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 لىرىش سۆز

 التقديم
ْحٰمِن  لہِ ال بِْسِم  ِحي   الّرَ  ِم الّرَ

الحمد هلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، كماا يببيال لجاول ه، اه، 
 نببد إال إيا،، مللي ن له الادين هكز  هعظيم سلطانه، ال اله إال اهلل هال

صاالوات اهلل هلسااليماله يااا ساايدنا هإماموااا، هكُسااولوا هحبي وااا محمااد، 
 .الذي كانت صوله هُنُسكه همحيا، همماله هلل رب البالم ن

ئۇنىاائ ئۇلااۇى ىقى ۈي ك ساا ە سااەلتەنىتى ە  ئالالھقااا
 !تەىىااخ ساسااتۇى-پاااەم بۇكاااىيە بەەھىاايە كاااىلى السىاا  
ئىااالي ستۇتااۇىم كىااس ئااالالھقىال ھېچبىاار ن كاشااقا تىھئااالال

-ئالالھنىائ پااە سااال  !ئىخالس كى ەن ئىباەيت ۇى ىمىس
تەكرىك ىاارب كىسنىاائ ساات ىمىسم ئىمااابىمىسم ئاا ل ىمىسم 

االبغا كتلسۇنكىم ئۇ زاتنىئ سەوستىمىس بۇھەبمەە ئەلەسھىس
نابىسبم ۇۇىكان ىقىم ھاساات ى  ۈي باباات ىقى ئالەب ەىنىائ 

 ۈيىەى اىب ئالالي ئ چ نال كتلغان ئىدب. پەى

ۇۇىئاننى » سەنى  م﴿هرلل القران  لارليو  : قال اهلل لباىل 
 ئايەت-4سۈرە نۇزەنهىل -  « ەانە ئتچۇق ئتۇۇىىن! ەانىمۇ
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اقاروها القاران  بلحاون ﴿  : قال رسول اهلل صاا اهلل يلياه هسالم
ل ا نىاائ سااى ەى ۇۇىئاااننى ئەىيك ەى» سەنااى م   الباارب  هكصااوا

 .رواه البيهقي ىف شعب االيمان   -«شېۋىسى ۈي ئاھاڭى كتسىچە ئتۇۇڭالى!

ئەىيب  ئەسىرەي-21ئۇسغۇىالى  ئەىيب تى ى ھەىپ ىرب
تى ااااى ئې ىىبەسااااى ئاساسااااىدىكى  ئۇسغااااۇى سېسىقىنااااى 

 ىاخ ېئەساىرنىئ كاشا ىرىدا ئ-12ۇتلالنغاندىن كاشالپم 
كېرى غاااان سېسىااا  ئىساااالھاتىغا ۇەەيى چاىاتاااا  تى اااى 
نابىااادىكى ئۇسغاااۇى سېسىقىنىااائ ھەىۇاسساااى سااااھەلىرىدي 

شااۇنىەديە ھااازىرۇى  مئتبۇبي زلاا ە ئىىاا ىتى ىخ ەەلاا ەن
سىقىدىمۇ ئەس ىي ئەىيب تى ى ئې ىىبەساى ە تەۈي ېئۇسغۇى س

 ھەىپ ۇتل ىنى ىخ ەەلمەەتە. 12

كااۇ ھەىپاا ەى سېسىاا  تەىەىبىاادي تەكىتااي ىيۈىىااتە 
ۇى سېسىقىادىمۇ ساۇ ىنىخم ئەىيكچىدي ۇانداق كتلسام ئۇسغا

كىن ھازىرۇى زابان ېشۇنداق سېسى ىخ ەەل ەن كتلسىمۇم ل
ئۇسغااۇى تى ااى كىاا ەن ئەىيب تى ىاادىكى ەااىپ ۇىسااى  كىاار 
بەنبەلىك ھەىپ ەىنىئ ئىككى تى دىكى تەلەپىۇزب ت پتىن 

 پەىۇ ىنىدۇ. 

ئەەيكىااي  ئۇسغااۇىك گاا نكى ە ناادي كااۇ ھەىپ ەىنىاائ 
ۇەتتىياانەزيىم ئىى ىتى مەساا ىكىدىن  ئىىاا ىتى ى  تى ىاادا

سېسىقااى ۈي ۇۇىئاااننى ئىلچەب ىااك تەلەپىااۇز -ئەىيب تىاا 
سىسىقىناى كى ىا  -چاىاتا  ئۇسغۇى تى  شۇنداۇال مۇى ى 
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-ئ چاا ن چتۇااۇ  ئەىيب تى ىنىاائ كتنېتىكى ىاا  ۇائىاادي
 ۇانۇنىيەت ىرىنى پىىىى  كى ى  زۆىۈىەۇى.

سېقىنقاااااى بەزگى  ەىەىااااان كۇساااااان ئەىيب تى اااااى 
ۇىسى  ەىتااكالى نەشار ۇى ىنىاخم كتنېتىكىسىغا ئائىت كىر 

كىر بەھەل ەىتاكخانالىنىئ ئېھتىياا ىنى ۇاباداپ ەەلا ەن 
كتلسااىمۇم ئەىيب تى ىنىاائ ئااىزى ە ساااس گرابماااتىكى ى  
ئاالھىااااااادى ىكى ۈي ئتۇۇىبەن ەىنىااااااائ ئەىيب تى اااااااى 
كتنېتىكىسىغا كتلغان ۇىسىىن ىقى ۈي ئېھتىيا ى كۇ ساھەەي 

ىااااىمىسنى تەلەپ سەنىمااااۇ ئى  ىاااارلى ەن ھالاااادا ئىسەىنى
 ۇى ىۋاتقانىدب. 

كىس كۇ زۆىۈىىيەتنى ەاىزەي تۇتاۇپم ئى  ىارب نەشاىر 
ۇى ىنغان ئەىيب تى اى كتنېتىكىساىغا ئائىات ەىتاكالىنىائ 
ئەۈزيل ىكىنااى  اااىب ۇى اادۇىۇپم ەەبچىاا  تەىيپ ىرىنااى 
تتلااۇۇالئ ئاساسااىدا ۇااتلىەىسەىكى كااۇ ەىتاااكنى تاا زۈپ 

 چىقتۇق.

ىىابە ۇىسامىم ئەىيب ( كۇ ەىتاب ئەىيب تى اى ئې 2)
 «تە ۋىااد»سااى ۇىساامى ۈي ەنەزيىىي «تە ۋىااد»تى ااى 

بىقالنغان ۇتل ىنىىچان بەشى  ۇىسامىدىن تۇائىدى ىرب تە
 ئىباىيت ئ چ ئاساسىي كىلەەتىن تەىەىب تاپقان.

( ئې ىىاابە ۇىساامىغا ۇتشااۇبچە ۇى ىااخ كېاارى  ەن 1)
ئۇنىۋېرسااال بەشااىق ەىنىئ تاا ىب ەااىپ كتلااۇپم ھەىكىاار 
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ېماا بەزباۇنى بەسساۇس ىيڭ كىا ەن ئاسرىاخ بەشىقتىكى ت
 ەىىسىتى دب.

ي ۈي ۇتشۇبچە تە ۋىاد ۇائىادى ىرب ئاىز ى( ئاساس3)
تېمىسىدا ئىساھ ىنىخ ئىت شتىن كاشاقام سەنە چ شىنىىاكە 

 ەيىس ئاسان كتلاۇئ ئ چا نم باۇھى  ەيپ ۇاىالغاان ىرب
 ئاسىرىدا  ەەۈيل كى ەن تەپسى ىي ەىىسىتى دب.

 يۇىساااامىدا ئاساسااااى( ۇتل ىنىىااااچان بەشااااى  4)
ۇائىدى ىرب شاەىت ىك ىيڭ كەل ى ىارب كىا ەن  «تە ۋىد»

م ەىتاكنىاااااااااائ ئ ن بااااااااااداىلىقى ۈي ەىىسااااااااااىتى ىخ
ۇتل ىنى ىىاااااااچان ىقى زوى ەيىىجىااااااادي ئاشاااااااۇىۇلدب. 

سېەااى ئتۇۇىبەن ەىنىاائ -ئىىااىنىمىسەىم كااۇ ەىتاااب ەتنااا
تى ى ۈي ئەىيب تى ى كتنېتىكىسىنى ئىگىنىىى ۈي   چاىاتا

ا ساسىى ھەبراھى كتلۇپ ۇالغۇسى!تەتقى  ۇى ىىىد



 

 1 

 

 مۇهدەرىجە

 

 1 ............................... «البربية الحرهف» ھەرپلىرى تىلى ئەرەب: دەرس-1

 ۇلغددددۇ رئوق — بەلگىلىددددرى تدددد     تىلىدددد  مى ئەرەب: دەرس-2
 6 ........................................................................... «هالسكون الحركات»

 11 .................ق ئى  لەر قىسىم بىر ئ  قى ار بەلگىلىر گە ت    : دەرس-3

 11 ................................ «امةالب التمارين»مەشىقلەر  ئۇنىۋېرس ل: دەرس-4

 11 ........................... «التجويد يلم دهر» رولى ئىلمىنىڭ تەجۋ  : دەرس-5

 14 ....................... «الحرهف ملارج» ئور نلىرى چىقىر ش ت    : دەرس-6

 41 .............................. «الحرهف صفات» سۈپەتلىرى ھەرپلەرنىڭ: دەرس-7

 61 .......... «هالرتقيق التفليم» تەلەپپۇز ئىنچىمە  ە تەلەپپۇز چوڭ: دەرس-8

 قىلىنىددد  غ   تەلەپپدددۇز ئىدددنچىمە بەز ددد ە، چدددوڭ بەز ددد ە: دەرس-9
 66 ........................................... « كحيانا  هلرقّق  كحيانا لفّلم  حرهف» ھەرپلەر

 الواااون احكاااام»  ق ئى  سدددى تەنۋ ننىدددڭ  ە «ن»  سددد لىنلى : دەرس-11
كوةالس  66 .......................................................................... «هالتووين   ا

 61 ........................... «اإلظ ار» ق ئى  سى تەلەپپۇزنىڭ ئوچۇق: دەرس-11

 61 .................... «اإلدغام» ق ئى  سى تەلەپپۇزنىڭ لىر شتۈرمە: دەرس-11



 

 2 

» تەلەپپددددۇز يوشددددۇرم   ە «اإلقااااوب»  تەلەپپددددۇز ئ لمدددد  : دەرس-11
 01 ................................................................... ق ئى  سى نىڭ «اإلخفاء

 نىدددڭ «ن»  ە «م»  ئوقۇلىددد  غ   تەلدددرار، «م»  سددد لىنلى : دەرس-14
 01 ......................................................................... ق ئى  سى تەلەپپۇز

 حكاااام»  ق ئىدددد  لىرى تەلەپپددددۇز  رنىددددڭ «ل»  سدددد لىنلى : دەرس-15
كوة الومات  04 ............................................................................. «السا

 08 .............................. «هكقسامه  المد»  ۈرلىرىت ئۇنىڭ  ە مەد: دەرس-16

 81 ...................... «األصا المد كقسام»  تۈرلىرى مەدنىڭ ئەسلىي: دەرس-17

 84 ...................... «رعلالف  المد كقسام» تۈرلىرى مەدنىڭ ت رم ق: دەرس-18

 80 .................... «الوزم المد كقسام» تۈرلىرى  مەدنىڭ  ز ملى : دەرس-19

 111 ........... «هالقطع  الوصل  همزة»  ھەمسە ئۈزۈك  ە ھەمسە ئۇ ق: دەرس-11

، «المحااا  اإلساااكان» توختددد   قىلىددد  سددد لى  پۈتدددۈنلە : دەرس-11
 توختدد   ئددۇچ   لە نددى  ە «الارهم» توختدد   تۆ ەنلىتىدد  ھەر مەتنددى

 111 .................................................................. ب ي نى نىڭ «اإلشمام»

 الحااارهف»  ھەرپدددلەر ئدددۈزۈك بېشدددى  مى سدددۈر لەرنىڭ بەزى: دەرس-11
 116 ..................................................................................... «المقطبة

 111 .................. «السجدة كيات»  ئ يەتلىرى سەج ە قۇرئ ن  مى: دەرس-11

 كحكاااام» ئۇسدددۇللىرى قىدددرائە   ە بەسدددمەلە، ئىسدددتىە زە: دەرس-14
 114 ............................................................. «هالتوهة ال سملة ه  اإلستباذة



 

 3 

 ىف اإلبتااداء  كنااواع»  تددۈرى قدد نچە بىددر ب ش شددنىڭ قىرائەتنددى: دەرس-15
 110 ...................................................................................... «التوهة

 118 ................................... «الوقف بيان»  ب ي نى توخت شنىڭ: دەرس-16

 161 ................................ «الوقف عالمات» بەلگىلىرى توخت  : دەرس-17

 166 .................................... «السكت بيان»  توخت   تىنىقسىس: دەرس-18

 166 ........ «القران ىف  الم مة البومات» بەلگىلەر مۇھىم قۇرئ ن  مى: دەرس-19

 111 .......................... «التط يقل التمرين» مەشى  قوللىنىشچ   :دەرس-11

 616 .................... «الشفوي التمرين»  مەشىقى لۆن ۈرۈ  ئېغىس دەرس:-11

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

1 

الحرهف »ئەرەب تىلى ھەرپلىرى  :دەرس-1

  «البربية

 ج ث ت ب ا
 جىو سائ تائ بائ ئەلف

 ر ذ د خ ح
 رائ زال دال خائ ھائ

 ض ص ش س ز
 دۇاد سۇاد شىٌ سىٌ زائ

 ف غ ع ظ ط
 فائ غەيٌ ئەيٌ زۇائ تۇائ

 ن م ل ك ق
 يۇى نىو الم كاف قاف

 ي ء ال ، ه
 يائ ھەنسە الم ئەلف ھائ ۋاۋ
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   ىربىۇاسسى ەې ى  شەەەىھەىپ ەىنىئ ھ

 غۇزسال ئاساغ ئتتتۇىا كائ №

1  
2 

3   
4 

5 

6     
7    
8 

9 

10 

11 

12 
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13 

14    
15    
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ئۇالىنىاائ  كتلااۇپم 19ئەىيب تى ااى ھەىپ ىاارب  (2)
ئىچىاادي ئۇسغااۇى تى ااى تەلەپىۇزىغااا باااس ەې ىاادىغان ىرىمۇ 
كاىم باس ەەلمەسدىغان ىرىمۇ كاى. ئۇسغۇى تى ى تەلەپىۇزىغا 

-ھە  ھااازىرۇى زابااان ئۇسغااۇى تىاا باااس ەەلمەساادىغان 
 سەەكىس كتلۇپم ئۇالى سېسىقىدا ئىى ىتى مەسدىغان ھەىپ ەى

 .الىەىن ئىباىيت «ع، ذ ،،ظ  ط، ض،  ص ، ح، ث، » 

كتلااتپم  19ئەسااكەىتى : ئەىيب تى ااى ھەىپ ىاارب 
بۇستەۇى  ھەىپ كتلماساتىنم   «ال »سۇۇىرىقى  ەەۈيلدىكى 

ككاااى ھەىپنىااائ ەىااان ئىبااااىيت ئى «ا »ۈي  «ل »كەلكاااى 
 «ء »ۈي  «ا »كىرىكمىسىدۇى. شۇنىەديەم ئەىيب تى ىادىكى 

ھەىپااكە ئتسىااائ بۇسااتەۇى  ھەىپ  17ھەىپااى كاشااقا 
بەلۇ  كىر ستزۇق تاۈۇئ كەل ىسى  «ا »كتلماستىنم كەلكى 

ھەىپاااى  «ء »ەيپ سانالساااام   «ء »)ھەىىاااكەت( ئااااىۇى ى  
سااتزۇق تاااۈۇئ كەل ى ىاارب )ھەىىااكەت( ەىاان ئاسرى ىااخ 

 ەيپ ۇاىى ىدۇ.   «ا »ىن كتلغان ئەھۋالدا ساە

ھەىپ  12ھەىپااتىن كاشااقا  قى سااەەكىسىرىسااۇۇ( 1)
ف، »ئۇسغۇى تى ىادا كااى ھەىپا ەى كتلاۇپم كۇنىائ ئىچىادي 
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تەلەپىااۇز ۇى غااان ۈاۇىتتااا ئاالھىاادي  ەىاان ئىباااىيت «و،ج
 «ف»ئااەيتتە  .ئا چ ھەىپ كااى ەىققەت ۇى ىىقا تې ىى ىك

 «ۈب»ھەىپىنى  «و»ىدىغانم تەلەپىۇز ۇى  «پ» نىپىھەى
تەلەپىااااۇز  «ش»ھەىپىنااااى  «ج» تەلەپىااااۇز ۇى ىاااادىغانم

ۇۇىئاان »ۇى ىدىغان ئەھۋالالى ئىنتاسىن ەاىپم شۇڭالشاقا 
كىساات ەىنى تەلەپىااۇز ېچە تكااىااان ۈي ئەىيۇنااى ئتۇ«ەەىىاا 

قى ئ چ ھەىپكە كەە ەىققەت ۇى ى  ىرىۇى غان ۈاۇىتتا سۇۇ
 «َمْجُوااوٌن ، َهَ،ّوَاااٍت كَلَْفافًااا»: بەسااى ەن: ئاااسەتتىكى .ريەېااە
ەيپ  «ۈي ەننااتىن ئەلىاپاام بەشناۇن» ەن ساىزلەىنى ېە

 ريە.ېتەلەپىۇز ۇى ىىتىن ساۇ ىنى  ە
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ئەرەب تىلىدىمى تاۋۇش  :دەرس-2
 «الحركات هالسكون»ئوقۇلغۇالر  — بەلگىلىرى

ى ىدىكى ھەىپ ەى ئتبۇبەن ئا زۈە تاۈۇشا ۇق ئەىيب ت
ھەىپاا ەى كتلااۇپم تاااۈۇئ كەل ى ىاارب )ئتۇۇلغااۇالى( ئەىيب 
 سېسىقىنى ئتۇۇشتا ئاساس كتلىدىغان شەىت ىك كەل ىدۇى.

سىزلەىنى تتىرا ئتۇۇشتا تاۈۇئ كەل ى ىرىنىائ ىولاى 
-ئىنتاسىن زۆىۈىم تاۈۇئ كەل ى ىارب ھەىپ ەىنىائ ئاساتى

ت ىل ە كەل ى ەى كتلۇپم ھەىپ ەىنى ئ ستى ە ۇتسۇلىدىغان 
ئىگىنىخ كتلغاندىن ەېيىنم ئۇالىنىئ ئەىيب سېسىقىادىكى 

 ىولىنى پۇستا ئى ى ەئ ەېريە.

ئەىيب تى ىاادىكى تاااۈۇئ كەل ى ىاارب كەئ ت ىلاا ە 
 كتلۇپم ئۇالى تىۈيندىكىچە: 

م كااۇ كەلاا ە ھەىپ ەىنىاائ ئ سااتى ە ْ«ْ  ». ساااەىن 2
 پالدىاادىكى ھەىنىاائ ئپۇتسۇلغااان ھەى ئااىزب ۇتسۇلااۇپم

 كتلىاادىغان ىقىنىكىاا ەن ۇتشااۇلۇپ سېىىاا  كتىااۇ  ھاسااى  
.«َسْيٌف ، َدْرٌس » بەسى ەن: .كى دۈىىدۇ

ئ چ  ئۇالى م«الحركات». ستزۇق تاۈۇئ كەل ى ىرب 1
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 ت ىگە كىل نىدۇ.

م كااۇ كەلاا ە ھەىپ ەىنىاائ ئ سااتى ە «َ  »كەى زي (2)
 ە ۇتسۇلۇپم ستزۇق تاۈۇئ ئۇۇۇبىنى ئىىاەى ەسدۇم كۇ كەل

تاۈۇشااى  «ئە»ۇتسۇلغااان ھەىپ تاۈۇشااىغا تى ىمىسەىكااى 
 .«قَلٌَم، َسَبٌب  »ۇتشۇپ ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن: 

م كااۇ كەلاا ە ھەىپ ەىنىاائ ئاسااتىغا «َ  »زىاار  (1)
ۇتسۇلىدۇم بەزەۇى كەل ە ۇتسۇلغاان ھەىپ ەىنىائ ئەسا ىيي 

تاۈۇشى ۇتشاۇپ ئتۇۇلىادۇ.  «ئى»تاۈۇشىغا تى ىمىسەىكى 
 .«ِصَراٌط  ،ِكَتاٌب  » بەسى ەن:

م كااۇ كەلاا ە ھەىپ ەىنىاائ ئ سااتى ە «َ  »پەئ  (3)
تاۈۇشااىنى ئىىاەى ەساادۇ.  «ئااۇ»ۇتسۇلااۇپم تى ىمىسەىكااى 

 .«ُكُتٌب  ،ُطُ ْوٌر   »بەسى ەن: 

م «المااد». سااتزۇلما سااتزۇق تاااۈۇئ كەل ى ىاارب 3
ستزۇلما ستزۇق تاۈۇشالى سۇۇىرىدا سىزلەپ ئىتا ل ەن ئا چ 

ۇاتاااىلى  ئاا چ  «ي ،و ،ا»سىاا  تاااۈۇئ كەل ىسااى كىاا ەن 
ھەىپنىاائ ئىزئاااىا كىرىكىىااىدىن شااەەى  ىنىدۇم ئااۇ ئاا چ 

 ت ىگە كىل نىدۇ. 

زيكەىلىااك سااتزۇلما سااتزۇق تاااۈۇئ كەل ىسااى  (2)
 «ا»م كۇ كەل ە ئااەيتتە ساىز ئاسىرىادىكى «فتحة ممادهدة»

ۇم بەزەاااۇى كەلااا ە ۇتسۇلغاااان رىكىاااخ ەې ىااادېككىااا ەن 
 ملۇپتاۈۇشااى ۇتشااۇ «ئە»ھەىپنىاائ ئەساا ىي تاۈۇشااىغا 
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يَالٌِم ، كَالٌِب  »تاۈۇشىغا باسى راق ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن:  «ئا»
». 

م پەئ كىااا ەن «ضااامة ممااادهة »ساااتزۇلما پەئ  (1)
ھەىپاى سااەىن ى م  «و»ساەىننىئ ئۇچرىىىىىدىن سەناى 

ئالاااادىنقى ھەىپ پەشاااا ىك كتلغاناااادا شااااەەى  ىنىدۇ. 
 .«َغُفْورٌ   ،ُصُدْهٌر  »بەسى ەن: 

م زىااار كىااا ەن «مااادهدةكسااارة م»( ساااتزۇلما زىااار 3)
ھەىپاى سااەىن ى م   «ي»ساەىننىئ ئۇچرىىىىىدىن سەناى 

ئالدىنقى ھەىپ زىرلىك كتلغاندا شەەى  ىنىدۇم ئاەيتتە كۇ 
تاۈۇشااى ۇتشااۇپ  «ئاا »ئەھۋالاادا سااىزگە تى ىمىسەىكااى 

   .«قِْيَل ، ِحْيَل  »ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن: 

م كۇ سى  «التووين». نۇنالشقان تاۈۇئ كەل ىسى 4
تاۈۇشى ۇتشۇپ ئتۇۇلىدۇم  «ن»ۇتشۇلغان ھەىپكە  كەل ە

ئەبمااااا ۇتشااااۇلغان تاااااۈۇئ سېسىقتااااا ئىىاەى ەنمەساااادۇم 
ۇاتاىلى  ئ چ ت ىگە   «َ   مَ  مَ   »  نۇنالشقان تاۈۇئ كەل ىسى

 كىل نىدۇ.

م «الفتحاان»ۇتئ زيكەىلىك تااۈۇئ كەل ىساى  (2)
كەل ىسااى كىاا ەن ئىىاەى ىنىاادۇم كااۇ كەلاا ە سااىز  « َ  » ئااۇ 

تسۇلىاادىغان كتلااۇپم ئاۇ ھەىپاا ەىگە ۇتسۇلغااان ئاسىرىغاا ۇ
ئەھۋالدا شۇ ھەىپنىئ ئەس ىي تاۈۇشىغا ئۇسغۇى تى ىادىكى 

 تاۈۇشى ۇتشۇپ ئتۇۇلىدۇ. «ئەن»
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ئەسااااكەىتى : بەزەااااۇى ۇااااتئ زيكەى ھەىپاااا ەىگە 
شاەە ى ھەبادي  «ةة،  »ھەىپىنىئ  «ت»ۇتشۇلغان ۈاۇىتتا 

» ەانە ەىن كاشقا ھەىپنىئ ئاسىرىغا كىر  «ال مزة »ھەبسي 
 .«ااِمًدا ،  َدْرًس حَ  »ۇتشۇپ سېسى ىدۇ. بەسى ەن:  «ا

ۇاااااااتئ زىرلىااااااا  تااااااااۈۇئ كەل ىساااااااى  (1)
كاااۇ كەلااا ە ساااىز ئاسىرىااادىكى ھەىپ  م(َ  )«الكسااارلان»

ئ سااتى ە ۇتسۇلىاادۇم بەزەااۇى كەلاا ە ۇتسۇلغااان ھەىپنىاائ 
تاۈۇشاى ۇتشاۇپ  «ئىان»ئەس ىي تاۈۇشىغا تى ىمىسەىكاى 

.«، َمْكَتٍب اٍب ِكتَ  »ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن: 

 َ  ) «الضامتان»ۇتئ پەش ىك تاۈۇئ كەل ىسى  (3)
كۇ كەل ە ئتسىاشال سىزلەىنىئ ئاسىرىغا ۇتسۇلىادۇم كاۇ  م(

كەلاااا ە ۇتسۇلغااااان ھەىپ ەىنىاااائ ئەساااا ىي تاۈۇشااااىغا 
تاۈۇشى ۇتشۇپ ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن  «ئۇن»تى ىمىسەىكى 

 .«ٌم َسَو  ، اٌب ِكتَ  » :
كەلاااا ە كااااۇ  ،«َ  ». تەەااااراى تاااااۈۇئ كەل ىسااااى 5

ھەىپ ەىنىئ ئ ستى ە ۇتسۇلىدۇم كۇ كەل ە ۇتسۇلغان ھەىپ 
ئىككى ۇېتى  تەلەپىۇز ۇى ىنىادۇم ئاۈۈالقىساى سااەىن ى م 

يَّدَ = يَاْد    » :ئاسىرۇىسى ھەىىكەت ىك ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن
 .«فَّرَ = فَْر رَ  مدَ 
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تاۋۇش بەلگىلىرىگە ئاالقىدار  :دەرس-3
 بىرقىسىم قائىدىلەر

زەااۇى كەلاا ە ھەىپ ەىنىاائ م بە«َ  »لاا  ( تىااك ئە2)
ئ سااتى ە ۇتسۇلااۇپم شااۇ ھەىپنىاائ ئەساا ىي تاۈۇشااىغا 

تاۈۇشى ۇتشۇپ ئتۇۇلىدۇ. بەساى ەن:  «ئا»تى ىمىسەىكى 
ا َن اللَہ َهالَِّذي َن ٰاَمُوو   .ُيٰلِدُعو 

كۇ كەلا ە ھەىپ ەىنىائ ئاساتىغا  م «َ  » ( تىك زىر 1)
ىسەىكاى ۇتسۇلۇپم شاۇ ھەىپنىائ ئەسا ىي تاۈۇشاىغا تى ىم

»  تاۈۇشى ۇتشاۇپ تەلەپىاۇز ۇى ىنىادۇ. بەساى ەن: «ئ »
ۡيِف  َتٓاِء  َو الّصَ  . « ٖالِٰفِہْم  ِرْحلََۃ  الّشِ

م كاااۇ كەلااا ە ساااىز ئاسىرىااادا « _’  »تااا ى پەئ تە (3)
ھەىپىنىئ ئ ستى ە ۇتسۇلۇپم شۇ ھەىپنىائ  «ه » ەەل ەن 

تاۈۇشاااى ۇتشاااۇپ ئتۇۇلىااادۇ.  «و »ئەسااا ىي تاۈۇشاااىغا 
 . «’ُسْبَحاَنه  ،’َعْبُد، »بەسى ەن: 

سىز ئاسىرىدىكى  «ا »  ئتىنىدا ئتۇۇلىدىغان  «ي» ( 4)
ھەىپى كتلۇپم ئۇنىئ ئالدىدىكى ھەىپ زيكەىلىاك  «ي»

 «ا» ھەىپاى سااەىن ى   «ي»ساەى تىك زيكەىلىاك كتلساام 
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 .«َيْحََي ، يَْيَس » ۇاتاىىدا ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن:
ۇتسۇلغااان م كااۇ كەلاا ە  «َ  »( سااتزۇئ كەل ىسااى 5)

ھەىپ ئاەيتتىكىدىن كىر ۇانچە ھەسسە ستزۇپ ئتۇۇلىدۇ. 
ٓاَواَل »بەسى ەن:   .«لِّۡیَ   الََّّ

 ەىىسىتى ىىى تاۈۇئ كەل ى ىرىنىئ

 بىسالالى كەل ىسى ت ىب №

ْ  «السكون»ساەىن  2  َصْْب ، َدْرس ا

َ  «الفتحة  »كەى زي 1  يَلَم ، َمَرض ا

 ِحَجاب ، ِحَمار اِ  «الكسرة »زىر  3

ُ  «الضمة»پەئ  4  ُحُمرُكُتب ،  ا

 قَال ، يَاد ا  َـ «فتحة ممدهدة»ستزۇلما زيكەى 5

 َصُبور ، َشُكور هُـ  «ضمة ممدهة»ستزۇلما پەئ  6

 ِقْيل ، ِحْيل ىِـ «كسرة ممدهدة»ستزۇلما زىر  7

ً  «الفتحان»ۇتئ زيكەى  8  ا ، قَْواًل ُشْكرً  ا

 َسةٍ ِكَتاٍب ، َمْدرَ  اٍ  «الكسرلان»ۇتئ زىر  9
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ٌ  «الضمتان»ۇتئ پەئ  02  ُكُتٌب ، قَلٌَم  ا

 َ،ّدَ ، فَرَّ  َ  ّـ «الشدة»تەشدىد  22
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       ئۇهىۋېرسال مەشىقلەر  :دەرس-4

 «التمارين البامة»

 
 

 ح ج ث ت ب ا
 َحا ِ،يْم  َثا َلا َبا كَلِْف 
 س ز ر ذ د خ
 ِس ْن  َزاْي  َرا ذَالْ  دَالْ  َخا
 ع ظ ط ض ص ش
 ي َْنْ  َظا َطا َضادْ  َصادْ  ِش ْن 
 م ل ك ق ف غ

 . ھەرپ نەشقى1
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 ِميْم  اَلْم  كَاْف  قَاْف  فَا غ َْنْ 
 ء ة ي ه ، ن
 َمر ءَلا َيا َهاهْ  َها ُنوْن 

 َهْمَزةٌ  ْْبُوَطةٌ 
 

 
 

 ص طه حم طسم
 َصادْ  َطا َها َحا ِميْم  َطا ِسْی ِميْم 

 ق طس الـم لـمرا
 قَاْف  َطا ِسْی  يْم أَلِْف اَلْم مِ  أَلِْف اَلْم ِميْم َرا

 ن يس الر الـمص
 نُوْن  َيا ِسْی  أَلِْف اَلْم َرا أَلِْف اَلْم ِميْم َصادْ 

 كهيعص حم عسق

 . ئۈزۈك ھەرپلەر نەشقى2
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 كَاْف َها َيا عَْیْ َصادْ  َحا ِميْم عَْیْ ِسْی قَاْف 
 

 
 

 َ  خ َح  َج  َث  َت  َب  ك
 َص  َش  َس  زَ  رَ  ذَ  دَ 
 َق  َف  غَ  عَ  َظ  َط  َض 
 َي  ،َ  هَ  َن  َم  لَ  َك 

 

 
 

 سىز ئاسىرب سىز ئتتتۇىب ىىېسىز ك ھەىپ

 پلەريى قوشۇش نەشقىھەر. 4

 . زەۋەر نەشقى3
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 َ  ك
 َخ ذَ كَ 

 َ  َخَذ ك

 لَ كَ َس 

َ َس   لَ أ

َ ذَ َر   ك

َ ذَرَ   ك

 َب 
َ َب   دَ ك

َ بَ   َدك

 رَ َب َص 

 َْبَ َص 

 َب ذَ ،َ 

 َب ذَهَ 

 َت 
 َر َك َت 

 َرَك لَ 

 َح َت َف 

 َح تَ فَ 

 َت َس َك 

 َت َسكَ 

 ---_ __--- ةَ 
 ةَ َش َج َر 

 ةَ َشَجرَ  

 َث 
 ---َب َت  َث 

 َبَت ثَ 

 لَ َث َم 

 َل ثَ مَ 

 َث َب عَ 

 َث بَبَ 

 َج 
 َم عَ َج 

 َمعَ ،َ 

 دَ َج َه 

 َد ،َ هَ 

 َج َم رَ 

 َج َمرَ 

 َح 
 َم لَ َح 

 َمَل حَ 

 َ  دَ َح ك

 َ  َد حَ ك

 َح َش رَ 

 َح َشرَ 
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 َخ 
 َت َم َخ 

 َتَم خَ 

 لَ  َخ  دَ 

 َل خَ دَ 

 َخ َن َف 

 خَ َنفَ 

 دَ 
 َخ لَ دَ 

 َخَل دَ 

 َق دَ َص 

 َق َد َص 

 دَ َح َس 

 َد َحَس 

 ذَ 
 ،َ َب ذَ 

 َهَب ذَ 

 َب ذَ َك 

 َب َذ كَ 

 ذَ َن َب 

 َذ نَبَ 

 رَ 
 َج عَ َر 

 َ،عَ رَ 

 َك َر َت 

 َك رَ لَ 

 رَ  َح َض 

 رَ َحَض 

 زَ 
 عَ َم َز 

 َعَم زَ 

 َم َز عَ 

 َم زَ عَ 

 زَ َب َر 

 زَ َبرَ 

 َس 
 َق  رَ َس 

 َرَق َس 

 َب َس َك 

 َب َس كَ 

 َس عَ َب 

 َس يَ َ 

 َش 
 َك رَ َش 

 َكرَ شَ 

 َف َش َك 

 َف َش كَ 

 َش عَ ط َ 

 ---َش َعَط 
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 َص 
 دَ َق َص 

 َدَق َص 

 لَ َص َف 

 َل َي فَ 

 َص َن َك 

 َص َنكَ 

 َض 
 َر َب َض 

 َرَب َض 

 رَ َض َح 

 رَ َض حَ 

 َض َف َر 

 َض فَرَ 

 َط 
 َب عَ َط 

 َبعَ َط 

 رَ َط َف 

 رَ َط فَ 

 َط َب َس 

 َط بََس 

 َظ 
 َل َم َظ 

 لََم َظ 

 رَ َظ َن 

 رَ َظ نَ 

 ّظَ عَ 

 ّظَ عَ 

 عَ 
 َب دَ عَ 

 َبَد عَ 

 لَ عَ َج 

 َل بَ ،َ 

 عَ َش َر 

 عَ َشرَ 

 غَ 
 َف رَ غَ 

 َفرَ غَ 

 َف رَ غَ َف 

 َفرَ يَ فَ 

 غَ َن زَ 

 غَ َنزَ 

 َف 
 َص لَ َف 

 َيَل فَ 

 لَ َف كَ 

 َ  َل فَ ك

 َف َص َر 

 َف َصرَ 
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 َق 
 َت لَ َق 

 َتَل قَ 

 لَ َق َث 

 َل قَ ثَ 

 َق كَ َب 

 َق كَبَ 

 َك 
 َت َب َك 

 َتَب كَ 

 لَ َك كَ 

 َ َ ك  َل ك

 َك َت َر 

 َك َلرَ 

 لَ 
 عَ َن َل 

 َبَن لَ 

 َف َل َس 

 َف لَ َس 

 لَ َن َز 

 لَ َنزَ 

 َم 
 َن عَ َم 

 َوعَ مَ 

 رَ َم كَ 

 َ  رَ مَ ك

 َم َح َك 

 َم َحكَ 

 َن 
 َب ذَ َن 

 َبَذ َنا

 عَ َن َم 

 عَ وَ مَ 

 َن َس َك 

 َن َسكَ 

 َ، 
 َل َك ،َ 

 لََك هَ 

 رَ ،َ َج 

 رَ  َ ،َ 

 ، َ  َب لَ ---

-- َ  هَ بَل

 هَ 
 دَ  عَ َه 

 يََد هَ 

 ،َ َب  هَ 

 َهَب هَ 

 هٌ َل ،َ ---

 وٌ لَ َ 
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 َي 
 َن عَ َي 

 َوعَ يَ 

 ذَ َرَك َي هَ 

 َذَرَك يَ هَ 

 ٌي ،َ دْ 

 ٌي َهْد 
 

 
 

 زىر زەبەر زىر زەبەر زىر زەبەر زىر زەبەر

 َ  ِث  َث  ِت  َت  ِب  َب  إِ  ك
 دِ  دَ  ِخ  َخ  ِح  َح  ِج  َج 
 ِس  َس  زِ  زَ  رِ  رَ  ذِ  ذَ 
 ِط  َط  ِض  َض  ِص  َص  ِش  َش 
 ِف  َف  ِغ  غَ  ِع  عَ  ِظ  َظ 
 ِم  َم  ِل  لَ  ِك  َك  ِق  َق 
 ِي  َي  هِ  هَ  ،ِ  ،َ  ِن  َن 

 . زىر نەشقى5
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 پەش زىر زەبەر پەش زىر زەبەر

 َ ُ  إِ  ك  ُب  ِب  َب  ك
 ُث  ِث  َث  ُت  ِت  َت 
 ُح  ِح  َح  ُج  ِج  َج 
 دُ  دِ  دَ  ُخ  ِخ  َخ 
 رُ  رِ  رَ  ذُ  ذِ  ذَ 
 ُس  ِس  َس  زُ  زِ  زَ 
 ُص  ِص  َص  ُش  ِش  َش 
 ُط  ِط  َط  ُض  ِض  َض 
 عُ  ِع  عَ  ُظ  ِظ  َظ 

 . پەش نەشقى6
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 ُف  ِف  َف  غُ  ِغ  غَ 
 ُك  ِك  َك  ُق  ِق  َق 
 ُم  ِم  َم  لُ  ِل  لَ 
 ،ُ  ،ِ  ،َ  ُن  ِن  َن 
 ُي  ِي  َي  هُ  هِ  هَ 
 ُ ُ  ك  ِطِع لُ  ُت  َث بُ خَ  ُب  فَِك ك
 ِشرَ حُ  ُح  ُج َيلِ  ُج  ُث نَرِ  ُث 
ُ  ذُ  بَُر،ُ دُ  دُ  ُمَسهُ خُ  ُخ   ُن ذُ ك
 ُل ُس رُ  ُس  بُرِ زُ  زُ  رُ كََلَذ  رُ 
 ِبعَ ُط فَ  ُط  ِرَب ُض  ُض  ُحِف ُص  ُص 
 لِبَِت غُ  غُ  ِثرَ عُ  عُ  لَِم ُظ  ُظ 
 ِبَت كُ  ُك  ُق ُخلُ  ُق  ُف َلِي  ُف 
 ُن كُذُ  ُن  ُم َغوَ  ُم  ِبَن لُ  لُ 
َ  هُ  وَ هُ  ،ُ   ِردِ يُ  ُي  اهُ َرك
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ْ يَ أْ لَ   ْث يَ ْث لَ  ْت يَ ْت لَ  ْب يَ ْب لَ  أ
 ْد يَ ْد لَ  خْ يَ ْخ لَ  ْح يَ ْح لَ  ْج يَ ْج لَ 
 ْس يَ ْس لَ  زْ يَ ْز لَ  رْ يَ ْر لَ  ْذ يَ ْذ لَ 
 ْط يَ ْط لَ  ْ  يَ ْ  لَ  ْص يَ ْص لَ  ْش يَ ْش لَ 
 ْف يَ ْف لَ  غْ يَ ْغ لَ  عْ يَ ْع لَ  ْظ يَ ْظ لَ 
 ْم يَ ْم لَ  ْل يَ ْل لَ  ْك يَ ْك لَ  ْق يَ ْق لَ 
 ْل يَ  َتْ  وْ يَ ْو لَ  هْ يَ  هْ لَ  ْن يَ ْن لَ 

ْ يَ  ْ يَ  أ ْ شَ  َمُن أ ْ َيَش  أ  أ
 ْب َياتُ  ْب لُ  ُت بْ لُ  ْب لُ 
 َ َ  ْت ك  ْت فََيمُ  ْت مُ  َبعَ لْ فَأ

 . ساكىٌ نەشقى7
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 ْث َلْحوَ  ْث نَ  َت ثْ فَلَ ِ  ْث بِ 
 َ َ  ْج ك  ْج َيْلرُ  ْج رُ  ُر،ُ ،ْ فَأ
 ْح َلْفرَ  ْح رَ  ِزَح حْ زُ  ْح زُ 
 ْخ نَْبَس  ْخ َس  لُُق لْ لَ  خْ لَ 
 ْد  َ كَعْ  ْد هَ  ِهُن ْد لُ  ْد لُ 
 ْذ فَلُ  ْذ خُ  ُت ْذ يُ  ْذ يُ 
 رْ َلْق َ  رْ هَ  َ،عُ رْ لُ  رْ لُ 
 زْ اِْهمَ  زْ مَ  ُلْم َكَنْ  زْ نَ 
 ْس نَْقَت ِ  ْس بِ  ِطعْ ْس لَ  ْس لَ 
 َ َ  ْش ك  -ْش هِ ---اَدْ  ---شهِ  َ ْد ْش ك
 ْص َلْحرِ  ْص رِ  ِْبُ ْي لَ  ْص لَ 
 ْض ُلْبرِ  ْض رِ  عَ ْض بِ  ْ  بِ 
 ْط فَأَْسقِ  ْط قِ  ِن ْط بِبَ  ْط بَ 
 - ْظ عِ  --- - ْظ عِ  - َت ْظ كََهعَ  ْظ عَ 
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 عْ ُلطِ  عْ طِ  ِثرَ بْ بُ  عْ بُ 
 غْ ُلزِ  غْ زِ  ِرَق يْ فَتُ  غْ لُ 
 َ َ  ْف ك  ْف َللَ  ْف خَ  َيُح فْ ك
 ْق فَلُْيْوفِ  ْق فِ  َ رْ قْ لَ  ْق لَ 
 ْك ُلْشرِ  ْك رِ  ِر،ُ كْ لُ  ْك لُ 

 ْل َلقُ  ْل قُ  ُتْم لْ كََعجِ  ْل ،ِ 

 ْم َخلََقكُ  ْم كُ  َت مْ فَأَقَ  ْم قَ 

ْ  ْن ذَ  َ رْ وْ لَ  ْن لَ   ْن ذَ فَأ

 هْ كَْر،ِ  هْ ،ِ  َد  ْ ،َ  هْ ،َ 

 اوْ َطيَ  وْ غَ  َ،ْل وْ لَ  وْ لَ 
 ْل لِكَ  ْل كَ  رْيَ كَغَ  ْل غَ 
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 ثِل ِث  ِت  ِت  ِب  ِب  ِئِ ءِ 

 دِي دِ  ِخل ِخ  ِحل ِح  ِ،ل ِج 

 ِسل ِس  ِزي زِ  ِري رِ  ذِي ذِ 

 طِل ِط  ِضل ِض  ِصل ِص  ِشل ِش 

 ِف  ِف  ِغل ِغ  ِعل ِع  ِظل ِظ 

 ِمل ِم  ِل  ِل  ِكل ِك  ِق  ِق 

 يِل ِي  ِهي هِ  ِهل ،ِ  ِن  ِن 
 

 

 . زىرلىك نەد نەشقى8

 رلىك نەد نەشقىبە. زە9
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 َوِف يإِلِ  يإِ  كَْيَن  كَْي  ك
 لِلِ ي َس  ِب  ب َْنَ  َبْ  ب
ْ  ِت  كََلْيَت  َتْ  ت  ُكْم لِيَيأ
 ِثريُ لُ  لثِ  ثُلُثَْل  ثَْل  ث
ُ  ل،ِ  َلَواَ،ْيُتْم  َ،ْل  ج  ُب ِ،يك
ُ  لحِ  َحْيُث  ْل حَ  ح  َط ِحيك
َ  لخِ  َخرْيَ  َخْل  خ  هِ ِخيك
 ُث ِديحَ  يدِ  َيَدْيهِ  دَْي  د
 َر،ُ ذِي َمَبا يذِ  يُْؤذَْيَن  ذَْي  ذ
 ُد ِرييُ  يرِ  َشْ َرْيِن  َرْي  ر
 َدُكْم ِزينَ  يزِ  َزْيُتَ ا َزْي  ز
 ُيهُ ِسييُ  لِس  قَْوَس ْنِ  َسْل  س
 عَ ِشي لَ  لِش  فَأَْغَشْيَواُهْم  َشْل  ش



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

28 

 ِي َن ُمْللِ  لِص  َهَعَيْيَوا َصْل  ص
 ِض َن ُمْبرِ  لِض  قََضْيَت  َضْل  ض
 َك ِطيُيبْ  لطِ  كَْعَطْيَواَك  َطْل  ط
 ِظ َن َحافِ  لظِ  َمْحُفوَظ ْنِ --- َظْل  ظ
 ُد ِبيَهيُ  لعِ  يَْيَواِن  َعْل  ع

 َظ ِييلِيَ  لغِ  غرَْيِي َغْل  غ
 ِف ِن َيْش  ِف  كَْخَفْيُتْم  َفْ  ف
 ُكْم ِقيلَ  ِق  ُهْم أَلَْسَقْيوا َقْ  ق
َ  لكِ  لِكَْل  كَْل  ك  ُد ِكيَهك
 هِ لِيَسأُْص  ِل  يَلَْيهِ  َلْ  ل
ثِ  لمِ  لُِيَوَم ْنِ  َمْل  م  ِم َن َ،ا
 َن نِيا َيزْ  ِن  بَاَوْيَواَها َنْ  ن
 ُج ِ ي يَ  لهِ  َهْيَت  هَْل  ،
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 َن ِهي غَا يهِ  َهْيلَُكْم  َهْي  ه
 ُكْم ِييُيْح  ليِ  فَأَْحَيْيوا،ُ  يَْل  ي

 

 
 

 ُ  ثُو ُث  لُو ُت  بُو ُب  كُه ك
 دُه دُ  ُخو ُخ  ُحو ُح  ُ،و ُج 
 ُسو ُس  ُزه زُ  ُره رُ  ذُه ذُ 
 ُطو ُط  ُضو ُض  ُصو ُص  ُشو ُش 
 فُو ُف  ُغو غُ  ُعو عُ  ُظو ُظ 
 ُمو ُم  لُو لُ  كُو ُك  قُو ُق 
 يُو ُي  ُهه هُ  ُهو ،ُ  نُو ُن 

 

 . پەشلىك نەد نەشقى11
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 ٌب  ٍب  بًا ءٌ  ءٍ  ًء ا
 ةٌ  ةٍ  ةً  ٌت  ٍت  ًلا
 ٌج  ٍج  ً،ا ٌث  ٍث  ثًا
 ٌخ  ٍخ  ًخا ٌح  ٍح  ًحا
 ذٌ  ذٍ  ذًا دٌ  دٍ  دًا
 زٌ  زٍ  ًزا رٌ  رٍ  ًرا
 ٌش  ٍش  ًشا ٌس  ٍس  ًسا
 ٌض  ٍض  ًضا ٌص  ٍص  ًصا
 ٌظ  ٍظ  ًظا ٌط  ٍط  ًطا
 غٌ  ٍغ  غًا عٌ  ٍع  يًا
 ٌق  ٍق  قًا ٌف  ٍف  فًا

 . يەككە ھەرپتىكى تەيۋىٌ نەشقى11
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 لٌ  ٍل  اًل  ٌك  ٍك  كًا
 ٌن  ٍن  نًا ٌم  ٍم  ًما
 هٌ  هٍ  ًها ،ٌ  ،ٍ  ًها

    ٌي  ٍي  ًيا
 

 
 

 ءٌ َشْل  ءٍ َما ءً إِْنَشا ء
 ٌب ُخُش  ٍب لَ َ  ًباَعَج  ب
 ٌت كُخْ  ٍت نََبا ًلانََبا ت
 ةٌ ُمْؤَصَد  ةٍ ُهَمزَ  ةً ثََوثَ  ة
 ٌث َهَحرْ  ٍث َحِدي ثًاَحِدي ث
 ٌج َموْ  ٍج كَْمَشا ً،اكَفَْوا ج

 . سۆزدىكى تەيۋىٌ نەشقى12
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 ٌح نُو ٍح لَوْ  ًحاَصالِ  ح
َ  ًلاَشيْ  خ  ٌخ بَْرزَ  ٍخ بِأ
 دٌ ُ،َد  دٍ َحاِس  ًداكَحَ  د
 ٌذ َء اخِ  ذٍ َيْوَمئِ  ذًالَِوا ذ
 رٌ بَِييا  رٍ َلَشاهُ  ًراُيْس  ر
 زٌ َعِزي  زٍ ِر،ْ  ًزاُخبْ  ز
ْ  ًسانَفْ  س ْ  ٍس كَأ  ٌس بَأ
 ٌش َعرْ  ٍش قَُريْ  ًشاِري ش
 ٌص َمْرُصو ٍص َهنَقْ  ًياقََي  ص
 ٌ  بَيْ  ٍض َمرَ  ًضاْفُرهمَ  ض
 ٌط ُمِحي ٍط ِصَرا ًطانَْش  ط
 ٌظ غَِو  ٍظ َمْحُفو ًظاكًْيَقا ظ
 عٌ َسِمي  ٍع ُ،و يًاَزرْ  ع
 غٌ بََو  ٍغ بَا غًابَو غ
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 ٌف َمْبُره ٍف َخوْ  ًفاُصُح  ف
 ٌق َهإِْسَتْْبَ  ٍق غَاِس  قًاِطَبا ق
َ  كًاَدرَ  ك  ٌك ُمَبارَ  ٍك فَل
 ٌل َحبْ  ٍل َضَو  ًو لَيْ  ل
 ٌم َرِحي ٍم َلْقِوي ًماقَوْ  م
 ٌن ُمِ يا  ٍن يَْد  ًواِمْسِكي ن
 ،ٌ َهُهُ،و هٍ إِلَا ً اُمْشَتبِ  ،
 وٌ لَيْ  ---وٍ لَ ْ  ًواَرهْ  ه
 ٌي ِخزْ  ٍل َهحْ  ًيابَيْ  ي

 

 
 

 َّ ِّ  لَأ ُّ  لَأ  لَّبُ  لَّبِ  لَّبَ  لَأ

 . سۆز ئاخىرىدىكى شەددە نەشقى13
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 لَّثُ  لَّثِ  لَّثَ  لَّتُ  لَّتِ  لَّتَ 

 لَّحُ  لَّحِ  لَّحَ  لَّجُ  لَّجِ  لَّجَ 

 لَّدُ  لَّدِ  لَّدَ  لَخُّ  لَّخِ  لَخَّ 

 َلارُّ  َلارِّ  َلارَّ  لَّذُ  لَّذِ  لَّذَ 

 َلّسُ  َلّسِ  َلّسَ  َلازُّ  َلازِّ  َلازَّ 

 َلّصُ  َلّصِ  َلّصَ  َلّشُ  َلّشِ  َلّشَ 

 َلّطُ  َلّطِ  َلّطَ  َلّ ُ  َلّ ِ  َلّ َ 

 َلعُّ  َلعِّ  َلعَّ  َلّظُ  َلّظِ  َلّظَ 

 لَّفُ  لَّفِ  لَّفَ  َلغُّ  َلغِّ  َلغَّ 

 َلّكُ  َلّكِ  َلّكَ  َلّقُ  َلّقِ  َلّقَ 

 َلّمُ  َلّمِ  َلّمَ  َلّلُ  َلّلِ  َلّلَ 

 َلاهُّ  َلاهِّ  َلاهَّ  َلّنُ  َلّنِ  َلّنَ 

َّ  َلاوُّ  َلاوِّ  َلاوَّ  ِّ  َت ُّ  َت  َت
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ّبِ لُِح  ٍع ّبَ ُلا  ب َك بُّ رَ    
لُوَن تِّ ُيقَ  عُ بِ ّتَ َيا  ت ْم تُّ َعنِ    
لُوَن ثِّ ُيمَ --- َل ثَّ مَ  ث ّثُ َيبُ    
ْ ّجَ حُ  ج َرْت ّجِ ُس  ََتُ ّجُ حِ    
لُِيمَ  ّحَ شُ  ح َص ّحِ َو ّحُ َيِش    
رُ خِّ يُؤَ  َرَهالَّ َس  خ خُّ مُ    
ُث ّدِ ُتَح  لَ ّدَ بَ  د ّدُ َسَنُش    
بُوَن ّذِ ُيكَ  َب ّذَ كَ  ذ   َ ّذُ َوَتل  
رِّ شَ  َم رَّ حَ  ر رُّ شَ    
لُ ُيَنِّ وَ  لُ َلَنَّ  ز زُّ َوأَعَ    
ُرهُ ّسِ فََسُنيَ  ّسَ مَ  س ُهُم ّسُ َيمَ    

 . سۆز ئوتتۇرىدىكى شەددە نەشقى14
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رِ ّشِ َوبَ  ًباّشَ خُ  ش ّشُ أَهُ    
َل ّصِ َوحُ  لَْواّيَ فَ  ص ّصُ َيقُ    
ُل َِّّ َونُفَ  ّ َ َيْوقَ  ض ّضُ َيُح    
لَْت ّطِ عُ  لِعُ ّطَ لَ  ط ُه،ّطُ َتخُ    
ْم ّظِ ُيعَ  َم ّظَ َلبَ  ظ ّظُ َيَح    
رْ عِّ ُتَص  َمهُ بَّ َهنَ  ع عُّ َيُد    
َف فِّ ُيخَ  ْت فَّ خَ  ف ّفُ َيُح    
ّقِ ُيَشا ّقَ حَ  ق ّقُ أَحَ    
َّ َهلَوَ  ك رْ كِّ فََذ  ْل ك ّكُ فَ    
ّلِ فََص  لَّ فََتوَ  ل ّلُ َتحِ    
لُوامِّ حُ  ّمَ ثُ  م   ُ ّمُ َيأ  
هُ  ن ُدوِن نِّ ُتفَ  ّنَ لرََتَ ّنُ َيُظ    
ُيَط  َرِك  َّ َهَط  ، َرُكْم هِّ َو هُّ َيمُ    
ِمَی وِّ ُمَس  لَْت وَّ َس  ه ٍف وُّ َتخَ    
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َ َلبَ  ي ُ ُيبَ   ّنَ ّیِ   َ َهاّيُ أ  

 

 
 

 ّبٌ هَرَ  ّبٍ رَ  اّبً حَ  ب
 ّجٌ فَ  --- ّجٍ فَ  ا،ًّ رَ  ج
 ّدٌ َهَص  دٍّ َمرَ  اّدً مَ  د
 رٌّ ُمْسَتقِ  رٍّ ُمْسَتمِ  ارًّ ُمْيَفا  ر
 ---ّظٌ حَ  ّظٍ حَ  اّظً حَ  ظ
ُ  افًّ َص  ف  ّفٌ كَ  ّفٍ ك
ّقٍ رَ  اقًّ شَ  ق ـ   ّقٌ َح  
ًّ دَ  ك ّكٍ شَ  اك ّكٌ شَ    

. شەددە ۋە تەيۋىٌ نەشقى15  
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ُ  اّلً إِ  ل ّلٍ ك   ُ ّلٌ ك  

ّمٍ غَ  امًّ ُص  م ّمٌ ُص    
ّنٍ جِ --- اوًّ مَ  ن ّنٌ َجا   
وٍّ ُعتُ  اوًّ َعفُ  ه وٌّ لََعفُ    
لِ  ي ّيٍ َخفِ  ايًّ َه ّيٌ لََقوِ    

 

 
 

 َن ّبُوُلحِ  ّبِ رَ  رٍ ّبَاَص  ب
 ---وَن تُّ ِس  اَن ّتِي ِس  رٍ ّتَاخَ  ت
 ونثُّ  ُ يَ  ثِّلبَ  ئَِ اثَّاَهقِ  ث
انَ  ج ينُوَ  نَاّجَ وُلَحا َك ّجِ  َن ّ،ُ

 . نەد ۋە شەددە نەشقى16
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يَي ِ  دَّىَلرَ  د  ادُّهرُ  ّدِ
اَض  ر ّرِيَوقَ  ءَ ّرَ وفَفِ   اّرُ  
انَ  ز ّزِيَوهُ  َعةً ّزَ ولََيْسَتفِ   نََك ّزُ  
ادَ  س يقِ  َهاّسَ ِسَی ّسِ وَتُح   نَُهْم ّسُ  
اهَ  ص يقُ  ُكُم ّصَ هِ ّصِ وَيقُ   َن ّصُ  
انَ  ض يَِّّ غُ  َخَتاِن ّضَ وَيغُ   َن َُّّ  
افَ  ع يعِّ دَ  لٌ ّبَ وُيَد   نّعُ  
َ  ف فِّهِيُ يُوَ  ٍك فَّاك ُهْم فُّولَُموَ    
يقِّ شُ  ّقَ فََتلَ  ق اقُّوَشا   
َ  ك ّكِهِيْ َوُيزَ  لُوَن كَّاك اكُّوُتزَ    
لِّيُمحِ  َهاّوَ ،َ  ل الُّوَوحُ    
ـَن ّمِي َءا ُعوَن ّمَاَس  م َن ّمُولَُيَس    
ُيمَ  ُت ّوَا،َ  ن ّنِهِيْ َو اّنُوَوَظ    
ينَُس  ُهّنَ اوَّ فََس  ه ُكْم ّوِ ---واوُّ َس    
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َ  ي  اّيُوفََح  ُتْم ّيِيحُ  َن ّيَاك
 

 
 

 ةٍ فَِبَما َرْحمَ  َرّبِ  ةُ نِْبمَ  ِمْن َربَِّك  ةٍ َرْحمَ 
َو  ةَ َحَمالَ  ِمّمَا ةٌ َهبَِقيَّ   ةَ الّيَ

ْ لَْبوَ  ِ  ةَ يَلهَْْيِ  ةٍ لَُمزَ  ةٍ ُهَمزَ  ةٍ بِِحَجارَ  الّلَ
 الَِّذيَن  ةَ كَلِمَ  ةُ الُْموقََد  ةَ يُْدَخَل َ،ّوَ  كَْن 

ِ ِف  ةَ ُسّوَ   ةً َهَشَجرَ  ةُ الَْقاِرعَ  الّلَ
 َ  َربَِّك  ةِ بِِوْبمَ  كَي ُْنٍ  ةَ قُرَّ  ةً ُمْؤِموَ  ةً َهاَمَرك

 

 

 

 ھەرپىًىڭ تەلەپپۇز نەشقى« ة. »17
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         تەجۋىد ئىلمىوىڭ رولى :دەرس-5

 «دهر يلم التجويد»

 ەىتاكىمىسنىاائ كااائ ۇىساامىدا ۇىسااقىچە تتستى ىااخ
ئىتكەنااديەم ئەىيب تى ااى ئااىزگىچە تەلەپىااۇز ساساا ىقىغا 
ئىاا ە كتلااۇپم كااۇ تى نااى ئىگەن اا چى ەى بەزەااۇى تى نىاائ 
ئې ىىبە ۇىسمىغا كىرلەشت ىۈپم تە ۋىاد ئى مىناى ساسىاى 

 ئىگىنىىى ەېريە.

ساااااااااىزب ئەىيب تى ىااااااااادا  «تە ۋىاااااااااد» .2
ەېااا ەن بەنى ەىناااى  «گ زيل ەشااات ىۈئم ساسىاااىالئ»

 «ۇۇىئااااان ەەىىاااا »بەنىساااى  كى دۈىساااەم ئاتااااالغۇلۇق
ئاسەت ىرىنى ت ىل ە تەلەپىۇز ۇائىادى ىرى ە ىىتااسە ۇى غاان 
-ھالاااادا ئىلچەب ىااااك ئتۇااااۇئ ھەۇقىاااادىكى ۇائىاااادي

 ۇانۇنىيەت ەىنىئ ئتبۇبىي سىغىندىسىنى ەىىسىتىدۇ. 

( تە ۋىد ئى مىنى ئىگىنى  ۇۇىئان ئتۇۇىۇچىالىم 2)
سىن شااۇنداۇال ئەىيب تى ااى ئىگەن اا چى ەى ئ چاا ن ئىنتااا

بااۇھى  كتلااۇپم ۇۇىئااان ئاااسەت ىرىنى تە ۋىااد ۇائىدىسااى 
 كتسىچە ئتۇۇئ پەىزەۇى. 
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( تە ۋىد ئى مىنى ساسىى ئىگەن ەناديم ئەىيكاچە 1)
بەۇساەتنى ىاۈانم -سىزلەىنى تتىرا تەلەپىۇز ۇى ى م بەنا

 تتىرا كاسان ۇى ى  بەۇسىتى ە سەتكى ى كتلىدۇ.

. ۇۇىئاااااان ۈي ئەىيب تى ىااااادىكى تېكىسااااات ەىنى 1
تەلەپىۇز ۇائىدىسى كتسىچە تتىرا تەلەپىۇز ۇى مىغانادا بەنە 
 ەھەتتىن چتڭ ساتالىقالىم سەۈين ىك ەى ەې ىخ چىقىدۇ. 
تەلەپىۇز ساتالىقىنى تىۈيندىكى ئىككى ۇىساىمغا كىل شاكە 

 كتلىدۇ.

: «اللحان الجلال »( ۇىرائەتتىكى ئاشاكاىا ساتاالى  2)
ى  كتنېتىكاااا سااااەى گرابماتىكاااا  ەھەتاااتىن ساتالىىااا

ەې ەن ىكتۇى. كاۇ سىا  ساتاالى  ھەىپ ەىنىائ تەلەپىاۇزب 
الحركاااات »تاااتىرا كتلماسااا ى  ۈي تااااۈۇئ كەل ى ىرىنىااائ 

ئالمىىااىخ ۇې ىىااى سااەۈيكىدىن ئاسەت ەىنىاائ  «هالسااكون
 بەزبۇنىنىئ ئىزگىرىخ ەېتىىىنى ەىىسىتىدۇ. 

ۇىااارائەتتە ەاااىىۈل ەن ئاشاااكاىا ساتالىققاااا ئاالۇىاااداى 
 ىىساااىدي ەې ىاااخ چىقىااادىغان س «الفالحاااة »بىساااالالى )
 ساتالىقالى(:

ناااى ئەسااا ىي ۇائىدىساااى كاااتسىچە  «الحماااد » ①
ەې ەن ىااك  «كاااىلى  باستااائ»تەلەپىااۇز ۇى مىغاناادام 

ئىزگەىتىااااخ  گە« »ھەىپىنااااى « »كتلىاااادۇم ئەبمااااا 
ەې ەن ساتا  «ئتتنىئ ھاىاىىتىنىئ پەسىيىىى»ئتۇۇىاندا 
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 ئۇۇۇ  ەې ىخ چىقىدۇ.

ىي ۇائىدىساى كاتسىچە ناى ئەسا  «رب البلم ن» ②
ەېا ەن « ئالەب ەىنىئ پەىۈيىەى اىب»تەلەپىۇز ۇى غاندام 

گە  «ء»ھەىپىناااااى  «ع»بەنىناااااى كى دۈىىااااادۇم ئەبماااااا 
ئازاكالنغۇچىالىنىااائ »ئىزگەىتىاااخ تەلەپىاااۇز ۇى غانااادام 

 ەې ەن ساتا ئۇۇۇ  ەې ىخ چىقىدۇ.« پەىۈيىەى اىب

نااى ئەساا ىي ۇائىدىسااى كااتسىچە  «الاارحيم » ③
ەېااا ەن بەنىناااى « ەىس بچاااان»ى غانااادام تەلەپىاااۇز ۇ

گە ئىزگەىتىاخ ساتاا  «ه»ھەىپىناى  «ح»كى دۈىىدۇم ئەبما 
ەېاا ەن ساتااا « سااى  سااابغۇى-سااى »تەلەپىااۇز ۇى غاناادام 
 ئۇۇۇ  ەې ىخ چىقىدۇ.

ناااى ئەسااا ىي ۇائىدىساااى كاااتسىچە  «نبباااد » ④
ەېا ەن بەنىناى « ئىبااەيت ۇى ىمىاس»تەلەپىۇز ۇى غانادام 
ھەىپىا ە ئىزگەىتىاخ  «ء»ھەىپىناى  «ع»كى دۈىىدۇم ئەبماا 
ەېا ەن  «ئتىنىمىسەا بەڭ ا  تاۇىىمىس»تەلەپىۇز ۇى غاندام 

 ساتا ئۇۇۇ  ەې ىخ چىقىدۇ.

نااى ئەساا ىي ۇائىدىسااى كااتسىچە  «الضااال ن » ⑤
ەېاااا ەن بەنىنااااى  «ئااااازىۇنالى»تەلەپىااااۇز ۇى غاناااادام 

ھەىپىا ە ئىزگەىتىاخ  «د»ھەىپىنى  «ض»كى دۈىىدۇم ئەبما 
ەېاا ەن ساتااا ئۇۇااۇ  « كاشاا ىغۇچىالى»اناادا تەلەپىااۇز ۇى غ

 ەې ىخ چىقىدۇ.
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: «اللحن اللفال »( ۇىرائەتتىكى ستشۇىۇن ساتالى  1)
سىا   سىزلەىنى تەلەپىۇز ۇى ىىتىكى ساتالى  كتلاۇپم كاۇ

بەزبااۇنى ئىزگىرىااخ -ساتااالى  ئاااىۇى ى  سااىزلەىنىئ بەنە
نى ساسىاى «اليوة»ەەتمەسدۇ. ئۇ ئاساسەن ەىماغ تاۈۇشى

ۇىاللماسااا ى م ساااتزۇلما ساااتزۇق تاۈۇشاااالىنى تەلەپىاااۇز 
ئااىلچە  كااتسىچە سااتزۇپ تەلەپىااۇز ۇىاللماساا ى م « المااد»
زىيااااەي تەلەپىاااۇز ۇى ىااا  ۇاتااااىلى  كىااار ۇىساااى  -ەە 

ئىاانچىكەم ەىچىااك ساتااالىقالىنى ەىىسااىتىدۇ )كااۇ سىاا  
ساتالىقالىنىئ بىسال ىرب ەېيىنكاى ەيىسا ەىەي تەپساى ىي 

 كاسان ۇى ىنىدۇ(. 

ئى مااى ئااىز ئىچىاا ە ئالغااان ئاساساا ى   . تە ۋىااد3
 پرىنسىىالى:-ۇائىدي

كوة»( سااەىن ى  ناۇن2) ۈي تەنۋىننىاائ  «الواون الساا
 تەلەپىۇز ۇائىدىسى. «التووين»

كوة»( ساااەىن ى  بىمنىاائ 1) تەلەپىااۇز  «الماايم السااا
 ۇائىدىسى.

تەلەپىااۇز  «اإلدغااام»( ھەىۇاسسااى ئىاادىابالىنىئ 3)
 ۇائىدىسى.

تەلەپىاااااۇز «الماااااد»نىااااائ ( ھەىۇاسساااااى بەەلەى4)
 ۇائىدىسى.

 ۇائىدىسى. «وقفال»( تتستائ 5)
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 تاۋۇش چىقىرىش ئورۇهلىرى :دەرس-6
 «ملارج الحرهف»

تاااۈۇئ چىقىاارى  ئااتىۇن ىربم سەنااى ھەىپ ەىنىاائ 
كتلۇپم ئاۇالى تىۈينادىكى كەئ ئتىۇنغاا  27بەسري  ىرب 

 بەىەەزلەشكەن. 
ۈۇئ م كاۇ ىاستنادا ئا چ تاا«الحلق   ». كتىۇز ىاستنى 2

ئااسرى  ھالادا -چىقىرى  ئتىنى كتلاۇپم ئاۇالىەىن ئااسرى 
 ئالتە ھەىپ چىقىدۇ:

: كاۇ كتىۇزنىائ ئەڭ «»( كتىۇز تا ۈب2)
چتڭقۇى سېرب ھە  ەىەريە كتشا ۇۇىغا ئەڭ ساېقىن  اا م 

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ. «ء  ، ه» كۇ ئتىۇندىن 
: كۇ  اسادىن «وسط الحلـق»  ( كتىۇز ئتتتۇىا ۇىسمى1)

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ.  «، ح ع» 
 « غ ، خ» : كۇ  اسدىن «كدىن الحلق»( كتىۇز ئ ستى 3)

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ.
سۇۇىرىقى ئالتە ھەىپ ئىزلىرىنىئ چىقى  ئاتىۇن ىرب 

ەيپ  «كتىاااۇز ھەىپ ىااارب»ئاساساااىدا ئتبۇبالشاااتۇىۇلۇپ 
 ئاتى ىدۇ. 
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كاۇ ىاستنادا ئاتن تااۈۇئ  م«اللَسـان»   . تى  ىاساتنى1
 اى.چىقى  ئتىنى ك

: كااۇ تى نىاائ ئەڭ « » ( تىاا  تاا ۈب 2)
« ق » تااىۈينكى چتڭقااۇى ۇىساامى كتلااۇپم كااۇ  اساادىن

 ھەىپى چىقىدۇ.
ھەىپىدىن ساەل «ق» :« » ( تى  ت ۈب 1)
ھەىپىنىاائ چىقىاا  «ق »ھەىپااى چىقىاادۇم «ك»ەېاايىن 

ھەىپىنىائ چىقىا  «ك»ئتىنى كتىۇز ىاستنىغا سېقىناراقم 
 تتۇىىغا تتىرا ەې ىدۇ.ئتىنى تى  ئت

ج ، »: كۇ  اسادىن «وسط اللسان» ( تى  ئتتتۇىىسى 3)
 ھەىپ ىرب چىقىدۇ. «ش، ي
( تى  گىرۈىكاى كىا ەن ئ سات نكى ئېسىا  چىا  4)
: «العليا األضراس ما  يحاذيها  من  معسان لال حافيتحدى أ» ئاىىسى 

ھەىپى چىقىدۇم بەزەاۇى ئاتىۇن تااۈۇئ   «ض» كۇ  اسدىن 
تىۇن ىرب ئىچىاااادىكى ئەڭ بااااۇىيەكەپم چىقىاااارى  ئاااا

 تەلەپىۇزب ۇىيىن  ا  ھېساك ىنىدۇ. 
( تى  گىرۈىكى كى ەن ئ سات نكى چىا  بى ىكاى 5)

سااان مااع مايحاذي ااا ماان لثااة األسااوان لمااا باا ن حاااف  ال »ئاىىسااى 
 ھەىپى چىقىدۇ. «ل»: كۇ  اسدىن «البليا
( تىاا  ئااۇچى كىاا ەن ئ ساات نكى چىاا  بى ىكااى 6)
: كاۇ «وان البليااساسان مع مايحاذيه من لثاة األلطرف ال»ئاىىسى 
 ھەىپى چىقىدۇ.  «ن » اسدىن 
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( تىاا  ئااۇچى ۈي تىاا  ئ سااتى كىاا ەن ئ ساات نكى 7)
سان ماع ظ ار، ه ماا يحاذياه لطرف ال »چى  بى ىكىنىئ ئاىىسى 

 ھەىپى چىقىدۇ.  «ر »: كۇ  اسدىن «من لثة الثوت ن البلي ن
  ت ۈب ( تى  ئۇچى كى ەن ئ ست نكى ئۇەۇل چى8)

 «ت ، د،ط»: كۇ  اسدىن «طرف اللسان مع كصول الثوايا البليا »
 ۇاتاىلى  ئ چ ھەىپ چىقىدۇ. 

( تىاا  ئااۇچى كىاا ەن ئ ساات نكى ئااۇەۇل چىاا  9)
ث، ذ،  »كۇ  اسادىن  :«سان مع الثوايا البليالطرف ال »ئاىىسى 

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ.  «ظ
( تىاا  ئااۇچى كىاا ەن تااىۈينكى ئااۇەۇل چىاا  22)
: كاۇ  اسادىن «سان مع ماا با ن الثواياا السافالرف الط  »ئاىىسى

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ.  «ص ، س ، ز»
. لەۈ ىاستنىم كۇ ىاستندا ئىككى تاۈۇئ چىقىارى  3

 ئتىنى كاى كتلۇپم ئۇالى تىۈيندىكىچە:
( ئاسااتىنقى لەۈ ئىچااى كىاا ەن ئ ساات نكى ئااۇەۇل 2)

كاۇ  :«باطن الشفۃ السفىل مـع أطـراف الانايـا العليـا »چى  ئۇچى 
 ھەىپى چىقىدۇ. «ف » اسدىن
كاااۇ :«ماااا بااا ن الشااافت ن »( ئىككاااى لەۈ ئاىىساااى 1)

 ھەىپ ىرب چىقىدۇ.« ه ،م  ،ب » اسدىن 
كاۇ ىاستنادىن م «الجوف ». ئېغىس كتش ۇۇى ىاستنى 4

 ئ چ بەە ھەىپى چىقىدۇ. 
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 «ا »( ئالدىنقى ھەىپ زيكەىلىك كتلغان ساەىن ى  2)
كوة المفتوح ما قبل ا)  . )اَا( :( األلف السا

 «ه»( ئالدىنقى ھەىپ پەش ىك كتلغان سااەىن ى  1)
كوة المضموم ما قبل ا)  .  :( الواه السا

الياء ) «ي»( ئالدىنقى ھەىپ زىر كتلغان ساەىن ى  3)
كوة المكسور ما قبل ا  .«ُنْوِحْيَ ا». بەسى ەن:  : (السا

م كاۇ ىاستنادا «الليشاوم ». كۇىۇن كتش ۇۇى ىاستنى 5
 «اليوااة »ىاارال تاااۈۇئ چىقىاارى  ئااتىنى كتلااۇپم ىااۇننە ك

 چىقىدۇ.
 «م »ۈي ساااااەىن ى   «نااااۇن»ىااااۇننە: ساااااەىن ى  

 ھەىپ ىرىدىن شەەى  ىنىدىغان ۇتشۇبچە تاۈۇشتۇى.
ئەساااكەىتى : كىاااس ئەىيب تى ىااادىكى بەلاااۇ  كىااار 
ھەىپناااى سااااەىن ى  ھاااالەتتە ۇتساااۇپم ئۇنىااائ ئالااادىغا 

ھالادا كىاس  ئاۇ ۇى ساقمۇتشۇپ تەلەپىۇز  نى« ا »زيكەىلىك 
چىقىااااا  ئاااااتىنى ۈي تەلەپىاااااۇز  ئبەزەاااااۇى ھەىپنىااااا

   ماِْب    ماَْب   بەساى ەن: ئاالھىدى ىكىنى ئېنى  كى ىاۋاالالسمىس.
 .اُْج    ماِ ْج  م اَْج  . اُْث   ماِْث   ماَْث   .اُْت   ماِْت   ماَْت    . اُْب 

 ھەىپ ەىنىئ چىقى  ئتىنىنىئ ەىىسىتى ىىى

 ھەىپ نىتاۈۇئ چىقىرى  ئتى №

 ء ،   ه  ۈب كتىۇز ت 1
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 ع ،  ح  ب كتىۇز ئتتتۇى 2
 خ   ،غ   ئ ستىكتىۇز  3
 ق تى  ت ۈب 4
 ك تى  ت ۈب  5
 ي،ش ،ج  تى  ئتتتۇىب 6
گىرۈىكى كى ەن ئ ست نكى ئېسى  چى  تى   7

 ض   ئاىىسى
گىرۈىكى كى ەن ئ ست نكى چى  بى ىكى تى   8

 ل ئاىىسى
بى ىكى   نكى چى كى ەن ئ ستتى  ئۇچى  9

 ن ئاىىسى
ستى كى ەن ئ ست نكى چى   ئۇچى ۈي تى  ئتى   10

 ر بى ىكى ئاىىسى
ئ ست نكى ئۇەۇل چى  ت ۈب كى ەن تى  ئۇچى  11

 ط ،د   ،ت  ئاىىسى
 ظ ،ذ  ،ث  ئاىىسى چى ۇەۇل ئ ست نكى ئ كى ەن تى  ئۇچى 12
 ز،س  ،ص  تى  ئۇچى كى ەن تىۈينكى ئۇەۇل چى  ئاىىسى 13
كى ەن ئ ست نكى ئۇەۇل  ئىچى ئاستىنقى لەۈ 14

 ف ئاىىسىچى  
 ي ،ا  ،و  نىتئېغىس كتش ۇۇى ىاس 15
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 ن ،م   نىتىاس كۇىۇن كتش ۇۇى 16
 و ،م  ،ب  ئىككى لەۈ ئاىىسى 17
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صفات » ھەرپلەرهىڭ سۈپەتلىرى :دەرس-7
 «الحرهف

 ھەىپ ەىنىئ س پەت ىرب تاۈۇئ ئتىۇن ىرىادىن تاتىرا
تەلەپىۇز ۇى ىنغاان ۈاۇىتتىكاى ت ىلا ە تەلەپىاۇز ساسا ىقى 

ئتچاۇق - اىاڭسىسم چاپ ىما-ۇاتتى م  اىاڭ ى -)سۇبىاق
 ۇاتاىلىقالى( ەىن ئىباىيت. 

. ھەىپ ەىنىاائ ھەىۇاسسااى ساا پەت ىرىنى تتنااۇئ 2
لچەب ىاااك تەلەپىاااۇز ۇى ىىااانىئ ىھەىپ ەىناااى تاااتىرام ئ

ىكىاديە ەيس ەپكى ئابى  ىرىادىن كتلاۇپم ئۇنىائ تىۈيند
 ئاالھىدى ىكى كاى.

-( چىقىاا  ئااتىنى كىاار كتلغااان ھەىپ ەىنااى كىاار2)
 كىرىدىن پەىۇ ەندۈىگى ى كتلىدۇ.

(  اااىاڭ ى  تەلەپىۇزلااۇق ھەىپ ەىنااى  اىاڭساااىس 1)
 تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەىەىن ئاسرىۋالغى ى كتلىدۇ. 

( ەىرىىت ىبە تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەىناى ەىرىىات ىبە 3)
 ەىپ ەىەىن ئاسرىۋالغى ى كتلىدۇ.تەلەپىۇزلۇق كتلمىغان ھ
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-( چىقى  ئتىنى ئتسىىماسدىغان ھەىپ ەىنى كىر4)
 كىرىدىن ئاسرىخ تتىرا تەلەپىۇز ۇى غى ى كتلىدۇ. 

 27. ئەىيب تى ى ھەىپ ىرنىئ ئتبۇبىي س پەت ىرب 1
ت ىل ە كتلۇپم ئۇالى چتڭ  ەھەتتىن ئىزئاىا ۇاىىمۇ ۇاىشى 

ئىككاااى تااا ىگە سااا پەت ەى ۈي ۇاىشىساااىس سااا پەت ەى ەيپ 
 كىل نىدۇ. ئۇالى تىۈيندىكىچە:

 (  ۇاىىمۇ ۇاىشى س پەت ەى2)

 اىاڭسااااىس  ② م«ج اااارال  » اااااىاڭ ى  تەلەپىااااۇز ①    
 ④م«شااادةال »ۇااااتتى  تەلەپىاااۇز  ③م«ال ماااس »تەلەپىاااۇز

ەىت ىيڭ ااا  تەلەپىاااۇز  ⑤ م«رخااااهةال  »سۇبىااااق تەلەپىاااۇز
سېىىاا   ⑦م«سااتفالاإل »تەلەپىااۇز تااىۈين ⑥م«سااتبوءاإل»
 ⑨م «نفتاااحاإل » ئتچااۇق تەلەپىااۇز ⑧م«طباااقاإل»لەپىااۇزتە

 .«صماتاإل »ئېغىر تەلەپىۇز ⑩م«ذالقاإل »ىاۈان تەلەپىۇز
 ( ۇاىشىسىس س پەت ەى2)

تەۈىينااامە  ② م«يااافريال »ئىساااقىرىتما تەلەپىاااۇز ①    
 ④ م«لاا نال »سااى ى  تەلەپىااۇز  ③ م«قلقلااةال » تەلەپىااۇز

 ۇىبا تەلەپىاااۇزساناااد ⑤ م«نحااارافاإل » كۇىۇلماااا تەلەپىاااۇز
سااتزۇلما  ⑦ م«تفشاالال  » چاچمااا تەلەپىااۇز ⑥ م«تكرياارال »

 .«ستطالةاإل » تەلەپىۇز
. ۇاىىمۇ ۇاىشى سا پەت ىك ھەىپ ەىنىائ تەپسا ىي 3
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 كاسانى

ۈي  ااىاڭ ى   «حارهف ال ماس»(  اىاڭسىس ھەىپا ەى 2)
 «حرهف الج ر »ھەىپ ەى 
پىچىارالئم » ئىباىىسى ئەىيب تى ىدا«  ال ماس » ①
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىىاادۇم  «ن سااىزلەئستشااۇىۇ

تە ۋىد ئى مىدىكى ئاتاالغۇلۇق بەنىساى  اىاڭساىس ئا زۈە 
 22تاااۈۇئ ھەىپ ىرىنااى ەىىسااىتىدۇ. كااۇ سىاا  ھەىپاا ەى 

ەىاان الى« ف ، ح ، ، ، ث ، ش ، خ ، ص ، س ، ك ، ت »كتلااۇپم ئااۇالى 
 .ئىباىيت

ئىباىىساااااااااى ئەىيب تى ىااااااااادا  «الج ااااااااار » ②
ەې ەنااااديە بەنى ەىنااااى  «ىالئئاشااااكاىىالئم  اەااااا»

كى دۈىساااەم تە ۋىاااد ئى مىااادىكى ئاتاااالغۇلۇق بەنىساااى 
 اىاڭ ى  ئ زۈە تاۈۇئ ھەىپ ىرىنى ەىىسىتىدۇ. كاۇ سىا  

ظ، ل ،ق، »س پەت ىك ھەىپ ەى سۇۇىرىقى ھەىپ ەىەىن كاشاقا 
الىەىاان ئىباااىيت  «ه، ر، ب ،ض، ا، ذ، غ ،ز ،ج، ن ،د، م، ط ،ي، ع ، ء 

  ە ئالىدۇ.ھەىپنى ئىز ئىچى 29

 ۈي  «حارهف الشادة »( ۇاتتى  تەلەپىۇزلاۇق ھەىپا ەى 1)
  «حرهف الرخاهة  »سۇبىاق تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەى 

ۇاااتتى م »ئىباىىسااى ئەىيب تى ىاادا  «الشاادة » ①
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد  «ە چ اا ە

ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى كتلسااا ۇاااتتى  تەلەپىااۇز 
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پ ەىنى ەىىسىتىدۇ. كۇسىا  ھەىپ ەىنىائ ۇى ىنىدىغان ھەى
الىەىن  «، ج ، د، ق، ط، ب ، ك، تء »سانى سەەكىس كتلۇپم ئۇالى 

 ئىباىيت. 

ئااا ىسم »ئىباىىسااى ئەىيب تى ىاادا  «الرخاااهة » ②
ەې ەناااديە بەنى ەىناااى كى دۈىساااەم  «سۇبىااااقم كاااتئ

تە ۋىااد ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى كتلسااا كااتئم 
نىدىغان ھەىپ ەىنى ەىىساىتىدۇ. كاۇ سۇبىاق تەلەپىۇز ۇى ى

ذ، غ ،ث، ح، ظ، ق، ض،  ،ا، خ» كتلاۇپم ئاۇالى  26سى  ھەىپ ەى 
 الىەىن ئىباىيت.« ش، ه، ص، ز، ي، س، ، 

م «حاارهف التوسااط »ئاااىا تەلەپىۇزلااۇق ھەىپاا ەى  ③
 «ئتتتۇىا ھالم نتىباال»ئىباىىسى ئەىيب تى ىدا  «التوساط»

ۋىااد ئى مىاادىكى ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىىاادۇم تە 
ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى كتلسااا ۇاااتتىقمۇ ئەبەسم سۇبىاااۇمۇ 
ئەبەسم كەلكى نتىبال تەلەپىۇز ۇى ىنىادىغان ھەىپ ەىناى 

الىەىاااان  «ل، ن، ع، م، ر »ەىىساااىتىدۇ. كۇسىااا  ھەىپااا ەى 
ئىباااىيت كەئ ھەىپتااۇى )كااۇ سىاا  تەلەپىااۇز ھەىپتىكااى 
 بۇسااتەۇى  سۇسۇسااىيەت كتلمىغاچقااا ئاااىا تەلەپىااۇز ەيپ

 ۇاىى ىخم ئاسرى  كىر ت ى سانالماسدۇ(.
حاااارهف  »( ەىت ىيڭ اااا  تەلەپىۇزلااااۇق ھەىپاااا ەى 3)

ۈي ئۇنىئ ۇاىشىسى كتلغان تىۈين تەلەپىۇزلاۇق  «ستبوءاإل
 «ستفالحرهف اإل »ھەىپ ەى
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ئاىىلەئم »ئىباىىساى ئەىيب تى ىادا  «ستبوءاإل » ①    
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم  «سااۇۇىرب ەىت ىۈلاا ئ

ۋىااد ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى كتلسااا تەلەپىااۇز تە 
ۇى غان ۈاۇىتتا تىا  تااڭالسغىچە سۇۇىرىغاا ەىت ىۈلىادىغان 

خ،  »ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇ. كۇ سى  سا پەت ىك ھەىپا ەى 
 سەتتە ھەىپتۇى.   الىەىن ئىباىيت«  ص، ض، غ، ط، ق، ظ 

تاىۈين ەئم »ئىباىىسى ئەىيب تى ىدا  «ساتفالاإل »②    
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد  «ەئپەساا 

ئى مىادىكى ئاتاالغۇلۇق بەنىساى كتلساا تەلەپىاۇز ۇى غانادا 
تى  تاڭالسدىن چىقىخ ئېغىس كتش ۇۇىغا ەەل ەندي پەسكە 
ۇاااىاپ تىۈين ەساادىغان ھەىپ ەىنااى ەىىسااىتىدۇ. كااۇ سىاا  

كتلاۇپم ئاۇالى  11س پەت ىك ھەىپ ەىنىئ ئتبتبىي ساانى 
 «ج ،د، ح ،ر، ف، ،، ء، ذ، س، ل، ش، ك ،ه  ،ز، م، ن، يب، ت، ع،  ،ا، ث»

  الىەىن ئىباىيت.
ۈي   «حارهف اإلطبااق »( سېىى  تەلەپىۇزلاۇق ھەىپا ەى 4)

 »ئۇنىئ ۇاىشىسى كتلغاان ئتچاۇق تەلەپىۇزلاۇق ھەىپا ەى 
 «نفتاححرهف اإل

سېاىى ى م »ئىباىىساى ئەىيب تى ىادا  «اإلطبااق » ①    
ىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد ەې ەنااديە بەنى ە «تتسااۇلۇئ

ئى مىدىكى ئاتاالغۇلۇق بەنىساى تەلەپىاۇز ۇى غاان ۈاۇىتتاا 
تى نىئ ئىككاى تەىىىاى ساۇۇىرب تاڭالسغاا چاپ ىىاىدىغان 
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ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇم كۇ سى  س پەت ىك ھەىپا ەى تاىت 
 الىەىن ئىباىيت. «  ص، ض، ط، ظ »كتلۇپم ئۇالى 

ئاېچى ى م »ئىباىىسى ئەىيب تى ىدا  «نفتاحاإل » ②    
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد  «تاااىۇى ى 

ئى مىدىكى ئاتالغۇلۇق بەنىسى تەلەپىۇز ۇى غانادا تى نىائ 
ئىككاااى تەىىىاااى ۈي ساااۇۇىرب تااااڭال  كاشاااقا تااااۈۇئ 
ئتىگان ىرىاادىن ئاسرى غااان ھااالەتتە ئېغىااس كتشاا ۇۇىدىن 
ھاۈانى ئۇەۇل چىقىرىخ تەلەپىۇز ۇى ىنىدىغان ھەىپ ەىناى 

ىتىدۇم كاااۇ سىااا  ھەىپااا ەى سېىىااا  تەلەپىۇزلاااۇق ەىىسااا
ي، ث ،ش، ر، ب،  ل، ، ، ح ،ت،  ف، ز، ك،    ،ا ،غ»ھەىپ ەىەىاان كاشااقا 

ھەىپنااااااااى  15ۇاتاااااااااىلى  «  ء ،خ، ذ، م، ن، ي ،س، ع،  ه، ج ،د
 ەىىسىتىدۇ. 

ۈي  «حااارهف اإلذالق » ( ىاۈان تەلەپىۇزلااۇق ھەىپاا ەى5)
ۇق ھەىپاا ەى ئۇنىاائ ۇاىشىسااى كتلغااان ئېغىاار تەلەپىۇزلاا

 « حرهف اإلصمات»
ئېنىااا م »ئەىيب تى ىااادا ئىباىىساااى   «اإلذالق  » ①    
ەې ەنااااديە بەنى ەىنااااى كى دۈىسااااەم تە ۋىااااد  «ىاۈان

ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى ئېنىاا م ىاۈان تەلەپىااۇز 
ۇى ىنىدىغان ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇ. كاۇ سىا  سا پەت ىك 

اىيت ئاالتە ھەىپناى الىەىان ئىبا «ل، ن، ر، ف، م، ب »ھەىپ ەى 
 ەىىسىتىدۇ.
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چەەا ەئم »ئىباىىسى ئەىيب تى ىدا  «اإلصامات » ②    
ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد  «تتستااائ

ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى تەلەپىااۇزب ئېغىاارم ىاۈان 
 كتلمىغان ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇ.

كۇ سى  ھەىپ ەى سۇۇىرىقى ئېنى  تەلەپىۇزلاۇق ئاالتە 
ز، غ ،س،  ،ج»ن كاشقام ئەىيب تى ى ئې ىىبەساىدىكى ھەىپتى

الىەىن  «ش، ا ،خ، ط، ص، د، ث، ق، ت، ء، ذ، ه، ع، ظ، ،، ي، ح، ض، ك 
 ھەىپنى ئىز ئىچى ە ئالىدۇ. 13ئىباىيت 

. ۇاىشىساااىس سااا پەت ىك ھەىپ ەىنىااائ تەپسااا ىي 4
 كاسانى

حاااارهف  »( ئىسااااقىرىتما تەلەپىۇزلااااۇق ھەىپاااا ەى 2)
ۇۇشاالىنىئ »ئەىيب تى ىادا  ئىباىىساى«اليافري »م «اليفري

ناى ەىىساىتىدۇم تە ۋىاد ئى مىادىكى  «ساسرىغان ئاۈازب
ئاتالغۇلۇق بەنىسى تەلەپىاۇز ۇى غانادا تىا  ئاۇچى كىا ەن 
ئۇەۇل چىىالىنىئ ئاىىسىدىن ئىسقىرىتقانديە چىقىدىغان 

ص،  » زىياەي ئاۈازنى ەىىسىتىدۇ. كۇ سى  ئاۈازلى  ھەىپا ەى
  چ ھەىپتۇى.ۇاتاىلى  ئ « س، ز

م «حارهف القلقلاة »( تەۈىينمە تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەى 1)
تەۈىىاااااتى م »ئىباىىساااااى ئەىيب تى ىااااادا   «القلقلاااااة  »

ەې ەنديە بەنى ەىناى كى دۈىساەم تە ۋىاد  «بىدىرلىتى 
ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى  ھەىپ ەىنااى ساااەىن ى  
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ھاااالەتتە تەلەپىاااۇز ۇى غانااادا تەۈىىنىااادىغان ھەىپ ەىناااى 
ق، ط ، ب، ج ،  »سىتىدۇ. كۇ سى  س پەتكە ئى ە ھەىپ ەى ەىى
 ەىن كەئ ھەىپتۇى.  «د

م «حاارهف اللاا ن »( سااى ى  تەلەپىۇزلااۇق ھەىپاا ەى 3)
« سۇبىااااقم ساااى ى »ب تى ىااادا ئەىي ئىباىىساااى «اللااا ن»

ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد ئى مىاادىكى 
ىدىغان ئاتالغۇلۇق بەنىسى سى ى م سۇبىاق تەلەپىۇز ۇى ىن

ه، ي  »ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇم كۇ سى  س پەت ىك ھەىپ ەى 
 ەىن ئىباىيت ئىككى ھەىپتۇى. «

 » م«نحرافحرهف اإل»( كۇىۇلما تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەى 4)
 «كۇىۇلاۇئم ۇېاايى »ئىباىىساى ئەىيب تى ادا  «نحارافاإل

ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد ئى مىاادىكى 
ىاۇز ۇى غانادا ئااۈاز تىا  ئۇچىغاا ئاتالغۇلۇق بەنىساى تەلەپ

ۇاااىاپ س زلىنىاادىغان ھەىپ ەىنااى ەىىسااىتىدۇ. كااۇ سىاا  
ەىااان ئىبااااىيت ئىككاااى  «ر ل،»سااا پەتكە ئىااا ە ھەىپااا ەى 

 ھەىپتۇى.
 » م«حرهف التكريار»( ساندۇىبا تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەى5)

تەەاااااراىالئم »ئىباىىساااااى ئەىيب تى ىااااادا  «التكريااااار
 دۈىسااەم تە ۋىااد ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى «ۇاااستىالئ

ئى مىاادىكى ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى تىاا  ئااۇچى تىتىااريپ 
تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادىغان ھەىپ ەىنااى ەىىسااىتىدۇ. كااۇ سىاا  
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 ھەىپىدۇى.  «ر »ھەىپ پەۇەت 

»  :«لحارهف التفشا »( چاچما تەلەپىۇزلۇق ھەىپا ەى 6)
 «تااااااىۇى ى م چاااااېچى ى »ئەىيب تى ىااااادا  «لالتفشااااا 

ۋىااد ئى مىاادىكى ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە 
ئاتالغۇلۇق بەنىسى تەلەپىۇز ۇى غانادا تىا  ئاۇچى ئتتتاۇىا 
ۇاتتى  تاڭالسغا تې ىخم تى  س زب ئ ستىدي تاىۇى ىىاچان 
ھاۈا ئېقىمى ھاسى  كتلىدىغان ھەىپ ەىنى ەىىسىتىدۇ. كۇ 

 ھەىپىدىن ئىباىيت. «ش »سى  س پەت ىك ھەىپ پەۇەت 

 م«ساتطالةإلحارهف ا»( ستزۇلما تەلەپىۇزلۇق ھەىپ ەى7)
ساااااتزۇلۇئم »ئىباىىسااااى ئەىيب تى ىاااادا  «سااااتطالةاإل »

ەې ەنااديە بەنى ەىنااى كى دۈىسااەم تە ۋىااد  «ئااۇزىرائ
ئى مىدىكى ئاتالغۇلۇق بەنىسى تەلەپىۇز ۇى غاندا ئاۈاز تى  
ئۇچىدىن ت ۈى ىچە ستزۇلىدىغان ھەىپنى ەىىسىتىدۇ. كاۇ 

 ھەىپىدىن ئىباىيت.  «ض »سى  س پەت ىك ھەىپ پەۇەت 

ۇنى كى ىاااااا  ەېريەكااااااىم ئەىيب تى ااااااى شاااااا
ئې ىىبەسااىدىكى ھەىكىاار ھەىپ سۇۇىرىاادا تى غااا ئې ىنغااان 
ساا پەت ەىەىن ئەڭ ئاااز ەې ەناادي كەئ ساا پەت كىاا ەن 

 س پەت ىنىدۇ.
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چوڭ تەلەپپۇز ۋە ئىوچىمە  :دەرس-8
 «التفليم هالرتقيق»تەلەپپۇز 

 ىۈئم ەىپتاا»ئەىيب تى ىاادا سااىزب  «التفلاايم »  .2
تە ۋىااد   ەن بەنى ەىنااى كى دۈىىاادۇمېااە «چتڭاااستى 
ھەىپ ەىناااى تەلەپىاااۇز  ئاتاااالغۇلۇق بەنىساااى ئى مىااادىكى

ۇى غانااادا تى ناااى ساااۇۇىرب تااااڭال  تەىيپاااكە ەىتااا ىۈپم 
كۇ سى   غىسنى تتلدۇىۇپ تەلەپىۇز ۇى ىىنى ەىىسىتىدۇ.ېئ

 كتلاااۇپم ئاااۇالى ھەى الى«  ق  ، غ  ،خ   ط ، ظ ، ص ، ض، »ھەىپااا ەى 
 لاااۇقچاااتڭ تەلەپىۇز ۇى ىنىااادۇ. ۇاچاااان چاااتڭ تەلەپىاااۇز

تەلەپىاااۇز  چاااتڭئەڭ ئىچىااادي  «التفلااايم حااارهف»ھەىپااا ەى
 ىدۇى.رىھەىپ « ط، ظ ، ص، ض » ان ىربۇى ىنىدىغ

تەلەپىۇز ۇى ىنىدىغان ھەىپا ەى تىۈينادىكى  . چتڭ1
 :ئەھۋالالىەا ئاەيتتىن تاشقىرب چتڭ ئتۇۇلىدۇ

تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادىغان ھەىپ زيكەىلىااك  ( چااتڭ2)
ەەلساااەم بەساااى ەن:  «ا» دىنساااىئاىۇىئۇنىااائ كتلاااۇپم 

« َ َلْيآئِِب ْنَ  ملّيآئِِم ْنَ ا   .«ا
كەىلىاااك ز تەلەپىاااۇز ۇى ىنىااادىغان ھەىپ ( چاااتڭ1)
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َضااَرَب ، »ەەلمىسااەم بەسااى ەن:  «ا»ئاىۇىسااىدىن  مكتلااۇپ
 .«َطَبَع 

 كھەىپ پەشااا ى ( چاااتڭ تەلەپىاااۇز ۇى ىنااادىغان3)
 . «ُضِرَب ، ُصِوَع  »كتلغاندام بەسى ەن: 

 ئااااىزب ھەىپ ( چااااتڭ تەلەپىااااۇز ۇى ىنىاااادىغان4)
 كپەشاا ىساااەى  ئالدىاادىكى ھەىپ زيكەىلىااكم ساااەىن ى 

 .«كْخَرَج ، لُِيْطِفئوا »ساەى زىرلى  كتلسام بەسى ەن: 
 ئااااىزب ھەىپ ( چااااتڭ تەلەپىااااۇز ۇى ىنىاااادىغان5)

  » ئالدىدىكى ھەىپ زىرلىك كتلسام بەسى ەن:م ساەىن ى 
 .«بِْضُع ، إْطَبام
سااىزىنىئ ئەەسااى   «التفلاايم »سااىزب «  قيااقالرت ». 3
« سۇبىااتماقم ئىنچىكى ەشات ىبەە»ئەىيب تى ىدا  كتلۇپم

تە ۋىد ئى مىدىكى ئاتالغۇلۇق  منى كى دۈىىدۇ ەن بەنىېە
ھەىپ ەىنااى تەلەپىااۇز ۇى غاناادا ئەساا ىي ساا پىتى بەنىسااى 
تەلەپىاۇز  ئىانچىكەم سۇبىااق تتلادۇىبا م نىغىسېئ ەكتسىچ

كۇ سى  سا پەت ىك ھەىپا ەى سەتاتە  ۇ.ۇى ىىنى ەىىسىتىد
 «ق  ، غ  ،خ   ط ، ظ ، ص ، ض، »ەانە چاااتڭ تەلەپىۇزلاااۇق ھەىپ 

 ھەىپتۇى.  12الىەىن كاشقا 

 

 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

62 

 

ئىوچىمە  دەبەزى ،چوڭ دەبەزى :دەرس-9
م لفلّ  حرهف » تەلەپپۇز قىلىوىدىغان ھەرپلەر

 «حيانا ك  قحيانا  هلرقّ ك

-ۇننە ئىزىنىئ  ا ب ەۈي ى ھەىپ ەى ۇاتاىلى «  ر ، ل ، ا» 
كەزىدي چتڭم كەزىدي ئىانچىكە  سىزلەىەىكى ئتىنىغا ۇاىاپ

 تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ.

ەىپى چتڭ تەلەپىۇزم ئىانچىكە تەلەپىاۇز ۈي ھ«  ر ». 2
ئاااااىا تەلەپىااااۇزەىن ئىباااااىيت ئاااا چ سىاااا  تەلەپىااااۇز 
ئاالھىدى ىكى ە ئى ە كتلۇپم ئاۇ تىۈينادىكى سەتاتە سىا  

 ىنىدۇ:ئەھۋالدا چتڭ تەلەپىۇز ۇى 

پەشاا ىك ساااەى زيكەىلىااك كتلسااام  ەىپااىھ«  ر »( 2)
ًبا  »  ەن :ىبەس  .«َربََّوا، ُرِزقَْبا، ُعُرًبا ، كَْلَرا

ساەىن ى  كتلۇپم ئالدىدىكى ھەىپ  ەىپىھ«  ر »( 1)
قُارنن ، قَاْرٌن ، »  ەن:ىساەى زيكەىلىك كتلساام بەسا كپەش ى
 .«َلْرَهُقُ م
 يئالدىادا ىەسرىا مسااەىن ى  كتلاۇپ ەىپىھ«  ر »( 3)
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تەلەپىاۇزەىن چ شا پ  سااەى «الكسرة البارضة » ئەس ىي زىر
إِْرِ،ُبوا ،   » كتلسام بەسى ەن: «الكسرة الموفيلة »ۇالغۇچى زىر 

َلَِّذى إْرَلىض ، اَم إْرَلاُبوا   .«ا
ساەىن ى  كتلاۇپم ئەسا ىي زىارەىن  ەىپىھ«  ر »( 4)

 كتلمىغاانلىا  يىن زىرېاھەىپىدىن ە « ر »ۈي  يىن ەەلسەېە
ەىت ىيڭ   تەلەپىۇزلۇق ھەىپ كتلغان ئەھۋالدام بەسى ەن: 

 .«قِرَطاس ، ِمرَصاد ، فِْرقَة »
ھەىۇانداق ئەھۋالدا تەلەپىاۇز ەې ىنمىس:  ئەس ىي زىر

 ۇى ىنىدىغان زىرەىن ئىباىيت.

ىەسرب ئەس ىي زىار ەې ىنىمىاس: تتستااپ ئتۇۇلغانادا 
 تەلەپىۇز ۇى ىنماسدىغان زىرەىن ئىباىيت.

سىز ئاسىرىادا زيكەى سااەى پەشادىن  ەىپىھ«  ر »( 5)
م تەلەپىۇزەىن تتستالساساەىن ى  ھالەتتە  ې ىخميىن ەېە

َلّوُُذر »بەسى ەن:   .«لِلَْبَشر ، ا
يىن ېاەىن ە «ا »ساەى  «ه »ھەىپى ساەىن ى   «ر » (6)

 » م بەساى ەن: تەلەپىۇزەىن تتستالسااساەىن ى  ھالەتتە 
 .«َمْسُطور ، َشُكور

ھەىپىادىن كاشاقا  « ي » سىز ئاسىرىداھەىپى «  ر»( 7)
ساەىن ى  ھەىپنىئ ئاىۇىساىدا ەەلساەم شاۇنداۇال بەزەاۇى 
ساااااەىن ى  ھەىپ ئالدىاااادا پەئ ساااااەى زيكەى كتلغااااان 
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  .«هالَبْير، ُخْير»م بەسى ەن: دائەھۋال
تىۈينااادىكى ئااا چ سىااا  ئەھۋالااادا  ھەىپاااى«  ر  ». 1

 ئىنچىكە تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ: 
م بەسى ەن: داھەىپى زىرلىك كتلغان ئەھۋال «ر » (2)

 .«ِرَ،اٌل ، قَِرْيٌب  »
يىن ەەلاا ەن ېاائەساا ىي زىاارەىن ە ھەىپااى «ر » (1)

يىن ەىت ىيڭ اا  ېااساااەىن ى  ھەىپ كتلااۇپم ئۇنىەاادىن ە
ِشْرَعة ، »تەلەپىۇزلۇق ھەىپ كتلمىغان ئەھۋالدام بەسى ەن: 

 .«ُ ماَْمِرَنا ، فِْرَعون ، ِمرَية ، اِْسَتْيِفرلَ 
يىن ېەىن ە  «ي » ھەىپى زىر ساەى ساەىن ى   «ر » (3)

ِكر، ِساْحر، َخارْي ،  » م بەسى ەن:تەلەپىۇزەىن تتستالسا قَِدر ، ُمّدَ
 .«َخِبرْي 

ھەىپىنى تىۈيندىكى ئ چ سى  ئەھۋال ئاستىدا  «ر » .3
 :ئىنچىكە تەلەپىۇز ۇى ىىقا كتلىدۇ ھە چتڭ 

سااەىن ى   يىن ەەلا ەنېە ەىنئەس ىي زىر «ر» (1)
ھەىپاااى «  ساااتبوءاإل »ك ھەىپ كتلاااۇپم ئاىۇىااادىن زىرلىااا

ەەل ەن ئەھۋالدا چتڭ ئتۇۇشقىمۇ كتلىدۇم كۇ سى  ھالەت 
 ىى ماسدۇ.ېەىن كاشقا  اسدا ت «فِْرق»ەىكى  «س ىي شۇىا»

يىن ېااھەىپااى ئەساا ىي زىاار ھەىىكىتىاادىن ە «ر» (2)
تەلەپىۇز ۇى ىنىادىغان ھەىپنىائ ئاىۇىساىدا  چتڭەەل ەن 
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 ىتى غااانساااەىن ى  ھااالەتتە تەلەپىااۇزەىن تتست م ىااخېە
 .«قِْطر ، ِمْير »  ەن:ىئەھۋالدام بەس

تەلەپىااااۇزەىن  سااااىز ئاسىرىاااادا ھەىپااااى «ر » (3)
 .«اَِذا َيْسر ، كْن كْسر »:   ەنىئەھۋالدام بەس ىتى غانتتست

ھەىپاااى چاااتڭ ۈي ئىااانچىكە تەلەپىاااۇزەىن  «ل » .4
 الھىدى ىكى ە ئى ە.ە تەلەپىۇز ئا ىل ئىباىيت ئىككى ت

ئالدىاادىكى ھەىپ  نىاائ «ل» سااىزىدىكى «اهلل » (1)
زيكەىلىاااك سااااەى پەشااا ىك كتلغانااادا چاااتڭ تەلەپىاااۇز 

 .« قَاَل اهلل ، إىِل اهلل، َرُسوُل اهلل » ەن: ىۇى ىنىدۇم بەس
ھەىپااى ئالاادىنقى ھەىپ  «ل »  ىزىدىكىساا « اهلل »( 2)

ىاااۇز زىرلىاااك كتلغاااان ئەھاااۋال ئاساااتىدا سۇبىااااق تەلەپ
كاشاااقا  .«نَمْواااُت بِااااهلل، قُاااْل اللُ اااّمَ  » ەن: ىبەسااا مۇى ىنىااادۇ

قىديە ئەھۋال ئاستىدا ىرىھەىپ ىرىمۇ سۇۇ «ل » سىزلەىەىكى
لوا ، هلَْيَتلَّتَف ، الَرْيَب  » ەن: ىبەس سۇبىاق تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇم

 . «فِيه 
بەسسااۇس تەلەپىااۇز ۇائىدىسااى ە  «ا» ساااەىن ى . 5

ئااۇ ئالاادىنقى ھەىپنىاائ تەلەپىااۇز كەلكااى  مئىاا ە ئەبەس
كەزىدي ئىنچىكە  مكەزىدي چتڭ ئاالھىدى ىكى ە ئەگىىىخم

 .ئتۇۇلىدۇ

 يىنېاەىت ىيڭ   تەلەپىۇزلاۇق ھەىپ ەىەىان ە« ا»( 1)
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القانِِت ْن ، »  بەسى ەن: ەىت ىيڭ   تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ. ەەلسە
اء  ّرَ ابِِرْين ، ىِف الّسَ  . «الَلاِشِب ْن ، الّيَ

يىن ېااىاانچىكە تەلەپىۇزلااۇق ھەىپ ەىەىاان ەئ «ا»( 2)
 كقِْسم ، َياا آل»   ەن:ىبەس مەەلسە ئىنچىكە تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ

 .«كَْنُتم كَيَُّ ا ، َها
ۇاتاااااىلى  چااااتڭ تەلەپىااااۇز  «ط ، ظ، ص ، ض ، ق » .6
 تەلەپىاۇز باھەىپاى ستشاۇى « ن» نىئ كىرب كىا ەنىرىھەىپ 

ى چتڭ تەلەپىاۇز ھالدا ەىماغ تاۈۇش ئۇ مۇى ىنسا «اإلخفاء»
 .«َيْوُيُرهَن » ەن: ىبەس ۇى ىنىدۇ.
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ۋە تەهۋىووىڭ  «ن»  سالىولىق :دەرس-11
كوة» قائىدىسى   «هالتووين   احكام الوون السا

سااااى ۈي سااااىز ىسااااىز ئتتتۇى: «ن ». ساااااەىن ى  2
 مھەىپىنااااى ەىىسااااىتىدۇ  «ن » ئاسىرىاااادىكى ساااااەىن ى 

بەس اى  ھەىپى  « ن » ساەىن ى  .«اِْن ، ِمْن ، ُكْباُتْم  »  ەن:ىبەس
ئتۇۇلغاناادا  ئااۇالپتتستاااپ ئتۇۇلغاناادا كتلسااۇن ساااەى 

سېسىاا  ۈي تەلەپىااۇزەا ئىىاەى ىنىااخ  ئتسىاشااالم كتلسااۇن
 تۇىىدۇ. 

ساااىز ئاسىرىااادا ۇتشاااۇلۇپ  :«التواااوين ». تەناااۋىن 1
 م سېسىقتاااا ساااتقم تەلەپىاااۇزەا كااااى كتلغاااانم ىااادىغانېە

سىزلەىگە ئاۇالپ ئۇ  پمكتلۇ تاۈۇشى «ن»زىياەي  مساەىن ى 
پەۇەت  ئتۇۇلغاندا ئۇناداق كتلماسادۇ( تتستاپ) ئتۇۇلغاندا
 .ىىاەى ىنىدۇتەلەپىۇزەا ئ

ۇاتئ پەئ  ۇتئ زيكەىم ۇتئ زىارم  «التووين »( 2)
قََركُت ِكَتاًبا ، َثوَثُة ُكُتٍب ، َهذا   » ەن: ىكى ەن ئىىاەى ىنىدۇ. بەس

 . «ِكَتاٌب 
ھەىپىاااا ە   «ن »  كاشااااقا ساااااەىن ى «التوااااوين »( 1)
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يَلِْيًمااا، َحِكْيًمااا =  »   ەن:ىبەساام ئتسىااائ تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادۇ
يَلِااْيَمْن ،َحِكااْيَمْن   ، َغُفااوٌر، َشااُكوٌر = َغُفااورهْن، َشااُكورهن ، كُااّلِ ِحااْزٍب = 

   .«ِحْزبِْن 
 كىاااا ەن تەنااااۋىن بەلااااۇ  كىاااار سااااىزنى كىااااس( 3)

ى تەلەپىااااۇز ىنااااپىھە  «ن»م ساااااقاتتتست ەىنتەلەپىااااۇز
كى ەن زيكەىلىك  «ا » كەلكى سىزنى ساەىن ى  مى ماستىنۇ
 . «يَلِْيًما=يَلِْيَما»   ەن:ىبەس مرالشتۇىىمىسىتتە ئاسەھال

سااىز ئاسىرىاادا ۇااتئ زىاار ساااەى ۇااتئ پەئ ( 4)
ىاقا تاتىرا ەەلساەم ىكتلغاندام سىزنى تەلەپىۇزەىن تتستىت

  ەن:ىرالشتۇىىمىس. بەساىسىز ئاسىرىنى ساەىن كى ەن ئاس
 . «ْيٌم =يَلِْيْم يَلِ  »

يىنكااى ېئىزىاادىن ە  «التوااوين »ۈي  «ن »ساااەىن ى  . 3
تىۈيناادىكى تااىت سىاا  تەلەپىااۇز  ھەىپاا ەىگە ئاساسااەن
 ئاالھىدى ىكى ە ئى ە:

  «اإلظ ار» ئتچۇق تەلەپىۇز (2)
 «اإلدغام»( ەىرىىت ىبە تەلەپىۇز 1)
 «قوباإل»( ئالمائ تەلەپىۇز 3)
 «ءخفااإل»( ستشۇىبا تەلەپىۇز 4)
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 سىنىئ ۇائىدى «التووين »ۈي   «ن» ساەىن ى  
 ھەىپ ۇائىدي نابى№

 ا، ،، ع، ح، غ، خ ئتچۇق تەلەپىۇز2

ىا 1
ىد
ئ

 

 ي، م، ن، ه ئىدىا  ەىماى ى 
 ر، ل ئىدىا ەىماىسىس 

 ب ئالمائ تەلەپىۇز3

 ستشۇىبا تەلەپىۇز4
ص،ذ،ث،ك،ج،ش،ق،س،د،

 ط،ز،ف،ت،ض،ظ
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 تەلەپپۇزهىڭئوچۇق  :دەرس-11
 «اإلظ ار» قائىدىسى

الئم كاساان ىئاشاكاى» تى ىداب ئەىي بسىز « اإلظ ار»
بەنىسىدي كتلۇپم تە ۋىد ئى مىدىكى ئاتالغۇلۇق  «ۇى ى 
ەىماغ تاۈۇشاى )ھەىكىر ھەىپنى ىۇننە ۇى ماستىن  بەنىسى

كەلكاااى ئىزىنىااائ ئەسااا ىي تااااۈۇئ م (كىااا ەن ئەبەس
  ىنى ەىىسىتىدۇ.خ تەلەپىۇز ۇى ىئتىۇن ىرىدىن چىقىرى

ھەىپااااى ۈي  « ن »ئتچااااۇق تەلەپىااااۇز ئەبەلىيەتااااتە 
ھەبدي ئالدىغا بۇستەۇى  تەلەپىۇز ۇى ى   ئىز  نى«  التووين»

م ۇى ىاخ ۇتسماساتىن تەۈىينمە تەلەپىاۇزسەەتە ۈي  ئۇالىنى
ساااەىن ى  ھااالەتتە سۇبىاااق تەلەپىااۇز ۇى ىىاانى  كەلكااى

 ەىىسىتىدۇ. 

  ىرىدي ە چ ا ەريەمھەىپ «، ،ء »ئتچۇق تەلەپىۇز . 2
ھەىپ ىرىااادي  «  غ، خ » مھاااالا ھەىپ ىرىااادي ئتتتاااۇى«  ع، ح »
 ۈينريە كتلىدۇ.ىت

كتىاۇز ھەىپ ىرىنىائ   «التووين»ۈي «  ن»ساەىن ى  . 1
ئتچااۇق تەلەپىااۇز  نىاائ ئالدىاادا ەەلسااەم ئااۇ ھالااداكىرى
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 ۇى ىنىدۇ.

كىاااا ەن  ھەىپااااى «ء »نىاااائ «  ن » ساااااەىن ى ( 1)
 .«َيْوأَهن ، َمْن نَمَن ، َرُسوٌل كِم ْن  » بىسالى: دىكىئۇچراشقان
 ى كىاااا ەنھەىپاااا  «، »نىاااائ   «ن »ساااااەىن ى  ( 2)

 .«َيْوَ ون، ِمن َهاٍد ، ُ،ُرٍف َهارٍ  »بىسالى:  دىكىئۇچراشقان
 ى كىاااا ەنھەىپاااا « ع » نىاااائ «  ن »ساااااەىن ى  ( 3)

َيْوِبااُق، ِماان يِلْااٍم ، َسااِمْيٌع يَلِااْيٌم ،   »بىسااالى:  دىكىئۇچراشااقان
 .«َيْوِبثُوَن 
ى كىاااا ەن ھەىپاااا«  ح »  نىاااائ  «ن » ساااااەىن ى ( 4)

 .«ِمْن َحَسَوٍة، يَلِْيٌم َحِكْيٌم  »بىسالى:  دىكىئۇچراشقان
 ەنكىاااا  ەىپااااىھ  «غ »نىاااائ  «ن »ساااااەىن ى  ( 5)

 .«فََسُيْوِيُضوَن ، ِمن غِّلٍ  »بىسالى:  دىكىئۇچراشقان
 ەنكىاااا  ەىپااااىھ  «خ »نىاااائ « ن» ساااااەىن ى ( 6)

 .«َهالُمْوَلِوَقة ، ِمْن َخرْي » بىسالى: دىكىنئۇچراشقا
نىائ كتىاۇز ھەىپ ىرىنىائ   «التواوين»ۈي «  ن»ساەىن ى  . 3

 كى ەن ئۇچرىىىىى كىرب

 ھەىپ №
سەەكە سىزەىكى 

 بىسالى

ئىككى سىزەىكى 

 بىسالى
 تەنۋىندىكى بىسالى

 اَمَن ءكُّلٌ  اَمَن ءَمْن  ْوَن ئَ َيبْ  ء 2
 ارٍ هَ ُ،ُرٍف  ادٍ هَ ِمْن  ارُ  َ ااَْلَنْ  ، 1
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 ْيٌم يَلِ َحِكْيٌم  لٍْم يِ ِمْن  ْمَت بَ كَنْ  ع 3
 ْيٌد مِ لِْيٌم حَ حَ  ِكْيٍم حَ َمْن  ُتْوَن يَْوحِ  ح 4
 رْيَ غَ قَْواًل  ّلٍ غِ ِمْن  ُضْوَن يِ فََسُيوْ  غ 5
 ِبرْيٌ خَ يَلِْيٌم  رْيٍ خَ ِمْن  ِوَقةُ لَ َهالُْموْ  خ 6
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لىرىشتۈرمە تەلەپپۇزهىڭ : دەرس-11
  «اإلدغام» قائىدىسى

 «ەىرگ زۈئ ۇتشۇئم» ئەىيب تى ىدا سىزب« اإلدغام » 
بەنى ەىناااى كى دۈىىااادۇم تە ۋىاااد ئى مىااادىكى  ەېااا ەن

ساااەىن ى  ھەىپنااى سەنە كىاار كىاار  ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى
ھەىىكەت ىااك ھەىپااكە ەىرىىاات ىۈپ كىاار تاااۈۇئ ۇى ىااخ 

 ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ. 

 « اإلدغاام» يىنېاەەىان  «التواوين » ۈي «ن »ساەىن ى  
ھالادا ئىادىا  ۇى ىا  زۆىۈى  ئاۇ مھەىپىنىئ كىرب ەەلساە

  كتلىدۇ.

ي، ر، م، ل،  »( ھەىپ ىرب )ەىرىىت ىبە تەلەپىۇز ئىدىا 
 ئالتە ھەىپتۇى. الىەىن ئىباىيت «ه، ن

الواون »: سااەىن ى  ناۇن «اليوة ». ەىماغ تاۈۇشى 2
كوة لماايم ا»ساااەىن ى  بىاا   ۈي« التوااوين »م تەنااۋىن « السااا
كوة ۇاتااااااىلىقالىنى تەلەپىاااااۇز ۇى غاااااان ۈاۇىتتاااااا « الساااااا

ئۇ ئاەيتتە سۇبىاق ەىماغ ئاۈازب كتلۇپم شەەى  ىنىدىغان 
 م كىر ھەىىكەتستزۇپ ئتۇۇلىدۇ ئىككى ھەىىكەت بىقداىب
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چى  ۈاۇتااى ېئااەيتتە كاىبااۇنى سۇبااۇئ سااەى ئا بىقاداىب
 كى ەن كەل ى ىنىدۇ.

ننى ىاك ئىادىا  ىۇ )ەىرىىت ىبە تەلەپىاۇز( ئىدىا . 1
ەىاان  «دغااام بيااري غوااةإ »سااىس ئىاادىا  ىۈي ىۇنن «دغااام بيوااةإ»

 ئىباىيت ئىككى ۇىسىمغا كىل نىدۇ.

 «التواوين»ۈي  «ن »ساەىن ى   :ىۇننى ىك ئىدىا ( 1)
ھەىپ ەىنىاائ كىاارى ە ەىرىىاات ىۈپ  سااىزىدىكى« َيْوُمااو» نااى
ككاااى ھەىىاااكەت بىقاااداىب ئتۇۇشااانى ىننە كىااا ەن ئۇىااا
ااْن  »   ەن:ىىسااىتىدۇ. بەسااىە َمااْن َيّْبَماال ، لَِقااوم ُيّؤِمُوااون ، ُهااًدى ِمّ

 . «َربِِّ ْم 
ككى سىز ئاىىساىدا كتلىادۇم ئەگەى ىئىدىا  ئاەيتتە ئ

كىا ەن ئىادىا  ھەىپ ىارب   «التواوين »سااەى   «ن »ساەىن ى  
كەلكااى  مئىاادىا  ۇى ماسااتىن مكىاار ەەلىمىاادي ئۇچراشسااا
ُدْنَيا ، قِْواَوان  »ن:  ەىبەس مىۈىەۇىۆئتچۇق تەلەپىۇز ۇى ى  ز

 .«، ِصْوَوان ، ُبْبَيان
  «ر » ھەىپاااى كىااا ەن «ل »ساااىس ئىااادىا : ىىۇنن (2)

ْ لََوااا ، ُهاًدى لِلُْمّتَِقاا ن ، ِمااْن  » ەن: ىھەىپىادي كتلىاادۇ. بەساا ُيَباا ّنِ
  .«َربِِّ ْم ، َغُفوٌر َرِحْيْم 

سااىس ئىاادىابمۇ ىۇننى ىااك ئىاادىابغا ئتسىاشااال ىىۇنن
 ىدا كتلىدۇ.ئىككى سىز ئاىىس
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چااتڭ ئىاادىا  ۈي  اپئىاادىا  ئاالھىاادى ىكى ە ۇاااى. 3
 ەىچىك ئىدىابدىن ئىباىيت چتڭ ئىككى ت ىگە كىل نىدۇ.

كىار  ھەىىكەت ىاك ھەىپنىائ سەنە چتڭ ئىدىا :( 1)
 ھەىىكەت ىك ھەىپكە ستلۇۇاۇپ تەشادىدلىك ھاالەتتە كىار

 َماا َسالََكُكْم ىِف  » ەن: ىبەس .نى ەىىسىتىدۇىھەىپكە ئىزگىرىى
ى ىنھەىپ  «ك » ەن ئاسەتتىكى ھەىىكەت ىك ئىككى ېە«  َسَقر

ەيپ ئتۇۇىانااااديەم ساااا ىي  «َساااالَكّكُْم »ئىاااادىا  ۇى ىااااخم
ِحيِم  » كااااتىھەەىكى  «م» ئىباىىساااىدي ئىككاااى «َمالِاااِك  الاااّرَ

ِحيِم »ھەىپىناااى ئىااادىا  ۇى ىاااخم ْحمِن الاااّرَ ەيپ   «َمّالِاااِك  الاااّرَ
 ئتۇۇىانديە.

سااااااەىن ى  ھەىپنىااااائ  :ەىچىاااااك ئىااااادىا ( 2)
ھەىىكەت ىاااك ھەىپ كىااا ەن ئۇچرىىاااىخ تەشااادىدلىك 

 ەن: ىبەسا .ھالەتتە كىر ھەىپكە ئىزگىرىىىنى ەىىساىتىدۇ
لىدىغان ۈاىا ەىرىىاات ى. كااۇ سىاا  ئىاادىا  ئىزئاا «إْذ ذََّهااَب  »

ئىككاى ھەىپنىائ ئتسىااائ تاۈۇشا ۇق ھەىپ كتلغااان ىقى 
قىن ېساەى ت ىەائ تاۈۇش ۇق ھەىپ كتلغان ىقى ۈي ساەى س

 .دىندۇىتاۈۇش ۇق ھەىپ كتلغان ىقى

: «إدغااام المتماااثل ن »ئتسىااائ تاۈۇشاا ۇق ئىاادىا  . 4
 كىر ەەلىمە ساەى ئىككاى ەەلىمىادي ئااىۇىمۇ نىئكىر ھەىپ
 .ھاسى  كتلىدىغان ئىدىابنى ەىىسىتىدۇ  ىىىدىنەېئاىۇا 
اْضااِرْب بَِبَياااَك ، َبااْل الَيَلااافُون ، قَااْدَدَخلُوا ، ُيااْدِرْكُكُم  »   ەن:ىبەساا
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about:blankAr
about:blankAr
about:blankAr


 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

76 

  .«الَْموُت، َربَِحْت لَِجاَرُلُ ْم 
: «إدغااام المتجانساا ن »تاا ىەائ تاۈۇشاا ۇق ئىاادىا  . 5

تەلەپىااۇزب پەىۇ ىاا  كتلغااان كىاار بەسري  ىااك ئىككااى 
 ىىاااىدىن ھاساااى  كتلغاااان ېئاىۇاااا ە ىااائ ئااااىۇىمۇھەىپن
  نى ەىىسىتىدۇ.ئىدىاب

نىئ ىىىەىرىىت ىۈل ھەىپى ە   «ت »ھەىپىنىئ  «د »( 1)
َ  »  بىسالى: َ »شى: ۇئتۇۇلم «قَْد َلَب ّنَ  .  «قَّتََب ّنَ
ىىاىنىئ ھەىپىا ە ەىرىىت ىۈل «د »ھەىپىنىئ   «ت »  (1)

 .«كِ،ْيَبت دَّْعَوُلُكَما »ۇۇلۇشى: ئت م«كِ،ْيَبْت َدْعَوُلُكَما »  :ىسالىب
ىىىنىئ ەىرىىت ىۈلەىپى ە ھ« ط »ھەىپىنىئ  «ت » (3)
ائَِفة »  :م ئتۇۇلۇشى«قَالَْت َطائَِفة  »: بىسالى  .«قَالَت ّطَ
ىىىنىئ لۈھەىپى ە ەىرىىت ى «ظ »ھەىپىنىئ   «ذ » (4)
لَُموا  » :م ئتۇۇلۇشى«إْذ َظلَُموا » : بىسالى  . «إذ ّظَ
ىىاىنىئ لۈەىرىىت ى ھەىپىا ە « ذ » ھەىپىنىئ «ث » (5)
  . «َيلَْ ث ذَّالَِك  » :م ئتۇۇلۇشى«َيلَْ ْث َذالَِك  »: بىسالى
ىىىنىئ لۈھەىپى ە ەىرىىت ى «م »ھەىپىنىئ « ب » (6)
َبَوا ا» :لۇشىۇم ئتۇ«إْرَكْب َمَبَوا »: بىسالى  . «ْرَكب ّمَ
 :«إدغاااام المتقاااارب ن »قىن تاۈۇشااا ۇق ئىااادىا  ېسااا. 6

بەسري  ىرب ۈي س پەت ىرب كىر كتلغان ئىككاى ھەىپنىائ 
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 ىىاىدىن ھاساى  كتلغاان ېئاىۇاا ە ئىككى سىزەي ئااىۇىمۇ
فَْباُه اهلل ، كلَاْم  » ەن: ىبەسا مئىدىابدىن ئىباىيت ّبِ ، بّال ّرَ قُال ّرَ

 .«َنْللُْقُكم
كۇ سى  ئىدىابدا گەىچە ئىزئاىا ئىدىا  ۇى ىنىادىغان 

سااىمۇم ى ەىەي ئتسىااائ كتلمئىككاى ھەىپ كاااىلى  ساا پەت
نچە ساا پەت ەىەي ئىزئاااىا ئتىتاۇ ىققااا ئىاا ە ىكىن ەااىپېلاا

كىن كتىاااۇز ھەىپ ىرىناااى ېكتلاااۇئ تەلەپ ۇى ىنىااادۇ. لااا
   كىاار ۇەەيى ۇىاايىن كتلغاچقااام بەزەااۇىىااتەلەپىااۇز ۇى 

فََسااّبِْحُه ، كْبلِْيااه ،  » ەن: ىبەساا. ھەىپاا ەى ئىاادىا  ۇى ىنماساادۇ
، كفِْرغْ   .«يَلَْيَوا فَاْصَفْح َعهْْنُ

 ۈي ەەبت ە ئىدىابدىن تتلۇق ئىدىا سەنە  ئىدىا . 7
  ئىباىيت ئىككى ۇىسىمغا كىل نىدۇ

نىئ سەنە ىھەىپ ئىدىا  بەلۇ  كىر :تتلۇق ئىدىا ( 2)
سەناااى  مشاااى لۈە تتلاااۇق ەىرىىت ىىااا ھەىپئىااادىا  كىااار 

نىئ ئىككىنچاى ىكىرىنچى ھەىپنىئ سا پەت ىرب ۈي  ىنسا
نى ى ە ئىزگەىتى ىىاااااىھەىپنىااااائ  ىنساااااى ۈي سااااا پىت

هدَّت  »ئتۇۇلۇشااى:   م«هدَّْت َطائَِفااة » ەن: ىبەساا ەىىسااىتىدۇ.
ائَِفة  .«ّطَ
نىاائ ىھەىپئىاادىا  بەلااۇ  كىاار  :ەەبتا ە ئىاادىا ( 1)

 م كەلكاااىە سااا پەتتە ئەبەسىااا ھەىپ ئىااادىا  سەنە كىااار
، » ەن: ىبەسا ىىىنى ەىىىتىدۇملۈ ىنسىدا ەىرىىت ى كَحْطاّتَ
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 .«َبَسْطّتَ 
 

 سىتى ىىىەىىۈي ىۇننىسىس ئىدىابنىئ ىۇننى ىك 

 

 

 

كى ەن «ن»ساەىن ى  ھەىپ ت ىب

 ئۇچرىىىىىى

ئىدىا  ھالەتتە 
 ئتۇۇلۇشى

ۇنن
ى

ى
ىا 
ىد
ك ئ

 ى
 

 َمّيَْبَمْل  َمْن يَْبَمْل  ي

 لَّوَْدُخلََ ا لَْن نَْدُخلََ ا ن

 ِصَراَطمُّْسَتِقْيًما ِصَراًطا ّمُْسَتِقْيًما م

 ِ ْم ِمّوََرائِ  ِمْن َهَرائِِ م ه
ۇنن
ى

ى
ىا 
ىد
س ئ
سى

 

 ُهَدلِّلُْمّتَِق ْنَ  ُهًدى لِّلمُّتَِق ْنَ  ل

بِِّ ْم  ِمْن َرّبِِّ ْم  ر  ِمّرَ
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 ت ىلىرىنىئ ەىىسىتى ىىىھەى ۇاسسى ئىدىابنىئ 

 

 

 بىسالالى شەەى  ىنى  سەۈيكى ت ىب №

 تتلۇق ئىدىا  2

بەلاااااۇ  كىااااار ئىااااادىا  ھەىپىنىااااائ 
ساااااا پەت ىرب ۈي  ىنسااااااىنىئ سەنە 

ىااااائ  ىنساااااى ۈي سااااا پىتى ە كىرىن
 ئىزگەىتى ىىى

هدَّت 

ائَِفة  ّطَ
 ەەبت ە ئىدىا  1

بەلۇ  كىر ئىدىا  ھەىپىنىائ كىرىنىائ 
 َبَسْطّتَ  سەنە كىرى ە  ىنسىدا ەىرىىت ىۈلىىى

 چتڭ ئىدىا  3
ھەىىكەت ىااااك ھەىپنىاااائ سەنە كىاااار 

ھەىىكەت ىك ھەىپكە ستلۇۇۇشى

ِحيِم    الّرَ

 َمّالِِك 

4 

ىا 
ىد
ك ئ

چى
ەى

 
ئتسىائ 
 تاۈۇش ۇق

كىر ھەىپنىئ كىر ەەلىمە ساەى ئىككى 
 ەەلىمىدي ئاىۇىمۇ ئاىۇا ەې ىىى

اْضِرْب 

 بَِبَياَك 
ت ىەائ 
 تاۈۇش ۇق

تەلەپىاااۇزب پەىىق ىااا  كتلغاااان كىااار 
بەسري  ىك ئىككى ھەىپنىئ ئااىۇىمۇ 

 ئاىۇا ەې ىىى
 َ  قَّتََب ّنَ

سېقىن 
 تاۈۇش ۇق

بەسري  ىاااارب ۈي ساااا پەت ىرب كىاااار 
كتلغاااان ئىككاااى ھەىپنىااائ ئىككاااى 

 سىزەي ئاىۇىمۇ ئاىۇا ەې ىىى
 قُل ّرَّبِ 
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ۋە  «اإلقوب » ئالماش تەلەپپۇز :دەرس-11
  قائىدىسىهىڭ « اإلخفاء »شۇرما تەلەپپۇزوي

 زگەىتمەەمىئااا» ب ئەىيب تى ىاااداساااىز «اإلقاااوب » .1
تە ۋىد ئى مىدىكى  ەن بەنى ەىەي كتلۇپم ېە «سىتكىمەە

  «م »ناى   «التواوين»ۈي   «ن»سااەىن ى   ئاتالغۇلۇق بەنىساى
ىاۇننە ۇائىدىساى ە ىىتااسە ۇى غاان  مھەىپى ە ئىزگەىتىاخ

ھەىپى « م »  كىنېلم ئاساستا تەلەپىۇز ۇى ىىنى ەىىسىتىدۇ
 «ْيٌع َبِيارْيٌ ُيْبِبُت ، ِمْن َبْبد ، َسامِ  » ەن: ىبەس سى ماسدۇ.ېسېسىقتا س

 «م » ناى« التووين» ۈي «ن »ۇاتاىلى  سىزلەىەىكى ساەىن ى  
ُيْمِباُت ، » م بەساى ەن:ھەىپى ە ئىزگەىتىخ تەلەپىۇز ۇى ىمىس

 . «ِمْم َبْبُد 
تە ئتچاۇق تەلەپىاۇز ىھەىپى كىۋاس« م »كۇ ئەھۋالالىەا 

 بەلۇ  ەيىىجىدي ستشۇىۇپ تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ. مۇى ىنما 

ىى م ېااااس»سااااىزب ئەىيب تى ىاااادا  «اإلخفاااااء ». 1
تە ۋىااااد  ەن بەنى ەىنااااى كى دۈىىاااادۇم ېااااە«سااااىگەئ

 ميتەشااادىدتىن ساااالى ئاتاااالغۇلۇق بەنىساااىئى مىااادىكى 
ۈي ئىادىا  ئاىى ىقىادا  ساەىن ى  ھەىپنى ئتچۇق تەلەپىاۇز 

م ئىككى ھەىىكەت بىقداىب ستزۇپ ئتۇۇشنى ىۇننە ۇى ىخ
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 ەىىسىتىدۇ.

ەىااان  «التواااوين »ۈي   «ن »سااااەىن ى   «اإلخفااااء » (2)
   «س ، ت ، ج ، ز ، ص ، د ، ك ، ف ، ث ، ق ، ض ، ط ، ظ ، ش، ذ  »يىن ېاااااە

ھەىپنىئ كىرب ەەل ەن ئەھۋال ئاساتىدا  25 ەىن ئىباىيت
 شەەى  ىنىدۇ.

ئاەيتتە كىر سىز ۈي ساەى ئىككاى ساىز  «اإلخفاء » (1)
هُكْم ، َيْوُياْرُكم ، إْن َصاّدُ  »  ەن:ىبەسا مرىادۇېئاىىسىدىمۇ كتلىۋ

 . «ِرْيًحا َصرَصًرا
ىپ ىرى ە ھە «اإلخفاء » ۈي تەنۋىننىئ  «ن»ساەىن ى  . 3

 ئۇچرىىى  ئەھۋالى

 ھەىپ №
سەەكە سىزەىكى 

 بىسالى

ئىككى 
سىزەىكى 
 بىسالى

تەنۋىندىكى 
 بىسالى

 َ،ّوَاٍت َلْجِرْي  َمْن َلاَب  ُكْبُتْم  ت  1

 قَْواًل َثِقْيًو  ْن َثَمَرةٍ مِ  َمْبثُْوًرا ث  2

 َخلٍْق َ،ِدْيٍد  ْن َ،اَءُكْم اِ  فَأَْنَجْيَوا،ُ  ج 3

 َهكَأًْسا ِدَهاقًا ِمْن َدابّةٍ  كَْنَداًدا د 4

 َصَوابًا ذلَِك  ِمْن ذََهٍب  لُِيْوِذرَ  ذ 5
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 َصِبْيًدا َزلًَقا ِمن َْزَهاٍل  كَْنَزلَْوا،ُ  ز 6

 بََشًرا َسِويًّا ِمْن َسَبِتهِ  َما َنْبَسْخ  س 7

 َغُفُوٌر َشُكْورٌ  ن َشاَء اهللُ اِ  ْرَنافَأَْنَش  ش 8

 َعَمًو َصالًِحا ِمْن ِصَياٍم  َيْوُيْرُكْم  ص 9

ًقا َمْن َضّلَ  َمْوُضْودٌ  ض  10  َمكَاًنا َضّيِ

َباٍت  َيْوِطُقْوَن  ط  11 ًبا ِمْن َطّيِ  َصِبْيًدا َطّيِ

لِِم ْنَ  ِمْن َظِ رْيٍ  َيْوُظُرْهَن  ظ 12  قَْوًما َظاِ

 َخالًِدا ِفْيَ ا ِمْن فَْضِل اهللِ  َفَجَرْت فَانْ  ف 13

 َسِمْيٌع قَِريٌْب  ِمن ْقَْبُل  َيْوَقلُِبْوَن  ق 14

 ِكَتاٌب َكِرْيٌم  َمْن كَاَن  َيْوِكثُْوَن  ك  15
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، تەلرار «م»  سالىولىق :دەرس-14
 هىڭ تەلەپپۇز «ن»ۋە  «م » ئوقۇلىدىغان

 قائىدىسى

 ىدىغان ېيىن ەېە ھەىپى ئىزىدىن «م »ساەىن ى  . 2
 «اإلظ اارم اإلخفااء  ماإلدغاام »ھەىپ ەىنىئ ئەھۋالىغاا ۇاىىتاا 

 ەىن ئىباىيت ئ چ سى  تەلەپىۇز ئاالھىدى ىكى ە ئى ە.

  «م» كىار يىنكى سەنەېئىزىدىن ە «م »ساەىن ى   (1)
تتلااۇق ىااۇننە ۇى ىااخ تەلەپىااۇز  مھەىپىاا ە ەىرىىاات ىۈل پ

 . «ًو لَُ ْم ّمَثَ  »   ەن:ىبەس ۇى ىنىدۇ.
 مھەىپى ە ستلۇۇقانادا «ب »ھەىپى  «م »ساەىن ى   (2)

ىااۇننە ۇى ىااخ ستشااۇىۇپ تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادۇم كااۇ ۈاۇىتتااا 
ككاى ىھەىپاى ئ «ب »ھەىپاى كىا ەن  «م »چتۇۇ  ساەىن ى  
ْ » ەن: ىبەس .ريەېسىزەي كتلۇشى ە  . «فَاْحُكْم َبْيهَْنُ

 ھەىپىاادىن «م »ۈي   «ب »ھەىپااى   «م » ساااەىن ى  (3)
كاشقا ھەىپا ەىگە ستلۇۇقانادا ئتچاۇق تەلەپىاۇز ۇى ىنىادۇم 

ھەىپىاا ە ستلۇۇقاناادا تتلااۇق ئتچااۇق   «ف» ۈي  «ه »كتلۇپمااۇ 
يَلَاهِْيْ َهالَ  كَنَبماَت، َهُهام فِْيَ اا، »   ەن:ىبەسا .تەلەپىۇز ۇى ىنىادۇ

about:blankAr
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ال َِّن   . «الّضَ
 نىاائ تەلەپىااۇز«ن »ۈي  «م »تەەااراى ئتۇۇلىاادىغان. 1
 «حكم الميم هالوون المشددل ن» سىۇائىدى

كىااارب –كىااار «ن »ۈي شاااەەەيلىك   «م »شاااەەەيلىك 
سااىدا ىكىا ەن كىاار ەەلىمىاادي ساااەى ئىككااى ەەلىاامە ئتتتۇى

چااۇق تشااەەەينى ئ ئۇچراشااقان ئەھۋالاادا ىااۇننە ۇى ىااخم
إّنَ َكْياَدُكّنَ ،  » :  ەنىىۈى كتلىادۇ. بەساۆئىىاەى ەپ ئتۇۇئ ز

 .«ة ، ُمَحّمَد ، لَُ ْم َمّثًَو ، ُثّمَ ، لَّمَاكلَْجوَّ 
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الرهىڭ تەلەپپۇز  «ل » سالىولىق :دەرس-15
كوة »قائىدىلىرى   «حكم الومات السا

 :  «الاااااااوم المبرفاااااااة  »ۇتشۇبچىساااااااى  ئېنىق ىااااااا 
نى  ئىساىمالىىا ېم ئۇالىنى ئۇتشۇلۇپ ئىسىمالىنىئ ئالدىغا

ھەىپااى كتلااۇپم ئۇنىاائ  «ل »دىغان ساااەىن ى  ىاائاسالندۇى
 .ەىن ئىباىيت «ال» تتلۇق سېسى ىىى

ئتچۇق  نىئ «الوم المبرفة  »ۇتشۇبچىسى  ئېنىق ى . 2
ەىاان ئىباااىيت  «اإلدغااام »ۈي ئىاادىا   «اإلظ ااار » تەلەپىااۇز

 ئىككى سى  تەلەپىۇز ئاالھىدى ىكى كاى.

ئااا   24 «الااوم المبرفاة  »ۇتشۇبچىساى  ئېنىق ىا ( 1)
 ۇتشااۇلغانداكىاا ەن كاشااالنغان سااىزگە نىاائ كىاارب ىھەىپ

، »  ەن:ىبەسا مئتچۇق تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ ُل ، الَْبااِىْ ، الَْياِيُّ األَّهَ
الَْحّجُ ، الَْجّوَُة، الَْكِرْيُم ، الَوُدهُد ، الَْلالُِق ، الَْفّتَاُح ، الَْبلِْيُم ، الَْقَمُر ، الَْيوُم 

 . «، الُْملُْك ، الُْ َدى
ەا ن  24 «الاوم المبرفاة  » تشۇبچىسىنىق ى  ۇېئ( 2)

ھەىپ ىرىنىائ كىارب كىا ەن كاشاالنغان ساىزگە ئۇالنغانادا 
ل پ تەلەپىاۇز ۈبەزەۇى سىزنىئ كىرىنچى ھەىپى ە ەىرىىت ى
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ْحمُن ،  »  ەن:ىبەس مۇى ىنىدۇ االَِحاُت ، الاّرَ َبااُت ، الّتََماَراُت ، الّيَ ّيِ الّطَ
ا الِِم ْنَ ، الّذَ ااِهُر ، الّتَائُِبوَن ، الّظَ ائُِحوَن ، الّظَ اِِع ، الّسَ ِكِرْيَن ، الّوَاُس ، الّدَ
ْمُس، اللَّْيُل  َكوةُ ، الّشَ  .«الّزَ

ھەىپى ئىتكەن زابانم   «ل »تى الى تەىەىبىدىكى ېپ. 1
 »  ىرىادىكى سااەىن ى  ىتېكاۇسرۇق پ  ىدىغان زابان ۈيېە
  » بەزەۇى ھەىپمۇ ئتچۇق تەلەپىۇز .نى ەىىسىتىدۇىھەىپ «ل
ەىان ئىبااىيت  «اإلدغاام» ۈي ەىرىىات ىۈپ ئتۇاۇئ  « ظ اراإل

 ئىككى ت ىل ە ئاالھىدى ىككە ئى ە.

يىن ېەىن ە «ل »    تەىەىبىدىكى ساەىن ى ىتېپ( 2)
 »ساەىن ى   مھەىپى ەەل ەن ئەھۋال ئاستىدا «ل »ۈي  «د »
يىنكااى ھەىپااكە ئىاادىا  ۇى ىنىاادۇ. پەۇەت ېھەىپااى ە «ل
 «ل »ناادا ئاناادىن ساااەىن ى  تى ااى كتلغاېتىاا  كااۇسرۇق پېپ

  ىااادۇ.ېھەىپاااى ە «ر»سااااەى  «ل »يىن ېاااھەىپىااادىن ە
ّبِ ، قُل اّل كْملُِك  »بەسى ەن:   . «قُل ّرَ

 «ر »ۈي  «ل »يىن ېاااااھەىپاااااى ئىزىااااادىن ە «ل » (1)
ھەىپىاادىن كاشااقا ھەىپااكە ئۇچراشااقان ئەھااۋال ئاسااتىدا 

 َ،َبلَْوا»بەسى ەن: م ئتچۇق تەلەپىۇز ۇى ىنى  زۆىۈى كتلىدۇ
 .«، َيلَْتِقْتُه ، قُْل َنَبْم 

تىاا  ېپ (َهااْل ، َبااْل ) «ل »ھەىپاا ەى تەىەىبىاادىكى . 3
ىااا ئتسىااائ ھە  ئتچااۇق   «ل »تەىەىبىاادىكى ساااەىن ى  

ھە  ئىاادىا  ۇى ىنىىااتىن ئىباااىيت  متەلەپىااۇز ۇى ىاانى 
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َهْل لَُكاْم ، َباْل  » بەسى ەن: .ئىككى سى  ئاالھىدى ىككە ئى ە
 .«فَْبُه اهلل إلَيِه ، َهل َلَرى ، َبْل َنْحُن الَيَلافُوَن ، َبْل رَ 

ھەىۇاچااان ئتچااۇق  «ل»ئىسااىمالى تەىەىبىاادىكى . 4
 .«ُسلَْطاٌن ، كَلَْفافًا » بەسى ەن : تەلەپىۇز ۇى ىنىدۇ.

 

 «ش»ۈي  ئا  ھەىپ ىرب 24ۈيەى  ىكىدىكى  «ق»
 ە ن ھەىپ ىرىنىئ ەىىسىتى ىىى 24 ۈيەى  ىكىدىكى

 ىربە ن ھەىپ  ئا  ھەىپ ىرب

 بىسال ھەىپ № بىسال ھەىپ №

َلّتَْوبَةُ  ت 2 ااَْلَلَُم  ا 1  ا
َلَْبْحرُ  ب 2 َلّدْهلَةُ  د 1 ا  ا
َلَْجَبُل  ج 3 َلثَّْوُب  ث 3 ا  ا
َلُْحلُْم  ح 4 لُّ  ذ 4 ا َلّذِ  ا
َلَْلرْيُ  خ 5 َلّرْحَمةُ  ر 5 ا  ا
َلَْب ْنُ  ع 6 َلّزْيُتْوُن  ز 6 ا  ا
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َلُْيْفَراُن  غ 7 َراُج  س 7 ا َلّسِ  ا
َلَْفْوزُ  ف 8 ْمُس  ش 8 ا َلّشَ  ا
َلَْقلَُم  ق 9 َوةُ  ص 9 ا َلّيَ  ا
َلَْكْوَثرُ  ك 10 ِبْيُف  ض 22 ا َلّضَ  ا
َلَْملَ  م 11 َ اَرةُ  ط 22 ُل ا َلّطَ  ا
َلَْيِم ْنُ  ي 12 لُْم  ظ 21 ا َلّظُ  ا
َلَْوْزُن  ه 13 َلّوُْورُ  ن 23 ا  ا
َلَْ َرُم  ، 14 َللَّْوُن  ل 24 ا  ا
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المد  »  مەد ۋە ئۇهىڭ تۈرلىرى :دەرس-16
 «هكقسامه

 ەن ېااە« ئاشااۇىۇئم سااتزۇئ» ەەلىمىسااى «المااد »
بەە ھەىپ ىرىنى  ئاتالغۇلۇق بەنىسىم بەنى ەىنى كى دۈىىدۇ

 ەىىسىتىدۇ.  ئاەيتتىكىدىن ستزۇپ تەلەپىۇز ۇى ىىنى

الماد » بەە ئىز ئاالھىدى ىكى ە ۇاىاپ ئەس ىي بەە. 2
ەىان ئىبااىيت ئىككاى  «د الفارِع الما »ۈي تاىباق بەە  «األصا

 ت ىگە كىل نىدۇ.

كتلاااۇپم ئاااۇالى  ت ىلااا ە بەە ھەىپ ىااارب ئااا چ. 1
 تىۈيندىكىچە:

بەزەۇى ھەىپ ھەبىىاە سااەىن ى  كتلاۇپم  :«ا »( 2)
 »   ىدۇم بەساى ەن:ېئالدىدىكى ھەىپ ئاەيتتە زيكەىلىك ە

 .«قَال
 ىك پەشاابەزەااۇى ھەىپ ئالدىاادىكى ھەىپ : «ه» (1)

سااااااەىن ى  كتلغاااااان ئەھۋالااااادا بەە  كتلاااااۇپم ئاااااىزب
  .«َيُقوُل »بەسى ەن:  مشەەى  ىنىدۇ
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بەزەااۇى ھەىپ ئالدىاادىكى ھەىپ زىرلىاا  : «ي » (3)
 م ىاااخم ئاااىزب سااااەىن ى  كتلساااا بەە شاااەەى  ىنىدۇېە

 .«قِْيَل  »بەسى ەن: 
كىر ھەىىاكەت بىقاداىب ۇاتلنى سۇباۇئ  ئەسكەىتى :   

 ئەساا ىيى ئەگە چى  ۈاۇتااى كىاا ەن ئىلچىنىاادۇ.ېساااەى ئاا
دىكى تەلەپىاۇز ئىلچىمىادىن ئاشاۇىۇپ سااەى ئەس ىبەەنى 

گرابمااااااتىكى ى  ۈي  ممەستىاااااخ تەلەپىاااااۇز ۇى غاناااااداېە
َهإِْذ  »بەسااى ەن:   ىااخ چىقىاادۇ.ېكسااىكى ى  ساتااالى  ەېل

َساااُكم ّمِااان كََخاااْذَنا ِميثَااااقَُكْم الَ َلْساااِفُكوَن ِدَمااااءُكْم َهالَ ُلْلِرُ،اااوَن كَنفُ 
  «الَ َلْساااِفُكوَن، َهالَ ُلْلِرُ،اااوَن  » ەن ئااااسەتتىكى ېاااە  «ِدَيااااِرُكْم 

ئەسااا ىي بەە ۇى ىاااخ ئتۇۇلغانااادا تىۈيندىكىاااديە بەناااا 
كىرىەالىنىااائ ۇېنىناااى -ئاااىز ۈاۇتىااادا كىااار» چىقىااادۇ:

كىرىەالىنااى سۇىتااۇڭالىەىن ھەسااديپ -تىەمەساا ىككەم كىاار
-« غاان ئىادۇقچىقاىباس ىققا سى ەىەىن چىن ئەھادي ئال

تااتىرا تەلەپىااۇز ئەبمااا ئەساا ىي بەە  ئاااسەت.-84ساا ىي كەۇەى 
ئااىز »ەيپ ئتۇۇىاناادام «لََتْسااِفُكوَن ، َهلَُتْلِرُ،ااوَن  » ۇى ىنمااا م

-كىرىەالىنىااائ ۇېنىناااى تىە شاااكەم كىااار-ۈاۇتىااادا كىااار
كىرىەالىنى سۇىتۇڭالىەىن ھەساديپ چىقىرىىاقا ساى ەىەىن 

تتى  ساتاا بەناا  ەن ۇااېاە «چىن ئەھدي ئالغاان ئىادۇق
  ىخ چىقىدۇ.ېە
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كقسام  » ئەسلىي مەدهىڭ تۈرلىرى :دەرس-17
 «المد األصا

 ۇاتاىلى  ۈي ساەىن «ء»  ھەىپنىئ بەە: ئەس ىي بەە
ئىككاى ھەىىاكەت  ۈاۇىتتاابەە سەۈيكىدىن ساالى كتلغاان 

-28)تاىبااق بەە  بىقداىب ساتزۇپ ئتۇۇشانى ەىىساىتىدۇ
 .«َيُقوُل  »  . بەسى ەن:ەيىستە سىزلىنىدۇ(

 ىىاامە ېم ت«مااد الباادل »ئالماشااما بەە: بەەئەساا ىي 
م «مااد اللاا ن» م سۇبىاااق تەلەپىۇزلااۇق بەە«مااد البااوض »بەە

ەىان « ماد التمكا ن »م تۇىاۇالشاما بەە«ماد اليالة »ئۇالنما بەە
 .كەئ ۇىسىمغا كىل نىدۇ ئىباىيت

ئتىنىغاا   «ء »: ساەىن ى  «مد البادل »ئالماشما بەە . 2
ھەىىكەت ىاك   «ء» ساەىن ى  .ەنى ەىىسىتىدۇئالماشقان بە

يىن ەەلاا ەن ئەھااۋال ئاسااتىدا ئالاادىنقى ېااەىاان ە «ء »
  .ھەىپنىئ ھەىىكىتى ە باس ھالدا ئىزگەىتى ىدۇ

ئاااۇ  مئەگەى ئالااادىنقى ھەىپ زيكەىلىاااك كتلساااا( 1)
 » بەسااى ەن: .ەە ئىزگەىتى ىاادۇ  «ا »  « ء» ھالاادا ساااەىن ى 

  دب.ئى  «ككمووا »ئەس ىي  م«نمووا
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ىااا   «ه »كتلسااا  پەشاا ىكئەگەى ئالاادىنقى ھەىپ ( 2)
  ئىدب. «كْولوا »ئەس ىي  «كهلوا »ئىزگەىتى ىدۇ. بەسى ەن: 

زىرلىااا  « ء »ئالدىااادىكى   «ء »ئەگەى سااااەىن ى  ( 3)
ىاااا ئىزگەىتى ىااادۇم بەساااى ەن:  « ي »كتلساااام ئاااۇ ھالااادا 

 ئىدب. «إإمانا» م ئەس ىي«إيمانا»

: سىز ئاسىرىدا ئاسال ى  «بوضمد ال » ىىمە بەە ېت. 1
 (لاااء التأنااث المربوطااة ) « ة »  ىنساانى كى دۈىىاادىغان ئۇالنمااا

كى ەن تەلەپىۇزنى تتستاتمىغاان ئەھاۋال ئاساتىدام ۇاتئ 
 ىىاامە ۇى ىااخم ئااىزگەىتى  ئاااىۇى ى  ېەە ت  «ا» زيكەىنااى

َغُفااوًرا ، » بەسااى ەن: مشااەەى  ىنىدىغان بەەنااى ەىىسااىتىدۇ
نىااائ  «لااااء التأناااث المربوطاااة ». ئەگەى «، َرِحْيماااا َرِحْيًماااا . َغُفاااورا

تتستاشااقا تااتىرا ەەلسااە  مئ سااتىدي ۇااتئ زيكەى كتلااۇپ
قَْرَيٌة   »بەسى ەن:  مگە ئىزگەىتى ىدۇ «ھ»ى ھەىپ«  ة » بەزەۇى

  .«قْرَيه –
: ئىتكا نچى «ماد اللا ن » سۇبىاق تەلەپىۇزلاۇق بەە. 3

اساتىدام ساەىن كى ەن تەلەپىۇزەىن تتستالغاان ئەھاۋال ئ
ئاىۇا ەەلا ەن ئىككاى سااەىن ى  ھەىپ  زيكەىنىئ ئاىۇىمۇ
دىن ھاساااى  كتلىااادىغان بەەناااى ىاااىكىااا ەن ئۇچرىىى

 .        ەىىسىتىدۇ

تاۈۇشى ئاەيتتىكىادىن  «ه، ي »كۇ سى  ئەھۋالدا ( 1)
 »بەسااى ەن:  مپەىۇ ەناادۈىۈپ سااتزۇپ تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادۇ
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  .«َخْوْف ، َشْيْئ 
  ئىتكااا نچى بەەەە كاااۇ سىااا  بەە سااااەىن ى( 2)

 م تاااىت ھەىىاااكەتبىقاااداىب ئتسىاااائ ئاااالتە ھەىىاااكەت
ئىبااىيت  بىقاداىب ئتۇۇشاتىن بىقداىبم ئىككاى ھەىىاكەت

كىن ېئااا چ ت ىلااا ە تەلەپىاااۇز ئاالھىااادى ىكىكە ئىااا ەم لااا
ئىتكاا نچى ئتۇااۇئ ھالىتىاادي ئەسااال سااتزۇپ تەلەپىااۇز 

  .«َخْوٌف ، َشْيٌئ  » بەسى ەن:م ۇى ىىقا كتلماسدۇ
ساااىزلەىەي ئىككاااى : «ماااد اليااالة »ا بەە ئۇالنمااا. 4

ھەىىكەت ىاااك ھەىپ ئاىىساااىدا ەەلااا ەن زىرلىااا  سااااەى 
سااتزۇپ تەلەپىااۇز  ھەىپىنااى «، » پەشاا ىك سەەااكە ئالمااائ

 «،»يى ىۋاتقاان ئالماائ ېكاۇ سەىەي ە .ۇى ىىنى ەىىسىتىدۇ
تاۈۇشااااىنى  «ي »ساااااەىن ى   ئااااۇنى ىك كتلسااااام پەشاااا

 مىىنى ەىىساىتىدۇئىىاەى ى ەنديە تتلدۇىۇپ تەلەپىۇز ۇى 
ا  »بەسى ەن:  ا : بِِِه َبِيرْيً نَُّه َيْبلَُم : إنَُّ و َيْبلَُم ، بِِه َبِيرْيً  . «اِ

 ئۇالنما بەە سەنە ئىككى ت ىگە كىل نىدۇ.

كۇ سى  : «مد اليلة الييرى »ەىچىك ئۇالنما بەە ( 2)
ەەلمىااا ەن ئەھاااۋال ئاساااتىدا   «ء »يىن ېاااەىااان ە « ، »بەە 

ى ەىىسااىتىدۇم كااۇ ئەساا ىي بەەەە شااەەى  ەن ەن بەەناا
ئتسىااائ ئىككااى ھەىىااكەت بىقااداىب سااتزۇپ تەلەپىااۇز 

  .« َبَا إِّنَ َربَُّه كَاَن بِِه َبِيرًيا » بەسى ەن:م ۇى ىنسا كتلىدۇ
 « ، » :«ماااد اليااالة الكاااْبى »چاااتڭ ئۇالنماااا بەە ( 1)
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تىدا ەەلاااا ەن ئەھااااۋال ئاساااا «ء» يىنېااااھەىپىاااادىن ە
ماا  شەەى  ىنىدىغان بەەنى ەىىسىتىدۇم بەزەاۇى بەە ئاسرى

 بىقااداىب بەەەە ئتسىااائ تااىت ساااەى كەئ ھەىىااكەت
اُه إاِّلَ  » ئەتراپىدا تەلەپىۇز ۇى ىنسا كتلىدۇم بەسى ەن: اَل َيَمّسُ

ُرهَن   . «الُْمَطّ َ
سى زىرلىكم لقىاۈۈائ: «مد التمك ن »تۇىاۇالشما بەە . 5

شااەەەى ىك كتلغااان ئىككااى ھە   ئاسىرۇىسااى ساااەىن ى 
 ىىىدىن ھاسى  كتلغان بەەناى ېئاىۇا ە ھەىپنىئ ئاىۇىمۇ

كۇ سى  بەە ئەس ىي بەەەە ئتسىائ ئىككى  مەىىسىتىدۇ
ْياُتْم ،  » لىدۇم بەسى ەن:ۇھەىىكەت بىقداىب ستزۇپ ئتۇ ُحّيِ

 .«َهالّوَِبّيِ ْنَ 
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قسام ك» ەدهىڭ تۈرلىرىتارماق م :دەرس-18
 «المد الفرعل

يىن ېا: بەە ھەىپ ىرىادىن ە«المد الفرعل»  تاىباق بەە
بەە ساەۈيكى ەەلا ەن ساااەى  ۇاتااىلى  سااەى سااەىن «ء »

كتلغااان ئەھااۋال  ھەىپىااال «ء »بەە ھەىپااى ئالدىاادا پەۇەت 
 بەەناى ەىىساىتىدۇ. بەساى ەن: ئاستىدا شەەى  ىنىدىغان

 .«ًناَ،اَء ، َدنَبة ، إِْيَما»
تاىباااق بەە ئىزىنىاائ شااەەى  ىنى  ئاالھىاادى ىكى ە 

المااد »م ئاسرى مااا بەە«المااد المتياال»ئاساسااەن تۇتاشااما بەە
المااااد البااااارض »ساااااەىن ى  ئىتكاااا نچى بەە  م«الموفياااال
تاىت تا ىگە  ۇاتااىلى « الماد الاوزم » الزىم ى  بەە م«للسكون
 .كىل نىدۇ

بەە كىاار ەەلىمىاادي : «المااد المتياال»تۇتاشااما بەە. 2
 ىىااااى ېە «ء» ھەىپ ىرىنىاااائ كىرىنىاااائ ئاىۇىسااااىدىن

سااااەۈيكىدىن شااااەەى  ىنىدىغان بەەنااااى ەىىسااااىتىدۇم 
 . «َسآَء ، ِسيَئ ، ُسوءَ  » بەسى ەن:
بەزەۇى بەەنىئ تۇتاائ بەە ەيپ ئاتى ىىاىنىئ  (2)
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كىا ەن  «ء »  كاۇ سىا  بەەتە بەە ھەىپاى مسەۈيكى شۇەى
 كىر ەەلىمە ئىچىدي تۇتىىىدۇ.

ەە ئاەيتتە تاىت ھەىىاكەت سااەى كەئ بەزەۇى ب (1)
لىدۇم تتستااائ ھالىتىاادي ئااالتە ۇھەىىااكەت بىقااداىب سااتز

 بىقداىىدا ئتۇۇلسىمۇ كتلىدۇ. ەىىكەتھ

بەە ھەىپىنىئ كىارب  :«المد الموفيل»ئاسرى ما بەە. 1
ئاىۇااا  نىاائ ئىككااى سااىز ئاىىسااىدا ئاااىۇىمۇ «ء »كىاا ەن 

 بەە . ىىاااىدىن ھاساااى  كتلغاااان بەەناااى ەىىساااىتىدۇېە
ھەىپااااى   «ء » مھەىپااااى كىرىنچااااى سااااىزنىئ ئاسىرىاااادا

  ىدۇ.ېىىدا ەېئىككىنچى سىزنىئ ك

كاۇ سىا   م«بَِما كُْنِزَل ، ىِف كَْنُفِسِ ْم ، قُولُوا نَمّوَاا » بەسى ەن:
بەە ئااااەيتتە تاااىت سااااەى كەئ ھەىىاااكەت بىقداىىااادا 

بىقداىىاادىن تىۈين ىتىااخ  ەىىااكەتلىدۇم ئىككااى ھۇسااتز
 ئتۇۇشقا كتلماسدۇ.

: «الماد الباارض للساكون »ساەىن ى  ئىتك نچى بەە  .3
يىن ەەلااا ەن ھەىىكەت ىاااك ھەىپ ېااابەە ھەىپىااادىن ە

ىااااىدىن تى ىساااااەىن ى  ھااااالەتتە تەلەپىااااۇزەىن تتستى
م «الِْبَقاُب »بەسى ەن:  شەەى  ىنىدىغان بەەنى ەىىسىتىدۇ.

 م ئتۇۇلىىااى:«الِْبَقاااْب ، َخالِااُدهَن » بەە ۇى ىااخ ئتۇۇلىىااى: 
كۇ سى  بەەنى ئا چ  .«َخِبارْيْ » :م ئتۇۇلىىى«، َخِبرْيٌ َخالُِدهْن »

سى  ئتۇاۇئ سەناى ئىككاى ھەىىاكەتم تاىت ھەىىاكەتم 
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 ئالتە ھەىىكەت بىقداىب ئتۇۇئ ەۇىۇس كتلىدۇ.

بەە ھەىپ ىرىااادىن  :«الماااد الاااوزم » الزىم ىااا  بەە. 4
 ىىااىدىن شااەەى  ىنىدىغان بەەنااى ېيىن ساااەىننىئ ەېااە

بىقاااداىب  ەىىاااكەتتە ھەىىساااىتىدۇ. كاااۇ سىااا  بەە ئاااال
 . شى زۆىۈىۇستزۇلۇپ ئتۇۇل
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     الزىملىق مەدهىڭ تۈرلىرى :دەرس-19
 «كقسام المد الوزم» 

ز ئاالھىدى ىكى كتسىچەم ئى  «المد الوزم»  الزىم ى  بەە
الماد الاوزم »غىار الزىم ىا  بەە ېساىزەىكى ئئىز ئىچىادىن 
المااد  » ىاا  بەە سااىزەىكى سەڭ ىاا  الزىم م«المثقاال الكلماال

الماد  » ھەىپتىكى ئېغىر الزىم ى  بەەم «الوزم الملفف الكلمل
 ھەىپتىكااى سەڭ ىاا  الزىم ىاا  بەە م«مثقاال الحاارف الااوزم ال 

ئىبااااىيت تاااىت تااا ىگە ەىااان « الحااارف المااد الاااوزم الملفاااف»
 كىل نىدۇ.

الماد الاوزم المثقال  »غىر الزىم ىا  بەە ېسىزەىكى ئ. 2
كى ەن شەەەى ىك ھەىپ كىر ەەلىامە  بەە ھەىپى : «الكلمل

  ىىاىدىن ھاساى  كتلغاان بەەناىېئاىۇا ە ئىچىدي ئاىۇىمۇ
وىّنِ ، َلاُْمُرهىِن » بەسى ەن: مەىىسىتىدۇ اّمَة، كُلَحاّ،ُ ة ، الّطَ اّخَ    .«الّيَ

كۇ سى  بەەنىئ بەزەاۇى ناا  كىا ەن ئاتى ىىاىدىكى 
سەۈيب شۇەىم بەە ۈي سااەىن كىار ساىز ئىچىادي ئىزئااىا 

يىن ەىرىىاات ىبە ېاندىىاىخ ەەلا ەنم بەە ھەىپىاادىن ەسا
تەلەپىۇزلۇق شاەەەى ىك ھەىپ ەەلا ەنم شاۇ ساەۈيكتىن 

ەەلىمىااادي تەلەپىاااۇز ۇى ىااا   بەزەااۇى ھاااالالىەا ھەى كىااار
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 غىر كتلغان ئاالھىدي بەە شەەى  ەن ەن.ېنىسبەتەن ئ

المااد الااوزم  »سااىزەىكى سەڭ ىاا  الزىم ىاا  بەە . 1
يىن شەەەىسااااىس ېااااىاااادىن ەبەە ھەىپ: «الملفااااف الكلماااال

ساەىن ى  ھەىپ ەەل ەن ئەھاۋال ئاساتىدا شاەەى  ەن ەن 
كااۇ سىاا  بەە  .«كآَلَن »بەسااى ەن:  مبەەنااى ەىىسااىتىدۇ

ئاەيتتە ئالتە ھەىىكەت بىقداىب ئتۇۇلىدۇم كۇ ئىلچەبادىن 
 مەستىىكە كتلماسدۇ.ېئاشۇىۇشقا ساەى ە

مثقال الماد الاوزم ال  »ھەىپتىكى ئېغىر الزىم ى  بەە . 3
بەزەۇى بەە ۇۇىئاندىكى كەزب سا ىى ەىنىئ كاائ   :« الحرف 

ساىدا بەە ھەىپاى كتلغاانم ئاىۇىادىن ىۇىسمىدىكى ئتتتۇى
يىنكاى سااەىن ى  ھەىپاكە ئىادىا  ۇى ىنغاانم ېئىزىدىن ە

تاپقان ئ زۈە سەەكە ھەىپ ەى تتپىدا  بئ چ ھەىپتىن تەىەى
  م«نلاّم » بەساى ەن : مشەەى  ىنىدىغان بەەنى ەىىساىتىدۇ

َطا ، ِس ْنْ ، »  :شىۇئتۇۇل م«طسم» .« كَلِْف ، الْم ، ِمْيْم  »  :شىۇئتۇۇل
 . «ِمْيْم 

الماااد الاااوزم  »ھەىپتىكاااى سەڭ ىااا  الزىم ىااا  بەە. 4
ۇۇىئااااااان ەەلىمى ىرىاااااادىكى كەزب  :«الحاااااارف الملفااااااف

سىدا بەە ھەىپاى كتلاۇپم ىس ىى ەىنىئ كاش ىرىدام ئتتتۇى
 ىنمىغااانم ئاا چ يىنكااى ساااەىن ى  ھەىپااكە ئىاادىا  ۇىېە

تاپقان ھەىپ ەى تتپىدا شاەەى  ىنىدىغان  بھەىپتىن تەىەى
 .«قآف »بەسى ەن:  مبەەنى ەىىسىتىدۇ
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    ئۇالق ھەمسە ۋە ئۈزۈك ھەمسە: دەرس-11

 «همزة  الوصل  هالقطع» 

هماازة »ئاا زۈە ھەبااسي  ەەىىماادىكى ھەبااسى ەىۇۇىئااان 
ىككاى ئىبااىيت ئ ەىن «همزة الوصال» ۈي ئۇالق ھەبسي  «القطع

 ت ىگە كىل نىدۇ. 

. ئ زۈە ھەبسي: ئتۇۇىاندىمۇ ھەبادي ھەبسىناى ئاىز 2
ئىچىاا ە ئالغااان سااىزنى ئالدىاادىكى سااىزگە ئۇلىغاناادىمۇ 
تەلەپىااۇزەىن چ شاا پ ۇالماساادىغان ھەبسىاادۇىم ئااۇ سااىز 
كېىىم سىز ئتتتۇىبم سىز ئاسىرىادا زيكەىلىاكم زىرلىا م 

 دۇ.پەش ىك ۈي ساەىن ى  ۇاتاىلى  ھالەت ەىەي ەې ى

. ئۇالق ھەبسي: ساىزنى كاشا ىغاندا ئتۇۇلىادىغانم 1
ئەبما ئالدىنقى سىزنى ھەبسي كاى ساىزگە ئاۇالپ ئتۇۇىانادا 

 تەلەپىۇز ۇى ىنماسدىغان ھەبسىنى ەىىسىتىدۇ.

 ( ئۇالق ھەبسىنىئ ئىسى  تەىەىبىدىكى ئەھۋالى2)

ئااۇالق ھەبااسي  ەىبىاادىكىىتە « ال» ئېنىق ىغااۇچى  ①    
َلِْحَجاااَرةُ ، »پ ئتۇۇلىاادۇم بەسااى ەن: زيكەى كىاا ەن كاشااال ا

 َ  . « اُب تَ كِ لْ ا
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ئاااۇالق ھەبسىااادىن كاشاااالپ ئتۇۇىانااادام ئاااۇنى  ②    
ئتۇۇئ ەېريەم كاشاقا ئتىۇنادا ئاۇنى ئالدىادىكى ساىزگە 
ئااۇالپ ئتۇۇىاناادا تەلەپىااۇزەىن چ شاا پ ۇالىاادۇم سېسىقتااا 

 ئتۇۇلۇشاى: م«بُِياَوٍم اْساُمُه َيْحاَي»ئىىاەى ىنىدۇ. بەساى ەن: 
 .بُِيَوِمِبْسُمُه َيْحَي

ئىسى  تەىەىبىدىكى ئۇالنما ھەبسي  22بەسسۇس  ③    
ئاااەيتتىكى ئىىاا ىتى  ئۇسااۇلى كااتسىچە زىرلىااك ھااالەتتە 

  مامااركة  ماماارو  مابوااة ماباان  ماساات   ماساام »ئتۇۇلىاادۇم ئااۇالى: 
ثو ن ثوت ن  ما  .ۇاتاىلىقالىەىن ئىباىيت «ابوم   مايمن  ما

ەئ ساەى ئالتە ھەىپتىن تەىەىاخ ئۇالق ھەبسي ك ④    
تاپقاان ئىساىمالىنىئ ئالدىادا ەەل ەنادي زىرلىاك ھااالەتتە 

  . «اِْسِتْكَباًرا ماِْسَراًرا»تەلەپىۇز ۇى نىدۇ. بەسى ەن: 
( ئۇالق ھەبسىنىئ پېتى  تەىەىبىادي كتلغانادىكى 1)
 ئەھۋالى

ئاۇالق ھەبااسي ئا چ ھەىپ ىااك كاۇسرۇق پېتى نىاائ  ①    
ئەگەى كااااۇ كااااۇسرۇق پېتى نىاااائ  ئالدىاااادا ەەل ەنااااديم

ئەسااا ىدىكى ھاااازىرۇى زاباااان شاااەە ىنىئ ھەىپ ىرىناااى 
ەەسنىدىن سانىغاندا ئىككىنجاى ھەىپاكە زىار سااەى زيكەى 
ۇتسۇلغااان كتلسااام ھەبااسي زىرلىااك ھااالەتتە ئتۇۇلىاادۇم 

 .«ار،ع  ماسمع  ماقرك»بەسى ەن: 
ئۇالق ھەبسي كەئ ساەى ئالتە ھەىپ ىك ئاىتكەن  ②    
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  ىرىنىاائ ۈي كااۇسرۇق پېتى  ىرىنىاائ كېىااىدا زابااان پېتى
ەەل ەن ئەھۋال ئاستىدام ئەگەى كۇ پېتى الىنىائ ھاازىرۇى 
زابان شەە ىنىئ ەەسنىدىن سانىغاندا ئىككىنجى ھەىپاكە 
زىر ساەى زيكەى كەل ىسى ۇتسۇلغان كتلسام زىرلىك ھالەتتە 

 . «انسلخ  ماستيفرت  مانفطرت»ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن: 
ئا چ ھەىپ ىااك كاۇسرۇق پېتى نىاائ  ەبااسيھ قئاۇال ③    

كېىااىدا ەەلاا ەن ئەھۋالاادام بەزەااۇى پېتى نىاائ ئاا چىنچى 
ھەىپااى پەشاا ىك كتلسااام ھەبسىمااۇ پەشاا ىك ئتۇۇلىاادۇ. 

 .«اقتل  مادخل مذكرا»بەسى ەن: 
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اإلساكان » پۈتۈهلەي سالىى قىلىپ توختاش :دەرس-11
ە ۋ «الارهم» ھەرىمەتوى تۆۋەهلىتىپ توختااش، «المح 

  هىڭ باياهى «اإلشمام» الپ توختاشچلەۋهى ئۇ

اإلساااكان ». پ تااا ن ە  سااااەىن ۇى ىاااخ تتستاااائ 2
ەې ىنىمىسم ەەلىمىنىائ ئاسىرىادىكى ھەىىكەتناى  «المح 

 پ ت ن ە  ستۇىتىىنى ەىىسىتىدۇ.

تىۈيندىكى كەئ ئتىۇنادا پ تا ن ە  سااەىن ۇى ىاخ 
 تەلەپىۇزەىن تتستى ىدۇ:

ۇااتئ زىرلىااك ( ئاااسىرب ۇااتئ پەشاا ىك ساااەى 2)
سااىزلەىەي تتستىغاناادام ئۇالىنىاائ ۇااتئ پەئم ۇاااتئ 

 .« بَِبادٍ  مُشُ وٌد »زىرلىرب ساەىن ئتۇۇلىدۇ. بەسى ەن: 
( ئاسىرب ۇتئ زيكەىلىك ساىزلەىەي تتستىمااۇچى 1)

ەە ئالماشااااتۇىۇلۇپ ئتۇۇلىاااادۇ.  «ا»كتلغاناااادام تەنااااۋىن 
ًبا  كَلِْيًما يَ »بەسى ەن:   .«َغُفْوًرا  َرِحْيًما  مَذا

ەەلااااا ەن ساااااىزلەىەي  «ة»( ساااااىز ئاسىرىااااادا 3)
ھاالەتتە ئتۇاۇپ  «،»سااەىن ى  ئاۇ تتستىماۇچى كتلغانادام 
 . «كاذبة  مخاطئة »تتستىتى ىدۇ. بەسى ەن: 
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( ئىككىنچاااى شاااەسۈ ۈي ئااا چىنچى شاااەسۈ 4)
ھەى  «م»نىائ تەىەىبىادىكى  (هام مكم)ەىپ  ە ئالماشالى 

 ۇاچان ساەىن ئتۇۇپ تتستى ىدۇ.

ئىتكاااا نچى كتلغااااان سااااىزلەىەي ( ھەىىكىتااااى 5)
تتستىماااۇچى كتلغاناادام ئۇنااداق سااىزلەىنىئ ھەىىكىتااى 

 . «ُكِتَب يَلَْيُكُم الِْقَتاُل »ساەىن ۇى ىخ تتستى ىدۇ. بەسى ەن: 
  «الرهم». ھەىىكەتنى تىۈين ىتىخ تتستائ 1

ەااىزلەئم ەااىڭ ى ە »كااۇ سااىزنىئ لااۇىەت بەنىسااى 
ەنىسااى ەېاا ەن بەنىاادي كتلااۇپم ئاتااالغۇلۇق ب« پ ەاا ئ

تتستىمااۇچى كتلغاان تاۈۇشانى كاشاقىالى ئاڭ ىيااالمىغۇەيە 
ئەڭ تااااىۈين ەيىىجىاااادي ۇى ىااااخ ئتۇااااۇپ تتستاشاااانى 
ەىىسىتىدۇ. ئااەيتتە ھەىىكەتناى تىۈين ىتىاخ تتستىغانادا 
شۇ ھەىپنىئ ھەىىكىتىنىئ ئا چتىن كىار ۇىسامى ئتچاۇق 
تەلەپىۇز ۇى ىنسا كتلىدۇ. كۇنداق تتستائ ئاسىرىادا تااق 

ەئم تااااق زىااارم ۇاااتئ زىااار ەەلااا ەن پەئم ۇاااتئ پ
  مُشاُ ودٌ »سىزلەىەىال كتلىدۇم زيكەىەي كتلماسدۇ. بەساى ەن: 

 .«بَِبادٍ 
كۇنداق ئتۇۇشتا ئاۈاز تەكىتىي بەە ئاىلچىمى كاتسىچە 
ستزۇلسااا كتلىاادۇ. ۇااتئ پەئم ۇااتئ زىرەىكااى تەنااۋىن 

 تاش ىۋېتى ىدۇ.

تىۈيناااادىكى ئاااا چ سىاااا  ئەھۋالاااادا ھەىىكەتنااااى 
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 قا كتلماسدۇ:تىۈين ىتىخ تتستاش

 م( ئااااااسىرب زيكەىلىاااااك ەەلااااا ەن ساااااىزلەىەي2)
َراَط »بەسى ەن:  َلّيِ َلَْبالَِم ْنَ   ما  . «ا

( ئاسىرىدىكى ھەىپ ئۇالپ ئتۇتلغانادا زىار سااەى 1)
پەشاا ىك ھااالەتتە ئتۇۇلسااىمۇم ئەساا ىي زىرلىااك ساااەى 

ُكِتَب يَلَْيُكُم »پەش ىك ئتۇۇلماسدىغان سىزلەىەي. بەسى ەن: 
 . «الِْقَتاُل 
  «ة»( ئاسااااااال ى   ىنساااااانى ئىىاەى ەساااااادىغان 3)

ۇتشۇبچىسى پەۇەت ىيۈ  ساەى ئىىاما  ۇى ىاخ ئتۇۇلىادۇ. 
 .«إذا هقبت الواقبة   ليس  لوقبت ا كاذبة»بەسى ەن: 

    «اإلشمام». لەۈنى ئۇچالپ تتستائ 3
ەېاا ەن  «پااۇىىتى »كااۇ سااىزنىئ لااۇىەت بەنىسااى 

ى غاناادا بەنىاادي كتلااۇپم ئاتااالغۇلۇق بەنىسااى ۇىاارائەت ۇ
تتستائ سەۈيك ىك سااەىن ئتۇۇشاقا تاتىرا ەەلا ەن كىار 
تاۈۇشنى ساەىن ى  ھالەتتە تەلەپىۇز ۇى غانادىن ەېيىانالم 
ئېغىسنى ساۇەەب پەشانى تەلەپىاۇز ۇى ىۋاتقاناديە ت ساكە 
ەىرگاا زۈپم ئااۇچالپ تااۇىۇپ تتستاشاانى ەىىسااىتىدۇ. كااۇ 
سىااا  تتستاااائ پەۇەت ئااااسىرب تااااق پەئ ۈي ۇاااتئ 

إِيَّاَك َنْبُبُد » سىزلەىەىال كتلىدۇ. بەسى ەن:پەش ىك ەەل ەن 
   .«َهإيَّاَك َنْسَتِب ْنُ 
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( ساااااەىن سااااەۈيك ىك بەە شااااەەى  ەن ەن ھەى 2)
ۇانداق كىر سىزەي )سەنى  ئااسىرب ئەسا ىيدىنال پەشا ىك 

 كتلغان سىزەي( ئىىما  كى ەن تتستاشقا كتلىدۇ.

( ىۇننىاااادىن سااااالىي ەەلاااا ەن تەشاااادىدلىك 1)
ۈ  سااااەى ئىىاااما  شاااەە ىدي تتستىغانااادام تاۈۇشاااالىەا ىي

تەشدىد ئەس ىي ھالىتىدي ۇالدۇىۇلىدۇ. سەنە تەشدىدلىك 
ئتۇۇلغان تەۈىينمە تاۈۇشالىەا تتستىغان ئەھۋالادا تااۈۇئ 

َلّبَاْت َياَدا كَِبْ »ە چ  ەريە تەۈىىتىاخ ئتۇۇلىادۇ. بەساى ەن: 
 .«لََ ٍب َهَلّبَ 
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مى بەزى سۈرىلەرهىڭ بېشىدى :دەرس-11
 «الحرهف المقطبة»  ئۈزۈك ھەرپلەر

سااا ىي  224ساااانى  يبۇۇۇىئاااان سااا ىى ىرىنىئ ئتبااا
تى ااااى  بساااا ىي ئەىي 19كتلااااۇپم كۇنىاااائ ئىچىاااادي 

 «م، ن، ق، ط، ع، ك، ص، ل، ،، س، ح، ي، ر، ا » ىىبەسااااااىدىكى ېئ
 كى ەن كاشالنغانم ئۇالى ئتباۇبەن ھەىپ 24 ەىن ئىباىيت

 دى ىككە ئى ە.تىۈيندىكى ئ چ سى  تەلەپىۇز ئاالھى

ئاشااۇىۇپ  ھەىپ بىقااداىبئااالتە  كىاادىنئاەيتتى. 2
ن، ق، ص، ع، س، ل، » ھەىپا ەى   زۆىۈز كتلغانتەلەپىۇز ۇى ى

 ھەىپتۇى. سەەكىسيت ەىن ئىباى «ك، م
كااۇ ھەىپتىكااى بەەلەى الزىم ىاا  بەەلەى كتلااۇپم ( 2)

  .ئاەيتتە ئالتە ھەىپ بىقداىب ستزۇلىدۇ
ىكەت بىقداىب ساەى ئالتە ھەىپىنى تىت ھەى «  ع» ( 1)

 .ھەىىكەت بىقداىب ئتۇۇشقىمۇ كتلىدۇ
كەئ ھەىپ  يستزۇلۇپ ئتۇۇلىدىغان ھەىپتىن  ەبتى

طه ، حم ، »   بەسى ەن:. الىەۇى « ح ، ى ، ط، ، ، ر» كتلۇپم ئۇالى: 
 .« يس ، الر
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 ال «ا»ھەىپ ئىچىااااااادىن پەۇەت  24بەزەاااااااۇى  .3
الم ، الر ، »  ەن:ستزۇلماستىن ئاەيتتىكىچە ئتۇۇلىدۇم بەسى

 .« المر
 ھەىپ 24س ىىنىئ كېىىدا ەەل ەن  19

№ 
سۈرىلەريىڭ 

 № ئىسهى
سۈرە بېشىدا كەلگەى 

 ھەرپلەر

 الم 2 سۈرە بەقەرە 1
 الم 3 سۈرە ئال ئىهراى 2
 المص 7 سۈرە ئەئراف 3
 الر 11 سۈرە يۇيۇس 4
 الر 11 سۈرە ھۇد 5
 الر 12 سۈرە يۈسۈف 6
 رالم  13 سۈرە رەئدە 7
 الر 14 سۈرە ئىبراھىو 8
 الر 15 سۈرە ھىجىر 9
 ك يبص 19 سۈرە نەريەم 10
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 طه 21 سۈرە تاھا 11
 طسم 26 سۈرە شۇئەرا 12
 طس 27 سۈرە يەنىل 13
 طسم 28 سۈرە قەسەس 14
 الم 29 سۈرە ئەيكەبۇت 15
 الم 31 سۈرە رۇم 16
 الم 31 سۈرە لوقهاى 17
 الم 32 سۈرە سەجدە 18
 يس 36 ياسىٌ سۈرە 19
 ص 38 سۈرە ساد 20
 حم 41 سۈرە غافىر 21
 حم 41 سۈرە فۇسسىلەت 22
 حم عسق 42 سۈرە شۇرا 23
 حم 43 سۈرە زۇخرۇف 24
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 حم 44 سۈرە دۇخاى 25
 حم 45 سۈرە جاسىيە 26
 حم 46 سۈرە ئەھقاب 27
 ق 51 سۈرە قاف 28
 ن 68 سۈرە يۇى 29
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    جدە ئايەتلىرىقۇرئاهدىمى سە :دەرس-11

 «يات السجدةك» 

ئتىۇندا سە دي ئااسىتى  24 يۇۇىئان ەەىىمدي  ەبتى
كتلۇپم ئتسمانىيە نۇسخىسىدىكى ۇۇىئاندا سە دي ئاسىتى 

كەل ىساااى كىااا ەن ئىىااااىيت  « » ئاسىرىغاااا ۇتسۇلغاااان
ۇى ىنغانم بەزەۇى سە دي ئاسىتىنى ناباز ئىچى ساەى ناباز 

ى غااان ساااەى ئاڭ ىغااان ۇىاارائەت ۇ مسااىرتىدا ئتۇۇىاناادا
ەىىى ەىگە سۇەەب ناباز سە دىساى ە ئتسىاائ ساە دي 

 ۇى ى  ۈا ىخ كتلىدۇ.

 بۇۇىئان ەەىىمدىكى سە دي ئاسەت ىر

 ئايەت ئُرهى №

 ئاسەت-126س ىي -7 1
إِّنَ الَِّذيَن ِعوَد َربَِّك الَ يَْسَتْكِْبُهَن َعْن ِعَبادَلِِه 

  َهيَُسّبُِحونَُه َهلَُه يَْسُجُدهَن 
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 ئاسەت-25س ىي -23 2

َماَهاِت َهَما ِف األَْرِض ِمن دَنبٍَّة  ِ يَْسُجُد َما ِف الّسَ َهلِلّ

ِ يَْسُجُد َمن ِف   َهالَْمآلئَِكُة َهُهْم الَ يَْسَتْكِْبُهَن  َهلِلّ

َماَهاِت َهاألَْرِض َطْويًا َهكَْرًها َهِظولُُ م بِالُْيُدّهِ  الّسَ

  َهاآلَصاِل 

 ئاسەت-49س ىي -26 3

َماَهاِت َهَما ِف األَْرِض ِمن دَنبٍَّة  ِ يَْسُجُد َما ِف الّسَ َهلِلّ

َهالَْمآلئَِكُة َهُهْم الَ يَْسَتْكِْبُهَن يََلافُوَن َربَُّ م ّمِن 

  فَْوقِِ ْم َهيَْفَبلُوَن َما يُْؤَمُرهَن 

 ئاسەت-227س ىي -27 4

الَِّذيَن كُهُلواْ الِْبلَْم ِمن  قُْل نِمُوواْ بِِه كَْه الَ ُلْؤِموُواْ إِّنَ 

ًدا  هَن لؤِلَْذقَاِن ُسّجَ ْ يَِلّرُ قَْبلِِه إِذَا يُْتَا يَلهَْْيِ

َهيَُقولُوَن ُسْبَحاَن َربَِّوا إِن كَاَن َهيُْد َربَِّوا لََمْفُبوالً 

هَن لؤِلَْذقَاِن يَْبُكوَن َهيَِزيُدُهْم ُخُشويًا   َهيَِلّرُ

 ئاسەت-58س ىي -29 5
 ُ ُ يَلهَْْيِ ّمَِن الّوَِبّيِ َن ِمن ك ْهلَِئَك الَِّذيَن كَْنَبَم الّلَ

ٍح َهِمن ذُّرِيَِّة إِْبَراِهيَم  يَِّة ندََم َهِمّمَْن َحمَلَْوا َمَع نُو ذُّرِ
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 ْ َهإِْسَرائِيَل َهِمّمَْن َهَدْيَوا َهاْ،َتَبْيَوا إِذَا ُلْتَا يَلهَْْيِ

ًد  ها ُسّجَ ْحَمن َخّرُ       ا َهبُِكّيًانيَاُت الّرَ

 ئاسەت-28س ىي -11 6

َماَهاِت َهَمن ِف  َ يَْسُجُد لَُه َمن ِف الّسَ كَلَْم َلَر كَّنَ الّلَ

ْمُس َهالَْقمَُر َهالوُُّجوُم َهالِْجَباُل  اأْلَْرِض َهالّشَ

َن الّوَاِس َهكَثِ  َهاّبُ َهكَِثرٌي ّمِ َجُر َهالّدَ رٌي َحّقَ َهالّشَ

 َ ْكِرٍم إِّنَ الّلَ ُ فََما لَُه ِمن ّمُ يَلَْيِه الَْبَذاُب َهَمن يُِ ِن الّلَ

   يَْفَبُل َما يََشاء

 ئاسەت-62س ىي -15 7
ْحَمُن  ْحَمِن قَالُوا َهَما الّرَ َهإِذَا قِيَل لَُ ُم اْسُجُدها لِلّرَ

  ُرنَا َهَزادَُهْم نُُفوًراكَنَْسُجُد لَِما َلأْمُ 

 ئاسەت-15س ىي -17 8

َماَهاِت  ِ الَِّذي يُْلِرُج الَْلْبَء ِف الّسَ كاَّلَ يَْسُجُدها لِلَّ

ُ اَل إِلََه  َهاأْلَْرِض َهيَْبلَُم َما ُلْلُفوَن َهَما ُلْبلُِووَن الّلَ

  إاِّلَ ُهَو َرّبُ الَْبْرِش الَْبِظيِم 

 ئاسەت-25س ىي -31 9
ها  ُرها بَِ ا َخّرُ كِّ يَالَِوا الَِّذيَن إِذَا ذُ إِنََّما يُْؤِمُن بِآ

ًدا َهَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّ ْم َهُهْم اَل يَْسَتْكِْبُهَن    ُسّجَ
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 ئاسەت-14س ىي -38 10

 قَاَل لََقْد َظلَمََك بُِسَؤاِل نَْبَجِتَك إىَِل نَِباِ،ِه َهإِّنَ 

ْن الُْللََطاء لَيَْبِيل بَْبُضُ ْم يََا بَْبٍ  إاِّلَ  كَِثرًيا ّمِ

ا ُهْم َهَظّنَ  الَِحاِت َهقَلِيٌل ّمَ الَِّذيَن نَمُووا َهَعِملُوا الّيَ

ِكًبا َهكَنَاَب     دَاُههدُ كَنََّما فََتّوَا،ُ فَاْسَتْيَفَر َربَُّه َهَخّرَ َرا

 ئاسەت-37س ىي -42 11
َْبُها فَالَِّذيَن ِعوَد َربَِّك يَُسّبُِحوَن لَُه فَإِِن اْسَتكْ 

   بِاللَّْيِل َهالّوََ اِر َهُهْم اَل يَْسأَُموَن 

ِ َهاْعُبُدها ئاسەت-61س ىي -53 12    فَاْسُجُدها لِلَّ

ُ الُْقْرنُن اَل يَْسُجُدهن ئاسەت-12س ىي -84 13      َهإِذَا قُِرَئ يَلهَْْيِ

        كَّوَ اَل ُلِطْبُه َهاْسُجْد َهاقرَْتِْب  تئاسە-29س ىي -96 14
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ئىستىئازە، بەسمەلە ۋە قىرائەت  :دەرس-14
 «كحكام اإلستباذة  ه ال سملة هالتوهة» ئۇسۇللىرى

 «كعوذ باهلل مان الشايطان الار،يم» مزبسى «اإلستباذة   ». 2
بسام »سىزب كتلساا  «ال ساملة » .نىئ ۇىسقاىتىخ ئاتى ىىى

ۇىسااقاىتىخ ئاتى ىىااى كتلااۇپم  ئنىاا  «الاارحمن الاارحيم اهلل
كاشالئ بۇستەھەبم  كى ەن «اإلستباذة »ئتبۇبەن ۇىرائەتنى 

 كاشالئ س ننەت ئەبەل ھېساپ ىنىدۇ. كى ەن  «ال سملة»

( س ىي ساەى ئاسەت كىىىدا ئىساتىتازي ئتۇۇشانىئ 2)
 تىت سى  ئۇسۇلى كاى.

سامەلەنى ئىستىتازينى ئتۇاۇپ تتستااپم سەنە كە ①    
ئتۇۇپ تتستىغاندىن ەېيىنم س ىي ساەى ئاسەت كېىاىدىن 

كعاوذ بااهلل مان الشايطان » كاشالپ ئتۇۇئ ئۇسۇلى. بەسى ەن:
  . «بسم اهلل الرحمن الرحيم* قل هو اهلل كحد   الر،يم*
ئىستىتازينى ئتۇۇپ كتلۇپ تتستىغاندىن ەېيىنم  ②     

لى. ەسمەلەنى س ىي سااەى ئااسەتكە ئاۇالپ ئتۇاۇئ ئۇساۇك
بساام اهلل الاارحمن   كعااوذ باااهلل ماان الشاايطان الاار،يم*»بەسااى ەن: 

 . «الرحيم قل هو اهلل كحد 
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كىارى ە ئاۇالپ -ئىستىتازي كى ەن كەسمەلەنى كىر ③    
ئتۇىغاندىن ەېيىنم س ىي ساەى ئاسەتنى كاشاالپ ئتۇاۇئ 

بسام اهلل   كعاوذ بااهلل مان الشايطان الار،يم»ئۇسۇلى. بەسى ەن: 
 . «قل هو اهلل كحد  الرحمن الرحيم*

كىاارى ە -ئىسااتىتازيم كەساامەلە ۈي ساا ىىنى كىاار ④    
كعاوذ بااهلل مان الشايطان »ئۇالپ ئتۇۇئ ئۇسۇلى. بەساى ەن: 

 . «بسم اهلل الرحمن الرحيم قل هو اهلل كحد  الر،يم
( كەسمەلە ئتۇۇشانىئ تىۈيندىكىاديە ئا چ سىا  1)

 ئۇسۇلى كاى.

ىكى ئااسەتتىن كەسمەلەنى ئالدىدىكى ۈي ەەسنىاد ①    
فحاادث * بساام اهلل »ئاسرىااخ ئتۇااۇئ ئۇسااۇلى. بەسااى ەن: 

 . « الرحمن الرحيم* كلم نشرح لك صدرك
كەسامەلەنى ئالدىاادىكى ۈي ەەسنىادىكى ئاااسەتكە  ②    

فحادث بسام اهلل الارحمن »ئۇالپ ئتۇۇئ ئۇسۇلى. بەسى ەن: 
 .« الرحيم كلم نشرح لك صدرك

كەساااامەلەنى ئالاااادىنقى ساااا ىىنىئ ئاااااسىرۇى  ③    
فحاادث »ئاسىتىاادىن ئاسرىااخ ئتۇااۇئ ئۇسااۇلى. بەسااى ەن: 

 .« *بسم اهلل الرحمن الرحيم كلم نشرح لك صدرك
ۇىئااان تىااالۈيت ۇى ىىاانىئ كىاار ۇااانچە سىاا  ۇ .1 
 ئۇسۇل ىرب كتلۇپم ئۇالى تىۈيندىكىچە: -تەىتىخ
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: كااۇ سااىزنىئ «الرتلياال  »( ئالاادىرىما  ئتۇااۇئ 2)
 «ىيت ىااااكم چىراس ىاااا  تەلەپىااااۇز ۇى ىاااا »بەنىسااااى 

ەې ەن ىك كتلۇپم ئاتالغۇلۇق بەنىساى ۇۇىئااننى ھەى كىار 
ھەىپنااااى ئىزىنىاااائ چىقىاااا  ئتىنىاااادىن چىقىرىااااخم 
ساااا پەت رى ە ىىتاااااسە ۇى غااااان ئاساسااااتا ئالاااادىرىما م 

 تەبكىن ىك كى ەن ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ.

: كۇ ساىزنىئ بەنىساى «التحقيق »( ئېنى  ئتۇۇئ 1)
ەې ەن ىااك كتلااۇپم  «تەەىاا ىۈئم ئەبەلىي ەشاات ىۈئ»

ئاتاااالغۇلۇق بەنىساااى ۇۇىئااااننى كاشاااقىالىىا ئاااىگىتى  
بەۇسىتىدي تېخىمۇ سالماقم ئالدىرىما م ناھاسىتى تەبكىن 

 ھالدا ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ.

: كااۇ سااىزنىئ «الحاادر »( تېااس ساا ىئەتتە ئتۇااۇئ 3)
ەې ەن ىااك  «پەساا ەئم تااىۈين ەئ»لااۇىەت بەنىسااى 

پم ئاتالغۇلۇق بەنىسى ۇۇىئاننى تە ۋىد ۇائىدى ىرى ە كتلۇ
 ىىتاسە ۇى غان ئاساستا تېس ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ.

: كۇ سىزنىئ «التدهير  »( نتىبال س ىئەتتە ئتۇۇئ 4)
ەې ەن ىك  «ئاسالندۇىۇئم چىىگى ىتى »لۇىەت بەنىسى 

كتلۇپم ئاتالغۇلۇق بەنىسى ۇۇىئااننى ئالادىرىما  ئتۇاۇئ 
ئەتتە ئتۇاااۇئ ئۇساااۇلىنىئ ئتتتۇىىااادا كىااا ەن تېاااس سااا ى

 ئتتتۇىاھال تېسلىكتە ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ.
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قىرائەتوى باشالشوىڭ بىر  :دەرس-15
 «ىف التوهة بتداءاإل كنواع »  قاهچە تۈرى

ستلساااىس ۈي  ستل اااۇق كاشاااالئ ئكاشاااالۇىرائەتناااى 
 .ىل ە كتلىدۇ ئىككى ت تىن ئىباىيتكاشالش

اەي ۇى غااان بەنااانى ئىاار «اهلل » :ستل ااۇق كاشااالئ. 2
رىااادىغان بۇساااتەۇى   ااا ب ى ەىەي ېتتلاااۇق ئىىااااەى ەپ ك
قُْل الَْحْمُد لّلِ َرّبِ الَْبالَِم َن ،  » ەن: ىبەس .تتستاشنى ەىىسىتىدۇ

ُ كََحٌد   ەيپ كاش ىغانديە.   «ُهَو الّلَ

ئىااراەي ۇى غااان بەنااانى  «اهلل » :ستلسااىس كاشااالئ. 1
ريلمەسادىغان  ا ب ى ەىەي تتستاشانى ېتلۇق ئىىااەى ەپ كت

ّلََلاَذ الّلُ َهلَاًدا»  تەئاالنىئ« اهلل»  ەن:ىبەس ەىىسىتىدۇ.  َهقَالُواْ ا
ّلََلَذ الّلُ َهلًَدا»  ەن سىزىنىېە « ەيپ كاشالپ ەەتكەناديە   «ا

 ەن ېااە  «َهقَالَااِت الَْيُ ااوُد َيااُد الّلِ َمْيلُولَااٌة  »نىاائ « اهلل»ۈي سەنە 
 ەيپ كاشالپ ەەتكەنديە.« َيُد الّلِ َمْيلُولَةٌ  »سىزىنى 
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                 توختاشوىڭ باياهى :دەرس-16

 «بيان الوقف» 

 ىنىمىااس: ۇۇىئااان ئتۇۇىاناادا بەلااۇ  كىاار ېتتستااائ ە
ەي  ۇىاارائەتتىن كىاار ميىن نەپەساانى ئاا زۈپېااسااىزەىن ە

 تتستاشنى ەىىسىتىدۇ.

ۈي ئەىەىاان  «الوقااف االضااطرارى »ىۈى تتستااائ ۆز ئااۇ
 تا ىگەەىان ئىبااىيت ئىككاى «  الوقاف االختياارى  »تتستائ 
 كىل نىدۇ.

: ۇۇىئااااان «الوقااااف االضااااطرارى »ىۈى تتستااااائۆز. 2
 ى م تى ى ېتىىمەس ىكم ئۇنتۇپ ۇېتىخ نەپەس سېئتۇۇۈ

تتستاشانى  يائەتتىن بە بۇىىەالۋالىىى  سەۈيكىدىن ۇىر
ەىىساااىتىدۇ. ئەگەى تتستىغاااان  اسااادا بەزباااۇن تتلاااۇق 
ئاسىرالشمىغان كتلسام بەزبۇن كاشالنغان  اسدىن كاشالپ 

 ئتۇۇسدۇ.

: ۇىاارائەت «الوقااف االختيااارى» ئەىەىاان تتستااائ. 1
ۇى غااۇچى ئااىزب سالىغااان  اساادا ئىختىياااىىي تتستاااپ 

  ئتۇۇشنى ەىىسىتىدۇ.
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م «الوقااف الااوزم »ىۈى تتستااائ ۆزكااۇ سىاا  تتستااائ 
الوقاف »ستلسىس تتستاائ  م«الوقف الجاائز»ستل ۇق تتستائ 

ع تىت   ن ئىباىيتتى« هقف التبانق» تالالپ تتستائم « المموو
 ت ىگە كىل نىدۇ.

  ب ە ۇۇىۇلمىسى  :«الوقف الوزم »ىۈى تتستائ ۆ( ز2)
لەەكە ىلەەنى ئاسىرۇى كاىۈي بەزبۇن  ەھەتتە ئ زۈل ەن ك

رىاااخ ېك اۇۇىانااادام ئاڭ ىغۇچىغاااا ساتاااا بەناااتپال ئئاااۇال
ئاا زۈپ ئتۇۇشاانى  مۇتسىاادىغان ئەھااۋال ئاسااتىدا تتستاااپ

ئاااىۇى ى   « » ەىىسااىتىدۇم كۇنااداق  اسالىىااا ۇۇىئاناادا
  إِنََّماا َيْساَتِجيُب الَّاِذيَن َيْساَمُبوَن »  ەن:ىبەسا .ئىىاىيت ۇى غاان

ُ الّلُ ُثّمَ إِلَْيِه ُيْرَ،ُبوَن َهالَْمْوََت يَ    «َيْساَمُبوَن  »ئاسەتتىكى  كۇ  م«ْبَبهُُثُ
لااۇق نەپەس كىاا ەن تتستاااپ ئاااسىرۇى ت ەن  اساادا تېااە

 ىۈى.ۆ  ب ىنى ئاسرى  ھالەتتە ئتۇۇئ ز
ئاا چ ت ىلاا ە  «الوقااف الجااائز »ستل ااۇق تتستااائ  (1)
 كتلىدۇ. 

تتلااۇق : بەزبااۇن «الوقااف التااام »تتلااۇق تتستااائ  ①    
ئاسىرالشااقان  اا ب ە ساااەى بەزبااۇن  ەھەتااتە ئىزىاادىن 

كىن ېمۇم لاسىئاالۇىسى كتل كى ەن   ب ى ەى–يىنكى سىزېە
ئتۇۇلساا  ۇتشاۇلۇپ ا ب ى ەىگە –يىنكى ساىزېتتستىما  ە

خ ەەتمەسدىغان كىر ەەلىمىادي تتستاشانى ىبەزبۇن ئىزگىر
سىااا  تتستاااائ ەاااىپىنچە  ەىىساااىتىدۇم ئااااەيتتە كاااۇ
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كىاريى  ھەباديىاى ۈي  ا ب ە ئاساىالشاقاندا ئاسەت ەىنىئ كې
لَِئااَك ُهااُم  » ەن: ىبەزبااۇن ئاساىالشااقاندا كتلىاادۇ. بەساا َهكُْه

 ەا تتستىغانديە. «الُْمْفلُِحوَن  » ەن ئاسەتتىكى ېە «الُْمْفلُِحوَن 

: بەزباااۇنى «الوقاااف الكااااىف »تەىلىاااك تتستاااائ ېس ②    
–يىنكااى سااىزېىاادىن ئى  ىرىكااى ۈي ەئاساىالشااقانم ئىز

 مۇۇىۇلمىسااى  ەھەتااتىن ئەبەس  اا ب ە كىاا ەن  ا ب ى ەى
كەلكى بەزبۇن  ەھەتتىن بۇئەسيەن ئاالۇىسى كتلغاان كىار 

كۇ ۈاۇىتتا ئاسىرۇى ۇىسمىدا  سىزەي تتستاشنى ەىىسىتىدۇ.
ۇااااۇئ ساسىااااى ەيپ ۇاىى ىاااادۇم تتتستاااااپم ئاااااسرى  ئ

َهِماَن الّوَااِس َمان َيُقاوُل نَمّوَاا بِاالّلِ  »نىئ يس ىي كەۇەى : ەنىبەس
ِف قُلُااوبِِ م ّمَااَرٌض  » ئاسىتىااديم «َهبِااالَْيْوِم اآلِخااِر َهَمااا ُهاام بُِمااْؤِمِو َن 

َهإَِذا قِياَل لَُ اْم الَ  ،فََزاَدُهُم الّلُ َمَرضاً َهلَُ م يََذاٌب كَلِيٌم بَِما كَاُنوا َيْكِذُبوَن 
ۇاتاااىلى   اااسالىەا   «ُلْفِسااُدهاْ ِف األَْرِض قَااالُواْ إِنََّمااا َنْحااُن ُمْياالُِحوَن 

 تتستاپ ئتۇۇىانغا ئتسىائ.

: بەزبااۇنى «الوقااف الحساان »چىراس ىاا  تتستااائ  ③    
-يىنكااى سااىزېئاساىالشامىغانم ئىزىاادىن ئى  ىرىكااى ۈي ە

  ب ە ۇۇىۇلمىسى  ەھەتاتىن ۈي بەزباۇن  كى ەن   ب ى ەى
 ەھەتاااتىن باااۇئەسيەن ئاالۇىساااى كتلغاااان كىااار ساااىزەي 

تتستىغان  ا   تتستاشتاسى   تتستاشنى ەىىسىتىدۇ. كۇ
ىاى كتلمىغاان ئەھاۋال ئاساتىدام ېتتلۇق كىار ئاسەتنىائ ك

 مبەزباااۇن كاشاااالنغان  اسااادىن كاشاااالپ ەاۈا  ۇى ماااا 
 .  ۇى ىااا  ساسىاااى كتلماسااادۇەاۈا  اسااادىنەەلااا ەن 
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الَْحْماُد »  ەن ئاسەتتىكىېە« الَْحْمُد لّلِ َرّبِ الَْباالَِم َن  » ەن: ىبەس
 مىاىغا سېنىاخ ئتۇۇلىادۇېك  ەن   ب ىدي تتستىسامېە «لّلِ 

ەىاان كاشااالپ ئتۇااۇئ ساسىااى  «َرّبِ الَْبااالَِم َن » ئەەسااىچە
تتلااۇق كىاار ئاااسەت ئاسىرالشااقان ئەھۋالاادا  ئەگەى ئەبەس.

ۇۇىۇلماا  كىا ەن  ا ب ى ەى-يىنكاى ساىزېتستىغان  ا  ەت
 ەھەتااتىن ۈي بەزبااۇن  ەھەتااتىن ئاالۇىسااى كتلسااىمۇم 

الَْحْماُد لّلِ َرّبِ  » ەن: ىەاۈا  ۇى ىادۇ. بەسا  اسادىنەەل ەن 
 كىاا ەن يىنكااى ئاااسەتې ەن ئاااسەت گەىچە ەېااە «الَْبااالَِم َن 

لمىساااى ۈي بەزباااۇن  ەھەتاااتىن ئاالۇىساااى ۇ ااا ب ە ۇۇى
ِحيِم  » كىن ەەل ەن  اسىدىن سەنىېل مۇمكتلسى ْحمِن الّرَ   « الّرَ

 ەىن كاشالپ ئتۇۇلىدۇ.

ع »ستلساااىس تتستاااائ  (3) ب ە   ااا: «الوقاااف الممواااو
-يىنكى ساىزېۇۇىۇلمىسى ۈي بەزبۇنى  ەھەتتە ئىزىدىن ە

ئاالۇىسااى كتلغااانم ئااۇالىەىن ئاسرى سااا  كىاا ەن  اا ب ى ەى
ريلمەسادىغان ساىزەي تتستاشانى ېەنا ئىىااەى ەپ كتتلۇق ب

كااۇ سىاا  تتستااائ ئى ىنااى سەۈيىەىاانم  .ەىىسااىتىدۇ
تى  ېۋىشااەىتنى  اۈاكىاادىن ئاااسر پېتى نااى پائى ىاادىنم

الَْحْماُد لّلِ َرّبِ  » ەن: ىبەسا .رىادۇېۇاتاىلى  ئەھۋالالىەا س ز ك
 ەن ساااىزەي ېاااە «الَْحْماااُد  »   ەن ئااااسەتتەېاااە  «الَْباااالَِم َن 

 » ەن   ب ىاادي ېااە  «قَاااَل ُمَحّمَااد َرُسااوُل اهلل »ستىغانااديەم تت
ئەگەى ۇۇىئااان ئتۇۇىااۇچى  سااىزىدي تتستىغانااديە. «ُمَحّمَااد
رۇىديە تتستاائ ەۇىۇس كتلمىغاان  ااسالىەا كى ىاخ ىسۇۇ
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تااۇىۇپ ۇەسااتەن تتستااائ ئاااىۇى ى  ئاسەتنىاائ بەنىسااى 
إِّنَ الّلَ الَ  »  ەن:ىبەسا غىر گۇناھكااى كتلىادۇ.ېئ ئىزگەىسەم

َ الَ َيْسَتْحِيل ، َيْ ِدي  االُِموَن،  ، إِّنَ الّلَ َياا ُيْدِخُل َمان َيَشااء ِف َرْحَمِتاِه َهالّظَ
وَةَ  كَيَُّ ا الَِّذيَن نَمُوواْ الَ  ۇاتاىلى  ئااسەت ەىەي تتستااپ   «َلْقَرُبواْ الّيَ
 ەۇىۇس كتلماسدۇ. يئتۇۇئ ۇەتتى

كاااۇ سىااا   :«هقاااف التباااانق» تاااالالپ تتستاااائ (4)
ئىككااى ەانە ئتسىااائ تتستااائ كەل ىسااى ە  تتستااائ

ستلۇۇقانااادام ئىختىيااااىب ھاااالەتتە كىااار  ااااسنى تاااالالپ 
تى  ېااكىاار ۇ تتستاشااتا كااۇ سىاا  .تتستاشاانى ەىىسااىتىدۇ
تى  تتستاشقا كتلماسدۇم بەسى ەن: ېتتستىغاندا سەنە كىر ۇ

 .«هدى للمتق ن فيه     ذلك الكتاب ال ريب» 
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عالمات » توختاش بەلگىلىرى :دەرس-17
 «الوقف

 .ەىىساااىتىدۇەىنى  تتستاشااانىئ زۆزۈىلااا: « » ۘ     ( 1)
نَّا َنْبلَُم   »  :بەسى ەن َن  فََو َيْحُزن َک قَْولُُہْم ۘ اِ ه َن َهَما ُيْبلُِوو   .«َما ُيِسّرُ
ن ىقىنى كتلماسااادىغا تاااتىرا تتستاشااانىئ: « ْ    »( 2)

قُِل اللُہ ُيْفِتۡيُكْم فِۡيِہّنَ ۙ َوَما ُيْتىٰل عَلَـۡيُكْم »  :ەىىسىتىدۇم بەسى ەن
َسـا ِء الّٰـَِلۡ اَل ُتْؤُتـۡوَنُہّنَ َمـا ُكِتـَب لَُہـّنَ  َوَتْرَغُبــۡوَن  اَۡن ىِف الِْکٰتـِب ىِفۡ َيـٰتَ  الّنِ

 .«َتۡنِکُحۡوہُّنَ َوالُْمْسَتََّْعِفۡیَ ِمَن الِْولَْداِن ۙ َو اَۡن َتُقۡوُمۡوا لِلَْيٰتٰ  بِالِْقْسِط 
 تىدۇمتتستاشااقا كتلىاادىغان ىقىنى ەىىسااى: «     »ۚ ( 3)

ِّۚ  ۚ »  :بەسى ەن ِ َعان  ِذْكاِر  َر َحاّ ٰ َلاَواَرْت فََقاَل  اىِّنِ ۤۡ  اَْحَ ْباُت ُحاّبَ الَْلاري 
 .«بِالِْحَجاِب 
ئاۇالپ  كىنېلا متتستائ ەۇىۇس كتلسىمۇ: «      ْ   »  (4)

  ەن:ىبەسا مئتۇۇشنىئ ساسىاى ئىكەن ىكىناى ەىىساىتىدۇ
«    ۖ  .«َبْل  اّلَ لاُْكِرُماون اليتيم    كَّوَ

(5 )«    » : تاااالالپ تتستاااائ كەل ىساااى كتلاااۇپم
تتستاشااااقا  تتستىغاناااادام ەېيىنكىسااااىدي ئالدىنقىسااااىدا

  .«ٰذلَِک  الِْکٰتُب اَل َرۡيَبَۛ  فِۡيِہ َۛ ہًُدی  لِّلُْمّتَِقۡیَ »: كتلماسدۇم بەسى ەن
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(6 )«    » :لااااااېكىن  مئااااااۇالپ ئتۇااااااۇئ ەۇىۇس
: بەساى ەن .تتستاشنىئ ساسىى ئىكەن ىكىنى ەىىساىتىدۇ

َنُ  » ا ا َفَہٓاءَو  اَِذا قِۡيَل لَُہْم ٰاِمُنۡوا َکَماۤ ٰاَمَن الّنَاُس قَالُۡوۤ ااََلۤ    ْؤِمُن َکَماۤ ٰاَمَن الّسُ
َفَہٓاُء  َولِٰکۡن اّلَ َيْعلَُمۡوَن  نَُّہْم ہُُم  الّسُ  .«اِ

 : تتستاشااانىئ ئەڭ ساسىاااى ئىكەن ىكىناااى«     ْ ْ   »( 7)
َر     » :كى دۈىىدۇم بەسى ەن و  َه اِْذ اََخْذَنا ِمي ثَاقَُكْم َهَرفَْبَوا فَْوقَُكُم الّطُ

اَماۤۡ اٰ  َن ُخُذه  ا َما فِي ِہ لََبلَُّكْم َلّتَُقو  ٍة ّهَاْذُكُره   .«َلي ٰوُكم  بُِقّوَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

126 

 

 «بيان السكت»  تىوىقسىس توختاش :دەرس-18

نىقساااىس تتستاااائ: ساااىز ئاسىرىااادىكى ھەىپناااى ىت
نەپەس ئالمىغان ھاالەتتە ئاەيتتىكىادىن ئىككاى ھەسساە 

سىا  كۇ  مئاشۇىۇپ تەلەپىۇز ۇى ىخ تتستاشنى ەىىسىتىدۇ
كىاااا ەن  ھەىپااااى « س » ەىچىااااك تەلەپىااااۇز ۇائىدىسااااى

نىقسااااىس تتستاااااپ ىۇۇىئااااان ەەىىماااادي ت ئىىاەى ىنىاااادۇ.
 ئتۇۇلىدىغان تىت ئتىۇن كتلۇپم ئۇالى تىۈيندىكىچە: 

َهلَااْم »ئاااسىتى: -1م-2نىاائ « ەەھاا »( ساا ىي 2)
ْ     اِعَو،ً  لَّہ   ْجَبل  يَ   .«ًداًسا َشِدي  ِذَر َبا  و  ًما لِّيُ قَيِّ   ْ 

 ئاسىتى:-51نىئ « س ىي ساسىن»( 1)

ب َبَبَثَواا ِمان  ّمَْرقَاِدَنا » ا ٰيَوي لََواا َمان  ْ    قَالُو  ْحٰمُن َه ہٰا  ْ  َذا  َماا  َهيَاَد  الاّرَ
 .«َصَدَق الُْمْرَسلُو ن

َل َماْن  » ئاسىتى :-17نىئ « س ىي ۇىيابەت»( 3) ْ   َه قِي   ْ 
 .«َراٍق 

 ئاسىتى:-24نىئ « س ىي بۇتەكفىفىن»( 4)

ْ   َبْل  كَّوَ  » َن  ْ  ا َيْكِسُبو  ا كَاُنو  بِِہم  ّمَ  .«َراَن يَٰا قُلُو 
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 قۇرئاهدىمى مۇھىم بەلگىلەر :دەرس-19

 «ىف القران  البومات الم مة»

(2 )«ﾟ»:  ئى  ەت ىاااااك ھەىپ ەىنىااااائ ئ ساااااتى ە
كۇ كەل ە ۇتسۇلغان  كتلۇپم لىدىغان شاىسىمان كەل ەۇۇتس

سادىغان زىيااەي ھەىپ ەەلىمە ئىچىادىكى تەلەپىاۇز ۇى ىنما
ۇىرائەتتىن تتستالغان ۈي ۇىرائەتنى  ھەىپ ەيپ ۇاىى ىخم

ەاۈابالشتۇىىان ئەھۋالدىمۇ ئتسىاشال تەلەپىۇز ۇى ىنماسدۇم 
ٰٓئِ  »بەسى ەن:  ٰ ل  .«الُْمْرسل ن ك، ِمْن نََّبإى  اُه 

 ئااىزب ۇتسۇلغااان ھەىپنىاائ ساااەىن ى  :«ْ ْ  » (1)
 .«كََناْ َخرْيٌ ّمِْوهُ  »  ەن: ىەىىسىتىدۇم بەس ئىكەن ىكىنى

گە ستلۇۇقانااااااااااادا  «ب » تەناااااااااااۋىن: «م » (3)
ىااااااااااا  «م»تاۈۇشااااااااااىنىئ  «ن »شااااااااااەەى  ىنىدىغان

نَّہ   يَلِي ٌم » ەن: ىبەس. ئىزگىرىدىغان ىقىنى ەىىسىتىدۇ ْب  بَِذاِت  اِ
ُده رِ   . «الّيُ
ۇاااتئ  م«َ  »ۇاااتئ زىااار م«َ  » ۇاااتئ زيكەى (4)
 «ن»ئىزىادىن ھاساى  كتلغااان ى ۇاتااىلىقال «َ  » پەئ

تاۈۇشاااااىنىئ ئتچاااااۇق تەلەپىاااااۇز ۇى ىنىااااادىغان ىقىنى 

about:blankAr


 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

128 

ًبا إاِل َسِميٌع يَلِيٌم  » ەن: ىبەس مەىىسىتىدۇ   .«، َهال َشَرا
نۇنالشااااقان تاااااۈۇئ پ  ئاااا چ  اااا ىرىقىسااااۇۇ (5)

  ىك ھەىپ ەەل ەن ئەھۋالاداىشەەە كەل ى ىرىدىن ەېيىن
تتلااۇق  كىركىارى ە مۇشاى تەلەپىاۇز ۇى ىنماسااتىنتاۈ «ن»

ُخُشاٌب ّمَُساّوََدةٌ، ُهُ،او،ٌ  »   ەن:ىبەساۇ. ئىدىا  ۇى ىنىخ ئتۇۇلىد
  .«َيّوَمِئٍذ نَّاِعَمةٌ 

(6) «،ۇاتاىلى  كەزب ھەىپ ەىنىئ ئاساتى« ا،‚،ن–
سى غااان ەىچىااك ھەىپاا ەى تەلەپىااۇز ۇى ىنىىااى ېئ ساتى ە س

م ن ىكىنااى ەىىسااىتىدۇىۈى كتلغااان ئەساا ىي ھەىپ ئىكەۆز
اااي ِف، َهَ اااٰذلَِک ُناااا   ا    » ەن: ىبەسااا اااَتآِء  َه الّيَ ِِج لِٰفِہاااْم  ِرْحلَاااَة  الّشِ

، َه اِّنَ ِماْوُہْم لََفِري ًقاا يَّل او َ ُم ِماَن ‚الُْمْؤِمِو ن  ٰتاِب لَِتْحَساُبو  ِِ َلِْساَبَتُہم  بِالْ َن ا
ٰتِب  ِِ ٰتِب َهَما ہَُو ِمَن الْ ِِ  .«الْ

 ْ«ٰٓ  » بەە نئ ئ سااااتى ە ۇتسۇلغاااااھەىپ ەىنىاااا (7)
الزىم ىا  بەەنىائ كاۇ  اسادىكى بەزەۇى كەلا ە  :كەل ىسى

 .«َسَونءٌ  »  ەن:ىبەس مرىدۇېەىىسىتىخ كبەە ئىكەن ىكىنى 
(8) «»:  كىااار ئاسەتنىااائ تتلاااۇق ئاساى ىىاااىخم

م ەاااى كىااار ئاسەتنىااائ كاشاااالنغان ىقىنى ەىىساااىتىدۇېس
َلَۡح »  ەن:ىبەس  .« ۡیَ لَمِ الْعٰ  َرّبِ  ْمُد لِلہِ ا

ئىزىاااادىن  :«»سااااىز ئاسىرىاااادا ەەلاااا ەن  (9)
ئى  ىرىكاااى ئاسەتنىااائ ساااە دي ئااااسىتى ئىكەن ىكىناااى 

ااَماَهاِت َهاألَْرِض   »  ەن:ىبەساام ەىىسااىتىدۇ ِ َيْسااُجُد َماان ِف الّسَ َهلِلّ
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 .« َطْويًا َهَكْرًها َهِظولُُ م بِالُْيُدّهِ َهاآلَصاِل 
لىادىغان ەىچىاك ۇنىئ ئاساتىغا ۇتسىھەىپ «ر » (22)

خ ىاا ىزيكەىنىاائ زىرىااا باسىاا  ۇ: ەۋاەىاتسااىمان شااەەى 
ا فِي َہاا  َهقَاَل  » ەن: ىبەسم ئتۇۇلىدىغان ىقىنى ەىىسىتىدۇ اْرَ ُبو 

ىَہا َهُمْرٰسىَہا  ْ     بِْسِم اللِہ مَ   .«ْجر 
ْ   » ھەىپىنىاااائ ئ سااااتى ە ەىچىااااك «ص »( 22)  »ْ 

ھەىپاى تەلەپىاۇز  « س »ھەىپى ەەلا ەن ئەھاۋال ئاساتىدام 
ي ِطرٍ  »بەسى ەن:  مۇى ىنىدۇ  .«لَْسَت يَلَي ِہم   بُِمي َ
 »پاىىساى  نىائ كىار« ۇۇىئان ەەىى » : «۞ » (21)
ــۃ  » كااىلىكى  «3/4» م«الحاازب  » كااىلىكى پاااىي  م«ءالجااز ثالث
 «الرباع  »كاىلىكى « 1/4» م«الوياف  »كاىلىكى « 1/2»  م«ارباع

ى ىىاااااىخم سەنە كىااااار كىلەەنىااااائ ئاسا ۇاتاىلىقالىنىااااائ
وَکِثۡۡیٌ ّمِْنُہْم َسا َء َما » بەسى ەن:  ەاۈابالشقان ىقىنى كى دۈىىدۇ.

ُس   َيْعَملُۡوَن ۞ اَيَُّہا الّرَ بِّكٰيۤ ُۡنِزَل اِلَۡيَک ِمۡن ّرَ  .«  ۡوُل َبلِّْغ َماۤ ا
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التمرين » قوللىوىشچان مەشىق :دەرس-11
 «التط يقل

ەيىسا ەىەي تە ۋىاد ئى مىنىائ ئاساساىي  ئى  ىرىكى
م ەىرىىت ىبە «المد»ستزۇلما تەلەپىۇز بەزبۇن ىرب كتلغان 

ڭ م چات«االخفااء»تەلەپىۇز  بام ستشۇى«اإلدغام»تەلەپىۇز 
 «القلقلاااة»تەلەپىاااۇز  تەۈىينااامە م«التفلااايم»تەلەپىاااۇز 
بۇھى  ۇائىدى ەىنى ئىگىنىخ ئىتكەن ئىدۇق. كاۇ ۇاتاىلى  

ۇائىدى ەىنى بۇەەبمەل ئىزلەشت ىۈشتە ئاالۇىداى نەزيىىيىۋب 
كى ىم ەىنى كى ىىتىن كاشقا ئەبەلىي بەشاىق ەىنى ەاىپ ەپ 

 ئې ىخ كېرىىىقا تتىرا ەې ىدۇ.

ئ كاۇ سىا  ئېھتىياا ىنى چىقىا  كىس ەىتاكخانالىنىا
ۇى ىاااااخم ئۇالىنىااااائ ئاااااىگىنى م تىرىىاااااچان ىقنىئ 
ئ ن بداىلىقىنى ئاشۇىۇئ بەۇسىتىدي ۇتل ىنىىچان بەشاى  

ئااسرى  ىيڭ كىا ەن -ئاسرى  نىتە ۋىد ۇائىدى ىرىۇىسمىدا 
 ەتتۇق.ەىىس

 چاااااااتڭ تەلەپىاااااااۇز :ىيڭ كەل ىساااااااى« »( 2)
 ىسىتىدۇ.نى ەى«التفليم»
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: ستشۇىبا تەلەپىۇز ۈي ەىماغ ىيڭ كەل ىسى «»( 1)
 نى ەىىسىتىدۇ. «اإلخفاء هاليوة  »تەلەپىۇز 

 تەۈىينااااامە تەلەپىاااااۇز :ىيڭ كەل ىساااااى « »( 3)
   نى ەىىسىتىدۇ. «القلقلۃ»

 ەىرىىاااات ىبە تەلەپىااااۇز :كەل ىسااااى ىيڭ «»( 4)
  نى ەىىسىتىدۇ. «اإلدغام»

ئىككى ھەىىاكەت بىقاداىب  :ىيڭ كەل ىسى«»( 5)
 «المـد الطبعـي »ستزۇپ تەلەپىۇز ۇى ىنىدىغان تەكىتاى بەە 

 نى ەىىسىتىدۇ. 

قاداىب ئاالتە ھەىىاكەت بى :كەل ىسى ىيڭ« »( 6)
 نى ەىىسىتىدۇ.ستزۇپ تەلەپىۇز ۇى ىندىغان بەە

ئىككى سااەى تاىت سااەى : ىيڭ كەل ىسى« »( 7)
ئااالتە ھەىىااكەت بىقااداىب سااتزۇپ تەلەپىااۇز ۇى ىنىاادىغان 

 نى ەىىسىتىدۇ.بەە

 كەئتىت ھەىىكەت سااەى ىيڭ كەل ىسى: «»( 8)
ەت بىقداىىدا ستزۇپ تەلەپىۇز ۇى ىنىادىغان بەەناى ھەىىك

 ەىىسىتىدۇ.
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تى شەپقەتلىك، مېٌرىبان ىهاًاي
 (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً
 

تى شەپقەتلىك، مېٌرىبان ىهاًاي
وىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن ئالالً

[. بارلىق ًەمدۇساها ئالەملەرهىڭ 1]
پەرۋىشكككىار)، )يۇهاكككايى ًەممىككك ە( 
 شكككككككككەپقەتلىك، )ئكككككككككا ىر تتە
مككىمىولەر(ە( مېٌرىبككان، مىاككامەت 

قا  اسكترر ئالالً-كۈهىوىڭ ئى ىسى
[. )ئى ر ببىمىز!( بىز سكاىىال 2-4]

ئىبكككاي ت مىلىمىكككز ۋ  سكككەهدىوال 
[. سككەن بىزهككى 5] مەي ت تىلەيمىككز

ئىوئامىڭغككا ئېرىشككىەن، پەڭىكك ىڭ ە 
ئاڭمىغككان ئرچرىمىغككان، يُلرىككدىى 

كىشىلەرهىڭ تُپرى يُلغا باشكلىغىى 
[6-7.] 

 سۈر  فاتىٌە
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ًاي ٌرىبان ىها  (اليمەنباش)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالاًلتى شەپقەتلىك، مې

ئىوسكاهالرهىڭ »قكا ئىلتىاكا مىلىك ( ئالالً)ئى مرًەممەي! سكەن  
پەرۋىشككىار)، ئىوسككاهالرهىڭ پايىشككاًى، ئىوسككاهالرهىڭ ئىالًككى 

قككا سككېغىوى ، كىشككىلەرهىڭ يىللىرىككدى بەڭىككد  ئالالًبُلغككان 
شكەيتاهوىڭ -شررۇهرۋىلىدىغان جىكىُۋ سۋ سە مىلى ، بەڭىد  ي

يې ىكى « ىدىى پاهاي تىلەيكمەنشەيتاهوىڭ ياماهلىق يۋ  ئايىمى
 [.6ك1]

 سۈر  هاس

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

بكككارلىق » قكككا ئىلتىاكككا مىلىككك (ئالالً )ئكككى مكككرًەممەي! سكككەن
مە لرماتوىكككڭ ياماهلىقىكككدىى، مارىىغرلرمقكككا چكككىم ەن كې ىكككدىىى 
يامككككاهلىقتىى، چى ىىككككلەر(ە ي غ سككككالىدىغان سككككېٌىر(ەرلەرهىڭ 
ياماهلىقىدىى، ًەسەتخُرهىڭ ًەسەت مىلغكان چاپكدىىى ياماهلىقىكدىى 

ا سكككېغىوى  پاهكككاي قكككئالالً تكككاۇ هررىوىكككڭ پەرۋ ريى كككار) بُلغكككان
 [.5ك1يې ىى ]« تىلەيمەن

 سۈر  فەلەق

ًاي  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالًتى شەپقەتلىك، مېٌرىبان ىها
ًەممەي! سكەن مرشكرىىالرپا( ًەغ  ئېاتقىوىكى، )ئى مكر )مەن ئىبكاي ت مىلىكدىغان 

 ئككالالي[. 1 اهىككدۇر ]ېي-يەكككىە ئككالالي ئككر رىۋىتقككان(ىسككىلەرهى ئىبككاي ت مىلىشككقا چام
ًەمككمە مە لرمككات  ًې  [.2] قككا مرًتاجككدۇرئالالًقاهككدىق مە لرمقككا مًُتككاس ئەمەس، 
ُلغكاهمر ئەمەس، ترپرلغكاهمر  ئكالالي مە لرماتالرپا  اس سكۈپەتلەريىى پكا () بكالىلىق ب

اللمايدۇ ]3ئەمەس ] ې ىىم ئرهىڭغا تەىدىش ُب  ً.]4.] 

 سۈر  ئىخالس
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ًاي  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالًتى شەپقەتلىك، مېٌرىبان ىها
لى مكككررۇە كەتسكككرن! ئەبكككر لەًەبوىكككڭ ئىىىكككى مكككُ

مكۈلىى ۋ  -[. ئرهىڭغكا مكا 1مكررۇە كەتتكى ] )ئەمەلىاەتتە(
[. ئككر 2ئەسككقاتمىد) ] )بككالىلىر)( ئېرىشككىەن هەرسككىلىر)

[. 3ئرڭىمقا مالماي الۋۇلكدىە تررپكان يَڭىئ ئُتىغكا كىرىكدۇ ]
ئرهىككڭ  ُترهىمككر مەًككىەغ ئېشككىل ەن ئارپام ككا بىككلەن 

)الۋۇلكدىە تررپكان شكر  ئُترهوى بُيوىغا باپالە يۈيۈ(ەن ًالدى
 [. 5-4كىرىدۇ ] ئُتقا(

 سۈر  مەسەي

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
لىك ، ېياريىمى ۋ  پەلىبىسكى ك ًوىڭئالالسەن  )ئى مرًەممەي!(

كىر(ەهلىىىوكى  تكُە بُلكرە-يىوىغكا تكُە ًوىڭئالالكىشىلەرهىڭ 
لەە تەسككبىٍ ەغىڭككدى، سككەن پەرۋ ريى ككارىڭوى مەيًىككاېكككىر(ەن چ

ًەمىككقەتەن ي ئككالالئېاككتقىى ۋ  ئرهىڭككدىى مەپ ىككر ت تىلى ىككى. 
 [.3-1تەۋبىوى بە  مُبر  مىلغرچىدۇر ]

 سۈر  هەسر

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
ان سكىلەر چُمرهرۋىتقك [1ىرالر! ]فئكى ككا»قىوىكى، ئېات )ئى مكرًەممەي!(

[. سكككىلەرمر مەن ئىبكككاي ت مىلىۋىتقكككان 2]برتالرپكككا مەن چُمرهمكككايۋىتىمەن
سكككىلەر  )برهىڭكككدىى كېاىومكككر([. 3قكككا ئىبكككاي ت مىلمايۋىتىسكككىلەر ]ئالالً

[. سكىلەرمر مەن ئىبكاي ت مىلغكان 4چُمرهغان برتالرپكا مەن چُمرهمكايمەن ]
[. سكىلەرهىڭ يىكوىڭالر ئكىڭۈىالر ئۈچكۈن، 5لمايسكىلەر ]قا ئىبكاي ت مىئالالً

 [.6« ]مېوىڭ يىوىممر ئىڭۈغ ئۈچۈن

 سۈر  كافىرَن
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ًاي ٌرىبانىها ًوىڭ ئىسمى بىلەن  تى شەپقەتلىك، مې  (باشاليمەن)ئالال

بىكككز سكككاىا ًەمىكككقەتەن هررپكككرن )ئكككى مكككرًەممەي!( 
[. شككككرىا، سككككەن 1يا شككككىلىقالرهى ئاتككككا مىلككككدۇق ]

رىڭىلىقككى ئۈچككۈن هامككاڭ ئُمككرپىى ۋ   پەرۋ ريى ارىڭوىككڭ
)مرًەممەيهىككڭ ئككُپلى ئىلككۈە، [. 2مرربككاهلىق مىلغىككى ]

ساىا ئىچمەهلىكك مىلغكان  ئرهىڭ هەسلى مررۇە كەتتى ي ە(
 [.3دۇر]ىتىدىغان كىشېهەسلى مررۇە ك يكىشىال ًەمىقى

 سۈر  كەۋسەر

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
مىاكامەت ككۈهىوى  رىلىكدىغان(ېي! مركاپكات ۋ  جكاڭى ب)ئى مرًەممە

[. ئكككر ئكككاي غ يېتىموكككى 1يالغكككان يېككك ەن ئكككاي موى كىريۈىمكككر  ]
يۆشىەلەيدىغان، مىسىىو ە تامكاق بېرىشكوى تەرپىكى مىلمايكدىغان 

[، هامككككاڭهى بى ەرۋىلىككككق بىككككلەن ئُمريككككدىغان 3-2ئاي مككككدۇر ]
مىلىككدىغان، [. ئككرالر رىااكككارلىق 5-4] !يكىشككىلەرهىڭ ًالىغككا ۋى

 [.7-6رىم مىلمايدىغان كىشىلەريۇر]ېي-ئىتوە ر كلىرىوىېك-هەرسە

 سۈر  مائرن

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
مرر يشكككلەر مىشكككلىق ۋ  يكككاڭلىق سكككەپىرىد  مُپكككدىلغاهلىقىغا 
مىووەتدىرلىق بىلكدۈرۈش ئۈچكۈن، ئاچكارچىلىق ۋىمتىكدى ئكىڭلىرىوى 

 ەتەريىككى  ككاتىرجەغ مىلغكان بككر ئىيوىككڭ -ۋ   ەۋە ئُڭۇمالهكدۇرپان
 [.  4-1پەرۋ ريى ارىغا ئىباي ت مىلسرن ] )كەئىبىوىڭ(

 سۈر  مرر يش
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
 پەرۋ ريى ارىڭوىڭ پىللىق مُشكرهوى ماهكدىق( )ئى مرًەممەي!

[. پەرۋ ريى ارىككڭ 1مىلىككۋ تىەهلىىىوى كىرمىككدىڭمر  ] )ًككاال (
[. 2ت مىلمىككككدىمر  ]مىىرىوككككى بەربككككا-ئرالرهىككككڭ ًىككككالە

پەرۋ ريى ارىككڭ ئرالرهىككڭ ئۈسككتى ە سككاپا  تاشككالرهى ئاتىككدىغان 
تكككُە مرشكككالرهى ئەۋ تىككك ، ئكككرالرهى چكككايوىۋېتىل ەن -تكككُە

 [.5-3ساماهد   مىلىۋ تتى ]

 سۈر  فىل

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
-[. ئكر مكا 1ًەربىر كەمسىتىۈچى، پەيۋ تخُرهىڭ ًالىغا ۋىي! ]

مۈلككۈ  -الە، مككا وككى مەى ككۈ ًايككات مالدۇرىككدۇ ي ە ئككُيېمۈلىككۈغ م
[. ئەمەلىككاەت 3-2تككُپالش ۋ  ئككرهى سككاهاش بىلەهككال بُلككرە كەتتككى ]

ًەر(ىز ئكر ئُيلىغاهكد   بُلمايكدۇ، ئكر چُمكرغ ًكىتەمە(ە تاشكلىوىدۇ 
 ئكالالي[. ئكر 5[. سەن ًىتەمەهىڭ هېمە ئىىەهلىىىوى بىلەمسەن  ]4]

[. ئككرالر چُمككرغ 7ككك6ياهككدۇرپان، يۈر كلەر(ىمككر ترتىشككىدىغان ئُتتككرر ]
 [9-8ئرڭۇن ي ملەر بىلەن تامىلىدىغان يَڭى قا سُلىوىدۇ ]

 سۈر  ًرمەڭ 

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
مىكقەتەن ماهكدىق ئىوسكان ًە[، ًەر1ڭىمان بىلەن مەسەمىى ]
[. پەمەت ئىمككان ئېاتقككان، يا شككى 2ڭىاككان ئى ىككد  بُلىككدۇ]
بىكرى ە ًەموكى تەۋسكىاە مىلىشكقان، -ئەمەللەرهى مىلغان، بىكر

بىككرى ە سككەۋرىوى تەۋسككىاە مىلىشككقان كىشككىلەرال ڭىاككان -بىككر
 [.3تارتمايدۇ ]

 سۈر  ئەسر
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)سمى بىلەن وىڭ ئىئالالً تى شەپقەتلىك، مې
بايلىق ۋ  پەرڭ هتلەرهىڭ كىپلۈكى بىكلەن  ()ئى ئىوساهالر!

پە رلىوىش سىلەرهى ئىلكۈە مەبكرى ە كىمۈل كۈچە پەپلەتكتە 
)برهىكككڭ [. سكككىلەر ئرهكككدىق مىلمكككاىالر، 2-1مالكككدۇري) ]
[، يەهە ي ە 3كەل ۈسككىد  بىلىكك  مالىسككىلەر ] ئككامىۋىتىوى(

كەل ۈسككىد  بىلىكك   سككىلەر ئرهككدىق مىلمككاىالر، مُيككاي،
[. ًەمىككقەت شككركى، ئە(ەر سككىلەر رىسككتتىوال 4مالىسككىلەر]

[. سكىلەر 5] )پەپلەتكتە مالمكاس ئىكدىڭالر( بىل ەن بُلسكاىالر
[، كىر(ەهكدىمر چُمكرغ ئكىڭ 6چُمرغ جەًەهوەموى كىرىسىلەر ]

[. ئاهكدىى ئىڭۈىالرپكا بېكرىل ەن 7كىڭۈىالر بىلەن كىرىسىلەر]
 [.8  سُرىمقا تارتىلىسىلەر ]هېمەتلەر تُپرۇلرق بر كۈهد

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
سكالغرچى  مُرمرهچ[، ئر 1سالغرچى ] مُرمرهچ )يۈر كلەر(ە(
سككالغرچىوىڭ  مُرمككرهچئككر )ئككى مككرًەممەي!( [. 2هېمىككدۇر  ]

ت )ئككر مىاككامە[. 3هككېمە ئىىەهلىىىوككى سككەن بىلەمسككەن  ]
شر كۈهد  ئىوساهالر تارمىلى  كەتكىەن پەرۋىهىكد    كۈهىدۇر(

[. تاپالر ئېتىلغان يرىد   بُلكرە كېتىكدۇ 4بُلرە مالىدۇ ]
[. يا شككىلىقى ئېغىككر كەلكك ەن ئككاي م ە كەلسككە ، ئككر 5]

[. 7ككككك6كىىۈللككككۈ  تررمرشككككتا بُلىككككدۇ ] )جەهوەتتىىككككى(
يا شىلىقى يېوىك كەل ەن ئاي م ە كەلسە ، ئرهىكڭ جكايى 

[. ًاۋىاەهىككڭ هككېمە ئىىەهلىىىوككى 9ككك8ىاە بُلىككدۇ ]ًككاۋ
 [. 11[. ئر ًاۋىاە مىزىق ئُتترر ]11بىلەمسەن  ]

 سۈر  تەكاسرر

 سۈر  مارىئە

 سۈر  ئايىاات
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
)تېككككز چاپقككككاهلىقتىى( پارتىلككككدىە يۈر(ككككۈچى، )ئررۇشككككتا(  

 ) يۈشككمەن ئۈسككتى ە( ى ئككُت چىقككارپرچى، ئەتى ەهككد ترياملىرىككدى
چكاۇ بىكلەن -چاۇ چىقارپرچى، شكر تُپكا-باستررۇە كىر(ۈچى، تُپا

يۈشككمەن تككُپى ئى ىكك ە كىرىكك  كەتىككۈچى ئككاتالر بىككلەن مەسككەغ 
[، ئىوسكككككان ًەمىكككككقەتەن پەرۋ ريى ارىوىكككككڭ 5-1مىلىمەهىكككككى ]

[. ئىوسكككان 6هېمەتلىكككرى ە شەكسكككىز ترڭكُرلكككرق مىلغرچىكككدۇر ]
[. 7ەمىقەتەن ئىڭىوىڭ شر مىلىمىشكىغا ئەلكۋ تتە ئكىڭ) (رۋىًتكرر ]ً

[. ئككر 8مالغككا ئىوتككايىى ًېرىسككترر ]-ئىوسككان ًەمىككقەتەن پككر 
چىقىرىلغكان، يىلالريىىكى )سكىرتقا(  ئىوسان مەبرىلەريىىكى ئىلكۈكلەر
رىككدىغاهلىقىوى( ېب ب)ئىڭىوىككڭ ًىسككاسككىرالر ئاشككىارىالهغان چاپككدى، 
ئىوسككاهالرهىڭ پەرۋ ريى ككار) ئرالرهىككڭ  بىلمەمدىغاهككدۇ  ئككر كۈهككد 

 [.11ك9ًەممە ئەًۋىلدىى ًەمىقەتەن  ەۋ ريىريۇر ]

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
)يەهكى ىىى يكۈكلىرىوى [، مُيوىكد1ڭېمىى مكاتتىق سكىلىىوى ]

[، بكرهى ككىر(ەن ئىوسكان: 2چىقارپاهكدى ] ئىلۈكلەرهى ۋ  باشكقىالرهى(
[، بككر كۈهككد  ڭېمىككى 3يې ەهككد  ]« بككر ڭېمىوغككا هككېمە بُلغاهككدۇ » 

پەرۋ ريى ارىوىككڭ بككريرۇمى بككُي ە ئىڭىوىككڭ ئۈسككتىد   يككۈڭ بەر(ەن 
[. بككر كۈهككد  كىشككىلەر مىلغككان 5-4ئىشككالرهى مەلككرغ مىلىككدۇ ]

-تكُە )مەبرىلىرىكدىى(ىرىوىڭ هەتىاىسىوى ككىرۈش ئۈچكۈن ئەمەلل
[. كىمىكككى ڭ ررى ىلىكككك يا شكككى ئىكككش 6تكككُە بُلكككرە چىقىكككدۇ ]

[. كىمىكى ڭ ررى ىلىكك 7مىلىدىىەن، ئر ئرهىڭ مركاپاتىوى كىرىكدۇ ]
 [.8يامان ئىش مىلىدىىەن، ئر ئرهىڭ جاڭىسىوى تارتىدۇ ]

 سۈر  ڭ لز لە

 سۈر  بەياىوە

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
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ىرالر فئەًلككى كىتككابتىى ۋ  مرشككرىىالريىى بُلغككان كككا
 ئكالاليلەرهى تىالۋ ت مىلى  تررىدىغان، ى ىئىڭى ە پا  سەً

رى ىدىى كەل ەن پەيغەمبەرلەريىى ئىبكار ت رَشكەن ي لىكل تە
[. ئككككر 2-1ئايرىلمىككككد) ] رىككككدىى(ف)كر كەل ەهكككك ە مەي ر

[. 3لەر تككُپرى ئەًىككامالرهى ئككىڭ ئى ىكك ە ئالغككان ]ى ىسككەً
كىتاب بېرىل ەهلەر پەمەت ئىڭى ە رَشكەن ي لىكل كەل ەهكدىى 

[. ئرالر پەمەت يىووكى 4كېاىى ئاهدىى ئىختىالە مىلىشتى ]
قا  اس مىلغان، ًەق يىوغكا ئېتىقكاي مىلغكان ًالكدى  الالًئ

قىال ئىبككاي ت مىلىشككقا، هامككاڭهى مككركەممە  ئككايى ئككالالً
بريرۇلغان ئىد). ئەهە شكر تكُپرى  مىلىشقا، ڭىكاتوى بېرىشىە

[. ئەًلككى كىتككابتىى ۋ  مرشككرىىالريىى بُلغككان 5يىوككدۇر ]
الىكدۇ. ىرالر ًەمىقەتەن يَڭى قا كىرى ، ئرهىڭدى مەى ۈ مفكا

[. ئىمكككان 6ئەهە شكككرالر بكككارچە مە لرماتوىكككڭ يامىوىكككدۇر ]
ئېاتقان ۋ  يا شى ئەمەللەرهى مىلغكاهالر ك ئەهە شكرالر بكارچە 

[. ئرالرپككا پەرۋ ريى ارىوىككڭ 7مە لرماتوىككڭ يا شىسككىدۇر ]
ي ر(اًىكككدى بېرىلىكككدىغان مركاپكككات مەى ۈلكككۈ  بُلغكككان، 

ريۇركككى، ئاسككتىدىى ئىسككتەىالر ئېقىكك  تررىككدىغان جەهوەتلە
ئككرالريىى رىڭ)  ئككالاليئككرالر ئككر جەهككوەتلەري  مەى ككۈ تررىككدۇ. 

تىى مەموكككرن بُلىكككدۇ. برهىڭغكككا ئكككالالًبُلىكككدۇ، ئرالرمكككر 
 [.8پەرۋ ريى ارىدىى مُرمقان ئاي مال ئېرىشىدۇ ]

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ًئالال تى شەپقەتلىك، مې
[. 1بىز مررئكاهوى ًەمىكقەتەن مەير كې ىسكىد  هاڭىكل مىلكدۇق ]
[. 2مەير كې ىسككىوىڭ ماهككدىق كككې ە ئىىەهلىىىوككى بىلەمسككەن  ]

[. 3مىككڭ ئايككدىى ئەۋڭ لككدۇر ] )شككەر ە ۋ  پەڭىلەتككتە(مەير كې ىسككى 
پەرىشككتىلەر ۋ  جىبرىئىككل شككر كې ىككد  پەرۋ ريى ارىوىككڭ ئەمككر) 

تۈرلككۈ  ئىشككالر ئۈچككۈن  )شككر يىللىككق تەمككدىر مىلىوغككان(ن، بىككلە
)پەرىشككتىلەر مككىمىولەر(ە [. شككر كككې ە تككاۇ يُرۇپككرچە 4چۈشككىدۇ ]
 [.5ساالغ بىلەن تُلغان كې ە بُلىدۇ ] مىلغان(

 سۈر  مەير
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
دىى يارىتقككان پەرۋ ريى ارىڭوىككڭ ئىوسككاهوى لە ككتە ماهكك)ئككى مككرًەممەي!( 

[. سككەن ئُمككرپىى. پەرۋ ريى ارىككڭ ئىوسككاهغا 2-1ئىسككمى بىككلەن ئُمككرپىى ]
مەلەغ بىككلەن يېزىشككوى ئككى(ەتىەن، بىلمىكك ەن هەرسككىلەرهى بىلككدۈر(ەن ئەۇ 

اىكك  ې[. ئەمەلىككاەت شككركى، ئىوسككان ئىڭىوىككڭ ب5-3] كەر ملىككك ڭىتتككرر
)ئككى [. 7ككك6يىككدىى ئاشككىدۇ ]ىوال ًەيتمالغككاهلىقىوى ًككېل مىلغاهككدى رىسككت

ًەمىكككقەتەن سكككېىوىڭ بارىكككدىغان جايىكككڭ پەرۋ ريى ارىڭوىكككڭ ئىوسكككان!( 
هاماڭ ئُمرۋىتقكان بەهكدىوى تُسكقان ئكاي موى  )ئى مرًەممەي!([. 8] ي ر(اًىدۇر
تكُپرى يُلكدى  )هاماڭ ئُمرپرچى بەهد ([. ي ە بامقىوا، ئە(ەر ئر 11ك9كىريۈىمر  ]

[. ي ە بامقىوكا، 12-11ەمكر مىلغكان بُلسكى ر  ]بُلغان ياكى تەمۋىيىرلىققا ئ
ًەموى ئىوىار مىلغكان ۋ  ئىمكان ئېاتىشكتىى  )هاماڭيىى تُسقرچى(ئە(ەر ئر 

وىكڭ ككىرۈە تررىكدىغاهلىقىوى ئالالً[. ئر ئىڭىوى 13] باش تارتقان بُلسى ر 
[. ئر (رمرىًلىقتىى ياهسكرن، ئە(ەر ئكر برهىڭكدىى ياهمىسكا، 14بىلمىدىمر  ]
ئرهدىق يالغاه ى (رهاًىكارهى كُكرلىسكىدىى ترتكرە جەًەهكوەم ە بىز چُمرغ 
چامىرسككرن! )يككاري م ە(  [. ئككر ئىڭىوىككڭ سُرۇهدىشككلىرىوى16 -15سككىر يمىز ]

[. 18[. بىزمر جەًەهوەموىڭ مكاتتىق مكُ  پەرىشكتىلىرىوى چكامىرىمىز ]17]
سككەن ئرهىڭغككا بُيسككرهمىغىى،  )ئككى مككرًەممەي!(ئككر مىلمىشككىدىى ياهسككرن! 

 [.19ا سەجد  مىلغىى ۋ  يېقىوالشقىى ]قئالالً

 سۈر  ئەلەق

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
ئەهاۈر بىلەن مەسەغ مىلىمەن، ڭ يترن بىكلەن مەسكەغ مىلىكمەن 

[، بكر تىكوچ شكەًەر 2[، تررسىوا تېغكى بىكلەن مەسكەغ مىلىكمەن ]1]
بىككز ئىوسككاهوى  [،3بىككلەن مەسككەغ مىلىمەهىككى ])مەكككىە مككركەرر مە( 

[. ئاهككدىى ئككرهى 4ئەۇ چىرىيلىككق شككەكىلد  يككارىتترق ] ًەمىككقەتەن
[ ؛ پەمەت ئىمكككان ئېاتقكككان، 5ئەۇ تكككىۋ ن ًكككالەتىە مكككايترريۇق ]

يا شكككى ئەمەللەرهكككى مىلغكككاهالرال برهىڭكككدىى مرستەسكككوا. برالرپكككا 
بككر ي لىللەريىككى  )ئككى ئىوسككان!( [.6تككۈ(ىمەس سككاۋىب بېرىلىككدۇ ]

 بمە سككەۋ ېمەتوى ئىوىككار مىلىشككىڭغا هكككېككاىى، سككېىوىڭ مىاككا
 [.8ئەۇ ئايىل ًىكۈغ مىلغرچى ئەمەسمر  ] ئالالي[. 7بُلرۋىتىدۇ  ]

 سۈر  تىى
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
ىمەتىە ېًكك ي)ئىلمىككىوى ۈبىككز سككېوىڭ كىكسكك )ئككى مككرًەممەي!(

[. سككېوىڭ بېلىڭوككى ئې ىككۋ تىەن 1]كەۇ مىلمىككدۇممر   ئې ىكك (
ئۈسكتۈىدىى لىكدىغان مەجبكررىاەتوى( ې)سكاىا ئېغىكر كئېغىر يكۈكوى 

شكككىًرىتىڭوى -[. سكككېوىڭ شكككان3كككك2دۇممر  ]مىئېلىككك  تاشكككلى
[. بىل ىوىكككى، ًەر بىكككر مۈشكككىۈللۈ  4يكككرمىر) مىلمىكككدۇممر  ]

[. شر مۈشىۈللۈ  بىكلەن چُمكرغ 5بىلەن چُمرغ بىر ئاساهلىق بار ]
سككەن بىىككار بُلغككان  )ئككى مككرًەممەي!([. 6ئاسككاهلىق بككار ]يەهە بىككر 

[، پەرۋ ريى ارىڭغككككا 7چېغىڭككككدى تىرىشككككى  ئىبككككاي ت مىلغىككككى ]
 [.8يۈڭلەه ىى ]

 سۈر  ئىوشىرىي

ًاي ٌرىبانتى شەپقەىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تلىك، مې
[، مككارىىغرلرمى ئەترىپوككى ماپلىغككان 1چاشكك اي ۋىمتككى بىككلەن ]

پەرۋ ريى ارىكڭ  )ئكى مكرًەممەي!([، 2كې ە بىلەن مەسەغ مىلىمەهىى ]
[. ئككا ىر ت سككاىا 3سككېوى تاشككلىۋ تمىد) ۋ  يامككاهمر كىرمىككد) ]

ريى ارىككڭ سككاىا كەل ۈسككىد  [. پەرۋ 4ئەلككۋ تتە يۇهاككايىى يا شككىدۇر ]
هررپككرن يا شككىلىقالرهى ئاتككا مىلىككدۇ. سككەن برهىڭككدىى مەموككرن 

[. ئكككر سكككېوىڭ يېتىملىىىڭوكككى بىلىككك  پاهكككاًلىق 5بُلىسكككەن ]
[. سككېوىڭ تىڭىرمككاە مككالغىوىڭوى بىلىكك  يككُ  6بەرمىككدىمر  ]
[، سكېوىڭ يُمسكرڭلرمرىوى بىلىك  بېاىتمىكدىمر  7كىرسەتمىدىمر ]

[، تىلەم ىوكككى 9م ە مُپككاللىق مىلمكككا ][. شككرىا، سكككەن يېكككتى8]
 )كىشكككىلەر(ە([. پەرۋ ريى ارىڭوىكككڭ هېمىتىوكككى 11] سىلىىشكككلىمە

 [.11سىڭلەە بەر(ىى ]

 سۈر  ڭۇًا

 سۈر  لەيل

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
 [، 1مارىىغرلرمى ئالەموى ماپلىغان كې ە بىلەن مەسەغ مىلىمەن ]
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ئايككالوى يارىتقككان ڭىت -[، ئەر2يُپاككُرۇق كۈهككدۈڭ بىككلەن مەسككەغ مىلىككمەن ]
[، سككىلەرهىڭ مىلغككان ئەمەلىڭككالر 3بىككلەن مەسككەغ مىلىمەهىككى ] ئككالالي

، يُلىكدى سكەرە مىلغكان ئالاليمېلىوى -پر  [.4ًەمىقەتەن  ىلمر ىلدۇر ]
تەمۋىيىرلىق مىلغان، تەۋًىد كەلىمىسكىوى رىسكد ي ە ئىشكەه ەن ئكاي م ە 

[. 7[، بىز ئرهىڭغا يا شى ئىشكالرهى ئاساهالشكتررۇە بېرىمىكز ]6ك5كەلسە  ]
بېخىللىق مىلىك  ئكىڭىوى بىٌكاجەت ًېسكابلىغان، تەۋًىكد كەلىمىسكىوى 

[، بىككز ئرهىڭغككا يامككان ئىشككالرهى 9-8سككە  ]ئىوىككار مىلغككان ئككاي م ە كەل
-[. ئكر يَڭى قكا تاشكالهغان چاپكدى، ئرهىكڭ پكر 11ئاساهالشتررۇە بېرىمىز ]

[. تكُپرى يكُلوى كىرسكىتىش ئەلكۋ تتە 11مېلى ًېچ هەرسكى ە ئەسكقاتمايدۇ ]
شۈبٌىسككىز بىزهىككڭ -[. يۇهاككا ۋ  ئككا ىر ت شككە 12بىزهىككڭ ئىشككىمىز ]
هى الۋۇلكككككدىە تررپكككككان ئكككككُتتىى [. مەن سكككككىلەر13ئىلىىمىزيىكككككدۇر ]
[. ئرهىڭغكككا پەمەت ًەموكككى ئىوىكككار مىلغكككان، ئىمكككان 14ئا(اًالهكككدۇريۇغ ]

[. پكاكلىوىش 16كك15اتىشتىى بكاش تارتقكان بە تسكىز ئكاي مال كىرىكدۇ ]ېئ
يىكرىق  مكۈلىىوى سكەرە مىلىكدىغان تەمكۋىيىر ئكاي غ ئرهىڭكدىى-ئۈچۈن ما 
ىرىۋهىكڭ يا شكىلىقىوى [. ئرهىكڭ مىلغكان يا شكىلىقى ب18ك17مىلىوىدۇ ]

ياهككدۇرۇش ئۈچككۈن ئەمەس، پەمەت ئرلككرە پەرۋ ريى ارىوىككڭ رىڭىلىقككى ئۈچككۈن 
 [.21[. ئرهىڭ ئىڭىمر كەل ۈسىد  چُمرغ رىڭ) بُلىدۇ ]21ك19بُلىدۇ ]

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
رياشكقا ئە(ەشكىەن [، م1مرياش ۋ  ئرهىڭ هرر) بىلەن مەسەغ مىلىكمەن ]

[، مرياش ئاشىارى كىرۈهىدىغان كۈهكدۈڭ بىكلەن 2ئاي بىلەن مەسەغ مىلىمەن ]
[، مرياشكوى يُشكررپان ككې ە بىكلەن مەسكەغ مىلىكمەن 3مەسەغ مىلىكمەن ]

[، 5[، ئاسمان بىلەن ۋ  ئرهى بىوا مىلغان ڭىت بىكلەن مەسكەغ مىلىكمەن ]4]
[، جكان 6ەغ مىلىكمەن ]ڭېمىى بىلەن ۋ  ئرهى كەۇ مىلغان ڭىت بىكلەن مەسك

يامككاهلىقوى -لىقبىككلەن ۋ  جككان ئى ىسككىوى بېاىككرىم يارىتقككان، يا شككى
[، مەلبىوكى پاكلىغكان 8-7] ئرهىڭغا تُهرتقان ڭىت بىلەن مەسكەغ مىلمەهىكى

مەئسكىاەتىە كىهكدۈر(ەن -[، مەلبىوى (رهكاي9ئاي غ چُمرغ مررىيىغا يېتىدۇ ]
ى ًەييىككدىى ئاشككقاهلىقى [. سككەمري مەۋمكك11ئككاي غ چُمككرغ ڭىاككان تارتىككدۇ ]

[. ئەيوككى ڭىماهككدى سككەمريهىڭ ئەۇ 11ئۈچككۈن ًەمىقەتوككى ئىوىككار مىلككد) ]
ترتككرش  )مككىجىز  بُلككرە كەلكك ەن تككى(ىوى ئىلتۈرۈشككىە(بەتبە ككد ئككايىمى 

ئرالرپككا:  )سككالىٍ ئەلەيٌىسسككاالغ(وىككڭ پەيغەمبىككر) ئالالً[، 12مىلغاهككدى ]
يېكك ەن « ىلمككاىالر وىككڭ تى(ىسككى ە ۋ  ئككر تى(ىوىككڭ سككۈيى ە چېقئالالً»

 ى(ىوى ئىلتۈري). شرهىڭ بىلەن كپەيغەمبەرهى  يالغاه ى ي ە ت[. ئرالر 13ئىد) ]

 سۈر  شەمل
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ئرالرپككا ئككاڭىە چۈشككۈرۈە، ئككامىۋىتى ە پەرۋى  ئككالالي تۈپەيلىككدىى، (رهككاًى
 [.15-14تتى ]مىلمايال ئرالرهى بىلەن يەكسان مىلىۋ 

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
)ئكككى [، 1بىكككلەن مەسكككەغ مىلىمەهىكككى ] )مەككككىە(بكككر شكككەًەر 

[. ئكاي غ 2سەن بر شكەًەري  چەكلىمىك ە ئرچرىمايسكەن ] مرًەممەي!(
[، بىككز 3ئاتككا بىككلەن ۋ  ئرهىككڭ ئەۋالي) بىككلەن مەسككەغ مىلىمەهىككى ]

[. ئككر 4مرشككەمقەت ئى ىكك ە يككارىتترق ]-ئىوسكاهوى ًەمىككقەتەن جاپككا
بەتبە ككد ئكككاي غ ئكككىڭى ە ًككېچ كىشكككىوىڭ ككككۈچى يەتمەيكككدۇ ي ە 

ككىە مكا   ممەي بىكلەن مارشىلىشىشكقا()مكرًە» [. ئكر: 5ئُيالمدۇ  ]
[. ئككر بككرهى ًككېچ كىشككى كىرمىككد) ي ە 6ي يككدۇ ]« سككەرە مىلككدىم

[. بىز ئىوسان ئۈچۈن ئىىىكى ككىڭ، بىكر تىكل، ئىىىكى 7ئُيالمدۇ  ]
كككال ر  يارىتمىككدۇممر  ئرهىڭغككا يا شككى يككُ  بىككلەن يامككان يككُلوى 

مىشكككقا يىۋىن ې[. شكككرهدىق تررسكككا ئكككر ه11-8كىرسكككەتمىدۇممر  ]
سكككەن يىۋىن ئېشىشكككىوىڭ  ) ئكككى مكككرًەممەي!([. 11]  شكككمىد)ئا

[، يككاكى 13[. مككر  ئككاڭىي مىلمككامترر ]12هېمىلىىىوككى بىلەمسككەن  ]
ئاچارچىلىق يۈڭ بەر(ەن ككۈهلەري  ترپقكاه ىلىقى بكار يېكتىم ە يكاكى 

[. يكرمىرىقىالرهى 16كك14تُپىدى ياتقان مىسىىو ە تامكاق بەرمەكتكرر ]
اتقكاهالريىى، ئىڭئكارى سكەۋر مىلىشكقا مىلىش بىكلەن بىلكلە ئىمكان ئې

تەۋسكككككىاە كىيۈهۈشكككككىە تەۋسكككككىاە مىلىشكككككقاهالريىى، ئىڭئكككككارى 
[. ئەهە ئاشكككر ئىشكككالرهى مىلغكككاهالر 17مىلىشكككقاهالريىى بُلمكككامترر ]
[. بىزهىكككڭ ئكككايەتلىرىمىزهى ئىوىكككار 18سكككائاي تمەن كىشكككىلەريۇر ]

[. ئكككرالر 19بە تسكككىز كىشكككىلەريۇر ] يىرالر ًەمىقىكككفمىلغكككان ككككا
 [.  21ئىشىىلىر) تامالغان يَڭى قا سُلىوىدۇ ]

 سۈر  بەلەي

 سۈر  فەجر

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

  سۈبٌى بىلەن، ڭۇلٌەجاىوىڭ ي سلەپىى ئُن كې ىسى
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ە بىكلەن، تكاق بىكلەن، ئىتۈۋىتقكان ككې ە بىكلەن مەسكەغ ۈج بىلەن،
[، بككككرالريى ًەمىككككقەتەن ئەمىككككل ئى ىسككككىوى 4-1مىلىمەهىككككى ]

سككەن ئككاي  ) ئككى مككرًەممەي!([. 5ماهائەتلەهككدۈر(ۈي   مەسككەغ بككار ]
يلكرق باشقا شەًەرلەري  ئُ شىشى يارىتىلمىغان ئې ىكز بُ-مەۋمىوى

ئىر ملىىلەرهككى ۋ  تككاە جىلغىسككىدى مككُرىغ تاشككالرهى يُهككرە ئككىي 
سالغان سەمري مەۋمىوى پەرۋ ريى ارىڭوىكڭ ماهكدىق جاڭىلىغكاهلىقىوى 

[. شرهىڭد   مُرىللىق كۈچ ئى ىسكى پىرئەۋهوكى 9-6كىرمىدىڭمر  ]
[. ئكككرالر شكككەًەرلەري  11ماهكككدىق جاڭىلىغكككاهلىقىوى كىرمىكككدىڭمر  ]

، ئر يەرلەري   برڭپكره ىلىقوى ككىە مىلىۋىكد) [11ًەييىدىى ئېشى ]
[، پەرۋ ريى ارىڭ ئرالرهىكڭ ئۈسكتى ە تۈرلكۈ  ئكاڭىپالرهى ياپكدۇري) 12]
[. 14[. پەرۋ ريى ارىكككككڭ ئەلكككككۋ تتە كىڭىتىككككك  تررپرچىكككككدۇر ]13]

پەرۋ ريى ككار) ئىوسككاهوى ئەڭىككز مىلىكك  سىوىسككا ۋ  ئرهىڭغككا هككېمەت 
[. 15ي يككدۇ ]« مىلككد)پەرۋ ريى ككارىم مېوككى ئەڭىككز » بەرسككە، ئككر: 

پەرۋ ريى كككار) ئىوسكككاهوى رىزموكككى تكككار مىلىككك  سىوىسكككا، ئكككر : 
[. ئىش ًەر(ىكز ئرهكدىق 16ي يدۇ ]« پەرۋ ريى ارىم مېوى  ار مىلد)»

ئەمەس، ًەمىككقەت شككركى، سككىلەر يېتىموككى ًككىرمەت مىلمايسككىلەر 
بىرىڭالرهككى مىسككىىو ە ئككاش، هككان بېرىشككىە تەرپىككى -[، بىككر17]

ًە ي ە  ًككارىغ يېمەسككتىى(–)ًككاال  ، مىرىسككوى[18مىلمايسككىلەر ]
)ئكى [. 21يۇهااهى هاًايىتى يَسد ترتىسكىلەر ]-[، ما 19يەيسىلەر ]
سككككىلەر برهككككدىق مىلمككككاىالر. ڭېمىككككى ئارمىمرئارمككككا  پككككاپىلالر!(

كەلككك ەن ۋ   [، پەرۋ ريى ارىڭوىكككڭ ئەمكككر)21تەۋرىكككتىل ەن چاپكككدى ]
[، جەًەهكوەغ 22]سەە بُلرە ًكاڭىر بُلغكان چاپكدى -پەرىشتىلەر سەە

كەلتۈرۈل ەن چاپدى، شكر كۈهكد  ئىوسكان مىلمىشكلىرىوى ئەسكلەيدۇ. 
[. ئكر: 23]  بر چاپدى ئەسلى ەهوىڭ ئرهىڭغكا هكېمە پايدىسكى بُلسكرن

كاشككككىى مەن ًايككككات ۋىمتىمككككدى يا شككككى ئىشككككالرهى مىلغككككان »
[. ًكككې ىىم ئكككالالي شكككر كۈهكككد  24تىكككدۇ ]ېي ە ك« بُلسكككام ر!

 ئككككالالي[، ًەمككككد  ًككككې ىىم 25يككككدۇ ]جاڭىلىغاهككككد   جاڭىلىاالما
وىغككا مرهككدىق ې)مىمىولەرهىككڭ ج[. 26مايككدۇ ]االباپلىغاهككد   باپلى

[. سككەن پەرۋ ريى ارىڭككدىى 27ئككى ئككارىغ تككاپقرچى جككان! ]اىلىككدۇ( ېي
مەمورن بُلغان، پەرۋ ريى ارىكڭ سكەهدىى رىڭ) بُلغكان ًالكدى، ئرهىكڭ 

رىم ماتارىغكا [. سەن مېوىكڭ يا شكى بەهكدىلى28ي ر(اًىغا مايتقىى ]
 [.  31[. مېوىڭ جەهوىتىم ە كىر(ىى ]29مُشرلغىى ]
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

سكككاىا ًەممىوكككى مُرمره قكككا سكككالىدىغان  )ئكككى مكككرًەممەي!(
[. بر كۈهكد  هررپكرن ئكاي ملەر  كار 1ڭ  ەۋىر) كەلدىمر  ]مىاامەتوى
جاپكككا  )ئكككا ىر تتە( (رهكككاي مىلغكككان، )يۇهاكككايى([. ئكككرالر 2بُلىكككدۇ ]

[، 4[. ئككرالر ئەۇ مىزىكق يَڭى قكا كىرىككدۇ ]3تارتىكدىغان ئكاي ملەريۇر]
[. 5تىدىغان بكرالق سكۈيى ئى ىۈڭۈلىكدۇ ]ېئرالرپا كىيكدۈرۈە پىشكررۇۋ

ايكدىغان، يكا مُرسكاق تُيغرڭمايكدىغان ئكاچ ىق ئرالرپا يا ئُڭۇق بُلم
[. بكر كۈهكد  7-6مەكلىكك يكُق ]ېتىىەهلىك ئىسۈملۈكتىى باشكقا ي

[.  8هررپككرن كىشككىلەرهىڭ يۈڭىككد  بە ككد شككاتلىقى جىلۋىلىوىككدۇ ]
[، ئككالىي 9ئككرالر بككر يۇهاككايى مىلغككان ئەمەللىرىككدىى رىڭ) بُلىككدۇ ]

[. ئككر 11ىلىمايككدۇ ][، ئككر يەري  يامككان سككىڭ ئا11جەهوەتككتە تررىككدۇ ]
[. ئكر يەري  ئې ىكز تە كتلەر، ماتكار 12يەري  برالمالر ئېقىك  تررىكدۇ ]
ر ت مُيرلغككان ياسككترمالر، سككېلىوغان -تىزىلغككان مەي ًككلەر، ر ت
[. ئىوسككاهالر تى(ىلەرهىككڭ ماهككدىق 16-13ئېسككىل بىسككاتالر بككار ]

 يارىتىلغاهلىقىغا، ئاسماهوىڭ ماهدىق كىتكۈرۈل ەهلىىى ە، تاپالرهىكڭ
ماهككككككككدىق تىىلەه ەهلىىىكككككككك ە، يەر يۈڭىوىككككككككڭ ماهككككككككدىق 

)ئككى مككرًەممەي!(  [.21-17شككەكىللەه ەهلىىى ە مككارىە باممامككدۇ  ]
هەسككىٌەت -هەسككىٌەت مىلغىككى. سككەن پەمەت  ۋ ڭ-سككەن ئرالرپككا ۋ ڭ
[. 22[. سككەن ئككرالرهى مەجبررلىغككرچى ئەمەس ]21مىلغرچىسككەن ]

وى ئىوىكار هەسكىٌەتتىى بكاش تارتىك  ئكالالً-لېىىى، كىمىكى ۋ ڭ
[. 24ئرهى ماتتىق ئاڭىب بىكلەن جاڭىاليكدۇ ] ئالالي[، 23مىلىدىىەن ]

[. ئاهكدىى ئكرالريىى 25ئرالر چُمرغ بىزهىڭ ي ر(اًىمىزپكا مايتىكدۇ ]
 [.  26ًېساب ئېلىش ئەلۋ تتە بىزهىڭ ئىشىمىزيۇ ]

 سۈر  پاشىاە

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

 سۈر  ئەئال
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[. ئكر پۈتكۈن 1ًەممىدىى ئۈسكتۈن پەرۋ ريى كارىڭوى پكا  ي ە بىل ىكى ]
 )ًەمكمە ئىشكوى([، ئرالرپا 2مە لرماتوى يارىتى ، ئرالرهى بېاىرىم مىلد) ]

-[، ئككُت3] باشككلىد) يُللىرىغككا()پايككدىلىوىش ئُرۇهالشككتررۇە، ئككرالرهى 
چكىپلەرهى مكارىمتر  مكررۇق -[، ئاهدىى ئر ئكُت4چىپلەرهى ئىستۈرۈە بەري) ]

بىككز سككاىا مررئككاهوى  )ئككى مككرًەممەي!([. 5 ەسككىە ئايالهككدۇري) ]-ئككُت
ئرهترلدۇرپاهكدىوى باشكقىوى ئرهترمايسكەن.  ئكالاليئاهدىى سكەن  ئُمرتىمىز،

[. سكېوى 7-6ىەتلەرهى بىلى  تررىكدۇ ]ًەرى-ئاشىارى ۋ  يُشررۇن سىڭ ئالالي
هەسكىٌەت ئۈهكۈغ بەر(كۈي كال -[. ۋ ڭ8بىز ئاسان يُلغكا مكرۋ پ ەق مىلىمىكز ]

تىى مُرمقكان ئكاي مال ئكالالً[. 9هەسىٌەت مىلغىى ]-بُلسا، كىشىلەر(ە ۋ ڭ
هەسكىٌەتتىى -[. ئەۇ بە تسىز ئاي غ ۋ ڭ11هەسىٌەتوى مُبر  مىلىدۇ ]-ۋ ڭ

[. ئاهدىى ئكر ئكر يەري  12ما كىرىدۇ ] )يَڭىئ(ۇ ئُت [. ئر ئەۇ چ11ُماچىدۇ ]
پككا  بُلغككان،  )(رهككاًتىى([. 13يككا ئىلمەيككدۇ، يككا تىككرىىتە  ياشككىمايدۇ ]

پەرۋ ريى ارىوىككڭ هككامىوى يككاي ئېتىكك  هامككاڭ ئُمرپككان ئككاي غ ًەمىككقەتەن 
[. ئەمەلىاەتكتە سكىلەر يۇهاكا تىكرىى ىلىىىوىال 15-14مەمسىتى ە يەتتكى ]
[. 17[. ئككا ىر ت ئەۇ يا شككىدۇر ۋ  مەى ۈلۈكتككرر ]16] يا شككى كىرىسككىلەر

ئىبكرىًىم -هەسكىٌەتلەر بكررۇهقى سكەًى ىلەري -شۈبٌىسىزكى، بر ۋ ڭ-شە 
 [.  19ك18ۋ  مرساهىڭ سەًى ىلىرىدىمر باريۇر ]

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

ئاسككمان بىككلەن ۋ  تۈهككد  چككاموىغرچى بىككلەن مەسككەغ مىلىككمەن 
سكككەن تۈهكككد  چاموىغرهىكككڭ هېمىلىىىوكككى  ) ئكككى مكككرًەممەي!([، 1]

[. ًەربىككر ئككاي غ ئۈسككتىد  3[. ئككر يككُرۇق يرلتككرڭيۇر ]2بىلەمسككەن  ]
[. ئىوسككككان ئىڭىوىككككڭ هېمىككككدىى 4بككككار ] )پەرىشككككتە(هككككاڭىر ت ى 

ئُمررتقككا بىككلەن كككىكر   [. ئككر 5يارىتىلغاهلىقىغككا مككارىە بامسككرن ]
دىى يارىتىلغككان اككسككىىىىى ئارىسككىدىى ئېتىلىكك  چىققككرچى مەهى

[. 8ئكرهى تىرىلدۈرۈشكىىمر مكايىريۇر ] ئكالالي[. شۈبٌىسىزكى، 6-7]
[، ئككر ئىوسككاهدىى 9سككىرالر ئاشككىارلىوىدىغان مىاككامەت كۈهىككد  ]

ئككاڭىبوى كىتۈرۈۋىتىىغككان ًې قاهككدىق كككۈچ ۋ  يككاري م ى بُلمايككدۇ 
 )مايسكىالرپا([، 11امغررلرق برلكرت بىكلەن مەسكەغ مىلىكمەن][. ي11]
[، مررئكان 12رىدىغان ڭېمىى بىلەن مەسكەغ مىلىمەهىكى ]ېرىلى  بېي

[. ئككر 13ًەمىككقەتەن ًەق بىككلەن بككاتىلوى ئايرىاككدىغان سككىڭيۇر ]
[. مرشكككرىىالر 14اىل ەن سكككىڭ ئەمەسكككترر ]ېكككچام كككاق مىلىككك  ي
[. مەهمكر ئرالرهىكڭ 15]مىىىر ئىشكلىتى  تررىكدۇ-ًەمىقەتەن ًىالە

  )ئى مرًەممەي!([. 16مىىرىوى بەربات مىلى  تررىمەن ]-ًىالە

 سۈر  تارىق
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
ن بىكككككلەن، جايالشكككككقان ئاسكككككما الر(ى)ئكككككُربىت بكككككررۇجالر

ئا(اًالهككدۇرۇلغان مىاككامەت كككۈهى بىككلەن، جككۈمە كككۈهى بىككلەن، 
[،  ئككُت كىيككۈە 3-1ات كككۈهى بىككلەن مەسككەغ مىلىمەهىككى ]فككئەر 

[. ئكر چاپكدى 4-5تررپان ئُر كلەرهىڭ ئى ىلىر) ًكاال  مىلىوكد) ]
ۋىككد  ئىڭلىرىوىككڭ مككىمىولەرهى تىرىككك ئُتقككا ېئككرالر ئُر كلەرهىككڭ ل

[، ئكككرالر 7-6ارىشكككى  ئُلتكككررىتتى ]تاشكككالۋىتقان مىلمىشكككىغا م
مىووىكڭ پايىشكاًى بُلغكان، ېمىمىولەريىى پەمەت ئاسكماهالرهىڭ ۋ  ڭ
قككككا ئىمككككان ئالالً(ە اليىككككق ەًەممىككككدىى پالىككككى ۋ  مەيًىككككا

ئېاتقاهلىقى ئۈچكۈهال ئكۈچ ئالغكان ئىكد). ًكالبركى، ئكالالي ًەمكمە 
ئايالالرپكككا -[. مكككىمىى ئەر9-8هەرسكككىوى ككككىرۈە تررپرچىكككدۇر ]

هىەشلىك مىلغاهدىى كېكاىى تەۋبە مىلمىغكاهالر، شۈبٌىسكىزكى، ڭىاا
جەًەهوەموىڭ ئاڭىبىغا يۇچار بُلىكدۇ. ئرالرپكا الۋۇلكدىە تررپكان ئكُت 

[. ئىمان ئېاتقان ۋ  يا شكى ئەمەللەرهكى 11بىلەن ئاڭىب مىلىوىدۇ ]
مىلغككاهالر، شۈبٌىسككىزكى، ئاسككتىدىى ئىسككتەىالر ئېقىكك  تررىككدىغان 

[. 11بُلىككككدۇ. بككككر چككككُۇ بە تتككككرر ] جەهككككوەتلەر(ە سككككاڭىۋ ر
ئككككالالي [. 12پەرۋ ريى ارىڭوىككككڭ جاڭىسككككى هاًككككايتى مككككاتتىقترر ]

ًەمىككقەتەن يككُمتىى بككار مىلىككدۇ، ئىل ەهككدىى كېككاىى تىرىلدۈرىككدۇ 
[، 14مەپ ىككر ت مىلغرچىككدۇر، يَسككد ترتقرچىككدۇر ] ئككالالي[. 13]

[،  ككالىغىوىوى 15ئەرشككىوىڭ ئى ىسككىدۇر، هاًككايىتى ئرلرپككدۇر ]
سكككەن پىكككرئەۋن ۋ  سكككەمري  )ئكككى مكككرًەممەي!([. 16غرچىكككدۇر ]مىل

ىرالر ف[. ككا18-17مُشرهلىرىوىڭ مىسسىسىدىى  ەۋ ر تكاپتىڭمر  ]
برهىڭدىى ئىبكر ت ئالمامتكا يكُق، يىۋىملىكق ئىوىكار مىلىشكىۋىتىدۇ 

[. 21ئەترىپىوكككى مُرشكككاە تررپرچىكككدۇر ] ئرالرهىكككڭ ئكككالالي[. 19]
رڭپككا فبككر مررئككان لەۋًرلمەً )ئككرالر ئىوىككار مىلغككان(ئەمەلىاەتككتە 

 [.22ك21زىلغان ئرلرە مررئاهدۇر ]ېي

 [.17ىرالرهىڭ ًاال  بُلرشىغا ئالدىرىمىغىى، ئرالرپا ئاڭرىق مىًلەت بەر(ىى ]فكا

 سۈر  بررۇس
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

وىككڭ ئەمرىوككى ئككاىالە ىريى ار[، پەرۋ 1ئاسككمان يېرىلغككان ]
[، 2ئىتائەت مىلغان ۋ  شرهدىق مىلىشقا اليىق بُلغكان چاپكدى ]

 )يەهى ئىلكۈكلەرهى([، مُيوىدىىى هەرسىلەرهى 3ڭېمىى سُڭۇلغان ]
[، پەرۋ ريى ارىوىككڭ 4سككىرتقا چىقىرىكك  مررۇمككدىلى  مالغككان ]

ئەمرىوى ئكاىالە ئىتكائەت مىلغكان ۋ  شكرهدىق مىلىشكقا اليىكق 
بىكر ئىوسكان ئكىڭ ئەمەللىرىوىكڭ هەتىاىسكىوى )ًەرچاپدى  بُلغان
[. ئككى ئىوسككان! سككەن ًەمىككقەتەن پەرۋ ريى ارىڭوىككڭ 5] كىرىككدۇ(

تى جاپككككالىق ئىشككككالرهى ىئالككككدىغا بارپىوىڭغككككا مەي ر هاًككككاي
[. 6مىلىسككەن، ئاهككدىى ئەمەلىڭوىككڭ هەتىاىسككىوى كىرىسككەن ]

 بسكاېرىل ەن ئاي مكدىى ئاسكان ًېكئەمكالى ئكُۇ مُلىغكا ب-هامە
 كررىغ -ئائىلىسكى ە  رشكا )جەهوەتتىىى( [، ئر 8-7لىوىدۇ ]ېئ

ۋىي » ئەمالى سكُ  مُلىغكا بېكرىل ەن ئكاي غ -[. هامە9مايتىدۇ ]
[. 12-11ي ە تُۋالە، الۋۇلدىە تررپكان ئُتقكا كىرىكدۇ ]« ئىلەي!
[. ئكر 13 ررىغ ئىكد). ]-شايئائىلىسىد   )يۇهاايىىى چېغىدى(ئر 

[. 14ا مايىتمكايمەن ي ە ئكُياليىتتى ]پەرۋ ريى ارىوىڭ ي ر(اًىغك
ئىككش ئككر ئُيلىغاهككد   ئەمەس ئىككد). پەرۋ ريى ككار) ًەمىككقەتەن 

 ە ې[. كەچىكى شكەپەق بىكلەن، كك15ئرهى كىرۈە تررپان ئىد) ]
لككرن ئككاي ُۋ  ئرهىككڭ مككارىىغرلرمى باسككقان هەرسككىلەر بىككلەن، ت

[، سكككىلەر جەڭمەن بىكككر 18-16بىكككلەن مەسكككەغ مىلىمەهىكككى ]
[. ئكرالر 19هە بىر باسقرچقا يىتىىلى  تررىسكىلەر ]باسقرچتىى يە

[. ئككىڭى ە 21هېمىشككقا ئىمككان ئېاتمايككدۇ  ] )يەهككى مرشككرىىالر(
رىل ەن چاپككدى هېمىشككقا سككەجد  مىلمايككدۇ  ېككمررئككان ئُمككرە ب

[. 22ىرالر مررئكككاهوى يالغكككان ي يكككدۇ ]ف[. ئەكسكككى ە، ككككا21]
دىن ئُبكك ئككالاليئرالرهىككڭ يىللىرىككدىىى يُشككررۇن هەرسككىلەرهى 

ئرالرپككا مككاتتىق ئككاڭىب بىككلەن  )ئككى مككرًەممەي!([. 23بىلىككدۇ ]
[. پەمەت ئىمان ئېاتقكان ۋ  يا شكى 24بەر(ىى ]«  رش  ەۋ ر»

ئەمەللەرهككى مىلغككان كىشككىلەرال ئككۈڭۈلمەس سككاۋىبقا ئېرىشككىدۇ 
[25.] 

 سۈر  ئىوشقاق

 سۈر  مرتەففىفىى
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

[. ئكككرالر 1مكككد  ئايىكككل بُلمىغاهالرهىكككڭ ًالىغكككا ۋىي! ]ئىل ە
[، كىشكىلەر(ە 2كىشىلەريىى ئىل ەە ئالغان چاپكدى تُلكرق ئالىكدۇ ]
[. ئكرالر بۈيكۈ  3ئىل ەە يكاكى تارتىك  بەر(ەن چاپكدى كەغ بېرىكدۇ ]
[. ئكككر كۈهكككد  5-4بىككر كۈهكككد  تىرىلىكككدىغاهلىقىغا ئىشكككەهمەمدۇ  ]

. [6ىڭ ًرڭۇرىككدى تىككك تررىككدۇ ]ئىوسككاهالر ئالەملەرهىككڭ پەرۋىشككىارىو
ئەمكالى -هىكڭ هكامە (ىرالرف)يەهكى ككا ًەمىقەت شركى، يامان ئاي ملەر
مە ئىىەهلىىىوككى ې[. سككىااىووىڭ هكك7چُمككرغ سككىااىودى بُلىككدۇ ]

[. ئكككر يامكككان ئاي ملەرهىكككڭ مىلمىشكككلىر) 8سكككەن بىلەمسكككەن ]
[. ًەموككى ئىوىككار مىلغرچىالرهىككڭ بككر 9 ككاتىرىلەه ەن ي پككتەريۇر ]

[. ئرالر مىاكامەت ككۈهىوى ئىوىكار مىلىكدۇ 11ىى ًالىغا ۋىي! ]كۈهدى
[. ئككرهى پەمەت ًەييىككدىى ئاشككقان، ئىوتككايىى (رهاًىككار ئككاي مال 11]

[،  ئرهىڭغكككا بىزهىكككڭ ئكككايەتلىرىمىز ئُمكككرە 12ئىوىكككار مىلىكككدۇ ]
[. 13ي يككدۇ ]« بككر مەيىمىىلەرهىككڭ ًېىايىلىرىككدۇر»رىلسككە، ئككر: ېب

اەتكتە ئكرالر (رهكاًلىر) تۈپەيلىكدىى ًەر(ىز ئرهكدىق ئەمەس، ئەمەلى
[. ًەمىككقەت شككركى، ئككرالر 14كككىىلى مككارى بُلككرە كەتىەهككلەريۇر ]

مىاككامەت كۈهىككد  پەرۋ ريى ككارىوى كىرۈشككتىى مەهئككى مىلىوغككاهالريۇر 
[. 16[. ئاهدىى ئرالر ًەمىكقەتەن يَڭى قكا يى ىكل بُلغكرچىالريۇر ]15]

« بلغككان ئككاڭىسككىلەر ئىوىككار مى - ماهككا بككر: »)ئرالرپككا(ئاهككدىى 
ئەمكالى -[. ًەمىقەت شركى، يا شى بەهدىلەرهىڭ هكامە17يېاىلىدۇ ]

هوىككككڭ هكككككېمە راا[. ئىللى18هككككدى بُلىكككككدۇ ]ارچُمككككرغ ئىللىا
[. ئكر يا شكىالرهىڭ ئەمەللىكر) 19بىلەمسكەن  ] ئىىەهلىىىوى سەن

وىككككڭ يككككېقىى ئالالً[. ئرهىڭغككككا 21 ككككاتىرىلەه ەن ي پككككتەريۇر ]
[. يا شكىالر هكېمەت ئى ىكد  بُلىكدۇ 21پەرىشتىلىر) (رۋىي بُلىدۇ ]

هەڭ ر سككالىدۇ )بككر هككېمەتلەر(ە( [. ئككرالر تە ككتلەري  ئُلتككررۇە، 22]
[. ئرالرهىكككڭ چىرىيلىرىكككدىى هېمەتوىكككڭ  رشكككاللىق 23]

[. ئرالر ئاپز) پې ەتلەه ەن، ئەۇ 24ئى ايىلىرىوى كىرىسەن ]
ئككا ىرمى يرترمىمككر ئى ككار پررىيككدىغان سككاە شككارىب بىككلەن 

 )يا شككى ئىشككتا رىقبەتلەشككمەك ى بُلغككاهالر(ۇ. سككرپىرىلىد
[. ئكر 26-25مرشرالرپا ئېرىشكىش ئۈچكۈن رىقابەتلەشسكرن! ]
[. تەسكوىم 27شارىبقا تەسكوىموىڭ سكۈيى ئارىالشكتررۇلغان ]

 يېقىى ئالالًوىڭدىى كرهىڭكجەهوەتتىىى بىر برالق بُلرە، ئ
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ىرالر ًەمىكككقەتەن مكككىمىولەرهى ف[. ككككا28بەهكككدىلىر) ئى ىكككدۇ ]
[، مككىمىولەر ئرالرهىككڭ ئالدىككدىى 29سككخىر  مىلىكك  كككۈلەتتى ]مە

[، ئكىيلىرى ە مايتقاهكدى 31ئىتىەهد ، ئكرالر ئىڭئكارى ككىڭ مىسىشكاتتى ]
[. مكىمىولەرهى 31مىلمىشلىرىدىى ًرڭۇرالهغان ًالدى مايتىشكاتتى ]

[. ئككرالر 32يېاىشككەتتى ]« بككرالر شەكسككىز ئايىشككقاهالر»كىر(ەهككد : 
[. مىاكامەت ككۈهى بُلسكا 33ئەۋ تىلمى ەن ] مىمىولەرهى كۈڭىتىشىە

ىرالرهىكڭ ًالىغكا مكارىە ئُلتكررۇە، فمىمىولەر تە تلەر ئۈسكتىد  كا
ي ە ئكرالرهى «  ىرالر مىلمىشكلىرىوىڭ جاڭىسكىوى تارتىۋىتامكدۇفكا»

 [.36-34مەسخىر  مىلى  كۈلۈشىدۇ ]

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

[، 2[، يرلتكرڭالر چى ىلغكان چاپكدى ]1اسمان يېرىلغكان چاپكدى ]ئ
[، مەبرىلەريىىكى ئىلكۈكلەر 3بىرى ە مُشكرلغان چاپكدى ]-يېڭىزالر بىر

-بىككر ئككاي غ ئىل ىككر)[، ًەر4دۈرۈە چىقىرىلغككان چاپككدى ]تىرىلكك
[. ئكككى 5كېكككاىى مىلغكككان ئىشكككلىرىوىڭ ًەممىسكككىوى بىلىكككدۇ ]

مىلىك ، ئكىڭ)  الىغكان  اىرىم، مامىتىڭوى تكۈڭېئىوسان! سېوى ب
شەكىل ە كىر(كۈڭۈە يارىتقكان كەر ملىكك پەرۋ ريى ارىڭغكا ئاسكىالىق 

[. ًەر(ىكز مكايمرمرە 8-6مە مكايمرمترري)  ]ېوى هكېمىلىشىڭدى سك
ئەمەلىاەتككتە سككىلەر يىووككى  ىرلىر)!(ف)ئككى مەكككىە كككا مككالمىغىى.

[. ًكككالبركى، سكككىلەرهىڭ ئۈسكككتۈىالريى 9ئىوىكككار مىلىۋىتىسكككىلەر ]
[. ئكرالر 11ڭىتى  تررپكرچى پەرىشكتىلەر بكار ]ىەن سىلەرهى كًەمىقەت

 ككككاتىرىلى ۈچى ئىزڭ تلىككككك پەرىشككككتىلەر بُلككككرە، سككككىلەرهىڭ 
[. يا شككى ئاي ملەرهىككڭ 12-11مىلمىشككىڭالرهى بىلىكك  تررىككدۇ ]
[. يامككان ئاي ملەرهىككڭ ئككُرهى 13ئككُرهى چُمككرغ جەهككوەت بُلىككدۇ ]

مىاكامەت ككۈهى كىرىكدۇ يَڭى قكا  ر[. ئرالر ئك14چُمرغ يَڭىئ بُلىدۇ ]
[. مىاكامەت 16[. ئرالر ًەر(ىز يَڭى تىى مى ى  مرتراللمايكدۇ ]15]

كۈهىوىڭ ماهدىق ي ًشەتلىك كۈن ئىىەهلىىىوكى سكەن بىلەمسكەن  
[. يەهە مىاككككامەت كۈهىوىككككڭ ماهككككدىق ي ًشككككەتلىك كككككۈن 17]

 [. ئر كۈهد  بىر ئاي غ يەهە بىر 18ئىىەهلىىىوى سەن بىلەمسەن  ]

تارسۈر  ئىوفى  
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 [19قا  استرر ]ئالالًئاي م ە مىل ە ياري غ بېر لمەيدۇ، ئر كۈهد  ًىكۈغ 

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

[، يرلتككرڭالر تىكككۈل ەن چاپككدى 1كۈهوىككڭ هككرر) ئككىچىەن چاپككدى ]
[، بُپكاڭ تى(ىلەرمكر ئى ىسكىز 3[، تكاپالر پكرالە ككىچىەن چاپكدى ]2]
[، يېڭىكزالر 5[، يكاۋىيى ًكايۋىهالر تُپالهغكان چاپكدى ]4غان چاپكدى ]مال

[، جان بىلەن تەن مُشكرلغان چاپكدى 6ئُت بُلرە الۋۇلدىغان چاپدى ]
[، تىرىك كىمۈۋېتىل ەن مىز بُۋىمتىى سەن مايسى (رهكاي بىكلەن 7]

ئەمككالالر -[، هككامە9-ئىلتككۈرۈل ەن ئىككدىڭ  ي ە سككُرىلغان چاپككدى ]
[، ئاسككمان يككۈڭ) ئې ىكك  تاشككالهغان چاپككدى 11ئې ىلغككان چاپككدى ]

ېقىوالشككتررۇلغان [، جەهككوەت ي12[، يَڭىئ مىزىتىلغككان چاپككدى ]11]
[. 14ئاي غ ئىڭىوىكڭ مىلغكان ئىشكلىرىوى بىلىكدۇ ] [، ًەر13چاپدى ]

شككررۇهغرچى سككەياار  ُكۈهككدۈڭ) يُشككررۇهغرچى، پاتىككدىغان ۋىمتىككدى ي
مكارىىغرلرموى ئىلىكك  [، 16كك15يرلتكرڭالر بىكلەن مەسكەغ مىلىككمەن ]

[، يُرۇشككقا باشككلىغان 17كەلكك ەن كىكك ە بىككلەن مەسككەغ مىلىككمەن ]
[، مررئان ًەمىكقەتەن ئىزڭ تلىكك 18سۈبٌى بىلەن مەسەغ مىلىمەن ]

لىك  كەلك ەن سكىڭيۇر ېئئكالالًتىى  ) يەهكى جىبرىئىكل(بىر ئەل ى 
ي ر(اًىكدى مەرتىۋىلىىتكرر  ئالالًوىكڭ [. ئر ئەل كى كۈچلۈكتكرر،19]
پەرىشكككتىلەر ئرهىڭغكككا ئىتكككائەت مىلغرچىكككدۇر. بكككر يەري  ئكككر [. 21]

مەجوكرن  )مكرًەممەي([. سكىلەرهىڭ ًەمكرىًىڭالر 21ئىشەه لىىترر ]
جىبرىئىلوككى  )يەهككى مككرًەممەي ئەلەيٌىسسككاالغ([. ئككر 22ئەمەسككترر ]

هككى  )ۋ ًاككى([. ئككر پەيككى 23ًەمىككقەتەن رَشككەن ئرپرمتككا كككىري) ]
ررئكان مُپالهككد) شككەيتاهوىڭ [. م24يەتىۈڭۈشكتە بېخىككل ئەمەسككترر ]

تىكك  ې[. شككرهدىق تررسككا، سككىلەر مەيەر(ە ك25سككىڭ) ئەمەسككترر ]
[. مررئان پۈتۈن ئەًلكى جاًاهغكا پەمەتكال هەسكىٌەتترر 26بارىسىلەر  ]

[، بُلرپمكككر سكككىلەرهىڭ ئكككارىىالريىىى تكككُپرى يُلكككدى بُلرشكككوى 27]
ار) [. پەمەت ئالەملەرهىككڭ پەرۋىشككى28]  االيككدىغاهالرپا هەسككىٌەتترر

ئىككرىي  مىلغاهككدىال، ئاهككدىى سككىلەر تككُپرى يُلككدى بُلرشككوى  ئككالالي
 [.29 االيسىلەر]

 سۈر  تەكۋىر
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
وىغكا ئەمكا كەل ەهلىىكى ئۈچكۈن تەرىوكى تكۈري) ۋ  ېي (ي)مكرًەممەئكر 

لەمسكەن  بەلىىكم ئكر سكەن بى )ئى مكرًەممەي!([. 2-1تەتۈر مارىد) ]
پاكلىوىك  مىلىشكى  )سەهدىى ئالغان مەرى ەت بىكلەن (رهاًلىرىكدىى(

هەسىٌەت ئاىالە ئرهىڭكدىى پايدىلىوىشكى مكرمىىى ئىكد) -ياكى ۋ ڭ
[. ئككىڭىوى بىٌككاجەت ًېسككاباليدىغان ئككاي م ە كەلسككە ، سككەن 3-4]

پاكالهمىسكا، سككاىا  )كرفرىكدىى([. ئككر 6-5ئرهىڭغكا يۈڭلىوىۋىتىسكەن ]
وىڭغكا يۈ(كۈرۈە ېوىڭ يېتىى مُرمكرە سكئكالالً[. 7ڭىاىوكى  ]هېمە 

[، سككەن ئرهىڭغككا مارىمايۋىتىسككەن 9-8كەلكك ەن كىشككى ە كەلسككە  ]
[. 11هەسكىٌەتترر ]-[. سەن ئرهدىق مىلمىغىكى. بكر ئكايەتلەر ۋ ڭ11]

)يەهككى [. ئككر 12هەسككىٌەت ئالىككدۇ ]- الىغككان ئككاي غ ئرهىڭككدىى پەهككد
مىر) مەرتىۋىلىكككك پككككا  مىممەتلىكككك، يككككر مررئكككان ئكككايەتلىر)(

)يەهككى پەرىشككتىلەر( ە ًىرمەتلىككك، يا شككى پۈتككۈك ىلەر سككەًى ىلەر(
رىلىككق مىلغككان( ف)كر[. 16-13هىككڭ مككُلى بىككلەن يېزىلغاهككدۇر ]

ئكرهى  ئكالالي[. 17مىكدى ەن ترڭككُر! ]ېئىوساهغا لەهەت بُلسرن، ئكر ه
ئكككرهى ئابىمەهىاكككدىى يكككارىتتى،  ئكككالالي[. 18هېمىكككدىى يكككارىتتى  ]

 )ترپكرت([، ئاهكدىى ئرهىڭغكا 19قاهدىمر ئرهى ئىل ەملىك يارىتتى ]يارىت
[. ئاهككدىى ئككرهى ۋىپككات مىلككدۇرۇە 21يككُلىوى ئاساهالشككتررۇە بەري) ]

ئككرهى  الىغككان ۋىمىتتككا  ئككالالي[، ئاهككدىى 21مەبككرى ە كىر(ككۈڭي) ]
ىكڭ بريرۇپكاهلىرىوى ئالالًو[. ًەمىكقەت شكركى، ئكر 22تىرىلدۈرىدۇ ]

[. ئكككككر ئىوسكككككان ئىڭىوىكككككڭ 23د) ]خكككككى بەجكككككا كەلتۈرمىكككككېت
[. بىككز ڭَر مىقككدىريى يككامغرر 24يېمەكلىىلىككرى ە مككارىە بامسككرن ]

ي ، سكككىلەرهىڭ ۋ  -[، ئاهكككدىى ڭېمىووكككى يكككاريۇق25ياپكككدۇريۇق ]
چارۋىلىرىڭالرهىكككڭ مەه ەئەتلىوىشكككى ئۈچكككۈن، ئرهىڭكككدى يىهلىكككق 

چكىپوى، ڭ يتكرهوى،  كُرمىوى، بكاپ ىالرهى -ڭىرىئەتوى، ئۈڭۈموى، ئُت
-ۋىلەرهى، ئككُتېككسككىل مىلغككان مُيككرق ي ر  لەرهككى، تۈرلككۈ  مًا

[. مككرالموى (ككاس مىلغككري   32-26چككىپلەرهى ئىسككتۈرۈە بەريۇق ]
رىكدىغان مىاكامەت كۈهىكد  ًەر ېماتتىق ئاۋىڭ ئاىالهغكان چاپكدى يكۈڭ ب

رىودىشكىدىى، ئاهىسكىدىى، ئاتىسكىدىى، ېماهدىق كىشكى ئىڭىوىكڭ م
[. ئكككر كۈهكككد  ًەر 36-33ۇ ] ُترهىكككدىى ۋ  بالىلىرىكككدىومر ماچىكككد

)ئرهىكڭ باشكقىالرپا تىكدۇ ېماهدىق ئكاي غ ئكىڭ پىمكى بىكلەن بُلكرە ك
[. ئر كۈهكد  هررپكرن كىشكىلەرهىڭ يۈڭلىرىكدىى 37] مارىغري   ًالى مالمايدۇ(
[. يەهە ئكر كۈهكد  39-38 ررىملىكق يىغىك  تررىكدۇ ]-هرر، كۈلىە ۋ   رشا 

 كەتىەن [، مارىدىە41  ]سىكېتُڭىن ب-اۇككىشىلەرهىڭ يۈڭ) چ هررپرن

 سۈر  ئەبەسە
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 [.42ەهە شرالر ًەغ كاپىر ًەغ (رهاًىار كىشىلەريۇر][. ئ41بُلىدۇ ]
 

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
مككاتتىق تارتىكك  ئككالغرچى پەرىشككتىلەر بىككلەن مەسككەغ  )جككاهوى(
[، سكككىلىق ئكككالغرچى پەرىشكككتىلەر بىكككلەن مەسكككەغ 1مىلىكككمەن ]
تىلەر تېكز ئەپ ۈشكىۈچى پەرىشك ىكڭ ئەمرىوكى(ئالالًو)[، 2مىلىمەن ]

ز ئىل ىرلى كۈچى ېكت )جاهالرهى ئېلىك ([، 3بىلەن مەسەغ مىلىمەن ]
 ىكڭ ئەمكر) بىكلەن(ئالالًو)[، 4پەرىشتىلەر بىلەن مەسەغ مىلىكمەن ]

كائىواتوىككڭ ئىشككلىرىغا تەيبىككر مُلالهغككرچى پەرىشككتىلەر بىككلەن 
)بىرىو كككى سكككۈر [، بكككر مىاكككامەت كۈهىكككد  5مەسكككەغ مىلىمەهىكككى ]

تىكدۇ ېك )ًاال  بُلكرە(شەيئىلەر تەۋر ە بارلىق  لىوىشى بىلەن(ېچ
)برهىكڭ بىكلەن لىوىكدۇ ې[، ئرهىڭ ئارمىسىدىوال ئىىىوى ى سۈر چ6]

[. 8[، بككر كۈهككد  يىلالرهككى مُرمككرهچ باسككىدۇ ]7] ئككىل ەهلەر تىرىلىككدۇ(
 [.9چ  ئەكىككككل ئېتىككككدۇ ]مُرمقرچىالرهىككككڭ كىڭلىرىككككد  مُرمككككره

ە  بُلككرە بىككز چىككرى ەن سككىى»مىاككامەتوى ئىوىككار مىلغككرچىالر: 
« ًكالىتىمىز(ە مايتررۇالمكدۇق  ئكاۋۋىلقىكەتسەكمر، رىسكتىوال يەهە 

ئرهدىق بُلىكدىغان بُلسكا، بكر » [. ئرالر يەهە: 11-11اىشىۋىتىدۇ ]ېي
[. ئكر تىكرىلىش 12د) ]ېكي« ڭىاان كەلتۈرىدىغان مكايتىش ئىىەهغكر!

بىرال ئاۋىڭ بىلەن ئىشقا ئاشىدۇ، شرهىڭ بىكلەن ًەمكمە  كااليىق يەر 
سكاىا مرسكاهىڭ  ) ئكى مكرًەممەي!([. 14-13ى ە چىقى  مالىدۇ ]يۈڭ

ئككرهى پەرۋ ريى ككار) تككرۋى [. ئككىڭ ۋىمتىككدى 15 ەۋىككر) كەلككدىمر  ]
[: 16هاملىق مرمەيي س ۋىيىدى مرهدىق ي ە هىكدى مىلغكان ئىكد) ]

ًەمىكقەتەن ًەييىككدىى سكەن پىرئەۋهوىكڭ مېشكىغا بككارپىى، ئكر »
پكككا  بُلرشكككوى  رىكككدىىفسكككەن كر» [. ئرهىڭغكككا:17] ئاشكككتى

[. سكككككېوى پەرۋ ريى كككككارىموى تُهرشكككككقا 18 االمسكككككەن  ]
يېتەكلىشككككككىموى  االمسككككككەن  شككككككرهدىق مىلسككككككاۇ، 

[. مرسكا 19« ]يې ىكى مُرمىكدىغان بُلىسكەن )پەرۋ ريى ارىڭدىى(
[. پىكرئەۋن مرسكاهى 21پىرئەۋه ە چُۇ مىجىزىوى كىرسكەتتى ]

هكدىى [، ئا21ئاسكىالىق مىلكد) ] قا(ئالالً)د) ۋ  ېيالغاه ى ي
[. 22ڭىك  كەتتكى ]ېز مېكت-زكېە تكرلكۇىرئەۋن كەيوى ە برركپ

 مەن»[ : 23ىلى  ]كەۋ لىرىوى تككُپالە ۋ  هىككدى مكككئككر ئككىڭ تكك
 ئكالالي [.24] د)ېكي «سىلەرهىڭ بۈيۈ  پەرۋ ريى ارىڭالر بكُلىمەن

 اىوىى ۋ  ئىل ىرىىى (رهاًلىر) ئۈچۈن ماتتىق جاڭىلىد)ېئرهى ك

 سۈر  هاڭىئات
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مُرمىككدىغاهالر برهىڭككدىى ئىبككر ت ئككالالًتىى شۈبٌىسككىزكى، -[. شككە 25]

سككىلەرهى يككارىتىش  )ئككى تىرىلىشككوى ئىوىككار مىلغككرچىالر!( [.26ئالىككدۇ ]
ئاسكماهوى يكارىتتى  ئكالاليمۈشىۈلمر  ياكى ئاسماهوى يكارىتىش مۈشكىۈلمر  

[، ئرهىككڭ كې ىسككىوى 28كُتىسككىز مىلككد) ]-ىككز ۋ  كەغ[، ئككرهى ئې 27]
[، شكرهىڭدىى كېكاىى ڭېمىووكى 29ماپقارىىغر، كۈهدۈڭىوى يُپاُرۇق مىلد) ]

[، ڭېمىوككدىى بككرالمالرهى ئككامترري)، 31يايككد) ] )ياشاشككقا اليىككق مىلىكك (
تائكاال  ئكالالي[. 32[، تاپالرهى مكرمىم مىلكد) ]31ئىسۈملۈكلەرهى ئىستۈري) ]

ممىسىوى سىلەرهىڭ ۋ  چارۋىلىرىڭالرهىكڭ پايدىلىوىشكى ئۈچكۈن ئرالرهىڭ ًە
كەلك ەن كۈهىكد  ئىوسكان  )مىاكامەت( غىرچىلىكقې[. مكاتتىق ئ33يارىتتى ]
[. مارىغرچىالرپككا جەًەهككوەغ 35-34يامككان ئىشككلىرىوى ئەسككلەيدۇ ]-يا شككى

[، يۇهاككا 37[. كىمىككى چېىىككدىى ئاشككىدىىەن ]36ئُچككرق كىرسككىتىلىدۇ ]
[، ئرهىككڭ جككايى 38ئككارترق كىرىككدىىەن ] ئككا ىر تتىى()تىرىى ىلىىىوككى 

[. پەرۋ ريى ارىوىكڭ ئالدىكدى تكررۇە سكُرىمقا 39ًەمىقەتەن جەًەهوەغ بُلىدۇ ]
تارتىلىشكككتىى مُرمىكككدىغان، ئكككىڭىوى هەپسكككى  اًىشكككىغا بېرىلىشكككتىى 

[، ًەمىقەتەن ئرهىڭ جكايى جەهكوەت بُلىكدۇ 41چەكلى ەن ئاي م ە كەلسە  ]
[. 42مىاامەتوىككڭ ماچككان بُلىككدىغاهلىقىوى سككُرىيدۇ ] [. ئككرالر سككەهدىى41]

[. ئكرهى بىلىكش پەرۋ ريى ارىڭغكا 43سەن ئكرهى ماهكدىممر ي ە بېر لەيسكەن  ]
[. سككككەن پەمەتككككال مىاككككامەتتىى مُرمىككككدىغان ئككككاي موى 44 اسككككترر ]

[. ئككرالر مىاككامەتوى كككىر(ەن كۈهىككد ، ئككىڭىوى 45ئا(اًالهدۇرۇپرچىسككەن ]
 [.46ل مىلىدۇ ]ېياكى بىر ئەتى ەن ياشىغاهد كال ً بىر كەچقررۇن )يۇهاايى(

ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې

[. ئككرالر 1  ]ۋىتىدۇسُرىشككى )مرشككرىىالر ئىڭئككارى هككېمە تُپرۇلككرق(
بىكر  )مىاكامەتتىى ئىبكار ت(ر) ًەر  ىكل پىىىكري  بُلرۋىتقكان ئىڭلى

[. ئككككرالر ًەر(ىككككز 3-2ۇلككككرق سُرىشككككىۋىتىدۇ ]چككككُۇ  ەۋ ر تُپر
 )مىاامەتوىككككڭ ًەمىلىقىوككككى( ئىخككككتىالە مىلىشمىسككككرن، ئككككرالر

[. يەهككى ئككرالر ًەر(ىككز ئىخككتىالە 4كەل ۈسككىد  بىلىكك  مالىككدۇ ]
كەل ۈسكىد  بىلىك   ()مىاامەتوىكڭ ًەملىقىوكىمىلىشمىسرن، ئكرالر 

ممر  مُاليلىكق مىلىك  بەرمىكدۇ)ياشاشكقا( [. بىز ڭېمىووكى 5مالىدۇ]
 تكككاپالرهى مكككُڭۇق )ڭېمىووىكككڭ تەۋر ە كەتمەسكككلىىى ئۈچكككۈن([. 6]

[، 8ئايكا  مىلىك  يكارىتترق ]-[. بىكز سكىلەرهى ئەر7مىلمىدۇممر  ]
  ى ېي لەرهىك)سى [، كې ىوى كىاىمد  9ئريقرىالرهى رىًەت مىلدۇق ]

 سۈر  هەبە
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[. بىكز كۈهكدۈڭهى تىرىى ىلىكك مىلىككدىغان 11مىلكدۇق ] تررىكدىغان(
[. ئۈسككتۈىالريى مرسككتەًىەغ يەتككتە ئاسككماهوى 11ۋىمىككد مىلككدۇق ]
يككارىتترق )مُياشككوى( [. يېوىكك  تررپككان چىككرىە 12بىوككا مىلككدۇق ]

چكىپلەرهى، بكاپالريىىى مُيكرق ي ر  لەرهكى -[، ئاشلىقالرهى، ئكُت13]
-14ئىستۈرۈش ئۈچكۈن برلكرتالريىى مكُ  يكامغرر ياپكدۇرۇە بەريۇق ]

ًەمىكككقەتەن هكككاًەق ئايرىلىكككدىغان مىاكككامەت ككككۈهى -[. ًەق16
[. ئككر كككۈهى سككرر چېلىوىشككى بىلەهككال، 17مككرئەياەن بىككر كۈهككدۇر ]

[. ئاسككمان ئې ىلىكك  18تككُە بُلككرە كېلىسككىلەر ]-سككىلەر تككُە
[. تككاپالر تككُڭۇە يۈرۈشككۈە، 19هررپككرن ئىشككىىلەر پەيككدى بُلىككدۇ ]

ىرالرهى ف[. جەًەهككوەغ ًەمىككقەتەن كككا21سككەرىپتە  بُلككرە مالىككدۇ ]
[. ئكرالر 22ىرالرهىكڭ جايىكدۇر ]فًەهكوەغ كا[. ئر جە21كۈتۈە تررىدۇ ]

[. جەًەهوەمكككد  بىكككر ر 23جەًەهوەمكككد  ئكككرڭىق مكككريي ت مالىكككدۇ ]
بىكككر ر ئى ىملىىكككىە  )تەشكككوالىقوى ماهدۇرىكككدىغان(سكككالقىوغا ۋ  

[. ئېرىشكككىدىغىوى پەمەت يكككرمىر) ًارىر تلىكككك 24رىشكككەلمەيدۇ ]ېئ
 ر ئۈچككۈن()ئككرال[. بككر 25رىڭككدىوال ئىبككار ت بُلىككدۇ ]ېمايوامسككر ۋ  ي

ًېسككاب )مىلمىشككلىرىدىى( [. چككۈهىى ئككرالر 26مرۋىپىككق جككاڭىيۇر ]
[، ًەمككد  بىزهىككڭ ئككايەتلىرىمىزهى 27ئېلىوىشككىوى ئُيلىمككايىتتى ]

بىكر ئىشكوى بىكز ًەر»  ()بىكز ئرالرپكا[، 28ماتتىق ئىوىار مىالتتكى ]
وى بتُلككرق  ككاتىرىلەە مُيغككان ئىككدۇق، ئەمككد) سككىلەر بككر ئككاڭى

[. 31 -29] ي يمىكز()« وىال ككىپەيتىمىزب(ە ئكاڭىتىڭالر، بىز سىلەرېت
[. ئكككرالر ئۈچكككۈن بكككاپالر، 31تىكككدۇ]ېتەمكككۋىيىرالر چُمكككرغ مررىيىغكككا ي

[، شكككارىب 33كامالىغكككا يەتكككىەن تەىتكككرش مىكككزالر ] [،32ئكككۈڭۈملەر]
[. ئكرالر جەهوەتكتە بىٌكري  ۋ  يالغكان سكىڭ 34تُلدۇرۇلغان جامالر بار ]

 ريى ارىڭوىككڭ بەر(ەن مركاپككاتى ۋ  [. ئەهە شككرالر پەرۋ35ئاىلىمايككدۇ ]
[. ئكككر ئاسكككماهالرهىڭ، ڭېمىووىكككڭ ۋ  36يېتەرلىكككك ئىوئامىكككدۇر ]

ئرالرهىكككڭ ئارىسكككىدىىى شكككەيئىلەرهىڭ پەرۋ ريى ارىكككدۇر، هاًكككايىتى 
ًېچ كىشكى ئرهىڭغكا (ەە مىلىشكقا مكايىر  )ئر كۈهد (شەپقەتلىىترر. 
ررۇە [. جىبرىئىككل ۋ  پەرىشككتىلەر سككەە بُلككرە تكك37بُاللمايككدۇ ]

ئىاككاڭىتى ە ئېرىشككى   ئالالًوىككڭمېٌرىبككان  كېتىككدىغان كۈهككد ،
تككُپرى (ەپوككى مىلغككاهالريىى باشككقا ًككېچ كىموىككڭ (ەە مىلىشككىغا 

لىكدىغان كۈهكدۇر،  الىغكان ئكاي غ ې[. ئەهە شر چُمكرغ ك38بُلمايدۇ ]
[. بىككز سككىلەرهى 39پەرۋ ريى ارىغككا ئرالشككتررىدىغان يككُلوى ترتسككرن ]

رىككككدىغان ئككككا ىر ت ئاڭىبىككككدىى ېۈڭ بقىوككككدى يككككېًەمىككككقەتەن ي
مىلغككان ئەمەللىرىوككى  ئا(اًالهككدۇريۇق. ئككر كۈهككد  كىشككى ئىل ىككر)

كاشكككىى مەن تُپكككا بُلكككرە مالغكككان »ىر: فككككا بىكككركىرىكككدۇ. ًەر
 [.41تىدۇ ]ېي ە ك« بُلسام ر!
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
لىرىدىى بُلرە، ئرهىكڭ مەهىسكىوى ئكالالي )بر مررئاهوىڭ سىر يا، سىى

[. ًېىمەتلىكك مررئكان بىكلەن مەسكەغ مىلىمەهىكى، 1] ئىڭ) بىلىدۇ(
سكككەن ًەمىكككقەتەن تكككُپرى يكككُ  ئۈسكككتىدىىى )ئكككى مكككرًەممەي!( 

بكككُۋىلىر) -[. مررئكككان سكككېوىڭ ئاتكككا4-2پەيغەمبەرلەريىوسكككەن ]
ئا(اًالهكككككدۇرۇلمىغاهلىقتىى پاپىكككككل مالغكككككان بىكككككر مەۋموكككككى 

ًەممىكدىى پالىكى، هاًكايىتى مېٌرىبككان  رۇشكرۇ ئۈچكۈن،ئا(اًالهدۇ
[. مەسككەغ مىلىمەهىككى، 6-5تەرى ىككدىى هاڭىككل مىلىوغاهككدۇر ] ئككالالي

ًىكككۈغ  )ئككرالرهى ئككاڭىبالش تُپرىسككىدىىى(ئرالرهىككڭ كككىپ ىلىىى ە 
ًەمىككقەتەن بېىىتىلىكك  بُلككد). شككرهىڭ ئۈچككۈن ئككرالر ئىمككان 

رهلىرىغكككككا [. بىكككككز ًەمىكككككقەتەن ئرالرهىكككككڭ بُي7ئېاتمايكككككدۇ ]
ئېڭەكلىرى ى ە تامامالرهى سالدۇق، شرهىڭ ئۈچكۈن ئكرالر باشكلىرىوى 

[. ئرالرهىڭ ئالدىدى بىر تُسكرق، كەيوىكد  8 ەلمەيدۇ ]ېئ )ًەمىقەتىە(
بىر تُسكرق بىوكا مىلىك ، ئكرالرهى ئكُرىە مُيكدۇق، شكرهىڭ ئۈچكۈن 

سككەن ئككرالرهى  )ئككى مككرًەممەي!([. 9ئككرالر تككُپرى يككُلوى كىر لمەيككدۇ ]
الهدۇرسككاىمر، ئا(اًالهدۇرمىسككاىمر، ئرالرپككا بەرىبىككر ئُ شككاش، ئا(اً

[. سككەن پەمەت مررئاهغككا ئە(ەشككىەن، 11ئككرالر ئىمككان ئېاتمايككدۇ ]
وى كىرمەي تررۇە ئرهىڭكدىى مُرمقكان كىشكىوىال ئالالًمەرًەمەتلىك 

بىكلەن  كرش  ئا(اًالهدۇرىاليسەن. ئرهىڭغا مەپ ىر ت ئېسىل سكاۋىب
شۈبٌىسكىزكى، ئىلكۈكلەرهى تىرىلكدۈرىمىز،  [. بىز،11 ەۋ ر بەر(ىى ]

ئەمەللىرىوككى ۋ  ئىزهككالىرىوى  ككاتىرىلەە  يامككان(-)يا شككىئرالرهىككڭ 
)يەهكى لەۋًرلمەً كرڭيى( مُيىمىز. ًەممە شكەيئىوى رَشكەن ي پكتەري  

)يەهككى [. ئككر كاپىرالرپككا شككەًەر 12تُلككرق  ككاتىرىلەە مُيغككاهمىز ]
(ىى، ئككىڭ ۋىمتىككدى ئاًالىسككىوى مىسككا  مىلىكك  كەلتككۈر ئەهتككاكىاە(

[. ئەيوككى ڭىماهككدى ئرالرپككا 13ئرالرپككا پەيغەمككبەرلەر كەلكك ەن ئىككد) ]
ئىىىى پەيغەمبەر ئەۋ تترق. ئرالر ئكر ئىىىكى پەيغەمبەرهكى يالغكاه ى 

)ئككر ئىىىىسككىوى(  يېككد)، ئككۈچىو ى پەيغەمبەرهككى ئەۋ تىككش بىككلەن
بىككز ًەمىككقەتەن سككىلەر(ە : »)ئرالرپككا(كۈچەيتتككرق. پەيغەمككبەرلەر 

 [.  14يېد) ]« هى ئەۋ تىل ەن ئەل ىلەرمىز)يە

 سۈر  ياسىى
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 ئككالاليسككىلەر پەمەت بىككز(ە ئُ شككاش ئىوسككان. مېٌرىبككان »ئككرالر: 
مىلغىوككككى يككككُق، سككككىلەر پەمەت يالغككككان ًككككېچ هەرسككككە هاڭىككككل 

پەرۋ ريى كككككارىمىز »ئەل ىكككككلەر: [. 15يېكككككد) ]« ئېاتىۋىتىسكككككىلەر
ئەل ىلەرمىكز  شۈبٌىسىز سىلەر(ە ئەۋ تىلك ەن-بىلىدۇكى، بىز شە 

[. بىزهىكككڭ مەسكككئرلىاىتىمىز پەمەت چۈشىوىشكككلىك مىلىككك  16]
بىكز سكىلەريىى : »)ئەل ىكلەر(ە([. ئرالر 17يېد) ] «تەبلىغ مىلىشترر
ل مىلىككككۋىتىمىز. ئە(ەر سككككىلەر ي ۋىتىڭالرهككككى ېشككككرملرق ًكككك

كېسكككە  مىلىككك  -تُ تاتمىسكككاىالر، سكككىلەرهى چُمكككرغ چالمكككا
يېككد) « ىمىزپككا ئرچرىيسككىلەرئىلتككۈرىمىز ۋ  بىزهىككڭ مككاتتىق جاڭىي

سىلەرهىڭ شرملرمرىالر ئكىڭۈىالر بىكلەن بىللىكدۇر، »[. ئەل ىلەر: 18]
هەسككىٌەت مىلىوسككا، ئككرهى مُبككر  مىلمامتككا يككُق، -سككىلەر(ە ۋ ڭ

[. شككەًەرهىڭ 19يېككد) ]« ئەكسكى ە ًەييىڭالريىككى ئېشىۋىتامسككىلەر 
 ئكى مەۋمىكم!»يىرىق جايىدىى بىر كىشى يۈ(ۈرۈە كېلى  ئېاتتكى: 

)ئىماهغككا [. تككُپرى يُلككدى بُلغككان، 21پەيغەمككبەرلەر(ە ئە(ىشككىڭالر ]
سككككككىلەريىى ًەق تەلەە مىلمايككككككدىغان  ي ۋ ت مىلغاهلىقىغككككككا(

[. مەن مېوكككى يارىتقكككان ۋ  سكككىلەر 21كىشكككىلەر(ە ئە(ىشكككىڭالر ]
قكككا هېمىشكككقا ئالالًي ر(اًىغكككا مايتىكككدىغان  )ئىل ەهكككدىى كېكككاىى(
ىى باشككككقىالرهى ئىككككالي تئككككالالً[. مەن 22  ]يئىبككككاي ت مىلمككككا

-ماىكا بىكر ر ڭىاكان ئالاليمىلىۋىلىدىغان بُلساغ، ئە(ەر شەپقەتلىك 
-لىكدىغان ڭىاكانېڭ  مەتوى ئىرىي  مىلسا ئرالرهىڭ شاپائىتى ماىا ك

ڭ  مەتوى مىل ىمكر تُسكرە مااللمايكدۇ ًەمكد  مېوكى مرتقرڭىلمايكدۇ 
ىككالي باشككقىوى ئ ًتىى)يەهككى مەن ئككالال[. ئە(ەر ئرهككدىق بُلسككا 23]

، مەن ًەمىكككقەتەن ئُپئُچكككرق (رمرىًلىقتكككا مالغكككان مىلىۋىلسكككاغ(
[. مەن ًەمىقەتەن پەرۋ ريى ارىڭالرپكا ئىمكان ئېاتكتىم، 24بُلىمەن ]

)مەۋمككككى ئككككرهى [. 25« ]مېوىككككڭ سككككىڭۈم ە مككككرالق سككككېلىڭالر
يېاىلكد)، « جەهكوەتىە كىكر(ىى» ئىلتۈرۈۋ تىەهدىى كېاىى، ئرهىڭغا(

رۋ ريى ارىموىككڭ مېوككى كەچككۈرۈە، وىككڭ مەۋمىككم پەېكاشككىى م»ئككر: 
[. 27-26يېكككد) ]« ًىرمەتلىككك مىلغككاهلىقوى بىلككك ەن بُلسككى ر!

 ئرهىڭككدىى كېككاىى ئرهىككڭ مەۋمىوككى جاڭىالشككقا ئاسككماهدىى مُشككرن
چۈشكۈرمى ەن ئىكدۇق  )باشقا مەۋمكلەر ئۈچكۈن(چۈشۈرمىدۇق، بررۇهمر 

[. 29[. پەمەت بىككر ئككاۋىڭ بىككلەن تەىككال ئككرالر مېتىكك  مالككد) ]28]
كەلسككىال ئككرهى مەسككخىر  مىلىشككقان ڭى ە بىككر ر پەيغەمككبەر ئككى
   [. ئرالر ئىڭىدىى ئىل ىر) ئىتىەن31ەپسرس! ]كەهدىلەر(ە ئكب
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ئرالرهىكڭ ئىڭىوىكڭ -مىلغكاهلىقىمىزهى ررپرن ئكۈممەتلەرهى ًكاال كه
[. ئرالرهىكڭ ًەممىسكى 31وىغا مايتمايۋىتقكاهلىقىوى كىرمىكدىمر  ]ېي

)يەهككى [. ئىلكۈ  32ًكاڭىر مىلىوىكدۇ ]ًرڭۇرىمىزپكا  )مىاكامەت ككۈهى(
يەيكدىغان تىرىلدۈرۈە، ئرهىڭغا  ئرالر  )يامغرر بىلەن(ڭېمىووى  ماماس(

ىكككڭ مكككريرىتىوى ئالالًو) ئاشكككلىقوى ئىسكككتۈر(ەهلىىىمىز ئرالرپكككا
[. بىكز ئكرالر مېۋىسكىوى يېسكرن ي ە، 33ئكاالمەتترر ] كىرسىتىدىغان(

بكككاپالرهى بەرپكككا  ڭېمىوكككدى هررپرهلىغكككان  ُرمىلىكككق ۋ   ئۈڭۈملكككۈ 
مىلكككدۇق ۋ  ئكككر بكككاپالريى بكككرالمالرهى چىقكككاريۇق. ًكككالبركى، بكككر 
مېكككۋىلەرهى ئرالرهىكككڭ مكككُللىر) پەيكككدى مىلغكككان ئەمەس، شكككرهدىق 

 ئكالالي[. 35-34مىلمامكدۇ  ] رۈكۈشك)بر هېمەتلەر(ە( تررۇملرق، ئرالر 
پككاكترر، ئككر بككارلىق شككەيئىلەرهى جككۈە يككارىتتى. ڭېمىوككدىى ئۈهككۈە 

هەرسككككىلەرهىڭ، ئرالرهىككككڭ ئىڭلىرىوىككككڭ ۋ  ئككككرالر چىقىككككدىغان 
[. ئرالرپككا 36بىلمەيككدىغان هەرسككىلەرهىڭ ًەممىسككىوىڭ جككۈپى بككار ]

كې ىمر بىر ي لىلىى، بىكز ئرهىڭكدىى كۈهكدۈڭهى ئايرىۋ تسكە ، ئكرالر 
[. ككۈن بەل ىلەهك ەن جايىغكا مكارىە 37شر ًامان مارىىغريى مالىكدۇ ]

ىكڭ ئالكدىوئاال ئالالًو  كۈچىسەير مىلىدۇ. بر پالىى، ًەممىوى بىل
[. بىكككز ئكككاي ئۈچكككۈن ئايلىوىكككدىغان 38بەل ىلىككك ەن ئىشكككىدۇر ]

 ُرمىوىكڭ مكررۇە مالغكان )ئا ىرىكدى( مەهزىللەرهى بەل ىلىكدۇق، ئكر 
[. كۈهوىككڭ ئايغككا 39شككېخىغا ئُ شككاش ئىككو ىىە بُلككرە مالىككدۇ ]

ُرهىوى بېسىشككى مككرمىىى يېتىۋېلىشككى، كې ىوىككڭ كۈهككدۈڭهىڭ ئكك
-[. ئرالرهىكڭ ئاتكا41ر) بىر ئُربىتىدى ئكۈڭۈە تررىكدۇ ]بىئەمەس، ًەر
تُشككقرڭۇلغان كككېمى ە  )هككري ئەلەيٌىسسككاالغ ي ۋرىككدىىى(بككُۋىلىر) 

بىكر مىجىزىكدۇر  )مريرىتىمىزهى كىرسكىتىدىغان(چۈشۈرۈشىمىز ئرالرپا 
[. بىكككز ئكككرالر ئۈچكككۈن شكككر ككككېمى ە ئُ شكككاش چۈشكككىدىغان 41]

الىسكككاق ئكككرالرهى پەرق [. ئە(ەر بىكككز  42هەرسكككىلەرهى يكككارىتترق ]
مىلىكككۋېتىمىز، ئرالرپكككا يكككاري غ بەر(ۈچىمكككر بُلمايكككدۇ، ئكككرالرهى 

[. پەمەت بىكز ر ًىكم مىلغكاهلىقىمىز ۋ  43مرتقرڭپرچىمر بُلمايكدۇ ]
ئككككككرالرهى مككككككرئەياەن مككككككريي تىى ە ًايككككككاتتىى بەًككككككرىمەن 

 [.  44مىلىدىغاهلىقىمىز ئۈچۈن ئرالر مرتقرڭۇلىدۇ ]
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ىشكككىڭالر ئۈچكككۈن ئالدىڭالريىىىكككدىى ۋ  ر ًمەتكككىە ئېرىش»ئرالرپكككا: 
 يېاىلسكە،  «مُرمكرىالر )يەهى يۇهاكا ۋ  ئكا ىر ت ئاڭىبىكدىى(ئارماىالريىىىدىى 

 كەلسكىال، ى بىكر ر ئكايەتكەتلىرىدىككايكڭ ئك ارىڭوىىەرۋ ريكرهدىمال پكش
 ئكككالالي»[. ئە(ەر ئرالرپكككا: 46-45ئكككرالر برهىڭكككدىى يكككۈڭ ئىرۈيكككدۇ ]
سككەيىقە  )پېقىرالرپككا(ن هەرسككىلەريىى سككىلەر(ە رىزىككق مىلىكك  بەر(ە

ئە(ەر »يېاىلسكە، ككاپىرالر مكىمىولەر(ە مارىتىك : « مىلى  بېرىڭالر
زق بېرىككدىغان ئككاي موى بىككز بامامككدۇق  سككىلەر ىكك الىسككا ر ئككالالي

: [. ئككرالر يەهە47ي يككدۇ ]« ەهسككىلەرپەمەت رَشككەن (رمرىًلىقتككا ئىى
ر مىاكامەت ماچكان ئە(ەر (ې ىڭالر رىسكد بُلسكا، ئا(اًالهكدۇرپان بك»

ي تككاالش  )يۇهاككالىق ئىشككالر ئۈسككتىد ( [. ئككرالر48ي يككدۇ ]« بُلىككدۇ 
تررپان چاپدى، تريرمسىز كېلى  ئرالرهى ًكاال  مىلىكدىغان مىلىشى  

بىككرى ە -[. ئككر ئككاۋىڭ كەل ەهككد  ئككرالر بىككر49كۈتىككدۇ ] بىككر ئككاۋىڭهىال
ايكدۇ ۋ سىاەت مالدۇرۇشكقىمر، ئائىلىسكى ە مايتىشكقىمر مكايىر بُاللم

[. سكككرر چېلىوغكككان ًامكككان ئكككرالر مەبرىلىرىكككدىى چىقىككك  51]
سككىد! بىزهككى ېئ يۋى»[. ئككرالر: 51پەرۋ ريى ككار) تەر پككىە يۈ(ۈر يككدۇ ]

« كىكم ئُيغىتىكۋ تتى  )يەهكى مەبرىمىكزيىى( ئر الۋىتقان يېرىمىزيىى
ئا(اًالهكدۇرپان مىاكامەت  ئالاليمېٌرىبان » ()ئرهىڭغا جاۋىبەني يدۇ، 

[. پەمەت بىكر ئكاۋىڭ 52يېالىكدۇ ]« ەرلەر رىسد ئېاتقانمرشر، پەيغەمب
بىلەهال ئرالرهىكڭ ًەممىسكى بىزهىكڭ ًرڭۇرىمىزپكا ًكاڭىر مىلىوىكدۇ 

[. ئككر كۈهككد  ًې بىككر ئىوسككاهغا مىلكك ە ئككرۋى  مىلىومايككدۇ، 53]
سككىلەر(ە پەمەت مىلغككان ئىشككىڭالرپا يارىشككا مركاپككات يككاكى جككاڭى 

جەهككوەت ئەًلككى هككېمەت  [. شۈبٌىسككىزكى، ئككر كۈهككد 54بېرىلىككدۇ ]
[. ئكككرالر ۋ  ئرالرهىكككڭ جكككۈپتىلىر) 55ئى ىكككد  ًكككرڭۇر سكككۈرىدۇ ]

سككايىلەري  تە ككتلەر(ە يككىلەه ەن ًالككدى ئُلتررىككدۇ  )جەهوەتلەرهىككڭ(
[. ئككرالر ئۈچككۈن جەهوەتككتە تۈرلككۈ  مېككۋىلەر بككار، ئككرالر ئۈچككۈن 56]

[. مېٌرىبكان 57جەهوەتتە ئرالرهىڭ كىىلى تارتقان هەرسكىلەر بُلىكدۇ ]
 )(رهاًىارالرپكا([. 58پەرۋ ريى ار) تەرى ىدىى ئرالرپا ساالغ يېاىلىكدۇ ]

« بۈ(كككۈن بىكككر تەر پكككىە ئكككايرىلىڭالر( !ىرالرف)ككككائكككى (رهاًىكككارالر »
ئكككى ئكككاي غ بكككالىلىر)! شكككەيتاهغا » [. سكككىلەر(ە: 59)يېاىلىكككدۇ( ]

چُمرهمككاىالر، ئككر ًەمىككقەتەن سككىلەر(ە ئاشككىارى يۈشككمەهدۇر، مككاىىال 
ي ە تەۋسككىاە مىلمىككدىممر  « الر، بككر تككُپرى يُلككدۇرئىبككاي ت مىلىڭكك

 [.  61ك61]
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شۈبٌىسككىزكى، شككەيتان ئككارىىالريىى هررپككرن كىشككىلەرهى ئككاڭيۇري)، 
[. ماهكككككا بكككككر سكككككىلەر 62ئەملىڭالرهكككككى ئىشكككككلەتمىدىڭالرمر  ]

 )يۇهاكايىىى چكېغىڭالريى([. سكىلەر 63ئا(اًالهدۇرۇلغان جەًەهوەمدۇر ]
ۈهد  ك[. شككر ككك64برهىڭغككا كىككرىڭالر ]ىر بُلغككاهلىقىڭالر ئۈچككۈن فكككا
 رالرهىڭكز، ئككككككىككككككىمكۋېتكىكې ەتلكزلىرىوى پكڭ ئېغىككككككىككككككئرالره

مىلمىشكككلىرىوى مكككُللىر) بىكككز(ە سكككىڭلەە بېرىكككدۇ، پكككرتلىر) 
[. ئە(ەر بىكز  الىسكاق، ئرالرهىكڭ ككىڭلىرىوى 65(رۋىًلىق بېرىدۇ ]

رهكدىق شاتتى، بكالىككرالر يكُ  تكي ، ئ-ترقكىلىۋېتەتكئەلۋ تتە يُق م
[. ئە(ەر بىككز  الىسككاق، 66ئەًۋىلككدى ئككرالر ماهككدىممر كىر لىسككرن  ]

ئككرالرهى ئُرۇهلىرىككدىال باشككقا هەرسككى ە ئايالهككدۇرۇۋېتەتترق، شككرهىڭ 
[. 67بىلەن ئرالر ئالدىغىمر ماىالمكايتتى، ئكارمىغىمر مايتالمكايتتى ]

 )ًەر جەًەتكتە(بىز كىمك ە  ئكرڭۇن ئىمكۈر بەرسكە ، ئرهىكڭ تېوىوكى 
[. بىكككز 68مىز، ئكككرالر بكككرهى ئكككُيالە باممامكككدۇ  ]ېتىۈرۈۋچېىىوكككد

مرًەممەيكە شكېئىر تەلىكم بەرمىكدۇق، ئرهىڭغكا شكېئىر مرهاسكى مر 
)يەهككى ئىمككان ئەمەس. ئرهىككڭ يەتىككۈڭۈۋىتقىوى پەمەت تىرىىلەرهككى 

 ئاڭىبوىككڭ ًەملىقىوككى ىرالرپككافا(اًالهدۇرۇش، كاكئكك ئېاتقككاهالرهى(
ٌەت ۋ  رَشككەن مررئاهككدۇر بىلككدۈرۈش ئۈچككۈن هاڭىككل بُلغككان هەسككى

[. ئرالر بىلمەمدۇكى،  بىز ئرالرهىڭ مەه ەئەتلىوىشكى ئۈچكۈن 71ك69]
چكككارۋىالرهى مكككريرىتىمز بىكككلەن يكككارىتترق، ئكككرالر ئكككر چارۋىالرپكككا 

[. ئر چارۋىالرهى ئرالرپكا بُيسكرهدۇرۇە 71ئى ىدىرلىق مىلغرچىالريۇر ]
ىسكككىوىڭ بەريۇق، ئكككرالر ئكككر چارۋىالرهىكككڭ بەڭىسكككىوى مىوىكككدۇ، بەڭ

[. ئرالر شر چكارۋىالريىى پايدىلىوىكدۇ ۋ  ئرالرهىكڭ 72(ىشىوى يەيدۇ ]
[. 73سۈتلىرىوى ئى ىكدۇ. ئكرالر بكر هكېمەتلەر(ە شكۈكۈر مىلمامكدۇ  ]

وى مُيككرە ئككالالًمرشككرىىالر يككاري م ە ئېرىشىشككوى ئۈمىككد مىلىكك ، 
[. ئكر مەبكريالر ئرالرپكا يكاري غ 74باشقا مەبريالرهى ئىالي مىلىۋىلكد) ]

ر لمەيككدۇ. ئككرالر شككر مەبككريالرهى مُپككدىش ئۈچككۈن ًاڭىرالهغككان بې
ئرالرهىكڭ بىٌكري  سكىڭلىر) سكېوى  )ئكى مكرًەممەي!([. 75مُشرهدۇر ]

پەمىىى مىلمىسرن. بىز ًەمىكقەتەن ئرالرهىكڭ يُشكررۇن ۋ  ئاشكىارى 
 [.76مىلغان ئىشلىرىوى بىلى  تررىمىز ]
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ىاكدىى ئىوسان بىلمەمدۇكى، بىز ًەمىكقەتەن ئكرهى ئابىمەه
يارىتقككان ئىككدۇق، ئەمككد) بُلسككا ئككر ئاشككىارى  رسككرمەت ى 
بُلرە، ئىڭىوىكڭ يارىتىلغكاهلىقىوى ئرهترپكان ًالكدى بىكز(ە 

بر چىرىك  كەتكىەن سكىىەكلەرهى كىكم »  كەلتۈرۈە: امىس
ئكرهى ئەۇ »[. ئېاتقىوىى، 78-77] يېد)« تىرىلدۈر لەيدۇ 
ماهككككدىق ارىتقكككان ڭىت تىرىلدۈرىكككدۇ، ئكككر ًەري سكككلەپتە ي

سىلەر ئۈچكۈن  ئالالي [.79« ]يارىتىشوى ئُبدىن بىل ۈچىدۇر
يېشىل ي ر  تىى ئُت پەيدى مىلد). سكىلەر ئرهىكڭ بىكلەن 

[. ئاسماهالرهى ۋ  ڭېمىووكى يارىتقكان ڭىت 81ئُت يامىسىلەر ]
ئرالرهىڭ ئُ شىشىوى يارىتىشقا مايىر ئەمەسمر  ئكر برهىڭغكا 

وى بىل ۈچىكدۇر ئاجايى  يارىتقرچىدۇر، ًەممى ئالاليمايىر. 
بىككر ر شككەيئىوى يارىتىشككوى ئىككرىي  مىلسككا،  ئككالالي[. 81]

مككا كېلىككدۇ يي ، ئككر ۋۇجر-ي يككدۇ« مككا كە يۋۇجر»ئرهىڭغككا 
بىكككر هەرسكككىوىڭ ئى ىلىكككك پكككاكترركى، ًەر ئكككالالي[. 82]

 )ئىل ەهككدىى كېككاىى( ًُمككُمى ئرهىككڭ ئىلىىدىككدۇر، سككىلەر
 [.83ئرهىڭ ي ر(اًىغا مايتررۇلىسىلەر ]
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ًاي ٌرىبانتىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً ى شەپقەتلىك، مې

[، 2-1بىلكككدۈري) ] )ئىوسكككاهغا( ئكككالاليًەممىككك ە شكككەپقەتلىك 
[. كككۈن 4-3ئىوسككاهوى يارىتىكك ، ئرهىڭغككا سىڭلەشككوى ئككى(ەتتى ]

-[. ئكُت5بىلەن ئاي مرئەياەن ًېسكاب بكُيى ە ئايلىوىك  تررىكدۇ ]
 ئكالالي[. 6 ە بُيسكرهىدۇ ]ي ر  لەرمر ئرهىكڭ ئىرىيىسكى-چىپلەر، ي  

ڭىاككاي  مىلماسككلىقىڭالر -ئاسككماهوى ئې ىككز يككارىتتى. ئىل ەمككد  كەغ
[. ئىل ەمكد  ئايىكل برلكرىالر، 8-7تارىڭىوى بېىىتتى ] ئالاليئۈچۈن، 

ڭېمىووككككى مە لرماتوىككككڭ  ئككككالالي[. 9تارىڭىككككدى كەغ بەرمەىككككالر ]
لككرق [. ڭېمىوككدى مېككۋىلەر، بُپره11پايدىلىوىشككى ئۈچككۈن يككارىتتى ]

[، سككامىوى بككار يىهلىككق ڭىككرىئەتلەر،  ككرش بككري 11 ككُرمىالر بككار ]
سككككىلەر  )ئككككى ئىوسككككاهالر! جىككككوالر!([. 12ئىسككككۈملۈكلەر بككككار ]

پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 
ئىوسككاهوى تارىىشككىغري   مررۇپككان مككارى  ئككالالي[. 13مىلىسككىلەر  ]

[. 15توىكڭ يالقرهىكدىى يكارىتتى ][، جىوالرهكى ئ14ُاليدىى يكارىتتى ]
سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى ئىوىككار 

)يەهكى [. ئر ئىىىى مەشرىق بىلەن ئىىىى مەپرىكى 16مىلىسىلەر  ]
تىكدىغان ېياش بىلەن ئكاي كىرۈهىكدىغان ۋ  ئُلتكررۇە كرياڭ ۋ  مىشتا م

سككىلەر  ىككوالر!()ئككى ئىوسككاهالر! ج[. 17هىككڭ پەرۋ ريى ارىككدۇر ] جككاي(
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 

ئىىىككى  بىككر) تككاتلىق، بىككر) ئككاچ ىق()[. ئككر 18مىلىسككىلەر  ]
[، ئەممكا ئرالرهىكڭ ئارىسكىدى 19يېڭىزهى ئامقرڭي)، ئرالر ئرچرىشكىدۇ ]

[. 21بىكرى ە مُشكرلرە كەتمەيكدۇ ]-تُسكرق بُلغاچقكا، بىكر يئىالًى
پەرۋ ريى ارىڭالرهىككككڭ هېمەتلىرىوىككككڭ  جىككككوالر!()ئككككى ئىوسككككاهالر! 

[. ئككر ئىىىككى يىڭىككزيىى 21مايسككىبىرىوى ئىوىككار مىلىسككىلەر  ]
 )ئككى ئىوسككاهالر! جىككوالر!( [.22مەرۋىيىككد بىككلەن مارجككان چىقىككدۇ ]

سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى ئىوىككار 
د   ككككېمىلەر [. يېڭىكككزالريى ماتواۋىتقكككان تاپككك23مىلىسكككىلەر  ]

سكككىلەر  )ئكككى ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!([. 24وىكككڭ ئىلىىدىكككدۇر ]ئالالً
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 

[. 26[. ڭېمىووىككڭ ئۈسكتىدىىى ًەمككمە يُمىلىككدۇ ]25مىلىسكىلەر  ]
ئەڭىمەتلىككك ۋ  كەر ملىككك پەرۋ ريى ارىڭوىككڭ ڭىتككى مەى ككۈ مەۋجككرت 

 [.27بُلرە تررىدۇ ]

 سۈر  ر ًمان
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پەرۋ ريى ارىڭالرهىككككڭ هېمەتلىرىوىككككڭ  )ئككككى ئىوسككككاهالر! جىككككوالر!(
[. ئاسكككككماهالريىىى ۋ  28مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار مىلىسكككككىلەر  ]

تىلەيكدۇ، )ئىڭ ئېٌتىاكاجىوى( تىى ئالالًڭېمىودىىى ًەممە مەۋجريىت 
)ئكى ئىوسكاهالر! [. 29ۋىمىد بىر ئىش بىلەن بُلرە تررىكدۇ ]ًەر ئالالي

پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى ئىوىككار  (جىككوالر!
[. ئككى ئىوسككاهالر ۋ  جىككوالر جامائەسككى! سككىلەريىى 31مىلىسككىلەر  ]

سكىلەر  )ئكى ئىوسكاهالر! جىكوالر!([. 31ًېساب ئېلىشكقا يكۈڭلىوىمىز ]
پەرۋ ريى ارىڭالرهىڭ هېمەتلىرىوىڭ مايسىبىرىوى ئىوىكار مىلىسكىلەر  

ئىوساهالر جامائەسكى! ئە(ەر سكىلەر ئاسكماهالرهىڭ [. ئى جىوالر ۋ  32]
لىرىدىى ئىتۈە كېتەلىسكەىالر، ئىتكۈە كېكتىڭالر، ىۋ  ڭېمىووىڭ چې ر

)ئكككى [. 33سكككىلەر پەمەت مكككرۋۋ ت بىكككلەن ئىتكككۈە كېتەلەيسكككىلەر]
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكڭ هېمەتلىرىوىكڭ مايسكىبىرىوى ئىوساهالر! جىوالر!( 
سكىلەر(ە مىزىكق ئُتوىكڭ  كۈهى( )مىاامەت[. 34ئىوىار مىلىسىلەر  ]

يالقرهى ۋ  تۈتكۈهى ئەۋ تىلىكدۇ، سكىلەر ئكىڭۈىالرهى مُپدىاالمايسكىلەر 
سككككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككككڭ  )ئككككى ئىوسككككاهالر! جىككككوالر!( [.35]

)مىاككامەت [. 36هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى ئىوىككار مىلىسككىلەر  ]
ىزىرىك ، ئاسمان يېرىلغان چاپكدى، ئاسكمان مىزىكل چەمكد   مكۈهى( 

)ئكى ئىوسكاهالر! جىكوالر!( [. 37مىزىل (ۈ  ر ى ى ە كىرىك  مالىكدۇ ]
سكككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ مايسكككىبىرىوى ئىوىكككار 

[. بككر كۈهككد  ًې بىككر ئىوسككان ۋ  جىككى ئىڭىوىككڭ 38مىلىسككىلەر  ]
)ئكككى [. 39سكككُرىق مىلىومايكككدۇ ] )ۋىمتىكككو ە((رهكككاًى تُپرىسكككىدى 
سكككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ  ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!(

[. (رهاًىكككارالر ئىڭىوىكككڭ 41مايسكككىبىرىوى ئىوىكككار مىلىسكككىلەر  ]
چىرىيىككدىى تُهرلىككدۇ، ئككرالر كُكرلىسككىدىى ۋ  پرتلىرىككدىى ترترلككرە 

سككككىلەر  )ئككككى ئىوسككككاهالر! جىككككوالر!([. 41يَڭى قككككا تاشككككلىوىدۇ ]
ىوىكار مىلىسكىلەر  پەرۋ ريى ارىڭالرهىڭ هېمەتلىرىوىڭ مايسىبىرىوى ئ

[. ئككرالر 43[. بككر (رهاًىككارالر ئىوىككار مىلىككدىغان جەًەهوەمككدۇر ]42]
كېلىكك  -يَڭى تككا مايوككاە تررپككان سككر بىككلەن ئككُت ئارىسككىدى بېرىكك 

سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ  )ئككى ئىوسككاهالر! جىككوالر!([. 44تررىككدۇ ]
[. 45هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار مىلىسكككككىلەر  ]

وىڭ ئالدىدى تكررۇە ًېسكاب بېرىشكتىى مُرمقكان ئكاي م ە ىارپەرۋ ريى 
سكككىلەر  )ئكككى ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!([. 46ئىىىكككى جەهكككوەت بكككار ]

پەرۋ ريى ارىڭالرهىڭ هېمەتلىرىوىڭ مايسىبىرىوى ئىوىكار مىلىسكىلەر  
[47.] 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

196 

 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

197 

)ئككى [. 48ئككر ئىىىككى جەهوەتككتە تۈرلككۈ  مېۋىلىككك ي ر  ككلەر بككار ]
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ  سكككىلەر ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!(

[. ئر ئىىىى جەهوەتكتە ئېقىك  49مايسىبىرىوى ئىوىار مىلىسىلەر  ]
سككىلەر  )ئككى ئىوسككاهالر! جىككوالر!([. 51تررپككان ئىىىككى بككرالق بككار ]

پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 
ى [. ئكككر ئىىىكككى جەهوەتكككتە ًەر مېۋىكككدىى ئىىىككك51مىلىسكككىلەر  ]

سكككككىلەر  )ئكككككى ئىوسكككككاهالر! جىكككككوالر!([. 52 ىلكككككدىى بكككككار ]
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 

[ ئكككرالر ئەسكككتەرلىر) مكككېلىى تكككاۋىريىى بُلغكككان 53مىلىسكككىلەر  ]
)ئككاي غ مايسككى تىشككەكلەر(ە يىلىوىككدۇ، ئىىىككى جەهوەتوىككڭ مېۋىسككى 

ىوسكاهالر! جىكوالر!( )ئكى ئ[. 54ئۈڭۈشكىە يېقىوكدۇر ] ًالەتد بُلسكرن(
سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ مايسكككىبىرىوى ئىوىكككار 

[. ئككككر جەهككككوەتلەري  ئەرلىرىككككدىى باشككككقىالرپا 55مىلىسككككىلەر  ]
بكككررۇن ًكككېچ ئىوسكككان ۋ  جىومكككر يېقىو ىلىكككق  مارىمايكككدىغان،

سكككىلەر  )ئكككى ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!([. 56مىلمىغكككان ًكككىرلەر بكككار ]
ڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار پەرۋ ريى ارىڭالرهىككككك

 )ئاملىقتككا(يككامرتترر،  )سككۈڭۈكلۈكتە([. (ُيككا ئككرالر 57مىلىسككىلەر  ]
سكىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكڭ  )ئى ئىوساهالر! جىوالر!([. 58مەرۋىيىتترر ]

[. يا شككى 59هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى ئىوىككار مىلىسككىلەر  ]
)ئكككى [. 61ىشكككىدۇ ]ئىكككش مىلغكككرچى پەمەت يا شكككى مركاپاتقكككا ئېر

سكككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ  ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!(
[. ئككر ئىىىككى جەهوەتككتىى 61مايسككىبىرىوى ئىوىككار مىلىسككىلەر  ]

سكىلەر  )ئكى ئىوسكاهالر! جىكوالر!([. 62باشقا يەهە ئىىىى جەهوەت بار ]
پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار 

)ئككى [. 64[. ئككر ئىىىككى جەهككوەت ياپاېشككىلدۇر ]63] مىلىسككىلەر 
سكككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكككڭ هېمەتلىرىوىكككڭ  ئىوسكككاهالر! جىكككوالر!(

[. ئكككر ئىىىكككى جەهوەتكككتە 65مايسكككىبىرىوى ئىوىكككار مىلىسكككىلەر  ]
)ئكى ئىوسكاهالر! [. 66برلدۇمالە چىقى  تررىدىغان ئىىىى برالق بكار ]

هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ  جىككوالر!(
[. ئر ئىىىى جەهوەتتە مېكۋىلەر،  كُرمىالر ۋ  67ئىوىار مىلىسىلەر  ]

سكىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكڭ  )ئى ئىوسكاهالر! جىكوالر!([. 68ئاهارالر بار ]
[ ئر جەهكوەتلەري  (كۈڭ   69مايسى هېمەتلىرىوى ئىوىار مىلىسىلەر  ]

سكىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىكڭ ر!( )ئكى ئىوسكاهالر! جىكوال [.71مىزالر بار ]
 [.71هېمەتلىرىوىڭ مايسىبىرىوى ئىوىار مىلىسىلەر  ]
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[. 72ئرالر جەهوەتوىكڭ چېدىرلىرىكدى تررىكدىغان مەسكترر  ًكىرلەريۇر ]
سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ هېمەتلىرىوىككڭ  )ئكى ئىوسككاهالر! جىكوالر!(

ېچ ئىوسكان [. بررۇن ئرالرپا ًك73مايسىبىرىوى ئىوىار مىلىسىلەر  ]
)ئكى ئىوسكاهالر! جىكوالر!( [. 74ۋ  جىومر يېقىو ىلىكق مىلمىغكان ]

سككىلەر پەرۋ ريى ارىڭالرهىككڭ هېمەتلىرىوىككڭ مايسككىبىرىوى  ئىوىككار 
[. ئرالر يېشىل ياسكترمالرپا، چىرىيلىكق بىسكاتالرپا 75مىلىسىلەر  ]

سكىلەر  )ئى ئىوسكاهالر! جىكوالر!([. 76يىلەه ەن ًالدى رىًەتلىوىدۇ ]
ۋ ريى ارىڭالرهىكككككڭ هېمەتلىرىوىكككككڭ مايسكككككىبىرىوى ئىوىكككككار پەر

ئەڭىمەتلىكككك ۋ  كەر ملىكككك  )ئكككى مكككرًەممەي!([. 77مىلىسكككىلەر  ]
 [.78پەرۋ ريى ارىڭوىڭ هامى ئەۇ ئرلرپدۇر]
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ًاي ٌرىبانىها  (باشاليمەن)وىڭ ئىسمى بىلەن ئالالً تى شەپقەتلىك، مې
كتكرر، ئكر ئەۇ بۈيۈ ئكالاليمرتلەق ًىكۈمرىهلىكق ئى ىسكى بُلغكان 

[، ئكككر سكككىلەريىى مايسكككىڭالرهىڭ 1ًەمكككمە هەرسكككى ە مكككايىريۇر ]
ئەمەلىوىكڭ ئەۇ يا شككى ئىىەهلىىىوككى سككىواش ئۈچككۈن ئىلككۈموى ۋ  
ًايككاتلىقوى يارىتقككان ڭىتتككرر. ئككر ًەممىككدىى پككالىبترر، هاًككايىتى 

يەتتە ئاسكماهوى بىرىوكى بىرىوىكڭ  ئالالي[. 2مەپ ىر ت مىلغرچىدۇر ]
وىككڭ يارىتقاهلىرىككدىى ئالالًتتى. مېٌرىبككان ئۈسككتىد  مىلىكك  يككارى

تەكككرىر مككارىە  )ئاسككماهالرپا(ًې قاهككدىق ئېككۋ ن تاپالمايسككەن، سككەن 
[. ئاهككدىى سككەن يەهە 3  ]ىمسككاهوى كىر مسككەهىىربككامقىوىى، بىككر ر ه

)ئاسكككماهالريى بىكككر ر هرمسكككاهوى ئىىىكككى مېكككتىم مكككارىغىى. ككككىڭۈۇ 
[. ئەۇ يكېقىى 4تىكدۇ ]ئۈمىد ئۈڭ(ەن ۋ  تالغان ًالدى ماي تې ىشتىى(

ئاسكككككماهوى يرلتكككككرڭالر بىكككككلەن بېزىكككككدۇق ۋ  يرلتكككككرڭالرهى يەهە 
شكەيتاهالرپا ئاتىكدىغان )پەرىشتىلەرهىڭ سىڭلىرىوى تىڭشاشقا ئررۇهغان( 

[. 5هەرسككە مىلككدۇق، شككەيتاهالرپا يەهە يَڭىئ ئككاڭىبىوى تەياارلىككدۇق ]
ۇچكار بُلىكدۇ. ىرالر يَڭىئ ئاڭىبىغكا يفپەرۋ ريى ارىوى ئىوىار مىلغان ككا
[. ئكرالر يَڭى قكا تاشكالهغان چاپكدى، 6يَڭىئ هېمىدې ەن يامكان جكاي! ]

مايوككاە تررپككان يَڭى وىككڭ )ئېشككە  ًاىرىغاهككد  ( سككەت ئككاۋىڭىوى 
كېتىشككىە تككاس مالىككدۇ. [. يَڭىئ پەڭ پككتىى يېرىلىكك  7ئاىاليككدۇ ]
ماچان بىر تُە ئاي غ تاشالهغان چاپدى، يَڭى قكا مكرئەكىە  يَڭى قا ًەر

سككككىلەر(ە ئا(اًالهككككدۇرپرچى پەيغەمككككبەر »رىشككككتىلەر ئككككرالريىى: پە
ئرهكدىق ئەمەس، بىكز(ە »[. ئكرالر: 8ي ە سُرىيدۇ ]« كەلمى ەهمىد)  

ًەمىككقەتەن ئا(اًالهككدۇرپرچى كەلكك ەن، بىككز ئككرهى يالغككاه ى يېكك ەن 
سكىلەر(ە ًكېچ هەرسكە هاڭىكل مىلمىغكان، سكىلەر  ئكالالي›ًەمد  بىز: 

[. 9ي يكدۇ ]« ەن ئىكدۇقيې ‹ تررۇۋىتىسىلەر پەمەت چُىقرر ئاڭپرهلرمتا
يككاكى  ئە(ەر بىككز پەيغەمبەرهىككڭ سككىڭلىرىوى ئاىلىغككان: »ئككرالر يەهە

ي يكدۇ « ئىىەهمىكز چۈشەه ەن بُلساق، ئەًلى يَڭىئ ماتارىكدى بُلمكاس
[. شككرهدىق مىلىكك ، ئككرالر ئىڭىوىككڭ (رهككاًىوى تُهريككدۇ، ئەًلككى 11]

پەرۋ ريى كارىوى  [.11رن! ]وىڭ ر ًمىتىدىى يىكرىق بُلسكئالالًيَڭىئ 
 كىرمەي تررۇە ئرهىڭدىى مُرمقاهالر ًەمىقەتەن مەپ ىر ت ۋ  كاتتا

 

 سۈر  مرلك
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[. سكىلەر سكىڭۈىالرهى مە  ىكي مىلىڭكالر يكاكى 12ساۋىبقا ئېرىشكىدۇ ]
ًەمىككقەتەن يىلالريىىككى  ئككالاليئاشككىارى مىلىڭككالر، بىلىڭالركككى،  

ى يارىتقككان ڭىت بىلمەمككدۇ  [. مە لرمككاتو13سككىرالرهىمر بىل ۈچىككدۇر ]
ئككر شككەيئىلەرهىڭ هككاڭۇ  تەر پلىرىوىمككر بىل ۈچىككدۇر، ًەممىككدىى 

ڭېمىووككى سككىلەر(ە بُيسككرهىدىغان  ئككالالي[. 14تُلككرق  ەۋ ريىريۇر ]
تەر پلىرىكد  مېڭىك ، -مىلى  بەري)، ئەمد) سىلەر ڭېمىووىڭ تەر ە

ى ىى يەىككالر. سككىلەر تىرىل ەهككدىى كېككاىتقىبېرىككدىغان رىككز ئككالالي
سككىلەر  ىرالر!(ف)ئككى كككا [.15وىككڭ ي ر(اًىغككا مايتررۇلىسككىلەر ]ئالالً

)ًىكككۈمرىهلىقوى ، ئاسككماهدىىى )ًەممىكك ە ًىكۈمرىهلىككق مىلىككدىغان(
( ڭىتوىكككڭ يەر تەۋرىككك ەن چاپكككدى سكككىلەرهى يەر(ە ًەغ يۈر(ۈڭىكككدىغان

)ًەممىكك ە [، يككاكى 16يرتقرڭۇۋېتىشككىدىى  ككاتىرجەغ بُالالمسككىلەر  ]
)ًىككككككۈمرىهلىقوى ًەغ ئاسكككككماهدىىى  ىكككككدىغان(ًىكۈمرىهلىككككق مىل

ڭىتوىكككڭ سكككىلەر(ە تكككاش ياپدۇرۇشكككىدىى  كككاتىرجەغ يۈر(ۈڭىكككدىغان( 
بُالالمسككىلەر  سككىلەر يېقىوككدى مېوىككڭ ئا(اًالهدۇرۇشككرموىڭ ماهككدىق 

[. شۈبٌىسككىزكى، ئككر مەكككىە 17ئىىەهلىىىوككى بىلىكك  مالىسككىلەر ]
يالغككاه ى  ()پەيغەمبەرلىرىوككىمرشككرىىلىرىدىى ئىل ىككر) ئككىتىەهلەر 

[. ئكرالر 18يې ەن ئىد)، مېوىڭ ئرالرهى جاڭىلىشىم ماهكدىق بُلكد)  ]
ماهككاتلىرىوى يايغككان ۋ  يىغقككان ًالككدى ئۈسككتىد  ئرچككرە كېتىۋىتقككان 

)يەر(ە چۈشكككۈە مرشكككالرپا مارىمامكككدۇ  ئرچرۋىتقكككان بكككر مرشكككالرهى 
 ئكككالالي ال ترتكككرە تررىكككدۇ.ئكككالالًپەمەت مېٌرىبكككان  كېتىشكككتىى(

[. سككىلەر(ە 19مككمە هەرسككىوى كككىرۈە تررپرچىككدۇر ]ًەمىككقەتەن ًە
تىى باشككقا يەهە كىككم يككاري م ى مُشككرن بُالاليككدۇ  ئككالالً مېٌرىبككان

بېرىۋىتقككان  ئككالالي[. ئە(ەر 21ىرالر پەمەت ئالككدىوىش ئى ىدىككدۇر ]فكككا
رىزمىوككى تُ تىتىكك  مُيسككا، سككىلەر(ە كىككم رىزىككق بېرىككدۇ  ئككرالر 

تەكەببررلرمتكككا، ًەمكككتىى  ئەكسكككى ە )بكككرالرهى ئُيلىمامتكككا يكككُق(
[. يككۈڭى ە 21يىرىملىشىشككتا تېخىمككر ًەييىككدىى ئېشككى  كەتىەهككدۇر ]

يىقىلى  يۈرۈە ماىغان ئاي موىڭ يُلى تُپرىمكر يكاكى مەييىوكى رۇس 
)ئككى [. 22ئاي موىككڭ يككُلى تُپرىمككر  ] ترتككرە تككۈڭ يُلككدى ماىغككان

 سككىلەرهى يككارىتتى، سككىلەر ئككالالي»ئېاتقىوىككى، مككرًەممەي! ئرالرپككا( 
ئۈچككۈن  ئككاىالش، كككىرۈش ۋ  تەپەكىككرر مىلىككش ئەڭىلىرىوككى يككارىتتى، 

[. 23« ]سكككىلەر بُلسكككاىالر هاًكككايتى ئكككاڭ شكككۈكۈر مىلىۋىتىسكككىلەر
سىلەرهى يەر يۈڭىكد  يارىتىك  ككىپەيتتى، سكىلەر  ئالالي»ئېاتقىوىى، 

 [.24« ]وىكڭ ي ر(اًىغكا تُپلىوىسكىلەرئالالً )ًېساب بېرىش ئۈچۈن(
الر رىسكككد بُلسكككا، بكككر ۋ ي  ماچكككان ئىشكككقا ئە(ەر سكككىڭۈى»ئكككرالر: 

 )بر ًەمتىىى( : » ( )ئى مرًەممەي! ئرالرپا [.25ي يدۇ ]« ئاشررۇلىدۇ 
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وىككككككڭ ي ر(اًىدىككككككدۇر، مەن پەمەت ئُچككككككرق ئالالً ئىلىككككككم
ىرالر ئاڭىبوىككڭ ئككىڭلىرى ە ف[. كككا26يې ىككى ]« ئا(اًالهككدۇرپرچىمەن

كېتىككدۇ،  يككېقىى تررپككاهلىقىوى كككىر(ەن چاپككدى يككۈڭلىر) مارىككدىە
تەلەە مىلغككان  )يۇهاككايىىى چككېغىڭالريى(ماهككا بككر سككىلەر »ئرالرپككا: 

 )ئككككى مككككرًەممەي! مرشككككرىىالرپا( [.27يېاىلىككككدۇ ]« هەرسككككىدۇر
مېوكى ۋ  مەن بىكلەن  )سىلەر ئارڭۇ مىلغاهد  ( ئالالي» ئېاتقىوىى، 

 )ًككاال  مىلمككاي(بىلككلە بُلغككاهالرهى مەيلككى ًككاال  مىلسككرن يككاكى 
وىڭ ئىختىاارىدىىى ئىكش(. سكىلەر ئالالًرن )بر بىز(ە ر ًىم مىلس

ىرالرهى مككاتتىق ئككاڭىبتىى كىككم في ە بېقىڭالرچككر! سككىلەري   كككا
هاًكايىتى مېٌرىباهكدۇر،  ئكالاليئكر »[. ئېاتقىوىى، 28« ]مرتقرڭىدۇ 

بىز ئرهىڭغا ئىمان ئېاتترق ۋ  ئرهىڭغا تەۋ كىكۈ  مىلكدۇق، سكىلەر 
ى كەل ۈسككىد  بىلىكك  كىموىككڭ رَشككەن (رمرىًلىقتككا ئىىەهلىىىوكك

سككۈيۈىالر سككىڭى  »[. ئرالرپككا يەهە ئېاتقىوىككى، 29« ]رمالىسككىلە
ي ە بىقىڭالرچككر، سككىلەر(ە كىككم ئككېقىى سككر كەلتككۈرۈە  كەتسككە،
 [.31« ]بېرىدۇ 
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          غىس لۆهدۈرۈش مەشقىېئ :دەرس-11

 «تمرين الشفويال  »

ْحٰمِن  لہِ ال بِْسِم  ِحي   الّرَ  ِم الّرَ
 اية الكرسل

الَ َنْوٌم لَّاُه َماا ِف اهلُل الَ إِلَاَه إاِلَّ ُهَو الَْحّلُ الَْقّيُوُم الَ َلأُْخُذ،ُ ِسَوٌة هَ 
َماَهاِت َهَما ِف األَْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْوَد،ُ إاِلَّ بِإِْذنِِه َيْبلَُم َماا  الّسَ
اْن يِلِْماِه إاِلَّ بَِماا َشااء  َب ْنَ كَْيِديِ ْم َهَما َخلَْفُ ْم َهالَ ُيِحيُطوَن بَِشْلٍء ّمِ

ااَماَهاِت َهاألَ  ْرَض َهالَ َيااُؤهُد،ُ ِحْفُظُ َمااا َهُهااَو الَْبلِااّلُ َهِسااَع ُكْرِسااّيُُه الّسَ
 الَْبِظيُم 

چ ئىااالي ستۇتااۇىم ئااالالي ېكىاار ئالالھاادىن كاشااقا ھاا
ھەبىىە تىرىكتۇىم ھەبمىناى ئىاداىي ۇى ىاخ تۇىىۇچىادۇىم 

كاسااااماسدۇم  ئااااۇ ب گااااديپ ۇالماساااادۇم ئااااۇنى ئۇسقااااۇ
ەۇىم  )باا لكى( ئاساامانالىەىكى ھەباامە نەىسااە ئالالھنىاائ

نىئ ىۇسسىتىسىس ەىممۇ ئالالھنىئ ئالدىدا شااپائەت ئالالھ
)سەنااى ەۇنياااەا  ۇىاللىسااۇنئ ئااالالي ئۇالىنىاائ ئالدىاادىكى

)سەنااى ئااۇالى ئ چاا ن ئاااسىريتتە  ەەسنىاادىكى ۇى غااان(م
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تەسياىلىغان( ئىىالىنىئ ھەبمىسىنى كى ىخ تۇىىادۇ. ئاۇالى 
)ئاااالالي( ئۇالىىاااا كى دۈىۈشااانى  ئالالھنىااائ بەلۇباتىااادىن

)سەنااى پەسغەببەىلەىنىاائ تى ااى  نەىسااى ەىەىنسالىغااان 
چ نەىساىنى ېئاىۇى ى  كى دۈىگەن نەىسى ەىەىن( كاشاقا ھا

)بەلۇبااتى( ئاسامانالىنى ۈي  كى مەسدۇم ئالالھنىئ ەۇىساى
ئ المىنناى سااۇېز-ئىچىا ە ئالىادۇ. ئاسامان مىننى ئىزېز

غىاار ەەلمەساادۇ. ئااۇ سااۇۇىرب بەىتىۋى ىكتااۇىم ېئۇنىەغااا ئ
  ئاسەت-155س ىي كەۇەىي     -. ھەبمىدىن ئۇلۇىدۇى

 ىف اليوة ثواءاالذكار هال
 ساياالر-تەسبىھ ۋە ھەندۇ-يانازدىكى زىكرى

َك  ُسااْبَحاَنَك الَّلُ ااّمَ َهبَِحْمااِدَك َهَلَباااَرَك اْسااُمَك َهَلَباااىَل َ،ااّدُ
ُك .   َهالَ اِلََه غرَْيُ

نۇۇسااندىن پااە ەيپ -بنى ئەسىاېئى ئالالي! كىس س
نىئ ېسايتىمىاسم ېساانا ئ-ي سااڭا ھەبادۇس ۈتىقاە ۇى مىېئ

 مىەىتىئ ك س ەتاۇۈشاە نىئ شاانۇېنابىئ س ەسەەتۇىم سا
 سەندىن ئىزگە ئىالي ستۇتۇى.

  .َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَد،ُ 
ھىايە ئۇۇۇىاان ەىىاىنىئ ساىزىنى ەئالالي ئىزى ە بە

 .ىدبئاڭ 
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ْلَحْمااُد  َ الَْبِظْيم .َربََّوا َهلََك ا  .ُسْبَحاَن َرّبِ
سااانا ساااڭىال -پەىۈيىەى اااىىمىس! كاااىچە ھەباادۇئااى 
 .بەنسۇپتۇى

َ ااْلَيْاَ ُسْبَحا  .ن َرّبِ
ۇساااندىن ۇن-بئۇلااۇغ پەىۈيىەى اااىىمنى كاااىچە ئەسىاا

 تىقاە ۇى ىمەن.ېپاە ەيپ ئ

 ُ وَُم يَلَْياَك كَيُّ اا الّبَاُِّّ باُت، الّسَ ِ َهالَيلََواُت هالطّيِ َلّتَِحّياُت لِلّ ا
َوَم يَلَْيَوا َهيََا ِعَبااِد اهلِل الَياالِِح َن كَْشاَ ُد َهَرْحَمُة اهلِل هَ  بَركَالُه، الّسَ

 كْن الَ إلَٰه إالّ اهلُل، هكشَ ُد كَّنَ ُمَحّمَداً َعْبُد،ُ َهَرُسولُُه .
ئاااىۇى ى  كتلىاادىغان  تىاا ) ساااالبالى-ساسىااى سااىز

م نابااازالى ۈي ئىقتىساااەب ئىباااەيت ەى ئالالھقااا ئىباااەيت ەى(
سااڭا تىنچ ىا  ۈي  !ئاى ئالالھنىائ پەسغەببىارب ساستۇىم

تاى كتلساۇن! كىاسگە شاۇنداۇال ىىيھم-ئالالھنىئ كەىىكەت
ئابان ى  كتلسۇن! بەن شاۇنداق -ساسىى ەىىى ەىگە تىنچ

م ن ئاىزگە ئىاالي ستۇتاۇىتىيتىمەنكاىم ئاالالھېگۇۈاھ ى  ئ
اال  ئالالھنىاااائ كەندىسااااى ۈي ساااابااااۇھەبمەە ئەلەسھىس

 ئەلچىسىدۇى.

  البُّاليوة يا
 تىلەك( يولالش-)دۇئا االنغا دۇرۇدسپەيغەنبەر ئەلەيھىس
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َلَّلُ ّمَ َصّلِ يَاَ ُمَحّمٍَد َهيََا نِل ُمَحّمٍَد، َكَما َصلَّْيَت يَاَ إبَراِهيَم  ا
 َهيََا نِل إبَراِهْيَم إنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد .
سااال  ۈي ئۇنىائ ئاائى ە سئى ئالالي! ئىبراھى  ئەلەسھى

ەبمەە ىتات ىرىغاااااا ىيھااااامەت ۇى غاناااااديەم باااااۇھتاۈاك
تاۈاكىتات ىرىغا ىيھمەت ۇى غىن! -ساالبغا ۈي ئائى ەسئەلەسھى

كھىسااىسەىم سااەن بەەھىاايەگە السىاا م ئۇلۇى ىنىىااىقا  ش
 السى  زاتسەن. 

َلَّلُ ااّمَ  يَااَا ُمَحّمَااٍد َهيَااَا نِل ُمَحّمَااٍد، َكَمااا َباَرْكااَت يَااَا  َباااِرك ا
 نل إبراَِهْيَم إنَّك ََحِميٌد مَجِيٌد .إبَراِهيَم َهيََا 

 سااال  ۈي ئۇنىائ ئاائى ەسئى ئالالي! ئىبراھى  ئەلەسھى
تاۈاكىتات ىرىغاااا كەىىاااكەت ئاتاااا ۇى غاناااديەم باااۇھەبمەە 

كھىسااىسەىم  ساااالبغا كەىىااكەت ئاتااا ۇى غىاان! شسئەلەسھى
 سەن بەەھىيەگە السى م ئۇلۇى ىنىىىقا السى  زاتسەن.

 دياء القووت
 هەيلىك دۇئاسىئىتائەت

نّاَ َنْسَتِبْيُوَك َهَنْسَتْيِفُرَك َهُنْؤِمُن بَِك َه َنَتَوكَّاُل يَلَْياَك  َلَّلُ ّمَ اِ ا
َلَّلُ اّمَ  َهنُْثِي يَلَْيَك الَْلرْيَ َنْشُكُرَك َهالَ َنْكُفُرَك  َهَنْللَُع َمْن  َيْفُجاُرَك  ا

َك َنْسََع َهَنْحِفُد َنْرُ،اْو َرْحَمَتاَك إِيَّاَك َنْبُبُد َهلََك ُنَيلِّل َهَنْسُجُد َهإِلَيْ 



 

 

 قولالنمىسى تەجۋىد ۇئسلۇبتىكى ېڭىي

210 

ََبَك بِالُْكّفَاِر ُملِْحٌق.  َهَنْلََش يََذاَبَك اِّنَ يَذا
ئاااى ئاااالالي! كىاااس ساااەندىن سااااىەي  ساااتىاسمىس ۈي 
بەىىىريت تەلەپ ۇى ىمىسم ساڭا ئىمان ەەلتا ىىمىسم سااڭا 

يتمىاسم سااڭا ېساانا ئ تەۈيەك ل ۇى ىمىاسم سااڭا بەەھىايە
نى ئىنكاااى ې  ۇى ماااسمىسم سااىاارلكىمىااسم ەۇۇى ى  ىشاا ە

ۇى غانالىەىن س ز ئىىۈسمىسم ئى ئالالي! كىس ساڭىال ئىباەيت 
نىئ ئ چاا نال ناباااز ئتۇااۇسمىس ۈي سااە دي ېۇى ىمىااسم ساا
ئالاادىراسمىس ۈي تىرىىااىمىسم  نىئ ىىسالىقىەغاااېۇى ىمىااسم ساا

د ۇى ىمىاسم ئازاكىەادىن ىشەپقىتىەنى ئ ب نىئ ىيھمەتېس
ىرالىىاااا كنىئ ئازاكىااائ ەاېۇىاااقەتەن ساااۇاااتىۇىمىسم ھە

 چ شىدۇ.
 االذكار هاالدعية ببد اليوة

 يىًكى دۇئا ۋە زىكرىلەرېزدىٌ كيانا

كَْش ُد كَْن ال إِله إاِلَّ الّلَ هْحَد، ال َشريَك لُه، هكَْشا ُد كَّنَ ُمحّمَاًدا 
 .عْبُد،ُ َهرُسولُه

 انە ېس-يتىمەنكىم سەەكەېبەن شۇنداق گۇۈاھ ى  ئ
چبىار ېچبىر ئىالي ستۇتۇىم ئالالھنىئ ھېن ئىزگە ھىتئالالھ
ساااال  ئالالھنىاائ سرىكى ستۇتااۇىم بااۇھەبمەە ئەلەسھىېشاا

 كەندىسى ۈي پەسغەببىرىدۇى.
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اللَُّ ّمَ إِّنِ كَُعوُذ بَِك ِمْن يََذاِب الَْقْْبِ، َهِمْن يََذاِب الّوَااِر، َهِماْن 
اِل فِْتَوِة الَمْحَيا هالَمَماِت ، هِمْن فِْتَوِة ا َ،ّ  . لَمِسيِح الّدَ

خ وزاۇەكااري ئازاكىاادىنم ە ەن سااەندىنب !ئااى ئااالالي
-ئازاكىاااااادىنم ھاسااااااات ى  ۈي بابات ىقنىاااااائ پىتاااااانە

شااىدىن ساۇ ىىااىەنى ۇپاسااات ىرىدىنم ەي جالنىاائ ئازەۇى
 ستىاسمەن.

اوُم ، َلَباَركاَت ياا َذا الَجاوِل  اوُم هِمْواَك الّسَ اللَّ َم كْناَت الّسَ
 . هاإلْكَرام

غىىاا ىغۇچى ېئابااان ى  ك-الالي! سااەن تىاانچئااى ئاا
تىاادۇم ئە  ېئابااان ى  كىااسگە سااەندىن س-زاتسااەنم تىاانچ

ئۇلۇى اااااۇق ۈي ەەىيب ىاااااك ئى ىساااااى ئاااااالالي! ساااااەن 
 س ەسەەتۇىسەن.

 .اللَُّ ّمَ كيِّيِ يا ِذْكِرَك ، هُشْكِرَك ، َهُحسِن ِعبادلَِك 
نى زىكارب ۇى ىىاىمغام سااڭا ېنىائ ساېئى ئالالي! ب

 ىىااىمغا ۈي ساااڭا ساسىااى ئىباااەيت ۇى ىىااىمغا ەرب ۇى شاا
 بەەيت كەىگىن!

الل م كصلح لوا ديبوا الذي هو عيمة كمرنا. الل م كصلح لواا 
دنيانا اليت في ا مباشوا. الل م كصلح لوا نخرلوا اليت إلي اا مبادناا. 
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الل م ا،بل الحياة زيادة لوا ف كل خري. الل م ا،بل الموت راحة لوا 
 . من كل شر

الالي! كىسنىاائ ئىىااىمسنىئ ئاساسااى كتلغااان ئااى ئاا
ەىنىمسنااى ساسىااى ۇى ىااخ كەىگىاان! ئااى ئااالالي! كىسنىاائ 
تىرىكچى ىكىمىااس كتلغااان ەۇنيااالىقىمىسنى ساسىااى ۇى ىااخ 
كەىگىن! ئى ئاالالي! كىاس ئااسىرۇى كااىاى  ااسىمىس كتلغاان 
ئاسىريتنى ساسىى ۇى ىخ كەىگىن! ئى ئالالي! ھاساتىمىسنى 

ىەا زىياەي ۇى ىخ كەىگىن! ئى ئاالالي! كاىچە ساسىى ئىىال
كىسنىاائ ئىلاا بىمىسنى كاااىچە سابااان ىقتىن ىاھەت ۇى ىااخ 

 !كەىگەسسەن

الل م إنا نسألك مو،بات رحمتك، هعزائم ميفرلك، هاليبيمة من 
 كل بر، هالسومة من كل إثم، هالفوز بالجوة، هالوجاة من الوار. 

 بئااااى ئااااالالي! سااااەندىن ىيھمىتىەنىاااائ سااااەۈي
 !سااااتل ىرىنى سااااتىاسمىسرىنىم بەىىىرىتىەنىاااائ شااااەىت ى

كىر ساسىاى ىقنى ۇتلغاا ەەلت ىۈشانىم كااىچە شۇنداۇال ھەى
رىىاااىخ ېگۇنااااھتىن سااااالبەت كتلۇشااانىم  ەنااانەتكە ئ

 !ستىن ۇۇتۇلۇشنى ستىاسمىسوزاە

الل م كحسن ياقبتوا ف األمور كل ا، هك،رنا من خزي الدنيا هيذاب 
 اآلخرة. 
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رىمىسنىئ ساتىمىساااىنى ئاااى ئاااالالي! كااااىچە ئىىااا ى
ساسىى ۇى ىخ كەىگىانم كىسناى ەۇنياا ۈي ئااسىريتتە سااى 

 ىن!كتلۇپ ۇى ىىتىن ساۇ ىغ

الل م لك الحمد كله، هلك الملك كله، هلاك األمار كلاه، ال هاادي لماا 
 كضللت، هال مضل لما هديت، هال مبايد لما قربت، هال مقرب لما بايدت. 

سااااڭىال تەىىاااى ەى -ئاااى ئاااالالي! كااااىچە بەەھىااايە
ئى ىاداىلى  سااڭىال ساساتۇىم  قۇتەئەل ۇۇتۇىم كاىچە ھتۇا

نىئ ئى كىەدىاادۇىم سااەن ئازەۇىىااان ېكاااىلى  ئىاا  ساا
چكى  ھىااداسەت ۇىاللماساادۇم سااەن ھىااداسەت ېەىىااىنى ھاا

قىن ېۈىتەلمەسدۇم سەن ساۇچكى  ئازەۇىېۇى غان ەىىىنى ھ
چكى  سىاراق ۇىاللماسادۇم ساەن سىاراق ېۇى غان ئىىانى ھا

 قىن ۇىاللماسدۇ.ېچكى  سېنى ھۇى غان ئىى

 الل م ابسط يليوا من بركالك هفضلك هرحمتك هرزقك. 
-كەت ىرىەناااىم پەزلاااىىئاااى ئاااالالي! كىاااسگە كەى

 ئاتالىرىەنى بتل ۇى ىخ كەىگەسسەن!-ىيھمىتىەنىم ىىسى 
الل م إنا نسألك األمن يوم اللوف، هنسألك الوبيم المقيم، الذي 

 ال يحول هال يزهل. 
ق ە ندي كىسنى ئەبىن ۇى غىن! ۇۇتىۇۇنچ ئى ئالالي! 

خ ەەتمەسااادىغان ۈي ستۇۇلاااۇپ ىااارىكىاااس ساااەندىن ئىزگ
 !مەت ىرىەنى تى ەسمىسېەەتمەسدىغان بۇۇى  ن
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الل اام حبااب إليوااا اإليمااان هزيوااه ف قلوبوااا، هكاار، إليوااا الكفاار 
 هالفسوق هالبييان، ها،بلوا من الراشدين، يا ككرم األكرم ن! 

ماننى سىس ب  ە ۇى غىن ۈي ئۇنى ئى ئالالي! كىسگە ئى
-ربم گۇنااايكس ىاا  ۇى غىاانم كىااسگە ەااۇۇەلبىمىااسەي چىرا

سىيەتنى ساباان ەىىساەتكىنم ئەڭ ەەىيب ىاك ئاالالي! ىبەئ
 !كىسنى تتىرا ستلدىكى ەىىى ەىەىن ۇى غىن

الل م إنا نباوذ باك مان قلاب ال يلشاع، همان ديااء ال ُيسامع، همان يلام 
 م! ال يوفع، يا ذا الجول هاإلكرا

ئۇلۇى ۇق ۈي ەەىيب ىك ئى ىسى كتلغاان ئاى ئاالالي! 
م ئىجاكەتساااىس ەۇئاااام بكىاااس ساااەندىن ۇتىۇمااااس ۇەلااا

 بەنىەئەتسىس ئى ىمدىن پاناي ئىسەيسمىس. 


