا َر  غغغغَت َْ َُ  َِ غغغغص بَُْل َغيَ  َغغغغُ ََ غغغغْن َ غغغغَُبَمْم َ م َُ ََوَ  َوَ ْرَجغغغغْمَ  َوَمَُ غغغغَُ  َوَل ﴿َوقَغغغغُ

 ََ غغغغْاَ ُ َجَاْيغغغغ ََ َْ َ ْم َ غغغغْن َأ غغغغ غْ ََ  َ ََ غغغغ َل َأَيغغغغْر َُ َبَرْ  َغغغغ َِ  َ  ََُ غغغغَُب ََ غغغغُ َما  ََْ  َوَ غغغغُ ََ َحَُيغغغغ ﴾ُ  اْ َ
َ ْم َ غغغغْن َأْ َرقغْ َغغغغُ  ََْ  َوَ غغغغ غْ ََ اْ َ َ ْم َ غغغغْن َيَسغغغغْفَ ُ بَغغغغ َُ َوَ غغغغ غْ ََ ََ الَ غغغغْي َ ْم َ غغغغْن َأَيَرلْغغغغ َوَ غغغغ غْ

غغغغغمَ   ََ َِْا غغغغغُ َما أَ ْغَفَسغغغغغَ ْم َ  َِغغغغغْن ََ َ ْم َوَل ََ َِْا غغغغغَُ  اّلَلَ لَغغغغغَي د لياااااا ا )﴿ َوَ غغغغغُ ََ

ۇمااادا ئۇلىاااڭ ز ل) قاااار لنى، پىرئەۋلناااى ۋە (نىساااى لۇرغاااۇنىدەپ

، (ھااااالۆ قىلاااد  ) ھاماااالنى( يااااردەمچى بولغاااان ۋەزىااارى

ئىبھىساااى مى، مۇساااا ئۇالرغاااا روئاااەن ماااۆجى ىلەرلى ئىلىاااۇ 

قااا ئىبااادەە هللايەلااى ) مەلاادى، ئااۇالر زېمىناادا چولچىلىااق قىلاادى

قىلىماااتىى، پەيغەمااابەرگە ئىتاااائەە قىلىماااتىى بويۇلتااااۋلىق 

 باااۇ. )قىچىاااۇ مىتەلمىااادى( ئاااازابىمى دىى) ، ئاااۇالر(قىلااادى

ھەربىرىناااى گۇلااااھى تىپەيلىااادىى جازالىاااد  ، ( گۇلاھكارالرلىاااڭ

ئۇالرلىاااڭ بەزىساااى ە تااااپ ياغاااد رد  ، ئۇالرلىاااڭ بەزىساااىنى 

مااي ا ماىلكى ) قاتتىق تااۋ پ ھااالۆ قىلادى، ئۇالرلىاڭ بەزىساىنى

( سااۇدا) يەرگە يۇتەااۇزد  ، ئۇالرلىااڭ بەزىسااىنى( بىاالەن قوئااۇۇ

لاااىكىى ئاااۇالر  ئۇالرغاااا ز لاااۇم قىلمىااادى،هللا غەر  قىلاااد  ، 

 .  ﴾ئۆزلىرى ە ئۆزلىرى ز لۇم قىلدى
  َََ غغغغغُ لَْاَ غغغغغَُل ﴾َ َامَمغغغغغُ َجَاْيغغغغغَ  بَغغغغغُْنَ َ  َوَ غغغغغُ اّلَلَ  َرَ غغغغغَن عَْا َِ اّللََ  َغتغْ  ﴿لَْاغغغغغَ  ا َغغغغغُ

سااالا !( ئااى مااۇھەممەد)لىااڭ ئايەتلىرىااد ر، ئااۇالرلى هللابااۇ، ﴿

                                                 
 
 .ئايەە – 58سىرە قەسەل،  
 
 .ئايەتلەر – 18ۋە  – 29سىرە ئەلكەبۇە،  
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جاھااان ئەھلىاا ە ز لااۇم قىلىماانى هللا راسااۆ ئوقااۇۇ بىرىمىاا ، 

 .  ﴾د ەالىماي
ََ غغغغ   َ يَ غغغغُ َيغغغغر  َأَيغغغغَُبْد  ََ َغغغغَ   غغغغمَ  َر َمغغغغَرَ  اْنَيَغغغغَُ  الغغغغن  ْغَيُ ََ َُ ﴿َ  َغغغغَ  َ غغغغُ  َغْ َف
َِغغغغغغغغْن أَ ْغَفَسغغغغغغغغَ ْم  َ غغغغغغغغَم اّلَلَ َوَل ََ ََ َوَ غغغغغغغغُ عََا ْتغغغغغغغغ َِ َِْمَا غغغغغغغغما أَ ْغَفَسغغغغغغغغَ ْم َ  ََ َحغغغغغغغغْرَ  قَغغغغغغغغغْمل  عََا

غغغغمَ   ََ َِْا بەرگەن ( رىيااااا قىلىااااۇ)ئۇالرلىااااڭ بااااۇ د ليااااادا ﴿ َ 

دىەىلىرى ئااۆزلىرى ە ز لااۇم قىلغااان بىاار قەۋمنىااڭ زىاارائىتى ە سااە

تى ىااۇ ئااۇلى لااابۇە قىلىاايەتكەن سااوغۇ  ئااامالغا ئوەمااايد  

ئى ىلىرىنىااڭ گۇلاااھى تىپەيلىاادىى لااابۇە قىلىنغااان بااۇ زىاارائەتكە )

(. ئۇالرلىااڭ ياەمااى ئەمەللىرىنااى بەرباااە قىلىااد هللا ئوەماااپ، 

ئااۆزلىرى ە ئااۆزلىرى  ز لااۇم قىلمىاادى ۋە لااىكىى ئااۇالرهللا ئۇالرغااا 

 .  ﴾ز لۇم قىلدى
َُ َ َ لَغغغغغَمََف   َيَُ غغغغ َُ َِ َ َغغغغُ  َغغغغَ   َغغغغغْمَل اْل ِْ غغغغَُ  لَ َغغغغََ   َأْ   َغرَغغغغَ  َوَ غغغغْن  َغْراَغغغغْ   َغغغغ ﴿َوَ غغغغُ ََ

غغغمَ   ََ َِْا َسغغغَ ْد َوَمغغغْم َن َ  غغغ    َغْفغغغ   َ غغغُ ََ ھىچەالااادا  بىااار پەيغەمااابەر ﴿ ََ

ەسااەۋۋ ر قىلغىلااى يەلااى بااۇلى ت)غەلىاايمەتكە ەىيااالەە قىلمايااد  

مىمكااى غەلىاايمەتكە ەىيااالەە قىلىاادىكەن، قىيااامەە (. بولمايااد 

يەلااى ەىيااالەە )مااىلى ئااۇ ەىيااالەە قىلغااان لەرسىسااى بىاالەن 

ھەر . مىلىااد ( قىلغااان لەرسىسااى گەج ىسااى ە ئارتىلغااان ھالاادا

تولااۇ  جااازا ( يااامى)مىماانىڭ قىلغااان ئەمەلىاا ە تولااۇ  مۇماپاااە، 

الرلىڭ سااااۋابىنى مىمەيتىيېتىاااۇ، ياەماااى)بىرىلىاااد ، ئۇالرغاااا 

 .  ﴾ز لۇم قىلىنمايد ( ئاسىيالرلىڭ جازاسىنى ئائۇر ۋېتىۇ

                                                 
 
 .ئايەە – 488سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 447ئىمران،  سىرە ئاي 
 
 .ئايەە – 464سىرە ئاي ئىمران،  
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َغغغغغغَ ل  لَْاَ َ يغغغغغغَن  ْم َوَأَ  اّلَلَ لَغغغغغغْيَ  بَِ َِ بااااااۇ ﴿ ﴿َولَغغغغغغَ  َ َغغغغغغُ قَغغغغغغَنَ ْد أَ ْغغغغغغَن 

بەلاادىلىرى ە ز لااۇم هللا سااىلەرلىڭ قىلمىمااىغالر تىپەيلىدىنااد ر، 

 .  ﴾قىلغۇچى ئەمەستۇر
ْيغغغغ َِ َسغغغغغَ ْد ﴿َ  غغغغ    َغْفغغغغ   َ غغغغُ ََ ََ َوَو َ يَغغغغْد ََ ََ ْغغغغَ  َ يغغغغ َم َ َوا َلَْ  َغغغغَُمْم لَيَغغغغغْمل  َن 

غغغمَ   ََ َِْا يەلاااى )مىلىماااى ئەمساااى  بولغاااان مىلااادە ﴿ َوَمغغغْم َن َ 

ئااۇالرلى تااوپاليمى ، ھەربىاار مىمااىنىڭ قىلغااان ( قىيااامەە مىلىاادە

ئىماااىنىڭ جازاساااى ۋە مۇماپااااتى تولاااۇ  بىرىلىااادىغان، ئۇالرغاااا 

ئاااازابنى زىياااادە قىلىااايېتى  ياااامى سااااۋابىنى مىمەيتىااايېتى  )

قالادا  ( ئۇالرلىاڭ ھاالى)ز لاۇم قىلىنمايادىغان ئاۇ چاغادا ( بىلەن

   ﴾بولىد  
اَغغغغمَ   ََ ْ غغغغَتْم لَغْ  ِْاَغغغغَم  َغْفغغغغ   َشغغغغْيئ﴾ُ َوَن َ ْغغغغَ ْوَ  َ َن َ غغغغُ ََ ئااااۇ ﴿ ﴿ َغغغغُْليَغْمَل َن َل

نمايااد ، سااىلەرگە مىلاادە ھىچبىاار ئىنسااالغا قىلااچە ز لااۇم قىلى

 .  ﴾پەقەە قىلمىمىغالرغا يارىما جازا بىرىلىد 
غغغغغَ َناَب   َ َِتَغغغغغَُد َوَ غغغغغءَب بَغغغغغُلَ َ يَ َ  َوال غغغغغَ  اْل َُ َغغغغغُ َوَو  َََُ ََْ  بَ َغغغغغمََ  ﴿َوَأْشغغغغغَرَقَد اْ َ

غغغغغغغغغغغمَ   ََ َِْا غغغغغغغغغغغ َغَ ْم بَغغغغغغغغغغغُْنَ َ  َوَمغغغغغغغغغغغْم َن َ  غغغغغغغغغغغَء بَغيغْ َُ مەھماااااااااااەرگاا ﴿ َوَق

ر يااد ، لااامە ا ئەمااالالر ھااازىر پەرۋەردى ارىنىااڭ لااۇرى بىاالەن يو

قىلىنىااد ، پەيغەماابەرلەر ۋە گااۇۋاھچىالر مەلتىرۈلىااد ، ئۇالرلىااڭ 

ئارىسااااىدا ئادىااااق ھۆمااااىم چىەىرىلىااااد ، ئۇالرغااااا ز لااااۇم 

 .  ﴾قىلىنمايد 

                                                 
 
 .ئايەە – 483سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 35سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەە – 51سىرە ياسىى،  
 
 .ئايەە – 69سىرە ز مەر،  
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غغغغَء  َُ َغغغغْم َوَق  َََُ غغغغَن  َْ ََمَ  َ َ َُ َحغغغغُ َ َ  َ غغغغْن َحغغغغْمَ  اْلَ غغغغْرَر َ َسغغغغ َ  غغغغ َِ  َ َ ََ ﴿َولَغغغغغَر  اْل
غغغغغغغغ َغَ مْ  َََ   بَغيغْ ََدَ  اْلَ غغغغغغغغَُل غغغغغغغغَن ّلَلََ  َْ پەرىمااااااااتىلەرلىڭ ﴿ بَغغغغغغغغُْنَ َ  َوَقيغغغغغغغغَ  اْنَ

پەرۋەردى ارىغاااا تەسااابى  ئىيتەاااان، ھەمااادى ئىيتەاااان ھالااادا 

ئەرئاانىڭ چۆرىسااىنى ئااوراۇ تۇرغاااللىەىنى مۆرىسااەن، ئۇالرلىااڭ 

مااۆمىنلەر جەلاانەتكە )ئارىسااىدا ھەقەااالى  ھۆمااىم چىەىرىلىااد  

جىماااى ھەمد ساااالا »، (ەاااا مىرىاااد مىرىاااد ، مااااپىرالر دوزاە

 .  ﴾دېيىلىد « !قا ەاستۇرهللائالەملەرلىڭ پەرۋەردى ارى 
َِولَئَغغغغغغَ   غغغغغر  َأْو أَ ْغ َغغغغغص َوَمغغغغغَم َ غغغغغْاَ ن  َ  ََ َِ َ غغغغغغْن َو غغغغغْ  َ غغغغغَن الَ غغغغغَُنَُ ََ ﴿َوَ غغغغغْن  َغْ 

غغغ ﴾ا  َُ غغمَ  َ  ََ َِْا َُ َوَن َ  ئەر ا ئاياااالالردىى ماااۆمىى بولاااۇۇ ﴿  َغغْنَيَامَ  اْ َ َغغغ

ياەمااى ئىمااالرلى قىلغااالالر جەلاانەتكە داەىااق بولىااد ، تااۇر ۇ 

يەلاااى ئۇالرلىاااڭ قىلغاااان )ئۇالرغاااا قىلاااچە ز لاااۇم قىلىنماياااد  

 .  ﴾(ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى قىلچە مىمەيتىيېتىلمەيد 
َِ َ غغغغغغغْن  غغغغغغغَُجْفَ ُ َو َغغغغغغغغْا َُ  َ ﴾ُ ََ   َوَ ْ  لَغغغغغغغَ  َحَسغغغغغغغَ  غغغغغغغَُ  َو َُ َِْاغغغغغغغَم َ  ْغ ﴿َ َ  اّلَلَ َن َ 

ََ َأْ غغغ غغغُ َلَن ْغغغ ﴾َ َِي . ھەقىاااەەتەن زەررىاااچە ز لاااۇم قىلماياااد هللا ﴿ ر﴾ا َج

ئااااۇلى هللا ئەگەر مىمااااىنىڭ زەررىااااچە ياەمااااىلىەى بولسااااا، 

ھەسسااىلەۇ زىيااادە قىلىااد ، ئااۆز دەرگاھىاادىى بىيااىۆ ئەجىاار 

 .  ﴾ئاتا قىلىد ( يەلى جەلنەە)
غغغغء َ غغغغ غغغغمَ  أَ ْغَفَسغغغغَ ْم بَغغغغَ  اّلَلَ  َغَ ََ  َِ الَغغغغَر َن  َغَ َ  غغغغمَ  ﴿َأَ ْ لَغغغغغَر َ  ََ َِْا غغغغَُب َوَن َ  ََ ْن َ 

يەلاااى ئاااۆزلىرىنى )ئاااۆزلىرىنى پااااۆ دەۇ قارايااادىغالالر ﴿  َتَغغغي ﴾ 

لاااى مۆرمىااادىغمۇ  ( لەيااادىغالالرلىىتەقيادارلىاااق بىااالەن مەدھىي

                                                 
 
 .ئايەە – 75سىرە ز مەر،  
 
 .ئايەە – 431سىرە لىسا،  
 
 .ئايەە – 18سىرە لىسا،  
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هللا ، (يەلااى ئىاا  ئۇالرلىااڭ دې ىنىاادەۆ ئەمەل)ئۇلاادا  ئەمەل 

ەالىغااان بەلدىسااىنى پاااۆ قىلىااد ، ئۇالرغااا قىلچىلىكمااۇ ز لااۇم 

 .  ﴾ايد قىلىنم
غغغغَُ   غغغغما الَ غغغغَ َ  َوالَغغغغما الَ ََ ََ ْم َوَأَقي َِ َِ الَغغغغَر َن َقيغغغغَ  َ َغغغغْم ََف غغغغما أَ ْغغغغَنَ  ﴿َأَ ْ لَغغغغغَر َ 
َُ اّللََ َأْو َأَشغغغغَن  غغغغَي َْ  َ غغغغْمَ  ال َغغغغَُ  ََ ََ َ ْم ََيْ تَغغغغَُ  َ َوا َ رَ غغغغ   َ غغغغ غْ َُ تَغغغغَ  َجاَغغغغْيَ َم اْل غغغغُ ََ ََ  َغَا

ََبَغ َغغغغُ  ََ  ُ﴾ َوقَغغغغَُلما  غغغغَي َْ َُ  َي َِ َأَ غغغغ   َقرَ غغغغ   قَغغغغْ  َ تَغغغغ تَغغغغَُ  لَغغغغْمَن َأَيْرلَغ َغغغغُ َ  َُ َتْ غغغغَد َجَايغْ َغغغغُ اْل ََ 
غغغغغغغمَ   َتَغغغغغغغي ﴾  ََ َِْا غغغغغغغص َوَن َل َُ غغغغغغغَن الَغ ََ غغغغغغغر  َل ئاااااااى )﴿ الغغغغغغغن  ْغَيُ قََايغغغغغغغ   َواْصَيغغغغغغغَرَ  َييغْ

يەلااى مەمكىاادە تااۇر ۇ ئۇر ئۇئاانى تەلەۇ )ئۇالرغااا !( مااۇھەممەد

قولااااۇلالرلى يىغىغااااالر، لاماااااز  (ئۇر ئااااتىى)» (:قىلغالالرغااااا

دېاا ەن مىمااىلەرلى مۆرمىاادىغمۇ  « ئوقااۇلالر، زاماااە بىاارىغالر

بۇالرغاااا جىھااااد پەرز ( يەلاااى ئاااۇالردىى ئەجەبلەلمەمساااەن )

قىلىنغااان چاغاادا، ئۇالرلىااڭ ئارىسااىدىكى بىاار تىرمااىم مىمااىلەر 

دىااى قورقەالاادەۆ بەلكااى ( لىااڭ ئااازابى)هللا دۈئاامەلدىى گويااا 

(: ئۆلىماادىى قورقااۇۇ)ئااۇالر . رەۆ قورقىااد ئۇلىغاادىنمۇ بەتااتەر

بىاا گە لااىمە ئىچااىن جىھااادلى پەرز قىلاادىڭ  ! پەرۋەردى ااارىمى »

لااىمە ئىچااىن بى لااى ئۇزاقەااا قالماااۇ مىلىاادىغان ئەجەل ىااچە 

يەلااى ئەجىلىمىاا  يەتكااىچە تەەىاار قىلساااھ، )تەەىاار قىلمىاادىڭ  

ئااااى . )دېاااادى« (ئۇر ئااااتا ئۆلتىرۈلمىسااااەۆ بولماساااامىدى 

يەلااى )د ليالىااڭ مەلپەئىتااى ئااازد ر »ئىيتەىنكااى،  !(مااۇھەممەد

ۋە ئۇلىاااڭ )قورقەاااان ( تىاااىهللا)، (د ليالىاااڭ لىمىتاااى پالىياااد ر

ئىچاااىن ئااااەىرەە ياەماااىد ر، ساااىلەرگە ( ئەمرىناااى تۇتەاااالالر

                                                 
 
 .ئايەە – 19ا، سىرە لىس 
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يەلاااى قىلغاااان ئەمەلىغالرلىاااڭ )قىلچىلىاااك ز لاااۇم قىلىنماياااد  

 .  ﴾«(ساۋابى مىمەيتىلمەيد 
غغغغغغغ    َغْفغغغغغغغ غغغغغغغرَ َ  ﴿اْليَغغغغغغغغْمَل َ ْغغغغغغغَ   ََ ََ َسغغغغغغغَ ْد َن عَْاغغغغغغغَم اْليَغغغغغغغغْمَل َ َ  اّلَلَ     َ َغغغغغغغُ ََ

بىگااىن ھەر ئااادەم ە قىلغااان ئەمەلىاا ە يارىمااا جااازا ﴿ انََْسغغَُد 

ھەقىااەەتەن تىاا  ھىساااب هللا بىرىلىااد ، بىگااىن ز لااۇم يوقتااۇر، 

 .  ﴾ئالغۇچىد ر
ََ َن  غغغغء بَغغغغُْنَ َ  َوالَغغغغَر َن  َغغغغْنَجمَ  َ غغغغْن َْلو َغغغغ َُ ُْ غغغغْءب  َ َ  اّلَلَ  ﴿َواّلَلَ  َغ ََ غغغغمَ  َب َُ ُْ  َغ

يَ  اْلَ َ غغَ   ََ ئااادىللىق بىاالەن ھۆمااىم چىەىرىااد ، ئااۇالر  هللا﴿ َمغغَم الَسغغ

لااى قويااۇۇ ئىبااادەە قىلىياتەااان بااۇتالر ھااىى لەرسااى ە ھۆمااىم هللا

بەلاااادىلەرلىڭ )ھەقىااااەەتەن هللا چىەىرىمااااەا قااااادىر ئەمەل، 

ۆرۈۇ ماا( ئۇالرلىااڭ ئىماالىرىنى)ئااالالۇ تۇرغۇچىااد ر، ( سااۆزلىرىنى

 .  ﴾تۇرغۇچىد ر
ْم َ  ْغغغغَ   َغغغغغْمَل اْ َْحغغغغَ اَد َ  ْغغغغَ   َِ ﴿َوقَغغغغَُ  الَغغغغَره اَ غغغغَن  َغغغغُ قَغغغغغْمَل َ ﴾ َ َأَيغغغغَُْل َجاَغغغغْي
غغغغغُ لَْاَ  َغغغغغَُْل  ﴾َ  َْلْأَد قَغغغغغْمَل  َغغغغغم   َوَجغغغغغُْل  َوَثَغغغغغمَْل َوالَغغغغغَر َن َ غغغغْن بَغْ غغغغغَنَمْم َوَ غغغغغُ اّلَلَ  َرَ غغغغغَن عَْا

ىلەرلىڭ لاۇا، ئااد، ساەمۇد سا! ئاى قەۋمىام: مۆمىى ئادەم ئىيتتى﴿

قەۋملىااارى ە ئوەمااااپ ۋە ئاااۇالردىى مىيىااانكىلەرگە ئوەمااااپ 

هللا جاماااائەلەر ئۇچرىغاااان جازاغاااا ئۇچرىماااىغالردىى قاااورقىمەن، 

 .  ﴾بەلدىلىرى ە ز لۇم قىلىمنى ەالىمايد 

                                                 
 
 .ئايەە – 77سىرە لىسا،  
 
 .ئايەە – 47سىرە غا ىر،  
 
 .ئايەە – 38سىرە غا ىر،  
 
 .ئايەتلەر – 24ۋە  – 28سىرە غا ىر،  
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َغغغَ ل  لَ  ََب غغغَ  بَِ َ غغغُ َوَ غغغُ  غغغَُب  َغَ َايغْ ََ ََ َوَ غغغْن َأ غغغَ  َيغغغَُنُ﴾  ََا َغْفَسغغغ ََ  ْاَ َ يغغغَن ﴿َ غغغْن َج
مىمكاااى ياەماااى ئىااا  قىلىااادىكەن، پايدىساااى ئۆزى ىاااد ر، ﴿

. ىماااۇ ئۆزى ىاااد رىيىنز ،ياماااان ئىااا  قىلىااادىكەن مىمكاااى

 .  ﴾پەرۋەردى ارىڭ بەلدىلەرگە ز لۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر
َسغغغغغَ ْد  غغغغغ    َغْفغغغغغ   َ َغغغغغُ ََ ََْ  بَغغغغغُْنَ َ  َولََتْجغغغغغَ   ََ َِ َواْ َ َُوا ََ ﴿َوَياَغغغغغَ  اّلَلَ الَسغغغغغ

غغغمَ  َوَمغغغ ََ َِْا ئاسااامالالرلى ۋە زېمىنناااى ھەقلىاااق بىااالەن هللا ﴿ ْم َن َ 

ياااراتتى، ھەر ئىنسااالنىڭ قىلمىمااىغا يارىمااا جااازا يااامى مۇماپاااە 

 .  ﴾بىرىلىد ، ئۇالرغا ز لۇم قىلىنمايد 
غغغغغغغمَ   ََ َِْا غغغغغغغَُ َْم َوَمغغغغغغغْم َن َ  ََ اَغغغغغغغما َولَيَغغغغغغغغَم َ يَغَ ْم َأْج ََ ِ  َ َغغغغغغغُ َج َََ غغغغغغغُ غغغغغغغ    َْل َِ  ﴿َوَل

ھەممىساااااىنىڭ قىلغاااااان ( لەرلىاااااڭ ۋە ماپىالرلىاااااڭمۆمىن)﴿

ئەمەللىاارى ە يارىمااا دەرىجىلىاارى بولىااد ، ئۇالرلىااڭ ئەمەللىرىنىااڭ 

تولااۇ  بىرىلىااد ، ( مەم ا زىيااادە قىلىنماااۇ)ساااۋابى ۋە جازاسااى 

 .  ﴾ئۇالرغا ز لۇم قىلىنمايد 
َغغغَ ل  لَْاَ َ يغغغَن  غغغْمَ  لَغغغَنَه َوَ غغغُ أَ َغغغُ بَِ َُ مىنىاااڭ ساااۆزۈم ﴿ ﴿َ غغغُ  َغ َغغغَنَ  اْل

 .  ﴾ئۆزگەرمەيد ، مەن بەلدىلەرگە ز لۇم قىلغۇچى ئەمەسمەن
َُ  َغغغغَ  َ ْغغغغَ   َ َن  غغغغَر َأْ  ََُ َغغغغُ َوَ غغغغْن َ غغغغَُب بَُلَسغغغغيَ َئ َْ ََ َج َُ  َغاَغغغغ ﴿َ غغغغْن َ غغغغَُب بَُْنََسغغغغَ 

غغغمَ   ََ َِْا بىااارەر ياەماااىلىق قىلغاااان ئاااادەم ئاااون ﴿ َ  ْغَاَ غغغُ َوَمغغغْم َن َ 

ئىاا ە بولىااد ، بىاارەر ياماااللىق قىلغااان  ھەسسااە ئااارتۇ  ساااۋابەا

                                                 
 
 .ئايەە – 16سىرە  ۇسسىلەە،  
 
 .ئايەە – 33سىرە جاسىيە،  
 
 .ئايەە – 49سىەر ئەھەا ،  
 
 .ئايەە – 39سىرە قا ،  
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ئاااادەم ە پەقەە ئۇلىاااڭ ياماللىەىغاااا بااااراۋەرال جاااازا بىرىلىاااد ، 

 .  ﴾ئۇالرغا ز لۇم قىلىنمايد 
َغغغغغغَ ل  لَْاَ َ يغغغغغغَن  ْم َوَأَ  اّلَلَ لَغغغغغغْيَ  بَِ َِ بااااااۇ ﴿ ﴿َولَغغغغغغَ  َ َغغغغغغُ قَغغغغغغَنَ ْد أَ ْغغغغغغَن 

هللا د ر، سااىلەرلىڭ قىلمىاا  جىنااايىتىغالر تىپەيلىدىناا( ئااازاب)

 .  ﴾بەلدىلىرى ە ز لۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر
ََ َجغغغغَنَو  ََبَغغغغَُد اُْثَْيغغغغَ  لَغْرَم َغغغغمَ  بَغغغغ غغغغَتًَْ َتْم َ غغغغْن قَغغغغغَم   َوَ غغغغْن  َْ ﴿َوَأَجغغغغن وا َ َغغغغْم َ غغغغُ ا
غغغغغغما َ غغغغغغنْ  َُ َ غغغغغغْم َوَ غغغغغغُ لَغْ َف ََ غغغغغغم َغَ َم اّلَلَ  َغْ َا ََ  اّللََ َوَجغغغغغغَنَوََْم َواَيغغغغغغرَ َن َ غغغغغغْن َْلوَ َغغغغغغْم َن لَغْ َا

غغغغغمَ   ََ َِْا ْم َوأَ ْغغغغغغَتْم َن َل َِ غغغغغَ يَ  اّللََ  َغغغغغغَمَْل َ لَغغغغغْي ََ دۈئااااامەللىرىغالر ﴿ َشغغغغغْءب  َر 

ئىچااىن، قولااۇلالردىى مىلىمااىچە قااوراي ( بىاالەن ئااۇر پ قىلىاا )

لىاااڭ هللاماااىچى، جەھ ئىتاااى تەييااااراللالر، بۇلىاااڭ بىااالەن، 

دۈئاامىنىنى، ئۆزۈلالرلىااڭ دۈئاامىنىغالرلى ۋە ئااۇالردىى بائااەا 

هللا رلى قورقۇتىسااىلەر، ئااۇالرلى سااىلەر تولۇمايسااىلەر، دۈئاامەللە

يولىاادا سااەرۇ قىلغىاانىغالر مەيلااى لااىمە هللا تولۇيااد ، سااىلەرلىڭ 

بولسا بولسۇن، ساىلەرگە ئۇلىاڭ سااۋابى تولاۇ  بىرىلىاد ، ساىلەرگە 

يەلااااى بااااۇ ساااااۋابتىى ھااااىى لەرسااااە )ز لااااۇم قىلىنمايااااد  

 .  ﴾(مىمەيتىلمەيد 
َِْ َْم  َغ َغغغغغَِ الَغغغغغ َر َن َ غغغغغْن قَغغغغغغْ َاَ ْم قَغغغغغغْمَل  َغغغغغم   َوَجغغغغغُْل  َوَثَغغغغغمَْل َوقَغغغغغغْمَل َ بْغغغغغغَراَميَم ﴿َأَ ْ  َغغغغغ

َ ْم  ََ َِْا غغغغَُ  اّلَلَ لَغغغغَي غغغغُ ََ ََ  َ َِ غغغغَاَ ْم بَُْل َغيَ  َغغغغُ ََ ََ َ ْم  َِ أَلَغغغغغتغْ غغغغُ َِ ْالََف ََ َُد َ غغغغْنَ َن َواْل ََ َوَأْيغغغغ
غغغغغمَ   ََ َِْا غغغغغُ َما أَ ْغَفَسغغغغغَ ْم َ  َِغغغغغْن ََ ئۇالرغاااااا ئاااااۇالردىى باااااۇر ن ﴿ َوَل

ۋملىرىنىاااڭ، ئىباااراھىم ەۆتكەللەرلىاااڭ، لاااۇا، ئااااد ۋە ساااەمۇد قئ

                                                 
 
 .ئايەە – 468سىرە ئەلىام،  
 
 .ئايەە – 54سىرە ئەلفاي،  
 
 .ئايەە – 68سىرە ئەلفاي،  
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قەۋمىنىاااااااڭ، مەديەن ئاھالىساااااااىنىڭ، مۆمتاااااااىرۈۋېتىل ەن 

يەلاااااى لاااااۇە ئەلەيھىسسااااااالم قەۋماااااى )قىماااااالقالرلىڭ 

ەەۋەرلىاااااارى مەلمىاااااادىمۇ  ئۇالرغااااااا ( قىمااااااالقلىرىنىڭ

باۇ ماۆجى ىلەرلى ئاۇالر )پەيغەمبەرلىرى ماۆجى ىلەر ئىلىاۇ مەلادى 

ئۇالرغااا ز لااۇم قىلغىنااى يااو ، لااىكىى ئااۇالر هللا (. ئىنكااار قىلاادى

ئاۆزلىرى ە ئاۆزلىرى ز لاۇم ( ماپىر بولاۇپ ۋە گۇلااا قىلىا  بىالەن)

 .  ﴾قىلدى
   ََ غغغغغغَُ  َو َُ غغغغغغْ  َ  ْغ ََ غغغغغغْن  َغْ  ََ غغغغغغَُ َْم َ  ََ ََ ال َغغغغغغَُ  َأْشغغغغغغَتُلُ﴾ لَيَغغغغغغغَرْوا َأْج ﴿ َغْمَ ئَغغغغغغر  َ ْ غغغغغغَن

غغَُ  َوََ  َُ غغْ  َ  ْغ ََ غغر﴾ا  َغغغَرَ  َوَ غغْن  َغْ  مىمااىلەر قىلغااان  مىلاادە بااۇ﴿    َشغغرَلا  َغغغَرَ  َييغْ

يەلاااى لەتىجىساااى ە )ئەمەللىرىنىاااڭ لەتىجىساااىنى ماااۆرۈپ 

مىمكاى . ئىچاىن تاوۇ ا تاوۇ بولاۇۇ تارىلىاۇ مىتىاد ( ئىرىماى 

زەررىچىلىاااك ياەماااى ئىااا  قىلىااادىكەن، ئۇلىاااڭ مۇماپااااتىنى 

مىمكااى زەررىچىلىااك يامااان ئىاا  قىلىاادىكەن، ئۇلىااڭ . مۆرىااد 

 .  ﴾ارتىد جازاسىنى ت
 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 78سىرە تەۋبە،  
 
 .ئايەتكىچە – 8ئايەتتىى  – 6سىرە زەل ەلە،  
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 سەۋر قىلىش ۋە چىداملىق بولۇش

 
  َََ ََ غغغغغَر اْنَغغغغغُ غغغغغَم اّلَلَ َوَمغغغغغَم َييغْ َِ  ﴿َوالَ َغغغغغْ  َ غغغغغُ  َغغغغغمَحص َ لَْيغغغغغَ  َواْيغغغغغَ﴾ْ َحغغغغغَف َ ْ

 ە ئەگەئااكىى ىسااالا لازىااق قىلىنغااان ۋەھااي!( ئااى مااۇھەممەد)﴿

يەلاااى ئۇلىغغاااا ئاااۆزۈھ ئەمەي قىلىاااۇ، بائاااەىالرغا ئاااۇلى )

ھۆماااىم ( ساااەن بىااالەن ئۇالرلىاااڭ ئارىساااىدا)هللا (. ىزگىىيەتكااا
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( دىنغااا دەۋەە قىلىاا  يولىاادىكى مۇئااەقەەتلەرگە)چىەااارغۇچە 

 .  ﴾ئەھ ھەقەالى  ھۆمىم چىەارغۇچىد رهللا چىدىغىى، 
 َِ اَغغغغغما الَ غغغغغَُنَُ ََ ْ َسغغغغغَُ  َلَفغغغغغء َيْسغغغغغر  َ َن الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َوَج ﴿َواْلَ ْ غغغغغَر َ َ  اَُْ

زامااان بىاالەن قەسااەمكى، ئىمااان ﴿ ُْنَ َ  َولَغَماَيغغْما بَُلَ غغْ﴾َ َولَغَماَيغغْما بَغغ

ئىيتەااان، ياەمااى ئەمەللەرلااى قىلغااان، بىاار ا بىاارى ە ھەقنااى 

تەۋسااىيە قىلىمااەان، بىاار ا بىاارى ە سااەۋرلى تەۋسااىيە قىلىمااەان 

 .  ﴾مىمىلەردىى بائەا ھەممە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىد ر
َسغغغَ َ   ﴿َواْيغغغَ﴾ْ  َغغغَمَ  اّلَلَ َن  َْ ََ غغغيَ  َأْ غغغَر اْل َُ  !ئاااى ماااۇھەممەد)﴿ َ 

هللا ساااەۋر قىلغىاااى، ( مۇئااارىكالردىى يەتاااكەن ئەزىااايەتلەرگە

ھەقىاااەەتەن ياەماااى ئىااا  قىلغۇچىالرلىاااڭ ئەجرىناااى بىكاااار 

 .  ﴾قىلىيەتمەيد 
غغغغما َ َغغغغُ ََ  َُ َغغغغْم َوَأقَغغغغَُ ما الَ غغغغَ َ  َوأَ ْغَف  َََُ  ََ ََقغْ َغغغغَُمْم ﴿َوالَغغغغَر َن َيغغغغ َغَروا اْبَترَغغغغَُب َوْ غغغغ

َِ َجغغغغغْن    ََ َ  َغغغغغُ غغغغغَ  الغغغغَنا ُْ َُ َأولَئَغغغغغَ  َ َغغغغْم َج َُ الَسغغغغيَ َئ َََبوَ  بَُْنََسغغغغغَ  ُ﴾ َو َغغغغْن غغغغرَلا َوَجَ  َيَغغغغغ ََ
َُ  َغغغغغغْنَيَامَ   غغغغغغ َِ  َ َ ََ َ َ َغغغغغغَُ َْم َواْل ََْواَ َ غغغغغغْم َوَو  َغغغغغغْنَيَام َغَ ُ َوَ غغغغغغْن َيغغغغغغَاَ  َ غغغغغغْن ابَغغغغغغُ ََ ْم َوَأ

غغغغغغغغ َ  بَغغغغغغغغ ََ َجاَغغغغغغغغْيَ ْم َ غغغغغغغغْن ََ غغغغغغغغَ  الغغغغغغغغَنا ُْ ْم َ َغغغغغغغغُ َيغغغغغغغغ َغْرَ ْ  َغغغغغغغغَ ْ َم َج َِ غغغغغغغغَ ل  َجاَغغغغغغغغْي ََ  ُد  
( يەتااكەن مااىلپەتلەرگە)پەرۋەردى ارىنىااڭ رازىلىەىنااى مااۆزلەۇ ﴿

لاماازلى ئاادا قىلغاالالر، بىا  رى ىاق قىلىاۇ ( پەرز)سەۋر قىلغاالالر، 

يوئاااۇر ن ۋە ئائاااكارا ( يولىاااداهللا )بەرگەن مااااي ا مىلاااىمتىى 

لالر ۋە ياەمااىلىەى ئااارقىلىق ياماااللىەىنى يوسااۇلدا سااەرۇ قىلغااا

يەلاى بىلمەساتىى ياماان ئىا  قىلىاۇ قالساا، ) دەپىى قىلىدىغالالر

                                                 
 
 .ئايەە – 489سىرە يۇلۇل،  
 
 .ئايەتكىچە – 2ئايەتتىى  – 4سىرە ئەسر،  
 
 .ئايەە – 445سىرە ھۇد،  
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ئارقىاادىى ياەمااى ئىاا  قىلىاادىغالالر، ياماااللىق قىلغۇچىالرغااا 

ااا ئەلە ( مەھ قورسااا  بولااۇۇ، ياەمااى مۇلاسااىيەتتە بولىاادىغالالر

تۇرىاادىغان  ىئااۇالر مەل اا. ئااۇالرلىڭ ئاااەىرەتلىكى ياەمااى بولىااد 

جەلاااانەتكە مىرىااااد ، ئۇالرلىااااڭ ئاااااتىلىرى، ەوتااااۇللىرى ۋە 

. ئەۋالدىنىااااڭ ئىچىاااادىكى ياەمااااىالرمۇ جەلاااانەتكە مىرىااااد 

ھەربىاار ( مۇبااارەملەپ ئىچااىن جەلنەتنىااڭ) پەرىمااتىلەر ئااۇالرلى

ساااەۋرلى »( پەرىماااتىلەر ئاااۇ د لياااادا. )دەرۋازىساااىدىى مىرىاااد 

! ىق بولساااۇندوساااۆ تۇتەااااللىەىغالر ئىچاااىن ساااىلەرگە ئاماااالل

« !ئاەىرەتلىكنىااااڭ ياەمااااى بولۇئااااى لىمىاااادې ەن ئوباااادان

 .  ﴾دەيد 
غغغغغغْي   َ َغغغغغغُ  َُ َرَآ َ َن بَغغغغغغُّللََ َوَن ََتْغغغغغغَ ْ  َجاَغغغغغغْيَ ْم َوَن لَغغغغغغَ  َر  ﴿َواْيغغغغغغَ﴾ْ َوَ غغغغغغُ َيغغغغغغ غْ

غغغَروَ   َِ لىاااڭ يولىااادا ساااالا يەتاااكەن هللا) !(ئاااى ماااۇھەممەد)﴿ َدْ

ىااڭ ياااردىمى لهللاەە سااەۋر قىلغىااى، سااەۋرەھ پەق( ئەزىاايەتلەرگە

غااا ( ئىمااان ئىيتمىغاااللىەى)ئۇالرلىااڭ . بىلەلااال قولغااا مىلىااد 

ئۇالرلىاااڭ ھىااايلە ا مىكرىساااىدىى يىرىكىاااڭ . قاااايغۇرمىغىى

 .  ﴾سىەىلمىسۇن
 ﴾ُ غغغغغما لََ  َغغغغغغمَ  َغ َغَ ْم َر الغغغغغن  ْغَيُ َحَسغغغغغَ  ََ ﴿َوالَغغغغَر َن َمغغغغغَُ َروا َر اّللََ َ غغغغغْن بَغْ غغغغغَن َ غغغغُ عََا

اَغغغغمَ  َوَ َْ غغغغَر اْصَيغغغغ َغغغغْم  َغتَغَمََ  َََُ غغغغمَ  الَغغغغَر َن َيغغغغ َغَروا َوَجاَغغغغص  ََ غغغغُ َما  َغْ َا َْ َغغغغغَر لَغغغغْم ََ  َرَ  َأ
يولىاادا ھىجاارەە قىلغااالالرلى هللا ز لۇمغااا ئۇچرىغالاادىى مىاايىى ﴿

د ليااادا چوقااۇم ياەمااى جايغااا ئور لالئااتۇرىمى ، ئااۇالر بىلىاادىغان 

الر ئااۇ. بولسااا، ئۇالرغااا ئاەىرەتنىااڭ ساااۋابى تىىىمااۇ چولااد ر

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 31ئايەتتىى  – 33سىرە رەئد،  
 
 .ئايەە – 437سىرە لەھق،  
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( ھەمااامە ئىماااتا)ساااەۋر قىلااادى، ئاااۇالر ( ئىغىرچىلىەالرغاااا)

 .  ﴾(يەلى يۆلىنىد )پەرۋەردى ارىغا تەۋەمكىي قىلىد  
َِ َغغغغغغغغغ َ   َ َن َجاَغغغغغغغغغص اُْثََُشغغغغغغغغغَ َ   غغغغغغغغغَتَ يَ ما بَُلَ غغغغغغغغغْ﴾َ َوالَ غغغغغغغغغَ َ  َوَ  َغَ غغغغغغغغغُ َل َْ  ﴿َوا

يااااردەم ( تىاااىهللا)ساااەۋر قىلىااا ، لامااااز ئوقاااۇپ ئاااارقىلىق ﴿

يەلااى مەمتەرلىااك بىاالەن )تىااى قورقەااۇچىالر هللاماااز ل .تىلەلااالر

دىاااااى بائاااااەىالرغا ھەقىاااااەەتەن ( قاااااا بويساااااۇلغۇچىالرهللا

 .  ﴾مۇئەقەەتلىك ئىمتۇر
ََلص  َُْيغغغغَ﴾ْ َجاَغغغغص  غغغغَُ  َلَ ا ﴾غغغغُ َوَأَ غغغغ   َ َسغغغغ َِ ََب َغغغغَ  َل َُْد َ غغغغْن  غغغغ َغ ََ   ُ غغغغ ََ َا ﴿َولَغغغغْمَن ََ

ََب َغغغغغَ  قَغْ غغغغغَ  طَاَغغغغغ غغغغغَن  َْ غغغغغ َ ْ  َ َ ََ َُملَغغغغغمَ  َو َغغغغغُ َوَ غغغغغْن ا َغغغغغَُب َ غغغغغُ  َغ َ  َوقَغْ غغغغغَ  َ َروَُ َْ غغغغغ ََ مَ  ال
غغغص  َُ ََ َلَ اَغغغَ  لَغْر ئەگەر پەرۋەردى ارىغنىاااڭ ﴿ الَاْيغغغَ  َ َسغغغ َ ْ  َوَأطْغغغَراَْل ال َغَ غغغُ

قىلىااايەتكەن ھاااۆممى ۋە ( ئاااازابنى ئاااۇالردىى مىچىكتىرۈئاااكە)

ئالاادىنىاال بەل ىاالەۇ قويغااان ۋاقتااى بولمىسااا ئىاادى، ئااۇ چاغاادا 

ئۇالرلىااڭ سااۆزلىرى ە . چوقااۇم ئىاادى( ۆ بولۇئااىئۇالرلىااڭ ھاااال)

سااەۋر قىلغىااى، مەمنااۇن بولۇئااۇھ ئىچااىن، مااىن چىەىمااتىى 

ئىل ىااارى، ماااىن پىتىماااتىى باااۇر ن، ماااىچە ۋاقىتلىرىااادا ۋە 

مىلاادۈزلىڭ دەساالەپكى ۋە ئاااەىرقى ۋاقىتلىرىاادا پەرۋەردى ارىغغااا 

 .  ﴾ئىيتەىى ىۋە ھەمد( يەلى لاماز ئوقۇغىى)تەسبى  ئىيتەىى 
ََغغغغغغغَر اّلَلَ َوَ اَغغغغغغغْد قَغاَغغغغغغغمبَغَ ْم َوالَ غغغغغغغَُبرَ َن َجاَغغغغغغغص َ غغغغغغغُ َأَيغغغغغغغُبَغَ ْم ﴿ا لَغغغغغغغَر َن َ َوا َو

غغغمَ   َُ ََقغْ َغغغَُمْم  َغْ َف ََ غغء الَ غغغَ َ  َوَ َغغغُ  ََ َُي ََ ئاااۇلدا  مىماااىلەرمى  ئاااۇالر﴿ َواْل

، (تىترەياااد )يااااد ئىتىلساااە، ئۇالرلىاااڭ دىللىااارى قورقاااۇۇ هللا 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 13ئايەتتىى  – 14سىرە لەھق،  
 
 .ئايەە – 15سىرە بەقەرە،  
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ەۋر قىلىااد ، لاماااز ئۆتەيااد ، ئااۆزلىرى ە يەتااكەن ئەزىاايەتلەرگە ساا

ياەمااىلىق )ئۇالرغااا بىاا  رى ىااق قىلىااۇ بەرگەن لەرسااىلەردىى 

 .  ﴾بىرىد ( يوللىرىغا
َْمَحْ َغغغغُ َوأَ ْغغغغَد  ََبَغ َغغغغُ اَ  َغغغغُ  َغغغغُْ َفْر لَ َغغغغُ َوا َُملَغغغغمَ   غغغغَُ  َ رَ غغغغ   َ غغغغْن َج َغغغغَُْله  َغ ََ ََ ﴿َ  َغغغغ

غغغغْ رَ َُل ََ غغغغَر الغغغغَرامَحََ   ََُاَغغغغْرَضَمَمْم  َِمَ   َييغْ ََ غغغغ ُْ َ ْم َل ْ غغغغَتْم َ غغغغ غْ غغغغَره َوََ َْ ْم َو َحغغغغَف أَْ َسغغغغْمََ
ئىبھىسااااااى مى، ﴿ َ ﴾ َ َ غغغغغغَ  ْغتَغَ َم اْليَغغغغغغغْمَل َ َغغغغغغُ َيغغغغغغ َغَروا أَ َغَ غغغغغغْم َمغغغغغغَم اْلَفغغغغغغُ ََ وَ  

بەلدىلىرىماادىى بىاار تىرمااىم مىمااىلەر
 
بىاا  ! پەرۋەردى ااارىمى »: 

قىلغىاى، ئىمان ئىيتتاۇ ، بىا گە مەغپىارەە قىلغىاى، بىا گە رەھىام 

ئاااۇالرلى . دەيتتاااى« ساااەن بولسااااھ ئەھ رەھىااام قىلغۇچىساااەن

مەسااىىرە قىلاادىغالر، ھەتتااا ئااۇالر سااىلەرگە مىنىااڭ زىكرىمنااى 

يەلااى ئااۇالرلى مەسااىىرە قىلىاا  بىاالەن بولااۇۇ )ئۇلتۇلااد ردى 

، سااىلەر ئااۇالردىى (مىتىااۇ مالااا ئىتااائەە قىلىماانى ئۇلتااۇد لالر

سااااەۋر ( لەرگەسااااىلەردىى يەتااااكەن ئەزىاااايەت. )مااااىلەتتىغالر

قىلغاااللىەلىرى ئىچااىن، مەن ئااۇالرلى بىگااىن مۇماپاتلىاادىم، ئااۇالر 

 .  ﴾ھەقىەەتەن مەقسەتكە ئىرىمكۇچىلەرد ر
غغغغغغْم  َِ غغغغغغما اّلَلَ َلَ َا َُ َغغغغغغما َوالَغ ََابًَ ﴿ َغغغغغغُ أَ غ َ غغغغغغُ الَغغغغغغَر َن اَ  َغغغغغغما اْيغغغغغغَ﴾َوا َوَيغغغغغغَُبَروا َو

غغمَ   ََ ەقەەتلىرى ە تااائەە ا ئىبادەتنىااڭ مۇئاا! ئااى مااۆمىنلەر﴿ لَغْفَا

ۋە سااااىلەرگە يەتااااكەن ئىغىرچىلىەالرغااااا سااااەۋر قىلىغااااالر، 

چى رالىرىغالرلاااى )دۈئااامەللەرگە زىياااادە چىاااداملىق بولاااۇلالر، 

                                                 
 
 .ئايەە – 25سىرە ھەج،  
 
رى جەھق ۋە ئۇلىڭ ھەمراھلى ئۇالر بىالي، ەەبباب، سۇھەيبلەردىى ئىبارەە بولۇۇ، ئۇالرلى ئەبۇ 

 . مەسىىرە قىالتتى
 
 .ئايەتكىچە – 444ئايەتتىى  – 489سىرە مۇئمىنۇن،  
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جىھادقاااا تەيياااار تاااۇر لالر، مەقساااىتىغالرغا يىاااتى  ( سااااقالۇ

يەلاى ئۇلىاڭ ئەمارى ە مۇەالىپەتچىلىاك )تىاى قورقاۇلالر هللائىچىن 

 .  ﴾(قىلمالالر
ئااااى )﴿ َوْجغغغغَن اّللََ َحغغغغ   َوَن َ ْسغغغغَتَ َفَ َ  الَغغغغَر َن َن  َمَق َغغغغمَ   ﴿ َُْيغغغغَ﴾ْ َ  َ 

ساااەۋر قىلغىاااى، ( مۇئااارىكالرلىڭ ئەزىيەتلىااارى ە)!( ماااۇھەممەد

سااالا لۇساارەە ئاتااا قىلىاا  ۋە دىنىغنااى ئىسااتىللىمكە ) لىااڭهللا

( ئااااەىرەتكە)ۋەدىساااى ھەقىاااەەتەن ھەقتاااۇر، ( ئىااا ە قىلىااا 

 .  ﴾ەە قىلىۇ قويمىسۇنئىمەلمەيدىغالالر سىنى دىەە
غغغَر َواْيغغغَ﴾ْ َجاَغغغص َ غغغغُ  َِ  ْ ََ ََ َجغغغَن اْل ْ َروَْل َوا ْغغغ ََ ﴿ َغغغُ بَغغغغَصَ َأَقغغغَم الَ غغغَ َ  َوْأَ غغغْر بَغغغُْل

لامااااازلى ! ئوغااااۇلچىەىم ئااااى﴿ َأَيغغغغَُبَ  َ َ  َولَغغغغَ  َ غغغغْن َجغغغغْ َل اْ ََ غغغغمََ 

( مىماااىلەرلى)ئوقاااۇغىى، ( ۋاقتىااادا تەئااادىق ئەرماااان بىااالەن)

ۇير غىى، يامااااللىەتىى توساااەىى، ساااالا يەتاااكەن ياەماااىلىەەا بااا

چااااىلكى ھەقىەەتااااكە دەۋەە )مااااىلپەتلەرگە سااااەۋر قىلغىااااى 

، باااۇ ھەقىاااەەتەن قىلىماااەا (قىلغاااۇچى ئەزىااايەتلەرگە ئۇچراياااد 

 .  ﴾ئىرادە تىكلەئكە تى ىملىك ئىمالردىند ر
غغغغ غغغغُ َيغغغغ َغَروا َوََ ََ َِْ رَ َغغغغُ َل ُ﴾  َغْ غغغغَنوَ  َب غغغغ ََ َ ْم أََ   ُ َما بَا َُلَ َغغغغُ  َمَق َغغغغمَ  ﴿َوَ َ ْا َغغغغُ َ غغغغ غْ

سااەۋر قىلغااان، بى لىااڭ ئااايەتلىرىمى گە ( مااىلپەتلەرگە)ئااۇالر ﴿

جەزمەن ئىمااەل ەن چاغاادا، ئااۇالردىى بىاار قىسااىم مىمااىلەرلى 
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بى لىااڭ ئەمرىمىاا  بىاالەن تااوغرا يااوي مۆرسااىتىدىغان پىمااياالر 

 .  ﴾قىلد  
ََغغغغنَ  َََوا َِْاْاَن  ََِن الغغغغر َ َ   َغغغغغَي ِْ َ ْسغغغغ غغغغ ََ  َ  ْ َ﴿   ِ َجاَغغغغص َعْ غغغغرََ  َ َ  َر َولَغغغغَ  َص َغغغغُ

َِمَ   َ  َشغغ غغ َ  َيغغَ ُ َِ ەالىسااا، ئااامالنى توەتىتىيېتىااد  ا هللا ئەگەر ﴿ َل

دە، ماااىمىلەر دېغى لىاااڭ ئىساااتىدە توەتااااۇ قالىاااد ، بۇلىغااادا 

ئااىمىر قىلغااۇچى ( مەلچىلىكااتە)سااەۋر قىلغااۇچى، ( قاتتىەلىەتااا)

  . ﴾ھەر مۆمىى ئىچىن لۇرغۇن ئىبرەتلەر بار
غغغغغغْن َجغغغغغغغْ َل اْ ََ غغغغغغغمََ  ََ غغغغغغْن َيغغغغغغغ َغَر َوَ َفغغغغغغغَر َ َ  َولَغغغغغغغَ  َل ََ مىمكاااااااى ﴿ ﴿َوَل

ئىنتىەااام ( لىااڭ رازىلىەااى ئىچااىنهللا)سااەۋر قىلسااا، ( ئەزىاايەتكە)

 .  ﴾ئالمىسا، بۇ ئەليەتتە مەرغۇۇ ئىمالردىند ر
غغغغغغ َِ  َََ غغغغغغَاما َولَغغغغغغْرَمَ   ََ َََجما  َغتَغْف ََ َوَن لَغ َغغغغغغُ غغغغغغمَل ََ ْم َواْيغغغغغغَ﴾َوا ﴿َوَأَطيَ غغغغغغما اّلَلَ َوََ

قاااا ۋە هللا( ساااۆز ھەرىكەتلىااارىغالردا پىتاااىن)﴿ َ َ  اّلَلَ َ غغغَ  الَ غغغَُبرَ َن 

ئۇلىااڭ پەيغەمبىاارى ە ئىتااائەە قىلىغااالر، ئىىااتىالۇ قىلىماامالالر، 

قورقااۇۇ قالىسااىلەر، ( دۈئاامەن بىاالەن ئۇچرىمىمااتىى)بولمىسااا، 

هللا ماااىې ا قاااۇۋۋىتىغالر مىتىاااۇ قالىاااد ر ساااەۋر قىلىغاااالر، 

 .  ﴾ەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىد رھەقىەەت
  ُ ْم َ ُ َغغغغغ َِ غغغغغْن َ غغغغغْ  َِ غغغغغْ ف﴾ُ  َغغغغغَمْ  َ  َُ ْم  َِ ْم َوَجَاغغغغغَم َأَ  َ غغغغغي َِ ﴿اْصَ  َيَفغغغغغَم اّلَلَ َجغغغغغْ 
ْم أَْلغغغغغم   َغْرَا َغغغغغما أَْلَفغغغغغْ َ بَغغغغغَمْوَ  اّللََ َواّلَلَ َ غغغغغَ   َِ غغغغغْن َ غغغغغْ  َِ َيغغغغغَُبَر    َغْرَا َغغغغغما َ غغغغغُ َغتَغْ َ َوَ ْ  َ 

نىكلەتتاااى، ىي( يىماااىلالرلى)ئەمااادى ساااىلەرلىڭ هللا ﴿ َبرَ َن الَ غغغُ

                                                 
 
 .ئايەە – 31سىرە سەجدە،  
 
 .ئايەە – 22سىرە ئۇرا،  
 
 .ئايەە – 12سىرە ئۇرا،  
 
 .ئايەە – 16سىرە ئەلفاي،  
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سااىلەرلىڭ ئاااجى لىەىغالرلى بىلاادى، ئەگەر سااىلەردە چىااداملىق 

لااى يىغەلەيااد ، ( دۈئاامەن) 388ئااادەم بولىاادىغان بولسااا،  488

ئاااادەم بولىااادىغان بولساااا،  4888( چىاااداملىق)ئەگەر ساااىلەردە 

هللا .  لااى يىغەلەيااد( دۈئاامەن) 3888لىااڭ ئى لااى بىاالەن هللا

 .  ﴾چىداملىەالر بىلەن بىللىد ر
َُ َأولَئَغغغغغَ   ْرمَحَغغغغغ ََ غغغغغَُ  َ غغغغغَن الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َولَغَماَيغغغغغْما بَُلَ غغغغغْ﴾َ َولَغَماَيغغغغغْما بَُْل ََ  َ َ﴿

 َُ ََ َغغغ ْي ََ َُد اْل ََ يەلاااى ياااۇقىرىەىالرلى )ئاااۇلىڭ بىااالەن بىلااالە ﴿ َأْيغغ

ئىماااان ئىيتەاااالالردىى، ئۆزئاااارا ساااەۋر ( قىلىااا  بىااالەن بىلااالە

ىمااەا تەۋسااىيە قىلىمااەالالردىى، ئۆزئااارا مەرھەمەە قىلىمااەا قىل

يەلااااى )ئەلە ئااااۇالر . تەۋسااااىيە قىلىمااااەالالردىى بولماااااقتۇر

سااااائادەتمەن ( يۇقىرىاااادىكى ئىمااااالرلى قىلغااااان مىمااااىلەر

 .  ﴾مىمىلەرد ر
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 66سىرە ئەلفاي،  
 
 .ئايەتلەر – 48ۋە  – 47سىرە بەلەد،  
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 شۈكۈر قىلىش

 
َُ َ َ  اّلَلَ لَغغغغغغَرو ﴿َوَ غغغغغغُ عَغغغغغغن  الَغغغغغغَر َن  َغْفتَغغغغغغغَروَ  َجاَغغغغغغص اّللََ الْ  َيَُ غغغغغغ َُ غغغغغغَرَد  َغغغغغغغْمَل اْل َِ

ََِروَ   غغغغغ َْ َْ َغغغغغغَرَمْم َن َ  َِغغغغغَن َأ غغغغغ   َجاَغغغغغص ال َغغغغغَُ  َوَل ُْ قاااااا يالغاااااالنى هللا﴿ َ 

يەلااى جازاغااا )چاپالياادىغالالر قىيااامەە مااىلى قالاادا  ئوياليااد   

ئىنساااالالرغا هللا ئىبھىساااى مى، ( تارتىلماااايمى ، دەۇ ئويالماااد  

ى ئۇالرغااااا بولىاااادىغان ئااااازابنى چااااىلك)مەرھەمەتلىكتااااۇر 
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لىااااڭ هللا)، لااااىكىى مىمااااىلەرلىڭ تولىسااااى (مىچىكتااااىردى

 .  ﴾ئىمىر قىلمايد ( لىمەتلىرى ە
َفغغغغغغغغْرَ ْ َ َ  َجغغغغغغغغَراَْ  ْم َولَغغغغغغغغَئْن ََ َِ ََ غغغغغغغغَنَ  ْرَ ْ َ َ َِ غغغغغغغغْم لَغغغغغغغغَئْن َشغغغغغغغغ َِ ََب  ََِوَ   ﴿َوَ ْو لَغغغغغغغغ

غغَن ن   ََ مىر  ە ئاااىملىمىاااتى»: ئاااۆز ۋاقتىااادا پەرۋەردى اااارىغالر﴿ َل

مااۇ رالى ) ئەگەر. تىىىمااۇ زىيااادە قىلىاامەن( ئااۇلى)قىلسااالالر، 

قىلسااالالر، مىنىااڭ ئااازابىم، ئەلاايەتتە، بەممااۇ قاااتتىق ( لااىمەە

 .  ﴾دەۇ جامالىدى« بولىد 
ْ غغغغغَتْم َ  َغغغغغَُ   غغغغغَد اّللََ َ ْ  ََ ََ ََِروا  َْ  غغغغغَم اّلَلَ َحغغغغغَ ن﴾ طَيَ  ﴾غغغغغُ َواْشغغغغغ َِ َََق ََ اَغغغغغما َ َغغغغغُ  َِ  َ﴿

ساااىلەرگە رى ىاااق قىلىاااۇ بەرگەن ھااااالي، ئاااىرىى هللا ﴿ َ  لَغْ  َغغَنو 

ىاااال ئىباااادەە قىلىااادىغان قهللاياااىمەملىكلەردىى يەلاااالر، ئەگەر 

 .  ﴾مىتى ە ئىمىر قىلىغالرلىلىڭ هللابولسالالر، 
 ﴾ُ ََ َحْايَغغغ غغغُ َطرَ َلغغغُ َوَلْسغغغَتْ رََ ما َ ْ غغغ ﴾َ ََ نَْ َََاما َ ْ غغغ ِْ غغغَر لَتَغغغ َْ غغغَ َر اْلَ  ََ ﴿َوَمغغغَم الَغغغَره 

ََِروَ  لَغْاَ َسغغغغغ غغغغغ َْ غغغغغْم َل َِ ََ َوَلَ َا غغغغغَا ُْ ََ َولََتْ تَغرَغغغغغما َ غغغغغْن َ   م َغَ ُ َولَغغغغغغَر  اْلَفْاغغغغغَ  َ غغغغغَماَيَر َ يغغغغغ
لااى ( يەلااى بىلىەلىاارى)ئاالىرى ۆسااىلەرلى دېغى لىااڭ يىغااى گهللا ﴿

يەلاااى ئاااىلچە ا )يىساااۇن، تاقايااادىغان زىنااانەە بۇياااۇملىرى 

لااااى چىەارسااااۇن دەۇ، سااااىلەرگە دېغى لااااى ( مارجااااالالر

لىاااڭ لىمەتلىرىناااى تەلەۇ قىلىماااىغالر هللا. ەردىبويساااۇلد ر ۇ ب

لىااڭ بويسۇلد ر ئااى هللا)ۋە ئۇلىغغااا ئااىمىر قىلىمااىغالر ئىچااىن، 

( بىاالەن يااىمەۆ ا ئىچمەماالەر ۋە يااىۆ ا تاااقالر قاچىاللغااان

                                                 
 
 .ئايەە – 68سىرە يۇلۇل،  
 
 .ئايەە – 7سىرە ئىبراھىم،  
 
 .ئايەە – 441سىرە لەھق،  
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مىمىلەرلىااااڭ دېغىاااا دا دولەااااۇن يىرىااااۇ مىتىياتەاااااللىەىنى 

 .  ﴾مۆرۈسەن
 َِ َغغغغغغغمَ  أََ َ غغغغغغغَُل ْم َ غغغغغغغْن بًَ َِ غغغغغغغَم ﴿َواّلَلَ َأْيغغغغغغغَرَ  َِ غغغغغغغمَ  َشغغغغغغغْيئ﴾ُ َوَ َ غغغغغغغَ  َل ََ ْم َن لَغْ َا

ََِروَ   غغغغغغغغغ َْ غغغغغغغغغْم َل َِ ََ َواْ َْ ئَغغغغغغغغغَنَ  َلَ َا َ  َواْ َْبَ غغغغغغغغغُ َْ ساااااااااىلەرلى هللا ﴿ الَسغغغغغغغغغ

ئالالالرلىااڭ قارلىاادىى ھااىى لەرسااىنى بىلمەياادىغان ھااالىتىغالر 

سااىلەرگە ئااىمىر قىلسااۇن دەۇ، قااۇال ، مااۆز هللا بىاالەن چىەاااردى، 

 .  ﴾ۋە يىرەملەرلى ئاتا قىلدى
َفغغغَروَ   ِْ ََِروا َ  َوَن َل ْم َواْشغغغ غغغْرََ ََ َََروَ﴾ َأْو تاااائەە ا )مىناااى ﴿ ﴿ َغغغُْو

مەلمااۇ ( مىنااى ياااد ئەتسااەلالر)ياااد ئىااتىغالر، ( ئىبااادەە بىاالەن

يااد ( سااۋاب بىارى  بىالەن، مەغپىارەە قىلىا  بىالەن)سىلەرلى 

 .  ﴾مالا ئىمىر قىلىغالر، لائىمىرلىۆ قىلمالالر. ئىتىمەن
ََِروا ّلَلََ َ ْ   ﴿ َغغغغغُ أَ غ   ْم َواْشغغغغغ ََ ََقغْ َغغغغغُ ََ َِ َ غغغغغُ  اَغغغغغما َ غغغغغْن طَيَ  َغغغغغُ َ غغغغغُ الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما ََ

ْ غغَتْم َ  َغغَُ  لَغْ  َغغَنوَ   بىاا  سااىلەرلى رى ىەاللااد رغان ! ئااى مااۆمىنلەر﴿ ََ

ىااال ئىبااادەە قىلىاادىغان قهللاھاااالي لەرسااىلەردىى يەلااالر، ئەگەر 

ى  لىااااڭ ھەددى ا ھىسابسااااهللايەلااااى )قااااا هللابولسااااالالر، 

 .  ﴾ئىمىر قىلىغالر( لىمەتلىرى ە

                                                 
 
 .ئايەە – 41سىرە لەھق،  
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ََ َواْ َْ ئَغغغغغغغغَنَ  قََاغغغغغغغغي ﴾ َ غغغغغغغغُ  َ  َواْ َْبَ غغغغغغغغُ َْ غغغغغغغغَم الَسغغغغغغغغ َِ غغغغغغغغَِ َل ََ ﴿َوَمغغغغغغغغَم الَغغغغغغغغَره أَْ 
ََِروَ   غغ َْ سااىلەر ئىچااىن قااۇالقالرلى، مااۆزلەرلى ۋە دىلالرلااى هللا ﴿ َل

 .  ﴾ياراتتى، سىلەر لاھايىتى ئاز ئىمىر قىلىسىلەر
ََ َ َ غغغَ   ََمْحَتَغغغ ََ ﴿َوَ غغغْن  غغغغَا ُْ ََ َولََتْ تَغرَغغغما َ غغغْن َ  َ ما َ يغغغغ َِ ََ لََتْسغغغ غغغغَم الَاْيغغغَ  َوال َغَ غغغُ َِ َل

ََِروَ   غغ َْ غغْم َل َِ سااىلەرلى مىچىاادە ئااارام ئالسااۇن، مىلاادۈزدە ﴿ َوَلَ َا

لىاااڭ پەزلىناااى تەلەۇ هللا( ھايااااتلىق يولىااادا ھەرىكەتلىنىاااۇ)

ئااىمىر قىلسااۇن دەۇ، سااىلەر ( لىااڭ لىمەتلىاارى ەهللا) قىلسااۇن ۋە

لىااااڭ هللاە بىاااالەن مىلاااادۈزلى يارىتىمااااى ئىچااااىن مااااىچ

 .  ﴾رەھمىتىدىند ر
َََتُب﴾غغغغغُ َ غغغغَاَ  ﴾ َوَ غغغغغْن  َغغغغغَرْْل ﴾َغغغغغغَماَد  َِ َ َن بَغغغغغَمْوَ  اّللََ  غغغغغَُ  لَغغغغغ َغْف   َأْ  َضَغغغغم ﴿َوَ غغغغُ ََ
ََرَ َن  غغغغغُ ََ غغغغغَ ْجَ ه ال ََ َ غغغغغُ َو ََ َ  غْ َ غغغغغُ َوَ غغغغغْن  َغغغغغَرْْل ﴾َغغغغغغَماَد اْصَيغغغغغَرَ   َغْالَغغغغغ ََ َ  غْ  الغغغغغن  ْغَيُ  َغْالَغغغغغ

ھەر ئادەمنىااڭ هللا لىااڭ ئى لىسااى  ئۆلمەيااد ، هللاھااىى مىمااى ﴿

ئادەمنىاااڭ ئاااۆمرىنى قورقۇلچااااقلىق )ئەجىلىناااى پىتاااىۋەتكەن 

مىمكااى د ليااا ساااۋابىنى (. ئۇزارتالمايااد ، باااتۇرلۇ  قىسااەارتالمايد 

ئۇلىاااڭ )ئۇلىغغاااا د ليالىاااڭ سااااۋابىنى بىرىمىااا  مۆزلىساااە، 

ەتنىاااڭ مىمكاااى ئاەىرر (ئااااەىرەتلىكتىى لىسىيىساااى بولماياااد 

سااااۋابىنى مۆزلىساااە، ئۇلىغغاااا ئاەىرەتنىاااڭ سااااۋابىنى بىرىمىااا ، 

 .  ﴾ئىمىر قىلغۇچىالرلى مۇماپاتاليمى 
ََ َولََتْجغغغغغَرَه  ََمْحَتَغغغغغ ْم َ غغغغغْن  َِ َُ ِ  َولَيَغغغغغَر  غغغغغَرا  ََ غغغغغَ  الر َ َغغغغغَُ  َ َ  ََ ََ َأْ   َغْر ﴿َوَ غغغغغْن ا َُلَغغغغغ

ََ َوَلَ اَ  غغغَا ُْ َِْ رََ  َولََتْ تَغرَغغغما َ غغغْن َ  ََِروَ  اْلَفْاغغغَ  بَغغغ غغغ َْ غغغْم َل لىاااڭ ساااىلەرگە هللا﴿ َِ

                                                 
 
 .ئايەە – 78مۇئمىنۇن،  سىرە 
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ئۆزىنىاااڭ رەھمىتىناااى تىتىاااتى  ئىچاااىن، ئەمااارى باااويىچە 

مىمىلەرلااااى دېغىاااا الردا مالااااد ر پ ئىچااااىن، ئۆزىنىااااڭ 

مەرھەمىتىاادىى تىلىمااىغالر ئىچااىن، ئااىمىر قىلىمااىغالر ئىچااىن، 

ئاااامالالرلى ياااامغۇر بىااالەن ەاااۇپ ەەۋەر بەرگاااىچى قىلىاااۇ 

( نى مۆرسااااىتىدىغانمامااااالى قااااۇدرىتى) لىااااڭهللائەۋەتىمااااى 

 .  ﴾ئاالمەتلىرىدىند ر
ََِر  غغغغغغ َْ ْر  ََمََنَغغغغغغُ َ  َِ غغغغغغ َْ ْر ّلَلََ َوَ غغغغغغْن َ  َِ َُ َأَ  اْشغغغغغغ غغغغغغ ََ ِْ غغغغغغَُ  انَْ ََ ُْ غغغغغغْن الَغيغْ َغغغغغغُ َل َُ ﴿َوَل

يغغغغن   َفغغغغَر  َغغغغَمَ  اّلَلَ  َغغغغَص  محََ ََ َوَ غغغغْن ََ بىاااا  لوقمالغااااا ھەقىااااەەتەن ﴿ لَ َغْفَسغغغ

قاااا ئاااىمىر هللا( ىئۇلىغغاااا ئىيتتاااۇقك)ھاااىكمەە ئاتاااا قىلاااد  ، 

قىلغىاااى، مىمكاااى ئاااىمىر قىلىااادىكەن، ئاااۆزى ئىچاااىن قىلغاااان 

هللا بولىاااد ، مىمكاااى مۇ رىلىاااق قىلىااادىكەن، ئىبھىساااى مى، 

 .  ﴾بىھاجەتتۇر، مەدھىيى ە اليىەتۇر( بەلدىلەردىى)
 ََ ْم َ غغغغغْن ا َُلَغغغغغ َِ غغغغغَد اّللََ لَغغغغغَ ََ  ََ غغغغغَر بََ ْ  َْ َ َ  َر ﴿َأَ ْ لَغغغغغغَر َأَ  اْلَفْاغغغغغَ  َ ْغغغغغَره َر اْلَ 

َِمَ   َ  َشغغغغ غغغغ َ  َيغغغغَ ُ َِ ِ  َل مىمىلەرلىاااااڭ  مۆرمەمسااااەلكى،﴿ َولَغغغغَ  َص َغغغغُ

لىااڭ سااىلەرگە هللالىااڭ مەرھەمىتااى بىاالەن دېغىاا دا يىرۈئااى هللا

بىااار قىساااىم دەلىللىرىناااى مۆرسىتىماااى ( ئاااۆز قۇدرىتىنىاااڭ)

بۇلىغاادا ھەربىاار سااەۋر قىلغااۇچى، ئااىمىر قىلغااۇچى . ئىچىلااد ر

 .  ﴾ئىبرەە بار( چوھ( )بەلدە ئىچىن ھەقىەەتەن)
َََامَ   ِْ ََ  َغغغغغ ْ غغغغغ ََ َ غغغغغُ َح َلغغغغغُ َ  َ َُمغغغغغُ َوَأْيَرْ  َغغغغغُ َ  غْ َُ َأْحيَغيغْ ْيتَغغغغغ ََ ََْ  اْل ُ  َ َغغغغغَم اْ َ ﴿َوا َغغغغغ
َََاما َ غغغْن َثَغغغرََ   ِْ ََْيغغغ   َوَأْج َغغغُد  َوَ َجْر َغغغُ َ يَ غغغُ َ غغغَن اْلَ يَغغغمَ  لَيَغغغ ِ  َ غغغْن  َوَ َ ْا َغغغُ َ يَ غغغُ َ  َغغغُ

                                                 
 
 .ئايەە – 16سىرە  
 
 .ئايەە – 43سىرە لوقمان،  
 
 .ئايەە – 24سىرە لوقمان،  
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ََ أَ ْغغ َاْتغغ ََ ََِروَ  َوَ غغُ َج غغ َْ زېمىننااى ( يەلااى قۇرغااا )ئۆلااىۆ ﴿ َن َ ْم َأ َغغَ  َ 

تىرىلااادۈرۈۇ، ئۇلىغااادىى ئاااۇالر يەيااادىغان ( ياااامغۇر بىااالەن)

لىااااڭ قااااۇدرىتى هللا)ئائاااالىەنى ئۆسااااتىرگەللىكىمى  ئۇالرغااااا 

بىاااا  زېمىناااادا . ئاااااالمەتتۇر( مامىلەسااااىنى مۆرسااااىتىدىغان

ا قىلااد  ، لۇرغۇللىغااان ەورمااا باااغلىرىنى، ئااىزۈم باااغلىرىنى بەرپاا

( يەلاى باغالرلىاڭ)ئاۇالر ئۇلىاڭ . ئۇ زېمىندا باۇالقالرلى ئىەىتتاۇ 

ئۇالرلىااڭ قااوللىرى ياراتەااان ( بااۇ مىاايىلەرلى)مىيىسااىنى يىسااۇن، 

   ﴾ئىمىر قىلمامد  ( لىڭ لىمەتلىرى ەهللا)ئەمەل، ئۇالر 
ََرَ َن  غغغغُ ََ غغغغْن َ غغغغَن ال قااااا هللابەلكااااى يااااالغۇز ﴿ ﴿بَغغغغَ  اّلَلَ  َُْج َغغغغْن َوََ

 .  ﴾قىلغىى ۋە ئىمىر قىلغۇچىالردىى بولغىىئىبادەە 
ََِروا  غغغغ َْ ْفغغغغَر َوَ ْ  َل َِ غغغغص َلَ  َغغغغَُْلَ  اْل َُ َِْم َوَن  َغْر َفغغغغَروا  َغغغغَمَ  اّلَلَ  َغغغغَص  َجغغغغْ  ِْ ﴿َ ْ  َل

ْم َ َغغغغغُ   َِ ْم  َغيَغَ   َغغغغغَئ َِ غغغغغْم َ غغغغغْرَ َ  َِ ََبَ   َِ ََ َأْيغغغغغَر  َ َ َ  ََ   َوَْ ََ غغغغغْم َوَن لَغغغغغَ ََ َوا َِ ََ َل غغغغغ َُ ْ غغغغغَتْم  َغْر ََ
َِ ال  غغغغغَنوََ  ََ َجَاغغغغغيم  بَغغغغغَرا اَغغغغغمَ  َ  َغغغغغ ََ هللا ئەگەر مااااااپىر بولساااااالالر ﴿ لَغْ 

بەلاادىلىرىنىڭ ماااپىر بولۇئااىغا رازى هللا سااىلەردىى بىھاااجەتتۇر، 

سااىلەرلىڭ قىلغااان هللا ئەگەر سااىلەر ئااىمىر قىلسااالالر،  .بولمايااد 

ئااىمىرۈلالردىى رازى بولىااد ، بىاار گۇلاھكااار ئااادەم بائااەا بىراۋلىااڭ 

يەلااى ھەر ئااادەم قىلغااان گۇلاھىغااا )گۇلاااھىنى ئىسااتى ە ئالمايااد  

، ئالاادىى سااىلەر پەرۋەردى ارىغالرلىااڭ (ئااۆزى جاۋابكااار بولىااد 

قىلمىماااىغالرلى ساااىلەرگە ئىيتىاااۇ هللا دەرگاھىغاااا قايتىساااىلەر، 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 25ئايەتتىى  – 22سىرە ياسىى،  
 
 .ئايەە – 66سىرە ز مەر،  
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ھەقىااااەەتەن دىلالردىكااااى سااااىرالرلى تولااااۇ  هللا بىرىااااد ، 

 .  ﴾بىل ىچىد ر
غغغغغغُ ﴿َ غغغغغغُ  َغْفَ غغغغغغَ  اّلَلَ بََ غغغغغغرَ  ﴾َ ََر﴾ا َجَاي غغغغغغَُ  اّلَلَ َشغغغغغغُ ْرَ ْ َواَ ْ غغغغغغَتْم َوََ َِ ْم َ ْ  َشغغغغغغ َِ  اَب

ئاااىمىر قىلساااالالر ۋە ئىماااان ( لىاااڭ لىمەتلىااارى ەهللا)ئەگەر ﴿

ئااىمىر هللا سااىلەرگە ئااازاب قىلىااۇ لااىمە قىلىااد   هللا ئىيتسااالالر، 

 .  ﴾قىلغۇچىنى مۇماپاتلىغۇچىد ر، ھەممىنى بىل ىچىد ر
غغغغغ َِ ََ َ ْ َ غغغغغر﴾ا َ َ  اّلَلَ لَغغغغغَرو ﴿اّلَلَ الَغغغغَره َ َ غغغغغَ  َل ََ َوال َغَ غغغغغُ َ ما َ يغغغغغ َِ َم الَاْيغغغغغَ  لََتْسغغغغغ

ََِروَ   غغغغغغ َْ َْ َغغغغغغغَر ال َغغغغغغغَُ  َن َ  َِغغغغغغغَن َأ غغغغغغ   َجاَغغغغغغغص ال َغغغغغغَُ  َوَل ُْ مىلااااااادۈزى )﴿ َ 

هللا ئااارام ئىلىمااىغالر ئىچااىن، ( ئىماالەۇ يەتااكەن ھااارغىنلىەتىى

ك يولىادا تىرىكچىلىا)يااراتتى، ( قاارالغۇ قىلىاۇ)سىلەرگە مىچىناى 

هللا . مىلااادۈزلى ياااور   يااااراتتى( ھەرىكەتلىنىماااىغالر ئىچاااىن

ئىنساااااالالرغا ھەقىاااااەەتەن مەرھەمەتلىكتاااااۇر ۋە لاااااىكىى 

ئااىمىر قىلمايااد ،  (لىااڭ ئىھسااالىغاهللا)ئىنسااالالرلىڭ تولىسااى 

 .  ﴾(لىڭ مەرھەمىتى ۋە لىمەتلىرى ە لالكورلۇ  قىلىد هللا)
غغغغغ غغغغغَر ََ َْ ََ َر اْلَ  ََ اْ َغغغغغَما َِْاْاَن ﴿َوَ غغغغغْن ا َُلَغغغغغ ََِن الغغغغغر َ َ   َغغغغغغَي ِْ َ ْسغغغغغ غغغغغ ََ ُْ َْجَ َل َ ْ  َ 

َِمَ   َ  َشغغغغغ غغغغغ َ  َيغغغغغَ ُ َِ ِ  َل ََغغغغغَن َجاَغغغغغص َعْ غغغغغرََ  َ َ  َر َولَغغغغغَ  َص َغغغغغُ دېغىااااا دا ﴿ َََوا

لىاااااڭ قۇدرىتىنىاااااڭ هللاقااااااتنىغۇچى تاغااااادەۆ ماااااىمىلەر 

ەالىسااا، ئااامالنى توەتىتىيېتىااد  ا هللا ئەگەر . دەلىللىرىدىنااد ر

 لىاااڭ ئىساااتىدە توەتااااۇ قالىاااد ، بۇلىغااادا دە، ماااىمىلەر دېغى

                                                 
 
 .ئايەە – 7سىرە ز مەر،  
 
 .ئايەە – 417لىسا، سىرە  
 
 .ئايەە – 64سىرە غا ىر،  
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ئااىمىر قىلغااۇچى ( مەلچىلىكااتە)سااەۋر قىلغااۇچى، ( قاتتىەلىەتااا)

 .  ﴾ھەر مۆمىى ئىچىن لۇرغۇن ئىبرەتلەر بار
َِْ رََ  َولََتْ تَغرَغغغغغما َ غغغغغْن  ََ بَغغغغغ غغغغغَر لََتْجغغغغغَرَه اْلَفْاغغغغغَ  َ يغغغغغ َْ غغغغغَم اْلَ  َِ غغغغغَ َر َل ََ ﴿اّلَلَ الَغغغغغَره 

غغغغْم لَ  َِ ََ َوَلَ َا غغغغَا ُْ ََِروَ  َ  غغغغ لىااااڭ ئەماااارى بىاااالەن دېغىاااا دا هللا﴿ َْ

لىاااڭ پەزلىااادىى هللامىمىلەرلىاااڭ يىرۈئاااى ئىچاااىن، ساااىلەرلىڭ 

يەلااى تىجااارەە قىلىمااىغالر، بىلىااق )تەلەۇ قىلىمااىغالر ئىچااىن 

تۇتۇئااااۇلالر، دېغىاااا  ئاسااااتىدىى ئااااىلچە ا مەرۋايىتالرلااااى 

ئااىمىر قىلىمااىغالر ئىچااىن، ( قاااهللا)ۋە ( سىزۈۋېلىمااىغالر ئىچااىن

 .  ﴾ېغى لى بويسۇلد ر ۇ بەردىسىلەرگە دهللا 
غغغغغغُ  ََ ََْرم﴾ غغغغغغَ ْت َُ غغغغغغُ َوَو ََ ََْرم﴾ ََ أَ  غغغغغغ ََ َ ْحَسغغغغغغُ ُ﴾ مَحََاْتغغغغغغ ْ َسغغغغغغَُ  َبَماَلَن ْغغغغغغ َ ُ اَُْ ﴿َوَوَيغغغغغغيغْ
ََدَ   ُ﴾ قَغغغغَُ   غغغغَ  ََ َْبََ غغغغَ   ََ َ﴾َ ﴾َغغغغمَ  َشغغغغْ ر﴾ا َحغغغغَف َ َوا بَغاَغغغغَم َأَشغغغغَنَ  َوبَغاَغغغغَم َأ ََ َوَ َ غغغغَُل َومَحْاَغغغغ

ََْجغغغغَص َأ ْ  غغغغَ  َيغغغغَُنُ﴾  َأْو ََ غغغغَد َجاَغغغغَء َوَجاَغغغغص َوالَغغغغَنَه َوَأْ  َأْج َْ َِ أَ ْغَ  تَغغغغَ  الَغغغغ ََ َر  َْ  َِ َأْشغغغغ
  َََ ْسغغغغغَا ََ َِ َ ﴾ َ لَغْ غغغغغَد َ لَْيغغغغغَ  َوَ ﴾ َ َ غغغغغَن اْل َ َ َغغغغغ غغغغغَُ  َوَأْيغغغغغَاْ  َ  َر َو َُ بىااااا  ﴿ لَغْر

. ئىنساااالنى ئاتاااا ا ئالىساااىغا ياەماااىلىق قىلىماااەا باااۇير د  

ىساااى مۇئاااەقەەە بىااالەن قورساااا  مۆتاااىرۈۇ، ئىنساااالنى ئال

ئۇلىغغااا قورسااا  مۆتااىرۈپ مااۇددىتى . مۇئااەقەەە بىاالەن تۇغاادى

بااوۋا  )تااامى ئااۇ . ئايااد ر 28ۋە ئااۇلى سااىتتىى ئااايرى  مااۇددىتى 

(: ئااۇ)يائااەا يەتكەلاادە،  18مااىې ا قااۇۋۋەتكە تولااۇۇ، ( ئۆسااىۇ

ساااىنىڭ مالاااا ۋە ئاتاااا ا ئالامغاااا بەرگەن ! پەرۋەردى اااارىم»

غ ە ئااىمىر قىلىماانى ۋە سااەن رازى بولىاادىغان ياەمااى لىمىااتى

ئىماانى قىلىمااىمنى مالااا ئىلھااام قىلغىااى، مەن ئىچااىن مىنىااڭ 

                                                 
 
 .ئايەتلەر – 22ۋە  – 23سىرە ئۇرا،  
 
 .ئايەە – 43سىرە جاسىيە،  
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يەلاااى مىنىاااڭ ئەۋالدىمناااى ياەماااى )ئەۋالدىمناااى تاااىزى ىى 

( جىمااى گۇلاااھالردىى)، مەن ھەقىااەەتەن سااالا (ئااادەملەر قىلغىااى

« تەۋبە قىلااااادىم، مەن ھەقىاااااەەتەن مۇساااااۇلمالالردىند رمەن

 .  ﴾ دەيد
غغغغغغغْ َ  َأْل ََنْغغغغغغغَن  ََ غغغغغغغمَ  َ غغغغغغغَن اْل ََ غغغغغغغَربَمَ  أَأَ ْغغغغغغغغَتْم أَ ْغَ ْلَت َْ غغغغغغغَُب الَغغغغغغغَره َل ََ ﴿َأ َغغغغغغغغَرأَ ْغَتَم اْل

ََِروَ   غغغ َْ غغغُ  َغاَغغغْمَن َل غغغَُب َ َ ْا َغغغَُ  َأَ ُ ﴾ ََ ْ  َلَغغغمَ  لَغغغْم َ  ََ ساااىلەر ئىچىياتەاااان ﴿ اْل

ئااۇلى بۇلااۇتتىى سااىلەر چىئااىردۈلالرمۇ   سااۇلى دەۇ بىەىغالرچااۇ

ىا  چىئاىرد قمۇ  ئەگەر بىا  ەالىساا  ئاۇلى تۇزلاۇ  قىلىاۇ يامى ب

لىمىماااەا ( پەرۋەردى ارىغالرلىاااڭ زور لىمەتلىااارى ە)قويااااتتۇ  

   ﴾ئىمىر قىلمايسىلەر 
ََ َواْ َْ ئَغغغغَنَ  قََاغغغغي ﴾  َ  َواْ َْبَ غغغغُ َْ غغغغَم الَسغغغغ َِ ْم َوَ َ غغغغَ  َل ََ َِ غغغغ ََ ﴿قَغغغغْ  َمغغغغَم الَغغغغَره أَْ 

ََِروَ   غغغغ َْ هللا ئىيتەىنكااااى، ( ئۇالرغااااا! مااااۇھەممەد ئااااى)﴿ َ غغغغُ َل

سااىلەرلى ياااراتتى، سااىلەر ئىچااىن قااۇالقنى، مااۆزلەرلى، دىلالرلااى 

 .  ﴾ياراتتى، سىلەر ئاز ئىمىر قىلسىلەر
ًَ قََاغغغغغغغغغي ﴾ َ غغغغغغغغغُ  غغغغغغغغغْم َ يَ غغغغغغغغغُ َ َ غغغغغغغغغَُ  َِ ََْ  َوَ َ ْا َغغغغغغغغغُ َل ََْم َر اْ َ َِ َغغغغغغغغغُ غغغغغغغغغْن َ  َُ ﴿َوَل

ََِروَ   غغغ َْ رد  ، ئىبھىساااى مى، ساااىلەرلى زېمىنااادا يەرلەئاااتى﴿ َل

مەتلىكلىرىنااى پەياادا قىلااد  ، ىزېمىناادا سااىلەرگە تۇرمااۇپ الز

ساااىلەرگە پەرۋەردى ارىغالرلىاااڭ مۇئاااۇلدا  لىمەتلىااارى باااار )

 .  ﴾لاھايىتى ئاز ئىمىر قىلىسىلەر( تۇر قلۇ  ئۇلىغغا

                                                 
 
 .ئايەە – 45سىرە ئەھەا ،  
 
 .ئايەتكىچە – 78ئايەتتىى  – 68سىرە ۋاقىىە،  
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 .ئايەە – 48سىرە ئەئرا ،  



 

 

 ياشالر يېتەكچىسى دىنقۇرئان كەرىم

105 
 

ََ َوالَغغغغَره َي َغغغغَ  َن ََيْغغغغَرَ  َ َن  ََب َغغغغ ََ بَغغغغَمْوَ   ا  ﴿َواْل َغاَغغغغَن الًَي َغغغغَ  ََيْغغغغَرَ   َغَ ُلَغغغغ َِغغغغن﴾  َ 
ََِروَ   غغغ َْ غغغْمل  َ  َُ َِ َل غغغَرَلَ  َ َ غغغرَ َْل اْص َغغغُ ماااۇلبەە يەرلىاااڭ گىياساااى ﴿ ََ

ۋەز ا لەساىھەتكە قاۇال   ،باۇ)لىڭ ئى لاى بىالەن تولاۇ  ئىلىاد  هللا

، لاچااار (سااىلىۇ، ئۇلىغاادىى پايدىلىنىاادىغان مۆمىننىااڭ مىسااالىد ر

ۋەز ا لەساااىھەتتىى  ،باااۇ)يەرلىاااڭ گىياساااى ئااااز ئۆساااىد  

، ئااىمىر قىلىاادىغان قەۋم (اياادىغان ماپىرلىااڭ مىسااالىد رپايدىاللم

ئىچااااىن ئااااايەتلىرىمى لى مۇئااااۇلدا  ئااااەمىللەردە بايااااان 

 .  ﴾قىلىمى 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ەئايە – 58سىرە ئەئرا ،  
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غغغغغَ  الَغغغغغَر َن  َغْاَ  َغغغغغمَ  بَُْلَرْيغغغغغ َ  َُ َت ََ ََ َمغغغغغن﴾  لَْا ََ ْغغغغغَ  َ يغغغغغ َِتَغغغغغَُد َن   ﴿ا  َولَغغغغغَ  اْل
غغغمَ  َوالَغغغَر َن  َغْاَ  َغغغمَ  َ َغغغُ أَ ْغغغَ َ  َ لَْيغغغَ  َوَ غغغُ أَ ْغغغَ َ   َُ ََقغْ َغغغَُمْم  َغْ َف ََ غغغمَ  الَ غغغَ َ  َوَ َغغغُ  ََ َُي َوَ 
َغغغغغْم َوَأولَئَغغغغغَ  َمغغغغغَم   َََُ َ غغغغغْن قَغْ َاغغغغغَ  َوبَغغغغغُْصَيَرَ  َمغغغغغْم  َمَق َغغغغغمَ  َأولَئَغغغغغَ  َجاَغغغغغص َمغغغغغن﴾  َ غغغغغْن 

غغمَ   ََ ْفَا ََ ھااىى ( يەلااى قۇرئالاادا)بااۇ مىتابتااا  .ئەلىااف، الم، مىاام﴿ اْل

ئاااۇالر غەيااابكە . تەقيادارالرغاااا يىتەمچىاااد ر( ئاااۇ)ئااەۆ ياااو ، 

ئىمااىنىد ، لامااازلى ئااادا قىلىااد ، ئااۇالر بىاا  بەرگەن ماااي ا 

ئااۇالر سااالا لازىااق . سااەرۇ قىلىااد ( ەااۇدا يولىغااا)مىلااىمتىى 

لازىااق ( پەيغەماابەرلەرگە)قىلىنغااان مىتابەااا، سااەلدىى ئىل ىرىكااى 

ان مىتابالرغااااا ئىمااااىنىد  ۋە ئاااااەىرەتكە ئەمسااااى  قىلىنغاااا

ئەلە ئااااۇالر پەرۋەردى ارىنىااااڭ تااااوغرا يولىاااادا . ئىمااااىنىد 

 .  ﴾بولغۇچىالرد ر، ئەلە ئۇالر بەەتكە ئىرىمكىچىلەرد ر
َ غغغغغْمَ  َجغغغغغَن  ْ َروَْل َو َغ غْ ََ َِْ َروَ  بَغغغغغُْل َِ اُْثَغغغغغْ َ َو َغغغغغ ُ   َغغغغغْنَجمَ  َ  ْم أََ غغغغغ َِ ْن َ غغغغغْ  َِ ﴿َوْلغغغغغَت

غغغ َِ  ْ ََ غغغمَ  اْل ََ ْفَا ََ ساااىلەرلىڭ ئاااارالالردا ەەيرلىاااك ﴿ َر َوَأولَئَغغغَ  َمغغغَم اْل

ئىمااالرغا دەۋەە قىلىاادىغان، ياەمااى ئىمااالرغا بااۇير ۇ، يامااان 

ئىمااالرلى مەلىااى قىلىاادىغان بىاار جامااائە بولسااۇنر ئەلە ئااۇالر 

 .  ﴾مەقسىتى ە ئىرىمكىچىلەرد ر
َِ َوَ ََنَغغغغغغُ لَغَم َغغغغغغغ غغغغغغْم ََ َُ اْل غغغغغغ َُ غغغغغغ    َغْفغغغغغغ   َواَ  ََ غغغغغغْن ﴿ ََ  َ َُ َيَُ غغغغغغ َُ ْم  َغغغغغغغْمَل اْل ْمَ  َأَ غغغغغغمََََ

َُ  اْلرَغغغغَروََ  ََ َوَ غغغغُ اْنَيَغغغغَُ  الغغغغن  ْغَيُ َ َن َ تَغغغغ غغغغْن  َغغغغُ َُ َُ  َغ ََ َوَأْْلَيغغغغَ  اْ َ َغغغغ  ََْحغغغغَ َ  َجغغغغَن ال َغغغغُ
. جاااان ئى ىساااى ئۆلىمنىاااڭ تەمىناااى تىتىغۇچىاااد ر ھەربىااار﴿

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 5ئايەتتىى  – 4سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 481سىرە ئاي ئىمران،  
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 (يەلاااى ئەمەللىرىغالرلىاااڭ سااااۋابى)ساااىلەرلىڭ ئەجااارىغالر 

قىياااامەە ماااىلى تولاااۇ  بىرىلىاااد ، مىمكاااى دوزاەاااتىى يىااارا  

قىلىنغاااان ۋە جەلااانەتكە مىرگاااىزۈل ەن ئىاااكەن، ئاااۇ مۇرادىغاااا 

د لياااا تىرىكچىلىكاااى پەقەە ئالدايااادىغان . يەتاااكەن بولىاااد 

يەلااى ئالداياادىغان لەرسااە بولااۇۇ، ئازغىنااا )مالاادىنال ئىبااارەتتۇر 

 .  ﴾(بەھرىمەن بولغالدىى مىيىى تىگەيد 
 َِ غغغغغغر  لَاَغغغغغغَر َن  ﴿ َغغغغغغا ََِ  َوابْغغغغغغَن الَسغغغغغغَ يَ  َولَغغغغغغَ  َييغْ ْسغغغغغغ ََ ََ َواْل غغغغغغ َُ غغغغغغْرَ  َح َُ َوا اْل

غغغغمَ   ََ ْفَا ََ ََ اّللََ َوَأولَئَغغغغَ  َمغغغغَم اْل ەىاااا  ا ئەقرىباالرغااااا، ﴿  َرَ غغغغَنوَ  َوْ غغغغ

سااااىلە ا رەھىاااام ۋە )سااااەبىللەرگە ى مىسااااكىنلەرگە، ئىبناااا

زىلىەىنااى لىااڭ راهللاھەقەىنااى بەرگىااى، ( ياەمااىلىەتىى تى ىماالىك

مۆزلەياادىغالالر ئىچااىن مۇلاادا  قىلىاا  ياەمااىد ر، ئەلە ئااۇالر 

 .  ﴾مەقسەتكە ئىرىمكىچىلەرد ر
َسغغغغغَ  َ  َْ ََ ُ﴾ لَْا غغغغغَُ  َوَمغغغغغْم  ﴿َمغغغغغن﴾  َوََمْحَغغغغغ غغغغغمَ  الَ غغغغغَ َ  َو َغْالَغغغغغمَ  الَ ََ ََ َُي الَغغغغغَر َن َ 

َغغغغغْم وَ   َََُ غغغغغمَ  بَغغغغغُْصَيَرَ  َمغغغغغْم  َمَق َغغغغغمَ  َأولَئَغغغغغَ  َجاَغغغغغص َمغغغغغن﴾  َ غغغغغْن  ََ ْفَا ََ  َأولَئَغغغغغَ  َمغغغغغَم اْل
لىااڭ هللا)لاماااز ئوقۇياادىغان، ( تەئاادىق ئەرمااان بىاالەن( )ئااۇ)﴿

زاماااە (  اسااىنى تىاالەپ يىزىسااىدىى مۆلااىي ئااازادىلىكى بىاالەنىر

بىرىاادىغان ۋە ئاااەىرەتكە جەزمەن ئىمااىنىدىغان ياەمااى ئىاا  

يەلااى )ئائااۇالر . قىلغااۇچى مىمااىلەرگە ھىاادايەتتۇر ۋە رەھمەتتااۇر

پەرۋەردى ارىنىااڭ تااوغرا ( سااىپەتلەرگە ئىاا ە مىمااىلەر يااۇقىرىەى
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يولىااااااادا بولغاااااااۇچىالرد ر، ئەلە ئاااااااۇالر مەقساااااااەتكە 

 .  ﴾ئىرىمكىچىلەرد ر
 ََ غغغغمَل ََ ﴿َن  ََغغغغَن قَغْم ﴾غغغغُ  َغْاَ  َغغغغمَ  بَغغغغُّللََ َواْليَغغغغغْمَل اْصَيغغغغَر  َغغغغغَماْل وَ  َ غغغغْن َحغغغغَُْل اّلَلَ َوََ

غغغغغغغُ َما ابَغغغغغغغَُبَمْم َأْو أَبْغ َغغغغغغغُبَ  تَغغغغغغغَ  َر َولَغغغغغغغْم ََ غغغغغغغ َلَغَ ْم َأولَئَغغغغغغغَ  ََ ََ َمْم َأْو َ ْيغغغغغغغَما َغَ ْم َأْو َج
 ََ ِ  َ ْغغغغغَره َ غغغغغْن ََتَْتَ غغغغغُ اْ َ ْغَ غغغغغُ ََ َو َغغغغغْنَيَاَ ْم َ  َغغغغغُ دَغغغغغَُ  َوأَ َغغغغغَنَمْم بَغغغغغَرو   َ ْ غغغغغ قَغاَغغغغغمَََُم اَُْ

ََ َأولَئَغغغغَ  َحغغغغْ َد اّللََ  غغغغما َجْ غغغغ َُ َ ْم َوََ غغغغَء اّلَلَ َجغغغغ غْ َُ ََ  َأَن َ َ  َحغغغغْ َد اّللََ َيُلَغغغغَن َن َ يَ غغغغُ 
غغغمَ   ََ ْفَا ََ قاااا ۋە ئااااەىرەە ماااىلى ە ئىماااىنىدىغان بىااار هللا﴿ َمغغغَم اْل

بىااااالەن ۋە ئۇلىاااااڭ پەيغەمبىااااارى بىااااالەن هللا قەۋمنىاااااڭ 

ئۇالرلىااااڭ ئااااالىلىرى، ئوغااااۇللىرى، يااااا  _قارئىالئااااەالالرلى 

 _قىرىندائاالىرى، يااا ئااۇر   ا تۇغەاااللىرى بولغااان تەقاادىردىمۇ 

يەلااى ئااۇالرلى دوسااۆ تۇتۇئااى )ىنى مۆرمەيسااەن دوسااۆ تۇتەاااللىە

ئىمااااالنى هللا ، ئەلە ئااااۇالرلىڭ دىللىرىاااادا (مااااۇمكىى ئەمەل

مەھااكەم قىلاادى ۋە ئااۆز دەرگاھىاادىى بولغااان روا بىاالەن ئااۇالرلى 

ئااۇالرلى ئاسااتىدىى ئۆسااتەللەر ئىەىااۇ تۇرىاادىغان هللا مااىچەيتتى، 

 هللاجەلاانەتلەرگە مىرگىزىااد ، ئااۇالر جەلاانەتلەردە مەل ااى قالىااد ، 

تىااى ئۇالرمااۇ مەمنااۇن بولىااد ، ئەلە هللائااۇالردىى رازى بولىااد ، 

لىاااڭ قوئاااۇلى هللالىاااڭ قوئاااۇلىد ر، بىلىغالرماااى، هللائاااۇالر 

 .  ﴾مەقسەتكە ئىرىمكىچىلەرد ر
َُ َمغغغغغغغغَم  َََُد اْ َ َغغغغغغغغ َُ َأْيغغغغغغغغ َََُد اْ َ َغغغغغغغغ ََ َوَأْيغغغغغغغغ َََُد ال َغغغغغغغغُ ﴿َن َ ْسغغغغغغغغَتَمه َأْيغغغغغغغغ

قىياااامەە )لااانەە ئەھلاااى دوزاخ بىااالەن ئەھلاااى جە﴿ اْلَفغغغُ ََ وَ  

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 5ئايەتتىى  – 2سىرە لوقمان،  
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باااراۋەر بولمايااد ، ئەھلااى جەلاانەە بولسااا مەقسااەتكە ( مااىلى

 .  ﴾ئىرىمكىچىلەرد ر
دَغغغغَُ  َ غغغغْن قَغغغغغْ َاَ ْم  ََ  غغغغمَ  َ غغغغْن َمغغغغَُ َر َ لَغغغغْيَ ْم َوَن  ََ َواَُْ ﴿َوالَغغغغَر َن لَغ َغغغغغَمَبوا الغغغغَنا

ُ﴾ َ َغغغغغُ َأولَغغغغغما َو َغغغغغغْا﴾ََروَ  جَ  َََمْم َحَُ غغغغغ َغغغغغْم  ََغغغغغَنوَ  َر َيغغغغغَنو غغغغغَُ  َُ اَغغغغغص أَ ْغَفَسغغغغغَ ْم َولَغغغغغْم ََ
غغغغغمَ   ََ ْفَا ََ َِولَئَغغغغغَ  َمغغغغغَم اْل  َ ََ ُ  َوَ غغغغغْن  َغغغغغمَص َشغغغغغَ   َغْفَسغغغغغ ئاااااۇالردىى ﴿ َيَ َُيغغغغغ

مەدىنىااادە يەرلىاااك بولغاااان، ئىماااالى ( يەلاااى مۇھااااجىرالردىى)

يىنىغااا ھىجاارەە قىلىااۇ ( يەلااى ئەلسااارالر)مىچلااىۆ بولغااالالر 

دوسااۆ تۇتىااد ، ئۇالرغااا ( يەلااى مۇھاااجىرالرلى)مەل ەللەرلااى 

بىرىل ەن لەرسىلەر ئىچاىن ئىچاى تاارلىق قىلماياد ، ئاۇالر موھتااج 

ئۆزلىرىنىاااااڭ ( مۇھاجىرالرلىاااااڭ مەلپەئىتىناااااى)تۇر قلاااااۇ  

دىااى ئەال بىلىااد ، ئااۆز لەپسااىنىڭ بىىىللىەىاادىى ( مەلپەئىتااى)

 .  ﴾ساقاللغالالر مەقسەتكە ئىرىمكىچىلەرد ر
 ًَ غغغغَت َْ َُما اّلَلَ َ غغغغُ ا ْم َوَ غغغغْن ﴿ َغغغغُلَغ َِ غغغغر﴾ا َ َ ْغَفَسغغغغ غغغغما َييغْ َُ ْ َتْم َواَْسََ غغغغما َوَأَطيَ غغغغما َوأَْ َف

غغغمَ   ََ ْفَا ََ َِولَئَغغغَ  َمغغغَم اْل  َ ََ تاقىتىغالرلىاااڭ يىتىماااىچە ﴿  َغغغمَص َشغغغَ   َغْفَسغغغ

( ئەماارى ە)ئااالاللالر، ( ۋەزىنااى)قااا تەقيادارلىااق قىلىغااالر، هللا

رۇ ساااە( لىاااڭ يولىااادا مااااللىرىغالرلىهللا)ئىتاااائەە قىلىغاااالر، 

ئااۆزۈلالر ئىچااىن پاياادىلىەتۇر، مىمكااى لەپسااىنىڭ ( بااۇ)قىلىغااالر، 

بىىىللىەىااااااادىى سااااااااقلىنىدىكەن، ئاااااااۇ مەقساااااااىتى ە 

 .  ﴾ئىرىمكىچىد ر

                                                 
 
 .ئايەە – 38سىرە ھەئر،  
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 .ئايەە – 46سىرە تەغابۇن،  
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َتمب﴾غغغغغُ َجْ غغغغغَنَمْم َر  ِْ  َ ََ غغغغغَء الَغغغغغَره  َََنو َغغغغغ َ اْ َ َ  غغغغغمَ  ال َغغغغغََ ََ ﴿الَغغغغغَر َن  َغَتَ َ غغغغغمَ  الَر
 َ ِْ ْ َيغغغغَ   َغغغغ ََاَ  َواَُْ َِ التَغغغغغْم غغغغ   َ َغغغغَم الًَيَ  َغغغغُ غغغغَر َو ََ َِ  ْ ََ َ غغغغَُمْم َجغغغغَن اْل ْ َروَْل َو َغ غْ ََ َرَمْم بَغغغغُْل

ُ َغغغغغغْد َجاَغغغغغغْيَ ْم  ََ َِ َ ْم َ ْيغغغغغغَرَمْم َواْ َْ غغغغغغَ َ  الَغغغغغغ غغغغغغَ  َجغغغغغغ غْ َُ َوَ َغغغغغغرَ َل َجاَغغغغغغْيَ َم اُْثََ ُ َغغغغغغَ  َوَ 
ََ َوَجغغغغَ ََوَ  َوَ َ غغغغَروَ  َوالَغ َغَ غغغغما ال ََ َأولَئَغغغغَ  َمغغغغَم  َُلَغغغغَر َن اَ  َغغغغما بَغغغغ   غغغغمََ الَغغغغَره أَ ْغغغغَ َ  َ َ غغغغ

غغغمَ   ََ ْفَا ََ يەلاااى )ممى پەيغەمااابەرگە ۇئااا _ئاااۇالر ئەلچىااا ە ﴿ اْل

ئەگىمااىد ، ئااۇالر ئااۆز ئىلكىاادىكى ( مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا

يى ىلغاااااللىەىنى ( سااااىپىتىنىڭ)تەۋراە، ئىاااانجىلالردا ئۇلىااااڭ 

 ، ياماان ئىا  ئۇ ئاۇالرلى ياەماى ئىا  قىلىماەا بۇير ياد. مۆرىد 

قىلىمتىى توسىد ، ئۇالرغاا پااۆ لەرساىلەرلى ھااالي قىلىاد ، لاپااۆ 

لەرسااىلەرلى ھااارام قىلىااد ، ئۇالرلىااڭ ئىغىاار يااىمىنى يىنىكلىتىااد ، 

يەلاى )ئاۇالرلى ساىلىنغان تاقاا ، ماوي ا ا مىماەللەردىى بوئاىتىد  

، ئۇلىغغااا (ئۇالرغاا ياىملەل ەن ئىغىاار ۋەزىپىلەرلاى ئىلىااۇ تائااليد 

ان ئىيتەاااالالر، ئاااۇلى ھاااۆرمەتلى ەللەر، ئۇلىغغاااا يااااردەم ئىمااا

غااا ( يەلااى قۇرئااان)بەرگەلاالەر، ئۇلىغغااا لازىااق قىلىنغااان لااۇر 

 .  ﴾ئەگەئكىچىلەر بەەتكە ئىرىمكىچىلەرد ر
َِْ َما ََْم َوأَ ْغَفَسغغغغغَ ْم َوَأولَئَغغغغغَ   ََ َ َُمغغغغغَنوا بَغغغغغ غغغغغمَ  َوالَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َ َ غغغغغ ََ َِغغغغغَن الَر ﴿َل

غغغغغمَ  َ َغغغغغَم اُثَْ  ََ ْفَا ََ َِ َوَأولَئَغغغغغغَ  َمغغغغغَم اْل غغغغغَرا لااااااىكىى، پەيغەماااااابەر ۋە ﴿ يغْ

پەيغەمااابەر بىااالەن بىلااالە ئىماااان ئىيتەاااالالر مااااللىرى بىااالەن، 

( ئىككىااال د ليالىااڭ)جاااللىرى بىاالەن جىھاااد قىلاادى، ئەلە ئااۇالر 

ياەمااااىلىەلىرىغا لائىااااق بولىااااد ، ئەلە ئااااۇالر مەقسااااەتكە 

 .  ﴾يەتكىچىلەرد ر

                                                 
 
 .ئايەە – 457سىرە ئەئرا ،  
 
 .ئايەە – 88سىرە تەۋبە،  
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َُمغغغغغُ  ﴿َو َغْفغغغغغ   َوَ غغغغغُ ََََ اَغغغغغَ  َ غغغغغْن  َماَمغغغغغُ قَغغغغغْن َأ غْ ُْ َ غغغغغُ َ َجمَََمغغغغغُ َولَغ َََ َِْ غغغغغَماَمُ َ  ََ 
روا بىاالەن ۋە ئااۇلى چىرايلىااق قىلىااۇ ياراتەااان، ئۇلىغغااا ياەمااى ﴿

ااا ياماااللىەنى بىلاادۈرگەن زاە بىاالەن قەسااەمكى، روھىنااى پاااۆ 

 .  ﴾قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يىتىد 
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 ىنچىلىقالرنېمەتلەر ۋە قىي

 
غغغغْفَ ُ  ََ غغغغُ ََ ََ غغغغُ  َغَا ﴾َ ا َأْو قََُ  ََ َأْو قََُجغغغغن﴾ غغغغر  َْلَجُ َغغغغُ َ َْ  َغغغغ  ُ ْ َسغغغغَُ  ال ﴿َوَ َوا َ غغغغَ  اَُْ
غغغغغُ َما  ْسغغغغغرََ َ  َ غغغغغُ ََ ََ ََ  َغغغغغَن لَْا غغغغغَرَلَ   ََ ََ غغغغغر   َ َسغغغغغ َُ  َِ َِْ  َ ْ  َغغغغغْنَجَ ُ َ  غغغغغ غغغغغَرَ  َ غغغغغَر ََ َُ  ََ َجْ غغغغغ

اَغغمَ   ََ ىد ، سااان ا زەەاامەە يەتسااە، ياتئىنسااالغا بىاارەر زىياا﴿  َغْ 

( ئاااۇلى دەپىاااى قىلىماااىمى لى تىااالەۇ)ئولتۇرساااىد ، تۇرساااىد ، 

بىااا گە د ئاااا قىلىاااد ر ئۇالرغاااا يەتاااكەن زىياااان ا زەەمەتناااى 

مۆتىرۈۋەتساەۆ، گوياا ئاۇلى مۆتىرۈۋېتىماىمى لى تىالەۇ بىا گە د ئااا 

قىلمىغالاادەۆ، يامااان ئىماانى يەلە داۋامالئااتۇرىد ، ھەددىاادىى 

ىڭ قىلمىمااالىرى ئۇالرغاااا مۇئاااۇلدا  چىرايلىاااق ئائاااەۇچىالرل

 .  ﴾مۆرسىتىلدى
غغغغر  َر ا َُلَ َغغغغُ  ِْ َ ْم َ َوا َ َغغغغْم َ  غغغغَراَب َ َسغغغغتغْ َُ ُ﴾ َ غغغغْن بَغْ غغغغَن  ََمْحَغغغغ ﴿َوَ َوا َأَوقغْ َغغغغُ ال َغغغغَُ  

 َََ غغغغَروَ  َمغغغغَم الَغغغغَره َ َسغغغغ َ  َِ َت َغغغغمَ  َ غغغغُ ضَْ ِْ غغغغَاَ ُ َ  ََ ََ غغغغر﴾ا َ َ   ِْ غغغغَرَ  َ  َْ ْم َر اْل َغغغغغرَ  قَغغغغَ  اّلَلَ َأ
َغغغغغُ َ َُبلْغَ غغغغغُ  ُ  َوَ رََحغغغغغما َُ َغغغغغْم بَغغغغغرَ    طَيَ  َغغغغغ ْ غغغغغَتْم َر اْلَفْاغغغغغَ  َوَ غغغغغَرْ َن َُ غغغغغَر َحغغغغغَف َ َوا ََ َْ َواْلَ 
َغغغغْم َْلَجغغغغَما اّلَلَ  غغغغُ   َوعَ  غغغغما أَ َغَ غغغغْم َأَحغغغغيَا َُ َِ غغغغ َ  َ  غغغغْمَ  َ غغغغْن ََ ََ ََ غغغغ   َجَُيغغغغم  َوَ غغغغَُبَمَم اْل

ََ الغغغن َ  غغغُ َأْ َغغغغَُمْم َ َوا َ َْاَ غغغَ  لَغغغ ََ ََرَ َن  َغَا غغغُ ََ غغغمَ َن َ غغغَن ال َِ  َن لَغغغَئْن َأْ َْيتَغ َغغغُ َ غغغْن َمغغغَرَ  لََ 
  َُ ْم َ تَغغغ َِ ْم َجاَغغغص أَ ْغَفَسغغغ َِ ََْ  بَرَغغغْ َ اْنَغغغ َ   َغغغُ أَ غ َ غغغُ ال َغغغَُ  َ ََنَغغغُ بَغْرغغغَي رَغغغمَ  َر اْ َ َمغغغْم  َغ غْ

اَغغغمَ  اْنَيَغغغَُ  الغغغن  ْغَيُ َ َ َ لَيغْ َغغغُ َ غغغْر َ  ََ ْ غغغَتْم لَغْ  ْم َ َغغغُ ََ َِ ْم  َغ َغَ   َغغغَئ َِ مىماااىلەرلىڭ ﴿ َ 

بىمااىغا مەلاا ەن زىيااان ا زەەمەتنااى مۆتىرۈۋەتكەلاادىى مىاايىى، 

ئۇالرغااا رەھمىتىمى لااى تىتىتسااا ، ئااۇالر بى لىااڭ ئااايەتلىرىمى  

                                                 
 
 .ئايەە – 43سىرە يۇلۇل،  
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. ئالدىراياد ( يەلاى ئىنكاار قىلىماەا)ئىستىدە مىكىار ئىملىتىماكە 

قىلغاااان مىكااارى ئىچاااىن ئەھ تىااا  ئاااۇالرلى »هللا ئىيتەىنكاااى، 

ئىبھىساااااى مى، بى لىاااااڭ پەرىماااااتىلىرىمى  . «جازاالياااااد 

يەلااى )سااىلەرلى قۇر قلۇقتااا هللا . مىكرىغالرلااى يى ىااۇ تۇرىااد 

سااەپەر ( يەلااى مااىمىلەر ئىسااتىدە)، دېغىاا دا (ئااۇالغالر ئىسااتىدە

مەيىااى ( مىمااىلەرلى ئىلىااۇ)قىلد رىااد ، سااىلەر ئولتۇرغااان مااىمە 

ئااامالدىى ئااۇالر ەۇئاااللىنىياتەان ( بااۇ)ۋە  ئااامالدا مىغىياتەااان

، ئاۇالر تەرەۇ ا (ماىمە ئۆرۈلىاد )چاغادا، بىاردىنال باوران چىەىاۇ 

تەرەپاااتىى مۆتىرۈلىۋاتەاااان دېغىااا  دولەاااۇللىرى ئىچىااادە قالىاااد ، 

( يەلااى ھاااالۆ بولىاادىغاللىەىغا)مىمىاادىكىلەر قورئااىيېلىنغاللىەىغا 

ئااى »( الۇ قويااۇۇچوقۇلۇۋاتەااان بااۇتلىرىنى تائاا)جەزم قىلىااد ، 

( يەلااااى باااااالدىى)ئەگەر سااااەن بى لااااى بۇلىغاااادىى   !ەللا

دەۇ « قۇتۇلد رساااھ، بىاا  چوقااۇم ئااىمىر قىلغااۇچىالردىى بااولىمى 

( ئااۇ باااالدىى)ئااۇالرلى هللا . چىااى مااۆللى بىاالەن د ئااا قىلىااد 

قۇتەۇزغالااادىى مىااايىى، ئاااۇالر يەر يىزىااادە يولساااى لىق بىااالەن 

بۇز قچىلىەىغالرلىااڭ گۇلاااھى ! ئااى ئىنسااالالر. بۇز قچىلىااق قىلىااد 

لىااڭ باقاسااى يااو  )بااۇ د ليااا ( سااىلەر)ئۆزۈلالرغااا بولىااد ، 

بۇلىااڭ ھەساارىتى )دىااى بەھاارىمەن بولىسااىلەر ( ئااەھيەتلىرى

، ئالااادىى ساااىلەر بى لىاااڭ دەرگاھىمى غاااا (ئااااەىرەتكە قالىاااد 

 .  ﴾قايتىسىلەر، سىلەرگە قىلمىمىغالرلى ەەۋەر قىلىمى 
 َ ُْ َفغغغغغغمَ  ﴿َولَغغغغغغَئْن َأَوقغْ َغغغغغغُ ا ََ لََيئَغغغغغغم   ََ ََ َ  َغغغغغغ ُ﴾ َ َ  َغَ ْجَ َُمغغغغغغُ َ ْ غغغغغغ ََمْحَغغغغغغ  ْ َسغغغغغغَُ  َ  َغغغغغغُ 

يەلااى )ئەگەر بىاا  بىاارەر ئىنسااالغا رەھمىتىمى لااى تىتىتسااا  ﴿

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 32ئايەتتىى  – 34سىرە يۇلۇل،  
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، ئالاادىى ئااۇلى ئۇلىغاادىى تارتىيالسااا ، ئااۇ (لىمىتىمى لااى بەرسااەۆ

ئىمىدسااى لىنىۇ مىتىااد ، مااۇ رالى ( لىااڭ رەھمىتىاادىىهللا)چوقااۇم 

 .  ﴾لىمەە قىلىد 
ََوَ  َ َ َ َوا   َِ ََ َ ْغغغغغ غغغغغر   ََملَْيغغغغغ  ُ َم ال َِ غغغغَن اّللََ َ َ َ َوا َ َسغغغغغ ََ  َ  ُ غغغغغ ََ غغغغغْم َ غغغغغْن  َْ  َِ ﴿َوَ غغغغُ َب
َفغغغغغغَروا َ َغغغغغغُ الَغيغْ َغغغغغغَُمْم  ِْ غغغغغغَرََمَ  لََي َْ ْم بَغغغغغغَرَُ َْم َ  َِ ْم َ َوا َ رَ غغغغغغ   َ غغغغغغْ  َِ غغغغغغَر َجغغغغغغْ   ُ غغغغغغَم ال ََ ََ

غغغغغمَ   ََ تَغَ غغغغغما َ َسغغغغغْمَْل لَغْ َا ََ ىلەر بەھااااارىمەن بولۇۋاتەاااااان سااااا﴿  َغَت

بەرگەن، ساااااىلەرگە بىااااار هللا لىمەتلەرلىاااااڭ ھەممىساااااىنى 

هللا . قاااا ياااالي ر ۇ د ئاااا قىلىساااىلەرهللائىغىرچىلىاااق يەتساااە، 

سااىلەردىى ئىغىرچىلىەنااى مۆتىرۈۋەتسااە، ئااارالالردىى بىاار بۆلااىۆ 

ئااۇالر . ئااادەم دەرھاااي ئااۆز پەرۋەردى ارىغااا ئااىرىك مەلتىرىااد 

ئىغىرچىلىەناااااااااى  بىماااااااااىدىكى)ئاااااااااۆزلىرى ە بەرگەن 

ۆ ىلىمىتىمىااا گە لائاااىمىرل( مۆتاااىرۈۋەتكەللىكىمى دىى ئىباااارەە

بەھاارىمەن ( سااىلەر ئەجىلىغااالر يەتكااىچە د ليااادىى)قىلىااد ، 

ئۇزاقەااااا قالماااااۇ ( ئىمااااىغالرلىڭ ئاااااقىيىتىنى)لااااۇلالر، وب

 .  ﴾بىلىسىلەر
غغغغَ  َ غغغغْن لَغغغغْنَجمَ  َ َن  َُ غغغغَر  َْ غغغغر  َر اْلَ   ُ َم ال َِ َِ ﴿َوَ َوا َ َسغغغغ ْم َ  ََ غغغغُ َ َغغغغُ ََ َ  َغغغغَُ   َغَا

غغغغغْم َ ُ َغغغغغَ  اْل َغغغغغغرَ  َأْو  َِ ََِ ْ َتْم َأْ  ََيَْسغغغغغَم َب َفغغغغغمَ﴾ا َأ َغغغغغ ْ َسغغغغغَُ  ََ غغغغغَُ  اَُْ غغغغغَتْم َوََ ُْ اْل َغغغغغغرَ  َأْجَر
 ﴾ ََ ََ لَغغغغغُ ْم َ يغغغغغ غغغغغْم َوََغغغغغي ﴾ َأْل َأَ ْ غغغغغَتْم َأْ   ََ يغغغغغَنََ َِ َِْم َحَُيغغغغغ ﴾ُ َ َ َن  ََغغغغغَنوا َل غغغغغَ  َجاَغغغغغْي ََ  َغْر
غغغغْم  َِ َفغغغغْرَ ْ َ َ َن  ََغغغغَنوا َل ْم َ َغغغغُ ََ َِ َِْم قََُيغغغغف﴾ُ َ غغغغَن الغغغغر َ َ   َغيَغْرغغغغرََق غغغغَ  َجاَغغغغْي ََ َأْيغغغغَر   َغيَغْر

ََ لََ ي ﴾غغغُ  سااااىلەر دېغىاااا دا بىاااارەر ئاااااپەتكە يولۇقەااااان ﴿ َجَايغْ َغغغُ بَغغغ

چااااىغىغالردا، ئىسااااىغالرغا سااااىلەر چوقۇلۇۋاتەااااان مەبااااۇدالر 

                                                 
 
 .ئايەە – 9سىرە ھۇد،  
 
 .ئايەتكىچە – 55ئايەتتىى  – 52سىرە لەھق،  
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ئىنسااان مۇلاادا  چاغاادا يەلااى )ال مىلىااد  هللامەلاامەۇ، پەقەە 

غەر  )ساااىلەرلى هللا ، (تىاااى بائاااەىغا ئىلتىجاااا قىلماياااد هللا

قۇر قلۇقەااا چىەارغالاادا ( ئامااان ا ئىسااەن)قۇتەااۇز ۇ، ( بولۇئااتىى

يەلااااى ئىىالسااااىغالر تااااىگەۇ ئاااااۋۋالەى )يااااىز ئۆرۈيسااااىلەر 

 رىلىاااق قىلغۇچىاااد ر ۇئىنساااان م(. ھالىتىغالرغاااا قايتىيالىساااىلەر

نكاااار قىلىااا  ئىنساااالنىڭ لىاااڭ لىمەتلىرىناااى ئىهللايەلاااى )

دېغىاا دا غەر  بولااۇۇ مىتىمااتىى قۇتااۇلغىنىغالر (. )تەبىىىتىااد ر

لىاااڭ ساااىلەرلى يەرگە يۇتەۇز ۋېتىماااىدىى، ياااامى هللا( بىااالەن

ساىلەرگە ئاسامالدىى تاااپ ياغاد ر ۇ ھاااالۆ قىلىماىدىى، ئالاادىى 

ھاااىى ھاااامى  ( لىاااڭ ئازابىااادىى سااااقاليدىغانهللا)ساااىلەرلى 

لىاااڭ ساااىلەرلى هللاساااىلەر  ياااامى تاپالماسااالىەىغالردىى قورقمام

قااارا بااوران ( دېغى دىكااى چااىغىغالردا)دېغىاا دا قايتااا قاتناااتەۇز ۇ 

چىەىرىااۇ، مى رىلىااق قىلغاااللىەىغالر تىپەيلىاادىى سااىلەرلى غەر  

قىلىيېتىمااىدىى، ئالاادىى سااىلەرگە بىاا دىى ئااۆې ئىلىااۇ بىرىاادىغان 

   ﴾دى تاپالماسلىەىغالردىى قورقمامسىلەر ەھىى ئەھ
غغغغغَُ  ﴿َوَ َوا  غغغغغر  ََ ََ ََ ال ََ َوَ َوا َ َسغغغغغ ْ َسغغغغغَُ  َأْجغغغغغَرَ  َو َغغغغغَِ  َ َُ َ َغغغغغ َْ َغغغغغُ َجاَغغغغغص اَُْ أَ ْغَ 

غغغغغُ  ﴾َ بەرسااااااەۆ ( تىرلااااااىۆ لىمەتلەرلااااااى) ئىنسااااااالغا﴿  َغَئم

چولچىلىاااق )ياااىز ئۆرۈياااد ، ( پەرۋەردى ارىنىاااڭ ئىبادىتىااادىى)

پەرۋەردى ارىاااادىى يىراقلىمااااىد ، ئۇلىغغااااا بىاااارەر ( قىلىااااۇ

مەيىسااالىنىۇ ( لىاااڭ رەھمىتىااادىىهللا)ساااە، مۆلىلساااى لىك يەت

 .  ﴾مىتىد 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 69ئايەتتىى  – 67سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 82سىرە ئىسرا،  
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ََ َوَ ْ   ََِ  بَغغغغ غغغغ ََ غغغر  اْط ََ َييغْ ﴿َوَ غغغَن ال َغغغغَُ  َ غغغْن  َغْ  َغغغغَن اّلَلَ َجاَغغغص َحغغغغْرْل   َغغغَمْ  َأَيغغغغَُب
ََ َيَسغغغغغَر الغغغغغن  ْغَيُ َواْصَيغغغغغَرَ  َولَغغغغغَ  َمغغغغغَم اُْثَْسغغغغغَراَ   َُاَغغغغغَ  َجاَغغغغغص َوْ َ غغغغغ ُ  ا ْغ ََ َ تغْ َغغغغغ َأَيغغغغغُبَغْت

ََ َغغَ   يەلااى تۇراقسااى  )قااا ئااەۆ ا ئااىبھە بىاالەن هللابەزىاالەر ﴿ اْل

ئىباادەە قىلىاد ، ئەگەر ئۇلىغغاا ياەماىلىق يەتساە دىنىادا ( ھالدا

قااا دىلااى بىاالەن هللابۇلاادا  ئااادەم مۇلاااپىق بولااۇۇ، )تۇرىااد  

، ئەگەر ئۇلىغغااا (پەقەە تىلااى بىاالەن ئىبااادەە قىلىااد  ،ئەمەل

ياا ۋە ئااەىرەتتە د ل ،بەەتسى لىك يەتساە دىنىادىى يىنىيالىاد ، ئاۇ

 .  ﴾زىيان تارتىد ، بۇ روئەن زىيالد ر
ََ اْصَيغغغغَرَ  َ َغغغغَء اْنَيَغغغغغَماَ   ﴿َوَ غغغغُ َمغغغغَرَ  اْنَيَغغغغَُ  الغغغغن  ْغَيُ َ َن َ ْغغغغم  َوَلَ غغغغ   َوَ َ  الغغغغَنا

ََ الغغغنَ  نَ  ََ َغغغما َر اْلَفْاغغغَ  َْلَجغغغَما اّلَلَ َ َْاَ غغغَ  لَغغغ ََ غغغمَ   َغغغَمَوا  ََ غغغُ َما  َغْ َا غغغُ َ َغغغَُمْم  لَغغغْم ََ ََ  َغَا
غغغغغمَ   ََ تَغَ غغغغغما َ َسغغغغغْمَْل  َغْ َا ََ َفغغغغغَروا َ َغغغغغُ الَغيغْ َغغغغغَُمْم َولََيَت ِْ غغغغغَرََمَ  لََي َْ َِ اْل َغغغغغغرَ  َ َوا َمغغغغغْم َ   َ 

د لياااا تىرىكچىلىكاااى پەقەە ئوياااۇن ا ماااىلكە ۋە غەپلەتاااتىى ﴿

 ھايااااە  ئىباااارەتتۇر، ئىبھىساااى مى، ئااااەىرەە ياااۇرتى ھەقىەىااا

بااۇ د ليااالى ئااۇ د ليااادىى ) الر بىلسااە ئىاادى، ئەگەر ئااۇ(يۇرتىااد ر)

غەر  بولۇئااتىى ) ئااۇالر مااىمى ە چىەىااۇ(. ئااارتۇ  مااۆرمەيتتى

قااا مامااالى ئىىااالل بىاالەن ئىلتىجااا هللاچاغلىرىاادا، ( قورقەااان

 ئاۇالرلى ئاماان ا ئىساەن قۇر قلۇقەاا چىەارغاان چاغاداهللا قىلىاد ، 

 (قاااهللا) ، لاگاھااان(لااى ئۇلتااۇۇهللاباااال ا قااازادىى قۇتۇلااد رغان )

يەلااى دېغىاا دىى ) ئااۇالر بەرگەن لىمىتىمىاا . ئااىرىك مەلتىرىااد 

قۇتۇلاااد رغاللىەىمى غا لائاااىمىرلىۆ قىلىاااۇ باقساااۇن، قالغاااان 

                                                 
 
 .ئايەە – 44سىرە ھەج،  
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( ئىماانىڭ ئاااقىيىتىنى) بەھاارىمەن بولسااۇن، بااۇالر( ئۆمىرلىرىاادىى

 .  ﴾مەل ىسىدە بىلىد 
 ََ  ََ ََبَغَ غغغغْم َ َ ي َغغغغَ  َ لَْيغغغغ غغغغر  َْلَجغغغغْما  َُ ُ﴾ ﴿َوَ َوا َ غغغغَ  ال َغغغغَُ   ََمْحَغغغغ  ََ  َ َوا َأَواقَغَ غغغغْم َ ْ غغغغ

غغغغمَ   ََ تَغَ غغغغما َ َسغغغغْمَْل لَغْ َا ََ َفغغغغَروا َ َغغغغُ الَغيغْ َغغغغَُمْم  َغَت ِْ غغغغَرََمَ  لََي َْ َ ْم بَغغغغَرَُ َْم َ  َ َوا َ رَ غغغغ   َ غغغغ غْ
غغغغَرََمَ  َوَ َوا َأَوقغْ  َْ  َ ََ غغغغُ َما بَغغغغغ َاَم َ َغغغغغُ ََ َِ غغغغْاًَُ ُ﴾  َغَ غغغغغَم  َغغغغغَت ََ  َغغغغغُ ال َغغغغغَُ  َأْل أَ ْغَ ْل َغغغغُ َجاَغغغغغْيَ ْم 

َ ًَغغغغغغمَ   ُْ ُ  َ َغغغغغغُ قَغغغغغغَنَ ْد أَ ْغغغغغغَن َ ْم َ َوا َمغغغغغغْم  َغ غغغغغغيَ َئ ََ َ ْم  َغغغغغغُ َوَ ْ  َلَ غغغغغغ غْ ُ﴾ َ رََحغغغغغغما َُ  ََمْحَغغغغغغ
ئىنسااالالرغا بىاارەر زىيااان ا زەەاامەە يەتااكەن چاغاادا، ئااۇالر ﴿

هللا پەرۋەردى ارىغاااا ئىىاااالل بىااالەن ئىلتىجاااا قىلىاااد ، ئالااادىى 

، ئاۇالردىى بىار پىارقە دەرھااي ئۇالرغا رەھمىتىناى تىتىتەاان چاغادا

ئااااۇالر بى لىااااڭ بەرگەن . پەرۋەردى ارىغااااا ئااااىرىك مەلتىرىااااد 

!( ئااى مۇئاارىكالر) لىمەتلىرىمىاا گە لائااىمىرلىۆ قىلىااۇ باقسااۇن،

( د لياااا تىرىكچىلىكىااادە ساااىلەرگە بەرگەن لىمەتلىرىمىااا دىى)

پاااالى  د ليالىاااڭ لىمىتىااادىى ) بەھااارىمەن بولاااۇلالر، ساااىلەر

مەل ىساااااىدە ( ىەىغالرلىاااااڭ ئااااااقىيىتىنىبەھااااارىمەن بولغالل

ياااامى ئۇالرغاااا ئۇالرلىاااڭ بۇتالرغاااا چوقۇلىماااىنىڭ . بىلىساااىلەر

 تاااوغرىلىەىنى ساااۆزلەيدىغان بىااارەر مىتااااب لازىاااق قىلاااد قمۇ 

ئىنسااالالرغا رەھمەتنااى تىتىتسااا ، ئااۇالر (. مۇلاادا  بااولغىنى يااو )

بۇلىغااادىى ەۇئااااللىنىۇ مىتىاااد ، ئەگەر ئۇالرغاااا قىلمىمااالىرى 

لىاادىى بىاارەر مۆلىلسااى لىك يەتسااە، دەرھاااي ئىمىدسااى لىنىۇ تىپەي

 .  ﴾مىتىد 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 66ئايەتتىى  – 61سىرە ئەلكەبۇە،  
 
 .ئايەتكىچە – 26ئايەتتىى  – 22سىرە ر م،  
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غغغغَُب  ََ ْيغغغغَم َ  َُب ََ ََ ََ َر الَسغغغغ ًَ ُبُ﴾  َغَيْ َسغغغغ ََ غغغغ ََ غغغغَ  الر َ َغغغغَُ   َغَت َغغغغَ   ََ ﴿اّلَلَ الَغغغغَره  َغْر
غغغغُ ََ ََ َ غغغغْن َ  ََ  َغغغغَمَوا َأَيغغغغَُد بَغغغغ َََسغغغغف﴾ُ  َغتَغغغغغَر  اْلغغغغَمْْلَص ََيْغغغغَرَ  َ غغغغْن َيَ لَغغغغ  ََ َب َ غغغغْن َوَ َْ اَغغغغ

 ََ غغغغغغُ َما َ غغغغغغْن قَغْ غغغغغغَ  َأْ   َغ َغغغغغغغَ َ  َجاَغغغغغغْيَ ْم َ غغغغغغْن قَغْ َاغغغغغغ غغغغغغَروَ  َوَ ْ  ََ ََ َج َغغغغغغَُْلَ  َ َوا َمغغغغغغْم َ ْسَتْ 
ََْ  بَغْ غغغغغغَن َ ْمَ َغغغغغغُ َ َ  َولَغغغغغغَ   ْيغغغغغغَم َ ْغغغغغغَء اْ َ ََمْحَغغغغغغَد اّللََ ََ  ََ َِ ا﴾َغغغغغغُ َْر َ  ْ َاَسغغغغغغَ   َغغغغغغُ ِْ ََ َل

غغغ  َ  غغغْمَلص َوَمغغغَم َجاَغغغص ََ ََ غغغَء اْل َْ ََ َا غغغما  َشغغغْءب  قَغغغَن ر   َل ََ ﴾غغغُ  َغغغغَرَأْوَ  َ ْ غغغَفرَلا لَِ غغغْاَ ُ  ََ َْ َولَغغغَئْن َأ
َفغغغَروَ   ِْ ئاااامالالرلى ئەۋەتىاااۇ بۇلاااۇتنى قوزغاياااد ، هللا ﴿ َ غغْن بَغْ غغَنَ  َ 

( گاااھى) ئالاادىى ئااۇلى ئاساامالدا ەااالىغىنى بااويىچە تارقىتىااد ،

ئاااۇلى تارقاااا  پارچىالرغاااا بۆلىاااد ، ئاااۇلىڭ بىااالەن يامغۇرلىاااڭ 

يااامغۇرلى هللا ۇتنىااڭ ئارىسااىدىى چىئااىۋاتەاللىەىنى مۆرىسااەن، بۇل

ەالىغاااان بەلااادىلىرىنىڭ ئىساااتى ە ياغاااد رغان چاغااادا، ئاااۇالر 

ھاالبۇمى، ئاۇالر ياامغۇر يىغىماتىى . دەرھاي ەۇئااي بولاۇۇ مىتىاد 

لىاااڭ هللا. بااۇر ن ھەقىاااەەتەن ئىمىدساااى لىنىۇ مەتاااكەن ئىااادى

ئۆل ەلاادىى  رەھمىتىنىااڭ لەتىجىلىاارى ە قااارىغىنكى، ئااۇ زېمىننااى

ھەقىاااەەتەن هللا مىااايىى قالااادا  تىرىلدۈرىاااد ، ئىبھىساااى مى، 

. ھەماامە لەرسااى ە قااادىرد رهللا ئۆلااىملەرلى تىرىلدۈرگىچىااد ر، 

 ئاااامالنى ئەۋەتساااەۆ، ئاااۇالر( زىااارائەتكە زىيااااللىق) ئەگەر بىااا 

زىرائەتنىااڭ سااارغىيىۇ مەتكەللىكىنااى ( ئااامالنىڭ تەسااىرىدىى)

ڭ ئىل ىرىكااااى لىااااهللا) مۆرسااااە، ئااااۇلىغدىى مىاااايىى ئااااۇالر

 .  ﴾مۇ رىلىق قىلىد ( لىمەتلىرى ە
غغغغغُ َ َغغغغغَُمْم  ََ ََ الغغغغغنَ  َن  َغَا ِ اَغغغغغَ  َْلَجغغغغغَما اّلَلَ َ َْاَ غغغغغَ  لَغغغغغ ُل غغغغغيَغَ ْم َ غغغغغْم   ََ ََ ﴿َوَ َوا َ 

َفغغغمَ   ََ  َ غغغ   َيتَغغغُ غغغَن بَا َُلَ َغغغُ َ َن ََ ََ َتَ غغغن  َوَ غغغُ َ ْ ُْ َ ْم َ  غغغ غْ ََ َِ اْل َغغغغرَ  َ  ( دېغىااا دا)﴿ َ 
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رلى تاااغالردەۆ دولەااۇلالر ئورىيالغااان چاغاادا، ئااۇالر مامااالى ئااۇال

دېغىاا  )ئااۇالرلى هللا قااا ئىلتىجااا قىلىااد ، هللائىىااالل بىاالەن 

قۇتۇلاااد ر ۇ قۇر قلۇقەاااا چىەارغاااان چاغااادا، ( ەەتەرلىرىااادىى

بى لىااڭ ئااايەتلىرىمى لى . ئۇالرلىااڭ بەزىسااى تااوغرا يولاادا بولىااد 

ئاااادەمال ( نلىاااڭ لىمەتلىرىااادىى تالغااااهللا)پەقەە ەىيالەتكاااار 

 .  ﴾ئىنكار قىلىد 
 ََ ُ﴾ َ  َغغغغُ قَغغغغَُ  َ ََنَغغغغُ َأولَيتَغغغغ غغغغ ََ غغغغر  َْلَجُ َغغغغُ َ َ َ َوا َيَمْل َغغغغَُ   َْ  َُ ْ َسغغغغَُ   ﴿ َغغغغَمَوا َ غغغغَ  اَُْ
غغغغمَ  قَغغغغْن قََُ َغغغغُ الَغغغغَر َن َ غغغغْن قَغغغغغْ َاَ ْم  ََ َْ َغغغغغَرَمْم َن  َغْ َا َِغغغغَن َأ ُ  َوَل َجاَغغغغص َجْاغغغغم  بَغغغغْ  َمغغغغَء َ تغْ َغغغغ

غغغُ  ََ غغغغما َ  ََ َسغغغغَ ما َوالَغغغَر َن عََا َِ َ غغغُ ََ غغغغيَ َئُ ََ َسغغغَ مَ  َ ََِيغغغُبَغَ ْم  ِْ غغغغُ َما َ  َ ْم َ غغغُ ََ َأْ غغغَع َجغغغغ غْ
غغغغغما َأَ  اّلَلَ  ََ َسغغغغَ ما َوَ غغغغغُ َمغغغغغْم َ َْ َجغغغغغ َ َن َأَوَ ْ  َغْ َا َِ َ غغغغغُ ََ غغغغغيَ َئُ ََ َيَ غغغغغي َغَ ْم  ََ َ غغغغْن َمغغغغغَاَنَب 

 ََ غغغغغغغغَن ُْ غغغغغغغغَُب َو َغ ََ غغغغغغغغْن َ  ََ ََْص َل غغغغغغغغْمل   َغْاَ  َغغغغغغغغمَ    َغْ َسغغغغغغغغَا الغغغغغغغغرَ  َُ ِ  َل  َ َ  َر َولَغغغغغغغغَ  َص َغغغغغغغغُ
ئىلتىجااا )ئىنسااالغا بىاارەر مۇسااىبەە يەتسااە، بىاا گە د ئااا قىلىااۇ ﴿

، ئالاادىى ئۇلىغغااا مەرھەمەە قىلىااۇ بىاارەر لىمىتىمى لااى (قىلىااد 

يەلااى )بااۇ لااىمەە مالااا ئااۆز ئىلمىماادىى »: ئاتااا قىلسااا ، ئااۇ

رى ىااااق  پەزلىماااادىى، ئەم ىكىماااادىى، تىرىمااااچاللىەىمدىى،

ئىاا  . )دەيااد « مەلاادى( تىپىماانىڭ يااوللىرىنى بىل ەللىكىماادىى

يەلااى لااىمەە ئاتااا )بەلكااى ئااۇ ساىناقتۇر ( ئاۇ ئويلىغالاادەۆ ئەمەل

قىلىاا  بىاالەن، ئااۇلى ئىتااائەە قىالمااد   ئاسااىيلىق قىالمااد   

. بىلمەيااد ( بااۇلى)لااىكىى ئۇالرلىااڭ تولىسااى (. دەۇ سااىنايمى 

لەرماااۇ قىلغاااان، ئۇالرلىاااڭ مۇلااادا  ساااۆزلى ئاااۇالردىى ئىل ىرىكى

ئاااۇالر . ئىرىماااكەن مااااي ا مىلاااىملىرى ئۇالرغاااا ئەساااەاتمىدى

بۇالرلىااڭ . قىلغااان ياماللىەلىرىنىااڭ جازاسااىنى تااارتتى( د ليااادا)
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ئىچىاادىكى ز لااۇم قىلغااالالرمۇ قىلغااان ياماللىەلىرىنىااڭ جازاسااىنى 

هللا ئااۇالر بىلمەمااد مى، . تارتىااد ، ئااۇالر ئااازابىمى دىى قۇتۇاللمايااد 

ەالىغااان ئادەمنىااڭ رى قىنااى مەھ قىلىااد ، ( ىناپ يىزىسااىدىىساا)

تاار قىلىاد ، ئاەۆ ا ئىبھىساى مى، ( ەالىغاان ئادەمنىاڭ رى قىناى)

 .  ﴾بۇلىغدا ئىمان ئىيتەان قەۋم ئىچىن لۇرغۇن ئاالمەتلەر بار
 ََ ََ َ َ َ َوا َيَملَغغغغغ ََ َ َ ي ﴾غغغغغُ َ لَْيغغغغغ ََبَغغغغغ غغغغغر  َْلَجغغغغغُ  َُ ْ َسغغغغغَُ   ََ  ﴿َوَ َوا َ غغغغغَ  اَُْ ُ﴾ َ ْ غغغغغ غغغغغ ََ  َْ 

ََ قَغغغْ  َضَتَغغغْ   غغغَ يَا ََ غغغَ  َجغغغْن  َُ ََ َ غغغْن قَغْ غغغَ  َوَ َ غغغَ  ّلَلََ أَ ْغغغَناْل﴾ا لََي غغغَُ   َغغغْنَجم َ لَْيغغغ َ َسغغغَء َ غغغُ ََ
 ََ َََُد ال َغغغُ ْفغغغَرَآ قََاغغغي ﴾ َ  َغغغَ  َ غغغْن َأْيغغغ َِ ئىنساااالغا بىااارەر زىياااان ا ﴿ َب

ىغغااا د ئااا زەەاامەە يەتسااە، پەرۋەردى ارىغااا يااىزلەل ەن ھالاادا ئۇل

ئااۆز تەرىپىاادىى ئۇلىغغااا لااىمەە ئاتااا قىلغااان هللا قىلىااد ، ئالاادىى 

قااا هللاچاغاادا، ( ئۇلىااڭ بىمااىغا مەلاا ەن مااىلپەتنى مۆتااىرۈۋەتكەن)

زىيااان ا زەەمەتنااى مۆتااىرۈۋېتى  توغر لااۇ  ئىل ىاارى قىلغااان 

لىاااڭ يولىااادىى هللا( بائاااەىالرلى)د ئاساااىنى ئۇلتاااۇۇ مىتىاااد ، 

ەلتىرىااد ، ئىيتەىنكااى، قااا ئااىرىكلەرلى مهللائااازد ر پ ئىچااىن 

ئازغىنااا ( بااۇ پااالى  د ليااادىى)سااەن مۇ رىااڭ بىاالەن تااۇر ۇ، 

بەھاااااارىمەن بااااااولغىى، سااااااەن چوقااااااۇم ( ۋاقىااااااۆ)

 .  ﴾دوزىىىالردىند رسەن
غغغغر   َغَيئَغغغغم   قَغ َغغغغمد  َولَغغغغَئْن  ََ ََ ال ْ َسغغغغَُ  َ غغغغْن َْلَجغغغغَُب اُْثَغغغغْ َ َوَ ْ  َ َسغغغغ ََِل اَُْ ﴿َن َ ْسغغغغ

ُ﴾ َ  َغغغ ََمْحَغغغ ُ﴾ َأَوقغْ َغغغَُ   غغغ ََ َُ قََُ  غغغمَلَن َمغغغَرا َ  َوَ غغغُ َأعَغغغن  الَسغغغَُج َُ ََ لَيَغ غغغَراَب َ َسغغغْت َُ ُ َ غغغْن بَغْ غغغَن 
اَغغغغغغما  ََ َفغغغغغغَروا َ َغغغغغغُ َج ْسغغغغغغَع  َغَا َغَ   َغغغغغغَئَن الَغغغغغغَر َن ََ ََ َْ  َ َ  َ  َجْ غغغغغغَنَ  لَْا ََ  َِ َََ ْ غغغغغغَد َ  َولَغغغغغغَئْن 

َُ َغَ ْم َ غغغغغْن َجغغغغغَراد  َ َاغغغغغي   َوَ َوا أَ  ََ َولَ َغغغغغَر  ْ َسغغغغغَُ  َأْجغغغغغَرَ  َو َغغغغغَِ  َ َُ َ َغغغغغ َْ َغغغغغُ َجاَغغغغغص اَُْ  ْغَ 
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 ََ َفغغغْرَ ْ بَغغغ ََ غغغَُ  َ غغغْن َجْ غغغَن اّللََ َ َ  ََأَ ْغغغغَتْم َ ْ  ََ غغغر   َغغغَرو َْلَجغغغُب  َجغغغرَ    قَغغغْ  َأ ََ ََ ال َوَ َوا َ َسغغغ
َُُص  بََ يغغغن   غغغ   َ َغغغْن َمغغغَم َر َشغغغ َُ ياەماااىلىق ( ئاااۆزى ە)ئىنساااان ﴿ َ غغغْن َأ

ى زېرىكمەيااد ، ئەگەر ئۇلىغغااا بىاارەر ياماااللىق يىتىااۇ تىلەئااتى

. تولىمااۇ ئىمىدسااى لىنىۇ مىتىااد ( لىااڭ رەھمىتىاادىىهللا)قالسااا 

ئەگەر بىاا  ئۇلىغغااا مااىلپەتتىى مىاايىى رەھمىتىمى لااى تىتىتسااا ، 

ىماادىى مەلاا ەن، دبااۇ ئۆزۈمنىااڭ سااەئيى ا ئىجتىھا»: ئااۇ چوقااۇم

قىياااامەە )دا قىيامەتنىاااڭ بولىااادىغاللىەىغا ئىماااەلمەيمەن، مۇباااا

مەن پەرۋەردى ارىمغااا قايتۇر لغالاادىمۇ ئۇلىااڭ دەرگاھىاادا ( بولااۇۇ

ئەلااايەتتە ماپىرالرغاااا . دەياااد « چوقااۇم جەلااانەتكە ئىرىماااىمەن

قىلمىماااالىرىنى ەەۋەر قىلىمىاااا  ۋە ئۇالرغااااا قاااااتتىق ئااااازابنى 

پەرۋەردى ارىغااا ئااىمىر )ئىنسااالغا لااىمەە ئاتااا قىلسااا  . تىتىتىمىاا 

لىااڭ ئەماارى ە بويسۇلۇئااتىى باااپ هللا)د ، يااىز ئۆرۈياا( قىلىمااتىى

ھاماۋ رلىمااىۇ مىتىااد ، ئەگەر ئۇلىغغااا ياماااللىق يەتسااە ( تارتىااۇ

! ئااى مااۇھەممەد. )ئىزلىمسااى  د ئااا قىلىااد ( قااا يىزلىنىااۇهللا)

( قۇرئاااان مەن ئىيتەالااادەۆ)ئىيتىاااۇ بىەىغالرچااۇ »( ئىيتەىنكااى

ئويلىماسااتىنال ئااۇلى )تەرىپىاادىى لازىااق بولغااان بولسااا، سااىلەر هللا 

يىاارا  ( ھەقااتىى(. )ئىنكااار قىلسااالالر، ھااالىغالر قالاادا  بولىااد 

يەلااى )ئىىتىالپتااا بولغااان مىمااىدىنمۇ گااۇمراا ئااادەم بااارمۇ  

 .  ﴾«(سىلەردىنمۇ گۇمراا ئادەم يو 
ِ﴾غغغغغُ َ ْ  َجَاْيغغغغغَ  َ َن اْلغغغغغَ َ َ  َوَ  َغغغغغُ  غغغغغْاَ َُآ َجاَغغغغغْيَ ْم َحَفي ََ َْ غغغغغُ َأ ََ غغغغغما َ  َُ ﴿ َغغغغغَمْ  َأْجَر

ُ  َ َغغغُ قَغغغَنَ ْد أَ ْغغغَن َ ْم  َغغغَمَ  َ َوا َأوَ  غغغيَ َئ ََ َ ْم  َغغغُ َوَ ْ  َلَ غغغ غْ ُ﴾  َغغغَرَ  َُ ََمْحَغغغ ْ َسغغغَُ  َ  َغغغُ  قغْ َغغغُ اَُْ
َفغغمَ   ْ َسغغَُ  ََ يااىز ( ئىمالاادىى( )يەلااى مۇئاارىكالر)ئەگەر ئااۇالر ﴿ اَُْ
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ئۆرۈسااە، بىاا  سااىنى ئۇالرغااا مااۆزەتچى قىلىااۇ ئەۋەتكىنىمىاا  يااو ، 

تەبلىاااى قىلىماااتۇر، ئەگەر ئىنساااالغا ساااىنىڭ ۋەزىاااپەھ پەقەە 

بى لىاڭ رەھمىتىمى لااى تىتىتساا  ەااۇپ بولاۇۇ مىتىااد ، ئۇالرلىااڭ 

بىاارەر ھادىسااە مەلسااە، ( بىمااىغا)قىلغااان گۇلاااھلىرى تىپەيلىاادىى 

 .  ﴾ئىنسان تولىمۇ مۇ رالە لىمەە قىلغۇچىد ر
غغغغغغغر  َ َ وج﴾غغغغغغغُ  ََ ََ ال ْ َسغغغغغغغَُ  َيَاغغغغغغغَ  َمَامج﴾غغغغغغغُ َ َوا َ َسغغغغغغغ غغغغغغغَر ﴿َ َ  اَُْ ََ اُْثَيغْ َوَ َوا َ َسغغغغغغغ
غغغغغغغمَ   ََ َ غغغغغغغاَ َ  الَغغغغغغغَر َن َمغغغغغغغْم َجاَغغغغغغغص َيغغغغغغغَ َ َْم َْلاَ  ََ ئىنساااااااان ﴿ َ َ مج﴾غغغغغغغُ َ َن اْل

يوقسااۇزلۇ ، يااامى )ئۇلىغغااا . ھەقىااەەتەن چىدامسااى  يارىتىلاادى

بىارەر مۆلىلساى لىك يەتاكەن چاغادا، ( مىساەللىك، ياا قورقاۇلچتەۆ

ن چاغااادا، بىىىللىاااق بىااارەر ياەماااىلىق يەتاااكە. زاراللغۇچىاااد ر

: مۇستەسااانا( تۆۋەلااادىكىلەر بۇلىغااادىى)پەقەە . قىلغۇچىاااد ر

 .  ﴾...ئۇالر لامازغا ھەمىمە رىىايە قىلغۇچىالرد ر
غغغغغغَرَ َن  َْ َْ  َأ ََ غغغغغغمَ   َُ ََ  َغيَغ غغغغغغ ََ ََ َو َغَ  َرَ غغغغغغ َْ َِ  َ ََ ََب غغغغغغ ْ َسغغغغغغَُ  َ َوا َ غغغغغغُ ابْغغغغغغغَتَ َ   ََِ غغغغغغُ اَُْ  َ﴿

رََ غغغغغمَ  َوَأَ غغغغغُ َ َوا َ غغغغغُ ابْغغغغغغَتَ َ   غَ  ِْ غغغغغَ  بَغغغغغْ  َن َل َْ  َأَمغغغغغَُ َن ََ ََ غغغغغمَ   َُ ََ  َغيَغ َْقَغغغغغ ََ  ََ ََ َجَاْيغغغغغ غغغغغَن َُ
غغغغغُ َوَتََ  غغغغغمَ   ََل غغغغغ ﴾ َل َْ غغغغغَراَ  َأ َََامَ  التغ  ِْ ََِ  َولَغغغغغ ْسغغغغغ ََ غغغغغمَ  َجاَغغغغغص طََ غغغغغَُل اْل  ُ اْلَيتَغغغغغيَم َوَن ََتَُ

غغَُ  َح َلغغُ َلَلغغُ  ََ  پەرۋەردى ااارى ئىنسااالنى سااىناۇ ئەزىاا  قىلسااا ۋە﴿ اْل

پەرۋەردى اااارىم مىناااى ئەزىااا  » :ئۇلىغغاااا لاااىمەە بەرساااە، ئاااۇ

نااى تااار ىپەرۋەردى ااارى ئىنسااالنى سااىناۇ رى ق. دەيااد « قىلاادى

ھەرگىاا  . دەيااد « پەرۋەردى ااارىم مىنااى ەااار قىلاادى»: قىلسااا، ئااۇ

بىاار ا . ئۇلاادا  ئەمەل، سااىلەر يىتىمنااى ھااۆرمەە قىلمايسااىلەر

غىاااال بىرىغالرلااااى مىسااااكىن ە ئاااااپ، لااااان بىرىمااااكە تەر
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ھە دەۇ ( ھااارام دېمەسااتىى – ھاااالي)مىراساانى . قىلمايسااىلەر

لاھاااايىتى دوساااۆ ( ھىرىسااالىق بىااالەن)ماااالنى . يەيساااىلەر

 .  ﴾تۇتىسىلەر
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 ۋەدىگە ۋاپا قىلىش

 
ي َغغغغَُص  ََ غغغغمَ  اْل َُ َُ لىااااڭ هللائااااۇالر ﴿ ﴿الَغغغغَر َن  َم َغغغغمَ  بََ ْ غغغغَن اّللََ َوَن  َغ غْ

ۋاپاااا قىلىاااد ، ( ن ئىماااالرغاتاپماااۇرغاهللا يەلاااى )  ەساااىئەھدى

 .  ﴾بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزمايد 
غغغغغما اْ َْدَغغغغغَُ  بَغْ غغغغغَن لَغْمََيغغغغغَنَمُ َوقَغغغغغْن  َُ َُ ﴿َوَأْو َغغغغغما بََ ْ غغغغغَن اّللََ َ َوا َجَُمغغغغغْنَ ْ َوَن لَغ غْ

غغغغغُلَ  َِم َغغغغغما ََ َفغغغغغي ﴾ َ َ  اّلَلَ  َغْ اَغغغغغَم َ غغغغغُ لَغْفَ اَغغغغغمَ  َوَن َل ْم ََ َِ غغغغغْد َ َ ْاغغغغغَتَم اّلَلَ َجاَغغغغغْي َُ َُ َِ  َغ
ُ  َمغغغغَء  غغغغمَ  أََ غغغغ َِ ْم َأْ  َل َِ غغغغَ  ْم َْلَيغغغغ ﴾ بَغيغْ َِ ُ﴾﴾غغغغُ لَغَتَ غغغغَروَ  َأْدَغغغغَُ  َِ َ ْ َ َغغغغُ َ غغغغْن بَغْ غغغغَن قَغغغغغَم   أَْ 
 ََ ْ غغغغغغَتْم َ يغغغغغغ َُ َ غغغغغغُ ََ َيَُ غغغغغغ َُ غغغغغغْم  َغغغغغغغْمَل اْل َِ ََ َولََي َغي َغغغغغغَ َن َل اَغغغغغغمَََم اّلَلَ بَغغغغغغ ُ  َ ََنَغغغغغغُ  َغ غْ ََْ  َ غغغغغغْن أََ غغغغغغ َأ

لىاااااڭ هللاساااااىلەر ئەھااااادە تىزۈئاااااكەللىرىغالردا، ﴿ مَ  َاَْتَاَفغغغغغ

لىااڭ لاامىنى تىلغااا هللا) ە ۋاپاا قىلىغااالر، قەساىمىغالرلى ساىئەھدى

لااى هللاپۇەتىلىغالاادىى مىاايىى بۇزمااالالر، چااىلكى سااىلەر ( ئىلىااۇ

قىلمىمااىغالرلى بىلىااۇ هللا ئىبھىسااى مى، . گااۇۋاھچى قىلاادىغالر

 سااىلەر پىممااىق ئى ىاارگەن يىپنااى چااۇۋ ۇ پااارچە ا. تۇرىااد 

پااارچە قىلىاايەتكەن ەوتۇلاادەۆ بولمااالالر
 
سااان ۋە )بىاار جامااائە . 

يەلە بىاار جامااائەدىى مااۆۇ بولغاااللىەى ( ماااي ا مىلااىۆ جەھەتااتە

ئىچاااااىن، قەساااااىمىغالرلى ئالااااادامچىلىەنىڭ ۋاسىتىساااااى 

سااتىدە بىاار جامااائە ىيەلااى ئۆزئااارا ياردەملىمااى  ئ)قىلىيالىسااىلەر 

پااۇي ا مىلااى بىاالەن ئىتتىپااا  تىزۈئااكەلدىى مىاايىى، سااالى، 

                                                 
 
 .ئايەە – 38سىرە رەئد،  
 
نى بۇزغان ئادەمنىڭ سىۇ، قەسەم ئىچىۇ چىڭ ئەھدە قىلىمەالدىى مىيىى ئۆز ئەھدىب 

 .مىسالىد ر
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مااۆپرەۆ يەلە بىاار جامااائەلى مااۆرۈپال ئىل ىرىكااى جامااائە بىاالەن 

 ەتىزۈئااكەن ئەھاادىنى بااۇز ۇ، مىيىنكااى جامااائە بىاالەن ئەھااد

يەلااى ۋەدىاا ە ۋاپااا )سااىلەرلى ھەقىااەەتەن بۇلىااڭ هللا ، (لەرىتىزىساا

بىاالەن سااىنايد ، سااىلەر دەتاااالپ قىلىمااەان ( قىلىاا  ئەماارى

رگە چوقاااۇم ئايرىاااۇ ھە  ا لااااھەقنى قىياااامەە ماااىلى ساااىلە

 .  ﴾بىرىد 
غغغغغَ   َُ َت ََ غغغغغ   اْل غغغغغص  َغغغغغَمَ  اّلَلَ  ََ َُ ئۇلااااادا  ﴿ ﴿بَغاَغغغغغص َ غغغغغْن َأْوََف بََ ْ غغغغغَنَ  َوالَغ

يەلااى ئااۇالر بائااەا دىناادىكىلەرگە ز لااۇم قىلسااا گۇلاااا )ئەمەل 

هللا )ئەھاادى ە ۋاپااا قىلغااان ۋە گۇلاااھتىى ساااقاللغالالر (. بولىااد 

تەقاااايادارالرلى هللا كى ، چااااىل(دوسااااۆ تۇتەااااان مىمااااىلەرد ر

 .  ﴾ھەقىەەتەن دوسۆ تۇتىد 
َُ اْ َ ْغَ غغغغَُل َ َن َ غغغغُ  غغغغ ََ َي َُ غغغغْم  َِ َُمَْل َأَحاَغغغغْد َل ﴿ َغغغغُ أَ غ َ غغغغُ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما َأْو َغغغغما بَغغغغُْلَ 

غغغغَم َ غغغغُ  َرَ غغغغَن  َِ غغغغَر يََاَ غغغغء الَ غغغغْيَن َوأَ ْغغغغغَتْم َحغغغغَرل  َ َ  اّلَلَ َ ْ ْم َ يغْ َِ اَغغغغص َجاَغغغغْي ئااااى ﴿  َغتغْ

بىاااالەن سااااىلەرلىڭ هللا يەلااااى )ئەھاااادىلەرگە ! ىنلەرمااااۆم

ۋاپااا ( ئااارالالردىكى ئەھاادىلەرگە ئااارالالردىكى ۋە سااىلەرلىڭ ئااۆز

ئوقااااۇۇ ( بااااۇ سااااىرىدە تۆۋەلاااادە)سااااىلەرگە . قىلىغااااالر

( يەلااى تااۆگە، ماااال، قااويالر)بىرىلىاادىغالالردىى بائااەا، ھاااييالالر، 

ي ھاااال( زەبھااى قىلىنغالاادىى مىاايىى يىاايى )لىااڭ ھەممىسااىنى 

دە بااولغىنىغالردا ( يااامى ھەرەم)ھاارام ىلااىكىى سااىلەر ئ. قىلىناادى

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 93ئايەتتىى  – 94سىرە لەھق،  
 
 .ئايەە – 76سىرە ئاي ئىمران،  
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ھاااالي ا ھااارام )هللا ئااىكارلى ھاااالي سااالىمالالر، ئىبھىسااى مى، 

 .  ﴾ەالىغان لەرسىنى ھۆمىم قىلىد ( توغر لۇ 
ََاَجغغغغغمَ   ئاااااۇالر ئاااااۆزلىرى ە ﴿ ﴿َوالَغغغغغَر َن َمغغغغغْم َ ََ ُ َغغغغغَُ َْم َوَجْ غغغغغَنَمْم 

ە ۋە بەرگەن ئەھااااادى ە رىىاااااايە تاپماااااۇر لغان ئاماااااالەتلەرگ

 .  ﴾قىلغۇچىالرد ر
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 4سىرە مائىدە،  
 
 .ئايەە – 23سىرە مەئارىج،  
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 ياخشى كىشىلەر

 
ََ َيُلَغغغغَن َن  ِ  َ ْغغغغَره َ غغغغْن ََتَْتَ غغغغُ اْ َ ْغَ غغغغُ ََبَغَ غغغغْم َ َغغغغْم َ  َغغغغُ غغغغْما  َُ َِغغغغَن الَغغغغَر َن الَغ ﴿َل

غغغغغر   ََ  َ يَ غغغغغُ  َغغغغغغَ ن﴾ َ غغغغغْن َجْ غغغغغَن اّللََ َوَ غغغغغُ َجْ غغغغغَن اّللََ َييغْ پەرۋەردى ارىغاااااا ﴿ َلِْلَبْغغغغغغَرا

تەقيادارلىاااق قىلغاااان مىماااىلەر ئاساااتىدىى ئۆساااتەلالر ئىەىاااۇ 

تۇرىاادىغان جەلاانەتلەردىى بەھاارىمەن بولااۇۇ، ئااۇ يەردە مەل ااى 

لىاااڭ هللا. تەرىپىااادىى بولغاااان مىتىۋېلىماااتۇرهللا باااۇ، . قالىاااد 

ياەمااى ( يەلااى مۇماپاااە ۋە ھااۆرمەە)دەرگاھىاادىكى لەرسااىلەر 

مۇ فااارالر بەھاارىمەن بولغااان باقاسااى يااو  )بەلاادىلەر ئىچااىن 

 .  ﴾ئارتۇقتۇر( ئازغىنا راھەتتىى
غغغغمَ  الًََ غغغغَُل َجاَغغغغص  ََ  ًَْ ًَ ﴾ا َوَ  غغغغَُ  َشغغغغر َ  َ ْسغغغغَت ََ َوََيَغغغغَُ مَ   َغْم ﴾غغغغُ ََ ﴿ َم َغغغغمَ  بَُل َغغغغْر

ََ اّللََ َن  َ  غغغغغْم َلَمْ غغغغغ َِ ََ  ًَْ غغغغغ ﴾ا َ ََنَغغغغغُ َ  ََ غغغغغُ َوَأ ﴾َ َِي ﴾ُ َو ََتي ََ َ ْسغغغغغ ْم َ غغغغغَ اب﴾ َوَن َح  َغغغغغ َِ رَ غغغغغَن َ غغغغغْ 
َِمَ﴾ا  ئااۇالر ئااۆز ئىسااتى ە قەسااەم ئىچىااۇ ئالغااان ئىماانى ﴿ َشغغ

يەلااى )ئور لاليااد  ۋە دەھمااىتى مەھ دائىرىلىااك بولغااان مىلاادىى 

ئاااۆزى موھتااااج تۇر قلاااۇ ، . قورقىاااد ( قىياااامەە مىلىااادىى

( ئااۇالر ئىيتىااد . )مىسااكىن ە، يىااتىم ە ۋە ئەسااىرگە تائااام بىرىااد 

لىااڭ رازىلىەااى ئىچااىن تائااام بىرىمىاا ، سااىلەردىى هللا  سااىلەرگە بىاا

ھىچەالااادا  مۇماپااااە ۋە تەئاااەمكىر تەلەۇ ( بۇلىاااڭ بەدىلىااا ە)

 .  ﴾قىلمايمى 

                                                 
 
 .ئايەە – 498سىرە ئاي ئىمران،  
 
 .ئايەتكىچە – 9ئايەتتىى  – 7ن، سىرە ئىنسا 
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ََ َلَفغغء  ََ غغيم   لەر ئااەۆ ا ئىبھىسااى  ياەمااى مىمااى﴿ ﴿َ َ  اْ َبْغغغَرا

 .  ﴾جەلنەتتە بولىد 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 42سىرە ئىنفىتار،  
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 ئىنسان ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرى

 
غغغَُ  ال َغغغُ َ  ََب َغغغَ   ﴿َوَ غغغُ ََ َُْد َ غغغْن  غغغ َغ ََ   ُ غغغ ََ َا ُ﴾ َواَحغغغَن ﴾  َغغغُْيتَغَاَفما َولَغغغْمَن ََ َ َن أََ غغغ

ََ ََيَْتَاَفغغغمَ   غغغُ َ يغغغ ََ غغغ َغَ ْم َ ي غغغَء بَغيغْ َُ َُ بىااار دىاااى ( ئەسااالىدە)ئىنساااالالر ﴿ َل

مىايىى ئاۇالر ئىىاتىالۇ قىلىماتى . دا ئىادى( يەلى ئىسالم دىناى)

. (يەلاااااى دىااااانالر مۆپەيااااادى، بۇتالرغاااااا چوقۇلۇئاااااتى)

يەلااى جازاالئاانى )پەرۋەردى ارىغنىااڭ ئالاادىنىاال ئىيتەااان سااۆزى 

بولمىسااا ئىاادى، ( قىيااامەتكە قالد ر ئااتىى ئىبااارەە تەقاادىرى

ئۇالرلىااڭ ئىىااتىالۇ قىلىمااەان لەرسااىلىرى ئىسااتىدە ئۇالرلىااڭ 

يەلااى دىناادا ئىىااتىالۇ )ئارىسااىدا ئەلاايەتتە ھۆمااىم چىەىرىالتتااى 

 .  ﴾(ليادىال جازا بىرىلەتتىقىلىمەاللىرى ئىچىن، ئۇالرغا بۇ د 
 َِ اَغغغغغما الَ غغغغغَُنَُ ََ ْ َسغغغغغَُ  َلَفغغغغغء َيْسغغغغغر  َ َن الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َوَج ﴿َواْلَ ْ غغغغغَر َ َ  اَُْ

زامااان بىاالەن قەسااەمكى، ئىمااان ﴿ َولَغَماَيغغْما بَغغُْنَ َ  َولَغَماَيغغْما بَُلَ غغْ﴾َ 

ئىيتەااان، ياەمااى ئەمەللەرلااى قىلغااان، بىاار ا بىاارى ە ھەقنااى 

ۋسااىيە قىلىمااەان، بىاار ا بىاارى ە سااەۋرلى تەۋسااىيە قىلىمااەان تە

 .  ﴾مىمىلەردىى بائەا ھەممە ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىد ر
غغغغغغَد اّللََ َن ََتَْ غغغغغغمَمُ َ َ   ََ ََمَ  َوَ ْ  لَغَ غغغغغغن وا  َْ  غغغغغغَِْلَت ََ غغغغغغ َ  َ غغغغغغُ  ْم َ غغغغغغْن ََ ََ ﴿َوالَغغغغغغُ

َفغغغغَُ   َاَغغغغمل  ََ ْ َسغغغغَُ  لَِ لەرسااااەلالرلىڭ سااااىلەرگە سااااورىغان هللا ﴿ اَُْ

لىاااڭ لىمەتلىرىناااى ساااالاۇ هللاھەممىساااىنى بەردى، ساااىلەر 

                                                 
 
 .ئايەە – 49سىرە يۇلۇل،  
 
 .ئايەتكىچە – 2ئايەتتىى  – 4سىرە ئەسر،  
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تىگىتەلمەيسااىلەر، ماااپىر ئااادەم، ئااەۆ ا ئىبھىسااى مى، ز لااۇم 

 .  ﴾مۇ رىلىق قىلغۇچىد ر( لىڭ لىمەتلىرى ەهللا)قىلغۇچىد ر، 
 َُ غغغغغَي َْ َتْم َي ِْ َْ  َ و﴾ا َ َْ َسغغغغغ ََ  َُ ََمْحَغغغغغ غغغغغمَ  َيغغغغغَ اَ َن  َِ اَُْ ْغَفغغغغغَُص ﴿قَغغغغغْ  لَغغغغغْم أَ ْغغغغغغَتْم َضَْا

ْ َسغغغغغغَُ  قَغتَغغغغغغمَ﴾ا  غغغغغغَُ  اَُْ ئەگەر پەرۋەردى ارىمنىااااااڭ رەھاااااامەە ﴿ َوََ

يەلااى )ەەزىنىلىاارى سااىلەرلىڭ قولااۇلالردا بولسااا، چىەىماادىى 

قورقااۇۇ، چوقااۇم بىىىللىااق قىالتااتىغالر، ( تااىگەۇ مىتىمااىدىى

 .  ﴾دې ىى ،ئىنسان بىىىق مىلىد 
غغغغغغغغغرَ  َْلَجغغغغغغغغغَُبَ   ََ ْ َسغغغغغغغغغَُ  بَُل ْ َسغغغغغغغغغَُ  َجَجغغغغغغغغغمن﴾ ﴿َو َغغغغغغغغغْنَ  اَُْ غغغغغغغغغَُ  اَُْ  بَغغغغغغغغغُُْثَْ َ َوََ

ەەيرلىاااك د ئاااا ( ئاااۆزى ە ۋە بااااال ا چاقىلىرىغاااا)ئىنساااان ﴿

بەتااد ئا قىلىااد ، ئىنسااان ( ئاااچچىەى مەل ەلاادە)قىلغالاادەۆ، 

 .  ﴾ئالدىرالغۇد ر
ْ َسغغغَُ   غغغغَُ  اَُْ غغغ َ  َ  َغغغ   َوََ غغغْراَ  لَا َغغغَُ  َ غغغغْن ََ َُ َ ُ َر َمغغغغَرا اْل غغغْن َيغغغَر غْ َُ َْ َغغغغغَر ﴿َوَل َأ

بااۇ قۇرئالاادا ئىنسااالالرغا تىرلااىۆ مىسااالالرلى بايااان ﴿ َشغغْءب  َ غغَنن﴾ 

يەلاااى ماااۆۇ )ئىنساااان ماااۆۇ دەتااااالپ قىلىاااد  . قىلاااد  

 .  ﴾(دەللىمى  ئىنسالنىڭ تەبىىىتىد رىج
َََبوْل   َِ اّللََ َواّلَلَ  غغغغغغغغغُ َُ ََ اْبَترَغغغغغغغغغَُب َ ْر غغغغغغغغغَره  َغْفَسغغغغغغغغغ َْ ﴿َوَ غغغغغغغغغَن ال َغغغغغغغغغَُ  َ غغغغغغغغغْن َ 

 اسااى ئىچااىن ىلىااڭ رهللابەزى مىمااىلەر بااارمى، ئااۇالر ﴿ بَُْلَ  َغغَُْل 

لىااڭ هللاقىلغااان ئەمەلااى بىاالەن پەقەە )جىنىنااى پىاادا قىلىااد  

                                                 
 
 .ئايەە – 21سىرە ئىبراھىم،  
 
 .ئايەە – 488سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 44سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 51سىرە مەھف،  
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بەلااااااادىلىرى ە تولىماااااااۇ هللا (. رازىلىەىااااااانىال تىلەياااااااد 

 .  ﴾مەرھەمەتلىكتۇر
َِْم ا َغغغغغغغغغَُ   َغغغغغغغغغَ  َلْسغغغغغغغغغتَغْ َجَامَ    ََ َِ غغغغغغغغغ ََ ْ َسغغغغغغغغغَُ  َ غغغغغغغغغْن َجَجغغغغغغغغغ     ﴿َيَاغغغغغغغغغَ  اَُْ

يەلااى )رىتىلغااان، سااىلەرگە ئاااالمەتلىرىمنى ئىنسااان ئالاادىرالغۇ يا﴿

. مۆرسااىتىمەن( مالااا ئاسااىيلىق قىلغااالالرلى جازاالياادىغاللىەىمنى

مىنااااى ئالاااادىرىتىۇ ( ئۇلىااااڭ ۋاقتااااى سااااائىتىدىى بااااۇر ن)

 .  ﴾مەتمەلالر
ُ  َ َغغغغغغغُ قَغغغغغغغَنَ ْد  غغغغغغغيَ َئ ََ َ ْم  َغغغغغغغُ َوَ ْ  َلَ غغغغغغغ غْ ُ﴾ َ رََحغغغغغغغما َُ ََمْحَغغغغغغغ ﴿َوَ َوا َأَوقغْ َغغغغغغغُ ال َغغغغغغغَُ  

َ ًَغغمَ  أَ  ُْ ئىنسااالالرغا رەھمەتنااى تىتىتسااا ، ئااۇالر ﴿  ْغغَن َ ْم َ َوا َمغغْم  َغ

بۇلىغااادىى ەۇئااااللىنىۇ مىتىاااد ، ئەگەر ئۇالرغاااا قىلمىمااالىرى 

تىپەيلىاادىى بىاارەر مۆلىلسااى لىك يەتسااە، دەرھاااي ئىمىدسااى لىنىۇ 

 .  ﴾مىتىد 
غغغغغغغغغغَروا َر أَ ْغَفَسغغغغغغغغغغَ ْم َ غغغغغغغغغغُ َياَغغغغغغغغغغَ  اّلَلَ الَسغغغغغغغغغغ َِ ََْ  َوَ غغغغغغغغغغُ ﴿َأَوَ ْ  َغتَغَف َِ َواْ َ َُوا ََ

غغغغغَُ َروَ   َِ َغغغغغْم َل  َََُ غغغغغَُب  َُ ََلص َوَ َ  ََ َغغغغغ ﴾ا َ غغغغغَن ال َغغغغغَُ  بََا غغغغغُ َ َن بَغغغغغُْنَ َ  َوَأَ غغغغغ   َ َسغغغغغ ََ  بَغيغْ َغَ 
ئاقىيىتىنىاااڭ قالااادا  بولىااادىغاللىەىنى بىلىمااالىرى )ئاااۇالر ﴿

هللا ئااااۆزلىرى ئىسااااتىدە پىكىاااار يىرگىزمەمااااد   ( ئىچااااىن

يۇلتااااۇز )ننااااى ۋە ئۇالرلىااااڭ ئارىسااااىدىكى ئاساااامالالرلى، زېمى

لەرسااااىلەرلى پەقەە ھە  ۋە مااااۇئەييەن ۋاقىتلىااااق ( قاتااااارلىق

ئىبھىساااى مى، لۇرغاااۇن مىماااىلەر  –قىلىاااۇ يااااراتتى، ئاااەۆ 

قايتاااا تىرىلىااادىغاللىەىنى، )پەرۋەردى ارىغاااا مۇالقااااە بولۇئااانى 
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قىلغااااان ئەمەلىاااا ە يارىمااااا مۇماپاتلىنىاااادىغاللىەىنى يااااامى 

 .  ﴾ئىنكار قىلغۇچىد ر( لىەىنىجازالىنىدىغال
غغغغغغَ َم  َْ ََْ  َوَأ َِ َوَ غغغغغغُ َر اْ َ َُوا ََ غغغغغغْم َ غغغغغغُ َر الَسغغغغغغ َِ غغغغغغَ َر َل ََ ﴿َأَ ْ لَغغغغغغغَرْوا َأَ  اّلَلَ 
ُ﴾ َوَ غغغغَن ال َغغغغَُ  َ غغغغْن َ َغغغغَُْلَ  َر اّللََ بَرَغغغغْ َ َجْاغغغغم  َوَن َمغغغغن﴾   ََ عَغغغغَُمَر ﴾ َوبََُط َغغغغ غغغغ ََ ْم  ََ  َِ َجاَغغغغْي

ََتَغغغغغغُد   َ  ئاسااااااامالالردىكى ۋە هللا بىلمەمساااااااىلەرمى، ﴿  َغغغغغغغ   َوَن 

يەلاااى )زېمىنااادىكى ھەممىناااى ساااىلەرگە بويساااۇلد ر ۇ بەردى 

(. ساااااىلەرلىڭ پايدىلىنىماااااىغالرغا مۇۋاپىەالئاااااتۇر ۇ بەردى

( يەلاااى مااااددى  ۋە مەلىااايى)ساااىلەرگە ئائاااكارا ۋە يوئاااۇر ن 

بەزى مىمااااىلەر . لىمەتلەرلااااى مامااااالەتكە يەتكااااىزۈۇ بەردى

ىلىمسااى ، ھىدايەتسااى  ۋە لۇرلااۇ  مىتابسااى  ھالاادا ھىچەالاادا  ئ

 .  ﴾دەللىمىد ىبارىسىدا جهللا 
ِ﴾غغغغغُ َ ْ  َجَاْيغغغغغَ  َ َن اْلغغغغغَ َ َ  َوَ  َغغغغغُ  غغغغغْاَ َُآ َجاَغغغغغْيَ ْم َحَفي ََ َْ غغغغغُ َأ ََ غغغغغما َ  َُ ﴿ َغغغغغَمْ  َأْجَر

  ُ غغغيَ َئ ََ َ ْم  َغغغُ َوَ ْ  َلَ غغغ غْ ُ﴾  َغغغَرَ  َُ ََمْحَغغغ ْ َسغغغَُ  َ  َغغغُ  َ َغغغُ قَغغغَنَ ْد أَ ْغغغَن َ ْم  َغغغَمَ   َ َوا َأَوقغْ َغغغُ اَُْ
َفغغمَ   ْ َسغغَُ  ََ يااىز ( ئىمالاادىى( )يەلااى مۇئاارىكالر)ئەگەر ئااۇالر ﴿ اَُْ

ئۆرۈسااە، بىاا  سااىنى ئۇالرغااا مااۆزەتچى قىلىااۇ ئەۋەتكىنىمىاا  يااو ، 

ساااىنىڭ ۋەزىاااپەھ پەقەە تەبلىاااى قىلىماااتۇر، ئەگەر ئىنساااالغا 

ىااد ، ئۇالرلىااڭ بى لىاڭ رەھمىتىمى لااى تىتىتساا  ەااۇپ بولاۇۇ مىت

بىاارەر ھادىسااە مەلسااە، ( بىمااىغا)قىلغااان گۇلاااھلىرى تىپەيلىاادىى 

 .  ﴾ئىنسان تولىمۇ مۇ رالە لىمەە قىلغۇچىد ر
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ََ  َغْ غغغغَنَلمَ   ُ   َغْ غغغغَنوَ  بَغغغغُْنَ َ  َوبَغغغغ ُْ َغغغغُ أََ غغغغ بىاااا  ياراتەااااان ﴿ ﴿َوَ َغغغغْن َيَا

ئااىممەتلەر ئىچىاادە ھە  يولغااا دەۋەە قىلىاادىغان ۋە ھەقااتە چىااڭ 

 .  ﴾رىدىغان بىر ئىممەە بارتۇ
غغغغغغغَر  ََ اُْثَيغْ غغغغغغغر  َ َ وج﴾غغغغغغغُ َوَ َوا َ َسغغغغغغغ ََ ََ ال ْ َسغغغغغغغَُ  َيَاغغغغغغغَ  َمَامج﴾غغغغغغغُ َ َوا َ َسغغغغغغغ ﴿َ َ  اَُْ

غغغغغغغمَ   ََ َ غغغغغغغاَ َ  الَغغغغغغغَر َن َمغغغغغغغْم َجاَغغغغغغغص َيغغغغغغغَ َ َْم َْلاَ  ََ ئىنساااااااان ﴿ َ َ مج﴾غغغغغغغُ َ َن اْل

مى يوقسااۇزلۇ ، يااا)ئۇلىغغااا . ھەقىااەەتەن چىدامسااى  يارىتىلاادى

بىارەر مۆلىلساى لىك يەتاكەن چاغادا، ( مىساەللىك، ياا قورقاۇلچتەۆ

بىااارەر ياەماااىلىق يەتاااكەن چاغااادا، بىىىللىاااق . زاراللغۇچىاااد ر

: مۇستەسااانا( تۆۋەلااادىكىلەر بۇلىغااادىى)پەقەە . قىلغۇچىاااد ر

 .  ﴾...ئۇالر لامازغا ھەمىمە رىىايە قىلغۇچىالرد ر
ًَْفغغغغغ ْ َسغغغغغَُ  َ غغغغغْن َ  ُْ َغغغغغُ اَُْ ي ﴾غغغغغُ َبَ غغغغغ ﴾ا ﴿َ  َغغغغغُ َيَا ََ َ َجَ ْا َغغغغغَُ  َسََ غغغغغُ    َغْ َتَايغغغغغ ََ  ُ  َأْ 

يەلاااى ئەر )  ئىبھىسااى مى، بىااا  ئىنسااالنى ئارىالئاااما مەلىاا﴿

ئاەرىىەە )دىاى يااراتتۇ ، ئاۇلى بىا  ( ساىيبىلەن ئايالالرلىڭ مەلى

ئااۇلى )سااىنايمى ، ئااۇلىڭ ئىچااىن ئااۇلى بىاا  ( تەملىپلىاارى بىاالەن

ىسااۇن، مائىناااتنى ياراتەۇچىنىااڭ لازىااق قىلغااان ئااايەتلىرىمى لى ئالل

( بىاااارلىكى ە دااللەە قىلىاااادىغان دەلىللەرلااااى مۆرسااااۇن دەۇ

 .  ﴾دىغان قىلىۇ ياراتتۇ ىئالاليدىغان، مۆر
غغغغَ  َ َسغغغغَماَآ  َغَ غغغغَنَلَ   َُ غغغغَرَ  الَغغغغَره َيَا َِ ْ َسغغغغَُ  َ غغغغُ  َغغغغَرَآ َبَرب َغغغغَ  اْل ﴿ َغغغغُ أَ غ َ غغغغُ اَُْ

ََََ َغغغ ََ   َ غغغُ َشغغغَُب  ساااىنى مەرھەمەتلىاااك ! ئاااى ئىنساااان﴿ َ  َر َأهَ  َيغغغم

پەرۋەردى ارىغغااا ئاسااىيلىق قىلىمااەا لااىمە ئالدىاادى  ئااۇ سااىنى 
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سااىنى . بىجىاارىم، قااامىتىغنى تااىز قىلاادى( ئەزالىرىغنااى)ياااراتتى، 

 .  ﴾ئۇ ەالىغان ئەمىلدە قۇرائتۇردى
 ََ غغغغغغ ََ ََ َو َغَ  َرَ غغغغغغ َْ َِ  َ ََ ََب غغغغغغ ْ َسغغغغغغَُ  َ َوا َ غغغغغغُ ابْغغغغغغغَتَ َ   ََِ غغغغغغُ اَُْ غغغغغغَرَ َن  ﴿َ  َْ َْ  َأ ََ غغغغغغمَ   َُ  َغيَغ

رََ غغغغغمَ   ِْ غغغغغَ  بَغغغغغْ  َن َل َْ  َأَمغغغغغَُ َن ََ ََ غغغغغمَ   َُ ََ  َغيَغ َْقَغغغغغ ََ  ََ ََ َجَاْيغغغغغ غغغغغَن َُ َوَأَ غغغغغُ َ َوا َ غغغغغُ ابْغغغغغغَتَ َ   َغ
غغغغغُ َوَتََ  غغغغغمَ   ََل غغغغغ ﴾ َل َْ غغغغغَراَ  َأ َََامَ  التغ  ِْ ََِ  َولَغغغغغ ْسغغغغغ ََ غغغغغمَ  َجاَغغغغغص طََ غغغغغَُل اْل  ُ اْلَيتَغغغغغيَم َوَن ََتَُ

غغُ ََ پەرۋەردى ااارى ئىنسااالنى سااىناۇ ئەزىاا  قىلسااا ۋە ﴿ َ  َح َلغغُ َلَلغغُ اْل

پەرۋەردى اااارىم مىناااى ئەزىااا  » :ئۇلىغغاااا لاااىمەە بەرساااە، ئاااۇ

نااى تااار ىپەرۋەردى ااارى ئىنسااالنى سااىناۇ رى ق. دەيااد « قىلاادى

ھەرگىاا  . دەيااد « پەرۋەردى ااارىم مىنااى ەااار قىلاادى»: قىلسااا، ئااۇ

بىاار ا . ە قىلمايسااىلەرئۇلاادا  ئەمەل، سااىلەر يىتىمنااى ھااۆرمە

بىرىغالرلااااى مىسااااكىن ە ئاااااپ، لااااان بىرىمااااكە تەرغىاااال 

ھە دەۇ ( ھااارام دېمەسااتىى – ھاااالي)مىراساانى . قىلمايسااىلەر

لاھاااايىتى دوساااۆ ( ھىرىسااالىق بىااالەن)ماااالنى . يەيساااىلەر

 .  ﴾تۇتىسىلەر
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 ئىنسان ھاياتىنىڭ باسقۇچلىرى

 
ََمْ  غغغغغغغْم َ َ  َغتَغَم َغغغغغغغُ َِ َُ غغغغغغغْء َن  ﴿َواّلَلَ َيَا َِ غغغغغغغَر َل ََ ََْوَ  اْلَ  َِ َأ ْم َ غغغغغغغْن  َغغغغغغغغَرْل  َ  َِ َوَ غغغغغغغْ 

سااااىلەرلى يااااااراتتى،  هللا﴿  َغْ اَغغغغَم بَغْ غغغغَن َجْاغغغغم  َشغغغغْيئ﴾ُ َ َ  اّلَلَ َجَاغغغغيم  قَغغغغَن ر  

سااىلەرلى قەباا ى روا قىلىااد ، ( ئەجىلىغااالر پىتكەلاادە)ئالاادىى 

باساااەۇچىغا ( يەلاااى ئەھ قىرىلىاااق)ئاااارالالردا ئۆمىرلىاااڭ ياماااان 

بىل ەلاادىى ( بىار لەرساىلەرلى)لىماىدىغالالرمۇ باار، ئاۇالر ھەتتاا ئۇ

يەلااى ئىل ىاارى )مىاايىى، ھااىى لەرسااىنى بىلاامەل بولااۇۇ قالىااد  

بىلىااادىغاللىرىنى ئۇلتاااۇۇ، ماااىې ا قاااۇۋۋىتى تاااىگەۇ، ئەقلاااى 

ھەقىاااەەتەن هللا (. مىمىيىاااۇ مىچىاااك بالىغاااا ئوەمااااۇ قالىاااد 

رادە قىلغااان ئااۆزى ئىاا)بىل ىچىااد ر، ( مەەلۇقاااتنى بائەۇر ئاانى)

 .  ﴾قادىرد ر( لەرسىنى ئىمەا ئائۇر ئەا
 ََ ْم َ َ َ لَْيغغغغ َِ ْم َ َ َ ْيَغغغغي َِ ْم َ َ َدَيغغغغَت ََ ْ غغغغَتْم َأْ َمال﴾غغغغُ َ َِْحيَغغغغُ َفغغغغَروَ  بَغغغغُّللََ َوََ ِْ ْيغغغغَم َل ََ ﴿

لاااى قالاااداقمۇ ئىنكاااار قىلىساااىلەرمى، جالساااى  هللا﴿ لَغْرَ َ غغغمَ  

 ،اتالالرلىااڭ پۇئااتىدايەلااى ئ)ئىاادىغالر، سااىلەرگە جااان بەردى 

ئەجىلىغااالر )، مىاايىى (ئىاادىغالر  ئالالالرلىااڭ قارلىاادا ئااابىمەلى

جىنىغالرلااى ئالىااد ، ئالاادىى مىاايىى تىرىلدۈرىااد ، هللا ( توئااەالدا

( ھىساااب بىاارى  ئىچااىن)لىااڭ دەرگاھىغااا هللائالاادىى مىاايىى 

 .  ﴾قايتۇر لىسىلەر
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َِْم َ َ  َْ  ْم َ َ َدَيغغغغغَت ََ َفغغغغغغمَ  ﴿َوَمغغغغغَم الَغغغغغَره َأْحيَغغغغغُ َِ ْ َسغغغغغَُ  َل ْم َ َ  اَُْ َِ هللا ﴿ يَغغغغغي

ساااىلەرگە ھايااااتلىق بىرىاااد ، ئالااادىى ساااىلەرلىڭ جىنىغالرلاااى 

ئالىاااد ، ئالااادىى ساااىلەرلى تىرىلدۈرىاااد ، ئىنساااان ھەقىاااەەتەن 

 .  ﴾لائىمىرلىۆ قىلغۇچىد ر( لىڭ لىمەتلىرى ەهللا)
ََ لَغرْ  مەەلۇقاااااااتنى هللا ﴿ َ َ غغغغغغمَ  ﴿اّلَلَ  َغْ غغغغغغَنأَ اُْثَْاغغغغغغَ  َ َ  ََ يغغغغغغَنَ  َ َ َ لَْيغغغغغغ

ئۆل ەلاادىى ) ئالاادىى ئااۇلى. بااار قىلىااد ( يااوقتىى) دەساالەپتە

ھىسااااب ) لىاااڭ دەرگاھىغااااهللائالااادىى ، تىرىلدۈرىاااد ( مىااايىى

 .  ﴾قايتۇر لىسىلەر( ئىچىن
َِمْ   َُ ْم َمغغغغغْ  َ غغغغغْن َشغغغغغَرََ َِ ْم َ َ َ ْيَغغغغغي َِ غغغغغْم َ َ َدَيغغغغغَت َِ َََق ََ غغغغغْم َ َ  َِ َُ  ﴿اّلَلَ الَغغغغغَره َيَا

غغغغغغغَرََمَ   َْ غغغغغغغُ َ  ََ َِ َج ََ َولَغَ غغغغغغغُ  َُ ََ غغغغغغغْ  ََ غغغغغغغْم َ غغغغغغغْن َشغغغغغغغْءب   َِ هللا ﴿ َ غغغغغغغْن  َغْفَ غغغغغغغَ  َ غغغغغغغْن َوَل

ئالاادىى . سااىلەرلى ەەلااق ئەتتااى، ئالاادىى سااىلەرگە رى ىااق بەردى

سااىلەرلى قەباا ى روا قىلىااد ، ئالاادىى سااىلەرلى تىرىلدۈرىااد ، 

ئااااىرىك مەلتااااىرگەللىرىغالردىى قايسىسااااى بااااۇ ئىمااااالرلىڭ 

پااامتۇر، ئۇالرلىااڭ ئااىرىك مەلتااىرگەن هللا قىالاليااد ، قايسااىبىرىنى 

 .  ﴾لەرسىلىرىدىى ئالىيد ر
َُاَغغمَ   ََ َر اُْثَْاغغَ  َأ َغغَ   َغْ  ْسغغ  َِ غغْرَ   َغَ   ََ بىاا  ئااۆمرىنى ئااۇز ن ﴿ ﴿َوَ غغْن  َغَ 

يەلاااى يائااالىق، )قىلغاااان ئادەمنىاااڭ تىنىناااى ئااااجى لىتىيېتىمى  

( بااۇلى)ئااۇالر ، (قىراللىااق ۋاقتىدىكىاادىى ئاجى اليااد ، قىرىيااد 

   ﴾چىئەلمەمد  

                                                 
 
 .ئايەە – 66سىرە ھەج،  
 
 .ئايەە – 44سىرە ر م،  
 
 .ئايەە – 18سىرە ر م،  
 
 .ئايەە – 68سىرە ياسىى،  
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 ئىنسان ۋە تەبىئەت

 
ََ ﴾ َأْيغغغغغغغغغَر   ْم لَغغغغغغغغغُ َِ ْغغغغغغغغغرََ  َْ َ غغغغغغغغغُ  ْم َوَ  غْ ْم َوَ يَ غغغغغغغغغُ  ََ يغغغغغغغغغَنََ ََ ُْ َغغغغغغغغغُ َ غغغغغغغغغُ َيَا  ﴿َ  غْ

( ئۆل ىلااىلالردىى مىاايىى)سااىلەرلى زېمىناادىى ەەلااق ئەتتااۇ ، ﴿

، (توپىغاااا ئايلىنىساااىلەر)ساااىلەرلى يەلە زېمىنغاااا قاااايتۇرىمى  

يەلە بىاار قىااتىم زېمىناادىى ( ئااىلى  ئىچااىنھىساااب )سااىلەرلى 

 .  ﴾چىەىرىمى 
غغغغغغَروَ   ََ ََ ََتْ ََْ  َوَ لَْيغغغغغ غغغغغغْم َر اْ َ ََ َََأ سااااااىلەرلى هللا ﴿ ﴿َوَمغغغغغَم الَغغغغغغَره َو

ھىسااااب )يااااراتتى، ( لەساااىللەلدۈرۈپ ياااولى بىااالەن)زېمىنااادا 

 .  ﴾ئۇلىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر( بىرى  ئىچىن
غغغغغْم َر  ََ َََأ غغغغغَروَ   ﴿قَغغغغغْ  َمغغغغغَم الَغغغغغَره َو ََ ََ ََتْ ََْ  َوَ لَْيغغغغغ ئىيتەىنكاااااى، ﴿ اْ َ

ھىساااب بىاارى  )سااىلەرلى يەر يىزىاادە يارىتىااۇ مااۆپەيتتى، هللا 

 .  ﴾لىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەرهللا( ئىچىن
 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 55سىرە تاھا،  
 
 .ئايەە – 79 سىرە مۇئمىنۇن، 
 
 .ئايەە – 31سىرە مۇلك،  
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 ئانىغا ياخشىلىق قىلىش –ئاتا 

 
َُ َوقَغغغغغْ   غغغغغُ َ  َغغغغغَُ  الغغغغغر  َ  َ غغغغغَن الَرمْحَغغغغغ ََبَغيَغغغغغَُ﴾ ﴿َواْيَفغغغغغْ  َ َََ غغغغغُ  ََ غغغغغُ ََ ََ َْمَحَْ  ََدَ  ا

ئۇالرغاااا ماماااالى  مىھرىبااااللىەتىى لاھاااايىتى مەماااتەر ﴿ َيغغغَر ﴾ا 

ئاااۇالر مىناااى ! ئاااى پەرۋەردى اااارىم»: مۇئامىلىااادە باااولغىى ۋە

« مىچىكلىكىماادە تەربىيىلى ىنىاادەۆ ئۇالرغااا مەرھەمەە قىلغىااى

 .  ﴾دې ىى
َم ا غغغغغغغَر َأَحغغغغغغغَنََ َُ ْم َ َوا َح َِ تَغغغغغغغَ  َجاَغغغغغغغْي ََ ﴿ َُ غغغغغغغر﴾ا اْلَمَيغغغغغغغَي َِ َ ْ  لَغغغغغغغغَرَآ َييغْ غغغغغغغْم ََ ْل

غغغغغَ   َُ َت ََ غغغغغُ َجاَغغغغغص اْل َُل ْ َروَْل َح ََ غغغغغَرَبَ  بَغغغغغُْل ئەگەر ساااااىلەردىى ﴿ لَْاَمالَغغغغغَنْ َن َواْ َقغْ

بىاارەيلەن ئۆلااىپ ئالدىاادا مااۆۇ ماااي قالد رسااا، ئۇلىااڭ ئاتااا ا 

ئالىسااىغا ۋە ەىاا  ا ئەقرىبالىرىغااا ئااادىللىق بىاالەن ۋەسااىيەە 

ارالرلىااڭ ئۆتەئااكە تى ىماالىك بااۇرچى سااىپىتىدە قىلىمااى تەقياد

 .  ﴾پەرز قىلىندى
غغغغغَرَبَ   غغغغَتْم َ غغغغْن َيغغغغْ    ََاْاَمالَغغغغَنْ َن َواْ َقغْ ُْ غغغغمَ  قَغغغغْ  َ غغغغُ أَ ْغَف َُ ﴿َ ْسغغغغََِلمَ َ  َ غغغغَُوا  َغْ َف

َََ  َوابْغغغغغَن الَسغغغغغَ يَ  َوَ غغغغغُ لَغْفَ اَغغغغغما َ غغغغغْن َيغغغغغْ    َغغغغغَمَ  اّلَلَ بَغغغغغ َسغغغغغُ ََ  ََ َجَاغغغغغيم  َواْلَيتَغغغغغَُ ص َواْل
قالاادا  سااەرۇ قىلسااا ( ماااللىرىنى)سااەلدىى !( ئااى مااۇھەممەد)﴿

بولااادىغاللىەىنى ساااورايد ، ئىيتەىنكاااى، مااااي ا ماااىلكىغالردىى 

لىمىنااى سااەرۇ قىلمااالالر، ئااۇلى ئاتااا ئالالالرغااا، ەىاا  ا 

سااەبىللەرگە سااەرۇ  ىئەقرىبالىرىغالرغااا، مىسااكىنلەرگە ۋە ئىبناا

                                                 
 
 .ئايەە – 31سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 488سىرە بەقەرە،  
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ئااۇلى هللا لىمىنااى قىلمااالالر،  ياەمااىلىەتىى. قىلسااالالر بولىااد 

 .  ﴾بىلىۇ تۇرىد 
غغغغغَرا َيَ  َن لَغْ  َغغغغغَنوَ  َ َن اّلَلَ َوبَُْلَمالَغغغغغَنْ َن َ ْحَسغغغغغُ ُ﴾  َْ ﴿َوَ ْو َأَيغغغغغْر َُ َ ي َغغغغغَُص بَغغغغغَص َ 
غغغغغما الَ غغغغغَ َ  َوالَغغغغغما  ََ َََ  َوَقملَغغغغغما لَا َغغغغغَُ  َحْسغغغغغ ﴾ُ َوَأَقي َسغغغغغُ ََ غغغغغْرَ  َواْلَيتَغغغغغَُ ص َواْل َُ َوَوه اْل

َُغغغمَ   ْم َوأَ ْغغغغغَتْم َ ْ َر َِ غغغَُ  َ َ لَغغغغَملَْيَتْم َ َن قََاغغغغي ﴾ َ غغغْ  ئااااۆز ۋاقتىاااادا بىاااا  ﴿ الَ ََ

تىاى بائاەىغا ئىباادەە قىلماسالىەەا، ئاتاا هللائىسرائىق ئەۋالدىادىى 

ااا ئالىغااا، ەىاا  ا ئەقرىباالرغااا، يىااتىملەرگە، مىسااكىنلەرگە 

لاماااز  ياەمااىلىق قىلىمااەا، مىمااىلەرگە ياەمااى سااۆز قىلىمااەا،

ئااارالالردىكى ئازغىنااا . ئۆتەئااكە، زاماااە بىرىمااكە ئەھاادە ئالااد  

مىمااىدىى بائااەىغالر ئەھدىاادىى يىنىيالاادىغالر، سااىلەر ھەمىمااە 

 .  ﴾يىنىيالىسىلەر( ئەھدەلالردىى)
غغغغَرَآ َْ َ غغغغُ لَغغغغْيَ  لَغغغغَ   َْ ََ َحْسغغغغ ﴾ُ َوَ ْ  َ َُمغغغغَناَآ لََت ْ َسغغغغَُ  َبَماَلَن ْغغغغ َ ُ اَُْ ﴿َوَوَيغغغغيغْ

 ََ اَغغغمَ  بَغغغ ََ ْ غغغَتْم لَغْ  ْم َ َغغغُ ََ َِ ْم  َغغغَِ َغ َ َئ َِ غغغُ َ َ َ َ غغغْرَ َ  ََ  َ ْ ًَ ئىنساااالنى ﴿ َجْاغغغم   َغغغَ  َل

ئاتاا ا ئالىساىغا ياەماىلىق قىلىماەا باۇير د  ، ئەگەر ئاتاا ا ئالااھ 

سااىنى سااەن بىلمەياادىغان لەرسااىنى مالااا ئااىرىك مەلتىرۈئااكە 

نىااڭ دەرگاھىمغااا زورلىسااا، ئۇالرغااا ئىتااائەە قىلمىغىااى، سااىلەر مى

قايتىاااااۇ بارىساااااىلەر، ساااااىلەرگە قىمىمااااالىرىغالرلى ەەۋەر 

 .  ﴾قىلىمەن
ََ َر  ََ َوْم ﴾غغغغغغُ َجاَغغغغغغص َوْمغغغغغغن  َوَ َ غغغغغغَُل ََ أَ  غغغغغغ ََ مَحََاْتغغغغغغ ْ َسغغغغغغَُ  َبَماَلَن ْغغغغغغ َ ُ اَُْ ﴿َوَوَيغغغغغغيغْ

َ غغغغغ َ  ََ َِْر َ  َوَلَمالَغغغغَنْ َ  َ َ َ اْل غغغغَرَآ َْ َ غغغغغُ َوَ ْ  َ َُمغغغغَناَآ َجاَغغغغ َجغغغغَُ ْ َ َأَ  اْشغغغغ َْ ص َأْ  َل

                                                 
 
 .ئايەە – 345سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 82سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 8سىرە ئەلكەبۇە،  
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غغغغَ يَ  َ غغغغْن  ََ ُ َر الغغغغن  ْغَيُ َ ْ َرو ﴾غغغغُ َوالَ َغغغغْ   ََ  َ غغغغُ َوَيغغغغَُح غْ ََ  َ ْ ًَ ََ َجْاغغغغم   َغغغغَ  َل لَغغغغْيَ  لَغغغغَ  بَغغغغ
اَغغغمَ   ََ ْ غغغَتْم لَغْ  ْم َ َغغغُ ََ َِ ْم  َغغغَِ َغ َ َئ َِ ئىنساااالنى ئاتاااا ا ﴿ أَ َغغغَُد َ َ َ َ َ َ َ َ َ غغغْرَ َ 

ئالىساااى ئاااۇلى . ىماااەا باااۇير د  ياەماااىلىق قىل ئالىساااىغا

. ئىسااتى ا ئىسااتى ە ئاااجى لىق بىاالەن مۆتااىردى( قورسااىەىدا)

مالاا ۋە !( ئاى ئىنساان. )ئىككى يىلادا ئاۇلى ئەمچەماتىى ئايرىادى

ئاتااا ا ئالالغااا ئااىمىر قىلغىااى، ئاااەىر قايتىاادىغان جاااۇ مىنىااڭ 

ئەگەر ئاتااا ا ئالاااھ سااىنى سااەن بىلمەياادىغان . دەرگاھىمااد ر

ا ئااىرىك مەلتىرۈئااكە زورلىسااا، ئۇالرغااا ئىتااائەە لەرسااىنى مالاا

يەلااى )قىلمىغىااى، ئۇالرغااا د ليااادا ياەمااى مۇئامىلىاادە بااولغىى 

، مالااا (دىنىغغااا زىيااان يەتمەياادىغان ئاساسااتا ياەمااىلىق قىلغىااى

تااائەە بىاالەن قايتەااان ئادەمنىااڭ يولىغااا ئەگەئااكىى، ئالاادىى 

رلى مىنىاااڭ دەرگاھىمغاااا قايتىساااىلەر، ساااىلەرگە قىلمىماااىغال

 .  ﴾ئىيتىۇ بىرىمەن
غغغغغغْرَ   َُ ََ َشغغغغغغْيئ﴾ُ َوبَُْلَمالَغغغغغغَنْ َن َ ْحَسغغغغغغُ ُ﴾ َوبَغغغغغغَره اْل غغغغغغَرََما بَغغغغغغ َْ ﴿َواْج َغغغغغغَنوا اّلَلَ َوَن َل
ََ اْ َ َغغغغَ  َوالَ غغغغَُحَ  بَُْ َْ غغغغَ  َوابْغغغغَن  غغغغْرَ  َواْ َغغغغُ َُ ََ َوه اْل َََ  َواْ َغغغغُ َسغغغغُ ََ َواْلَيتَغغغغَُ ص َواْل

غغغ َِ غغغَُ  َ ْتَغغغُن﴾ َ َ غغغمَ﴾ا الَسغغغَ يَ  َوَ غغغُ َ َا ْم َ َ  اّلَلَ َن  ََغغغ   َ غغغْن ََ َِ قاااا هللا﴿ ْد َأْدَغغغَُ 

ئىباادەە قىلىغاالر، ئۇلىغغااا ھاىى لەرسااىنى ئاىرىك مەلتااىرمەلالر، 

ئاتاااا ا ئالالالرغاااا، ەىااا  ا ئەقرىبالىرىغالرغاااا، يىاااتىملەرگە، 

مىساااكىنلەرگە، ياااىەىى قوئااانىغا، يىااارا  قوئااانىغا، يالااادىكى 

، مۇساااپىرغا، قااوي (يەلااى سەپەردائااەا، ساۋاقدائااەا)ھەمراھەااا 

                                                 
 
 .لەرئايەت - 45ۋە  – 41سىرە لوقمان،  
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ئاساااتىغالردىكى قاااۇي ا چاااۆرىلەرگە ياەماااىلىق قىلىغاااالر، 

 .  ﴾ر، ماەتالچاقنى ياقتۇرمايد ىمۇتەمەببهللا ئىبھىسى مى، 
غغغغغغُ  ََ ََْرم﴾ غغغغغغَ ْت َُ غغغغغغُ َوَو ََ ََْرم﴾ ََ أَ  غغغغغغ ََ َ ْحَسغغغغغغُ ُ﴾ مَحََاْتغغغغغغ ْ َسغغغغغغَُ  َبَماَلَن ْغغغغغغ َ ُ اَُْ ﴿َوَوَيغغغغغغيغْ

ََدَ  َومَحْاَغغغغ ُ﴾ قَغغغغَُ   غغغغَ  ََ َْبََ غغغغَ   ََ َ﴾َ ﴾َغغغغمَ  َشغغغغْ ر﴾ا َحغغغغَف َ َوا بَغاَغغغغَم َأَشغغغغَنَ  َوبَغاَغغغغَم َأ ََ َوَ َ غغغغَُل
غغغغَ  َيغغغغَُنُ﴾  ََ غغغغَد َجاَغغغغَء َوَجاَغغغغص َوالَغغغغَنَه َوَأْ  َأْج َْ َِ أَ ْغَ  تَغغغغَ  الَغغغغ ََ َر  َْ  َِ ََْجغغغغَص َأْ  َأْشغغغغ َأْو

 َ ﴾ َ َِ َ َ َغغغغغ غغغغغَُ  َوَأْيغغغغغَاْ  َ  َر َو َُ َََ  لَغْر ْسغغغغغَا ََ بىااااا  ﴿  لَغْ غغغغغَد َ لَْيغغغغغَ  َوَ ﴾ َ َ غغغغغَن اْل

. ئىنساااالنى ئاتاااا ا ئالىساااىغا ياەماااىلىق قىلىماااەا باااۇير د  

ئىنساااالنى ئالىساااى مۇئاااەقەەە بىااالەن قورساااا  مۆتاااىرۈۇ، 

ئۇلىغغااا قورسااا  مۆتااىرۈپ مااۇددىتى . مۇئااەقەەە بىاالەن تۇغاادى

بااوۋا  )تااامى ئااۇ . ئايااد ر 28ۋە ئااۇلى سااىتتىى ئااايرى  مااۇددىتى 

(: ئااۇ)يائااەا يەتكەلاادە،  18مااىې ا قااۇۋۋەتكە تولااۇۇ، ( ئۆسااىۇ

ساااىنىڭ مالاااا ۋە ئاتاااا ا ئالامغاااا بەرگەن ! پەرۋەردى اااارىم»

لىمىااتىغ ە ئااىمىر قىلىماانى ۋە سااەن رازى بولىاادىغان ياەمااى 

ئىماانى قىلىمااىمنى مالااا ئىلھااام قىلغىااى، مەن ئىچااىن مىنىااڭ 

ناااى ياەماااى يەلاااى مىنىاااڭ ئەۋالدىم)ئەۋالدىمناااى تاااىزى ىى 

( جىمااى گۇلاااھالردىى)، مەن ھەقىااەەتەن سااالا (ئااادەملەر قىلغىااى

« تەۋبە قىلااااادىم، مەن ھەقىاااااەەتەن مۇساااااۇلمالالردىند رمەن

 .  ﴾دەيد 

                                                 
 
 .ئايەە – 26سىرە لىسا،  
 
 .ئايەە – 45سىرە ئەھەا ،  
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َِْم  ََْحغغغغغغَُ  ًَ َ غغغغغغما َأ َُ ََْ  َولَغ  ﴿ َغَ غغغغغغْ  َجَسغغغغغغْيَتْم َ ْ  لَغغغغغغغَملَْيَتْم َأْ  لَغْفَسغغغغغغَنوا َر اْ َ
زېمىناادا بۇزغۇلچىلىااق  دىااى يااىز ئۆرۈسااەلالر (ئىسااالم)سااىلەر ﴿

   ﴾قىالرسىلەرمۇ ۋە سىلە ا رەھىمنى ئىزۈۇ قويارسىلەرمۇ 
ََ َشغغغغْيئ﴾ُ َوبَُْلَمالَغغغغَنْ َن  غغغغَرََما بَغغغغ َْ ْم َأَن َل َِ غغغغْم َجاَغغغغْي َِ ََب  ﴿قَغغغغْ  لَغَ غغغغَُلْما أَلْغغغغَ  َ غغغغُ َحغغغغَرَل 

 َِ َََق غغغغغغغْم َ غغغغغغغْن َ ْ غغغغغغغَ ص  ََنْغغغغغغغَن  َغغغغغغغغْر ََ تَغاَغغغغغغغما َأْوَنَْل ُْ َربَغغغغغغغما َ ْحَسغغغغغغغُ ُ﴾ َوَن لَغ ُْ ْم َوَ  َغغغغغغغَُمْم َوَن لَغ
َِ َحغغغغَرَل اّلَلَ َ َن بَغغغغُْنَ َ   تَغاَغغغغما الغغغغ َغْفَ  الَغغغغ ُْ َغغغغَن َوَن لَغ َ غغغغُ َوَ غغغغُ بًَ ًَ َ غغغغُ َعَ غغغغَر َ  غْ اْلَفغغغغَماَح

َُاَغغغغمَ   غغغغْم لَغْ  َِ ََ َلَ َا ْم بَغغغغ ََ غغغغْم َوَيغغغغُ َِ ئىيتەىنكااااى، سااااىلەر مىلىااااۇ ﴿ َوَل

رلى سااىلەرگە ئوقااۇۇ ھااارام قىلغااان لەرسااىلەهللا ، (ئااالاللالر)

قاا ھاىى لەرساىنى ئاىرىك مەلتاىرمەلالر، ئاتاا ا هللاساىلەر : بىارەۇ

ئالالالرغااا ياەمااىلىق قىلىغااالر، لااامراتلىەتىى قورقااۇۇ بااااللالرلى 

بىاا  ئۇالرغااا ۋە سااىلەرگە رى ىااق بىرىمىاا ، ئائااكارا ۋە ئۆلتااىرمەلالر، 

لىااڭ ئەماارى ە هللايوئااۇر ن يامااان ئىمااالرغا يااىەىى مەلمەلااالر، 

ھەقلىاق رەۋىماتە ئاادەم ئۆلتاىرمەلالر، ( لااھە )لىق قىلىاۇ ەىالپ

ساااىلەرلىڭ چىئىنىماااىغالر . ئۆلتاااىرۈپ بۇلىغااادىى مۇستەسااانا

 .  ﴾سىلەرگە بۇ ئىمالرلى تەۋسىيە قىلىد هللا ئىچىن، 
 

 

 

 

 

                                                 
 
 .ئايەە – 33سىرە مۇھەممەد،  
 
 .ئايەە – 454سىرە ئەلىام،  
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 بۇزۇقچىلىق قىلىش

 
 َُ ْم َأولَغغغغم َب َِ غغغغَروَ  َ غغغغْن قَغغغغغْ َا َُ غغغغَُ  َ غغغغَن اْل َ غغغغْمَ  َجغغغغَن اْلَفَسغغغغَُْل َر ﴿ َغاَغغغغْمَن ََ ُ   َغ غْ يَغغغغ

غغغغغُ َما  ََ َوََ غغغغغما َ غغغغغُ أَْلرَ َغغغغغما َ يغغغغغ ََ َ ْم َوالَغ َغغغغغَ  الَغغغغغَر َن عََا ََْ  َ َن قََاغغغغغي ﴾ َ َغغغغغْن َأْ َيغْ َغغغغغُ َ غغغغغ غْ اْ َ
ساااىلەردىى باااۇر ن ئاااۆتكەن ئىممەتلەرلىاااڭ ئارىساااىدا ﴿ َُمْغغغرََ َ  

ىلىماااتىى يەر يىزىااادە بۇز قچىلىاااق ق( ياماااالالرلى) لىمىماااەا

ئاااۇالر ئارىساااىدىى  توساااىدىغان ئەقىاااق ئىل ىااارى بولمىااادى 

بااۇز قچىلىەنى توسااۇۇ بى لىااڭ لىجاتلىەىمى غااا ئىرىمااكەن ئازغىنااا 

ئااۆزلىرى ە ز لااۇم قىلغااۇچىالر . مىمااىلەر بۇلىغاادىى مۇستەساانا

ئااۇالر گۇلاھكااار . ئەياا  ا ئىماارەتلىك تۇرمۇئاانى قوغلىمااىد 

 .  ﴾ئادەملەرد ر
َُْسغغغغغغغغَا َوَن لَغْ َ َسغغغغغغغغما ال َغغغغغغغغَُ  ﴿َو َغغغغغغغغُ قَغغغغغغغغغْمَل َأْو َغغغغغغغغ يغغغغغغغغَ اَ  بَُْل ََ يَغغغغغغغغَُ  َواْل ِْ ََ ما اْل

ََْ  َ ْفَسغغغغغَن َن  ساااااىلەر ! ئاااااى قەۋمىااااام﴿ َأْشغغغغَيَُبَمْم َوَن لَغْ  َغغغغغغْما َر اْ َ

ئۆلچەمنى تاوغرا ئاۆلچەلالر، تاارازىنى تاوغرا تاارتىغالر، مىماىلەرگە 

ىلىااۇ لەرسااىلەرلى مەم بەرمەلااالر، يەر يىزىاادە بۇزغۇلچىلىااق ق

 .  ﴾پىتنە ا پاساە تىرىمالالر
ََْْل َغغغغَُمْم َجغغغغَرابُ﴾  َغغغغغْمَص اْلَ غغغغَراَد َ َغغغغُ   غغغغَ يَ  اّللََ  ََ َفغغغغَروا َوَيغغغغن وا َجغغغغْن  ﴿الَغغغغَر َن ََ

غغغُ َما  َغْفَسغغغَنوَ   لىاااڭ هللا( مىماااىلەرلى)مااااپىر بولغالالرغاااا ۋە ﴿ ََ

                                                 
 
 .ئايەە – 446سىرە ھۇد،  
 
 .ئايەە – 85سىرە ھۇد،  
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توساااەالالرغا ئۇالرلىاااڭ قىلغاااان ( يەلاااى دىنىااادىى)يولىااادىى 

 .  ﴾ئىچىن ئازاب قىلىمى  بۇزغۇلچىلىەلىرى
ََْ  لَيَغْفَسغغغغغَن َ يَ غغغغغُ َو َغْ َاغغغغغَ  اْنَغغغغغْرَ  َوالَ ْسغغغغغَ  َواّلَلَ  غغغغغَ ص َر اْ َ ََ ﴿َوَ َوا لَغغغغغغَمَِ 

قايتەالاادىى مىاايىى، زېمىناادا ( ھۇز ر لاادىى) ئااۇ﴿ َن  ََغغ   اْلَفَسغغَُْل 

بۇز قچىلىااق قىلىاا  ئىچااىن ۋە زىرائەتلەرلااى، ھاييالاااتالرلى ھاااالۆ 

ئۇلىاااڭ بۇزغاااۇلچىلىەى ئەمەلااادە )ئىچاااىن تىرىماااىد   قىلىااا 

ئىنسااالالرلى ھاااالۆ قىلىاا  ئىچىلااد ر، چااىلكى زىرائەتلەرسااى  ۋە 

هللا (. ھاييالاتالرسااى  ئىنسااالالرلىڭ يائىيالىمااى مااۇمكىى ئەمەل

 .  ﴾بۇز قچىلىەنى ياقتۇرمايد 
غغغغغَرْد بََ َ غغغغغَُآ انَْ  ُْ َُْا َغغغغغُ ا ََ  َغ َُْمَ غغغغغ غغغغغص َل ََ َُص َ م َتْسغغغغغ َْ ِْ ﴿َوَ َو ا َجغغغغغَر  َغغغغغُ ْغَفَجَر

ََْص اّللََ  ََ اَغغغغما َواْشغغغغَربَما َ غغغغْن  غغغغَربَغَ ْم ََ َْ غغغغ   أَ َغغغغُ   َ  غغغغَرَ  َجيغْ ﴾غغغغُ قَغغغغْن َجَاغغغغَم ََ َْ ََ ا﴾ْغَ تَغغغغُ َج َ ْ غغغغ
ََْ  َ ْفَسغغغَن َن  ئاااۆز ۋاقتىااادا، مۇساااا ئاااۆز قەۋماااى ﴿ َوَن لَغْ  َغغغغْما َر اْ َ

ھاساااھ بىاالەن »: ئىچااىن سااۇ تەلەۇ قىلغااان ئىاادى، بىاا  ئۇلىغغااا

بااۇال  ئىتىلىااۇ چىەتااى،  43تائااتىى . دېااد  « تائاانى ئااۇرغىى

ئۆزىنىااڭ سااۇ ئىچىاادىغان ئااورلىنى ( يەلااى قەبىاالە)ھەماامە ئااادەم 

بەرگەن رىاا ىەتىى يەلااالر ۋە ئىچىغااالر، »هللا ( ئۇالرغااا)بىلاادى، 

 .  ﴾(دېد  )« يەر يىزىدە بۇزغۇلچىلىق قىلمالالر
ََْ  َ ْفَسغغغغغغغغغغغغَن َن ﴿َوَن لَغْ َ َسغغغغغغغغغغغغما ال َغغغغغغغغغغغغَُ  َأْشغغغغغغغغغغغغَيَُبَمْم َوَن   لَغْ  َغغغغغغغغغغغغغْما َر اْ َ

يەلااى قايساى يااوي بىالەن بولمىسااۇن، )مىماىلەرگە لەرساىلىرىنى ﴿

                                                 
 
 .ئايەە – 88سىرە لەھق،  
 
 .ئايەە – 385سىرە بەقەرە،  
 
 .ئايەە – 68سىرە بەقەرە،  
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مەم بەرمەلاااااالر، يەر يىزىااااادە ( مىماااااىلەرلىڭ ھەقلىرىناااااى

 .  ﴾بۇزغۇلچىلىق قىلىۇ پىتنە ا پاساە تىرىمالالر
ََ اْصَيغغغغغغَرَ  َوَن لَغغغغغغغْ َ  َ َ غغغغغغ غغغغغغُ الَغغغغغغَُآ اّلَلَ الغغغغغغَنا ََ يَ َ  َ غغغغغغَن الغغغغغغن  ْغَيُ ﴿َوابْغتَغغغغغغَم َ ي

غغغغغغغ    ََْ  َ َ  اّلَلَ َن  ََ غغغغغغغُ َأْحَسغغغغغغغَن اّلَلَ َ لَْيغغغغغغغَ  َوَن لَغْ غغغغغغغَم اْلَفَسغغغغغغغَُْل َر اْ َ ََ َوَأْحَسغغغغغغغْن ََ
ْفَسغغَن َن  ََ سااالا بەرگەن بااايلىق بىاالەن ئاااەىرەە يااۇرتىنى هللا ﴿ اْل

ساااالا هللا تىلى ىاااى، د لياااادىكى لىساااىيەلنىمۇ ئۇلتاااۇمىغىى، 

( لىااااڭ بەلاااادىلىرى ىمۇهللا)ەۆ، سااااەن ياەمااااىلىق قىلغالااااد

هللا ياەمااىلىق قىلغىااى، يەر يىزىاادە بۇزغااۇلچىلىەنى تىلىمى ىااى، 

 .  ﴾ھەقىەەتەن بۇزغۇلچىلىق قىلغۇچىالرلى دوسۆ تۇتمايد 
ََْ غغغغغغما اْليَغغغغغغغْمَل  غغغغغغَُ   َغغغغغغُ قَغغغغغغغْمَل اْج َغغغغغغَنوا اّلَلَ َوا َُ َِ َ غغغغغغْنَ َن َأَيغغغغغغَُمْم َشغغغغغغَ ْي ﴾ُ  َغ ﴿َوَ 

ََْ  َ ْفَسغغغغغغغغغَن َن  اْصَيغغغغغغغغغَر َوَن لَغْ  َغغغغغغغغغغْما ( ئاھالىساااااااااى ە) مەديەن﴿ َر اْ َ

، (پەيغەماابەر قىلىااۇ ئەۋەتتااۇ ) ئۇالرلىااڭ قىرىندىمااى ئااۇئەيبنى

ىغااالر، ئاااەىرەە لقااا ئىبااادەە قىهللابىاار ! ئااى قەۋمىاام»: ئااۇئەيل

مىلىاادىى قورقااۇلالر، يەر يىزىاادە بۇزغۇلچىلىااق قىلىااۇ پىتاانە ا 

 .  ﴾دېدى« پاساە تىرىمالالر
َْبََ غغغغغَ  ﴿َوَواَجغغغغغْن َُ  ََ َأ ََب َغغغغغ  َِ غغغغغُ َُ غغغغغر   َغغغغغغَتَم َ ي َْ َ َُمغغغغغُ بََ  َْ ُ﴾ َوَأْضَ اَغغغغغ غغغغغص َ﴾َ ﴾َغغغغغَ  لَيغْ ََ َ م

غغغغغغَ يَ   ََ ََوَ  اْيَاْفغغغغغَص َر قَغغغغغغْمَ ء َوَأْيغغغغغَاْ  َوَن لَغَت َغغغغغْ   ََ َمغغغغغغُ غغغغغص َ ََييغغغغغ ََ ُ﴾ َوقَغغغغغَُ  َ م اَغغغغغ لَيغْ
ْفَسغغَن َن  ََ ئوتتااۇز مىچىنااى ( بىاا گە مۇلاجاااە قىلىمااەا) غامۇسااا﴿ اْل

ئۇلىغغاااا يەلە ئاااون مىچىناااى قوئاااتۇ ، ئاااۇلىڭ . ە قىلاااد  ۋەد

. مااىچە بولاادى 18بىاالەن، پەرۋەردى ارىغنىااڭ ۋەدە قىلغااان ۋاقتااى 

                                                 
 
 .ئايەە – 482سىرە ئۇئەرا،  
 
 .ئايەە – 77سىرە قەسەل،  
 
 .ئايەە – 26ئەلكەبۇە، سىرە  
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( مەن قايتىاااۇ مەل ەلااا ە قەدەر)»: مۇساااا قىرىندىماااى ھار لغاااا

ئۇالرلىاااڭ )قەۋمىمااا ە مىنىاااڭ ئور لباساااارىم بولاااۇۇ تاااۇرغىى، 

دا تااااىزى ىى، بۇز قچىلىااااق قىلغۇچىالرلىااااڭ يولىاااا( ئىمااااىنى

 .  ﴾دېدى« مالمىغىى
ََ ﴾غغغغغغغغغُ َ َ   ََْ  بَغْ غغغغغغغغغَن َ ْيغغغغغغغغغَ َحَ ُ َواْْلَجغغغغغغغغغمَ  َيْم ﴾غغغغغغغغغُ َوَط ﴿َوَن لَغْفَسغغغغغغغغغَنوا َر اْ َ

َسغغغَ َ   َْ ََ ( پەيغەمبەرلەرلااااى ئەۋەتىااااۇ)هللا ﴿ ََمْحَغغغَد اّللََ َقرَ غغغ   َ غغغَن اْل

يەر يااااىزىنى تىزى ەلاااادىى مىاااايىى، يەر يىزىاااادە بۇز قچىلىااااق 

مىااد ىئ( رەھمىتىنااى)قورقەااان ۋە ( ىاادىىلىااڭ ئازابهللا) ،قىلمااالالر

لىااڭ رەھمىتااى هللا ،قىلغااان ھالاادا د ئااا قىلىغااالر، ئىبھىسااى مى

 .  ﴾ياەمىلىق قىلغۇچىالرغا يىەىند ر
ََْ  لَغَتَ غغغغغَروَ   ََْم َر اْ َ غغغغغْم َيَاَفغغغغَُب َ غغغغغْن بَغْ غغغغَن َجغغغغغُْل  َوبَغغغغغَمَأ َِ غغغغَروا َ ْو َ َ َا ََ ﴿َواْو

تَغغغغغغغ ََ غغغغغغغَ مَ َُ َقَ غغغغغغغمَ﴾ا َولَغْ  ََ َََروا اَنَب اّللََ َوَن لَغْ  َغغغغغغغغْما َر َ غغغغغغغْن  مَ  اْ َ َغغغغغغغَُ  بَغَيمل﴾غغغغغغغُ  َغغغغغغغُْو
ََْ  َ ْفَسغغَن َن  سااىلەرلى ئاااد هللا ياااد ئىتىغالرمااى، ئااۆز ۋاقتىاادا ﴿ اْ َ

قەۋمىاادىى مىاايىى ئۇالرلىااڭ ئور لباسااارلىرى قىلاادى، سااىلەرلى 

زېمىنىغااااا ئور لالئااااتۇردى، ئۇلىااااڭ تااااىزلەللىرى ە ( ھىجاااار)

. ىغالر، تاااغالرلى تىمااىۇ ئااۆيلەر ياسااىدىغالرئىمااارەتلەر سااالد

لىاااڭ لىمەتلىرىناااى يااااد ئىاااتىغالر، زېمىنااادا بۇزغۇلچىلىاااق هللا

 .  ﴾دېدى ،قىلمالالر
  َ غغغغغْم َ غغغغغْن َ لَغغغغغ َِ َِ َ غغغغغْنَ َن َأَيغغغغغَُمْم َشغغغغغَ ْي ﴾ُ قَغغغغغَُ   َغغغغغُ قَغغغغغغْمَل اْج َغغغغغَنوا اّلَلَ َ غغغغغُ َل ﴿َوَ 

غغغغ َِ ََبَ  ُ  َ غغغغْن  ْم بَغيَ  َغغغغ َِ غغغغَرَ  قَغغغغْن َ غغغغَُبْل يغغغغَ اَ  َوَن لَغْ َ َسغغغغما ال َغغغغَُ  َ يغْ ََ ْيغغغغَ  َواْل َِ َِْوَ ما اْل ْم  َغغغغ

                                                 
 
 .ئايەە – 413سىرە ئەئرا ،  
 
 .ئايەە – 56سىرە ئەئرا ،  
 
 .ئايەە – 71سىرە ئەئرا ،  
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ْ غغغغغغَتْم  غغغغغغْم َ ْ  ََ َِ غغغغغغر  َل غغغغغغْم َييغْ َِ ََْ  بَغْ غغغغغغَن َ ْيغغغغغغَ َحَ ُ َوَل َأْشغغغغغغَيَُبَمْم َوَن لَغْفَسغغغغغغَنوا َر اْ َ
ئۇالرلىاااڭ قىرىندىماااى ئاااۇئەيبنى ( ەەلەىاا ە)مەديەن ﴿ َ غغْاَ َ َ  

ئااى »: ئىيتتاى( ئاۆز قەۋمىاا ە)، ئااۇ (پەيغەمابەر قىلىااۇ ئەۋەتتاۇ )

تىااى بائااەا ھااىى هللاقااا ئىبااادەە قىلىغااالر، سااىلەرگە هللا! قەۋمىاام

سااااىلەرگە پەرۋەردى ااااارىغالردىى . يوقتااااۇر( بەرھە )مەبااااۇد 

ماااۆجى ە ( مىنىاااڭ راساااتلىەىمنى ئىساااپاتاليدىغان)ھەقىاااەەتەن 

مەلااادى، ئاااۆلچەمنى ۋە تاااارازىنى تاااوغرىاللالر، مىماااىلەرلىڭ 

( پەيغەمبەرلەرلاااى ئەۋەتىاااۇهللا . )الرلەرساااىلىرىنى مەم بەرمەلااا

( گۇلااااھالر قىلىاااۇ)زېمىنناااى تىزى ەلااادىى مىااايىى، زېمىنااادا 

بۇزغۇلچىلىاااق قىلماااالالر، ئەگەر ماااۆمىى بولساااالالر، ئەلە ئاااۇ 

 .  ﴾سىلەر ئىچىن ياەمىد ر
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 ئىسراپچىلىق

 
ََِ  َوابْغغغغغغغ ْسغغغغغغغ ََ ََ َواْل غغغغغغغ َُ غغغغغغغْرَ  َح َُ َِ َوا اْل َْ لَغْ غغغغغغغَر ر﴾ا َ َ  ﴿َوا َن الَسغغغغغغغَ يَ  َوَن لَغ َغغغغغغغرَ 

َفغغغغغغمَ﴾ا ََ ََ غغغغغغْيًََُ  َلَرب َغغغغغغ ََ غغغغغغَُ  ال غغغغغغَيَُطَ  َوََ ََ غغغغغغُ َما َ ْيغغغغغغَماَ  ال ََ َن ََ ََ َغغغغغغرَ  غغغغغغَن  اْل َُ َوَ َ غغغغغغُ لَغْ َر
غغغغغْ  َ َغغغغغْم قَغغغغغغْمن﴾ َ ْيَسغغغغغمَ﴾ا َوَن َ َْ غغغغغ ْ  َُ ََب َغغغغغَ  لَغْرَ مَمغغغغغُ  َغ ُ  َ غغغغغْن  ََمْحَغغغغغ َ َم اْبَترَغغغغغَُب   َغغغغغَنَآ  َجغغغغغ غْ

ََبَغغغغغغَ   َ غغغغغغَن َ َام ﴾غغغغغغُ َيَْسغغغغغغمَ﴾ا َ َ   ُْ غغغغغغَ  اْلَ ْسغغغغغغَا  َغتَغ ََ ُ ًَْ غغغغغغَ  َوَن لَغْ َسغغغغغغ َُ َِ َجَ   َ ﴾ُ َ ْرَاملَغغغغغغ
غغغَُ  بََ  َغغغَُْلَ  َي َغغغ ﴾ا َبَ غغغ ﴾ا  ََ ََ ََ َ  َغغغ غغغَن ُْ غغغَُب َو َغ ََ غغغْن َ  ََ ََْص َل تۇغەالغاااا، ﴿  َغْ َسغغغَا الغغغرَ 

ھەقەىنااى ( تتىىەەياار ا ساااەاۋە)ا سااەبىل ە  نااىمىسااكىن ە، ئىب

. ئىسااراۇ قىلمىغىااى( پااۇي ا مىلىغنااى لاااتوغرا يولالرغااا)بەرگىااى، 

ئىسااااااراۇ قىلغااااااۇچىالر ھەقىااااااەەتەن ئااااااەيتالالرلىڭ 

قىرىندائااالىرىد ر، ئاااەيتان پەرۋەردى ارىغاااا تولىماااۇ ماااۇ رالى 

ئەگەر سااااەن پەرۋەردى ارىغاااادىى . لااااىمەە قىلغااااان ئىاااادى

الاادىى ئۇالرغااا مىتىۋاتەااان مەرھەمەە لازىااق بولغالاادىى مىاايىى ئ

يەلااى قولۇلاادا ئۇالرغااا )ەەياار ا ساااەاۋەە قىلماااقچى بولساااھ 

. ، ئۇالرغااا چىرايلىااق گەۇ قىلغىااى(بىرىاادىغان بىاار لەرسااە بولمىسااا

 ،(يەلااى بىىىللىااق قىلمىغىااى)قولااۇلنى بوينۇلغااا باااغلىيالمىغىى 

، (يەلااى ئىسااراۇ قىلمىغىااى)قولااۇلنى تولىمااۇ ئىچىپمااۇ ئەتمى ىااى 

مااااالمەتكە، پۇئاااايمالغا ( لساااى  قىلىاااۇئۇلااادا  قىلسااااھ پۇ)

ئىبھىساااى مى، ساااىنىڭ پەرۋەردى ارىاااڭ ەالىغاااان . قالىساااەن

ئادەمنىااڭ رى قىنااى مەھ قىلىااد ، ەالىغااان ئادەمنىااڭ رى قىنااى تااار 
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ئەھااااايالىنى، )ھەقىاااااەەتەن بەلااااادىلىرىنىڭ هللا قىلىاااااد ، 

 .  ﴾بىلىۇ تۇرغۇچىد ر، مۆرۈۇ تۇرغۇچىد ر( مەلپەئىتىنى
اَغغغغما َواْشغغغغَربَما َوَن َلْسغغغغرََ ما ﴿ َغغغغُ بَغغغغَص اَْلَل َيغغغغ غغغغ َ  َ ْسغغغغَجن  َوََ ْم َجْ غغغغَن ََ َِ ََ  َغغغغَت َروا 
ََْسغغرََ َ   ََ َن  ََغغغ   اْل ھەر لامااااز ۋاقتىااادا ! ئاااى ئاااادەم باااالىلىرى﴿ َ  َغغ

( يااامى تاااۋاۇ ۋاقتىاادا ئەۋرىتىغالرلااى سااەترى قىلىااۇ تۇرىاادىغان)

قىلمااالالر،  مىيىمىغالرلااى مىاايىغالر، يەلااالر، ئىچىغااالر، ئىسااراۇ

 .  ﴾ئىسراۇ قىلغۇچىالرلى ھەقىەەتەن ياقتۇرمايد هللا 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 
 .ئايەتكىچە – 28ئايەتتىى  – 36سىرە ئىسرا،  
 
 .ئايەە – 24سىرە ئەئرا ،  
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 ئەمەل ۋە قىلمىشالرنىڭ ئاقىۋىتى

 
ُ  َ غغغغُ َ َغغغغْم َ غغغغَن  ََُ ْم َولَغغغغ ُ  َ َْ َاَ غغغغُ َولَغغغغغْرَم غغغغيَ َئ ََ َِ َ غغغغَ اَب  َسغغغغَ ما الَسغغغغيَ َئُ ﴿َوالَغغغغَر َن ََ

غغغَيْد َوَ غغغممَ  ََ َََِنَغغغُ َأْ  َََُد اّللََ َ غغغْن َجَُيغغغم  ََ غغغُ َأولَئَغغغَ  َأْيغغغ ﴾َ َِْا َ ْم َقًَ ﴾غغغُ َ غغغَن الَاْيغغغَ  َ 
ََ َمغغغْم َ يَ غغغُ َيُلَغغغَنوَ   ياماااان ئىماااالرلى قىلغاااۇچىالر ( د لياااادا)﴿ ال َغغغُ

يەلااى )ئوەماااپ ( بىاار ياماااللىەنى قىلسااا، قىلغااان ياماللىەىغااا)

جازاغااا ئۇچرايااد ، ئااۇالر ەارلىەەااا د چااار بولىااد ، ( ئااۇلىغغا اليىااق

ىاااڭ ئازابىااادىى قۇتۇلاااد رغۇچى زادى بولماياااد ، لهللائاااۇالرلى 

ئۇالرلىااڭ ياااىزلىرى گوياااا قاااارالغۇ مىچىنىاااڭ پارچىساااى بىااالەن 

ئورالغالااادەۆ قارىيىاااۇ مىتىاااد ، ئاااۇالر ئەھلاااى دوزاخ بولاااۇۇ، 

 .  ﴾دوزاەتا مەل ى قالغۇچىالرد ر
َسغغغغغَ ْد َوَ َ اَغغغغغما ّلَلََ َشغغغغغ غغغغغ َ   َغْفغغغغغ   َ َغغغغغُ ََ غغغغغْن َمغغغغغَم قَغغغغغَُ م  َجاَغغغغغص ََ ََ َُب قَغغغغغْ  ﴿َأَ  َرََ

ََ  َغغغغغَن لَاَغغغغغَر َن   غغغغغْمَ  بَغغغغغْ   َُ َغغغغغَُمر  َ غغغغغَن اْل ََْ  َأْل بَِ ََ َ َغغغغغُ َن  َغْ اَغغغغغَم َر اْ َ ََس غغغغغمَمْم َأْل لَغَ  َ َئم َغغغغغ
ََ َ غغغغغغْن َمغغغغغغُْل   غغغغغغُ لَغغغغغغ ََ غغغغغغَاَ  اّلَلَ َ  ُْ غغغغغغَرَمْم َوَيغغغغغغن وا َجغغغغغغَن الَسغغغغغغَ يَ  َوَ غغغغغغْن َ  ِْ َفغغغغغغَروا َ  ََ 

هللا زىتىااۇ تۇرغااۇچى ۆمھەربىاار مىمااىنىڭ قىلغااان ئەمەلىنااى ﴿

. قااا ئااىرىك قىلاادىهللائااۇالر بااۇتالرلى ( بۇتالرغااا ئوەمااامد  )

هللا بۇتالرلىااڭ لاااملىرىنى ئاتاااۇ بااىەىغالر، يەر يىزىاادە » :ئۇالرغااا

قااا ئىيتىااۇ هللابىلمەياادىغان لەرسااىلەر باااردەۆ، سااىلەر ئااۇالرلى 

لىااڭ هللائااۇالرلى ) بىرەلەمسااىلەر  يااامى قااۇر   گۇمااان بىاالەن

بەلكااااى ماپىرالرغااااا . دې ىااااى« (ر ئااااىرىكلىرى دەۋاتامسااااىلە

                                                 
 
 .ئايەە – 37سىرە يۇلۇل،  
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ئۇالرلىااڭ مااۇ رى چىرايلىااق مۆرسااىتىلدى، ئااۇالر تااوغرا يولاادىى 

گاااۇمراا قىلغاااان ئاااادەم ە ھىچەالااادا  هللا . مەلىاااى قىلىنااادى

 .  ﴾ھىدايەە قىلغۇچى بولمايد 
غغغغغغغرَ َ  انََْسغغغغغغغغَُد  ََ َسغغغغغغغَ ْد َ َ  اّلَلَ  غغغغغغغَ   َغْفغغغغغغغ   َ غغغغغغغغُ ََ ََ هللا ﴿ ﴿لََيْجغغغغغغغَ َه اّلَلَ 

هللا قىلمىماااىغا قااااراۇ ئاااۇلدا  جاااازا بىرىاااد ،  ھەر مىماااىنىڭ

 .  ﴾ئەليەتتە تى  ھىساب ئالغۇچىد ر
َسغغغغَ ما َلَ َجغغغغَ  َ َغغغغَم اْلَ غغغغَراَد  َُ لَغغغغْم  َغَااَيغغغغَرَمْم َ َغغغغُ ََ ََب غغغغَ  اْلَرَفغغغغمََ َوو الَرمْحَغغغغ ﴿َو

ََ َ غغغْمَ  ﴾  پەرۋەردى ارىاااڭ لاھاااايىتى ﴿ بَغغغْ  َ َغغغْم َ ْمَجغغغن  لَغغغْن  ََغغغَنوا َ غغغْن َْلو َغغغ

هللا ئەگەر . قىلغۇچىااااد ر ۋە رەھىاااام قىلغۇچىااااد ر مەغپىاااارەە

ئااۇالرلى قىلمىمااىغا قاااراۇ جازاالياادىغان بولسااا، ئەلاايەتتە ئۇالرغااا 

قىلىنىااادىغان ئاااازابنى تىااا لەتكەن باااوالتتى، لاااىكىى ئۇالرغاااا 

تىاى هللائاۇالر ( ئاۇ ۋاقىاۆ مەل ەلادە)بەل ىلەل ەن بىر ۋاقىاۆ باار، 

 .  ﴾بۆلەۆ ھىى پالاگاا تاپالمايد 
ُ﴾ َوَق َغغغغغُ ﴿وَ  ُ﴾ َوَر اْصَيغغغغغَرَ  َحَسغغغغَ  ََبَغ َغغغغُ الَ َغغغغغُ َر الغغغغن  ْغَيُ َحَسغغغغَ  غغغغغمَ   َُ َ ْم َ غغغغْن  َغ َ غغغغ غْ

غغغغغرَ َ  انََْسغغغغغغَُد  ََ َسغغغغغَ ما َواّلَلَ  ََ َأولَئَغغغغغَ  َ َغغغغغْم َ َ غغغغغي   َ َغغغغغُ ََ بەزى ﴿ َجغغغغغَراَد ال َغغغغغُ

بىااا گە د لياااادا ياەماااىلىق ئاتاااا ! پەرۋەردى اااارىمى »: مىماااىلەر

ەىرەتتىمۇ ياەماااىلىق ئاتاااا قىلغىاااى، بى لاااى دوزاخ قىلغىاااى، ئاااا

ئەلە ئاااۇالر ئاااۆزلىرى قىلغاااان . دەياااد « ئازابىااادىى سااااقلىغىى

لىااڭ ھىساااب ئىلىمااى هللا. ئەمەللىرىنىااڭ مااوي مىيىسااىنى مۆرىااد 
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يەلااى ئااۇلچە مااۆۇ ەااااليىەتىى قىسااەا ۋاقىااۆ ئىچىاادە )تىاا د ر 

 .  ﴾(ھىساب ئىلىۇ بولىد 
ُلَغغغغَره  َغْ َفغغغغَ  ﴿ َغغغغُ أَ غ َ غغغغُ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغم  ََنَ  َواْ ََو  ََ ْم بَغغغغُْل َِ ًَاَغغغغما َيغغغغَنقََُل ا َن لَغْ 

ََ لَغغغغَراد   ََ َغغغَ  َيغغغْفَما   َجَاْيغغغ ََ ََ ََ َغاَغغغ ََ َغغغَُب ال َغغغَُ  َوَن  َغغغغْاَ َن بَغغغُّللََ َواْليَغغغغْمَل اْصَيغغغَر َ   ََ َ ُلَغغغ
ََوَ  َجاَغغغغغص َشغغغغغْءب   غغغغغَن ُْ ا َن  َغ ََ َيغغغغغْان﴾ غغغغغ ََ َوابَغغغغغ    َغتَغَرََ َسغغغغغَ ما َواّلَلَ َن  َغْ غغغغغَنه  َ ََِيغغغغغَُب َ َغغغغغُ ََ

غغغَُ رَ َن  َِ غغغْمَل اْل َُ پاااۇي ا مىلىناااى مىماااىلەرگە ! ئاااى ماااۆمىنلەر﴿ اْل

قااا ۋە ئاااەىرەە مااىلى ە هللامۆرسااىتى  ئىچااىن سااەرۇ قىلىاادىغان، 

لىااڭ قىلغااان ئەمەلىنااى بىكااار )ئىمااان مەلتىرمەياادىغان مىمااى 

ە ئوەمااااپ، بەرگەن ساااەدىەەلالرلى مىنااانە( قىلىااايەتكىنى ە

. قىلىاا  ۋە ئەزىاايەە يەتكااىزۈپ بىاالەن بىكااار قىلىاايەتمەلالر

پااۇي ا مىلىنااى بائااەىالرغا مۆرسااىتى  ئىچااىن سااەرۇ )بۇلاادا  

ئااادەم ەااۇددى ئىسااتى ە توپااا ا چاااھ قولااۇۇ قالغااان، ( قىلىادىغان

بۇر لەىاادەۆ بولااۇۇ قالغااان ( يۇيۇلااۇۇ)قاااتتىق يااامغۇردىى مىاايىى 

ەمەللىااارى ئىچاااىن ئاااۇالر قىلغاااان ئ. ساااىلىق تائاااەا ئوەماااايد 

مااااپىر هللا . ھىچەالااادا  سااااۋابەا ئىااا ە بواللماياااد ( ئااااەىرەتتە)

 .  ﴾قەۋمنى ھىدايەە قىلمايد 
غغغغْم  َِ َسغغغغْ َتْم َوَ َغغغغُ َأْيَرْ  َغغغغُ َل َِ َ غغغغُ ََ غغغغما َ غغغغْن طَيَ  َغغغغُ َُ ﴿ َغغغغُ أَ غ َ غغغغُ الَغغغغَر َن اَ  َغغغغما أَْ َف

ََ لَغْ فَ  غغغغغغما اُْثََ يغغغغغغَ  َ ْ غغغغغغ ََ ََ ََْ  َوَن لَغَي غغغغغغما َ غغغغغغَن اْ َ َُ ََ ََ َ َن َأْ  لَغْر غغغغغغمَ  َوَلْسغغغغغغَتْم بَاَيَر غغغغغغ َُ
يغغغن   غغغما َأَ  اّلَلَ  َغغَص  محََ ََ ََ َواْجَا ساااىلەر ئىرىماااكەن ! ئاااى ماااۆمىنلەر﴿ َ يغغ

لەرساااىلەرلىڭ ۋە بىااا  ساااىلەرگە زېمىنااادىى چىەىرىاااۇ بەرگەن 

لىاااڭ ياەماااىلىرىدىى ( يەلاااى ئائااالىەالر، مىااايىلەر)لەرساااىلەر 
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رمااۇ پەقەە مااۆزۈلالرلى يۇمااۇۇ تااۇر ۇ سااەدىەە قىلىغااالرر ئۆزۈلال

بىلىغالرمااى، . ئالىاادىغان لاچااارلىرىنى ئىلغاااۇ سااەدىەە قىلمااالالر

بىھااااااجەتتۇر، ھەمااااادى ە ( بۇلااااادا  ساااااەدىەەلالردىى)هللا 

 .  ﴾اليىەتۇر
َِغغغْن  ُ  َوَل َسغغغَ ما َ غغغُ لَغغغغَرَآ َجاَغغغص َعْ رََمغغغُ َ غغغْن َْلابَغغغ ﴿َولَغغغْم  َغَااَيغغغَر اّلَلَ ال َغغغَُ  َ َغغغُ ََ

غغغغغغَُ  بََ  َغغغغغغَُْلَ  َبَ غغغغغغ ﴾ا  َغغغغغغغَاي َ  ََ ََلص  َغغغغغغَمَوا َ غغغغغغَُب َأَ َاَ غغغغغغْم  َغغغغغغَمَ  اّلَلَ  َِ َأَ غغغغغغ   َ َسغغغغغغ  َرَمْم َ 
ئىنساااالالرلى ئۇالرلىاااڭ قىلمىمااالىرى تىپەيلىااادىى هللا ئەگەر ﴿

جازااليااادىغان بولساااا، يەر يىزىااادە ھىچبىااار جاااان ئى ىساااىنى 

ى لا (دىاى ھىسااب ئاىلى )ئاۇالر هللا قويمىغان باوالتتى ۋە لاىكىى 

دىاااى ھىسااااب )ماااۇئەييەن ۋاقىاااتەىچە تەەىااار قىلىاااد ، ئاااۇالر 

ئۇالرلىااڭ ئەمەللىاارى ە )لىااڭ ۋاقتااى يىتىااۇ مەل ەلاادە  (ئااىلى 

ھەقىاااەەتەن بەلااادىلىرىنى ماااۆرۈۇ هللا ، (قااااراۇ جاااازا بىرىاااد 

 .  ﴾تۇرغۇچىد ر
ُ﴾ َ  َغغغغُ قَغغغغ غغغغ ََ غغغغر  َْلَجُ َغغغغُ َ َ َ َوا َيَمْل َغغغغَُ   َْ  َُ ْ َسغغغغَُ   ََ ﴿ َغغغغَمَوا َ غغغغَ  اَُْ َُ  َ ََنَغغغغُ َأولَيتَغغغغ

غغغغم َ  ََ َْ َغغغغغَرَمْم َن  َغْ َا َِغغغغَن َأ ُ  َوَل قَغغغغْن قََُ َغغغغُ الَغغغغَر َن َ غغغغْن قَغغغغغْ َاَ ْم  َجاَغغغغص َجْاغغغغم  بَغغغغْ  َمغغغغَء َ تغْ َغغغغ
غغغغما  ََ َسغغغغَ ما َوالَغغغَر َن عََا َِ َ غغغُ ََ غغغغيَ َئُ ََ َسغغغَ مَ  َ ََِيغغغُبَغَ ْم  ِْ غغغغُ َما َ  َ ْم َ غغغُ ََ غغغُ َأْ غغغَع َجغغغغ غْ ََ  َ

َسغغغغَ ما َوَ غغغغُ َمغغغغْم َ َْ َجغغغغ َ َن  َ غغغغْن َمغغغغَاَنبَ  َِ َ غغغغُ ََ غغغغيَ َئُ ََ َيَ غغغغي َغَ ْم  ئىنسااااالغا ﴿ ََ

، (ئىلتىجااا قىلىااد )بىاارەر مۇسااىبەە يەتسااە، بىاا گە د ئااا قىلىااۇ 

ئالااادىى ئۇلىغغاااا مەرھەمەە قىلىاااۇ بىااارەر لىمىتىمى لاااى ئاتاااا 

يەلاااى )باااۇ لاااىمەە مالاااا ئاااۆز ئىلمىمااادىى »: قىلساااا ، ئاااۇ

ىرىمااااچاللىەىمدىى، رى ىااااق پەزلىماااادىى، ئەم ىكىماااادىى، ت
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ئىاا  . )دەيااد « مەلاادى( تىپىماانىڭ يااوللىرىنى بىل ەللىكىماادىى

يەلااى لااىمەە ئاتااا )بەلكااى ئااۇ ساىناقتۇر ( ئاۇ ئويلىغالاادەۆ ئەمەل

قىلىاا  بىاالەن، ئااۇلى ئىتااائەە قىالمااد   ئاسااىيلىق قىالمااد   

. بىلمەيااد ( بااۇلى)لااىكىى ئۇالرلىااڭ تولىسااى (. دەۇ سااىنايمى 

الردىى ئىل ىرىكىلەرماااۇ قىلغاااان، ئۇالرلىاااڭ مۇلااادا  ساااۆزلى ئاااۇ

ئاااۇالر . ئىرىماااكەن مااااي ا مىلاااىملىرى ئۇالرغاااا ئەساااەاتمىدى

بۇالرلىااڭ . قىلغااان ياماللىەلىرىنىااڭ جازاسااىنى تااارتتى( د ليااادا)

ئىچىاادىكى ز لااۇم قىلغااالالرمۇ قىلغااان ياماللىەلىرىنىااڭ جازاسااىنى 

 .  ﴾تارتىد ، ئۇالر ئازابىمى دىى قۇتۇاللمايد 
ْم َجاَغغغغص بَغْ غغغغ   لَار ََ غغغغَُ  َ َ غغغغي   َ َغغغغُ ﴿وَ  َِ غغغغ َُ ََ بَغْ  غغغغَ  اّلَلَ بَغغغغ َُ ََ َغغغغغْما َ غغغغُ َ  َن لَغَت

غغغغ َ   َِ غغغغَُ  َب ََ ََ َ َ  اّلَلَ  غغغغَا ُْ غغغغََِلما اّلَلَ َ غغغغْن َ  َْ َتَسغغغغْ َ َوا َْ َتَسغغغغَ ما َولَا َ َسغغغغَُب َ َ غغغغي   َ َغغغغُ ا َْ ا
غغُ  ﴾َ بىاارىغالردىى  سااىلەردىكى بىاار اهللا ! ئااى مااۆمىنلەر﴿ َشغغْءب  َجَاي

ئااارز  ( ھەسااەە قىلىاا  يىزىسااىدىى)ئااارتۇ  قىلغااان لەرسااىلەرلى 

قىلماااالالر، ئەرلەر قىلغاااان ئەمەللىرىااادىى ھەسساااىدار بولىاااد ، 

تىاااى هللا. ئاياااالالرمۇ قىلغاااان ئەمەللىرىااادىى ھەسساااىدار بولىاااد 

ھەقىااەەتەن ھەماامە هللا (. بىرىااد هللا )ئۇلىااڭ پەزلىنااى تىلەلااالر 

 .  ﴾لەرسىنى بىل ىچىد ر
َُ الَغغغغغَر َن َ غغغغغْن قَغغغغغغْ َاَ ْم  ﴿َأ غَ  غغغغغَُ  َجَُق َغغغغغ ْيغغغغغَم ََ ََْ   َغيَغْ َِغغغغغَروا ََ اَغغغغغْم َ َسغغغغغ َوا َر اْ َ

غغغغغُ َما  َ ْم َ غغغغغُ ََ غغغغغُ َأْ غغغغغَع َجغغغغغ غْ ََ  َ  ََْ َ﴾ا َر اْ َ َ ْم َوَأَشغغغغغَن قَغغغغغغَم ﴾ َوا﴾َغغغغغُ َْ َغغغغغغَر َ غغغغغ غْ غغغغغُ َما َأ ََ
َسغغغغغَ مَ   ِْ ئاااااۇالر زېمىنااااادا ساااااەير قىلىاااااۇ ئاااااۇالردىى ﴿ َ 

ىااااااڭ ئاقىيىتىنىااااااڭ قالاااااادا  بولغاااااااللىەىنى ئىل ىرىكىلەرل
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مۆزەتمىاادىمۇ  بااۇالردىى ئۇالرلىااڭ سااالى مااۆۇ ئىاادى، زېمىناادا 

( يەلاااى ئاااۆۇ ا ئىماااارەە)ماااىې ا قاااۇۋۋەە ۋە يادىكاااارلىەالر 

ئۇالرلىااڭ قولغااا مەلتااىرگەن . جەھەتااتە بااۇالردىى ئىسااتىن ئىاادى

 .  ﴾لەرسىلىرى ئۇالرغا ئەسەاتمىدى
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 ىق، تەكەببۇرلۇقكىبىرلىك، چوڭچىل

 
اَغغغغغغَم اْ َ َغغغغغغَُ   ََْ  َولَغغغغغغْن لَغ غْ غغغغغغُ َ  َغغغغغغَ  لَغغغغغغْن َاْغغغغغغَرَص اْ َ ََْ  َ َرح﴾ ًَ َر اْ َ ﴿َوَن َضْغغغغغغ

ھامااااۋ رلۇقتىى )ساااەن زېمىنااادا مەغااار رالە ياااىرمى ىى، ﴿ طَغغغمن﴾ 

ھەرقااااالچە )يەرلااااى تىمىيېتەلمەيسااااەن، ( ئايىغىااااڭ بىاااالەن

ئى ىاااااااا لىكتە تاغالرغااااااااا ( گىاااااااادەي ىنىڭ بىاااااااالەن

 .  ﴾للىمەلمەيسەنتە
غغغغغَ   غغغغغ   ََ غغغغغُ َ َ  اّلَلَ َن  ََ ََْ  َ َرح﴾ ًَ َر اْ َ ﴿َوَن َلَ غغغغغ َ ْر َيغغغغغَنَآ لَا َغغغغغَُ  َوَن َضْغغغغغ

مىمااااىلەردىى مەلسىتمەساااالىك بىاااالەن يااااىز ﴿ َ ْتَغغغغُ   َ َ غغغغمَ  

ھەقىاااەەتەن هللا ئاااۆرۈمى ىى، زېمىنااادا غادىيىاااۇ ماااالمىغىى، 

 .  ﴾وسۆ تۇتمايد ھاماۋ ر، ئۆزىنى چوھ تۇتەۇچىالرلى د
َِغغغغغغَر   َوَمغغغغغغْم  َ  َواَحغغغغغغن   َُلَغغغغغغَر َن َن  َغْاَ  َغغغغغغمَ  بَغغغغغغُْصَيَرَ  قَغاَغغغغغغمبَغَ ْم َ ْ  غغغغغغْم َ لَغغغغغغ َِ َ َ َ﴿
غغغغغغغغ    ََ َن  ََ َ﴾َوَ  َن َ غغغغغغغغَرَل َأَ  اّلَلَ  َغْ اَغغغغغغغغَم َ غغغغغغغغُ َ َسغغغغغغغغر وَ  َوَ غغغغغغغغُ  َغْ َا َغغغغغغغغمَ  َ  َغغغغغغغغ ِْ َ ْسغغغغغغغغَت

َ﴾َ َن  ِْ ْسغغَت ََ ئىالھىغااالر ( قىلىمااەا اليىااق ئىبااادەە) ڭسااىلەرلى﴿ اْل

لىاااڭ هللا)بىااارد ر، ئااااەىرەتكە ئىماااەلمەيدىغالالرلىڭ دىللىااارى 

ھەقنااى )ئىنكااار قىلىااد ، ئااۇالر چولچىلىااق قىلىااۇ، ( بىرلىكىنااى

ئۇالرلىااااڭ هللا  .باااااپ تااااارتەۇچىالرد ر( قوبااااۇي قىلىمااااتىى

يوئااۇرغاللىرىنى ۋە ئائااكارا قىلغاااللىرىنى راسااتال بىلىااۇ تۇرىااد ، 
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ىلغااااااۇچىالرلى ھەقىاااااەەتەن دوسااااااۆ تەمەببۇرلاااااۇ  قهللا 

 .  ﴾تۇتمايد 
َ َن  غغغغغغغ﴾َ  َِ َت ََ  ﴿ َغغغغغغغُْْلَيَاما أَبْغغغغغغغغَماَد َ َ غغغغغغغَ َم َيُلَغغغغغغغَن َن َ يَ غغغغغغغُ  َغَا َغغغغغغغْئَ  َ  ْغغغغغغغغَم  اْل

مەل ااااى قالىاااادىغان جەھەلنەمنىااااڭ ( ئىچىاااادە)سااااىلەر ﴿

قااا ئىتااائەە هللا)دەرۋازىلىرىاادىى مىاارىغالر، چولچىلىااق قىلىااۇ، 

ارىاادىغان جااايى لىمىاادې ەن قىلىمااتىى باااپ تارتەۇچىالرلىااڭ ب

   ﴾!يامان
ِْ َغَروا َر  غغغغَت َْ َُ  َِ غغغغص بَُْل َغيَ  َغغغغُ ََ غغغغْن َ غغغغَُبَمْم َ م َُ ََوَ  َوَ ْرَجغغغغْمَ  َوَمَُ غغغغَُ  َوَل ﴿َوقَغغغغُ

  ََُ غغَُب ََ غغُ َما  ََْ  َوَ غغُ ََ قااار لنى،  (نىسااى لۇرغااۇنىااا دەپ د ليااا)﴿ اْ َ

 ھاماالنى( ئۇلىاڭ ز لۇمادا يااردەمچى بولغاان ۋەزىارى) پىرئەۋلنى ۋە

، ئىبھىساااى مى، مۇساااا ئۇالرغاااا روئاااەن (ھااااالۆ قىلاااد  )

 مااۆجى ىلەرلى ئىلىااۇ مەلاادى، ئااۇالر زېمىناادا چولچىلىااق قىلاادى

قاااا ئىباااادەە قىلىماااتىى، پەيغەمااابەرگە ئىتاااائەە هللايەلاااى )

قىچىااۇ ( ئااازابىمى دىى) ، ئااۇالر(قىلىمااتىى بويۇلتاااۋلىق قىلاادى

 .  ﴾مىتەلمىدى
ََ ا َ  اَغغغغغغص َجَاْيغغغغغغ ََ ﴿َوَ َوا لَغتغْ ََِ  َر َأَو َغْيغغغغغغ غغغغغغ ََ ُ َ ْ ََ َِْ  َ ْ َ ْسغغغغغغ غغغغغغ َ﴾﴾ا ََ ِْ ُلَغ َغغغغغغُ َوَِ َ ْسغغغغغغَت
غغغْرَ  بََ غغغغَراد  أَلَغغغيم    ََ غغغر﴾ا  َغَ  ئۇلىغغااااا بى لىااااڭ ئااااايەتلىرىمى   ئەگەر﴿ َوقغْ

ئوقاااۇۇ بىرىلساااە، گوياااا ئاااۇلى ( يەلاااى قۇرئاااان ئاااايەتلىرى)

لىااڭ هللا)ئاللىمىغالاادەۆ، ئىككااى قااۇلىەى ئىغىرلىمااىۇ قالغالاادەۆ 

تەمەببۇرلااۇ  بىاالەن يااىز ئۆرۈيااد ، ( ەتلىرى ە قااۇال  سىلىمااتىىئاااي
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ئۇلىغغااا قاااتتىق ئااازاب بىاالەن ەااۇپ ەەۋەر !( ئااى مااۇھەممەد)

 .  ﴾بەرگىى
َِ  َغيَغغغغغغَم َ يَ ْم َأَ غغغغغمَََمْم َو َ َ غغغغغَنَمْم َ غغغغغْن  اَغغغغغما الَ غغغغَُنَُ ََ ََِ غغغغُ الَغغغغغَر َن اَ  َغغغغغما َوَج  َ﴿

فَ  َِ غغغغتَغْ  َْ ََ َوَأَ غغغغُ الَغغغغَر َن ا غغغغَا ُْ غغغغُ َوَن  ََغغغغَنوَ  َ َغغغغْم َ  ﴾َ بَغَ ْم َجغغغغَرابُ﴾ أَلَي ِْ َغَروا  َغيَغَ غغغغرَ  غغغغَت َْ ما َوا
ئىماااااان ئىيتەاااااان ۋە ياەماااااى ﴿ َ غغغغغْن َْلوَ  اّللََ َولَيَلغغغغغُ َوَن َ َ غغغغغ ﴾ا 

( ئەمەللىرىنىااڭ)ئۇالرلىااڭ هللا ئەمەللەرلااى قىلغالالرغااا مەلسااەۆ، 

 بىرىااد ،ئائااۇر ۇ ئەجرىنااى تولااۇ  بىرىااد ، لىمىتىنااى ئۇالرغااا 

بااااپ تارتەاااان ۋە ماااۆرەللەۇ ( قاااا قۇلچىلىاااق قىلىماااتىىهللا)

ئااۇالر . ئۇالرغااا قاااتتىق ئااازاب قىلىااد هللا مەتكەلاالەرگە مەلسااەۆ، 

لىااااڭ ئازابىاااادىى هللا)تىااااى بائااااەا هللائااااۆزلىرى ئىچااااىن 

ھىچەالاادا  دوسااۆ ۋە ھىچەالاادا  مەدەتكااار ( قۇتۇلد رىاادىغان

 .  ﴾تاپالمايد 
 ََ غغغغغغَرََما بَغغغغغغ َْ غغغغغغْرَ   ﴿َواْج َغغغغغغَنوا اّلَلَ َوَن َل َُ َشغغغغغغْيئ﴾ُ َوبَُْلَمالَغغغغغغَنْ َن َ ْحَسغغغغغغُ ُ﴾ َوبَغغغغغغَره اْل

ََ اْ َ َغغغغَ  َوالَ غغغغَُحَ  بَُْ َْ غغغغَ  َوابْغغغغَن  غغغغْرَ  َواْ َغغغغُ َُ ََ َوه اْل َََ  َواْ َغغغغُ َسغغغغُ ََ َواْلَيتَغغغغَُ ص َواْل
غغغَُ  َ ْتَغغغُن﴾  ْم َ َ  اّلَلَ َن  ََغغغ   َ غغغْن ََ َِ غغغْد َأْدَغغغَُ  َِ قاااا هللا﴿ َ َ غغغمَ﴾ا  الَسغغغَ يَ  َوَ غغغُ َ َا

ئىباادەە قىلىغاالر، ئۇلىغغااا ھاىى لەرسااىنى ئاىرىك مەلتااىرمەلالر، 

ئاتاااا ا ئالالالرغاااا، ەىااا  ا ئەقرىبالىرىغالرغاااا، يىاااتىملەرگە، 

مىساااكىنلەرگە، ياااىەىى قوئااانىغا، يىااارا  قوئااانىغا، يالااادىكى 

، مۇساااپىرغا، قااوي (يەلااى سەپەردائااەا، ساۋاقدائااەا)ھەمراھەااا 
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چاااۆرىلەرگە ياەماااىلىق قىلىغاااالر، ئاساااتىغالردىكى قاااۇي ا 

 .  ﴾ر، ماەتالچاقنى ياقتۇرمايد ىمۇتەمەببهللا ئىبھىسى مى، 
َ﴾َوَ  َجغغغغغْن َج َغغغغغَُْلَ   ِْ غغغغغْم َ َ  الَغغغغغَر َن َ ْسغغغغغَت َِ غغغغغَتَجْ  َل َْ غغغغغَم اْْلَجغغغغغمَ﴾ َأ َِ ََب  ﴿َوقَغغغغغَُ  

غغَيْنَيَامَ  َ َ غغغَ َم َْلاَيغغرَ َن  مالاااا د ئاااا : پەرۋەردى اااارىغالر ئىيتىاااد ﴿ ََ

تىلى ىنىغالرلااى )قوبااۇي قىلىاامەن ( د ئااايىغالرلى)الر، مەن قىلىغاا

، ئىبھىساااى مى، مىنىاااڭ ئىبادىتىمااادىى چولچىلىاااق (بىااارىمەن

 .  ﴾قىلىۇ باپ تارتىدىغالالر ەار ھالدا جەھەلنەم ە مىرىد 
ْ َ ُ  غَ  ََ َِْ  َ ْ َ ْسغغغغ غغغغ َ﴾﴾ا ََ ِْ ََ َ َ َ َ غغغغر  َ ْسغغغغَت اَغغغغص َجَاْيغغغغ َِ اّللََ لَغتغْ َ  ا َغغغغُ ََ غغغغْرَ  ﴿َ ْسغغغغ  ََ  َ

لىااااڭ ئايەتلىرىنىااااڭ ئااااۆزى ە ئوقااااۇۇ هللا ،ئااااۇ﴿ بََ غغغغَراد  أَلَغغغغيم  

بىرىلىياتەاااللىەىنى ئااالالۇ تۇرىااد ، ئالاادىى تەمەببۇرلااۇ  قىلغااان 

چىاااڭ تۇرىاااد  ( مۇ رىااادا)ھالااادا گوياااا ئاااۇلى ئاللىمىغالااادەۆ 

، ئۇلىغغااا قاااتتىق ئااازاب بىاالەن (گۇمراھلىەتااا تىىىمااۇ ئەزۋەيلەيااد )

  . ﴾ەۇپ ەەۋەر بەرگىى
ََِم  َِْم َر َحيَغغغغغغَُل ََ َأْوَمْ غغغغغغَتْم طَيَ  َغغغغغغَُل َفغغغغغغَروا َجاَغغغغغغص ال َغغغغغغُ ﴿َو َغغغغغغغْمَل  َغْ غغغغغغَرَ  الَغغغغغغَر َن ََ
َ﴾َوَ  َر  ِْ ْ غغغغغغَتْم َلْسغغغغغغَت َغغغغغغُ  َغغغغغغُْليَغْمَل َ ْغغغغغغَ ْوَ  َجغغغغغغَراَد اْ َغغغغغغمَ  َ َغغغغغغُ ََ تَغْ َتْم َُ َْ غغغغغغَت َْ الغغغغغغن  ْغَيُ َوا

ْ غغغغغغغَتْم لغَ  ََْ  بَرَغغغغغغغْ َ اْنَغغغغغغغ َ  َوَ َغغغغغغغُ ََ َُمَ  اْ َ الر دوزاەەاااااااا رمااااااااپى﴿ ْفَسغغغغغغغ

ئۇالرغااااا ئەيىاااابلەپ يىزىسااااىدىى )توغرىلىنىاااادىغان مىلاااادە 

تلىرىغالرلااى ھاياااتى  د ليااادا بەھاارىمەن ەسااىلەر لەزز(: ئىيتىلىااد 

بولاااۇۇ تاااىگەتتىغالر، ساااىلەر زېمىنااادا ھەقساااى  رەۋىماااتە 

لىااڭ هللاچولچىلىااق قىلىااۇ، ئىمالاادىى باااپ تارتەاااللىەىغالر ۋە 
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للىەىغالر تىپەيلىاادىى، بىگااىن ەااار قىلغااۇچى ئىتائىتىاادىى چىەەااا

 .  ﴾ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر
َُمْم قَغغغغغَُلما َ غغغغغُ َأْ غغغغغَع  ََ َََ غغغغغُن﴾  َغْ رَ َغغغغغم َغَ ْم َبَسغغغغغي َََُد اْ َْجغغغغغَراَْل  ﴿َو َغغغغغَُْل  َأْيغغغغغ

َ﴾َوَ   ِْ ْ غغغغغغَتْم َلْسغغغغغغَت غغغغغغْم َوَ غغغغغغُ ََ َِ َِْم َلَْ  يەلااااااى )ئەئاااااارا تىكىلەر ﴿ َجغغغغغغْ 

قالغااااان،  اللىەلىرى تەھ بولااااۇۇياەمااااىلىەلىرى بىاااالەن ياماااا

( جەلنەتتىماااااااۇ ئەمەل، دوزاەتىماااااااۇ ئەمەل مىماااااااىلەر

توپلىغااان پااۇي »: ئااادەملەرگە( دوزىىااى)سىماسااىدىى تولۇياادىغان 

ااااا ماااااللىرىغالر ۋە تەمەببۇرلۇقااااۇلالر سااااىلەرگە لااااىمى ە 

 .  ﴾دەۇ توۋاليد  «ئەسەاتتى 
ِْ َغَروا َ غغغغغْن قَغْمَ غغغغغ غغغغغَت َْ غغغغغَِلَ الَغغغغغَر َن ا ََ غغغغغْن اَ غغغغغَن ﴿قَغغغغغَُ  اْل ََ غغغغغَ َفما َل ُْ َت َْ ََ لَاَغغغغغَر َن ا

ََ َ ْاَ  َغغغغغمَ   غغغغغَ  بَغغغغغ ََ َْ ََ قَغغغغغَُلما َ  َغغغغغُ َ َغغغغغُ َأ ََب َغغغغغ غغغغغ   َ غغغغغْن  ََ غغغغغمَ  َأَ  َيغغغغغَُنُ﴾ َ ْر ََ َ ْم أَلَغْ َا  َ غغغغغ غْ
ئۇلىاڭ قەۋمىنىاڭ تەمەبباۇر چاوللىرى باوزەۆ قىلىنغالالرغاا يەلاى ﴿

ڭ ساااىلەر ساااالىھنى ئۇلىااا»: ئۇالرلىاااڭ ئىچىااادىكى ماااۆمىنلەرگە

پەرۋەردى اااااارى تەرىپىااااادىى ئەۋەتىلااااا ەن پەيغەمااااابەر دەۇ 

بىاا  ئۇلىااڭ پەيغەماابەرلىكى ە »: ئااۇالر. دېاادى« بىلەمسااىلەر 

 .  ﴾دېدى« ئەليەتتە ئىمىنىمى 
غغغغَ   غغغغ   ََ ََْم َواّلَلَ َن  ََ َِْم َوَن لَغْفَرَحغغغغما َ َغغغغُ الَغغغغُ غغغغْما َجاَغغغغص َ غغغغُ  َغغغغَُل ََ ِْ غغغغْيَ  َل َِ ﴿َل

َِْ َروَ  ال َغغغغَُ  بَُْلَ ْ غغغغَ  َوَ غغغغْن  َغتَغغغغغَمَ   َغغغغَمَ  اّلَلَ َمغغغغَم َ ْتَغغغغُ   َ َ غغغغمَ  الَغغغغرَ   َن  َغْ َ اَغغغغمَ  َو َغغغغ
يغغَن  ََ ( تائااللىااڭ ئااۇالرلى لەۋھۇلمەھپۇزغااا يى ىمااىهللا )﴿ اْلرَغغَص  اْنَ

قولااۇلالردىى مەتااكەن لەرسااى ە قااايغۇر ۇ مەتمەساالىكىغالر ۋە 
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 بەرگەن لەرسااااىلەرگە ەااااۇپ بولااااۇۇ مەتمەساااالىكىغالرهللا 

مااۇتەمەببىرلەر ۋە ئااۆزلىرىنى چااوھ تۇتەااۇچىالرلى هللا ئىچىلااد ر، 

ئاااۇالر بىىىللىاااق قىلىااادىغان ۋە مىماااىلەرلى . دوساااۆ تۇتماياااد 

لىااڭ يولىاادا هللا)بىىىللىااق قىلىمااەا بۇير ياادىغالالرد ر، مىمكااى 

قاااا ھاااىى زىياااان هللا)بااااپ تارتىااادىكەن ( لەپىاااەە قىلىماااتىى

ە بىھااااااجەتتۇر، مەدھىااااايى هللا ، چاااااىلكى (يەتكىزەلمەياااااد 

 .  ﴾اليىەتۇر
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