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   تورسون محمد يوسف محمد:بترجمته قام



 الَرِحيمِ  الَرْحَمنِ  ّللَاِ  بِْسمِ 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى    

 ئىنسانىيەتكە ئارقىلىق ئەۋەتىش دىننى ھەق رەببى، ئالەملەرنىڭ مەدھىيەلەر ئېسىل ئەڭ ۋە ماختاشالر گۈزەل ئەڭ

 قىلىپ نازىل مەشئىلىنى ھىدايەت ئۆچمەس مەڭگۈ ئىبارەت دىن«كەرىم قۇرئان» ۋە تاماملىغان نېمىتىنى كاتتا ئەڭ ئاتىغان

 ھەمدۇسانا سانىچە مەۋجۇداتنىڭ جىمى تائاالغا ئالالھ .خاستۇر تائاالغا ئالالھ رەببىمىز ئۇلۇغ نۇرالندۇرغان دىلالرنى

 ۋە كۇفرى ئۇالرنى ئارقىلىق يەتكۈزۈش دىننى ھەق ئىنسانىيەتكە .مەدھىيەلەيمەن يۈرىكىمدىن چىن ئۇنى ئېيتىمەن،

 سۆيۈملۈك يېتەكلىگەن نۇرىغا ھەقىقەتنىڭ ۋە ھىدايەت ئىمان، قۇتۇلدۇرۇپ، قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئازغۇنلۇقنىڭ

 تاۋابىئاتلىرىغا، _ ئائىلە ئۇنىڭ يولاليمەن، ساالم ۋە دۇئا دۇرۇد، ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد ھەزرىتى پەيغەمبىرىمىز

 ماڭىدىغان يولىدا ئۇنىڭ قىيامەتكىچە تا شۇنداقال ىنلەرگە،مۇئم كېلىۋاتقان داۋامالشتۇرۇپ يولىنى ئۇنىڭ ۋە ساھابىلىرىگە

 .تىلەيمەن مەغپىرەت ۋە رەھمەت تائاالدىن ئالالھ جانابى ئۈممىتىگە ئىسالم

 قىلغان، خىيال كۈندۈز-كېچە كەلگەن، ئارزۇالپ كىچىكىمدىن بۈگۈن مەن بولسۇنكى، شۈكۈرلەر چەكسىز ئالالھقا

 ھارپىسىدا كۆرۈشتۈرۈش يۈز بىلەن خەلقىم ئەزىز تامامالپ، خىزمەتنى بىر نبولغا ئەھمىيەتلىك ئەڭ ئۈچۈن مەن

 بواللمايمەن، ئىپادىلەپ تۇيغۇلىرىمنى خۇشاللىق ۋە ئىپتىخار مەمنۇنىيەت، ۋە شۈكۈر لەھزىلەردىكى بۇ .تۇرۇپتىمەن

  !ئەلۋەتتە

 توغرا ۋە ئۇدۇل دىئالىرىنىمۇد-مەقسەت نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۆزۈمنىڭ باشالپال چاغلىرىمدىن ئوقۇغۇچىلىق

 ئىزچىل يىللىق ئون قانچە بىر .قىالتتىم ئارزۇ تولىمۇ بولۇشۇمنى ئىگە سەۋىيەگە چۈشەندۈرەلەيدىغان ۋە چۈشىنەلەيدىغان

 دە، _ قارىدىم دەپ يېتىلدى ساالھىيەت ۋە ئىقتىدار نىسبەتتە مەلۇم ئۆزۈمدە جەريانىدا ئىزدىنىش ۋە ئۆگىنىش تىرىشىش،

 ئۇلۇغ ئېغىر مەسئۇلىيىتى ۋە شەرەپلىك بۇ بولمىساممۇ، ئەھلى كامالەت تازا جەھەتتىن سەۋىيە ئىلمىي كەمچىل، تەجرىبەم

 ئەزىز ھالسىرىغان ئىسكەنجىسىدە ئاسارەت روھىي سوزۇلغان ئۇزاققا شۇكى، ئۈمىدىم .كەتتىم كىرىپ باشچىالپ خىزمەتكە

 نى«كەرىم قۇرئان» ئۇالرنىڭ ...سۈرەلىسەم مەلھەم ئازغىنە لەنبى خىزمەتلىرىم مۇشۇ قەلبىگە جاراھەتلىك خەلقىمنىڭ

-دۇنيا ئۇالرنىڭ ...كۆرەلىسەم يۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلەن قەدەملەر داغدام نۇرىدا چۈشەنچىلەرنىڭ شۇ چۈشىنىپ، توغرا

 ...بواللىسام ۋەسىلە سائادىتىگە-بەخت ئاخىرەتلىك

 بۆلۈمىگە ئۇيغۇر رادىيوسى ئەرەبىستان سەئۇدى كۈنى ئاپرىل-17 يىلى-2002 خىزمەتنى ئۇلۇغ بۇ مەن قىلىپ شۇنداق

 بىلىدىغان ئۆزۈم نىڭ«كەرىم قۇرئان» ۋە تەپسىرلەرنى نۇرغۇنلىغان .باشلىۋەتتىم كۈنۈمال كىرگەن ئىشقا بولۇپ دىكتور

 ئۇيغۇر» ،«لۇغىتى ئىمال» ،«تىلى ئۇيغۇر زامان ھازىرقى» ۋەتىنىمىزدىن .توپلىدىم نۇسخىلىرىنى تەرجىمە تىلالردىكى

 مۇراجىئەت شۇالرغا تېپىلغاندا زۆرۈر ئەكەلدۈرۈپ، ماتېرىياللىرىنى پايدىلىنىش قاتارلىق«...لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ

 ئىمكانىيىتىمنىڭ ئىشلىتىپ، ئاز مۇمكىنقەدەر سۆزلەرنى كىرگەن تىلالردىن باشقا تەرجىمىدە مەزكۇر شۇنداقال .قىلدىم

  .بەردىم ئەھمىيەت ساقالشقا ساپلىقىنى تىلىمىزنىڭ ئۆز يېتىشىچە

 ۋە بولغان قىلىنىپ تەرجىمە تىلىغا مىللەتنىڭ كۆپرەك تىن140 «كەرىم قۇرئان» ھازىرغىچە دۇنيادا بولۇشىچە، مەلۇم

 خىلدىن 100 نىڭ«كەرىم قۇرئان» تۈركچىسىدىمۇ تۈركىيە ھازىرقى .ئاشقان دىن1200 نۇسخىلىرى تەرجىمە ھەرخىل

 تەرجىمە دەسلەپ ئەڭ نى«كەرىم قۇرئان» ئىچىدە خەلقلەر تىللىق تۈرك ئۇيغۇرالر .مەلۇم بارلىقى تەرجىمىسى رەككۆپ

 قەشقەرىينىڭ مەھمۇد بوۋىمىز تىلشۇناس ئاتاغلىق باشلىرىدىال ئەسىرنىڭ-12 مىالدىيە بولۇپ، خەلق قىلغان تەپسىر ۋە

 .ئىكەن قىلغان تەرجىمە تىلىغا ئۇيغۇر نى«كەرىم قۇرئان» ىكىش دېگەن خەلەف ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۈسەين ئۇستازى

 چەتئەەللرنىڭ ھالەتتە تولۇقسىز ياكى تولۇق نۇسخىسى يازما قول خىل سەككىز نۇسخىسىنىڭ تەرجىمە بۇ ھازىر

 قىلغان لىقھۆكۈمدار يەكەندە يىلىغىچە -1756 يىلىدىن -1735 .مەلۇم ساقلىنىۋاتقانلىقى كۇتۇپخانىلىرىدا ياكى مۇزېيلىرىدا

 نەشىر يازدۇرۇپ تەپسىرىنى ئۇيغۇرچە نىڭ«كەرىم قۇرئان» بىلەن خىراجىتى دۆلەت كىشى دېگەن ياقۇب خوجا

 ئۇيغۇرچە نىڭ«كەرىم قۇرئان» يىلى -1910 كىشىنىڭ دېگەن تەجەللىي ھۈسەينخان ئۆتكەن قاغىلىقتا .ئىكەن قىلدۇرغان

 قىسمەن نىڭ«كەرىم قۇرئان» كىشىنىڭ دېگەن دامولالم يۈسۈپ كتەچۆچە يىلى شۇ يەنە چىققانلىقى، يېزىپ تەپسىرىنى

 ئۆمرىنىڭ يىلىدىن -1937 تۈرمىسىدە، شىڭشىسەينىڭ ھاجىم دامولال سابىت .مەلۇم چىققانلىقى تامامالپ تەپسىرىنى

 ىققانچ يېزىپ تەپسىرنى ئۇيغۇرچە دېگەن «قۇرئان تەپسىرۇل تۈركىي بايان روشەن» قىلىپ، سەرپ كۈچ ئاخىرىغىچە

 سابىت نۇسخىسىنى قوليازما تەپسىرنىڭ بۇ .تارقىتىلغان بېسىپ غۇلجىدا يىلى -1948 پارىسى -30 ئۇنىڭ بولۇپ،

 ئورنىغا تەتقىقات مىللەتلەر رايونلۇق ئاپتونوم كېلىپ، ئېلىپ غۇلجىدىن يىلى -1961 ئابدۇلالھ ئوغلى دامولالمنىڭ

 قىلىپ تەپسىر ئۇيغۇرچە نى«كەرىم قۇرئان» غۇلجىدا ارىھاجىمق زىرىپ مۇھەممەد يىلى -1955 .ئىكەن تاپشۇرغان

 ئەممە» چىققان يېزىپ قەشقەردە يىلى -1926 كىشىنىڭ بۇ  .قىلىنغان نەشر ئىستانبۇلدا يىلى-2018 بولۇپ، چىققان

 .تارقىتىلغان بېسىپ يېزىقىدا چاغاتاي ئەسلىدىكى قىلىپ، فاكسمېل قاتاردا يىلى -1987 ئەسىرى ناملىق «تەپسىرى پارىسىنىڭ

 ئۇيغۇر زامان ھازىرقى شەھىرىدە جىددە ئەرەبىستانىنىڭ سەئۇدى ئاساسەن نۇسخىسىغا فاكسمېل شۇ يىلى -2003 كېيىنچە



 ۋە تەرجىمە ئۇيغۇرچە نىڭ«كەرىم قۇرئان» تەرىپىدىن ئۆلىمالىرى ئۇيغۇر قەدەر زامانىمىزغا .قىلىنغان نەشىر تىلىدا

 يوقۇلۇپ ئېرىشەلمەي پۇرسىتىگە قىلىنىش نەشر كۆپلىرى ئەپسۇسكى، بولسىمۇ، كەلگەن انغامەيد كۆپ خېلى تەپسىرلىرى

   .قىلىنغان نابۇت نۇرغۇنلىرى يەنە كەتكەن،

 قىلىپ تەرجىمە تىلىغا ئۇيغۇر زامان ھازىرقى نى«كەرىم قۇرئان» دامولالھاجىم سالىھ مۇھەممەد ئەلالمە يىلى -1986

 بىر چوڭ بولماسلىقتەك تەرجىمىسى ئۇيغۇرچە نىڭ«كەرىم قۇرئان» قولىدا ۇيغۇرالرنىڭئ تەرجىمە بۇ .قىلدۇردى نەشر

 نىڭ«كەرىم قۇرئان» تەرىپىدىن «جەمئىيىتى ئىسالم رايونلۇق ئاپتونۇم ئۇيغۇر» يىلى -2012 .بولدى تولدۇرغان بوشلۇقنى

 تەرجىمىسىنىڭ خىل قانچە بىر نىڭ«كەرىم انقۇرئ» تىلدا بىر  ھەرقانداق .تارقىتىلدى قىلىنىپ نەشر تەرجىمىسى ئۇيغۇرچە

 پىكرىي ئوخشىمىغان ۋە چۈشەنچە ئوخشىمىغان تولۇقاليدۇ، بىرىنى-بىر ئۇالر چۈنكى .ياخشى ناھايىتى بولۇشى

  .پايدىلىقتۇر بولۇشى كۆپ تەرجىمىنىڭ ئېيتقاندا نۇقتىدىن مۇشۇ .تەمىنلەيدۇ بىلەن چوڭقۇرلۇق

 :ەرتەپسىرل ئاساسلىق پايدىلىنىلغان

 (.القرآن تفسير في البيان جامع) تەبەرى تەپسىرى .1

 (القرطبي تفسير)قۇرتۇبى تەپسىرى .2

  (.التنزيل معالم)بەغەۋى تەپسىرى .3

 (.العظيم القرآن تفسير)كەسىر ئىبنى تەپسىرى .4

 (.الجاللين تفسير) جەاللەين تەپسىر .5

 (.التفاسير صفوة تفسير) سەفۋەتۇتتەفاسىر تەپسىر .6

 .(المنان لكالم الرحمن تفسيرالكريم) سەئدى تەپسىرى .7

 (.القرآن حول الشعراوي خواطر) شەئراۋى تەپسىر .8

 (.والتنوير التحرير) ئاشۇر ئىبنى تەپسىرى .9

 .(الميسر التفسير) مۇيەسسەر تەپسىرى .10

 (.التفسير في المختصر) مۇختەسەر تەپسىرى .11

 (.القرآن ظالل في) قۇرئان زىاللىل فى .12

 (.بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء) «شىنقىتى تەپسىرى»  .13

  (.لكشافا) «كەششاف تەپسىرى»  .14

  (.التأويل وأسرار التنزبل أنوار) «بەيزاۋى تەپسىرى» .15

 (.للرازي الكبير التفسير) «رازى تەپسىرى» .16

 (.القران إعراب في الجدول) «قۇرئان ئىرابىل فى جەدۋەل ئەل» .17

 تەرجىمە قازاقچە ۋە ئۆزبېكچە تۈركچە، ئۇيغۇرچە، نىڭ«كەرىم قۇرئان» باشقا، تەپسىرلەردىن يۇقىرىقى 

 گە«مۇختەسەر تەپسىرى» بىلەن «مۇيەسسەر تەپسىرى» تەكشۈرۈشتە ئاخىرقى ئەڭ پايدىالندىم، ئەتراپلىق نۇسخىلىرىدىن

 .چىقتىم سېلىشتۇرۇپ

 تەرجىمىسى «كەرىم قۇرئان»

 ئەمەس، دېگەنلىك قويۇش يۆتكەپ سۆزمۇسۆز لغاتى بىر يەنە سۆزلەرنى تىلدىكى بىر ھەرگىز دېگەنلىك تەرجىمە 

 مانا .بېرىشتۇر ئىپادىلەپ بىلەن ئۇسۇل ئۇيغۇن ئەسلىسىگە تىلدا بولغان قىلماقچى تەرجىمە مەنىنى تىلدىكى ئەسلى بەلكى

 شەرەپلىك دېگەن «تەرجىمانى قۇرئاننىڭ» :ئەنھۇماغا رەزىيەلالھۇ ئابباس ئىبنى ساھابىلەردىن .تەرجىمىدۇر ھەقىقىي بۇ

 چۈنكى ئەمەس، قىلغانلىقىدىن تەرجىمە تىلغا بىر باشقا تىلىدىن ئەرەب نى«كەرىم قۇرئان» ئۇنىڭ بېرىلگەنلىكى ئۇنۋاننىڭ

 چۈشەنگەنلىكىدىن توغرا ئۇنى ۋە بىلگەنلىكى تولۇق مەنىسىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۇنىڭ بەلكى قىلمىغان، ئۇنداق ئۇ

  .ئىدى

 مەقسەتنى ۋە بىلىشى تولۇق مەنىنى تىلدىكى بولغان قىلماقچى تەرجىمە ئۆزى قىلغۇچىنىڭ تەرجىمە ئىشىدا، تەرجىمە 

 سۆز _ سۆزمۇ پەقەتال تېكىستنى بەلكى ئەمەس، تەرجىمە ئۇ بولغاندا، ئەكسىچە .شەرتتۇر چۈشىنىشى ئېنىق ناھايىتى



 ئاساسىي بولمىغاندا، ھېچ بويىچە، ئەينى ئۆز اتىلغ تەرجىمە مەنىنى تىلدىكى ئەسلى .قالىدۇ بولۇپ قويغانلىق يۆتكەپ

 .مەسئۇلىيىتىدۇر ئاساسلىق تەرجىماننىڭ بېرىش ئىپادىلەپ بويىچە ئەينى ئۆز جەھەتتىن

 پەرقلىق ھىدەئاال ئىشىدىن قىلىش تەرجىمە كىتابنى ھەرقانداق باشقا ئىشى قىلىش تەرجىمە نى«كەرىم قۇرئان» مەلۇمكى،

 ئەتراپلىق ەۋ بىلىش تولۇق بولغانلىرىنى دېمەكچى تائاالنىڭ ئالالھ بۇنىڭدا چۈنكى .ىشتۇرئ بىر نازۇك تولىمۇ بولغان

 بىر تەرلىكخە ۋە ئېغىر تولىمۇ مەسئۇلىيەتنىڭ بۇ مەن .ۋەزىپىسىدۇر چوڭ ئەڭ ۋە ئاساسلىق ئەڭ تەرجىماننىڭ چۈشىنىش

 تىلىغا ۇرئۇيغ زامان ھازىرقى نى«كەرىم ئانقۇر» .بولدۇم چىققان يولغا ھالدا قىلغان ھېس ئىكەنلىكىنى مەسئۇلىيەت

 بىلەن تچانلىقمەسئۇلىيە يەتكەن ۋايىغا ئىشنى بىر ئۇلۇغ ئەڭ ۋە شەرەپلىك ئەڭ ھاياتىمدىكى ئىبارەت قىلىشتىن تەرجىمە

 .تىرىشتىم كەلگەنچە قولۇمدىن ئۈچۈن چىقىرىش روياپقا

 :ئىكەن تمەۋجۇ يۆنىلىش خىل ئىككى مۇنداق سخىلىرىدانۇ قىلىنغان تەرجىمە تىلالرغا ھەرقايسى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 جەھەتتىن مەنە لەرنىئايەت بولغانلىقتىن، يۆتكەش تىلغا باشقا دېگەنلىكىنى نېمە تائاالنىڭ ئالالھ مەقسەت تەرجىمىدىن بىرى،

 ۋاقىتتا بىر نبىلە قىلىش تەرجىمە جەھەتتىن مەنە ئايەتلەرنى بىرى، يەنە يۆنىلىش، دېگەن يېتەرلىكتۇر، قىلىش تەرجىمە

 ىككىنچىئ تەرجىمىدە بۇ بىز .يۆنىلىش دېگەن كېرەك بېرىش ئەھمىيەت قېلىشقا ساقالپ ئۇسلۇبىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 ساقالپ ۇبىنىئۇسل ئىپادىلەش ئۇنىڭ بىللە بىلەن قىلىش تەرجىمە مەنىسىنى ئايەتلەرنىڭ چۈنكى .ماڭدۇق بويىچە يۆنىلىش

 ئەينەن ئۇيغۇرچىغا بويىچە بەدىئىيلىكى ۋە پاساھىتى تىلىدىكى ئەرەب ئايەتلەرنى دېگەنلىك بۇ .كەنئى مۇھىم ئىنتايىن قېلىش

 .نلىكتۇردېگە قېلىش ساقالپ ئۇسلۇبىنى ئىپادىلەش پەقەت .ئەمەس مۇمكىن بۇ چۈنكى ئەمەس، دېگەنلىك قىلىش تەرجىمە

 ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا ئالالھ ،دىكىرگۈز جان ئۇنىڭغا ئالالھ :ىلالرغات تۈركىي ئايەت دېگەن )ُروِحەِ  ِمن   فِيەِ  َونَفَخَ ( :مەسىلەن

 پۈۋلىدى وھتىنر ياراتقان ئۆزى ئۇنىڭغا ئالالھ ،كىرگۈزدى روھنى مەنسۇپ ئۆزىگە ئۇنىڭغا ئالالھ ،پۈۋلىدى روھىدىن

 ئاخىرقىسىنى ڭئە بىز .قىلىنغان تەرجىمە خىل ھەر ئوخشاش دېگەنگە كىرگۈزدى روھنى ئىلكىدىكى ئۆز ئۇنىڭغا ئالالھ ۋە

 يارىتىپ، منىئەلەيھىسساال ئادەم تائاالنىڭ ئالالھ ھەممىسى چۈنكى توغرا، ھەممىسى تەرجىمىلەرنىڭ يۇقىرىقى .تاللىدۇق

 قېلىش قالپسا ئۇسلۇبىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان» تەرجىمە ئاخىرقى ئەڭ ئەمما بىلدۈرسىمۇ، كىرگۈزگەنلىكىنى جان ئۇنىڭغا

  .مۇمكىن بولۇشى ئۇيغۇن ئەڭ مەقسىتىگە

 ئۆزگىچىلىكلەر تەرجىمىدىكى بۇ

 تۆۋەندىكى بولغان پەرقلىق تەرجىمىلىرىدىن ئۇيغۇرچە بۇرۇنقى بۇنىڭدىن نىڭ«كەرىم قۇرئان» تەرجىمە بۇ

 :ئىگە ئۆزگىچىلىكلەرگە

 مەنىلەرنى دېگەن «خوجايىن پەرۋىشچى، باشقۇرغۇچى، ئىگە،» لۇغەتتە سۆز دېگەن  َرب   تىلىدىكى ئەرەب .1

 بىرەر ئۇنىڭغا ئەمما .ئىشلىتىلمەيدۇ ھېچكىمگە باشقا تائاالدىن ئالالھ ھالىتىدە يالغۇز سۆز دېگەن  َرب   .ئىپادىلەيدۇ

َرةِ  َرب  » :مەسىلەن .بولىدۇ ئىشلىتىشكە باشقىالرغىمۇ ئارقىلىقال قوشۇش قوشۇمچە  دېگەنگە (ئىگىسى ئۆي) نىيە «ا الُس 

 ئىگىسى، كائىناتنىڭ پۈتۈن تائاال ئالالھ چۈنكى .كۆرسىتىدۇ تائاالنى ئالالھ سۆزى  َرب   دىنىدا ئىسالم  .1)( ئوخشاش

 )( .ئىالھتۇر يېگانە بولغۇچى، ھەقلىق قىلىنىشقا ئىبادەت تۇرغۇچى، قىلىپ ئىدارە ھەممىنى قىلغۇچى، پەرۋىش ھەممىنى

 ئەرەبچىدىكى  ئالماي، دەپ «پەرۋەردىگار» سۆزنى دېگەن الَرب   ياكى  َرب  كەلگەن دە «كەرىم قۇرئان» بىز شۇڭا2

 )( خاستۇر ئالالھقا رەببى ئالەملەرنىڭ ھەمدۇسانا جىمى :مەسىلەن .كۆردۇق اليىق ئېلىشنى بويىچە ئەينىسى ئۆز

 سۆز دېگەن  َرب   ھېچبىرى سۆزلەرنىڭ دېگەن «پەرۋىشكار» ۋە «پەرۋەردىگار» چۈنكى، .ئوخشاش دېگەنگە3

 نەرسىلەرنى بارلىق سۆز دېگەن «پەرۋەردىگار» گەرچە .بېرەلمەيدىكەن ئىپادىلەپ تولۇق مەنىنى ئىپادىلىگەن

 مەنىنى دېگەن 5 )(تەربىيەلەيدىغان قىلىدىغان، پەرۋىش سۆز دېگەن «پەرۋىشكار» مەنىنى، دېگەن4 )( خۇدا ياراتقۇچى،

 .ئىكەن يىراقتا بەك خېلى ئىپادىلەشتىن مەنىنى چوڭقۇر ئىپادىلىگەن سۆز دېگەن  َرب   تىلىدىكى ئەرەب ئىپادىلىسىمۇ،

 نىڭ «كەرىم قۇرئان» ئىتتىپاقكى، بىردەك شۇنىڭغا مۇتەخەسسىسلىرى تىلى ئەرەب ۋە ئۆلىمالىرى ئىسالم پۈتۈن

 ئىككى ئىپادىلەيدىغان مەنىنى ئوخشاشال بولۇپ، ئورۇنالشتۇرۇلغان مۇناسىپ شۇنداق ىنتەرىپىد تائاال ئالالھ كەلىمىلىرى

 يەردە، بولغان بۇنداق ئەھۋال .قالىدۇ چىقماي ئوتتۇرىغا مەنە قىلىنغان مەقسەت ئالماشتۇرغاندا ئورنىنى سۆزنىڭ

                                                   
  .بەت-399 توم، -1 قامۇسى «ئەرەب لىسانۇل» (1) 
 .بەت-12توم،-1تەپسىرى ناملىق «ئەيسەرۇتتەفاسىر» جەزائىرىينىڭ ئەل جابىر بەكرى ئەبۇ ئەلالمە (2) 

 .ئايەت-2 :سۈرىسى فاتىھە (3) 
 .بەت- 203 «لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر زامان ھازىرقى» (4) 

 .مەنبەدىن ئالدىنقى (5) 



 ئىپادىلىگەن سۆز دېگەن  َرب   ىكىتىلىد ئەرەب قانداقمۇ سۆزلەر دېگەن «پەرۋىشكار» ۋە «پەرۋەردىگار» پارسچىدىكى

 ۋە پەرۋەردىگار مەيلى بولسۇن، سۆز دېگەن  َرب   مەيلى تەرەپتىن بىر يەنە !بېرەلىسۇن ئىپادىلەپ تولۇق مەنىنى

 بىز ئىكەن، بولغان بۇنداق ئەھۋال .ئەمەس سۆزلەر ئۇيغۇرچە ھېچبىرى بۇالرنىڭ بولسۇن، سۆزلەر دېگەن پەرۋىشكار

 .تۈزۈك ئىشلەتكىنىمىز سۆزلەرنى ئەرەبچە كۆرە ئىشلەتكەندىن سۆزلەرنى پارسچە ئۈچۈن ئاتالغۇالر دىنىي تىلىمىزدىكى

 .تىلىدىدۇر ئەرەب مەنبەلىرى ئىلىملەرنىڭ دىنىي چۈنكى

َمن .2 ح   مەنىسىدە ئىسىم كۆپرەك دىمۇ «كەرىم قۇرئان» بولۇپ،6 )( بىرى ئىسىملىرىدىن تائاالنىڭ ئالالھ سۆز دېگەن الرَّ

مِ ( خۇددى بەزىدە .كەلگەن ِ  بِس  َمنِ  ّللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ َمن شۇڭا .كەلگەن مەنىسىدىمۇ سۈپەت ئوخشاش دېگەنگە ) الرَّ ح   الرَّ

 .قالىدۇ چىقماي ئوتتۇرىغا مەنىسى ئىسىم ئۇنىڭ قىلغاندا، تەرجىمە مەنىسىدە سۈپەت يەردە ھەممىال سۆزنى بۇ دېگەن

 )( ئەمەس چۈشۈرگەن نەرسە ھېچ رەھمان ئىنسان، ئوخشاشال بىزگە پەقەت سىلەرمۇ ىرىنىڭكاپىرل مەككە :مەسىلەن

َمن سۆزىدىكى دېگەن7 ح  َمن ئەرەبلەر چۈنكى .كەلگەن مەنىسىدە ئىسىم الرَّ ح   ئىكەنلىكىنى ئىسمى تائاالنىڭ ئالالھ نىڭ الرَّ

َمن دىمۇ،«كەرىم قۇرئان» .بىلەتتى ح   خاس تائاالنىڭ ئالالھ ئوخشاشال سۆزگە دېگەن  هللا خۇددى سۆز دېگەن الرَّ

 قىلغان قارار «كەرىم قۇرئان» بۇنى .ئوخشاشتۇر دېگەنگە  تائاال ئالالھ ۋە  ئالالھ خۇددى بۇ .كەلگەن قاتارىدا ئىسىملىرى

 دەپ8 )(  بولۇۋېرىدۇ ئاتىساڭالر قايسىنى مۇ،ئاتىساڭالر دەپ رەھمان ئاتىساڭالرمۇ، دەپ ئالالھ :تائاالنى ئالالھ بولۇپ،

َمن تەرجىمىدە بۇ بىز شۇڭا .جاكارلىغان ئوچۇق ح   مەنىسىدە ئىسىم ئورۇنالردا، كەلگەن مەنىسىدە ئىسىم سۆزنى دېگەن  الرَّ

 «ئالالھ مەرھەمەتلىك» بولسا، جايالردا كەلگەن مەنىسىدە سۈپەت قىلىشنى، تەرجىمە دەپ َّئالالھ رەھمان ياكى َّ رەھمان

 .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە مەنىسىدە سۈپەت ئوخشاش دېگەنگە

 يَا ،َّالَّنبِي   أَي َھايَ  ھەمىشە ئۇنىڭغا .ئەمەس چاقىرغان دەپ «!مۇھەممەد ئى» ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد تائاال ئالالھ .3

سُولُ  أَي َھا  دەپ «!مۇھەممەد ئى» المنىئەلەيھىسسا مۇھەممەد تائاال ئالالھ .قىلغان خىتاب دەپ  !پەيغەمبەر ئى  يەنى  الرَّ

 ئى قىرىپچا بىلەن ئۇنۋانى ئېسىل ئەڭ ئىبارەت پەيغەمبەرلىكتىن ھۆرمەتلەپ، ئۇنى تائاال ئالالھ .ئەمەس چاقىرغان

 اپىرلىرىنىڭك مەككە تتىكىۋاقى ئەينى بۇ دەيمىز؟  !مۇھەممەد ئى ئۇنى ئۈچۈن نېمە بىز تۇرسا، دېگەن  !پەيغەمبەر

 لسابو مۇئمىنلەر چاقىراتتى، دەپ «!مۇھەممەد ئى» :ئۇنى كاپىرالر ۋاقتىدىكى ئۆز چۈنكى !ئەمەسمۇ؟ چاقىرىشى

 .چاقىراتتى دەپ «!يارەسۇلۇلالھ»

 كاتتا ئەرەبىستان سەئۇدى» ۋە «مىنىستىرلىقى ئىشالر دىنىي ئەرەبىستان سەئۇدى» تەرجىمىدە، بۇ بىز ئۈچۈن شۇنىڭ 

 التفسير» تارقىتىلغان بېسىپ دە «ئاكادېمىيىسى بېسىش قۇرئان فەھد پادىشاھ» ھازىرلىنىپ، تەرىپىدىن «ھەيئىتى ئۆلىماالر

 مەزكۇر .كۆردۇق اليىق ئېلىشنى دەپ «!پەيغەمبەر ئى» :ئاساسلىنىپ تەپسىرگە دېگەن (مۇيەسسەر تەپسىرى) «الميسر

 ئىلگىرىكى كومىتېت مەخسۇس تەييارلىغان نەشرگە تەپسىرنى بۇ» :لگەندېيى مۇنداق مۇقەددىمىسىدە تەپسىرنىڭ

 11 پەقەت .ئۆزگەرتتى دەپ  !پەيغەمبەر ئى سۆزنى دېگەن  !مۇھەممەد ئى كەلگەن ئىشلىتىلىپ كۆپ تەپسىرلەردە

 ئېتىراپ ەمبەرلىكىنىپەيغ ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد خىتابنىڭ ئورۇندىكى 11مۇشۇ بۇ .قالدۇرۇلدى پېتى ئۆز ئورۇندىال

   .9)( «ئىدى سەۋەبتىن ئىكەنلىكى خىتابالر قىلىنغان ھېكايە سۆزلىرىدىن قىلمايدىغانالرنىڭ

 بولۇپ، ئىپادىلىگەن مەنىنى دېگەن!ئېيتقانالر ئىمان ئى ئايەت دېگەن آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا دىكى «كەرىم قۇرئان» .4

 «!مۇئمىنلەر ئى»ئايەتنى بۇ بولسىمۇ، قاتارىدىن «مۇئمىنلەر» ئېيتقانالر ئىمان ۋە بولغانلىق مۇئمىن ئېيتقانلىق ئىمان گەرچە

 چۈنكى .قالىدىكەن ئىپادىلەنمەي تولۇق مەقسەت كۈتۈلگەن چاقىرىقتىن دېگەن  !ئېيتقانالر ئىمان ئى قىلغاندا، تەرجىمە دەپ

 ھەرىكەتكە ۋىجدانىنى كىشىلەرنىڭ قىلىدىغان، خىتاب ھېسسىياتقا ھەم ئەقىلگە ھەم ۋاقىتتا بىرال «كەرىم قۇرئان»

 يېگانە ئۈندەيدىغان يۈرگۈزۈشكە پىكىر سالىدىغان، ئويغا ئۇالرنى ئارقىلىق چاقىرىش بىلەن ئۇسۇلالر كەلتۈرىدىغان

 ئىشتىن يامان بىرەر ياكى ئۇقتۇرۇش ئىكەنلىكىنى پەرز ئىشنىڭ بىرەر انالرغامۇسۇلم تائاالنىڭ ئالالھ شۇڭا .كىتابتۇر

 بۇيرۇغاننى تائاال ئالالھ ئىماننىڭ بۇ ۋە ئىكەنلىكىنى كىشىلەر ئېيتقان ئىمان ئۇالرنىڭ قىلغىنىدا، خىتاب ئۈچۈن توسۇش

 ئى :ئۇالرغا ھالدا، ئەسلەتكەن لىقىنىقىلىدىغان تەقەززا يېنىشنى دەرھال توسقاندىن ئورۇنداشنى، قىلىپ قوبۇل دەرھال

َ  اتَّقُوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا :مەسىلەن .كۆرىمىز قىلغانلىقىنى خىتاب دەپ !ئېيتقانالر ئىمان اًل  َوقُولُوا ّللاَّ  ئىيەنى  َسِديدًا قَو 

بَا تَأ كُلُوا اَل  آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا ،10)( قىلىڭالر سۆزنى توغرا ۋە قورقۇڭالر ئالالھتىن !ئېيتقانالر ئىمان عَافًا الر ِ ً  أَض       ُمَضاَعفَة

                                                   
 .بەت-11توم،-1تەپسىرى ناملىق «ئەيسەرۇتتەفاسىر» جەزائىرىينىڭ ئەل جابىر بەكرى ئەبۇ ئەلالمە (6) 

 .ئايەت-15 :سۈرىسى ياسىن (7) 
 .ئايەت -110 :سۈرىسى ئىسرا (8) 

 .بەت -9 (مۇيەسسەر ئەتتەپسىرۇل) «الميسر التفسير» (9) 
 .ئايەت-70 :سۈرىسى ئەھزاب (10) 



ِ  نِع َمةَ  اذ ُكُروا آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا  ،11)( يېمەڭالر ئاشۇرۇپ قاتمۇقات جازانىنى !ئېيتقانالر ئىمان ئى  يەنى  يەنى َعلَي كُم   ّللاَّ

 تائاال ئالالھ .ئوخشاش ئايەتلەرگە دېگەن12 )(  ئەسلەڭالر نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە نىڭئالالھ !ئېيتقانالر ئىمان ئى

 ئىمان ئى ئورۇندا 89 ئەمما قىلغان، نىدا دەپ13 )(  !مۇئمىنلەر ئى جايدا بىرال مۇسۇلمانالرغا دە، «كەرىم قۇرئان»

 بولسا، ئېلىنغان تىلغا قېتىم 254 سۆز دېگەن  ئېيتقانالر ئىمان دە «كەرىم قۇرئان» يەنە .قىلغان نىدا دەپ  !ئېيتقانالر

  .ئېلىنغان تىلغا قېتىم 86 سۆز دېگەن  مۇئمىنلەر

 پەقەت .يوق ئايەت بىرمۇ قىلغان خىتاب بىۋاسىتە كاپىرالرغا تائاال ئالالھ دە «كەرىم قۇرئان» ئېنىقكى، شۇمۇ

 ۋاسىتىسى ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد تائاال ئالالھ ئايەتتە، گەندې  !كاپىرالر ئى ئېيتقىنكى، سۈرىسىدىكى «كافىرۇن»

تَِذُروا اَل  َكفَُروا الَِّذينَ  أَي َھا يَا  :ئۇالرغا ئاخىرەتتە شۇنىڭدەك، .قىلغان خىتاب ئورۇندا بىرال كاپىرالرغا بىلەن مَ  تَع  يَو   إِنََّما ال 

نَ  َزو  تُم   َما تُج   جازاسىنىال قىلمىشىڭالرنىڭ ئۆز پەقەت سىلەر ئېيتماڭالر، ئۆزرە بۈگۈن !كاپىرالر ئى يەنى  تَع َملُونَ  ُكن 

 ئىمان ئى مۇسۇلمانالرغا دۇنيادا بۇ ئۈچۈن نېمە تائاال ئالالھ .قىلىنغان بايان قىلىدىغانلىقى خىتاب دەپ(14)  تارتىسىلەر

 تائاالنىڭ ئالالھ كاپىرالرنىڭ چۈنكى قىلمىغان؟ نىدا دەپ  !كاپىرالر ئى كاپىرالرغىمۇ قىلغاندەك، نىدا دەپ  !ئېيتقانالر

 تىڭشاپ ئاۋازىنى ۋىجدانىنىڭ سېلىپ، قۇالق ساداسىغا ھەقىقەتنىڭ ئەمما .توشمايدۇ ساالھىيىتى قىلىشىغا نىدا بىۋاسىتە

 ھەربىر ئايەت دېگەن  !ئېيتقانالر ئىمان ئى يەنى  آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا  .قىلغان نىدا شۇنداق مۇئمىنلەرگە تونۇغان رەببىنى

 ۋىجدانىنىڭ مۇسۇلماننىڭ ھەربىر تىڭشىغان ياكى ئوقۇغان ئايەتنى بۇ .خىتابتۇر جانلىق قارىتىلغان بەندىگە مۇسۇلمان

 بىر ېيتقانئ ئىما تائاالغا ئالالھ ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا ئويغۇتىدىغانلىقىدا، ئۇيقۇسىدىن غەپلەت ئۇنى كېلىدىغانلىقىدا، ھەرىكەتكە

 ئايەتلەرنىڭ ئايەتنى دېگەن  آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا  تەرجىمىدە بۇ بىز شۇڭا .يوق شەك ئەسلىتىدىغانلىقىدا ئىكەنلىكىنى بەندە

  .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە دەپ  !ئېيتقانالر ئىمان ئى جايدا كۆپرەك قاراپ مەزمۇنىغا

 ئالالھ ھەممىسى سۆزلەرنىڭ دېگەن  اَكفَُرو الَِّذينَ   ، ُ  ال كُفَّار ، الكاَفِرُونَ  ، ُ  الكاَفِر دىكى «كەرىم قۇرئان» .5

 سۆزنىڭ دېگەن ُ  الكاَفِر قالرقاتارلى  ُ  ال كُفَّار ۋە الكاَفِرُونَ  .كۆرستىدۇ كاپىرالرنى ئومۇمىي ئىشەنمەيدىغان تائاالغا

 دەۋىتىنى ڭدىننى ھەق ئومۇمەن سۆز دېگەن  حق حق  ئەمما .بىردۇر مەنىسى ھەممىسىنىڭ بۇالرنىڭ بولۇپ، شەكلى كۆپلۈك

 .ۆرسىتىدۇك كاپىرالرنى تۇرۇۋالغان چىڭ ئىنكاردا ۋە ئۇنىمىغان ئېيتقىلى ئىمان قىلىپ، ئىنكار ئۇنى تۇرۇپ ئاڭالپ

 سۆزلەر دېگەن ُ  ال كُفَّار ،الكاَفِرُونَ  ،ُ  الكاَفِر ئەرەبچىدىكى سۆز دېگەن كاپىرزدىكىتىلىمى ئۇيغۇر بىزنىڭ ھالبۇكى،

 ئاجىز ئىپادىلەشتىن مەقسەتنى قئاساسلى بولغان ئىپادىلىمەكچى سۆز دېگەن  َكفَُروا الَِّذينَ   ئىپادىلىسىمۇ، مەنىنى ئىپادىلىگەن

 سۆز بىر دىغانئال ئىچىگە ئۆز ھەممىسىنى ئەمەسلەرنىڭ مۇسۇلمان سۆز دېگەن كاپىر تىلىمىزدىكى بىزنىڭ چۈنكى .كېلىدۇ

 تۇرۇپ، بىلىپ ننىدى ھەق  بىلەن، بولمىغانالر مۇسۇلمان بىلمىگەنلىكتىن ياكى ئاڭلىمىغانلىق دەۋىتىنى دىننىڭ ھەق بولۇپ،

 مۇسۇلمان) يەنى (نمۇسلىمىي غەيرۇل) قىسىنىئالدىن ئەرەبلەر .بېرەلمەيدۇ ئايرىپ پەرقىنى كاپىرالرنىڭ قىلغان ئىنكار ئۇنى

  .دەيدۇ (قىلغۇچىالر ئىنكار) يەنى كافىرون كېيىنكىسىنى دەيدۇ، (ئەمەسلەر

 تىزىمالپ بىرلەپ-بىر ھەممىسىنى بولسا كەلگەن جايدا نەچچە دە «كەرىم قۇرئان» سۆز دېگەن  َكفَُروا الَِّذينَ    

 بۇ قاراپ، قىلغانلىقىغا تەپسىر قانداق سۆزنى دېگەن َكفَُروا الَِّذينَ    ايدىكىج ھەربىر تەپسىرلەرنىڭ مەشھۇر چىقىپ،

 .بايقىدۇق قېلىپالشتۇرۇلمىغانلىقىنى ۋە قىلىنغانلىقىنى تەپسىر شەكىلدە خىل ھەر قاراپ ئورنىغا كەلگەن ئايەتلەردە سۆزنىڭ

 ئورۇندا بىر يەنە بولسا، دېگەن «تۇرۇۋالغانالر چىڭ ىداكۇفر» ئورۇندا بىر سۆزنى دېگەن  َكفَُروا الَِّذينَ    :مەسىلەن

 چىڭ ئىنكاردا» ،«كاپىرالر» ،«قىلغانالر ئىنكار» ئورۇنالردا باشقا يەنە دېگەن، «داۋامالشتۇرغانالر كۇفرىنى»

 سۆزلەرنى دېگەن   َكفَُروا الَِّذينَ   بىز شۇڭا .قىلغان تەپسىر مەنىلەردە قاتارلىق «تانغانالر ھەقىقەتكە» ،«تۇرۇۋالغانالر

 ، كاپىرالر گاھ ، تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا   گاھ قاراپ تەقەززاسىغا ئايەتلەرنىڭ كەلگەن باغلىنىپ بىلەن سۆزلەر بۇ

 دەپ  كاپىر ئەينى ئۆز كەلگەنلىرىنى بىلەن شەكىل دېگەن  ُ  الكاَفِرئەمما قىلىشنى، تەرجىمە دەپ  قىلغانالر ئىنكار گاھ

 «كەرىم قۇرئان» چۈنكى .خالىمىدۇق قېلىپالشتۇرۇۋېلىشنى سۆزلەرنى بۇ .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە

 بولمىغان ئوخشاش ۋە ۋاقىت بولمىغان ئوخشاش جاي، بولمىغان ئوخشاش ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد پەيغەمبىرىمىز

 ھاياتلىقنىڭ «كەرىم قۇرئان» مەلۇمكى، ھەممىگە .امامالندىت يىلدا 23 تولۇق بولۇپ، نازىل تەدرىجىي ئىچىدە شارائىتالر

                                                   
 .ئايەت-130 :سۈرىسى ئىمران ئال (11) 

 .ئايەت-9:سۈرىسى ئەھزاب (12) 
 .لگەنكە دەپ )قىلىڭالر تەۋبە ئالالھقا ھەممىڭالر ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر نىجاتلىققا !مۇئمىنلەر ئى( ئايىتىدە-31سۈرىسىنىڭ نۇر (13) 

 .ئايەت -7 :سۈرىسى تەھرىم (14) 



 تىلىمۇ نىڭ«كەرىم قۇرئان» شۇڭا .كىتاب ئىالھى بىر بولغان نازىل ئۈچۈن ياشنىتىش ياخشى تېخىمۇ ھاياتنى شۇ ئىچىگە

  .رەڭلىكتۇر ئوخشاش ھاياتقا خۇددى ئۇسۇللىرىمۇ ئىپادىلەش ئۇنىڭ جانلىقتۇر، ئوخشاش ھاياتقا خۇددى

 «كەن گەن، قان، غان،»تىلىمىزدىكى بىزنىڭ سۈپەتداشالر دېگەن  الآلتي(، التي ، الذين ، الذيتىلىدىكى ئەرەب .6

 تەرجىمە الداھ قىلغان رىئايە ھەممىسىگە سۈپەتداشالرنىڭ يۇقىرىقى تەرجىمىدە بۇ بىز .بىلدۈرىدۇ قوشۇمچىالرنى دېگەن

جِ  ِمنَ  لَي اًل  بِعَب ِدهِ  أَس َرى الَِّذي ُسب َحانَ   :مەسىلەن .كۆردۇق اليىق قىلىشنى ِجدِ  إِلَى ال َحَرامِ  دِ ال َمس  َق َصى ال َمس  نَابَا الَِّذي األ   َرك 

 ُ لَە ُ  َحو   ەيلىكۆرسىت قىسمىنى بىر ئاالمەتلىرىدىن رىتىمىزنىڭقۇد ئايەتنى دېگەن  ال بَِصيرُ  السَِّميعُ  ُھوَ  إِنَّە آَيَاتِنَا ِمن   ِلنُِريَە

 ەسجىدىم قىلغان بەرىكەتلىك ئەتراپىنى ھەرەمدىن مەسجىدى كېچىدە بىر نى(ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) بەندىسى دەپ

 ممىنىھە تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئۇ شەكسىزكى، .پاكتۇر (نۇقساندىن بارچە) ئالالھ كەلگەن ئېلىپ ئەقساغا

 .ئوخشاش قىلغانغا تەرجىمە دەپ تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ

 بار خەۋىرى ئازراق گىرامماتىكىسىدىن تىلى ئەرەب كېلىدىغانلىقى ئۈچۈن تەكىتلەش جۈملىنى كەلىمىسىنىڭ «ََ إن  » .7   

 كۆپ مۇتلەق كىتابالرنىڭ قىلىنغان تەرجىمە ئۇيغۇرچىغا ئەرەبچىدىن ھازىرغىچە شۇڭا، .مەلۇملۇق كىشىگە ھەرقانداق

 .كەلگەن قىلىنىپ تەرجىمە مەنىلىرىدە تەكىتلەش دېگەندەك «جەزمەن ىز،شەكس ھەقىقەتەن،» كەلىمىسى «ََ إن  » سانلىقىدا

 يەنى «تعليلي ة» جۈملىلەرگە كەلگەن كېيىن كەلىمىسىدىن «ََ إن  » 15قىسمى بىر ئالىملىرىدىن تىلشۇناس تىلىنىڭ ئەرەب

 تەرجىمە ئۇيغۇرچىغا نى«كەرىم قۇرئان» قېتىم بۇ بىز شۇڭا، .بەرگەن ئىئراب دەپ (جۈملىلەر قىلغان بايان سەۋەبنى)

 رىئايە ئىپادىسىگە باالغەتلىك ئايەتلەرنىڭ ۋە چىقىرىش ئوتتۇرىغا مۇناسىۋەتلەرنى ئوتتۇىسىدىكى ئايەتلەر جەريانىدا، قىلىش

 «چۈنكى» جايالردا بەزى قاراپ ئورۇنلىرىغا كەلگەن جۈملىلەرگە كەلگەن باغلىنىپ كەلىمىسىگە «ََ إن  » مەقسىتىدە قىلىش

  .ېيتتۇقئ مەنە دەپ

 سەلەف قىلىشتا تەرجىمە ئايەتلەرنى (ئەمەس ئېنىق مەنىسى) مۇتەشابىھ ۋە سۈپەتلىرىنى _ ئىسىم تائاالنىڭ ئالالھ .8

 تەپسىرلەرگە مۆتىۋەر ئەڭ دۇنياسىدىكى ئىسالم ماۋزۇدا بۇ .كۆردۇق ئىش بويىچە يولى ماڭغان تۇتۇپ ئۆلىمالىرىنىڭ

تََوى كەلگەن غرۇلۇقتو تائاال ئالالھ :مەسىلەن .ئەگەشتۇق ِش  َعلَى اس   دەپ ئۆرلىدى ئەرشكەئايەتنى دېگەن(16)  ال عَر 

تََوىتىلىدىكى ئەرەب چۈنكى .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە  يۈكسەلدى،» يەنى «ارتفع» ،«عال» سۆز دېگەن  اس 

  ئەخپەش ئىمام» :دېيىلگەن مۇنداق تە «ئەرەب لىسانۇل» قامۇس مەشھۇر ئەڭ .ئىپادىلەيدۇ مەنىلەرنى دېگەن «ئۆرلىدى

تََوى  ظھر على الدابة، فوق استويت› :مەسىلەن .چۈشەندۈرگەن دەپ ‹ بولدى ئۈستۈن› يەنى «عال» سۆزنى دېگەن  اس 

 .ئوخشاش دېگەنگە (بولدۇم ئۈسـتۈن يەنى ئۆرلىدىم، ئۈستىگە ئۆينىڭ چىقتىم، ئۈستىگە ئۇالغنىڭ) يەنى ‹علوتە أي البيت

تََوى ئايەتتىكى مۇجاھىد ئۆلىمالىرىدىن ىنتابىئ17 )(  .ئېيتقان مەنە دەپ « بولدى ئۈستۈن» يەنى « عال» سۆزگە دېگەن  اس 

َمنُ   تەپسىرىدە ئۆز تەبەرى جەرىر ئىبنى مۇپەسسىرلەردىن كاتتا ح  ِش  َعلَى الرَّ َمنُ » ئايەتكە دېگەن(18)  اس تََوى ال عَر  ح   الرَّ

ِش  َعلَى  ھىجرىيە .قىلغان تەپسىر دەپ  بولدى ئۈستۈن ۋە ئۆرلىدى ئەرشكە ئالالھ رەھمان  يەنى «عال و ارتفع ال عَر 

تََوى  سۇئلەب ئابباس ئەبۇل ئالىم تىلشۇناس مەشھۇر ئۆتكەن ئەسىردە ئىككىنچى  يەنى « عال» سۆزگە دېگەن  اس 

تََوى  .ئېيتقان مەنە دەپ « بولدى ئۈستۈن» ِش  َعلَى اس   قۇرئان» ئايەتلەر ئالغان ئىچىگە ئۆز ئايەتنى دېگەن حق ال عَر 

 .ئېلىنغان تىلغا قېتىم يەتتە سۈرىسىدە يەتتە قاتارلىق ھەدىد ۋە سەجدە فۇرقان، تاھا، رەئد، يۇنۇس، ئەئراف، نىڭ«كەرىم

 قىلىنغان جىمەتەر دەپ ئالدى قارار ئۈستىدە ئەرش ئالالھ مەرھەمەتلىك :بىرىدە تەرجىمىلەرنىڭ ئۇيغۇرچە ئىلگىرىكى

  ئالدىنقىسىدا بولۇپ، قىلىنغان تەرجىمە دەپ بولدى مۇستەۋى ئۈستىدە ئەرش ئالالھ مەرھەمەتلىك  :بىرىدە يەنە بولسا،

تََوى  سانلىق كۆپ ھالبۇكى، .ئېيتىلغان مەنە دەپ (ئورۇنالشتى ياكى ئالدى ئورۇن) يەنى «استقر» سۆزگە دېگەن  اس 

تََوى  مۇپەسسىرلەر  كېيىنكىسىدە، تەرجىمىلەرنىڭ بۇ .كەتمىگەن قولالپ ئېيتىشنى مەنە دەپ «استقر» سۆزگە دېگەن  اس 

تََوى   چۈشەنگىلى ھېچنىمىنى سۆزدىن دېگەن بولدى مۇستەۋى ھالبۇكى، .ئالغان دەپبولدى مۇستەۋى سۆزنى دېگەن  اس 

 ئۈچۈن قىلىش ئەمەل چۈشىنىپ مەنىسىنى «كەرىم قۇرئان» ئېنىقكى، شۇ .يوق سۆز بىر مۇنداق تىلىدا ئۇيغۇر .بولمايدۇ

تََوى  .كىتابتۇر قىلىنغان نازىل  مەنىسى ئوخشاش ھەرپلەرگە دېگەن َّحم ،َّالم  دىكى «كەرىم قۇرئان» سۆز دېگەن  اس 
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 .بەت-150 للتفتازاني «المفتاح تلخيص شرح المطول

 .ئايەت _ 54: سۈرىسى ئەئراف (16) 

 .بەتتىن– 144 توم،-14 «ئەرەب لىسانۇل» (17) 

  .ئايەت -5 :سۈرىسى تاھا (18) 



تََوى  ئىكەن، بۇنداق ئەھۋال .ئەمەستۇر قاتارىدىن ھەرپلەر ئەمەس مۇئەييەن  مەنىلەردە باشقا سۆزنى بۇ دېگەن  اس 

 تەرجىمە بولسىمۇ مەنىسىنى لۇغەتتىكى ئۆزىنىڭ كۆرە، قويغاندىن يېزىپ بويىچە ئەرەبچىسى ئۇنى ياكى قىلغاندىن تەرجىمە

 !ئەمەسمۇ؟ ئەۋزەل قىلىش

تََوى  ۋە سەۋىيەسى ئۆزىنىڭ ئۇنىڭدىن كىشىلەر قويۇلسا، قىلىپ تەرجىمە بويىچە مەنىسى لۇغەت سۆز دېگەن  اس 

َمنُ   .بولىدۇ ئىگە چۈشەنچىگە ويىچەب ئېتىقادى ح  ِش  َعلَى الرَّ  ئۆرلىدى ئەرشكە ئالالھ رەھمان ئايەتنى دېگەن  اس تََوى ال عَر 

 .بولىدۇ ئېيتىلغان مەنە بويىچە ئەقىدىسى سالىھالرنىڭ سەلەف يەنى بويىچە، ئەينى ئۆز ئايەتكە قىلغاندا، تەرجىمە دەپ

 بۇنىڭغا ئەمەس، مەلۇم بىزگە ئۆرلىگەنلىكى قانداق ئۇنىڭ راستتۇر، ۆرلىگەنلىكىئ ئەرشكە ئالالھنىڭ» ئۇالر چۈنكى

 .قىلىدۇ ئېتىقاد دەپ(19) «بىدئەتتۇر سوراش سوئال دەپ ئۆرلىگەن قانداق ئالالھ پەرزدۇر، ئىشىنىش

 بىرىگە» ۋە «تايىنىش بىرىگە» ،«تاپشۇرۇش ئۆزىنى بىراۋغا» لۇغەتتە سۆز دېگەن «تََوك ل» تىلىدىكى ئەرەب .9

 ئىشەنچ يۈرەكتىن چىن تائاالغا ئالالھ سۆز دېگەن «تََوك ل» ئاتالغۇسىدا ئىسالم  .20)(ئىپادىلەيدۇ مەنىلەرنى دېگەن «يۆلىنىش

 تىلىدىكى ئۇيغۇر ئەمما .ئىپادىلەيدۇ تاپشۇرۇشنى ئۇنىڭغا ئىشلىرىنى بارلىق ۋە ئۆزىنى تايىنىشنى، ئۇنىڭغا ھالدا، باغلىغان

 ئالالھ ھالبۇكى، 21)(. ئىپادىلەيدۇ ھەرىكەتنى قىلىنغان دەپ بوالر، بولسا نېمە ئويلىمايال، كۆپ :سۆز دېگەن «تەۋەككۈل»

 ياردىمىگە ئۇنىڭ بەلكى، ئەمەس، قىلىش تەۋەككۈل دەپ بوالر، بولسا نېمە تەۋەككۈل قىلغان تەلەپ مۇسۇلمانالردىن تائاال

 خۇسۇسەن تىلىدىكى، ئەرەب شۇڭا .ئىبارەتتۇر تايىنىشتىن بىلەن ىۋۇجۇد پۈتۈن ئۇنىڭغا ئىشىنىپ چىن قۇدرىتىگە ۋە

 كۆزلەنگەن ئايەتتىن قويغاندا قىلىپ تەرجىمە دەپ «تەۋەككۈل» سۆزنى دېگەن «تََوك ل»  ئايەتلىرىدىكى «كەرىم قۇرئان»

 .چىقمايدۇ ئوتتۇرىغا مەنە

 ورىشىنىڭس ياردەم ئۇنىڭدىن ۋە تايىنىشىنىڭ بىلەن ئىشەنچ تائاالغا ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ دە «كەرىم قۇرئان»

ِ  َوَعلَى  :مەسىلەن .كۆپتۇر ئىنتايىن ئايەتلەر كەلگەن تەكىتلەپ زۆرۈرلىكىنى يَتََوكَّ  ّللاَّ ِمنُونَ  لِ فَل  ِ  َعلَى فَتََوكَّل    ، ال ُمؤ   ، ّللاَّ

ِ  َعلَى يَتََوكَّل   َوَمن    بُەُ  فَُھوَ  ّللاَّ  قىلىپ ئىشەنچ چىن تائاالغا ئالالھ سۆز ەندېگ «تََوك ل» كەلگەن ئايەتلەردە دېگەن  َحس 

 كاتتا بولۇپ، جۈملىسىدىن ئىماننىڭ تايىنىش ئۇنىڭغا ۋە قىلىش ئىشەنچ تائاالغا ئالالھ چۈنكى .ئىپادىلەيدۇ تايىنىشنى

 تەۋەككۈل مەنىدە ندېگە «كۆرەرمىز كەلگەننى باشقا قېنى» ياكى «بوالر بولسا نېمە» تائاالغا ئالالھ ھالبۇكى، .ئىبادەتتۇر

 ئورنىدا ۋەككۈلتە قىلغان تەلەپ مۇسۇلمانالردىن تائاال ئالالھ تەۋەككۈلنى مۇنداق .يوقتۇر ئەھمىيىتى ھېچبىر قىلىشنىڭ

ِ  َعلَى التََوك ل» كەلگەن ئايەتلىرىدە «كەرىم قۇرئان» بىز شۇڭا .خاتالىقتۇر چوڭ ساناش  ئالالھقا  سۆزنى ېگەند « ّللاَّ

 .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە دەپ تايىنىش

 قانداقال بولۇپ، كەلگەن يىلتىزىدىن سۆز دېگەن «چىقىش»يەنى «الِفس قُ » سۆز دېگەن  فَاِسق   تىلىدىكى ئەرەب .10

 دېگەن چىققۇچى تائىتىدىن تائاالنىڭ ئالالھ سۆز دېگەن َّفَاِسق   ئاتالغۇسىدا ئىسالم .ئىپادىلەيدۇ چىقىشنى نەرسىدىن بىر

نَا َوإِذ    سۈرىسىدىكى كەھف :مەسىلەن 22)(. ئىپادىلەيدۇ مەنىنى  ال ِجن ِ  ِمنَ  َكانَ  إِب ِليسَ  إاِلَّ  فََسَجدُوا ِِلَدَمَ  اس ُجدُوا ِلل َماَلئَِكةِ  قُل 

رِ  َعن   فَفََسقَ   ھەممىسى باشقا ئىبلىستىن دېدۇق، «قىلىڭالر سەجدە ئادەمگە» :ەرىشتىلەرگەپ بىز ۋاقتىدا ئۆز  يەنى  َرب ِەِ  أَم 

 بۇ .ئوخشاش ئايەتكە دېگەن23 )( چىقتى ئىتائىتىدىن رەببىنىڭ ئۇ قىلىپ، شۇنداق .ئىدى جىنالردىن ئىبلىس قىلدى، سەجدە

 كەلگەن ئايەتلىرىدە نىڭ «كەرىم قۇرئان» بىنائەن، بۇنىڭغا .كەلگەن مەنىدە دېگەن «چىقتى»   سۆز دېگەن «فََسقَ » ئايەتتە

 دېگەن «ئاداشقانالر يولدىن توغرا» ياكى «كەتكەنلەر چىقىپ قىلىشتىن ئىتائەت تائاالغا ئالالھ» سۆز دېگەن فاسقون

 كېلىدۇ مەنىلەردە

 ئوتتۇرىغا ەنەم كۆزلەنگەن سۆزدىن بۇ قىلغاندا، تەرجىمە دەپ «پاسىقالر» جايدا ھەممىال سۆزنى دېگەنفاسقون ئەمما

 ،«سېسىغان» ،«چىرىگەن» ،«بۇزۇلغان» مەنىسىدە ئەسلى سۆز دېگەن «پاسىق»تىلىدىكى ئۇيغۇر چۈنكى .قالىدۇ چىقماي

 24)(. ئىپادىلەيدۇ مەنىنى دېگەن «چىققۇچى ئىتائىتىدىن تائاالنىڭ ئالالھ» مەنىسىدە كۆچمە مەنىلەرنى، دېگەن «پاسكىنا»

 .دېيىلىدۇ «پاسىقالر» ئادەملەر قىلىدىغان كۆپ مەئسىيەتنى _ گۇناھ ياكى بەرمەيدىغان ئېتىبار پاكىزىلىققا ئارىسىدا، خەلق

                                                   

 .سۆزى ھەنبەلنىڭ ئىبنى ئەھمەد ئىمام (19) 

 .بەت -734 توم،-11 «ئەرەب لىسانۇل» (20) 
 .بەت-289 ،«لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر زامان ھازىرقى» (21) 

 سۆز دېگەن «فسق» بەتتە-155 توم-1«ئەتىيە ئىبنى تەپسىرى» بەتتە،-210توم-1 «ئەلۇسىي ئەل تەپسىرى» بەتتە،-245 توم-1«قۇرتۇبى تەپسىرى» (22) 

 .قىلىنغان تەپسىر دەپ چىققان، ئىتائىتىدىن تائاالنىڭ ئالالھ
 .ئايەت-50سۈرىسى كەھف (23) 

 .بەت-189 ،«لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر زامان ھازىرقى» (24) 



 كەلگەن ئايەتتە قىلماستىن، تەرجىمە دەپ «پاسىق» جايدا ھەممىال سۆزنى دېگەن فاسق  دىكى «كەرىم قۇرئان» بىز شۇڭا

 .كۆردۇق اليىق قىلىشنى تەرجىمە دەپ «چىققۇچى ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ» كۆپرەك قاراپ ئورنىغا

 ئايەتلەردىكى بولۇپ، سۆز كەلگەن تەكرارلىنىپ كۆپ ئەڭ ئايەتلىرىدە «كەرىم قۇرئان» سۆز دېگەن  بِال َحق ِ  .11

 بەزى يەنە كەلسە، مەنىدە دېگەن «بىلەن ھېكمەت» ئايەتلەردە بەزى .ئۆزگىرىدۇ مەنىسى سۆزنىڭ بۇ قاراپ ئورنىغا

نَا َوَما  سۈرىسىدىكى دۇخان مۇپەسسىرلەر :مەسىلەن .كەلگەن مەنىدە دېگەن ئاساسىدا ھەقىقەت ئايەتلەردە  السََّماَواتِ  َخلَق 

ضَ  َر  نَُھَما َوَما َواأل  نَاُھَما َما .اَلِعبِينَ  بَي   ،«بىلەن ھېكمەت» سۆزگە دېگەن  بِال َحق ِ   كەلگەن ئايەتتە دېگەن بِال َحق ِ  إاِلَّ  َخلَق 

 - بىكاردىن نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى، ئايەتكە ئېيتىپ، مەنە دەپ «بىلەن مەقسەت»

 بەلكى ياراتمىدۇق، بىكارغا) يەنى .ئېيتقان مەنە دەپ ياراتتۇق بىلەن ھېكمەت پەقەت بىز ئۇالرنى .يوق ياراتقىنىمىز بىكار

نَاهُ  َوبِال َحق ِ   سۈرىسىدىكى ئىسرا (.ياراتتۇق بىلەن مەقسەت ۋە ھېكمەت   بِال َحق ِ  ئايەتتە دېگەن(25) حق نََزلَ  َوبِال َحق ِ  أَن َزل 

 نازىل ئاساسىدا ھەقىقەت قۇرئاننى بىز  ئايەتكە ئېيتىپ، مەنە دەپ «بىلەن ھەق» ،«ئاساسىدا ھەقىقەت» سۆزگە دېگەن

 قاراپ سىياقىغا ئايەتلەرنىڭ بىز .ئېيتقان مەنە دەپ بولدى نازىل ھالدا ئالغان ئىچىگە ئۆز ھەقىقەتنى قۇرئانمۇ قىلدۇق،

 .ئېيتتۇق مەنە دەپ «ئاساسىدا ھەقىقەت» بەزىدە ،«بىلەن ھېكمەت» بەزىدە

 قىلىش ئىتائەت بويسۇنۇش، بىلەن ئېتىبارى لۇغەت سۆز دېگەن «ئىبادەت» يەنى « العبادة» تىلىدىكى ئەرەب .12

 بولىدىغان رازى ۋە كۆرىدىغان ياخشى تائاال ئالالھ ئىبادەت ئاتالغۇسىدا دىنى ئىسالم ،26)( ئىپادىلىسە مەنىنى دېگەن

 ئاساسالنغاندا، تەرىپكە بۇ .ىنىدۇقىل تائاالغىال ئالالھ ئىبادەت .27)(ئىسىمدۇر ئالىدىغان ئىچىگە ئۆز ھەممىسىنى ئىشالرنىڭ

 روزا، ناماز، بەلگىلەنگەن ئۇسۇلى قىلىش ئادا ۋاقتى، ئىسالمدا ئىبادەتنى بولۇپ، كەڭ مەنىسى سۆزنىڭ دېگەن «ئىبادەت»

 ئوتتۇرىغا تولۇق مەنىسى ئىبادەتنىڭ تۇتۇلغان كۆزدە ئىسالمدا قويغاندا، قارىتىپ ئىبادەتلەرگىال قاتارلىق ھەج ۋە زاكات

 چەكلىنىپ بىلەنال ئىبادەتلەر مەزكۇر ئىشالر بولىدىغان رازى ۋە كۆرىدىغان ياخشى تائاال ئالالھ چۈنكى .قالىدۇ چىقماي

بُدُوا﴿ :كەلگەن دە «كەرىم قۇرئان» .قالمايدۇ  ئالالھ ئايەت دېگەن28 )( َّقىلىڭالر ئىبادەت رەببىڭالرغا﴿ يەنى َّ َربَُّكم   اع 

 دىنىغا تائاالنىڭ ئالالھ ھاياتىڭالرنى بولۇپ، دېگەنلىك قىلىڭالر ئىش بويىچە بۇيرۇغىنى ئۇنىڭ قىلىڭالر، ئىتائەت تائاالغا

 مەنىسى ئومۇمىي ئىبادەتنىڭ بۇ .ئىپادىلەيدۇ دېگەننى ياشاڭالر بويىچە قىلغىنى تەلەپ ۋە بۇيرۇغىنى ئۇنىڭ ئۇدۇلالپ،

 ئىبادەتلەر ئوخشىغان دېگەنگە قىلىش تىالۋەت رئانقۇ قىلىش، ھەج تۇرۇش، روزا بېرىش، زاكات ئوقۇش، ناماز بولۇپ،

 ئادەمنىڭ مۇسۇلمان ياشىغان بويىچە بۇيرۇغان تائاال ئالالھ قىسقىسى، .قىسمىدۇر بىر ئىبادەتنىڭ ئومۇمىي تەرىپلىگەن بىز

 .ئالىدۇ ەئىچىگ ئۆز ساھەلىرىنى ھەممە ھاياتىنىڭ ئادەمنىڭ مۇسۇلمان ئىبادەت چۈنكى .ئىبادەتتۇر پۈتۈنلەي ھاياتى

 ۋە ئاشكارا ئادەمنىڭ مۇسۇلمان ئالغىنىدەك، ئىچىگە ئۆز تەرەپلىرىنى ھەممە ھاياتلىقنىڭ شۇنداقال دىننىڭ، ئىبادەت»

 نىڭ«ئىبادەت» دېمەك، .29)( «ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز ئەمەللىرىنىمۇ دىلىنىڭ ۋە تىلى شۇنداقال ئىشلىرىنى، بارلىق يوشۇرۇن

 روزا، ناماز، سۆز دېگەن «ئىبادەت» تىلىمىزدا ئۇيغۇر بىزنىڭ ئەپسۇسكى، .كەڭدۇر ۋە چوڭقۇر شۇنداق ئەنە مەنىسى

 .قالغان بولۇپ ئىپادىلەيدىغان ئىبادەتلەرنىال مۇئەييەن قاتارلىق بېرىش سەدىقە ئوقۇش، قۇرئان ئۆمرە، _ ھەج زاكات،

 .ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز پائالىيەتلىرىنى _ ئىش بارلىق ۋە ساھەلىرىنى پۈتۈن ھاياتىنىڭ ئادەمنىڭ مۇسۇلمان ئىبادەت ھالبۇكى،

 كەڭ شۇ سۆزنى دېگەن «ئىبادەت» يەنى «العبادة» كەلگەن ئارىسىدا ئايەتلىرى «كەرىم قۇرئان» ئوقۇرمەنلەرنىڭ شۇڭا

 تەرجىمە دەپ «ئىبادەت» ئومۇمەن سۆزنى دېگەن «العبادة» تەپسىردە بۇ بىز .قىلىمىز ئۈمىد چۈشىنىشىنى بويىچە مەنىسى

 .كۆردۇق مۇناسىپ قىلىشنى تەرجىمە دەپ «بەندىچىلىك» جايالردا بەزى قاراپ ئورنىغا كەلگەن لىشنى،قى

 ئەقىلنىڭ بولۇپ، دىن چاقىرغان قىلىشقا تەپەككۇر ۋە ئىشلىتىشكە ئەقىل بىلەن ئالدى كىشىلەرنى دىنى ئىسالم .13

 دە «كەرىم قۇرئان» .مۇئەييەنلەشتۈرگەن ئورنىنى ئاالھىدە ھاياتىدىكى ئىنسان ئۇنىڭ ۋە كۆتۈرگەن يۇقىرى قىممىتىنى

 ئىشلەتمەمسىلەر؟ ئەقلىڭالرنى يەنى  تَع ِقلُونَ  أَفاََل   بولسا، تەكرارالنغان قېتىم 49 سۆز دېگەن «ئەقىل»يەنى «العَق لُ »

 يەنى (30) «عُقُولَكُم   تُعمِلُون أفاَل» تەپسىرلەردىمۇ مەشھۇر ئايەت بۇ .تەكرارالنغان قېتىم يەتتە سۆز دېگەن

                                                   

 .ئايەت _ 105: سۈرىسى ئىسرا (25) 

 .بەت -2776 توم،-5 «ئەرەب لىسانۇل» (26) 

 .بەت-1ئەسىرى ناملىق «ئۇبۇدىيە ئەل» تەيمىيەنىڭ ئىبىن شەيخۇلئىسالم (27) 
 .ئايەت _ 23: سۈرىسى بەقەرە (28) 

 (
29
 .ئەسىرىدىن ناملىق »اإلسالم في العبادة » قەرداۋىينىڭ ئەل يۇسۇف دوكتۇر (

 . «شەئراۋى تەپسىرى» (30) 



 دېگەنگە تَع ِقلُونَ  أََفاَل  دىكى «كەرىم قۇرئان» ئەپسۇسكى، .قىلىنغان تەپسىر دەپ «سالمامسىلەر؟ ئىشقا ئەقلىڭالرنى»

 مەنىسىدە «تفھمون أفال» تەرجىمىلەردە ئۇيغۇرچە ئىلگىرىكى ئايەتلەر چاقىرغان ئىشلىتىشكە ئەقىل كىشىلەرنى ئوخشىغان

َمعُ  ُكنَّا لَو   َوقَالُوا  :سۈرىسىدىكى مۇلك ھەتتا .قىلىنغان تەرجىمە دەپ «ىلەر؟چۈشەنمەمس» َحابِ  فِي ُكنَّا َما نَع ِقلُ  أَو   نَس   أَص 
 ئەھلى بولساق، چۈشەنگەن ياكى بولساق ئاڭلىغان (سۆزىنى پەيغەمبەرنىڭ) بىز ئەگەر»ئۇالر  ئايەت دېگەن السَِّعيرِ 

 بىز ئەگەر بۇنىڭدىن بىلەمسىز؟ چىقىدۇ، مەنە قانداق بۇنىڭدىن .قىلىنغان تەرجىمە دەپ(31) دەيدۇ «ئىدۇق بولماس دوزاختىن

 ئەگەشكەن سۆزىگە ئۇنىڭ ئەلۋەتتە بولساق، ئاڭلىغان قىلغانلىقىنى دەۋەت ياكى چۈشەنگەن دېگەنلىرىنى پەيغەمبەرنىڭ

 بىز چۈشەندۈرەلمىگەن، دىننى بىزگە پەيغەمبەر مەك،دې .بولمايتتۇق قاتارىدىنمۇ ئەھلى دوزاخ بۈگۈنكىدەك بوالتتۇق،

 .ئىكەنمىز قالغان ئاڭلىماي دەۋىتىنى ئۇنىڭ بىز شۇڭا يەتمىگەن، بىزگە دەۋىتىمۇ ئۇنىڭ چۈشەنمىگەن، سۆزلىرىنى ئۇنىڭ

 ھالبۇكى، .ىدۇقال بولۇپ قىلىش بايان  ئۆزرە بولماي قىلىش ئېتىراپ بۇ .قالىدۇ چىقىپ مەنە دېگەن ئۆزرىلىكمىز، بىز شۇڭا

تََرفُوا  كەيىنىدىكى ئايەتنىڭ بۇ .قىلىشتۇر بايان ئېتىراپىنى كۈنىدىكى قىيامەت كاپىرالرنىڭ قىلىنغىنى مەقسەت ئايەتتىن  فَاع 
بِِھم    بىز ئەگەر» :ئۇالر ئايەتنى بۇ شۇڭا .ئىپادىلەيدۇ بۇنى ئايەت دېگەن  ...قىلدى ئېتىراپ گۇناھىنى ئۇالر  يەنى بِذَن 

 دەيدۇ «ئىدۇق بولماس قاتارىدىن ئەھلى دوزاخ بولساق، ئىشلەتكەن ئەقلىمىزنى ياكى سالغان قۇالق (ساداسىغا ھەققەتنىڭ)

 تەرجىمسى ئايەتىڭ بىر يەنە قالغان ئەجەبلىنىپ ئۆزۈم بىلەن مۇناسىۋەت بۇ .كۆردۇق مۇناسىپ قىلىشنى تەرجىمە دەپ 

 بۇ بولۇپ، ئايەت دېگەن  ال َجاِھلِيَّةِ  َحِميَّةَ  ال َحِميَّةَ  قُلُوبِِھمُ  فِي َكفَُروا الَِّذينَ  عَلَ جَ  إِذ   بولسىمۇ، ئۇ .قالدى كېلىپ ئېسىمگە

 جاھىلىيەت – قىزىققانلىقنى كاپىرالر دە«تەرجىمسى ئۇيغۇرچە «كەرىم قۇرئان» قىلىنغان نەشر يىلى _1986 ئايەت

 ھازىرقى» سۆز دېگەن «قىزىققانلىق» .قىلىنغان تەرجىمە دەپ  ...داچاغ پۈككەن دىللىرىغا – قىزىققانلىقىنى (32)دەۋرىنىڭ

 دەپ «ھالەت روھى ئىبارەت كېلىشتىن تېز ئاچچىقى ئاچچىقلىنىش، ئاسان» : دە «لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر زامان

 مەشھۇر تىلىنىڭ ئەرەب سۆزنى دېگەن  ال َحِميَّةَ   قىلىنغان تەرجىمە دەپ  قىزىققانلىق ئايەتتە ھالبۇكى، .33ئىزاھالنغان

 تەپسىرى قۇرتۇبى، تەپسىرى .شەرھلىگەن دەپ «ھاكاۋۇرلۇق» ،«گەدەنكەشلىك» دە «الوسيط المعجم» قامۇسى

 دەپ (ھاكاۋۇرلۇق گەدەنكەشلىك،) يەنى  «اَنَفَة» سۆزگە بۇ تەپسىرلەردە مەشھۇر قاتارلىق نەسەفىي تەپسىرى جەاللەين،

 .ئېيتىلغان مەنە دەپ «ھاكاۋۇرلۇقى ھاجىلىيەت توسىدىغان قىلىشتىن قوبۇل ھەقىقەتنى» بەيزاۋىيدا سىرىتەپ .ئېيتىلغان مەنە

َحِميَّةَ   .ئېيتىلغان مەنە دەپ «گەدەنكەشلىك» بولسا مۇيەسسەردە تەپسىرى تەپسىرلەردىن يېڭى  ھازىرقى سۆز دېگەن  ال 

 نىڭ «كەرىم قۇرئان» .ئىشلىتىلىدۇ مەنىلەردە دېگەن «سىپلىكمۇتەئەس» ،«مىللەتچىلىك» تىلىدا ئەرەب جانلىق زامان

 يەنى  »,taassubu cahiliye taassubu» ئايەت دېگەن  ال َجاِھِليَّةِ  َحِميَّةَ  ال َحِميَّةَ  تەرجىمىلىرىدە تۈركچە

 يېقىن يىلغا 30 بۇنىڭدىن مەن كېيىن شۇنىڭدىن .قىلىنغان تەرجىمە دەپ (مۇتەئەسسىبلىكىنى جاھىلىيەتنىڭ مۇتەئەسسىبلىكنى)

 ئىسالم رايونلۇق ئاپتونوم ئۇيغۇر» يىلى -2012 ئەمدى يېتەرسىزلىك بۇ تەرجىمىدىكى مەزكۇر قىلىنغان ئىلگىرى ۋاقىت

 دېگەن مۇمكىن، بولۇشى تۈزىتىلگەن دە«تەرجىمسى ئۇيغۇرچە كەرىم قۇرئان» قىلىنغان نەشر تەرىپىدىن «جەمئىيىتى

 چۈنكى .كۆردۈم بەرگەنلىكىنى يۈز كېمەيتىش ئورنىغا تۈزىتىشنىڭ ئۇنىڭدا كۆرسەم، قىلىپ مۇراجىئەت ئۇنىڭغا دتەئۈمى

 پۈككەن دىللىرىغا قىزىققانلىقنى دەۋرىدىكىدەك جاھىلىيەت كاپىرالر  ئايەتنى مەزكۇر تەرجىمىدە بۇ كېيىنكى بۇ ئۇالر

 سالىھ مۇھەممەد ئەلالمە ئۆزلىرىنى تەرجىمانالر ئاتالمىش قىلغان جىمىنىتەر بۇ .قىلىۋەتكەن تەرجىمە دەپال َّ ...چاغدا

 سانىغانمۇ دەپ تەرجىمە قىلىنغان ئارتۇق بىرىنى سۆزنىڭ ئىككى دېگەن «قىزىققانلىق» تەرجىمىسىدىكى ھاجىمنىڭ دامولال

َحِميَّةَ   ئايەتتىكى ياكى  ئويالپ دەپ ئارتۇقچە قىلىنغانلىقىنى زىكىر قېتىم ئىككى دەپ  َحِميَّةَ  ال َحِميَّةَ  سۆزنىڭ دېگەن  ال 

َحِميَّةَ  ئۇالر ئىشقىلىپ قالغانمۇ،   ئۇالر بىلەن شۇنىڭ .قىلمىغان تەرجىمىسىنى بىرىنىڭ سۆزنىڭ ئىككى دېگەن  َحِميَّةَ  ال 

 سۆزنىڭ ئىككى بۇ بولسا، قىلغان سادىر قخاتالى بىر ئارقىلىق قىلىش تەرجىمە دەپ «قىزىققانلىق» سۆزنى دېگەن  ال َحِميَّةَ 

 كاپىرالر :ئايەتنى مەزكۇر نۆۋىتىدە ئۆز بىز .قىلغان سادىر خاتالىق بىر يەنە ئارقىلىق قىلماسلىق تەرجىمە بىرىنى

 ىقالي قىلىشنى تەرجىمە دەپ     ...چاغدا پۈككەن دىللىرىغا _ مۇتەئەسسىپلىكىنى دەۋرىنىڭ جاھىلىيەت _ مۇتەئەسسىپلىكنى

 .كۆردۇق

َسانِ» تىلىدىكى ئەرەب چۈنكى .ئىبارەتتۇر ئېھساندىن ۋە ئىسالم ئىمان، :ئۇالر بولۇپ، مەرتىۋىسى ئۈچ دىننىڭ .14  «اح 

 .ئىپادىلەيدۇ مەنىلەرنى دېگەن قىلىش بېرىلىپ ئورۇنداش، پۇختا قىلىش، مۇكەممەل قىلىش، قېتىرقىنىپ ئىشنى ھەربىر

                                                   

 .ئايەت _ 10: سۈرىسى مۇلك (31) 

 .كۆرسىتىدۇ زامانالرنى ئىلگىرىكى ئىسالمدىن _ دەۋرى جاھىلىيەت (32)

 .بەت -804 «لۇغىتى ئىزاھلىق تىلىنىڭ ئۇيغۇر زامان ھازىرقى» 33



 ۋايىغا» ،«قىلىش مۇكەممەل ئىبادەتنى-تائەت» ئومۇمەن سۆز دېگەن (ئېھسان) «إحسان» كەلگەن دە«كەرىم قۇرئان»

َسنَ  الَِّذي( .كەلگەن مەنىدە دېگەن «قىلىش يەتكۈزۈپ ء   كُلَّ  أَح   ياراتقان مۇكەممەل نەرسىنى ھەر ئالالھ﴿ يەنى )َخلَقَەُ  َشي 

ِسن  (  يەنە سۆز بۇ .مىسالى بۇنىڭ ئايەت دېگەن 34)زاتتۇر َسنَ  َكَما َوأَح  ُ  أَح   قىلغاندەك ئىنئام ساڭا ئالالھ( يەنى )إِلَي كَ  ّللاَّ

 .كەلگەن مەنىدىمۇ دېگەن «قىلىش ياخشىلىق» كەلگەندەك دەپ 35)قىلغىن ياخشىلىق باشقىالرغا سەنمۇ

َسانِ» مۇپەسسىرلەرمۇ  ئايەتلەردە ئېيتىپ، مەنە دەپ «قىلىش مۇكەممەل» ،«قىلىش بېرىلىپ» سۆزگە دېگەن «اح 

 «قىلغۇچىالر بېرىلىپ ئىبادەتلەنى _ ئەمەل» ،«قىلغۇچىالر مۇكەممەل ئىشنى» سۆزلەرنى دېگەن «محسنون» كەلگەن

َسانِ» تەرجىمىلىرىدە ھەدىسلەرنىڭ ۋە قۇرئان قىلىنغان تىلىغا ئۇيغۇر ئەپسۇسكى، .قىلغان تەپسىر دەپ   «محسنون» ۋە «اح 

 مۇپەسسىرلەرنى ئەسەردە بۇ بىز .ئېيتىلغان مەنە دەپ«قىلغۇچىالر ياخشىلىق» ۋە «قىلىش ياخشىلىق» سۆزلەرگە دېگەن

َ  إِنَّ ( .ئېيتتۇق مەنە قاراپ ئورنىغا كەلگەن ئايەتلەردە سۆزنىڭ دېگەن «محسنون» .كۆردۇق ئىش قىلىپ ئۈلگە  الَِّذينَ  َمعَ  ّللاَّ

ا ِسنُونَ  ھُم   َوالَِّذينَ  اتَّقَو   مۇكەممەل (ئىشنى ھەر بۇيرۇلغان) ۋە قىلغۇچىالر تەقۋادارلىق ئالالھ شەكسىزكى،( يەنى )ُمح 

ُ ( ،36 )بىللىدۇر بىلەن قىلغۇچىالر ِسنِينَ  يُِحب   َوّللاَّ  دوست قىلغۇچىالرنى مۇكەممەل (ئىبادەتنى _ تائەت) ئالالھ( يەنى )ال ُمح 

 .ئوخشاش دېگەنگە 37  )تۇتىدۇ

 رازى رگەتەقدى تۇتۇۋېلىش، ئۆزىنى چىدامچانلىق، سۆز دېگەن (سەۋر) «الصبر» كەلگەن دە«كەرىم قۇرئان» .15

  :تۆۋەندىكىچە ئۇالر بولۇپ، كەلگەن مەنىدە ئۈچ قاتارلىق بولۇش

 سەۋر مەنىسىدىكى چىدامچانلىق بىرىنچىسى،

 يولىدىكى ھەق ۋە ئىبادەتتە ئورۇنداشتا، پەرمانلىرىنى-ئەمر تائاالنىڭ ئالالھ —سەۋر مەنىسىدىكى چىدامچانلىق

ِض  السََّمَواتِ  َرب  ( .دېگەنلىكتۇر كۆرسىتىش چىدامچانلىق بولۇپ، قەدەم مەزمۇت كۈرەشلەردە َر  نَُھَما َوَما َواأل  بُد هُ  بَي   فَاع 

َطبِر    سەن ،شۇڭا .رەببىدۇر شەيئىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئىككىسىنىڭ بۇ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، ئۇ» يەنى )ِلِعبَادَتِەِ  َواص 

لَكَ  َوأ ُمر  ( ،»38بولغىن چىداملىق قىلىشتا ئىبادەت ئۇنىڭغا قىلغىن، ئىبادەت ئۇنىڭغىال اَلةِ  أَھ  َطبِر   بِالصَّ  يهنى )َعلَي َھا َواص 

بُِروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َھا يَا( ،39«بولغىن چىداملىق ئۆزۈڭمۇ بۇيرۇغىن، نامازغا ئائىلەڭدىكىلەرنى»  َوَرابِطُوا َوَصابُِروا اص 

َ  َواتَّقُوا  چىدامچانلىق (قارشى دۈشمەنلەرگە) بولۇڭالر، چىداملىق !ئېيتقانالر ئىمان ئى» يەنى )تُف ِلُحونَ  لَعَلَّكُم   ّللاَّ

 بۇنىڭ ئايەتلەر دېگەن 40«قورقۇڭالر ئالالھتىن ئۈچۈن يېتىش مەقسىتىڭالرغا تۇرۇڭالر، تەييار (جىھادقا) كۆرسىتىڭالر،

   .مىسالى

 سەۋر مەنىسىدىكى تۇتۇۋېلىش ئۆزىنى ئىككىنچىسى،

 قىلىشتىن سادىر گۇناھ قىلىشتىن، يامانلىق كىشىلەرگە بېسىۋېلىش، ئاچچىقىنى —سەۋر مەنىسىدىكى تۇتۇۋېلىش ئۆزىنى

بِر  ﴿  .دېگەنلىكتۇر ساقلىنىش دِ  َوَسب ِح   يَقُولُونَ  َما َعلَى فَاص  ِس  طُلُوعِ  قَب لَ  َرب ِكَ  بَِحم   ئى») يەنى ﴾ال غُُروبِ  َوقَب لَ  الشَّم 

 مەدھىيەلەپ رەببىڭنى ئىلگىرى پېتىشتىن كۈن ئىلگىرى، چىقىشتىن كۈن قىلغىن، سەۋر سۆزلىرىگە ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر

تُم   َوإِن  ( ،41«ئېيتقىن تەسبىھ تُم   َما بِِمث لِ  فَعَاقِبُوا َعاقَب  تُم   َولَئِن   بِەِ  عُوقِب  ابِِرينَ ِلل َخي ر   لَُھوَ  َصبَر   !(ئېيتقانالر ئىمان ئى)» يەنى )صَّ

 ئىنتىقام شۇنچىلىك (ئاشۇرۇۋەتمەستىن) بولسا، قانچىلىك يامانلىق قىلىنغان ئۆزۈڭالرغا بولساڭالر، ئالماقچى ئىنتىقام ئەگەر
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 مەنىدە بۇ سەۋر ئايەتلەردىكى دېگەن 42«ياخشىدۇر ئەلۋەتتە ئۈچۈن قىلغۇچىالر ئەپۇ بۇ قىلساڭالر، ئەپۇ ئەگەر ئېلىڭالر،

  .كەلگەن

  بولۇش رازى تەقدىرگە ئۈچىنچىسى،

 بولمايدىغان مۇمكىن كېلىش قايتۇرۇپ كەتمەسلىك، ئۇرۇپ ئاھ قازاغا-باال —سەۋر مەنىسىكى بولۇش رازى تەقدىرگە

رِ ( دېگەنلىكتۇر كېتىش ئۇنتۇپ بېرىشلەرنى قولدىن ابِِرينَ  َوبَش ِ ِصيبَة   أََصابَت ُھم إَِذا الَِّذينَ  * الصَّ ِ  إِنَّا قَالُوا   م  ا ِِل  ەِ  َوإِنَـّ  إِلَي 

 ئۇنىڭ چوقۇم بىز ئىگىدارچىلىقىدىمىز، ئالالھنىڭ ئەلۋەتتە بىز» :چاغدا كەلگەن مۇسىبەت بىرەر ئۆزىگە »يەنى)َراِجعونَ 

بِر  (  ،43«بەرگىن خەۋەر خۇش قىلغۇچىالرغا سەۋر دەيدىغان «قايتقۇچىمىز دەرگاھىغا  يەنى )ِميالً جَ  َصب راً  فَاص 

 كېتىش ئۇنتۇپ ئۇنى قىلىپ، سەۋر مۇسىبەتلەرگە كەلگەن بېشىغا سەۋر ئايەتلەردىكى بۇ .44«قىلغىن سەۋر چىرايلىقچە»

  .كەلگەن مەنىسىدە

 ىلەيدىغانئىپاد مەنىنى ئۈچ يۇقىرىقى ھەممىسىدە ئەسەرلەرنىڭ دىنىي قىلىنغان تەرجىمە تىلىغا ئۇيغۇر ئەپسۇسكى،

 «رسەۋ» ھەممىسىنى ۋە كىرگۈزۈۋېتىلگەن كاتېگورىيەسىگە سۆزنىڭ دېگەن «سەۋر» تىلىمىزدىكى بىزنىڭ «الصبر»

 .ېيتتۇقئ مەنە قاراپ ئورنىغا ئايەتلەردىكى ئۇنىڭ سۆزگە دېگەن «الصبر» تەرجىمىدە بۇ بىز .قىلغان تەرجىمە دەپ

 كىشىلەرنىڭ مەقسەت قويۇشتىن نومۇر ئايەتلەرگە چۈنكى .قويدۇق ئالدىغا ئايەتلەرنىڭ نومۇرلىرىنى ئايەتلەرنىڭ .16

 قويۇش ىگەتۈگەنجىس ئايەتنىڭ نومۇرىنى ئايەتلەرنىڭ دىنىمىزدا بولۇپ، ئۈچۈن بىلىۋېلىشى ئىكەنلىكىنى ئايەت قايسى

 بارلىق انقىلىنغ تىلالرغا ھەرقايسى دۇنيادىكى نىڭ«كەرىم قۇرئان» شۇڭا .يوقتۇر بەلگىلىمە بىرەر دەيدىغان كېرەك

 بەزى وخشاشئ گە «مۇيەسسەر تەپسىرى» ھەتتا قويۇلغان، ئالدىغا ئايەتنىڭ شۇ نومۇرى ئايەتنىڭ ھەربىر تەرجىمىلىرىدە

  .قويۇلغان ئالدىغا ئايەتنىڭ شۇ نومۇرى ئايەتنىڭ ھەربىر تەپسىرلەردىمۇ

 ناملىق «فسيرالت في المختصر» قىسمى دېگەن «مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ» بېشىدىكى سۈرىلەرنىڭ .17

  .ئېلىندى قىسقارتىپ تەپسىردىن

 ىلتىزىي سۆز ياكى قوللىنىلمايدىغان كۆپ تىلىدا ئۇيغۇر جانلىق زامان ھازىرقى تەرجىمىسىدە، ئايەتلەرنىڭ .18

 بولغان تىلىدىن ئۇيغۇر يىلتىزى سۆز ۋە چۈشىنەلەيدىغان دەرھال ھەركىم ئىشلەتمەي، سۆزلەرنى بولمىغان ئۇيغۇرچە

 _ ۇقئۇر ئورنىغا سۆزلەرنىڭ ئوخشاش دېگەنگە ناگاھان گۇمراھ، ئەقرىبا، _ خىش :مەسىلەن .ئىشلەتتۇق ىسۆزلەرن

 .تاللىدۇق سۆزلەرنى ئوخشاش دېگەنگە ھامان شۇ ئازغۇن، تۇغقان،

 بەزىدە سە،ئىپادىلى بېرىلغانلىقىنى ئېلىپ بىلەن تەرتىپ ھەرىكەتنىڭ _ ئىش بەزىدە بولۇپ، كۆپ رولى نىڭ «ف» .19

 سەۋەبنى ەزىدەب كەلسە، بولۇپ جاۋابى شەرتنىڭ بەزىدە ئىپادىلەيدۇ، بولغانلىقىنى ئارقىدىن _ ئارقا ھەرىكەتنىڭ _ ئىش

 ئارتۇق يوق، سىۋەزىپى ھېچبىر بەزىدە كەلسە، ئىپادىلەپ باشالنغانلىقىنى جۈملىنىڭ مۇستەقىل بەزىدە كېلىدۇ، ئىپادىلەپ

 نىڭ «ف» نكەلگە ئايەتلەردە ئارقىلىق قىلىش مۇراجىئەت تەپسىرلەرگە مۆتىۋەر تەرجىمىدە بۇ .كېلىدۇ سۈپىتىدە ھەرپ

 .تىرىشتۇق چىقىشقا ئىپادىلەپ بار ئامال مەنىسىنى

-ئاتا ۋە مېنى ىپ،قىل قوبۇل دەرگاھىدا ئۆز نىيىتىمنى ئىزگۈ بىلەن خىزمىتىم ئەرزىمەس بۇ ئالالھ جانابى شۇكى، ئۈمىدىم

  ...قىلسا مۇيەسسەر رازىلىقىغا ئۆزىنىڭ ئالەمدە ئىككى ھەر ئانامنى
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44
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 سۈرىسى فاتىھە

 بويىچە تەرتىپى نىڭ«كەرىم قۇرئان» بولۇپ، سۈرە ئايەتلىك يەتتە بولغان نازىل مەككىدە كېيىن سۈرىسىدىن مۇددەسسىر سۈرىسى فاتىھە
  .ئاتالغان دەپ «فاتىھە ئەل _ الفَاتَحة» مەنىدە دېگەن «مۇقەددىمە» ،«باشلىغۇچى» ،«ئاچقۇچى» بولغانلىقتىن، سۈرىسى بىرىنچى

 .ئىبارەتتۇر يۈزلەندۈرۈشتىن تائاالغا ئالالھ بىلەن ئىتائەتمەنلىك يەتكەن ۋايىغا مۇئمىنلەرنى :ىمەقسىت سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى _ 1

 .خاستۇر ئالالھقا رەببى ئالەملەرنىڭ ھەمدۇسانا جىمى _ 2

 .مېھرىباندۇر ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى ئۇ _ 3

 .ئىگىسىدۇر كۈنىنىڭ قىيامەت ئۇ _ 4

 .تىلەيمىز مەدەت سەندىنال ۋە قىلىمىز ئىبادەت ساڭىال !(رەببىمىز ئى) _ 5

 .باشلىغىن يولغا توغرا بىزنى _ 6

  (.باشلىغىن) يولىغا كىشىلەرنىڭ ئازمىغان (يولدىن توغرا) ۋە ئۇچرىمىغان غەزەپكە قىلغان، ئىنئام سەن _ 7

 

  



 سۈرىسى بەقەرە

  .ئايەت 286 جەمئىي بولغان، نازىل مەدىنىدە ئايەتلىرى قالغان ،(46)مىنادا كۈنىدە(45)«ۋەدا ھەججەتۇل» ئايىتى _ 281 سۈرىنىڭ بۇ

 ىنسانالرنىڭئ تەييارالش، گۈەللندۈرۈشكە يۈزىنى يەر ۋە قىلىشقا بەرپا دىننى ھەق ئۈممىتىنى ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان قىسمىنى بىر ئەھكاملىرىنىڭ شەرىئەت ۋە ئاساسلىرىنى ئىماننىڭ خاراكتېرىنى،

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قۇرئاننىڭ ولۇپ،ب سىرلىرىدىن قۇرئاننىڭ ھەرپلەر خىلدىكى بۇ كەلگەن بېشىدا سۈرىلەرنىڭ بەزى) مىم الم، ئەلىف، _ 1

 ئىشارەت دىغانلىقىغاكەلتۈرەلمەي مەيدانغا كىتابنى بىرەر ئوخشايدىغان قۇرئانغا ئىنسانالرنىڭ ۋە ئىكەنلىكىگە مۆجىزە

  .(قىلىدۇ

 .يېتەكچىدۇر(47) تەقۋادارالرغا (ئۇ) يوق، شەك ھېچ كىتابتا بۇ _ 2

 سەرپ (يولىدا ئالالھ) بەرگەنلىرىمىزدىن بىزنىڭ قىلىدىغان، ئادا كەممەلمۇ نامازنى ئىشىنىدىغان،48 )( غەيىبكە ئۇالر _ 3

 .كىشىلەردۇر قىلىدىغان

 ئاخىرەتكە ۋە غانئىشىنىدى غا(كىتابالر) قىلىنغان نازىل ئىلگىرى سەندىن غا،(قۇرئان) قىلىنغان نازىل ساڭا ئۇالر _ 4 

 .كىشىلەردۇر ئىشىنىدىغان شەكسىز

 .ئېرىشكۈچىلەردۇر بەختكە شۇالر ئەنە ماڭغۇچىالردۇر، يولىدا توغرا رەببىنىڭ شۇالر ئەنە _ 5 

 ئۇالر ئاگاھالندۇرمامسەن ئاگاھالندۇرامسەن، (49) تۇرۇۋالغانالرنى چىڭ كۇفرىدا ئېنىقكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 6

 .ئېيتمايدۇ ئىمان ئۇالر بەرىبىر، ئۈچۈن

 بىر چوڭ رغائۇال پەردىلەنگەن، كۆزلىرى ئۇالرنىڭ لىۋەتكەن،پېچەت قۇالقلىرىنى ۋە دىللىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ _ 7 

 .بار ئازاب

 دەپ «دۇقئىشەن كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا» تۇرۇپ ئىشەنمەي ئەمەلىيەتتە ئۇالر باركى، ئادەملەر بەزىبىر _ 8

 .قويۇشىدۇ

  .ئالدايدۇ ۆزلىرىنىالئ پەقەت تۇيماستىن رئۇال ئەمەلىيەتتە بولىدۇ، ئالدىماقچى ئېيتقانالرنى ئىمان ۋە ئالالھنى ئۇالر _ 9

 ئېيتىۋاتقان ى؛ئېغىرالشتۇرۇۋەتت كېسىلىنى بۇ ئۇالرنىڭ ئالالھ بار، كېسىلى (مۇناپىقلىق) دىللىرىدا ئۇالرنىڭ _ 10

 .بار ئازاب دەردلىك ئۇالرغا سەۋەبلىك يالغانلىرى

 .ەيدۇد «قىلغۇچىالرمىز ئىسالھ پەقەتال ىزب» دېيىلسە، «قىلماڭالر بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر» :ئۇالرغا _ 11

 .تۇيمايدۇ ئۆزلىرى (بۇنى) لېكىن ئۆزىدۇر، دەل بۇزغۇنچىالرنىڭ ئۇالر بىلىڭالركى، _ 12

 ئىمان ئېيتقاندەك ئىمان ئەخمەقلەر بىز» دېيىلسە، «ئېيتىڭالر ئىمان ئېيتقاندەك ئىمان كىشىلەر سىلەرمۇ» :ئۇالرغا _ 13

                                                   

  .ۇكۆرسىتىد ھەجنى ئاخىرقى ئەڭ ۋە تۇنجى قىلغان ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر _ ۋەدا ھەججەتۇل (45) 

 (46
 .نامى ۋادىنىڭ بىر يىراقلىقتىكى كىلومېتىر 6 تەخمىنەن ھەرەمدىن مەسجىدى جايالشقان، تەرىپىگە شەرق مەكىنىڭ — مىنا (

 (
47
  .دېگەنلىكتۇر قورققۇچى ئالالھتىن قىلغۇچى، ئىتائەت ئۇنىڭغا يېنىپ، توسقانلىرىدىن ئورۇنداپ، بۇيرۇغانلىرىنى ئالالھنىڭ _ تەقۋادار (

 (
48
 .ئاتىلىدۇ دەپمۇ «ئالىمى مېتافىزىكا» ئۇ .دېمەكتۇر ئالەم بولمايدىغان بىلگىلى بىلەن ئەزاالر سەزگۈ _ غەيىب (

 (
49
 چىڭ كۇفرىدا قىلىپ، ترە قىلىشنى قوبۇل ئۇنى كېيىن يەتكۈزۈلگەندىن دەۋىتى دىننىڭ ھەق ئۆزىگە ئايەتتىن دېگەن «تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا» (

تُم   َواَل ﴿ رىسىدىكىسۈ كافىرۇن بولغان نازىل مەككىدە ئىلگىرى يىل 12 چۈشۈشتىن ئايەت مۇشۇ بۇ .تۇتۇلىدۇ كۆزدە كاپىرالر غانباغلى بەل تۇرۇشقا  أَن 

بُدُ  َما َعابِدُونَ   بېرىلگەن خەۋەر ھەققىدە ئېيتمايدىغانلىقى ئىمان ئايەتتە دېگەن ﴾قىلمايسىلەر ئىبادەت ئالالھقا قىلىۋاتقان ئىبادەت مەن سىلەرمۇ ﴿ يەنى ﴾أَع 

 ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر زسۆ دېگەن ﴾بەرىبىر﴿ ئايەتتىكى بۇ مەسىلە، بىر يەنە .ئايەتتۇر قارىتىلغان تۇرۇۋالغانالرغا چىڭ كۇفرىدا ئوخشاش كاپىرالرغا

 ئىمان كىمنىڭ ۋە يتىدىغانئې ئىمان كىمنىڭ چۈنكى .ئىپادىلەيدۇ ئىكەنلىكىنى «بەرىبىر» ۈچۈنئ كاپىرالر شۇ بەلكى ئەمەس، ئىكەنلىكىنى «بەرىبىر» ئۈچۈن

  .بىلمەيدۇ ھېچكىم باشقا تائاالدىن ئالالھ ئېيتمايدىغانلىقىنى



 .بىلمەيدۇ (بۇنى) ئۇالر لېكىن ئەخمەقلەردۇر، ئۆزى ئۇالرنىڭ ئەمەلىيەتتە بىلىڭالركى، .دەيدۇ «ئىيتامدۇق؟

 (ئادىمىي غانئازدۇر ئۆزلىرىنى) دېيىشىدۇ، «ئېيتتۇق ئىمان بىز» :ئۇچراشقاندا بىلەن ئېيتقانالر ئىمان ئۇالر _ 14

 (ئېيتقانالرنى نئىما) پەقەت بىز بىللىمىز، ەنبىل سىلەر چوقۇم بىز» :بولسا تېپىشقاندا جايدا يالغۇز بىلەن شەيتانلىرى

 .دەيدۇ «قىلىۋاتىمىز مەسخىرە

 تاشالپ دا(ىپاتقاقلىر) ئازغۇنلۇق ئۆزلىرىنىڭ ۋە بېرىدۇ جازاسىنى (قىلغانلىقىنىڭ مەسخىرە) ئۇالرغا ئالالھ _ 15

 .يۈرۈشىدۇ ھالدا تېڭىرقىغان بولسا ئۇالر قويىدۇ،

 ئۇالر ۈرمىدى،كەلت پايدا سودىسى ئۇالرنىڭ شۇڭا .سېتىۋالغانالردۇر ئازغۇنلۇقنى بېرىپ، ھىدايەتنى شۇالر ئەنە _ 16

  .بولمىدى تاپقۇچى ھىدايەت

 ئەتراپىنى ئۇالرنىڭ مەشئەل ئوخشايدۇ، كىشىلەرگە ياققان50 )(مەشئەل (كېچىدە قاراڭغۇ) گوياكى ئۇالر _ 17

 (نەرسىنى ھېچ) ئۇالر قالدۇردى، ئىچىدە قاراڭغۇلۇقالر ئۇالرنى ئۆچۈرۈۋەتتى، يورۇقلۇقىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ يورۇتقاندا،

  .كۆرەلمەيدۇ

 ،(رمەيدۇكۆ يولنى توغرا) كوردۇر ،(قىلمايدۇ سۆزنى ھەق) گاچىدۇر ،(ئاڭلىمايدۇ سۆزنى ھەق) گاستۇر ئۇالر _ 18

 .قايتمايدۇ (ئازغۇنلۇقىدىن) ئۇالر شۇڭا

 ئۆلۈپ ۋېتىپسوقۇ چاقماق گويا قالغان، يامغۇردا قاتتىق چاقماقلىق ۋە گۈلدۈرمامىلىق زۇلمەتلىك، ئۇالر ياكى _ 19

 رشاپقو كاپىرالرنى ئالالھ .ئوخشايدۇ كىشىلەرگە ئېتىۋالغان بىلەن بارماقلىرى قۇالقلىرىنى قورقۇپ كېتىشتىن

 .تۇرغۇچىدۇر

 نىدە،چۈشۈرگى يورۇق ھەربىر ئۇالرغا چاقماق قالىدۇ، تاس قويغىلى ئايرىپ نۇرىدىن كۆز ئۇالرنى چاقماق _ 20

 ئىدى، الىساخ ئالالھ .قالىدۇ تۇرۇپ بولسا باسقاندا قاراڭغۇلۇق (ئۆچۈپ چاقماق) .مېڭىۋالىدۇ يورۇقىدا چاقماق ئۇالر

 .ادىردۇرق نەرسىگە ھەر ئالالھ چۈنكى، .بوالتتى قىلىۋەتكەن يوق ئىقتىدارىنى كۆرۈش ۋە ئاڭالش ۇالرنىڭئ ئەلۋەتتە

 ئىلگىرىكىلەرنى سىلەردىن ۋە سىلەرنى ئۈچۈن، 51 )(ساقلىنىشىڭالر (ئازابىدىن ئاخىرەتنىڭ) !ئىنسانالر ئى _ 12

 (.52) قىلىڭالر ئىبادەت رەببىڭالرغا ياراتقان

 ەن،بەرگ ياغدۇرۇپ يامغۇر ئاسماندىن بەرگەن، قىلىپ تورۇس ئاسماننى ۋە سېلىنچا زېمىننى سىلەرگە ئۇ _ 22

 الالھقائ تۇرۇپ بىلىپ سىلەر شۇڭا، .زاتتۇر بەرگەن چىقىرىپ رىزىق مېۋىلەردىن تۈرلۈك ئارقىلىق يامغۇر سىلەرگە

 .كەلتۈرمەڭالر شېرىك

 ىنسانئ قۇرئان) ۋە كەلتۈرسەڭالر شەك قۇرئانغا قىلغان نازىل گە(مۇھەممەد) بەندىمىز بىز سىلەر ئەگەر _ 23

 ۇرئاندىكىگەق چاقىرىپ، ھەممىسىنى ياردەمچىڭالرنىڭ باشقا ئالالھتىن بولساڭالر، راستچىل (گېپىڭالردا دېگەن سۆزىدۇر

 .بېقىڭالر كەلتۈرۈپ سۈرىنى بىرەر ئوخشاش

 ۋە ئىنسان ۇسىيېقىلغ تەييارالنغان، ئۈچۈن كاپىرالر _ قىاللمايسىلەر ھەرگىزغۇ _ قىاللمىساڭالر بۇنداق ئەگەر _ 24

 .ساقلىنىڭالر دوزاختىن بولىدىغان تاش

 رىدىغانتۇ ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان !(پەيغەمبەر ئى) _ 25

 :چاغدا دۇرۇلغانرىزىقالن مېۋىلىرىدىن ەننەتنىڭج قېتىم ھەر ئۇالر .بەرگىن خەۋەر خۇش بىلەن كىرىدىغانلىقى جەننەتلەرگە

 ايدىغانئوخش (مېۋىلىرىگە دۇنيانىڭ كۆرۈنۈشتە) ئۇالرغا .دەيدۇ «ئىدۇق رىزىقالندۇرۇلغان بۇرۇنمۇ بىلەن بۇنىڭ»

 .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇالر بار، جۈپلەر پاك ئۇالرغا جەننەتلەردە .بېرىلىدۇ مېۋىلەر

 قىلىپ مىسال نەرسىلەرنى كىچىك ئۇنىڭدىنمۇ ۋە پاشا (ئۈچۈن قىلىش بايان ھەقىقەتنى) ئالالھ شەكسىزكى، _ 26

 چىڭ كۇفرىدا بىلىدۇ؛ دەپ ھەقىقەت كەلگەن تەرىپىدىن رەببى ئۇنى ئېيتقانالر ئىمان قالمايدۇ، تارتىنىپ كەلتۈرۈشتىن

                                                   

 (
50
 بەلكى ئەمەس، ئۈچۈن ئىسسىنىش ئوت يەردىكى بۇ چۈنكى .تۇتۇلىدۇ كۆزدە مەشئەل سۆزدىن دېگەن «ئوت» يەنى «نَار» ئورۇندىكى بۇ (

  .ئوتتۇر يېقىلغان ئۈچۈن تېپىۋېلىش يولنى قىلىپ ھاسىل يورۇقلۇق

 (
51
 قىلىشتىن ئىبادەت تائاالغا ئالالھ چۈنكى .قىلغان تەپسىر دەپ «ئۈچۈن ساقلىنىشىڭالر» مۇپەسسىرلەر سانلىق كۆپ ئايەتنى دېگەن ﴾تَتَّقُونَ  لَعَلَُّكم  ﴿ (

 ۋە «قوغدىنىش» ،«ساقلىنىش» لۇغەتتە سۆز دېگەن ﴾تَتَّقُونَ ﴿ ئۈستىگە ئۇنىڭ .ئۈچۈندۇر ساقلىنىش ئازابىدىن ۋە ئېرىشىش رەھمىتىگە ئۇنىڭ مەقسەت

 .كۆردۇق مۇۋاپىق قىلىشنى تەرجىمە دەپ «ساقلىنىش» ئورۇندا بۇ ئۇنى بىز .ئىپادىلەيدۇ مەنىلەرنى دېگەن «قورقۇش»

 (
52
  .دېگەنلىكتۇر كەچۈرۈش ھايات بويىچە كۆرسەتكەن تائاال ئالالھ ئورۇنداپ، بۇيرۇغانلىرىنى ىلىپ،ق ئىتائەت تائاالغا ئالالھ _ ئىبادەت يەردىكى بۇ (



 بۇ ئالالھ .دەيدۇ «قىلىدىغاندۇ؟ ئىرادە نېمىنى كەلتۈرۈشتىن پقىلى مىسال نەرسىلەرنى بۇ ئالالھ» :بولسا تۇرۇۋالغانالر

 پاسىقالرنى پەقەت بىلەن مىسال بۇ قىلىدۇ؛ ھىدايەت كىشىلەرنى نۇرغۇن ۋە ئازدۇرىدۇ كىشىلەرنى نۇرغۇن بىلەن مىسال

 .ئازدۇرىدۇ

 شتۇرۇشقاداۋامال ئالالھ بۇزىدىغان، ۋەدىسىنى كېيىن بەرگەندىن ۋەدە مۇستەھكەم ئالالھقا پاسىقالر (ئۇ) _ 27

 اشلىققېرىند دىنىي ۋە تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەتنى، ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزى بىلەن ئالالھ يەنى) نەرسىنى بۇيرۇغان

 .تقۇچىالردۇرتار زىيان شۇالر ئەنە .دۇركىشىلەر قىلىدىغان بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر ۋە قويىدىغان ئۈزۈپ (رىشتىسىنى

 كېيىن ئەتتى، بەخش ھايات سىلەرگە ئۇ ئىدىڭالر، جانسىز قىلىسىلەر؟ ئىنكار قانداقمۇ ھنىئالال !(كاپىرالر ئى) _ 28

 .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا ئۇنىڭ كېيىن ئاندىن تىرىلدۈرىدۇ، كېيىن ئاندىن ئالىدۇ، جېنىڭالرنى

 يەتتە نۇقسانسىز ئۇنى ىنىپ،يۈزل ئاسمانغا ئاندىن ياراتقان، ئۈچۈن سىلەر نەرسىنى ھەممە يۈزىدىكى يەر ئالالھ _ 29 

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەر ئۇ .زاتتۇر تاماملىغان قىلىپ ئاسمان

 يەر» :پەرىشتىلەر .ئىدى دېگەن «يارىتىمەن ئورۇنباسار يۈزىدە يەر مەن» :پەرىشتىلەرگە رەببىڭ ۋاقتىدا ئۆز _ 30

 دەپ پاك سېنى بىز ھالبۇكى، قىالمسەن؟ ئورۇنباسار نى(ئىنسان) تۆكىدىغان قان قىلىدىغان، بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە

 .دېدى «بىلىمەن نەرسىلەرنى بىلمەيدىغان سىلەر ھەقىقەتەن مەن» :ئالالھ .دېدى «ئۇلۇغاليمىز ۋە مەدھىيەلەيمىز

 كۆرسىتىپ پەرىشتىلەرگە شەيئىلەرنى ئۇ ئاندىن ئۆگەتتى، ئادەمگە ئىسىملىرىنى شەيئىلەرنىڭ بارلىق ئالالھ _ 31

 شەيئىلەرنىڭ بۇ بولساڭالر، راستچىل (قارىشىڭالردا دەيدىغان  ھەقلىق بىز ئادەمدىن نباسارلىققائورۇ») :تۇرۇپ

 .دېدى «بېرىڭالر ئېيتىپ ماڭا ئىسىملىرىنى

 بىلدۈرگەندىن سەن بىز .تونۇيمىز دەپ پاك (كەمچىلىكلەردىن پۈتۈن) سېنى بىز !(رەببىمىز ئى») :پەرىشتىلەر _ 32

 .دېدى «قىلغۇچىسەن ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىسەن، ھەممىنى سەن سىزكى،شەك .بىلمەيمىز باشقىنى

 نەرسىلەرنىڭ بۇ ئۇالرغا ئادەم .دېدى «بەرگىن ئېيتىپ ئىسىملىرىنى نەرسىلەرنىڭ بۇ ئۇالرغا !ئادەم ئى» :ئالالھ _ 33 

 بىلىپ شەكسىز سىرالرنى ىزېمىندىك ۋە ئاسمانالردىكى سىلەرگە، مەن» :ئالالھ چاغدا، بەرگەن ئېيتىپ ئىسىملىرىنى

 .دېدى «دېمىگەنمىدىم؟ تۇرىمەن، بىلىپ ئىشىڭالرنىمۇ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سىلەرنىڭ تۇرىمەن،

 ئۇ قىلدى، سەجدە ھەممىسى باشقا ئىبلىستىن دېدۇق، «قىلىڭالر سەجدە ئادەمگە» :پەرىشتىلەرگە ۋاقتىدا ئۆز _ 34 

 .كەتتى بولۇپ كاپىرالردىن ۋە قىلدى تەكەببۇرلۇق ئۇنىمىدى، (قىلغىلى سەجدە)

 نەرسىلەردىن جەننەتتىكى سىلەر !تۇرغىن جەننەتتە بىلەن (ھەۋۋا) ئايالىڭ سەن !ئادەم ئى» (:ئادەمگە) بىز _ 35

 بولۇپ قىلغۇچىالردىن زۇلۇم ئۆزۈڭالرغا بولمىسا يېقىنالشماڭالر، دەرەخكە بۇ ئىچىڭالر، _ يەپ كەڭتاشا خالىغىنىڭالرچە

 .دېدۇق «قالىسىلەر

 ،(خاتاالشتۇردى يىگۈزۈپ مېۋىسىنى دەرەخنىڭ قىلىنغان مەنئى يەنى) تېيىلدۇردى ئىككىسىنى ئۇ شەيتان _ 36

 ھالدا دۈشمەنلەشكەن بىلەن بىرىڭالر _ بىر» (:ئىبلىسقا ھەۋۋاغا، ئادەمگە،) بىز .چىقارغۇزۇۋەتتى جەننەتتىن تۇرۇۋاتقان

 «بار بولۇش بەھرىمەن ئۇنىڭدىن ۋە يەرلىشىش ۋاقىتلىق سىلەرگە يۈزىدە يەر الر،چۈشۈڭ (يۈزىگە يەر جەننەتتىن)

 .دېدۇق

 ئالالھ چۈنكى، .قىلدى قوبۇل تەۋبىسىنى ئۇنىڭ ئالالھ ،(قىلدى تەۋبە ۋە) ئالدى تەلىم سۆز قانچە بىر رەببىدىن ئادەم _ 37

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، قوبۇل بەكمۇ تەۋبىنى

 مېنىڭ چاغدا، كەلگەن ھىدايەت تەرەپتىن مەن سىلەرگە چۈشۈڭالر، جەننەتتىن ھەممىڭالر» (ئۇالرغا) زبى _ 38
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 .قالىدۇ مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر

 .قىلىڭالر ۋاپا ۋەدەڭالرغا بەرگەن ماڭا ئەسلەڭالر، نېمىتىمنى بەرگەن سىلەرگە مېنىڭ !ئەۋالدى ئىسرائىل ئى _ 40

 .قورقۇڭالر مەندىنال سىلەر قىلىمەن، ۋاپا ۋەدەمگە قىلغان سىلەرگە مەنمۇ ،(قىلساڭالر شۇنداق ئەگەر)

 قۇرئاننى كەلتۈرۈڭالر، ئىمان قۇرئانغا قىلغان نازىل قىلىپ قىلغۇچى ئېتىراپ نى(تەۋرات) قولۇڭالردىكى مەن _ 41

 ماڭىال سېتىۋەتمەڭالر، مەنپەئەتكە ئازغىنە (بۇرمىالپ) ئايەتلىرىمنى بولماڭالر، قىلغۇچى ئىنكار بولۇپ بىرىنچى

 .قىلىڭالر تەقۋادارلىق

 .يوشۇرماڭالر تۇرۇپ بىلىپ ھەقىقەتنى ماڭالر،ئارىالشتۇر باتىلغا ھەقنى _ 42
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 .كىشىلەردۇر ئىشىنىدىغان جەزمەن
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 (
53
 تەلپۈنۈپ ئۇنىڭغا كۆڭلى ۋە باغالنغان مەھكەم تائاالغا ئالالھ قەلبى بولۇپ، شەكلى پائىل نىڭ «خشوع» سۆز دېگەن «خاشعين» كەلگەن ئايەتتە (
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  .مەرتىۋىسىدۇر مۇھىم ئەڭ كېيىنكى ئىسالمدىن ۋە ئىمان دىننىڭ .ئىپادىلەيدۇ دېگەننى قىلىش مۇكەممەل يەتكۈزۈپ،
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 ئۇالرنىڭ كۆرىسەن؛ ئىكەنلىكىنى ھېرىس مۇشرىكالردىنمۇ ھەتتا كىشىدىن، ھەممە ھاياتقا ئۇالرنىڭ شەكسىزكى، _ 96

 ئالالھ .قااللمايدۇ قۇتقۇزۇپ ئازابتىن ئۇالرنى كۆرۈش ئۆمۈر ئۇزۇن قىلىدۇ، ئارزۇ كۆرۈشنى ئۆمۈر يىل مىڭ ھەربىرى
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  . (جەاللەين تەپسىر) ئورنىدۇر تاشنىڭ تۇرغان چىقىپ ئۈستىگە ياسىغاندا كەئبىنى ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم _ ئىبراھىم مەقامى (
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 .قىلىدۇ
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 .چۈشەنمەيدۇ (ھەقىقەتنى) ئۇالر
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 (ولىمۇت ھەقىقەتتىن) قىلغۇچىالر ئىختىالپ توغرۇلۇق كىتاب بۇ (.ئۆزگەرتىۋەتتى ۋە يوشۇردى ھەقىقەتنى تەۋراتتىكى

 .ئىچىدىدۇر تارتىش _ تاالش بىر يىراق

 ئالالھقا، ەلكىب .ياتمايدۇ ئەمەلگە ياخشى ىالئۆز يۈزلىنىشىڭالرنىڭ تەرەپكە پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلەرنىڭ _ 177

 ئىنتايىن النىم _ پۇل كەلتۈرۈش، ئىمان پەيغەمبەرلەرگە كىتابقا، (قىلغان نازىل ئالالھ) پەرىشتىلەرگە، كۈنىگە، ئاخىرەت

 ،مۇساپىرالرغا قالغان پۇلسىز مىسكىنلەرگە، يېتىملەرگە، تۇغقانالرغا، _ ئۇرۇق تۇرۇقلۇق، كۆرۈپ ياخشى بەك

 بېرىش، زاكات قىلىش، ئادا مۇكەممەل نامازنى بېرىش، ياردەم مال _ پۇل ئېرىشىشىگە ئازادلىققا قۇلالرنىڭ ۋە سائىلالرغا

 يۇقىرىقى ۇش ئەنە .ياتىدۇ ئەمەلگە ياخشى بېرىش بەرداشلىق جىھادقا ۋە كېسەللىككە يوقسۇللۇققا، قىلىش، ۋاپا ئەھدىگە

 .كىشىلەردۇر تەقۋادار شۇالر ئەنە كىشىلەردۇر، راستچىل (ئىمانىدا) كىشىلەر ئىگە سۈپەتلەرگە

 ئازاد ۈنئۈچ ئادەم ئازاد قىلىندى، پەرز سىلەرگە ئېلىش قىساس ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەنلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 178

 رۈلگۈچىنىڭئۆلتۈ يەنى)قېرىندىشى ئۈچۈن قاتىل (.ئېلىنىدۇ قىساس)ئايالدىن ئۈچۈن ئايال قۇلدىن، ئۈچۈن قۇل ئادەمدىن،

 بولۇپ، زىرا ئېلىشقا دىيەت قاتىلدىن ئىگىسى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ يەنى) قىلىنسا كەچۈرۈم نەرسە بىر تەرىپىدىن (ئىگىسى

 بېرىشى  بىلەن ىلىقياخش (دىيەتنى قاتىلنىڭمۇ) قىلىشى، تەلەپ چىرايلىقچە (دىيەتنى قاتىلدىن ئۇ، كەچسە، ۋاز ئېلىشتىن قىساس

 كېيىن (رگەندىنبە دىيەتنى يەنى) شۇنىڭدىن .رەھمەتتۇر ۋە يېنىكلىتىشتۇر كەلگەن تەرىپىدىن رەببىڭالر (مھۆكۈ) بۇ .الزىم

 .بار ئازاب قاتتىق ئادەمگە قىلغان ھۇجۇم (قاتىلغا)

 ئۈچۈن ساقلىنىشىڭالر (ئۆلتۈرۈشتىن ئادەم ناھەق) (.60) بار ھاياتلىق قىساستا ئۈچۈن سىلەر !ئىگىلىرى ئەقىل ئى _ 179

 (.بەلگىلەندى قىساس)

 ئۇرۇق ۋە ئانىسىغا _ ئاتا ئۇنىڭ بولسا، قالدۇرىدىغان دۇنيا _ مال كۆپ ئالدىدا ئۆلۈش بىرەيلەن سىلەردىن ئەگەر _ 180

 .بۇرچىدۇر تېگىشلىك ئۆتەشكە تەقۋادارالرنىڭ بۇ (.61) قىلىندى پەرز قىلىشى ۋەسىيەت بىلەن ئادالەت تۇغقانلىرىغا _

 ىگەئۈست ئۆزگەرتكەنلەرنىڭ گۇناھى ئۇنىڭ ئۆزگەرتىدىكەن، ئۇنى كىمىكى كېيىن، ئاڭلىغاندىن ۋەسىيەتنى _ 181

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .يۈكلىنىدۇ

 ۋەسىيەت يەنى) ئۇالرنىڭ بىلىپ، قىلغانلىقىنى ناتوغرا قەستەن ياكى سەۋەنلىكنى قىلغۇچىنىڭ ۋەسىيەت كىمىكى _ 182

 شەكسىزكى، (.62) بولمايدۇ گۇناھ ھېچ ئۇنىڭغا قويسا، ياخشىالپ مۇناسىۋىتىنى (قىلىنغۇچىالرنىڭ ۋەسىيەت بىلەن قىلغۇچى

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ

                                                   

 (
60
 .ساقلىنىدۇ قاتىللىقتىن ئادەم بىلگەن ئۆلتۈرۈلۈشىنى ئۆزىنىڭ ھەمدە بولىدۇ قالغىلى ساقالپ ھاياتىنى باشقىالرنىڭ ئارقىلىق ئۆلتۈرۈش قاتىلنى يەنى (

 (
61
 بىلەن ھەدىسى دېگەن «يوق قىلىش ۋەسىيەت ۋارىسقا»ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ۋە چۈشۈشى ئايىتىنىڭ مىراس ۋەسىيەت قىلىنغان پەرز ەئايەتت بۇ (

 .قالغان ئەمەلدىن

 (
62
 قىلماقچى ۋەسىيەت قىنىئارتۇ بۇنىڭدىن بار، ھەققى قىلىش ۋەسىيەت مىقدارىنى كەتمىگەن ئېشىپ بىرىدىن ئۈچنىڭ دۇنياسىدىن -مال قىلغۇچى ۋەسىيەت (

 ئىككى بىلگەنلەر بۇنى شۇڭا .چىقىدۇ زىددىيەت ئوتتۇرىسىدا ۋارىسلىرى ئۈچۈن بولغانلىقى بەرمەكچى بۇيرۇپ باشقىالرغا ھەققىنى ۋارىسلىرىنىڭ ئادەم بولغان

 .بولىدۇ ساۋاب بەلكى بولمايدۇ، گۇناھ قويسا ياخشىالپ تەرەپنى



 نغاندەك،قىلى پەرز روزا ئىلگىرىكىلەرگە سىلەردىن ئۈچۈن، ئېرىشىشىڭالر تەقۋالىققا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 183

  .قىلىندى پەرز روزا سىلەرگىمۇ

 روزا) بولۇپ ئۈستىدە سەپەر ياكى بولۇپ كېسەل كىمىكى سىلەردىن .كۈنلەردىدۇر ساناقلىق (روزىسى رامىزان) _ 184

 مۇشەققەت ىنتۈپەيلىد ئاجىزلىق ياكى قېرىلىق) روزىنى تۇتسۇن، كۈنلەردە باشقا كۈنلەرنى تۇتمىغان ،(بولسا لمىغانتۇتا

 فىديە ماقتا تويغۇزغۇدەك يوقسۇلنى بىر (ئۈچۈن كۈنى ھەربىر تۇتالمىغان) تۇتمىسا، كىشىلەر تۇتىدىغان ئاران (بىلەن

 ىلسەڭالر،ب ئەگەر .ياخشىدۇر ئۈچۈن ئۆزى بۇ بەرسە، ئارتۇق (ىقدارىدىنم بەلگىلەنگەن فىديەنى) كىمكى .الزىم بېرىشى
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  (زەمەخشەرىي تەپسىرى) .ئىپادىلەيدۇ زوراۋانلىقنى بېرىلغان ئېلىپ ئۈچۈن قايتۇرۇش دىندىن كىشىلەرنى ئورۇندا بۇ سۆز دېگەن (پىتنە) «الفتنة» (



 ھۆرمىتى يەنى) تەڭدۇر بىلەن بىرى-بىر نەرسىلەر تېگىشلىك ساقلىنىشقا ھۆرمىتى (.جازاسىدۇر ئاچقانلىقىنىڭ ئۇرۇش
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 تەقۋادارالر ئالالھ بىلىڭالركى، .قورقۇڭالر ئالالھتىن چېقىلىڭالر، شۇنچىلىك ئۇنىڭغا سىلەرمۇ بولسا، چېقىلغان قانچىلىك

 .بىللىدۇر بىلەن

 ئىتائەت لالھقائا) تاشلىماڭالر، ھاالكەتكە ئۆزۈڭالرنى (قىلىپ بېخىللىق) قىلىڭالر، سەرپ مال _ پۇل يولىدا ئالالھ _ 195
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 يارايدىغان) قۇربانلىققا ئۇچرىساڭالر، توسقۇنلۇققا ئەگەر ئورۇنداڭالر، تولۇق ئۈچۈن ئالالھ ئۆمرىنى بىلەن ھەج _ 196
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 كېيىن قىلغاندىن ئۆمرە (ئاراڭالردىن) چېغىڭالردا بولغان ئەمىنلىكتە .قىلسۇن ئادا فىديە بىلەن قىلىش قۇربانلىق (مال بىرەر)
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 بىلىڭالركى، قورقۇڭالر، ئالالھتىن .ئۈچۈندۇر كىشىلەر بولمىغان ئولتۇرۇشلۇق (مەككىدە) دائىرىسىدە ھەرەم مەسجىدى

 .قاتتىقتۇر بەكمۇ ازابىئ ئالالھنىڭ

 ئون دەسلەپكى زۇلھەججىنىڭ ۋە ئايلىرى زۇلقەئدە شەۋۋال، يەنى) ئايدۇر قانچە بىر مەلۇم (ۋاقتى) ھەج _ 197
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 !ئىگىلىرى ئەقىل ئى .تەقۋالىقتۇر ئوزۇقلۇق ياخشى ئەڭ شەكسىزكى، ئېلىۋېلىڭالر، ئوزۇقلۇق (يەتكۈدەك سەپىرىڭالرغا

 .قورقۇڭالر مەندىن

 گۇناھ ھېچ سىلەرگە قىلساڭالر، تەلەپ رىزىق (ئارقىلىق ئىشالر باشقا ۋە تىجارەت ىدەمەزگىل ھەج) رەببىڭالردىن _ 198
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 .بېرىدۇ رىزىق ھېسابسىز كىشىگە خالىغان ئالالھ .تۇرىدۇ ئۈستۈن ردىنئۇال تەقۋادارالر كۈنى قىيامەت

 ئالالھ ،(شتىئىختىالپال بولۇپ كاپىر بەزىسى ئېيتىپ، ئىمان بەزىسى ئۇالرنىڭ كېيىن) ئىدى دىندا بىر ئىنسانالر _ 213

 قىلىپ ىئاگاھالندۇرغۇچ (ندوزاختى كاپىرالرنى) بەرگۈچى، خەۋەر خۇش (بىلەن جەننەت مۇئمىنلەرگە) پەيغەمبەرلەرنى

 بىرگە بىلەن لەرپەيغەمبەر ئۇ ئۈچۈن، چىقىرىش ھۆكۈم ئۈستىدە نەرسىلىرى قىلىشقان ئىختىالپ ئىنسانالرنىڭ ئالالھ .ئەۋەتتى

 ەقىقەتنىڭھ ئۆزلىرىگە ال (يەھۇدىيالر يەنى) بېرىلگەنلەر كىتاب پەقەت .قىلدى نازىل كىتابنى كۆرسەتكۈچى يولنى ھەق

 ئالالھ اندىنئ .قىلىشتى ئىختىالپ توغرىسىدا كىتاب قىلىشىپ، كۆرەلمەسلىك ئۆزئارا كېيىن كەلگەندىن دەلىللىرى ئوپئوچۇق

 خالىغان ئالالھ .قىلدى ھىدايەت ھەقىقەتكە كېلەلمىگەن بىرلىككە (يەھۇدىيالر ئۇ) بويىچە ئىرادىسى ئۆز ئېيتقانالرنى ئىمان

 .باشاليدۇ يولغا توغرا كىشىنى

 بېشىڭالرغا ڭمۇسىلەرنى كۈلپەتلەر كەلگەن بېشىغا نىڭ(مۇئمىنلەر) ئىلگىرىكى تېخى سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 214

 كەلگەن قسىال - ئاغرىق ۋە يوقسۇللۇق قاتتىق شۇنداق بېشىغا ئۇالرنىڭ ئويالمسىلەر؟ كىرىشنى جەننەتكە تۇرۇپ كەلمەي

 دەپ «ەر؟كېل قاچانمۇ ياردىمى ئالالھنىڭ» :مۇئمىنلەر بىلەن مبەرپەيغە ھەتتا چۈشۈرۈلگەنكى، ساراسىمىگە شۇنداق ۋە

 .يېقىندۇر ھەقىقەتەن ياردىمى ئالالھنىڭ بىلىڭالركى، .ئىدى كەتكەن

 مال تقىنكى،ئېي .سورايدۇ بولىدىغانلىقىنى قىلسا سەرپ (كىمگە) نەرسىنى قانداق سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 215

 ىملەرگە،يېت تۇغقانلىرىڭالرغا، يېقىن ئاناڭالرغا، _ ئاتا ئۇنى قىلساڭالر، سەرپ نەرسىنى قانداق مۈلۈكۈڭالردىن _

 ىلىقياخش قانداقال سىلەر .بولىدۇ قىلساڭالر سەرپ مۇساپىرالرغا قالغان ئۈزۈلۈپ خىراجىتى يول ۋە يوقسۇلالرغا

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئەلۋەتتە ئۇنى ئالالھ قىلساڭالر،

 سىلەرگە ىشقىل ئۇرۇش ياقتۇرمىساڭالرمۇ سىلەر (بىلەن تەقەززاسى تەبىئىتىنىڭ ئىنسان !ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 621

 بولغان يانلىقزى ئۈچۈن ئۆزۈڭالر قېلىشىڭالر، ياقتۇرماي نەرسىنى بولغان پايدىلىق ئۈچۈن ئۆزۈڭالر سىلەر .قىلىندى پەرز

 .بىلمەيسىلەر ىلەرس بىلىدۇ، ئوبدان ئالالھ (ئىكەنلىكىنى پايدىلىق نېمىنىڭ لەرگەسى) .مۇمكىن قېلىشىڭالر ياقتۇرۇپ نەرسىنى

 .ىدۇسورىش دەپ «بوالمدۇ؟ قىلىشقا ئۇرۇش ئايدا قىلىنغان ھارام ئۇرۇش» :سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 217

 قىلىش، ۇفرىلىقك ئالالھقا توسۇش، يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى ئەمما) گۇناھتۇر؛ چوڭ قىلىش ئۇرۇش ئايدا بۇ» ئېيتقىنكى

 چوڭ تېخىمۇ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ چىقىرىش ھەيدەپ ئاھالىسىنى ھەرەم مەسجىدى ۋە توسۇش ھەرەمدىن مەسجىدى

 «.گۇناھتۇر رئېغى ئۆلتۇرۇشتىنمۇ ئادەم (قىلىش زىيانكەشلىك مۇئمىنلەرگە ۋە تۇرۇش چىڭ كۇفرىدا يەنى) پىتنە .گۇناھتۇر

 .ۇرىدۇت قىلىپ ئۇرۇش داۋاملىق بىلەن سىلەر قەدەر قايتۇرۇۋەتكەنگە دىنىڭالردىن سىلەرنى كەلسىال، لىدىنقو ئۇالر

 بولۇپ بىكار ەئاخىرەتت ۋە دۇنيا ئەمەللىرى (ياخشى بارلىق) ئۇنىڭ ئۆلسە، پېتى كاپىر يېنىپ دىنىدىن ئۆز كىمكى سىلەردىن

 .قالغۇچىالردۇر مەڭگۈ اختادوز ۋە ئەھلىدۇر دوزاخ ئادەملەر بۇنداق .كېتىدۇ

 كىشىلەر داقشۇن ئەنە __ قىلغانالر جىھاد يولىدا ئالالھ ۋە قىلغانالر ھىجرەت ئېيتقانالر، ئىمان شۈبھىسىزكى، _ 218

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇ، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ قىلىدۇ، ئۈمىد رەھمىتىنى ئالالھنىڭ

 چوڭ ئىككىسىدە ھەر بۇنىڭ» ئېيتقىنكى، سورىشىدۇ، توغرىسىدا قىمار ۋە ھاراق ەندىنس ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 219



 يەنە ئۇالر .(64)«چوڭدۇر بەك قارىغاندا نەپكە گۇناھ ئىككىسىدىكى بۇ لېكىن بار، نەپمۇ ئازغىنە كىشىلەرگە ۋە بار گۇناھ

 ۋە دۇنيا .دېگىن «قىلىڭالر سەدىقە ارتۇقىنىئ ئېھتىياجدىن» سورايدۇ، توغرۇلۇق قىلىش سەدىقە نەرسىنى قانداق سەندىن

 .قىلىدۇ بايان مۇشۇنداق سىلەرگە ئايەتلەرنى ئالالھ ئۈچۈن قىلىشىڭالر تەپەككۇر ئىشلىرىنى ئاخىرەتنىڭ

 ماللىرىنى تەربىيەلەپ، خالىسانە) ئېيتقىنكى، سورىشىدۇ، توغرۇلۇق يېتىملەر سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 220

 - يېيىش) ياشىساڭالر، ئارىلىشىپ بىلەن ئۇالر .ياخشىدۇر تولىمۇ بېرىش ئورۇنالشتۇرۇپ ئوبدان ئۇالرنى (كۆپەيتىپ

 رئۇال چۈنكى (يۇقتۇر گۇناھ ھېچ سىلەرگە ياشىساڭالر ئارىالشتۇرۇپ ئۆزۈڭالرغا تىجارەتتە ۋە كەسىپ ئىچىش،

 ئەگەر .ۇرىدۇت بىلىپ تۈزىگۈچىنى ۋە بۇزغۇچى (ىنىئىشلىر يېتىملەرنىڭ) ئالالھ .قېرىنداشلىرىڭالردۇر دىنىي سىلەرنىڭ

 غالىبتۇر، ەتەنھەقىق ئالالھ «.بوالتتى سالغان جاپاغا چوقۇم سىلەرنى (چەكلەپ ياشاشنى ئارىلىشپ) ئىدى، خالىسا ئالالھ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت

 ئايال شرىكمۇ .ئالماڭالر نىكاھىڭالرغا ئۇالرنى ئېيتمىغۇچە ئىمان ئايالالر مۇشرىك !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 221

 يتمىغۇچەئې ئىمان ئەرلەر مۇشرىك .ياخشىدۇر ئۇنىڭدىن ئەلۋەتتە دېدەك، مۇئمىن تەقدىردىمۇ، قىلغان مەپتۇن سىلەرنى

 ،ئەلۋەتتە ۇل،ق مۇئمىن تەقدىردىمۇ، قىلغان مەپتۇن سىلەرنى ئەر مۇشرىك قىلماڭالر، ياتلىق ئۇالرغا (ئايالالرنى مۇئمىن)

 ئىرادىسى زئۆ ئالالھ باشاليدۇ، دوزاخقا سىلەرنى (ئايالالر ۋە ئەرلەر مۇشرىك يەنى) شۇالر ئەنە .ياخشىدۇر ئۇنىڭدىن

 بايان لىرىنىئايەت ئۆز ئۇالرغا ئالالھ دەپ، ئالسۇن ئۈگۈت ئىنسانالر چاقىرىدۇ، مەغپىرەتكە جەننەتكە، سىلەرنى بويىچە

 .قىلىدۇ

 ئۇ» كى،ئېيتقىن .سورايدۇ توغرۇلۇق (قىلىش ئاالقە جىنسىي مەزگىلىدە) ھەيز سەندىن رئۇال !(پەيغەمبەر ئى) _ 222

 .قىلماڭالر چىلىقيېقىن ئۇالرغا بولغۇچە پاك (ھەيزدىن) .تۇرۇڭالر يىراق ئايالالردىن مەزگىلىدىكى ھەيز شۇڭا .زىيانلىقتۇر

 دوست غۇچىالرنىقىل تەۋبە كۆپلەپ ئالالھ شەكسىزكى، .رقىلىڭال يېقىنچىلىق جايدىن بۇيرۇغان ئالالھ ئۇالرغا بولغاندا پاك

 .تۇتىدۇ دوست پاكالنغۇچىالرنى تۇتىدۇ،

 ئالدى الر،كېلىڭ رەۋىشتە خالىغان ئېكىنزارلىقىڭالرغا ئېكىنزارلىقتۇر، (خۇددى) ئۈچۈن سىلەر ئاياللىرىڭالر _ 223

 ئالدىغا الالھنىڭئ چوقۇم سىلەر بىلىڭالركى، ۋە ورقۇڭالرق ئالالھتىن قىلىڭالر، (ئەمەەللرنى ياخشى) ئۈچۈن ئۆزۈڭالر بىلەن

 .بەرگىن خەۋەر خۇش مۇئمىنلەرگە !(پەيغەمبەر ئى) .بارىسىلەر

 نىكىشىلەر بولۇشقا، تەقۋادار قىلىشقا، ياخشىلىق قەسىمىڭالرنى قىلغان بىلەن نامى ئالالھنىڭ سىلەر _ 224

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ممىنىھە ئالالھ .قىلىۋالماڭالر توسالغۇ ئەپلەشتۈرۈشكە

 كەنئىچ قەستەن ئەمما .تارتمايدۇ جاۋابكارلىققا سىلەرنى ئالالھ ئۈچۈن قەسىمىڭالر ئىچكەن مەقسەتسىز _ 225

 كەتمەيدىغان اپئالدىر جازاالشقا قىلغۇچىدۇر، ئەپۇ ئىنتايىن ئالالھ .تارتىدۇ جاۋابكارلىققا سىلەرنى  ئۈچۈن قەسىمىڭالر

 .زاتتۇر

 مۇددەت ۇب ئۇالر ئەگەر كېرەك؛ كۈتۈشى ئاي تۆت كىشىلەر ئىچكەن قەسەم قىلماسلىققا يېقىنچىلىق ئاياللىرىغا _ 226

 مەغپىرەت تەنھەقىقە ئالالھ ،(بىلسۇنكى ياخشى شۇنى) قايتسا، (قەسىمىدىن بىلەن قىلىش يېقىنچىلىق) ئاياللىرىغا ئىچىدە

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر،

 ئاڭالپ ىنىھەمم ئالالھ ،(بىلسۇنكى ياخشى شۇنىمۇ) كەلسە، نىيىتىگە قىلىش تاالق (ئاياللىرىنى) ئۇالر ئەگەر _  227

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر،

 كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا رئۇال ئەگەر (.65) تۇتىدۇ ئىددەت ئۆتكۈچە ھەيز ئۈچ ئايالالر قىلىنغان تاالق _ 228

 دۇرۇس يوشۇرۇشى نى(ھەيز ياكى تۆرەلمە) نەرسە ياراتقان ئالالھ بالىياتقۇسىدىكى ئۇالرنىڭ ئىشىنىدىكەن، (راستتىنال)

 ئەڭ كېلىشكە قايتۇرۇپ ئۇالرنى ئىچىدە مۇددەت شۇ خالىسا، قېلىشنى ئەپلىشىپ ئەرلىرى ئۇالرنىڭ ئەگەر .ئەمەس

 ئەرلەر .بار ھەقلىرى ئاياللىرىنىڭمۇ ئۈستىدە ئەرلىرى بولغىنىدەك، ھەقلىرى ئەرلەرنىڭ ئۈسىتىدە لىرىئايال .ھەقلىقتۇر

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت .غالىبتۇر ئالالھ .ئىگە ئارتۇقلۇققا دەرىجە بىر ئايالالردىن

 ياكى تۇتۇش، بىلەن ياخشىلىق (ئايالنى) كېيىن ئۇنىڭدىن قېتىمدۇر، ئىككى تاالق (بولىدىغان يارىشىۋېلىشقا) _ 229

                                                   

(
64
 .بولغان نازىل بۇرۇن قىلىنىشتىن ھارام قىمار بىلەن ھاراق ئايەت بۇ (

 (
65
  .ئىپادىلەيدۇ پاكلىنىشنى ھەيزدىن ھەم كۆرۈشنى ھەيز ھەم بولۇپ، سۆز مەنىلىك زىت سۆز دېگەن ﴾قُُروء  ﴿ ئايەتتىكى (



 بولمىسىال، خەۋپى قىاللماسلىق رىئايە بەلگىلىمىلىرىگە (ھەققىدىكى ئايالالر _ ئەر) ئالالھنىڭ .الزىم قويۇۋېتىش چىرايلىقچە

 سىلەرگە قايتۇرۇۋېلىش نەرسىنى بىرەر مېلىڭالردىن _ پۇل بەرگەن (ئۈچۈن 66مەھرى) ئاياللىرىڭالرغا ئۆزۈڭالرنىڭ

 قىاللماسلىق رىئايە بەلگىلىمىرىگە (ھەققىدىكى ئايالالر _ ئەر) ئالالھنىڭ ئىككىسىنىڭ ئايال _ ئەر ئەگەر .بولمايدۇ ھاالل

 ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە .بولمايدۇ گۇناھ ئىككىسىگە ھەر بەرسە، نەرسە بىر (ئېرىگە) ئۈچۈن ئاجرىشىش ئايال بولسا، خەۋپى

 .زالىمالردۇر قىلغۇچىالر خىالپلىق بەلگىلىمىلىرىگە ئالالھنىڭ .قىلماڭالر پلىقخىال ئۇنىڭغا .بەلگىلىمىلىرىدۇر

 .بولمايدۇ ھاالل ئۇنىڭغا تەگمىگۈچە ئەرگە باشقا ئايال ئۇ قىلسا، تاالق يەنە (قېتىم ئۈچىنچى) ئايالىنى ئەر ئەگەر _ 230

 بەلگىلىمىلىرىگە ئالالھنىڭ بىلەن ئېرى بۇرۇنقى (پتوشقۇزۇ ئىددىتىنى ئايال ئۇ) قىلسا، تاالق ئۇنى (ئەرمۇ كېيىنكى) ئەگەر

 الالھنىڭئ بۇ .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ ئۇالرغا يارىشىۋالسا، قايتىدىن تەقدىردە، ئىشەنگەن قىالاليدىغانلىقىغا رىئايە

 .قىلىدۇ بايان ئۈچۈن قەۋم بىلىدىغان ئۇنى بەلگىلىمىلىرىدۇركى،

 چىرايلىقچە رنىئۇال (يارىشىپ بىلەن ئۇالر) بولسا، قالغان دەپ توشاي ىددىتىئ ئۇالرنىڭ قىلىپ، تاالق ئايالالرنى _ 231

 نىئۇالر يەتكۈزۈپ زىيان مەقسىتىدە قىلىش زۇلۇم .قويۇۋېتىڭالر بىلەن ياخشىلىق ياكى تۇتۇڭالر نىكاھىڭالردا

 اقچاقچ _ كۈلكە ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ .بولىدۇ قىلغان زۇلۇم ئۆزىگە قىلىدىكەن، شۇنداق كىمكى .تۇتۇۋالماڭالر

 يەنى) ھېكمەت ى،كىتابىن قىلغان نازىل ئۈچۈن بېرىش ئۈگۈت سىلەرگە ۋە نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ .قىلىۋالماڭالر

 .ربىلگۈچىدۇ نەرسىنى ھەممە ئالالھ بىلىڭالركى، .قورقۇڭالر ئالالھتىن .چىقارماڭالر ئېسىڭالردىن نى(سۈننەت

 بىلەن ئېرى (بولغان تەگمەكچى) ئەگەر ئايالالر بولغان توشۇپ ئىددىتى قىلىنىپ تاالق (تۆۋىنىدە تاالقنىڭ ئۈچ) _ 232

 ئاخىرەت ۋە لالھقائا ئاراڭالردىن بىلەن، بۇنىڭ .توسماڭالر نىكاھلىنىشتىن (قايتا) ئۇالرنى بولسا، پۈتۈشكەن بويىچە قائىدە

 ۋە دىلىقتۇرپاي ئەڭ ئۈچۈن سىلەر (قويۇش نىكاھالپ ئۇالرنى يەنى) بۇ قىلىنىدۇ، نەسىھەت كەلتۈرگەنلەرگە ئىمان كۈنىگە

 .بىلمەيسىلەر سىلەر بىلىدۇ، ھەممىنى ئالالھ .ئىشتۇر پاك ئەڭ

 ئاتىالر .ۈندۇرئۈچ كىشى خالىغان ئېمىتىشنى تولۇق (ھۆكۈم بۇ) ئېمىتسۇن، تولۇق يىل ئىككى بالىلىرىنى ئانىالر _ 233

 ولىدىنق پەقەت كىشى .كېرەك تۇرۇشى تەمىنلەپ بىلەن كېچەك _ كىيىم ۋە ئىچمەك _ يېمەك بويىچە دەقائى ئانىالرنى

 ئۆلۈپ ئاتا) .رتمىسۇنتا زىيان سەۋەبلىك بالىسى ئاتىمۇ تارتمىسۇن، زىيان سەۋەبلىك بالىسى ئانا .بۇيرۇلىدۇ ئىشقىال كېلىدىغان

 كېڭىشىپ ائان _ ئاتا ئەگەر .الزىم ئېلىشى ئۈستىگە ئۆز مەسئۇلىيەتنى ئوخشاش ئاتىغا ۋارىسى ئۇنىڭ (ئەھۋالدا كەتكەن

 ىرىڭالرنىبالىل ئەگەر .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ ئۇالرغا بولسا، ئايرىۋەتمەكچى سۈتتىن (توشماستىنال يىل ئىككى بالىنى)

 .ولمايدۇب گۇناھ ھېچ ەرگەسىل بەرسەڭلەرال، ھەققىنى ئۇالرنىڭ بويىچە قائىدە بولساڭالر ئېمىتمەكچى ئىنىكئانىالرغا

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئەمەلىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ بىلىڭالركى، قورقۇڭالر، ئالالھتىن

 ۇتۇشىت ئىددەت كۈن ئون ئاي تۆت ئۇالر بولسا، ئايالالر قالغان تۇل كېتىپ بولۇپ ۋاپات ئېرى ئاراڭالردىن _ 234

 ئىگە يالالرنىڭئا شۇ يەنى) سىلەرگە قىلسا، ئىش بويىچە قائىدە توغرۇلۇق ئۆزلىرى ،كېيىن توشقاندىن ئىددىتى ئۇالر .الزىم

 .خەۋەرداردۇر ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ (چاقىلىرىغا _

 يوشۇرۇشتا ردادىلىڭال بۇنى ياكى ئۆتۈشتە پۇرىتىپ تەلىپىنى ئۆيلىنىش ئايالالرغا (توشمىغان ئىددىتى !ئەرلەر ئى) _ 235

 يوشۇرۇن بىلەن ئۇالر لېكىن، .مەلۇم ئالالھقا ئاچىدىغانلىقىڭالر ئېغىز ئۇالرغا سىلەرنىڭ .يوق گۇناھ ھېچ سىلەرگە

 .ۇرۇنماڭالرئ پۈتۈشۈشكە ئۆيلىنىشكە توشمىغۇچە ئىددىتى .بولىدۇ قىلساڭالر سۆزنى مۇۋاپىق پەقەت قويماڭالر، ۋەدىلىشىپ

 مەغپىرەت ايىتىناھ ئالالھ بىلىڭالركى، شۇنىمۇ .قورقۇڭالر ئالالھتىن .تۇرىدۇ بىلىپ دىلىڭالردىكىنى ھئالال بىلىڭالركى،

  .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا قىلغۇچىدۇر،

 ئۇالرنى ئىكەنسىلەر، تەيىنلىمىگەنال مەھرىنى ۋە ئىكەنسىلەر قىلمىغانال يېقىنچىلىق ئايالالرغا (نىكاھالنغان) سىلەر _ 236

 يارىشا، ھالىغا ئۆز باي قىلىڭالر، بەھرىمەن (مالدىن _ پۇل) ئۇالرنى (لېكىن) .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ سىلەرگە قىلساڭالر، تاالق

 .مەجبۇرىيىتىدۇر تېگىشلىك ئۆتەشكە (67) قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىلىق بۇ .بەرسۇن بويىچە قائىدە يارىشا ھالىغا ئۆز كەمبەغەلمۇ

 (ئۇنىڭدىن) ئۇالر قىلساڭالر، تاالق ئۇالرنى ئىلگىرى قىلىشتىن يېقىنچىلىق تەيىنلەپ مەھرىنى ئۇالرنىڭ سىلەر _ 237

 تەيىنلىگىنىڭالرنىڭ سىلەر ئەھۋالدا، ھەرقانداق باشقا كەچكەندىن ۋاز بولغۇچى ئىگە پۈتۈمىگە نىكاھ ياكى كەچكەن ۋاز

 .ئۇنتۇماڭالر قىلىشنى ئېھسان ئۆزئارا .يېقىندۇر ئەڭ تەقۋالىققا الركەچكىنىڭ ۋاز سىلەرنىڭ .بولىدۇ ئۇالرنىڭ يېرىمى

                                                   

 .دېمەكتۇر (پۇل) ھەق ماددىي مىقداردىكى مەلۇم بولغان تېگىشلىك بېرىشكە ئايالىغا ئەرنىڭ بىلەن سەۋەبى نىكاھ _ مەھرى 66

 (
67
 مۇكەممەل سۆز دېگەن «المحسنين» ئايەتتىكى چۈنكى «.مەجبۇرىيىتىدۇر كىشىلەرنىڭ دىغانقىلى ئادا مۇكەممەل مەسئۇلىيەتلەرنى ئۈستىدىكى» ياكى (

 .ئىپادىلەيدۇ مەنىنىمۇ دېگەن قىلغۇچىالر ئىش



 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان ئالالھ شەكسىزكى،

 ۇزۇرىداھ ئالالھنىڭ .بېرىڭالر ئەھمىيەت غا(نامىزى ئەسىر) ناماز ئوتتۇرىدىكى بولۇپمۇ نامازالرغا، سىلەر _ 238

 .تۇرۇڭالر بىلەن ئىتائەتمەنلىك

 ئامانلىق .ۇبولىد ئوقۇساڭالر بېرىپ كېتىپ ئۇالغلىق ياكى پىيادە نامازنى قالغىنىڭالردا، قورقۇنچتا سىلەر   _239

 ئەھكامالرنى ەنبىلمىگ سىلەر ئالالھنىڭ .ئوقۇڭالر تولۇق بويىچە بەرگەن تەلىم سىلەرگە ئالالھ نامازنى تاپقىنىڭالردا،

 (.قىلىڭالر شۈكۈر ئۇنىڭغا) ئۈچۈن بەرگەنلىكى تەلىم سىلەرگە

 بىر رىلماستىن،چىقى ھەيدەپ ئۆيىدىن ئاياللىرىنىڭ قالىدىغانالر (تۇل) ئاياللىرى بولۇپ ۋاپات ئۆزى ئاراڭالردىن _ 240

 ئايالالر ەرئەگ .قىلسۇن ۋەسىيەت (ۋاقتىدا ھايات ئۆزى) تەمىنلىنىشىنى (بىلەن كېچەك-كىيىم ۋە ئىچمەك-يېمەك) يىلغىچە

 (گىلىرىگەئى مېيىتنىڭ يەنى) سىلەرگە ئۈچۈن ئىشلىرى قائىدىلىك قىلغان توغرىسىدا ئۆزى ئۇالرنىڭ كەتسە، چىقىپ ئۆزى

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ

 .مەجبۇرىيىتىدۇر كتېگىشلى ئۆتەشكە تەقۋادارالرنىڭ (بۇ) .بار نەپىقىسى بويىچە قائىدە ئايالالرنىڭ قىلىنغان تاالق _ 241

 .بېرىدۇ قىلىپ بايان مۇشۇنداق ئايەتلىرىنى ئالالھ دەپ، ئىشلەتسۇن ئەقلىنى سىلەرنى _ 242

 مۇ؟يوق خەۋىرىڭ كىشىلەردىن چىققان قېچىپ يۇرتلىرىدىن قورقۇپ ئۆلۈمدىن تۇرۇقلۇق، مىڭالرچە ئۆزلىرى _ 243

 ىنسانالرغائ ئالالھ .تىرىلدۈردى ئۇالرنى (ئالالھ) كېيىن ئاندىن ،(ئۆلدى ئۇالر ۋە) دېدى «ئۆلۈڭالر»ئۇالرغا ئالالھ

 .قىلمايدۇ شۈكۈر (ئالالھقا) كۆپچىلىكى ئىنسانالرنىڭ لېكىن مەرھەمەتلىكتۇر، ھەقىقەتەن

 بىلىپ ىنىھەمم تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ بىلىڭالركى، .قىلىڭالر جىھاد يولىدا ئالالھ _ 244

 .چىدۇرتۇرغۇ

 نەچچە ئۇنىڭغا ئالالھ بېرىدىكەن، 68قەرز ياخشى ئالالھقا (قىلىپ سەرپ يولىدا ئالالھ مېلىنى _ پۇل) كىمكى _ 245

 ئاخىر) قىلىدۇ، كەڭ (كىشلەرنىڭكىنى بەزى) قىلىدۇ، تار (رىزقىنى كىشىلەرنىڭ بەزى) ئالالھ .قايتۇرىدۇ كۆپ ھەسسە

 .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا ئالالھنىڭ (ھەممىڭالر

 ئۇالر ىدىمۇ؟يەتم خەۋىرى كاتتىباشلىرىنىڭ ئەۋالدىنىڭ ئىسرائىل ياشىغان كېيىن مۇسادىن ساڭا !(پەيغەمبەر ئى) _ 246

 «قىاليلى جىھاد لىدايو ئالالھ باشچىلىقىدا ئۇنىڭ بەرگىن، تىكلەپ پادىشاھ بىر بىزگە» :پەيغەمبىرىگە ئۆزلىرىنىڭ ۋاقتىدا ئۆز

 :ئۇالر .دېدى «قالساڭالرچۇ؟ قىلماي جىھاد قىلىنسا پەرز قىلىش جىھاد سىلەرگە» :پەيغەمبەر .ئىدى دېيىشكەن

 «قىلمايلى؟ جىھاد دايولى ئالالھ قانداقمۇ تۇرساق، قىلىنغان جۇدا بالىۋاقىلىرىمىزدىن ۋە چىقىرىلغان ھەيدەپ يۇرتلىرىمىزدىن»

 .تارتتى باش (تىنقىلىش جىھاد) ھەممىسى باشقا قىسمىدىن بىر ئاز رنىڭئۇال چاغدا، قىلىنغان پەرز قىلىش جىھاد ئۇالرغا .دېدى

 .بىلگۈچىدۇر ئوبدان ئالالھ قىلغۇچىالرنى زۇلۇم (ئۆزىگە)

 قانداقمۇ ئۇ» :ئۇالر .دېدى «ئەۋەتتى قىلىپ پادىشاھ تالۇتنى سىلەرگە ئالالھ شەكسىزكى،» :ئۇالرغا پەيغەمبىرى _ 247

 كۆپ ۈلۈكىم _ مال ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ ھەقلىقمىز، بەكرەك ئۇنىڭدىن بىز بولۇشقا ىشاھپاد بوالاليدۇ؟ پادىشاھ بىزگە

 قىلدى، قامەتلىك ل،مو ئىلىمى ئۇنى تاللىدى، ئۇنى (قىلىشقا پادىشاھ) سىلەرگە راستتىنال ئالالھ» :پەيغەمبەر دېدى، «بولمىسا

 .دېدى «زاتتۇر بىلىدىغان ھەممىنى كەڭ، (پەزلى) ئالالھ .بېرىدۇ ئادەمگە خالىغان پادىشاھلىقنى ئالالھ

 ئۇنىڭغا ۇ،كېلىد ساندۇق بىر سىلەرگە شۇكى، ئاالمىتى پادىشاھلىقىنىڭ ئۇنىڭ» :ئېيتتى پەيغەمبىرى ئۇالرغا _ 248

 كەتكەن ۇرۇپقالد تاۋابىئاتلىرى ھارۇننىڭ مۇسانىڭ، ۋە نەرسە تاپقۇزىدىغان تەسكىن سىلەرنى تەرىپىدىن رەببىڭالر

 ئىشىنىدىغان (رىگەپەيغەمبى ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا) ئەگەر .كېلىدۇ كۆتۈرۈپ پەرىشتىلەر ئۇنى بولىدۇ، قاچىالنغان نەرسىلەر

 «.بار دەلىل بىر ئۈچۈن سىلەر ئەلۋەتتە بۇنىڭدا بولساڭالر،

 دەريا بىر سىلەرنى ھەقىقەتەن ئالالھ» :چاغدا چىققان يولغان  بىلەن ئەسكەرلىرى (ئۈچۈن قىلىش جىھاد) تالۇت _ 249

 ھەقىقەتەن ئۇ تېتىمايدىكەن، سۈيىنى دەريا كىمكى ئەمەس، تەۋە ماڭا ئۇ ئىچىدىكەن، سۈيىدىن دەريا كىمكى سىنايدۇ، بىلەن

 ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ .دېدى «بولمايدۇ قىلغان خىالپلىق بۇيرۇققا ئادەم ئىچكەن ئوچۇم بىر بىلەن قولى ئۇنىڭدىن تەۋەدۇر، ماڭا

 چاغدا ئۆتكەن دەريادىن كىشىلەر ئېيتقان ئىمان بىلەن ئۇنىڭ ۋە تالۇت .ئىچتى ئۇنىڭدىن ھەممىسى شقابا كىشىدىن ئازغىنە

 ئۇرۇشۇشقا بىلەن ئەسكەرلىرى ئۇنىڭ ۋە جالۇت بىز بۈگۈن» :پىرقىسى بىر ئۇالرنىڭ (كۆرۈپ كۆپلۈكىنى دۈشمەننىڭ)

 :ئىشىنىدىغانالر جەزمەن بارىدىغانلىقىغا ھۇزۇرىغا نىڭئالالھ (ئەسكەرلىرىدىن تالۇتنىڭ) .دېدى «بېرەلمەيمىز بەرداشلىق

                                                   
ًضا﴿ ئايەتتە بولۇپ، دېگەنلىك قىلىش سەرپ مال_پۇل يوللىرىغا ياخشىلق كۆزلەپ رازىلىقىنى تائاالنىڭ ئالالھ _قەرز ياخشى 68  ياخشى) يەنى ﴾َحَسنًا قَر 

 .تەبىرلەنگەن دەپ(قەرز



 بولغۇچىالر چىداملىق ئالالھ .دېدى «قىلغان غەلىبە ئۈستىدىن جامائە كۆپ جامائە ئاز قانچىلىغان بىلەن ئىرادىسى ئالالھنىڭ»

 .بىللىدۇر بىلەن

 تولدۇرغىن، بىلەن چىدامچانلىق قەلبىمىزنى !رەببىمىز ئى» :تۇتۇشقاندا بىلەن قوشۇنى ئۇنىڭ ۋە جالۇت ئۇالر _ 250

 .دېدى «بەرگىن ياردەم بىزگە قارشى قەۋمگە كاپىر قىلغىن، مۇستەھكەم قەدەملىرىمىزنى

 داۋۇدقا ئالالھ .ئۆلتۈردى جالۇتنى داۋۇد يەڭدى، كاپىرالرنى بىلەن ئىرادىسى ئالالھنىڭ (مۇئمىنلەر) نىھايەت _ 251

 بەزىسىنى ئىنسانالرنىڭ ئالالھ .ئۆگەتتى نەرسىلەرنى خالىغان ئۇنىڭغا .بەردى نى(ەرلىكپەيغەمب) ھېكمەت پادىشاھلىقنى،

 جاھان پۈتۈن ئالالھ لېكىن بوالتتى، ئايالنغان خارابىلىككە ئەلۋەتتە يۈزى يەر ئىدى، تۇرمىسا قىلىپ مۇداپىئە بىلەن بەزىسى

 .مەرھەمەتلىكتۇر ناھايىتى قارىتا ئەھلىگە

  



 

 پارە ئۈچىنچى

 

 شەكسىزكى، .بېرىۋاتىمىز ئوقۇپ رەۋىشتە توغرا ساڭا بىز ئۇنى ئايەتلىرىدۇركى، ئالالھنىڭ بۇ !(پەيغەمبەر ئى) _ 252

 .پەيغەمبەرلەردىنسەن ئەلۋەتتە سەن

 ۆزلەشتىس بىلەن بەزىسى ئۇالرنىڭ ئالالھ قىلدۇق؛ ئۈستۈن بەزىسىدىن بەزىسىنى پەيغەمبەرلەرنىڭ شۇ ئەنە _ 253

 وھۇلقۇدۇسر ئۇنى .قىلدۇق ئاتا مۆجىزىلەرنى روشەن ئىيساغا ئوغلى مەريەم .قىلدى يۇقىرى دەرىجىسىنى بەزىسىنىڭ ۋە

 ئوپئوچۇق ئۆزلىرىگە كەلگەنلەر كېيىن ئۇالردىن ئىدى، بولسا خالىغان ئالالھ ئەگەر .كۈچلەندۈردۇق بىلەن (جىبرىل)

 بەزىسى تى،ئېيت ئىمان بەزىسى ئۇالرنىڭ قىلىشتى، الپئىختى ئۇالر لېكىن .ئىدى ئۇرۇشماس كېيىن كەلگەندىن دەلىللەر

 .قىلىدۇ ىنىخالىغىن ئالالھ لېكىن .ئىدى ئۇرۇشماس ئۆزئارا ئۇالر ئىدى، بولسا خالىغان ئالالھ ئەگەر .قىلدى ئىنكار

 كۈنى (ەتىيامق) بولمايدىغان شاپائەت (رۇخسىتىسىز ئالالھنىڭ) ۋە دوستلۇق سودىلىشىش، !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 254

 كاپىرالر .الرقىلىڭ سەرپ (يوللىرىغا ياخشىلىق) نەرسىلەردىن بەرگەن قىلىپ رىزىق بىز سىلەرگە بۇرۇن، كېلىشتىن يېتىپ

 .قىلغۇچىالردۇر زۇلۇم ئۆزىگە

 ئۇ تۇرغۇچىدۇر؛ قىلىپ ئىدارە ھەممىنى .تىرىكتۇر ھەمىشە ئالالھ يوقتۇر؛ ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن بىر _ 255

 رۇخسىتىسىز ئالالھنىڭ ئۇنىڭدۇر؛ نەرسە ھەممە زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى باسمايدۇ؛ ئۇيقۇ ئۇنى قالمايدۇ، گدەپمۈ

 ئىشالرنىڭ (ئاخىرەتتىكى ۋە دۇنيا) كەينىدىكى ۋە ئالدىدىكى ئۇالرنىڭ ئالالھ قىاللىسۇن؛ شاپائەت ئالدىدا ئالالھنىڭ كىممۇ

 نەرسىنى ھېچ باشقا نەرسىلەردىن خالىغان بىلدۈرۈشنى ئالالھ ئىلىمىدىن ھنىڭئالال ئۇالر تۇرىدۇ؛ بىلىپ ھەممىسىنى

 ئۇنىڭغا ساقالش زېمىننى _ ئاسمان سىغدۇرىدۇ، ئىچىگە ئۆز زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى 69 )( كۇرسى ئالالھنىڭ .بىلمەيدۇ

 .ئۇلۇغدۇر ھەممىدىن ئۈستۈندۇر، ھەممىدىن ئۇ .كەلمەيدۇ ئېغىر

 ئىنكار الرنىئىالھ ساختا (ھەرقانداق) كىمىكى ئايرىلدى، ئېنىق ئازغۇنلۇقتىن ھىدايەت .يوقتۇر زورالش دىندا _ 256

 تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ .بولىدۇ تۇتقان تۇتقىنى مەھكەم سۇنماس، ئۇ ئېيتىدىكەن، ئىمان ئالالھقا قىلىپ،

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى

 يۇرۇقلۇقىغا ) ئىماننىڭ( لۇقلىرىدىن-قاراڭغۇ ) كۇفرىنىڭ) ئۇالرنى دوستىدۇر، ئېيتقانالرنىڭ ئىمان ئالالھ _ 257

 ئۇالرنى ەرنەرسىل ئۇ دۇر،(نەرسىلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى يەنى) تاغۇت دوستلىرى كاپىرالرنىڭ چىقىرىدۇ؛

 ئۇالر ەھلىدۇر،ئ دوزاخ الرشۇ ئەنە  .كىرگۈزىدۇ قاراڭغۇلۇقلىرىغا  (كۇفرىنىڭ) چىقىرىپ يورۇقلۇقىدىن  (ئىماننىڭ(

 .قالغۇچىالردۇر مەڭگۈ دوزاختا

 نى(نەمرۇد) ەمئاد مۇنازىرىلەشكەن بىلەن ئىبراھىم توغرىسىدا رەببى تۈپەيلى، پادىشاھلىق قىلغان ئاتا ئالالھ _ 258

 .ئىدى دېگەن «لەيدۇۈرەئۆلت تىرىكنى تىرىلدۈرەلەيدۇ، ئۆلۈكنى رەببىم مېنىڭ» (:ئۇنىڭغا) ئىبراھىم ۋاقىتتا شۇ كۆرمىدىڭمۇ؟

 ئۇنى ەنس قېنى چىقىرىدۇ، شەرقتىن كۈننى ئالالھ» :ئىبراھىم .دېدى «ئۆلتۈرەلەيمەن تىرىلدۈرەلەيمەن، مەنمۇ» :ئۇ

 .يدۇقىلما ھىدايەت قەۋمنى زالىم ئالالھ .قالدى ئاچالماي ئېغىز كاپىر ئۇ دېۋىدى، «باققىن چىقىرىپ غەربتىن

 :ئۇ دىڭمۇ؟كۆرمى كىشىنى ئۆتكەن شەھەردىن قالغان ئايلىنىپ خارابىلىككە يىقىلىپ ئۆگزىلىرى تام، سەن ياكى _ 259

 ئۇنى ئالالھ بىلەن شۇنىڭ .ئىدى دېگەن «تىرىلدۈرەر؟ قانداقمۇ كېيىن ئۆلگىنىدىن نى(ئاھالىسى نىڭ) شەھەر بۇ ئالالھ»

 ھالەتتە بۇ سەن» :ئۇنىڭدىن (ئارقىلىق پەرىشتە لالھئا) .تىرىلدۈردى ئاندىن تۇرغۇزۇپ يىل يۈز ھالىتىدە شۇ (ئۆلتۈرۈپ)

 :ئېيتتى الھئال .دېدى «تۇردۇم ۋاقىت يەتمەيدىغان بىركۈنگىمۇ ياكى كۈن بىر» :ئۇ .سورىۋىدى دەپ «تۇردۇڭ؟ قانچىلىك

 ىڭئۇن) قارا ئېشىكىڭگە بۇزۇلمىغان، ھېچ باققىنكى، قاراپ ئىچمىكىڭگە _ يېمەك !تۇردۇڭ يىل يۈز سەن !ياق»

 (.ىلدۇقق ئىشالرنى مۇشۇ) ئۈچۈن قىلىشىمىز دەلىلى (قۇدرىتىمىزنىڭ) ئىنسانالرغا سېنى (.كەتكەن چىرىپ سۆڭەكلىرى

 ئىشالر بۇ «.مىزقوندۇرىدىكەن گۆش قانداق ئۇنىڭغا بىز ئاندىن قۇراشتۇرۇپ، قانداق بىز ئۇنى قارىغىنكى، سۆڭەكلەرگە بۇ

 «بىلىۋالدىم (ئوبدان) تېخىمۇ ئىكەنلىكىنى قادىر نەرسىگە ھەممە ئالالھنىڭ مەن» :ئۇ چاغدا، بولغان ئېنىق ئالدىدا كۆز ئۇنىڭ

 .دېدى

 ئالالھ .دېۋىدى «كۆرسەتسەڭ ماڭا تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى قانداق ئۆلۈكلەرنى !رەببىم ئى» :ئىبراھىم ۋاقتىدا ئۆز _ 260

 كۆرۈشنى) دەپ تاپسۇن ئارام تېخىمۇ كۆڭلۈم لېكىن ئىشەندىم،» :ئىبراھىم .دېدى «ئىشەنمىدىڭمۇ؟» (:بۇنىڭغا سەن)

                                                   

 (
69
 بىرىنچى «ئەيسەرۇتتەفاسىر)» بىلمەيدۇ ھېچكىم باشقا تائاالدىن ئالالھ ئىكەنلىكىنى قانداق ئۇنىڭ بولۇپ، مەنىدە دېگەن «ئورۇندۇق» _ كۇرسى (

 . (بەت _ 245 توم،



 ئۇالرنى) ئاندىن توپلىغىن، ئۆزۈڭگە ئۇالرنى تۇتۇپ، تۆتنى قۇشتىن ئۇنداقتا،» :ئېيتتى ئالالھ .دېدى « (تىلەيمەن

 قويغىن، قويۇپ بۆلۈكىنى بىر ئۇالردىن تاغقا ھەربىر (ئارىالشتۇرۇپ بىلەن پەيلىرى گۆشلىرىنى پارچىالپ، ئۆلتۈرۈپ

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ بېلگىنكى، «كېلىدۇ ئالدىڭغا سېنىڭ دەرھال ئۇالر چاقىرغىن، ئۇالرنى ئاندىن

 .قىلغۇچىدۇر

 باشىقىدا ەرھ چىقارغان، باشاق يەتتە نەرسىسى قىلغان سەرپ قىلغانالرنىڭ سەرپ مېلىنى _ پۇل يولىدا ئالالھ _ 261

 ئالالھ .بېرىدۇ ەپھەسسىل (ئەجىرىنى ئۇنىڭ) بەندىسىگە خالىغان ئالالھ .ئوخشايدۇ ئۇرۇققا تال بىر انتۇتق دان تالدىن يۈز

 .زاتتۇر بىلگۈچى ھەممىنى كەڭ، (مەرھەمىتى)

 ساخاۋىتىگە _ رخەي) ۋە قىلمايدىغان مىننەت ئۇنىڭغا ئارقىسىدىن قىلىدىغان، سەرپ يولىدا ئالالھ مېلىنى _ پۇل _ 262

 _ غەم ۋە قورقۇنچ ئۇالرغا .بار مۇكاپاتالر (خاس) دەرگاھىدا رەببىنىڭ كىشىلەرگە رەنجىتمەيدىغان (نىئېرىشكەنلەر

 .بولمايدۇ قايغۇ

 ىنىڭبەندىلىر) ئالالھ .ئەۋزەلدۇر سەدىقىدىن كېلىدىغان ئەگىشىپ ئەزىيەت كەچۈرۈۋېتىش ۋە سۆز ياخشى _ 263

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا (گۇناھكارنى) ئەمەستۇر، موھتاج (سەدىقىسىگە

 كۈنىگە اخىرەتئ ۋە ئالالھقا قىلىدىغان، سەرپ ئۈچۈن كۆرسىتىش كىشىلەرگە مېلىنى _ پۇل !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 264

 بىكار بىلەن يەتكۈزۈش ئەزىيەت ۋە قىلىش مىننەت سەدىقەڭالرنى بەرگەن ئوخشاش، كىشىگە ئىشەنمەيدىغان

 بۇرۇنقىدەك) پيۇيۇلۇ كېيىن يامغۇردىن قاتتىق قالغان، قونۇپ چاڭ _ توپا ئۈستىگە خۇددى ئادەم بۇنداق .قىلىۋەتمەڭالر

 ئىگە ەنەرسىگ ھېچ (ساۋابتىن ئاخىرەتتە) ئۈچۈن ئەمەللىرى قىلغان ئۇالر .ئوخشايدۇ تاشقا سىلىق كەتكەن (بولۇپ

 .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى كاپىر ئالالھ .بواللمايدۇ

 ھالدا گەنئىشەن كۆڭلىدىن چىن (ۋەدىسىگە ئالالھنىڭ) ۋە ئىزدىگەن رازىلىقىنى ئالالھنىڭ ماللىرىنى _ پۇل _ 265

 ولىدىغان،ب كۆپ ھەسسە ئىككى مېۋىسى بولسا، بەھرىمەن يامغۇردىن قاتتىق جايالشقان، ئېگىزلىككە قىلىدىغانالر سەرپ

 .ئوخشايدۇ باغقا بىر (بېرىدىغان مېۋە ھالەتتە ئىككىال يەنى) انىدىغانق بىلەنمۇ شەبنەم بولمىسا، بەھرىمەن يامغۇردىن قاتتىق

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئەمەلىڭالرنى قىلغان ئالالھ

 خىللىرى ھەممە مېۋىلەرنىڭ تۇرىدىغان، ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئۈزۈملۈك، خورمىلىق، ئاراڭالردىن _ 266

 ئېلىپ بوران قارا بىر باغنىڭ بۇ چاغدا، كىچىك تېخى بالىلىرى قالغان، قېرىپ ئۆزى بىرەيلەن بار بېغى بىر تېپىلىدىغان

 ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئالالھ دەپ، يۈرگۈزسۇن پىكىر سىلەرنى  (70) ياقتۇرامدۇ؟ كېتىشىنى كۆيۈپ ئۇچقۇنىدا ئوت كەلگەن

 .قىلىدۇ بايان مۇشۇنداق

 زېمىندىن ەسىلەرگ بىز ۋە نەرسىلەرنىڭ كەلتۈرگەن قولغا (بىلەن كەسىپ ھاالل) سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 267

 پتۇرۇ يۇمۇپ كۆزۈڭالرنى (بېرىلسە سىلەرگە) قىلىڭالر، سەدىقە ياخشىلىرىدىن نەرسىلەرنىڭ بەرگەن چىقىرىپ

 (گەسەدىقى داقبۇن) ئالالھ بىلىڭالركى، .بولماڭالر قىلماقچى سەدىقە ناچارلىرىنى كەلمەيدىغان ئالغۇڭالر ئالمىساڭالر

 .اليىقتۇر مەدھىيەگە ئەمەستۇر، موھتاج

 ئۆز ەرگەسىل ئالالھ .بۇيرۇيدۇ ئىشالرغا يامان سىلەرنى سالىدۇ، تەھدىت بىلەن پېقىرلىق سىلەرگە شەيتان _ 268

 بىلىپ نىھەممى ئۇ كەڭدۇر، (مەغپىرىتى ۋە رەھمىتى نىڭ) ئالالھ .قىلىدۇ ۋەدە پەزلىنى ۋە مەغپىرەتنى دەرگاھىدىن

 .تۇرغۇچىدۇر

 قىلىنغان ئاتا ياخشىلىق كۆپ ئادەمگە قىلىنغان ئاتا ھېكمەت قىلىدۇ، ئاتا بەندىسىگە خالىغان(71) ھېكمەتنى ئالالھ _ 269

 .ئالىدۇ ئۈگۈت بۇنىڭدىن ئادەملەرال ئەقىللىق پەقەت .بولىدۇ

 بىلىپ ەلۋەتتەئ ئۇنى ئالالھ قىلساڭالر، ۋەدە نېمىنى (يولىدا ئالالھ) ياكى قىلساڭالر ساخاۋەت –خەير نېمىنى _ 270

 .قمايدۇچى مەدەتكار ھېچقانداق قىلغۇچىالرغا زۇلۇم ئۆزىگە (قىلىپ سەرپ ئىشالرغا گۇناھ مېلىنى _ پۇل) .تۇرىدۇ

                                                   

 (
70
 كەلتۈرۈلگەن ئەسقاتمايدىغانلىقىغا ۋاقىتتا ئېھتىياجلىق ئەڭ ئۇنىڭغا ئەمەلىنىڭ بۇ كىشىنىڭ قىلغان سەرپ ئۈچۈن كۆرسىتىش كىشىلەرگە مېلىنى _ پۇل بۇ (

 .مىسالدۇر

 (
71
 .دېمەكتۇر ئىلىم مەنپەئەتلىك يېتەكلەيدىغان ئەمەلگە ياخشى _ ھېكمەت ئايەتتىكى بۇ بولۇپ، دېگەنلىك ئىش توغرا ۋە سۆز توغرا _ ھېكمەت (



 بەرسەڭالر يوقسۇلالرغا ۋە بەرسەڭالر مەخپىي ئۇنى ئەگەر ياخشىدۇر؛ بۇ بەرسەڭالر، ئاشكارا سەدىقىنى _ 271

 قىلىۋاتقان سىىلەرنىڭ ئالالھ .چىقىرىدۇ يوققا گۇناھلىرىڭالرنى بەزى سىلەرنىڭ بۇ .ياخشىدۇر خىمۇتې ئۈچۈن سىلەر

 .خەۋەرداردۇر ئەمەلىڭالردىن

 بەندىسىنى خالىغان ئالالھ لېكىن، .ئەمەس مەسئۇلىيىتىڭ سېنىڭ قىلىش ھىدايەت ئۇالرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 272

 سىلەر .ئۈچۈندۇر پايدىسى ئۆزۈڭالرنىڭ ئۇ قىلساڭالر، ساخاۋەت _ خەير ېمىنىن مېلىڭالردىن _ پۇل .قىلىدۇ ھىدايەت

 قىلساڭالر، ساخاۋەت _ خەير نېمىنى مېلىڭالردىن _ پۇل .قىلىڭالر ئۈچۈنال رازىلىقى ئالالھنىڭ پەقەت ساخاۋەتنى _ خەير

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ھەرگىز سىلەرگە بېرىلىدۇ، تولۇق سىلەرگە ئەجىرى ئۇنىڭ

 بارالمايدىغان جايالرغا يىراق (ئۈچۈن تىرىكچىلىك شۇڭا) ئاتىغان، يولىغا ئالالھ ئۆزىنى (ساخاۋەت _ خەير) _ 273

 دەپ بايمىكىن ئۇالرنى قاراپ، تىلىمىگەنلىكىگە نەرسە ئۇالرنىڭ ئۇقمىغانالر ئەھۋالنى .كېرەك قىلىنىشى يوقسۇلالرغا

 پۇل .قىلمايدۇ تىلەمچىلىك چاپلىشىۋېلىپ كىشىلەرگە ئۇالر ىلىۋاالاليسەن،ب تۇرقىدىن (نامراتلىقىنى يەنى) ئۇالرنى قالىدۇ،

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئۇنى ھەقىقەتەن ئالالھ قىلساڭالر، ساخاۋەت _ خەير نەرسىنى قانداق مېلىڭالردىن _

 كەلسەك، قىلىدىغانالرغا ساخاۋەت _ خەير يوسۇندا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن كۈندۈز، – كېچە ماللىرىنى _  پۇل _ 274 

 .بولمايدۇ قايغۇمۇ _ غەم ئۇالرغا يوقتۇر، قورقۇنچ ئۇالرغا بېرىلىدۇ، (تولۇق) دەرگاھىدا رەببىنىڭ مۇكاپاتى ئۇالرنىڭ

 شۇنىڭ بۇ .قوپىدۇ ئادەملەردەكال ساراڭ قالغان چېپىلىپ جىن پەقەت (قەبرىلىرىدىن ئاخىرەتتە) يېگەنلەر جازانە _ 275

 زىيادە جازانىدا يەنى) ئوخشاشتۇر جازانىگە پەقەت سېتىق _ سودا » (:ساناپ ھاالل ھارامنى) ئۇالر ئۈچۈندۇركى،

 .قىلدى ھارام جازانىنى قىلدى، ھاالل سېتىقنى _ سودا ئالالھ .دېدى «(بار ئېلىش زىيادە سېتىقتىمۇ – سودا بولغاندەك ئېلىش

 ئۇنىڭ بولىدۇ، ئۆزىنىڭ ئالغىنى بۇرۇن يانسا، قىلىشتىن جازانە كېيىن، كەلگەندىن نەسىھەت _ ۋەز تەرىپىدىن رەببى كىمىكى

 مەڭگۈ دوزاختا بولۇپ، ئەھلى دوزاخ مۇنداقالر قايتىدىكەن، (جازانىخورلۇققا) كىمىكى .تاپشۇرۇلىدۇ ئالالھقا ئىشى

 .قالىدۇ

 سەدىقىنى توزۇتۇۋېتىدۇ، (مالنى ئارىالشقان ئۇنىڭغا قىلىپ، يوق پايدىسىنى بەرىكەتسىز،) جازانىنى ئالالھ _ 276

 .ياقتۇرمايدۇ قەتئىي گۇناھكارنى تۇزكور ھەرقانداق ئالالھ .بېرىدۇ قىلىپ زىيادە (پايدىسىنى ئۆستۈرۈپ،)

 كىشىلەرگە بەرگەن زاكات ۋە قىلغان ئادا مۇكەممەل نامازنى قىلغان، ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 277
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 (زىممىسىدا كىشىلەرنىڭ) بولساڭالر، مۇئمىن (ھەقىقىي) ئەگەر قورقۇڭالر، ئالالھتىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 278

 .ئالماڭالر جازانىنى قالغان قېلىپ

 .قىلىدۇ ئېالن ئۇرۇش (قارشى سىلەرگە) پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ بىلىڭالركى، قىلمىساڭالر، شۇنداق ئەگەر _ 279

 ھالدا ئۇچرىمىغان ئۇۋالچىلىققا ۋە قىلمىغان ئۇۋال سىلەر سەرمايەڭالر قىلساڭالر، تەۋبە (يىغىپ قول جازانىدىن) ئەگەر

  .قايتىدۇ ئۆزۈڭالرغا

 ئۇ) بىلسەڭالر، ئەگەر بېرىڭالر، مۆھلەت ياخشىالنغۇچە ھالى ئۇنىڭ بولسا، قىسقا قولى قەرزدارنىڭ ئەگەر _ 280

 .ياخشىدۇر تېخىمۇ ئۈچۈن سىلەر كەچۈرۈۋەتكىنىڭالر (ئۇنىڭدىن قەرزنى

 (قىلچە) نەتىجىسىنى ئەمەلىنىڭ يامان _ ياخشى قىلغان ھەركىم ئاندىن قايتۇرۇلىدىغان، دەرگاھىغا ئالالھنىڭ سىلەر _ 281

  .قورقۇڭالر كۈندىن كۆرىدىغان تولۇق ھالدا ئۇچرىمىغان ئۇۋالچىلىققا

 ئۇنى قىلىشساڭالر، (سودا نېسى ياكى) مۇئامىلىسى قەرز ئۆزئارا بەلگىلەپ مۇددەت !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 282

 ئالالھ ئۇنى پۈتۈكچى يازسۇن، بىلەن ئادىللىق ئۇنى پۈتۈكچى بىر ئاراڭالردىكى قويۇڭالر، يېزىپ (قىلىپ ھۆججەت)

 بەرسۇن، ئېيتىپ (ئەينەن) ئادەم قەرزدار يازسۇن، (ئەينەن ھەممىنى) قىلماي، رەت بېرىشنى يېزىپ بىلدۈرگەندەك ئۇنىڭغا

 ئادەم ئالغۇچى قەرز ئەگەر كېمەيتىۋەتمىسۇن، ېمىنىھېچن نەرسىدىن ئالغان قەرز قورقسۇن، ئالالھتىن بولغان رەببى

 ئادىللىق ئادەم باشقۇرغۇچى ئىشلىرىنى ئۇنىڭ بولسا، ئەھۋالدا بېرەلمەيدىغان ئېيتىپ ئۆزى ياكى ۋە ئەقىل كەم ياكى گالۋاڭ

 ئىككى ئەگەر ؛قىلىڭالر تەكلىپ گۇۋاھلىققا كىشىنى ئەر ئىككى ئاراڭالردىكى سىلەر يازدۇرسۇن، (بېرىپ ئېيتىپ) بىلەن

 گۇۋاھلىققا ئايالنى ئىككى ئەر، بىر كىشىلەردىن بولىدىغان رازى (دىيانىتىگە ئادالىتىگە،) سىلەر بولسا، يوق كىشى ئەر
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 دېمەكتۇر، رچىققىنىڭال ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ سىلەرنىڭ بۇ ئېنىقكى، يەتكۈزسەڭالر، زىيان ئەگەر يەتكۈزۈلمىسۇن؛

 ئالالھ ئۆگىتىدۇ، (شۇنداق ئىشالرنى پايدىلىق ئۈچۈن ئاخىرەتلىكىڭالر ۋە دۇنيا) سىلەرگە ئالالھ .قورقۇڭالر ئالالھتىن

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەممە
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 ئالالھ .گۇناھكاردۇر دىلى ئۇنىڭ بىلسۇنكى، يوشۇرىدىكەن، ئۇنى كىمىكى يوشۇرماڭالر، گۇۋاھلىقنى .قورقسۇن

 .بىلگۈچىدۇر تولۇق قىلمىشىڭالرنى

 قىلىڭالر، ئاشكارا مەيلى دىلىڭالردىكىنى .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ زېمىندىكى ئاسمانالردىكى، _ 284

 خالىغان قىلىدۇ، مەغپىرەت كىشىگە خالىغان ئالالھ .ئالىدۇ ھېساب سىلەردىن ئالالھ ئۈچۈن ئۇنىڭ يوشۇرۇڭالر، مەيلى

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئالالھ .جازااليدۇ كىشىنى

 ئىمان مۇئمىنلەرمۇ كەلتۈردى، ئىمان غا(قۇرئان) قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا تەرىپىدىن رەببى پەيغەمبەر _ 285
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 (دەۋىتىڭنى) بىز» :ئۇالر .دەيدۇ «ئايرىۋەتمەيمىز ھېچبىرىنى پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئالالھنىڭ (ئېيتىشتا ئىمان) بىز» :ئۇالر

 جايىمىز ايتىدىغانق ئاخىر تىلەيمىز، مەغپىرىتىڭنى سېنىڭ بىز !رەببىمىز ئى قىلدۇق، ئىتائەت (ئەمرىڭگە) ۋە ئاڭلىدۇق

 .دېدى «دەرگاھىڭدۇر سېنىڭ
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 ولساق،ب خاتاالشقان ياكى قالغان ئۇنتۇپ بىز ئەگەر !رەببىمىز ئى» :يەنە ئۇالر .ئۆزىگىدۇر مۇ (جازاسى نىڭ) يامانلىقى

 (مەجبۇرىيەت) يۈك ئېغىر بىزگە ئوخشاش يۈكلىگىنىڭگە ئىلگىرىكىلەرگە بىزدىن !رەببىمىز ئى .تارتمىغىن جازاغا بىزنى
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 .دېدى «بەرگىن ياردەم بىزگە قارشى قەۋمگە كاپىر ئىگىمىزسەن، بىزنىڭ سەن قىلغىن، رەھىم بىزگە

  



  

 

 سۈرىسى ئىمران ئال

 .ئايەت 200 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 مۇھەممەد خىرىستىيانالرنىڭ خۇسۇسەن كىتابنىڭ، ئەھلى قىلىش، مۇستەھكەم ئەقىدىسىدە ئىسالم مۇئمىنلەرنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بېرىشتىن رەددىيە شۈبھىلىرىگە _ شەك بەزى ھەققىدىكى «كەرىم قۇرئان» بىلەن  ئەلەيھىسساالم

 

  (.مەنباشالي) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم الم، ئەلىف، _ 1

 .تۇرغۇچىدۇر قىلىپ ئىدارە (ھەممىنى) تىرىكتۇر، ھەمىشە ئالالھ يوقتۇر، ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن _ 2

 نى(قۇرئان) كىتاب بولغۇچى گۇۋاھ راستلىقىغا كىتابالرنىڭ ئىلگىرىكى ئۆزىدىن ساڭا ئالالھ !(پەيغەمبەر ئى) _ 4 _ 3 

 قىلغان نازىل ئىنجىلنى بىلەن تەۋرات قىلىپ كۆرسەتكۈچى يول كىشىلەرگە ئىلگىرى .قىلدى نازىل تەدرىجىي بىلەن ھېكمەت

 ئىنكار ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ شەكسىزكى، .لدىقى نازىل قۇرئاننى ئايرىغۇچى باتىلنى بىلەن ھەق بولسا ئەمدى ئىدى؛

  .جازالىغۇچىدۇر (كاپىرالرنى) غالىبتۇر، ئالالھ .بار ئازاب قاتتىق قىلغانالرغا

 .ئەمەستۇر مەخپىي ئالالھقا نەرسە ھېچ زېمىندىكى ۋە ئاسماندىكى شەكسىزكى، _ 5

 ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن .زاتتۇر كىرگۈزىدىغان شەكىلگە خالىغان ئۆزى چېغىڭالردا بالىياتقۇدىكى سىلەرنى ئۇ _ 6

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .يوقتۇر

 باركى، ئايەتلەر (ئېنىق مەنىسى) مۇھكەم ئۇنىڭدا .زاتتۇر قىلغان نازىل قۇرئاننى ساڭا ئالالھ !(پەيغەمبەر ئى) _ 7

 ئەگرىلىك دىللىرىدا .بار ئايەتلەر (قىلىدىغان دااللەت مەنىلەرگە كۆپ) مۇتەشابىھ باشقا يەنە ئاساسىدۇر؛ قۇرئاننىڭ ئۇالر

 .ئەگىشىدۇ ئايەتلەرگە مۇتەشابىھ ئۇنىڭدىكى ئۈچۈن، چۈشەندۈرۈش بويىچە رايى ئۆز ۋە قوزغاش پىتنە كىشىلەر بولغان

 ھەممىسى ئىشەندۇق، ئۇنىڭغا» :ئېيتىدۇكى توشقانالر ئىلىمدا .بىلىدۇ ئالالھ پەقەت مەنىسىنى ەتلەرنىڭئاي بۇنداق ھالبۇكى،

 .ئالىدۇ ئۈگۈت ئىگىلىرىال ئەقىل پەقەت (بۇنىڭدىن) «كەلگەن تەرىپىدىن رەببىمىز

 يولدىن توغرا دىلىمىزنى كېيىن قىلغاندىن ھىدايەت بىزنى !رەببىمىز ئى» (دەيدۇكى شۇنداق يەنە ئۇالر) _ 8

 .قىلغۇچىسەن ئاتا بەكمۇ سەن چۈنكى، .قىلغىن ئاتا رەھمەت دەرگاھىڭدىن بىزگە بۇرىۋەتمىگىن،

 شەكسىزكى، «.توپلىغۇچىسەن كىشىلەرنى كۈنىدە (قىيامەت) بولمىغان شەك قىلچە كېلىدىغانلىقىدا !رەببىمىز ئى _ 9

 .قىلمايدۇ خىالپلىق ۋەدىسىگە ئالالھ

 ئۇالر .ئەسقاتمايدۇ نەرسىگە ھېچ ئالدىدا (ئازابى) ئالالھنىڭ بالىلىرى ماللىرى، _ پۇل ىرالرنىڭكاپ شەكسىزكى، _ 10

 .يېقىلغۇسىدۇر دوزاخنىڭ

 بىزنىڭ ئۇالر .ئوخشايدۇ ھالىغا ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئۇالردىن ۋە تەۋەلىرىنىڭ پىرئەۋن (ھالى ئۇالرنىڭ) _ 11

 .قاتتىقتۇر جازاسى ئالالھنىڭ جازالىدى، ئۇالرنى ئالالھ تۈپەيلىدىن گۇناھى دېدى، يالغان ئايەتلىرىمىزنى

 توپلىنىسىلەر، جەھەننەمگە ۋە قىلىنىسىلەر مەغلۇپ يېقىندا سىلەر» ئېيتقىنكى، كاپىرالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 12

 «.!جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم

 ئالالھ بىرى ئىدى، بار ئىبرەت ئۈچۈن سىلەر گۇرۇھتا ئىككى شۇ ئۇچراشقان (غازىتىدا بەدرى !يەھۇدىيالر ئى) _ 13

 كەتكەن كۆرۈنۈپ ھەسسە ئىككى ئۆزلىرىدەك مۇسۇلمانالر كۆزلىرىگە بىرى يەنە گۇرۇھتۇر، ئۇرۇشۇۋاتقان يولىدا

 رەتئىب ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئىگىلىرى ئەقىل بۇنىڭدا .قولاليدۇ بېرىپ ياردەم كىشىنى خالىغان ئالالھ .گۇرۇھىدۇر كاپىرالر

 .بار

 ئېكىنلەردىن ۋە چارۋىالر ئارغىماقالر، مالالر، _ پۇل كۆپ توپالنغان كۈمۈشتىن _ ئالتۇن ئوغۇلالر، ئايالالر، _ 14

 ھاياتىنىڭ دۇنيا ئۇالر .كۆرسىتىلدى چىرايلىق ئىنسانالرغا كۆرۈش ياخشى نەرسىلەرنى تارتىدىغان كۆڭۈل ئىبارەت

 .بار جاي گۈزەل قايتىدىغان (ياخشىالر) بولسا دەرگاھىدا ڭئالالھنى .مەنپەئەتلىرىدۇر (ۋاقىتلىق)

 بېرەيمۇ؟ ئېيتىپ نەرسىنى ياخشى يۇقىرىقىالردىنمۇ سىلەرگە مەن ئېيتقىنكى، (مۇئمىنلەرگە !پەيغەمبەر ئى) _ 15

 لىدىغانقا يەرلىشىپ مەڭگۈلۈك ئۇالر تۇرىدىغان، ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ھۇزۇرىدا رەببىنىڭ ئۈچۈن تەقۋادارالر



 كۆرۈپ ئېنىق نى(ئەمەللىرى نىڭ) بەندىلىرى ئالالھ «.بار رازىلىقى ئالالھنىڭ (مۇھىمى ئەڭ) جۈپلەر، پاك جەننەتلەر،

 .تۇرغۇچىدۇر

 قىلغىن، مەغپىرەت گۇناھلىرىمىزنى بىزنىڭ ئېيتتۇق، ئىمان شەكسىز بىز !رەببىمىز ئى» :تەقۋادارالر شۇ ئەنە _ 16

 .كىشىلەردۇر دەيدىغان «اقلىغىنس ئازابىدىن دوزاخ بىزنى

 قىلغۇچىالردۇر، ئىتائەت (ئالالھقا) راستچىلالردۇر، (ئىمانىدا) قىلغۇچىالردۇر، سەۋر (كۈلپەتلەرگە) ئۇالر _ 17

 .ئېيتقۇچىالردۇر ئىستىغپار سەھەرلەردە ۋە قىلغۇچىالردۇر سەرپ مال _ پۇل (يوللىرىغا ياخشىلىق)

 ئىلىم ۋە پەرىشتىلەر بەردى، گۇۋاھلىق يوقلۇقىغا ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۆزىدىن ھالدا قىلغان بەرپا ئادالەتنى ئالالھ _ 18

 بىلەن ھېكمەت ۋە غالىبتۇر ئالالھ يوقتۇر، ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن (.بەردى گۇۋاھلىق دەپ شۇنداق) ئەھلىلىرىمۇ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش
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 ئادەم كىرگەن ھەرەمگە مەسجىدى بىرىدۇر، شۇالرنىڭ ئىبراھىم ماقامى باركى، ئاالمەتلەر ئوپئوچۇق ئۇنىڭدا _ 97
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 (ھەقىقىي) ئەگەر قايغۇرماڭالر، (ئۈچۈن مۇسىبەت غازىتىدىكى ئۇھۇد) قالماڭالر، بوشىشىپ (جىھادتىن) _ 139

 .ئېرىشىسىلەر ئۈستۈنلۈككە بولساڭالر، مۇئمىن

 ئوخشاشال (غازىتىدا بەدرى) دۈشمەنلەرگىمۇ بولسا، يەتكەن تاالپەت بىر (غازىتىدا ئۇھۇد) سىلەرگە ئەگەر _ 140

 ئىمان ھەقىقىي ئالالھنىڭ (بۇ) تۇرىمىز، رۇپئايالندۇ ئارىسىدا ئىنسانالر كۈنلەرنى بۇنداق .ئىدى يەتكەن تاالپەت

 .تۇتمايدۇ دوست زالىمالرنى ئالالھ .ئۈچۈندۇر چىقىرىشى شېھىتلەرنى سىلەردىن ۋە چىقىرىشى ئوتتۇرىغا ئېيتقانالرنى

  .ئۈچۈندۇر قىلىشى ھاالك كاپىرالنى ۋە پاكلىشى (گۇناھلىرىدىن) مۇئمىنلەرنى ئالالھنىڭ يەنە بۇ _ 141

 (جاپالىرىغا جىھادنىڭ) ۋە قىلغانالرنى جىھاد ھەقىقىي ئىچىڭالردىن سىلەرنىڭ ئالالھ !(ئۈممىتى مۇھەممەد ئى) _ 142

 ئويلىغانمىدىڭالر؟ كىرىشنى جەننەتكە سىلەر تۇرۇپ، چىقارماي ئوتتۇرىغا بولغۇچىالرنى چىداملىق

 بىلەن كۆزۈڭالر ئۆز ئۇنى ئەمدى انام قىالتتىڭالر، ئارزۇ ئۇنى ئىلگىرى ئۇچرىشىشتىن بىلەن ئۆلۈم سىلەر _ 143

 .تۇرۇۋاتىسىلەر كۆرۈپ

 بولسا ۋاپات ئۇ .ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر كۆپلىگەن بۇرۇنمۇ ئۇنىڭدىن پەيغەمبەردۇر، بىر پەقەت مۇھەممەد _ 144

 زىيان قىلچە ئالالھقا ئۇ يېنىۋالىدىكەن، (ئىمانىدىن) كىمكى يېنىۋاالمسىلەر؟ (ئىماندىن) سىلەر ئۆلتۈرۈلسە، ياكى

 .مۇكاپاتاليدۇ قىلغۇچىالرنى شۈكۈر ئالالھ .يەتكۈزەلمەيدۇ

 (بىلەن سائىتى _ ۋاقتى) ئەجىلىنى (ئادەمنىڭ ھەربىر ئالالھ) ئۆلمەيدۇ، ئىرادىسىسىز ئالالھنىڭ كىشى ھېچ _ 145

 نېسىۋىسى ئاخىرەتلىكتىن ئۇنىڭ) بېرىمىز مەنپەئەتىدىن دۇنيا ئۇنىڭغا كۆزلىسە، مەنپەئەتىنى دۇنيا كىمكى .پۈتۈۋەتكەن

 قىلغۇچىالرنى شۈكۈر .بېرىمىز ساۋابىدىن ئاخىرەتنىڭ ئۇنىڭغا كۆزلىسە، ساۋابىنى ئاخىرەتنىڭ كىمكى ؛(بولمايدۇ

 .مۇكاپاتاليمىز

 ئالالھ ئۇالر .قىلدى جەڭ بىرلىكتە كىشىلەر ئاتىۋەتكەن ئالالھقا ئۆزىنى كۆپلىگەن بىلەن پەيغەمبەرلەر نۇرغۇن _ 146

 دوست بەرگۈچىلەرنى چىداشلىق ئالالھ ئەگمىدى، باش بوشاشمىدى، روھسىزالنمىدى، ئالدىدا كۈلپەتلەر يەتكەن يولىدا

 .تۇتىدۇ

 قىلغىن، مەغپىرەت تەرەپلىرىمىزنى قويغان كەتكۈزۈپ گۇناھلىرىمىزنى، !رەببىمىز ئى» :پەقەت ئۇالر _ 147

 گەپنى باشقا دېگەندىن «بەرگىن ياردەم بىزگە قارشى قەۋمگە ىركاپ قىلغىن، مۇستەھكەم (مەيدانىدا جەڭ) قەدەملىرىمىزنى

 .قىلمىدى



 (ئىشنى) ئالالھ .قىلدى ئاتا مۇكاپاتىنى ياخشى ئاخىرەتنىڭ ۋە نېمەتلىرىنى دۇنيانىڭ ئۇالرغا ئالالھ شۇڭا، _ 148

 .تۇتىدۇ دوست قىلغۇچىالرنى مۇكەممەل

 قايتۇرۇۋېتىدۇ، كۇفرىغا سىلەرنى ئۇالر قىلساڭالر، ئىتائەت كاپىرالرغا سىلەر ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 149

 .قالىسىلەر تارتىپ زىيان سىلەر بىلەن شۇنىڭ

 ياردەم ئۇ مەدەتكارىڭالردۇر، سىلەرنىڭ ئالالھ بەلكى (ئەمەس مەدەتكارىڭالر سىلەرنىڭ كاپىرالر) _ 150

 .ياخشىسىدۇر ئەڭ قىلغۇچىالرنىڭ

 ئۈچۈن، قىلىۋالغانلىقى شېرىك ئالالھقا نەرسىلەرنى چۈشۈرمىگەن دەلىل ھېچبىر (قىغائىالھلى) ئالالھ _ 151

 (قىلغان زۇلۇم ئۆزىگە تالالپ كاپىرلىقنى) دوزاختۇر، جايى بارىدىغان ئۇالرنىڭ سالىمىز، قورقۇنچ دىللىرىغا كاپىرالرنىڭ

 !يامان نېمىدېگەن جايى تۇرار زالىمالرنىڭ بۇ

 ۋەدىسىنى قىلغان سىلەرگە ئالالھ چېغىڭالردا، قىرىۋاتقان ئۇالرنى بىلەن ئەمرى ئالالھنىڭ سىلەر شەكسىزكى، _ 152

 ئوقچى پەيغەمبەر) قىلىپ، بوشاڭلىق كېيىن كۆرسەتكەندىن غەلىبىنى ئارزۇلىغان سىلەر ئالالھ .ئىدى ئاشۇرغان ئەمەلگە

 دۇنيانى بەزىلىرىڭالر .بويسۇنمىدىڭالر ىڭغائۇن قىلىشتىڭالر، تارتىش _ تاالش توغرىسىدا بۇيرۇق (قىلغان قوشۇنغا

 ئېلىشىشتىن بىلەن ئۇالر سىلەرنى ئۈچۈن سىناش ئالالھ ئاندىن كۆزلىدىڭالر، ئاخىرەتنى بەزىلىرىڭالر كۆزلىدىڭالر،

  .قىلغۇچىدۇر مەرھەمەت مۇئمىنلەرگە ئالالھ .قىلدى ئەپۇ ھەقىقەتەن سىلەرنى ۋە چېكىندۈردى

 .ئىدىڭالر قاچقان قارىماي ھېچكىمگە سىلەر تۇرسىمۇ، چاقىرىپ ئارقاڭالردىن سىلەرنى مبەرپەيغە ۋاقتىدا ئۆز _ 153

 سىلەرنى ئالالھ ئۈچۈن، قايغۇرماسلىقىڭالر كەلگەنلەرگە بېشىڭالرغا نەرسىگە، كەتكەن قولۇڭالردىن (كېيىن بۇنىڭدىن)

 .ردۇرخەۋەردا تولۇق قىلمىشىڭالردىن ئالالھ .قىلدى مۇپتىال غەمگە قاتمۇقات

 مۈگدەك (كەلگەن خاتىرجەملىكتىن بۇ) چۈشۈردىكى، خاتىرجەملىك سىلەرگە ئالالھ كېيىن غەمدىن ئاشۇ ئاندىن _ 154

 غېمى ئۆز (مۇناپىقالر يەنى) قىسىمالر بىر يەنە .ئىدى قاپلىۋالغان (مۇئمىنلەرنى يەنى) قىسمىڭالرنى بىر سىلەرنىڭ ھالىتى

 :ئۇالر .بولدى قاراشتا ناتوغرا قارىتا ئالالھقا ئوخشاش، كىشىلىرىگە دەۋرى جاھىلىيەت بۇالر ئىدى، قالغان بولۇپ بىلەن
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 قالغان ئۆيلىرىڭالردا سىلەر ئەگەر» ئېيتقىنكى، .دەيدۇ «ئۆلتۈرۈلمەيتتۇق يەردە بۇ ئىدى، بولسا ئىختىيار ئازراق (چىقىشتا

 .تىبوالت بارغان جايىغا ئۆلىدىغان ئۆزلىرىنىڭ چوقۇم كەتكەنلەر پۈتۈلۈپ ئۆلتۈرۈلۈشى (ئاراڭالردىكى) تەقدىردىمۇ

 ئالالھ .ئۈچۈندۇر تازىالش نەرسىلەرنى قەلبىڭالردىكى ۋە سىناش كۆڭلۈڭالردىكىنى (قىلىشى بۇنداق ئالالھنىڭ)

 «.بىلگۈچىدۇر تولۇق كۆڭۈەللردىكىنى

 كۈندە، ئۇچراشقان بىلەن بىرى _ بىر قوشۇن ئىككى (ئىبارەت مۇشرىكالردىن بىلەن مۇسۇلمانالر ئۇھۇدتا) _ 155

 ھەقىقەتەن ئۇالرنى ئالالھ تېيىلدۇردى، شەيتان تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى بەزى كىشىلەرنى چېكىنگەن جەڭدىن ئاراڭالردىكى

 جازاالشقا (گۇناھكارالرنى) قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى (قىلغۇچىالرنى تەۋبە) ھەقىقەتەن ئالالھ .قىلدى ئەپۇ

  .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ

 يېنىمىزدا ئۇالر» :ھەققىدە قېرىنداشلىرى چىققان غازاتقا ياكى چىققان سەپەرگە سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 156

 ئۇالرنىڭ نى(ئېتىقاد بۇزۇق) بۇ ئالالھ دورىماڭالر، كاپىرالرنى دېيىشكەن «ئۆلتۈرۈلمەيتتى ۋە ئۆلمەيتتى بولسا، قالغان

 ئالالھ .ئۆلتۈرىدۇ ۋە تىرىلدۈرىدۇ ئالالھ (.سالىدۇ دىللىرىغا ئۇالرنىڭ) ئۈچۈن ئايالندۇرۇش ھەسرەتكە قاتتىق دىللىرىدا

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ

 ئالالھ سىلەرگە بىلىڭالركى، شۇنى ئۆلسەڭالر، ياكى ئۆلتۈرۈلسەڭالر يولىدا ئالالھ سىلەر ئەگەر شۈبھىسىزكى، _ 157

 .ياخشىدۇر دۇنياسىدىن توپاليدىغان ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە، رەھمەت، ۋە مەغپىرەت كېلىدىغان تەرىپىدىن

 .توپلىنىسىلەر دەرگاھىغا ئالالھنىڭ چوقۇم ئۆلتۈرۈلسەڭالرمۇ ياكى ئۆلسەڭالرمۇ سىلەر ئەگەر _ 158

 قاتتىق باغرى قوپال، ئەگەر .بولدۇڭ مۇئامىلىدە سىلىق ئۇالرغا سەن بىلەن رەھمىتى ئالالھنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 159

 مەغپىرەت ئۈچۈن ئۇالر قىلغىن، ئەپۇ ئۇالرنى .كېتەتتى تارقىلىپ ئەتراپىڭدىن سېنىڭ ئۇالر ئەلۋەتتە بولساڭ، بولغان

 ئالالھ چۈنكى .تايانغىن ئالالھقا باغلىساڭ، بەل ئىشقا بىر ئاندىن كېڭەشكىن؛ بىلەن ئۇالر ئىشتا (كەلمىگەن ۋەھيى) تىلىگىن،

 .تۇتىدۇ ستدو تايانغۇچىالرنى ئۆزىگە

 بەرمىسە، ياردەم سىلەرگە ئالالھ ئەگەر .يېڭەلمەيدۇ ھېچكىم سىلەرنى بەرسە، ياردەم سىلەرگە ئالالھ ئەگەر _ 160

 !تايانسۇن ئالالھقىال مۇئمىنلەر بېرىدۇ؟ ياردەم كىم سىلەرگە كېيىن ئۇنىڭدىن



 كۈنى قىيامەت قىلىدىكەن، خىيانەت غەنىيمەتكە كىمكى .قىلمايدۇ خىيانەت غەنىيمەتكە پەيغەمبەر بىر ھېچقانداق _ 161

 تولۇق (جازاسى ياكى مۇكاپاتى) بەدىلى ئەمەلىنىڭ قىلغان كىشىگە ھەر ئاندىن .كېلىدۇ بىلەن نەرسىسى قىلغان خىيانەت ئۇ

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ئۇالرغا بېرىلىدۇ،

 بولغان مجەھەننە جايى بارىدىغان ۋە انئۇچرىغ غەزىپىگە ئالالھنىڭ كىشى ئىزدىگەن رازىلىقىنى ئالالھنىڭ _ 162

 !جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم ئوخشامدۇ؟ كىشىگە

 كۆرۈپ نىئىشلىرى قىلىۋاتقان ئۇالرنىڭ ئالالھ .بولىدۇ خىل ھەر دەرىجىسى ئۇالرنىڭ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ _ 163

 .تۇرغۇچىدۇر

 ۋە كىتابنى ئۇالرغا قىلىدىغان، پاك ئۇالرنى دىغان،بېرى ئوقۇپ ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ مۇئمىنلەرگە ئالالھ _ 164

 بۇرۇن ئۇالر بۇكى،ھال قىلدى؛ ئىنئام كاتتا ئۇالرغا ئەۋەتىپ، پەيغەمبەرنى بىر بولغان ئۆزلىرىدىن ئۆگىتىدىغان، ھېكمەتنى

 .ئىدى ئازغۇنلۇقتا ئوپئوچۇق

 :يەنە سىلەر تۇرسا، كېلىدىغان تەڭ يېرىمىغا تاالپەتنىڭ يەتكۈزگەن دۈشمەنگە سىلەر تاالپەت يەتكەن سىلەرگە _ 165

 ھەر الھئال شەكسىزكى، «.بولدى ئۆزۈڭالردىن سىلەرنىڭ ئۇ» ئېيتقىنكى، دەمسىلەر؟ «كەلدى؟ قەيەردىن تاالپەت بۇ»

 .قادىردۇر نەرسىگە

 بۇ ،ۇپبول كەلگەن بىلەن ئىرادىسى ئالالھنىڭ تاالپەت كەلگەن سىلەرگە كۈندە ئۇچراشقان قوشۇن ئىككى _ 166

 .ئۈچۈندۇر چىقىرىش ئوتتۇرىغا مۇئمىنلەرنى ھەقىقىي

 قىلىڭالر رۇشئۇ يولىدا ئالالھ كېلىڭالر،» :ئۇالرغا بولۇپ، ئۈچۈن چىقىرىش ئوتتۇرىغا مۇناپىقالرنى يەنە بۇ _ 167

 گەشكەنئە سىلەرگە ئەلۋەتتە، بولساق، تاپقان خەۋەر ئۇرۇشتىن» :ئۇالر دېيىلگەندە، «تۇرۇڭالر مۇداپىئەدە ياكى

 ئېغىزلىرىدا لەرنىنەرسى يوق كۆڭۈللىرىدە ئۇالر .ئىدى يېقىن كۇفرىغا قارىغاندا ئىمانغا ئۇالر كۈندە ئۇ .دېدى «بوالتتۇق

 .بىلىدۇ ئوبدان ئالالھ يوشۇرغانلىرىنى ئۇالرنىڭ .دەيدۇ

 ئەگەر» :ەققىدەھ قېرىنداشلىرى (بولغان شېھىت ئۇھۇدتا) ئولتۇرۇپ، (ئۆيلىرىدە چىقماي جىھادقا) مۇناپىقالر ئۇ _ 168

 ڭالرداسۆزۈ ئەگەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) .دېدى «ئۆلتۈرۈلمەيتتى بولسا كىرگەن سۆزىمىزگە بىزنىڭ ئۇالر

  «.!قېنى بېقىڭالرچۇ، قايتۇرۇپ ئۆزەڭالردىن ئۆلۈمنى بولساڭالر، راستچىل

 ھنىڭئالال بولۇپ، تىرىك ئۇالر بەلكى ارىمىغىن،ق دەپ ئۆلۈك ھەرگىز ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى يولىدا ئالالھ _ 169

 .قىلىنماقتىدۇر بەھرىمەن رىزىقتىن دەرگاھىدىكى

 يېتىپ خىتې ئارقىسىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر خۇشالدۇر، دائىم پەزلىدىن بەرگەن ئۆزلىرىگە ئالالھنىڭ ئۇالر _ 170

 .بولىدۇ خۇشال ئىكەنلىكىدىن يوق قايغۇ _ غەم ۋە قورقۇنچ ھېچبىر (ئاخىرەتتە) قېرىنداشلىرىغا كەلمىگەن

 ھەرگىز ڭئالالھنى ئەجىرىنى مۇئمىنلەرنىڭ كەرەمدىن، _ پەزل ۋە نېمەت بېرىلگەن تەرىپىدىن ئالالھ ئۇالر _ 171

 .بولىدۇ خۇشال قىلىۋەتمەيدىغانلىقىدىن بىكار

 ئەنە .وشتىق ئاۋاز چاقىرىقىغا پەيغەمبەرنىڭ ۋە ئالالھنىڭ يەنە كېيىنمۇ، يارىالنغاندىن (ئۇھۇدتا) ئۇالر _ 172
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 سۈرىسى نىسا

 .ئايەت 176 بولغان، نازىل مەدىنىدە
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 رازىلىقى زئۆ) قىسمىنى بىر ئۇنىڭدىن ئۇالر ئەگەر .بېرىڭالر مەھرىلىرىنى بەلگىلەنگەن ئۇالرنىڭ ئايالالرغا _ 4

  .بولىدۇ ئىشلەتسەڭالر بىماالل بىلەن مەمنۇنلۇق ئۇنى سىلەر ئۆتۈنسە، سىلەرگە (بىلەن

 قولىغا (ئىگىلىرىنىڭ) يېتىلمىگەن ئەقلى 75مېلىڭالرنى _ پۇل بەرگەن قىلىپ ئاساسى تىرىكچىلىكنىڭ سىلەرگە ئالالھ _ 5

 ئۇالرغا ۋە تەمىنلەڭالر بىلەن كېچەكلەر _ كىيىم ئىچمەك، _ يېمەك ئۇالرنى مالالردىن _ پۇل ئۇ قويماڭالر، تۇتقۇزۇپ

 .قىلىڭالر سۆز چىرايلىق

 بايقىساڭالر، كىنىيېتىلگەنلى (ئەقىلدا ۋە دىندا) ئۇالرنىڭ تۇرۇڭالر، سىناپ قەدەر يەتكەنگە باالغەتكە نىيېتىملەر _ 6

 _ ۇپبۇز مۈلۈكىنى _ مال ئەنسىرەپ قېلىشىدىن بولۇپ چوڭ ئۇالرنىڭ بېرىڭالر؛ تاپشۇرۇپ مېلىنى _ پۇل ئۇالرغا

 يېيىشتىن كىنىمۈلۈ _ مال ئۇنىڭ (بىلەن باھانىسى باققانلىق يېتىمنى) بولسا باي كىمكى .يەۋالماڭالر ئالدىراپ چېچىپ،

 رسىلە يېسۇن، رەۋىشتە مۇۋاپىق (ئۈچۈن ھەققى ئەمگىكىنىڭ ئۆز) ئۇ بولسا، يوقسۇل كىمكى ساقلىسۇن، ئۆزىنى

 شقائېلى بھېسا ئالالھ قويۇڭالر، قىلىپ گۇۋاھ باشقىالرنى چاغدا بېرىدىغان تاپشۇرۇپ مۈلۈكىنى _ مال يېتىملەرنىڭ

 .يېتەرلىكتۇر

 انلىرىتۇغق ۋە ئانىسى _ ئاتا بار، ھەسسىسى ئەرلەرنىڭ مىراستا قالدۇرغان تۇغقانلىرى ۋە ئانىسى _ ئاتا _ 7

 ەمئاد ھەر بولسۇن كۆپ ياكى بولسۇن ئاز (مىراس) ئۇ مەيلى .بار ھەسسىسى ئايالالرنىڭمۇ مىراستا قالدۇرغان

 .ئالىدۇ ھەسسىسىنى بەلگىلەنگەن (شەرىئەتتە)

 مىراستىن بۇ مۇئۇالرغى بولسا، ھازىر يوقسۇلالر ۋە يېتىملەر تۇغقانالر، (يوق ھەققى مىراستا) ۋاقتىدا تەقسىمات _ 8

 .قىلىڭالر سۆز چىرايلىق ئۇالرغا بېرىڭالر، (توال _ ئاز)

 باشقىالرنىڭ) ىغانالر،قىلىد ئەندىشە ئۈچۈن ئۇالر تەقدىردە، كەتكەن قويۇپ نارىسىدىلىرىنى چارىسىز ئارقىسىدا _ 9

  .قىلسۇن ەپگ توغرا ۋە قورقسۇن ئالالھتىن (ئىشىدا يېتىملەرنىڭ) قىلسۇن، ئەندىشە (ئۈچۈنمۇ بالىلىرى قالغان قېلىپ

 يەۋالغان نىئوت (تۇرغان يېنىپ) قورسىقىغا شۈبھىسىزكى، يەۋالىدىغانالر، ناھەق مۈلۈكىنى _ مال يېتىملەرنىڭ _ 10

 .كىرىدۇ ئوتقا تۇرغان اپالۋۇلد ئۇالر .بولىدۇ

 ھەسسىسى قىزنىڭ ئىككى ئوغۇلغا بىر قىلىدۇكى، تەۋسىيە ھەققىدە (مىراس تېگىدىغان غا) بالىلىرىڭالر ئالالھ _ 11

 ھەسسىسى ئىككى ئۈچتىن مىراسنىڭ ئۇالرغا چاغدا ئۇ بولسا، كۆپ ئىككىدىن (ياكى ئىككى) قىزى مېيىتنىڭ ئەگەر تېگىدۇ،

 چاغدا بۇ بولسا، بالىلىرى مېيىتنىڭ ئەگەر تېگىدۇ، يېرىمى مىراسنىڭ ئۇنىڭغا بولسا، قىز بىر (سۋارى) ئەگەر تېگىدۇ،

                                                   

75
 .تۇتۇلىدۇ كۆزدە مۈلۈكى _ مال يېتىملەرنىڭ دىن«مېلىڭالر _ پۇل » يەردىكى بۇ 



 ئۇنىڭ پەقەت مىراسقا بولماي بالىلىرى ئۇنىڭ ئەگەر .تېگىدۇ بىرى ئالتىدىن مىراسنىڭ بىرىگە ھەر ئانىسىنىڭ _ ئاتا ئۇنىڭ

 (.تېگىدۇ ئاتىسغا قالغىنى) تېگىدۇ بىرى ئۈچتىن مىراسنىڭ ئانىسىغا ڭئۇنى چاغدا بۇ بولسا، قىلىدىغان ۋارىسلىق ئانىسى _ ئاتا

 قالغىنىنى) تېگىدۇ بىرى ئالتىدىن مىراسنىڭ ئانىسىغا بولسا، قېرىنداشلىرى (يەنە باشقا ئانىسىدىن _ ئاتا) مېيىتنىڭ ئەگەر

 سىلەر .بېرىلىدۇ ئېلىپ كېيىن بولغاندىن تۆلىنىپ قەرزى ۋە ئورۇندالغان ۋەسىيىتى مېيىتنىڭ (تەقسىمات بۇ) (.ئالىدۇ ئاتىسى

 بۇ بىلمەيسىلەر، ئىكەنلىكىنى يېقىن ئەڭ ئۆزۈڭالرغا جەھەتتىن مەنپەئەت قايسىسىنىڭ بالىلىرىڭالردىن ۋە ئاناڭالر _ ئاتا

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .ئۆلچەمدۇر بېكىتىلگەن تەرىپىدىن ئالالھ

 سىلەرگە !(لەرئەر ئى) يېرىمى مىراسنىڭ قالدۇرغان ئۇالر چاغدا بۇ بولمىسا، بالىلىرى ئاياللىرىڭالرنىڭ ئەگەر _ 12

 (ەقسىماتت بۇ) .تېگىدۇ سىلەرگە بىرى تۆتتىن مىراسنىڭ قالدۇرغان ئۇالر بولسا، بالىلىرى ئۇالرنىڭ ئەگەر .تېگىدۇ

 بولمىسا، لىلىرىڭالربا سىلەرنىڭ ئەگەر .بېرىلىدۇ ئېلىپ كېيىن بولغاندىن لىنىپتۆ قەرزى ۋە ئورۇندالغان ۋەسىيىتى مېيىتنىڭ

 چاغدا بۇ بولسا، ربالىلىرىڭال سىلەرنىڭ ئەگەر تېگىدۇ، بىرى تۆتتىن مىراسنىڭ قالدۇرغان سىلەر ئاياللىرىڭالرغا چاغدا بۇ

 ۋە ۇندالغانئور ۋەسىيىتى مېيىتنىڭ (قسىماتتە بۇ) .تېگىدۇ بىرى سەككىزدىن مىراسنىڭ قالدۇرغان سىلەر ئايالىڭالرغا

 ئايال ياكى رئە يوق بالىسىمۇ يوق، ئاتىسى قالدۇرغۇچى مىراس ئەگەر .بېرىلىدۇ ئېلىپ كېيىن بولغاندىن تۆلىنىپ قەرزى

 بىرى ئالتىدىن ڭمىراسنى بىرىگە ھەر ئۇالرنىڭ بولسا، ھەمشىرىسى بىر ئانا ياكى قېرىندىشى بىر ئانا پەقەت ئۇنىڭ بولۇپ،

 كۆپ (بىردىن نىيە) بۇنىڭدىن ھەمشىرىلىرى ۋە قېرىنداشلىرى (باشقا ئاتا بىر ئانا) قالدۇرغۇچىنىڭ مىراس ئەگەر .تېگىدۇ

 ۋەسىيىتى ىتنىڭمېي (تەقسىمات بۇ) .قىلىنىدۇ تەقسىم ئورتاق ئارىسىدا ئۇالرنىڭ بىرى ئۈچتىن مىراسنىڭ چاغدا ئۇ بولسا،

 ۋارىسالرغا ىۋەسىيىت (ئادەمنىڭ قالدۇرغۇچى مىراس) .بېرىلىدۇ ئېلىپ كېيىن بولغاندىن تۆلىنىپ قەرزى ۋە ئورۇندالغان

 چىدۇر،بىلگۈ ھەممىنى ئالالھ .تەۋسىيەدۇر قىلىنغان تەرىپىدىن ئالالھ بۇ .كېرەك بولۇشى يەتكۈزمەيدىغان زىيان

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا (گۇناھكارالرنى)

 ئۇنى ئالالھ ،قىلىدىكەن ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى قانۇنلىرىدۇر، ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە _ 13

 چوڭ بۇ .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە شۇ ئۇ كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭالر ئاستىدىن

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر

 ئۇنى ئالالھ ىكەن،كېتىد چىقىپ سىرتىغا قانۇنلىرىنىڭ ئالالھنىڭ ،قىلىپ ئاسىيلىق پەيغەمبىرىگە ۋە ئالالھقا كىمكى _ 14

 .باردۇر ئازاب خارلىغۇچى ئۇنىڭغا قالىدۇ، مەڭگۈ دوزاختا ئۇ كىرگۈزىدۇ، دوزاخقا

 تۆت دىنئەرلەر ئاراڭالردىكى (ئۈچۈن ئىسپاتالش بۇنى) كۆرۈلسە، قىلغانالر پاھىشە ئىچىدە ئاياللىرىڭالر _ 15

 چىقىش بىر رغائۇال ئالالھ ياكى بولغانغا ۋاپات ئايالالر ئۇ تاكى بەرسە، گۇۋاھلىق ئۇالر ئەگەر الر؛كەلتۈرۈڭ گۇۋاھچى

  .تۇرۇڭالر تۇتۇپ ئۆيدە ئۇالرنى قەدەر بەرگەنگە يولى

 قىلسا، ئىسالھ (ئۆزىنى) ۋە قىلسا تەۋبە ئۇالر ئەگەر جازاالڭالر؛ كىشىنى ئىككى ھەر قىلغان پاھىشە ئىچىڭالردىن _ 16

 .مېھرىباندۇر تولىمۇ قىلغۇچىدۇر، قوبۇل بەكمۇ تەۋبىنى ھەقىقەتەن ئالالھ .76كەچۈرۈڭالر ئۇالرنى

 تەۋبە قالماي ۇزۇنغائ ئاندىن قويۇپ، قىلىپ نادانلىقتىن يامانلىقنى پەقەت تەۋبە قىلغان ۋەدە قىلىشنى قوبۇل ئالالھ _ 17

 ھېكمەت چىدۇر،تۇرغۇ بىلىپ ھەممىنى ئالالھ .قىلىدۇ قوبۇل ىنىتەۋبىس شۇالرنىڭ ئەنە ئالالھ تەۋبىسىدۇر، قىلغانالرنىڭ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن

 ۋە تەۋبىسى ڭدېگۈچىلەرنى قىلدىم، تەۋبە ئەمدى چاغدا كەلگەن ئۆلۈم بېشىغا قىلىپ، ئىشالرنى يامان داۋاملىق _ 18

 .تەييارلىدۇق ئازاب قاتتىق بىز شۇالرغا ئەنە قىلىنمايدۇ، قوبۇل تەۋبىسى ئۆلگۈچىلەرنىڭ پېتى كاپىر

 دۇرۇس ەسىلەرگ قىلىۋېلىشىڭالر ئورنىدا مىراس ئۇالرنى قىلىپ، زورلۇق ئايالالرغا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 19

 يۇلۇۋېلىش سمىنىقى بىر مەھرىدىن بەرگەن ئۇالرغا سىلەر بولسا، قىلمىغانال ئىشنى پاھىشە بىر ئوپئوچۇق ئۇالر بولمايدۇ؛

 تۇرمىساڭالر،ياق ئۇالرنى ئەگەر قىلىڭالر، تىرىكچىلىك چىرايلىقچە بىلەن ئۇالر ئىشلەتمەڭالر، ېسىمب ئۇالرغا ئۈچۈن،

 .مۇمكىن قىلىشى پەيدا ياخشىلىقالرنى كۆپ ئالالھ ئىشتا ياقتۇرمايدىغان سىلەر

 (بولغان ەكچىۋەتمقويۇ) بولساڭالر، ئالماقچى خوتۇننى بىر يەنە ئورنىغا قويۇۋېتىپ، خوتۇننى بىر سىلەر ئەگەر _ 20

 ۋە چاپالپ قارا (ئايالغا) ئۇنى .قايتۇرۇۋالماڭالر نەرسىنى ھېچ ئۇنىڭدىن بولساڭالرمۇ بەرگەن تويلۇق كۆپ خوتۇنغا

 ئاالمسىلەر؟ قىلىپ زۇلۇم ئوپئوچۇق

                                                   

 .قالدۇرۇلغان ئەمەلدىن ھۆكۈم بۇ كېيىن، بولغاندىن نازىل ئايىتى _ 2 سۈرىسىنىڭ «نۇر» بولۇپ، ھۆكۈم دەۋرىدىكى دەسلەپكى ئىسالمنىڭ بۇ 76



 انداقمۇق ئۇنى تۇرسا، ئالغان ئەھدە مۇستەھكەم سىلەردىن خوتۇن ئۇ ۋە تۇرساڭالر بولۇشقان يەردە بىر ئۆزئارا _ 21

 قايتۇرۇۋالىسىلەر؟

 چۈنكى ،(قىلىنىدۇ ئەپۇ ئۇ) بولساڭالر ئالغان ئىلگىرى بۇنىڭدىن لېكىن ئالماڭالر، خوتۇنالرنى ئالغان ئاتىلىرىڭالر _ 22

 !ئادەت يامان نېمىدېگەن بۇ قىلىقتۇر، سەسكىنىشلىك ئىشتۇر، قەبىھ تولىمۇ بۇ

 ئاناڭالرنىڭ  ھەمشىرىلىرىنى، ئاتاڭالرنىڭ ەمشىرىلىرىڭالرنى،ھ قىزلىرىڭالرنى، ئانىلىرىڭالرنى، سىلەرگە _ 23

 ئېمىلداش ئىنىكئانىلىرىڭالرنى، قىزلىرىنى، ھەمشىرەڭالرنىڭ قىزلىرىنى، قېرىندىشىڭالرنىڭ ھەمشىرىلىرىنى،

 ئۆيۈڭالردا (بولغان ئەردىن باشقا) خوتۇنلىرىڭالرنىڭ بولغان يەردە بىر سىلەر ئاناڭالرنى، قېيىن ھەمشىرىلىرىڭالرنى،

 (تېخى نىكاھلىنىپ) بىلەن ئانىلىرى ئۇالرنىڭ سىلەر ئەگەر .قىلىندى ھارام ئېلىش قىزلىرىنى ئۆسكەن (ئۆيلەردە باشقا ياكى)

 پۇشتۇڭالردىن ئۆز يەنە بولمايدۇ، گۇناھ ھېچ سىلەرگە ئالساڭالر قىزالرنى ئۇ چاغدا بۇ بولساڭالر، بولمىغان تۆشەكتە بىر

 .قىلىندى ھارام ساقلىشىڭالر ئەمرىڭالردا ۋاقىتتا بىرال سىڭىلنى _ ئاچا ۋە ئېلىشىڭالر ئاياللىرىنى رنىڭئوغۇللىرىڭال بولغان

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت تولىمۇ ئالالھ چۈنكى .قىلىنىدۇ ئەپۇ ئۆتكەنكىلەر لېكىن،

 

 

  



 

 پارە بەشىنچى

 

 ئايالالر بار ېرىئ ئۆتكەن قولۇڭالرغا (ئارقىلىق ئولجا) پەقەت .قىلىندى ھارام سىلەرگە ئېلىشمۇ ئايالالرنى بار ئېرى _ 24

 بولغان ئىپپەتلىك ،ساقلىنىپ زىنادىن باشقىلىرىنى بۇالردىن .ھۆكمىدۇر بەلگىلىگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ بۇ .مۇستەسنا بۇنىڭدىن

 ئېلىپ نىكاھالپ يسىنىقا ئايالالردىن .قىلىندى ھاالل ئېلىشىڭالر نىكاھالپ بېرىپ، مەھرىنى مۈلۈكۈڭالردىن _ مال ھالىتىڭالردا،

 ئارا ئۆز غرىسىداتو مەھرى كېيىن، بېكىتىلگەندىن مەھرى بېرىڭالر، مەھرىنى بېكىتىلگەن (نىكاھتا) ئۇنىڭغا پايدىالنساڭالر،

 ىشئ بىلەن ھېكمەت دۇر،بىلگۈچى ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ سىلەرگە بولساڭالر، پۈتۈشكەن

 .قىلغۇچىدۇر

 ىڭالردىنچۆرىلىر مۇئمىن ئاستىڭالردىكى قول يەتمەيدىغانالر قۇربى ئېلىشقا ئايالالرنى مۇئمىن ھۆر سىلەردىن _ 25

  دىغان،ياشاي ئىپپەتلىك ىڭئۇالرن دىنداشسىلەر، بىلەن بىرىڭالر _ بىر سىلەر .بىلىدۇ ئوبدان ئىمانىڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ .ئالسۇن

 خوتۇنلۇققا ىئۇالرن بىلەن قوشۇلۇشى خوجايىنلىرىنىڭ ۋە بولۇشى تۇتمايدىغان ئاشنا يوشۇرۇن قىلمايدىغان، زىنا ئاشكارا

 ئۇالرغا قىلسا، ھىشىلىكپا كېيىن تەگكەندىن ئەرگە ئۇالر ئەگەر .بېرىڭالر بويىچە قائىدە مەھرىلىرىنى ئۇالرغا بولىدۇ، ئالساڭالر

 قىلىپ زىنا دىكىئاراڭالر (ھۆكۈم ئىبارەت ئېلىشتىن چۆرىلەرنى) بۇ .بېرىلىدۇ يېرىمى جازانىڭ ېرىلىدىغانب ئايالالرغا ھۆر

 ئالالھ .اخشىدۇري تېخىمۇ ئۈچۈن سىلەر قىاللىساڭالر سەۋر (ئالماي چۆرىلەرنى) .خاستۇر كىشىلەرگە ئەنسىرەيدىغان قويۇشتىن

 .باندۇرمېھرى ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى

 الرنىڭ (شىياخ) بۇرۇنقى سىلەردىن سىلەرنى بېرىشنى، قىلىپ بايان ئوچۇق (بىلمىگەنلىرىڭالرنى) سىلەرگە ئالالھ _ 26

 ئىش ىلەنب ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ .خااليدۇ قىلىشىنى مەغپىرەت گۇناھلىرىڭالرنى باشالشنى، يوللىرىغا

 .قىلغۇچىدۇر

 يولدىن غراتو سىلەرنىڭ ئەگىشىدىغانالر ھەۋەسكە ھاۋايى .خااليدۇ قىلىشنى قوبۇل تەۋبەڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ _ 27

  .خااليدۇ كېتىشىڭالرنى چىقىپ پۈتۈنلەي

 .يارىتىلغان ئاجىز ئىنسان (چۈنكى) .خااليدۇ يېنىكلىتىشنى يۈكۈڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ _ 28

 بولۇشۇپ رازى ەپتەر ئىككى يەۋالماڭالر، بىلەن يول ھارام مۈلۈكىنى _ مال بىرىڭالرنىڭ – بىر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 29

 سىلەرگە الالھئ .ئۆلتۈرمەڭالر ئۆزۈڭالرنى سىلەر .مۇستەسنا بۇنىڭدىن نەرسە ئېرىشىلگەن ئارقىلىق سېتىق – سودا قىلىشقان

  .مېھرىباندۇر ناھايىتى ھەقىقەتەن

 وزاخقاد قالماي ئۇزاققا ئۇنى قىلىدىكەن، ئىشالرنى ئاشۇ (ەكلەنگەنچ) قىلىپ زۇلۇم ۋە ئېشىپ چەكتىن كىمكى _ 30

  .ئاساندۇر ئالالھقا بۇ كىرگۈزىمىز،

 سىلەرنى ەۋ چىقىرىمىز يوققا گۇناھىڭالرنى كىچىك ساقالنساڭالر، گۇناھالردىن چوڭ قىلىنغان مەنئى سىلەر ئەگەر _ 31

  .كىرگۈزىمىز ماكانغا ئېسىل (ئىبارەت جەننەتتىن)

 ئەرلەر قىلماڭالر، مەتە ئاالھىدىلىكلەرنى بەرگەن قىلىپ ئۈستۈن بىرىڭالردىن بىرىڭالرنى ئالالھ !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 32

 .تىلەڭالر پەزلىنى ئۇنىڭ ئالالھتىن .ئېرىشىدۇ نېسىۋىگە ئەمەللىرىدىن قىلغان ئايالالرمۇ ئېرىشىدۇ، نېسىۋىگە ئەمەللىرىدىن قىلغان

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ەممەھ ئالالھ شەكسىزكى،

 قالدۇرۇپ 77قىلىشقانالر قەسەم (بولۇشقا ۋارىس ۋە ياردەملىشىش ئۆزئارا) بىلەن سىلەر ۋە تۇغقانالر ئانىالر، _ ئاتا _ 33

 ھەممە ئەزەلدىن ئالالھ شەكسىزكى، .بېرىڭالر نېسىۋىلىرىنى ئۇالرنىڭ سىلەر .تەيىنلىدۇق ۋارىسالرنى مىراسقا ھەربىر كەتكەن

 .تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ نەرسىنى

 ئەرلەرنىڭ ۋە قىلغانلىقىدىن ئىگە ئارتۇقچىلىققا ئايالالردىن ئەرلەرنى ئالالھنىڭ بۇ .ھامىيىسىدۇر ئايالالرنىڭ ئەرلەر  _ 34

 ردىمۇچاغال بولمىغان يېنىدا ئەرلىرى ئىتائەتمەن، ئايالالر ياخشى .قىلغانلىقىدىندۇر سەرپ (ئۇالرغا) ماللىرىدىن _ پۇل ئۆز

 سىلەر (ئىبارەت) ئەگمەسلىكىدىن بوي ئۆزۈڭالرغا .ئايالالردۇر ساقاليدىغان (ھەقلىرىنى ئەرلىرىنىڭ) بىلەن ساقلىشى ئالالھنىڭ

 ئۈنۈم بۇمۇ) ياتماڭالر، بىللە تۆشەكتە بىر (بەرمىسە ئۈنۈم بۇ) قىلىڭالر، نەسىھەت ئايالالرغا (كۆرۈلگەن ئىش) ئەنسىرەيدىغان

                                                   

77
 .قالدۇرۇلغان ئەمەلدىن كېيىن بولغاندىن نازىل ئايىتى _ 75 سۈرىسىنىڭ ئەنفال بولۇپ، ھۆكۈم چاغلىرىدىكى دەسلەپكى ئىسالمنىڭ بۇ 



 .بولماڭالر خىيالىدا قىلىش بوزەك ئۇالرنى قىلسا، ئىتائەت سىلەرگە ئۇالر ئەگەر .قويۇڭالر ئەدەپلەپ ىئۇالرن (بەرمىسە

  .بۈيۈكتۇر ئۈستۈندۇر، ئالالھ شەكسىزكى،

 ھەققانىي ربى تۇغقانلىرىدىن ئەرنىڭ ئەنسىرىسەڭالر، بۇزۇلۇشىدىن ئارىسىنىڭ ئىككىيلەننىڭ خوتۇن _ ئەر ئەگەر  _ 35

 خالىسا، قويۇشنى ئەپلەشتۈرۈپ ئۇالرنى كىشى ئىككى بۇ ئەگەر .ئەۋەتىڭالر كىشىنى ھەققانىي بىر تەرىپىدىن نىڭخوتۇن كىشىنى،

 .خەۋەرداردۇر نھەممىدى بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ چۈنكى، .سالىدۇ ئىناقلىق ئارىسىغا ئىككىسىنىڭ خوتۇن  _ ئەر ئالالھ

 _ يېقىن ئاناڭالرغا، _ ئاتا كەلتۈرمەڭالر، شېرىك نەرسىنى ھېچ ئۇنىڭغا قىلىڭالر، ئىبادەت تائاالغا ئالالھ _ 36

 ياندىكى (لىققاتار ساۋاقداش سەپەرداش،) قوشنىغا، يىراق قوشنىغا، يىقىن يوقسۇلالرغا، يېتىملەرگە، تۇغقانلىرىڭالرغا،

 ماختانچاقنى ،ھاكاۋۇر ئالالھ شەكسىزكى، قىلىڭالر، ياخشىلىق چۆرىلەرگە _ قۇل ئاستىڭالردىكى قول مۇساپىرغا، ھەمراھقا،

 .ياقتۇرمايدۇ

 بەرگەنلىرىنى پەزلىدىن ئۆز ئۇالرغا ئالالھ بۇيرۇيدىغان، بېخىللىققا كىشىلەرنى قىلىدىغان، بېخىللىق (مالغا – پۇل) ئۇالر _ 37

 .تەييارلىدۇق ئازابنى ىخارلىغۇچ ئۈچۈن كاپىرالر (بۇنداق) بىز .يوشۇرىدىغانالردۇر

 كۈنىگىمۇ ەتئاخىر ئىشەنمەيدىغان، ئالالھقا قىلىدىغان، سەرپ ئۈچۈن كۆرسىتىش كىشىلەرگە ماللىرىنى _ پۇل ئۇالر _ 38

 !دوست يامان نېمىدېگەن شەيتان قىلىۋالىدىكەن، دوست شەيتاننى ئۆزىگە كىمكى .ئىشەنمەيدىغانالردۇر

 ئالالھ) قىسمىنى ىرب نىڭ(مال _ پۇل) بەرگەن ئۆزلىرىگە ئالالھ ۋە ئېيتسا ئىمان كۈنىگە ەتئاخىر ئالالھقا، ئۇالر ئەگەر _ 39

 .بىلىدۇ ئوبدان ئۇالرنى ئالالھ بوالتتى؟ زىيىنى نېمە ئۇالرغا قىلسا، سەرپ (يولىدا

 ئۇنى ھئالال بولسا، ياخشىلىقى زەررىچىلىك كىشىنىڭ ئەگەر قىلمايدۇ، ئۇۋال زەررىچىلىكمۇ ئالالھ شەكسىزكى، _ 40

  .قىلىدۇ ئاتا مۇكاپات كاتتا دەرگاھىدىن ئۆز (ئۇنىڭغا) قىلىدۇ، زىيادە ھەسسىلەپ

 ۈممىتىڭگەئ ئۆز سېنىمۇ ۋە كەلتۈرگەن قىلىپ گۇۋاھچى پەيغەمبەرنى بىر ئۈممەتتىن ھەربىر بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 41

 والر؟ب قانداق ئەھۋالى ئۇالرنىڭ چېغىمىزدا كەلتۈرگەن قىلىپ گۇۋاھچى

 يەكسان بىلەن ەري ئۆزلىرىنىڭ كۈنىدە، (قىيامەت) ئۇ قىلغانالر ئاسىيلىق پەيغەمبەرگە ۋە تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا _ 42

 .يوشۇرالمايدۇ سۆزنى ھېچبىر ئالالھتىن قىلىدۇ، ئارزۇ قىلىۋېتىلىشىنى

 قالغاندا بولۇپ جۇنۇب ،78بولغۇچە بىلگۈدەك دەۋاتقىنىڭالرنى نېمە قالغاندا بولۇپ مەست سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 43

 مۇستەسنا، بۇنىڭدىن كېتىۋاتقانالر ئۆتۈپ (ھويلىسىدىن مەسجىدنىڭ) يېقىنالشماڭالر، (مەسجىدكە ۋە) نامازغا قىلمىغۇچە غۇسلى

 مۇناسىۋەت بىلەن ئايالىڭالر ياكى قىلساڭالر، ھاجەت ياكى بولساڭالر، ئۈستىدە سەپەر ياكى كېسەل (قىلىدىغان زىيان سۇ) ئەگەر

 ۋە يۈزۈڭالرنى بىلەن قولۇڭالر ئۇرۇلغان تۇپراققا پاك تاپالمىساڭالر، سۇ (ئاستىدا ئەھۋال مۇشۇنداق) ئۆتكۈزسەڭالر،

  .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت بەكمۇ قىلغۇچىدۇر، ئەپۇ ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .قىلىڭالر تەيەممۇم سىالپ قولۇڭالرنى

 ۋە الىدۇسېتىۋ ئازغۇنلۇقنى ئۇالر كۆرمىدىڭمۇ؟ لەرنى (يەھۇدىي) بېرىلگەن نېسىۋە كىتابتىن !(پەيغەمبەر ىئ) _ 44

 .خااليدۇ كېتىشىڭالرنى ئېزىپ يولدىن توغرا سىلەرنىڭ

 ولۇشقاب مەدەتكار سىلەرگە ۋە قوغداشقا سىلەرنى ئالالھ .بىلىدۇ ئوبدان دۈشمەنلىرىڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ _ 45

  .تەرلىكتۇريې

  بويسۇنمىدۇق، ئاڭلىدۇق، سۆزۈڭنى» :ئۇالر بار، ئۆزگەرتىۋېتىدىغانالرمۇ سۆزلىرىنى تەۋراتنىڭ ئىچىدە يەھۇدىيالر _ 46

 سۆزنى دېگەن «رائىنا» يۈزىسىدىن، قىلىش تەنە دىنغا دەيدۇ، «!كېتەرسەن بولۇپ ئاڭلىماس ئاڭلىغىن، سۆزىمىزنى بىزنىڭ سەن

 ،«سال قۇالق» بويسۇندۇق، ۋە ئاڭلىدۇق» (قىلماي گەپ يۇقىرىقىدەك) ئۇالر ئەگەر .ئېيتىدۇ قىلىپ گرىبۈ _ ئەگرى تىللىرىنى

 سەۋەبلىك كاپىرلىقى ئۇالرنى ئالالھ لېكىن بوالتتى، توغرا تولىمۇ ياخشى، تولىمۇ ئۈچۈن ئۇالر بولسا، دېگەن 79«ئۇنزۇرنا»

 .ئىشىنىدۇ ئاز بەكمۇ (ھەقىقەتكە) ئۇالر شۇڭا قىلدى، يىراق رەھمىتىدىن

                                                   

 .ھۆكۈم ئىلگىرىكى قىلىنىشتىن ھارام ھاراق بۇ 78

79
 .بېرىلدى ئىزاھ ئايىتىدە _ 104 سۈرىسىنىڭ بەقەرە 



 ئىلگىرى قويۇشىمىزدىن قىلىپ ئارقىسىغا 80ئۆزگەرتىپ يۈزلىرىنى كىشىلەرنىڭ نۇرغۇن بىز !بېرىلگەنلەر كىتاب ئى _ 47

 ئۆزۈڭالردىكى بىز ئىلگىرى، قىلىشىمىزدىن لەنەت قىلغاندەك لەنەت ساقلىمىغانالرغا ھۆرمىتىنى كۈنىنىڭ شەنبە ئۇالرغا ياكى

  .كەلگەن ئېشىپ ەئەمەلگ ئەزەلدىن ئەمرى ئالالھنىڭ .كەلتۈرۈڭالر ئىمان قۇرئانغا قىلغان نازىل قىلىپ قىلىدىغان ئېتىراپ كىتابنى

 ئۈچۈن ادەمئ خالىغان باشقىسىنى بۇنىڭدىن كەچۈرمەيدۇ، قەتئىي گۇناھىنى كەلتۈرگەنلىكنىڭ شېرىك ئۆزىگە ئالالھ _ 48

 .بولىدۇ قىلغان سادىر گۇناھنى چوڭ ئۇ كەلتۈرىدىكەن، شېرىك ئالالھقا كىمكى .قىلىدۇ مەغپىرەت

 ئۇالرغا قىلىدۇ، اكپ بەندىسىنى خالىغان ئالالھ ئەمەس، دېگەندەك ئۇالر ئىش ؟كۆرمىدىڭمۇ ئاقاليدىغانالرنى ئۆزلىرىنى  _ 49

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال قىلچىلىكمۇ

  .يېتەرلىكتۇر بولۇشقا گۇناھ ئوپئوچۇق بۇ !قارىغىن توقۇۋاتقانلىقىغا يالغاننى قانداق نامىدىن ئالالھ ئۇالرنىڭ  _ 50

 تەستىقاليدۇ، (يالغانلىرىنى) 81شەيتانلىرىنىڭ ئادىمىي ۋە سېھىرنى ئۇالر  كۆرمىدىڭمۇ؟ بېرىلگەنلەرنى نېسىۋە كىتابتىن  _ 51

  .دەيدۇ «توغرىدۇر بەكرەك ئېيتقانالرنىڭكىدىن ئىمان يولى ئاشۇالرنىڭ» ئۈچۈن مۇشرىكالر ئۇالر

 ھېچبىر ئۇنىڭغا سا،قىل يىراق رەھمىتىدىن كىمنى ئالالھ .كىشىلەردۇر قىلغان يىراق رەھمىتىدىن ئۆز ئالالھ شۇالر ئەنە  _ 52

  .تاپالمايسەن مەدەتكار

 نەرسىنىمۇ ىكقىلچىل كىشىلەرگە ئۇالر ئىدى، بولسا شۇنداق ئەگەر بارمۇ؟ نېسىۋىسى پادىشاھلىقتىن ئۇالرنىڭ ياكى  _ 53

  .بەرمەيتتى

 ئائىلىسىگە ىبراھىمئ ھەقىقەتەن بىز قىلىشامدۇ؟ ھەسەت نېمەتلەرگە بەرگەن كىشىلەرگە پەزلىدىن ئۆز ئالالھ ئۇالر ياكى  _  54

 .ئىدۇق قىلغان ئاتا پادىشاھلىق بۈيۈك ئۇالرغا ۋە بەرگەن ھېكمەت كىتاب،

 يۈز ئۇنىڭدىن بار، ئېيتقانالرمۇ ئىمان (ئەلەيىسساالمغا مۇھەممەد يەنى) ئۇنىڭغا ئىچىدە نىڭ(يەھۇدىيالر يەنى) ئۇالر _ 55

 .يېتەرلىكتۇر ئوتى تۇرغان يېنىپ جەھەننەمنىڭ (ەنلەرگەئۆرۈگ يۈز) .بار ئۆرۈگەنلەرمۇ

 تۈگىگەن ىپپىش تېرىلىرى ئۇالرنىڭ كىرگۈزىمىز، دوزاخقا قىلغانالرنى ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ شەكسىزكى، _ 56

 ئىش بىلەن ەتھېكم غالىبتۇر، ئالالھ شەكسىزكى، .تۇرىمىز يەڭگۈشلەپ تېرە باشقا ئورنىغا ئۈچۈن تېتىشى ئازابنى چاغدا

  .قىلغۇچىدۇر

 كىرگۈزىمىز، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 57

 داخىل ىسىغاساي مەڭگۈلۈك جەننەتنىڭ ئۇالرنى بولىدۇ، جۈپلەر پاك ئۇالرغا يەردە ئۇ .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇالر

 .قىلىمىز

 ھۆكۈم ئادالەتلىك قىلغاندا ھۆكۈم ئارىسىدا كىشىلەر قايتۇرۇشقا، ئىگىسىگە ئامانەتلەرنى سىلەرنى ئالالھ شۈبھىسىزكى، _ 85

 ئاڭالپ ىنىھەمم ئەزەلدىن ئالالھ شەكسىزكى، !بېرىدۇ ئۈگۈتلەرنى ياخشى نېمىدىگەن سىلەرگە ئالالھ بۇيرۇيدۇ، قىلىشقا

 .دۇرتۇرغۇچى كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر،

 ئەگەر ىلىڭالر،ق ئىتائەت ئۈستىدىكىلەرگە ئىش بولغان ئۆزۈڭالردىن ۋە پەيغەمبەرگە ئالالھقا، !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 59

 بۇ _ بولساڭالر، نئىشىنىدىغا (ھەقىقىي) كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا سىلەر _ قالساڭالر، قىلىشىپ ئىختىالپ مەسىلىدە بىرەر
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 قورشاپ نەرسىنى ھەممە (بىلەن ئىلىمى) ئالالھ .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 126

 .تۇرغۇچىدۇر

 ئالالھ ھۆكۈمنى توغرىسىدىكى ئۇالر ئېيتقىنكى، .سورايدۇ پەتىۋا توغرىسىدا ئايالالر سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 127
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 لەنەت ئۇالرغا) ئۈچۈن دېگەنلىكى ئۆلتۈردۇق ئىيسانى ئوغلى مەريەم پەيغەمبىرى ئالالھنىڭ (ئۇالر) يەنە _ 157 

 ئۇالرغا (ئادەم ئۆلتۈرگەن ئۇالر) لېكىن ئەمەس، ئاسقانمۇ دارغا ئەمەس، ئۆلتۈرگەنمۇ ئىيسانى ئۇالر البۇكى،ھ (.قىلدۇق

 دا(توغرىسى ئۆلتۈرۈلگەنلىكى) ئۇنىڭ ھەقىقەتەن قىلىشقانالر ئىختىالپ توغرىسىدا ئىيسا كۆرسىتىلدى، ئوخشاش ئىيساغا

 ئۆلتۈرەلىگەن ئىيسانى زادى ئۇالر ئاساسلىنىدۇ، گۇمانغىال بىلمەيدۇ، نى(ھەقىقىتى ئىشنىڭ) بۇ ئۇالر .ئىچىدىدۇر شەك

 .ئەمەس

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .كۆتۈردى تەرىپىگە ئۆز ئۇنى ئالالھ بەلكى _ 158 

 ئىمان ۋاقىتتىكى ۇب ئەمما) ئېيتىدۇ ئىمان چوقۇم ئۇنىڭغا ۋاقتىدا ئۈزىدىغان جان ھەرقاندىقى كىتابتىن ئەھلى _ 159 

 .بولىدۇ گۇۋاھ زىيىنىغا ئۇالرنىڭ كۈنىدە قىيامەت ئىيسا (.ئەسقاتمايدۇ ئۇالرغا

 چەكلەنگەن توسقانلىقى، يولىدىن ئالالھنىڭ كىشىلەرنى نۇرغۇن يولسىزلىقى، قىلغان يەھۇدىيالرنىڭ _161 _ 160 

 پاكىز قىلىنغان ھاالل (ئىلگىرى) ئۇالرغا ئۈچۈن، غانلىقىيەۋال ناھەق ماللىرىنى _ پۇل كىشىلەرنىڭ ۋە ئالغانلىقى جازانىنى

 .ھازىرلىدۇق ئازاب قاتتىق بولغانالرغا كاپىر ئىچىدىن ئۇالرنىڭ قىلدۇق، ھارام نەرسىلەرنى

 سەندىن ۋە غا(قۇرئان) قىلىنغان نازىل ساڭا بولغانالرغا، چوڭقۇر بىلىمى ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 162

 ئادا مۇكەممەل نامازنى مۇئمىنلەرگە، ئېيتىدىغان ئىمان غا(كىتابالر قاتارلىق ئىنجىل ۋە تەۋرات) قىلىنغان ازىلن ئىلگىرى

 .قىلىمىز ئاتا ئەجىر كاتتا ئېيتقۇچىالرغا ئىمان كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا بەرگۈچىلەرگە، زاكات قىلغۇچىالرغا،



 اڭىمۇس قىلغاندەك، ۋەھيى پەيغەمبەرلەرگە كېيىنكى ئۇنىڭدىن ۋە نۇھقا بىز شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 163

 يۇنۇسقا، ئەييۇبقا، ،ئىيساغا ئەۋالدلىرىغا، يەئقۇبنىڭ يەئقۇبقا، ئىسھاققا، ئىىسمائىلغا، ئىبراھىمغا، ھەمدە قىلدۇق، ۋەھيى

 .ئىدۇق قىلغان ئاتا زەبۇرنى داۋۇدقا ئىدۇق، قىلغان ۋەھيى سۇلەيمانغا ھارۇنغا،

 قىلمىغان يانبا پەيغەمبەرلەرمۇ، قىلغان بايان ساڭا بىز ئىلگىرى (ئارىسىدا پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەۋەتكەن بىز) _ 164

 .ئىدى قىلغان سۆز (بىۋاسىتە) مۇساغا ئالالھ .بار پەيغەمبەرلەرمۇ

 نىڭكىشىلەر ئەۋەتكەنلىكىمىز قىلىپ ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش پەيغەمبەرلەرنى بىزنىڭ _ 165

 ئالالھ .ندۇرئۈچۈ كۆرسەتمەسلىكى باھانە ئالدىدا ئالالھنىڭ (ئېيتمىغانلىقىغا ئىمان) كېيىن كەلگەندىن پەيغەمبەرلەر

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر،

 بىلەن ئىلىمى ئۆز ساڭا ئالالھ لېكىن (قىلمايدۇ ئېتىراپ پەيغەمبەرلىكىڭنى سېنىڭ يەھۇدىيالر !پەيغەمبەر ئى) _ 166

 گۇۋاھ .ېرىدۇب گۇۋاھلىق پەرىشتىلەرمۇ بېرىدۇ، گۇۋاھلىق (پەيغەمبەرلىكىڭگە سېنىڭ) ئارقىلىق (قۇرئان) قىلغان نازىل

 .يېتەرلىكتۇر ئالالھ بولۇشقا

 ئازغۇنلۇققا ۇرچوڭق انالرتوسق يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) ۋە قىلغانالر ئىنكار (ھەقىقەتنى) شۈبھىسىزكى، _ 167

 .پاتقانالردۇر

 ئالالھ نالرنىقىلغا زۇلۇم ئۆزىگە (تۇرۇۋېلىپ چىڭ كۇفرىدا) ۋە قىلغانالرنى ئىنكار (ھەقىقەتنى) شۈبھىسىزكى، _ 168

 .باشلىمايدۇ يولغىمۇ توغرا كەچۈرمەيدۇ، ھەرگىز

 .ندۇرئاسا ئالالھقا بۇ قالىدۇ، مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر قويۇۋېتىدۇ، يولىغىال دوزاخنىڭ پەقەت ئۇالرنى _ 169

 (ئۇنىڭغا) رسىلە شۇڭا، .كەلدى ئېلىپ ھەقىقەتنى تەرىپىدىن رەببىڭالر سىلەرگە پەيغەمبەر بۇ !ئىنسانالر ئى _ 170

 ۋە ىلەردىنس ئالالھ قويۇڭالركى، بىلىپ) تۇرساڭالر چىڭ كۇفرىدا ئەگەر .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر بۇ ئېيتىڭالر، ئىمان

 ھەممىنى لالھئا .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى (چۈنكى .بىھاجەتتۇر ئىمانىڭالردىن

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر،

 توغرۇلۇق ئالالھ ئاشماڭالر، ھەددىڭالردىن توغرىسىدا دىنىڭالر (!خىرىستىيانالر يەنى) كىتاب ئەھلى ئى _ 171

 مەريەمگە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىدۇر، ئالالھنىڭ پەقەتال ئىيسا ئوغلى مەريەم _ مەسىھ .قىلىڭالر گەپنىال ھەق تپەقە

 پەيغەمبەرلىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا سىلەر شۇڭا، .روھتۇر بىر كەلگەن تەرىپىدىن ئالالھ ،84كەلىمىسىدۇر چۈشۈرگەن

 ئالالھ .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر (بۇ) يېنىڭالر، ئېتىقادىڭالردىن بۇ دېمەڭالر، 85«ئۈچتۇر (ئالالھ») ئېيتىڭالر، ئىمان

 ئالالھ .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى پاكتۇر، بولۇشتىن بالىلىق ئىالھتۇر، بىرال پەقەت

 .ھامىيدۇر يېتەرلىك

 ئالالھقا كىكىم تارتمايدۇ، باش ھەرگىز بولۇشتىن بەندە الھقائال پەرىشتىلەرمۇ يېقىن (ئالالھقا) مەسىھمۇ، _ 172

 ئۆز سىنىھەممى ئۇالرنىڭ ئالالھ (قويسۇنكى بىلىپ) كېتىدىكەن، كۆرەڭلەپ ۋە تارتىدىكەن باش قىلىشتىن بەندىچىلىك

 .توپاليدۇ دەرگاھىغا

 ئۆز ېرىدۇ،ب تولۇق مۇكاپاتىنى ىڭئۇالرن ئالالھ كەلسەك، قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 173

 كەتكەنلەرگە ەپكۆرەڭل ۋە تارتقان باش (قىلىشتىن بەندىچىلىك ئالالھقا) بېرىدۇ، ئاشۇرۇپ ئۇالرغا (نېمىتىنى) پەزلىدىن

 ېچقانداقھ ۋە دوست ھېچقانداق باشقا ئالالھتىن ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۇالر .ئازاباليدۇ قاتتىق ئۇالرنى ئالالھ كەلسەك،

 .تاپالمايدۇ رمەدەتكا

 نازىل نى(انقۇرئ) نۇر ئوپئوچۇق سىلەرگە كەلدى، دەلىل كەسكىن تەرىپىدىن رەببىڭالر سىلەرگە !ئىنسانالر ئى _ 174

 .قىلدۇق

 دائىرىسىگە زلىپە ۋە رەھمىتى ئۆز ئۇالرنى ئالالھ كەلسەك، تۇرغانالرغا چىڭ ئىمانىدا ئېيتىپ، ئىمان ئالالھقا _ 175

 .يېتەكلەيدۇ يولغا توغرا (بارىدىغان ئېلىپ جەننەتكە) ئۇالرنى ۋە كىرگۈزىدۇ

 قالدۇرغان) كىشى يوق لىسىبا ئاتىسى، ئالالھ» ئېيتقىنكى، سورىشىدۇ، پەتىۋا سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 176

 بىرال پەقەت بولمىسا، بالىسى بولۇپ ۋاپات كىشى بىر ئەگەر :قىلىدۇ بايان مۇنداق ھۆكۈمنى توغرىسىدىكى (مىراس

                                                   
 .يارىتىلغاندۇر سۆزىدىن دېگەن «!بول» ئالالھنىڭ يەنى 84

85
 «ئىالھتۇر بىر ئۈچى رۇھۇلقۇدۇس ۋە ئىيسا ئالالھ،»بەزىسى يەنە دېسە، «ئىالھتۇر بىر ئۈچى ئىيسا ۋە مەريەم ئالالھ،»بەزىسى خىرىستىيانالرنىڭ 

 .دەيدۇ



 بولمىسا، بالىسى ئۇنىڭ (بولۇپ ۋاپات ھەمشىرە بۇ) ئەگەر ئالىدۇ؛ يېرىمىنى مىراسنىڭ ھەمشىرىسى ئۇ بولسا، ھەمشىرىسى

 ئىككىسىنى ئۈچتىن مىراسنىڭ ئۇالر بولسا، ھەمشىرىسى ئىككى ئەگەر .بولىدۇ ئىگە مىراسىغا ئۇنىڭ نىتۇغقى بىر ئەر ئۇنىڭ

 ئۈلۈشى ئايالنىڭ ئىككى ئەرگە بىر (ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ) بولسا تۇغقانالر بىر ئايال ھەم ئەر، ھەم ۋارىسالر ئەگەر .ئالىدۇ

 نەرسىنى ھەممە ئالالھ .بېرىدۇ قىلىپ بايان بۇالرنى سىلەرگە ھئالال ئۈچۈن ئاداشماسلىقىڭالر (ھەقىقەتتىن) .بېرىلىدۇ

 «.بىلگۈچىدۇر

 

  



 سۈرىسى مائىدە

 .ئايەت120 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 ۋە قىلىش دەۋەت قىلىشقا رىئايە چېگراسىغا _ چەك ۋە كۆرسەتمىلىرىگە دىننىڭ قىلىشقا، ۋاپا ئەھدىلەرگە :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن مۇكەممەەللشكەنلىكىنى ئەھكاملىرىنىڭ دىننىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 چارۋىالرنىڭ باشقا بېرىلىدىغانالردىن ئوقۇپ (تۆۋەندە سۈرىدە بۇ) .قىلىڭالر ۋاپا ئەھدىلەرگە !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 1

 ھاالل ئوۋالشنى ئوۋ بولغىنىڭالردا دا (دائىرىسى ھەرەم ياكى) ئېھرام سىلەر لېكىن .قىلىندى ھاالل سىلەرگە ھەممىسى

 .قىلىدۇ ھۆكۈم بويىچە ئىرادىسى ئۆز ئالالھ شۈبھىسىزكى، .سانىماڭالر

 مالغا، قۇربانلىق ئايغا، قىلىنغان ھارام قىلىش ئۇرۇش ئاالمەتلىرىگە، دىنىنىڭ ئالالھنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 2

 كەلگۈچىلەرگە بەيتۇلالھقا تىلەپ رازىلىقىنى ۋە پەزلىنى رەببىنىڭ بويۇنچۇقالرغا، قويۇلغان ئېسىپ (مالغا قۇربانلىق)

 مەسجىدى سىلەرنى قەۋمنىڭ بىرەر بولىدۇ، ئوۋلىساڭالر ئوۋ چىغىڭالردا چىققان ئېھرامدىن .سانىماڭالر ھاالل چېقىلىشنى

 سەۋەب چېقىلىشىڭالرغا ئۇالرغا سىلەرنىڭ ھەرگىزمۇ ئۆچمەنلىكىڭالر چىقارغان كەلتۈرۈپ سقانلىقىتو ھەرەمدىن

 .قورقۇڭالر ئالالھتىن ياردەملەشمەڭالر، زۇلۇمغا ۋە گۇناھقا ياردەملىشىڭالر، تەقۋادارلىققا ۋە ئىشقا ياخشى بولمىسۇن،

 .قاتتىقتۇر ئازابى ئالالھنىڭ چۈنكى

 بوغۇزالنغان ئېلىنىپ تىلغا نامى باشقىسىنىڭ ئالالھتىن گۆشى، توڭگۇز قان، ھايۋان، قالغان پئۆلۈ ئۆزى سىلەرگە _ 3

 ئۈسۈپ ھايۋان، ئۆلگەن چۈشۈپ غۇالپ ھايۋان، ئۆلتۈرۈلگەن ئۇرۇپ ھايۋان، ئۆلتۈرۈلگەن بوغۇپ ھايۋان،

 يۇقىرىقىالردىن) لېكىن .قىلىندى ارامھ (يېيىش گۆشىنى نىڭ) ھايۋان قويغان يەپ ھايۋانالر يىرتقۇچ ھايۋان، ئۆلتۈرۈلگەن

 بوغۇزالنغان بېرىپ ئېلىپ ئالدىغا بۇتالرنىڭ .ھااللدۇر بوغۇزلىۋالغانلىرىڭالر چىققۇچە جېنى (خىلدىن بەش كېيىنكى

 .نلىقتۇرچىققا ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ قىلىش بۇنداق .قىلىندى ھارام سېلىشىڭالر پال بىلەن ئوقلىرى پال .قىلىندى ھارام ھايۋانالر

 .قورقۇڭالر مەندىنال قورقماڭالر، ئۇالردىن شۇڭا .ئۈزدى ئۈمىدىنى دىن(يوقىتىش نى) دىنىڭالر سىلەرنىڭ بۈگۈن كاپىرالر

 بولۇشقا دىنىڭالر سىلەرنىڭ ئىسالمنى تاماملىدىم، نېمىتىمنى سىلەرگە يەتكۈزدۈم، كامالىغا دىنىڭالرنى سىلەرنىڭ بۈگۈن

 گۇناھ ئۇنىڭغا) يېسە، نەرسىلەردىن قىلىنغان ھارام قىلماستىن مەقسەت گۇناھنى ئىالجىسىزلىقتىن، ئاچلىقتا، كىمكى .تاللىدىم

 .مېھرىباندۇر ئىنتايىن قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ (.بولمايدۇ

 پاك سىلەرگە» ئېيتقىنكى، سورايدۇ، قىلىنغانلىقىنى ھاالل نېمىلەرنىڭ ئۆزلىرىگە سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 4

 (ئوخشاش قۇشقا قارچىغا، ئىت،) ئۆگىتىلگەن شىكارغا بويىچە بىلدۈرگىنى ئۆزۈڭالرغا ئالالھنىڭ سىلەر ۋە نەرسىلەر

 تۇرغان تۇتۇپ ئوۋالپ ئۈچۈن سىلەر ئۇالرنىڭ شۇڭا، .قىلىندى ھاالل نەرسىلىرى ئوۋلىغان جانىۋارالرنىڭ ئوۋچى

 .قورقۇڭالر ئالالھتىن دەڭالر، ‹بىسمىلالھ› (چېغىڭالردا بەرگەن قويۇپ رنىجانىۋارال ئوۋچى) يەڭالر، نەرسىلىرىدىن

 «.ئالغۇچىدۇر ھېساب تېز ھەقىقەتەن ئالالھ

 (نەرسىلىرى بوغۇزلىغان يەنى) تامىقى بېرىلگەنلەرنىڭ كىتاب قىلىندى، ھاالل نەرسىلەر پاك سىلەرگە بۈگۈن _ 5

 سىلەردىن ئايالالرنىڭ، ئىپپەتلىك بولغان مۇئمىنلەردىن ھااللدۇر، ئۇالرغا تامىقىڭالرمۇ سىلەرنىڭ ۋە ھااللدۇر سىلەرگە

 زىنانى ئاشكارا بولغان، ئىپپەتلىك بەرگەن، مەھرىنى ئايالالرنىڭ ئىپپەتلىك بولغان بېرىلگەنلەردىن كىتاب ئىلگىرى

 ئىماننى كىمكى .ھااللدۇر سىلەرگە ئۇالر ،(ئالساڭالر ئۇالرنى) ھالىتىڭالردا تۇتمىغان ئاشنا يوشۇرۇن ۋە كۆزلىمىگەن

 بولۇپ بىكار ئەمەلى (ياخشى قىلغان بۇرۇن) ئۇنىڭ قىلىدىكەن، ئىنكار (مەسىلىلەرنى بۇيرىغان ئېيتىشقا ئىمان ئالالھ يەنى)

 .بولىدۇ تارتقۇچىالردىن زىيان ئۇ ئاخىرەتتە كېتىدۇ،

 جەينىكىڭالر قولۇڭالرنى يۇيۇڭالر، يۈزۈڭالرنى بولغىنىڭالردا، ئوقۇماقچى ناماز سىلەر !الرئېيتقان ئىمان ئى _ 6

 جۇنۇب ئەگەر يۇيۇڭالر؛ قوشۇپ بىلەن ئوشۇقۇڭالر پۇتۇڭالرنى قىلىڭالر، مەسھى بېشىڭالرغا يۇيۇڭالر، قوشۇپ بىلەن

 ياكى بولۇپ، ئۈستىدە سەپەر ياكى بولساڭالر ېسەلك (قىلىدىغان زىيان سۇ) ئەگەر پاكلىنىڭالر، (قىلىپ غۇسلى) بولساڭالر

 قىلغان يېقىنچىلىق بىلەن ئاياللىرىڭالر ياكى ،(ئۈچۈن ئېلىش تاھارەت) بولۇپ كەلگەن ھاجەتخانىدىن بىرىڭالر سىلەرنىڭ

 الرنىقولۇڭ ۋە يۈزۈڭالرنى بىلەن قولۇڭالر ئۇرۇلغان تۇپراققا پاك تاپالمىساڭالر، سۇ (ئۈچۈن قىلىش غۇسلى) بولۇپ

 قىلىشىڭالر شۈكۈر ئالالھ لېكىن خالىمايدۇ، قويۇشنى مۇشەققەتتە سىلەرنى ئالالھ ،(قىلىڭالر تەيەممۇم يەنى) سىالڭالر

 .خااليدۇ بېرىشنى تامامالپ سىلەرگە نېمىتىنى قىلىشنى، پاك سىلەرنى ئۈچۈن



 دەپ «قىلىمىز ئىتائەت ۋە ئاڭلىدۇق» (ىلىقئارق ئېيتىش ئىمان) سىلەر ۋە نېمىتىنى قىلغان ئاتا سىلەرگە ئالالھنىڭ _ 7

 تولۇق سىرالرنىمۇ دىلالردىكى ئالالھ شەكسىزكى، .قورقۇڭالر ئالالھتىن ئۇنتۇماڭالر، ۋەدەڭالرنى بەرگەن ئالالھقا

 .بىلگۈچىدۇر

 بېرىدىغان گۇۋاھلىق ئادالەتلىك ۋە تۇرۇڭالر چىڭ ھەقىقەتتە ئۈچۈن (رازىلىقى نىڭ) ئالالھ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 8

 ئادالەتلىك بولمىسۇن، سەۋەب بولماسلىقىڭالرغا ئادالەتلىك (ئۇالرغا) ئۆچمەنلىكىڭالر بولغان قەۋمگە بىرەر .بولۇڭالر

 قىلىۋاتقان ئالالھ شەكسىزكى، .قورقۇڭالر ئالالھتىن يېقىندۇر، ئەڭ تەقۋادارلىققا قىلىشىڭالر بۇنداق بولۇڭالر،

 .خەۋەرداردۇر ئىشىڭالردىن

 .قىلدى ۋەدە مۇكاپاتنى كاتتا ۋە مەغپىرەت قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان الالھئ _ 9

 .ئەھلىدۇر دوزاخ دېگەنلەر يالغان ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ۋە بولغان كاپىر _ 10

 خىرىس) سىلەرگە جامائە بىر زاماندا ئەينى ئەسلەڭالر، نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 11

 مۇئمىنلەر قورقۇڭالر، ئالالھتىن .قالدى توسۇپ سىلەردىن قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ .ئىدى بولغان سالماقچى قول (قىلىپ

 !تايانسۇن ئالالھقىال

 باشلىقنى ئىككى ئون ئارىسىدىن ئۇالرنىڭ .ئىدى ئالغان ۋەدە چىن دىدىنئەۋال ئىسرائىل ئالالھ شۈبھىسىزكى، _ 12

 ئادا مۇكەممەل نامازنى سىلەر ئەگەر بىللە، بىلەن سىلەر مەن» :ئالالھ ھەمدە ئەۋەتتۇق، (ئەمالىقەلەرگە ئۈچۈن كېپىللىك)

 پۇل يولىدا ئالالھ) بەرسەڭالر، ەميارد ئۇالرغا ۋە ئېيتساڭالر ئىمان پەيغەمبەرلىرىمگە بەرسەڭالر، زاكات قىلساڭالر،

 چىقىرىمەن، يوققا گۇناھىڭالرنى سىلەرنىڭ ئەلۋەتتە بەرسەڭالر، ھەسەنە قەرزى ئالالھقا (قىلىپ سەرپ مېلىڭالرنى _

 كېيىن (ۋەدىدىن چىن يەنى) شۇنىڭدىن .كىرگۈزىمەن جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭالر ئاستىدىن ئەلۋەتتە سىلەرنى

 .دېدى «بولىدۇ ئازغان يولدىن توغرا ئەلۋەتتە ئۇ تۇتىدىكەن، يولىنى ئىنكار كىمكى نسىلەردى

 .قىلدۇق قاتتىق دىللىرىنى ۋە قىلدۇق يىراق رەھمىتىمىزدىن ئۇالرنى بىز ئۈچۈن، بۇزغانلىقى ۋەدىسىنى ئۇالر _ 13

 قىسمىنى بىر نەسىھەتنىڭ قىلىنغان ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۇالر ئۆزگەرتىۋېتىدۇ، ئورنىنى سۆزلەرنىڭ (تەۋراتتىكى) ئۇالر

 ۋە قىلغىن ئەپۇ ئۇالرنى (يەنىال سەن) تۇرىسەن، بايقاپ قىلغانلىقىنى خىيانەت كۆپىنچىسىنىڭ ئۇالرنىڭ .ئۇنتۇدى

 .تۇتىدۇ دوست قىلغۇچىالرنى ياخشىلىق ئالالھ چۈنكى، كەچۈرگىن،

 بىر نەسىھەتنىڭ قىلىنغان ئۆزلىرىگە (ئىنجىلدا) ئۇالر .ئىدۇق ئالغان ۋەدە چىن دىگەنلەردىنمۇ خىرىستىيانمىز بىز _ 14

 ئالالھ (كۈنى قىيامەت) .سالدۇق دۈشمەنلىك ۋە ئاداۋەت قەدەر قىيامەتكە ئارىسىغا ئۇالرنىڭ شۇڭا ئۇنتۇدى، قىسمىنى

 .بېرىدۇ ئېيتىپ بىرلەپ _ بىر قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا

 قىلىپ بايان ئاشكارا نۇرغۇنىنى نەرسىلەرنىڭ يوشۇرغان سىلەر كىتابىڭالردا سىلەرگە !كىتاب ئەھلى ئى _ 15

 سىلەرگە ھەقىقەتەن كەلدى، ئەلچىمىز كېتىدىغان ئۆتۈپ (قىلماي بايان بولمىغانلىقتىن پايدىسى) نۇرغۇنىدىن ۋە بېرىدىغان

 .كەلدى كىتاب روشەن ۋە نۇر تەرىپىدىن ئالالھ

 بويىچە ئىرادىسى ئۆز ئالالھ يىتەكلەيدۇ، يوللىرىغا نىجاتلىق ئىزدىگەنلەرنى رازىلىقىنى رقىلىقئا كىتاب شۇ ئالالھ _ 16

 .يېتەكلەيدۇ يولغا توغرا ئۇالرنى ۋە چىقىرىدۇ نۇرىغا (ئىماننىڭ) قاراڭغۇلۇقلىرىدىن (كۇفرىنىڭ) ئۇالرنى

 !پەيغەمبەر ئى) .بولدى اپىرك ھەقىقەتەن كىشىلەر دەۋالغان «مەسىھتۇر ئوغلى مەريەم _  ئالالھ» _ 17

 كىشىلەرنى بارلىق يۈزىدىكى يەر ۋە ئانىسىنى ئۇنىڭ مەسىھنى، ئوغلى مەريەم ئالالھ ئەگەر» ئېيتقىنكى، (خىرىستىيانالرغا

 ئاسمانالرنىڭ، «بوالاليدۇ؟ قادىر كىم توسۇشقا نەرسىنى بىرەر دىن(ئىرادىسى نىڭ) ئالالھ قىلسا، ئىرادە قىلىشنى ھاالك

 ھەر ئالالھ يارىتىدۇ، خالىغىنىنى ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە ىڭزېمىنن

  .قادىردۇر نەرسىگە

 ئۇنداق» ئېيتقىنكى، .دېدى «دوستلىرىدۇرمىز ئۇنىڭ ۋە ئوغۇللىرى ئالالھنىڭ بىز» :خىرىستىيانالر ۋە يەھۇدىيالر _ 18

 ئوخشاشال ئىنسانالرغا باشقا سىلەرمۇ ئەكسىچە، «قىلىدۇ؟ ئازاب تۈپەيلىدىن گۇناھىڭالر سىلەرگە نئۈچۈ نېمە ئالالھ بولسا

 زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، .قىلىدۇ ئازاب ئادەمگە خالىغان قىلىدۇ، مەغپىرەت ئادەمگە خالىغان ئالالھ .ئىنسان ياراتقان ئالالھ

 .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جاي قايتىدىغان (ئاخىر) خاستۇر، الالھقائ پادىشاھلىقى نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە

 دىمەسلىكىڭالر «كەلمىدى ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش بىزگە» سىلەرنىڭ !كىتاب ئەھلى ئى _ 19

 .كەلدى ئەلچىمىز بېرىدىغان قىلىپ بايان (ھەقىقەتنى) سىلەرگە زاماندا بىر قالغان ئۈزۈلۈپ پەيغەمبەرلەر ئۈچۈن،

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئالالھ .كەلدى (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش سىلەرگە ھەقىقەتەن



 نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ !قەۋمىم ئى» :ئىدى دېگەن مۇنداق قەۋمىگە ئۆز مۇسا ۋاقتىدا، ئۆز _ 20

 جاھان قىلغان، پادىشاھالر سىلەرنى كەلتۈرگەن، بارلىققا ەرلەرنىپەيغەمب نۇرغۇن ئاراڭالردىن ئالالھ ئەسلەڭالر،

 .ئىدى بەرگەن سىلەرگە نېمەتلەرنى بەرمىگەن ھېچكىمگە ئەھلىدىن

 چېكىنمەڭالر، ئارقاڭالرغا كىرىڭالر، زېمىنغا مۇقەددەس بۇيرۇغان كىرىشنى سىلەرگە ئالالھ !قەۋمىم ئى _ 21

 «.قالىسىلەر بولۇپ تارتقۇچىالردىن زىيان بولمىسا،

 ھەرگىز يەرگە ئۇ بىز كەتمىگۈچە چىقىپ ئۇالر بار، قەۋم بىر كۈچلۈك زېمىندا مۇقەددەس !مۇسا ئى» :ئۇالر _ 22

 .دېدى «كىرىمىز چوقۇم كەتسە چىقىپ يەردىن ئۇ ئۇالر كىرمەيمىز،

 (شەھەرنىڭ») :رغائۇال ئادەم ئىككى ئېرىشكەن نېمىتىگە ئالالھنىڭ بولغان، قورققۇچىالردىن ئالالھتىن _ 23

 ئەگەر قىلىسىلەر، غەلىبە چوقۇم كىرسەڭالر، قىلىپ ھۇجۇم دەرۋازىدىن كىرىڭالر، قىلىپ ھۇجۇم دەرۋازىسىدىن

 .دېدى «تايىنىڭالر ئالالھقا بولساڭالر، مۇئمىن ھەقىقىي

 .كىرمەيمىز يەرگە ئۇ ھەرگىز بىز بولىدىكەن، يەردىال ئۇ ئۇالر !مۇسا ئى» (:ئەۋالدى ئىسرائىل يەنى) ئۇالر _ 24

 .دېدى «تۇرايلى ئولتۇرۇپ يەردە بۇ بىز ئۇرۇشۇڭالر، بىلەن ئۇالر ئىككىڭالر بېرىپ بىللە بىلەن رەببىڭ سەن شۇڭا،

 شۇڭا، .ئەمەسمەن ئىگە باشقىسىغا قېرىندىشىمدىن ۋە ئۆزەمدىن مەن شەكسىزكى، !رەببىم ئى» :دېدىكى مۇسا _ 25

 «.ئايرىۋەتكىن ئارىسىنى قەۋمنىڭ پاسىق بۇ بىلەن بىز سەن

 (جەرياندا بۇ) چەكلەندى، يىلغىچە قىرىق كىرىشى زېمىنغا مۇقەددەس ئۇالرنىڭ !(مۇسا ئى») :دېدى ئالالھ _ 26

 .قايغۇرما ئۈچۈن قەۋم پاسىق بۇ .يۈرىدۇ ئادىشىپ زېمىندا ئۇالر

 بەرگىن، قىلىپ بايان ئەينەن قىسسىسىنى ئوغلىنىڭ ئىككى (قابىل ۋە ھابىل) ئادەمنىڭ ئۇالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 27

 قوبۇل نىڭ(قابىل يەنى) بىرى يەنە بولدى، قوبۇل نىڭ(ھابىل يەنى) بىرى .ئىدى قىلغان قۇربانلىق ئىككىيلەن ئۇ ۋاقتىدا ئۆز

 ڭكىنىتەقۋادارالرنى پەقەت ئالالھ» :ئېيتتى (ھابىل) دېۋىدى، «ئۆلتۈرىمەن چوقۇم سېنى مەن» (:ھابىلغا قابىل) .بولمىدى

 .قىلىدۇ قوبۇل

 قولۇمنى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش سېنى مەن بولساڭ، سوزۇدىغان قولۇڭنى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش مېنى سەن ئەگەر _ 28

 .قورقىمەن ئالالھتىن رەببى ئالەملەرنىڭ مەن چۈنكى .ئەمەسمەن سوزغۇچى

 بولۇشۇڭنى ئەھلىدىن دوزاخ ئېلىپ ئۈستۈڭگە گۇناھىنى ئۆزۈڭنىڭ ۋە گۇناھىمنى مېنىڭ سېنىڭ ھەقىقەتەن مەن _ 29

 «.شۇدۇر جازاسى زالىمالرنىڭ تىلەيمەن،

 زىيان قويۇپ ئۆلتۈرۈپ ئۇنى دە، _ قۇتراتتى ئۆلتۈرۈشكە قېرىندىشىنى ئۇنى خاھىشى نەپسى نىڭ(قابىل) ئۇ _ 30

 .بولدى تارتقۇچىالردىن

 ئۆلۈك بىر قاغا) ئۇ .ئەۋەتتى قاغا بىر ئۈچۈن كۆرسىتىش كۆمۈشنى قانداق جەسىتىنى قېرىندىشىنىڭ ئۇنىڭغا ئالالھ _ 31

 جەسىتىنى قېرىندىشىمنىڭ مەن !ئىسىت ۋاي» (:كۆرۈپ بۇنى قابىل) ئۇ .كوالۋاتاتتى يەرنى (ئۈچۈن كۆمۈش قاغىنى

 .بولدى قىلغۇچىالردىن پۇشايمان ئۇ بىلەن شۇنىڭ .دېدى «!بواللماپتىمەنغۇ قاغىچىلىكمۇ مۇشۇ كۆمۈشتە

 ئۆلتۈرمىگەن ئادەم ناھەق كىمكى :بەلگىلىدۇق شۇنداق ئەۋالدىغا ئىسرائىل سەۋەبلىك (جىنايىتى قاتىللىق) مۇشۇ _ 32

 كىمكى بولىدۇ، ئۆلتۈرگەندەك ئىنسانالرنى پۈتۈن ئۇ ئۆلتۈرىدىكەن، ئادەمنى بىر قىلمىغان بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر ياكى

 ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرىمىز .بولىدۇ قۇتقۇزغاندەك اتىنىھاي ئىنسانالرنىڭ پۈتۈن ئۇ قۇتقۇزسا، ھاياتىنى ئادەمنىىڭ بىر

 ھەددىدىن يۈزىدە يەر يەنە تولىسى ئۇالرنىڭ كېيىنمۇ شۇنىڭدىن ئىدى، كەلگەن ئېلىپ دەلىللىرىنى ئوپئوچۇق ھەقىقەتنىڭ

 .بولدى ئاشقۇچىالردىن

 قىلىدىغانالرنىڭ بۇزغۇنچىلىق ەيۈزىد يەر ئاچىدىغانالرنىڭ، ئۇرۇش قارشى پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 33

 سۈرگۈن ياكى كېسىلىشى پۇتى سول ۋە قولى ئوڭ ياكى ئېسىلىشى دارغا ياكى ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇالر شۇكى، جازاسى

 .باردۇر ئازاب چوڭ ئۇالرغا ئاخىرەتتە قىلىدۇ، رەسۋا دۇنيادا ئۇالرنى جازا بۇ .كېرەك قىلىنىشى

 ئالالھ بىلىڭالركى، .مۇستەسنا بۇنىڭدىن قىلغانالر تەۋبە ئىلگىرى نچۈشۈشتى قولۇڭالرغا سىلەرنىڭ پەقەت _ 34

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى

 يولىنى بولۇشنىڭ يېقىن ئۇنىڭغا قورقۇڭالر، ئالالھتىن ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر مەقسەتكە !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 35

 .ڭالرقىلى جىھاد يولىدا ئالالھ ئىزدەڭالر،



 ئىگە رگەنەرسىلە كېلىدىغان ھەسسە بىر شۇنىڭدەك يەنە نەرسىلەرگە، بارلىق يۈزىدىكى يەر بولغانالر كاپىر _ 36

 قوبۇل (فىديە بۇ) ئۇالردىن تەقدىردىمۇ، بەرگەن قىلىپ فىديە ئۇنى ئۈچۈن قۇتۇلۇش ئازابىدىن كۈنىنىڭ قىيامەت ۋە بولغان

 .بار ئازاب ئەلەملىك ئۇالرغا قىلىنمايدۇ،

 .بار ئازاب دائىملىق ئۇالرغا چىقالمايدۇ، ھەرگىز يۇ، _ بولىدۇ چىقماقچى دوزاختىن ئۇالر _ 37

 قىلىش ىبرەتئ تەرىپىدىن ئالالھ جازاالپ، قىلمىشىنى ئايالنىڭ قىلغۇچى ئوغرىلىق ۋە ئەرنىڭ قىلغۇچى ئوغرىلىق _ 38

 .قىلغۇچىدۇر ئىش ىلەنب ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ كېسىڭالر، قوللىرىنى يۈزىسىدىن

 ئۇنىڭ ىقەتەنھەق ئالالھ تۈزىسە، ئۆزىنى قىلىپ تەۋبە كېيىن قىلغاندىن زۇلۇم (ئۆزىگە قىلىپ ئوغرىلىق) كىمكى _ 39

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ چۈنكى .قىلىدۇ قوبۇل تەۋبىسىنى

 قىلىدۇ، ئازاب ئادەمگە خالىغان ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى نىڭزېمىن ۋە ئاسمانالرنىڭ بىلمەمسەنكى، _ 40

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئالالھ قىلىدۇ، مەغپىرەت ئادەمگە خالىغان

 بىلەن الر(پىقمۇنا) قويىدىغان دەپ « ئېيتتۇق ئىمان» :ئېغىزلىرىدا تۇرۇپ، ئىشەنمەي دىللىرىدا !پەيغەمبەر ئى _ 41

 قۇالق ەكب يالغانغا ھەمىشە ئۇالر قىلمىسۇن، غەمكىن سېنى ئاتىدىغانالر ئۆزىنى كۇفرىغا ئارىسىدىن يەھۇدىيالرنىڭ

 (اتتىكىتەۋر) ئۇالر سالىدۇ، قۇالق بەك سۆزىگىمۇ قەۋمنىڭ بىر باشقا بولمىغان ھازىر سۆھبىتىڭگە سېنىڭ سالىدۇ،

 وبۇلق دەرھال ئۇنى بېرىلسە، (ھۆكۈم) بۇ سىلەرگە ئەگەر» :ئۇالر .ئۆزگەرتىۋېتىدۇ مەنىسىدىن ئەسلى سۆزلەرنى

 ئازغۇنلۇقىنى نىڭبىركىم ئالالھ دەيدۇ، «ئەيلەڭالر ھەزەر قىلىشتىن قوبۇل ئۇنى بېرىلسە، (ھۆكۈم) باشقا ئەگەر قىلىڭالر،

 خالىمىغان لالھئا نىقىلىش پاك دىللىرىنى .كەلمەيدۇ ئىش ھېچ قولۇڭدىن قارشى ئالالھقا ئۈچۈن ئۇنىڭ قىلىدىكەن، ئىرادە

 .باردۇر ئازاب چوڭ ئاخىرەتتە رەسۋالىق، دۇنيادا ئۇالرغا .شۇالردۇر ئەنە كىشىلەر

 سېنىڭ ۇالرئ ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) .يېگۈچىلەردۇر بەك ھارامنى سالغۇچىالردۇر، قۇالق بەك يالغانغا ئۇالر _ 42

 ئۇالرنى ئەگەر ؛بولىدۇ قىلساڭمۇ رەت ئۇنى ياكى قويساڭمۇ لىپقى ھۆكۈم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ كەلسە، (دەۋالىشىپ) ئالدىڭغا

 نبىلە ئادالەت بولساڭ، قىلماقچى ھۆكۈم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ئەگەر يەتكۈزەلمەيدۇ؛ زىيان قىلچە ساڭا ئۇالر قىلساڭ، رەت

 .كۆرىدۇ ياخشى بولغانالرنى ئادالەتلىك ئالالھ چۈنكى .قىلغىن ھۆكۈم

 كېيىنمۇ ندىنچىقارغا ھۆكۈم سەن ئۇالر تۇرسا، تەۋرات ئالغان ئىچىگە ئۆز ھۆكمىنى لالھنىڭئا يېنىدا ئۇالرنىڭ _ 43

 ۇالرش ئەنە قىلىدۇ؟ تەكلىپ چىقىرىشقا ھۆكۈم سېنى قانداقالرچە يەنە تۇرسا، ئۆرۈيدىغان يۈز ھۆكمىڭدىن سېنىڭ

 .ئىشەنمەيدىغانالردۇر (قۇرئانغىمۇ تەۋراتقىمۇ،)

 پەيغەمبەرلەر ئىتائەتمەن ئىدۇق، قىلغان نازىل تەۋراتنى ئالغان ئىچىگە ئۆز نۇرنى ۋە ەتھىداي بىز شەكسىزكى، _ 44

 ساقالشقا (ئۆزگەرتىۋېتىشتىن) ئەھلىلىرىمۇ ئىلىم ۋە 86ئالىمالر مۇرەببىي قىالتتى، ھۆكۈم بىلەن ئۇنىڭ ئارىسىدا يەھۇدىيالر

 !(ئالىملىرى يەھۇدىي ئى) .ئىدى نازارەتچى ساقالشقا ۇنىئ ئۇالر ،(قىالتتى ھۆكۈم بويىچە) كىتابى ئالالھنىڭ بۇيرۇلغان

 سېتىۋەتمەڭالر، مەنپەئەتكە ئازغىنە (ئۆزگەرتىپ) ئايەتلىرىمنى مېنىڭ .قورقۇڭالر مەندىنال قورقماڭالر، كىشىلەردىن

 .كاپىرالردۇر شۇالر ئەنە قىلمايدىكەن، ھۆكۈم بويىچە (شەرىئەت) قىلغان نازىل ئالالھ كىمكى

 بىلەن، بۇرۇن ابۇرۇنغ بىلەن، كۆز كۆزگە بىلەن، جان جانغا بەلگىلىدۇقكى، شۇنداق تەۋراتتا ئەۋالدىغا ئىسرائىل _ 45

 بىلەن قىلىش ريارىدا شۇنداق ئۇنىمۇ بولسا، قىلغان يارىدار قانداق كىشىنى ۋە بىلەن چىش چىشقا بىلەن، قۇالق قۇالققا

 قىلغان نازىل ئالالھ كىمكى .بولىدۇ كاپارەت غا(گۇناھى) ئۇنىڭ بۇ ىلسا،ق ئەپۇ (جىنايەتچىنى) كىمكى ئېلىنىدۇ، قىساس

 .زالىمالردۇر شۇالر ئەنە قىلمايدىكەن، ھۆكۈم بويىچە (شەرىئەت)

 ئوغلى مەريەم قىلىپ قىلغۇچى ئېتىراپ تەۋراتنى قىلىنغان نازىل ئىلگىرى ئۆزىدىن كەينىدىن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇ _ 46

 ئېتىراپ ەۋراتنىت قىلىنغان نازىل ئىلگىرى ئۆزىدىن ئالغان، ئىچىگە ئۆز نۇرنى بىلەن ھىدايەت نىڭغائۇ ئەۋەتتۇق، ئىيسانى

 .قىلدۇق ئاتا ئىنجىلنى بولغان ئۈگۈت ۋە ھىدايەت تەقۋادارالرغا قىلىدىغان،

 قىلغان ىلناز ئالالھ كىمكى .قىلسۇن ھۆكۈم بويىچە شەرىئەت قىلغان نازىل ئىنجىلدا ئالالھ ئەھلى ئىنجىل _ 47

 .چىققۇچىالردۇر ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە قىلمايدىكەن، ھۆكۈم بويىچە (شەرىئەت)

 ئېتىراپ كىتابالرنى (ساماۋى) ئىلگىرىكى ئۆزىدىن نى(قۇرئان) كىتاب ھەق بۇ ساڭا بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 48

 بويىچە (شەرىئەت) قىلغان نازىل ئالالھ ئارىسىدا نىڭئۇالر سەن .قىلدۇق نازىل قىلىپ بولغۇچى گۇۋاھ ئۇالرغا ۋە قىلغۇچى

                                                   

 ئالىمنى يېتۈك ساالاليدىغان يولغا توغرا كىشىلەرنى تولغان، ھېكمەتكە ۋە ئىلىم سۆز ېگەند «رباني» قىلىنغان تەرجىمە دەپ ئالىمالر مۇرەببىي 86

 .بەت _ 635 _ 1 «التفاسير أيسر» ئىپادىلەيدۇ



 سىلەردىن !(ئۈممەتلەر ئى) .ئەگەشمىگىن خاھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ چەتنەپ، ھەقتىن كەلگەن ساڭا قىلغىن، ھۆكۈم

 بىر ەرنىسىل ئەلۋەتتە، ئىدى، خالىسا ئالالھ ئەگەر .قىلدۇق تەيىن يول ئوپئوچۇق ۋە شەرىئەت خىل بىر ئۈممەتكە ھەربىر

 (.قىلدى شۇنداق) ئۈچۈن سىناش سىلەرنى بىلەن (شەرىئەتلەر ۋە يول) بەرگەن سىلەرگە ئالالھ پەقەت .قىالتتى ئۈممەت

 نىڭ) نەرسىلەر قىلىشقان ئىختىالپ سىلەر قايتىسىلەر، دەرگاھىغا ئالالھنىڭ ھەممىڭالر .ئالدىراڭالر ئىشالرغا ياخشى

 .بېرىدۇ خەۋەر سىلەرگە ئالالھ توغرىسىدا (ئىكەنلىكى ناھەق قايسىسىنىڭ ھەق، قايسىسىنىڭ

 قىلغىن، ھۆكۈم بويىچە (قۇرئان) كىتاب قىلغان نازىل ساڭا ئالالھ ئارىسىدا (يەھۇدىيالرنىڭ يەنى) ئۇالرنىڭ _ 49

 ۋاز ىسېن قىسمىدىن بىر نىڭ(قۇرئان) قىلغان نازىل ساڭا ئالالھ ئۇالرنىڭ ئەگەشمىگىن، خاھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ

 ئالالھ تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى قىسىم بىر ئۇالرنىڭ بىلگىنكى، ئۆرۈسە يۈز ئۇالر ئەگەر .ئەيلىگىن ھەزەر كەچتۈرۈشىدىن

 .پاسىقتۇر نۇرغۇنى ئىنسانالرنىڭ شەكسىزكى، .خااليدۇ جازاالشنى ئۇالرنى

 ھۆكۈمدە ئۈچۈن قەۋم ئىشىنىدىغان ىپقىل جەزم (ھەقىقەتكە) قىالمدۇ؟ تەلەپ ھۆكمىنى دەۋرىنىڭ جاھىلىيەت ئۇالر _ 50

 بار؟ كىم ئادالەتلىك ئالالھتىنمۇ

 سىلەردىن .دوستىدۇر بىرىنىڭ _ بىر ئۇالر .تۇتماڭالر دوست خىرىستىيانالرنى ۋە يەھۇدىي !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 51

 .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى زالىم ئالالھ شەكسىزكى، .سانىلىدۇ شۇالردىن ئەنە ئۇمۇ تۇتىدىكەن، دوست ئۇالرنى كىمكى

 ئۇالر دەپ، «قورقىمىز قېلىشتىن كېلىپ پاالكەت بىرەر بېشىمىزغا» بارالرنىڭ كېسىلى (مۇناپىقلىق) دىللىرىدا _ 52

 (مۇسۇلمانالرغا) يېقىندا ئالالھ .كۆرىسەن ئالدىرىشىۋاتقانلىقىنى بولۇشقا دوست بىلەن (خىرىستىيانالر ۋە يەھۇدىي يەنى)

 مۇناپىقلىق دىلىدا) دە، _ كەلتۈرىدۇ مەيدانغا ھۆكۈمنى بىر تەرىپىدىن ئۆز (ھەققىدە مۇناپىقالر) ياكى قىلىدۇ، ئاتا غەلىبە

 .چېكىدۇ نادامەت ئۈچۈن تۇتقانلىقى دوست يوشۇرۇن كۆڭلىدە ئۇالرنى (بارالر كېسىلى

 ئىچكەنلەر قەسەم كۈچلۈك بىلەن نامى ئالالھنىڭ دەپ بىللە بىلەن سىلەر چوقۇم بىز» :مۇئمىنلەر (چاغدا بۇ) _ 53

 زىيان ئۇالر كەتتى، بولۇپ بىكار ئەمەللىرى ياخشى قىلغان نىڭ(مۇناپىقالر يەنى) ئۇالر .دېيىشىدۇ «مۇشۇالرمۇ؟

 .بولدى تارتقۇچىالردىن

 تدوس ئۆزى (ئورنىغا مۇنداقالرنىڭ) ئالالھ يېنىۋالىدىكەن، دىنىدىن كىمكى سىلەردىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 54

 قىلىدىغان جىھاد يولىدا ئالالھ قول، قاتتىق كاپىرالرغا كەمتەر، مۇئمىنلەرگە تۇتىدىغان، دوست ئالالھنى ئۇالرمۇ تۇتىدىغان،

 بىلەن سۈپەتلەر) بۇ .كەلتۈرىدۇ مەيدانغا قالماي ئۇزاققا قەۋمنى بىر قورقمايدىغان ماالمىتىدىن قىلغۇچىنىڭ ماالمەت ۋە

 بىلگۈچى ھەممىنى ۋە كەڭ پەزلى ئالالھ بېرىدۇ، بەندىسىگە خالىغان ئۇنى ئالالھ بولۇپ، لىپەز ئالالھنىڭ (سۈپەتلىنىش

 .زاتتۇر

 قىلىدىغان، ئادا مۇكەممەل نامازنى ۋە پەيغەمبىرىدۇر ئالالھنىڭ ئالالھتۇر، دوستۇڭالر سىلەرنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 55

 .مۇئمىنلەردۇر بويسۇنىدىغان (بىلەن كەمتەرلىك ئالالھقا) بېرىدىغان، زاكات

 (.قوشۇنىدىندۇر ئالالھنىڭ ئۇ) بولىدىكەن، تەرەپدارى مۇئمىنلەرنىڭ ۋە پەيغەمبىرىنىڭ ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ، كىمكى _ 56

 .غالىبتۇر ئەلۋەتتە قوشۇنى ئالالھنىڭ شەكسىزكى،

 تاماشا _ ئويۇن ۋە مەسخىرە دىنىڭالرنى ئىچىدىكى بېرىلگەنلەر كىتاب ئىلگىرى سىلەردىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 57

 ئالالھتىن بولساڭالر، مۇئمىن (ھەقىقىي) ئەگەر .تۇتماڭالر دوست كاپىرالرنى ۋە ئايالندۇرۇۋالغانالرنى ماۋزۇسىغا

 .قورقۇڭالر

 ماۋزۇسىغا تاماشا _ ئويۇن ۋە مەسخىرە نامازنى ئۇالر چېغىڭالردا، ئېيتقان ئەزان نامازغا سىلەر _ 58

 .بولغانلىقىدىندۇر قەۋم بىر ئىشلەتمەيدىغان ئەقلىنى ئۇالرنىڭ بۇ ئايالندۇرۇۋالىدۇ،

 بۇنىڭدىن ۋە قا(كىتاب) ىنغانقىل نازىل بىزگە ئالالھقا، بىزنىڭ پەقەت !كىتاب ئەھلى ئى» ئېيتقىنكى !(پەيغەمبەر ئى) _ 59

 ئۈچۈنال بولغانلىقىڭالر پاسىق كۆپچىلىكىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ ۋە ئېيىتقانلىقىمىز ئىمان غا(كىتابالر) قىلىنغان نازىل ئىلگىرى

 «.ئەيىبلەۋاتامسىلەر؟ بىزنى

 جازاغا يامانراق (ردىنمۇئەيىبلىغىنىڭال سىلەرنىڭ يەنى) بۇنىڭدىنمۇ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ سىلەرگە» ئېيىتقىنكى، _ 60

 ۋە قىلغان يىراق رەھمىتىدىن ئۇالرنى ئالالھ (بولۇپ ئەجدادىڭالر سىلەرنىڭ) ئۇالر بىرەيمۇ؟ ئېيتىپ ئۇچرايدىغانالرنى

 ئۆزلىرىنىڭ قىسمىنى بىر ئايالندۇرۇۋەتكەن، توڭگۇزغا ۋە مايمۇن قىسمىنى بىر ئۇالرنىڭ ئالالھ قىلغان، غەزەپ ئۇالرغا

 «.ئاداشقانالردۇر بەكمۇ يولدىن توغرا ئۇالر ياماندۇر، ئەڭ ئورنى شۇالرنىڭ ئەنە .قىلغان چوقۇنىدىغان ىغاكاتتىباشلىر

 يېنىڭالرغا تۇرۇپ، كەتكەن چىقىپ بىلەن كۇفرى كىرىپ بىلەن كۇفرى يېنىڭالرغا ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 61

 .بىلىدۇ ئوبدان وشۇرغانلىرىنىي ئۇالرنىڭ ئالالھ .دەيدۇ «ئېيتتۇق ئىمان بىز» چاغدا كەلگەن



 بەسلىشىۋاتقانلىقىنى بىلەن بىرى _ بىر يېيىشتە ھارام ۋە سېلىشتا زۇلۇم گۇناھتا، كۆپچىلىكىنىڭ ئۇالرنىڭ سەن _ 62

 !يامان نېمىدىگەن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ كۆرىسەن،

 بولمامتى؟ توسسا يېيىشتىن ھارام ن،سۆزلەشتى يالغان ئۇالرنى ئەھلىلىرى ئىلىم ئالىملىرى، مۇرەببىي ئۇالرنىڭ _ 63
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 ئالالھنى ۋە ىننامازد سىلەرنى تۇغدۇرماقچى، ئۆچمەنلىك دۈشمەنلىك، ئاراڭالردا ئارقىلىق قىمار ھاراق، شەيتان _ 91
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 بېرىش كاپارەت ياكى قىلىشتۇر قۇربانلىق پبېرى ئېلىپ كەئبىگە بىرنى چارۋىدىن كېلىدىغان تەڭداش ئوۋغا ئۆلتۈرۈلگەن

 .تۇتۇشتۇر روزا كۈن بىر باراۋىرىگە تائامنىڭ بېرىدىغان مىسكىنگە ھەربىر ياكى بېرىشتۇر، تائام مىسكىنلەرگە يۈزىسىدىن

 لالھئا ئۆتكۈزسە، قايتا گۇناھنى بۇ كىمكى قىلدى، ئەپۇ ئالالھ گۇناھالرنى بۇرۇنقى (ئۆلتۈرگەن ئوۋ تۇرۇپ ئېھرامدا)

 .جازالىغۇچىدۇر (گۇناھكارالرنى) غالىبتۇر، ئالالھ جازااليدۇ، ئۇنى



 يېيىش ىئۇالرن ۋە تۇتۇش ھايۋانلىرىنى دېڭىز سىلەرگە ئۈچۈن، مەنپەئەتلىنىشى يولۇچىالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ _ 96

 سىلەر .ىلىندىق ھارام رگەسىلە ئوۋالش ھايۋانلىرىنى قۇرۇقلۇق ئىچىدە، مۇددەت بولغان ئېھرامدا سىلەر .قىلىندى ھاالل

 .قورقۇڭالر ئالالھتىن توپلىنىدىغان دەرگاھىغا

 بويۇنچۇقالرنى (قويۇلغان ئېسىپ مالالرغا قۇربانلىق) قۇربانلىقنى، ئېيىنى، ھەج كەئبىنى، ئۆي ھۆرمەتلىك ئالالھ _ 97

 تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ نەرسىلەرنى كىزېمىندى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھنىڭ بۇ .قىلدى مەنبەسى ئامانلىق ئۈچۈن ئىنسانالر

 .ئۈچۈندۇر بىلىشىڭالر سىلەرنىڭ ئىكەنلىكىنى بىلگۈچى شەيئىنى ھەر ئالالھنىڭ ۋە

 غۇچىدۇر،قىل مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .زاتتۇر قاتتىق ئازابى ھەقىقەتەن ئالالھ بىلىڭالركى، _ 98

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى

 لىۋاتقانقى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سىلەرنىڭ ئالالھ .يەتكۈزۈشتۇر (دىننى) پەقەت سئۇلىيىتىمە پەيغەمبەرنىڭ _ 99

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئىشلىرىڭالرنى

 ناپاك ،قالدۇرسىمۇ ھەيران سېنى كۆپلۈكى نەرسىلەرنىڭ ناپاك گەرچە»ئېيتقىنكى (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 100

 .قۇڭالرقور ئالالھتىن ئۈچۈن تېپىشىڭالر نىجات !ئىگىلىرى ئەقىل ئى ئۇنداقتا، «.بواللمايدۇ باراۋەر پاك بىلەن

 (سوئال) غرۇلۇقتو نەرسىلەر قويىدىغان قىلىپ بىئارام سىلەرنى قىلىنسا ئاشكارا سىلەرگە !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 101

 رۈلىدۇ،بىلدۈ (ھۆكمى) سىلەرگە سورىساڭالر، توغرۇلۇق ئۇالر چاغدا بولۇۋاتقان نازىل قۇرئان ئەگەر .سورىماڭالر

 ئالدىراپ الشقاجازا قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ .كەچۈرۈۋەتتى (سورىغانلىرىڭالرنى بۇرۇن بۇنىڭدىن) ئالالھ

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان

 رىلگەندىنبې جاۋاب ئىدى، سورىغان مەسىلىلەرنى شۇنداق (پەيغەمبىرىدىن) قەۋم بىر ئۆتكەن بۇرۇن سىلەردىن _ 102

 .قىلدى ئىنكار ئۇنى ئۇالر ېيىنك

 بۇيرۇغان (ئاتاشنى بۇتالرغا) ھېچبىرىنى تۆگىلەرنىڭ ناملىق 91ھام ۋە 90ۋەسىلە ،89سائىبە ،88بەھىرە ئالال _ 103

 .ئىشلەتمەيدۇ ئەقلىنى تولىسى ئۇالرنىڭ توقۇۋاتىدۇ، يالغاننى نامىدىن ئالالھنىڭ كاپىرالر لېكىن ئەمەس،

 دېيىلسە، «رقىلىڭال ئەمەل گە(ھۆكۈم قىلغان بايان) پەيغەمبەر ۋە غا(قۇرئان) قىلغان نازىل ئالالھ» ئۇالرغا _ 104

 نەرسە ېچھ بوۋىلىرى _  ئاتا ئۇالرنىڭ .دەيدۇ «كۇپايە بىزگە يولى ماڭغان تۇتۇپ بوۋىلىرىمىزنىڭ _  ئاتا» :ئۇالر

 (.؟ئەگىشەمدۇ ئۇالرغا) تۇرسىمۇ تاپمىغان ھىدايەت ۋە بىلمەيدىغان

 اڭساڭالر،م يولدا توغرا قاچانىكى سىلەر ساقالڭالر، (گۇناھتىن) ئۆزۈڭالرنى سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 105

 ئالالھ گاھىدۇر،دەر ئالالھنىڭ جايى قايتىدىغان ھەممىڭالرنىڭ .يەتكۈزەلمەيدۇ زىيان سىلەرگە ئاداشقانالر يولدىن توغرا

 .بېرىدۇ ئېيتىپ سىلەرگە ئەمەلىڭالرنى قىلغان

 ئىچىڭالردىن ئۇنىڭغا بولسا، قىلماقچى ۋەسىيەت چېغىدا ئۆلىدىغان بىركىم ئاراڭالردىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 106

 ىككىئ) كەلسە، دەھشىتى ئۆلۈم بېشىڭالرغا بولۇپ، سەپەردە سىلەر ياكى بولسۇن، گۇۋاھ كىشى ئىككى ئادالەتلىك

 لمانمۇسۇ ئىككى) سىلەر ئەگەر .بولسۇن گۇۋاھ كىشى ئىككى ىلەردىندىندىك باشقا (تېپىلمىسا گۇۋاھچى مۇسۇلمان

 بېرىدىغان ۋاھلىقگۇ بىز) :ئۇالر قېلىڭالر، ئېلىپ ئۇالرنى كېيىن نامازدىن گۇمانالنساڭالر، (راستچىللىقىدىن گۇۋاھچىنىڭ

 ئۈچۈن (زىلىقىرا) ئالالھ ىز،ساتمايم نەرسىگە ھېچ قەسىمىمىزنى تەقدىردىمۇ، بولغان يېقىنىمىز بىزنىڭ» (كىشىلەر ئاشۇ

 نامى الھنىڭئال دەپ «بولىمىز گۇناھكارالردىن ئەلۋەتتە بىز يوشۇرساق، ئۇنى ئەگەر يوشۇرمايمىز، گۇۋاھلىقنى بولغان

 .قىلسۇن قەسەم بىلەن

                                                   

88
 قويۇپ، سېلىپ ئەن تىلىپ قۇلىقىنى تۆگىنىڭ بۇ ئەرەبلىرى جاھىلىيەت بولۇپ، تۆگە ھىنگان تۇغقان چىشى بەشىنچىسىنى تۇغقان، بەشنى _ بەھىرە 

 .بېرەتتى قويۇپ مەيلىگە ئۆز ئىشلەتمەي

89
 مۇساپىرالرغىال سۈتى ئوتاليتتى، جايدا خالىغان بېرىلەتتى، قويۇپ ئەركىن قىرقىلمايتتى، مىنىلمەيتتى، بولۇپ، تۆگە چىشى ئاتالغان ئىالھالرغا – سائىبە 

  .بېرىلەتتى

90
 ئىالھلىرىغا ۋە بېرەتتى قويۇپ ئەركىگە ئۇنى ئەرەبلىرى جاھىلىيەت بولۇپ، تۆگە ھىنگان تۇغقان ۋاقىتتا بىر ئىككىنى چىشى ۋە ئەركەك – ۋەسىلە 

  .قىالتتى خاس

91
 .بېرەتتى قويۇپ مەيلىگە ئۆز ئوتالشتا مىنمەي، ئۇنى ئۇالر بولۇپ، تۆگە بۇغرا بولغان ئاتىسى بوتىالقنىڭ ئون _ ھام 



 لىنسە،بى اھىگۇن (قىلغانلىق خىيانەت مىراسقا ياكى بەرگەنلىك گۇۋاھلىق يالغان) گۇۋاھچىنىڭ ئىككى ئۇ ئەگەر _ 107

 اھلىقىمىزگۇۋ بىزنىڭ» :بولۇپ گۇۋاھ كىشى ئىككى ۋارىسالردىن بولغان ھەقلىق ئەڭ ئېلىشقا مىراس ئورنىغا ئۇالرنىڭ

 زۇلۇم ۆزىگەئ چوقۇم بىز بولمىسا كەتمىدۇق، چەتنەپ (ھەقىقەتتىن) بىز توغرىدۇر، گۇۋاھلىقىدىنمۇ ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە

 .قىلسۇن قەسەم بىلەن نامى الالھنىڭئ دەپ، «قالىمىز بولۇپ قىلغۇچىالردىن

 سالرنىڭۋارى) قەسىمىنىڭ قىلغان ياكى قىلىشقا بېرىدىغان گۇۋاھلىق توغرا ئەڭ گۇۋاھچىالرنى (ئۇسۇل) بۇ _ 108

 قۇالق (ەمرىگەئ ئالالھنىڭ) قورقۇڭالر، ئالالھتىن .يېقىندۇر ئەڭ قىلىشقا قورقىدىغان قىلىنىشىدىن رەت (بىلەن قەسىمى

 .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى پاسىق ئالالھ .سېلىڭالر

 رسىلە» :يىغىپ پەيغەمبەرلەرنى كۈندە ئۇ ئالالھ (ئۇنتۇماڭالركى كۈنىنى قىيامەت !ئىنسانالر ئى) _ 109

 سەن») :ئۇالر ،سورايدۇ دەپ «ئىدىڭالر؟ بولغان ئىگە جاۋابقا قانداق (ئۇالردىن قىلغاندا، دەۋەت ئىمانغا قەۋمىڭالرنى)

 .دەيدۇ «بىلگۈچىسەن ئوبدان ناھايىتى غەيىبلەرنى سەن شەكسىزكى، .بىلمەيمىز نەرسە ھېچ بىز (باشقا بىلدۈرگەندىن

 ئەسلىگىن، نېمىتىمنى بەرگەن ئاناڭغا سېنىڭ ۋە ساڭا !ئىيسا ئوغلى مەريەم ئى» :دەيدۇ مۇنداق ئالالھ ۋاقتىدا شۇ _ 110

 كىشىلەرگە ۋاقتىڭدا ياش ئوتتۇرا ۋە چېغىڭدا بۆشۈكتىكى ئىدىم، رگەنبە مەدەت بىلەن 92روھۇلقۇدۇس ساڭا چاغدا شۇ

 شۇ ئىدىم، بىلدۈرگەن ئىنجىلنى ۋە تەۋراتنى ھېكمەتنى، يېزىشنى، خەت ساڭا چاغدا شۇ سۆزلەيتتىڭ؛ (پەيغەمبەرلەرچە)

 ئۇچىدىغان بىلەن ئىرادەم نىڭمې ئۇ پۈۋلىسەڭ، ئۇنى ياساپ، نەرسە بىر شەكلىدە قۇشنىڭ اليدىن بىلەن ئىرادەم مېنىڭ چاغدا

 بىلەن ئىرادەم مېنىڭ سەن چاغدا شۇ ساقايتاتتىڭ؛ كېسىلىنى بەرەس كورنى، تۇغما بىلەن ئىرادەم مېنىڭ سەن بوالتتى، قۇش

 ئىدىم، توسقان چېقىلىشتىن ساڭا ئەۋالدىنى ئىسرائىل مەن چاغدا شۇ چىقىراتتىڭ؛ (قەبرىلىرىدىن تىرىلدۈرۈپ) ئۆلۈكلەرنى

 « سېھىردۇر ئوپئوچۇق پەقەت بۇ» :كاپىرالر ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ چىغىڭدا، كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلەرنى الرغائۇ سەن

 .ئىدى دېگەن

 .ئىدىم ەنبەرگ ئىلھام دەپ «ئېيتىڭالر ئىمان پەيغەمبىرىمگە مېنىڭ ۋە ماڭا» :ھاۋارىيالرغا مەن چاغدا شۇ _ 111

 .ئىدى دېگەن «بولغىن گۇۋاھ بولغانلىقىمىزغا لمانمۇسۇ بىزنىڭ سەن ئېيتتۇق، ئىمان بىز» :ئۇالر

 چۈشۈرۈپ انداستىخ بىر بار تاماق ئاسماندىن بىزگە رەببىڭ !ئىيسا ئوغلى مەريەم ئى» :ھاۋارىيالر چاغدا شۇ _ 112

 «رقورقۇڭال ئالالھتىن بولساڭالر، كىشىلەر ئېيتقان ئىمان سىلەر ئەگەر» (:ئۇالرغا) ئىيسا .ئىدى دېگەن «بېرەلەمدۇ؟

 .ئىدى دېگەن

 كەنلىكىنىئى راست سۆزۈڭنىڭ تېپىشىنى، ئارام كۆڭلىمىزنىڭ (ئارقىلىق شۇ) يېيىشنى، ئۇنىڭدىن بىز» :ئۇالر _ 113

 .ئىدى دېگەن «خااليمىز بولۇشنى بەرگۈچىلەردىن گۇۋاھلىق بۇنىڭغا ۋە بىلىشنى

 بىزلەرگە كۈن بۇ چۈشۈرگىنكى، داستىخان بىر بار تاماق بىزگە !ئالالھ رەببىمىز ئى» :ئىيسا ئوغلى مەريەم _ 114

 قالسۇن، ولۇپب مۆجىزە بىر (قىلىنغان ئاتا) بىزگە سەندىن داستىخان ئۇ قالسۇن، بولۇپ بايرام كېيىنكىلەرگە بىزدىن ۋە

 .ئىدى دېگەن «ياخشىسىسەن ئەڭ بەرگۈچىلەرنىڭ رىزىق ھەقىقەتەن سەن .بەرگىن رىزىق بىزگە

 قىلسا، تۇزكورلۇق كىمكى سىلەردىن كېيىن شۇنىڭدىن ئەمما چۈشۈرىمەن، چوقۇم سىلەرگە مەن ئۇنى» :الالھئ _ 115

 .دىئى دېگەن «ئازاباليمەن بىلەن ئازاب ئازابلىمىغان ھېچكىمنى جاھاندىن ئەھلى ئۇنى قويسۇنكى، بىلىپ شۇنى

 ئىالھ ىككىئ ئانامنى بىلەن مەن قويۇپ ئالالھنى› كىشىلەرگە سەن !ئىيسا ئوغلى مەريەم ئى» :ئالالھ چاغدا شۇ _116

 ئەلۋەتتە ەتلەردىنسۈپ كەلمەيدىغان اليىق شەنىڭگە سەن !(رەببىم ئى») :ئېيتىدۇ ئىيسا .دەيدۇ «دېگەنمىدىڭ؟ ‹قىلىۋېلىڭالر

 سەن ولسام،ب ئېيتقان سۆزنى بۇ مەن ئەگەر ياراشمايدۇ، ماڭا ئېيتىش سۆزلەرنى بولمىغان ھەققىم ئېيتىشقا .پاكتۇرسەن

 سەن كسىزكى،شە .بىلمەيمەن ئىلىمىڭدىكىنى سېنىڭ مەن بىلىسەن، دىلىمدىكىنى مېنىڭ سەن .بوالتتىڭ بىلگەن چوقۇم ئۇنى

  .بىلگۈچىسەن ئوبدان ناھايىتى غەيىبلەرنى

 ئالالھقا انبولغ رەببىڭالر سىلەرنىڭمۇ ۋە رەببىم مېنىڭ› :بۇيرۇغان ئېيتىشقا مېنى سەن پەقەت ئۇالرغا مەن _ 117

 كۆزىتىپ ىشلىرىنىئ ئۇالرنىڭ مۇددەتتە، بولغان ئارىسىدا ئۇالرنىڭ مەن .ئىدىم ئېيتقان سۆزنىال دېگەن ‹قىلىڭالر ئىبادەت

 ۆزىتىپك نەرسىنى ھەممە سەن ئىدىڭ، تۇرغان كۆزىتىپ سەن ئۇالرنى كېيىن كەتكىنىڭدىن ئېلىپ مېنى ئىدىم، تۇرغان

 .تۇرغۇچىسەن

 سەن ،شەكسىزكى قىلساڭ، ئەپۇ ئۇالرنى ئەگەر بەندىلىرىڭدۇر، سېنىڭ ئۇالر ئازابلىساڭ، ئۇالرنى ئەگەر _ 118

 «.قىلغۇچىسەن ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب،

                                                   
92
 ئاتالغۇسىدا دىنىنىڭ خىرىستىيان ئەمما .تۇتۇلىدۇ كۆزدە ئەلەيھىسساالم جىبرىل ئاتالغۇسىدا ئىسالم بولۇپ، مەنىدە دېگەن روھ مۇقەددەس _ رۇھۇلقۇدۇس 

 .قارىلىدۇ دەپ يېتەكلەيدۇ، بىلەن روھ شۇ ئىنسانالرنى ئالالھ بولۇپ، روھى ئالالھنىڭ



 ئېقىپ ئۆستەڭالر ئاستىدىن ئۇالر كۈندۇر، ئەسقاتىدىغان راستچىللىقى راستچىلالرنىڭ كۈن بۇ» :ئېيتىدۇ ئالالھ _ 119

 رازى دىن(ئىنئامالر قىلغان ئاتا) ئالالھ ئۇالرمۇ بولىدۇ، رازى ئۇالردىن ئالالھ رىدۇ،تۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە تۇرىدىغان

 «.بەختتۇر زور بۇ بولىدۇ،

 ھەر ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى مەۋجۇداتنىڭ پۈتكۈل ئۇالردىكى ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، _ 120

 .قادىردۇر نەرسىگە

  



 سۈرىسى ئەنئام

 .ئايەت 165 بولغان، نازىل مەككىدە

 بىلەن دەلىللەر ئەقلىي ئەقىدىسىنى (قىلىش ئېتىقاد ئىكەنلىكىگە ئىالھ يېگانە تائاالنىڭ ئالالھ يەنى) تەۋھىد :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر چىقىرىشتىن ئوتتۇرىغا ساختىلىقىنى ئەقىدىسىنىڭ (قىلىش ئېتىقاد ئىالھالرغا كۆپ يەنى) شېرىك ۋە ئىسپاتالش

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 !خاستۇر ئالالھقا قىلغان پەيدا يورۇقلۇقنى ۋە قاراڭغۇلۇقالرنى ياراتقان، زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ھەمدۇسانا جىمى _ 1

 .قىلىۋالىدۇ تەڭ رەببىگە (بۇتالرنى) كېيىنمۇ (دەلىللەردىن ۋە ئايەت بۇنچە) كاپىرالر

 ئۇنىڭ ۋاقتىڭالر (تىرىلىدىغان سىلەرنىڭ) زاتتۇر، بېكىتكەن ئەجىلىڭالرنى ئاندىن ياراتقان، اليدىن سىلەرنى ئالالھ _ 2

 .كەلتۈرۈۋاتىسىلەر شەك (تىرىلىشكە) كېيىنمۇ (باياندىن مۇشۇ سىلەر !كاپىرالر ئى) .مەلۇمدۇر دەرگاھىدا

 ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىلەرنىڭ ئۇ زاتتۇر، (تېگىشلىك قىلىنىشقا ئىبادەت) زېمىندا ۋە ئاسمانالردا ئالالھ ئۇ _ 3

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئەمەلىڭالرنىمۇ (بارلىق يامان ۋە ياخشى) بىلىدۇ، ئىشىڭالرنى

 قوبۇل ئۇنى يەنى) ئۇنىڭدىن ئۇالر كەلسىال، ئايەت بىرەر ئايەتلىرىدىن رەببىنىڭ (مۇشرىكالرغا يەنى) ئاشۇالرغا _ 4

 .تارتىدۇ باش (قىلىشتىن

 مەسخىرە ئۆزلىرى ئۇالرغا قالماي ئۇزاققا .دېدى يالغان ئۇنى ئۇالر كېلىۋىدى، (قۇرئان) كىتاب ھەق ئۇالرغا _ 5

 .كېلىدۇ (ئازاب بولغان) خەۋەرلىرى نەرسىنىڭ قىلغان

 يەر ئۇالرغا بىز بىلمىدىمۇ؟ ئۇالر قىلغانلىقىمىزنى ھاالك مىللەتلەرنى نۇرغۇن ئۆتكەن ئىلگىرى ئۇالردىن ىزنىڭب _ 6

 ۋە ئىدۇق بەرگەن ياغدۇرۇپ يامغۇرالرنى مول ئۇالرغا ئىدۇق، بەرگەن ئىمكانىيەتلەرنى بەرمىگەن سىلەرگە يۈزىدە

 تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى قىلغان ئۇالرنى ئاندىن .ئىدۇق بەرگەن ىپقىل تۇرىدىغان ئېقىپ ئاستىدىن ئۇالرنىڭ ئۆستەڭلەرنى

 .ئىدۇق قىلغان پەيدا خەلقنى باشقا كېيىن ئۇالردىن قىلغان، ھاالك

 كاپىرالر قىلغان، نازىل كىتابنى بىر يېزىلغان قەغەزگە (قىلغاندەك تەلەپ ئۇالر) ساڭا بىز ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 7

 .دەيتتى «سېھىردۇر بىر ئوپئوچۇق پەقەتال بۇ» :ئۇالر ئەلۋەتتە تەقدىردىمۇ، كۆرگەن پتۇتۇ بىلەن قوللىرى ئۇنى

 ئەگەر دېدى، «بولمامتى؟ چۈشۈرۈلسە پەرىشتە بىر (كۆرەلەيدىغان بىز مۇھەممەدكە يەنى) ئۇنىڭغا» :ئۇالر _ 8

 بوالتتى، چىقىرىلغان ھۆكۈم (قتوغرۇلۇ قىلىش ھاالك ئۇالرنى) ئەلۋەتتە بولساق، چۈشۈرگەن پەرىشتە بىرەر ئۇنىڭغا

 .بېرىلمەيتتى مۆھلەتمۇ ئۇالرغا ئاندىن

 ھازىر ئۇالرنى قىالتتۇق، شەكلىدە ئىنسان ئۇنى ئەلۋەتتە، تەقدىردىمۇ، قىلغان پەرىشتىدىن پەيغەمبەرنى بىز _ 9

  .چۈشۈرەتتۇق يەنە شۈبھىگە چۈشكەن

 مەسخىرە .ئىدى قىلىنغان مەسخىرە ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئۆتكەن ئىلگىرى سەندىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 10

 .ئىدى قورشىۋالغان ئازاب ئىلمىغان كۆزگە ئۇالر قىلغۇچىالرنى

 قانداق ئاقىۋىتىنىڭ قىلغانالرنىڭ ئىنكار (پەيغەمبەرلەرنى) ئاندىن كېزىڭالر، يۈزىنى يەر» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا) _ 11

 «.بېقىڭالر قاراپ بولغانلىقىغا

 ئېيتقىنكى، «كىمنىڭ؟ مەۋجۇداتالر زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى» سورىغىنكى، (ئۇالردىن !پەيغەمبەر ئى) _ 21

 ئەلۋەتتە سىلەرنى ئالالھ كۈنى قىيامەت بولىدىغان چوقۇم .ئالغان ئۈستىگە ئۆز قىلىشنى رەھمەت ئالالھ «. ئالالھنىڭ»

 .ئېيتمايدۇ ئىمان سالغانالر نزىيا ئۆزى ئۆزىگە (بىلەن تالالش كۇفرىنى) .يىغىدۇ

 ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ ئالالھنىڭدۇر، ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ تۇرغان بولۇپ مەۋجۇت كۈندۈزدە ۋە كېچە _ 13

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر،

 باشقىسىنى الھتىنئال قىلغۇچى بار يوقتىن زېمىننى ئاسمانالرنى،» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا ئۇ !پەيغەمبەر ئى) _ 14

 (ئىچىدە ئۈممەت بۇ) مەن» ئېيتقىنكى، «.ئەمەس موھتاج رىزىققا ئۆزى بېرىدۇ، رىزىق ئالالھ بوالمتى؟ دەۋالسام ئىگەم

 (.قىلىندى ئەمر دەپ) «بولمىغىن مۇشرىكالردىن ھەرگىز» (ماڭا) ۋە بۇيرۇلدۇم بولۇشقا تۇنجىسى بولغانالرنىڭ مۇسۇلمان

 ئەلۋەتتە ئازابىدىن كۈنىنىڭ (قىيامەت) بۈيۈك قىلسام، ئاسىيلىق رەببىمگە مەن ئەگەر» ئېيتقىنكى، (يەنە ئۇالرغا) _ 15

 «.قورقىمەن



 ئوپئوچۇق ۇش ئەنە .بولىدۇ قىلغان شەپقەت _ رەھىم ئۇنىڭغا ئالالھ قۇتۇلىدىكەن، ئازابتىن كىمكى كۈندە ئاشۇ _ 16

 .نىجاتلىقتۇر

 ئەگەر ،وقتۇري ەتكۈچىكۆتۈرۈۋ باشقا ئالالھتىن ئۇنى يەتكۈزسە، كۈلپەت بىرەر ساڭا ئالالھ ئەگەر !(ئىنسان ئى) _ 17

 .ردۇرقادى نەرسىگە ھەر ئالالھ شەكسىزكى، (.يوقتۇر توسۇۋالغۇچى ئۇنى) يەتكۈزسە ياخشىلىق بىرەر ساڭا ئالالھ

 ىنھەممىد چىدۇر،قىلغۇ ئىش بىلەن ھېكمەت ئۇ .تۇرغۇچىدۇر تىزگىنلەپ ئۈستىدىن بەندىلىرىنىڭ ئالالھ _ 18

 .خەۋەرداردۇر

 ئالالھ» ى،ئېيتقىنك «گۇۋاھ؟ چوڭ ئەڭ نەرسە قايسى (پەيغەمبەرلىكىمگە مېنىڭ») ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 19

 ندۇرۇشۇمئاگاھال كىشىلەرنى يەتكەن قۇرئان ۋە سىلەرنى ماڭا قۇرئان بۇ .گۇۋاھتۇر ئاراڭالردا سىلەرنىڭ بىلەن مەن

 گۇۋاھلىق چوقۇم دەپ بار، ئىالھالرمۇ باشقا بىرلىكتە بىلەن ئالالھ سىلەر !(مۇشرىكالر ئى) .ندىقىلى ۋەھيى ئۈچۈن

 ھەقىقەتەن ئۇ» ئېيتقىنكى، «.بەرمەيمەن گۇۋاھلىق (مۇنداق) مەن» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) «بېرەلەمسىلەر؟

 «.يىراقمەن مەن ردىننەرسىلە كەلتۈرگەن شېرىك (ئالالھقا) سىلەر ئىالھتۇر، بىرال

 ندەكتونۇغا ئوغۇللىرىنى ئۆزىنىڭ خۇددى (ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد يەنى) ئۇنى بەرگەنلەر كىتاب بىز _ 20

 .ئېيتمايدۇ ئىمان ئۇنىڭغا سالغۇچىالر زىيان ئۆزىگە .تونۇيدۇ

 شەكسىزكى، ارمۇ؟ب ئادەم زالىم قىلغانالردىنمۇ ئىنكار ئايەتلىرىنى ئۇنىڭ ياكى توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ _ 21

 .تاپالمايدۇ نىجات ھەرگىز زالىمالر

 قىلغان ېتىقادئ دەپ شېرىكلىرى ئالالھنىڭ» :مۇشرىكالرغا ئاندىن يىغىمىز، ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ كۈنى (قىيامەت) _ 22 

 .دەيمىز ؟«قېنى مەبۇدلىرىڭالر

 بولمىغان مۇشرىك بىز قىلىمىزكى، قەسەم بىلەن نامى ئالالھنىڭ بىمىزرەب» :پەقەت ئۆزرىسى ئۇالرنىڭ ئاندىن _ 23

  .بولىدۇ ئىبارەت دېيىشتىنال «ئىدۇق

 (دەپ شېرىكلىرى ئالالھنىڭ) ئۇالرنىڭ .93قارىغىن ئېيتقانلىقىغا يالغان قانداق ئۆزى ئۆزىگە ئۇالرنىڭ سەن _ 24

 .قاچىدۇ ئۇالردىن نەرسىلىرى چىققان ئويدۇرۇپ

 ئۇالرنىڭ دەپ ،چۈشەنمىسۇن ئۇنى بار، سالىدىغانالر قۇالق قىرائىتىڭگە سېنىڭ ئىچىدە ئۇالرنىڭ !(يغەمبەرپە ئى) _ 25

 .ئىشەنمەيدۇ ائۇنىڭغ تەقدىردىمۇ كۆرگەن مۆجىزىلەرنى ھەممە ئۇالر .قىلدۇق ئېغىر قۇالقلىرىنى پەردىلىدۇق، دىللىرىنى

 نەرسە باشقا دىنئەپسانىلىرى بۇرۇنقىالرنىڭ (قۇرئان) بۇ» لگەندىمۇ،كە مۇنازىرىلىشىپ يېنىڭغا سېنىڭ كاپىرالر ئۇ ھەتتا

 .دەيدۇ «ئەمەس

 ئۆزلىرىنىال پەقەت ئۇالر .قاچىدۇ يىراق ئۇنىڭدىن ئۆزلىرىمۇ توسىدۇ، (قۇرئاندىن) ئۇنىڭدىن كىشىلەرنى ئۇالر _ 26

 .تۇيمايدۇ (بۇنى) ئۇالر ھالبۇكى، .قىلىدۇ ھاالك

 بىر تلىكدەھشە) بولساڭ كۆرگەن چاغدا توختىتىلغان ئۈستىدە دوزاخنىڭ ئۇالرنى سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 27

 ئايەتلىرىنى رەببىمىزنىڭ ئىدۇق، بولساق قايتۇرۇلغان دۇنياغا كاشكى» (:چاغدا شۇ) ئۇالر (.بوالتتىڭ كۆرگەن ھالەتنى

 .كېتىدۇ دەپ «بوالتتۇق مۇئمىنلەردىن ۋە قىلمايتتۇق ئىنكار

 ۇنداقش ئۇالر شۇڭا) .كۆرۈندى ئاشكارا ئۆزىگە قىلمىشلىرى يوشۇرغان ئىلگىرى ئۇالرنىڭ .ئەمەس داقئۇن _ 28 

 ئۇالر كسىزكى،شە .قىالتتى يەنە ئەلۋەتتە ئىشالرنى قىلىنغان مەنئى تەقدىردىمۇ قايتۇرۇلغان (دۇنياغا) ئۇالر (.دەيدۇ

 .يالغانچىالردۇر ئەلۋەتتە

 دېگەن «مىزتىرىلدۈرۈلمەي (كېيىن ئۆلگەندىن) بىز ھاياتىمىزدۇر، دۇنيادىكى مۇشۇ پەقەت ھاياتلىق» :ئۇالر _ 29

 .ئىدى

 (.والتتىڭب كۆرگەن ھالەتنى قورقۇنچلۇق ئاجايىپ( كۆرسەڭ بىر چاغدا توختىتىلغان ئالدىدا رەببىنىڭ ئۇالرنى _ 30

 «ئىكەن استر قەسەمكى، بىلەن نامى رەببىمىزنىڭ» :ئۇالر .دەيدۇ «ئەمەسمىكەن؟ راست (تىرىلىش) بۇ» :ئۇالرغا ئالالھ

 .دەيدۇ «تېتىڭالر ئازابنى ئۈچۈن بولغانلىقىڭالر كاپىر ئۇنداقتا،» :ئالالھ .دەيدۇ
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 (جەزائىرى تەپسىرى قۇرتۇبى، تەپسىرى) .سۆزىدۇر دېگەن «قىلىدۇ شاپائەت بىزگە بۇتالر» رنىڭئۇال ئېيتقانلىقى يالغان ئۆزى ئۆزىگە مۇشرىكالرنىڭ 

. 



 چاغدا، كەلگەن تۇيۇقسىز قىيامەت .تارتتى زىيان ھەقىقەتەن قىلغانالر ئىنكار بارىدىغانلىقىنى ئالدىغا ئالالھنىڭ _ 31

 قويغانلىقىمىزغا كەتكۈزۈپ سەۋەبلىك بىپەرۋالىقىمىز دۇنيادىكى ئۇ» :ھالدا يۈكلىۋالغان ئۈستىگە نىگۇناھلىرى ئۇالر

 !يامان نېمىدېگەن يۈكلىۋالغىنى ئۇالرنىڭ .قالىدۇ دەپ «!ئىسىت

 ياخشىدۇر، ئەلۋەتتە يۇرتى ئاخىرەت ئۈچۈن تەقۋادارالر ئىبارەت، تاماشادىنال – ئويۇن پەقەت ھاياتى دۇنيا _ 32

 چۈشەنمەمسىلەر؟ (بۇنى)

 سېنى ئۇالر (ئەسلىدە) .بىلىمىز ئوبدان بىز سالىدىغانلىقىنى قايغۇغا سېنى سۆزى ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 33

 .قىلىدۇ ئىنكار ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ زالىمالر بۇ لېكىن دېمەيدۇ، يالغانچى

 يەتكەن ئۆزىگە ۋە تۆھمەتلەرگە بۇ ئۇالر .ئىدى گەندېيىل يالغانچى پەيغەمبەرلەرمۇ ئۆتكەن ئىلگىرى سەندىن _ 34

 ھېچكىم (قانۇنلىرىنى يەنى) سۆزلىرىنى ئالالھنىڭ ئېرىشتى، ياردىمىمىزگە بىزنىڭ ئۇالر ئاخىر قىلدى، سەۋر ئەزىيەتلەرگە

 .يەتكۈزۈلدى ساڭا قىسمى بىر قىسسىلىرىنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ شەكسىزكى، .ئۆزگەرتەلمەيدۇ

 يول كىرىشكە ئاستىغا يەر كەلسە، قولۇڭدىن بولسا، كەلگەن ئېغىر ساڭا ئۆرۈگەنلىكى يۈز (ئىسالمدىن) ئۇالرنىڭ _ 35

 ئەلۋەتتە ئىدى، خالىسا ئالالھ ئەگەر ،(كەلتۈرگىن) كەلتۈرەلىسەڭ مۆجىزە بىرەر ئۇالرغا تېپىپ شوتا چىقىشقا ئاسمانغا ياكى

 .بولمىغىن نادانالردىن ھەرگىز سەن شۇڭا .بىرلەشتۈرەتتى ئۈستىدە ھىدايەت ئۇالرنى

 كەلسەك، ئۆلۈكلەرگە .قىلىدۇ قوبۇل (دەۋىتىڭنى) سالىدىغانالر قۇالق (بىلەن سەمىمىيلىك) سۆزۈڭگە سېنىڭ _ 36

 .قايتۇرۇلىدۇ دەرگاھىغا ئالالھنىڭ ئۇالر ئاندىن تىرىلدۈرىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى

 ئېيتقىنكى، دەيدۇ، «بولمامتى؟ چۈشۈرۈلسە مۆجىزە بىرەر (قىلغاندەك تەلەپ بىز) رەببىدىن ئۇنىڭغا» :ئۇالر _ 37

 .بىلمەيدۇ (ھېكمىتىنى چۈشۈرۈلمىگەنلىكىنىڭ) تولىسى ئۇالرنىڭ لېكىن «.قادىردۇر ئەلۋەتتە چۈشۈرۈشكە مۆجىزە ئالالھ»

 لسۇن،بو قۇش ئۇچار ئۇچىدىغان بىلەن قانىتى ئىككى ياكى بولسۇن، جانىۋار ماڭىدىغان يۈزىدە يەر مەيلى _ 38
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 ئەگەر بېقىڭالرچۇ، ئېيتىپ بولساڭالر، راستچىل سىلەر ئەگەر ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 40
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 كىشىلەر قىلغان ئىنئام ئالالھ ئارىمىزدىن » : (ئىلماي كۆزگە) بەزىسىنى بەزىسى (ئىنسانالرنىڭ) _ 53
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 قىلمىشلىرىنى ئۆز مۇشرىكالرغا يەنى) شۇنىڭدەك .تىلاليدۇ ئالالھنى ئېشىپ ھەددىدىن نادانلىقتىن ئۇالر (قىلساڭالر

 قايتىپ ئۇالرنىڭ ئاندىن كۆرسەتتۇق، چىرايلىق ئەمەلىنى ئۆزىنىڭ ئۈممەتكە ھەربىر ،(كۆرسەتكىنىمىزدەك چىرايلىق

 .بېرىدۇ ئېيتىپ ئۆزلىرىگە قىلغانلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ (چاغدا شۇ) .دەرگاھىدۇر رەببىنىڭ جايى بارىدىغان



 قاتتىق بىلەن نامى ئالالھنىڭ دەپ، «ئىشىنىمىز چوقۇم ئۇنىڭغا بىز كەلسە، مۆجىزە بىرەر بىزگە ئەگەر» : ئۇالر _ 109

 !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) .دېگىن «دەرگاھىدىدۇر ئالالھنىڭ پەقەتال مۆجىزىلەر» (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) .ئىچىشىدۇ ەمقەس

 بىلەمسىلەر؟ سىلەر ئىشەنمەيدىغانلىقىنى ئۇنىڭغا ئۇالرنىڭ تەقدىردىمۇ، كەلگەن مۆجىزىلەر

 كەلتۈرۈپ ھالەتكە ئىشەنمىگەندەك دەسلەپتە رگەمۆجىزىلە ئۇالرنى پەردىلەپ، كۆزلىرىنى دىللىرىنى، ئۇالرنىڭ _ 110

 .قويۇۋېتىمىز يۈرۈشكە تېڭىرقاپ ئازغۇنلىقىدا ئۆز دە، _ قويىمىز

  



 پارە سەككىزىنچى

 

 چۈشۈرگەن، پەرىشتىلەرنى (كاپىرالرغا قىلغان تەلەپ چۈشۈرۈلۈشىنى پەرىشتە يەنى) ئۇالرغا بىز _ 111

 ۋە بەرگەن يىغىپ ئالدىغا ئۇالرنىڭ نەرسىنى ھەممە (قىلغان تەلەپ ۇالرئ) سۆزلەشتۈرگەن، بىلەن ئۇالر ئۆلۈكلەرنى

 تولىسى ئۇالرنىڭ لېكىن .ئېيتمايدۇ ئىمان ئۇالر قىلمىغۇچە، ئىرادە ئالالھ تەقدىردىمۇ، كۆرگەن ئالدىدا كۆز (ھەممىنى ئۇالر)

 .بىلمەيدۇ (بۇنى)

 ھەربىر شەيتانلىرىنى جىنالرنىڭ ۋە ئىنسان (قىلغاندەك دۈشمەن ساڭا مۇشرىكالرنى بىز !پەيغەمبەر ئى) _ 112

 ئەگەر قىلىشىدۇ، ۋەسۋەسە ئالداپ بىرىنى _ بىر بىلەن سۆزلەر شېكەر _ شېرىن ئۇالر قىلدۇق، دۈشمەن پەيغەمبەرگە

 .بەرگىن قويۇپ نەرسىلىرىگە ئويدۇرغان ئۆزلىرى ئۇالرنى .قىاللمايتتى بۇنىمۇ ئۇالر ئىدى، خالىسا رەببىڭ

 ئۇنىڭدىن بولسۇن، مايىل (سۆزلەرگە شېكەر _ شېرىن ئۇ) دىللىرى ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ ئاخىرەتكە (ئۇالر) _ 113

 (.قىلىدۇ شۇنداق دەپ) داۋامالشتۇرسۇن گۇناھلىرىنى قىلىۋاتقان ۋە بولسۇن خۇرسەن

 بېرىدىغان قىلىپ بايان وچۇقئوپئ (ھەقىقەتنى) سىلەرگە ئالالھ» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا ئۇ !پەيغەمبەر ئى) _ 114

 قىلغان ئاتا كىتاب بىز «.ئىزدەمدىمەن؟ قىلغۇچىنى ھۆكۈم باشقا ئالالھتىن مەن تۇرسا، زات قىلغان نازىل كىتابنى

 كىتاب ھەق قىلىنغان نازىل تەرىپىدىن رەببىڭ نىڭ(قۇرئان) ئۇ (ئۆلىمالىرى خىرىستىيانالرنىڭ ۋە يەھۇدىيالرنىڭ)

  .بولمىغىن قىلغۇچىالردىن شەك ھەرگىزمۇ سەن .لىدۇبى ئېنىق ئىكەنلىكىنى

 ھېچ ئۆزگەرتەلەيدىغان سۆزىنى ئۇنىڭ يەتكەندۇر، ۋايىغا جەھەتتە توغرىلىق ۋە راستلىق سۆزى رەببىڭنىڭ _ 115

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ .يوقتۇر كىشى

 سېنى ئۇالر قىلساڭ، ئىتائەت (كاپىرالرغا يەنى) كۆپىنچىسىگە ەرنىڭكىشىل يۈزىدىكى يەر سەن ئەگەر _ 116

 .سۆزلەيدۇ يالغاننىال ئەگىشىدۇ، پەرەزگىال پەقەت ئۇالر ئازدۇرۇۋېتىدۇ، يولىدىن ئالالھنىڭ

 توغرا بىلىدۇ، ئوبدان ھەقىقەتەن ئازغانالرنى يولىدىن ئۆزىنىڭ رەببىڭ سېنىڭ شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 117

 .بىلىدۇ ئوبدان تاپقانالرنىمۇ يول

 بوغۇزالنغان ئېيتىلىپ ئىسمى ئالالھنىڭ بولساڭالر، كەلتۈرگۈچى ئىمان ئايەتلىرىگە ئالالھنىڭ سىلەر ئەگەر _ 118

 .يەڭالر ھايۋانالرنى

 تۇرسا، قىلغان بايان ئوچۇق سىلەرگە ئالالھ نەرسىلەرنى قىلىنغان ھارام يېيىش بولمىغۇچە زۆرۈرىيەت _ 119

 نادانلىقتىن كىشىلەر نۇرغۇن يېمەيسىلەر؟ نېمىشقا گۆشىنى ھايۋانالرنىڭ بوغۇزالنغان ئېيتىلىپ ئىسمى لالھنىڭئا

 رەببىڭ سېنىڭ شۈبھىسىزكى، ئازدۇرىدۇ، باشقىالرنى (مەسىلىلەردە خىل بۇ) ئەگىشىپ، خاھىشىغا نەپسى ئۆزىنىڭ

 .بىلىدۇ ئوبدان ئاشقۇچىالرنى ھەددىدىن

 جازاسىنى قىلمىشلىرىنىڭ ئۆز گۇناھكارالر شەكسىزكى، تاشالڭالر، گۇناھالرنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا _ 120

 .تارتىدۇ چوقۇم

 ئەلۋەتتە يېيىش ئۇنى يېمەڭالر، ھايۋانالرنى بوغۇزالنغان ئېيتىلماي ئىسمى ئالالھنىڭ !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 121

 قىلىشقا تارتىش _ تاالش بىلەن سىلەر (ئىشىدا ھارام _ ھاالل) دوستلىرىنى ئۆز شەيتانالر شۈبھىسىزكى، .گۇناھتۇر

 .قالىسىلەر بولۇپ مۇشرىك چوقۇم سىلەر بويسۇنساڭالر، ئۇالرغا ئەگەر قۇترىتىدۇ،

 ئارىسىدا كىشىلەر ئۇنىڭغا تىرىلدۈرگەن، (بىلەن ئىمان) ئۇنى بىز بولۇپ، ئۆلۈك (جەھەتتىن مەنىۋى) ئەسلىدە _ 122

 كاپىرالرغا ئوخشاشمۇ؟ ئادەم قۇتۇاللمىغان ئۇنىڭدىن قېلىپ ئىچىدە زۇلمەتلەر بىلەن ئادەم بەرگەن نۇر يۈرەلەيدىغان

 .كۆرسىتىلدى چىرايلىق شۇنداق ئەنە قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ

 شەھەردە ھەربىر ،(توسقاندەك دىنىدىن ئالالھنىڭ كىشىلەرنى مۇشرىكالر مەككىلىك يەنى) شۇنىڭدەك _ 123

 _ ھىيلە ئۇالرنىڭ .قىلدۇق پەيدا گۇناھكارالرنى باش ئىشلىتىدىغان مىكىر _ ھىيلە (ئۈچۈن توسۇش ئىماندىن كىشىلەرنى)

 .سەزمەيدۇ (بۇنى) ئۇالر يانىدۇ، ئۆزىگە پەقەتال مىكىرلىرى

 (ئۇنىڭغا) بېرىلمىگۈچە مۆجىزە بېرىلگەندەك ئەلچىلىرىگە ئالالھنىڭ بىزگىمۇ» كەلسىال، مۆجىزە بىرەر ئۇالرغا _ 124

 (بېرىشنى كىمگە يەنى) ئورۇنالشتۇرۇشنى قەيەرگە ۋەزىپىسىنى پەيغەمبەرلىك ئالالھ .دەيدۇ «ئىشەنمەيمىز ھەرگىز

 قاتتىق ۋە خارلىققا دەرگاھىدا ئالالھنىڭ تۈپەيلىدىن، مىكىرلەر _ ھىيلە ئىشلەتكەن ئۆزلىرى گۇناھكارالر (بۇ) .بىلىدۇ ئوبدان

 .ئۇچرايدۇ ئازابقا



 كىمنى ئالالھ كېڭەيتىدۇ، ئۈچۈن ئىسالم كۆكسىنى _ كۆڭلى ئۇنىڭ بولسا، قىلماقچى ھىدايەت ىكىمن ئالالھ _ 125

 ئىچى چىقىۋاتقاندەك تېز ئاسمانغا ئۇ گويا تارايتىۋېتىدۇكى، شۇنچە كۆكسىنى _ كۆڭلى ئۇنىڭ قىلسا، ئىرادە ئازدۇرۇشنى

 .ئازاباليدۇ مۇشۇنداق ئالالھ ئېيتمىغانالرنى ئىمان .سىقىلىدۇ

 مۇشۇنداق ئايەتلەرنى بىز ئۈچۈن قەۋم ئالىدىغان ئىبرەت .يولىدۇر توغرا رەببىڭنىڭ (دىن) بۇ !(پەيغەمبەر ئى) _ 612

 .قىلدۇق بايان ئوچۇق

 ئالالھ ئۈچۈن ئەمەللىرى (ياخشى) قىلغان ئۇالرنىڭ بار، (جەننەت) يۇرتى تىنچلىق ئۇالرغا دەرگاھىدا رەببىنىڭ _ 127

 .مەدەتكاردۇر ئۇالرغا

 (شەيتانالر بولغان تائىپىسىدىن) جىنالر ئى» :كۈنى يىغىدىغان تولۇق ھەممىسىنى (جىنالرنىڭ ۋە ئىنسان) ئالالھ _ 281

 :دوستلىرى بولغان ئىنسانالردىن ئۇالرنىڭ (.دەيدۇ) «ئازدۇردۇڭالر ئادەملەرنى نۇرغۇن ھەقىقەتەن سىلەر !جامائەسى

 :ئالالھ دەيدۇ، «يەتتۇق (قىيامەتكە) ۋاقىتقا بەلگىلىگەن سەن ئەمدى بىز دۇق،پايدىالن بىرىمىزدىن بىرـ بىز !رەببىمىز ئى»

 «مۇستەسنا بۇنىڭدىن ۋاقىتال خالىغان ئالالھ پەقەت قالىسىلەر، مەڭگۈ يەردە ئۇ سىلەر جايىڭالردۇر، سىلەرنىڭ دوزاخ»

 .بىلگۈچىدۇر ھەممىنى قىلغۇچىدۇر، ئىش بىلەن ھېكمەت رەببىڭ سېنىڭ شۈبھىسىزكى، .دەيدۇ

 ،(قويغىنىمىزدەك قىلىپ مۇسەەللت كاپىرلىرىغا ئىنسانالرنىڭ شەيتانلىرىنى جىنالرنىڭ يەنى) شۇنىڭدەك _ 129

 .قويىمىز قىلىپ مۇسەەللت بىرىگە _ بىر تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى زالىمالرنى

 بۇ بېرىدىغان، قىلىپ بايان ىمنىئايەتلىر مېنىڭ ئاراڭالردىن سىلەرگە !جامائەسى ئىنسانالر ۋە جىنالر ئى» _ 130

 :ئۇالر ،(دېيىلگەندە) «كەلمىدىمۇ؟ پەيغەمبەرلەر ئاگاھالندۇرىدىغان سىلەرنى ئۇچرىشىشتىن كۈنۈڭالردىكى

 ھەقىقەتەن ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر .ئىدى قويغان ئالداپ تىرىكچىلىكى دۇنيا ئۇالرنى .دەيدۇ «قىلدۇق ئېتىراپ گۇناھلىرىمىزنى»

 .قىلىدۇ ئېتىراپ نىبولغانلىقى كاپىر

 تۈپەيلىدىن كۇفرىلىقى ئۇالرنىڭ ئاھالىلىرىنى شەھەر رەببىڭ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ (ئەۋەتىش پەيغەمبەر) بۇ _ 131

 .ئەمەس قىلغان ھاالك (تۇرۇپ ئاگاھالندۇرماي ئۇالرنى) ۋاقتىدا تۇرغان غەپلەتتە

 .ئەمەستۇر غاپىل ئىشلىرىدىن قىلغان ئۇالرنىڭ رەببىڭ بولىدۇ، دەرىجىسى يارىشا ئەمەلىگە قىلغان ئادەمنىڭ ھەر _ 132

 قىلىۋېتىپ، ھاالك سىلەرنى خالىسا، ئۇ ئەگەر .ئىگىسىدۇر رەھمەت ئەمەستۇر، موھتاج (ھېچكىمگە) رەببىڭ _ 133

 ەۋمنىق بىر باشقا خالىغان ئۆزى ئورنۇڭالرغىمۇ سىلەرنىڭ قىلغاندەك، پەيدا نەسلىدىن قەۋمنىڭ بىر باشقا خۇددى سىلەرنى

 .قويىدۇ

 قېچىپ ھەرگىز سىلەر كېلىدۇ، مەيدانغا چوقۇم (قىيامەت يەنى) نەرسە ئاگاھالندۇرۇلغان سىلەر شەكسىزكى، _ 134

 .قۇتۇاللمايسىلەر

 ئۆز) مەنمۇ قىلىۋېرىڭالر، ئىش بويىچە يولۇڭالر ئۆز سىلەر !قەۋمىم ئى» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 135

 ئېنىقكى، شۇ .بىلىسىلەر قالماي ئۇزۇنغا بولىدىغانلىقىنى ياخشى ئاقىۋىتى كىمنىڭ ئاخىرەتتە .قىلىۋېرەي ئىش (بويىچە يولۇم

 «.ئېرىشەلمەيدۇ مەقسىتىگە ھەرگىز زالىمالر

 بۇتلىرى) نېسىۋە بىر ئۈچۈن ئالالھ چارۋىالردىن ۋە ئېكىنلەردىن ياراتقان ئالالھ (مۇشرىكالر يەنى) ئۇالر _ 136

 ئۇالرنىڭ) .دېدى «ئۈچۈندۇر مەبۇدلىرىمىز بۇ ئۈچۈندۇر، ئالالھ بۇ» :ئۆزلىرىچە قويۇپ، ئايرىپ (نېسىۋە بىر ئۈچۈن

 بۇتلىرىنىڭكىگە نېسىۋىسىدىن ئالالھنىڭ ئەمما بولمايتتى، قوشۇشقا ئالالھنىڭكىگە نېسىۋىسىدىن بۇتلىرىنىڭ (قارىشىچە

 !ىھقەب نېمىدېگەن ھۆكمى (بۇ) ئۇالرنىڭ .بوالتتى قوشۇشقا

 دىنىنى ئۇالرنىڭ ۋە قىلىش ھاالك مۇشرىكالرنى (شەيتانالر بولمىش) شېرىكلىرى مۇشرىكالرنىڭ _ 137

 (كۆرسەتكەندەك چىرايلىق قويۇشنى ئايرىپ نېسىۋە بۇتلىرىغا ۋە ئالالھقا يەنى) يۇقىرىقىدەك ئۈچۈن، قااليمىقانالشتۇرۇش

 نى(ئىش قەبىھ) بۇ ئۇالر ئىدى، خالىسا ئالالھ ئەگەر .كۆرسەتتى ىقچىرايل ئۆلتۈرۈشنى بالىلىرىنى نۇرغۇنلىرىغا ئۇالرنىڭ

 .تۇر قويۇپ بىللە بىلەن يالغانلىرى ئويدۇرغان (نامىدىن ئالالھ) ئۇالرنى سەن شۇڭا .قىاللمايتتى

 ھارامدۇر، (باشقىالرغا بولۇپ، خاس مەبۇدلىرىمىزغا) ئېكىنلەر ۋە ھايۋانالر بۇ» :گۇمانىچە ئۆز ئۇالر _ 138

 ھايۋانالرنى بۇ (ئۇالر) .دېدى «ھارامدۇر مىنىش ھايۋانالرنى بۇ يەيدۇ، ئادەملەرال خالىغان بىز پەقەت الرنىئۇ

 ئالالھ .ئېيتمايدۇ ئىسمىنى ئالالھنىڭ ئويدۇرۇپ، يالغاننى نامىدىن ئالالھ (دەپ بۇيرۇغان شۇنداق ئالالھ) بوغۇزلىغاندا

 .دۇجازاالي ئۈچۈن يالغانلىرى ئويدۇرغان ئۇالرنى

 ئاياللىرىمىزغا خاستۇر، ئەرلىرىمىزگە بىزنىڭ بالىلىرى قورساقلىرىدىكى ھايۋانالرنىڭ بۇ» :يەنە ئۇالر _ 139

 ھەممەيلەن) ئورتاقتۇر (ئارىسىدا ئايالالر بىلەن ئەرلەر) بۇ چاغدا، ئۇ بولسا، ئۆلۈك ھايۋان تۇغۇلغان ئەگەر ھارامدۇر،



 ئىش بىلەن ھېكمەت ئالالھ شەكسىزكى، .جازااليدۇ ئۈچۈن يالغانلىرى ئويدۇرغان ئۇالرنى ئالالھ .دېيىشتى «(يەيدۇ تەڭ

 .بىلگۈچىدۇر ھەممىنى قىلغۇچىدۇر،

 بەرگەن قىلىپ رىزىق ئالالھ ئېيتىپ، يالغان نامىدىن ئالالھ ۋە ئۆلتۈرگەن بالىلىرىنى نادانلىقىدىن ۋە ئەخمەقلىقى _ 140
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 ئىككى ئۆچكىدىن ،(ساغلىق ۋە قوچقار) ئىككى قويدىن (:ياراتتى ئالالھ نىمۇ) ھايۋان سەككىز چىشى _ ئەركەك _ 143
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 «.!بېرىڭالر ئېيتىپ توغرىسىنى ماڭا قېنى بولساڭالر، راستچىل (سۆزۈڭالردا)

 (مۇشرىكالرغا) (.ياراتتى) ئىككىنى كالىدىنمۇ ئىككىنى، تۆگىدىن (قىلىپ چىشى _ ئەركەك سىلەرگە ئالالھ) _ 144
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 يېسە (مىقداردا قالغۇدەك ساقالپ ھاياتىنى) ئاشۇرۇۋەتمەي چەكتىن (نەرسىلەردىن قىلىنغان ھارام يەنى) ئۇالردىن قېلىپ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى رەببىڭ سېنىڭ چۈنكى (.بولمايدۇ گۇناھ)

 دۈمبىسىدىكى قويالرنىڭ ۋە كاال ئۇالرغا قىلدۇق، ھارام ھەممىسىنى جانىۋارالرنىڭ تىرناقلىق رغايەھۇدىيال _ 146
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 .چىلمىزراست ئەلۋەتتە بىز جازايىمىزدۇر، بەرگەن ئۇالرغا تۈپەيلىدىن
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 سۈرىسى ئەئراف

 .ئايەت 205 بولغان، نازىل مەككىدە

أَل ُھم  ﴿ سۈرىنىڭ بۇ قارىشىچە، قۇرتۇبىنىڭ ئىمام َيةِ  َعنِ  َواس  قَر  رِ  َحاِضَرةَ َكانَت   الَِّتي ال  نَا َوإِذ  ﴿ ئايىتىدىن دېگەن ﴾ال بَح  قَُھم   ال َجبَلَ  نَتَق   ﴾ َفو 

  .بولغان نازىل مەككىدە ھەممىسى ئايەتلىرىنىڭ باشقا ئايەتتىن سەككىز بولغان ئايىتىگىچە دېگەن

 كۇفرى بىلەن ئىمان ئارقىلىق قىلىش بايان كۈرەشلىرىنى بارغان ئېلىپ بىلەن قەۋملىرى ئۆز پەيغەمبەرلەرنىڭ :غايىسى ئاسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئاقىۋىتىنى ئىككىسىنىڭ بۇ ۋە توقۇنۇشنى ئوتتۇرىسىدىكى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ىناھايىت

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) ساد مىم، الم، ئەلىف، _ 1 

 ساڭا ئۈچۈن قىلىشىڭ نەسىھەت _ ۋەز مۇئمىنلەرگە ۋە ئاگاھالندۇرۇشۇڭ (ئىنسانالرنى بۇ، !پەيغەمبەر ئى) _ 2 

 .سىقىلمىسۇن يۈرىكىڭ (ئەنسىرەپ قىلىشىدىن ئىنكار ئۇنى قەۋمىڭنىڭ يەنى) ئۇنىڭدىن .كىتابتۇر قىلىنغان نازىل

 (ساختا) قويۇپ، ئالالھنى ئەگىشىڭالر، كىتابقا قىلىنغان نازىل سىلەرگە تەرىپىدىن رەببىڭالر سىلەر !(ئىنسانالر ئى) _ 3

 .قىلىسىلەر قوبۇل ئاز مۇبەك نەسىھەتنى -ۋەز سىلەر ئەگەشمەڭالر، ئىگىلەرگە

 چۈشلۈكى ياكى كېچىسى ئۇالرغا ئازابىمىز بىزنىڭ قىلدۇق، ھاالك نى(ئاھالىسى) شەھەر قانچىلىغان بىز _ 4

 .كەلدى چاغلىرىدا ئۇخالۋاتقان

 «قىپتۇق زۇلۇم ئۆزىمىز ئۆزىمىزگە ھەقىقەتەن بىز» :پەريادى چەككەن ئۇالرنىڭ چاغدا، كەلگەن ئازابىمىز بىزنىڭ _ 5

  .بولدى ئىبارەت دېيىشتىنال

 ئەلۋەتتە پەيغەمبەرلەرنىمۇ ئەۋەتىلگەن قىلىمىز، سوراق _ سوئال ئۈممەتلەرنى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر ئەلۋەتتە بىز _ 6

 .قىلىمىز سوراق _ سوئال

 .ئىدۇق بىللە بىلەن ئۇالر بىز .بېرىمىز ئېيتىپ ئەينەن ئۇالرغا (ئەمەللىرىنى ئۇالرنىڭ كۈنى قىيامەت) _ 7  

 نىجات چىققانالر ئېغىر (گۇناھلىرىدىن) ئەمەللىرى ياخشى .ھەقتۇر ئۆلچىنىدىغانلىقى (ئەمەەللرنىڭ) كۈندە بۇ _ 8

 .تاپقۇچىالردۇر

 زىيان ئۆزىگە تۈپەيلىدىن قىلغانلىقى ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ چىققانالر يېنىك ئەمەللىرى ياخشى _ 9

 .سالغۇچىالردۇر

 تۇرمۇش سىلەرگە يۈزىدە يەر ماكانالشتۈردۇق، يۈزىدە يەر سىلەرنى بىز شەكسىزكى، !(ئىنسانالر ئى) _ 10

 .قىلىۋاتىسىلەر شۈكۈر ئاز ناھايىتى سىلەر (تۇرسىمۇ شۇنداق) .قىلدۇق پەيدا الزىمەتلىكلىرىنى

 ئادەمگە» :ىشتىلەرگەپەر ئاندىن كىرگۈزدۇق، شەكىلگە سىلەرنى ئاندىن ياراتتۇق، سىلەرنى بىز شەكسىزكى، _ 11

 .بولمىدى قىلغۇچىالردىن سەجدە ئىبلىسال پەقەت قىلدى، سەجدە ئۇالر دېدۇق، «قىلىڭالر سەجدە

 :ئىبلىس .دېدى «قىلمىدىڭ؟ سەجدە نېمىشقا سەن چېغىمدا، بۇيرۇغان قىلىشقا سەجدە سېنى مەن» (:ئىبلىسقا) ئالالھ _ 12

 .دېدى «ياراتتىڭ اليدىن ئۇنى ياراتتىڭ، ئوتتىن مېنى (چۈنكى) ياخشى، ئۇنىڭدىن مەن»

 تۇتۇشقا چوڭ ئۆزۈڭنى يەردە بۇ !كەت چۈشۈپ (جەننەتتىن يەنى) يەردىن بۇ سەن» :ئېيتتى (ئىبلىسقا) ئالالھ _ 13

 «.بىرىسەن پەسكەشلەرنىڭ ھەقىقەتەن سەن !يوقال يوق، ھەققىڭ

 .دېدى «بەرگىن مۆھلەت كۈنگىچە تىرىلدۈرۈلىدىغان كىشىلەر ماڭا» :ئىبلىس _ 14

 .دېدى «بېرىلىدۇ مۆھلەت چوقۇم ساڭا» :ئالالھ _ 15

 يولۇڭ توغرا سېنىڭ چوقۇم ئۈچۈن ئازدۇرۇش ئۇالرنى مەن ئازدۇرغانلىقتىن، مېنى سەن » :ئېيتتى ئىبلىس _ 16

 .ئولتۇرىمەن ئۈستىدە

 ئۇالرنىڭ سەن قىلىمەن، ھۇجۇم يېنىدىن سول يېنىدىن، ئوڭ ئارقىسىدىن، ئالدىدىن، چوقۇم ئۇالرغا ئاندىن _ 17

 «.كۆرىسەن ئەمەسلىكىنى قىلغۇچىالر شۈكۈر (ساڭا) كۆپچىلىكىنىڭ



 اساڭ ئىچىدىن ئۇالرنىڭ !چىق ھالدا قوغالنغان ۋە سۆكۈلگەن (جەننەتتىن يەنى) يەردىن بۇ» :ئېيتتى ئالالھ _ 18

 «.تولدۇرىمەن جەھەننەمنى چوقۇم بىلەن ھەممىڭالر قوشۇپ، ئەگەشكەنلەرنى

 خالىغىنىڭالرچە مېۋىلىرىدىن جەننەتنىڭ (ئىككىڭالر) تۇرغىن، جەننەتتە بىللە بىلەن ئايالىڭ سەن !ئادەم ئى» _ 19

 «.قالىسىلەر بولۇپ قىلغۇچىالردىن زۇلۇم ئۆزۈڭالرغا (يېقىنالشساڭالر ئۇنىڭغا) يېقىنالشماڭالر، دەرەخكە بۇ يەڭالر؛

 رەببىڭالرنىڭ» :قىلىپ ۋەسۋەسە ئۇالرغا ئۈچۈن، ئېچىۋېتىش ئەۋرەتلىرىنى يېپىقلىق ئۇالرنىڭ شەيتان لېكىن _ 20

 ياكى كەتمەسلىكىڭالر بولۇپ پەرىشتە سىلەرنىڭ پەقەت قىلغانلىقى مەنئى يېيىشنى مېۋىسىنى دەرەخنىڭ بۇ سىلەرگە

 .دېدى «ئۈچۈندۇر قالماسلىقىڭالر ۇرۇپت مەڭگۈ (جەننەتتە)

 .بەردى ئىچىپ قەسەم دەپ «سادىقمەن سىلەرگە ھەقىقەتەن مەن» :ئۇالرغا ھەمدە _ 21

 ئۇالر .قىلدى قايىل (يېيىشكە مېۋىسىنى دەرەخنىڭ ئۇ) بىلەن ئۇسۇللىرى ئالدامچىلىق ئۇالرنى قىلىپ شۇنداق _ 22

 بىلەن يوپۇرماقلىرى (دەرەخلەرنىڭ تىكى) جەننەت ئۇالر قالدى، ىلىپئېچ ئەۋرەتلىرى يېگەندە مېۋىسىنى دەرەخنىڭ

 شەكسىزكى، قىلمىغانمىدىم؟ مەنئى دەرەخنى بۇ سىلەرگە مەن» :ئۇالرغا رەببى ئۇالرنىڭ .كىرىشتى يېپىشقا ئەۋرەتلىرىنى

 .قىلدى نىدا دەپ «دېمىگەنمىدىم؟ دۈشمەندۇر، ئوپئوچۇق سىلەرگە شەيتان

 بىزگە قىلمىساڭ، مەغپىرەت بىزگە سەن ئەگەر قىلدۇق، زۇلۇم ئۆزىمىز ئۆزىمىزگە بىز !رەببىمىز ئى» :ئۇالر _ 23

 .دېدى «قالىمىز بولۇپ تارتقۇچىالردىن زىيان چوقۇم بىز قىلمىساڭ، رەھىم

 يەر ئۈچۈن سىلەر چۈشۈڭالر، (جەننەتتىن) ھالدا بولغان دۈشمەن بىرىڭالرغا _ بىر سىلەر» :ئېيتتى ئالالھ _ 24

 «.بار پايدىلىنىش ۋە ماكانلىشىش مۇددەت بىر يۈزىدە

 ئاستىدىن يەر يەنە (كۈنى قىيامەت) ئۆلۈسىلەر، يۈزىدە يەر ياشايسىلەر، يۈزىدە يەر» :ئېيتتى ئالالھ _ 25

 «.چىقىرىلىسىلەر

 كىيىمنى دىغانزىننەتلىنى ۋە كىيىمنى ياپىدىغان ئەۋرىتىڭالرنى سىلەرگە بىز ھەقىقەتەن !بالىلىرى ئادەم ئى _ 26

 ئۈچۈن تۇرۇشى ئەسلەپ (نېمەتلىرىنى ئالالھنىڭ) ئۇالرنىڭ بۇ .ياخشىدۇر ئەڭ كىيىمى تەقۋادارلىق چۈشۈردۇق،

 .ئاالمەتلىرىدىندۇر (قالدۇرغان) ئالالھنىڭ

 ىمۇسىلەرن چىقىرىۋەتكەندەك، جەننەتتىن (ئازدۇرۇپ) ئاناڭالرنى _ ئاتا سىلەرنىڭ شەيتان !بالىلىرى ئادەم ئى _ 27

 سالدۇرۇۋەتكەن كىيىملىرىنى ئۈچۈن كۆرسىتىش ئۆزلىرىگە ئەۋرەتلىرىنى ئىككىيلەننىڭ ئۇ شەيتان .ئازدۇرۋەتمىسۇن

 بىز شەكسىزكى، .كۆرەلمەيسىلەر ئۇالرنى سىلەر كۆرەلەيدۇ، سىلەرنى ئاستىدىكىلىرى قول ئۇنىڭ ۋە شەيتان .ئىدى

 .ۇققىلد دوستى ئېيتمايدىغانالرنىڭ ئىمان شەيتانالرنى

 قىلغانلىقىنى مۇشۇنداق بوۋىلىرىمىزنىڭ _ ئاتا» :چاغلىرىدا قىلغان ئىشنى يامان بىرەر (كاپىرالر يەنى) ئۇالر _ 28

 ئالالھ» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) .دەيدۇ «بۇيرۇغان قىلىشقا شۇنداق بىزنىمۇ ئالالھ ئىدۇق، كۆرگەن

 «.ئېيتامسىلەر؟ نامىدىن ئالالھ نەرسىلەرنى بىلمەيدىغان ئۆزۈڭالر سىلەر بۇيرۇمايدۇ، ئىشقا يامان ھەرگىز (بەندىلىرىنى)

 سەجدە ھەربىر سىلەر .بۇيرۇدى بولۇشقا ئادالەتلىك مېنى رەببىم» ئېيتقىنكى، (كاپىرالرغا ئۇ !پەيغەمبەر ئى) _ 29

 ئالالھ كۈنى قىيامەت) سىلەر قىلىڭالر، ادەتئىب بىلەن ئىخالس ئالالھقا يۈزلىنىڭالر، ئالالھقا پۈتۈنلەي قىلغىنىڭالردا

 «.قايتىسىلەر ھالىتىڭالرغا قىلغان پەيدا دەسلەپتە (سىلەرنى

 چۈنكى .بولدى تېگىشلىك ئازغۇنلۇق قىسمىغا بىر يەنە يېتەكلىدى، يولغا توغرا قىسمىنى بىر (بەندىلىرىدىن) ئالالھ _ 30

 .ھېساباليدۇ دەپ يولدا توغرا ئۆزلىرىنى (تۇرۇقلۇق شۇنداق ئۇالر) .تۇتتى دوست شەيتانالرنى قويۇپ، ئالالھنى ئۇالر

 .قىلماڭالر ئىسراپ ئىچىڭالر، يەڭالر، كىيىنىڭالر، چىرايلىق چاغدا ئوقۇيدىغان ناماز قېتىم ھەر !بالىلىرى ئادەم ئى _ 31

 .ياقتۇرمايدۇ قىلغۇچىالرنى ئىسراپ ئالالھ چۈنكى

 رىزىقالرنى پاك شېرىن، زىننەتلەرنى، بەرگەن چىقىرىپ ئۈچۈن بەندىلىرى الالھئ» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 32

 بولسا ئاخىرەتتە ،(پايدىالنسىمۇ كاپىرالرمۇ گەرچە) ئۈچۈندۇر مۇئمىنلەر دۇنيادا بۇ ئۇالر» ئېيتقىنكى، «قىلدى؟ ھارام كىم

 .قىلىمىز بايان تەپسىلىي مۇشۇنداق رنىئايەتلە ئۈچۈن قەۋم بىلىدىغان (قىممىتىنى بۇنىڭ) «.خاستۇر مۇئمىنلەرگىال

 گۇناھالرنى، ھەممىسىنى، ئىشالرنىڭ يامان يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا رەببىم» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 33

 قىلىۋېلىشىڭالرنى، شېرىك ئالالھقا نەرسىلەرنى چۈشۈرمىگەن دەلىل ھېچقانداق ئالالھ چېقىلىشنى، ناھەق (كىشىلەرگە)

 «.قىلدى ھارام سۆزلىشىڭالرنى قااليمىقان نامىدىن ئالالھ ھەققىدە نەرسىلەر بىلمەيدىغان ئۆزۈڭالر



 كەلگەندە، ىۋاقت (بولىدىغان ھاالك) ئۇالرنىڭ .بولىدۇ ۋاقتى مۇئەييەن (بولىدىغان ھاالك) ئۈممەتنىڭ ھەربىر _ 34

 .بولمايدۇ كېيىن _ ئىلگىرى بىردەممۇ ئۇالر

 كەلگەندە، لىرىمپەيغەمبەر بېرىدىغان قىلىپ بايان سىلەرگە ئايەتلىرىمنى مېنىڭ راڭالردىنئا !بالىلىرى ئادەم ئى _ 35

 .يوقتۇر قايغۇ _ غەم ۋە قورقۇنچ ھېچقانداق ئۇالرغا تۈزەتسە، (ئۆزىنى) ۋە ساقالنسا (قىلىشتىن ئاسىيلىق ئۇالرغا) كىمكى

 ئۇالر ھلىدۇر،ئە دوزاخ قىلغانالر گەدەنكەشلىك ىشقائېيت ئىمان ئۇنىڭغا قىلىپ، ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ _ 36

 .قالغۇچىدۇر دوزاختا ھەمىشە

 ئۇالر ارمۇ؟ب كىشى زالىم قىلغانالردىنمۇ ئىنكار ئايەتلىرىنى ئۇنىڭ ياكى توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ _ 37

 كەلگەندىمۇ، ۈنئۈچ ئېلىش جېنىنى رنىڭئۇال پەرىشتىلىرىمىز بىزنىڭ ھەتتا ئېرىشىدۇ، نېسىۋىلىرىگە پۈتۈلگەن (ئازابتىن)

 ئۇالر ەيدۇ،د «كەتتى تاشالپ بىزنى ئۇالر» :ئۇالر دەيدۇ، «قېنى؟ مەبۇدلىرىڭالر چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى» :ئۇالرغا

 .بېرىدۇ گۇۋاھلىق زىيىنىغا ئۆزىنىڭ ،(قىلىپ ئىقرار) كاپىرلىقىنى ئۆزىنىڭ

 ئۈممەتلەر (ىركاپ) بولغان ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن ئۆتكەن ئىلگىرى ئۆزۈڭالردىن سىلەر» (:ئۇالرغا) ئالالھ _ 38

 ئۈممەتكە ىكىئىلگىر ئۆزىدىن ئۇ كىرىدىكەن، دوزاخقا ئۈممەت بىر ھەرقاچان .دەيدۇ «كىرىڭالر دوزاخقا بىرلىكتە بىلەن

 بولغاندا، جەم بولۇپ كىرىپ دوزاخقا ھەممىسى ڭئۇالرنى .ئوقۇيدۇ لەنەت (ئۈچۈن كەتكەنلىكى ئېزىپ ئەگىشىپ ئۇنىڭغا)

 شۇڭا .انئازدۇرغ بىزنى بۇالر !رەببىمىز ئى» :قارىتىپ كىرگەنلەرگە ئىلگىرى كىرگەنلەر كېيىن ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ

 لدۇڭالر،بو ھەقلىق ئازابقا ھەسسە ئىككى ھەممىڭالر» :ئالالھ .دەيدۇ «بەرگىن ئازابى دوزاخ ھەسسە ئىككى ئۇالرغا

 .دەيدۇ «بىلمەيسىلەر (ئىكەنلىكىنى قانداق ئازابنىڭ ئۇ) سىلەر كىنلې

 شۇڭا، يوق، رئارتۇقچىلىقىڭال ھېچقانداق بىزدىن سىلەرنىڭ» :كېيىنكىلەرگە ئىلگىرىكىلەر ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ _ 39

 .دەيدۇ «تېتىڭالر ئازابنى تۈپەيلىدىن قىلمىشىڭالر سىلەرمۇ

 ئاسماننىڭ تارتقانالرغا باش ئېيتىشتىن ئىمان ئۇنىڭغا قىلىپ، ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 40

 ئەنە رنىگۇناھكارال .كىرمەيدۇ جەننەتكە ئۇالر ئۆتمىگۈچە تۆشۈكىدىن يىڭنىنىڭ تۆگە تاكى ئېچىلمايدۇ، دەرۋازىسى

 .جازااليمىز شۇنداق

 كۇفرىلىق) .بولىدۇ ئوتتىن يوتقىنىمۇ يېپىنىدىغان ئۈستىگە تتىن،ئو كۆرپىسىمۇ سالىدىغان ئاستىغا ئۇالرنىڭ دوزاختا _ 41

 .جازااليمىز شۇنداق ئەنە قىلغۇچىالرنى زۇلۇم ئۆزىگە (قىلىپ
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 خىرەتكەئا ۋە تىلەيدىغان بولۇشىنى ئەگرى ئۇنىڭ توسىدىغان، يولىدىن داغدام ئالالھنىڭ كىشىلەرنى ئۇالر _ 45

 «.كىشىلەردۇر ئىشەنمەيدىغان

 ھەربىرىنى (ئەھلىنىڭ دوزاخ ۋە بىلەن ئەھلى جەننەت) ئۈستىدە سېپىلنىڭ .95)( بولىدۇ سېپىل بىر ئارىسىدا ئۇالرنىڭ _ 46 

 .توۋاليدۇ دەپ «تىلەيمىز ئامانلىق سىلەرگە» :ئەھلىگە جەننەت ئۇالر بولۇپ، ئادەملەر تونۇيدىغان سىيماسىدىن ئۇالرنىڭ
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 (
95
 بەغەۋى تەپسىرى قۇرتۇبى، تەپسىرى تەبەرى، تەپسىرى كەسىر، ئىبنى تەپسىرى بولۇپ، ەنىدەم دېگەن پەردە سۆز دېگەن﴾حجاب﴿ئايەتتىكى (

 سېپىل بىر ئارىسىغا ئۇالرنىڭ بىلەن شۇنىڭ﴿سۈرىسىدىكى ھەدىد بۇنى .قىلىنغان تەپسىر دەپ «سېپىل» سۆز دېگەن﴾حجاب﴿ تەپسىرلەردە، مەشھۇر قاتارلىق

-13 : سۈرىسى ھەدىد) .كۈچلەندۈرىدۇ ئايەت دېگەن﴾بولىدۇ ئازاب تېشىدا رەھمەت، تەرىپىدە ئىچى دەرۋازىنىڭ بولىدۇ، دەرۋازىسى سېپىلنىڭ سوقۇلىدۇ،

 . (ئايەت



 «قىلمىغىن بىللە بىلەن قەۋم زالىم بۇ بىزنى !رەببىمىز ئى» :بۇرۇلغاندا تەرەپكە ئەھلى دوزاخ لىرىكۆز ئۇالرنىڭ _ 47
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 ۋە قورقۇنچ سىلەرگە كىرىڭالر، جەننەتكە» (ئۈستىدىكىلەرگە سېپىل ئاندىن) توۋاليدۇ، (تۇرۇپ كۆرسىتىپ پېقىرلىرىنى
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 ھۆكۈم ئادالەتلىك بىلەن ھەق ۋە باشاليدىغان يولغا توغرا بىلەن ھەق (كىشىلەرنى) ئىچىدە قەۋمى مۇسانىڭ _ 159
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 يېمەكلىكلەردىن يەردىكى ئۇ تۇرۇڭالر، دە (بەيتۇلمۇقەددەس) شەھەر بۇ سىلەر» :ئۇالرغا زامانالردا بىر _ 161
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 قىلغان شېرىك ئۇالر ئالالھ .قىلىۋالدى شېرىك باشقىالرنى ئالالھقا ھەققىدە (پەرزەنتلىرى) نەرسىسى قىلغان ئاتا ئۆزلىرىگە

 .پاكتۇر نەرسىدىن

 قىلىۋاالمدۇ؟ شېرىك (ئالالھقا) ئۇالر نەرسىلەرنى يارىتالمايدىغان نەرسىنى ھېچ يارىتىلغان، ئۆزلىرى _ 191

 .بېرەلمەيدۇ ياردەم ئۆزىگىمۇ بېرەلمەيدۇ، ياردەم چوقۇنغۇچىلىرىغا نەرسىلەر ئۇ _ 192

 قىلىڭالر، دەۋەت ۇالرنىئ مەيلى .ئەگەشمەيدۇ سىلەرگە ئۇالر چاقىرساڭالرمۇ، يولغا توغرا نەرسىلەرنى ئۇ _ 193

 (.بېرەلمەيدۇ جاۋاب دەۋىتىڭالرغا يەنى) ئوخشاشتۇر بەرىبىر ئۈچۈن ئۇالر بۇ تۇرۇڭالر، جىم ياكى

 ئۇالرنى) ئەگەر مەخلۇقاتتۇر، ئوخشاشال سىلەرگە نەرسىلىرىڭالرمۇ چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەر _ 194

 قىلىپ ئىجابەت دۇئايىڭالرنى ئۇالر بېقىڭالر، قىلىپ دۇئا ئۇالرغا سىلەر بولساڭالر، راستچىل سۆزۈڭالردا (دېگەن ئىالھ

  !باقسۇن

 ۋە بارمۇ؟ كۆزلىرى كۆرىدىغان ياكى بارمۇ؟ قوللىرى تۇتىدىغان ياكى بارمۇ؟ پۇتلىرى ماڭىدىغان ئۇالرنىڭ _ 195

 قىلىۋالغان شېرىك ئالالھقا ىلەرس» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى) بارمۇ؟ قۇالقلىرى ئاڭاليدىغان ياكى

 قىلىپ زىيانكەشلىك (كېلىشىچە قولۇڭالردىن) بەرمەي مۆھلەت ئازراقمۇ ماڭا ئاندىن چاقىرىڭالر، نەرسىلىرىڭالرنى

 «.بېقىڭالر

 .قىلىدۇ ئىگىدارچىلىق ياخشىالرغا ئۇ ئالالھتۇر، قىلغان نازىل كىتابنى ئىگەم مېنىڭ شەكسىزكى، _ 196

 ياردەم ئۆزىگىمۇ بېرەلمەيدۇ، ياردەم سىلەرگە نەرسىلىرىڭالر چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەرنىڭ _ 197

 «.بېرىلمەيدۇ

 قاراپ ساڭا ئۇالرنىڭ ئاڭلىمايدۇ، ئۇالر قىلساڭمۇ، دەۋەت ھىدايەتكە ئۇالرنى ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 198

 .كۆرمەيدۇ ئۇالر ھالبۇكى، كۆرىسەن، تۇرغانلىقىنى

 .بولمىغىن تەڭ بىلەن نادانالر ۋە بۇيرۇغىن ياخشىلىققا (كىشىلەرنى) تۇتقىن، يولىنى ئەپۇچانلىق !(ەيغەمبەرپ ئى) _ 199

 شەكسىزكى، .تىلىگىن پاناھ سىغىنىپ ئالالھقا دەرھال قىلساڭ، ھېس ۋەسۋەسىنى بىرەر شەيتاندىن سەن ئەگەر _ 200

 .ۇچىدۇرتۇرغ بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ

 كۆرۈۋاالاليدىغان ھەقىقەتنى ئېلىپ، ئېسىگە ئالالھنى ئۇچرىسا، ۋەسۋەسىسىگە شەيتاننىڭ تەقۋادارالر _ 201

 .كىشىلەردۇر

 .قالمايدۇ بوشىشىپ ئازدۇرۇشتىن ئۇالرنى ئازدۇرىدۇ، بولۇشىچە دوستلىرىنى (ئازغۇن) ئۆزىنىڭ شەيتانالر _ 202

 ئويدۇرۇپ ئۆزۈڭ» :ئۇالر كەلتۈرمىسەڭ، مۆجىزە بىرەر (مۆجىزىلەردىن قىلغان تەلەپ ئۆزلىرى) ئۇالرغا _ 203

 قىلىنغانغىال ۋەھيى ماڭا تەرىپىدىن رەببىم پەقەت مەن» ئېيتقىنكى، ئۇالرغا !(پەيغەمبەر ئى) .دېيىشىدۇ «بولمامتى؟ چىقساڭ

 ھىدايەت ئۈچۈن قەۋم ئېيتىدىغان انئىم دەلىللەردۇر، (كەلتۈرۈلگەن) تەرىپىدىن رەببىڭالر (قۇرئان) بۇ قىلىمەن، ئەمەل

 «.رەھمەتتۇر ۋە

 .ئاڭالڭالر تۇرۇپ جىم بىلەن دىققەت ئۇنى چاغدا، ئوقۇلغان قۇرئان ئۈچۈن، ئېرىشىشىڭالر رەھمەتكە _ 204

 ئۇنىڭغا ئاۋازدا پەس ئاخشامدا _ ئەتىگەندە ئەتكىن، ياد ئىچىڭدە ھالدا قورققان ئۇنىڭدىن ۋە يېلىنغان رەببىڭنى _ 205

 .بولمىغىن غاپىلالردىن ئېيتقىن، زىكىر



 ۋە ئېيتىدۇ تەسبىھ ئالالھقا تارتمايدۇ، باش قىلىشتىن ئىبادەت ئۇنىڭغا لەر (پەرىشتە) دەرگاھىدىكى رەببىڭنىڭ _ 206

 .قىلىدۇ سەجدە ئۇنىڭغا

  

  



 سۈرىسى ئەنفال

 .ئايەت 75 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 مەغلۇبىيەتنىڭ ۋە غەلىبە ئەھكاملىرى، جىھادنىڭ ئارقىلىق قىلىش بايان جەريانىنى ئۇرۇشىنىڭ بەدرى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن قاتارلىقالرنى ئامىللىرى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 غەنىيمەتلەر» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا) سورىشىدۇ، توغرۇلۇق غەنىيمەتلەر سەندىن (ساھابىلىرىڭ !پەيغەمبەر ئى) _ 1

 (قىلىشماي ئىختىالپ) قورقۇڭالر، ئالالھتىن .خاستۇر پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا (چىقىرىش ھۆكۈم توغرىسىدا)

 «.قىلىڭالر ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا بولساڭالر، مۇئمىن (ھەقىقىي) سىلەر ئەگەر .تۈزەڭالر ئاراڭالرنى

 كۈچىيىدىغان، ئىمانى قىلىنسا تىالۋەت ئايەتلىرى ئالالھنىڭ بولىدىغان، پەيدا قورقۇنچ دىللىرىدا ئېتىلسە ياد ئالالھ _ 2

 .مۇئمىنلەردۇر ھەقىقىي كىشىلەرال تايىنىدىغان رەببىگە (ئىشتا ھەر)

 سەرپ (يولىدا ئالالھ) نەرسىلىرىمىزدىن بەرگەن قىلىپ رىزىق ۇالرغائ بىز قىلىدۇ، ئادا مۇكەممەل نامازنى ئۇالر _ 3

 .قىلىدۇ

 رىزىق ئېسىل ۋە مەغپىرەت مەرتىۋىلەر، يۇقىرى دەرگاھىدا رەببىنىڭ ئۇالرغا مۇئمىنلەردۇر، ھەقىقىي شۇالر ئەنە _ 4

 .بار

 ھالبۇكى، .ئوخشايدۇ لىقىغاچىقارغان (جىھادقا) ئۆيۈڭدىن بىلەن ھېكمىتى ئۆز سېنى رەببىڭنىڭ خۇددى بۇ _ 5

 .ياقتۇرمايدۇ ھەقىقەتەن (چىقىشنى جىھادقا) ئادەم گۇرۇھ بىر مۇئمىنلەردىن

 يەنى) ھەقىقەت ھەيدىلىۋاتقاندەك، ئۆلۈمگە تۇرۇپ قاراپ ئۇالر گويا كېيىنمۇ، ئايدىڭالشقاندىن ھەقىقەت ئۇالرغا _ 6

 .شىدۇمۇنازىرىلى بىلەن سەن ئۈستىدە (مەسىلىسى چىقىش جىھادقا

 بىرىنىڭ گۇرۇھتىن ئىككى (ئىبارەت قوشۇنىدىن مۇشرىكالر بىلەن كارۋىنى مۇشرىكالر) ئالالھ ۋاقتىدا ئۆز _ 7

 چۈشۈشىنى قولۇڭالرغا نىڭ(كارۋان) گۇرۇھ قورالسىز بولساڭالر سىلەر .ئىدى قىلغان ۋەدە ئۆتىدىغانلىقىنى قولۇڭالرغا

 قۇرۇتۇشنى يىلتىزىنى كاپىرالرنىڭ چىقىرىشنى، ئوتتۇرىغا ھەقىقەتنى قئارقىلى سۆزلىرى ئۆز ئالالھ .ياقتۇراتتىڭالر

 .خااليدۇ

 بەربات  باتىلنى ۋە قىلىشى مۇستەھكەم ھەقنى ئالالھنىڭ قارىماي، ياقتۇرمىغىنىغا گۇناھكارالرنىڭ (قىلىش بۇنداق) _ 8

 .ئۈچۈندۇر قىلىشى

 پەرىشتە مىڭ (چۈشىدىغان) ئارقىمۇئارقا سىلەرگە» :رەببىڭالر ئىدىڭالر، تىلىگەن ياردەم رەببىڭالردىن ۋاقتىدا ئۆز _ 9

 .ئىدى قىلغان قوبۇل تىلىكىڭالرنى دەپ «بېرىمەن ياردەم بىلەن

 ئۈچۈنال تاپقۇزۇش ئارام كۆڭلۈڭالرنى ۋە بېرىش بېشارەت (غەلىبىدىن) سىلەرگە پەقەت (ياردەمنى بۇ) ئالالھ _ 10

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ .كېلىدۇ تەرىپىدىنال ئالالھ پەقەت ياردەم .قىلدى

 پاكالش سىلەرنى ئىدى؛ بېغىشلىغان ئۇيقۇ بىر يەڭگىل سىلەرگە ئۈچۈن تىنچالندۇرۇش سىلەرنى ئالالھ ۋاقتىدا ئۆز _ 11

 (قۇملۇقتا) ئۈچۈن، قىلىش مۇستەھكەم قەلبىڭالرنى ئۈچۈن، كەتكۈزۈش ۋەسۋەسىسىنى شەيتاننىڭ سىلەردىن ئۈچۈن،

 .ئىدى بەرگەن ياغدۇرۇپ يامغۇر بۇلۇتتىن سىلەرگە ئالالھ ئۈچۈن، تۇرغۇزۇش مەزمۇت قەدىمىڭالرنى

 مۇستەھكەم (مەيدانىدا جىھاد) مۇئمىنلەرنى .بىللە بىلەن سىلەر مەن» :پەرىشتىلەرگە رەببىڭ ۋاقتىدا ئۆز _ 12

 ھەممە ئۇالرنىڭ سېلىڭالر، گەدەنلىرىگە ئۇالرنىڭ سىلەر سالىمەن، قورقۇنچ دىللىرىغا كاپىرالرنىڭ مەن تۇرغۇزۇڭالر،

  .ئىدى قىلغان ۋەھيى دەپ «تاشالڭالر كېسىپ بارماقلىرىنى

 ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى .ئىدى ئۈچۈن چىققانلىقى قارشى پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا ئۇالرنىڭ بۇ _ 13

 .قاتتىقتۇر ھەقىقەتەن جازاسى (بېرىدىغان ئۇنىڭغا) ئالالھنىڭ چىقىدىكەن، قارشى پەيغەمبىرىگە

 دوزاخ (ئاخىرەتتە) كاپىرالرغا شەكسىزكى، .تېتىڭالر (ئازابنى مۇشۇنداق) سىلەر (دۇنيادا بۇ !كاپىرالر ئى) _ 14

 .بار ئازابى

 قىلماڭالر ئارقاڭالرنى ئۇالرغا چېغىڭالردا، ئۇچراشقان بىلەن قوشۇنى كاپىرالر سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 15

 (.قاچماڭالر يەنى)



 مەقسىتىدە قوشۇلۇش جامائەسىگە مۇسۇلمانالر (ئۈچۈن توپالش كۈچ) ياكى ئۇرۇشۇش (قايتا) كۈندە ئۇ كىمكى _ 16

 غەزىپىگە ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن ئۇ ،(قاچىدىكەن) ەنقىلىدىك ئارقىسىنى دۈشمەنگە (مەقسىتىدە قېچىش) بەلكى ئەمەس،

 !جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ .بولىدۇ دوزاخ جايى ئۇنىڭ ئۇچرايدۇ،

 !پەيغەمبەر ئى) .ئۆلتۈردى ئالالھ بەلكى ئۆلتۈرمىدىڭالر، سىلەر ئۇالرنى (ئۇرۇشىدا بەدرى !مۇجاھىدالر ئى) _ 17

 مۇئمىنلەرنى (قىلىشى مۇنداق ئالالھنىڭ) .ئاتتى ئالالھ ئۇنى بەلكى ئاتمىدىڭ، سەن ئاتقىنىڭدا (ئۇالرغا توپىنى سىقىم بىر

 بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .ئىدى ئۈچۈن سىناش بىلەن ئىنئامالر گۈزەل

 .تۇرغۇچىدۇر

 .قىلغۇچىدۇر مەغلۇپ چوقۇم لىسىنىھىي كاپىرالرنىڭ ئالالھ (.ياردىمىدۇر قىلغان مۇئمىنلەرگە ئالالھنىڭ) بۇ _ 18

 .بولدى كېلىپ (قارشى سىلەرگە) ئاللىقاچان غەلىبە تىلىسەڭالر، غەلىبىنى سىلەر ئەگەر !(جامائەسى كاپىرالر ئى) _ 19

 دۈشمەنلىك ئۇنىڭغا) ئەگەر ياخشىدۇر، ئۈچۈن سىلەر بۇ كەچسەڭالر، ۋاز (قىلىشتىن دۈشمەنلىك پەيغەمبەرگە) ئەگەر

 (قوشۇن) ئۇ تەقدىردىمۇ، بولغان كۆپ قوشۇنۇڭالر قايتىمىز، (قىلىشقا ياردەم ئۇنىڭغا) بىزمۇ قايتساڭالر، يەنە (قىلىشقا

 .بىللىدۇر بىلەن مۇئمىنلەر ئالالھ شەكسىزكى، .ئەسقاتمايدۇ قىلچىلىك سىلەرگە

 ئاڭالپ (قۇرئاننى ئوقۇلۇۋاتقان) سىلەر قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 20

 .ئۆرۈمەڭالر يۈز ئۇنىڭدىن تۇرۇپ

 .دورىماڭالر كىشىلەرنى دېگەن ئاڭلىدۇق تۇرۇپ ئاڭلىماي _ 21

 .گاچىالردۇر – گاس ئىشلەتمەيدىغان ئەقلىنى يامىنى ئەڭ جانلىقالرنىڭ نەزىرىدە ئالالھنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 22

 ئۇالرغا ئاڭلىتاتتى، (ھەقىقەتنى) ئۇالرغا ئەلۋەتتە ئىدى، بىلسە دەپ بار شىلىقياخ بىرەر ئۇالردا ئالالھ ئەگەر _ 23

 .تارتاتتى باش ئۆرۈپ يۈز (ھەقىقەتتىن) يەنە ئۇالر تەقدىردىمۇ، ئاڭالتقان

 (ئىمانغا يەنى) نەرسىگە بېغىشاليدىغان ھايات سىلەرگە پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 24

 ساالاليدۇ پەردە ئارىسىغا قەلبى ئۇنىڭ بىلەن ئىنسان ئالالھ بىلىڭالركى، .قىلىڭالر قوبۇل ئۇنى سىلەر چاغدا، نچاقىرغا

 .يىغىلىسىلەر دەرگاھىغا ئۇنىڭ چوقۇم (ئاخىر) سىلەر ،(بۇرىۋېتىدۇ تەرەپكە خالىغان ئۆزى دىلىنى ئۇنىڭ يەنى)

 قالمايدىغان چەكلىنىپ بىلەنال كېلىش بېشىغا قىلغانالرنىڭ زۇلۇم ئۆزىگە (قىلىپ ئىش يامان) ئاراڭالردىكى سىلەر _ 25

 .قاتتىقتۇر ئازابى ئالالھنىڭ بىلىڭالركى، ساقلىنىڭالر، قازادىن _ باال

 ئىدىڭالر، قىلىنغان بوزەك (مەككىدە) يۈزىدە يەر ئىدىڭالر، ئاز سىلەر زامانالردا بىر بولسۇنكى، ئېسىڭالردا _ 26

 ماكانالشتۇردى، (مەدىنىدە) سىلەرنى ئالالھ ئۈچۈن قىلىشىڭالر شۈكۈر قورقاتتىڭالر، قىلىشىدىن تاراج _ تاالن كىشىلەرنىڭ

 نەرسىلەردىن ھاالل (ئىبارەت غەنىيمەتتىن) سىلەرگە .كۈچلەندۈردى سىلەرنى بىلەن ياردىمى ئۆز (غازىتىدا بەدرى)

 .بەردى رىزىق

 تۇرۇپ بىلىپ ئامانەتلەرگە قويۇلغان سىلەرگە قىلماڭالر، خىيانەت گەپەيغەمبەر ئالالھقا، !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 27

 قىلماڭالر، خىيانەت

 ئالالھنىڭ .سىناقتۇر تۈرلۈك بىر پەقەتال (ئۈچۈن سىلەر) بالىلىرىڭالر ماللىرىڭالر، _ پۇل سىلەرنىڭ بىلىڭالركى، _ 28

  .بار مۇكاپات كاتتا دەرگاھىدا

 ھىدايەت ئايرىيدىغان باتىلنى بىلەن ھەق سىلەرگە ئالالھ قورقساڭالر، ئاالھتىن سىلەر ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 29

 .ئىگىسىدۇر پەزل كاتتا ئالالھ .قىلىدۇ مەغپىرەت سىلەرگە كەچۈرىدۇ، گۇناھىڭالرنى قىلىدۇ، ئاتا (ئىلىم ۋە)

 ھەيدەپ (مەككىدىن) ياكى ۋە ئۆلتۈرۈش ياكى ئېلىش قاماققا سېنى كاپىرالر ۋاقتىدا ئۆز !(پەيغەمبەر ئى) _ 30

 بەربات سۇيىقەستىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ بىلەن، پىالنلىغان سۇيىقەست ئۇالر .ئىدى پىالنلىغان سۇيىقەست ئۈچۈن چىقىرىش

 .ياخشىسىدۇر ئەڭ قىلغۇچىالرنىڭ بەربات سۇيىقەستلەرنى ئالالھ .قىلىدۇ

 ئەگەر ئىدۇق، ئاڭلىغان (بۇرۇنمۇ سۆزلەرنى بۇنداق) بىز» :ئۇالر بېرىلسە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ ئۇالرغا _ 31

 نەرسە باشقا ئەپسانىلىرىدىن بۇرۇنقىالرنىڭ بۇ .قىالاليتتۇق بىزمۇ ئەلۋەتتە سۆزلەرنى ئوخشاش ئۇنىڭغا خالىساق،

 .دېدى «ئەمەس

 بولسا، بولىدىغان ھەقىقەت بولغان نازىل تەرىپىڭدىن سېنىڭ (قۇرئان) بۇ ئەگەر !ئالالھ ئى» :ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز _ 32

 .دېدى «!جازالىغىن بىلەن ئازاب قاتتىق بىزنى ياكى ياغدۇرغىن تاش ئۈستىمىزگە ئاسماندىن



 ئۇالر قىلمايدۇ، ئازاب ئۇالرغا ئالالھ ئىچىدە مۇددەت تۇرغان ئارىسىدا ئۇالرنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 33

 .قىلمايدۇ ئازاب ئۇالرغا ئالالھ چاغدىمۇ تۇرغان ئېيتىپ ئىستىغپار

 قىلمىسۇن؟ ئازاب قانداقمۇ ئۇالرغا ئالالھ توسۇۋاتسا، كىرىشتىن ھەرەمگە مەسجىدى (مۇسۇلمانالرنى) ئۇالر _ 34

 تولىسى ئۇالرنىڭ لېكىن تەقۋادارالردۇر، پەقەتال ئىگىلىرى ئۇنىڭ ئەمەس، ئىگىلىرى ھەرەمنىڭ مەسجىدى ئۇالر ھالبۇكى،

 .بىلمەيدۇ (بۇنى)

 ئى) .بولدى ئىبارەت چېلىشتىنال چاۋاك ئىسقىرتىش، پەقەت ئىبادىتى يېنىدىكى ھەرەمنىڭ مەسجىدى ىڭئۇالرن _ 35

 .تېتىڭالر ئازابنى ئۈچۈن قىلغانلىقىڭالر ئىنكار (دىننى ھەق) سىلەر !(كاپىرالر

 ئۈچۈن توسۇش يولىدىن ئالالھنىڭ (ئىنسانالرنى) مېلىنى _ پۇل تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا شۈبھىسىزكى، _ 36

 كېلىدۇ، ئېلىپ ھەسرەت ئۇالرغا نەرسىلىرى قىلغان سەرپ ئۇالرنىڭ ئاندىن قىلىدۇ، سەرپ يەنە ئۇالر .قىلىۋاتىدۇ سەرپ

 .توپلىنىدۇ (جايدا ئۇ ھەيدىلىپ) جەھەننەمگە تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا .يېڭىلىدۇ ئۇالر ئاخىر

 ئۈستىگە _ ئۈستى ئادەمنى ناپاك ھەممە چىقىپ، ئايرىپ ئادەمدىن اكپ ئادەمنى ناپاك ئالالھنىڭ (توپالش بۇنداق) _ 37

 .تارتقۇچىالردۇر زىيان شۇالر ئەنە .ئۈچۈندۇر تاشلىشى دوزاخقا دۆۋىلەپ

 ئۆتكەنكى ئۇالرنىڭ يانسا، (كاپىرلىقتىن) ئۇالر ئەگەر ئېيتقىنكى، تۇرۇۋالغانالرغا چىڭ كۇفرىدا !(پەيغەمبەر ئى) _ 38

 پەيغەمبەرلەرگە يەنى) بۇرۇنقىالرغا دۈشمەنلەشسە، قايتا (بىلەن پەيغەمبەر) ئۇالر ئەگەر .قىلىنىدۇ مكەچۈرۈ گۇناھلىرى

 (.بولىدۇ ھاالك ئۇالرمۇ) كەلدى داۋاملىشىپ يولۇم تۇتقان (جازاالشتا بولغانالرنى دۈشمەن

 ئۇرۇشۇڭالر، بىلەن ئۇالر قەدەر بولغانغا ئۈچۈن ئالالھ پۈتۈنلەي دىن ,تۈگىگەن (بېسىم ۋە زۇلۇم يەنى) پىتنە _ 39

 .تۇرىدۇ كۆرۈپ تولۇق قىلغانلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ شەكسىزكى، يانسا، (كۇفرىدىن) ئۇالر ئەگەر

 مەدەتكارىڭالردۇر، سىلەرنىڭ ئالالھ بىلىڭالركى، !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) ئۆرۈسە، يۈز (ئىماندىن) ئۇالر ئەگەر _ 40

  !ياردەمچى ياخشى نېمىدېگەن كار،مەدەت ياخشى نېمىدېگەن ئالالھ

 

 پارە ئونىنچى

 

 (بەدرىدە) قوشۇن ئىككى _ كۈندە ئايرىلغان باتىل بىلەن ھەق ۋە ئالالھقا سىلەر ئەگەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 41

 غەنىيمەتنىڭ ئالغان سىلەر بىلىڭالركى، ئىشەنسەڭالر، قىلغانلىرىمىزغا نازىل گە(مۇھەممەد) بەندىمىز _ كۈندە ئۇچراشقان

 ئايرىلىپ خىراجىتىدىن ۋە مىسكىنلەرگە يېتىمالرغا، تۇغقانلىرىغا، يېقىن پەيغەمبەرنىڭ پەيغەمبەرگە، ئالالھقا، بىرى بەشتىن

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ .خاستۇر مۇساپىرالرغا قالغان

 .ئىدى تەرىپىدە يىراق (مەدىنىگە) ۋادىنىڭ رئۇال ئىدىڭالر، تەرىپىدە يېقىن (مەدىنىگە) ۋادىنىڭ سىلەر ۋاقتىدا ئۆز _ 42

 (ئۇچرىشىشنى بىلەن مۇشرىكالر) سىلەر ئەگەر .ئىدى تۆۋىنىڭالردا سىلەرنىڭ بولسا كارۋىنى سودا (قۇرەيشنىڭ)

 توغرۇلۇق ۋاقىت (كۆرۈپ كۆپلۈكىنى مۇشرىكالرنىڭ ئازلىقىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ) سىلەر بولساڭالر، ۋەدىلەشكەن

 ھاالك ئۈچۈن، ئاشۇرۇش ئەمەلگە ئىشنى تېگىشلىك بولۇشقا ئالالھ لېكىن، چۈشەتتىڭالر، قائىختىالپ ئەلۋەتتە

 كۆرۈپ دەلىلنى روشەن ياشايدىغانالرنىڭمۇ ئۈچۈن، بولۇشى ھاالك ئاندىن كۆرۈپ دەلىلنى روشەن بولىدىغانالرنىڭ

 تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ ھەممىنى ەتتەئەلۋ ئالالھ شەكسىزكى، (.ئۇچراشتۇردى ۋەدىسىز سىلەرنى) ئۈچۈن ياشىشى ئاندىن

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى ۋە

 ئۇالرنى ساڭا ئەگەر كۆرسەتتى، ئاز (دۈشمەننى) ئۇالرنى ساڭا چۈشۈڭدە ئالالھ ۋاقتىدا، ئۆز !(پەيغەمبەر ئى) _ 43

 قىالتتىڭالر، تارتىش _ تاالش چوقۇم ئىشىدا جەڭ ۋە كېتەتتىڭالر قورقۇپ چوقۇم سىلەر ئىدى، بولسا كۆرسەتكەن كۆپ

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ دىلالردىكىنى ئالالھ شەكسىزكى، .ساقلىدى (قىلىشتىن مۇنداق سىلەرنى) ئالالھ لېكىن

 دۈشمەن ئۈچۈن، ئاشۇرۇش ئەمەلگە (قىلىشىڭالرنى غەلىبە سىلەرنىڭ يەنى) ئىشنى تېگىشلىك بولۇشقا ئالالھ _ 44

 ئاز كۆزلىرىگە ئۇالرنىڭ سىلەرنىمۇ ۋە كۆرسىتىدۇ ئاز كۆزۈڭالرغا ەرنىڭسىل ئۇالرنى چېغىڭالردا، ئۇچراشقان بىلەن

 .قايتۇرۇلىدۇ ئالالھقا ئىش ھەممە .كۆرسىتىدۇ

 تۇرۇڭالر، مۇستەھكەم ئۇچراشساڭالر توپقا بىر قانداقال (بولغان كاپىرالردىن) !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 45

 .ئېتىڭالر ديا كۆپ ئالالھنى ئۈچۈن قازىنىشىڭالر مۇۋەپپەقىيەت



 كۈچ قالىسىلەر، ئاجىزلىشىپ بولمىسا، قىلىشماڭالر، ئىختىالپ قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 46

 .بىللىدۇر بىلەن بولغۇچىالر چىداملىق ئالالھ چۈنكى بولۇڭالر، چىداملىق قالىدۇ، كېتىپ قۇۋۋىتىڭالر _

 (كىشىلەرنى) ئۇالر بولماڭالر، ئوخشاش كىشىلەرگە چىققان بىلەن رىيا ۋە چوڭچىلىق يۇرتلىرىدىن سىلەر _ 47

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ تولۇق ئىشلىرىنى ھەممە ئۇالرنىڭ ئالالھ توسىدۇ، يولىدىن ئالالھنىڭ

 ھېچكىم سىلەرنى نبۈگۈ» :كۆرسىتىپ چىرايلىق ئۆزلىرىگە قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭ شەيتان ۋاقتىدا ئۆز _ 48

 ئارقىسىغا شەيتان چاغدا ئۇچراشقان قوشۇن ئىككى ئەمما .ئىدى دېگەن «مەدەتكار سىلەرگە ھەقىقەتەن مەن يېڭەلمەيدۇ،

 راستتىنال مەن تۇرۇۋاتىمەن، كۆرۈپ مەن كۆرمەيۋاتقاننى سىلەر يوق، ئاالقەم ھېچبىر بىلەن سىلەر مېنىڭ» :ۋە چېكىندى

 .دېدى «قاتتىقتۇر ئازابى الھنىڭئال قورقىمەن، ئالالھتىن

 بۇالرنى» (:تۇرۇپ كۆرسىتىپ مۇسۇلمانالرنى) بارالر كېسىلى (شەك) دىللىرىدا ۋە مۇناپىقالر ۋاقتىدا ئۆز _ 49

 كىمكى .ئىدى دېگەن « (ئۇرۇشتى بىلەن قوشۇن سانلىق كۆپ ئۆزىدىن ئۇالر شۇڭا،) قويدى ئالداپ دىنى ئۆزلىرىنىڭ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ تايىنىدىكەن، ئالالھقا

 دوزاخنىڭ» :(ئۇالرغا) تۇرۇپ، ئۇرۇپ ئارقىلىرىغا ۋە يۈزلىرىگە كاپىرالرنىڭ (غازىتىدا بەدرى) پەرىشتىلەر _ 50

 قورقۇنچلۇق تولىمۇ) بولساڭ كۆرگەن ھالەتنى ئېلىۋاتقان جانلىرىنى ئۇالرنىڭ (دەپ) «!تېتىڭالر ئازابىنى كۆيدۈرگۈچى

 (.كۆرەتتىڭ ھالەتنى

 قىلچە بەندىلىرىگە ئالالھ .تۈپەيلىدىندۇر قىلمىشىڭالر قىلغان سادىر بىلەن قوللىرىڭالر ئۆز سىلەرنىڭ (ئازاب) بۇ _ 51

 .ئەمەستۇر قىلغۇچى ئۇۋال

 ئالالھنىڭ ئۇالر شايدۇ،ئوخ ئادىتىگە ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئۇالردىن ۋە جامائەسىنىڭ پىرئەۋن (ئادىتى ئۇالرنىڭ) _ 52

 ئالالھ شەكسىزكى، .ئىدى قىلىۋەتكەن ھاالك تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى ئۇالرنى ئالالھ چىقىرىۋىدى، يالغانغا ئايەتلىرىنى

 .قاتتىقتۇر ئازابى ئۇنىڭ كۈچلۈكتۇر،

 (ىلەنب گۇناھ ۋە كۇفرى) ھالىتىنى ئۆزىنىڭ قەۋم بىرەر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ (چۈشۈشى ئازابنىڭ) بۇ _ 53

 تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ نېمىتىنى بەرگەن ئۇالرغا ئالالھ ئۆزگەرتمىگۈچە

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى

 رەببىنىڭ ئۇالرمۇ ئوخشايدۇكى، ئادىتىگە ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئۇالردىن ۋە جامائەسىنىڭ پىرئەۋن (ئادىتى ئۇالرنىڭ) _ 54

 (دېڭىزغا) جامائەسىنى پىرئەۋن قىلدۇق، ھاالك تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى ئۇالرنى بىزمۇ .ئىدى چىقارغان يالغانغا ىنىئايەتلىر

 .ئىدى قىلغۇچىالر زۇلۇم ئۆزىگە (قىلىپ كۇفرىلىق) ھەممىسى ئۇالرنىڭ .قىلدۇق غەرق

 .ئېيتمايدۇ ئىمان ئۇالر چۈنكى .ۇرتۇرغانالرد چىڭ كۇفرىلىقتا يامىنى ئەڭ جانلىقالرنىڭ نەزىرىدە ئالالھنىڭ _ 55

 قورقماي، ئالالھتىن ئاندىن تۈزگەن، كېلىشىم بىلەن كىشىلەر مەلۇم ئارىسىدىكى سەن بولسا ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 56

  .كىشىلەردۇر بۇزىدىغان كېلىشىمىنى قېتىمدا ھەر

 تېرىپىرەن ئارقىدىكىلىرىنى ئارقىلىق (جازاالش قاتتىق نى) ئۇالر قالساڭ، تۇتۇشۇپ بىلەن ئۇالر ئۇرۇشتا ئەگەر _ 57

 .ئالسۇن ئىبرەت (بۇنىڭدىن) ئۇالر قىلىۋەتكىنكى،

 بۇ) ئەنسىرىسەڭ، قىلىشىدىن ۋاپاسىزلىق كېلىشىمگە قەۋمنىڭ بىرەر (تۈزۈشكەن كېلىشىم ئاراڭالردا) سەن ئەگەر _ 58

 ئالالھ .بەرگىن تاشالپ ئۆزىگە كېلىشىمىنى بۇ نىڭئۇالر ،(بىلدۈرۈپ) ئوچۇقچە (ئۇالرغا بۇزۇلغانلىقىنى كېلىشىمنىڭ

 .تۇتمايدۇ دوست قەتئىي ۋاپاسىزالرنى

 ھەرگىز (جازاسىدىن ئالالھنىڭ) ئۇالر .ئويلىمىسۇن دەپ قۇتۇلدۇق كاپىرالر (قالغان تىرىك غازىتىدا بەدرى) _ 59

 .قۇتۇاللمايدۇ قېچىپ

 .تەييارالڭالر ئېتى جەڭ كۈچ، كېلىشىچە قولۇڭالردىن قارشى ئۇالرغا (ئۈچۈن تۇرۇش تاقابىل دۈشمەنگە) _ 60

 ئۇالرنى ،قورقۇتىسىلەر دۈشمەنلەرنى باشقا ئۇالردىن ۋە دۈشمىنىنى نىڭئۆزۈڭالر دۈشمىنىنى، ئالالھنىڭ بىلەن بۇنىڭ

 ئۇنىڭ سىلەرگە بولسۇن، بولسا نېمە مەيلى قىلغىنىڭالر سەرپ يولىدا ئالالھ سىلەرنىڭ .تونۇيدۇ ئالالھ تونۇمايسىلەر، سىلەر

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال سىلەرگە بېرىلىدۇ، تولۇق مۇكاپاتى

 چۈنكى .تايانغىن ئالالھقا بولغىن، مايىل تىنچلىققا سەنمۇ بولسا، مايىل تىنچلىققا ئۇالر ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 61

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ



 (بولۇشقا پاناھ) ساڭا ئالالھ شەكسىزكى، بولسا، ئالدىماقچى سېنى (بىلەن سۈلھى الغاني) ئۇالر ئەگەر _ 62

 .كۈچلەندۈرىدۇ بىلەن مۇئمىنلەر ۋە بىلەن ياردىمى ئۆزىنىڭ سېنى ئۇ .يېتەرلىكتۇر

 ئۇالرنىڭ قىلىپمۇ سەرپ بايلىقنى پۈتۈن يۈزىدىكى يەر سەن .بىرلەشتۈردى دىللىرىنى مۇئمىنلەرنىڭ ئالالھ _ 63

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ .بىرلەشتۈردى ئۇالرنى ئالالھ لېكىن .بىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ دىللىرىنى

 .قىلغۇچىدۇر

 .يېتەرلىكتۇر ئالالھ مۇئمىنلەرگىمۇ ئەگەشكەن ساڭا ۋە ساڭىمۇ !پەيغەمبەر ئى _ 64
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 بىلەن بولغانالر چىداملىق ئالالھ .يېڭەلەيدۇ كىشىنى مىڭ ئىككى (ئۇالردىن) بىلەن ىسىئىراد ئالالھنىڭ بولسا، بولىدىغان

 .بىللىدۇر
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 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى

 بارلىقىنى ياخشىلىقنىڭ بىرەر ىلىڭالرداد ئالالھ ئەگەر» ئېيتقىنكى، ئەسىرلەرگە قولۇڭالردىكى !پەيغەمبەر ئى _ 70

 مەغپىرەت گۇناھىڭالرنى ۋە بېرىدۇ نەرسىنى ياخشىراق (فىديەدىن) نەرسىدىن ئېلىنغان ئۆزۈڭالردىن سىلەرگە بىلسە،
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 بولسا قىلماقچى خىيانەت ساڭا (ئەسىرلەر بەرگەن يۇپقو سەن يەنى) ئۇالر ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 71

 .قىلدى غالىب ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ سېنى ئالالھ .ئىدى قىلغان خىيانەت ھەقىقەتەن ئالالھقىمۇ ئىلگىرى ئۇالر ،(قايغۇرمىغىن)

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ

 الر(مۇھاجىر) قىلغان جىھاد يولىدا ئالالھ بىلەن جېنى ۋە مېلى _ پۇل قىلغان، ھىجرەت (مەدىنىگە) ئېيتقان، ئىمان _ 72
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 سۈرىسى تەۋبە

 .ئايەت 129 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 ھەقىقىي ۋە تاشالش ئېچىپ بەشىرىسىنى ئەپتى مۇناپىقالرنىڭ قىلىش، بايان ئەھۋالىنى پىرقىلىرىنىڭ كاپىر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر چىقىرىشتىن ئوتتۇرىغا مۇئمىنلەرنى

 

 مۇشرىكالرغا تۈزۈشكەن كېلىشىم (ئۈچۈن ئۆتۈش تىنچ) بىلەن رسىلە تەرىپىدىن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ (بۇ) _ 1

 .ئېالنىدۇر قىلىش بىكار كېلىشىمنى (تۈپەيلىدىن بۇزغانلىقى كېلىشىمنى)

 قېچىپ دىن (جازاسى نىڭ) ئالالھ سىلەر بىلىڭالركى، يۈرۈۋېلىڭالر، ئاي تۆت يۈزىدە يەر !(مۇشرىكالر ئى) _ 2

 .قىلغۇچىدۇر رەسۋا كاپىرالرنى ئالالھ (ويۇڭالركىق بىلىپ شۇنىمۇ) قۇتۇاللمايسىلەر،

 ئالالھ ئېالندۇركى، (چىقىرىلغان) ئىنسانالرغا تەرىپىدىن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ كۈنىدە ھەج چوڭ ئەڭ (بۇ) _ 3

 بۇ) ئەگەر .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر بۇ قىلساڭالر، تەۋبە ئەگەر .جۇدادۇر _ ئادا مۇشرىكالردىن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە

 كاپىرالرغا !(پەيغەمبەر ئى) .قۇتۇاللمايسىلەر قېچىپ دىن (جازاسى نىڭ) ئالالھ بىلىڭالركى، ئۆرۈسەڭالر، يۈز (دەۋەتتىن

 .بەرگىن بېشارەت بىلەن ئازاب قاتتىق

 ەرگەسىل قىلمىغان، خىالپلىق ھېچقانداق كېلىشىمگە تۈزگەن، كېلىشىم بىلەن سىلەر ئىچىدىكى مۇشرىكالر ئەمما _ 4

 توشقانغا ۋاقتى ئۇنىڭ كېلىشىمگە بۇ تۈزگەن بىلەن ئۇالر كەلسەك، بەرمىگەنلەرگە ياردەم ئادەمگە ھېچقانداق قارشى

 .تۇتىدۇ دوست بولغانالرنى تەقۋادار ئالالھ شەكسىزكى، .قىلىڭالر رىئايە قەدەر

 يەردە شۇ ئۇچراتساڭالر، دەقەيەر مۇشرىكالرنى كەتكەندە، ئۆتۈپ ئايالر قىلىنغان ھارام قىلىش ئۇرۇش _ 5

 تەۋبە ئۇالر ئەگەر تۇرۇڭالر، كۆزىتىپ يوللىرىنى ئۆتىدىغان ئۇالرنىڭ قورشاڭالر؛ ئېلىڭالر، ئەسىرگە ئۆلتۈرۈڭالر،

 ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .قويۇۋېتىڭالر (ھالىغا ئۆز) ئۇالرنى بەرسە، زاكات قىلسا، ئادا مۇكەممەل نامازنى قىلسا،

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى ۇچىدۇر،قىلغ مەغپىرەت

 ئۇنىڭ يەنى) ئاڭلىغانغا كاالمىنى ئالالھنىڭ ئۇ تاكى تىلىسە، ئامانلىق سەندىن كىشى بىرەر مۇشرىكالردىن ئەگەر _ 6

 يەتكۈزۈپ جايغا تاپىدىغان ئامان ئۇنى (ئېيتمىسا ئىمان) ئاندىن بەرگىن، ئامانلىق ئۇنىڭغا قەدەر، (چۈشەنگەنگە ھەقىقىتىنى

  .قەۋمدۇر بىلمەيدىغان (ھەقىقەتنى) ئۇالر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ (كەڭچىلىك) بۇ غىن،قوي

 ئەمما، بولسۇن؟ نەرسە دېگەن ئەھدە قانداقمۇ مۇشرىكالردا نەزىرىدە، پەيغەمبىرىنىڭ ئۇنىڭ ۋە ئالالھنىڭ _ 7

 تۈزۈشكەن بىلەن سىلەر رئۇال .مۇستەسنا بۇنىڭدىن تۈزۈشكەنلەر كېلىشىم بىلەن سىلەر يېنىدا ھەرەمنىڭ مەسجىدى

 .تۇتىدۇ دوست بولغانالرنى تەقۋادار ئالالھ شەكسىزكى، .قىلىڭالر ۋاپا سىلەرمۇ قىلسىال، ۋاپا كېلىشىمگە

 سىلەرنىڭ قىلسا، غەلىبە ئۈستۈڭالردىن سىلەرنىڭ ئۇالر ئەگەر قىلسۇن؟ ۋاپا قانداقمۇ كېلىشىمگە (مۇشرىكالر) _ 8 

 قىلىدۇ، خۇش بىلەن گەپلىرى (شېكەر _ شېرىن) سىلەرنى .قىلمايدۇ رىئايە كېلىشمىگە نە ،تۇغقانچىلىققا نە توغراڭالردا

 .پاسىقالردۇر تولىسى ئۇالرنىڭ .خالىمايدۇ (قىلىشنى ئۇنداق) بولسا، دىللىرى

 ھەقىقەتەن .توستى يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) سېتىۋەتتى، نەرسىلەرگە ئەرزىمەس ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ئۇالر _ 9

  !يامان نېمىدېگەن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ

 ھەددىدىن ھەقىقەتەن شۇالر ئەنە .قىلمايدۇ رىئايە كېلىشىمگە نە تۇغقانچىلىققا، نە ھەققىدە مۇئمىن بىرەر ئۇالر _ 10

 .ئاشقۇچىالردۇر

 دىنىي سىلەرنىڭ ئۇالر چاغدا ئۇ بەرسە، زاكات ۋە قىلسا ئادا مۇكەممەل نامازنى قىلسا، تەۋبە ئۇالر ئەگەر _ 11

 .قىلىمىز بايان تەپسىلىي (شۇنداق ئەنە) ئايەتلەرنى بىز ئۈچۈن قەۋم بىلىدىغان .ئايلىنىدۇ قېرىندىشىڭالرغا جەھەتتىكى

 (دۈشمەنلىكتىن) ئۇالرنىڭ ئەيىبلىسە، دىنىڭالرنى ۋە بۇزسا قەسەملىرىنى كېيىن، بەرگەندىن ۋەدە ئۇالر ئەگەر _ 12

 ئېتىبارى ھېچقانداق قەسىمىنىڭ ئۇالرنىڭ چۈنكى .ئېچىڭالر ئۇرۇش قارشى كاتتىباشلىرىغا ۇفرىنىڭك ئۈچۈن، چەكلىنىشى

 .يوق

 سىلەرگە ئۇرۇنغان، چىقىرىشقا ھەيدەپ (يۇرتىدىن) پەيغەمبەرنى بۇزغان، قەسىمىنى !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 13

 بولساڭالر، مۇئمىن (ھەقىقىي) ئەگەر قورقامسىلەر؟ ردىنئۇال قىلمامسىلەر؟ ئۇرۇش بىلەن قەۋم قىلغان ھۇجۇم بىلەن ئالدى

 .اليىقتۇر ئەڭ قورقۇشۇڭالرغا سىلەرنىڭ ئالالھ



 رەسۋا ئۇالرنى جازااليدۇ، بىلەن قولۇڭالر سىلەرنىڭ ئۇالرنى ئالالھ قىلىڭالر، ئۇرۇش بىلەن ئۇالر _ 15 _ 14

 ئۇالرنى بېرىدۇ، تەسەللى كۆڭلىگە قەۋمنىڭ مۇئمىن (ەنبىل شۇنىڭ) قىلىدۇ، غالىب ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ سىلەرنى قىلىدۇ،

 بىلىپ ھەممىنى ئالالھ .قىلىدۇ مۇۋەپپەق تەۋبىگە ئادەمنى خالىغان ئالالھ .قىلىدۇ خاالس ئاچچىقتىن دىللىرىدىكى

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت تۇرغۇچىدۇر،

 باشقىسىنى مۇئمىنلەردىن ۋە پەيغەمبىرىدىن ئۇنىڭ ئالالھتىن، قىلغانالرنى، جىھاد ئاراڭالردىن سىلەرنىڭ ئالالھ _ 16

 قويۇپ ھالىمىزغا ئۆز (سىنالمايال) سىلەر تۇرۇپ، (چىقارماي ئوتتۇرىغا يەنى) بىلمەي قىلىۋالمىغانالرنى سىرداش

 .خەۋەرداردۇر ئىشىڭالردىن ۋاتقانقىلى سىلەرنىڭ ئالالھ ئويالمسىلەر؟ دەپ بېرىلىمىز،

 ساالھىيىتى قىلىش ئاۋات مەسجىدلىرىنى ئالالھنىڭ تۇرۇپ، قىلىپ ئىقرار كاپىرلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ مۇشرىكالرنىڭ _ 17

 .قالىدۇ مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر كېتىدۇ، بولۇپ بىكار ئەمەللىرى قىلغان (دەپ ياخشىلىق) ئۇالرنىڭ .يوقتۇر

 زاكات قىلغان، ئادا مۇكەممەل نامازنى ئېيتقان، ئىمان كۈنىگە ئاخىرەت ئالالھقا، پەقەت دلىرىنىمەسجى ئالالھنىڭ _ 18

 ئۈمىد بولۇشىدا تاپقۇچىالردىن ھىدايەت شۇالرنىڭ ئەنە قىلىدۇ، ئاۋات كىشىلەرال قورقمىغان باشقىسىدىن ئالالھتىن بەرگەن،

 .بار

 كۈنىگە ئاخىرەت ئالالھقا، قىلغانالرنى ئاۋات ھەرەمنى مەسجىدى تەمىنلىگەنلەرنى، بىلەن سۇ ھاجىالرنى سىلەر _ 19

 .ئەمەس تەڭ ئۇالر نەزىرىدە ئالالھنىڭ ھېسابالمسىلەر؟ دەپ ئوخشاش بىلەن قىلغانالر جىھاد يولىدا ئالالھ ۋە ئېيتقان ئىمان

 .ۇقىلمايد ھىدايەت قەۋمنى زالىم (قىلغان زۇلۇم ئۆزىگە تۇرۇۋېلىپ چىڭ كۇفرىلىقتا) ئالالھ

 دەرىجىسى قىلغانالرنىڭ جىھاد يولىدا ئالالھ بىلەن جانلىرى ۋە ماللىرى _ پۇل قىلغان، ھىجرەت ئېيتقان، ئىمان _ 20

 .قازانغۇچىالردۇر ئۇتۇق شۇالر ئەنە .كاتتىدۇر ئەڭ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ

 جەننەتلەردە ئۇ ئۇالر .بېرىدۇ خەۋەر خۇش بىلەن جەننەتلىرى ۋە رازىلىقى رەھمىتى، ئۆزىنىڭ ئۇالرغا رەببى _ 21

 .نېمەتلىنىدۇ مەڭگۈلۈك

 كاتتا (ئەڭ قىلغانالرغا ئەمەل ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان) شۈبھىسىزكى، .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇالر _ 22

 .دەرگاھىدىدۇر ئالالھنىڭ مۇكاپات

 يېقىن ئۇالرنى كۆرسە، ئارتۇق كۇفرىنى ئىماندىن قېرىنداشلىرىڭالر ئاتىلىرىڭالر، ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 23

 زۇلۇم ئۆزىگە ئۇالر ھېساباليدىكەن، كىشىلىرى يېقىن ئۇالرنى كىمكى، سىلەردىن .ھېسابلىماڭالر كىشىڭالر

 .قىلغۇچىالردۇر

 ئاياللىرىڭالر، قېرىنداشلىرىڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، ئاتىلىرىڭالر، سىلەرنىڭ ئەگەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 24

 كۆرىدىغان ياخشى تىجارىتىڭالر، ئەنسىرىگەن قېلىشىدىن ئاقماي ماللىرىڭالر، _ پۇل تاپقان تۇغقانلىرىڭالر، _ ئۇرۇق

 ھالدا ئۇ بولسا، سۆيۈملۈك قىلىشتىنمۇ جىھاد لىدايو ئالالھ ۋە پەيغەمبىرىدىن ئالالھنىڭ ئالالھتىن، ئۈچۈن سىلەر ئۆيلىرىڭالر

 ھىدايەت قەۋمنى پاسىق ئالالھ .تۇرۇڭالر كۈتۈپ قەدەر كەلتۈرگەنگە ئەمرىنى (ئازاب ھەققىڭالردا) ئالالھ تاكى سىلەر

 «.قىلمايدۇ

 كۈنىدە (بولغان ئۇرۇشى) ھۇنەين .بەردى ياردەم مەيدانلىرىدا جەڭ نۇرغۇن سىلەرگە ئالالھ شەكسىزكى، _ 25

 سىلەرگە زېمىن كەڭ شۇنچە .ئەسقاتمىدى قىلچە سىلەرگە بۇ ئىدى، مەغرۇرالندۇرغان سىلەرنى كۆپلۈكى سانىڭالرنىڭ

 .قاچتىڭالر قاراپ ئارقاڭالرغا ئاندىن .تۇيۇلدى تار

 انباقمىغ كۆرۈپ سىلەر سىلەرگە بېغىشلىدى، خاتىرجەملىك مۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبىرىگە ئالالھ ئاندىن _ 26

 ئەنە جازاسى كاپىرالرنىڭ .ئازابلىدى تۇرغانالرنى چىڭ كۇفرىدا ۋە چۈشۈردى قوشۇنالرنى (بولغان پەرىشتىلەردىن)

 .شۇدۇر

 قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ .قىلىدۇ مۇۋەپپەق تەۋبىگە ئادەمنى خالىغان يەنە ئالالھ كېيىن، شۇنىڭدىن _ 27

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى

 كېيىن (يىلىدىن _ 9 ھىجرىيەنىڭ يەنى) يىلدىن مۇشۇ شۇڭا .نىجىستۇر پەقەتال مۇشرىكالر !ئېيتقانالر ىمانئ ئى _ 28

 (سەۋەبلىك توختاش تىجارىتىڭالر قىلىدىغان بىلەن مۇشرىكالر)سىلەر ئەگەر .يېقىنالشمىسۇن ھەرەمگە مەسجىدى ئۇالر

 شەكسىزكى، .قىلىدۇ باي بىلەن پەزلى ئۆز قالماي ئۇزاققا لەرنىسى خالىسا، ئالالھ ئەنسىرىسەڭالر، قېلىشتىن بولۇپ پېقىر

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ



 قىلغان ھارام ىرىپەيغەمب ئۇنىڭ ۋە ئالالھ ئىشەنمەيدىغانالر، كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا كىتابتىن ئەھلى سىلەر _ 29

 ياۋاشلىق بويسۇنۇپ ەسىلەرگ ئۇالر تاكى بىلەن، قىلمايدىغانالر ئېتىقاد دىنغا ھەق ۋە بىلمەيدىغانالر دەپ ھارام نەرسىلەرنى

 .قىلىڭالر ئۇرۇش قەدەر تۆلىگەنگە جىزيە كېچكتۈرمەي بىلەن

 بۇ ېدى،د «ئوغلىدۇر ئالالھنىڭ مەسىھ» :خىرىستىيانالر دېدى، «ئوغلىدۇر ئالالھنىڭ ئۇزەير» :يەھۇدىيالر _ 30

 ۇالرغائ ئالالھ .كېتىدۇ ئوخشاپ سۆزلىرىگە (كۇفرى) كاپىرالرنىڭ ئىلگىرىكى (بۇ) .سۆزىدۇر ئاغزىدىكى ئۇالرنىڭ

 كېتىدۇ؟ پبۇرۇلۇ (ھەقىقەتتىن) قانداقمۇ ئۇالر قىلسۇنكى، لەنەت

 مەريەم ۋە نىراھىبلىرى ئۆزلىرىنىڭ (خىرىستىيانالر) ئۆلىمالىرىنى، ئۆزلىرىنىڭ قويۇپ ئالالھنى (يەھۇدىيالر) _ 31

 .ئىدى بۇيرۇلغان اقىلىشق ئىبادەت قا (ئالالھ بولغان) ئىالھ بىرال پەقەت ئۇالر (ھالبۇكى) .دەۋالدى ئىالھ مەسىھنى ئوغلى

 .پاكتۇر نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك ئۇالرنىڭ ئالالھ يوقتۇر، الھئى ھېچبىر باشقا ئالالھتىن

 يامان اپىرالرك (ھالبۇكى) .بولىدۇ ئۆچۈرمەكچى بىلەن ئېغىزلىرى (دىنىنى ئۇنىڭ يەنى) نۇرىنى ئالالھنىڭ ئۇالر _ 32

  .قالمايدۇ تاماملىماي نۇرىنى ئۆزىنىڭ ئالالھ تەقدىردىمۇ، كۆرگەن

 ۆزىنىڭئ ئۈچۈن، قىلىش ئۈستۈن دىنالردىن بارلىق دىننى ھەق ئالالھ تەقدىردىمۇ، كۆرگەن يامان مۇشرىكالر _ 33

  .زاتتۇر ئەۋەتكەن بىلەن دىن ھەق ۋە ھىدايەت نى(ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) پەيغەمبىرى

 نۇرغۇنلىرى 97 )( راھىبلىرىدىن خىرىستىيانالرنىڭ ۋە ئۆلىمالىرىدىن يەھۇدىيالرنىڭ ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 34

 ئالتۇن !(پەيغەمبەر ئى) .توسىدۇ دىنىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) يەۋالىدۇ، بىلەن يولسىزلىق ماللىرىنى _ پۇل كىشىلەرنىڭ

 .بەرگىن بېشارەت بىلەن ئازاب قاتتىق قىلمايدىغانالرغا سەرپ يولىدا ئالالھ ئۇنى يىغىپ، كۈمۈش _

 ېشانىلىرى،پ ئۇالرنىڭ بىلەن ئۇنىڭ قىزىتىلىپ، ئوتىدا جەھەننەمنىڭ لەركۈمۈش _ ئالتۇن كۈنىدە (قىيامەت) ئۇ _ 35

 يىغقان .الردۇركۈمۈشۈڭ _ ئالتۇن يىغقان ئۈچۈن ئۆزۈڭالر سىلەرنىڭ بۇ» (:ئۇالرغا) .داغلىنىدۇ دۈمبىلىرى ۋە بېقىنلىرى

 (.دېيىلىدۇ) «تېتىڭالر ۋابالىنى نەرسىلىرىڭالرنىڭ

 كىتابى ھنىڭئالال سانى ئايالرنىڭ (يىلدىكى بىر) تارتىپ، ياراتقاندىن زېمىننى ەۋ ئاسمان ئالالھ شەكسىزكى، _ 36

 ۇرۇشئ تۆتى (ئىبارەت رەجەبتىن مۇھەررەم، زۇلھىججە، زۇلقەئدە،) ئۇالردىن ئىككىدۇر، ئون دا، (لەۋھۇلمەھپۇز)

 زىيان ۈڭالرغائۆز (قىلىپ ئىشالرنى چەكلەنگەن) ئايالردا بۇ شۇڭا دىندۇر، توغرا بۇ .ئايالردۇر قىلىنغان ھارام قىلىش

 .ڭالرئۇرۇشۇ ئومۇميۈزلۈك بىلەن ئۇالر سىلەرمۇ ئۇرۇشقاندەك، ئومۇميۈزلۈك بىلەن سىلەر مۇشرىكالر سالماڭالر،

 .بىللىدۇر بىلەن تەقۋادارالر ھەقىقەتەن ئالالھ بىلىڭالركى،

 بىلەن بۇنىڭ .ئاشقانلىقتۇر ھەددىدىن كۇفرىدا ھەقىقەتەن سۈرۈش ئارقىغا ئاينى (قىلىنغان ھارام قىلىش ئۇرۇش) _ 37

 بىر ئۇنى چۈن،ئۈ مۇۋاپىقلىشىش سانىغا ئايالرنىڭ قىلغان ھارام (قىلىشنى ئۇرۇش) ئالالھ ئۇالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ كاپىرالر

 ئۇالرغا ،قىلىدۇ ھاالل ئاينى قىلغان ھارام ئالالھ ئۇالر بىلەن شۇنىڭ سانايدۇ، ھارام يىلى ئىككىنچى سانىسا، ھاالل يىل

 .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى كاپىر ئالالھ .كۆرسىتىلدى چىرايلىق ئەمەللىرى يامان ئۆزلىرىنىڭ

 ئايرىلغۇڭالر ڭالردىنيۇرتۇ نېمىشقا دېيىلسە، «ئاتلىنىڭالر (جىھادقا) يولىدا ئالالھ» سىلەرگە !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 38

 مەنپەئەتلىرى ھاياتىنىڭ دۇنيا ئۇنتۇماڭالركى، بولدۇڭالرمۇ؟ رازى غاھاياتى دۇنيا (كېچىپ ۋاز) ئاخىرەتتىن كەلمەيدۇ؟

 .نەرسىدۇر ئەرزىمەس پەقەت ئالدىدا نېمەتلىرى ئاخىرەتنىڭ

 (ىلىۋېتىپق ھاالك سىلەرنى) .قىلىدۇ ئازاب قاتتىق سىلەرگە ئالالھ ئاتالنمىساڭالر، (جىھادقا) سىلەر ئەگەر _ 39

 .ەتكۈزەلمەيسىلەري زىيان قىلچە ئالالھقا (بىلەن قىلمىشىڭالر بۇ) سىلەر كەلتۈرىدۇ، ىقەۋمن باشقا سىلەردىن ئورنۇڭالرغا

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ

 ئۇنى كاپىرالر ۋاقتىدا ئۆز ،(قىلىدۇ ياردەم ئالالھ) قىلمىساڭالر ياردەم پەيغەمبىرىگە ئالالھنىڭ سىلەر ئەگەر _ 40

 ياردەم قىقەتەنھە ئۇنىڭغا ئالالھ چىقارغاندا، ھەيدەپ ھەمراھلىقىدا كىشىنىڭ بىرال (ئىبارەت بەكرىدىن ئەبۇ مەككىدىن)

 بىز ئالالھ ،شەكسىزكى قىلمىغىن، غەم» :ھەمراھىغا (پەيغەمبەر) .ئىدى غاردا ئىككىسى ئۇ زاماندا ئەينى .ئىدى قىلغان

 كۆرمىگەن سىلەر (بولغان پەرىشتىلەردىن) ئۇنىڭغا بېغىشلىغان، خاتىرجەملىك ئۇنىڭغا ئالالھ دەيتتى، «بىللە بىلەن

 كەلىمىسى نئىما بولغان) سۆزى ئالالھنىڭ .ئىدى قىلغان پەس ئەڭ سۆزىنى كاپىرالرنىڭ بەرگەن، مەدەت بىلەن قوشۇنالر

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .ئۈستۈندۇر ئەڭ (ھەمىشە
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 تەركىدۇنيالىق ئىچىدىكى خىرىستىيانالرنىڭ _ راھىب .ئاتىلىدۇ دەپ «قىسسىس» ئۆلىمالىرى خىرىستىيانالرنىڭ ،«ھاخام» ئۆلىمالىرى يەھۇدىيالرنىڭ (

  .ئۇنۋاندۇر بېرىلگەن كىشىگە ئاتىۋەتكەن ئىبادەتكە ئۆزىنى تالالپ، يولىنى



 ئالالھ چىقىڭالر، جىھادقا98 )( ھالەتتىمۇ بولغان ئېغىر ھالەتتىمۇ، لغانبو يەڭگىل سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 41

 ئەڭ ئۈچۈن سىلەر قىلىش مۇشۇنداق بىلسەڭالر ئەگەر قىلىڭالر، جىھاد بىلەن جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر _ پۇل يولىدا

 .ياخشىدۇر

 سەپەر ئوڭاي (ىكمۇساپىل يېقىن) ۋە ىيمەتغەن كېلىدىغان قولغا ئاسان (ئىش بۇ قىلىنغان دەۋەت مۇناپىقالر) ئەگەر _ 42

 قادىر چىقىشقا ەگەرئ» :ئۇالر .بىلىندى يىراق ئۇالرغا ئارىلىق بۇ لېكىن، .چىقاتتى ئەگىشىپ ساڭا چوقۇم ئۇالر ئىدى، بولسا
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 .يالغانچىالردۇر شۈبھىسىز _ شەك ئۇالر بىلىدۇكى، ئالالھ .قىلىدۇ

 الغانچىالرنىي سەن ۋە بولمىغۇچە ئېنىق ساڭا راستچىلالر (ئۆزرىسىدە) كەچۈردى، سېنى ئالالھ !(پەيغەمبەر ئى) _ 43

  بەردىڭ؟ رۇخسەت (چىقماسلىققا جىھادقا) ئۇالرغا نېمىشقا بىلمىگۈچە،
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 بىلىدۇ ئوبدان تەقۋادارالرنى ئالالھ .سورىمايدۇ رۇخسەت (ئۈچۈن قېلىش قېلىپ) قىلىشتىن
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 قېلىپ دەئۆيلىرى» (ئۇالرغا) .قويدى توختىتىپ (چىقىشتىن جىھادقا) ئۇالرنى شۇڭا ياقتۇرمىدى، چىقىشىنى ئۇالرنىڭ

 .دېيىلدى «قېلىڭالر بىللە بىلەن الر (ئاجىز ۋە بالىالر كىچىك ئايالالر،) قالىدىغان

 ئاراڭالرغا تەتتى،كۆپەي پاساتنىال _ پىتنە پەقەت ئاراڭالردا ئىدى، بولسا چىققان بىللە بىلەن سىلەر ئۇالر ئەگەر _ 47

 (ئۇنداق) ھئالال .بار قۇالقلىرى _ كۆز ئۇالرنىڭ ئاراڭالردا .قىالتتى سۇخەنچىلىك چوقۇم ئۈچۈن سېلىش بۆلگۈنچىلىك

 .بىلگۈچىدۇر ئوبدان زالىمالرنى

 قەدەر، ازانغانغاق ئۈستۈنلۈك دىنى ئالالھنىڭ كەلگەنگە، ياردىمى ئالالھنىڭ تاكى ئۇالر ئىلگىرى !(پەيغەمبەر ئى) _ 48

 ئالالھنىڭ) رئۇال ھالبۇكى، .ئىدى ئىشلەتكەن مىكىرلەرنى _ ھىيلە ساڭا ۋە نئۇرۇنغا سېلىشقا بۆلگۈنچىلىك ھەقىقەتەن،

  .كۆرگۈچىلەردۇر يامان (قازىنىشىنى ئۈستۈنلۈك دىنىنىڭ

 ەمەلىيەتتە،ئ .بار دېگۈچىلەرمۇ « قىلمىغىن گىرىپتار باالغا مېنى قىلغىن، رۇخسەت ماڭا» :ئارىسىدا ئۇالرنىڭ _ 49

 ۇمچوق كاپىرالرنى جەھەننەم شەكسىزكى، .ئىدى بولغان گىرىپتار باالغا (چوڭ ەتئىبار مۇناپىقلىقتىن) ئۇالر

 .قورشىغۇچىدۇر

 بىرەر اڭاس ئەگەر بولىدۇ؛ يېرىم كۆڭلى ئۇالرنىڭ ئېرىشسەڭ، ياخشىلىققا بىرەر سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 50
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 مەلۇم نىقئې مۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبەرگە ئىكەنلىكى ئەھلى دوزاخ مۇشرىكالرنىڭ (ئۆلگەن ھالىتىدە كاپىر) _ 113

 قىلىشى ەپتەل مەغپىرەت مۇشرىكالرغا ئۇالرنىڭ تەقدىردىمۇ، بولغان تۇغقىنى ئۇالرنىڭ مۇشرىكالر كېيىن، بولغاندىن

 .ئەمەس دۇرۇس

 .ئىدى زىسىدىنيۈ ئورۇنالش ۋەدىسىنى قىلغان ىرىئىلگ ئۇنىڭغا تىلىشى مەغپىرەت ئاتىسىغا ئۆزىنىڭ ئىبراھىمنىڭ _ 114

 ئاالقىسىنى ولغانب بىلەن ئاتىسى ئۇ كېيىن، بولغاندىن مەلۇم ئېنىق ئىكەنلىكى دۈشمىنى ئالالھنىڭ ئاتىسىنىڭ ئۆز ئۇنىڭغا

  .ئىدى چىداملىق ناھايىتى يۇمشاق، كۆڭلى بەكمۇ ئىبراھىم شەكسىزكى، .ئۈزدى

 تۇرۇپ، ىلمايق بايان ئىشالرنى تېگىشلىك ساقلىنىشقا ئۇالرغا كېيىن، قىلغاندىن ھىدايەت قەۋمنى بىرەر ئالالھ _ 115

  .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ نەرسىنى ھەر ئالالھ شەكسىزكى، .قىلمايدۇ ئازغۇن ئۇالرنى

 ىتىدۇ،ياش (ىئادەمن خالىغان) ئالالھ .خاستۇر ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 116

  .يوقتۇر مەدەتكار ۋە دوست ھېچبىر باشقا ئالالھتىن سىلەرگە ئۆلتۈرىدۇ، (ئادەمنى خالىغان)

 رالرنىڭئەنسا ۋە مۇھاجىرالر ئەگەشكەن پەيتىدە قىيىنچىلىق ئۇنىڭغا ۋە پەيغەمبەرنىڭ ھەقىقەتەن ئالالھ _ 117

 تاس كېتىشكە ۇپبۇرۇل ھەقتىن دىللىرى كىشىلەرنىڭ كۈمتۈر بىر ئىچىدىن ئۇالرنىڭ (ۋاقتىدا ئۆز) .قىلدى قوبۇل تەۋبىسىنى

 ھايىتىنا كۆيۈمچاندۇر، تولىمۇ ئۇالرغا ئالالھ شەكسىزكى، .قىلدى مۇۋەپپەق تەۋبىگە ئۇالرنى كېيىن، قالغاندىن

 .مېھرىباندۇر

 تار الرغائۇ نزېمى كەڭ شۇنچە (.قىلدى قوبۇل ئالالھ تەۋبىسىنىمۇ) كىشىنىڭ ئۈچ قالغان قېلىپ (جىھادتىن) _ 118

 ۇمكىنم قۇتۇلۇش غەزىپىدىن ئالالھنىڭ تۇرۇپ قىلماي تەۋبە ئالالھقا ئۇالر سىقىلغان، ئىچى ئۇالرنىڭ تۇيۇلغان،

 قىلىشقا ەتەۋب ئۇالرنى ئالالھ ئۈچۈن، بولۇشى قىلغۇچىالردىن تەۋبە ئۇالرنىڭ ئاندىن .ئىدى ئىشەنگەن ئەمەسلىكىگە

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، قوبۇل بەكمۇ ىنىتەۋب ئالالھ چۈنكى .قىلدى مۇۋەپپەق

                                                   

 (
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 سورىغىلى ياردەم قارشى مۇسۇلمانالرغا ئىمپېرىيەسىدىن رىم ۋە قىلغان ئېالن جەڭ قارشى مۇسۇلمانالرغا ۋە ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئادەم مەزكۇر (

 .كۈتەتتى ئېلىشنى ئىنتىقام مۇسۇلمانالردىن بىرلىكتە بىلەن ئۇنىڭ ۋە كېلىشىنى ئۇنىڭ مۇناپىقالر بۇ بولۇپ، راھىب بىر ئىسىملىك ئامىر ئەبۇ كەتكەن

 .تۇتۇلىدۇ كۆزدە «مەسجىدى زىرار» سالغان مەدىنىگە ئۈچۈن بۇزۇش بىرلىكىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مۇناپىقالر يەردە بۇ (100) 



  .بولۇڭالر بىللە بىلەن راستچىلالر قورقۇڭالر، ئالالھتىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 119

 چىقىشتىن بىللە جىھادقا بىلەن رەسۇلۇلالھ ئەرەبلەرنىڭ سەھرالىق ئەتراپىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە ئاھالىسى مەدىنە _ 120

 بۇ .ئىدى ئەمەس توغرا بولماسلىقى بىللە بىلەن رەسۇلۇلالھ جاپادا بولۇپ، بىلەنال ئارامى لىرىنىڭئۆز قېلىشى، قېلىپ

 ئۇالرنىڭ ئاچلىق، ۋە مۇشەققەت _ جاپا تارتقان ئۇسسۇزلۇق، ئۇچرىغان يولىدا ئالالھنىڭ ئۇالر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ

 نەرسىسى ھەربىر ئېرىشكەن بولۇپ غالىب تىدىنئۈس دۈشمەنلەر قەدىمى، ھەربىر سالىدىغان خاپىلىققا كاپىرالرنى

 قىلغۇچىالرنىڭ ئادا مۇكەممەل (پەرمانلىرىنى _ ئەمر ئۆزىنىڭ) ھەقىقەتەن ئالالھ .يېزىلىدۇ ياخشىلىق ئۇالرغا ئۈچۈن

  .قىلىۋەتمەيدۇ بىكار ھەرگىز ئەجىرىنى

 جىھاد ۋە نەرسىسى قىلغان سەرپ بولسۇن، چوڭ ياكى بولسۇن كىچىك مەيلى (يولىدا ئالالھنىڭ) ئۇالرنىڭ _ 121

 مۇكەممەل ئەڭ ئەمەللىرىگە قىلغان ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ (بۇ) .يېزىلىدۇ (ساۋاب-ئەجىر) قەدىمىگە ھەربىر باسقان يولىدا

 .ئۈچۈندۇر بېرىشى مۇكاپات

 تۈركۈمى بىر جامائەسىدىن ھەربىر ئۇالرنىڭ .ئەمەس اليىق چىقىشى جىھادقا ھەممىسىنىڭ مۇئمىنلەرنىڭ _ 122

 ئۇالرنى دەپ ئەيلىسۇن ھەزەر (ئىشالردىن يامان) كەلگەندە، قايتىپ قەۋمى تۈركۈمى بىر يەنە ،(چىقىپ جىھادقا)

 بولمامدۇ؟ ئۆگەنسە ئوبدان ئىلىمنى دىنىي ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش

 سىلەرنى ئۇالر قىلىڭالر، ئۇرۇش بىلەن جايدىكىلىرى ىنيېق ئۆزۈڭالرغا كاپىرالردىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 123

 .بىللىدۇر بىلەن تەقۋادارالر ئالالھ بىلىڭالركى، قىلسۇن، ھېس قول قاتتىق

 ئىمانىنى قايسىڭالرنىڭ سۈرە بۇ» :ئارىسىدا (مۇناپىقالرنىڭ) ئۇالرنىڭ قىلىنسا، نازىل سۈرە بىر قانداقال _ 124

 ئىمانىنى ئۇالرنىڭ (سۈرە ھەربىر قىلىنغان نازىل) بولساق، كېلىدىغان مۇئمىنلەرگە بار، دەيدىغانالر «كۈچەيتىپتۇ؟

  .كېتىدۇ سۆيۈنۈپ بۇنىڭدىن ئۇالر كۈچەيتتى، تېخىمۇ

 كۇفرىلىقىغا ئۇالرنىڭ (ئايىتىمىز ھەربىر) بولساق، كېلىدىغان بارالرغا كېسىلى (مۇناپىقلىق) دىللىرىدا _ 125

  .ئۆلدى پېتى كاپىر ئۇالر قوشتى، كۇفرىلىق

 ئۇالر تۇرۇقلۇق شۇنداق بىلمەمدۇ؟ سىنىلىدىغانلىقىنى قېتىم ئىككى ياكى قېتىم بىر يىلى ھەر ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر _ 126

 .ئالمايدۇ ئىبرەتمۇ قىلمايدۇ، تەۋبە

 بىركىم سىلەرنى» :قارىشىپ بىرىگە _ بىر ئۇالر قىلىنسا، نازىل سۈرە بىرەر (ئاچىدىغان ئەيىبىنى ئۇالرنىڭ) _ 127

 ئۇالرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن، بولغانلىقى قەۋم چۈشەنمەيدىغان (ھەقىقەتنى) ئۇالر تىكىۋېتىدۇ، دېيىشىپ «قاالرمۇ كۆرۈپ

 .بۇرىۋەتتى (ئۇنىڭدىن) دىللىرىنى

 كۈلپەت سىلەرنىڭ .كەلدى پەيغەمبەر بىر بولغان ئۆزۈڭالردىن سىلەرگە ھەقىقەتەن !(ئىنسانالر ئى) _ 128

 بەكمۇ مۇئمىنلەرگە ھېرىستۇر، (تېپىشىڭالرغا ھىدايەت يەنى) سىلەرگە ئۇ تۇيۇلىدۇ؛ ئېغىر ىڭغائۇن چېكىشىڭالر

 .كۆيۈمچاندۇر ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر،

 ھېچبىر باشقا ئۇنىڭدىن يېتەرلىكتۇر، ماڭا ئالالھ» :سەن ئۆرۈسە، يۈز سەندىن ئۇالر ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 129

 .دېگىن «ئىگىسىدۇر ئەرشنىڭ بۈيۈك ئۇ تاياندىم، (بىلەن ئىشەنچ چىن) ئۇنىڭغا يوقتۇر، ئىالھ

  



 سۈرىسى يۇنۇس

 .ئايەت 109 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىشتىن دەۋەت ئىمانغا ئۇالرنى ۋە بېرىش رەددىيە بىلەن پاكىتالر – دەلىل يېتەرلىك قىلغۇچىالرغا ئىنكار ۋەھيىنى :غايىسى سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كىتابنىڭ ھېكمەتلىك بۇالر (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) را .الم .ئەلىف _ 1

 .ئايەتلىرىدۇر

 ئىنسانالرنى» (:ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد يەنى) كىشىگە بىر چىققان ئارىسىدىن ئۆز ئىنسانالرنىڭ _2

 دەپ «بەرگىن خەۋەر خۇش بىلەن بارلىقى مەرتىۋە يۇقىرى دەرگاھىدا رەببىنىڭ ئېيتقانالرغا ئىمان ئاگاھالندۇرغىن،

 .دېدى «سېھىرگەردۇر ئوپئوچۇق بۇ» :كاپىرالر قاپتۇمۇ؟ بولۇپ ئىش ئەجەبلىنەرلىك ئۈچۈن ئۇالر قىلغانلىقىمىز ۋەھيى

 ئىشنى (ھەممە) ۋە ئۆرلىگەن ئەرشكە ئاندىن ياراتقان، كۈندە ئالتە زېمىننى ئاسمانالرنى، رەببىڭالر ى،شۈبھىسىزك _ 3

 سىلەرنىڭ ئالالھ شۇ ئەنە .بواللمايدۇ شاپائەتچى ھېچكىم بولماستىن ئىجازىتى ئۇنىڭ .ئالالھتۇر تۇرىدىغان قىلىپ ئىدارە

  ئالمامسىلەر؟ نەسىھەت _ زۋە سىلەر .قىلىڭالر ئىبادەت ئۇنىڭغا رەببىڭالردۇر،

 دەسلەپتە مەخلۇقاتنى ئۇ چۈنكى ھەقتۇر، ۋەدىسى ئالالھنىڭ .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جايى قايتىدىغان ھەممىڭالرنىڭ _ 4

 (ھۇزۇرىغا) ئۈچۈن مۇكاپاتالش بىلەن ئادىللىق قىلغانالرنى ئىشالرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئاندىن يارىتىدۇ، (يوقتىن)

 دەردلىك ۋە ئىچىملىك سۇدىن قىزىق ناھايىتى تۈپەيلىدىن، كاپىرلىقى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرغا كەلسەك، كاپىرالرغا .ۇقايتۇرىد

 .باردۇر ئازاب

 بىلىشىڭالر ھېسابىنى (ۋاقىتالرنىڭ) ۋە سانىنى يىلالرنىڭ ،قىلغان نۇرلۇق ئاينى ۋە چاچقۇچى نۇر قۇياشنى ئالالھ _ 5

 (ھېكمەتنى يارىتىشتىكى) .ياراتتى بىلەن ھېكمەت پەقەتال ئۇالرنى ئالالھ .زاتتۇر بەلگىلىگەن مەنزىللەرنى ئايغا ئۈچۈن

 .قىلىدۇ بايان تەپسىلىي ئايەتلىرىنى ئالالھ ئۈچۈن، قەۋم بىلىدىغان

 شەيئىلەردە ياراتقان زېمىندا ۋە ئاسماندا ئالالھ تۇرۇشىدا، نۆۋەتلىشىپ كۈندۈزنىڭ بىلەن كېچە شەكسىزكى، _ 6

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن ئەلۋەتتە ئۈچۈن قەۋم قورقىدىغان (الالھتىنئ)

 بىلەنال بولۇش بەھرىمەن تىرىكچىلىكىدىن دۇنيا ئىشەنمەيدىغانالر، كېلىدىغانلىقىغا ئالدىمىزغا بىزنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 7

  _ الربولغان غاپىل ئايەتلىرىمىزدىن بىزنىڭ تاپقانالر، ئارام بىلەن ئۇنىڭ ۋە بولغانالر رازى

 .بولىدۇ دوزاخ تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى جايى شۇالرنىڭ ئەنە _ 8

 ئاستىدىن رەببى يۈزىسىدىن ئىمانى ئۇالرنىڭ قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان شۈبھىسىزكى، _ 9

 .يېتەكلەيدۇ جەننەتلەرگە تولغان بىلەن نازۇنېمەتلەر تۇرىدىغان، ئېقىپ ئۆستەڭلەر

 جەننەتتە ئۇالرنىڭ دېيىشتىن، «قىلىمىز ئېتىقاد دەپ پاك سېنى بىز !رەببىمىز ئى» :دۇئاسى جەننەتتىكى نىڭئۇالر _ 10

 :ئاخىرى دۇئاسىنىڭ ئۇالرنىڭ دېيىشتىن، «!بولۇڭالر ئامان» :سالىمى بېرىدىغان (ئۇچراشقاندا بىلەن بىرى _ بىر)

 .ئىبارەتتۇر ېيىشتىند «!خاستۇر ئالالھقا رەببى ئالەملەرنىڭ ھەمدۇسانا جىمى»

 تېزلەتكەن چۈشۈرۈشنى يامانلىق ئۇالرغا ئالالھمۇ ئالدىرىغاندەك كېلىشىگە تېز ياخشىلىقنىڭ ئىنسانالر ئەگەر _ 11

 ئازغۇنلۇقتا ئىشەنمەيدىغانالرنى ئۇچرىشىشقا بىلەن بىز .بوالتتى ئاخىرالشقان ئەجىلى ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە ئىدى، بولسا

 .بېرىمىز قويۇپ يۈرۈشكە تېڭىرقاپ

 قۇتۇلدۇرۇپ ئۇنىڭدىن) تۇرسىمۇ، ئۆرە ئولتۇرسىمۇ، ياتسىمۇ، ئۇ كەلسە، بااليىئاپەت بېشىغا ئىنساننىڭ _ 12

 ئۇنى گويا ئۇ كۆتۈرۈۋەتسەك، بااليىئاپەتنى يەتكەن ئۇنىڭغا قىلىدۇ؛ دۇئا بىزگە (تىلەپ قويۇشىمىزنى

 ئۇالرغا قىلمىشلىرى ئاشقۇچىالرنىڭ ھەددىدىن .كېتىدۇ ئۆتۈپ قىلمىغاندەكال دۇئا بىزگە تىلەپ كۆتۈرۈۋېتىشىمىزنى

 .كۆرسىتىلدى چىرايلىق مۇشۇنداق

 قىلغانلىقى، زۇلۇم (ئۆزىگە ئارقىلىق تۇرۇش چىڭ كۇفرىلىقتا) ئۈممەتلەر ئىلگىرىكى سىلەردىن شۈبھىسىزكى، _ 13

 ئۇالرنى بىز سەۋەبلىك، ئېيتمىغانلىقى ئىمان غائۇنىڭ كەلگەندە، ئېلىپ مۆجىزىلەرنى ئوپئوچۇق پەيغەمبەرلىرى ئۇالرنىڭ

 .جازااليمىز شۇنداق ئەنە قەۋمنى گۇناھكار بىز .قىلىۋەتتۇق ھاالك

 .دەسسەتتۇق ئورنىغا ئۇالرنىڭ سىلەرنى بىز ئۈچۈن، بېقىش كۆرۈپ قىلىدىغانلىقىڭالرنى قانداق سىلەرنىڭ ئاندىن _ 14

 ئالدىمىزغا بىزنىڭ بېرىلگەندە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز (بولغان ىرىدەلىلل) ئوپئوچۇق (ھەقىقەتنىڭ) ئۇالرغا _ 15

 (ئۇالرغا) .دېدى «ئۆزگەرتكىن ئۇنى ياكى كەلتۈرگىن قۇرئاننى بىر باشقا بۇنىڭدىن» :ئىشەنمەيدىغانالر كېلىدىغانلىقىغا

 رەببىمگە مەن رئەگە .ئەگىشىمەن ۋەھيىگىال قىلىنغان ماڭا پەقەت مەن ئۆزگەرتەلمەيمەن، ئۆزۈمچە ئۇنى مەن»

 .دېگىن «قورقىمەن ئازابىدىن كۈننىڭ بىر بۈيۈك ئەلۋەتتە، قىلسام، ئاسىيلىق



 ىلەرگەس ئۇنى ئالالھمۇ بوالتتىم، بەرمىگەن ئوقۇپ ئۇنى سىلەرگە ئىدى، قىلسا ئىرادە ئالالھ ئەگەر» _ 16

 ەقلىڭالرنىئ سىلەر .تۇردۇم ۋاقىت ئۇزاق ئاراڭالردا ئىلگىرى (بولۇشتىن نازىل قۇرئان) .بوالتتى بىلدۈرمىگەن

 .دېگىن «ئىشلەتمەمسىلەر؟

 گۇناھكارالر بارمۇ؟ ادەمئ زالىم ئادەمدىنمۇ قىلغان ئىنكار ئايەتلىرىنى ئۇنىڭ ياكى توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ _ 17

 .يېتەلمەيدۇ مەقسىتىگە ھەرگىز

 ئالالھنىڭ اشۇالرئ» چوقۇنىدۇ، نەرسىلەرگە ۈزەلمەيدىغانيەتك زىيان _ پايدا ئۆزلىرىگە ،قويۇپ ئالالھنى ئۇالر _ 18

 نەرسە بۇنداق زېمىندا ۋە ئاسمانالردا ئەجىبا،» (ئېيتقىنكى ئۇالرغا) دېيىشىدۇ، «شاپائەتچىلىرىمىزدۇر بىزنىڭ دەرگاھىدا

 كەلتۈرگەن رىكېش ئۇالرنىڭ ئالالھ «بەرمەكچىمۇ؟ ئېيتىپ ئۇنى ئالالھقا سىلەر قېلىپ، بىلمەي ئالالھ ئۇنى بولۇپ،

 .يۈكسەكتۇر ۋە پاكتۇر ئەلۋەتتە نەرسىلىرىدىن

 كېچىكتۈرۈش نىجازاسى ئۇالرنىڭ) تەرىپىدىن رەببىڭ ئەگەر .بۆلۈندى ئۇالر كېيىن .ئىدى دىندا بىر ئىنسانالر _ 19

 ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ىداىستوغر نەرسىلەر قىلىشقان ئىختىالپ ئۇالر ئىدى، بولمىسا سۆز بىر (ئېيتىلغان) ئالدىنئاال (ھەققىدە

 .بوالتتى چىقىرىلغان ھۆكۈم ئەلۋەتتە

 مۆجىزە بىرەر (نمۆجىزىلەردى قىلغان تەلەپ بىز) تەرىپىدىن رەببى ئۇنىڭغا» (:كاپىرالر مەككىلىك يەنى) ئۇالر _ 20

 خاستۇر، ھقىالئالال پەقەت (بىلىش نى) غەيىب» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) .دەيدۇ «بولمامتى؟ چۈشۈرۈلسە

 .كۈتىمەن بىللە بىلەن سىلەر ئەلۋەتتە مەنمۇ كۈتۈڭالر، (ھۆكمىنى ئالالھنىڭ) سىلەر ئەمدى

 ئايەتلىرىمىز ىزنىڭب ئۇالر تېتىتساق، رەھمىتىمىزنى ئۇالرغا بىز كېيىن، يەتكەندىن زەخمەت _ زىيان ئىنسانالرغا _ 21

 تېز ئەڭ سەۋەبلىك پىالنى رەزىل تۈزگەن ئۇالرنى ئالالھ» ئېيتقىنكى، .ىرايدۇئالد تۈزۈشكە پىالنالرنى رەزىل ھەققىدە

 .دۇتۇرى يېزىپ پىالنىڭالرنى رەزىل تۈزگەن سىلەرنىڭ پەرىشتىلىرىمىز بىزنىڭ شۈبھىسىزكى، «.جازااليدۇ

 شامالدا ىنەيم كېمە ئولتۇرغان سىلەر .زاتتۇر قىلدۇرىدىغان سەپەر دېڭىزدا قۇرۇقلۇقتا، سىلەرنى ئالالھ _ 22

 تەرەپتىن _ تەرەپ ۇالرئ چىقىپ، بوران قاتتىق بىردىنال چاغدا، خۇشاللىنىۋاتقان شامالدىن (بۇ) يولۇچىالر ۋە مېڭىۋاتقان

 ئى» :يېتىپ كۆزى اقالغانلىقىغ قورشاۋىدا (ھاالكەت) كېمىدىكىلەر قالىدۇ، ئىچىدە دولقۇنلىرى دېڭىز كۆتۈرۈلۈۋاتقان

 چىن ەپد «بوالتتۇق قىلغۇچىالردىن شۈكۈر (ساڭا) چوقۇم بىز قۇتقۇزساڭ، بۇنىڭدىن ىبىزن سەن ئەگەر !ئالالھ

 .قىلىدۇ دۇئا ئالالھقا بىلەن ئىخالسى

 !ئىنسانالر ئى .ىلىدۇق بۇزغۇنچىلىق بىلەن يولسىزلىق يۈزىدە يەر يەنە ئۇالر كېيىن، قۇتقۇزغاندىن ئۇالرنى ئالالھ _ 23

 (توال _ ئاز) لىرىدىنمەنپەئەت ھاياتىنىڭ دۇنيا سىلەر بولىدۇ، ئۆزۈڭالرغا پەقەت بالىۋا بۇزغۇنچىلىقىڭالرنىڭ سىلەرنىڭ

 ىلەرگەس بىز چاغدا شۇ .دەرگاھىمىزدۇر بىزنىڭ جايىڭالر قايتىدىغان سىلەرنىڭ ئاندىن .بولىسىلەر بەھرىمەن

 .بېرىمىز ئېيتىپ قىلمىشىڭالرنى

 ھايۋانالر ر،ئىنسانال زېمىننىڭ بىلەن ئۇنىڭ ئوخشايدۇكى، يامغۇرغا چۈشۈرگەن ئاسماندىن بىز ھاياتى دۇنيا _ 24

 چىرايلىق گەن،كىر تۈسكە گۈزەل زېمىن ھەتتا كەتكەن، گىرەلىشىپ بىلەن بىرى _ بىر ئۆسۈملۈكلىرى تۈرلۈك يەيدىغان

 ياكى چىسىكې ئۇشتۇمتۇت چاغدا، تۇرغان دەپ بولدۇق نئالىدىغا ھوسۇل مول ئۇنىڭدىن ئىگىلىرى زېمىن ياسانغان،

 بىر تاشالنغان رۇپئو (يىلتىزىدىن) يوقتەكال تۈنۈگۈن ئۇنى دە، _ يەتتى (ئاپىتىمىز يەنى) ئەمرىمىز ئۇنىڭغا كۈندۈزى

 .ىلىمىزق بايان تەپسىلىي مۇشۇنداق ئايەتلەرنى ئۈچۈن قەۋم يۈرگۈزىدىغان پىكىر .قويدۇق كەلتۈرۈپ ھالەتكە

  .يدۇباشال يولغا توغرا ئادەمنى خالىغان ۋە قىلىدۇ دەۋەت يۇرتىغا ئامانلىق (بەندىلىرىنى) ئالالھ _ 25

 ئۇالرنىڭ .بار(101) زىيادىسى يەنە ۋە مۇكاپات ياخشى ئەڭ قىلغانالرغا مۇكەممەل (ئىبادەتنى _ تائەت) _ 26

 .تۇرغۇچىالردۇر مەڭگۈ جەننەتتە بولۇپ، كىرىدىغانالر ەجەننەتك شۇالر ئەنە .قاپلىمايدۇ خارلىق ۋە قارىلىق يۈزلىرىنى

 قورشىۋالىدۇ، رلىقخا قاتتىق ئۇالرنى تارتىلىدۇ، جازاغا اليىق يامانلىقىغا قىلغان قىلغۇچىالر ئىشالرنى يامان _ 27

 كېچىنىڭ ڭغۇقارا گويا يۈزلىرى ئۇالرنىڭ بولمايدۇ، زادى قۇتقۇزغۇچى (ئازابتىن كېلىدىغان) ئالالھتىن ئۇالرنى

 .قالغۇچىالردۇر ڭگۈمە دوزاختا بولۇپ، كىرىدىغانالر دوزاخقا شۇالر ئەنە كېتىدۇ، قارىيىپ ئورالغاندەك بىلەن زۇلمىتى

 شېرىك (ھقائالال) سىلەر» :مۇشرىكالرغا ئاندىن يىغىمىز، ھەممىسىنى (خااليىقنىڭ) كۈنىدە(قىيامەت) شۇ _ 28

 بىلەن شۇنىڭ .مىزئايرىۋېتى بىرىدىن _ بىر ئۇالرنى دەپ،«تۇرۇڭالر جىم ردائورنۇڭال بىلەن نەرسىلىرىڭالر كەلتۈرگەن

 .چوقۇنمايتتىڭالر بىزگە سىلەر» :ئېيتىدۇ نەرسىلىرى كەلتۈرگەن شېرىك ئۇالرنىڭ

 لىقىڭالرنىچوقۇنغان بىزگە سىلەرنىڭ يېتەرلىكتۇر، ئالالھ بولۇشقا گۇۋاھ ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلەن سىلەر _ 29

 «.بىلمەيتتۇق

 ئالالھنىڭ ىسىئىگ ھەقىقىي ئۆزلىرىنىڭ ۋە بىلىدۇ ئەتكەنلىرىنى _ قىلغان ئىلگىرى ئۆزىنىڭ ھەركىم چاغدا بۇ _ 30

 .بولىدۇ ايىبغ كۆزلىرىدىن ئۇالرنىڭ نەرسىلىرى چوقۇنغان دەپ قىلىدۇ شاپائەت ئۇالرنىڭ قايتۇرۇلىدۇ، دەرگاھىغا
                                                   

 .تۇتۇلىدۇ كۆزدە كۆرۈش جامالىنى النىڭتائا ئالالھ دىن «زىيادىسى» جەننەت، تىن«مۇكاپات» ئايەتتىكى بۇ (101) 



 سىلەرنىڭ بېرىدۇ؟ رىزىق كىم زېمىندىن ۋە ئاسماندىن سىلەرگە» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 31

 (كائىناتنىڭ) چىقىرىدۇ؟ كىم تىرىكتىن ئۆلۈكنى ئۆلۈكتىن، تىرىكنى باشقۇرىدۇ؟ كىم قابىلىيىتىڭالرنى كۆرۈش ۋە ئاڭالش

 شېرىك ئالالھقا) ،(ئۇنداقتا») ئېيتقىنكى، .دەيدۇ «ئالالھ» (:بېرىپ جاۋاب) ئۇالر «قىلىدۇ؟ ئىدارە كىم ئىشىنى

 قورقمامسىلەر؟ (كەلتۈرۈشتىن

 تۇرۇقلۇق، شۇنداق .ئازغۇنلۇقتۇر پەقەتال باشقىسى ھەقىقەتتىن .رەببىڭالردۇر ھەقىقىي سىلەرنىڭ ئالالھ شۇ ئەنە _ 32

 «.كېتىسىلەر؟ بۇرۇلۇپ (ھەقىقەتتىن) قانداقمۇ سىلەر

 مانا سۆزى دېگەن «ئېيتمايدۇ ئىمان ئۇالر»توغرىسىدىكى تارتقانالر باش قىلىشتىن ئىتائەت ئالالھقا رەببىڭنىڭ _ 33

 .ئاشتى ئەمەلگە مۇشۇنداق

 ئاندىن) قىلىپ بار يوقلۇقتىن مەۋجۇداتنى ئىچىدە مەبۇدلىرىڭالر سىلەرنىڭ» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 34

 قىلىپ بار يوقلۇقتىن مەۋجۇداتنى ئالالھ» ئېيتقىنكى، «بارمۇ؟ كەلتۈرەلەيدىغانالر ئەسلىگە ئۇنى ئاندىن ،(قىلىپ يوق

 (ھەقىقەتتىن) نېمىشقا سىلەر تۇرسا، شۇنداق ئەمەلىيەت .كەلتۈرەلەيدۇ ئەسلىگە ئۇنى ئاندىن ،(قىلىپ يوق ئاندىن)

 «.كېتىسىلەر؟ بۇرۇلۇپ

 يېتەكلىيەلەيدىغانلىرى يولغا ھەق ئارىسىدا شېرىكلىرىڭالرنىڭ (قوشۇۋالغان ئالالھقا) سىلەرنىڭ» ئېيتقىنكى، _ 35

 ھەق ياكى كېرەكمۇ؟ بويسۇنۇش زاتقا يېتەكلەيدىغان يولغا ھەق .يېتەكلىيەلەيدۇ يولغا ھەق ئالالھ» ئېيتقىنكى، «بارمۇ؟

 سىلەرگە كېرەكمۇ؟ بويسۇنۇش بولغانالرغا موھتاج يېتەكلىشىگە باشقىالرنىڭ ئۆزى پەقەت يېتەكلىيەلمەيدىغان، يولغا

 «.چىقىرىسىلەر؟ ھۆكۈم مۇنداق سىغاقانداق بولدى؟ نېمە

 .يارىمايدۇ نەرسىگە ھېچ ئىسپاتالشتا ھەقىقەتنى دېگەن گۇمان ئەگىشىدۇ، گۇمانغىال پەقەت تولىسى ئۇالرنىڭ _ 36

 .بىلگۈچىدۇر ئوبدان قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ شۈبھىسىزكى،

 ئۆزىدىن (قۇرئان بۇ) ئەكسىچە، .ئەمەس مۇمكىن چىقىرالىشى ۋۇجۇدقا بىرىنىڭ باشقا ئالالھتىن قۇرئاننى بۇ _ 37

 كىتابتۇر، قىلىدىغان بايان بەلگىلىگەنلىرىنى (ئالالھنىڭ) ۋە قىلىدىغان ئېتىراپ كىتابالرنى (ساماۋى) كەلگەن ئىلگىرى

  .كەلگەندۇر تەرىپىدىن رەببى ئالەملەرنىڭ (ئۇ) يوق، شەك قىلچە ئۇنىڭدا

 سۆزۈڭالردا بۇ ئەگەر» ئېيتقىنكى،  دېيىشەمدۇ؟ «چىققان ئويدۇرۇپ ئۆزى (مۇھەممەد) قۇرئاننى» :ئۇالر _ 38

 ئوخشاش قۇرئانغا چاقىرىپ، كىشىلىرىڭالرنى چاقىرااليدىغانلىكى (ياردەمگە) باشقا ئالالھتىن بولساڭالر، راستچىل

 «.بېقىڭالر كەلتۈرۈپ سۈرىنى بىرەر

 ئىنكار ئۇنى تۇرۇپ يەتمەي ئەقلى تېخى ھەقىقىتىگە ۋە يچۈشەنمە تولۇق مەنىسىنى قۇرئاننىڭ ئۇالر ئەكسىچە، _ 39

 زالىمالرنىڭ .ئىدى دېگەن يالغانچى ئوخشاش مۇشۇالرغا (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىلگىرىكىلەرمۇ ئۇالردىن .قىلىشتى

 !قارىغىن بولغانلىقىغا قانداق ئاقىۋىتىنىڭ

 ھەممىدىن بۇزغۇنچىالرنى رەببىڭ بار، غانالرمۇئىشەنمەيدى بار، ئىشىنىدىغانالرمۇ قۇرئانغا ئىچىدە ئۇالرنىڭ _ 40

 .بىلىدۇ ئوبدان

 ئەمەلىڭالرمۇ قىلغان سىلەرنىڭ ئۈچۈندۇر، ئۆزۈم ئەمەلىم قىلغان مېنىڭ» :دېسە يالغانچى سېنى يەنە ئۇالر ئەگەر _ 41

  .دېگىن «يىراقمەن ىنقىلمىشىڭالرد سىلەرنىڭ مەنمۇ يىراقسىلەر، ئەمەلىمدىن قىلغان مېنىڭ سىلەر ئۈچۈندۇر، ئۆزۈڭالر

 نەرسىنى ھېچ ئۇالر گاسالرغا سەن ئەمما بار، سالىدىغانالر قۇالق ساڭا (ئوقۇغىنىڭدا قۇرئان) ئىچىدە ئۇالرنىڭ _ 42

 (.قىاللمايسەن ھىدايەت خالىمىسا ئالالھ مۇشرىكالرنىمۇ ئاشۇ شۇنىڭدەك) ئاڭلىتاالمسەن؟ چۈشەنمىسىمۇ

 ئۇالرغا سەن كۆرەلمىسىمۇ) ھەقىقەتنى(كورالر  ،(كورالردۇر ئۇالر) بار قارايدىغانالر ساڭا ئىچىدە ئۇالرنىڭ _ 43

 كۆرسىتەلەمسەن؟

 .قىلىدۇ ئۇۋال ئۆزى ئۆزىگە ئىنسانالر لېكىن قىلمايدۇ، ئۇۋال قىلچە ئىنسانالرغا ئالالھ شۈبھىسىزكى، _ 44

 بىلەن بىرى _ بىر قىسمىدىال ئاز كۈندۈزنىڭ (مۇددىتى تۇرغان دۇنيادا الرغائۇ) كۈندە، يىغىدىغان ئۇالرنى ئالالھ _ 45

 يولغا توغرا قىلىپ، ئىنكار بارىدىغانلىقىنى ئالدىغا ئالالھنىڭ ئۆزىنىڭ .بىلىنىدۇ ئۆتكەندەك ياشاپ ۋاقىت تونۇشقانچىلىك

 .تارتىدۇ زىيان چوقۇم ئەگەشمىگەنلەر

 ۋاپات سېنى ئىلگىرى ئۇنىڭدىن ياكى كۆرسەتسەكمۇ ساڭا قىسمىنى بىر ئازابنىڭ ئاگاھالندۇرغان ئۇالرنى بىز _ 46

 .گۇۋاھتۇر قىلمىشلىرىغا ئۇالرنىڭ ئالالھ ئاندىن قايتىدۇ، دەرگاھىمىزغا بىزنىڭ بەرىبىر ئۇالر قىلدۇرساقمۇ،

 ئۇالرنىڭ كەلگەندە، ىرىپەيغەمب ئۇالرنىڭ (كۈنى قىيامەت) .ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر ئۈممەتكە ھەربىر (ئۆتكەن) _ 47

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ئۇالرغا چىقىرىلىدۇ، ھۆكۈم بىلەن ئادىللىق ئارىسىدا

 ئاگاھالندۇرۇش بۇ بولساڭالر، بولىدىغان راستچىل (سۆزۈڭالردا) سىلەر ئەگەر» (مۇشرىكالر !پەيغەمبەر ئى) _ 48

 .دەيدۇ «ئاشۇرۇلىدۇ؟ ئىشقا قاچان
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 سۈرىسى ھۇد
 

 .ئايەت 123 بولغان، نازىل مەككىدە
  .ئوچۇقاليدۇ مەسىلىلەرنى بەزى قىلىنغان بايان سۈرىسىدە يۇنۇس ۋە بولغان نازىل كېيىن سۈرىسىدىن يۇنۇس سۈرە بۇ

 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئۇسۇلىنى دەۋەت بارغان ئېلىپ قارشى قەۋملەرگە ئىنكارچى پەيغەمبەرلەرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 

 ئىش بىلەن ھېكمەت بۇ (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) را الم، ئەلىف، _ 1
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 .كىتابتۇر قىلىنغان بايان تەپسىلىي
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 .بەرگۈچىمەن

 سىلەرنى ئالالھ (قىلساڭالر شۇنداق ئەگەر) قىلىڭالر تەۋبە ئۇنىڭغا ئاندىن تىلەڭالر، مەغپىرەت رەببىڭالردىن سىلەر _ 3

 .بېرىدۇ مۇكاپاتىنى ياخشىلىقىنىڭ قىلغۇچىغا ئىش ياخشى ھەربىر ياشىتىدۇ، ئوبدان توشقىچە ئەجىلىڭالر بەلگىلەنگەن

 .ئەنسىرەيمەن قېلىشىڭالردىن ئازابىغا كۈننىڭ بۈيۈك سىلەرنىڭ مەن ئۆرۈسەڭالر، يۈز (ئىماندىن) ئەگەر

 «.قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ دەرگاھىدۇر، ئالالھنىڭ جايىڭالر قايتىدىغان سىلەرنىڭ _ 4
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 .بىلگۈچىدۇر ىلالردىكىنىد ئالالھ چۈنكى .تۇرىدۇ بىلىپ
  



 

   

 پارە ئىككىنچى ئون
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 .ئىشەنمەيدۇ (ھەقىقەتكە بۇ) تولىسى ئىنسانالرنىڭ لېكىن ھەقىقەتتۇر، (كەلگەن) رەببىڭدىن ھەقىقەتەن

 رەببىنىڭ (كۈنى قىيامەت) شۇنداقالر ئەنە بارمۇ؟ بىرى زالىم كىشىدىنمۇ توقۇغان يالغاننى ىننامىد ئالالھنىڭ _ 18
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 .بولىدۇ زالىمالرغا لەنىتى ئالالھنىڭ

 ئىنكار ئاخىرەتنى تىلەيدىغان، بولۇشىنى ئەگرى يولنىڭ ئۇ توسىدىغان، يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) ئۇالر _ 19

 .قىلىدىغانالردۇر

 چىقمايدۇ، ئىگە ھېچقانداق باشقا ئالالھتىن ئۇالرغا قۇتۇاللمايدۇ، قېچىپ ئازابىدىن ئالالھنىڭ دۇنيادا بۇ ئۇالر _ 20
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 .ئىدى ئەمەس قادىر كۆرۈشكە (دەلىللىرىنى كائىنات) ۋە

 ئۇالردىن لىرى (ئىالھ ساختا) چىقارغان ئويدۇرۇپ ئۇالرنىڭ .سالغۇچىالردۇر زىيان ئۆزلىرىگە شۇالر ئەنە _ 21
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 (
103
 .قىلىنغان قەيت توختىغانلىقى تېغىدا (ئاغرى) ئارارات كېمىنىڭ تەۋراتتا بولۇپ، ئەتراپىدا چىگرىسى ئىراق ۋە سۈرىيە تۈركىيەنىڭ تېغى جۇدى (

 تېغىدا ئارارات كۈنى ئىيول _ 17 يىلى _ 2004 گۇرۇپپىسى تەتقىقاتچىالر مەخسۇس ئامېرىكىلىق .جايالشقان يىراقلىققا مىل200 تېغىدىن جۇدى تېغى ئارارات

 ئۇالر ژۇرنىلى «geographic national» ئەمما .قىلغان ئېالن ئالغانلىقىنى رەسىمگە ئورۇننى توختىغان كېمە ئارقىلىق ھەمراھ سۈنئى بېرىپ ئېلىپ ئىزدەش

 ئەمەسلىكىنى ھەقىقىي سۈرەتنىڭ بۇ كلەرمۇئاكادېمى ئامېرىكىلىق ۋە جاكارلىغان ئەمەسلىكىنى سۈرىتى كېمىسىنىڭ ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇھ سۈرەتنىڭ تارتقان

 .ئىپادىلەيدۇ دېگەننى تاغ ئېگىز سۆز دېگەن «جۇدى» كۆرە، قاراشقا بىر يەنە .جاكارلىغان
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 سىلەرنى ياراتتى، (تۇپراقتىن) زېمىندىن سىلەرنى ئۇ يوقتۇر، ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن سىلەرگە قىلىڭالر، ئىبادەت

 ئۆزىگە) رەببىم چۈنكى .قىلىڭالر تەۋبە ئۇنىڭغا ئاندىن تىلەڭالر، مەغپىرەت ئۇنىڭدىن .قىلدى ئاۋاتالشتۇرغۇچى زېمىننى

 «.قىلغۇچىدۇر ئىجابەت (دۇئاالرنى) يېقىندۇر، (كىشىگە يۈزلەنگەن

 _ ئاتا ىبىزن (ئەمدى) .ئىدىڭ كىشى كۈتۈلگەن ئۈمىد ئارىمىزدا سەن بۇرۇن بۇنىڭدىن !سالىھ ئى» :ئۇالر _ 62

 دەۋەت سەن بىز شۈبھىسىزكى، _ شەك توسامسەن؟ چوقۇنۇشتىن نەرسىلەرگە كەلگەن چوقۇنۇپ ىمىزبوۋىلىر

 .دېيىشتى «ئىچىدىمىز شەك چوڭقۇر ھەقىقەتەن توغرۇلۇق ئىش قىلىۋاتقان

 تۇرۇپ بولۇپ ئاساسالنغان دەلىلگە ئېنىق تەرىپىدىن رەببىم مەن ئەگەر ئېيتىڭالرچۇ، !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى سالىھ _ 63

 قۇتقۇزىدۇ؟ كىم مېنى دىن (ئازابى نىڭ) ئالالھ قىلسام، ئاسىيلىق ئۇنىڭغا تۇرۇپ، بولۇپ سازاۋەر رەھمىتىگە ئۇنىڭ ۋە

 .ىلەربېرەلمەيس قىلىپ نەرسە ھېچ باشقا يەتكۈزۈشتىن زىيان ماڭا سىلەر چاغدا ئۇ

 ئالالھنىڭ قويۇۋېتىڭالر ئۇنى مۆجىزىدۇر، سىلەرگە تۆگىسى چىشى بۇ (چىقارغان تاشتىن) ئالالھنىڭ !قەۋمىم ئى _ 64

 ھاالك ئازاب بىر كېلىدىغان يېقىندا سىلەرنى بولمىسا يەتكۈزمەڭالر، زەخمەت _ زىيان ئۇنىڭغا ئوتلىسۇن، زېمىنىدا

 «.قىلىدۇ

 يۇرتۇڭالردا» :ئېيتتى سالىھ .بوغۇزلىدى تۆگىنى چىشى (سالماي قۇالق دۇرۇشقائاگاھالن بۇ) ئۇالر ئەمما _ 65

 بولمايدىغان دېگىلى يالغان بۇ ،(بولىسىلەر ھاالك ئاندىن) بولۇۋېلىڭالر بەھرىمەن كۈن ئۈچ (ھاياتلىقتىن)

 «.ئاگاھالندۇرۇشتۇر

 ئازابتىن ئۇ ھەم) بىلەن رەھمىتىمىز ئېيتقانالرنى ئىمان بىللە بىلەن ئۇنىڭ ۋە سالىھنى كېلىۋىدى، ئەمرىمىز بىزنىڭ _ 66

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، رەببىڭ شۈبھىسىزكى، .قۇتقۇزدۇق شەرمەندىلىكىدىن كۈننىڭ شۇ (ھەم

 .قالدى قېتىپ يېرىدە تۇرغان ئۇالر دە، _ يۈزلەندى ئاۋاز قاتتىق قىلغانالرغا زۇلۇم ئۆزىگە _ 67

 ئىنكار رەببىنى راستتىنال قەۋمى سەمۇد ،بىلىڭالركى .قالدى بولۇپ مىغاندەكياشى ئۇالر گويا دىيارى ئۇالرنىڭ _ 68

 !بولسۇن ھاالك قەۋمى سەمۇد بىلىڭالركى، .قىلدى

 ساڭا» :ۋە كەلدى ئېلىپ خەۋەر خۇش ئىبراھىمغا (پەرىشتىلەر بولغان) ئەلچىلىرىمىز بىزنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 69

 قىلىپ كاۋاپ موزاينى بىر قالماي ئۇزاققا ئۇ .دېدى «بولسۇن ئامانلىق سىلەرگە» :ئىبراھىممۇ .دېدى «بولسۇن ئامانلىق

 .كەلدى ئېلىپ

 :ئۇالر .قالدى قورقۇپ قىلىپ ھېس غەلىتىلىك ئۇالردىن كۆرۈپ، ئۇزاتمايۋاتقانلىقىنى قول كاۋاپقا ئۇالرنىڭ ئۇ _ 70

 ئۈچۈن (قىلىش ھاالك نى) قەۋمى لۇتنىڭ (يېمەيمىز تاماق شۇڭا پەرىشتىلەرمىز،) بىز شەكسىزكى، قورقمىغىن،»

 .دېدى «ئەۋەتىلدۇق

 ۋە (بولىدىغانلىقى پەرزەنتى ئاتلىق) ئىسھاق ئۇنىڭغا بىز .كۈلدى ئاڭالپ بۇنى تۇراتتى، ئۆرە (سارە) ئايالى ئۇنىڭ _ 71

 .بەردۇق خەۋەر خۇش بىلەن (بولىدىغانلىقى نەۋرىسى ئاتلىق) يەئقۇب كېيىن، ئىسھاقتىن

 قىزىق ھەقىقەتەن بۇ تۇغامدىمەن؟ ئەمدى مەن تۇرسا، بوۋاي بىر ئېرىم تۇرسام، موماي بىر مەن !ۋىيەي» :ئۇ _ 72

 .دېدى «!ئىشقۇ

 بولسۇن سىلەرگە بەرىكەتلىرى ۋە رەھمىتى ئالالھنىڭ قېلىۋاتامسىز؟ ھەيران قۇدرىتىگە ئالالھنىڭ» :پەرىشتىلەر _ 73

 .دېدى «سازاۋەردۇر ئۇلۇغالشقا اليىقتۇر، ەمەدھىيەلەشك ئالالھ شەكسىزكى، !ئەھلى ئۆي ئى

 پەرىشتىلىرىمىز يەنى) بىلەن بىز ئۇ چاغدا، يەتكەن ئۇنىڭغا خەۋەر خۇش ھەمدە يوقالغان قورقۇنچ ئىبراھىمدىن _ 74

 .باشلىدى مۇنازىرىلىشىشكە توغرىسىدا قەۋمى لۇتنىڭ (بىلەن

 .ئىدى بىرى قىلىدىغان ئىلتىجا ئالالھقا (ھەمىشە) ۋە يۇمشاق دىلى كەڭ، كۆكسى _ كۆڭلى ھەقىقەتەن ئىبراھىم _ 75

 بولدى، كېلىپ ئاللىقاچان ئەمرى رەببىڭنىڭ چۈنكى .كەچكىن ۋاز بۇنىڭدىن !ئىبراھىم ئى» (ئېيتتى پەرىشتىلەر) _ 76

 «.چۈشىدۇ ئازاب بىر بولمايدىغان قايتۇرغىلى چوقۇم ئۇالرغا

 قەۋمىنىڭ ئۆز لۇت) چاغدا كەلگەن يېنىغا لۇتنىڭ (سۈرىتىدە ئىنسان پەرىشتىلەر بولغان) ئەلچىلىرىمىز بىزنىڭ _ 77

 «بولدى كۈن قىيىن بىر بۇ» :ۋە سىقىلدى يۈرىكى قالغانلىقتىن ئەھۋالدا قىيىن (ئەنسىرەپ قويۇشىدىن چېقىلىپ ئۇالرغا

 .دېدى

 بۇرۇنمۇ ئۇالر كېلىشتى، ئالدىراپ قېشىغا ئۇنىڭ قەۋمى (تاپقان خەۋەر كەلگەنلىكىدىن مېھمان ئۆيىگە لۇتنىڭ) _ 78

 قىزلىرىمدۇر مېنىڭ بۇالر مانا !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى لۇت .قىالتتى ئىشالرنى يامان (بۇ ئىبارەت بەچچىۋازلىقتىن)

 اڭالر،قىلم ئوسال ئالدىدا مېھمانلىرىم مېنى قورقۇڭالر، ئالالھتىن پاكتۇر، ئەڭ سىلەرگە بۇالر ،(ئۆيلىنىڭالر ئۇالرغا)

 «.يوقمۇ؟ ئادەم بىرەر جايىدا كاللىسى ئاراڭالردا

 نېمىنى بىزنىڭ شۇنىڭدەك بىلىسەن، ئوبدان سەن ئىكەنلىكىنى يوق ھاجىتىمىز قىزلىرىڭغا» :ئېيتتى (لۇتقا) ئۇالر _ 79

 «.بىلىسەن ئوبدان قىلىۋاتقانلىقىمىزنىمۇ مەقسەت



 

 جەمەتىم ۈككۈچل تايانغۇدەك ياكى قۇۋۋىتىم _ كۈچ (تۇرغۇدەك قارشى) سىلەرگە مېنىڭ كاشكى،» :ئېيتتى لۇت _ 80

 «.!بولسىچۇ بولغان
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 ئىكەنلىكىنى لغانچىيا كىمنىڭ ۋە بولىدىغانلىقىنى دۇچار ئازابقا قىلغۇچى رەسۋا كىمنىڭ قالماي ئۇزاققا سىلەر !قىالي
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 سەمۇد ۇددىخ ئاھالىسى مەديەن بىلىڭالركى، .قالدى بولۇپ ياشىمىغاندەك ھېچ ئۇالر گويا دىيارى ئۇالرنىڭ _ 95

 .دىبول ھاالك بولغاندەك ھاالك قەۋمى

                                                   

(
104
 بايان كېلىدىغانلىقى ەنىسىدەم دەۋەت ۋە ئىبادەتگاھ قىرائەت، ناماز، تەپسىرىدە ئەتىيەنىڭ ئىبنى سۆزنىڭ دېگەن «صالة» قىلىنغان تەرجىمە دەپ ناماز (

  .بولىدۇ چۈشىنىشكىمۇ دەپ «دەۋىتىڭ سېنىڭ» نى «صالتك» ئايەتتىكى شۇڭا  .قىلىنغان



 

 قەۋمىنىڭ ۇنىڭئ ۋە پىرئەۋنگە بىلەن دەلىللەر ئوپئوچۇق ۋە بىلەن مۆجىزىلىرىمىز مۇسانى بىز شەكسىزكى، _97 _ 96 

  .بويسۇندى ىغابۇيرۇق ئۇنىڭ تۇرسىمۇ، خاتا بۇيرۇقى پىرئەۋننىڭ كاتتىباشالر ئۇ ئەمما .ئەۋەتتۇق كاتتىباشلىرىغا

 كىرىدىغان ئۇالر كىرىدۇ، باشالپ دوزاخقا ئۇالرنى(105) قىلىپ باشالمچىلىق قەۋمىگە كۈنى قىيامەت پىرئەۋن _ 98 

 !يامان نېمىدېگەن جاي

  !يامان نېمىدېگەن سوۋغا بۇ بېرىلگەن ئۇالرغا تۇرىدۇ، ئۇچراپ لەنەتكە كۈنىدىمۇ قىيامەت دۇنيادىمۇ، بۇ ئۇالر _ 99 

 ئۇ .ېرىۋاتىمىزب قىلىپ بايان ساڭا ئۇنى بىز ىندۇركى،خەۋەرلىرىد يۇرتالرنىڭ (قىلىنغان ھاالك) بۇالر مانا» _ 100
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 پەيغەمبەر ئارقىلىق قىلىش بايان كېلىدىغانلىقىنى نۇسرەتنىڭ ۋە غەلىبە كېيىن كۈلپەتلەردىن ئېغىر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
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 پارە ئۈچىنچى ئون
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 سۈرىسى رەئد

 .ئايەت 43 بولغان، نازىل مەككىدە

 ۋە ۋەدىسىنىڭ تائاالنىڭ ئالالھ قىلىش، بايان كۆرۈنۈشلىرىنى بەزى ئۇنىڭ ۋە ھەقىقىتىنى قۇدرەتنىڭ ئىالھىي :غايىسى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن ەنلىكىنىئىك ھەق قانۇنىيىتىنىڭ ئۆزگەرتىش تائاالنىڭ ئالالھ شۇنداقال ئىكەنلىكىنى، راست ئاگاھالندۇرۇشلىرىنىڭ

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى
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  .قىلىدۇ بايان تەپسىلىي دەلىللىرىنى (قۇدرىتىنىڭ) دەپ،

 تۈرىنى ھەربىر مېۋىلەردىن ياراتقان، دەرياالرنى ۋە تاغالرنى يۈزىدە يەر ياراتقان، كەڭ سوزۇپ يۈزىنى يەر ئۇ _ 3
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 ھاجىتىنى ھېچقانداق ڭئۇالرنى مەبۇدلىرى يالۋۇرغانالرنىڭ باشقىسىغا ئۇنىڭدىن .قىلىنىدۇ ئالالھقىال دۇئا ھەقىقىي _ 14
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 .بىكاردۇر پۈتۈنلەي دۇئاسى (قىلغان مەبۇدلىرىغا) كاپىرالرنىڭ يەتمەيدۇ، ئاغزىغا ئۇنىڭ ھەرگىز سۇ ھالبۇكى،

 بويسۇنىدۇ، ھقائالال يوسۇندا مەجبۇرىي (بەزىسى) ۋە ئىختىيارىي (بەزىسى) ېمىندىكىلەرز ۋە ئاسمانالردىكىلەر _ 15

 .بويسۇنىدۇ سايىلىرىمۇ ئۇالرنىڭ ئاخشامدا _ ئەتىگەن

 جاۋاب دەپ «ھئالال» ۋە سورىغىن دەپ «كىم؟ رەببى زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ،» (مۇشرىكالردىن !پەيغەمبەر ئى) _ 16

 ەلمەيدىغانيەتكۈز زىيان _ پايدا ئۆزىگىمۇ قويۇپ ئالالھنى سىلەر (تۇرسىمۇ شۇنداق») (ئۇالرغا يەنە) .بەرگىن

 بوالمدۇ؟ اراۋەرب ئادەم كۆرىدىغان كۆزى بىلەن كور» .دېگىن «قىلىۋالدىڭالرمۇ؟ ئىگە (ئۈچۈن ئۆزۈڭالر) نەرسىلەرنى

 ئوخشاش اياراتقانغ ئالالھ (زلىرىئۆ) ئۇالر ياكى دېگىن، «بوالمدۇ؟ باراۋەر نۇر بىلەن قاراڭغۇلۇقالر ياكى
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 ەممىگەھ بىردۇر، ئۇ ياراتقۇچىسىدۇر، ھەممىنىڭ ئالالھ» ئېيتقىنكى، قالدىمۇ؟ ئايرىيالماي نەرسىنى دەۋالغان ياراتقان

 «.ىبتۇرغال

 كۆپۈكلەرنى ستىدەئۈ ئۆزىنىڭ سۇ كەلكۈن .ئاقتى لىقمۇلىق جىلغىالردا دە، _ ياغدۇردى يامغۇر ئاسماندىن ئالالھ _ 17

 مەدەنلىرىنىڭمۇ ئېرىتكەن سېلىپ ئوتقا ئۈچۈن ياساش ئەسۋاب ياكى بۇيۇملىرىنىڭ زىننەت كىشىلەرنىڭ .ئاقتى لەيلىتىپ

 ئەمما ۈگەيدۇ،ت ئېقىپ كۆپۈك .كەلتۈرىدۇ مىسال مۇشۇنداق باتىلغا بىلەن ھەق ئالالھ .بار كۆپۈكى ئوخشاش بۇنىڭغا

 .قىلىدۇ بايان شۇنداق ئەنە مىسالالرنى ئالالھ قالىدۇ، قېلىپ زېمىندا نەرسە پايدىلىق ئىنسانالرغا

 ئەگەر كەلسەك، غاقىلمىغانالر قوبۇل ئۇنى .بار مۇكاپات ئوبدان ئەڭ ئۈچۈن قىلغانالر قوبۇل ئەمرىنى رەببىنىڭ _ 18

 ئاخىرەتنىڭ) الرئۇ بولسا، ئىگىدارچىلىقىدا ئۇالرنىڭ ھەسسىسى بىر شۇنىڭ يەنە ھەممىسى، نەرسىلەرنىڭ يۈزىدىكى يەر

 ئەنە قاتتىقى ئەڭ ڭھېسابنى .بوالتتى بېرىۋەتكەن قىلىپ فىديە ھەممىسىنى ئۇنىڭ ئەلۋەتتە، ،(ئۈچۈن قۇتۇلۇش ئازابىدىن
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 سۈرىسى ئىبراھىم

 .ئايەت 52 بولغان، نازىل مەككىدە

 نۇرىغا ئىماننىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن كۇفرىلىقنىڭ كىشىلەرنى ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى، پەيغەمبەرلەرنىڭ :غايىسى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 ئارقىلىق قىلىش بايان قاتارلىقالرنى سەۋرچانلىقى قارىتا تارتىشىغا باش ئېيتىشتىن ئىمان قەۋملىرىنىڭ ۋە ھېرىسمەنلىكى بولغان چىقىرىشقا

  .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن كاپىرالرنى ۋە قىلىش مۇستەھكەم قەلبىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر

 

  (.باشاليمەن) ىلەنب ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قۇرئان بۇ !پەيغەمبەر ئى) (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) را .الم .ئەلىف _ 1

 ھەممىدىن — يورۇقلۇققا قاراڭغۇلۇقتىن بىلەن ئىرادىسى رەببىڭنىڭ كىشىلەرنى ساڭا ئۇنى بىز كىتابتۇركى، (بىر شۇنداق

 .قىلدۇق نازىل ئۈچۈن چىقىرىشىڭ يولىغا ئالالھنىڭ مەدھىيەلىنىدىغان غالىب،

 ئۇچرايدىغان ئازابقا قاتتىق !زاتتۇر بولغان ئىلكىدە ئۆز نەرسە ھەممە زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھ _ 2

  !ۋاي ھالىغا كاپىرالرنىڭ
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 .ئىدى دېگەن

 ئەگەر .قىلىمەن زىيادە تېخىمۇ (نېمىتىمنى بېرىۋاتقان) سىلەرگە ر،قىلساڭال شۈكۈر ئەگەر» :رەببىڭالر ۋاقتىدا ئۆز _ 7

 .ئىدى جاكارلىغان دەپ «قاتتىقتۇر بەكمۇ ئازابىم مېنىڭ شەكسىزكى، قىلساڭالر، تۇزكورلۇق

 ئەلۋەتتە (يەنىال) ئالالھ شەكسىزكى، كەتسەڭالرمۇ، بولۇپ كاپىر يۈزىدىكىلەر يەر پۈتۈن ۋە سىلەر ئەگەر» :مۇسا _ 8

 .دېدى «اليىقتۇر مەدھىيەگە بىھاجەتتۇر، (ھەممىدىن)

 ئالالھال پەقەت (سانىنى) كەلگەن، كېيىن ئۇالردىن ۋە قەۋملىرىنىڭ سەمۇد ۋە ئاد ،نۇھ ئىلگىرىكىلەردىن سىلەردىن _ 9

 ئەمما ئىدى، كەلگەن بىلەن مۆجىزىلەر پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا يەتمىدىمۇ؟ سىلەرگە خەۋىرى ئۈممەتلەرنىڭ بىلىدىغان

 راستتىنال پەيغەمبەرلىكىڭالرنى سىلەرنىڭ بىز» :قىلىپ ئىشارەت ئېغىزلىرىغا پەيغەمبەرلەرنىڭ بىلەن قوللىرى ئۇالر

 .دېدى «شەكتىمىز چوڭقۇر ھەقىقەتەن ئىشتىن قىلىۋاتقان دەۋەت سىلەر بىز قىلىمىز، ئىنكار

 سىلەرنىڭ ئۇ ھالبۇكى، بارمۇ؟ شەك ئالالھتا قۇچىيارات ئۆرنەكسىز زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى» :پەيغەمبەرلىرى _ 10

 (دىنغا ھەق) سىلەرنى ئۈچۈن ياشىتىش مۇددەتكىچە مەلۇم سىلەرنى ۋە قىلىش مەغپىرەت قىسمىنى بىر گۇناھلىرىڭالردىن

 چوقۇنۇپ بوۋىلىرىمىز _ ئاتا بىزنى سىلەر ئىنسان، ئوخشاشال بىزگە پەقەت سىلەرمۇ» :ئۇالر .دېدى «قىلىۋاتىدۇ دەۋەت

 .دېدى «كۆرسىتىڭالر پاكىت ئېنىق بىزگە ئۇنداقتا، .بولۇۋاتىسىلەر توسماقچى چوقۇنۇشتىن نەرسىلەرگە كېلىۋاتقان

 خالىغان بەندىلىرىدىن ئالالھ لېكىن ئىنسانمىز، ئوخشاشال سىلەرگە بىزمۇ (توغرا») :ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى _ 11

 كۆرسىتەلمەيمىز، پاكىت ھېچقانداق سىلەرگە ئىرادىسىسىز ئالالھنىڭ لىدۇ،قى مەرھەمەت (پەيغەمبەرلىكىنى) كىشىلەرگە

 !تايانسۇن ئالالھقا مۇئمىنلەر

 بىزگە سىلەر تايانمايمىز؟ ئۇنىڭغا نېمىشقا تۇرسا، يېتەكلىگەن يوللىرىمىزغا (تېگىشلىك مېڭىشقا) بىزنى ئالالھ _ 12

 .دېدى «تايانسۇن ئالالھقىال پەقەت نغۇچىالرتايا قىلىمىز، سەۋر ئەلۋەتتە ئەزىيەتلەرگە يەتكۈزگەن

 دىنىمىزغا بىزنىڭ چوقۇم ياكى چىقىرىمىز، ھەيدەپ چوقۇم يۇرتىمىزدىن سىلەرنى» :پەيغەمبەرلىرىگە كاپىرالر _ 13

 .قىلىمىز ھاالك چوقۇم زالىمالرنى» :ئۇالرغا رەببى .دېدى «كېرەك قايتىشىڭالر

 بېرىش ھېساب) ئالدىمدا مېنىڭ بۇ مانا .تۇرغۇزىمىز سىلەرنى چوقۇم يۈزىدە ەري كېيىن، قىلغاندىن ھاالك ئۇالرنى _ 14

 .قىلدى ۋەھيى دەپ «ئۈچۈندۇر قورققانالر ئازابىمدىن ۋە تۇرۇشتىن (ئۈچۈن

 .بولدى ھاالك شەپقەتسىز تەرسا چىققان ئۇچىغا ھەربىر تىلىۋىدى، نۇسرەت (ئالالھتىن پەيغەمبەرلەر) _ 15

 .سۇغۇرۇلىدۇ بىلەن سۇ ئارىالش يىرىڭ ئۇ جەھەننەمدە تۇرىدۇ، جەھەننەم ئالدىدا ئۇنىڭ _ 16



 

 ھەرگىز ئۇ لېكىن قورشىۋالىدۇ، ئۇنى ئۆلۈم قىينىلىدۇ، يۇتالماي ئىچىپ، يۇتۇمالپ ئۇنى (ئاچچىقلىقىدىن) _ 17

  .بولىدۇ دۇچار ئازابقا قاتتىق تېخىمۇ كېيىن شۇنىڭدىن ئۆلمەيدۇ،

 بىر كەتكەن ئۇچۇرۇپ شامال كۈندە بورانلىق ئەمەللىرى (قىلغان دەپ ياخشىلىق) الرنىڭقىلغان ئىنكار رەببىنى _ 18

 .ئازغۇنلۇقتۇر قاتتىق بۇ مانا ئېرىشەلمەيدۇ، نەرسىگە ھېچ ئەمەللىرىدىن قىلغان ئوخشايدۇ، كۈلگە دۆۋە

 يوق سىلەرنى خالىسا ئالالھ ەرئەگ كۆرمىدىڭمۇ؟ ياراتقانلىقىنى بىلەن ھېكمەت زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھنىڭ _ 19

 .كەلتۈرىدۇ خەلقنى بىر يېڭى (ئورنۇڭالرغا) قىلىۋېتىپ

 .ئەمەس قىيىن (ھەرگىز) ئالالھقا بۇ _ 20

 :باشالمچىلىرىغا ھاكاۋۇر ئاجىزلىرى يىغىلىدۇ، ھۇزۇرىغا ئالالھنىڭ ھەممىسى (ئىنسانالرنىڭ كۈنى قىيامەت) _ 21

 بولسىمۇ ئازراقىنى ئازابىدىن ئالالھنىڭ بىزدىن سىلەر ئىدۇق، چىلىرىڭالرئەگەشكۈ سىلەرنىڭ بىز شۈبھىسىزكى،»

 سىلەرنى ئەلۋەتتە بىزمۇ ئىدى، بولسا قىلغان ھىدايەت بىزنى ئالالھ ئەگەر» :ئۇالر .دەيدۇ «كۆتۈرۈۋېتەلەمسىلەر؟

 ھېچقانداق بىزگە ئوخشاش، بەرىبىر قىلساقمۇ، سەۋر قىلساقمۇ، پەرياد _ نالە بىز بوالتتۇق، باشلىغان يولغا توغرا

 .دەيدۇ «يوق جاي قاچىدىغان

 ئىدى قىلغان ۋەدىنى ھەق سىلەرگە ھەقىقەتەن ئالالھ» :شەيتان پۈتكەندە، ئىش (ئاخىرلىشىپ ئىشى ئېلىش ھېساب) _ 22

 ھۆكۈمرانلىق سىلەرگە مېنىڭ .قىلدىم خىالپلىق (ۋەدەمگە) مەن ئىدىم، قىلغان ۋەدە سىلەرگە مەنمۇ ،(قىلدى ۋاپا ئۇنىڭغا)

 شۇنىڭ .قىلدىڭالر قوبۇل دەۋىتىمنى سىلەر قىلدىم، دەۋەت (كۇفرىلىققا) سىلەرنى پەقەت مەن .ئىدى يوق كۈچۈم قىلغۇدەك

 ئەمەس، قۇتقۇزغۇچىڭالر سىلەرنىڭ مەن (بۈگۈن) ئەيىبلەڭالر، ئۆزۈڭالرنى ئەيىبلىمەڭالر، مېنى سىلەر ئۈچۈن،

 قىلمايمەن، ئېتىراپ قىلغانلىقىڭالرنى شېرىك ئالالھقا مېنى بۇرۇن سىلەرنىڭ نمە .ئەمەس قۇتقۇزغۇچۇم مېنىڭ سىلەرمۇ

 .دەيدۇ «بار ئازاب قاتتىق زالىمالرغا (قىلغان ئۇۋال ئۆزىگە تالالپ كۇفرىلىقنى) شۈبھىسىزكى،

 تۇرىدىغان قىپئې ئۆستەڭلەر ئاستىدىن بىلەن، ئىرادىسى رەببىنىڭ قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 23

 مۇئمىنلەر ۋە پەرىشتىلەر ئالالھ،) يەردە ئۇ ئۇالرغا تۇرىدۇ، مەڭگۈ ئۇالر جەننەتلەردە بۇ كىرىدۇ، جەننەتلەرگە

 .بېرىلىدۇ ساالم دەپ «بولسۇن ئامانلىق سىلەرگە» (تەرىپىدىن

 يەرنىڭ) يىلتىزى (تەييىبە مەكەلى) سۆز ياخشى كۆرمىدىڭمۇ؟ كەلتۈرگەنلىكىنى مىسال بىر مۇنداق ئالالھنىڭ _ 25 _ 24

 تۇرىدىغان بېرىپ مېۋە ۋاقتىدا _ ۋاقتى بىلەن ئىرادىسى رەببىنىڭ تاقاشقان، ئاسمانغا شېخى بولغان، مۇستەھكەم (ئاستىدا

  .كەلتۈرىدۇ مىسالالرنى شۇنداق دەپ، ئالسۇن ئۈگۈت ئىنسانالرغا ئالالھ .ئوخشايدۇ دەرەخكە بىر ئېسىل

 .ئوخشايدۇ دەرەخكە ناچار يوق يىلتىزى تاشالنغان، قومۇرۇپ ئۈستىدىن يەرنىڭ (سۆز كۇفرى) سۆز يامان _ 26

 زالىمالرنى ئالالھ .تۇرغۇزىدۇ مەھكەم ئاخىرەتتە ۋە دۇنيادا بىلەن ئىمان مۇستەھكەم مۇئمىنلەرنى ئالالھ _ 27

 .قىلىدۇ خالىغىنىنى ئالالھ قالدۇرىدۇ، ئازغۇنلۇقىدا

 قا(دوزاخ بولغان) مەيدانى ھاالكەت (ئازدۇرۇپ) قەۋمىنى ئۆز ۋە قىلغان زكورلۇقتۇ نېمىتىگە ئالالھنىڭ _ 28

 كۆرمىدىڭمۇ؟ قويغانالرنى چۈشۈرۈپ

 !جاي يامان نېمىدېگەن ئۇ كىرىدۇ، جەھەننەمگە ئۇالر _ 29

 :ئۇالرغا .قىلىۋالدى شېرىكلەرنى نۇرغۇن ئالالھقا ئۈچۈن، ئازدۇرۇش يولىدىن ئالالھنىڭ (ئىنسانالرنى) ئۇالر _ 30

 .دېگىن «دوزاختۇر جايىڭالر بارىدىغان سىلەرنىڭ شەكسىزكى، سۈرۈۋېلىڭالر، ساپا _ كەيىپ»

 دوستلۇقمۇ سېتىممۇ، _ ئېلىم قىلسۇن، ئادا مۇكەممەل نامازنى ئۇالر ئېيتقىنكى، بەندىلىرىمگە ئېيتقان ئىمان _ 31

 يوشۇرۇن (يولىدا ئالالھ) لىرىمىزدىن (مال _ پۇل) ىلغانق ئاتا ئۇالرغا بۇرۇن، كېلىشتىن كۈنى (قىيامەت) بولمايدىغان

 .قىلسۇن سەرپ يوسۇندا ئاشكارا ۋە

 سىلەرگە بىلەن يامغۇر شۇ بەرگەن، ياغدۇرۇپ يامغۇر بۇلۇتتىن ياراتقان، زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ _ 32

 قاتنايدىغان دېڭىزدا بويىچە ئەمرى ئۆز كېمىلەرنى سىلەرگە ۋە بەرگەن ئۆستۈرۈپ مېۋىلەرنى نۇرغۇن قىلىپ رىزىق

 .زاتتۇر بەرگەن بويسۇندۇرۇپ دەرياالرنى سىلەرگە بەرگەن، قىلىپ

 كېچە سىلەرگە يەنە بەرگەن، بويسۇندۇرۇپ قىلىپ تۇرىدىغان ئايلىنىپ مۇنتىزىم كۈننى بىلەن ئاي سىلەرگە ئۇ _ 33

 .زاتتۇر بەرگەن بويسۇندۇرۇپ كۈندۈزنى بىلەن

 ساناپ نېمىتىنى ئالالھنىڭ سىلەر زاتتۇر، بەرگەن ھەممىسىنى نەرسەڭالرنىڭ سورىغان سىلەرگە ئۇ _ 34

  .تۇزكوردۇر ئىنتايىن قىلغۇچىدۇر، زۇلۇم ئۆزىگە ھەقىقەتەن ئىنسان شەكسىزكى، .تۈگىتەلمەيسىلەر

 مېنىڭ ۋە مېنى ىن،بەرگ قىلىپ ئامان _ تىنچ شەھىرىنى (مەككە) بۇ !رەببىم ئى» :ئېيتتى ئىبراھىم ۋاقتىدا ئۆز _ 35

 .قىلغىن يىراق چوقۇنۇشتىن بۇتالرغا ئەۋالدلىرىمنى

 مېنىڭ ئۇ ئەگەشسە، ماڭا كىمكى .ئازدۇردى كىشىلەرنى نۇرغۇن ھەقىقەتەن (بۇتالر يەنى) ئۇالر !رەببىم ئى _ 36

 ناھايىتى (ۇنىڭغائ) ھەقىقەتەن سەن قىلسا، ئاسىيلىق ماڭا (قىلىپ گۇناھ باشقا مۇشرىكلىكتىن) كىمكى .دىنىمدىدۇر

 .مېھرىبانسەن ناھايىتى قىلغۇچىسەن، مەغپىرەت



 

 ۋادىغا بىر ئېكىنسىز قېشىدىكى نىڭ(كەئبە) ئۆيۈڭ ھۆرمەتلىك سېنىڭ قىسىمىنى بىر ئەۋالدىمنىڭ !رەببىمىز ئى _ 37

 !رەببىمىز ئى (.قىلدىم دەپ) قىلسۇن ئادا مۇكەممەل نامازنى ئۇالر (ئىشنى بۇ) !رەببىمىز ئى ئورۇنالشتۇردۇم،

 تۈرلۈك ئۇالرنى ئۈچۈن، قىلىشى شۈكۈر ئۇالرنىڭ قىلغىن، مايىل ئۇالرغا دىللىرىنى قىسىمىنىڭ بىر ئىنسانالردىن

  .رىزىقالندۇرغىن بىلەن مېۋىلەر

 ھېچ زېمىندىكى _ ئاسمان .تۇرىسەن بىلىپ قىلغانلىرىمىزنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن بىزنىڭ سەن !رەببىمىز ئى _ 38

 «.ئەمەس مەخپىي ئالالھقا نەرسە

 مېنىڭ شەكسىزكى، !خاستۇر ئالالھقا بەرگەن ئىسھاقنى بىلەن ئىسمائىل ماڭا چېغىمدا ياشانغان ھەمدۇسانا بارلىق _ 39

 .ئاڭلىغۇچىدۇر بەك ناھايىتى دۇئانى رەببىم

 !رەببىمىز ئى قىلغىن، ئوقۇيدىغان مۇكەممەل نامازنى كېلىدىغانالرنى نەسلىمدىن مېنىڭ ۋە مېنى !رەببىم ئى _ 40

 .قىلغىن قوبۇل دۇئايىمنى

 «.قىلغىن مەغپىرەت مۇئمىنلەرگە ۋە ئانامغا _ ئاتا ماڭا، كۈندە ئالىدىغان ھېساب !رەببىمىز ئى _ 41

 كۆزلەر (قورقۇنچتىن) جازاسىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ !ئويلىمىغىن دەپ بىخەۋەر ئالالھنى قىلمىشلىرىدىن زالىمالرنىڭ _ 42

 .كېچىكتۈرىدۇ كۈنىگىچە (قىيامەت) قالىدىغان چەكچىيىپ

 قالىدۇ، ئېچىلىپ كۆزلىرى يۈگۈرىدۇ، تېز (قاراپ تەرەپكە چاقىرىلغان) كۆتۈرۈپ باشلىرىنى ئۇالر (كۈندە ئۇ) _ 43

 .قالىدۇ بولۇپ خالىي (ئىدراكتىن _ ئەقىل) دىللىرى (قورققانلىقتىن)

 ئى» (:كۈندە بۇ) قىلغانالر زۇلۇم ئۆزىگە ئاگاھالندۇرغىن، كۈندىن كېلىدىغان ئازاب كىشىلەرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 44

 قىاليلى، قوبۇل دەۋىتىڭنى بەرگىن، مۆھلەت بىزگە بولسىمۇ ۋاقىت قىسقىغىنا (ئەۋەتىپ قايتا دۇنياغا بىزنى) !رەببىمىز

 دەپ ‹يوقالمايمىز ھەرگىز بىز› ئىلگىرى سىلەر» (كىدېيىلىدۇ ئۇالرغا) .يالۋۇرىدۇ دەپ «ئەگىشەيلى پەيغەمبەرلەرگە

  ئىچمىگەنمىدىڭالر؟ قەسەم

 قانداق ئۇالرنى ئىدىڭالر، ماكانالشقان يۇرتلىرىدا بولغانالرنىڭ ھاالك قىلىپ زۇلۇم ئۆزىگە سىلەر _ 45

 «.ئىدۇق كەلتۈرگەن مىسالالرنىمۇ نۇرغۇن سىلەرگە ئىدى، ئېنىق سىلەرگە جازالىغانلىقىمىز

 (كۈچلۈك) ئۆرۈۋەتكۈدەك تاغنى تۇزاقلىرى ئۇالرنىڭ .قۇردى تۇزاق (مۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبەرلەرگە) ئۇالر _ 46

 .قىلىدۇ بەربات تۇزاقلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ بولسىمۇ،

 مۇتلەق ئالالھ شەكسىزكى، .ئويلىمىغىن دەپ قىلىدۇ خىالپلىق ۋەدىسىگە قىلغان پەيغەمبەرلىرىگە ئالالھنى _ 47

 .ئالغۇچىدۇر ئىنتىقام (زالىمالردىن) لىبتۇر،غا

 يېگانە، (خااليىق بارچە) ئايلىنىدۇ، ئاسمانالرغا بىر باشقا ئاسمانالرمۇ زېمىنغا، بىر باشقا زېمىنمۇ كۈندە ئۇ _ 48

 .بولىدۇ ھازىر دەرگاھىدا ئالالھنىڭ قۇدرەتلىك
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 .ئايەت 128 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئالالھ ئارقىلىق ئەسلىتىش نېمەتلەرنى بەزى قىلىدىغان دااللەت تائاالغا ئالالھ — زات بەرگۈچى نېمەت :غايىسى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
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 ھۆكۈم چوقۇم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئىشالر قىلىشقان ئىختىالپ ئۇالر كۈنى قىيامەت رەببىڭ شەكسىزكى،

 .چىقىرىدۇ

 ئۇالر قىلغىن، دەۋەت بىلەن نەسىھەت _ ۋەز ياخشى ئۇسلۇبتا ھېكمەتلىك يولىغا رەببىڭنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 125

 بىلىدۇ، ئوبدان ئازغانالرنى يولىدىن ئۇنىڭ رەببىڭ سېنىڭ شەكسىزكى، .مۇنازىرىلەشكىن رەۋىشتە لىقچىراي بىلەن

  .بىلىدۇ ئوبدان تاپقۇچىالرنىمۇ ھىدايەت

 بولسا، قانچىلىك يامانلىق قىلىنغان ئۆزۈڭالرغا بولساڭالر، ئالماقچى ئىنتىقام ئەگەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 126

 ئەلۋەتتە ئۈچۈن قىلغۇچىالر سەۋر بۇ قىلساڭالر، سەۋر ئەگەر ئېلىڭالر، ئىنتىقام شۇنچىلىك (ئاشۇرۇۋەتمەستىن)

 .ياخشىدۇر

 نىڭ) ئالالھ پەقەت سەۋرچانلىقىڭ سېنىڭ .قىلغىن سەۋر (ئەزىيەتلەرگە يەتكەن ساڭا !پەيغەمبەر ئى) _ 127

 يۈرىكىڭ مىكىرلىرىدىن _ ھىيلە ئۇالرنىڭ .رمىغىنقايغۇ ئۈچۈن ئۇالر (دەپ ئېيتمىدى ئىمان) .بولىدۇ بىلەنال (ياردىمى

 .سىقىلمىسۇن

 بىلەن قىلغۇچىالر مۇكەممەل (ئىشنى ھەر بۇيرۇلغان) ۋە قىلغۇچىالر تەقۋادارلىق ئالالھ شەكسىزكى، _ 128

 .بىللىدۇر

  



 

 پارە بەشىنچى ئون

 سۈرىسى ئىسرا
 

 .ئايەت 111 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئەمما .بار دېگەنلەرمۇ بولغان نازىل مەككىدە قالغانلىرى مەدىنىدە، ئايەتلىرى _ 80 ،_ 73 ،_ 57 ،_ 33 ،_ 32 ،_ 26 سۈرىنىڭ بۇ
 .جەزملەشتۈرگەن بولغانلىقىنى نازىل مەدىنىدە ھەممىسىنىڭ ئايەتلىرىنىڭ سۈرىسىنىڭ ئىسرا بەيزاۋى قازى

 ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد ۋە يەتكەنلىكىنى كامالىغا دىنىنىڭ مئىسال كەلگەن ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد :غايىسى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان بېشارەتلەرنى بېرىلگەن ئالدىن توغرۇلۇق

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كېچىدە بىر نى(ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) بەندىسى دەپ كۆرسىتەيلى قىسمىنى بىر ئاالمەتلىرىدىن قۇدرىتىمىزنىڭ _ 1

 .پاكتۇر (نۇقساندىن بارچە) ئالالھ كەلگەن ئېلىپ ئەقساغا مەسجىدى قىلغان بەرىكەتلىك ئەتراپىنى ھەرەمدىن مەسجىدى

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ مىنىھەم تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى،

 يېتەكچى دەپ «!قىلىۋالماڭالر مەبۇد باشقىنى مەندىن» ئەۋالدىغا ئىسرائىل كىتابنى قىلدۇق، ئاتا كىتابنى مۇساغا بىز _ 2

 .قىلدۇق

 .ئىدى بەندە قىلغۇچى شۈكۈر كۆپ نۇھ شەكسىزكى، !ئەۋالدلىرى چىقارغانالرنىڭ كېمىگە بىللە بىلەن نۇھ بىز ئى _ 3

 بەكمۇ قىلىپ چوڭچىلىق ۋە قىلىسىلەر بۇزغۇنچىلىق قېتىم ئىككى چوقۇم يۈزىدە يەر» :كىتابتا ئەۋالدىغا رائىلئىس _ 4

 .ئىدۇق بەرگەن خەۋەر دەپ «كېتىسىلەر ئېشىپ ھەددىڭالردىن

 ىمىزنىبەندىلىر كۈچلۈك سىلەرگە چاغدا، كەلگەن ۋاقتى بۇزغۇنچىلىقنىڭ قېتىملىق بىرىنچى بېرىلگەن خەۋەر ئالدىن _ 5

 .ئىدى ۋەدە بىر ئاشىدىغان ئىشقا بۇ .ئاختۇردى ئۆيلەرنى (ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش سىلەرنى) ئۇالر ئەۋەتتۇق،

 ۋە مۈلۈك _ مال نۇرغۇن سىلەرگە كەلتۈردۇق، ئەسلىگە ئۈستۈنلۈكۈڭالرنى ئۇالردىن سىلەرنىڭ كېيىن ئاندىن _ 6

 .كۆپەيتتۇق سانىڭالرنى قىلدۇق، ئاتا ئەۋالدالرنى

 يامان بولىسىلەر، قىلغان ئىش ياخشى ئۈچۈن ئۆزۈڭالر قىلساڭالر، ئىش ياخشى ئەگەر !(ئەۋالدى ئىسرائىل ئى) _ 7

 قېتىملىق ئىككىنچى بېرىلگەن خەۋەر ئالدىن .بولىسىلەر قىلغان ئىش يامان ئۈچۈن ئۆزۈڭالر قىلساڭالرمۇ ئىش

 كۆرۈلۈشى ئاالمەتلىرى قايغۇ يۈزۈڭالردا (بىلەن خارلىشى دۈشمىنىڭالرنىڭ) چاغدا، كەلگەن ۋاقتى بۇزغۇنچىلىقنىڭ

 ۋەيران يەرنى قىلغانلىكى ئىشغال ئۈچۈن، كىرىشى كىرگەندەك قېتىمدا دەسلەپكى بەيتۇلمۇقەددەسكە ئۇالرنىڭ ئۈچۈن،

 (.قىلدۇق غالىب ئۈستۈڭالردىن سىلەرنىڭ ئۇالرنى) ئۈچۈن قىلىشى

 بىزمۇ قايتساڭالر، (قىلىشقا بۇزغۇنچىلىق يەنە) سىلەر ئەگەر .ارب ئۈمىد قىلىشىدا رەھىم سىلەرگە رەببىڭالرنىڭ _ 8

 .قىلدۇق زىندان ئۈچۈن كاپىرالر جەھەننەمنى .قايتىمىز (جازاالشقا سىلەرنى)

 مۇئمىنلەرگە قىلىدىغان ئىشالرنى ياخشى باشاليدۇ، يولغا توغرا ئەڭ (ئىنسانالرنى) قۇرئان بۇ شەكسىزكى، _ 9

  بېرىدۇ، خەۋەر خۇش بىلەن ئېرىشىدىغانلىقى امۇكاپاتق كاتتا ئۇالرنىڭ

 (.بېرىدۇ ئاگاھالندۇرۇش) بىلەن تەييارلىغانلىقىمىز ئازاب قاتتىق ئىشەنمەيدىغانالرغا ئاخىرەتكە _ 10

 .كېلىدۇ ئالدىراقسان بەكمۇ ئىنسان .قىلىدۇ دۇئا تىلەپمۇ يامانلىق قىلغاندەك، دۇئا تىلەپ ياخشىلىق ئىنسان _ 11

 قاراڭغۇلۇق ئاالمىتىنى كېچىنىڭ قىلدۇق، ئاالمەت ئىككى (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىمىزنى) كۈندۈزنى ىلەنب كېچە _ 12

 كۈندۈزنىڭ ئۈچۈن بىلىشىڭالر ھېسابىنى ۋە سانىنى يىلالرنىڭ ئۈچۈن، قىلىشىڭالر تەلەپ پەزلىنى رەببىڭالرنىڭ قىلدۇق،

 .قىلدۇق يانبا تەپسىلىي نەرسىنى ھەممە .قىلدۇق يورۇقلۇق ئاالمىتىنى

 بېرىمىز، چىقىرىپ ئەمەلىنى _ نامە ئۇنىڭغا كۈنى قىيامەت تاڭىمىز، بوينىغا ئۇنىڭ ئەمەللىرىنى ئىنساننىڭ ھەربىر _ 13

 .كۆرىدۇ ھالدا ئېچىلغان ئۇنى ئۇ

 (.دەيمىز) «يېتەرلىكسەن ئېلىشقا ھېساب ئۆزۈڭ ئۆزۈڭدىن بۈگۈن !ئوقۇغىن ئەمەلىڭنى _ نامە» (ئۇنىڭغا) _ 14

 ئازىدىكەن، كىمكى .ئۈچۈندۇر ئۆزى ئۇنىڭ پايدىسى تاپقانلىقىنىڭ ھىدايەت تاپىدىكەن، ھىدايەت كىمكى _ 15

 پەيغەمبەر .ئالمايدۇ ئۈستىگە گۇناھىنى باشقىسىنىڭ گۇناھكار ھېچبىر .ئۈچۈندۇر ئۆزى ئۇنىڭ زىيىنى ئازغانلىقنىڭ

 .يوق جازالىغىنىمىز (ھېچكىمنى) تۇرۇپ ئەۋەتمەي

 (قىلىشقا ئىتائەت بىزگە) ئادەملەرنى دۆلەتمەن ئۇنىڭدىكى بولساق، قىلماقچى ھاالك نى(ئاھالىسى) شەھەر بىرەر _ 16

 بولىدۇ، تېگىشلىك ئازابىمىز ئۇالرغا دە، _ قىلىدۇ (ئاسىيلىق بىزگە قىلىپ) ئىتائەتسىزلىك يەردە ئۇ ئۇالر بۇيرۇيمىز،

 .تاشاليمىز (قىلىپ ھاالك ئاھالىسىنى) قىلىپ ۋەيران قاتتىق شەھەرنى ئۇ بىلەن شۇنىڭ

 گۇناھلىرىنى بەندىلىرىنىڭ رەببىڭ قىلدۇق، ھاالك (سەۋەبلىك كۇفرىلىقى) ئۈممەتلەرنى نۇرغۇن كېيىن، نۇھتىن _ 17

 .يېتەرلىكتۇر تۇرۇشتا كۆرۈپ تۇرۇشتا، بىلىپ تولۇق



 

 يەردە ئۇ (نېسىۋىسىنى) ئۇنىڭ بىز كۆزلەيدىكەن، نى(مەنپەئەتلىرى دۇنيا) كېتىدىغان ئۆتۈپ تېز بۇ كىمكى _ 18

 ئۇ قىلىمىز، (تەيىن) نىجەھەننەم ئۇنىڭغا ئاندىن بېرىمىز، خالىغاننى ئۆزىمىز ئادەمگە خالىغان ئۆزىمىز دە، _ تېزلىتىمىز

 .كىرىدۇ جەھەننەمگە ھالدا قوغالنغان (رەھمىتىمىزدىن) خارالنغان،

 شۇالرنىڭ ئەنە كەن،قىلىدى ئەمەەللرنى اليىق ئاخىرەتكە ھالەتتە بولغان مۇئمىن ۋە كۆزلەيدىكەن ئاخىرەتنى كىمكى _ 19

 .قىلىنىدۇ قوبۇل (دەرگاھىدا ئالالھنىڭ) ئەمەلى

 ئاتا رەببىڭنىڭ (ۇكۆزلىگەنلەرگىم ئاخىرەتنى كۆزلىگەنلەرگىمۇ، دۇنيانى يەنى) بۇالرغا ۋە ئۇالرغا ھەممىسىگە، _ 20

 .ئەمەس توسۇقلۇق (ھېچكىمگە) ئېھسانى - ئاتا ڭنىڭرەببى .بېرىمىز قىلغىنىدىن

 چوڭدۇر، تېخىمۇ ەردەرىجىل ئاخىرەتتىكى .قارىغىن قىلغانلىقىمىزغا ئۈستۈن قانداق بەزىسىدىن بەزىسىنى ئۇالرنىڭ _ 21

 .كاتتىدۇر تېخىمۇ ئۈستۈنلۈك (ئۇنىڭدىكى)

 .قالىسەن چۈشۈپ ەھالەتك خارالنغان ۋە ئەيىبلەنگەن (قىلساڭ ئۇنداق) قىلمىغىن، شېرىك مەبۇدنى باشقا ئالالھقا _ 22

 ۋايىغا (ەتنىخىزم تېگىشلىك قىلىشقا) ئاناڭالرغا _ ئاتا ۋە قىلىشىڭالرنى ئىبادەت ئۆزىگىال پەقەت رەببىڭ _ 23

 سا،بول قالغان ىپياشىن بولۇپ بىللە بىلەن سېنىڭ ئىككىلىسى يا بىرى ئۇالرنىڭ قىلدى، پەرز قىلىشىڭالرنى  يەتكۈزۈپ

 بىلەن ھۆرمەت ئۇالرغا قىلمىغىن، قوپاللىق ئۇالرغا ،(قىلمىغىن گەپنىمۇ شۇنچىلىك يەنى) دېمىگىن «!ئوف» ئۇالرغا

 .قىلغىن سۆز يۇمشاق

 كىچىكلىكىمدە مېنى رئۇال !رەببىم ئى» :ۋە بولغىن مۇئامىلىدە كەمتەر ناھايىتى بىلەن مېھرىبانلىق چوڭقۇر ئۇالرغا _ 24

 .دېگىن «قىلغىن رەھمەت ئۇالرغا سەن ربىيەلىگەندەك،تە (بىلەن مېھرى)

 قىلىپ تەۋبە الھئال شەكسىزكى، بولساڭالر، ياخشى سىلەر ئەگەر بىلگۈچىدۇر، ئوبدان دىلىڭالردىكىنى رەببىڭالر _ 25

 .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى تۇرغۇچىالرنى

 _ پۇل) بەرگىن، نىھەققى (ساخاۋەتتىن _ خەير) ۇساپىرغام (قالغان ئايرىلىپ ئىقتىسادىدىن) مىسكىنگە، تۇغقانغا، _ 26

 .چاچمىغىن _ بۇزۇپ (يەرگە كېرەكسىز مېلىڭنى

 قىلغان رلۇقتۇزكو تولىمۇ رەببىگە شەيتان قېرىنداشلىرىدۇر، شەيتانالرنىڭ ھەقىقەتەن چاچقۇچىالر _ بۇزۇپ _ 27

 .ئىدى

 كۆزدە نى(رىزىق) رەھمەت كۈتۈۋاتقان رەببىڭدىن (بولمىغانلىقتىن شارائىتتا بېرىدىغان نەرسە بىر سەن) ئەگەر _ 28

 .قىلغىن گەپ چىرايلىق ئۇالرغا بولساڭ، قايتۇرماقچى قول قۇرۇق (موھتاجالرنى ئۇ ھازىرچە) تۇتۇپ،

 (بولمىسا) ىگىن،ئېچىۋەتم بەكمۇ قولۇڭنى (قىلىپ ئىسراپ) باغلىۋالمىغىن، بوينۇڭغا قولۇڭنى (قىلىپ بېخىللىق) _ 29

 .قالىسەن پۇشايمانغا ماالمەتكە،

 .قىلىدۇ تار (ىرىزقىن ئادەمنىڭ خالىغان) قىلىدۇ، كەڭ رىزقىنى ئادەمنىڭ خالىغان رەببىڭ سېنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 30

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر، بىلىپ (ئەھۋالىنى ئۇالرنىڭ ۋە) بەندىلىرىنى رەببىڭ چۈنكى

 .بېرىمىز بىز رىزقىڭالرنى سىلەرنىڭمۇ ئۇالرنىڭمۇ، 112)(. ئۆلتۈرمەڭالر ىرىڭالرنىبالىل قورقۇپ كەمبەغەللىكتىن _ 31

 .گۇناھتۇر چوڭ ئۆلتۈرۈش ئۇالرنى شەكسىزكى،

 .يولدۇر يامان ئىشتۇر، قەبىھ ئۇ چۈنكى يېقىنالشماڭالر، زىناغا _ 32

 تېگىشلىك ئۆلتۈرۈلۈشكە (ئوخشاش ئېلىشقا قىساس) ئۆلتۈرمەڭالر، جاننى قىلغان ھارام ئۆلتۈرۈشنى ئالالھ _ 33

 قىساس ئۇ .ەردۇقب ھوقۇق تولۇق تۇغقىنىغا يېقىن ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلىدىكەن، ناھەق كىمكى .مۇستەسنا بۇنىڭدىن بولغانالر

 .رئېرىشكۈچىدۇ ياردەمگە ھەقىقەتەن (تەرەپتىن ئالالھ ئېلىشتا قىساس) ئۇ .ئاشمىسۇن چەكتىن ئېلىشتا

 ئەڭ (ئۈچۈن ىپايدىس ئۇنىڭ) يېقىنالشماڭالر، قەدەر يەتكەنگە باالغەتكە ئۇ تاكى ىگەمۈلۈك _ مال يېتىمنىڭ _ 34

 سورىقى ۋەدىنىڭ بېرىلگەن چۈنكى .قىلىڭالر ئەمەل ۋەدىگە بېرىلگەن .مۇستەسنا بۇنىڭدىن يېقىنلىشىش ئۇسۇلدا ئۇيغۇن

 .بار

 ئاقىۋىتى اخشىدۇر،ي تولىمۇ قىلىش بۇنداق .ڭالرتارتى تارازىدا توغرا ۋە ئۆلچەڭالر تولۇق ۋاقتىڭالردا ئۆلچىگەن _ 35

 .ئوبداندۇر تېخىمۇ

 .تارتىلىدۇ اسوراقق ھەممىسى قاتارلىقالرنىڭ دىل كۆز، قۇالق، چۈنكى .ئەگەشمە نەرسىگە بىلمەيدىغان ئۆزۈڭ _ 36

 ەيسەن،تېشىۋېتەلم يەرنى (بىلەن ئايىغىڭ ھاكاۋۇرلۇقتىن) سەن چۈنكى .ماڭمىغىن غادىيىپ زېمىندا سەن _ 37

 .تەڭلىشەلمەيسەن تاغالرغا ئېگىزلىكتە (غادايساڭمۇ ھەرقانچە)

  .ئىشالردۇر يامان دەرگاھىدا رەببىڭنىڭ بولۇپ، قىلمىش قەبىھ ھەممىسى بۇالرنىڭ _ 38
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 .تاپالمايدۇ يول (توغرا) ئۇالر شۇڭا

 «بوالمدۇق؟ ەمئاد يېڭىدىن تىرىلىپ چوقۇم كېيىن، كەتكەندىن بولۇپ توپا چىرىپ ۋە سۆڭەك قۇرۇق بىز» :ئۇالر _ 94

 .دېيىشىدۇ

 بولغان قىيىن ەسىلەرگ قىلىش تەسەۋۋۇر ھاياتلىقىنى ياكى تۆمۈر ياكى تاش سىلەر» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا) _ 51 _ 50
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 .قالىسىلەر ئويالپ تۇرغاندەك ئازغىنە پەقەت (دۇنيادا)

 ىلسۇن،ق سۆزلەرنى ياخشى ئەڭ (مۇنازىرىلەشكەندە ۋە قىلغاندا گەپ) ئۇالر ئېيتقىنكى، بەندىلىرىمگە _ 53 

 .ۇردۈشمەند ئوپئوچۇق ئىنسانغا شەيتان چۈنكى بولىدۇ، بۇزماقچى ئارىسىنى رنىڭئۇال شەيتان شەكىسىزكى،

 سېنى بىز .اليدۇئازاب سىلەرنى خالىسا قىلىدۇ، رەھىم سىلەرگە خالىسا بىلگۈچىدۇر، ئوبدان سىلەرنى رەببىڭالر _ 54

 .يوق ئەۋەتكىنىمىز قىلىپ ھامىي ئۇالرغا

 ھەقىقەتەن بىز .ربىلگۈچىدۇ ئوبدان ھەممىدىن ئەھۋالىنى مەخلۇقاتنىڭ جىمى ىزېمىندىك ۋە ئاسمانالردىكى رەببىڭ _ 55

 .قىلدۇق ئاتا زەبۇرنى داۋۇدقا قىلدۇق، ئۈستۈن بەزىسىدىن بەزىسىنى پەيغەمبەرلەرنىڭ
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 .قورقىدۇ ئازابىدىن ،قىلىدۇ ئۈمىد رەھمىتىنى رەببىنىڭ قىلىدۇ، دۇئا ئىزدەپ يولىنى بولۇش يېقىن رەببىگە دەپ بوالرمىز

 .تېگىشلىكتۇر ساقلىنىشقا ھەقىقەتەن ئازابى رەببىڭنىڭ

 كھاال بۇرۇن ىنكۈنىد قىيامەت بىز ئۇنى بولسۇن، ئاھالىسى شەھەر بىر قانداقال (بولغان تېگىشلىك ئازابقا) _ 58

 .دۇر(ھۆكۈم) كەتكەن پۈتۈلۈپ (لەۋھۇلمەھپۇزدا) كىتابتا بۇ .ئازاباليمىز قاتتىق ئۇنى ياكى قىلىمىز
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 «.بېرىدۇ ئاسانالشتۇرۇپ ئىشىڭالرنى سىلەرنىڭ ۋە

 ئۆڭكۈرنىڭ تۇرغان ئۇالر كۈننىڭ چاغدا، چىققان كۈن (ئىدىڭ بولسا يەردە ئۇ سەن ئەگەر !پەيغەمبەر ئى) _ 17

 ئۆتۈپ (چۈشمەيال ئۇالرغا) تەرىپىگە سول ئۆڭكۈرنىڭ كۈننىڭ چاغدا، پاتقان ۋە كەتكەنلىكىنى ئۆتۈپ تەرىپىگە ئوڭ

 يېرىدە بىر ئازادە ئۆڭكۈرنىڭ (بولماستىن بىئارام ئىسسىقىدىن كۈننىڭ) بولسا ئۇالر .بوالتتىڭ كۆرگەن كەتكەنلىكىنى

 ھەقىقىي ئۇ قىلسا، ھىدايەت كىمنى ئالالھ .بىرىدۇر دەلىللىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ بۇ مانا .ئىدى (ئۇخلىماقتا)



 

 دوست بىرەر كۆرسىتىدىغان يول ئۇنىڭغا سەن ئازدۇرسا، كىمنى (سەۋەبلىك قىلمىشى) الالھئ تاپقۇچىدۇر، ھىدايەت

 .تاپالمايسەن

 ئوياليتتىڭ، دەپ ئويغاق ئۇالرنى سەن تۇرسىمۇ، ئۇيقۇدا ئۇالر (بولساڭ بولغان يېنىدا ئۇالرنىڭ ئەگەر) _ 18

 سوزۇپ پۇتىنى ئىككى بوسۇغىسىغا ۆڭكۈرنىڭئ ئىتى ئۇالرنىڭ .تۇرىمىز ئۆرۈپ تەرەپكە سول ۋە ئوڭ بىز ئۇالرنى

 قاچقان بۇرۇلۇپ ئارقاڭغا چوقۇم كېتىپ، قورقۇپ قاتتىق ئۇالردىن ئەلۋەتتە بولساڭ، كۆرىدىغان ئۇالرنى ئەگەر ياتىدۇ،

 .بوالتتىڭ

 ئويغاتتۇق، ئۇالرنى دەپ سوراشسۇن ئۆزئارا (تۇرغانلىقىنى قانچىلىك ئۆڭكۈردە ئۆزلىرىنىڭ) شۇنىڭدەك، _ 19

 بىر ياكى كۈن بىر» (:بەزىسى ئۇالرنىڭ) .دېدى «تۇردۇڭالر؟ ئۇزاق قانچە (ئۆڭكۈردە بۇ») بىرى ئارىسىدىن ئۇالرنىڭ

 .بىلىدۇ ئوبدان رەببىڭالر تۇرغانلىقىڭالرنى ئۇزاق قانچىلىك» دېدىكى، (بەزىسى يەنە) .دېيىشتى «تۇردۇق ئاز كۈندىنمۇ

 ئەڭ تاماق قايسى بېقىپ، قاراپ ئۇ ئەۋەتىڭالر، شەھەرگە بىلەن تەڭگىلىرىڭالر بۇ بىرىڭالرنى (ئىچىڭالردىن) سىلەر

 كىشىگە ھېچ سىلەرنى كۆرسۇن، ئىش بىلەن ئېھتىيات ئۇ كەلسۇن، ئېلىپ بىرئاز سىلەرگە ئۇنىڭدىن بولسا، پاكىز

 .تۇيدۇرمىسۇن

 ئۆزلىرىنىڭ سىلەرنى ياكى رىدۇ،ئۆلتۈ قىلىپ كېسەك _ چالما سىلەرنى قالسا، سېزىپ سىلەرنى ئۇالر ئەگەر _ 20

 نىجاتلىققا ھەرگىزمۇ سىلەر (كىرسەڭالر دىنىغا ئۇالرنىڭ ئەگەر يەنى) چاغدا ئۇ .مەجبۇراليدۇ كىرىشكە دىنىغا

 «.ئېرىشەلمەيسىلەر

 شۈبھە _ شەك بولىدىغانلىقىدا قىيامەتنىڭ ۋە ھەقلىقىنى ۋەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ ئىنسانالرغا يەنە شۇنىڭدەك _ 21

 ئەسھابۇلكەھف) كىشىلەر ۋاقتىدا ئۆز .قىلدۇق خەۋەردار ئەھۋالىدىن ئۇالرنىڭ ئىنسانالرنى ئۈچۈن، بىلدۈرۈش لىقىنىيوق

 بىر ئالدىغا ئىشىكى ئۆڭكۈرنىڭ» :بەزىلەر .ئىدى قىلىشقان تارتىش _ تاالش ئارىسىدا ئۆز توغرۇلۇق (قىلىش نېمە ئۈچۈن

 ئەتراپىغا ئۆڭكۈرنىڭ» :ئۆتىدىغانالر گېپى .بىلىدۇ ئوبدان ھەممىدىن لىنىئەھۋا ئۇالرنىڭ ئالالھ دېدى، «سېلىڭالر تام

 .دېدى «سااليلى مەسجىد بىر چوقۇم

 بولۇپ، بەش ئۇالر» :بەزىلەر دەيدۇ، «ئىتىدۇر ئۇالرنىڭ تۆتىنچىسى بولۇپ، ئۈچ ئەسھابۇلكەھف» :بەزىلەر _ 22

 بولۇپ، يەتتە ئۇالر» :بەزىلەر يەنە .سۆزدۇر ئېيتىلغان غاقارىسى پۈتۈنلەي بۇ دەيدۇ، «ئىتىدۇر ئۇالرنىڭ ئالتىنچىسى

 باشقا ئۇنىڭدىن بىلىدۇ، ئوبدان رەببىم سانىنى ئۇالرنىڭ» !(پەيغەرمبەر ئى) دەيدۇ، «ئىتىدۇر ئۇالرنىڭ سەككىزىنچىسى

 يۈزەكىال پەقەت (بىلەن كىتاب ئەھلى) توغرۇلۇق ئۇالر سەن شۇڭا .دېگىن «بىلىدۇ كىشىلەر ئازغىنە پەقەت

 .سورىمىغىن (قىسسىسىنى ئەسھابۇلكەھف) ھېچبىرىدىن ئۇالرنىڭ مۇنازىرىلەشكىن،

 دېمەي، «قىلىمەن چوقۇم ئىشنى شۇ ئەتە» بولساڭ، قىلماقچى ئىشنى بىرەر سەن _ 23

 ىڭنىرەبب (ھامان كەلگەن ئېسىڭگە) قالساڭ، ئۇنتۇپ ئەگەر دېگىن، قوشۇپ سۆزنى دېگەن «خالىسا ئالالھ» _ 24

 .دېگىن «قىلىمەن ئۈمىد باشلىشىنى يولغا توغرا يېقىن بۇنىڭدىنمۇ مېنى رەببىمنىڭ» :ۋە ئەتكىن ياد

 .تۇردى يىل توققۇز يۈز ئۈچ ئۆڭكۈرىدە ئۇالر _ 25

 نى) غەيىب زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى بىلىدۇ، ئوبدان ئالالھ تۇرغانلىقىنى قانچىلىك ئۇالرنىڭ» ئېيتقىنكى، _ 26

 ھېچبىر باشقا ئالالھتىن ئۇالرغا !مۇكەممەل نېمىدېگەن ئاڭلىشى ۋە كۆرۈشى ئالالھنىڭ خاستۇر، ئالالھقا (بىلىش

 «.قىلمايدۇ شېرىك ھېچكىمنى پادىشاھلىقىغا ئۆز ئالالھ يوقتۇر، مەدەتكار

 ھېچكىم ىرىنىسۆزل ئالالھنىڭ ئوقۇغىن، ۋەھيىنى قىلىنغان ساڭا كىتابىدىن رەببىڭنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 27

 جاي ھېچقانداق پاناھلىنىدىغان باشقا دەرگاھىدىن ئالالھنىڭ ،(قىلمىساڭ ئەمەل ۋەھيىگە سەن ئەگەر) ئۆزگەرتەلمەيدۇ،

 .تاپالمايسەن

 توختاتقىن، كۆڭلۈڭنى بىلەن قىلىدىغانالر ئىبادەت ئۇنىڭغا ئاخشامدا _ ئەتىگەن تىلەپ، رازىلىقىنى رەببىنىڭ سەن _ 28

 زىكرىمىزدىن دىلىنى بىز (سەۋەبلىك ئاسىيلىقى) چۆرۈمىگىن، ئۇالردىن كۆزلىرىڭنى دەپ، زىبۇزىننىتىنى ھاياتىنىڭ دۇنيا

 .غىنبويسۇنمى ئادەمگە ئاشقان ھەددىدىن ئىشى ئەگەشكەن، خاھىشىغا نەپسى قالدۇرغان، غەپلەتتە

 ئىمان ئادەم خالىغان شۇڭا .ھەقىقەتتۇر كەلگەن تەرىپىدىن رەببىڭالر (دىن) بۇ ئېيتقىنكى،» !(پەيغەمبەر ئى) _ 29

 ئوتنى ئورىۋالىدىغان ئۇالرنى پەردىلىرى تۈتۈن ئۈچۈن كاپىرالر ھەقىقەتەن بىز «بولسۇن كاپىر ئادەم خالىغان ئېيتسۇن،

 يۈزلەرنى ئوخشاش، ئېرىتمىسىگە مەدەن ئۇالرغا قىلسا، تەلەپ ۇس (ئۇسسۇزلۇقتىن) ئۇالر تەييارلىدۇق،

 !جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم !ئىچىملىك يامان نېمىدېگەن بۇ بېرىلىدۇ، سۇ قىزىق ناھايىتى كۆيدۈرۈۋېتىدىغان



 

 مۇكاپاتىنى نىڭئەمەللىرى ياخشى قىلغان ئۇالرنىڭ بىز كەلسەك، قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 30

 .قىلىۋەتمەيمىز زايە ھەرگىز

 جەننەتلەردىن مەڭگۈلۈك تۇرىدىغان دائىم ئۆزلىرى تۇرىدىغان، ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن شۇالر ئەنە _ 31

 كىيىملەرنى يېشىل ئىشلەنگەن يىپەكتىن قېلىن ۋە نېپىز سالىدۇ، بىلەزۈكلەرنى ئالتۇن ئۇالر جەننەتتە بولىدۇ، بەھرىمەن

  !جاي گۈزەل نېمىدېگەن جەننەت !مۇكاپات ياخشى نېمىدېگەن بۇ .ئولتۇرىدۇ يۆلىنىپ تەختلەرگە .ۇكىيىد

 باغ ئىككى تاللىق بىرىگە ئۇالرنىڭ :كەلتۈرگىن قىلىپ مىسال ئادەمنى ئىككى مۇنداق ئۇالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 32

 .قىلدۇق ئېكىنزارلىق ئوتتۇرىسىنى ئورىدۇق، بىلەن دەرەخلىرى خورما ئەتراپىنى باغنىڭ ئىككى ھەر قىلىپ، ئاتا

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئارىسىدىن ئۇالرنىڭ بولۇپ، باغالر بېرىدىغان مېۋە تولۇق كۈتىسىز، _ كەم ئىككىلىسى ھەر _ 33

 .قىلدۇق بەرپا ئۆستەڭنى

 _ پۇل مەن» :پمۇنازىرىلىشى بىلەن بۇرادىرى ئۇ ئىدى، ئىكە (كىرىملەرگىمۇ يەنە) مەھسۇالتقا ئىگىسى باغ _ 34

 .دېدى «تۇرىمەن ئۈستۈن سەندىن سانىدىمۇ ئادەم باي، سەندىن مالدا

 .ئوياليمەن دەپ يوقالمايدۇ مەڭگۈ باغ بۇ» :ئېيتتى ھالدا كۆرەڭلىگەن كىرىپ بېغىغا ئۇ _ 35

 ۇلغانقايتۇر دەرگاھىغا رەببىمنىڭ مەن (بولۇپ قىيامەت) ناۋادا ئوياليمەن، دەپ بولمايدۇ قىيامەتنىمۇ _ 36

 «.تاپااليمەن جاينى ياخشىراق باغدىنمۇ بۇ چوقۇم تەقدىردىمۇ،

 :دېدى مۇنداق ھالدا (قىلغان نەسىھەت _ ۋەز ئۇنىڭغا ۋە) مۇنازىرىلەشكەن بىلەن ئۇنىڭ بۇرادىرى مۇئمىن _ 37

 قىلىسەن؟ ئىنكار قانداق زاتنى قىلغان ئىنسان راۋرۇس سېنى ئاندىن يارىتىپ، ئابىمەنىيدىن ئاندىن تۇپراقتىن، سېنى»

 .كەلتۈرمەيمەن شېرىك ھېچكىمنى رەببىمگە ،تۇرئالالھ رەببىم مېنىڭ ئۇ (دەيمەنكى مەن) لېكىن _ 38

 يەنى) بىلالھ ئىلال قۇۋۋەتە ال !ماشائالالھ› (:خۇشالالنساڭ ئۇنىڭدىن) چېغىڭدا، كىرگەن بېغىڭغا سەن _ 41 _ 39 

 قارىشىڭچە، سېنىڭ !دېسەڭچۇ ‹(كەلمەيتتى ئىش ھېچ قولۇمدىن بولمىسا ياردىمى ئالالھنىڭ بولدى، خالىغىنى ئالالھنىڭ

 سېنىڭ قىلىشى، ئاتا نەرسە ياخشىراق بېغىڭدىن سېنىڭ ماڭا رەببىم بولسىمۇ، ئاز سېنىڭكىدىن ئەۋالدىم ۋە مېلىم مېنىڭ

 سۈيى ئۇنىڭ ياكى قېلىشى ئايلىنىپ ەيەرگ قاقاس تۈپتۈز بېغىڭ بىلەن يۈزلەندۈرۈشى ئاپەت بىر ئاسماندىن بولسا بېغىڭغا

 «.مۇمكىن كەلمەسلىكى قولۇڭدىن سېنىڭ تېپىش ئىزدەپ ئۇنى كېتىپ، سىڭىپ

 يىقىلدى، يەرگە بېدىشلىرى تېلىنىڭ بولدى، ۋەيران (بايلىقى ھەممە ۋە بېغى يەنى) مېۋىلىرى ئۇنىڭ (دېگەندەك) _ 42

 كاشكى» :ئۇ ھەمدە تۇردى ئۇۋۇلىغىلى ئالىقىنىنى ىككىئ (چېكىپ ھەسرەت) چىقىملىرىغا قىلغان سەرپ باغقا ئۇ

 .قالدى دەپ «!بولسامچۇ كەلتۈرمىگەن شېرىك نەرسىنى ھېچ رەببىمگە

 .قىاللمىدى ياردەم ئۆزىگە ئۆزىمۇ چىقمىدى، ھېچكىم قىلىدىغان ياردەم باشقا ئالالھتىن ئۇنىڭغا _ 43

 ئالالھ .قىلىدۇ ياردەم (بەندىلىرىگە مۇئمىن ىمايىسىدىكىھ ئۆز) ئالالھ چاغالردا (دەھشەتلىك) شۇنداق ئەنە _ 44

 .قىلغۇچىدۇر ياخشى ئەڭ ئاقىۋىتىنى ئۇالرنىڭ بەرگۈچىدۇر، مۇكاپات ياخشى ئەڭ ئۇالرغا

 بىز (ھاياتى دۇنيا) :كەلتۈرگىن مىسالنى بىر مۇنداق ھەققىدە ھاياتى دۇنيا ئىنسانالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 45

 بىرىگە _ بىر (ئۆسۈپ) ئۆسۈملۈكلىرى زېمىننىڭ بىلەن يامغۇر شۇ ئوخشايدۇكى، يامغۇرغا چۈشۈرگەن ئاسماندىن

 چۆپكە _ ئوت يۈرىدىغان ئۇچۇرۇپ (تەرەپكە _ تەرەپ) بوران (تۆكۈلۈپ قۇرۇپ) ئۇ كېيىن كۆكىرىدۇ، چىرمىشىپ

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ .قالىدۇ ئايلىنىپ

 مۇكاپاتى ئەمەەللرنىڭ ياخشى قالىدىغان مەڭگۈ زىننىتىدۇر، تىرىكچىلىكىنىڭ دۇنيا بالىالر ۋە مالالر _ پۇل _ 46

 .ياخشىدۇر ئەڭ جەھەتتىمۇ قىلىش ئۈمىد (ساۋابىنى) ياخشىدۇر، ئەڭ دەرگاھىدا رەببىڭنىڭ

 ئىنسانالرنى بىز كۆرىسەن، ىنىقالغانلىق بولۇپ تۈپتۈز زېمىننىڭ قىلىمىز، يوق تاغالرنى بىز كۈنىدە (قىيامەت) _ 47

 .قويمايمىز قالدۇرۇپ ھېچكىمنى ئۇالردىن يىغىمىز، مەيدانىغا ھېساب

 بىز ئالدىمىزغا بىزنىڭ سىلەر» (كاپىرالرغا) چىقىرىلىدۇ، ھۇزۇرىغا رەببىڭنىڭ بولۇشۇپ سەپ _ سەپ ئۇالر _ 48

 سىلەر بىزنى (ۋاقتىڭالردا دۇنيادىكى) سىلەر بەلكى كەلدىڭالر، ھالەتتە شۇ بولساق ياراتقان قانداق دەسلەپتە سىلەرنى

 (.دەيمىز) «ئىدىڭالر ئويلىغان دەپ بېكىتمەيدۇ ۋاقتىنى (ئۇچرىشىش بىر مۇنداق) ئۈچۈن

 قورققانلىقىنى خاتىرىلەنگەنلەردىن ئۇنىڭدا گۇناھكارالرنىڭ قويۇلىدۇ، ئوتتۇرىغا ئەمەلى _ نامە كىشىلەرنىڭ _ 49

 «خاتىرىلەپتۇغۇ؟ تولۇق قويماي چاال ئىشنى ھېچبىر كىچىك _ چوڭ كىتاب؟ قانداق بۇ !ئىسىت ۋاي» :ئۇالر كۆرىسەن،



 

 ھېچكىمگە رەببىڭ كۆرىدۇ، خاتىرىلەنگەنلىكىنى ئەمەلىگە _ نامە ھەممىسىنىڭ ئەتكەنلىرىنىڭ _ قىلغان ئۇالر دەيدۇ،

 .قىلمايدۇ ئۇۋال

 قىلدى، سەجدە ھەممىسى باشقا ئىبلىستىن دېدۇق، «ىلىڭالرق سەجدە ئادەمگە» :پەرىشتىلەرگە بىز ۋاقتىدا ئۆز _ 50

 ۋە ئىبلىسنى قويۇپ مېنى سىلەر !(ئىنسانالر ئى) .چىقتى ئىتائىتىدىن رەببىنىڭ ئۇ بىلەن شۇنىڭ .ئىدى جىنالردىن ئىبلىس
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 سۈرىسى مەريەم

 .ئايەت 98 بولغان، نازىل مەككىدە
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 (ئۇنى) بىز ۋەدىدۇر، ئالغان ئۈستىمىزگە بىز (بۇ) .قايتۇرىمىز ئەسلىگە ھالىتىدە شۇ بولساق، ياراتقان قانداق دەسلەپتە

 .ئاشۇرىمىز ئىشقا چوقۇم

 سالىھ مېنىڭ چوقۇم ازېمىنغ» : (كىتابالردا ساماۋى يەنى) زەبۇردا كېيىن، يېزىلغاندىن لەۋھۇلمەھپۇزغا  _ 105

 .يازدۇق دەپ «قىلىدۇ ۋارىسلىق بەندىلىرىم

 قىلىدىغان ئىبادەت (اليىقىدا ئالالھقا نەسىھەتلەردە، -ۋەز ۋە خەۋەر قىلىنغان بايان) قۇرئاندا بۇ شەكسىزكى،  _ 106

 .بار ئىبرەت يېتەرلىك ئەلۋەتتە ئۈچۈن قەۋم

 .ئەۋەتتۇق قىلىپال رەھمەت پەقەت ئۈچۈن ئالەملەر بىز سېنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 107

 سىلەر تۇرىدۇ، كېلىپ ۋەھيى دەپ ‹ئىالھتۇر بىرال پەقەت ئىالھىڭالر سىلەرنىڭ› ماڭا» (مۇشرىكالرغا) _ 108

 .دېگىن «بوالمسىلەر؟ مۇسۇلمان

 تۇردۇم،ئۇق ئوخشاشال (ھەقىقەتنى) سىلەرگە مەن» ئېيتقىنكى، تارتسا، باش (ئىماندىن يەنىال) ئۇالر ئەگەر _ 109

 .ئۇقمايمەن يىراقمۇ؟ يېقىنمۇ، (ئازاب) ئاگاھالندۇرۇلغان سىلەر

 .تۇرىدۇ بىلىپ يوشۇرغانلىرىڭالرنىمۇ سىلەرنىڭ ۋە سۆزنىمۇ ئاشكارا ئالالھ شەكسىزكى، _ 110

 لسابو پايدىلىنىش ۋاقىتلىق ۋە سىناق بىر ئۈچۈن سىلەر (كېچىكتۈرۈلۈشى ئازابنىڭ بۇ) بەلكى بىلمەيمەن، مەن _ 111

 «.كېرەك

 چىقارغىن، ھۆكۈم بىلەن ئادىللىق (ئارىسىدا مۇشرىكالرنىڭ بىلەن بىز) !رەببىم ئى» (ئېيتتى پەيغەمبەر) _ 112

 «.زاتتۇر تىلىنىدىغان ياردەم قارشى سۆزلىرىڭالرغا بوھتان سىلەرنىڭ ،ئالالھتۇر رەھمان رەببىمىز بىزنىڭ

  



 

 

 سۈرىسى ھەج

 

 .ئايەت 78 بولغان، نازىل مەككىدە

 تائاالنى ئالالھ ئارقىلىق قىلىش بايان ئاالمەتلىرىنى بەزى قۇدرىتىنىڭ چەكسىز تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن زۆرۈرلۈكىنى قىلىشنىڭ ئىتائەت تولۇق ئۇنىڭغا ۋە ئۇلۇغالشنىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .رئىشتۇ دەھشەتلىك ھەقىقەتەن زىلزىلىسى قىيامەتنىڭ قورقۇڭالر، رەببىڭالردىن !ئىنسانالر ئى  _ 1

 ئېمىۋاتقان (قورققىنىدىن ئايال) ئېمىتىۋاتقان ھەربىر كۈنىدە، (قىيامەت) كۆرىدىغان زىلزىلىنى ئۇ سىلەر _ 2

 ھالبۇكى، .ۆرىسەنك ھالىتىدە مەست ئىنسانالرنى تۇغۇۋېتىدۇ، بوۋىقىنى ئايال ھامىلىدار ھەربىر ئۇنتۇيدۇ، (بوۋىقىنى)

 (.ىدۇقال بولۇپ شۇنداق ئۇالر شۇڭا) قاتتىقتۇر ئازابى ئالالھنىڭ لېكىن ئەمەس، مەست ئەمەلىيەتتە ئۇالر

 ۋە ىرىلىشىدۇمۇناز دەلىلسىز توغرىسىدا (تىقۇدرى تىرىلدۈرىدىغان ئۈلۈكلەرنى نىڭ) ئالالھ كىشىلەر بەزى  _ 3

 .ئەگىشىدۇ ھەممىسىگە شەيتانالرنىڭ گەدەنكەش

 ئۇنى تەئەلۋەت شەيتان ئەگىشىدىكەن، شەيتانغا كىمكى» :بەلگىلەنگەنكى شۇنداق توغرۇلۇق (شەيتان) ئۇ _ 4

 «.سۆرەيدۇ ئازابىغا جەھەننەمنىڭ ۋە ئازدۇرىدۇ

 سىلەرگە بىز (بىلىڭالركى شۇنى) شەكلەنسەڭالر، تىرىلىشتىن كېيىنكى لگەندىنئۆ سىلەر ئەگەر !ئىنسانالر ئى _ 5

 شەكىلگە ئاندىن ،(123)ئەلەقتىن ئاندىن ئابىمەنىيدىن، ئاندىن تۇپراقتىن، سىلەرنى ئۈچۈن، قىلىش بايان قۇدرىتىمىزنى

 بالىياتقۇدا تۆرەلمىنى خالىغان (تۇغۇلىشىنى) بىز .ياراتتۇق پارچىسىدىن گۆش كىرگۈزۈلمىگەن ۋە كىرگۈزۈلگەن

 ۋاقتىڭالرغا قىران سىلەرنىڭ ئاندىن .چىقىرىمىز ھالىتىڭالردا بوۋاقلىق سىلەرنى ئاندىن قالدۇرىمىز، مۇددەتكىچە مۇئەييەن

 بەزىڭالر كېتىسىلەر، بولۇپ ۋاپات تۇرۇپال ياش بەزىڭالر ،(تولدۇرىمىز قۇۋۋەتكە _ كۈچ سىلەرنى) ئۈچۈن يېتىشىڭالر

 ئى) .قالدۇرۇلىسىلەر ھايات كەتكۈچە قېرىپ قالغۇدەك بولۇپ بىلمەيدىغان نەرسىنى ھېچ نەرسىدىن لگەنبى (ئىلگىرى)

 ۋە جانلىنىدۇ ئۇ ياغدۇرساق يامغۇر بىز ئۇنىڭغا كۆرىسەن، تۇرغانلىقىنى ھالەتتە قاقاس زېمىننىڭ سەن !(پەيغەمبەر

 .بېرىدۇ ئۈندۈرۈپ ئۆسۈملۈكلەرنى چىرايلىق تۈرلۈك كۆپىدۇ،

 قادىر لۋەتتەئە نەرسىگە ھەممە ۋە تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى چوقۇم ئۆلۈكلەرنى ئىكەنلىكىنى، ھەق ئالالھنىڭ بۇ _ 6

  .ئۈچۈندۇر بىلدۈرۈش (سىلەرگە) ئىكەنلىكىنى

 ئالالھنىڭ ئۆلۈكلەرنى قەبرىلەردىكى ئىكەنلىكىنى، يوق شەك قىلچە كېلىشىدە قىيامەتنىڭ شۇنداقال _ 7

 (.ئۈچۈندۇر بىلدۈرۈش) نلىقىنىتىرىلدۈرىدىغا

 نۇرلۇق ۋە ھىدايەتسىز ئىلىمسىز، ئۈچۈن، ئازدۇرۇش يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) ئىچىدە ئىنسانالر _9 _ 8 

 بولىدۇ، دۇچار خارلىققا دۇنيادا ئۇ .بار كىشى مۇنازىرىلىشىدىغان مەغرۇرانە توغرىسىدا ئالالھ تۇرۇپ، كىتابسىز

 .تېتىتىمىز ئازابىنى ئوتنىڭ كۆيدۈرگۈچى ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە

 ئۇۋال ھەرگىز ىگەبەندىلىر ئالالھ تۈپەيلىدىندۇر، قىلمىشلىرىڭ سېنىڭ (ئازاب بىلەن خارلىق) شۇ ئەنە» (:ئۇنىڭغا) _ 10

 (.دېيىلىدۇ) «ئەمەستۇر قىلغۇچى

 (خاتىرجەم) ادىنىد ئۇ يەتسە، قياخشىلى ئۇنىڭغا ئەگەر قىلىدۇ، ئىبادەت بىلەن شۈبھە _ شەك ئالالھقا بەزىلەر _ 11

 وچۇقئوپئ بۇ مانا تارتىدۇ، زىيان ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا ئۇ .يېنىۋالىدۇ دىنىدىن يەتسە، بەختسىزلىك ئۇنىڭغا ئەگەر تۇرىدۇ،

 .زىياندۇر

                                                   

 (
123
 بالىياتقۇ تاللىنىپ تۆرىلىشكە ئىچىدىن ئۇرۇق مىليونالرچە كىرگەن بالىياتقۇسىغا ئانىنىڭ بولۇپ، مەنىدە دېگەن قالغان مۇئەەللقتە ئېسىلغان، _ ئەلەق (

 بولغان نازىل «كەرىم قۇرئان» بولۇپ، بىرى مۆجىزىلىرىدىن بايقالغان دازامان ھازىرقى نىڭ«كەرىم قۇرئان» بۇ .كۆرسىتىدۇ ئۇرۇقنى قالغان ئېسىلىپ تېمىغا

 .بىلمەيتتى بۇنى ئىنسانالر چاغالردا



 

 قەتتىنھەقى) بۇ مانا .چوقۇنىدۇ نەرسىلەرگە يەتكۈزەلمەيدىغان زىيان _ پايدا ھېچبىر ئۆزىگە قويۇپ ئالالھنى ئۇ _ 12

 .ئازغۇنلۇقتۇر بىر يىراقالشقان (تامامەن

 اماني نېمىدېگەن نەرسە (چوقۇنغان) ئۇ .چوقۇنىدۇ نەرسىگە تۇرغان كۆرۈنۈپ زىيىنى كۆرە پايدىسىدىن ئۇ _ 13

  !ھەمراھ يامان نېمىدېگەن دوست،

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئالالھ شەكسىزكى، _ 14

 .قىلىدۇ خالىغىنىنى ھەقىقەتەن ئالالھ .كىرگۈزىدۇ جەننەتلەرگە

 تورۇسقا ئۇ ئوياليدىكەن، دەپ بەرمەيدۇ، ياردەم ھەرگىز ئاخىرەتتە ۋە دۇنيادا پەيغەمبىرىگە ئالالھ كىمكى _ 15

 باساالمدىكىن؟ غەزىپىنى قىقىلى (بۇ) ئۇنىڭ باقسۇنكى، قاراپ ئاندىن بوغۇلۇۋالسۇن، سېلىپ ئارغامچا

 ئادەمنى خالىغان ئالالھ شۇكى، ھەقىقەت قىلدۇق، نازىل قىلىپ ئايەتلەر روشەن مۇشۇنداق مانا قۇرئاننى بىز _ 16

 .قىلىدۇ ھىدايەت

 ۋە ئاتەشپەرەسلەر خىرىستىيانالر، چوقۇنغۇچىالر، يۇلتۇزالرغا يەھۇدىيالر، مۇئمىنلەر، شەكسىزكى، _ 17

 كۆرۈپ تولۇق نەرسىنى ھەممە ئالالھ شەكسىزكى، .چىقىرىدۇ ھۆكۈم كۈنى قىيامەت ئالالھ سىدائارى مۇشرىكالر

 .تۇرغۇچىدۇر

 ۋە ھايۋانالر دەرەخلەر، تاغالر، يۇلتۇزالر، ئاي، كۈن، زېمىندىكىلەر، ئاسماندىكىلەر، بىلمەمسەنكى، _ 18

 قىلغان خار ئالالھ .بولدى اليىق ئازابقا (قىلىپ رىلىقكۇف) نۇرغۇنى يەنە قىلىدۇ، سەجدە ئالالھقا نۇرغۇنى ئىنسانالردىن

 .قىلىدۇ خالىغىنىنى ئالالھ شەكسىزكى، قىاللمايدۇ، ئەزىز ھېچكىم ئادەمنى

 ئوتتىن كاپىرالرغا .پىرقىدۇر ئىككى (ئىبارەت مۇئمىنلەردىن بىلەن كاپىرالر) جېدەەللشكەن توغرىسىدا رەببى بۇ _ 19

 .قويۇلىدۇ قايناقسۇ ھارارەتلىك يۇقىرى ئۈستىدىن باشلىرى ئۇالرنىڭ پىچىلىدۇ، كىيىملەر

 .كېتىدۇ ئېرىپ تېرىلىرى ۋە باغرى–ئىچ ئۇالرنىڭ بىلەن ئۇنىڭ _ 20

 .ئۇرۇلىدۇ بىلەن توقماقالر تۆمۈر ئۇالر _ 21

 ۋە لىدۇقايتۇرۇ دوزاخقا ئۇالر ئۇرۇنسا، چىقىشقا دوزاختىن قاتتىقلىقىدىن قايغۇنىڭ _ غەم ئۇالر ھەرقاچان _ 22

 (.دېيىلىدۇ) «تېتىڭالر ئازابنى كۆيدۈرگۈچى» (:ئۇالرغا)

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئالالھ شەكسىزكى، _ 23

 (بۇيۇملىرىنى زىننەت ياسالغان) مەرۋايىتالردىن ۋە بىلەزۈكلەر ئالتۇن جەننەتلەردە ئۇالر كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە

 .بولىدۇ يىپەكتىن كىيىمى ئۇالرنىڭ تاقايدۇ،

 ھىدايەت يولىغا ئالالھنىڭ اليىق مەدھىيەگە ۋە يېتەكلەنگەن گە(تەييىبە كەلىمە) سۆز ياخشى (دۇنيادا) ئۇالر _ 24

 .ئىدى قىلىنغان

 ياكى بولسۇن ئولتۇرۇشلۇق مەيلى توسقۇچىالرغا، يولىدىن ئالالھنىڭ (ئىنسانالرنى) كاپىرالرغا، شەكسىزكى، _ 25

 ئازاب قاتتىق) توسقۇچىالرغا ھەرەمدىن مەسجىدى قىلغان ئىبادەتگاھ ئورتاق ئىنسانالرغا بىز بولسۇن، كەلگەنلەر سىرتتىن

 .تېتىتىمىز ئازابنى قاتتىق ئۇنىڭغا بولىدىكەن، چىقماقچى يولدىن قىلىپ گۇناھ ھەرەمدە مەسجىدى كىمكى (.بار

 نەرسىنى ھېچ ماڭا» (ئېيتتۇقكى ئۇنىڭغا) بېرىپ، تەيىنلەپ ئورنىنى بەيتۇلالھنىڭ ئىبراھىمغا اقتىداۋ ئۆز بىز _ 26

 مېنىڭ ئۈچۈن قىلغۇچىالر سەجدە ۋە قىلغۇچىالر رۇكۇ تۇرغۇچىالر، قىيامدا قىلغۇچىالر، تاۋاپ كەلتۈرمىگىن، شېرىك

 تۇتقىن، پاك ئۆيۈمنى

 سېنىڭ مىنىپ تۆگىلەرگە ئۇرۇق پىيادە، ئۇالر قىلغىن، نىدا چاقىرىپ گەھەج (ئۇالرنى) ئارىسىدا كىشىلەرنىڭ _ 27

 .كېلىدۇ بېسىپ يولالرنى يىراق تۆگىلەر ئۇرۇق كېلىدۇ، قېشىڭغا

 كۆرسۇن، مەنپەئەتلەرنى (ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا) بولغان تېگىشلىك ئۆزلىرىگە (جەريانىدا ھەج) كىشىلەر _ 28

 ئېيتىپ ئىسمىنى ئالالھنىڭ مالالرنى چارۋا بەرگەن قىلىپ رىزىق ئۇالرغا ئالالھ كۈنلەردە (قۇربانلىق) بەلگىلەنگەن

 .بېرىڭالر موھتاجالرغا ئەھۋالدىكى قىيىن يەڭالر، گۆشىدىن قۇربانلىقىڭالرنىڭ سىلەر «.بوغۇزلىسۇن

 قەدىمىي قىلسۇن، ئادا ئىبادەتلىرىنى ئالغان ئۈستىگە ئۆز تازىلىسۇن، كىرلىرىنى (بەدەنلىرىدىكى) ئۇالر ئاندىن _ 29

 .قىلسۇن تاۋاپ نى(كەئبە) ئۆي



 

 رەببىنىڭ (ئۇلۇغالش) بۇ ئۇلۇغلىسا، ئەھكاملىرىنى دىنىنىڭ ئالالھنىڭ كىمكى .شۇدۇر ئەنە (ئىبادىتى ھەج) _ 30

 قىلىنغانلىرىدىن بايان (ھاراملىقى قۇرئاندا) ئىچىدىن نالرنىڭھايۋا سىلەرگە ياخشىدۇر، ئۈچۈن ئۆزى ئۇنىڭ دەرگاھىدا

 .ساقلىنىڭالر بېرىشتىن گۇۋاھلىق يالغان تۇرۇڭالر، يىراق نىجىستىن ئىبارەت بۇتالردىن .قىلىندى ھاالل باشقىلىرى

 (.بولۇڭالر ركىشىلە) كەلتۈرمەيدىغان شېرىك ئۇنىڭغا يۈزلەنگەن، ئالالھقىال يالغۇز (ئۆرۈپ يۈز باتىلدىن) _ 31

 يىراق بوران ئۇنى ياكى قاچقاندەك ئېلىپ ئۇنى قۇشالر تاشلىنىپ، ئاسماندىن گويا ئۇ كەلتۈرىدىكەن، شېرىك ئالالھقا كىمكى

 .قالىدۇ بولۇپ تاشلىۋەتكەندەك جايغا

 بۇ ەكسىزكى،ش ئۇلۇغاليدىكەن، ئاالمەتلىرىنى دىنىنىڭ ئالالھنىڭ كىمكى .مۇشۇدۇر مانا (بۇيرىغىنى ئالالھنىڭ) _ 32

 .تەقۋادارلىقىدىندۇر دىلالرنىڭ

 بولىدۇ، پايدىالنساڭالر ۋاقتىغىچىلىك بوغۇزالش بەلگىلەنگەن مالالردىن (قىلىدىغان ھەديە ھەرەمگە) سىلەر _ 33

 (.ھەرەمدۇر يەنى) يېنىدۇر بەيتۇلالھنىڭ جاي تېگىشلىك بوغۇزالشقا ئۇنى ئاندىن

 ئېيتسۇن ئىسمىنى ئالالھنىڭ (بوغۇزلىغاندا) چارۋىالرنى بەرگەن قىلىپ رىزىق ئۇالرغا ئالالھ ئۈممەت ھەر _ 34

 ئى) .بويسۇنۇڭالر ئۇنىڭغا ئىالھتۇر، بىر ئىالھىڭالر سىلەرنىڭ !(ئىنسانالر ئى) .بەلگىلىدۇق قۇربانلىقنى ئۇالرغا دەپ،

 .بەرگىن خەۋەر خۇش (بىلەن جەننەت) كىشىلەرگە كەمتەر ئىتائەتمەن، !(پەيغەمبەر

 ئەزىيەتلەرگە يەتكەن ئۆزلىرىگە تىترەيدۇ، دىللىرى ئۇالرنىڭ ئېتىلسە، ياد ئالالھ كىشىلەركى، شۇنداق ئۇالر _ 35

 بۇيرۇغان ئالالھ) نەرسىلەردىن بەرگەن قىلىپ رىزىق بىز ئۇالرغا قىلىدۇ، ئادا مۇكەممەل نامازنى قىلىدۇ، سەۋر

 .قىلىدۇ سەرپ (يولالرغا

 كۆپ ئۈچۈن سىلەر ئۇالردا قىلدۇق، ئاالمەتلىرىدىن دىننىڭ ئالالھنىڭ ئۈچۈن سىلەر تۆگىلىرىنىمۇ قۇربانلىق _ 36

 بىسمىلالھ) بوغۇزلىغىنىڭالردا تۇرغۇزۇپ (بىلەن پۇت ئۈچ باغالپ، پۇتىنى سول ئالدى) ئۇالرنى بار، مەنپەئەتلەر

 سائىلالرغا ۋە موھتاجالرغا قانائەتچان يەڭالر، ئۇالردىن چىققاندا، جېنى ڭئۇالرنى ئاتاڭالر، ئىسمىنى ئالالھنىڭ (دەپ

 .بەردۇق بويسۇندۇرۇپ شۇنداق سىلەرگە تۆگىلەرنى ئۇ دەپ قىلسۇن شۈكۈر سىلەرنى بېرىڭالر،

 سىلەرنىڭ پەقەت بارىدىغىنى يېتىپ ئالالھقا بارمايدۇ، يېتىپ قانلىرى ياكى گۆشلىرى ئۇالرنىڭ ئالالھقا _ 37

 ئالالھ ئۈچۈن، ئۇلۇغلىشىڭالر ئالالھنى (ئېيتىپ تەكبىر) قىلغانلىقىغا ھىدايەت سىلەرنى ئالالھنىڭ .ەقۋادارلىقىڭالردۇرت

 يەتكۈزۈپ ۋايىغا (ئىبادەتنى _ ئەمەل !پەيغەمبەر ئى) .بەردى بويسۇندۇرۇپ ئاشۇنداق سىلەرگە ئۇالرنى

 .بەرگىن خەۋەر خۇش قىلغۇچىالرغا

 ھەرگىز بەندىنى تۇزكور خىيانەتچى، ھەرقانداق ئالالھ قوغدايدۇ، چوقۇم مۇئمىنلەرنى (ھەقىقىي) ئالالھ _ 38

 .تۇتمايدۇ دوست

 شۈبھىسىزكى، .قىلىندى رۇخسەت (كۆرسىتىشكە قارشىلىق) ئۈچۈن، ئۇچرىغانلىقى زۇلۇمغا قىلىنغۇچىالرغا ھۇجۇم _ 39

 .قادىردۇر ئەلۋەتتە بېرىشكە ياردەم ئۇالرغا ئالالھ

 .ئىدى چىقىرىلغان ھەيدەپ ناھەق يۇرتلىرىدىن ئۆز ئۈچۈنال، دېگەنلىكى «ئالالھتۇر رەببىمىز» پەقەت ئۇالر _ 04

 چېركاۋالر، ئىبادەتخانىلىرى، راھىبالرنىڭ تۇرمىسا، توسۇپ بىلەن بەزىسى بەزىسىنى ئىنسانالرنىڭ ئالالھ ئەگەر

 كىمكى .قىلىناتتى ۋەيران ئەلۋەتتە مەسجىدلەر يادلىنىدىغان كۆپ نامى ئالالھنىڭ ۋە ئىبادەتخانىلىرى يەھۇدىيالرنىڭ

 كۈچلۈكتۇر، ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .بېرىدۇ ياردەم ئۇنىڭغا ئالالھ ئەلۋەتتە بېرىدىكەن، ياردەم دىنىغا ئالالھنىڭ

 .غالىبتۇر

 ئىگە ئۈستۈنلۈككە يۈزىدە ريە ئۇالرنى بىز ئەگەر كىشىلەركى، شۇنداق ئېرىشىدىغانالر ياردىمىگە ئالالھنىڭ _ 41

 ئىشالردىن يامان بۇيرۇيدۇ، ئىشالرغا ياخشى كىشىلەرنى بېرىدۇ، زاكات قىلىدۇ، ئادا مۇكەممەل نامازنى ئۇالر قىلساق،

  .مەنسۇپتۇر ئالالھقا ئاقىۋىتى ئىشالرنىڭ .توسىدۇ

 ۋە ئاد ،قەۋمى نۇھنىڭ بۇرۇن ردىنئۇال ،(بولمىغىن بىئارام بۇنىڭغا) دېسە يالغانچى سېنى ئۇالر ئەگەر _44 _ 42 

 دېگەن، يالغانچى (پەيغەمبەرلىرىنى) ئاھالىسىمۇ مەديەن ۋە قەۋمى لۇتنىڭ ،قەۋمى ئىبراھىمنىڭ قەۋملىرى، سەمۇد

  ئىكەن؟ قانداق جازايىم مېنىڭ جازالىدىم، ئۇالرنى ئاندىن بەردىم، مۆھلەت كاپىرالرغا .دېيىلگەن يالغانچى مۇسامۇ

 .قىلدۇق ھاالك پەيتتە قىلىۋاتقان زۇلۇم ئۆزىگە (قىلىپ كۇفرىلىق) ئاھالىلىرى شەھەرلەرنى نۇرغۇنلىغان بىز _ 45

 تاشالندۇق نۇرغۇن شەھەرلەر، نۇرغۇن يىقىلغان ئۈستىگە تاملىرى ئۆرۈلۈپ، ئۆگزىلىرى ئۆيلىرىنىڭ (جايالردا ئۇ)

 .قالدى قەسىرلەر ئېگىز (قالغان ئاھالىسىز) ۋە قۇدۇقالر



 

 ئۇالرنىڭ (بولسا قىلغان شۇنداق) كۆرمىدىمۇ؟ كېزىپ يۈزىنى يەر (كاپىرالر ئىنكارچى يەنى) ئۇالر _ 46

 بۇ) بەلكى بولمايدۇ، كور كۆزلەرال ئەمەلىيەتتە .بوالتتى قۇالقلىرى ئاڭاليدىغان ياكى ئەقىللىرى چۈشىنىدىغان

 .كوردۇر كۆزلىرى كۆڭۈل كۆكرەكلىرىدىكى (كاپىرالرنىڭ

 خىالپلىق ھەرگىز ۋەدىسىگە ئالالھ .قىلىدۇ تەلەپ چۈشۈشىنى تېز ئازابنىڭ سەندىن ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 47

 .يىلچىلىكتۇر مىڭ سانايدىغان سىلەر كۈن بىر دەرگاھىدىكى رەببىڭنىڭ ھەقىقەتەن (.چۈشۈرىدۇ چوقۇم ئۇنى) قىلمايدۇ

 ئاخىر جازالىدىم، ئۇالرنى ئاندىن بەردىم، مۆھلەت مەن ئۇالرغا بولسىمۇ، زالىم ئاھالىلىرى شەھەر نۇرغۇن _ 48

 .دەرگاھىمدۇر مېنىڭ جاي قايتىدىغان

 ئوپئوچۇق (ئەۋەتىلگەن) سىلەرگە پەقەت مەن !ئىنسانالر ئى» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 49     

 «.ئاگاھالندۇرغۇچىمەن

 .بار رىزىق ئېسىل ۋە مەغپىرەت قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 50

 دوزاخ شۇالر ئەنە __ ئۇرۇنغۇچىالر چىقىرىشقا يوققا ئايەتلىرىمىزنى قىلىپ دېگەندەك ئازابلىمايدۇ بىزنى _ 51

 .ئەھلىدۇر

 قايسىبىر ،(پەيغەمبەر بېرىلگەن كىتاب) رەسۇل قايسىبىر ئەۋەتكەن ئىلگىرى سەندىن بىز !(پەيغەمبەر ئى)  _ 52

 ئايەتلەر بۇ شەيتان قىلسىال، تىالۋەت (ئايەتلەرنى قىلغان نازىل ئالالھ) ئۇ بولسۇن، (پەيغەمبەر بېرىلمىگەن كىتاب) نەبى

 بەربات شۈبھىلەرنى-شەك تاشلىغان شەيتان ئالالھ .تاشاليدۇ (شۈبھىلەرنى _ شەك كۆڭلىگە كىشىلەرنىڭ) توغرىسىدا

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ .قىلىدۇ مۇستەھكەم ئايەتلىرىنى ئۆزىنىڭ كېيىن، قىلغاندىن

 قارىيىپ دىللىرى بارالرنى، كېسىلى (مۇناپىقلىق ۋە شەك) دىللىرىدا (قويۇشى يول مۇنداق شەيتانغا ئالالھنىڭ)  _ 53

 يىراق تامامەن (ھەقتىن) زالىمالر بۇ شەكسىزكى، .ئۈچۈندۇر سىناش بىلەن شۈبھىسى تاشلىغان شەيتاننىڭ كەتكەنلەرنى

 .ۋەزىيەتتىدۇر بىر

 ئىكەنلىكىنى ھەقىقەت كەلگەن تەرىپىدىن رەببىڭ قۇرئاننىڭ ئەھلىلىرىنىڭ ئىلىم يەنە (قىلىشى بۇنداق ئالالھنىڭ)  _ 54

 ئالالھ شەكسىزكى، .بويسۇنىدۇ تولۇق ئۇنىڭغا دىللىرى ۋە ئېيتىدۇ ئىمان ئۇنىڭغا ئۇالر بىلەن شۇنىڭ .ئۈچۈندۇر بىلىشى

 .باشلىغۇچىدۇر يولغا توغرا ھەقىقەتەن مۇئمىنلەرنى

 كۈننىڭ دەھشەتلىك ئۇالرغا ياكى كەلگەنگە ئۇشتۇمتۇت قىيامەت ئۇالرغا تاكى تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا _ 55

 .تۇرىدۇ شەكلىنىپ قۇرئاندىن قەدەر چۈشكەنگە ئازابى

 ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان .چىقىرىدۇ ھۆكۈم ئارىسىدا ئىنسانالر ئالالھ ،خاستۇر ئالالھقىال پادىشاھلىق كۈندە ئۇ _ 56

 .بولىدۇ جەننەتلەردە نازۇنېمەتلىك قىلغانالر ئەمەەللرنى

 .بار ئازاب قىلىغۇچى خار ئۇالرغا كەلسەك، دېگەنلەرگە يالغان ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ۋە بولغان كاپىر _ 57

 ياخشى چوقۇم ئالالھ ئۆلگەنلەرگە ياكى ئۆلتۈرۈلگەن (قىلىپ جىھاد) ئاندىن قىلغان، ھىجرەت يولىدا ئالالھنىڭ _ 58

 .بەرگۈچىدۇر رىزىق ياخشى ئەڭ ئالالھ ھەقىقەتەن .قىلىدۇ ئاتا رىزىق

 تولۇق ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، كىرگۈزىدۇ، جەننەتكە بولىدىغان مەمنۇن ئۇالر ئەلۋەتتە ئۇالرنى ئالالھ _ 59

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا بىلگۈچىدۇر،

 زۇلۇمغا يەنە ئاندىن بولسا، ئالغان ئىنتىقامىنى شۇنچىلىك ئۇچراپ زۇلۇمغا قانچىلىك كىمكى شۇنداقتۇر، ئەنە ئىش _ 60

 مەغپىرەت ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، ئەپۇ ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ بېرىدۇ، ياردەم چوقۇم ئۇنىڭغا ئالالھ ئۇچرىسا،

 .قىلغۇچىدۇر

 ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ كىرگۈزىدۇ، كېچىگە كۈندۈزنى كۈندۈزگە، كېچىنى ئالالھ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 61

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ

 ،باتىلدۇر نەرسىلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى مۇشرىكالرنىڭ ھەقتۇر، ئالالھ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 62

 .بۈيۈكتۇر ئۈستۈندۇر، (ەممىدىنھ) ئالالھ شەكسىزكى،

 .ئايلىنىدۇ يېشىللىققا زېمىن بىلەن يامغۇر شۇ كۆرمىدىڭمۇ؟ بېرىۋاتقانلىقىنى ياغدۇرۇپ يامغۇر بۇلۇتتىن ئالالھنىڭ _ 63

 .خەۋەرداردۇر ھەممىدىن مېھرىباندۇر، ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ



 

 بىھاجەتتۇر، ھەممىدىن ئالالھ شەكسىزكى، .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 64

 .اليىقتۇر مەدھىيەگە

 سىلەرگە كېمىلەرنى يۈرۈۋاتقان دېڭىزدا بويىچە ئەمرى ئۆزىنىڭ نەرسىلەرنى، يۈزىدىكى يەر ئالالھنىڭ _ 65

 تۇتۇپ ساقالپ نكېتىشتى چۈشۈپ يەرگە ئىرادىسىسىز ئۆزىنىڭ نى(جىسىملىرى) ئاسمان بەرگەنلىكىنى، بويسۇندۇرۇپ

 .مېھرىباندۇر تولىمۇ شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا ئالالھ كۆرمىدىڭمۇ؟ تۇرىدىغانلىقىنى

 تىرىلدۈرىدىغان سىلەرنى يەنە ئاندىن ئالىدىغان، جېنىڭالرنى سىلەرنىڭ ئاندىن بېرىدىغان، ھاياتلىق سىلەرگە ئالالھ _ 66

 .تۇزكوردۇر ھەقىقەتەن ئىنسان .زاتتۇر

 مۇشرىكالر !(پەيغەمبەر ئى) .قىلىدۇ ئەمەل شەرىئەتكە شۇ ئۇالر بېكىتتۇق، شەرىئەت بىر ئۈچۈن ئۈممەت ھەر _ 67

 توپتوغرا ھەقىقەتەن سەن قىلغىن، دەۋەت يولىغا رەببىڭنىڭ (كىشىلەرنى) جېدەەللشمىسۇن، بىلەن سەن ئىشىدا شەرىئەت

 .يولدىسەن

 .بىلىدۇ ئوبدان قىلمىشىڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ» ئېيتقىنكى، جېدەەللشسە، بىلەن سەن ئۇالر ئەگەر _ 68

  «.چىقىرىدۇ ھۆكۈم ئۈستىدە نەرسىلەر قىلىشقان ئىختىالپ سىلەر كۈنى قىيامەت ئالالھ _ 69

 رنىڭبۇال شەكسىزكى، .تۇرىدۇ بىلىپ شەيئىلەرنى زېمىندىكى ئاسماندىكى، ئالالھ بىلمەمسەنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 70

 .ئاساندۇر ئالالھقا ھەقىقەتەن (بىلىش ئۇالرنى يەنى) بۇ .يېزىلغاندۇر لەۋھۇلمەھپۇزدا ھەممىسى

 ئۆزلىرى ۋە نەرسىلەرگە چۈشۈرمىگەن دەلىل ھېچقانداق ئالالھ (ھەققىدە مەبۇدلىقى) ،قويۇپ ئالالھنى ئۇالر _ 71

 .يوقتۇر مەدەتكار ھېچقانداق رغازالىمال (بۇنداق) چوقۇنىدۇ، نەرسىلەرگە بىلمەيدىغان ھەقىقىتىنى

 كۆرگەنلىكنىڭ يامان چىرايلىرىدا ئۇالرنىڭ بېرىلسە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز روشەن بىزنىڭ ئۇالرغا _ 72

 .كۆرىسەن قالغانلىقىنى تاس قىلغىلى ھۇجۇم بەرگۈچىلەرگە ئوقۇپ ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ئۇالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى،

 .دوزاختۇر ئاگاھالندۇرغان كاپىرالرنى ئالالھ ئۇ بېرەيمۇ؟ ئېيتىپ يامانراقىنى ۇنىڭدىنمۇب سىلەرگە مەن» ئېيتقىنكى،

  «.!يامان نېمىدېگەن جايى بارىدىغان ئۇالرنىڭ

 ئالالھنى سىلەر شەكسىزكى، سېلىڭالر، قۇالق ئۇنىڭغا كەلتۈرۈلىدۇ، مىسال بىر (سىلەرگە) !ئىنسانالر ئى _ 73

 ئەگەر يارىتالمايدۇ، چىۋىننىمۇ تال بىر ھەرگىز تەقدىردىمۇ، يىغىلغان ھەممىسى نەرسىلىرىڭالر چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ

 چوقۇنۇلغۇچىمۇ چوقۇنغۇچىمۇ (دېمەك) .تارتىۋااللمايدۇ چىۋىندىن ئۇنى قاچسا، ئېلىپ نەرسىنى بىر ئۇالردىن چىۋىن

 .ئاجىزدۇر

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ شەكسىزكى، .دىئۇلۇغالشمى رەۋىشتە تېگىشلىك ئالالھنى كاپىرالر ئۇ _ 74

 ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .تالاليدۇ ئەلچىلەرنى ئىنسانالردىنمۇ پەرىشتىلەردىنمۇ، ئالالھ _ 75

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر،

 (ئەھۋالىنمۇ كەلگۈسىدىكى ۋە ەھۋالىنىمۇئ ھازىرقى يەنى) ئارقىسىدىكىنىمۇ ۋە ئالدىدىكىنىمۇ ئۇالرنىڭ ئالالھ _ 76

 .قايتۇرۇلىدۇ ئالالھقا ئىشالر (بارلىق) .تۇرىدۇ بىلىپ

 ئىبادەت رەببىڭالرغا قىلىڭالر، سەجدە قىلىڭالر، رۇكۇ ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر نىجاتلىققا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 77

 .قىلىڭالر ئىشالرنى ياخشى قىلىڭالر،

 ھېچقانداق سىلەرگە دىندا .تاللىدى سىلەرنى ئالالھ قىلىڭالر، جىھاد يېتىشىچە چۈڭالرنىڭكۈ يولىدا ئالالھنىڭ _ 78

 سىلەرنىڭ ۋە بولۇشى گۇۋاھ سىلەرگە پەيغەمبەرنىڭ .دىنىدۇر ئىبراھىمنىڭ ئاتاڭالر (بۇ) .يۈكلىمىدى قىيىنچىلىقنى

 يەنى) نىڭدىمۇبۇ ئىدى، ئاتىغان دەپ مۇسۇلمان ئىلگىرى سىلەرنى ئالالھ ئۈچۈن، بولۇشۇڭالر گۇۋاھ كىشىلەرگە

 دىلىڭالر چىن ئالالھقا بېرىڭالر، زاكات ئوقۇڭالر، مۇكەممەل نامازنى سىلەر شۇڭا، .ئاتىدى دەپ شۇنداق (قۇرئاندىمۇ

 !مەدەتكار ياخشى نېمىدېگەن !ئىگە ياخشى نېمىدېگەن ئالالھ ئىگەڭالردۇر، سىلەرنىڭ ئالالھ باغلىنىڭالر، بىلەن

 



 

1 

 پارە سەككىزىنچى ئون

 سۈرىسى مۇئمىنۇن

 

 .ئايەت 118 بولغان، نازىل مەككىدە

 بايان تەپسىلىي اقىۋىتىنىئ يامان تارتىشنىڭ باش ئېيتىشتىن ئىمان مېۋىسىنى، ئۇنىڭ ھەقىقىتىنى، ئىماننىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر سۆكۈشتىن كاپىرالرنى ۋە قىلىش

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .يەتتى مۇرادىغا ھەقىقەتەن مۇئمىنلەر _ 1

 .تۇرغۇچىالردۇر ئەيمىنىپ ئالالھتىن نامىزىدا مۇئمىنلەر ئۇ _ 2

 .تۇرغۇچىالردۇر يىراق ھەرىكەتتىن _ سۆز بىھۇدە ئۇالر _ 3

 .چىلەردۇربەرگۈ زاكات ئۇالر _ 4

 .ساقلىغۇچىالردۇر ھارامدىن ئەۋرەتلىرىنى ئۇالر _ 5

 .قىلىنمايدۇ ماالمەت (قىلسا يېقىنچىلىق بىلەن ئۇالر) .مۇستەسنا بۇنىڭدىن چۆرىلىرى ۋە ئاياللىرى ئۆزىنىڭ پەقەت _ 6

 .اشقۇچىالردۇرئ چەكتىن شۇالر ئەنە ئىزدەيدىكەن، (قاندۇرۇشنى تەلەپنى جىنسىي) باشقىسىدىن بۇالرنىڭ كىمكى _ 7

 .الردۇرقىلغۇچى رىئايە ئەھدىگە بەرگەن ۋە ئامانەتلەرگە تاپشۇرۇلغان ئۆزلىرىگە يەنە مۇئمىنلەر ئۇ _ 8

 .بەرگۈچىلەردۇر ئەھمىيەت تولۇق نامازلىرىغا ئۇالر _ 9

 .ۋارىسالردۇر شۇالر ئەنە _ 10

 .تۇرىدۇ مەڭگۈ ەجەننەتت شۇ قىلىدۇ، ۋارىسلىق جەننىتىگە فىردەۋس ئۇالر _ 11

 .ياراتتۇق جەۋھىرىدىن الينىڭ ھەقىقەتەن نى(ئادەم) ئىنسان (تۇنجى) بىز _ 12

 .قىلدۇق ئابىمەنىي قارارگاھتا پۇختا نى(ئەۋالدى ئادەمنىڭ) ئۇ بىز ئاندىن _ 13

 بىر بۇ ئاندىن ئايالندۇردۇق، گۆشكە پارچە بىر ئەلەقنى ئاندىن ،ئايالندۇردۇق 124)( ئەلەقكە ئابىمەنىينى ئاندىن _ 14

 بىر (مۇكەممەل) باشقىچە ئۇنى ئاندىن قوندۇردۇق، گۆش سۆڭەككە ئاندىن ئايالندۇردۇق، سۆڭەككە گۆشنى پارچە

 .ئۇلۇغدۇر ھەقىقەتەن ئالالھ ياراتقۇچى ماھىر ئەڭ 125)(. ئايالندۇردۇق ئىنسانغا

 .ئۆلىسىلەر چوقۇم يىنكې شۇنىڭدىن سىلەر شەكسىزكى ئاندىن _ 15

 .تىرىلدۈرۈلىسىلەر چوقۇم كۈنى قىيامەت سىلەر ئاندىن _ 16

 خەۋەرسىز ىنمەخلۇقاتت ھېچبىر بىز ياراتتۇق، ئاسماننى قات يەتتە ئۈستۈڭالردا سىلەرنىڭ ھەقىقەتەن بىز _ 17

 .ئەمەسمىز

 قىلىۋېتىشكىمۇ وقي ئۇنى بىز وختاتتۇق،ت زېمىندا ئۇنى ياغدۇردۇق، يامغۇر مىقداردا ئۆلچەملىك بۇلۇتتىن بىز _ 18

 .قادىرمىز ئەلۋەتتە

 ئۇ چۈنئۈ سىلەر بەردۇق، يېتىشتۈرۈپ باغلىرىنى ئۈزۈم ۋە باغلىرى خورما سىلەرگە بىلەن يامغۇر شۇ _ 19

 .يەيسىلەر ئۇالردىن سىلەر بار، مېۋىلەر نۇرغۇن باغالردا

                                                   

 (
124
 .ىبېرىلد چۈشەندۈرۈش ئىزاھاتتا بېرىلگەن ئاستىدا بەت ئايىتىگە _ 5 سۈرىسىنىڭ ھەج بولۇپ، دېگەنلىك ئۇرۇق تالالنغان _ ئەلەق (

 (
125
 تۆرەلمىنىڭ قورسىقىدىكى ئانا ئايەتتە بۇ كۆرە، قىلغانالرغا تەپسىر مۇنداق .بار قىلغانالرمۇ تەپسىر دەپ ئايالندۇردۇق، انغائىنس بىر ئايرىم ئايەتنى بۇ (

  .نغانقىلى ئىشارەت قىغائاچىدىغانلى كۆز دۇنياغا ئايرىلىپ ئانىسىدىن قالماي ئۇزاققا ئۇنىڭ ۋە كەلتۈرۈلگەنلىكى ھالىتىگە ئىنسان بىر مۇستەقىل ئانىسىدىن



 

 ماي ئۇنىڭدىن (بەردۇقكى يېتىشتۈرۈپ) دەرىخىنى (زەيتۇن) چىقىدىغان تۇرسىنادىن بىلەن يامغۇر شۇ يەنە _ 20

 .چىقىدۇ تېتىتقۇ ئۈچۈن يېگۈچىلەر تاماق چىقىدۇ،

 رنىسىلە بىلەن (سۈت) نەرسە قورسىقىدىكى ئۇالرنىڭ بار، ئىبرەت سىلەرگە ھەقىقەتەن چارۋىالردا _ 21

 .يەيسىلەر گۆشىنى نىڭئۇالر بار، مەنپەئەتلەر نۇرغۇن يەنە ئۈچۈن سىلەر ئۇالردا سۇغىرىمىز،

 .ئولتۇرىسىلەر كېمىلەرگە (دېڭىزدا) مىنىسىلەر، ئۇالرغا (قۇرۇقلۇقتا) _ 22

 ئالالھقىال سىلەر !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى نۇھ ئەۋەتتۇق، (قىلىپ پەيغەمبەر) قەۋمىگە ئۆز نۇھنى بىز شەكسىزكى، _ 23

  «.قورقمامسىلەر؟ ئۇنىڭدىن سىلەر تۇر،يوق ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن سىلەرگە قىلىڭالر، ئىبادەت

 بىر ئوخشاش سىلەرگە پەقەت بۇ» :ئېيتىشتى كاتتىباشالر تۇرۇۋالغان چىڭ كۇفرىدا ئىچىدىكى قەۋمى ئۇنىڭ _ 24

 ئەلۋەتتە، ئىدى، خالىسا (ئەۋەتىشنى پەيغەمبەر) ئالالھ ئەگەر بولۇۋالماقچى، ئۈستۈن سىلەردىن ئۇ ئىنساندۇر،

 .ئەمەسمىز ئاڭلىغان بوۋىلىرىمىزدىن _ ئاتا بۇرۇنقى بىز سۆزنى بۇنداق بوالتتى، ئەۋەتكەن پەرىشتىلەرنى

 «.كۈتۈڭالر مەزگىل بىر ئۇنى سىلەر ئادەمدۇر، (ئازغان ئەقلىدىن) مەجنۇن بىر پەقەت ئۇ _ 25

 .دېدى «بەرگىن ياردەم ماڭا قارشى تۆھمەتلىرىگە دېگەن يالغانچى مېنى ئۇالرنىڭ !رەببىم ئى» :نۇھ _ 26

 يەر ۋە كەلگەن يېتىپ بۇيرۇقىمىز بىزنىڭ ياسىغىن، كېمە بويىچە ۋەھيىمىز ئالدىمىزدا كۆز بىزنىڭ» :نۇھقا بىز _ 27

 ۋالغىن،ئېلى ئائىلەڭدىكىلەرنىمۇ ئېلىۋالغىن، جۈپتىن بىر ھايۋانالردىن  چاغدا، باشلىغان چىقىشقا ئېتىلىپ سۇ يۈزىدىن

 (قېلىش قوغداپ نى) قىلغانالر زۇلۇم (ئۆزىگە) .سىرتىدا بۇنىڭ قىلىنغانالر ھۆكۈم بولۇشقا ھاالك ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ

 .قىلدۇق ۋەھيى دەپ «قىلىنىدۇ غەرق (باالسىدا توپان) چوقۇم ئۇالر ئاچمىغىن، سۆز ماڭا توغرىسىدا

 ئالالھقا قۇتقۇزغان قەۋمدىن زالىم بىزنى» :چېغىڭدا چىققان ەكېمىگ بىلەن مۇئمىنلەر بولغان بىللە بىلەن سەن _ 28

 .دېگىن «!بولسۇن شۈكۈرلەر

 «ئورۇنالشتۇرغۇچىسەن ياخشى ئەڭ سەن چۈشۈرگىن، مەنزىلگە بىر بەرىكەتلىك مېنى !رەببىم ئى» :ھەمدە _ 29

 .دېگىن

 (مۇشۇنداق) ئەلۋەتتە (بەندىلىرىمىزنى) بىز .بار ئىبرەتلەر نۇرغۇن (ئۈچۈن ئىگىلىرى ئەقىل) بۇنىڭدا ئەلۋەتتە _ 30

  .سىنايمىز

 .كەلتۈردۇق بارلىققا قەۋمنى بىر باشقا كېيىن (قىلغاندىن ھاالك ئۇالرنى) ئاندىن _ 31

 قىلىڭالر، ئىبادەت ئالالھقىال» (ئېيتتى قەۋمىگە ئۇ) .ئەۋەتتۇق پەيغەمبەر بىر ئىچىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرغا بىز _ 32

 «.قورقمامسىلەر؟ ئالالھتىن سىلەر .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ھتىنئالال سىلەرگە

 تەرەپتىن بىز دۇنيادا بۇ ۋە قىلغان ئىنكار ئۇچرىشىشنى ئاخىرەتتىكى تۇرغان، چىڭ كۇفرىدا قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ _ 33

 يېگەننى سىلەر ئۇ ۇر،ئىنساند بىر ئوخشاش سىلەرگە پەقەت ئۇ» :ئېيتتى كاتتىباشلىرى قىلىنغان ئىگە تۇرمۇشقا باياشات

  .ئىچىدۇ ئىچكەننى سىلەر يەيدۇ،

 چوقۇم چاغدا ئۇ سىلەر شەكسىزكى، قىلساڭالر، ئىتائەت ئىنسانغا بىر ئوخشاش ئۆزۈڭالرغا سىلەر ئەگەر _ 34

 .قالىسىلەر تارتىپ زىيان

 دەپ ‹ىلەرتىرىلىس كېيىن ئايالنغاندىن ئۇستىخانغا قۇرۇق ۋە توپىغا ئۆلۈپ سىلەر› سىلەرنى ئۇ _ 35

 ئاگاھالندۇرامدۇ؟

 .يىراقتۇر تولىمۇ ئىش بۇ ئاگاھالندۇرۇلغان سىلەر _ 36

 بىر يەنە) تۇرىمىز، ئۆلۈپ (تەرەپتىن بىر) بىز .ئىبارەتتۇر ھاياتىمىزدىنال دۇنيادىكى مۇشۇ پەقەت ھايات _ 37

 .تىرىلدۈرۈلمەيمىز بىز تۇرىمىز، تۇغۇلۇپ (تەرەپتىن

  «.ئىشەنمەيمىز ھەرگىز ئۇنىڭغا بىز ئادەمدۇر، توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ پەقەت ئۇ _ 38

 «.بەرگىن ياردەم ماڭا قارشى قىلغانلىقىغا تۆھمەت دەپ يالغانچى مېنى ئۇالرنىڭ !رەببىم ئى» :ئېيتتى ھۇد _ 39

 «.قىلىدۇ پۇشايمان چوقۇم قالماي ئۇزۇنغا ئۇالر» :ئېيتتى ئالالھ _ 40

 كەتكەن سۈپۈرۈپ سەل بىز ئۇالرنى .قىلىۋەتتى ھاالك رەۋىشتە ھەقلىق ئۇالرنى ئاۋاز بىر قاتتىق (دېگەندەك) _ 41

  !بولسۇن يىراق (رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ) قەۋم زالىم بۇ .قىلىۋەتتۇق ئەخلەتلەردەك



 

 .قىلدۇق پەيدا قەۋملەرنى باشقا كېيىن، (قىلغاندىن ھاالك ئۇالرنى) ئاندىن _ 42

 .كەتمەيدۇ ئۆتۈپمۇ ۋاقتىدىن بولۇش ھاالك بولمايدۇ، ھاالك تۇرۇپ كەلمەي ئەجىلى ۈممەتئ ھېچقانداق _ 43

 چاغدا، كەلگەن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ئۈممەتكە ھەر .ئەۋەتتۇق ئارقىمۇئارقا پەيغەمبەرلىرىمىزنى بىز ئاندىن _ 44

 نى(قىسسىسى نىڭ) ئۇالر ۇق،قىلد ھاالك ئارقىمۇئارقا ئۇالرنى بىز بىلەن شۇنىڭ دېدى، يالغانچى ئۇنى ئۇالر

  !بولسۇن يىراق (رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ) قەۋم ئېيتمايدىغان ئىمان .قالدۇردۇق قىلىپ ئىبرەت (كېيىنكىلەرگە)

 پىرئەۋنگە بىلەن پاكىت روشەن ۋە بىلەن ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ ھارۇننى قېرىندىشى ئۇنىڭ ۋە مۇسا ئاندىن _46 _ 45

 قەۋم تەكەببۇر ئۇالر .تارتتى باش (ئىماندىن) قىلىپ ھاكاۋۇرلۇق ئۇالر ئەۋەتتۇق، كاتتىباشلىرىغا قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ ۋە

 .ئىدى

 بىزنىڭ قەۋمى ئۇالرنىڭ ھالبۇكى، ئېيتامدۇق؟ ئىمان ئىنسانغا ئىككى ئوخشاش ئۆزىمىزگە بىز» :ئۇالر _ 47

 .دېيىشتى «خىزمەتچىلىرىمىزدۇر

 .بولدى بولغۇچىالردىن ھاالك ئۇالر (سەۋەبتىن بۇ) دېدى، الغانچىي ئىككىسىنى ئۇ ئۇالر ئاندىن _ 48

 ئىبارەت تەۋراتتىن) مۇساغا ھەقىقەتەن بىز دەپ، تاپسۇن ھىدايەت (ئەۋالدىنى ئىسرائىل يەنى) ئۇالرنى _ 49

 .قىلدۇق ئاتا كىتابنى (ساماۋى

 ئېقىن تۈپتۈز، ئۇالرنى قىلدۇق، دەلىلى (قۇدرىتىمىزنىڭ) ئانىسىنى ئۇنىڭ ۋە نى(ئىيسا) ئوغلى مەريەم بىز _ 50

 .ئورۇنالشتۇردۇق جايغا ئېگىز بىر سۇلۇق

 سىلەرنىڭ ھەقىقەتەن مەن قىلىڭالر، ئەمەەللرنى ياخشى يەڭالر، نەرسىلەردىن ھاالل !پەيغەمبەرلەر ئى _ 51

 .تۇرىمەن بىلىپ ئەمەللىرىڭالرنى قىلىۋاتقان

 .قورقۇڭالر مەندىنال ،رەببىڭالرمەن سىلەرنىڭ مەن ۇر،دىند بىر ھەقىقەتەن دىنىڭالر سىلەرنىڭ _ 52

 .خۇشالدۇر بىلەن دىنى ئۆز پىرقە ھەربىر بۆلۈندى، پىرقىلەرگە نۇرغۇن ئارىسىدا ئۆز (ئىنسانالر) _ 53

 .قويغىن ئازغۇنلۇقىدا ئۆز مۇددەت بىر ئۇالرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 54

 قىلغانلىق ياخشىلىق تېز ئۆزلىرىگە بەرگەنلىكىمىزنى ئەۋالدالرنى ۋە مۈلۈك _ مال ئۇالرغا بىزنىڭ ئۇالر _56 _ 55

 .ئۇقمايدۇ (تەكتىنى _ تېگى ئىشنىڭ) ئۇالر ئەمەس، ئۇنداق ھەرگىز ئويالمدۇ؟ دەپ

 كىشىلەر، تۇرىدىغان تىترەپ (ئەيمىنىپ) ئۇلۇغلۇقىدىن رەببىنىڭ شەكسىزكى،  _ 57

 كىشىلەر، ئىشەنگۈچى ئايەتلىرىگە رەببىنىڭ  _ 58

 كىشىلەر، كەلتۈرمەيدىغان شېرىك رەببىگە  _ 59

 تۇرۇپ قورقۇپ دىللىرى دىن(بولماسلىقى قوبۇل ئەمەلىنىڭ ئۈچۈن) بارىدىغانلىقى قايتىپ دەرگاھىغا رەببىنىڭ  _ 60

 كىشىلەر، بېرىدىغان سەدىقە

 .كەتكۈچىلەردۇر ئۆتۈپ ئالدىغا (باشقىالرنىڭ) ئۇنىڭدا ئالدىرىغۇچىالردۇر، ئىشالردا ياخشى شۇالر ئەنە _ 61

 نامە) كىتاب سۆزلەيدىغان راست دەرگاھىمىزدا بىزنىڭ بۇيرۇمايمىز، ئىشقا يەتمەيدىغان كۈچى ھېچكىمنى بىز _ 62

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال قىلچە ئۇالرغا بار، (دەپتىرى ئەمەل _

 ئەمەللىرى يامان نۇرغۇن ەنەي باشقا بۇنىڭدىن ئۇالرنىڭ غەپلەتتىدۇر، دىن(قۇرئان) بۇ دىللىرى كاپىرالرنىڭ _ 63

 .داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ ئۇنى ئۇالر باركى،

 .باشاليدۇ قىلىشقا پەرياد ئۇالر ۋاقتىمىزدا، جازالىغان بىلەن ئازاب ئادەملىرىنى دۆلەتمەن ئۇالرنىڭ _ 64

 «.يسىلەرئېرىشەلمە ياردىمىمىزگە بىزنىڭ سىلەر چۈنكى قىلماڭالر، پەرياد بۈگۈن» (ئېيتىلىدۇ ئۇالرغا) _ 65

 ئۆرۈيتتىڭالر، يۈز ئۇنىڭدىن قىلىپ تەكەببۇرلۇق سىلەر بېرىلگەندە، ئوقۇپ سىلەرگە ئايەتلىرىم مېنىڭ _67 _ 66

  .قىالتتىڭالر سۆزلەرنى يامان (توغرۇلۇق قۇرئان) پاراڭلىرىڭالردا كېچىلىك

 كەلمىگەن بوۋىلىرىغا _ ئاتا بۇرۇنقى ئۇالرغا ياكى قىلمىدىمۇ؟ تەپەككۇر چوڭقۇر ئۈستىدە قۇرئان ئۇالر _ 68

 كەلدىمۇ؟ نەرسە

 قىلىۋاتامدۇ؟ ئىنكار ئۇنى قالغانلىقتىن، تونۇماي پەيغەمبەرنى كەلگەن ئۆزلىرىگە ئۇالر ياكى _ 69



 

 ھەقىقەتنى ئۇالرغا (پەيغەمبەر) ئۇ ئەمەلىيەتتە .ئەمەس ئۇنداق ھەرگىز دېيىشەمدۇ؟ مەجنۇن ئۇنى ئۇالر ياكى _ 70

 .كۆرىدۇ يامان ھەقىقەتنى تولىسى ئۇالرنىڭ .كەلدى ئېلىپ

 ۋە زېمىن _ ئاسمانالر ئەلۋەتتە ئىدى، بولسا بويسۇنىدىغان خاھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ ھەقىقەت ئەگەر _ 71

 شەرەپ _ شان ئۇالرغا بىز .يوق بولغىنى نداقئۇ .بوالتتى تۈگەشكەن بۇزۇلۇپ مەۋجۇداتالر ئۇالردىكى

 .ئۆرۈمەكتە يۈز شەرەپتىن _ شان قىلىنغان ئاتا ئۆزلىرىگە بولسا ئۇالر قىلدۇق، ئاتا (قۇرئاننى كەلتۈرىدىغان)

 رەببىڭنىڭ قىالمسەن؟ تەلەپ بېرىشىنى ھەق (يەتكۈزگەنلىكىڭگە دىننى) ئۇالردىن سەن ياكى !(پەيغەمبەر ئى) _ 72

 .ياخشىسىدۇر ئەڭ بەرگۈچىلەرنىڭ رىزىق ئالالھ ياخشىدۇر، ھەممىدىن ئەجىرى (قىلىدىغان ئاتا ساڭا)

 .قىلىۋاتىسەن دەۋەت يولغا توغرا ئۇالرنى ئەلۋەتتە سەن _ 73

 .چەتنىگۈچىلەردۇر يولدىن بۇ ھەقىقەتەن ئىشەنمەيدىغانالر ئاخىرەتكە _ 74

 ئۆزلىرىنىڭ يەنىال ئەلۋەتتە ئۇالر كۆتۈرۈۋەتسەكمۇ، كۈلپەتنى كەلگەن بېشىغا قىلساق، رەھىم ئۇالرغا ئەگەر _ 75

 .يۈرۈشەتتى تېڭىرقاپ داۋاملىق ئازغۇنلۇقىدا

 (ئۇنىڭغا) بويسۇنمىدى، رەببىگە يەنىال ئۇالر جازالىدۇق، بىلەن ئازابى (قەھەتچىلىك) ھەقىقەتەن بىز ئۇالرنى _ 76

 .باقمىدى قىلىپمۇ ئىلتىجا

 .يوقىتىدۇ تامامەن ئۈمىدىنى ھامان شۇ ئۇالر چېغىمىزدا، ئاچقان دەرۋازىسىنى ئازابنىڭ قاتتىق ئۇالرغا تاكى _ 77

 شۈكۈر ئاز ناھايىتى سىلەر زاتتۇر، ياراتقان دىلالرنى ۋە كۆزلەرنى قۇالقالرنى، ئۈچۈن سىلەر ئالالھ _ 78

 .قىلىسىلەر

 .يىغىلىسىلەر دەرگاھىغا ئۇنىڭ چوقۇم (اخىرئ) .زاتتۇر تارقىتىۋەتكەن كۆپەيتىپ زېمىندا سىلەرنى ئۇ _ 79

 ئۇنىڭ تۇرۇشى ئۆزگىرىپ كۈندۈزنىڭ _ كېچە زاتتۇر، قىلغان تەقدىر ئۆلۈمنى ۋە قىلغان ئاتا ھاياتنى ئۇ _ 80

  باقمامسىلەر؟ ئويالپ بۇالرنى باشقۇرۇشىدىدۇر،

  .دېدى شۇنى بولسا دېگەن نېمە بۇرۇنقىالر ئۇالر بەلكى _ 81

 تىرىلەمدۇق؟ چوقۇم كېيىن، كەتكەندىن ئايلىنىپ سۆڭەككە (چىرىگەن) ۋە توپىغا ئۆلۈپ بىز» :يتتىكىئې ئۇالر _ 82

 قەدىمكىلەردىن پەقەت بۇ ئىدى، ئاگاھالندۇرۇلغان مۇشۇنداق بوۋىلىرىمىزمۇ _ ئاتا بىزنىڭ ۋە بىز ھەقىقەتەن _ 83

 «.ئەپسانىلەردۇر قالغان

 مەۋجۇداتالر ئۇنىڭدىكى ۋە زېمىن (بېرىڭالرچۇ ئېيتىپ) بىلسەڭالر سىلەر ئەگەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 84

 «.كىمنىڭ؟

  .دېگىن «ئالمامسىلەر؟ نەسىھەت _ پەند (بۇنىڭدىن) سىلەر ئۇنداقتا،» .دەيدۇ «ئالالھنىڭ» :ئۇالر _ 85

  «.كىم؟ رەببى ئەرشنىڭ ئۇلۇغ ۋە ئاسماننىڭ يەتتە» ئېيتقىنكى، _ 86

 .دېگىن «قورقمامسىلەر؟ (ئۇنىڭدىن سىلەر ئۇنداقتا،») .دەيدۇ «الالھئ» ئۇالر _ 87

 پاناھ ئۇ ۋە بوالاليدىغان پاناھ (قىلغانالرغا ئىلتىجا) بولغان، قولىدا ئىگىدارچىلىقى نەرسىنىڭ ھەممە» ئېيتقىنكى، _ 88

 «.!(بېقىڭالرچۇ؟ ئېيتىپ) بولساڭالر بىلىدىغان سىلەر ئەگەر كىم؟ زات بواللمايدىغان پاناھ ھېچكىم بولمىغانغا

  «.يۈرىسىلەر؟ ئالجىپ نېمىدەپ سىلەر (بولسا ئۇنداق») ئېيتقىنكى، .دەيدۇ «ئالالھ» :ئۇالر _ 89

 .يالغانچىالردۇر ئەلۋەتتە ئۇالر شەكسىزكى، ئىدۇق، كەلتۈرگەن ھەقىقەتنى ئۇالرغا بىز ئەمەلىيەتتە، _ 90

 چاغدا ئۇ ئىدى، بولسا ئۇنداق ئەگەر .يوق ئىالھمۇ بىر باشقا بىرلىكتە بىلەن ئۇنىڭ يوق، بالىسى ئالالھنىڭ _ 91

 ئالالھ .كېلەتتى ئۈستۈن ئەلۋەتتە بەزىسىدىن بەزىسى ئىگىلەيتتى، يالغۇز ياراتقاننى ئۆزى ئەلۋەتتە ئىالھ ھەربىر

 .پاكتۇر ئەلۋەتتە سۈپەتلىگەنلىرىدىن ئۇالرنىڭ

 .ئۈستۈندۇر نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك مۇشرىكالرنىڭ دۇر،بىلگۈچى ئاشكارىنى ۋە غەيىبنى ئالالھ _ 92

 ماڭا ئازابنى ئاگاھالندۇرغان ئۇالرنى سەن ئەگەر !رەببىم ئى» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _94 _ 93

  «.قىلمىغىن ئىچىدە قەۋم زالىم ئۇ مېنى ھالدا ئۇ !رەببىم ئى بولساڭ، كۆرسىتىدىغان

 .قادىرمىز ئەلۋەتتە كۆرسىتىشكە ساڭا ئازابنى دۇرغانئاگاھالن ئۇالرنى بىز _ 95



 

 ئوبدان ىقىنىدەۋاتقانل نېمە (توغرۇلۇق بىز) ئۇالرنىڭ توسقىن، بىلەن خىسلەت ياخشى ئەڭ يامانلىقنى سەن _ 96

 .بىلىمىز

 .تىلەيمەن پاناھ ۋەسۋەسىلىرىدىن شەيتانالرنىڭ سىغىنىپ ساڭا !رەببىم ئى» ئېيتقىنكى، _ 97

 «.تىلەيمەن پاناھ يېقىنلىشىشىدىن ماڭا ئۇالرنىڭ سىغىنىپ ساڭا !ببىمرە ئى _ 98

 ،قايتۇرغىن (دۇنياغا) مېنى !رەببىم ئى» :ئۇ كەلسە، ئۆلۈم بىرىگە كاپىرالرنىڭ  _ 99

 بۇ ئەمەس، نمۇمكى بۇ .دەيدۇ «مۇمكىن قىلىشىم ياخشىلىق بىلەن لىرىم (دۇنيا _ مال) كەلگەن قويۇپ مەن _ 100

 قايتىشتىن ۇنياغاد ئۇالرنى) ئالدىدا ئۇالرنىڭ قەدەر كۈنگە تۇرغۇزۇلغان قەبرىلىرىدىن ئۇالر .گىپىدۇر قۇرۇق ئۇنىڭ

 .بولىدۇ توسما بىر (توسىدىغان

 ىرىنىڭب _ بىر) ئۇالر قالمايدۇ، رىشتىسى تۇغقانچىلىق ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ كۈندە چېلىنغان سۇر _ 101

 .سوراشمايدۇ (ئەھۋالىنىمۇ

 .ۇرئېرىشكۈچىلەرد نىجاتلىققا شۇالر ئەنە كەلسە، ئېغىر (تارازىدا) ئەمەللىرى ياخشى كىمنىڭ _ 102

 ھەننەمدەجە ئۇچراتقۇچىالردۇر، زىيانغا ئۆزىنى شۇالر ئەنە كەلسە، يېنىك ئەمەللىرى ياخشى كىمنىڭ  _ 103

 .قالغۇچىالردۇر مەڭگۈ

 ېچىلىپئ چىشلىرى قورۇلۇپ، كالپۇكلىرى ئۇالرنىڭ نەمدەجەھەن كۆيدۈرىدۇ، ئوت يۈزلىرىنى ئۇالرنىڭ _ 104

 .قالىدۇ (بولۇپ بەتچىراي)

 «ەمەسمىدىڭالر؟ئ قىلغان ئىنكار ئۇنى سىلەر ئەمما بېرىلگەن، ئوقۇپ ئايەتلىرىم مېنىڭ سىلەرگە» (ئۇالرغا) _ 105

 (.دېيىلىدۇ)

 .ئىكەنمىز لغانقا بولۇپ قەۋم ئازغۇن كېلىپ، غالىب بىزگە بەتبەختلىكىمىز !رەببىمىز ئى» :ئېيتىدۇ ئۇالر _ 106

 راستتىنال زبى چاغدا ئۇ قايتساق، يەنە (كۇفرىغا) بىز ئەگەر چىقارغىن، دوزاختىن بىزنى !رەببىمىز ئى _ 107

 «.بولىمىز قىلغان ئۇۋال (ئۆزىمىز ئۆزىمىزگە)

 «.ئاچماڭالر سۆز ماڭا (ھەقتە بۇ) قېلىڭالر، ھالدا خارالنغان جەھەننەمدە» :ئېيتىدۇ ئالالھ _ 108

 گۇناھىمىزنى بىزنىڭ ئېيتتۇق، ئىمان بىز !رەببىمىز ئى› 126)(كىشىلەر تۈركۈم بىر بەندىلىرىمدىن شەكسىزكى _ 109

 .دەيتتى ‹ياخشىسىسەن ئەڭ قىلغۇچىالرنىڭ رەھىم بولساڭ سەن قىلغىن، رەھىم بىزگە قىلغىن، مەغپىرەت

 ۇنتۇلدۇرغانئ ئېتىشنى ياد مېنى سىلەرگە ئىش بۇ ھەتتا قىالتتىڭالر، مەسخىرە ئۇالرنى بولساڭالر سىلەر _ 110

 .كۈلەتتىڭالر قىلىپ زاڭلىق ئۇالرنى سىلەر يەنە ئىدى،

 ىگەمەقسىت ئۇالر شەكسىزكى، .مۇكاپاتلىدىم ئۇالرنى بۈگۈن مەن ئۈچۈن، قىلغانلىقى سەۋر ئۇالر _ 111

 «.يەتكۈچىلەردۇر

 .سورايدۇ دەپ «تۇردۇڭالر؟ قانچىلىك يۈزىدە يەر سىلەر» (:ئازابتىكىلەردىن) ئالالھ _ 112

 .دەيدۇ «سورىغىن تۇرغۇچىالردىن ھېسابالپ (بۇنى) تۇردۇق، ئاز كۈندىنمۇ بىر ياكى كۈن بىر» :ئۇالر _ 113

 .دەيدۇ «تۇردۇڭالر ئازغىنە پەقەت بىلسەڭالر سىلەر ئەگەر» :ئالالھ _ 114

 بىزنىڭ (ۈنئۈچ بېرىش ھېساب) ئۆزۈڭالرنى ياراتقانمۇ؟ بىكار ىلەرنىس بىز سىلەرچە، !(ئىنسانالر ئى)  _ 115

  ئويالمسىلەر؟ دەپ قايتۇرۇلمايمىز دەرگاھىمىزغا

 .ئىگىسىدۇر رشنىڭئە ئۇلۇغ ئۇ يوقتۇر، ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۇنىڭدىن ئۈستۈندۇر، ئالالھ _ پادىشاھ ھەقىقىي _ 116

 رەببىنىڭ ۇئ چوقۇنىدىكەن، ئىالھقا بىر يەنە قوشۇپ ئالالھقا تۇرۇقلۇق، يوق دەلىلى ھېچقانداق كىمكى _ 117

 .تاپالمايدۇ نىجات ھەرگىز كاپىرالر .بېرىدۇ ھېساب دەرگاھىدا

 ئەڭ ڭقىلغۇچىالرنى رەھىم سەن قىلغىن، رەھىم قىلغىن، مەغپىرەت ! رەببىم ئى» !(پەيغەمبەر ئى) _ 118

 .دېگىن «ياخشىسىسەن

                                                   

 (
126
 .قىالتتى مەسخىرە كاپىرالر قاتارلىق جەھل ئەبۇ ئۇالرنى بولۇپ، ئىبارەت سۇھەيبلەردىن خەبباب، بىالل، ئۇالر (



 

 



1 

1 

 سۈرىسى نۇر

 .ئايەت 64 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 قوغداش، ىنومۇسىن – ئىپپەت مۇسۇلمانالرنىڭ ساقالش، ساپلىقىنى جەمئىيىتىنىڭ مۇسۇلمانالر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر شتىنقوغدا نەيرەڭلىرىدىن ۋە ھىيلە بۇزغۇنچىالرنىڭ ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئامىللىرىدىن، پاھىشىلەرنىڭ _ گۇناھ جەمئىيەتنى
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 .قىلىندى ارامھ مۇئمىنلەرگە بۇ تېگىدۇ، ئەرگىال مۇشرىك ياكى ئەرگە قىلغۇچى

 گۇۋاھچىنى ۆتت (ئادالەتلىك ئۈچۈن، ئىسپاتالش بۇنى) ئاندىن قارىلىغان، بىلەن زىنا ئايالالرنى ئىپپەتلىك _ 4

 شۇالر ئەنە .قىلماڭالر قوبۇل ھەرگىز گۇۋاھلىقىنى ئۇالرنىڭ ،ئۇرۇڭالر دەررە سەكسەن كىشىلەرنى كەلتۈرەلمىگەن

 .پاسىقالردۇر

 ناھايىتى الھئال ،چۈنكى .مۇستەسنا بۇنىڭدىن تۈزەتكەنلەر قىلمىشلىرىنى ۋە قىلغان ەتەۋب كېيىن شۇنىڭدىن _ 5

 (.قىلىدۇ مەغپىرەت ئەلۋەتتە ئۇالرنى) مېھرىباندۇر تولىمۇ قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت

 ىغاراستلىق ىنىڭسۆز ئۆزىنىڭ بولمىغانالر گۇۋاھچىلىرى باشقا ئۆزىدىن ۋە قارىلىغان بىلەن زىنا ئاياللىرىنى _ 6

 .قىلسۇن قەسەم قېتىم تۆت بىلەن نامى ئالالھنىڭ

 .دېسۇن «!ياغسۇن لەنىتى ئالالھنىڭ ماڭا بولسام، يالغانچى ئەگەر» :قېتىمىدا بەشىنچى _ 7

 قېتىمىدا، ىنچىبەش ئىچىپ، قەسەم قېتىم تۆت بىلەن نامى ئالالھنىڭ ئىكەنلىكىگە يالغانچى ئېرىنىڭ ئايال _9 _ 8

 جازاغا (ئايال) ۇئ قىلسا، قەسەم دەپ «!ياغسۇن غەزىپى ئالالھنىڭ ماڭا بولسا، بولىدىغان راست ىگېپ ئېرىمنىڭ ئەگەر»

 .قېلىنىدۇ ساقالپ تارتىلىشتىن

 ۋە ىلغۇچىق قوبۇل بەكمۇ تەۋبىنى ئالالھ بولسا، بولمىغان رەھمىتى ۋە پەزلى ئالالھنىڭ سىلەرگە ئەگەر _ 10

 (.بوالتتى كەنچەك جازاسىنى ئەلۋەتتە قىلغۇچى قەسەم يالغاندىن) ئىدى بولسا بولمىغان قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت

 ئۈچۈن ئۆزۈڭالر بۇنى .گۇرۇھتۇر بىر سىلەردىن چاپلىغانالر بوھتاننى بۇ(127) (ئائىشەگە) شۈبھىسىزكى، _ 11

 بولسا، گۇناھى قانچىلىك كىمنىڭ چاپلىغۇچىالردىن بوھتان .پايدىلىقتۇر ئۈچۈن سىلەر ئۇ بەلكى قارىماڭالر، دەپ زىيانلىق

 قاتتىق ئادەم تارقاتقان چوڭىنى بوھتاننىڭ (بولۇپ باشالمچى) ئارىسىدىن ئۇالرنىڭ بېرىلىدۇ، جازا شۇنچىلىك ئۇنىڭغا

  .بولىدۇ دۇچار ئازابقا

 بۇ» بولۇپ، ردائويال ياخشى ھەققىدە بىرى _ بىر مۇئمىنلەر ئايال _ ئەر ۋاقتىڭالردا ئاڭلىغان بوھتاننى بۇ _ 12

 بولمامتى؟ دېسە «بوھتاندۇر ئېنىق

 نەزىرىدە ھنىڭئالال ئۇالر ئىكەن، كەلتۈرەلمىگەن گۇۋاھچىالرنى بولمامتى؟ كەلتۈرسە گۇۋاھچىنى تۆت ئۇالر _ 13

 .يالغانچىالردۇر

 ئۈچۈن بوھتان بۇ نتارقاتقا سىلەر ئىدى، بولمىسا مەرھەمىتى ۋە پەزلى ئالالھنىڭ ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا سىلەرگە _ 14

 .بوالتتىڭالر دۇچار ئازابقا چوڭ ئەلۋەتتە

                                                   

 (
127
 بولۇپ، چاپلىغان بوھتان شەگەئائى ھەزرىتى ئايالى ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلىش زىيانكەشلىك ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر مۇناپىقالر مەدىنىدىكى ۋاقتىدا ئۆز (

  .ئاقلىغان ئائىشەنى ئارقىلىق ئايەتلەر بۇ تائاال ئالالھ
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 ئالدىڭالر، ئېغىزىڭالرغا نەرسەڭالرنى بىلمەيدىغان تارقاتتىڭالر، بىلەن تىلىڭالر بوھتاننى بۇ سىلەر ۋاقتىدا ئۆز _ 15

 .گۇناھتۇر چوڭ ئۇ نەزىرىدە، ئالالھنىڭ ھالبۇكى، چاغلىدىڭالر، سەل ئۇنى

 سەن !(ھئالال ئى) ئەمەس، مۇناسىپ بىزگە قىلىش سۆزلەرنى بۇنداق چېغىڭالردا، ئاڭلىغان ئۇنى سىلەر _ 16

 بولمامتى؟ دېسەڭالر «بوھتاندۇر چوڭ بۇ» پاكتۇرسەنكى،

 سۆزلەرنى بۇنداق بولساڭالر، كىشىلەر ئېيتقان ئىمان (راستتىنال) ئەگەر قىلىدۇكى، نەسىھەت سىلەرگە ئالالھ _ 17

  .قىلماڭالر ھەرگىز قايتا

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ قىلىدۇ، بايان ئوچۇق ئايەتلىرىنى سىلەرگە ئالالھ _ 18

 ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا شەكسىزكى، ئادەملەر، ياقتۇرىدىغان تارقىلىشىنى سۆزلەرنىڭ يامان ئۈستىدە مۇئمىنلەر _ 19

 .بىلمەيسىلەر سىلەر بىلىدۇ، ئالالھ قالىدۇ، ئازابقا قاتتىق

 مېھرىبان تولىمۇ ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى ئالالھ بولسا، بولمىغان مەرھەمىتى ۋە پەزلى ئالالھنىڭ سىلەرگە ئەگەر _ 20

 (.بوالتتى جازالىغان ئەلۋەتتە قىلغانالرنى خىالپلىق ئەمرىگە) ئىدى بولسا بولمىغان

 قەبىھ ئۇنى شەيتان كىرىدىكەن، كەينىگە شەيتاننىڭ كىمكى كىرمەڭالر، كەينىگە شەيتاننىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 21

 ھېچكىم سىلەردىن ئىدى، ىسابولم مەرھەمىتى ۋە پەزلى سىلەرگە ئالالھنىڭ بۇيرۇيدۇ، ئەمەەللرگە يامان ئىشالرغا،

 ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ .قىلىدۇ پاك بەندىسىنى خالىغان ئالالھ لېكىن بواللمايتتى، پاك مەڭگۈ

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ

 تھىجرە يولىدا ئالالھ ۋە مىسكىنلەرگە تۇغقانالرغا، يېقىن بولغانالر دۆلەتمەن ۋە مەرتىۋىلىك ئاراڭالردىكى _ 22

 سىلەرگە ئالالھنىڭ .كەچۈرسۇن قىلسۇن، ئەپۇ ئۇالرنى قىلمىسۇن، قەسەم بەرمەسلىككە (نەرسە بىر) قىلغانالرغا

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ ياقتۇرمامسىلەر؟ قىلىشىنى مەغپىرەت

 ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا چاپاليدىغانالر قارا يالالرغائا مۇئمىن ئىپپەتلىك بىخەۋەر (ئىشالردىن يامان) شەكسىزكى، _ 23

 .بار ئازاب چوڭ ئۇالرغا ئۇچرايدۇ، لەنەتكە چوقۇم

 قارشى ئۇالرغا ئۈستىدىن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ پۇتلىرى ۋە قوللىرى تىللىرى، ئۇالرنىڭ كۈنىدە (قىيامەت) _ 24

 .بېرىدۇ گۇۋاھلىق

 ھەقىقەتنى ۋە) ھەقلىقىنى ئالالھنىڭ ئۇالر بېرىدۇ، تولۇق جازاسىنى تېگىشلىك ئۇالرغا ئالالھ كۈندە شۇ _ 25

 .قالىدۇ بىلىپ (ئىكەنلىكىنى چىقارغۇچى ئوتتۇرىغا

 پاك ئايالالر پاك اليىقتۇر، ئايالالرغا پاسكىنا ئەرلەر پاسكىنا اليىقتۇر، ئەرلەرگە پاسكىنا ئايالالر پاسكىنا _ 26

 ئۇالرغا پاكتۇر، بوھتانلىرىدىن باشقىالرنىڭ شۇالر ئەنە اليىقتۇر، ئايالالرغا پاك ئەرلەر پاك اليىقتۇر، لەرگەئەر

 .بار رىزىق ئېسىل ۋە مەغپىرەت

 كىرمەڭالر، بەرمەي ساالم ئىگىسىگە ئۆي ۋە سورىماي ئىجازەت ئۆيلىرىگە باشقىالرنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 27

  .ئالغايسىلەر نەسىھەت (بۇنىڭدىن) سىلەر ئۈمىدكى، .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر قىلىش بۇنداق

 ئەگەر كىرمەڭالر، ئۆيلەرگە ئۇ بېرىلمىگۈچە ئىجازەت سىلەرگە بولمىسا، ھېچكىم ئۆيلىرىدە باشقىالرنىڭ ئەگەر _ 28

 سىلەرنىڭ ئالالھ شىدۇر،ياخ ئەڭ ئۈچۈن سىلەر قىلىش بۇنداق كېتىڭالر، قايتىپ ھامان شۇ دېيىلسە، قايتىڭالر سىلەرگە

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان

 ئۆيلەرگە بار ئىشالر مەنپەئەتلىك سىلەرگە ئىچىدە بولمىغان، تۇرالغۇ (ئوخشاش كىتابخانىغا ۋە دۇكان) _ 29

 ۇ،ئاشكارىلىغىنىڭالرنىم سىلەرنىڭ ئالالھ .يوقتۇر گۇناھ ھېچ سىلەرگە كىرىشىڭالردا (سورىماي ئىجازەت)

 .تۇرىدۇ بىلىپ يوشۇرغىنىڭالرنىمۇ

 ئەزالىرىنى جىنسىي قارىمىسۇن، تىكىلىپ نامەھرەملەرگە ئېيتقىنكى، ئەرلەرگە مۇئمىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 30

 تولۇق ئىشلىرىدىن قىلىۋاتقان ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن ئالالھ پاكلىقتۇر، ئەڭ ئۈچۈن ئۇالر قىلىش مۇنداق ساقلىسۇن، (زىنادىن)

 .خەۋەرداردۇر

 ساقلىسۇن، (ھارامدىن) ئەزالىرىنى جىنسىي قارىمىسۇن، تىكىلىپ نامەھرەملەرگە ئېيتقىنكى، ئايالالرغا مۇئمىن _ 31

 تاڭسۇن، قوشۇپ بىلەن ياقىلىرى ياغلىقلىرىنى قىلمىسۇن، ئاشكارا زىننەتلىرىنى باشقا قىسىمدىن تۇرىدىغان كۆرۈنۈپ

 ئۆز يا ئوغۇللىرىدىن، ئەرلىرىنىڭ يا ئوغۇللىرىدىن، يا قېيىنئاتىلىرىدىن، يا رىدىن،ئاتىلى ئەرلىرىدىن، زىننەتلىرىنى
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 قول يا ئايالالردىن، دىنداش يا ئوغۇللىرىدىن، ھەمشىرىلىرىنىڭ يا ئوغۇللىرىدىن، قېرىنداشلىرىنىڭ يا قېرىنداشلىرىدىن،

 ئۇقمايدىغان جايلىرىنى ئۇياتلىق ئايالالرنىڭ يا ن،خىزمەتكارالردى يوق ئېھتىياجى خوتۇنالرغا يا چۆرىلەردىن، ئاستىدىكى

 ئاياغلىرىنى ئۈچۈن بىلدۈرۈش كىشىلەرگە زىننەتلىرىنى يوشۇرۇن كۆرسەتمىسۇن، كىشىلەرگە باشقا بالىالردىن (نارەسىدە)

 .قىلىڭالر تەۋبە ئالالھقا ھەممىڭالر ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر بەختكە !مۇئمىنلەر ئى ئۇرمىسۇن، يەرگە

 ئوڭالپ بېشىنى چۆرىلىرىڭالرنىڭ ياخشى ۋە قۇل ياخشى ئايالالرنىڭ، ئەرلەرنىڭ، بويتاق راڭالردىكىئا _ 32

 ئالالھ كەڭدۇر، پەزلى ئالالھنىڭ قىلىدۇ، باي بىلەن پەزلى ئۆز ئۇالرنى ئالالھ بولسا، يوقسۇل ئۇالر ئەگەر قويۇڭالر؛

 .بىلگۈچىدۇر ھەممىنى

 تۇتسۇن، ئىپپەتلىك ئۆزلىرىنى قىلغۇچە، باي بىلەن پەزلى ئۆز ئۇالرنى ئالالھ بواللمىغانالر قادىر ئۆيلىنىشكە _ 33

 قىلىدىغانالردا تەلەپ تۈزۈشنى توختام (ئۈچۈن ئېلىش ئازادلىقىنى ئۆزىنىڭ چۆرىلىرىڭالردىن ۋە) قۇللىرىڭالردىن

 توختام بىلەن ئۇالر اڭالر،بايقىس (ئىكەنلىكىنى قادىر ئىشلەشكە ۋە كەچۈرۈشكە ھايات مۇستەقىل يەنى) ياخشىلىقنى

 چۆرىلىرىڭالرنى كۆزلەپ دۇنيانى _ مال .بېرىڭالر ئۇالرغا مۈلۈكتىن _ مال قىلغان ئاتا ئالالھ سىلەرگە تۈزۈڭالر،

 پاھىشىگە ئۇالرنى قانداقالرچە سىلەر) تۇرسا خااليدىغان بولۇشنى ئىپپەتلىك ئۇالر مەجبۇرلىماڭالر، پاھىشىگە

 (گۇناھىنى ئۇالرنىڭ) ئالالھ كېيىن مەجبۇرالنغاندىن مەجبۇراليدىكەن، پاھىشىگە ئۇالرنى كىكىم !(.مەجبۇراليسىلەر؟

 (.بولىدۇ مەجبۇرلىغانالرغا گۇناھى زىنانىڭ) قىلغۇچىدۇر رەھىم (ئۇالرغا) قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت

 ئىلگىرى سىلەردىن ئايەتلەرنى، بەرگەن قىلىپ بايان (ھەممىنى) سىلەرگە ھەقىقەتەن بىز !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 34

 .قىلدۇق نازىل نەسىھەتلەرنى _ ۋەز ئۈچۈن تەقۋادارالر ۋە مىسالالرنى ئۈممەتلەردىن ئۆتكەن

 چىراق) خۇددى نۇرى (قەلبىدىكى بەندىنىڭ مۇئمىن) ئالالھنىڭ نۇرىدۇر، زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ ئالالھ _ 35

 ئۇ .يۇلتۇزدۇر نۇرلۇق گويا شېشە ئىچىدىدۇر، شېشىنىڭ چىراغ بولۇپ، چىراغ ئۇنىڭدا خشايدۇ،ئو تەكچىگە (قويىدىغان

 ئۇنىڭ يورۇتۇلغان، (بىلەن ياغ چىقىرىلغان) دەرىخىدىن زەيتۇن مۇبارەك بولمىغان، تەۋە غەربكىمۇ شەرققىمۇ، چىراغ

 ئالالھ .قوشۇلىدۇ نۇر ئۈستىگە نۇر (تۇلسايورۇ) قالىدۇ، دەپ كېتەيال يورۇپ تەگمىسىمۇ ئوت (سۈزۈكلۈكىدىن) يېغى

 (مۇشۇنداق مانا) ئىنسانالرغا (دەپ ئالسۇن ئىبرەت) ئالالھ قىلىدۇ، مۇۋەپپەق نۇرىغا (ھىدايەت) ئۆزىنىڭ كىشىنى خالىغان

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەممە ئالالھ .قىلىدۇ بايان مىسالالرنى

 تەسبىھ ئاخشامدا –ئەتىگەن )مۇئمىنلەر( مەسجىدلەردە بۇيرۇغان شىكەئېتى ياد ئىسمىنى ئۆز ۋە ئۇلۇغالشقا ئالالھ _ 36

 تۇرىدۇ. ئېيتىپ

 ۋە ئوقۇشتىن ناماز ئېتىشتىن، ياد ئالالھنى ئۇالرنى سېتىق _ سودا نە تىجارەت، نە ئەرلەركى، شۇنداق ئۇالر _ 37

 كېتىدىغان بولۇپ ئاالقزادە كۆزلەر ۋە پاراكەندە دىلالر (قورقۇنچتىن) ئۇالر .قالدۇرمايدۇ غەپلەتتە بېرىشتىن زاكات

 .قورقىدۇ كۈنىدىن (قىيامەت)

 پەزلىدىن ئۆز ۋە بېرىشى مۇكاپات بويىچە ياخشىسى ئەڭ ئالالھنىڭ ئەمەللىرىگە قىلغان ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر _ 38

 .بېرىدۇ رىزىق ېسابسىزھ ئادەمگە خالىغان ئالالھ (.قىلىدۇ ئىبادەتلەرنى شۇنداق) ئۈچۈن بېرىشى ئاشۇرۇپ

 يېنىغا قالىدىغان، ئويالپ دەپ سۇ ئادەم تەشنا خۇددى ئەمەللىرى (قىلغان دەپ ئەسقاتىدۇ ئاخىرەتتە) كاپىرالرنىڭ _ 39

 ئالالھنىڭ ئۆزلىرىنى (كۈنى قىيامەت) ئۇالر .ئوخشايدۇ سەراپقا باياۋاندىكى تاپالمايدىغان ئەسەر ھېچبىر (سۇدىن) كەلسە

 .ئالغۇچىدۇر ھېساب تېز ئالالھ بېرىدۇ، جازاسىنى تېگىشلىك ئۇالرنىڭ ئالالھ ئاندىن رىدۇ،كۆ دەرگاھىدا

 تۇرغان قاپالپ بۇلۇتالر قارا ئۈستىدىكى دولقۇنالرنىڭ ۋە دولقۇنالر قاتمۇقات ئەمەللىرى ئۇالرنىڭ ياكى _ 40

 قولىنى (ئادەم قالغان قاراڭغۇلۇقتا بۇ) .دۇرقاراڭغۇلۇقالر قاتمۇقات بۇ مانا .ئوخشايدۇ قاراڭغۇلۇققا دېڭىزدىكى چوڭقۇر

 .بولمايدۇ نېسىۋىسى (ھىدايەتتىن يەنى) نۇردىن ئۇنىڭ قىلمىسا، ئاتا نۇر كىمگە ئالالھ كۆرەلمەيدۇ، بارماقلىرىنى ئۇزاتسا

 (كېتىۋاتقان ئۇچۇپ ھالدا) كەرگەن قاناتلىرىنى ۋە زېمىندىكىلەرنىڭ ۋە ئاسمانالردىكى !(پەيغەمبەر ئى) _ 41

 ئالالھ .بىلگەندۇر تەسبىھىنى ۋە دۇئاسىنى ئۆزىنىڭ ھەربىرى بىلمەمسەن؟ ئېيتىدىغانلىقىنى تەسبىھ ئالالھقا قۇشالرنىڭ

 .بىلگۈچىدۇر تولۇق ئىشلىرىنى قىلىۋاتقان ئۇالرنىڭ

  .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جاي قايتىدىغان خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 42

 توپالنغان ئۇالرنى ئاندىن قوشىدۇ، بىرىگە – بىر ئۇالرنى ئاندىن ھەيدەيدۇ، بۇلۇتالرنى ئالالھ كۆرمەمسەنكى، _ 43

 تاغدەك ئاسماندىكى ئالالھ .كۆرىسەن ياغقانلىقىنى يامغۇر ئارىسىدىن بۇلۇتنىڭ بىلەن شۇنىڭ كەلتۈرىدۇ، ھالغا

 ئۇنىڭدىن ئادەمنى خالىغان ۋە يەتكۈزىدۇ زىيان ئادەمگە خالىغان ەنبىل ئۇنىڭ ئالالھ ياغدۇرىدۇ، مۆلدۈر بۇلۇتالردىن

 .قالىدۇ تاس قىلىۋەتكىلى نابۇت كۆزلەرنى يورۇقى چاقماقنىڭ (بۇلۇتتىكى) ساقاليدۇ،
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 .بار ئىبرەت ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئىگىلىرى ئەقىل بۇنىڭدا تۇرىدۇ، ئالماشتۇرۇپ كۈندۈزنى بىلەن كېچە ئالالھ _ 44

 بىلەن پۇتى ئىككى بەزىسى ماڭىدۇ، بىلەن قورسىقى بەزىسى ئۇالرنىڭ ياراتتى، سۇدىن جانلىقنى ارلىقب ئالالھ _ 45

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ چۈنكى .يارىتىدۇ مەخلۇقاتالرنى خالىغان ئالالھ ماڭىدۇ، بىلەن پۇتى تۆت بەزىسى ماڭىدۇ،

 خالىغان ئۆزى ئالالھ قىلدۇق، نازىل ئايەتلەرنى قىلغان بايان ئېنىق (ھەقىقەتنى سىلەرگە بىز) شۈبھىسىزكى، _ 46

 .باشاليدۇ يولغا توغرا كىشىلەرنى

 ئىچىدىكى ئۇالرنىڭ ئاندىن دېيىشىدۇ، «قىلدۇق ئىتائەت ۋە ئېيتتۇق ئىمان پەيغەمبەرگە ۋە ئالالھقا» (مۇناپىقالر) _ 47

 .ئەمەس مۇئمىن (ئەمەلىيەتتە) ئۇالر .يېنىۋالىدۇ گەپلىرىدىن كېيىن (دېگەندىن گەپلەرنى شۇ) گۇرۇھ بىر

 ھۆكمىگە پەيغەمبەرنىڭ ۋە ئالالھنىڭ ئۇالر ئۈچۈن، چىقىرىشى ھۆكۈم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ (پەيغەمبەرنىڭ) _ 48

 .تارتىدۇ باش پىرقىسى بىر ئۇالرنىڭ چاقىرىلسا،

 (يۈگۈرۈپ) قىياپەتتە قىلغان ئىتائەت پەيغەمبەرگە ئۇالر قالغاندا، بولۇپ تەرىپىدە ئۇالر ھەقىقەت ئەگەر _ 49

 .كېلىشىدۇ

 ياكى قىالمدۇ؟ شەك (پەيغەمبەرلىكىگە ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد) ئۇال يا بارمۇ؟ ئىللەت دىللىرىدا ئۇالرنىڭ _ 50

 زۇلۇم ئۆزى ئۆزىگە ئۇالر ياق، قورقامدۇ؟ دەپ قىلىدۇ، زۇلۇم ئۆزلىرىگە پەيغەمبىرىنى ئۇنىڭ ۋە ئالالھنى

 .قىلغۇچىالردۇر

 پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا ئۇالر ئۈچۈن، چىقىرىشى ھۆكۈم ئارىسىدا مۇئمىنلەرنىڭ (پەيغەمبەرنىڭ) _ 51

 كىشىلەر شۇنداق ئەنە ئىبارەتتۇر، دېيىشتىن «قىلدۇق ئىتائەت ۋە ئاڭلىدۇق» :سۆزلىرى ئۇالرنىڭ چاغدا چاقىرىلغان

 .يەتكۈچىلەردۇر مەقسەتكە

 شۇنداق ئەنە قىلسا، تەقۋالىق ئۇنىڭغا ۋە قورقسا ئالالھتىن قىلسا، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى _ 52

 .قازانغۇچىالردۇر ئۇتۇق كىشىلەر

 نامى ئالالھنىڭ دەپ «چىقىمىز چوقۇم بىز بۇيرۇساڭ، چىقىشقا (جىھادقا) بىزنى ئەگەر سەن» (ساڭا مۇناپىقالر) _ 53

 .چاغلىقتۇر ئىتائىتىڭالر سىلەرنىڭ قىلماڭالر، قەسەم (يالغاندىن») ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) .قىلىدۇ مقەسە كۈچلۈك بىلەن

 «.خەۋەرداردۇر ھەقىقەتەن قىلمىشلىرىڭالردىن ئالالھ

 ڭپەيغەمبەرنى تارتساڭالر، باش ئەگەر قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبەرگە قىلىڭالر، ئىتائەت ئالالھقا» ئېيتقىنكى، _ 54

 ئۇنىڭغا مەسئۇلىيىتىڭالر سىلەرنىڭ قىلىشتۇر، ئادا ۋەزىپىسىنى (يەتكۈزۈش دىننى) يۈكلەنگەن ئۈستىگە مەسئۇلىيىتى

 دىننى پەقەت مەسئۇلىيىتى پەيغەمبەرنىڭ تاپىسىلەر، ھىدايەت قىلساڭالر، ئىتائەت پەيغەمبەرگە ئەگەر قىلىشتۇر، ئىتائەت

 «.يەتكۈزۈشتۇر قىلىپ چۈشىنىشلىك

 يۈزىدە يەر ئىلگىرىكىلەرنى ئۆزلىرىدىن قىلغانالرغا، ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئىچىڭالردىكى الالھئ _ 55

 قىلىپ مۇستەھكەم چوقۇم دىنىنى تاللىغان ئۈچۈن ئۇالر قىلىشنى، ھۆكۈمران چوقۇم ئۇالرنىمۇ قىلغاندەك، ھۆكۈمران

 ماڭا كىشىلەركى( )شۇنداق ئۇالر قىلدى، ۋەدە بېرىشنى ندۇرۇپئايال ئامانلىققا قورقۇنچىسىنى ئۇالرنىڭ ۋە بېرىشنى

 ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە بولىدىكەن، كاپىر كىمكى كېيىن، شۇنىڭدىن كەلتۈرمەيدۇ. شېرىك نەرسىنى ھېچ ماڭا قىلىدۇ، ئىبادەت

 چىققۇچىالردۇر.  ئىتائىتىدىن

 بېرىڭالر، تولۇق زاكاتنى قىلىڭالر، ئادا مۇكەممەل نامازنى ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر رەھمىتىگە ئالالھنىڭ _ 56

 .قىلىڭالر ئىتائەت پەيغەمبەرگە

 ئۇالرنىڭ ئويلىمىغىن، دەپ قۇتۇالاليدۇ قېچىپ جازاسىدىن ئالالھنىڭ يۈزىدە يەر كاپىرالرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 57

 !جاي يامان نېمىدېگەن ئۇ دوزاختۇر، جايى بارىدىغان

 ناماز بالىالر يەتمىگەن باالغەتكە ئىچىڭالردىكى ۋە چۆرىلىرىڭالر قۇللىرىڭالر، سىلەرنىڭ !رئېيتقانال ئىمان ئى _ 58

 ۋاقىتتا ئۈچ (مۇشۇ) كېيىن خۇپتەندىن ۋە چېغىڭالردا سالغان كىيىمىڭالرنى (ئۈچۈن ئۇخالش) چۈشتە بۇرۇن، بامداتتىن

 يەنى) ئەۋرەتتۇر ئۈچۈن سىلەر ۋاقىت ئۈچ (بۇ) سورىسۇن، ئىجازەت سىلەردىن (بولسا كىرمەكچى يېنىڭالرغا)

 سىلەرگىمۇ، (كىرسە سورىماي ئىجازەت) ۋاقىتالردا باشقا ۋاقىتتىن ئۈچ بۇ ،(ۋاقىتتۇر قالىدىغان ئېچىلىپ ئەۋرىتىڭالر

 سىلەرگە ئالالھ .تۇرىسىلەر چىقىپ _ كىرىپ يېنىغا بىرىڭالرنىڭ _ بىر سىلەر (ئادەتتە) .بولمايدۇ گۇناھ ھېچ ئۇالرغىمۇ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ قىلىدۇ، بايان شۇنداق ئەنە ئايەتلەرنى
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 سورىغاندەك، ئىجازەت (كىرىشتە ئۆيگە) چوڭالر ئۆزىدىن ئۇالرمۇ يەتكەندە، باالغەتكە بالىلىرىڭالر كىچىك _ 59

 بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ قىلىدۇ، بايان نداقشۇ سىلەرگە ئايەتلىرىنى ئالالھ سورىسۇن، ئىجازەت (ۋاقىت ھەممە)

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت

 سېلىۋەتسە كىيىملىرىنى تاشقى ھالدا، ئاشكارىلىمىغان زىننەتلىرىنى ئايالالر ياشانغان خالىمايدىغان بولۇشنى ياتلىق _ 60

 ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى لالھئا .ياخشىدۇر ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئۇالر يۈرۈش ئىپپەتلىك يوقتۇر، گۇناھ ھېچ

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ

 ئۆزرىسى ئەمەەللرنى پەرز بولمايدىغان قىلغىلى بولمىسا ساق بەدەن ۋە قول –پۇت كۆز، ئوخشاش جىھادقا) _ 61

 سىلەر !(تقانالرئېي ئىمان ئى) .يوقتۇر گۇناھ كېسەلگە يوقتۇر، گۇناھ توكۇرغا يوقتۇر، گۇناھ ئەماغا (قىاللمىسا سەۋەبلىك

 ئۆيلىرىدە، ئانىلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە، ئاتىلىرىڭالرنىڭ ،(ئۆيلىرىدە بالىلىرىڭالرنىڭ شۇنداقال) ئۆيلىرىڭالردا ئۆز

 ئاتاڭالرنىڭ يا ئۆيلىرىدە، قېرىنداشلىرىنىڭ ئاتاڭالرنىڭ يا ئۆيلىرىدە، ھەمشىرەڭالرنىڭ ئۆيلىرىدە، قېرىنداشلىرىڭالرنىڭ

 يا ئۆيلىرىدە، ھەمشىرىلىرىنىڭ ئاناڭالرنىڭ يا ئۆيلىرىدە، قېرىنداشلىرىنىڭ ئاناڭالرنىڭ يا ۆيلىرىدە،ئ ھەمشىرىلىرىنىڭ

 يېسەڭالر نەرسە بىرەر (ئىجازەتسىز) ئۆيلىرىدە دوستلىرىڭالرنىڭ يا ئۆيلىرىدە، تاپشۇرغانالرنىڭ ئاچقۇچلىرىنى سىلەرگە

 چېغىڭالردا، كىرگەن ئۆيلەرگە سىلەر يوقتۇر، گۇناھ سىلەرگە الرمۇيېسەڭ ئايرىم _ ئايرىم ياكى توپلىشىپ يوقتۇر، گۇناھ

 ئايەتلەرنى دەپ چۈشەنسۇن سىلەرنى ئالالھ بېرىڭالر، ساالم بىلەن تىلىكى بەرىكەت ۋە ئامانلىق تەرىپىدىن ئالالھ

 .قىلىدۇ بايان مۇشۇنداق

 ئىش بىرەر ئۇالر مۇئمىنلەردۇر، (ھەقىقىي) كىشىلەر ئىشەنگەن قەلبىدىن چىن پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 62

 ئى) .قالمايدۇ كېتىپ ھەرگىز سورىمىغۇچە ئىجازەت ئۇنىڭدىن چاغلىرىدا، بولغان جەم بىلەن پەيغەمبەر ئۈستىدە

 ئىشىنىدىغان چىن پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا ھەقىقەتەن سورايدىغانالر، ئىجازەت سەندىن شۇ !(پەيغەمبەر

 خالىغان سەن ئىچىدىن ئۇالرنىڭ سورىسا، ئىجازەت سەندىن ئۈچۈن ئىشلىرى شەخسىي بەزى ئۇالر .كىشىلەردۇر

 مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ .تىلىگىن مەغپىرەت ئالالھتىن ئۇالرغا سەن بەرگىن، ئىجازەت ئادەملەرگە

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر،

 سىلەرنىڭ چاقىرماڭالر، چاقىرغاندەك بىرىڭالرنى _ بىر سىلەر رنىپەيغەمبە !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 63

 بىلىدۇ، ئەلۋەتتە ئالالھ كەتكەنلەرنى چىقىپ غىپپىدە سۇغۇرۇلۇپ ئاستا (سۆھبىتىدىن پەيغەمبەرنىڭ) ئاراڭالردىكى

 ھەزەر بولۇشتىن دۇچار ئازابقا بىر قاتتىق ياكى يولۇقۇشتىن باالغا بىر چوڭ قىلغۇچىالر خىالپلىق ئەمرىگە پەيغەمبەرنىڭ

 .ئەيلىسۇن

 ئەمەلىي سىلەرنىڭ ئالالھ ئالالھنىڭدۇر، ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى بىلىڭالركى، _ 64

–قىلغان ئۇالرنىڭ ئالالھ كۈنىدە، (قىيامەت) قايتۇرۇلىدىغان دەرگاھىغا ئالالھنىڭ ئىنسانالر تۇرىدۇ، بىلىپ ئەھۋالىڭالرنى

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەممە ئالالھ بېرىدۇ، ئېيتىپ ئۇالرغا رىنىئەتكەنلى

 

  



 

6 

 سۈرىسى فۇرقان

 .ئايەت 77 بولغان، نازىل مەككىدە

  .قارايدۇ دەپ بولغان نازىل مەدىنىدە ئايەتلىرىنى _70 ۋە _ 69 ،_ 68 ئۆلىماالر بەزى

 ياردەم ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر قارشى يامانلىقلىرىغا تۈرلۈك مۇشرىكالرنىڭ تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى غەلىبىگە ئۇنى ۋە بېرىدىغانلىقىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۇنىڭغا ئۈچۈن، بولۇشى ئاگاھالندۇرغۇچى ئەھلىگە جاھان پۈتۈن نىڭ(ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) بەندىسى _2 _ 1

 بولغان، خاس ئۆزىگە پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ قىلغان، نازىل قۇرئاننى ئايرىغۇچى باتىلنى بىلەن ھەق

 بېكىتكەن ىئۆلچەمن مۇناسىپ ئۇنىڭغا يارىتىپ نەرسىنى ھەر بولمىغان، شېرىكى پادىشاھلىقىدا بولمىغان، بالىسى

 .بۈيۈكتۇر بەرىكىتى ئالالھنىڭ

 زىياننى بىرەر ئۆزلىرىدىن يارىتىلغان، ئۆزلىرى ۋە يارىتالمايدىغان نەرسىنى ھېچ قويۇپ، ئالالھنى مۇشرىكالر _ 3

 ياكى بېغىشالشقا ھاياتلىق ئۆلتۈرۈشكە، كەلتۈرەلمەيدىغان، پايدىمۇ بىرەر ئۆزلىرىگە ،قااللمايدىغان توسۇپ

 .چوقۇندى ئىالھالرغا (باتىل) بواللمايدىغان قادىر تىرىلدۈرۈشكە (ىئۆلۈكلەرن)

 باشقا چىقىشىغا توقۇپ ئۇنىڭ يالغاندۇر، چىققان توقۇپ (ئۆزى مۇھەممەد) پەقەتال (قۇرئان) بۇ» :كاپىرالر _ 4

 .توقۇدى يالغاننى ئوپئوچۇق ۋە قىلدى يولسىزلىق ئۇالر شەكسىزكى، .دەيدۇ «بەرگەن ياردەم كىشىلەر

 يازدۇرۇۋالغان، (باشقىالرغا) ئۇ ئۇالرنى بولۇپ، ئەپسانىلىرى بۇرۇنقىالرنىڭ (ئايەتلەر بۇ») :ئېيتتى ئۇالر _ 5

 «.بېرىلىۋاتىدۇ ئوقۇپ ئاخشامدا – ئەتىگەن ئۇنىڭغا

 ئالالھ شەكسىزكى، قىلدى، نازىل ئالالھ تۇرىدىغان بىلىپ سىرنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئۇنى» ئېيتقىنكى، _ 6

 «.مەرھەمەتلىكتۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى

 بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەر؟ قانداق يۈرىدىغان مېڭىپ بازارالردا يەيدىغان، تاماق (ئوخشاش بىزگە) بۇ» :ئۇالر _8 _7

 ئۇنىڭ يا بولسا، خەزىنىسى بىر ئۇنىڭ يا چۈشۈرۈلسە، پەرىشتە بىر ئۇنىڭغا ئۈچۈن، بولۇش ئاگاھالندۇرغۇچى بىللە

 بىر سېھىرلەنگەن پەقەت سىلەر» (:مۇئمىنلەرگە) زالىمالر بۇ .دېيىشتى «بولمامتى؟ بولسا بېغى بىر يەيدىغان مېۋىلىرىنى

  .دېدى «ئەگىشىۋاتىسىلەر ئادەمگە

 ققائازغۇنلۇ راستتىنال ئۇالر قارىغىن، مىساللىرىغا كەلتۈرگەن توغرۇلۇق سەن ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 9

 .تاپالمايدۇ يول توغرا ئۇالر پاتتى،

 ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ياخشى، ئېيتقانلىرىدىنمۇ ئۇالرنىڭ ساڭا خالىسا، ئۇ ئەگەر بۈيۈكتۇركى، ئالالھ _ 10

  .قىلىدۇ ئاتا سارايالرنى چوڭ ۋە باغالرنى تۇرىدىغان

 دوزاخنى بىز قىلغانالرغا ئىنكار قىيامەتنى قىلدى، ئىنكار قىيامەتنى بەلكى (قالمىدى ئەيىبلەپال سېنى) ئۇالر _ 11

 .تەييارلىدۇق

 گۈركىرىگەن بىلەن شىددەت ۋە قاينىغان غەزەپتىن دوزاخنىڭ ئۇالر چاغدا، كۆرگەن يىراقتىن ئۇالرنى دوزاخ _ 12

 .ئاڭاليدۇ ئاۋازىنى

 (ئۆزلىرىنىڭ) ئۇالر يەردە بۇ ا،چاغد تاشالنغان يېرىگە تار دوزاخنىڭ ھالدا باغالنغان بىلەن زەنجىر ئۇالر _ 13

 .تىلەيدۇ ئۆلۈمىنى

 (.دېيىلىدۇ) تىلەڭالر ئۆلۈملەرنى تاالي ئەمەس، ئۆلۈمنى بىر سىلەر بۈگۈن (ئۇالرغا) _ 14

 كىرگەنلەر قىلىنغان، ۋەدە تەقۋادارالرغا ياكى ياخشىمۇ (دوزاخ) شۇ» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 15

 بارىدىغان ئاخىر ئۇالرنىڭ ۋە مۇكاپاتتۇر بېرىلگەن تەقۋادارالرغا جەننەت «ياخشىمۇ؟ نەتجەن تۇرىدىغان مەڭگۈ

 .جايىدۇر

 ئىشقا) رەببىڭدىن بۇ .بولىدۇ بەھرىمەن نېمەتلەردىن خالىغان بىللە بىلەن تۇرۇش مەڭگۈ جەننەتتە ئۇالر _ 16

 .ۋەدىدۇر تىلىنىدىغان (ئاشۇرۇش
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 :ئۇالرغا ئاندىن يىغىدۇ، مەبۇدلىرىنى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى ۇالرنىڭئ ۋە ئۇالرنى كۈندە شۇ ئالالھ _ 17

 .دەيدۇ «ئازدىمۇ؟ ئۆزلىرى ئۇالر يولدىن توغرا ياكى ئازدۇردۇڭالرمۇ؟ سىلەر بەندىلىرىمنى بۇ مېنىڭ»

 دوست باشقىالرنى قويۇپ سېنى پاكتۇرسەن، سەن !رەببىمىز ئى» :ئېيتىدۇ (كېلىپ زۇۋانغا) مەبۇدالر ئۇ _ 18

 چۆمدۈردۈڭكى، نېمەتكە قەدەر شۇ بوۋىلىرىنى – ئاتا ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنى سەن لېكىن ئەمەس، اليىق بىزگە تۇتۇش

 «.بولدى قەۋم بولغۇچى ھاالك ئۇالر .ئۇنتۇدى ئېتىشىنى ياد سېنى ئۇالر

 ئەمدى قىلدى، ئىنكار ۈڭالرنىسۆز سىلەرنىڭ مەبۇدالر چوقۇنغان سىلەر» (دېيىلىدۇكى چوقۇنغۇچىالرغا) _ 19

 زۇلۇم (ئۆزىگە) كىمكى سىلەردىن ئېرىشەلمەيسىلەر، ياردەمگىمۇ ۋە قااللمايسىلەر توسۇپ ئازابنى ئۆزۈڭالردىن سىلەر

 «.تېتىتىمىز ئازابنى چوڭ بىز ئۇنىڭغا قىلىدىكەن،

 مېڭىپ بازارالردا يەيتتى، اماقت ئەلۋەتتە پەيغەمبەرلەرمۇ ئەۋەتكەن ئىلگىرى سەندىن بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 20

 رەببىڭ بېرەلەمسىلەر؟ بەرداشلىق (سىناققا بۇ) .سىنىدۇق بىلەن بەزىڭالر بەزىڭالرنى !(ئىنسانالر ئى) .يۈرەتتى

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئېنىق ھەممىنى
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 پارە توققۇزىنچى ئون

 رەببىمىزنى ياكى چۈشۈرۈلسە پەرىشتىلەر بىزگە» :ئىشەنمەيدىغانالر كېلىدىغانلىقىغا ئالدىمىزغا بىزنىڭ _ 21

 ئېشىپ ھەددىدىن بەكمۇ ۋە كەتتى ساناپ چوڭ تولىمۇ ئۆزىنى ئۇالر شۈبھىسىزكى .دېيىشتى «بولمامتى؟ كۆرسەك

 .كەتتى

 پەرىشتىلەر بولمايدۇ، خەۋەر خۇش گۇناھكارالرغا كۈنىدە (قىيامەت) كۆرىدىغان پەرىشتىلەرنى ئۇالر _ 22

 .دەيدۇ «ھارامدۇر (سىلەرگە ئاڭالش ەرخەۋ خۇش») :ئۇالرغا

 .قىلىۋېتىمىز توزاندەك يۈرگەن ئۇچۇپ ئۇنى قىلىپ، تەرەپ بىر ئەمەلىنى (ياخشى بارلىق) قىلغان ئۇالرنىڭ بىز _ 23

 .بولىدۇ ئارامگاھتا ياخشى ئەڭ ۋە جايدا ياخشى ئەڭ كۈندە ئۇ ئەھلى جەننەت _ 24

 .چۈشىدۇ ئارقىمۇئارقا پەرىشتىلەر يېرىلىدۇ، تەبىرلىك بىلەن بۇلۇت ئاسمان كۈندە شۇ _ 25

 كۈن بىر قىيىن تولىمۇ ئۈچۈن كاپىرالر كۈن بۇ خاستۇر، ئالالھقا رەھمان كۈندە بۇ ھاكىمىيەت (مۇتلەق) _ 26

 .بولىدۇ

 بىلەن پەيغەمبەر مەن كاشكى، !ئىسىت» :چىشلەپ قولىنى ئىككى (ئىنسان كاپىر يەنى) زالىم كۈنى شۇ _29 _ 27

 ئۇ كېيىن، يەتكەندىن ماڭا قۇرئان بولسامچۇ؟ تۇتمىغان دوست پاالنىنى مەن !ئىسىت تۇتسامچۇ، يولىنى (نىجاتلىق)

 .تاشلىۋېتىدۇ (بولۇپ ئازدۇرۇپ) ئىنساننى شەيتان دەيدۇ، «ئازدۇرۇپتىكەن ئۇنىڭدىن مېنى ھەقىقەتەن

 «.قويدى قىلىپ (كىتابتەك) تاشالندۇق قۇرئاننى ۇب قەۋمىم مېنىڭ شۈبھىسىزكى، !رەببىم ئى» :ئېيتتى پەيغەمبەر _ 30

 ۋە كۆرسەتكۈچى يول (ساڭا) قىلدۇق، دۈشمەنلەرنى ئىچىدىن گۇناھكارالرنىڭ پەيغەمبەرگە ھەربىر شۇنىڭدەك _ 31

 .يېتەرلىكتۇر رەببىڭ بولۇشقا ياردەمچى

 سېنىڭ بىلەن ئۇنىڭ بىز .ېدىد «بولمامتى؟ چۈشۈرۈلسە قېتىمدىال بىر (مۇھەممەدكە) قۇرئان» :كاپىرالر _ 32

 .بەردۇق ئوقۇپ دانە _ دانە ئۇنى ،(قىلدۇق نازىل بۆلۈپ _ بۆلۈپ) شۇنداق ئۈچۈن قىلىش مۇستەھكەم دىلىڭنى

 نازىل چۈشەندۈرۈشنى گۈزەل ھەممىدىن ۋە جاۋابنى ھەق ساڭا بىز قويسۇن، سوئالنى بىر قانداقال ساڭا ئۇالر _ 33

 .قىلدۇق

 ئازغۇن ئەڭ يولى يامان، ئەڭ ئورنى شۇالر ئەنە .توپلىنىدۇ سۆرىلىپ بىلەن يۈزلىرى جەھەننەمگە ئۇالر _ 34

  .كىشىلەردۇر

 ياردەمچى ئۇنىڭغا ھارۇننى ئاكىسى ئۇنىڭ ھەمدە قىلدۇق ئاتا نى(تەۋرات) كىتاب مۇساغا بىز شۈبھىسىزكى، _ 35

 .قىلدۇق

 چىڭ كۇفرىدا قەۋم ئۇ) .دېدۇق «بېرىڭالر قېشىغا قەۋمنىڭ لغانقى ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ» :ئۇالرغا _ 36

 .قىلىۋەتتۇق يەكسان بىلەن يەر ئۇالرنى (تۇرغانلىقتىن

 كىشىلەرگە ئۇالرنى ھەمدە قىلدۇق غەرق ئۇالرنى چاغدا، قىلغان ئىنكار پەيغەمبەرلەرنى قەۋمى نۇھنىڭ _ 37

 .تەييارلىدۇق بئازا قاتتىق (يەنە) زالىمالرغا (ئۇ) قىلدۇق، ئىبرەت

 نۇرغۇن ياشىغان ئارىلىقىدا زامانلىرى ئۇالرنىڭ ۋە ئاھالىسىنى رەس ،قەۋمىنى سەمۇد ،قەۋمىنى ئاد _ 38

 (.قىلدۇق ھاالك ئۈچۈن ىتۇرغانلىق چىڭ كۇفرىدا) ئۈممەتلەرنىمۇ

 قوبۇل نەسىھەتنى) كەلتۈردۇق، مىسالالرنى (قىلىپ بايان پاكىتلىرىنى – دەلىل ھەقىقەتنىڭ) قەۋمگە ھەربىر _ 39

 .قىلدۇق ھاالك ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ (ئۈچۈن قىلمىغانلىقى

 ئۇنىڭدىن ئۇالر ئەجەبا تۇرىدۇ، ئۆتۈپ شەھەردىن ئۇچرىغان يامغۇرىغا پاالكەت (مەككىلىكلەر يەنى) ئۇالر _ 40

 .ئىشەنمەيدۇ تىرىلىشكە (ئاخىرەتتىكى) ئۇالر بەلكى ئالمامدۇ؟ ئىبرەت

 ئەۋەتكەن قىلىپ پەيغەمبەر ئالالھ» :قىلىۋېلىپ نىشانى مەسخىرە كۆرسىال سېنى ئۇالر !(مبەرپەيغە ئى)  _42 _ 41

 تاس ئازدۇرۇۋەتكىلى ئىالھلىرىمىزدىن بىزنى (مۇھەممەد) بولساق، تۇرمىغان چىڭ دىنىمىزدا ئەگەر مۇشۇمۇ؟

 .قالىدۇ بىلىپ چاغدا كۆرگەن ئازابنى ئۇالر ئىكەنلىكىنى ئازغۇن ئەڭ يولىنىڭ كىمنىڭ (.دېيىشتى) «قاالتتىكەن
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 ھامىي گەئادەم ئۇنداق سەن قارىمامسەن؟ ئادەمگە قىلىۋالغان ئىالھ خاھىشىنى نەپسى !(پەيغەمبەر ئى) _ 43

  بوالالمسەن؟

 دەپ ملەرئادە چۈشىنىدىغان ياكى ئاڭاليدىغان (ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ) تولىسىنى ئۇالرنىڭ سەن ياكى _ 44

 .ئازغۇندۇر بەتتەر ھايۋانالردىنمۇ بەلكى ئوخشاشتۇر، ھايۋانالرغا قەتپە ئۇالر ئويالمسەن؟

 ئاندىن .ىالتتىق مۇقىم ئەلۋەتتە ئۇنى خالىسا، ئەگەر كۆرمىدىڭمۇ؟ سوزغانلىقىنى قانداق سايىنى رەببىڭنىڭ _ 45

 .قىلدۇق دەلىل سايىگە قۇياشنى

 .يىغىۋالدۇق ئاستا – ئاستا نى(سايە) ئۇ ئاندىن _ 46

 ۋاقىت لىدىغانتارقى (ئۈچۈن تىرىكچىلىك) كۈندۈزنى ئىستىراھەت، ئۇيقۇنى يېپىنچا، كېچىنى سىلەرگە ئالالھ _ 47

 .زاتتۇر قىلغان

 .زاتتۇر ەنئەۋەتك قىلىپ خەۋەر خۇش شامالنى ئالدىدا ياغدۇرۇش نى(يامغۇر بولغان) رەھمىتى ئالالھ _49 _ 48

 ئۈچۈن، لەشتەمىن بىلەن سۇ ئىنسانالرنى نۇرغۇن ھايۋانالرنى، نياراتقا بىز ۋە تىرىلدۈرۈش زېمىننى ئۆلۈك بىز

 .بەردۇق چۈشۈرۈپ سۇنى پاك بۇلۇتتىن

 .تۇردۇق ىلىپق تەقسىم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ يامغۇرنى دەپ، ئالسۇن ئىبرەت ئويالپ ئۇالرنى بىز شۈبھىسىزكى، _ 50

 .ئۇنىمىدى ىسىغاباشق كۇفرىلىقتىن تولىسى ئىنسانالرنىڭ (تۇرسىمۇ شۇنداق ئەھۋال)

 .تتۇقئەۋەتە (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى بىردىن شەھەرگە ھەربىر ئەلۋەتتە خالىساق، بىز ئەگەر _ 51

 ئۇالرغا قىلىقئار قۇرئان بويسۇنمىغىن، كاپىرالرغا سەن (ئەۋەتتۇق قىلىپ پەيغەمبەر ئەھلىگە زېمىن سېنى) _ 52

 .قىلغىن كۈرەش بىلەن كۈچۈڭ بارلىق قارشى

 قويۇۋەتكەن ىلىپق تۇتىشاڭغۇ بىرىگە _ بىر دېڭىزنى ئىككى بولغان تۇزلۇق بەك بىرى تاتلىق، بەك بىرى ئالالھ _ 53

 قىلغان ەرپاب پاسىل مۇستەھكەم ۋە توسۇق (كۆرۈنمەيدىغان) ئارىسىدا ئۇالرنىڭ (ئۈچۈن كەتمەسلىكى ئارىلىشىپ) ۋە

 .زاتتۇر

 دىنئەزەل رەببىڭ .زاتتۇر قىلغان باجىلىق _ قۇدا ۋە نەسەبلىك ئۇنى يارىتىپ، ئابىمەنىيدىن ئىنساننى ئالالھ _ 54

 .قادىردۇر ھەممىگە

 زىيانمۇ ن،يەتكۈزەلمەيدىغا پايدىمۇ ئۆزلىرىگە قويۇپ ئالالھنى (مۇشرىكالر تۇرسىمۇ، شۇنداق ئەھۋال) _ 55

 .كەلدى (ولۇپب ياردەمچى شەيتانغا) تۇرۇپ قارشى رەببىگە ئىنسان كاپىر چوقۇنىدۇ، نەرسىلەرگە يەتكۈزەلمەيدىغان

 .ئەۋەتتۇق قىلىپال ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش پەقەت سېنى بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 56

 ەن،قىلمايم ەپتەل ھەق ھېچقانداق سىلەردىن (يەتكۈزگەنلىكىمگە دىننى يەنى) بۇنىڭغا مەن» (:ئۇالرغا) سەن _ 57

 .دېگىن «تىلەيمەن ئېلىشنىال يول تەرەپكە رەببى كىشىلەرنىڭ خالىغان پەقەت

 ئۇ ئېيتقىن، ىھتەسب بىلەن مەدھىيەلەش ئۇنى تايانغىن، ئالالھقا تۇرىدىغان ھايات مەڭگۈ ئۆلمەيدىغان، ھېچ _ 58

  .يېتەرلىكتۇر تۇرۇشقا بولۇپ خەۋەردار گۇناھلىرىدىن بەندىلەرنىڭ

 ئەرشكە اندىنئ ياراتقان، كۈندە ئالتە نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى انالرنى،ئاسم ئالالھ _ 59

 .سورىغىن (ئالالھتىن يەنى) زاتتىن بىلىدىغان بۇنى سەن .رەھماندۇر ئۇ .زاتتۇر ئۆرلىگەن

 نەرسىگە ۇغانبۇير سەن بىز نېمە؟ دېگەن رەھمان» :ئۇالر دېيىلسە، «!قىلىڭالر سەجدە رەھمانغا» :ئۇالرغا _ 60

 .يىراقالشتۇرۇۋەتتى تېخىمۇ (ئىماندىن) ئۇالرنى (سۆز بۇ) .دەيدۇ «قىالمدۇق؟ سەجدە

 بەرىكىتى ھنىڭئالال ياراتقان ئاينى نۇرلۇق ۋە نى(قۇياش) چىراغ تۇرىدىغان يېنىپ ئوربىتىالرنى، ئاسماندا _ 61

 .بۈيۈكتۇر

 تۇرىدىغان ىپئالمىش كۈندۈزنى بىلەن كېچە ئۈچۈن الىغانالرخ قىلىشنى شۈكۈر ياكى ئېلىشنى ئىبرەت ئالالھ _ 62

 .زاتتۇر بەرگەن قىلىپ
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 (.ىدۇكېت ئۆتۈپ ۋە) دەيدۇ «بواليلى ئامان» :ئۇالر قىلسا، سۆزلەرنى (نااليىق) ئۇالرغا

 .ئۆتكۈزىدۇ بىلەن تۇرۇش قىيامدا ۋە قىلىش سەجدە رەببىگە كېچىلەرنى ئۇالر _ 64

 ئازابى ەمنىڭجەھەنن شەكسىزكى، قىلغىن، يىراق بىزدىن ئازابىنى جەھەننەم !رەببىمىز ئى» :ئېيتىدۇ ئۇالر _ 65

  .دائىملىقتۇر

 «.جايدۇر يامان قارارگاھتۇر، يامان راستتىنال جەھەننەم _ 66

 .قىلىدۇ جەتخىرا ئوتتۇراھال قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئىسراپچىلىقمۇ قىلغاندا، خىراجەت ئۇالر _ 76

 ئىشىنى قىلغان مھارا ئالالھ ئۆلتۈرۈشتەك ئادەم ناھەق قىلمايدۇ، شېرىك ئىالھنى بىر باشقا ئالالھقا ئۇالر _ 68

 .ئۇچرايدۇ جازاغا ئۇ قىلىدىكەن، نى(بىرەرسى گۇناھالردىن) بۇ كىمكى .قىلمايدۇ زىنا قىلمايدۇ،

 .الىدۇق مەڭگۈ ئىچىدە ئازاب ھالدا خارالنغان ئۇ قىلىنىدۇ، ئازاب ھەسسىلەپ ئۇنىڭغا كۈنى قىيامەت _ 69

 مۇستەسنا بۇنىڭدىن كىشىلەرال قىلغان ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان (دىلىدىن چىن) قىلغان، تەۋبە پەقەت _ 70

 مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ .ۇئالماشتۇرىد ياخشىلىققا يامانلىقلىرىنى شۇالرنىڭ ئەنە ئالالھ (.قالمايدۇ ھالدا بۇ رئۇال يەنى)

  .مېھرىباندۇر بەكمۇ قىلغۇچىدۇر،

 .بولىدۇ نيۈزلەنگە تولۇق ئالالھقا ئۇ شەكسىزكى، قىلىدىكەن، ئەمەل ياخشى ۋە قىلىدىكەن تەۋبە كىمكى _ 71

 يولۇققاندا، تلەرگەھەرىكە _ سۆز بىھۇدە بەرمەيدۇ، گۇۋاھلىق يالغان (بەندىلىرى سالىھ ئالالھنىڭ يەنى) ئۇالر _ 72

 .كېتىدۇ ئۆتۈپ بىلەن ئالىيجانابلىق

 .بولۇۋالمايدۇ كور گاس، قىلىنسا، نەسىھەت _ ۋەز بىلەن ئايەتلىرى رەببىنىڭ ئۇالرغا _ 73

 بىزنى تىلەيمىز، ىبېغىشلىشىڭن شادلىق ئارقىلىق ئەۋالدلىرىمىز ەۋ ئاياللىرىمىز بىزگە !رەببىمىز ئى» :ئۇالر _ 74

 .دەيدۇ «قىلغىن پېشۋاسى تەقۋادارالرنىڭ

 جەننەتتە ئۇالر ،مۇكاپاتلىنىدۇ بىلەن جەننەت ئۈچۈن بولغانلىقى چىداملىق (ئىبادەتتە _ تائەت) شۇالر ئەنە _ 75

 .ئېلىنىدۇ قارشى بىلەن ساالم ۋە ھۆرمەت

 !جاي گۈزەل نېمىدېگەن !قارارگاھ گۈزەل نېمىدېگەن جەننەت تۇرىدۇ، مەڭگۈ جەننەتتە ئۇالر _ 76

 ئى) .قىلمايدۇ پەرۋا سىلەرگە رەببىم بولمىسا، دۇئايىڭالر سىلەرنىڭ ئەگەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 77

 «.قالىسىلەر زابقائا قۇتۇاللمايدىغان سىلەر شۇڭا قىلدىڭالر، ئىنكار (ھەقىقەتنى) سىلەر !(كاپىرالر
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 سۈرىسى شۇئەرا

 .ئايەت 227 بولغان، نازىل مەككىدە

 بېرىشتىن رەددىيە ئۇزاتقۇچىالرغا تىل دىنىغا ئىسالم ۋە قىلغۇچىالرغا ئىنكار ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم سىم، تا، _ 1

 .ئايەتلىرىدۇر كىتابنىڭ قىلغۇچى بايان ئېنىق (نەرسىنى ھەر) بۇ _ 2

 .قىلىسەن قىلىۋېتىدىغاندەك ھاالك ئۆزۈڭنى سەۋەبلىك ئېيتمىغانلىقى ئىمان ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 3

 ئالدىدا ئۇنىڭ ئۇالر دە، _ چۈشۈرەتتۇق مۆجىزە بىرەر ئاسماندىن ئۇالرغا بولساق، خااليدىغان بىز ئەگەر _ 4

 .بوالتتى ئەگكەن باش (مەجبۇرىي)

 .ئۆرۈيدۇ يۈز ئۇنىڭدىن ئۇالر چۈشسىال، ئايەت بىر يېڭى تەرىپىدىن ئالالھ رەھمان ئۇالرغا _ 5

 خەۋەرلىرى ئىشنىڭ قىلغان مەسخىرە ئۇالر (.قىلدى مەسخىرە ۋە) قىلدى ئىنكار (قۇرئاننى) راستتىنال ئۇالر _ 6

 .كېلىدۇ قالماي ئۇزاققا ئۇالرغا (ئازابى)

 باقمىدىمۇ؟ قاراپ بەرگەنلىكىمىزگە ئۆستۈرۈپ ئۆسۈملۈكلەرنى پايدىلىق تۈرلۈك قانچىلىغان زېمىندا ئۇالر _ 7

 .ئېيتمىدى ئىمان (يەنىال) تولىسى ئۇالرنىڭ  بار، دەلىل (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئەلۋەتتە بۇنىڭدا _ 8

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى (مەخلۇقاتقا بارچە) غالىبتۇر، (ھەممىگە) ھەقىقەتەن رەببىڭ سېنىڭ _ 9

 پىرئەۋن — قەۋمنىڭ زالىم ئۇ سەن» :ئىدى قىلغان نىدا (دەپ قمۇندا) مۇساغا رەببىڭ ۋاقتىدا ئۆز _11 _ 10 

  «.قورقمامدۇ؟ (جازايىمدىن مېنىڭ) ئۇالر بارغىن، يېنىغا قەۋمىنىڭ

 .قورقىمەن دېيىشىدىن يالغانچى مېنى ئۇالرنىڭ مەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى مۇسا _ 12

 ماڭا) شۇڭا ئەمەس، راۋان تىلىم مېنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ سىقىلىدۇ، يۈرىكىم مېنىڭ (دېسە يالغانچى مېنى ئۇالر) _ 13

 .قىلغىن ئاتا پەيغەمبەرلىك ھارۇنغىمۇ (ئۈچۈن ھەمكارالشسۇن

 ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن مېنى ئۇالرنىڭ (سەۋەبتىن بۇ) بار، گۇناھىم مېنىڭ ئالدىدا ئۇالرنىڭ (قارىشىچە ئۇالرنىڭ) _ 14

 «.قورقىمەن

 شەكسىزكى، بېرىڭالر، ئېلىپ مۆجىزىلىرىمنى مېنىڭ ئىككىڭالر سىلەر ،(بولمايدۇ ئۇنداق) ياق» :ئېيتتى ھئالال _ 15

 .تۇرىمىز ئاڭالپ (ھەممىنى) بىللىمىز، بىلەن سىلەر بىز

 .ئەلچىسىمىز رەببىنىڭ ئالەملەرنىڭ راستتىنال بىز› :بېرىپ يېنىغا پىرئەۋننىڭ سىلەر _ 16

 «.دەڭالر ‹كەتسۇن بىلەن بىز ئۇالر قويۇۋەتكىن، ئەۋالدىنى ئىسرائىل _ 17

 تەربىيەلەپ كىچىكىڭدىن ئۆيىمىزدە بىز سېنى» (:مۇساغا) پىرئەۋن (كېيىن يەتكۈزگەندىن ئەلچىلىكنى ئۇالر) _ 18

 تۇرمىدىڭمۇ؟ يىلالر كۆپ ئارىمىزدا قىلمىدۇقمۇ؟ چوڭ

 .دېدى «ئىكەنسەن تۇزكورالردىن سەن ،!(ئۆلتۈرگەنغۇ ئادەم يەنى) !قىلغانغۇ قىلغۇلۇقۇڭنى ھېلىقى سەن _ 19

  .ئىدىم نادانالردىن چېغىمدا قىلغان ئىشنى ئۇ مەن» :ئېيتتى مۇسا _ 20

 مېنى قىلدى، ئاتا ھېكمەت ماڭا رەببىم كېيىن شۇنىڭدىن كەتتىم، قېچىپ يېنىڭالردىن قورقۇپ سىلەردىن _ 21

  .قىلدى پەيغەمبەرلەردىن

  «.شۇدۇر ئەنە ياخشىلىقىڭ قىلىۋاتقان مىننەت ماڭا سېنىڭ .قىلىۋالدىڭ قۇل ەۋالدىنىئ ئىسرائىل سەن _ 22

  «.نېمە؟ دېگەن رەببى ئالەملەرنىڭ» :ئېيتتى پىرئەۋن _ 23
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 ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، ئۇ بولساڭالر، ئىشىنىدىغان (ھەقىقەتكە) سىلەر ئەگەر» :ئېيتتى مۇسا _ 24

 «.رەببىدۇر ەخلۇقاتنىڭم پۈتۈن ئارىسىدىكى

 .دېدى «ئاڭالۋاتامسىلەر؟ (جاۋابىنى ئۇنىڭ») :ئەتراپىدىكىلەرگە پىرئەۋن _ 25

 «.رەببىدۇر بوۋاڭالرنىڭمۇ _ ئاتا سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇر، سىلەرنىڭ ئۇ» :ئېيتتى مۇسا _ 26

 .«ئىكەن مەجنۇن راستتىنال ئەلچى (بۇ) ئەۋەتىلگەن سىلەرگە» :ئېيتتى پىرئەۋن _ 27

 ئۇالرنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ مەشرىقنىڭ، (ئۇ ،بىلىسىلەركى) ئىشلەتسەڭالر ئەقلىڭالرنى ئەگەر» :ئېيتتى مۇسا _ 28

 «.رەببىدۇر مەخلۇقاتنىڭ ئارىسىدىكى

 «.تاشاليمەن زىندانغا چوقۇم سېنى بولساڭ، قىلىۋالىدىغان ئىالھ باشقىسىنى مەندىن ئەگەر» :ئېيتتى پىرئەۋن _ 29

 «.كەلتۈرسەمچۇ؟ دەلىل بىر ئوپئوچۇق مەن ئەگەر» :تىئېيت مۇسا _ 30

 .دېدى «كەلتۈرگىن دەلىلىڭنى بولساڭ، راستچىلالردىن سەن ئەگەر» :پىرئەۋن _ 31

 .ئايالندى ئەجدىھاغا راست ھامان شۇ ئۇ تاشلىۋېدى، ھاسىسىنى مۇسا _ 32

 .كۆرۈندى بولۇپ (نۇر) ئاپئاق تۇرغانالرغا قاراپ ئۇ ھامان شۇ چىقىرىۋىدى، (قوينىدىن) قولىنى مۇسا _ 33

 ئارقىلىق سېھىر ئۇ ئىكەن، سېھىرگەر ئۇستا ھەقىقەتەن بۇ» :ئېيتتى كاتتىباشالرغا ئەتراپىدىكى پىرئەۋن _35 _ 34

  «.بېرىسىلەر؟ مەسلىھەت نېمە ماڭا (ھەقتە بۇ) سىلەر .چىقارماقچى ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن سىلەرنى

 (سېھىرگەرلەرنى) شەھەرلەرگە تۇرغىن، قويۇپ ھازىرچە ئىشىنى قېرىندىشىنىڭ ۋە ئۇنىڭ» :ئېيتتى ئۇالر _ 36

 .ئەۋەتكىن كىشىلەرنى يىغىدىغان

 «.كەلسۇن ئېلىپ ھەممىسىنى سېھىرگەرلەرنىڭ ئۇستا ئەڭ ھوزۇرۇڭغا سېنىڭ ئۇالر _ 37

 .توپالندى ۋاقىتتا گىلەنگەنبەل كۈندىكى مۇئەييەن سېھىرگەرلەر _ 38

 بويسۇنۇشىمىز ئۇالرغا چىقسا غالىب سېھىرگەرلەر ئەگەر بولدۇڭالرمۇ؟ يىغىلىپ سىلەر» :كىشىلەرگە _40 _ 39

 .دېيىلدى «مۇمكىن

 چوقۇم بىزگە قىلساق غەلىبە ئەگەر» :پىرئەۋنگە ئۇالر كەلگەندە، يېتىپ قېشىغا پىرئەۋننىڭ سېھىرگەرلەر _ 41

 .دېدى «لەمدۇ؟بېرى مۇكاپات

 .دېدى «قالىسىلەر بولۇپ ئادەملىرىمدىن يېقىن مېنىڭ چوقۇم سىلەر چاغدا ئۇ ھەئە،» :پىرئەۋن _ 42

 .دېدى «!تاشالڭالر نەرسەڭالرنى تاشاليدىغان» :ئۇالرغا مۇسا _ 43

 ھاسىلىرىنى ئارغامچىلىرىنى، دەپ «قىلىمىز غەلىبە چوقۇم بىز قەسەمكى، بىلەن قۇدرىتى پىرئەۋننىڭ» :ئۇالر _ 44

 .تاشلىدى

 .يۈتۈۋەتتى نەرسىلىرىنى ساختا ئۇالرنىڭ (ئايلىنىپ ئەجدىھاغا ئۇ) ھامان شۇ تاشلىۋىدى، ھاسىسىنى مۇسا _ 45

 .باردى سەجدىگە دەرھال سېھىرگەرلەر _ 46

 .دېدى «ئېيتتۇق ئىمان _ رەببىگە ھارۇننىڭ ۋە مۇسا _ رەببىگە ئالەملەرنىڭ» :ئۇالر _48 _ 47

 سېھىرنى سىلەرگە ئۇ شەكسىزكى، .ئېيتتىڭالر ئىمان مۇساغا سىلەر تۇرۇپ قىلماي رۇخسەت مەن» :پىرئەۋن _ 49

 قولۇڭالرنى، .قالىسىلەر بىلىپ قالماي ئۇزۇنغا (جازااليدىغانلىقىمنى قانداق مېنىڭ) سىلەر ئىكەن، چوڭۇڭالر ئۆگەتكەن

 .دېدى «ئاسىمەن (دارغا) چوقۇم ھەممىڭالرنى ،كېسىمەن قىلىپ سول _ ئوڭ چوقۇم پۇتۇڭالرنى

 دەرگاھىغا رەببىمىزنىڭ ئەلۋەتتە بىز يوق، زىيان ھېچ (بىزگە بۇنىڭدىمۇ») :سېھىرگەرلەر _51 _ 50

 رەببىمىزنىڭ يۈزىسىدىن، بولغانلىقىمىز ئېيتقۇچىالر ئىمان بۇرۇن ھەممىدىن مۇساغا بىز قايتقۇچىالرمىز،

 .دېدى «قىلىمىز ئۈمىد قىلىشىنى مەغپىرەت خاتالىقلىرىمىزنى

 .قىلدۇق ۋەھيى دەپ «قوغلىنىسىلەر سىلەر چۈنكى ئاتالنغىن، ئېلىپ بەندىلىرىمنى كېچىدە سەن» :مۇساغا بىز  _ 52

 .ئەۋەتتى توپلىغۇچىالرنى (ئەسكەر) شەھەرلەرگە پىرئەۋن _ 53
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 .ئادەملەردۇر ئوچۇم بىر پەقەتال بۇالر» (پىرئەۋن) _ 54

 .قويدى كەلتۈرۈپ ئاچچىقىمىزنى بىزنىڭ راستتىنال ئۇالر _ 55

 .دېدى «جامائەمىز ھوشيار ئەلۋەتتە بولساق بىز _ 56
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 «.قىلىنىسەن سۈرگۈن چوقۇم توختىمىساڭ، (دەۋىتىڭدىن بۇ) ئەگەر !لۇت ئى» :ئېيتتى ئۇالر _ 167

 .يىرگىنىمەن قاتتىق قىلىقىڭالردىن سىلەرنىڭ مەن» :ئېيتتى لۇت _ 168

 ىمنىتەۋەلىر ۋە مېنى دىن(ئازاب كېلىدىغان ئۇالرغا تۈپەيلىدىن) قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ !رەببىم ئى _ 169

 «.قۇتقۇزغىن

 تەۋەلىرىنىڭ باشقا ئايالىدىن قېرى قالغان قېلىپ ئىچىدە بولىدىغانالر ھاالك ئۇنىڭ ۋە ئۇنى بىز _171 _ 170

 .قۇتقۇزدۇق ھەممىسىنى

 .قىلدۇق ھاالك قالغانالرنى ئاندىن _ 172 

 يامغۇر ياغدۇرۇلغان ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇردۇق، يامغۇر (تاشتىن) بىز ئۈستىگە ئۇالرنىڭ _ 173 

  !يامان نېمىدېگەن

 ئىمان تولىسى ئۇالرنىڭ (ئەمما) ئىدى، بار ئىبرەت بىر ئەلۋەتتە (ئۈچۈن كېيىنكىلەر) بۇنىڭدا شەكسىزكى، _ 174

 .ئيىتمىدى

 .رمېھرىباندۇ ناھايىتى (مۇئمىنلەرگە) غالىبتۇر، مۇتلەق (جازاالشتا ئىنكارچىالرنى) رەببىڭ سېنىڭ ھەقىقەتەن _ 175

 .دېدى يالغانچى پەيغەمبەرلەرنى ئەيكەلىكلەرمۇ _ 176

  قورقمامسىلەر؟ (ئازابىدىن ئالالھنىڭ) سىلەر» :ئىدى دېگەن مۇنداق ئۇالرغا شۇئەيب ۋاقتىدا ئۆز _ 177

 .ئەلچىمەن بىر ئىشەنچلىك سىلەرگە ھەقىقەتەن مەن _ 178

 .قىلىڭالر ئىتائەت ماڭا ۋە قورقۇڭالر ئالالھتىن سىلەر _ 179

 ئۇنى قىلمايمەن، تەلەپ ھەق ھېچقانداق سىلەردىن (يەتكۈزگەنلىكىمگە دىننى سىلەرگە يەنى) بۇنىڭغا مەن _ 180

 .تىلەيمەن رەببىدىن ئالەملەرنىڭ پەقەت

 .بولماڭالر بەرگۈچىلەردىن كەم (ھەققىنى كىشىلەرنىڭ) بېرىڭالر، توشقۇزۇپ ئۆلچەمنى _ 181

 .تارتىڭالر تارازىدا توغرا _ 182
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 .ماڭالرتېرى پاسات _ پىتنە قىلىپ بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر بەرمەڭالر، كەم ھەقلىرىنى كىشىلەرنىڭ _ 183

 «.قورقۇڭالر ئالالھتىن ياراتقان ئىنسانالرنى ئىلگىرىكى ۋە سىلەرنى _ 184

 .ئىكەنسەن قالغانالردىن سېھىرلىنىپ راستتىنال سەن» :ئېيتتى ئۇالر _ 185

 .قارايمىز دەپ يالغانچىالردىن ئەلۋەتتە بىز سېنى ئىنسان، بىر ئوخشاشال بىزگە پەقەت سەن _ 186

 «.باققىن چۈشۈرۈپ ئازاب ئاسماندىن بىزگە بولساڭ، راستچىلالردىن (سۆزۈڭدە) ئەگەر _ 187

 «.بىلىدۇ ئوبدان قىلمىشىڭالرنى سىلەرنىڭ رەببىم» :ئېيتتى شۇئەيب _ 188

 بىر بۈيۈك ئۇ ھەقىقەتەن .قورشىدى ئازابى كۈنىنىڭ(129) سايە ئۇالرنى دە، _ دېدى يالغانچى شۇئەيبنى ئۇالر _ 189

 .ئىدى ئازابى كۈننىڭ

 .ئېيتمىدى ئىمان (يەنىال) تولىسى ئۇالرنىڭ .ئىدى بار ئىبرەت بىر چوڭ ئەلۋەتتە بۇنىڭدا _ 190

 .مېھرىباندۇر يىتىناھا (مۇئمىنلەرگە) الىبتۇر،غ مۇتلەق (جازاالشتا دۈشمەنلىرىنى) رەببىڭ سېنىڭ ھەقىقەتەن _ 191

  .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن رەببى ئالەملەرنىڭ (قۇرئان) بۇ شۈبھىسىزكى، _ 192

 ىبرىلج (پەرىشتە) ئىشەنچلىك ئۇنى ئۈچۈن، بولۇشۇڭ ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن !(پەيغەمبەر ئى) _195 _ 193

 .چۈشتى ئېلىپ تىلىدا ئەرەب روشەن قەلبىڭگە سېنىڭ

 .ئېلىنغاندۇر تىلغا كىتابالردا (ساماۋى) ئىلگىرىكى (قۇرئان) ئۇ ھەقىقەتەن _ 196

 دەلىل كالرغامۇشرى بىلىشى (ھەقلىقىنى قۇرئاننىڭ يەنى) ئۇنى ئۆلىماالرنىڭ ئىچىدىكى ئەۋالدى ئىسرائىل _ 197

  بواللمامدۇ؟

 ئوقۇپ ۇالرغائ ئۇنى بولساق، قىلغان نازىل ئادەمگە ىرب بولمىغان ئەرەب نى(قۇرئان) ئۇ بىز ئەگەر _199 _ 198

 .ئىشەنمەيتتى يەنە ئۇنىڭغىمۇ ئۇالر بەرسە،

 .سېلىۋەتتۇق ئىنكارچىلىقنى دىللىرىغا گۇناھكارالرنىڭ شۇنىڭدەك، _ 200

 .ئىشەنمەيدۇ ئۇنىڭغا كۆرمىگۈچە ئازابنى قاتتىق ئۇالر _ 201

 .قالىدۇ تۇيماي (كەلگەنلىكىنى ئۇنىڭ) ئۇالر ۇ،كېلىد ئۇشتۇمتۇت ئۇالرغا (ئازاب ئۇ) _ 202

 .ېتىدۇك دېيىشىپ «بېرىلەمدىغاندۇ؟ مۆھلەت (ئۈچۈن ئېيتىۋېلىش ئىمان) بىزگە» :ئۇالر (چاغدا شۇ) _ 203

 كېتىۋاتامدۇ؟ ئالدىراپ كېلىشىگە بۇرۇنراق ئازابىمىزنىڭ بىزنىڭ ئۇالر _ 204

 قىلساق، مەنبەھرى (نېمەتلىرىمىزدىن) يىلالرچە ئۇالرنى ئەگەر !باققىنا ئېيتىپ !(پەيغەمبەر ئى) _207 _ 205
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 ئۇنى ۇپ،تۇر ئەۋەتمەي پەيغەمبەرلەرنى ئۈچۈن قىلىش نەسىھەت _ ۋەز بولسۇن، شەھەر قانداقلىكى _209 _ 208

 .بولمىدۇق قىلغۇچى ئۇۋال ئەسال بىز قىلمىدۇق، الكھا

 .يوق چۈشكىنى ئېلىپ شەيتانالر قۇرئاننى _ 210

 .يەتمەيدۇ كۈچى ئۇالرنىڭ زادى .ئەمەس ئىش قىلىدىغان ئۇالر بۇ _ 211
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 (
129
 ئۈچۈن سايىداش ئۇالر .لغانبو پەيدا بۇلۇت بىر كېيىن شۇنىڭدىن .قىلغان داۋام كۈن يەتتە ئىسسىق بۇ بولۇپ، قالغان ئىسسىقتا قاتتىق ئەيكەلىكلەر (

 . (165 ،12/24رازى تەپسىرى ) .كۆيدۈرۈۋەتكەن ھەممىسىنى چۈشۈپ ئوت توپالنغاندا، ئاستىغا بۇلۇتنىڭ ھەممىسى
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 ىسىدىكىئار ئوقۇغۇچىالر ناماز ۋە ھالىتىڭنى ۋاقتىڭدىكى تۇرغان (نامىزىغا تەھەججۇد) سېنىڭ _220 _ 217

 ەممىنىھ الالھئ شەكسىزكى، .تايانغىن ئالالھقا مېھرىبان ناھايىتى غالىب، مۇتلەق تۇرىدىغان، كۆرۈپ ھەرىكىتىڭنى

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ

  بېرەيمۇ؟ ئېيتىپ چۈشىدىغانلىقىنى كىمگە شەيتانالرنىڭ سىلەرگە مەن _ 221
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 .الغانچىالردۇري نىنۇرغۇ شەيتانالرنىڭ ئۇ يەتكۈزىدۇ، گەپلەرنى (ئاڭلىۋالغان ئوغرىلىقچە) ئۇنىڭغا ئۇالر _ 223

 .ئەگىشىدۇ ئازغۇنالر شائىرالرغا _ 224

 ىغانلىقىنىدەيد ئىشالرنى قىلمايدىغان ئۆزى ۋە يۈرىدىغانلىقىنى تېڭىرقاپ ۋادىدا ھەر ئۇالرنىڭ _226 _ 225

  كۆرمىدىڭمۇ؟

 كېيىن ئۇچرىغاندىن زۇلۇمغا ئەتكەن، ياد كۆپ ئالالھنى قىلغان، ئەمەەللرنى ياخشى ئېيتقان، ئىمان پەقەت _ 227

 جايغا قايسى ئۆزلىرىنىڭ قالماي، ئۇزاققا قىلغۇچىالر زۇلۇم .مۇستەسنا بۇنىڭدىن شائىرالرال(130) قوغدىغان ئۆزىنى

 .قالىدۇ بىلىپ قايتىدىغانلىقىنى

  

                                                   

 (
130
 .ۇتۇلىدۇت كۆزدە الرشائىر مۇسۇلمان يەڭگەن ئۇالرنى بېرىپ، رەددىيە مۇشرىكالرغا ئېيتقان شېئىر سۆكۈپ مۇسۇلمانالرنى يەردە بۇ (
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 سۈرىسى نەمل

 .ئايەت 93 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئاتا مۆجىزىنى مەڭگۈلۈك ئىبارەت دىن«كەرىم قۇرئان» ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن تەۋسىيە بولۇشنى چىدامچان يولىدا يەتكۈزۈش دىننى ۋە قىلىشنى شۈكۈر قىلغانلىقىغا

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ھەر) ۋە قۇرئاننىڭ بۇالر (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) سىن تا، _ 1 

 ئايەتلىرىدۇر، كىتابنىڭ قىلغۇچى بايان روشەن (نەرسىنى

 بىر ئۈچۈن مۇئمىنلەر ئىشىنىدىغان چىن ئاخىرەتكە ۋە بېرىدىغان زاكات قىلىدىغان، ئادا مۇكەممەل نامازنى _3 _ 2 

 .خەۋەردۇر خۇش ۋە ھىدايەتتۇر

 ئۇالر شۇڭا، .كۆرسەتتۇق چىرايلىق ھەقىقەتەن لىرىنىقىلمىش ئۆزلىرىنىڭ ئىشەنمەيدىغانالرغا ئاخىرەتكە _ 4

 .ۈشىدۇيۈر تېڭىرقاپ (ئازغۇنلۇقلىرىدا)

 .ئاشۇالردۇر تارتقۇچىالر زىيان ئەڭ ئاخىرەتتە بولىدۇ، دۇچار ئازابقا قاتتىق (دۇنيادا) شۇالر ئەنە _ 5

 تەرىپىدىن ئالالھ بىلگۈچى ھەممىنى قىلغۇچى، ئىش بىلەن ھېكمەت ئەلۋەتتە قۇرئان بۇ ساڭا !(پەيغەمبەر ئى) _ 6

 .بېرىلىدۇ

 يول) يەردىن ئۇ سىلەرگە (بېرىپ) مەن كۆردۈم، ئوت بىر ھەقىقەتەن مەن» :ئائىلىسىگە مۇسا ۋاقتىدا ئۆز _ 7

 دېگەن «كېلەي ئېلىپ چوغ بىر ئوتتىن ئۈچۈن ئىسسىنىشىڭالر سىلەرنىڭ ياكى كېلەي، ئۇقۇپ خەۋەر بىرەر (توغرۇلۇق

 .ئىدى

 ئەتراپىدىكىلەرگە ئوتنىڭ ۋە كىشىگە يېنىدىكى ئوتنىڭ» :قىلىندى نىدا (مۇنداق) كەلگەندە يېنىغا ئوتنىڭ مۇسا _ 8

 .پاكتۇر ئالالھ رەببى ئالەملەرنىڭ .قىلىندى ئاتا بەرىكەت

 .ئالالھتۇرمەن قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب، مۇتلەق مەن شەكسىزكى، !مۇسا ئى _ 9

 تېز يىالندەك گويا ھاسىسىنىڭ (كېيىن تاشلىغاندىن ھاسىسىنى) مۇسا «.!تاشلىغىن ھاساڭنى _ 10

 (ئېيتتى ئالالھ) .قارىيالمىدى كەينىگە (قورققىنىدىن) چېكىندى، بۇرۇلۇپ ئارقىسىغا كۆرگەندە، ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنى

 .قورقمايدۇ پەيغەمبەرلەر ھۇزۇرۇمدا مېنىڭ شەكسىزكى، قورقمىغىن، !مۇسا ئى»

 قىلسا، ئىش ياخشى تاشالپ، قىلمىشلىرىنى يامان (قىلىپ تەۋبە) ئاندىن قىلىپ، زۇلۇم (ئۆزىگە) كىمكى پەقەت _ 11

 .مېھرىبانمەن ناھايىتى قىلغۇچىمەن، مەغپىرەت ناھايىتى (ئۇنىڭغا) مەن ھەقىقەتەن

 ۇنىڭئ ۋە پىرئەۋن مېنىڭ (بۇ) چىقىدۇ، بولۇپ ئاپئاق ھالدا ئەيىبسىز ھېچقانداق ئۇ سالغىن، قوينۇڭغا قولۇڭنى _ 12

 چىققان ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن ئۇالر .ئىچىدىدۇر مۆجىزەمنىڭ توققۇز بەرگەن ئۈچۈن بېرىشىڭ ئېلىپ قەۋمىگە

 «.قەۋمدۇر

 ئوپئوچۇق بۇ» :ئۇالر كەلگەندە، ھالدا قىلغان نامايان (ئوپئوچۇق ھەقىقەتنى) مۆجىزىلىرىمىز بىزنىڭ ئۇالرغا _ 13

 .دېدى «سېھىردۇر

 قىلىش تەكەببۇرلۇق ۋە چىقىش قارشى ھەقىقەتكە تۇرۇپ، ئىشەنگەن شەكسىز دىلىدا مۆجىزىلەرگە بۇ ئۇالر _ 14

 .قارىغىن بولىدىغانلىقىغا قانداق ئاقىۋىتىنىڭ بۇزغۇنچىالرنىڭ .قىلدى ئىنكار ئۇالرنى يۈزىسىدىن

 بىزنى ئۇ شۈكۈركى، لالھقائا» :ئۇالر ئىدۇق، قىلغان ئاتا ئىلىم سۇلەيمانغا ۋە داۋۇدقا بىز ھەقىقەتەن _ 15

 .دېدى «قىلدى ئارتۇق بەندىلىرىدىن مۇئمىن نۇرغۇنلىغان

 ۋە بىلدۈرۈلدى تىلى قۇشالرنىڭ بىزگە !ئىنسانالر ئى» :ئۇ .قىلدى ۋارىسلىق داۋۇدقا (ئاتىسى) سۇلەيمان _ 16

 .دېدى «ئېھساندۇر ئوپئوچۇق (كەلگەن ئالالھتىن) ئەلۋەتتە، بۇ .بېرىلدى نەرسە ھەممە (بولغان ئېھتىياجلىق)

 تەرتىپلىك ئۇالر .توپالندى قوشۇنلىرى بولغان قۇشالردىن ۋە ئىنسانالردىن جىنالردىن، سۇلەيماننىڭ _ 17

 .ئىدى ئورۇنالشتۇرۇلغان
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 ئۇۋىلىرىڭالرغا (دەرھال) !چۈمۈلىلەر ئى» :ئېيتتى چۈمۈلە بىر كەلگەندە، يېتىپ ۋادىسىغا چۈمۈلىلەر ئۇالر _ 18

 «.يانچىۋەتمىسۇن سىلەرنى ئۇقماستىن قوشۇنى ئۇنىڭ ۋە سۇلەيمان كېتىڭالر، كىرىپ

 _ ئاتا ۋە ماڭا مېنى سەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى ۋە كۈلدى قىلىپ تەبەسسۇم سۆزىدىن چۈمۈلىنىڭ سۇلەيمان _ 19

 رەھمىتىڭ قىلغىن، ەقمۇۋەپپ قىلىشقا ئەمەلنى ياخشى بولىدىغان رازى سەن قىلىشقا، شۈكۈر نېمىتىڭگە بەرگەن ئانامغا

 «.كىرگۈزگىن قاتارىغا بەندىلىرىڭ ياخشى مېنى بىلەن

 يا !كۆرمەيۋاتىمەنغۇ ھۆپۈپنى بولدى؟ نېمە ماڭا» :ئېيتتى كېيىن كەچۈرگەندىن كۆزدىن قۇشالرنى سۇلەيمان _ 20

 يوقمۇ؟ ئۇ

 (كۆرسىتىپ ئۆزرىسىنى) ۇمچوق ئۇ ياكى بوغۇزلىۋېتىمەن چوقۇم ئۇنى يا جازااليمەن، قاتتىق چوقۇم ئۇنى _ 21

 «.كەلتۈرىدۇ دەلىل روشەن بىرەر

 سەبەئ ساڭا كەلدىم، بىلىپ ئىشنى بىر بىلمىگەن سەن مەن» :ئېيتتى ۋە كەلدى ھۆپۈپ ئۆتمەي ئۇزاق _ 22

 .كەلدىم ئېلىپ خەۋەر بىر ئىشەنچلىك توغرىسىدا (قەبىلىسى)

 ھەممە (كېرەكلىك سەلتەنەتكە) ئۇنىڭغا .ئۇچراتتىم ئايالنى بىر قىلىۋاتقان پادىشاھلىق ئۇالرغا ھەقىقەتەن مەن _ 23

 .ئىكەن ئىگە تەختكە چوڭ ئۇ بولۇپ، بېرىلگەن نەرسە

 ئۇالرغا شەيتان (ئېنىقكى) .كۆردۈم چوقۇنۇۋاتقانلىقىنى قۇياشقا قويۇپ ئالالھنى قەۋمىنىڭ ۋە ئۇنىڭ _ 24

 .تاپمايدۇ ھىدايەت ئۇالر شۇڭا سۇپتۇ،تو يولدىن توغرا ئۇالرنى كۆرسىتىپ، چىرايلىق قىلمىشلىرىنى

 ئاشكارا ۋە يوشۇرغان سىلەرنىڭ ئاشكارىلىغۇچى، سىرالرنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئۇالرنى (شەيتان) _ 25

  (.كېتىپتۇ ئازدۇرۇپ شۇنداق دەپ) قىلمىسۇن سەجدە ئالالھقا تۇرغۇچى بىلىپ ئىشىڭالرنى (بارلىق) قىلغان

 «.رەببىدۇر ئەرشنىڭ بۈيۈك ئۇ يوقتۇر، ئىالھ ھېچ باشقا ئالالھتىن _ 26

 .قارايمىز يالغانمۇ؟ يا دەۋاتامسەن، راست سەن» :ئېيتتى سۇلەيمان _ 27

 ئۆز) ئۇالرنىڭ تۇرۇپ، (جايدا) نېرىراق ئۇالردىن ئاندىن تاشلىغىن، ئۇالرغا بېرىپ ئېلىپ خېتىمنى بۇ _ 28

 «.قارىغىن دېيىشىدىغانلىقىغا نېمە (ئارىسىدا

 ھەقىقەتەن ماڭا !كاتتىالر ئى» :ئېيتتى (بىلقىس مەلىكىسى سەبەئ ئالغان خېتىنى سۇلەيماننىڭ) _30 _ 29

 بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى› (ئۇنىڭدا) .كەلدى خەت قىممەتلىك پارچە بىر سۇلەيماندىن

 (.باشاليمەن)

 «.(يېزىلىپتۇ دەپ) ‹كېلىڭالر ھالدا بويسۇنغان ئالدىمغا ېنىڭم قىلماڭالر، ھاكاۋۇرلۇق ماڭا سىلەر _ 31 

 سىلەرنى مەن بېرىڭالر، مەسلىھەت ماڭا توغرىسىدا ئىشىم (بۇ) مېنىڭ !كاتتىالر ئى» :ئېيتتى (بىلقىس) _ 32

 «.يوق بېكىتكىنىم ئىشنى ھېچقانداق تۇرۇپ قاتناشتۇرماي

 نېمىگە بىزنى .ئىختىيارىڭدىدۇر سېنىڭ يەنىال قىلىش قانداق .جەڭگىۋارمىز ۋە كۈچلۈك بىز» :ئېيتتى ئۇالر _ 33 

 «.كۆرگىن ئويالپ ئۆزۈڭ بۇيرۇيدىغانلىقىڭنى

 قىلىدۇ، خاراب ئۇنى كىرسە، (قىلىپ ھۇجۇم) شەھەرگە بىرەر پادىشاھالر ئېنىقكى، شۇ» :ئېيتتى (بىلقىس) _ 34

 .قىلىدۇ شۇنداق ئۇالرمۇ (بەلكىم) .قىلىدۇ خار ئادەملىرىنى مۆتىۋەر شەھەرنىڭ

  «.قارايمەن كېلىدىغانلىقىغا ئېلىپ خەۋەر نېمە ئەلچىلەرنىڭ ئاندىن ئەۋەتىمەن، سوۋغات ئۇالرغا مەن _ 35

 ياردەم بىلەن مال _ پۇل ماڭا سىلەر» :ئېيتتى سۇلەيمان كەلگەندە، يېتىپ ئالدىغا سۇلەيماننىڭ ئەلچى _ 36

 بىلەن سوۋغىتىڭالر سىلەر بەلكىم .ياخشىدۇر بېرىدىغانلىرىڭالردىن نىڭسىلەر بەرگەنلىرى ماڭا ئالالھنىڭ قىلماقچىمۇ؟

 .كېتەرسىلەر كۆرەڭلەپ

 تاقابىل ئۇالر ئۈستىگە ئۇالرنىڭ چوقۇم بىز .كەتكىن قايتىپ (ئېلىپ سوۋغىتىڭنى) سەن !(ئەلچى ئى) _ 37

 «.چىقىرىۋېتىمىز چوقۇم ھالدا كەمسىتىلگەن خار، يۇرتىدىن ئۇالرنى بارىمىز، بىلەن قوشۇن بىر تۇرالمايدىغان

 قايسىڭالر بۇرۇن، كېلىشتىن بولۇپ مۇسۇلمان ئالدىمغا مېنىڭ ئۇالر !كاتتىالر ئى» :ئېيتتى (سۇلەيمان ئاندىن) _ 38

 «.كېلىسىلەر؟ ئېلىپ تەختىنى ئۇنىڭ
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 ېلىپك ئېلىپ ساڭا بولغۇچە تۇرۇپ ئورنۇڭدىن سەن ئۇنى مەن» :ئېيتتى بىرى كۈچلۈك ئەڭ جىنالردىن _ 39

 «.ئىشەنچلىكمەن (ئامانەتكە ئىچىدىكى ئۇنىڭ) قادىرمەن، ئەلۋەتتە كېلىشكە ئېلىپ ئۇنى مەن .بولىمەن

 «بولىمەن ىپكېل ئېلىپ ئاچقۇچە يۇمۇپ كۆزۈڭنى ساڭا مەن ئۇنى» :بىرسى بار مەلۇماتى كىتابتىن (ساماۋى) _ 40

 مېنى رەببىمنىڭ بۇ» :كۆرگەندە تۇرغانلىقىنى يېنىدا ئۆزىنىڭ تەختنىڭ ئۇ سۇلەيمان (.كەلدى ئېلىپ راستتىنال) دېدى

 ئۇ دىكەن،قىلى شۈكۈر كىمكى .پەزلىدۇر قىلغان ماڭا ئۈچۈن سىناش دەپ قىالمدۇ تۇزكورلۇق ياكى قىالمدۇ شۈكۈر

 (ىنھەممىد) رەببىم ھەقىقەتەن (بىلسۇنكى) قىلىدىكەن، تۇزكورلۇق كىمكى قىلىدۇ، شۈكۈر ئۈچۈن پايدىسى ئۆزىنىڭ

 .دېدى «زاتتۇر كەڭ كەرەمى-پەزل بىھاجەت،

 ئۇنى ر،ئۆزگەرتىۋېتىڭال تەختىنى ئۇنىڭ» :ئېيتتى (ئادەملىرىگە ئۈچۈن، سىناش بىلقىسنى سۇلەيمان) _ 41

 «.باقايلى قاراپ تونۇيالمامدۇ، ياكى تونۇياالمدۇ

 .ېدىد «تۇرىدۇ شۇدەك» :ئۇ .دېيىلدى «مۇشۇنداقمىدى؟ تەختىڭ سېنىڭ» (:ئۇنىڭغا) كەلگەندە بىلقىس _ 42

 «.ئىدۇق بولغان مۇسۇلمان بىز بېرىلگەن، ئىلىم بۇرۇنال مۇندىن بىزگە» (ئېيتتى سۇلەيمان)

 چۈنكى، .ىئىد قويغان توسۇپ (دىندىن ھەق بۈگۈنگىچە) ئۇنى نەرسىلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى ئۇنىڭ _ 43

 .ئىدى قەۋمدىن كاپىر ئۇ

 تىكىنىئې) ئويالپ دەپ سۇ چوڭقۇر ئۇنى كۆرگەندە قەسىرنى ئۇ دېيىلدى، «!كىرىڭ قەسىرگە» :ئۇنىڭغا _ 44

 (بىلقىس) .دېدى «رقەسىردۇ ياسالغان ئەينەكتىن ھەقىقەتەن بۇ» (:ئۇنىڭغا سۇلەيمان) .ئاچتى پاچىقىنى ئىككى (كۆتۈرۈپ

 بىللە بىلەن ەيمانسۇل ئەمدى كەنمەن،قىپتى زۇلۇم ئۆزۈم ئۆزۈمگە ھەقىقەتەن (تونۇماي سېنى) مەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى

 «.(ئېيتتىم ئىمان يەنى) بويسۇندۇم ئالالھقا رەببى ئالەملەرنىڭ

 ئۈچۈن قىلىشى ەتدەۋ دەپ) «قىلىڭالر ئىبادەت ئالالھقىال» سالىھنى قېرىندىشى قەۋمىگە سەمۇد ھەقىقەتەن بىز _ 45

 .كەتتى ېدەللىشىپج بۆلۈنۈپ گۇرۇھقا ئىككى ئۇالر ھامان شۇ (قىلىۋىدى دەۋەت ئۇ) .ئىدۇق ئەۋەتكەن (قىلىپ پەيغەمبەر

 سىلەر تىۋاتىسىلەر؟كې ئالدىراپ كۇفرىلىققا قويۇپ، ئېيتىشنى ئىمان نېمىشقا سىلەر !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى سالىھ _ 46

  «.تىلىمەيسىلەر؟ مەغپىرەت ئالالھتىن نېمىشقا ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر رەھمەتكە

 سالىھ «.كەلدى نشۇملۇقىدى بولغانالرنىڭ بىللە بىلەن سەن ۋە سېنىڭ (كەلگەنلەر ىمىزغابېش») :ئېيتتى ئۇالر _ 47

 «.لەرقەۋمسى بىر سىنىلىۋاتقان سىلەر بەلكى كېلىدۇ، تەرىپىدىن ئالالھ كېلىدىغىنى بېشىڭالرغا» :ئېيتتى

 .ئىدى بار ئادەم توققۇز قىلمايدىغان ئىش ياخشى قىلىدىغان، بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر شەھىرىدە (131ھىجر) _ 48

 چوقۇم تەۋەلىرىنى ئۇنىڭ ۋە سالىھنى كېچىدە بىر قىلىشايلى، قەسەم بىلەن نامى ئالالھنىڭ» :ئۇالر _ 49

 نھەقىقەتە بىز ئىدۇق، يوق جايدا ئۇ بىز چاغدا ئۆلتۈرۈلگەن ئۇ› :چاقىسىغا _ ئىگە ئۇنىڭ ئاندىن ئۆلتۈرۈۋېتەيلى،

 .يىشتىدې «دەيلى ‹قىلىۋاتىمىز گەپ راست

 .ىلىۋەتتۇقق بىتچىت تۇيدۇرمايال سۇيىقەستىنى ئۇالرنىڭ بىز پىالنلىۋىدى، سۇيىقەست بىر شۇنداق ئۇالر _ 50

 ئۇالرنىڭ ۋە نىئۇالر بىز ھەقىقەتەن قارىغىنكى، بولغانلىقىغا قانداق ئاقىۋىتىنىڭ سۇيىقەستىنىڭ ئۇالرنىڭ _ 51

 .قىلىۋەتتۇق ھاالك پۈتۈنلەي قەۋمىنى

 بۇنىڭدا ئۈچۈن ۋمقە بىلىدىغان شەكسىزكى، !ئۆيلىرى قالغان ئادەمسىز ئۈچۈن قىلغانلىقى زۇلۇم ئۇالرنىڭ مانا _ 52

 .بار ئىبرەت ئەلۋەتتە

 .قۇتقۇزدۇق ساقالنغانالرنى (قىلىشتىن ئاسىيلىق ئالالھقا) ۋە ئېيتقان ئىمان _ 53

 تۇرۇپ اراپق سىلەر» :قەۋمىگە ئۆز ئۇ ۋاقتىدا ئۆز (ئىدۇق ئەۋەتكەن قىلىپ پەيغەمبەر قەۋمىگە ئۆز) لۇتنىمۇ _ 54

 قىالمسىلەر؟ ئىشالرنى قەبىھ

 قەۋم داننا ئىنتايىن سىلەر قاندۇرامسىلەر؟ بىلەن ئەرلەر تەلىپىڭالرنى جىنسىي ،قويۇپ ئايالالرنى سىلەر _ 55

 .ئىدى دېگەن «ئىكەنسىلەر

 

                                                   

 .ئىسمى جاينىڭ بىر جايالشقان شىمالىغا غەربى ئارىلىنىڭ يېرىم ئەرەب -ھىجر 131
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 پارە يىگىرمىنچى

 

 پاك ئۆزىنى ئۇالر چۈنكى چىقىرىڭالر، ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن تەۋەلىرىنى لۇتنىڭ» :جاۋابى بىردىنبىر ئۇالرنىڭ _ 56

 .بولدى ئىبارەت دېيىشتىن «ئىنسانالردۇر ھېساباليدىغان

 قاتارىدىن بولغۇچىالر ھاالك نى(ئايال) ئۇ بىلەن تەقدىرىمىز قۇتقۇزدۇق، تەۋەلىرىنى باشقا ئايالىدىن ۋە ئۇنى بىز _ 57

 .قىلدۇق

 نېمىدېگەن يامغۇر ياغدۇرۇلغان ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا .ياغدۇردۇق يامغۇر (تاشتىن) ئۈستىگە ئۇالرنىڭ _ 58

 !يامان

 تاللىغان (پەيغەمبەرلىككە) ئۇنىڭ ئامانلىق خاستۇر، ئالالھقا ھەمدۇسانا بارلىق» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 59

 نەرسىلىرىمۇ؟ قىلىۋالغان شېرىك (ئالالھقا) رنىڭئۇال ياكى ياخشىمۇ ئالالھ «!بولسۇن بەندىلىرىگە

 يامغۇر ئاسماندىن سىلەرگە ياراتقان، زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ياكى (ياخشىمۇ قىلىش ئىبادەت نەرسىلەرگە ئۇ) _ 60

 كەلمەيدىغان قولۇڭالردىن ئۆستۈرۈشمۇ دەرىخىنى تال بىر سىلەرنىڭ بىلەن يامغۇر ئاشۇ ؟زاتقىمۇ بەرگەن ياغدۇرۇپ

 ئۇالر بەلكى (.يوق) بارمۇ؟ ئىالھ بىرەر بىللە بىلەن ئالالھ (قىلىشتا ئىشالرنى بۇ) .بەردۇق يېتىشتۈرۈپ باغالرنى گۈزەل

 .قەۋمدۇر كەتكەن بۇرۇلۇپ (ھەقىقەتتىن)

 تەرەپلىرىدە ھەرقايسى ئۇنىڭ قىلغان، تۇرالغۇ زېمىننى ياكى  (ياخشىمۇ قىلىش ئىبادەت نەرسىلەرگە ئۇ) _ 61

 ئىككى (تۇزلۇق سۈيى بىرىنىڭ يەنە تاتلىق، سۈيى بىرىنىڭ) ئورناتقان، تاغالرنى ئۈستىدە ئۇنىڭ ئاققۇزغان، رنىدەرياال

 بەلكى (.يوق) بارمۇ؟ ئىالھ بىرەر بىللە بىلەن ئالالھ (قىلىشتا ئىشالرنى بۇ) ؟زاتقىمۇ قىلغان پەيدا توسۇق ئارىسىدا دېڭىز

 .بىلمەيدۇ (قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) تولىسى ئۇالرنىڭ

 ئۇنىڭ قىلىدىغان، ئىجابەت قىلسا دۇئا ئادەم چۈشكەن كۈن بېشىغا ياكى (ياخشىمۇ قىلىش ئىبادەت نەرسىلەرگە ئۇ) _ 62

 ئىشالرنى بۇ) ؟زاتقىمۇ قىلغان ئورۇنباسارلىرى يۈزىنىڭ يەر سىلەرنى ۋە كۆتۈرۈۋېتىدىغان ئېغىرچىلىقنى كەلگەن بېشىغا

 .ئالىسىلەر ئىبرەت ئاز تولىمۇ سىلەر (.يوق) بارمۇ؟ ئىالھ بىرەر ەبىلل بىلەن ئالالھ (قىلىشتا

 يول سىلەرگە قاراڭغۇلۇقلىرىدا دېڭىزنىڭ ۋە قۇرۇقلۇقنىڭ ياكى (ياخشىمۇ قىلىش ئىبادەت نەرسىلەرگە ئۇ) _ 63

 بۇ) ؟زاتقىمۇ ئەۋەتىدىغان قىلىپ بېشارەت شامالالرنى ئىلگىرى دىن(يامغۇر بولغان) رەھمىتى بېرىدىغان، كۆرسىتىپ

 ئەلۋەتتە نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك ئۇالرنىڭ ئالالھ (.يوق) بارمۇ؟ ئىالھ بىرەر بىللە بىلەن ئالالھ (قىلىشتا ئىشالرنى

 .ئۈستۈندۇر

 تىرىلدۈرىدىغان، ئۇنى ئاندىن ياراتقان، دەسلەپتە (مەخلۇقاتنى) ياكى (ياخشىمۇ قىلىش ئىبادەت نەرسىلەرگە ئۇ) _ 64

 بارمۇ؟ ئىالھ بىرەر بىللە بىلەن ئالالھ (قىلىشتا ئىشالرنى بۇ) ؟زاتقىمۇ رىزىقالندۇرىدىغان زېمىندىن ۋە ئاسماندىن سىلەرنى

 بولساڭالر، راستچىل (سۆزۈڭالردا دېگەن بار شېرىكى ئالالھنىڭ) ئەگەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) (.يوق)

 «.بېقىڭالر كەلتۈرۈپ دەلىلىڭالرنى

 ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ،«بىلمەيدۇ ھېچكىم باشقا ئالالھتىن غەيىبنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى» ئېيتقىنكى، يەنە _ 65

 .بىلمەيدۇ تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنىمۇ قاچان

 توغرۇلۇق ئاخىرەت ئۇالر (دۇنيادا بۇ) .تاكامۇللىشىدۇ ئىلمى ئۇالرنىڭ (كۆرۈپ ئەمەلىيەتنى) ئاخىرەتتە بەلكى _ 66

 .كوردۇر ھەقتە بۇ (كۆزلىرى ئۇالرنىڭ) بەلكى ىچىدىدۇر،ئ شەك

 چوقۇم (قەبرىمىزدىن تىرىلىپ) كېيىن كەتكەندىن بولۇپ توپا بوۋىلىرىمىز _ ئاتا بىزنىڭ ۋە بىز» :كاپىرالر _ 67

 چىقىرىالمدۇق؟

 بۇرۇنقىالرنىڭ ەقەتپ بۇ .ئىدۇق ئاگاھالندۇرۇلغان ھەقتە بۇ ئىلگىرى بوۋىلىرىمىز _ ئاتا ۋە بىز ھەقىقەتەن _ 68

 .دېدى «ئەمەس نەرسە باشقا ئەپسانىلىرىدىن

 قاراپ بولغانلىقىغا قانداق ئاقىۋىتىنىڭ گۇناھكارالرنىڭ كېزىپ، يۈزىنى يەر» (كاپىرالرغا بۇ !پەيغەمبەر ئى) _ 69

 .دېگىن «بېقىڭالر

 .سىقىلمىسۇن ئىچىڭ مىكرىدىن _ ھىيلە ئۇالرنىڭ قايغۇرمىغىن، سەۋەبلىك ئۇالر سەن _ 70
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 قاچان ئازاب شۇ (سېلىۋاتقان تەھدىت بىزگە سىلەر) بولساڭالر، راستچىلالردىن (سۆزۈڭالردا) ئەگەر» :ئۇالر _ 71

 .دەيدۇ «چۈشىدۇ؟

 «.مۇمكىن كېلىشى بېشىڭالرغا يېقىندا قىسمى بىر ئازابنىڭ كەتكەن ئالدىراپ سىلەر» ئېيتقىنكى، _ 72

 تولىسى ئۇالرنىڭ ئەمما ،(كېچىكتۈردى ئازابنى شۇڭا) مەرھەمەتلىكتۇر تولىمۇ غائىنسانالر رەببىڭ شەكسىزكى، _ 73

 .قىلمايدۇ شۈكۈر

 .بىلىدۇ ئەلۋەتتە قىلغانلىرىنى ئاشكارا ۋە يوشۇرغانلىرىنى دىللىرىدا ئۇالرنىڭ رەببىڭ ھەقىقەتەن _ 74

 .يوق سىر رھېچبى يېزىلمىغان (لەۋھۇلمەھپۇزغا) كىتابقا روشەن زېمىندا _ ئاسمان _ 75

 قىلىپ بايان نۇرغۇنىنى نەرسىلىرىنىڭ ئىختىالپالشقان ئۇالرنىڭ ئەۋالدىغا ئىسرائىل قۇرئان بۇ شەكسىزكى، _ 76

 .بېرىدۇ

 .رەھمەتتۇر ۋە ھىدايەتتۇر ھەقىقەتەن ئۈچۈن ئېيتقانالر ئىمان (قۇرئان) ئۇ _ 77

 ھۆكۈمىنى ئادالەتلىك ئۆزىنىڭ (كۈنى قىيامەت) ئارىسىدا ئۇالرنىڭ رەببىڭ شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 78

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەر غالىبتۇر، مۇتلەق ئالالھ چىقىرىدۇ،

 .ئۈستىدىسەن ھەقىقەت ئوپئوچۇق سەن شەكسىزكى، تايانغىن، ئالالھقا سەن _ 79

 .ئاڭلىتالمايسەن الرغىمۇگاس قاچۇرغان ئۆزىنى (سەندىن) ئاڭلىتالمايسەن، ئۆلۈكلەرگە (دەۋىتىڭنى) سەن ئەلۋەتتە _ 80

 (دەۋىتىڭنى) سەن .ئەمەسسەن سەن ئېرىشتۈرگۈچى ھىدايەتكە (چىقىرىپ) ئازغۇنلۇقىدىن كورالرنى (دىلى) _ 81

 .ئاڭلىتااليسەن بولغانالرغىال مۇسۇلمان ئېيتىپ ئىمان ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ پەقەت

 ئۇ چىقىرىمىزكى، مەخلۇقنى بىر زېمىندىن ئۇالرغا غدا،چا ئاشقان ئەمەلگە سۆز ئېيتىلغان ئالدىنئاال ئۇالرغا _ 82

 .سۆزلەيدۇ ئىشەنمىگەنلىكىنى ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ ئىنسانالرنىڭ ئۇالرغا

 ئادەمنى توپ بىر قىلغانالردىن ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ئىچىدىن ئۈممەتنىڭ ھەر كۈنىدە (قىيامەت) _ 83

 .ھەيدىلىدۇ (مەيدانىغا ھېساب) ېتىپ توپالنغان ئۇالر دە، _ توپاليمىز

 تۇرۇپ بىلمەي تولۇق ئايەتلىرىمنى مېنىڭ سىلەر» :ئۇالرغا ئالالھ چاغدا، كەلگەن (مەيدانىغا ھېساب) ئۇالر _ 84

 .دەيدۇ «قىلغانتىڭالر؟ نېمە زادى سىلەر قىلدىڭالرمۇ؟ ئىنكار

 شۇڭا، .بولدى تېگىشلىك ئازاب ئۇالرغا ۈچۈن،ئ قىلغانلىقى زۇلۇم (ئۆزى ئۆزىگە تالالپ كۇفرىلىقنى) ئۇالر _ 85

 .قالىدۇ قىاللماي گەپ (ئۈچۈن ئاقلىيالمايدىغانلىقى ئۆزلىرىنى) ئۇالر

 بۇنىڭدا كۆرمىدىمۇ؟ قىلغانلىقىمىزنى يورۇق كۈندۈزنى قىلغانلىقىمىزنى، (ۋاقىت) ئالىدىغان ئارام كېچىنى ئۇالر _ 86

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (قۇدرىتىگە ئالالھنىڭ) ئۈچۈن قەۋم ئېيتىدىغان ئىمان

 باسىدۇ، قورقۇنچ ھەممىنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى باشقا خالىغانالردىن ئالالھ كۈندە چېلىنغان سۇر _ 87

 .كېلىدۇ ھالدا بويسۇنغان دەرگاھىغا ئالالھنىڭ ھەممە

 ھەرىكەتلىنىپ بۇلۇتتەك ۇالرئ ھالبۇكى، ئوياليسەن، دەپ ھالەتتە تۇرغۇن ئۇالرنى قاراپ تاغالرغا سەن _ 88

 قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ھەقىقەتەن ئالالھ سەنئىتىدۇر، ئالالھنىڭ ياراتقان مۇكەممەل نەرسىنى ھەممە (بۇ) .تۇرىدۇ

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشلىرىڭالردىن

 مۇكاپات نراقئوبدا ياخشىلىقىدىن قىلغان ئۇنىڭغا كەلسە، بىلەن ئەمەل ياخشى (دەرگاھىغا ئالالھنىڭ) كىمكى _ 89

 .بولىدۇ ئەمىن قورقۇنچتىن كۈندە بۇ ئۇالر بېرىلىدۇ،

 پەقەت سىلەر» (ئۇالرغا) تاشلىنىدۇ، دوزاخقا يۈزىچە مۇنداقالر كەلسە، بىلەن ئىش يامان كىمكى _ 90

 (.دېيىلىدۇ) «جازالىنىسىلەر تېگىشلىك قىلمىشىڭالرغا

 رەببىگىال نىڭ(مۇكەررەمە مەككە) شەھەر بۇ پەقەت مەن» (ئېيتقىنكى ئىنسانالرغا !پەيغەمبەر ئى) _92 _ 91 

 ئوقۇپ (ئىنسانالرغا) قۇرئاننى بولۇشقا، مۇسۇلمانالردىن مەن .ئالالھنىڭدۇر نەرسە ھەممە بۇيرۇلدۇم، قىلىشقا ئىبادەت

 ايدىسىپ ئۆزىنىڭ بۇ كىرىدىكەن، يولغا توغرا (قىلىپ قوبۇل ھىدايىتىنى قۇرئاننىڭ) كىمكى «.بۇيرۇلدۇم بېرىشكە

 «.ئاگاھالندۇرغۇچىالردىنمەن پەقەت مەن» ئېيتقىنكى، (ئۇنىڭغا) سەن ئازىدىكەن، كىمكى ئۈچۈندۇر،
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 دەلىللىرىنى (قۇدرىتىنىڭ) سىلەرگە ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا ھەمدۇسانا بارلىق» ئېيتقىنكى، يەنە !(پەيغەمبەر ئى) _ 93

 «.ئەمەستۇر غاپىل ئىشىڭالردىن قىلغان سىلەرنىڭ ىڭرەبب تونۇيسىلەر، دەلىللەرنى ئۇ سىلەر كۆرسىتىدۇ،
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 سۈرىسى قەسەس

 .ئايەت 88 بولغان، نازىل مەككىدە

 بولغانلىقى نازىل مەدىنىدە ئايەتلىرىنىڭ _ 55 ۋە _ 52 ئوتتۇرىسىدا، مەدىنە بىلەن مەككە ئەسناسىدا ھىجرەت ئايىتىنىڭ _ 85 سۈرىنىڭ بۇ  
 .قىلىنغان رىۋايەت

 ئىبارەت قىلىشتىن ھاالك زالىمالرنى قىلىش، ياردەم ئاجىزالرغا ۋە قۇدرىتىنى چەكسىز تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئۆلچىمىنى ھەقىقىي پىرىنسىپنىڭ– ئەخالق ۋە قۇۋۋەت – كۈچ ئارقىلىق قىلىش نامايان قانۇنىيىتىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم سىن، تا، _ 1

 .ئايەتلىرىدۇر كىتابنىڭ قىلغۇچى بايان ئېنىق (نەرسىنى ھەر) بۇ _ 2

 قىسسىسىنىڭ پىرئەۋن ۋە مۇسا ساڭا ئۈچۈن، (ئېلىشى ئىبرەت نىڭ) قەۋم ئىشىنىدىغان (قۇرئانغا !پەيغەمبەر ئى) _ 3

 .بېرىمىز ئوقۇپ ئەينەن قىسمىنى بىر

 ئىسرائىل) ئۇالردىن بۆلۈپ، تەبىقىلەرگە ئاھالىسىنى ئاشتى، ھەددىدىن زېمىنىدا (مىسىر) پىرئەۋن شۈبھىسىزكى، _ 4

 چۈنكى .قالدۇردى تىرىك قىزلىرىنى ئۆلتۈرۈپ، ۇللىرىنىئوغ ئۇالرنىڭ قىلدى، بوزەك تەبىقىنى بىر (ئىبارەت ئەۋالدىدىن

 .ئىدى بۇزغۇنچىالردىن پىرئەۋن

 ئۇالرنى قىلىشنى، يولباشچى ئۇالرنى قىلىشنى، مەرھەمەت قىلىنغانالرغا بوزەك زېمىنىدا (مىسىر) بىز _6 _ 5

 (ۋەزىرى) پىرئەۋنگە، قىلىشنى، ئىگە قۇۋۋەتكە _ كۈچ زېمىندا ئۇ ئۇالرنى قىلىشنى، ۋارىس (مۈلۈكىگە پىرئەۋننىڭ)

 نەرسىسىنى ئەنسىرىگەن (دەپ كېلىدۇ، تەرىپىدىن ئەۋالدى ئىسرائىل يەنى) ئۇالردىن قوشۇنىغا ئۇالرنىڭ ۋە ھامانغا

 .ئىدۇق قىلغان ئىرادە كۆرسىتىشنى

 (سېلىپ اندۇققاس) ئۇنى ئەنسىرىسەڭ، ئۇچرىشىدىن زىيانكەشلىككە ئۇنىڭ ئېمىتكىن، مۇسانى» :ئانىسىغا مۇسانىڭ _ 7

 پەيغەمبەرلەردىن ۋە قايتۇرىمىز ساڭا چوقۇم ئۇنى قايغۇرمىغىن، ۋە ئەنسىرىمىگىن (ئۇنىڭدىن) بەرگىن، قويۇپ دەرياغا

 .قىلدۇق ئىلھام دەپ «قىلىمىز

 (بوۋاق) قالىدىغان بولۇپ (مەنبەسى نىڭ) خاپىلىق ۋە دۈشمەن ئۆزلىرىگە كەلگۈسىدە تەۋەلىرى پىرئەۋن _ 8

 .ئىدى خاتاالشقان قوشۇنلىرى ئۇالرنىڭ ۋە ھامان پىرئەۋن، شۈبھىسىزكى، .سۈزۈۋالدى (دەرياسىدىن نىل) مۇسانى

 پايدا بىزگە ئۇ بەلكى ئۆلتۈرمەڭالر، ئۇنى بېغىشاليدۇ، خۇشاللىق ساڭا ۋە ماڭا (باال بۇ») :ئايالى پىرئەۋننىڭ _ 9

 .ئۇقمايتتى (ئاقىۋىتىنى ئىشنىڭ) الرئۇ ھالبۇكى، .دېدى «قىلىۋاالرمىز باال ئۇنى ياكى يەتكۈزەر

 (ۋەدىمىزگە) ئۇنى بىز ئەگەر قالدى، بولۇپ ئويلىمايدىغان باشقىسىنى ئۇنىڭدىن ئانىسى مۇسانىڭ _ 10

 مۇسانىڭ يەنى) ئۇنى ئۇ بولساق، كۈچلەندۈرمىگەن (بىلەن سەۋر) قەلبىنى ئۇنىڭ دەپ، بولسۇن ئىشەنگۈچىلەردىن

 .ئىدى قالغان تاس قويغىلى ئاشكارىالپ (ئىكەنلىكىنى بالىسى ئۆزىنىڭ

 مۇسانى تۇيدۇرماستىن، ئۇالرغا ئاچىسى .دېدى «چۈشكىن كەينىگە ئۇنىڭ» :ئاچىسىغا مۇسانىڭ ئانىسى _ 11

 .ماڭدى كۆزىتىپ يىراقتىن

 ىئاچىس مۇسانىڭ) .ئىدۇق قىلغان مەھرۇم ئېمىشتىن ئىنىكئانىالرنى مۇسانى ئىلگىرى (كېلىشتىن ئانىسى ئۆز) _ 12

 بىلەن ئىخالس مۇسانى ئۇالر قويايمۇ؟ كۆرسىتىپ ئائىلىنى بىر باقىدىغان ئوبدان مۇسانى سىلەرگە» :ئېيتتى (ئۇالرغا

 «.باقىدۇ

 بىز ئۈچۈن، بىلىشى ئىكەنلىكىنى ھەق ۋەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ ۋە قايغۇرماسلىقى بولۇشى، خۇشال ئانىسىنىڭ _ 13

 .بىلمەيدۇ (ئىكەنلىكىنى ھەق ۋەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ) تولىسى ئىنسانالرنىڭ لېكىن .قايتۇردۇق ئۇنىڭغا مۇسانى

 ئەمەل ياخشى بىز قىلدۇق، ئاتا ئىلىم ۋە پەيغەمبەرلىك ئۇنىڭغا توشقاندا، ئەقلى يېتىلىپ ئۆسۈپ مۇسا _ 14

 .مۇكاپاتاليمىز مۇشۇنداق قىلغۇچىالرنى
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 كىشىنىڭ ئىككى شەھەردە ئۇ كىردى، شەھەرگە اۋاقىتت بىر غەپلەتتىكى ئاھالىسى شەھەر مۇسا _ 15

 قەۋمىدىن ئۆز .ئىدى دۈشمىنىدىن ئۇنىڭ بىرى يەنە بولسا، قەۋمىدىن ئۆز بىرى ئۇالرنىڭ .كۆردى ئۇرۇشۇۋاتقانلىقىنى

 ئۆلتۈرۈپ ئۇرۇپ (بىرنى بىلەن مۇشت) ئۇنى مۇسا .تىلىدى ياردەم ئۇنىڭدىن قارشى دۈشمىنىگە ئۆزىنىڭ ئادەم بولغان

 «.دۈشمەندۇر ئاشكارا ئازدۇرغۇچى شەيتان شۈبھىسىزكى، ئىشىدۇر، شەيتاننىڭ بۇ» :ئېيتتى مۇسا .دىقوي

 ئالالھ .دېدى «قىلغىن مەغپىرەت گۇناھىمنى قىلدىم، زۇلۇم ئۆزۈمگە ھەقىقەتەن مەن !رەببىم ئى» :مۇسا _ 16

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى ۇر،قىلغۇچىد مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ .قىلدى مەغپىرەت ئۇنىڭغا

 گۇناھكارالرغا ھەرگىز تۇرۇپ، ئېرىشىپ نېمەتلىرىڭگە قىلغان ئاتا ماڭا سېنىڭ مەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى مۇسا _ 17

 «.بولمايمەن ياردەمچى

 تۈنۈگۈن ۋاقىتتا شۇ دەل يۈرەتتى، ئارىالپ شەھەر قاراپ ئەتراپىغا ئىچىدە قورقۇنچ ئەتىگەندە ئەتىسى مۇسا _ 18

 سەن» :ئۇنىڭغا مۇسا ،تىلىدى ياردەم يەنە مۇسادىن (قارشى قىبتىگە بىر باشقا قېتىم بۇ) ئادەم تىلىگەن ياردەم ئۇنىڭدىن

 .دېدى «ئىكەنسەن ئادەم ئازغۇن بىر ئوپئوچۇق راستتىنال

 مۇسا) ئادەم تىلىگەن ياردەم بولغاندا، ئۇزاتماقچى قول ئادەمگە بولغان دۈشمىنى (ئورتاق) ئىككىسىنىڭ مۇسا _ 19

 .ئۆلتۈرمەكچىمۇسەن مېنىمۇ ئۆلتۈرگەندەك ئادەمنى بىر تۈنۈگۈن سەن !مۇسا ئى» (:دەپ ئوخشايدۇ ئۇرىدىغان مېنى

 .دېدى «سەنخاالي بولۇشنىال زومىگەر پەقەت خالىماي، بولۇشنى قىلغۇچىالردىن ئىسالھ زېمىندا سەن

 سېنى كاتتىالر (شەھەردىكى) شۈبھىسىزكى، !مۇسا ئى» :كېلىپ ئالدىراپ چېتىدىن يىراق شەھەرنىڭ ئادەم بىر _ 20

 مەسلىھەت ياخشى ساڭا ئەلۋەتتە، مەن كەتكىن، چىقىپ (دەرھال شەھەردىن) مەسلىھەتلىشىۋاتىدۇ، ئۆلتۈرۈشنى

 .دېدى «بەرگۈچىلەردىنمەن

 قەۋمدىن زالىم مېنى !رەببىم ئى» :ئۇ چىقتى، شەھەردىن ھالدا باققان ئەتراپقا دەئىچى قورقۇنچ مۇسا _ 21

 .دېدى «قۇتقۇزغىن

 .دېدى «مۇمكىن يېتەكلىشى يولغا توغرا مېنى رەببىم» :چاغدا يۈزلەنگەن تەرەپكە مەديەن مۇسا _ 22

 ئۇالردىن .كۆردى كىشىنى توپ بىر سۇغىرىۋاتقان (ماللىرىنى) كەلگەندە يېنىغا بۇالقنىڭ بىر مەديەندىكى ئۇ _ 23

 دېدى، «بولدى؟ نېمە سىلەرگە» :ئۇالرغا مۇسا .كۆردى قىزنى ئىككى تۇرغان توسۇپ (سۇدىن قويلىرىنى) يەنە باشقا

 قالغان ياشىنىپ بولسا ئاتىمىز سۇغىرالمايمىز، بىز كەتمەستىن، (بولۇپ سۇغىرىپ ماللىرىنى) پادىچىالر» :ئۇالر

 .دېدى «بوۋايدۇر

 بېرىپ سايىسىگە (دەرەخنىڭ بىر) بۇرۇلۇپ ئارقىسىغا ئاندىن بەردى، سۇغىرىشىپ (قويلىرىنى) ئۇالرغا مۇسا _ 24

 .دېدى «موھتاجمەن ھەقىقەتەن مەن ياخشىلىققا بىر ھەرقانداق چۈشۈرىدىغان ماڭا سەن !رەببىم ئى» (:ئولتۇرۇپ)

 بەرگەنلىكىڭنىڭ سۇغىرىپ (قويلىرىمىزنى») :كېلىپ لەنبى ئۇياتچانلىق يېنىغا مۇسانىڭ بىرى قىزنىڭ ئىككى ئۇ _ 25

 كېلىپ قېشىغا نىڭ (شۇئەيب ئاتىسى قىزالرنىڭ) ئۇ مۇسا .دېدى «چاقىرىۋاتىدۇ سېنى ئاتام ئۈچۈن بېرىش ھەققىنى

 .دېدى «قۇتۇلدۇڭ قەۋمدىن زالىم قورقمىغىن،» (:شۇئەيب) .بەردى سۆزلەپ قىسسىنى (ئۆتكەن بېشىدىن)

 ئەڭ ئىشلىتىدىغانالرنىڭ سەن ھەقىقەتەن ئىشلەتكىن، يالالپ سەن ئۇنى !ئاتا ئى» :بىرى قىزنىڭ ئىككى _ 26

 .دېدى «بولغىنىدۇر ئىشەنچلىك ۋە كۈچلۈك (مۇشۇنداق) ياخشىسى

 بېرىشنى بىرىنى قىزىمنىڭ ئىككى بۇ ساڭا بەدىلىگە بېرىشىڭ ئىشلەپ يىل سەككىز ماڭا» :ئېيتتى شۇئەيب _ 27

 خالىمايمەن، قويۇشنى سېلىپ مۇشەققەتكە سېنى مەن ئىختىيارىڭ، ئۇمۇ توشقۇزۇۋەتسەڭ يىلنى ئون ەرئەگ خااليمەن،

 «.قالىسەن بىلىپ ئىكەنلىكىمنى ئادەم ياخشى مېنىڭ خالىسا، ئالالھ

 توشقۇزاي، توشقۇزسام قايسىسىنى مۇددەتنىڭ ئىككى توختامدۇر، ئارىسىدىكى ئىككىمىزنىڭ بۇ» :ئېيتتى مۇسا _ 28

 «.گۇۋاھتۇر سۆزىمىزگە بىزنىڭ ئالالھ بولمايدۇ، قويۇشقا تەلەپ ئارتۇقچە ماڭا

 ئوتنى بىر تەرەپتە تېغى تۇر ئۇ چېغىدا، چىققان يولغا ئېلىپ ئائىلىسىنى بولۇپ، توشقۇزۇپ مۇددەتنى مۇسا _ 29

 بەلكى قالدىم، كۆرۈپ ئوتنى ىرب (يىراقتىن) ھەقىقەتەن مەن تۇرۇڭالر، تۇرۇپ (يەردە بۇ) سىلەر» :ئايالىغا ئۇ كۆردى،

 .دېدى «كېلەرمەن ئېلىپ چوغ بىر ئوتتىن ئۈچۈن ئىسسىنىشىڭالر سىلەرنىڭ ياكى خەۋەر بىرەر سىلەرگە يەردىن ئۇ

 دەرەخ جايدىكى مۇبارەك كېلىدىغان توغرا گىرۋىكىگە تەرىپىنىڭ ئوڭ ۋادىنىڭ كەلگەندە يېنىغا ئوتنىڭ مۇسا _ 30

 .ئالالھمەن رەببى ئالەملەرنىڭ ھەقىقەتەن مەن !مۇسا ئى» :تەرەپتىن
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 ھەرىكەتلىنىۋاتقانلىقىنى تېز يىالندەك گويا ھاسىسىنىڭ مۇسا .كەلدى نىدا دەپ «تاشلىغىن ھاساڭنى سەن _ 31

 ئالدىڭغا !مۇسا ئى» (:كەلدى نىدا مۇنداق چاغدا بۇ) قارىيالمىدى، كەينىگە قاچتى، بۇرۇلۇپ ئارقىسىغا كۆرگەندە

 .بولغۇچىالردىنسەن ئەمىن (قورقۇنچتىن) ھەقىقەتەن سەن .مىغىنقورق ماڭغىن،

 قوللىرىڭنى (ئېچىلغان) قورقۇنچتىن چىقىدۇ، بولۇپ ئاپئاق ئەيىبسىز ھېچقانداق ئۇ سالغىن، قوينۇڭغا قولۇڭنى _ 32

 ئۇالر .پاكىتتۇر كەلگەن تەرىپىدىن رەببىڭ كاتتىباشلىرىغا (قەۋمىنىڭ) ئۇنىڭ ۋە پىرئەۋنگە ئىككىسى بۇ يىغىۋالغىن،

 «.ئىدى قەۋم پاسىق (ئازغان يولدىن) ھەقىقەتەن

 مېنى ئۇالرنىڭ ئۈچۈن شۇنىڭ ئىدىم، قويغان ئۆلتۈرۈپ ئادەمنى بىر ئۇالردىن مەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى مۇسا _ 33

 .قورقىمەن ئۆلتۈرۈۋېتىشىدىن

 ئىسپاتاليدىغان (پەيغەمبەرلىكىمنى ولالپق) مېنى ئۇنى شۇڭا راۋان، مېنىڭكىدىن تىلى ھارۇننىڭ قېرىندىشىم _ 34

 «.ئەنسىرەيمەن دېيىشىدىن يالغانچى مېنى ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن مەن ئەۋەتكىن، بىلەن مەن قىلىپ ياردەمچى

 قىلىمىزكى، ئاتا پاكىت كۈچلۈك شۇنداق ئىككىڭالرغا كۈچلەندۈرىمىز، بىلەن قېرىندىشىڭ سېنى» :ئېيتتى ئالالھ _ 35

 بەرگەن بىز بىلەن كىشىلەر ئەگەشكەن ئىككىڭالرغا ۋە ئىككىڭالر سىلەر .قىاللمايدۇ زىيانكەشلىك ەرگىزھ سىلەرگە ئۇالر

 «.قىلىسىلەر غەلىبە چوقۇم ئارقىلىق مۆجىزىلەر

 ئويدۇرۇپ پەقەت بۇ» :ئۇالر چاغدا، كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلىرىمىزنى روشەن بىزنىڭ ئۇالرغا مۇسا _ 36

 بارلىقىنى نەرسىنىڭ بۇنداق زامانىدا بوۋىلىرىمىزنىڭ _ ئاتا ئىلگىرىكى بىز ئەمەس، نەرسە باشقا سېھىردىن چىقىرىلغان

 .دېدى «ئىدۇق باقمىغان ئاڭالپ

 قىۋىتىئا ياخشى ئاخىرەتنىڭ كەلگەنلىكىنى، ئېلىپ ھىدايەت كىمنىڭ دەرگاھىدىن ئۆزىنىڭ رەببىم» :ئېيتتى مۇسا _ 37

 ھەرگىز قىلغۇچىالر زۇلۇم (ئۆزىگە تالالپ كۇفرىلىقنى) شەكسىزكى، بىلىدۇ، ئوبدان بولىدىغانلىقىنى نېسىپ كىمگە

 «.قازىنالمايدۇ مۇۋەپپەقىيەت

 سەن !ھامان ئى .بىلمەيمەن بارلىقىنى ئىالھنىڭ بىر يەنە باشقا ئۆزۈمدىن مەن !كاتتىالر ئى» :ئېيتتى پىرئەۋن _ 38

 كۆزىتىشىم ئىالھىنى مۇسانىڭ (چىقىپ ئۇنىڭغا) مەن بەلكى سالغىن، بىنا بىر ئېگىز ئۈچۈن مەن پپىشۇرۇ خىش

 «.ئوياليمەن دەپ يالغانچىالردىن ھەقىقەتەن ئۇنى مەن مۇمكىن،

 تەرەپكە بىز ئۆزلىرىنى ئۇالر .كۆرەڭلىدى قىلىپ يولسىزلىق زېمىنىدا (مىسىر) قوشۇنى ئۇنىڭ ۋە پىرئەۋن _ 39

 .ئويالشتى دەپ ايدۇقايتۇرۇلم

 زالىمالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) .تاشلىۋەتتۇق دېڭىزغا جازاالپ قوشۇنلىرىنى ئۇنىڭ ۋە پىرئەۋننى نىھايەت، _ 40

 .قارىغىن بولغانلىقىغا قانداق ئاقىۋىتىنىڭ

 .يدۇئېرىشەلمە ياردەمگە ئۇالر كۈنى قىيامەت قىلدۇق، باشالمچىالر چاقىرىدىغان دوزاخقا بىز ئۇالرنى _ 41

 رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ ئۇالر كۈنى قىيامەت .قويدۇق قىلىپ تۇرىدىغان ئۇچراپ لەنەتكە دۇنيادا بۇ ئۇالرنى بىز _ 42

 .قىلىنغۇچىالردۇر يىراق

 دەپ، ئالسۇن نەسىھەت _ ۋەز كىشىلەرنى كېيىن، قىلغاندىن ھاالك ئۈممەتلەرنى ئىلگىرىكى بىز شۈبھىسىزكى، _ 43

 .بەردۇق كىتابنى بولغان رەھمەت ۋە ھىدايەت نۇر، ئۈچۈن ئۇالر مۇساغا

 (ۋەقەلىكنى بۇ) ئىدىڭ، يوق سەن قىلغاندا ۋەھيى مۇساغا تەرىپىدە غەرب (تېغىنىڭ تۇر) بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 44

 .ئىدىڭ ئەمەس كۆرگەنلەردىنمۇ

 مەديەن سەن .لدىبو ئۇزۇن ئۆمرى ئۇالرنىڭ كەلتۈردۇق، بارلىققا ئۈممەتلەرنى نۇرغۇن بىز ئەمما _ 45

 ئۇالرنىڭ) لېكىن ئەمەسسەن، تۇرغانمۇ بولۇپ بەرگۈچى ئوقۇپ ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ئۇالرغا ئىچىدە ئاھالىسىنىڭ

 .ئەۋەتتۇق بىز (ساڭا قىسسىسىنى

 بولۇپ پەيغەمبەر سېنىڭ) لېكىن .ئىدىڭ يوق يېنىدا تېغىنىڭ تۇر سەن چاغدا قىلغان سۆز (مۇساغا) بىز _ 46

 ۋەز ئۇالرنىڭ ۋە ئاگاھالندۇرۇش قەۋمنى بىر كەلمىگەن ئاگاھالندۇرغۇچى ھېچبىر ئىلگىرى سەندىن (ەنلىكىڭئەۋەتىلگ

  .رەھمەتتۇر بىر تەرىپىدىن رەببىڭ ئۈچۈن، ئېلىشى نەسىھەت _
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 پەيغەمبەر بىرەر بىزگە !رەببىمىز ئى» كەلسە، خاپىلىق بىرەر ئۇالرغا تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ _ 47

 ئۇالرغا سېنى) ئۈچۈن دېمەسلىكى «بوالتتۇق مۇئمىنلەردىن ۋە ئەگىشەتتۇق ئايەتلىرىڭگە سېنىڭ بولساڭ، ەۋەتكەنئ

 (.ئەۋەتتۇق قىلىپ پەيغەمبەر

 بېرىلسە مۆجىزە بېرىلگەندەك مۇساغا ئۇنىڭغىمۇ» :ئۇالر كەلگەندە، ھەقىقەت تەرەپتىن بىز ئۇالرغا ئەمما _ 48

 بىلەن تەۋرات») :ئۇالر ئەمەسمىدى؟ قىلغان ئىنكار مۆجىزىنى بېرىلگەن مۇساغا ئىلگىرى ئۇالر .دېدى «بولمامتى؟

 (كىتابنىڭ ئىككى بۇ) ئەلۋەتتە بىز» :يەنە ئۇالر .دېدى «سېھىردۇر ئىككى كۈچلەندۈرىدىغان بىرىنى _ بىر (قۇرئان

 .دېدى «قىلغۇچىالرمىز ئىنكار ئىككىلىسىنى

 ئالالھ بولساڭالر، بولىدىغان راستچىل (سۆزۈڭالردا بۇ) سىلەر ئەگەر» يتقىنكى،ئې (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 49

 «.ئەگىشەي ئۇنىڭغا مەن بېقىڭالرچۇ، كەلتۈرۈپ كىتاب بىرەر توغرا تېخىمۇ قارىغاندا كىتابقا ئىككى ئۇ تەرىپىدىن

 ئالالھ .ئەگىشىدۇ خاھىشىغىال نەپسى ئۆزلىرىنىڭ پەقەت ئۇالر بىلگىنكى، بېرەلمىسە، جاۋاب ساڭا ئۇالر ئەگەر _ 50

 ئالالھ شەكسىزكى، بارمۇ؟ ئادەم ئازغۇن ئادەمدىنمۇ ئەگەشكەن خاھىشىغا نەپسى قويۇپ يولنى توغرا قىلغان ۋەھيى

 .يېتەكلىمەيدۇ يولغا توغرا قەۋمنى زالىم

 چۈشۈرۈپ ئۈزۈلدۈرمەي ئۇالرغا نى(قۇرئان) سۆز ئىالھىي بۇ دەپ، ئالسۇن نەسىھەت _ ۋەز ئۇالرنى _ 51

 .تۇردۇق

 .ئېيتىدۇ ئىمان قۇرئانغىمۇ (مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى) بەرگەنلەر كىتاب بىز ئىلگىرى قۇرئاندىن _ 52

 تەرىپىدىن رەببىمىز ئۇ شەكىسىزكى .ئىشەندۇق قۇرئانغا بىز» :ئۇالر چاغدا، قىلىنغان تىالۋەت قۇرئان ئۇالرغا _ 53

 .دەيدۇ «ئىدۇق مۇسۇلمان ئىلگىرىمۇ بۇنىڭدىن بىز ھەقىقەتتۇر، بولغان نازىل

 يامانلىقنى ئارقىلىق ياخشىلىق ئۇالر .بېرىلىدۇ مۇكاپات ھەسسە ئىككى يۈزىسىدىن تاقىتى _ سەۋر شۇالرغا ئەنە _ 54

 .قىلىدۇ سەرپ (يولىدا ئالالھ) نەرسىلەردىن بەرگەن قىلىپ رىزىق ئۇالرغا بىز توسىدۇ،

 ئۈچۈندۇر، ئۆزىمىز ئەمەللىرىمىز بىزنىڭ» :ئۆرۈپ يۈز ئۇنىڭدىن ائاڭلىغاند سۆزلەرنى بىھۇدە ئۇالر _ 55

 .دەيدۇ «ئىزدىمەيمىز (دوستلۇق) نادانالردىن بىز سىلەرگە، ساالم ئۈچۈندۇر، ئۆزۈڭالر ئەمەللىرىڭالرمۇ سىلەرنىڭ

 خالىغان ئۆزى ئالالھ لېكىن قىاللمايسەن، ھىدايەت ئادىمىڭنى خالىغان سەن شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 56

 .بىلىدۇ ئوبدان تاپقۇچىالرنى ھىدايەت ئالالھ .قىلىدۇ ھىدايەت ئادەمنى

 .دېدى «چىقىرىلىمىز ھەيدەپ يۇرتىمىزدىن بولساق، ماڭىدىغان يولغا توغرا بىللە بىلەن سەن بىز ئەگەر» :ئۇالر _ 57

 ھەرەمگە كەلتۈرۈلىدىغان ھەممىسى مېۋىلەرنىڭ تۈرلۈك بېرىلگەن قىلىپ رىزىق تەرەپتىن بىز تىنچ، ئۇالرنى بىز

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى ئۇالرنىڭ لېكىن يەرلەشتۈرمىدۇقمۇ؟

 بۇ مانا قىلىۋەتتۇق، ھاالك شەھەرلەرنى نۇرغۇن يوقاتقان خۇدىنى تۇرمۇشتىن ساپالىق _ كەيىپ ئاھالىسى بىز _ 58

 ئادەم چاغالردا باشقا ۋاقىتتىن ئازغىنە (يالرداجا ئۇ) كېيىن، دىن(بولغان ھاالك) ئۇالر .جايلىرى تۇرالغۇ ئۇالرنىڭ

 .بىزدۇرمىز ۋارىسى (ھەقىقىي نەرسىنىڭ ھەممە) .ئەمەس تۇرغان

 پەيغەمبەر بىرەر بېرىدىغان ئوقۇپ ئايەتلىرىمىزنى ئاھالىسىگە ئۇالرنىڭ مەركىزىگە، شەھەرلەرنىڭ رەببىڭ _ 59

 قىلغان زۇلۇم (ئۆزىگە قىلىپ ئاسىيلىق بىزگە) ئاھالىسى بىز .ئەمەس قىلغان ھاالك شەھەرلەرنى ئۇ تۇرۇپ، ئەۋەتمەي
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 سۈرىسى ئەنكەبۇت

 .ئايەت 69 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئۇنىڭ ۋە ئۈندەش تۇرۇشقا مۇستەھكەم كەلگەندە دۇچ قىيىنچىلىقالرغا زور ۋە پىتنىلەرگە سىناقالرغا، :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان نەتىجىلىرىنى گۈزەل

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 
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 ئۇالر كۈنى قىيامەت يۈكلىۋالىدۇ، ئۆزىگە گۇناھالرنىمۇ باشقا قوشۇپ ئۇنىڭغا ۋە گۇناھلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇالر _ 13

 .تارتىلىدۇ سوراققا ئەلۋەتتە ئۈچۈن سۆزلىرى يالغان چىققان ئويدۇرۇپ ئۆزلىرى

 يىل مىڭ كەم يىل ئەللىك ئىچىدە ئۇالرنىڭ نۇھ ئەۋەتتۇق، (قىلىپ پەيغەمبەر) قەۋمىگە نۇھنى بىز شەكسىزكى، _ 14

 .قىلىۋەتتى ھاالك (باالسى) توپان ئۇالرنى پەيتتە قىلىۋاتقان زۇلۇم (ئۆزىگە تۇرۇۋېلىپ چىڭ كۇفرىدا) ئۇالر .تۇردى

 .قىلدۇق ئىبرەت ئالەملەرگە بۇنى ۋە قۇتقۇزدۇق كېمىدىكىلەرنى ۋە نۇھنى بىز _ 15

 بىر» :ئىدى دېگەن مۇنداق قەۋمىگە ئۇ ۋاقتىدا ئۆز ،(ئىدۇق ئەۋەتكەن قىلىپ پەيغەمبەر قەۋمىگە) ئىبراھىمنىمۇ _ 16

 .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر قىلىش بۇنداق بىلسەڭالر ئەگەر قورقۇڭالر، ئۇنىڭدىنال ۋە قىلىڭالر ئىبادەت ئالالھقىال

 شۇكى، ھەقىقەت .چىقىرىۋاتىسىلەر ئويدۇرۇپ يالغاننى ۋە چوقۇنۇۋاتىسىلەر بۇتالرغا قويۇپ ئالالھنى سىلەر _ 17

 رىزىقنى سىلەر شۇڭا، .ئەمەس قادىر بېرىشكە رىزىق سىلەرگە نەرسىلىرىڭالر چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەرنىڭ

 دەرگاھىغا ئۇنىڭ سىلەر قىلىڭالر، شۈكۈر ئۇنىڭغا ۋە قىلىڭالر ئىبادەت ئالالھقىال قىلىڭالر، تەلەپ دەرگاھىدىن ئالالھنىڭ

 .قايتۇرۇلىسىلەر
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 يالغانچى (مبەرلىرىنىپەيغە) ئۈممەتلەرمۇ ئىلگىرىكى سىلەردىن دېسەڭالر، يالغانچى مېنى سىلەر ئەگەر _ 18

 قىلىپ چۈشىنىشلىك دىننى پەقەت مەسئۇلىيىتى پەيغەمبەرنىڭ (.بولغان ھاالك ئۇالر بىلەن شۇنىڭ) دېگەن

 «.يەتكۈزۈشتۇر

 قانداق (كېيىن ئۆلگەندىن) ئۇنى ئاندىن كەلتۈرگەنلىكىنى، بارلىققا قانداق دەسلەپتە مەخلۇقاتنى ئالالھنىڭ ئۇالر _ 19

 .ئاساندۇر تولىمۇ ئالالھقا بۇ كۆرمىدىمۇ؟ (ئويالپ) تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى

 باشلىغانلىقىغا قانداق يارىتىشنى (مەخلۇقاتنى) ئالالھنىڭ كېزىپ، زېمىننى سىلەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 20

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ھەقىقەتەن ئالالھ .قىلىدۇ پەيدا قايتا (قىيامەتتە) ئۇالرنى ئالالھ ئاندىن بېقىڭالر، قاراپ

 دەرگاھىغا ئۇنىڭ سىلەر (ئاخىر) قىلىدۇ، رەھمەت ئادەمگە خالىغان جازااليدۇ، ئادەمنى خالىغان ئالالھ _ 21

 .قايتۇرۇلىسىلەر

 ەر،قۇتۇاللمايسىل قېچىپ ئازابىدىن ئالالھنىڭ بولۇڭالر، ئاسماندا مەيلى بولۇڭالر، زېمىندا مەيلى سىلەر _ 22

 «.يوق مەدەتكارمۇ بىرەر بولغۇچىمۇ، ئىگە بىرەر باشقا ئالالھتىن سىلەرگە

 ئۈمىد رەھمىتىمدىن مېنىڭ شۇالر ئەنە — قىلغانالر ئىنكار بېرىشنى ئالدىغا ئۇنىڭ ۋە ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ _ 23

 .بار ئازاب قاتتىق شۇالرغا ئەنە ئۈزگەنلەردۇر،

 دېيىشتىنال «!كۆيدۈرۈڭالر (تاشالپ ئوتقا) ياكى ئۆلتۈرۈڭالر ئىبراھىمنى» :جاۋابى قەۋمىنىڭ ئىبراھىمنىڭ _ 24

 قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئۈچۈن قەۋم ئېيتىدىغان ئىمان بۇنىڭدا شەكسىزكى، .قۇتقۇزدى ئوتتىن ئۇنى ئالالھ .بولدى ئىبارەت

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (كۆرسىتىدىغان

 بۇتالرنى قويۇپ ئالالھنى دەپال دوستلۇقنى خاس ھاياتىغا دۇنيا ئاراڭالردىكى پەقەت سىلەر» :ئېيتتى ئىبراھىم _ 25

 لەنەت بىرىلىرىڭالرغا _ بىر بولۇۋالىسىلەر، تونۇماس بىرىڭالرنى _ بىر كۈنى قىيامەت ئاندىن قىلىۋالدىڭالر، مەبۇد

 «.بولمايدۇ قىلغۇچى ياردەم چقانداقھې سىلەرگە بولىدۇ، دوزاخ يېرىڭالر بارىدىغان سىلەرنىڭ ئوقۇيسىلەر،

 تەرەپكە (بۇيرۇغان) رەببىم چوقۇم مەن» :ئېيتتى ئىبراھىم .ئېيتتى ئىمان لۇت (بولۇپ بىرىنچى) ئىبراھىمغا _ 26

 «.قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ .قىلىمەن ھىجرەت

 پەيغەمبەرلىكنى، (كېيىن شۇنىڭدىن) .قىلدۇق ئاتا يەئقۇبنى (ىنەۋرىس) ئىسھاقنى، (ئوغلى) ئىبراھىمغا بىز _ 27

 بەردۇق، دۇنيادا ئۇنىڭغا مۇكاپاتىنى ئۇنىڭ قىلدۇق، ئىچىدە (كەلگەنلەر دىن) نەسلى ئۇنىڭ كىتابنى (ساماۋى)

 .بولىدۇ قاتارىدىن ياخشىالر ئەلۋەتتە ئاخىرەتتىمۇ ئۇ شەكسىزكى،

 ئىش قەبىھ ھەقىقەتەن سىلەر» :ئېيتتى قەۋمىگە ئۇ ۋاقتىدا ئۆز ،(ئىدۇق ەنئەۋەتك قىلىپ پەيغەمبەر) لۇتنىمۇ _ 28

 .ئەمەس قىلغان (ئىشنى قەبىھ مۇنداق) ھېچكىم ئەھلىدىن جاھان ئىلگىرى سىلەردىن قىلىۋاتىسىلەر،

 قەبىھ ئوپئوچۇق سورۇنلىرىڭالردا قىلساڭالر، بۇالڭچىلىق توسۇپ يولالرنى قىلساڭالر، بەچچىۋازلىق سىلەر _ 29

 ئالالھنىڭ بىزگە بولساڭ، راستچىلالردىن (سۆزۈڭدە) ئەگەر» :جاۋابى قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ «بوالمدۇ؟ قىلساڭالر ئىشالرنى

 .بولدى ئىبارەت دېيىشتىنال «باققىن كەلتۈرۈپ ئازابىنى

 .دېدى «بەرگىن ياردەم ماڭا قارشى قەۋمگە بۇزغۇنچى !رەببىم ئى» :لۇت _ 30

 بىز» :ئۇالر چاغدا، كەلگەن ئېلىپ خەۋەر خۇش (توغرۇلۇق ئىسھاق ئوغلى) ئىبراھىمغا مىزئەلچىلىرى بىزنىڭ _ 31

 .دېدى «ئىدى گۇناھكارالر ئاھالىسى ئۇنىڭ چۈنكى .قىلىمىز ھاالك چوقۇم ئاھالىسىنى شەھەرنىڭ بۇ

 ئوبدان بىز قىنىبارلى كىملەرنىڭ شەھەردە بۇ» :پەرىشتىلەر .دېۋىدى «بارغۇ؟ لۇت شەھەردە ئۇ» :ئىبراھىم _ 32

 كاپىرلىقى) ئۇ .مۇستەسنا بۇنىڭدىن ئايالى ئۇنىڭ پەقەت قۇتقۇزىمىز، ئەلۋەتتە ئائىلىسىنى ئۇنىڭ ۋە لۇتنى بىز بىلىمىز،

 .دېدى «قالىدۇ ئىچىدە بولغۇچىالر ھاالك (سەۋەبلىك

 چوڭقۇر ئەنسىرەپ (قويۇشىدىن چېقىلىپ قەۋمىنىڭ) لۇت چاغدا، كەلگەن ئالدىغا لۇتنىڭ ئەلچىلىرىمىز بىزنىڭ _ 33

 باشقا ئايالىڭدىن ۋە سېنى بىز قايغۇرمىغىن، ۋە قورقمىغىن» :ئېيتتى ئۇالر سىقىلدى، يۈرىكى ۋە پاتتى قايغۇغا

  .قالىدۇ ئىچىدە بولغۇچىالر ھاالك ئايالىڭال پەقەت قۇتقۇزىمىز، چوقۇم كىشىلىرىڭنى

 «.چۈشۈرىمىز ئازاب ئاسماندىن چوقۇم بىز ئۇالرغا ئۈچۈن، قىلغانلىقى بۇزۇقچىلىق ئاھالىسى شەھەرنىڭ بۇ _ 34

 .قالدۇردۇق ئاالمەت بىر ئوپئوچۇق دىن(خارابىسى) شەھەر بۇ بىز ئۈچۈن، قەۋم ئىشلىتىدىغان ئەقلىنى _ 35
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 ئى» :شۇئەيب .ئىدۇق ئەۋەتكەن (قىلىپ پەيغەمبەر) شۇئەيبنى قېرىندىشى ئۇالرنىڭ گىمۇ (ئاھالىسى) مەديەن _ 36

 «يۈرمەڭالر قىلىپ بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر باغالڭالر، ئۈمىد كۈنىگە ئاخىرەت قىلىڭالر، ئىبادەت ئالالھقىال !مىمقەۋ

 .دېدى

 ئۆيلىرىدە ئۇالر دە، _ يۈزلەندى زىلزىلە قاتتىق ئۇالرغا بىلەن شۇنىڭ دېدى، يالغانچى شۇئەيبنى ئۇالر _ 37

 .قېلىشتى قېتىپ پېتى ئولتۇرغان

 نىڭ(ئۇالر قىلىنغانلىقى ھاالك قانداق ئۇالرنىڭ قىلدۇق، ھاالك قەۋملىرىنىمۇ) سەمۇد ۋە ئاد !(مەككىلىكلەر ئى) _ 38

 چىرايلىق قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۇالرغا شەيتان تۇرماقتا، بولۇپ مەلۇم ئوپئوچۇق سىلەرگە جايلىرىدىن تۇرالغۇ

 (.ئىشلەتمىدى ئەقلىنى لېكىن) ئىدى ئىگىلىرى ئەقىل ئەسلىدە ئۇالر .توستى يولدىن توغرا ئۇالرنى كۆرسىتىپ،

 روشەن ئۇالرغا مۇسا شۈبھىسىزكى، ،(قىلدۇق ھاالك) ھاماننى (ۋەزىرى ئۇنىڭ) ۋە پىرئەۋننى قارۇننى، _ 39

 .كېتەلمىدى قېچىپ (ئازابىمىزدىن بىزنىڭ) ئۇالر .قىلدى چوڭچىلىق يۈزىدە يەر ئۇالر ئىدى، كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلەرنى

 بەزىسىنى ياغدۇردۇق، تاش بەزىسىگە ئۇالرنىڭ جازالىدۇق، تۈپەيلىدىن گۇناھى ھەربىرىنى ئۇالرنىڭ بىز _ 40

 غەرق (سۇدا) بەزىسىنى يۇتقۇزدۇق، يەرگە (قوشۇپ بىلەن مۈلۈكى _ مال) بەزىسىنى قىلدى، ھاالك ئاۋاز قاتتىق

 .قىلدى ئۇۋال زىئۆ ئۆزىگە ئۇالر بەلكى قىلمىدى، ئۇۋال ئۇالرغا ئالالھ .قىلدۇق

 ئۆيلەرنىڭ شەكسىزكى، .ئوخشايدۇ ئۆمۈچۈككە ياسىغان ئۆي قىلىۋالغانالر مەبۇد بۇتالرنى قويۇپ ئالالھنى _ 41

 (.چوقۇنمايتتى بۇتالرغا) ئىدى بىلسە (ھەقىقەتنى بۇ) ئۇالر ئەگەر .ئۆيىدۇر ئۆمۈچۈكنىڭ ھەقىقەتەن ئاجىزى ئەڭ

 غالىبتۇر، ئالالھ .بىلىدۇ ئوبدان ئالالھ نەرسىسىنى چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى ئۇالرنىڭ شەكسىزكى، _ 42

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت

 ئالىمالرال پەقەت بۇالرنى .كەلتۈرۈۋاتىمىز ئۈچۈن (پايدىلىنىشى نىڭ) ئىنسانالر بىز مىسالالرنى بۇ _ 43

 .چۈشىنەلەيدۇ

 ئالالھنىڭ) ئۈچۈن ئېيتقانالر ئىمان بۇنىڭدا ھەقىقەتەن .ياراتتى بىلەن ھېكمەت زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ _ 44

 .بار دەلىل (كۆرسىتىدىغان بىرلىكىنى

 .قىلغىن ئادا مۇكەممەل نامازنى ۋە قىلغىن تىالۋەت ئايەتلەرنى قىلىنغان ۋەھيى ساڭا قۇرئاندىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 45

 ھەممىدىن ئېتىش ياد ئالالھنى .توسىدۇ گۇناھالردىن ۋە ردىنئىشال قەبىھ ناماز (قىلغان ئادا مۇكەممەل) شەكسىزكى،

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئىشىڭالرنى (ھەممە) قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ ئۇلۇغدۇر،
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 پارە بىرىنچى يىگىرمە

 

 ئۇالرنىڭ مۇنازىرىلىشىڭالر، رەۋىشتىال چىرايلىق ئەڭ بىلەن كىتاب ئەھلى سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 46

 غا(قۇرئان) قىلىنغان نازىل ئۆزىمىزگە بىز» ئېيتىڭالركى، سىلەر .مۇستەسنا بۇنىڭدىن قىلغۇچىالر يولسىزلىق ئىچىدىكى

 ئىالھقا ئۇ بىز بىردۇر، ئىالھىمىز بىزنىڭ ۋە ئىالھىڭالر سىلەرنىڭ ئېيتتۇق، ئىمان غا(كىتابالر) قىلىنغان نازىل سىلەرگە ۋە

 «.بويسۇنغۇچىالرمىز

 نازىل كىتاب ساڭىمۇ (قىلغاندەك نازىل كىتاب پەيغەمبەرلەرگە ئىلگىرىكى يەنى) شۇنىڭدەك !(يغەمبەرپە ئى) _ 47

 ئىشىنىدىغانالر قۇرئانغا ئىچىدىمۇ (ئەرەبلەر) بۇالر بار، ئىشىنىدىغانالر قۇرئانغا ئىچىدە بەرگەنلەر كىتاب بىز .قىلدۇق

  .قىلىدۇ ئىنكار كاپىرالرال پەقەت ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ بار،

 ئۇ (بولساڭ بىلگەن سەن مۇبادا) بىلمەيتتىڭ، يېزىشنىمۇ خەت بىلمەيتتىڭ، ئوقۇشنىمۇ كىتاب سەن ئىلگىرى _ 48

 .گۇمانلىناتتى چوقۇم (ئىكەنلىكىدىن كىتاب ئىالھىي قۇرئاننىڭ) چىققۇچىالر قارشى ھەقىقەتكە چاغدا،

 ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ .ئايەتلەردۇر روشەن ساقالنغان رىدەكۆكرەكلى بېرىلگەنلەرنىڭ ئىلىم (قۇرئان) بۇ بەلكى _ 49

 .قىلىدۇ ئىنكار زالىمالرال (ئەگمەيدىغان بوي ئۇنىڭغا تۇرۇپ بىلىپ ھەقىقەتنى) پەقەت

 «بولمامتى؟ چۈشۈرۈلسە مۆجىزىلەر (ئوخشايدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭكىگە باشقا) رەببىدىن ئۇنىڭغا» :ئۇالر _ 50

 بىر ئوپئوچۇق پەقەت بولسام مەن دەرگاھىدىدۇر، ئالالھنىڭ پەقەت مۆجىزىلەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) .دېدى

 «.ئاگاھالندۇرغۇچىمەن

 كىتابتا بۇ ئەمەسمۇ؟ مۆجىزە يېتەرلىك ئۇالرغا قىلغانلىقىمىز نازىل ساڭا قۇرئاننى بېرىلىۋاتقان ئوقۇپ ئۇالرغا _ 51

 .بار نەسىھەت ۋە رەھمەت شۈبھىسىز _ شەك ئۈچۈن قەۋم ئېيتقان ئىمان

 ئالالھ بولۇشقا گۇۋاھ (پەيغەمبەرلىكىمگە مېنىڭ) ئارىسىدا تەرەپ ئىككى —سىلەر بىلەن مەن» ئېيتقىنكى، _ 52

 —قىلغانالر ئىنكار ئالالھنى ئىشەنگەن، باتىلغا .تۇرىدۇ بىلىپ ھەممىنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھ يېتەرلىكتۇر،

 «.تارتقۇچىالردۇر زىيان (ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا) شۇالر ئەنە

 بولمىسا ۋاقىت بىر مۇئەييەن بەلگىلەنگەن ئالدىن ئەگەر قىلىدۇ، تەلەپ كېلىشىنى تېز ئازابنىڭ سەندىن ئۇالر _ 53

 تۇرغاندا خەۋەرسىز ئۇالر چوقۇم ئۇالرغا ئازاب ئۇ بوالتتى، قورشىغان ئۇالرنى ئەلۋەتتە كېلىپ ئازاب ئىدى،

 .ىدۇكېل ئۇشتۇمتۇت

 چوقۇم كاپىرالرنى (مۇنداق) جەھەننەم شۈبھىسىزكى، قىلىدۇ، تەلەپ كېلىشىنى تېز ئازابنىڭ سەندىن ئۇالر _ 54

 .قورشىۋالىدۇ

 :ئۇالرغا ئالالھ .ئورىۋالىدۇ ئاستىدىن ئاياغلىرىنىڭ ھەم ئۈستىدىن ھەم ئۇالرنى ئازاب كۈندە ئۇ _ 55

 .دەيدۇ «تېتىڭالر جازاسىنى قىلمىشلىرىڭالرنىڭ»

 ئىبادەت ماڭىال (بولساڭالر نەدە) سىلەر شۇڭا كەڭدۇر، زېمىنىم مېنىڭ شەكسىزكى، !بەندىلىرىم ئېيتقان ئىمان ئى _ 56

 .قىلىڭالر

 .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىمىزغا بىزنىڭ سىلەر ئاندىن تېتىغۇچىدۇر، تەمىنى ئۆلۈمنىڭ ئىگىسى جان ھەربىر _ 57

 جەننەت تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن كىشىلەرنى قىلغان ەمەەللرنىئ ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 58

 مۇكاپات بېرىلىدىغان قىلغانالرغا ئەمەەللرنى (ياخشى) .تۇرىدۇ مەڭگۈ جايالردا ئۇ ئۇالر ئورۇنالشتۇرىمىز، سارايلىرىغا

 !ياخشى نېمىدېگەن

 .كىشىلەردۇر تايىنىدىغان رەببىگە ۋە لغانبو چىداملىق (ئىبادەتتە _ تائەت) ئۇالر _ 59

 ئالالھ سىلەرنىمۇ ،مۇئۇالرنى يېيەلمەيدۇ، تېپىپ رىزقىنى ئۆز ئۇالر باركى، ھايۋانالر نۇرغۇن (يۈزىدە يەر) _ 60

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ھەممىنى ۋە تۇرغۇچىدۇر ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ .رىزىقالندۇرىدۇ

 كىم ئاينى ۋە كۈننى ياراتتى، كىم زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى» :ئۇالردىن سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 61 

 .بېرىدۇ جاۋاب دەپ «ئالالھ» :چوقۇم ئۇالر سورىساڭ، دەپ «بەردى؟ بويسۇندۇرۇپ (ئۈچۈن مەنپەئەتى بەندىلىرىنىڭ)

 كېتىدۇ؟ بۇرۇلۇپ (ئېيتىشتىن ئىمان ئالالھقا) قانداقمۇ ئۇالر
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 .بېرىدۇ قىلىپ تار (كىشىگە خالىغان) بېرىدۇ، قىلىپ كەڭ كىشىگە خالىغان ىئۆز بەندىلىرىدىن رىزىقنى ئالالھ _ 62

  .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ نەرسىنى ھەر ھەقىقەتەن ئالالھ

 دەپ «كىم؟ تىرىلدۈرگەن زېمىننى ئۆلگەن بىلەن ئۇنىڭ چۈشۈرۈپ، يامغۇر ئاسماندىن» :ئۇالردىن سەن ئەگەر _ 63

 ئۇالرنىڭ ئەمما خاستۇر، ئالالھقا ھەمدۇسانا جىمى ئېيتقىنكى، .بېرىدۇ ۋابجا دەپ «ئالالھ» :چوقۇم ئۇالر سورىساڭ،

  .ئىشلەتمەيدۇ ئەقلىنى تولىسى

 يۇرتىدىكى ئاخىرەت ھاياتلىق ھەقىقىي شەكسىزكى، .ئىبارەتتۇر تاماشادىنال _ ئويۇن پەقەت ھاياتى دۇنيا بۇ _ 64

 (.كۆرمەيتتى ئارتۇق ئاخىرەتلىكتىن دۇنيالىقنى) ئىدى بىلسە (بۇنى) ئۇالر ئەگەر .ھاياتلىقتۇر

 چىن ئۇنىڭغا ھالدا قىلغان خاس ئالالھقا دىننى چاغلىرىدا، (قورققان بولۇشتىن غەرق) چىقىپ كېمىگە ئۇالر _ 65

 ھامان شۇ ئۇالر بولسا، چاغدا چىقارغان قۇرۇقلۇققا ئېسەن _ ئامان ئۇالرنى ئالالھ .قىلىدۇ ئىلتىجا بىلەن ئىخالسى

 .كەلتۈرىدۇ شېرىك (الالھقائ)

 (نېمەتلىرىمىزدىن) ئۇالر (.قىلىدۇ شۇنداق) ئۈچۈن قىلىش تۇزكورلۇق بەرگەنلىرىمىزگە بىزنىڭ ئۇالر _ 66 

 .قالىدۇ بىلىپ يېقىندا (ئاقىۋىتىنى قىلمىشلىرىنىڭ) تۇرسۇن، بولۇپ بەھرىمەن

 ھالبۇكى، .بەردۇق قىلىپ (جاي) ئامان ايدىغان،بولم چېقىلىشقا (مەككىنى) ئۇالرغا بىز كۆرمەمدۇكى، ئۇالر _ 67 

 نېمەتلىرىنى ئالالھنىڭ ئىشىنىپ، باتىلغا ئۇالر .قېچىلىۋاتىدۇ ئېلىپ (تەرىپىدىن قاراقچىالر) ئىنسانالر ئەتراپىدىكى ئۇالرنىڭ

 قىالمدۇ؟ ئىنكار

 بارمۇ؟ ئادەم زالىم ئادەمدىنمۇ قىلغان ئىنكار ئۇنى كەلگەندە ھەقىقەت ياكى توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ _ 68

 يوقمۇ؟ جاي كاپىرالرغا (بۇنداق) جەھەننەمدە

 (ئىشنى ھەر بۇيرۇلغان) ئالالھ شەكسىزكى، .يېتەكلەيمىز يولىمىزغا ئەلۋەتتە قىلغانالرنى كۈرەش ئۈچۈن بىز _ 69

 .بىللىدۇر بىلەن قىلغۇچىالر لمۇكەممە
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 سۈرىسى رۇم

 

 .ئايەت 60 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئىرادىسى ۋە تەقدىرى تائاالنىڭ ئالالھ ئەھۋالنىڭ ھەرقانداق ۋە ۋەقەنىڭ ھەرقانداق ئىشنىڭ، ھەرقانداق :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ھەقىقىتىنى كائىنات ئىبارەت بولىدىغانلىقىدىن بىلەن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم الم، ئەلىف، _ 1

 كېيىن ۋە ئىلگىرى يېڭىدۇ، ئىچىدە يىل قانچە بىر كېيىن يېڭىلگەندىن ئۇالر يېڭىلدى، جايدا بىر يېقىن رىملىقالر _5 _ 2 

 كىشىگە خالىغان ئالالھ بولىدۇ، خۇشال بىلەن ياردىمى ئالالھنىڭ مۇئمىنلەر كۈندە بۇ ئىلكىدىدۇر، ئالالھنىڭ ئىش ھەممە

  .مېھرىباندۇر ناھايىتى غالىبتۇر، ئالالھ بېرىدۇ، ياردەم

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى كىشىلەرنىڭ لېكىن قىلمايدۇ، خىالپلىق ۋەدىسىگە ئالالھ .ۋەدىسىدۇر ئالالھنىڭ (بۇ) _ 6

 .غەپلەتتىدۇر ئاخىرەتتىن ئەمما بىلىدۇ، كۆرۈنۈشىنىال تاشقى ھاياتىنىڭ دۇنيا ئۇالر _ 7

 ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى، ئالالھ يۈرگۈزمەمدۇ؟ پىكىر توغرۇلۇق ئۆزلىرى ئۇالر _ 8

 رەببىنىڭ تولىسى ئىنسانالرنىڭ شۈبھىسىزكى، – شەك .ياراتتى بىلەن مۇددەت مۇئەييەن ۋە بىلەن ھېكمەت نەرسىلەرنى

 .قىلغۇچىدۇر ئىنكار بېرىشنى ئالدىغا

 كۆزەتمىدىمۇ؟ بولغانلىقىنى داققان ئاقىۋىتىنىڭ ئۆتكەنلەرنىڭ ئىلگىرى ئۆزىدىن كېزىپ يۈزىدە يەر ئۇالر _ 9

 .ئىدى ئۈستۈن بۇالردىن سېلىشتا ئىمارەت تېرىشتا، زىرائەت ئۇالر .ئىدى كۈچلۈك بۇالردىن قۇۋۋەتتە ئىلگىرىكىلەر

 ھاالك قىلىپ ئىنكار مۆجىزىلەرنى بۇ ئۇالر) .ئىدى كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلەرنى ئوپئوچۇق پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا

 .قىلدى زۇلۇم ئۆزى ئۆزىگە ئۇالر لېكىن قىلمىدى، ئۇۋال رغائۇال ئالالھ (.بولدى

 قىلغانلىقى ئىنكار ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ بۇ .بولدى يامان ئەڭ ئاقىۋىتى قىلغانالرنىڭ يامانلىق ئاشۇ ئاندىن _ 10

 .ئىدى سەۋەبىدىن قىلغانلىقى مەسخىرە ۋە

 ئاندىن تىرىلدۈرىدۇ، (كېيىن ئۆلگەندىن) ئۇنى ئاندىن كەلتۈرىدۇ، لىققابار (يوقتىن) دەسلەپتە مەخلۇقاتنى ئالالھ _ 11

 .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا ئۇنىڭ ھەممىڭالر

 .قىلىدۇ سۈكۈت (ئۈمىدسىزلىكتىن) گۇناھكارالر كۈندە بولغان قايىم قىيامەت _ 12

 (كۈندە ئۇ) ئۇالر .ئېرىشەلمەيدۇ شاپائەتكە ھېچبىرىدىن نەرسىلىرىنىڭ كەلتۈرگەن شېرىك (ئالالھقا) ئۇالر _ 13

 .تانىدۇ نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك ئۆزلىرى

 .ئايرىلىدۇ بىرىدىن _ بىر (كاپىرالر بىلەن مۇئمىنلەر) كۈندە بولغان قايىم قىيامەت _ 14

 .نېمەتلەندۈرۈلىدۇ باغچىلىرىدا (جەننەت) قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 15

 ئەنە كەلسەك، چىقارغانالرغا يالغانغا تىرىلىشنى ئاخىرەتتىكى ۋە ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ قىلىپ، ئىنكار (لالھنىئا) _ 16

 .قالىدۇ ئازابتا داۋاملىق شۇالر

  .ئېيتىڭالر تەسبىھ ئالالھقا ئەتىگەندە ۋە ئاخشامدا سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 17

 ئالالھقا) ۋاقىتلىرىدىمۇ پېشىن ۋە كەچ .خاستۇر ئالالھقا ھەممىسى ھەمدۇسانانىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 18 

  (.ئېيتىڭالر تەسبىھ

 زېمىننى ئۆلگەن (قۇرغاقچىلىقتىن) چىقىرىدۇ، جانسزنى جانلىقتىن چىقىرىدۇ، جانلىقنى جانسىزدىن ئالالھ _ 19

 .چىقىرىلىسىلەر شۇنداق (قەبرىڭالردىن تىرىلدۈرۈلۈپ) سىلەرمۇ تىرىلدۈرىدۇ،

 ئىنسان سىلەرنىڭ ئاندىن ياراتقانلىقى، تۇپراقتىن سىلەرنى ئۇنىڭ بىرى، ئاالمەتلىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ _ 20

  .يۈرۈشۈڭالردۇر تارقىلىپ (يۈزىگە يەر) بولۇپ
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 ئۆز ئۇالرنى ئۈچۈن، ئېلىشىڭالر ئۈلپەت – ئۇنىسى ئايالالردىن بىرى، ئاالمەتلىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ _ 21

 _ شەك ئۈچۈن، قەۋم يۈرگۈزىدىغان پىكىر .ئورناتقانلىقىدۇر مۇھەببەت مېھىرـ ئاراڭالردا يارىتىپ، تىپىڭالردىن

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنى ئالالھنىڭ) بۇنىڭدا شۈبھىسىزكى،

 ،تىلىڭالرنىڭ ياراتقانلىقى، زېمىننى ئاسمانالرنى، ئۇنىڭ ىرى،ب ئاالمەتلىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ _ 22

 .بار ئىبرەتلەر نۇرغۇن ھەقىقەتەن ئۈچۈن ئىگىسى ئىلىم ھەربىر بۇنىڭدا .بولۇشىدۇر خىلمۇخىل رەڭگىڭالرنىڭ

 ئالالھنىڭ كۈندۈزى ئۇخلىشىڭالر، كېچىسى سىلەرنىڭ بىرى، ئاالمەتلىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ _ 23

 ئالالھنىڭ) ئۈچۈن، قەۋم ئاڭاليدىغان بۇنىڭدا شۈبھىسىزكى، _ شەك .ئىزدىشىڭالردۇر (رىزقىڭالرنى) مەرھەمىتىدىن

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى

 كۆرسىتىشى، قىلىپ ئۈمىد ۋە قورقۇنچ چاقماقنى سىلەرگە ڭئۇنى بىرى، ئاالمەتلىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ _ 24

 ئەقلىنى بۇنىڭدا شۈبھىسىزكى، _ شەك تىرىلدۈرۈشىدۇر، زېمىننى ئۆلگەن بىلەن ئۇنىڭ ياغدۇرۇپ يامغۇر بۇلۇتتىن

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئۈچۈن، قەۋم ئىشلىتىدىغان

 ئاندىن .تۇرۇشىدۇر ئاستىدا بۇيرۇقى ئۇنىڭ زېمىننىڭ ۋە ئاسماننىڭ بىرى، ئاالمەتلىرىدىن (ىتىنىڭقۇدر) ئالالھنىڭ _ 25

 .چىقىسىلەر دەرھال چاقىرسا ئاستىدىن يەر (كۆمۈلگەن) سىلەرنى

 .بويسۇنغۇچىدۇر ئۇنىڭغا ھەممە .رئالالھنىڭدۇ نەرسە ھەممە زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 26

 تىرىلدۈرىدىغان (كېيىن ئۆلگەندىن) ئۇنى ئاندىن كەلتۈرىدىغان، بارلىققا (يوقتىن) دەسلەپتە نىمەخلۇقات ئالالھ _ 27

 ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا سۈپەت ئالىي ئەڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى .ئوڭايدۇر بەكمۇ ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇ زاتتۇر،

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر،

 ئاستىڭالردىكى قول مۈلۈككە – مال قىلغان ئاتا سىلەرگە بىز كەلتۈرىدۇ، مىسال بىر ئۆزۈڭالردىن سىلەرگە ئالالھ _ 28

 سىلەرگە يەنى) ئۆزۈڭالر ئۇالردىن بولۇشىغا، باراۋەر بىلەن سىلەر ئۇالرنىڭ بۇنىڭدا بولۇشىغا، شېرىك قۇللىرىڭالرنىڭ

 قەۋم ئىشلىتىدىغان ئەقلىنى رازىمۇسىلەر؟ تارتىشقا تەپ تارتقاندەك ەپت بىرىڭىالردىن _ بىر (كىشىلەر ئازاد ئوخشاش

 .قىلىمىز بايان تەپسىلىي مۇشۇنداق ئايەتلەرنى ئۈچۈن

 توغرا كىم ئادەمنى ئازدۇرغان ئالالھ .ئەگەشتى خاھىشىغا نەپسى نادانلىقتىن سالغانالر زۇلۇم (ئۆزىگە) لېكىن _ 29

 .بولمايدۇ قىلغۇچى ياردەم بىرھېچ ئۇالرغا يېتەكلىيەلەيدۇ؟ يولغا

 .ياراتقان بىلەن دىن شۇ ئىنسانالرنى ئالالھ كى،يۈزلەنگىن دىنىغا ئالالھنىڭ _ دىنغا توغرا سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 30

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) كۆپىنچىسى ئىنسانالرنىڭ لېكىن دىندۇر، توپتوغرا بۇ بولمايدۇ، ئۆزگەرتىشكە ياراتقىنىنى ئالالھنىڭ

 نامازنى قورقۇڭالر، ئالالھتىن بولۇڭالر، يۈزلەنگۈچىلەر (بىلەن ئىخالس ۋە تەۋبە) ئالالھقا (ھەممىڭالر) _23 _ 31

 .بولماڭالر كەتكەنلەردىن بولۇپ پىرقە _ پىرقە قىلىشىپ، ئىختىالپ دىندا يەنى مۇشرىكالردىن، ئوقۇڭالر، مۇكەممەل

  .خۇشاللىنىدۇ بىلەن قارىشى ئۆز پىرقە ھەر (ئۇالردىن)

 قىلىشقا مۇناجات ئۇنىڭغا يۈزلىنىپ، رەببىگە دەرھال ئۇالر چاغدا، يەتكەن زەخمەت _ زىيان بىرەر ئىنسانالرغا _ 33

 شېرىك رەببىگە تۈركۈمى بىر ئۇالردىن ،تېتىتسا رەھمەتنى بىر دەرگاھىدىن ئۆز ئۇالرغا ئالالھ ئاندىن باشاليدۇ،

 .كەلتۈرىدۇ

 _ كەيپ سىلەر !(مۇشرىكالر ئى) (.قىلىدۇ شۇنداق) ئۈچۈن قىلىش تۇزكورلۇق نېمەتلەرگە بەرگەن بىز ئۇالر _ 34

 .قالىسىلەر بىلىپ يېقىندا (ئاقىۋىتىنى بۇنىڭ) سىلەر سۈرۈۋېلىڭالر، ساپا

 ئىسپات _ دەلىل ربىرە سۆزلەيدىغان (توغرىلىقىنى) كەلتۈرۈشىنىڭ شېرىك (ئالالھقا) ئۇالرنىڭ ئۇالرغا بىز ياكى _ 35

 چۈشۈردۇقمۇ؟

 قىلمىشلىرى ئۇالرغا ئەگەر كېتىدۇ، خۇشاللىنىپ بۇنىڭدىن ئۇالر ،تېتىتساق نېمەتنى بىرەر ئىنسانالرغا بىز _ 36

 .كېتىدۇ ئۈمىدسىزلىنىپ دەرھال يەتسە، كۆڭۈلسىزلىك بىرەر تۈپەيلىدىن

 بىلمەمدۇ؟ ئۇالر قىلىدىغانلىقىنى تار (رىزقىنى منىڭئادە خالىغان) كەڭ، رىزقىنى ئادەمنىڭ خالىغان ئالالھنىڭ _ 37

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن ئەلۋەتتە (كۆرسىتىدىغان ھېكمىتىنى ئالالھنىڭ) ئۈچۈن، قەۋم ئېيتىدىغان ئىمان بۇنىڭدا شەكسىزكى،

 ھەققىنى (ياخشىلىقتىن) مۇساپىرالرغا (قالغان ئۈزۈلۈپ خىراجىتى يول) يوقسۇلالرغا، تۇغقانالرغا، يېقىن _ 38

 .يەتكۈچىلەردۇر مەقسەتكە شۇالر ئەنە ياخشىدۇر، قىلىش مۇنداق ئۈچۈن كۆزلەيدىغانالر رازىلىقىنى ئالالھنىڭ بەرگىن،
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 ىرب ھەرقانداق بەرگەن (ئۈچۈن ئۆسۈم) دەپ قالسۇن، ئۆسۈپ ئىچىدە مېلى _ پۇل ئىنسانالرنىڭ سىلەرنىڭ _ 39

 شۇنداق ەنەئ كەلسەك، سەدىقەڭالرغا بەرگەن كۆزلەپ رازىلىقىنى ئالالھنىڭ .ئۆسمەيدۇ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ نەرسەڭالر

  .بېرىلىدۇ ئۆستۈرۈپ ھەسسىلەپ (مېلى _ پۇل ۋە ساۋابى) كىشىلەرنىڭ قىلغان

 ئالىدۇ، الرنىجېنىڭ سىلەرنىڭ ئالالھ ئاندىن .زاتتۇر بەرگەن رىزىق سىلەرگە ئاندىن ياراتقان، سىلەرنى ئالالھ _ 40

 ىرەرسىنىب ئىشالردىن بۇ ئىچىدە نەرسىلىرىڭالر (قىلىۋالغان شېرىك ئالالھقا سىلەر) .تىرىلدۈرىدۇ ەرنىسىل ئاندىن

 .ئۈستۈندۇر ۋە پاكتۇر نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك ئۇالرنىڭ ئالالھ بارمۇ؟ بىرى قىالاليدىغان

 سادىر ئۇالرنىڭ ئۈچۈن، تېتىتىش جازاسىنى قىلمىشلىرىنىڭ قىسىم بىر ئۈچۈن، يېنىشى قىلمىشلىرىدىن ئىنسانالرنىڭ _ 41

 .بەردى يۈز132 )( ئاپەت دېڭىزدا ۋە قۇرۇقلۇقتا تۈپەيلىدىن، گۇناھلىرى قىلغان

 بولغانلىقىغا نداققا ئاقىۋىتىنىڭ ئىلگىرىكىلەرنىڭ كېزىپ، يۈزىدە يەر» (قىلغانالرغا ئىنكار سېنى !پەيغەمبەر ئى) _ 42

 .ئىدى مۇشرىك تولىسى ئۇالرنىڭ .دېگىن «بېقىڭالر قاراپ

 يۈزلەنگىن، غادىن توغرا سەن ئىلگىرى، كېلىشتىن كۈن بولمايدىغان تۇرغىلى قارشى كېلىدىغان، تەرىپىدىن ئالالھ _ 43

 .كېتىدۇ بولۇپ پىرقە _ پىرقە (ئىنسانالر) كۈندە، بۇ

 بولسا، انقىلغ ئەمەەللرنى ياخشى كىمكى تارتىدۇ، ئۆزى جازاسىنى كاپىرلىقىنىڭ بولسا، بولغان كاپىر كىمكى _ 44

 .بولىدۇ ھازىرلىغان ئورۇن (جەننەتتىن) ئۈچۈن ئۆزلىرى كىشىلەر مۇنداق

 .ۈندۇرئۈچ مۇكاپاتلىشى پەزلىدىن ئۆز قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئالالھنىڭ (بۇ) _ 45

 .تۇتمايدۇ دوست كاپىرالرنى ئالالھ شەكسىزكى،

 دەپ، لسۇنقى شۈكۈر سىلەرنى ئۇنىڭ بىرى، دەلىللىرىدىن (كۆرسىتىدىغان بىرلىكىنى ۋە بارلىقىنى) ئالالھنىڭ _ 46

 تىجارەت ىلىقئارق كېمىلەر) ئۈچۈن، مېڭىشى دېڭىزالردا كېمىلەرنىڭ بىلەن ئەمرى ،ئۈچۈن تېتىتىشى رەھمىتىدىن سىلەرگە

 بەرگۈچى خەۋەر خۇش (يامغۇردىن) شامالالرنى ئۈچۈن، قىلىشىڭالر تەلەپ (رىزقىڭالرنى) پەزلىدىن ئالالھنىڭ (قىلىپ

 .ئەۋەتىشىدۇر قىلىپ

 الرغائۇ پەيغەمبەرلەر ئۇ ئەۋەتتۇق، قەۋمىگە ئۆز پەيغەمبەرلەرنى نۇرغۇن ئىلگىرى سەندىن شۈبھىسىزكى، _ 47

 تولۇق نىجازاسى پاتقانالرنىڭ گۇناھقا (سالماي قۇالق ئۇالرغا) .ئىدى كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلەرنى روشەن كۆپلىگەن

 .ئىشىمىزدۇر تېگىشلىك قىلىشقا بىزنىڭ قىلىش ياردەم مۇئمىنلەرگە .بەردۇق

 ئۇنى ۋە ىغانتىدتارقى بويىچە خالىغىنى ئاسماندا ئۇنى ئاندىن قوزغايدىغان، بۇلۇتنى ئەۋەتىپ شامالالرنى ئالالھ _ 48

 كۆرىسەن، نىچۈشۈۋاتقانلىقى ئارىسىدىن بۇلۇتنىڭ يامغۇرنىڭ سەن بىلەن شۇنىڭ .زاتتۇر بۆلىدىغان پارچىالرغا ئۇششاق

 .كېتىدۇ بولۇپ خۇشال دەرھال ئۇالر چاغدا، ياغدۇرغان ئۈستىگە بەندىلىرىنىڭ خالىغان يامغۇرنى ئالالھ

 .ئىدى كەتكەن ئۈمىدسىزلىنىپ ھەقىقەتەن بۇرۇن يېغىشتىن يامغۇر ئۇالر ھالبۇكى، _ 49

 باققىن، اراپق تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا قانداق كېيىن ئۆلگەندىن زېمىننى _ نەتىجىلىرىگە رەھمىتىنىڭ ئالالھنىڭ _ 50

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئالالھ .تىرىلدۈرگۈچىدۇر (ئاشۇنداق) چوقۇم ئۆلۈكلەرنى ئالالھ شۈبھىسىزكى،

 ىپسارغىي زىرائەتنىڭ (سەۋەبلىك بوران) ئۇالر ئەۋەتسەك، بوراننى (زىيانلىق زىرائەتكە) بىز ئەگەر _ 51

 .باشاليدۇ قىلىشقا تۇزكورلۇق چوقۇم ئۇالر كېيىن شۇنىڭدىن كۆرسە، كەتكەنلىكىنى

 دەۋىتىڭنى ئۆلۈكلەرگە (مەنىۋى مۇنداق) ئۆرۈگەن يۈز ھەقىقەتتىن سەن شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 52

 .ئاڭلىتالمايسەن گاسالرغىمۇ تالمايسەن،ئاڭلى

 پەقەت (دەۋىتىڭنى) سەن ئەمەسسەن، سالغۇچى يولغا توغرا قۇتقۇزۇپ ئازغۇنلۇقتىن كورالرنىمۇ (قەلبى) سەن _ 53

 .مۇسۇلمانالردۇر ئۇالر ئاڭلىتااليسەن، ئىشىنىدىغانالرغىال ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ

 ۋە قىلغان زئاجى كۈچلۈكلۈكتىن ئاندىن قىلغان، كۈچلۈك ئاجىزلىقتىن ندىنئا ياراتقان، ئاجىز سىلەرنى ئالالھ _ 54

 .قادىردۇر ھەممىگە بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئۇ يارىتىدۇ، خالىغىنىنى ئالالھ .زاتتۇر يەتكۈزگەن قېرىلىقنى (سىلەرگە)

                                                   

 (
132
 چىقتى، ئوتتۇرىغا مەئسىيەت _ اھگۇن بەزىسى مۇپەسسىرلەرنىڭ ئايەتنى .ئىپادىلەيدۇ بۇزۇلغانلىقىنى نەرسىنىڭ بىر لۇغەتتە سۆز دېگەن ﴾ال فََسادُ ﴿ (

 دەپ بەردى، يۈز ەرئاپەتل دېگەندەك كېمىيىشى ھوسۇلنىڭ مول قۇرغاقچىلىق، بۇزۇلۇپ تەڭپۇڭلىقى يېغىننىڭ _ ھۆل بەزىسى، يەنە قىلسا، تەپسىر دەپ

  .قىلغان تەپسىر
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 ئۇالر قىلىدۇ، قەسەم تۇرغانلىقىغا ۋاقىت ئازغىنە پەقەت (دۇنيادا) گۇناھكارالر كۈندە بولغان قايىم قىيامەت _ 55

 .قىالتتى يالغانچىلىق مۇشۇنداق (چاغلىرىدىمۇ دۇنيادىكى)

 (قىلىنغان ۋەدە) بىداكىتا ئالالھنىڭ سىلەر شەكسىزكى،» :كىشىلەر قىلىنغان ئاتا ئىمان ۋە ئىلىم (ئۆزلىرىگە دۇنيادا) _ 56

 .دەيدۇ «بىلمەيتتىڭالر (بۇنى) سىلەر ئەمما كۈنىدۇر، تىرىلىش بۇ مانا تۇردۇڭالر، قەدەر كۈنىگە تىرىلىش

 .قىلىنمايدۇ تەلەپ مۇقىلىش رازى ئالالھنى ئۇالردىن بولمايدۇ، پايدىسى ئۆزرىسىنىڭ زالىمالرنىڭ كۈندە بۇ _ 57

 ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) .قىلدۇق بايان مىسالالرنى تۈرلۈك كىشىلەرگە قۇرئاندا بۇ بىز شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 58

 .دەيدۇ «ئادەملەرسىلەر ئەگىشىۋاتقان باتىلغا پەقەت سىلەر» :ئەلۋەتتە كاپىرالر بۇ كەلتۈرسەڭ، ئايەت بىرەر ئۇالرغا سەن

 .پېچەتلىۋېتىدۇ مۇشۇنداق ئالالھ دىللىرىنى بىلمەيدىغانالرنىڭ (ھەقىقىتىنى دىننىڭ) _ 59 

 نىڭ) ئىشەنمەيدىغانالر (ئاخىرەتكە) ھەقتۇر، شەكسىز ۋەدىسى ئالالھنىڭ بولغىن، چىداملىق !(پەيغەمبەر ئى) _ 60

 .قويمىسۇن قىلىپ يەڭگىلتەك سېنى (قىلمىشى
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 سۈرىسى لۇقمان

 

 .ئايەت 34 بولغان، نازىل مەككىدە

 دىكى«كەرىم ئانقۇر» مۇسۇلمانالرنى ئارقىلىق كەلتۈرۈش قىلىپ مىسال قىسسىسىنى ھەكىمنىڭ لۇقمان :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بۇيرۇشتىن قىلىشقا ئەمەل ھېكمەتلەرگە

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم الم، ئەلىف، _ 1

 .ئايەتلىرىدۇر كىتابنىڭ ھېكمەتلىك بۇ _ 2

 .رەھمەتتۇر ۋە ھىدايەت ئۈچۈن 133)(قىلغۇچىالر ئەمەل مۇكەممەل (دىنغا) _ 3

 .كىشىلەردۇر ئىشىنىدىغان جەزمەن كۈنىگە ئاخىرەت ۋە بېرىدىغان زاكاتنى قىلىدىغان، ئادا تولۇق نامازنى ئۇالر _ 4

 .يەتكۈچىلەردۇر مەقسەتكە شۇالر ئەنە بولغۇچىالردۇر، ئۈستىدە ھىدايىتى رەببىنىڭ شۇالر ئەنە _ 5

 قىلىش مەسخىرە ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ۋە ئازدۇرۇش يولىدىن ئالالھنىڭ (ئىنسانالرنى) نادانلىقتىن، كىشىلەر بەزى _ 6

 .بار ئازاب خارلىغۇچى شۇالرغا ئەنە .134سېتىۋالىدۇ گەپلەرنى بىھۇدە ئۈچۈن

 قالغاندەك ىرلىشىپئېغ قۇلىقى ئىككى ئاڭلىمىغاندەك، ئۇنى گويا ئۇ بېرىلگەندە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ ئۇنىڭغا _ 7

 .بەرگىن بېشارەت ئازابتىن قاتتىق ئۇنىڭغا !(پەيغەمبەر ئى) .ئۆرۈيدۇ يۈز ھالدا قىلغان تەكەببۇرلۇق

 جەننەتلەر ەتلىكنازۇنېم ئۈچۈن قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى (يارىشا ائىمانىغ شۇ) ۋە ئېيتقان ئىمان شۈبھىسىزكى، _ 8

 .بار

 ئىش ەنبىل ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .ۋەدىسىدۇر ھەق ئالالھنىڭ بۇ .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇ ئۇالر _ 9

  .قىلغۇچىدۇر

 يەر دەپ، تەۋرىتىۋەتمىسۇن سىلەرنى ياراتتى، تۈۋرۈكسىز ئاسمانالرنى تۇرۇۋاتقان كۆرۈپ سىلەر ئالالھ _ 10

 ئۇنىڭ دۇرۇپ،ياغ يامغۇر بۇلۇتتىن بىز .تارقاتتى جانلىقالرنى تۈرلۈك زېمىندا ئورناتتى، تاغالرنى مۇستەھكەم يۈزىدە

 .ئۆستۈردۇق ئۆسۈملۈكلەرنى پايدىلىق تۈرلۈك زېمىندا بىلەن

 نېمىنى زادى رمەبۇدلىرىڭال باشقا ئالالھتىن بېرىڭالرچۇ، كۆرسىتىپ ماڭا .ياراتقانلىرىدۇر ئالالھنىڭ بۇ مانا _ 11

  .ئازغۇنلۇقتىدۇر ئوپئوچۇق زالىمالر بۇ بەلكى يارىتىپتۇ؟

 شۈكۈر مكىكى قىلغىن، شۈكۈر ئالالھقا» (ئېيتتۇقكى ئۇنىڭغا) قىلدۇق، ئاتا ھېكمەت ھەقىقەتەن لۇقمانغا بىز _ 12

 ىدىنھەمم ئالالھ شەكسىزكى، قىلىدىكەن، كۇفرىلىق كىمكى بولىدۇ، قىلغان ۈكۈرش ئۈچۈن ئۆزى پەقەت قىلىدىكەن،

 «.اليىقتۇر مەدھىيەگە بىھاجەتتۇر،

 ېرىكش چۈنكى .كەلتۈرمىگىن شېرىك ئالالھقا !ئوغلۇم ئى» :قىلىپ نەسىھەت ئوغلىغا لۇقمان ۋاقتىدا ئۆز _ 13

 .ئىدى دېگەن «گۇناھتۇر چوڭ ھەقىقەتەن كەلتۈرۈش

 قاتمۇقات ئۇنىڭغا ىئانىس .بۇيرۇدۇق قىلىشقا يەتكۈزۈپ ۋايىغا (خىزمەتنى قىلىدىغان) ئانىسىغا _ ئاتا ئىنساننى زبى _ 14

 ئاناڭغا _ ئاتا ۋە ماڭا (دېدۇقكى ئۇنىڭغا بىز) .ئايرىدى ئەمچەكتىن ئۇنى يىلدا ئىككى .كۆتۈردى قورساق يۈرۈپ ئاجىزالپ

 .دەرگاھىمدۇر مېنىڭ جاي قايتىدىغان ئاخىر قىلغىن، شۈكۈر

                                                   

 (
133
ِسنِي نَ ﴿ ئايەتتىكى بۇ (  ئىپادىلىگەندەك، مەنىلەرنى ېگەند «قىلغۇچىالر ئەمەل مۇكەممەل»  ،«قىلغۇچىالر قېتىرقىنىپ ئىشنى ھەربىر» سۆز دېگەن ﴾ال ُمح 

 ئىزاھاتقا استىدىكىئ بەت ئايىتىنىڭ _ 58سۈرىسىنىڭ بەقەرە .ئىپادىلەيدۇ مەنىنىمۇ دېگەن «قىلغۇچىالر ساخاۋەت _ خەير» ،«قىلغۇچىالر ئىش ياخشى»

  .قارالسۇن

134
 كىتابچىالرنى دائىر نالرغاداسستا -قوشاق ۋە ئەپسانە ھەرخىل بارغاندا، ئۈچۈن تىجارەت ئىرانغا ئادەمنىڭ كاپىر بىر ئىسىملىك ھارىس ئىبنى نەزر يەردە بۇ 

 پادىشاھالرنىڭ تارلىققا كىسرا ۋە رۇستەم سىلەرگە مەن بەرسە، قىلىپ بايان قىسسىلىرىنى قەۋملىرىنىڭ سەمۇد ۋە ئاد سىلەرگە مۇھەممەد» كېلىپ، سېتىۋېلىپ

 .تۇتۇلىدۇ كۆزدە بولغانلىقى توسماقچى دەۋىتىدىن ئىسالم كىشىلەرنى دەپ «بېرىمەن زلەپسۆ ھېكايىلىرىنى
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 ئىتائەت ئۇالرغا زورلىسا، كەلتۈرۈشكە شېرىك ماڭا نەرسىنى بىلمەيدىغان سەن سېنى ئاناڭ _ ئاتا ئەگەر _ 15

 ئەگەشكىن، يولىغا ئادەمنىڭ يۈزلەنگەن بىلەن ۋۇجۇدى پۈتۈن ماڭا بولغىن، مۇئامىلىدە ياخشى دۇنيادا ئۇالرغا قىلمىغىن،

 «.بېرىمەن ئېيتىپ ئەتكەنلىرىڭالرنى _ قىلغان سىلەرگە مەن چاغدا شۇ دەرگاھىمدۇر، مېنىڭ جايىڭالر قايتىدىغان ئاندىن

 اسمانالرنىڭئ يا ئىچىدە تاشنىڭ ئۇيۇل ئۇ بولۇپ، نەرسە چاغلىق قىچا قىلمىشىڭ !ئوغلۇم ئى» (ئېيتتى لۇقمان) _ 16

 ھەممىدىن ،كۈچىدۇركۆزەت ئىنچىكە ئالالھ چۈنكى .دۇچىقىرى ئوتتۇرىغا ئۇنى ئالالھ بولسىمۇ، ئاستىدا زېمىننىڭ ياكى قېتىدا

 .خەۋەرداردۇر

 يەتكەن ساڭا ،توسقىن يامانلىقتىن بۇيرۇغىن، ياخشىلىققا (كىشىلەرنى) قىلغىن، ئادا مۇكەممەل نامازنى !ئوغلۇم ئى _ 17

 .ۇرئىشالردىند قىلىدىغان تەلەپ ئىرادە مۇستەھكەم بۇالر شەكسىزكى، .قىلغىن سەۋر كۈلپەتلەرگە

 ماختانچاق ھەقىقەتەن ئالالھ .ماڭمىغىن غادىيىپ يۈزىدە يەر ئۆرۈمىگىن، يۈز كىشىلەردىن قىلىپ تەكەببۇرلۇق _ 18

 .تۇتمايدۇ دوست ھاكاۋۇرالرنى

 ھەقىقەتەن يىرگىنچلىكى ئەڭ ئاۋازالرنىڭ شەكسىزكى، .پەسەيتكىن ئاۋازىڭنى بولغىن، كەمتەر يۈرگەندە يول _ 19

  «.ئاۋازىدۇر ئېشەكلەرنىڭ

 سىلەرگە بەرگەنلىكىنى، بويسۇندۇرۇپ سىلەرگە ھەممىنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھنىڭ شەكسىزكى، _ 20

 ھىدايەتكە بىلمەي، نەرسىنى ھېچ كىشىلەر بەزى كۆرمىدىڭالرمۇ؟ قىلىۋاتقانلىقىنى ئاتا نېمەتلەرنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا

 .جېدەللىشىدۇ ھەققىدە ئالالھ تۇرۇپ ئېرىشمەي كىتابقا نۇرلۇق ۋە

 بوۋىلىرىمىزنىڭ _ ئاتا بىز ياق،» :ئۇالر دېيىلسە، «ئەگىشىڭالر غا(قۇرئان) قىلغان نازىل ئالالھ» :ئۇالرغا ئەگەر _ 21

 (.دەمدۇ؟ شۇنداق ئۇالرغا) تۇرسىمۇ چاقىرغان ئازابىغا دوزاخ ئۇالرنى شەيتان .دەيدۇ «ئەگىشىمىز دىنىغا

 مەھكەم ئۇ ،بويسۇنىدىكەن ئالالھقا بىلەن ۋۇجۇدى پۈتۈن ھالدا قىلغان مۇكەممەل (ئىبادەتنى _ تائەت) كىمكى _ 22

 .مەنسۇپتۇر ئالالھقا ئاقىۋىتى ئىشالرنىڭ .بولىدۇ ئېسىلغان تۇتقىغا

 بىزنىڭ جايى قايتىدىغان ئۇالرنىڭ سالمىسۇن، قايغۇغا سېنى كاپىرلىقى ئۇنىڭ بولىدىكەن، كاپىر كىمكى _ 23

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ دىلالردىكىنى ھەقىقەتەن ئالالھ .بېرىمىز ئېيتىپ قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا چاغدا شۇ .دەرگاھىمىزدۇر

 .ھەيدەيمىز ئازابقا قاتتىق ئاندىن قىلىمىز، بەھرىمەن ئازغىنە (دۇنيالىقتىن) ئۇالرنى _ 24

 دەپ «ئالالھ» چوقۇم ئۇالر سورىساڭ، دەپ «ياراتقان؟ كىم زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى» :ئۇالردىن سەن ئەگەر _ 25

 (بۇنى) تولىسى ئۇالرنىڭ لېكىن، .دېگىن «(قىلدىڭالر ئېتىراپ ئاخىر) شۈكرىكى ئالالھقا» (:ئۇالرغا) سەن .بېرىدۇ جاۋاب

 .بىلمەيدۇ

 بىھاجەتتۇر، ھەممىدىن ئالالھ شەكسىزكى، .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى مەۋجۇداتنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 26

 .اليىقتۇر مەدھىيەگە

 دېڭىز يەتتە يەنە ئۇنىڭغا ،(بولغان سىياھ) دېڭىز بولغان، قەلەم ھەممىسى دەرەخلەرنىڭ يۈزىدىكى يەر ئەگەر _ 27

 غالىبتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ .بولمايدۇ تۈگەتكىلى (يېزىپ) سۆزلىرىنى ئالالھنىڭ تەقدىردىمۇ، (بولغا سىياھ) قوشۇلۇپ

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت

 بىر پەقەت (ئوڭايلىقتا) تىرىلدۈرۈلۈشۈڭالر (كۈنى قىيامەت) ۋە يارىتىلىشىڭالر سىلەرنىڭ !(ئىنسانالر ئى) _ 28

 ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .ئوخشاشتۇر تىرىلدۈرۈلۈشىگە  ۋە يارىتىلىشى ئادەمنىڭ

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ

 كۈندۈزنى ،(قىلىدۇ ئۇزۇن كۈندۈزنى قىسقا، كېچىنى يەنى) كىرگۈزىدۇ كۈندۈزگە كېچىنى ئالالھ كۆرمەمسەنكى، _ 29

 مەتپەئەتىڭالر سىلەرنىڭ) ئاينى بىلەن كۈن ئالالھ ،(قىلىدۇ ئۇزۇن كېچىنى قىسقا، كۈندۈزنى يەنى) كىرگۈزىدۇ كېچىگە

 .تۇرىدۇ ئايلىنىپ (ئوربىتىسىدا ئۆز) مۇددەتكىچە مۇئەييەن ربىرىھە ئۇالرنىڭ بولۇپ، بەرگەن بويسۇندۇرۇپ (ئۈچۈن

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشلىرىڭالردىن قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ

 ،شەكسىزكى .باتىلدۇر نەرسىلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى ئۇالرنىڭ ھەقتۇر، ئالالھ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 30

 .بۈيۈكتۇر ناھايىتى ئۈستۈندۇر، ئەڭ ئالالھ
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 ئۆز) سىلەرگە ئالالھنىڭ يۈرۈشى دېڭىزدا بىلەن (ئەمرى ۋە) نېمىتى ئالالھنىڭ كېمىلەرنىڭ كۆرمەمسەنكى، _ 31

 چىداملىق، ناھايىتى (ئىبادەتتە _ تائەت) بۇنىڭدا ئەلۋەتتە .ئۈچۈندۇر كۆرسىتىشى دەلىللىرىنى قىسىم بىر (قۇدرىتىنىڭ

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن ھەقىقەتەن ئۈچۈن بەندە (مۇئمىن) رھەربى قىلغۇچى شۈكۈر كۆپ (ئالالھقا)

 قىلىدۇ، ئىلتىجا ئالالھقا بىلەن ئىخالسى چىن ئۇالر چاغدا، ئورىۋالغان دولقۇنالر تاغالردەك ئۇالرنى (دېڭىزدا) _ 32

 اليىقىدا ئالالھقا يەنى) تۇرۇۋالىدۇ ئوتتۇرىدا بەزىسى ئۇالرنىڭ چاغدا، چىقارغان قۇرۇقلۇققا قۇتۇلدۇرۇپ ئۇالرنى ئالالھ

 .قىلىدۇ ئىنكار ئادەمال تۇزكور بىۋاپا، پەقەت ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ (.قىلمايدۇ شۈكۈر

 قىلچە بالىسىغا ئاتا (كۈندە ئۇ) قورقۇڭالركى، كۈندىن بىر شۇنداق .قورقۇڭالر رەببىڭالردىن !ئىنسانالر ئى _ 33

 دۇنيا ھەرگىز سىلەرنى شۇڭا، .ھەقتۇر ۋەدىسى ئالالھنىڭ سىزكى،شەك .ئەسقاتمايدۇ ئاتىسىغا بالىمۇ ئەسقاتمايدۇ،

 .قويماڭالر يول ئالدىشىغا بىلەن (كەڭلىكى مەغپىرىتىنىڭ نىڭ) ئالالھ سىلەرنى شەيتاننىڭ قويمىسۇن، ئالداپ تىرىكچىلىكى

 ياغدۇرىدۇ، لالھئا يامغۇرنى .دەرگاھىدىدۇر ئالالھنىڭ بىلىم توغرىسىدىكى ۋاقتى قىيامەتنىڭ شەكسىزكى، _ 34

 قەيەردە ئۆزىنىڭ ھېچكىم بىلمەيدۇ، قىلىدىغانلىقىنى نېمىلەرنى ئەتە ھېچكىم .بىلىدۇ ئالالھ ئىكەنلىكىنى نېمە بالىياتقۇدىكىلەرنىڭ

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ھەممىدىن تۇرغۇچىدۇر، بىلىپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .بىلمەيدۇ ئۆلىدىغانلىقىنىمۇ
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 سۈرىسى سەجدە

 .ئايەت 30 بولغان، نازىل مەككىدە

 دە«كەرىم قۇرئان» ئارقىلىق قىلىش بايان قاتارلىقالرنى ئەھۋالى ئىنسانالرنىڭ ۋە يارىتىلىشى مەۋجۇداتنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بېرىشتىن كۆرسىتىپ ۋەنامايەندىلىرىنى ئاالمەتلىرىنى بەزى ھەقىقەتلەرنىڭ كەلگەن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم الم، ئەلىف، _ 1

 .يوقتۇر شەك قىلچە قىلىنغانلىقىدا نازىل تەرىپىدىن رەببى ئالەملەرنىڭ كىتابنىڭ (بۇ) _ 2

 ئەمەس، ئۇنداق ھەرگىز دېيىشەمدۇ؟ چىققان ئويدۇرۇپ ئۆزى (مۇھەممەد قۇرئاننى يەنى) ئۇنى» :مۇشرىكالر _ 3

 ئۇالرنى دەپ، تاپسۇن ھىدايەت قەۋمنى بىر كەلمىگەن پەيغەمبەر بىر ھېچقانداق ئىلگىرى سەندىن (قۇرئان) ئۇ بەلكى

 .ھەقىقەتتۇر كەلگەن تەرىپىدىن رەببىڭ ۈن،ئۈچ ئاگاھالندۇرۇشۇڭ

 ئۆرلىگەن ئەرشكە ئاندىن ياراتقان، كۈندە ئالتە نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى، ئالالھ _ 4

 مسىلەر؟ئالما نەسىھەت (بۇنىڭدىن) سىلەر .يوق قىلغۇچىمۇ شاپائەت يوق، ئىگە ھېچقانداق باشقا ئالالھتىن سىلەرگە .زاتتۇر

 سىلەر ئۇزۇنلۇقى (ئىشالر) بۇ ئاندىن تۇرىدۇ، قىلىپ ئىدارە ئالالھ ئىشنى (ھەممە) بولغان زېمىنغىچە ئاسماندىن _ 5

 .ئۆرلەيدۇ دەرگاھىغا ئۇنىڭ كۈندە بىر كېلىدىغان يىلدەك مىڭ ساناۋاتقان

 .ئالالھتۇر مېھرىبان ناھايىتى ۋە غالىب مۇتلەق بىلگۈچى، ئاشكارىنى ۋە يوشۇرۇننى شۇ ئەنە _ 6

 .باشلىدى اليدىن دەسلەپتە يارىتىشنى ئىنساننى ئۇ ،زاتتۇر ياراتقان مۇكەممەل نەرسىنى ھەر ئالالھ _ 7

 .ياراتتى دىن(مەنىي بولغان) جەۋھىرى سۇنىڭ ئەرزىمەس نەسلىنى ئۇنىڭ ئاندىن _ 8

 ئۈچۈن سىلەر يەنە .كىرگۈزدى جان (دەرگاھىدىن) ئۆز ئۇنىڭغا ،قىلىپ (ئىنسان) راۋۇرۇس ئۇنى ئاندىن _ 9

 .قىلىسىلەر شۈكۈر ئاز تولىمۇ سىلەر ياراتتى، يۈرەكلەرنى ۋە كۆزلەرنى قۇالقالرنى،

 دەيدۇ، «يارىتىالمدۇق؟ قايتا راستتىنال كېيىن كەتكەندىن يوقىلىپ (ئايلىنىپ تۇپراققا) ئاستىدا يەر بىز» :ئۇالر _ 10

 .قىلغۇچىالردۇر ئىنكار بېرىشنى ئالدىغا رەببىنىڭ ئۇالر بەلكى

 ئاندىن ئالىدۇ، جېنىڭالرنى سىلەرنىڭ پەرىشتىسى ئۆلۈم قىلىنغان مەسئۇل ئېلىشقا جېنىڭالرنى» ئېيتقىنكى، _ 11

 «.قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا رەببىڭالرنىڭ

 بىزنى .ئاڭلىدۇق كۆردۇق، (ھەقىقەتنى بىز) !رەببىمىز ئى» :ھۇزۇرىدا رەببىنىڭ گۇناھكارالرنىڭ سەن ئەگەر _ 12

  «ئىشەندۇق قەتئىي (تىرىلىشكە كېيىنكى ئۆلگەندىن) ھەقىقەتەن بىز قىاليلى، ئەمەەللرنى ياخشى بىز قايتۇرغىن، (دۇنياغا)

 كۆرگەن ھالەتنى بىر قورقۇنچلۇق ئەلۋەتتە) بولساڭ كۆرىدىغان ھالىتىنى ۋاقتىدىكى تۇرغان ساڭگىلىتىپ باشلىرىنى دەپ

 (.بوالتتىڭ

 ۋە جىنالر جەھەننەمنى» مېنىڭ لېكىن قىالتتۇق، ئاتا ھىدايەت كىشىگە ھەربىر ئەلۋەتتە خالىساق، بىز ەرئەگ _ 13

 .بولدى بېكىتىلىپ ھۆكمۈم دېگەن «تولدۇرىمەن چوقۇم بىلەن ھەممىسى نىڭ (گۇناھكارالر ئارىسىدىكى) ئىنسانالر

 بۇ) ئۈچۈن ئۇنتۇغانلىقىڭالر ولۇقىدىغانلىقىڭالرنىي كۈنگە مۇشۇ» :(دېيىلىدۇ مۇنداق ئەھلىگە دوزاخ كۈنى ئۇ) _ 14

 «.تېتىڭالر ئازابنى مەڭگۈلۈك تۈپەيلىدىن قىلمىشىڭالر ئۇنتۇدۇق، سىلەرنى ھەقىقەتەن بىزمۇ تېتىڭالر، (ئازابنى

 تنەسىھە ۋەزـ بىلەن ئايەتلەر شۇ ئۇالرغا ئېيتىدۇكى، ئىمان كىشىلەرال شۇنداق پەقەت ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ _ 15

 .ئېيتىدۇ تەسبىھ مەدھىيەلەپ رەببىنى قويىدۇ، باش سەجدىگە قىلماي، چوڭچىلىق ئۇالر ھامان، قىلىنغان

 يانلىرى ئۇالرنىڭ (ئۈچۈن قىلغانلىقى ئىبادەت) قىلىپ ئىلتىجا رەببىگە ئىچىدە ئۈمىد ۋە قورقۇنچ (كېچىلىرى) ئۇالر _ 16

 .قىلىدۇ سەرپ (يوللىرىغا ياخشىلىق) قىلغانلىرىمىزدىن ئاتا بىزنىڭ ئۇالر بولىدۇ، يىراق كۆرپىدىن _ ئورۇن

 خۇشاللىقالرنىڭ قانداق ئۈچۈن ئۇالر (ھۇزۇرىدا ئالالھنىڭ) يۈزىسىدىن مۇكاپات ئەمەللىرىگە قىلغان ئۇالرنىڭ _ 17

 .بىلمەيدۇ ھېچكىم ساقالنغانلىقىنى

 .ئەمەس باراۋەر ئۇالر ئوخشامدۇ؟ ئادەمگە (كاپىر) پاسىق ئادەم مۇئمىن _ 18
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 ئەمەللىرىنى ئۇالرنىڭ (جەننەت) .بولىدۇ جەننەت قارارگاھى قىلغانالرنىڭ ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 19

 .جايدۇر ھازىرالنغان ئۇالرغا ئۈچۈن مۇكاپاتالش

 چىچىقماق دوزاختىن قاچان ھەر ئۇالر .بولىدۇ دوزاخ جايى ئۇالرنىڭ كەلسەك، ئازغانالرغا يولدىن توغرا _ 20

  .ئىتتىرىلىدۇ قايتا دوزاخقا دەپ، «تېتىڭالر ئازابىنى دوزاخنىڭ قىلغان ئىنكار ئۆزۈڭالر سىلەر» :بولسا

 يېقىن ئەڭ (دۇنيادىكى بۇ) ئىلگىرى ئازابتىن چوڭ ئەڭ (ئاخىرەتتىكى) ئۇالرغا بىز دەپ، قىلسۇن تەۋبە ئۇالرنى _ 21

 .تېتىتىمىز ئازابنى

 بارمۇ؟ ئادەم زالىم ئادەمدىنمۇ ئۆرۈگەن يۈز ئۇنىڭدىن ئاندىن قىلىنغان، نەسىھەت _ ۋەز بىلەن ئايەتلىرى رەببىنىڭ _ 22

 .جازااليمىز چوقۇم گۇناھكارالرنى بىز شەكسىزكى،

 بىلەن مۇسا  (كېچىسىدە مىراج) سەن !(پەيغەمبەر ئى) .قىلدۇق ئاتا تەۋراتنى مۇساغا بىز شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 23

 .قىلدۇق يېتەكچى ئەۋالدىغا ئىسرائىل تەۋراتنى بىز شەكلەنمىگىن، ئۇچرىشىشتىن

 چاغدا، ئىشەنگەن جەزمەن ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ بولغان، چىداملىق (ئورۇنداشتا ئەمرىنى ئالالھنىڭ) ئۇالر _ 24

 .چىقاردۇق پېشۋاالرنى كۆرسىتىدىغان يول توغرا بىلەن ئەمرىمىز بىزنىڭ ئىچىدىن ئۇالرنىڭ

 ئىختىالپ ئۇالر ئوتتۇرىسىدا (كاپىرالر بىلەن مۇئمىنلەر ئىچىدىكى) ئۇالرنىڭ كۈنى قىيامەت رەببىڭ سىزكى،شەك _ 25

 .چىقىرىدۇ ھۆكۈم ئۈستىدە ئىشالر (دىنىي) قىلىشقان

 ئۇالر (ھالبۇكى) بىلمەمدۇ؟ قىلغانلىقىمىزنى ھاالك ئۈممەتلەرنى قانچىلىغان ئۆتكەن ئىلگىرى ئۆزلىرىدىن ئۇالر _ 26

 (ئىكەنلىكىگە ھەق پەيغەمبەرلەرنىڭ) بۇنىڭدا شەكسىزكى، .تۇرىدۇ ئۆتۈپ يۇرتىدىن ئۈممەتلەرنىڭ بۇ (بولغان ھاالك)

 سالمامدۇ؟ قۇالق (بۇنىڭغا) ئۇالر بار، دەلىللەر نۇرغۇن

 ڭئۇالرنى بىلەن ئۇنىڭ بارىمىز، ئېلىپ ھەيدەپ يامغۇرنى زېمىنغا كەتكەن قۇرۇپ بىز كۆرمەمدۇكى، ئۇالر _ 27

 كۆرمەمدۇ؟ (بۇنى) ئۇالر .چىقىرىمىز ئۈندۈرۈپ زىرائەتلەرنى يەيدىغان ئۆزلىرى ۋە ھايۋانلىرى

 ھۆكۈم بۇ (چىقىرىلىدىغان ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلەن سىلەر») (:ئالدىراپ ئازابقا مۇشرىكالر مەككىلىك يەنى) ئۇالر _ 28

 .دەيدۇ «(بېرىڭالرچۇ ئېيتىپ) بولساڭالر راستچىل ئەگەر ئاشىدۇ؟ ئەمەلگە قاچان

 پايدىسى ئىمانىنىڭ ئېيتقان كاپىرالرنىڭ كۈندە چىقىرىلىدىغان ھۆكۈم» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 29

 «.بېرىلمەيدۇ مۆھلەتمۇ (ئۈچۈن قىلىۋېلىش تەۋبە) ئۇالرغا بولمايدۇ،

 سىلەرگە) ھەقىقەتەن ئۇالرمۇ كۈتكىن، (نلىقىنىقىلىدىغا قانداق ئۇالرنى ئالالھنىڭ) قىلمىغىن، پەرۋا ئۇالرغا سەن _ 30

 .تۇرغۇچىالردۇر كۈتۈپ (كېلىشىنى يامانلىق بىرەر
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 سۈرىسى ئەھزاب

 

 .ئايەت 73بولغان، نازىل مەدىنىدە

 بايان نېمىتىنى قىلغانلىق ھىمايە ىتاۋابىئاتلىرىن ئائىلە ئۇنىڭ ۋە ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ھەممىنى الالھئ شەكسىزكى، .بويسۇنمىغىن مۇناپىقالرغا ۋە كاپىرالرغا قورققىن، ئالالھتىنال سەن !پەيغەمبەر ئى _ 1

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت تۇرغۇچىدۇر، بىلىپ

 ىشىڭالردىنئ قىلىۋاتقان ئالالھ شەكسىزكى، .ئەگەشكىن غا(قۇرئان) قىلىنىۋاتقان ۋەھيى تەرىپىدىن رەببىڭ ساڭا _ 2

 .خەۋەرداردۇر تولۇق

 .يېتەرلىكتۇر ئالالھ بولۇشقا ھامىي تايانغىن، ئالالھقا سەن _ 3

 ئانا سىلەرگە ئاياللىرىڭالرنى قىلغان 135 )(زىھار سىلەر ،ئەمەس ياراتقان يۈرەك ئىككى ەئىچىد ئادەمنىڭ ھېچ ئالالھ _ 4

 سىلەرنىڭ پەقەت بۇ ،ئەمەس قىلغانمۇ (ھۆكمىدە نىڭ) باالڭالر ئۆز قىلىۋالغانالرنى باال سىلەر ئەمەس، قىلغانمۇ

 .باشاليدۇ يولغا توغرا ئېيتىدۇ، ھەقىقەتنى ئالالھ سۆزۈڭالردۇر، ئاغزىڭالردىكى

 ۇالرنىڭئ ئەگەر توغرىدۇر، ئەڭ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ بۇ چاقىرىڭالر، بىلەن ئىسمى ئاتىسىنىڭ ئۆز ئۇالرنى _ 5

 قىلىپ نلىكتىنسەۋە سىلەر .دوستۇڭالردۇر ۋە قېرىنداشلىرىڭالر دىنىي سىلەرنىڭ ئۇالر چاغدا ئۇ بىلمىسەڭالر، ئاتىسىنى

 ناھايىتى ئالالھ ،(بولىدۇ گۇناھ سىلەرگە) ئىشىڭالردا قىلغان قەستەن لېكىن بولمايدۇ، گۇناھ ھېچ سىلەرگە ئىشالردا سالغان

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت

 ئوخشاش ئاتىسىغا مۇئمىنلەرنىڭ پەيغەمبەر) ئارتۇقتۇر، جېنىدىنمۇ ئۆز ئۇالرنىڭ ئۈچۈن مۇئمىنلەر پەيغەمبەر _ 6

 نىكاھلىنىش ئاياللىرىغا ئۇنىڭ كېيىن، پەيغەمبەردىن شۇڭا،) ئانىلىرىدۇر مۇئمىنلەرنىڭ اياللىرىئ پەيغەمبەرنىڭ (بولغانلىقتىن

 ۋە مۇئمىنلەردىن بەزىسىگە بەزىسى (ئېلىشتا مىراس) تۇغقانالر _ ئۇرۇق كىتابىدا ئالالھنىڭ (.ھارامدۇر مۇئمىنلەرگە

 بۇالر بولىدۇ، قىلساڭالر ۋەسىيەت (بېرىشكە نەرسە بىر) قېرىنداشلىرىڭالرغا مۇئمىن لېكىن .(136)يېقىندۇر مۇھاجىرالردىن

 .يېزىلغاندۇر كىتابتا (دېگەن لەۋھۇلمەھپۇز)

 (جۈملىدىن) ،قئىدۇ ئالغان ۋەدە (توغرۇلۇق يەتكۈزۈش دىننى) پەيغەمبەرلەردىن بىز ۋاقتىدا ئۆز !(پەيغەمبەر ئى) _ 7

 .ئالدۇق ۋەدە مەھكەم ئىيسادىن ئوغلى مەريەم مۇسادىن، ئىبراھىمدىن، ،نۇھتىن سەندىن،

 ئۈچۈن تۈرۈشسۈرۈش راستچىللىقىنى (قىلىشتىكى ئادا ۋەزىپىسىنى) پەيغەمبەرلەردىن راستچىل (ۋەدىنى بۇ ئالالھ) _ 8

 .تەييارلىدى ئازاب قاتتىق كاپىرالرغا ئالالھ (.ئىدى ئالغان)

 (ئىتتىپاقداش) ئۈستۈڭالرغا ۋاقتىدا ئۆز ئەسلەڭالر، نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە الالھنىڭئ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 9

 نمەيدىغانكۆرۈ سىلەرگە (ئىبارەت پەرىشتىلەردىن) ۋە بوران قارشى ئۇالرغا بىز .ئىدى كەلگەن (قىلىپ ھۇجۇم) قوشۇن

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ ئەۋەتتۇق، قوشۇن

 چاغدا بۇ .دىئى كەلگەن (قىلىپ ھۇجۇم) تەرىپىڭالردىنمۇ تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ، يۇقىرى ئۇالر ۋاقىتتا ئەينى _ 10

 بولغان داگۇمانالر تۈرلۈك توغرۇلۇق ئالالھ سىلەر قالغان، كەپلىشىپ ئاغزىڭالرغا يۈرىكىڭالر چەكچىيىپ، كۆزۈڭالر

 .ئىدىڭالر

 .ئىدى چۈشكەن ساراسىمىگە قاتتىق ۋە سىنالغان ەرمۇئمىنل يەردە ئۇ _ 11

                                                   

 (
135
 ئايال بۇ ھامان دېگەن «ئوخشايدۇ ئۇچىسىغا ئانامنىڭ مېنىڭ ئۇچاڭ سېنىڭ»ئايالىنى ئۆزىنىڭ بىرى .ئىدى بار ئادەت بىر دەيدىغان «زىھار» ئەرەبلەردە (

 .گىلەنگەنبەل جازا ئەرلەرگە قىلغان سۆزنى بۇنداق ۋە قىلىنغان ھارام ئادەت بۇ كېيىن، كەلگەندىن دىنى مئىسال .كېتەتتى بولۇپ ھارام ئېرىگە

 قىلىش ۋارىسلىق مىراسىغا بىرىنىڭ-بىر بىلەن مۇناسىۋىتى مۇھاجىرلىق ۋە قېرىنداشلىق دىنىي ئارىسىدا مۇسۇلمانالر چاغلىرىدا دەسلەپكى ئىسالمنىڭ (136)

 .قالدۇرۇلغان ئەمەلدىن تۈزۈم بۇ كېيىن، بولغاندىن نازىل ئايەتلەر ھەققىدىكى مىراس كېيىنچە، .ئىدى بار تۈزۈمى
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 قۇرۇق بىزلەرگە پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ» :بارالر كېسىلى (شەك) دىللىرىدا بىلەن مۇناپىقالر ۋاقىتتا ئەينى _ 12

 .ئىدى دېيىشكەن «بېرىپتىكەن ۋەدىلەرنى

 دېيىشكەن، «!قايتىڭالر تۇرماي يەردە بۇ 137()!يەسرىبلىكلەر ئى» :ئادەم گۇرۇھ بىر ئۇالردىن ۋاقىتتا ئەينى _ 13

 دېيىشىپ، «(ئەمەس بىخەتەر يەنى) ئوچۇقلىقتا ھەقىقەتەن ئۆيلىرىمىز بىزنىڭ» :ئادەم گۇرۇھ بىر يەنە ئۇالردىن

 .ئوياليتتى قېچىشنىال پەقەت ئۇالر ئەمەس، ئوچۇقلىقتا ئۆيلىرى ئۇالرنىڭ ئىدى، سورىغان رۇخسەت پەيغەمبەردىن

 قارشى الرغامۇسۇلمان يېنىپ، ئىماندىن ئۇالردىن ئاندىن كىرىلسە، قىلىپ ھۇجۇم تەرەپتىن تۆت مەدىنىگە ئەگەر _ 14

 .تىئورۇندايت كېچىكتۈرمەيال بەك تەلەپنى بۇ بولۇپ، ماقۇل دەرھال ئۇالر ئىدى، قىلىنسا تەلەپ قىلىش ئۇرۇش

 ئەلۋەتتە ۋەدە بېرىلگەن قائالالھ .ئىدى بەرگەن دەۋە ئالالھقا ھەققىدە چېكىنمەسلىك (جىھادتىن) ئىلگىرى ئۇالر _ 15

 .قىلىنىدۇ سۈرۈشتە

 (جىھادتىن ،قورقۇپ) ئۆلتۈرۈلۈشتىن يا ئۆلۈمدىن سىلەر ئەگەر» ئېيتقىنكى، (مۇناپىقالرغا ئۇ !پەيغەمبەر ئى) _ 16

 ۋاقىت ئازغىنە ەقەتپ (ھاياتتىن بۇ) تەقدىردىمۇ قاچقان يوق، پايدىسى ھېچقانداق سىلەرگە قېچىشنىڭ قاچساڭالر،

 «.بوالاليسىلەر بەھرىمەن

 ياكى قاالاليدۇ، داپقوغ كىم ئالالھتىن سىلەرنى قىلسا، ئىرادە يامانلىقنى بىرەر سىلەرگە ئالالھ ئەگەر» ئېيتقىنكى، _ 17

 باشقا نھتىئالال ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۇالر «(؟قاالاليدۇ توسۇپ كىم ئۇنى) قىلسا، تەقدىر رەھمەتنى بىر سىلەرگە ئالالھ

 .تاپالمايدۇ قىلغۇچى ياردەم ھېچبىر ۋە ئىگە ھېچبىر

 لمانالرنىمۇسۇ) يانداشلىرىغا ئۆز ۋە توسقۇچىالرنى (جىھادتىن) باشقىالرنى ئاراڭالردىكى سىلەرنىڭ ئالالھ _ 18

 .قويىدۇ قاتنىشىپ ئاز بەك جەڭگە ئۇالر .بىلىدۇ ئوبدان دېگۈچىلەرنى قوشۇلۇڭالر بىزگە (ئېتىپ تەرك

 خەۋپ (ەرەپتىنت دۈشمەن ئۇالرغا) ئەگەر قىلىدۇ، بېخىللىق (بولۇشقا ياردەمدە) سىلەرگە (قاتناشقاندىمۇ) ئۇالر _ 19

 قاراۋاتقانلىقىنى پىلدىرلىتىپ كۆزلىرىنى (قورقۇنچتىن) ئادەمدەك قالغان چۈشۈپ سەكراتقا ساڭا ئۇالرنىڭ بولسا، كېلىدىغان

 بىلەن تىلالر (زەھەرلىك ۋە) ئۆتكۈر سىلەرنى قىلىپ ئاچكۆزلۈك قارىتا مالغا _ ۇلپ ئۇالر كەتكەندە، قورقۇنچ .كۆرىسەن

 ئالالھ بۇ ىلىۋەتتى،ق بىكار ئەمەللىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ شۇڭا .ئەمەس ئېيتقان ئىمان (بىلەن دىلى) شۇالر ئەنە .رەنجىتىدۇ

 .ئاساندۇر ئۈچۈن

 (چۆلدە) الرئۇ كەلسە، قايتا قوشۇن ئىتتىپاقداش ئەگەر اليدۇ،ئوي دەپ چېكىنمىدى قوشۇننى ئىتتىپاقداش ئۇالر _ 20

 ئۇالر .ۇقىلىد ئارزۇ (يېتىشىنى تىنچ) ئۇقۇشقاچ، خەۋەرلىرىڭالرنى سىلەرنىڭ تۇرۇپ يېنىدا ئەرەبلەرنىڭ سەھرالىق

 .قوياتتى قاتنىشىپ ساندا _ ئاندا جەڭگە تەقدىردىمۇ، بولغان ئاراڭالردا (ۋاقتىدا ئۇرۇش)

 گەئەتكەنلەر ياد كۆپ ئالالھنى ۋە باغلىغان ئۈمىد كۈنىگە ئاخىرەت ئالالھقا، — سىلەرگە شەكسىزكى، _ 21

 .ئۈلگىدۇر ياخشى ئەلۋەتتە رەسۇلۇلالھ

 .ئىشتۇر غانقىل ۋەدە بىزگە پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ بۇ» :چاغدا كۆرگەن قوشۇننى ئىتتىپاقداش مۇئمىنلەر _ 22

 .كۈچەيتتى ېخىمۇت ئىتائەتمەنلىكىنى ۋە ئىمانىنى ئۇالرنىڭ ئىش بۇ .دېيىشتى «ئېيتقان راست پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ

 ەزىسىب ئۇالرنىڭ .بار كىشىلەر نۇرغۇن ئاشۇرغان ئىشقا ۋەدىسىنى بەرگەن ئالالھقا ئىچىدە مۇئمىنلەرنىڭ _ 23

 .ەرتمىدىئۆزگ قەتئىي (ۋەدىسىنى) ئۇالر ۈتمەكتە،ك (بولۇشنى شېھىت) بەزىسى بولدى، شېھىت (قىلىپ ۋاپا ۋەدىسىگە)

 ياكى ازاباليدۇئ خالىسا ئەگەر مۇناپىقالرنى مۇكاپاتاليدۇ،  يۈزىسىدىن راستچىللىقى راستچىلالرنى ئالالھ چۈنكى _ 24

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .قىلىدۇ مۇۋەپپەق تەۋبىگە

 ۈمىدىئ ھەممىدىن سەۋەبلىك تاالپەت ئۇچرىغان) يېگەن ئىچىنى ئاچچىقتىن (مەدىنىدىن) كاپىرالرنى الالھئ _ 25

 (ئارقىلىق رىشتەپە ۋە بوران) ئالالھ .ئېرىشەلمىدى غەلىبىگە ھېچقانداق ئۇالر .قىلدى مەجبۇر قايتىشقا ھالدا (ئۈزۈلگەن

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، ئالالھ .ئېرىشتۈردى غەلىبىگە ئۇرۇشسىز مۇئمىنلەرنى

 دىللىرىغا ڭئۇالرنى چۈشۈردى، قورغانلىرىدىن بەرگەنلەرنى ياردەم مۇشرىكالرغا ئىچىدىكى كىتاب ئەھلى ئالالھ _ 26

 ئەسىر بۆلىكىنى ربى ۋە ئۆلتۈردۈڭالر بۆلىكىنى بىر (ئۇالرنىڭ سىلەر بىلەن شۇنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى) .سالدى قورقۇنچ

 .ئالدىڭالر

                                                   
 .بىرىدۇر ئىسىملىرىدىن بۇرۇنقى مەدىنىنىڭ  _ يەسرىپ (137)
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 قەدەم سىلەر بۇرۇن ۋە مۈلۈكىگە  _  مال جايلىرىغا،  _  قورۇ ،زېمىنلىرىغا _ يەر ئۇالرنىڭ سىلەرنى ئالالھ _ 27

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ شەكسىزكى، .قىلدى ئىگە جايالرغا باقمىغان بېسىپ

 سىلەر ئەگەر» ئېيتقىنكى، ىڭغائاياللىر (كەلگەن توپلىشىپ ئالدىڭغا قىلىپ تەلەپ نەپىقە كۆپرەك) !پەيغەمبەر ئى _ 28

 چىرايلىقچە سىلەرنى بېرىپ، نەرسە ئاز بىر سىلەرگە كېلىڭالر، تىلىسەڭالر، زىبۇزىننىتىنىال ئۇنىڭ ۋە ھاياتنى دۇنيالىق بۇ

 .بېرەي قويۇپ

 ەنھەقىقەت ئالالھ قىلساڭالر، ئىختىيار يۇرتىنى ئاخىرەت پەيغەمبىرىنى، ئۇنىڭ ۋە ئالالھنى سىلەر ئەگەر _ 29

 «.تەييارلىدى مۇكاپات چوڭ قىلغۇچىالرغا يەتكۈزۈپ ۋايىغا (ئىبادەتنى-تائەت) ئىچىڭالردىكى

 ئازاب ھەسسە ئىككى ئۇنىڭغا قىلىدىكەن، ئىش قەبىھ ئاشكارا كىمكى ئاراڭالردىن !ئاياللىرى پەيغەمبەرنىڭ ئى _ 30

 .ئاساندۇر ئالالھقا بۇ .قىلىنىدۇ
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 پارە ئىككىنچى يىگىرمە

 

 مۇكاپاتىنى ئۇنىڭغا بىز قىلسا، ئەمەل ياخشى ۋە قىلسا ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى سىلەردىن _ 31

 .تەييارلىدۇق رىزىق ئېسىل  ئۇنىڭغا بىز بېرىمىز، قاتالپ ئىككى

 قورقساڭالر، ئالالھتىن ئەگەر .ئوخشىمايسىلەر گەھېچبىرى ئايالالرنىڭ باشقا سىلەر !ئاياللىرى پەيغەمبەرنىڭ ئى _ 32

 (قارىتا سىلەرگە) ئادەم بار بۇزۇقلۇق كۆڭلىدە قىلساڭالر، ئۇنداق قىلماڭالر، گەپ نازلىنىپ (قىلغاندا سۆز ئەرلەرگە يات)

 .قىلىڭالر گەپنى ياخشى (خالىي گۇماندىن قىلغاندا گەپ شۇڭا) قالىدۇ، بولۇپ تەمەدە

 چىققىنىدەك ياسىنىپ ئايالالرنىڭ دەۋرىدىكى جاھىلىيەت ئىلگىرىكى (سىرتقا) ئولتۇرۇڭالر، ردائۆيۈڭال سىلەر _ 33

 ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا بېرىڭالر، زاكاتنى قىلىڭالر، ئادا مۇكەممەل نامازنى چىقماڭالر، ياسىنىپ

 ساقىت گۇناھنى سىلەردىن پەقەت (ئارقىلىق قىلىش يەتەۋسى بۇنى) ئالالھ !ئائىلىسىدىكىلەر پەيغەمبەرنىڭ ئى قىلىڭالر،

 .خااليدۇ قىلىشنى پاكىز تامامەن سىلەرنى ۋە قىلىشنى

 .تۇتۇڭالر چىڭ ئېسىڭالردا (ھەدىسلەرنى) ھېكمەتنى ۋە ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ئوقۇلۇۋاتقان ئۆيۈڭالردا _ 34

 .خەۋەرداردۇر (ڭالردىنئەھۋالى) كۆيۈمچاندۇر، ناھايىتى (سىلەرگە) ئالالھ شەكسىزكى،

 ئىتائەت ئالالھقا  ئايالالرغا، مۇئمىن ۋە ئەرلەر مۇئمىن ئايالالرغا، مۇسۇلمان ۋە ئەرلەر مۇسۇلمان شەكسىزكى، _ 35

 ئەرلەر چىدامچان  ئايالالرغا، راستچىل ۋە ئەرلەر راستچىل  ئايالالرغا، قىلغۇچى ئىتائەت ئالالھقا ۋە ئەرلەر قىلغۇچى

 بەرگۈچى سەدىقە ۋە ئەرلەر بەرگۈچى سەدىقە ئايالالرغا، كەمتەر ۋە ئەرلەر كەمتەر  ئايالالرغا، چىدامچان ۋە

 ساقلىغۇچى نومۇسىنى ۋە ئەرلەر ساقلىغۇچى نومۇسىنى  ئايالالرغا، تۇتقۇچى روزا ۋە ئەرلەر تۇتقۇچى روزا ئايالالرغا،

 كاتتا ۋە مەغپىرەت ئالالھ ئايالالرغا قىلغۇچى ياد ۆپك ئالالھنى ۋە ئەرلەر قىلغۇچى ياد كۆپ ئالالھنى  ئايالالرغا،

 .تەييارلىدى مۇكاپات

 ئىشتا شۇ مۇئمىنلەرنىڭ ئايال _ ئەر چىقارسا، ھۆكۈم ئۈستىدە ئىش بىرەر پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ _ 36

 ئازغان ئوپئوچۇق ئۇ زكى،شەكسى قىلمايدىكەن، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى بولمايدۇ، ئىختىيارلىقى

 .بولىدۇ

 (نىكاھىڭدا) ئايالىڭنى» :كىشىگە قىلغان ئىنئام سەنمۇ بەرگەن، نېمەت ئالالھ سەن ۋاقتىدا ئۆز !(پەيغەمبەر ئى) _ 37

 تەنە كىشىلەرنىڭ يوشۇردۇڭ، كۆڭلۈڭدە نەرسىنى بولغان ئاشكارىلىماقچى ئالالھ دېدىڭ، «!قورققىن ئالالھتىن ۋە تۇتقىن

 قىلىۋالغان باال ئۇالرنىڭ مۇئمىنلەرگە .ئىدى ھەقلىق ئەڭ قورقۇشۇڭ ئالالھتىن ھالبۇكى، .قورقاتتىڭ دىنقىلىشى

 كېيىن، قويۇۋەتكەندىن ئايالىنى زەيد ئۈچۈن، بولماسلىقى گۇناھ ئالسا نىكاھالپ ئاياللىرىنى بەرگەن قويۇپ ئوغۇللىرىنىڭ

 .ئورۇندالدى (شۇنداق ئەنە) ئەمرى ھنىڭئالال .بەردۇق ئۆتكۈزۈپ نىكاھىڭغا سېنىڭ ئۇنى بىز

 ئىلگىرىكى ئالالھنىڭ بۇ .بولمايدۇ گۇناھ ھېچبىر ئۇنىڭغا ئىشتا (بۇ) بۇيرۇغان پەيغەمبەرگە ئالالھ _ 38

 .ھۆكۈمدۇر (ئۆزگەرمەس) كەتكەن بېكىتىلىپ ئەزەلدىنال ئەمرى ئالالھنىڭ .يولىدۇر تۇتقان پەيغەمبەرلەرگە

 باشقا ئالالھتىن قورقىدۇ، ئالالھتىن يەتكۈزىدۇ، پەرمانلىرىنى _ ئەمر ئالالھنىڭ (پەيغەمبەرلەر يەنى) ئۇالر _ 39

 .يېتەرلىكتۇر ئالالھ ئېلىشقا ھېساب .قورقمايدۇ ھېچكىمدىن

 ۋە پەيغەمبىرى ئالالھنىڭ ئۇ پەقەت ئەمەس، ئاتىسى ھېچبىرىنىڭ ئەرلەردىن ئاراڭالردىكى مۇھەممەد _ 40

 .بىلگۈچىدۇر تولۇق نەرسىنى ھەممە ئالالھ .ئاخىرقىسىدۇر پەيغەمبەرلەرنىڭ

 .ئېتىڭالر ياد كۆپ ئالالھنى !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 41

 .ئېيتىڭالر تەسبىھ ئاخشامدا _ ئەتىگەن ئۇنىڭغا _ 42

 رەھمەت سىلەرگە ئۈچۈن، چىقىرىش يورۇقلۇقىغا (ئىماننىڭ) قاراڭغۇلۇقلىرىدىن (كۇفرىنىڭ) سىلەرنى ئالالھ _ 43

 ئەزەلدىن ئالالھ تۇرىدۇ، قىلىپ تەلەپ مەغپىرەت سىلەرگە پەرىشتىلىرى ئالالھنىڭ .زاتتۇر تۇرىدىغان ياغدۇرۇپ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى مۇئمىنلەرگە

 «ساالم» سۆزى تەبرىك يوللىنىدىغان ئۇالرغا (تەرىپىدىن ئالالھ) كۈندە بارغان ھۇزۇرىغا ئالالھنىڭ ئۇالر _ 44

 .تەييارلىدى مۇكاپات ئېسىل تولىمۇ ئۇالرغا ئالالھ .بولىدۇ ىبارەتئ دېگەندىن
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 يولىمىزغا بىلەن ئىرادىمىز ئاگاھالندۇرغۇچى، بېشارەتچى، گۇۋاھچى، ھەقىقەتەن سېنى بىز !پەيغەمبەر ئى _46 _ 45

 .ئەۋەتتۇق قىلىپ چىراغ نۇرلۇق ۋە قىلغۇچى دەۋەت

 خەۋەر خۇش ئېرىشىدىغانلىقىدىن ئېھسانغا بۈيۈك تەرىپىدىن ئالالھ ئۇالرنىڭ مۇئمىنلەرگە !(پەيغەمبەر ئى) _ 47

 .بەرگىن

 ئالالھقا قىلمىغىن، پەرۋا ئەزىيەتلىرىگە (يەتكۈزگەن ساڭا) ئۇالرنىڭ بويسۇنمىغىن، مۇناپىقالرغا ۋە كاپىرالرغا _ 48

 .ھامىيدۇر يېتەرلىك (تايانغانالرغا ئۆزىگە) ئالالھ .تايانغىن

 قىلىشتىن يېقىنچىلىق ئۇالرغا ئاندىن ئالساڭالر، نىكاھىڭالرغا ئايالالرنى مۇئمىن سىلەر !قانالرئېيت ئىمان ئى _ 49

 بىر (مىقداردا مەلۇم) ئۇالرغا بولىدۇ، تۇتمىسىمۇ ئىددەت ئۈچۈن سىلەر ئۇالر چاغدا بۇ قويۇۋەتسەڭالر، ئۇالرنى بۇرۇن

 .بېرىڭالر قويۇپ چىرايلىقچە بېرىپ، نەرسە

 ئىلكىڭگە ئايالالردىن بەرگەن قىلىپ غەنىيمەت ساڭا ئالالھ ئاياللىرىڭنى، بەرگەن مەھرىنى سەن !ەرپەيغەمب ئى _ 50

 ھاممىلىرىڭنىڭ _ تاغا تەرەپ ئاتا كەلگەن قىلىپ ھىجرەت بىللە بىلەن سەن قىلدۇق، ھاالل ساڭا بىز چۆرىلەرنى ئۆتكەن

 ئۆزىنى ئايال مۇئمىن بىر ئەگەر (.قىلدۇق ھاالل ساڭا) قىزلىرىنىمۇ ھاممىلىرىڭنىڭ _ تاغا تەرەپ ئانا ۋە قىزلىرىنى

 يالغۇز ئەمەس، مۇئمىنلەرگە بۇنى خالىسا، ئېلىشنى ئۇنى پەيغەمبەر قىلسا، تەقدىم  (قىلمايال تەلەپ مەھرى) پەيغەمبەرگە

 چىقارغان بىزنىڭ توغرۇلۇق چۆرىلىرى ۋە ئاياللىرى ئۇالرنىڭ مۇئمىنلەرگە شەكسىزكى، .قىلدۇق ھاالل ساڭىال

 قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ .ئۈچۈندۇر قالماسلىقىڭ تەڭلىكتە سېنىڭ (بۇ) .مەلۇمدۇر بىزگە بەلگىلىمىلىرىمىز

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى

 سۈرسەڭمۇ، ئارقىغا نۆۋىتىنى (يېتىش بىلەن سەن) بىرىنىڭ خالىغان ئۆزۈڭ ئاياللىرىڭدىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 51

 تەلەپ قايتىدىن بىرىنى خالىغان ئاياللىرىڭدىن كېچىكتۈرگەن نۆۋىتىنى سەن بولساڭمۇ، بىللە بىلەن بىرى نخالىغىنىڭدى

 تەقسىماتىڭغا سېنىڭ قايغۇرماسلىقىغا، بولۇشىغا، خۇشال ئۇالرنىڭ قىلىش بۇنداق .بولمايدۇ گۇناھ ساڭا قىلساڭمۇ

 ئۇ بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ تۇرىدۇ، بىلىپ دىكىنىدىلىڭالر ئالالھ .يېقىندۇر ئەڭ بولۇشىغا رازى ھەممىسىنىڭ

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا (گۇناھكارالرنى)

 قىزىقتۇرغان سېنى جامالى _ ھۆسنى ئايالالرنىڭ باشقا ئېلىشىڭ، خوتۇن يەنە كېيىن بۇنىڭدىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 52

 ئالالھ .مۇستەسنا بۇنىڭدىن چۆرىلەر ئاستىڭدىكى قول پەقەت .ولمايدۇب ھاالل ساڭا يەڭگۈشلىشىڭ بۇالرنى تەقدىردىمۇ،

 .تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ نەرسىنى ھەممە

 بولىدۇ، كىرسەڭالر ۋاقتتىال چاقىرىلغان تاماققا پەقەت كىرمەڭالر، ئۆيلىرىگە پەيغەمبەرنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 53

 يۇ، _ كىرىڭالر  چاقىرىلغاندا لېكىن ئولتۇرماڭالر، كۈتۈپ پىشىشىنى ڭتاماقنى (كىرگەندە سوراپ ئىجازەت ۋاقىتتا باشقا)

 پەيغەمبەرنى قىلىش بۇنداق ئولتۇرماڭالر، سېلىپ پاراڭ (كېيىن تاماقتىن) كېتىڭالر، تارقىلىپ كېيىنال بولغاندىن يەپ تاماق

 پەيغەمبەرنىڭ سىلەر .تارتىنمايدۇ يتىشتىنئې ھەقنى ئالالھ .بولىدۇ خىجىل سىلەردىن (ئېيتىشقا بۇنى) پەيغەمبەر رەنجىتىدۇ،

 سىلەرنىڭ قىلىش بۇنداق ئېلىڭالر، سوراپ تۇرۇپ ئارقىسىدا پەردە بولساڭالر، ئالماقچى سوراپ نەرسە بىر ئاياللىرىدىن

 ،ئەمەس دۇرۇس قويۇشۇڭالر رەنجىتىپ رەسۇلۇلالھنى سىلەرنىڭ تۇتىدۇ، پاك ئەڭ دىللىرىنىمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ،

 دەرگاھىدا ئالالھنىڭ قىلىش بۇنداق .ئەمەس دۇرۇس مەڭگۈ ئېلىشىڭالرمۇ ئاياللىرىنى ئۇنىڭ كېيىن رەسۇلۇلالھتىن

 .گۇناھتۇر چوڭ ھەقىقەتەن

 نەرسىنى ھەممە ئالالھ چۈنكى ،(بەرىبىردۇر) يوشۇرساڭالرمۇ ئاشكارىلىساڭالرمۇ، نەرسىنى بىرەر سىلەر _ 54

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ

 بىلەن، قېرىنداشلىرى بىلەن، ئوغۇللىرى بىلەن، ئاتىلىرى (ئاياللىرىغا پەيغەمبەرنىڭ يەنى) غائۇالر _ 55

 بىلەن چۆرىلىرى _ قۇل بىلەن، ئايالالر مۇئمىن بىلەن، ئوغۇللىرى ھەمشىرىلىرىنىڭ بىلەن، ئوغۇللىرى قېرىنداشلىرىنىڭ

 بەندىلىرىدىن) ھەقىقەتەن ئالالھ .قورقۇڭالر ئالالھتىن !(ئاياللىرى پەيغەمبەرنىڭ ئى) .يوق گۇناھ ھېچبىر كۆرۈشۈشتە يۈز

 .تۇرغۇچىدۇر بولۇپ گۇۋاھ ئىشقا ھەربىر (بولىدىغان سادىر

 ئىمان ئى تىلەيدۇ، مەغپىرەت (ئۈچۈن ئۇنىڭ) پەرىشتىلەرمۇ قىلىدۇ، رەھمەت پەيغەمبەرگە ئالالھ شەكسىزكى، _ 56

 .تىلەڭالر ئامانلىق ۋە ئېيتىڭالر دۇرۇد ئۇنىڭغا سىلەرمۇ !ئېيتقانالر

 يىراق رەھمىتىدىن ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا ئالالھ رەنجىتىدىغانالرنى پەيغەمبىرىنى ئۇنىڭ ۋە ئالالھنى شەكسىزكى، _ 57

 .تەيياراليدۇ ئازابنى قىلغۇچى خار ئۇالرغا ۋە قىلىدۇ
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 بىر چوڭ يەتكۈزىدىغانالر ەزىيەتئ ئۇالرغا چاپالپ ئىشالرنى قىلمىغان ئايالالرغا مۇئمىن ۋە ئەرلەرگە مۇئمىن _ 58

 .بولىدۇ ئارتىۋالغان ئۈستىگە گۇناھنى ئوپئوچۇق ۋە بوھتاننى

 بىلەن پۈركەنجە (چىققاندا سىرتقا) ئېيتقىنكى، ئاياللىرىغا مۇئمىنلەرنىڭ ۋە قىزلىرىڭغا ئاياللىرىڭغا، !پەيغەمبەر ئى _ 59

 ئۇالرغا باشقىالر دە، _ تونۇلىدۇ ئوڭايال (ئىكەنلىكى ئايالالر ادارتەقۋ) ئۇالرنىڭ قىلغاندا، بۇنداق ئورىۋالسۇن، بەدىنىنى

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ .چېقىلمايدۇ

 (قىلمىشلىرىدىن) تارقاتقۇچىالر خەۋەر يالغان مەدىنىدە بارالر، كېسىلى (شەك) دىللىرىدا مۇناپىقالر، ئەگەر _61 _ 60 

 ئالمىغاندا، ھېسابقا مۇددەتنى بىر ئازغىنە ئۇالر ئاندىن سالىمىزكى، بىر شۇنداق ئۈستىگە ئۇالرنىڭ سېنى بىز يانمىسا،

 يەردە شۇ بايقالسا، قەيەردە ھالدا، ئۇچرىغان لەنەتكە (چاغدىمۇ بۇ) ئۇالر .تۇرالمايدۇ بولۇپمۇ قوشنا ساڭا مەدىنىدە

 .ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە تۇتۇلىدۇ

 ئۆزگىرىش ھېچقانداق قانۇنىدا ئالالھنىڭ .قانۇنىدۇر يۈرگۈزگەن لەرگە (ئۈممەت) ئۆتكەنكى ئالالھنىڭ (بۇ) _ 62

 .تاپالمايسەن

 نەدىن سەن .دېگىن «بىلىدۇ ئالالھ پەقەتال ئۇنى» .سورايدۇ ۋاقتىنى قىيامەتنىڭ سەندىن كىشىلەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 63

 .مۇمكىن بولۇشى يېقىن ۋاقتى قىيامەتنىڭ بەلكىم بىلىسەن؟

 .تەييارلىدى دوزاخنى ئۇالرغا ۋە قىلدى يىراق رەھمىتىدىن كاپىرالرنى ئالالھ ئېنىقكى، شۇ _ 64

 .تاپالمايدۇ قىلغۇچى ياردەم ھېچقانداق ۋە دوست ھېچقانداق (ئۆزلىرىگە) ئۇالر قالىدۇ، مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر _ 65

 !بولساقچۇ قىلغان ئىتائەت ئالالھقا بىز كاشكى» :ئۇالر كۈندە، كېتىدىغان قورۇلۇپ يۈزلىرى ئۇالرنىڭ دوزاختا _ 66

 .كېتىدۇ دېيىشىپ «!بولساقچۇ قىلغان ئىتائەت پەيغەمبەرگە

 ئۇالر نەتىجىدە، قىلدۇق، ئىتائەت چوڭلىرىمىزغا باشلىقلىرىمىزغا، ھەقىقەتەن بىز !رەببىمىز ئى» :ئۇالر _68 _ 67

 يىراق تامامەن رەھمىتىڭدىن ئۇالرنى ۋە بەرگىن ھەسسە ئىككى ئازابنى الرغائۇ !رەببىمىز ئى چىقاردى، يولدىن بىزنى

 .دەيدۇ «قىلغىن

 تۆھمەتلىرىدىن ئۇالرنىڭ مۇسانى ئالالھ بولماڭالر، بەرگەنلەردەك ئازار مۇساغا سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 69

 .ئىدى ئابرۇيلۇق دەرگاھىدا ئالالھنىڭ مۇسا ئاقلىدى،

 .قىلىڭالر سۆزنى توغرا ۋە قورقۇڭالر ئالالھتىن !ېيتقانالرئ ئىمان ئى _ 70

 كىمكى .قىلىدۇ مەغپىرەت گۇناھلىرىڭالرنى ۋە تۈزەيدۇ ئەمەللىرىڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ (قىلساڭالر شۇنداق) _ 71

 .بولىدۇ قازانغان مۇۋەپپەقىيەت زور ئۇ قىلسا، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا

 تاغالرغا ۋە زېمىنغا ئاسمانالرغا، ئامانەتنى (ئىبارەت ئورۇنداشتىن مەجبۇرىيەتلەرنى دىنىي) بىز شۈبھىسىزكى، _ 72

 ئۈستىگە ئۇنى بولسا ئىنسان .قورقتى دىن (مەسئۇلىيىتى) ئۇنىڭ تارتتى، باش ئېلىشتىن ئۈستىگە ئۇنى ئۇالر تەڭلىۋىدۇق،

 .ناداندۇر بەكمۇ ۋە ۇچىدۇرقىلغ زۇلۇم (ئۆزىگە) ھەقىقەتەن ئىنسان .ئالدى

 مۇئمىن ئازابالش، ئايالالرنى مۇشرىك ئەرلەرنى، مۇشرىك ئايالالرنى، مۇناپىق ئەرلەرنى، مۇناپىق ئالالھ _ 73

 ئالالھ (.يۈكلىدى ئۈستىگە ئىنساننىڭ ئامانەتنى مەزكۇر) ئۈچۈن قىلىش قوبۇل تەۋبىسىنى ئايالالرنىڭ مۇئمىن ۋە ئەرلەرنىڭ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، ەتمەغپىر ناھايىتى
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 سۈرىسى سەبەئ

 .ئايەت 54 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئەھۋالىنى تۇرمۇش ئۇالرنىڭ قاراپ قىلىشىغا ناشۈكۈرلۈك ياكى قىلىشى شۈكۈر نېمەتكە ئىنسانالرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئۆرنەكلىرىنى بەزى قانۇنىيەتنىڭ ئىالھىي ئىبارەت تۇرۇشتىن ئۆزگەرتىپ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئاخىرەتتىمۇ .خاستۇر ئالالھقا بولغان ئىگىسى نەرسىنىڭ ھەممە زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ھەمدۇسانا جىمى _ 1

 .خەۋەرداردۇر ھەممىدىن قىلغۇچىدۇر، ئىش نبىلە ھېكمەت ئالالھ .خاستۇر ئۇنىڭغا ھەمدۇسانا

 چۈشىدىغان ئاسماندىن نەرسىلەرنى، چىقىدىغان زېمىندىن نەرسىلەرنى، كېتىدىغان كىرىپ قوينىغا زېمىننىڭ ئالالھ _ 2

 مەغپىرەت ناھايىتى مېھرىباندۇر، ناھايىتى ئالالھ .تۇرىدۇ بىلىپ نەرسىلەرنى ئۆرلەيدىغان ئاسمانغا نەرسىلەرنى،

 .ۇچىدۇرقىلغ

 بىلەن نامى رەببىمنىڭ ئەمەس، ئۇنداق» ئېيتقىنكى، دەيدۇ، «كەلمەيدۇ قىيامەت بىزگە» :تۇرغۇچىالر چىڭ كۇفرىدا _ 3

 زەررە زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى بىلگۈچىدۇر، غەيىبنى ئالالھ .كېلىدۇ چوقۇم سىلەرگە قىيامەت قىلىمەنكى، قەسەم

 بولسۇن، نەرسە چوڭراق ئۇنىڭدىن ياكى كىچىك زەررىدىنمۇ مەيلى ئەمەستۇر، تاشقىرى ئىلىمىدىن ئۇنىڭ نەرسىمۇ چاغلىق

 «.يوقتۇر خاتىرىلەنمىگىنى (لەۋھۇلمەھپۇزدا) كىتابتا روشەن ئۇنىڭ

 .ئۈچۈندۇر مۇكاپاتالش قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان (خاتىرىلىنىشى مۇنداق نەرسىنىڭ ھەممە) _ 4

 .بار رىزىق ئېسىل ۋە مەغپىرەت شۇالرغا ئەنە

 .بار ئازاب ئەلەملىك ئەڭ تۇرغانالرغا قارشى بارىچە كۈچىنىڭ ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ _ 5

 ئۇنىڭ ۋە ئىكەنلىكىنى ھەقىقەت شەكسىز نىڭ (قۇرئان) قىلىنغان نازىل تەرىپىدىن رەببىڭ ساڭا بېرىلگەنلەر ئىلىم _ 6

 .بىلىدۇ باشاليدىغانلىقىنى يولىغا ئالالھنىڭ اليىق مەدھىيەگە ۋە غالىب مۇتلەق

 كەتكەندىن بولۇپ تىتما _ تىتما (چىرىپ قەبرىلەردە) سىلەر سىلەرگە» (بىرىگە _ بىر) تۇرغۇچىالر چىڭ كۇفرىدا _ 7

 قويايلىمۇ؟ كۆرسىتىپ ئادەمنى بىر بېرىدىغان خەۋەر رىتىلىدىغانلىقىڭالردىنيا يېڭىدىن كېيىن،

 ئەمەس، دېگەندەك ئۇالر ھەرگىز ئىش .دەيدۇ «قالدىمۇ؟ ئېلىشىپ ياكى توقۇدىمۇ؟ يالغاننى نامىدىن ئالالھنىڭ ئۇ _ 8

 .مەھكۇمدۇر ئازغۇنلۇققا چوڭقۇر ۋە ئازابقا ئىشەنمەيدىغانالر ئاخىرەتكە

 خالىساق ئەگەر باقمىدىمۇ؟ قاراپ زېمىنغا بىلەن ئاسمان (تۇرغان ئۇراپ ئۇالرنى) ئارقىسىدىكى ۋە ئالدىدىكى ئۇالر _ 9

 بۇنىڭدا شەكسىزكى، .چۈشۈرىمىز قىلىپ پارچە _ پارچە ئۈستىگە ئۇالرنىڭ ئاسماننى ياكى يۇتقۇزىمىز يەرگە ئۇالرنى

 .بار دەلىل (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئەلۋەتتە ئۈچۈن بەندە ھەربىر قايتقۇچى ئالالھقا (قىلىپ تەۋبە)

 ئاتا ئاالھىدىلىكلەرنى (قاتارلىق ئىلىم ۋە پادىشاھلىق پەيغەمبەرلىك،) دەرگاھىمىزدىن داۋۇدقا بىز شەكسىزكى، _ 10

 يۇمشىتىپ ئۇنىڭغا تۆمۈرنى (.دېدۇق) «ئېيتىڭالر تەسبىھ بىرلىكتە بىلەن داۋۇت !قۇشالر ئى !تاغالر ئى» .قىلدۇق

 .بەردۇق

 تەكشى (بىرىگە _ بىر ھالقىلىرىنى) ياساشتا ساۋۇتالرنى ياسىغىن، ساۋۇتالرنى مۇكەممەل» (ئۇنىڭغا) بىز _ 11

 ۋەھيى دەپ) «تۇرىمەن كۆرۈپ ئەمەللىرىڭالرنى سىلەرنىڭ ھەقىقەتەن مەن .قىلىڭالر ئىش ياخشى ھەممىڭالر قىلغىن،

 (.قىلدۇق

 ئايلىق بىر ئىلگىرى چۈشتىن (مېڭىشتا نورمال شامال ئۇ) بەردۇق، بويسۇندۇرۇپ شامالنى  اسۇلەيمانغ بىز _ 12

 بەردۇق، ئاققۇزۇپ (سەلدەك) بۇلىقىنى مىس ئۇنىڭغا باساتتى، مۇساپىنى ئايلىق بىر يەنە كېيىن چۈشتىن مۇساپىنى،

 ئەمرىمىزگە بىزنىڭ كىمكى ئۇالردىن تى،ئىشلەيت ئالدىدا سۇلەيماننىڭ بويىچە ئەمرى رەببىنىڭ قىسمى بىر جىنالرنىڭ

 .تېتىتىمىز ئازابىنى دوزاخ بىز ئۇنىڭغا قىلىدىكەن، خىالپلىق

 (چوڭلىقىدىن) لېگەنلەرنى، چوڭ كۆلدەك ھەيكەەللرنى، مەسجىدلەرنى، بويىچە خالىغان ئۇ سۇلەيمانغا جىنالر _ 13

 بەندىلىرىمدىن قىلىڭالر، شۈكۈر (ئالالھقا) !ئائىلىسىدىكىلەر داۋۇد ئى» (:بىز) بېرەتتى، ياساپ قازانالرنى مىدىرلىمايدىغان

 (.دېدۇق) «ئازدۇر قىلغۇچىالر شۈكۈر
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 قۇرۇتال يېگەن ھاسىسىنى ئۇنىڭ پەقەت جىنالرنى ئۆلگەنلىكىدىن ئۇنىڭ چېغىمىزدا، ئالغان جېنىنى سۇلەيماننىڭ _ 14

 غەيىبنى ئۇالر ئەگەر بولدىكى، ئايان جىنالرغا غداچا يىقىلغان (يەپ قۇرۇت ھاسىسىنى) سۇلەيمان .قىلدى خەۋەردار

 .بوالتتى تۇرمىغان (ئۇزاق بۇنداق) ئىچىدە ئازاب قىلغۇچى خار ئىدى، بولسا بىلىدىغان

 دەلىل (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئۈچۈن ئۇالر جايلىرىدا تۇرىدىغان قەۋمىنىڭ سەبەئ شۈبھىسىزكى، _ 15

 رىزىقتىن بەرگەن رەببىڭالر» (:ئۇالرغا) .ئىدى بار باغ ئىككى (بىردىن) تەرىپىدە سول ۋە ئوڭ (جاينىڭ ئۇ) ئىدى، بار

 (.ئىدۇق دېگەن) «زاتتۇر قىلغۇچى مەغپىرەت رەببىڭالر جايدۇر، ياخشى (جاي بۇ) قىلىڭالر، شۈكۈر ئۇنىڭغا ۋە يەڭالر

 شۇ ئۇالرنىڭ ئەۋەتىپ، كەلكۈننى كۈچلۈك ائۇالرغ بىز بىلەن شۇنىڭ تارتتى، باش (قىلىشتىن شۈكۈر ئۇالر) _ 16

 .قويدۇق ئايالندۇرۇپ باغقا ئىككى (چىالنلىق ياۋا) سىدرىلىق توال _ ئاز يۇلغۇنلۇق، مېۋىلىك، ئاچچىق بېغىنى ئىككى

 قىلغۇچىالرنىال تۇزكورلۇق پەقەت بىز جازالىدۇق، مۇشۇنداق ئۇالرنى سەۋەبلىك قىلغانلىقى تۇزكورلۇق ئۇالر _ 17

 .يمىزجازاال

 نۇرغۇن تۇرىدىغان كۆرۈنۈپ ئارىسىدا، شەھەرلەر قىلغان بەرىكەتلىك بىز بىلەن (يۇرتى نىڭ) ئۇالر _ 18

 ئۇالرنىڭ» (:ئۇالرغا) قىلدۇق، ئۆلچەملىك (بىلەن ئۆتەڭلەر) قاتناشنى ئارىسىدىكى ئۇالر قىلدۇق، بەرپا شەھەرلەرنى

 (.دېدۇق) «!مېڭىڭالر ئامان _ تىنچ كۈندۈزلەردە ۋە كېچىلەردە ئارىسىدا

 كۇفرىلىق ۋە) دېدى «بەرگىن قىلىپ يىراق ئارىسىنى نىڭ(ئۆتەڭلەر دىكى) سەپىرىمىز !رەببىمىز ئى» :ئۇالر _ 19

 .قالدۇردۇق قىلىپ ئىبرەت (كېيىنكىلەرگە قىسسىسىنى ئۇالرنىڭ يەنى) ئۇالرنى بىز .قىلدى زۇلۇم ئۆزلىرىگە (قىلىپ

 كۆپ (ئالالھقا) چىداملىق، ناھايىتى (ئىبادەتتە _ تائەت) بۇنىڭدا شەكسىزكى، .پارچىلىۋەتتۇق قىلىپ تىتما _ تىتما ئۇالرنى

 .بار ئىبرەتلەر نۇرغۇن ھەقىقەتەن ئۈچۈن بەندە (مۇئمىن) ھەربىر قىلغۇچى شۈكۈر

 ۈركۈمت بىر بىلەن شۇنىڭ .چىقاردى راستقا ھەقىقەتەن تەخمىنىنى ھەققىدىكى (ئازدۇرۇش نى) ئۇالر ئىبلىس _ 20

 .كەتتى ئەگىشىپ ئىبلىسقا ھەممىسى ئۇالرنىڭ باشقا، مۇئمىنلەردىن

 ئىمان ئاخىرەتكە بىزنىڭ پەقەت .ئىدى يوق ھۆكۈمرانلىقى ھېچقانداق ئۈستىدە ئۇالر ئىبلىسنىڭ ھالبۇكى، _ 21

 ھەممە رەببىڭ ،(بەردۇق پۇرسەتنى بۇ ئىبلىسقا) ئۈچۈن ئايرىشىمىز كەلتۈرگۈچىلەردىن شەك ئۇنىڭغا ئېيتقۇچىالرنى

 .تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ نەرسىنى

 نەرسىلىرىڭالرنى دەۋالغان ئىالھ قويۇپ ئالالھنى سىلەر» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 22

 ۋە يارىتىلىشى نىڭ) ئىككىسى بۇ بواللمايدۇ، ئىگە نەرسىگە چاغلىق زەررە زېمىندا ۋە ئاسمانالردا ئۇالر چاقىرىڭالر،

 «.ئەمەس ياردەمچىمۇ ئالالھقا ھېچبىرى ئۇالرنىڭ يوق، شېرىكچىلىكى ھېچقانداق ئۇالرنىڭ دا(قىلىنىشى ئىدارە

 .بەرمەيدۇ پايدا شاپائىتى ھېچكىمنىڭ باشقا ئادەمدىن بەرگەن رۇخسەت ئۆزى ئالالھ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ _ 23

 شاپائەت) رەببىڭالر» (:بىرىگە _ بىر) ۇالرئ چاغدا، كۆتۈرۈلگەن قورقۇنچ دىللىرىدىن (قىلغۇچىالرنىڭ شاپائەت)

 (ھەممدىن) ۋە مەرتىۋىلىكتۇر ئالىي ئالالھ .بېرىدۇ جاۋاب دەپ «(دېدى)ھەقنى» :ئۇالر .دەيدۇ «دېدى؟ نېمە (توغرۇلۇق

 .كاتتىدۇر

 ئېيتقىنكى، «كىم؟ تۇرۇۋاتقان بېرىپ رىزىق زېمىندىن ۋە ئاسمانالردىن سىلەرگە» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 24

 ئوپئوچۇق بىرى يەنە ئۈستىدە، ھىدايەت چوقۇم (بىرى تەرەپنىڭ ئىككى يەنى) سىلەر ياكى بىز شەكسىزكى، !ئالالھتۇر»

 «.ئازغۇنلۇقتىدۇر

 ئۈچۈن قىلمىشىڭالر سىلەرنىڭ تارتىلمايسىلەر، سوراققا سىلەر ئۈچۈن گۇناھىمىز قىلغان بىزنىڭ» ئېيتقىنكى، _ 25

 «.ىلمايمىزتارت سوراققا بىزمۇ

 ھۆكۈم بىلەن ئادالەت ئارىمىزدا ئاندىن توپاليدۇ، ئارىغا بىر (كۈنى قىيامەت) بىزنى رەببىمىز» ئېيتقىنكى، _ 26

 «.بىلگۈچىدۇر تولۇق ھەممىنى قىلغۇچىدۇر، ھۆكۈم ئادالەتلىك ئەڭ ئالالھ .چىقىرىدۇ

 كۆرسىتىپ بىر ماڭا نەرسىلىرىڭالرنى انقوشۇۋالغ ئۇنىڭغا دەپ شېرىكلىرى ئالالھنىڭ سىلەر» ئېيتقىنكى، _ 27

 «.ئالالھتۇر قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت ۋە غالىب ئۇ بەلكى ئەمەس، دېگەندەك سىلەر ھەرگىز ئەمەلىيەت !بېقىڭالرچۇ

 .ئەۋەتتۇق قىلىپال ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش ئۈچۈن ئىنسانالر پۈتكۈل پەقەت بىز سېنى  _ 28

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى رنىڭئىنسانال ئەمما

 .دەيدۇ «بولىدۇ؟ قاچان (قىيامەت قىلىنغان) ۋەدە بۇ بولساڭالر، راستچىل (گېپىڭالردا) سىلەر ئەگەر» :ئۇالر _ 29 
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 ۋە قااللمايسىلەر كېچىكىپ بىردەممۇ ئۇنىڭدىن سىلەر باركى، كۈن بىر قىلىنغان ۋەدە سىلەرگە» ئېيتقىنكى، _ 30

 «.كېتەلمەيسىلەر ئىلگىرى بىردەممۇ

 زالىمالرنىڭ سەن .دەيدۇ «ئىشەنمەيمىز قەتئىي كىتابالرغىمۇ ئىلگىرىكى ئۇنىڭدىن قۇرئانغىمۇ، بۇ» :كاپىرالر _ 31

 ئەلۋەتتە) كۆرسەڭ بىر ھالىنى جېدەللىشىۋاتقان بىلەن بىرى _ بىر چاغدىكى، قويۇلغان توختىتىپ دەرگاھىدا رەببىڭنىڭ

 چوقۇم بىز بولمىساڭالر سىلەر ئەگەر» :قىلغانالرغا چوڭچىلىق قىلىنغانالر بوزەك ،(ەتتىڭكۆر ھالەتنى بىر قورقۇنچلۇق

 .دەيدۇ «ئېيتاتتۇق ئىمان

 ئۇنىڭدىن سىلەرنى بىز كېيىن كەلگەندىن ھىدايەت سىلەرگە» :قىلىنغانالرغا بوزەك قىلغانالر چوڭچىلىق  _ 32

 .دەيدۇ «ئىدىڭالر ەرئادەمل گۇناھكار سىلەر (توسمىدۇق ھەرگىز) توستۇقمۇ؟

  _  كېچە (ئۈچۈن ئازدۇرۇش بىزنى ئىشىڭالر سىلەرنىڭ) !ياق» :يولباشچىالرغا ھاكاۋۇر قىلىنغانالر بوزەك  _ 33

 كەلتۈرۈشكە شېرىك ئۇنىڭغا ۋە قىلىشقا ئىنكار ئالالھنى بىزنى ھەمىشە سىلەر .ئىدى قىلىش  مىكىر – ھىيلە كۈندۈز

 بويۇنلىرىغا كاپىرالرنىڭ يوشۇرىدۇ، نادامەتلىرىنى – ھەسرەت چاغدا، كۆرگەن ئازابنى ئۇالر .دەيدۇ «بۇيرۇيتتىڭالر

 .بېرىلىدۇ جازاسى قىلمىشلىرىنىڭال پەقەت ئۇالرغا سالىمىز، تاقاقالرنى

 :ئادەملىرى دۆلەتمەن شەھەرنىڭ ئۇ ئەۋەتسەك، (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى بىرەر شەھەرگە بىر قانداقال _ 34

 .دېدى «قىلىمىز ئىنكار قەتئىي پەيغەمبەرلىكىڭالرنى ەرنىڭسىل بىز»

 .دېدى «ئۇچرىمايمىز ئازابقا بىز كۆپ، ئەڭ بالىلىرىمىز ۋە مېلىمىز _ پۇل بىزنىڭ» :يەنە ئۇالر _ 35

 خالىغان) قىلىدۇ، كەڭ رىزقىنى ئادەمنىڭ خالىغان رەببىم شەكسىزكى،» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 36

 «.بىلمەيدۇ (ئىكەنلىكىنى سىناق بىر بۇنىڭ) تولىسى كىشىلەرنىڭ لېكىن قىلىدۇ، تار (رىزقىنى ئادەمنىڭ

 كىمكى لېكىن ئەمەس، بالىلىرىڭالر ياكى ماللىرىڭالر  _ پۇل سىلەرنىڭ نەرسە يېقىنالشتۇرىدىغان بىزگە سىلەرنى _ 37

 ئۇالر بېرىلىدۇ، مۇكاپات ھەسسىلەپ ئۈچۈن ئەمەللىرى قىلغان شۇالرغا ئەنە قىلسا، ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتسا ئىمان

 .تۇرىدۇ ھالدا خاتىرجەم سارايالردا ئېسىل (جەننەتتىكى)

 .قىلىنىدىغانالردۇر ھازىر ئازابقا ئۇالر كەلسەك، تۇرغانالرغا قارشى بارىچە كۈچىنىڭ ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ _ 38

 قىلىدۇ، كەڭ رىزقىنى ئادەمنىڭ خالىغان ئىچىدىن بەندىلىرى رەببىم ىزكى،شۈبھىس» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى)  _ 39

 تولدۇرۇپ ئورنىنى ئۇنىڭ ئالالھ بەرسەڭالر، نېمىنى (يولىدا ئالالھ) سىلەر قىلىدۇ، تار (رىزقىنى ئادەمنىڭ خالىغان)

 «.ياخشىسىدۇر ئەڭ بەرگۈچىلەرنىڭ رىزىق ئۇ بېرىدۇ،

 سىلەرگە ئاشۇالر» :پەرىشتىلەرگە ئاندىن توپاليدۇ، ھەممىسىنى (نىڭمۇشرىكالر ئالالھ) كۈندە ئۇ _ 40

 .دەيدۇ «چوقۇنغانمىدى؟

 جىنغا ئەمەلىيەتتە ئۇالر .سەن پەقەتال ئەمەس، ئۇالر ئىگىمىز بىزنىڭ پاكتۇرسەن، سەن» :ئېيتىدۇ پەرىشتىلەر  _ 41

 «.قىالتتى ئېتىقاد جىنغا تولىسى ئۇالرنىڭ چوقۇناتتى،

 زۇلۇم (ئۆزىگە بولۇپ مۇشرىك) بىز يەتكۈزەلمەيسىلەر، زىيان يا پايدا، يا بىرىڭالرغا -بىر ىلەرس بۈگۈن  _ 42

 .دەيمىز «تېتىڭالر ئازابىنى دوزاخ قىلغان ئىنكار سىلەر» :قىلغانالرغا

 چوقۇنۇپ بوۋاڭالر - ئاتا سىلەرنى پەقەت بۇ» :ئۇالر بېرىلگەندە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز روشەن بىزنىڭ ئۇالرغا  _ 43

 يالغان توقۇلغان (قۇرئان) بۇ» :يەنە ئۇالر دېدى، «ئادەمدۇر بولغان توسماقچى چوقۇنۇشتىن نەرسىلەرگە كېلىۋاتقان

 :نى(قۇرئان) ھەقىقەت كەلگەن يېتىپ ئۆزلىرىگە تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا .دېدى «ئەمەستۇر نەرسە باشقا سۆزدىن

 .دېدى «سېھىردۇر ئوپئوچۇق پەقەت بۇ»

 ھېچقانداق ئۇالرغا ئىلگىرى سەندىن !(پەيغەمبەر ئى) .قىلمىدۇق ئاتا كىتاب ھېچقانداق ئوقۇيدىغان ئۇالرغا بىز  _ 44

 .ئىدۇق ئەۋەتمىگەن مۇ (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى

 لەرئىلگىرىكى (مەككىلىكلەر يەنى) بۇالر .قىلغان ئىنكار (پەيغەمبەرلەرنى) ئۆتكەنلەرمۇ ئىلگىرى ئۇالردىن  _ 45

 پەيغەمبەرلىرىمنى مېنىڭ ئىلگىرىكىلەر .يوق ئېرىشكىنى بىرىگىمۇ ئوندىن نىڭ (بايلىق ۋە قۇۋۋەت  _ كۈچ) ئېرىشكەن

 بولدى؟ قانداق جازايىم بەرگەن ئۇالرغا مېنىڭ .ئىدى قىلغان ئىنكار

 ئالالھ سىلەر :قىلىمەن تەۋسىيە ئىشنى بىر سىلەرگە مەن» ئېيتقىنكى، (ئىنكارچىالرغا ئاشۇ !پەيغەمبەر ئى)  _ 46

 مۇھەممەد) ھەمراھىڭالر «.يۈرگۈزۈڭالر پىكىر ئاندىن تۇرۇڭالر، بىردىن  _ بىر ياكى ئىككىدىن،  _ ئىككى ئۈچۈن
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 بىر ئەۋەتىلگەن سىلەرگە ئىلگىرى چۈشۈشتىن ئازاب قاتتىق پەقەت ئۇ يوق، مەجنۇنلۇق ھېچبىر دا(ئەلەيھىسساالم

 «.ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر

 تەلەپ ئەگەر) يوق، قىلغىنىم تەلەپ ھەق ھېچقانداق سىلەردىن (يەتكۈزگەنلىكىمگە دىننى) مەن» ئېيتقىنكى،  _ 47

 «.تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ ھەممىنى ئالالھ .تىلەيمەن ئالالھتىن پەقەت ئەجىرىمنى بولسۇن؛ سىلەرنىڭ  (بولسام قىلغان

 ئاغدۇرۇپ بىلەن (دەلىللىرى) ھەقىقەت (سەپسەتىنى اقھەرقاند ۋە باتىلنى) ھەقىقەتەن رەببىم» ئېيتقىنكى،  _ 48

 «.بىلگۈچىدۇر تولۇق غەيىبنى ئالالھ تاشاليدۇ،

 «.كەلتۈرەلمەيدۇ ئەسلىگىمۇ قىاللمايدۇ، پەيدا (نەرسىنى بىرەر) باتىل كەلدى، ھەقىقەت» ئېيتقىنكى،  _ 49

 ھىدايەت مەن ئەگەر ئۆزۈمگىدۇر، زىيىنى ىمنىڭئازغانلىق كەتسەم، ئېزىپ (يولدىن ھەق) مەن ئەگەر» ئېيتقىنكى،  _ 50

 ئاڭالپ (دېگەنلىرىمنى سىلەرگە) ئالالھ شەكسىزكى، .سەۋەبىدىندۇر (قۇرئاننىڭ) قىلغان ۋەھيى ماڭا رەببىم (بۇ) تاپسام

 «.يېقىندۇر (كىشىگە قىلغان دۇئا) تۇرغۇچىدۇر،

 يېقىن دوزاخقا تاپالمايۋاتقان، يەر قاچىدىغان قورقۇپ (كۈنى قىيامەت) ئۇالرنىڭ سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى)  _ 51

 (.بوالتتىڭ كۆرگەن ھالنى قورقۇنچلۇق ئاجايىپ) كۆرسەڭ بىر ھالىنى ۋاقىتتىكى تۇتۇلۇۋاتقان جايدا بىر

 تۇرۇپ جايدا يىراق (ئىبارەت ئاخىرەتتىن) ئۇالر .دەيدۇ «ئېيتتۇق ئىمان» (:چاغدىال كۆگەن ئازابنى) ئۇالر  _ 52

 كەلتۈرەلەيدۇ؟ قولغا قانداقمۇ ئىماننى (ادىكىدۇني)

 تۇرۇپ بىلمەي (نەرسە ھېچ) توغرۇلۇق غەيىب ئۇالر .ئىدى قىلغان ئىنكار نى(ھەقىقەت) ئۇ ئىلگىرى ئۇالر  _ 53

 .سۆزلەيتتى قارىسىغا

 ەرگەكىشىل ئوخشاش ئۇالرغا ئىلگىرى خۇددى ئارىسىدا نەرسىسى قىلغان ئارزۇ ئۇالرنىڭ بىلەن ئۇالر  _ 54

 .ئىدى شەكتە چوڭقۇر (توغرۇلۇق ئاخىرەت) ئۇالر شەكسىزكى، .قىلىنىدۇ پەيدا توسالغۇ قىلىنغاندەك
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 سۈرىسى فاتىر

 .ئايەت 45 بولغان، نازىل مەككىدە

 دااللەت سەنئىتىگە يارىتىش شەكىلدە گۈزەل ئەڭ نەرسىنى ھەر ۋە قۇدرىتىگە چەكسىز تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر مۇستەھكەملەشتىن ئەقىدىسىنى ئىسالم دىلىدا كىشىلەرنىڭ ئارقىلىق قىلىش بايان دەلىللىرىنى كائىنات قىلىدىغان

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق، ئىككى پەرىشتىلەرنى ياراتقۇچى، ئۆرنەكسىز زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ھەمدۇسانا جىمى _ 1

 ھەممە ھەقىقەتەن ئالالھ قىلىدۇ، زىيادە خالىغىنىنى ياراتقىنىدا ئالالھ !خاستۇر ئالالھقا قىلغۇچى ئەلچىلەر قاناتلىق تۆت

 .قادىردۇر نەرسىگە

 شۇنىڭدىن قالغاننى توسۇپ الھئال يوقتۇر، قالغۇچى توسۇپ رەھمەتنى بىر قانداقال ئاچىدىغان ئىنسانالرغا ئالالھ _ 2

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .يوقتۇر بەرگۈچى قويۇپ كېيىن،

 ۋە ئاسماندىن سىلەرگە باشقا ئالالھتىن تۇتۇڭالر، ئېسىڭالردا نېمىتىنى بەرگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ !ئىنسانالر ئى _ 3

 شۇنداق ئەھۋال) .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن بارمۇ؟ ۇچىياراتق بىرەر تۇرىدىغان بېرىپ رىزىق زېمىندىن

 تارتىسىلەر؟ باش (ئېيتىشتىن ئىمان ئۇنىڭغا) قانداقمۇ سىلەر (تۇرسا

 پەيغەمبەرلەرمۇ ئىلگىرىكى سەندىن ،(كەتمىگىن قايغۇرۇپ) دېسە يالغانچى سېنى ئۇالر ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 4

 .قايتۇرۇلىدۇ ئالالھقا ئىش ھەممە .ئىدى دېيىلگەن يالغانچى

 ئالدامچى قويمىسۇن، ئالداپ ھاياتى دۇنيا ھەرگىز سىلەرنى ھەقتۇر، ئەلۋەتتە ۋەدىسى ئالالھنىڭ !ئىنسانالر ئى _ 5

 .كەتمىسۇن ئالداپ (بىلەن چۈشەنچىلەر خاتا) توغرۇلۇق ئالالھ سىلەرنى (شەيتان)

 دوزاخ گۇرۇھىنى ئۆزىنىڭ ئۇ تۇتۇڭالر، دۈشمەن ئۇنى رمۇسىلە دۈشمەندۇر، سىلەرگە ھەقىقەتەن شەيتان _ 6

 .چاقىرىدۇ بولۇشقا ئەھلىدىن

 قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان .بولىدۇ دۇچار ئازابقا قاتتىق قىلغانالر ئىنكار (ھەقىقەتنى) _ 7

 .بار مۇكاپات كاتتا ۋە مەغپىرەت

 تاپقان ھىدايەت) ئادەم ھېسابلىغان چىرايلىق ئۇنى بىلەن شۇنىڭ ىتىلگەن،كۆرس چىرايلىق ئەمەلى يامان ئۆزىنىڭ _ 8

 شۇڭا، .قىلىدۇ ئاتا ھىدايەت كىشىگە خالىغان ئازدۇرىدۇ، كىشىنى خالىغان ئالالھ شەكسىزكى، ئوخشاشمۇ؟ (بىلەن ئادەم

 نېمە ئۇالرنىڭ ئالالھ كى،شەكسىز قىلىۋەتمىگىن، ھاالك ئۆزۈڭنى قايغۇرۇپ ئۈچۈن ئۇالر (دەپ ئېيتمىدى ئىمان) سەن

 .بىلىدۇ ئوبدان قىلىۋاتقانلىقىنى

 دە، _ ھەيدەيمىز يەرگە بىر ئۆلۈك بۇلۇتالرنى بىز .زاتتۇر قوزغايدىغان بۇلۇتنى ئەۋەتىپ شامالالرنى ئالالھ _ 9

 شۇنداق ەنەئ تىرىلدۈرۈلۈشىمۇ ئۆلۈكلەرنىڭ .تىرىلدۈرىمىز زېمىننى ئۆلگەن بىلەن يامغۇر شۇ (ياغدۇرىمىز يامغۇر)

 .بولىدۇ

 دەرگاھىغا ئالالھنىڭ سۆز ياخشى .مەنسۇپتۇر ئالالھقا ھەمىىسى شەرەپنىڭ ئىزدەيدىكەن، شەرەپ كىمكى  _ 10

 مىكىرلىرى _ ھىيلە ئۇالرنىڭ بولىدۇ، دۇچار ئازابقا قاتتىق قىلغانالر ئىش يامان كۆتۈرىدۇ، ئۇنى ئەمەل ياخشى ئۆرلەيدۇ،

 .بولىدۇ بىتچىت

 (ئىبارەت ئايالدىن ۋە ئەر) سىلەرنى ئاندىن .ياراتتى ئابىمەنىيدىن ئاندىن تۇپراقتىن، (ئاۋۋال) سىلەرنى ئالالھ _ 11

 ھەرقانداق ئەمەس، سىرتىدا ئىلىمىنىڭ ئالالھنىڭ تۇغۇشى ۋە بولۇشى ھامىلىدار ئايالنىڭ بىر ھېچقانداق قىلدى، جۈپلەر

 .ئاساندۇر ئالالھقا بۇ شەكسىزكى، .يېزىلغان (لەۋھۇلمەھپۇزدا) كىتابتا بولۇشى قىسقا ياكى ئۇزۇن ئۆمرىنىڭ ئادەمنىڭ

 ۋە ئاچچىق ناھايىتى سۈيى ئۇنىڭ ئىچىشلىكتۇر، ۋە تەملىك تاتلىق، سۈيى بۇنىڭ .ئەمەس ئوخشاش دېڭىز ئىككى _ 12

 ۋە يەيسىلەر گۆشلەرنى يېڭى  _ يېڭى (ئىبارەت مەھسۇالتلىرىدىن دېڭىز) ئىككىسىدىن ھەر ئۇالرنىڭ سىلەر .تۇزلۇقتۇر

 كېمىلەرنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى) .چىقىرىسىلەر بۇيۇملىرىنى زىننەت (ئىبارەت مارجاندىن  _ ئۈنچە) تاقايدىغان سىلەر

 ئىزدىشىڭالر (نېسىۋەڭلەرنى) پەزلىدىن ئالالھنىڭ سىلەرنىڭ بۇ .كۆرىسەن كېتىۋاتقانلىقىنى يېرىپ دولقۇن دېڭىزدا

 .قىلغايسىلەر شۈكۈر (ۇنىڭغاب) ئۈمىدكى، .ئۈچۈندۇر
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 بەندىلەرنىڭ) ئاينى بىلەن كۈن ئۇ كىرگۈزىدۇ، كېچىگە كۈندۈزنى كىرگۈزىدۇ، كۈندۈزگە كېچىنى ئالالھ _ 13

 شۇ ئەنە .ئايلىنىدۇ مۇددەتكىچە مۇئەييەن (ئىبارەت قىيامەتتىن) ھەربىرى ئۇالرنىڭ بەردى، بويسۇندۇرۇپ (مەنپەئەتىگە

 نەرسىلىرىڭالر چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەرنىڭ خاستۇر، ئۇنىڭغا پادىشاھلىق الھتۇر،ئال رەببىڭالر سىلەرنىڭ

 .ئەمەس ئىگە نەرسىگە قىلچىلىك

 جاۋاب سىلەرگە تەقدىردىمۇ ئاڭلىغان ئاڭلىمايدۇ، چاقىرغىنىڭالرنى سىلەرنىڭ چاقىرساڭالر، ئۇالرنى ئەگەر _ 14

 بۇ) قىلىدۇ، ئىنكار قىلغانلىقىڭالرنى شېرىك (ئۇالرنى ئالالھقا) سىلەرنىڭ ئۇالر كۈنى قىيامەت قايتۇرالمايدۇ،

 .بېرەلمەيدۇ ئېيتىپ (ئالالھتەك نىيە) زاتتەك خەۋەردار ھەممىدىن ساڭا ھېچكىم (ھەقىقەتلەرنى

 بولغۇچى اليىق مەدھىيەگە ۋە بولغۇچى بىھاجەت (ھەممىدىن) موھتاجسىلەر، ئالالھقا سىلەر !ئىنسانالر ئى _ 15

 .ئالالھتۇر پەقەتال

 .قىلىدۇ پەيدا خەلقنى بىر يېڭى (ئورنۇڭالرغا) قىلىۋېتپ ھاالك سىلەرنى خالىسا، ئالالھ ئەگەر _ 16

 .ئەمەس قىيىن لالھقائا بۇ _ 17

 گۇناھىنى ئۆز ئادەمنى باشقا ئادەم بىر ئېغىر گۇناھى ئااللمايدۇ، ئۈستىگە گۇناھىنى باشقىسىنىڭ گۇناھكار ھېچبىر _ 18

 ئۈستىگە نەرسىنى ھېچ گۇناھىدىن ئۇنىڭ تەقدىردىمۇ، بولغان تۇغقىنى يېقىن ئۇ چاقىرسا، ئېلىۋېلىشقا ئۈستىگە

 مۇكەممەل نامازنى قورقىدىغانالرنى، ئۇنىڭدىن تۇرۇپ كۆرمەي رەببىنى پەقەت سەن !(ەمبەرپەيغ ئى) ئېلىۋااللمايدۇ،

 (ئاخىر) .بولىدۇ پاكالنغان ئۈچۈن ئۆزى ئۇ پاكلىنىدىكەن، (گۇناھالردىن) كىمكى ئاگاھالندۇرااليسەن، قىلىدىغانالرنى ئادا

 .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جاي قايتىدىغان

 .بولمايدۇ باراۋەر ئاپتاپ بىلەن سايە يورۇقلۇق، بىلەن قاراڭغۇلۇق ئادەم، ساق كۆزى نبىلە ئادەم كور _21 _ 19

 كىشىلەرگە خالىغان (دەۋىتىنى دىننىڭ ھەق) ئالالھ شۈبھىسىزكى، (.بولمايدۇ باراۋەر) ئۆلۈكلەرمۇ بىلەن تىرىكلەر _ 22

 .ئاڭلىتالمايسەن (كاپىرالرغا ئۆلگەن دىللىرى يەنى) قەبرىلەردىكىلەرگە سەن .ئاڭلىتىدۇ

 .ئاگاھالندۇرغۇچىسەن بىر پەقەتال سەن _ 23

 بىر قانداقال ئەۋەتتۇق، بىلەن ھەق قىلىپ ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش سېنى ھەقىقەتەن بىز _ 24

 .كەلگەن پەيغەمبەر ئۇنىڭغا بولسۇن، ئۈممەت

 مۆجىزىلەرنى، ئوپئوچۇق ئۆزلىرىگە تكەنلەرمۇئۆ ئىلگىرى ئۇالردىن بولسا، قىلغان ئىنكار سېنى ئۇالر _ 25

 .ئىدى قىلغان ئىنكار پەيغەمبەرلەرنى كەلگەن ئېلىپ كىتابالرنى نۇرلۇق سەھىپىلەرنى،

 بولدى؟ قانداق ئازابىم (بەرگەن ئۇالرغا) جازالىدىم، كاپىرالرنى ئاندىن _ 26

 مېۋىلەرنى رەڭگارەڭ تۈرلۈك، بىلەن ۇنىڭئ .ياغدۇردى يامغۇر بۇلۇتتىن ھەقىقەتەن ئالالھ كۆرمەمسەنكى، _ 27

 (.قىلدى) يولالرنى قاپقارا ۋە رەڭلىك خىل ھەر قىزىل، ئاق، تاغالردىن (يارىتىپ تاغالرنى ئالالھ) .چىقاردۇق

 ئىچىدە بەندىلىرى ئالالھنىڭ ياراتتى، قىلىپ رەڭگارەڭ چارۋىالرنىمۇ ۋە ھايۋانالرنى ئىنسانالرنى، شۇنىڭدەك _ 28

 .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى غالىبتۇر، ئالالھ شەكسىزكى، .قورقىدۇ ئالىمالرال پەقەت ئالالھتىن

 بەرگەن بىز قىلىدىغان، ئادا مۇكەممەل نامازنى تۇرىدىغان، قىلىپ تىالۋەت كىتابىنى ئالالھنىڭ شۈبھىسىزكى، _ 29

 قىلسا ئۈمىد تىجارەتنى بولمايدىغان كاسات ەڭگۈم كىشىلەر قىلىدىغان سەرپ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن (يولىدا ئالالھ) رىزىقتىن

 .بولىدۇ

 ئاشۇرۇپ مەرھەمىتىدىن ئۆز ۋە بېرىشى تولۇق مۇكاپاتلىرىنى ئۇالرغا ئالالھنىڭ (قىلىشى بۇنداق ئۇالرنىڭ) _ 30

 .بەرگۈچىدۇر ساۋاب كۆپ ياخشىلىققا ئاز قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ .ئۈچۈندۇر بېرىشى

 كىتابالرنى (ساماۋى) ئىلگىرىكى ئۆزىدىن ھەقتۇر، قۇرئان قىلغان ۋەھيى ساڭا بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 31

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ بىلگۈچىدۇر، تولۇق ئەلۋەتتە بەندىلىرىنى ئالالھ شەكسىزكى، .تەستىقلىغۇچىدۇر

 ئۇنىڭغا) بەزىسى ئۇالرنىڭ .بەردۇق قىلىپ مىراس كىشىلەرگە تاللىغان بىز بەندىلىرىمىزدىن كىتابنى ئۇ بىز ئاندىن _ 32

 ياخشى بىلەن ئىرادىسى ئالالھنىڭ بەزىسى ۋە ئوتتۇراھالدۇر بەزىسى قىلغۇچىدۇر، زۇلۇم ئۆزىگە (قىلماي ئەمەل

 .ئىنئامدۇر كاتتا بۇ مانا .ئالدىرىغۇچىدۇر قىلىشقا ئىشالرنى

 مەرۋايىتالرنى سالىدۇ، بىلەزۈكلەرنى ئالتۇن جەننەتلەردە ئۇالر .كىرىدۇ جەننەتلەرگە تۇرىدىغان مەڭگۈ ئۇالر _ 33

 .بولىدۇ يىپەكتىن كىيىمى ئۇالرنىڭ تاقايدۇ،
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 بىزنىڭ !بولسۇن شۈكۈرلەر ئالالھقا كەتكۈزۈۋەتكەن قايغۇنى _ غەم بىزدىن» :دەيدۇ (شۇنداق جەننەتتە) ئۇالر _ 34

 .بەرگۈچىدۇر ساۋاب كۆز ياخشىلىققا ئاز قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى راستتىنالر رەببىمىز

 ھەرگىز تارتمايمىز، جاپا ھەرگىز بىز جەننەتتە .تۇرغۇزدى جەننەتتە بىزنى مەرھەمىتىدىن ئۆز ئالالھ _ 35

 «.چارچىمايمىز

 تېپىپ ئارام بىلەن ئۆلۈم) ئۇالرنىڭ بولىدۇ، مەھكۇم ئوتىغا دوزاخ ئۇالر كەلسەك، تۇرۇۋالغانالرغا چىڭ كۇفرىدا _ 36

 كاپىرنى ھەرقانداق ئاشقان ھەددىدىن كۇفرىدا يېنىكلىتىلمەيدۇ، ئازابمۇ ئۇالردىن ئېلىنمايدۇ، جانلىرى (ئۈچۈن لماسلىقىقا

 .جازااليمىز شۇنداق ئەنە

 ئەمەەللرنى ياخشى باشقىچە ئەمەللىرىمىزدىن قىلغان (دۇنيادا) چىقىرىۋەتسەڭ بىزنى !رەببىمىز» :دوزاختا ئۇالر _ 37

 نەسىھەت _ ۋەز ئادەم ئالىدىغان نەسىھەت _ ۋەز سىلەرگە» (دېيىلىدۇ ئۇالرغا) .توۋاليدۇ يالۋۇرۇپ دەپ «قىلىۋالساق

 ئەمدى (ئېيتمىدىڭالر؟ ئىمان نېمىشقا) كەلدىغۇ، ئاگاھالندۇرغۇچى سىلەرگە بەرمىدۇقمۇ؟ ۋاقىت ئۆمۈر بىر ئااللىغۇدەك

 «.يوق بەرگۈچى ياردەم زالىمالرغا تېتىڭالر، ئازابنى

 سىرالرنى دىلالردىكى ھەقىقەتەن ئالالھ .بىلگۈچىدۇر غەيىبنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھ شەكسىزكى، _ 38

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ئېنىق

 ئىنكار ئالالھنى كىمكى .زاتتۇر قىلغان ئورۇنباسار بىرىڭالرغا _ بىر يۈزىدە يەر سىلەرنى ئالالھ !(ئىنسانالر ئى) _ 39

 زىيادە غەزەپنىال پەقەت دەرگاھىدا رەببىنىڭ كۇفرىلىقى كاپىرالرنىڭ .بولىدۇ ئۆزىگە زىيىنى كاپىرلىقىنىڭ ئۇنىڭ قىلىدىكەن،

 .قىلىدۇ زىيادە ھاالكەتنىال پەقەت ئۇالرغا كۇفرىلىقى كاپىرالرنىڭ قىلىدۇ،

 چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەر بېقىڭالرچۇ، ئېيتىپ» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 40

 بىر ئۇالرغا بىز ياكى ياراتتىمۇ؟ بىرلىكتە بىلەن ئالالھ ئاسمانالرنى ئۇالر يا ياراتتى؟ نېمىلەرنى زېمىندىن نەرسىلىرىڭالر

 پەقەت بىرىگە -بىر كاپىرالر بۇ ئەمەس، ئۇنداق ھەرگىز «ئاساسلىنامدۇ؟ دەلىللىرىگە ئۇنىڭ ئۇالر بولۇپ، بەرگەن كىتاب

 .قىلىشىدۇ ۋەدە يالغاننىال

 كەتسە، چۈشۈپ ئۇالر ئەگەر .تۇرىدۇ تۇتۇپ كېتىشتىن چۈشۈپ زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ شەكسىزكى، _ 41

 كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا (گۇناھكارالرنى) ئالالھ شەكسىزكى، .تۇتالمايدۇ ھېچكىم باشقا ئالالھتىن ئۇالرنى

 .قىلغۇچىدۇر غپىرەتمە ناھايىتى (قىلغۇچىالرنى تەۋبە) زاتتۇر،

 ھىدايەت ئەڭ قارىغاندا ئۈممەتكە بىر ھەرقانداق ئۆزلىرىنىڭ كەلسە، ئاگاھالندۇرغۇچى بىرەر ئۆزلىرىگە ئۇالر _ 42

 ئاگاھالندۇرغۇچى ئۇالرغا .ئىدى ئىچىشكەن قەسەم قاتتىق بىلەن نامى ئالالھنىڭ توغرۇلۇق بولىدىغانلىقى تاپقۇچى

 .ئاشۇرمىدى باشقىسىنى يىراقلىشىشىدىن (ھەقىقەتتىن) ئۇالرنىڭ بۇ لىۋىدى،كې (ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد)

 ھىيلە (.ئۈچۈندۇر) ئىشلەتكەنلىكى مىكىر _ ھىيلە ۋە قىلغانلىقى تەكەببۇرلۇق زېمىندا ئۇالرنىڭ (بولۇشى بۇنداق)  _ 43

 قوللىنىلغان ئىلگىرىكىلەرگە پەقەت ئۇالر بولىدۇ، ئۆزىگىال ئادەمنىڭ ئىشلەتكەن مىكىر  _ ھىيلە پەقەت ئۇۋالى مىكىرنىڭ  _

 ھېچقانداق قانۇنىيىتىدە ئالالھنىڭ تاپالمايسەن، ئۆزگىرىش ھېچقانداق قانۇنىيىتىدە ئالالھنىڭ كۈتىدۇ، قانۇنىيىتىنىال (جازاالش)

 يۆتكەپ باشقىسىغا ئۆزىدىن ياكى ئۆزگەرتەلمەيدۇ ھېچكىم ئازابنى كەلگەن ئالالھتىن يەنى) تاپالمايسەن يۆتكىلىش

 (.قويالمايدۇ

 ئىلگىرىكىلەر كۆرمىدىمۇ؟ بولغانلىقىنى قانداق ئاقىۋىتىنىڭ ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىدىن كېزىپ، يۈزىنى يەر ئۇالر _ 44

 ھەقىقەتەن  ئالالھ .قىاللمايدۇ ئاجىز ئالالھنى نەرسە ھېچ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى .ئىدى كۈچلۈك تېخىمۇ بۇالردىن

 .قادىردۇر ھەممىگە ۈچىدۇر،بىلگ ھەممىنى

 يۈزىدە يەر ئىدى، بولسا جازااليدىغان (دەرھال) تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ ئىنسانالرنى ئالالھ ئەگەر _ 45

 يېتىپ ۋاقتى كېچىكتۈرىدۇ، ۋاقىتقىچە مۇئەييەن ئۇالرنى (ئالالھ) لېكىن، .بوالتتى قالدۇرمىغان ئىگىسىنى جان ھېچبىر

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ بەندىلىرىنى ئالالھ شەكسىزكى، (.بېرىدۇ جازاسىنى نىڭئۇالر) كەلگەندە
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 سۈرىسى ياسىن

 .ئايەت 83 بولغان، نازىل مەككىدە

 بىلەن پاكىتالر – دەلىل تىرىلىشنى ئاخىرەتتىكى ئىكەنلىكىنى، پەيغەمبەر ھەق ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر تەكىتلەشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) سىن يا، _ 1

 .پەيغەمبەرلەردىنسەن سەن ئەلۋەتتە، !(پەيغەمبەر ئى) قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن قۇرئان ھېكمەتلىك _3 _ 2

  .يولدىسەن توغرا _ 4

 ئاگاھالندۇرۇشۇڭ قەۋمنى بىر قالغان غاپىل ئاگاھالندۇرۇلمىغانلىقتىن، بوۋىلىرى ئاتاـ سېنىڭ (قۇرئان بۇ) _6 _ 5

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن ئالالھ مېھرىبان ناھايىتى غالىب، ئۈچۈن،

 ئۇالر شۇڭا .بولدى تېگىشلىك ھەقىقەتەن ۈمھۆك (توغرىسىدىكى ئازاب) كۆپچىلىكىگە ئۇالرنىڭ قىلىمەنكى، قەسەم _ 7

 .ئېيتمايدۇ ئىمان

 باشلىرىنى (ھەقىقەتكە) ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ سالدۇق، تاقاقالرنى ئېڭەكلىرىگىچە بويۇنلىرىغا ئۇالرنىڭ بىز (گويا) _ 8

 .ئىگەلمەيدۇ

 توغرا) ئۇالر ئۈچۈن شۇنىڭ قويدۇق، ئوراپ ئۇالرنى قىلىپ، توسۇق بىر كەينىدە توسۇق، بىر ئالدىدا ئۇالرنىڭ _ 9

 .كۆرەلمەيدۇ (يولنى

 ئىمان ئۇالر ئوخشاش، بەرىبىر ئۇالرغا ئاگاھالندۇرمامسەن، ئاگاھالندۇرامسەن، ئۇالرنى (ھالەتتە بۇ) _ 10

 .ئېيتمايدۇ

 كىشىنى قورققان ئۇنىڭدىن تۇرۇپ كۆرمەي ئالالھنى رەھمان ئەگەشكەن، قۇرئانغا پەقەت سەن  _ 11

 .بەرگىن خەۋەر خۇش بىلەن مۇكاپات ئېسىل ۋە مەغپىرەت ئۇنىڭغا سەن .يسەنئاگاھالندۇراال

 يېزىپ ئىزنالىرىنى ۋە ئەمەللىرىنى (بارلىق) ئۇالرنىڭ تىرىلدۈرىمىز، ئۆلۈكلەرنى ئەلۋەتتە بىز شۈبھىسىزكى،  _ 12

 .زقويغانمى خاتىرىلەپ تولۇق دا(لەۋھۇلمەھپۇز) كىتاب روشەن نەرسىنى ھەممە بىز تۇرىمىز،

 پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا ۋاقتىدا ئۆز .كەلتۈرگىن قىلىپ مىسال ئاھالىسىنى شەھەر كاپىرالرغا ئۇ !(پەيغەمبەر ئى) _ 13

 .ئىدى كەلگەن

 ئۈچىنچى دېدى، يالغانچى پەيغەمبەرنى ئىككى ئۇ ئۇالر .ئىدۇق ئەۋەتكەن پەيغەمبەر ئىككى ئۇالرغا زاماندا ئەينى _ 14

 سىلەرگە ھەقىقەتەن بىز» (:ئۇالرغا) پەيغەمبەرلەر بۇ .كۈچلەندۈردۇق (ئىككىسىنى ئۇ) بىلەن ئەۋەتىش پەيغەمبەرنى

 .دېدى «ئەلچىلەرمىز ئەۋەتىلگەن

 يالغان پەقەت سىلەر يوق، ىنىچۈشۈرگ نەرسە ھېچ رەھمان ئىنسان، ئوخشاشال بىزگە پەقەت سىلەر» :ئۇالر _ 15

 .دېدى «ئېيتىۋاتىسىلەر

 .ئەلچىلەرمىز ئەۋەتىلگەن سىلەرگە راستتىنال بىز بىلىدۇكى، رەببىمىز» :پەيغەمبەرلەر _ 16

 .دېدى «يەتكۈزۈشتۇر قىلىپ چۈشىنىشلىك دىننى پەقەتال مەسئۇلىيىتىمىز بىزنىڭ _ 17

 بۇ) سىلەر ئەگەر قىلىمىزكى، قەسەم .قىلىۋاتىمىز ھېس ۇملۇقش سىلەردىن بىز» (:پەيغەمبەرلەرگە) ئۇالر _ 18

 جازايىمىزغا قاتتىق بىزنىڭ ۋە ئۆلتۈرىمىز قىلىپ كېسەك _ چالما چوقۇم سىلەرنى كەچمىسەڭالر، ۋاز (دەۋىتىڭالردىن

 .دېدى «ئۇچرايسىلەر

 شۇملۇق) قىلىنسا، نەسىھەت _ ەزۋ سىلەرگە بىللىدۇر، بىلەن ئۆزۈڭالر شۇملۇقۇڭالر سىلەرنىڭ» :پەيغەمبەرلەر _ 19

 .دېدى «ئىكەنسىلەر قەۋم بىر ئاشقان ھەددىدىن سىلەر بەلكى (قىلىۋاتامسىلەر؟ ھېس

 .ئەگىشىڭالر پەيغەمبەرلەرگە !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى كېلىپ يۈگۈرۈپ كىشى بىر چېتىدىن يىراق شەھەرنىڭ _ 20
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 يولدىكى توغرا ئۇالر ئەگىشىڭالر، كىشىلەرگە بۇ قىلمايدىغان تەلەپ ھەق سىلەردىن (يەتكۈزگەنلىكىگە دىننى) _ 21

 .كىشىلەردۇر

  قىلماي؟ ئىبادەت نېمىشقا ئالالھقا قايتۇرۇلىدىغان دەرگاھىغا (كېيىن ئۆلگەندىن) سىلەر ۋە ياراتقان مېنى مەن _ 22

 ئىرادە زەخمەتنى _ زىيان بىرەر ماڭا ئالالھ رەھمان ئەگەر بولسام، قىلىۋالىدىغان ئىالھ باشقىالرنى ئالالھتىن مەن _ 23

 .قۇتقۇزالمايدۇ (زەخمەتتىن _ زىيان مېنى) ۋە ئەسقاتمايدۇ ماڭا شاپائىتى ئۇالرنىڭ قىلسا،

 .بولىمەن قالغان ئازغۇنلۇقتا ئوپئوچۇق چاغدا ئۇ مەن شۈبھىسىزكى، _ 24

 «.ىڭالرسېل قۇالق سۆزۈمگە مېنىڭ ئېيتتىم، ئىمان رەببىڭالرغا ھەقىقەتەن مەن _ 25

 قەۋمىم مېنىڭ كاشكى» :ئۇ دېيىلدى، «كىرگىن جەننەتكە» (ئۇنىڭغا كېيىن، ئۆلتۈرۈۋەتكەندىن ئۇنى قەۋمى) _27 _ 26

 .دېدى «!بولسىچۇ بىلگەن قىلغانلىقىنى قاتارىدىن ئېرىشكەنلەرنىڭ ئىكرامغا _ ئىززەت ۋە كەچۈرگەنلىكىنى مېنى رەببىمنىڭ
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 پارە ئۈچىنچى يىگىرمە

 

 وشۇنق بىرەر ئاسماندىن (ئۈچۈن قىلىش ھاالك ئۇالرنى) ئۈستىگە قەۋمىنىڭ ئۇنىڭ بىز كېيىن، ئۇنىڭدىن  _ 28

 .ئىدۇق چۈشۈرمىگەن (باشقىالرغا) ئىلگىرىمۇ چۈشۈرمىدۇق،

 .قالدى قېتىپ ئۇالر ھامان شۇ بولدى، ئاۋاز بىرال (جازاسى ئۇالرنىڭ) _ 29

 .قىلىشتى مەسخىرە ئۇنى كەلسىال پەيغەمبەر بىرەر ئۆزلىرىگە ئەپسۇسكى، بەندىلەرگە شۇ  _ 30

 يېنىغا بۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ —قىلغانلىقىمىزنى ھاالك ئۈممەتلەرنى نۇرغۇن ئۆتكەن ئىلگىرى ئۆزىدىن ئۇالر  _ 31

 كۆرمىدىمۇ؟ قايتمايدىغانلىقىنى

 .قىلىنىدۇ ھازىر ھۇزۇرىمىزغا (كۈنى قىيامەت) ھەممىسى ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە  _ 32

 ئاشلىقنى غانيەيدى ئۇالر ئۇنىڭدىن تىرىلدۈرۈپ، (بىلەن يامغۇر) زېمىننى ئۆلۈك (كەتكەن قۇرۇپ سۇسىزلىقتىن)  _ 33

  .دەلىلدۇر (كۆرسىتىدىغان ئىكەنلىكىنى قادىر تىرىلدۈرۈشكە ئۆلۈكلەرنى ئالالھنىڭ) ئۇالرغا بەرگەنلىكىمىز چىقىرىپ

 قىلدۇق، بەرپا باغالرنى ئۈزۈملۈك ۋە خورمىلىق نۇرغۇنلىغان زېمىندا دەپ، يېسۇن مېۋىسىنى ئۇالر بىز _35 _ 34

 ئۇالر (ىمۇتۇرس شۇنداق) ئەمەس، قىلغان پەيدا قوللىرى ئۇالرنىڭ (مېۋىلەرنى) بۇ .چىقاردۇق بۇالقالرنى زېمىندا شۇ

 قىلمامدۇ؟ شۈكۈر (نېمەتلەرگە بۇ)

 ەرسىلەرنىڭ،ن چىقىدىغان ئۈنۈپ زېمىندىن .پاكتۇر (ساندىننۇق بارچە) ئالالھ ياراتقان جۈپ شەيئىلەرنى بارلىق _ 36

 .بار جۈپى ھەممىسىنىڭ نەرسىلەرنىڭ بىلمەيدىغان ئۇالر ۋە ئۆزلىرىنىڭ (ئىنسانالرنىڭ)

 .قالىدۇ ڭغۇداقارا ھامان شۇ ئۇالر ئايرىۋەتكىنىمىزدە، كۈندۈزنى ئۇنىڭدىن بىز دەلىلكى، بىر كېچىمۇ ئۇالرغا  _ 37

 ەلگىلىۋەتكەنب ئالدىنئاال ئالالھنىڭ بىلگۈچى ھەممىنى غالىب، بۇ قىلىدۇ، سەير قاراپ جايىغا لەنگەنبەلگى كۈن _ 38

 .ئىشىدۇر

 خىغاشې قالغان قۇرۇپ خورمىنىڭ (ئاخىردا) ئۇ بەلگىلىدۇق، مەنزىللەرنى ئايلىنىدىغان ئۈچۈن ئاي بىز  _ 39

 .قالىدۇ بولۇپ (ئىنچىكە)ئوخشاش

 بىر (ئايرىم) ھەربىرى ئەمەس، مۇمكىن كېتىشى ئۆتۈپ ئالدىغا كۈندۈزنىڭ كېچىنىڭ ۋېلىشى،يېتىشى ئايغا كۈننىڭ _ 40

 .تۇرىدۇ ئۈزۈپ ئوربىتىدا

 كېمىگە توشقۇزۇلغان 138)(ئەجدادلىرىنى ئۇالرنىڭ دەلىل بىر (يەنە كۆرسىتىغان قۇدرىتىمىزنى) ئۇالرغا _ 41

 .چۈشۈرگەنلىكىمىزدۇر

 .تتۇقيارا (قوراللىرىنى قاتناش) نەرسىلەرنى چۈشىدىغان ئوخشاش (كېمىگە شۇ) شۇنىڭغا ئۈچۈن ئۇالر بىز _ 42

 ۇالرنىئ بولمايدۇ، بەرگۈچىمۇ ياردەم ئۇالرغا چاغدا ئۇ قىلىۋېتىمىز، غەرق ئۇالرنى خالىساق بىز ئەگەر  _ 43

 .چىقمايدۇ قۇتقۇزغۇچىمۇ

 ىلىدىغانلىقىمىزق بەھرىمەن (ھاياتتىن) مۇددەتكىچە مۇئەييەن ئۇالرنى ۋە قىلغانلىقىمىز رەھىم ئۇالرغا بىز پەقەت _ 44

 (.قۇتقۇزۇلىدۇ ئۇالر) ئۈچۈنال

 رەتنىڭئاخى ۋە دۇنيا يەنى) ئارقاڭالردىكى ۋە ئالدىڭالردىكى ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر رەھمەتكە» :ئۇالرغا  _ 45

 (.تارتىدۇ باش قىلىشتىن قوبۇل بۇنى ئۇالر) دېيىلسە «قورقۇڭالر دىن(ئازابى

 .ئۆرۈيدۇ يۈز بۇنىڭدىن ئۇالر كەلسىال، ئايەت بىرەر ئايەتلىرىدىن رەببىنىڭ الرغائۇ _ 46

                                                   

(
138
 غەرق  ۋە چىقىرىلغان مىسىگەكې ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇھ ئېيتقانالر ئىمان چاغدا ئۇ .تۇتۇلىدۇ كۆزدە باالسى توپان زامانىدىكى ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇھ (

 .ئەجدادلىرىدۇر ئىنسانالرنىڭ ھازىرقى قالغانالر قۇتۇلۇپ ۋاقىتتا شۇ .قالغان قۇتۇلۇپ بولۇشتىن
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 كاپىرالر دېيىلسە، «قىلىڭالر سەدىقە (يوقسۇلالرغا) نەرسىلەردىن قىلغان ئاتا سىلەرگە ئالالھ» :ئۇالرغا ئەگەر _ 47

 ئوپئوچۇق پەقەت سىلەر باقامدۇق؟ بىز نىئادەم رىزىقالندۇرىدىغان ئۆزى خالىسا ئالالھ ئەگەر» :قارىتىپ مۇئمىنلەرگە

 .دەيدۇ «ئىكەنسىلەر ئازغۇنلۇقتا

 .دەيدۇ «ۇ؟بولىد قاچان (قىيامەت قىلىنغان) ۋەدە بۇ بولساڭالر، راستچىل (سۆزۈڭالردا) ئەگەر» :يەنە ئۇالر _ 48

 ئاۋازنىال بىر قىلىدىغان ھاالك ئۇالرنى كېلىپ تۇيۇقسىز چاغدا، تۇرغان قىلىشىپ جاڭجال بىلەن بىرى _ بىر ئۇالر _ 49

 .كۈتىدۇ

 .ئۈلگۈرەلمەيدۇ قايتىشقىمۇ ئائىلىسىگە قالدۇرۇشقىمۇ، ۋەسىيەت بىرىگە _ بىر ئۇالر چاغدا (كەلگەن ئاۋاز) ئۇ _ 50

 .يۈگۈرىدۇ تەرەپكە رەببى چىقىپ قەبرىلىرىدىن ئۇالر ھامان چېلىنغان سۇر _ 51

 (بېرىپ جاۋاب ئۇنىڭغا) .دەيدۇ «ئويغىتىۋەتتى؟ كىم يېرىمىزدىن قانئۇخالۋات بىزنى !ئىسىت ۋاي» :ئۇالر _ 52

 (.دېيىلىدۇ) «ئېيتقان راست پەيغەمبەرلەر مۇشۇدۇر، (قىيامەت) قىلغان ۋەدە ئالالھ رەھمان»

 .قىلىنىدۇ ھازىر ھۇزۇرىمىزغا بىزنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ بىلەنال ئاۋاز بىر پەقەت _ 53

 جازا ياكى مۇكاپات يارىشا ئىشىڭالرغا قىلغان پەقەت سىلەرگە قىلىنمايدۇ، ئۇۋال قىلچە نغائىنسا ھېچبىر كۈندە ئۇ  _ 54

 .بېرىلىدۇ

 .ھۇزۇرلىنىدۇ ئىچىدە نېمەت كۈندە ئۇ ئەھلى جەننەت شۈبھىسىزكى، _ 55

 .ئولتۇرىدۇ يۆلىنىپ تەختلەرگە سايىلەردە جۈپلىرى ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالر  _ 56

 .بار نەرسىلەر تارتقان كۆڭلى ئۇالرغا بار، مېۋىلەر (تۈرلۈك) جەننەتتە ئۈچۈن ئۇالر _ 57

 .دېيىلىدۇ ساالم (ئۇالرغا) تەرىپىدىن رەببى شەپقەتلىك _ رەھىم _ 58

 (.دېيىلىدۇ) «ئايرىلىڭالر (مۇئمىنلەردىن) بۈگۈن !گۇناھكارالر ئى» (گۇناھكارالرغا)  _ 59

 دۈشمەندۇر، ئوپئوچۇق سىلەرگە ئۇ چۈنكى چوقۇنماڭالر، شەيتانغا» :سىلەرگە (مەن) !بالىلىرى ئادەم ئى _61 _ 60 

 قىلمىدىممۇ؟ تەۋسىيە دەپ «يولدۇر توغرا بۇ قىلىڭالر، ئىبادەت ماڭىال

 ئىشلەتمىدىڭالرمۇ؟ ئەقلىڭالرنى سىلەر كەتتى، ئازدۇرۇپ كىشىلەرنى نۇرغۇن سىلەردىن شەيتان شۈبھىسىزكى، _ 62

  .جەھەننەمدۇر رۇلغانئاگاھالندۇ سىلەر بۇ مانا _ 63

 «.كىرىڭالر ئۇنىڭغا (بۈگۈن) ئۈچۈن بولغانلىقىڭالر كاپىر سىلەر _ 64
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 ەئاھالىسىگ ۋادىنىڭ بۇ منىڭئەلەيھىسساال ئىلياس بولۇپ، ئىسمى بۇتنىڭ بىر چوقۇنىدىغان ئاھالىالر ياشىغان ۋادىدا بىر لىۋاندىكى ھازىرقى _ بەئلى (

 (.بەت _ 2301 توم، _ 2 «بەيزاۋى تەپسىرى)» .قىلىنغان رىۋايەت ئەۋەتىلگەنلىكى بولۇپ پەيغەمبەر
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 قېلىش قۇتۇلۇپ تىنبولۇش ھاالك ئارقىلىق يېنىكلىتىش يۈكىنى كېمىنىڭ تاشالپ دېڭىزغا بىرىنى يولۇچىالردىن بولغانلىقتىن، كۆپ ئادەم كېمىدە (
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 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئاقىۋىتىدىن ئۇنىڭ ۋە دەۋالىشىشتىن بىلەن دەلىللەر ساختا :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى
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 .قىلىشتى پەرياد ئۇالر (كەلگەندە ئازاب) ئىدۇق، قىلغان ھاالك ئۈممەتلەرنى نۇرغۇن ئىلگىرى ئۇالردىن بىز  _ 3

 .ئىدى ئەمەس ۋاقىت بولىدىغان قۇتۇلغىلى قېچىپ ئۇ ھالبۇكى،

 ئۇ قېلىشتى، ھەيران ئۇالر كەلگەنلىكىگە (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى بىر ئارىسىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئۇالرغا _ 4

 .سېھىرگەردۇر يالغانچى چىققان ئۇچىغا بۇ» :كاپىرالر

 .دېدى «ئىش غەلىتە ھەقىقەتەن بۇ قىلماقچىمۇ؟ ئىالھ بىر ئىالھالرنى نۇرغۇن ئۇ _ 5

 چىڭ (چوقۇنۇشتا) ئىالھلىرىڭالرغا يۈرۈڭالر، سىلەر» (:ئۇالرغا) چىقىپ ئوتتۇرىغا كاتتىباشلىرى ئۇالرنىڭ _ 6

 .ئىشتۇر بىر بولۇۋاتقان پىالنلىق ئەلۋەتتە (ئىش قىلىۋاتقان دەۋەت مۇھەممەد) بۇ .تۇرۇڭالر

 .ئويدۇرمىدۇر پەقەت بۇ ئىدۇق، ئاڭلىمىغان دا (دىنى نخىرىستىيا) دىن ئاخىرقى بۇنى بىز _ 7 

 توغرۇلۇق (قۇرئان) زىكرىم مېنىڭ ئۇالر ئەمەلىيەتتە، .دېيىشتى «بولۇپتۇمۇ؟ نازىل ئۇنىڭغا ئارىمىزدىن قۇرئان _ 8 

 (.اللمايتتىقى جۈرئەت دېيىشكە بۇنداق بولسا تېتىغان ئەگەر) تېتىمىدى تېخى ئازابىمنى مېنىڭ ئۇالر چۈنكى .شەكتىدۇر

 بارمۇ؟ خەزىنىلىرى رەھمەت رەببىڭنىڭ كەرەملىك ناھايىتى غالىب، ھەممىگە ئۇالردا  _ 9

 ئەگەر) ئىگىمۇ؟ پادىشاھلىقىغا نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، ئۇالر ياكى  _ 10

 .سۇنباق چىقىپ ئاسمانغا قىلىپ ئامالالرنى بىر ئۇالر (بولسا شۇنداق

 .قوشۇندۇر بىر بولغان مەھكۇم مەغلۇبىيەتكە ۋە ئۇيۇشقان گۇرۇھتىن قانچە بىر ئۇالر _ 11

 قەۋمى، سەمۇد پىرئەۋن، بولغان ئىگىسى سەلتەنەت كۈچلۈك ۋە قەۋمى ئاد قەۋمى، نۇھ ئىلگىرى ئۇالردىن _13 _ 12

 (قارشى پەيغەمبەرلەرگە) شۇالر ئەنە دى،ئى دېگەن يالغانچى (پەيغەمبەرلىرىنى ئۆز) ئەيكەلىكلەرمۇ ۋە قەۋمى لۇت

  .ئىدى گۇرۇھالر ئۇيۇشقان

 .بولدى تېگىشلىك ئازابىم مېنىڭ ئۇالرغا ئۈچۈن شۇنىڭ يوق، بىرىمۇ قىلمىغان ئىنكار پەيغەمبەرلىرىنى ئۇالردىن _ 14

  .كۈتىدۇ ئاۋازىنىال بىر كېچىكتۈرۈلمەيدىغان قىلچە (سۇرنىڭ مۇشرىكالر مەككىلىك يەنى) بۇالر  _ 15

 _ بۇرۇنراق نېسىۋىمىزنى (ئازابتىن ئاگاھالندۇرغان بىزنى سەن) !رەببىمىز ئى» (قىلىپ مەسخىرە) ئۇالر  _ 16

 .دېيىشتى «بەرگىن ئىلگىرى كۈنىدىن ھېساب

 .ئەسلىگىن داۋۇدنى بەندىمىز كۈچلۈك ۋە قىلغىن سەۋر سۆزلىرىگە دەۋاتقان ئۇالرنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى)  _ 17

 .ئىدى قىلغۇچى ئىتائەت (ئالالھقا) ەقىقەتەنھ ئۇ

 داۋۇد) ئاخشىمى ـ ئەتىگىنى تاغالر ئۇ ئىدۇق، بەرگەن بويسۇندۇرۇپ تاغالرنى (ئۇنىڭغا) بىز شەكسىزكى، _ 18

  .ئېيتاتتى تەسبىھ بىللە (بىلەن

 .قىالتتى ئىتائەت ڭغائۇنى ھەممىسى ئۇالرنىڭ ،(ئىدۇق بەرگەن بويسۇندۇرۇپ ئۇنىڭغا) قۇشالرنىمۇ توپ _ توپ _ 19

 (ناھەقنى _ ھەق) ۋە ھېكمەت (قىلىدىغان ھۆكۈم بىلەن ئادالەت) ئۇنىڭغا كۈچەيتتۇق، سەلتەنىتىنى ئۇنىڭ بىز _ 20

 .قىلدۇق ئاتا ئىقتىدارىنى سۆزلەش ئايرىپ

 ئارتىلىپ تېمىدىن ئىبادەتگاھنىڭ ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز يەتتىمۇ؟ ساڭا قىسسىسى دەۋاگەرلەرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _22 _ 21

 بىرىمىزگە _ بىر بىز قورقمىغىن،» :ئۇالر .كەتتى قورقۇپ ئۇالردىن داۋۇد كىرىۋىدى، يېنىغا داۋۇدنىڭ چۈشۈپ،

 بىزنى چىقارمىغىن، ھۆكۈم ناھەق قىلغىن، ھۆكۈم بىلەن ئادالەت ئارىمىزدا بىزنىڭ دەۋاگەرمىز، ئىككى قىلغان يولسىزلىق
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 .دېدى «باشلىغىن يولغا توغرا

 ساغلىقىم بىرال مېنىڭ بار، ساغلىقى توققۇز توقسان قېرىندىشىمنىڭ بۇ مېنىڭ شۈبھىسىزكى،» (بىرى ئۇالرنىڭ) _ 23

 .دېدى «قويدى يېڭىپ سۆزدە مېنى ئۇ دەۋاتىدۇ، بەرگىن ماڭا نىمۇ (ساغلىق بىرال) ئاشۇ قېرىندىشىم بار،

 ئۇۋال ساڭا راستتىنال قىلىپ تەلەپ قوشۇۋېلىشنى قلىرىغاساغلى ئۆزىنىڭ ساغلىقىڭنى سېنىڭ ئۇ» :ئېيتتى داۋۇد  _ 24

 ەمەەللرنىئ ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان پەقەت قىلىدۇ، يولسىزلىق (شۇنداق) بىرىگە _ بىر تولىسى شېرىكلەرنىڭ .قىپتۇ

 مەغپىرەت ەببىدىنر بىلىپ، سىنىغانلىقىمىزنى ئۇنى بىزنىڭ داۋۇد «.ئازدۇر بەكمۇ بۇنداقالر .مۇستەسنا بۇنىڭدىن قىلغانالر

 .قىلدى تەۋبە (ئالالھقا) ۋە قويدى باش سەجدىگە تىلىدى،

 .ئېرىشىدۇ ئاقىۋەتكە ىرب گۈزەل ۋە  يېقىنلىققا  دەرگاھىمىزدا بىزنىڭ ئۇ ئەلۋەتتە قىلدۇق، ئەپۇ خاتالىقىنى ئۇنىڭ بىز _ 25

 ھۆكۈم بىلەن ئادالەت ئارىسىدا ىڭكىشىلەرن قىلدۇق، خەلىپە يۈزىدە يەر سېنى بىز شەكسىزكى، !داۋۇد ئى  _ 26

 ھېساب ازغانالرئ يولىدىن ئالالھنىڭ .ئازدۇرۇۋېتىدۇ يولىدىن ئالالھنىڭ سېنى ئۇ ئەگەشمىگىن، خاھىشقا نەپسى چىقارغىن،

 .قالىدۇ ئازابقا قاتتىق ھەقىقەتەن ئۈچۈن ئۇنتۇغانلىقى كۈنىنى (ئېلىنىدىغان)

 گۇمانىدۇر، كاپىرالرنىڭ بۇ ياراتمىدۇق، بىكار شەيئىلەرنى ارىسىدىكىئ ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسماننى، بىز _ 27

 !ۋاي ھالىغا دوزاختىكى كاپىرالرنىڭ

 وخشاشئ بىلەن قىلغانالر بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان بىز _ 28

 المدۇق؟قى ئوخشاش بىلەن گۇناھكارالر تەقۋادارالرنى ياكى قىالمدۇق؟

 مۇبارەك ىلغانق نازىل ساڭا بىز دەپ، ئالسۇن ئۈگۈت ئىگىلىرى ئەقىل ۋە قىلسۇن تەپەككۇر ئايەتلەرنى ئۇالر (بۇ) _ 29

 .كىتابتۇر

 بەكمۇ (قائالالھ) ئۇ شەكسىزكى، !بەندە ياخشى نېمىدېگەن سۇلەيمان قىلدۇق، ئاتا سۇلەيماننى داۋۇدقا بىز  _ 30

 .ئىدى قىلغۇچى ئىتائەت

 .ئۆتكۈزۈلدى ئالدىدىن ئۇنىڭ ئاتالر يۈگۈرۈك ياخشى كەچقۇرۇنلۇقى ۋاقتىدا ئۆز _ 31

 قاراپ) دە، – كېتىپتىمەن كۆرۈپ ياخشى بەكرەك ئېتىشتىن ياد رەببىمنى بۇالرنى ھەقىقەتەن مەن» :ئۇ _33 _ 32

 ئۇالرنىڭ يمانسۇلە (كېلىنىۋىدى قايتۇرۇپ ئاتالر) .دېدى «كېلىڭالر قايتۇرۇپ ئاتالرنى .كېتىپتۇ ئولتۇرۇپ كۈن (تۇرۇپ

 .باشلىدى چېپىشقا بويۇنلىرىنى پاچاقلىرىنى،

 ئۇ ىنئاند قويدۇق، تاشالپ جەسەتنى بىر ئۈستىگە تەختى ئۇنىڭ سىنىدۇق، سۇلەيماننى ھەقىقەتەن بىز _35 _ 34

 ۇيەسسەرم ھېچكىمگە ىنكېي مەندىن ماڭا قىلغىن، مەغپىرەت ماڭا !رەببىم» : (بىلىپ ئىكەنلىكىنى سىناق بىر بۇنىڭ)

 .قىلدى تەۋبە دەپ «قىلغۇچىسەن ئاتا كۆپ ھەقىقەتەن سەن قىلغىن، ئاتا ھۆكۈمرانلىق بىر بولمايدىغان

 ەرزانل تەرەپكە خالىغان ئۇ بويىچە بۇيرۇقى ئۇنىڭ شامال بەردۇق، بويسۇندۇرۇپ شامالنى سۇلەيمانغا بىز _ 36

 .ماڭاتتى

 اغالنغانب بىلەن زەنجىرلەر يەنە ھەممىسىنى، شەيتانالرنىڭ غەۋۋاس ۋە بىناكار ئۇستا ئۇنىڭغا ھەمدە _38 _ 37 

 .بەردۇق بويسۇندۇرۇپ شەيتانالرنى نۇرغۇن

 ھېساب (سەندىن) بەرمىگىن، ياكى بەرگىن (باشقىالرغا) ئىنئامىمىزدۇر، بىزنىڭ بۇ» (ئېيتتۇقكى سۇلەيمانغا بىز) _ 39

 «.ئېلىنمايدۇ

 .بولىدۇ ئىگە جايغا گۈزەل ۋە يېقىنلىققا دەرگاھىمىزدا بىزنىڭ نسۇلەيما شەكسىزكى،  _ 40

 جاپاـ كۆپ ڭاما شەيتان» :قىلىپ دۇئا رەببىگە ۋاقتىدا ئۆز ئۇ ئەسلىگىن، ئەييۇبنى بەندىمىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 41

 .ئىدى قىلغان نىدا دەپ «يەتكۈزدى ئازاب ۋە مۇشەققەت

 چىقتى، ىلىپئېت بۇالق بىر كېيىن، تەپكەندىن يەرنى ئۇ دېۋىدۇق،) «ەپكىنت يەرنى بىلەن پۇتۇڭ» :ئۇنىڭغا بىز _ 42

  (.دېدۇق) «سۇدۇر سوغۇق بولىدىغان ئىچسىمۇ بولىدىغان، يۇيۇنسىمۇ بۇ مانا» (ئۇنىڭغا ئاندىن

 بىر ىزدىنب (بۇ) .بەردۇق (يېڭىدىن) ئاشۇرۇپ ھەسسە بىر ئەۋالدىنى _ ئەھلى (ئۆتكەن ئالەمدىن) ئۇنىڭ بىز  _ 43

 .نەسىھەتتۇر (خاتىرلىتىدىغان ئىكەنلىكىنى غەلىبە نەتىجىسى سەۋرنىڭ) ئۈچۈن ئىگىلىرى ئەقىل رەھمەتتۇر،

 )(«بۇزمىغىن قەسىمىڭنى ئۇرغىن، (ئايالىڭنى) بىلەن ئۇنىڭ ئېلىپ، چىۋىقنى باغالم بىر قولۇڭغا» (ئۇنىڭغا) بىز _ 44
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 (ئالالھقا) ئۇ !بەندە ياخشى نېمىدېگەن ئۇ بايقىدۇق، ئىكەنلىكىنى ەۋرچانس ئىنتايىن ئۇنىڭ ھەقىقەتەن بىز (.دېدۇق)141

 .قىلغۇچىدۇر ئىتائەت ناھايىتى

 .ئەسلىگىن يەئقۇبنى ۋە ئىسھاق ئىبراھىم، بەندىلىرىمىز پاراسەتلىك ۋە كۈچلۈك !(پەيغەمبەر ئى) _ 45

 .قىلدۇق كىشىلەر خىسلەتلىك ئاالھىدە تۇرىدىغان ئەسلەپ ئاخىرەتنى ئۇالرنى بىز  _ 46

 .كىشىلەردۇر ياخشى تالالنغان ئەلۋەتتە دەرگاھىمىزدا بىزنىڭ ئۇالر _ 47

 .ياخشىالردىندۇر ھەممىسى (ئۇالرنىڭ) ئەسلىگىن، زۇلكىفلنى ۋە ئەليەسەئنى ئىسمائىلنى، سەن  _ 48

 گۈزەل ەلۋەتتەئ (ئاخىرەتتە) تەقۋادارالرغا شەرەپتۇر، (كاتتا قەۋمىڭگە ۋە ساڭا قۇرئان) بۇ !(پەيغەمبەر ئى)  _ 49

  .بار مەنزىل بىر

 .ردۇرجەننەتلە تۇرىدىغان مەڭگۈ كىرگەنلەر تۇرىدىغان، ئوچۇق ئۇالرغا دەرۋازىلىرى (مەنزىل گۈزەل ئۇ) _ 50

 ۇرغۇنن ۋە مېۋىلەرنى نۇرغۇن جەننەتلەردە ئۇ ئولتۇرىدۇ، يۆلىنىپ (تەختلەرگە) جەننەتلەردە ئۇ ئۇالر  _ 51

 .تۇرىدۇ ئەكەلدۈرۈپ شەربەتلەرنى

 .بولىدۇ جۈپلىرى ئوخشاش قۇرامى ياش سالمايدىغان، قىرىنى كۆز باشقىغا يانلىرىدا ئۇالرنىڭ  _ 52

 .نېمەتتۇر قىلىنغان ۋەدە (بېرىلىدىغانلىقى) سىلەرگە كۈنى قىيامەت بۇ !(تەقۋادارالر ئى)  _ 53

 .ئىنئامىمىزدۇر قالمايدىغان تۈگەپ ھەرگىز بىزنىڭ بۇ شەكسىزكى، _ 54

 جايى دىغانبارى ئاشقۇچىالرنىڭ ھەددىدىن (گۇناھتا ۋە كۇفرىدا ئەمما ئەھۋالىدۇر، تەقۋادارالرنىڭ) بۇ _56 _ 55 

 !جاي يامان نېمىدېگەن ئۇ كىرىدۇ، ئۇنىڭغا ئۇالر .جەھەننەمدۇر ئۇ جايدۇر، يامان ئەڭ ھەقىقەتەن

 .تېتىسۇن بۇنى ئۇالر يىرىڭدۇر، _ قان سۇدۇر، قىزىق (ھارارەتلىك يۇقىرى) بۇ  _ 57

 .بار ئازابالرمۇ تۈرلۈك باشقا خىلدىكى مۇشۇ (ئۇالرغا) يەنە  _ 58

 ىرگەب بىلەن سىلەر گۇرۇھمۇ بۇ» (:باشالمچىلىرىغا ئۇالرنىڭ چاغدا، كەلتۈرۈلگەن دوزاخقا ئازغۇنالر)  _ 59

 زابنىئا (ئوخشاش بىزگە) چوقۇم ئۇالر چۈنكى يوق، ياخشىلىق ئۇالرغىمۇ» (باشالمچىالر .دېيىلىدۇ) «كىرگۈچىدۇر

 (.دەيدۇ) «تېتىغۇچىدۇر

 (دوزاخ) ۇب كەلدىڭالر، ئېلىپ سىلەر بىزگە نى(ئازاب) بۇ يوق، ياخشىلىق سىلەرگە بەلكى» (:ئەگەشكۈچىلىرى) _ 60

 .دەيدۇ «!جاي يامان نېمىدېگەن

 ىچىدىكىئ دوزاخ ئۇنىڭ بولسا، كەلگەن ئېلىپ كىم ئازابنى بۇ بىزگە !رەببىمىز ئى» (:يەنە ئەگەشكۈچىلىرى) _ 61

 .دەيدۇ «قىلغىن زىيادە ھەسسە ئىككى ئازابىنى

 (ختادوزا) ئادەملەرنى ھېساباليدىغان يامانالردىن (چاغدا دۇنيادىكى) بىز» :ئېيتىدۇ (باشالمچىلىرى) _ 62

 كۆرمەيمىزغۇ؟

 ئېغىپ الردىنئۇ كۆزلەر (بولسىمۇ يەردە بۇ ئۇالر)ياكى قالدۇقمۇ قىلىپ مەسخىرە (خاتا دۇنيادا) ئۇالرنى بىز  _ 63

 «.كەتتىمۇ؟

 .مۇقەررەردۇر خۇسۇمەتلىشىشى مۇشۇنداق ئۆزئارا ئەھلىنىڭ دوزاخ _ 64

 باشقا ىنئالالھت بىر غالىب ئاگاھالندۇرغۇچىمەن، بىر پەقەت مەن» ئېيتقىنكى، (قەۋمىڭگە !پەيغەمبەر ئى)  _ 65

 .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر

 (جازاالشتا رنىكاپىرال) رەببىدۇر، شەيئىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، (ئالالھ ئۇ)  _ 66

 «.قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى (قىلغۇچىالرنى تەۋبە) كۈچلۈكتۇر، ناھايىتى
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 ئۇرۇش قېتىم بىر ئايالنى ەنبىل چىۋىق باغالم بىر ئۇنى يۈزىسىدىن خىزمەتلىرى ياخشى قىلغان ئەلەيھىسساالمغا ئەييۇب ئايالنىڭ بۇ تائاال ئالالھ بولۇپ،

 . (بەت _ 66 توم، _ 4 «نەسەفى تەپسىر)» .بۇيرۇغان قىلىشقا ئەمەل قەسىمىگە ئارقىلىق
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 .قىلدى سەجدە ھەممىسى قالماي، بىرىمۇ پەرىشتىلەرنىڭ
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 سۈرىسى زۇمەر

 .ئايەت 75 بولغان، نازىل مەككىدە

 ۋە قىلىش دەۋەت قاقىلىش خالىس ئۇنىڭغا ئىبادەتلەرنى– ئەمەل قىلىشقا، ئېتىقاد دەپ بىر تائاالنى ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر چىقىرىشتىن ئوتتۇرىغا ئىكەنلىكىنى باتىل ئەقىدىسىنىڭ مۇشرىكلىك

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن ئالالھ قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت ۋە غالىب (ھەممىگە) كىتاب بۇ  _  1

 دىننى ەنس قىلدۇق، نازىل كىتابنى بۇ ئالغان ئىچىگە ئۆز ھەقىقەتنى بىز ساڭا شەكسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى)  _  2

 .قىلغىن ئىبادەت قىلىپ خالىس ئالالھقا

 بۇالرغا بىز» :قىلىۋالغانالر ھىمايىچى باشقىالرنى قويۇپ ئالالھنى خاستۇر، ئالالھقا دىن خالىس بىلىڭالركى،  _  3

 قىلىشقان ئىختىالپ ئۇالرنىڭ ئالالھ شەكسىزكى، (.دەيدۇ) «چوقۇنىمىز دەپال شتۇرسۇنيېقىنال ئالالھقا بىزنى پەقەت

 اشقانئ ھەددىدىن ۋە يالغانچىنى ھېچبىر ئالالھ شەكسىزكى، .چىقىرىدۇ ھۆكۈم (كۈنى قىيامەت) ئۈستىدە نەرسىلىرى

 .قىلمايدۇ ھىدايەت كاپىرنى

 (بولۇشتىن بالىسى) لالھئا .تاللىۋاالتتى خالىغاننى مەخلۇقاتىدىن ئەلۋەتتە، ئىدى، خالىسا تۇتۇشنى باال ئالالھ ئەگەر  _  4

 .ئالالھتۇر يېگانە قىلغۇچى قەھر (بىلەن قۇدرىتى ئۆز بەندىلىرىنى) پاكتۇر،

 كېچىگە زنىكۈندۈ ۋە كىرگۈزىدۇ كۈندۈزگە كېچىنى ئۇ .ياراتتى بىلەن ھېكمەت زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ  _ 5

 ۋاقىتقىچە ەنمۇئەيي ھەربىرى بۇالرنىڭ بەردى، بويسۇندۇرۇپ (مەنپەئەتىگە بەندىلىرىنىڭ) ئاينى بىلەن كۈن .ۇكىرگۈزىد

 .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى غالىبتۇر، ئالالھ بىلىڭالركى، .قىلىدۇ سەير

 جۈپتى ئۇنىڭ ئۇنىڭدىن نئاندى ياراتتى، دىن(ئەلەيھىسساالم ئادەم) جان بىر سىلەرنى ئالالھ !(ئىنسانالر ئى)  _ 6

 سىلەرنى ئالالھ .ياراتتى ئۈچۈن سىلەر 143)(سەككىزنى بولۇپ، چىشى  _ ئەركەك ھايۋانالردىن ۋە ياراتتى نى (ھەۋۋا)

 شۇ ئەنە يارىتىدۇ، ئىچىدە قاراڭغۇلۇق ئۈچ قىلدۇرۇپ، تەرەققىي ھالەتكە بىر يەنە ھالەتتىن بىر قارنىدا ئاناڭالرنىڭ

 تۇرۇقلۇق، شۇنداق) .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۇنىڭدىن خاستۇر، ئۇنىڭغا پادىشاھلىق ئالالھتۇر، رەببىڭالر سىلەرنىڭ

 كېتىسىلەر؟ بۇرۇلۇپ قانداقمۇ (قىلىشتىن ئىبادەت ئۇنىڭغا سىلەر

 ىغابولۇش اپىرك بەندىلىرىنىڭ ئۇ .بىھاجەتتۇر سىلەردىن ئالالھ (ئۇنتۇماڭالركى) بولساڭالر، كاپىر سىلەر ئەگەر _ 7

 گۇناھىنى ىڭبىرىن باشقا گۇناھكار ھېچبىر بولىدۇ، رازى سىلەردىن ئۇ قىلساڭالر، شۈكۈر سىلەر ئەگەر .بولمايدۇ رازى

 ئېيتىپ ىڭالرنىقىلمىش سىلەرگە ئالالھ چاغدا شۇ قايتىسىلەر، دەرگاھىغا رەببىڭالرنىڭ سىلەر ئاندىن .ئالمايدۇ ئۈستىگە

 .بىلگۈچىدۇر تولۇق سىرالرنى كىدىلالردى ھەقىقەتەن ئالالھ .بېرىدۇ

 دۇئاسىنى ئۇنىڭ) الالھئ ئاندىن قىلىدۇ، دۇئا ھالدا يۈزلەنگەن رەببىگە ئۇ كەلسە، بااليىئاپەت بىرەر بېشىغا ئىنساننىڭ  _ 8

 كېتىدۇ، تۇپئۇن دۇئاسىنى قىلغان ئۇنىڭغا ئىلگىرى چاغدا، قىلغان ئاتا نېمەت ئۇنىڭغا پەزلىدىن ئۆز (قىلىپ ئىجابەت

 بىلەن ىلىقىڭكۇفر سەن» ئېيتقىنكى، كەلتۈرىدۇ، شېرىكلەرنى ئالالھقا ئۈچۈن ئازدۇرۇش يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى)

 .ئەھلىدىنسەن دوزاخ چوقۇم سەن مەنپەئەتلىنىۋالغىن، (ئازراق دۇنيادىن بۇ) تۇرۇپ،

 كېچىنىڭ قىلىپ، ئۈمىد رەھمىتىنى ەببىنىڭر قورقۇپ، دىن(ئازابى نىڭ) ئاخىرەت ياكى (ياخشىمۇ؟ ئادەم كاپىر ئاشۇ)  _ 9

 !(ەيغەمبەرپ ئى) «مۇ؟(ياخشى) ئادەم ئۆتكۈزگەن بىلەن ئىبادەت ھالدا تۇرغان قىيامدا ۋە قىلغان سەجدە سائەتلىرىنى

 تونۇپ ىرىالئىگىل ئەقىل پەقەت (پەرقىنى بۇنىڭ) بوالمدۇ؟ باراۋەر بىلمەيدىغانالر بىلەن بىلىدىغانالر» ئېيتقىنكى،

 «.تەلەيدۇيې

 دۇنيادا بۇ قۇڭالر،قور رەببىڭالردىن !بەندىلىرىم ئېيتقان ئىمان ئى (دېدىكى ئالالھ») ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 10

 سەۋر پەقەت كەڭدۇر، زېمىنى ئالالھنىڭ .ئېرىشىدۇ ياخشىلىققا (ئاخىرەتتە) قىلغانالر مۇكەممەل (ئىبادەتنى – ئەمەل)

 «.بېرىلىدۇ ھېسابسىز اپاتىمۇك ئۇالرنىڭ قىلغۇچىالرغا

 بۇيرۇلدۇم، قىلىشقا ئىبادەت قىلىپ خاس ئالالھقا دىننى مەن ھەقىقەتەن» ئېيتقىنكى،  _ 11

 «.بۇيرۇلدۇم بولۇشقا ئەۋۋىلى مۇسۇلمانالرنىڭ (ئىچىدە ئۈممەتنىڭ بۇ) ھەمدە  _ 12

                                                   

(
143
 .تۇتۇلىدۇ كۆزدە ھايۋان جەمئىيسەككىز بولۇپ، چىشى _ ئەركەك ئۆچكىدىن ۋە قوي كاال، تۆگە، يەردە، بۇ (
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 كۈننىڭ بۈيۈك (ئىبارەت كۈنىدىن قىيامەت) شۈبھىسىزكى، قىلسام، ئاسىيلىق رەببىمگە مەن ئەگەر» ئېيتقىنكى،  _ 13

 «.قورقىمەن ئازابىدىن

 .قىلىمەن ئىبادەت قىلىپ خاس ئالالھقا دىنىمنى مەن» ئېيتقىنكى، _ 14

 زىيان ھەقىقىي» ئېيتقىنكى، «!چوقۇنۇڭالر خالىغىنىڭالرغا قويۇپ ئالالھنى سىلەر !(مۇشرىكالر ئى)  _ 15

 ئوپئوچۇق ئۇ بىلىڭالركى، .ئۇچراتقۇچىالردۇر زىيانغا ئائىلىسىدىكىلەرنى ۋە ئۆزلىرىنى كۈنى قىيامەت تارتقۇچىالر

 .زىياندۇر

 (ئازاب) شۇ بەندىلىرىنى ئالالھ ئورىۋالىدۇ، ئوت قاتمۇقات ئاستىدىنمۇ ئوت، قاتمۇقات ئۈستىدىنمۇ ئۇالرنى  _ 16

 !قورقۇڭالر مەندىن !بەندىلىرىم ئى «.قورقۇتىدۇ بىلەن

 ھىدايەت، دۇنيادا بۇ) كىشىلەرگە ئالغان يول تەرەپكە ئالالھ ۋە بولغان يىراق چوقۇنۇشتىن ھالرغائىال ساختا _18 _ 17

 ياخشىسىغا ئەڭ سۆزنىڭ ئۇ سېلىپ، قۇالق سۆزگە !(پەيغەمبەر ئى) .بېرىلىدۇ خەۋەر خۇش (بىلەن جەننەت ئاخىرەتتە

 ئەقىللىق شۇالر ئەنە كىشىلەردۇر، قىلغان ىدايەتھ ئالالھ شۇالر ئەنە .بەرگىن خەۋەر خۇش بەندىلىرىمگە ئەگىشىدىغان

 .كىشىلەردۇر

 دوزاختىكى سەن ،(قىاللمايسەن ھىدايەت سەن نى) ئادەم چۈشكەن ھۆكمى ئازابالش ھەققىدە !(پەيغەمبەر ئى)  _ 19

 قۇتقۇزاالمسەن؟ ئادەمنى

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر تىدىنئاس سېلىنغان،  قەۋەت – قەۋەت (جەننەتتە) قورققانالرغا رەببىدىن ئەمما  _ 20

 .قىلمايدۇ خىالپلىق ۋەدىسىگە ئالالھ ۋەدىسىدۇر، ئالالھنىڭ بۇ .بار سارايالر

 سىڭدۈرۈپ يەرگە ئۇنى ئاندىن .ياغدۇرىدۇ يامغۇر بۇلۇتتىن ھەقىقەتەن ئالالھ كۆرمىدىڭمۇ؟ !(پەيغەمبەر ئى) _ 21

 سارغىيىپ ئۇنىڭ قۇرۇيدۇ، ئۇ ئاندىن .ئۈندۈرىدۇ زىرائەتلەرنى ەڭرەڭگار بىلەن ئۇنىڭ ئاندىن .قىلىدۇ پەيدا بۇالقنى

 ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئىگىلىرى ئەقىل بۇالردا شەكسىزكى، .ئايالندۇرىدۇ شۇمبىغا _  شاخ ئۇنى ئاندىن .كۆرىسەن كەتكەنلىكىنى

 .بار ئۈگۈت بىر

 بولغان ئۈستىدە (ھىدايىتى) نۇرى ەببىنىڭر سايىسىدا بۇنىڭ ۋە ئاچقان ئۈچۈن ئىسالم كۆكسىنى _ كۆڭلى ئالالھ  _  22

 دىللىرى ئۆرۈگەنلىكتىن يۈز دىن(قۇرئان) زىكرى ئالالھنىڭ ئوخشاشمۇ؟ (بىلەن ئادەم ئازغۇن كەتكەن قېتىپ دىلى) ئادەم

 .ئازغۇنلۇقتىدۇر ئوپئوچۇق شۇالر ئەنە !ۋاي ھالىغا كەتكەنلەرنىڭ قېتىپ

 (مەزمۇنلىرى) كېتىدىغان، ئوخشىشىپ بىرىگە _ بىر (ئايەتلىرى) نى(قۇرئان) سۆز گۈزەل ئەڭ ئالالھ _ 23

 بەدەنلىرى كىشىلەرنىڭ قورقىدىغان رەببىدىن (چاغدا قىلىنغان تىالۋەت ئۇ) .قىلدى نازىل قىلىپ كىتاب بىر تەكرارلىنىدىغان

 ۋە بەدەنلىرى ئۇالرنىڭ لىپ،ئې ئېسىگە رەھمىتىنى (بولغان مۇئمىنلەرگە) ئالالھنىڭ ئاندىن تىترەيدۇ، دىن(تەسىرى) ئۇنىڭ
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 جەھەننەمنىڭ كەلگەندە، يېتىپ جەھەننەمگە ئۇالر ھەيدىلىدۇ، بولۇپ توپ  _  توپ جەھەننەمگە كاپىرالر _ 71

 ئايەتلىرىنى رەببىڭالرنىڭ سىلەرگە ئاراڭالردىن» :ئۇالرغا پەرىشتىلەر مەسئۇل جەھەننەمگە ئېچىلىدۇ، دەرۋازىلىرى

 :ئۇالر .دەيدۇ «چىقمىغانمىدى؟ پەيغەمبەرلەر ئاگاھالندۇرىدىغان بارلىقىدىن ڭئۇچرىشىشنى بۈگۈنكى بېرىدىغان، ئوقۇپ

 .دەيدۇ «بولدى تېگىشلىك كاپىرالرغا (بىزدەك) ھۆكۈم (دېگەن كىرىدۇ دوزاخقا كاپىرالر) ئەمما چىققان، ئەلۋەتتە»

 جايى مۇتەكەببىرلەرنىڭ ،قېلىڭالر مەڭگۈ جەھەننەمدە كىرىڭالر، دەرۋازىلىرىدىن جەھەننەمنىڭ» (ئۇالرغا) _ 72

 .دېيىلىدۇ «!يامان نېمىدېگەن

 چاغدا، كەلگەن يېتىپ جەننەتكە ئۇالر ھالبۇكى، ماڭدۇرۇلىدۇ، ھالدا بولغان توپ _ توپ جەننەتكە تەقۋادارالر _ 73

 ەپسىلەر،ك خۇش ساالم، سىلەرگە» :ئۇالرغا پەرىشتىلەر مەسئۇل جەننەتكە بولىدۇ، بولغان ئېچىلىپ دەرۋازىلىرى ئۇنىڭ

 .دەيدۇ «كىرىڭالر ئۈچۈن تۇرۇش مەڭگۈ جەننەتكە

 بىزنى ئاشۇرغان، ئەمەلگە ۋەدىسىنى قىلغان بىزگە ھەمدۇسانا بارچە» (بولۇپ كىرىپ جەننەتكە) ئۇالر _ 74

 تلىكئاخىرە) .تۇرىمىز جايدا خالىغان ئۆزىمىز جەننەتتە ئەمدى بىز .خاستۇر ئالالھقا قىلغان ۋارىس زېمىنىغا جەننەتنىڭ

 .دەيدۇ «!ياخشى نېمىدېگەن مۇكاپاتى ئىشلىگۈچىلەرنىڭ (ئۈچۈن

 ئەرشنىڭ ھالدا، ئېيتقان ھەمدۇسانا ئېيتقان، تەسبىھ رەببىگە پەرىشتىلەرنىڭ سەن (كۈنى قىيامەت !پەيغەمبەر ئى)  _ 75

 بارچە» ۋە چىقىرىلىدۇ ۆكۈمھ ھەققانىي ئارىسىدا (ئىنسانالر يەنى) ئۇالر .كۆرىسەن تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئوراپ ئەتراپىنى
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 سۈرىسى غافىر

 .ئايەت 85بولغان، نازىل مەككىدە

 ۋە بېرىش ەددىيەر قىلغۇچىالرغا تارتىش – تاالش  ئۈستىدە ئايەتلىرى تائاالنىڭ ئالالھ تۇرۇپ بىلىمسىز :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن دەۋەت قايتىشقا ھەقىقەتكە ئۇالرنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) ھامىم _ 1

 زابىئا قىلغۇچى، قوبۇل تەۋبىنى قىلغۇچى، مەغپىرەت گۇناھنى بىلگۈچى، ھەممىنى غالىب، مۇتلەق (بۇ) _3 _ 2

 ئۇنىڭ جاي قايتىدىغان ۇر،يوقت ئىالھ ھېچ باشقا ئالالھتىن .كىتابتۇر قىلىنغان نازىل تەرىپىدىن ئالالھ _ ئىگىسى ئىنئام قاتتىق،

 .دەرگاھىدۇر

 كېزىپ ىشەھەرلەرن ئۇالرنىڭ قىلىشىدۇ، تارتىش _ تاالش كاپىرالرال قەتپە توغرىسىدا ئايەتلىرى ئالالھنىڭ _ 4

 .قويمىسۇن ئالداپ سېنى يۈرۈشلىرى

 (اردائىنك قاتارلىق سەمۇد ئاد،) كېيىنكى ئۇالردىن ۋە قەۋمى نۇھ بۇرۇن دىن(مەككىلىكلەر يەنى) ئۇالر  _ 5

 ئۇرۇنغان كەئۆلتۈرۈش پەيغەمبىرىنى ئۆزىنىڭ ئۈممەت رھەربى .ئىدى قىلغان ئىنكار (پەيغەمبەرلىرىنى) بىرلەشكەنلەرمۇ

 ھاالك ۇالرنىئ مەن بىلەن شۇنىڭ قىلىشتى، مۇنازىرە بىلەن (سۆزلەر) باتىل ئۈچۈن قىلىۋېتىش بىكار ھەقنى ئۇالر .ئىدى

 ئىكەن؟ قانداق ئازابىم مېنىڭ .قىلىۋەتتىم

 چىڭ فرىداكۇ رەببىڭنىڭ (بولغاندەك ھەق ئازاب ئۈممەتلەرگە قىلغان ئىنكار پەيغەمبەرلىرىنى يەنى) شۇنىڭدەك _ 6

 .بولدى ھەق سۆزى دېگەن «ئەھلىدۇر دوزاخ ئۇالر ھەقىقەتەن» :توغرىسىدا تۇرغۇچىالر

 ۇنىڭغائ ئېيتىدۇ، تەسبىھ مەدھىيەلەپ رەببىنى پەرىشتىلەر چۆرىسىدىكى ئەرشنىڭ ۋە تۇرغان كۆتۈرۈپ ئەرشنى _ 7

 سېنىڭ !رەببىمىز ىئ» (ئېيتىدۇ ئۇالر) .تىلەيدۇ مەغپىرەت كىشىلەرگە ئېيتقان ئىمان (ئوخشاش ىرىگەئۆزل) ۋە ئېيتىدۇ ئىمان

 مەغپىرەت لەرگەئەگەشكەن يولۇڭغا سېنىڭ ۋە قىلغانالرغا تەۋبە ئالىدۇ، ئىچىگە ئۆز نەرسىنى ھەممە ئىلىمىڭ ۋە رەھمىتىڭ

 .ساقلىغىن ئازابىدىن دوزاخ ئۇالرنى قىلغىن،

 بولغانالرنى ىياخش ئەۋالدلىرىدىن ئاياللىرىدىن، بوۋىلىرىدىن، _ ئاتا ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنى سەن !بىمىزرەب ئى  _ 8

 ىشئ بىلەن ھېكمەت غالىبسەن، (ھەممىگە) ھەقىقەتەن سەن .كىرگۈزگىن جەننەتكە مەڭگۈلۈك قىلغان ۋەدە ئۇالرغا

 .قىلغۇچىسەن

 يدىكەنسەن،ساقال يامانلىقالردىن كىمنى سەن كۈندە بۇ اقلىغىن،س يامانلىقالردىن ئۇالرنى سەن !(رەببىمىز ئى) _ 9

 «.مۇۋەپپەقىيەتتۇر كاتتا بۇ مانا .بولىسەن قىلغان رەھمەت ئۇنىڭغا سەن شۈبھىسىزكى،

 بىرىڭالرغا _ بىر سىلەرنىڭ غەزىپى بولغان سىلەرگە ئالالھنىڭ» :قىلغانالرغا ئىنكار (ئالالھنى) شۈبھىسىزكى، _ 10

 دەپ «ىڭالرئېيتمايتت ئىمان تۇرساڭالرمۇ قىلىنىپ دەۋەت ئىمانغا سىلەر چۈنكى چۈشىدۇ، ئېشىپ پىڭالردىنغەزى بولغان

 .قىلىنىدۇ نىدا

 ئىقرار گۇناھىمىزغا بىز .144)( تىرىلدۈردۈڭ قېتىم ئىككى ئۆلتۈردۈڭ، قېتىم ئىككى بىزنى !رببىمىز ئى» :ئۇالر _ 11

 .دەيدۇ «بارمىدۇ؟ يولى چىقىش (دوزاختىن بىزگە) ئەمدى بولدۇق،

 چاقىرىلغاندا (ائېيتىشق ئىمان) ئىكەنلىكىگە بىر ئالالھنىڭ سىلەر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ (ئازاب بۇ !كاپىرالر ئى)  _ 12

 ۋە ئۇلۇغ ئەڭ قىلىش ھۆكۈم .تۇردۇڭالر قىلىپ ئېتىراپ ئۇنى كەلتۈرۈلسە، شېرىك ئالالھقا ئەگەر قىلدىڭالر، ئىنكار

 .خاستۇر ھقائالال بۈيۈك مۇتلەق

 چۈشۈرۈپ ىزىقر كۆكتىن سىلەرگە ۋە كۆرسىتىدىغان دەلىللىرىنى (قۇدرىتىنىڭ) سىلەرگە ئالالھ !(ئىنسانالر ئى)  _ 13

 .ئالىدۇ نەسىھەت – ۋەز (ئايەتلەردىن بۇ) كىشىلەرال يۈزلەنگەن (ئالالھقا) پەقەت .زاتتۇر بېرىدىغان

 .ىلىڭالرق ئىبادەت خالىس ئالالھقا قارىماي، كۆرگىنىگە يامان ىڭكاپىرالرن سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 14

                                                   

 (
144
 قارنىدا ئانا _ ىرىلدۈرۈشت قېتىم كىئىك ئۆلۈمنى، دۇنيادىكى بىلەن ھالەت ئىلگىرىكى كىرىشتىن جان قورسىقىدىكى ئانىنىڭ _ ئۆلتۈرۈش قېتىم ئىككى (

 .ئىپادىلەيدۇ تىرىلدۈرۈشنى كۈنىدە قىيامەت بىلەن كىرگۈزۈش جان
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 كۈنىدىن (قىيامەت) ئۇچرىشىدىغان خااليىق ھەممە ئۇ ئىگىسىدۇر، ئەرشنىڭ ئۇ يۇقىرىدۇر، مەرتىۋىسى ئالالھنىڭ _ 15

 .قىلىدۇ نازىل ۋەھيى بويىچە ھۆكمى ئۆز بەندىسىگە خالىغان ئۈچۈن، ئاگاھالندۇرۇش

 ئىشى بىر ھېچقانداق ئۇالرنىڭ ئالالھقا كۈندە بولغان ھازىر (ئالدىغا ئالالھنىڭ چىقىپ قەبرىلىرىدىن) خااليىق  _ 16

 !خاستۇر ئالالھقىال بىر قەھرلىك ئەلۋەتتە خاس؟ كىمگە پادىشاھلىق كۈندە بۇ قالمايدۇ، مەخپىي

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ھېچكىمگە كۈندە بۇ ۇ،بېرىلىد جازا ياكى مۇكاپات يارىشا ئەمەلىگە قىلغان ھەركىمگە كۈندە ئۇ  _ 17

  .ئالغۇچىدۇر ھېساب تېز ھەقىقەتەن ئالالھ

 يۈرەكلەر تولغان ھەسرەتكە ـ قايغۇ چاغدا ئۇ .ئاگاھالندۇرغىن كۈنىدىن قىيامەت ئۇالرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 18

 شاپائىتى ۋە دوست يېقىن ھېچبىر قىلغانالرغا زۇلۇم ئۆزىگە (ئېيتماي ئىمان) قالىدۇ، قاپلىشىپ بوغۇزالرغا (قورقۇنچتىن)

 .چىقمايدۇ شاپائەتچى بىرەر قىلىنىدىغان قوبۇل

 .تۇرىدۇ بىلىپ يوشۇرغانلىرىنى دىلالرنىڭ ۋە خىيانىتىنى كۆزلەرنىڭ ئالالھ _ 19

 چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى ئۇالرنىڭ چىقىرىدۇ، ھۆكۈم بىلەن ئادىللىق (ئارىسىدا بەندىلىرىنىڭ) ئالالھ _ 20

 كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .چىقىرالمايدۇ ھۆكۈم نەرسىگە ھېچ نەرسىلىرى

 .تۇرغۇچىدۇر

 ئۇالر كۆزەتمىدىمۇ؟ بولغانلىقىنى قانداق ئاقىۋىتىنىڭ ئۆتكەنلەرنىڭ ئىلگىرى ئۆزلىرىدىن كېزىپ، زېمىننى ئۇالر _ 21

 .ئىدى ئۈستۈن كۆپ (مەككىلىكلەردىن) بۇالردىن جەھەتتە ئىزلىرى قالدۇرغان ۋە قۇۋۋەت  _  كۈچ يۈزىدە يەر بولسا

 دىن(جازاسى نىڭ) ئالالھ ئۇالرنى جازالىدى، تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى ئۇالرنى ئالالھ (بولسىمۇ كۈچلۈك شۇنداق ئۇالر)

 .قااللمىدى قوغداپ ھېچكىم

 (ئىسپاتاليدىغان راستچىللىقىنى ئۆزلىرىنىڭ) پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ (ئازاب) بۇ  _ 22

 جازالىدى، ئۇالرنى ئالالھ بىلەن شۇنىڭ قىلدى، ئىنكار ئۇنى ئۇالر بولسىمۇ، كەلگەن ئېلىپ  پاكىتالرنى – دەلىل ئوپئوچۇق

 .زاتتۇر قاتتىق ئازابى كۈچلۈك، ھەقىقەتەن ئالالھ

 قارۇنغا ۋە ھامانغا پىرئەۋنگە، بىلەن دەلىل ئوپئوچۇق ۋە بىلەن رىمىزمۆجىزىلى مۇسانى بىز شەكسىزكى، _24 _ 23 

 .دېيىشتى سېھىرگەر يالغانچى، ئۇنى ئۇالر .ئەۋەتتۇق

 ئوغۇللىرىنى ئېيتقانالرنىڭ ئىمان بىلەن مۇسا» :ئۇالر كەلگەندە، ئېلىپ مۆجىزە دەرگاھىمىزدىن ئۇالرغا مۇسا _ 25

 چوقۇم مىكرى _ ھىيلە كاپىرالرنىڭ .دېدى «قالدۇرۇڭالر تىرىك (ئۈچۈن سېلىش خىزمەتكە) قىزلىرىنى ئۆلتۈرۈڭالر،

 .بولىدۇ بەربات

 مۇسانىڭ ھەقىقەتەن مەن .باقسۇن يالۋۇرۇپ رەببىگە ئۇ قويۇڭالر، ئۆلتۈرگىلى مۇسانى مېنى» :ئېيتتى پىرئەۋن _ 26

 «.ئەنسىرەيمەن رۇشىدىنتۇغدۇ قااليمىقانچىلىق يۈزىدە يەر ياكى ئۆزگەرتىۋېتىشىدىن دىنىڭالرنى

 ھېساب سىغىنىپ، غا(ئالالھ بولغان) رەببىڭالر سىلەرنىڭمۇ رەببىم، مېنىڭ ھەقىقەتەن مەن» :ئېيتتى مۇسا _ 27

 «.تىلەيمەن پاناھ زىيانكەشلىكىدىن مۇتەكەببىرنىڭ ھەربىر ئىشەنمەيدىغان كۈنگە بېرىدىغان

 رەببىم› پەقەت ئادەمنى بىر سىلەر» :ئېيتتى ئادەم مۇئمىن بىر يوشۇرىدىغان ئىمانىنى بولۇپ جەمەتىدىن پىرئەۋن _ 28

 دەلىللىرىنى ئوپئوچۇق (ھەقىقەتنىڭ) رەببىڭالردىن سىلەرگە ئۇ ھالبۇكى، ئۆلتۈرەمسىلەر؟ ئۈچۈنال دېگەنلىكى ‹ئالالھتۇر

 سىلەرنى ئۇ بولسا، راستچىل ئۇ ئەگەر ئۆزىگىدۇر، ئۇنىڭ زىيىنى يالغانچىلىقىنىڭ بولسا، يالغانچى ئۇ ئەگەر .كەلدى ئېلىپ

 .قىلمايدۇ ھىدايەت يالغانچىنى ئاشقان ھەددىدىن ئالالھ شەكسىزكى، .كېلىدۇ سىلەرگە قىسمى بىر ئازابنىڭ قورقۇتقان

 ئالالھنىڭ بىزگە ئەگەر .سۈرۈۋاتىسىلەر سەلتەنەت غالىبالرچە زېمىندا (بۇ) سىلەر كۈندە بۈگۈنكى !قەۋمىم ئى _ 29

 ئۆز پەقەت سىلەرگە مەن» :ئېيتتى پىرئەۋن «.قىالاليدۇ؟ ياردەم كىم بىزگە (قۇتۇلۇشقا ئۇنىڭدىن) سا،قال كېلىپ ئازابى

 «.يېتەكلەيمەن يولغا توغرا پەقەت سىلەرنى ۋە بېرىۋاتىمەن مەسلىھەت قارىشىمنى كۆز

 سەمۇد ئاد، نۇھ، سىلەرنىڭ مەن (ئۆلتۈرسەڭالر مۇسانى سىلەر ئەگەر) !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى ئادەم مۇئمىن _ 31 _ 30

 بولغاندەك ھاالك بىرلەشكەنلەر (قارشى پەيغەمبەرلىرىگە) ئوخشاش كېيىنكىلەرگە ئۇالردىن ۋە ئوخشاش قەۋملىرىگە

 .خالىمايدۇ قىلىشنى ئۇۋال بەندىلىرىگە ئالالھ .ئەنسىرەيمەن كېتىشىڭالردىن بولۇپ ھاالك

 (قىيامەت) قىلىدىغان پەرياد _ نالە (چاقىرىپ بىرىنى _ بىر كىشىلەر) ئۈچۈن سىلەر مەن شەكسىزكى، !قەۋمىم ئى _ 32

 .ئەنسىرەيمەن كۈنىدىن
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 قۇتۇلدۇرىدىغان دىن(ئازابى نىڭ) ئالالھ سىلەرنى بولىسىلەر، قاچماقچى بۇرۇلۇپ ئارقاڭالرغا سىلەر كۈندە ئۇ  _ 33 
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 بولغىنى؟ قانداق چاقىرىۋاتقىنىڭالر دوزاخقا مېنى سىلەرنىڭ قىلىۋاتسام، دەۋەت نىجاتلىققا سىلەرنى مەن !قەۋمىم ئى _ 41

 دەۋەت كەلتۈرۈشكە شېرىك ئۇنىڭغا نەرسىلەرنى بىلمەيدىغان مەن قىلىشقا، ئىنكار ئالالھنى مېنى رسىلە _ 42
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 اليىق قىلىشقا دەۋەت ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا نەرسىلەر قىلىۋاتقان دەۋەت (چوقۇنۇشقا) مېنى سىلەر شۇكى، ھەقىقەت _ 43

 چوقۇم ئاشقۇچىالر ھەددىدىن .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جايىمىز بارىدىغان ئاخىر بىزنىڭ شەكسىزكى، .ئەمەستۇر نەرسىلەر

 .ئەھلىدۇر جەھەننەم

 ئالالھ .تاپشۇرىمەن ئالالھقا ئىشىمنى مەن ئەسلەيسىلەر، سۆزلىرىمنى ئېيتقان سىلەرگە مېنىڭ ئارىدا پات سىلەر _ 44

 «.تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىنى ھەممە بەندىلىرىنىڭ ھەقىقەتەن

 يامىنى ئەڭ ئازابنىڭ بولسا تەۋەلىرىنى پىرئەۋن .ساقلىدى سۇيىقەستلىرىدىن ئۇالرنىڭ كىشىنى ئۇ ئالالھ _ 45

 .قورشىۋالدى

 تەۋەلىرىنى پىرئەۋن» :كۈندە بولغان قايىم ەتقىيام تۇرىدۇ، توغرىلىنىپ ئوتقا ئاخشىمى _ ئەتىگىنى ئۇالر _ 46

 (.دېيىلىدۇ) «!كىرگۈزۈڭالر قاتتىقىغا ئەڭ ئازابنىڭ
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 .بولمايدۇ پايدىسى دۇئاسىنىڭ كاپىرالرنىڭ ھالبۇكى،
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 ئىنسانالرنىڭ ەممائ .ئىشتۇر بىر چوڭ يارىتىلىشىدىن ئىنسانالرنىڭ ئەلۋەتتە يارىتىلىشى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 57

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى
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(
145
 .قارالسۇن ئىزاھاتقا بېرىلگەن ئاستىدا بەت ئايىتىنىڭ -5 سۈرىسىنىڭ ھەج توغرۇلۇق ئەلەق (
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 .زاتتۇر

 ھاجىتىڭالرغا كۆڭلۈڭالردىكى يۈرۈپ مىنىپ ئۇالرغا سىلەر .بار مەنپەئەتلەر نۇرغۇن ئۈچۈن سىلەر ئۇالردا _ 80

 .توشۇلىسىلەر ئۈستىدە كېمىلەرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ سىلەر ئۇلىشىسىلەر،

 ئالالھنىڭ سىلەر (تۇرسا شۇنداق ئەھۋال) .تۇرىدۇ كۆرسىتىپ دەلىللىرىنى (قۇدرىتىنىڭ) سىلەرگە ئالالھ _ 81

 قىلىسىلەر؟ ئىنكار قايسىسىنى دەلىللىرىنىڭ

 بۇالرغا كۆزەتمىدىمۇ؟ بولغانلىقىنى قانداق ئاقىۋىتىنىڭ ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىدىن كېزىپ زېمىننى ئۇالر _ 82

 جەھەتتە ئىزلىرى قالدۇرغان يۈزىدە يەر ۋە ئارتۇق جەھەتتە قۇۋۋەت _ كۈچ كۆپ، جەھەتتە سان ئۇالر قارىغاندا

 .ئەسقاتمىدى ئۆزلىرىگە ىنەرسىلىر كەلتۈرگەن قولغا ئۇالرنىڭ .ئىدى ئۈستۈن بۇالردىن

 (توال _ ئاز) ئۆزلىرىدىكى ئۇالر كەلگەندە، بىلەن دەلىللىرى ئوپئوچۇق (ھەقىقەتنىڭ) ئۇالرغا پەيغەمبەرلىرى _ 83

 .قورشىدى ئازاب قىلغان مەسخىرە ئۆزلىرى ئۇالرنى (نەتىجىدە) .كەتتى مەغرۇرلىنىپ ئىشىنىپ بىلىمگە

 قىلغان شېرىك ئۇنىڭغا ئىلگىرى ۋە ئېيتتۇق ئىمان ئالالھقا بىر بىز» :چاغدا ەنكۆرگ ئازابىمىزنى بىزنىڭ ئۇالر _ 84

 .دېدى «قىلدۇق ئىنكار نەرسىلىرىمىزنى

 ھەققىدە بەندىلىرى ئالالھنىڭ بۇ .بولمايتتى پايدىسى ئۇالرغا ئىماننىڭ ئېيتقان چاغدا كۆرگەن ئازابىمىزنى بىزنىڭ _ 85

 .تارتتى زىيان كاپىرالر چاغدا بۇ .قانۇنىيىتىدۇر كەلگەن يۈرگۈزۈپ
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 سۈرىسى فۇسسىلەت

 .ئايەت 54 بولغان، نازىل مەككىدە

 ھەق كىتابنىڭ بۇ ۋە قايتۇرۇش ھەقىقەتكە بىلەن سىلىقلىق ئۆرۈگۈچىلەرنى يۈز دىن«كەرىم قۇرئان» :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر دەلىللەشتىن ئىكەنلىكىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) ھامىم _ 1

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن ئالالھ مېھرىبان شەپقەتلىك، ناھايىتى (قۇرئان بۇ) _ 2

 .كىتابتۇر قىلىنغان بايان تولۇق ھالدا بولغان قۇرئان ئەرەبچە ئايەتلىرى ئۈچۈن قەۋم بىلىدىغان (بۇ) _ 3

 ئۇالر شۇڭا، .ئۆرۈدى يۈز (كىتابتىن بۇ) تولىسى ئىنسانالرنىڭ .ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش _ 4

 .سالمايدۇ قۇالق (ئۇنىڭغا)

 قۇالقلىرىمىز پەردىلەنگەن، نەرسىلەردىن قىلغان تدەۋە بىزنى سەن دىللىرىمىز بىزنىڭ» (:پەيغەمبەرگە) ئۇالر _ 5

 «قىلىۋېرەيلى ئىشىمىزنى ئۆز ئەلۋەتتە بىزمۇ قىل، ئىشىڭنى ئۆز سەن .بار پەردە بىر ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلەن سەن ئېغىر،

 .دەيدۇ

 بىر ىڭالرئىالھ سىلەرنىڭ› ماڭا ئىنسان، بىر ئوخشاش سىلەرگە مەنمۇ» :ئۇالرغا سەن !(پەيغەمبەر ئى) _7 _ 6

 زاكات .دېگىن «!تىلەڭالر مەغپىرەت ئۇنىڭدىن ۋە يۈزلىنىڭالر ئۇنىڭغا سىلەر قىلىنىدۇ، ۋەھيى دەپ ‹ئىالھتۇر

 !ۋاي ھالىغا مۇشرىكالرنىڭ ئىشەنمەيدىغان ئاخىرەتكە بەرمەيدىغان،

 .بار پاتمۇكا ئۈزۈلمەيدىغان ئۈچۈن قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان شەكسىزكى،  _ 8

 شېرىكلەر ئۇنىڭغا ۋە قىالمسىلەر ئىنكار ئالالھنى ياراتقان كۈندە ئىككى زېمىننى سىلەر» (:ئۇالرغا سەن) _ 9

 .دېگىن «رەببىدۇر ئالەملەرنىڭ ئۇ كەلتۈرەمسىلەر؟

 زېمىن قىلدى، بەرىكەتلىك زېمىننى ياراتتى، تاغالرنى مۇستەھكەم ئۈستىدە زېمىننىڭ كۈندە تۆت تولۇق ئۇ  _ 10

 بۇ) ئۈچۈن سورىغۇچىالر (مۇددىتىنى يارىتىلىش نەرسىلەرنىڭ ئۇنىڭدىكى ۋە زېمىننىڭ) بەلگىلىدى، رىزقىنى ئەھلىنىڭ

 (.جاۋابتۇر

 :زېمىنغا بىلەن ئاسمان ئىدى، ھالىتىدە تۇمان (ئاسمان) ئۇ ھالبۇكى، .يۈزلەندى يارىتىشقا ئاسماننى ئۇ ئاندىن _ 11

 .دېدى «كەلدۇق ھالدا ئىختىيارىي» :ئىككىلىسى دېۋىدى، «كېلىڭالر ھالدا مەجبۇرىي ياكى ئىختىيارىي»

 (قىلىدىغان نىڭئۆزلىرى بولغانالرغا) ئاسماندا ھەر ۋە تاماملىدى كۈندە ئىككى (يارىتىشنى) ئاسماننى يەتتە ئالالھ  _ 12

 ھەممىنى غالىب، شۇ ئەنە بۇ قوغدىدۇق، ۋە زىننەتلىدۇق بىلەن يۇلتۇزالر ئاسماننى تۆۋەنكى ئەڭ .بىلدۈردى ئىشلىرىنى

 .تەقدىرىدۇر ئالالھنىڭ بىلگۈچى

 ۋە دئا سىلەرنى مەن» :ئۇالرغا سەن تارتسا، باش (ئىماندىن يەنىال كېيىن بايانالردىن يۇقىرىقى) ئۇالر ئەگەر  _ 13

 .دېگىن «ئاگاھالندۇرىمەن ئازابتىن ئوخشاش ئازابقا كەلگەن بېشىغا قەۋملىرىنىڭ سەمۇد

 دېسە، «!قىلماڭالر ئىبادەت باشقىسىغا ئالالھتىن بىر» :كېلىپ تەرەپتىن ھەر ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر ۋاقتىدا ئۆز _ 14

 سىلەرنىڭ بىز .بوالتتى چۈشۈرگەن پەرىشتىلەرنى ەتتەئەلۋ ئىدى، خالىسا (ئەۋەتىشنى پەيغەمبەر) رەببىمىز ئەگەر» :ئۇالر

 .دېدى «قىلىمىز ئىنكار پەيغەمبەرلىكىڭالرنى

 «بار؟ كىم ئارتۇق بىزدىن قۇۋۋەتتە _ كۈچ» :ئۇالر .قىلدى يوغانچىلىق ئورۇنسىز يۈزىدە يەر بولسا قەۋمى ئاد _ 15

 شۇنداق) بىلمىدىمۇ؟ ئىكەنلىكىنى ئۈستۈن ئۆزلىرىدىن قۇۋۋەتتە _ كۈچ ئالالھنىڭ ياراتقان ئۆزلىرىنى ئۇالر .دېدى

 .قىلدى ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ئۇالر (تۇرسىمۇ

 ئەۋەتتۇق، شامالنى سوغۇق قاتتىق كۈنلەردە شۇم ئۈچۈن، تېتىتىشىمىز ئازابنى قىلغۇچى خار دۇنيادىال بۇ ئۇالرغا _ 16

 .ئېرىشەلمەيدۇ ياردەمگىمۇ ئۇالر ر،قىلغۇچىدۇ خار تېخىمۇ ئازابى ئاخىرەتنىڭ
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 ئىماننىڭ) كورلۇقنى ھىدايەتتىن ئۇالر ئىدۇق، كۆرسەتكەن يولنى توغرا ئۇالرغا كەلسەك، قەۋمىگە سەمۇد _ 17

 ھاالك ئازابى چاقماق قىلغۇچى خار تۈپەيلىدىن قىلمىشلىرى ئۆز ئۇالرنى .بىلدى ئارتۇق (كۆرمەسلىكنى ھەقىقەتلىرىنى

 .قىلدى

 .قۇتقۇزدۇق كىشىلەرنى بولغان تەقۋادار ۋە ئېيتقان ئىمان بىز _ 18

 (بولغۇچە يىغىلىپ ھەممىسى) ئۇالر كۈندە، توپلىنىدىغان (ئۈچۈن تاشلىنىش) دوزاخقا دۈشمەنلىرى ئالالھنىڭ _ 19

 .تۇرۇلىدۇ توختىتىپ

 .بېرىدۇ گۇۋاھلىق ىلمىشلىرىغاق ئۇالرنىڭ تېرىلىرى ۋە كۆزلىرى قۇالقلىرى، كەلگەندە ئالدىغا دوزاخنىڭ ئۇالر  _ 20

 :تېرىلىرى ئۇالرنىڭ .دەيدۇ «بەردىڭالر؟ گۇۋاھلىق قارشى بىزگە نېمىشقا سىلەر» :تېرىلىرىگە ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر _ 21

 دەرگاھىغا ئۇنىڭ سىلەر زاتتۇر، قىلغان بار يوقتىن سىلەرنى ئۇ سۆزلەتتى، بىزنىمۇ ئالالھ سۆزلەتكەن نەرسىنى ھەر»

 .دەيدۇ «ەرقايتۇرۇلىسىل

 سىلەرنىڭ تېرىلىرىڭالرنىڭ نە كۆزۈڭالرنىڭ، نە قۇلىقىڭالرنىڭ، نە (چاغلىرىڭالردا دۇنيادىكى سىلەر ھالبۇكى) _ 22

 قارىغان دەپ «بىلمەيدۇ ئالالھ» نۇرغۇنلىرىنى قىلمىشىڭالردىن ۋە ساقالنمايتتىڭالر بېرىشىدىن گۇۋاھلىق زىيىنىڭالرغا

 .ئىدىڭالر

 تارتقۇچىالردىن زىيان سىلەر بىلەن شۇنىڭ .قىلدى ھاالك سىلەرنى قارىشىڭالر ئاشۇ قارىتا ىڭالرغارەبب سىلەرنىڭ _ 23

 .بولدۇڭالر

 قايتىشنى دۇنياغا ئۇالر ئەگەر .جايىدۇر ئۇالرنىڭ دوزاخ كەتسىمۇ، بولۇپ چىداملىق قانچىلىك ئۇالر ئەگەر  _ 24

 .قايتۇرۇلمايدۇ ھەرگىز تىلىسە،

 ۋە ئالدىدا بۇالرغا (دوستالر شەيتان يەنى) ئۇالر دە، _ قويدۇق تەيىنلەپ دوستالرنى (شەيتان) ئۇالرغا بىز _ 25

 دىن) جىنالر ۋە ئىنسانالر ئۆتكەن ئىلگىرى ئۆزىدىن بىلەن شۇنىڭ .كۆرسەتتى چىرايلىق ھەممىسىنى بولسا نېمە كەينىدە

 ھەقىقەتەن ئۇالر .بولدى تېگىشلىك ئۇالرغىمۇ (بۇيرۇقى) ئازاب بولغان تېگىشلىك جامائەسىگە (گۇناھكارالر بولغان

 .تارتقۇچىالردۇر زىيان

 ئېلىشتۇرۇۋېتىڭالر، ئۇنى (قىلىپ غەلۋە ئوقۇلغاندا قۇرئان) سالماڭالر، قۇالق قۇرئانغا بۇ سىلەر» :كاپىرالر _ 26

 .دېدى «مۇمكىن قىلىشىڭالر غەلىبە (توسۇشتا قۇرئاننى قىلساڭالر، شۇنداق)

 قىلمىشلىرىغا يامان ئۇالرنىڭ بىز ئەلۋەتتە .تېتىتىمىز ئازابنى قاتتىق چوقۇم كاپىرالرغا (دېگەن ۇنداقمۇش) بىز  _ 27

 .بېرىمىز جازا قاتتىق ئەڭ

 بۇ .جايىدۇر تۇرىدىغان مەڭگۈلۈك ئۇالرنىڭ دوزاخ .دوزاختۇر شۇ ئەنە جازاسى دۈشمەنلىرىنىڭ ئالالھنىڭ  _ 28

  .جازادۇر بېرىلىدىغان ئۇالرغا ئۈچۈن انلىقىقىلغ ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ

 ئازدۇرغانالرنى بىزنى جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن !رەببىمىز ئى» :(دەيدۇكى كىرگەندە دوزاخقا) كاپىرالر  _ 29

 ئاستىدا ئاياغلىرىمىزنىڭ ئۇالرنى ئۈچۈن، بولۇشى قەۋىتىدە ئاستىنقى ئەڭ دوزاخنىڭ (ئۇالرنىڭ) كۆرسەتكىن، بىزگە

 «.تۇتايلى

 كىشىلەرگە تۇرغان مۇستەھكەم (ئىمانىدا شۇ) ئاندىن دېگەن، «ئالالھتۇر رەببىمىز» شۈبھىسىزكى، _32 _ 30 

 بىز بولۇڭالر، خۇشال بىلەن جەننەت قىلىنغان ۋەدە سىلەرگە قىلماڭالر، غەم قورقماڭالر،» :چۈشۈپ پەرىشتىلەر

 ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ تارتقان كۆڭلۈڭالر ئۈچۈن سىلەر جەننەتتە .ىزدوستلىرىڭالرم سىلەرنىڭ ئاخىرەتتىمۇ ۋە دۇنيادىمۇ

 تەرىپىدىن ئالالھ مېھرىبان ناھايىتى قىلغۇچى، مەغپىرەت ناھايىتى (بۇالر) .بار ھەممىسى نەرسەڭالرنىڭ تىلىگەن ۋە

 .دەيدۇ «زىياپەتتۇر تەييارالنغان (ئۈچۈن سىلەر)

 دېگەن «مۇسۇلمانالردىنمەن ھەقىقەتەن مەن» ۋە قىلغان ئەمەەللرنى اخشىي قىلغان، دەۋەت غا(يولى نىڭ) ئالالھ _ 33

 بارمۇ؟ كىشى سۆزلۈك ياخشى كىشىدىنمۇ

 .تۇرغىن تاقابىل بىلەن (خىسلەت) ياخشى ئەڭ (يامانلىققا سەن) .بولمايدۇ باراۋەر ئىش يامان بىلەن ئىش ياخشى _ 34

 .قالىدۇ بولۇپ دوستۇڭدەك سىرداش گويا ئادەم بار ەتئاداۋ ئارىسىدا ئۆزىنىڭ بىلەن سەن (قىلساڭ شۇنداق)

 پەقەت خىسلەتكە بۇ ئېرىشەلەيدۇ، ئادەملەرال بولغان چىداملىق (باشقۇرۇشتا نەپسىنى ئۆز) پەقەت خىسلەتكە بۇ _ 35

 .ئېرىشەلەيدۇ ئادەملەرال ئىگە نېسىۋىگە بۈيۈك
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 ئالالھقا دەرھال بولسا، ئۆرۈتمەكچى يۈز (تتىنخىسلە ياخشى) سېنى ۋەسۋەسە بىر كەلگەن شەيتاندىن ئەگەر _ 36

 بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ شەكسىزكى، .تىلىگىن پاناھ (يامانلىقىدىن شەيتاننىڭ) سىغىنىپ

 .تۇرغۇچىدۇر

 .ئايدۇر بىلەن كۈن ۋە كۈندۈز بىلەن كېچە بىرى دەلىللىرىدىن (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنى) ئالالھنىڭ _ 37

 ئۇ بولساڭالر، قىلماقچى ئىبادەت ئالالھقىال (راستتىنال) سىلەر ئەگەر قىلماڭالر، سەجدە ئايغىمۇ قۇياشقىمۇ، سىلەر

 .قىلىڭالر سەجدە ئالالھقا ياراتقان نەرسىلەرنى

 بىلىپ تارتسا، باش قىلىشتىن سەجدە ئالالھقا يەنى) قىلسا چوڭچىلىق (مۇشرىكالر ئاشۇ يەنى) ئۇالر ئەگەر  _ 38

 .تۇرىدۇ ئېيتىپ تەسبىھ ئالالھقا كۈندۈز _ كېچە زېرىكمەستىن، دەرگاھىدىكىلەر رەببىڭنىڭ (قويسۇنكى

 يامغۇر ئۇنىڭغا بىز (ئاندىن) كۆرۈشۈڭ، قاقاس زېمىننى سېنىڭ بىرى، دەلىللىرىدىن (قۇدرىتىنىڭ) ئالالھنىڭ  _ 39

 زېمىننى (ئۆلگەن) شۈبھىسىزكى، .كۆپۈشىدۇر ھەرىكەتلىنىپ (ىلەنب زىرائەتلەر) ئۇنىڭ چېغىمىزدا، ياغدۇرغان

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر  ئالالھ چۈنكى .تىرىلدۈرگۈچىدۇر ئەلۋەتتە ئۆلۈكلەرنى زات تىرىلدۈرگەن

 يوشۇرۇنۇۋااللمايدۇ، ھەرگىز بىزدىن چۈشەندۈرىدىغانالر بۇرمىالپ ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ شۈبھىسىزكى،  _ 40

 ئى) ئادەممۇ؟ كېلىدىغان خاتىرجەم (ھۇزۇرىغا ئالالھنىڭ) كۈنى قىيامەت ياكى ياخشىمۇ؟ ئادەم تاشلىنىدىغان دوزاخقا

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ قىلمىشىڭالرنى ئالالھ شەكسىزكى، قىلىڭالر، خالىغىنىڭالرنى !(كاپىرالر

 قۇرئان (.تارتىدۇ چوقۇم جازاسىنى بۇنىڭ) قىلغانالر ئىنكار ئۇنى كەلگەندە، قۇرئان ئۆزلىرىگە شەكسىزكى،  _ 41

 .كىتابتۇر غالىب ھەقىقەتەن

 قىلغۇچى، ئىش بىلەن ھېكمەت ئۇ .يۈزلەنمەيدۇ باتىل (تەرەپتىن ھېچقايسى يەنى) ئارقىسىدىنمۇ ئالدىدىنمۇ، ئۇنىڭغا  _ 42

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن ئالالھ اليىق مەدھىيەگە

 قەۋملىرى) پەيغەمبەرلەرگە ئىلگىرىكى سۆزلەر ئېيتىلغان (تەرىپىدىن مۇشرىكالر) ساڭا !(پەيغەمبەر ئى)  _ 43

 مەغپىرەت (ئۈچۈن قىلغۇچىالر تەۋبە) رەببىڭ سېنىڭ شەكسىزكى، .ئۆزىدۇر سۆزلەرنىڭ (ئېيتىلغان  تەرىپىدىن

 .ئىگىسىدۇر ئازاب قاتتىق (ئۈچۈن كاپىرالر) ئىگىسىدۇر،

 ئۇنىڭ» :ئەلۋەتتە ئۇالر بولساق، قىلغان نازىل قىلىپ قۇرئان بىر تىلدىكى باشقا تىلىدىن ئەرەب ئۇنى بىز مۇبادا  _ 44

 قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا) تۇرسا، ئەرەب پەيغەمبەر بولمامتى؟ قىلىنسا بايان ئوچۇق (تىلدا چۈشىنىدىغان بىز) ئايەتلىرى

 ھىدايەتتۇر ئۈچۈن ئېيتقانالر ئىمان (قۇرئان) بۇ ېيتقىنكى،ئ (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) .دەيتتى «بوالمدۇ؟ تىلدا باشقا (كىتاب

 ئۇالر) بار، ئېغىرلىق بىر (قارىتا ئاڭالشقا قۇرئاننى) قۇالقلىرىدا ئۇالرنىڭ كەلسەك، ئېيتمايدىغانالرغا ئىمان .شىپادۇر ۋە

 چاقىرىلىۋاتقان يىراقتىن شۇالر ئەنە .قاراڭغۇلۇقتۇر بىر نىسبەتەن ئۇالرغا (قۇرئان) ئۇ (كۆرمىگەنلىكتىن نۇرىنى ھىدايەت

 «.ئوخشاشتۇر ئادەمگە (ئاڭقىرالمايۋاتقان چاقىرىلىۋاتقانلىقىنى نېمىگە ئەمما)

 رەببىڭ ئەگەر .قىلىندى ئىختىالپ ئۇنىڭدا ئىدۇق، قىلغان ئاتا نى (تەۋرات) كىتاب مۇساغا بىز شەكسىزكى،  _ 45

 ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە ئىدى، بولمىسا سۆز بىر ئېيتىلغان ئالدىن (توغرۇلۇق كېچىكتۈرۈش جازاسىنى ئۇالرنىڭ) تەرىپىدىن

 .شەكتىدۇر چوڭقۇر توغرىسىدا قۇرئان ئۇالر شەكسىزكى، .بوالتتى چىقىرىلغان ھۆكۈم ئوتتۇرىسىدا

 زىيىنىمۇ ئۇنىڭ قىلىدىكەن، ئىش يامان كىمكى ئۆزىگىدۇر، پايدىسى ئۇنىڭ قىلىدىكەن، ئىش ياخشى كىمكى _ 46

 .ئەمەستۇر قىلغۇچى ئۇۋال بەندىلەرگە رەببىڭ .ئۆزىگىدۇر
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 پارە بەشىنچى يىگىرمە

 

 چىقىشى، بوغۇنلىرىدىن مېۋىلەرنىڭ .خاستۇر ئالالھقا ئىلىم (ھەققىدىكى بولىدىغانلىقى قاچان) قىيامەتنىڭ  _ 47

 ئالالھ كۈنىدە (قىيامەت) ئۇ .ئەمەستۇر سىرتىدا ئىلىمىنىڭ ىڭئالالھن تۇغۇشى ۋە بولۇشى ھامىلىدار چىشىنىڭ بىر ھەرقانداق

 قىلىمىزكى، مەلۇم ساڭا» :ئۇالر .قىلىدۇ نىدا دەپ «قېنى؟ شېرىكلىرىم (ئاتالمىش قوشۇۋالغان ماڭا سىلەر») :ئۇالرغا

 .دەيدۇ «بېرەلمەيدۇ گۇۋاھلىق (دەپ بار شېرىكىڭ سېنىڭ ھېچكىم) ئارىمىزدا

 قاچىدىغان (ئازابىدىن ئالالھنىڭ) ئۇالر ۋە بولىدۇ غايىب ئۇالردىن نەرسىلىرى چوقۇنغان ئىلگىرى ئۇالرنىڭ _ 48

 .بىلىدۇ ئېنىق ئىكەنلىكىنى يوق جاينىڭ

 تولىمۇ ئۇ قالسا، يېتىپ يامانلىق بىرەر ئۇنىڭغا ئەگەر زېرىكمەيدۇ، تىلەشتىن ياخشىلىق (ئۆزىگە) ئىنسان _ 49

 .ىدۇكېت ئۈمىدسىزلىنىپ

 :چوقۇم ئۇ تېتىتساق، رەھمەتنى بىر دەرگاھىمىزدىن كېيىن كۈلپەتتىن كەلگەن بېشىغا ئۇنىڭ ئۇنىڭغا بىز ئەگەر  _ 50

 دەرگاھىغا رەببىمنىڭ مەن (بولۇپ قىيامەت) مۇبادا ئىشەنمەيمەن، بولىدىغانلىقىغا قىيامەتنىڭ ھەققىمدۇر، مېنىڭ بۇ»

 ئۇ) قىلمىشلىرىنى كاپىرالرغا ئەلۋەتتە .دەيدۇ «بار ياخشىسى ئەڭ ماڭا يېنىدا ىڭئۇن شەكسزكى، تەقدىردىمۇ، قايتۇرۇلغان

 .تېتىتىمىز ئازابنى قاتتىق ئۇالرغا ۋە بېرىمىز ئېيتىپ (كۈندە

 ئۇنىڭغا ئەگەر كېتىدۇ، ھاكاۋۇرلىشىپ تارتىپ باش (قىلىشتىن شۈكۈر بۇنىڭغا) ئۇ قىلساق، ئاتا نېمەت ئىنسانغا _ 51

  .قىلىدۇ دۇئا توختىماي (قىلىپ ئىلتىجا ئالالھقا) يەتسە، يامانلىق بىرەر

 بولغان نازىل تەرىپىدىن ئالالھ (قۇرئان) بۇ بېقىڭالرچۇ، دەپ» :ئېيتقىنكى (ئىنكارچىالرغا ئاشۇ !پەيغەمبەر ئى)  _ 52

 ئادەمدىنمۇ كەتكەن يىراقلىشىپ (پۈتۈنلەي ھەقىقەتتىن سىلەردەك) بولساڭالر، قىلغان ئىنكار ئۇنى سىلەر ئاندىن بولسا،

 «.بارمۇ؟ ئادەم ئازغۇن

 ۋە ئەتراپىدىكى زېمىن _ ئاسمان ئۇالرغا بىز قەدەر، بولغانغا ئېنىق ئىكەنلىكى ھەق قۇرئاننىڭ ئۇالرغا  _ 53

 كۆرۈپ نەرسىنى ھەر رەببىڭنىڭ تۇرىمىز، كۆرسىتىپ ئاالمەتلەرنى (قىلىدىغان دااللەت قۇدرىتىمىزگە) ئۆزلىرىدىكى

  ئەمەسمۇ؟ (دەلىل) يېتەرلىك (ئۇالرغا بولغانلىقى گۇۋاھ ئىكەنلىكىگە ھەق قۇرئاننىڭ ھەمدە) تۇرىدىغانلىقى

 نەرسىنى ھەممە ئالالھ بىلىڭالركى، ئىچىدىدۇر، شەك ھەققىدە بارىدىغانلىقى ئالدىغا رەببىنىڭ ئۇالر بىلىڭالركى، _ 54

 .تۇرغۇچىدۇر قورشاپ (بىلەن قۇدرىتى ۋە ئىلىمى)
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 سۈرىسى شۇرا

 .ئايەت 53بولغان، نازىل مەككىدە

 ئىكەنلىكىنى داۋامى  دىننىڭ كەلگەن پەيغەمبەرلەرگە بۇرۇنقى دىنىنىڭ ئىسالم ئىكىنلىكىنى، راست ۋەھيىنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) قاف سىين، ئەين، مىم، ھا، _2 _ 1

 مۇشۇنداق لەرگە(پەيغەمبەر) ئىلگىرىكى سەندىن ۋە ساڭا ئالالھ قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب، (ھەممىگە)  _ 3

 .قىلىدۇ ۋەھيى

 .ئۇلۇغدۇر ۋە ئۈستۈن ھەممىدىن ئالالھ .ئالالھنىڭدۇر ھەممىسى شەيئىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى  _ 4

 رەببىنى پەرىشتىلەر قالىدۇ، تاس كېتىشكە يېرىلىپ تەرىپىدىن يۇقىرى (ئەيمىنىپ ئۇلۇغلۇقىدىن ئالالھنىڭ) ئاسمانالر  _ 5

 مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ بىلىڭالركى، .تىلەيدۇ مەغپىرەت يۈزىدىكىلەرگە يەر ئېيتىدۇ، تەسبىھ مەدھىيەلەپ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر،

 !(پەيغەمبەر ئى) تۇرغۇچىدۇر، كۆزىتىپ ئالالھ قىلىۋالغانالرنى مەدەتكار ئۆزىگە باشقىالرنى قويۇپ ئالالھنى _ 6

 .ەنئەمەسس ھامىي ئۇالرغا سەن

 شەك قەتئىي (كېلىدىغانلىقىدا) كىشىلەرنى ۋە ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئەتراپىدىكىلەرنى ئۇنىڭ ۋە ئاھالىسىنى مەككە _ 7

 كۈندە ئۇ) .قىلدۇق ۋەھيى قۇرئاننى ئەرەبچە مۇشۇنداق بىز ساڭا ئۈچۈن، ئاگاھالندۇرۇشۇڭ كۈنىدىن قىيامەت بولمىغان

 .بولىدۇ جەھەننەمدە پىرقە بىر يەنە جەننەتتە، پىرقە بىر (ئىنسانالردىن

 داخىل رەھمىتىگە ئادەمنى خالىغان ئالالھ لېكىن قىالتتى، ئۈممەت بىر ئەلۋەتتە ئۇالرنى ئىدى، خالىسا ئالالھ ئەگەر _ 8

 .يوقتۇر مەدەتكار ھېچقانداق ئىگە، ھېچقانداق قىلغانالرغا زۇلۇم ئۆزىگە (ئارقىلىق كەلتۈرۈش شېرىك ئالالھقا) .قىلىدۇ

 ئۇ تىرىلدۈرىدۇ، ئۆلۈكلەرنى ئالالھ ئىگىدۇر، ئالالھال پەقەت قىلىۋالدى، ئىگە باشقىالرنى ئالالھتىن ئۇالر بەلكى  _ 9

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر

 ھۆكۈم ئۇنىڭغا قىلىشساڭالر، ئىختىالپ ئۈستىدە نەرسە بىر قانداقال سىلەر (ئېيتقىنكى ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى)  _ 10

 مۇراجىئەت ئۇنىڭغا (ئىشتا ھەممە) تاياندىم، ئۇنىڭغا مەن رەببىمدۇر، مېنىڭ ئالالھ شۇ ئەنە .خاستۇر ئالالھقا چىقىرىش

 .قىلىمەن

 ئۆز) ھايۋانالرغىمۇ جۈپلەرنى، تىپىڭالردىن ئۆز سىلەرگە ئۇ ياراتقۇچىدۇر، زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى (ئالالھ)  _ 11

 ئەمەستۇر، ئوخشاش ئالالھقا شەيئى ھېچبىر كۆپەيتىدۇ، سىلەرنى ئالالھ ئارقىلىق بۇ .بەردى يارىتىپ جۈپلەرنى (تىپىدىن

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ئالالھ

 رىزقىنى كىشىنىڭ خالىغان ئالالھ .ئىلكىدىدۇر ئالالھنىڭ ئاچقۇچلىرى نىڭ (خەزىلىرى) زېمىن ۋە ئاسمانالرنىڭ  _ 12

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ نەرسىنى ھەممە ھەقىقەتەن ئالالھ .قىلىدۇ تار (رىزقىنى ىنىڭكىش خالىغان) قىلىدۇ، كەڭ

 نەرسىنى، قىلغان تەۋسىيە نۇھقا دىندىن دەپ، «بۆلۈنمەڭالر دىندا قىلىڭالر، بەرپا دىننى» ئالالھ !(پەيغەمبەر ئى)  _ 13

 .بەلگىلىدى قىلىپ دىن سىلەرگە لغانلىرىمىزنىقى تەۋسىيە ئىيساغا ۋە مۇساغا ئىبراھىمغا، قىلغانلىرىمىزنى، ۋەھيى ساڭا

 ۋە تالاليدۇ ئادەمنى خالىغان ئۆزى ئۇنىڭغا ئالالھ .كەلدى ئېغىر ئۇالرغا (دىن) بۇ قىلىۋاتقان دەۋەت مۇشرىكالرنى سەن

 .باشاليدۇ ئۇنىڭغا ئادەمنى ئالغان يول تەرەپكە ئۆزى

 پىرقىلەرگە قىلىشىپ كۆرەلمەسلىك ئۆزئارا كېيىنال كەلگەندىن ئىلىم ئۆزلىرىگە (مۇشرىكالر يەنى) ئۇالر  _ 14

 دېيىلمىگەن ئالدىن سۆزى (ھەققىدىكى) كېچىكتۈرۈش ۋاقىتقىچىلىك مەلۇم (جازاسىنى ئۇالرنىڭ) رەببىڭنىڭ ئەگەر .بۆلۈندى

 قىلغانالر ۋارىسلىق ابقاكىت كېيىن ئۇالردىن .بوالتتى بولغان چىقىرىلىپ ھۆكۈم ئەلۋەتتە ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ئىدى، بولسا

 .بولدى ئىچىدە شەك چوڭقۇر (توغرۇلۇق كىتاب)

 بولغىن، مۇستەھكەم (يولدا توغرا) بۇيرۇلغىنىڭدەك چاقىرغىن، دىنغا ئاشۇ (ئىنسانالرنى سەن !پەيغەمبەر ئى)  _ 15

 ئېيتتىم، ئىمان ھەممىسىگە ىڭكىتابالرن قىلغان نازىل ئالالھ مەن» :ئېيتقىن ۋە ئەگەشمىگىن خاھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ

 ئەمەللىرىمىز بىزنىڭ رەببىڭالردۇر، سىلەرنىڭمۇ رەببىمىزدۇر، بىزنىڭ ئالالھ بۇيرۇلدۇم، بولۇشقا ئادالەتلىك ئاراڭالردا
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 مۇنازىرىلىشىپ ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلەن سىلەر ئۈچۈندۇر، ئۆزۈڭالر ئەمەللىرىڭالرمۇ سىلەرنىڭ ئۈچۈندۇر، ئۆزىمىز

 «.دەرگاھىدۇر ئۇنىڭ جاي قايتىدىغان ئاخىر يىغىدۇ، ھەممىمىزنى ئالالھ (كۈنى قىيامەت بەرىبىر) .يوق جەتھا يۈرۈشكە

  _ بەس توغرۇلۇق (دىنى نىڭ) ئالالھ كېيىن، قىلىنغاندىن قوبۇل دەۋىتى ئالالھنىڭ (كىرىپ ئىسالمغا كىشىلەر)  _ 16

 (ئاخىرەتتە) ئۇچرايدۇ، غەزەپكە (دۇنيادا) ئۇالر .بىكاردۇر ھىدادەرگا رەببىنىڭ دەلىللىرى قىلىشىدىغانالرنىڭ مۇنازىرە

 .بار ئازاب قاتتىق ئۇالرغا

 .يېقىندۇ قىيامەت بەلكى بىلىسەن؟ نەدىن سەن .زاتتۇر قىلغان نازىل بىلەن ھېكمەت ئادالەتنى ۋە كىتابنى ئالالھ _ 17

 قورقىدۇ، ئۇنىڭدىن بولسا ئىشىنىدىغانالر قىيامەتكە ئالدىرايدۇ، بولۇشىغا تېز ئۇنىڭ ئىشەنمەيدىغانالر قىيامەتكە _ 18

 .ئازغۇنلۇقتىدۇر چوڭقۇر ئەلۋەتتە جېدەللىشىدىغانالر توغرۇلۇق قىيامەت بىلىڭالركى، .بىلىدۇ ئىكەنلىكىنى ھەق ئۇنىڭ

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، ھئالال .بېرىدۇ رىزىق (كەڭ) ئادەمگە خالىغان ئۇ .كۆيۈمچاندۇر بەكمۇ بەندىلىرىگە ئالالھ _ 19

 كىمكى بېرىمىز، ئاشۇرۇپ مۇكاپاتىنى ئۇنىڭ كۆزلىسە، مۇكاپاتىنى ئاخىرەتنىڭ (بىلەن ئەمەلى قىلغان) كىمكى _ 20
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 قىلغان سادىر قولۇڭالر ئۆز سىلەرنىڭ مۇسىبەت بىر ھەرقانداق كەلگەن بېشىڭالرغا !(ئىنسانالر ئى) _ 30 

 .قىلىۋېتىدۇ ئەپۇ نۇرغۇنلىرىنى (گۇناھىڭالردىن) ئالالھ .تۈپەيلىدىندۇر (گۇناھىڭالر)
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 سۈرىسى زۇخرۇف

 .ئايەت 89 بولغان، نازىل مەككىدە

 بارلىق جاھىلىيەتنىڭ ۋە ئىكەنلىكىنى ھەق پىرىنسىپالرنىڭ قويغان ئوتتۇرىغا «كەرىم قۇرئان» :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئىكەنلىكىنى باتىل تەسەۋۋۇرلىرىنىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم ھا، _ 1

 قۇرئان تىلىدا ئەرەب ئۇنى بىز ھەقىقەتەن دەپ، چۈشەنسۇن سىلەرنى قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن كىتاب روشەن _3 _ 2

 .قىلدۇق

 ھېكمەتلىك ۋە مەرتىۋىلىك يۇقىرى ،(ئالغان ئورۇن) لەۋھۇلمەھپۇزدا دەرگاھىمىزدىكى بىزنىڭ ئۇ ەكسىزكى،ش _ 4

 .كىتابتۇر

 كېچەمدۇق؟ ۋاز قىلىشتىن نازىل قۇرئاننى سەۋەبلىك بولغانلىقىڭالر قەۋم ئاشقان ھەددىدىن سىلەرنىڭ  _ 5

 .ئىدۇق كەنئەۋەت پەيغەمبەرلەرنى نۇرغۇن ئۈممەتلەرگە ئىلگىرىكى _ 6

 .ئىدى قىلغان مەسخىرە ئۇنى ئۇالر كەلسۇن، پەيغەمبەر بىر قانداقال ئۇالرغا _ 7

 ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئىدۇق، قىلغان ھاالك بولغانالرنىمۇ ئۈستۈن دىن(مەككىلىكلەر يەنى) بۇالر قۇۋۋەتتە _ كۈچ _ 8

 .قىلىندى بايان (قۇرئاندا) قىسسىلىرى

 :ئۇالر سورىساڭ، دەپ «ياراتقان؟ كىم زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى» :ئۇالردىن سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 9

 .دەيدۇ «ياراتقان ئالالھ بىلگۈچى ھەممىنى غالىب، ھەممىگە ئۇالرنى ئەلۋەتتە»

 يەر سىلەرگە ئۈچۈن، بېرىۋېلىشىڭالر (يېرىڭالرغا كۆزلىگەن) قىلغان، سېلىنچا زېمىننى ئۈچۈن سىلەر ئالالھ  _ 10

 .زاتتۇر بەرگەن قىلىپ يولالرنى (نۇرغۇن) يۈزىدە

 زېمىننى ئۆلۈك بىلەن ئۇنىڭ .زاتتۇر بەرگەن ياغدۇرۇپ يامغۇر مىقداردا ئۆلچەملىك بۇلۇتتىن ئالالھ _ 11

 .چىقىرىلىسىلەر مۇشۇنداق (قەبرەڭلەردىن) سىلەرمۇ تىرىلدۈردۇق،

 ئۈچۈن مىنىىشڭالر ۋە كېمىلەرنى ئۈچۈن رچىقىشىڭال سىلەرنىڭ ياراتقان، جۈپلەرنى پۈتكۈل ئالالھ _14 _ 12 
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 مەڭگۈ جەننەتتە بۇ سىلەر» (دېيىلىدۇكى ئۇالرغا) .بار نەرسىلەر لەززەتلىنىدىغان كۆزلەر تارتىدىغان، كۆڭۈەللر جەننەتتە

 .تۇرىسىلەر

 .شۇدۇر ئەنە جەننەت بولغان ۋارىس بىلەن ئەمەلىڭالر قىلغان سىلەر  _ 72

 «.يەيسىلەر ئۇنىڭدىن بار، مېۋىلەر (تۈرلۈك) ئۈچۈن سىلەر جەننەتتە  _ 73

 .قالغۇچىالردۇر مەڭگۈ ئازابىدا دوزاخ گۇناھكارالر (ئىمانسىز) ئۇ شەكسىزكى، _ 74

 .ئۈمىدسىزلەنگۈچىلەردۇر (قۇتۇلۇشتىن) ئىچىدە ئازاب ئۇالر يېنىكلىتىلمەيدۇ، بىردەممۇ ئازاب ئۇالردىن  _ 75

 .قىلدى زۇلۇم ئۆزى ئۆزىگە ئۇالر ئەمما قىلمىدۇق، زۇلۇم بىز ئۇالرغا _ 76

 :مالىك .توۋاليدۇ دەپ «ئۆلتۈرۈۋەتسۇن بىزنى رەببىڭ !مالىك ئى» (:پەرىشتىگە مەسئۇل دوزاخقا) ئۇالر _ 77

 .دەيدۇ «تۇرۇۋېرىسىلەر (شۇنداق ئازابتا بۇ) ئەلۋەتتە سىلەر»

 .ياقتۇرمايتتىڭالر ئۇنى كۆپچىلىكىڭالر سىلەرنىڭ ئەمما ئىدۇق، كەلتۈرگەن دىننى ھەق سىلەرگە بىز شەكسىزكى،  _ 78

 قارار (بېرىشنى جازاسىنى ئۇالرنىڭ) چوقۇم بىزمۇ قىلدىمۇ؟ قارار ئىشنى بىرەر (قارشى پەيغەمبەرگە) ئۇالر  _ 79

 .قىلغۇچىمىز

 .ئەمەس ئۇنداق ھەرگىز ئويالمدۇ؟ دەپ ئاڭلىمايدۇ، پىچىرالشقانلىقلىرىنى ۋە سىرلىرىنى ئۇالرنىڭ بىزنى ئۇالر _ 80

 يېزىپ (قىلمىشلىرىنى) تۇرۇپ يېنىدا ئۇالرنىڭ پەرىشتىلىرىمىز بىزنىڭ (ئۈستىگە ئۇنىڭ تۇرىمىز، ئاڭالپ ھەممىنى بىز)

 .تۇرىدۇ

 رەھمان ئەگەر» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا دەيدىغان «قىزلىرىدۇر ئالالھنىڭ پەرىشتىلەر» !پەيغەمبەر ئى)  _ 81

 ئالالھنىڭ ئەمما) بوالتتىم، ئەۋۋىلى ىالرنىڭقىلغۇچ ئىبادەت (بالىغا ئۇ يەنى) ئۇنىڭغا مەن ئىدى، بولسا بالىسى ئالالھنىڭ

 «.(يوقتۇر بالىسى

 .پاكتۇر دېگەنلىرىدىن ئۇالرنىڭ (ئالالھ) رەببى ئەرشنىڭ رەببى، زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 82

 (باتىللىرىغا ئۆز) قەدەر ئۇچراشقانغا كۈنىگە (قىيامەت) ئاگاھالندۇرۇلغان ئۇالر تۇرغىن، قويۇپ ئۇالرنى _ 83

 .تۇرسۇن ئويناپ ۈپچۆك

 ۋە قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت ئۇ .ئىالھتۇر يەردىمۇ ئىالھتۇر، ئاسماندىمۇ ئۇ (زاتكى شۇنداق ئالالھ) _ 84

 .بىلگۈچىدۇر ھەممىنى

 نىڭ(ئالالھ) زات بولغان ئىلكىدە پادىشاھلىقى نەرسىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، _ 85

 دەرگاھىغا ئۇنىڭ سىلەر .دەرگاھىدىدۇر ئۇنىڭ پەقەت بىلىم توغرىسىدىكى (ۋاقتى بولىدىغان) قىيامەتنىڭ .كۆپتۇر بەرىكىتى

 .قايتۇرۇلىسىلەر

 ئىشىنىپ، دىنغا ھەق پەقەت قىاللمايدۇ، شاپائەت (ئۇالرغا) نەرسىلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى ئۇالرنىڭ _ 86

 .قىالاليدۇ شاپائەت بەرگەنلەرال گۇۋاھلىق ئۇنىڭغا



 

5 

 «ئالالھ» چوقۇم ئۇالر سورىساڭ، ياراتقانلىقىنى كىمنىڭ ئۆزلىرىنى ئۇالردىن سەن ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى)  _ 87

 كېتىدۇ؟ بۇرۇلۇپ (قىلىشتىن ئىبادەت ئالالھقا) قانداقمۇ ئۇالر (تۇرۇقلۇق شۇنداق) .بېرىدۇ جاۋاب دەپ

 بىلىپ سۆزىنى) دېگەن «قەۋمدۇر ئېيتمايدىغان ئىمان بۇالر !رەببىم ئى» (ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئالالھ) _ 88

 (.تۇرىدۇ

 قىلمىشلىرىنىڭ) ئۇالر دېگىن، «بواليلى ئامان» (ئۇالرغا) تۇرغىن، قويۇپ ئۇالرنى سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 89

 .قالىدۇ بىلىپ يېقىندا پات (ئاقىۋىتىنى
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 سۈرىسى دۇخان

 .ئايەت 59 بولغان، نازىل مەككىدە

 .رەتتۇرئىبا ئاگاھالدۇرۇشتىن ئازابىدىن ئاخىرەتنىڭ ۋە دۇنيا قىلغۇچىالرنى ئىنكار دىننى ھەق :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم ھا، _ 1

 قىلدۇق، ازىلن كېچىدە مۇبارەك بىر ھەقىقەتەن قۇرئاننى بىز قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن (قۇرئان) كىتاب روشەن _ 3 _ 2

 .ئاگاھالندۇرغۇچىمىز ھەقىقەتەن بىز شەكسىزكى،

  .ىدۇبېكىتىل قىلىنىپ ھۆكۈم ئىش ھېكمەتلىك ھەربىر (قاتارلىق ئەجىلى رىزقى، بەندىلەرنىڭ) كېچىدە بۇ  _ 4

 ەيغەمبەرلەرنىپ ھەقىقەتەن بىز بۇيرۇقتۇر، بولغان دەرگاھىمىزدىن بىزنىڭ (ئىشالر بۇ بېكىتىلگەن قىلىنىپ ھۆكۈم) _ 5

  .ئىدۇق تۇرغان ئەۋەتىپ

 .تۇرغۇچىدۇر بىلىپ ىھەممىن ۋە تۇرغۇچى ئاڭالپ ھەممىنى ھەقىقەتەن ئۇ رەھمىتىدۇر، رەببىڭنىڭ (بۇ) _ 6

 رنىڭئۇال ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، (ئالالھ بىلىڭالركى،) بولساڭالر ئىشەنگۈچى ھەقىقىي سىلەر ئەگەر _ 7

 .رەببىدۇر شەيئىلەرنىڭ ئارىسىدىكى

 ئىلگىرىكى ڭالردۇر،رەببى سىلەرنىڭمۇ ئۇ تىرىلدۈرەلەيدۇ، ۋە ئۆلتۈرەلەيدۇ ئۇ .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۇنىڭدىن _ 8

 .رەببىدۇر بوۋاڭالرنىڭمۇ _ ئاتا

 .يۈرىدۇ ئويناپ ئىچىدە شەك ئۇالر بەلكى  _ 9

  .كىنكۈت كۈننى كەلتۈرىدىغان تۈتۈننى (كۆرىدىغان) ئوچۇق (ئادەم ھەممە) ئاسمان سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 10

 .ئازابتۇر قاتتىق بۇ ئورىۋالىدۇ، ئىنسانالرنى (تۈتۈن ئۇ) _ 11

 (.دەيدۇ) «يتتۇقئې ئىمان ھەقىقەتەن بىز كۆتۈرۈۋەتكىن، ئازابنى بۇ بىزدىن !رەببىمىز ئى» (ئىنسانالر چاغدا ئۇ) _ 12

 پەيغەمبەر بەرگۈچى قىلىپ بايان ئوچۇق (ھەقىقەتنى) ئۇالرغا !تۇرسۇن؟ نەدە ئېلىش ئىبرەت ئۇالردا _14 _ 13

 «146)(ئادەمدۇر مەجنۇن ئۆگەنگەن، (باشقىالردىن رئاننىقۇ») (:ئۇنى) ۋە ئۆرۈدى يۈز ئۇنىڭدىن ئۇالر ئاندىن كەلدى،

  .دېدى

 كاپىرلىق رىكىئىلگى) چوقۇم سىلەر (ئاندىن) كۆتۈرۈۋېتىمىز، ۋاقىت ئازغىنە (سىلەردىن) ئازابنى ئەلۋەتتە بىز  _ 15

 .قايتىۋالىسىلەر (ھالىتىڭالرغا

 .زجازااليمى چوقۇم ئۇالرنى كۈندە تۇتىدىغان بىلەن شىددەت بىز _ 16

 ئېسىل بىر ائۇالرغ .ئىدۇق سىنىغان ھەقىقەتەن قەۋمىنى پىرئەۋننىڭ ئىلگىرى دىن(مۇشرىكالر يەنى) ئۇالر بىز  _ 17

 .ئىدى كەلگەن (مۇسا) پەيغەمبەر

 ەكسىزكى،ش .بېرىڭالر تاپشۇرۇپ ماڭا نى(ئەۋالدى ئىسرائىل) بەندىلىرى ئالالھنىڭ» (ئېيتتى ئۇالرغا مۇسا) _ 18

 .پەيغەمبەرمەن ئىشەنچلىك (ئەۋەتىلگەن) سىلەرگە مەن

 .كەلدىم بىلەن مۆجىزە ئوپئوچۇق ھەقىقەتەن سىلەرگە مەن قىلماڭالر، تەكەببۇرلۇق ئالالھقا _ 19

 كېسەك _ الماچ مېنى سىلەرنىڭ سىغىنىپ، ئالالھقا بولغان رەببىڭالر سىلەرنىڭمۇ رەببىم، مېنىڭ ھەقىقەتەن مەن _ 20

 .تىلەيمەن پاناھ دىن(ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭالر قىلىپ)

 «.تۇرۇڭالر يىراق مەندىن ئېيتمىساڭالر، ئىمان ماڭا ئەگەر _ 21

 .قىلدى ئىلتىجا رەببىگە دەپ «قەۋمدۇر گۇناھكار ھەقىقەتەن بۇالر» :مۇسا _ 22

                                                   
 .كچىدېمە ،ئەمەس پەيغەمبەر ئۇ ئادەمدۇر، اتقانيوق ئەقلىنى ئۇ ئۆگەتكەن، جىنالر ياكى كاھىنالر قۇرئاننى مۇھەممەدكە يەنى (146)
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 يەنى) نىسىلەرقوغلى ھەقىقەتەن سىلەر كەتكىن، چىقىپ ئېلىپ كېچىدە بەندىلىرىمنى مېنىڭ» (ئېيتتى ئالالھ) _ 23 _ 23

 (.چۈشىدۇ ئارقاڭالرغا قوغلىغۇچىالر

 «.قوشۇندۇر قىلىنىدىغان غەرق چوقۇم ئۇالر .قويغىن پېتى يېرىلغان سۈيى دېڭىزنى _ 24

 ىرىئۆزل جايالرنى، چىرايلىق زىرائەتلەرنى، بۇالقالرنى، باغالرنى، نۇرغۇن (بولۇپ غەرق) ئۇالر _27 _ 25

 .كەتتى قالدۇرۇپ نېمەتلەرنى بولۇۋاتقان بەھرىمەن

 .لدۇققى ۋارىس (ئەۋالدىنى ئىسرائىل يەنى) باشقىالرنى كەتكەنلىرىگە قالدۇرۇپ ئۇالرنىڭ قىلىپ شۇنداق _ 28

 .بېرىلمىدى مۆھلەتمۇ ئۇالرغا يىغلىمىدى، زېمىنمۇ ئاسمانمۇ، ئۇالرغا _ 29

 ھەقىقەتەن نپىرئەۋ .قۇتقۇزدۇق پىرئەۋندىن – ئازابتىن قىلغۇچى خار ئەۋالدىنى ئىسرائىل بىز شەكسىزكى، _ 31 _ 30

 .ئىدى ئاشقۇچىالردىن ھەددىدىن ئىدى، يوغانچى

 ئارتۇق) لىدىنئەھ جاھان (زامانىسىدىكى ئۆز) ئۇالرنى بىلىپ، (ئەھۋالىنى ئەۋالدىنىڭ ئىسرائىل) بىز شەكسىزكى، _ 32

 .تاللىدۇق (قىلىپ

 .قىلدۇق ئاتا ىزىلەرنىمۆج ئالغان ئىچىگە ئۆز سىناقنى روشەن ئۇالرغا _ 33

 ئەگەر .ەيمىزتىرىلم ئۆلىمىز، قېتىم بىرال پەقەت بىز» :ئېيتىدۇ چوقۇم (كاپىرلىرى قۇرەيش يەنى) بۇالر _ 36 _ 34 

 (رىلدۈرۈپتى) بوۋىلىرىمىزنى _ ئاتا بىزنىڭ سىلەر بولسا، بولىدىغان راست سۆزۈڭالر (دېگەن تىرىلىمىز ئاخىرەتتە)

 «.بېقىڭالر ئەكېلىپ

 .ئىدى گۇناھكار ئۇالر .قىلدۇق ھاالك ئىلگىرىكىلەرنى ئۇالردىن قەۋمىمۇ؟ 147)(تۇببە ياكى كۈچلۈكمۇ؟ ئۇالر  _ 37

 .يوق ياراتقىنىمىز بىكار - بىكاردىن نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى، _ 38

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى نىڭئۇالر ئەمما ياراتتۇق، بىلەن ھېكمەت پەقەت بىز ئۇالرنى _ 39

 لگىلەنگەبە توپالشقا ھەممىسىنى ئىنسانالرنىڭ كۈنى قىيامەت (ئايرىيدىغان باتىلنى بىلەن ھەق) شەكسىزكى، _ 40

  .ۋاقىتتۇر

 .ئېرىشەلمەيدۇ ياردەمگىمۇ ئۇالر ئەسقاتمايدۇ، قىلچە دوستقا دوست كۈندە ئۇ _ 41

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى غالىبتۇر، ئالالھ شەكسىزكى، .مۇستەسنا بۇنىڭدىن ركىشىلە قىلغان رەھمەت ئالالھ پەقەت _ 42

 .تامىقىدۇر گۇناھكارالرنىڭ ھەقىقەتەن دەرىخى زەققۇم _44 _ 43

 .قاينايدۇ سۇدەك قايناق قورساقالردا ئۇ قىزىقتۇر، ياغدەك ئۇ _ 46 _ 45

 اندىنئ بېرىڭالر، ئېلىپ ئوتتۇرىسىغا دوزاخنىڭ سۆرەپ تۇتۇپ ئۇنى» (پەرىشتىلەرگە مەسئۇل دوزاخقا) _48 _ 47

 (.دېيىلىدۇ) «ئازابالڭالر قۇيۇپ سۇ قايناق بېشىغا ئۇنىڭ

 .ئىدىڭ بىرى ھۆرمەتلىك ۋە ئىززەتلىك ھەقىقەتەن سەن تېتىغىن، (ئازابنى بۇ») (ئۇنىڭغا)  _ 49

  .ېيىلىدۇد «ئازابتۇر شەكلەنگەن سىلەر (ۋاقتىڭالردا دۇنيادىكى) بۇ شەكسىزكى،  _ 50

 بولىدۇ. جايدا بىخەتەر ئەلۋەتتە تەقۋادارالر _ 51 

 .بولىدۇ ئارىسىدا بۇالقالرنىڭ باغالردا، _ 52

 .ئولتۇرۇشىدۇ قاراپ بىرىگە _ بىر كىيىپ كىيىملەرنى يىپەك يۇپقا قېلىن، ئۇالر _ 53

 .بېرىمىز قىلىپ جۈپ ئۇالرغا ھۆرلەرنى كۆزلۈك شەھال ئىززەتلەيمىز، مۇشۇنداق ئۇالرنى _ 54

 .تۇرىدۇ ئەكەلدۈرۈپ مېۋىلەرنى خىل ھەر (تارتقان كۆڭلى) ھالدا خاتىرجەم جەننەتتە ئۇالر _ 55

 ئازابىدىن وزاخد ئۇالرنى ئالالھ .تېتىمايدۇ ئۆلۈمنى بىر ھېچقانداق باشقا ئۆلۈمدىن ئىلگىرىكى جەننەتتە ئۇالر _ 56

 .ساقلىغاندۇر

                                                   
 ئۆزىگە لەتلەرنىدۆ ئەتراپىدىكى ئۇالر بولۇپ، نامى پادىشاھلىقنىڭ بىر كۈچلۈك قۇرۇلغان يەمەندە ھازىرقى  ئىلگىرى مىالدىيەدىن -تۇببە (147)

 .تاشالنغان غدۇرۇپئا تەرىپىدىن ئېپوپىيەلىكلەر يىلىدا -400 مىالدىيە دۆلەت بۇ .ئاتالغان دەپ (باغلىغۇچى) تۇببە سەۋەبلىك بويسۇندۇرغانلىقى
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 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر زور بۇ ئىنئامدۇر، بىر (بېرىلگەن) تەرىپىدىن رەببىڭ (بۇالر) _ 57

 (ئۇنى قىلىپ، نازىل) تىلىڭدا سېنىڭ قۇرئاننى بىز دەپ، ئالسۇن نەسىھەت _ ۋەز ئۇالرنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 58

 .بەردۇق قواليالشتۇرۇپ

 .تۇرغۇچىالردۇر كۈتۈپ ئەلۋەتتە ئۇالرمۇ كۈتكىن، (ئازابنى كېلىدىغان ئۇالرغا) سەن  _ 59
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 سۈرىسى جاسىيە

 

 .ئايەت 37بولغان، نازىل مەككىدە

 ئازابتىن قاتتىق مۇتەكەببىرلەرنى تارتىدىغان باش قىلىشتىن قوبۇل ھەقىقەتنى ئارقىلىق ئەسلىتىش ئاخىرەتنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم ھا، _ 1

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن ئالالھ قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب، كىتاب بۇ _ 2

 دەلىللەر نۇرغۇن (قىلىدىغان دااللەت قۇدرىتىگە ئالالھنىڭ) ئۈچۈن مۇئمىنلەر زېمىندا ۋە ئاسمانالردا شەكسىزكى، _ 3

 .بار

 نۇرغۇن ئۈچۈن قەۋم ئىشىنىدىغان چىن (ئالالھقا) جانلىقالردا يۈرۈۋاتقان تارقىلىپ ۋە يارىتىلىشىڭالردا سىلەرنىڭ _ 4

 .بار دەلىللەر

 ئۆلگەن بىلەن ئۇنىڭ ياغدۇرۇپ، يامغۇر ئاسماندىن ئالالھنىڭ تۇرۇشىدا، نۆۋەتلىشىپ ىڭكۈندۈزن بىلەن كېچە _ 5

 نۇرغۇن ئۈچۈن قەۋم ئىشلىتىدىغان ئەقلىنى تۇرۇشىدا، ئۆزگەرتىپ يۆنىلىشىنى شامالالرنىڭ ۋە تىرىلدۈرۈشىدە زېمىننى

 .بار دەلىللەر

 ئالالھقا ئۇالر .بېرىۋاتىمىز ئوقۇپ بىلەن ھەقىقىتى ساڭا ئۇنى .ئايەتلىرىدۇر ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە !(پەيغەمبەر ئى) _ 6

 ئىشىنىدىغاندۇ؟ سۆزگە قانداق ئىشەنمەي، ئايەتلىرىگە ئۇنىڭ ۋە

 !ۋاي ھالىغا يالغانچىنىڭ گۇناھكار ھەربىر _ 7

 ئۇنى گويا ھالدا قىلغان تەكەببۇرلۇق ئاندىن تۇرۇپ، ئاڭالپ ئايەتلىرىنى بېرىلىۋاتقان ئوقۇپ ئۆزىگە ئالالھنىڭ ئۇ _ 8

 .بەرگىن «خەۋەر خۇش» بىلەن ئازاب قاتتىق ئۇنىڭغا .تۇرىدۇ چىڭ (كۇفرىدا) ئاڭلىمىغاندەك ھېچ

 شۇالرغا ئەنە .قىلىۋالىدۇ ماۋزۇسى مەسخىرە ئۇنى چاغدا، بىلگەن نەرسىنى بىرەر ئايەتلىرىمىزدىن بىزنىڭ ئۇ _ 9

 .بار ئازاب قىلغۇچى خار

 قويۇپ ئالالھنى ۋە نەرسىلىرى ئېرىشكەن ئۇالرنىڭ .تۇرىدۇ جەھەننەم (كۈتۈۋاتقان الرنىئۇ) ئالدىدا ئۇالرنىڭ _ 10

 .بار ئازاب چوڭ ئۇالرغا ئەسقاتمايدۇ، قىلچە ئۇالرغا نەرسىلىرى تۇتۇۋالغان ئىگە ئۆزلىرىگە

 .بار ئازاب ئەلەملىك ئەڭ ۋە شىددەتلىك ئەڭ قىلغانالرغا ئىنكار ئايەتلىرىنى رەببىنىڭ .ھىدايەتتۇر (قۇرئان) بۇ _ 11

 تەلەپ (رىزقىڭالرنى) پەزلىدىن ئۇنىڭ سىلەرنىڭ ئۈچۈن، يۈرۈشى كېمىلەرنىڭ دېڭىزدا بىلەن ئەمرى ئۆز ئالالھ _ 12

 .زاتتۇر بەرگەن بويسۇندۇرۇپ دېڭىزنى سىلەرگە ئۈچۈن، قىلىشىڭالر شۈكۈر (ئۇنىڭغا) سىلەرنىڭ ۋە ئۈچۈن قىلىشىڭالر

 بەردى، بويسۇندۇرۇپ سىلەرگە پەزلىدىن ئۆز ھەممىسىنى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ىئاسمانالردىك ئالالھ _ 13

 .بار دەلىللەر نۇرغۇن (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىنى ئالالھنىڭ) ئۈچۈن قەۋم قىلىدىغان تەپەككۇر بۇنىڭدا ئەلۋەتتە،

 بېرىدىغانلىقى جازا يارىشا ىلمىشلىرىغاق قەۋمنىڭ ھەربىر ئالالھ ئېيتقىنكى، ئېيتقانالرغا ئىمان !(پەيغەمبەر ئى)  _ 14

  .كەچۈرسۇن نى(ئەزىيەتلىرى نىڭ) قىلمايدىغانالر ئۈمىد ساۋابىنى ئالالھنىڭ ئۇالر ئۈچۈن،

 ئۇنىڭ زىيىنى قىلىدىكەن، ئىش يامان كىمكى ئۆزىگىدۇر، ئۇنىڭ پايدىسى قىلىدىكەن، ئىش ياخشى كىمكى _ 15

 .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا رەببىڭالرنىڭ كېيىن ئاندىن .ئۆزىگىدۇر

 نەرسىلەردىن پاك ئۇالرنى قىلدۇق، ئاتا پەيغەمبەرلىك ۋە ھېكمەت كىتاب، ئەۋالدىغا ئىسرائىل بىز شەكسىزكى، _ 16

 .قىلدۇق ئۈستۈن ئەھلىدىن جاھان (زامانىدىكى ئۆز) ئۇالرنى رىزىقالندۇردۇق،
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 ئۆزئارا كېيىنال، كەلگەندىن ئىلىم ئۇالرغا پەقەت قىلدۇق، ئاتا شەرىئەت روشەن ئىشىدا (ھارام – ھاالل) ئۇالرغا _ 17

 ھۆكۈم كۈنى قىيامەت ئۈستىدە ئىشالر قىلىشقان ئىختىالپ ئۇالر رەببىڭ شەكسىزكى، .قىلىشتى ئىختىالپ قىلىشىپ ھەسەت

 .چىقىرىدۇ

 ئەگەشكىن، يولغا شۇ قىلدۇق، يولدا بىر (روشەن) ئىشىدا دىن سېنى بىز !(پەيغەمبەر ئى) كېيىن، ئاندىن _ 18

 .ئەگەشمىگىن خاھىشلىرىغا نەپسى بىلمەيدىغانالرنىڭ (ھەقىقەتنى)

 زالىمالر شەكسىزكى، .قااللمايدۇ توسۇپ سەندىن نەرسىنى ھېچبىر (كېلىدىغان) ئالالھتىن ئۇالر شەكسىزكى، _ 19

 .دوستىدۇر تەقۋادارالرنىڭ ئالالھ دوستتۇر، بىرىگە _ بىر

 ھىدايەت ئۈچۈن قەۋم ئىشەنگەن چىن (ئىكەنلىكىگە ھەق) كۆرسەتكۈچىدۇر، يول ئۈچۈن ئىنسانالر (قۇرئان) بۇ _ 20

 .رەھمەتتۇر ۋە

 قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئۆلگىنىدە ۋە ھاياتلىقىدا ئۆزلىرىنى بىزنىڭ قىلغانالر ئىشالرنى يامان _ 21

 !يامان نېمىدېگەن ھۆكمى بۇ چىقارغان ىڭئۇالرن ئويالمدۇ؟ قىلىشىمىزنى ئوخشاش بىلەن

 ياكى مۇكاپات يارىشا ئىشىغا قىلغان ئىنساننىڭ ھەر (بۇ) ياراتتى، بىلەن ھېكمەت زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ _ 22

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ئۇالرغا (كۈنى قىيامەت) .ئۈچۈندۇر بېرىلىشى جازا

 قۇلىقىنى ئازدۇرغان، بىلىپ (پەيلىنى ئۇنىڭ) ئالالھ قىلىۋالغان، ئىالھ خاھىشىنى نەپسى ئۆزىنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 23

 ھىدايەت كىم ئۇنى كېيىن، ئازدۇرغاندىن ئالالھ كۆردۈڭمۇ؟ ئادەمنى پەردىلىگەن كۆزىنى پېچەتلىۋەتكەن، قەلبىنى ۋە

 باقمامسىلەر؟ ئويالپ (بۇنى) سىلەر قىالاليدۇ؟

 پەقەت بىزنى تۇرىمىز، تۇغۇلۇپ ۋە تۇرىمىز ئۆلۈپ ھاياتىمىزدۇر، كىدۇنيادى پەقەت دېگەن ھايات» :ئۇالر _ 24

 كەلگەنچە خىيالىغا پەقەت ئۇالر ئەمەس، ئىگە مەلۇماتقا ھېچقانداق خۇسۇستا بۇ ئۇالر .دەيدۇ «قىلىدۇ يوق زامانال

 .سۆزلەيدۇ

 (سۆزۈڭالردا) ئەگەر» تپەقە پاكىتى ئۇالرنىڭ بېرىلگەندە، ئوقۇپ ئوچۇق ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ ئۇالرغا _ 25

 .بولدى ئىبارەت دېيىشتىن «بېقىڭالر ئەكىلىپ (تىرىلدۈرۈپ) بوۋىلىرىمىزنى _ ئاتا بولساڭالر، راستچىل

 ئاندىن ئالىدۇ، جېنىڭالرنى سىلەرنىڭ ئاندىن تىرىلدۈرىدۇ، ئالالھ سىلەرنى» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 26

 (ھەقىقەتنى بۇ) تولىسى ئىنسانالرنىڭ لېكىن .يىغىدۇ سىلەرنى كۈنىدە قىيامەت بولمىغان شەك قىلچە (كېلىدىغانلىقىدا)

 «.بىلمەيدۇ

 ئىنكار ئايەتلىرىمىزنى) كۈندە بولغان قايىم قىيامەت خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ بىلەن ئاسمانالر _ 27

 .تارتىدۇ زىيان كاپىرالر (قىلغان

 تاپشۇرۇۋېلىشقا ئەمەلىنى  _  نامە ئۆزىنىڭ ئۈممەت ھەر كۆرىسەن، ھالدا تىزالنغان ئۈممەتنى ھەربىر (كۈندە ئۇ) _ 28

 بولغاننى تېگىشلىك (جازادىن ياكى مۇكاپات) يارىشا ئەمەلىڭالرغا سىلەر بۈگۈن» (ئۇالرغا) ھەمدە چاقىرىلىدۇ،

 (.دېيىلىدۇ) «ئالىسىلەر

 ئۇنىڭغا قىلغانلىرىڭالرنى بىز چۈنكى .كىتابىمىزدۇر يدىغانسۆزلە بىلەن راستچىللىق سىلەرگە (ئەمەل _ نامە) بۇ _ 29

 .ئىدۇق تۇرغان يازدۇرۇپ

 دائىرىسىگە رەھمىتى ئۆزىنىڭ ئۇالرنى رەببى كەلسەك، قىلغانالرغا ئىشالرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان  _ 30

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر ئېنىق بۇ مانا .كىرگۈزىدۇ

 چوڭچىلىق سىلەر بېرىلگەندە ئوقۇپ سىلەرگە ئايەتلىرىم مېنىڭ» :ئۇالرغا ،كەلسەك تۇرغانالرغا چىڭ كۇفرىدا  _ 31

 .ئىدىڭالر قەۋم چۆمگەن گۇناھقا (ئەسلىدە)سىلەر ئەمەسمىدىڭالر؟ قىلغان

 :سىلەر دېيىلسە، ‹يوق شەك ھېچ بولۇشىدا قىيامەتنىڭ ھەقتۇر، ھەقىقەتەن ۋەدىسى ئالالھنىڭ› (سىلەرگە) _ 32

 ‹ئىشەنمەيمىز چىن بىز (ئۇنىڭغا) ئوياليمىز، دەپ مۇمكىن بولۇشى ئۇنى پەقەت بىلمەيمىز، ئىكەنلىكىنى نېمە قىيامەتنىڭ›

 (.دېيىلىدۇ) «دېدىڭالر

 .ئورىۋالىدۇ ئۇالرنى ئازاب قىلغان مەسخىرە ئۆزلىرى بولىدۇ، ئاشكارا ئىشلىرى يامان قىلغان ئۇالرنىڭ _ 33

 بىزمۇ بۈگۈن ئوخشاش، ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئۇچرىشىشنى كۈندىكى مۇشۇ سىلەرنىڭ» :دېيىلىدۇ (ئۇالرغا) _ 34

 .بولمايدۇ قىلغۇچىمۇ ياردەم ھېچقانداق سىلەرگە بولىدۇ، دوزاخ جايىڭالر سىلەرنىڭ ئۇنتۇيمىز، سىلەرنى
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 دۇنيا ۋە الرئىدىڭ قىلىۋالغان ماۋزۇسى مەسخىرە ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ سىلەر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 35

 تەلەپ قىلىشمۇ رازى (ئالالھنى) ئۇالردىن چىقىرىلمايدۇ، دوزاختىن ئۇالر كۈندە بۇ «.ئىدى ئالدىغان سىلەرنى تىرىكچىلىكى

 .قىلىنمايدۇ

 !خاستۇر ئالالھقا رەببى ئالەملەرنىڭ ۋە رەببى زېمىننىڭ رەببى، ئاسمانالرنىڭ ھەمدۇسانا جىمى _ 36

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا ئۇلۇغلۇق (تەڭداشسىز) ىندىكىزېم ۋە ئاسمانالردىكى _ 37

 .قىلغۇچىدۇر
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 پارە ئالتىنچى يىگىرمە

 

 سۈرىسى ئەھقاف

 

 .ئايەت 34بولغان، نازىل مەككىدە

 مۇھەممەد باتىللىقىنى، ئەقىدىسىنىڭ شېرىك ھەقلىقىنى، ئەقىدىسىنىڭ تەۋھىد ئوخشاش سۈرىلىرىگە مەككە باشقا :غايىسى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 
 بېرىشتىن رەددىيە شۈبھىلىرىگە _ شەك توغرىسىدىكى «كەرىم قۇرئان» كاپىرالرنىڭ ۋە تەكىتلەش ئىكەنلىكىنى پەيغەمبەر ھەق ئەلەيھىسساالمنىڭ

  .ئىبارەتتۇر

 ئۆتكەن جەنۇبىدا ئارىلىنىڭ يېرىم ئەرەب ئەھقاف بولۇپ، ئېلىنغان سۆزدىن دېگەن «األحقاف» كەلگەن ئايەتتە _ 21 مىئىس سۈرىنىڭ بۇ

 .دىيارىدۇر قەۋمىنىڭ ئاد

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) مىم ھا، _ 1

 .كىتابتۇر قىلىنغان نازىل تەرىپىدىن ئالالھ قىلغۇچى ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب، (ھەممىدىن بۇ) _ 2

 مۇددەتكىچە بىر مۇئەييەن بىلەن ھېكمەت پەقەت نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى،  _ 3

 .ئۆرۈگۈچىلەردۇر يۈز نەرسىلەردىن ئاگاھالندۇرۇلغان زلىرىئۆ كاپىرالر .ياراتتۇق (قىلىپ قىلىدىغان داۋام)

 نىڭ) نەرسىلىرىڭالر چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەر» ئېيتقىنكى، (مۇشرىكالرغا !پەيغەمبەر ئى)  _ 4

 ئۇالر ياكى بېرىڭالر كۆرسىتىپ ماڭا ياراتقانلىقىنى بۆلىكىنى قايسى زېمىننىڭ ئۇالرنىڭ بېرىڭالر، ئېيتىپ نى(ئەھۋالى

 سىلەرنى) ئىلگىرى دىن (قۇرئان) بۇ بولساڭالر، راستچىل سىلەر ئەگەر يارىتىپتىكەنمۇ؟ بىرلىكتە بىلەن ئالالھ ئاسمانالرنى

 «.كېلىڭالر ئېلىپ ئالدىمغا مېنىڭ بولسا ئىلىم بىرەر قالغان (ئىلگىرىكىلەردىن) ياكى كىتاب بىرەر (قىلىنغان نازىل قولالپ

 ئادەمدىنمۇ چوقۇنىدىغان نەرسىلەرگە بېرىلمەيدىغان جاۋاب ئۇالرغا كۈنىگىچىلىك ىيامەتق قويۇپ ئالالھنى _ 5

 .بىلمەيدۇ قىلغانلىقىنى دۇئا ئۇالرنىڭ نەرسىلەر ئۇ ھالبۇكى، بارمۇ؟ ئادەم ئازغۇن

 ئۇالرنىڭ ەھەمد بولىدۇ، دۈشمەن چوقۇنغۇچىالرغا نەرسىلەر ئۇ چاغدا، توپالنغان (مەيدانىغا قىيامەت) ئىنسانالر _ 6

 .قىلىدۇ ئىنكار چوقۇنغانلىقىنى

 بۇ» :نى(قۇرئان) ھەقىقەت كەلگەن ئۆزلىرىگە ئۇالر بېرىلسە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز روشەن بىزنىڭ كاپىرالرغا _ 7

 .دەيدۇ «سېھىردۇر ئوپئوچۇق

 ئەگەر» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) دېيىشەمدۇ؟ چىقتى توقۇپ ئۆزى (مۇھەممەد) ئۇنى ئۇالر ياكى _ 8

 ئالالھ قااللمايسىلەر، توسۇپ ھېچبىرىنى (ئازابنىڭ كېلىدىغان) ئالالھتىن مەندىن سىلەر بولسام، توقۇغان مەن ئۇنى

 ئالالھ بولۇشقا گۇۋاھ ئاراڭالردا سىلەرنىڭ بىلەن مەن بىلىدۇ، ئوبدان تۆھمەتلىرىڭالرنى توغرىسىدىكى قۇرئان سىلەرنىڭ

 «.مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت تولىمۇ ئالالھ .يېتەرلىكتۇر

 مەن بىلمەيمەن، قىلىنىدىغانلىقىنى نېمە سىلەرگە ۋە ماڭا ئەمەسمەن، تۇنجىسى پەيغەمبەرلەرنىڭ مەن» ئېيتقىنكى، _ 9

 «.ئاگاھالندۇرغۇچىمەن ئوپئوچۇق پەقەت مەن ئەگىشىمەن، نەرسىگىال قىلىنغان ۋەھيى ماڭا پەقەت

 ئىشەنمىسەڭالر، ئۇنىڭغا سىلەر تۇرسا، كەلگەن تەرىپىدىن ئالالھ (قۇرئان) بۇ بېقىڭالرچۇ، دەپ» ىنكى،ئېيتق _ 10

 سىلەر تۇرسا، ئېيتقان ئىمان بېرىپ گۇۋاھلىق كەلگەنلىكىگە تەرىپىدىن ئالالھ ئۇنىڭ گۇۋاھچى بىر ئەۋالدىدىن ئىسرائىل

 ھىدايەت قەۋمنى زالىم ئالالھ شەكسىزكى، (بولماقچى؟ نېمە رھالىڭال) تارتساڭالر باش (ئىماندىن) قىلىپ تەكەببۇرلۇق

 «.قىلمايدۇ

 (ئېيتىشتا ئىمان) ئۇنىڭغا ئىدى، بولسا بولىدىغان ياخشى (قۇرئان بۇ) ئەگەر» :ئۈچۈن ئېيتقانالر ئىمان كاپىرالر _ 11

 بۇ» ئۈچۈن، تاپمىغانلىقى ھىدايەت بىلەن (قۇرئان) ئۇ ئۇالر .دېدى «بوالتتى كەتمىگەن ئۆتۈپ ئالدىمىزغا بىزنىڭ ئۇالر

 .دەيدۇ «ئويدۇرمىدۇر قەدىمىي
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 تىلىدىكى ئەرەب (قۇرئان) بۇ .ئىدى رەھمەت ۋە يېتەكچى (تەۋرات بولغان) كىتابى مۇسانىڭ ئىلگىرى قۇرئاندىن _ 12

 (ئىبادەتنى _ ئەمەل) ئاگاھالندۇرۇش، زالىمالرنى تەستىقلغۇچىدۇر، (كىتابالرنى ساماۋى ئىلگىرىكى) كىتابتۇر،

 (.قىلىنغاندۇر نازىل) ئۈچۈن بېرىش خەۋەر خۇش قىلغۇچىالرغا مۇكەممەل

 قورقۇنچ ھېچبىر (ئاخىرەتتە) شەكسىزكى، بولغانالرغا يولدا توپتوغرا ئاندىن دېگەن، «ئالالھتۇر رەببىمىز» _ 13

 .قايغۇرمايدۇ (كەتكەنلىرىگە قالدۇرۇپ دۇنيادا ئۇالر) يوقتۇر،

 مۇكاپات ئەمەللىرىنى ياخشى قىلغان ئۇالرنىڭ بۇ تۇرىدۇ، مەڭگۈ جەننەتتە ئۇالر ئەھلىدۇر، جەننەت شۇالر ئەنە _ 14

 .ئۈچۈندۇر

 ئانىسى ئىنساننى .بۇيرۇدۇق قىلىشقا يەتكۈزۈپ ۋايىغا (خىزمەتنى تېگىشلىك قىلىشقا) ئانىسىغا  _  ئاتا ئىنساننى بىز _ 15

 سۈتتىن ئۇنى ۋە مۇددىتى كۆتۈرۈش قورساق ئۇنىڭغا .تۇغدى بىلەن ەققەتمۇش كۆتۈرۈپ، قورساق بىلەن مۇشەققەت

 ئى» (:ئۇ) يەتكەندە، ياشقا قىرىق تولۇپ، قۇۋۋەتكە  _  كۈچ (ئۆسۈپ بوۋاق) ئۇ تاكى .ئايدۇر ئوتتۇز مۇددىتى ئايرىش

 قىلىشىمنى ئىشنى ياخشى ولىدىغانب رازى سەن ۋە قىلىشىمنى شۈكۈر نېمىتىڭگە بەرگەن ئانامغا _ ئاتا ۋە ماڭا سېنىڭ !رەببىم

 قىلدىم، تەۋبە ساڭا راستتىنال مەن قىلغىن، كىشىلەردىن ياخشى ئەۋالدلىرىمنى مېنىڭ ئۈچۈن مەن قىلغىن، ئىلھام ماڭا

 .دەيدۇ «مۇسۇلمانالردىنمەن مەن شەكسىزكى،

 جەننەت ئۇالر .قىلىمىز كەچۈرۈم ئىشلىرىنى يامان قىلىپ، قوبۇل ئىشلىرىنى ياخشى كىشىلەرنىڭ شۇنداق ئەنە _ 16

 .ۋەدىدۇر راست قىلىنغان ئۇالرغا بۇ بولىدۇ، ئارىسىدا ئەھلىنىڭ

 تىرىلىپ كېيىن ئۆلگەندىن) مېنى سىلەر !ۋۇي  _  ۋاي» :ئانىسىغا _ ئاتا (قىلغان دەۋەت ئىمانغا ئۆزىنى) بەزىلەر _ 17

 «(تىرىلىپتۇ؟ كىم ئۇالردىن) ئۆتتى نەسىللەر نۇرغۇن گىرىئىل مەندىن قورقۇتۇۋاتامسىلەر؟ دەپ چىقىرىلىسەن (قەبرەڭدىن

 ۋەدىسى ئالالھنىڭ ئېيتقىن، ئىمان !ساڭا ئىسىت» (:بالىسىغا) ۋە تىلەيدۇ (ھىدايەت ئۇنىڭغا) ئالالھتىن ئىككىسى ئۇ دەيدۇ،

 .دەيدۇ «ئەپسانىدۇر بىر قالغان ئاۋۋالقىالردىن پەقەت بۇ» (:باال) ئۇ .دەيدۇ «ھەقتۇر ئەلۋەتتە

 قاتارىدا ئۈممەتلەر بولغان جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن ئۆتكەن ئىلگىرى ئۆزلىرىدىن كىشىلەرگە شۇنداق ئەنە  _ 18

 .تارتقۇچىالردۇر زىيان ھەقىقەتەن ئۇالر .بولدى تېگىشلىك ھۆكمى (ھەققىدىكى ئازاباليدىغانلىقى ئالالھنىڭ)

 نىڭ) ئەمەللىرى ئۇالرنىڭ بولىدۇ، دەرىجىلىرى يارىشا لىرىگەئەمەل قىلغان ھەممىسىنىڭ (كاپىر ۋە مۇسۇلمان) _ 19

 .قىلىنمايدۇ ئۇۋال ئۇالرغا بېرىلىدۇ، تولۇق (جازاسى ۋە مۇكاپاتى

 دۇنيادىكى لەززەتلىرىڭالرنى سىلەر» (:دېيىلىدۇكى ئۇالرغا) كۈندە توغرىلىنىدىغان دوزاخقا كاپىرالر _ 20

 ئالالھقا) ۋە قىلغانلىقىڭالر چوڭچىلىق ئورۇنسىز يۈزىدە يەر سىلەر .لدۇڭالربو تۈگىتىپ بولۇپ بەھرىمەن ھاياتىڭالردا

 «.جازالىنىسىلەر بىلەن ئازاب قىلغۇچى خار بۈگۈن ئۈچۈن، تارتقانلىقىڭالر باش (قىلىشتىن ئىتائەت

 دېگەن) ئەھقاف ئۇ ۋاقتىدا ئۆز .قىلغىن بايان قىسسىسىنى نىڭ(ھۇد) قېرىندىشى قەۋمىنىڭ ئاد !(پەيغەمبەر ئى) _ 21

 نۇرغۇن كېيىن ئۇنىڭدىن ۋە ئىلگىرى ئۇنىڭدىن ئىدى، ئاگاھالندۇرغان (ئازابىدىن ئالالھنىڭ) قەۋمنى دىكى(يەر

 قىلىڭالر، ئىبادەت ئالالھقىال سىلەر» (:ئاگاھالندۇرۇپ قەۋمىنى ھەممىسى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇ) .ئۆتتى پەيغەمبەرلەر

 .دېدى «قورقىمەن قېلىشىڭالردىن ئازابىغا كۈننىڭ بۈيۈك رنىڭسىلە راستتىنال مەن

 راستچىلالردىن (سۆزۈڭدە) سەن ئەگەر كەلدىڭمۇ؟ توسقىلى ئىالھلىرىمىزدىن بىزنى سەن !(ھۇد ئى») :ئۇالر _ 22

 .دېدى «باققىن كەلتۈرۈپ ئازابنى شۇ قورقۇتۇۋاتقان بىزنى بىزگە بولساڭ،

 كەلگەن ماڭا پەقەت سىلەرگە مەن دەرگاھىدىدۇر، ئالالھنىڭ پەقەت بىلىم (رىسىدىكىتوغ ۋاقتى ئازابنىڭ») :ھۇد _ 23

 .دېدى «قارايمەن دەپ قەۋم نادان سىلەرنى مەن ئەمما .يەتكۈزىمەن ۋەھيىنىال

 كەلگەن ئېلىپ يامغۇر بىزگە بۇ مانا» :كۆرۈپ ھالدا سۈرۈلۈۋاتقان تەرەپكە ۋادىسى ئۆزلىرىنىڭ ئازابنى ئۇالر  _ 24

 ئىچىدە ئۇ نەرسىدۇر، قىلغان تەلەپ كېلىشىنى تېزرەك سىلەر ئۇ ئەمەس، ئۇنداق» (ئېيتتى ھۇد) .دېيىشتى «بۇلۇتتۇر ربى

 .بوراندۇر بولغان ئازاب قاتتىق

 ئۇ بولۇپ، ھاالك ئۇالر) بىلەن شۇنىڭ «.قىلىدۇ ۋەيران نەرسىنى ھەممە بىلەن ئەمرى رەببىنىڭ (بوران) ئۇ _ 25

 گۇناھكار بىز .قالدى بولۇپ كۆرۈنمەيدىغان نەرسە باشقا ماكانلىرىدىن _ ئۆي (ئايالنغان خارابىگە) ئۇالرنىڭ (يەردە

 .جازااليمىز شۇنداق ئەنە قەۋمنى
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 قىلغان ئىگە نەرسىلەرگە (قاتارلىق بايلىق ۋە قۇۋۋەت _ كۈچ)بەرمىگەن سىلەرگە ئۇالرنى بىز شەكسىزكى، _ 26

 ئۇالرنىڭ ئۈچۈن، قىلغانلىقى ئىنكار ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ ئۇالر .ئىدۇق قىلغان ئاتا نىقەلبلەر كۆز، قۇالق، ئۇالرغا .ئىدۇق

 .قورشىۋالدى ئۆزلىرىنى ئازاب قىلغان مەسخىرە ئۇالر .ئەسقاتمىدى ھېچنېمىگە قەلبلىرى ۋە كۆزلىرى قۇالقلىرى،

 ئۇالرنى .قىلدۇق ھاالك لەرنىشەھەر ئەتراپىڭالردىكى سىلەرنىڭ ھەقىقەتەن بىز !(ئاھالىسى مەككە ئى) _ 27

 .قىلدۇق بايان قايتا _ قايتا (ئۇسۇلدا ھەرخىل) ئايەتلەرنى دەپ يانسۇن (كۇفرىدىن)

 (چاغدا كەلگەن ئازاب) مەبۇدلىرى چوقۇنغان قويۇپ ئالالھنى دەپ ئىزدەيمىز يېقىنلىق (ئالالھقا) ئۇالرنىڭ  _ 28

 ئالالھقا بىزنى بۇتالر يەنى) بۇ .بولدى غايىب ئۇالردىن مەبۇدلىرى ئۇالرنىڭ بەلكى بولمامتى؟ قىلسا ياردەم ئۇالرغا

 .يالغىنىدۇر چىققان توقۇپ ئۆزلىرى ئۇالرنىڭ (سۆز دېگەن يېقىنالشتۇرىدۇ

 ئۇالر ئىدۇق، ئەۋەتكەن تىڭشاشقا قۇرئان يېنىڭغا سېنىڭ جىنالرنى تۈركۈم بىر ۋاقتىدا ئۆز !(پەيغەمبەر ئى)  _ 29

 كېيىن بولغاندىن قىلىنىپ تىالۋەت قۇرئان دېيىشكەن، «تۇرۇڭالر جىم» (:بىرىگە _ بىر) بولغاندا ازىرھ تىالۋىتىگە قۇرئان

 .ئىدى قايتىشقان بولۇپ ئاگاھالندۇرغۇچى قەۋمىگە ئۆز

 ساماۋى) ئىلگىرىكى ئۆزىدىن بولغان، نازىل كېيىن مۇسادىن بىز ھەقىقەتەن !قەۋمىمىز ئى» :ئېيتتى ئۇالر _ 30

 .تىڭشىدۇق نى(قۇرئان) كىتاب بىر باشاليدىغان يولغا توغرا ۋە دىنغا ھەق قىلىدىغان، ئېتىراپ نى(كىتابالر

 ئىمان ئۇنىڭغا قىلىڭالر، قوبۇل دەۋىتىنى نىڭ (ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) دەۋەتچىسى ئالالھنىڭ !قەۋمىمىز ئى _ 31

 .ساقاليدۇ ئازابتىن قاتتىق سىلەرنى قىلىدۇ، ئەپۇ گۇناھىڭالرنى بەزى ئالالھ (قىلساڭالر شۇنداق) ئېيتىڭالر،

 قېچىپ دىن (ئازابى نىڭ) ئالالھ يۈزىدە يەر ئۇ قىلمايدىكەن، قوبۇل دەۋىتىنى دەۋەتچىسىنىڭ ئالالھنىڭ كىمكى _ 32

 ئوپئوچۇق شۇالر ئەنە .چىقمايدۇ قىلغۇچى ياردەم باشقا ئالالھتىن ئۇنىڭغا (كەلگەندە ئازاب) قۇتۇاللمايدۇ،

 «.قتىدۇرئازغۇنلۇ

 يارىتىشتا ئۇالرنى ياراتقان، زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى بىلمەمدۇكى، (قىلغۇچىالر ئىنكار تىرىلىشنى يەنى) ئۇالر _ 33

 ھەممە ئالالھ شەكسىزكى، .قادىردۇر ئەلۋەتتە ئەمەسمۇ؟ قادىر تىرىلدۈرۈشكە ئۆلۈكلەرنى ئالالھ قالمىغان چارچاپ

 .قادىردۇر نەرسىگە

 رەببىمىزنىڭ» :ئۇالر (دېيىلىدۇ) «ئەمەسمىكەن؟ راست بۇ» :كۈندە كەلتۈرۈلىدىغان ئالدىغا زاخنىڭدو كاپىرالر _ 34

 تۈپەيلىدىن قىلغانلىقىڭالر ئىنكار ئۇنداقتا،» (:ئۇالرغا) ئالالھ .دەيدۇ «ئىكەن راست ئەلۋەتتە قىلىمىزكى، قەسەم بىلەن نامى

 .دەيدۇ «تېتىڭالر ئازابنى

 كېلىدىغان مۇشرىكالرغا يەنى) ئۇالرغا بولغىن، چىداملىق پەيغەمبەرلەردەك ئىرادىلىك سەن !(پەيغەمبەر ئى)  _ 35

 بىر مەلۇم كۈندۈزنىڭ (دۇنيادا) كۈندە، كۆرگەن ئازابنى ئاگاھالندۇرۇلغان ئۆزلىرى ئۇالر .كەتمىگىن ئالدىراپ (ئازابقا

 ھاالك باشقىسى قەۋمدىن چىققان ئىتائىتىدىن لالھنىڭئا يەتكۈزۈشتۇر، (ھەقنى) بىر بۇ قىلىدۇ، ھېس تۇرغاندەك قىسمىدىال

 .قىلىنمايدۇ
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 سۈرىسى مۇھەممەد

 .ئايەت 39 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 ئارقىلىق قىلىش بايان قىلىدىغانلىقىنى مەغلۇپ كاپىرالرنى قىلىپ، ياردەم مۇئمىنلەرگە ھەقىقىي تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر ئۈندەشتىن قىلىشقا جىھاد يولىدا ئالالھ مۇئمىنلەرنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 بىكار ئالالھ ئەمەللىرىنى (ياخشى) توسقانالرنىڭ يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) ۋە تۇرغان چىڭ كۇفرىدا _ 1

 .لىۋېتىدۇقى

 قۇرئانغا — ھەقىقەت قىلىنغان نازىل تەرىپىدىن رەببىى مۇھەممەدكە ۋە قىلغان ئەمەەللرنى ياخشى ئېيتقان، ئىمان _ 2

 .ياخشىاليدۇ ھالىنى ئۇالرنىڭ تاشاليدۇ، ئۆچۈرۈپ گۇناھلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ كەلسەك، ئىشەنگەنلەرگە چىن

 تەرىپىدىن رەببى بولسا ئېيتقانالر ئىمان ئەگەشتى، باتىلغا تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 3  

 .كەلتۈرىدۇ مىسالالرنى شۇنداق (قىلىدىغان بايان ئەھۋالىنى ئۇالرنىڭ) ئىنسانالرغا ئالالھ .ئەگەشتى ھەقىقەتكە كەلگەن

 ئۇالرنىڭ سىلەر ئۇرۇڭالر، گەدەنلىرىگە ئۇالرنىڭ چېغىڭالردا، ئېلىشقان بىلەن كاپىرالر (مەيدانىدا جەڭ) سىلەر _ 4

 ياخشىلىق ئۇالرنى ئاندىن ،(ئېلىڭالر ئەسىر يەنى) باغالڭالر مەھكەم (قالغانلىرىنى كېيىن، تاشلىغاندىن) قىرىپ كۆپىنى

 مۇشۇنداق ئىش قەدەر توختىغانغا ئۇرۇش تاكى بېرىڭالر، قويۇپ ئېلىپ فىديە ياكى بېرىڭالر قويۇپ يۈزىسىدىن قىلىش

 _ بىر سىلەرنى ئالالھ لېكىن .بوالتتى جازالىغان (ئۇرۇشسىزمۇ) ئۇالرنى ئەلۋەتتە ئىدى، خالىسا ئالالھ ئەگەر .بولىدۇ

 ھئالال كەلسەك، ئۆلتۈرۈلگەنلەرگە يولىدا ئالالھنىڭ (.قىلدى پەرز جىھادنى سىلەرگە) ئۈچۈن سىناش بىلەن بىرىڭالر

 .قىلىۋەتمەيدۇ بىكار ئەمەللىرىنى ئۇالرنىڭ

 ياخشىاليدۇ، ھالىنى ئۇالرنىڭ ۋە يېتەكلەيدۇ (جەننەتكە) ئۇالرنى ئالالھ _ 5

 .كىرگۈزىدۇ جەننەتكە تونۇشتۇرغان ئۆزلىرىگە ئۇالرنى _ 6

 بېرىدۇ، ياردەم سىلەرگە ئالالھ بەرسەڭالر، ياردەم دىنىغا ئالالھنىڭ سىلەر ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى  _ 7

 .قىلىدۇ مۇستەھكەم (مەيدانىدا جىھاد) قەدىمىڭالرنى

 .قىلىۋېتىدۇ يوق ئەمەللىرىنى (ياخشى) ئۇالرنىڭ قىلىدۇ، ھاالك ئالالھ كاپىرالرنى  _ 8

 بەربات ئەمەللىرىنى ئۆزىنىڭ بىلەن كۆرۈش يامان نى(قۇرئان) قىلغان نازىل ئالالھ ئۇالر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 9

 .لىۋەتتىقى

 ھاالك ئۇالرنى ئالالھ كۆزەتمەمدۇ؟ بولغانلىقىنى قانداق ئاقىۋىتىنىڭ ئىلگىرىكىلەرنىڭ كېزىپ يۈزىنى يەر ئۇالر _10

 .بولىدۇ شۇنداق ئاقىۋىتىمۇ كاپىرالرنىڭ بۇ .قىلىۋەتتى

 .يوقتۇر مەدەتكار بىرھېچ كاپىرالرغا مەدەتكارىدۇر، تۇرغانالرنىڭ چىڭ ئىمانىدا ئالالھ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 11

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن قىلغانالرنى ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئالالھ شەكسىزكى، _ 12

 .ئىچىدۇ _ يەپ ھايۋانالردەك ۋە بولىدۇ بەھرىمەن (بىرئاز ھاياتىدىن دۇنيا) بولسا كاپىرالر كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە

 .بولىدۇ دوزاخ جايى ئۇالرنىڭ (ئاخىرەتتە)

 نۇرغۇن بولغان كۈچلۈك ئاھالىسىدىنمۇ نىڭ (مەككە) شەھەر چىقارغان ھەيدەپ سېنى !(پەيغەمبەر ئى) _ 13

 .بولمىدى قىلغۇچى ياردەم ھېچقانداق ئۇالرغا قىلدۇق، ھاالك ئاھالىسىنى شەھەرلەرنىڭ

 كۆرسىتىلگەن چىرايلىق ئەمەلى يامان ئۆزىنىڭ ئادەم ئاساسالنغان دەلىلگە ئوپئوچۇق كەلگەن تەرىپىدىن رەببى _ 14

  ئوخشامدۇ؟ ئادەمگە ئەگەشكەن خاھىشىغا نەپسى ۋە

 ئۆستەڭلەر، سۇدىن ئۆزگەرمىگەن رەڭگى يەردە ئۇ شۇكى، سۈپىتى جەننەتنىڭ قىلىنغان ۋەدە تەقۋادارالرغا _ 15

 ھەسەلدىن ساپ ۋە ئۆستەڭلەر شارابتىن بېغىشاليدىغان لەززەت ئىچكۈچىلەرگە ئۆستەڭلەر، سۈتتىن ئۆزگەرمىگەن تەمى

 بولىدۇ، مەغپىرەت تەرىپىدىن رەببى ۋە بولىدۇ مېۋىلەر تۈرلۈك بولىدىغان بەھرىمەن جەننەتتە ئۇالرغا بولىدۇ، ئۆستەڭلەر

 پارە _ پارە ئۈچەيلىرى (قىزىقلىقىدىن) سۇغىرىلىپ بىلەن سۇ قايناق قالىدىغان، مەڭگۈ دوزاختا (تەقۋادارالر مۇنداق)

 ئوخشاشمۇ؟ بىلەن قىلىنىدىغانالر
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 يېنىڭدىن سېنىڭ ئۇالر بار، سالىدىغانلىرىمۇ قۇالق سۆزۈڭگە سېنىڭ ئارىسىدا نىڭ(مۇناپىقالر يەنى) ئۇالر  _ 16

 ئالالھ شۇالر ئەنە .دەيدۇ «دېدى؟ نېمە (مۇھەممەد) بايا» (:قىلغانلىقتىن مەسخىرە) كىشىلەرگە بېرىلگەن ئىلىم چىققاندا،

 .ئەگەشكەنلەردۇر خاھىشىغا نەپسى پېچەتلىۋەتكەنلەردۇر، نىدىللىرى

 .قىلىدۇ مۇۋەپپەق تەقۋالىققا ئۇالرنى ۋە قىلىدۇ زىيادە ھىدايەتنى ئالالھ تاپقانالرغا ھىدايەت  _ 17

 .كەلدى ئەلۋەتتە ئاالمەتلىرى ئۇنىڭ شەكسىزكى، كۈتىدۇ، كېلىشىنىال تۇيۇقسىز ئۆزىگە قىيامەتنىڭ پەقەت كاپىرالر _ 18

 ئالىدۇ؟ نەسىھەت _ ۋەز قانداقمۇ ئۇالر چاغدا كەلگەن قىيامەت

 مۇئمىنلەرنىڭ ئايال _ ئەر ۋە ئۆزۈڭنىڭ .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن بىلگىنكى، !(پەيغەمبەر ئى)  _ 19

 .ىدۇبىل جايىڭالرنى تۇرار ۋە ھەرىكىتىڭالرنى سىلەرنىڭ ئالالھ تىلىگىن، مەغپىرەت ئۈچۈن گۇناھى

 ئېچىلغان، سۆز جىھادتىن .دەيدۇ «ئىدى قىلىنسا نازىل سۈرە بىرەر (ھەققىدە جىھاد) كاشكى،» :ئېيتقانالر ئىمان _ 20

 (قورقۇپ) ئۆلۈمدىن ساڭا بارالرنىڭ كېسىلى (مۇناپىقلىق) دىللىرىدا چاغدا، قىلىنغان نازىل سۈرە بىرەر ئېنىق مەزمۇنى

 .كۆرىسەن قاراۋاتقانلىقىنى ئادەمدەك كەتكەن ھوشىدىن

 قارار ئۇرۇش ئىدى، ياخشى ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئۇالر قىلىشى سۆز چىرايلىق ۋە قىلىشى ئىتائەت (ئالالھقا) ئۇالرنىڭ _ 21

 .بوالتتى ياخشى ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئۇالر بولسا، سادىق ئالالھقا ئۇالر چاغدا، قىلىنغان

 ۋە قىلىشقا بۇزغۇنچىلىق يۈزىدە يەر ئۆرۈسەڭالر، يۈز (ندىنقۇرئا) سىلەر ئەگەر !(مۇناپىقالر ئى)  _  22

 .مۇمكىن قايتىشىڭالر قويۇشقا ئۈزۈپ رىشتىسىنى تۇغقاندارچىلىق

 توغرا) كۆزلىرىنى گاس، (ئاڭالشتىن سۆزنى ھەق) قىلىپ، يىراق رەھمىتىدىن ئالالھ كىشىلەرنى شۇنداق ئەنە _ 23

 .قويدى قىلىپ كور (كۆرۈشتىن يولنى

 .بار قۇلۇپ دىللىرىدا ئۇالرنىڭ بەلكى يۈرگۈزمەمدۇ؟ پىكىر ئۈستىدە قۇرئان ۇالرئ _ 24

 (مۇرتەدلىكنى) شەيتان يېنىۋالغانالرغا (ئىماندىن) كېيىن بولغاندىن ئېنىق يول توغرا ئۆزىگە شەكسىزكى، _ 25

 .تىندۇردى كۆڭلىنى ئۇالرنىڭ (قىلىپ ۋەدە كۆرىدىغانلىقىنى ئۆمۈر ئۇزۇن) ۋە كۆرسەتتى چىرايلىق

 ئىشالردا بەزى بىز» :كاپىرالرغا كۆرىدىغان يامان قىلغانلىرىنى نازىل ئالالھنىڭ ئۇالر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 26

 .تۇرىدۇ بىلىپ يوشۇرغانلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ .ئىدى دېگەن «قىلىمىز ئىتائەت سىلەرگە

 بوالر؟ قانداق (ھالى ئۇالرنىڭ) ئېلىۋاتقاندا جانلىرىنى ئۇرۇپ ئارقىلىرىغا ۋە يۈزلىرىگە ئۇالرنىڭ پەرىشتىلەر _ 27

 قىلىدىغان رازى ئۇنى ۋە ئەگەشتى نەرسىلەرگە غەزەپلەندۈرگەن ئالالھنى ئۇالر شۇكى، سەۋەبى نىڭ(ئازاب) بۇ-28

 .قىلىۋەتتى بىكار ئەمەللىرىنى (ياخشى) ئۇالرنىڭ ئالالھ شۇڭا .ياقتۇرمىدى ئىشالرنى

 چىقارمايدۇ، ئوتتۇرىغا ئالالھ دۈشمەنلىكىنى (بولغان ئىسالمغا) ئۆزلىرىنىڭ بارالر كېسىلى (قلىقمۇناپى) دىللىرىدا _ 29

 ئويالمدۇ؟ دەپ

 ئۇالرنىڭ چوقۇم ئۇالرنى سەن كۆرسىتەتتۇق، ساڭا چوقۇم ئۇالرنى خالىساق، بىز ئەگەر !(پەيغەمبەر ئى) _ 30

 سىلەرنىڭ ئالالھ تونۇيسەن، ئۇسلۇبىدىن سۆزلىرىنىڭ نىئۇالر ئەلۋەتتە سەن شەكسىزكى، .تونۇيتتىڭ بەلگىلىرىدىن

 .تۇرىدۇ بىلىپ ئەمەللىرىڭالرنى

 ۋە بىلگەنگە بەرگۈچىلەرنى بەرداشلىق ۋە چىققۇچىالرنى جىھادقا ئاراڭالردىن تاكى سىلەرنى بىز _ 31

 .سىنايمىز ئەلۋەتتە قەدەر بولغانغا ۋاقىپ تولۇق ئەھۋالىڭالردىن

 ئېنىق يول توغرا ئۆزلىرىگە توسقان، يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) تۇرۇۋالغان، چىڭ اكۇفرىد شەكسىزكى، _ 32

 (ياخشى) ئۇالرنىڭ ئالالھ يەتكۈزەلمەيدۇ، زىيان قىلچە ئالالھقا دۈشمەنلەشكەنلەر بىلەن پەيغەمبەر كېيىن بولغاندىن

 .قىلىۋېتىدۇ بىكار ئەمەللىرىنى

 (بىلەن نىفاق كۇفرى،) قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبەرگە قىلىڭالر، ىتائەتئ ئالالھقا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 33

 .قىلىۋەتمەڭالر بىكار ئەمەللىرىڭالرنى

 ئۆلگەنلەرنى پېتى كاپىر ئاندىن توسقان، يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) تۇرۇۋالغان، چىڭ كۇفرىدا شەكسىزكى، _ 34

 .قىلمايدۇ مەغپىرەت ھەرگىز ئالالھ



 

3 

 (دۈشمەننى) تۇرۇپ ئىگىلىگەن ئۈستۈنلۈكنى سىلەر قالماڭالر، بوشىشىپ (مەيدانىدا جىھاد !ئېيتقانالر ئىمان ئى) -35

 .كېمەيتىۋەتمەيدۇ ھەرگىز نى(ساۋابى نىڭ) ئەمەلىڭالر ئالالھ .بىللىدۇر بىلەن سىلەر ئالالھ .چاقىرماڭالر سۈلھىگە

 قىلساڭالر، تەقۋادارلىق ۋە ئېيتساڭالر ئىمان سىلەر ئەگەر .تۇرئىبارەت تاماشادىن  _ ئويۇن پەقەت ھاياتى دۇنيا _ 36

 .قىلمايدۇ تەلەپ مېلىڭالرنى _ پۇل (بارلىق ئۈچۈن زاكات ۋە جىھاد) سىلەردىن بېرىدۇ، ئەجىرىڭالرنى سىلەرگە ئالالھ

 سىلەرنىڭ بېخىللىق بۇ قىلىسىلەر، بېخىللىق سىلەر قىلسا، تەلەپ قاتتىق مېلىڭالرنى _ پۇل سىلەردىن ئۇ ئەگەر _ 37

 .ئاشكارىاليدۇ ئۆچلىكىڭالرنى (بولغان قىلىشقا چىقىم)

 چاقىرىلساڭالر، قىلىشقا سەرپ (مال  _  پۇل) يولىدا ئالالھنىڭ كىشىلەركى، شۇنداق سىلەر !(ئېيتقانالر ئىمان ئى)  _ 38

 .بولىدۇ ئۆزىگىال ئۇنىڭ زىيىنى ېخىللىقنىڭب قىلىدىكەن، بېخىللىق كىمكى .بار قىلىدىغانالر بېخىللىق ئاراڭالردا سىلەرنىڭ

 باش (ئېيتىشتىن ئىمان) سىلەر ئەگەر موھتاجسىلەر، ئالالھقا بولساڭالر سىلەر ئەمەستۇر، موھتاج (نەرسىگە ھېچ) ئالالھ

 .دۇبولماي ئوخشاش سىلەرگە ئۇالر ئاندىن ئالماشتۇرىدۇ، قەۋمنى بىر باشقا ئورنۇڭالرغا سىلەرنىڭ ئالالھ تارتساڭالر،
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 سۈرىسى فەتھ

 .ئايەت 29 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 

 قىلىدىغانلىقى ئاتا نۇسرەت مۇئمىنلەرگە ساداقەتمەن ھەقىقىي ۋە ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ۋەدىنى ئىالھىي ھەققىدىكى قىلىنىدىغانلىقى فەتھى مەككىنىڭ ۋە

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 بەرگەن ساڭا قىلىشى، مەغپىرەت گۇناھلىرىڭنى كېيىنكى ۋە ئىلگىرىكى سېنىڭ ئالالھنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _3 _ 1 

 ساڭا بىز ئۈچۈن، بېرىشى ياردەم بىلەن زەپەر شانلىق ساڭا باشلىشى، يولغا توغرا سېنى مۇكەممەەللشتۈرۈشى، نېمىتىنى

  .قىلدۇق ئاتا غەلىبە ئوپئوچۇق

 .زاتتۇر سالغان خاتىرجەملىك دىللىرىغا ئۇالرنىڭ ئۈچۈن، قوشۇلۇشى ئىمان ئىمانىغا مۇئمىنلەرنىڭ ئالالھ  _ 4

 ئىش بىلەن ھېكمەت تۇرغۇچىدۇر، بىلىپ ھەممىنى ئالالھ ،ئالالھنىڭدۇر قوشۇنالر زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى

 .قىلغۇچىدۇر

 ئۇالر تۇرىدىغان، ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئايالالرنى مۇئمىن ۋە ئەرلەرنى مۇئمىن (ئالالھنىڭ ئىلتىپاتالر بۇ) _ 5

 ئالالھنىڭ بۇ امان .ئۈچۈندۇر كەچۈرۈشى گۇناھلىرىنى ئۇالرنىڭ كىرگۈزۈشى، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان مەڭگۈ

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر بۈيۈك ئەڭ دەرگاھىدىكى

 ئەرلەرنى مۇشرىك ئايالالرنى، مۇناپىق ۋە ئەرلەرنى مۇناپىق بولغان ئويالردا يامان توغرۇلۇق ئالالھ (شۇنداقال) _ 6

 قىلدى، غەزەپ رغائۇال ئالالھ .مەنسۇپتۇر ئۆزىگىال ئۇالرنىڭ ئاقىۋەت يامان .ئۈچۈندۇر ئازابالش ئايالالرنى مۇشرىك ۋە

 !جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم .تەييارلىدى جەھەننەمنى ئۇالرغا قىلدى، يىراق رەھمىتىدىن ئۇالرنى

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .ئالالھنىڭدۇر قوشۇنالر زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 7

 قىلىپ ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بەرگۈچى خەۋەر خۇش بەرگۈچى، ىقگۇۋاھل سېنى بىز ئەلۋەتتە، !(پەيغەمبەر ئى) _ 8

 .ئەۋەتتۇق

 ياردەم پەيغەمبەرگە ئۇ ئېيتىشىڭالر، ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا سىلەرنىڭ (بۇ !ئىنسانالر ئى) _ 9

 .ندۇرئۈچۈ ئېيتىشىڭالر تەسبىھ ئالالھقا ئاخشامدا  _ ئەتىگەن ۋە ھۆرمەتلىشىڭالر ئۇنى قىلىشىڭالر،

 بولىدۇ، قىلغان بەيئەت ئالالھقا ئەمەلىيەتتە قىلغانالر بەيئەت ساڭا (ھۇدەيبىيەدە !پەيغەمبەر ئى) شەكسىزكى، _ 10

 ئۇالرنىڭ زىيىنى بۇزغانلىقىنىڭ ئۇنى بۇزىدىكەن، ئەھدىنى كىمكى ئۈستىدىدۇر، قوللىرىنىڭ ئۇالرنىڭ قولى ئالالھنىڭ

 .قىلىدۇ ئاتا ئەجىر بۈيۈك ئالالھ قىلغانالرغا ئەمەل ۋەدىسىگە بەرگەن ئالالھقا .بولىدۇ ئۆزىگە

 بىلەن بالىچاقىلىرىمىز ۋە ماللىرىمىز بىز» :ساڭا قالغانالر قېلىپ (چىقماي ھۇدەيبىيەگە) ئەرەبلەردىن سەھرالىق  _ 11

 دەپ ئۇچىدىال تىلىنىڭ نەرسىنى يوق دىلىدا ئۇالر دەيدۇ، «تىلىگىن مەغپىرەت ئۈچۈن بىز سەن چىقالمىدۇق، قېلىپ بولۇپ

 ئالدىدا (ئىرادىسى) ئالالھنىڭ قىلسا، ئىرادە پايدىنى بىرەر ياكى زىياننى بىرەر سىلەرگە ئالالھ ئەگەر» ئېيتقىنكى، .قويىدۇ

 تولۇق قىلمىشىڭالردىن سىلەرنىڭ ئالالھ .ئەمەس ئويلىغاندەك سىلەر ئىش بېرەلەيدۇ؟ قىلىپ ئىش بىرەر كىم ئۈچۈن سىلەر

 .ەۋەرداردۇرخ

 قايتالمايدۇ، مەڭگۈ ئۆيلىرىگە ئۆز مۇئمىنلەر ۋە پەيغەمبەر :سىلەر بەلكى (ئەمەس دېگەندەك سىلەر ئەمەلىيەت) _ 12

 دە، _ بولدۇڭالر ئويدا يامان (ھەققىدە ئۇالر) سىلەر .تۇيۇلدى ياخشىدەك دىللىرىڭالردا (ئويۇڭالر) بۇ ئويلىدىڭالر، دەپ

 «.قالدىڭالر بولۇپ قەۋم بولغۇچى ھاالك

 دوزاخنى كاپىرالرغا (بۇنداق) بىز شەكسىزكى، ئىشەنمەيدىكەن، پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى _ 13

 .تەييارلىدۇق

 خالىغان قىلىدۇ، مەغپىرەت ئادەمگە خالىغان ئالالھ .خاستۇر ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 14

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى لالھئا .قىلىدۇ ئازاب ئادەمگە
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 بىلەن سىلەر بىزمۇ قىلىڭالر، رۇخسەت» :ماڭغاندا ئالغىلى غەنىيمەت سىلەر قالغانالر قېلىپ (ھۇدەيبىيەدىن) _ 15

 ئۆزگەرتمەكچى سۆزىنى (دېگەن خاس چىققانالرغا ھۇدەيبىيەگە غەنىيمىتى خەيبەرنىڭ) ئالالھنىڭ ئۇالر دەيدۇ، «چىقايلى

 توغرۇلۇق سىلەر ئىلگىرى ئالالھ بولمايدۇ، قەتئىي چىقىشىڭالرغا بىلەن بىز سىلەرنىڭ» (:ئۇالرغا سەن) .بولىدۇ

 .دەيدۇ «قىلىۋاتىسىلەر ھەسەت بىزگە سىلەر ،(دېمىگەن ئۇنداق ئالالھ) ياق» :ئۇالر دېسەڭ، «دېگەن مۇشۇنداق

 .چۈشىنىدۇ قىسمىنىال ئاز (ئەھكاملىرىنىڭ دىننىڭ) ئۇالر بەلكى (ئەمەس دېگەندەك ئۇالر ئەمەلىيەت)

 بىر كۈچلۈك بەك يېقىندا سىلەر» ئېيتقىنكى، قالغانالرغا قېلىپ چىقماي (ھۇدەيبىيەگە) ئەرەبلەردىن سەھرالىق  _ 16

 ئەگەر .بولىدۇ لمانمۇسۇ ئۇالر ياكى قىلىسىلەر ئۇرۇش بىلەن ئۇالر يا .چاقىرىلىسىلەر (قىلىشقا ئۇرۇش قارشى) قەۋمگە

 بۇيرۇققا ئىلگىرىكىدەك سىلەر ئەگەر .بېرىدۇ مۇكاپات بىر گۈزەل سىلەرگە ئالالھ قىلساڭالر، ئىتائەت بۇيرۇققا سىلەر

 «.ئازاباليدۇ قاتتىق سىلەرنى ئالالھ تارتساڭالر، باش قىلىشتىن ئىتائەت

 كىمكى بولمايدۇ، گۇناھ كېسەلگىمۇ بولمايدۇ، اھگۇن توكۇرغىمۇ بولمايدۇ، گۇناھ ئەماغا (چىقمىغان جىھادقا) _ 17

 جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئۇنى ئالالھ قىلىدىكەن، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا

 .جازااليدۇ بىلەن ئازاب دەردلىك (ئەڭ) ئۇنى ئالالھ تارتىدىكەن، باش (ئىتائەتتىن) كىمكى كىرگۈزىدۇ،

 ئۇالردىن ئالالھ قىلىۋاتقاندا، بەيئەت ئاستىدا دەرەخ (ھۇدەيبىيەدە) ساڭا مۇئمىنلەر !(پەيغەمبەر ئى) _91 _ 18 

 قولغا يېقىندا ئۇالرنى ۋە قىلدى ئاتا خاتىرجەملىك ئۇالرغا بىلىپ، دىلىدىكىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ .بولدى رازى ھەقىقەتەن

 بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .مۇكاپاتلىدى بىلەن غەنىيمەتلەر نۇرغۇن ئالىدىغان ئۇالر ۋە بىلەن غەلىبە بىر كېلىدىغان

 .قىلغۇچىدۇر ئىش

 ئاتا ئالدىن نى (غەنىيمىتى خەيبەرنىڭ) بۇ قىلىپ، ۋەدە سىلەرگە غەنىيمەتلەرنى نۇرغۇن ئالىدىغان سىلەر ئالالھ  _ 20

 بولۇپ بەلگە بىر (قىلغانلىقىغا ياردەم ئالالھنىڭ) ەرگەمۇئمىنل بۇ .ساقلىدى سېلىشىدىن قول دۈشمەنلەرنىڭ سىلەرنى قىلدى،

 .ئۈچۈندۇر باشلىشى يولغا توغرا سىلەرنى ۋە قېلىشى

 غەنىيمەتمۇ بىر قويغان ساقالپ (ئۈچۈن سىلەر) ئالالھ كەلتۈرەلمەيدىغان، قولغا بىلەن كۈچۈڭالر ئۆز سىلەر يەنە _ 21

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئالالھ .بار

 ئاندىن قاچاتتى، قاراپ ئارقىسىغا ئەلۋەتتە، ئۇالر بولسا، ئۇرۇشقان (ھۇدەيبىيەدە) بىلەن سىلەر كاپىرالر ئەگەر _ 22

 .تاپالمايتتى قىلغۇچى ياردەم ھېچبىر ئىگە، ھېچبىر

 نداقھېچقا قانۇنىيىتىدىن ئالالھنىڭ سەن .قانۇنىيىتىدۇر كېلىۋاتقان قىلىپ داۋام بېرى ئەزەلدىن ئالالھنىڭ بۇ _ 23

 .تاپالمايسەن ئۆزگىرىش

 ئۇالرنى كېيىن، ئېرىشتۈرگەندىن غەلىبىگە ئۈستىدىن ئۇالر سىلەرنى (ھۇدەيبىيەدە يەنى) ئىچىدە مەككىنىڭ ئالالھ _ 24

 كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان ئالالھ .زاتتۇر توسقان سېلىشتىن قول ئۇالرغا سىلەرنىمۇ سېلىشتىن، قول سىلەرگە

 .تۇرغۇچىدۇر

 يېتىشىدىن جايىغا ئۆز قۇربانلىقنى تۇرۇلغان توختىتىپ ۋە ھەرەمدىن مەسجىدى سىلەرنى بولغان، كاپىر ئۇالر _ 25

 قويۇش ئۆلتۈرۈپ ئۇالرنى بىلمەستىن سىلەر بولۇپ، مۇئمىنلەر ئايال _ ئەر بىلمەيدىغان سىلەر (مەككىدە) .توسقانالردۇر

 ئالالھ ،(توسمايتتى قىلىشتىن ئۇرۇش سىلەرنى ئەلۋەتتە ئالالھ) ئىدى ابولمىس خەۋپى قېلىشىڭالرنىڭ بولۇپ گۇناھكار بىلەن

 ئايرىلىپ (كاپىرالردىن مۇئمىنلەر) ئەگەر .قىلدى شۇنداق ئۈچۈن كىرگۈزۈش دائىرىسىگە رەھمىتى ئادەمنى خالىغان

 .ازااليتتۇقج بىلەن ئازاب دەردلىك (ئەڭ) كاپىرالرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ئەلۋەتتە، ئىدى، بولسا تۇرغان

 پەيغەمبىرىگە ئالالھ چاغدا، پۈككەن دىللىرىغا __ ئەسەبىيلىكىنى دەۋرىنىڭ جاھىلىيەت __ ئەسەبىيلىكنى كاپىرالر _ 26

 (سۆز دېگەن يوقتۇر، ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن) كەلىمىسى تەقۋالىق ئۇالرنى قىلدى، ئاتا تەمكىنلىكنى مۇئمىنلەرگە ۋە

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەممە ئالالھ ئىدى، ئەھلى ئۇنىڭ ۋە ئىدى اليىق ئەڭ شۇنىڭغا ئۇالر دى،قىل تۇرىدىغان چىڭ دە

 خاتىرجەم سىلەر خالىسا، ئالالھ !(پەيغەمبەر ئى) .ئايالندۇردى راستقا چۈشىنى پەيغەمبىرىنىڭ ئالالھ ھەقىقەتەن  _ 27

 مەسجىدى چوقۇم قورقماي ھالدا، قىرقىغان (بەزىلىرىڭالر) ۋە چۈشۈرگەن چېچىڭالرنى (بەزىلىرىڭالر) بولغان،

 (كىرىشتىن ھەرەمگە مەسجىدى سىلەر) بۇنىڭدىن ئالالھ شۇڭا، .بىلىدۇ بىلمەيدىغاننى سىلەر ئالالھ .كىرىسىلەر ھەرەمگە

 .قىلدى ئاتا غەلىبىنى بىر يېقىنقى سىلەرگە بۇرۇن

 بىلەن دىن ھەق ۋە بىلەن ھىدايەت پەيغەمبىرىنى ئۈچۈن، قىلىش ئۈستۈن دىنالردىن بارلىق دىننى ھەق ئالالھ _ 28

 .يېتەرلىكتۇر ئالالھ بېرىشكە گۇۋاھلىق (بۇنىڭغا) .زاتتۇر ئەۋەتكەن
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 مەرھەمەتلىكتۇر، ئۆزئارىسىدا قاتتىق، كاپىرالرغا بولغانالر بىللە بىلەن ئۇنىڭ ئەلچىسىدۇر، ئالالھنىڭ مۇھەممەد _ 29

 تىلەيدۇ، رازىلىقىنى ۋە مەرھەمىتىنى ئالالھنىڭ ئۇالر كۆرىسەن، ھالدا انقىلغ سەجدە ۋە قىلغان رۇكۇ ئۇالرنى سەن

 سۈپىتى ئىنجىلدىكى ئۇالرنىڭ .سۈپىتىدۇر تەۋراتتىكى ئۇالرنىڭ شۇ ئەنە .بار ئاالمەتلىرى سەجدىنىڭ يۈزلىرىدە ئۇالرنىڭ

 كۆركەم ۋە بولۇقلۇقى) غان،تۇر ئۆرە بىلەن غولى ئۆز ئاندىن چوڭايغان، غولى چىقىپ، ئۇرۇپ بىخ (ئۇالر) شۇكى،

 ئارقىلىق مۇئمىنلەر (ئوخشىتىش بۇنداق) .ئوخشايدۇ زىرائەتكە بىر قىلغان مەمنۇن دېھقانالرنى (بىلەن كۆرۈنۈشى

 قىلغانالرغا ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان ئارىسىدىن ئۇالرنىڭ ئالالھ .ئۈچۈندۇر كەلتۈرۈش ئاچچىقىنى كاپىرالرنىڭ

 .قىلدى ۋەدە ئەجىرنى كاتتا ۋە مەغپىرەتنى
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 سۈرىسى ھۇجۇرات

 .ئايەت 18 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 

 قىلىشتىن تەۋسىيەلەرنى بەزى ئۈچۈن يۈكسەلدۈرۈش بىلەن ئەخالق ۋە ئىمان جەمئىيىتىنى مۇسۇلمانالر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 

 ئالالھتىن كەتمەڭالر، ئۆتـۈپ ئالدىغا پەيغەمبىرىنىڭ ئالالھنىڭ ۋە ئالالھنىڭ (ئىشتا ھېچقانداق) !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 1

 .ۇچىدۇرتۇرغ بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر، ئاڭالپ ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ .قورقۇڭالر

 يۇقىرى ئاۋازىدىن پەيغەمبەرنىڭ ئاۋازىڭالرنى (چېغىڭالردا قىلغان سۆز پەيغەمبەرگە) !ئېيتقانالر ئىمان ئى  _ 2

 قىلماڭالر، سۆز ئاۋازدا يۇقىرى پەيغەمبەرگە سۆزلەشكەندەك، ئاۋازدا يۇقىرى (توۋالپ) بىلەن بىرىڭالر _ بىر قىلماڭالر،

 .كېتىدۇ بولۇپ بىكار ئەمەللىرىڭالر تۇيماستىن، ئۆزۈڭالر (قىلساڭالر ئۇنداق)

 اليىق تەقۋالىققا دىللىرىنى ئالالھ قىلىدىغانالر گەپ ئاۋازدا پەس ھۇزۇرىدا ئەلچىسىنىڭ ئالالھنىڭ شەكسىزكى، _ 3

 .بار مۇكاپات كاتتا ۋە مەغپىرەت ئۇالرغا .كىشىلەردۇر قىلغان

 ئەقىلسىز تولىسى توۋاليدىغانالرنىڭ تۇرۇپ ئارقىسىدا ڭنىڭھۇجرىلىرى سېنى شەكىسىزكى، !(پەيغەمبەر ئى)  _ 4

 .كىشىلەردۇر

 بوالتتى، ياخشى ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئۇالر بولسا، تۇرغان قىلىپ سەۋر ئۇالر قەدەر چىققانغا ئالدىغا ئۇالرنىڭ سەن _ 5

 .ىباندۇرمېھر ناھايىتى (ئۇالرغا) قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى (خاتالىقىنى ئۇالرنىڭ) ئالالھ

 تەكتىنى _ تېگى ئىشنىڭ) كەلسە، ئېلىپ خەۋەر بىرەر ئادەم پاسىق بىر سىلەرگە ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 6

 خەۋەرنى ئۇ ئۈچۈن، قالماسلىقىڭالر قىلىپ پۇشايمان قىلمىشىڭالرغا قويۇپ، قىلىپ يامانلىق قەۋمگە بىرەر (بىلمەستىن

 .كۆرۈڭالر ئېنىقالپ

 قىلىدىغان ئىتائەت سىلەرگە ئىشالردا نۇرغۇن ئۇ ئەگەر .بار ئەلچىسى ئالالھنىڭ ئاراڭالردا ى،بىلىڭالرك _ 8 _ 7

 كۆركەم دىلىڭالردا ئۇنى ۋە سۆيگۈزدى قىزغىن ئىماننى سىلەرگە ئالالھ لېكىن .قاالتتىڭالر ئەھۋالدا قىيىن چوقۇم بولسا،

 نېمىتى ۋە پەزلى ئالالھنىڭ كىشىلەر شۇنداق ئەنە كۆرسەتتى، يامان ئاسىيلىقنى ۋە بۇزۇقچىلىقنى كۇفرىنى، سىلەرگە قىلدى،

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ئالالھ .بولغۇچىالردۇر يولدا توغرا بىلەن

 ئۇالرنىڭ ئەگەر قويۇڭالر، تۈزەپ ئارىسىنى ئۇالرنىڭ قالسا، ئۇرۇشۇپ گۇرۇھ ئىككى مۇئمىنلەردىن ئەگەر  _ 9

 بىلەن ئۇنىڭ قەدەر قايتقانغا ھۆكمىگە ئالالھنىڭ تاكى تەرەپ قىلغۇچى تاجاۋۇز قىلسا، تاجاۋۇز نچىسىگەئىككى بىرى

 بىلەن ئادىللىق ئۇالرنى (باسماي يان تەرەپكە ھېچقايسى) قايتسا، (ھۆكمىگە ئالالھنىڭ) ئۇالر ئەگەر ئۇرۇشۇڭالر،

 .تۇتىدۇ دوست بولغانالرنى ئادالەتلىك ئالالھ شەكسىزكى، .بولۇڭالر ئادالەتلىك (ئىشتا ھەر) قويۇڭالر، ئەپلەشتۈرۈپ

 تۈزەپ ئارىسىنى نىڭ(ئۇالر قالسا، ئۇرۇشۇپ) قېرىندىشىڭالر ئىككى قېرىنداشالردۇر، ھەقىقەتەن مۇئمىنلەر  _ 10

 .قورقۇڭالر ئالالھتىن ئۈچۈن ئېرىشىشىڭالر رەھمەتكە .قويۇڭالر

 قىلغۇچى مەسخىرە قەۋم قىلىنغۇچى مەسخىرە قىلمىسۇن، مەسخىرە قەۋمنى بىر يەنە قەۋم بىر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 11

 ئايالالر قىلىنغۇچى مەسخىرە قىلمىسۇن، مەسخىرە ئايالالرنى (باشقا) ئايالالرمۇ .مۇمكىن بولۇشى ياخشىراق قەۋمدىن

 (يامان) بىرىڭالرنى _ بىر ر،ئەيىبلىمەڭال بىرىڭالرنى _ بىر .مۇمكىن بولۇشى ياخشىراق ئايالالردىن قىلغۇچى مەسخىرە

 بۇنداق) كىمكى !يامان نېمىدېگەن قېلىش ئاتاققا دېگەن پاسىق كېيىن ئېيتقاندىن ئىمان چاقىرماڭالر، بىلەن لەقەملەر

 .قىلغۇچىالردۇر زۇلۇم (ئۆزى ئۆزىگە) مۇنداقالر قىلمايدىكەن، تەۋبە (ئىشالردىن

 گۇمانالر بەزى چۈنكى .ساقلىنىڭالر قىلىشتىن گۇمان توال (قىدەھەق بىرىڭالر _ بىر) !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 12

 ئۆلگەن بىرىڭالر سىلەرنىڭ قىلماڭالر، غەيۋىتىنى بىرىڭالرنىڭ بىرـ ئىزدىمەڭالر، ئەيىبىنى بىرىڭالرنىڭ _ بىر .گۇناھتۇر

 تەۋبىنى ئالالھ شەكسىزكى، .الرقورقۇڭ ئالالھتىن .يىرگەندىڭالر ئۇنىڭدىن مانا ياقتۇرامدۇ؟ يېيىشنى گۆشىنى قېرىندىشىنىڭ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، قوبۇل بەكمۇ
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 ئۈچۈن تونۇشۇشۇڭالر ئۆزئارا ياراتتۇق، ئايالدىن بىر ئەر، بىر سىلەرنى بىز شەكسىزكى، !ئىنسانالر ئى _ 13

 ئەڭ ھېسابلىنىدىغىنىڭالر ىكھۆرمەتل ئەڭ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ شەكسىزكى، .قىلدۇق ئۇرۇق ۋە مىللەت نۇرغۇن سىلەرنى

 .خەۋەرداردۇر ھەممىدىن بىلگۈچىدۇر، ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ .بولغانلىرىڭالردۇر تەقۋادار

 سىلەر لېكىن ئېيتمىدىڭالر، ئىمان تېخى سىلەر» ئېيتقىنكى، دەيدۇ، «ئېيتتۇق ئىمان» :ئەرەبلەر سەھرالىق _ 14

 قىلساڭالر، ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا سىلەر ئەگەر .كىرمىدى دىلىڭالرغا تېخى ئىمان دەڭالر، «بويسۇندۇق»

 قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، .كېمەيتىۋەتمەيدۇ نەرسىنى ھېچ ئەمەلىڭالردىن سىلەرنىڭ ئالالھ

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى

 شەك ھەرگىز ئاندىن كەلتۈرگەن، ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا مۇئمىنلەر (ھەقىقىي) شەكسىزكى، _ 15

 راستچىل (ئىمانىدا) شۇالر ئەنە .قىلغانالردۇر جىھاد يولىدا ئالالھ بىلەن جانلىرى بىلەن، ماللىرى _ پۇل كەلتۈرمىگەن،

 .كىشىلەردۇر

 ھالبۇكى، قويماقچىمۇ؟ ئۇقتۇرۇپ ىدىنىڭالرن ئالالھقا سىلەر» ئېيتقىنكى، (ئەرەبلەرگە سەھرالىق !پەيغەمبەر ئى) _ 16

 «.بىلگۈچىدۇر تولۇق نەرسىنى ھەممە ئالالھ .تۇرىدۇ بىلىپ زېمىندىكىنى ۋە ئاسمانالردىكىنى ئالالھ

 مۇئمىن راستچىل سىلەر ئەگەر» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا) .قىلىۋاتىدۇ مىننەت بولغانلىقىنى مۇسۇلمان ساڭا ئۇالر _ 17

 ئىمانغا سىلەرنى ئالالھ كەلسە، توغرا قىلىشقا مىننەت قىلماڭالر، مىننەت ولغانلىقىڭالرنىب مۇسۇلمان ماڭا بولساڭالر،

 «.ھەقلىقتۇر قىلىشقا مىننەت قىلغانلىقىنى ھىدايەت

 ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ تۇرىدۇ، بىلىپ غەيىبنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھ شەكسىزكى، _ 18

 .ۇرتۇرغۇچىد كۆرۈپ
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 سۈرىسى قاف

 .ئايەت 45 بولغان، نازىل مەككىدە

 جازاسىنى ياكى كۆرۈش مۇكاپاتىنى ئەمەەللرنىڭ يامان _ ياخشى قىلغان دۇنيادا بۇ ۋە تىرىلىش ئاخىرەتتىكى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 دىللىرىنى كىشىلەرنىڭ كەچۈرۈۋاتقان ھايات ھالدا غاپىل قىلىشتىن ئىدراك پاكىتلىرىنى _ دەلىل ھەقىقەتلەرنىڭ بۇ ۋە ھەقىقەتلەرنى قاتارلىق تارتىش

   .ئىبارەتتۇر ئويغىتىشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ىسمىئ ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن قۇرئان شەرەپلىك (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بەقەرە بايانى ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) قاف _ 1

 بۇ» :ئۇالر كەتتى، ئەجەبلىنىپ كەلگەنلىكىدىن ئاگاھالندۇرغۇچىنىڭ بىر ئىچىدىن ئۆز ئۆزلىرىگە كاپىرالر بەلكى _ 2

 تۇر،ئىش بىر ئاجايىپ

 .دېيىشتى «قايتىشتۇر بىر يىراق (ئېھتىمالدىن) بۇ (تىرىلەمدۇق؟) كېيىن كەتكەندىن بولۇپ توپا ئۆلۈپ بىز _ 3

 بىزنىڭ تۇرىمىز، بىلىپ ئەلۋەتتە كەتكەنلىكىنى يەپ قانچىلىك زېمىننىڭ دىن (جەسەتلىرى نىڭ) ئۇالر بىز _ 4

 .بار (لەۋھۇلمەھفۇز) كىتاب ئالغان ئىچىگە ئۆز ھەممىنى دەرگاھىمىزدا

 .تۇرۇۋاتىدۇ ھالەتتە قااليمىقان ئۇالر .قىلدى ئىنكار ھەقىقەتنى كەلگەن ئۆزلىرىگە ئۇالر بەلكى _ 5

 يوقلۇقىغا يوچۇق ھېچقانداق ئۇنىڭدا بېزىگەنلىكىمىزگە، قانداق ئۇنى ۋە قىلغانلىقىمىزغا بەرپا قانداق ئاسماننى ئۇالر _ 6

 قارىمامدۇ؟

 چىرايلىق تۈرلۈك ئۇنىڭدا ۋە ئورۇنالشتۇردۇق تاغالرنى ئۈستىگە ئۇنىڭ قىلدۇق، ەڭك يۈزىنى يەر  _ 7

 .ئۆستۈردۇق ئۆسۈملۈكلەرنى

 (.قىلدۇق) ئۈچۈن سېلىش ئويغا ئۇالرنى ۋە ئېچىش ئەقلىنى بەندىنىڭ ھەربىر يۈزلەنگۈچى (ئالالھقا بۇنى)  _ 8

 مېۋىلىرى ئۆسكەن، ئېگىز ئاشلىقالرنى، ۋە باغالرنى ەنبىل ئۇنىڭ چۈشۈردۇق، سۇنى بەرىكەتلىك بۇلۇتتىن – 10  _ 9

 .ئۆستۈردۇق دەرەخلىرىنى خورما كەتكەن بولۇپ سانجاق _ سانجاق

 ئۆلۈكلەرنىڭ تىرىلدۈردۇق، زېمىننى ئۆلۈك بىلەن سۇ ئۇ .قىلدۇق ئۈچۈن رىزقى بەندىلەرنىڭ (بۇالرنى)  _ 11

 .ئوخشاشتۇر شۇنىڭغا تىرىلىشىمۇ

 .ئىدى دېگەن يالغانچى (پەيغەمبەرلىرىنى) قەۋمىمۇ سەمۇد ۋە ئاھالىسى رەس قەۋمى، نۇھ ئىلگىرى ئۇالردىن _ 12

 ھەممىسى ئۇالرنىڭ — قەۋمى تۇببە ۋە ئاھالىسى ئەيكە قىرىنداشلىرى، لۇتنىڭ پىرئەۋن، قەۋمى، ئاد _14 _ 13 

 .بولدى تېگىشلىك ئۇالرغا (ئازاب) ندۇرغانئاگاھال مەن بىلەن شۇنىڭ ئىدى، دېگەن يالغانچى پەيغەمبەرلىرىنى

 يېڭىدىن (كۈنى قىيامەت) ئۇالر ئەكسىچە، ئەمەس، ئۇنداق ھەرگىز كەلدۇقمۇ؟ ئاجىز يارىتىشتا قېتىم دەسلەپكى بىز _ 15

 .گۇماندىدۇر يارىتىلىشقا

 جان ئۇنىڭ ئىنسانغا بىز بىلىمىز، كەلتۈرگەنلىرىنىمۇ كۆڭلىگە ئۇنىڭ بىز ياراتتۇق، ئىنساننى ھەقىقەتەن بىز  _ 16

 .يېقىنمىز تومۇرىدىنمۇ

 .بار پەرىشتە ئىككى خاتىرىلەيدىغان ئولتۇرۇپ تەرىپىدە سول ۋە تەرىپىدە ئوڭ ئىنساننىڭ  _ 17

 .بولىدۇ پەرىشتە تۇرىدىغان (يېزىپ ۋە) كۆزىتىپ يېنىدا ئۇنىڭ ئەلۋەتتە قىلسۇن، سۆزنى بىر قانداقال ئىنسان  _ 18

 «نەرسىدۇر كېلىۋاتقان قېچىپ ئەزەلدىن سەن بۇ !(ئىنسان ئى») دە، _ كېلىدۇ شەكسىز سەكراتى لۈمنىڭئۆ _ 19

 (.دېيىلىدۇ)

 .كۈندۇر ئاگاھالندۇرۇلغان (كاپىرالر) شۇ ئەنە چېلىنىدۇ، سۇر _ 20

 .كېلىدۇ بىللە بىلەن گۇۋاھچى بىر ۋە ھەيدىگۈچى بىر (مەيدانىغا ھېساب) ئىنسان ھەر _ 21
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 ۋەتتۇق،كۆتۈرۈ پەردەڭنى (كۆزۈڭدىكى) سەندىن ئىدىڭ، غەپلەتتە كۈندىن بۇ سەن !(ئىنسان ئى») (ئۇنىڭغا)  _ 22

 (.دېيىلىدۇ) «كەتتى ئۆتكۈرلىشىپ كۆزۈڭ بۈگۈن

 .دەيدۇ «تەيياردۇر ئالدىمدا مېنىڭ (ئەمەل _ نامە) بۇ مانا» :پەرىشتە بولغان مەسئۇل ئۇنىڭغا _ 23

 ەددىدىنھ توسقۇچى، ياخشىلىقتىن تۇرغۇچى، چىڭ كۇفرىدا» :(قىلىپ ئەمر پەرىشتىگە ئىككى ئۇ ئالالھ) _26 _ 24 

 ازابنىڭئ شىددەتلىك كاپىرنى ھەربىر قىلغۇچى شېرىك مەبۇدنى باشقا ئالالھقا كەلتۈرگۈچى، شەك (دىنغا) ئاشقۇچى،

 (.دەيدۇ) «ئېتىڭالر ئىچىگە

 ازغۇنلۇقتائ چوڭقۇر ئۆزى ئۇ لېكىن ئازدۇرمىدىم، ئۇنى مەن !مىزرەببى ئى» (:شەيتان بولغان) ھەمراھى ئۇنىڭ _ 27

 .دەيدۇ «ئىدى

 دەرگاھىمدا ېنىڭم ئىدىم، ئاگاھالندۇرغان ئالدىنئاال مەن سىلەرنى دەۋاالشماڭالر، ئالدىمدا مېنىڭ» :ئالالھ _29 _ 28 

 .دەيدۇ «ئەمەسمەن قىلغۇچى ئۇۋال بەندىلەرگە مەن ئۆزگەرمەيدۇ، سۆز

 .دەيدۇ «بارمۇ؟ يەنە» :جەھەننەم دەيمىز، «توشتۇڭمۇ؟» :جەھەننەمگە بىز ۈندەك ئۇ _ 30

  .يېقىنالشتۇرۇلىدۇ جايغا بولمايدىغان يىراق تەقۋادارالرغا جەننەت _ 31

 ئالالھقا (جەننەت بۇ) مۇشۇدۇر، (جەننەت) قىلىنغان ۋەدە سىلەرگە» :(دېيىلىدۇ مۇنداق ئەھلىگە جەننەت) _34 _ 32

 ەلگەنك بىلەن قەلب ئىخالسمەن ۋە قورققان تۇرۇپ كۆرمەي ئالالھنى رەھمان قىلغان، ئىتائەت ئۇنىڭغا يۈزلەنگەن،

 «.كۈنىدۇر قېلىش مەڭگۈ بۇ كىرىڭالر، ئېسەن _ ئامان جەننەتكە سىلەر .خاستۇر ھەممىسىگە كىشىلەرنىڭ

 .بار زىيادىسى ۇتېخىم ھۇزۇرىمىزدا بىزنىڭ ۋە بار نەرسىلەر خالىغان ئۇالرغا جەننەتتە _ 35

 ئۈممەتلەرنى نۇرغۇن بولغان كۈچلۈك بەك قارىغاندا ئۇالرغا ئىلگىرى (كاپىرلىرىدىن مەككە يەنى) ئۇالردىن بىز _ 36

 .ئىدى ىققانچ كېزىپ شەھەرلەرنى ھەرقايسى (دەپ) بارمىدۇ جاي قاچىدىغان (ئۆلۈمدىن) ئۈممەتلەر ئۇ .قىلىۋەتتۇق ھاالك

 .بار ئىبرەت ئەلۋەتتە ئۈچۈن ئادەم ئاڭاليدىغان قويۇپ كۆڭۈل ياكى بار ئەقلى بۇنىڭدا شەكسىزكى، _ 37

 بىزگە ،ياراتتۇق كۈندە ئالتە نەرسىلەرنى ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننى ئاسمانالرنى، بىز شەكسىزكى، _ 38

 .يوق يەتكىنى ھاردۇق ھېچقانداق

 رەببىڭنى ىئىلگىر پېتىشتىن كۈن ئىلگىرى، چىقىشتىن كۈن قىلغىن، سەۋر سۆزلىرىگە ئۇالرنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 39

 .ئېيتقىن تەسبىھ مەدھىيەلەپ

 .ئېيتقىن تەسبىھ ئۇنىڭغا كېيىن (نامازدىن) سەجدىدىن ۋە كېچىدە _ 40

 .سالغىن قۇالق (نىداغا) كۈندە قىلىدىغان نىدا جايدىن بىر يېقىن 148)(قىلغۇچى نىدا _ 41

 .كۈنىدۇر ىشچىق (قەبرىلەردىن) شۇ ئەنە ئاڭاليدۇ، شۈبھىسىز _ شەك ئاۋازىنى سۇر (خااليىق بارلىق) كۈندە ئۇ _ 42

 .ھىمىزدۇردەرگا بىزنىڭ جاي قايتىدىغان .تىرىلدۈرىمىز ۋە قىلدۇرىمىز ۋاپات (ئىنسانالرنى) ھەقىقەتەن بىز _ 43

 .ئاساندۇر ولىمۇت ئۈچۈن بىز يىغىش شۇنداق ئەنە .كېلىدۇ چىقىپ تېز (قەبرىلىرىدىن) ئۇالر يېرىلىپ يەر كۈندە ئۇ _ 44

 مېنىڭ سەن ن،ئەمەسسە زورلىغۇچى (ئىمانغا) ئۇالرنى سەن بىلىمىز، ئوبدان سۆزلىرىنى ئېيتىدىغان ئۇالرنىڭ بىز _ 45

 .قىلغىن نەسىھەت _ ۋەز بىلەن قۇرئان قورقىدىغانالرغا ئاگاھالندۇرۇشلىرىمدىن

 

                                                   
 چېلىشى سۇر قېتىملىق ىنچىبىر  ئۇنىڭ چۈنكى .تۇتۇلىدۇ كۆزدە چېلىشى سۇر قېتىملىق ئىككىنچى ئۇنىڭ بولۇپ، ئەلەيھىسساالم ئىسرافىل قىلغۇچى نىدا (148)

 .چىقىدۇ قەبرىلىرىدىن تىرىلىپ االيىقخ ھەممە بىلەن چېلىشى قېتىملىق ئىككىنچى ئۆلىدۇ، جانلىق ھەممە بىلەن
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 سۈرىسى زارىيات

 .ئايەت 60 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئۇالرنى ئارقىلىق بىلدۈرۈش ئىنسانالرغا ئىكەنلىكىنى تائاال ئالالھ مەنبەسى رىزىق جانلىقالرنىڭ بارلىق :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن دەۋەت قىلىشقا ئىبادەت _ ئەمەل اليىقىدا تائاالغا ئالالھ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 بىلەن، شامالالر سورىغۇچى (تۇپراقنى) _ 1

 بىلەن، بۇلۇتالر كۆتۈرگۈچى ئېغىرلىقىنى (يامغۇرنىڭ) _ 2

 بىلەن، كېمىلەر ماڭغۇچى يېنىك _ 3

  ى،قىلىمەنك قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر قىلغۇچى تەقسىم ئىشنى ھەربىر _ 4

 .راستتۇر ئەلۋەتتە نەرسىلەر قىلىنغان ۋەدە سىلەرگە _ 5
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 .كەلتۈرسۇن پاكىت بىر ئوچۇق سىتىڭشىغۇچى

 سىلەرنىڭمۇ؟ ئوغۇلالر ئالالھنىڭ، قىزالر _ 39

 كېتىپتىمۇ؟ ئېغىرلىشىپ يۈكى ئۇالرنىڭ قىلىپ، تەلەپ ھەق (ئۈچۈن دەۋىتىڭ) ئۇالردىن سەن ياكى _ 40

  يازامدىكەن؟ (كۆچۈرۈپ) ئۇنى ئۇالر بولۇپ، ئىلىمى غەيىبنىڭ ئۇالردا ياكى  _ 41

 .بولىدۇ بەربات تۇزاقلىرى قۇرغان كاپىرالرنىڭ بولۇۋاتامدۇ؟ قۇرماقچى تۇزاق (ساڭا) تېخى ئۇالر _ 42

 ئەلۋەتتە نەرسىلىرىدىن كەلتۈرگەن شېرىك ئۇالرنىڭ ئالالھ بارمىكەن؟ ئىالھى باشقا ئالالھتىن ئۇالرنىڭ ياكى _ 43

 .پاكتۇر

 توپالشقان بۇ» :كۆرسە پارچىسىنى بىرەر چۈشۈۋاتقان (بولۇپ ئازاب ئۆزلىرىگە) ئاسماننىڭ ئۇالر ئەگەر _ 44

 .دەيدۇ «بۇلۇتتۇر

 .بەرگىن قويۇپ مەيلىگە ئۆز قەدەر كۈنىگە (قىيامەت) قىلىنىدىغان ھاالك ئۇالرنى سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 45

 .قىلىنمايدۇ ياردەممۇ ئۇالرغا ئەسقاتمايدۇ، نەرسىگە ھېچ مىكرى  _ ھىيلە ئۇالرنىڭ كۈندە ئۇ _ 46

 .بىلمەيدۇ (بۇنى) تولىسى ئۇالرنىڭ ئەمما بار، ئازاب بىر چوقۇم (دۇنيادا بۇ) بۇرۇن قىيامەتتىن زالىمالرغا ئۇ _ 47

 بىزنىڭ ھەقىقەتەن سەن .قىلغىن سەۋر ھۆكمىگە (كېچىكتۈرۈش ئازابنى) رەببىڭنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 48

 .ئېيتقىن تەسبىھ مەدھىيەلەپ نىرەببىڭ ۋاقتىڭدا تۇرغان ئورنۇڭدىن ھىمايىمىزدىسەن،

 .ئېيتقىن تەسبىھ ئۇنىڭغا كېيىنمۇ پاتقاندىن يۇلتۇزالر ۋە قىسمىدا بىر كېچىنىڭ _ 49
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 سۈرىسى نەجم

 .ئايەت 62 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىشتىن بايان باتىللىقىنى ئەقىدىسىنىڭ مۇشرىكالرنىڭ ۋە ھەقلىقىنى ئەقىدىسىنىڭ ئىسالم راستلىقىنى، ۋەھيىنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن يۇلتۇزالر ساقىغان _ 1

 ئاداشمىدى، يولدىن ۋە ئازمىدى (مۇھەممەد) ھەمراھىڭالر سىلەرنىڭ _ 2

 .سۆزلىمەيدۇ بويىچە خاھىشى ئۆز ئۇ _ 3

 .سۆزلەيدۇ ۋەھيىنىال قىلىنغان نازىل ئۆزىگە پەقەت  _ 4

  .ئۆگەتتى (جىبرىل) پەرىشتە كۈچلۈك ناھايىتى ئۇنىڭغا ۋەھيىنى _ 5

 .تۇردى (شەكلىدە ئۆز) ئۇپۇقتا يۇقىرى بولۇپ، چىرايلىق كۆرۈنۈشى نىڭ(جىبرىل) ئۇ _7 _ 6

 قالغۇچە ئارىلىق ئازراق ئۇنىڭدىنمۇ ياكى مىقدارى ياچاق ئىككى (مۇھەممەدكە) پەسلەپ ئاستا _ ئاستا ئۇ ئاندىن _9 _ 8

 .يېقىنالشتى

 .قىلدى  (ئارقىلىق جىبرىل) ۋەھيىنى قىلىدىغان گە (مۇھەممەد) بەندىسى ئالالھ ئاندىن _ 10

 .قىلمىدى ئىنكار دىلى كۆرگىنىنى ئۇنىڭ _ 11

 قىلىشامسىلەر؟ تارتىش _ تاالش بىلەن ئۇنىڭ توغرىسىدا كۆرگەنلىرى ئۇنىڭ !(جامائەسى كالرمۇشرى ئى) _ 12

 يېنىدا دەرىخىنىڭ سىدرەتۇلمۇنتەھا بار جەننەتۇلمەئۋا ئالدىدا (جىبرىلنى مۇھەممەد) ئۇ شەكسىزكى، _15 _ 13

 .كۆردى قېتىم ئىككىنچى

 .ئىدى قاپلىغان (ئاجايىباتالر) سىدرەتۇلمۇنتەھانى چاغدا  ئۇ  _ 16

 .كەتمىدى ئۆتۈپمۇ قايمىدى، (شەيئىلەردىن تېگىشلىك كۆرۈشكە) كۆزى (مۇھەممەدنىڭ) _ 17

 .كۆردى چوڭىنى ئەڭ دەلىللىرىدىن رەببىنىڭ ئۇ شەكسىزكى، _ 18

-ايداپ بۇتالر قاتارلىق) مانات بولغان ئۈچىنچىسى ۋە ئۇززا الت، بېقىڭالرچۇ، ئېيتىپ !(مۇشرىكالر ئى) _ 20 _ 19  

 (يەتكۈزەلەمۇ؟ زىيان

 خاسمۇ؟ ئالالھقا قىز سىلەرگە، ئوغۇل _ 21

 .تەقسىماتتۇر ئادالەتسىز بۇ ئۇنداقتا _ 22

 ئۇ ئالالھ ئەمەس، نەرسە باشقا نامالردىن قۇرۇق ئاتىۋالغان بوۋىلىرىڭالر _ ئاتا ۋە سىلەر پەقەت بۇتالر بۇ _ 23

 تەرىپىدىن رەببى مۇشرىكالرغا ئۇ يوق، چۈشۈرگىنى پاكىت _ دەلىل ھېچبىر توغرۇلۇق (ئىالھلىقى نىڭ) نەرسىلەر

 .ئەگىشىدۇ خاھىشىغىال نەپسى ئۆزىنىڭ ۋە گۇمانغىال پەقەت ئۇالر تۇرۇقلۇق، كەلگەن ھىدايەت

 بوالمدۇ؟ شۇ قىلسا ئارزۇ نېمىنى ئۈچۈن ئۆزى ئىنسان _ 24

 .رئىلكىدىدۇ ئالالھنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەت _ 25

 ئۆزى ئالالھ پەقەت ئەسقاتمايدۇ، نەرسىگە ھېچ شاپائىتى ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار پەرىشتىلەر نۇرغۇن ئاسمانالردا _ 26

 (.ئەسقاتىدۇ شاپائىتى ئۇالرنىڭ) كېيىنال قىلغاندىن رۇخسەت (قىلىشقا شاپائەت) ئادەمگە بولغان رازى ۋە خالىغان

 بىلەن نامى جىنس چىشى (دەپ قىزلىرى ئالالھنىڭ) پەرىشتىلەرنى انالرئېيتمايدىغ ئىمان ئاخىرەتكە شەكسىزكى، _ 27

 .ئاتايدۇ

 تايىنىپ پەرەزگە ئاساسلىنىدۇ، پەرەزگىال پەقەت ئۇالر ئەمەس، ئىگە ئىلىمگە ھېچقانداق ئاتاشتا مۇنداق ئۇالر _ 28

 .بولمايدۇ ئىسپاتلىغىلى ھەقىقەتنى ھېچقانداق
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 كىنىالتىرىكچىلى دۇنيا پەقەت ئۆرۈگەن، يۈز دىن (قۇرئان) نەسىھىتىمىز _ ۋەز بىزنىڭ !(پەيغەمبەر ئى)  _ 29

  .بولمىسۇن كارىڭ بىلەن كۆزلىگەنلەر

 ھىدايەت دۇ،بىلى ئوبدان ئادەمنى ئازغان يولىدىن ئۆزىنىڭ رەببىڭ شەكسىزكى، .شۇنچىلىك بىلىدىغىنى ئۇالرنىڭ _ 30

 .بىلىدۇ ئوبدان ئادەمنىمۇ تاپقان

 قاراپ غاقىلمىشلىرى قىلغانالرنى ئىش يامان ئالالھ ئالالھنىڭدۇر، نەرسىلەر زېمىندىكى ۋە ىكىئاسمانالرد _ 31

 بىلەن (جەننەت بولغان) ياخشىسى ئەڭ (مۇكاپاتالرنىڭ) قىلغانالرنى مۇكەممەل (ئىبادەتلەرنى-تائەت) جازااليدۇ،

  .مۇكاپاتاليدۇ

 ىغانتۇرىد يىراق ئىشالردىن قەبىھ ۋە گۇناھالردىن ڭچو بواللمىسىمۇ، خالىي گۇناھالردىن كىچىك ئۇالر _ 32

 ردىمۇ،ۋاقتىڭال چاغدىكى ياراتقان زېمىندىن سىلەرنى ئۇ .زاتتۇر كەڭ مەغپىرىتى رەببىڭ شەكسىزكى، كىشىلەردۇر،

 .الراقلىماڭئ ئۆزۈڭالرنى سىلەر ئۈچۈن شۇنىڭ .بىلىدۇ ئوبدان سىلەرنى ۋاقتىڭالردىمۇ قورسىقىدىكى ئاناڭالرنىڭ سىلەر

 .بىلىدۇ ئوبدان ئادەمنى بولغان تەقۋادار ئالالھ

 بىر ازغىنەئ (نەرسىدىن قىلغان ۋەدە دەپ بېرىمەن) ۋە تارتقان باش (ئېيتىشتىن ئىمان !پەيغەمبەر ئى) _ 34 _ 33 

 كۆردۈڭمۇ؟ ئادەمنى بەرمىگەن قالغىنىنى بېرىپ، نەرسە

 تۇرامدۇ؟ كۆرۈپ (غەيىبنى) ئۇ بولۇپ، ئىلىمى غەيىب ئۇنىڭدا _ 35

 :ىدىمۇبولم خەۋەردار لەردىن (سۆز تۆۋەندىكى) سەھىپىلىرىدىكى ئىبراھىمنىڭ ۋاپادار ۋە مۇسانىڭ ئۇ _37 _ 36

 .ئالمايدۇ ئۈستىگە گۇناھىنى باشقىسىنىڭ ئادەم گۇناھكار بىر» _ 38

  .كۆرىدۇ نەتىجىسىنى ئىشىنىڭال قىلغان ئۆزى پەقەت ئىنسان _ 39

 .كۆرۈلىدۇ (كۈنىدە قىيامەت) كەلگۈسىدە ئىشى قىلغان ئۇنىڭ _ 40

 .بېرىلىدۇ جازا تېگىشلىك ياكى مۇكاپات تولۇق ئۇنىڭغا ئاندىن _ 41

 «.دەرگاھىدۇر رەببىڭنىڭ جاي بارىدىغان ئاخىر _ 42

 .يىغلىتىدۇ ۋە كۈلدۈرىدۇ ئالالھ شەكسىزكى، _ 43

 .دۇتىرىلدۈرى ۋە ئۆلتۈرىدۇ ھەقىقەتەن ئالالھ _ 44

 .تتىيارا مەنىيدىن تۆكۈلگەن (بالىياتقۇغا) چىشىنى بىلەن ئەركەك — جۈپنى بىر ھەقىقەتەن ئالالھ _46 _ 45

 .خاستۇر ئالالھقا ئەلۋەتتە يارىتىشمۇ قېتىم ئىككىنچى  _ 47

 .قىلىدۇ مەمنۇن ۋە قىلىدۇ باي (بەندىسىنى خالىغان) ھەقىقەتەن ئالالھ _ 48

 .رەببىدۇر150 )( يۇلتۇزىنىڭمۇ راشىئ ئالالھ شەكسىزكى، _ 49

 .قويمىدى (ىمۇبىرىن ئۇالردىن) قىلدى، ھاالك قەۋمىنىمۇ سەمۇد قەۋمىنىمۇ، ئاد قەدىمكى ئالالھ شەكسىزكى، _ 51 _ 50

 ئاشقۇچى دىنھەددى تېخىمۇ زالىم، تېخىمۇ ئۇالر شەكسىزكى، (.ئىدى قىلغان ھاالك) قەۋمىنىمۇ نۇھنىڭ ئىلگىرى  _ 52

 .ئىدى

 .ۋالدىقاپلى (ئازاب دەھشەتلىك) شەھەرنى ئۇ كۆمتۈرۈۋەتتى، دۈم شەھەرلىرىنى قەۋمىنىڭ لۇت ئالالھ _54 _ 53 

 گۇمانلىنىسەن؟ نېمىتىدىن قايسىبىر رەببىڭنىڭ !(ئىنسان ئى) _ 55

 .ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر بىر قاتارىدىكى ئاگاھالندۇرغۇچىالر ئىلگىرىكى (مۇھەممەد) بۇ _ 56

 .يېقىنالشتى تقىيامە _ 57

 .يوقتۇر چىقارغۇچى ئوتتۇرىغا باشقا ئالالھتىن ئۇنى _ 58

 ئەجەبلىنىۋاتامسىلەر؟ دىن(قۇرئان) سۆز بۇ !(مۇشرىكالر ئى) _ 59

                                                   

 (
150
 .يۇلتۇزدۇر چوقۇنغان قەبىلىسى خۇزائە ئەرەبلەرنىڭ _ يۇلتۇزى شىئرا (
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 كۈلۈۋاتامسىلەر؟ يىغلىماستىن، (چاغدا ئاڭلىغان ئۇنى) _ 61 _ 60

 .قىلىڭالر ئىبادەت (ئۇنىڭغا) ۋە قىلىڭالر سەجدە ئالالھقا (كېلىڭالر !سىلەرگە ۋاي) _ 62
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 سۈرىسى قەمەر

 .ئايەت 55 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئازابىدىن تائاالنىڭ ئالالھ كاپىرالرنى ئارقىلىق قىلىش بايان ھاالكىتىنى ئىنكارچىالرنىڭ بۇرۇنقى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .يېرىلدى ئاي يېقىنالشتى، قىيامەت _ 1

 كۆرسىال، پاكىتنى-دەلىل بىرەر (كۆرسىتىدىغان ئىكەنلىكىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد) مۇشرىكالر _ 2

 .دېيىشىدۇ «سېھىردۇر كېلىۋاتقان داۋاملىشىپ (بۇ») :تارتىپ باش (ئېيتىشتىن ئىمان ئۇنىڭغا)

 ئىش ھەربىر (يامانلىقتىن ياكى ياخشىلىقتىن) ئەگەشتى، خاھىشلىرىغا ئۆز قىلدى، ئىنكار (پەيغەمبەرنى) ئۇالر _ 3

  .تاپىدۇ (ئەھلىنى ئۆز كۈنى قىيامەت)

 .كەلدى رلەرخەۋە يېتەرلىك قىلىشقا مەنئى (كۇفرىلىقتىن ئۆزلىرىنى) ئۇالرغا شەكسىزكى، _ 4

  .بەرمەيۋاتىدۇ ئۈنۈم ئاگاھالندۇرۇشالر (ئۇالرغا بولسىمۇ شۇنداق) .ھېكمەتتۇر يەتكەن ۋايىغا (قۇرئان بۇ) _ 5

 ھېساب ئۇالرنى ئىسرافىل) چاقىرغۇچى كۈنىدە (قىيامەت) تۇرغىن، قويۇپ ئۇالرنى سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 6

 .چاقىرىدۇ شقائى دەھشەتلىك (ئىبارەت توپلىنىشتىن مەيدانىغا

 .كېلىدۇ چىقىپ قەبرىلىرىدىن چېكەتكىدەك، كەتكەن تارقىلىپ خۇددى چەكچىيىپ، كۆزلىرى قورققىنىدىن ئۇالر _ 7

 دېيىشىپ «كۈنغۇ بىر قىيىن بۇ» :كاپىرالر يۈگۈرىدۇ، ھالدا سوزغان بويۇنلىرىنى ئالدىغا چاقىرغۇچىنىڭ ئۇالر _ 8

 .كېتىدۇ

 مەجنۇن قىلىپ ئىنكار نى(نۇھ) بەندىمىز ئۇالر ئىدى، دېگەن يالغانچى ئۇنى قەۋمى نۇھنىڭ ئىلگىرى ئۇالردىن _ 9

 .ئىدى توسقان (قىلىشتىن دەۋەت ئۇنى) ۋە دېگەن

 .قىلدى دۇئا دەپ «قىلغىن ياردەم ماڭا كېلەلمىدىم، تەڭ ئۇالرغا راستتىنال مەن» :رەببىگە ئۇ _ 10

 .ئېچىۋەتتۇق بىلەن يامغۇر ياغقۇچى ۇپقۇيۇل دەرۋازىلىرىنى ئاسماننىڭ بىز ئاندىن _ 11

 بۇالق بىلەن سۈيى يامغۇر) بىنائەن، ئىشقا بەلگىلەنگەن ئالدىنئاال چىقاردۇق، ئېتىلدۇرۇپ بۇالقالرنى زېمىندىن _ 12

 .قوشۇلدى بىرىگە _ بىر سۇ (ئىككى بۇ ئىبارەت سۈيىدىن

 .چىقاردۇق كېمىگە ياسالغان بىلەن مىخالر ۋە تاختا نۇھنى _ 13

 .ماڭاتتى ئاستىدا ھىمايىمىز بىزنىڭ كېمە يۈزىسىدىن، مۇكاپاتالش نى(نۇھ) قىلىنغان ئىنكار _ 14

 بارمۇ؟ ئالغۇچى ئىبرەت (ئۇنىڭدىن) قالدۇردۇق، قىلىپ ئىبرەت نى(ۋەقە) بۇ _ 15

 بولدى؟ قانداق ئاگاھالندۇرۇشلىرىم ۋە ئازابىم مېنىڭ _ 16

 ئالغۇچى نەسىھەت _ ۋەز (ئۇنىڭدىن) قىلدۇق، ئاسان ئۈچۈن يادالش ۋە ئوقۇش قۇرئاننى بۇ بىز ھەقىقەتەن  _ 17

 بارمۇ؟

 قانداق ئاگاھالندۇرۇشلىرىم ۋە ئازابىم مېنىڭ (ئۇالرغا) ئىدى، دېگەن يالغانچى (ھۇدنى پەيغەمبىرى) قەۋمىمۇ ئاد _ 18

 !بولدى؟

 .ئەۋەتتۇق بوران سوغۇق كۈندە بىر ئۈزۈلمەيدىغان شۇملۇقى ئۇالرغا ھەقىقەتەن بىز _ 19

 .ياتاتتى كۆتەكلىرىدەك خورما قومۇرىۋېتىلگەن گويا ئۇالر كېتەتتى، يۇلۇپ (ئورۇنلىرىدىن) ئىنسانالرنى بوران _ 20

 !بولدى؟ قانداق ئاگاھالندۇرۇشلىرىم ۋە ئازابىم مېنىڭ _ 21

 ئالغۇچى نەسىھەت _ ۋەز (ئۇنىڭدىن) قىلدۇق، ئاسان ئۈچۈن يادالش ۋە ئوقۇش قۇرئاننى بۇ بىز ھەقىقەتەن  _ 22

 بارمۇ؟



 

2 

 .دېدى يالغان ئاگاھالندۇرۇشلىرىنى (سالىھنىڭ پەيغەمبىرى) قەۋمى سەمۇد _ 23

 .بولىمىز بولغان ساراڭ ۋە ئازغۇن راستتىنال بىز چاغدا ئۇ ئەگىشەمدۇق؟ ئادەمگە بىر ئارىمىزدىكى» :ئۇالر _ 24

 .دېدى «مۇتەكەببىردۇر يالغانچىدۇر، بىر ئۇ ئەمەس، ۇنداقئ بولۇپتۇمۇ؟ نازىل ۋەھيى ئۇنىڭغا ئارىمىزدىن  _ 25

 .قالىدۇ بىلىپ ئىكەنلىكىنى مۇتەكەببىر يالغانچى، كىمنىڭ (ئاخىرەتتە) ئەتە ئۇالر _ 26

 قانداق تۆگىنى ئۇالرنىڭ) سەن ئەۋەتىمىز، تۆگىنى چىشى ئۇالرغا ئۈچۈن سىناش ھەقىقەتەن بىز» (سالىھقا بىز) _ 27

 .قىلغىن سەۋر (ئەزىيەتلىرىگە ئۇالرنىڭ) كۈتكىن، (قىلىدىغانلىقىنى

 ھازىر شۇنىڭ كەلسە نۆۋىتى قايسىسىنىڭ قىلىنغانلىقىنى، تەقسىم سۇنىڭ ئارىسىدا تۆگىنىڭ بىلەن ئۇالر _ 28

 (.دېدۇق) «قويغىن ئۇقتۇرۇپ ئۇالرغا بولىدىغانلىقىنى

 .بوغۇزلىدى تۆگىنى سېلىپ قول ئۇ .چاقىردى رادىرىنىبۇ (ئىسىملىك قەددار بولۇپ، نارازى تەقسىماتقا بۇ) ئۇالر _ 29

 !بولدى؟ قانداق ئاگاھالندۇرۇشلىرىم ۋە ئازابىم مېنىڭ _ 30

 _ شاخ تاشالندۇق ياسىغۇچىنىڭ قوتان خۇددى ئۇالرنى ئەۋەتىپ، ئاۋازنى بىر قاتتىق ئۇالرغا بىز شەكسىزكى، _ 31

 .قىلىۋەتتۇق شۇمبىلىرىدەك

 ئالغۇچى نەسىھەت _ ۋەز (ئۇنىڭدىن) قىلدۇق، ئاسان ئۈچۈن يادالش ۋە ئوقۇش قۇرئاننى بۇ بىز ھەقىقەتەن  _ 32

 بارمۇ؟

 .دېدى يالغان ئاگاھالندۇرۇشلىرىنى (ئۇنىڭ) قەۋمى لۇتنىڭ _ 33

 اھىمىزدىندەرگ تەۋەلىرىنىال لۇتنىڭ پەقەت ئەۋەتتۇق، (بوراننى ياغدۇرغۇچى) تاش ئۈستىگە ئۇالرنىڭ بىز _35 _ 34

 .مۇكاپاتاليمىز مۇشۇنداق بىز قىلغۇچىنى شۈكۈر قۇتقۇزدۇق، سەھەردە بىلەن نېمەت بىر

 ئاگاھالندۇرۇشالردىن بۇ ئۇالر ئىدى، ئاگاھالندۇرغان جازالىشىمىزدىن بىزنىڭ ئۇالرنى لۇت شەكسىزكى، _ 36

 .شەكلەندى

 كور كۆزلىرىنى ئۇالرنىڭ بىز .ئىدى قىلغان ەلەپت (ئۈچۈن قىلىش بەچچىۋازلىق) مېھمانلىرىنى لۇتتىن ئۇالر _ 37

 (.دېدۇق) «تېتىڭالر ئاگاھالندۇرۇشلىرىمنى ۋە ئازابىمنى مېنىڭ» (ئۇالرغا) قىلىۋەتتۇق،

 .چۈشتى ئازاب كېتىدىغان ئۇلىنىپ (ئاخىرەتكە) ئەتىگەندە ئۇالرغا ھەقىقەتەن _ 38

 (.دېيىلدى) «تېتىڭالر منىئاگاھالندۇرۇشلىرى ۋە ئازابىمنى مېنىڭ» (:ئۇالرغا) _ 39

 ئالغۇچى نەسىھەت _ ۋەز (ئۇنىڭدىن) قىلدۇق، ئاسان ئۈچۈن يادالش ۋە ئوقۇش قۇرئاننى بۇ بىز ھەقىقەتەن _ 40

 بارمۇ؟

 .كەلدى ئاگاھالندۇرۇشالر تەۋەلىرىگە پىرئەۋن شەكسىزكى،  _ 41

 بولۇش قۇدرەتلىك غالىب، ھەممىدىن الرنىئۇ بىز بىلەن شۇنىڭ قىلدى، ئىنكار مۆجىزىلىرىمىزنى پۈتۈن ئۇالر _ 42

 .جازالىدۇق شەكىلدە بىر اليىق سۈپىتىمىزگە

 ساماۋى ياكى ياخشىمۇ؟ الردىن (قىلىنغان ھاالك) ئاشۇ كاپىرلىرىڭالر سىلەرنىڭ !(كاپىرلىرى قۇرەيش ئى) _ 43

 بارمۇ؟ كەچۈرۈم (ئازابتىن) ئۈچۈن سىلەر كىتابالردا

 دەۋاتامدۇ؟ «جامائەمىز كەلگۈچى غالىب بىز» ئۇالر _ 44

 .قاچىدۇ قاراپ ئارقىغا ۋە قىلىنىدۇ مەغلۇپ يېقىندا جامائە بۇ _ 45

 ئۇرۇشىدا بەدرى ئازاب تارتىدىغان ئۇالر كۈنىدە) قىيامەت .قىيامەتتۇر (ۋاقتى ئازابنىڭ) ئاگاھالندۇرۇلغان ئۇالر  _ 46

 .قاتتىقتۇر ۋە چوڭ ئەلۋەتتە (تارتقانلىرىدىن

 .دوزاختىدۇر (بولسا ئاخىرەتتە) ئازغۇنلۇقتىدۇر، (دۇنيادا) ھەقىقەتەن ناھكارالرگۇ _ 47

 (.دېيىلىدۇ) «تېتىڭالر ئازابىنى قاتتىق دوزاخنىڭ» (ئۇالرغا) كۈندە، سۆرىلىدىغان ياتقۇزۇلۇپ دۈم دوزاختا ئۇالر _ 48

 .ياراتتۇق ئۆلچەملىك نەرسىنى ھەممە ھەقىقەتەن بىز _ 49



 

3 

 .سۆزدۇر بىرال ئورۇندىلىدىغان ئاچقۇچە يۇمۇپ كۆزنى پەقەت ىمىزئەمر بىزنىڭ _ 50

 بارمۇ؟ ئالغۇچى ئىبرەت (ئۇنىڭدىن) ئىدۇق، قىلغان ھاالك بولغانالرنى ئوخشاش سىلەرگە ھەقىقەتەن بىز  _ 51

 .مەۋجۇتتۇر ئەمەلىدە _ نامە (ئۇالرنىڭ) ھەممىسى ئىشالرنىڭ قىلغان ئۇالر _ 52

 .يېزىلغاندۇر ئۇنىڭغا ھەممىسى ئىشنىڭ كىچىك _ چوڭ _ 53

 پادىشاھ قۇدرەتلىك ئەتراپىدا، ئۆستەڭلەرنىڭ بوستانالردا، باغۇ (جەننەتلەردىكى) تەقۋادارالر شەكسىزكى، _55 _ 54

   .بولىدۇ جايدا مۇكەممەل دەرگاھىدىكى نىڭ(ئالالھ)

 



 

1 

 سۈرىسى رەھمان

 .ئايەت 78 ن،بولغا نازىل مەككىدە

 ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا تائاالنىڭ ئالالھ يولىدا ئاگاھالندۇرۇش كاپىرلىقتىن قىلىش، تەرغىب ئىمانغا كىشىلەرنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
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 سۈرىسى ۋاقىئە

 .ئايەت 97بولغان، نازىل مەككىدە

  .ئىبارەتتۇر تەكىتلەشتىن بولىدىغانلىقىنى چوقۇم قىيامەتنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ا،چاغد بولغان قىيامەت _ 1

 .بولمايدۇ ھېچكىم قىلىدىغان ئىنكار ئۇنى _ 2

 (مەرتىۋىسىنى جەننەتتتىكى مۇئمىلەرنىڭ) چۈشۈرگۈچىدۇر، (دەرىجىسىنى دوزاختىكى كاپىرالرنىڭ قىيامەت ئۇ) _ 3

 .كۆتۈرگۈچىدۇر

 پىرقىغە ئۈچ سىلەر چاغدا، كەتكەن توزۇپ توزاندەك پارچىلىنىپ تاغالر تەۋرىتىلگەن، شىددەتلىك زېمىن _7 _ 4

 .بۆلۈنىسىلەر

 !ئادەملەر بەختلىك نېمىدېگەن ئۇالر بولۇپ، ئادەملەر بېرىلىدىغان قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە (پىرقە بىرىنچى) _ 8

 !ئادەملەر بەختسىز نېمىدېگەن ئۇالر بولۇپ، ئادەملەر بېرىلىدىغان قولىغا سول ئەمەلى _ نامە (پىرقە ئىككىنچى) _ 9

 ئالدىدا ئەڭ (ئېلىشتىمۇ مۇكاپاتلىرىنى ئۇالر) بولۇپ، بولغۇچىالر ئالدىدا ئەڭ (ئىشالردا ياخشى پىرقە ئۈچىنچى) _ 10

 .بولغۇچىالردۇر

 .بولغۇچىالردۇر يېقىن ئالالھقا جەننەتلەردە نازۇنېمەتلىك ئۇالر _12 _ 11

 .ئازدۇر ئىچىدە كېيىنكىلەرنىڭ كۆپتۇر، ئىچىدە ئۆتكەنكىلەرنىڭ بۇالر _14 _ 13

 .ئولتۇرۇشىدۇ قارىشىپ بىرىگە  _  بىر ھالدا يۆلەنگەن تەختلەرگە توقۇلغان (ئالتۇندىن) ئۇالر _16 _ 15

 پىيالە، تولدۇرۇلغان شارابتىن تۇرىدىغان ئېقىپ (بالىالر مۇالزىم) غۇالمالر تۇرىدىغان ياش ھەمىشە _18 _ 17 

 .تۇرىدۇ سۇنۇپ ئايلىنىپ ئۇالرغا جامالرنى چەينەك،

 .بولمايدۇ مەست ئاغرىمايدۇ، بېشى ئۇالرنىڭ بىلەن ئىچىش شارابنى ئۇ _ 19

 .بار گۆشلىرى قۇش تارتقان كۆڭۈللىرى ۋە مېۋىلەر خالىغان ئۇالرغا _21 _ 20

 .بار ھۆرلەر كۆزلۈك شەھال ئوخشايدىغان گۆھەرگە ئىچىدىكى سەدەپنىڭ ئۇالرغا _23 _ 22

 .ئۈچۈندۇر مۇكاپاتالش ئەمەللىرىنى ياخشى قىلغان ئۇالرنىڭ بۇ _ 24

 دېگەن (بولۇڭالر ئامان) «!ساالم !ساالم» پەقەت ئاڭلىمايدۇ، سۆزلەرنى يالغان ۋە بىھۇدە جەننەتتە ئۇالر _26 _ 25

 .ئاڭاليدۇ سۆزنىال

 !كىشىلەر بەختلىك نېمىدېگەن بېرىلگەنلەر قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە _ 27

 دەرىخىىنىڭ، بانان كەتكەن بولۇپ سانجاق  _  سانجاق مېۋىسى دەرىخىنىڭ، سىدرى تىكەنسىز ئۇالر _34 _ 28

 (يۇمشاق) قېلىن ۋە ئارىسىدا مېۋىلەرنىڭ مول چەكلەنمەيدىغان ۋە تۈگىمەيدىغان سۇنىڭ، تۇرىدىغان ئېقىپ سايىنىڭ، دائىملىق

 .بولىدۇ ئۈستىدە تۆشەكلەرنىڭ

 .ياراتتۇق يېڭىدىن ھۆرلەرنى بىز شەكسىزكى، _ 35

 .قىلدۇق تۇرىدىغان ھالىتىدە قىزلىق (ھەمىشە) ئۇالرنى _ 36

 .قىلدۇق تەڭتۇش بىلەن بىرى _ بىر ئامراق، ئەرلىرىگە ئۇالرنى _ 37

 .ئۈچۈندۇر بېرىلگەنلەر قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە (ئىنئامالر) بۇ _ 38

 .ۇركۆپت ئىچىدىمۇ كېيىنكىلەرنىڭ كۆپتۇر، ئىچىدىمۇ ئىلگىرىكىلەرنىڭ بولسا بۇالر _ 40 _ 39

 !كىشىلەر بەختسىز نېمىدېگەن بېرىلگەنلەر قولىغا سول ئەمەلى _ نامە _ 41
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 قارا ۋە سۇنىڭ قايناق ھارارەتلىك يۇقىرى شامالنىڭ، ئوت (كېتىدىغان ئۆتۈپ ئىچىگە بەدەننىڭ) ئۇالر _44 _ 42
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 سۈرىسى ھەدىد

 .ئايەت 29 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 مەنىۋى ۋە ماددىي بولغان زۆرۈر ئۈچۈن قىلىش جىھاد يولىدا ئالالھ ۋە يايدۇرۇش قانات دەۋىتىنى ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن ھاسىل قۇۋۋەت _ كۈچ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .ئېيتتى تەسبىھ الھقائال شەيئىلەر بارلىق زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 1   

 .قىلغۇچىدۇر

 نەرسىگە ھەر ئۇ .ئۆلتۈرىدۇ ۋە بېرىدۇ ھاياتلىق ئالالھ خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 2

 .قادىردۇر

 (بىلەن قۇدرىتى) مەۋجۇتتۇر، كېيىنمۇ يوقالغاندىن ھەممە ئىدى، مەۋجۇت ۋاقتىدىمۇ يوق نەرسە ھېچ ئالالھ _ 3

 .بىلگۈچىدۇر نەرسىنى ھەر ئۇ .مەخپىيدۇر (كۆرۈشىدىن كۆزلەرنىڭ) ئاشكارىدۇر،

 كىرىپ زېمىنغا ئالالھ .زاتتۇر ئۆرلىگەن ئەرشكە ئاندىن ياراتقان، كۈندە ئالتە زېمىننى ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ  _ 4

 ئۆرلەيدىغان ئۇنىڭغا نەرسىلەرنى، چۈشىدىغان ئاسماندىن نەرسىلەرنى، چىقىدىغان ئۇنىڭدىن نەرسىلەرنى، كېتىدىغان

 كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان ئالالھ .بىللىدۇر بىلەن سىلەر ئۇ بولساڭالر، قەيەردە سىلەر تۇرىدۇ، بىلىپ نەرسىلەرنى

 .تۇرغۇچىدۇر

 .قايتۇرۇلىدۇ ئالالھقا ئىش ھەممە خاستۇر، ئالالھقا پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 5

 .بىلگۈچىدۇر سىرالرنى دىلالردىكى ئالالھ .كىرگۈزىدۇ كېچىگە كۈندۈزنى كىرگۈزىدۇ، كۈندۈزگە كېچىنى ئالالھ _ 6

 (يولىدا ئالالھ) نەرسىلەردىن قىلغان ئىگە نىسىلەر ئالالھ كەلتۈرۈڭالر، ئىمان پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 7

  .بار مۇكاپات كاتتا ئۈچۈن قىلغانالر سەرپ مال _ پۇل (يولىدا ئالالھ) ۋە ئېيتقانالر ئىمان سىلەردىن قىلىڭالر، سەرپ

 ئالغان ەئەھد چىن سىلەردىن ئالالھ چاقىرىۋاتقان، ئېيتىشقا ئىمان رەببىڭالرغا سىلەرنى پەيغەمبەر !(كاپىرالر ئى) _ 8

 (.ئالدىراڭالر ئۇنىڭغا) بولساڭالر ئېيتماقچى ئىمان سىلەر ئەگەر ئېيتمايسىلەر؟ ئىمان ئالالھقا نېمىشقا سىلەر تۇرسا،

 .زاتتۇر قىلغان نازىل ئايەتلەرنى روشەن بەندىسىگە ئۈچۈن، چىقىرىش يورۇقلۇققا قاراڭغۇلۇقتىن سىلەرنى ئالالھ _ 9

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى مەرھەمەتلىكتۇر، تولىمۇ رگەسىلە ئالالھ شۈبھىسىزكى، _ شەك

 سەرپ (مال _ پۇل) يولىدا ئالالھنىڭ نېمىشقا سىلەر تۇرسا، خاس ئالالھقا مىراسى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ _ 10

 (يولىدا ئالالھ) ۋە قىلغانالر سەرپ مال _ پۇل ئىلگىرى قىلىنىشتىن پەتھى مەككە ئاراڭالردىن سىلەرنىڭ قىلمايسىلەر؟

 باراۋەر قاتناشقانالر ئۇرۇشقا ۋە قىلغانالر سەرپ مال _ پۇل كېيىن (قىلىنغاندىن پەتھى مەككە) بىلەن قاتناشقانالر ئۇرۇشقا

 يۇقىرىدۇر، دەرىجىسىدىن قاتناشقانالرنىڭ ئۇرۇشقا ۋە قىلغان سەرپ مال _ پۇل كېيىن دەرىجىسى شۇالرنىڭ ئەنە ئەمەس،

 .خەۋەرداردۇر ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ .قىلدى ۋەدە جەننەتنى الھئال ھەربىرىگە (ئۇالرنىڭ)

 ئالالھ كىشىگە ئۇنداق ،(قىلىدىكەن سەرپ مال _ پۇل يولىدا ئالالھ يەنى) بېرىدىكەن قەرز ياخشى ئالالھقا كىمكى _ 11

 .بېرىدۇ مۇكاپات كاتتا ئۇنىڭغا قايتۇرىدۇ، ھەسسىلەپ ئۇنى

 ئوڭ ئۇالرنىڭ ۋە ئالدىدا ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ كۆرىسەنكى، ئايالالرنى مۇئمىن ئەرلەرنى، ۇئمىنم كۈندە ئۇ _ 12

 خەۋەر خۇش بىلەن جەننەتلەر تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن سىلەرگە بۈگۈن» (ئۇالرغا) چاقنايدۇ، تەرىپىدە

 (.دېيىلىدۇ) «تتۇرمۇۋەپپەقىيە ئۇلۇغ بۇ تۇرىسىلەر، مەڭگۈ يەرلەردە ئۇ بېرىلىدۇ،

 ئازراق نۇرۇڭالردىن سىلەرنىڭ تۇرۇڭالر، توختاپ» :مۇئمىنلەرگە ئايالالر مۇناپىق ئەرلەر، مۇناپىق كۈندە ئۇ _ 13

 ئارىسىغا ئۇالرنىڭ بىلەن شۇنىڭ .دېيىلىدۇ «بېقىڭالر ئىزدەپ نۇر قايتىپ ئارقاڭالرغا» :ئۇالرغا .دەيدۇ «ئېلىۋااليلى نەپ

 .بولىدۇ ئازاب تېشىدا رەھمەت، تەرىپىدە ئىچى دەرۋازىنىڭ بولىدۇ، دەرۋازىسى سېپىلنىڭ ،سوقۇلىدۇ سېپىل بىر

 (كۆرۈنۈشتە») :مۇئمىنلەر توۋاليدۇ، دەپ «ئەمەسمىدۇق بىللە بىلەن سىلەر بىز» :چاقىرىپ مۇئمىنلەرنى ئۇالر _ 14

 (كېلىشىنى بااليىئاپەت مۇئمىنلەرگە) ر،قىلدىڭال ھاالك ئۆزۈڭالرنى (قىلىپ مۇناپىقلىق) سىلەر لېكىن ئىدى، شۇنداق

 سىلەرگە ئاخىر .ئالدىدى سىلەرنى ئارزۇالر (يالغان) شەكلەندىڭالر، (تىرىلىشتىن كېيىنكى ئۆلگەندىن) كۈتتۈڭالر،

 .دەيدۇ «ئالدىدى دەپ قىلىدۇ كەڭچىلىك ئالالھ سىلەرنى (شەيتان) ئالدامچى ئۇ .كەلدى (ئۆلۈم) ئەمرى ئالالھنىڭ
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 جايىڭالر سىلەرنىڭ ئېلىنمايدۇ، فىديە (قۇتقۇزىدىغان ئازابتىن) كاپىرالردىنمۇ سىلەردىنمۇ، بۈگۈن» (ئۇالرغا) _ 15 

 (.دېيىلىدۇ) «!جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ اليىقتۇر، ئەڭ سىلەرگە دوزاخ دوزاختۇر،

 دىللىرى (ئاڭلىغاندا ئايەتلىرىنى ئانقۇر) ھەقىقەت قىلىنغان نازىل ۋە ئەتكەندە ياد ئالالھنى ئېيتقانالرنىڭ ئىمان -16

 بىلەن ئۇزىرىشى زاماننىڭ .قالمىسۇن بولۇپ بېرىلگەنلەردەك كىتاب ئىلگىرى ئۇالر كەلمىدىمۇ؟ يېتىپ ۋاقىت ئېرىيدىغان

 .ئىدى چىققان ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ كۆپلىرى ئۇالرنىڭ كەتتى، قېتىپ دىللىرى ئۇالرنىڭ

 بىز شەكسىزكى، .تىرىلدۈرىدۇ (بىلەن يامغۇر) كېيىن ئۆلگەندىن (سۇسىزلىقتىن) ننىزېمى ئالالھ بىلىڭالركى، _ 17 

 .قىلدۇق بايان دەلىللەرنى (كۆرسىتىدىغان قۇدرىتىمىزنى) دەپ، چۈشەنسۇن سىلەرنى ھەقىقەتەن

 الرنىڭئۇ) بەرگۈچىلەرگە قەرز ياخشى ئالالھقا ۋە ئايالالرغا بەرگۈچى سەدىقە ئەرلەرگە، بەرگۈچى سەدىقە _ 18

 .بار مۇكاپات بىر قىممەتلىك تولىمۇ ئۇالرغا ھەم قايتۇرۇلىدۇ ھەسسىلەپ (بەرگەنلىرى

 شېھىتلەر .كىشىلەردۇر مۇكەممەل ئىمانى شۇالر ئەنە —ئېيتقانالر ئىمان پەيغەمبەرلىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 19

 —چىقارغانالر يالغانغا ۋە قىلغان ئىنكار تلىرىمىزنىئايە بىزنىڭ .ئېرىشىدۇ نۇرغا ۋە مۇكاپاتقا كاتتا دەرگاھىدا رەببىنىڭ

 .ئەھلىدۇر دوزاخ شۇالر ئەنە

 پەخىرلىنىشتىن، ئۆزئارا زىبۇزىننەتتىن، تاماشىدىن،  _ ئويۇن پەقەت ھاياتى دۇنيا بىلىڭالركى، !(ئىنسانالر ئى)  _ 20

 قىلغان خۇشال دېھقانالرنى ئۆسۈملۈكى ئۇ .ئىبارەتتۇر ماختىنىشتىن بىلەن كۆپلۈكى پەرزەنتلەرنىڭ ۋە مال  _  پۇل

 ئۇ ئاندىن كۆرىسەن، قالغانلىقىنى سارغىيىپ ئۇنىڭ دە، _ قالىدۇ قۇرۇپ ئۆسۈملۈك ئۇ ئاندىن ئوخشايدۇ، يامغۇرغا

 رازىلىقى ۋە مەغپىرىتى ئالالھنىڭ (مۇئمىنلەرگە) بار، ئازاب قاتتىق (كاپىرالرغا) ئاخىرەتتە .ئايلىنىدۇ چۆپكە يەنجىلگەن

 .ئىبارەتتۇر مەنپەئەتتىن بىر قالىدىغان ئالدىنىپ (ئادەم غەپلەتتىكى) پەقەت ھاياتى دۇنيا بار،

 ئاسمان كەڭلىكى تەييارالنغان، ئېيتقانالرغا ئىمان پەيغەمبەرلىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا مەغپىرىتىنى، رەببىڭالرنىڭ _ 21 

 پەزلىدۇركى، ئالالھنىڭ (جەننەت بىلەن مەغپىرەت) بۇ .راڭالرئالدى كەلتۈرۈشكە قولغا جەننەتنى كېلىدىغان زېمىندەك _

 .ئىگىسىدۇر پەزل كاتتا ئالالھ قىلىدۇ، ئاتا ئادەمگە خالىغان ئۇنى

 يارىتىشتىن بىز ھەممىسى قازاالرنىڭ _ باال ئۇچرىغان ئۆزۈڭالر ۋە (ھادىسىلەر) بەرگەن يۈز يۈزىدە يەر  _ 22

  .ئاساندۇر ئالالھقا بۇ شەكسىزكى، ئىدى، كەنكەت يېزىلىپ لەۋھۇلمەھپۇزغا بۇرۇنال

 كۆرەڭلەپ بەرگەنلىرىگە (ئالالھنىڭ) ۋە كەتمەسلىكىڭالر قايغۇرۇپ كەتكەنگە قولۇڭالردىن (بۇنى ئالالھ)  _ 23

 .تۇتمايدۇ دوست ماختانچاقالرنى تۇتىدىغان چوڭ ئۆزىنى ئالالھ شەكسىزكى، (.قىلىدۇ بايان) ئۈچۈن كەتمەسلىكىڭالر

 مال _ پۇل يولىدا ئالالھ) كىمكى .بۇيرۇيدىغانالردۇر قىلىشقا بېخىللىق كىشىلەرنى ۋە قىلىدىغان بېخىللىق ۇالرئ _ 24

  .اليىقتۇر مەدھىيەگە بىھاجەتتۇر، (ھەممىدىن) ئالالھ قويسۇنكى، بىلىپ تارتىدىكەن، باش (قىلىشتىن سەرپ

 ئىنسانالر بىللە، بىلەن ئۇالر ۋە ئەۋەتتۇق بىلەن پاكىتالر – دەلىل ئوپئوچۇق پەيغەمبەرلىرىمىزنى ھەقىقەتەن بىز  _ 25

 ئىنسانالر ئالغان، ئىچىگە ئۆز قۇۋۋەتنى  _  كۈچ بىز .چۈشۈردۇق مىزاننى ۋە كىتابنى دەپ، قىلسۇن بەرپا ئادالەتنى

 ئالالھنىڭ (تىپئېي ئىمان) تۇرۇپ كۆرمەي ئالالھنى ئالالھنىڭ بۇ .چۈشۈردۇق تۆمۈرنىمۇ بولغان پايدىلىق كۆپ ئۈچۈن

 ئالالھ شۈبھىسىزكى، .ئۈچۈندۇر (چىقىرىشى ئوتتۇرىغا يەنى) بىلىشى بېرىدىغانالرنى ياردەم پەيغەمبەرلىرىگە ۋە دىنىغا

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر،

 ئۇالرنىڭ كىتابنى ۋە پەيغەمبەرلىكنى ئەۋەتتۇق، (قىلىپ پەيغەمبەر) ئىبراھىمنى ۋە نۇھنى ھەقىقەتەن بىز _ 26

  .چىققۇچىالردۇر ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ تولىسى ئۇالرنىڭ بار، تاپقانلىرى ھىدايەت ئۇالرنىڭ .قىلدۇق رىدائەۋالدلى

 ئەۋەتتۇق، ئىيسانى ئوغلى مەريەم ئارقىدىن تۇردۇق، ئەۋەتىپ داۋاملىق پەيغەمبەرلىرىمىزنى كېيىن ئۇالردىن _ 27

 ئوتتۇرىغا ئۇالر سالدۇق، مېھرىبانلىقنى ۋە شەپقەت دىللىرىغا ئەگەشكەنلەرنىڭ ئۇنىڭغا قىلدۇق، ئاتا ئىنجىلنى ئۇنىڭغا

 ئىزدەپ رازىلىقىنى ئالالھنىڭ پەقەت ئۇنى ئۇالر بۇيرۇمىدۇق، بىز ئۇالرنى (تەركىدۇنيالىققا) رەھبانىيەتكە چىقىرىۋالغان

 .بەردۇق ئەجىرىنى ئېيتقانالرنىڭ نئىما ئۇالردىن .قىلمىدى ئەمەل دەرىجىدە اليىق ئۇنىڭغىمۇ ئۇالر لېكىن ،(قىلىۋالدى پەيدا)

 .چىققۇچىالردۇر ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ كۆپلىرى ئۇالردىن

 رەھمىتىدىن سىلەرگە ئالالھ ئېيتىڭالر، ئىمان پەيغەمبىرىگە ئالالھنىڭ قورقۇڭالر، ئالالھتىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 28 

 ئالالھ .قىلىدۇ مەغپىرەت سىلەرگە قىلىدۇ، ئاتا نۇرنى نماڭىدىغا (يورۇقىدا) سىلەر سىلەرگە ۋە بېرىدۇ ھەسسە ئىككى

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى

 ئىلكىدە ئالالھنىڭ ھەممىسى پەزلنىڭ بواللمايدىغانلىقىنى، ئىگە قىلچىلىك پەزلىگە ئالالھنىڭ كىتابنىڭ ئەھلى بۇ  _ 29 
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 .ئۈچۈندۇر بىلىشى ئىكەنلىكىنى ئىگىسى كەرەم _ پەزل ئۇلۇغ ئالالھنىڭ ۋە قىنىبېرىدىغانلى ئادەمگە خالىغان ئۇنى بولۇپ،
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 پارە سەككىزىنچى يىگىرمە 

 

 سۈرىسى مۇجادەلە

 .ئايەت 29 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 مەخپىي تائاالغا ئالالھ ڭئىشنى ھېچقانداق ۋە ئالىدىغانلىقىنى ئىچىگە ئۆز ھەممىنى ئىلىمىنىڭ تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان ئەمەسلىكىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئالالھ سۆزىنى ىڭئايالن ئېيتقان دەردىنى ئالالھقا ۋە مۇنازىرىلەشكەن بىلەن سەن توغرىسىدا ئېرى !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

 پئاڭال ھەممىنى ئالالھ چۈنكى .تۇرىدۇ ئاڭالپ سۆزلەشكىنىڭالرنى ئىككىڭالرنىڭ ئالالھ .ئاڭلىدى ھەقىقەتەن

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ھەممىنى تۇرغۇچىدۇر،

 تۇغقان نىئۇالر پەقەت ئەمەستۇر، ئانىلىرى ئۇالرنىڭ ئاياللىرى قىلغانالرنىڭ 151)(زىھار ئاياللىرىنى سىلەردىن _ 2

 ئالالھ شەكسىزكى، .قىلىدۇ سۆزنى يالغان سۆزنى، يامان ئەلۋەتتە قىلغۇچىالر زىھار ئۇ .ئانىسىدۇر ئۇالرنىڭ ئايالالرال

  .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، ئەپۇ ناھايىتى

 ئۆتكۈزۈشتىن مۇناسىۋەت جىنسىي بىلەن ئايالى قىلغانالر پۇشايمان سۆزىگە دېگەن ئاندىن قىلىپ، زىھار ئايالىنى _ 3

 ىلىۋاتقانق سىلەرنىڭ ئالالھ قىلىنىۋاتىدۇ، نەسىھەت بىلەن بۇنىڭ سىلەرگە .الزىم قىلىشى ئازاد قۇلنى بىر ئىلگىرى

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن

 ئاي ئىككى دائۇ ى،ئىلگىر ئۆتكۈزۈشتىن مۇناسىۋەت جىنسىي بىلەن ئايالى ئادەم تاپالمىغان (قۇل قىلىشقا ئازاد) _ 4

 ۋە ئالالھ (لەرھۆكۈم) بۇ .الزىم تويغۇزۇشى پېقىرنى ئاتمىش ئادەم بواللمىغان قادىر تۇتۇشقا روزا الزىم، تۇتۇشى روزا

 قاتتىق ىالرغاقىلغۇچ ئىنكار (بۇنى) بەلگىلىمىلىرىدۇر، ئالالھنىڭ بۇالر .ئۈچۈندۇر ئىشىنىشىڭالر پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ

  .بار ئازاب

 ھاالك ندەكقىلىنغا ھاالك بۇرۇنقىالر ئۇالردىن چىققانالر قارشى پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا ەكسىزكى،ش _ 5

 .بار ئازاب قىلغۇچى خار كاپىرالرغا .قىلدۇق نازىل ئايەتلەرنى روشەن ھەقىقەتەن بىز .قىلىنىدۇ

 .بېرىدۇ ېيتىپئ ئۆزلىرىگە قىلمىشلىرىنى نىڭئۇالر تىرىلدۈرۈپ، ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ كۈنىدە (قىيامەت) ئۇ _ 6

 نەرسىنى ھەممە الھئال .قالغان ئۇنتۇپ بولسا ئۇالر قويغان، خاتىرىلەپ (ئەمەلىگە  _ نامە) قىلمىشلىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ

 .تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ

 پىچىرلىشىدىكەن، ئادەم ئۈچ بىلمەمسەن؟ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ نەرسىلەرنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھنىڭ _ 7

 مەيلى لالھتۇر،ئا ئەلۋەتتە ئالتىنچىسى ئۇالرنىڭ پىچىرلىشىدىكەن، ئادەم بەش ئالالھتۇر، ئەلۋەتتە تۆتىنچىسى ئۇالرنىڭ

 امەتقىي ئاندىن .بىللىدۇر بىلەن ئۇالر ھامان ئالالھ بولسۇن، قەيەردە ئۇالر پىچىرالشسۇن، ئادەم كۆپ ياكى ئاز ئۇنىڭدىن

 .بىلگۈچىدۇر تولۇق نەرسىنى ھەممە ئالالھ شەكسىزكى، .بېرىدۇ ئېيتىپ قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا ئالالھ كۈنى

 قىلىش، ۇناھگ (پىچىرالشقاندىمۇ) پىچىرالشقان، يەنە كېيىن قىلىنغاندىن مەنئى پىچىرلىشىشتىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 8

 سېنىڭ ئۇالر كۆرمىدىڭمۇ؟ كىشىلەرنى پىچىرالشقان ھەققىدە قىلىش قخىالپلى ئەمرىگە پەيغەمبەرنىڭ ۋە قىلىش دۈشمەنلىك

 استر ئۇ ئەگەر») :ئىچىدە ئۇالر قىلىدۇ، ساالم بىلەن سۆزلەر قولالنمىغان قىلىشتا ساالم ساڭا ئالالھ كەلگەندە، يېنىڭغا

 يېتەرلىكتۇر، غائۇالر دوزاخ دۇ،دەي «جازالىماسمىدى؟ بىزنى تۈپەيلىدىن سۆزىمىز بۇ ئالالھ (بولسا بولىدىغان پەيغەمبەر

 !جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ كىرىدۇ، دوزاخقا ئۇالر

 خىالپلىق مرىگەئە پەيغەمبەرنىڭ ۋە قىلىش دۈشمەنلىك قىلىش، گۇناھ پىچىرالشساڭالر، سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 9

 ئالالھتىن ىنىدىغانتوپل دەرگاھىغا سىلەر ۋە ىڭالرپىچىرلىش ھەققىدە تەقۋالىق ياخشىلىق، پىچىرالشماڭالر، توغرىسىدا قىلىش

 .قورقۇڭالر

                                                   
 .قارالسۇن ئىزاھاتقا بېرىلگەن ئاستىدا بەت گەئايىتى _ 4 سۈرىسىنىڭ ئەھزاب ئۈچۈن زىھار (151)



 

2 

 ئۈچۈن سېلىش قايغۇغا ئېيتقانالرنى ئىمان پىچىرلىشىش (توغرىسىدا ئاسىيلىق ۋە دۈشمەنلىك گۇناھ،) _ 10

 ئمىنلەرمۇ .يەتكۈزەلمەيدۇ زىيان ھېچقانداق مۇئمىنلەرگە ئىرادىسىسىز ئالالھنىڭ (پىچىرلىشىش بۇنداق) شەيتاندىندۇر،

 .تايانسۇن ئالالھقا

 ئورۇن دەرھال سىلەر دېيىلسە، «بېرىڭالر چىقىرىپ ئورۇن» :سىلەرگە سورۇنالردا ئەگەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 11

 دېيىلسە، «بېرىڭالر تۇرۇپ ئورنۇڭالردىن» :سىلەرگە ئەگەر بېرىدۇ، ئورۇن كەڭ سىلەرگىمۇ ئالالھ بېرىڭالر، چىقىرىپ

 يۇقىرى دەرىجە قانچە بىر بېرىلگەنلەرنى ئىلىم ۋە ئېيتقانالرنى ئىمان سىلەردىن ئالالھ بېرىڭالر، پتۇرۇ ئورنۇڭالردىن

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ كۆتۈرىدۇ،

 بېرىپ، سەدىقە (يوقسۇلالرغا) بىلەن ئالدى بولساڭالر، مۇڭداشماقچى بىلەن پەيغەمبەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 12

 (نەرسە قىلىدىغان سەدىقە) ئەگەر .ئىشتۇر پاك ئەڭ ۋە ياخشىدۇر ئەڭ ئۈچۈن سىلەر بۇ .مۇڭدىشىڭالر ئاندىن

  .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، تاپالمىساڭالر،

 قورقتۇڭالرمۇ؟ تىن(قېلىش بولۇپ نامرات بىلەن) شبېرى سەدىقە ئىلگىرى مۇڭدىشىشتىن بىلەن رەسۇلۇلالھ سىلەر _ 13

 بېرىڭالر، زاكات قىلىڭالر، ئادا مۇكەممەل نامازنى سىلەر شۇڭا، .قىلدى ئەپۇ سىلەرنى ئالالھ بەرمىدىڭالر، سەدىقە سىلەر

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان ئالالھ .قىلىڭالر ئىتائەت پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا

 قەۋمگىمۇ ئۇ سىلەرگىمۇ، ئۇالر كۆرمىدىڭمۇ؟ تۇتقانالرنى دوست قەۋمنى ئۇچرىغان غەزىپىگە ئالالھنىڭ سەن _ 14

 .ئىچىدۇ قەسەم يالغاندىن تۇرۇپ بىلىپ ئۇالر ئەمەس، مەنسۇپ

 !يامان نېمىدېگەن قىلمىشلىرى ئۇالرنىڭ تەييارلىدى، ئازاب قاتتىق ئۇالرغا ئالالھ _ 15 

 قىلغۇچى خار ئۇالرغا .توستى يولىدىن ئالالھنىڭ كىشىلەرنى قىلىۋېلىپ، قالقان قەسەملىرىنى (الغاني) ئۇالر _ 16 

 .بار ئازاب

 شۇالر ئەنە قااللمايدۇ، توسۇپ قىلچە دىن (ئازابى نىڭ) ئالالھ ئۇالرنى بالىلىرى ماللىرى، _ پۇل ئۇالرنىڭ _ 17 

 .ۇرقالغۇچىالرد مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر ئەھلىدۇر، دوزاخ

 (يالغاندىن دەپ «مۇسۇلمانمىز بىز» دۇنيادا) سىلەرگە ئۇالر كۈندە، تىرىلدۈرىدىغان ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ _ 18

 ئۇالر بولۇڭالركى، ئاگاھ ئوياليدۇ، دەپ پايدىلىق ئۆزىگە قەسەمنى بۇ ئىچىدۇ، قەسەم ئالالھقىمۇ ئىچكەندەك قەسەم

 .يالغانچىالردۇر ھەقىقەتەن

 شەيتاننىڭ شۇالر ئەنە .ئۇنتۇلدۇردى ئېتىشنى ياد ئالالھنى ئۇالرغا قىلىپ، غەلىبە ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ شەيتان _ 19

  .تارتقۇچىالردۇر زىيان چوقۇم قوشۇنى شەيتاننىڭ بىلىڭالركى، قوشۇنىدۇر،

 .بولىدۇ قاتارىدا ئىنسانالر خار ئەڭ قارشىالشقۇچىالر بىلەن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ شەكسىزكى، _ 20

 دەپ «قىلىدۇ غەلىبە چوقۇم پەيغەمبەرلىرىممۇ مېنىڭ ۋە قىلىمەن غەلىبە چوقۇم مەن» (:لەۋھۇلمەھپۇزغا) ئالالھ _ 21

 .غالىبتۇر كۈچلۈكتۇر، ھەقىقەتەن ئالالھ .يېزىۋەتكەن

  قارشىالشقۇچىالرنى بىلەن پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ۋە ئالالھ قەۋمنىڭ بىر ئىشىنىدىغان كۈنىگە ئاخىرەت ۋە ئالالھقا _ 22

 — تەقدىردىمۇ بولغان تۇغقانلىرى _ ئۇرۇق ياكى قېرىنداشلىرى، ياكى ئوغۇللىرى، ئاتىلىرى، ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر —

 مەدەت بولغان دەرگاھىدىن ئۆز ۋە قىلدى مەھكەم ئىماننى ئالالھ دادىللىرى شۇالرنىڭ ئەنە .كۆرمەيسەن تۇتقانلىقىنى دوست

 ئۇ ئۇالر كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئۇالرنى ئالالھ كۈچلەندۈردى، ئۇالرنى بىلەن

 ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە ۇ،بولىد مەمنۇن ئالالھتىن ئۇالرمۇ بولىدۇ، رازى ئۇالردىن ئالالھ تۇرىدۇ، مەڭگۈ جەننەتلەردە

 .قوشۇنىدۇر ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن ئېرىشكۈچىلەر نىجاتلىققا بىلىڭالركى، قوشۇنىدۇر،
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 سۈرىسى ھەشر

 .ئايەت 24 بولغان، نازىل مەدىنىدە

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان قۇۋۋىتىنى _ كۈچ جازاالشتىكى مۇناپىقالرنى ۋە كاپىرالرنى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئىش بىلەن ھېكمەت تۇر،غالىب ئالالھ .ئېيتتى تەسبىھ ئالالھقا ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 1

 .قىلغۇچىدۇر

 زاتتۇر، چىقارغان ھەيدەپ يۇرتلىرىدىن سۈرگۈندە قېتىملىق تۇنجى كاپىرالرنى بولغان كىتابتىن ئەھلى ئالالھ _ 2

 نىڭ) ئالالھ بىزنى قورغانلىرىمىز ئۇالر ئىدىڭالر، ئويلىمىغان دەپ كېتىدۇ چىقىپ (ئوڭاي مۇنداق) ئۇالرنى سىلەر

 ئالالھ كەلدى، يەردىن ئويلىمىغان ئۇالر (ئازابى نىڭ) ئالالھ ئۇالرغا ئىدى، ئويلىغان دەپ قاالاليدۇ غداپقو تىن(جازاسى

 بىلەن قوللىرى مۇئمىنلەرنىڭ ۋە بىلەن قوللىرى ئۆز ئۆيلىرىنى ئۇالر (بىلەن شۇنىڭ) سالدى، قورقۇنچ دىللىرىغا ئۇالرنىڭ

 .ئېلىڭالر ئىبرەت (بۇنىڭدىن) !ئىگىلىرى ئەقىل ئى تاشلىدى، بۇزۇپ

 ئۇالرغا .ئازاباليتتى دۇنيادا بۇ ئۇالرنى ئەلۋەتتە تەقدىردىمۇ، پۈتۈۋەتمىگەن سۈرگۈنلۈكنى ئۇالرغا ئالالھ ئەگەر _ 3 

 .بار ئازابى دوزاخ ئاخىرەتتە

 كىمكى .بولدى نتۈپەيلىدى قىلغانلىقى ئاسىيلىق پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا ئۇالرنىڭ (ئازاب بىلەن سۈرگۈن) بۇ _ 4 

 .قاتتىقتۇر جازاسى (بېرىدىغان ئۇنىڭغا) ئالالھنىڭ شەكسىزكى، قىلىدىكەن، مۇخالىپەتچىلىك ئالالھقا

 ئۆرە پېتى بۇرۇنقى ياكى كەسكىنىڭالر قايسىبىرىنى دەرەخلىرىدىن خورما سىلەرنىڭ !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 5

 ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ (قىلىش بۇنداق) .بولغاندۇر بىلەن ئىرادىسى ئالالھنىڭ ھەممىسى بولسۇن، قالدۇرغىنىڭالر

 .ئۈچۈندۇر قىلىش رەسۋا چىققۇچىالرنى

 ئات سىلەر نەرسىلەرنى بەرگەن قىلىپ غەنىيمەت ئۇرۇشسىز مۈلۈكلىرىدىن _ مال ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرىگە ئالالھ _ 6

 ھۆكۈمران ئادەمگە خالىغان پەيغەمبەرلىرىنى ئالالھ ىن،لېك .ئەمەس كەلتۈرگەن قولغا يۈرۈپ چېپىپ بىلەن تۆگىلەر _

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئالالھ قىلىدۇ،

 مۈلۈكى _ مال ئاھالىلىرىنىڭ شەھەر (ھەرقايسى) بەرگەن قىلىپ غەنىيمەت ئۇرۇشسىز پەيغەمبىرىگە ئالالھ _ 7

 ئايرىلىپ خىراجىتىدىن يول يوقسۇلالرنىڭ، ىڭ،يېتىملەرن تۇغقانلىرىنىڭ، يېقىن پەيغەمبەرنىڭ پەيغەمبەرنىڭ، ئالالھنىڭ،

 يۈرمەسلىكى ئايلىنىپ ئارىسىدىال بايالرنىڭ ئاراڭالردىكى مالنىڭ _ پۇل بۇ، .ھەققىدۇر مۇساپىرالرنىڭ قالغان

 چەكلىگەن پەيغەمبەر ئېلىڭالر، بەرگەننى سىلەرگە پەيغەمبەر .ئۈچۈندۇر (قىلىنماسلىقى مەھرۇم ئۇنىڭدىن يوقسۇلالرنىڭ)

 .قاتتىقتۇر ھەقىقەتەن ئازابى ئالالھنىڭ .قورقۇڭالر ئالالھتىن چەكلىنىڭالر، ەرسىدىنن

 يوقسۇل ئايرىلغان مۈلۈكىدىن  _  مال چىقىرىلغان، ھەيدەپ ماكانلىرىدىن _ يۇرت (قىسمى بىر غەنىيمەتنىڭ ئۇ) _ 8

 پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە دىنىغا ئالالھنىڭ ان،ئىزدەيدىغ رازىلىقىنى ۋە پەزلىنى ئالالھنىڭ ئۇالر .ھەققىدۇر مۇھاجىرالرنىڭ

 .كىشىلەردۇر راستچىل (ئىمانىدا) شۇالر ئەنە .كىشىلەردۇر بېرىدىغان ياردەم

 ھىجرەت يېنىغا ئۆزلىرىنىڭ الر (ئەنسار) بولغان كۈچلۈك ئىمانى قالغان، يەرلىشىپ مەدىنىدە ئىلگىرى ئۇالردىن _ 9

 ئۆزلىرى ۋە قىلمايدۇ تارلىق ئىچى ئۈچۈن نەرسىلەر بېرىلگەن ئۇالرغا تۇتىدۇ، دوست الرنى (مۇھاجىر) كەلگەن قىلىپ

 مەقسەتكە ساقالنغانالر بېخىللىقىدىن نەپسىنىڭ ئۆز .بىلىدۇ ئەال مەنپەئەتىدىن ئۆز (مەنپەئەتىنى ئۇالرنىڭ) تۇرۇقلۇق موھتاج

 .ئېرىشكۈچىلەردۇر

 مەغپىرەت قېرىنداشلىرىمىزغا ئېيتقان ئىمان ئىلگىرى بىزدىن ۋە بىزگە !ىمىزرەبب ئى» :كەلگەنلەر كېيىن ئۇالردىن _ 10

 مەغپىرەت ناھايىتى سەن شەكسىزكى، !رەببىمىز ئى قىلمىغىن، پەيدا دۈشمەنلىك قارشى مۇئمىنلەرگە دىللىرىمىزدا قىلغىن،

 .دەيدۇ «مېھرىبانسەن ناھايىتى قىلغۇچىسەن،

 (يۇرتۇڭالردىن) سىلەر ئەگەر» :دوستلىرىغا كاپىر بولغان كىتابتىن ئەھلى ڭمۇناپىقالرنى !(پەيغەمبەر ئى)  _ 11

 ئادەمگە بىر باشقا ھېسابىغا زىيىنىڭالر سىلەرنىڭ ھەرگىز كېتىمىز، چىقىپ بىللە بىلەن سىلەر چوقۇم بىز چىقىرىۋېتىلسەڭالر،

 قارىمىدىڭمۇ؟ دېيىشكەنلىكىگە «قىلىمىز ەميارد سىلەرگە چوقۇم بىز ئېچىلسا، ئۇرۇش سىلەرگە ئەگەر .قىلمايمىز ئىتائەت

 .يالغانچىالردۇر شەكىسىز مۇناپىقالر بېرىدۇكى، گۇۋاھلىق ئالالھ
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 ئۇالرغا ئەگەر چىقمايدۇ، بىللە بىلەن ئۇالر مۇناپىقالر چىقىرىلسا، ھەيدەپ (يۇرتىدىن) ئۇالر ئەگەر شەكسىزكى، _ 12

 —قاچىدۇ قاراپ ئارقىسىغا تەقدىردىمۇ بەرگەن ياردەم بەرمەيدۇ، مياردە ئۇالرغا مۇناپىقالر ئېچىلسا، ئۇرۇش جەزمەن

 .ئېرىشەلمەيدۇ ياردەمگە كىتاب ئەھلى دە،

 بۇ .كەتكەن سىڭىپ قورقۇش سىلەردىن بەكرەك ئالالھتىن دىللىرىغا ئۇالرنىڭ !(مۇئمىنلەر ئى) شەكسىزكى، _ 13

 .قەۋمدۇر دىغانچۈشەنمەي (ئۇلۇغلۇقىنى ئالالھنىڭ) ئۇالر ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ

 ئۇرۇش بىرلىشىپ قارشى سىلەرگە ئاندىن تۇرغاندىال، ئارقىسىدا تامالرنىڭ ياكى ئىچىدە قورغان پەقەت ئۇالر _ 14

 ئۇالرنىڭ ھالبۇكى، قالىسەن، ئويالپ دەپ ئۆم ئۇالرنى سەن قاتتىقتۇر، ئۇرۇشلىرى ئىچىدىكى ئۆز ئۇالرنىڭ .قىالاليدۇ

 .قەۋمدۇر ئىشلەتمەيدىغان ئەقلىنى ئۇالر ۈچۈندۇركى،ئ شۇنىڭ بۇ تارقاقتۇر، دىللىرى

 بەدرى) جازاسىنى قىلمىشلىرىنىڭ ۋە ئۆتكەن يېقىندىال تېخى ئىلگىرى ئۆزىدىن (يەھۇدىيالر يەنى) ئۇالر _ 15

 .بار ئازاب قاتتىق (بەك ئاخىرەتتە) ئۇالرغا ئوخشايدۇ، الرغا(مۇشرىك مەككىلىك) تېتىغان (ئۇرۇشىدا

 قىلچە بىلەن سەن مېنىڭ» :چاغدا بولغان كاپىر ئۇ ئازدۇرۇپ، دەپ «بولغىن كاپىر» :ئىنسانغا مۇناپىقالر _ 16

 .ئوخشايدۇ شەيتانغا دېگەن «قورقىمەن ئالالھتىن رەببى ئالەملەرنىڭ ھەقىقەتەن مەن يوق، مۇناسىۋىتىم

 زالىمالرنىڭ شۇ ئەنە بولدى، قېلىش مەڭگۈ دوزاختا كىرىش، دوزاخقا بىرلىكتە ئاقىۋىتى ئىككىسىنىڭ ئۇ _ 17 

 .جازاسىدۇر

 قاراپ تەييارلىغانلىقىغا نېمىلەرنى ئۈچۈن قىيامەت ئۆزىنىڭ ھەركىم قورقۇڭالر، ئالالھتىن !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 18

  .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن قىلىۋاتقان ئالالھ شەكسىزكى، .قورقۇڭالر ئالالھتىن باقسۇن،

 كىشىلەردەك ئۇنتۇلدۇرغان نەپسىنى ئۆز ئۇالرغا ئالالھ بىلەن شۇنىڭ ئۇنتۇغان، ئالالھنى ەرگىزھ سىلەر _ 19

 .چىققۇچىالردۇر ئىتائىتىدىن ئالالھنىڭ شۇالر ئەنە بولماڭالر،

 .يەتكۈچىلەردۇر مۇرادىغا بولسا ئەھلى جەننەت بولمايدۇ، باراۋەر ئەھلى جەننەت بىلەن ئەھلى دوزاخ _ 20

 باش قورققانلىقتىن ئالالھتىن ئۇنىڭ سەن چوقۇم بولساق، قىلغان نازىل تاغقا بىرەر قۇرئاننى بۇ بىز ئەگەر _ 21

 .قىلىۋاتىمىز بايان دەپ قىلسۇن تەپەككۇر ئىنسانالرغا مىسالالرنى بۇ بىز كۆرەتتىڭ، كەتكەنلىكىنى يېرىلىپ ئەگكەنلىكىنى،

 ناھايىتى ئۇ بىلگۈچىدۇر، ئاشكارىنى يوشۇرۇننى، ئۇ ھتۇر،ئالال بولمىغان ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۆزىدىن ئۇ _ 22

 .شەپقەتلىكتۇر تولىمۇ مېھرىباندۇر،

 پاكتۇر، (نۇقساندىن بارلىق) .پادىشاھتۇر (مۇتلەق) ئۇ ئالالھتۇر، بولمىغان ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۆزىدىن ئۇ  _ 23

 قەھر غالىبتۇر، تۇرغۇچىدۇر، كۆزىتىپ (ىنىھەمم) ئېرىشتۈرگۈچىدۇر، خاتىرجەملىككە ۋە بەرگۈچىدۇر ساالمەتلىك

  .پاكتۇر نەرسىلەردىن كەلتۈرگەن شېرىك (مۇشرىكالر) ئالالھ .ئىگىسىدۇر ئۇلۇغلۇق قىلغۇچىدۇر،

 چىرايلىق ئەڭ ئالالھتۇر، بەرگۈچى شەكىل (نەرسىگە ھەممە) قىلغۇچى، پەيدا يوقتىن ياراتقۇچى، (ھەممىنى) ئۇ _ 24

 غالىبتۇر، ئالالھ .تۇرىدۇ ئېيتىپ تەسبىھ ئالالھقا ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئۇنىڭدۇر، ئىسىمالر

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت
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 سۈرىسى مۇمتەھىنە

 .ئايەت 13 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 يامان تۇتۇشنىڭ دوست دۈشمەنلىرىنى تائاالنىڭ ئالالھ ئۇالرنى ۋە پاكالش دىللىرىنى مۇئمىنلەرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئاقىۋىتىدىن

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كەلگەن سىلەرگە ئۇالر تۇتماڭالر، دوست دۈشمىنىنى ئۆزۈڭالرنىڭ ۋە دۈشمىنىمنى مېنىڭ !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 1

 ئېيتقىنىڭالر ئىمان ئالالھقا رەببىڭالر ئۇالر قىلىۋاتىسىلەر، ئىزھار دوستلۇق ئۇالرغا سىلەر تۇرسا، قىلغان ئىنكار ھەقىقەتنى

 ۋە قىلىپ جىھاد يولۇمدا مېنىڭ سىلەر ئەگەر .ئىدى چىقارغان ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن سىلەرنى ۋە پەيغەمبەرنى ئۈچۈن

 ئۇالرغا سىلەر ،(تۇتماڭالر دوست دۈشمىنىنى ئۆزۈڭالرنىڭ ۋە دۈشمىنىمنى مېنىڭ) بولساڭالر چىققان تىلەپ رازىلىقىمنى

 سىلەردىن تۇرىمەن، بىلىپ نەرسىلەرنى ئاشكارىلىغان ۋە يوشۇرغان سىلەر مەن يەتكۈزۈۋاتىسىلەر، دوستلۇق يوشۇرۇن

   .بولىدۇ ئازغان يولدىن توغرا ھەقىقەتەن ئۇ ،(يەتكۈزىدىكەن قدوستلۇ ئۇالرغا يەنى) قىلىدىكەن شۇنداق كىمكى

 سىلەرنىڭ تىلاليدۇ، سىلەرنى قىلىدۇ، زىيانكەشلىك سىلەرگە بولىدۇ، دۈشمەن سىلەرگە يەڭسە سىلەرنى ئۇالر ئەگەر _ 2

  .قىلىدۇ ئارزۇ بولۇشۇڭالرنى كاپىر

 ئالالھ يەتكۈزەلمەيدۇ، پايدا ھېچقانداق سىلەرگە ڭالرئەۋالدلىرى ۋە تۇغقانلىرىڭالر سىلەرنىڭ كۈنى قىيامەت _ 3

  .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ .ئايرىۋېتىدۇ سىلەرنى

 ئۆز ئۇالر ۋاقتىدا ئۆز .بار ئۈلگە ئوبدان ھەقىقەتەن ئۈچۈن سىلەر بولغانالردا بىللە بىلەن ئۇنىڭ ۋە ئىبراھىم _ 4

 سىلەرنى بىز يىراقمىز، نەرسىلىرىڭالردىن چوقۇنۇۋاتقان قويۇپ ئالالھنى سىلەر ۋە سىلەردىن بىز ھەقىقەتەن» :قەۋمىگە

 ئوتتۇرىغا ئۆچمەنلىك ۋە ئاداۋەت ئارىمىزدا بىزنىڭ بىلەن سىلەر .قىلدۇق ئىنكار (نەرسىلىرىڭالرنى چوقۇنۇۋاتقان ۋە)

 ئاتىسىغا ئىبراھىمنىڭ لېكىن، .ئىدى دېگەن «قىلىدۇ داۋام قەدەر ئېيتقانغا ئىمان ئالالھقا بىر يالغۇز سىلەر تاكى بۇ چىقتى،

 «قااللمايمەن توسۇپ سەندىن نەرسىنى ھېچ (ئازابتىن) كېلىدىغان ئالالھتىن تىلەيمەن، مەغپىرەت ساڭا ئەلۋەتتە» :ئېيتقان

 ئى» (قىلدى دۇئا مۇنداق بولغانالر بىللە بىلەن ئۇنىڭ ۋە ئىبراھىم) .كىرمەيدۇ دائىرىسىگە قىلىش ئۈلگە سۆزى دېگەن

 .دەرگاھىڭدۇر سېنىڭ جاي قايتىدىغان ئاخىر يۈزلەندۇق، ساڭىال تاياندۇق، ساڭىال !رەببىمىز

 مەغپىرەت بىزگە !رەببىمىز ئى قىلمىغىن، ئىگە ئىمكانىيىتىگە قىلىش زىيانكەشلىك بىزگە كاپىرالرنى !رەببىمىز ئى _ 5

 «.قىلغۇچىسەن ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبسەن، سەن شەكسىزكى، .قىلغىن

 كۈنىنى ئاخىرەت ۋە ئالالھنى — سىلەرگە مۇئمىنلەردە ئەگەشكەن ئۇنىڭغا ۋە ئىبراھىم !(ئېيتقانالر ئىمان ئى) _ 6

 دۈشمەن كاپىرالرنى قىلىڭالر، ئۈلگە پەيغەمبەرلەرنى ئالالھنىڭ) كىمكى .بار ئۈلگە ياخشى كىشىلەرگە كۆزلەيدىغان

 .اليىقتۇر مەدھىيەگە ئەمەستۇر، موھتاج (ئۇنىڭغا) ئالالھ شۈبھىسىزكى، ئۆرۈيدىكەن، يۈز (نئەمرىدى دېگەن تۇتۇڭالر

 ھەممىگە ئالالھ .مۇمكىن قىلىشى پەيدا دوستلۇق ئوتتۇرىسىدا كىشىلەر كۆرىدىغان ئۆچ سىلەر بىلەن سىلەر ئالالھ _ 7

  .دۇرمېھرىبان ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ قادىردۇر،

 چىقارمىغانالرغا ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن سىلەرنى ۋە قىلمىغان ئۇرۇش توغرىسىدا دىن بىلەن سىلەر (كاپىرالردىن) _ 8

 ئادالەتلىك ئالالھ شەكسىزكى، توسمايدۇ، بولۇشتىن ئادالەتلىك ۋە قىلىشتىن ياخشىلىق ئۇالرغا سىلەرنى ئالالھ كەلسەك،

 .تۇتىدۇ دوست بولغۇچىالرنى

 سىلەرنى ۋە چىقارغان ھەيدەپ يۇرتۇڭالردىن سىلەرنى ئۇرۇشقان، بىلەن سىلەر خۇسۇسىدا دىن سىلەرنى ئالالھ _ 9

 ھەقىقەتەن ئۇالر تۇتىدىكەن، دوست ئۇالرنى كىمكى توسىدۇ، تۇتۇشتىن دوست ياردەملەشكەنلەرنى چىقىرىشقا ھەيدەپ

 .قىلغۇچىالردۇر زۇلۇم (ئۆزى ئۆزىگە)

 سىناپ (خۇسۇسىدا ئىمانى) ئۇالرنى كەلسە، قىلىپ ھىجرەت تەرەپكە سىلەر ئايالالر مۇئمىن !نالرئېيتقا ئىمان ئى _ 10

 ئۇالرنى قارىساڭالر، دەپ مۇئمىن ھەقىقىي ئۇالرنى ئەگەر بىلىدۇ، ئوبدان ئالالھ ئىمانىنى ئۇالرنىڭ كۆرۈڭالر،

 كاپىر) ئەمەس، ھاالل ئۇالرغا رالرمۇكاپى ئەمەس، ھاالل كاپىرالرغا ئۇالر بەرمەڭالر، قايتۇرۇپ كاپىرالرغا

 بېرىپ مەھرىنى ئۇالرنىڭ (كېيىن شۇنىڭدىن) بېرىڭالر، قايتۇرۇپ ئۆزلىرىگە تويلۇقىنى (بەرگەن ئۇالرغا ئەرلىرىنىڭ

 بەرگەن ئۇالرغا ساقلىماڭالر، ئەمرىڭالردا ئايالالرنى كاپىر بولمايدۇ، گۇناھ ھېچ سىلەرگە ئالساڭالرمۇ نىكاھىڭالرغا

 (بەرگەن ئاياللىرىغا مۇئمىن كەلگەن قىلىپ ھىجرەت تەرەپكە سىلەر) كاپىرالرمۇ ئۇ قىلىڭالر، تەلەپ ڭالرنىمەھرى

 ھەممىنى ئالالھ .چىقىرىدۇ ھۆكۈم (شۇنداق) ئاراڭالردا ئالالھ .ھۆكمىدۇر ئالالھنىڭ شۇ ئەنە قىلسۇن، تەلەپ مەھرىنى

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر،
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 كاپىرالر ئۇ) كەتسە، ئۆتۈپ تەرەپكە كاپىرالر (يېنىۋېلىپ دىندىن) ئايالالر بەزى ئاراڭالردىن سىلەرنىڭ ئەگەر _ 11

 (ئۇرۇشۇپ بىلەن كاپىرالر) سىلەر ،(بەرمىسە قايتۇرۇپ سىلەرگە مەھرىنى بەرگەن بۇرۇن سىلەر ئايالالرغا مەزكۇر

 مەھرىگە بەرگەن ئۇالر (غەنىيمەتتىن) كىشىلەرگە كەتكەن ئۆتۈپ ەتەرەپك كاپىرالر ئايالى چېغىڭالردا، ئالغان غەنىيمەت

 .قورقۇڭالر ئالالھتىن ئىشەنگەن ئۆزۈڭالر سىلەر .بېرىڭالر نەرسە بىر مىقداردا تەڭ

 ئوغرىلىق كەلتۈرمەسلىككە، شېرىك نەرسىنى ھېچ ئالالھقا كېلىپ، ئالدىڭغا سېنىڭ ئايالالر مۇئمىن !پەيغەمبەر ئى _ 12

 تۇغقان باشقىالردىن ئۆلتۈرمەسلىككە، بالىلىرىنى (قورقۇپ يوقسۇللۇقتىن ياكى نومۇستىن) قىلماسلىققا، زىنا قا،قىلماسلىق

 ئۇالرنىڭ قىلسا، بەيئەت تارتماسلىققا باش ئىشالردىن ياخشى بۇيرۇغان سەن دەۋالماسلىققا، بالىسى ئېرىنىڭ يالغاندىن بالىنى

 قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ھەقىقەتەن ئالالھ .تىلىگىن مەغپىرەت ئالالھتىن ئۈچۈن ئۇالر قىلغىن، قوبۇل بەيئىتىنى

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى

 كاپىرالر قەبرىلەردىكى ئۇالر تۇتماڭالر، دوست قەۋمنى قىلغان غەزەپ ئالالھ سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 13

 .ئۈزگەنلەردۇر ئۈمىدىنى دىن(شىلىقالرياخ تىكى) ئاخىرەت ئۈزگەندەك ئۈمىد (رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ)
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 سۈرىسى سەف

 .ئايەت 14 بولغان، نازىل مەدىنىدە

   .ئىبارەتتۇر ئۈندەشتىن قىلىشقا جىھاد يولىدا قىلىش ئىگە ئۈستۈنلۈككە دىنىنى ئالالھنىڭ مۇئمىنلەرنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن )باشاليمەن(.  

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ .ئېيتتى تەسبىھ ئالالھقا نەرسە (بارلىق) زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى  _ 1

 .قىلغۇچىدۇر

 دەيسىلەر؟ (قىلىمىز) ئىشنى قىلمايدىغان ئۈچۈن نېمە سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 2

 .ئىشتۇر كۆرۈلىدىغان ئۆچ ئەڭ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ دېيىشىڭالر (قىلىمىز) ئىشنى قىلمايدىغان سىلەرنىڭ _ 3

 .تۇتىدۇ دوست قىلغانالرنى جىھاد بولۇپ سەپ بىنادەك مۇستەھكەم يولىدا ئۆزىنىڭ ئالالھ شەكسىزكى، _ 4

 ئىكەنلىكىمنى پەيغەمبەر (ئەۋەتكەن) سىلەرگە ئالالھنىڭ ڭمېنى !قەۋمىم ئى» :قەۋمىگە ئۆز مۇسا ۋاقتىدا ئۆز  _ 5

 كېتىۋىدى، چەتنەپ (ھەقىقەتتىن) ئۇالر ئاندىن ئىدى، دېگەن «بېرىسىلەر؟ ئازار ماڭا نېمىشقا سىلەر تۇرۇپ، بىلىپ

  .قىلمايدۇ تھىدايە قەۋمنى چىققان ئىتائىتىدىن ئۆزىنىڭ ئالالھ .بۇرۇۋەتتى (ھىدايەتتىن) دىللىرىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ

 مەندىن ئەۋەتكەن، سىلەرگە ئالالھ ھەقىقەتەن مەن !ئەۋالدى ئىسرائىل ئى» :ئىيسا ئوغلى مەريەم ۋاقتىدا ئۆز  _ 6

 خەۋەر خۇش بىلەن پەيغەمبەر ئىسىملىك ئەھمەد كېلىدىغان كېيىن مەندىن تەستىقلغۇچى، تەۋراتنى كەلگەن بۇرۇن

 ئېلىپ ئايەتلەرنى ئوپئوچۇق ئۇالرغا (ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد يەنى) ئۇ .ئىدى دېگەن «پەيغەمبەرمەن بەرگۈچى

 .دېدى «سېھىردۇر ئوپئوچۇق بۇ» :ئۇالر چاغدا، كەلگەن

 ئالالھ بارمۇ؟ ئادەم زالىم ئادەمدىنمۇ توقۇغان يالغاننى نامىدىن ئالالھ تۇرۇقلۇق، قىلىنىۋاتقان دەۋەت ئىسالمغا  _ 7

  .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى قىلغان زۇلۇم (ئۆزىگە تالالپ كۇفرىلىقىنى)

 يالغان قۇرئاننى بولغان سۆزى ئالالھنىڭ يەنى) ئۆچۈرۈۋەتمەكچى بىلەن ئېغىزلىرى نۇرىنى ئالالھنىڭ ئۇالر  _ 8

 مۇكەممەل نۇرىنى ئۆزىنىڭ تەقدىردىمۇ، كۆرگەن يامان كاپىرالر بولسا ئالالھ .بولىدۇ (قىلىۋەتمەكچى بىكار بىلەن گەپلىرى

 .ىلغۇچىدۇرق

 ئۈچۈن، قىلىش غالىب ئۈستىدىن دىنالرنىڭ بارلىق دىننى ھەق قارىماي، كۆرگىنىگە يامان مۇشرىكالرنىڭ ئالالھ  _ 9

 .زاتتۇر ئەۋەتكەن بىلەن دىن ھەق ۋە بىلەن ھىدايەت پەيغەمبىرىنى ئۆز

 قويايمۇ؟ باشالپ ەتىجارەتك بىر قۇتقۇزىدىغان ئازابتىن قاتتىق سىلەرنى !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 10

 جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر _ پۇل يولىدا ئالالھ ئېيتىڭالر، ئىمان (دىلىڭالردىن چىن) پەيغەمبىرىگە ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا _ 11

 .ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر بۇ بىلسەڭالر، ئەگەر .قىلىڭالر جىھاد بىلەن

 ئۆستەڭلەر ئاستىدىن سىلەرنى قىلىدۇ، مەغپىرەت رنىگۇناھلىرىڭال سىلەرنىڭ (ئالالھ قىلساڭالر، شۇنداق ئەگەر) _ 12

 بۇ (.تۇرغۇزىدۇ) سارايالردا گۈزەل جەننەتلەردىكى بولغان تۇرالغۇ دائىمىي كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر كاتتا

 كەلتۈرۈلىدىغان قولغا يېقىندا ۋە دەميار كېلىدىغان (سىلەرگە) ئالالھتىن نېمەت بىر يەنە كۆرىدىغان ياخشى سىلەر _ 13

 .بەرگىن خەۋەر خۇش (بىلەن جەننەت ئاخىرەتتە ۋە غەلىبە دۇنيادا) مۇئمىنلەرگە !(پەيغەمبەر ئى) .غەلىبىدۇر

 (دىنىنىڭ) ئالالھنىڭ دەك(كىشىلەر ئەگەشكەن دەسلەپ ئىيساغا يەنى) ھاۋارىيالر سىلەر !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 14

 ياردەمچىلىرىم مېنىڭ (قىلىشتا دەۋەت) ئالالھقا» :ھاۋارىيالرغا ئىيسا ئوغلى مەريەمنىڭ .لۇڭالربو ياردەمچىلىرى

 بۆلىكى بىر ئەۋالدىدىن ئىسرائىل .دېدى «بىزدۇرمىز ياردەمچىلىرى (دىنىنىڭ) ئالالھنىڭ» :ھاۋارىيالر دېگەندە، «كىملەر؟

 شۇنىڭ كۈچلەندۈردۇق، قارشى دۈشمەنلىرىگە ئۆز ئېيتقانالرنى ئىمان ئاندىن .بولدى كاپىر بۆلىكى بىر يەنە ئېيتتى، ئىمان

 .بولدى غالىب ئۇالر بىلەن
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 سۈرىسى جۇمۇئە

 .ئايەت 11بولغان، نازىل مەدىنىدە

  .ئىبارەتتۇر ئەسلىتىشتىن نېمىتىنى كاتتا ئىبارەت قىلىشتىن مۇۋەپپەق ھىدايەتكە مۇئمىنلەرنى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئىش بىلەن ھېكمەت غالىب، پاك، (نۇقسانالردىن) پادىشاھ، (مۇتلەق) نەرسىلەر زېمىنىدىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 1

 .ئېيتىدۇ تەسبىھ ئالالھقا قىلغۇچى

 ئۇالرغا ئىچىدىن ئۇالرنىڭ (ئەرەبلەرگە) ساۋاتسىزالرغا تۇرۇۋاتقان ئازغۇنلۇقتا ئوپئوچۇق ئىلگىرى ئالالھ  _ 2

 ئۇالرغا قىلىدىغان، پاك (ئەخالقسىزلىقالردىن ۋە ئەقىدە بۇزۇق) ئۇالرنى بېرىدىغان، ئوقۇپ ئايەتلىرىنى (قۇرئان)

  .زاتتۇر ۋەتكەنئە پەيغەمبەرنى بىر ئۆگىتىدىغان ھېكمەتنى ۋە قۇرئاننى

 ھېكمەت غالىبتۇر، ئالالھ (.پەيغەمبەردۇر ئەۋەتىلگەن) قەۋملەرگىمۇ باشقا كېلىدىغان كېيىن ئۇالردىن (ئۇ) ھەمدە _ 3

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن

 .ئىگىسىدۇر پەزل ئۇلۇغ ئالالھ بېرىدۇ، ئادەمگە خالىغان ئۇنى پەزلىدۇركى، ئالالھنىڭ بۇ مانا _ 4

 ئېشەككە يۈكلەنگەن كىتاب خۇددى قىلمىغانالر ئەمەل ئۇنىڭغا كېيىن، بۇيرۇلغاندىن قىلىشقا ەلئەم تەۋراتقا  _ 5

 زۇلۇم (ئۆزىگە بۇنداق) ئالالھ !يامان نېمىدېگەن مىسالى قەۋمنىڭ بۇ قىلغان ئىنكار ئايەتلىرىنى ئالالھنىڭ .ئوخشايدۇ

 .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى قىلغۇچى

 ئالالھنىڭ ئۆزۈڭالرنىال پەقەت ئەمەس، باشقىالرنى سىلەر ئەگەر !يەھۇدىيالر ئى» نكى،ئېيتقى !(پەيغەمبەر ئى) _ 6

 «.بېقىڭالر قىلىپ ئارزۇ ئۆلۈمنى بولساڭالر، راستچىل (قارىشىڭالردا بۇ) ھەمدە بولساڭالر قارايدىغان دەپ دوستلىرى

 .بىلگۈچىدۇر ئوبدان زالىمالرنى ئالالھ .قىلمايدۇ ئارزۇ ھەرگىز ئۆلۈمنى تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى قىلغان ئۇالر _ 7

 ۋە غەيىبنى سىلەر ئاندىن تاپىدۇ، سىلەرنى چوقۇم ئۆلۈم بۇ قېچىۋاتقان سىلەر !(يەھۇدىيالر ئى») ئېيتقىنكى، _ 8

 «.بېرىدۇ ئېيتىپ قىلمىشىڭالرنى سىلەرگە ئالالھ چاغدا شۇ .قايتۇرۇلىسىلەر دەرگاھىغا نىڭ (ئالالھ) بىلگۈچى ئاشكارىنى

 ئالالھنى قويۇپ، سېتىمنى  _  ئېلىم سىلەر ئېيتىلسا، ئەزان (جۈمەگە) نامازغا كۈنى جۈمە !ئېيتقانالر ئىمان ئى  _ 9

 بۇنداق بىلسەڭالر، ئەگەر بېرىڭالر، دەرھال (ئوقۇشقا نامىزىنى جۈمە ۋە ئاڭالشقا خۇتبىسىنى جۈمە يەنى) ئېتىشكە ياد

 .ياخشىدۇر ئەڭ ئۈچۈن سىلەر قىلغىنىڭالر

 تەلەپ (رىزقىڭالرنى) پەزلىدىن ئالالھنىڭ (ئارقىلىق قىلىش تىرىكچىلىك) تارقىلىپ زېمىنغا بولغاندا ئوقۇلۇپ ناماز _ 01

 .ئېتىڭالر ياد كۆپ ئالالھنى ئۈچۈن ئېرىشىش مەقسىتىڭالرغا قىلىڭالر،

 خۇتبە يەنى) تۇرغان ئۆرە سېنى قالسا، كۆرۈپ تاماشىنى ياكى تىجارەتنى بىرەر ئۇالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 11

 دەرگاھىدىكى ئالالھنىڭ» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا) .يۈگۈرىدۇ ئالدىراپ ئۇنىڭغا قويۇپ، تاشالپ ھالىتىڭدە (ئوقۇۋاتقان

 «.ياخشىسىدۇر ئەڭ بەرگۈچىلەرنىڭ رىزىق ئالالھ ياخشىدۇر، تىجارەتتىن ۋە تاماشىدىن لەر(نېمەت ۋە مۇكاپات)
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 سۈرىسى مۇنافىقۇن

 .ئايەت 11بولغان، نازىل مەدىنىدە

 قارشى ئىسالمغا ۋە ئاالمەتلىرىنى مۇناپىقالرنىڭ تاشالش، ئېچىپ بەشىرىسىنى ئەپتى مۇناپىقالرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان مەۋقەسىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن سەن بېرىمىزكى، گۇۋاھلىق» :چاغدا كەلگەن ئالدىڭغا سېنىڭ مۇناپىقالر !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

 ساڭا) مۇناپىقالرنىڭ ئالالھ .بىلىدۇ ئەلۋەتتە ئىكەنلىكىڭنى پەيغەمبىرى ئۆزىنىڭ سېنىڭ ئالالھمۇ .دەيدۇ «پەيغەمبىرىسەن

 .گۇۋاھتۇر ئىكەنلىكىگە يالغانچىالر چوقۇم (سۆزىدە دېگەن بېرىمىز گۇۋاھلىق

 قىلمىشى ئۇالرنىڭ .توستى يولىدىن ئالالھنىڭ (كىشىلەرنى) قىلىۋېلىپ، قالقان قەسەملىرىنى يالغان ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر _ 2

 !يامان نېمىدېگەن

 پېچەتلەندى، دىللىرى ئۇالرنىڭ سەۋەبتىن بۇ .بولدى كاپىر كېيىن ئېيتقاندىن ئىمان الرئۇ ئۈچۈندۇركى، شۇنىڭ بۇ _ 3

 .چۈشەنمەيدۇ (ھەقىقەتنى) ئۇالر شۇڭا

 ئەگەر .قالدۇرىدۇ ھەيران سېنى قۇرۇلۇشى بەدەن ئۇالرنىڭ بولساڭ، قارايدىغان ئۇالرغا سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 4

 يۆلەپ تامغا گويا ئۇالر (خالىيلىقىدا ئىماندىن دىلىنىڭ) قالىسەن، سېلىپ ۇالقق سۆزىگە ئۇالرنىڭ سەن سۆزلىسە، ئۇالر

 دەپ ئاۋاز زىيانلىق قارىتىلغان ئۆزلىرىگە ئاۋازنى ھەرقانداق (قورقۇنچتىن) ئۇالر ئۆزىدۇر، ياغاچالرنىڭ قويۇلغان

 قانداقالرچە ئۇالر !قىلسۇن ھاالك ئۇالرنى ئالالھ ئەيلىگىن، ھەزەر ئۇالردىن دۈشمەندۇر، ھەقىقىي ئۇالر .ئوياليدۇ

 كېتىدۇ؟ بۇرۇلۇپ (ھەقىقەتتىن)

 سەن چايقايدۇ، باشلىرىنى ئۇالر دېيىلسە، «تىلىسۇن مەغپىرەت سىلەرگە رەسۇلۇلالھ كېلىڭالر،» :ئۇالرغا _ 5

 .كۆرىسەن ئۆرۈگەنلىكىنى يۈز (سەندىن) قىلىپ تەكەببۇرلۇق ئۇالرنىڭ

 .كەچۈرمەيدۇ ھەرگىز ئۇالرنى ئالالھ .ئوخشاش بەرىبىر قىلمىساڭمۇ، ڭمۇ،قىلسا تەلەپ مەغپىرەت ئۇالرغا _ 6

  .قىلمايدۇ ھىدايەت قەۋمنى (بۇنداق تۇرغان چىڭ كۇفرىدا ۋە) چىققان ئىتائىتىدىن ئالالھ شەكسىزكى،

 .دەيدۇ «كەتسۇن تارقىلىپ ئۇالر بەرمەڭالر، نەرسە بىر كىشىلەرگە يېنىدىكى رەسۇلۇلالھنىڭ» :ئۇالر _ 7

  .چۈشەنمەيدۇ (بۇنى) مۇناپىقالر لېكىن .ئىلكىدىدۇر ئالالھنىڭ خەزىنىلىرى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ

 بىز يەنى) «چىقىرىۋېتىدۇ يەردىن ئۇ بولغاننى خار ئەڭ بولغان ئەزىز ئەڭ قايتساق، مەدىنىگە بىز» :ئۇالر _ 8

 مەنسۇپتۇر، مۇئمىنلەرگە ۋە پەيغەمبىرىگە ئالالھنىڭ الھقا،ئال غەلىبە .دېيىشىدۇ (چىقىرىۋېتىمىز مەدىنىدىن مۇسۇلمانالرنى

  .بىلمەيدۇ (بۇنى) مۇناپىقالر لېكىن

 قالدۇرمىسۇن، غەپلەتتە ئېتىشتىن ياد ئالالھنى سىلەرنى بالىلىرىڭالر ۋە ماللىرىڭالر _ پۇل !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 9

 ردۇرتارتقۇچىال زىيان شۇنداقالر ئەنە قىلىدىكەن، شۇنداق كىمكى

 قىلىپ سەدىقە مەن بولساڭ، كېچىكتۈرگەن بىرئاز ئەجىلىمنى مېنىڭ !رەببىم ئى» :كېلىپ ئۆلۈم بېشىڭالرغا سىلەر _ 10 

 .قىلىڭالر سەدىقە قىسمىنى بىر بەرگەنلىرىمىزدىن سىلەرگە بۇرۇن، قېلىشتىن دەپ «ئىدىم بوالر ياخشىالردىن

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشلىرىڭالردىن قىلىۋاتقان ئالالھ .ۈرمەيدۇكېچىكت كەلگەندە ئەجىلى ھېچكىمنى ئالالھ _ 11
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 سۈرىسى تەغابۇن

 .ئايەت 18 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 ئارقىلىق قىلىش بايان ئالدانغانلىقىنى ئاخىرەتلىك ۋە دۇنيا ئارقىلىق تالالش كۇفرىلىقنى كاپىرالرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئاقىۋىتىدىن يامان كۇفرىنىڭ ئىنسانالرنى

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۇنىڭغا ھەمدۇسانا مەنسۇپتۇر، ئالالھقا پادىشاھلىق ئېيتىدۇ، تەسبىھ ئالالھقا نەرسىلەر زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى _ 1

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەممە ئۇ خاستۇر،

 بەزىلىرىڭالر بولدۇڭالر، كاپىر بەزىلىرىڭالر (تۇرۇقلۇق شۇنداق) .زاتتۇر ياراتقان (يوقتىن) سىلەرنى ئالالھ  _ 2 

  .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ئىشىڭالرنى قىلىۋاتقان سىلەرنىڭ ئالالھ .ئېيتتىڭالر ئىمان

 چىرايلىق شەكلىڭالرنى كىرگۈزدى، شەكىلگە سىلەرنى ياراتتى، بىلەن ھېكمەت ىننىزېم ۋە ئاسمانالرنى ئالالھ  _ 3

 .دەرگاھىدۇر ئالالھنىڭ جايىڭالر قايتىدىغان قىلدى،

 ئاشكارا ۋە يوشۇرغان سىلەرنىڭ ئۇ تۇرىدۇ، بىلىپ نەرسىلەرنى زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى ئالالھ  _ 4 

 .بىلگۈچىدۇر سىرالرنىمۇ دىلالردىكى ئالالھ .تۇرىدۇ بىلىپ قىلغانلىرىڭالرنىمۇ

 ئۇالرغا كەلمىدىمۇ؟ خەۋىرى تېتىغانالرنىڭ جازاسىنى قىلمىشىنىڭ بولۇپ، كاپىر بۇرۇنقىالردىن سىلەرگە _ 5

 .بار ئازاب قاتتىق (ئاخىرەتتە)

 بىر بىزگە» :رئۇال ئىدى، كەلگەن ئېلىپ مۆجىزىلەرنى روشەن پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا شۇكى، سەۋەبى بۇنىڭ _ 6

 ئۆزىنىڭ ئالالھ .تارتتى باش (ئېيتىشتىن ئىمان) قىلدى، ئىنكار (پەيغەمبەرنى) دەپ، «كۆرسىتەمدىكەن؟ يول ئىنسان

 .اليىقتۇر مەدھىيەگە بىھاجەتتۇر، (ھەممىدىن) ئالالھ .قويدى بىلدۈرۈپ ئەمەسلىكىنى موھتاج (ئىمانىغا ئۇالرنىڭ)

 ئەمەس، ئۇنداق ھەرگىز» (:ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) ئويلىدى، دەپ ۈلمەيمىزتىرىلدۈر ھەرگىز بىز كاپىرالر _ 7

 خەۋەر قىلمىشىڭالردىن سىلەرگە ئاندىن تىرىلدۈرۈلىسىلەر، چوقۇم سىلەر قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن نامى رەببىمنىڭ

 .دېگىن «ئاساندۇر ئالالھقا بۇ بېرىلىدۇ،

 قىلىۋاتقان ئالالھ .ئېيتىڭالر ئىمان غا(قۇرئان) نۇر قىلغان نازىل بىز ەۋ پەيغەمبىرىگە ئالالھنىڭ ئالالھقا، سىلەر _ 8

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ئىشىڭالردىن

 ئوتتۇرىغا تارتقانلىقى زىيان (كاپىرالرنىڭ) بۇ توپاليدۇ، سىلەرنىمۇ كۈنى قىيامەت توپاليدىغان ھەممىنى ئالالھ _ 9

 چىقىرىدۇ، يوققا گۇناھلىرىنى ئۇنىڭ ئالالھ قىلىدىكەن، ئىش ياخشى ۋە ەنئېيتىدىك ئىمان ئالالھقا كىمكى .كۈندۇر چىقىدىغان

 كاتتا بۇ .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە ئۇ ئۇالر كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئۇنى

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر

 مەڭگۈ دوزاختا ئۇالر ئەھلىدۇر، دوزاخ ېگەنلەرد يالغان ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ۋە قىلغان ئىنكار (ئالالھنى)  _ 10

  !جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ .قالىدۇ

 ئىشىنىدىكەن، ئالالھقا كىمكى يېتىدۇ، بىلەنال تەقدىرى ئالالھنىڭ پەقەت مۇسىبەت ھەرقانداق يەتكەن (كىشىگە) _ 11

  .بىلگۈچىدۇر ئوبدان نەرسىنى ھەممە ئالالھ يېتەكلەيدۇ، يولغا توغرا قەلبىنى ئۇنىڭ ئالالھ

 تارتساڭالر باش (بۇنىڭدىن) سىلەر ئەگەر قىلىڭالر، ئىتائەت پەيغەمبەرگە قىلىڭالر، ئىتائەت ئالالھقا _ 12

 .يەتكۈزۈشتۇر قىلىپ چۈشىنىشلىك دىننى پەقەتال ۋەزىپىسى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ،(يوق زىيان قىلچە پەيغەمبەرگە)

 .تايانسۇن ئالالھقا مۇئمىنلەر وقتۇر،ي ئىالھ ھېچبىر باشقا ئالالھتىن _ 13

 بولىدىغانلىرىمۇ دۈشمەن سىلەرگە ئىچىدە بالىلىرىڭالر ۋە ئاياللىرىڭالر سىلەرنىڭ شەكسىزكى، !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 14

 الركەچۈرسەڭ ياپساڭالر، ئەيىبىنى ئۇالرنىڭ قىلساڭالر، ئەپۇ (ئۇالرنى) ئەگەر .قىلىڭالر ئېھتىيات ئۇالردىن شۇڭا .بار

 .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ شەكسىزكى، (.كەچۈرىدۇ سىلەرنى ئالالھمۇ)

 (ئۆتكەنلەرگە سىناقتىن بۇ) سىناقتۇر، تۈرلۈك بىر (ئۈچۈن سىلەر) بالىلىرىڭالر ماللىرىڭالر،  _ پۇل سىلەرنىڭ _ 15

 .بار مۇكاپات كاتتا دەرگاھىدا ئالالھنىڭ
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 (ئەمرىگە ئۇنىڭ) ئاڭالڭالر، (ئۈگۈتلىرىنى ئۇنىڭ) قىلىڭالر، تەقۋادارلىق ئالالھقا يېتىشىچە كۈچۈڭالرنىڭ لەرسى _ 16

 نەپسىنىڭ ئۆز كىمكى .پايدىلىقتۇر ئۈچۈن ئۆزۈڭالر بۇ قىلىڭالر، سەرپ (مال _ پۇل يولىدا ئۇنىڭ) قىلىڭالر، ئىتائەت

  .يېتىدۇ مۇرادىغا ركىشىلە شۇنداق ئەنە ساقلىنىدىكەن، بېخىللىقىدىن

 ،(قىلساڭالر سەرپ يولىدا ئالالھنىڭ مېلىڭالرنى  _ پۇل يەنى) بەرسەڭالر قەرز ياخشى ئالالھقا سىلەر ئەگەر _ 17

 مۇكاپات كۆپ ياخشىلىققا ئاز ئالالھ .قىلىدۇ مەغپىرەت گۇناھىڭالرنى بېرىدۇ، كۆپەيتىپ ھەسسىلەپ ئۇنى سىلەرگە ئالالھ

 .زاتتۇر كەتمەيدىغان ئالدىراپ جازاالشقا بەرگۈچىدۇر،

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبتۇر، بىلگۈچىدۇر، ئاشكارىنى ۋە غەيىبنى ئالالھ _ 18
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 سۈرىسى تەالق

 .ئايەت 11بولغان، نازىل مەدىنىدە

 قىلىشتىن بايان اقىۋىتىنىئ گۈزەل تەقۋالىقنىڭ ۋە چەكلىمىسىنى ئۇنىڭ ئەمەسلىكىنى، ئىش ئالدىرايدىغان تاالقنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ۇتۇشىغات 152)(ئىددەت ئۇالرنى بولساڭالر، قىلماقچى تاالق ئاياللىرىڭالرنى (مۇئمىنلەر ۋە سەن) !پەيغەمبەر ئى _ 1

 ئىددەت ھەمدە قىلىڭالر تاالق (ھالىتىدە ئۆتكۈزۈلمىگەن مۇناسىۋەت جىنسىي پاكلىنىپ ھەيزدىن يەنى) پەيتتە قواليلىق

 بولسىال، قويمىغان قىلىپ پاھىشە ئوپئوچۇق ئۇالر .قورقۇڭالر ئالالھتىن بولغان رەببىڭالر ھېسابالڭالر، ئوبدان ۋاقتىنى

 .بەلگىلىمىلىرىدۇر ئالالھنىڭ بۇ مانا كەتمىسۇن، چىقىپ ئۇالرمۇ چىقىرىۋەتمەڭالر، ئۆيىدىن (توشمىغۇچە ئىددىتى) ئۇالرنى

 نەدىن !(قىلغۇچى تاالق ئى) .بولىدۇ قىلغان زۇلۇم ئۆزىگە ئۇ كېتىدىكەن، چىقىپ بەلگىلىمىلىرىدىن ئالالھنىڭ كىمكى

 ئايالىڭنى قىلىپ، پۇشايمان قىلغانلىقىڭغا تاالق يەنى) ئىشنى بىرەر كېيىن (تاالقتىن يەنى) شۇنىڭدىن ئالالھ بەلكى بىلىسەن؟

 .مۇمكىن كەلتۈرۈشى مەيدانغا (قايتۇرۇۋېلىشىڭنى

 چىرايلىقچە ەنبىل ئۇالر ياكى قېلىڭالر يارىشىپ چىرايلىقچە بىلەن ئۇالر دېگەندە، توشاي ئىددىتى ئۇالرنىڭ _ 3 _ 2

 قىلىڭالر، اھگۇۋ ئادەمنى ئىككى ئادالەتلىك ئاراڭالردىن (چېغىڭالردا ئاجراشقان ياكى يېنىشقان) كېتىڭالر، ئاجرىشىپ

 ئېيتقان ئىمان ەكۈنىگ ئاخىرەت ۋە ئالالھقا .بولۇڭالر گۇۋاھ ئاساستا ئىزدىگەن رازىلىقىنى ئالالھ (بولغانالرمۇ گۇۋاھ)

 ئۇنىڭغا رىدۇ،بې يولى چىقىش ڭغائۇنى ئالالھ قورقىدىكەن، ئالالھتىن كىمكى .قىلىنىدۇ نەسىھەت بىلەن بۇنىڭ كىشىلەرگە

 ئالالھ شەكسىزكى، .ريېتەرلىكتۇ ئۇنىڭغا ئالالھ تايانسا، (قىلىپ ئىشەنچ) ئالالھقا كىمكى .بېرىدۇ رىزىق يەردىن ئويلىمىغان

 ۋاقىت ەنمۇئەيي مىقدار، مۇئەييەن ئۈچۈن نەرسە ھەربىر ھەقىقەتەن ئالالھ ئاشۇرغۇچىدۇر، ئەمەلگە ئىرادىسىنى ئۆز

 .ىلىدىبەلگ

 لساڭالر،قا قىلىپ شەك توغرۇلۇق ئىددىتى قالغانالرنىڭ ئۈزۈلۈپ كۆرۈشتىن ھەيز ئىچىدىكى ئاياللىرىڭالرنىڭ _ 4

 يەڭگىش ىتىئىدد ئايالالرنىڭ ھامىلىدار (.ئايدۇر ئۈچ) كۆرمىگەنلەرنىڭمۇ ھەيز تېخى ئايدۇر، ئۈچ ئىددىتى ئۇالرنىڭ

 .بېرىدۇ ئاسانالشتۇرۇپ ئىشىنى ئۇنىڭ ئالالھ ىكەن،قورقىد ئالالھتىن كىمكى .تۈگەيدۇ بىلەنال

 ئۇنىڭ الالھئ قورقىدىكەن، ئالالھتىن كىمكى .ئەمرىدۇر چۈشۈرگەن سىلەرگە ئالالھنىڭ شۇ ئەنە !(ئىنسانالر ئى) _ 5

 .قىلىدۇ ئاتا مۇكاپات كاتتا ئۇنىڭغا چىقىرىدۇ، يوققا گۇناھلىرىنى

 ئۆزۈڭالر ېتىشىچەي قۇدرىتىڭالرنىڭ (ئىچىدە مۇددىتى تۇتۇۋاتقان ئىددەت رنىئايالال قىلىنغان تاالق يەنى) ئۇالرنى _ 6

 ۇالرغائ ئۈچۈن، ( مەجبۇرالش كېتىشكە ئارقىلىق) قالدۇرۇش تەڭلىكتە ئۇالرنى تۇرغۇزۇڭالر، ئۆيلەردە تۇرۇۋاتقان

 ئۇالر ئەگەر ر،تەمىنلەڭال بىلەن نەپىقە ئۇالرنى قەدەر يەڭگىگەنگە بولسا، ھامىلىدار ئۇالر ئەگەر يەتكۈزمەڭالر، زىيان

 ئۆزئارا ايوسۇند توغرا (خۇسۇستا بۇ) بېرىڭالر، ھەققىنى ئۇالرنىڭ بەرسە، ئېمىتىپ (بالىلىرىڭالرنى) ئۈچۈن سىلەر

 .بولىدۇ ئېمىتسىمۇ ئايال بىر باشقا (بالىنى ئۇ) كېلىشەلمىسەڭالر، پىكىردە ئەگەر مەسلىھەتلىشىڭالر،

 يارىشا مكانىيىتىگەئى شۇ (ئايالىنى تۇتۇۋاتقان ئىددەت ۋە ئېمىتىۋاتقان بالىسىنى) ئادەم ياخشى ئىمكانىيىتى ماددىي _ 7

 ئىشقا يەتمەيدىغان ىقۇرب ھېچكىمنى ئالالھ .تەمىنلىسۇن يارىشا بەرگىنىگە ئالالھنىڭ ئادەم قىلىنغان تار رىزقى تەمىنلىسۇن،

 .بېرىدۇ اسانلىقنىئ كېيىن قىيىنچىلىقتىن ھەرقانداق ئالالھ .بۇيرۇمايدۇ

 قاتتىق ردىنئۇال دە، _ تارتتى باش ئەمرىدىن پەيغەمبىرىنىڭ ئۇنىڭ ۋە رەببىنىڭ (ئاھالىلىرى) شەھەرنىڭ نۇرغۇن _ 8

 .جازالىدۇق بىلەن ئازاب شىددەتلىك ئۇالرنى ۋە ئالدۇق ھېساب

 .بولدى ەتئىبار تارتىشتىن زىيان ئاقىۋىتى قىلمىشلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ تېتىدى، جازاسىنى قىلمىشلىرىنىڭ ئۇالر _ 9

 ئالالھتىن !لىرىئىگى ئەقىل ئېيتقان ئىمان ئى تەييارلىدى، ئازاب قاتتىق يەنە (ئاخىرەتتە) ئۇالرغا ئالالھ _ 11 _ 10

 انالرنىقىلغ ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان قىلدى، نازىل قۇرئاننى سىلەرگە ھەقىقەتەن ئالالھ قورقۇڭالر،

 بىر غانبېرىدى قىلىپ تىالۋەت ئايەتلىرىنى روشەن ئالالھنىڭ سىلەرگە ئۈچۈن، چىقىرىش يورۇقلۇققا ىنقاراڭغۇلۇقت

 ئۆستەڭلەر ستىدىنئا ئۇنى ئالالھ قىلىدىكەن، ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتىدىكەن ئىمان ئالالھقا كىمكى .ئەۋەتتى پەيغەمبەر

 .بېرىدۇ قرىزى ئېسىل ئۇالرغا ئالالھ .تۇرىدۇ مەڭگۈ تلەردەجەننە ئۇالر كىرگۈزىدۇ، جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ

                                                   
 .مۇددەتتۇر كۈتىدىغان ئۈچۈن پاكلىنىشى بالىياتقۇسىنىڭ ئايالالرنىڭ  _ ئىددەت (152)
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 ئارىسىدا ئۇالرنىڭ ئەمرى ئالالھنىڭ .زاتتۇر ياراتقان ئوخشىشىنى ئۇالرنىڭ زېمىندىنمۇ ۋە ئاسماننى يەتتە ئالالھ _ 12

 بىلىدىغانلىقىنى تولۇق نەرسىنى ھەممە ئالالھنىڭ ۋە ئىكەنلىكىنى قادىر ھەممىگە ئالالھنىڭ بۇ مانا تۇرىدۇ، بولۇپ جارى

 .ئۈچۈندۇر بىلىشىڭالر
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 سۈرىسى تەھرىم

 .ئايەت 12 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 ئارقىلىق يېتىشتۈرۈش تەربىيەلەپ بىلەن ئەخالق _ ئەدەب ئىسالمىي ئائىلىسىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن ئۈلگە جەمئىيىتىگە مۇسۇلمانالر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۆزۈڭنى نەرسىدىن قىلغان ھاالل ساڭا ئالالھ دەپ رازىلىقىنى ئاياللىرىڭنىڭ ئۈچۈن نېمە سەن !پەيغەمبەر ئى  _ 1

  .مېھرىباندۇر ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، رەتمەغپى ناھايىتى ئالالھ چەكلەيسەن؟

 ئالالھ بەلگىلىدى، كېتىشنى چىقىپ (بېرىپ كاپارەت) قەسىمىڭالردىن (توسىدىغان ئىشتىن ياخشى) سىلەرگە ئالالھ _ 2

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت بىلگۈچىدۇر، نەرسىنى ھەر ئالالھ ئىگەڭالردۇر، سىلەرنىڭ

 (ئائىشەگە) سىرنى بۇ ئۇ ئىدى، ئېيتقان سىرنى بىر گە(ھەفسە) بىرى ئاياللىرىدىن ىنىڭئۆز پەيغەمبەر ۋاقتىدا ئۆز _ 3

 ئاشكارىالپ ئۇ پەيغەمبەر چاغدا، بىلدۈرگەن (پەيغەمبەرگە كەتكەنلىكىنى ئاشكارىلىنىپ سىرنىڭ) ئالالھ قويغان، ئېيتىپ

 سىرنى ئۇنىڭغا پەيغەمبەر .لمىدىسا يۈزىگە بەزىسىنى سالدى، يۈزىگە (ئۇنىڭ) بەزىسىنى سۆزلەرنىڭ قويغان

 ھەممىنى (بۇنى) ماڭا» :پەيغەمبەر دېدى، «قىلدى؟ خەۋەر كىم ساڭا بۇنى» :ئۇ چاغدا، ئېيتقان قويغانلىقىنى ئاشكارىالپ

 .دېدى «قىلدى خەۋەر ئالالھ خەۋەردار تولۇق ھەممىدىن تۇرغۇچى، بىلىپ

 سىلەرنىڭ چۈنكى، (.ياخشىدۇر ئۈچۈن سىلەر بۇ) قىلساڭالر تەۋبە ئالالھقا ئىككىڭالر (ھەفسە بىلەن ئائىشە) ئەگەر _ 4

 تاقابىل پەيغەمبەرگە بىرلىشىپ سىلەر ئەگەر كەتتى، بۇرۇلۇپ (ئىشالرغا ياقتۇرمايدىغان پەيغەمبەر) دىلىڭالر

 مەدەتكارىدۇر، ئۇنىڭ ىرىمۇياخشىل مۇئمىنلەرنىڭ جىبرىلمۇ، ئالالھتۇر، مەدەتكارى ئۇنىڭ شەكسىزكى، تۇرساڭالر،

 .يۆلەنچۈكتۇر (ئۇنىڭغا) پەرىشتىلەرمۇ باشقا، ئۇالردىن

 ئېيتقۇچى، ئىمان بويسۇنغۇچى، ياخشى، سىلەردىن ئورنۇڭالرغا سىلەرنىڭ رەببى قويۇۋەتسە، سىلەرنى ئۇ ئەگەر _ 5

 قىلىشى ئاتا ئۇنىڭغا قىزالرنى ۋە چوكانالرنى تۇتقۇچى روزا قىلغۇچى، ئىبادەت قىلغۇچى، تەۋبە قىلغۇچى، ئىتائەت

 .مۇمكىن

 .ساقالڭالر دوزاختىن بولىدىغان تاش ۋە ئىنسان يېقىلغۇسى بالىچاقاڭالرنى ۋە ئۆزۈڭالرنى !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 6

 ىگەنېم چىقمايدۇ، بۇيرۇقىدىن ئالالھنىڭ پەرىشتىلەر ئۇ بولىدۇ، پەرىشتىلەر قول قاتتىق قىلمايدىغان، رەھىم بېشىدا ئۇنىڭ

 .قىلىدۇ ئىجرا شۇنى بۇيرۇلسا

 .تارتىسىلەر جازاسىنىال قىلمىشىڭالرنىڭ ئۆز پەقەت سىلەر ئېيتماڭالر، ئۆزرە بۈگۈن !كاپىرالر ئى _ 7

 يوققا گۇناھىڭالرنى سىلەرنىڭ رەببىڭالر ئۈمىدكى، قىلىڭالر، تەۋبە سەمىمىي ئالالھقا !ئېيتقانالر ئىمان ئى _ 8

 ۋە پەيغەمبەرنى ئالالھ كۈندە ئۇ .كىرگۈزىدۇ جەننەتلەرگە تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ىنئاستىد سىلەرنى چىقىرىدۇ،

 نۇرى ئۇالرنىڭ (ئۆتكەندە كۆۋرۈكىدىن سىرات ئۇالر) قىلمايدۇ، رەسۋا كىشىلەرنى ئېيتقان ئىمان بىللە بىلەن ئۇنىڭ

 ئۆتۈپ ساالمەت سىراتتىن) !رەببىمىز ئى» :ئۇالر تۇرىدۇ، چاقناپ تەرىپىدە ئوڭ ۋە ئالدىدا ئۇالرنىڭ (كۆرە ئەمەللىرىگە)

 شەكسىزكى، قىلغىن، مەغپىرەت بىزگە بەرگىن، مۇكەممەەللشتۈرۈپ نۇرىمىزنى بىزگە (ئۈچۈن بېرىۋېلىشىمىز جەننەتكە

  .دەيدۇ «قادىرسەن نەرسىگە ھەر سەن

 ئۇالرنىڭ قىلغىن، مۇئامىلە قاتتىق رغائۇال قىلغىن، جىھاد قارشى مۇناپىقالرغا ۋە كاپىرالرغا سەن !پەيغەمبەر ئى _ 9

 !جاي يامان نېمىدېگەن جەھەننەم جەھەننەمدۇر، جايى

 (ئىككىسى بۇ) كۆرسەتتى، قىلىپ مىسال ئايالىنى لۇتنىڭ ۋە ئايالىنى نۇھنىڭ تۇرۇۋالغانالرغا چىڭ كۇفرىدا ئالالھ _ 10

 (قىلىپ مۇناپىقلىق) ئىككىلىسى ئۇالرنىڭ ئىدى، ئەمرىدە نىڭ (لۇت بىلەن نۇھ) بەندە ياخشى ئىككى بەندىلىرىمىزدىن بىزنىڭ

 ۋە قااللمىدى توسۇپ ئۇالردىن نەرسىنى ھېچ (ئازابتىن كەلگەن) ئالالھتىن ئەرلىرى ئۇالرنىڭ .قىلدى خىيانەت ئېرىگە

  دېيىلدى «كىرىڭالر دوزاخقا بىللە بىلەن كىرگۈچىلەر (دوزاخقا) سىلەر» (ئايالغا ئىككى ئۇ)

 دەرگاھىڭدا !رەببىم ئى» :ئۇ ۋاقتىدا ئۆز .كۆرسەتتى قىلىپ مىسال ئايالىنى پىرئەۋننىڭ ئېيتقانالرغا ئىمان ئالالھ _ 11

 قەۋمدىن زالىم مېنى قۇتقۇزغىن، قىلمىشىدىن (يامان) ئۇنىڭ ۋە پىرئەۋندىن مېنى بەرگىن، قىلىپ بىنا ئۆي بىر جەننەتتىن ماڭا

 .ئىدى دېگەن «قۇتقۇزغىن



 

2 

 بىزنىڭ ئۇنىڭغا (.كۆرسەتتى قىلىپ مىسال) مەريەمنى قىزى ساقلىغان پاك ئۆزىنى ئىمراننىڭ (ەيەن ئالالھ) _ 12

 ۋە سۆزلىرىگە رەببىنىڭ ئۇ ،(بولدى ھامىلىدار ئىيساغا ئۇ بىلەن شۇنىڭ) كىرگۈزدۇق روھنى بىر دەرگاھىمىزدىن

 .بولدى قىلغۇچىالردىن ئىتائەت (رەببىگە) ھەمدە ئىشەندى كىتابلىرىغا
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 پارە توققۇزىنچى يىگىرمە

 

 سۈرىسى مۇلك

 .ئايەت 30 بولغان، نازىل مەككىدە

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان قۇدرىتىنى چەكسىز ۋە پادىشاھلىقىنى تەڭداشسىز تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .قادىردۇر نەرسىگە ھەر ئۇ بۈيۈكتۇر، ئەڭ ئالالھ بولغان ئىلكىدە ھۆكۈمرانلىقى (كائىناتنىڭ پۈتۈن) _ 1

 .زاتتۇر ياراتقان ھاياتلىقنى ۋە ئۆلۈمنى ئۈچۈن، سىناش ئىكەنلىكىنى ياخشى ئەڭ ئەمەلى قايسىڭالرنىڭ سىلەردىن ئۇ _ 2

  .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ناھايىتى (قىلغۇچىالرنى تەۋبە) غالىبتۇر، (ھەممىگە) ئالالھ

 ھېچقانداق ياراتقىنىدا ئالالھنىڭ رەھمان .زاتتۇر ياراتقان قىلىپ ئۈستىدە بىرىنىڭ بىرىنى ئاسماننى يەتتە ئالالھ _ 3

  كۆرەمسەنكىن؟ يېرىقنى بىرەر باققىنكى، قاراپ تەكرار (ئاسمانالرغا) سەن تاپالمايسەن، نۇقسان

 ھالدا تالغان ۋە ئۈزگەن ئۈمىد (تېپىشتىن نۇقساننى ئىزدىگەن) كۆزۈڭ قارىغىن، قېتىم كىئىك يەنە سەن ئاندىن _ 4

 .قايتىدۇ

 تىڭشاشقا سۆزلىرىنى پەرىشتىلەرنىڭ) يەنە يۇلتۇزالرنى ۋە بېزىدۇق بىلەن يۇلتۇزالر ئاسماننى يېقىن ئەڭ _ 5

 .تەييارلىدۇق ئازابىنى دوزاخ يەنە شەيتانالرغا قىلدۇق، ئۇچقۇن ئاتىدىغان شەيتانالرنى (ئۇرۇنغان

 !جاي يامان نېمىدېگەن دوزاخ .بار ئازابى دوزاخ كاپىرالرغا قىلغان ئىنكار رەببىنى _ 6

 .ئاڭاليدۇ ئاۋازىنى يېقىمسىز (ئاۋازىدەك ئېشەكنىڭ) دوزاخنىڭ تۇرغان قايناپ چاغدا، تاشالنغان دوزاخقا ئۇالر _ 7

 دوزاخقا چاغدا، تاشالنغان ئادەم توپ بىر ھەرقاچان دوزاخقا .قالىدۇ تاس كېتىشكە يېرىلىپ غەزەپتىن دوزاخ _ 8

 .سورايدۇ دەپ «كەلمىگەنمىدى؟ (پەيغەمبەر) ئاگاھالندۇرغۇچى سىلەرگە» :ئۇالردىن پەرىشتىلەر مەسئۇل

 :بىز ھەمدە دېگەن يالغانچى (ئۇنى) بىز كەلگەن، ئاگاھالندۇرغۇچى بىزگە ئەلۋەتتە ئەمەس، ئۇنداق» :ئۇالر _ 9

 «ئىدۇق دېگەن ‹تۇرۇۋاتىسىلەر ئازغۇنلۇقتا چوڭقۇر پەقەت سىلەر ئەمەس، چۈشۈرگەن نەرسە ھېچ (سىلەرگە) ئالالھ›

 .دەيدۇ

 ئەھلىنىڭ دوزاخ بولساق، ئىشلەتكەن ئەقلىمىزنى ياكى سالغان، قۇالق (ساداسىغا ھەقىقەتنىڭ) بىز ئەگەر» :ئۇالر _ 10

 .دەيدۇ «ئىكەنمىز بولماس قاتارىدا

 !بولسۇن يىراق (رەھمىتىدىن ئالالھنىڭ) ئەھلى دوزاخ .تونۇيدۇ گۇناھىنى ئۆزىنىڭ ئۇالر قىلىپ، شۇنداق _ 11

 .باردۇر مۇكاپات كاتتا ۋە مەغپىرەت ھەقىقەتەن قورققانالرغا ئۇنىڭدىن تۇرۇپ كۆرمەي رەببىنى _ 12

 ھەقىقەتەن ئالالھ (.بىلىدۇ ئالالھ بەرىبىر،) قىلىڭالر ئاشكارا مەيلى قىلىڭالر، مەخپىي مەيلى سۆزۈڭالرنى سىلەر _ 13

  .بىلگۈچىدۇر سىرالرنىمۇ دىلالردىكى

 .خەۋەرداردۇر تولۇق ھەممىدىن بىلگۈچىدۇر، تەرەپلىرىنىمۇ نازۇك شەيئىلەرنىڭ ئۇ بىلمەمدۇ؟ زات ياراتقان _ 14

 تەرەپ زېمىننىڭ (قىلىپ تىرىكچىلىك) سىلەر ئەمدى زاتتۇر، بەرگەن قىلىپ بويسۇنىدىغان سىلەرگە ننىزېمى ئۇ _ 15

 ئالالھنىڭ جايىڭالر تىرىلىدىغان (ئۈچۈن بېرىش ھېساب) يەڭالر، رىزقىدىن (بەرگەن) ئالالھنىڭ مېڭىپ، تەرەپلىرىدە _

 .دەرگاھىدۇر
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 چاغدا ئۇ بوالالمسىلەر؟ خاتىرجەم يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن يەرگە سىلەرنى زاتنىڭ ئاسماندىكى سىلەر !(كاپىرالر ئى) _ 16

 .كېتىدۇ تەۋرەپ قاتتىق تۇيۇقسىز زېمىن

 مېنىڭ يېقىندا سىلەر بوالالمسىلەر؟ خاتىرجەم ياغدۇرۇشىدىن تاش سىلەرگە زاتنىڭ ئاسماندىكى ياكى _ 17

 .قالىسىلەر بىلىپ ئىكەنلىكىنى قانداق ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ

 (ئەۋەتكەن ئۇالرغا) مېنىڭ ئىدى، دېگەن يالغانچى (پەيغەمبەرلىرىنى) ئىلگىرىكىلەرمۇ ئۇالردىن شەكسىزكى، _ 18

 بولدى؟ قانداق ئازابىم

 قۇشالرنى بۇ كۆرمىدىمۇ؟ قۇشالرنى كېتىۋاتقان ئۇچۇپ ئۈستىدە ھالدا يىغقان ۋە يايغان قاناتلىرىنى ئۇالر  _ 19

 .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ نەرسىنى ھەممە ھەقىقەتەن ئالالھ .تۇرىدۇ ۇپتۇت ئالالھ رەھمان پەقەت (ھاۋادا)

 پەقەت كاپىرالر كىملەر؟ قوشۇنۇڭالر شۇ قىلىدىغان ياردەم سىلەرگە باشقا ئالالھتىن رەھمان !(كاپىرالر ئى) _ 20

 .ئىچىدىدۇر ئالدىنىش

 بۇالرنى) ئۇالر بار؟ كىم بېرىدىغان ىزىقر سىلەرگە قويسا، توختىتىپ رىزقىنى (بېرىدىغان سىلەرگە) ئالالھ ئەگەر _ 21

 .كەتكەنلەردۇر ئېشىپ ھەددىدىن تېخىمۇ يىراقلىشىشتا ھەقتىن تەكەببۇرلۇقتا، ئەكسىچە (تۇرسۇن ئۇياقتا ئويالش

 ئادەمنىڭ ماڭغان يولدا تۈز تۇتۇپ رۇس قەددىنى ياكى توغرىمۇ يولى ئادەمنىڭ ماڭغان يۈرۈپ يىقىلىپ يۈزىچە _ 22

 يولىمۇ؟

 تەپەككۇر ۋە كۆرۈش ئاڭالش، ئۈچۈن سىلەر ياراتقان، سىلەرنى ئالالھ» ئېيتقىنكى، (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى)  _ 23

 «.قىلىۋاتىسىلەر شۈكۈر ئاز ناھايىتى بولساڭالر سىلەر .زاتتۇر بەرگەن قىلىپ ئەزالىرىنى قىلىش

 ئالالھنىڭ (ئۈچۈن بېرىش ھېساب) سىلەر .تۇرزات كۆپەيتكەن يارىتىپ يۈزىدە يەر سىلەرنى ئالالھ» ئېيتقىنكى،  _ 24

 «.توپلىنىسىلەر دەرگاھىغا

 .دەيدۇ «ئاشىدۇ ئىشقا قاچان ۋەدە بۇ بولساڭالر راستچىل (سۆزۈڭالردا سىلەر) ئەگەر» :كاپىرالر _ 25

 ئوپئوچۇق پەقەت مەن دەرگاھىدىدۇر، ئالالھنىڭ ئىلىم (ھەقتىكى بۇ») (ئۇالرغا !پەيغەمبەر ئى) _ 26

 .دېگىن «ئاگاھالندۇرغۇچىمەن

 :ئۇالرغا ۋە كېتىدۇ قارىداپ يۈزلىرى ئۇالرنىڭ چاغدا، كۆرگەن تۇرغانلىقىنى يېقىن ئۆزىگە ئازابنىڭ كاپىرالر _ 27

 .دېيىلىدۇ «نەرسىدۇر قىلغان تەلەپ (ۋاقتىڭالردا دۇنيادىكى) سىلەر بۇ مانا»

 ھاالك) ياكى قىلسۇن ھاالك مەيلى بولغانالرنى بىلەن مەن ۋە نىمې (قىلغاندەك ئارزۇ سىلەر) ئالالھ» ئېيتقىنكى، _ 28

 كاپىرالرنى (سىلەردەك) !بېقىڭالرچۇ دەپ سىلەر (.ئىشتۇر ئىختىيارىدىكى ئالالھنىڭ بۇ) قىلسۇن، رەھىم بىزگە (قىلماي

 «.قۇتقۇزىدۇ؟ كىم ئازابتىن قاتتىق

 ئوپئوچۇق كىمنىڭ سىلەر تاياندۇق، ئۇنىڭغا ۋە ئېيتتۇق ئىمان ئۇنىڭغا بىز ئالالھتۇر، رەھمان ئۇ» ئېيتقىنكى، _ 29

 «.قالىسىلەر بىلىپ كەلگۈسىدە ئىكەنلىكىنى ئازغۇنلۇقتا

 كەلتۈرۈپ سۇ ئېقىن كىم سىلەرگە كەتسە، سىڭىپ سۈيۈڭالر بېقىڭالرچۇ، دەپ» ئېيتقىنكى، (يەنە ئۇالرغا) _ 30

 «.بېرىدۇ؟

  



 

5 

 

 سۈرىسى قەلەم

 .ئايەت 52 بولغان، نازىل مەككىدە

 شۇنداقال قىلىش، نامايان سۈپەتلىرىنى بەزى ۋە ھېكمىتىنى _ ئىلىم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر بېرىشتىن رەددىيە ئەدەپسىزلىكىگە قارىتا ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر مۇشرىكالرنىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ىڭئالالھن مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 يازىدىغان (تۇتقانالر قەلەم) ۋە بىلەن قەلەم (.ئۆتتى بېشىدا سۈرىسىنىڭ بايانىبەقەرە ھەرپلەرنىڭ خىلدىكى بۇ) نۇن _ 1

 قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن نەرسىلەر

 .ئەمەسسەن مەجنۇن (ئېيتقاندەك مۇشرىكالر ھەرگىز) سەن بىلەن نېمىتى رەببىڭنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 2

 .بار مۇكاپات تۈگىمەس ساڭا ئەلۋەتتە شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 3

  .ئىگىسەن ئەخالققا بۈيۈك ھەقىقەتەن سەن _ 4

  .كۆرىدۇ ئۇالرمۇ كۆرىسەن، سەنمۇ كەلگۈسىدە ئىكەنلىكىنى مەجنۇن قايسىڭالرنىڭ _ 6 _ 5

  .بىلىدۇ ئوبدان تاپقۇچىالرنىمۇ ھىدايەت ىلىدۇ،ب ئوبدان ئازغانالرنى يولىدىن ئۆزىنىڭ رەببىڭ سېنىڭ شەكسىزكى، _ 7 

 .بويسۇنمىغىن قىلغۇچىالرغا ئىنكار (دىننى ھەق) _ 8

 .قىلىدۇ ئارزۇ قىلىشىنى مادارا (بىلەن سەن) ئۆزلىرىنىڭمۇ بىلەن شۇنىڭ قىلىشىڭنى، مادارا سېنىڭ ئۇالر _ 9

 گۇناھكار، ئاشقۇچى، ھەددىدىن وسقۇچى،ت ياخشىلىقنى سۇخەنچى، غەيۋەتخور، پەسكەش، قەسەمخور، _13 _ 10 

  .بويسۇنمىغىن ھېچبىرىگە ئادەملەرنىڭ بولغان ھارامدىن ئۈستىگە ئۇنىڭ قوپال،

 ئۈچۈن بولغانلىقى كۆپ ئوغۇللىرى ۋە مۈلۈكى _ مال ئۇ بېرىلسە، ئوقۇپ ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ _15 _ 14

 .دەيدۇ «رئەپسانىلىرىدۇ بۇرۇنقىالرنىڭ (بۇ») (:كۆرەڭلەپ)

 .سالىمىز بەلگە بۇرنىغا ئۇنىڭ يېقىندا بىز _ 16

 باغ ۋاقتىدا ئۆز .سىنىدۇق سىنىغاندەك ئىگىلىرىنى باغ (مەككىلىكلەرنى يەنى) ئۇالرنى بىز شەكسىزكى، _18 _ 17

 «خالىسا ئالالھ» ئىچىشكەن، قەسەم ئۈزۈۋېلىشقا سەھەردىال (كۆرمەستىن كەمبەغەەللر) مېۋىلىرىنى بېغىنىڭ ئىگىلىرى

  .ئىدى دېمىگەن

 قاپقارا بىردەمدىال (كۆيۈپ) باغ ئۇ چۈشۈپ، يانغىن تەرىپىدىن رەببىڭ باغقا ئۇ ئۇخالۋاتقاندا، ئۇالر _20 _ 19 

  .قالدى بولۇپ كۈلدەك

 _ بىر دەپ، «بېرىڭالر سەھەردە باغقا بولساڭالر، ئۈزمەكچى (مېۋىلەرنى) ئەگەر» :ئەتىگەندە ئۇالر _22 _ 21

 .چاقىرىشتى بىرىنى

 .ماڭدى پىچىرلىشىپ دەپ «كىرمىسۇن كەمبەغەلمۇ بىرەر باغقا بۈگۈن» :ئۇالر _ 24 _ 23

 .چىقتى يولغا ئەتىگەندە بىلەن ئوي دېگەن «قالىمىز توسۇپ (كىرىشتىن باغقا كەمبەغەەللرنى») :ئۇالر _ 25

 بەلكى ،(قالماپتۇق ئېزىپ) ياق ،قاپتۇق ئېزىپ چوقۇم بىز» :كۆرۈپ باغنى (كەتكەن كۆيۈپ) ئۇالر _ 27 _ 26

 .دېيىشتى «قاپتۇق قۇرۇق (ھەممىدىن)

  .دېدى «دېمىگەنمىدىم؟ دېسەڭالرچۇ، «خالىسا ئالالھ» سىلەرگە مەن» :ئەقىللىقى ئەڭ ئۇالرنىڭ _ 28

 «قىلىپتۇق زۇلۇم ئۆزىمىز ئۆزىمىزگە بىز پاكتۇرسەن، (كەمچىلىكلەردىن بارلىق سەن) !رەببىمىز ئى» :ئۇالر  _ 29

 .دېيىشتى

 .ئېشىپتۇق ھەددىمىزدىن راستتىنال بىز !ئىسىت ۋاي» :باشالپ ئەيىبلەشكە بىرىنى _ بىر ئۇالر بىلەن شۇنىڭ _ 32 _ 30

 «كۈتكۈچىلەرمىز ئۈمىد رەببىمىزدىن ئەلۋەتتە بىز بەرگەي، باغنى ياخشىراق بۇنىڭدىن بىزگە رەببىمىز شۇكى، ئۈمىدىمىز

  .دېيىشتى
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 ئىدى بىلسە (بۇنى) ئۇالر ئەگەر .قاتتىقتۇر تېخىمۇ ئازابى ئاخىرەتنىڭ .مۇشۇنداقتۇر مانا ئازاب (ادىكىدۇني) _ 33

 (.بوالتتى ساقالنغان ئىشالردىن بولىدىغان سەۋەب ئازابقا)

  .بار جەننەتلەر نازۇنېمەتلىك دەرگاھىدا رەببىنىڭ ئۈچۈن تەقۋادارالر شەكسىزكى، _ 34

 قىالمدۇق؟ باراۋەر بىلەن الر(كاپىر) گۇناھكار ئۇ مۇسۇلمانالرنى بىز _ 35

 چىقىرىسىلەر؟ ھۆكۈم مۇنداق قانداقالرچە بولدى؟ نېمە سىلەرگە _ 36

 بارمۇ؟ كىتاب بىرەر ئوقۇيدىغان سىلەر سىلەردە ياكى _ 37

  بارمىكەن؟ ھۆكۈم دېگەن «بولىدۇ سىلەرنىڭ ئۇ خالىساڭالر نېمىنى سىلەر» ئۇنىڭدا _ 38

 ئىگە كۈچكە قەدەر كۈنىگە قىيامەت ئارىمىزدا دەپ «بولۇۋېرىدۇ چىقارساڭالر ھۆكۈم قانداق سىلەر» ياكى _ 39

 بولغانمۇ؟ كېلىشىم بىرەر قىلىنغان

 قىالاليدۇ؟ كېپىللىك ئىشالرغا بۇ قايسىسى ئۇالرنىڭ باققىنكى، سوراپ ئۇالردىن !(پەيغەمبەر ئى) _ 40

 بولسا، راستچىل (سۆزىدە دېگەن بار) ئۇالر ئەگەر بارمۇ؟ شېرىكلىرى (قىلىدىغان كېپىللىك) ئۇالرنىڭ ياكى _ 41

 .باقسۇن كەلتۈرۈپ شېرىكلىرىنى

 سەجدە ئۇالر (ئەمما) چاقىرىلىدۇ، قىلىشقا سەجدە ئۇالر .قىيىنلىشىدۇ ئىش (كۈنىدە قىيامەت يەنى) كۈندە ئۇ _ 42

 .قىاللمايدۇ

 (دۇنيادىكى) ئۇالر ھالبۇكى، قاپلىۋالىدۇ، خارلىق ئۇالرنى ىدۇ،قال چەكچىيىپ كۆزلىرى (قورققىنىدىن) ئۇالر _ 43

  .ئىدى (تارتقان باش سەجدىدىن بولسىمۇ) قىلىنغان دەۋەت سەجدىگە چاغلىرىدا ساغالم

 ئاستا يەردىن، بىلمەيدىغان ئۇالر ئۇالرنى بىز ،قويۇۋەتكىن ماڭا قىلغانالرنى ئىنكار قۇرئاننى بۇ !(پەيغەمبەر ئى) _ 44

 .يۈزلەندۈرىمىز ھاالكەتكە تائاس _

 .پۇختىدۇر تەدبىرىم مېنىڭ شەكسىزكى، بېرىمەن، مۆھلەت ئۇالرغا _ 45

 قاپتۇمۇ؟ ئېغىرلىشىپ يۈكى (ئىقتىسادىي) ئۇالرنىڭ قىلىپ، تەلەپ ھەق ئۇالردىن (قىلغانلىقىڭغا دەۋەت دىنغا) ياكى _ 46

 يازامدىكەن؟ (كۆچۈرۈپ شۇنىڭدىن ئېيتىدىغانلىرىنى) بولۇپ، بار ئىلىمى غەيىب ئۇالردا ياكى _ 47

 (ئالدىراڭغۇ) ئوخشاش (يۇنۇسقا) كىشىگە كەتكەن كىرىپ قارنىغا بېلىقنىڭ سەن قىلغىن، سەۋر ھۆكمىگە رەببىڭنىڭ _ 48

 .ئىدى قىلغان ئىلتىجا (رەببىگە) ھالدا غەمكىن (تۇرۇپ قارنىدا بېلىقنىڭ) ئۇ ۋاقتىدا ئۆز بولمىغىن،

 داالغا قاقاس بىر ھالدا قىلىنغان ماالمەت ئۇ ئەلۋەتتە، ئىدى، بولسا ئېرىشمىگەن نېمىتىگە رەببىنىڭ ئۇ ەرئەگ _ 49

 .بوالتتى تاشالنغان

 .قىلدى ياخشىالردىن تالالپ ئۇنى رەببى _ 50

 (:سېنى) ئۇالر .قالىدۇ تاس يىقىتىۋېتىشكە سېنى بىلەن كۆزلىرى (يامان) چاغلىرىدا، ئاڭلىغان قۇرئاننى كاپىرالر _ 51

 .دېيىشىدۇ «مەجنۇندۇر بىر چوقۇم ئۇ»

  .نەسىھەتتۇر پەقەتال ئۈچۈن ئەھلى جاھان (قۇرئان) ئۇ _ 52
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 سۈرىسى ھاققە

 .ئايەت 51 بولغان، نازىل مەككىدە

 ۋە ۋەدىلەرنىڭ قىلىنغان مۇئمىنلەرگە ئۇنىڭدا خەۋەرلىرىىنىڭ، ھەققىدىكى قىيامەت نىڭ«كەرىم قۇرئان»  :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر تەكىتلەشتىن ئىكەنلىكىنى راست ۋە ھەق ئاگاھالندۇرۇشالرنىڭ بېرىلگەن كاپىرالرغا

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .قىيامەت (بولىدىغان چوقۇم) _ 1

 نېمە؟ دېگەن قىيامەت _ 2

 بىلەمسەن؟ نېمىلىكىنى قىيامەتنىڭ سەن _ 3

 .قىلدى ئىنكار قىيامەتنى قەۋملىرى ئاد ۋە سەمۇد _ 4

 .قىلىندى ھاالك بىلەن ئاۋاز قاتتىق تاشقىرى ئادەتتىن بولسا سەمۇد _ 5

 .قىلىندى ھاالك بىلەن بوران سوغۇق ۋە قاتتىق زىيادە ھەددىدىن بولسا ئاد _ 6

 شۇ ئەگەر) سەن قويۇۋەتتى، ئۈزۈلدۈرمەي كۈندۈز سەككىز كېچە، يەتتە تىگەئۈس ئۇالرنىڭ بوراننى ئالالھ _8 _ 7

 ئادەمنىڭ بىرەر ئۇالردىن (ھازىر) .كۆرەتتىڭ ياتقانلىقىنى كۆتەكلىرىدەك پور دەرىخىنىڭ خورما ئۇالرنىڭ (بولساڭ يەردە

 كۆرەلەمسەن؟ قالغانلىقىنى

 .ئىدى چۆمگەن گۇناھقا كۆمتۈرۈلگەنلەر دۈم شەھەرلىرى ۋە ئىلگىرىكىلەر ئۇنىڭدىن پىرئەۋن، _ 9

 .جازالىدى بىلەن ئازاب قاتتىق ئۇالرنى ئالالھ بىلەن شۇنىڭ قىلدى، ئاسىيلىق پەيغەمبىرىگە رەببىنىڭ ئۇالر _ 10

 بىز .ئىدۇق چىقارغان كېمىگە نى(ئەجدادىڭالر نىڭ) سىلەر بىز چاغدا، بولغان باالسى توپان شەكسىزكى، _12 _ 11

 (.قىلدۇق شۇنداق) ئۈچۈن ساقلىۋېلىشى ئۇنى قۇالقالرنىڭ ساقلىيااليدىغان (ئاڭلىغانلىرىنى) ۋە قىلىش ئىبرەت سىلەرگە ئۇنى

 چاغدا، چېلىنغان قېتىم بىر سۇر _ 13

 نكەتكە بولۇپ تالقان كۈكۈم بىلەن ئۇرۇلۇش بىرال بىرىگە _ بىر كۆتۈرۈلۈپ (ئورۇنلىرىدىن) تاغالر ۋە زېمىن _ 14

  چاغدا،

 .بولىدۇ (قىيامەت) ئىش كۈتۈلگەن بولۇشى كۈندە بۇ _ 15

 .كېتىدۇ بوشىشىپ ئاسمان كۈندە بۇ يېرىلىدۇ، ئاسمان _ 16

 كۈتۈرۈپ ئۈستىدە ئۆز پەرىشتە سەككىز ئەرشىنى رەببىڭنىڭ كۈندە بۇ تۇرىدۇ، ئەتراپىدا ئاسماننىڭ پەرىشتىلەر _ 17

 .تۇرىدۇ

 سىرىڭالر بىر ھېچقانداق سىلەرنىڭ چىقىرىلىسىلەر، (ھۇزۇرىغا ئالالھنىڭ ئۈچۈن بېرىش ھېساب) سىلەر كۈندە بۇ _ 18

 .قالمايدۇ مەخپىي

 مەن بېقىڭالر، ئوقۇپ ئەمەلىمنى _ نامە مېنىڭ !ئېلىڭالر» :ئادەم بېرىلگەن قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە _20 _ 19

 .يدۇدە «ئىدىم ئىشەنگەن چىن ئېلىنىدىغانلىقىغا ھېساب ئۆزۈمدىن

 ئالىي كېلىدىغان، يېقىن مېۋىلىرى (ئۇنىڭغا بولسۇن، ھالەتتە قايسى كىشى بولغان ئۈزمەكچى مېۋە) ئۇ _23 _ 21 

  .بولىدۇ تۇرمۇشتا باياشات جەننەتتىكى

 «ئىچىڭالر يەڭالر، خورام _ خۇشال ئۈچۈن، قىلغانلىقىڭالر ئەمەەللرنى ياخشى كۈنلەردە ئۆتكەنكى» (ئۇالرغا) _ 24

 (.ىدۇدېيىل)

  !بولسىچۇ بېرىلمىگەن ماڭا ئەمەلىم _ نامە كاشكى،» :ئادەم بېرىلگەن قولىغا سول ئەمەلى _ نامە _ 25

  !بولسامچۇ بىلمىگەن بولغانلىقىنى نېمە ھېسابىمنىڭ _ 26

  !بولسىچۇ تۈگىگەن ئىشىم ھەممە بىلەن (ئۆلۈم يەنى) ئۇنىڭ كاشكى، _ 27
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 .ئەسقاتمىدى نەرسىگە ھېچ ماڭا مۈلۈكۈم _ مال مېنىڭ _ 28

  .كېتىدۇ دەپ «كەتتى قولۇمدىن ھوقۇقۇم مېنىڭ _ 29

  !سېلىڭالر تاقاق بوينىغا تۇتۇڭالر، ئۇنى» (:قىلىدۇ ئەمر پەرىشتىلەرگە ئالالھ) _ 30

  .تاشالڭالر دوزاخقا ئۇنى ئاندىن _ 31

  .باغالڭالر بىلەن زەنجىر كېلىدىغان گەز يەتمىش ئۇزۇنلۇقى ئۇنى ئاندىن _ 32

  .ئىدى ئېيتمىغان ئىمان ئالالھقا ئۇلۇغ (مەندەك) ھەقىقەتەن ئۇ (چۈنكى) _ 33

 .قىلمايتتى تەرغىب بېرىشنى تاماق مىسكىنگە _ 34

 .يوقتۇر دوست يېقىن بىرەر ئۇنىڭغا يەردە بۇ بۈگۈن _ 35

  «.ۇريوقت تاماق باشقا  زەردابتىن – يىرىڭ يەيدىغان گۇناھكارالر پەقەتال ئۇنىڭغا _37 _ 36

 قەسەم بىلەن نەرسىلەر كۆرەلمەيدىغان سىلەر ۋە بىلەن نەرسىلەر تۇرۇۋاتقان كۆرۈپ سىلەر مەن _39 _ 38 

  قىلىمەنكى،

 .سۆزىدۇر (يەتكۈزگەن رەببىدىن) ئەلچىنىڭ ھۆرمەتلىك (قۇرئان) بۇ ئەلۋەتتە _ 40

 .كەتمەيسىلەر ئىشىنىپ ئانچە (ئۇنىڭغا) سىلەر ئەمەستۇر، سۆزى شائىرنىڭ ئۇ _ 41

 .ئالىسىلەر نەسىھەت ئاز بەك ئۇنىڭدىن سىلەر ئەمەس، سۆزىمۇ كاھىننىڭ _ 42

 .قىلىنغاندۇر نازىل تەرىپىدىن رەببى ئالەملەرنىڭ (ئۇ) _ 43

 بىلەن قۇدرىتىمىز ئۇنى ئەلۋەتتە بولسا، توقۇغان يالغاننى نامىمىزدىن بىزنىڭ (مۇھەممەد) ئۇ ئەگەر _45 _ 44

  جازااليتتۇق،

  .تاشاليتتۇق كېسىپ تومۇرىنى جان ئۇنىڭ ئاندىن _ 46

  .قااللمايتتى قوغداپ ئۇنى ھېچكىم سىلەردىن _ 47

 .ئۈگۈتتۇر ئۈچۈن تەقۋادارالر (قۇرئان) بۇ شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 48

  .بىلىمىز ئوبدان بارلىقىنى قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ئۇنى) ئاراڭالردا سىلەرنىڭ بىز شەكسىزكى، _ 49

  .نادامەتتۇر ئەلۋەتتە (ئاخىرەتتە) ئۈچۈن كاپىرالر ئىنكار بۇ شەكسىزكى،  _ 50

  .ھەقىقەتتۇر شەكسىز قۇرئان مۇقەررەركى، _ 51

 .قىلغىن ئېتىقاد دەپ پاك (نۇقساندىن بارچە) رەببىڭنى ئۇلۇغ سەن _ 52

 

 

 سۈرىسى مەئارىج

 .ئايەت 44 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىنغان ۋەدە مۇئمىنلەرگە ۋە چۈشىدىغانلىقىنى چوقۇم ئۇالرغا  ئازابنىڭ ئاگاھالندۇرۇلغان كاپىرالر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر تەكىتلەشتىن ئىكەنلىكىنى راست ۋە ھەق ئەلۋەتتە نېمەتلەرنىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ھېچكىم چۈشىدىغان، چوقۇم كاپىرالرغا تەرىپىدىن ئالالھ ئىگىسى يوللىرىنىڭ ئۆرلەش بىرەيلەن (كاپىرالردىن) _3 _ 1 

  .قىلدى تەلەپ ئازابنى بىر قااللمايدىغان توسۇپ

 .ئۆرلەيدۇ ھۇزۇرىغا ئالالھنىڭ كۈندە بىر كېلىدىغان يىل مىڭ ئەللىك ئۇزاقلىقى (جىبرىل) روھ ۋە پەرىشتىلەر _ 4

 .قىلغىن سەۋر چىرايلىقچە سەن !(پەيغەمبەر ىئ) _ 5
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  .قارايدۇ دەپ يىراق (ئېھتىمالدىن) ئازابنى ئۇ كاپىرالر _ 6

  .قارايمىز دەپ يېقىن ئۇنى بولساق بىز _ 7

 .قالىدۇ بولۇپ مىستەك ئېرىتىلگەن ئاسمان كۈندە ئۇ _ 8

  .قالىدۇ بولۇپ يۇڭدەك رەڭلىك (ئېتىلغان) تاغالر _ 9

 .سورىمايدۇ ھال دوستىدىن دوست تۇرۇقلۇق كۆرۈپ بىرىنى _ بىر ئۇالر (دەھشىتىدىن كۈننىڭ ۇئ) _14 _ 10 

 قېرىنداشلىرىنى _ قەۋم بولغان مەنسۇپ ئۆزى ۋە قېرىندىشىنى ئايالىنى، ئوغۇللىرىنى، ئورنىغا ئۆزىنىڭ ئادەم گۇناھكار

 .قىلىدۇ ئارزۇ قۇتۇلۇشنى ئازابتىن كۈندىكى بۇ بولسىمۇ، بېرىپ تۇتۇپ ئادەمنى ھەممە يۈزىدىكى يەر ۋە

 .ئوتتۇر كۆيىدىغان يالقۇنجاپ ئەلۋەتتە (دوزاخ) ئۇ ئەمەس، مۇمكىن بۇ _ 15

 .شىلىدۇ تېرىسىنى باشنىڭ (ھارارىتى ئۇنىڭ) _ 16

 ئۇنىڭ) يىغىپ مال _ پۇل ۋە ئۆرۈگەن يۈز (ئىماندىن) تارتقان، باش (قىلىشتىن ئىتائەت ئالالھقا ئوت) ئۇ _18 _ 17

  .چاقىرىدۇ كىشىلەرنى ساقلىغان (بەرمەي زاكىتىنى

 .يارىتىلدى چىدامسىز ھەقىقەتەن ئىنسان _ 19

  .زارالنغۇچىدۇر بەكمۇ يەتسە، كۆڭۈلسىزلىك بىرەر ئۆزىگە _ 20

  .قىلغۇچىدۇر بېخىللىق ناھايىتى ئېرىشسە، ياخشىلىققا بىرەر _ 21

  :ئەمەس بۇنداق (تۆۋەندىكىلەر) پەقەت  _ 22

 .قىلغۇچىالردۇر رىئايە ھەمىشە نامازغا ئۇالر _ 23

 ھەق مۇئەييەن پېقىرغا تىلىمەيدىغان (بولغانلىقتىن ئىپپەتلىك) ۋە پېقىرغا تىلەيدىغان ماللىرىدىن _ پۇل ئۇالر _ 25 _ 24

 .بېرىدۇ (زاكات يەنى)

 .ئىشىنىدۇ چىن كۈنىگە قىيامەت ئۇالر _ 26

 بواللمايدىغان خاتىرجەم (ھېچكىم) ئازابى رەببىنىڭ ققۇچىالردۇركى،قور ئازابىدىن رەببىنىڭ ئۇالر _ 28_ 27

   .نەرسىدۇر

 .ساقلىغۇچىالردۇر (ھارامدىن) ئەزالىرىنى جىنسىي ئۇالر _ 29

 چۆرىلىرى ۋە ئاياللىرى ئۆزلىرىنىڭ چۈنكى) .مۇستەسنا بۇنىڭدىن چۆرىلىرى ۋە ئاياللىرى ئۆزلىرىنىڭ پەقەت _ 30

   .قىلىنمايدۇ ماالمەت (قىلغانالر يېقىنچىلىق بىلەن

  .ئاشقۇچىالردۇر ھەددىدىن مۇنداقالر ئىزدەيدىكەن، (قاندۇرۇشنى تەلىپىنى جىنسىي) سىرتىدىن بۇنىڭ كىمكى _ 31

 ۋەدىسىگە بەرگەن ۋە ئامانەتلەرگە تاپشۇرۇلغان ئۆزلىرىگە (مۇئمىنلەر قىلىنغان بايان سۈپەتلىرى يەنى) ئۇالر _ 32

  .قىلغۇچىالردۇر رىئايە

  .بەرگۈچىلەردۇر گۇۋاھلىق توغرا ئۇالر _ 33

  .قىلغۇچىالردۇر ئادا (ۋاقتىدا) نامىزىنى ئۇالر _ 34

 .ئېرىشكۈچىلەردۇر ھۆرمەتكە جەننەتلەردە شۇالر ئەنە _ 35

 تەرىپىڭدە سول _ ئوڭ كېلىشىپ، تېز تەرەپكە سەن ئۇالر بولدىكىن، نېمە كاپىرالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _37 _ 36 

  .ئولتۇرۇشىدۇ بولۇپ توپ _ توپ

  قىلىۋاتامدۇ؟ تەمە كىرگۈزۈلۈشنى جەننەتكە نازۇنېمەتلىك تېخى ھەربىرى ئۇالرنىڭ _ 38

  .ياراتتۇق (مەنىيدىن) نەرسىدىن بىلىدىغان ئۇالر ئۇالرنى بىز شەكسىزكى، .كىرەلمەيدۇ ھەرگىز جەننەتكە ئۇالر _ 39

 ئۇالردىن ئۇالرنى بىز قەسەمكى، بىلەن نامى نىڭ (ئالالھ بولغان) رەببى غرىبلەرنىڭمە ۋە مەشرىقلەرنىڭ _41 _ 40

  .ئەمەسمىز ئاجىز (ھەرگىز) بىز قادىرمىز، ئەلۋەتتە ئالماشتۇرۇشقا بىلەن كىشىلەر ياخشىراق
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 چۆمۈپ، (باتىلغا) قەدەر كۈنىگە (قىيامەت) ئاگاھالندۇرۇلغان ئۇالر تۇرغىن، قويۇپ ئۇالرنى (پەيغەمبەر ئى) _ 42

  .تۇرسۇن ئويناپ

 خۇددى ھالدا، باسقان خورلۇق ئۆزلىرىنى چەكچەيگەن، كۆزلىرى چىقىپ، قەبرىلىرىدىن ئۇالر كۈندە ئۇ _44 _ 43

 .كۈندۇر قىلىنغان ۋەدە ئۇالرغا شۇ ئەنە .يۈگۈرىدۇ (مەيدانىغا ھېساب) يۈگۈرگەندەك قاراپ بۇتلىرىغا قويغان تىكلەپ
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 سۈرىسى نۇھ

 .ئايەت 28 بولغان، نازىل ككىدەمە

 ئارقىلىق قىلىش ئۆرنەك قىسسىسىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ نۇھ ئۈچۈن، قىلىش مۇستەھكەم مۇئمىنلەرنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان جىھادلىرىنى ئۇلۇغۋار ۋە سەۋرچانلىقىنى چىدامچانلىقىنى، يولىدىكى يەتكۈزۈش دەۋىتىنى دىننىڭ ھەق دەۋەتچىلەرنىڭ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 دەپ «ئاگاھالندۇرغىن ئۇالرنى بۇرۇن كېلىشتىن ئازاب قاتتىق قەۋمىڭگە» :قەۋمىگە ئۆز نۇھنى بىز شەكسىزكى، _ 1

  .ئەۋەتتۇق

  .ئاگاھالندۇرغۇچىمەن بىر ئوپئوچۇق (ئەۋەتىلگەن) گەسىلەر مەن شەكسىزكى، !قەۋمىم ئى» :ئېيتتى نۇھ _ 2

  .ئەگىشىڭالر ماڭا ۋە قورقۇڭالر ئۇنىڭدىن قىلىڭالر، ئىبادەت ئالالھقا (ئاگاھالندۇرىمەنكى شۇنداق مەن) _ 3

 انئام توشقۇچە ئەجىلىڭالر بەلگىلەنگەن سىلەرنى ۋە قىلىدۇ مەغپىرەت گۇناھىڭالرنى ئالالھ (قىلساڭالر شۇنداق) _ 4

 (ھەقىقەتنى بۇ) سىلەر ئەگەر .كېچىكتۈرۈلمەيدۇ (ئەجەل ئۇ) چاغدا كەلگەن ئەجەل بېكىتكەن ئالالھ شەكسىزكى، .قويىدۇ

  (.بوالتتىڭالر ئالدىرىغان ئىبادەتكە-تائەت) بولساڭالر بىلگەن

  .قىلدىم دەۋەت (ئىمانغا) كۈندۈز _ كېچە قەۋمىمنى ھەقىقەتەن مەن !رەببىم ئى» :ئېيتتى يەنە نۇھ _ 5

  .قىلىۋەتتى قاچىدىغان تېخىمۇ ئۇالرنى دەۋىتىم مېنىڭ _ 6

 بارماقلىرىنى (ئۈچۈن ئاڭلىماسلىق) قىلسام، دەۋەت قاچان ھەر دەپ، ئېرىشسۇن مەغپىرىتىڭگە سېنىڭ ئۇالرنى مەن _ 7

 تۇرۇۋالدى، چىڭ (كۇفرىدا) چۈمكىۋالدى، باشلىرىنى بىلەن كىيىملىرى (ئۈچۈن كۆرمەسلىك مېنى) تىقىۋالدى، قۇالقلىرىغا

 .تارتتى باش تېخىمۇ (ئىماندىن) قىلىپ چوڭچىلىق

 .قىلدىم دەۋەت ئاۋازدا يۇقىرى ئۇالرنى مەن ئاندىن _ 8

 .قىلدىم دەۋەت يوشۇرۇن ھەم ئاشكارا ھەم ئۇالرنى مەن ئاندىن _ 9

 .قىلغۇچىدۇر مەغپىرەت ىتىناھاي ھەقىقەتەن ئۇ تىلەڭالر، مەغپىرەت رەببىڭالردىن :ئېيتتىم (ئۇالرغا) _ 10

 بېرىدۇ، ياغدۇرۇپ يامغۇر مول سىلەرگە ئۇ (قىلساڭالر شۇنداق) _ 11

 ئاتا ئۆستەڭلەرنى باغالرنى، سىلەرگە بىرىدۇ، كۆپەيتىپ ئوغۇللىرىڭالرنى ۋە مۈلۈكۈڭالرنى _ مال سىلەرنىڭ _ 12

  .قىلىدۇ

  ىلەر؟ئەيمەنمەيس ئۇلۇغلىقىدىن ئالالھنىڭ ئۈچۈن نېمە سىلەر _ 13

  .ياراتتى بۆلۈپ باسقۇچقا قانچە بىر سىلەرنى ئالالھ ھالبۇكى، _ 14

  كۆرمىدىڭالرمۇ؟ ياراتقانلىقىنى قىلىپ قەۋەت _ قەۋەت قانداق ئاسماننى يەتتە ئالالھنىڭ سىلەر _ 15

 .قىلدى چىراغ (چاچقۇچى نۇر) كۈننى قىلدى، نۇر ئاينى ئاسمانالردا ئالالھ _ 16

  .ياراتتى زېمىندىن (ئەسلىڭالرنى يەنى) سىلەرنى ئالالھ _ 17 

  .چىقىرىدۇ زېمىندىن (كۈنى قىيامەت) سىلەرنى ئاندىن قايتۇرىدۇ، زېمىنغا يەنە سىلەرنى ئاندىن _ 18

  «.بەردى يېيىپ يۈزىنى يەر سىلەرگە ئالالھ ئۈچۈن، مېڭىشىڭالر يولالردا كەڭ يۈزىدە يەر سىلەرنىڭ _ 20 _ 19

 زىياندىن ئۆزلىرىگە بالىچاقىلىرى ۋە مېلى _ پۇل قىلدى، ئاسىيلىق ماڭا ھەقىقەتەن ئۇالر !رەببىم ئى» :ئېيتتى ھنۇ _ 21

 .ئەگەشتى كىشىلەرگە قىلمايدىغان زىيادە باشقىسىنى

 .ئىشلەتتى مىكىر _ ھىيلە چوڭ (ئەگەشكۈچىلىرىگە) ئۇالر _ 22

 قاتارلىق نەسر ۋە يەئۇق يەغۇس، سۇۋائ، ۋەد، بولۇپمۇ ر،تاشلىماڭال ھەرگىز مەبۇدلىرىڭالرنى› :ئۇالر _ 23

  .دېدى ‹كەچمەڭالر ۋاز ھەرگىز بۇتلىرىڭالردىن
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 زىيادە ئازغۇنلۇقنىال پەقەت زالىمالرغا بۇ !(رەببىم ئى) .ئازدۇردى كىشىلەرنى نۇرغۇن قىلىپ شۇنداق ئۇالر _ 24

 «.قىلغىن

 ئۇالر كىرگۈزۈلىدۇ، دوزاخقا (بولسا ئاخىرەتتە) قىلىندى، غەرق (داباالسى توپان) تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى ئۇالر _ 25

  .تاپالمايدۇ قىلغۇچى ياردەم ھېچقانداق باشقا ئالالھتىن ئۈچۈن ئۆزلىرى

  .قويمىغىن بىرىنىمۇ كاپىرالردىن يۈزىدە يەر !رەببىم ئى» :ئېيتتى نۇھ _ 26

 پاسىق، ئۇالر ئازدۇرىدۇ، بەندىلىرىڭنى ئۇالر شەكسىزكى، قالدۇرساڭ، ھايات ئۇالرنى سەن ئەگەر چۈنكى _ 27

  .چىقىدۇ يېتىشتۈرۈپ بالىالرنىال تۇزكور ناھايىتى

 ئەرلەرگە، مۆمىن (بارلىق) ۋە ھەركىمگە كىرگەن ئېيتىپ ئىمان ئۆيۈمگە مېنىڭ ئانامغا،  _  ئاتا ماڭا، !رەببىم ئى _ 28

  «.قىلغىن زىيادە ھاالكەتنىال پەقەت زالىمالرغا قىلغىن، مەغپىرەت ئايالالرغا مۆمىن
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 سۈرىسى جىن

 .ئايەت 28 بولغان، نازىل مەككىدە

 نازىل تەرىپىدىن ئالالھ نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئارقىلىق قىلىش ئۆرنەك قىسسىسىنى ئېيتيقانلىق ئىمان جىنالرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر بېرىشتىن رەددىيە سەپسەتىلىرىگە مۇشرىكالرنىڭ ۋە تەكىتلەش ئىكەنلىكىنى ھەقىقەت قىلىنغان

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (ئوقۇۋاتقانلىقىمنى قۇرئان مېنڭ) جىن قانچە بىر قىلىندىكى، ۋەھيى شۇنداق ماڭا» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _2 _ 1 

 قۇرئاننى ئاجايىپ باشاليدىغان يولغا توغرا ھەقىقەتەن بىز› :دېدى مۇنداق (بېرىپ قايتىپ ېنىغاي قەۋمىنىڭ ئۆز) ئاڭالپ،

 .كەلتۈرمەيمىز شېرىك ھېچكىمنى رەببىمىزگە بىز ئېيتتۇق، ئىمان ئۇنىڭغا ئاڭالپ،

  .يوقتۇر بالىسى ياكى ئايالى (بولمىغاچ ئېھتىياجى) ئۈستۈندۇر، ناھايىتى ئۇلۇغلۇقى رەببىمىزنىڭ _ 3

 .قىلدى سۆزلەرنى كەلمەيدىغان اليىق ئۇلۇغلۇقىغا ئالالھنىڭ (ئىبلىس) ئەخمەق ئارىمىزدىكى بىزنىڭ  _ 4

 دەپ توقۇمايدۇ، يالغاننى ھەرگىز نامىدىن ئالالھنىڭ (ھېچكىم ئارىسىدىن) جىنالر ۋە ئىنسانالر بىز ھەقىقەتەن  _ 5

 .ئىدۇق ئويلىغان

 بۇ ئۇالر بىلەن شۇنىڭ تىلەيتتى، پاناھ جىنالردىن ئەركەك بەزى ئەرلەر بەزى ئىچىدىكى ئىنسانالر شەكسىزكى،  _ 6

 .ئاشۇرۇۋېتەتتى تېخىمۇ ئازغۇنلۇقىنى جىنالرنىڭ

 (كېيىن ئۆلگەندىن) ھېچكىمنى ئالالھ ئوخشاش، سىلەرگە (كاپىرلىرىمۇ ئىنسانالرنىڭ يەنى) ئۇالرمۇ !(جىنالر ئى) _ 7

   .قارايتتى دەپ تىرىلدۈرمەيدۇ،

 ئاسماننىڭ ئىدۇق، ئۇرۇنغان چىقىشقا ئاسمانغا (ئۈچۈن تىڭشاش سۆزلىرىنى پەرىشتىلەرنىڭ) ھەقىقەتەن بىز _ 8

   .بايقىدۇق كەتكەنلىكىنى تولۇپ بىلەن يۇلتۇزالر كۆيدۈرگۈچى ۋە مۇھاپىزەتچىلەر كۈچلۈك (بولغان پەرىشتىلەردىن)

 كىمكى ئەمدى .ئولتۇراتتۇق ئۈچۈن تىڭشاش (خەۋەر) لىرىداجاي بولىدىغان ئولتۇرۇشقا ئاسماننىڭ (ئىلگىرى) بىز _ 9

 .يولۇقىدۇ يۇلتۇزالرغا كۆيدۈرگۈچى تۇرغان كۆزىتىپ (ئۆزىنى) ئۇ ئۇرۇنىدىكەن، تىڭشاشقا

 .بىلمەيمىز ئۇنى بىز قىلدىمۇ؟ ئىرادە ياخشىلىق ئۇالرغا رەببى ياكى قىلىندىمۇ ئىرادە يامانلىق زېمىندىكىلەرگە _ 10

 پىرقىلەرگە تۈرلۈك بىز .بار تۇرىدىغانالرمۇ تۆۋەن ئۇنىڭدىن ۋە ياخشىالرمۇ ئارىمىزدا بىزنىڭ كى،شەكسىز _ 11

  .بۆلۈندۇق

 قېچىپ دىنمۇ (ئازابى) ئۇنىڭ قارشىلىشالمايمىز، ھەرگىز بىلەن ئالالھ زېمىندا ئىشەندۇقكى، جەزمەن بىز _ 12

  .قۇتۇاللمايمىز

 ئىمان رەببىگە كىمكى .كەلتۈردۇق ئىمان ھەقىقىي ئۇنىڭغا چېغىمىزدا انئاڭلىغ (قۇرئاننى) ھىدايەتنى بىز _ 13

 ئۇچراشتىن ئۇۋالچىلىققا (كۆپەيتىلىپ گۇناھلىرى) نە كېتىشىدىن، كېمىيىپ (ئەمەللىرىنىڭ ياخشى) نە ئېيتىدىكەن،

 .ئەنسىرىمەيدۇ

 ئىزدىگەن يولنى توغرا بولغانالر مۇسۇلمان .بار چىققۇچىالرمۇ يولدىن ھەق ۋە مۇسۇلمانالرمۇ ئارىمىزدا بىزنىڭ _ 14

  .بولىدۇ

 «.‹بولىدۇ ئوتۇن جەھەننەمگە چىققۇچىالر يولدىن توغرا _ 15

 بۇ) بېرەتتۇق ياغدۇرۇپ يامغۇر مول ئۈچۈن سىناش ئۇالرنى ئىدى، بولسا يولدا توغرا ئۇالر ئەگەر _17 _ 16 

 ئازابقا قاتتىق ئۇنى رەببى ئۆرۈيدىكەن، يۈز دىن (قۇرئان) زىكرى رەببىنىڭ كىمكى ،(قىالتتۇق كەڭ رىزقىنى ئارقىلىق

  .قىلىدۇ دۇچار

 ئىبادەت قىلىپ شېرىك كىمنى بىر ئالالھقا (مەسجىدلەردە ئۇ) سىلەر ئۈچۈندۇر، ئالالھ مەسجىدلەر شەكسىزكى، _ 18

 .قىلماڭالر

 جىنالر تۇرغاندا، (نامازغا) ئۈچۈن قىلىش ئىبادەت ئالالھقا (ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد) بەندىسى ئالالھنىڭ _ 19

  .قالىدۇ تاس بېسىۋېلىشقا ئۇنى كېلىپ، ئولىشىپ (ئۈچۈن ئاڭالش قۇرئان)
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  «.كەلتۈرمەيمەن شېرىك ھېچكىمنى ئۇنىڭغا قىلىمەن، ئىبادەت رەببىمگىال مەن» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 20

 «.بواللمايمەن ئىگە كەيەتكۈزۈش زىيان _ پايدا سىلەرگە مەن» ئېيتقىنكى، _ 21

 باشقا ئالالھتىن قۇتقۇزالمايدۇ، ھېچكىم ئازابىدىن ئالالھنىڭ مېنى (قىلسام ئاسىيلىق ئالالھقا ئەگەر») ئېيتقىنكى، _ 22 

  .تاپالمايمەن پاناھگاھمۇ ھېچ

 ئاسىيلىق ىرىگەپەيغەمب ئۇنىڭ ۋە ئالالھقا كىمكى قادىرمەن، يەتكۈزۈشكىال ئەلچىلىكىنى ئالالھنىڭ پەقەت مەن _ 23

  .بار ئوتى دوزاخ قالىدىغان مەڭگۈ ئۇنىڭغا شەكسىزكى، قىلىدىكەن،

 ئاز سانى ۋە ئاجىز ياردەمچىسى كىمنىڭ چاغدا، كۆرگەن ئازابنى ئاگاھالندۇرۇلغان (مۇشرىكالر يەنى) ئۇالر _ 24

 «.قالىدۇ بىلىپ ئىكەنلىكىنى

 مۇددەتنى بىر ئۇزاق ئۇنىڭغا رەببىم ياكى يېقىنمۇ ئازاب ئاگاھالندۇرۇلغان سىلەر» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _ 25

  .ئۇقمايمەن مەن بەلگىلەمدۇ،

  .ئاشكارىلىمايدۇ ھېچكىمگە سىرالرنى خاس ئۆزىگە ئۇ بىلگۈچىدۇر، غەيىبنى ئالالھ _ 26

 ئارقىسىغا ۋە ئالدىغا ئۇنىڭ ئاشكارىاليدۇ، (غەيىبلەرنى بەزى) پەيغەمبىرىگىال بولغان مەمنۇن ئۆزى پەقەت _ 27

  .قويىدۇ سېلىپ (پەرىشتىلەرنى) ساقلىغۇچى چوقۇم

 ھەرىكەتلىرىنى _ سۆز ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ يەتكۈزگەنلىكىنى، دىنىنى رەببىنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ (قىلىش بۇنداق) _ 28

 (ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد) ئىكەنلىكىنى ئىگىلىگۈچى تولۇق سانىنى نەرسىنىڭ ھەممە ۋە تۇرغۇچى بىلىپ تولۇق

 «.ئۈچۈندۇر بىلىشى
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 سۈرىسى مۇززەممىل

 .ئايەت 20 بولغان، نازىل مەككىدە

 ۋە لىقالرغاقىيىنچى دەۋەتچىنىڭ ئۈچۈن، قىلىش مۇستەھكەم يولىدا دەۋەت ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان قۇۋۋىتىنى _ كۈچ مەنىۋى تۇرۇشتىكى تاقابىل توسقۇنلۇقالرغا

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  !(پەيغەمبەر) ۋالغۇچىيۆگىنى ئى _ 1

 ئوقۇغىن، زناما كۆپرەكىدە يېرىمىدىن ياكى ئازراقىدا، يېرىمىدىنمۇ ياكى يېرىمىدا قىسمىدا، كۆپ كېچىنىڭ _4 _ 2

  .ئوقۇغىن ئوچۇق دانە _ دانە قۇرئاننى

  .قىلىمىز نازىل قۇرئاننى كاتتا ھەقىقەتەن ساڭا بىز _ 5

  .مۇناسىپتۇر ئەڭ قىلىشقا قىرائەت مۇۋاپىقتۇر، ئەڭ (ئۈچۈن ئىبادەت) تۇرۇش كېچىدە شۈبھىسىزكى، _ 6

  .بار مەشغۇلىيەت بىر ئۇزۇن ساڭا كۈندۈزدە _ 7

 .يۈزلەنگىن بىلەن ۋۇجۇدۇڭ پۈتۈن ئۇنىڭغا ئەتكىن، ياد ئىسمىنى رەببىڭنىڭ _ 8

 ئۇنىڭغا (ئىشىڭنى بارلىق) .يوقتۇر ئىالھ ھېچبىر باشقا ئۇنىڭدىن رەببىدۇر، مەغرىبنىڭمۇ مەشرىقنىڭمۇ، ئۇ _ 9

 .تاپشۇرغىن

  .ئەتكىن تەرك چىرايلىقچە ئۇالرنى ۋە قىلغىن سەۋر سۆزلىرىگە كاپىرالرنىڭ سەن _ 10

  .بەرگىن مۆھلەت بىرئاز ئۇالرغا بەرگىن، قويۇپ ماڭا دۆلەتمەنلەرنى قىلغۇچى ئىنكار (ھەقىقەتنى) _ 11

 تۇرۇپ لغاگا دوزاخ، ئىشكەەللر، ئېغىر (ھازىرالنغان ئۈچۈن رئۇال) دەرگاھىمىزدا بىزنىڭ شۈبھىسىزكى، _13 _ 12 

  .بار ئازاب قاتتىق ۋە تاماق قالىدىغان

 ئايلىنىپ رىغابارخانلى قۇم كۆچمە تاغالر تەۋرەيدۇ، قاتتىق تاغالر ۋە زېمىن (كۈنىدە قىيامەت يەنى) كۈندە ئۇ _ 14

  .قالىدۇ

 بىر غانبېرىدى گۇۋاھلىق (ئەمەلىڭالرغا) سىلەرگىمۇ ۋەتكەندەك،ئە پەيغەمبەر پىرئەۋنگە بىز شۈبھىسىزكى، _ 15

  .ئەۋەتتۇق پەيغەمبەر

  .جازالىدۇق قاتتىق ئۇنى بىز ئىدى، قىلغان ئاسىيلىق پەيغەمبەرگە پىرئەۋن _ 16

 ۈزۈۋېتىدىغان،كىرگ ئاق بېشىغا بالىالرنىڭ (دەھشىتىدىن) تۇرساڭالر، چىڭ ئىنكاردا ئەگەر !(كاپىرالر ئى) _18 _ 17 

 .ئاشىدۇ ئەمەلگە چوقۇم ۋەدىسى ئالالھنىڭ ساقلىنىسىلەر؟ قانداق ئازابتىن كۈندىكى يېرىلىدىغان ئاسمان

 .تۇتسۇن يولنى (يەتكۈزىدىغان) رەببىگە ئادەم خالىغان نەسىھەتتۇر، ھەقىقەتەن ئايەتلەر بۇ _ 19

 قىسمىغا ئىككى ئۈچتىن كېچىنىڭ كىشىنىڭ توپ بىر بولغان ىلەنب سەن ۋە سېنىڭ رەببىڭ ئەلۋەتتە، !(پەيغەمبەر ئى) _ 20

 كۈندۈزنىڭ بىلەن كېچە بىلىدۇ، تۇرىدىغانلىقىڭنى (نامىزىغا تەھەججۇد) قىسمىدا بىر ئۈچتىن ۋە يېرىمىدا ۋاقىتتا، يەتمىگەن

 نامىزىنىڭ تەھەججۇد) ئۈچۈن بىلگەنلىكى بواللمايدىغانلىقىڭالرنى ھېسابالپ ئۇنى سىلەرنىڭ ئالالھ بەلگىلىگەن مىقدارىنى

 لالھئا ،153ئوقۇڭالر بولغاننى ئوڭاي قۇرئاندىن .قىلدى رەھىم سىلەرگە (ئارقىلىق قالدۇرۇش ئەمەلدىن پەرزلىكىنى

 يەنە قىلىدۇ، سەپەر يۈزىدە يەر ئىزدەپ پەزلىنى ئالالھنىڭ بەزىلەر قالىدۇ، بولۇپ كېسەل بەزىلەر ئاراڭالردا بىلىدۇكى،

 شۇنچىلىك بولسا ئاسان ئوقۇش قانچىلىك نامىزىدىن تەھەججۇد ئۇ ئۈچۈن، شۇنىڭ .قىلىدۇ جىھاد يولىدا ئالالھنىڭ بەزىلەر

 ئۆزۈڭالر .154بېرىڭالر قەرز ياخشى ئالالھقا بېرىڭالر، زاكاتنى قىلىڭالر، ئادا ممەلمۇكە نامازنى (پەرز) ئوقۇڭالر،

                                                   
آَنِ  ِمنَ  تَيَسَّرَ  َما فَاق َرُءوا﴿ 153 قُر  آَن﴿ ئايەتتىكى دېگەن ﴾ال  قُر   نامىزىدىن تەھەججۇد» ئېيتىپ، مەنە دەپ نامىزى تەھەججۇد مۇپەسسىرلەر بەزى غا﴾ال 

  .قىلغان تەپسىر دەپ «ئوقۇڭالر شۇنچىلىك ئوقۇيالىساڭالر قانچىلىك
ضً ﴿ ئايەتتە بولۇپ، دېگەنلىك قىلىش سەرپ مال _ پۇل يولىدا ئالالھ كۆزلەپ رازىلىقىنى تائاالنىڭ ئالالھ _ قەرز ياخشى 154  (قەرز ياخشى) ﴾َحَسنًا اقَر 

 .تەبىرلەنگەن دەپ
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 مۇكاپات كاتتا تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ دەرگاھىدا ئالالھنىڭ ئۇنى ئەلۋەتتە قىلساڭالر، ئىشنى ياخشى بىر قانداقال ئۈچۈن

 ناھايىتى قىلغۇچىدۇر، مەغپىرەت ناھايىتى ەنھەقىقەت ئالالھ تىلەڭالر، مەغپىرەت ئالالھتىن .تاپىسىلەر ھالدا بولغان

 .مېھرىباندۇر
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 سۈرىسى مۇددەسسىر

 .ئايەت 56 بولغان، نازىل مەككىدە

 كاپىرالرنى تارتقان باش قىلىشتىن قوبۇل ھەقىقەتنى ۋە جاكارالش ئاشكارا – ئوچۇق دەۋىتىنى ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئازابىدىن قاتتىق ئاخىرەتنىڭ

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  !(پەيغەمبەر) يۆگىنىۋالغۇچى ئى _ 1

  ئاگاھالندۇرغىن، ئازابىدىن ئالالھنىڭ (ئىنسانالرنى) !تۇر ئورنۇڭدىن _ 2

  ئۇلۇغلىغىن، رەببىڭنى _ 3

  تۇتقىن، پاك كىيىمىڭنى _ 4

  بولغىن، يىراق گۇناھتىن _ 5

 .بەرمىگىن مەقسىتىدە ئۈندۈرۈۋېلىش كۆپرەك (بەرسەڭ نەرسە بىر كىشىلەرگە) _ 6

  .بولغىن چىداملىق ئۈچۈن (ئېرىشىش رازىلىقىغا نىڭ) رەببىڭ _ 7

 .كۈندۇر بىر جاپالىق ناھايىتى كۈن ئۇ _ ۋاقىت چېلىنغان سۇر _9 _ 8

  .ئەمەستۇر ئاسان كاپىرالرغا _ 10

 .155قويۇۋەتكىن ماڭا ئادەمنى شۇ ياراتقان تەنھا مەن _ 11

  .بەردىم مۈلۈك _ مال نۇرغۇن ئۇنىڭغا _ 12

  .بەردىم ئوغۇلالرنى تۇرىدىغان يېنىدا (ھەمىشە) ئۇنىڭغا _ 13

  .قىلدىم ئاتا كەڭ (نېمەتلىرىنى دۇنيا) ئۇنىڭغا _ 14

 .تۇرىدۇ قىلىپ تەمە بېرىشىمنى كۆپ يەنىمۇ بولسا ئۇ _ 15

 .چىقتى قارشى  ئايەتلىرىمىزگە بىزنىڭ (قىلىپ گەدەنكەشلىك) ئۇ چۈنكى ،(بولمايدۇ ھەرگىز خالىغىنى ئۇنىڭ) ياق _ 16

  .قىستايمەن ئازابقا قاتتىق يېقىندا ئۇنى مەن _ 17 

  .پىالنلىدى (قىلىشنى بوھتان قانداق ۋە) ئويالندى (ھەققىدە قۇرئان ۋە پەيغەمبەر) ئۇ _ 18

  !بولسۇن لەنەت ئۇنىڭغا قەتئىينەزەر، پىالنلىشىدىن قانداق ئۇنىڭ _ 19

  !بولسۇن لەنەت ئۇنىڭغا قەتئىينەزەر، پىالنلىشىدىن قانداق ئۇنىڭ ئاندىن _ 20

  .چىقتى قاراپ (پىالنىغا ئۆز) ئۇ ئاندىن _ 21

  .پۈرۈشتۈردى چىرايىنى ۋە تۈردى قوشۇمىسىنى ئاندىن _ 22

 قەتپە (قۇرئان) بۇ» :قىلىپ تەكەببۇرلۇق ۋە تارتتى باش (قىلىشتىن قوبۇل ھەقىقەتنى) ۇئ ئاندىن _25 _ 23

  .دېدى «سۆزىدۇر ئىنسان پەقەتال بۇ ئەمەس، نەرسە باشقا سېھىردىن بىر قالغان ئىلگىرىكىلەردىن

  .تاشاليمەن سەقەرگە يېقىندا مەن ئۇنى _ 26

  بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى نېمە سەقەرنىڭ سەن _ 27

  .دوزاختۇر بىر تاشاليدىغان كۆيدۈرۈپ قالدۇرماي نەرسىنى ھەممە ئۇ _ 28

                                                   
155
 .قىالتتى تەكەببۇرلۇق دەپ «يوق تەڭدىشىم مېنىڭ ئىچىدە ئەرەبلەرنىڭ»ئۆزىنى ئۇ بولۇپ، كاپىر ئىسىملىك مۇغىرە ئىبنى ۋەلىد «ئادەم» ئايەتتىكى 

 . (رازى تەپسىرى)
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  .قىلىۋېتىدۇ قاپقارا كۆيدۈرۈپ تېرىسىنى ئىنسانالرنىڭ ئۇ _ 29

 .مەسئۇلدۇر پەرىشتە توققۇز ئون ئۇنىڭغا _ 30

 ئۈچۈن سىناش كاپىرالرنى پەقەت سانىنى  ئۇالرنىڭ بىز قىلدۇق، پەرىشتىلەردىن پەقەت مەسئۇللىرىنى دوزاخ بىز _ 31

 كىتاب (كەلگەچكە مۇۋاپىق سانغا قىلىنغان بايان ئىنجىلالردا ۋە تەۋرات سان بۇ) قىلىشىمىز بۇنداق .قىلدۇق (شۇنداق)

 كىتاب كۈچىيىشى، تېخىمۇ ئىمانىنىڭ مۇئمىنلەرنىڭ قىلىشى، ئىشەنچ تولۇق (ئىكەنلىكىگە ھەق قۇرئاننىڭ) بېرىلگەنلەرنىڭ

 ۋە بارالرنىڭ كېسىلى (مۇناپىقلىق) دىلىدا شۇنداقال ئۈچۈن، شەكلەنمەسلىكى (ھەقتە بۇ) مۇئمىنلەرنىڭ ۋە بېرىلگەنلەر

 خالىغان ئالالھ .ئۈچۈندۇر قېلىشى دەپ «قىلغاندۇ؟ ئىرادە نېمىنى بىلەن مىسال بۇ ئالالھ» (:قېلىپ ھەيران) كاپىرالرنىڭ

 (بايانالر) بۇ .بىلىدۇ ئۆزىال پەقەت قوشۇنىنى رەببىڭنىڭ قىلىدۇ، ھىدايەت ئادەمنى خالىغان ئازدۇرىدۇ، (مۇشۇنداق) ئادەمنى

 .نەسىھەتتۇر _ ۋەز ئۈچۈن ئىنسانىيەت پەقەت

 سۈبھى يورۇغان بىلەن، كېچە كەتكەن ئۆتۈپ بىلەن، ئاي !(.ئەمەس دېگەندەك كاپىرالر ئەمەلىيەت) ياق _37 _ 32

 ياكى ئىلگىرىلەشنى (ياخشىلىققا) ئاراڭالردىكى سىلەرنىڭ انالرنى،ئىنس دوزاخ ھەقىقەتەن، قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن

 !بىرىدۇر الرنىڭ(باال) چوڭ ئاگاھالندۇرىدىغان ئادەملەرنى خالىغان چېكىنىشنى (ئۇنىڭدىن)

  .ئېلىنغاندۇر رەنىگە بىلەن ئەمەلى ئۆزىنىڭ ئىنسان ھەر _ 38

  .مۇستەسنا ڭدىنبۇنى بېرىلگەنلەر قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە پەقەت _ 39

 سەۋەب نېمە قېلىشىڭالرغا كىرىپ دوزاخقا سىلەرنىڭ» :گۇناھكارالردىن تۇرۇپ، جەننەتلەردە ئۇالر _42 _ 40

  .سورايدۇ دەپ «بولدى؟

  ئىدۇق، بولمىغان ئوقۇيدىغانالردىن ناماز بىز» :ئۇالر _ 43

  بەرمەيتتۇق، تائام يوقسۇلالرغا _ 44

  ئىدۇق، (كەتكەن چۆكۈپ بىزمۇ) بىللە بىلەن لەركەتكەن چۆكۈپ (باتىلغا) _ 45

  قىالتتۇق، ئىنكار كۈنىنى قىيامەت _ 46

 .دەيدۇ «ئىدۇق قىلغان شۇنداق بىز قەدەر كەلگەنگە ئۆلۈم تاكى _ 47

 .بەرمەيدۇ پايدا ئۇالرغا شاپائىتى قىلغۇچىالرنىڭ شاپائەت _ 48

 قاچۇرىدۇ؟ ئۆزىنى نەسىھەتتىن _ ۋەز ئېشەكلەردەك ياۋايى قاچقان يولۋاستىن خۇددى نېمىشقا ئۇالر _51 _ 49

 .قىلىدۇ تەمە بېرىلىشىنى سەھىپىلەرنىڭ ئېچىقلىق ئۆزىگە ھەربىرى ئۇالردىن بەلكى _ 52

  .قورقمايدۇ ئاخىرەتتىن ئۇالر (.بولمايدۇ قىلغاندەك تەمە ئۇالر ھەرگىز ئىش) ياق _ 53

 .ئۈگۈتتۇر بىر (قۇرئان) ئۇ شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 54

  .ئالىدۇ ئۈگۈت ئۇنىڭدىن ئادەم خالىغان _ 55

 قىلىدىغان مەغپىرەت زاتتۇر، تېگىشلىك قورقۇشقا ئالالھ ئاالاليدۇ، ئۈگۈت ئاندىن خالىسىال، ئالالھ پەقەت ئۇالر _ 56

 .زاتتۇر

 

  



 

20 

 

 سۈرىسى قىيامەت

 .ئايەت 40 بولغان، نازىل مەككىدە

 بەزى ئىكەنلىكىنىڭ قادىر ئەلۋەتتە توپالشقا ئەزالىرىنى ئۇنىڭ تىرىلدۈرۈشكە، ئىنساننى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان ئۆرنەكلىرىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن كۈنى قىيامەت _ 1

  (.تىرىلدۈرۈلىسىلەر چوقۇم كېيىن ئۆلگەندىن سىلەر) قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن نەپس تۇرىدىغان ئەيىبلەپ ئۆزىنى _ 2

  ئويالمدۇ؟ دەپ يىغالمايدۇ سۆڭەكلىرىنى (كەتكەن ئۇۋۇلۇپ چىرىپ) ئۆزىنىڭ بىزنى ئىنسان (كاپىر) _ 3

  .كەلتۈرەلەيمىز ئەسلىگە ئۇچىنىمۇ بارماقلىرىنىڭ ئۇنىڭ بىز ئەمەس، ئۇنداق _ 4

 «بولىدۇ؟ قاچان كۈنى قىيامەت» :بولۇپ دېمەكچى يالغان قىيامەتنى ئالدىدىكى ئۆز ئىنسان تۇرسىمۇ، شۇنداق _6 _ 5

 .سورايدۇ دەپ

 :ئىنسان كۈنىدە، (قىيامەت) شۇ رۈلگەنبىرلەشتۈ ئاي بىلەن كۈن ئۆچكەن، نۇرى ئاينىڭ قاماشقان، كۆزلەر _10 _ 7

  .كېتىدۇ دەپ «قەيەردە؟ جاي قاچىدىغان»

 .يوقتۇر پاناھگاھ ھېچقانداق قاچىدىغان ياق، _ 11

  .دەرگاھىدۇر رەببىڭنىڭ پەقەتال قارارگاھ بارىدىغان كۈندە بۇ _ 12

  .ئۇقتۇرۇلىدۇ ئەمەللىرى قىلغان ئاخىر _ ئىلگىرى ئىنسانغا كۈندە بۇ _ 13

 گۇۋاھ ئۆزى زىيىنىغا ئۆزىنىڭ ئۇ تەقدىردىمۇ، ئېيتقان ئۆزرە قانچە ئۈچۈن ئاقالش ئۆزىنى ئىنسان بەلكى _15 _ 41

  .بولىدۇ

  .مىدىرالتما تىلىڭنى ئالدىراپ ئېلىۋېلىشقا ئېسىڭگە ئۇنى (چاغدا بولۇۋاتقان نازىل ۋەھيى ساڭا !پەيغەمبەر ئى) _ 16

 .مەسئۇلىيىتىمىزدۇر بىزنىڭ ئوقۇتۇش ساڭا ئۇنى ۋە توپالش (ادىلىڭغ سېنىڭ) ئۇنى شەكسىزكى، _ 17

 .ئاڭلىغىن (تۇرۇپ جىم) ئۇنى سەن بەرگەندە، ئوقۇپ (ئارقىلىق جىبرىل ساڭا) ئۇنى بىز _ 18

  .مەسئۇلىيىتىمىزدۇر بىزنىڭ بېرىشمۇ چۈشەندۈرۈپ ئۇنى ئاندىن _ 19 

  .كۆرىسىلەر ياخشى بەك ھاياتىنى دۇنيا بۇ سىلەر شۇكى، ئەمەلىيەت !(مۇشرىكالر ئى) _ 20

  .قويىسىلەر قايرىپ ياققا بىر بولسا ئاخىرەتنى _ 21

  بولىدۇ، نۇرلۇق يۈزلەر نۇرغۇن كۈنىدە، قىيامەت _ 22

  .تۇرىدۇ قاراپ رەببىگە _ 23

  .بولىدۇ تۇتۇق يۈزلەر نۇرغۇن كۈندە، بۇ _ 24

  .قىلىدۇ جەزم ىقىنىئۇچرايدىغانل قىيىنچىلىققا چوڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر _ 25

  .دېيىلىدۇ «قىالاليدۇ؟ ئىالج كىم (بۇنىڭغا») چاغدا، كەلگەن ھەلقۇمغا جان شۈبھىسىزكى، _ شەك _27 _ 26 

 .قىلىدۇ جەزم ئىكەنلىكىنى ئايرىلىش (دۇنيادىن) بۇنىڭ (ئادەم چۈشكەن سەكراتقا) _ 28

  .ىدۇكېت كىرىشىپ پاچاققا پاچاق (قاتتىقلىقىدىن سەكراتنىڭ) _ 29 

  .دەرگاھىدۇر رەببىڭنىڭ جاي بېرىلىدىغان ھەيدەپ كۈندە بۇ _ 30

  .ئوقۇمىدى ناماز ئىشەنمىدى، (قۇرئانغا) كاپىر _ 31

  .تارتتى باش ئېيتىشتىن ئىمان ۋە دېدى يالغان (قۇرئاننى) ئەكسىچە، _ 32
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  .قايتتى ئۆيىگە ھالدا كېرىلگەن ئاندىن _ 33

 !تېگىشلىكتۇر تازا بولغاندىمۇ تېگىشلىك !تېگىشلىكتۇر (ھاالكەت) ساڭا   _ 34

 !تېگىشلىكتۇر تازا بولغاندىمۇ تېگىشلىك !تېگىشلىكتۇر (ھاالكەت) ساڭا ئاندىن  _ 35

  ئويالمدۇ؟ دەپ «قويۇۋېتىلىمىز مەيلىمىزگە ئۆز بىز» ئۆزىنى ئىنسان _ 36

  ؟ئەمەسمىدى مەنىي تۆكۈلىدىغان (بالىياتقۇغا) ئەسلىدە ئۇ _ 37

 ئەر ئۇنىڭدىن يارىتىپ، (قىلىپ ئىنسان) شەكىلدە چىرايلىق ئۇنى ئالالھ كېيىن بولغاندىن 156ئەلەق ئۇ ئاندىن _39 _ 38

 ئەمەسمىدى؟ قىلغان پەيدا جىنسنى ئىككى ئايال _

  ئەمەسمۇ؟ قادىر تىرىلدۈرۈشكە ئۆلۈكلەرنى (ئالالھ قىاللىغان ئىشالرنى بۇ) _ 40

  

                                                   
 .قارالسۇن ئىزاھاتقا بېرىلگەن ئايىتىگە _ 5 سۈرىسىنىڭ ھەج ئۈچۈن ئىزاھات توغرۇلۇق ئەلەق 156
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 سۈرىسى ئىنسان

 

 .ئايەت 31بولغان، نازىل مەككىدە

 شۇنداقال ئەسلىتىش، جايىنى قايتىدىغان ئاخىر ۋە ھېكمىتىنى يارىتىلغانلىقىنىڭ ئەسلىنى، ئۆزىنىڭ ئىنسانغا :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .تۇرئىبارەت ىلىشتىنق بايان نېمەتلىرىنى جەننەتنىڭ ئۈچۈن قىلىش دەۋەت كاپىرالرنى قىلىش، مۇستەھكەم ئىمانىدا مۇئمىنلەرنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۇ ۇددەتتەم شۇ ئۆتكۈزدىكى، (باشتىن) مۇددەتنى بىر شۇنداق (بۇرۇن كىرىشتىن جان ئۇنىڭغا) ھەقىقەتەن ئىنسان _ 1

 .ئىدى ئەمەس نەرسە بىر ئېلىنغۇدەك تىلغا

 ۋە يدىغانئاڭال ئۇنى شۇڭا سىنايمىز، ئۇنى بىز ياراتتۇق، مەنىيدىن ئارىالشما ئىنساننى بىز شۇكى، ھەقىقەت _ 2

  .ياراتتۇق قىلىپ كۆرىدىغان

 ىلغۇچىق شۈكۈر (مېڭىپ يولدا ياخشى) ياكى ئۇ كۆرسەتتۇق، يولنى (يامان _ ياخشى) ئۇنىڭغا بىز شەكسىزكى، _ 3

 .بولىدۇ غۇچىقىل تۇزكورلۇق (مېڭىپ يولدا يامان) ياكى بولىدۇ،

 .ۇقتەييارلىد دوزاخنى تۇرغان يالقۇنجاپ ۋە تاقاقالرنى زەنجىرلەرنى، ئۈچۈن كاپىرالر بىز شەكسىزكى، _ 4

 .ئىچىدۇ جامالردىن (تولدۇرۇلغان بىلەن شاراب) ئارىالشتۇرۇلغان كافۇر چوقۇم ياخشىالر _ 5

 ئىچىدۇ، ىلىرىبەند (ياخشى) ئالالھنىڭ ئۇنىڭدىن پ،بولۇ (چىققان ئېتىلىپ) بۇالقتىن (بىر جەننەتتىكى شاراب ئۇ) _ 6

  .بارااليدۇ ئېقىتىپ (ئوڭايال جايلىرىغا خالىغان) ئۇالر بۇالقنى ئۇ

 كەڭ دەھشىتى ۋە ئورۇناليدۇ 157ئىشنى قىلغان ۋەدە (ئالالھقا) ئۇالر (كىشىلەركى شۇنداق دۇنيادا بۇ ئۇالر) _ 7

  .قورقىدۇ كۈنىدىن (قىيامەت) بولغان دائىرىلىك

 .بېرىدۇ تائام ئەسىرگە ۋە يېتىمگە يوقسۇلغا، تۇرۇقلۇق، موھتاج ئۆزى _ 8

 ياندۇرۇق انداقھېچق سىلەردىن بېرىمىز، تائام ئۈچۈنال رازىلىقى ئالالھنىڭ پەقەت سىلەرگە بىز» (ئېيتىدۇ ئۇالر) _ 9

 .قىلمايمىز تەلەپ تەشەككۈر ۋە

 «.رقىمىزقو دىن(ئازابى نىڭ) رەببىمىز كۈنىدە (قىيامەت بولىدىغان) قاتتىق ۋە ئېغىر ئىنتايىن بىز چۈنكى _ 10

 خۇشاللىق (دىللىرىغا) نۇر، (يۈزلىرىگە) ئۇالرنىڭ ساقاليدۇ، يامانلىقلىرىدىن كۈننىڭ شۇ ئۇالرنى ئالالھ (ئەلۋەتتە) _ 11

 .قىلىدۇ ئاتا

 يىپەك (تتىكىجەننە) ۋە بىلەن جەننەت ۇالرنىئ ئالالھ ئۈچۈن بولغانلىقى چىداملىق (ئىبادەتتە _ تائەت) ئۇالر _ 12

 .مۇكاپاتاليدۇ بىلەن (كىيىملەر)

 .كۆرمەيدۇ قنىمۇسوغۇ قاتتىق ئىسسىقنىمۇ، قاتتىق جەننەتتە ئۇالر ئولتۇرىدۇ، يۆلىنىپ تەختلەرگە جەننەتتە ئۇالر _ 13

 ڭئۇالرنى دەرەخلىرى لىكمېۋى جەننەتنىڭ تۇرىدۇ، چۈشۈپ ئۇالرغا سايىلىرى دەرەخلەرنىڭ جەننەتتىكى _ 14

 .بېرىدۇ ئېگىلىپ ئۈچۈن ئۈزۈشى

 ىدەكشېش تولدۇرۇلغان شارابالر بەلگىلىگەن ئۆزلىرى ئۇالر ئۆلچىمىنى ۋە تەخسىلەر كۈمۈش ئۇالرغا _16 _ 15

 .تۇرۇلىدۇ سۇنۇپ ئايالندۇرۇپ جامالر كۈمۈش سۈزۈك

 لزەنجىۋى (چىقىدىغان) بۇالقتىن ئاتىلىدىغان دەپ سەلسەبىل جەننەتتىكى جەننەتتە يەنە ئۇالر _ 18 _ 17

 .سۇغىرىلىدۇ بىلەن (شاراب تولدۇرۇلغان جامالرغا يەنى) جام ئارىالشتۇرۇلغان

 ڭداچېغى كۆرگەن سەن قىلىدۇ، خىزمەت يۈرۈپ ئايلىنىپ ئۇالرنى مۇالزىمەتچىلەر تۇرىدىغان ياش ھەمىشە _ 19

 .قالىسەن دەپ مەرۋايىتمىكىن كەتكەن چېچىلىپ (ئەتراپقا) ئۇالرنى

                                                   
  .كۆرسىتىدۇ ئىبادەتنى _ ئەمەل قانداق ھەر قىلغان ۋەدە قىلىشنى ئۈچۈن ئالالھ — (زرنە) ئىش قىلغان ۋەدە ئالالھقا 157
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 تۇرمۇشنى شاھانە ۋە نېمەتلەرنى (بواللمايدىغان تەسۋىرلەپ) يەردە ئۇ قارىساڭ، (نەگە جەننەتتە) سەن _ 20

 .كۆرىسەن

 بىلەزۈكلەر كۈمۈش ائۇالرغ بولىدۇ، كىيىملەر يېشىل (تىكىلگەن) يىپەكتىن قېلىن ۋە يۇپقا ئۇچىسىدا ئۇالرنىڭ _ 21

 .سۇغىرىدۇ بىلەن شاراب پاكىز _ پاك ئۇالرنى رەببى قويۇلىدۇ، سېلىپ

 تىرىشچانلىقىڭالر سىلەرنىڭ مۇكاپاتتۇر، تەييارالنغان ئۈچۈن سىلەر بۇ شەكسىزكى،» (ئېيتىلىدۇكى ئۇالرغا) _ 22

 «.تاپتى مۇكاپىتىنى ئۆز

  .قىلدۇق نازىل بۆلۈپ _ بۆلۈپ نىقۇرئان ساڭا بىز ھەقىقەتەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 23

  .بويسۇنمىغىن كاپىرغا ياكى گۇناھكارغا ھېچبىر ئىچىدىن ئۇالرنىڭ سەن قىلغىن، سەۋر ھۆكمىگە رەببىڭنىڭ سەن _ 24

  .ئەتكىن ياد ئىسمىنى رەببىڭنىڭ ئاخشامدا _ ئەتىگەن _ 25

 تەسبىھ ئۇنىڭغا قىسمىدا كۆپ ،(ئوقۇغىن نامىزى تەھەججۇد يەنى) قىلغىن سەجدە ئۇنىڭغا قىسمىدا بىر كېچىنىڭ _ 26

  .ئېيتقىن

 (كۈنىگە قىيامەت) كۈنگە ئېغىر ئالدىدىكى كۆرۈپ، ياخشى دۇنيالىقنىال (مۇشرىكالر يەنى) ئاشۇالر شەكسىزكى، _ 27

  .قارايدۇ سەل

 ئۇالرغا ئورنىغا (قىلىۋېتىپ ھاالك ئۇالرنى) خالىساق بىز ئەگەر قىلدۇق، ساغالم بەدىنىنى ياراتتۇق، بىز ئۇالرنى _ 28

  .دەسسىتەتتۇق ئادەملەرنى باشقا ئوخشاش

  .تۇتسۇن يولنى بارىدىغان ئېلىپ رەببىگە ئادەم خالىغان .ئۈگۈتتۇر بىر (ئايەتلەر) بۇ شەكسىزكى، _ 29

 بىلگۈچىدۇر، ىھەممىن ئالالھ شەكسىزكى، .خالىيااليسىلەر (ئىشنى بىرەر) سىلەر چاغدىال، خالىغان ئالالھ پەقەت _ 30

 .قىلغۇچىدۇر ئىش بىلەن ھېكمەت

 قاتتىق قىلغۇچىالرغا زۇلۇم ئۆزىگە (ئېيتماي ئىمان) كىرگۈزىدۇ، دائىرىسىگە رەھمىتى ئادەمنى خالىغان ئالالھ _ 31

 .تەييارلىدى ئازابنى
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 سۈرىسى مۇرسەالت

 .ئايەت 50 بولغان، نازىل مەككىدە

 چوقۇم قىيامەتنىڭ ئارقىلىق بېرىش رەددىيە بىلەن پاكىتالر – دەلىل كاپىرالرغا قىلىدىغان ئىنكار قىيامەتنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئازابىدىن ئاخىرەتنىڭ كاپىرالرنى ۋە تەكىتلەش بولىدىغانلىقىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن شامالالر چىققۇچى ئۈزۈلمەي _ 1

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن بورانالر چىققۇچى بىلەن شىددەت _ 2

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن شامالالر تارقاتقۇچى (بۇلۇتالرنى) _ 3

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر ئايرىغۇچى (باتىلنى بىلەن ھەق) _ 4

 پەيغەمبەرلەرگە) ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش (ئازابىدىن ئالالھنىڭ) ياكى (قالدۇرماسلىق) ۆزرەئ (بەندىلەرگە) _6 _ 5

 قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر چۈشكۈچى ئېلىپ (ۋەھيىنى

  .بولىدۇ چوقۇم (قىيامەت) ئاگاھالندۇرۇلغان سىلەر _ 7

 چاغدا، ئۆچۈرۈلگەن (نۇرى نىڭ) يۇلتۇزالر (قىيامەت ئۇ) _ 8

 چاغدا، يېرىلغان ئاسمان _ 9

 چاغدا، توزۇغان (توزانالردەك ئۇچۇرتقان شامال) تىتىلىپ تاغالر _ 10

 (.كېلىدۇ مەيدانغا) چاغدا توپالنغان (بېرىشكە گۇۋاھلىق ئۈچۈن ئۈممەتلىرى) پەيغەمبەرلەر _ 11

 كېچىكتۈرۈلدى؟ كۈنگە قايسى (ۋاقىت بۇ) _ 12

  (كېچىكتۈرۈلدى) كۈنگە چىقىرىلىدىغان ھۆكۈم (ئارىسىدا خااليىقنىڭ) _ 13

 بىلەمسەن؟ سەن ئىكەنلىكىنى كۈن قانداق كۈننىڭ چىقىرىلىدىغان ھۆكۈم _ 14

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 15

 قىلمىدۇقمۇ؟ ھاالك (سەۋەبلىك كاپىرلىقى) ئىلگىرىكىلەرنى بىز _ 16

 .قىلدۇق ھاالك كېيىنكىلەرنى ئەگەشتۈرۈپ ائۇالرغ ئاندىن _ 17

 .جازااليمىز شۇنداق گۇناھكارالرنىمۇ بۇ بىز _ 18

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 19

 ياراتمىدۇقمۇ؟ مەنىيدىن ئەرزىمەس سىلەرنى بىز !(ئىنسانالر ئى) _ 20

  .تۇرغۇزدۇق قارارگاھتا پۇختا (ئىبارەت بالىياتقۇدىن) ۋاقىتقىچە مەلۇم ئۇنى بىز _22 _ 21

 !بولغۇچىمىز قادىر ياخشى نېمىدېگەن بىز .بولدۇق قادىر (قىلىشقا ھەممىسىنى بۇالرنىڭ) بىز _ 23

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 24

  قىلمىدۇقمۇ؟ جاي ئالىدىغان ىچىگەئ ئۆز ئۆلۈكلەرنى ۋە تىرىكلەرنى زېمىننى بىز _26 _ 25

 .سۇغاردۇق بىلەن سۇ تاتلىق سىلەرنى ئورناتتۇق، تاغالرنى ئېگىز زېمىنغا بىز _ 27

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 28

 ئايرىلىپ تارماققا ئۈچ ر،ئىلگىرلەڭال قاراپ جەھەننەمگە كېلىۋاتقان دەپ يالغان سىلەر» (كاپىرالرغا ئۇ) _31 _ 29

 «بېرىڭالر سايىگە (ئىبارەت تۈتۈندىن ئاچچىق) توسالمايدىغان يالقۇنىنىمۇ (جەھەننەمنىڭ) سەگىدەتمەيدىغان، چىقىدىغان،

 (.دېيىلىدۇ)

  .چىقىرىدۇ ئۇچقۇنالرنى (چوڭ) سارايدەك يالقۇن ئۇ _ 32
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  .ئوخشايدۇ تۆگىلەرگە قارامتۇل ئۇچقۇنالر ئۇ _ 33

  !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى ۇب) _ 34

  .كۈندۇر بىر قىاللمايدىغان گەپ (كاپىرالر) بۇ، _ 35

  .بېرىلمەيدۇ ئىجازەت ئېيتىشىغىمۇ ئۆزرە ئۇالرنىڭ _ 36

  !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 37

 .يىغدۇق ئاۋۋالقىالرنى ۋە سىلەرنى .كۈندۇر چىقىرىلىدىغان ھۆكۈم بۇ» (ئۇالرغا) _ 38

 (.دېيىلىدۇ) «بېقىڭالر قىلىپ قېنى بولسا، چارەڭالر بىرەر (قۇتۇلۇشقا بۇنىڭدىن) ئەگەر _ 39 

  !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 40

 بەھرىمەن مېۋىلەردىن تارتقان كۆڭلى ۋە بۇالقالردىن ردىن،سايىلە (جەننەتتە) تەقۋادارالر شەكسىزكى، _42 _ 41

  .بولىدۇ

 ۋە يەڭالر خۇرام _ خۇشال (سۈپىتىدە مۇكاپات بىر) ئۈچۈن ئەمەللىرىڭالر (ياخشى) قىلغان» (ئۇالرغا) _ 43

  (.دېيىلىدۇ) «ئىچىڭالر

 .مۇكاپاتاليمىز مۇشۇنداق ئەلۋەتتە قىلغۇچىالرنى مۇكەممەل (ئىبادەتنى _ تائەت) بىز _ 44

  !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 45

 سىلەر شەكسىزكى، تۇرۇڭالر، بۇلۇپ بەھرىمەن ۋاقىتلىق ۋە يەڭالر (نېمەتلىرىدىن دۇنيانىڭ») !(كاپىرالر ئى) _ 46

 «.گۇناھكارسىلەر

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 47

 .قىلمايدۇ رۇكۇ ئۇالر دېيىلسە، «قىلىڭالر رۇكۇ» :ئۇالرغا _ 48

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى ئۇ قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار (ھەقىقەتنى بۇ) _ 49

 ئىشەنمەكچى؟ سۆزگە قايسى ئىشەنمەي، قۇرئانغا بۇ ئۇالر _ 50
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 پارە ئوتتۇزىنچى

 سۈرىسى نەبەئ

 .ئايەت 40 بولغان، نازىل مەككىدە

 – دەلىل يېتەرلىك  ئىكەنلىكىنى راست جازانىڭ ۋە مۇكاپات ئاخىرەتتىكى ۋە تىرىلىشنىڭ كېيىنكى ئۆلگەندىن :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان بىلەن پاكىتالر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  سورىشىۋاتىدۇ؟ ۇلۇقتوغر نېمە ئۇالر _ 1

  .سورىشىۋاتىدۇ توغرۇلۇق خەۋەر بىر چوڭ (ئىبارەت قىيامەتتىن) قىلىشىۋاتقان ئىختىالپ ئۆزلىرى ئۇالر _3 _ 2

  .قالىدۇ بىلىپ يېقىندا (جازاسىنى قىلغانلىقىنىڭ ئىنكار قىيامەتنى) ئۇالر ئەمەس، قىلغاندەك گۇمان ئۇالر ئەمەلىيەت _ 4

 بىلىپ يېقىندا (جازاسىنى قىلغانلىقىنىڭ ئىنكار قىيامەتنى) ئۇالر ئەمەس، قىلغاندەك گۇمان ۇالرئ ئەمەلىيەت يەنە _ 5

 .قالىدۇ

  قىلمىدۇقمۇ؟ سېلىنچا زېمىننى بىز _ 6

  قىلمىدۇقمۇ؟ قوزۇق تاغالرنى (ئۈچۈن كەتمەسلىكى تەۋرەپ زېمىننىڭ)  _ 7

 ياراتمىدۇقمۇ؟ قىلىپ ئايال  _ ئەر سىلەرنى بىز  _ 8

 قىلمىدۇقمۇ؟ راھەت (ئۈچۈن سىلەر) ئۇيقۇڭالرنى _ 9

 قىلمىدۇقمۇ؟ (تۇرىدىغان يۆگەپ سىلەرنى) كىيىمدەك كېچىنى _ 10

 قىلمىدۇقمۇ؟ ۋاقىت قىلىدىغان تىرىكچىلىك كۈندۈزنى _ 11

 قىلمىدۇقمۇ؟ بىنا ئاسماننى يەتتە مۇستەھكەم ئۈستۈڭالردا _ 12

 ياراتمىدۇقمۇ؟ نى(قۇياش) چىراغ تۇرغان يېنىپ _ 13

 مول بۇلۇتالردىن ئۈچۈن ئۆستۈرۈش باغالرنى قويۇق دەرەخلىرى ۋە چۆپلەرنى _ ئوت ئاشلىقالرنى، _16 _ 14

 بەرمىدۇقمۇ؟ ياغدۇرۇپ يامغۇر

  .ۋاقىتتۇر بەلگىلەنگەن ھەقىقەتەن كۈنى (قىيامەت) چىقىرىلىدىغان ھۆكۈم (ئارىسىدا خااليىق) _ 17

  .كېلىسىلەر بولۇپ توپ _ توپ سىلەر بىلەنال، چېلىنىشى سۇر كۈنى ئۇ _ 18

  .بولىدۇ پەيدا ئىشىكلەر نۇرغۇن ئېچىلىپ ئاسمان _ 19

  .قالىدۇ بولۇپ سەراپتەك قوزغۇتۇلۇپ (ئورنىدىن) تاغالر _ 20

  .تۇرىدۇ كۈتۈپ (كىرىدىغانالرنى ئۆزىگە) جەھەننەم (كۈندە ئۇ) شەكسىزكى، _ 21

  .جايىدۇر بارىدىغان ئاشقانالرنىڭ ھەددىدىن (جەھەننەم ئۇ) _ 22

  .قالىدۇ مۇددەت ئۇزاق جەھەننەمدە ئۇالر _ 23

  ئېرىشەلمەيدۇ، ئىچىملىككە بىرەر (ئۇسسۇزلۇقتىن) ۋە سالقىنغا بىرەر (ھارارەتتىن) جەھەننەمدە ئۇالر _ 24

  .بولىدۇ رەتئىبا يىرىڭدىنال ۋە سۇ قايناق ھارارەتلىك يۇقىرى پەقەت ئېرىشىدىغىنى ئۇالرنىڭ _ 25

  .جازادۇر مۇۋاپىق (ئۈچۈن ئۇالر) بۇ _ 26

 .ئىشەنمەيتتى ئېلىنىشقا ھېساب (قىلمىشلىرىدىن) ئۇالر چۈنكى _ 27

 .قىالتتى ئىنكار قاتتىق ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ ھەمدە _ 28
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  .ئىدۇق قويغان خاتىرىلەپ تولۇق ئىشنى ھەربىر بىز _ 29

  «.كۆپەيتىمىز ئازابنىال سىلەرگە بىز زادى تېتىڭالر، (ئازابنى بۇ) سىلەر ئەمدى» (ئېيتىمىزكى ئۇالرغا) _ 30

 تەڭتۇش كۆتۈرۈلگەن، كۆكسى ئۈزۈملەر، باغالر، ئۈچۈن ئۇالر .يېتىدۇ مۇرادىغا چوقۇم تەقۋادارالر _34 _ 31

 .بار جامالر تولدۇرۇلغان (بىلەن شاراب) ھۆرلەر،

  .ئاڭلىمايدۇ سۆز يالغان ۋە بىھۇدە جەننەتتە ئۇالر _ 35

 .ئىنئامدۇر يېتەرلىك ۋە مۇكاپات بىر رەببىڭدىن (ھەممىسى بۇالرنىڭ) _ 36

 (كۈندە ئۇ) .شەپقەتلىكتۇر ناھايىتى .رەببىدۇر شەيئىلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ، ئۇ _ 37

  .بواللمايدۇ قادىر قىلىشقا گەپ ئۇنىڭغا ھېچكىم

 ئېرىشكەنلەردىن ئىجازىتىگە ئالالھنىڭ رەھمان كۈندە، كېتىدىغان تۇرۇپ بولۇپ سەپ رىشتىلەرپە ۋە جىبرىل _ 38

   .قىلىدۇ گەپنى ھەق كىشى قىلغان گەپ .قىلمايدۇ گەپ ھېچكىم باشقا

  .تۇتسۇن يولنى بارىدىغان ئېلىپ رەببىگە ئادەم خالىغان .كۈندۇر كېلىدىغان چوقۇم شۇ ئەنە _ 39

 كۈندە ئۇ ئاگاھالندۇردۇق، ئازابتىن بىر (ئىبارەت ئاخىرەتتىن) بېرىدىغان يۈز يېقىندا سىلەرنى بىز شەكسىزكى، _ 40

 .كېتىدۇ دەپ «!بولسامچۇ قالغان بولۇپ توپا مەن كاشكى» :كاپىر (ھەربىر) .كۆرىدۇ ئەمەللىرىنى قىلغان ئىلگىرى كىشى
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 سۈرىسى نازىئات

 .ئايەت 46 بولغان، نازىل مەككىدە

 يۈرۈش بىر تارلىققا ئېلىش يول قاراپ دوزاخقا ياكى جەننەت توپلىنىش، مەيدانىغا ھېساب تىرىلىش، ئۆلۈم، :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ىبارەتتۇرئ سېلىشتىن سەراسىمىگە دىللىرىنى كاپىرالرنىڭ قىلىدىغان ئىنكار ئاخىرەتنى  ئارقىلىق تەسۋىرلەش ھەقىقەتلىرىنى ئاخىرەت

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر ئالغۇچى تارتىپ قاتتىق (جانلىرىنى كاپىرالرنىڭ) _ 1

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر ئالغۇچى سىلىق (جانلىرىنى مۆمىنلەرنىڭ) _ 2

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر چۈشكۈچى ئېلىپ تېز (ئەمرىنى ئالالھنىڭ) _ 3

 قىلىمەن، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر ئىلگىرىلىگۈچى تېز (ئۈچۈن ئورۇنداش ئەمرىنى ئالالھنىڭ) _ 4

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن پەرىشتىلەر قىلغۇچى ئىجرا (پەرمانلىرىنى-ئەمر ئالالھنىڭ) _ 5 

 ئارقىسىدىنال ڭئۇنى كېتىدىغان، (بولۇپ ھاالك) تەۋرەپ شەيئىلەر بارلىق (بىلەن چېلىنىشى قېتىم بىرىنچى سۇر) _7 _ 6

 (.تىرىلدۈرۈلىسىلەر چوقۇم سىلەر) كۈنىدە قىيامەت چېلىنىدىغان قېتىم ئىككىنچى سۇر

 .كېتىدۇ تىترەپ قورقۇنچتىن دىلالر كۈندە بۇ _ 8 

  .ئېتىدۇ ئەكس خارلىق كۆزلىرىدە (قورققۇچىالرنىڭ) _ 9 

 قايتۇرۇالمدۇق؟ ھالىمىزغا ئاۋۋالقى راستتىنال (كېيىن ئۆلگەندىن) بىز» :ئۇالر _ 10 

 .دېيىشىۋاتىدۇ «بوالمدۇ؟ شۇنداق كەتسەكمۇ بولۇپ سۆڭەك چىرىگەن بىز يەنى _ 11

  .دېدى «!ئىكەنغۇ قايتىش زىيانلىق بۇ بولسا، بولىدىغان ئۇنداق» :يەنە ئۇالر _ 12

 ئاشىدۇ، ئىشقا بىلەنال ئاۋاز بىر (تىرىلىش) ئۇ _ 13

 .قالىدۇ چىقىپ يۈزىگە يەر خااليىق ھەممە بىلەن شۇنىڭ _ 14

  كەلدىمۇ؟ خەۋىرى مۇسانىڭ ساڭا !(پەيغەمبەر ئى) _ 15

  :ئىدى قىلغان نىدا (دەپ مۇنداق) ۋادىدا مۇقەددەس دېگەن 158تۇۋا ئۇنىڭغا رەببى ۋاقتىدا ئۆز _ 16

  .كەتتى ئېشىپ ھەددىدىن ھەقىقەتەن ئۇ .بارغىن قېشىغا پىرئەۋننىڭ سەن» _ 17

  خاالمسەن؟ بولۇشنى پاك (زۇلۇمدىن ۋە كۇفرىدىن) سەن› :ئۇنىڭغا _ 18

 «‹ولىسەنب قورقىدىغان (رەببىڭدىن قىلساڭ، شۇنداق ئەگەر) خاالمسەن؟ يېتەكلىشىمنى يولىغا رەببىڭنىڭ سېنى _ 19

  .دېگىن

  .كۆرسەتتى مۆجىزىنى چوڭ پىرئەۋنگە مۇسا _ 20

  .قىلدى ئاسىيلىق (ئالالھقا) ۋە دېدى يالغانچى مۇسانى پىرئەۋن _ 21

 .كەتتى كىرىشىپ (تۇرۇشقا قارشى ئۇنىڭغا) ئۆرۈپ، يۈز (دەۋىتىدىن مۇسانىڭ) ئۇ ئاندىن _ 22

 «ولىمەنب رەببىڭالر بۈيۈك سىلەرنىڭ مەن» :قىلىپ نىدا ئۇالرغا توپالپ، (جامائەسىنى ئۆز) دەرھال ئۇ _24 _ 23

 .دېدى

  .جازالىدى قاتتىق ئۈچۈن گۇناھى (159سۆزىنىڭ كۇفرى) ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى ئۇنى ئالالھ _ 25

  .بار ئىبرەت ئەلۋەتتە ئۈچۈن قورقىدىغانالر ئالالھتىن بۇنىڭدا شەكسىزكى، _ 26

                                                   
 .قارالسۇن ئىزاھاتقا بېرىلگەن ئاستىدا بەت ئايىتىگە _ 12 سۈرىسىنىڭ تاھا .ئىسمى جاي _تۇۋا 158
 .ئىدى قىلغان ئېالن دەپ ئىالھى خەلقىنىڭ مىسىر ئۆزىنى قېتىم ئىككى پىرئەۋن 159
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 ياراتتى، ئاسماننى ئالالھ يارىتىشمۇ؟ ئاسماننى ياكى قىيىنمۇ يارىتىش سىلەرنى _ 27

  قىلدى، كوتىسىز _ كەم ۋە ئېگىز ئۇنى _ 28 

  .قىلدى يوپيورۇق كۈندۈزىنى قاپقاراڭغۇ، كېچىسىنى ئۇنىڭ _ 29

  .يايدى (قىلىپ اليىق ياشاشقا) زېمىننى كېيىن شۇنىڭدىن _ 30

 ئاقتۇردى، بۇالقالرنى زېمىندىن ئالالھ ئۈچۈن، پايدىلىنىشى چارۋىلىرىڭالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ _33 _ 31 

  .ئورناتتى قىلىپ مۇستەھكەم تاغالرنى ۈردى،ئۆست ئۆسۈملۈكلەرنى

  .ئەسلەيدۇ ئىشلىرىنى يامان _ ياخشى قىلغان ئىنسان كۈندە، كەلگەن (قىيامەت) پاالكەت چوڭ _35 _ 34

  .كۆرسىتىلىدۇ ئوچۇق جەھەننەم قارىغۇچىالرغا _ 36

  ئاشىدىكەن، چېكىدىن (گۇناھتا كۇفرىدا،) كىمكى _ 37

  كۆرىدىكەن، ئارتۇق (ئاخىرەتتىن) نىتىرىكچىلىكى دۇنيا _ 38

  .بولىدۇ جەھەننەم ھەقىقەتەن جايى ئۇنىڭ _ 39

 نەپسى ئۆزىنى قورقىدىغان، (تارتىلىشتىن سوراققا تۇرۇپ ھۇزۇرىدا رەببىنىڭ يەنى) ماقامىدىن رەببىنىڭ _41 _ 40

 .بولىدۇ جەننەت جايى ئۇنىڭ ھەقىقەتەن كەلسەك، ئادەمگە چەكلىگەن بېرىلىشتىن خاھىشىغا

  .سورايدۇ بولىدىغانلىقىنى قاچان قىيامەتنىڭ سەندىن ئۇالر _ 42

  بېرەلەيسەن؟ دەپ قانداقمۇ ئۇنى سەن _ 43

  .خاستۇر رەببىڭگە بىلىش ۋاقتىنى ئۇنىڭ _ 44

  .ئاگاھالندۇرغۇچىسەن كىشىلەرنى قورقىدىغان قىيامەتتىن پەقەتال سەن _ 45

 ھېس تۇرغاندەكال ئەتىگەن بىر ياكى كەچقۇرۇن بىر پەقەت (دۇنيادا) ئۆزىنى كۈندە، كۆرگەن قىيامەتنى ئۇالر _ 46

 .قىلىدۇ
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 سۈرىسى ئەبەسە

 .ئايەت 42 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئۇنىڭدىن نلىقىنى،ئېرىشىدىغا ئەزىزلىققا قىلغۇچىالرنىڭ ئەمەل ئۇنىڭغا ئۇلۇغلۇقىنى، نىڭ«كەرىم قۇرئان» :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان بولىدىغانلىقىنى دۇچار زەبۇنلۇققا ۋە خارلىققا ئۆرۈگۈچىلەرنىڭ يۈز

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  .قارىدى تەتۈر ۋە تۈردى تەرىنى ئۈچۈن كەلگەنلىكى ئەما يېنىغا (ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر) ئۇ _2 _ 1

 قېلىشى نىپپاكلى (گۇناھلىرىدىن سايىسىدا سۆھبىتىڭ سېنىڭ) ئۇ بەلكى بىلىسەن؟ نېمە سەن !(پەيغەمبەر ئى) _4 _ 3

  .ئىدى مۇمكىن پايدىلىنىشى ئۇنىڭدىن ئاڭالپ نەسىھەت _ ۋەز ياكى

 (دەپ ىنكقاالرمى ئېيتىپ ئىمان ئۇنى) سەن كەلسەك، ئادەمگە ھېساباليدىغان بىھاجەت (ئىماندىن) ئۆزىنى _6 _ 5

 .يۈزلىنىۋاتىسەن ئۇنىڭغا

 زىيىنى؟ نېمە ساڭا پاكالنمىسا، (كۇفرىدىن) ئۇ _ 7

 .ەنقارىمايۋاتىس ئۇنىڭغا سەن كەلسەك، كىشىگە كەلگەن يۈگۈرۈپ يېنىڭغا سېنىڭ قورقۇپ ئالالھتىن _10 _ 8

  .ئۈگۈتتۇر ئايەتلەر بۇ .قىلمىغىن ئۇنداق سەن _ 11

 .ئالىدۇ ئۈگۈت ئۇنىڭدىن ئادەم خالىغان _ 12

 (ەرىشتەپ) پۈتۈكچى ياخشى ھۆرمەتلىك، سەھىپىلەرگە پاك مەرتىۋىلىك يۇقىرى قىممەتلىك، (ئايەتلەر) ئۇ 16 _ 13

 .يېزىلغاندۇر بىلەن قولى لەرنىڭ

  !تۇزكور نېمىدېگەن ئۇ بولسۇن، لەنەت ئىنسانغا (قىلغان كۇفرىلىق) _ 17

  ياراتتى؟ نېمىدىن ئۇنى ئالالھ _ 18

  .قىلدى ئۆلچەملىك (ئەزالىرىنى ئۇنىڭ) ئاندىن ياراتتى، ئابىمەنىيدىن ئۇنى الالھئ _ 19

  .بەردى ئوڭايالشتۇرۇپ يولىنى (تۇغۇت) ئۇنىڭغا ئاندىن _ 20

  .كىرگۈزدى قەبرىگە قىلدۇرۇپ، ۋاپات ئۇنى ئاندىن _ 21

  .تىرىلدۈرىدۇ ۋاقىتتا خالىغان ئۇنى ئالالھ ئاندىن _ 22

  .ئورۇندىمىدى تېخى بۇيرۇغانلىرىنى ئالالھنىڭ ئۇ ى،شۇك ھەقىقەت _ 23

  .باقسۇن قاراپ يېمەكلىكلىرىگە ئۆزىنىڭ ئىنسان _ 24

  ياغدۇردۇق، يامغۇر مىقداردا زور بىز شەكسىزكى، _ 25

  .ياردۇق (بىلەن ئۆسۈملۈكلەر) زېمىننى ئاندىن _ 26

 يېشىل نى،ئۈزۈم زىرائەتلەرنى، دانلىق ئۇنىڭدا ۈن،ئۈچ مەنپەئەتلىنىشى چارۋىلىرىڭالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ _32 _ 27

 ئۆستۈرۈپ چۆپلەرنى _ ئوت مېۋىلەرنى، تۈرلۈك باغالرنى، قويۇق دەرەخلىرى خورمىنى، زەيتۇننى، ئوتالرنى،

  .بەردۇق

 كۈنىدە (قىيامەت بېرىدىغان يۈز) ،160)(چاغدا ئاڭالنغان ئاۋاز قاتتىق (قىلىۋېتىدىغان گاس قۇالقالرنى) _36 _ 33 

  .قاچىدۇ بالىلىرىدىنمۇ ۋە ئايالىدىن ئاتىسىدىن، ئانىسىدىن، قېرىندىشىدىن، ئۆزىنىڭ كىشى

  .كېتىدۇ بولۇپ بىلەن غېمى ئۆز ئادەم ھەرقانداق كۈندە ئۇ _ 37

 .تۇرىدۇ يېغىپ خۇراملىق _ خۇشال ۋە كۈلكە نۇر، يۈزلەردىن نۇرغۇن كۈندە ئۇ _39 _ 38 

                                                   
 كۆزدە ئاۋازى چالغان ۇرس قېتىملىق ئىككىنچى ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسرافىل ئالدىدا تىرىلىش ئىنسانالر كۈنى قىيامەت ئاۋازدىن قاتتىق ىيەردىك بۇ (160)

 .تۇتۇلىدۇ
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  .بولىدۇ كەتكەن قارىداپ بېسىپ، توزان _ چاڭ يۈزلەر نۇرغۇن كۈندە بۇ يەنە _41 _ 40 

 .گۇناھكارالردۇر كاپىرالردۇر، شۇالر ئەنە _ 42
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 سۈرىسى تەكۋىر

 .ئايەت 29 بولغان، نازىل مەككىدە

 بەزى ئىكەنلىكىنىڭ قادىر ئەلۋەتتە توپالشقا ئەزالىرىنى بارلىق ۋە تىرىلدۈرۈشكە ئىنساننى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان ئۆرنەكلىرىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى نىڭ ئالالھ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  چاغدا، ئۆچكەن نۇرى كۈننىڭ _ 1

  چاغدا، تۆكۈلگەن يۇلتۇزالر _ 2

  چاغدا، كۆچكەن غۇالپ تاغالر _ 3

 چاغدا، قالغان ئىگىسىز تۆگىلەر بوغاز _ 4

  چاغدا، توپالنغان ھايۋانالر ياۋايى _ 5

  چاغدا، يانغان بولۇپ ئوت دېڭىزالر _ 6

   چاغدا، قوشۇلغان (بىلەن تەنلەر) جانالر _ 7

  چاغدا، سورالغان دەپ «ئىدىڭ؟ ئۆلتۈرۈلگەن بىلەن گۇناھ قايسى سەن» :بوۋاقتىن قىز كۆمۈۋېتىلگەن تىرىك _9 _ 8

 چاغدا، ئېچىلغان ئەمەەللر _ نامە _ 10

 چاغدا، تاشالنغان ئېچىپ (يۈزى) ئاسمان _ 11

  چاغدا، قىزىتىلغان دوزاخ _ 12

  چاغدا، يېقىنالشتۇرۇلغان جەننەت _ 13

 .بىلىدۇ قىلغانلىقىنى نېمىلەرنى (يامانلىقتىن ۋە ياخشىلىق) ئۆزىنىڭ ئادەم ھەر _ 14

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن يۇلتۇزالر سەييارە يوشۇرۇنىدىغان ۋاقتىدا پاتىدىغان ۋە نكۆرۈنمەيدىغا كۈندۈزى _16 _ 15 

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن كېچە كەلگەن ئېلىپ قاراڭغۇلۇقنى _ 17

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن سۈبھى باشلىغان يورۇشقا _ 18

 .سۆزدۇر كەلگەن ئېلىپ (ئالالھتىن جىبرىل) ئەلچى بىر ھۆرمەتلىك (قۇرئان) بۇ ئەلۋەتتە _ 19 

 .مەرتىۋىلىكتۇر دەرگاھىدا نىڭ(ئالالھ بولغان) ئىگىسى ئەرشنىڭ كۈچلۈكتۇر، (ئەلچى ئۇ) _ 20

  .ئىشەنچلىكتۇر (ۋەھيىگە) قىلىنغۇچىدۇر، ئىتائەت (تەرىپىدىن پەرىشتىلەر ئاسماندا يەنى) يەردە بۇ ئۇ _ 21

  .ئەمەس مەجنۇن (مۇھەممەد) ھەمراھىڭالر سىلەرنىڭ _ 22

  .كۆردى ئۇپۇقتا روشەن جىبرىلنى ئۇ شەكسىزكى، _ 23

  .ئەمەستۇر بېخىل يەتكۈزۈشتە (ۋەھيىنى يەنى) غەيىبنى ئۇ _ 24

 .ئەمەستۇر سۆزى شەيتاننىڭ قوغالندى (قۇرئان) بۇ _ 25

  بارىسىلەر؟ كېتىپ نەگە سىلەر تۇرسا، شۇنداق _ 26

 خااليدىغانالر بولۇشنى يولدا توغرا ئاراڭالردىكى سىلەرنىڭ بولۇپمۇ ،ئۈچۈن ئالەملەر پۈتۈن (قۇرئان) بۇ _28 _ 27

  .ئۈگۈتتۇر پەقەتال ئۈچۈن

 .خااليسىلەر (تۇتۇشنى يولنى شۇ) سىلەر چاغدىال خالىغان ئالالھ رەببى ئالەملەرنىڭ پەقەت _ 29
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 سۈرىسى ئىنفىتار

 .ئايەت 19 بولغان، نازىل مەككىدە

 بايان ئەھۋالالرنى قاتارلىق بۇزۇلۇشى نىزامىنىڭ كائىنات ئۆزگىرىشى، ھالىتىدىن تەبىئىي مەۋجۇداتنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر تەسۋىرلەشتىن كۈننى بولىدىغان قايىم قىيامەت ئارقىلىق قىلىش

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  چاغدا، لغانيېرى ئاسمان _ 1

  چاغدا، تۆكۈلگەن يۇلتۇزالر _ 2

  چاغدا، قوشۇلغان بىرىگە _ بىر دېڭىزالر _ 3

  چاغدا، چىقىرىلغان (تىرىلدۈرۈلۈپ) ئۆلۈكلەر قەبرىلەردىكى _ 4

  بىلىدۇ ھەممىسىنى ئىشلىرىنىڭ قىلغان كېيىن _ ئىلگىرى ئادەم ھەربىر _ 5

 خالىغان ئۆزى سېنى قىلغان، تۈز قامىتىڭنى بېجىرىم، (ئەزالىرىڭنى) يارىتىپ، سېنى !ئىنسان (كاپىر) ئى _8 _ 6

  قويدى؟ ئالداپ نېمە سېنى قىلىشقا ئاسىيلىق رەببىڭگە كەرەملىك كىرگۈزگەن شەكىلگە

 ئىنكار ئاخىرەتنى سىلەر بەلكى ئەمەس، قىلغاندەك گۇمان سىلەر ھەرگىز ئەمەلىيەت !(كاپىرلىرى مەككە ئى) _ 9

 .قىلىۋاتىسىلەر

 تۇرغۇچى، يېزىپ (قىلمىشىڭالرنى) تۇرغۇچى، كۆزىتىپ سىلەرنى ئۈستۈڭالردا سىلەرنىڭ شەكسىزكى، _11 _ 10

  .بار پەرىشتىلەر ھۆرمەتلىك

  .تۇرىدۇ بىلىپ قىلمىشىڭالرنى سىلەرنىڭ ئۇالر _ 12

  .بولىدۇ جەننەتتە ئەلۋەتتە ياخشىالر شەكسىزكى، _ 13

  .ولىدۇب دوزاختا چوقۇم گۇناھكارالر _ 14

  .كىرىدۇ كۈنى قىيامەت دوزاخقا ئۇ ئۇالر _ 15

  .چىقالمايدۇ ھەرگىز دوزاختىن ئۇالر _ 16

 بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكنى كۈن قانداق كۈنىنىڭ قىيامەت سەن _ 17

 بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكنى كۈن قانداق كۈنىنىڭ قىيامەت سەن راستتىنال _ 18

 تامامەن قىلىش ھۆكۈم كۈندە ئۇ كۈندۇر، بېرەلمەيدىغان ياردەم قىلچە ەمگەئاد بىر يەنە ئادەم بىر ھېچقانداق ئۇ _ 19

 .خاستۇر ئالالھقا
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 سۈرىسى مۇتەففىفين

 .ئايەت 36 بولغان، نازىل مەككىدە

 قاتتىق ئاخىرەتنىڭ قىلغۇچىالرنى ئىنكار كۈنىنى قىيامەت ۋە بەرگۈچىلەرنى كەم تارازىدا ۋە ئۆلچەمدە :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 
 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئازابىدىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى 

  !ۋاي ھالىغا بەرگۈچىلەرنىڭ كەم (تارازىدا ۋە ئۆلچەمدە) _ 1

  ئالىدۇ، تولۇق ئالغاندا ئۆلچەپ كىشىلەردىن ئۇالر _ 2

 .بېرىدۇ كەم بولسا بەرگەندە تارتىپ ياكى ئۆلچەپ كىشىلەرگە _ 3

  ئىشەنمەمدۇ؟ تىرىلىدىغانلىقىغا كۈندە بىر بۈيۈك ئۇالر _5 _ 4

  .تۇرىدۇ تىك ھۇزۇرىدا رەببىنىڭ ئالەملەرنىڭ ئىنسانالر كۈندە ئۇ _ 6

  .بولىدۇ سىججىندا چوقۇم ئەمەلى _ نامە گۇناھكارالرنىڭ شەكسىزكى، _ 7

 بىلىسەن؟ قانداق سەن ئىكەنلىكىنى نېمە سىججىننىڭ _ 8

 .دەپتەردۇر خاتىرىلەنگەن (قىلمىشلىرى گۇناھكارالرنىڭ) ئۇ _ 9

 !ۋاي ھالىغا كۈندىكى بۇ ئىنكارچىالرنىڭ دەيدىغان يالغان كۈنىنى قىيامەت _11 _ 10

  .قىلىدۇ ئىنكار ئادەمال گۇناھكار ئاشقان، ھەددىدىن پەقەت ئۇنى _ 12

  .دەيدۇ «ئەپسانىلىرىدۇر قەدىمكىلەرنىڭ (بۇ») :ئۇ بېرىلسە، ئوقۇپ ئايەتلىرىمىز بىزنىڭ ئۇنىڭغا _ 13

 قارىيىپ دىللىرى تۈپەيلىدىن گۇناھلىرى ئۇالر بەلكى ئەمەس، قىلغاندەك گۇمان ئۇالر ھەرگىز ئەمەلىيەت _ 14

 .كەتكەنلەردۇر

  .قىلىنغۇچىالردۇر مەنئى كۆرۈشتىن رەببىنى كۈندە ئۇ ئۇالر شۇكى، ھەقىقەت _ 15

  .كىرگۈچىلەردۇر دوزاخقا ئەلۋەتتە ئۇالر ئاندىن _ 16

  .دېيىلىدۇ «مۇشۇدۇر مانا (ئازاب) كېلىۋاتقان قىلىپ ئىنكار سىلەر» (:ئۇالرغا) ئاندىن _ 17

  .بولىدۇ ئىللىييۇندا چوقۇم ئەمەلى _ نامە ياخشىالرنىڭ شەكسىزكى، _ 18

  بىلەمسەن؟ سەن ئىكەنلىكىنى نېمە ئىللىييۇننىڭ _ 19

 .دەپتەردۇر خاتىرىلەنگەن ئەمەللىرى ياخشىالرنىڭ (ئۇ) _ 20

  .بولىدۇ گۇۋاھ پەرىشتىلىرى يېقىن ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا _ 21

  .بولىدۇ ئىچىدە نېمەت ئەلۋەتتە ياخشىالر شۇكى، ھەقىقەت _ 22

 .سالىدۇ نەزەر (نېمەتلەرگە بۇ) ئولتۇرۇپ تەختلەردە ئۇالر _ 23

  .كۆرىسەن ئىپادىلىرىنى (خۇشاللىق) مەتنىڭنې چىرايلىرىدىن ئۇالرنىڭ _ 24

 .سۇغىرىلىدۇ بىلەن شاراب ساپ پۇرايدىغان ئىپار يۇتۇمىمۇ ئاخىرقى ئەڭ پېچەتلەنگەن، ئاغزى ئۇالر _ 26 _ 25

  !بەسلەشسۇن (يولىدا ئېرىشىش بۇنېمەتلەرگە) بولغانالر بەسلەشمەكچى (ئىشالردا ياخشى)

  .بولىدۇ رىالشتۇرۇلغانئا سۈيى تەسنىمنىڭ شارابقا ئۇ _ 27

  .ئىچىدۇ بەندىلىرى يېقىن ئالالھنىڭ ئۇنىڭدىن بولۇپ، بۇالق بىر جەننەتتىكى تەسنىم _ 28

  .كۈلەتتى (قىلىپ مەسخىرە) مۇئمىنلەرنى ھەقىقەتەن (چاغلىرىدا دۇنيادىكى) كاپىرالر _ 29

  .سىشاتتىقى كۆز ئۆزئارا ئۇالر ئۆتكەندە، ئالدىدىن ئۇالرنىڭ (مۇئمىنلەر) _ 30
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 .قايتىشاتتى ھالدا ھۇزۇرالنغان (قىلمىشلىرىدىن قىلىپ، غەيۋىتىنى ئۇالرنىڭ) قايتقاندا ئۆيلىرىگە _ 31

 .دېيىشەتتى «ئازغۇنالردۇر شەكسىز بۇالر» :كۆرگەندە مۇئمىنلەرنى ئۇالر _ 32 

  .ئەۋەتىلمىگەن كۆزىتىشكە مۇئمىنلەرنى كاپىرالر ئۇ _ 33 

 .كۈلۈشىدۇ ھالىغا (دوزاختىكى) كاپىرالرنىڭ مۇئمىنلەر بولسا كۈنى قىيامەت _ 34

 .ئولتۇرىدۇ قاراپ (نېمەتلىرىگە جەننەت تەييارالنغان ئۆزلىرىگە) ئۈستىدە تەختلەر ئۇالر _ 35

  (.تارتتى ئەلۋەتتە) تارتتىمۇ؟ ھەقىقەتەن جازاسىنى قىلمىشلىرىنىڭ كاپىرالر _ 36
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 سۈرىسى ئىنشىقاق

 .ئايەت 25 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىيامەت ئارقىلىق بىلدۈرۈش بويسۇنىدىغانلىقىنى تائاالغا ئالالھ نەرسىنىڭ ھەممە ئۇنىڭدىكى ۋە كائىناتنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئەھۋالالرنى بەزى كۈنىدىكى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 چاغدا، بولغان اليىق (قىلىشقا شۇنداق) ۋە قىلغان ئىتائەت ئاڭالپ ئەمرىنى رەببىنىڭ يېرىلغان، ئاسمان _ 2 _ 1

 ئاڭالپ ئەمرىنى ڭرەببىنى قالغان، قۇرۇقدىلىپ چىقىرىپ سىرتقا نەرسىلەرنى قوينىدىكى سوزۇلغان، زېمىن _ 5 _ 3

 (.كۆرىدۇ نەتىجىسىنى ئەمەللىرىنىڭ ئۆز ئادەم ھەربىر) چاغدا، بولغان اليىق (قىلىشقا شۇنداق) ۋە قىلغان ئىتائەت

 نەتىجىسىنى ئەمەلىڭنىڭ ئاندىن ئىشلەيسەن، جاپالىق قەدەر بارغانغا ئالدىغا رەببىڭنىڭ سەن شەكسىزكى، !ئىنسان ئى _ 6

  .كۆرىسەن

  ئېلىنىدۇ، ھېساب ئاسان ئۇنىڭدىن كەلسەك، ئادەمگە بېرىلگەن قولىغا ئوڭ ئەمەلى _ نامە _ 8 _ 7

 .قايتىدۇ خۇرام _ خۇشال ئائىلىسىگە (جەننەتتىكى) ئۇ _ 9

 دەپ «!قۇتۇلسامچۇ ئۆلۈپال ۋاي» ئۇ كەلسەك، ئادەمگە بېرىلگەن تەرىپىدىن ئارقا ئەمەلى _ نامە _12 _ 10 

 .كىرىدۇ ئوتقا تۇرغان الۋۇلداپ ۋە ۋارقىرايدۇ

 .ئىدى خۇرام _ شاد ئائىلىسىدە (چېغىدا دۇنيادىكى) ئۇ شەكسىزكى، _ 13

  .ئوياليتتى دەپ قايتمايمەن دەرگاھىغا رەببىنىڭ ئۇ _ 14

 .ئىدى تۇرغان كۆزىتىپ ئۇنى ھەقىقەتەن رەببى ئىدى، ئەمەس ئويلىغاندەك ئۇ ئىش _ 15

 قەسەم بىلەن ئاي تولۇن بىلەن، نەرسىلەر باسقان قاراڭغۇلۇقى ئۇنىڭ ۋە كېچە بىلەن، شەپەق (كەچكى) _18 _ 16

  قىلىمەنكى،

  .تۇرىسىلەر يۆتكىلىپ باسقۇچقا بىر يەنە باسقۇچتىن بىر ئەلۋەتتە سىلەر _ 19

  ئېيتمايدۇ؟ ئىمان نېمىشقا ئۇالر (تۇرسا ئوپئوچۇق ھەقىقەت) _ 20

  قىلمايدۇ؟ سەجدە مىشقانې چاغدا بېرىلگەن ئوقۇپ قۇرئان ئۆزلىرىگە _ 21

  .دەيدۇ يالغان (قۇرئاننى) كاپىرالر بەلكى _ 22

  .بىلىدۇ ئوبدان ئالالھ نەرسىلەرنى يوشۇرۇن دىللىرىدىكى ئۇالرنىڭ _ 23

  .بەرگىن خەۋەر خۇش بىلەن ئازاب قاتتىق ئۇالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 24

 .بار مۇكاپات ئۈزۈلمەس ئۇالرغا .مۇستەسنا بۇنىڭدىن قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان پەقەت _ 25
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 سۈرىسى بۇرۇج

 .ئايەت 22 بولغان، نازىل مەككىدە

 مۇئمىنلەرگە ۋە قىلىش نامايان ئىكەنكىنى قادىر ھەممىگە قۇۋۋىتىنى، _ كۈچ چەكسىز تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئۇالرنى ئارقىلىق قىلىش بايان ئۇچرايدىغانلىقىنى ئازابقا قاتتىق قىلغۇچىالرنىڭ زىيانكەشلىك

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى نىڭ ئالالھ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (كۈندە ئۇ) بىلەن، كۈنى (قىيامەت) ئاگاھالندۇرۇلغان بىلەن، ئاسمان ئالغان ئورۇن (ئوربىتالر) بۇرجالر _ 3 _ 1

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن قىلىنغۇچىالر گۇۋاھ ۋە بولغۇچى گۇۋاھ

  .قىلىندى ھاالك ئىگىلىرى ئورەكلەرنىڭ تۇرغان كۆيۈپ ئوت الۋۇلداپ _5 _ 4

 قىلىپ تاماشا قىلمىشلىرىنى قىلىۋاتقان مۇئمىنلەرگە ئۆزلىرىنىڭ ئولتۇرۇپ، لېۋىدە ئورەكلەرنىڭ ئۇالر چاغدا ئۇ _7 _ 6

  .راتتىئولتۇ

 پادىشاھلىقى زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ اليىق، مەدھىيەگە غالىب، ئۇالرنىڭ پەقەت مۇئمىنلەردىن (زالىمالر ئۇ) _ 9 _ 8

  .تۇرغۇچىدۇر كۆرۈپ ھەممىنى ئالالھ .ئىدى ئالغان ئۆچ ئۈچۈنال ئېيتقانلىقى ئىمان ئالالھقا بولغان ئىلكىدە

 شەكسىزكى، قىلمىغانالر، تەۋبە كېيىن قىلغاندىن زىيانكەشلىك الرغائايال مۇئمىن ۋە ئەرلەرگە مۇئمىن _ 10

 .قىلىنىدۇ ئازاب بىلەن ئوت تۇرغان الۋۇلداپ ئۇالرغا بولىدۇ، دۇچار ئازابىغا جەھەننەمنىڭ

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن ئۇالر شەكسىزكى، قىلغانالر، ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان _ 11

 .مۇۋەپپەقىيەتتۇر كاتتا بۇ مانا .بولىدۇ سازاۋەر ەرگەجەننەتل

  .قاتتىقتۇر ھەقىقەتەن جازاسى رەببىڭنىڭ شەكسىزكى، _ 12

 قايتۇرىدىغان (ھاياتقا كېيىن ئۆلگەندىن ئىنسانالرنى) قىلىدىغان، بار يوقتىن (مەۋجۇداتنى) ھەقىقەتەن ئالالھ _ 13

  .زاتتۇر

  تۇتقۇچىدۇر، دوست (ئېيتقانالرنى ئىمان) غۇچىدۇر،قىل مەغپىرەت ناھايىتى ئالالھ _ 14

 ئۇلۇغدۇر، ناھايىتى ئىگىسىدۇر، ئەرشنىڭ _ 15

  .قىلغۇچىدۇر خالىغىنىنى _ 16

 كەلدىمۇ؟ خەۋىرى (ھاالكەت) سەمۇدنىڭ ۋە پىرئەۋن — لەشكەرلەرنىڭ ئۇ ساڭا !(پەيغەمبەر ئى) _18 _ 17

  .قىلىشىدۇ ئىنكار (ھەقىقەتنى داۋاملىق يوق، ئالماقتا ئىبرەت بۇنىڭدىن) تۇرۇۋالغانالر چىڭ كۇفرىدا _ 19 

  .تۇرغۇچىدۇر قورشاپ ئەتراپىنى ئۇالرنىڭ ئالالھ _ 20

 ساقالنغان لەۋھۇلمەھپۇزدا ئۇ بەلكى (ئەمەس سېھىر ياكى شېئىر قىلغاندەك تۆھمەت مۇشرىكالر قۇرئان) _ 22 _ 21

 .قۇرئاندۇر ئۇلۇغ
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 سۈرىسى تارىق

 .ئايەت 17بولغان، نازىل مەككىدە

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان قۇدرىتىنى چەكسىز ۋە تۇرىدىغانلىقىنى بىلىپ ھەممىنى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن چاقنىغۇچى تۈندە ۋە بىلەن ئاسمان _ 1

  بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى نېمە چاقنىغۇچىنىڭ تۈندە سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 2

  .يۇلتۇزدۇر يورۇق ئۇ _ 3

  .بار (پەرىشتە) نازارەتچى ئۈستىدە ئادەمنىڭ ھەربىر _ 4

  .باقسۇن قاراپ يارىتىلغانلىقىغا نېمىدىن ئۆزىنىڭ ئىنسان _ 5

  .يارىتىلغان مەنىيدىن چىقىدىغان ئېتىلىپ ئارىسىدىن سۆڭىكىنىڭ كۆكرەك بىلەن ئومۇرتقا ئۇ _7 _ 6

 .قادىردۇر ئەلۋەتتە قايتۇرۇشقىمۇ (ھاياتقا كېيىن ئۆلگىنىدىن) ئۇنى ئالالھ شەكسىزكى، _ 8

 كۈنىدە، (قىيامەت) ئاشكارىلىنىدىغان سىرالر _ 9 

 .بولمايدۇ قىلغۇچى ياردەم ھېچقانداق ۋە كۈچ ھېچقانداق (قۇتقۇزىدىغان ئازابتىن ئۇنى) ئىنسانغا ئۇ _ 10

 قىلىمەن، قەسەم بىلەن ئاسمان قايتۇرىدىغان (قاتارلىقالرنى يامغۇر) _ 11

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن زېمىن يېرىلىدىغان _ 12 

  .سۆزدۇر ئايرىيدىغان باتىلنى بىلەن ھەق (قۇرئان) بۇ ئەلۋەتتە _ 13

  .ئەمەس چاقچاق ئۇ _ 14

 .تۇرىدۇ ئىشلىتىپ مىكىر _ ھىيلە (قارشى قۇرئانغا) كاپىرالر ئۇ شەكسىزكى، _ 15

  .تۇرىمەن قىلىپ بەربات مىكىرلىرىنى _ ھىيلە ئۇالرنىڭ مەن _ 16

 .تمىگىنكە ئالدىراپ ئۈچۈن (بولۇشى ھاالك نىڭ) ئۇالر بەرگىن، مۆھلەت ئازراق كاپىرالرغا !(پەيغەمبەر ئى) _ 17
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 سۈرىسى ئەئال

 .ئايەت 19 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئۇالرنى ۋە ئەسلىتىش ئېھسانلىرىنى ئاتا، سانسىزلىغان ۋە نېمەتلىرىنى كاتتا تائاالنىڭ ئالالھ ئىنسانالرغا :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر يۈزلەندۈرۈشتىن قىلىشقا كۆپرەك ئەمەەللرنى ئاخىرەتلىك توسۇپ، كېتىشتىن بېرىلىپ دۇنيالىققىال

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ، (ئىشىنى ھەممە ئۇالرنىڭ) قىلغان، بېجىرىم ئۇالرنى يارىتىپ، (مەخلۇقاتنى بارچە) _5 _ 1

 _ ئوت قوپقۇرۇق ئۇالرنى ئاندىن بېرىپ، چىقىرىپ ئۆسۈملۈكلەرنى (زېمىندىن) يېتەكلىگەن، (يوللىرىغا پايدىلىنىش)

 .قىلغىن ئېتىقاد دەپ پاك ئىسمىنى رەببىڭنىڭ ئۈستۈن ھەممىدىن ئايالندۇرغان، خەسكە

 ئۇنى سەن خالىمىسا، (ئۇنتۇلدۇرۇشنى) ئالالھ ئوقۇتىمىز، (قۇرئاننى) ساڭا بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 7 _ 6 

 .تۇرىدۇ بىلىپ ھەممىنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئالالھ ،شەكسىزكى .ئۇنتۇمايسەن

 .قىلىمىز مۇۋەپپەق ئاسانلىققا بىز سېنى _ 8

 .قىلغىن نەسىھەت _ ۋەز (كىشىلەرگە) بولىدىكەن، ئۈنۈملۈكال نەسىھەت _ ۋەز _ 9 

 .قىلىدۇ قوبۇل نەسىھەتنى _ ۋەز ئادەم قورققان (ئالالھتىن) _ 10 

 .قاچىدۇ نەسىھەتتىن _ ۋەز ئادەم بەختسىز ئەڭ _ 11

  .كىرىدۇ ئوتقا چوڭ ئەڭ (ئىبارەت دوزاختىن) ئۇ _ 12

  .ياشىمايدۇ (تىرىكتەك) يا ئۆلمەيدۇ يا دوزاختا ئۇ ئاندىن _ 13

  .يەتتى مۇرادىغا ئادەم ئوقۇغان ناماز ئېتىپ ياد نامىنى رەببىنىڭ پاكالنغان، (گۇناھتىن) _15 _ 14

 .كۆرىسىلەر ئارتۇق (ئاخىرەتلىكتىن) ھاياتىنى دۇنيا !(ئىنسانالر) سىلەر بەلكى _ 16

 .مەڭگۈلۈكتۇر ۋە ياخشىدۇر ئەڭ بولسا ئاخىرەت _ 17

  .باردۇر سەھىپىلىرىدە مۇسانىڭ ۋە ئىبراھىم — سەھىپىلەردە بۇرۇنقى (ھەقىقەتلەر) بۇ شەكسىزكى، _19 _ 18
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 سۈرىسى غاشىيە

 .ئايەت 26 بولغان، نازىل مەككىدە

 چەكسىز نېمەتلەندۈرۈشتىكى مۇئمىنلەرنى ۋە ئازابالش زالىمالرنى كاپىرالرنى، تائاالنىڭ ئالالھ ئىنسانالرغا :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر ئەسلىتىشتىن قۇدرىتىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كەلدىمۇ؟ خەۋىرى نىڭ (قىيامەت) دىغانئورىۋالى (ھەممىنى دەھشىتى) ساڭا _ 1

  .بولىدۇ خار كىشىلەر نۇرغۇن كۈندە بۇ _ 2

  .كىشىلەردۇر قالىدىغان ئازابقا (ئاخىرەتتە) قىلغان، گۇناھ (دۇنيادا) ئۇالر  _ 3

  كىرىدۇ، دوزاخقا ھارارەتلىك ئەڭ ئۇالر _ 4

  .ئىچكۈزۈلىدۇ بۇلىقىدىن سۇ قايناق ئۇالرغا  _ 5

 يېمەكلىك باشقا ئۆسۈملۈكتىن تىكەنلىك (ئاچچىق) بواللمايدىغان دال ئاچلىققا ياكى بولمايدىغان ئوزۇق يا ئۇالرغا _7 _ 6

  .يوق

 .بولىدۇ ئىچىدە نېمەت كىشىلەر نۇرغۇن كۈندە بۇ _ 8

 بولىدۇ، رازى ئەمەللىرىدىن (دۇنيادىكى) ئۇالر _ 9

 تۇرىدۇ، جەننەتتە ئالىي ئۇالر _ 10

 .ئاڭلىمايدۇ سۆز بىھۇدە يەردە ئۇ _ 11

  .تۇرىدۇ ئېقىپ بۇالقالر يەردە ئۇ _ 12

 بىساتالر سېلىنغان ياستۇقالر، قويۇلغان رەت _ رەت قەدەھلەر، تىزىلغان قاتار تەختلەر، ئېگىز يەردە ئۇ _16 _ 13

  .بار

 قانداق تاغالرنىڭ گە،كۆتۈرۈلگەنلىكى قانداق ئاسماننىڭ يارىتىلغانلىقىغا، قانداق تۆگىلەرنىڭ ئۇالر _20 _ 17

  باقمامدۇ؟ قاراپ يېيىلغانلىقىغا قانداق يۈزىنىڭ يەر تىكلەنگەنلىكىگە،

  .قىلغۇچىسەن نەسىھەت _ ۋەز پەقەت سەن .قىلغىن نەسىھەت _ ۋەز (ئۇالرغا) سەن !(پەيغەمبەر ئى) _ 21

  .ئەمەسسەن زورلىغۇچى (ئىمانغا) ئۇالرنى سەن _ 22

  قىلىدىكەن، ئىنكار (ھەقىقەتنى) تارتىپ باش ەسىھەتتىنن _ ۋەز كىمكى لېكىن، _ 23

  .جازااليدۇ بىلەن ئازاب چوڭ ئەڭ ئۇنى ئالالھ _ 24

  .قايتىدۇ دەرگاھىمىزغا بىزنىڭ چوقۇم ئۇالر _ 25

  .ئىشىمىزدۇر بىزنىڭ ئەلۋەتتە ئېلىش ھېساب ئۇالردىن ئاندىن _ 26
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 سۈرىسى فەجر

 .ئايەت 30 بولغان، نازىل مەككىدە

 بايان ھېمكىتىنى ىكىسىناشت بەندىلەرنى تائاالنىڭ ئالالھ ئاقىۋىتىنى، ئېچىنىشلىق ئاشقۇچىالرنىڭ ھەددىدىن :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
   .ئىبارەتتۇر ئەسلىتىشتىن ئاخىرەتنى ۋە قىلىش

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 بۇالردا قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن كېچە ئۆتۈۋاتقان بىلەن، تاق بىلەن، جۈپ بىلەن، 161كېچە ئون لەن،بى سۈبھى _5 _ 1 

 .بار قەسەم (قىلغۇدەك قايىل ئۇنى) ئۈچۈن ئىگىسى ئەقىل

 بويلۇق ئېگىز باقمىغان، يارىتىلىپ ئوخشىشى شەھەرلەردە (باشقا) — قەۋمىنى ئاد سەن !(پەيغەمبەر ئى) _10 _ 6

 قوراللىق ى،قەۋمىن سەمۇد سالغان ئۆيلەرنى يونۇپ تاشالرنى قورام (ئۈچۈن سېلىش ئۆي) جىلغىسىدا تاغ ئىرەملىكلەرنى،

  كۆرمىدىڭمۇ؟ جازالىغانلىقىنى قانداق رەببىڭنىڭ پىرئەۋننى بولغان لەشكەرلىرى

 رنىڭئۇال رەببىڭ قىلىۋىدى، كۆپ بۇزغۇنچىلىقنى يەرلەردە ئۇ ئېشىپ، ھەددىدىن شەھەرلەردە ئۇالر _13 _ 11 

 .ياغدۇردى ئازابالرنى تۈرلۈك ئۈستىگە

  .تۇرغۇچىدۇر كۆزىتىپ (ھەممىنى) ئەلۋەتتە رەببىڭ شەكسىزكى، _ 14

  .ەيدۇد «قىلدى ئىنئام اڭام رەببىم» :ئۇ قىلسا، ئاتا نېمەت ۋە سىنىسا قىلىپ ئىنئام ئىنسانغا رەببى  _ 15

  .دەيدۇ «قىلدى خار مېنى رەببىم» :ئۇ سىنىسا، قىلىپ  تار رىزقىنى ئۇنى رەببى  _ 16

  .قىلمايسىلەر ھۆرمەت يېتىمنى سىلەر شۇكى، ھەقىقەت .ئەمەس ئۇنداق ھەرگىز ئىش _ 17

  .قىلمايسىلەر تەرغىب بېرىشكە نان ئاش، يوقسۇلغا بىرىڭالرنى _ بىر _ 18

  .162يەيسىلەر دەپ ھە (دېمەي ھارام–ھاالل) مىراسنى _ 19

  .كۆرىسىلەر ياخشى زىيادە ھەددىدىن دۇنيانى _ مال _ 20

  چاغدا، تەۋرىتىلگەن ئارقىمۇئارقا زېمىن .ئەمەس توغرا قىلىشىڭالر بۇنداق _ 21

 بولغان ىرھاز بولۇپ سەپ _ سەپ پەرىشتىلەر ۋە كەلگەن (ئۈچۈن قىلىش ھۆكۈم ئارىسىدا بەندىلىرىنىڭ) رەببىڭ _ 22

 چاغدا،

 سلىگەننىڭئە (چاغدا بۇ ئەمما) ئەسلەيدۇ، (قىلمىشلىرىنى) ئىنسان كۈندە شۇ چاغدا، كەلتۈرۈلگەن جەھەننەم _ 23 

  بولسۇن؟ پايدىسى نېمە ئۇنىڭغا

 .كېتىدۇ دەپ «!بولسامچۇ قىلغان ىشالرنىئ ياخشى (دۇنيادا) ئۈچۈن ھاياتىم (ئاخىرەتتىكى) مەن كاشكى» :ئۇ _ 24

  .جازالىيالمايدۇ جازالىغاندەك كۈندە شۇ ئالالھ ھېچكىم _ 25

  .باغلىيالمايدۇ باغلىغاندەك ئالالھ ھېچكىم ھەمدە  _ 26

  !جان تاپقۇچى ئارام ئى» (دېيىلىدۇ مۇنداق جېنىغا مۇئمىننىڭ) _ 27

 .قايتقىن دەرگاھىغا ئۇنىڭ ھالدا، بولغان رازى سەندىن رەببىڭمۇ بولغان، مەمنۇن رەببىڭدىن سەن _ 28

  .قوشۇلغىن قاتارىغا بەندىلىرىمنىڭ (ياخشى) مېنىڭ سەن _ 29 

 «.كىرگىن جەننىتىمگە مېنىڭ _ 30

 

  

                                                   
 يەنە .دەيدۇ كۈن ئون ىئاخىردىك ئېيىنىڭ رامىزان بەزىلەر دېسە، كۈن ئون بېشىدىكى ئاينىڭ زۇلھەججە مۇپەسسىرلەر بەزى نى«كېچە ئون» ئايەتتىكى 161

  .دەيدۇ كۈن ئون بېشىدىن ئاينىڭ ھەر بەزىلەر

 .بەرمەيتتى مىراس بالىالرغا بىلەن ئايالالر ئەرەبلەر جاھىلىيەتتىكى 162
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 سۈرىسى بەلەد

 .ئايەت 20 بولغان، نازىل مەككىدە

 يوللىرىنى ئېرىشىش نىجاتلىققا ئۇنىڭ ۋە يارىتىلغانلىقىنى ئۈستىگە مۇشەققەت-جاپا موھتاجلىقىنى، ئىنساننىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .ئۇچرىمايسەن چەكلىمىگە شەھەردە بۇ سەن !(پەيغەمبەر ئى) قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن (مەككە) شەھەر بۇ _ 2 _ 1 

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن باال ۋە ئاتا _ 3

  .ياراتتۇق ئىچىگە مۇشەققەت _ جاپا ھەقىقەتەن ئىنساننى بىز _ 4

  ئويالمدۇ؟ دەپ يەتمەيدۇ كۈچى كىشىنىڭ ھېچ ئۆزىگە (ئىنسان ھاكاۋۇر) ئۇ _ 5

 .دەيدۇ «قىلدىم سەرپ دۇنيا _ مال كۆپ» (:پەخىرلىنىپ) ئۇ _ 6 

  ئويالمدۇ؟ دەپ (ئالمايدۇ ھېساب بۇنىڭدىن ئالالھ) كۆرمىدى كىشى ھېچ نىبۇ ئۇ _ 7 

 ئىككى (يامان ۋە ياخشى) ئۇنىڭغا ياراتمىدۇقمۇ؟ كالپۇك ئىككى تىل، بىر كۆز، ئىككى ئۈچۈن ئىنسان بىز _ 10 _ 8

  كۆرسەتمىدۇقمۇ؟ يولنى

 .ئاشمىدى داۋان ئۇ (تۇرسىمۇ شۇنداق) _ 11

  بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى نېمە ئېشىشىنىڭ داۋان ەنس !(پەيغەمبەر ئى) _ 12

 قىلىشتۇر، ئازاد قۇل (دېگەن ئېشىش داۋان) _ 13

 تاماق مىسكىنگە ياتقان توپىدا ياكى يېتىمگە، بولغان تۇغقانچىلىقى كۈنلەردە بەرگەن يۈز ئاچارچىلىق ياكى _16 _ 14

  .بېرىشتۇر

 بولۇشنى چىداملىق (ئىبادەتتە _ تائەت) بىرىگە -بىر ئېيتقانالردىن، ئىمان (بىللە بىلەن قىلىش يۇقىرىقىالرنى) ئاندىن _ 17

  .بولۇشتۇر قىلىشقانالردىن تەۋسىيە قىلىشنى مەرھەمەت بىرىگە -بىر قىلىشقانالردىن، تەۋسىيە

  .كىشىلەردۇر سائادەتمەن كىشىلەر (قىلغان ئىشالرنى) ئاشۇ ئەنە _ 18

  .بەختسىزلەردۇر ھەقىقىي قىلغانالر رئىنكا ئايەتلىرىمىزنى بىزنىڭ _ 19

  .سولىنىدۇ دوزاخقا تاقالغان (مەھكەم ئىشىكلىرى) ئۇالر _ 20
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 سۈرىسى شەمس

 .ئايەت 15 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئىكەنلىكىنى تارتىش زىيان چوڭ ئەڭ پاتۇرۇشنىڭ گۇناھقا نەپسىنى ۋە مۇھىملىقىنى پاكالشنىڭ نەپسنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر تەكىتلەشتىن بىلەن قەسەملەر

 

  (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن نۇرى ئۇنىڭ ۋە قۇياش _ 1

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن ئاي ئەگەشكەن قۇياشقا _ 2

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن كۈندۈز قىلىدىغان ئاشكارا قۇياشنى _ 3

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن كېچە يوشۇرىدىغان قۇياشنى _ 4

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن زات قىلغان بىنا ئۇنى ۋە بىلەن ئاسمان _ 5

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن زات قىلغان كەڭ ئۇنى ۋە بىلەن زېمىن _ 6

 قەسەم بىلەن زات بىلدۈرگەن يامانلىقنى _ ياخشىلىق ئۇنىڭغا ياراتقان، مۇكەممەل گىسىنىئى جان ۋە بىلەن جان _8 _ 7

  قىلىمەنكى،

 .يېتىدۇ مۇرادىغا چوقۇم ئادەم قىلغان پاك نەپسىنى _ 9

 .تارتىدۇ زىيان چوقۇم ئادەم كۆمگەن (مەئسىيەتكە _ گۇناھ) ئۇنى _ 10

 .دېدى يالغانچى (پەيغەمبىرىنى ئۆز) ئۈچۈن ئاشقانلىقى ھەددىدىن قەۋمى سەمۇد _ 11

 ئالدىرىغاندا، (بوغۇزالشقا تۆگىنى كەلگەن بولۇپ مۆجىزە) ئادىمى بەتبەخت ئەڭ سەمۇدنىڭ زاماندا ئەينى _13 _ 12

 .ئىدى دېگەن «توسماڭالر ئىچىشتىن سۇ ئۇنى چېقىلماڭالر، تۆگىسىگە ئالالھنىڭ» :ئۇالرغا (سالىھ) پەيغەمبىرى ئالالھنىڭ

 ئۇالرغا رەببى تۈپەيلىدىن گۇناھى بىلەن شۇنىڭ .بوغۇزلىدى تۆگىنى ۋە دېدى يالغانچى پەيغەمبەرنى ئۇالر _51 _ 14 

 .قىلىۋەتتى يەكسان بىلەن يەر ئۇالرنى قىلمايال پەرۋا ئاقىۋىتىگە چۈشۈرۈپ، ئازابنى بىر چوڭ

  



 

44 

 سۈرىسى لەيل

 .ئايەت 21بولغان، نازىل مەككىدە

 جەھەتتىكى قىلىش سەرپ مال – پۇل يولىدا ئالالھ ئېيتىش، ئىمان ئۇالرنىڭ ۋە ئەھۋالىنى ئىنسانالرنىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان پەرقلىرىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى نىڭ ئالالھ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن كېچە قاپلىغان (نەرسىنى ھەممە قاراڭغۇلۇقى) _ 1

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن كۈندۈز يورۇغان _ 2

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن زات ياراتقان چىشىنى _ ئەركەك _ 3

  .خىلمۇخىلدۇر ھەقىقەتەن ئەمەلىڭالر سىلەرنىڭ _ 4

 ئادەمگە ئىشەنگەن ەپد راست تەۋھىدنى كەلىمە قىلغان، تەقۋادارلىق قىلغان، سەرپ مال _ پۇل (يولىدا ئالالھ) _7 _ 5

 .بېرىمىز ئاسانالشتۇرۇپ ئىشالرنى ياخشى ئۇنىڭغا بىز كەلسەك،

 كەلسەك، ئادەمگە قىلغان ئىنكار تەۋھىدنى كەلىمە ھېسابلىغان، بىھاجەت ئۆزىنى (ئالالھتىن) قىلىپ بېخىللىق _10 _ 8

 .بېرىمىز ئاسانالشتۇرۇپ ئىشالرنى يامان ئۇنىڭغا بىز

 .ئەسقاتمايدۇ نەرسىگە ھېچ مېلى _ پۇل ئۇنىڭ چاغدا، تاشالنغان (دوزاخقا) ئۇ _ 11

  .ئىشىمىزدۇر بىزنىڭ كۆرسىتىش يولنى توغرا شەكسىزكى، _ 12

  .ئىلكىمىزدىدۇر بىزنىڭ ئەلۋەتتە ئاخىرەت ۋە دۇنيا _ 13

  .ئاگاھالندۇردۇم ئوتتىن تۇرغان الۋۇلداپ سىلەرنى مەن _ 14

  .كىرىدۇ ئادەمال بەختسىز تارتقان باش (ئېيتىشتىن ئىمان) قىلغان، ئىنكار (ھەقىقەتنى) پەقەت ئۇنىڭغا _16 _ 15

 يىراق (دوزاختىن) ئادەم تەقۋادار قىلىدىغان سەرپ (يوللىرىغا ياخشىلىق) مېلىنى  _ پۇل ئۈچۈن پاكلىنىش _18 _ 17

  .قىلىنىدۇ

 رازىلىقى رەببىنىڭ ئۇلۇغ پەقەت ئەمەس، ئۈچۈن رۇشياندۇ ياخشىلىقىنى بىراۋنىڭ ياخشىلىقى قىلغان ئۇنىڭ _20 _ 19

  .ئۈچۈندۇر

 .بولىدۇ رازى چوقۇم (مۇكاپاتىدىن رەببىنىڭ) كەلگۈسىدە ئۆزىمۇ ئۇنىڭ _ 21
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 سۈرىسى زۇھا

 .ئايەت 11 بولغان، نازىل مەككىدە

 تاللىغانلىقى پەيغەمبەرلىككە يېتىشتۈرگەنلىكى، ئاالھىدە ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ھەزرىتى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان نېمەتلىرىنى قاتارلىق

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن كېچە سۈرگەن ھۆكۈم جىمجىتلىق بىلەن، ۋاقتى چاشگاھ _ 2 _ 1

  .قالمىدى كۆرۈپمۇ يامان ۋە تاشلىۋەتمىدى سېنى رەببىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 3

  .ياخشىدۇر دۇنيادىن بۇ ئەلۋەتتە ئاخىرەت ئۈچۈن سەن _ 4

 .بولىسەن مەمنۇن (بۇنىڭدىن) سەن قىلىدۇ، ئاتا (ياخشىلىق كۆپ) كەلگۈسىدە ساڭا رەببىڭ _ 5

  بەرمىدىمۇ؟ پاناھلىق بىلىپ يېتىملىكىڭنى سېنىڭ ئۇ _ 6

  كۆرسەتمىدىمۇ؟ يول بىلىپ قالغىنىڭنى تېڭىرقاپ سېنىڭ _ 7

 بېيىتمىدىمۇ؟ بىلىپ يوقسۇللۇقۇڭنى سېنىڭ _ 8

 قىلما، قوپاللىق يېتىمغا سەن _ 9

 سىلكىشلىمە، تىلەمچىنى _ 10

 .چۈشۈرمە ئاغزىڭدىن نېمىتىنى رەببىڭنىڭ _ 11
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 سۈرىسى شەرھ

 .ئايەت 8 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئوڭايسىزلىقتىن ۋە قىيىنچىلىقتىن قايغۇدىن، _ غەم ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ھەزرىتى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان تاماملىغانلىقىنى نېمىتىنى ئۇنىڭغا قىلىپ، خاالس

 

 (.اليمەنباش) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قىلمىدۇقمۇ؟ كەڭ (ئېچىپ ئەخالققا گۈزەل ۋە ھېكمەتكە _ ئىلىم) كۆكسۈڭنى سېنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

  يەڭگىللەتمىدۇقمۇ؟ سەندىن يۈكۈڭنى ئېغىر ئېگىۋەتكەن بېلىڭنى سېنىڭ _3 _ 2

  قىلمىدۇقمۇ؟ يۇقىرى شۆھرىتىڭنى _ شان سېنىڭ _ 4

 .بار ئوڭايلىق بىر چوقۇم نبىلە مۈشكۈللۈك ھەربىر ئەلۋەتتە _ 5

  .بار ئوڭايلىق بىر چوقۇم بىلەن مۈشكۈللۈك ھەربىر ھەقىقەتەن _ 6

  .بېرىلگەن قاتتىق ئىبادەتكە ھامان بولغان بىكار (ئىشلىرىدىن دۇنيانىڭ) _ 7

 .يۈزلەنگىن رەببىڭگە _ 8
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 سۈرىسى تىن

 .ئايەت 8 بولغان، نازىل مەككىدە

 نېمىتىنى قىلغانلىق ھىدايەت دىنغا ھەق ئۇنى ۋە ياراتقانلىق شەكىلدە مۇكەممەل ئىنساننى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 باغلىق كېتىشىگە يىراقلىشىپ دىندىن ھەق قىممەتسىزلىكى ئۇنىڭ بولۇشىغا، سادىق دىنغا ھەق ئۇنىڭ قىممىتى - قەدىر ئىنساننىڭ ۋە بىلدۈرۈش

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئىكەنلىكىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن زەيتۇن قىلىمەن، قەسەم بىلەن ئەنجۈر _ 1

  قىلىمەن، قەسەم بىلەن تېغى تۇرسىنا _ 2

  قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن (مەككە) شەھەر تىنچ بۇ _ 3

  .ياراتتۇق شەكىلدە چىرايلىق ئەڭ ھەقىقەتەن ئىنساننى بىز _ 4

  .تاشاليمىز قەۋىتىگە تۆۋەن ئەڭ دوزاخنىڭ ئۇنى ئاندىن  _ 5

 ئەجىر قالمايدىغان ئۈزۈلۈپ بۇالرغا .مۇستەسنا بۇنىڭدىن قىلغانالرال ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان پەقەت _ 6

  .بار

 نەرسە بولغان سەۋەب قىلىشىڭغا ئىنكار ئاخىرەتنى سېنىڭ كېيىن، (دەلىللەردىن بۇنچە يەنى)بۇنىڭدىن !(ئىنسان ئى) _ 7

  نېمە؟

  ئەمەسمۇ؟ قىلغۇچى ھۆكۈم ئادالەتلىك ئەڭ ئالالھ _ 8
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 سۈرىسى ئەلەق

 .ئايەت 19 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىش ئىتائەت ئۇنىڭغا ەۋ باغلىنىش تائاالغا ئالالھ ئارقىلىق ئەگىشىش ئىلىمگە ۋە ۋەھيىگە كامالىتى ئىنساننىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن ايانب كېلىدىغانلىقىنى قىلىشتىن خىالپلىق پەرمانلىرىغا _ ئەمر تائاالنىڭ ئالالھ ناقىسلىقى ئۇنىڭ بولىدىغانلىقىنى، بىلەن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە قەتلىكشەپ ناھايىتى

 .ئوقۇغىن بىلەن ئىسمى رەببىڭنىڭ ياراتقان _ 1

  .ياراتتى 163ئەلەقتىن ئىنساننى ئۇ _ 2

 ئەڭ ەنبىلدۈرگ نەرسىلەرنى بىلمىگەن ئۆگەتكەن، يېزىشنى بىلەن قەلەم ئىنسانغا رەببىڭ .ئوقۇغىن سەن _5 _ 3 

  .زاتتۇر كەرەملىك

  .ئاشىدۇ ھەددىدىن ھەقىقەتەن قىلغاندا ھېس قالغانلىقىنى بېيىپ ئۆزىنىڭ ئىنسان شۇكى، ھەقىقەت _7 _ 6 

 .دەرگاھىدۇر رەببىڭنىڭ جايىڭ بارىدىغان سېنىڭ شەكسىزكى، !(ئىنسان ئى) _ 8

  كۆردۈڭمۇ؟ ئادەمنى توسقان بەندىنى بىر ئوقۇۋاتقان ناماز !(پەيغەمبەر ئى) _10 _ 9

 دارلىققاتەقۋا (كىشىلەرنى) ياكى بولغان يولدا توغرا (بەندە ئوقۇغۇچى ناماز) ئۇ ئەگەر باققىنە، دەپ _12 _ 11 

  بولسىچۇ؟ بىرى بۇيرۇغان

  بولسىچۇ؟ ىرىب تارتقان باش (ئېيتىشتىن ئىمان) ۋە قىلغان ئىنكار ھەقىقەتنى (توسقۇچى) ئۇ ئەگەر باققىنە، دەپ _ 13

  بىلمىدىمۇ؟ تۇرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ھنىڭئالال (قىلمىشلىرىنى) ئۇ _ 14

 وقۇمچ بىز يانمىسا، بۇنىڭدىن ئۇ ئەگەر ،(ئەمەس قىلغاندەك گۇمان گۇناھكارنى ئۇ ھەرگىز ئىش) ياق _16 _ 15

  .سۆرەيمىز (جەھەننەمگە) تۇتۇپ كوكۇلىسىدىن گۇناھكارنى يالغانچى ئۇنداق

  !باقسۇن پچاقىرى (ياردەمگە) سورۇنداشلىرىنى ئۆزىنىڭ ئۇ _ 17

   .چاقىرىمىز پەرىشتىلىرىنى قول قاتتىق دوزاخنىڭ بىزمۇ _ 18

 ىغىن،بويسۇنم ئۇنىڭغا سەن !(پەيغەمبەر ئى) ،(ئەمەس قىلغاندەك گۇمان گۇناھكارنى ئۇ ھەرگىز ئىش) ياق _ 19

 .قىلغىن ھاسىل يېقىنلىق (ئۇنىڭغا ئارقىلىق بۇ) ۋە قىلغىن سەجدە (ئالالھقا)

  

                                                   

163
 .قارالسۇن ئىزاھاتقا بېرىلگەن ئاستىغا تەپسىرىدە ئايىتىنىڭ -5 سۈرىسىنىڭ ھەج ئۈچۈن مەنىسى ئەلەقنىڭ 
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 سۈرىسى قەدر

 .ئايەت 5 بولغان، نازىل مەككىدە

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئىشالرنى مۇھىم بولىدىغان كېچىدە ئۇ ۋە پەزىلىتىنى ئۇلۇغلۇقىنى، كېچىسىنىڭ قەدر :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .قىلدۇق نازىل كېچىسىدە قەدر قۇرئاننى بىز شۈبھىسىزكى، _ شەك _ 1

 بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى كېچە قانداق كېچىسىنىڭ قەدر _ 2

 .ياخشىدۇر ئايدىن مىڭ كېچىسى قەدر _ 3

 .چۈشىدۇ ئۈچۈن ئىشالر ھەممە (قىلىنغان تەقدىر) بىلەن، ئەمرى رەببىنىڭ جىبرىل ۋە پەرىشتىلەر كېچىدە شۇ _ 4

 .بولىدۇ كېچە تولغان ئامانلىققا قەدەر غايورۇغان تاڭ كېچە شۇ _ 5
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 سۈرىسى بەييىنە

 .ئايەت 8 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 قىلىشتىن بايان ھەقىقەتلەرنى قاتارلىق مۇكەممەللىكى قىممىتى، ئىكەنلىكى، دىن ھەق بىردىنبىر دىنىنىڭ ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 (كۇفرىدىن) قەدەر كەلگەنگە دەلىل ئوپئوچۇق ئۆزلىرىگە كاپىرالر بولغان مۇشرىكالردىن ۋە كىتابتىن ئەھلى _ 1

 .ئايرىلمىدى

 .پەيغەمبەردۇر كەلگەن تەرىپىدىن ھئالال تۇرىدىغان، قىلىپ تىالۋەت سەھىپىلەرنى پاك (بولسا دەلىل ئوپئوچۇق ئۇ) _ 2

 .ئالغان ئىچىگە ئۆز ئەھكامالرنى توغرا ئەڭ سەھىپىلەر ئۇ _ 3

 .قىلىشتى ئىختىالپ ئاندىن كېيىن، كەلگەندىن دەلىل ئوپئوچۇق ئۆزلىرىگە پەقەت بېرىلگەنلەر كىتاب _ 4

 قىلىشقا، ئىبادەت ئالالھقىال ھالدا قىلغان ئېتىقاد دىنغا ھەق قىلغان، خاس ئالالھقا دىننى پەقەت ئۇالر ھالبۇكى، _ 5

 .دىندۇر توغرا شۇ ئەنە .ئىدى بۇيرۇلغان بېرىشكە زاكاتنى قىلىشقا، ئادا مۇكەممەل نامازنى

 مەڭگۈ ئۇنىڭدا ئۇالر بولىدۇ، ئوتىدا دوزاخ كاپىرالر بولغان مۇشرىكالردىن ۋە كىتابتىن ئەھلى شەكىسىزكى، _ 6

 .يامىنىدۇر ئەڭ مەخلۇقاتنىڭ شۇالر ئەنە .قالىدۇ

 .ياخشىسىدۇر ئەڭ مەخلۇقاتنىڭ شۇالر ئەنە — قىلغانالر ئەمەەللرنى ياخشى ۋە ئېيتقان ئىمان شەكسىزكى، _ 7

 تۇرىدىغان ئېقىپ ئۆستەڭلەر ئاستىدىن بولغان، مەڭگۈلۈك مۇكاپاتى دەرگاھىدىكى رەببىنىڭ ئۇالرنىڭ _ 8

 مەمنۇن ئالالھتىن ئۇالرمۇ بولىدۇ، رازى ئۇالردىن ئالالھ .تۇرىدۇ مەڭگۈ جەننەتلەردە بۇ ئۇالر جەننەتلەردۇركى،

 .ئېرىشىدۇ ئادەم قورققان رەببىدىن بۇنىڭغا .بولىدۇ

  



 

51 

 سۈرىسى زەلزەلە

 .ئايەت 8 بولغان، نازىل مەككىدە

 ئارقىلىق قىلىش بايان چىقىدىغانلىقىنى ساناپ تولۇق لەنبى ئىنچىكىلىك ئىنتايىن ئەمەەللرنى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر ئويغىتىشتىن غەپلەتتىن ئۇالرنى ۋە تىترىتىش دىللىرىنى قالغۇچىالرنىڭ غەپلەتتە بېرىشتىن ھېساب ئاخىرەتتە

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 چاغدا، تەۋرىتىلگەن قاتتىق زېمىن _ 1

 چىقارغاندا، يۈكلىرىنى (قاتارلىق ئۆلۈك) قوينىدىكى زېمىن _ 2

 چاغدا، دېگەن «بولغاندۇ؟ نېمە زېمىنغا بۇ» :ئىنسان (كۆرگەن بۇنى) _ 3

 .قىلىدۇ مەلۇم ئىشالرنى (قىلىنغان ئۈستىدە ئۆزىنىڭ) بىلەن، ئەمرى رەببىڭنىڭ زېمىن كۈندە بۇ _5 _ 4

 .چىقىدۇ بولۇپ توپ _ توپ (قەبرىلىرىدىن) ئۈچۈن كۆرۈش نەتىجىسىنى ئەمەللىرىنىڭ قىلغان ىلەركىش كۈندە بۇ _ 6

 .كۆرىدۇ مۇكاپاتىنى ئۇنىڭ ئۇ قىلسا، ئىش ياخشى زەررىچىلىك كىمكى _ 7

 .تارتىدۇ جازاسىنى ئۇنىڭ ئۇ قىلىدىكەن، ئىش يامان زەررىچىلىك كىمكى _ 8
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 سۈرىسى ئادىيات

 .ئايەت 11بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىش تەرغىب ئەمەەللرگە ئاخىرەتلىك ئۇنى ۋە قىلىش بايان ھېرىسمەنلىكىنى بولغان دۇنيالىققا ئىنساننىڭ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 
  .ئىبارەتتۇر توسۇشتىن تەمەگەرلىكتىن تۇزكورلۇقتىن، ئۇنى ئارقىلىق

 

 .باشاليمەن بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 باستۇرۇپ (ئۈستىگە دۈشمەن) ئەتىگەندە چىقارغۇچى، ئوت تۇياقلىرىدىن چاپقۇچى، تېز (يولىدا ئالالھ) _6 _ 1

 قەسەم بىلەن ئاتالر كەتكۈچى كىرىپ ئىچىگە توپى دۈشمەن بىلەن شۇنىڭ چىقارغۇچى، چاڭ _ توپا كىرگۈچى،

  .قىلغۇچىدۇر تۇزكورلۇق بەكمۇ نېمەتلىرىگە رەببىنىڭ ھەقىقەتەن ئىنسان قىلىمەنكى،

 .گۇۋاھتۇر ئۆزى ئەلۋەتتە قىلىمىشىغا شۇ ئۆزىنىڭ ئۇ شەكسىزكى، _7 

 .ھېرىستۇر ئىنتايىن مالغا _ پۇل ھەقىقەتەن ئىنسان _ 8 

 ئۆزىنىڭ) چاغدا، ئاشكارىالنغان سىرالر دىلالردىكى چىقىرىلغان، (سىرتقا) قەبرىلەردىكىلەر ئىنسان ئۇ _11 _ 9  

 تولۇق (قىلمىشلىرىدىن بارلىق) ئۇالرنىڭ رەببى ئىنسانالرنىڭ كۈندە ئۇ بىلمەمدىغاندۇ؟ (بېرىدىغانلىقىنى ھېساب

 .خەۋەرداردۇر
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 سۈرىسى قارىئە

 .ئايەت 11بولغان، نازىل مەككىدە

 غەپلەتتىن ئىنسانالرنى ئارقىلىق لەشتەسۋىر ئەھۋالالرنى قورقۇنچلىق بولىدىغان كۈنىدە قىيامەت :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر ئويغۇتۇشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 سالغۇچى، دەھشەت (يۈرەكلەرگە) _1     

 نېمە؟ سالغۇچى دەھشەت ئۇ !(پەيغەمبەر ئى)  _ 2     

 بىلىسەن؟ نەدىن سەن ئىكەنلىكىنى نېمە سالغۇچىنىڭ دەھشەت ئۇ _ 3    

 .قالىدۇ بولۇپ پەرۋانىدەك كەتكەن تارقىلىپ ئىنسانالر كۈندە شۇ (كۈنىدۇر قىيامەت ئۇ) _ 4

 .كېتىدۇ بولۇپ يۇڭدەك ئېتىلغان تاغالر _ 5

 .بولىدۇ تۇرمۇشتا كۆڭۈللۈك ئۇ كەلسەك، ئادەمگە كەلگەن ئېغىر ئەمەلى ياخشى _7 _ 6

 .بولىدۇ ھاۋىيە جايى ئۇنىڭ كەلسەك، ئادەمگە كەلگەن ېنىكي ئەمەلى ياخشى _9 _ 8

 بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى نېمە ھاۋىيەنىڭ _ 10

 .ئوتتۇر قىزىق ئۇ _ 11
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 سۈرىسى تەكاسۇر

 .ئايەت 8 بولغان، نازىل مەككىدە

 ھەقىقەتلەرنى قاتارلىق بېرىش ھېساب ئۆلۈم، كەتكەنلەرگە ئۇنتۇپ ئاخىرەتنى بېرىلىپ، دۇنيالىققىال :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر ئەسلىتىشتىن

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قەبرىگە (ئۆلۈپ) سىلەرنى پەخىرلىنىش بىلەن كۆپلۈكى (بالىالرنىڭ ۋە مال  _  پۇل !ئىنسانالر ئى) _ 2 _ 1

 .قالدۇردى غەپلەتتە (تتىنئىبادە _ تائەت) قەدەر كۆمۈلگەنگە

 .قالىسىلەر بىلىپ كەلگۈسىدە (ئىكەنلىكىنى ياخشى ئاخىرەتنىڭ سىلەرگە) ئەمەس، توغرا قىلىشىڭالر بۇنداق  _ 3

 بىلىپ كەلگۈسىدە (ئاقىۋىتىنى قىلمىشىڭالرنىڭ) ئەمەس، توغرا قىلىشىڭالر بۇنداق (قوياي دەپ يەنە) ئاندىن  _ 4

 .قالىسىلەر

 (.قالمايتتىڭالر غەپلەتتە) بولساڭالر بىلگەن راستتىنال سىلەر ئەگەر شۇكى، ھەقىقەت _ 5

 .كۆرىسىلەر جەھەننەمنى چوقۇم سىلەر _ 6

 .كۆرىسىلەر بىلەن كۆزۈڭالر ئۆز چوقۇم كۆرگەندىمۇ _ 7

 .تارتىلىسىلەر سوراققا كۈندە بۇ توغرۇلۇق نېمەتلەر (بېرىلگەن سىلەرگە دۇنيادا) ئاندىن _ 8

  



 

55 

 سۈرىسى ئەسر

 .ئايەت 3 بولغان، نازىل مەككىدە

 .ئىبارەتتۇر بىلدۈرۈشتىن قىممىتىنى ۋاقىتنىڭ ۋە قىلىش بايان چارىسىنى كاپالەتلىك ئەڭ ساقلىنىشنىڭ زىياندىن :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئەمەەللرنى ياخشى ئېيتقان، ئىمان پەقەت .ئىچىدىدۇر زىيان چوقۇم ئىنسان قىلىمەنكى، قەسەم بىلەن زامان _ 3 _ 1

 زىيان كىشىلەرال قىلىشقان تەۋسىيە بولۇشنى چىداملىق (ئۇنىڭدا) ۋە قىلىشقان تەۋسىيە ھەقنى بىرىگە – بىر قىلغان،

 .تارتمايدۇ
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 سۈرىسى ھۇمەزە

 .ئايەت 9 بولغان، نازىل مەككىدە

 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن ئازابىدىن قاتتىق ئاخىرەتنىڭ قىلغۇچىالرنى مەسخىرە مۇئمىنلەرنى ۋە دىننى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ۋاي، ھالىغا غەيۋەتخورنىڭ كەمسىتكۈچى، ھەربىر _ 1

 .كەتتى بولۇپ بىلەنال ساناش ئۇنى ۋە توپالش مال _ پۇل ئۇ _ 2

 .ئوياليدۇ دەپ قالدۇرىدۇ مەڭگۈ مېنى مېلىم _ پۇل ئۇ _ 3

 .تاشلىنىدۇ دوزاخقا پارچىلىۋېتىدىغان (كىرگەنلەرنى) چوقۇم ئۇ بولمايدۇ، ئويلىغاندەك ئۇ ھەرگىز ئەمەلىيەت _ 4

 بىلەمسەن؟ ئىكەنلىكىنى قانداق دوزاخنىڭ ئۇ سەن !(پەيغەمبەر ئى) _5   

 .ئوتتۇر كېتىدىغان ئۆتۈپ يۈرەكلەرگە (قاتتىقلىقىدىن ھارارىتىنىڭ) ياندۇرغان، ئالالھ ئۇ _7 _ 6   

 .سولىنىدۇ دوزاخقا تاقىلىدىغان بىلەن دەملەر ئۇزۇن چوقۇم ئۇالر _9 _ 8 
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 سۈرىسى فىل

 .ئايەت 5 بولغان، نازىل مەككىدە

 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن نامايان قۇدرىتىنى قوغداشتىكى ھەرەمنى مەسجىدى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كۆرمىدىڭمۇ؟ قىلغانلىقىنى (ھاالك) قانداق قوشۇننى پىللىق رەببىڭنىڭ !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

 قىلمىدىمۇ؟ بەربات مىكرىنى _ ھىيلە الرنىڭئۇ رەببىڭ _ 2

 .ئەۋەتتى قۇشالرنى توپ _ توپ ئۈستىگە ئۇالرنىڭ رەببىڭ _ 3

 .قىلىۋەتتى ساماندەك چاينىۋېتىلگەن ئۇالرنى ئېتىپ، تاشالرنى ساپال ئۇالرغا قۇشالر _5 _ 4 
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 سۈرىسى قۇرەيش

 .ئايەت 4 بولغان، نازىل مەككىدە

 قىلىشقا شۈكۈر ئۇالرنى ئارقىلىق ئەسلىتىش نېمەتلىرىنى قىلغان ئاتا قەبىلىسىگە قۇرەيش تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر رىغبەتلەندۈرۈشتىن

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 ئۈچۈن، (بىلدۈرۈش مىننەتدارلىق غا) قوغدالغانلىقى پىرىدەسە يازلىق ۋە قىشلىق — قوغدالغانلىقى قۇرەيشلەر _4 _ 1

  !قىلسۇن ئىبادەت رەببىگە نىڭ(كەئبە) ئۆي بۇ قىلغان خاتىرجەم قورقۇنچتىن تويغۇزغان، ئاچلىقتىن ئۆزلىرىنى
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 سۈرىسى مائۇن

 .ئايەت 7 بولغان، نازىل مەككىدە

 مۇئمىنلەرنى ئارقىلىق قىلىش بايان ئەخالقىنى ناچار قىلغۇچىالرنىڭ ئىنكار كۈنىنى ئاخىرەت ۋە دىننى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ 
 .ئىبارەتتۇر ئاگاھالندۇرۇشتىن قېلىشتىن ئوخشاپ ئۇالرغا

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 كۆردۈڭمۇ؟ ئادەمنى دېگەن يالغان كۈنىنى ئاخىرەت !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

 .ئادەمدۇر قىلمايدىغان تەرغىب بېرىشنى تاماق مىسكىنگە دۆشكەلەيدىغان، يېتىمنى ئۇ _3 _ 2 

 !ۋاي ھالىغا كىشىلەرنىڭ ئوقۇيدىغان بىلەن بىپەرۋالىق نامازنى _5 _ 4 

  .كىشىلەردۇر قىلمايدىغان يېرىمنىمۇ _ ئۆتنە ئەقەللىي ئەڭ قىلىدىغان، رىياكارلىق ئۇالر _7 _ 6 
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 سۈرىسى كەۋسەر

 .ئايەت 3 بولغان، نازىل مەككىدە

 يامان ئۇنى ۋە ئەسلىتىش نېمىتىنى كاتتا قىلغان ئاتا ئەلەيھىسساالمغا  مۇھەممەد ھەزرىتى تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قالدۇرۇشتىن ئۈمىدسىز كۆرىدىغانالرنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .قىلدۇق ئاتا ياخشىلىقالرنى نۇرغۇن ھەقىقەتەن ساڭا بىز !(پەيغەمبەر ئى) _ 1

 .قىلغىن قۇربانلىق ۋە ئوقۇغىن ناماز ئۈچۈن (ئېرىشىش رازىلىقىغا نىڭ) رەببىڭ سەن _ 2

 .كىشىدۇر قىلغان ئۆچمەنلىك ساڭا ىزكى،شەكس كىشى، كېتىدىغان قۇرۇپ نەسلى _ 3
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 سۈرىسى كافىرۇن

 .ئايەت 6 بولغان، نازىل مەككىدە

 بايان ئىكەنلىكىنى ئازغۇنلۇق چوقۇنۇشنىڭ مەخلۇقاتقا زۆرۈرلۈكىنى، قىلىشنىڭ تائاالغىال ئالالھ ئىبادەتنى :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قويۇشتىن چەك ئوتتۇرىسىغا كۇفرى بىلەن ئىمان ۋە قىلىش

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .چوقۇنمايۋاتىمەن مەن نەرسىلەرگە چوقۇنۇۋاتقان سىلەر !كاپىرالر ئى» ئېيتقىنكى، !(پەيغەمبەر ئى) _2 _ 1 

 .لەرقىلمايۋاتىسى ئىبادەت ئالالھقا قىلىۋاتقان ئىبادەت مەن سىلەرمۇ _ 3

 .چوقۇنمايمەن مەن نەرسىلەرگە چوقۇنغان سىلەر (كېيىنمۇ بۇنىڭدىن) _ 4

 .قىلمايسىلەر ئىبادەت ئالالھقا قىلىۋاتقان ئىبادەت مەن سىلەرمۇ _ 5

 «.ئۈچۈندۇر ئۆزۈم دىنىممۇ مېنىڭ ئۈچۈن، ئۆزۈڭالر دىنىڭالر سىلەرنىڭ _ 6
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 سۈرىسى نەسر

 .ئايەت 3 بولغان، نازىل مەدىنىدە

 خەۋەر خۇش ھەققىدە قىلىنىدىغانلىقى پەتھى مەككىنىڭ قازىنىدىغانلىقى، ئۈستۈنلۈك مۇتلەق دىنىنىڭ ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن ئىشارەت قالغانلىقىغا ئاز ۋاپاتىغا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ۋە بېرىش

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 بولۇپ توپ  _  توپ دىنىغا ئالالھنىڭ كىشىلەرنىڭ كېلىپ، غەلىبە ۋە ياردىمى ئالالھنىڭ سەن !(پەيغەمبەر ئى) _3 _ 1 

 ھەقىقەتەن ئالالھ .تىلىگىن مەغپىرەت ئۇنىڭدىن ۋە ئېيتقىن تەسبىھ مەدھىيەلەپ رەببىڭنى چېغىڭدا، كۆرگەن كىرگەنلىكىنى

 .قىلغۇچىدۇر قوبۇل كمۇبە تەۋبىنى
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 سۈرىسى مەسەد

 .ئايەت 5 بولغان، نازىل مەككىدە

 بولىدىغانلىقى، مەھكۇم خارلىققا ۋە ئازابقا ئاخىرەتتە ۋە دۇنيا تۇرغۇچىالرنىڭ قارشى دەۋىتىگە ئىسالم :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
  .ئىبارەتتۇر بېرىشتىن خەۋەر ھەققىدە ئالىدىغانلىقى ئورۇن دوزاختىن ئايالىنىڭ بىلەن لەھەب ئەبۇ خۇسۇسەن،

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 .كەتتى قۇرۇپ  (ئەمەلىيەتتە) !كەتسۇن قۇرۇپ قولى ئىككى لەھەبنىڭ ئەبۇ _ 1

 .ئەسقاتمىدى نەرسىلىرى ئېرىشكەن ۋە مۈلۈكى _ مال ئۇنىڭغا _ 2

 .كىرىدۇ ئوتقا تۇرغان الۋۇلداپ قالماي اققائۇز ئۇ _ 3

 تۇرغان الۋۇلداپ) ھالدا يۈدۈگەن باغالپ بوينىغا ئوتۇننى بىلەن ئارغامچا ئېشىلگەن مەھكەم ئايالىمۇ ئۇنىڭ _5 _ 4 

  .كىرىدۇ (ئوتقا
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 سۈرىسى ئىخالس

 .ئايەت 4 بولغان، نازىل مەككىدە

 پاك كەمچىلىكلەردىن ۋە نۇقسان بارچە ئىكەنلىكىنى، ئىالھ تەڭداشسىز ۋە يېگانە _ يەككە تائاالنىڭ ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ
 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن بايان ئىكەنلىكىنى

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 يېگانىدۇر، _ يەككە ئالالھ ئۇ (بولغان بىلمەكچى سىلەر) ئېيتقىنكى، (سورىغانالرغا سەندىن !پەيغەمبەر ئى) _ 1

 .موھتاجدۇر ئۇنىڭغا ھەممە ئەكسىچە، ئەمەس، موھتاج ھېچكىمگە ئالالھ _ 2

 .ئەمەس تۇغۇلغانمۇ ئەمەس، بولغانمۇ بالىلىق ئۇ _ 3

 .بواللمايدۇ تەڭداش ئۇنىڭغا ھېچكىم _ 4
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 سۈرىسى فەلەق

 .ئايەت 5 بولغان، نازىل مەككىدە

  .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن تەشەببۇس ئېسىلىشقا تائاالغا ئالالھ ئۈچۈن ساقلىنىش يامانلىقتىن ھەرقانداق :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 دەم چېگىكلەرگە يامانلىقىدىن، كېچىنىڭ تولغان قاراڭغۇلۇققا يامانلىقىدىن، مەخلۇقاتنىڭ» (سەن !پەيغەمبەر ئى) _5 _ 1

 سىغىنىپ رەببىگە سۈبھىنىڭ يامانلىقىدىن چاغدىكى قىلغان ھەسەت ھەسەتخورنىڭ يامانلىقىدىن، سېھىرگەرلەرنىڭ سالىدىغان

 .دېگىن «تىلەيمەن پاناھ
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 سۈرىسى ناس

 .ئايەت 6 بولغان، نازىل مەككىدە

 .ئىبارەتتۇر قىلىشتىن تەشەببۇس تىلەشكە پاناھ قىلىشىدىن ۋەسۋەسە شەيتاننىڭ سىغىنىپ، تائاالغا ئالالھ :مەقسىتى ئاساسلىق سۈرىنىڭ بۇ

 

 (.باشاليمەن) بىلەن ئىسمى ئالالھنىڭ مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ناھايىتى

 قا(ئالالھ بولغان) ئىالھى ئىنسانالرنىڭ پادىشاھى، ئىنسانالرنىڭ رەببى، ئىنسانالرنىڭ» (سەن !پەيغەمبەر ئى) _6 _ 1 

 جىن يوقىلىدىغان (ئەتسە ياد ئالالھنى) قىلىدىغان، ۋەسۋەسە دىللىرىدا نىڭ(ئۇالر قالسا، غەپلەتتە) كىشىلەر سىغىنىپ،

 .دېگىن «تىلەيمەن پاناھ يامانلىقىدىن شەيتاننىڭ ئادىمىي ۋە شەيتاننىڭ
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 ھەققىدە «كەرىم قۇرئان»

 بولۇشى نازىل نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 تۇرى،دەس مۇسۇلمانالرنىڭ مۆجىزىسى، ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد سۆزى، تائاالنىڭ ئالالھ «كەرىم قۇرئان» 

 ئالالھ االمغائەلەيھىسس مۇھەممەد ھەزرىتى پەيغەمبىرىمىز ئۇ .مەنبەسىدۇر ئاساسلىق بىرىنچى قانشۇناسلىقىنىڭ ئىسالم

 «كەرىم قۇرئان» .كىتابتۇر ساماۋىي قىلىنغان نازىل بىلەن يولى ىيۋەھ ئارقىلىق ئەلەيھىسساالم جىبرىل تەرىپىدىن تائاال

 _ 610 ىنىڭمىالدىي ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد «كەرىم قۇرئان» .مۆجىزىسىدۇر دائىملىق ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد

 40 توپتوغرا مئەلەيھىسساال پەيغەمبەر ۋاقىتتا بۇ .باشلىغان بولۇشقا نازىل قېتىم تۇنجى غارىدا ھىرا مەككىدىكى يىلى

 .ئىدى ياشتا

 ئەڭ رەسۇلۇلالھقا» :قىلغان رىۋايەت ھەدىسنى بىر مۇنداق ئەنھادىن رەزىيەلالھۇ ئائىشە ھەزرىتى بۇخارى ئىمام

 ئۇ كېيىن .ئىدى روشەن نۇرىدەك تاڭ چۈشلىرى كۆرگەن ئۇنىڭ .باشالنغان بىلەن چۈش راست ۋەھيى دەسلەپكى

 قىالتتى، ئىستىقامەت يالغۇز كېچىلىرى قايتماي ئۆيگە 164غارىدا ھىرا ئۇ قالدى، بولۇپ ياقتۇرىدىغان يالغۇزلۇقنى

 كېلىپ، قايتىپ يېنىغا ئەنھانىڭ رەزىيەلالھۇ خەدىجە بوشىغاندا، ئىستىقامەتتىن .ئېلىۋاالتتى ئوزۇقلۇق چىققاندا ئىستىقامەتكە

 .قىلدى داۋام قەدەر كەلگەنگە پەيغەمبەرلىك ئۇنىڭغا غارىدا ھىرا ئىش بۇ .ىناتتىتەييارل ئۈچۈن چىقىش قېتىم ئىككىنچى

 رەسۇلۇلالھ .دېدى ‹بىلمەيمەن ئوقۇشنى مەن› :رەسۇلۇلالھ .دېدى ‹ئوقۇ› :كېلىپ پەرىشتە ھۇزۇرىغا رەسۇلۇلالھنىڭ

 مېنى دېدىم، ‹بىلمەيمەن ئوقۇشنى›نمە يەنە .دېدى ‹ئوقۇ› قويۇۋېتىپ، سىقىپ قاتتىق تۇتۇپ مېنى پەرىشتە :دېدى مۇنداق

 قېتىم ئۈچىنچى مېنى .دېدىم ‹بىلمەيمەن ئوقۇشنى› مەن .دېدى ‹ئوقۇ› قويۇۋېتىپ، سىقىپ قاتتىق تۇتۇپ قېتىم ئىككىنچى

 سەن .ياراتتى ئەلەقتىن ئىنساننى ئۇ .ئوقۇغىن بىلەن ئىسمى رەببىڭنىڭ ياراتقان﴿ :كېيىن قويۇۋەتكەندىن سىقىپ تۇتۇپ يەنە

  165﴾زاتتۇر كەرەملىك ئەڭ بىلدۈرگەن نەرسىلەرنى بىلمىگەن ئۆگەتكەن، يېزىشنى بىلەن قەلەم ئىنسانغا رەببىڭ .ئوقۇغىن

 بىلەن قورقۇنچ بولغان پەيدا چاغدا ئۇچراشقان قېتىم تۇنجى بىلەن پەرىشتە رەسۇلۇلالھ .ئوقۇدى ئايەتلەرنى دېگەن

 يۆگەپ قويۇڭالر، يۆگەپ مېنى› ئۈچۈن، بېسىش قورقۇنچىسىنى لىپ،كې قايتىپ يېنىغا خەدىجەنىڭ قىزى خۇۋەيلىدنىڭ

 نېمە ماڭا خەدىجە ئى› قىلىپ، بايان ئەھۋالنى خەدىجىگە ئۇ قويۇلدى، يۆگەپ تۈگىگىچە قورقۇنچىسى ئۇ .دېدى ‹قويۇڭالر

 قىلىمەنكى، قەسەم ەنبىل نامى ئالالھنىڭ ئەمەس، ئۇنداق› :خەدىجە .دېدى ‹قالدىم قورقۇپ توغرىسىدا ئۆزۈم بولغاندۇ؟

 ئاجىز، قىلىسەن، گەپ راست قىلىسەن، شەپقەت تۇغقانالرغا-ئۇرۇق سەن چۈنكى قىلمايدۇ، رەسۋا ھەرگىز سېنى ئالالھ

 كۈن بېشىغا كۈتۈۋالىسەن، ياخشى مېھمانالرنى ئالىسەن، خەۋەر ھالىدىن يوقسۇلالرنىڭ قىلىسەن، ياردەم بىچارىلەرگە

 ئەسەد ئىبنى نەۋفەل ئىبنى ۋەرەقە ئوغلى تاغىسىنىڭ ئۇنى خەدىجە بىلەن شۇنىڭ .دېدى ‹قىلىسەن ياردەم چۈشكەنلەرگە

 يېزىقنى ئىبرانى ئىدى، كىرگەن دىنىغا خىرىستىيان دەۋرىدە جاھىلىيەت ۋەرەقە .كەلدى ئېلىپ ئالدىغا ئابدۇلئۇززانىڭ ئىبنى

 .ئىدى بوۋاي قالغان بولۇپ ئەما كۆزى ياشانغان، ئۇ .يازاتتى نەرسىلەرنى كۆپ ئىنجىلدىن بىلەن يېزىق ئىبرانى بىلەتتى،

 .دېدى ‹سال قۇالق سۆزىگە (مۇھەممەدنىڭ يەنى) ئوغلىنىڭ 166قېرىندىشىڭنىڭ !ئوغلى تاغامنىڭ› :ۋەرەقەگە خەدىجە

 ئۇنىڭغا كۆرگەنلىرىنى رەسۇلۇلالھ .سورىدى دەپ ‹بولدۇڭ؟ نېمە !ئوغلى  قېرىندىشىمنىڭ ئى› :رەسۇلۇلالھتىن ۋەرەقە

 قىلغان دەۋەت دىنغا سېنىڭ مەن ئىسىت، مۇشۇ، شەرىئەت چۈشۈرگەن مۇساغا ئالالھ› :ئۇنىڭغا ۋەرەقە .بەردى ئېيتىپ

 ‹بولسامچۇ ھايات ۋاقىتتا چىقارغان ھەيدەپ يۇرتۇڭدىن سېنى خەلقىڭ مەن ئىسىت، بولسامچۇ، يىگىت ياش چاغلىرىڭدا

 چىقىرىدۇ، ھەيدەپ ھەئە،› :ۋەرەقە .دېدى ‹چىقىرارمۇ؟ ھەيدەپ دىنيۇرتۇم مېنى خەلقىم› :ئەجەبلىنىپ رەسۇلۇلالھ .دېدى

 يېقىندىن ساڭا بولسام، بولغان ھايات چاغلىرىڭدا قىلغان دەۋەت دىنغا سېنىڭ بولىدۇ، دۈشمەنلىك ئادەم بولغان پەيغەمبەر

 .167«قالدى ئۈزۈلۈپ ۋەھيى .كەتتى بولۇپ ۋاپات ۋەرەقە ئۆتمەي ئۇزاق .دېدى ‹قىالتتىم ياردەم

 تولۇق يىلدا 23 تولۇق بولۇپ، نازىل ئازدىن _ ئاز ئاساسەن، ئېھتىياجىغا شارائىتنىڭ ۋە ۋەزىيەت «كەرىم قۇرئان»

 ئۇنى قىلدۇق، نازىل بۆلۈپ _ بۆلۈپ ئۇنى ئۈچۈن بېرىشىڭ ئوقۇپ دانە _ دانە كىشىلەرگە قۇرئاننى﴿ .تامامالندى

                                                   
164
 كېلىدۇ، ېتىركىلوم تۆت ھەرەمدىن مەسجىدى بولۇپ، ئۈستىدە نىڭ«تېغى نۇر» جايالشقان شەرقىگە شەھىرىنىڭ مۇكەررەمە مەككە — غارى ھىرا 

 .مېتىردۇر 634 ئېگىزلىكى
 .ئايەتلەر - 5 - 1: سۈرىسى ئەلەق 165

166
 .ئىدى قېرىندىشى بوۋىسىنىڭ -4 ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بوۋىسى -3 ۋەرەقەنىڭ 

 .ھەدىس– 3 بەت-7 توم،-1«ۇلبۇخارىسەھىھ» 167
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  (.168) ﴾قىلدۇق نازىل تەدرىجىي

 مەنىنى دېگەن «ئوقۇش» بولۇپ، تۈرلەنگەن پېئىلدىن دېگەن «ئوقۇدى» يەنى «قرأ» سۆز دېگەن «قۇرئان»

ك   اَل  ﴿ .بىلدۈرىدۇ نَا إِنَّ  . بِەِ  ِلتَع َجلَ  ِلَسانَكَ  بِەِ  تَُحر ِ عَەُ  عَلَي  آَنَەُ  َجم  آَنَەُ  فَاتَّبِع   قََرأ نَاهُ  فَإِذَا . َوقُر  ُ  َعلَي نَا إِنَّ  ثُمَّ  . قُر   ﴾ بَيَانَە

 چۈنكى .مىدىرالتما تىلىڭنى ئالدىراپ ئېلىۋېلىشقا ئېسىڭگە ئۇنى (چاغدا بولۇۋاتقان نازىل ۋەھيى ساڭا !پەيغەمبەر ئى) ﴿يەنى

 جىبرىل ساڭا) ئۇنى بىز شۇڭا، .مەسئۇلىيىتىمىزدۇر بىزنىڭ ئوقۇتۇش ساڭا ئۇنى ۋە توپالش (دىلىڭغا سېنىڭ) ۋەھيىنى ئۇ

 دېگەن «قۇرئان» يەنى «ق ْرآن  » ئايەتتىكى دېگەن 169﴾ئاڭلىغىن (تۇرۇپ جىم) ئۇنى سەن گەندە،بەر ئوقۇپ (ئارقىلىق

 .ئىپادىلەيدۇ مەنىنى بۇ سۆز

 تۈرلىرى ئۇنىڭ ۋە ۋەھىي

 ئىرادىسىنى تائاالنىڭ ئالالھ ئۇ بولۇپ، دېگەنلىك تەلىماتى قىلغان نازىل پەيغەمبەرلەرگە تائاالنىڭ ئالالھ _ ۋەھىي 

 ،«سۆزلىدى» يەنى ﴾كلم﴿ ،«قىلدى ۋەھىي» يەنى ﴾أوحى﴿ :دە «كەرىم قۇرئان» .يولىدۇر بىردىنبىر بىلدۈرۈشنىڭ ئىنسانغا

 يەنى) قىلدى نازىل» يەنى ﴾أنزل﴿ ،«تاشلىدى» يەنى ﴾القى﴿ ،«بۇيرۇدى» يەنى ﴾أمر﴿ ،«ئېيتتى» يەنى ﴾قال﴿

 بايان ئايەتتە بۇ يوللىرى ۋەھىينىڭ ئاشقان ئەمەلگە بىلەن ئىپادىلەر قاتارلىق «قىلدى نىدا» يەنى ﴾نادى﴿ ،«(چۈشۈردى

 ئەۋەتىپ پەيغەمبەرنى بىر ياكى سۆزلەيدۇ، ئارقىسىدىن پەردە ياكى بىلەن يولى ۋەھىي پەقەت ئىنسانغا بىر ئالالھ﴿ :قىلىنغان

  .170﴾قىلىدۇ ۋەھىينى خالىغان ئۇنىڭغا بىلەن ئىرادىسى ئۆز

 تەرزىنى اشاشي ئۇالرنىڭ ۋە چىققان قۇرۇپ قايتىدىن ھاياتىنى ئىنسانالرنىڭ تونۇشقان ئاۋۋال ئەڭ بىلەن ئۆزى ۋەھىي

 ئاجىزلىقتىن ەرىپەتكە،م _ ئىلىم نادانلىقتىن بىرلىككە، ئىناقسىزلىقتىن ھىدايەتكە، ئازغۇنلۇقتىن ئۇالرنى ئۆزگەرتىپ، تۈپتىن

 ولغانب نازىل ئۈچۈن قىلىش بەرپا ھاياتنى بىر يېڭى ۋەھىي چۈنكى .ئىدى ارغانب ئېلىپ تەدرىجىي قۇۋۋەتكە _ كۈچ

 ئىلىم ھايات، ىرب قىلغان مەركەز ئىماننى ھايات، بىر قىلغان مەركەز ئىنساننى غايىسى ۋەھىينىڭ زادى .قانۇندۇر ئىالھىي

 ەقىقەتنىڭھ شەكسىزكى، .ئىدى ەرىپەتم _ ئىلىم قىلغان مەركەز ھەقىقەتنى ۋە ئىمان بىر قىلغان مەركەز مەرىپەتنى _

 پەزىلەتتە، _ قئەخال بارلىق ساھابىلەر ئېرىشكەن ھاياتقا بىر پارالق بىلەن روھى ۋەھىينىڭ .تائاالدۇر ئالالھ مەنبەسى

 ىغاۋاي قىلىشتا مەتخىز ئۈچۈن مەنپەئەتى ئىنسانىيەتنىڭ ۋە قىلىشتا پىداكارلىق ئۈچۈن ھەقىقەت قىلىشتا، نامايان ھەقىقەتنى

  .ئىدى ياراتقان ئۈلگىلەرنى ئۆچمەس ئەللىرىگە دۇنيا پۈتۈن ۋە يەتكەن

 :بولغان تۈرلۈك تۆت تۆۋەندىكىدەك ۋەھىي 

 ۋاسىتىسىسىز پەرىشتىنىڭ ئەلەيھىسساالمغا مۇسا تېغىدا تۇر مىسىرنىڭ تائاال ئالالھ .قىلىش سۆز ئارقىسىدىن پەردە (1) 

 171)(. ﴾قىلدى سۆز بىۋاسىتە مۇساغا ئالالھ﴿ .قىلغان سۆز

 مېنىڭ جىبرىل» :دېگەن مۇنداق ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .ئورنىتىش قەلبىگە پەيغەمبەرنىڭ ياكى قىلىش ئىلھام (2) 

 ئۇنىڭدىن ۋە قىلىڭالر تەقۋالىق ئالالھقا سىلەر قىلدى، ئىلھام دەپ ‹ئۆلمەيدۇ تۈگەتمەستىن تولۇق رىزقىنى ھېچكىم› قەلبىمگە

 172)(. «تىلەڭالر نەرسىلەرنى ياخشى

 رەسۇلۇلالھقا» :دېگەن مۇنداق ئەنھا رەزىيەلالھۇ ئائىشە .ۋەھىيدۇر چۈشى پەيغەمبەرلەرنىڭ .چۈش راست (3) 

 .173)( «باشالنغان بىلەن كۆرۈش چۈش ياخشى دەسلەپتە ۋەھىي

 ماڭا ۋەھىي» :داسورالغىنى توغرۇلۇق ۋەھىي ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .ئەۋەتىشى جىبرىلنى تائاالنىڭ ئالالھ (4) 

 ۋە قىلىدۇ سۆز ماڭا كېلىپ كۆرۈنۈپ سۈرىتىدە ئادەمنىڭ بىر پەرىشتە گاھىدا كېلىدۇ، بىلەن ئاۋاز جاراڭلىق قاتتىق بەزىدە

 .بەرگەن جاۋاب دەپ174 )( «تۇتۇۋالىمەن ئېسىمدە تولۇق سۆزلىرىنى ئۇنىڭ

                                                   

 (
168
 .ئايەت _ 106:سۈرىسى ئىسرا (

 .ئايەتلەر _ 18 _ 16 :سۈرىسى قىيامەت 169
170
 .ئايەت _ 51:سۈرىسى شۇرا 

 (
171
 .ئايەت _ 164سۈرىسى نىسا  (

 (
172
 .بەت _ 185توم، _ 2 ھەدىس، _ 115توپلىمى ھەدىس ناملىق «مۇسنەد» قۇزائىينىڭ شىھاب  (

 (
173
 .بەت _ 27توم، _ 1 فەتھۇلبارى ھەدىس، _ 3 «سەھىھۇلبۇخارى» (

 (
174
 .بەت _ 23توم، _ 1فەتھۇلبارى ھەدىس، _ 2«سەھىھۇلبۇخارى»  (
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 تۈرلىرى ئۇنىڭ ۋە مۆجىزە

 تەرىپىدىن تائاال ھئالال ئۈچۈن ئىسپاتلىشى ئىكەنلىكىنى ئەلچىلىرى تائاالنىڭ ئالالھ راستىنال پەيغەمبەرلەرنىڭ _ مۆجىزە

  .دېمەكتۇر پاكىت ۋە ئىسپات دەلىل، بېرىلگەن

 ىبراھىمئ تائاالنىڭ ئالالھ :مەسىلەن .ئەۋەتكەن بىلەن مۆجىزىلەر يېتەرلىك پەيغەمبەرنى ھەربىر تائاال ئالالھ

 بىر چوڭ ىئەلەيھىسساالمن ئىبراھىم نەمرۇد پادىشاھى بابىل بەرگەن، نى«مۆجىزىسى كۆيمەس ئوتتا» ئەلەيھىسساالمغا

 كۆيمىگەن، ېرىسىت نە بەدىنى، نە ئۇنىڭ تۇرسىمۇ، ئىچىدە ئوت دەھشەتلىك ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئاتقاندا، دۆۋىسىگە ئوت

 ەلەيھىسساالمغائ ئىيسا مۆجىزىلەرنى، ىنىدىغانئايل ئەجدىرھاغا ھاسىسى يانىدىغان، چىراقتەك قولى ئەلەيھىسساالمغا مۇسا

 بۇالر .ەرگەنب مۆجىزىلەرنى ئاچىدىغان كۆزىنى كورنىڭ تۇغما ساقايتىدىغان، كېسەلنى ئاق تىرىلدۈرىدىغان، ئۆلۈكلەرنى

 المغىمۇەيھىسسائەل مۇھەممەد ھەزرىتى پەيغەمبەر ئاخىرقى .قىلىنغان قەيت كىتابالردا ساماۋىي باشقا ۋە «كەرىم قۇرئان»

 تا ۋە قپەرقلى ئاالھىدە ئىچىدە مۆجىزىلىرىنىڭ پەيغەمبەرلەرنىڭ بۇرۇنقى ۋە ئۇنىڭ .بېرىلگەن مۆجىزىلەر نۇرغۇن

  .قۇرئاندۇر _ مۆجىزە جانلىق بىردىنبىر بولغان ئىگە كۈچكە قىيامەتكىچە

 نەرسىنىڭ نقىلغا تەرەققى ئەڭ ۋاقىتتىكى شۇ قاراپ، شارائىتىغا جەمئىيەتنىڭ ۋە دەۋر ھەربىر ئەزەلدىن مۆجىزىلەر

 ائاالنىڭت ئالالھ بۇ، مانا .كەلگەن بىلەن ئۈستۈنلۈكى پەرقلىق ئاالھىدە چۈشىدىغان بېسىپ ئۇنى بولۇپ، جىنسىدىن

 ئەھمىيىتى ىرھېچب ئەۋەتىشنىڭ مۆجىزە بولمىغاندا بۇنداق ئەگەر .پرىنسىپىدۇر قىلىشتىكى ئاتا مۆجىزە پەيغەمبەرلەرگە

 دۇئىل بەلكى .ولمايتتىب ئەھمىيىتى قىلغاننىڭ ئېالن دۇئىل بىلەن پەن بىر باشقا خەلققە بىلمىگەن پەننى بىر نكىچۈ .بولمايتتى

 :مەسىلەن .ىقىدۇچ ئوتتۇرىغا قىممىتى ئۇنىڭ بولغاندىال جىنسىدىن نەرسىسىنىڭ چىققان ئۇچىغا ئەڭ قىلىپ تەرەققى ئۇالرنىڭ

 تەقەززاسىغا اننىڭزام شۇ تائاال ئالالھ قىلغانلىقتىن، تەرەققى دەرىجىدە زور ىنئىنتاي سېھىرگەرلىك زامانىدا پىرئەۋننىڭ

 مۆجىزە غانقىلىدى مات سېھىرگەرلەرنى قىلىپ، بەربات سېھىرلەرنى پۈتۈن ئەلەيھىسساالمغا مۇسا ھالدا، ماسالشتۇرغان

 ئىسا تائاال الھئال بولغانلىقتىن، دەۋر بىر يۈكسەلگەن زور جەھەتتە تېببىي دەۋرى ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسا .قىلغان ئاتا

 ئالالھ دىغانساقايتى كورنى تۇغما كېسەلنى، ئاق ساقايتالمىغان دوختۇرلىرىمۇ ئۇستا ئەڭ دەۋرنىڭ شۇ ئەلەيھىسساالمغا

  .قىلغان ئاتا مۆجىزىنى تىرىلدۈرىدىغان ئۆلۈكلەرنىمۇ بىلەن ئىزنى تائاالنىڭ

 زور ناھايىتى شېئىرىيەت ئەدەبىيات، ئەرەبلەردە كەلگەندە، زامانىغا منىڭئەلەيھىسساال مۇھەممەد ھەزرىتى ئەمما

 مەلۇم يىلى ھەر ئۇالر .ئىدى خەلق شېئىرخۇمار بىردەك ھەممىسى كىچىك _ چوڭ ئەرەبلەر .قىلغانىدى تەرەققىي دەرىجىدە

 ئەينى «ئوكاز» .كۆرسىتەتتى ماھارەت شائىرالر ۋە ئەدىبلەر مەشھۇر بارلىق بازىرىدا 175«ئوكاز» بەلگىلەپ كۈننى بىر

 بېرىشىدىكى ئەھمىيەت زور بۇنچىلىك شېئىرىيەتكە ئەرەبلەرنىڭ .ئايالنغانىدى سورۇنىغا شېئىر شائىرالرنىڭ زاماندا

 تەبىئەتنىڭ بولغاچقا، خەلق كەچۈرىدىغان ھايات يايالقالردا ۋە سەھراالر قۇملۇق ئۇالر تەرەپتىن، بىر :بىرى سەۋەبلەرنىڭ

 بىرلىك ئومۇمىي ئەرەبلەردە تەرەپتىن، بىر يەنە .ئۈندەيتتى ئېيتىشقا غەزەەللرنى ۋە شېئىر ئۇالرنى زىرىلىرىمەن ھەرخىل

 ئىپادىلەپ ئارقىلىق غەزەەللر ۋە شېئىر ئارتۇقچىلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ قەبىلە ھەربىر بۆلۈنۈپ، قەبىلىلەرگە ئۇالر بولماستىن،

 باشلىتىش ئۇرۇشالرنى چوڭ قارشى بىرىگە _ بىر سەۋەبتىن بۇ ھەتتا ۆكۈش،س رەقىبلىرىنى بىلەن شېئىر ۋە پەخىرلىنىش

 شېئىرالرغا بەدىئىي تۇيۇنغان بىلەن ۋاسىتىلەر ئىستىلىستىكىلىق ئۇالر شۇڭا .ئۆتكۈزەتتى ئۆمۈر بىلەن مۇددىئاالر قاتارلىق

 بەزى .چۈشەتتى بىلەن شېئىر ۆتۈرۈلەتتى،ك بىلەن شېئىر ئۇالر قىسقىسى، .ئىدى ئېھتىياجلىق زور شائىرالرغا تاالنتلىق ۋە

 .پەخىرلىنەتتى بىلەن ئېسىش كەئبىكە شېئىرلىرىنى بەدىئىي

 مۆجىزىدۇر مەڭگۈلۈك «كەرىم قۇرئان»

 ئەدەبىيلىك ەۋ بەدىئىيلىك چاچقان، نۇر دۇنياغا بىلەن نۇرى پارالق ئۆزىنىڭ «كەرىم قۇرئان» ۋەزىيەتتە، بىر شۇنداق

 قىلىنىشى نازىل غائەلەيھىسساالم مۇھەممەد ھەزرىتى تەرىپىدىن تائاال ئالالھ ھالدا، ئىگىلىگەن ئۈستۈنلۈكنى ئەڭ جەھەتتە

 دەپ « (ئەمەس راۋان تىلى) _ ەجەمئ» مىللەتلەرنى باشقا « (راۋان تىلى) _ ئەرەب» ئۆزلىرىنى ئەرەبلەرنىڭ بىلەن

 قۇرئان» ۋاقىتتا ئەينى بۇ .چۈشۈردى سەھنىدىن شائىرلىرىنى تاالنتلىق بىلەن ئەدىبلىرى ئاتاغلىق مەغرۇرالنغان

 تىكىلىپ اشقاقۇي ۋاقتىدا چۈش خۇددى ئالدىدا قۇرئاننىڭ ئۇالر .ئىدى قىلىشى ئېالن دۇئىل ئەرەبلەرگە جىمى نىڭ«كەرىم

 ھالدا تقانيوقا پۈتۈنلەي ماھارەتلىرىنى بارچە خىرەلىشىپ ئەقىللىرى قالغىنىدەك، خىرەلىشىپ كۆزى نىڭكىشى قارىغان

 .قالدى گاڭگىراپ

 بۇ قۇرئان .قىلغانىدى ئېالن دۇئىل ئىنسانىيەتكە پۈتۈن قىلغىنىدەك، ئىالن دۇئىل ئەرەبلەرگە جىمى «كەرىم قۇرئان»

 :مەسىلەن .چىققان ئوتتۇرىغا ئەمەلىيەتتە ئىشالر بۇ ۋە بەرگەن خەۋەر نلىقىدىنبولىدىغا ئىشالرنىڭ نۇرغۇنلىغان خۇسۇستا

 بولۇپ، ئۇرۇش قاتتىق ئوتتۇرىسىدا ئىرانلىقالر بىلەن رىملىقالر بولغان ئېمپىراتورلوقالردىن چوڭ ئىككى ۋاقىتتىكى شۇ
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 غەمكىن بولسا مۇسۇلمانالرنى مەمنۇن، ىئەرەبلەرن مۇشرىك ئەھۋال بۇ .قىلىدۇ غەلىبە ئۈستىدىن رىملىقالر ئىرانلىقالر

 قىلىدىغان ئېتىقاد دىنىغا خىرىستىيان _ دىنغا ساماۋىي رىملىقالر بۇددىست، ئوخشاش ئەرەبلەرگە ئىرانلىقالر چۈنكى .قىلىدۇ

 ىدىنقىلغانلىق غەلىبە ئۈستىدىن رىملىقالر دىنداشلىرىنىڭ ئىرانلىق ئۆزلىرىنىڭ ئەرەبلەر مۇشرىك شۇڭا .ئىدى خەلقلەر

 قاتتىق مۇسۇلمانالرنى ئەھۋال بۇ .تىلەيتتى بولۇشىنى ئوخشاش رىملىقالرغا ئاقىۋىتىنىڭمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ سۆيۈنۈپ،

ومُ  غُلِبَتِ  . الم ﴿ :بېرىپ خەۋەر غەلىبىسىدىن كېيىنكى رىملىقالرنىڭ قۇرئان ۋاقىتتا شۇ .قىلغانىدى غەمكىن  أَد نَى فِي . الر 

ِض  َر  عِ  فِي . سَيَغ ِلبُونَ  َغلَبِِھم   بَع دِ  ِمن   َوھُم   األ  ِ  ِسنِينَ  بِض  رُ  ِِلَّ َم  َمئِذ   بَع دُ  َوِمن   قَب لُ  ِمن   األ  ِمنُونَ  يَف َرحُ  َويَو  رِ  . ال ُمؤ   بِنَص 

 ِ ِحيمُ  ال عَِزيزُ  َوُھوَ  يَشَاءُ  َمن   يَن ُصرُ  ّللاَّ  يىل قانچە بىر كېيىن يېڭىلگەندىن ئۇالر .يېڭىلدى جايدا بىر يېقىن رىملىقالر﴿ ﴾الرَّ

 ياردىمى بەرگەن ئالالھنىڭ مۇئمىنلەر كۈندە بۇ باشقۇرىشىدىدۇر، ئالالھنىڭ ئىش ھەممە كېيىن ۋە ئىلگىرى يېڭىدۇ، ئىچىدە

 176 ﴾مېھرىباندۇر ناھايىتى (مۇئمىنلەرگە) غالىبتۇر، ئالالھ .بېرىدۇ ياردەم كىشىگە خالىغان ئالالھ بولىدۇ، خۇشال بىلەن

 ۋە يەھۇدىيالر مۇشرىكلىرى، ئەرەب قىلىشقان، تەستىق ەپد «راست ۋە ھەق» مۇسۇلمانالر خەۋەرنى بۇ .دېگەنىدى

 .ئىدى دېيىشكەن «ئاشىدىكەن ئەمەلگە كۈتكىنى قايسىمىزنىڭ كۆرىمىز، قېنى ۋەدە، يالغان بۇ» خەۋەرنى بۇ مۇناپىقالر

 تولۇق ئارىدىن .ئىدى كۈتكەن بىلەن ئىنتىزارلىق ئۇرۇشىنى رىملىقالرنىڭ بىلەن ئىرانلىقالر پىرقە ئىككى بۇ قىلىپ شۇنداق

 ئەگەر .يېڭىدۇ ئىرانلىقالرنى بەرگىنىدەك خەۋەر ئالدىنئاال نىڭ«كەرىم قۇرئان» خۇددى رىملىقالر كېيىن، ئۆتكەندىن يىل 7

 يۈز ئۇرۇش ياكى بولسا يېڭىلگەن رىملىقالر بولۇپ سىچەئەك بولماستىن، بەرگەندەك خەۋەر «كەرىم قۇرئان» ئەھۋال

 پەيغەمبەرلىك يالغاندىن» ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ئەرەبلەرنىڭ شەكسىزكى، ئىدى؟ بولماقچى نېمە بولسا بەرمىگەن

 انھازارالنغ شارائىت – شەرت يېتەرلىك ئۈچۈن قىلىشى تۆھمەت دەپ «چىقتى يالغان گەپلىرى شۇڭا قىلغان، دەۋاسى

 چوڭ ئەڭ ئىسپاتاليدىغان راستلىقىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ۋە دەستۇرى ئاساسىي دىنىنىڭ ئىسالم ۋاقىتتا ئۇ .بوالتتى

 بەرگۈچى خەۋەرنى بۇ ئەمما ئىدى؟ بولماقچى قانداق ئەھۋال كېيىن، چىقىرىلغاندىن يالغانغا «كەرىم قۇرئان» مۆجىزە

 بېرىش خەۋەر نەتىجىسىدىن ئۇرۇشنىڭ بىر مۇنداق بولىدىغان كېيىن يىلدىن يەتتە نكىچۈ .ئىدى تائاال تائاال ئالالھ زات

 ئەمەس ئىش بىر كېلىدىغان قولىدىن قوماندانالرنىڭمۇ ھەربىي تەجرىبىلىك پىشقان ئەمەس، ئەلەيھىسساالمنىڭال مۇھەممەد

  .ئىدى

 ئىشالردۇر تاشقىرى ئادەتتىن مۆجىزىلەر

 .ئىدى شالرئى تاشقىرى ئادەتتىن ئۆتىدىغان ھالقىپ قانۇنىيەتلەردىن تەبىئىي جىزىلەرمۆ بېرىلگەن پەيغەمبەرلەرگە

 ئىبراھىم ۇالرئ شۇڭا .ئىدى پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن قەۋمگە بىر چوقۇنىدىغان بۇتالرغا ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم :مەسىلەن

 بويىچە ئېتىقادى ئۇالرنىڭ .كەلگەن ئېلىپ ئالدىغا ئىالھلىرىنىڭ ئۇنى بولغىنىدا، جازالىماقچى كۆيدۈرۈپ ئەلەيھىسساالمنى

 ئېلىشى ئىنتىقام دىنئۇنىڭ ۋە جازالىشى ئەلەيھىسساالمنى ئىبراھىم قىلغان ھاقارەت ئۆزلىرىگە ئىالھلىرى ئۇالرنىڭ بولغاندا،

 ئۇالرنىڭ وقاتتى،ي ىخۇسۇسىىيىتىن كۆيدۈرۈش ئۆزىنىڭ ئوت تاشالنغاندا، ئوتقا ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم لېكىن .ئىدى كېرەك

  .قويدى قىلىپ مات ئۇالرنى ئااللمىغانلىقتىن ئىنتىقام ئەلەيھىسساالمدىن ئىبراھىم ئىالھلىرى

 ۆيدۈرۈشك ئوتنىڭ بەلكى ئەمەس، قېلىش ئامان قۇتۇلۇپ ئوتتىن مۆجىزىسى ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئېنىقكى، شۇ

 ئىبراھىم تائاال ئالالھ ئەگەر .ئىدى ئىسپاتالش ئىكەنلىكىنى ئاجىز جازاالشتىن ئىالھالرنىڭ ئارقىلىق قىلىش بىكار قانۇنىيىتىنى

 بىلەن مئەلەيھىسساال ئىسا خۇددى ئۇنى قەۋمى ئىدى، بولسا قىلغان مەقسەت قۇتقۇزۇشنىال ئوتتىن ئەلەيھىسساالمنى

 الغانق ئۆچۈپ ئوت يېغىپ ۇريامغ ياكى تۇتالمىغان تۇتالمىغاندەك قەۋملەر سۈيقەستچى ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد

 ئۆچۈپ ئوت ىپيېغ يامغۇر ياكى قۇتۇلغان قېچىپ ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەگەر .قۇتقۇزااليتتى ئۇنى بىلەنمۇ سەۋەبلەر

 ۋە ئالغان ىنتىقامئ ئۇنىڭدىن ئىالھلىرىمىز ئەلۋەتتە بولساق، تۇتالىغان ئىبراھىمنى بىز ئەگەر» قەۋمى ئىدى، بولسا قالغان

 تۇرغان پيالقۇنال ئەمما .ئىدى مۇمكىن كۆرەڭلىشى دەپ «بوالتتى كۆيدۈرۈلگەن ئەلۋەتتە بولسا، قالمىغان چۈپئۆ ئوت

 .المىدىجازالىي ئۇنى ئىالھالر چوقۇنغان ئۇالر كۆيدۈرەلمىدى، ئەلەيھىسساالمنى ئىبراھىم تاشالنغان ئۆزىگە ئوت

 ئۆزلىرىنىمۇ ھەتتا يەتكۈزەلمەيدىغان زىيان ياكى پايدا بىراۋغا ڭبۇتالرنى چوقۇنغان دەپ «ئىالھلىرىمىز» ئۇالر نەتىجىدە،

 .كۆردى بىلەن كۆزلىرى ئۆز ئىكەنلىكىنى ھەيكەەللر قوغدىيالمايدىغان زەخمەتلەردىن – زىيان

 بىلەن ھاسىسى ئاساسەن، ئەمرىگە دېگەن «!ئۇر دېڭىزغا بىلەن ھاساڭ» تائاالنىڭ ئالالھ ئەلەيھىسساالم مۇسا

 سۇنىڭ .بولدى ھاسىل يول ئوتتۇرىدىن ئايرىلىپ، تەرەپكە ئىككى تاغدەك چوڭ ئىككى خۇددى سۈيى دېڭىز ئۇرىۋىدى،

 ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا بۇ .قىاللىدى شۇنداق ئۇنى مۆجىزە لېكىن .ئىش بىر زىت قانۇنىيىتىگە ئۇنىڭ بولىشى بۇنداق

 ئىبارەت دېڭىزدىن پايانسىز ئالدىدا قوشۇنلىرى، ەۋنپىرئ ئارقىدا ئۇ بەلكى ئەمەس، كارامىتى ھاسىسىنىڭ خاسىيەتلىك

 ئۈمىتۋارلىق تولۇق ۋاقىتتا، بىر تۈگىگەن پۈتۈنلەي چارىلىرى ئىنسانىي قۇتۇلۇشنىڭ قېلىپ، ئوتتۇرىسىدا نىڭ«تاش ئىككى»

                                                   
176
 .ئايەتلەر _ 5-2:سۈرىسى رۇم 
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 ئەسال﴿ :ئۇ ە،دېگەند «تۈگەشتۇق ئەمدى بىز» قەۋمى ئۇنىڭ شۇڭا .تاپشۇرغانىدى تائاالغا ئالالھ چارىسىنى ئىشنىڭ بىلەن

 ۋە ئىشەنچ تولۇق سۆزنى دېگەن177﴾كۆرسىتىدۇ يول ماڭا ئۇ بىللىدۇر، بىلەن مەن چوقۇم رەببىم !بولمايدۇ ئۇنداق

 يۆتكەلگەنلىكىنى قۇدرىتىگە تائاالنىڭ ئالالھ سەۋەبلەردىن ئىنسانىي ئىشىنىڭ قۇتۇلۇش ئارقىلىق ئېيتىش بىلەن خاتىرجەملىك

  .ئىدى جاكارلىغان

 ئوخشاش جەھەتتىمۇ قىممەت بولمىغاندەك، ئوخشاش جەھەتتە خاراكتېر مۆجىزىلەر بېرىلگەن پەيغەمبەرلەرگە

 بولۇپ، ىلەرمۆجىز ماددىي مۆجىزىلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ پۈتۈن باشقا ئەلەيھىسساالمدىن مۇھەممەد :مەسىلەن .بولمىغان

 ئورنىدا سەقىس ياكى تارىخ ئۈچۈن كېيىنكىلەر كۆرمىگەن نىئۇ ئىشىنىدىغان، بولۇپ قايىل كۆرگەنلەر ئۇنى ۋاقىتتا شۇ

 ھىسساالمنىڭئەلەي مۇھەممەد ئەمما .ئىشالردۇر ئىشەنمەيدىغان خالىغانالر ئىشىنىپ، خالىغانالر قالغانلىقتىن، بولۇپ

 .ىزىدۇرۆجم مەنىۋى مەڭگۈلۈك يوقاتمايدىغان كۈچىنى بىلەن ئۆتىشى زامانالرنىڭ «كەرىم قۇرئان» بولغان مۆجىزىسى

 ەپد «مۆجىزىسىدۇر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد بۇ، مانا» ھەركىم ئۇنى .بار يەردە ھەممىال «كەرىم قۇرئان»

 .بېرەلەيدۇ كۆرسىتىپ

 چىقارغان وياپقار ۋاقىتتا شۇ تائاالنىڭ ئالالھ ئۇالرنىڭ سالغىنىمىزدا، نەزەر مۆجىزىلىرىگە پەيغەمبەرلەرنىڭ بۇرۇنقى

 ىكەنلىكىنىئ سۈپىتى «كاالم» بولغان بىرى سۈپەتلىرىدىن تائاالنىڭ ئالالھ نىڭ«كەرىم قۇرئان» ىنى،ئىكەنلىك ئىشلىرى

 ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئوت خۇددى بۇ .ئاخىرلىشىدۇ تەكرارلىنىپ قېتىم قانچە بىر ياكى بىر ھەرىكەت – ئىش .بايقايمىز

 مۇسا لەنبى قايتقانلىقى خۇسۇسىيىتىگە ئەسلى ئۆزىنىڭ ەيەن كېيىن بولسىمۇ، كۆيدۈرمىگەن ئۇنى ۋاقىتتا تاشالنغان

 ئۇنىڭ سۈپەت ەممائ .ئوخشاش قايتقىنىغا خۇسۇسىيىتىگە ئەسلى يەنە كېيىن سۈيىنىڭ دېڭىز يېرىلغان ئۆتكەندە ئەلەيھىسساالم

 كاالم النىڭتائا ئالالھ خۇددى بۇ .داۋاملىشىدۇ بىللە ھەمىشە بىلەن ئۇنىڭ مۇددەتكىچە تۇرغان بولۇپ مەۋجۇت ئىگىسى

 .ئوخشاش داۋامالشقانلىقىغا مەڭگۈ بىلەن ئۇنىڭ سۈپىتىنىڭ

 شۇكى، تەرىپى بىر يەنە تۇرىدىغان پەرقلىنىپ مۆجىزىلىرىدىن پەيغەمبەرلەرنىڭ بۇرۇنقى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 مۆجىزىسى ىسساالمنىڭئەلەيھ مۇسا :مەسىلەن .ئىدى ئايرىم دەستۇرى ۋە ئايرىم مۆجىزىسى پەيغەمبەرنىڭ بىر ھەرقانداق

 ئەمما .ئىدى ئىنجىل دەستۇرى بولسا، مېدىتسىنا مۆجىزىسى ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسا .ئىدى تەۋرات دەستۇرى بولسا، ھاسا

 دەستۇرنىڭ ئۇلۇغ ئىبارەت دىن«كەرىم قۇرئان» بۇ .ئۆزىدۇر دەستۇرىنىڭ ئۇنىڭ مۆجىزىسى ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد

 مەلۇمكى، بۇنىڭدىن .ئىدى ئۈچۈن بولىشى ھەمىشە دەستۇردا مۆجىزىنىڭ ۋە داۋاملىشىشى مەڭگۈ قوغدىلىپ بىلەن مۆجىزە

 چىڭ كىتابلىرىنى ئۇالر ۋە قىلىنغان ئامانەت ئۈممەتلىرىگە پەيغەمبەرلەرنىڭ شۇ كىتابلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ بۇرۇنقى

 ئىشىنى قوغداش بۇرمىالشالردىن ۋە ەرتىشئۆزگ ئۇنى ساقالش، نى«كەرىم قۇرئان» ئەمما .قىلىنغان ئەمر ساقالشقا

نُ  إِنَّا ﴿ .ئالغان ئۈستىگە ئۆز تائاال ئالالھ ل نَا نَح  ك رَ  نَزَّ ُ  َوإِنَّا الذ ِ  قىلدۇق نازىل بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى﴿ يەنى ﴾ونَ لََحافِظُ  لَە

 .ئىپادىلەيدۇ بۇنى ئايەت دېگەن 178﴾قوغدايمىز ئۆزىمىز ئەلۋەتتە ئۇنى ۋە

 مۆجىزە ۇئ .مۆجىزىدۇر جانلىق مەڭگۈلۈك قىيامەتكىچە تا «كەرىم قۇرئان» بىرىنچىدىن، چۈنكى شۇنداق؟ ئۈچۈن نېمە

 .بولىدۇ الغانيوق مۆجىزىلىكى ئۇنىڭ بولمىغاندا ئۇنداق .كېرەك ساقلىنىشى پېتىچە ئۆز تېكستلىرى ئۇنىڭ ئىكەن، بولغان

 بەزىسىنى كىتابلىرىنىڭ مۇقەددەس ئۇالر قىلدى، ئاجىزلىق قوغداشتا كىتابالرنى ساماۋىي بۇرۇنقىالر ئىككىنچىدىن،

 شۇ .ىقىلد خىيانەت ئامانەتلەرگە بۇ قىلىپ شۇنداق .يوشۇردى خەلقتىن بەزىسىنى بۇرمىلىدى، بەزىسىنى ئۇنتۇدى،

 ئۈستىگە ۆزئ شىنىئى قوغداش دەستۇرنى مەڭگۈلۈك ۋە ئاخىرقى ئەڭ ئىبارەت دىن«كەرىم قۇرئان» تائاال ئالالھ سەۋەبتىن

  .ئالدى

 سالىدىغان نەزەر ئەھۋالىغا قىلىش ئەمەل كۆرسەتمىلىرىگە ئۇنىڭ ۋە قوغداش نى«كەرىم قۇرئان» مۇسۇلمانالرنىڭ بىز

 ۋە بېرىۋاتقانلىقىنى ئاجىزالپ ئۆتكەنسېرى زامان ئىشىنىڭ قىلىش ئەمەل كۆرسەتمىلىرىگە نىڭ«كەرىم قۇرئان» بولساق،

 بېرىدۇ؟ دېرەك نېمىدىن بۇ .كۆرىمىز كېلىۋاتقانلىقىنى كۈچىيىپ بىلەن ئۇزىرىشى زاماننىڭ ئىشىنىڭ قوغداش ئۇنى

 قۇرئان» شۇڭا .بېرىدۇ دېرەك ئىكەنلىكىدىن قولىدا تائاالنىڭ ئالالھ ئىشىنىڭ قوغداش نى«كەرىم قۇرئان» شۈبھىسىزكى،

 ئارىسىدىمۇ قەۋملەر ئەمەس مۇسۇلمان ايلىرىداج ھەرقايسى دۇنيانىڭ بەلكى ئەمەس، ئارىسىدىال مۇسۇلمانالر نى«كەرىم

 ئۈچۈن نېمە .كۆرىمىز كېلىۋاتقانلىقىنى قىلىپ نەشر ۋە قوغداپ ئۇنى ئەمەسلەرنىڭمۇ مۇسۇلمان بولغىنىدەك، تاپقىلى

 شقىلى نەشر سۈپەتلىك ئەڭ ۋە ئېسىل ئەڭ نى«كەرىم قۇرئان» دۆلەتلەر بولمىغان مۇسۇلمان باشقا ۋە ئىتالىيە ياپونىيە،

 نى«كەرىم قۇرئان» شەخس بىر ئەمەس مۇسۇلمان گېرمانىيىلىك ئۈچۈن نېمە چىقىرىدۇ؟ خىراجەت كۆپ شۇنچە ئۈچۈن

 مۇسۇلمان قىلىدىغان نەشر نى«كەرىم قۇرئان» ئۈچۈن نېمە ئالدىرايدۇ؟ چىقىشقا سىغدۇرۇپ بەتكە بىر بىلەن ھۆسنخەت
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 بولسىمۇ ھەرپىنى بىرەر نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۆزگەرتكىنىدەك كىتابلىرىنى مۇقەددەس ئۆزلىرىنىڭ مىللەتلەر ئەمەس

 شۇنداق ئىنسانالرنى ئۇ ۋە خااليدۇ قوغداشنى شۇنداق نى«كەرىم قۇرئان» تائاال ئالالھ چۈنكى ئۆزگەرتەلمەيدۇ؟

 ئۆزى تائاال ئالالھ نى«كەرىم قۇرئان» ئارقىلىق قىلدۇرۇش خىزمەت ئىختىيارسىز گە«كەرىم قۇرئان» قىلدۇرۇش،

 بەلكى ئەمەس، مۇسۇلمانالر قوغدايدىغىنى نى«كەرىم قۇرئان» مەلۇمكى، بۇنىڭدىن .دەللىلەيدۇ كېلىۋاتقانلىقىنى قوغداپ

  !ئۆزىدۇر تائاالنىڭ ئالالھ

 مۆجىزىدۇر ئۈچۈن ئالەم پۈتۈن «كەرىم قۇرئان»

 ۈنئۈچ ئالەم پۈتۈن بەلكى ئەمەس، مۆجىزە كەلگەن ئۈچۈن قىلىش ئىالن دۇئىل ئەرەبلەرگىال «كەرىم قۇرئان»

  .تاشلىدى بۆسۈپ توساقلىرىنى ماكانالرنىڭ ۋە زامان ئۇ .مۆجىزىدۇر

 ئۆتكەنلىكى بۆسۈپ توساقلىرىنى زامانالرنىڭ ئۆتكەن نىڭ«كەرىم قۇرئان» _ 1

 ەھىيسىۋ ئالالھنىڭ پەقەتال ئۆگەنمىگەن، يېزىشنى ئوقۇش، ۋە ئوقۇمىغان ھېچ المئەلەيھىسسا مۇھەممەد ھەزرىتى

 ئىلگىرىكى _ ڭئۆتكەنلەرنى بۇرۇن ئۇنىڭدىن قۇرئاندا، بۇ قىلىنغان نازىل ئۇنىڭغا .ئىدى زات بىر تەربىيىلەنگەن بىلەن

 ىللەتلەرنىڭمۇم قالمىغان ئىزى ھېچ سەھنىسىدىن تارىخ ھەتتا ئىزلىرى، _ ئىش قەۋملىرىنىڭ ئۇالرنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلەر

 ئۆمۈر بىر زىسىنىبە قىسسىلىرىنىڭ يۇقىرىقىالرنىڭ .قىلىنغان بايان تەپسىلىي ئاقىۋەتلىرى ۋە ئېتىقادلىرى كەچۈرمىشلىرى،

 قۇرئاننىڭ ىەرنقىسسىل بۇ ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .بىلمەيتتى ياكى بىلەتتى بىرى مىڭدىن تارىخشۇناسالردىن ئىزدەنگەن

 ئالىملىرىنىڭ (انخىرىستىي يەھۇدىي،) كىتاب ئەھلى قىسسىلەر مەزكۇر كېيىن، بەرگەندىن قىلىپ بايان بويىچە قىلىشى ھېكايە

 .چىققان ولۇپب ئۆزى قىلغانلىرىنىڭ ھېكايە تارىخچىالرنىڭ مەشھۇر زامانالردىكى شۇ ۋە كىتابالرنىڭ ساماۋىي قولىدىكى

  .بولغان كۆپ رىئەھلىلى ئىلىم باشقا ۋە ئالىملىرى كىتاب ئەھلى كىرگەن دىنىغا ئىسالم مانالردازا ئەينى سەۋەبتىنمۇ شۇ

 يېنىدا ئۇالرنىڭ سەن﴿ قىلغان بايان ئورۇندا قانچە بىر قىلىپ خىتاب ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 ئۇلۇغ ئۆتۈشتەك بۆسۈپ توساقلىرىنى نىڭزامانالر ئۆتكەن نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئايەتلىرى دېگەن﴾ئىدىڭ يوق

فُلُ  أَي ُھم   أَق اَلَمُھم   يُل قُونَ  إِذ   لَدَي ِھم   ُكن تَ  َوَما إِلَي كَ  نُوِحيەِ  ال غَي بِ  أَن بَاءِ  ِمن   ذَِلكَ  ﴿ .كۆرسەتمەكتە مۆجىزىسىنى يَمَ  يَك   َوَما َمر 

تَِصُمونَ  إِذ   لَدَي ِھم   ُكن تَ   ئۇالر .خەۋەرلىرىدىندۇر غەيىب قىلىۋاتقان ۋەھيى ساڭا بىز بۇ !(ەرپەيغەمب ئى)﴿ يەنى ﴾ يَخ 

 (ھەقتە بۇ) ئۇالر چاغدىمۇ، تاشلىغان (سۇغا) قەلەملىرىنى (ئۈچۈن تاشالش چەك) تالىشىپ تەربىيەلەشنى مەريەمنى

ِ  بَِجانِبِ  ُكن تَ  َوَما﴿ ،179﴾ئىدىڭ يوق يېنىدا ئۇالرنىڭ سەن چاغدىمۇ قىلىشقان دەتاالش بِي  نَا إِذ   ال غَر  رَ  ُموَسى إِلَى قََضي  َم   األ 

 يوق سەن قىلغاندا ۋەھيى مۇساغا تەرىپىدە غەرب (تېغىنىڭ تۇر) بىز !(پەيغەمبەر ئى)﴿ يەنى ﴾ الشَّاِھِدينَ  ِمنَ  ُكن تَ  َوَما

 180 .﴾ئىدىڭ ئەمەس كۆرگەنلەردىنمۇ (ۋەقەلىكنى بۇ) ۋە ئىدىڭ

 ئۆتكەنلىكى بۆسۈپ توساقلىرىنى ماكان نىڭ«كەرىم قۇرئان» _ 2

 ئېيتقانلىرىدىن مەخپى ئۆزىگە – ئۆز توغرۇلۇق ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد ۋە دىنى ئىسالم كىشىلەرنىڭ «كەرىم قۇرئان»

 ﴿ .نبەرگە خەۋەر ئېنىق ۋە تەپسلىي ھەققىدىمۇ كەچكەنلىرى كۆڭۈللىرىدىن كىشىلەرنىڭ تاشقىرى، بېرىشتىن خەۋەر

اَل  أَن فُِسِھم   فِي َويَقُولُونَ  بُنَا لَو  ُ  يُعَذ ِ  (بولسا بولىدىغان پەيغەمبەر راست ئۇ ئەگەر) » :ئىچىدە ئۇالر ﴿ يەنى ﴾ نَقُولُ  بَِما ّللاَّ

 مۇشرىكلىرىنىڭ ئەرەب ئايەتتە، بۇ «كەرىم قۇرئان» .181﴾دەيدۇ «جازالىماسمىدى؟ بىزنى تۈپەيلىدىن سۆزىمىز بۇ ئالالھ

 شۇنداق ئۇالر ئەگەر .بەرگەن خەۋەر پىچىرلىغانلىقىدىن ئۆزى _ ئۆزىگە ئىچىدە قارشى ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد

 سەن ئويلىمىدۇق، ئۇنداق بىز» ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد چىقىپ قارشى ئايەتكە بۇ ئەلۋەتتە ئىدى، بولسا سۆزلىمىگەن

 قۇرئان» بۇ قىلغان پاش رەزىللىكلىرىنى ئىچكى ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر ئەمما .بوالتتى قىلغان تۆھمەت دەپ «يالغانچىسەن

  .دېيەلمىگەن جىم _ الم ئالدىدا ئايىتى «كەرىم

 كۆڭلىگە تېخى كىشىلەر بولۇپ، بېرىشى خەۋەر كەچكەنلەردىن كۆڭلىگە كىشىلەرنىڭ نىڭ«كەرىم قۇرئان» بۇ،

 ﴿ .قىلغان نامايان مۆجىزىسىنى ئۆزىنىڭ ئارقىلىق بېرىش خەۋەر ئىشالردىنمۇ كەلتۈرىدىغان چوقۇم ۋە كەلتۈرمىگەن

ُھم   َما النَّاِس  ِمنَ  الس فََھاءُ  َسيَقُولُ   يەنى) ئۇالرنى»كىشىلەر ئەخمەق بەزى﴿ يەنى ﴾ َعلَي َھا َكانُوا الَّتِي قِب لَتِِھمُ  عَن   َوالَّ

 بۇ .182﴾دەيدۇ «بۇرىۋەتكەندۇ؟ نېمە دىن(بەيتۇلمۇقەددەس) قىبلىسى كېلىۋاتقان يۈزلىنىپ (مۇئمىنلەرنى بىلەن پەيغەمبەر
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 كېلىچەكتە يېقىن «كەرىم قۇرئان» بولۇپ، بولغان نازىل بۇرۇن ئۆزگەرتىلىشتىن كەبىگە بەيتۇلمەقدىستىن قىبلە ئايەت

 كەبە .بەرگەن خەۋەر ئالدىنئاال ۇلۇقتوغر مەۋقەسى تۇتىدىغان كىشىلەرنىڭ ئۆزگىرىشكە چوڭ بۇ ئاشىدىغان ئەمەلگە

ِلفُونَ  ﴿ .دېيىشكەن شۇنداق راستىنال ئۇالر كېيىن، ئۆزگەرگەندىن ِ  َسيَح  ِرُضوا عَن ُھم   ِلتُع ِرُضوا إِلَي ِھم   ان قَلَب تُم   إِذَا لَُكم   بِاِلَّ  فَأَع 

س   إِنَُّھم   َعن ُھم    سىلەرنىڭ ئۇالر بارغىنىڭالردا، قايتىپ يېنىغا ئۇالرنىڭ ﴿ يەنى ﴾يَك ِسبُونَ  اَكانُو بَِما َجَزاءً  َجَھنَّمُ  َوَمأ َواُھم   ِرج 

 .ئۆرۈڭالر يۈز ئۇالردىن قىلىدۇ، قەسەم بىلەن نامى ئالالھنىڭ ،(ئېيتىپ ئۆزرىلەرنى يالغان) ئۈچۈن ئەيىبلىمەسلىكىڭالر

 ئايەت، بۇ .183 ﴾جەھەننەمدۇر جايى بارىدىغان ئۇالرنىڭ ئۈچۈن، جازاسى قىلمىشلىرىنىڭ نىجىستۇر، ئۇالر چۈنكى

 يالغاندىن چىقىپ ئالدىغا ئۇالرنىڭ كەلگەندە، قايتىپ جىھادتىن مۇسۇلمانالر مۇناپىقالرنىڭ قالغان ئايرىلىپ قېچىپ جىھادتىن

 باشالنغان بىلەن ھەرپى «س» ئايەتلەر بۇ مەلۇمكى .بەرگەن خەۋەر قىلىدىغانلىقىدىن قەسەم ئويدۇرۇپ ئۆزۈرلەرنى

 يۈز تېخى ھەرىكەتنىڭ – ئىش ئارقىلىق كېلىش ئالدىغا پېئىللىرىنىڭ زامان ھازىرقى ھەرپى «س» تىلىدا ئەرەب بولۇپ،

 .ئىپادىلەيدۇ بولىدىغانلىقىنى يېقىندا _ پات ۋە بەرمىگەنلىكىنى

 ئۆتكەنلىكى بۆسۈپ توساقلىرىنى كېلىچەكنىڭ نىڭ«كەرىم قۇرئان» _ 3

نُ  يَقُولُونَ  أَم   ﴿  ئايەت بۇ 184.﴾قاچىدۇ قاراپ ئارقىغا ۋە قىلىنىدۇ مەغلۇپ يېقىندا توپ ئۇ ﴿ يەنى ﴾ ُمن تَِصر   َجِميع   نَح 

 تەرىپىدىن مۇسۇلمانالر كېلەچەكتە يېقىن مۇناپىقالرنىڭ بىلەن يەھۇدىيالر مەدىنىدىكى ۋە مۇشرىكلىرىنىڭ ئەرەب پۈتۈن

 ئازلىقنى ئىنتايىن جەھەتتە كۈچ ۋە سان مۇسۇلمانالر مەككىدە ئايەت بۇ .بەرگەن خەۋەر قىلىنىدىغانلىقىدىن مەغلۇپ چوقۇم

 قايسى» :بولغاندا نازىل ئايەت بۇ ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ خەتتاب ئىبنى ئۆمەر ھەتتا .بولغان نازىل تتاۋاقى بىر قىلىدىغان تەشكىل

 بۇ «كەرىم قۇرئان» .ېگەند «تۇرساق كېلىۋاتقان ئاجىز قوغداشتىنمۇ ئۆزىمىزنى بىز .بولىدىغان مەغلۇپ بىزدىن ئۇ توپ

 يىلى –6 ھىجرىيەنىڭ ئەگەر .بەرگەن خەۋەر ھەقىقەتتىن ربى ئاشىدىغان ئەمەلگە كېيىن يىل قانچە بىر ئارقىلىق ئايەت

 ھەممىنى قىلىپ فەتھى مەككىنى مۇسۇلمانالر يىلى ھىجرىيە – 8 ۋە يېڭىلمىگەن مەدىنىدە قوشۇنى ئەرەب بىرلەشمە

 قاچىقىرىش يالغانچىغا ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ئايىتى بۇ نىڭ«كەرىم قۇرئان» بولسا قىلمىغان مەغلۇپ تەلتۈكۈس

 .ئىدى يېتەرلىك

 قۇرئان» توغرۇلۇق ئاقىۋىتى مۇغىرەنىڭ ئىبنى ۋەلىد چىققان ئوتتۇرىغا بولۇپ دۈشمىنى ئەشەددىي ئەڭ ئىسالمنىڭ

طُومِ  َعلَى َسنَِسُمەُ  ﴿ :بېرىپ خەۋەر ئالدىن «كەرىم  .دېگەن 185 ﴾سالىمىز بەلگە بۇرنىغا ئۇنىڭ يېقىندا بىز﴿ يەنى ﴾ ال ُخر 

 ئۇرۇلۇپ بۇرنىغا ئۇنىڭ .ئۆلىدۇ قىلىچلىنىپ بۇرنىدىن مۇغىرە ئىبنى ۋەلىد كۈنىدە بولغان غازىتى بەدرى كېيىن

 خاھىشىدىن ئۆز خەۋەرنى بۇ ئەلەيھىسساالم مۇھەممەد ئەگەر بېرەلەيدۇ؟ ئېيتىپ كىم بەرمەستە يۈز ئىش ئۆلىدىغانلىقىنى

 دىنىنىڭ ئىسالم بولماقچىدى؟ قانداق بولسا، بولغان باشقىرەك بەرگىنىدىن خەۋەر ئۇنىڭ ئىش كېيىن ۋە بولسا بەرگەن

 بولماقچىدى؟؟؟ نېمە تەقدىرى

 پېتى كاپىر لەھەبنىڭ ئەبۇ تاغىسى قىلغان دۈشمەنلىك ئەشەددىي ئەڭ ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر «كەرىم قۇرئان»

نَى َما . َوتَبَّ  لََھب   أَبِي يَدَا تَبَّت   ﴿ :بېرىپ خەۋەر ئۆلىدىغانلىقىدىن لَى . َكَسبَ  َوَما َمالُەُ  عَن ەُ  أَغ   .لََھب   ذَاتَ  نَاًرا َسيَص 

َرأَتُەُ  الَةَ  َوام   (ئەمەلىيەتتە) !كەتسۇن قۇرۇپ قولى ئىككى لەھەبنىڭ ئەبۇ﴿ يەنى ﴾ َمَسد   ِمن   َحب ل   ِجيِدَھا فِي . ال َحَطبِ  َحمَّ

 ئوتقا تۇرغان الۋۇلداپ قالماي ئۇزاققا ئۇ .ئەسقاتمىدى رىنەرسىلى ئېرىشكەن ۋە مۈلۈكى _ مال ئۇنىڭغا .كەتتى قۇرۇپ

 تۇرغان الۋۇلداپ) ھالدا يۈدۈگەن باغالپ بوينىغا ئوتۇننى بىلەن ئارغامچا ئېشىلگەن مەھكەم ئايالىمۇ ئۇنىڭ .كىرىدۇ

 ئايالنغان گەدۈشمىنى ئەشەددىي چىقمايدىغان دەردى يەۋەتسىمۇ ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد .دەيدۇ 186 ﴾كىرىدۇ (ئوتقا

 مىكىرلەرنى – ھىيلە ۋە تەدبىر – چارە تۈرلۈك ئۈچۈن توسۇش دىنىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد لەھەب ئەبۇ

 كىرىدۇ، دوزاخقا ۋە ئۆلىدۇ پېتى كاپىر بولماي مۇسۇلمان مېنى مۇھەممەد» :چىقىپ ئالدىغا خااليىقنىڭ ئورنىغا، ئىشلىتىشنىڭ

 ئېالن بولسىمۇ، يالغاندىن دەپ «بولدۇم كىرمەيدىغان دوزاخقا نەتىجىدە بولدۇم، مۇسۇلمان مەن بولۇڭالركى، گۇۋاھ .دېدى

 قىلىشقا زىيانكەشلىك دىنىغا ئىسالم ۋە قىلىشقا تۆھمەت دەپ «يالغانچى» ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ئىدى، بولسا قىلغان

 «كەرىم قۇرئان» خۇددى نەتىجىدە .بەرمىدى ئەقىل غۇدەكپىالنلى شۇنى ئۇنىڭغا تائاال ئالالھ لېكىن .بوالتتى بولغان قادىر

 .ئۆلدى پېتى كاپىر بەرگەندەك خەۋەر

 بولۇپ، بېرىلگەن خەۋەر كېلىدىغانلىقىدىن مەيدانغا ئىشالرنىڭ ئاجايىب شۇنداق دە «كەرىم قۇرئان» باشقا ئۇنىڭدىن 

 ئەيىبلەنگەن دەپ ساراڭ چوقۇم ئۇ ئاچسا ئېغىز توغرۇلۇق ئىشالر بۇ بىراۋ زامانالردا بولغان نازىل «كەرىم قۇرئان»

                                                   
183
 .ئايەت -95 :سۈرىسى تەۋبە 
 .ئايەت -45 :سۈرىسى قەمەر 184
185
 .ئايەت-16 :سۈرىسى قەلەم 
186
 .سۈرىسى لەھەب 
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 تەرەققىي پەن– ئىلىم بەزىلىرى ئىشالرنىڭ بۇ يەتمىگەن ئەقلى بۇرۇنقىالرنىڭ بىلەن ئۆتۈشى زامانالرنىڭ ئەمما .بوالتتى

  .داۋاملىشىدۇ شۇنداق قىيامەتكىچە تا ئىش بۇ .چىقماقتا مەيدانغا دەۋردە بۇ يېتىلگەن ئەقىلالر ۋە قىلغان

 قىلىنغانلىقى نازىل تەدرىجىي نىڭ «كەرىم ۇرئانق»

 سىر ۋە ھېكمىتى نىڭقىلىنغانلىقى نازىل پارچە _ پارچە ئازدىن، _ ئاز قىلىنماستىن، نازىل بىراقال نىڭ «كەرىم قۇرئان»

 ڭلىنىكۆ نىڭئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .ئوچۇقلىغان بەزىسىنى بۇالرنىڭ تائاال ئالالھ .كۆپ ناھايىتى ئەسرارلىرى _

 يولىدىكى ەتدەۋ ئۇنى .بېرىش تەسەللى ئەزىيەتلەرگە يەتكەن قەۋمىدىن ئۇنىڭ كۈچەيتىش، ئىرادىسىنى ۋە تىنچالندۇرۇش

 ەنكەلگ بېشىغا پەيغەمبەرلەرنىڭ بۇرۇنقى ئۈندەش، قىلىشقا قوبۇل بىلەن سەۋرچانلىق مۇشەققەتلەرنى _ جاپا

 ياردەم نىڭتائاال ئالالھ ئۇنىڭغا قىلىش، تەشەببۇس بولۇشقا ۈچلۈكك ئارقىلىق بېرىش قىلىپ ھېكايە قىيىنچىلىقالرنى

 ...ملەشمۇستەھكە قەلبىنى ئۇنىڭ ئارقىلىق قىلىش ۋەدە قىلىدىغانلىقىغا ئاتا نۇسرەت چوڭ ئەڭ ۋە قىلىدىغانلىقى

 .قاتارلىقالردۇر

 يادلىۋېلىشى ئۇنى ىڭئەلەيھىسساالمن پەيغەمبەر قىلىنغانلىقى نازىل ئازدىن _ ئاز نىڭ «كەرىم قۇرئان» باشقا، بۇنىڭدىن 

 ەرھالد ئايەتلەرنى مۇسۇلمانالرنىڭ بولغانلىقىنى نازىل ئازدىن _ ئاز نىڭ «كەرىم قۇرئان» .ئىدى ئوڭاي ئۈچۈن

 ئوڭايلىق ئۈچۈن ئۆگىنىشى تەتبىقالشنى تولۇق تۇرمۇشىغا ئەھكامالرنى كۆرسىتىلگەن ئايەتلەردە بۇ ۋە يادلىۋېلىشى

 بايان لگىلىمىلىرىنىبە تائاالنىڭ ئالالھ ھەققىدە ئىشالر تۇرىدىغان بېرىپ يۈز ئوتتۇرىسىدا مۇسۇلمانالر .بېرەتتى ىپيارىت

 قۇرئان» ھەممىسى قاتارلىقالرنىڭ بېرىش جاۋاب سوئالالرغا سورالغان ئەلەيھىسساالمدىن پەيغەمبەر بېرىش، قىلىپ

 .ىالتتىق تەقەززا بولۇشىنى نازىل تەدرىجىي نىڭ«كەرىم

  تەرتىپى سۈرىلەرنىڭ ۋە ئايەت

 كىبەل ئەمەس، بويىچە تەرتىپى بولۇش نازىل ئۇالرنىڭ تەرتىپى سۈرىلەرنىڭ ۋە ئايەت دىكى«كەرىم قۇرئان»

 .ەتلەنگەنر ئاساسەن بېرىشىگە كۆرسىتىپ ئورۇنلىرىنى سۈرىلەرنىڭ ۋە ئايەت ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر جىبرىلنىڭ

 سۈرە نبولغا نازىل دەسلەپ ئۇ بولسىمۇ، ئورۇنالشتۇرۇلغان بېشىغا ئەڭ نىڭ«كەرىم قۇرئان» سۈرىسى فاتىھە شۇڭا

 پارىىسىغا _ 30 نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۇ بولۇپ، سۈرىسى ئەلەق بولغىنى نازىل دەسلەپ ئەڭ بەلكى .ئەمەس

  .ئورۇنالشتۇرۇلغان

 ئوقۇتۇشى قۇرئان ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر جىبرىلنىڭ

 ئاخىرغىچە باشتىن قېتىم بىر قۇرئاننى ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر ئېيىدا رامىزان يىلى ھەر ئەلەيھىسساالم جىبرىل

 ۋاپات ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر پەقەت .تىڭشايتتى ئاخىر باشتىن ئەلەيھىسساالمدىن پەيغەمبەر يەنە ئاندىن بېرىپ، ئوقۇپ

 ھەزرىتى .تىڭشىغان قېتىم ئىككى بېرىپ، ئوقۇپ قېتىم ئىككى نى«كەرىم ئانقۇر» ئۇنىڭغا ئېيىدا، رامىزان ئالدىدىكى بولۇش

 فاتىمە قىزى سۆيۈملۈك ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر كۆرە، ھەدىسكە بىر قىلغان رىۋايەت ئەنھا رەزىيەلالھۇ ئائىشە

 بەردى، ئوقۇپ قېتىم ىككىئ يىل بۇ بېرەتتى، ئوقۇپ قېتىم بىر يىلى ھەر قۇرئاننى ماڭا جىبرىل» :ئەنھاغا رەزىيەلالھۇ

 187)(. دېگەن «سېزىۋاتىمەن قالغانلىقىنى يېقىنلىشىپ ئەجىلىمنىڭ بۇنىڭدىن

 ساقلىنىشى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 بولغان نازىل ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد نى «كەرىم قۇرئان» بولغان ئاخىرقىسى كىتابالرنىڭ ساماۋى تائاال ئالالھ

 نازىل ئۇنى مئەلەيھىسساال مۇھەممەد .بەرگەن تولۇقالپ سەۋەبلىرىنى ۋە شارائىتلىرىنى _ شەرت پۈتۈن ساقالشنىڭ پېتى

 ربى قانداق ھەر «كەرىم قۇرئان» شۇڭا .يەتكۈزگەن ساالمەت مۇسۇلمانالرغا ئاۋۋالقى ساقالپ، پېتى بولغان

 يېگانە گەنكەل يېتىپ بىلەن پېتى ئۆز بىزلەرگىچە ساقلىنىپ، پۈتۈنلەي بۇرمىالشالردىن ۋە ئالماشتۇرۇش ئۆزگەرتىش،

 .كىتابتۇر

 ھوشيارلىقى ئىشىدىكى ساقالش پېتى بولغان نازىل نى«كەرىم قۇرئان» ساھابىلەرنىڭ بىلەن ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر

 ئىلىم ەمەسئ مۇسۇلمان بۇنىڭغا .ئەھۋال بىر كۆرۈلمىگەن مىسلى تارىخىدا دۇنيا ئېھتىياتچانلىقى يەتكەن چېكىگە ۋە

 .گۇۋاھ ىمۇئەھلىلىر

 .لگەنكە ساقلىنىپ بىلەن يول ئىككى ئىبارەت قالدۇرۇشتىن يېزىپ ۋە ئېلىش يادقا «كەرىم قۇرئان» شەكسىزكى،

 ىدىالئۆز ۋاقىتنىڭ شۇ سۈرىلەرنى ۋە ئايەت تۇرغان بولۇپ نازىل دىن«كەرىم قۇرئان» ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر

 .كەلگەن ساقالپ ئارقىلىق يازدۇرۇش يوپۇرماقلىرىغا اخورم تېرىلەرگە، ۋە ئالدۇرۇش يادقا ساھابىلەرغا

                                                   

 (
187
 .بەت _ 94توم، _ 11فەتھۇلبارى ھەدىس، _ 6285 «سەھىھۇلبۇخارى»  (
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 ئەھمىيەت زور ناھايىتى ئېلىۋېلىشقا يادقا ئۆزىدىال پەيتنىڭ بولۇۋاتقان نازىل ئايەتلەرنى ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر

 زىدەئۆ لەھزىنىڭ شۇ ئەنسىرەپ قېلىشتىن ئۇنتۇپ ئايەتلەرنى بېرىۋاتقان ئوقۇپ ئۇنىڭغا جىبرىل ھەتتا بېرەتتى،

 «كەرىم قۇرئان» ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر تائاال ئالالھ شۇڭا .مىدىرلىتاتتى تىلىنى ئالدىراپ يادلىۋېلىشقا

 كۆڭلىنى ئۇنىڭ ئۇقتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى توپالپ ئۆگىتىپ تولۇق ئۇنىڭغا ئۇالرنى ۋە قالمايدىغانلىقى ئۇنتۇپ ئايەتلىرىنى

ك   اَل  ﴿ :لغانقى خاتىرجەم بىلەن ئايەت مۇنۇ عَەُ  َعلَي نَا إِنَّ  . بِەِ  ِلتَع َجلَ  ِلَسانَكَ  بِەِ  تَُحر ِ ُ  َجم  آَنَە ُ  فَاتَّبِع   قََرأ نَاهُ  فَإِذَا . َوقُر  آَنَە  قُر 

ُ  َعلَي نَا إِنَّ  ثُمَّ  .  ئالدىراپ ئېلىۋېلىشقا ئېسىڭگە ئۇنى (چاغدا بولۇۋاتقان نازىل ۋەھيى ساڭا !پەيغەمبەر ئى) ﴿ يەنى ﴾ بَيَانَە

 .مەسئۇلىيىتىمىزدۇر بىزنىڭ ئوقۇتۇش ساڭا ئۇنى ۋە توپالش (دىلىڭغا سېنىڭ) ۋەھيىنى ئۇ چۈنكى .مىدىرالتما تىلىڭنى

 ئۇنى ئاندىن .ئاڭلىغىن (تۇرۇپ جىم) ئۇنى سەن بەرگەندە، ئوقۇپ (ئارقىلىق جىبرىل ساڭا) ئۇنى بىز شۇڭا،

 188)(. ﴾مەسئۇلىيىتىمىزدۇر بىزنىڭ بېرىشمۇ چۈشەندۈرۈپ

 رامىزان يىلى ھەر سۈرىلەرنى ۋە ئايەتلەر بولغان بولۇپ نازىل ئەلەيھىسساالم جىبرىل كېلىپ، يەنە باشقا، بۇنىڭدىن

 پەيغەمبەر .تىڭشايتتى ئۇنىڭدىن يەنە ئاندىن بېرىپ، ئوقۇپ قېتىم بىر ئاخىر باشتىن ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر ئېيىدا

 ئوقۇپ قېتىم ئىككى ئاخىر باشتىن ئۇنىڭغا نى«كەرىم قۇرئان» جىبرىل رامىزاندا ىدىكىئالد بولۇشى ۋاپات ئەلەيھىسساالم

 189.تىڭشىغان ئۇنىڭدىن يەنە بېرىپ،

 ساقالش تىپې ئۆز يادلىۋېلىپ، پىششىق ئۇنى ۋە تەكرارالشقا نى«كەرىم قۇرئان» ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر دېمەك،

 قۇرئان» ىرىدىمۇمەيدانل جىھاد ھەتتا نامازلىرىدىمۇ، تەھەججۇد كېچىلىرى شۇڭا .بېرەتتى ئەھمىيەت زور ئىنتايىن ئىشىغا

  .چۈشمەيتتى ئاغزىدىن «كەرىم

 يادقا رغاساھابىلە ۋاقتىدىال ئۆز بولغانلىرىنى نازىل ئايەتلىرىدىن «كەرىم قۇرئان» ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر

 قۇرئان» ۇساھابىلەرم ئۆگىتەتتى، ئۇسۇللىرىنى يادالش ۋە بېرەتتى ساۋاق دىن«كەرىم قۇرئان» ئۇالرغا ئالدۇراتتى،

 يېنىدىن ڭئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر ھەمىشە بەرگەنلىكتىن، ئەھمىيەت زور پەۋقۇلئاددە ئىشىغا يادالش نى«كەرىم

 رسەتمىلىرىنىكۆ ڭئايەتلەرنى يادلىغان ۋە يادلىۋاالتتى تىزال ئايەتلەرنى تۇرغان بولۇپ نازىل ئازدىن _ ئاز ئايرىلماي،

 ئىشىدا يادالش نى«كەرىم قۇرئان» ئۇالر .ماڭاتتى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ساھەلىرىدە ھەممە ھاياتنىڭ ۋە تۇرمۇشىدا كۈندىلىك

 بولغانلىرىنى پيادال ياداليتتى، قۇرئان بەستە _ بەس كىرىۋېلىپ مەسجىدلەرگە كېچىلىرى بەسلىشەتتى، بىلەن بىرى _ بىر

 .تۇراتتى ئاڭلىنىپ تىالۋىتى «كەرىم قۇرئان» مەسجىدلەردىن مۇنەۋۋەرەدىكى مەدىنە ىلىرىكېچ ھەتتا تەكراراليتتى،

 كىشىلەر ىنىمۇبىر ئۇالردىن بولسىمۇ، قىلغان نازىل كىتابالرنى كۆپلىگەن پەيغەمبەرلەرگە ئىلگىرىكى تائاال ئالالھ

 پەقەت لمايتتى،ئوقۇيا ئاۋام بىر قانداق ھەر الرنى«ئىنجىل» بىلەن «تەۋرات» ئۆتمۈشلەردە ھەتتا .ئەمەس باققان يادالپ

 باشقا مالردىنئالى تۇرسۇن، ئۇياقتا يادالش ۋاقىتالردا ئۇ چۈنكى .بېرەتتى چۈشەندۈرۇپ مەنىسىنى ئوقۇپ ئۆلىمالىرىال

 باشالپ نئەلەيھىسساالمدى پەيغەمبەر نى«كەرىم قۇرئان» ئەمما .ئىدى دېيەرلىك يوق بىلىدىغانالرمۇ ئوقۇشنى خەت

 بولغانلىقىمۇ ھىتشې قارىينىڭ كۆپرەك تىن70 ئۇرۇشتا قېتىملىق بىر .بىلەتتى يادىسىغا سانلىقى كۆپ مۇتلەق اھابىلەرنىڭس

 .بېرىدۇ دېرەك كۆپلىكىدىن قارىيالرنىڭ ۋاقىتتا شۇ

 يادقا بېرىپ ئەھمىيەت زور بۇنچىلىك كىتابنى بىرەر باشقا دىن«كەرىم قۇرئان» تارىخىدا دۇنيا مەلۇمكى، ھەممىگە

 ئۆزى تاقىيامەتكىچە نى«كەرىم قۇرئان» تائاال ئالالھ شۇكى، سەۋەب بۇنىڭدىكى .ئىش بىر باقمىغان كۆرۈلۈپ ئېلىش

 ۋە سەۋەبلىرىنى ساقالشنىڭ نى«كەرىم قۇرئان» بۇ ۋاقىتتا، بىر بىلەن ئېلىش ئۈستىگە ئۆز ساقالشنى قىلىپ مۇھاپىزەت

 ساناپ، قاتارىدىن ئىبادەت شەرەپلىك ئەڭ يادالشنى نى«كەرىم قۇرئان» ۇ،بولسىم ئۇ .بەرگەن يارىتىپ تۈرتكىلىرىنى

 ئۆز ھەمدە بەرگەنلىكى ئاسانالشتۇرۇپ يادالشنى ئۇنى ۋە ياندۇرغانلىقى ئوتىنى يادالش ئۇنى دىلىدا مۇسۇلمانالرنىڭ

نَا َولَقَد   ﴿ .ئىدى بەرگەنلىكى يارىتىپ ئىمكانىيەتلىرىنى پۈتۈن ساقالشنىڭ يېزىپ ۋاقتىدا آَنَ  يَسَّر  ك رِ  ال قُر   ُمدَِّكر   ِمن   فََھل   ِللذ ِ
 نەسىھەت _ ۋەز (ئۇنىڭدىن) بەردۇق، قىلىپ ئاسان ئۈچۈن يادالش ۋە ئوقۇش قۇرئاننى بۇ بىز ھەقىقەتەن ﴿ يەنى ﴾

 يادلىغانغا ەدىسنىھ ياكى كىتابنى ساماۋى بىر ھېچقاندا باشقا دىن«كەرىم قۇرئان» مەلۇمكى، .190)( ﴾بارمۇ؟ ئالغۇچى

 پەيغەمبەر .قىلىنغان ۋەدە بېرىش ساۋاب قىلغانغىال ئەمەل بەلكى ئەمەس، قىلىنغان ۋەدە ساۋاب ئوقۇغانغا ياكى

 گە«كەرىم قۇرئان» ھېچكىم ئۈچۈن قالمىغانلىقى ئۈزۈلۈپ قارىيالر دۇنيادا ھازىرغىچە تا زامانىدىن ئەلەيھىسساالمنىڭ

 مۇسۇلمان خەلقلەرمۇ ئەمەس مۇسۇلمان ھازىر نى«كەرىم قۇرئان» .كىرگۈزەلمەيدۇ ئۆزگەرتىش چاغلىق ھەرپ بىرەر

 ھەرپ بىرەر ئۇنىڭغا بولسىمۇ، كېلىۋاتقان تارقىتىپ قىلىپ نەشىر يۈزىسىدىن مەنپەئەتلەر خىل ھەر دۆلەتلەردە ئەمەس

                                                   

 (
188
 .ئايەتلەر _ 19 _ 16:سۈرىسى قىيامەت (

189
 .كەلگەن شۇنداق ھەدىستە بىر قىلغان رىۋايەت بۇخارى ئىمام 

 (
190
 . ئايەت _ 22 :سۈرىسى قەمەر  (
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 .كىرگۈزەلمىگەن ئۆزگەرتىش چاغلىق

 توپلىنىشى نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر دەۋرىدە، ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ سىددىق بەكرى ئەبۇ خەلىپە بىرىنچى «كەرىم قۇرئان» 

 كېيىنال ئۇرۇشىدىن يەمامە (مىالدى _ 631) يىلى _ 12 ھىجرىيەنىڭ يەنى ئىچىدە، ۋاقىت توشمىغان يىلمۇ بىر ۋاپاتىغا

 .توپالنغان شەكلىدە كىتاب رەسمىي

 ئۆلىمالىرى ساھابىلەرنىڭ ئاندىن قويغان، ئوتتۇرىغا بولۇپ تۇنجى ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ تابخەت ئىبنى ئۆمەر پىكىرنى بۇ

 سابىت ئىبنى زەيد ئىشىنى چىقىش توپالپ شەكلىدە كىتاب نى«كەرىم قۇرئان» .كەلگەن ئىتتىپاققا بىردەك ھەممە ئىشقا بۇ

 يازغۇچىالر ۋەھىينى) يەنى «كۇتتابۇلۋەھىي» اقىتتاۋ ئەينى ئۇالر .ئالغان ئۈستىگە ساھابىلەر تۈركۈم بىر باشچىلىقىدىكى

  .ئىدى ئەزالىرى نىڭ(كومىتېتى

  كومىتېتى «كۇتتابۇلۋەھىي»

 كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي» ۋە كاتىبى مەخسۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ سابىت ئىبنى زەيد

 يۇقىرى ئاالھىدە قابىلىيىتى تۇتۇش ئەستە ۋە ھۇشيار زېرەك، اددەپەۋقۇلئ سەرخىلى، ئەڭ قارىيالرنىڭ بولۇپ، رەئىسى

 ئۈچۈن ئۆزلىرى كىشىنى ئۇ خەلىپىلەر كېيىن ئۇنىڭدىن ئەلەيھىسساالم، پەيغەمبەر ئاۋۋال سەۋەبتىن شۇ .ئىدى كىشى

 ئەڭ نى«ىمكەر قۇرئان» ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەر جىبرىل سابىت ئىبنى زەيد .ئىشلەتكەن قىلىپ كاتىب مەخسۇس

 بولۇش ھازىر يېنىدا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر تىڭشىغاندا ئۇنىڭدىن يەنە بېرىپ، ئوقۇپ ئاخىر باشتىن قېتىم ئاخىرقى

 قىلغان قايىل ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر بىلەن تەقۋالىقى ۋە ئېھتىياتچانلىقى ئىشەنچلىكلىكى، بولغان، نائىل شەرەپىگە

 .ئىدى بىرى ساھابىلەرنىڭ

 

 ئۇسۇلى توپالشتىكى نى«كەرىم قۇرئان» كومىتېتىىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھيى»

 سۈرىلىرىنى ۋە ئايەت نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئەزالىرى كومىتېتى «كۇتتابۇلۋەھىي»باشچىلىقىدىكى سابىت ئىبنى زەيد

 بولۇپ، قولالنغان لنىئۇسۇ ئىشەنچلىك ئەڭ ۋە ئىلغار ئەڭ كۆرۈلمىگەن مىسلى دۇنيادا كەلتۈرۈشتە ھالىغا كىتاب توپالپ

 ۋە قوۋزاقلىرىغا دەرىخىنىڭ خورما تاشالرغا، سىلىق تېرىلەرگە، ئەزالىرى كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي»

 نىڭ«كەرىم قۇرئان» ساقالنغان ئۆيىدە ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر يېزىلىپ سۈڭەكلەرگە شۇنداقال يوپۇرماقلىرىغا،

 تىڭشىغان قارىيدىن بىر ھەر سېلىشتۇرۇپ، بىر بىرمۇ يادلىغانلىرىغا قارىيالرنىڭ ۋاقىتتىكى شۇ سۈرىلىرىنى ۋە ئايەت

 بىر ھەر ئايەتلەردىن ساقالنغان يېزىپ ئۆيىدە ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ۋە توغرىلىقىغا ئايەتنىڭ بىر ھەر ئايەتلەردىن

 .قىلغان شەرت ئېلىشنى گۇۋاھلىقىنى ۇۋاھچىنىڭگ ئىككى يېزىلغانلىقىغا ھۇزۇرىدا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئايەتنىڭ

 بېرىشى دەپ ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا، ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئۇنىڭ توختىلىپ ئاالھىدە ئۈستىدە ئايەت بىر ھەر ئۇالر

 نقارىيالردى ئۆزىنى ئايەتنىڭ شۇ ئاندىن قىلدۇراتتى، قەسەم گۇۋاھچىنى ئىككى دېگەندە ئاز ئەڭ يېزىلغانلىقىغا بىلەن

 «كەرىم قۇرئان» رەسمى ئۇنى ئاندىن چىقسا، ئەينەن ساقالنغىنى يېزىلىپ بىلەن ئوقۇغىنى قارىيالرنىڭ كۆرەتتى، تىڭشاپ

 .ماڭاتتى توپالپ ساناپ قاتارىدىن ئايەتلىرى

 رەتلەپ ۋاقتىدا ئۆز ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر سۈرىلىرىنى ۋە ئايەت نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۇالر قىلىپ، شۇنداق 

 ھالىغا كىتاب ھازىرقى نى«كەرىم قۇرئان» چىقىپ، تىزىپ بىلەن ئېھتىياتچانلىق ئىنتايىن بويىچە تەرتىپ قويغان

 .كەلتۈرگەن

 بولغان تۈرتكە كۆرۈشىگە ئىش ەنبىل بىلەن ئېھتىياتچانلىق بۇنداق توپالشتا نى«كەرىم قۇرئان» نىڭ«كۇتتابۇلۋەھيى»

 پەيغەمبەر ۋە بولغان نازىل تائاالدىن ئالالھ ئۇنى سۆزى، تائاالنىڭ ئالالھ «كەرىم قۇرئان» شۇكى، ئامىل

 مەجبۇرىيەت بىر خەتەرلىك ھەم شەرەپلىك ھەم يەتكۈزۈش مۇسۇلمانالرغا پېتى ئالغان تاپشۇرۇپ ئەلەيھىسساالمدىن

 بۇ ئۇالر .بىلەتتى ئوبدان ناھايىتى بۇنى ئەزالىرى كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي» لىغانتوپ نى«كەرىم قۇرئان» .ئىدى

 خىيانەت چوڭ ئەڭ قىلىنغان ئەلەيھىسساالمغا مۇھەممەد ۋە تائاالغا ئالالھ ئۆتكۈزۈشنىڭ سەۋەنلىك قىلچە ئىشتا

 ئوخشاش ئالىملىرىغا خىرىستىيان يەھۇدىي، ئىلگىرىكى خۇددى ئۆتۈلسە، سەۋەنلىك قىلچىلىك ناۋادا ھېسابلىنىدىغانلىقىنى،

 قېلىش بولۇپ لەنەتكەردى ئالدىدا خەلقنىڭ ۋە ئالالھنىڭ قىيامەتكىچە تا ئۆزگەرتىۋېتىپ كىتابلىرىنى ئىالھىي ئۆزلىرىنىڭ

 .بىلەتتى ياخشى ۋە قىالتتى ھېس ئەلۋەتتە خەۋپىنى
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   ئەزالىرى كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي»

 توپالشقا ئايەتلىرىنى «كەرىم قۇرئان» كېيىنچە ۋە قالدۇرۇشقا يېزىپ ۋەھىيلەرنى ۋاقتىدا ساالمنىڭئەلەيھىس پەيغەمبەر

 ئەڭ چىقىلغان تالالپ قارىيلىرىدىن مۇكەممەل ئەڭ ساھابىلەرنىڭ ئەزالىرى كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي» بەلگىلەنگەن

 نىڭ«كەرىم قۇرئان» .ئىدى گۇرۇپپا تەشكىللەنگەن ەردىنشەخسل ئېھتىياتچان ئەڭ ۋە ھوشيار ئەڭ ئالىم، ئەڭ تەقۋادار،

 كۆپ مۇتلەق ساھابىلەرنىڭ .كەتكەن يىل بىر ساق ئىشىغا كەلتۈرۈش ھالىغا كىتاب ئۇالرنى جەملەپ، ئايەتلىرىنى پۈتۈن

 ئوقۇشقا پتوپال شەكلىدە كىتاب نى«كەرىم قۇرئان» ۋاقتىدا ئۆز ئۇالر شۇڭا .بىلەتتى يادقا نى«كەرىم قۇرئان» سانلىقى

 ئۇنى ھەتتا ئايەتلىرى «كەرىم قۇرئان» يۈرگەن يۆتكىلىپ ئېغىزغا _ ئېغىزدىن چۈنكى .ئىدى ئەمەس ئېھتىياجلىق زور

 قىلىش يوق دىنىنى ئىسالم يىلى بولغان ۋاپات ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .ئىدى تونۇشلۇق ئۈچۈنمۇ ساھابىلەر ئالمىغان يادقا

 ئۇرۇشتا ئاتالغان دەپ «ئۇرۇشى يەمامە» تارىختا بولغان، بىلەن قەبىلىلىرى ئەرەب مۇرتەد قانچىق ئوتتۇرىغا بىلەن پىالنى

 كىشىنىڭ كۆپرەك تىن70 ئۇرۇشتا قېتىملىق بىر بۇ قارىيالردىن ھەتتا بولغانلىقى، شېھىت كىشىنىڭ كۆپ ساھابىلەردىن

 ئايەتلىرىنىڭ بەزى ئۇنىڭ كەتسە تۈگەپ قارىيالر يادلىغان نى«كەرىم قۇرئان» مۇسۇلمانالر سەۋەبلىك بولغانلىقى شېھىت

 بىلەن كېتىشى تۈگەپ قارىيالرنىڭ ساھابىلەر قىلىپ شۇنداق .قىلغان ھېس خەۋپىنى كېتىش ئۆچۈرۈلۈپ قەلبلەردىن

 قويغان رەتلەپ ئۆزى ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەنسىرەپ، كېتىشىدىن كۆتۈرۈلۈپ قەلبلەردىن نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 .كەلگەن قارارىغا توپالش كەلتۈرۈپ ھالىغا كىتاب بويىچە تەرتىپى شۇ سۈرىلەرنى ەۋ ئايەت

 

 كۆپەيتىلىشى نۇسخىلىرىنىڭ «كەرىم قۇرئان» 

 رەزىيەلالھۇ ئەففان ئىبنى ئوسمان خەلىپە ئۈچىنچى (مىالدى _ 645) يىلى _ 25 ھىجرىيىنىڭ «كەرىم قۇرئان»

 نۇسخىالندۇرۇپ نى «كەرىم قۇرئان» .كۆپەيتىلگەن نۇسخىالندۇرۇپ ىلەنب پەرمانى مەخسۇس ئۇنىڭ دەۋرىدە، ئەنھۇنىڭ

 پىكىرنى بۇ بولۇپ، قويغان ئوتتۇرىغا ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ يەمان ئىبنى ھۇزەيفە پېشىۋاسى قارىيالرنىڭ پىكرىنى كۆپەيتىش

 ئوقۇشى شىۋىدە بولغان مەنسۇب ئۆزى قارىينىڭ ھەربىر نى«كەرىم قۇرئان» .قوللىغان ئۆلىماالر پۈتۈن باشالپ خەلىپىدىن

 قىلىپ، يوق ئىختىالپنى چىققان نەتىجىسىدە سانىشى ئەۋزەل ھەممىدىن شىۋىنى ئوقۇغان ئۆزى قارىينىڭ ھەربىر ۋە

 بىرال ئۇنى بىلەن مەقسىتى ئاشۇرۇش ئەمەلگە ئوقۇشىنى شىۋىدە خىل بىر ۋە قىرائەت خىل بىر ھەممە نى«كەرىم قۇرئان»

 .ئەۋەتكەن نۇسخىدىن بىر ئەللىرىگە ئىسالم ھەرقايسى خىالپ،نۇس شىۋىسىدە قۇرەيش

 ئۇسۇلى نۇسخىالندۇرۇش نى«كەرىم قۇرئان»

 ئىبنى ئابدۇلال سابىت، ئىبنى زەيد رەئىسى كومىتېتىنىڭ «كۇتتابۇلۋەھىي» ئىشىنى نۇسخىالش نى«كەرىم قۇرئان»

 نى«كەرىم قۇرئان» .ئالغان ئۈستىگە ساھابىلەر قارىي قاتارلىق ھارىس ئىبنى ئابدۇراھمان ئاس، ئىنبى سەئىد زۇبەير،

 قۇرئان» توپالنغان زامانىدا ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ بەكرى ئەبۇ خەلىپە بىرىنچى بەلگىلەنگەنلەر نۇسخىالندۇرۇشقا

 پ،كېلى ئېلىپ سوراپ ئۆيىدىن ئەنھانىڭ رەزىيەلالھۇ ھەفسە ئايالى ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر نۇسخىسىنى «كەرىم

 ھەفسە يەنە نۇسخىنى ئەسلى ئاندىن نۇسخىالندۇرغان، ئاساسلىنىپ نۇسخىسىغا مۇشۇ نىڭ«كەرىم قۇرئان» نۇسخىالرنى

 ئېلىپ يېنىدا ئۆز ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ ئوسمان خەلىپە بىرىنى نۇسخىالردىن يېڭى بېرىپ، قايتۇرۇپ ئەنھاغا رەزىيەلالھۇ

 جايدا ھەر ۋە بەرگەن ئەۋەتىپ قوشۇپ بىلەن قارى بىر نۇسخىدىن بىر بىرىگە ھەر ئەللىرىدىن ئىسالم قالغانلىرىنى قېلىپ

 نۇسخىالرغا قېتىم مۇشۇ ئاندىن .چىقارغان پەرمان مەخسۇس توغرۇلۇق ئوقۇش نۇسخىسىنى مۇشۇ نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 .تاشلىغان كۆيدۈرۈپ ھەممىسىنى سانالغانالرنىڭ دەپ قۇرئان باشقا كۆپەيتكەندىن

 زامانىمىزدا «كەرىم قۇرئان» نۇسخىالندۇرغان زامانىدا ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئاففان ئىبنى ئوسمان پەخەلى ئۈچىنچى

 ئوسمانىي) «ئوسمانى مۇسھەف» نۇسخا بۇ .ئۆزىدۇر نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئوقۇلۇۋاتقان جايلىرىدا ھەرقايسى دۇنيانىڭ

 «كەرىم قۇرئان» كۆپەيتىلگەن زامانىدا ئەنھۇنىڭ الھۇرەزىيەل ئاففان ئىبنى ئوسمان .كەلمەكتە ئاتىلىپ دەپ (قۇرئان

 مىسىر، ئەنھۇنىڭ رەزىيەلالھۇ ئوسمان خەلىپە ئەمما .بار دېگەنلەرمۇ ئىدى ئالتە ۋە دېگەنلەرمۇ ئىدى بەش نۇسخىلىرى

 قوشۇپ بىلەن قارى بىردىن نى«كەرىم قۇرئان» بىردىن شەھەرلەرگە قاتارلىق بەسرە مەككە، يەمەن، بەھرەين،

 .ئېنىق ەۋەتكەنلىكىئ

   نۇسخىلىرى قوليازما قۇرئاننىڭ زامانىدىكى ئوسمان ھەزرىتى

 ۋاقىتتىكى شۇ نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئەۋەتىلگەن ئەللىرىگە ئىسالم ھەرقايسى ۋە توپلىنىپ زامانىدا ئوسمان ھەزرىتى

 نۇسخىالردىن قوليازما قىتتىكىۋا شۇ ئەمما .كەتكەن يوقاپ بىلەن ئۆتۈشى زاماننىڭ كۆپىنچىسى نۇسخىلىرىنىڭ ئەسلى

 مۇقەددەس» سارىيى توپقاپى شەھىرىدىكى ئىستانبۇل تۈركىيىنىڭ بىرى يەنە شەھىرىدە، مۇنەۋۋەرە مەدىنە ھازىر بىرى

 كۇتۇبخانىسىدا، نىڭ«ئىدارىسى مۇسۇلمانالر» جۇمھۇرىيىتى ئۆزبېكىستان نۇسخىسى بىر يەنە دە،«مۇزىيى ئامانەتلەر
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 .مەلۇم ساقلىنىۋاتقانلىقى ئىچىدە ساندۇقنىڭ ئەينەك مەخسۇس ئورنىتىلغان تامغا

 ئېلىپبەسى ئەرەب ئىلگىرىكى

 ،(ذ د،) ،(خ ح، ج،) ،(ن ي، ث، ت، ب،) :مەسىلەن .يېزىالتتى چېكىتسىز ھەرپلەر ئېلىپبەسىدىكى ئەرەب ئىلگىرى

 تۇرىدىغان ئايرىپ بىرىدىن _ بىر ھەرپلەرنى قاتارلىق (ق ف،) ،(ظ ط،) ،(غ ع،) ،(ض ص،) ،(ش س،) ،(ز ر،)

 قايسىسى ۋە (ت) قايسىسى ،(ب) قايسىسى ھەرپلەرنىڭ چېكىتسىز بۇ بويىچە ئادىتى ئەرەبلەر لېكىن .ئىدى يوق چېكىتلەر

 .ئوقۇيتتى توغرا ۋە بىلىۋاالتتى قىلماستىن ھېس قىيىنچىلىق ھېچبىر قاراپال، ئاخىرىغا _ باش سۆزنىڭ ئىكەنلىكىنى (ث)

 يوق ھاجەت بېكىتىشكە بەلگىلىرىنى ئوقۇش ئايەتلىرىنىڭ «كەرىم قۇرئان» زامانىدا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر شۇڭا

 .ئىدى

 كەڭ ئارىسىغا قەۋملەر ئەمەس ئەرەب دىنى ئىسالم ئىچىدىال، ۋاقىت قىسقا ئۆتۈپ ئالەمدىن ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر

 بولغان ئوقۇشقا نى«كەرىم قۇرئان» ئۇالرنىڭ بىلەن كىرىشى نىغادى ئىسالم مىللەتلەرنىڭ خىل ھەر .باشلىغان تارقىلىشقا

 تەقەززا بەلگىلەشنى قائىدە مەخسۇس ئۈچۈن ئوقۇشى توغرا تىلىنى ئەرەب قەۋملەرنىڭ ئەمەس ئەرەب ئېھتىياجى زور

 پەرقلەندۈرۈپ، ىنبىرىد _ بىر ھەرپلىرىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان» بۇ بولغان نازىل تىلىدا ئۆز ئەرەبلەر چۈنكى .ئىدى قىلغان

 .ئوقۇيالمايتتى ئەرەبلەردەك ئۇنى مىللەتلەر ئەمەس ئەرەب بىلەن، كېتەلىگەن ئوقۇپ توغرا

 قويۇلۇشى بەلگىلىرىنىڭ ئوقۇش گە«كەرىم قۇرئان»

 تۈزۈپ قېتىم تۇنجى بەلگىلىرىنى ئوقۇلۇش ئايەتلىرىنىڭ «كەرىم قۇرئان» ۋە قائىدىسىنى گرامماتىكا تىلىنىڭ ئەرەب

 خەلىپە تۆتىنچى ئۇ بولۇپ، كىشى دېگەن (م688 _ 606) دۇئەلىي ئەبۇلئەسۋەد ئۆلىمالىرىدىن تابىئىن ئادەم چىققان

 سرەكە ،( )_َ فەتھە ھەرپلەرنىڭ باشالپ، ئىشنى بۇ بىلەن ئەمرى نىڭ(م660 _ 601) تالىب ئەبۇ ئىبنى ئەلى ھەزرىتى

 ھەرپنىڭ ئاالمىتىنى فەتھە .چىققان قىلىپ بولىدىغان ئايرىغىلى بىلەن چېكىتلەر ھەرىكەتلىرىنى قاتارلىق ()_ُ داممە ،( )_ِ

 ھەرپنىڭ ئاالمىتىنى داممە بىلەن، قويۇش چېكىت بىر ئاستىغا ھەرپنىڭ ئاالمىتىنى كەسرە بىلەن، قويۇش چېكىت بىر ئۈستىگە

 تۈزۈپ قائىدىنى بولىدىغان ئايرىۋالغىلى بىلەن چېكىت ئىككى ئاالمىتىنى سۇكۇن بىلەن، ۇشقوي چېكىت بىر ئوتتۇرىسىغا

 .چىققان

 قىلىنىشى ئىجاد چېكىتلىرىنىڭ ھەرپلىرىنىڭ ئەرەب 

 فەراھىدى ئەل ئەھمەد ئىبنى خەلىل ئالىم قىلغان ئىجاد بولۇپ تۇنجى بەلگىلىرىنى ۋە چېكىتلىرى ھەرپلىرىنىڭ ئەرەب

 داممە ،( )_ كەسرە ،( )_ فەتھە ھازىرقى ئورنىغا چېكىتلىرىنىڭ ھەرپلەرنىڭ ئۇ بولۇپ، كىشى دېگەن (م790 _ 718)

 بەلگىلەرنى باشقا ۋە شەددە ھەمزە، يەنە ئۇ .قىلغان ئىجاد ئۇسۇلنى پۇختا تېخىمۇ روشەن، تېخىمۇ قويۇپ بەلگىلىرىنى ( )_

 ئوقۇش تىلىنىڭ ئەرەب كېيىن شۇنىڭدىن .چىققان تۈزۈپ ىسىنىقائىد سىنتاكسىس تىلىنىڭ ئەرەب كېيىنچە .چىققان تۈزۈپ

 كۈندىن ئۇسلۇبى خەت ئايەتلىرىنىڭ «كەرىم قۇرئان» مۇقىملىشىپ، ھەرىكەتلىرى ۋە بەلگىلىرى ھەرپلەرنىڭ قائىدىلىرى،

 .يەتكەن اكامالىغ ئاخىرقى ئەڭ بېرىپ قىلىپ تەرەققىي ھالدا تەدرىجى كېلىپ، ھالغا چىرايلىق ۋە كۆركەم كۈنگە _

 بېرى شۇنىڭدىن بولۇپ، كەلگەن بارلىققا ئەسىردە _ 3 ھىجرىيە شەكلى ئوقۇۋاتقان بىز ھازىر نىڭ«كەرىم قۇرئان» 

 .كەلمەكتە داۋاملىشىپ پېتى شۇ

 

 تارىخى قىلىنىش نەشر مەتبەدە رەسمىي نىڭ«كەرىم قۇرئان»

 بولۇپ، چىقىلغان بېسىپ ئىتالىيەدە يىلى _ 1538 نەشرى تۇنجى بېسىلغان مەتبەدە رەسمىي نىڭ«كەرىم قۇرئان» 

 شەھىرىدە، پتىربۇرگ سانت رۇسىيەنىڭ يىلى _ 1787 تۈركىيەدە، يىلى _ 1728 گېرمانىيەدە، -1694 كېيىن شۇنىڭدىن

 يىلى _ 1823 شەھىرىدە، قازان پايتەختى تاتارىستان يىلى _ 1848 گولالندىيەدە، يىلى _ 1834 ھىندىستاندا، _1802

 قۇرئان» ئەسىردە _ 12 دىيارىمىزدا ئۇيغۇر بىزنىڭ ئەمما .تارقىتىلغان بېسىلىپ مەككىدە يىلى _ 1949 ىردا،مىس

 _ 20 بېسىلىشى مەتبەدە رەسمىي نىڭ«كەرىم قۇرئان» بولسىمۇ، چىققان ئوتتۇرىغا تەرجىمىسى تۇنجى نىڭ«كەرىم

  .سۆزلىنىدۇ ئاشقانلىقى ئەمەلگە ئەسىردىال

 ئاكادېمىيىسى قىلىش نەشر نى«كەرىم قۇرئان»
 

 جۇڭگۇ، ياپونىيە، ھەتتا دۆلەتلەردە، كۆپلىگەن باشقا ۋە تۈركىيە مىسىر، ھىندىستان، ھازىرغىچە، «كەرىم قۇرئان»

 كېيىنكى .كەلدى تارقىتىلىپ قىلىنىپ، نەشىر مەملىكەتلەردىمۇ ئەمەس مۇسۇلمان ئوخشىغان ئىتالىيەلەرگە ۋە موسكۋا

 ئۇنى بېسىپ بىلەن نۇسخىسى خەت خىل بىر ۋە شەكىل خىل بىر نى«كەرىم قۇرئان» ئەرەبىستانىدا سەئۇدى ۋاقىتالردا
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 ئابدۇلئەزىز ئىبنى فەھىد مەرھۇم پادىشاھى سابىق ئەرەبىستانىنىڭ سەئۇدى بىلەن مەقسىتى ئومۇمالشتۇرۇش دۇنيادا پۈتۈن

 قىلغان قارار چىقىشنى قۇرۇپ «ئاكادېمىيىسى قىلىش نەشر نى‹كەرىم قۇرئان›» ەشەھىرىد مۇنەۋۋەر مەدىنە نامىدىن ئۆز

 ۋە تامامالنغان بولۇپ نازىل «كەرىم قۇرئان» شەھىرى مۇنەۋۋەرە مەدىنە چۈنكى .چىققان قۇرۇپ ئۇنى ئاخىر ۋە

  .ئىدى جاي مۇبارەك تارقالغان جايلىرىغا ھەرقايسى دۇنيانىڭ توپلىنىپ، ئايەتلىرى

 قىلىنىشى تەسىس ئاكادېمىيەنىڭ مەزكۇر

 مۇراسىمى ئېچىلىش نىڭ«ئاكادېمىيىسى قىلىش نەشر نى‹كەرىم قۇرئان›» كۈنى ئۆكتەبىر -30 يىلى -1984 

 شەكىلدە نىۋىيزاما ھەم كۆركەم ناھايىتى ئەتتۈرگەن، ئەكس مەدەنىيىتىنى ئىسالم بىناسى ئاكادېمىيىنىڭ بۇ .ئۆتكۈزۈلدى

 كۆلەمگە رمېتى كۋادرات مىڭ 250 بولۇپ، جايالشقان يولىغا تەبۇك شەھىرىنىڭ مۇنەۋۋەرە ەمەدىن ئۇ .چىقىلغان قۇرۇپ

 ئاكادېمىيە بۇ .ەيدۇئىشل ئادەم يېقىن گە 900 جەمى بولۇپ ئىشچىالر خەتتاتالر، قارىيالر، ئالىمالر، ئاكادېمىيىدە بۇ .ئىگە

 بېسىپ قۇرئان ئەتراپىدا مىليون 10 يىلى ھەر بولۇپ، گەئى قۇدرىتىگە چىقىش بېسىپ قۇرئان كۆپرەك مىليوندىن 30 يىلىغا

  .چىقارماقتا

 بېسىپ رىنىنۇسخىلى تەرجىمە قىلىنغان تەرجىمە تىلالرغا خىل ھەر نىڭ«كەرىم قۇرئان» ۋە تەپسىر باشقا، بۇنىڭدىن 

 وقۇلغانئ بىلەن ىرىئاۋازل قارىيالرنىڭ مەشھۇر دۇنياسىدىكى ئىسالم ۋە ئەرەبىستانى سەئۇدى تاشقىرى تارقىتىشتىن

 .تارقىتىدۇ قىلىپ نەشر پىالستىنكىلىرىنى «كەرىم قۇرئان»

 ئۇيغۇر، زىيە،ھىندونۇ ئىنگىلىز، گېرمانىيە، ئىسپانىيە، ھازىرغىچە دە«ئاكادېمىيىسى قىلىش نەشر نى‹كەرىم قۇرئان›» 

 ھەۋسا، مىلىبارى، كۇرىيە، مىر،كەش فرانسۇز، سومالى، تايالند، تۈرك، پاشتۇ، پارس، ئۇردۇ، رۇس، خەنزۇ، قازاق،

 .غانتارقىتىل بېسىلىپ تەرجىمىلىرى «كەرىم قۇرئان» تىلدا كۆپرەك دىن30 قاتارلىق بوسنا زۇلۇ، گرېك، بورما،

 كىتاب بولغان نازىل ئۈچۈن قىلىش ئەمەل قۇرئان

 توغرا مەنىسىنى ئوقۇپ، توغرا ھالدا قىلغان رىئايە قائىدىسىگە ئوقۇش ئۇنىڭ نى«كەرىم قۇرئان» تائاال ئالالھ

 بۇ ساڭا( .قىلغان نازىل ئۈچۈن قىلىش ئەمەل بويىچە قىلغىنى تەلەپ بىزدىن بىلىپ، غايىلىرىنى ۋە مەقسەت چۈشىنىپ،

 .)191قىلدۇق نازىل دەپ ئالسۇن نەسىھەت _ ۋەز ئىگىلىرى ئەقىل ۋە قىلسۇن تەپەككۇر ئايەتلىرىنى كىتابنى مۇبارەك

 بولۇپ ئىبارەت قىلىشتىن تىالۋەت ئۇنى ئاالقىسى چوڭ بولغان بىلەن «كەرىم قۇرئان» مۇسۇلمانالرنىڭ ئەپسۇسكى،

 قىلىشنىڭ ئەمەل چۈشىنىپ مەقسەتلىرىنى ئويالپ، قىلىپ، تەپەككۇر مەنىسىنى ئۇنىڭ نى«كەرىم قۇرئان» ئۇالر .قالغان

  .قالغان بولۇپ غانقىلىدى كۇپايە قىلىشقىال تىالۋەت تېكىستىنى ئۇنىڭ بەلكى قىلماستىن، ۋەسىلىسى

 نازىل ۈچۈنئ قىلىش ئەمەل بويىچە روھى ئۇنىڭ قۇرئاننى ئالالھ( :دېگەن مۇنداق ئەنھۇ رەزىيەلالھۇ مەسئۇد ئىبنىى

 ئەمەل ۇرئانق» :دېگەن مۇنداق ئىياز ئىبنى فۇزەيل .)سانىۋالدى ئەمەل قىلىشنى تىالۋەت ئۇنى كىشىلەر تۇرسا، قىلغان

 لەۋزى اننىڭقۇرئ مۇسۇلمانالر «.دەۋالغان ئەمەل قىلىشنى تىالۋەت ئۇنى كىشىلەر بولسىمۇ، بولغان نازىل ئۈچۈن قىلىش

 برۇيىنىڭ،ئا _ ئىززەت ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر بەرمىگەنلىكتىن، ئەھمىيەت مەنىسىگە ئۇنىڭ قېلىپ، بولۇپ مەشغۇل بىلەنال

 چىراقنى انيۇرۇتىدىغ يولىنى قىلىپ شۇنداق ئۇالر .قالغان مەھرۇم مەنبەسىدىن كۆتۈرشىنىڭ قەد ۋە قۇۋۋىتىنىڭ _ كۈچ

 ھايات پتايىنى شەپقىتىگە _ رەھىم ئۇالرنىڭ سايىسىدا، باشقىالرنىڭ نەتىجىدە، .قويغان ئۆچۈرۈپ بىلەن قولى ئۆز

 دۇنيانى لەردەئۆتمۈش .قالغان ئايلىنىپ ئۈممەتكە بىر قويغان يوقىتىپ ئېتىبارىنى ۋە قىممىتىنى _ قەدىر كەچۈرىدىغان،

 ۇالرنىئ .قالغان بولۇپ بېقىنىدىغان سەلتەنىتىگە باشقىالرنىڭ كۈندە بۈگۈنكى مۇسۇلمانالر سەلتەنەتلىك ورىغانس

 ئۇنىڭ ئۇالر مائەم .بار قولىدا ئۇالرنىڭ كۈچ سېھىرلىك ئېرىشتۈرىدىغان ئابرويىغا _ ئىززەت ۋە سەلتەنىتىگە ئەسلىدىكى

 .كەلمەكتە مايپايدىلىنال كۈچىدىن ئۇنىڭ بەرمىگەنلىكتىن، ئەھمىيەت سىگەمەنى قىلىپ، كۇپايە قىلىشقا تىالۋەت لەۋزىنى

 كىتابتۇر يېگانە قىلىنىدىغان تىالۋەت «كەرىم قۇرئان» 

 ئۇلۇغلىقى نىڭ«كەرىم قۇرئان» بۇ .كىتابتۇر يېگانە بولىدىغان ساۋاب ئوقۇسا بىلمىسىمۇ مەنىسىنى «كەرىم قۇرئان»

 بىر بۇ ئېرىشىدۇ، ساۋابقا بىر كىشى ئوقۇغان ھەرپ بىر كىتابىدىن ئالالھنىڭ» ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر .سەۋەبتىندۇر

 بىر ‹ئەلىف› بەلكى ھېسابلىمايمەن، دەپ ھەرپ بىر نى‹مىم الم، ئەلىف،› .بېرىلىدۇ كۆپەيتىپ ھەسسىگە ئون ساۋاب

 ۋە «ئىنجىل» ،«تەۋرات» ئىلگىرىكى ئەمما .كۆرسەتكەن دەپ 192)(«ھەرپتۇر بىر ‹مىم› ھەرپ، بىر ‹الم› ھەرپ،

 پەيغەمبەر ھەتتا قىلىنمىغان، ۋەدە ساۋاب قىلغانغا تىالۋەت ھېچقايسىسىنى كىتابالرنىڭ ساماۋى قاتارلىق «زەبۇر»

   .بېرىلىدۇ ساۋاب قىلغان ئەمەل پەقەت ئەمەس، قىلىنغان ۋەدە ساۋاب ئوقۇغانغا ھەدىسلىرىنىمۇ ئەلەيھىسساالمنىڭ
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  .ئايەت-29 :سۈرىسى ساد 
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 .رىۋايىتى تىرمىزى ئىمام (
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 ئېلىشتۇر تەسىرات ئۇنىڭدىن مەقسەت ئاساسلىق ئوقۇشتىن قۇرئان

 ەرىجىدەد ئالغۇدەك تەسىر ئۇنىڭدىن ئۇنى چوقۇم ئادەم دېگەن كۆرەي دۇنيادا مۇشۇ پايدىسىنى ئوقۇغاننىڭ قۇرئان

 ئۇنىڭ .مۇھتاج تەسىرىگە قۇرئاننىڭ بەك ھەممىدىن مۇسۇلمانالر ھازىرقى .كېرەك قىلىشى تىالۋەت يەتكۈزۈپ ۋايىغا

 ۋەبتىنسە شۇ .مۆجىزىسىدۇر قارىتىش ئۆزىگە ئۇنى قىلىپ، تەسىر قەلبىگە كىشىلەرنىڭ سەرخىلى ئەڭ مۆجىزىلىرىنىڭ

 ھاياتىمىزنى نىڭ«كەرىم قۇرئان» بىز .توسقان قېلىشتىن ئاڭالپ قۇرئاننى تەۋەلىرىنى مۇشرىكلىرى ئەرەب ۋاقتىدىكى ئۆز

 ساقمۇقىل تىالۋەت كۆپ قانچىلىك ئۇنى ئېرىشەلمەستىن، تەسىرىگە زور دەرىجىدىكى ئۆزگەرتىۋېتەلەيدىغان تۈپتىن

 قۇرئان» نەرسە ئېرىشتۈرگەن غەلىبىگە مۇسۇلمانالرنى ئاۋۋالقى چۈنكى .ئااللمايمىز پايدىنى كۆزلىگەن ئۇنىڭدىن

 لىشتىنئې ىراتتەس ئۇنىڭدىن مەقسەت بىرىنچى قىلىشتىن تىالۋەت نى«كەرىم قۇرئان» شۇڭا .ئىدى تەسىرى نىڭ«كەرىم

 .الزىم بولىشى ئىبارەت

 قىلىش، ئادات تۇرۇشنى قىلىپ تىالۋەت كۈنى ھەر بولسىمۇ ئاز  ئۇنى ئۈچۈن كەلتۈرۈش قولغا تەسىرىنى قۇرئاننىڭ

 چۈشىنىپ مەنىسىنى ئالدىرىماي، چىقىرىپ، ئاۋازنى مىقداردا ئاڭالنغۇدەك ئۆزىگە تالالپ، ئورۇننى تىنچ قىلغاندا، تىالۋەت

 ھېسسىياتنى قىلىش مۇنداق چۈنكى .ياخشىدۇر تولىمۇ ئوقۇش تۇرۇپ يىغالپ قۇرئاننى ئىمكانقەدەر .الزىم ئوقۇش

 قايتا-قايتا ئايەتنى شۇ ۋاقتىمىزدا، قىلغان ھاسىل تەسىرات ئايەتتىن بىرەر .ئىگە رولىغا يۇمشىتىش دىلنى ئۆرلىتىش،

 ئەگەر .بەندىلىرىڭدۇر سېنىڭ ئۇالر قىلساڭ، ئازاب ۇالرغائ ئەگەر( ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر .الزىم ئوقۇشىمىز

 نامىزىدا تەھەججۇد ئايەتنى دېگەن )193قىلغۇچىدۇرسەن ئىش بىلەن ھېكمەت غالىبسەن، سەن قىلساڭ، مەغپىرەت ئۇالرغا

  .قىلىنغان رىۋايەت چىققانلىقى تەكرارالپ كېچە بىر

 ھەم ئۆگىنىش ئەھكاملىرىنى ئۇنىڭ ۋە ئۆگىتىش اشقىالرغاب ئۇنى چۈشىنىش، مەنىسىنى يادىالش، ئوقۇش، قۇرئاننى

 پەيغەمبەر .سەرخىللىرىدۇر ئەڭ ۋە سائادەتمەنلىرى ئەڭ ئىنسانالرنىڭ شۇغۇلالنغۇچىالر بىلەن قىلىش ئەمەل

 .كۆرسەتكەن دەپ 194)(«ئۆگەتكەنلەردۇر ۋە ئۆگەنگەن قۇرئاننى ياخشىلىرىڭالر ئەڭ سىلەرنىڭ» :ئەلەيھىسساالم

 بىلەندۇر قۇرئان شەرىپى – شان مۇسۇلمانالرنىڭ

 _ شان  ئۇالرنىڭ بولغىنىدەك، مەنبەسى سائادەتنىڭ _ بەخت ئۈچۈن مۇسۇلمانالر نىڭ«كەرىم قۇرئان» تائاال ئالالھ

 _شان سىلەرنىڭ سىلەرگە ھەقىقەتەن( :دېگەن مۇنداق قىلىپ بايان ئىكەنلىكىنى مەنبەسى ئىززىتىنىڭ ۋە شەرىپنىڭ

 .)195 ؟ئىشلەتمەمسىلەر ئەقلىڭالرنى .قىلدۇق نازىل نى(قۇرئان) كىتاب ئالغان ئىچىگە ئۆز ڭالرنىشەرىپى

 بىلەن سەتمەق نېمە نىڭ«كەرىم قۇرئان» ئۇالر .ئالغان دىن«كەرىم قۇرئان» كۈچىنى بارچە مۇسۇلمانالر ئاۋۋالقى  

 قىسقىغىنە ىسەلتىنىت ئۇالرنىڭ شۇڭا .قىلغان ئەمەل بويىچە روھى ئۇنىڭ ۋە تونۇغان ئىكەنلىكىنى كىتاب بولغان نازىل

 ققانىيەتنىھە بىلەن ئادالەت دۇنيادا ئۇالر .يۆتكەلگەن قىتئەگە ئۈچ ھالقىپ، ئارىلىدىن يېرىم ئەرەب ئىچىدە ۋاقىت

 .ئىدى ئومۇمالشتۇرغان

 ۋە ازىرھ «كەرىم ۇرئانق» مۇسۇلمانالردا ھازىرقى ۋە كېيىنكى دەۋرلىرىدىن ئالتۇن ئىسالمنىڭ ئەپسۇسكى، ئەمما

 بار دىلىدا قارىيالرنىڭ قولىدا، مۇسۇلمانالرنىڭ نىڭ«كەرىم قۇرئان» دېگىنىمىز ھازىر .قالغان بولۇپ ھالەتتە غائىب

 ۋە زىسىنىڭمۆجى روھىنىڭ، ئۇنىڭ يوقالغانلىقىدىن قىلىشنىڭ ئەمەل گە«كەرىم قۇرئان» دېگىنىمىز غائىب ئىكەنلىكىنى،

 ئوقۇپ قۇرئان سۇلمانالرمۇ بىز ئەمەلىيەتتە، .ئىپادىلەيدۇ يوقالغانلىقىنى ھاياتىمىزدا بىزنىڭ رولىنىڭ ىقباشالمچىل ھاياتتىكى

 .كېلىۋاتىمىز ساناپ قاتارىدا قىلغانالر ئىش ساۋابلىق چوڭ ئۆزىمىزنى قىلىپ، كۇپايە تېپىشقا ساۋاب

 ئېنېرگىيەگە تۇرىدىغان ھەرىكەتلىنىپ ھاياتىمىزدا قۇرئاننى بىز» :دېگەن مۇنداق غەززالىي مۇھەممەد ئەلالمە

 قۇرئاننى ياكى قىلىشقا تەۋەررۈك ساقالپ ئورۇنلىرىدا ئىش ۋە دۇكانالردا ئۆيلەردە، ئۇنى ئەمما .الزىم ئايالندۇرىشىمىز

 .196«بولمايدۇ قويۇشقا يېپىپ ئوقۇپال ئايەت ئىككى ياكى بىر ئېچىپ

 چۈنكى .بولمايدۇ ئادا مەقسەت ۋە بولمايدۇ ھەل مەسىلە پۈتمەيدۇ، ئىش نالبىلە قويغان ئوقۇپ قۇرئاننى توغرا،   

 داۋامالشتۇرۇش، مەنىسى بولۇپ، چىققان يىلتىزىدىن سۆز دېگەن «يَت لُو تَلى،» سۆزى «تىالۋەت»تىلىدىكى ئەرەب
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 .دەيدۇ «يتلو» ماڭغاننى ىپئەگىش ئارقىسىدىن بىرىنىڭ يەنە بىراۋ تىلىدا، ئەرەب .بىلدۈرىدۇ دېگەننى يۈرۈش ئارقىسىدىن

 ئوقۇغاننىڭ بەلكى ئەمەس، قويۇش ئوقۇپ سۈرىنى قانچە بىر ياكى ئايەت قانچە بىر دېگەن قىلىش تىالۋەت قۇرئان دېمەك،

 توختاپ كۆرۈشتىن ئىش بويىچە كۆرسەتمىلىرى قۇرئاننىڭ داۋامالشتۇرۇش، قىلىشنى ئەمەل روھىغا بىلىپ، مەنىسىنى

  .پادىلەيدۇئى دېگەننى قالماسلىق

 قىلىپ تۇمار قەلبىگە ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئۇپۇقتىن يۇقىرى قۇرئان» :دېگەن مۇنداق بەننا ھەسەن ئىمام

 ھالىتىدە كىتاب ياكى دىلىدا، قارىيالرنىڭ ياكى قىلىش تىالۋەت مۇسىبەتلەردە ياكى ئوقۇش بېشىدا مازار ياكى ئېسىۋېلىش

 ئىنسانىيەتنى ئۇ بەلكى ئەمەس، كىتاب بولغان نازىل ئۈچۈن قويۇش تاشالپ ملىرىنىئەھكا يادالپ ئۆزىنى ياكى ساقالش

 ئالالھ .كەلدى كىتاب روشەن ۋە نۇر تەرىپىدىن ئالالھ سىلەرگە( .كىتابتۇر بولغان نازىل ئۈچۈن باشالش ھاياتقا بەختلىك

 (كۇفرىنىڭ) ئۇالرنى بويىچە ئىرادىسى يدۇ،يېتەكلە يوللىرىغا ساالمەتلىك تىلىگەنلەرنى رازىلىقىنى ئارقىلىق كىتاب شۇ

   .)197قىلىدۇ ھىدايەت يولغا توغرا ئۇالرنى ۋە چىقىرىدۇ نۇرىغا (ئىماننىڭ) قاراڭغۇلۇقىدىن

 _ قانۇن ۋە دەستۇرى ھاياتىنىڭ ئۇنى ئۇالر شۇڭا .بىلگەن پەزىلىتىنى نىڭ«كەرىم قۇرئان» مۇسۇلمانالر ئاۋۋالقى»

 ئوقۇش چۈشىنىپ نى«كەرىم قۇرئان» ئۇالر .قىلىۋالغان ئاساسلىقى ئىبادەتلىرىنىڭ نۇرى، قەلبىنىڭ مەنبەسى، تۈزۈملىرىنىڭ

 شۇنىڭ ئىچكەن، قانغۇچە كەۋسىرىدىن ھەۋزى ئۇلۇغۋار ئۇنىڭ ئاچقان، قەلبىنى ئۇنىڭغا ئۈچۈن قىلىش ئەمەل مەنىسىگە ۋە

 يۇقىرى ئۇالرغا بولسا ئاخىرەتتە .قىلغان ئاتا سەلتەنىتىنى دۇنيانىڭ ئۇالرغا تائاال ئالالھ شۇڭا .سۇغارغان روھىنى بىلەن

 ۋارىسلىق ئىرادىسىگە ئۇالرنىڭ بواللمىدۇق، ئوخشاش ئۇالرغا بىز ئەپسۇسكى، .قىلغان ۋەدە جەننەتلەرنى دەرىجىلىك

 بولۇپ ئىپزە ئىشالردا دىنىي ئاجىز، ئىشلىرىدا دۇنيالىق .قالدۇق چۈشۈپ ھالغا ھازىرقى سەۋەبتىن بۇ .قىاللمىدۇق

    .198«قالدۇق
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 .بېتىدىن-34 ئەسەرنىڭ ناملىق (ئىزدىنىش ھەققىدە كىتابى ئالالھنىڭ) «هللا كتاب في نظرات» 
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