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 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

1 
 

 دەرس-51
 

 ئايەت-79 بەقەرەسۈرە 
 

﴿فـََوْيٌل لِِّلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب ِِبَْيِديِهْم ُثَّ يـَُقوُلوَن َهـَٰذا ِمْن ِعنِد اللَّـِه 
ُم ِمَِّّا لَِيْشََتُوا ِبِه ََثًَنا َقِليًًل ۖ فـََوْيٌل َّلَُّم ِمَِّّا َكتَـَبْت أَ  ْيِديِهْم َوَوْيٌل َّلَّ

 َيْكِسُبوَن﴾
 

كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ئۇنى ئاز پۇلغا سېتىش ئۈچۈن، بۇ »
تەرىپىدىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرگە ۋاي! قولى بىلەن يازغانلىرى  ئالالھ

 «!ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي! ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي

 

نىااااڭ ىربەنااااى ئىساااارائىل ئۆلىمالى ئااااايەتلەردە،ىنقى لاااادئا ئااااالالھ تائاااااال
ابنى ئااااۋام ۋە ئۆلىماااا ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرىنى ساااانائ كېلىاااپ، ئەھلاااى كىتااا

بەناااى  ىمۇۈئ باياااان قىلغاااان ئىااادى. باااۇ ئاااايەتتبۆلااا ئىككاااى گۇرىپپىغاااادەئ 
 اتىاااادى. تىلغاااا ئېلىى نرەبەزى مەساااىلىل غاااا مۇناسااااى ەتلى ئىسااارائىل ئۆلىمالىرى

ئۆتكااااۈزگەن  نۇقسااااانلىرى ۋە-ئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەيىاااا رىماااادە قۇرئااااان كە
بىاااازگە نىسااااكەتەن يۈكسااااە  دەرىجىاااادە  ،شااااىڭ بايااااان قىلىنىااتالىقلىرىنىاااا

يەھااااۇدىيالر ئېغىاااار  ىكىئىچىااااد رتىش ھېسااااابلىنىدى. ئەھلااااى كىتااااا ئەسااااكە
گەن. ئەگەر بىاااز ااتاالشاااقان بولغاچقاااا، ئالالھنىاااڭ غەزىپاااى ئۇالرغاااا پۈتاااۈۋېتىل
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 دەرس-51
 

 ئايەت-79 بەقەرەسۈرە 
 

﴿فـََوْيٌل لِِّلَِّذيَن َيْكتُـُبوَن اْلِكَتاَب ِِبَْيِديِهْم ُثَّ يـَُقوُلوَن َهـَٰذا ِمْن ِعنِد اللَّـِه 
ُم ِمَِّّا لَِيْشََتُوا ِبِه ََثًَنا َقِليًًل ۖ فـََوْيٌل َّلَُّم ِمَِّّا َكتَـَبْت أَ  ْيِديِهْم َوَوْيٌل َّلَّ

 َيْكِسُبوَن﴾
 

كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ئۇنى ئاز پۇلغا سېتىش ئۈچۈن، بۇ »
تەرىپىدىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرگە ۋاي! قولى بىلەن يازغانلىرى  ئالالھ

 «!ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي! ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي

 

نىااااڭ ىربەنااااى ئىساااارائىل ئۆلىمالى ئااااايەتلەردە،ىنقى لاااادئا ئااااالالھ تائاااااال
ابنى ئااااۋام ۋە ئۆلىماااا ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرىنى ساااانائ كېلىاااپ، ئەھلاااى كىتااا

بەناااى  ىمۇۈئ باياااان قىلغاااان ئىااادى. باااۇ ئاااايەتتبۆلااا ئىككاااى گۇرىپپىغاااادەئ 
 اتىاااادى. تىلغاااا ئېلىى نرەبەزى مەساااىلىل غاااا مۇناسااااى ەتلى ئىسااارائىل ئۆلىمالىرى

ئۆتكااااۈزگەن  نۇقسااااانلىرى ۋە-ئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەيىاااا رىماااادە قۇرئااااان كە
بىاااازگە نىسااااكەتەن يۈكسااااە  دەرىجىاااادە  ،شااااىڭ بايااااان قىلىنىااتالىقلىرىنىاااا

يەھااااۇدىيالر ئېغىاااار  ىكىئىچىااااد رتىش ھېسااااابلىنىدى. ئەھلااااى كىتااااا ئەسااااكە
گەن. ئەگەر بىاااز ااتاالشاااقان بولغاچقاااا، ئالالھنىاااڭ غەزىپاااى ئۇالرغاااا پۈتاااۈۋېتىل
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ئاااۇالر ئۇچرىغاااان لەنەت،  ئۆتكۈزساااە ، نىااتاااالىق ئۆتكاااۈزگەنل بەناااى ئىسااارائى
 لىمىز. اارلىق ۋە غەزەپكە دىچار بو

رىئ ساۋاتساااىزالر يااااكى بىلىاااپ تاااۇيەھاااۇدىيالر ئارىساااىدىكى باااۇ ئاااايەت 
بااااۇ ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادىن » كىتااااابنى ئااااۆز قااااوللىرى بىاااالەن ئۆزگەرتىااااپ 

ئاااايەتتىكى  .ازىااال بولغاااانتوغرىساااىدا ن دەئ تۇرىۋالىااادىغان كىشاااىلەر« كەلاااگەن
 نىرساااىلەربولمىغاااان نە غاااا ئائىاا دىن ،«كىتااابنى ئاااۆز قااوللىرى بىااالەن يېاازىش»

دىنغاااا قەساااتەن كىرگاااۈزدئ، ئاااۇنى دىنغاااا نىساااكەت بېرىشااانى كۆرساااىتىدى. ئاااۇالر 
-ھۆكۈماااادار ،غااااا ئېرىشااااىشۋە نوپۇز دىنيااااا-بۇنىااااڭ بەدىلىااااگە ئااااازغىنە مااااا 

ۋە زىلااااۇم  نناااااھ قىلى اتقااااابااااايالردىن بىاااار نەرسااااە تەمە قىلىااااش ياااااكى گۇ
مەناااپەئەتكە  ئاااارقىلىق،ش ساااېلى اتقانالرغا ھارامنىاااڭ ئىشاااىكىنى ئېچىاااپ بېااارى

ئااابرىي -تىلغااا ئېلىنغااان كىشااىلەر، يااۈز. بااۇ ئااايەتتە قەسااتىدە بولىاادىئېرىشااىش 
مەناااپەئەت يااااكى مااااددىي  يە  مەنىااا ىغا ئېرىشىشاااتباشاااقىالرنىڭ قوللىشاااى ۋە

نەرساااىلەرنى دىااان نامىااادا كۆرساااىتىپ،  غاااانا بولمىدىناااد ھېساااابىغا،مەناااپەئەت 
دوزااقااااا مەھكااااۇم   »فَلَويْلللل   ئااااايەت   بولغاچقااااا، دىننااااى سۈيىىسااااتىما  قىلغااااان

دەھشاااەتلى  بىااار ئىكاااارە ئۇقۇمغاااا ئىاااگە دېگەنااادە  « بولساااۇن، ۋاي ھالىغالرغاااا
 بىلەن باشالنغان.

َا َاللللل َ    ْ  اتَللللقۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ   للللا ابا ََل يُلغَللللا اُ  ﴿ََي َويْلَلتَلنَللللا َِ
ًََو َوََل  َ  َهلللاَاا َصلللغا َْ ًََو ااََل َْ كىچىااا  -چاااو  گەلاااەئەم-بىااازگە! باااۇ ناااامەۋاي » 1باللل

﴿ََي َويْلَلنَللللللا َُللللللْغ ُ نَلللللا  ا َ ْ لَلللللل   ِا للللللْ  ۋە « گۇناھنىااااااڭ ھەممىسااااااى ااااااااتىرىلىنىپتىغۇ 
سااۆزى   َويْلل     دېيىلىااپ،« پتۇقاىسااى ! بۇنىغاادىن بىااز غەپلەتااتە قااۋاي ئ» 2َاللل َ   

مەنىسااى، ئااازا  كااۆز لەرنىڭ   دېااگەن سااۆزَويْلل   بااۇ ئااايەتلەردىكى  ئىشاالىتىلگەن. 
نى ئىپادىلەياادى. ولغاناادىن كېيىنكااى ھەساارەتچۈشۈشااى ئېنىااق ب ،ئالاادىغا كېلىااپ

  جەھەننەماااادىكى بىاااار جىلغااااا بولااااۇئ، َويْلللل    »  بەزى تەپسىرشۇناسااااالرئەممااااا 
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تەپساااىر قىلغاااان. باااۇ ئ دە «يىااال ئازابلىنىااادى 40ۇنىغغاااا چۈشاااۈئ ئىنساااان ئ
قاااوللىرى بىااالەن ئۆزگەرتىااادىغان كىشاااىلەر، ئاااايەتتە ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى ئاااۆز 

ن قىيااااااااامەتتىكى ئازابىنىااااااااڭ ھەسسااااااااىلەئ ئېغىرلىشااااااااىدىغانلىقى بىاااااااالە
كىتاااابنى ئاااۆزگەرتىش ۋە كاااۆز بوياااامچىلىق  ئاگاھالنااادىرىلغان. چاااۈنكى ئاااۇالر

ناھىغاااا شاااېرى  نىاااڭ گۇئادەم رقالغاااان ھە قاااا كىرىاااپگۇناھساااەۋەبىدىن قىلىاااش 
، ئااااازابى گۇناااااھىنى بىلاااالە كۆتااااۈردئرنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنى ئۇال ۋە بولىاااادى

 .ئاشىدىھەسسىلەئ 

كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن » ﴿فـََويْـــٌل لِِّلَّـــِذيَن َيْكتـُبُـــوَن اْلِكَتـــاَب ِِبَيْـــِديِهْم﴾
َيْلللغاي ا ئاااايەتتىكى   .«يازغۇچىالرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي! « نبىااالە ئاااۆز قاااوللىرى»  ِبا

ئاااۆز »مەنە چۈشاااىنىلەتتى. ئەمماااا ناااېمە ئۈچاااۈن  دېيىلمىساااىمۇ ەدېاااگەن ئىكاااار
ھەرىكەتااالەر باااۇيرىق بىااالەن، -دېيىلىااادى  چاااۈنكى بەزى ئىاااش« قاااوللىرى بىااالەن

يەنە بەزىلىاااارى ئااااۆزى ااااااالئ قىلىااااش بىاااالەن تاماملىنىاااادى. مەسااااىلەن  بىاااار 
مېنىااڭ »  دۆلەتنىااڭ رەئىسااى ئۆزىنىااڭ مىنىسااتىرلىرىنىڭ بىاارىگە تېلې ااون قىلىااپ

سااە، بااۇ اەتنااى رەئىاا  دې« ىسااكە بىاار پااارچە اەت يااازغىننامىماادا پاااالنى رەئ
. ئەگەر اەتنااى ئااۆزى قااولى بىاالەن يازماااي، بااۇيرىقى بىاالەن يازدىرغااان بولىاادى

رەئىااا  ئاااۆز قاااولى بىااالەن يازساااا، ئاااۇ ئىشاااقا نەقەدەر كۆ اااۈ  باااۆلگەنلىكىنى 
قىنى رلىغاااااانلىساااااۇس ھازىمەا تىلىمىااااازدا باشاااااقىالر ئۈچاااااۈن ئىپادىلەيااااادى.

دەئ، « باااااااۇنى ئاااااااۆز قولاااااااۇم بىااااااالەن قىلغاااااااان» بىلاااااااددرد  ئۈچاااااااۈن
ئاااۆز قاااوللىرى »ئاااالالھ تائااااال ىزنى ئىپاااادىلىگەنگە ئواشاااا ، ئەساااتايىدىللىقىم

، بۇالرنىاااڭ گۇناھقاااا قانچىلىااا  ئاااارقىلىق نى قاااوللىنىشىدېاااگەن ئىكاااار« بىااالەن
ق ياااااكى ئالالھنىااااڭ كىتااااابىنى ااتااااالى ۋە دەرىجىاااادە قەسااااتەن كىرگەنلىكىنااااى

بىلىاااپ تاااۇرىئ بى اساااىتە قاااو  ساااېلىپ بەلكاااى ، ەسئەمغەپااالەت ساااەۋەبىدىن 
باااۇ بىااار مەزگىللىااا  ئۆتكاااۈنچى ئىاااش گەن. رەباياااان قىلىاااپ ب لىكىنىئاااۆزگەرتكەن

ماااا ، نوپاااۇز ۋە -پاااۇ  ىئ،ئۆزگەرتىشاااتە ئىزچىااال چىاااڭ تاااۇر بولماساااتىن، بەلكاااى
 .غانلىقنىڭ ئىپادىسىدىرھۆكۈمرانلىققا ئېرىشمەكچى بول
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ئاااۇالر ئۇچرىغاااان لەنەت،  ئۆتكۈزساااە ، نىااتاااالىق ئۆتكاااۈزگەنل بەناااى ئىسااارائى
 لىمىز. اارلىق ۋە غەزەپكە دىچار بو

رىئ ساۋاتساااىزالر يااااكى بىلىاااپ تاااۇيەھاااۇدىيالر ئارىساااىدىكى باااۇ ئاااايەت 
بااااۇ ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادىن » كىتااااابنى ئااااۆز قااااوللىرى بىاااالەن ئۆزگەرتىااااپ 

ئاااايەتتىكى  .ازىااال بولغاااانتوغرىساااىدا ن دەئ تۇرىۋالىااادىغان كىشاااىلەر« كەلاااگەن
 نىرساااىلەربولمىغاااان نە غاااا ئائىاا دىن ،«كىتااابنى ئاااۆز قااوللىرى بىااالەن يېاازىش»

دىنغاااا قەساااتەن كىرگاااۈزدئ، ئاااۇنى دىنغاااا نىساااكەت بېرىشااانى كۆرساااىتىدى. ئاااۇالر 
-ھۆكۈماااادار ،غااااا ئېرىشااااىشۋە نوپۇز دىنيااااا-بۇنىااااڭ بەدىلىااااگە ئااااازغىنە مااااا 

ۋە زىلااااۇم  نناااااھ قىلى اتقااااابااااايالردىن بىاااار نەرسااااە تەمە قىلىااااش ياااااكى گۇ
مەناااپەئەتكە  ئاااارقىلىق،ش ساااېلى اتقانالرغا ھارامنىاااڭ ئىشاااىكىنى ئېچىاااپ بېااارى

ئااابرىي -تىلغااا ئېلىنغااان كىشااىلەر، يااۈز. بااۇ ئااايەتتە قەسااتىدە بولىاادىئېرىشااىش 
مەناااپەئەت يااااكى مااااددىي  يە  مەنىااا ىغا ئېرىشىشاااتباشاااقىالرنىڭ قوللىشاااى ۋە

نەرساااىلەرنى دىااان نامىااادا كۆرساااىتىپ،  غاااانا بولمىدىناااد ھېساااابىغا،مەناااپەئەت 
دوزااقااااا مەھكااااۇم   »فَلَويْلللل   ئااااايەت   بولغاچقااااا، دىننااااى سۈيىىسااااتىما  قىلغااااان

دەھشاااەتلى  بىااار ئىكاااارە ئۇقۇمغاااا ئىاااگە دېگەنااادە  « بولساااۇن، ۋاي ھالىغالرغاااا
 بىلەن باشالنغان.

َا َاللللل َ    ْ  اتَللللقۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ   للللا ابا ََل يُلغَللللا اُ  ﴿ََي َويْلَلتَلنَللللا َِ
ًََو َوََل  َ  َهلللاَاا َصلللغا َْ ًََو ااََل َْ كىچىااا  -چاااو  گەلاااەئەم-بىااازگە! باااۇ ناااامەۋاي » 1باللل

﴿ََي َويْلَلنَللللللا َُللللللْغ ُ نَلللللا  ا َ ْ لَلللللل   ِا للللللْ  ۋە « گۇناھنىااااااڭ ھەممىسااااااى ااااااااتىرىلىنىپتىغۇ 
سااۆزى   َويْلل     دېيىلىااپ،« پتۇقاىسااى ! بۇنىغاادىن بىااز غەپلەتااتە قااۋاي ئ» 2َاللل َ   

مەنىسااى، ئااازا  كااۆز لەرنىڭ   دېااگەن سااۆزَويْلل   بااۇ ئااايەتلەردىكى  ئىشاالىتىلگەن. 
نى ئىپادىلەياادى. ولغاناادىن كېيىنكااى ھەساارەتچۈشۈشااى ئېنىااق ب ،ئالاادىغا كېلىااپ

  جەھەننەماااادىكى بىاااار جىلغااااا بولااااۇئ، َويْلللل    »  بەزى تەپسىرشۇناسااااالرئەممااااا 
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تەپساااىر قىلغاااان. باااۇ ئ دە «يىااال ئازابلىنىااادى 40ۇنىغغاااا چۈشاااۈئ ئىنساااان ئ
قاااوللىرى بىااالەن ئۆزگەرتىااادىغان كىشاااىلەر، ئاااايەتتە ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى ئاااۆز 

ن قىيااااااااامەتتىكى ئازابىنىااااااااڭ ھەسسااااااااىلەئ ئېغىرلىشااااااااىدىغانلىقى بىاااااااالە
كىتاااابنى ئاااۆزگەرتىش ۋە كاااۆز بوياااامچىلىق  ئاگاھالنااادىرىلغان. چاااۈنكى ئاااۇالر

ناھىغاااا شاااېرى  نىاااڭ گۇئادەم رقالغاااان ھە قاااا كىرىاااپگۇناھساااەۋەبىدىن قىلىاااش 
، ئااااازابى گۇناااااھىنى بىلاااالە كۆتااااۈردئرنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنى ئۇال ۋە بولىاااادى

 .ئاشىدىھەسسىلەئ 

كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن » ﴿فـََويْـــٌل لِِّلَّـــِذيَن َيْكتـُبُـــوَن اْلِكَتـــاَب ِِبَيْـــِديِهْم﴾
َيْلللغاي ا ئاااايەتتىكى   .«يازغۇچىالرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي! « نبىااالە ئاااۆز قاااوللىرى»  ِبا

ئاااۆز »مەنە چۈشاااىنىلەتتى. ئەمماااا ناااېمە ئۈچاااۈن  دېيىلمىساااىمۇ ەدېاااگەن ئىكاااار
ھەرىكەتااالەر باااۇيرىق بىااالەن، -دېيىلىااادى  چاااۈنكى بەزى ئىاااش« قاااوللىرى بىااالەن

يەنە بەزىلىاااارى ئااااۆزى ااااااالئ قىلىااااش بىاااالەن تاماملىنىاااادى. مەسااااىلەن  بىاااار 
مېنىااڭ »  دۆلەتنىااڭ رەئىسااى ئۆزىنىااڭ مىنىسااتىرلىرىنىڭ بىاارىگە تېلې ااون قىلىااپ

سااە، بااۇ اەتنااى رەئىاا  دې« ىسااكە بىاار پااارچە اەت يااازغىننامىماادا پاااالنى رەئ
. ئەگەر اەتنااى ئااۆزى قااولى بىاالەن يازماااي، بااۇيرىقى بىاالەن يازدىرغااان بولىاادى

رەئىااا  ئاااۆز قاااولى بىااالەن يازساااا، ئاااۇ ئىشاااقا نەقەدەر كۆ اااۈ  باااۆلگەنلىكىنى 
قىنى رلىغاااااانلىساااااۇس ھازىمەا تىلىمىااااازدا باشاااااقىالر ئۈچاااااۈن ئىپادىلەيااااادى.

دەئ، « باااااااۇنى ئاااااااۆز قولاااااااۇم بىااااااالەن قىلغاااااااان» بىلاااااااددرد  ئۈچاااااااۈن
ئاااۆز قاااوللىرى »ئاااالالھ تائااااال ىزنى ئىپاااادىلىگەنگە ئواشاااا ، ئەساااتايىدىللىقىم

، بۇالرنىاااڭ گۇناھقاااا قانچىلىااا  ئاااارقىلىق نى قاااوللىنىشىدېاااگەن ئىكاااار« بىااالەن
ق ياااااكى ئالالھنىااااڭ كىتااااابىنى ااتااااالى ۋە دەرىجىاااادە قەسااااتەن كىرگەنلىكىنااااى

بىلىاااپ تاااۇرىئ بى اساااىتە قاااو  ساااېلىپ بەلكاااى ، ەسئەمغەپااالەت ساااەۋەبىدىن 
باااۇ بىااار مەزگىللىااا  ئۆتكاااۈنچى ئىاااش گەن. رەباياااان قىلىاااپ ب لىكىنىئاااۆزگەرتكەن

ماااا ، نوپاااۇز ۋە -پاااۇ  ىئ،ئۆزگەرتىشاااتە ئىزچىااال چىاااڭ تاااۇر بولماساااتىن، بەلكاااى
 .غانلىقنىڭ ئىپادىسىدىرھۆكۈمرانلىققا ئېرىشمەكچى بول
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الھنىااڭ كىتااابىنى ئااۆز قااوللىرى بىاالەن ئال ناسااارا ئۆلىمااالىرى ىي ۋەيەھااۇد
دەئ مۇقەددەسااالى  تاااونىنى « دىن كەلاااگەندەرگاھىااائالالھنىاااڭ »يېزىااپ، باااۇنى 
مەنااپەئەتلەرگە -ئااارقىلىق پاياادا ى چىقىاارىشئااارا زىاا  پەتىاا االرنكيااددردئ، ئۆز

بىاااارىگە زىاااا  -ئواشااااا  مەسااااىلىلەردىمۇ بىاااار ئېرىشااااەتتى. شااااۇنىڭ بىاااالەن
اشااقىالر دېسااە، ب «بااۇ مېنىااڭ گېااپى »ئااۇالر ئەگەر تى. اتۆكااۈملەر ئوتتۇرىغااا چىقااھ

بااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەن ئالالھنىااڭ »ئەممااا  قوبااۇ  قىلماساالىقى ئېنىااق ئىاادى.
دېيىلساااە، مۇقەددەسلىشاااىپ كىشاااىلەر مۇنازىرىساااىز قوباااۇ  قىلىشااااتتى.  «ساااۆزى

ئااۇنى االىغااانچە  ۇالر ئااالالھ نامىاادىن قااانۇن چىقىرىاادىغان ۋەئاا نىڭ بىاالەنشااۇ
ئەھلااى  سااەۋەبلى  كىتااا  شااەكلىگە كەلتۈرىاادىغان ھالغااا كەلااگەن. شااۇيېزىااپ 

بىاارىگە زىتلىقىنااى بايقااائ، ھۆكااۈم ھوقااۇقىنى -كىتااا  دىنىااي ھۆكۈملەرنىااڭ بىاار
چېركاۋنىاااڭ كونتروللۇقىاااادىن چىقىرىشااانى تەلەئ قىلىشااااقا باشااالىدى. نەچااااچە 

ا ، جەمىىااايەت ۋە سىياساااىيغياااۈز يىااال ئىلگىرىكاااى دىنناااى چېركااااۋدىال قالااادىرىئ
ئارىالشتۇرماسااالىقنى مەقساااەت قىلغاااان ئاقاااارتىش ھەرىكەتلىااارى باااۇ ساااەۋەبتىن 

 يۈز بەرگەن. 

ر ئالالھنىاااڭ دىنىناااى ئاساااماندىن زاتاااال يدىنىااا دىكىبىااار دىنااا ،دېااامە 
 چۈشااااكەن پېتااااى ئىجاااارا قىلماااااي، ئۆزىنىااااڭ شەاسااااىي ھەۋەس ۋە مەنپەئەتااااى

پ چىقىشاااى ىلىقنىاااڭ كېلىااااليمىقانچاق، باااۇ اىااال اىااازمەت قىلدىرغانااادا ئۈچاااۈن
ئېنىااااق. بىااااز ئۆزىمىزنىااااڭ ئۇيغااااۇر جەمىىيىااااتىگە قااااارائ باقساااااق، بااااۇ اىاااال 

كۆپتااااۇر چۈشااااۈئ قالغااااانلىقىمىزنى بايقااااايمىز ۋە شااااۇ -مەسااااىلىلەرگە ئااااازدىر
جازالىنىشااااىمىز تېخىمااااۇ ئېغىاااار ااتااااالىقالر تۈپەيلىاااادىن جااااازالىنى اتىمىز ھەم 

پ، ئالالھنىاااڭ رغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااماااۇمكىن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ نۇقتىال
 شىمىز كېرە .رىۇت يېراقئايەتلىرىنى دىنيالىق ئۈچۈن سېتىشتىن 

بىااالەن يېزىاااپ، باااۇنى  رىىلئاااۇ كىشاااىلەر ناااېمە ئۈچاااۈن كىتاااابنى ئاااۆز قاااول
دەئ دەۋا قىلىشااااىدى  ئااااالالھ تائاااااال بۇنىااااڭ  «ئااااالالھ تەرەپااااتىن چۈشااااكەن»

 «پۇلغااا سااېتىش ئۈچااۈنئااۇنى ئاااز » ِه ََثًَنــا﴾﴿لَِيْشــََتُوا بِــسااەۋەبىنى بايااان قىلىااپ  
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دېاااگەن « ئۇنىاااڭ بەدىلىاااگە پاااۇلنى ساااېتى ېلىش ئۈچاااۈن»، يەناااى باااۇ .دېاااگەن
مەنىناااى بىلددرىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئىنساااان پاااۇلنى ساااېتى المايدى، بەلكاااى پاااۇلنى 
سااەرئ قىلىااپ مەھسااۇالت سااېتى الىدى. لااېكىن بااۇ ئااايەتتە پااۇلنى مااا  ئورنىاادا 

قوللىنىلغاااااان. ئاااااالالھ تائااااااال ئاااااااىرەتتە نۇرغاااااۇن  ساااااېتى ېلىش ئىپادىساااااى
ماااالنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن، -ۋاقىتلىاااق پاااۇ  ئاااۇالربېرەتتاااى، ئەمماااا  نەرساااىلەرنى

 قولااادىنئالالھنىاااڭ ھاااۆكمى ۋە ياااولىنى  ئاااارقىلىقئاااۆزگەرتىش ۋە ئالماشاااتۇرى  
ئااۇنى ئەرزىاامەس نەرسااىلەرگە تېگىشااى ەتتى. كىشااىلەرنىڭ دىننااى ئااۆزى  پ،ىاابېر

دىرىئ بېرىااااااپ، ئالغااااااان بويسااااااۇنڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن ۋە باشااااااقىالرنى
ى قانچىلىاااااا  دەرىجىااااااگە يېتىااااااپ كەتسااااااۇن، ئالالھنىااااااڭ مەنپەئەتلىاااااار
 نىسكەتەن ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.  دەرگاھىدىكىگە

ـــــِديِهْم﴾ ئاااااالالھ تائااااااال  ـــــْت َأْي ـُــــم ِمَِّّـــــا َكتَـَب ـــــٌل َّلَّ قاااااوللىرى بىااااالەن » ﴿فـََوْي
﴿فـََويْــــٌل لِِّلَّــــِذيَن َيْكتـُبُــــوَن اْلِكَتــــاَب  ،«غااااا ۋاي!يازغااااانلىقى ئۈچااااۈن ئۇالرنىااااڭ ھالى

ـــِديِهْم﴾ ـُــم ِمَِّّـــا ۋە  «كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن يازغىنىغاااا ۋاي!» ِِبَْي ـــٌل َّلَّ ﴿َوَوْي
دەئ، بىااار ئاااايەتتىال  «ئېرىشاااكەن نەرساااىلىرى ئۈچاااۈن ئۇالرغاااا ۋاي!» َيْكِســُبوَن﴾

يازغاناادا، ساااتقاندا ۋە ئۇنىغاادىن  ،ى  سااۆزىنى تىلغااا ئالغااان. يەنااَويْلل   ئااۈق قېااتى   
دېااااايىلگەن. باااااۇ اىااااال مەساااااىلىلەر  «ھالىغاااااا ۋاي» ،مەناااااپەئەت ئالغانااااادا

« اېتاااى مەغپىااارەت»كىااا  پاااۇ  بەرساااە شاااۇنىغغا بېرىلىااادىغان  ،چېركااااۋالردىكى
شااااەكلىدە كااااۆئ تارقالغااااان بولااااۇئ، اىرىسااااتىيانالردا بىاااار ئااااادەم جىنااااايەت 

پاااوئ ئەھ الغاااا قاااارائ  ئېيتااااتتى.ا ، چېركاۋغاااا بېرىاااپ پوپقااائۆتكاااۈزدئ قالساااا
يېزىااااپ بېرەتتااااى. پوپنىااااڭ نااااېمە دەئ يېزىشااااى « اېتااااى مەغپىاااارەت»چەكااااكە 

 كۆپىنچە ئۇنىغغا بېرىلىدىغان مەنپەئەتكە باغلىق ئىدى. 

 ئىشااااالەئ كىشاااااى تەر ئااااااققۇزىئ  دېاااااگەن ساااااۆز،  سللللل ىكى  ئاااااايەتت
كىشااااى دىرىس ئىااااش  ىدى.يااشااااىلىق ياااااكى مەنپەئەتنااااى كۆرسااااىت ئېرىشااااكەن

مەنااپەئەتكە ئېرىشسااە ۋە ئىچكااى دىنياسااى قىلى اتقااان ئىشااى قىلىااپ، بۇنىغاادىن 
سااۆزى بىاالەن، ئەممااا ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ    سلل  بىاالەن مۇناسااىپ كەلسااە 
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الھنىااڭ كىتااابىنى ئااۆز قااوللىرى بىاالەن ئال ناسااارا ئۆلىمااالىرى ىي ۋەيەھااۇد
دەئ مۇقەددەسااالى  تاااونىنى « دىن كەلاااگەندەرگاھىااائالالھنىاااڭ »يېزىااپ، باااۇنى 
مەنااپەئەتلەرگە -ئااارقىلىق پاياادا ى چىقىاارىشئااارا زىاا  پەتىاا االرنكيااددردئ، ئۆز

بىاااارىگە زىاااا  -ئواشااااا  مەسااااىلىلەردىمۇ بىاااار ئېرىشااااەتتى. شااااۇنىڭ بىاااالەن
اشااقىالر دېسااە، ب «بااۇ مېنىااڭ گېااپى »ئااۇالر ئەگەر تى. اتۆكااۈملەر ئوتتۇرىغااا چىقااھ

بااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەن ئالالھنىااڭ »ئەممااا  قوبااۇ  قىلماساالىقى ئېنىااق ئىاادى.
دېيىلساااە، مۇقەددەسلىشاااىپ كىشاااىلەر مۇنازىرىساااىز قوباااۇ  قىلىشااااتتى.  «ساااۆزى

ئااۇنى االىغااانچە  ۇالر ئااالالھ نامىاادىن قااانۇن چىقىرىاادىغان ۋەئاا نىڭ بىاالەنشااۇ
ئەھلااى  سااەۋەبلى  كىتااا  شااەكلىگە كەلتۈرىاادىغان ھالغااا كەلااگەن. شااۇيېزىااپ 

بىاارىگە زىتلىقىنااى بايقااائ، ھۆكااۈم ھوقااۇقىنى -كىتااا  دىنىااي ھۆكۈملەرنىااڭ بىاار
چېركاۋنىاااڭ كونتروللۇقىاااادىن چىقىرىشااانى تەلەئ قىلىشااااقا باشااالىدى. نەچااااچە 

ا ، جەمىىااايەت ۋە سىياساااىيغياااۈز يىااال ئىلگىرىكاااى دىنناااى چېركااااۋدىال قالااادىرىئ
ئارىالشتۇرماسااالىقنى مەقساااەت قىلغاااان ئاقاااارتىش ھەرىكەتلىااارى باااۇ ساااەۋەبتىن 

 يۈز بەرگەن. 

ر ئالالھنىاااڭ دىنىناااى ئاساااماندىن زاتاااال يدىنىااا دىكىبىااار دىنااا ،دېااامە 
 چۈشااااكەن پېتااااى ئىجاااارا قىلماااااي، ئۆزىنىااااڭ شەاسااااىي ھەۋەس ۋە مەنپەئەتااااى

پ چىقىشاااى ىلىقنىاااڭ كېلىااااليمىقانچاق، باااۇ اىااال اىااازمەت قىلدىرغانااادا ئۈچاااۈن
ئېنىااااق. بىااااز ئۆزىمىزنىااااڭ ئۇيغااااۇر جەمىىيىااااتىگە قااااارائ باقساااااق، بااااۇ اىاااال 

كۆپتااااۇر چۈشااااۈئ قالغااااانلىقىمىزنى بايقااااايمىز ۋە شااااۇ -مەسااااىلىلەرگە ئااااازدىر
جازالىنىشااااىمىز تېخىمااااۇ ئېغىاااار ااتااااالىقالر تۈپەيلىاااادىن جااااازالىنى اتىمىز ھەم 

پ، ئالالھنىاااڭ رغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااماااۇمكىن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ نۇقتىال
 شىمىز كېرە .رىۇت يېراقئايەتلىرىنى دىنيالىق ئۈچۈن سېتىشتىن 

بىااالەن يېزىاااپ، باااۇنى  رىىلئاااۇ كىشاااىلەر ناااېمە ئۈچاااۈن كىتاااابنى ئاااۆز قاااول
دەئ دەۋا قىلىشااااىدى  ئااااالالھ تائاااااال بۇنىااااڭ  «ئااااالالھ تەرەپااااتىن چۈشااااكەن»

 «پۇلغااا سااېتىش ئۈچااۈنئااۇنى ئاااز » ِه ََثًَنــا﴾﴿لَِيْشــََتُوا بِــسااەۋەبىنى بايااان قىلىااپ  
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دېاااگەن « ئۇنىاااڭ بەدىلىاااگە پاااۇلنى ساااېتى ېلىش ئۈچاااۈن»، يەناااى باااۇ .دېاااگەن
مەنىناااى بىلددرىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئىنساااان پاااۇلنى ساااېتى المايدى، بەلكاااى پاااۇلنى 
سااەرئ قىلىااپ مەھسااۇالت سااېتى الىدى. لااېكىن بااۇ ئااايەتتە پااۇلنى مااا  ئورنىاادا 

قوللىنىلغاااااان. ئاااااالالھ تائااااااال ئاااااااىرەتتە نۇرغاااااۇن  ساااااېتى ېلىش ئىپادىساااااى
ماااالنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن، -ۋاقىتلىاااق پاااۇ  ئاااۇالربېرەتتاااى، ئەمماااا  نەرساااىلەرنى

 قولااادىنئالالھنىاااڭ ھاااۆكمى ۋە ياااولىنى  ئاااارقىلىقئاااۆزگەرتىش ۋە ئالماشاااتۇرى  
ئااۇنى ئەرزىاامەس نەرسااىلەرگە تېگىشااى ەتتى. كىشااىلەرنىڭ دىننااى ئااۆزى  پ،ىاابېر

دىرىئ بېرىااااااپ، ئالغااااااان بويسااااااۇنڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن ۋە باشااااااقىالرنى
ى قانچىلىاااااا  دەرىجىااااااگە يېتىااااااپ كەتسااااااۇن، ئالالھنىااااااڭ مەنپەئەتلىاااااار
 نىسكەتەن ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.  دەرگاھىدىكىگە

ـــــِديِهْم﴾ ئاااااالالھ تائااااااال  ـــــْت َأْي ـُــــم ِمَِّّـــــا َكتَـَب ـــــٌل َّلَّ قاااااوللىرى بىااااالەن » ﴿فـََوْي
﴿فـََويْــــٌل لِِّلَّــــِذيَن َيْكتـُبُــــوَن اْلِكَتــــاَب  ،«غااااا ۋاي!يازغااااانلىقى ئۈچااااۈن ئۇالرنىااااڭ ھالى

ـــِديِهْم﴾ ـُــم ِمَِّّـــا ۋە  «كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن يازغىنىغاااا ۋاي!» ِِبَْي ـــٌل َّلَّ ﴿َوَوْي
دەئ، بىااار ئاااايەتتىال  «ئېرىشاااكەن نەرساااىلىرى ئۈچاااۈن ئۇالرغاااا ۋاي!» َيْكِســُبوَن﴾

يازغاناادا، ساااتقاندا ۋە ئۇنىغاادىن  ،ى  سااۆزىنى تىلغااا ئالغااان. يەنااَويْلل   ئااۈق قېااتى   
دېااااايىلگەن. باااااۇ اىااااال مەساااااىلىلەر  «ھالىغاااااا ۋاي» ،مەناااااپەئەت ئالغانااااادا

« اېتاااى مەغپىااارەت»كىااا  پاااۇ  بەرساااە شاااۇنىغغا بېرىلىااادىغان  ،چېركااااۋالردىكى
شااااەكلىدە كااااۆئ تارقالغااااان بولااااۇئ، اىرىسااااتىيانالردا بىاااار ئااااادەم جىنااااايەت 

پاااوئ ئەھ الغاااا قاااارائ  ئېيتااااتتى.ا ، چېركاۋغاااا بېرىاااپ پوپقااائۆتكاااۈزدئ قالساااا
يېزىااااپ بېرەتتااااى. پوپنىااااڭ نااااېمە دەئ يېزىشااااى « اېتااااى مەغپىاااارەت»چەكااااكە 

 كۆپىنچە ئۇنىغغا بېرىلىدىغان مەنپەئەتكە باغلىق ئىدى. 

 ئىشااااالەئ كىشاااااى تەر ئااااااققۇزىئ  دېاااااگەن ساااااۆز،  سللللل ىكى  ئاااااايەتت
كىشااااى دىرىس ئىااااش  ىدى.يااشااااىلىق ياااااكى مەنپەئەتنااااى كۆرسااااىت ئېرىشااااكەن

مەنااپەئەتكە ئېرىشسااە ۋە ئىچكااى دىنياسااى قىلى اتقااان ئىشااى قىلىااپ، بۇنىغاادىن 
سااۆزى بىاالەن، ئەممااا ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ    سلل  بىاالەن مۇناسااىپ كەلسااە 
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 مااا  ئۈنددردۋالسااا، ئىچكااى دىنياسااى بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زىاا  بولغاچقااا،
ن كېيىنكااااى  يەتتە ۋە بۇنىغاااادى. ئەممااااا بااااۇ ئااااابىاااالەن ئىپادىلىنىاااادى    تسلللل  

ـــيَِِّ ً ﴾ ﴾َ ََ ـــن َكَســـ ـــٰم َم  «كىااا  گۇنااااھ قىلساااا نكىااا  يامانلىققاااا ئېرىشساااە » ﴿بـََل
  َ َسللل َ ھااااال  كەساااىپ قىلىاااپ ئېرىشىشااانى ئىپادىلەيااادىغان   دېاااگەن ئاااايەتتە،

بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئۆلىماااالىرى كىتاااابنى ئۆزگەرتىاااپ، قوللىنىلغاااان.  ىساااىكەلىم
، قااامەنااپەئەتكە ئېرىشااى اتقان بولغاچسېتىشااتە  ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ دىننااى 

ئۇالرنىاااڭ ئۆلىماااا، پاااوئ ۋە  ئەمماااا   دەئ قوللىنىلىشاااى كېااارە  ئىااادى.  تسللل  
راھىكلىرىنىااڭ دىنىااي غااورىرى پۈتااۈنلەي ئۆلااۈئ، قەلكااى ھااارام مەنپەئەتنااى ھااې  

ەلىمىساااى ك  َ َسللل َ  ئىككىلەنمەساااتىن قوباااۇ  قىلىااادىغان بولاااۇئ كەتكەچاااكە، 
 قوللىنىلغان. 

ئاااااارقىلىق ساااااۆز، ئىاااااش ۋە ئەمە   -  َ َسللللل َ   ەنساااااۆزلەنگ باااااۇ يەردە
قولالرنىاااڭ اىزمىتاااى ۋە ئەمە  -. ساااۆز تىلنىاااڭ اىزمىتاااى، ئىاااش پاااۇتبولىااادى

كېلىشااى بىاالەن  ماااس نىڭقااوللىرى قىلغااان ئىشاا-تىلاادىن چىققااان سااۆزگە، پااۇت
َ ﴿ََي َْ  بولىاادى. شاااۇ ا ئااالالھ تائااااال قۇرئااان كەرىمااادە  نُللو   ا َِ لللا يلَُّ للا   َلل ايَ  ُ تَلُقو ُللوَ  َِ

لللا ََل تَلْ َعلُلللوَ    .ََل تَلْ َعلُلللو َ  مىنلەر! ساااىلەر ۇئئاااى مااا» 1َ لللُ َ َِْقتَلللا اانلللَغ   لَللللوا َْ  تَلُقو ُلللو  َِ
نااااېمە ئۈچااااۈن قىلماياااادىغان ئىشاااانى قىلىمىااااز دەيسااااىلەر  نئەمەلاااادە سااااىلەر 

. ئاااغزىغالردا قىلىمىااز دەيسااىلەر  قىلماياادىغان يااشااى ئىشااالرنى نااېمە ئۈچااۈن 
نىاااڭ دەرگاھىااادا ئالالھىلمايااادىغان ئىشااانى نقىلىمىاااز  دېيىشاااىغالر نىڭ قساااىلەر

 دېگەن.« ئە  ئۆق نكۆردلىدىغان نەرسىدىر 

ئىشلەتساااە، سااااغالم ئەمە  قىلى اتقاااان  يولغاااا ئىنساااان ئەزالىرىناااى تاااوغرا
ە  قىلغااااااان ئىشااااااالرغا يۆتكەلساااااە، ئەزالىااااارى ئەمنااااااتوغرا بولىااااادى. ئەگەر 

ى الغاااان بولىااادى. ئۇنىاااڭ  اتقاااان شاااەكىلگە كىر، بەلكاااى ئەمە  قىلىساااتىنبولما
ئااارا توقۇنۇشااۇئ، ئەزالىاارى كاللىسااىدا ئااويلىغىنى بااويىچە ۇلىرى ئۆزئىچكااى تۇيغاا

                                                           
 ئايەتلەر-3، 2ف، سۈرە سە 1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

7 
 

سااااندىقىنى ئاچقانااادا،  بىخەتەرلىااا اەقنىاااڭ  ئىنساااانئىشااالىمەيدى. مەساااىلەن  
بولغاچقااا، ئەنسااىزلى  ئىچىاادە كاللىسااىدىكى ئااوي بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زىاا  

    تسلللل  دە ھااااالەتلەراىاااال ئىشاااالىرى سۈنىىيلىشااااىدى. شااااۇ ا بااااۇ قالىاااادى ۋە 
 . قوللىنىلىدى
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 مااا  ئۈنددردۋالسااا، ئىچكااى دىنياسااى بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زىاا  بولغاچقااا،
ن كېيىنكااااى  يەتتە ۋە بۇنىغاااادى. ئەممااااا بااااۇ ئااااابىاااالەن ئىپادىلىنىاااادى    تسلللل  

ـــيَِِّ ً ﴾ ﴾َ ََ ـــن َكَســـ ـــٰم َم  «كىااا  گۇنااااھ قىلساااا نكىااا  يامانلىققاااا ئېرىشساااە » ﴿بـََل
  َ َسللل َ ھااااال  كەساااىپ قىلىاااپ ئېرىشىشااانى ئىپادىلەيااادىغان   دېاااگەن ئاااايەتتە،

بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئۆلىماااالىرى كىتاااابنى ئۆزگەرتىاااپ، قوللىنىلغاااان.  ىساااىكەلىم
، قااامەنااپەئەتكە ئېرىشااى اتقان بولغاچسېتىشااتە  ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ دىننااى 

ئۇالرنىاااڭ ئۆلىماااا، پاااوئ ۋە  ئەمماااا   دەئ قوللىنىلىشاااى كېااارە  ئىااادى.  تسللل  
راھىكلىرىنىااڭ دىنىااي غااورىرى پۈتااۈنلەي ئۆلااۈئ، قەلكااى ھااارام مەنپەئەتنااى ھااې  

ەلىمىساااى ك  َ َسللل َ  ئىككىلەنمەساااتىن قوباااۇ  قىلىااادىغان بولاااۇئ كەتكەچاااكە، 
 قوللىنىلغان. 

ئاااااارقىلىق ساااااۆز، ئىاااااش ۋە ئەمە   -  َ َسللللل َ   ەنساااااۆزلەنگ باااااۇ يەردە
قولالرنىاااڭ اىزمىتاااى ۋە ئەمە  -. ساااۆز تىلنىاااڭ اىزمىتاااى، ئىاااش پاااۇتبولىااادى

كېلىشااى بىاالەن  ماااس نىڭقااوللىرى قىلغااان ئىشاا-تىلاادىن چىققااان سااۆزگە، پااۇت
َ ﴿ََي َْ  بولىاادى. شاااۇ ا ئااالالھ تائااااال قۇرئااان كەرىمااادە  نُللو   ا َِ لللا يلَُّ للا   َلل ايَ  ُ تَلُقو ُللوَ  َِ

لللا ََل تَلْ َعلُلللوَ    .ََل تَلْ َعلُلللو َ  مىنلەر! ساااىلەر ۇئئاااى مااا» 1َ لللُ َ َِْقتَلللا اانلللَغ   لَللللوا َْ  تَلُقو ُلللو  َِ
نااااېمە ئۈچااااۈن قىلماياااادىغان ئىشاااانى قىلىمىااااز دەيسااااىلەر  نئەمەلاااادە سااااىلەر 

. ئاااغزىغالردا قىلىمىااز دەيسااىلەر  قىلماياادىغان يااشااى ئىشااالرنى نااېمە ئۈچااۈن 
نىاااڭ دەرگاھىااادا ئالالھىلمايااادىغان ئىشااانى نقىلىمىاااز  دېيىشاااىغالر نىڭ قساااىلەر

 دېگەن.« ئە  ئۆق نكۆردلىدىغان نەرسىدىر 

ئىشلەتساااە، سااااغالم ئەمە  قىلى اتقاااان  يولغاااا ئىنساااان ئەزالىرىناااى تاااوغرا
ە  قىلغااااااان ئىشااااااالرغا يۆتكەلساااااە، ئەزالىااااارى ئەمنااااااتوغرا بولىااااادى. ئەگەر 

ى الغاااان بولىااادى. ئۇنىاااڭ  اتقاااان شاااەكىلگە كىر، بەلكاااى ئەمە  قىلىساااتىنبولما
ئااارا توقۇنۇشااۇئ، ئەزالىاارى كاللىسااىدا ئااويلىغىنى بااويىچە ۇلىرى ئۆزئىچكااى تۇيغاا
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سااااندىقىنى ئاچقانااادا،  بىخەتەرلىااا اەقنىاااڭ  ئىنساااانئىشااالىمەيدى. مەساااىلەن  
بولغاچقااا، ئەنسااىزلى  ئىچىاادە كاللىسااىدىكى ئااوي بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زىاا  

    تسلللل  دە ھااااالەتلەراىاااال ئىشاااالىرى سۈنىىيلىشااااىدى. شااااۇ ا بااااۇ قالىاااادى ۋە 
 . قوللىنىلىدى
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 ئايەت-80بەقەرە سۈرە 
 

ًما مَّْعُدوَدًة ۚ  َعْهًدا اللَّـهِ  ِعندَ  َأَّتََّْذتُْ  ُقلْ  ﴿َوقَاُلوا َلن ََتَسََّنا النَّاُر ِإَّلَّ َأَّيَّ
 ﴾تـَْعَلُمونَ  ََّل  َما اللَّـهِ  َعَلم تـَُقوُلونَ  َأمْ   َۖعْهَدهُ  اللَّـهُ  ُُيِْلفَ  فـََلن

  
دەيدى. نئۇالرغا   ، كۆيددرىدىئۇالر  بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلەرال »

سىلەرگە ئالالھ شۇنداق قىلىشقا ۋەدە بەرگەنمۇ، ئالالھ ۋەدىسىگە 
ھەرگىزمۇ اىالپلىق قىلمايدى، ياكى ئۆزد الر بىلمەيدىغاننى ئالالھ 

 «دېگىن ،نامىدىن دەۋاتامسىلەر 

 

باااۇ ئاااايەتتە ئەھلاااى كىتاااا  شاااۇنچە گۇنااااھ قىلغىنىغاااا قارىمااااي، دوزاخ 
ۋا ەئوتىنىاااااااڭ ئاااااااۆزلىرىنى پەقەت نەچاااااااچە كاااااااۈنال كۆيددرىااااااادىغانلىقىنى د

ااتااااالىق  ئىنساااااننىمىزدە ، ئوقااااۇئ ئااااۆتكىقىلى اتىاااادى. ئالاااادىنقى ئااااايەتتە 
ىاااارام ئۆتكۈزگەناادە پىسخىكىساااىدا ئااۆزگىرىش بولىااادى. قىلغاااان گۇناااھى ئاااۇنى بى

ىاادە   بىاار كىشااى كېچمەسااىلەن قىلىااپ، ااااتىرجەم ياشاشااقا توسااقۇنلۇق قىلىاادى.
ئۆلتاااۈردئ قوياااۇئ  ساااوقۇئ نىماشاااىنا ھەيااادەئ كېتى ېتىاااپ، بىااار كىچىااا  باااالى

قېچىااااپ كېتىپتااااۇ. ئەممااااا قىرىاااااق كااااۈنگىچە كەيپىياااااتى نورمالسىزلىشاااااىپ، 
غااااان پىسااااخى  دواتۇرىنىااااڭ قېشااااىغا بېرىااااپ، بول ي،ئۇالىيالمااااا ىنقورقاااۇنچت
 ، دواتااۇر بالىنىااڭ ئااۆيىگە بېرىااپ دىاايەت ھەققىنااى تااۆلەئدېگەناادەئىشااالرنى 

پىسخىكىسااى  ،كېاايىن بەرگەناادىنبېرىشااكە بۇيرىپتااۇ. ئااۇ كىشااى دىاايەت ھەققىنااى 
 . لىشىشقا باشالپتۇبارا نورمال-بارا
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بىااار ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلى اتقاااان ئىشاااىنىڭ ااتاااالىقىنى بىلاااگەن ۋاقىتتاااا، 
ىق داۋالغااااۇ  يااااۈز بېرىاااادى. بااااۇ اىاااال ئەھ الاااادىن ئىچكااااى دىنياسااااىدا قاااااتت

قىلى اتقاااان گۇناھىااادىن قاااو  ئاااۈزدئ تاااوغرا يولغاااا قايتىشاااى قۇتۇلاااۇ  ئۈچاااۈن، 
 قا موھتااا شااائااۆزىنى ئالد-ياااكى شااۇ قىلى اتقااان ااتااا ئىشااىغا پەتىاا ا تېپىااپ، ئااۆز

ئەھلااى كىتااابمۇ ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان گۇناااھلىرىنى ۋە  ابولىاادى. ئەينااى ۋاقىتتاا
ئۈچاااۈن  كاااۆ لىنى ئاااارام تااااپقۇزى   ااقاااا كىرىااادىغانلىقىنى بىلەتتاااى. شاااۇدوزا
گۇنااااھىمىز تۈپەيلىااادىن دوزااقاااا كىرساااەكمۇ، دوزاخ ئاااوتى »ئ  اىنى ئالااادلىرئاااۆز

تەسااااەللىي  دە دېگەناااا« ددردئ بولاااادى قىلىاااادىبىزنااااى نەچااااچە كااااۈنال كۆياااا
نىاااڭ ااراكتېرىااادىكى ئاساسساااىز نەزەرىيەلەرناااى تىكلىااا ېلىش ئاااارقىلىق، ئۆزلىرى

 رىنغان.ناھكار قەلكىگە مەلھەم قىلىشقا ئۇگۇ

لااۇق يولئااابرىيلىرىنى -مااا  ۋە يااۈز-رغااا ھاراماادىن تاپقااان پااۇ ۇالشااەيتان ئ
كۆرساااااىتىپ، ئاااااااىرەتتە ناھاااااايىتى يېنىااااا  ۋە ئااااااز مۇددەتلىااااا  ئاااااازا  

قويغااااااان. ااااااااۇددى  ئەكىلىااااااپئويالياااااادىغان ھالغاااااااا  نىتارتىاااااادىغانلىقى
  نىڭھوقۇقاااادارالر-باااااي غانى ئايرىماياااادىھااااارامن-ھاااااال جەمىىيىتىمىزدىكااااى 

بىزنىاااڭ ئالالھقاااا يارىغاااان  ن بەندىساااىگە بېرىااادى.  يااشاااى كاااۆرگەااااۇدايى»
بااااۇ اىاااال ئااااۆزىنى  ،دېيىشااااى« ز بولغاچقااااا مۇشااااۇنداق ياشاااااۋاتىمىزتەرىپىمىاااا

 ى. بەزلە  پىسخىكىسىغا كىرىد

« يە گىاااال تېگىشااااىش»كەلىمىسااااى    مللللل بااااۇ ئااااايەتتە ئىشاااالىتىلگەن  
دەتتە بىاار كىشااى يەنە بىرىنىااڭ قولىغااا ىنااى بىلددرىاادىغان بولااۇئ، ئااادېااگەن مەن

ەرەپنىااڭ قااو  ھااارارىتى ۋە بىاالەن قارشااى ت نىااڭ، بۇتەگكۈزسااەبااارمىقىنى يېنىاا  
  دەئ  ملللل قااااتتىقلىقىنى بىلگىلاااى بولمىساااا، ئەرەبچىااادە  -نىڭ يۇمشااااقتېرىساااى

ئ، بااۇ تولاااۇق بىااار ئىكااارە بولااۇ يەنە   دەئ  لملل ئاتىلىاادى. لااېكىن ئەرەبچىاادە  
ـــَنا   ئاااايەتتەقىلغاااۇدە  دەرىجىااادە تېگىشااانى بىلددرىااادى. ھاااې   ﴿َوقَـــاُلوا َلـــن َتََسَّ

ـــُدوَدًة﴾ ـــا مَّْع ًم مەنىساااىدىكى « يېااانىكال تېگىاااپ ئۆتاااۈئ كېاااتىش»دەئ  النَّـــاُر ِإَّلَّ َأَّيَّ
ازا  ئازابالنسااااااقمۇ ئە  يېنىااااا  ئااااا»ئۇالرنىاااااڭ ، شئىشااااالىتى نى  ساااااۆزى مللللل  
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دنى دېااااگەن ئېتىقااااا «ساااااناقلىقال نەچااااچە كااااۈن مىزمااااۇۋاقتىئااااازا   ،تااااارتىمىز
  كاللىسىدا تۇرغۇزىۋالغانلىقىنى ئىپادىلەيدى.

ـــُدوَدًة﴾ ئاااايەتتىكى ـــا مَّْع ًم ، دېاااگەن كەلىمىااادىن «سااااناقلىق كاااۈنلەر» ﴿َأَّيَّ
للللَ  ﴿َوَشللللَهْوُِ ماللللَ َم   . مەسااااىلەن  ئااااۇ كۈنلەرنىااااڭ ئااااازلىقىنى بىلەلەيمىااااز ََبْلللل   َ  َ اا

ْعلللُغوَ و   باھااااادا  ەرزانئ ە گىااااگەت ەساااااناقلىق بىاااار قااااانچ فنىۈسااااۈي ۇالرئاااا» 1َِ
نىااااڭ مەنىسااااىمۇ «ساااااناقلىق» ﴿َِْعللللُغوَ و ئااااايەتتىكى  دېااااگەن« ېتى ەتتىساااا

بىزناااااى سااااااناقلىق كاااااۈنال  ئاااااوت»  نىاااااڭئاااااازلىقنى بىلددرىااااادى. يەھۇدىيالر
ئۇالرنىاااڭ دۆتلۈكىنىاااڭ ئىپادىساااى. چاااۈنكى ئاااۇالر  ساااۆزى،دېاااگەن « كۆيددرىااادى

ئ لىاااامە، نەچااااچە سااااېكۇنتلۇق تېگىااااپ ئۆتااااۈ  دېااااگەن كە مللللل ئىشاااالەتكەن  
   ملللل   ،دەئ «ۈنال تاااۇرىمىزنەچاااچە كااا»ئەمماااا ئاااۇالر  .كېتىشااانى بىلاااددرەتتى

شااااەيتان پەقەت قىلغااااان. بااااۇ  نىكەلىمىسااااىگە مۇناسااااىپ كەلمەياااادىغان سااااۆز
ئااالالھ تائاااال  دىن ئىكااارەت.اىيالاا-قويغااان اااام كەلتااۈردئ كاللىسااىغائۇالرنىااڭ 

َــْذُتْ ِعنـــَد اللَّـــِه َعْهـــًدا فـَلَــن ُُيِْلـــَف اللَّـــُه َعْهــَدُه﴾ا  باااۇ توغرىساااىد    ۇالرغاااائن» ﴿قُــْل َأَّتَّ
 ەرگىزمااۇھ ۋەدىسااىگە ئااالالھ ەرگەنمااۇ،ب ۋەدەقىلىشااقا  ۇنداقشاا ئااالالھ ەرگەسااىل

اىياللىرىغااا رەددىاايە -، ئۇالرنىااڭ بااۇ اااامئااارقىلىقېاايىش د «ىاىالپلىااق قىلمايااد
ساااىلەر ئالالھنىاااڭ قاناااداق »رەساااۇلىنى ئۇالرغاااا   ئااااالتا ئاااالالھ ،بەرگەن. يەناااى

اال ساااىلەر. بەلكاااى ئاااالالھ تائاااچىقىرىااادىغانلىقىنى بەلگىلىگاااۈچى ئەمەسھۆكاااۈم 
 دېيىشكە بۇيرىغان. « ئۈستۈ الردىن ھۆكۈم چىقىرىدى

يااااكى ئاااى رەسااۇلۇلالھ، ئۇالرغاااا  »ن للَّـــِه َمــا ََّل تـَْعَلُمــوَن﴾﴿َأْم تـَُقولُــوَن َعلَــم ا
بااۇ سااۆز  .«ەۋاتامسااىلەر  ندېگىاان نامىاادىن د ئااالالھ ەياادىغاننىبىلم ۆزد الرئاا
« ساااىلەر ئالالھقاااا بوھتاااان چاپالۋاتىساااىلەر، ئالالھقاااا يالغاااان توقۇۋاتىساااىلەر»

پەيغەمكەرلىاااا   دېيىلىشااااكە بۇيرىلغااااان. بااااۇ ئورنىاااادا رەددىيەنىااااڭدېااااگەن 
 ۋە كاتتا ئەاالقنىڭ ئىپادىسىدىر.  لىرىئەدەب

                                                           
 ئايەت-20سۈرە يۈسۈف،  1
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بىااار ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلى اتقاااان ئىشاااىنىڭ ااتاااالىقىنى بىلاااگەن ۋاقىتتاااا، 
ىق داۋالغااااۇ  يااااۈز بېرىاااادى. بااااۇ اىاااال ئەھ الاااادىن ئىچكااااى دىنياسااااىدا قاااااتت

قىلى اتقاااان گۇناھىااادىن قاااو  ئاااۈزدئ تاااوغرا يولغاااا قايتىشاااى قۇتۇلاااۇ  ئۈچاااۈن، 
 قا موھتااا شااائااۆزىنى ئالد-ياااكى شااۇ قىلى اتقااان ااتااا ئىشااىغا پەتىاا ا تېپىااپ، ئااۆز

ئەھلااى كىتااابمۇ ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان گۇناااھلىرىنى ۋە  ابولىاادى. ئەينااى ۋاقىتتاا
ئۈچاااۈن  كاااۆ لىنى ئاااارام تااااپقۇزى   ااقاااا كىرىااادىغانلىقىنى بىلەتتاااى. شاااۇدوزا
گۇنااااھىمىز تۈپەيلىااادىن دوزااقاااا كىرساااەكمۇ، دوزاخ ئاااوتى »ئ  اىنى ئالااادلىرئاااۆز

تەسااااەللىي  دە دېگەناااا« ددردئ بولاااادى قىلىاااادىبىزنااااى نەچااااچە كااااۈنال كۆياااا
نىاااڭ ااراكتېرىااادىكى ئاساسساااىز نەزەرىيەلەرناااى تىكلىااا ېلىش ئاااارقىلىق، ئۆزلىرى

 رىنغان.ناھكار قەلكىگە مەلھەم قىلىشقا ئۇگۇ

لااۇق يولئااابرىيلىرىنى -مااا  ۋە يااۈز-رغااا ھاراماادىن تاپقااان پااۇ ۇالشااەيتان ئ
كۆرساااااىتىپ، ئاااااااىرەتتە ناھاااااايىتى يېنىااااا  ۋە ئااااااز مۇددەتلىااااا  ئاااااازا  

قويغااااااان. ااااااااۇددى  ئەكىلىااااااپئويالياااااادىغان ھالغاااااااا  نىتارتىاااااادىغانلىقى
  نىڭھوقۇقاااادارالر-باااااي غانى ئايرىماياااادىھااااارامن-ھاااااال جەمىىيىتىمىزدىكااااى 

بىزنىاااڭ ئالالھقاااا يارىغاااان  ن بەندىساااىگە بېرىااادى.  يااشاااى كاااۆرگەااااۇدايى»
بااااۇ اىاااال ئااااۆزىنى  ،دېيىشااااى« ز بولغاچقااااا مۇشااااۇنداق ياشاااااۋاتىمىزتەرىپىمىاااا

 ى. بەزلە  پىسخىكىسىغا كىرىد

« يە گىاااال تېگىشااااىش»كەلىمىسااااى    مللللل بااااۇ ئااااايەتتە ئىشاااالىتىلگەن  
دەتتە بىاار كىشااى يەنە بىرىنىااڭ قولىغااا ىنااى بىلددرىاادىغان بولااۇئ، ئااادېااگەن مەن

ەرەپنىااڭ قااو  ھااارارىتى ۋە بىاالەن قارشااى ت نىااڭ، بۇتەگكۈزسااەبااارمىقىنى يېنىاا  
  دەئ  ملللل قااااتتىقلىقىنى بىلگىلاااى بولمىساااا، ئەرەبچىااادە  -نىڭ يۇمشااااقتېرىساااى

ئ، بااۇ تولاااۇق بىااار ئىكااارە بولااۇ يەنە   دەئ  لملل ئاتىلىاادى. لااېكىن ئەرەبچىاادە  
ـــَنا   ئاااايەتتەقىلغاااۇدە  دەرىجىااادە تېگىشااانى بىلددرىااادى. ھاااې   ﴿َوقَـــاُلوا َلـــن َتََسَّ

ـــُدوَدًة﴾ ـــا مَّْع ًم مەنىساااىدىكى « يېااانىكال تېگىاااپ ئۆتاااۈئ كېاااتىش»دەئ  النَّـــاُر ِإَّلَّ َأَّيَّ
ازا  ئازابالنسااااااقمۇ ئە  يېنىااااا  ئااااا»ئۇالرنىاااااڭ ، شئىشااااالىتى نى  ساااااۆزى مللللل  
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دنى دېااااگەن ئېتىقااااا «ساااااناقلىقال نەچااااچە كااااۈن مىزمااااۇۋاقتىئااااازا   ،تااااارتىمىز
  كاللىسىدا تۇرغۇزىۋالغانلىقىنى ئىپادىلەيدى.

ـــُدوَدًة﴾ ئاااايەتتىكى ـــا مَّْع ًم ، دېاااگەن كەلىمىااادىن «سااااناقلىق كاااۈنلەر» ﴿َأَّيَّ
للللَ  ﴿َوَشللللَهْوُِ ماللللَ َم   . مەسااااىلەن  ئااااۇ كۈنلەرنىااااڭ ئااااازلىقىنى بىلەلەيمىااااز ََبْلللل   َ  َ اا

ْعلللُغوَ و   باھااااادا  ەرزانئ ە گىااااگەت ەساااااناقلىق بىاااار قااااانچ فنىۈسااااۈي ۇالرئاااا» 1َِ
نىااااڭ مەنىسااااىمۇ «ساااااناقلىق» ﴿َِْعللللُغوَ و ئااااايەتتىكى  دېااااگەن« ېتى ەتتىساااا

بىزناااااى سااااااناقلىق كاااااۈنال  ئاااااوت»  نىاااااڭئاااااازلىقنى بىلددرىااااادى. يەھۇدىيالر
ئۇالرنىاااڭ دۆتلۈكىنىاااڭ ئىپادىساااى. چاااۈنكى ئاااۇالر  ساااۆزى،دېاااگەن « كۆيددرىااادى

ئ لىاااامە، نەچااااچە سااااېكۇنتلۇق تېگىااااپ ئۆتااااۈ  دېااااگەن كە مللللل ئىشاااالەتكەن  
   ملللل   ،دەئ «ۈنال تاااۇرىمىزنەچاااچە كااا»ئەمماااا ئاااۇالر  .كېتىشااانى بىلاااددرەتتى

شااااەيتان پەقەت قىلغااااان. بااااۇ  نىكەلىمىسااااىگە مۇناسااااىپ كەلمەياااادىغان سااااۆز
ئااالالھ تائاااال  دىن ئىكااارەت.اىيالاا-قويغااان اااام كەلتااۈردئ كاللىسااىغائۇالرنىااڭ 

َــْذُتْ ِعنـــَد اللَّـــِه َعْهـــًدا فـَلَــن ُُيِْلـــَف اللَّـــُه َعْهــَدُه﴾ا  باااۇ توغرىساااىد    ۇالرغاااائن» ﴿قُــْل َأَّتَّ
 ەرگىزمااۇھ ۋەدىسااىگە ئااالالھ ەرگەنمااۇ،ب ۋەدەقىلىشااقا  ۇنداقشاا ئااالالھ ەرگەسااىل

اىياللىرىغااا رەددىاايە -، ئۇالرنىااڭ بااۇ اااامئااارقىلىقېاايىش د «ىاىالپلىااق قىلمايااد
ساااىلەر ئالالھنىاااڭ قاناااداق »رەساااۇلىنى ئۇالرغاااا   ئااااالتا ئاااالالھ ،بەرگەن. يەناااى

اال ساااىلەر. بەلكاااى ئاااالالھ تائاااچىقىرىااادىغانلىقىنى بەلگىلىگاااۈچى ئەمەسھۆكاااۈم 
 دېيىشكە بۇيرىغان. « ئۈستۈ الردىن ھۆكۈم چىقىرىدى

يااااكى ئاااى رەسااۇلۇلالھ، ئۇالرغاااا  »ن للَّـــِه َمــا ََّل تـَْعَلُمــوَن﴾﴿َأْم تـَُقولُــوَن َعلَــم ا
بااۇ سااۆز  .«ەۋاتامسااىلەر  ندېگىاان نامىاادىن د ئااالالھ ەياادىغاننىبىلم ۆزد الرئاا
« ساااىلەر ئالالھقاااا بوھتاااان چاپالۋاتىساااىلەر، ئالالھقاااا يالغاااان توقۇۋاتىساااىلەر»

پەيغەمكەرلىاااا   دېيىلىشااااكە بۇيرىلغااااان. بااااۇ ئورنىاااادا رەددىيەنىااااڭدېااااگەن 
 ۋە كاتتا ئەاالقنىڭ ئىپادىسىدىر.  لىرىئەدەب
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يالغااااانلىقىنى  توقۇغىنىنىااااڭ ىااااڭئاااااۋۋا  ئۆزىن توقۇغااااۇچى ئە  نىيالغااااان
پااااكىتالرنى ئويااادىرىئ  ىالرنى ئۇنىغغاااا ئىشاااەنددرد  ئۈچاااۈناشاااقبىلگەچاااكە، ب

َا  ََّْْهللللُ  فَلَلَعللللَ  مَلْعَ للللُ ْ  َْْ  َيُ للللوَ  چىقىرىاااادى. رەسااااۇلۇلالھ    ْتا لللل ََ ََ َمَ لللله  َوااتَللللُو  ااََّنَللللا َْ
لللللُ  َْتَلللللوُ  سا َْ َ  فََ  لللللْ  مَلْعللللل ََ َفَملللللْ  ََُ لللللْ ُ   َلللللوُ  َْمْللَلللللَن ِا لللللَ  َلللللُو مالللللَ  ا ُْ ا ُ ا ُِْسللللللا   َصلللللا اأ  فََ  َللللل  ِبا

للللللْ    نَللللللا ا فَلْلَ ْ ُ للللللْ َاا َْْو  اَ ْ ُْ َ للللللا ََ ُاْاَعلللللل   ِا لللللل
مەن بىاااااار ئىنسااااااان، ما ااااااا » 1 فَإاََّنَللللللا اا

 ۇنىڭ. شااۇسااتىراق  ئەپااكەنگ ەزىغالردىاانب ەزىغااالرب ەلكىاا بدەۋاگەرلەر كېلىاادى. 
 ەن. مەنقىلىااااام ۆكاااااۈمھ ەباااااويىچ ۇئاااااويالئ، شااااا ەئراسااااا  د ەنم ەنبىااااال

بىاار ئااوت  ۇئاا ،ەتەننىسااك ەكىشااىگ ەرگەنقىلىااپ ب ۆكااۈمھ ەققىنااىھ ۇسااۇلماننىڭم
دېااااگەن. « ۇناالىسااااا تاشلىساااا ۇن؛االىسااااا ئالساااا ۇنىئاااا ۇ ا. شاااادىرپارچىسااااى

نى توقۇغااان ئااادەم بۇنىااڭ توقۇلمااا ئىكەنلىكىنااى بىلگەچااكە، يالغااانبىاار  ،دېاامە 
ئىااااااش  كۆ لىنىااااااڭ تېگىاااااادە ئۆزىنىااااااڭ ناااااااھەق دەۋالىشااااااىپ كەلگەناااااادە

ًمـــا نى ھاااې  قىالاليااادى. يەھاااۇدىيالر  تقاااانلىقىقىلى ا ـــَنا النَّـــاُر ِإَّلَّ َأَّيَّ ـــاُلوا َلـــن َتََسَّ ﴿َوَق
ــــُدوَدًة﴾ دېااااگەن  «ۆيددرىاااادىك ۈنلەرالبىزنااااى دوزاخ ئااااوتى ساااااناقلىق كاااا» مَّْع

نى تااااابكى ،بااااۇ يالغاااااننى مااااايالغااااانلىقىنى بىلەتتااااى. ئەم بۇنىااااڭبولسااااىمۇ، 
  . ەتتىنى ئالدا  ئۈچۈن دېيىشۋامئۇقمايدىغان ئا

                                                           
 بۇاارى رى ايەت قىلغان 1
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ََ َ﴾يَِِّ ً  َوَأَحاَطْت بِِه َخِطي َـُتُه فَُأولَـِٰ َك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ  ﴿بـََلٰم َمن َكَس
  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾

 

 ەھلىئ ەتكەنلەرك ۆمۈئچ ۇناھقاگ ۋەقىلغان  ۇناھ، گەمەسئ ۇنداقئ»
 «ىقالىد ە گۈدوزااتا م ۇالرئ ۇر،تزاادو

 

 ئاشااااكارىالئئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچىلىقلىرىنى 
قااا ئواشااا ، جاااۋا  «ئە، شااۇنداقھە»  تعلل بەرمەكچااى بولااۇئ، ئەرەبچىاادىكى  

بولۇشسااااىز   مَللَلللل    . دىتااااۈركەل نى  كەلىمىسااااىمَللَلللل    دىغان بەرگەناااادە ئىشاااالىتىلى
 ،ئىنكااار قىلىاادى. يەنااى لااۇئ كېلىااپ، ئالدىاادىكى جااۈملىنىسااوئالالرغا جاااۋا  بو

قۇرئااان  دېگەناادە، « ۆيددرىاادىك ۈنلەرالبىزنااى دوزاخ ئااوتى ساااناقلىق كاا»ئااۇالر 
ــــْم ِفيَهــــا  ــــُه فَُأولَـــــِٰ َك َأْصــــَحاُب النَّــــاِر ۖ ُه ــــِه َخِطي َـُت ــــْت ِب ََ َ﴾ــــيَِِّ ً  َوَأَحاَط ــــ ــــن َكَس ــــٰم َم ﴿بـََل

 ەتكەنااالەرك ۆماااۈئچ ۇناھقااااگ ۋەقىلغاااان  ھۇناااا، گەمەسئ ۇناااداقئ» لِـــُدوَن﴾َخا
  بىاالەن ئىنكاااار مَللَلل   دەئ،   «ىقالىااد ە گااۈدوزااتااا م ۇالرئاا ۇر،دوزااتاا ەھلااىئ

دەئ سورىساااا،  «قېشاااىمدا نەرساااىغىز يوققاااۇ »قىلااادى. مەساااىلەن  بىااار كىشاااى 
دېگەنلىاااا  بولىاااادى. ئەگەر  «قېشااااىغىزدا نەرسااااەم يااااوق ھەئە،»  دېسااااە  تعلللل  
 «ئەمەس، قېشااااىغىزدا نەرسااااەم بااااارئۇنااااداق »سااااە ، دەئ جاااااۋا  بەر  مَللَلللل    

بىزناااى دوزاخ ئاااوتى سااااناقلىق »دېگەنلىااا  بولىااادى. شاااۇ ا ئەھلاااى كىتابنىاااڭ 
ھەئە شاااۇنداق »  كەلاااگەن بولساااا، تعللل دېاااگەن گېاااپىگە  « ۆيددرىااادىك ۈنلەرالكااا

  مَللَللل   دېاااگەن مەنىناااى ئىپاااادىلەيتتى. ئەمماااا   «نسااااناقلىق كاااۈنلەرال كۆيددرىااادى 
 ار قىلىندى.نىڭ سۆزى ئىنككېلىپ ئۇالر
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يالغااااانلىقىنى  توقۇغىنىنىااااڭ ىااااڭئاااااۋۋا  ئۆزىن توقۇغااااۇچى ئە  نىيالغااااان
پااااكىتالرنى ئويااادىرىئ  ىالرنى ئۇنىغغاااا ئىشاااەنددرد  ئۈچاااۈناشاااقبىلگەچاااكە، ب

َا  ََّْْهللللُ  فَلَلَعللللَ  مَلْعَ للللُ ْ  َْْ  َيُ للللوَ  چىقىرىاااادى. رەسااااۇلۇلالھ    ْتا لللل ََ ََ َمَ لللله  َوااتَللللُو  ااََّنَللللا َْ
لللللُ  َْتَلللللوُ  سا َْ َ  فََ  لللللْ  مَلْعللللل ََ َفَملللللْ  ََُ لللللْ ُ   َلللللوُ  َْمْللَلللللَن ِا لللللَ  َلللللُو مالللللَ  ا ُْ ا ُ ا ُِْسللللللا   َصلللللا اأ  فََ  َللللل  ِبا

للللللْ    نَللللللا ا فَلْلَ ْ ُ للللللْ َاا َْْو  اَ ْ ُْ َ للللللا ََ ُاْاَعلللللل   ِا لللللل
مەن بىاااااار ئىنسااااااان، ما ااااااا » 1 فَإاََّنَللللللا اا

 ۇنىڭ. شااۇسااتىراق  ئەپااكەنگ ەزىغالردىاانب ەزىغااالرب ەلكىاا بدەۋاگەرلەر كېلىاادى. 
 ەن. مەنقىلىااااام ۆكاااااۈمھ ەباااااويىچ ۇئاااااويالئ، شااااا ەئراسااااا  د ەنم ەنبىااااال

بىاار ئااوت  ۇئاا ،ەتەننىسااك ەكىشااىگ ەرگەنقىلىااپ ب ۆكااۈمھ ەققىنااىھ ۇسااۇلماننىڭم
دېااااگەن. « ۇناالىسااااا تاشلىساااا ۇن؛االىسااااا ئالساااا ۇنىئاااا ۇ ا. شاااادىرپارچىسااااى

نى توقۇغااان ئااادەم بۇنىااڭ توقۇلمااا ئىكەنلىكىنااى بىلگەچااكە، يالغااانبىاار  ،دېاامە 
ئىااااااش  كۆ لىنىااااااڭ تېگىاااااادە ئۆزىنىااااااڭ ناااااااھەق دەۋالىشااااااىپ كەلگەناااااادە

ًمـــا نى ھاااې  قىالاليااادى. يەھاااۇدىيالر  تقاااانلىقىقىلى ا ـــَنا النَّـــاُر ِإَّلَّ َأَّيَّ ـــاُلوا َلـــن َتََسَّ ﴿َوَق
ــــُدوَدًة﴾ دېااااگەن  «ۆيددرىاااادىك ۈنلەرالبىزنااااى دوزاخ ئااااوتى ساااااناقلىق كاااا» مَّْع

نى تااااابكى ،بااااۇ يالغاااااننى مااااايالغااااانلىقىنى بىلەتتااااى. ئەم بۇنىااااڭبولسااااىمۇ، 
  . ەتتىنى ئالدا  ئۈچۈن دېيىشۋامئۇقمايدىغان ئا
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ََ َ﴾يَِِّ ً  َوَأَحاَطْت بِِه َخِطي َـُتُه فَُأولَـِٰ َك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ  ﴿بـََلٰم َمن َكَس
  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾

 

 ەھلىئ ەتكەنلەرك ۆمۈئچ ۇناھقاگ ۋەقىلغان  ۇناھ، گەمەسئ ۇنداقئ»
 «ىقالىد ە گۈدوزااتا م ۇالرئ ۇر،تزاادو

 

 ئاشااااكارىالئئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچىلىقلىرىنى 
قااا ئواشااا ، جاااۋا  «ئە، شااۇنداقھە»  تعلل بەرمەكچااى بولااۇئ، ئەرەبچىاادىكى  

بولۇشسااااىز   مَللَلللل    . دىتااااۈركەل نى  كەلىمىسااااىمَللَلللل    دىغان بەرگەناااادە ئىشاااالىتىلى
 ،ئىنكااار قىلىاادى. يەنااى لااۇئ كېلىااپ، ئالدىاادىكى جااۈملىنىسااوئالالرغا جاااۋا  بو

قۇرئااان  دېگەناادە، « ۆيددرىاادىك ۈنلەرالبىزنااى دوزاخ ئااوتى ساااناقلىق كاا»ئااۇالر 
ــــْم ِفيَهــــا  ــــُه فَُأولَـــــِٰ َك َأْصــــَحاُب النَّــــاِر ۖ ُه ــــِه َخِطي َـُت ــــْت ِب ََ َ﴾ــــيَِِّ ً  َوَأَحاَط ــــ ــــن َكَس ــــٰم َم ﴿بـََل

 ەتكەنااالەرك ۆماااۈئچ ۇناھقااااگ ۋەقىلغاااان  ھۇناااا، گەمەسئ ۇناااداقئ» لِـــُدوَن﴾َخا
  بىاالەن ئىنكاااار مَللَلل   دەئ،   «ىقالىااد ە گااۈدوزااتااا م ۇالرئاا ۇر،دوزااتاا ەھلااىئ

دەئ سورىساااا،  «قېشاااىمدا نەرساااىغىز يوققاااۇ »قىلااادى. مەساااىلەن  بىااار كىشاااى 
دېگەنلىاااا  بولىاااادى. ئەگەر  «قېشااااىغىزدا نەرسااااەم يااااوق ھەئە،»  دېسااااە  تعلللل  
 «ئەمەس، قېشااااىغىزدا نەرسااااەم بااااارئۇنااااداق »سااااە ، دەئ جاااااۋا  بەر  مَللَلللل    

بىزناااى دوزاخ ئاااوتى سااااناقلىق »دېگەنلىااا  بولىااادى. شاااۇ ا ئەھلاااى كىتابنىاااڭ 
ھەئە شاااۇنداق »  كەلاااگەن بولساااا، تعللل دېاااگەن گېاااپىگە  « ۆيددرىااادىك ۈنلەرالكااا

  مَللَللل   دېاااگەن مەنىناااى ئىپاااادىلەيتتى. ئەمماااا   «نسااااناقلىق كاااۈنلەرال كۆيددرىااادى 
 ار قىلىندى.نىڭ سۆزى ئىنككېلىپ ئۇالر
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دېاااگەن ئىكاااارە باااار.  «دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى» ﴿َأْصـــَحاُب النَّـــاِر﴾ئاااايەتتە 
 «ھەماااراھ، دوسااا »دىااان چىققاااان بولاااۇئ، لاااۇغەتتە    هلللبب   ساااۆزى  َْْصلللَبابُ  

 ۋەدوزاخ  ،دېگەنلىااا « دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى»دېاااگەن مەنىلەرناااى ئىپادىلەيااادى. 
 نلىكىنى بىلددرىدى.مراھ ئىكەئىككى ھە ئايرىلمايدىغان نىڭئۇالر

ــــُه﴾  ئااااايەتتىكى ــــِه َخِطي َـُت ََ َ﴾ــــيَِِّ ً  َوَأَحاَطــــْت ِب  ۋەقىلغااااان  ۇناااااھگ» ﴿َكَســــ
دېااگەن ئىككااى ئىكااارە ناھااايىتى ماااس كەلااگەن  «ەتكەناالەرك ۆمااۈئچ ۇناھقاااگ

بولااۇئ، بىاار كىشااى ااتااالىقنى قەلكىاادە تەسااتىقالئ قىلى ەرسااە، ئۇنىغغااا چۆكااۈئ 
ئااادەملەر پەقەت اىاال ھالغااا كېلىااپ قالىاادى. شااۇ ا بااۇ  كېتىااپ چىقالماياادىغان

. دەرىجىساااىگە يېتىاااپ بارىااادى ئاساااىيال بولاااۇئ قالماساااتىن، كااااپىر ۋە مۇشااارى 
ېرىككە چۆكااااۈئ كەتكەناااادە، ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن مەغپىاااارەت چاااۈنكى ئىنسااااان شاااا

لللا ﴿ااَ    لَلللَو ََل يَلْغ الللُه َْ  ُيْ للَهَ  ماللوا دا  «نىساااا»بولماياادى. ئاااالالھ تائااااال سااۈرە   َويَلْغ اللُه َِ
ََ  اَملللل  َيَ للللاُ   قااااا شااااېرى  كەلتااااۈرد  ئالالھھەقىااااقەتەن  ئااااالالھ» 1ُ وَ  ذَ  الللل

االىغااان ئادەمنىااڭ ئۇنىغاادىن باشااقا گۇناااھىنى گۇناااھىنى مەغپىاارەت قىلماياادى، 
ــــُدوَن﴾  دېااااگەن. ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادىكى« مەغپىاااارەت قىلىاااادى  ﴿ُهــــْم ِفيَهــــا َخاِل

  دېگەن بۆلە  بۇنىغغا دەلىل بوالاليدى. «ىقالىد ە گۈدوزااتا م ۇالرئ»

تەۋبە قىلساااا چىااان قەلكىااادىن چاااو  يااااكى كىچىااا  گۇنااااھ ئىگىلىااارى 
لاااېكىن ئالالھقاااا  ىي دوزااتاااا مە گاااۈ قالمايااادى.ئاسااا كەچۈرىااادى. شاااۇ ائاااالالھ 

مااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا ئىمااااان ۋە غاااانالر مىقىلدئ تەۋبە شاااېرى  كەلتااااۈر
للل  رىمااادە ئاااالالھ تائااااال  الىااادى. قۇرئاااان كەدوزااتاااا مە گاااۈ ق غاااانالرئېيتمى ﴿َوَِ

ْنلللللوُ  ْنلللللَلنا  اينَلللللا فَللَللللل  يُلْقبَلللللَ  ِا ًَْ  ْدا تَلللللنا َ للللل لللللهايَ   يَلبلْ لللللَ   ََّْانا لللللهَوا ِا كىمكاااااى » 2َوُالللللَو  ا  َْ ا
ھەرگىااااز قوبااااۇ  نئۇنىااااڭ دىنااااى  ئىسااااالمدىن غەيرىااااي دىننااااى تىلەياااادىكەن، 
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دېااگەن. شااۇ ا كىمكااى تەۋراتقااا  «قىلىنماياادى، ئااۇ ئااااىرەتتە زىيااان تارتقۇچىاادىر
 ۋا قىلسا، قىيامەتتە قوبۇ  قىلىنمايدى.ەياكى ئىنجىلغا ئەگەشكەنلىكىنى د

نى كاااونترو  قىاللمااااي گۇنااااھ قىلىاااپ ساااېلىپ پۇشاااايمان قىلغاااان ئاااۆزى
گۇناااھ قىلىااپ اۇشااا  بولغااان ئىنساااننىڭ ئوتتۇرىاادا پەرق بااار.  ،ئىنسااان بىاالەن

ََ ا َللل   ََّنَللل﴿اا  قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااالالھ تائااااال  لللوَ   ا ا   تَلْومَلللُ  َالَللل    لَللللوا  الَللل ايَ  يَلْعَملُلللوَ    سُّ
لللللل  َُهايلللللل   ُُثَ   - قوبااااااۇ  قىلىشاااااانى ۋەدە قىلغااااااان تەۋبە ئااااااالالھ» 1يَلُتومُللللللوَ  ِا

يامااااانلىقنى نااااادانلىقتىن قىلىااااپ سااااېلىپ، ئاناااادىن ئۇزىنغااااا قالماااااي تەۋبە 
تەۋبە قىلىاااپ، قىلغاااان لكىااادىن ەقدەئ، گۇناھىغاااا « قىلغانالرنىاااڭ تەۋبىساااىدىر

ۆزلىگەن. قىنى سااااااتالىقىغااااا قايغۇرغااااان كىشااااىلەرنى مەغپىاااارەت قىلىاااادىغانلى
ئەممااا ئۆتكااۈزگەن جىنااايىتى بىاالەن اۇشااا  بولااۇئ، ئىچكااى دىنياسااىدا گۇناھقااا 
قارشاااىلىقى بولمىغاااان كىشاااىنىڭ مەئساااىيىتى ئاشساااا ئاشاااىدىكى، مەغپىااارەتكە 

 ئېرىشەلمەيدى. 
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دېاااگەن ئىكاااارە باااار.  «دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى» ﴿َأْصـــَحاُب النَّـــاِر﴾ئاااايەتتە 
 «ھەماااراھ، دوسااا »دىااان چىققاااان بولاااۇئ، لاااۇغەتتە    هلللبب   ساااۆزى  َْْصلللَبابُ  

 ۋەدوزاخ  ،دېگەنلىااا « دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى»دېاااگەن مەنىلەرناااى ئىپادىلەيااادى. 
 نلىكىنى بىلددرىدى.مراھ ئىكەئىككى ھە ئايرىلمايدىغان نىڭئۇالر

ــــُه﴾  ئااااايەتتىكى ــــِه َخِطي َـُت ََ َ﴾ــــيَِِّ ً  َوَأَحاَطــــْت ِب  ۋەقىلغااااان  ۇناااااھگ» ﴿َكَســــ
دېااگەن ئىككااى ئىكااارە ناھااايىتى ماااس كەلااگەن  «ەتكەناالەرك ۆمااۈئچ ۇناھقاااگ

بولااۇئ، بىاار كىشااى ااتااالىقنى قەلكىاادە تەسااتىقالئ قىلى ەرسااە، ئۇنىغغااا چۆكااۈئ 
ئااادەملەر پەقەت اىاال ھالغااا كېلىااپ قالىاادى. شااۇ ا بااۇ  كېتىااپ چىقالماياادىغان

. دەرىجىساااىگە يېتىاااپ بارىااادى ئاساااىيال بولاااۇئ قالماساااتىن، كااااپىر ۋە مۇشااارى 
ېرىككە چۆكااااۈئ كەتكەناااادە، ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن مەغپىاااارەت چاااۈنكى ئىنسااااان شاااا

لللا ﴿ااَ    لَلللَو ََل يَلْغ الللُه َْ  ُيْ للَهَ  ماللوا دا  «نىساااا»بولماياادى. ئاااالالھ تائااااال سااۈرە   َويَلْغ اللُه َِ
ََ  اَملللل  َيَ للللاُ   قااااا شااااېرى  كەلتااااۈرد  ئالالھھەقىااااقەتەن  ئااااالالھ» 1ُ وَ  ذَ  الللل

االىغااان ئادەمنىااڭ ئۇنىغاادىن باشااقا گۇناااھىنى گۇناااھىنى مەغپىاارەت قىلماياادى، 
ــــُدوَن﴾  دېااااگەن. ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادىكى« مەغپىاااارەت قىلىاااادى  ﴿ُهــــْم ِفيَهــــا َخاِل

  دېگەن بۆلە  بۇنىغغا دەلىل بوالاليدى. «ىقالىد ە گۈدوزااتا م ۇالرئ»

تەۋبە قىلساااا چىااان قەلكىااادىن چاااو  يااااكى كىچىااا  گۇنااااھ ئىگىلىااارى 
لاااېكىن ئالالھقاااا  ىي دوزااتاااا مە گاااۈ قالمايااادى.ئاسااا كەچۈرىااادى. شاااۇ ائاااالالھ 

مااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا ئىمااااان ۋە غاااانالر مىقىلدئ تەۋبە شاااېرى  كەلتااااۈر
للل  رىمااادە ئاااالالھ تائااااال  الىااادى. قۇرئاااان كەدوزااتاااا مە گاااۈ ق غاااانالرئېيتمى ﴿َوَِ

ْنلللللوُ  ْنلللللَلنا  اينَلللللا فَللَللللل  يُلْقبَلللللَ  ِا ًَْ  ْدا تَلللللنا َ للللل لللللهايَ   يَلبلْ لللللَ   ََّْانا لللللهَوا ِا كىمكاااااى » 2َوُالللللَو  ا  َْ ا
ھەرگىااااز قوبااااۇ  نئۇنىااااڭ دىنااااى  ئىسااااالمدىن غەيرىااااي دىننااااى تىلەياااادىكەن، 
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دېااگەن. شااۇ ا كىمكااى تەۋراتقااا  «قىلىنماياادى، ئااۇ ئااااىرەتتە زىيااان تارتقۇچىاادىر
 ۋا قىلسا، قىيامەتتە قوبۇ  قىلىنمايدى.ەياكى ئىنجىلغا ئەگەشكەنلىكىنى د

نى كاااونترو  قىاللمااااي گۇنااااھ قىلىاااپ ساااېلىپ پۇشاااايمان قىلغاااان ئاااۆزى
گۇناااھ قىلىااپ اۇشااا  بولغااان ئىنساااننىڭ ئوتتۇرىاادا پەرق بااار.  ،ئىنسااان بىاالەن

ََ ا َللل   ََّنَللل﴿اا  قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااالالھ تائااااال  لللوَ   ا ا   تَلْومَلللُ  َالَللل    لَللللوا  الَللل ايَ  يَلْعَملُلللوَ    سُّ
لللللل  َُهايلللللل   ُُثَ   - قوبااااااۇ  قىلىشاااااانى ۋەدە قىلغااااااان تەۋبە ئااااااالالھ» 1يَلُتومُللللللوَ  ِا

يامااااانلىقنى نااااادانلىقتىن قىلىااااپ سااااېلىپ، ئاناااادىن ئۇزىنغااااا قالماااااي تەۋبە 
تەۋبە قىلىاااپ، قىلغاااان لكىااادىن ەقدەئ، گۇناھىغاااا « قىلغانالرنىاااڭ تەۋبىساااىدىر

ۆزلىگەن. قىنى سااااااتالىقىغااااا قايغۇرغااااان كىشااااىلەرنى مەغپىاااارەت قىلىاااادىغانلى
ئەممااا ئۆتكااۈزگەن جىنااايىتى بىاالەن اۇشااا  بولااۇئ، ئىچكااى دىنياسااىدا گۇناھقااا 
قارشاااىلىقى بولمىغاااان كىشاااىنىڭ مەئساااىيىتى ئاشساااا ئاشاااىدىكى، مەغپىااارەتكە 

 ئېرىشەلمەيدى. 

                                                           
 ئايەت-17سۈرە نىسا،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

17 
 

 سدەر-52
 

 ئايەت-82 بەقەرەسۈرە 
 

ُأولَـِٰ َك َأْصَحاُب اْْلَنَِّ  ۖ ُهْم ِفيَها ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت 
 َخاِلُدوَن﴾

 
ئىمان ئېيتقان ۋە يااشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئەھلى جەننەتتۇر. ئۇالر »

 «جەننەتتە مە گۈ قالىدى

 
نىڭ ىمااااالىرى ۋە ئاممىسااااىنىڭ ئۆلىساااارائىلئالاااادىنقى ئااااايەتلەردە بەنااااى ئ

ن ئۇچرايااادىغان جاااازالىرى تىلغاااا ئېلىنغاااا شاااۇنداقال ،ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى
غااان. ىنلېئااايەتتە مااۇئمىنلەر ۋە ئااۇالر ئېرىشااىدىغان مۇكاپاااتالر تىلغااا ئ بولسااا، بااۇ
جەناااانەت ۋە  سااااىدادا، ئۇنىااااڭ قارشىوزاخ ۋە ئااااازابنى تىلغااااا ئالغىنىااااد قۇرئااااان

كاااااپىرنى سااااۇلماننى تىلغااااا ئالغاناااادا، مۇشاااارى  ۋە مۇۋە  نېىمەتنااااى، مااااۇئمىن
ئۇساااۇلى بولاااۇئ، ياماااانلىقتىن  باياااانباااۇ قۇرئاننىاااڭ  ئالىااادى. تىلغاااا قوشاااۇئ

، يېغااى يولاادىن سااقاندا يااشااىلىققا تەرغىاا  قىلىاادى، بىاار يااولنى چەكلىگەناادەتو
 لەنددرد  بىللە كېلىدى.ىدبىرنى ئېچىپ بېرىدى ۋە قورقۇتۇ  بىلەن ئۈم

راھ، ئايرىلمااااااس ھەمااااا»   دېاااااگەن ساااااۆزَْْصلللللَبابُ   ئاااااايەتتە ئالااااادىنقى
-پ، كااااپىرالر بىااالەن دوزاانىاااڭ ھەماااراھ بولاااۇئ، بىااارتەرىپلىنىااادەئ « دوسااا 

 ئاااۆتكەن ئىااادىق. باااۇ ئاااايەتتىمۇئ ەرگىاااز ئايرىلمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇبىرىااادىن ھ
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 ئايەت-82 بەقەرەسۈرە 
 

ُأولَـِٰ َك َأْصَحاُب اْْلَنَِّ  ۖ ُهْم ِفيَها ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت 
 َخاِلُدوَن﴾

 
ئىمان ئېيتقان ۋە يااشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئەھلى جەننەتتۇر. ئۇالر »

 «جەننەتتە مە گۈ قالىدى

 
نىڭ ىمااااالىرى ۋە ئاممىسااااىنىڭ ئۆلىساااارائىلئالاااادىنقى ئااااايەتلەردە بەنااااى ئ

ن ئۇچرايااادىغان جاااازالىرى تىلغاااا ئېلىنغاااا شاااۇنداقال ،ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى
غااان. ىنلېئااايەتتە مااۇئمىنلەر ۋە ئااۇالر ئېرىشااىدىغان مۇكاپاااتالر تىلغااا ئ بولسااا، بااۇ
جەناااانەت ۋە  سااااىدادا، ئۇنىااااڭ قارشىوزاخ ۋە ئااااازابنى تىلغااااا ئالغىنىااااد قۇرئااااان

كاااااپىرنى سااااۇلماننى تىلغااااا ئالغاناااادا، مۇشاااارى  ۋە مۇۋە  نېىمەتنااااى، مااااۇئمىن
ئۇساااۇلى بولاااۇئ، ياماااانلىقتىن  باياااانباااۇ قۇرئاننىاااڭ  ئالىااادى. تىلغاااا قوشاااۇئ

، يېغااى يولاادىن سااقاندا يااشااىلىققا تەرغىاا  قىلىاادى، بىاار يااولنى چەكلىگەناادەتو
 لەنددرد  بىللە كېلىدى.ىدبىرنى ئېچىپ بېرىدى ۋە قورقۇتۇ  بىلەن ئۈم

راھ، ئايرىلمااااااس ھەمااااا»   دېاااااگەن ساااااۆزَْْصلللللَبابُ   ئاااااايەتتە ئالااااادىنقى
-پ، كااااپىرالر بىااالەن دوزاانىاااڭ ھەماااراھ بولاااۇئ، بىااارتەرىپلىنىااادەئ « دوسااا 

 ئاااۆتكەن ئىااادىق. باااۇ ئاااايەتتىمۇئ ەرگىاااز ئايرىلمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇبىرىااادىن ھ
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لەردىن ئايرىلمااااي، نكەلاااگەن بولاااۇئ، جەننەتماااۇ ماااۇئمى   دېاااگەن ساااۆزَْْصللَبابُ  
 ،شنىڭ قارشىساااىنى تىلغاااا ئاااېلىبىااار نەرساااىىااادى. رغاااا مە گۈلاااۈ  ماكاااان بولئۇال

، بااااۇ سېلىشااااتۇرى  بولغاچقااااائوتتۇرىاااادىكى پەرقنااااى كۆرسااااىتىپ بېرىاااادىغان 
ئاااااىرەت  ماااۇئمىنساااائادەت تۇيغۇساااىنى بېرىااادى. چاااۈنكى -بەاااا  گەماااۇئمىن

مە گۈلااااۈ  قااااېلىش ئۈچااااۈن يااااو  ئالغااااان  ئازابىاااادىن قۇتۇلااااۇئ، جەننەتااااتە
َِ َاللل ا  ئاااالالھ تائااااال  باااۇ ھەقاااتە .يولۇچىااادىر َا للل َْ َنَلللَ  فَلَقلللْغ ﴿َفَمللل  ُْ َْ لللَ      نَلللا ا َوُْْ  ا

 ۈزدلگەنكىرگاااا ەناااانەتكەج ۋەكىمكااااى دوزااااااتىن يىااااراق قىلىنغااااان » 1فَللللاَْ 
كىمكااى »  تائاااال ئااالالھ يەنااى، .دېااگەن« ىبولىااد ەتااكەني ۇرادىغااام ۇئاا ەن،ئىااك

تكە كىمكااى جەناانە» ياااكى« لىاادىدوزااااتىن يىااراق قىلىنسااا ئۇتااۇق قازانغااان بو
دوزاااااااتىن »بەلكاااااى   دېمەساااااتىن،« ن بولىااااادىكىرساااااە ئۇتاااااۇق قازانغاااااا

بااۇ دەئ، « رسااە بۈيااۈ  ئۇتااۇق قازانغااان بولىاادىيىراقالشااتۇرىلۇئ، جەناانەتكە كى
  .اەۋەر بەرگەن تىنئىككى سائادەت

دىكاااى تۈرلاااۈ  ە قۇرىلغاااان ساااىراتتىن ئۆتاااۈئ، ئاااۇ يەردوزاانىاااڭ ئۈساااتىگ
كاتتاااا ۋە نىڭ ئااۆزى، دوزاااااتىن قۇتۇلۇشاانىڭ چااو  نېااىمەت ىۆردشاائااازابالرنى ك

يېتىاادى. مەسااىلەن  بىااز يولاادا كېتىااپ بارغاناادا، شااكە غەلىااكە ئىكەنلىكىنااى بىلى
چاااو  ياااۈ  ئااااپتوموبىلى نەچاااچە ساااانتىمېتىر ئاااارىلىق تاشاااالئ، يېنىمىااازدىن 
ز ئااوقتە  ئۆتااۈئ كەتتااى. ئەگەر بىاار غېاارى  ئۇياقتااا تۇرغااان بولساااق، بەدىنىمىاا

سااى تۇيغۇ-ھااې  ئۆلۈماادىن قۇتۇلااۇ ىلااۇئ كەتااكەن بااوالتتى. بااۇ چاغاادىكى چۇۋ
  نى تىل بىلەن تەس ىرلىگىلى بولمايدى.ىاۇشاللىق ۋە
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﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبِِن ِإْ﴾َرائِيَل ََّل تـَْعُبُدوَن ِإَّلَّ اللَّـَه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن 
ََبٰ َواْليَـَتاَمٰم َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصًََّلَة ُقرْ الْ َوِذي 

ُتْم ِإَّلَّ َقِليًًل مِّنُكْم َوأَنُتم مُّْعِرُضوَن﴾   َوآُتوا الزََّكاَة ُثَّ تـََولَّيـْ
 

 ەتتىن باشقىغا ئىكادئالالھ ەۋالدىدىنبىز ئىسرائىل ئ ۋاقتىدا ۆزئ»
 ەرگەمىسكىنل ېتىملەرگە،ي ەقرىكاالرغا،ئ-ىشئانىغا، ا-ئاتاقىلماسلىققا، 

 ۆتەشكە،قىلىشقا، ناماز ئ ۆزيااشى س ەرگەيااشىلىق قىلىشقا، كىشىل
الر غكىشىدىن باشقى ەئازغىن  الردىكى. ئاراىقئەھدە ئالد ېرىشكەزاكات ب

 «ېنى الىسىلەري ەمىشەھ ەرسىل ېنى الدىغالر،ي ىدىنئەھد

 
نى ئەسااالىتىپ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ااتاااالىقلىرى ائاااااليەتتە ئاااالالھ تباااۇ ئاااا

بىااالەن باشااااالنغان بولاااۇئ، بااااۇ   كەلىمىسااااى ااذْ ۋاتىااادى. چااااۈنكى ئاااايەت  ئۆتۈ
نىاااڭ ئۆتمۈشاااتىكى ۋەقەلىكلەرناااى ئەسااالىتىش ئۈچاااۈن كېلىااادىغانلىقىنى كەلىمى

ئ ئااۆتكەن ئىاادىق. ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بەنااى ئىساارائىلدىن سااەككىز وقااۇئ
ناھااااايىتى »دېاااگەن ساااۆز   ِا  َلللاأَ ايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان  ان. ئااائالغااا ئەھااادە

دېگەنلىااا  بولىااادى. باااۇ « مەزماااۇت، ئىااانچىكە شاااەكىلدە بېكىاااتىلگەن چىاااڭ ۋەدە
ىاااادىر. دئېلىنغااااان ئەھ زەررە ھالىتىاااادەياااااكى  ئەھاااادەئىنسااااان تەبىىىتىاااادىكى 

للللل   ُ ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ھەقاااااتە   َا َُ َن ِا للللل  مَللللل ََ ِا ْ  ُذ ا يلَلللللتَلُ ْ  ﴿َوااْذ ََْ لللللَ  َ مُّللللل ُ لللللو ااا
ْ  ََْ ْسلللُ  مالللَهما ُ ْ    َُلللاُ و  مَللَللل   َوَْْشلللَ َغُاْ  َالَللل للل ا  ەرۋەردىگارىاااڭپ ۋاقتىااادا ۆزئااا» 1   َْتُ سا
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لەردىن ئايرىلمااااي، نكەلاااگەن بولاااۇئ، جەننەتماااۇ ماااۇئمى   دېاااگەن ساااۆزَْْصللَبابُ  
 ،شنىڭ قارشىساااىنى تىلغاااا ئاااېلىبىااار نەرساااىىااادى. رغاااا مە گۈلاااۈ  ماكاااان بولئۇال

، بااااۇ سېلىشااااتۇرى  بولغاچقااااائوتتۇرىاااادىكى پەرقنااااى كۆرسااااىتىپ بېرىاااادىغان 
ئاااااىرەت  ماااۇئمىنساااائادەت تۇيغۇساااىنى بېرىااادى. چاااۈنكى -بەاااا  گەماااۇئمىن

مە گۈلااااۈ  قااااېلىش ئۈچااااۈن يااااو  ئالغااااان  ئازابىاااادىن قۇتۇلااااۇئ، جەننەتااااتە
َِ َاللل ا  ئاااالالھ تائااااال  باااۇ ھەقاااتە .يولۇچىااادىر َا للل َْ َنَلللَ  فَلَقلللْغ ﴿َفَمللل  ُْ َْ لللَ      نَلللا ا َوُْْ  ا

 ۈزدلگەنكىرگاااا ەناااانەتكەج ۋەكىمكااااى دوزااااااتىن يىااااراق قىلىنغااااان » 1فَللللاَْ 
كىمكااى »  تائاااال ئااالالھ يەنااى، .دېااگەن« ىبولىااد ەتااكەني ۇرادىغااام ۇئاا ەن،ئىااك

تكە كىمكااى جەناانە» ياااكى« لىاادىدوزااااتىن يىااراق قىلىنسااا ئۇتااۇق قازانغااان بو
دوزاااااااتىن »بەلكاااااى   دېمەساااااتىن،« ن بولىااااادىكىرساااااە ئۇتاااااۇق قازانغاااااا

بااۇ دەئ، « رسااە بۈيااۈ  ئۇتااۇق قازانغااان بولىاادىيىراقالشااتۇرىلۇئ، جەناانەتكە كى
  .اەۋەر بەرگەن تىنئىككى سائادەت

دىكاااى تۈرلاااۈ  ە قۇرىلغاااان ساااىراتتىن ئۆتاااۈئ، ئاااۇ يەردوزاانىاااڭ ئۈساااتىگ
كاتتاااا ۋە نىڭ ئااۆزى، دوزاااااتىن قۇتۇلۇشاانىڭ چااو  نېااىمەت ىۆردشاائااازابالرنى ك

يېتىاادى. مەسااىلەن  بىااز يولاادا كېتىااپ بارغاناادا، شااكە غەلىااكە ئىكەنلىكىنااى بىلى
چاااو  ياااۈ  ئااااپتوموبىلى نەچاااچە ساااانتىمېتىر ئاااارىلىق تاشاااالئ، يېنىمىااازدىن 
ز ئااوقتە  ئۆتااۈئ كەتتااى. ئەگەر بىاار غېاارى  ئۇياقتااا تۇرغااان بولساااق، بەدىنىمىاا

سااى تۇيغۇ-ھااې  ئۆلۈماادىن قۇتۇلااۇ ىلااۇئ كەتااكەن بااوالتتى. بااۇ چاغاادىكى چۇۋ
  نى تىل بىلەن تەس ىرلىگىلى بولمايدى.ىاۇشاللىق ۋە
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﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبِِن ِإْ﴾َرائِيَل ََّل تـَْعُبُدوَن ِإَّلَّ اللَّـَه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًَن 
ََبٰ َواْليَـَتاَمٰم َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموا الصًََّلَة ُقرْ الْ َوِذي 

ُتْم ِإَّلَّ َقِليًًل مِّنُكْم َوأَنُتم مُّْعِرُضوَن﴾   َوآُتوا الزََّكاَة ُثَّ تـََولَّيـْ
 

 ەتتىن باشقىغا ئىكادئالالھ ەۋالدىدىنبىز ئىسرائىل ئ ۋاقتىدا ۆزئ»
 ەرگەمىسكىنل ېتىملەرگە،ي ەقرىكاالرغا،ئ-ىشئانىغا، ا-ئاتاقىلماسلىققا، 

 ۆتەشكە،قىلىشقا، ناماز ئ ۆزيااشى س ەرگەيااشىلىق قىلىشقا، كىشىل
الر غكىشىدىن باشقى ەئازغىن  الردىكى. ئاراىقئەھدە ئالد ېرىشكەزاكات ب

 «ېنى الىسىلەري ەمىشەھ ەرسىل ېنى الدىغالر،ي ىدىنئەھد

 
نى ئەسااالىتىپ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ااتاااالىقلىرى ائاااااليەتتە ئاااالالھ تباااۇ ئاااا

بىااالەن باشااااالنغان بولاااۇئ، بااااۇ   كەلىمىسااااى ااذْ ۋاتىااادى. چااااۈنكى ئاااايەت  ئۆتۈ
نىاااڭ ئۆتمۈشاااتىكى ۋەقەلىكلەرناااى ئەسااالىتىش ئۈچاااۈن كېلىااادىغانلىقىنى كەلىمى

ئ ئااۆتكەن ئىاادىق. ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بەنااى ئىساارائىلدىن سااەككىز وقااۇئ
ناھااااايىتى »دېاااگەن ساااۆز   ِا  َلللاأَ ايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان  ان. ئااائالغااا ئەھااادە

دېگەنلىااا  بولىااادى. باااۇ « مەزماااۇت، ئىااانچىكە شاااەكىلدە بېكىاااتىلگەن چىاااڭ ۋەدە
ىاااادىر. دئېلىنغااااان ئەھ زەررە ھالىتىاااادەياااااكى  ئەھاااادەئىنسااااان تەبىىىتىاااادىكى 

للللل   ُ ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ھەقاااااتە   َا َُ َن ِا للللل  مَللللل ََ ِا ْ  ُذ ا يلَلللللتَلُ ْ  ﴿َوااْذ ََْ لللللَ  َ مُّللللل ُ لللللو ااا
ْ  ََْ ْسلللُ  مالللَهما ُ ْ    َُلللاُ و  مَللَللل   َوَْْشلللَ َغُاْ  َالَللل للل ا  ەرۋەردىگارىاااڭپ ۋاقتىااادا ۆزئااا» 1   َْتُ سا
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 ۇالرنىئاااا ۋەدى چىقاااار ۇشااااتىدىن  پڭنئاتىلىرىنىااا ۇالرنىااااڭلىرىنى ئىباااال ەمئااااد
. ېاادىد، ەمەساامۇ ئ ەرۋەردىگااارىغالرپ ەرنىڭسااىل ەنقىلىااپ  م ۇۋاھگاا ۆزلىرىگەئاا

دېاااااگەن. « دېااااادى، ەرۋەردىگارىمىزدىرساااااەنپ ڭبىزنىااااا ەنسااااا ەئە،  ھۇالرئااااا
ئاااااالالھ تائااااااالنى ئېتىااااارائ ئەسااااالىدىنال بۇنىغااااادىن ئىنسااااااننىڭ ۋىجۇدىااااادا 

 بىلى االاليمىز.قىلىدىغان بىر تەبىىەت بارلىقىنى 

ساااۈپەتلىنىپ  دەئ« مۇساااتەھكەم» ەكەلىااام   دېاااگەن باااۇِا  َلللاأَ   قۇرئانااادا
لللللُتْ    تائااااااالئاااااالالھ  بولاااااۇئ، كەلاااااگەن ََ َْْوك  ََِ لللللاَ  َْْوك  َوُتَل لْ ﴿َوااْ  ََْ  ُّتُُّ  ْنلللللتاْبَغ 

 ََ َ ا   ََُُْْ ُ وتَلللللُو ُ ْتَلللللا ْنلللللُو َشللللل لْ لللللَغ ُاَ  ُاناَلللللا َ  فَلللللَل َُُْ لللللُ و  ِا َْ َْ َُُْ ُ وتَلللللُو  . َوااْْثَلللللا ُِّبا نَلللللااا وََ ْ للللل
َ  َوََْ لللللللل لللللللللنُ   ِا   َاَُللللللللا َ لا  َلللللللللا َوَُللللللللْغ َْْفَ للللللللل   مَلْعُ للللللللُ ْ  ااَ   مَلْعللللللللل بىااااااااار  ەگەرئ» 1ْ َ  ِا

  الر،ئالماااااقچى بولسااااا ۇننىبىاااار اوتاااا ەنەئورنىغااااا ي ۇۋېتىااااپ،قوي ۇننىاوتاااا
 ۇنىغااادىنئ  الرمۇبولساااا ەرگەنماااا  ب ۆئقىلىاااپ  كااا ەھااارىنم ەبىااارىگ ۇالرنىاااڭئ
 ىلاااۇمز ۇقئوچااا ۋەنئايالغاااا  قاااارا چااااپالئ  ۇنى. ئاااۇرىۋالماااا الرقايت ەرساااىنىنېچھ

ئايااااالالر  ۋە ۇرسااااا الرشااااقان تۇبول  ەتتەاىلاااا ۆزئااااارائ ەر مسااااىلقىلىااااپ ئاال
 ۇقانااااااداقم ۇنىئاااااا ۇرسااااااا،ئالغااااااان ت ەئەھااااااد ۇسااااااتەھكەمم ەردىنسااااااىل

« ئەھاااادەمۇسااااتەھكەم »نى ئايااااا  مۇناسااااى ىتى-دەئ، ئەر« ۇرىۋالىسااااىلەر قايت
 تەس ىرلىگەن.  قاتارىدا

ال  ئۈچااۈن ھااا كىاا دادىسااى، ئاكىسااى ۋە باشااقا ھەر نىااڭ،ئايال ئەھاادەبااۇ 
ئااالالھ شااۇ ا نى يولدىشااىغا ھاااال  قىلىااپ بېرىاادى. ىرىلمىغااان نۇرغااۇن نەرسااىلبو

ُ  َ ُلللَ  ئاياااا  مۇناساااى ىتىنى تەسااا ىرلەئ  -تائااااال ئەر ُ  َ ُ لللْ  َوَْتلللُتْ   ابَلللا  2﴿ُالللَ   ابَلللا
دېااگەن. « ەركىيىمسااىل ۈچااۈنئ ۇالرئاا ەرمۇ، سااىلىركىيىمااد ۈچااۈنئ ەرسااىل ۇالرئاا»

قارشااااى تەرەپنىااااڭ ئەۋرىتىنااااى يامااااانلىقتىن  ،ربىاااارىئايالنىااااڭ ھە-چااااۈنكى ئەر
ئۇنىااااڭ  ،ر ئااااادەم قىزىنىااااڭ قېشااااىغا كىرگەناااادەيۆگەياااادى ۋە يوشااااۇرىدى. بىاااا

الىاادى. ئەممااا يولدىشااى كىرسااە ئۇنااداق ئوچااۇق بولسااا، دەرھااا  يۆگى  پاچاااقلىرى
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، ئەممااااا دىن قاااااتتىق قوغداياااادىياااادى. دادا بولغااااۇچى قىزىنااااى باشااااقىالرقىلما
 ئەھااادە،ئاياااا  ئارىساااىدىكى -ئەر . شاااۇ اشاااۇرىدىھالااادا تاپغا راھەت يولدىشاااى

 گەن.ەندەئ سۈپەتل «مۇستەھكەم»

ـــــُدوَن ِإَّلَّ اللَّــــــَه﴾ە  ئاااااايەتت ـــــَرائِيَل ََّل تـَْعُب ـــــِِن ِإْ﴾ ـــــاَق َب ـــــْذََن ِميَث  ۆزئااااا» ﴿َوِإْذ َأَخ
 قىلماساالىققا ەتتىن باشااقىغا ئىكااادئااالالھ ەۋالدىاادىنبىااز ئىساارائىل ئ ۋاقتىاادا

بااااۇ سااااۆز ئالالھنىااااڭ   سااااۆزى ئىشاااالىتىلگەن. ِا  َللللاأَ دەئ،   «ئەھاااادە ئالاااادىق
ئاااالالھتىن باشاااقا »ئىنساااان  دېاااگەن باااۇيرىقى بولاااۇئ،« قىلماااا»اكى يااا« قىااال»

دەئ ئىمااااان ئېيتقااااان ۋاقتىاااادا، ئااااالالھ بۇيرىغاااااننى قىلىااااش، « ئىااااالھ يااااوق
 «ئەھاادە»ئااايەتتىكى بااۇ  ىگە كىاارگەن بولىاادى.ئەھدىساا يېاانىشچەكلىگەناادىن 

ىڭ لىااااش، تەۋراتقااااا ۋە مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىال ئىكااااادەت قىيااااالغۇز ئااااالالھق
ئااۈق شااەرتنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى.  پەيغەمااكەرلىكىگە ئىمااان ئېيااتىش قاتااارلىق

چاااۈنكى بېكىتەلمەيااادى.  ئاااۆزى ئىنساااان ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش مەنھىجىناااى
ئىكاااادەت مەنھىجىناااى بېكىتىااادىغىنى ئىكاااادەت قىلغاااۇچى بولماساااتىن، ئىكاااادەت 

ئاساااماندىن چۈشاااۈردلگەن تەۋراتاااتىن  ئاااۇالر ڭ ئۈچاااۈننغۇچىااادىر. شاااۇنىقىلى
ئىكادەتنىااڭ تااوغرا يااولىنى بايااان قىلىااپ بېرىاادىغان  رەت بىاار مەنھەجااگە ۋەئىكااا

كېااارە . باااۇ ئاااۈق  ىئىماااان ئېيتىشااا لىكىگەپەيغەماااكەر ڭمۇساااا ئەلەيھىسسااااالمنى
بىزنىاااڭ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئىكاااادىتى تاااوغرا بولمايااادى.  ئورىندالمىساااا، شاااەرت

بارلىقىغااااا، قۇرئانغااااا ۋە پەيغەمااااكەر -ئالالھنىااااڭ بىرلىاااا  ھەم،ىمىزمۇ ئىكااااادىت
 ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماستىن توغرا بولمايدى. 

﴿َوِِبْلَوالِـــــَدْيِن ىنىڭ ئىككىنچىساااااى  ئەھدىسااااائاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئالغاااااان 
 «يااشااااىلىق» ئااااايەتتەبااااۇ . «ئانىغااااا يااشااااىلىق قىلىااااش-ئاتااااا» ِإْحَســــاًَن﴾

ََ مەنىسااااااىدە   َسللللللا َْ بۇيرىلغااااااان لىنىلغااااااان بولااااااۇئ، ئااااااۇ   كەلىمىسااااااى قولاا
 ئىشاااالرنى كۆرساااىتىدى.غاااان ىنتېخىماااۇ يااشاااى قىل ،ئاشاااۇرىئ مەجكاااۇرىيەتتىن

ۋە  لىقىنىاااڭ دىنياغاااا كېلىشاااىگە بى اساااىتە ساااەۋە  بولغاااانبالى ىنىاااڭئان-ئاتاااا
 قىلرغاااااا يااشاااااىالۇئ لىكى،باااااالىالرنى كىچىكىااااادىن تەربىااااايەلەئ ئۆساااااتۈرگەن
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 ۇالرنىئاااا ۋەدى چىقاااار ۇشااااتىدىن  پڭنئاتىلىرىنىااا ۇالرنىااااڭلىرىنى ئىباااال ەمئااااد
. ېاادىد، ەمەساامۇ ئ ەرۋەردىگااارىغالرپ ەرنىڭسااىل ەنقىلىااپ  م ۇۋاھگاا ۆزلىرىگەئاا

دېاااااگەن. « دېااااادى، ەرۋەردىگارىمىزدىرساااااەنپ ڭبىزنىااااا ەنسااااا ەئە،  ھۇالرئااااا
ئاااااالالھ تائااااااالنى ئېتىااااارائ ئەسااااالىدىنال بۇنىغااااادىن ئىنسااااااننىڭ ۋىجۇدىااااادا 

 بىلى االاليمىز.قىلىدىغان بىر تەبىىەت بارلىقىنى 

ساااۈپەتلىنىپ  دەئ« مۇساااتەھكەم» ەكەلىااام   دېاااگەن باااۇِا  َلللاأَ   قۇرئانااادا
لللللُتْ    تائااااااالئاااااالالھ  بولاااااۇئ، كەلاااااگەن ََ َْْوك  ََِ لللللاَ  َْْوك  َوُتَل لْ ﴿َوااْ  ََْ  ُّتُُّ  ْنلللللتاْبَغ 

 ََ َ ا   ََُُْْ ُ وتَلللللُو ُ ْتَلللللا ْنلللللُو َشللللل لْ لللللَغ ُاَ  ُاناَلللللا َ  فَلللللَل َُُْ لللللُ و  ِا َْ َْ َُُْ ُ وتَلللللُو  . َوااْْثَلللللا ُِّبا نَلللللااا وََ ْ للللل
َ  َوََْ لللللللل لللللللللنُ   ِا   َاَُللللللللا َ لا  َلللللللللا َوَُللللللللْغ َْْفَ للللللللل   مَلْعُ للللللللُ ْ  ااَ   مَلْعللللللللل بىااااااااار  ەگەرئ» 1ْ َ  ِا

  الر،ئالماااااقچى بولسااااا ۇننىبىاااار اوتاااا ەنەئورنىغااااا ي ۇۋېتىااااپ،قوي ۇننىاوتاااا
 ۇنىغااادىنئ  الرمۇبولساااا ەرگەنماااا  ب ۆئقىلىاااپ  كااا ەھااارىنم ەبىااارىگ ۇالرنىاااڭئ
 ىلاااۇمز ۇقئوچااا ۋەنئايالغاااا  قاااارا چااااپالئ  ۇنى. ئاااۇرىۋالماااا الرقايت ەرساااىنىنېچھ

ئايااااالالر  ۋە ۇرسااااا الرشااااقان تۇبول  ەتتەاىلاااا ۆزئااااارائ ەر مسااااىلقىلىااااپ ئاال
 ۇقانااااااداقم ۇنىئاااااا ۇرسااااااا،ئالغااااااان ت ەئەھااااااد ۇسااااااتەھكەمم ەردىنسااااااىل

« ئەھاااادەمۇسااااتەھكەم »نى ئايااااا  مۇناسااااى ىتى-دەئ، ئەر« ۇرىۋالىسااااىلەر قايت
 تەس ىرلىگەن.  قاتارىدا

ال  ئۈچااۈن ھااا كىاا دادىسااى، ئاكىسااى ۋە باشااقا ھەر نىااڭ،ئايال ئەھاادەبااۇ 
ئااالالھ شااۇ ا نى يولدىشااىغا ھاااال  قىلىااپ بېرىاادى. ىرىلمىغااان نۇرغااۇن نەرسااىلبو

ُ  َ ُلللَ  ئاياااا  مۇناساااى ىتىنى تەسااا ىرلەئ  -تائااااال ئەر ُ  َ ُ لللْ  َوَْتلللُتْ   ابَلللا  2﴿ُالللَ   ابَلللا
دېااگەن. « ەركىيىمسااىل ۈچااۈنئ ۇالرئاا ەرمۇ، سااىلىركىيىمااد ۈچااۈنئ ەرسااىل ۇالرئاا»

قارشااااى تەرەپنىااااڭ ئەۋرىتىنااااى يامااااانلىقتىن  ،ربىاااارىئايالنىااااڭ ھە-چااااۈنكى ئەر
ئۇنىااااڭ  ،ر ئااااادەم قىزىنىااااڭ قېشااااىغا كىرگەناااادەيۆگەياااادى ۋە يوشااااۇرىدى. بىاااا

الىاادى. ئەممااا يولدىشااى كىرسااە ئۇنااداق ئوچااۇق بولسااا، دەرھااا  يۆگى  پاچاااقلىرى
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، ئەممااااا دىن قاااااتتىق قوغداياااادىياااادى. دادا بولغااااۇچى قىزىنااااى باشااااقىالرقىلما
 ئەھااادە،ئاياااا  ئارىساااىدىكى -ئەر . شاااۇ اشاااۇرىدىھالااادا تاپغا راھەت يولدىشاااى

 گەن.ەندەئ سۈپەتل «مۇستەھكەم»

ـــــُدوَن ِإَّلَّ اللَّــــــَه﴾ە  ئاااااايەتت ـــــَرائِيَل ََّل تـَْعُب ـــــِِن ِإْ﴾ ـــــاَق َب ـــــْذََن ِميَث  ۆزئااااا» ﴿َوِإْذ َأَخ
 قىلماساالىققا ەتتىن باشااقىغا ئىكااادئااالالھ ەۋالدىاادىنبىااز ئىساارائىل ئ ۋاقتىاادا

بااااۇ سااااۆز ئالالھنىااااڭ   سااااۆزى ئىشاااالىتىلگەن. ِا  َللللاأَ دەئ،   «ئەھاااادە ئالاااادىق
ئاااالالھتىن باشاااقا »ئىنساااان  دېاااگەن باااۇيرىقى بولاااۇئ،« قىلماااا»اكى يااا« قىااال»

دەئ ئىمااااان ئېيتقااااان ۋاقتىاااادا، ئااااالالھ بۇيرىغاااااننى قىلىااااش، « ئىااااالھ يااااوق
 «ئەھاادە»ئااايەتتىكى بااۇ  ىگە كىاارگەن بولىاادى.ئەھدىساا يېاانىشچەكلىگەناادىن 

ىڭ لىااااش، تەۋراتقااااا ۋە مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىال ئىكااااادەت قىيااااالغۇز ئااااالالھق
ئااۈق شااەرتنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى.  پەيغەمااكەرلىكىگە ئىمااان ئېيااتىش قاتااارلىق

چاااۈنكى بېكىتەلمەيااادى.  ئاااۆزى ئىنساااان ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش مەنھىجىناااى
ئىكاااادەت مەنھىجىناااى بېكىتىااادىغىنى ئىكاااادەت قىلغاااۇچى بولماساااتىن، ئىكاااادەت 

ئاساااماندىن چۈشاااۈردلگەن تەۋراتاااتىن  ئاااۇالر ڭ ئۈچاااۈننغۇچىااادىر. شاااۇنىقىلى
ئىكادەتنىااڭ تااوغرا يااولىنى بايااان قىلىااپ بېرىاادىغان  رەت بىاار مەنھەجااگە ۋەئىكااا

كېااارە . باااۇ ئاااۈق  ىئىماااان ئېيتىشااا لىكىگەپەيغەماااكەر ڭمۇساااا ئەلەيھىسسااااالمنى
بىزنىاااڭ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئىكاااادىتى تاااوغرا بولمايااادى.  ئورىندالمىساااا، شاااەرت

بارلىقىغااااا، قۇرئانغااااا ۋە پەيغەمااااكەر -ئالالھنىااااڭ بىرلىاااا  ھەم،ىمىزمۇ ئىكااااادىت
 ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماستىن توغرا بولمايدى. 

﴿َوِِبْلَوالِـــــَدْيِن ىنىڭ ئىككىنچىساااااى  ئەھدىسااااائاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئالغاااااان 
 «يااشااااىلىق» ئااااايەتتەبااااۇ . «ئانىغااااا يااشااااىلىق قىلىااااش-ئاتااااا» ِإْحَســــاًَن﴾

ََ مەنىسااااااىدە   َسللللللا َْ بۇيرىلغااااااان لىنىلغااااااان بولااااااۇئ، ئااااااۇ   كەلىمىسااااااى قولاا
 ئىشاااالرنى كۆرساااىتىدى.غاااان ىنتېخىماااۇ يااشاااى قىل ،ئاشاااۇرىئ مەجكاااۇرىيەتتىن

ۋە  لىقىنىاااڭ دىنياغاااا كېلىشاااىگە بى اساااىتە ساااەۋە  بولغاااانبالى ىنىاااڭئان-ئاتاااا
 قىلرغاااااا يااشاااااىالۇئ لىكى،باااااالىالرنى كىچىكىااااادىن تەربىااااايەلەئ ئۆساااااتۈرگەن
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ئانىمىزغاااا ئۈساااتىمىزدىكى -. ئاااالالھ تائااااال ئاتااااقىلىشاااقا يېتەرلىااا  ساااەۋەبتۇر
 ئېھساااان قىلىشااانى بۇيرىيااادى. شاااۇ امەساااىۇلىيەت ۋە مەجكاااۇرىيەتتىن ئاشاااۇرىئ 

 ئاشۇرىئ يااشىلىق قىلىشىمىز كېرە .  كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچەغا ئۇالر

ُللللْ    ااَ ُللللْ   .و   ات  َوُا ُلللل﴿ااَ   ْ ُمَتقاللللَي  ا َ نَللللئااااالالھ تائاااااال   ُاللللْ  َ  ُّ ََ للللا ُ لللل ايَ  َِ ُ ا
لللللللنايَ  ََ ُ ْسا لللللللا يَلْ َ عُللللللللو َ   .َ لللللللاتُو  َُلْبلللللللَ  ذَ  الللللللل ْْلَْنلللللللَبا ا ُاللللللللْ   .َ للللللللاتُو  َُلاللللللل َل ِا لللللللَ    َلْ لللللللل ا َِ َوِبا

ُِ  ا لَسللللللاِا ا َو ْ َمْبللللللُهونا  .َيْسللللللتَلْغ اُهو َ  لللللل ََ للللللَو  ااْ    ەقاااااا ادارالرت ۈبھىسااااااىزكى،ش» 1َو ا َِْْ
ئاتااااا  ەرۋەردىگااااارىپ ۇالرئاااا ى.ئارىسااااىدا بولىااااد ۇالقالرنىااااڭب ۋە ەناااانەتلەردەج

ئىلگىااارى يااشاااى ئىاااش  ۇنىغااادىنب ۇالرئااا ى،قىلىاااد ۇ قوبااا ەرساااىلەرنىقىلغاااان ن
 ەغپىااارەتم ەھەرلەردەسااا ،تىۇااليتئااااز ئااا ېچىساااىك ۇالرئااا .ئىااادى ۇچىالرقىلغااا

ققاااى باااار ەھ نىاااڭموھتاجالر ۋەماللىرىااادا ساااائىلالر -ۇ پااا ۇالرنىاااڭئ ەيتتاااى.تىل
دېاااگەن. « قىالتتاااى  ەدىقەموھتاجالرغاااا سااا ۋەساااائىلالرغا  ۇالرئااا ەناااىنيئىااادى 

نى ئااۆزىگە بەلگىلەنااگەن مىقااداردا قىلسااا، ۋەزىپىنااى ئااادا قىلغااان ئىنسااان ئىكااادەت
پەرز قىلىنغاناااادىن ئاشااااۇرىئ ئە  گااااۈزە  شااااەكىلدە روياپقااااا  ائەمماااا بولىاااادى.

ر كىشااااى نامااااازنى پەرز دەئ ئاتىلىاااادى. مەسااااىلەن  بىاااا« ئېھسااااان» چىقىاااارىش
غااان مىقااداردا ئوقۇسااا، ئۈسااتىدىكى مەجكااۇرىيەتلەرنى ئااادا قىلغااان بولىاادى. ىنقىل

 ، ئىكااادەتتەبولسااائەممااا نەپاالە نامااازالرنى ئوقااۇئ، كېچىلىاارى قىياماادا تۇرغااان 
  ئېھسان دائىرىسىگە كىرگەن بولىدى.

ن، بۇيرىغانااادىن كېااايى قائانىغاااا يااشاااىلىق قىلىشااا-ئاتاااائاااالالھ تائااااال 
ــــْرََبٰ﴾ ئ رغااااا كۆ ااااۈ  بۆلۈشاااانى تاااااپىالتۇغقانال-ئااااۇرىق -ئااااۇرىق» ﴿َوِذي اْلُق

ئاااۈچىنچى ئەھااادىنى باياااان قىلىاااپ بەردى. ئ، دە «تۇغقانالرغاااا ئېھساااان قىلىاااش
قىلىااااپ، تۇغقانالرغااااا يااشااااىلىق -ئانااااا، ئااااۇرىق-ئاتااااا كىشااااىئەگەر ھەربىاااار 

 بىااااار ەللىااااا  ۋە ئااااااداۋەتتىن ااااااالىيكەمكەغ ساااااا،غاااااا كېپىااااال بولالرموھتاج
 بولغان بوالتتى. جەمىىيەت بەرپا 
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يېااااتىملەرگە ئېھسااااان » ﴿َواْليَـَتــــاَمٰم﴾ىنىڭ تۆتىنچىسااااى  ئەھاااادئېلىنغااااان 
تېخااااى قۇرامىغااااا يەتاااامەي تااااۇرىئ دادىسااااىدىن ئايرىلىااااپ  يېااااتى ،. «قىلىااااش

، ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن باااااال قالغااااانالرنى كۆرسااااىتىدى. دادىسااااىنى يوقاتقااااان يېااااتى 
ئايرىلغاااان بولىااادى. ئاااالالھ غان كىشىساااىدىن ئاااۇنى قوغدايااادى دىغان ۋەتىرىشاااى

ئائىلىنىااڭ تائاااال ئااانىنى باااال تەربىيەلەياادىغان ۋە پەرۋىااش قىلىاادىغان، دادىنااى 
ئېھتىياااااجلىرىنى قاماااادا  ئۈچااااۈن تىرىشااااىدىغان قىلاااادى. لااااېكىن ھااااازىرقى 
جەمىىيىتىمىااازدە ئەھااا ا  ئۆزگىرىاااپ كەتاااكەن بولاااۇئ، شاااائىر ئەھااامەد شاااەۋقى 

 شېىىرىدا 

ْ  َ تا ُ   َْ َ    ْ  ُِ ِا ُِ َذ ا ل            َِ ا  تْلتَلَ   َْمَلَو   َا  ا  ْْلََ اوا َوَ َلَ ا
 ًُِّْا ََتََلْ  َْْو ََِْب َِْ ُغوَل                 ْ َ تا َ  ُاَو  َ  اي تَلْلَق  َ وُ ااَ  
ئانىساااى ئۆلاااۈئ كېتىاااپ، ااااار تاشاااالئ قويۇلغاااانالر يېاااتى  ئەمەس. -ئاتاااا»

تى ، بالىسااااىغا كۆ ااااۈ  بۆلمەياااادىغان ئانااااا ۋە ئااااائىلىگە كۆ ااااۈ  ھەقىقىااااي يېاااا
زغااااان. بااااۇ شااااېىىردا ھااااازىرقى دەئ يا« بۆلمەياااادىغان دادىسااااى بولغااااانالردىر

جەمىىيىتىمىزدىكااااااى ئااااااائىلىلەر تەساااااا ىرلەنگەن بولااااااۇئ، بەزى ئانىالرنىااااااڭ 
كاللىسااىغا بااالىلىرى كىرىااپ چىقماااي سااىرتالردا قاتراياادى. بااالىلىرى ئۆياادە ئانااا 

بالىلىرىنىاااڭ  چاااو  بولىااادى. بەزى دادىاااالر ئاااائىلە ۋەھرىااادىن مەھااارىم ھالااادا مې
كاااارى ياااوق، ئۆزىنىاااڭ ئىشاااى بىلەناااال مەشاااغۇ   قاناااداق ياشااااۋاتقانلىقى بىااالەن

 . دىربولۇئ ئۆتىدى. مانا مۇشۇنداق ئائىلىدە چو  بولغان باال ھەقىقىي يېتىم

كاااۆ لى  ىاااڭىمنيېتىنى يوقاتقاااانلىقى ئۈچاااۈن، كىشاااىلىريااااردەم بېرىااادىغان 
يېتىمناااى ئاااۆز دادىساااى  كىشاااىلەردىنساااۇنۇق بولىااادى. ئىساااالمىي جەمىىيەتتىكاااى 

شااااااۇ ا مااااااۇئمىن دادا  .د  تەلەئ قىلىنىاااااادىېتىشااااااتۈريېتىشااااااتۈرگەندە  ي
ىن لىشاااىدياااالغۇز تاشاااالئ قويۇ ڭ ياردەمچىساااىزنىساااىىئۆلگەنااادىن كېااايىن، بال

 ئەنسااااااىرىمەيدى. ئەگەر بىاااااار يېتىمنىااااااڭ مېلااااااى بولسااااااا، ئااااااۇنى ئااااااۆزى
شاااۇ ا الرنىڭ ئۇنىغغاااا كاااۆزى چۈشاااىدى. ىباشاااق ،قوغااادىيالمىغانلىقى ساااەۋەبىدىن
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ئانىمىزغاااا ئۈساااتىمىزدىكى -. ئاااالالھ تائااااال ئاتااااقىلىشاااقا يېتەرلىااا  ساااەۋەبتۇر
 ئېھساااان قىلىشااانى بۇيرىيااادى. شاااۇ امەساااىۇلىيەت ۋە مەجكاااۇرىيەتتىن ئاشاااۇرىئ 

 ئاشۇرىئ يااشىلىق قىلىشىمىز كېرە .  كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچەغا ئۇالر

ُللللْ    ااَ ُللللْ   .و   ات  َوُا ُلللل﴿ااَ   ْ ُمَتقاللللَي  ا َ نَللللئااااالالھ تائاااااال   ُاللللْ  َ  ُّ ََ للللا ُ لللل ايَ  َِ ُ ا
لللللللنايَ  ََ ُ ْسا لللللللا يَلْ َ عُللللللللو َ   .َ لللللللاتُو  َُلْبلللللللَ  ذَ  الللللللل ْْلَْنلللللللَبا ا ُاللللللللْ   .َ للللللللاتُو  َُلاللللللل َل ِا لللللللَ    َلْ لللللللل ا َِ َوِبا

ُِ  ا لَسللللللاِا ا َو ْ َمْبللللللُهونا  .َيْسللللللتَلْغ اُهو َ  لللللل ََ للللللَو  ااْ    ەقاااااا ادارالرت ۈبھىسااااااىزكى،ش» 1َو ا َِْْ
ئاتااااا  ەرۋەردىگااااارىپ ۇالرئاااا ى.ئارىسااااىدا بولىااااد ۇالقالرنىااااڭب ۋە ەناااانەتلەردەج

ئىلگىااارى يااشاااى ئىاااش  ۇنىغااادىنب ۇالرئااا ى،قىلىاااد ۇ قوبااا ەرساااىلەرنىقىلغاااان ن
 ەغپىااارەتم ەھەرلەردەسااا ،تىۇااليتئااااز ئااا ېچىساااىك ۇالرئااا .ئىااادى ۇچىالرقىلغااا

ققاااى باااار ەھ نىاااڭموھتاجالر ۋەماللىرىااادا ساااائىلالر -ۇ پااا ۇالرنىاااڭئ ەيتتاااى.تىل
دېاااگەن. « قىالتتاااى  ەدىقەموھتاجالرغاااا سااا ۋەساااائىلالرغا  ۇالرئااا ەناااىنيئىااادى 

نى ئااۆزىگە بەلگىلەنااگەن مىقااداردا قىلسااا، ۋەزىپىنااى ئااادا قىلغااان ئىنسااان ئىكااادەت
پەرز قىلىنغاناااادىن ئاشااااۇرىئ ئە  گااااۈزە  شااااەكىلدە روياپقااااا  ائەمماااا بولىاااادى.

ر كىشااااى نامااااازنى پەرز دەئ ئاتىلىاااادى. مەسااااىلەن  بىاااا« ئېھسااااان» چىقىاااارىش
غااان مىقااداردا ئوقۇسااا، ئۈسااتىدىكى مەجكااۇرىيەتلەرنى ئااادا قىلغااان بولىاادى. ىنقىل

 ، ئىكااادەتتەبولسااائەممااا نەپاالە نامااازالرنى ئوقااۇئ، كېچىلىاارى قىياماادا تۇرغااان 
  ئېھسان دائىرىسىگە كىرگەن بولىدى.

ن، بۇيرىغانااادىن كېااايى قائانىغاااا يااشاااىلىق قىلىشااا-ئاتاااائاااالالھ تائااااال 
ــــْرََبٰ﴾ ئ رغااااا كۆ ااااۈ  بۆلۈشاااانى تاااااپىالتۇغقانال-ئااااۇرىق -ئااااۇرىق» ﴿َوِذي اْلُق

ئاااۈچىنچى ئەھااادىنى باياااان قىلىاااپ بەردى. ئ، دە «تۇغقانالرغاااا ئېھساااان قىلىاااش
قىلىااااپ، تۇغقانالرغااااا يااشااااىلىق -ئانااااا، ئااااۇرىق-ئاتااااا كىشااااىئەگەر ھەربىاااار 

 بىااااار ەللىااااا  ۋە ئااااااداۋەتتىن ااااااالىيكەمكەغ ساااااا،غاااااا كېپىااااال بولالرموھتاج
 بولغان بوالتتى. جەمىىيەت بەرپا 
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يېااااتىملەرگە ئېھسااااان » ﴿َواْليَـَتــــاَمٰم﴾ىنىڭ تۆتىنچىسااااى  ئەھاااادئېلىنغااااان 
تېخااااى قۇرامىغااااا يەتاااامەي تااااۇرىئ دادىسااااىدىن ئايرىلىااااپ  يېااااتى ،. «قىلىااااش

، ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن باااااال قالغااااانالرنى كۆرسااااىتىدى. دادىسااااىنى يوقاتقااااان يېااااتى 
ئايرىلغاااان بولىااادى. ئاااالالھ غان كىشىساااىدىن ئاااۇنى قوغدايااادى دىغان ۋەتىرىشاااى

ئائىلىنىااڭ تائاااال ئااانىنى باااال تەربىيەلەياادىغان ۋە پەرۋىااش قىلىاادىغان، دادىنااى 
ئېھتىياااااجلىرىنى قاماااادا  ئۈچااااۈن تىرىشااااىدىغان قىلاااادى. لااااېكىن ھااااازىرقى 
جەمىىيىتىمىااازدە ئەھااا ا  ئۆزگىرىاااپ كەتاااكەن بولاااۇئ، شاااائىر ئەھااامەد شاااەۋقى 

 شېىىرىدا 

ْ  َ تا ُ   َْ َ    ْ  ُِ ِا ُِ َذ ا ل            َِ ا  تْلتَلَ   َْمَلَو   َا  ا  ْْلََ اوا َوَ َلَ ا
 ًُِّْا ََتََلْ  َْْو ََِْب َِْ ُغوَل                 ْ َ تا َ  ُاَو  َ  اي تَلْلَق  َ وُ ااَ  
ئانىساااى ئۆلاااۈئ كېتىاااپ، ااااار تاشاااالئ قويۇلغاااانالر يېاااتى  ئەمەس. -ئاتاااا»

تى ، بالىسااااىغا كۆ ااااۈ  بۆلمەياااادىغان ئانااااا ۋە ئااااائىلىگە كۆ ااااۈ  ھەقىقىااااي يېاااا
زغااااان. بااااۇ شااااېىىردا ھااااازىرقى دەئ يا« بۆلمەياااادىغان دادىسااااى بولغااااانالردىر

جەمىىيىتىمىزدىكااااااى ئااااااائىلىلەر تەساااااا ىرلەنگەن بولااااااۇئ، بەزى ئانىالرنىااااااڭ 
كاللىسااىغا بااالىلىرى كىرىااپ چىقماااي سااىرتالردا قاتراياادى. بااالىلىرى ئۆياادە ئانااا 

بالىلىرىنىاااڭ  چاااو  بولىااادى. بەزى دادىاااالر ئاااائىلە ۋەھرىااادىن مەھااارىم ھالااادا مې
كاااارى ياااوق، ئۆزىنىاااڭ ئىشاااى بىلەناااال مەشاااغۇ   قاناااداق ياشااااۋاتقانلىقى بىااالەن

 . دىربولۇئ ئۆتىدى. مانا مۇشۇنداق ئائىلىدە چو  بولغان باال ھەقىقىي يېتىم

كاااۆ لى  ىاااڭىمنيېتىنى يوقاتقاااانلىقى ئۈچاااۈن، كىشاااىلىريااااردەم بېرىااادىغان 
يېتىمناااى ئاااۆز دادىساااى  كىشاااىلەردىنساااۇنۇق بولىااادى. ئىساااالمىي جەمىىيەتتىكاااى 

شااااااۇ ا مااااااۇئمىن دادا  .د  تەلەئ قىلىنىاااااادىېتىشااااااتۈريېتىشااااااتۈرگەندە  ي
ىن لىشاااىدياااالغۇز تاشاااالئ قويۇ ڭ ياردەمچىساااىزنىساااىىئۆلگەنااادىن كېااايىن، بال

 ئەنسااااااىرىمەيدى. ئەگەر بىاااااار يېتىمنىااااااڭ مېلااااااى بولسااااااا، ئااااااۇنى ئااااااۆزى
شاااۇ ا الرنىڭ ئۇنىغغاااا كاااۆزى چۈشاااىدى. ىباشاااق ،قوغااادىيالمىغانلىقى ساااەۋەبىدىن
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يېتىمنىااڭ ھەقلىرىنااى  بىرىنچااى بولااۇئبۆلۈشااى، جەمىىيەتنىااڭ يېااتىمگە كۆ ااۈ  
باااۇ باشااالىنىدى. ئىي كاپاااالەتنى ئومۇمالشتۇرىشاااتىن ئىجتىماااا ۋە ھىماااايە قىلىاااش

الىلىرىااادىن ب نىكىشاااىلەر اىااال كاپاااالەت جەمىىيەتتىكاااى ئااااداۋەتنى يوقىتىاااپ،
ئاساااتىدا چاااو  بولغاااان باااااال،  ىئىللىقلىقااا ىيەتنىاااڭاااااتىرجەم قىلىااادى. جەمى

كەلگۈسااااىدە شااااۇنداق يااشااااىلىقالرنى قىلىشااااقا تىرىشااااىدىغان ئااااادەم بولااااۇئ 
چاااو  بولغانااادىن جەمىىيەتاااتە اارالنساااا،  يېاااتى  باااالىالر. ئەكساااىچە يېتىلىااادى
جەمىىيەتاااتىن  ە،تەساااىرىدكىچىكلىكىااادىكى شاااۇ اورلاااۇق ۋە ئااااداۋەت كېااايىن 

  ىقالرنى قىلىشتىن يانمايدى.يامانل تۈرلۈ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن 

ىسااااى  ئەھدئااااالالھ تائاالنىااااڭ بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئالغااااان بەشااااىنچى 
كىااار ھېچئىلگىااارى كىشاااىلەر . «مىساااكىنلەرگە ئېھساااان قىلىاااش» ﴿َواْلَمَســـاِكنِي﴾

﴿ََِْللا تە  «كەھااف»ۈرە نەرسااىگە ئىااگە بواللمىغااان ئىنساااننى مىسااكىن دەيتتااى. ساا
كااااېمىگە كەلسااااە ، ئااااۇ دېغىاااازدا » 1 اَي يَلْعَملُللللوَ   ا  ْ َبْبلللها   َسللل ا َنُ  َفَ اتَلللْ   اَمَسلللا 
دېاااگەن ئاااايەت « نىڭ كېمىساااى ئىااادىمىساااكىنقاااانچە نەپەر  ئىشااالەيدىغان بىااار

مۇ، لااېكىن بولسااى ەئىااگ ل بولغاناادىن كېاايىن، مىسااكىننىڭ بىاارەر نەرسااىگەنازىاا
ىناااااى ئىكەنلىكقامدىيالمايااااادىغان كىشاااااىلەر  ئېھتىيااااااجلىرىنى ئۆزىنىاااااڭ زۆردر

بىلااادىق. مىساااكىنلەرگە كۆ اااۈ  بۆلاااۈ  ئىجتىماااائىي كاپالەتنىاااڭ بىااار تاااۈرى 
تۈزدلمىساااى ۇ كاپاااالەت بااائۈچاااۈن،  پااااراۋانلىقىبولاااۇئ، پۈتاااۈن جەمىىيەتنىاااڭ 

مىسااكىن بولسااا ، بىاار باااي رىشااى كېاارە . مەسااىلەن  سااەن مەۋجااۇت بولااۇئ تۇ
ېتىااپ تۇرىشااىنى ىلىق ياردەملەردە بولسااا، سااەن ئااۇ بايغااا يااشااتۇرمۇشااۇ غا ياا

د قىلىسااەن. چااۈنكى ئۇنىغغااا يەتااكەن يااشااىلىق سااا ىمۇ يېتىااپ تۇرىاادى. ىاائۈم
تېخىمااااۇ بېيىااااپ، سااااەن  ۆزىباااااي سااااا ا ھېچنەرسااااە بەرمىسااااە ۋە ئاااا ئەگەر

كەمكەغەللىكااااتىن قۇتۇاللمىسااااا ، سااااېنىڭ ئۇنىغغااااا بولغااااان ئۆچمەنلىكىاااااڭ 
سااااىلە ۇ ئىككااااى ئادەمنىااااڭ ئارىسااااىدا بولغاناااادا چااااو  مەئېشااااىپ بارىاااادى. باااا

                                                           
 ئايەت-79سۈرە كەھف،  1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

25 
 

ئەمەسااااتە  بىلىنسااااىمۇ، جەمىىيەتااااتە ئومۇملىشااااىپ كەتكەناااادە ئىجتىمااااائىي 
 دى.رىچىقى كەلتۈردئ ۋە قااليمىقانچىلىق توقۇنۇ 

كىشاااااىلەرگە » ﴿َوُقولُـــــوا لِلنَّـــــاِس ُحْســـــًنا﴾  ئەھااااادەئېلىنغاااااان ئاااااالتىنچى 
ادىلەياااادىغان مەنىسااااىنى ئىپ« يااشااااى»ىكى ئااااايەتت. «يااشااااى سااااۆز قىلىااااش

ْسللللَنا  ََ  ھەرپااااى پەشاااالى  ئوقۇلااااۇئ،  ِكەلىمىسااااىدىكى    َُ ﴿  ُْع ااَ   َنللللبا  ا َ ما لللل
َسلللللللُ   َْ َْ ََ للللللل

ْلْاْ َملللللل ا َو ْ َمْواا َللللللل ا  ْلََْسلللللللَن ا   َوَ لللللللا اْ ُ  ِبا َلللللل ا اا  ەرۋەردىگارىغنىاااااااڭپ» 1ِبا
قىلغىااان،  ەتۋەد ەنبىااال ەساااىھەتن-ۋەزيااشاااى  ۇسااالۇبتائ ېكمەتلىااا يولىغاااا ھ

دېااااگەن ئااااايەتتىكى، « ۇنازىرىلەشااااكىنم ەۋىشااااتەچىرايلىااااق ر ەنبىاااال ۇالرئاااا
دېاااگەن ساااۆز بىااالەن مەنىااادا  « ، بەلەن، يااشاااىگاااۈزە »  سللل ََ  لىااا  زەۋەر

  كەلگەن.

ياااكى  يااشااىمۇ ىنىشااەرىىەت يااشااى دەئ قااارىغ»  ئۆلىماااالر بىاار قىسااى 
ئواشاااىمىغان  دەدېاااگەن مەساااىلە ھەققىااا«  ىنىمۇئەقىااال يااشاااى دەئ قاااارىغ

 يااشااى ىنىيااشااى دەئ قااارىغ شااەرىىەت»  بااۇ ھەقااتە . بىاازقاراشااتا بولغااان-كااۆز
 شااااەرىىەت چەكلىمىگەنااااال دەئ قارىغااااان ئىشااااالرنى ئەقلىمىااااز يااشااااى ئىااااش.

دەئ قاااارايمىز. چاااۈنكى ئەقىلنىاااڭ بىااار ئىاااش  «ئىاااش بولساااا، ئۇماااۇ يااشاااى
ارىغاااان اىااال بولىااادى. بىرساااى يااشاااى دەئ ق-توغرىساااىدىكى قارىشاااى اىلماااۇ

، يەنە بىاارى يامااان دەئ قاراياادى. شااۇ ا ئەقلىمىااز يااشااى دەئ قارىغااان ئىشاانى
نەرساااىلەرگە، شاااەرىىەتتىن ھۆكاااۈم تېپىاااپ بولغاااۇچە يااشاااى كاااۆزىمىز بىااالەن 

 قارايمىز.

بااااۇ . «ناماااااز ئوقااااۇ الر» ﴿َوَأِقيُمـــوا الصَّـــًَلَة﴾بولسااااا   ئەھاااادەيەتتىنچاااى 
پۈتاااۈن »قوللىنىلمااااي، ز ەن ساااۆ  دېاااگصللللو مەنىساااىدىكى  « ئوقاااۇ الر»ئورىنااادا 

  َُْا ُملللو دېاااگەن مەنىااادىكى  « شاااەكىلدىكى نامااااز ئۇقاااۇمىنى شاااەكىللەنددرد الر
. ناماااازنى ئاااالالھ تەلەئ قىلغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا مىساااى قوللىنىلغاااانكەلى
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يېتىمنىااڭ ھەقلىرىنااى  بىرىنچااى بولااۇئبۆلۈشااى، جەمىىيەتنىااڭ يېااتىمگە كۆ ااۈ  
باااۇ باشااالىنىدى. ئىي كاپاااالەتنى ئومۇمالشتۇرىشاااتىن ئىجتىماااا ۋە ھىماااايە قىلىاااش

الىلىرىااادىن ب نىكىشاااىلەر اىااال كاپاااالەت جەمىىيەتتىكاااى ئااااداۋەتنى يوقىتىاااپ،
ئاساااتىدا چاااو  بولغاااان باااااال،  ىئىللىقلىقااا ىيەتنىاااڭاااااتىرجەم قىلىااادى. جەمى

كەلگۈسااااىدە شااااۇنداق يااشااااىلىقالرنى قىلىشااااقا تىرىشااااىدىغان ئااااادەم بولااااۇئ 
چاااو  بولغانااادىن جەمىىيەتاااتە اارالنساااا،  يېاااتى  باااالىالر. ئەكساااىچە يېتىلىااادى
جەمىىيەتاااتىن  ە،تەساااىرىدكىچىكلىكىااادىكى شاااۇ اورلاااۇق ۋە ئااااداۋەت كېااايىن 

  ىقالرنى قىلىشتىن يانمايدى.يامانل تۈرلۈ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن 

ىسااااى  ئەھدئااااالالھ تائاالنىااااڭ بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئالغااااان بەشااااىنچى 
كىااار ھېچئىلگىااارى كىشاااىلەر . «مىساااكىنلەرگە ئېھساااان قىلىاااش» ﴿َواْلَمَســـاِكنِي﴾

﴿ََِْللا تە  «كەھااف»ۈرە نەرسااىگە ئىااگە بواللمىغااان ئىنساااننى مىسااكىن دەيتتااى. ساا
كااااېمىگە كەلسااااە ، ئااااۇ دېغىاااازدا » 1 اَي يَلْعَملُللللوَ   ا  ْ َبْبلللها   َسللل ا َنُ  َفَ اتَلللْ   اَمَسلللا 
دېاااگەن ئاااايەت « نىڭ كېمىساااى ئىااادىمىساااكىنقاااانچە نەپەر  ئىشااالەيدىغان بىااار

مۇ، لااېكىن بولسااى ەئىااگ ل بولغاناادىن كېاايىن، مىسااكىننىڭ بىاارەر نەرسااىگەنازىاا
ىناااااى ئىكەنلىكقامدىيالمايااااادىغان كىشاااااىلەر  ئېھتىيااااااجلىرىنى ئۆزىنىاااااڭ زۆردر

بىلااادىق. مىساااكىنلەرگە كۆ اااۈ  بۆلاااۈ  ئىجتىماااائىي كاپالەتنىاااڭ بىااار تاااۈرى 
تۈزدلمىساااى ۇ كاپاااالەت بااائۈچاااۈن،  پااااراۋانلىقىبولاااۇئ، پۈتاااۈن جەمىىيەتنىاااڭ 

مىسااكىن بولسااا ، بىاار باااي رىشااى كېاارە . مەسااىلەن  سااەن مەۋجااۇت بولااۇئ تۇ
ېتىااپ تۇرىشااىنى ىلىق ياردەملەردە بولسااا، سااەن ئااۇ بايغااا يااشااتۇرمۇشااۇ غا ياا

د قىلىسااەن. چااۈنكى ئۇنىغغااا يەتااكەن يااشااىلىق سااا ىمۇ يېتىااپ تۇرىاادى. ىاائۈم
تېخىمااااۇ بېيىااااپ، سااااەن  ۆزىباااااي سااااا ا ھېچنەرسااااە بەرمىسااااە ۋە ئاااا ئەگەر

كەمكەغەللىكااااتىن قۇتۇاللمىسااااا ، سااااېنىڭ ئۇنىغغااااا بولغااااان ئۆچمەنلىكىاااااڭ 
سااااىلە ۇ ئىككااااى ئادەمنىااااڭ ئارىسااااىدا بولغاناااادا چااااو  مەئېشااااىپ بارىاااادى. باااا
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ئەمەسااااتە  بىلىنسااااىمۇ، جەمىىيەتااااتە ئومۇملىشااااىپ كەتكەناااادە ئىجتىمااااائىي 
 دى.رىچىقى كەلتۈردئ ۋە قااليمىقانچىلىق توقۇنۇ 

كىشاااااىلەرگە » ﴿َوُقولُـــــوا لِلنَّـــــاِس ُحْســـــًنا﴾  ئەھااااادەئېلىنغاااااان ئاااااالتىنچى 
ادىلەياااادىغان مەنىسااااىنى ئىپ« يااشااااى»ىكى ئااااايەتت. «يااشااااى سااااۆز قىلىااااش

ْسللللَنا  ََ  ھەرپااااى پەشاااالى  ئوقۇلااااۇئ،  ِكەلىمىسااااىدىكى    َُ ﴿  ُْع ااَ   َنللللبا  ا َ ما لللل
َسلللللللُ   َْ َْ ََ للللللل

ْلْاْ َملللللل ا َو ْ َمْواا َللللللل ا  ْلََْسلللللللَن ا   َوَ لللللللا اْ ُ  ِبا َلللللل ا اا  ەرۋەردىگارىغنىاااااااڭپ» 1ِبا
قىلغىااان،  ەتۋەد ەنبىااال ەساااىھەتن-ۋەزيااشاااى  ۇسااالۇبتائ ېكمەتلىااا يولىغاااا ھ

دېااااگەن ئااااايەتتىكى، « ۇنازىرىلەشااااكىنم ەۋىشااااتەچىرايلىااااق ر ەنبىاااال ۇالرئاااا
دېاااگەن ساااۆز بىااالەن مەنىااادا  « ، بەلەن، يااشاااىگاااۈزە »  سللل ََ  لىااا  زەۋەر

  كەلگەن.

ياااكى  يااشااىمۇ ىنىشااەرىىەت يااشااى دەئ قااارىغ»  ئۆلىماااالر بىاار قىسااى 
ئواشاااىمىغان  دەدېاااگەن مەساااىلە ھەققىااا«  ىنىمۇئەقىااال يااشاااى دەئ قاااارىغ

 يااشااى ىنىيااشااى دەئ قااارىغ شااەرىىەت»  بااۇ ھەقااتە . بىاازقاراشااتا بولغااان-كااۆز
 شااااەرىىەت چەكلىمىگەنااااال دەئ قارىغااااان ئىشااااالرنى ئەقلىمىااااز يااشااااى ئىااااش.

دەئ قاااارايمىز. چاااۈنكى ئەقىلنىاااڭ بىااار ئىاااش  «ئىاااش بولساااا، ئۇماااۇ يااشاااى
ارىغاااان اىااال بولىااادى. بىرساااى يااشاااى دەئ ق-توغرىساااىدىكى قارىشاااى اىلماااۇ

، يەنە بىاارى يامااان دەئ قاراياادى. شااۇ ا ئەقلىمىااز يااشااى دەئ قارىغااان ئىشاانى
نەرساااىلەرگە، شاااەرىىەتتىن ھۆكاااۈم تېپىاااپ بولغاااۇچە يااشاااى كاااۆزىمىز بىااالەن 

 قارايمىز.

بااااۇ . «ناماااااز ئوقااااۇ الر» ﴿َوَأِقيُمـــوا الصَّـــًَلَة﴾بولسااااا   ئەھاااادەيەتتىنچاااى 
پۈتاااۈن »قوللىنىلمااااي، ز ەن ساااۆ  دېاااگصللللو مەنىساااىدىكى  « ئوقاااۇ الر»ئورىنااادا 

  َُْا ُملللو دېاااگەن مەنىااادىكى  « شاااەكىلدىكى نامااااز ئۇقاااۇمىنى شاااەكىللەنددرد الر
. ناماااازنى ئاااالالھ تەلەئ قىلغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا مىساااى قوللىنىلغاااانكەلى
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ئېلىاااپ چىقىاااش، ئىنسااااندىن مە گاااۈ سااااقى  بولمايااادىغان دىننىاااڭ ئاساساااىي 
ەئ د« نامااااااااز ئوقاااااااۇ الر  »َلوَ   َهللللللل  صللللللللٌوىپىااااااادىر. شاااااااۇ ا قۇرئانااااااادا  لتە

ناماااازنى پۈتاااۈن شاااەكىللىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا »  َُْا ُملللو    َهلللَلوَ ساااتىن،  قويۇلما
  دېيىلگەن.« ئېلىپ چىقىغالر

. «زاكاااااات بېااااارىغالر» ﴿َوآتُـــــوا الزََّكــــاَة﴾بولساااااا   ئەھااااادەساااااەككىزىنچى 
ئۇالرنىااڭ زاكاتتااا ئەقرىكااا، يېااتى  ۋە مىسااكىنلەر كەمااكەغە  بولااۇئ قالسااا، -اىااش

كاپالەتلىااا  ۋە ماااۇكەممە   ئاااۇالرھەققاااى بولىااادى. چاااۈنكى زاكاااات ئاااارقىلىق 
ھەربىااار دى. دېااامە ، زاكاااات نى ھاااې  قىالالياااي مۇھىتتاااا ياشااااۋاتقانلىقىئىماااانى

 بولمىغااااانيېااااتى  ياااااكى تۇغقااااان  بولغاچقااااا، ھوقااااۇقى-كەمكەغەلنىااااڭ ھەق
 بېرىلىدى.  لەرگىمۇكەمكەغەل

ساااق تااۈرىنى بايااان قىلىااپ يمى-ئەھاادەكىز تۈرلااۈ  ئااالالھ تائاااال بااۇ سااەك
ُتْم ِإَّلَّ قَِلــــــــــيًًل مِّــــــــــنُكْم َوَأنــــــــــُتم مُّْعِرُضــــــــــوَن﴾بەرگەناااااااااادىن كېاااااااااايىن   ــــــــــَولَّيـْ  ﴿ُثَّ تـَ

 ەرسااىل ېنى الاادىغالر،ي ىاادىنالر ئەھدغكىشااىدىن باشااقى ەئااازغىن  الردىكىئااارا»
ىخىااادا ياااۈز باااۇ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ تارماناااا گەن. دېااا «ېنى الىساااىلەري ەمىشاااەھ

 ت. بەرگەن ھەقىقە

دېااگەن مەنىلەرنااى « يااۈز ئااۆرددى، ئىتااائەت قىلمىاادى  »تَلللَوَ   ئااايەتتىكى 
ىگە ۋاپاااا قىلساااا، بەزىساااى ياااۈز ئەھااادئىپادىلەيااادى. چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ بەزىساااى 

 نىاااڭ ئارىساااىدىكى، بەلكاااى ئۇالرۇرئاااان يەھۇدىيالرغاااا ئەمەسئاااۆرىگەن ئىااادى. ق
 ققاااا ئېھتىااارامم قىلااادى. شاااۇ ا باااۇ رېىاللىقارشاااى چىققۇچىالرغاااا ھۇجاااۇ ھەقاااكە
 دەئ ئومۇمالشااااتۇرىئ« ئەھاااادە الردىن يېنى الاااادىغالر» ،ىسااااىدىنيۈز قىلىااااش

نىااڭ ۋاپااا قىلغااانلىقى تىلغااا ئېلىنىااپ، «ئاااز بىاار قىسااىمى  »ااََل َُلالل َل   قويماسااتىن،
 يالرنى يۈز ئۆردگۈچىلەردىن ئايرىپ بايان قىلدى. ىدە تۇرغان يەھۇدىئەھد

زەر قۇرئااااان كەرىمااااگە نە ھەراىاااال بولااااۇئ، ئىپادىسااااى نىڭدشاااايااااۈز ئۆر
  بىاااالەن كاپىرنىااااڭ ئۇرىشااااتا ئۇچراشااااقاندىكى ھالىتىنىااااڭ سالساااااق، مااااۇئمىن
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ََ  ااَ   فا َلللللل   فَلَقللللللْغ َِبَ  ماَغَ لللللل   ِا لللللل َ  َْْو َُِتَب ا لللللل لللللل  يلُللللللَو ا اْ  يَلْوَِ الللللل   ُ ملُللللللَهُِ ااََل َُِتَبها فَللللللا  ا قاتَللللللا َ  ﴿َوَِ
جامائەساااىگە قوشاااۇلۇ  مكاااى قايتاااا ئۇرىشاااۇ  يااااكى مۇساااۇلمانالر ىك» 1  لَللللوا 

ددشاامەنگە ئارقىسااىنى  تىن باشااقا ئەھ الاادا،مەقسااىتىدە بىاار تەرەپااكە يۆتكىلىشاا
نىاااااڭ غەزىاااااپىگە ئالالھقىلىاااادىكەن نيەناااااى قاچىااااادىكەن ، ئاااااۇ ھەقىاااااقەتەن 

نگەنلىكىنى بايقاااااايمىز. ئىااااانچىكە ئىپاااااادىلە شاااااەكىلدە دېاااااگەن« ئۇچرايااااادى
. دېااگەن سااۆزنىڭ يىلتىاازى بىاار« ئااۆرد يااۈز   »تَلللَوَ   بىاالەن   يلُللَو ا ا ْ   ئااايەتتىكى

اىااال -نىڭ اىلماااۇتىكاااى مەقساااەت«ياااۈز ئاااۆرد »ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە 
بولىاااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان. ئەسااااكەر ئااااۇرى  كااااۈنى قورقااااۇئ قاچسااااا، 

لەن ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە ئۇچراياااادى. ئەممااااا جە اااادىن قااااېچىش نىيىتااااى بىاااا
شااااامەنگە يولۇققاااااان يااااااكى كاااااۆئ دد ە بىااااار ساااااەپكە بېرىاااااپەس، يەنئەم

قېرىنداشاااالىرىغا ياااااردەم بېاااارىش ئۈچااااۈن كېااااتىش، ئۇرىشااااتىن يااااۈز ئااااۆردئ 
 .غەزەپكە ئۇچرىمايدى ،كېتىشكە ئواشىمىغانلىقتىن

مەنىساااىدە كەلساااىمۇ، « ياااۈز ئاااۆرد ، ياااۈزىنى باااۇرا   »تَللللَوَ  ئاااادەتتە  
ئەگەر قارشاااى تەرەپاااتە ساااىزگە قەرزدار ئادەمنىاااڭ نىيىاااتىگە قاااارائ ئايرىلىااادى. 

رەيلەننااى كۆرگەناادە، ئۇنىغاادىن يااۈزىغىزنى بااۇرائ باشااقا تەرەپااكە كەتسااىغىز، بى
اىجىاال قىلىااپ قويۇشااتىن بەلكااى بولماسااتىن،  گەنلىكتىنبااۇ ئااۇنى يامااان كااۆر

بولىاادى.  «رەھاامەت يۈزىسااىدىن يااۈزىنى بااۇرا »بولغاچقااا،  ساااقلىنىش ئۈچااۈن
ن بىااالەن نىشاااا تە يەھۇدىيالرنىاااڭ باشاااقا نىااايەت ۋەئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت

ىاااادىن يااااۈز ئااااۆرىگەنلىكىنى بايااااان بىاااالەن ئەھدقەسااااتەنلى  بەلكااااى  ئەمەس،
ىنىڭ ئەھاااادقىلىااااپ بەرگەن. بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئېلىنغااااان سااااەككىز اىاااال 

ئالالھنىااااااڭ غەزىپىاااااادىن ھەممىسااااااى بىااااااز مۇسااااااۇلمانالردىنمۇ ئېلىنغااااااان. 
اليىقىااادا قالرغا ئەھمىااايەت بېرىاااپ، يساااامى-ئەھااادەباااۇ  ،ئۈچاااۈن ىمىزساقلىنىشااا

  .ئورىنلىشىمىز الزى 
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ئېلىاااپ چىقىاااش، ئىنسااااندىن مە گاااۈ سااااقى  بولمايااادىغان دىننىاااڭ ئاساساااىي 
ەئ د« نامااااااااز ئوقاااااااۇ الر  »َلوَ   َهللللللل  صللللللللٌوىپىااااااادىر. شاااااااۇ ا قۇرئانااااااادا  لتە

ناماااازنى پۈتاااۈن شاااەكىللىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا »  َُْا ُملللو    َهلللَلوَ ساااتىن،  قويۇلما
  دېيىلگەن.« ئېلىپ چىقىغالر

. «زاكاااااات بېااااارىغالر» ﴿َوآتُـــــوا الزََّكــــاَة﴾بولساااااا   ئەھااااادەساااااەككىزىنچى 
ئۇالرنىااڭ زاكاتتااا ئەقرىكااا، يېااتى  ۋە مىسااكىنلەر كەمااكەغە  بولااۇئ قالسااا، -اىااش

كاپالەتلىااا  ۋە ماااۇكەممە   ئاااۇالرھەققاااى بولىااادى. چاااۈنكى زاكاااات ئاااارقىلىق 
ھەربىااار دى. دېااامە ، زاكاااات نى ھاااې  قىالالياااي مۇھىتتاااا ياشااااۋاتقانلىقىئىماااانى

 بولمىغااااانيېااااتى  ياااااكى تۇغقااااان  بولغاچقااااا، ھوقااااۇقى-كەمكەغەلنىااااڭ ھەق
 بېرىلىدى.  لەرگىمۇكەمكەغەل

ساااق تااۈرىنى بايااان قىلىااپ يمى-ئەھاادەكىز تۈرلااۈ  ئااالالھ تائاااال بااۇ سااەك
ُتْم ِإَّلَّ قَِلــــــــــيًًل مِّــــــــــنُكْم َوَأنــــــــــُتم مُّْعِرُضــــــــــوَن﴾بەرگەناااااااااادىن كېاااااااااايىن   ــــــــــَولَّيـْ  ﴿ُثَّ تـَ

 ەرسااىل ېنى الاادىغالر،ي ىاادىنالر ئەھدغكىشااىدىن باشااقى ەئااازغىن  الردىكىئااارا»
ىخىااادا ياااۈز باااۇ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ تارماناااا گەن. دېااا «ېنى الىساااىلەري ەمىشاااەھ

 ت. بەرگەن ھەقىقە

دېااگەن مەنىلەرنااى « يااۈز ئااۆرددى، ئىتااائەت قىلمىاادى  »تَلللَوَ   ئااايەتتىكى 
ىگە ۋاپاااا قىلساااا، بەزىساااى ياااۈز ئەھااادئىپادىلەيااادى. چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ بەزىساااى 

 نىاااڭ ئارىساااىدىكى، بەلكاااى ئۇالرۇرئاااان يەھۇدىيالرغاااا ئەمەسئاااۆرىگەن ئىااادى. ق
 ققاااا ئېھتىااارامم قىلااادى. شاااۇ ا باااۇ رېىاللىقارشاااى چىققۇچىالرغاااا ھۇجاااۇ ھەقاااكە
 دەئ ئومۇمالشااااتۇرىئ« ئەھاااادە الردىن يېنى الاااادىغالر» ،ىسااااىدىنيۈز قىلىااااش

نىااڭ ۋاپااا قىلغااانلىقى تىلغااا ئېلىنىااپ، «ئاااز بىاار قىسااىمى  »ااََل َُلالل َل   قويماسااتىن،
 يالرنى يۈز ئۆردگۈچىلەردىن ئايرىپ بايان قىلدى. ىدە تۇرغان يەھۇدىئەھد

زەر قۇرئااااان كەرىمااااگە نە ھەراىاااال بولااااۇئ، ئىپادىسااااى نىڭدشاااايااااۈز ئۆر
  بىاااالەن كاپىرنىااااڭ ئۇرىشااااتا ئۇچراشااااقاندىكى ھالىتىنىااااڭ سالساااااق، مااااۇئمىن
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ََ  ااَ   فا َلللللل   فَلَقللللللْغ َِبَ  ماَغَ لللللل   ِا لللللل َ  َْْو َُِتَب ا لللللل لللللل  يلُللللللَو ا اْ  يَلْوَِ الللللل   ُ ملُللللللَهُِ ااََل َُِتَبها فَللللللا  ا قاتَللللللا َ  ﴿َوَِ
جامائەساااىگە قوشاااۇلۇ  مكاااى قايتاااا ئۇرىشاااۇ  يااااكى مۇساااۇلمانالر ىك» 1  لَللللوا 

ددشاامەنگە ئارقىسااىنى  تىن باشااقا ئەھ الاادا،مەقسااىتىدە بىاار تەرەپااكە يۆتكىلىشاا
نىاااااڭ غەزىاااااپىگە ئالالھقىلىاااادىكەن نيەناااااى قاچىااااادىكەن ، ئاااااۇ ھەقىاااااقەتەن 

نگەنلىكىنى بايقاااااايمىز. ئىااااانچىكە ئىپاااااادىلە شاااااەكىلدە دېاااااگەن« ئۇچرايااااادى
. دېااگەن سااۆزنىڭ يىلتىاازى بىاار« ئااۆرد يااۈز   »تَلللَوَ   بىاالەن   يلُللَو ا ا ْ   ئااايەتتىكى

اىااال -نىڭ اىلماااۇتىكاااى مەقساااەت«ياااۈز ئاااۆرد »ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە 
بولىاااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان. ئەسااااكەر ئااااۇرى  كااااۈنى قورقااااۇئ قاچسااااا، 

لەن ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە ئۇچراياااادى. ئەممااااا جە اااادىن قااااېچىش نىيىتااااى بىاااا
شااااامەنگە يولۇققاااااان يااااااكى كاااااۆئ دد ە بىااااار ساااااەپكە بېرىاااااپەس، يەنئەم

قېرىنداشاااالىرىغا ياااااردەم بېاااارىش ئۈچااااۈن كېااااتىش، ئۇرىشااااتىن يااااۈز ئااااۆردئ 
 .غەزەپكە ئۇچرىمايدى ،كېتىشكە ئواشىمىغانلىقتىن

مەنىساااىدە كەلساااىمۇ، « ياااۈز ئاااۆرد ، ياااۈزىنى باااۇرا   »تَللللَوَ  ئاااادەتتە  
ئەگەر قارشاااى تەرەپاااتە ساااىزگە قەرزدار ئادەمنىاااڭ نىيىاااتىگە قاااارائ ئايرىلىااادى. 

رەيلەننااى كۆرگەناادە، ئۇنىغاادىن يااۈزىغىزنى بااۇرائ باشااقا تەرەپااكە كەتسااىغىز، بى
اىجىاال قىلىااپ قويۇشااتىن بەلكااى بولماسااتىن،  گەنلىكتىنبااۇ ئااۇنى يامااان كااۆر

بولىاادى.  «رەھاامەت يۈزىسااىدىن يااۈزىنى بااۇرا »بولغاچقااا،  ساااقلىنىش ئۈچااۈن
ن بىااالەن نىشاااا تە يەھۇدىيالرنىاااڭ باشاااقا نىااايەت ۋەئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت

ىاااادىن يااااۈز ئااااۆرىگەنلىكىنى بايااااان بىاااالەن ئەھدقەسااااتەنلى  بەلكااااى  ئەمەس،
ىنىڭ ئەھاااادقىلىااااپ بەرگەن. بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئېلىنغااااان سااااەككىز اىاااال 

ئالالھنىااااااڭ غەزىپىاااااادىن ھەممىسااااااى بىااااااز مۇسااااااۇلمانالردىنمۇ ئېلىنغااااااان. 
اليىقىااادا قالرغا ئەھمىااايەت بېرىاااپ، يساااامى-ئەھااادەباااۇ  ،ئۈچاااۈن ىمىزساقلىنىشااا

  .ئورىنلىشىمىز الزى 

                                                           
 ئايەت-16سۈرە ئەن ا ،  1
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 دەرس-53
 

 ئايەت-84 بەقەرەسۈرە 
 

 مِّن أَنُفَسُكم َُّتْرُِجونَ  َوََّل  ِدَماءَُكمْ  َتْسِفُكونَ  ََّل  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذَنَ  َوِإذْ ﴿
 ﴾َتْشَهُدونَ  َوأَنُتمْ  َأقْـَرْرتُْ  ُثَّ  ِدََّيرُِكمْ 

 
 بىرىغالرنى-بىر تۆكمەسلىككە، قېنىنى بىرىغالرنىڭ-بىر ۋاقتىدا ئۆز»

 ئالغان ەئەھد چىن سىلەردىن چىقارماسلىققا، ھەيدەئ يۇرتلىرىغالردىن
 ئۆزد الر بۇنىغغا ئىدىغالر، قىلغان ئېتىرائ بۇنى كېيىن. ئىدىق

 «گۇۋاھسىلەر
 

ئاناااا، -ئاتاااابىاااز ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ياااالغۇز ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش، 
يااشاااىلىق قىلىاااش، كىشاااىلەرگە چىرايلىاااق ساااۆز  رگەغقاااان، مىساااكىنلەتۇ-ئاااۇرىق

قىلىاااش، نامااااز ئوقاااۇ ، زاكاااات بېااارىش قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ  باااۇيرىقالر ۋە 
شااااۇ  ىنى ئوقااااۇئ ئااااۆتكەن.لكدېااااگەن بااااۇيرىق شااااە« قىاااال» ،ىلەرنىڭئەھااااد
دىن تەلەئ ئاااايەتتە ئاااالالھ بەناااى ئىسااارائىل باااۇ ،ىنىڭ تولۇقلىماااا شاااەكلىدەئەھاااد

رىقلىرىنى بايااااان دېااااگەن چەكلىاااامە ااااااراكتېردىكى بااااۇي «لماااااىق» قىلغااااان
   اتىدى.قىلى

ئۆزد الرنىاااڭ » ﴾ِدَمـــاءَُكمْ  َتْســـِفُكونَ  ََّل ﴿  بەناااى ئىسااارائىلدىن تائااااال ئاااالالھ
ـــــن ۋە  «قېنىناااااى تاااااۆكمە الر ـــــوَن َأنُفَســـــُكم مِّ ـــــْم﴾﴿َوََّل َُّتْرُِج ئاااااۆزد الرنى » ِدََّيرُِك



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

29 
 

 دەرس-53
 

 ئايەت-84 بەقەرەسۈرە 
 

 مِّن أَنُفَسُكم َُّتْرُِجونَ  َوََّل  ِدَماءَُكمْ  َتْسِفُكونَ  ََّل  ِميثَاَقُكمْ  َأَخْذَنَ  َوِإذْ ﴿
 ﴾َتْشَهُدونَ  َوأَنُتمْ  َأقْـَرْرتُْ  ُثَّ  ِدََّيرُِكمْ 

 
 بىرىغالرنى-بىر تۆكمەسلىككە، قېنىنى بىرىغالرنىڭ-بىر ۋاقتىدا ئۆز»

 ئالغان ەئەھد چىن سىلەردىن چىقارماسلىققا، ھەيدەئ يۇرتلىرىغالردىن
 ئۆزد الر بۇنىغغا ئىدىغالر، قىلغان ئېتىرائ بۇنى كېيىن. ئىدىق

 «گۇۋاھسىلەر
 

ئاناااا، -ئاتاااابىاااز ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ياااالغۇز ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش، 
يااشاااىلىق قىلىاااش، كىشاااىلەرگە چىرايلىاااق ساااۆز  رگەغقاااان، مىساااكىنلەتۇ-ئاااۇرىق

قىلىاااش، نامااااز ئوقاااۇ ، زاكاااات بېااارىش قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ  باااۇيرىقالر ۋە 
شااااۇ  ىنى ئوقااااۇئ ئااااۆتكەن.لكدېااااگەن بااااۇيرىق شااااە« قىاااال» ،ىلەرنىڭئەھااااد
دىن تەلەئ ئاااايەتتە ئاااالالھ بەناااى ئىسااارائىل باااۇ ،ىنىڭ تولۇقلىماااا شاااەكلىدەئەھاااد

رىقلىرىنى بايااااان دېااااگەن چەكلىاااامە ااااااراكتېردىكى بااااۇي «لماااااىق» قىلغااااان
   اتىدى.قىلى

ئۆزد الرنىاااڭ » ﴾ِدَمـــاءَُكمْ  َتْســـِفُكونَ  ََّل ﴿  بەناااى ئىسااارائىلدىن تائااااال ئاااالالھ
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. ئااالالھ نااېمە ئۈچااۈن ئالغااان ئەھاادە ئدە «يۇرتااۇ الردىن قااوغالئ چىقارمااا الر
للللا َُ  ْ   َِ نىنااااى ئااااۆزى دەياااادى  ئااااادەم ئۆزىنىااااڭ قې« نااااىىنئۆزد الرنىااااڭ قې»   ا

 ياااق! قۇرئااان ،ى  ئەلاا ەتتەدمااىنى ئااۆزى يۇرتىاادىن قااوغالئ چىقىراتۆكەماادى  ئااۆز
ۋە باااۇ گەۋدىنىاااڭ بىااار پۈتاااۈن گەۋدە ئىكەنلىكىناااى بىااازگە ئىساااالم ئۈممىتىنىاااڭ 

نااى تۆكااۈلگەن ۋە كىاا  نااى تۆكۈلسااە، پۈتااۈن ئۈممەتنىااڭ قېئىچىاادىن كىمنىااڭ قې
ەت ھەياااادەئ چىقىرىلغااااان ھېسااااابلىنىدىغانلىقىنى ھەياااادەئ چىقىرىلسااااا، ئااااۈمم
ئومااااۇمىي بااااۇ ھەقااااتە پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم بايااااان قىلىااااپ بېرى اتىاااادى. 

ْ  َوتَللللللللهَ   ناااااااى تەسااااااا ىرلەئ ىتمۇساااااااۇلمان جەمىىيى ناَي  ا تَللللللللَو   ااا ْ  َِ َللللللُ   ْ ُملللللللْ ِا  ُحُا ا
َََْسللللللللغا ِبا َسللللللللَ ها  ،َوتَلَعللللللللا ُ ا ا ْ  ْنللللللللُو ُاْ للللللللو  تَللللللللَغ َا   َللللللللُو َنللللللللاِاُه   َََْسللللللللغا ااَذ   ْشللللللللَتَ   ِا َِ َللللللللُ   
مااااۇئمىنلەر بىاااار تەنااااگە  مېھرىكانلىقتااااا كۆيۈنااااۈ  ۋەبىاااارىگە -بىاااار» 1 َو ْْلَُملللل 

ۇسااااىزلىق ئۇيق ا ئاغرىسااااا، باشااااقا ئەزاالر قىززىااااپئواشااااايدى. تەناااادىن بىاااار ئەز
باااۇ ئىساااالم بىااازدىن تەلەئ قىلغاااان جەمىىيەتنىاااڭ . دېاااگەن« زابلىنىااادىبىااالەن ئا
نە ئالالھنىاااڭ  تەتكىقلىمىسااااق، نە غەلىاااكىگە، نىبولاااۇئ، باااۇ ئاااۆلچەم ئاااۆرنىكى
 . ئېرىشەلمەيمىز گەرەھمىتى

للللُ  ْ  َالَلللل    َفَسلللللا ُمو  مُل ُللللوََ  َ َ ْلللللُت  فَللللإاَذ ﴿  ئااااالالھ تائاااااال    لَلللللوا  اانللللغا  ِا لللل ْ  َتَا َلللل َ  َْتُ سا
 يەنااااىن ئۆزد الرغااااا چااااېغىغالردا كىاااارگەن ئااااۆيلەرگە سااااىلەر» 2  َ ا بَلللل َ  َُِبا ََ لللل َ 

« بېااارىغالر سااااالمنى پاااا  مۇباااارە ، بەلگىلىاااگەن ئاااالالھ  كىشاااىلەرگە ئۆيااادىكى
بىاار پۈتااۈن  گەمااۇئمىنلەردەئ، « ئۆزد الرغااا ساااالم قىلىغااالر» دېااگەن ئااايەتتىمۇ

 . اىتا  قىلى اتىدى شەكلىدەبىرلى  

بىاااار ئااااادەم يەنە  .«قااااانلىرىغالرنى تااااۆكمە الر» ﴾ِدَمــــاءَُكمْ  َتْســــِفُكونَ  ََّل ﴿
لىنىااااپ ئۆلتۈردلىاااادى. ئۆلتۈرسااااە، ئۆلتۈرگۈچىاااادىن قىساااااس ئېبىاااار ئااااادەمنى 

ئااۆزىنى ئۆلتااۈرگەن بولىاادى. باشااقىالرنى ئۆلتااۈرد  سااەۋەبلى  ئااادەم  ئاااقى ەتتە
للللا َُ  ْ  نااااى، «قااااان تۆكااااۈ  اۇمااااارى»  دېااااگەن سااااۆز نلللل َئااااايەتتىكى  َِ    ا
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ىلەرگە ئەھاادبااۇ . نااى كۆرسااىتىدى«زۆردر بولغااان قااان ئۈچااۈن ھاياااتى ئادەمنىااڭ»
 َأقْــــَرْرتُْ  ُثَّ ﴿ از قوشاااقان بولاااۇئ، باااۇ ھەقاااتە بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ماااۇئمىنلىرى ئااااۋ

 الر،غقىلغااان ئىااادى تىاارائې  ئھااادىنىەئ نااىەني نىۇباا يىنېااك» ﴾َتْشــَهُدونَ  َوَأنــُتمْ 
گااااۇۋاھ »  َتْ للللَ ُغو َ  ئااااايەتتىكى . دېاااايىلگەن «رەلسااااىاھۇۋگ الرد زۆئاااا غاااااغنىۇب

ەۋەر قىلىشااانى باشاااقىالرغا ا ئاااۆزى كاااۆرگەن بىااار ئىشااانى ئىپادىساااى، «بولاااۇ 
 ،ىنى ئا لىغااان كىشااىلەرنىڭ نەزىرىاادەئەھاادبااۇ اااۇددى كۆرسااىتىدىغان بولااۇئ، 

  .ەنگەنتەس ىرل لىقتە ئەمەلىي رېىالكۆز ئالدىدىن ئۆتكەن 
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﴿ُثَّ أَنُتْم َهـُٰؤََّلِء تـَْقتُـُلوَن أَنُفَسُكْم َوَُّتْرُِجوَن َفرِيًقا مِّنُكم مِّن ِدََّيرِِهْم 
ُثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإن َيَْتُوُكْم ُأَ﴾اَرٰى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَرٌَّم  َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم ِِبْْلِ

َفَما  ِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض ۚبَـعْ َأفـَتُـْؤِمُنوَن بِ  َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم ۚ
َيا ۖ  نـْ ِلَك ِمنُكْم ِإَّلَّ ِخْزٌي ِف اِْلََياِة الدُّ َويـَْوَم اْلِقَياَمِ   َجَزاُء َمن يـَْفَعُل ذَٰ

 َوَما اللَّـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ يـَُردُّوَن ِإََلٰ َأَشدِِّ اْلَعَذاِب ۗ
 

 تۈركۈم بىر ئىچىغالردىن ئۆلتۈردد الر، رنىالئۆزد  سىلەر كېيىن» 
 قىلىش ددشمەنلى  ۋە گۇناھ چىقاردىغالر، ھەيدەئ يۇرتىدىن كىشىلەرنى

 ئەسىر ئۇالر بەردىغالر، ياردەم تەرىپىدىكىلەرگە قارشى ئۇالرنىڭ بىلەن
 ئۇالرنى ھالكۇكى، قۇتقۇزىۋالىسىلەر، بېرىپ فىدىيە كەلسە، چۈشۈئ

 يەنىن ئىدى قىلىنغان ھارام سىلەرگە شىرىچىق ھەيدەئ يۇرتلىرىدىن
 راۋا چىقىرىشنى ھەيدەئ يۇرتىدىن ۋە ئۆلتۈرد  بىرىغالرنى-بىر

 بولۇئ قولىدا ددشمەنلىرىغالرنىڭ چۈشۈئ ئەسىرگە ئۇالرنىڭ ۇ،يكۆردسىلە
 ئەھكاملىرىغا قىسى  بىر كىتابنىڭ سىلەر . كۆرمەيسىلەر راۋا قېلىشىنى

 شۇنداق سىلەردىن قىالمسىلەر  ئىنكار رىنىئەھكاملى قىسى  بىر ىپ،ئىشىن
 قىيامەت قېلىش، اارلىققا دىنيادا ھاياتىي پەقەت جازاسى قىلغانالرنىڭ

 غاپىل قىلمىشىغالردىن ئالالھ .بولۇشتۇر دىچار ئازابقا قاتتىق كۈنى
 « ئەمەستۇر
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كەلگىنىناااى تەتاااكىقالئ، تاااوغرا ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ  ااھىشاااىغا  يەھاااۇدىيالر
ئۇالرنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە شااااۇ ا . رديتتىۈز ئااااۆدىن يااااكەلمىگىنىااا

بىاار قىسااى  . بۈگااۈنكى كۈنىمىزدىمااۇ قىلمىشاالىرىنى بايااان قىلىااپ رەساا ا قىلاادى
ھەدىسااااالەرنى -ا كەلاااااگەن يەرگە ئاااااايەتئۆزىنىاااااڭ ئىشاااااىغا تاااااوغركىشاااااىلەر 
ى ېلىاااپ مەساااىلىنى ھە  قىلمااااقچى بولىااادى. قىيااااپەتكە كىر ردىنااادا، ئەكىلىاااپ
گەرچە بااااۇ . لىرىنى يوپۇرىۋالىاااادى، قااااۇالقكەلمىگىنىاااادە تااااوغرا اغئىشااااىلااااېكىن 

ىلدە بىزنىاااااڭ بولساااااىمۇ، ئەيناااااى شاااااەك يەھاااااۇدىيالردا كاااااۆردلگەن ئەھااااا ا 
 . ئەھ الىمىزغا چۈشىدى

يالردىن بىااار يەھاااۇدى يغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە،باااۇ ئاااايەت پە
ە ئۆزلىرىنىاااڭ بولاااۇئ، ئەمەلىيەتااات نازىااال بولغاااانئاياااا  زىناااا قىلغاااان ۋاقىتتاااا 

كېسااە  قىلىااش -نااا قىلغااان ئايالنىااڭ جازاسااى چالماااى بولغااان تەۋراتتااا، زىكىتاااب
كېسااە  -بااۇ ئايااالنى چالمااا»  كۆ ااۈ  ااھىشااىغا ئەگىشااىپ ئىاادى. يەھااۇدىيالر

«  ا ھە  قىلغىلاااى بوالرماااۇباشاااقىچە ئۇساااۇلد ،قىلىاااش جازاساااىنى يۈرگاااۈزمەي
غااااان. رەسااااۇلۇلالھ بار ۈچااااۈنيېنىغااااا پەتىاااا ا سااااورا  ئ نىڭرەسااااۇلۇلالھ دەئ،

نااااادە، ەدېگ« ساااااىلەرنىڭ كىتاااااابىغالردا بۇنىاااااڭ ھۆكاااااۈمى باااااارغۇ» ئۇالرغاااااا 
 اكى ئايالنىاااڭ ياااۈزىگە نىجاساااەتزىناااااور ئەر يااا نىاااڭ تەۋراتتاااابىز» يەھاااۇدىيالر 

 ،گەناااادەدەئ جاااااۋا  بەر «مىزسااااۈركەئ كىشااااىلەرنىڭ ئارىسااااىدا ئايالناااادىرى
كېساااە  قىلىاااش ئاااايىتى -لمااااتەۋراتتاااا چا .ئۇناااداق ئەمەس ،يااااق»  رەساااۇلۇلالھ

ئۇالرنىااڭ ئويلىغااان يېرىاادىن چىقمىغااان  نىڭ جاااۋابىرەسااۇلۇلالھ دېااگەن.« بااار
  كەينىگە قارىماي چىقىپ كەتكەن.-، ئالدىبولغاچقا

كېاااايىن سااااىلەر ئەھاااادىنى بااااۇزىئ، » َأنُفَســــُكْم﴾﴿ُثَّ َأنــــُتْم َهـــــُٰؤََّلِء تـَْقتـُلُــــوَن 
رسااە، قاتىاال شااەرىىەت ە بىرىنااى ئۆلتۈبىاار كىشااى يەن. «ئااۆزد الرنى ئۆلتااۈردد الر

 ئۆزىنى ئۆلتۈرگەن بولىدى.  قاتىل ئۆلتۈردلىدى. ھېسابتا بويىچە
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 ِدََّيرِِهــــــْم﴾﴿َوَُّتْرُِجــــــوَن َفرِيًقــــــا مِّــــــنُكم مِّــــــن  تائاااااااال بااااااۇ ئااااااايەتتە  ئااااااالالھ
 «چىقااااردىغالر ھەيااادەئ يۇرتىااادىن كىشاااىلەرنى تۈركاااۈم بىااار ئىچىغالردىااان»

-بىااار»   اََي اُ للل ْ  ِا للل  َْتُ َسلللُ   َُتْهاُ لللو َ  َوََل ﴿ ايەتتە ئىلگىرىكاااى ئااا دېاااگەن بولساااا،
 ئەسكەرتكەن.  دەئ «چىقارما الر ھەيدەئ يۇرتلىرىغالردىن بىرىغالرنى

ــــــوُكمْ ﴿ ــــــاُدوُهمْ  ُأَ﴾ــــــاَرىٰ  َوِإن َيَُْت  ئااااااۇالر» ﴾ِإْخــــــَراُجُهمْ  َعلَــــــْيُكمْ  ُُمَــــــرَّمٌ  َوُهــــــوَ  تـَُف
 ئااۇالرنى ھااالكۇكى، ەر،ۋالىسااىلقۇتقۇزى بېرىااپ فىاادىيە كەلسااە، چۈشااۈئ ئەسااىر

-بىاار يەنااىن ئىاادى قىلىنغااان ھااارام سااىلەرگە چىقىاارىش ھەياادەئ يۇرتلىرىاادىن
 كۆردساااىلەريۇ، راۋا چىقىرىشااانى ھەيااادەئ يۇرتىااادىن ۋە ئۆلتاااۈرد  بىرىغالرناااى
 راۋا قېلىشااىنى بولااۇئ قولىاادا ددشاامەنلىرىغالرنىڭ چۈشااۈئ ئەسااىرگە ئۇالرنىااڭ

ئاااۆزلىرى قوزغاااائ، قايساااى بىااار يەھاااۇدىي   ناااىجە يەھاااۇدىيالر. « كۆرمەيساااىلەر
 ،. دېاامە ئېلىااپ قويااۇئ بېرەتتااىيە ىىاادەسااىر بولااۇئ قولغااا چۈشااۈئ قالسااا، فئ

ئۆلتاااااۈرمە الر، »ۋاقىتتاااااا، تەۋراتتىكاااااى  يەھاااااۇدىيالر ئاااااۇرى  قوزغايااااادىغان
ئەساااىرگە چۈشاااۈئ  دېاااگەن بۇيرىقالرغاااا پەرۋا قىلمااااي،« ھەيااادەئ چىقارماااا الر

يە ئاااېلىش ىىااادقىنى ئىجااارا قىلغاااان قىيااااپەتتە فباااۇيرى دىننىاااڭقالغانااادا بولساااا، 
دىنيااا ئۈنااددردئ، ئۆزىنىااڭ ماااددىي مەنپەئەتىنااى -بىرىاادىن مااا -ئااارقىلىق بىاار

بىااار دىنااادا تاااۇرىئ، دىنيااااۋىي مااااددىي مەناااپەئەتلەر ىيالر قانااادىراتتى. يەھاااۇد
 ئۈچۈن بىر قانچە تەرەپكە بۆلۈنگەن ئىدى.

بەنااااى » ۋە« بەنااااى نەزىاااار» ،«بەنااااى قەينۇقااااا»يەھااااۇدىيالر ئاساسااااەن 
قاتااااارلىق ئااااۈق چااااو  قەبىلىنااااى تەمسااااىل قىالتتااااى. مەدىنىاااادە  «قااااۇرەيزە

دەئ ئىككاااى قەبىااالە باااار بولاااۇئ، ئىساااالم  «اەزرە » ۋە« ئەۋس»ئەرەبلەردىااان 
كېلىشاااتىن باااۇرىن ئىككاااى قەبىااالە ئارىساااىدا دائىااا  ئاااۇرى  بولاااۇئ تاااۇراتتى. 

ئااااااۈزدلمەي ەتنىااااااڭ يەھااااااۇدىيالر ئىككااااااى قەبىاااااالە ئوتتۇرىسااااااىدىكى ئاداۋ
ن، ئاااۆزلىرىنى ئىككاااى تەرەپاااكە بۆلاااۈئ، بىااار تەرەئ ئەۋس ئۈچاااۈ لىشىشاااىداۋام

ى بىاااالەن ئىتتىپاقاااادا  ئىاااادى. اەزرە  قەبىلىساااا ، يەنە بىاااار تەرەئقەبىلىسااااى
ەنە بىاار تەرەپااكە ئااۇرى  پەسااىيىپ قالسااا، ئىككااى تەرەپنىااڭ بىرىنااى ي ئااۇرى 
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كەلگىنىناااى تەتاااكىقالئ، تاااوغرا ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ  ااھىشاااىغا  يەھاااۇدىيالر
ئۇالرنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە شااااۇ ا . رديتتىۈز ئااااۆدىن يااااكەلمىگىنىااا

بىاار قىسااى  . بۈگااۈنكى كۈنىمىزدىمااۇ قىلمىشاالىرىنى بايااان قىلىااپ رەساا ا قىلاادى
ھەدىسااااالەرنى -ا كەلاااااگەن يەرگە ئاااااايەتئۆزىنىاااااڭ ئىشاااااىغا تاااااوغركىشاااااىلەر 
ى ېلىاااپ مەساااىلىنى ھە  قىلمااااقچى بولىااادى. قىيااااپەتكە كىر ردىنااادا، ئەكىلىاااپ
گەرچە بااااۇ . لىرىنى يوپۇرىۋالىاااادى، قااااۇالقكەلمىگىنىاااادە تااااوغرا اغئىشااااىلااااېكىن 

ىلدە بىزنىاااااڭ بولساااااىمۇ، ئەيناااااى شاااااەك يەھاااااۇدىيالردا كاااااۆردلگەن ئەھااااا ا 
 . ئەھ الىمىزغا چۈشىدى

يالردىن بىااار يەھاااۇدى يغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە،باااۇ ئاااايەت پە
ە ئۆزلىرىنىاااڭ بولاااۇئ، ئەمەلىيەتااات نازىااال بولغاااانئاياااا  زىناااا قىلغاااان ۋاقىتتاااا 

كېسااە  قىلىااش -نااا قىلغااان ئايالنىااڭ جازاسااى چالماااى بولغااان تەۋراتتااا، زىكىتاااب
كېسااە  -بااۇ ئايااالنى چالمااا»  كۆ ااۈ  ااھىشااىغا ئەگىشااىپ ئىاادى. يەھااۇدىيالر

«  ا ھە  قىلغىلاااى بوالرماااۇباشاااقىچە ئۇساااۇلد ،قىلىاااش جازاساااىنى يۈرگاااۈزمەي
غااااان. رەسااااۇلۇلالھ بار ۈچااااۈنيېنىغااااا پەتىاااا ا سااااورا  ئ نىڭرەسااااۇلۇلالھ دەئ،

نااااادە، ەدېگ« ساااااىلەرنىڭ كىتاااااابىغالردا بۇنىاااااڭ ھۆكاااااۈمى باااااارغۇ» ئۇالرغاااااا 
 اكى ئايالنىاااڭ ياااۈزىگە نىجاساااەتزىناااااور ئەر يااا نىاااڭ تەۋراتتاااابىز» يەھاااۇدىيالر 

 ،گەناااادەدەئ جاااااۋا  بەر «مىزسااااۈركەئ كىشااااىلەرنىڭ ئارىسااااىدا ئايالناااادىرى
كېساااە  قىلىاااش ئاااايىتى -لمااااتەۋراتتاااا چا .ئۇناااداق ئەمەس ،يااااق»  رەساااۇلۇلالھ

ئۇالرنىااڭ ئويلىغااان يېرىاادىن چىقمىغااان  نىڭ جاااۋابىرەسااۇلۇلالھ دېااگەن.« بااار
  كەينىگە قارىماي چىقىپ كەتكەن.-، ئالدىبولغاچقا

كېاااايىن سااااىلەر ئەھاااادىنى بااااۇزىئ، » َأنُفَســــُكْم﴾﴿ُثَّ َأنــــُتْم َهـــــُٰؤََّلِء تـَْقتـُلُــــوَن 
رسااە، قاتىاال شااەرىىەت ە بىرىنااى ئۆلتۈبىاار كىشااى يەن. «ئااۆزد الرنى ئۆلتااۈردد الر

 ئۆزىنى ئۆلتۈرگەن بولىدى.  قاتىل ئۆلتۈردلىدى. ھېسابتا بويىچە
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 ِدََّيرِِهــــــْم﴾﴿َوَُّتْرُِجــــــوَن َفرِيًقــــــا مِّــــــنُكم مِّــــــن  تائاااااااال بااااااۇ ئااااااايەتتە  ئااااااالالھ
 «چىقااااردىغالر ھەيااادەئ يۇرتىااادىن كىشاااىلەرنى تۈركاااۈم بىااار ئىچىغالردىااان»

-بىااار»   اََي اُ للل ْ  ِا للل  َْتُ َسلللُ   َُتْهاُ لللو َ  َوََل ﴿ ايەتتە ئىلگىرىكاااى ئااا دېاااگەن بولساااا،
 ئەسكەرتكەن.  دەئ «چىقارما الر ھەيدەئ يۇرتلىرىغالردىن بىرىغالرنى

ــــــوُكمْ ﴿ ــــــاُدوُهمْ  ُأَ﴾ــــــاَرىٰ  َوِإن َيَُْت  ئااااااۇالر» ﴾ِإْخــــــَراُجُهمْ  َعلَــــــْيُكمْ  ُُمَــــــرَّمٌ  َوُهــــــوَ  تـَُف
 ئااۇالرنى ھااالكۇكى، ەر،ۋالىسااىلقۇتقۇزى بېرىااپ فىاادىيە كەلسااە، چۈشااۈئ ئەسااىر

-بىاار يەنااىن ئىاادى قىلىنغااان ھااارام سااىلەرگە چىقىاارىش ھەياادەئ يۇرتلىرىاادىن
 كۆردساااىلەريۇ، راۋا چىقىرىشااانى ھەيااادەئ يۇرتىااادىن ۋە ئۆلتاااۈرد  بىرىغالرناااى
 راۋا قېلىشااىنى بولااۇئ قولىاادا ددشاامەنلىرىغالرنىڭ چۈشااۈئ ئەسااىرگە ئۇالرنىااڭ

ئاااۆزلىرى قوزغاااائ، قايساااى بىااار يەھاااۇدىي   ناااىجە يەھاااۇدىيالر. « كۆرمەيساااىلەر
 ،. دېاامە ئېلىااپ قويااۇئ بېرەتتااىيە ىىاادەسااىر بولااۇئ قولغااا چۈشااۈئ قالسااا، فئ

ئۆلتاااااۈرمە الر، »ۋاقىتتاااااا، تەۋراتتىكاااااى  يەھاااااۇدىيالر ئاااااۇرى  قوزغايااااادىغان
ئەساااىرگە چۈشاااۈئ  دېاااگەن بۇيرىقالرغاااا پەرۋا قىلمااااي،« ھەيااادەئ چىقارماااا الر

يە ئاااېلىش ىىااادقىنى ئىجااارا قىلغاااان قىيااااپەتتە فباااۇيرى دىننىاااڭقالغانااادا بولساااا، 
دىنيااا ئۈنااددردئ، ئۆزىنىااڭ ماااددىي مەنپەئەتىنااى -بىرىاادىن مااا -ئااارقىلىق بىاار

بىااار دىنااادا تاااۇرىئ، دىنيااااۋىي مااااددىي مەناااپەئەتلەر ىيالر قانااادىراتتى. يەھاااۇد
 ئۈچۈن بىر قانچە تەرەپكە بۆلۈنگەن ئىدى.

بەنااااى » ۋە« بەنااااى نەزىاااار» ،«بەنااااى قەينۇقااااا»يەھااااۇدىيالر ئاساسااااەن 
قاتااااارلىق ئااااۈق چااااو  قەبىلىنااااى تەمسااااىل قىالتتااااى. مەدىنىاااادە  «قااااۇرەيزە

دەئ ئىككاااى قەبىااالە باااار بولاااۇئ، ئىساااالم  «اەزرە » ۋە« ئەۋس»ئەرەبلەردىااان 
كېلىشاااتىن باااۇرىن ئىككاااى قەبىااالە ئارىساااىدا دائىااا  ئاااۇرى  بولاااۇئ تاااۇراتتى. 

ئااااااۈزدلمەي ەتنىااااااڭ يەھااااااۇدىيالر ئىككااااااى قەبىاااااالە ئوتتۇرىسااااااىدىكى ئاداۋ
ن، ئاااۆزلىرىنى ئىككاااى تەرەپاااكە بۆلاااۈئ، بىااار تەرەئ ئەۋس ئۈچاااۈ لىشىشاااىداۋام

ى بىاااالەن ئىتتىپاقاااادا  ئىاااادى. اەزرە  قەبىلىساااا ، يەنە بىاااار تەرەئقەبىلىسااااى
ەنە بىاار تەرەپااكە ئااۇرى  پەسااىيىپ قالسااا، ئىككااى تەرەپنىااڭ بىرىنااى ي ئااۇرى 
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باااار بولغاااان ئەسااالىدىنال . باااۇ، يەھۇدىيالرنىاااڭ قۇترىتااااتتىئۈچاااۈن  ئااااچقۇزى 
دۆلەتاااالەر ئااااارا قۇتراتقۇلااااۇق بولااااۇئ، بۈگااااۈنگە قەدەر يەھااااۇدىيالر تەبىىىتااااى 

   دىنياااااادا كومماااااۇنىزم ۋەكەلمەكاااااتە. مەساااااىلەن قىلىاااااپ، ئاااااۇرى  قوزغاااااائ
ر ئوتتۇرىساااىدا ئااااداۋەتنى كاپىتااالىزمنى ئوتتۇرىغاااا چىقىرىاااپ، داۋاملىااق گاااۇرىپپىال

 بەناااى»ۇنداق بولاااۇئ، دىمۇ ئەھااا ا  شااائىااادى. مەدىنىااا الرغىنى يەھاااۇدىيقاااوزغى
 «بەناااى قاااۇرەيزە» ،اەزرە  بىااالەن بىااار تەرەپاااتە «بەناااى قەينۇقاااا» ۋە« نەزىااار

توقۇنۇشسااااا، ئەۋس بىاااالەن بىاااار تەرەپااااتە ئىاااادى. ئەگەر ئەۋس بىاااالەن اەزرە  
تاااۇراتتى. ئاااۇرى  تۈگىگەنااادە بولساااا،  يېنىااادائىتتىپاقداشااالىرى ئاااۆز  ھەربىااارى

رەيزەلىكلەر لىنغاااانالرنى، بەناااى قاااۇىر ئېىن ئەسااابەناااى نەزىااار ۋە بەناااى قەينۇقااااد
. ئەگەر ئەۋس غەلىااكە قىلىااپ، اەزرەجاادىن ياااردەم بېرىااپ قۇتۇلاادىرىئ قاااالتتى

يااااكى ئۇالرنىاااڭ يەھاااۇدىي ئىتتىپاقداشااالىرىدىن ئەساااىر ئالساااا، بەناااى نەزىااار ۋە 
كېلىاااپ، يەھااااۇدىي ئەساااىرنى قويۇۋېتىشاااكە يااااردەم قىالتتااااى.  بەناااى قەينۇقاااا

رگە بىااار يەھاااۇدىي ئەساااىقاناااداق ئىسااارائىلدىن ھەربەناااى »ا  ى تەۋراتتاااچاااۈنك
 دېااايىلگەن ئىااادى. ئاااالالھ تائااااال «كېااارە  چۈشاااۈئ قالساااا، چوقاااۇم قۇتقاااۇزى 

قااااان  ئۇرىشااااۇئئااااارا سااااىلەرنىڭ ئۆز» ئۇالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااىنى ئەيىااااكلەئ 
ىگە ئۇيغااااۇن ئەھاااادتۆكىاااادىغان بااااۇ ئىشااااىغالر، ئااااالالھ سااااىلەردىن ئالغااااان 

غاااا ئۇيغاااۇن ئىشاااتۇر. رساااىلەرنىڭ دىنيااااۋى مەنپەئەتىغال كەلمەيااادى. بەلكاااى باااۇ
ئەكساااىچە ئاااالالھ ساااىلەرنى بۇنىغااادىن  ،بىرىغالرناااى ئۆلتۈردساااىلەر-ساااىلەر بىااار

  .دېگەن مەزمۇندا ئايەت نازىل قىلغان« توسقان

 قىلىاااااش ددشااااامەنلى  ۋە گۇنااااااھ» ﴾َواْلُعـــــْدَوانِ  ِِبْْلُِثِْ  َعَلـــــْيِهم َتظَـــــاَهُرونَ ﴿
دا ر بىاار دىناائااۇال. «بەردىغااالر ياااردەم تەرىپىاادىكىلەرگە ىرشااقا ئۇالرنىااڭ بىاالەن،

دەرىجىااادە  قىلغاااۇدە  نوماااۇسكىشاااىلەر  ،غا قارشاااىتاااۇرىئ، ئاااۆز قېرىنداشااالىرى
 ى.ەتترېياردەم ب گۇناھ ۋە ۋەھشىيلى  بىلەن تاجاۋىزغا

ــــــوُكمْ  َوِإن﴿ ــــــاُدوُهمْ  ُأَ﴾ــــــاَرىٰ  َيَُْت  ئااااااۇالر» ﴾ِإْخــــــَراُجُهمْ  َعلَــــــْيُكمْ  ُُمَــــــرَّمٌ  َوُهــــــوَ  تـَُف
 ئااۇالرنى ھااالكۇكى، قۇتقۇزىۋالىسااىلەر، بېرىااپ فىاادىيە كەلسااە، چۈشااۈئ ئەسااىر
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ئااايەتتىكى . «ئىاادى قىلىنغااان ھااارام سااىلەرگە چىقىاارىش ھەياادەئ يۇرتلىرىاادىن
لااااېكىن بااااۇ  كەلااااگەن. نىااااڭ كۆپلااااۈكى بولااااۇئ ْنللللًسااااۆز   دېااااگەن  َُْنللللاَ     

  ْنللله   لاااۈكىنىاااڭ كۆپ ْنلللً  ى. ئەسااالىمورفولاااوگىيە قائىدىساااىگە چۈشااامەيد
للللللا﴿  بولااااااۇئ كېلەتتااااااى. شااااااۇ ا نَلللللل ا    َ لللللا َ   َِ

َّ   َْْنللللللَه     َلللللوُ  َيُ للللللو َ  َْ   ا لللللل   ا  يلُللللللْ  ا َ  ََ
 تااااۇرىئ ئۆلتااااۈرمەي كااااۆپرە  ددشاااامەننى زېمىناااادا پەيغەمااااكەرگە» 1  ْْلَْ ضا 

 بەرمەي قاااااۇۋۋەت ئىساااااالمغا يوقىتىااااپ، ھەي ىساااااىنى مۇشااااارىكلىكنىڭ يەنااااىن
دېااگەن ئااايەتتە،  «ئىاادى ئەمەس اليىااق شلىئااې فىاادىيە ئەسااىرلەردىن ، تااۇرىئ

  .كەلىمىسى كەلگەن  ْنه  

 لىااادى.، بىااار مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئابىااار ئاااۆزگىرىشئەرە  تىلىااادىكى ھەر
نىااااڭ ئۈچااااۈن ئۆلچەم تااااارتىشنااااى بەزى ۋاقىتتااااا، باشااااقا بىاااار مەنىااااگە دىققەت

بااۇ  بولااۇئ،   سللا  نىااڭ كۆپلااۈكى   سللل  . مەسااىلەن  قوللىنىلىاادىقارشىسااى 
 ناااااى«لەرئااااادەم رىااااكەت قىلىااااش ۋە ئىشاااالە  اۇشااااياقمايدىغانھە»ز سااااۆ

دى. ئەساااااىرگە چۈشاااااۈئ قالغاااااان ئاااااادەم االىغاااااانچە ھەرىاااااكەت كۆرساااااىتى
ھەرىكىتىناااااى »غاااااا كۆپلاااااۈ  قىلىاااااش،  َُْنلللللاَ     ناااااى  ْنلللللً ىغاچقاااااا، قىاللم

نىااڭ كۆپلااۈكى  ْنللً. قۇرئاناادا  ىاادىدېااگەن مەنىااگە ئىشااارەت قىل «كىشااەنلە 
  َُْنللللللاَ    قوللىنىلغااااااان. لااااااېكىن   ئىككااااااى اىاااااالدەئ      َُْنللللللا َ  ۋە   ْنلللللله  

غاااا ئواشاااا  ھەرىكىتىناااى چەكلىاااگەن   سلللا  ئىشااالىتىلگەن ۋاقىتتاااا، ااااۇددى 
 ئۆلتااۈردئ، ددشاامىنىنىجە اادە بولسااا،   ْنلله  لەياادى. بىاار اىاال ھااالەتنى ئىپادى

بىاااارى بىاااالەن ئۇچراشااااقان -ددشاااامەنلەر بىاااار ئەسااااىر ئېلىشاااانى كۆرسااااىتىدى.
دېاااگەن   ْنلللا   تاااۆۋەنلىتىش يۈزىساااىدىن  شاااىددەتنى ۋە ارەتۋاقىتتىكاااى ھاااار

نىڭ ەرنى ئااااااۇرى  ۋاقتىاااااادا، نەپسااااااىكىشااااااىل ھسااااااۆز قوللىنىلىاااااادى. ئااااااالال
چااااۈنكى  .ئەسااااىر ئااااېلىغالر، ئۆلتااااۈرمە الر» قىلىااااپ ىمااااايە ۋەھشااااىيلىكىدىن ھ

بۇنااااداق قىلىشااااىغالر سااااىلەر ئۈچااااۈن  ،يە ئالىسااااىلەرىىاااادسااااىلەر ئااااۇالردىن ف
دېگەنااادە  « مەجكاااۇر باااولغىنىغالردا ئۆلتاااۈرد الر لتۈردشاااكەئەگەر ئۆپايااادىلىق. 
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باااار بولغاااان ئەسااالىدىنال . باااۇ، يەھۇدىيالرنىاااڭ قۇترىتااااتتىئۈچاااۈن  ئااااچقۇزى 
دۆلەتاااالەر ئااااارا قۇتراتقۇلااااۇق بولااااۇئ، بۈگااااۈنگە قەدەر يەھااااۇدىيالر تەبىىىتااااى 

   دىنياااااادا كومماااااۇنىزم ۋەكەلمەكاااااتە. مەساااااىلەن قىلىاااااپ، ئاااااۇرى  قوزغاااااائ
ر ئوتتۇرىساااىدا ئااااداۋەتنى كاپىتااالىزمنى ئوتتۇرىغاااا چىقىرىاااپ، داۋاملىااق گاااۇرىپپىال

 بەناااى»ۇنداق بولاااۇئ، دىمۇ ئەھااا ا  شااائىااادى. مەدىنىااا الرغىنى يەھاااۇدىيقاااوزغى
 «بەناااى قاااۇرەيزە» ،اەزرە  بىااالەن بىااار تەرەپاااتە «بەناااى قەينۇقاااا» ۋە« نەزىااار

توقۇنۇشسااااا، ئەۋس بىاااالەن بىاااار تەرەپااااتە ئىاااادى. ئەگەر ئەۋس بىاااالەن اەزرە  
تاااۇراتتى. ئاااۇرى  تۈگىگەنااادە بولساااا،  يېنىااادائىتتىپاقداشااالىرى ئاااۆز  ھەربىااارى

رەيزەلىكلەر لىنغاااانالرنى، بەناااى قاااۇىر ئېىن ئەسااابەناااى نەزىااار ۋە بەناااى قەينۇقااااد
. ئەگەر ئەۋس غەلىااكە قىلىااپ، اەزرەجاادىن ياااردەم بېرىااپ قۇتۇلاادىرىئ قاااالتتى

يااااكى ئۇالرنىاااڭ يەھاااۇدىي ئىتتىپاقداشااالىرىدىن ئەساااىر ئالساااا، بەناااى نەزىااار ۋە 
كېلىاااپ، يەھااااۇدىي ئەساااىرنى قويۇۋېتىشاااكە يااااردەم قىالتتااااى.  بەناااى قەينۇقاااا

رگە بىااار يەھاااۇدىي ئەساااىقاناااداق ئىسااارائىلدىن ھەربەناااى »ا  ى تەۋراتتاااچاااۈنك
 دېااايىلگەن ئىااادى. ئاااالالھ تائااااال «كېااارە  چۈشاااۈئ قالساااا، چوقاااۇم قۇتقاااۇزى 

قااااان  ئۇرىشااااۇئئااااارا سااااىلەرنىڭ ئۆز» ئۇالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااىنى ئەيىااااكلەئ 
ىگە ئۇيغااااۇن ئەھاااادتۆكىاااادىغان بااااۇ ئىشااااىغالر، ئااااالالھ سااااىلەردىن ئالغااااان 

غاااا ئۇيغاااۇن ئىشاااتۇر. رساااىلەرنىڭ دىنيااااۋى مەنپەئەتىغال كەلمەيااادى. بەلكاااى باااۇ
ئەكساااىچە ئاااالالھ ساااىلەرنى بۇنىغااادىن  ،بىرىغالرناااى ئۆلتۈردساااىلەر-ساااىلەر بىااار

  .دېگەن مەزمۇندا ئايەت نازىل قىلغان« توسقان

 قىلىاااااش ددشااااامەنلى  ۋە گۇنااااااھ» ﴾َواْلُعـــــْدَوانِ  ِِبْْلُِثِْ  َعَلـــــْيِهم َتظَـــــاَهُرونَ ﴿
دا ر بىاار دىناائااۇال. «بەردىغااالر ياااردەم تەرىپىاادىكىلەرگە ىرشااقا ئۇالرنىااڭ بىاالەن،

دەرىجىااادە  قىلغاااۇدە  نوماااۇسكىشاااىلەر  ،غا قارشاااىتاااۇرىئ، ئاااۆز قېرىنداشااالىرى
 ى.ەتترېياردەم ب گۇناھ ۋە ۋەھشىيلى  بىلەن تاجاۋىزغا

ــــــوُكمْ  َوِإن﴿ ــــــاُدوُهمْ  ُأَ﴾ــــــاَرىٰ  َيَُْت  ئااااااۇالر» ﴾ِإْخــــــَراُجُهمْ  َعلَــــــْيُكمْ  ُُمَــــــرَّمٌ  َوُهــــــوَ  تـَُف
 ئااۇالرنى ھااالكۇكى، قۇتقۇزىۋالىسااىلەر، بېرىااپ فىاادىيە كەلسااە، چۈشااۈئ ئەسااىر
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ئااايەتتىكى . «ئىاادى قىلىنغااان ھااارام سااىلەرگە چىقىاارىش ھەياادەئ يۇرتلىرىاادىن
لااااېكىن بااااۇ  كەلااااگەن. نىااااڭ كۆپلااااۈكى بولااااۇئ ْنللللًسااااۆز   دېااااگەن  َُْنللللاَ     

  ْنللله   لاااۈكىنىاااڭ كۆپ ْنلللً  ى. ئەسااالىمورفولاااوگىيە قائىدىساااىگە چۈشااامەيد
للللللا﴿  بولااااااۇئ كېلەتتااااااى. شااااااۇ ا نَلللللل ا    َ لللللا َ   َِ

َّ   َْْنللللللَه     َلللللوُ  َيُ للللللو َ  َْ   ا لللللل   ا  يلُللللللْ  ا َ  ََ
 تااااۇرىئ ئۆلتااااۈرمەي كااااۆپرە  ددشاااامەننى زېمىناااادا پەيغەمااااكەرگە» 1  ْْلَْ ضا 

 بەرمەي قاااااۇۋۋەت ئىساااااالمغا يوقىتىااااپ، ھەي ىساااااىنى مۇشااااارىكلىكنىڭ يەنااااىن
دېااگەن ئااايەتتە،  «ئىاادى ئەمەس اليىااق شلىئااې فىاادىيە ئەسااىرلەردىن ، تااۇرىئ

  .كەلىمىسى كەلگەن  ْنه  

 لىااادى.، بىااار مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئابىااار ئاااۆزگىرىشئەرە  تىلىااادىكى ھەر
نىااااڭ ئۈچااااۈن ئۆلچەم تااااارتىشنااااى بەزى ۋاقىتتااااا، باشااااقا بىاااار مەنىااااگە دىققەت

بااۇ  بولااۇئ،   سللا  نىااڭ كۆپلااۈكى   سللل  . مەسااىلەن  قوللىنىلىاادىقارشىسااى 
 ناااااى«لەرئااااادەم رىااااكەت قىلىااااش ۋە ئىشاااالە  اۇشااااياقمايدىغانھە»ز سااااۆ

دى. ئەساااااىرگە چۈشاااااۈئ قالغاااااان ئاااااادەم االىغاااااانچە ھەرىاااااكەت كۆرساااااىتى
ھەرىكىتىناااااى »غاااااا كۆپلاااااۈ  قىلىاااااش،  َُْنلللللاَ     ناااااى  ْنلللللً ىغاچقاااااا، قىاللم

نىااڭ كۆپلااۈكى  ْنللً. قۇرئاناادا  ىاادىدېااگەن مەنىااگە ئىشااارەت قىل «كىشااەنلە 
  َُْنللللللاَ    قوللىنىلغااااااان. لااااااېكىن   ئىككااااااى اىاااااالدەئ      َُْنللللللا َ  ۋە   ْنلللللله  

غاااا ئواشاااا  ھەرىكىتىناااى چەكلىاااگەن   سلللا  ئىشااالىتىلگەن ۋاقىتتاااا، ااااۇددى 
 ئۆلتااۈردئ، ددشاامىنىنىجە اادە بولسااا،   ْنلله  لەياادى. بىاار اىاال ھااالەتنى ئىپادى

بىاااارى بىاااالەن ئۇچراشااااقان -ددشاااامەنلەر بىاااار ئەسااااىر ئېلىشاااانى كۆرسااااىتىدى.
دېاااگەن   ْنلللا   تاااۆۋەنلىتىش يۈزىساااىدىن  شاااىددەتنى ۋە ارەتۋاقىتتىكاااى ھاااار

نىڭ ەرنى ئااااااۇرى  ۋاقتىاااااادا، نەپسااااااىكىشااااااىل ھسااااااۆز قوللىنىلىاااااادى. ئااااااالال
چااااۈنكى  .ئەسااااىر ئااااېلىغالر، ئۆلتااااۈرمە الر» قىلىااااپ ىمااااايە ۋەھشااااىيلىكىدىن ھ

بۇنااااداق قىلىشااااىغالر سااااىلەر ئۈچااااۈن  ،يە ئالىسااااىلەرىىاااادسااااىلەر ئااااۇالردىن ف
دېگەنااادە  « مەجكاااۇر باااولغىنىغالردا ئۆلتاااۈرد الر لتۈردشاااكەئەگەر ئۆپايااادىلىق. 

                                                           
 ئايەت-67سۈرە ئەن ا ،  1
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ئەگەر ئەساااىر ئاااېلىش يولغاااا قويۇلمىغاااان بولساااا، ئىككاااى ئۇقاااۇم بېرى اتىااادى. 
بىرىنااى ئۆلتۈردۋېتىشااى كېاارە  -ۇئ قالغااان ۋاقىتتااا، چوقااۇم بىاارگۇرىپپااا ئۇرىشاا

ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىنسااااانالرغا قىلىااااپ بەرگەن رەھاااامەت  مانااااا بااااۇ .بااااوالتتى
  ۇنلىرىدىن بىر قانۇندىر.قان

باااۇ ناااېمە قىلغىااانىغالر  بىااار يەردە دىنغاااا چىاااڭ »  ئاااالالھ تائااااال بۇالرغاااا
دەئ، « بولساااااااا قاااااااۇالق يوپۇرىۋالىساااااااىلەر ، يەنە بىااااااار يەردەسىلىساااااااىلەرئې

ـــبَـْعٍض﴾ ـــُروَن ِب ـــاِب َوَتْكُف ـــبَـْعِض اْلِكَت ـــوَن ِب ْؤِمُن  قىساااى  بىااار كىتابنىاااڭ ساااىلەر» ﴿َأفـَتـُ
 «قىالمساااىلەر  ئىنكاااار ئەھكااااملىرىنى قىساااى  بىااار نىپ،ئىشاااى ئەھكاملىرىغاااا

 ۋەى يەھااۇدىيالر بىاار ئىااالھ، بىاار پەيغەمااكەر ھااالكۇك دېااگەن ئااايەتنى كەلتااۈرگەن.
 تەرەپاااكە، يەنە بىااار قىسااامى ئەۋس بىااار قىسااامىبىااار كىتابقاااا ئىشاااىنىپ تاااۇرىئ، 

بۇناااداق ئىشاااقا  نىاااڭۋە پەيغەمكىرى ئۇالرنىاااڭ دىناااى ئايرىلااادى.ە تەرەپاااك اەزرە 
 .ئىدى مۇمكىن ئەمەسئەسال ۇيرىشى ب

دىننااااى دىنيااااا مەنپەئەتااااى ئاساسااااىدا  يەھۇدىيالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااى
ئۈچااااۈن دىننااااى  ئااااۆز مەنپەئەتااااىدىاااان بىاااالەن ئويناشااااقانلىق ۋە  ،چۈشااااىنىپ

بۇنىااااڭ  ھېسااااابلىنىدى.، ئىنتااااايىن ئېغىاااار جىنااااايەت ئۆزگەرتكەنلىاااا  بولااااۇئ
لِـــــــكَ  يـَْفَعـــــــلُ  َمـــــــن َجـــــــَزاءُ  َفَمـــــــا﴿ جازاساااااااى  نـَْيا اِْلََيـــــــاةِ  ِف  ِخـــــــْزيٌ  ِإَّلَّ  ِمـــــــنُكمْ  ذَٰ  ﴾الـــــــدُّ

 اارلىققااا دىنيااادا ھاياااتىي پەقەت جازاسااى، قىلغانالرنىااڭ شااۇنداق سااىلەردىن»
نى مۇشاااۇ دىنيانىاااڭ ئۆزىااادىال اارلىققاااا يەھاااۇدىيالرئاااالالھ تائااااال  .«قېلىشاااتۇر

 ْومَ يـَــوَ ﴿ ھەقااتە بااۇ ئەممااا بااۇ جااازا دىنيااادىال ئااىرالشاامايدى. مااۇپتىال قىلىاادى. 
 دىچااااار ئازابقااااا قاااااتتىق كااااۈنى قىيااااامەت» ﴾اْلَعــــَذابِ  َأَشــــدِِّ  ِإََلٰ  يـُــــَردُّونَ  اْلِقَياَمــــ ِ 

بۇالرغاااا دىنياااادىكى ااااارلىق پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  .دېااايىلگەن «بولۇشاااتۇر
« بەناااااى قەينۇقاااااا»ئاااااارقىلىق يەتاااااكەن بولاااااۇئ، ۋە مۇئمىنلەرنىاااااڭ قاااااولى 
ۋەدىااااگە اىالپلىااااق قىلىااااپ،  «يزەبەنااااى قااااۇرە»ۋە  يۇرتلىرىاااادىن قوغالنغااااان

ئۆلتااااۈردلگەن.  لىقى ئۈچااااۈنرەسااااۇلۇلالھ ۋە مااااۇئمىنلەرگە اىيااااانەت قىلغااااان
ۋە دىنيااااادىكى گەن گۇناھنىااااڭ دلئۆتكااااۈز يۇقىرىاااادىكىگە ئواشااااا ، ئااااالالھ
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چاااۈنكى مەزلاااۇم، زالىمنىاااڭ  .مەيااادىزىلۇمنىاااڭ جازاساااىنى ئاااااىرەتكە كېچىكتۈر
. مۇشااااۇنداق ى ئااااارام تاپىاااادىقەلكااااتااااۈردلگەن ۋە جااااازاالنغىنىنى كۆرسااااە، ئۆل

ھەر زالىمناااااااى كۆزىتىاااااااپ  ،كىشاااااااىلەر ئالالھنىاااااااڭ باااااااارلىقىنى ،بولغانااااااادا
 ىنيانىڭ قانۇنىيىتى نورماللىشىدى.د ۋە تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدى

ن ااااااارلىقى، يەھۇدىيالرنىاااااڭ دىنياااااادىكى باااااۇنچە تارتقاااااا» بەزىااااالەر 
ەلاااا ەتتە ئاق! دېيىشااااىدى. ياااا «ارەت بولماماااادى ئااىرەتنىااااڭ ئازابىغااااا كەف اااا

-چااااۈنكى دىنيااااادا بۇالرغااااا يەتااااكەن ئااااازا ، بۇالرنىااااڭ قىلغااااان .ياااادىبولما
ھەماااادە ئالالھنىااااڭ  ،ئەمەس نىااااڭ ھەممىسااااىجازا ئەتكەنلىاااارىگە بېاااارىلگەن

ئەمەس. ئىنساااااننىڭ دىنيااااادىكى  مۇنىڭ نەتىجىسااااىسااااىجازا بېكىااااتكەنبۇالرغااااا 
ۈپىتىدە ۈم سااائالالھنىاااڭ بېكىاااتكەن ھۆكۈملىرىااادىن بىااار ھۆكااا ،تارتقاااان ئاااازابى

بىااار ئاااادەم   يەتساااە، ئااىرەتنىاااڭ ئازابىااادىن كەچاااۈردم قىلىنىااادى. مەساااىلەن
باااۇ كېساااە  قىلىنساااا، -قاااولى كېسىلساااە، زىناااا قىلىاااپ چالماااا ئوغرىلىاااق قىلىاااپ

ساااۈپىتىدە يەتاااكەن ئاااازا   ىگۇناھقاااا قارىتاااا بېكىاااتكەن ھۆكاااۈمشاااۇ  ئالالھنىاااڭ
نياااادا جىناااايەت ن دىئاااااىرەتتە جازاغاااا ئۇچرىمايااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈ بولغاچقاااا،

گەرچە ئۆزلىرىنىاااڭ گۇنااااھىنى باشاااقىالر بىلمىاااگەن  ،كىشاااىلەربەزى ئۆتكاااۈزگەن 
لىش ئۈچاااۈن، ئاااۆزلىرىگە دىنياااادىال مۇ، ئاااااىرەت ئازابىااادىن قۇتۇلاااۇئ قاااېبولساااى

 ھۆكۈم ئىجرا قىلىشتا چىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز. 

اياااادى. كەف ااااارەت بواللمجىنااااايىتىگە  زالىمالرنىااااڭدىنيااااادىكى اااااارلىق 
بۇنىغااادىمۇ ۇالرنى اىرەتتە ئااالاااېكىن ئاااا ،زەرەر يەتتاااى ىنياااادا ئاااازا  ۋەئۇالرغاااا د

اننىڭ كاااۈچى بىااالەن كۈتاااۈئ تۇرىااادى. چاااۈنكى دىنياااادا ئىنساااقااااتتىق ئاااازا  
كەلااااگەن ئااااازا ، ئالالھنىااااڭ كااااۈچى بىاااالەن بولىاااادىغان ئااااازا  ئالدىاااادا 

اننىڭ ئىنسااازا  باااۇ دىنياااادىكى ئاااا ھېساااابلىنىدى. ھەمااادەپەۋقۇلىااااددە يە گىااال 
ئازابتاااا مە گاااۈ  بولمىغاچقاااا،دى. ئاااااىرەتتە ئۆلاااۈم ئۆلاااۈمى بىااالەن ئااىرلىشاااى

 ئااااازابى نى دىنياااااقالىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن زالىمالرنااااى كۈتااااۈئ تۇرىاااادىغى
 ىر. ئازابىد ئااىرەت ،بولماستىن
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ئەگەر ئەساااىر ئاااېلىش يولغاااا قويۇلمىغاااان بولساااا، ئىككاااى ئۇقاااۇم بېرى اتىااادى. 
بىرىنااى ئۆلتۈردۋېتىشااى كېاارە  -ۇئ قالغااان ۋاقىتتااا، چوقااۇم بىاارگۇرىپپااا ئۇرىشاا

ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىنسااااانالرغا قىلىااااپ بەرگەن رەھاااامەت  مانااااا بااااۇ .بااااوالتتى
  ۇنلىرىدىن بىر قانۇندىر.قان

باااۇ ناااېمە قىلغىااانىغالر  بىااار يەردە دىنغاااا چىاااڭ »  ئاااالالھ تائااااال بۇالرغاااا
دەئ، « بولساااااااا قاااااااۇالق يوپۇرىۋالىساااااااىلەر ، يەنە بىااااااار يەردەسىلىساااااااىلەرئې

ـــبَـْعٍض﴾ ـــُروَن ِب ـــاِب َوَتْكُف ـــبَـْعِض اْلِكَت ـــوَن ِب ْؤِمُن  قىساااى  بىااار كىتابنىاااڭ ساااىلەر» ﴿َأفـَتـُ
 «قىالمساااىلەر  ئىنكاااار ئەھكااااملىرىنى قىساااى  بىااار نىپ،ئىشاااى ئەھكاملىرىغاااا

 ۋەى يەھااۇدىيالر بىاار ئىااالھ، بىاار پەيغەمااكەر ھااالكۇك دېااگەن ئااايەتنى كەلتااۈرگەن.
 تەرەپاااكە، يەنە بىااار قىسااامى ئەۋس بىااار قىسااامىبىااار كىتابقاااا ئىشاااىنىپ تاااۇرىئ، 

بۇناااداق ئىشاااقا  نىاااڭۋە پەيغەمكىرى ئۇالرنىاااڭ دىناااى ئايرىلااادى.ە تەرەپاااك اەزرە 
 .ئىدى مۇمكىن ئەمەسئەسال ۇيرىشى ب

دىننااااى دىنيااااا مەنپەئەتااااى ئاساسااااىدا  يەھۇدىيالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااى
ئۈچااااۈن دىننااااى  ئااااۆز مەنپەئەتااااىدىاااان بىاااالەن ئويناشااااقانلىق ۋە  ،چۈشااااىنىپ

بۇنىااااڭ  ھېسااااابلىنىدى.، ئىنتااااايىن ئېغىاااار جىنااااايەت ئۆزگەرتكەنلىاااا  بولااااۇئ
لِـــــــكَ  يـَْفَعـــــــلُ  َمـــــــن َجـــــــَزاءُ  َفَمـــــــا﴿ جازاساااااااى  نـَْيا اِْلََيـــــــاةِ  ِف  ِخـــــــْزيٌ  ِإَّلَّ  ِمـــــــنُكمْ  ذَٰ  ﴾الـــــــدُّ

 اارلىققااا دىنيااادا ھاياااتىي پەقەت جازاسااى، قىلغانالرنىااڭ شااۇنداق سااىلەردىن»
نى مۇشاااۇ دىنيانىاااڭ ئۆزىااادىال اارلىققاااا يەھاااۇدىيالرئاااالالھ تائااااال  .«قېلىشاااتۇر

 ْومَ يـَــوَ ﴿ ھەقااتە بااۇ ئەممااا بااۇ جااازا دىنيااادىال ئااىرالشاامايدى. مااۇپتىال قىلىاادى. 
 دىچااااار ئازابقااااا قاااااتتىق كااااۈنى قىيااااامەت» ﴾اْلَعــــَذابِ  َأَشــــدِِّ  ِإََلٰ  يـُــــَردُّونَ  اْلِقَياَمــــ ِ 

بۇالرغاااا دىنياااادىكى ااااارلىق پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  .دېااايىلگەن «بولۇشاااتۇر
« بەناااااى قەينۇقاااااا»ئاااااارقىلىق يەتاااااكەن بولاااااۇئ، ۋە مۇئمىنلەرنىاااااڭ قاااااولى 
ۋەدىااااگە اىالپلىااااق قىلىااااپ،  «يزەبەنااااى قااااۇرە»ۋە  يۇرتلىرىاااادىن قوغالنغااااان

ئۆلتااااۈردلگەن.  لىقى ئۈچااااۈنرەسااااۇلۇلالھ ۋە مااااۇئمىنلەرگە اىيااااانەت قىلغااااان
ۋە دىنيااااادىكى گەن گۇناھنىااااڭ دلئۆتكااااۈز يۇقىرىاااادىكىگە ئواشااااا ، ئااااالالھ
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چاااۈنكى مەزلاااۇم، زالىمنىاااڭ  .مەيااادىزىلۇمنىاااڭ جازاساااىنى ئاااااىرەتكە كېچىكتۈر
. مۇشااااۇنداق ى ئااااارام تاپىاااادىقەلكااااتااااۈردلگەن ۋە جااااازاالنغىنىنى كۆرسااااە، ئۆل

ھەر زالىمناااااااى كۆزىتىاااااااپ  ،كىشاااااااىلەر ئالالھنىاااااااڭ باااااااارلىقىنى ،بولغانااااااادا
 ىنيانىڭ قانۇنىيىتى نورماللىشىدى.د ۋە تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدى

ن ااااااارلىقى، يەھۇدىيالرنىاااااڭ دىنياااااادىكى باااااۇنچە تارتقاااااا» بەزىااااالەر 
ەلاااا ەتتە ئاق! دېيىشااااىدى. ياااا «ارەت بولماماااادى ئااىرەتنىااااڭ ئازابىغااااا كەف اااا

-چااااۈنكى دىنيااااادا بۇالرغااااا يەتااااكەن ئااااازا ، بۇالرنىااااڭ قىلغااااان .ياااادىبولما
ھەماااادە ئالالھنىااااڭ  ،ئەمەس نىااااڭ ھەممىسااااىجازا ئەتكەنلىاااارىگە بېاااارىلگەن

ئەمەس. ئىنساااااننىڭ دىنيااااادىكى  مۇنىڭ نەتىجىسااااىسااااىجازا بېكىااااتكەنبۇالرغااااا 
ۈپىتىدە ۈم سااائالالھنىاااڭ بېكىاااتكەن ھۆكۈملىرىااادىن بىااار ھۆكااا ،تارتقاااان ئاااازابى

بىااار ئاااادەم   يەتساااە، ئااىرەتنىاااڭ ئازابىااادىن كەچاااۈردم قىلىنىااادى. مەساااىلەن
باااۇ كېساااە  قىلىنساااا، -قاااولى كېسىلساااە، زىناااا قىلىاااپ چالماااا ئوغرىلىاااق قىلىاااپ

ساااۈپىتىدە يەتاااكەن ئاااازا   ىگۇناھقاااا قارىتاااا بېكىاااتكەن ھۆكاااۈمشاااۇ  ئالالھنىاااڭ
نياااادا جىناااايەت ن دىئاااااىرەتتە جازاغاااا ئۇچرىمايااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈ بولغاچقاااا،

گەرچە ئۆزلىرىنىاااڭ گۇنااااھىنى باشاااقىالر بىلمىاااگەن  ،كىشاااىلەربەزى ئۆتكاااۈزگەن 
لىش ئۈچاااۈن، ئاااۆزلىرىگە دىنياااادىال مۇ، ئاااااىرەت ئازابىااادىن قۇتۇلاااۇئ قاااېبولساااى

 ھۆكۈم ئىجرا قىلىشتا چىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز. 

اياااادى. كەف ااااارەت بواللمجىنااااايىتىگە  زالىمالرنىااااڭدىنيااااادىكى اااااارلىق 
بۇنىغااادىمۇ ۇالرنى اىرەتتە ئااالاااېكىن ئاااا ،زەرەر يەتتاااى ىنياااادا ئاااازا  ۋەئۇالرغاااا د

اننىڭ كاااۈچى بىااالەن كۈتاااۈئ تۇرىااادى. چاااۈنكى دىنياااادا ئىنساااقااااتتىق ئاااازا  
كەلااااگەن ئااااازا ، ئالالھنىااااڭ كااااۈچى بىاااالەن بولىاااادىغان ئااااازا  ئالدىاااادا 

اننىڭ ئىنسااازا  باااۇ دىنياااادىكى ئاااا ھېساااابلىنىدى. ھەمااادەپەۋقۇلىااااددە يە گىااال 
ئازابتاااا مە گاااۈ  بولمىغاچقاااا،دى. ئاااااىرەتتە ئۆلاااۈم ئۆلاااۈمى بىااالەن ئااىرلىشاااى

 ئااااازابى نى دىنياااااقالىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن زالىمالرنااااى كۈتااااۈئ تۇرىاااادىغى
 ىر. ئازابىد ئااىرەت ،بولماستىن
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ـــــا﴿ ـــــلٍ  اللَّــــــهُ  َوَم ـــــا بَِغاِف ـــــونَ  َعمَّ  غاپىااااال قىلمىشاااااىغالردىن ئاااااالالھ» ﴾تـَْعَمُل
 ۋە ئۇيقااااۇ تۇتماياااادىغانلىقى، تائاااااال ئااااۆزىنى مۈگاااادە  ئااااالالھ. «ئەمەسااااتۇر

تۇرىدىغانلىقىاااادىن بەناااادىلەرنى يوشااااۇرىن ۋە ئاشااااكارا ھەر شااااەيىىنى بىلىااااپ 
ئەساااكەرتىپ، ئەھااادىگە اىالپلىاااق قىلىاااش ۋە ياماااانلىقالرنى داۋامالشتۇرىشاااتىن 

    ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
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 ئايەت-86بەقەرە سۈرە 
 

َيا اِْلََياةَ  اْشََتَُوا ِذينَ الَّ  ُأولَـِٰ كَ ﴿ نـْ ُهمُ  ُُيَفَّفُ  َفًَل  ِِبْْلِخَرةِ  الدُّ  اْلَعَذابُ  َعنـْ
 ﴾يُنَصُرونَ  ُهمْ  َوََّل 

 
 سېتى الغان تىرىكچىلىكىنى دىنيا بېرىپ، ئااىرەتنى شۇالر ئەنە»

 ئۇالرغا يېنىكلىتىلمەيدى، ئازا  ئۇالردىن ئۈچۈن، شۇنىڭ. كىشىلەردىر
 «دىقىلىنماي ياردەممۇ

 

ـــــِٰ كَ ﴿ ــــََتَُوا الَّــــِذينَ  ُأوَل ــــاةَ  اْش نـَْيا اِْلََي ــــدُّ ــــَرةِ  ال  ئااااااىرەتنى شااااۇالر ئەنە» ﴾ِِبْْلِخ
باااۇ ئاااايەتتە بىااازگە «. كىشاااىلەردىر ساااېتى الغان تىرىكچىلىكىناااى دىنياااا بېرىاااپ،

ھەۋىساااااى ۋە دىنياااااادىكى -يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئاااااااىرەتنى ئۆزىنىاااااڭ ھااااااۋايى
غىال ئەھمىااايەت ېرى ېتىاااپ، پەقەت دىنياااانوپاااۇزلىرى ئۈچاااۈن پۇلنىاااڭ ئورنىااادا ب

، غىنىداەر سااااالزنە. ئىنسااااان دىنياغااااا ئوباااادان قىلىنغااااانبايااااان  بېرىاااادىغانلىقى
 ۋە پاااانىي ئىكەنلىكىناااى نىاااڭ ئىنتاااايىن قىساااقاىتۋاق ھۇزىرلىنىااادىغان دىنياااادىن

 الۋەتنىااااڭ ئەتىااااگە قالماياااادىغانلىقى ۋەھا-قىلىااااپ، دىنيااااادىكى ھااااۇزىرھااااې  
ھاااااې  ئىزناسااااااى « ئەتە»نىاااااڭ، غى اتقانالردە مېزېمىااااان ئۈسااااااتى« بۈگاااااۈن»

 نى بىلىدى. قالمايدىغانلىقى
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 نى بىلىدى. قالمايدىغانلىقى
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يااۈز يىلاادىن كېاايىن  ،سااىز ئالالھنىااڭ بارلىقىغااا ئىشااىنىڭ ياااكى ئىشااەنمە 
دىنيانىاااڭ ئاااۆمرىنى ئىشىنىساااىز.  چوقاااۇم قالمايااادىغانلىقىغىزغا يۈزىااادە زېمىااان

 ،رىۆمئااا ساااىزگە نىساااكەتەندىنيانىاااڭ دېااامە . چاااۈنكى « ماااانچە مىلياااون يىااال»
غاااا قارىغاااان ئىنساااان، ۇ نۇقتىماناااا بااا دىر.ساااىزنىڭ دىنياااادا ياشاااىغان ۋاقتىغىاااز

ادا ئېھتىماااااللىق ئىچىاااادە ماياااادى. بىااااز دىنياااادىنيااااانى ئاساساااالىق نىشااااانى قىل
ئانىنىااااڭ قورسااااىقىدا تااااۇرىئ ئۆلااااۈئ كېتىاااادىغانالر،   مەسااااىلەن ياشااااايمىز.

 .دىغانالر باااركۆرىاا ئااۇزىن ئۆمااۈر ال ياشااايدىغانالر ۋەتۇغۇلااۇئ بىاار نەچااچە سااائەت
ئاااااىرەتكە  بولغاچقاااا،بىااار ھاياااات  ئەبەدىااايئاااااىرەتتە دائىملىاااق نېاااىمەت ۋە 

 ىز كېرە . يۈزلىنىپ ياشىشىم

رنىڭ جازاساااااى ەئاااااالالھ ئاااااااىرەتنى دىنياااااا بەدىلىاااااگە ساااااېتى ەتكەنل
ــــًَل ﴿ھەققىاااادە   ــــفُ  َف ُهمُ  ُُيَفَّ ــــنـْ ــــَذابُ  َع ــــمْ  َوََّل  اْلَع  ئۈچااااۈن، شااااۇنىڭ» ﴾يُنَصــــُرونَ  ُه

دەياادى. بىاار  «قىلىنماياادى ياااردەممۇ ئۇالرغااا يېنىكلىتىلمەياادى، ئااازا  ردىنئااۇال
باااۇنى  ،ئاااادەم ساااەۋەنلى  يااااكى ئىنساااانىي ئااااجىزلىقى ساااەۋەبلى  ااتاالشساااا

كەچۈردشااكە بولىاادى. لااېكىن مەسااىلىنىڭ پىرىنسااىپ نۇقتىسااىدا ۋە يااو  تالالشااتا 
مۇ قىلىنماياااادى. يېنىكلىتىلمەياااادى ۋە ياااااردەم ااتاالشااااقان ئىنسااااانالردىن ئااااازا 

 «يە گىللىتىلىاااپ، دەرىجىساااى تۆۋەنلىتىلىااادىااىرەتتىكى ئاااازا  ئااا»ۇالر شاااۇ ا ئااا
 لماسلىقى كېرە . قى اىيا -دەئ اام

  تهلللهو ئاااايەتتىكى . «قىلىنمايااادى يااااردەممۇ ئۇالرغاااا» ﴾يُنَصـــُرونَ  ُهـــمْ  َوََّل ﴿
ئىككاااى  دېاااگەن« كاااۈق يااااردەم بېرىااادىغان»ۋە « مەغلاااۇئ بولمايااادىغان كاااۈق»

 ، بۇالرغاااقىااپھااۆكمىگە قارشااى چى، ئالالھنىااڭ بىلددرىاادى. دېاامە  مەنىنااىاىاال 
دىغان ھاااېچكى  بولمايااادى. ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىشاااىدا والالياااب دەياردەمااا

مەنااپەئەتىگە ئىااگە بواللماياادى. لااېكىن -چكى  ئۆزىنىااڭ پايااداغالىاا  زاتتااۇر. ھااې
نسااااانالرنى ولغااااان ئااااالالھ ئىزىياننىااااڭ ئىگىسااااى ب-ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن پاياااادا

قااااادىر بولااااۇئ، ھەتتااااا ئۆزىنىااااڭ سااااۆيۈملۈ   بااااويىچە يارىتىشااااقا ىنىاااااالىغ
َُ  ََل  ُُلللل ﴿پەيغەمكىاااارى بولغااااان مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا   لالللل للللَ َِْْ  تَلْ َعللللا  انَلْ سا
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للا ااََل  َضللهًّ  َوََل   پاياادا ئااۆزدمگە ،ئەھاا ا  ئاسااتىدا االىمىغااان ئااالالھ» 1   لَلللوُ  َشللا َ  َِ
، كەلمەياااادى قولۇماااادىن قىلىااااش دەپىااااى ئۆزدماااادىن ننىيااااازى ۋە يەتكااااۈزد 

للل  َُللللْونا  َوَيَ ﴿  دە  كاتتاااا پەيغەمكەرماااۇ. ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمدېاااگەن« دېگىااان َِ 
لللللل َ  يَنُهللللللُه ا   كىاااااا  مېنااااااى ئازابىاااااادىن ئالالھنىااااااڭ! قەۋمىاااااا  ئااااااى» 2   لَلللللللوا  ِا

الھتىن باشاااقا كىشاااىنى ئاااالابلىنى اتقاااان ئاز دوزااتاااا. دېاااگەن« قۇتقۇزااليااادى 
 قۇتقۇزالىسۇن! ىممۇ ك

ـــــفُ  فَـــــًَل ﴿ ُهمُ  ُُيَفَّ ـــــَذابُ  َعـــــنـْ  ئاااااازا  ئاااااۇالردىن ئۈچاااااۈن، شاااااۇنىڭ» ﴾اْلَع
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە كەلگۈساااىدە بولىااادىغان ئىاااش . «يېنىكلىتىلمەيااادى

. كەلگۈساااااىدىكى ئىشاااااالر ۋە كائىنااااااتتىكى پۈتاااااۈن توغرىساااااىدا ساااااۆزلىگەن
 م قىلىنىااپ بولغااان. قۇرئااانكااۈھۆىلىااپ، ىتھادىسااىلەر ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە بېك

للهُ  َْتَلل   ﴿  كەرىمااادىكى باشاااقا ئاااايەتتە ُلوُِ  فَللَل    لَللللوا  َِْْ  ىئەمااار ئالالھنىاااڭ» 3 َتْسلللتَلْع ا
. ئااايەتتىكى دېاايىلگەن« كەتمە ااالر ئالاادىرائ ئۇنىغغااا ،كەلاادى  قىيااامەت يەنااىن
ُلوُِ   ،دېاااگەن ساااۆز ئاااۆتكەن زامااااننى  َْتَللل     گۈساااى دېاااگەن ساااۆز كەل  ََلَتْسلللتَلْع ا

 «بولاااۇئ بولااادى، ئالااادىرىما الر قىياااامەت»الالھنىاااڭ ئئىپادىلەيااادى. زامااااننى 
، ئالالھقااا نىسااكەتەن بولااۇئ بىاازگە نىسااكەتەن كەلگۈسااى ئىااش بولسااىمۇ ،دېگىنااى

لماياادى. چىقاا قارشااى ىغااھااېچكى  ئالالھنىااڭ بۇيرىقلىر ،. دېاامە تۇربولغااان ئىشاا
ە گىللىتىشاااااكە ھېچكىمنىاااااڭ باااااۇنى ي ئۇالرغاااااا شەكساااااىز كېلىااااادى. ئاااااازا 

    ئىمكانىيىتى ۋە ھوقۇقى بولمايدى.

دىنيااادىكى ۋەزىپىسااىنى ئااادا  ،ئەساالى نىشااانكى ئىنساااننىڭ يارىتىلىشااىدى
، ئاااالالھ قىلىشاااتۇر. ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم دىنياغاااا چۈشۈردلۈشاااتىن ئىلگىااارى

ئااااادەم بااااۇ جەرياناااادا ۆتكااااۈزدى. غااااان جەننەتااااتە سااااىناق مەزگىلىنااااى ئھازىرلى
قاناااداق  ۆزىگە قاناااداق ددشااامەن ئىكەنلىكىناااى ۋەئىكلىسااانىڭ ئااا ئەلەيھىسسااااالم
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يااۈز يىلاادىن كېاايىن  ،سااىز ئالالھنىااڭ بارلىقىغااا ئىشااىنىڭ ياااكى ئىشااەنمە 
دىنيانىاااڭ ئاااۆمرىنى ئىشىنىساااىز.  چوقاااۇم قالمايااادىغانلىقىغىزغا يۈزىااادە زېمىااان

 ،رىۆمئااا ساااىزگە نىساااكەتەندىنيانىاااڭ دېااامە . چاااۈنكى « ماااانچە مىلياااون يىااال»
غاااا قارىغاااان ئىنساااان، ۇ نۇقتىماناااا بااا دىر.ساااىزنىڭ دىنياااادا ياشاااىغان ۋاقتىغىاااز

ادا ئېھتىماااااللىق ئىچىاااادە ماياااادى. بىااااز دىنياااادىنيااااانى ئاساساااالىق نىشااااانى قىل
ئانىنىااااڭ قورسااااىقىدا تااااۇرىئ ئۆلااااۈئ كېتىاااادىغانالر،   مەسااااىلەن ياشااااايمىز.

 .دىغانالر باااركۆرىاا ئااۇزىن ئۆمااۈر ال ياشااايدىغانالر ۋەتۇغۇلااۇئ بىاار نەچااچە سااائەت
ئاااااىرەتكە  بولغاچقاااا،بىااار ھاياااات  ئەبەدىااايئاااااىرەتتە دائىملىاااق نېاااىمەت ۋە 

 ىز كېرە . يۈزلىنىپ ياشىشىم

رنىڭ جازاساااااى ەئاااااالالھ ئاااااااىرەتنى دىنياااااا بەدىلىاااااگە ساااااېتى ەتكەنل
ــــًَل ﴿ھەققىاااادە   ــــفُ  َف ُهمُ  ُُيَفَّ ــــنـْ ــــَذابُ  َع ــــمْ  َوََّل  اْلَع  ئۈچااااۈن، شااااۇنىڭ» ﴾يُنَصــــُرونَ  ُه

دەياادى. بىاار  «قىلىنماياادى ياااردەممۇ ئۇالرغااا يېنىكلىتىلمەياادى، ئااازا  ردىنئااۇال
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كەچۈردشااكە بولىاادى. لااېكىن مەسااىلىنىڭ پىرىنسااىپ نۇقتىسااىدا ۋە يااو  تالالشااتا 
مۇ قىلىنماياااادى. يېنىكلىتىلمەياااادى ۋە ياااااردەم ااتاالشااااقان ئىنسااااانالردىن ئااااازا 

 «يە گىللىتىلىاااپ، دەرىجىساااى تۆۋەنلىتىلىااادىااىرەتتىكى ئاااازا  ئااا»ۇالر شاااۇ ا ئااا
 لماسلىقى كېرە . قى اىيا -دەئ اام

  تهلللهو ئاااايەتتىكى . «قىلىنمايااادى يااااردەممۇ ئۇالرغاااا» ﴾يُنَصـــُرونَ  ُهـــمْ  َوََّل ﴿
ئىككاااى  دېاااگەن« كاااۈق يااااردەم بېرىااادىغان»ۋە « مەغلاااۇئ بولمايااادىغان كاااۈق»

 ، بۇالرغاااقىااپھااۆكمىگە قارشااى چى، ئالالھنىااڭ بىلددرىاادى. دېاامە  مەنىنااىاىاال 
دىغان ھاااېچكى  بولمايااادى. ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىشاااىدا والالياااب دەياردەمااا

مەنااپەئەتىگە ئىااگە بواللماياادى. لااېكىن -چكى  ئۆزىنىااڭ پايااداغالىاا  زاتتااۇر. ھااې
نسااااانالرنى ولغااااان ئااااالالھ ئىزىياننىااااڭ ئىگىسااااى ب-ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن پاياااادا

قااااادىر بولااااۇئ، ھەتتااااا ئۆزىنىااااڭ سااااۆيۈملۈ   بااااويىچە يارىتىشااااقا ىنىاااااالىغ
َُ  ََل  ُُلللل ﴿پەيغەمكىاااارى بولغااااان مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا   لالللل للللَ َِْْ  تَلْ َعللللا  انَلْ سا
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للا ااََل  َضللهًّ  َوََل   پاياادا ئااۆزدمگە ،ئەھاا ا  ئاسااتىدا االىمىغااان ئااالالھ» 1   لَلللوُ  َشللا َ  َِ
، كەلمەياااادى قولۇماااادىن قىلىااااش دەپىااااى ئۆزدماااادىن ننىيااااازى ۋە يەتكااااۈزد 

للل  َُللللْونا  َوَيَ ﴿  دە  كاتتاااا پەيغەمكەرماااۇ. ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمدېاااگەن« دېگىااان َِ 
لللللل َ  يَنُهللللللُه ا   كىاااااا  مېنااااااى ئازابىاااااادىن ئالالھنىااااااڭ! قەۋمىاااااا  ئااااااى» 2   لَلللللللوا  ِا

الھتىن باشاااقا كىشاااىنى ئاااالابلىنى اتقاااان ئاز دوزااتاااا. دېاااگەن« قۇتقۇزااليااادى 
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ـــــفُ  فَـــــًَل ﴿ ُهمُ  ُُيَفَّ ـــــَذابُ  َعـــــنـْ  ئاااااازا  ئاااااۇالردىن ئۈچاااااۈن، شاااااۇنىڭ» ﴾اْلَع
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە كەلگۈساااىدە بولىااادىغان ئىاااش . «يېنىكلىتىلمەيااادى

. كەلگۈساااااىدىكى ئىشاااااالر ۋە كائىنااااااتتىكى پۈتاااااۈن توغرىساااااىدا ساااااۆزلىگەن
 م قىلىنىااپ بولغااان. قۇرئااانكااۈھۆىلىااپ، ىتھادىسااىلەر ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە بېك

للهُ  َْتَلل   ﴿  كەرىمااادىكى باشاااقا ئاااايەتتە ُلوُِ  فَللَل    لَللللوا  َِْْ  ىئەمااار ئالالھنىاااڭ» 3 َتْسلللتَلْع ا
. ئااايەتتىكى دېاايىلگەن« كەتمە ااالر ئالاادىرائ ئۇنىغغااا ،كەلاادى  قىيااامەت يەنااىن
ُلوُِ   ،دېاااگەن ساااۆز ئاااۆتكەن زامااااننى  َْتَللل     گۈساااى دېاااگەن ساااۆز كەل  ََلَتْسلللتَلْع ا

 «بولاااۇئ بولااادى، ئالااادىرىما الر قىياااامەت»الالھنىاااڭ ئئىپادىلەيااادى. زامااااننى 
، ئالالھقااا نىسااكەتەن بولااۇئ بىاازگە نىسااكەتەن كەلگۈسااى ئىااش بولسااىمۇ ،دېگىنااى

لماياادى. چىقاا قارشااى ىغااھااېچكى  ئالالھنىااڭ بۇيرىقلىر ،. دېاامە تۇربولغااان ئىشاا
ە گىللىتىشاااااكە ھېچكىمنىاااااڭ باااااۇنى ي ئۇالرغاااااا شەكساااااىز كېلىااااادى. ئاااااازا 

    ئىمكانىيىتى ۋە ھوقۇقى بولمايدى.

دىنيااادىكى ۋەزىپىسااىنى ئااادا  ،ئەساالى نىشااانكى ئىنساااننىڭ يارىتىلىشااىدى
، ئاااالالھ قىلىشاااتۇر. ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم دىنياغاااا چۈشۈردلۈشاااتىن ئىلگىااارى

ئااااادەم بااااۇ جەرياناااادا ۆتكااااۈزدى. غااااان جەننەتااااتە سااااىناق مەزگىلىنااااى ئھازىرلى
قاناااداق  ۆزىگە قاناااداق ددشااامەن ئىكەنلىكىناااى ۋەئىكلىسااانىڭ ئااا ئەلەيھىسسااااالم
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غانلىقىنى ئاااۆز كاااۆزى بىااالەن كاااۆردى. دىنياااادىكى ۋەزىپىساااىنى ئاااادا ىااادىئازدىر
  كاااۈچى ھاااازىرال  ۋە ئېزىاااپ كەتسااااە شاااەيتانغا قارشاااى ئىممۇنىااا اقىلىشااات
ئەمەلىااااي تەجرىكىاااادىن  ئىشااااالرنىىق تەۋبە قىلىااااش قاتااااارل قانااااداق ئالالھقااااا

 نىاااڭ قاااانۇنىيىتىدىنيا ،دىنياغاااا چۈشاااۈردلدى. دېااامە  ،دىن كېااايىنئۆتكۈزگەنااا
دىنيااااا  اننىڭ شەاسااااىيىتى ۋەبااااويىچە ما ىاااادى. ئەگەر ئىنساااا تەرتىااااپ مۇشااااۇ

ئالالھنىااااڭ ھەۋەساااالىرى غالىاااا  كېلىااااپ يولاااادىن چىقسااااا، پەيغەمااااكەرلەر ۋە 
 دى. توغرا يولغا باشاليئۇنى  لىرىكىتاب
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نَ آتَـ  َوَلَقدْ ﴿ َنا اْلِكَتابَ  ُموَ﴾م ايـْ َنا  ۖ ِِبلرُُّ﴾لِ  بـَْعِدهِ  ِمن َوقـَفَّيـْ  ِعيَسم َوآتـَيـْ
 ََّل  ِبَا َرُ﴾ولٌ  َجاءَُكمْ  َأَفُكلََّما  ۗاْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدََنهُ  اْلَبيَِِّناتِ  َمْريََ  اْبنَ 

بـُْتمْ   فـََفرِيًقا اْ﴾َتْكََبْتُْ  أَنُفُسُكمُ  ََتَْوىٰ   ﴾تـَْقتُـُلونَ  اَوَفرِيقً  َكذَّ
 

 كېيىن ئۇنىغدىن. بەردىق كىتا  مۇساغا بىز شۈبھىسىزكى،-شە » 
 مۆجىزىلەر ئىساغا ئوغلى مەريەم ئەۋەتتۇق، پەيغەمكەرلەر ئارقا-ئارقىمۇ

 بىرەر ھەرقاچان. يۆلىدىق بىلەن روھۇلقۇددىس ئۇنى ھەمدە بەردىق،
 ،كەلسە ئېلىپ بىرنەرسە ياقمايدىغان كۆ لۈ الرغا پەيغەمكەر
 ئىنكار پەيغەمكەرلەرنى قىسى  بىر قىلى ېرەمسىلەر  تەكەبكۇرلۇق
 «ئۆلتۈردد الر پەيغەمكەرلەرنى قىسى  بىر يەنە قىلدىغالر،

  

بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دىااان يولىغاااا قىلغاااان قارشاااىلىقلىرى ئىنتاااايىن كاااۆئ 
غىچە ئەلەيھىسسااااااالم ئىسااااا ، مۇساااااا ئەلەيھىسساااااالمدىنئۈچااااۈنغااااانلىقى بول

يەھياااا  الرغاااا داۋىد، ساااۇاليمان، زەكەرىياااا ۋەبۇئاااالالھ تائااااال  قتاااا،بولغاااان ئارىلى
شااۇنچە كااۆئ بااۇ ئااايەتتە ەمكەرلەرنااى ئەۋەتااكەن ئىاادى. قاتااارلىق نۇرغااۇن پەيغ

ئەلەيھىسسااااالمنى تىلغاااا ئالااادى. چاااۈنكى  ئىساااا ،پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئىچىااادىن
ن ئىسااالمدىن ئىلگىرىكااى ئىككااى چااو  دىاان يەھااۇدىي دىنااى بىاالەن اىرىسااتىيا

-گۇناااھبىاار مەزگىلاادە بەنااى ئىساارائىل دىناادىن يىراقلىشااىپ، دىنااى ئىاادى. ھەر
ئااالالھ بىاار پەيغەمكەرنااى ئەۋەتىااپ، ئااۇالرنى  سااىقلىققا قايتقاناادا،ۋە پا مەئسااىيەت

 .توغرا يولغا يېتەكلەيتتى
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غانلىقىنى ئاااۆز كاااۆزى بىااالەن كاااۆردى. دىنياااادىكى ۋەزىپىساااىنى ئاااادا ىااادىئازدىر
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 نىاااڭ قاااانۇنىيىتىدىنيا ،دىنياغاااا چۈشاااۈردلدى. دېااامە  ،دىن كېااايىنئۆتكۈزگەنااا
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 ََّل  ِبَا َرُ﴾ولٌ  َجاءَُكمْ  َأَفُكلََّما  ۗاْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدََنهُ  اْلَبيَِِّناتِ  َمْريََ  اْبنَ 

بـُْتمْ   فـََفرِيًقا اْ﴾َتْكََبْتُْ  أَنُفُسُكمُ  ََتَْوىٰ   ﴾تـَْقتُـُلونَ  اَوَفرِيقً  َكذَّ
 

 كېيىن ئۇنىغدىن. بەردىق كىتا  مۇساغا بىز شۈبھىسىزكى،-شە » 
 مۆجىزىلەر ئىساغا ئوغلى مەريەم ئەۋەتتۇق، پەيغەمكەرلەر ئارقا-ئارقىمۇ

 بىرەر ھەرقاچان. يۆلىدىق بىلەن روھۇلقۇددىس ئۇنى ھەمدە بەردىق،
 ،كەلسە ئېلىپ بىرنەرسە ياقمايدىغان كۆ لۈ الرغا پەيغەمكەر

 ئىنكار پەيغەمكەرلەرنى قىسى  بىر قىلى ېرەمسىلەر  تەكەبكۇرلۇق
 «ئۆلتۈردد الر پەيغەمكەرلەرنى قىسى  بىر يەنە قىلدىغالر،

  

بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دىااان يولىغاااا قىلغاااان قارشاااىلىقلىرى ئىنتاااايىن كاااۆئ 
غىچە ئەلەيھىسسااااااالم ئىسااااا ، مۇساااااا ئەلەيھىسساااااالمدىنئۈچااااۈنغااااانلىقى بول

يەھياااا  الرغاااا داۋىد، ساااۇاليمان، زەكەرىياااا ۋەبۇئاااالالھ تائااااال  قتاااا،بولغاااان ئارىلى
شااۇنچە كااۆئ بااۇ ئااايەتتە ەمكەرلەرنااى ئەۋەتااكەن ئىاادى. قاتااارلىق نۇرغااۇن پەيغ

ئەلەيھىسسااااالمنى تىلغاااا ئالااادى. چاااۈنكى  ئىساااا ،پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئىچىااادىن
ن ئىسااالمدىن ئىلگىرىكااى ئىككااى چااو  دىاان يەھااۇدىي دىنااى بىاالەن اىرىسااتىيا

-گۇناااھبىاار مەزگىلاادە بەنااى ئىساارائىل دىناادىن يىراقلىشااىپ، دىنااى ئىاادى. ھەر
ئااالالھ بىاار پەيغەمكەرنااى ئەۋەتىااپ، ئااۇالرنى  سااىقلىققا قايتقاناادا،ۋە پا مەئسااىيەت

 .توغرا يولغا يېتەكلەيتتى
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ــا َوَلَقــدْ ﴿ َن  كىتااا  مۇساااغا بىااز شۈبھىسااىزكى،-شااە » ﴾اْلِكَتــابَ  ُموَ﴾ــم آتـَيـْ
َنـــــا﴿، «دىقبەر  تەۋرات يەناااااىن  كېااااايىن ئۇنىغااااادىن» ﴾ِِبلرُُّ﴾ـــــلِ  بـَْعـــــِدهِ  ِمـــــن َوقـَفَّيـْ

نَلللا  ئاااايەتتىكى. «ئەۋەتتاااۇق پەيغەماااكەرلەر ئارقاااا-ئاااارقىمۇ  ،پېىىااالدېاااگەن   َُلَ  لْ
  دېيىلىاادى. مەسااىلەن  ُ للا  سااىنىڭ كەينااىقىرىلغااان بولااۇئ، بىاار نەردىاان چى ُ للا 
ئاااالالھ تائااااال  ،باااۇ .دېگەنااادە « ى تشااائۇنىاااڭ ئارقىساااىغا ئەگە»  ُ لللوتٌفللللَ 

مۇسااااا شااااەرىىىتىغالرنى »ۋاپااااات بولغاناااادىن كېاااايىن  مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم 
دەئ، ئىشااانى  «مۇشاااۇ ياااولنى تۇتاااۇئ ماااېغىغالر ،ساااىلەرگە باياااان قىلىاااپ بەردى

ئارقااااا -پەيغەمكەرلەرنااااى ئااااارقىمۇ ەي،بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئااااۆزىگە قويااااۇۋەتم
مىااااااز مااااااۇھەممەد كىرىكەنلىكىنااااااى بىلددرىاااااادى. پەيغەمئەۋەتقەدەر كااااااۆئ نە

 ئۆلىمااالىرىمىز ،ئەلەيھىسساااالم ئۆلااۈئ كەتكەناادىن كېاايىن پەيغەمااكەر كەلمىاادى
ھەدىسااااكە تااااا بۈگااااۈنگە قەدەر ئەمە  -ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى بىاااالەن قۇرئااااان

 دى. ىكېلى اتىدى. لېكىن بەنى ئىسرائىل ئۇنداق قىلم ، يېتەكلەئقىلىپ

ئۇالرنىاااااڭ ، پەيغەمكەرنىاااااڭ كاااااۆئ كەلگەنلىكاااااى بەناااااى ئىسااااارائىلغا
بەلكاااى زىيىنىغاااا بولغاااان گۇۋاھلىاااق  ،ساااىللىقىدىن بولماساااتىنيااشاااىلىقى ۋە ئې

پۈتاااااۈن ئۈممەتلەرنىاااااڭ »ۇالر ئاااااۆزلىرىنى ئااااا. دىرۋە دۆتلۈكىنىاااااڭ ئىساااااپاتى
ىااپ، بااۇنى ئۆزىنىااڭ دەئ پەاىرلىن« ئىچىاادىكى پەيغەمكىاارى ئە  كااۆئ ئااۈممەت

ئەلچىلەرنىاااااڭ  ۇالر پەيغەماااااكەر ۋەئااااادى. لاااااېكىن ئاالھىااااادىلىكى ھېسابلىشاااااى
نىڭ كاااۆئ بولغانلىقىنىاااڭ ۋە ىقشاااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىچىااادە پاسااااتچىل ،ۈكىكۆپلااا

قەۋمنىااااڭ پەيغەمااااكەر كېتىااااپ بااااولغىچە يولاااادىن چىققانلىقىنىااااڭ ئىپادىسااااى 
 پەيغەمااااكەرلەر بىاااار نااااۇقتىنى چۈشااااەنمىگەن ئىاااادى. ئىكەنلىكىاااادىن ئىكااااارەت

زلىكتىن كېسااااااەلدىن ۋە بەاتسااااااىمەنىاااااا ىي ، ئىنسااااااانىيەتنى پاساااااااتچىلىقتىن
ئاااالالھ تائااااال مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن شاااۇ ا  ى.ۈچاااۈن كېلىااادقۇتقاااۇزى  ئ

يۇشاااە، ئەشااامۇيە، شاااەمىۇن،  ،كېااايىن ئاااۇالرنى غەپلەتاااتە تاشاااالئ قويماساااتىن
ئىليااااس، يەساااەۇ، يۇناااۇس،  ل،يمان، شاااۇئەيىپ، ئەرمىياااا، ھەزقىياااداۋىد، ساااۇال
 . ئەۋەتكەنىن كەينىد-كەينى پەيغەمكەرلەرنى قاتارلىقيەھيا  زەكەرىيا ۋە
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دېااااگەن « رەسااااۇ »   نللللَو  بىاااالەن «پەيغەمااااكەر»  تلللل   ئەرە  تىلىاااادىكى
پەرقااااى بااااار. يېغااااى كىتااااا  ۋە يېغااااى شااااەرىىەتنى ئېلىااااپ  ڭئىككااااى سااااۆزنى

ئۆزىاااادىن  ،يېغااااى كىتااااابى ۋە يېغااااى شااااەرىىىتى يااااوق ،   هنللللَو  كەلگەناااالەر
ئىلگىرىكاااااى شاااااەرىىەت ۋە كىتاااااابنى ئەمەلىاااااي ھايااااااتى بىااااالەن ئاااااۈممەتكە 

  تلل   لەرنااەرسااىتىپ، يااشااىلىققا بااۇيرىئ، يامااانلىقتىن توسااۇ  ئۈچااۈن كەلگكۆ
 باااااار بولغاچقاااااا،دا   نلللللَو  نىڭ ھەممىساااااىۋەزىپىساااااىنىاااااڭ  تللللل  . دىدېيىلىااااا

ى كىتااابنى ۋە يېغاا شااەرىىەت يېغااى  تلل   ئەممااادېگىلااى بولىاادى.   تلل   نااى  نللَو 
   نلللَو  ۋە  تللل   دېگىلاااى بولمايااادى.   نلللَو  ئاااۇنى يەتكۈزدشاااكە بۇيرىلمىغاچقاااا،

للا﴿  تائاااال ئىككىلىسااى ئااالالھ تەرىپىاادىن ئەۋەتىلىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ  َْْ َنللْلَنا َوَِ
للل  ََ  ِا لللل  َُلْبلالللل  قايسااااىكىر ئەۋەتااااكەنئىلگىاااارى  سااااەندىن بىااااز» 1 تَلللل ا    َوََل  َ ُنللللوَ   ِا

مكەرنااااى رەسااااۇ  ۋە پەيغەدەئ، « بولمىسااااۇن پەيغەمااااكەر قايسااااىكىر رەسااااۇ ،
 . غا ئالغانئايرى  تىل-ئايرى 

ڭ بىاااار قىسسىسااااىنى ئەۋەتااااكەن ئەلچااااى ۋە پەيغەمااااكەرلەرئااااالالھ تائاااااال 
  تائاااال بااۇ ھەقااتە ئااالالھ .، بىاار قىساامىنى تىلغااا ئالمىغااانئېلىااپتىلغااا  قىساامىنى

ََ  ََُهْهللللَناُا ْ  َُللللغْ  َوُ ُنللللَل ﴿ لللل  َاَلْ لللل ََ  تَلْقُهْهللللُ  ْ   َْ  َوُ ُنللللَل  َُلْبلللل ُ  ِا     وَنللللُِ    لَلللللوُ  وََ لَلللل َ  ٌ َاَلْ لللل
 ئارىساااااىدا ئۇالرنىاااااڭ ئەۋەتتاااااۇق، پەيغەمكەرلەرناااااى نۇرغاااااۇن بىاااااز» 2 َتْ لا َمللللا

 .بااار قىلمىغااانلىرىمىزمۇ بايااان سااا ا بااار، قىلغااانلىرىمىزمۇ بايااان سااا ا ئىلگىاارى
بەنااى ئىساارائىلغا نۇرغااۇن ئەلچااى  ،دەياادى. دېاامە « قىلاادى سااۆز مۇساااغا ئااالالھ

 پەيغەماااااكەرلەر ئىچىااااادىكى ەتئاااااايەتا ئەممااااا. ۋە پەيغەماااااكەرلەر ئەۋەتىلاااااگەن
ال تىلغاااااا ئەگەشاااااكۈچىلىرى ئە  كاااااۆئ دەئ قارالغاااااان ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالم

گەن ئەۋەتىلااتىن تەرەپاا ئااالالھ ڭئەلەيھىسساااالمنى ئىسااا. ئااالالھ تائاااال ېلىنغااانئ
  دىغان دەلىلااالەر بىااالەن كۈچلەنااااددردئئىپادىلەياااا يەتكۈزگاااۈچى ئىكەنلىكىناااى

ــــــا﴿ َن ــــــنَ  ِعيَســــــم َوآتـَيـْ ــــــْريََ  اْب ــــــاتِ  َم ــــــُروحِ  َوَأيَّــــــْدََنهُ  اْلَبيَِِّن ــــــُدسِ  ِب  ئااااااوغلى مەريەم» ﴾اْلُق
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ــا َوَلَقــدْ ﴿ َن  كىتااا  مۇساااغا بىااز شۈبھىسااىزكى،-شااە » ﴾اْلِكَتــابَ  ُموَ﴾ــم آتـَيـْ
َنـــــا﴿، «دىقبەر  تەۋرات يەناااااىن  كېااااايىن ئۇنىغااااادىن» ﴾ِِبلرُُّ﴾ـــــلِ  بـَْعـــــِدهِ  ِمـــــن َوقـَفَّيـْ

نَلللا  ئاااايەتتىكى. «ئەۋەتتاااۇق پەيغەماااكەرلەر ئارقاااا-ئاااارقىمۇ  ،پېىىااالدېاااگەن   َُلَ  لْ
  دېيىلىاادى. مەسااىلەن  ُ للا  سااىنىڭ كەينااىقىرىلغااان بولااۇئ، بىاار نەردىاان چى ُ للا 
ئاااالالھ تائااااال  ،باااۇ .دېگەنااادە « ى تشااائۇنىاااڭ ئارقىساااىغا ئەگە»  ُ لللوتٌفللللَ 

مۇسااااا شااااەرىىىتىغالرنى »ۋاپااااات بولغاناااادىن كېاااايىن  مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم 
دەئ، ئىشااانى  «مۇشاااۇ ياااولنى تۇتاااۇئ ماااېغىغالر ،ساااىلەرگە باياااان قىلىاااپ بەردى

ئارقااااا -پەيغەمكەرلەرنااااى ئااااارقىمۇ ەي،بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئااااۆزىگە قويااااۇۋەتم
مىااااااز مااااااۇھەممەد كىرىكەنلىكىنااااااى بىلددرىاااااادى. پەيغەمئەۋەتقەدەر كااااااۆئ نە

 ئۆلىمااالىرىمىز ،ئەلەيھىسساااالم ئۆلااۈئ كەتكەناادىن كېاايىن پەيغەمااكەر كەلمىاادى
ھەدىسااااكە تااااا بۈگااااۈنگە قەدەر ئەمە  -ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى بىاااالەن قۇرئااااان

 دى. ىكېلى اتىدى. لېكىن بەنى ئىسرائىل ئۇنداق قىلم ، يېتەكلەئقىلىپ

ئۇالرنىاااااڭ ، پەيغەمكەرنىاااااڭ كاااااۆئ كەلگەنلىكاااااى بەناااااى ئىسااااارائىلغا
بەلكاااى زىيىنىغاااا بولغاااان گۇۋاھلىاااق  ،ساااىللىقىدىن بولماساااتىنيااشاااىلىقى ۋە ئې

پۈتاااااۈن ئۈممەتلەرنىاااااڭ »ۇالر ئاااااۆزلىرىنى ئااااا. دىرۋە دۆتلۈكىنىاااااڭ ئىساااااپاتى
ىااپ، بااۇنى ئۆزىنىااڭ دەئ پەاىرلىن« ئىچىاادىكى پەيغەمكىاارى ئە  كااۆئ ئااۈممەت

ئەلچىلەرنىاااااڭ  ۇالر پەيغەماااااكەر ۋەئااااادى. لاااااېكىن ئاالھىااااادىلىكى ھېسابلىشاااااى
نىڭ كاااۆئ بولغانلىقىنىاااڭ ۋە ىقشاااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىچىااادە پاسااااتچىل ،ۈكىكۆپلااا

قەۋمنىااااڭ پەيغەمااااكەر كېتىااااپ بااااولغىچە يولاااادىن چىققانلىقىنىااااڭ ئىپادىسااااى 
 پەيغەمااااكەرلەر بىاااار نااااۇقتىنى چۈشااااەنمىگەن ئىاااادى. ئىكەنلىكىاااادىن ئىكااااارەت

زلىكتىن كېسااااااەلدىن ۋە بەاتسااااااىمەنىاااااا ىي ، ئىنسااااااانىيەتنى پاساااااااتچىلىقتىن
ئاااالالھ تائااااال مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن شاااۇ ا  ى.ۈچاااۈن كېلىااادقۇتقاااۇزى  ئ

يۇشاااە، ئەشااامۇيە، شاااەمىۇن،  ،كېااايىن ئاااۇالرنى غەپلەتاااتە تاشاااالئ قويماساااتىن
ئىليااااس، يەساااەۇ، يۇناااۇس،  ل،يمان، شاااۇئەيىپ، ئەرمىياااا، ھەزقىياااداۋىد، ساااۇال
 . ئەۋەتكەنىن كەينىد-كەينى پەيغەمكەرلەرنى قاتارلىقيەھيا  زەكەرىيا ۋە
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دېااااگەن « رەسااااۇ »   نللللَو  بىاااالەن «پەيغەمااااكەر»  تلللل   ئەرە  تىلىاااادىكى
پەرقااااى بااااار. يېغااااى كىتااااا  ۋە يېغااااى شااااەرىىەتنى ئېلىااااپ  ڭئىككااااى سااااۆزنى

ئۆزىاااادىن  ،يېغااااى كىتااااابى ۋە يېغااااى شااااەرىىىتى يااااوق ،   هنللللَو  كەلگەناااالەر
ئىلگىرىكاااااى شاااااەرىىەت ۋە كىتاااااابنى ئەمەلىاااااي ھايااااااتى بىااااالەن ئاااااۈممەتكە 

  تلل   لەرنااەرسااىتىپ، يااشااىلىققا بااۇيرىئ، يامااانلىقتىن توسااۇ  ئۈچااۈن كەلگكۆ
 باااااار بولغاچقاااااا،دا   نلللللَو  نىڭ ھەممىساااااىۋەزىپىساااااىنىاااااڭ  تللللل  . دىدېيىلىااااا

ى كىتااابنى ۋە يېغاا شااەرىىەت يېغااى  تلل   ئەممااادېگىلااى بولىاادى.   تلل   نااى  نللَو 
   نلللَو  ۋە  تللل   دېگىلاااى بولمايااادى.   نلللَو  ئاااۇنى يەتكۈزدشاااكە بۇيرىلمىغاچقاااا،

للا﴿  تائاااال ئىككىلىسااى ئااالالھ تەرىپىاادىن ئەۋەتىلىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ  َْْ َنللْلَنا َوَِ
للل  ََ  ِا لللل  َُلْبلالللل  قايسااااىكىر ئەۋەتااااكەنئىلگىاااارى  سااااەندىن بىااااز» 1 تَلللل ا    َوََل  َ ُنللللوَ   ِا

مكەرنااااى رەسااااۇ  ۋە پەيغەدەئ، « بولمىسااااۇن پەيغەمااااكەر قايسااااىكىر رەسااااۇ ،
 . غا ئالغانئايرى  تىل-ئايرى 

ڭ بىاااار قىسسىسااااىنى ئەۋەتااااكەن ئەلچااااى ۋە پەيغەمااااكەرلەرئااااالالھ تائاااااال 
  تائاااال بااۇ ھەقااتە ئااالالھ .، بىاار قىساامىنى تىلغااا ئالمىغااانئېلىااپتىلغااا  قىساامىنى

ََ  ََُهْهللللَناُا ْ  َُللللغْ  َوُ ُنللللَل ﴿ لللل  َاَلْ لللل ََ  تَلْقُهْهللللُ  ْ   َْ  َوُ ُنللللَل  َُلْبلللل ُ  ِا     وَنللللُِ    لَلللللوُ  وََ لَلللل َ  ٌ َاَلْ لللل
 ئارىساااااىدا ئۇالرنىاااااڭ ئەۋەتتاااااۇق، پەيغەمكەرلەرناااااى نۇرغاااااۇن بىاااااز» 2 َتْ لا َمللللا

 .بااار قىلمىغااانلىرىمىزمۇ بايااان سااا ا بااار، قىلغااانلىرىمىزمۇ بايااان سااا ا ئىلگىاارى
بەنااى ئىساارائىلغا نۇرغااۇن ئەلچااى  ،دەياادى. دېاامە « قىلاادى سااۆز مۇساااغا ئااالالھ

 پەيغەماااااكەرلەر ئىچىااااادىكى ەتئاااااايەتا ئەممااااا. ۋە پەيغەماااااكەرلەر ئەۋەتىلاااااگەن
ال تىلغاااااا ئەگەشاااااكۈچىلىرى ئە  كاااااۆئ دەئ قارالغاااااان ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالم

گەن ئەۋەتىلااتىن تەرەپاا ئااالالھ ڭئەلەيھىسساااالمنى ئىسااا. ئااالالھ تائاااال ېلىنغااانئ
  دىغان دەلىلااالەر بىااالەن كۈچلەنااااددردئئىپادىلەياااا يەتكۈزگاااۈچى ئىكەنلىكىناااى

ــــــا﴿ َن ــــــنَ  ِعيَســــــم َوآتـَيـْ ــــــْريََ  اْب ــــــاتِ  َم ــــــُروحِ  َوَأيَّــــــْدََنهُ  اْلَبيَِِّن ــــــُدسِ  ِب  ئااااااوغلى مەريەم» ﴾اْلُق
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 «يۆلىااادىق بىااالەن روھۇلقاااۇددىس ئاااۇنى ھەمااادە بەردىق، ماااۆجىزىلەر ئىسااااغا
 دەيدى. 

 كااااۆزى بىاااالەن كااااۆرگەن، قااااۇلىقى بىاااالەن پەقەت ئااااۆزبەنااااى ئىساااارائىل 
تتاااى. نىال ئېتىااارائ قىاللەرمااااددىي نەرساااى ئا لىغاااان ۋە قاااولى بىااالەن تۇتالىغاااان

ئەلەيھىسسااااالم دە  بەناااى ئىسااارائىلنى قاپلى الغاااان مااااددىزىمچىلىقنى رەت  ئىساااا
كە قارىتااا قىلىااش ئۈچااۈن كەلااگەن ئىاادى. ئۇالرنىااڭ ئەقىاال ۋە قەلكلىاارى غەيىااك

 1 َ ْ لللهَوَ    لَللللوَ  َْ اََ ﴿ ھەتتاااا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا  بولاااۇئ،تاقىلىاااپ كەتاااكەن 
بۇالرغااااا ئاسااااماندىن  دېااااگەن. «كىنكۆرسااااەت ئاپىاشااااكارا ئااااالالھنى بىاااازگە»

قەيەردىاااااان »قنااااااى ىبااااااۇ رىز چۈشۈردلسااااااە،تەرەنجىااااااكىن بىاااااالەن بااااااۆددنە 
 «ېلىشاااى ماااۇمكىنئۈزدلاااۈئ قن، كېلىااادىغانلىقى ئېنىاااق ئەمەس غەيكىاااي رىااازىقكە

دەئ ئەنساااااىرەئ، يەرگە تېرىاااااپ يەيااااادىغان ئۆساااااۈملۈكلەرنى تەلەئ قىلغاااااان. 
نۇقتىغااا قارشااى پەيغەمااكەر شااۇ  بىاار مىلاالەت قايسااى نۇقتىاادىن بۇزىلسااا، ،دېاامە 

ياااولى پۈتاااۈنلەي  ھايااااتى ۋە ئەھااا الى باااۇ قەدەر بولغاچقاااا،كېلىااادى. بۇالرنىاااڭ 
 . بولغان پەيغەمكەر كېلىشى كېرە بىر بولغان  يغەيكى

 ۋەئاسااامانغا كۆتۈردلۈشاااى  سااااالمنىڭ تۇغۇلۇشاااى، ئۆلاااۈمى،ئەلەيھىس ئىساااا
ىااالەن لالھنىاااڭ ئىزناااى ب، دىئاااا قىلىاااپ ئاىكېساااەللەرنى بىااار ساااىالپال ساقايتىشااا

 ئىسااا. غەيكىياادىرمۆجىزىلىرنىااڭ ھەممىسااى  ۆلااۈكلەرنى تىرىلددردشااى قاتااارلىقئ
ىدىن ماددىزىمچىلىقنىااااڭ ئىگىاااالەئ كېتىشاااا بەنااااى ئىساااارائىلنى ئەلەيھىسساااااالم

 ئااادەتتە دى.گەن ئىاابااۇ شااەكىلدە ئەۋەتىلاا روھىااي پاكلىققااا كۆتااۈرد  ئۈچااۈن،
ياااولى ئاااارقىلىق مۇناساااى ەت  لىقئاياااال-ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدىكى كاااۆپىيىش ئەر

ەۋەبلەرنىڭ سااا يبولىااادى. ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلنىڭ زېھنىااادىن مااااددى
ئۆزىنىاااڭ ساااەۋەبنىڭ ھۆكۈمااادارى ئىكەنلىكىناااى  ھۆكاااۈمرانلىقىنى يۇلاااۇئ ئېلىاااپ،
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 بىاالەن نورمااا  كااۆپىيىش يااولى ئەلەيھىسساااالم شااۇ ا ئىسااابىلااددرمەكچى ئىاادى. 
  .ەلگەنك ى ئارقىلىقيولھىي قۇدرەت بى اسىتە ئىال ،كەلمەي

 مەسىلىساااىنى ئاااالالھ تائااااال ئەقىلاااگە ساااەۋە  ،ياااارىتىش مەسىلىساااىدە
َُ   ا لَللللوا ﴿  چۈشىنىشااانى ئىااارادە قىلااادى. قۇرئاااان كەرىااا  باااۇ ھەقاااتە    َسلللَماَو تا  ُِْلللل

ُُ  ٌ َو ْْلَْ ضا  لللللللللا ََيْلُللللللللل ثَ  َيَ لللللللللا ُ   اَمللللللللل  يَلَ للللللللل ُ  ٌ َيَ لللللللللا ُ  َِ ََ  َْوْ    للللللللل ُُّ و َ  ا ُ َ للللللللليَ   اَمللللللللل  َويَلَ للللللللل ُ  اا
ََ  يلُلللللََوا ُ ُ  ْ  ثَ  ذُْ لللللهَ  ََ للللل  َوََيَْعللللل ُ  ٌ َواا  ئاسااااامانالرنىڭ» 1 َُلللللغايه   َالاللللل     ااتَلللللوُ  ٌ َاقا َملللللا َيَ لللللا ُ  َِ

 شاااۇنى االىساااا نېمىناااى ئاااالالھ ااساااتۇر، ئالالھقاااا پادىشااااھلىقى زېمىننىاااڭ ۋە
 ئاااادەمگە غااااناالى قىلىااادى، ئاتاااا پەرزەنااا  قىاااز ئاااادەمگە االىغاااان يارىتىااادى،

 االىغااان بېرىاادى، ئااارىال  قىزنااى ئوغااۇ ، ياااكى قىلىاادى، ئاتااا پەرزەناا  ئوغااۇ 
 بىلگۈچىاااادىر، ھەممىنااااى ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ قىلىاااادى، تۇغماااااس ئااااادەمنى
بالىنىاااڭ تۇغۇلۇشاااىنى . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە دېاااگەن« قاااادىردىر ھەممىاااگە

ۇدرىتىنىااڭ سااەۋەبنىڭ قمااۇتلەق  ھەماادەقىلىااپ بېكىتتااى.  سااەۋەبنىڭ نەتىجىسااى
 ئاااالالھ االساااا كىشااى، . ئاياااا دىقىلاا ئىكەنلىكىنااى باياااان ھۆكاااۈمران ئۈسااتىدە
مۇ كارغاااا ئايااااللىق ساااەۋەب-ئەر ، بەزىااادەاالىمىساااا تۇغمايااادى. دېااامە  ،تۇغىااادى

  .كەلمەيدى

 روھۇلقااااۇددىس» ﴾اْلُقــــُدسِ  بِــــُروحِ  َوَأيَّــــْدََنهُ ﴿ ئااااالالھ تائاااااال نااااېمە ئۈچااااۈن
دەيااادى  باشاااقا پەيغەماااكەرلەر جىكرىىىااال  «يۆلىااادىق لەنىاااب  جىكرىىىااال يەناااىن

 ئىسااااااااا جىكرىىىاااااااال ئەلەيھىسساااااااااالمبىاااااااالەن كۈچلەنااااااااددردلمىگەنمۇ  
ئۆلۈمىاادىن تارتىااپ ھەماامە ئىشااتا  ۋە ئەلەيھىسساااالمنىڭ تۇغۇلۇشااى، مۆجىزىسااى

 تائااااال ئاااالالھ لىقى ئۈچاااۈن،ساااەۋەبتىن ھالقىغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا چىققاااان
 رگەنلىكىنىئەلەيھىسسااااالم بىااالەن كۈچلەناااددمنى جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااال ئىساااا

ىدە  ئاياااا  ساااەۋەبچ-ئەر تۇغۇلۇشاااىغا نىڭ. قارىماققاااا ئىنساااانالرالغاااانتىلغاااا ئ
 ئىساااااائالالھنىاااااڭ قاااااۇدرىتى بىااااالەن تۇغۇلىااااادى.  كۆردنساااااىمۇ، ئەمەلىيەتاااااتە
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 «يۆلىااادىق بىااالەن روھۇلقاااۇددىس ئاااۇنى ھەمااادە بەردىق، ماااۆجىزىلەر ئىسااااغا
 دەيدى. 

 كااااۆزى بىاااالەن كااااۆرگەن، قااااۇلىقى بىاااالەن پەقەت ئااااۆزبەنااااى ئىساااارائىل 
تتاااى. نىال ئېتىااارائ قىاللەرمااااددىي نەرساااى ئا لىغاااان ۋە قاااولى بىااالەن تۇتالىغاااان

ئەلەيھىسسااااالم دە  بەناااى ئىسااارائىلنى قاپلى الغاااان مااااددىزىمچىلىقنى رەت  ئىساااا
كە قارىتااا قىلىااش ئۈچااۈن كەلااگەن ئىاادى. ئۇالرنىااڭ ئەقىاال ۋە قەلكلىاارى غەيىااك

 1 َ ْ لللهَوَ    لَللللوَ  َْ اََ ﴿ ھەتتاااا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا  بولاااۇئ،تاقىلىاااپ كەتاااكەن 
بۇالرغااااا ئاسااااماندىن  دېااااگەن. «كىنكۆرسااااەت ئاپىاشااااكارا ئااااالالھنى بىاااازگە»

قەيەردىاااااان »قنااااااى ىبااااااۇ رىز چۈشۈردلسااااااە،تەرەنجىااااااكىن بىاااااالەن بااااااۆددنە 
 «ېلىشاااى ماااۇمكىنئۈزدلاااۈئ قن، كېلىااادىغانلىقى ئېنىاااق ئەمەس غەيكىاااي رىااازىقكە

دەئ ئەنساااااىرەئ، يەرگە تېرىاااااپ يەيااااادىغان ئۆساااااۈملۈكلەرنى تەلەئ قىلغاااااان. 
نۇقتىغااا قارشااى پەيغەمااكەر شااۇ  بىاار مىلاالەت قايسااى نۇقتىاادىن بۇزىلسااا، ،دېاامە 

ياااولى پۈتاااۈنلەي  ھايااااتى ۋە ئەھااا الى باااۇ قەدەر بولغاچقاااا،كېلىااادى. بۇالرنىاااڭ 
 . بولغان پەيغەمكەر كېلىشى كېرە بىر بولغان  يغەيكى

 ۋەئاسااامانغا كۆتۈردلۈشاااى  سااااالمنىڭ تۇغۇلۇشاااى، ئۆلاااۈمى،ئەلەيھىس ئىساااا
ىااالەن لالھنىاااڭ ئىزناااى ب، دىئاااا قىلىاااپ ئاىكېساااەللەرنى بىااار ساااىالپال ساقايتىشااا

 ئىسااا. غەيكىياادىرمۆجىزىلىرنىااڭ ھەممىسااى  ۆلااۈكلەرنى تىرىلددردشااى قاتااارلىقئ
ىدىن ماددىزىمچىلىقنىااااڭ ئىگىاااالەئ كېتىشاااا بەنااااى ئىساااارائىلنى ئەلەيھىسساااااالم

 ئااادەتتە دى.گەن ئىاابااۇ شااەكىلدە ئەۋەتىلاا روھىااي پاكلىققااا كۆتااۈرد  ئۈچااۈن،
ياااولى ئاااارقىلىق مۇناساااى ەت  لىقئاياااال-ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدىكى كاااۆپىيىش ئەر

ەۋەبلەرنىڭ سااا يبولىااادى. ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلنىڭ زېھنىااادىن مااااددى
ئۆزىنىاااڭ ساااەۋەبنىڭ ھۆكۈمااادارى ئىكەنلىكىناااى  ھۆكاااۈمرانلىقىنى يۇلاااۇئ ئېلىاااپ،
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 بىاالەن نورمااا  كااۆپىيىش يااولى ئەلەيھىسساااالم شااۇ ا ئىسااابىلااددرمەكچى ئىاادى. 
  .ەلگەنك ى ئارقىلىقيولھىي قۇدرەت بى اسىتە ئىال ،كەلمەي

 مەسىلىساااىنى ئاااالالھ تائااااال ئەقىلاااگە ساااەۋە  ،ياااارىتىش مەسىلىساااىدە
َُ   ا لَللللوا ﴿  چۈشىنىشااانى ئىااارادە قىلااادى. قۇرئاااان كەرىااا  باااۇ ھەقاااتە    َسلللَماَو تا  ُِْلللل

ُُ  ٌ َو ْْلَْ ضا  لللللللللا ََيْلُللللللللل ثَ  َيَ لللللللللا ُ   اَمللللللللل  يَلَ للللللللل ُ  ٌ َيَ لللللللللا ُ  َِ ََ  َْوْ    للللللللل ُُّ و َ  ا ُ َ للللللللليَ   اَمللللللللل  َويَلَ للللللللل ُ  اا
ََ  يلُلللللََوا ُ ُ  ْ  ثَ  ذُْ لللللهَ  ََ للللل  َوََيَْعللللل ُ  ٌ َواا  ئاسااااامانالرنىڭ» 1 َُلللللغايه   َالاللللل     ااتَلللللوُ  ٌ َاقا َملللللا َيَ لللللا ُ  َِ

 شاااۇنى االىساااا نېمىناااى ئاااالالھ ااساااتۇر، ئالالھقاااا پادىشااااھلىقى زېمىننىاااڭ ۋە
 ئاااادەمگە غااااناالى قىلىااادى، ئاتاااا پەرزەنااا  قىاااز ئاااادەمگە االىغاااان يارىتىااادى،

 االىغااان بېرىاادى، ئااارىال  قىزنااى ئوغااۇ ، ياااكى قىلىاادى، ئاتااا پەرزەناا  ئوغااۇ 
 بىلگۈچىاااادىر، ھەممىنااااى ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ قىلىاااادى، تۇغماااااس ئااااادەمنى
بالىنىاااڭ تۇغۇلۇشاااىنى . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە دېاااگەن« قاااادىردىر ھەممىاااگە

ۇدرىتىنىااڭ سااەۋەبنىڭ قمااۇتلەق  ھەماادەقىلىااپ بېكىتتااى.  سااەۋەبنىڭ نەتىجىسااى
 ئاااالالھ االساااا كىشااى، . ئاياااا دىقىلاا ئىكەنلىكىنااى باياااان ھۆكاااۈمران ئۈسااتىدە
مۇ كارغاااا ئايااااللىق ساااەۋەب-ئەر ، بەزىااادەاالىمىساااا تۇغمايااادى. دېااامە  ،تۇغىااادى

  .كەلمەيدى

 روھۇلقااااۇددىس» ﴾اْلُقــــُدسِ  بِــــُروحِ  َوَأيَّــــْدََنهُ ﴿ ئااااالالھ تائاااااال نااااېمە ئۈچااااۈن
دەيااادى  باشاااقا پەيغەماااكەرلەر جىكرىىىااال  «يۆلىااادىق لەنىاااب  جىكرىىىااال يەناااىن

 ئىسااااااااا جىكرىىىاااااااال ئەلەيھىسساااااااااالمبىاااااااالەن كۈچلەنااااااااددردلمىگەنمۇ  
ئۆلۈمىاادىن تارتىااپ ھەماامە ئىشااتا  ۋە ئەلەيھىسساااالمنىڭ تۇغۇلۇشااى، مۆجىزىسااى

 تائااااال ئاااالالھ لىقى ئۈچاااۈن،ساااەۋەبتىن ھالقىغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا چىققاااان
 رگەنلىكىنىئەلەيھىسسااااالم بىااالەن كۈچلەناااددمنى جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااال ئىساااا

ىدە  ئاياااا  ساااەۋەبچ-ئەر تۇغۇلۇشاااىغا نىڭ. قارىماققاااا ئىنساااانالرالغاااانتىلغاااا ئ
 ئىساااااائالالھنىاااااڭ قاااااۇدرىتى بىااااالەن تۇغۇلىااااادى.  كۆردنساااااىمۇ، ئەمەلىيەتاااااتە
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 ەر ئاااااادەتلەنگەن شاااااەكىلدە تۇغۇلمىغاچقاااااا،ئەلەيھىسسااااااالم نورماااااا  كىشاااااىل
رىپىااااادىن ھۇجۇمغاااااا ئاااااۇچرايتتى. جىكرىىىااااال ئەلەيھىسسااااااالم ەت باشاااااقىالر

 ئىسااااااداۋاملىاااااق  ،ۈچاااااۈنكىشاااااىلەرنىڭ ھۇجۇمىغاااااا رەددىااااايە قاااااايتۇرى  ئ
 ئەلەيھىسساالمدىن ئايرىلمايتتى. 

ََ   ئااايەتتىكى  ىاانت«قااۇۋۋەت»  ُللوو  ئەساالى يىلتىاازى نىااڭ«يۆلىاادىق»  َْيَللْغ
دېاااگەن « لەناااددردىقھەر ئىشاااتا جىكرىىىااال بىااالەن كۈچ» بولاااۇئ، چىقىرىلغاااان

دېااااگەن سااااۆز ئادەمنىااااڭ بەدىنىاااادىكى   ُ وِا   . ئااااايەتتىكىمەنىنااااى بىلددرىاااادى
قىماااامەت قااااارا  »ئىنساااااننى پائالىيەتچااااان، ئاكتىااااپ قىلىاااادىغان ۋە  «جااااان»

ئااالالھ تائاااال شااۇنىڭ ئۈچااۈن  ى.ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىااد دىاان ئىكااارەت«روھااى
نَللللا ََ وََ لللل َ  ا ﴿  ائدەئ ئاتاااا «روھ» نااااىقۇرئااااان كەرىم ََ لْ ََ  َْْو للللا اا َْ لللل ََ للللهاََ  ِا لللل ْ  ُ و َِْْ 1 

« قىلااادىق ۋەھىاااي  قۇرئااااننىروھناااى ن ساااا ا باااويىچە ئەمرىمىاااز شاااۇنىغدە »
قىمااامەت قاااارا  روھاااى بولاااۇئ، قۇرئانغاااا ئەمە  قىلمىغاااان  -. قۇرئاااان ېاااگەند

 اياتى قىممەتسىز بولىدى.ئادەمنىڭ ھ

«  »، پىااااش ھەرپىنااااى« أ» دەبەزىاااا نىدېااااگەن سااااۆز  ُلللغُ  ئااااايەتتىكى
دەئ ھەر   ُُللللُغُ  دەئ ئوقااااۇيمىز. بەزىاااادە  ُُللللْغُ ، ن قىلىااااپھەرپىنااااى ساااااكى
-ھەرقاناااداق ئەيىااا  ئىككىلىساااى تاااوغرا بولاااۇئ، ئوقاااۇيمىز. ئىككىساااىنى پىاااش

ُا ﴿ بىااااالەن  ُ وِا ﴿. نۇقسااااااندىن پاااااا  دېاااااگەن مەنىناااااى بىلددرىااااادى    ْ ُقلللللُغ
 ئىككىسى بىرلىشىپ جىكرىىىل ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدى.

 گەنلىكى ھەققىااادە،ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا كۆتاااۈردل ئىساااائۆلىمااااالر 
دېگەناااگە  « تىرىااا  كۆتۈردلااادىمۇ يااااكى ئۆلاااۈئ ئانااادىن كېااايىن كۆتۈردلااادىمۇ»

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تىرىااا   ئىساااابولغاااان.  قاراشاااالردااىااال -ئواشاااا  اىلماااۇ
زدىن ىبىزنىااااڭ يااااولىم ،ياااااكى ئۆلااااۈئ ئاناااادىن كۆتااااۈردلگەنلىكىنى بىلسااااە 

غان ىااادىئەلەيھىسسااااالم ئۆلۈمااادىن سااااقلىنىپ قال ئىساااائۆزگەرمەيااادى.  ېچناااېمەھ
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 ئىساااااااباشااااااقا ئىنسااااااانالر ئۆلااااااۈئ كەتكەناااااادە   ،بىاااااار ئىنسااااااان ئەمەس
 ئىسااااا ،ئەلەيھىسساااااالممۇ ئۆلااااۈئ كېتىاااادى. لااااېكىن بااااۇ يەردىكااااى مەسااااىلە
  مۇبولاادىئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۆلااۈمى تەبىىىااي بولاادىمۇ ياااكى باشااقىچە ھااالەتتە 

تاااى كۆتۈردلاااۈئ، ئاسااامانغا تىرىااا  پې ئەلەيھىسسااااالم ئىساااارىتىلغاااان ساااىز يادادى
 ! نىااااڭ ھەيااااران قااااالغۇدە  نەرى بااااارئەجەبااااا بۇ ،كېاااايىن زېمىنغااااا چۈشسااااە
تااى كۆتۈردلااۈئ، ئەلەيھىسساااالممۇ ئاساامانغا تىرىاا  پېپەيغەمكىرىمىااز مااۇھەممەد 

ئۈچااۈن نااېمە  بااۇ ئواشااا  پىرىنسااىپ. ،دېاامە  تىغۇ!تااى چۈشاازېمىنغااا تىرىاا  پې
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا چىقىاااپ ئانااادىن ئاااااىرقى زامانااادا  ئىسااااساااىلەر 

  پەيغەمكىرىمىاااز ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم قوباااۇ  قىاللمايساااىلەرچۈشۈشاااىنى 
رەسااااۇلۇلالھ  بولسااااا، ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئوتتۇرىسااااىدىكى پەرق ئىسااااابىاااالەن 
االم بىااار يھىسسااائەلە ائەمماااا ئىسااا ،چۈشاااتىچىقىاااپ ئاااۇزىن تۇرماااايال  اغئاسااامان

پىرىنساااىپنى  قىساااقىلىقى ئاساساااىي-ۋاقىتنىاااڭ ئاااۇزىنمەزگىااال تاااۇرىئ قالااادى. 
 بۇزمايدى. 

ئىكنااااى مۇسااااەييە  ئەبااااۇ ھااااۇرەيرە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ مۇنااااداق 
ِا   پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  ،دېگەنلىكىناااى رىااا ايەت قىلىااادى لللَ ما َلللغا َو  َللل اي تَلْ سا

َا  لللللَ َ  َْْ  يَلْنللللل لللللااَ ُ ُ   ََ فاللللل  َُ وشا ُِْقسا َ ملللللاَ  ََ لللللْهًََ  لللللُه   َهللللللا  َ  ،مْلللللُ  َِ َايللللللهَ  ،فَلَ ْ سا  ،َويَلْقتُلللللُ   َّْاْن
َْاَْيَللل َ  لللغ   ،َوَيَ لللُا   ََ َّ َلَ يَلْقبَللَلللُو َْ للل ََ  َُ َُ  ْ َملللا  ئىساااا ،ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى» 1 َويَ اللل 

بەلگىسااىنى ى چۈشااۈئ، كىاارى  تاائادىاال ھاااكى  پېا ئارا الرغاا نىڭئەلەيھىسساااالم
ئااۇ  .ئاااز قالاادى ردئ، جىزيەنااى ئەمەلاادىن قالدىرىشااىغاچوشااقىنى ئۆلتااۈ ېقىشااى،چ

ىلمايااادىغان ھاااالەتكە ھاااېچكى  قوباااۇ  قئاااۇنى  ،مۈلاااۈ  كۆپىيىاااپ-ۋاقىتتاااا ماااا 
ھىسساااالمنى مىسااا  ئەلەي ئىسااا دېااگەن. ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلغا« يېتىاادى

لللللَ َل  َوَ َعْلنَلللللاُِ  َاَلْ لللللوا  َْتْلَعْمنَلللللا َاْبلللللغ   ااََل  ُالللللوَ  اا ْ ﴿  قىلىاااااپ َا  َِ ِا  َ   ا بَللللل  پەقەت ئاااااۇ» 2 ااْنلللللهَ 
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 ەر ئاااااادەتلەنگەن شاااااەكىلدە تۇغۇلمىغاچقاااااا،ئەلەيھىسسااااااالم نورماااااا  كىشاااااىل
رىپىااااادىن ھۇجۇمغاااااا ئاااااۇچرايتتى. جىكرىىىااااال ئەلەيھىسسااااااالم ەت باشاااااقىالر

 ئىسااااااداۋاملىاااااق  ،ۈچاااااۈنكىشاااااىلەرنىڭ ھۇجۇمىغاااااا رەددىااااايە قاااااايتۇرى  ئ
 ئەلەيھىسساالمدىن ئايرىلمايتتى. 

ََ   ئااايەتتىكى  ىاانت«قااۇۋۋەت»  ُللوو  ئەساالى يىلتىاازى نىااڭ«يۆلىاادىق»  َْيَللْغ
دېاااگەن « لەناااددردىقھەر ئىشاااتا جىكرىىىااال بىااالەن كۈچ» بولاااۇئ، چىقىرىلغاااان

دېااااگەن سااااۆز ئادەمنىااااڭ بەدىنىاااادىكى   ُ وِا   . ئااااايەتتىكىمەنىنااااى بىلددرىاااادى
قىماااامەت قااااارا  »ئىنساااااننى پائالىيەتچااااان، ئاكتىااااپ قىلىاااادىغان ۋە  «جااااان»

ئااالالھ تائاااال شااۇنىڭ ئۈچااۈن  ى.ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىااد دىاان ئىكااارەت«روھااى
نَللللا ََ وََ لللل َ  ا ﴿  ائدەئ ئاتاااا «روھ» نااااىقۇرئااااان كەرىم ََ لْ ََ  َْْو للللا اا َْ لللل ََ للللهاََ  ِا لللل ْ  ُ و َِْْ 1 

« قىلااادىق ۋەھىاااي  قۇرئااااننىروھناااى ن ساااا ا باااويىچە ئەمرىمىاااز شاااۇنىغدە »
قىمااامەت قاااارا  روھاااى بولاااۇئ، قۇرئانغاااا ئەمە  قىلمىغاااان  -. قۇرئاااان ېاااگەند

 اياتى قىممەتسىز بولىدى.ئادەمنىڭ ھ

«  »، پىااااش ھەرپىنااااى« أ» دەبەزىاااا نىدېااااگەن سااااۆز  ُلللغُ  ئااااايەتتىكى
دەئ ھەر   ُُللللُغُ  دەئ ئوقااااۇيمىز. بەزىاااادە  ُُللللْغُ ، ن قىلىااااپھەرپىنااااى ساااااكى
-ھەرقاناااداق ئەيىااا  ئىككىلىساااى تاااوغرا بولاااۇئ، ئوقاااۇيمىز. ئىككىساااىنى پىاااش

ُا ﴿ بىااااالەن  ُ وِا ﴿. نۇقسااااااندىن پاااااا  دېاااااگەن مەنىناااااى بىلددرىااااادى    ْ ُقلللللُغ
 ئىككىسى بىرلىشىپ جىكرىىىل ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدى.

 گەنلىكى ھەققىااادە،ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا كۆتاااۈردل ئىساااائۆلىمااااالر 
دېگەناااگە  « تىرىااا  كۆتۈردلااادىمۇ يااااكى ئۆلاااۈئ ئانااادىن كېااايىن كۆتۈردلااادىمۇ»

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تىرىااا   ئىساااابولغاااان.  قاراشاااالردااىااال -ئواشاااا  اىلماااۇ
زدىن ىبىزنىااااڭ يااااولىم ،ياااااكى ئۆلااااۈئ ئاناااادىن كۆتااااۈردلگەنلىكىنى بىلسااااە 

غان ىااادىئەلەيھىسسااااالم ئۆلۈمااادىن سااااقلىنىپ قال ئىساااائۆزگەرمەيااادى.  ېچناااېمەھ
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 ئىساااااااباشااااااقا ئىنسااااااانالر ئۆلااااااۈئ كەتكەناااااادە   ،بىاااااار ئىنسااااااان ئەمەس
 ئىسااااا ،ئەلەيھىسساااااالممۇ ئۆلااااۈئ كېتىاااادى. لااااېكىن بااااۇ يەردىكااااى مەسااااىلە
  مۇبولاادىئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۆلااۈمى تەبىىىااي بولاادىمۇ ياااكى باشااقىچە ھااالەتتە 

تاااى كۆتۈردلاااۈئ، ئاسااامانغا تىرىااا  پې ئەلەيھىسسااااالم ئىساااارىتىلغاااان ساااىز يادادى
 ! نىااااڭ ھەيااااران قااااالغۇدە  نەرى بااااارئەجەبااااا بۇ ،كېاااايىن زېمىنغااااا چۈشسااااە
تااى كۆتۈردلااۈئ، ئەلەيھىسساااالممۇ ئاساامانغا تىرىاا  پېپەيغەمكىرىمىااز مااۇھەممەد 

ئۈچااۈن نااېمە  بااۇ ئواشااا  پىرىنسااىپ. ،دېاامە  تىغۇ!تااى چۈشاازېمىنغااا تىرىاا  پې
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا چىقىاااپ ئانااادىن ئاااااىرقى زامانااادا  ئىسااااساااىلەر 

  پەيغەمكىرىمىاااز ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم قوباااۇ  قىاللمايساااىلەرچۈشۈشاااىنى 
رەسااااۇلۇلالھ  بولسااااا، ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئوتتۇرىسااااىدىكى پەرق ئىسااااابىاااالەن 
االم بىااار يھىسسااائەلە ائەمماااا ئىسااا ،چۈشاااتىچىقىاااپ ئاااۇزىن تۇرماااايال  اغئاسااامان

پىرىنساااىپنى  قىساااقىلىقى ئاساساااىي-ۋاقىتنىاااڭ ئاااۇزىنمەزگىااال تاااۇرىئ قالااادى. 
 بۇزمايدى. 

ئىكنااااى مۇسااااەييە  ئەبااااۇ ھااااۇرەيرە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ مۇنااااداق 
ِا   پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  ،دېگەنلىكىناااى رىااا ايەت قىلىااادى لللَ ما َلللغا َو  َللل اي تَلْ سا

َا  لللللَ َ  َْْ  يَلْنللللل لللللااَ ُ ُ   ََ فاللللل  َُ وشا ُِْقسا َ ملللللاَ  ََ لللللْهًََ  لللللُه   َهللللللا  َ  ،مْلللللُ  َِ َايللللللهَ  ،فَلَ ْ سا  ،َويَلْقتُلللللُ   َّْاْن
َْاَْيَللل َ  لللغ   ،َوَيَ لللُا   ََ َّ َلَ يَلْقبَللَلللُو َْ للل ََ  َُ َُ  ْ َملللا  ئىساااا ،ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى» 1 َويَ اللل 

بەلگىسااىنى ى چۈشااۈئ، كىاارى  تاائادىاال ھاااكى  پېا ئارا الرغاا نىڭئەلەيھىسساااالم
ئااۇ  .ئاااز قالاادى ردئ، جىزيەنااى ئەمەلاادىن قالدىرىشااىغاچوشااقىنى ئۆلتااۈ ېقىشااى،چ

ىلمايااادىغان ھاااالەتكە ھاااېچكى  قوباااۇ  قئاااۇنى  ،مۈلاااۈ  كۆپىيىاااپ-ۋاقىتتاااا ماااا 
ھىسساااالمنى مىسااا  ئەلەي ئىسااا دېااگەن. ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلغا« يېتىاادى

لللللَ َل  َوَ َعْلنَلللللاُِ  َاَلْ لللللوا  َْتْلَعْمنَلللللا َاْبلللللغ   ااََل  ُالللللوَ  اا ْ ﴿  قىلىاااااپ َا  َِ ِا  َ   ا بَللللل  پەقەت ئاااااۇ» 2 ااْنلللللهَ 
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 ئىسااارائىل بىاااز ئاااۇنى بەندىااادىر، بىااار ئېرىشاااكەن مىتىمىااازگەىنې پەيغەمكەرلىااا 
 . دېگەن« قىلدىق دەلىل بىر ئەۋالدىغا

َنــــا﴿  مااااۆجىزىلەر ئىساااااغا ئااااوغلى مەريەم» ﴾اْلَبيَِِّنــــاتِ  َمــــْريََ  ابْــــنَ  ِعيَســــم َوآتـَيـْ
نى ساااااااقايتىش، قااااااارىغۇ ۋە ئاااااااق كېسااااااەل   ْ َب ا نَللللللاتىكى  ئااااااايەتت. «بەردىق

مااااۆجىزىلەرنى ئۆلااااۈكلەرنى ئالالھنىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن تىرىلااااددر  قاتااااارلىق 
ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ  ئىسااااااا. بااااااۇ مۆجىزىلەرنىااااااڭ ھەممىسااااااى كۆرسااااااىتىدى

ى نئۆلاااااۈكلەر بۇالرنىاااااڭ ئىچىااااادىكى روشاااااەن دەلىلىااااادىر. پەيغەماااااكەرلىكىگە
بى اسااىتە ئالالھنىااڭ قااۇدرىتىگە  ر قىساا  مااۆجىزىلەرتىرىلددردشااكە ئواشااا  بىاا

كېيىااااانال دىن ساااااۆز دېاااااگەن «ئۆلاااااۈكنى تىرىلاااااددردى»نىساااااكەت بېرىلىااااادى. 
گەن سااۆز ھەمىشااە بىلاالە كېلىاادى. يەنە بىاار قىسااى  ئالالھنىااڭ ئىزنااى بىاالەن دېاا

 ئىساااااال نىسااااكەت بېرىلىاااادى. ئااااالالھ تائااااا گەئااااۆزى نىااااڭمااااۆجىزىلەر پەيغەمكەر
ىگە زىاااااا  مااااااۆجىزىلەر بىاااااالەن تائىناتنىااااااڭ قااااااانۇنىيىئەلەيھىسساااااااالمنى ك

ېرلىاااا  بېاااارىلگەن مااااۆجىزە . پەيغەمااااكەرلەرگە بايقااااا  ااراكتكۈچلەنااااددرگەن
ئااالالھتىن بى اسااىتە تاماملىنىاادىغان مۆجىزىنىااڭ ئوتتۇرىسااىدا پەرق بااار. بىاالەن 

َا  ااَ    َوَ ُنلللوََل ﴿  باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ِا  َ  مَللل للل َُلللغْ  َْ ا   ااْنلللهَ  يَللل    ُ  تُ  ا لْ  ٌ  َما ُ للل ْ  ِا للل  ِبا
ُُ  َْ ا   ًْا  َ َ  لْ َلللللل ا     اا للللللليا  ِا لللللل َ  َ ُ لللللل  َْْ لُلللللل َ  فَلَ ُ للللللو ُ  فا لللللللوا  فَلللللل َتُ  ُ    اَلللللل ًْ  َوُْمْلللللللها ُ  ٌ   لَلللللللوا  ِبااْذ ا   َلللللل

َْ الللللللَ َو ْْلَمْللللللللَه َ   ْْلَْ َملللللللوَ  َلللللللا َوُْتَبا لللللللُ ُ   ٌ   لَللللللللوا  ِبااْذ ا   ْ َملللللللْوَت    َوُْ لللللللا َُُْ لُلللللللو َ  ِبا ُهو َ  َوَِ   ا  تَلللللللَغ ا
ََ   ا  اا َ  ٌ مُل ُللللللوتاُ  ْ  يَلللللل َ  ذَ  الللللل نايَ  ُ نللللللُت   اا  َ ُ لللللل ْ  ََ للللللْ ِا  ئىساااااارائىلغا بەنااااااى ئااااااۇنى» 1 ُِّ

 رەبااااكىغالر مەن سااااىلەرگە شۈبھىسااااىزكى،  ئااااۇ. ئەۋەتىاااادى قىلىااااپ پەيغەمااااكەر
 قۇشاانىڭ الياادىن سااىلەرگە مەن كەلاادى ، ئېلىااپ مااۆجىزە بىاار بولغااان تەرىپىاادىن

 ئالالھنىااڭ دە،-پااۈۋلەيمەن ئۇنىغغااا ئاناادىن ياسااايمەن، نەرسااە بىاار ىدە شااەكل
 ساااقايتىمەن، كېسااىلىنى بەرەس كااورنى، تۇغمااا. بولىاادى قااۇ  ئااۇ بىاالەن ئىزنااى

 ۋە يەياااادىغان سااااىلەر تىرىلااااددرىمەن، ئۆلااااۈكلەرنى بىاااالەن ئىزنااااى ئالالھنىااااڭ
 زكى،شۈبھىساااااى .بېاااارىمەن اەۋەر يااااېمەكلىكلەردىن ساااااقاليدىغان ئۆيااااۈ الردا
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 سااىلەر بۇنىغاادا بولسااا الر، ئىشااەنگۈچى مااۆجىزىلىرىگە ئالالھنىااڭ سااىلەر ئەگەر
 ئىساااااا ىندەيااااادى. ئاااااايەتت« باااااار ئااااااالمەتروشاااااەن  ئەلااااا ەتتە ئۈچاااااۈن

رنى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كىشاااىلەر يەۋاتقاااان ۋە ئۆيلىرىااادە سااااقالۋاتقان نەرساااىلە
 ۆجىزەدىكى بىاااار مااااىئااااالالھتىن بولغااااان ئىلھااااام شااااەكل نىڭ،اەۋەر قىلىشااااى

پەقەت ئالالھنىاااڭ  ،ئۆلاااۈكنى تىرىلاااددرد ئىكەنلىكىناااى بىلىااا االاليمىز. لاااېكىن 
 ئىزنى بىلەن بولىدى.

گە تۇتقاااااااان لەربەناااااااى ئىسااااااارائىلنىڭ پەيغەماااااااكەرئاااااااالالھ تائااااااااال 
 َأنُفُســــُكمُ  ََتْــــَوىٰ  ََّل  ِبَــــا َرُ﴾ــــولٌ  َجــــاءَُكمْ  َأَفُكلََّمــــا﴿  پوزىتسىيەسااااىنى تەنقىااااد قىلىااااپ

 بىرنەرسااە ياقماياادىغان كۆ لۈ الرغااا پەيغەمااكەر بىاارەر ھەرقاچااان» ﴾اْ﴾ــَتْكََبْتُْ 
  ََْفُ َلَملللا  ئاااايەتتىكى دېاااگەن. «قىلى ېرەمساااىلەر  تەكەبكۇرلاااۇق كەلساااە، ئېلىاااپ

 سااوراق ئىپادىسااىئىنكااار  باغالياادىغانلىنى كېيىنكااى جااۈملىگە ئىلگىرىكااى جااۈم
لددرىااااادى. دېگەنناااااى بى «ھەر قاچاااااان، دائىااااا  نقىلى ېرەمساااااىلەر  » بولاااااۇئ،

بىاااار نەرسااااىنىڭ پەسااااكە چۈشااااۈئ  لىاااا  ئوقۇلسااااا،ەرھەرپااااى زەۋ« و»،  َاللللَو    
بىااار نەرساااىنى يااشاااى زىرلىاااق ئوقۇلساااا،   دەئ َالللواي  ھەرپاااى« و» كەتكىنىناااى،

ېلىاااپ پەيغەماااكەر ئ گەساااىلەر» ،دى. يەناااىئىپادىلەيااائىشاااتىھا قىلغااااننى ، كاااۆرگەن
اىياااا ، -غان ئاااارزىپەس قىلىااادى نىئاااۆزد الر ،كەلاااگەن ياااو  ئۇيغاااۇن كەلمىساااە

مانااااا بولىاااادى. يەھااااۇدىيالر  لىاااا دېگەن «ھەۋەساااالەرنى قىلىسااااىلەر-ھاااااۋايى
ئۆزگەرتىاااپ  قارىتااااااھىشاااىغا -ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ دىنىناااى  ىاااڭئالالھنمۇشاااۇنداق 

ئاااۆزىنى اليىاااق    ْنلللَتْ َ ُّْتُْ  ئاااايەتتىكى  ئىااادى.نۇن چىقىرىااادىغان ئىنساااانالر قاااا
نى چاااو  دەئ ئاااۇالر ئاااۆزلىرىىتىدى. بولمىغاااان ياااۇقىرى ئورىنغاااا قويۇشااانى كۆرسااا

چو چىلىااق قىلغااۇدە  شااەرىىەت بىاالەن  كەشااەرىىەت ئەجەبااا ئااۇالر، ىدەۋا قىلااد
   سۇن!بواللىيارىتىلغۇچى قانداقمۇ تە  بىلەن  ياراتقۇچى  تە  ئورىندىمۇ

جەھەنااااانەمگە چۈشاااااۈئ بىزناااااى پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم دىننىاااااڭ 
اَّنلللللاٌِ لللللٌَِو للللل ٌِْللللل ٌ م للللل ٌ  للللل ٌ ئ  كېتىشاااااتىن سااااااقاليدىغانلىقىنى تەسااااا ىرلە

تللللللت ٌتقبمللللللو ٌ غٌَ  ٌف عللللللل ٌ  لللللل ِببٌو   لللللله مٌيقعلللللل ٌف  للللللاٌْوٌَُ لللللل ٌِب للللللَ  ٌْو  نللللللتُو



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

52 
 

 ئىسااارائىل بىاااز ئاااۇنى بەندىااادىر، بىااار ئېرىشاااكەن مىتىمىااازگەىنې پەيغەمكەرلىااا 
 . دېگەن« قىلدىق دەلىل بىر ئەۋالدىغا

َنــــا﴿  مااااۆجىزىلەر ئىساااااغا ئااااوغلى مەريەم» ﴾اْلَبيَِِّنــــاتِ  َمــــْريََ  ابْــــنَ  ِعيَســــم َوآتـَيـْ
نى ساااااااقايتىش، قااااااارىغۇ ۋە ئاااااااق كېسااااااەل   ْ َب ا نَللللللاتىكى  ئااااااايەتت. «بەردىق

مااااۆجىزىلەرنى ئۆلااااۈكلەرنى ئالالھنىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن تىرىلااااددر  قاتااااارلىق 
ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ  ئىسااااااا. بااااااۇ مۆجىزىلەرنىااااااڭ ھەممىسااااااى كۆرسااااااىتىدى

ى نئۆلاااااۈكلەر بۇالرنىاااااڭ ئىچىااااادىكى روشاااااەن دەلىلىااااادىر. پەيغەماااااكەرلىكىگە
بى اسااىتە ئالالھنىااڭ قااۇدرىتىگە  ر قىساا  مااۆجىزىلەرتىرىلددردشااكە ئواشااا  بىاا

كېيىااااانال دىن ساااااۆز دېاااااگەن «ئۆلاااااۈكنى تىرىلاااااددردى»نىساااااكەت بېرىلىااااادى. 
گەن سااۆز ھەمىشااە بىلاالە كېلىاادى. يەنە بىاار قىسااى  ئالالھنىااڭ ئىزنااى بىاالەن دېاا

 ئىساااااال نىسااااكەت بېرىلىاااادى. ئااااالالھ تائااااا گەئااااۆزى نىااااڭمااااۆجىزىلەر پەيغەمكەر
ىگە زىاااااا  مااااااۆجىزىلەر بىاااااالەن تائىناتنىااااااڭ قااااااانۇنىيىئەلەيھىسساااااااالمنى ك

ېرلىاااا  بېاااارىلگەن مااااۆجىزە . پەيغەمااااكەرلەرگە بايقااااا  ااراكتكۈچلەنااااددرگەن
ئااالالھتىن بى اسااىتە تاماملىنىاادىغان مۆجىزىنىااڭ ئوتتۇرىسااىدا پەرق بااار. بىاالەن 

َا  ااَ    َوَ ُنلللوََل ﴿  باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ِا  َ  مَللل للل َُلللغْ  َْ ا   ااْنلللهَ  يَللل    ُ  تُ  ا لْ  ٌ  َما ُ للل ْ  ِا للل  ِبا
ُُ  َْ ا   ًْا  َ َ  لْ َلللللل ا     اا للللللليا  ِا لللللل َ  َ ُ لللللل  َْْ لُلللللل َ  فَلَ ُ للللللو ُ  فا لللللللوا  فَلللللل َتُ  ُ    اَلللللل ًْ  َوُْمْلللللللها ُ  ٌ   لَلللللللوا  ِبااْذ ا   َلللللل

َْ الللللللَ َو ْْلَمْللللللللَه َ   ْْلَْ َملللللللوَ  َلللللللا َوُْتَبا لللللللُ ُ   ٌ   لَللللللللوا  ِبااْذ ا   ْ َملللللللْوَت    َوُْ لللللللا َُُْ لُلللللللو َ  ِبا ُهو َ  َوَِ   ا  تَلللللللَغ ا
ََ   ا  اا َ  ٌ مُل ُللللللوتاُ  ْ  يَلللللل َ  ذَ  الللللل نايَ  ُ نللللللُت   اا  َ ُ لللللل ْ  ََ للللللْ ِا  ئىساااااارائىلغا بەنااااااى ئااااااۇنى» 1 ُِّ

 رەبااااكىغالر مەن سااااىلەرگە شۈبھىسااااىزكى،  ئااااۇ. ئەۋەتىاااادى قىلىااااپ پەيغەمااااكەر
 قۇشاانىڭ الياادىن سااىلەرگە مەن كەلاادى ، ئېلىااپ مااۆجىزە بىاار بولغااان تەرىپىاادىن

 ئالالھنىااڭ دە،-پااۈۋلەيمەن ئۇنىغغااا ئاناادىن ياسااايمەن، نەرسااە بىاار ىدە شااەكل
 ساااقايتىمەن، كېسااىلىنى بەرەس كااورنى، تۇغمااا. بولىاادى قااۇ  ئااۇ بىاالەن ئىزنااى

 ۋە يەياااادىغان سااااىلەر تىرىلااااددرىمەن، ئۆلااااۈكلەرنى بىاااالەن ئىزنااااى ئالالھنىااااڭ
 زكى،شۈبھىساااااى .بېاااارىمەن اەۋەر يااااېمەكلىكلەردىن ساااااقاليدىغان ئۆيااااۈ الردا
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 سااىلەر بۇنىغاادا بولسااا الر، ئىشااەنگۈچى مااۆجىزىلىرىگە ئالالھنىااڭ سااىلەر ئەگەر
 ئىساااااا ىندەيااااادى. ئاااااايەتت« باااااار ئااااااالمەتروشاااااەن  ئەلااااا ەتتە ئۈچاااااۈن

رنى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كىشاااىلەر يەۋاتقاااان ۋە ئۆيلىرىااادە سااااقالۋاتقان نەرساااىلە
 ۆجىزەدىكى بىاااار مااااىئااااالالھتىن بولغااااان ئىلھااااام شااااەكل نىڭ،اەۋەر قىلىشااااى

پەقەت ئالالھنىاااڭ  ،ئۆلاااۈكنى تىرىلاااددرد ئىكەنلىكىناااى بىلىااا االاليمىز. لاااېكىن 
 ئىزنى بىلەن بولىدى.

گە تۇتقاااااااان لەربەناااااااى ئىسااااااارائىلنىڭ پەيغەماااااااكەرئاااااااالالھ تائااااااااال 
 َأنُفُســــُكمُ  ََتْــــَوىٰ  ََّل  ِبَــــا َرُ﴾ــــولٌ  َجــــاءَُكمْ  َأَفُكلََّمــــا﴿  پوزىتسىيەسااااىنى تەنقىااااد قىلىااااپ

 بىرنەرسااە ياقماياادىغان كۆ لۈ الرغااا پەيغەمااكەر بىاارەر ھەرقاچااان» ﴾اْ﴾ــَتْكََبْتُْ 
  ََْفُ َلَملللا  ئاااايەتتىكى دېاااگەن. «قىلى ېرەمساااىلەر  تەكەبكۇرلاااۇق كەلساااە، ئېلىاااپ

 سااوراق ئىپادىسااىئىنكااار  باغالياادىغانلىنى كېيىنكااى جااۈملىگە ئىلگىرىكااى جااۈم
لددرىااااادى. دېگەنناااااى بى «ھەر قاچاااااان، دائىااااا  نقىلى ېرەمساااااىلەر  » بولاااااۇئ،

بىاااار نەرسااااىنىڭ پەسااااكە چۈشااااۈئ  لىاااا  ئوقۇلسااااا،ەرھەرپااااى زەۋ« و»،  َاللللَو    
بىااار نەرساااىنى يااشاااى زىرلىاااق ئوقۇلساااا،   دەئ َالللواي  ھەرپاااى« و» كەتكىنىناااى،

ېلىاااپ پەيغەماااكەر ئ گەساااىلەر» ،دى. يەناااىئىپادىلەيااائىشاااتىھا قىلغااااننى ، كاااۆرگەن
اىياااا ، -غان ئاااارزىپەس قىلىااادى نىئاااۆزد الر ،كەلاااگەن ياااو  ئۇيغاااۇن كەلمىساااە

مانااااا بولىاااادى. يەھااااۇدىيالر  لىاااا دېگەن «ھەۋەساااالەرنى قىلىسااااىلەر-ھاااااۋايى
ئۆزگەرتىاااپ  قارىتااااااھىشاااىغا -ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ دىنىناااى  ىاااڭئالالھنمۇشاااۇنداق 

ئاااۆزىنى اليىاااق    ْنلللَتْ َ ُّْتُْ  ئاااايەتتىكى  ئىااادى.نۇن چىقىرىااادىغان ئىنساااانالر قاااا
نى چاااو  دەئ ئاااۇالر ئاااۆزلىرىىتىدى. بولمىغاااان ياااۇقىرى ئورىنغاااا قويۇشااانى كۆرسااا

چو چىلىااق قىلغااۇدە  شااەرىىەت بىاالەن  كەشااەرىىەت ئەجەبااا ئااۇالر، ىدەۋا قىلااد
   سۇن!بواللىيارىتىلغۇچى قانداقمۇ تە  بىلەن  ياراتقۇچى  تە  ئورىندىمۇ

جەھەنااااانەمگە چۈشاااااۈئ بىزناااااى پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم دىننىاااااڭ 
اَّنلللللاٌِ لللللٌَِو للللل ٌِْللللل ٌ م للللل ٌ  للللل ٌ ئ  كېتىشاااااتىن سااااااقاليدىغانلىقىنى تەسااااا ىرلە

تللللللت ٌتقبمللللللو ٌ غٌَ  ٌف عللللللل ٌ  لللللل ِببٌو   لللللله مٌيقعلللللل ٌف  للللللاٌْوٌَُ لللللل ٌِب للللللَ  ٌْو  نللللللتُو
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منىااڭ مىسااالى ئااوت ياققااان بىاار ئااادەمگە ئواشااايدى. مېنىااڭ ۋە ئۈممىتى» 1 ف  للا
لىغالردىن . مەن سااااىلەرنىڭ بااااېھاشااااارات، كېپىاااانەكلەر ئوتقااااا ئااااۆزىنى ئاتىاااادى

. دېااگەن «ىلەر شااۇ ئوتقااا كىرىشااكە قاااتتىق قىزىقىسااىلەرىن ساالااېك ،تۇتااۇۋالىمەن
ئاااورىننى كۆرساااىتىدى. يەناااى،  كەمەر باغاليااادىغان ، ُ للل ٌِب لللَ   ھەدىساااتىكى 
، كىرى اتقاااانمىز ساااەۋەبلى  ااااۇددى ئوتقاااا ىھەۋەساااكە ئەگىشىشااا-بىاااز ھااااۋايى

 بىاار انۋاتقااۇرىنيااولى ئااارقىلىق قۇتقۇزىۋېلىشااقا ئۇ رەسااۇلۇلالھ بىزنااى ئالالھنىااڭ
 . س ىر قوللىنىلغانتە

بـُْتْم﴾ ــــذَّ ــــا َك چااااۈنكى . «بىاااار قىساااامىنى يالغانغااااا چىقاااااردىغالر» ﴿فـََفرِيًق
كااااۆ لى ئااااارزى قىلى اتقااااان ئۇالرنىااااڭ  يااااو ،كەلااااگەن  ئېلىااااپمااااكەرلەر پەيغە

نەرسااااىلەرگە قارشااااى كېلەتتااااى. يالغااااان گەئ رېىاللىققااااا ئۇيغااااۇن كەلمەياااادى. 
رېىاللىققاااا ئۇيغاااۇن گەئ »مكەرناااى يغەپە قارغاااانلىق،ىچ يالغانغااااپەيغەمكەرلەرناااى 

  .دېگەنلى  بولىدى« قىلمىدى

ــا  تارىختااا . «بىاار بۆلااۈ  پەيغەمكەرلەرنااى ئۆلتااۈردد الر» تـَْقتـُلُــوَن﴾﴿َوَفرِيًق
ئۆلتااۈرگەن. پەيغەمكەرنااى قاتااارلىق بىرقااانچە يەھيااا، زەكەرىيااا بەنااى ئىساارائىل 

ناھاااايىتى  نىڭقىلىشااائىنكاااار باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال پەيغەمكەرناااى 
ئۇنىغااادىنمۇ  ىڭنئەمماااا پەيغەمكەرناااى ئۆلتۈردشااا جىناااايەت ئىكەنلىكىناااى،ئېغىااار 
 ئااۆز . سااىز بىاار ئادەمنىااڭجىنااايەت ئىكەنلىكىنااى ئوتتۇرىغااا قويغااانبىاار  قەبىاا 

ڭ رەقىكىنىااا قااااتىلنىرەقىكىنااى ئۆلتاااۈرد  ئاااارقىلىق قۇتااۇلغىنىنى كاااۆرگىنىغىزدە، 
 چاااۈنكى ئۇنىاااڭدەئ بىلساااىغىز بولىااادى.  ،كەنئالدىااادا دەلىااال جەھەتاااتە ئااااجىز

 تاقەت قىاللمايدى. ئ تۇرىشىغانىڭ مەۋجۇت بولۇرەقىكى ،كۈچى

« سااااااالۇمى»يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۆلتۈردلۈشااااااى ھەققىاااااادە، 
بااااار. بااااۇ گااااۈزە   سااااىىئايالنىااااڭ قىسس ىئۇسسااااۇلچئىسااااىملى  گااااۈزە  بىاااار 

ھيااااااا يە، غاناااااادائۇسسااااااۇلچى يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنى ئازدىرماااااااقچى بول
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يەھياااا  ئاياااا  كىااا . شاااۇنىڭ بىااالەن باااۇ غاااانرەت قىل كەساااكىنئەلەيھىسسااااالم 
ئېلىاااااپ كەلساااااە، شاااااۇنىڭ بىااااالەن تاااااوي  نىكاللىساااااىئەلەيھىسسااااااالمنىڭ 

، . قەۋم يەھيااااا ئەلەيھىسساااااالمنى ئۆلتااااۈردئئااااېالن قىلغااااان قىلىاااادىغانلىقىنى
 ېلىاااپنىڭ ئالااادىغا ئكاللىساااىنى كۈمۈشاااتىن بولغاااان لاااېگەنگە ساااېلىپ ساااالۇمى

ا ئەمماااا يەھيااا گەرچە باااۇ قىسساااىنى كەساااكىن تاااوغرا دېيەلمىساااەكمۇ،غاااان. بار
بەناااااى ئىسااااارائىلنىڭ  ،ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئۆلتاااااۈردلگەنلىكى راسااااا  بولاااااۇئ

ئۆتكااااۈزگەن جىنااااايەتلىرى ئاااااددىي ئەمەس ئىاااادى. ئااااالالھ بىزنااااى مااااۇھەممەد 
ر سااادىبەنااى ئىساارائىل  ،ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۈممىتى بولااۇ  سااۈپىتىمىز بىاالەن

 .لىشتىن ساقلىسۇنجىنايەتلەرنى ئۆتكۈزدئ قېااتالىق ۋە لغان قى
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منىااڭ مىسااالى ئااوت ياققااان بىاار ئااادەمگە ئواشااايدى. مېنىااڭ ۋە ئۈممىتى» 1 ف  للا
لىغالردىن . مەن سااااىلەرنىڭ بااااېھاشااااارات، كېپىاااانەكلەر ئوتقااااا ئااااۆزىنى ئاتىاااادى

. دېااگەن «ىلەر شااۇ ئوتقااا كىرىشااكە قاااتتىق قىزىقىسااىلەرىن ساالااېك ،تۇتااۇۋالىمەن
ئاااورىننى كۆرساااىتىدى. يەناااى،  كەمەر باغاليااادىغان ، ُ للل ٌِب لللَ   ھەدىساااتىكى 
، كىرى اتقاااانمىز ساااەۋەبلى  ااااۇددى ئوتقاااا ىھەۋەساااكە ئەگىشىشااا-بىاااز ھااااۋايى

 بىاار انۋاتقااۇرىنيااولى ئااارقىلىق قۇتقۇزىۋېلىشااقا ئۇ رەسااۇلۇلالھ بىزنااى ئالالھنىااڭ
 . س ىر قوللىنىلغانتە

بـُْتْم﴾ ــــذَّ ــــا َك چااااۈنكى . «بىاااار قىساااامىنى يالغانغااااا چىقاااااردىغالر» ﴿فـََفرِيًق
كااااۆ لى ئااااارزى قىلى اتقااااان ئۇالرنىااااڭ  يااااو ،كەلااااگەن  ئېلىااااپمااااكەرلەر پەيغە

نەرسااااىلەرگە قارشااااى كېلەتتااااى. يالغااااان گەئ رېىاللىققااااا ئۇيغااااۇن كەلمەياااادى. 
رېىاللىققاااا ئۇيغاااۇن گەئ »مكەرناااى يغەپە قارغاااانلىق،ىچ يالغانغااااپەيغەمكەرلەرناااى 

  .دېگەنلى  بولىدى« قىلمىدى

ــا  تارىختااا . «بىاار بۆلااۈ  پەيغەمكەرلەرنااى ئۆلتااۈردد الر» تـَْقتـُلُــوَن﴾﴿َوَفرِيًق
ئۆلتااۈرگەن. پەيغەمكەرنااى قاتااارلىق بىرقااانچە يەھيااا، زەكەرىيااا بەنااى ئىساارائىل 

ناھاااايىتى  نىڭقىلىشااائىنكاااار باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال پەيغەمكەرناااى 
ئۇنىغااادىنمۇ  ىڭنئەمماااا پەيغەمكەرناااى ئۆلتۈردشااا جىناااايەت ئىكەنلىكىناااى،ئېغىااار 
 ئااۆز . سااىز بىاار ئادەمنىااڭجىنااايەت ئىكەنلىكىنااى ئوتتۇرىغااا قويغااانبىاار  قەبىاا 

ڭ رەقىكىنىااا قااااتىلنىرەقىكىنااى ئۆلتاااۈرد  ئاااارقىلىق قۇتااۇلغىنىنى كاااۆرگىنىغىزدە، 
 چاااۈنكى ئۇنىاااڭدەئ بىلساااىغىز بولىااادى.  ،كەنئالدىااادا دەلىااال جەھەتاااتە ئااااجىز

 تاقەت قىاللمايدى. ئ تۇرىشىغانىڭ مەۋجۇت بولۇرەقىكى ،كۈچى

« سااااااالۇمى»يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۆلتۈردلۈشااااااى ھەققىاااااادە، 
بااااار. بااااۇ گااااۈزە   سااااىىئايالنىااااڭ قىسس ىئۇسسااااۇلچئىسااااىملى  گااااۈزە  بىاااار 

ھيااااااا يە، غاناااااادائۇسسااااااۇلچى يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنى ئازدىرماااااااقچى بول
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يەھياااا  ئاياااا  كىااا . شاااۇنىڭ بىااالەن باااۇ غاااانرەت قىل كەساااكىنئەلەيھىسسااااالم 
ئېلىاااااپ كەلساااااە، شاااااۇنىڭ بىااااالەن تاااااوي  نىكاللىساااااىئەلەيھىسسااااااالمنىڭ 

، . قەۋم يەھيااااا ئەلەيھىسساااااالمنى ئۆلتااااۈردئئااااېالن قىلغااااان قىلىاااادىغانلىقىنى
 ېلىاااپنىڭ ئالااادىغا ئكاللىساااىنى كۈمۈشاااتىن بولغاااان لاااېگەنگە ساااېلىپ ساااالۇمى

ا ئەمماااا يەھيااا گەرچە باااۇ قىسساااىنى كەساااكىن تاااوغرا دېيەلمىساااەكمۇ،غاااان. بار
بەناااااى ئىسااااارائىلنىڭ  ،ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئۆلتاااااۈردلگەنلىكى راسااااا  بولاااااۇئ

ئۆتكااااۈزگەن جىنااااايەتلىرى ئاااااددىي ئەمەس ئىاااادى. ئااااالالھ بىزنااااى مااااۇھەممەد 
ر سااادىبەنااى ئىساارائىل  ،ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۈممىتى بولااۇ  سااۈپىتىمىز بىاالەن

 .لىشتىن ساقلىسۇنجىنايەتلەرنى ئۆتكۈزدئ قېااتالىق ۋە لغان قى
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 يەتئا-85بەقەرە سۈرە 
 

﴿ُثَّ أَنُتْم َهـُٰؤََّلِء تـَْقتُـُلوَن أَنُفَسُكْم َوَُّتْرُِجوَن َفرِيًقا مِّنُكم مِّن ِدََّيرِِهْم 
ُثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإن َيَْتُوُكْم ُأَ﴾اَرٰى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُُمَرٌَّم  َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم ِِبْْلِ

َفَما  ِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض ۚبَـعْ َأفـَتُـْؤِمُنوَن بِ  َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم ۚ
َيا ۖ  نـْ ِلَك ِمنُكْم ِإَّلَّ ِخْزٌي ِف اِْلََياِة الدُّ َويـَْوَم اْلِقَياَمِ   َجَزاُء َمن يـَْفَعُل ذَٰ

 َوَما اللَّـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ يـَُردُّوَن ِإََلٰ َأَشدِِّ اْلَعَذاِب ۗ
 

 تۈركۈم بىر ئىچىغالردىن ئۆلتۈردد الر، رنىالئۆزد  سىلەر كېيىن» 
 قىلىش ددشمەنلى  ۋە گۇناھ چىقاردىغالر، ھەيدەئ يۇرتىدىن كىشىلەرنى

 ئەسىر ئۇالر بەردىغالر، ياردەم تەرىپىدىكىلەرگە قارشى ئۇالرنىڭ بىلەن
 ئۇالرنى ھالكۇكى، قۇتقۇزىۋالىسىلەر، بېرىپ فىدىيە كەلسە، چۈشۈئ

 يەنىن ئىدى قىلىنغان ھارام سىلەرگە شىرىچىق ھەيدەئ يۇرتلىرىدىن
 راۋا چىقىرىشنى ھەيدەئ يۇرتىدىن ۋە ئۆلتۈرد  بىرىغالرنى-بىر

 بولۇئ قولىدا ددشمەنلىرىغالرنىڭ چۈشۈئ ئەسىرگە ئۇالرنىڭ ۇ،يكۆردسىلە
 ئەھكاملىرىغا قىسى  بىر كىتابنىڭ سىلەر . كۆرمەيسىلەر راۋا قېلىشىنى

 شۇنداق سىلەردىن قىالمسىلەر  ئىنكار رىنىئەھكاملى قىسى  بىر ىپ،ئىشىن
 قىيامەت قېلىش، اارلىققا دىنيادا ھاياتىي پەقەت جازاسى قىلغانالرنىڭ

 غاپىل قىلمىشىغالردىن ئالالھ .بولۇشتۇر دىچار ئازابقا قاتتىق كۈنى
 « ئەمەستۇر
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 دەرس-55
 

 ئايەت-88 بەقەرەسۈرە 
 

 ﴿َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف ۚ َبل لََّعنَـُهُم اللَّـُه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًًل مَّا يـُْؤِمُنوَن﴾
 

 ڭىالرنۇئ س،ەمەئ نداقۇ. ئدىېد ،نەنگەردىلەدىللىرىمىز پ  الرۇئ»
ئىمان  الردىنۇقىلدى، ئ تەنەل الرغاۇئ ئالالھ بلى ەۋەس لىقىفرىۇك

 «ناھايىتى ئاز يتىدىغانالرېئ

 

مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەگەشاااكۈچىلىرى بولغاااان  ئاااايەتلەردەئالااادىنقى 
يەھۇدىيالرنىاااااااڭ قەلكلىااااااارى ۋە ئەمەلىاااااااي ھەرىكەتلىرىااااااادە ياااااااۈز بەرگەن 

ىيالرنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ئااااقال  ھۇديە ئاااايەتتە باااۇ. باياااان قىلىنااادىااتاااالىقلىرى 
 .بايان قىلىنىدى سەۋەبلىرى-ئۈچۈن كۆرسەتكەن باھانە

﴿ُالللَغ  بولاااۇئ، بىاااز باااۇنى  ئىككاااى اىااال ىتىئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھىاااداي
ااتاااانى -تاااوغرا ،ىبىااارئ ئاااۆتكەن ئىااادىق. ئوقاااۇدېاااگەن ئاااايەتتە  1 ا ْلُمَتقالللَي 

تاااانى كۆرساااىتىپ اا-ئاااالالھ تاااوغرا دايەت قىلىاااش.كۆرساااىتىش ئاااارقىلىق ھىااا
بېرىاادى. ئەگەر ئىنساااان  ئىختىيااارلىقىنى ئىنسااانالرغا تااالال  ،لغاناادىن كېاايىنبو

، ئاااالالھ ئۇنىغغاااا ئىككىنچاااى ياااو  ئاااالالھ كۆرساااەتكەن تاااوغرا ياااولنى تاللىساااا
ئاسانالشاااااتۇرىئ، ئىشااااالىرىنى ناااااى «يااااااردەم بېااااارىش ھىااااادايىتى» بولغاااااان
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الشاااتا تاااوغرىنى تاللىمااااي قواليالشاااتۇرىئ بېرىااادى. ئەگەر ئىنساااان بىرىنچاااى تال
تاشاااالئ قويىااادى.  ىغاااان يولىاااداتالل ئاااۇنىئاااالالھ ااتاااا ياااولنى تاااالالئ قالساااا، 

ياااااو  كۆرسىتىشاااااىگە  بىااااالەن ئاااااۇالر ئالالھنىاااااڭ يااااااردىمىگە ۋەشاااااۇنىڭ 
 ئېرىشەلمەيدى. 

  بىاار ئااادەم مەناادىن بىاار ئىشااتا مەساالىھەت سااورائ كەلسااە، مەن ئۇنىغغااا
ن مەن باااۇ لاااېكى .ياااارىئۆزىغىزنىاااڭ ئىختىقايساااىنى تاااالال   ئىككاااى ياااو  باااار.»

ىز نەتىاااجە ىزنى باااۇ ياااو  بىااالەن قىلساااىغئىشاااىغ ياااولىنى تەۋساااىيە قىلىااامەن.
تەبىىيكاااى  ،لىساااالاتئاااۇ ئاااادەم مېنىاااڭ دېگىااانى  باااويىچە  دېساااەم،« قازىنااليساااىز

مەن ئۇنىغغاااا ئىككىنچاااى قەدەمااادە ياااو  كۆرسىتىشاااكە باشااااليمەن ۋە ئىشااالىرىدا 
ىچە مەن دېاااگەن يولااادا ما مااااي، ئاااۆزى تاللىغاااان ياردەمااادە باااولىمەن. ئەكسااا
ھەم كااااارىممۇ  ،ن ئۇنىغغااااا ياااااردەممۇ بەرمەياااامەنيولاااادا ما غااااان بولسااااا، مە

بەلكااااى ئااااۆزى  ،يولاااادا ئەمەس تەۋسااااىيە قىلغااااانبولماياااادى. چااااۈنكى ئااااۇ مەن 
تاللىغااان يولاادا ما اادى. مانااا بااۇ ئىنسااانالر ئوتتۇرىاادىكى مۇئااامىلە ئەھاا اللىرى. 

ىككاااى يااولنى قوياااۇئ، الااادىمىزغا ئىمااان ۋە كۇپاااۇردىن ئىكااارەت ئئااالالھ تائاااال ئ
تالالشااااتىن باشااااقا ھېچقانااااداق  ااتااااانى-ئىنساااااننىڭ تااااوغرا بەردى.تالالشاااانى 

تاللىشااى بولماياادى. ئىنسااان تااوغرا يااولنى تااالالئ ما سااا، ئااالالھ ئۇنىااڭ  ئورىناادا
نىڭ قەدەم ئېچىاااپ بېرىااادى ۋە تاااوغرا ياااولنى تاللىغاااان ئىنساااان-ياااولىنى قەدەمماااۇ

ان يااااو  باشچىسااااى بولغااااان قۇرئااااانمۇ ئااااۇ ئىنسااااانغا ئېچىلىاااادى. ئەگەر ئىنساااا
تااوغرىنى تاللىماااي، ااتااا يااولنى تااالالئ ما غااان بولسااا، ئااالالھ ئااۇنى بااۇ يولاادىن 

 قايتقانغا قەدەر ئۆز ھالىغا تاشالئ قويىدى. 

ئىمااااان ئېيتمىغااااانلىقى، پەيغەمكەرلىرىنااااى  ئۆزلىرىنىااااڭ بەنااااى ئىساااارائىل
 ﴿قـُُلوبـَُنـــا ُغْلـــٌف﴾  ى ۋە باشاااقا جىناااايەتلەرنى قىلغاااانلىقىنى ئااااقالئئۆلتاااۈرگەنلىك

ْ   دەيااادى.  «بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىاااز تاقااااق»  «قاااائ، غىاااالئ»دېاااگەن ساااۆز   ُ ْلللل
ْ  ن مەنىناااى بىلددرىااادى. باااۇ ساااۆزنى  دېاااگە دەئ ئىككاااى اىااال   ْ  ُ لُللل ۋە   ُ ْلللل

 ىرىمىاااازبىزنىااااڭ قەلكل»ئوقۇشااااقا بولىاااادى. يەھۇدىيالرنىااااڭ بۇنااااداق دېگىنااااى 
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ىاااپەت بىااازگە مەر-مايااادى، قەلكلىرىمىزدىكاااى ئىلىااا ساااىرتتىن مەلۇماااات قوباااۇ  قىل
يېتىاااپ ئاشاااىدى، بىزنىاااڭ پەيغەماااكەر ۋە ئالىمالرنىاااڭ كېلىاااپ دەرس ئۆگىتىشاااىگە 

بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىزناااى ئاااالالھ »يااااكى  دېاااگەن مەنىااادە،« ئېھتىيااااجىمىز ياااوق
مىااازگە ھىااادايەتنىڭ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قەلكلىرى ،پاااېچەتلەئ تامغاااا بېساااى ەتكەن

 «چىقىاااپ كەتمەيااادى رلىرى ئۆتمەيااادى، ئۇنىاااڭ ئىچىااادىكى كۇپاااۇر ساااىرتقاشاااوئا
﴿فَلللإاَ    لَللللَو  تائاالنىاااڭ ئاااالالھ ئاااۇالر يەنە  ماااۇمكىن. مۇدېاااگەن مەنىااادە بولۇشاااى

لللل  َيَ للللاُ   لللل  َيَ للللاُ  َويَلْ للللغاي َِ لللل ُّ َِ االىغااااان كىشااااىنى  نەتەقىااااقەھ ئااااالالھ» 1ُي ا
دېااگەن ئااايىتىنى دەلىاال « ىقىلىااد تەى ھىااداين كىشااىناالىغااا ،ىقىلىااد مراھۇگاا

نىااڭ ھىاادايەت تاپالماساالىقى  ئالالھنىااڭ االىشااى، سااەن ئالالھمېنىااڭ » قىلىااپ 
ئااالالھ مېنىااڭ مۇسااۇلمان بولۇشااۇمنى االىسااا  االىغىنىغااا قارشااى تۇرماااقچىمۇ 

 دى. دېيىشى« مۇسۇلمان بولىمەن، كاپىر بولۇشۇمنى االىسا كاپىر بولىمەن

ئۇالرنىااااڭ قەلااااكىگە بااااۇ دەرىجىاااادە پىااااچەت ئۈچااااۈن نااااېمە  ئااااالالھ»
دەئ سورىشااااىغالر مااااۇمكىن. ئااااالالھ تائاااااال بۇنىغغااااا جاااااۋا   «لى ەتكەن سااااې

 س،ەمەئ نااااااداقۇئ» ﴿بَــــــل لََّعــــــنَـُهُم اللَّـــــــُه ِبُكْفــــــرِِهْم فـََقِلــــــيًًل مَّــــــا يـُْؤِمنُــــــوَن﴾  بېرىااااااپ
ئىمااان  الردىنۇئاا قىلاادى، تەنەل الرغاااۇئ ئااالالھ بلى ەۋەساا لىقىفرىۇكاا ڭالرنىااۇئ
دېاااگەن ساااۆز ئەرە    مللل  ىكى دېاااگەن. ئاااايەتت «ناھاااايىتى ئااااز يتىااادىغانالرېئ

دى. ئاااااۇالردا ئەمەسااااالىكىنى بىلددرىااااا تىلىااااادا ئالدىااااادىكى ساااااۆزنىڭ تاااااوغرا
ئااۇالر ئالالھنىااڭ  .بولمىغااۇدە  ئىلىاا  يااوق ىپەيغەمكەرلەرنىااڭ يولىغااا ئېھتىياااج

ھىااادايەتنىڭ ناااۇرلىرى  لاااۇئ،قوغلىنىاااپ لەنەتلەناااگەن كىشاااىلەر بو رەھمىتىااادىن
نااى سەۋەبسااىز ىرىتائاااال ئۇالرنىااڭ قەلكل ئۇالرنىااڭ قەلكلىاارىگە ئۆتمەياادى. ئااالالھ

سەۋەبسااااىز پېچەتلى ەتمەياااادى. پەقەت ئااااۇالر كەلااااگەن  ھەم پېچەتلىاااا ەتمىگەن،
چاااۈن، ھىااادايەت ۋە ناااۇرنى ئۆزلىرىااادىكى كۇپۇرلاااۇق بىااالەن توساااى ەتكەنلىكى ئۈ

نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر ۋە  غااااايەھۇدىيالرتكەن. ىنااااى پېچەتلىاااا ەئااااالالھ قەلكلىر
لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ ھېچكىرىناااى  بولساااىمۇ، كىتاااابالر چۈشاااكەن يچاااو  سااااماۋى
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الشاااتا تاااوغرىنى تاللىمااااي قواليالشاااتۇرىئ بېرىااادى. ئەگەر ئىنساااان بىرىنچاااى تال
تاشاااالئ قويىااادى.  ىغاااان يولىاااداتالل ئاااۇنىئاااالالھ ااتاااا ياااولنى تاااالالئ قالساااا، 

ياااااو  كۆرسىتىشاااااىگە  بىااااالەن ئاااااۇالر ئالالھنىاااااڭ يااااااردىمىگە ۋەشاااااۇنىڭ 
 ئېرىشەلمەيدى. 

  بىاار ئااادەم مەناادىن بىاار ئىشااتا مەساالىھەت سااورائ كەلسااە، مەن ئۇنىغغااا
ن مەن باااۇ لاااېكى .ياااارىئۆزىغىزنىاااڭ ئىختىقايساااىنى تاااالال   ئىككاااى ياااو  باااار.»

ىز نەتىاااجە ىزنى باااۇ ياااو  بىااالەن قىلساااىغئىشاااىغ ياااولىنى تەۋساااىيە قىلىااامەن.
تەبىىيكاااى  ،لىساااالاتئاااۇ ئاااادەم مېنىاااڭ دېگىااانى  باااويىچە  دېساااەم،« قازىنااليساااىز

مەن ئۇنىغغاااا ئىككىنچاااى قەدەمااادە ياااو  كۆرسىتىشاااكە باشااااليمەن ۋە ئىشااالىرىدا 
ىچە مەن دېاااگەن يولااادا ما مااااي، ئاااۆزى تاللىغاااان ياردەمااادە باااولىمەن. ئەكسااا
ھەم كااااارىممۇ  ،ن ئۇنىغغااااا ياااااردەممۇ بەرمەياااامەنيولاااادا ما غااااان بولسااااا، مە

بەلكااااى ئااااۆزى  ،يولاااادا ئەمەس تەۋسااااىيە قىلغااااانبولماياااادى. چااااۈنكى ئااااۇ مەن 
تاللىغااان يولاادا ما اادى. مانااا بااۇ ئىنسااانالر ئوتتۇرىاادىكى مۇئااامىلە ئەھاا اللىرى. 

ىككاااى يااولنى قوياااۇئ، الااادىمىزغا ئىمااان ۋە كۇپاااۇردىن ئىكااارەت ئئااالالھ تائاااال ئ
تالالشااااتىن باشااااقا ھېچقانااااداق  ااتااااانى-ئىنساااااننىڭ تااااوغرا بەردى.تالالشاااانى 

تاللىشااى بولماياادى. ئىنسااان تااوغرا يااولنى تااالالئ ما سااا، ئااالالھ ئۇنىااڭ  ئورىناادا
نىڭ قەدەم ئېچىاااپ بېرىااادى ۋە تاااوغرا ياااولنى تاللىغاااان ئىنساااان-ياااولىنى قەدەمماااۇ

ان يااااو  باشچىسااااى بولغااااان قۇرئااااانمۇ ئااااۇ ئىنسااااانغا ئېچىلىاااادى. ئەگەر ئىنساااا
تااوغرىنى تاللىماااي، ااتااا يااولنى تااالالئ ما غااان بولسااا، ئااالالھ ئااۇنى بااۇ يولاادىن 

 قايتقانغا قەدەر ئۆز ھالىغا تاشالئ قويىدى. 

ئىمااااان ئېيتمىغااااانلىقى، پەيغەمكەرلىرىنااااى  ئۆزلىرىنىااااڭ بەنااااى ئىساااارائىل
 ﴿قـُُلوبـَُنـــا ُغْلـــٌف﴾  ى ۋە باشاااقا جىناااايەتلەرنى قىلغاااانلىقىنى ئااااقالئئۆلتاااۈرگەنلىك

ْ   دەيااادى.  «بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىاااز تاقااااق»  «قاااائ، غىاااالئ»دېاااگەن ساااۆز   ُ ْلللل
ْ  ن مەنىناااى بىلددرىااادى. باااۇ ساااۆزنى  دېاااگە دەئ ئىككاااى اىااال   ْ  ُ لُللل ۋە   ُ ْلللل

 ىرىمىاااازبىزنىااااڭ قەلكل»ئوقۇشااااقا بولىاااادى. يەھۇدىيالرنىااااڭ بۇنااااداق دېگىنااااى 
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ىاااپەت بىااازگە مەر-مايااادى، قەلكلىرىمىزدىكاااى ئىلىااا ساااىرتتىن مەلۇماااات قوباااۇ  قىل
يېتىاااپ ئاشاااىدى، بىزنىاااڭ پەيغەماااكەر ۋە ئالىمالرنىاااڭ كېلىاااپ دەرس ئۆگىتىشاااىگە 

بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىزناااى ئاااالالھ »يااااكى  دېاااگەن مەنىااادە،« ئېھتىيااااجىمىز ياااوق
مىااازگە ھىااادايەتنىڭ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قەلكلىرى ،پاااېچەتلەئ تامغاااا بېساااى ەتكەن

 «چىقىاااپ كەتمەيااادى رلىرى ئۆتمەيااادى، ئۇنىاااڭ ئىچىااادىكى كۇپاااۇر ساااىرتقاشاااوئا
﴿فَلللإاَ    لَللللَو  تائاالنىاااڭ ئاااالالھ ئاااۇالر يەنە  ماااۇمكىن. مۇدېاااگەن مەنىااادە بولۇشاااى

لللل  َيَ للللاُ   لللل  َيَ للللاُ  َويَلْ للللغاي َِ لللل ُّ َِ االىغااااان كىشااااىنى  نەتەقىااااقەھ ئااااالالھ» 1ُي ا
دېااگەن ئااايىتىنى دەلىاال « ىقىلىااد تەى ھىااداين كىشااىناالىغااا ،ىقىلىااد مراھۇگاا

نىااڭ ھىاادايەت تاپالماساالىقى  ئالالھنىااڭ االىشااى، سااەن ئالالھمېنىااڭ » قىلىااپ 
ئااالالھ مېنىااڭ مۇسااۇلمان بولۇشااۇمنى االىسااا  االىغىنىغااا قارشااى تۇرماااقچىمۇ 

 دى. دېيىشى« مۇسۇلمان بولىمەن، كاپىر بولۇشۇمنى االىسا كاپىر بولىمەن

ئۇالرنىااااڭ قەلااااكىگە بااااۇ دەرىجىاااادە پىااااچەت ئۈچااااۈن نااااېمە  ئااااالالھ»
دەئ سورىشااااىغالر مااااۇمكىن. ئااااالالھ تائاااااال بۇنىغغااااا جاااااۋا   «لى ەتكەن سااااې

 س،ەمەئ نااااااداقۇئ» ﴿بَــــــل لََّعــــــنَـُهُم اللَّـــــــُه ِبُكْفــــــرِِهْم فـََقِلــــــيًًل مَّــــــا يـُْؤِمنُــــــوَن﴾  بېرىااااااپ
ئىمااان  الردىنۇئاا قىلاادى، تەنەل الرغاااۇئ ئااالالھ بلى ەۋەساا لىقىفرىۇكاا ڭالرنىااۇئ
دېاااگەن ساااۆز ئەرە    مللل  ىكى دېاااگەن. ئاااايەتت «ناھاااايىتى ئااااز يتىااادىغانالرېئ

دى. ئاااااۇالردا ئەمەسااااالىكىنى بىلددرىااااا تىلىااااادا ئالدىااااادىكى ساااااۆزنىڭ تاااااوغرا
ئااۇالر ئالالھنىااڭ  .بولمىغااۇدە  ئىلىاا  يااوق ىپەيغەمكەرلەرنىااڭ يولىغااا ئېھتىياااج

ھىااادايەتنىڭ ناااۇرلىرى  لاااۇئ،قوغلىنىاااپ لەنەتلەناااگەن كىشاااىلەر بو رەھمىتىااادىن
نااى سەۋەبسااىز ىرىتائاااال ئۇالرنىااڭ قەلكل ئۇالرنىااڭ قەلكلىاارىگە ئۆتمەياادى. ئااالالھ

سەۋەبسااااىز پېچەتلى ەتمەياااادى. پەقەت ئااااۇالر كەلااااگەن  ھەم پېچەتلىاااا ەتمىگەن،
چاااۈن، ھىااادايەت ۋە ناااۇرنى ئۆزلىرىااادىكى كۇپۇرلاااۇق بىااالەن توساااى ەتكەنلىكى ئۈ

نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر ۋە  غااااايەھۇدىيالرتكەن. ىنااااى پېچەتلىاااا ەئااااالالھ قەلكلىر
لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ ھېچكىرىناااى  بولساااىمۇ، كىتاااابالر چۈشاااكەن يچاااو  سااااماۋى
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 ،قوبااااۇ  قىلمىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااۇالر ئالالھنىااااڭ لەنىااااتىگە ئااااۇچرائ
 رەھمىتىدىن قوغالندى. 

ياادىغان ئااۈق اىاال كىشااى  ىلماھىاادايەت ققۇرئااان كەرىماادە ئااالالھ تائاااال 
، «ىقىلماياااد تەھىاااداي مناااىەۋكااااپىر ق ئاااالالھ» 1 يَلْ لللغاي  ْ َقلللْوَن  ْ َ لللافاهايَ  لُو ََل ﴿َو  لَللل

 «ىقىلماياااد تەھىاااداي مناااىەۋزالىااا  ق ئاااالالھ» 2﴿َو  لَللللُو ََل يَلْ لللغاي  ْ َقلللْوَن    َلللا اماَي 
للللللقاَي ﴿َو  لَلللللللُو ََل يَلْ للللللغاي  ْ َقللللللْوَن ۋە   نااااااىەني منااااااىەۋپاسااااااىق ق ئااااااالالھ» 3 ْ َ انا

 تە  ھىاااادايرنىەچىلۈتكااااەچىقىااااپ ك سااااىدىناگرېچ- ەچ ڭدىنىنىاااا ڭھنىاااائالال
. ئاااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ دېااااگەن ئاااۈق ئااااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان «ىقىلماياااد

ياااكى ئاااۇالر  بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىلەردىن دەساالەپتىال چەكلىگەنمااۇ ھىاادايىتىنى
ئااااۆزلىرى قىلغااااان گۇناھالرنىااااڭ چو لۇقىاااادىن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھىاااادايىتىگە 

 مۇ لمايدىغان دەرىجىگە بېرىپ قالغانيىق بوالال

ئىمااان ئېيتىشااىغا يېتەرلىاا  كاپىرنىااڭ ئۆزىاادە ۋە ئەتراپىاادا  ئااالالھ تائاااال
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاااۇ  ىزىلەرنى قويغاااان بولساااىمۇ،ىااادە پاكىااا  ۋە ماااۆجدەرىج

كائىنااااتتىكى ماااۆجىزىلىرى ھەققىااادە تەپەككاااۇر قىلىشااانى رەت قىلىاااپ، ئاااالالھ ۋە 
ۇنلۇق يااولىنى ئااازغ راۋا كااۆردئ،ئااۆزىگە كۇپۇرلااۇقنى ئىنكااار قىلغااان،  چىسااىنىئەل

  نىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەن.ئۇئالالھ  سەۋەبلى  شۇ تاللىغان ئادەمدىر.

ككىنچااى ئااايەتتىكى زالىاا  بولسااا، ئىنسااانالرغا زىلااۇم قىلىااپ، ئااالالھتىن ئى
ۋا پەر ،لالھنىاااااااڭ قاااااااۇدرىتىنى ئەسلەتساااااااەباشاااااااقىالر ئا ۋە قورقمايااااااادىغان

. بااااۇ شااااۇنچىلى  چااااو  جىنااااايەتلەرنى قىلغااااانلىقى دىرىلماياااادىغان ئادەمااااق
ئااااال ۋە ئاااالالھ تا ىااادايەت يااااردىمىگە اليىاااق بولمىغاااانئالالھنىاااڭ ھ ،ئۈچاااۈن

 . ۇنىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەنئ
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-پاساااااىق، ھەرقاناااااداق گۇنااااااھ ئاااااۈچىنچى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان
 ئاااالالھ ئاااۇ ئاااادەمنى ھىااادايەت ئالدىرايااادىغان ئاااادەم بولاااۇئ، ساااىيەتلەرگەمەئ

، پېچەتلى ەتمەساااتىندەسااالەپتىال رنىاااڭ قەلكىناااى قىلمايااادى. ئاااالالھ تائااااال بۇال
بااۇالر كىتااابنى قوباااۇ  لاااېكىن  .ەتااكەنبەلكااى ئۇالرغااا كىتاااا  ۋە پەيغەمااكەر ئەۋ

ئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ  قىلمىغااااااانلىقى ۋە، پەيغەمااااااكەرگە ئىتااااااائەت قىلماااااااي
ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ھىااادايىتىنى  ،قى ئۈچاااۈنماااۆجىزىلىرىگە پەرۋا قىلمىغاااانلى

 ئۇالردىن چەكلەئ، قەلكلىرىنى پېچەتلى ەتكەن.

ئاااالالھ تائااااال االىغاااان ئاااادەمنى ھىااادايەت قىلىاااش ۋە االىغاااان ئاااادەمنى 
ئۆزىنىااااڭ مااااۇتلەق قااااۇدرىتىنى ئىسااااپاتاليدى. لااااېكىن  ،ئااااازدىرى  ئااااارقىلىق

 اىااال كىشاااىلەر. باااۇ قىلمايااادى زالىمالرناااى ھىااادايەت كااااپىرالرنى، پاساااىقالرنى ۋە
ئ، ئالالھنىاااڭ جازاساااىغا اليىاااق بولغاااان. ئەگەر كىشاااى ياااۈز ئاااۆرد تىنھىااادايەت

ئالالھنىاااڭ ھىااادايىتىگە ئانااادىن  ،تاشلىساااا ىناااىزالىملىق پاساااىقلىق، كااااپىرلىق ۋە
 ئېرىشىدى. 

يارىتىلغاااان  تۇغماااائاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ماااۇتلەق قاااۇدرىتىنى بىزنىاااڭ 
اتتاااا ياااۈز بېرىااادىغان ھادىساااىلەردە ئىساااپاتاليدى. كائىن ۋە بەزى تەرەپلىرىمىااازدە
 بويسااااۇنماي،بىزنىااااڭ ئورىنالشتۇرىشااااىمىزغا  ئەزالىرىمىااااز مەسااااىلەن  ئىچكااااى

باااۇ »  بىااازشاااۇ ا اىااازمەت قىلىااادى.  باااويىچەئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشاااى 
ئۇالرنىااااااڭ  ،دەئ «ئەزا يااشااااااى ئىشلىسااااااۇن، بااااااۇ بۈگااااااۈن ئىشلىمىسااااااۇن

 دىنياااادا نىڭئىنساااانبۇنىغااادىن باشاااقا  ىاللماااايمىز.كاااونترو  قھەرىكەتلىرىناااى 
ياااكى كېسااە  بولۇشااى  تۇرىشااىئۆلااۈئ كېتىشااى، ساااغالم  ھايااات تۇرىشااى ياااكى

ۇ ئىشااالرغا قااارائ ئەقىللىااق ئىنسااان باائىااش ئەمەس.  شااىدىكىباشقۇرى نىااڭئۆزى
ئۆزىنىاااااڭ ناھاااااايىتى ئااااااجىز ئىكەنلىكىناااااى، پۈتاااااۈن ئىشااااالىرىنىڭ رەبكىنىاااااڭ 

 دى. ىنەلەيچۈش بولىدىغانلىقىنىدا باشقۇرىشى
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 ،قوبااااۇ  قىلمىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااۇالر ئالالھنىااااڭ لەنىااااتىگە ئااااۇچرائ
 رەھمىتىدىن قوغالندى. 

ياادىغان ئااۈق اىاال كىشااى  ىلماھىاادايەت ققۇرئااان كەرىماادە ئااالالھ تائاااال 
، «ىقىلماياااد تەھىاااداي مناااىەۋكااااپىر ق ئاااالالھ» 1 يَلْ لللغاي  ْ َقلللْوَن  ْ َ لللافاهايَ  لُو ََل ﴿َو  لَللل

 «ىقىلماياااد تەھىاااداي مناااىەۋزالىااا  ق ئاااالالھ» 2﴿َو  لَللللُو ََل يَلْ لللغاي  ْ َقلللْوَن    َلللا اماَي 
للللللقاَي ﴿َو  لَلللللللُو ََل يَلْ للللللغاي  ْ َقللللللْوَن ۋە   نااااااىەني منااااااىەۋپاسااااااىق ق ئااااااالالھ» 3 ْ َ انا

 تە  ھىاااادايرنىەچىلۈتكااااەچىقىااااپ ك سااااىدىناگرېچ- ەچ ڭدىنىنىاااا ڭھنىاااائالال
. ئاااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ دېااااگەن ئاااۈق ئااااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان «ىقىلماياااد

ياااكى ئاااۇالر  بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىلەردىن دەساالەپتىال چەكلىگەنمااۇ ھىاادايىتىنى
ئااااۆزلىرى قىلغااااان گۇناھالرنىااااڭ چو لۇقىاااادىن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھىاااادايىتىگە 

 مۇ لمايدىغان دەرىجىگە بېرىپ قالغانيىق بوالال

ئىمااان ئېيتىشااىغا يېتەرلىاا  كاپىرنىااڭ ئۆزىاادە ۋە ئەتراپىاادا  ئااالالھ تائاااال
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاااۇ  ىزىلەرنى قويغاااان بولساااىمۇ،ىااادە پاكىااا  ۋە ماااۆجدەرىج

كائىنااااتتىكى ماااۆجىزىلىرى ھەققىااادە تەپەككاااۇر قىلىشااانى رەت قىلىاااپ، ئاااالالھ ۋە 
ۇنلۇق يااولىنى ئااازغ راۋا كااۆردئ،ئااۆزىگە كۇپۇرلااۇقنى ئىنكااار قىلغااان،  چىسااىنىئەل

  نىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەن.ئۇئالالھ  سەۋەبلى  شۇ تاللىغان ئادەمدىر.

ككىنچااى ئااايەتتىكى زالىاا  بولسااا، ئىنسااانالرغا زىلااۇم قىلىااپ، ئااالالھتىن ئى
ۋا پەر ،لالھنىاااااااڭ قاااااااۇدرىتىنى ئەسلەتساااااااەباشاااااااقىالر ئا ۋە قورقمايااااااادىغان

. بااااۇ شااااۇنچىلى  چااااو  جىنااااايەتلەرنى قىلغااااانلىقى دىرىلماياااادىغان ئادەمااااق
ئااااال ۋە ئاااالالھ تا ىااادايەت يااااردىمىگە اليىاااق بولمىغاااانئالالھنىاااڭ ھ ،ئۈچاااۈن

 . ۇنىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەنئ
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-پاساااااىق، ھەرقاناااااداق گۇنااااااھ ئاااااۈچىنچى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان
 ئاااالالھ ئاااۇ ئاااادەمنى ھىااادايەت ئالدىرايااادىغان ئاااادەم بولاااۇئ، ساااىيەتلەرگەمەئ

، پېچەتلى ەتمەساااتىندەسااالەپتىال رنىاااڭ قەلكىناااى قىلمايااادى. ئاااالالھ تائااااال بۇال
بااۇالر كىتااابنى قوباااۇ  لاااېكىن  .ەتااكەنبەلكااى ئۇالرغااا كىتاااا  ۋە پەيغەمااكەر ئەۋ

ئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ  قىلمىغااااااانلىقى ۋە، پەيغەمااااااكەرگە ئىتااااااائەت قىلماااااااي
ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ھىااادايىتىنى  ،قى ئۈچاااۈنماااۆجىزىلىرىگە پەرۋا قىلمىغاااانلى

 ئۇالردىن چەكلەئ، قەلكلىرىنى پېچەتلى ەتكەن.

ئاااالالھ تائااااال االىغاااان ئاااادەمنى ھىااادايەت قىلىاااش ۋە االىغاااان ئاااادەمنى 
ئۆزىنىااااڭ مااااۇتلەق قااااۇدرىتىنى ئىسااااپاتاليدى. لااااېكىن  ،ئااااازدىرى  ئااااارقىلىق

 اىااال كىشاااىلەر. باااۇ قىلمايااادى زالىمالرناااى ھىااادايەت كااااپىرالرنى، پاساااىقالرنى ۋە
ئ، ئالالھنىاااڭ جازاساااىغا اليىاااق بولغاااان. ئەگەر كىشاااى ياااۈز ئاااۆرد تىنھىااادايەت

ئالالھنىاااڭ ھىااادايىتىگە ئانااادىن  ،تاشلىساااا ىناااىزالىملىق پاساااىقلىق، كااااپىرلىق ۋە
 ئېرىشىدى. 

يارىتىلغاااان  تۇغماااائاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ماااۇتلەق قاااۇدرىتىنى بىزنىاااڭ 
اتتاااا ياااۈز بېرىااادىغان ھادىساااىلەردە ئىساااپاتاليدى. كائىن ۋە بەزى تەرەپلىرىمىااازدە
 بويسااااۇنماي،بىزنىااااڭ ئورىنالشتۇرىشااااىمىزغا  ئەزالىرىمىااااز مەسااااىلەن  ئىچكااااى

باااۇ »  بىااازشاااۇ ا اىااازمەت قىلىااادى.  باااويىچەئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشاااى 
ئۇالرنىااااااڭ  ،دەئ «ئەزا يااشااااااى ئىشلىسااااااۇن، بااااااۇ بۈگااااااۈن ئىشلىمىسااااااۇن

 دىنياااادا نىڭئىنساااانبۇنىغااادىن باشاااقا  ىاللماااايمىز.كاااونترو  قھەرىكەتلىرىناااى 
ياااكى كېسااە  بولۇشااى  تۇرىشااىئۆلااۈئ كېتىشااى، ساااغالم  ھايااات تۇرىشااى ياااكى

ۇ ئىشااالرغا قااارائ ئەقىللىااق ئىنسااان باائىااش ئەمەس.  شااىدىكىباشقۇرى نىااڭئۆزى
ئۆزىنىاااااڭ ناھاااااايىتى ئااااااجىز ئىكەنلىكىناااااى، پۈتاااااۈن ئىشااااالىرىنىڭ رەبكىنىاااااڭ 

 دى. ىنەلەيچۈش بولىدىغانلىقىنىدا باشقۇرىشى
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شاااااتا نى تالالھەق يااااااكى باتىااااال ياااااولئىنساااااانغا ئىختىياااااارلىق پەقەت 
 ،بېرىشااانىڭ ساااەۋەبى ئىنساااانغائاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئىختىياااارلىقنى بېرىلىااادى. 
. چااااۈنكى ئااااادەم ئااااۆزى دىرىكى ھېسااااابنىڭ ئادىاااال بولۇشااااى ئۈچۈنااااقىيااااامەتت

لىاااادى. قا تارتىئىشااااالردىن ھېسااااابتاللىغااااان، قىلىااااش ئىمكااااانىيىتى بولغااااان 
ئااالالھ تائاااال مەناادىن ئىككااى كااۆزى  ،مەسااىلەن  مەن قااارىغۇ يارىتىلغااان بولسااام

ساااورىمايدى. دىنياغاااا قايساااى  سااااق ئاااادەملەر قىلىااادىغان ئىشاااالرنى قىلىشاااىمنى
قىياااامەتتە شاااۇ شاااەكىلدىن ھېساااا  بېااارىمەن.  ،ەكىلدە يارىتىلغاااان بولساااامشااا

ىمكانىيىتىاادىن سااىرت بولغااان ئىشااالردىن ھېسااا  ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆزىنىااڭ ئ
 مۇسااۇلمان بولۇشااقا،، ئااالالھ تائاااال ئىنسااان كاااپىر بولۇشاانى تاللىسااابەرمەياادى. 

ئىتاااائەت قىلىشاااقا  ،ۋە پاساااىقلىقنى تاللىساااا ، ئادىااال بولۇشاااقازىلاااۇمنى تاللىساااا
 مەجكۇرلىمايدى.

زىنىاااڭ ئۆ، دەئ «نئىماااان ئېيتىاااپ قااااالرمىكى» ئىنساااانالرغائاااالالھ تائااااال 
پەيغەمكەرلىرىنىاااااڭ ھەمااااادە ۋە دوساااااتلۇقىنى ئىپادىلىمەيااااادى.  يېقىنچىلىقاااااى

چارچااااااائ قېلىشااااااىنى االىماياااااادى.  ،كىشااااااىلەرنى ئىمانغااااااا مەجكااااااۇرالئ
باااۇ  ، ئاااالالھ تائااااالبولاااۇئ  پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ۋەزىپىساااى پەقەتاااال يەتكاااۈزد

للللا  تَلْ َسلللل ھەقااااتە  ََ َِب ا نايَ ﴿َ َعلَلللل َْ َالَللللْ  ا  ِا للللَ    َسللللَما ا  .ََ َََْل َيُ وتُللللو  ُِللللْ ِا َا  اا  َتَ للللْ  تُلنَلللل
لللللعاَي  ئىمااااااان  ڭالرنىااااااۇ!  ئدەممەھۇئااااااى ماااااان» 1ُيَلللللَ  َف َلَللللللْ  َْْانَلللللاُُلُ ْ  َ َللللللا َ اضا

سااااق، ىبىاااز اال رەگەئ .مكىنۇمااا ڭىشاااىلۋېتۈگەشتۈرد نىد زۆئااا يتمىغانلىقىااادىنېئ
 الرۇئاا غاااغنىۇئ ،تە-قۇقىالتتاا  نازىاال مااۆجىزىنىن تنىەئاسااماندىن بىاار ئاااي الرغاااۇئ

ئىنساااانالرغا بىاااز »دېاااگەن. يەناااى، ئاااالالھ تائااااال   «باااوالتتى نەگاااكەباااا  ئ
، ىگە پاياادىلىقئااۆز ئىمااان ئېيتىشااىئىنساااننىڭ ئىختىيااارلىق بېرىشاانى االىاادىق. 

َلٌ  بااارلىق كىشااىلەرنىڭ دەۋاتىاادى.« يااوقھېچقانااداق پايدىسااى  بولسااا ئالالھقااا
ٌ َلٌهللاٌ مللللغا لللوٌا ياااااكى ئااااۇنى ئىنكااااار قىلغىنااااى، ئالالھنىااااڭ  ىگىناااادې  هللا نللللَو

 َلٌهللاٌ مللللغا للللوٌاَلٌ دى. بىااااز پەقەت ئەرشااااىگە ھېچقانااااداق تەسااااىر يەتكۈزەلمەياااا
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ٌهللا نىااااااڭ بىاااااازگە گااااااۇۋاھ بولۇشااااااى، قىيامەتنااااااى قىيااااااامەت كااااااۈنى   نلللللَو
قورقۇنچىسااااىدىن ۋە ئالالھنىااااڭ غەزەپلىرىاااادىن بىزنااااى قۇتقۇزىشااااى ئۈچااااۈن 

 دەيمىز. 

ــــرِِهْم﴾  قىلىااااپ نىااااقئې ائاااااالت ئااااالالھ ــــنَـُهُم اللَّـــــُه ِبُكْف  نااااداقۇئ» ﴿بَــــل لََّع
 «قىلاااادى تەنەل الرغاااااۇئ ئااااالالھ بلى ەۋەساااا لىقىفرىۇكاااا ڭالرنىااااۇئ س،ەمەئ

نى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتىااادىن قاااوغلىنىش ۋە يىراقلىشىشااا «لەنەت» دېاااگەن.
قااااوغلىنىش قوغلىغۇچىنىااااڭ كااااۈچىگە قااااارائ بولىاااادى. ئااااادەتتە . كۆرسااااىتىدى

نى قانچىلىاا  يىراققااا تاشاانى ئاتسااا، ئۇنىااڭ تاشاا تااا لەن  كىچىاا  باااال بىاار مەسااى
قۇۋۋىتىنىاااڭ مىقااادارى باااويىچە بولىااادى. -شاااۇ بالىنىاااڭ يېشاااى ۋە كاااۈق ئاتالىشاااى

رەھمىتىاادىن ئااۆز  ،تېخىمااۇ يىراققااا ئاتىاادى. دېاامە  ،ئەگەر باااال چااو راق بولسااا
ىنىش ۋە ىااڭ قاااوغلئۇالرن نىسااكەتەن ئېيىتقاناادا،نىااڭ كااۈچىگە قوغلىغااۇچى ئالالھ

 لەشكە ئىنساننىڭ ئەقلى يەتمەيدى.يىراقلىشىش مىقدارىنى مۆلچەر

ساااۆز دېاااگەن « كۇفرىلىاااق ساااەۋەبلى »  م  لللها   دىكىئايەتنىاااڭ ئااىرىااا
 بااۇ ئااارقىلىق االئااالالھ تائاا ،. يەنااىشااەرھىيلەئ بېرىاادىبىاازگە مااۇھى  بىاار نااۇقتىنى 

ا شااااېرى  الالھقااااكىاااا  ئ ،بىاااازگە ئۆزىنىااااڭ شااااېرىكتىن بىھاااااجەت ئىكەنلىكىنااااى
گە تاشااااااالئ سااااااىىنەرس قىلغااااااانشااااااۇ ئااااااادەمنى شااااااېرى   ،كەلتۈرسااااااە

ٌَْ   ال ھەدىاااا  قۇدسااااىيدا. ئااااالالھ تائاااااقويىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بېرى اتىاااادى
ًيٌته تللللللوٌٌوٌ،ْ للللللكٌ   لللللله ا ٌالللللل ٌ   لللللله  مەن » 1 شلللللله وِلللللل ٌاملللللل ٌاملللللللٌْشلللللله ٌف للللللوٌ لللللل

 ئىشاااىدا غاااانقىل، كىااا  ىدىن ئە  بىھااااجەتلەرنىاااڭ شاااېرىككەلتۈرگىچى شاااېرى 
 «تاشااالئ قااويىمەن شااۇ نەرسىسااىگەۇ ئااادەمنى لتۈرسااە، مەن ئااما ااا شااېرى  كە

  گۇۋاھلىااق بېرىااپ يىگااانە ئىكەنلىكىااگە-يەكااكە نىااڭئااالالھ تائاااال ئۆزى دېااگەن.
  قىلغااااان ھالاااادا رپاااااەب تنىەئااااادالن ئااااالالھ» 2ااََلٌُاللللَو ﴿َشلللل اَغٌ  لَلللللُوٌَْتَللللُوٌََلٌاا َللللل َوٌ

يەنە  ۋە «رۇ  يوقتاااقەرھەنب دۇباااەم  ېباشاااقا ھااا دىنغااانىۇئ ردىكاااى،ەب اھلىاااقۇۋگ
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شاااااتا نى تالالھەق يااااااكى باتىااااال ياااااولئىنساااااانغا ئىختىياااااارلىق پەقەت 
 ،بېرىشااانىڭ ساااەۋەبى ئىنساااانغائاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئىختىياااارلىقنى بېرىلىااادى. 
. چااااۈنكى ئااااادەم ئااااۆزى دىرىكى ھېسااااابنىڭ ئادىاااال بولۇشااااى ئۈچۈنااااقىيااااامەتت

لىاااادى. قا تارتىئىشااااالردىن ھېسااااابتاللىغااااان، قىلىااااش ئىمكااااانىيىتى بولغااااان 
ئااالالھ تائاااال مەناادىن ئىككااى كااۆزى  ،مەسااىلەن  مەن قااارىغۇ يارىتىلغااان بولسااام

ساااورىمايدى. دىنياغاااا قايساااى  سااااق ئاااادەملەر قىلىااادىغان ئىشاااالرنى قىلىشاااىمنى
قىياااامەتتە شاااۇ شاااەكىلدىن ھېساااا  بېااارىمەن.  ،ەكىلدە يارىتىلغاااان بولساااامشااا

ىمكانىيىتىاادىن سااىرت بولغااان ئىشااالردىن ھېسااا  ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆزىنىااڭ ئ
 مۇسااۇلمان بولۇشااقا،، ئااالالھ تائاااال ئىنسااان كاااپىر بولۇشاانى تاللىسااابەرمەياادى. 

ئىتاااائەت قىلىشاااقا  ،ۋە پاساااىقلىقنى تاللىساااا ، ئادىااال بولۇشاااقازىلاااۇمنى تاللىساااا
 مەجكۇرلىمايدى.

زىنىاااڭ ئۆ، دەئ «نئىماااان ئېيتىاااپ قااااالرمىكى» ئىنساااانالرغائاااالالھ تائااااال 
پەيغەمكەرلىرىنىاااااڭ ھەمااااادە ۋە دوساااااتلۇقىنى ئىپادىلىمەيااااادى.  يېقىنچىلىقاااااى

چارچااااااائ قېلىشااااااىنى االىماياااااادى.  ،كىشااااااىلەرنى ئىمانغااااااا مەجكااااااۇرالئ
باااۇ  ، ئاااالالھ تائااااالبولاااۇئ  پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ۋەزىپىساااى پەقەتاااال يەتكاااۈزد

للللا  تَلْ َسلللل ھەقااااتە  ََ َِب ا نايَ ﴿َ َعلَلللل َْ َالَللللْ  ا  ِا للللَ    َسللللَما ا  .ََ َََْل َيُ وتُللللو  ُِللللْ ِا َا  اا  َتَ للللْ  تُلنَلللل
لللللعاَي  ئىمااااااان  ڭالرنىااااااۇ!  ئدەممەھۇئااااااى ماااااان» 1ُيَلللللَ  َف َلَللللللْ  َْْانَلللللاُُلُ ْ  َ َللللللا َ اضا

سااااق، ىبىاااز اال رەگەئ .مكىنۇمااا ڭىشاااىلۋېتۈگەشتۈرد نىد زۆئااا يتمىغانلىقىااادىنېئ
 الرۇئاا غاااغنىۇئ ،تە-قۇقىالتتاا  نازىاال مااۆجىزىنىن تنىەئاسااماندىن بىاار ئاااي الرغاااۇئ

ئىنساااانالرغا بىاااز »دېاااگەن. يەناااى، ئاااالالھ تائااااال   «باااوالتتى نەگاااكەباااا  ئ
، ىگە پاياادىلىقئااۆز ئىمااان ئېيتىشااىئىنساااننىڭ ئىختىيااارلىق بېرىشاانى االىاادىق. 

َلٌ  بااارلىق كىشااىلەرنىڭ دەۋاتىاادى.« يااوقھېچقانااداق پايدىسااى  بولسااا ئالالھقااا
ٌ َلٌهللاٌ مللللغا لللوٌا ياااااكى ئااااۇنى ئىنكااااار قىلغىنااااى، ئالالھنىااااڭ  ىگىناااادې  هللا نللللَو

 َلٌهللاٌ مللللغا للللوٌاَلٌ دى. بىااااز پەقەت ئەرشااااىگە ھېچقانااااداق تەسااااىر يەتكۈزەلمەياااا
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ٌهللا نىااااااڭ بىاااااازگە گااااااۇۋاھ بولۇشااااااى، قىيامەتنااااااى قىيااااااامەت كااااااۈنى   نلللللَو
قورقۇنچىسااااىدىن ۋە ئالالھنىااااڭ غەزەپلىرىاااادىن بىزنااااى قۇتقۇزىشااااى ئۈچااااۈن 

 دەيمىز. 

ــــرِِهْم﴾  قىلىااااپ نىااااقئې ائاااااالت ئااااالالھ ــــنَـُهُم اللَّـــــُه ِبُكْف  نااااداقۇئ» ﴿بَــــل لََّع
 «قىلاااادى تەنەل الرغاااااۇئ ئااااالالھ بلى ەۋەساااا لىقىفرىۇكاااا ڭالرنىااااۇئ س،ەمەئ

نى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتىااادىن قاااوغلىنىش ۋە يىراقلىشىشااا «لەنەت» دېاااگەن.
قااااوغلىنىش قوغلىغۇچىنىااااڭ كااااۈچىگە قااااارائ بولىاااادى. ئااااادەتتە . كۆرسااااىتىدى

نى قانچىلىاا  يىراققااا تاشاانى ئاتسااا، ئۇنىااڭ تاشاا تااا لەن  كىچىاا  باااال بىاار مەسااى
قۇۋۋىتىنىاااڭ مىقااادارى باااويىچە بولىااادى. -شاااۇ بالىنىاااڭ يېشاااى ۋە كاااۈق ئاتالىشاااى

رەھمىتىاادىن ئااۆز  ،تېخىمااۇ يىراققااا ئاتىاادى. دېاامە  ،ئەگەر باااال چااو راق بولسااا
ىنىش ۋە ىااڭ قاااوغلئۇالرن نىسااكەتەن ئېيىتقاناادا،نىااڭ كااۈچىگە قوغلىغااۇچى ئالالھ

 لەشكە ئىنساننىڭ ئەقلى يەتمەيدى.يىراقلىشىش مىقدارىنى مۆلچەر

ساااۆز دېاااگەن « كۇفرىلىاااق ساااەۋەبلى »  م  لللها   دىكىئايەتنىاااڭ ئااىرىااا
 بااۇ ئااارقىلىق االئااالالھ تائاا ،. يەنااىشااەرھىيلەئ بېرىاادىبىاازگە مااۇھى  بىاار نااۇقتىنى 

ا شااااېرى  الالھقااااكىاااا  ئ ،بىاااازگە ئۆزىنىااااڭ شااااېرىكتىن بىھاااااجەت ئىكەنلىكىنااااى
گە تاشااااااالئ سااااااىىنەرس قىلغااااااانشااااااۇ ئااااااادەمنى شااااااېرى   ،كەلتۈرسااااااە

ٌَْ   ال ھەدىاااا  قۇدسااااىيدا. ئااااالالھ تائاااااقويىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بېرى اتىاااادى
ًيٌته تللللللوٌٌوٌ،ْ للللللكٌ   لللللله ا ٌالللللل ٌ   لللللله  مەن » 1 شلللللله وِلللللل ٌاملللللل ٌاملللللللٌْشلللللله ٌف للللللوٌ لللللل

 ئىشاااىدا غاااانقىل، كىااا  ىدىن ئە  بىھااااجەتلەرنىاااڭ شاااېرىككەلتۈرگىچى شاااېرى 
 «تاشااالئ قااويىمەن شااۇ نەرسىسااىگەۇ ئااادەمنى لتۈرسااە، مەن ئااما ااا شااېرى  كە

  گۇۋاھلىااق بېرىااپ يىگااانە ئىكەنلىكىااگە-يەكااكە نىااڭئااالالھ تائاااال ئۆزى دېااگەن.
  قىلغااااان ھالاااادا رپاااااەب تنىەئااااادالن ئااااالالھ» 2ااََلٌُاللللَو ﴿َشلللل اَغٌ  لَلللللُوٌَْتَللللُوٌََلٌاا َللللل َوٌ

يەنە  ۋە «رۇ  يوقتاااقەرھەنب دۇباااەم  ېباشاااقا ھااا دىنغااانىۇئ ردىكاااى،ەب اھلىاااقۇۋگ
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ِهَد اللَّـــــُه َأنَّــــُه ََّل ِإلَـــــَٰه ِإَّلَّ ُهــــَو َواْلَمًَلِئَكــــُ  َوُأولُــــو اْلِعْلــــِم َشــــ﴿  ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا بااااۇ
ــا   ردىكااى،ەب اھلىااقۇۋقىلغااان ھالاادا گ رپاااەب تنىەئااادال ئااالالھ» ِِبْلِقْســِ﴾﴾قَائًِم

ئىلىاااا   ،ۇرمەرىشااااتىلە. پرۇ  يوقتااااقەرھەنب دۇبااااەم  ېباشااااقا ھاااا دىنغاااانىۇئ
ئاااالالھ تائااااال باااۇ  ،دېااامە  .دېاااگەن «ردىەب اھلىاااقۇۋگ نداقۇشااا ۇھلىلىرىماااەئ

پەرىشاااتىلەر ۋە ئىلىملىااا  كىشاااىلەر  گۇۋاھلىاااق بەردى. ئاااۆزى گەئاااۆزى ئاااايەتتە
ئاااالالھ  ئەممااااگۇۋاھلىاااق بەردى. ئالالھنىاااڭ بىرلىااا  بارلىقىغاااا ئىلىااا  بىااالەن 

كاللىساااىدىن  ى كىتابنىاااڭئەھلاااى گاااۇۋاھلىقبەرگەن  ە ئاااۆزىئاااۆزىگ نىاااڭتائاال
  ئۆتمەي، ئىمان ئېيتمىدى.

. «تى ئاااازناھاااايى يتىااادىغانالرېئىماااان ئ الردىنۇئااا» ﴿فـََقِلـــيًًل مَّـــا يـُْؤِمُنـــوَن﴾
يەھۇدىيالرنىااڭ كۆپىنچىسااى كۇپۇرلۇقتاااا داۋام قىلسااىمۇ، ئاااز بىااار قىساامى تاااوغرا 

كىن. چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ھەر ۋاقىاا  يولغااا قايتىااپ ئىمااان ئېيتىااپ قېلىشااى مااۇم
بىاااز ياااا  ۋاقىتلىرىااادا بەنااادىلىرىگە تەۋبە ئىشاااىكىنى ئوچاااۇق قوياااۇئ قويغاااان. 

ئااىرىاااادا تەۋبە رىنىااااڭ ئۆمېشااااىپ گۇناااااھ قىلغاااان كىشااااىلەرنىڭ ھەددىااادىن ئ
لااااېكىن  ئااااۇالر ئااااۆزلىرىگە زىلااااۇم قىلغااااان بولسااااىمۇ،مىز. قىلغااااانلىقىنى كااااۆرى

 تائااااال ئاااالالھ ىاااپ تاااوغرا يولغاااا قايتقىنىااادا،ە قىلتەۋب ااتاااالىقلىرىنى توناااۇئ،
 . تەۋبىسىنى قوبۇ  قىلىدىئۇالرنىڭ 
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 ئايەت-89بەقەرە  سۈرە
 

ٌق لَِِّما َمَعُهْم وََكانُوا ِمن قـَْبُل َجاَءُهْم ِكَتاٌب مِّْن  ﴿َوَلمَّا ِعنِد اللَّـِه ُمَصدِِّ
َلْعَنُ  َيْستَـْفِتُحوَن َعَلم الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءهُ  م مَّا َعَرُفوا َكَفُروا بِِه ۚ فـَ

 اللَّـِه َعَلم اْلَكاِفرِيَن﴾
 

 ستىقاليدىغانەنى ت راتەۋكىتا  نت الردىكىۇئ رىپىدىنەت ئالالھ الرغاۇئ» 
 الرۇ . ئىلگىرى ئنمىدىە  نازىل بولغان چاغدا نئىشرئانۇكىتا  نق

بىلىدىغان  الرۇئ يتتى،ەتىل لىشىنىېك مەيارد ەزلىرىگۆكاپىرالرغا قارشى ئ
 «قىلدى تەنەكاپىرالرغا ل ئالالھ ئىنكار قىلدى. نىۇئ دەنەلگەك رەمكەيغەپ

 

قەلكلىرىمىااااز »ئااااالالھ تائاااااال بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئالاااادىنقى ئااااايەتتە 
دېااااگەن سااااۆزلىرىنى بايااااان قىلىااااپ  «ئىمااااان كىرمەياااادى ئۇنىغغاااااتاقالغااااان، 

ى نىاااڭ يەنە بىااار شاااەكلىنئۇالرنىاااڭ كۇپۇرلىقى تەبولغانااادىن كېااايىن، باااۇ ئاااايەت
 قۇرئااااننىبېرى اتىااادى. ئاااالالھ تائااااال تەۋراتناااى تەساااتىقاليدىغان باياااان قىلىاااپ 
ن پەرقلىاااق بولغاااان بولساااا، دىەر باااۇ كىتاااا  ئۇالرنىاااڭ كىتابىاااچۈشاااۈردى. ئەگ

دېساااە   «ئۆزلىرىنىاااڭ كىتابىغاااا ئواشاااىمىغانلىقى ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىااادى»
اننىااڭ ئاساسااىي رىنسااىپلىرى بىاالەن قۇرئتەۋراتنىااڭ ئاساسااىي پى ئەممااابااوالتتى. 

 لدى.قى ئىنكارئۇالر  ،سىمۇبول پىرىنسىپلىرى ئواشا 

الم مەككىااااادىن مەدىااااانىگە ھىجااااارەت قىلىاااااپ پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااا
ئىماااان ئېيتىاااپ،  ىمەدىنىااادىكى كاااۆپىنچە كىشااا ېلىشاااتىن ااااېلىال ئىلگىااارى،ك

ىاانىگە كەلاامەي . نااېمە ئۈچااۈن مەدئىاادى رەسااۇلۇلالھقا ئىتااائەت قىلىااپ بولغااان
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ِهَد اللَّـــــُه َأنَّــــُه ََّل ِإلَـــــَٰه ِإَّلَّ ُهــــَو َواْلَمًَلِئَكــــُ  َوُأولُــــو اْلِعْلــــِم َشــــ﴿  ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا بااااۇ
ــا   ردىكااى،ەب اھلىااقۇۋقىلغااان ھالاادا گ رپاااەب تنىەئااادال ئااالالھ» ِِبْلِقْســِ﴾﴾قَائًِم

ئىلىاااا   ،ۇرمەرىشااااتىلە. پرۇ  يوقتااااقەرھەنب دۇبااااەم  ېباشااااقا ھاااا دىنغاااانىۇئ
ئاااالالھ تائااااال باااۇ  ،دېااامە  .دېاااگەن «ردىەب اھلىاااقۇۋگ نداقۇشااا ۇھلىلىرىماااەئ

پەرىشاااتىلەر ۋە ئىلىملىااا  كىشاااىلەر  گۇۋاھلىاااق بەردى. ئاااۆزى گەئاااۆزى ئاااايەتتە
ئاااالالھ  ئەممااااگۇۋاھلىاااق بەردى. ئالالھنىاااڭ بىرلىااا  بارلىقىغاااا ئىلىااا  بىااالەن 

كاللىساااىدىن  ى كىتابنىاااڭئەھلاااى گاااۇۋاھلىقبەرگەن  ە ئاااۆزىئاااۆزىگ نىاااڭتائاال
  ئۆتمەي، ئىمان ئېيتمىدى.

. «تى ئاااازناھاااايى يتىااادىغانالرېئىماااان ئ الردىنۇئااا» ﴿فـََقِلـــيًًل مَّـــا يـُْؤِمُنـــوَن﴾
يەھۇدىيالرنىااڭ كۆپىنچىسااى كۇپۇرلۇقتاااا داۋام قىلسااىمۇ، ئاااز بىااار قىساامى تاااوغرا 

كىن. چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ھەر ۋاقىاا  يولغااا قايتىااپ ئىمااان ئېيتىااپ قېلىشااى مااۇم
بىاااز ياااا  ۋاقىتلىرىااادا بەنااادىلىرىگە تەۋبە ئىشاااىكىنى ئوچاااۇق قوياااۇئ قويغاااان. 

ئااىرىاااادا تەۋبە رىنىااااڭ ئۆمېشااااىپ گۇناااااھ قىلغاااان كىشااااىلەرنىڭ ھەددىااادىن ئ
لااااېكىن  ئااااۇالر ئااااۆزلىرىگە زىلااااۇم قىلغااااان بولسااااىمۇ،مىز. قىلغااااانلىقىنى كااااۆرى

 تائااااال ئاااالالھ ىاااپ تاااوغرا يولغاااا قايتقىنىااادا،ە قىلتەۋب ااتاااالىقلىرىنى توناااۇئ،
 . تەۋبىسىنى قوبۇ  قىلىدىئۇالرنىڭ 
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 ئايەت-89بەقەرە  سۈرە
 

ٌق لَِِّما َمَعُهْم وََكانُوا ِمن قـَْبُل َجاَءُهْم ِكَتاٌب مِّْن  ﴿َوَلمَّا ِعنِد اللَّـِه ُمَصدِِّ
َلْعَنُ  َيْستَـْفِتُحوَن َعَلم الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءهُ  م مَّا َعَرُفوا َكَفُروا بِِه ۚ فـَ

 اللَّـِه َعَلم اْلَكاِفرِيَن﴾
 

 ستىقاليدىغانەنى ت راتەۋكىتا  نت الردىكىۇئ رىپىدىنەت ئالالھ الرغاۇئ» 
 الرۇ . ئىلگىرى ئنمىدىە  نازىل بولغان چاغدا نئىشرئانۇكىتا  نق

بىلىدىغان  الرۇئ يتتى،ەتىل لىشىنىېك مەيارد ەزلىرىگۆكاپىرالرغا قارشى ئ
 «قىلدى تەنەكاپىرالرغا ل ئالالھ ئىنكار قىلدى. نىۇئ دەنەلگەك رەمكەيغەپ

 

قەلكلىرىمىااااز »ئااااالالھ تائاااااال بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئالاااادىنقى ئااااايەتتە 
دېااااگەن سااااۆزلىرىنى بايااااان قىلىااااپ  «ئىمااااان كىرمەياااادى ئۇنىغغاااااتاقالغااااان، 

ى نىاااڭ يەنە بىااار شاااەكلىنئۇالرنىاااڭ كۇپۇرلىقى تەبولغانااادىن كېااايىن، باااۇ ئاااايەت
 قۇرئااااننىبېرى اتىااادى. ئاااالالھ تائااااال تەۋراتناااى تەساااتىقاليدىغان باياااان قىلىاااپ 
ن پەرقلىاااق بولغاااان بولساااا، دىەر باااۇ كىتاااا  ئۇالرنىاااڭ كىتابىاااچۈشاااۈردى. ئەگ

دېساااە   «ئۆزلىرىنىاااڭ كىتابىغاااا ئواشاااىمىغانلىقى ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىااادى»
اننىااڭ ئاساسااىي رىنسااىپلىرى بىاالەن قۇرئتەۋراتنىااڭ ئاساسااىي پى ئەممااابااوالتتى. 

 لدى.قى ئىنكارئۇالر  ،سىمۇبول پىرىنسىپلىرى ئواشا 

الم مەككىااااادىن مەدىااااانىگە ھىجااااارەت قىلىاااااپ پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااا
ئىماااان ئېيتىاااپ،  ىمەدىنىااادىكى كاااۆپىنچە كىشااا ېلىشاااتىن ااااېلىال ئىلگىااارى،ك

ىاانىگە كەلاامەي . نااېمە ئۈچااۈن مەدئىاادى رەسااۇلۇلالھقا ئىتااائەت قىلىااپ بولغااان
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يېقىنااادا يەھۇدىيالرنىاااڭ مەدىنىااادىكى نۇرغاااۇن ئاااادەم ئىماااان ئېيتىااادى   ىئتاااۇر
بىلااامەي -ئاااۆزلىرى بىلىاااپ نىاال اەۋەر بېرىشاااى،كېلىااادىغان ئەلچىااادىن ئالااادى

  .مغا قىلغان ياردىمى بولۇئ قالغانئىسال

 ئااااااۇالر ئىلگىاااااارى» ﴿وََكـــــانُوا ِمـــــن قـَْبـــــُل َيْســـــتَـْفِتُحوَن َعَلــــــم الَـّــــِذيَن َكَفـــــُروا﴾
 يەھااااۇدىيالر . «كاپىرالرغااااا قارشااااى ئااااۆزلىرىگە ياااااردەم كېلىشااااىنى تىلەيتتااااى

ئەگەر  نىاااڭ كېلىااادىغان ۋاقتاااى يېقىنالشاااتى.پەيغەمكەر ساااۆزلەنگەنكىتاااابىمىزدا »
بىاالەن بىرلىشااىپ ھەممىغالرنااى ئۆلتااۈردئ  ئۇنىااڭشااۇ پەيغەمااكەر كەلسااە، بىااز 

 ئەرەبااالەردە مەدىنىااادىكى شاااۇ ا لەرناااى قورقۇتااااتتى. مەدىنىلىكدەئ  «تاشااااليمىز
 ياااادىغاندە « ۋېتەرمااااۇديەھااااۇدىيالر بىزنااااى ئۆلتۈر ،كەلسااااەئەگەر پەيغەمااااكەر »

 «بىزنىاااڭ ئىچىمىااازدىن چىقىااادى»ئەكساااىچە يەھاااۇدىيالر  باااار ئىااادى. ن قورقاااۇ
 مەككىااادىن چىقتاااى. شاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر پەيغەماااكەردەئ دەۋا قىلغاااان 
 مەۋسااااۈمىدە ھە ەت قىلاااادى.  ېلىااااپ ئىمااااان ئېيتىشاااانى رسااااۆزلىرىدىن يېنى

رەسااااۇلۇلالھ بىاااالەن كۆردشااااۈئ  ،كىشااااى ن كەلااااگەن ئااااون نەچااااچەمەدىنىاااادى
 ى ۋە ئۆزلىرىنىاااڭ ئىماااان ئېيتقاااانلىقىنى بىلددردشاااتى. ئانااادىنتە بولااادساااۆھكەت

 ئىسااالمنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن بىاار ساااھابىنى قوشااۇئ قوياادى. رەسااۇلۇلالھ ئۇالرغااا
ۋە نۇرغااااۇن قىتىشااااقا باشاااالىدى ىااااپال ئىماااااننى تارئااااۇ ساااااھابە مەدىاااانىگە كېل

 تى. مەدىنىلىكلەر ئىمان ئېيت

، يەھاااۇدىيالر دېاااگەن ساااۆزنى «قارشاااى كاپىرالرغاااا» ﴿َعَلـــم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا﴾
تېخاااى شاااۇ ۋاقىتتاااا  ئاااۇالرچاااۈنكى  ۋە اەزرە  قەبىلىساااىگە ئىشااالەتكەن. سئەۋ

 يەھااااۇدىيالركاپىرالرنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال  ئەممااااا ئىمااااان ئېيتمىغااااان ئىاااادى.
ــــ  الئئىاااازاھ لىكىنااااىكەنئى ــــُ  اللَّـــــِه َعَل ــــِه ۚ فـََلْعَن ــــُروا ِب ــــوا َكَف ــــا َعَرُف ــــاَءُهم مَّ ــــا َج م ﴿فـََلمَّ

 ئىنكااار قىلاادى. نىۇئاا ،چاغاادا نەلااگەك رەمااكەيغەبىلىاادىغان پ الرۇئاا» اْلَكــاِفرِيَن﴾
   .دېگەن «قىلدى تەنەكاپىرالرغا ل ئالالھ
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 دەرس-56
 

 ئايەت-90 بەقەرەسۈرە 
 

اللَّـُه ُفَسُهْم َأن َيْكُفُروا ِبَا أَنَزَل اللَّـُه بـَْغًيا َأن يـَُنزَِِّل ْوا بِِه أَن﴿بِْ َسَما اْشَتََ 
ٍَ ۚ  ِمن َفْضِلِه َعَلمٰ  ٍَ َعَلٰم َغَض َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ۖ فـََباُءوا بَِغَض

 َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُِّهنٌي﴾
 

 ئالالھنىڭئىنكار قىلىشى  رئاننىۇنازىل قىلغان ق ئالالھ ڭدىيالرنىۇھەي»
قىلىش  تەسەھ ەنلىكىگەرگۈشۈچ ەندىسىگەاالىغان ب زلىنىەپ زۆئ

. رۇيامان ئىشت  ەجەئ تىشىېس فرىغاۇك زلىرىنىۆئ ڭالرنىۇ. ئرىزىسىدىندۈي
 چىۇبولدى. كاپىرالر اارلىغ گىشلى ېت ەپكەزەغ ەستىگۈئ-ستىۈئ الرۇئ

 «ىبولىد چارىئازابقا د

 
نىاااڭ ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى ۋە شاااۇ ئەھلاااى كىتابئاااايەتلەردە  ئالااادىنقى

ئااۆتكەن ئىاادىق. قۇرئااان كەرىاا  بااۇ  ئوقااۇئااتالىقالرنىااڭ سااەۋەبلىرى ھەققىاادە 
بىااار تەرەپاااتىن رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى  ،قىسساااىلەرنى ساااۆزلە  ئاااارقىلىق

تىن مۇساااۇلمانالرنى ئەھلاااى كىتاااابالرنى ئاگاھالنااادىرغان بولساااا، يەنە بىااار تەرەپااا
ۈشااااااااۈئ قىلىشااااااااتىن ا  ئۆتكااااااااۈزگەن ااتالىقالرغااااااااا چئەھلااااااااى كىتاااااااا
 ئاگاھالندىرىۋاتىدى. 
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يېقىنااادا يەھۇدىيالرنىاااڭ مەدىنىااادىكى نۇرغاااۇن ئاااادەم ئىماااان ئېيتىااادى   ىئتاااۇر
بىلااامەي -ئاااۆزلىرى بىلىاااپ نىاال اەۋەر بېرىشاااى،كېلىااادىغان ئەلچىااادىن ئالااادى

  .مغا قىلغان ياردىمى بولۇئ قالغانئىسال

 ئااااااۇالر ئىلگىاااااارى» ﴿وََكـــــانُوا ِمـــــن قـَْبـــــُل َيْســـــتَـْفِتُحوَن َعَلــــــم الَـّــــِذيَن َكَفـــــُروا﴾
 يەھااااۇدىيالر . «كاپىرالرغااااا قارشااااى ئااااۆزلىرىگە ياااااردەم كېلىشااااىنى تىلەيتتااااى

ئەگەر  نىاااڭ كېلىااادىغان ۋاقتاااى يېقىنالشاااتى.پەيغەمكەر ساااۆزلەنگەنكىتاااابىمىزدا »
بىاالەن بىرلىشااىپ ھەممىغالرنااى ئۆلتااۈردئ  ئۇنىااڭشااۇ پەيغەمااكەر كەلسااە، بىااز 

 ئەرەبااالەردە مەدىنىااادىكى شاااۇ ا لەرناااى قورقۇتااااتتى. مەدىنىلىكدەئ  «تاشااااليمىز
 ياااادىغاندە « ۋېتەرمااااۇديەھااااۇدىيالر بىزنااااى ئۆلتۈر ،كەلسااااەئەگەر پەيغەمااااكەر »

 «بىزنىاااڭ ئىچىمىااازدىن چىقىااادى»ئەكساااىچە يەھاااۇدىيالر  باااار ئىااادى. ن قورقاااۇ
 مەككىااادىن چىقتاااى. شاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر پەيغەماااكەردەئ دەۋا قىلغاااان 
 مەۋسااااۈمىدە ھە ەت قىلاااادى.  ېلىااااپ ئىمااااان ئېيتىشاااانى رسااااۆزلىرىدىن يېنى

رەسااااۇلۇلالھ بىاااالەن كۆردشااااۈئ  ،كىشااااى ن كەلااااگەن ئااااون نەچااااچەمەدىنىاااادى
 ى ۋە ئۆزلىرىنىاااڭ ئىماااان ئېيتقاااانلىقىنى بىلددردشاااتى. ئانااادىنتە بولااادساااۆھكەت

 ئىسااالمنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن بىاار ساااھابىنى قوشااۇئ قوياادى. رەسااۇلۇلالھ ئۇالرغااا
ۋە نۇرغااااۇن قىتىشااااقا باشاااالىدى ىااااپال ئىماااااننى تارئااااۇ ساااااھابە مەدىاااانىگە كېل

 تى. مەدىنىلىكلەر ئىمان ئېيت

، يەھاااۇدىيالر دېاااگەن ساااۆزنى «قارشاااى كاپىرالرغاااا» ﴿َعَلـــم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا﴾
تېخاااى شاااۇ ۋاقىتتاااا  ئاااۇالرچاااۈنكى  ۋە اەزرە  قەبىلىساااىگە ئىشااالەتكەن. سئەۋ

 يەھااااۇدىيالركاپىرالرنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال  ئەممااااا ئىمااااان ئېيتمىغااااان ئىاااادى.
ــــ  الئئىاااازاھ لىكىنااااىكەنئى ــــُ  اللَّـــــِه َعَل ــــِه ۚ فـََلْعَن ــــُروا ِب ــــوا َكَف ــــا َعَرُف ــــاَءُهم مَّ ــــا َج م ﴿فـََلمَّ

 ئىنكااار قىلاادى. نىۇئاا ،چاغاادا نەلااگەك رەمااكەيغەبىلىاادىغان پ الرۇئاا» اْلَكــاِفرِيَن﴾
   .دېگەن «قىلدى تەنەكاپىرالرغا ل ئالالھ
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 دەرس-56
 

 ئايەت-90 بەقەرەسۈرە 
 

اللَّـُه ُفَسُهْم َأن َيْكُفُروا ِبَا أَنَزَل اللَّـُه بـَْغًيا َأن يـَُنزَِِّل ْوا بِِه أَن﴿بِْ َسَما اْشَتََ 
ٍَ ۚ  ِمن َفْضِلِه َعَلمٰ  ٍَ َعَلٰم َغَض َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ۖ فـََباُءوا بَِغَض

 َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُِّهنٌي﴾
 

 ئالالھنىڭئىنكار قىلىشى  رئاننىۇنازىل قىلغان ق ئالالھ ڭدىيالرنىۇھەي»
قىلىش  تەسەھ ەنلىكىگەرگۈشۈچ ەندىسىگەاالىغان ب زلىنىەپ زۆئ

. رۇيامان ئىشت  ەجەئ تىشىېس فرىغاۇك زلىرىنىۆئ ڭالرنىۇ. ئرىزىسىدىندۈي
 چىۇبولدى. كاپىرالر اارلىغ گىشلى ېت ەپكەزەغ ەستىگۈئ-ستىۈئ الرۇئ

 «ىبولىد چارىئازابقا د

 
نىاااڭ ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى ۋە شاااۇ ئەھلاااى كىتابئاااايەتلەردە  ئالااادىنقى

ئااۆتكەن ئىاادىق. قۇرئااان كەرىاا  بااۇ  ئوقااۇئااتالىقالرنىااڭ سااەۋەبلىرى ھەققىاادە 
بىااار تەرەپاااتىن رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى  ،قىسساااىلەرنى ساااۆزلە  ئاااارقىلىق

تىن مۇساااۇلمانالرنى ئەھلاااى كىتاااابالرنى ئاگاھالنااادىرغان بولساااا، يەنە بىااار تەرەپااا
ۈشااااااااۈئ قىلىشااااااااتىن ا  ئۆتكااااااااۈزگەن ااتالىقالرغااااااااا چئەھلااااااااى كىتاااااااا
 ئاگاھالندىرىۋاتىدى. 
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، گەن بولسااااىمۇئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەجاااادادلىرى ااتااااالىقالرنى ئۆتكااااۈز
بااااۇ پۇرسااااەت  ى كېلىااااپ تۇرغااااان.رتااااالال  پۇرسااااەتلى ھەقنااااى ئەۋالدلىرىغااااا

بولااااۇئ، ئااااالالھ  رەسااااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىاااادىكى ئەھلااااى كىتااااابالرغىمۇ كەلااااگەن
كىتابنىاااڭ  رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى ئەھلاااى ،ئارىلىقىااادا ىلەرقىسساااتائااااال 

ئااااۆزلىرىگە كەلااااگەن بىاااار قېتىملىااااق يااشااااى پۇرسااااەتنى قولاااادىن بېرىااااپ 
 ئەجاااادادلىرىمىزنىڭ» دا تىلغااااا ئالمىغاناااابااااۇنى  ن.قويغااااانلىقىنى تىلغااااا ئالغااااا

رنىاااڭ ااتاالشساااا ئاااۆزىگە، ئۇال ااتاااالىقلىرى بىااالەن بىزنىاااڭ ناااېمە ئىشاااىمىز 
 ۇرگىزمااەھ ۇباا .ئىاادى دېيىشااى مااۇمكىن «يااوق ىمىزتسااى ىىرى بىاالەن مۇناااتااالىقل

 الدالرەۋنكاااااااى ئىيېك بەدىلىناااااااى ڭااتالىقالرنىااااااا نەزگۈتكاااااااۆئ نقىالرىرۇبااااااا
 رىېاااااراكت ڭكىتابالرنىااا ھلاااىەئ نقىىرۇ. بىاااز بااالىقىنى بىلددرمەيااادىيااادىغانۆلەت

 كىدىكااااۈنىمىز ۋە رىاااادىكىەۋد ڭلالھنىۇلۇسااااەر تلىرىنىەجىناااااي نەزگۈتكااااۆئ ۋە
 ينىنااااااىەئ ڭااتالىقالرنىاااااا ۇشاااااا ڭالرنىاااااائۇ ،رساااااااقۇلىشتېس دىيالرغاااااااۇھەي
 بايقىيالمايمىز.  اتقانلىقىنىۋكرارالەت

نەرساااىنى  دېاااگەن ساااۆز، كېرەكلىااا « ساااېتى ېلىش  » شللل    ئاااايەتتىكى
 دىنيانىااااڭيەھااااۇدىيالر كۆرسااااىتىدى.  نىئېلىااااپ، ئۇنىااااڭ ئورنىغااااا پااااۇ  بېرىشاااا

   شللل    .دىن كەتكاااۈزدۋەتتىەتنى قولاااىاااپ، ئاااااىرئېلئەرزىااامەس نەرساااىلىرىنى 
. بااار دېااگەن ئىككااى پېىىلنىااڭ پەرقااى« سااېتىش»  شلله   بىاالەن «سااېتى ېلىش»

لللللغايَ    تائااااااال ئاااااالالھ ََ اا لللللَ     ْعلللللُغوَ و  وََ لللللاتُو  فا لللللوا ِا لللللَ  َِ  1﴿َوَشلللللَهْوُِ مالللللَ َم   ََبْللللل   َ  َ اا
 تتى، ەتىېساااباھاااادا  رزانەئ ەگىاااگە ت ەسااااناقلىق بىااار قاااانچ فنىۈساااۈي الرۇئااا»

  دېااگەن شلله  بااۇ ئااايەتتە  دېااگەن. «قىزىقمىغااان ئىاادى ەفكۈسااۈي الرۇئاا نكىۈچاا
   شللللل   ەن. مەنىااااادە ئىشااااالىتىلگدېاااااگەن « ئەرزان پۇلغاااااا سااااااتتى» ساااااۆز

دېاااگەن  «سااااتتى»بەزىااادە  كەلگەنااادىن باشاااقا،دېاااگەن مەنىااادە  «ساااېتى الدى»
 كىنېلااا ،ھتىيااااجلىقېدورىغاااا جىاااددىي ئ نەسااامەساااىلەن  مەنىااادىمۇ كېلىااادى. 

 م،ەلەيااشااى بىاار ق ت،ەسااائ رىاادىغانېئورنىاادا ب ڭلنىااۇپ مماااەئ .يااوق  ۇپاا ەندەساا
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الرنى دورىنىااڭ قارشااىلىقىغا مااال ئااۇ نەباشااقا مااالالر بااار. ساا  ەناادەگېد  ااونېلېت
  .ىئىشلىتىلىد زۆس نەگې  د ش    اقىتتاۋ ۇب ،«ساتسا »

ى ئاااااااىرەتن   مااااااددىي نەرساااااىلەرگە ئىشاااااىنىپدائىااااا ر ھەراليەھاااااۇدىي
مااااددىي نەرساااىلەرنىڭ ئاساساااى  ھەمااادە ئۈچاااۈن، بېرىاااپ قويغاااانلىقى قولااادىن
يااشاااى بىلىااادىغان  ئاااۆزلىرى، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا بولغاچقاااا ساااېتىش-ئېلىاااپ

ــِه َأنُفَســُهْم﴾ ىااپ يااولى بىاالەن اىتااا  قىل  سااېتى- ئااېلى ئااۇالر » ﴿بِْ َســَما اْشــََتَْوا ِب
دىنىڭ مااااھىيىتىنى ېتىمقاااى ساااوۇالر باااۇ قئااائەگەر  .دېاااگەن «ئاااۆزلىرىنى سااااتتى

ئەلچىسااااااى مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمغا  نىااااااڭبولسااااااا، ئالالھبىلااااااگەن 
لاااېكىن  ئ، ئاااااىرەتنى ساااېتى الغان باااوالتتى.گەن قۇرئااااننى تەساااتىقالدلچۈشاااۈر

 كۇپۇرلۇقنى سېتى الدى.  ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئااىرىتىنى سېتىپ

ئااااازا  يااااوق  قچقانااااداېھ نياااااداىد» الرنىڭ يدىغانەنمەئىشاااا ەتكەئااااااىر
 ڭئىشااالىرىنى نيااااىد ۋەلىش ېئالااادىنى ئااا ڭرىشااانى ېلىىق مۇلاااىز ئ،ەد «نەئىاااك

جازاساااىنى باااۇ  ڭئاااالالھ تائااااال زالىااا  كاپىرالرنىااا ن،ۈچاااۈئ املىشىشاااىۋنورماااا  دا
 ۋە ڭزىنىااۆزالىاا  ئ ەتتەھااال ۇباادىنيااادىمۇ بېرىااپ، كىشااىلەرگە ئىكاارەت قىلىاادى. 

قىلىشااااتىن  مۇلااااىز ۋەيامااااانلىقتىن  ،ئدرۆكاااا اتقااااانلىقىنى جازالىنى ڭباشااااقىالرنى
. ىتىاادېي ئۇبااارلىقىنى توناا ڭجااازا پىرىنسااىپلىرىنى ۋە ا ۋسااا نياااداىدبااۇ نىااپ، ېي

 بىاار قىسااى  مەسااىلەن  .ىاملىشااىدۋدا لمااايىزۇپىرىنسااىپلىرى ب ڭنيانىااىد ندىالۇشاا
، ھاياتىنىااڭ ئااىرىااادا باشاااقىالرغا زىلااۇم قىلىااپيااا  ۋاقىتلىرىاادا  ڭرنىكىشااىلە

دىنياااا -مااادىن ماااا ھارا نىاااڭربەزى ئايالال نلىكىناااى،نياااادىن كەتكەااااار ھالااادا دى
، ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا دورا سااېتى ېلىش ئۈچۈنمااۇ پااۇ  تاپالماااي ئۆلاااۈئ تااوپالئ
. باااۇ اىلااادىكى ھادىساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئىنساااانالر لىكىناااى كاااۆرىمىزكەتكەن

 تۇر.ئۈچۈن ئىكرەت

ياماااان ئىشاااالرنى  ،تااااغاااان ۋاقىتنجازاال باااۇ دىنيااااداقىلىااادىغانالر  ياماااانلىق
ئاااالالھ تائااااال قىساساااانىڭ شاااۇ ا  نىيىتىااادىن يانىااادى. لىشاااتىن ئەنساااىرەئ،قى
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، گەن بولسااااىمۇئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەجاااادادلىرى ااتااااالىقالرنى ئۆتكااااۈز
بااااۇ پۇرسااااەت  ى كېلىااااپ تۇرغااااان.رتااااالال  پۇرسااااەتلى ھەقنااااى ئەۋالدلىرىغااااا

بولااااۇئ، ئااااالالھ  رەسااااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىاااادىكى ئەھلااااى كىتااااابالرغىمۇ كەلااااگەن
كىتابنىاااڭ  رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى ئەھلاااى ،ئارىلىقىااادا ىلەرقىسساااتائااااال 

ئااااۆزلىرىگە كەلااااگەن بىاااار قېتىملىااااق يااشااااى پۇرسااااەتنى قولاااادىن بېرىااااپ 
 ئەجاااادادلىرىمىزنىڭ» دا تىلغااااا ئالمىغاناااابااااۇنى  ن.قويغااااانلىقىنى تىلغااااا ئالغااااا

رنىاااڭ ااتاالشساااا ئاااۆزىگە، ئۇال ااتاااالىقلىرى بىااالەن بىزنىاااڭ ناااېمە ئىشاااىمىز 
 ۇرگىزمااەھ ۇباا .ئىاادى دېيىشااى مااۇمكىن «يااوق ىمىزتسااى ىىرى بىاالەن مۇناااتااالىقل

 الدالرەۋنكاااااااى ئىيېك بەدىلىناااااااى ڭااتالىقالرنىااااااا نەزگۈتكاااااااۆئ نقىالرىرۇبااااااا
 رىېاااااراكت ڭكىتابالرنىااا ھلاااىەئ نقىىرۇ. بىاااز بااالىقىنى بىلددرمەيااادىيااادىغانۆلەت

 كىدىكااااۈنىمىز ۋە رىاااادىكىەۋد ڭلالھنىۇلۇسااااەر تلىرىنىەجىناااااي نەزگۈتكااااۆئ ۋە
 ينىنااااااىەئ ڭااتالىقالرنىاااااا ۇشاااااا ڭالرنىاااااائۇ ،رساااااااقۇلىشتېس دىيالرغاااااااۇھەي
 بايقىيالمايمىز.  اتقانلىقىنىۋكرارالەت

نەرساااىنى  دېاااگەن ساااۆز، كېرەكلىااا « ساااېتى ېلىش  » شللل    ئاااايەتتىكى
 دىنيانىااااڭيەھااااۇدىيالر كۆرسااااىتىدى.  نىئېلىااااپ، ئۇنىااااڭ ئورنىغااااا پااااۇ  بېرىشاااا

   شللل    .دىن كەتكاااۈزدۋەتتىەتنى قولاااىاااپ، ئاااااىرئېلئەرزىااامەس نەرساااىلىرىنى 
. بااار دېااگەن ئىككااى پېىىلنىااڭ پەرقااى« سااېتىش»  شلله   بىاالەن «سااېتى ېلىش»

لللللغايَ    تائااااااال ئاااااالالھ ََ اا لللللَ     ْعلللللُغوَ و  وََ لللللاتُو  فا لللللوا ِا لللللَ  َِ  1﴿َوَشلللللَهْوُِ مالللللَ َم   ََبْللللل   َ  َ اا
 تتى، ەتىېساااباھاااادا  رزانەئ ەگىاااگە ت ەسااااناقلىق بىااار قاااانچ فنىۈساااۈي الرۇئااا»

  دېااگەن شلله  بااۇ ئااايەتتە  دېااگەن. «قىزىقمىغااان ئىاادى ەفكۈسااۈي الرۇئاا نكىۈچاا
   شللللل   ەن. مەنىااااادە ئىشااااالىتىلگدېاااااگەن « ئەرزان پۇلغاااااا سااااااتتى» ساااااۆز

دېاااگەن  «سااااتتى»بەزىااادە  كەلگەنااادىن باشاااقا،دېاااگەن مەنىااادە  «ساااېتى الدى»
 كىنېلااا ،ھتىيااااجلىقېدورىغاااا جىاااددىي ئ نەسااامەساااىلەن  مەنىااادىمۇ كېلىااادى. 

 م،ەلەيااشااى بىاار ق ت،ەسااائ رىاادىغانېئورنىاادا ب ڭلنىااۇپ مماااەئ .يااوق  ۇپاا ەندەساا
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الرنى دورىنىااڭ قارشااىلىقىغا مااال ئااۇ نەباشااقا مااالالر بااار. ساا  ەناادەگېد  ااونېلېت
  .ىئىشلىتىلىد زۆس نەگې  د ش    اقىتتاۋ ۇب ،«ساتسا »

ى ئاااااااىرەتن   مااااااددىي نەرساااااىلەرگە ئىشاااااىنىپدائىااااا ر ھەراليەھاااااۇدىي
مااااددىي نەرساااىلەرنىڭ ئاساساااى  ھەمااادە ئۈچاااۈن، بېرىاااپ قويغاااانلىقى قولااادىن
يااشاااى بىلىااادىغان  ئاااۆزلىرى، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا بولغاچقاااا ساااېتىش-ئېلىاااپ

ــِه َأنُفَســُهْم﴾ ىااپ يااولى بىاالەن اىتااا  قىل  سااېتى- ئااېلى ئااۇالر » ﴿بِْ َســَما اْشــََتَْوا ِب
دىنىڭ مااااھىيىتىنى ېتىمقاااى ساااوۇالر باااۇ قئااائەگەر  .دېاااگەن «ئاااۆزلىرىنى سااااتتى

ئەلچىسااااااى مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمغا  نىااااااڭبولسااااااا، ئالالھبىلااااااگەن 
لاااېكىن  ئ، ئاااااىرەتنى ساااېتى الغان باااوالتتى.گەن قۇرئااااننى تەساااتىقالدلچۈشاااۈر

 كۇپۇرلۇقنى سېتى الدى.  ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئااىرىتىنى سېتىپ

ئااااازا  يااااوق  قچقانااااداېھ نياااااداىد» الرنىڭ يدىغانەنمەئىشاااا ەتكەئااااااىر
 ڭئىشااالىرىنى نيااااىد ۋەلىش ېئالااادىنى ئااا ڭرىشااانى ېلىىق مۇلاااىز ئ،ەد «نەئىاااك

جازاساااىنى باااۇ  ڭئاااالالھ تائااااال زالىااا  كاپىرالرنىااا ن،ۈچاااۈئ املىشىشاااىۋنورماااا  دا
 ۋە ڭزىنىااۆزالىاا  ئ ەتتەھااال ۇباادىنيااادىمۇ بېرىااپ، كىشااىلەرگە ئىكاارەت قىلىاادى. 

قىلىشااااتىن  مۇلااااىز ۋەيامااااانلىقتىن  ،ئدرۆكاااا اتقااااانلىقىنى جازالىنى ڭباشااااقىالرنى
. ىتىاادېي ئۇبااارلىقىنى توناا ڭجااازا پىرىنسااىپلىرىنى ۋە ا ۋسااا نياااداىدبااۇ نىااپ، ېي

 بىاار قىسااى  مەسااىلەن  .ىاملىشااىدۋدا لمااايىزۇپىرىنسااىپلىرى ب ڭنيانىااىد ندىالۇشاا
، ھاياتىنىااڭ ئااىرىااادا باشاااقىالرغا زىلااۇم قىلىااپيااا  ۋاقىتلىرىاادا  ڭرنىكىشااىلە

دىنياااا -مااادىن ماااا ھارا نىاااڭربەزى ئايالال نلىكىناااى،نياااادىن كەتكەااااار ھالااادا دى
، ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا دورا سااېتى ېلىش ئۈچۈنمااۇ پااۇ  تاپالماااي ئۆلاااۈئ تااوپالئ
. باااۇ اىلااادىكى ھادىساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئىنساااانالر لىكىناااى كاااۆرىمىزكەتكەن

 تۇر.ئۈچۈن ئىكرەت

ياماااان ئىشاااالرنى  ،تااااغاااان ۋاقىتنجازاال باااۇ دىنيااااداقىلىااادىغانالر  ياماااانلىق
ئاااالالھ تائااااال قىساساااانىڭ شاااۇ ا  نىيىتىااادىن يانىااادى. لىشاااتىن ئەنساااىرەئ،قى
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ََ َلللاو  ََي ُْوبا  ْْلَْ بَلللابا ۇئ   يولغاااا قوياااىالجازاساااىنى باااۇ دىنيااااد ﴿َوَ ُ لللْ   ا  ْ قاَهلللا ا 
 نااىەقىساسااتا ھاياااتلىق بااار، ني ەرگەئىگىلىاارى! سااىل قىاالەئااى ئ» 1َ َعَلُ للْ  تَلتَلُقللوَ  

 ،ەبىلسااا لىااادىغانلىقىنىدرۈلتۆئ ۇماااغزىنىۆئ ەقااادىردەت نەرگۈلتاااۆئ ناااىۋشاااى بىراكى
 ۇئاااا ،ۇزىمااااۆئ ڭنىااااۇئ ن،ەبىاااال ڭنىۇشاااا ،ىيانىااااد شااااتىندرۈلتۆئ مەئاااااد ،ۇئاااا
قاااان  قە . ننااااھىسااااقلىنىپ قالىاااد شاااتىنۈلۆئ ۇممەبولغاااان ئااااد كچىەرمۈلتاااۆئ
ئااالالھ  دېااگەن. « لاادىۇنقىساااس يولغااا قوي نۈچااۈئ الرغ  ساقلىنىشااىشااتىنۈكۆت

تىنااااى ھاياااااتىي دىنيانىااااڭ جازاسااااىغا تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە كىشااااىلەرنىڭ دىققى
دىللىكىڭ سااااېنىڭ رەھىماااا !ئااااى ئااااالالھ»  رتى اتىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىاااازتا

، ئاااااىرەت يېقىنااادا كەلمەيااادىكەن، دەئ كىشاااىلەر كىشاااىلەرنى ئالااادائ قويااادى.
ى ئۈچاااۈن ەتمەسااالىكزېمىنااادىكى پىرىنساااىپالرنىڭ بۇزىلاااۇئ ك ئويلىااادى. شاااۇ ا

 دەئ دىئا قىلىشىمىز كېرە . « جازاالئ قويغىن زالىمالرنى

نىاااااڭ نىاااااڭ كەينىااااادە يەھۇدىيالرقەيەردە ئاااااۇرى  بولساااااا، ئۇ بۈگاااااۈن
ۆزىگە اىااارى  دەئ ئااا ،مەقساااىتىئۇالرنىاااڭ . سىماساااى باااارلىقىنى بايقىياااااليمىز

ئەينااااى . تۇرئۆزىنىااااڭ قااااوراللىرىنى سېتىشاااا قارىغااااان كااااۈچلەرنى يااااوقىتىش ۋە
ااىرىاااادا ئااااۇالر ، لااااېكىن ئبولسااااىمۇمەدىنىاااادىمۇ ئەھاااا ا  شااااۇنداق ۋاقىتتااااا 

ماناااا باااۇ ااااارلىق    ۋە باااالىلىرى ئەساااىر ئېلىنااادى.، ئاياااامەدىنىااادىن قوغلىنىاااپ
 ىنااى تولاادىرى ، قااورا  سااېتىش ئۈچااۈنئۆزىنىااڭ اەزىنىلىرھااازىرمۇ   !ئەمەساامۇ
ى ماكانلىرىااااادىن قوغلىنىشاااااىن-كىشاااااىلەرنىڭ ئۆلتۈردلاااااۈئ، ياااااۇرت نۇرغاااااۇن
غاااان يەھۇدىيالرنىاااڭ ااااار بولغاااانلىقىنى ئالالھنىاااڭ يااااردىمى دئ چىقاركەلتاااۈر

 !مىز. ئىنشائالالھىبىلەن پات يېقىندا كۆر

ـــا﴾ ـــَزَل اللَّــــُه بـَْغًي ـــُروا ِبَـــا َأن ھەددىااادىن ئېشاااىپ نھەساااەت  الرۇئااا» ﴿َأن َيْكُف
دېااگەن   ْغللَملَ  ئااايەتتىكى . «قىلىااپ  ئااالالھ چۈشااۈرگەن قۇرئانغااا كاااپىر بولاادى

كۆرسااااىتىدى. ئااااالالھ تائاااااال  نااااى«چېگاااارادىن ئۆتااااۈئ كېااااتىش- چە»سااااۆز، 
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ېگاااارا بېكىااااتكەن چ-چە  ھاراماااادىن ئىكااااارەت-ھاااااال  قانااااداق نەرسااااىگەھەر
بولاااۇئ، باااۇالر بەزىااادە باااۇيرىق شاااەكلىدە كەلساااە، بەزىااادە چەكلىااامە شاااەكلىدە 

ھەددىااادىن »  ْغلللَملَ   ،كىااا  بىااار سااااھەدە ھەددىااادىن ئېشاااىپ كەتساااە كېلىااادى.
لللُغوُ    لَللللوا فَلللَل تەرىقىساااىدە   باااۇيرىق االئاااالالھ تائااابولىااادى. « ئاشاااقۇچى َُ  ََ ﴿تاْلللل
 «الر اتواتااا باااۇ چەكاااتە ر،ىلگىلىمىلىرىااادەب ئالالھنىاااڭ الرۇشااا ەنەئ» 1تَلْعتَلللُغوَاا 

لللُغوُ    لَللللوا فَلللَل تَلْقَهمُوَالللا تەرىقىساااىدە  چەكلىااامە  ۋە َُ  ََ  ئاااالالھ الرۇشااا ەنەئ» 2﴿تاْلللل
 غااااااغنىۇ ، ئرىقىلغاااااان ئىشاااااالرد نىاااااىەم ناااااىەني رىگااااارىالردېچ نەلگىلىاااااگەب
 دېگەن. « الر قىنالشماېي

ئىلگىرىكااااى نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر بىزنىااااڭ ئىچىمىاااازدىن »يەھااااۇدىيالر  
چىقىااادى. چاااۈنكى بىاااز  يېغاااى كېلىااادىغان پەيغەمكەرماااۇ بىااازدىن شاااۇ ا چىققاااان،

دەئ ئاااويالئ قالغاااان. لاااېكىن ئەمەلىااايەت  «بەنااادىلىرىغاااان ننىاااڭ تالالئالالھ
ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن ڭ ئويلىغىنىنىاااڭ ئەكساااىچە بولاااۇئ، پەيغەماااكەر ئۇالرنىااا

چو چىلىاااق ۋە ھەساااەت دەردىااادە پەيغەماااكەرگە  قاااان. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااۇالرچىق
پەيغەمكىااااارىگە تاااااارىختىن بېااااارى يەھاااااۇدىيالر دېااااامە ، قارشاااااى تۇرغاااااان. 

ئااااىرقى پەيغەمكەرلىاا   گە سااادىق بااولمىغىنى ئۈچااۈن،ئەگەشاامەي، پەيغەمكىاارى
يەر يۈزىااادىكى  دى.ىلااارباشاااقا مىللەتاااكە بې ئاااۇالردىن تارتى ېلىنىاااپ،ساااى نېسى ى

ئااااالالھ تائاااااال  ،پۈتااااۈن مىللەتاااالەر ئالالھنىااااڭ بەندىسااااى بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن
مەت ى. ئەگەر نېاااتۇرىااادىئايالنااادىرىئ  ناااى باااارلىق مىللەتااالەر ئارىساااىدامەتلىرىىنې
سااا ياااكى لمىيااشااى ئااادا قىگىسااى بولغااان مىلاالەت ئۆزلىرىنىااڭ شۈكرىسااىنى ئى

مىتىنااااى ئااااۇالردىن ىىتىنى يوقاتسااااا، ئااااالالھ تائاااااال نېياااااقمەتكە بولغااااان الىنېاااا
شااااۇ ا نېااااىمەت باشااااقىالرنىڭ  .ئىالھىااااي قااااانۇنىيەتتۇربااااۇ مانااااا ئېلى الىاااادى. 

ەقااتىن بااا  مەت ئىگىلىاارىگە زىيانكەشاالى  قىلىااپ، ھى، نېاائىلىكىااگە يۆتكەلسااە
 .بولمايدى قاتارتىش
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ََ َلللاو  ََي ُْوبا  ْْلَْ بَلللابا ۇئ   يولغاااا قوياااىالجازاساااىنى باااۇ دىنيااااد ﴿َوَ ُ لللْ   ا  ْ قاَهلللا ا 
 نااىەقىساسااتا ھاياااتلىق بااار، ني ەرگەئىگىلىاارى! سااىل قىاالەئااى ئ» 1َ َعَلُ للْ  تَلتَلُقللوَ  

 ،ەبىلسااا لىااادىغانلىقىنىدرۈلتۆئ ۇماااغزىنىۆئ ەقااادىردەت نەرگۈلتاااۆئ ناااىۋشاااى بىراكى
 ۇئاااا ،ۇزىمااااۆئ ڭنىااااۇئ ن،ەبىاااال ڭنىۇشاااا ،ىيانىااااد شااااتىندرۈلتۆئ مەئاااااد ،ۇئاااا
قاااان  قە . ننااااھىسااااقلىنىپ قالىاااد شاااتىنۈلۆئ ۇممەبولغاااان ئااااد كچىەرمۈلتاااۆئ
ئااالالھ  دېااگەن. « لاادىۇنقىساااس يولغااا قوي نۈچااۈئ الرغ  ساقلىنىشااىشااتىنۈكۆت

تىنااااى ھاياااااتىي دىنيانىااااڭ جازاسااااىغا تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە كىشااااىلەرنىڭ دىققى
دىللىكىڭ سااااېنىڭ رەھىماااا !ئااااى ئااااالالھ»  رتى اتىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىاااازتا

، ئاااااىرەت يېقىنااادا كەلمەيااادىكەن، دەئ كىشاااىلەر كىشاااىلەرنى ئالااادائ قويااادى.
ى ئۈچاااۈن ەتمەسااالىكزېمىنااادىكى پىرىنساااىپالرنىڭ بۇزىلاااۇئ ك ئويلىااادى. شاااۇ ا

 دەئ دىئا قىلىشىمىز كېرە . « جازاالئ قويغىن زالىمالرنى

نىاااااڭ نىاااااڭ كەينىااااادە يەھۇدىيالرقەيەردە ئاااااۇرى  بولساااااا، ئۇ بۈگاااااۈن
ۆزىگە اىااارى  دەئ ئااا ،مەقساااىتىئۇالرنىاااڭ . سىماساااى باااارلىقىنى بايقىياااااليمىز

ئەينااااى . تۇرئۆزىنىااااڭ قااااوراللىرىنى سېتىشاااا قارىغااااان كااااۈچلەرنى يااااوقىتىش ۋە
ااىرىاااادا ئااااۇالر ، لااااېكىن ئبولسااااىمۇمەدىنىاااادىمۇ ئەھاااا ا  شااااۇنداق ۋاقىتتااااا 

ماناااا باااۇ ااااارلىق    ۋە باااالىلىرى ئەساااىر ئېلىنااادى.، ئاياااامەدىنىااادىن قوغلىنىاااپ
 ىنااى تولاادىرى ، قااورا  سااېتىش ئۈچااۈنئۆزىنىااڭ اەزىنىلىرھااازىرمۇ   !ئەمەساامۇ
ى ماكانلىرىااااادىن قوغلىنىشاااااىن-كىشاااااىلەرنىڭ ئۆلتۈردلاااااۈئ، ياااااۇرت نۇرغاااااۇن
غاااان يەھۇدىيالرنىاااڭ ااااار بولغاااانلىقىنى ئالالھنىاااڭ يااااردىمى دئ چىقاركەلتاااۈر

 !مىز. ئىنشائالالھىبىلەن پات يېقىندا كۆر

ـــا﴾ ـــَزَل اللَّــــُه بـَْغًي ـــُروا ِبَـــا َأن ھەددىااادىن ئېشاااىپ نھەساااەت  الرۇئااا» ﴿َأن َيْكُف
دېااگەن   ْغللَملَ  ئااايەتتىكى . «قىلىااپ  ئااالالھ چۈشااۈرگەن قۇرئانغااا كاااپىر بولاادى

كۆرسااااىتىدى. ئااااالالھ تائاااااال  نااااى«چېگاااارادىن ئۆتااااۈئ كېااااتىش- چە»سااااۆز، 
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ېگاااارا بېكىااااتكەن چ-چە  ھاراماااادىن ئىكااااارەت-ھاااااال  قانااااداق نەرسااااىگەھەر
بولاااۇئ، باااۇالر بەزىااادە باااۇيرىق شاااەكلىدە كەلساااە، بەزىااادە چەكلىااامە شاااەكلىدە 

ھەددىااادىن »  ْغلللَملَ   ،كىااا  بىااار سااااھەدە ھەددىااادىن ئېشاااىپ كەتساااە كېلىااادى.
لللُغوُ    لَللللوا فَلللَل تەرىقىساااىدە   باااۇيرىق االئاااالالھ تائااابولىااادى. « ئاشاااقۇچى َُ  ََ ﴿تاْلللل
 «الر اتواتااا باااۇ چەكاااتە ر،ىلگىلىمىلىرىااادەب ئالالھنىاااڭ الرۇشااا ەنەئ» 1تَلْعتَلللُغوَاا 

لللُغوُ    لَللللوا فَلللَل تَلْقَهمُوَالللا تەرىقىساااىدە  چەكلىااامە  ۋە َُ  ََ  ئاااالالھ الرۇشااا ەنەئ» 2﴿تاْلللل
 غااااااغنىۇ ، ئرىقىلغاااااان ئىشاااااالرد نىاااااىەم ناااااىەني رىگااااارىالردېچ نەلگىلىاااااگەب
 دېگەن. « الر قىنالشماېي

ئىلگىرىكااااى نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر بىزنىااااڭ ئىچىمىاااازدىن »يەھااااۇدىيالر  
چىقىااادى. چاااۈنكى بىاااز  يېغاااى كېلىااادىغان پەيغەمكەرماااۇ بىااازدىن شاااۇ ا چىققاااان،

دەئ ئاااويالئ قالغاااان. لاااېكىن ئەمەلىااايەت  «بەنااادىلىرىغاااان ننىاااڭ تالالئالالھ
ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن ڭ ئويلىغىنىنىاااڭ ئەكساااىچە بولاااۇئ، پەيغەماااكەر ئۇالرنىااا

چو چىلىاااق ۋە ھەساااەت دەردىااادە پەيغەماااكەرگە  قاااان. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااۇالرچىق
پەيغەمكىااااارىگە تاااااارىختىن بېااااارى يەھاااااۇدىيالر دېااااامە ، قارشاااااى تۇرغاااااان. 

ئااااىرقى پەيغەمكەرلىاا   گە سااادىق بااولمىغىنى ئۈچااۈن،ئەگەشاامەي، پەيغەمكىاارى
يەر يۈزىااادىكى  دى.ىلااارباشاااقا مىللەتاااكە بې ئاااۇالردىن تارتى ېلىنىاااپ،ساااى نېسى ى

ئااااالالھ تائاااااال  ،پۈتااااۈن مىللەتاااالەر ئالالھنىااااڭ بەندىسااااى بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن
مەت ى. ئەگەر نېاااتۇرىااادىئايالنااادىرىئ  ناااى باااارلىق مىللەتااالەر ئارىساااىدامەتلىرىىنې
سااا ياااكى لمىيااشااى ئااادا قىگىسااى بولغااان مىلاالەت ئۆزلىرىنىااڭ شۈكرىسااىنى ئى

مىتىنااااى ئااااۇالردىن ىىتىنى يوقاتسااااا، ئااااالالھ تائاااااال نېياااااقمەتكە بولغااااان الىنېاااا
شااااۇ ا نېااااىمەت باشااااقىالرنىڭ  .ئىالھىااااي قااااانۇنىيەتتۇربااااۇ مانااااا ئېلى الىاااادى. 

ەقااتىن بااا  مەت ئىگىلىاارىگە زىيانكەشاالى  قىلىااپ، ھى، نېاائىلىكىااگە يۆتكەلسااە
 .بولمايدى قاتارتىش
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بااااااۇالر » ٰم َمــــــن َيَشــــــاُء ِمــــــْن ِعَبــــــاِدِه﴾للَّـــــــُه ِمــــــن َفْضــــــِلِه َعَلــــــ﴿بـَْغًيــــــا َأن يـَُنــــــزَِِّل ا
ئالالھنىاااااڭ ئاااااۆز پەزلىناااااى بەنااااادىلىرى ئىچىااااادىن االىغاااااان كىشاااااىگە 

ئەلچىلەرناااى تاااالال  . «چۈشاااۈرگەنلىكىگە قارشاااى چىقىاااپ ھەددىااادىن ئاشاااتى
قايسااى  ئااۆزى االىغااان ئااادەمگە بېرىاادى.بااۇنى  ،تائاالنىااڭ پەزلااى بولااۇئئااالالھ 
مىلااالەت ئەلچىلىكناااى يىاااق سااااالھىيەت ھازىرالنساااا، شاااۇ تە بۇنىغغاااا المىللەتااا

 .. ھەرقانااداق ئىمكااانىيەت بىزنىااڭ قااولىمىزدا مە گااۈ تۇرماياادىئۈسااتىگە ئالىاادى
ئىمكااانىيەتلەرگە  ىااقبااۇ ۋاقىتلا، دئىمكااانىيەتكە ئىااگە قىلغاناا ئااالالھ تائاااال بىزنااى

ھقااااا بويسۇنۇشااااىمىز انماسااااتىن، مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااادا قىلىااااپ، ئالالئالد
اھەلەردە نۇرغاااااۇن دىنياااااادا تەنتەربىااااايە ۋە باشاااااقا سااااا مەساااااىلەن . كېااااارە 

 تەمسااااىلىنىااااڭ ساااااھەدىكى مۇكەممەللىكمۇشااااۇ ئااااۇالرنى  چېمپىيااااونالر بااااار.
تە بۇنىغاادىن يااۇقىرى ھەتاائىقتىاادار جە نىدېيىشااكە بولىاادى. لااېكىن چېمپىيونلااۇق

باشااااقا سااااەۋەبلەر ى كېلىااااپ تارتى ېلىشااااى ياااااكى كېسااااەللى  ۋە بولغااااان بىاااار
ۇق ئااۇ كىشاااىدىكى چېمپىيونلااا ،ماااۇمكىن. دېااامە  ئايرىلىاااپ قېلىشااى تۈپەيلىاادىن

 ەن بولااااۇئ،بەرگتائاااااال ئااااۇنى ئااااالالھ  ئۆزىنىااااڭ ئىلىكىاااادىكى ئىااااش ئەمەس.
ئۈچااۈن تارىخقااا قااارائ باقساااق، بېرىاادى. شااۇنىڭ  اباشااقىالرغ االىسااا تارتى ېلىااپ

 ايقااااايمىز.ب نىنىااااڭ يااااوقلىقىمۇكەممەللىك ۋە ئااااۇزىن داۋامالشااااقان سااااەلتەنەت
 . تۇرااسقا ئالالھپەقەتال مە گۈلۈ  مۇكەممەللى  

 ىغانالرنىااااااااڭنى يااشااااااااى ئىجاااااااارا قىاللمىسااااااااىۋەزىپ يەھااااااااۇدىيالر
رەساااۇلۇلالھقا ئىماااان  ،بىااار قاااانۇنىيەتنى ئۇنتاااۇئ دىغانلىقىااادىن ئىكاااارەتيوقۇلى

لاادى. شااۇ ئېيتىااپ ااتااالىقلىرىنى تۈزىتىشاانىڭ ئورنىغااا، ئىمااان ئېيتماااي كاااپىر بو
﴾ غەزەئ قىلىاااپ  غااااۇالرساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال ئ ٍَ ٍَ َعَلـــٰم َغَضـــ  ﴿فـََبـــاُءوا بَِغَضـــ

 . دېگەن «بولدى گىشلى ېت ەپكەزەغ ەستىگۈئ-ستىۈئ الرۇئ»

 چاااااارىئازابقاااااا د چىۇكااااااپىرالر ااااااارلىغ» ﴿َولِْلَكـــــاِفرِيَن َعـــــَذاٌب مُِّهـــــنٌي﴾
 َالللَ  ب   ، «قااااتتىق ئاااازا »    ْ  الللَْ  َالللَ  ب   قۇرئاااان كەرىمااادىكى ئاااازابالر . «ىبولىاااد

لللللللُِ  َالللللللَ  ب   ، «بۈياااااااۈ  ئاااااااازا »    ْ  الللللللاَ  دەئ « ااااااااارلىغۇچى ئاااااااازا »  ْي  ا
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، كىشاااااىلەرنىڭ بەدىااااانىگە «ئاااااازا قااااااتتىق »  ْ للللل   َالللللَ  ب   . ساااااۈپەتلەنگەن
 گاااااۈچىيەتكۈز يېتىااااادىغان، يوشاااااۇرى  ماااااۇمكىن بولمايااااادىغان ئېغىااااار دەرت

 قاااۇدرىتىگە ئالالھنىاااڭ، «بۈياااۈ  ئاااازا »    ْ  الللاَ  َالللَ  ب   . نى كۆرساااىتىدىئاااازاب
 ئۆلگاااۈچە ،لىساااىمۇئازاب ھەرقاااانچە ئاااادەمنى ئاااادەم چاااۈنكى .يتىلغاااانئې تااااىقار

 ئەمماااااا .يەتمەيااااادى قاااااۇربى الشاااااقائازاب يىنكېااااا ئۆلگەنااااادىن .لىيااليااااادىئازاب
ئىنساااان دىنياااادا  .بولماياادى قىلغىلاااى قىيااااس چنەرسااىگەھې ئاااازابىنى ئالالھنىااڭ

لسااااا، باشاااالىغان بو كۇپۇرغاااااولااااۇئ، ئارقىسااااىدىكىلەرنى كاپىرالرنىااااڭ بېشااااى ب
بىااالەن جازااليااادى.  «ااااارلىغۇچى ئاااازا »  ِ لللي َالللَ  ب   رنى ئاااالالھ تائااااال ئاااۇال

ئاااازا  بىاالەن جازالىغاناادىن ساااىرت،  قاااتتىق ئااالالھ ئۇناااداق كىشااىلەرنىيەنااى، 
ىن نى ھەممىاادئااۆزى  ِ للي َاللَ  ب  شااۇ ا  باشااقىالرنىڭ ئالدىاادا اااار قىلى ېتىاادى. 

دەئ ئوياليااادىغان كىشاااىلەر  رىااادىغان ۋە ئاااۆزىنى دىنيانىاااڭ ئىگىساااى،چاااو  كۆ
﴿ُُثَ  ئااالالھ تائاااال  دىاان ئېغىاار بولىاادى.  لل  َْاللَ  ب   ئۈچااۈن بولىاادى. بااۇ ئااازا  

لللل َع   َْيلُُّ للللْ  ََْشللللغُّ َالَلللل    َهُْحَللللل  ا ااتا ًّللللا لللل  ُ لللل ا  شا َاَاَ  ِا َللللا ُُثَ  َللللَنْبُ  َْْالَللللُ  ِبا َلللل ا .  ََننلللل يَ  ُاللللْ  َْْوَ    ا
للللا ًّا  ە ئ ئالالھقاااا تلىااا ەمەرھەئىچىااادىن م ڭھنىاااىرۇگ ربىااارەئانااادىن ھ» 1 صا

اليىااق  ە ئاناادىن بىااز دوزاخ ئازابىغااا ئ .ئاسااىي بولغااانلىرىنى تارتىااپ چىقىرىمىااز
﴿ُذْأ   بولسااايەنە بىاار ئااايەتتە  دېااگەن. «ئوباادان بىلىمىااز ەتت ەلااەبولغااانالرنى ئ
ََ َْتلللللللَ    ْ  ًُ ااتَللللللل َُ  ْ َ لللللللها َايللللللل قىلىاااااااش  ەساااااااخىرەم ۋەااااااااارال   غااااااااغنىۇئن» 2َع

زات  غۇلاااۇئ تلىااا ەئىزز نەتەقىاااقەھ نەسااا تىغىن،ېااائاااازابنى  ت ۇنبااا ، زىساااىدىنۈي
غاناادىن باشااقا، ئاھانەتلىاا  قاااتتىق بولبااۇ شااەكىلدىكى ئااازا  دېااگەن. « ڭئىاادى

 .دىر ِ ي َاَ  ب  ەھۇدىيالرغا بېرىلىدىغان ئازابمۇ دە   بولىدى. ي
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بااااااۇالر » ٰم َمــــــن َيَشــــــاُء ِمــــــْن ِعَبــــــاِدِه﴾للَّـــــــُه ِمــــــن َفْضــــــِلِه َعَلــــــ﴿بـَْغًيــــــا َأن يـَُنــــــزَِِّل ا
ئالالھنىاااااڭ ئاااااۆز پەزلىناااااى بەنااااادىلىرى ئىچىااااادىن االىغاااااان كىشاااااىگە 

ئەلچىلەرناااى تاااالال  . «چۈشاااۈرگەنلىكىگە قارشاااى چىقىاااپ ھەددىااادىن ئاشاااتى
قايسااى  ئااۆزى االىغااان ئااادەمگە بېرىاادى.بااۇنى  ،تائاالنىااڭ پەزلااى بولااۇئئااالالھ 
مىلااالەت ئەلچىلىكناااى يىاااق سااااالھىيەت ھازىرالنساااا، شاااۇ تە بۇنىغغاااا المىللەتااا

 .. ھەرقانااداق ئىمكااانىيەت بىزنىااڭ قااولىمىزدا مە گااۈ تۇرماياادىئۈسااتىگە ئالىاادى
ئىمكااانىيەتلەرگە  ىااقبااۇ ۋاقىتلا، دئىمكااانىيەتكە ئىااگە قىلغاناا ئااالالھ تائاااال بىزنااى

ھقااااا بويسۇنۇشااااىمىز انماسااااتىن، مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااادا قىلىااااپ، ئالالئالد
اھەلەردە نۇرغاااااۇن دىنياااااادا تەنتەربىااااايە ۋە باشاااااقا سااااا مەساااااىلەن . كېااااارە 
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ۇق ئااۇ كىشاااىدىكى چېمپىيونلااا ،ماااۇمكىن. دېااامە  ئايرىلىاااپ قېلىشااى تۈپەيلىاادىن
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 ىغانالرنىااااااااڭنى يااشااااااااى ئىجاااااااارا قىاللمىسااااااااىۋەزىپ يەھااااااااۇدىيالر
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 چاااااارىئازابقاااااا د چىۇكااااااپىرالر ااااااارلىغ» ﴿َولِْلَكـــــاِفرِيَن َعـــــَذاٌب مُِّهـــــنٌي﴾
 َالللَ  ب   ، «قااااتتىق ئاااازا »    ْ  الللَْ  َالللَ  ب   قۇرئاااان كەرىمااادىكى ئاااازابالر . «ىبولىاااد

لللللللُِ  َالللللللَ  ب   ، «بۈياااااااۈ  ئاااااااازا »    ْ  الللللللاَ  دەئ « ااااااااارلىغۇچى ئاااااااازا »  ْي  ا
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، كىشاااااىلەرنىڭ بەدىااااانىگە «ئاااااازا قااااااتتىق »  ْ للللل   َالللللَ  ب   . ساااااۈپەتلەنگەن
 گاااااۈچىيەتكۈز يېتىااااادىغان، يوشاااااۇرى  ماااااۇمكىن بولمايااااادىغان ئېغىااااار دەرت
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ىن نى ھەممىاادئااۆزى  ِ للي َاللَ  ب  شااۇ ا  باشااقىالرنىڭ ئالدىاادا اااار قىلى ېتىاادى. 

دەئ ئوياليااادىغان كىشاااىلەر  رىااادىغان ۋە ئاااۆزىنى دىنيانىاااڭ ئىگىساااى،چاااو  كۆ
﴿ُُثَ  ئااالالھ تائاااال  دىاان ئېغىاار بولىاادى.  لل  َْاللَ  ب   ئۈچااۈن بولىاادى. بااۇ ئااازا  

لللل َع   َْيلُُّ للللْ  ََْشللللغُّ َالَلللل    َهُْحَللللل  ا ااتا ًّللللا لللل  ُ لللل ا  شا َاَاَ  ِا َللللا ُُثَ  َللللَنْبُ  َْْالَللللُ  ِبا َلللل ا .  ََننلللل يَ  ُاللللْ  َْْوَ    ا
للللا ًّا  ە ئ ئالالھقاااا تلىااا ەمەرھەئىچىااادىن م ڭھنىاااىرۇگ ربىااارەئانااادىن ھ» 1 صا

اليىااق  ە ئاناادىن بىااز دوزاخ ئازابىغااا ئ .ئاسااىي بولغااانلىرىنى تارتىااپ چىقىرىمىااز
﴿ُذْأ   بولسااايەنە بىاار ئااايەتتە  دېااگەن. «ئوباادان بىلىمىااز ەتت ەلااەبولغااانالرنى ئ
ََ َْتلللللللَ    ْ  ًُ ااتَللللللل َُ  ْ َ لللللللها َايللللللل قىلىاااااااش  ەساااااااخىرەم ۋەااااااااارال   غااااااااغنىۇئن» 2َع

زات  غۇلاااۇئ تلىااا ەئىزز نەتەقىاااقەھ نەسااا تىغىن،ېااائاااازابنى  ت ۇنبااا ، زىساااىدىنۈي
غاناادىن باشااقا، ئاھانەتلىاا  قاااتتىق بولبااۇ شااەكىلدىكى ئااازا  دېااگەن. « ڭئىاادى

 .دىر ِ ي َاَ  ب  ەھۇدىيالرغا بېرىلىدىغان ئازابمۇ دە   بولىدى. ي

                                                           
 ئايەتلەر-70، 69سۈرە مەريەم،  1
 ئايەت-49سۈرە دىاان،  2
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َنا َوَيْكُفُروَن ﴿َوِإَذا ِقيَل ََّلُْم آِمُنوا ِبَا  أَنَزَل اللَّـُه قَاُلوا نـُْؤِمُن ِبَا أُنِزَل َعَليـْ
قًا لَِِّما َمَعُهْم ۗ ُقْل َفِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنِبَياَء اللَّـِه ِمن  ِبَا َورَاَءُه َوُهَو اِْلَقُّ ُمَصدِِّ

 نُتم مُّْؤِمِننَي﴾قـَْبُل ِإن كُ 
 

 ،ەنى قۇرئانغا  ئىمان كەلتۈرد الرنازىل قىلغان كىتابقا ني ئالالھئۇالرغا  » 
ن ئۆزىمىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا نيەنى تەۋراتقا  ئىمادېيىلسە، ئۇالر  

ئىشەنمەيدى، ھالكۇكى، ئۇ نيەنى  باشقىسىغادەيدى. ئۇنىغدىن  ،كەلتۈرىمىز
 ى تەستىق قىلغۇچىدىر.ڭ قولىدىكى كىتابنقۇرئان  ھەقتۇر، ئۇالرنى

سىلەر نتەۋراتقا  ئىشىنىدىغان بولسا الر، ئىلگىرى نېمە ئۈچۈن   نئۇالرغا 
 «دېگىن ،د الر پەيغەمكەرلىرىنى ئۆلتۈرد ئالالھنىڭ

 

نازىاااال قىلغااااان  ئااااالالھئۇالرغااااا  » ﴿َوِإَذا ِقيـــَل ََّلـُـــْم آِمنُــــوا ِبـَـــا َأنــــَزَل اللَّـــــُه﴾
رەسااۇلۇلالھ ئااۇالرنى . «دېيىلسااە ،ۇرئانغااا  ئىمااان كەلتااۈرد الركىتابقااا نيەنااى ق

  نى رەت قىلىاااپىشاااقا چاقىرساااا، ئاااۇالر ئىماااانئالالھقاااا ۋە قۇرئانغاااا ئىماااان ئېيت
َنــا﴾ ئااۇالر  ئااۆزىمىزگە نازىاال قىلىنغااان كىتابقااا نيەنااى » ﴿قَــاُلوا نـُــْؤِمُن ِبَــا أُنــِزَل َعَليـْ

رنىاااااڭ ئىماااااان ۇ يەھۇدىيالدېيىشاااااكەن. بااااا «ئىماااااان كەلتاااااۈرىمىزتەۋراتقاااااا  
 ئېيتماسلىق باھانىلىرىنىڭ بىرىدىر.

 ئاااااالالھ تائااااااال بەناااااى ئىسااااارائىلغا ناھاااااايىتى كۈچلاااااۈ  پااااااكىتالرنى
ـــــن قـَْبـــــُل﴾  پىكۆرساااااىت ـــــاَء اللَّــــــِه ِم ُلـــــوَن َأنِبَي ـــــَم تـَْقتـُ ساااااىلەر   ئۇالرغاااااا ن» ﴿قُـــــْل فَِل
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 ھنىااااڭئالالالر، ئىلگىاااارى نااااېمە ئۈچااااۈن نتەۋراتقااااا  ئىشااااىنىدىغان بولسااااا 
ساااىلەرنىڭ باااۇ اىلااادىكى »، يەناااى ،«پەيغەمكەرلىرىناااى ئۆلتاااۈردد الر  دېگىااان

 ئىلگىااارى كەلاااگەن ھەرقاناااداق پەيغەمكەرنىاااڭ يولىغاااا قارشاااى. پوزىتساااىيەرىغالر
ئەگەر مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات بولغاااان بولساااا، باااۇ ئىشاااىغالرنى ئېااانىقال 

قوباااۇ  قىلغاااان ئىمااااننى كە ااارى قەلاااكلەر بىااالەن  چەكلەيتتاااى. ئەگەر ساااىلەر
ساااىلەرنىڭ تەۋراتتاااا  ئۈچاااۈن پەيغەمكەرلەرناااى ئۆلتاااۈردد الر بولساااا الر، ناااېمە 

ىىيكااااى ئااااۇالر ىتەب دەۋاتىاااادى.« ئالالھنىااااڭ ئەلچىلىرىنااااى ئۆلتااااۈرد  بااااارمۇ 
چاااۈنكى ئاااۇالر قۇرئاااانغىال ئەمەس،  كەلتۈرەلمەيااادى. بۇنىغغاااا ھەرگىزماااۇ دەلىااال

 دىر.غان كىشىلەرەن تەۋراتقىمۇ كاپىر بولۈردلگئۆزلىرىگە چۈش

ــــُروَن ِبَــــا َورَاَءهُ ﴿ دېااااگەن  «ئىشااااەنمەيدى باشقىسااااىغائۇنىغاااادىن » ﴾َوَيْكُف
 ۋە يوشۇرىشاانى بىاار نەرسااىنى يااۆگە  نىااڭ لااۇغەت مەنىسااى،   للهئااايەتتىكى  

مەزماااۇن بىااارەر تىكاااى مەزمۇنالرغاااا قارشاااى ىااادى. ئەگەر رەساااۇلۇلالھ تەۋراتبىلددر
زناااى يىقىاااتىش باااۇ بىزنىاااڭ دىنىمى»  ئېلىاااپ كەلاااگەن بولساااا، ئەلااا ەتتە ئاااۇالر

دېسااە بااوالتتى.  «ئۈچااۈن بىااز بۇنىغغااا ئىمااان ئېيتمااايمىز ئۈچااۈن كەپتااۇ. شااۇنىڭ
 مااااۇننى تەسااااتىقلىغان ھااااالەتتە كەلاااادى.لااااېكىن رەسااااۇلۇلالھ تەۋراتتىكااااى مەز
الالھ تەرىپىاااادىن چۈشااااۈردلگەن ساااااماۋى چااااۈنكى بااااۇ ئىككااااى كىتااااا  ئاااا

تەۋراتنىمااۇ ئىنكااار  ئىنكااار قىلغااانلىقى،بۇالرنىااڭ قۇرئاااننى  ،كىتااابالردىر. دېاامە 
 دى.نىلىھېسابقىلغانلىق 

ناااااااى لىرىپەيغەمكەرئالالھنىاااااااڭ  ناااااااېمە ئۈچاااااااۈن»تائااااااااال  ئاااااااالالھ
ُلـــوَن َأنِبَيـــاَء  دېمەساااتىن، « تتىغالرۋەئۆلتاااۈرد ـــَم تـَْقتـُ ئىلگىااارى » اللَّــــِه ِمـــن قـَْبـــُل﴾﴿فَِل

دېااااگەن.  «نااااېمە ئۈچااااۈن ئالالھنىااااڭ پەيغەمكەرلىرىنااااى ئۆلتااااۈردۋەتتىغالر 
للل  َُلْبللل ُ   ئاااايەتتىكى ئاااالالھ  .دىققىتىمىزناااى تارتىااادىدېاااگەن ساااۆز « ئىلگىااارى»  ِا

ئىلگىاارى يەھااۇدىيالر بىاار سااەۋەبى، نىڭ ىقوشااۇئ كەلتۈردشاا تائاالنىااڭ بااۇ سااۆزنى
ھەرگىااااااز زىيااااااان  رەسااااااۇلۇلالھقا گەن بولسااااااىمۇ،پەيغەمكەرلىرىنااااااى ئۆلتااااااۈر

يەنە  ھنى اااااتىرجەم قىلىاااش.ىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ، رەساااۇلۇلاليەتكۈزەلمەياااد
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ئۆلتاااااۈردئ رەساااااۇلۇلالھنىمۇ »، يەھۇدىيالرنىاااااڭ قەلكىااااادىكى بىااااار ساااااەۋەبى
مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادىكى  ۋە بەربااااات قىلىااااش ىنااااىرپىك-ئااااوي« ۇ قۇتۇلاااا

لااېكىن  دىر.ئۈچۈناا يااوق قىلىااشئەنسىرەشاانى  بىخەتەرلىكىاادىنرەسااۇلۇلالھنىڭ 
اي، نىيىتىاااادىن يانماااائااااۇالر بااااۇ ئااااايەت چۈشااااكەندىن كېيىنمااااۇ ئۆزلىرىنىااااڭ 

 ئزەھەرلە رەسااۇلۇلالھنى بىاار قېااتى  ئۈسااتىدىن تااا  تاشااالئ، يەنە بىاار قېااتى 
بااۇ  ،. دېاامە غااانمەغلااۇئ بولئەممااا ھەر قېااتى   ئۆلتۈردشااكە ئۇرىنغااان بولسااىمۇ،

ۋە  كلىاااااارىگە ئۈمىدسااااااىزلى  تاشااااااالئ، رەسااااااۇلۇلالھت ئۇالرنىااااااڭ قەلئااااااايە
ەھااۇدىيالر قانچىلىاا  سۇيقەسااى  لەرگە تەسااەللىي بېرىشااكە يېتەرلىاا . يمااۇئمىن

ىگەن ۋە مەقسااااااەتلىرىگە يەتكااااااۈزم رگىااااااز، ئااااااالالھ ئااااااۇالرنى ھەقىلسااااااۇن
 .يەتكۈزمەيدى
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 ھنىااااڭئالالالر، ئىلگىاااارى نااااېمە ئۈچااااۈن نتەۋراتقااااا  ئىشااااىنىدىغان بولسااااا 
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 دەرس-57
 

 ئايەت-92 بەقەرەسۈرە 
 

َجاءَُكم مُّوَ﴾ٰم ِِبْلَبيَِِّناِت ُثَّ اَّتََّْذُتُ اْلِعْجَل ِمن بـَْعِدِه َوأَنُتْم ﴿َوَلَقْد 
  ظَاِلُموَن﴾

 
مۇسا نتۇر  ئېلىپ كەلدى.ەن ئېنىق مۆجىزىلەرنى گە ھەقىقەتمۇسا سىلەر»

تېغىغا كەتكەن دىن كېيىن، ئۆزد الرغا زىلۇم قىلىپ موزاينى مەبۇد 
 «قىلى الدىغالر

 
يەھۇدىيالرنىاااااڭ پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا  ئاااااايەتلەردەئىلگىرىكاااااى 

 بىاااز تەۋراتقىاااال ئىماااان»چۈشاااۈردلگەن قۇرئاااان كەرىماااگە ئىماااان ئېيتىشااانى، 
بااۇ ئ ئااۆتكەن ئىاادىق. ئوقااۇبىاالەن رەت قىلغااانلىقىنى  ەدېااگەن باھااان« ئېيتىمىااز

اااااراكتېرىگە  ىاااڭ ساااۆزىنىڭ يالغاااان ئىكەنلىكىناااى،ۇالرنئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ئ
 ئىنكار قىلىش ۋە دىنسىزلىقنىڭ ئورنائ كەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ بەرگەن. 

ىاااا  ۋە مااااۆجىزىلەر ئااااالالھ تائاااااال مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنى نۇرغااااۇن پاك
الرنىااڭ قەلكىنىااڭ ئىمااان بىاالەن ىزىلەر يەھۇدىيبااۇ مااۆج .ۈچلەنااددرگەنبىاالەن ك

ىاا  ئىاادى. مەسااىلەن  ئااالالھ ئۇالرنىااڭ يېتەرل ىشااىغائىمااان ئېيت قاااتولااۇئ، ئالالھ
ئاااۇالر ئۇنىغااادىن ئاااۆتتى. باااۇ ماااۆجىزە  ەردى ۋەدېغىزناااى يېرىاااپ ب كاااۆز ئالدىااادا

ىن ئۆتااۈئ، دېغىاازدبەنااى ئىساارائىل مااا ئىاادى. ئەم ئەمەسئااۇالر ئۈچااۈن غەيىاا  
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تىاااپ ئاااۇزاق مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ بىااالەن مۇالقاااات بولاااۇ  ئۈچاااۈن كې
شااۇنچە تىكلى الاادى. ئااۇالر  قىلىااپ ، موزاياادىن بىرنااى ئااۆزلىرىگە ئىااالھئااۆتمەيال

قااااا ئىمااااان ، ئااااۆزلىرىگە چۈشااااۈردلگەن تەۋراتتااااۇرىئ پئېغىاااار گۇناااااھنى قىلىاااا
الھنى قويااااۇئ موزايغااااا ئااااالئەجەبااااا   !ىالالياااادىق ۋائېيتقااااانلىقىنى قانااااداق دە

ئەگەر بەناااى ئىسااارائىل تەۋراتقاااا ھەقىقىاااي  !ئىكاااادەت قىلىاااش تەۋراتتاااا باااارمىتى 
 ئىمان ئېيتقان بولسا، موزاينى ئىالھ قىلى المىغان بوالتتى.

 «تەۋراتقاااا ئىماااان ئېيتىمىاااز»يەھۇدىيالرنىاااڭ  ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە
بىااازگە يەھۇدىيالرنىاااڭ . شاااۇنىڭ بىااالەن ىلىااا ەتكەنىنى ياااوق قدەۋاسااادېاااگەن 

ئۇياقتااااا تۇرسااااۇن،  ىپەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ۋە قۇرئانغااااا ئىمااااان ئېيتىشاااا
ئااااااۆزلىرىگە چۈشااااااۈردلگەن تەۋرات ۋە مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇ ئىمااااااان 
ئېيتمىغااااااان كىشااااااىلەر ئىكەنلىكىنااااااى كۆرسااااااىتىپ قويغااااااان. ئەگەر ئااااااۇالر 

ناااى ىرىپەيغەمكەرل، ىماااان ئېيتىااادىغان بولسااااچۈشاااۈردلگەن كىتابقاااا ھەقىقىاااي ئ
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئەكەلاااگەن يىالنغاااا ئايلىنىااادىغان مىگەن، ئۆلتاااۈرنااااھەق 

ۋمىااادىن قۇتۇلااادىرى  ھاساااا، ئواشىشاااى بولمىغاااان ئاپىااااق قاااو ، پىااارئەۋن قە
گەن دېغىاااز ۋە بوغۇزالنغاااان كالىنىاااڭ بىااار قىسااامى بىااالەن ىلرئۈچاااۈن يېرىاااپ بېااا

گەن ئۆلاااااۈ  قاتاااااارلىق نۇرغاااااۇن روشاااااەن لاااااددردلرىتىئۇرىلغانااااادىن كېااااايىن 
مااۆجىزىلەرنى كااۆردئ تااۇرىئ، مۇسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ رەبكااى بىاالەن مۇالقااات 

ئااااۇالر نە  .مااااوزاينى ئىااااالھ قىلى المىغااااان بااااوالتتى ال،قىلىشااااقا كېتىشااااى بىلەناااا
قانااداق كىتابقااا ۋراتقااا، نە كېاايىن چۈشااۈردلگەن ھەرۈشااۈردلگەن تەئااۆزلىرىگە چ

-كۆرسااااااىتى اتقان باھااااااانە دىغان كىشااااااىلەر ئەمەس. ئااااااۇالرئىمااااااان ئېيتىاااااا
 سەۋەبلەرنىڭ ئاساسى مەقسىتى ئىمان ئېيتماسلىقتىن ئىكارەتتۇر.

ـــــاِلُموَن﴾ ـــــُتْم َظ ـــــِدِه َوَأن ـــــن بـَْع َـــــْذُتُ اْلِعْجـــــَل ِم غاااااا مۇساااااا نتاااااۇر تېغى» ﴿ُثَّ اَّتَّ
. «ركەتكەن دىاان كېاايىن، ئۆزد الرغااا زىلااۇم قىلىااپ مااوزاينى مەبااۇد قىلى الاادىغال

دە بولاااااۇئ، دېاااااگەن مەنىااااا« ماااااوزاي قىلىااااا ېلىش  » ََتَللللل   ْ عاْ للللل َ  ئاااااايەتتىكى 
يەر ھەيااادە  يااااكى ئۆلتاااۈردئ گۆشاااىنى يېااايىش  چوقۇناااۇ  كاااۆزدە تۇتۇلغاااان.
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مااوزاي قىلىااپ قويااۇ  ھەرگىااز گۇناااھ ئەمەس، لااېكىن مااوزاينى مەبااۇد  ئۈچااۈن
« ى الااادىغالرماااوزاينى ئىاااالھ قىل»قىلى ېلىشااانىڭ ئاااۆزى گۇنااااھتۇر. باااۇ ئاااايەتتە 

دېيىلىشاااااى، باااااۇ مەساااااىلىنىڭ پۈتاااااۈن « ماااااوزاي قىلى الااااادىغالر»دېااااايىلمەي، 
 قىاااادا ۋە ئۇالرنىااااڭ موزايغااااايەھااااۇدىيالر بىلىاااادىغان مەشااااھۇر مەسااااىلە بولغانلى

ئاشااااكارا ئىكااااادەت قىلغانلىقىاااادىن -يوشااااۇرىن ئىكااااادەت قىلماسااااتىن، ئوچااااۇق
ى اكھچى يااااگااااۇۋا ،بولغااااان. بااااۇ پۈتااااۈن كىشااااىلەرنىڭ ئالدىاااادا يااااۈز بەرگەن

نى ىرىگۇناااھل نىااڭئىااش بولغاچقااا، ئااالالھ ئۇالر گۇۋاھلىققااا موھتااا  بولماياادىغان
باااۇ  غاااان.غاااا ئالتىل نىموزاينىاااڭ ھېكايىساااى ،ھاااې  قىلااادىرىئ قوياااۇ  ئۈچاااۈن

ااااۇددى بىااار ئىنسااااننىڭ چاااو  ااتاااالىق ئۆتكاااۈزدئ، مەلاااۇم ۋاقىتاااتىن كېااايىن 
ىسااااىدىن قىلغااااان ئااااۆزىنى تااااۇيمىغىلى تۇرغاناااادا، ئااااۇنى ئاگاھالناااادىرى  يۈز

 ئىشىنى ئەسكەرتىپ قويغانلىققا ئواشائ قالىدى. 

ئۆزد الرغااااااا زىلااااااۇم » ﴿َوَأنــــــُتْم ظَــــــاِلُموَن﴾ئااىرىاااااادىكى  ئايەتنىااااااڭ 
كۇپۇرلااااۇق قىلىااااش بىاااالەن ئۆزد الرغااااا  قااااائالالھ»، دېگەنلىاااا  «قىلاااادىغالر

 . دېگەن مەنىنى بىلددرىدى «قىلدىغالرئۆزد الر 
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تىاااپ ئاااۇزاق مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ بىااالەن مۇالقاااات بولاااۇ  ئۈچاااۈن كې
شااۇنچە تىكلى الاادى. ئااۇالر  قىلىااپ ، موزاياادىن بىرنااى ئااۆزلىرىگە ئىااالھئااۆتمەيال

قااااا ئىمااااان ، ئااااۆزلىرىگە چۈشااااۈردلگەن تەۋراتتااااۇرىئ پئېغىاااار گۇناااااھنى قىلىاااا
الھنى قويااااۇئ موزايغااااا ئااااالئەجەبااااا   !ىالالياااادىق ۋائېيتقااااانلىقىنى قانااااداق دە

ئەگەر بەناااى ئىسااارائىل تەۋراتقاااا ھەقىقىاااي  !ئىكاااادەت قىلىاااش تەۋراتتاااا باااارمىتى 
 ئىمان ئېيتقان بولسا، موزاينى ئىالھ قىلى المىغان بوالتتى.

 «تەۋراتقاااا ئىماااان ئېيتىمىاااز»يەھۇدىيالرنىاااڭ  ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە
بىااازگە يەھۇدىيالرنىاااڭ . شاااۇنىڭ بىااالەن ىلىااا ەتكەنىنى ياااوق قدەۋاسااادېاااگەن 

ئۇياقتااااا تۇرسااااۇن،  ىپەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ۋە قۇرئانغااااا ئىمااااان ئېيتىشاااا
ئااااااۆزلىرىگە چۈشااااااۈردلگەن تەۋرات ۋە مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇ ئىمااااااان 
ئېيتمىغااااااان كىشااااااىلەر ئىكەنلىكىنااااااى كۆرسااااااىتىپ قويغااااااان. ئەگەر ئااااااۇالر 

ناااى ىرىپەيغەمكەرل، ىماااان ئېيتىااادىغان بولسااااچۈشاااۈردلگەن كىتابقاااا ھەقىقىاااي ئ
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئەكەلاااگەن يىالنغاااا ئايلىنىااادىغان مىگەن، ئۆلتاااۈرنااااھەق 

ۋمىااادىن قۇتۇلااادىرى  ھاساااا، ئواشىشاااى بولمىغاااان ئاپىااااق قاااو ، پىااارئەۋن قە
گەن دېغىاااز ۋە بوغۇزالنغاااان كالىنىاااڭ بىااار قىسااامى بىااالەن ىلرئۈچاااۈن يېرىاااپ بېااا

گەن ئۆلاااااۈ  قاتاااااارلىق نۇرغاااااۇن روشاااااەن لاااااددردلرىتىئۇرىلغانااااادىن كېااااايىن 
مااۆجىزىلەرنى كااۆردئ تااۇرىئ، مۇسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ رەبكااى بىاالەن مۇالقااات 

ئااااۇالر نە  .مااااوزاينى ئىااااالھ قىلى المىغااااان بااااوالتتى ال،قىلىشااااقا كېتىشااااى بىلەناااا
قانااداق كىتابقااا ۋراتقااا، نە كېاايىن چۈشااۈردلگەن ھەرۈشااۈردلگەن تەئااۆزلىرىگە چ

-كۆرسااااااىتى اتقان باھااااااانە دىغان كىشااااااىلەر ئەمەس. ئااااااۇالرئىمااااااان ئېيتىاااااا
 سەۋەبلەرنىڭ ئاساسى مەقسىتى ئىمان ئېيتماسلىقتىن ئىكارەتتۇر.

ـــــاِلُموَن﴾ ـــــُتْم َظ ـــــِدِه َوَأن ـــــن بـَْع َـــــْذُتُ اْلِعْجـــــَل ِم غاااااا مۇساااااا نتاااااۇر تېغى» ﴿ُثَّ اَّتَّ
. «ركەتكەن دىاان كېاايىن، ئۆزد الرغااا زىلااۇم قىلىااپ مااوزاينى مەبااۇد قىلى الاادىغال

دە بولاااااۇئ، دېاااااگەن مەنىااااا« ماااااوزاي قىلىااااا ېلىش  » ََتَللللل   ْ عاْ للللل َ  ئاااااايەتتىكى 
يەر ھەيااادە  يااااكى ئۆلتاااۈردئ گۆشاااىنى يېااايىش  چوقۇناااۇ  كاااۆزدە تۇتۇلغاااان.
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مااوزاي قىلىااپ قويااۇ  ھەرگىااز گۇناااھ ئەمەس، لااېكىن مااوزاينى مەبااۇد  ئۈچااۈن
« ى الااادىغالرماااوزاينى ئىاااالھ قىل»قىلى ېلىشااانىڭ ئاااۆزى گۇنااااھتۇر. باااۇ ئاااايەتتە 

دېيىلىشاااااى، باااااۇ مەساااااىلىنىڭ پۈتاااااۈن « ماااااوزاي قىلى الااااادىغالر»دېااااايىلمەي، 
 قىاااادا ۋە ئۇالرنىااااڭ موزايغااااايەھااااۇدىيالر بىلىاااادىغان مەشااااھۇر مەسااااىلە بولغانلى

ئاشااااكارا ئىكااااادەت قىلغانلىقىاااادىن -يوشااااۇرىن ئىكااااادەت قىلماسااااتىن، ئوچااااۇق
ى اكھچى يااااگااااۇۋا ،بولغااااان. بااااۇ پۈتااااۈن كىشااااىلەرنىڭ ئالدىاااادا يااااۈز بەرگەن

نى ىرىگۇناااھل نىااڭئىااش بولغاچقااا، ئااالالھ ئۇالر گۇۋاھلىققااا موھتااا  بولماياادىغان
باااۇ  غاااان.غاااا ئالتىل نىموزاينىاااڭ ھېكايىساااى ،ھاااې  قىلااادىرىئ قوياااۇ  ئۈچاااۈن

ااااۇددى بىااار ئىنسااااننىڭ چاااو  ااتاااالىق ئۆتكاااۈزدئ، مەلاااۇم ۋاقىتاااتىن كېااايىن 
ىسااااىدىن قىلغااااان ئااااۆزىنى تااااۇيمىغىلى تۇرغاناااادا، ئااااۇنى ئاگاھالناااادىرى  يۈز

 ئىشىنى ئەسكەرتىپ قويغانلىققا ئواشائ قالىدى. 

ئۆزد الرغااااااا زىلااااااۇم » ﴿َوَأنــــــُتْم ظَــــــاِلُموَن﴾ئااىرىاااااادىكى  ئايەتنىااااااڭ 
كۇپۇرلااااۇق قىلىااااش بىاااالەن ئۆزد الرغااااا  قااااائالالھ»، دېگەنلىاااا  «قىلاااادىغالر

 . دېگەن مەنىنى بىلددرىدى «قىلدىغالرئۆزد الر 
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ٍة  َناُكم ِبُقوَّ ﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ
ْعَنا  َنا َوُأْشرِبُوا ِف قـُُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ۚ ُقْل َواْْسَُعوا ۖ قَاُلوا ْسَِ َوَعَصيـْ

  ِمِننَي﴾بِْ َسَما َيَُْمرُُكم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإن ُكنُتم مُّؤْ 
 

نازىل  ەن  مەرگەسىل ىق،ئالغان ئىد ۋەدەچىن  ەردىنبىز سىل ۋاقتىدا ۆزئ»
، تاغنى تاشاليمىز  ۈستۈ الرغانبولمىسا ئ ۇتۇ الرت ەھكەمقىلغان كىتابنى م

 . ېدىقند ېلىغالرس ۇالقق ۋە ىقتىكلىد ۈستۈ الرغائ ېغىنىت ۇرت ەئد
. ېيىشتىد ىق،ىق قىلدئاسىيل ەمرىغگەئ ىق،ق سالدۇالق ۆزد گە  سۇالرئ
 غىپسى ۇھەبكىتىم ڭدىللىرىغا موزاينى ۈپەيلىدىنت ۇفرىك ۇالرنىڭئ
 ەرنىسىل غالرئىمانى  الر،مۇئمىن بولسا ەرسىل ەگەر  ئۇالرغا. ئەتتىك

 «ېگىندۇيرىيدىكىنا  يامان ئىشقا ب ەجە ئ

 

ئااااالالھ تائاااااال يەھۇدىيالرنىااااڭ موزايغااااا چوقۇنااااۇئ كاااااپىر بولغااااانلىقىنى 
ئۇالرنىاااااڭ ئىمانىنىاااااڭ تاااااۇر تېغىنىاااااڭ ئۈساااااتىگە ، ەندىن كېااااايىنئەسااااالەتك

ئىكەنلىكىنااى زىكىاار قىلاادى. ئەساالى چۈشۈشااىدىن ئەنسااىرەئ ئېيتىلغااان ئىمااان 
ئاااۇالرنى قورقۇتاااۇئ مەجكاااۇرى »باااۇنى  .تااااغ ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشااامەيتتى
چاااۈنكى ئاااالالھ دەئ قاراشاااقا بولمايااادى. « ئىماااان ئېيتقاااۇزى  ئۈچاااۈن بولغاااان

ارساااا، ھاياااات باااويى ئۈساااتىدە تۇرىااادىغان تېغىناااى ئاااۇالر قەيەرگە ب تائااااال تاااۇر
ئۈسااااتىدە تۇرغاناااادا مەجكۇرالنغااااان  نىااااڭقىلىااااپ قويمىاااادى. تااااۇر تېغااااى ئۇالر
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ٍة  َناُكم ِبُقوَّ ﴿َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَقُكْم َورَفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتـَيـْ
ْعَنا  َنا َوُأْشرِبُوا ِف قـُُلوِِبُِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ۚ ُقْل َواْْسَُعوا ۖ قَاُلوا ْسَِ َوَعَصيـْ

  ِمِننَي﴾بِْ َسَما َيَُْمرُُكم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإن ُكنُتم مُّؤْ 
 

نازىل  ەن  مەرگەسىل ىق،ئالغان ئىد ۋەدەچىن  ەردىنبىز سىل ۋاقتىدا ۆزئ»
، تاغنى تاشاليمىز  ۈستۈ الرغانبولمىسا ئ ۇتۇ الرت ەھكەمقىلغان كىتابنى م

 . ېدىقند ېلىغالرس ۇالقق ۋە ىقتىكلىد ۈستۈ الرغائ ېغىنىت ۇرت ەئد
. ېيىشتىد ىق،ىق قىلدئاسىيل ەمرىغگەئ ىق،ق سالدۇالق ۆزد گە  سۇالرئ
 غىپسى ۇھەبكىتىم ڭدىللىرىغا موزاينى ۈپەيلىدىنت ۇفرىك ۇالرنىڭئ
 ەرنىسىل غالرئىمانى  الر،مۇئمىن بولسا ەرسىل ەگەر  ئۇالرغا. ئەتتىك

 «ېگىندۇيرىيدىكىنا  يامان ئىشقا ب ەجە ئ

 

ئااااالالھ تائاااااال يەھۇدىيالرنىااااڭ موزايغااااا چوقۇنااااۇئ كاااااپىر بولغااااانلىقىنى 
ئۇالرنىاااااڭ ئىمانىنىاااااڭ تاااااۇر تېغىنىاااااڭ ئۈساااااتىگە ، ەندىن كېااااايىنئەسااااالەتك

ئىكەنلىكىنااى زىكىاار قىلاادى. ئەساالى چۈشۈشااىدىن ئەنسااىرەئ ئېيتىلغااان ئىمااان 
ئاااۇالرنى قورقۇتاااۇئ مەجكاااۇرى »باااۇنى  .تااااغ ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشااامەيتتى
چاااۈنكى ئاااالالھ دەئ قاراشاااقا بولمايااادى. « ئىماااان ئېيتقاااۇزى  ئۈچاااۈن بولغاااان

ارساااا، ھاياااات باااويى ئۈساااتىدە تۇرىااادىغان تېغىناااى ئاااۇالر قەيەرگە ب تائااااال تاااۇر
ئۈسااااتىدە تۇرغاناااادا مەجكۇرالنغااااان  نىااااڭقىلىااااپ قويمىاااادى. تااااۇر تېغااااى ئۇالر
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مەجكۇرالياادىغان ئامىااال  ،، تاااغ جايىغاااا قايتقاناادىن كېاايىنن تەقاادىردەەگدېاايىل
تائاااال  مەجكۇرالنغااان ئىمااان، ئىمااان ھېسااابالنمايدى. ئااالالھيااوق بولغااان بولىاادى. 

ئۆزىنىاااڭ  ىغاچقاااا،مەنھەجساااىز ياشىشاااىنى االىم يسااااماۋى مەالۇقاتلىرىنىاااڭئاااۆز 
غىناااى ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە نى بىلاااددردئ قوياااۇ  ئۈچاااۈن، تاااۇر تېقاااۇدرىتى-كاااۈق

 ن ئېيتقان. ئۇالر ئۈستىدە تۇر تېغىنى كۆردشى بىلەنال ئىماكۆتۈرگەن. 

 ئەھاااادەبااااۇ  اقتائۇنااااد دېاااايىلگەن.« ئەھاااادە الر» ﴿ِميثَــــاَقُكْم﴾ئااااايەتتە  
سااىدىر. لااېكىن ئەھدىئااالالھنىغمۇ ياااكى ئۇالرنىغمااۇ  ئەلاا ەتتە ئااالالھ تائاالنىااڭ 

دە ئەھااابولغاچقاااا، باااۇ  دەىنىڭ يەنە بىااار تەرىپىااائەھاااديەھاااۇدىيالر ئېلىنغاااان 
دىساااى بولغاااان. ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق ئەھئۇالرنىغماااۇ 

تواتامغااااا  ىر.ى بىاااار تواتاماااادئىختىيااااارى بولسااااىمۇ، ئەممااااا ئىماننىااااڭ ئااااۆز
  ئەمە  قىلىش كېرە .ئۇنىغغا چوقۇم  ،كىرگەندىن كېيىن

يەھااااۇدىيالر ماددىاااادىن باشااااقىغا ئىشااااەنمەيدىغان، كاللىسااااىغا ماااااددىي 
ئۇقاااۇم ساااىغىپ كەتاااكەن كىشاااىلەر بولغاچقاااا، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا مااااددىي 

د ، ئااالالھنى ياااشااۇ ئااارقىلىق ئااالالھتىن قورقااۇئ ىتىپ،پاااكىتالرنى كااۆئ كۆرساا
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا  ئاااۇالرئېاااتىش تەرەپاااكە يۈزلىنىشاااى ئۈمىاااد قىلىنغاااان. 

تەلەپلىرىنااااى  نىااااڭىگە كىرگەناااادىن كېاااايىن، ئىمانئەھاااادئەگىشااااىپ ئىمااااان 
ئىماااان »ىااادى. ئەمماااا ماااۆجىزە ئااىرالشاااقاندىن كېااايىن  ئورىنلىشاااى كېااارە  ئ

-ن گۇناااااھيتىاااادىاي قاىلەرنى ئورىناااادىمئەھااااد-دەئ قويااااۇئ، تەلەئ« ئېيتتااااۇق
اىالپلىااااق ئەھاااادىگە . ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ مەئسااااىيەتكە قايتى الغااااان

، ئاااۇالرنى ئاگاھالنااادىرىئ قوياااۇ  ۋە ئىمانغاااا قايتىشاااى ىنىااادەقىلغىنىناااى كۆرگ
الئ قويىاااادى. بااااۇ ئااااالالھ تائاالنىااااڭ زااجاااائۈچااااۈن كىچىاااا  ئااااازابالر بىاااالەن 

ۆزىمىزنىااااڭ ىلىقالر ئااااااپ بەزىرىنى يااشااااى كۆرگەنلىكىاااادىن بولغاااان. بەنااادىلى
ۋە ااتاااااااااالىقتىن  ندىرىااااااااادىئويال ىمىز ھەققىااااااااادەىقشاااااااااقانلقەيەردە ااتاال
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ـــوٍَّة﴾ئاااايەتتىكى ئالالھنىاااڭ   ـــاُكم بُِق َن ساااىلەرگە بەرگەنناااى » ﴿ُخـــُذوا َمـــا آتـَيـْ
بەرگەن تەۋرات، باااۇيرىق، پىرىنساااىپ ۋە باااۇ »دېاااگەن ساااۆزى  «چىاااڭ تۇتاااۇ الر

دېگەنلىاا  بولىاادى. چااۈنكى  «ۇدى الردىن چىقىرىااپ چىااڭ تۇتااۇ الرجاايااولنى ۋى
نىڭ نەتىجىسااى تېااز ىنەرساا ئەسااتايىدىل مۇئااامىلە قىلغااانۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ 

، شاااۇ ئىشاااقا بولغاااان قىلىاااشلىااادى. بىااار ئىشااانى ئەساااتايىدىللىق بىااالەن دكۆر
، چوقاااۇم ئۇنىاااڭ بولساااايولغاااا ئاشاااىق  ھەقىااادى. ماااۇئمىن بىلددرنى ەتماااۇھەبك

ىرىنااى ئەسااتايىدىللىق بىاالەن ۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ ئااادا قىلىاادى. ئىنسااان لتەلەپ
ا، قولىنىاااااڭ ئۇچىااااادا ۋە دئاااااۆزى يااشاااااى كۆرمەيااااادىغان ئىشاااااالرنى قىلغانااااا

بىپەرۋالىااق بىاالەن قىلىااپ قالىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ھەر ئىنساااننىڭ بااۇ يااو ، بااۇ 
ە گئۇنىااااڭ ئەسااااتايىدىللىقى ۋە مااااۇھەبكىتى رىشااااى،دەۋادا قانچىلىاااا  كااااۈق چىقى

 باغلىقتۇر.

َنا﴾ ـــا َوَعَصـــيـْ ْعَن ـــاُلوا ْسَِ ـــوا ۖ َق دېااادىق، ئاااۇالر  ساااۆزد گە ، ئاااا ال الر» ﴿َواْْسَُع
-ئىاااش»تىلنىاااڭ، « دېااايىش» .«قاااۇالق ساااالدىق ۋە ئاساااىي بولااادىق، دېااادى

-سااااۆز، ئىااااش ،. بىاااار ئىشاااانى قىلغاناااادائىشااااىدىر قولنىااااڭ-پااااۇت «ھەرىااااكەت
. ساااۆزنى ئېغىاااز ىدىشاااەكىللىنئاااۈق ھاااالەت  ھەرىاااكەت ۋە ئەمەلااادىن ئىكاااارەت

ئېغىاازدىن ئىجاارا قىلىاادى، ئەمە  بەدەن ئەزالىاارى  نااىھەرىكەت-سااۆزلەيدى، ئىااش
ا ىشااىدىر. شااۇ ماااس كېلھەرىااكەت بىاالەن -چىققااان سااۆزنىڭ قىلى اتقااان ئىااش

ۋە قەلكتىكااى سااۆز بىااردە  بولسااا، سااالى  ئەمە   قىلى اتقااان ئىااش بىاالەن ئېغىااز
ائاااال ئۇالرنىااڭ ئااا الئ ئىتااائەت ھ تئااالال رىغااا ئۆرلەياادى.تامغىسااى ئۇرىلااۇئ يۇقى

ئاااااالالھ بۇيرىغااااااننى »ىااااادا  ئاااااۇالر ئېغىز قىلىشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ئىااااادى.
 ىنى بىلەن، ئەمەلىي ئىپادىسىدە ئاسىيلىق قىلدى. گدې« ئا لىدىق

ــــرِِهْم﴾ ــــوِِبُِم اْلِعْجــــَل ِبُكْف  كۇپااااۇر تۈپەيلىاااادىن ئۇالرنىااااڭ» ﴿َوُأْشــــرِبُوا ِف قـُُل
 نىاااڭ ُْْشلللهامُو ىكى  ئاااايەتت .«ەتتاااىڭ ماااۇھەبكىتى ساااىغىپ كقەلكلىااارىگە موزاينىااا

ۇالرنىااڭ ئدېگەنلىاا  بولىاادى. بااۇ اااۇددى مااوزاي « ئىچۈردلاادى»ئەساالى مەنىسااى 
 ۋىجۇدىغاااا ئىچۈردلاااۈئ كەتكەنااادە  بىااار تۇيغاااۇنى بېرىااادى. ئەسااالى باااۇ كاااىئىچ
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مەجكۇرالياادىغان ئامىااال  ،، تاااغ جايىغاااا قايتقاناادىن كېاايىنن تەقاادىردەەگدېاايىل
تائاااال  مەجكۇرالنغااان ئىمااان، ئىمااان ھېسااابالنمايدى. ئااالالھيااوق بولغااان بولىاادى. 

ئۆزىنىاااڭ  ىغاچقاااا،مەنھەجساااىز ياشىشاااىنى االىم يسااااماۋى مەالۇقاتلىرىنىاااڭئاااۆز 
غىناااى ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە نى بىلاااددردئ قوياااۇ  ئۈچاااۈن، تاااۇر تېقاااۇدرىتى-كاااۈق

 ن ئېيتقان. ئۇالر ئۈستىدە تۇر تېغىنى كۆردشى بىلەنال ئىماكۆتۈرگەن. 

 ئەھاااادەبااااۇ  اقتائۇنااااد دېاااايىلگەن.« ئەھاااادە الر» ﴿ِميثَــــاَقُكْم﴾ئااااايەتتە  
سااىدىر. لااېكىن ئەھدىئااالالھنىغمۇ ياااكى ئۇالرنىغمااۇ  ئەلاا ەتتە ئااالالھ تائاالنىااڭ 

دە ئەھااابولغاچقاااا، باااۇ  دەىنىڭ يەنە بىااار تەرىپىااائەھاااديەھاااۇدىيالر ئېلىنغاااان 
دىساااى بولغاااان. ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق ئەھئۇالرنىغماااۇ 

تواتامغااااا  ىر.ى بىاااار تواتاماااادئىختىيااااارى بولسااااىمۇ، ئەممااااا ئىماننىااااڭ ئااااۆز
  ئەمە  قىلىش كېرە .ئۇنىغغا چوقۇم  ،كىرگەندىن كېيىن

يەھااااۇدىيالر ماددىاااادىن باشااااقىغا ئىشااااەنمەيدىغان، كاللىسااااىغا ماااااددىي 
ئۇقاااۇم ساااىغىپ كەتاااكەن كىشاااىلەر بولغاچقاااا، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا مااااددىي 

د ، ئااالالھنى ياااشااۇ ئااارقىلىق ئااالالھتىن قورقااۇئ ىتىپ،پاااكىتالرنى كااۆئ كۆرساا
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا  ئاااۇالرئېاااتىش تەرەپاااكە يۈزلىنىشاااى ئۈمىاااد قىلىنغاااان. 

تەلەپلىرىنااااى  نىااااڭىگە كىرگەناااادىن كېاااايىن، ئىمانئەھاااادئەگىشااااىپ ئىمااااان 
ئىماااان »ىااادى. ئەمماااا ماااۆجىزە ئااىرالشاااقاندىن كېااايىن  ئورىنلىشاااى كېااارە  ئ

-ن گۇناااااھيتىاااادىاي قاىلەرنى ئورىناااادىمئەھااااد-دەئ قويااااۇئ، تەلەئ« ئېيتتااااۇق
اىالپلىااااق ئەھاااادىگە . ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ مەئسااااىيەتكە قايتى الغااااان

، ئاااۇالرنى ئاگاھالنااادىرىئ قوياااۇ  ۋە ئىمانغاااا قايتىشاااى ىنىااادەقىلغىنىناااى كۆرگ
الئ قويىاااادى. بااااۇ ئااااالالھ تائاالنىااااڭ زااجاااائۈچااااۈن كىچىاااا  ئااااازابالر بىاااالەن 

ۆزىمىزنىااااڭ ىلىقالر ئااااااپ بەزىرىنى يااشااااى كۆرگەنلىكىاااادىن بولغاااان. بەنااادىلى
ۋە ااتاااااااااالىقتىن  ندىرىااااااااادىئويال ىمىز ھەققىااااااااادەىقشاااااااااقانلقەيەردە ااتاال
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ـــوٍَّة﴾ئاااايەتتىكى ئالالھنىاااڭ   ـــاُكم بُِق َن ساااىلەرگە بەرگەنناااى » ﴿ُخـــُذوا َمـــا آتـَيـْ
بەرگەن تەۋرات، باااۇيرىق، پىرىنساااىپ ۋە باااۇ »دېاااگەن ساااۆزى  «چىاااڭ تۇتاااۇ الر

دېگەنلىاا  بولىاادى. چااۈنكى  «ۇدى الردىن چىقىرىااپ چىااڭ تۇتااۇ الرجاايااولنى ۋى
نىڭ نەتىجىسااى تېااز ىنەرساا ئەسااتايىدىل مۇئااامىلە قىلغااانۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ 

، شاااۇ ئىشاااقا بولغاااان قىلىاااشلىااادى. بىااار ئىشااانى ئەساااتايىدىللىق بىااالەن دكۆر
، چوقاااۇم ئۇنىاااڭ بولساااايولغاااا ئاشاااىق  ھەقىااادى. ماااۇئمىن بىلددرنى ەتماااۇھەبك

ىرىنااى ئەسااتايىدىللىق بىاالەن ۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ ئااادا قىلىاادى. ئىنسااان لتەلەپ
ا، قولىنىاااااڭ ئۇچىااااادا ۋە دئاااااۆزى يااشاااااى كۆرمەيااااادىغان ئىشاااااالرنى قىلغانااااا

بىپەرۋالىااق بىاالەن قىلىااپ قالىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ھەر ئىنساااننىڭ بااۇ يااو ، بااۇ 
ە گئۇنىااااڭ ئەسااااتايىدىللىقى ۋە مااااۇھەبكىتى رىشااااى،دەۋادا قانچىلىاااا  كااااۈق چىقى

 باغلىقتۇر.

َنا﴾ ـــا َوَعَصـــيـْ ْعَن ـــاُلوا ْسَِ ـــوا ۖ َق دېااادىق، ئاااۇالر  ساااۆزد گە ، ئاااا ال الر» ﴿َواْْسَُع
-ئىاااش»تىلنىاااڭ، « دېااايىش» .«قاااۇالق ساااالدىق ۋە ئاساااىي بولااادىق، دېااادى

-سااااۆز، ئىااااش ،. بىاااار ئىشاااانى قىلغاناااادائىشااااىدىر قولنىااااڭ-پااااۇت «ھەرىااااكەت
. ساااۆزنى ئېغىاااز ىدىشاااەكىللىنئاااۈق ھاااالەت  ھەرىاااكەت ۋە ئەمەلااادىن ئىكاااارەت

ئېغىاازدىن ئىجاارا قىلىاادى، ئەمە  بەدەن ئەزالىاارى  نااىھەرىكەت-سااۆزلەيدى، ئىااش
ا ىشااىدىر. شااۇ ماااس كېلھەرىااكەت بىاالەن -چىققااان سااۆزنىڭ قىلى اتقااان ئىااش

ۋە قەلكتىكااى سااۆز بىااردە  بولسااا، سااالى  ئەمە   قىلى اتقااان ئىااش بىاالەن ئېغىااز
ائاااال ئۇالرنىااڭ ئااا الئ ئىتااائەت ھ تئااالال رىغااا ئۆرلەياادى.تامغىسااى ئۇرىلااۇئ يۇقى

ئاااااالالھ بۇيرىغااااااننى »ىااااادا  ئاااااۇالر ئېغىز قىلىشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ئىااااادى.
 ىنى بىلەن، ئەمەلىي ئىپادىسىدە ئاسىيلىق قىلدى. گدې« ئا لىدىق

ــــرِِهْم﴾ ــــوِِبُِم اْلِعْجــــَل ِبُكْف  كۇپااااۇر تۈپەيلىاااادىن ئۇالرنىااااڭ» ﴿َوُأْشــــرِبُوا ِف قـُُل
 نىاااڭ ُْْشلللهامُو ىكى  ئاااايەتت .«ەتتاااىڭ ماااۇھەبكىتى ساااىغىپ كقەلكلىااارىگە موزاينىااا

ۇالرنىااڭ ئدېگەنلىاا  بولىاادى. بااۇ اااۇددى مااوزاي « ئىچۈردلاادى»ئەساالى مەنىسااى 
 ۋىجۇدىغاااا ئىچۈردلاااۈئ كەتكەنااادە  بىااار تۇيغاااۇنى بېرىااادى. ئەسااالى باااۇ كاااىئىچ
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بااۇ  ى ېتىاادىغان سااەۋە  ئەمەس. لااېكىن بااۇ كىنااايە ۋە ئىنكااار ئۇسااۇلىدىر.قىرچى
ن گۇناااااھنى توسااااقاندا، كە  تارقىلىااااپ كەتااااكە اااااۇددى بىاااارى جەمىىيەتااااتە

كەتكەنااادە ،  كۈلۈشاااۈئدەئ «  ئواشاااىمامدى مااااۋى بە  تەقااا ا بااااال»ئۇنىغغاااا  
ىدە ئەيىاا  شااەكل لىقئەسااتايىدىل ،بوشااا لىق قاااپالئ كەتااكەن بىاار جەمىىيەتااتە

 . تۇرلگەندە  بىر ئىشكۆرسىتى

ئەگەر  ھەقىقەتاااااتە يامانلىققااااااا بۇيرىماياااااادى.يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئىمااااااانى 
ھەقىقىاااي ئىماااان بولغاااان بولساااا، ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم  ئۇالرنىاااڭ ئىماااانى

 ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااان بااوالتتى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال 
َسللللَنَ  َو ا ﴿َو ْ تُللللْ   َنَللللا  ا َاللللل  ا  ََ تْلَ ا  لللل ُ  ماللللوا ِا   للللغُّ ََ َاللللَ   ا ُْصا ََ   َُللللا ََ اا َْ لللل ََ ُاللللْغ للللهَوا اا   َْ ا

لللللْ  ََْشلللللاُ    َْ     َفَسلللللَ ْ تُلبُلَ ا  الَللللل ايَ  يَلتَلُقلللللوَ  َويُلْ تُلللللوَ    َََ لللللاَو َو  َللللل ايَ  َِ لللللَعْ  ُ لللللَ  َشللللل  َوَ ُْحَللللل ا َونا
نُللللوَ    َلللل ايَ   ََيتانَللللا يُلْ ِا ُغوتَللللُو َِْ تُللللوَِب اانللللَغُاْ   ا ُالللل  ِبا ََ   َلللل اي َيَا َ  ْْلُِا لللل يَلَتباعُللللوَ    َهُنللللوََ   نَلللل ا

لللللل ُّ َ ُللللللُ    اَ ا بَللللللاتا َوُ َلللللللها ُن   تَلللللللْو َ وا وَ  َ للللللاُاْ  َالللللل ا  ْ ُمنَ للللللها َو ُا ْ َمْعللللللُهو ا َويَلنلْ ََُِْللللللهُُا  ِبا  ْداجنا لللللل ا 
ِاللللللَ  َوَيَ لللللُا َاللللللنلْ  ُ   َََّْبا نُلللللو  ماللللللوا َالَلللللْ  ا َِ ْ    فَا َلللللل ايَ  ُ ََ   َللللل ا َ اتَللللللْ  َالَلللللْ  ا ُ ْ  ااْصلللللَهُاْ  َو ْْلَْ للللللَل

ََ ُاللللُ   ْ ُمْ لاُبللللوَ  َوَاللللََُ وُِ َوَتَهللللُهو  َعللللُو ل ُْو َللللل  ا َاََ َِ  ۇباااا ەبىاااازگ» 1ُِ َو تَلبَلعُللللو    نُّللللوَ    َلللل اي ُْتلللل
  اساااا ەنقەتەقىااايااشاااىلىق قىلغىااان، بىاااز ھ ېگىشااالى ت ەتتەئاااااىر ۋە ىنيااااداد
االىغااااان كىشااااىنى  ەن  ئااااازابى  بىاااالېيتتااااىئ ئااااالالھ. ېاااادىدىق، قىلااااد ەۋبەت

. ۇرئورتااااااقت ەممىساااااىگەھ ەالۇقاتنىاااااڭم ەھمىاااااتى ر ېنىاااااڭم ەن،ئاااااازاباليم
 ڭبىزنىااااااا ۋە ېرىااااااادىغانالرغازاكىتىناااااااى ب ىالرغا،ۇچسااااااااقالنغ ەھمىتىمناااااااىر

-ەلچىاااگەئ رۇالئااا ەن.قىلىااام ېگىشااالى ت ېيتىااادىغانالرغائىماااان ئ ەتلىرىمىزگەئااااي
 ۆزئاا ۇالرئاا ەگىشااىدى،  ئەلەيھىسساااالمغائ ۇھەممەدماا ەنااىني ەيغەمااكەرگەپ ۈممىئاا
. ۆرىااادىانلىقىنى كېزىلغاااي ۈپىتىنىڭسااا ۇنىاااڭئىااانجىلالردا ئ ەۋرات،كىااادىكى تىئىل
 ى،يامااان ئىااش قىلىشااتىن توسااىد ۇيرىياادى،يااشااى ئىااش قىلىشااقا ب ۇالرنىئاا ۇئاا
 ى،ھاااارام قىلىاااد ەرساااىلەرنىن پاااا نا ى،ھااااال  قىلىاااد ەرساااىلەرنىپاااا  ن ۇالرغاااائ
-تاقاااااق، كااااويزا ېلىنغانساااا ۇالرنىئاااا ېنىكلىتىاااادى،ي ۈكىنىياااا ېغىاااارئ ۇالرنىااااڭئ
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« موزاينىااااڭ مااااۇھەبكىتى ئىچۈردلاااادى  » ْ عاْ لللل  َلللل َوا ْشللللهام و  يەردىكااااى ئىكااااارە  
مااۇھەبكەت مەنىاا ى بولااۇئ، ھااې  قىلغىلااى بولىاادىغان  بولۇشااى كېاارە  ئىاادى.

ولغاچ ااا، ماااددىي بىاار ئىااش ئەمەس. بااۇ ئورىناادىكى سااۆزلىگۈچى ئااالالھ تائاااال ب
بىاازگە  تەساا ىرئەلاا ەتتە ھەربىاار ئىكارىنىااڭ ئااۆزىگە ااااس مەنىسااى بولىاادى. بااۇ 

بەناااى  ،ساااۇ كىرىاااپ پۈتاااۈن بەدەناااگە ساااىغىپ كەتكەنااادە  ،ماددىزىمچىلى نىاااڭ
ناھااايىتى چو  ااۇر سااىغىپ كىرىااپ  موزاينىااڭ مااۇھەبكىتى ئىساارائىلنىڭ قەلااكىگە

ئۇالرنىاااڭ ، ماااوزاينى كۇپۇرلاااۇق ئاااايەتتىكىكەتكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بەرگەن. 
 ،قەلاااكىگە كىرىشاااتىن باااۇرىنال نىاااڭ. ماااوزاي ئۇالرقەلكلىااارىگە كىرگاااۈزدۋەتكەن

الرنىاااڭ قەلاااكىگە كىرىاااپ، ئاااۇ ماااوزاي ئۇ نىڭ بىااالەنشاااۇئىااادى.  داكۇپاااۇرئاااۇالر 
 پېچەتلى ەتكەن. قەلكلەرنى

ـــْؤِمِننَي﴾ ـــُتم مُّ ـــِه ِإميَـــانُُكْم ِإن ُكن ـــرُُكم ِب ـــَما َيَُْم ـــْل بِْ َس ئەگەر ساااىلەر ماااۇئمىن » ﴿ُق
 .«بولسااااا الر، ئىمااااانىغالر سااااىلەرنى ئەجە  يامااااان ئىشاااا ا بۇيرىياااادىكىنا 

بىااز ئااۆزىمىزگە چۈشااۈردلگەن تەۋرات ااا ئىمااان ئېيتىمىااز، ئۇنىغاادىن »يەھااۇدىيالر  
ئۇناااداق بولساااا، ساااىلەر »قۇرئاااان   كەندە،دېيىشااا« باشااا ا كىتابالرغاااا ئېيتماااايمىز

« قىلىشااتە  يامااان ئىشاا ا بۇيرىماادى  ىكااادەتئىمااان ئېيت ااان كىتااا  موزايغااا ئ
دىر. منىاااڭ ئۇالرغاااا قىلغاااان كىنايىساااىدى. باااۇ قۇرئاااان كەرىئ ساااوئا  قويۇۋاتىااادە

شااۇنىغدە  قۇرئااان كەرىاا  لااۇت ئەلەيھىسساااالمنىڭ قىسسىسااىنى سااۆزلەئ، لااۇت 
مەيااااانەت ئىشااااا ا  ەۋمىاااااگە ئەرگە ئەر كېلىشاااااتە  قەبىااااا  ۋەئەلەيھىسسااااااالم ق

لااااۇت ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرى بە  »  نىااااڭرىغاناااادا، قەۋمىيې ىنالشماساااالى نى بۇي
دېاااگەن شاااەكىلدە كىناااايە  «پااااكىز بولغانااادىكىن شاااەھەردىن چى ىرىااا ېتىغالر

لللللللله وَ  قىلىااااااااپ   ُ  يَلَتَا ص ِ  ِا لللللللل  َُلللللللللْهيَتا  ْ  ى َا ص للللللللْ  ا ََ ََ   للللللللو للللللللو  ُ  ۇتنىااااااااڭل» 1﴿َاْ ها  
« ەردىرپاااا  كىشاااىل ۇالرئااا غالر،چى ىااارى ەيااادەئھ ەھىرىغالردىنشااا ەۋەلىرىناااىت

ئەمەلىيەتاااتە لاااۇت ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پااااكىزلى ى باياااان قىلغاااان. دېگەنلىكىناااى 
 شااااەھەردىنۋە پاكىزلى  ااااا تەرغىاااا  قىلىشااااى، لااااۇت ئەلەيھىسساااااالمنى بااااۇ 
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بااۇ  ى ېتىاادىغان سااەۋە  ئەمەس. لااېكىن بااۇ كىنااايە ۋە ئىنكااار ئۇسااۇلىدىر.قىرچى
ن گۇناااااھنى توسااااقاندا، كە  تارقىلىااااپ كەتااااكە اااااۇددى بىاااارى جەمىىيەتااااتە

كەتكەنااادە ،  كۈلۈشاااۈئدەئ «  ئواشاااىمامدى مااااۋى بە  تەقااا ا بااااال»ئۇنىغغاااا  
ىدە ئەيىاا  شااەكل لىقئەسااتايىدىل ،بوشااا لىق قاااپالئ كەتااكەن بىاار جەمىىيەتااتە

 . تۇرلگەندە  بىر ئىشكۆرسىتى

ئەگەر  ھەقىقەتاااااتە يامانلىققااااااا بۇيرىماياااااادى.يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئىمااااااانى 
ھەقىقىاااي ئىماااان بولغاااان بولساااا، ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم  ئۇالرنىاااڭ ئىماااانى

 ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااان بااوالتتى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال 
َسللللَنَ  َو ا ﴿َو ْ تُللللْ   َنَللللا  ا َاللللل  ا  ََ تْلَ ا  لللل ُ  ماللللوا ِا   للللغُّ ََ َاللللَ   ا ُْصا ََ   َُللللا ََ اا َْ لللل ََ ُاللللْغ للللهَوا اا   َْ ا

لللللْ  ََْشلللللاُ    َْ     َفَسلللللَ ْ تُلبُلَ ا  الَللللل ايَ  يَلتَلُقلللللوَ  َويُلْ تُلللللوَ    َََ لللللاَو َو  َللللل ايَ  َِ لللللَعْ  ُ لللللَ  َشللللل  َوَ ُْحَللللل ا َونا
نُللللوَ    َلللل ايَ   ََيتانَللللا يُلْ ِا ُغوتَللللُو َِْ تُللللوَِب اانللللَغُاْ   ا ُالللل  ِبا ََ   َلللل اي َيَا َ  ْْلُِا لللل يَلَتباعُللللوَ    َهُنللللوََ   نَلللل ا

لللللل ُّ َ ُللللللُ    اَ ا بَللللللاتا َوُ َلللللللها ُن   تَلللللللْو َ وا وَ  َ للللللاُاْ  َالللللل ا  ْ ُمنَ للللللها َو ُا ْ َمْعللللللُهو ا َويَلنلْ ََُِْللللللهُُا  ِبا  ْداجنا لللللل ا 
ِاللللللَ  َوَيَ لللللُا َاللللللنلْ  ُ   َََّْبا نُلللللو  ماللللللوا َالَلللللْ  ا َِ ْ    فَا َلللللل ايَ  ُ ََ   َللللل ا َ اتَللللللْ  َالَلللللْ  ا ُ ْ  ااْصلللللَهُاْ  َو ْْلَْ للللللَل

ََ ُاللللُ   ْ ُمْ لاُبللللوَ  َوَاللللََُ وُِ َوَتَهللللُهو  َعللللُو ل ُْو َللللل  ا َاََ َِ  ۇباااا ەبىاااازگ» 1ُِ َو تَلبَلعُللللو    نُّللللوَ    َلللل اي ُْتلللل
  اساااا ەنقەتەقىااايااشاااىلىق قىلغىااان، بىاااز ھ ېگىشااالى ت ەتتەئاااااىر ۋە ىنيااااداد
االىغااااان كىشااااىنى  ەن  ئااااازابى  بىاااالېيتتااااىئ ئااااالالھ. ېاااادىدىق، قىلااااد ەۋبەت

. ۇرئورتااااااقت ەممىساااااىگەھ ەالۇقاتنىاااااڭم ەھمىاااااتى ر ېنىاااااڭم ەن،ئاااااازاباليم
 ڭبىزنىااااااا ۋە ېرىااااااادىغانالرغازاكىتىناااااااى ب ىالرغا،ۇچسااااااااقالنغ ەھمىتىمناااااااىر

-ەلچىاااگەئ رۇالئااا ەن.قىلىااام ېگىشااالى ت ېيتىااادىغانالرغائىماااان ئ ەتلىرىمىزگەئااااي
 ۆزئاا ۇالرئاا ەگىشااىدى،  ئەلەيھىسساااالمغائ ۇھەممەدماا ەنااىني ەيغەمااكەرگەپ ۈممىئاا
. ۆرىااادىانلىقىنى كېزىلغاااي ۈپىتىنىڭسااا ۇنىاااڭئىااانجىلالردا ئ ەۋرات،كىااادىكى تىئىل
 ى،يامااان ئىااش قىلىشااتىن توسااىد ۇيرىياادى،يااشااى ئىااش قىلىشااقا ب ۇالرنىئاا ۇئاا
 ى،ھاااارام قىلىاااد ەرساااىلەرنىن پاااا نا ى،ھااااال  قىلىاااد ەرساااىلەرنىپاااا  ن ۇالرغاااائ
-تاقاااااق، كااااويزا ېلىنغانساااا ۇالرنىئاااا ېنىكلىتىاااادى،ي ۈكىنىياااا ېغىاااارئ ۇالرنىااااڭئ
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« موزاينىااااڭ مااااۇھەبكىتى ئىچۈردلاااادى  » ْ عاْ لللل  َلللل َوا ْشللللهام و  يەردىكااااى ئىكااااارە  
مااۇھەبكەت مەنىاا ى بولااۇئ، ھااې  قىلغىلااى بولىاادىغان  بولۇشااى كېاارە  ئىاادى.

ولغاچ ااا، ماااددىي بىاار ئىااش ئەمەس. بااۇ ئورىناادىكى سااۆزلىگۈچى ئااالالھ تائاااال ب
بىاازگە  تەساا ىرئەلاا ەتتە ھەربىاار ئىكارىنىااڭ ئااۆزىگە ااااس مەنىسااى بولىاادى. بااۇ 

بەناااى  ،ساااۇ كىرىاااپ پۈتاااۈن بەدەناااگە ساااىغىپ كەتكەنااادە  ،ماددىزىمچىلى نىاااڭ
ناھااايىتى چو  ااۇر سااىغىپ كىرىااپ  موزاينىااڭ مااۇھەبكىتى ئىساارائىلنىڭ قەلااكىگە

ئۇالرنىاااڭ ، ماااوزاينى كۇپۇرلاااۇق ئاااايەتتىكىكەتكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بەرگەن. 
 ،قەلاااكىگە كىرىشاااتىن باااۇرىنال نىاااڭ. ماااوزاي ئۇالرقەلكلىااارىگە كىرگاااۈزدۋەتكەن

الرنىاااڭ قەلاااكىگە كىرىاااپ، ئاااۇ ماااوزاي ئۇ نىڭ بىااالەنشاااۇئىااادى.  داكۇپاااۇرئاااۇالر 
 پېچەتلى ەتكەن. قەلكلەرنى

ـــْؤِمِننَي﴾ ـــُتم مُّ ـــِه ِإميَـــانُُكْم ِإن ُكن ـــرُُكم ِب ـــَما َيَُْم ـــْل بِْ َس ئەگەر ساااىلەر ماااۇئمىن » ﴿ُق
 .«بولسااااا الر، ئىمااااانىغالر سااااىلەرنى ئەجە  يامااااان ئىشاااا ا بۇيرىياااادىكىنا 

بىااز ئااۆزىمىزگە چۈشااۈردلگەن تەۋرات ااا ئىمااان ئېيتىمىااز، ئۇنىغاادىن »يەھااۇدىيالر  
ئۇناااداق بولساااا، ساااىلەر »قۇرئاااان   كەندە،دېيىشااا« باشااا ا كىتابالرغاااا ئېيتماااايمىز

« قىلىشااتە  يامااان ئىشاا ا بۇيرىماادى  ىكااادەتئىمااان ئېيت ااان كىتااا  موزايغااا ئ
دىر. منىاااڭ ئۇالرغاااا قىلغاااان كىنايىساااىدى. باااۇ قۇرئاااان كەرىئ ساااوئا  قويۇۋاتىااادە

شااۇنىغدە  قۇرئااان كەرىاا  لااۇت ئەلەيھىسساااالمنىڭ قىسسىسااىنى سااۆزلەئ، لااۇت 
مەيااااانەت ئىشااااا ا  ەۋمىاااااگە ئەرگە ئەر كېلىشاااااتە  قەبىااااا  ۋەئەلەيھىسسااااااالم ق

لااااۇت ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرى بە  »  نىااااڭرىغاناااادا، قەۋمىيې ىنالشماساااالى نى بۇي
دېاااگەن شاااەكىلدە كىناااايە  «پااااكىز بولغانااادىكىن شاااەھەردىن چى ىرىااا ېتىغالر

لللللللله وَ  قىلىااااااااپ   ُ  يَلَتَا ص ِ  ِا لللللللل  َُلللللللللْهيَتا  ْ  ى َا ص للللللللْ  ا ََ ََ   للللللللو للللللللو  ُ  ۇتنىااااااااڭل» 1﴿َاْ ها  
« ەردىرپاااا  كىشاااىل ۇالرئااا غالر،چى ىااارى ەيااادەئھ ەھىرىغالردىنشااا ەۋەلىرىناااىت

ئەمەلىيەتاااتە لاااۇت ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پااااكىزلى ى باياااان قىلغاااان. دېگەنلىكىناااى 
 شااااەھەردىنۋە پاكىزلى  ااااا تەرغىاااا  قىلىشااااى، لااااۇت ئەلەيھىسساااااالمنى بااااۇ 

                                                           
 ئايەت-56سۈرە نەمل،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

88 
 

 ېلىااپئ ۋەزىپىلەرنااى ېغىاارئ ەنگەنلۈكياا ۇالرغااائ ەنااىني ىبوشااىتىد ەنلەردىنكىشاا
 ەمياااارد ۇنىغغااائ ۆرمەتلىگەنلەر،ھاا ۇنىئاا ېيتقاااانالر،ئىمااان ئ ۇنىغغااا ، ئىتاشاااليد

 ەگەشاااكۈچىلەر غاااا ئۇرئانق ەناااىني ۇرىااال قىلىنغاااان ناااازن ۇنىغغاااائ ەرگەنااالەر،ب
دېااگەن بولااۇئ، بااۇ ئۇالرنىااڭ ئىمااانى بۇيرىياادىغان « ېرىشااكۈچىلەردىرئ ەاااتكەب

ئىشااااالردىر. ئۇالرنىااااڭ ئىمااااانى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئىمااااان ئېيتىشااااقا 
ۋە ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ ئىمانىنىااااڭ نااااېمىگە بۇيرىياااادىغانلىقىنى  ىياااادىبۇير

مااااان ئېيتقااااان، باشااااقىغا تقااااا ئىبىااااز تەۋرا»ەتتە بىلىاااادى. شااااۇ ا ئااااۇالر  ئەلاااا 
ئەگەر سااااىلەر »، ئااااالالھ ئۇالرغااااا كىنااااايە سااااۈپىتىدە  دېگەناااادە« ئېيتمااااايمىز

« ماااۇئمىن بولساااا الر، ئىماااانىغالر ساااىلەرنى ئەجە  ياماااان ئىشاااقا بۇيرىيااادىكىنا 
 دېگەن شەكىلدە رەددىيە بەرگەن.

ئەگەر ماااااااااۇئمىن » ْؤِمِننَي﴾نــــــــُتم مُّــــــــ﴿ِإن كُ  ئايەتنىاااااااااڭ ئااىرىااااااااادىكى 
 چااۈنكىئۇالرنىااڭ مااۇئمىن ئەمەساالىكىنىڭ دەلىلااى.  دېااگەن بااۆلە ، «لسااا الربو

نىاااڭ ئۇالرنىاااڭ قەلكىااادە تاااېخىچە شاااېرى ، كۇپاااۇر ۋە ئىكاااادەت قىلغاااان موزاي
  .ئىدى بار مۇھەبكىتى
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ُدوِن النَّاِس  اللَّـِه َخاِلَصً  مِّن ﴿ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْْلِخَرُة ِعندَ 
  فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾

 
 ېشىداق ڭنىئالالھ  ەننەتج ەنىني ۇرتىي ەتئااىر ەگەر  ئۇالرغائ»

قىلىپ  ىئارز ۆلۈمنىااس بولسا، ئ ەرگىالسىل ۇزيالغ ەمەس،باشقىالرغا ئ
 «ېگىند الر، ! راستچىل بولساېقىغالرب

 

ئۆزىنىااااڭ دوزااقااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى، كىرىااااپ قالسااااىمۇ  دىيالرھااااۇيە
ۋا قىلغىنىاااادە ، بااااۇ قېتىممااااۇ  تېگىااااپ ئۆتااااۈئ كېتىاااادىغانلىقىنى دەئااااازراقال

اتىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال ۋا قىلى ەجەننەتنىااااڭ ئااااۆزىگە ااااااس ئىكەنلىكىنااااى د
ھەقىقىااااي بولسااااا،  دېااااگەن دەۋاسااااى« جەناااانەتكە بىاااازال كىرىمىااااز»ئااااۇالردىن 
ۇرىدىغان ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىاااپ بېقىشاااىنى تەلەئ قىلااادى. ە ئۇالشاااتجەنااانەتك

مۇئمىنلەرنىااڭ شااېھىد بولسااا جەناانەتكە كىرىشااىگە تولااۇق ئىشااەنچى بولغاچقااا، 
دى. ئااۇالردىكى كامىاال ئىمااان، ئااۇالرنى شاااھادەت ئىزدەياا جىھادالرغااا قاتنىشااىپ

 شېھىد بولۇشتىن قورقمايدىغان ھالەتكە ئەكەلگەن. 

رەسااااۇلۇلالھقا قارىتىلغااااان سااااۆز بولااااۇئ،  ﴾﴿قُــــلْ ىكى ئايەتنىااااڭ بېشااااىد
اُر دېگەنناااى بىلددرىااادى. باااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ   «ئاااى ماااۇھەممەد، ئېياااتقىن» ﴿الـــدَّ

 «جەناااانەت ئالالھنىااااڭ قېشااااىدا بىاااازگىال ااااااس» اْْلِخــــَرُة ِعنــــَد اللَّـــــِه َخاِلَصــــً ﴾
، اااااس، ساااائ»  دېاااگەن ساااۆز َ ا اَهللل َ . ئاااايەتتىكى  لگەندېاااگەن ۋاقتىااادا دېااايى

دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادى.  «نەرساااە قوشاااۇلمىغان ۋە شاااېرىكتىن ااااالىيھېچ
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 ېلىااپئ ۋەزىپىلەرنااى ېغىاارئ ەنگەنلۈكياا ۇالرغااائ ەنااىني ىبوشااىتىد ەنلەردىنكىشاا
 ەمياااارد ۇنىغغااائ ۆرمەتلىگەنلەر،ھاا ۇنىئاا ېيتقاااانالر،ئىمااان ئ ۇنىغغااا ، ئىتاشاااليد

 ەگەشاااكۈچىلەر غاااا ئۇرئانق ەناااىني ۇرىااال قىلىنغاااان ناااازن ۇنىغغاااائ ەرگەنااالەر،ب
دېااگەن بولااۇئ، بااۇ ئۇالرنىااڭ ئىمااانى بۇيرىياادىغان « ېرىشااكۈچىلەردىرئ ەاااتكەب

ئىشااااالردىر. ئۇالرنىااااڭ ئىمااااانى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئىمااااان ئېيتىشااااقا 
ۋە ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ ئىمانىنىااااڭ نااااېمىگە بۇيرىياااادىغانلىقىنى  ىياااادىبۇير

مااااان ئېيتقااااان، باشااااقىغا تقااااا ئىبىااااز تەۋرا»ەتتە بىلىاااادى. شااااۇ ا ئااااۇالر  ئەلاااا 
ئەگەر سااااىلەر »، ئااااالالھ ئۇالرغااااا كىنااااايە سااااۈپىتىدە  دېگەناااادە« ئېيتمااااايمىز

« ماااۇئمىن بولساااا الر، ئىماااانىغالر ساااىلەرنى ئەجە  ياماااان ئىشاااقا بۇيرىيااادىكىنا 
 دېگەن شەكىلدە رەددىيە بەرگەن.

ئەگەر ماااااااااۇئمىن » ْؤِمِننَي﴾نــــــــُتم مُّــــــــ﴿ِإن كُ  ئايەتنىاااااااااڭ ئااىرىااااااااادىكى 
 چااۈنكىئۇالرنىااڭ مااۇئمىن ئەمەساالىكىنىڭ دەلىلااى.  دېااگەن بااۆلە ، «لسااا الربو

نىاااڭ ئۇالرنىاااڭ قەلكىااادە تاااېخىچە شاااېرى ، كۇپاااۇر ۋە ئىكاااادەت قىلغاااان موزاي
  .ئىدى بار مۇھەبكىتى
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ُدوِن النَّاِس  اللَّـِه َخاِلَصً  مِّن ﴿ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْْلِخَرُة ِعندَ 
  فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾

 
 ېشىداق ڭنىئالالھ  ەننەتج ەنىني ۇرتىي ەتئااىر ەگەر  ئۇالرغائ»

قىلىپ  ىئارز ۆلۈمنىااس بولسا، ئ ەرگىالسىل ۇزيالغ ەمەس،باشقىالرغا ئ
 «ېگىند الر، ! راستچىل بولساېقىغالرب

 

ئۆزىنىااااڭ دوزااقااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى، كىرىااااپ قالسااااىمۇ  دىيالرھااااۇيە
ۋا قىلغىنىاااادە ، بااااۇ قېتىممااااۇ  تېگىااااپ ئۆتااااۈئ كېتىاااادىغانلىقىنى دەئااااازراقال

اتىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال ۋا قىلى ەجەننەتنىااااڭ ئااااۆزىگە ااااااس ئىكەنلىكىنااااى د
ھەقىقىااااي بولسااااا،  دېااااگەن دەۋاسااااى« جەناااانەتكە بىاااازال كىرىمىااااز»ئااااۇالردىن 
ۇرىدىغان ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىاااپ بېقىشاااىنى تەلەئ قىلااادى. ە ئۇالشاااتجەنااانەتك

مۇئمىنلەرنىااڭ شااېھىد بولسااا جەناانەتكە كىرىشااىگە تولااۇق ئىشااەنچى بولغاچقااا، 
دى. ئااۇالردىكى كامىاال ئىمااان، ئااۇالرنى شاااھادەت ئىزدەياا جىھادالرغااا قاتنىشااىپ

 شېھىد بولۇشتىن قورقمايدىغان ھالەتكە ئەكەلگەن. 

رەسااااۇلۇلالھقا قارىتىلغااااان سااااۆز بولااااۇئ،  ﴾﴿قُــــلْ ىكى ئايەتنىااااڭ بېشااااىد
اُر دېگەنناااى بىلددرىااادى. باااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ   «ئاااى ماااۇھەممەد، ئېياااتقىن» ﴿الـــدَّ

 «جەناااانەت ئالالھنىااااڭ قېشااااىدا بىاااازگىال ااااااس» اْْلِخــــَرُة ِعنــــَد اللَّـــــِه َخاِلَصــــً ﴾
، اااااس، ساااائ»  دېاااگەن ساااۆز َ ا اَهللل َ . ئاااايەتتىكى  لگەندېاااگەن ۋاقتىااادا دېااايى

دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادى.  «نەرساااە قوشاااۇلمىغان ۋە شاااېرىكتىن ااااالىيھېچ
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ئاااۇالر جەننەتنىاااڭ شېرىكساااىز ۋە مۇنازىرىساااىز ئاااۆزىگىال تەۋەلىكىناااى داۋا قىلىاااپ، 
تەۋە  ۇالرغىالئااااااجەناااااانەت پەقەت   كەلىمىسااااااىنى قولالنغااااااان. ئەگەر َ ا اَهلللللل  

﴿ِإن ُكنـــُتْم  اال ھ تائاااشاااۇ ا ئاااالال ئاااااىرەتكە تەلپۈنىشاااى كېااارە  ئىااادى. بولساااا،
 .دېاااگەن «ئەگەر راساااتچىل بولساااا الر نئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىغاااالر » َصـــاِدِقنَي﴾

ئااۇالر ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىشااى الزىاا   ،مە گۈلااۈ  جەناانەتكە بېاارىش ئۈچااۈن يەنااى،
. ئااۇالر جەناانەتكە ئااۆزلىرى يااالغۇز كىرىاادىغانلىقىغا ئىشااەنگەن ئىااكەن، بااۇ ئىاادى

سااەۋە  بولىاادىغان نەرسااە نااېمە  نااېمە ئۈچااۈن  لىشااقادىنيااادا ياشااائ تااۇرىئ قې
ۇالرمااۇ ئمۇسااۇلمانالر شاااھادەت بىاالەن جەناانەتكە كىرىشاانى ئۈمىااد قىلغاناادە ، 

 ئۆلۈمنى ئارزى قىلمايدى  

 تااااۇنجى تااااۆھمىتى ئەمەس. قىلغااااانيەھۇدىيالرنىااااڭ ئااااالالھ نامىاااادا  بااااۇ
للل  يَللل﴿َوَُلللاُ و   َللل   قۇرئاااان ئۇالرنىاااڭ باشاااقا تاااۆھمەتلىرىنى ساااۆزلەئ  َنَلللَ  ااََل َِ َْ ْغُ َ   

ُاَي  للللللللاتا لُُّ ْ  ۗ ُُللللللللْ  َاللللللللاتُو  مُلْهَاللللللللاَتُ ْ  اا  ُ نللللللللُتْ  َصللللللللا ا ََِْ ََ  1َ للللللللاَ  ُاللللللللوَ   َْْو َتَهللللللللاَ    ۗ تاْللللللللل
 ەھاااۇدىيي ەھاااۇدىيالري ەناااىني ەميااااكى ناساااارا بولمىغاااان ئااااد ەھاااۇدىي  يۇالرئااا»

 ەنااانەتكەج ىزماااۇگرە  ھەمناسااااراالر ناساااارا بولمىغاااان ئااااد ەم،بولمىغاااان ئااااد
  ۆزد الردانسااا ەگەر. ئىساااىدىرئارز ۇرىققااا ۇالرنىاااڭئ ۇ. باااېيىشاااتىدەيااادى، كىرم

ئۇالرنىاااڭ دېاااگەن. « ېگىاااندەلتاااۈرد الر، ك ەلىلىغالرناااىد  الر،راساااتچىل بولساااا
. زادى جەنااانەتكە كىااا  ياااالغۇز ەنااانەتكە اااااس قىلى الىااادىھەربىااارى ئاااۆزىنى ج

ىغغااا ئۇالرنىااڭ ئااۆز الھ تائاااال بۇنيەھۇدىيمااۇ  ئااالكىرىاادى  اىرىسااتىيانمۇ ياااكى 
َْ    تىللىاااارى بىاااالەن جاااااۋا  بېرىااااپ  ﴿َوَُا َلللل ا  ْ  َلُ للللوُ   َْ َسلللل ا   َنَهللللاَ    َالَلللل   َشلللل

   َْ  ڭ  ناسااااااااراالرنىەھاااااااۇدىيالري» 2َوَُا َللللللل ا   َنَهلللللللاَ     َْ َسللللللل ا  ْ  َلُ لللللللوُ  َالَللللللل   َشللللللل
. ېاااادىد،  ەمەسىناااادا ئتااااوغرا د ۇالرئاااا ەنااااىئاساسااااى يااااوق ني ېچقانااااداقھ

تااوغرا دىناادا  ۇالرئاا ەنااىئاساسااى يااوق ني ېچقانااداقھ ەھۇدىيالرنىااڭ  يۇناساااراالرم
را يولاادا ، ناساااراالرمۇ تااوغمااۇدېااگەن. ئەمەلىيەتااتە يەھۇدىيالر« ېاادىد،  ەمەسئ
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 بىاارى-يااۇقىرىقى سااۆزلەر، يەھااۇدىيالر بىاالەن ناساااراالرنىڭ بىاارئەمەس. دېاامە ، 
 دېگەن ئە  راس  سۆزلىرىدىر.  ھەققىدە

بَللللاُ ُِ   ھ تائاااااال قۇرئاناااادا  لالئااااا َا ََْللللُ  َْمْلنَللللاُ    لَلللللوا َوَْ ﴿َوَُا َلللل ا  ْ  َلُ للللوُ  َو  َنَهللللاَ    
للللل   َُ   يَلْغ الللللُه  اَمللللل  َيَ لللللاُ  َويُلَعللللل ا ُب َِ َلللللْ  َ لَللللل مُُ   مالللللُ تُوماُ     مَلللللْ  َْتلللللُت  َمَ للللله  َا  ُُلللللْ  فَلالللللَ  يُلَعللللل ا 

َُ   َسلللللَماوَ ٌ َيَ لللللا ُ  نَلُ َمللللل َو الَللللللوا ُِْلللللل لللللا مَل لْ ًُ  تا َو ْْلَْ ضا َوَِ للللل يەھااااااۇدىيالر » 1ا   َواا َْ لللللوا  ْ َمها
بالىااادە  يېقىنمىاااز  -نىاااڭ ئوغۇللىرىااادىرمىز نيەناااى ئاتاااائالالھۋە ناسااااراالر  بىاااز 

  دېاااادى. ئېيتقىنكااااى، نىااااڭ دىنىاااادا بولغاچقااااا  دوسااااتلىرىدىرمىزئالالھۋە نبىااااز 
زا  ناااھىغالر تۈپەيلىاادىن ئااانااېمە ئۈچااۈن سااىلەرگە گۇ ئااالالھا  نئۇنااداق بولساا

ياراتقااااان  ئااااالالھقىلىاااادى  بەلكااااى سااااىلەر باشااااقا كىشااااىلەرگە ئواشااااا  
االىغاااان ئاااادەمگە  ،االىغاااان ئاااادەمگە مەغپىااارەت قىلىااادى ئاااالالھئىنسانساااىلەر، 

ئاااااازا  قىلىااااادى. ئاسااااامانالرنىڭ، يەر يۈزىنىاااااڭ ۋە ئۇالرنىاااااڭ ئارىساااااىدىكى 
بارىااادىغان جااااي  ىىر، ئە  ئاااااقاااا ااساااتۇرئالالھنىڭ پادىشااااھلىقى نەرساااىلەر

دەئ، يەھاااااااۇدىي ۋە ناسااااااااراالرنىڭ يالغاااااااان « نىاااااااڭ دەرگاھىااااااادىرئالالھ
 توقۇلمىلىرىغا رەددىيە بەرگەن.

بىااااز قانچىلىاااا  گۇناااااھ »يااااۇقىرىقى ئااااايەتكە قااااارىغىنىمىزدا، ئۇالرنىااااڭ 
-ئاساسسااىز اااام دېااگەن دەۋاسااىنىڭ« ئازابالنمااايمىزمۇ، قىيااامەت كااۈنى قىلساااق

ئالالھنىااااڭ ئااااادالىتى بۇنىغغااااا يااااو  چااااۈنكى مىااااز. ىلىىكىنااااى باىيااااا  ئىكەنل
قاناااداقمۇ باشاااقا كىشاااىلەرنى گۇنااااھى تۈپەيلىااادىن ئاااالالھ تائااااال قويمايااادى. 

ئااازابالئ، يەھااۇدىيالر قانچىلىاا  گۇناااھ قىلىااپ كەتسااىمۇ ئازابلىماااي، ئااااىرەتتە 
ممەد ئاااااۆز رەھمىتىناااااى ماااااۇھە ، ئاااااالالھھاااااالكۇكى !كىرگۈزىااااادى  جەنااااانەتكە

ئىمااااان ئېيتقانالرغااااا  ئىسااااالم رىسااااالىتىگە ڭ ئااااۈممىتىگە ۋەھىسساااااالمنىئەلەي
تۇرسااااا، قانااااداقمۇ ئااااااىرەتتە جەننەتنااااى  بايااااان قىلغااااان بېرىاااادىغانلىقىنى

  !يەھۇدىيالرغىال ااس قىلىپ بەرسۇن 
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ئاااۇالر جەننەتنىاااڭ شېرىكساااىز ۋە مۇنازىرىساااىز ئاااۆزىگىال تەۋەلىكىناااى داۋا قىلىاااپ، 
تەۋە  ۇالرغىالئااااااجەناااااانەت پەقەت   كەلىمىسااااااىنى قولالنغااااااان. ئەگەر َ ا اَهلللللل  

﴿ِإن ُكنـــُتْم  اال ھ تائاااشاااۇ ا ئاااالال ئاااااىرەتكە تەلپۈنىشاااى كېااارە  ئىااادى. بولساااا،
 .دېاااگەن «ئەگەر راساااتچىل بولساااا الر نئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىغاااالر » َصـــاِدِقنَي﴾

ئااۇالر ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىشااى الزىاا   ،مە گۈلااۈ  جەناانەتكە بېاارىش ئۈچااۈن يەنااى،
. ئااۇالر جەناانەتكە ئااۆزلىرى يااالغۇز كىرىاادىغانلىقىغا ئىشااەنگەن ئىااكەن، بااۇ ئىاادى

سااەۋە  بولىاادىغان نەرسااە نااېمە  نااېمە ئۈچااۈن  لىشااقادىنيااادا ياشااائ تااۇرىئ قې
ۇالرمااۇ ئمۇسااۇلمانالر شاااھادەت بىاالەن جەناانەتكە كىرىشاانى ئۈمىااد قىلغاناادە ، 

 ئۆلۈمنى ئارزى قىلمايدى  

 تااااۇنجى تااااۆھمىتى ئەمەس. قىلغااااانيەھۇدىيالرنىااااڭ ئااااالالھ نامىاااادا  بااااۇ
للل  يَللل﴿َوَُلللاُ و   َللل   قۇرئاااان ئۇالرنىاااڭ باشاااقا تاااۆھمەتلىرىنى ساااۆزلەئ  َنَلللَ  ااََل َِ َْ ْغُ َ   

ُاَي  للللللللاتا لُُّ ْ  ۗ ُُللللللللْ  َاللللللللاتُو  مُلْهَاللللللللاَتُ ْ  اا  ُ نللللللللُتْ  َصللللللللا ا ََِْ ََ  1َ للللللللاَ  ُاللللللللوَ   َْْو َتَهللللللللاَ    ۗ تاْللللللللل
 ەھاااۇدىيي ەھاااۇدىيالري ەناااىني ەميااااكى ناساااارا بولمىغاااان ئااااد ەھاااۇدىي  يۇالرئااا»

 ەنااانەتكەج ىزماااۇگرە  ھەمناسااااراالر ناساااارا بولمىغاااان ئااااد ەم،بولمىغاااان ئااااد
  ۆزد الردانسااا ەگەر. ئىساااىدىرئارز ۇرىققااا ۇالرنىاااڭئ ۇ. باااېيىشاااتىدەيااادى، كىرم

ئۇالرنىاااڭ دېاااگەن. « ېگىاااندەلتاااۈرد الر، ك ەلىلىغالرناااىد  الر،راساااتچىل بولساااا
. زادى جەنااانەتكە كىااا  ياااالغۇز ەنااانەتكە اااااس قىلى الىااادىھەربىااارى ئاااۆزىنى ج

ىغغااا ئۇالرنىااڭ ئااۆز الھ تائاااال بۇنيەھۇدىيمااۇ  ئااالكىرىاادى  اىرىسااتىيانمۇ ياااكى 
َْ    تىللىاااارى بىاااالەن جاااااۋا  بېرىااااپ  ﴿َوَُا َلللل ا  ْ  َلُ للللوُ   َْ َسلللل ا   َنَهللللاَ    َالَلللل   َشلللل

   َْ  ڭ  ناسااااااااراالرنىەھاااااااۇدىيالري» 2َوَُا َللللللل ا   َنَهلللللللاَ     َْ َسللللللل ا  ْ  َلُ لللللللوُ  َالَللللللل   َشللللللل
. ېاااادىد،  ەمەسىناااادا ئتااااوغرا د ۇالرئاااا ەنااااىئاساسااااى يااااوق ني ېچقانااااداقھ

تااوغرا دىناادا  ۇالرئاا ەنااىئاساسااى يااوق ني ېچقانااداقھ ەھۇدىيالرنىااڭ  يۇناساااراالرم
را يولاادا ، ناساااراالرمۇ تااوغمااۇدېااگەن. ئەمەلىيەتااتە يەھۇدىيالر« ېاادىد،  ەمەسئ
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 بىاارى-يااۇقىرىقى سااۆزلەر، يەھااۇدىيالر بىاالەن ناساااراالرنىڭ بىاارئەمەس. دېاامە ، 
 دېگەن ئە  راس  سۆزلىرىدىر.  ھەققىدە

بَللللاُ ُِ   ھ تائاااااال قۇرئاناااادا  لالئااااا َا ََْللللُ  َْمْلنَللللاُ    لَلللللوا َوَْ ﴿َوَُا َلللل ا  ْ  َلُ للللوُ  َو  َنَهللللاَ    
للللل   َُ   يَلْغ الللللُه  اَمللللل  َيَ لللللاُ  َويُلَعللللل ا ُب َِ َلللللْ  َ لَللللل مُُ   مالللللُ تُوماُ     مَلللللْ  َْتلللللُت  َمَ للللله  َا  ُُلللللْ  فَلالللللَ  يُلَعللللل ا 
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بالىااادە  يېقىنمىاااز  -نىاااڭ ئوغۇللىرىااادىرمىز نيەناااى ئاتاااائالالھۋە ناسااااراالر  بىاااز 

  دېاااادى. ئېيتقىنكااااى، نىااااڭ دىنىاااادا بولغاچقااااا  دوسااااتلىرىدىرمىزئالالھۋە نبىااااز 
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بىااااز قانچىلىاااا  گۇناااااھ »يااااۇقىرىقى ئااااايەتكە قااااارىغىنىمىزدا، ئۇالرنىااااڭ 
-ئاساسسااىز اااام دېااگەن دەۋاسااىنىڭ« ئازابالنمااايمىزمۇ، قىيااامەت كااۈنى قىلساااق

ئالالھنىااااڭ ئااااادالىتى بۇنىغغااااا يااااو  چااااۈنكى مىااااز. ىلىىكىنااااى باىيااااا  ئىكەنل
قاناااداقمۇ باشاااقا كىشاااىلەرنى گۇنااااھى تۈپەيلىااادىن ئاااالالھ تائااااال قويمايااادى. 

ئااازابالئ، يەھااۇدىيالر قانچىلىاا  گۇناااھ قىلىااپ كەتسااىمۇ ئازابلىماااي، ئااااىرەتتە 
ممەد ئاااااۆز رەھمىتىناااااى ماااااۇھە ، ئاااااالالھھاااااالكۇكى !كىرگۈزىااااادى  جەنااااانەتكە

ئىمااااان ئېيتقانالرغااااا  ئىسااااالم رىسااااالىتىگە ڭ ئااااۈممىتىگە ۋەھىسساااااالمنىئەلەي
تۇرسااااا، قانااااداقمۇ ئااااااىرەتتە جەننەتنااااى  بايااااان قىلغااااان بېرىاااادىغانلىقىنى

  !يەھۇدىيالرغىال ااس قىلىپ بەرسۇن 
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ًَْ  ئااااالالھ تائاااااال  تَللللنا َ لللل لللل  يَلبلْ ْنللللُو َوُاللللَو  ا  َْ ﴿َوَِ ْنللللَلنا  اينَللللا فَللَلللل  يُلْقبَللللَ  ِا للللهَوا  ْدا  ا
للللهايَ   للللَ   ََّْانا  ەرگىاااازھ ەياااادىكەن،دىننااااى تىل ەيرىاااايكىمكااااى ئىسااااالمدىن غ» 1ِا

ئۇالرغااا كەسااكىن  ،دەئ« ۇچىاادىرزىيااان تارتق ەتتەئااااىر ۇئاا ى،قىلىنمايااد ۇ قوباا
ئېيتقانلىرىنىاااڭ يالغاااانلىقىنى  ئاااۆزلىرى رەددىااايە بەرگەن. ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ

دېاامە ، . دىتقانلىقىنى بايااان قىلىااپ بەربىرلىرىنااى ئالااداۋا-بىلىااپ تااۇرىئ، بىاار
 ،ئەقىدىااادە باشاااقىالرنى ئاااازدىرى  ۋە ئاااۆز ئىشااالىرىنى يۈردشاااتۈرد  ئۈچاااۈن

زىياااان ئېلىاااپ  ناھاااايىتى ئېغىااار ،كەت بېااارىشئۆزلىرىنىاااڭ گېپىناااى ئالالھقاااا نىسااا
  تۇر. جىنايەت كېلىدىغان
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 ِمنَي﴾ِِبلظَّالِ  َعِليمٌ  َواللَّـهُ  ا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ۗ ﴿َوَلن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِبَِ 
 

 ىئارز ەرگىزمۇھ ۆلۈمنىئ ەۋەبلى ،س ەمەللىرىقىلغان يامان ئ ۇالرئ»
 «ۈچىدىرزالىمالرنى ئوبدان بىلگ ئالالھ. ىقىلمايد

 
ۋاساااىدا راساااتچىل بولغاااان بولساااا، ئاااۆزىگىال اااااس بولغاااان ەيەھاااۇدىيالر د

ن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان بااوالتتى. ئەممااا ئۆزىنىااڭ نااېمە جەناانەتكە كىاارىش ئۈچااۈ
تقىنىنى بىلگەچااااكە، ئۆلااااۈمنى ئااااارزى قىلىشااااقا جااااۈرئەت گۇناااااھالرنى قىلىاااا ا

ـــْوُه﴾ئاااالالھ تائااااال   قىاللمايااادى. ـــن يـََتَمنـَّ ئاااۇالر ئۆلاااۈمنى ھەرگىاااز ئۈمىاااد » ﴿َوَل
 لىااشدىناادا شااە  پەياادا قىدېااگەن ئااايەتنى نازىاال قىلغااان ۋاقىتتااا،  «قىلماياادى

 دىر.دى. باااۇ قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ مۆجىزىساااىئىااايەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادا  تىساااىپۇر
 بىااز ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىمىااز»يەھااۇدىيالر ئااېالن قىلىنغااان بااۇ جە نااى ئويلىنىااپ  

ېكىن بۇناااداق ماااۇمكىن ئىااادى. لااا يەلىشاااىدې« ۋە ئاااالالھتىن ئۆلاااۈم تىلەۋاتىمىاااز
ق تائااااال ئىختىياااارلى مىااادى. چاااۈنكى ئاااالالھلكە گىماااۇدېااايىش ئۇالرنىاااڭ زېھنى

 غااا ھۇجااۇم قىلىااشدىنبېاارىلگەن بىاار ئىشااتا ھۆكااۈم قىلسااا، دىاان ددشاامەنلىرىنىڭ 
 ئېلىپ تاشاليدى.  پۈتۈن ئىمكانىيىتىنىئۈچۈن ئىشلىتىشى مۇمكىن بولغان 

پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇيرىقى بىااالەن قىكلىناااى 
تائااااال بەزى ناااادان  گەنااادە، ئاااالالھھەرەماااگە يۆتكى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن بەيتاااۇ 
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ۋاساااىدا راساااتچىل بولغاااان بولساااا، ئاااۆزىگىال اااااس بولغاااان ەيەھاااۇدىيالر د

ن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان بااوالتتى. ئەممااا ئۆزىنىااڭ نااېمە جەناانەتكە كىاارىش ئۈچااۈ
تقىنىنى بىلگەچااااكە، ئۆلااااۈمنى ئااااارزى قىلىشااااقا جااااۈرئەت گۇناااااھالرنى قىلىاااا ا

ـــْوُه﴾ئاااالالھ تائااااال   قىاللمايااادى. ـــن يـََتَمنـَّ ئاااۇالر ئۆلاااۈمنى ھەرگىاااز ئۈمىاااد » ﴿َوَل
 لىااشدىناادا شااە  پەياادا قىدېااگەن ئااايەتنى نازىاال قىلغااان ۋاقىتتااا،  «قىلماياادى

 دىر.دى. باااۇ قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ مۆجىزىساااىئىااايەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادا  تىساااىپۇر
 بىااز ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىمىااز»يەھااۇدىيالر ئااېالن قىلىنغااان بااۇ جە نااى ئويلىنىااپ  

ېكىن بۇناااداق ماااۇمكىن ئىااادى. لااا يەلىشاااىدې« ۋە ئاااالالھتىن ئۆلاااۈم تىلەۋاتىمىاااز
ق تائااااال ئىختىياااارلى مىااادى. چاااۈنكى ئاااالالھلكە گىماااۇدېااايىش ئۇالرنىاااڭ زېھنى

 غااا ھۇجااۇم قىلىااشدىنبېاارىلگەن بىاار ئىشااتا ھۆكااۈم قىلسااا، دىاان ددشاامەنلىرىنىڭ 
 ئېلىپ تاشاليدى.  پۈتۈن ئىمكانىيىتىنىئۈچۈن ئىشلىتىشى مۇمكىن بولغان 

پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇيرىقى بىااالەن قىكلىناااى 
تائااااال بەزى ناااادان  گەنااادە، ئاااالالھھەرەماااگە يۆتكى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن بەيتاااۇ 
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للللا   توغرىسااااىدا كىشااااىلەرنىڭ گەئ تاپىاااادىغانلىقى ُا َِ للللَ    نَللللا للللَ َ اُ  ِا ﴿َنلللل َلُقوَُ   سُّ
َ لللللا  ُ    َللللل ا َ لللللاتُو  َاَل لْ لَلللللتا ا  ەناااااىني ۇالرنى  ئااااائەقىلساااااىزلەر ەزىب» 1َوََلُالللللْ  َاللللل  ُابلْ

قىكلىسااىدىن  قااان اتېلى  قااارائ كۇئمىنلەرنىماا ەنبىاال ەلەيھىسساااالمئ ەيغەمااكەرپ
دەئ، تېخاااى « ەيااادىدۆردگۈزگەنااادى  ئ ۈزيااا ېمە  ناااەيتۇلمۇقەددەساااتىنب ەناااىني

كەلگۈساااااى ئااااايەتتە بولمىغااااان ئىشااااتىن ئالااااادىنىاال اەۋەر بەرگەن. چااااۈنكى 
َُ   ھەرپااااى قوللىنىلىااااپ،  ُزاماااااننى ئىپادىلەياااادىغان   كەلگۈسااااىدە   »َنلللل َلُقو

دەئ  «ئەقىلساااىز» يااادىغانالرنىباااۇ گەپناااى دەگەن. ئاااالالھ تائااااال ېااايىلد« دەيااادى
ۇ گەپناااى قىلااادى. ئەگەر ئۇالرنىاااڭ ئااايەنە ساااۈپەتلەئ بولغاااان بولساااىمۇ، ئاااۇالر 

ھااېچكى  » ېلىااپ ئااازراق ئەقلااى بولغااان بولسااا، ھېچنااېمە دېاامەي سااۈكۈتتە تۇرىۋ
ناااداق ئەمىساااە ئۇ دېمىااادى. <>ئاااۇالرنى قىكلىساااىدىن ناااېمە ياااۈز ئۆردگۈزگەنااادى 

غااان بىاار ىنقىل دېيىشااكەن بولسااا، بااۇ قۇرئانغااا«  قېنااى سااىزلەرئەقىل دەياادىغان
 اتتى. ھېسابلىنھۇجۇم 

ۇالرنى ئۆلااااۈمنى ئۈمىااااد قىلىااااپ ئوتتۇرىغااااا چىقىشااااقا ئاااائااااالالھ تائاااااال 
بولغااااان بولسااااا، مە گۈلااااۈ  نېااااىمەت  چىلراساااات دەچاقىرغاناااادا، ئەگەر سااااۆزى

تەرەپاااكە كېاااتىش ئۈچاااۈن ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلغاااان باااوالتتى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ 
وغرىساااىدىكى ھۆكاااۈمنى ئالااادىنىاال بېكىتتاااى. ىڭ قەتىىاااي بولمايااادىغانلىقى تئىشااان

ۇالر يالغااااانچى، ھەم ئۆزىنىااااڭ يالغااااانچى ئىكەنلىكىنااااى بىلىاااادىغان ئااااچااااۈنكى 
 ئۈمىااد كاااززاپالردىن بولغاچقااا، ئۆلۈماادىن قورقىاادى ۋە ئااۇنى ئۈمىااد قىاللماياادى.

ىااادا دېااامەي، ىااادى. شاااۇ ا ئاااۇالر ئېغىزبولساااۆز يااااكى قەلكاااتە ئاااويال  بىااالەن 
شاااۇ ۋاقىتاااتىال  ڭ جېنىناااىبولساااىمۇ، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىااا يلىغاااانقەلكىااادە ئو

 ن بوالتتى. الغائ

ااااۇ   جەنااانەت بىااالەن بىلەرنىڭ تارىخىغاااا قاااارائ باقسااااق،بىاااز سااااھا
ئەمماااار ئىكناااى ياساااىر ساااى  ىن  بېشاااارەت بېااارىلگەن ئاااون سااااھابىنىڭ بىااارى
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مەن ھاااازىر مەھكاااۇبەم »دە شاااېھىد بولۇۋېتىاااپ، ناھاااايىتى اۇشاااا  ھالااادا  ىاااغجې
دەئ شاااااېىىر « ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ۋە سااااااھابىلىرىگە ئۇچرىشاااااىمەن...

شاااېھىد بولساااا، جەننەتتىكاااى  ھالىتىااادەيارىااادار شاااۇ ئوقۇغاااان. چاااۈنكى ئاااۆزى 
ىاااق ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلىرىنىڭ قېشاااىغا كېتىااادىغانلى ىنى ئېن

 بىلەتتى. 

 -َيٌََلللللب ٌ َنللللل ٌو ُ  مللللل اٌ   ما غاناااادا قااااائاباااادىلالھ ئىكنااااى راۋاھە جىھاد
ۋاھ، گاااۈزە  جەنااانەت ۋە ئۇنىاااڭ ئېساااىل ساااوغۇق شاااارابلىرى   »  َللل ٌومللللا  ٌشه  للللا

شااەھىد بولسااامال »دېااگەن شااېىىرنى ئوقااۇيتتى. چااۈنكى ئۇنىغاادا « يې ىنالشااماقتا
ىشاااەن  بولغاچ اااا، اااااتىرجەم ھالااادا دېاااگەن كامىااال ئ «جەنااانەتكە كىااارىمەن

 جىھاد قىاللىغان.

نەيزىنااى  كىئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ھااۇنەين غازىتىغااا ئۈسااتىگە ئااوق يااا
ئااااادەتتىكى كىيىمىنااااى كىيىااااپ چى  ااااان. ئااااوغلى ھەسااااەن  دىغانماييالتوسااااۇ

ئەلاااااى دېگىنىااااادە، « ، باااااۇ جە  كىيىماااااى ئەمەسدادا»رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ  
غاااا ئىشاااەنچى كامىااال جەنااانەتكە كېتىاااپ بارغانلى ىىنىاااڭ ئۆز رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ

يااااكى ئۆلاااۈم ئۇنىاااڭ  دادا  ئۆلۈمنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشاااەمدى بااااالم،»  بولغاچ اااا
 دېگەن. « رۋايى پەلە پە ،ئۈستىگە چۈشەمدى

ََ لل ٌ للا ٌھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ سااەكراتتا تااۇرىئ   
كەلاااادى، نئۆلااااۈم  مەھكااااۇ   ئۈسااااتىدەنىااااڭ تۆگى  » ٌ ملللل ٌِلللل ٌتللللغن ،اللللل ٌَُلللل 

دېاااگەن شاااېىىرنى ئوقۇغاااان. باااۇالر « اسپۇشاااايمان قىلغاااان كىشاااى پايااادا تاپمااا
يااشااى  ىلى ئااااىرىتىگە ئىشااەنچى بولغااان كىشااىلەر بولغاچ ااا، ئۆلااۈمنى شااۇنچ

 ئااااىرەتتىكى سااائادىتىدىن توسااۇئ تۇرغااان نەرسااە ڭكااۆرەتتى. چااۈنكى بۇالرنىاا
 ئۆلۈم ئىدى. پەقەتال

ئاااى رەساااۇلۇلالھ، »ىتىااادا سااااھابىلەردىن بىااارى رەساااۇلۇلالھتىن  بەدر غاز
دەئ « مەن ئاااااۇالر بىااااالەن ئۇرىشاااااۇئ ئۆلتۈردلساااااەم جەنااااانەتكە كىرەمااااادى  
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للللا   توغرىسااااىدا كىشااااىلەرنىڭ گەئ تاپىاااادىغانلىقى ُا َِ للللَ    نَللللا للللَ َ اُ  ِا ﴿َنلللل َلُقوَُ   سُّ
َ لللللا  ُ    َللللل ا َ لللللاتُو  َاَل لْ لَلللللتا ا  ەناااااىني ۇالرنى  ئااااائەقىلساااااىزلەر ەزىب» 1َوََلُالللللْ  َاللللل  ُابلْ

قىكلىسااىدىن  قااان اتېلى  قااارائ كۇئمىنلەرنىماا ەنبىاال ەلەيھىسساااالمئ ەيغەمااكەرپ
دەئ، تېخاااى « ەيااادىدۆردگۈزگەنااادى  ئ ۈزيااا ېمە  ناااەيتۇلمۇقەددەساااتىنب ەناااىني

كەلگۈساااااى ئااااايەتتە بولمىغااااان ئىشااااتىن ئالااااادىنىاال اەۋەر بەرگەن. چااااۈنكى 
َُ   ھەرپااااى قوللىنىلىااااپ،  ُزاماااااننى ئىپادىلەياااادىغان   كەلگۈسااااىدە   »َنلللل َلُقو

دەئ  «ئەقىلساااىز» يااادىغانالرنىباااۇ گەپناااى دەگەن. ئاااالالھ تائااااال ېااايىلد« دەيااادى
ۇ گەپناااى قىلااادى. ئەگەر ئۇالرنىاااڭ ئااايەنە ساااۈپەتلەئ بولغاااان بولساااىمۇ، ئاااۇالر 

ھااېچكى  » ېلىااپ ئااازراق ئەقلااى بولغااان بولسااا، ھېچنااېمە دېاامەي سااۈكۈتتە تۇرىۋ
ناااداق ئەمىساااە ئۇ دېمىااادى. <>ئاااۇالرنى قىكلىساااىدىن ناااېمە ياااۈز ئۆردگۈزگەنااادى 

غااان بىاار ىنقىل دېيىشااكەن بولسااا، بااۇ قۇرئانغااا«  قېنااى سااىزلەرئەقىل دەياادىغان
 اتتى. ھېسابلىنھۇجۇم 

ۇالرنى ئۆلااااۈمنى ئۈمىااااد قىلىااااپ ئوتتۇرىغااااا چىقىشااااقا ئاااائااااالالھ تائاااااال 
بولغااااان بولسااااا، مە گۈلااااۈ  نېااااىمەت  چىلراساااات دەچاقىرغاناااادا، ئەگەر سااااۆزى

تەرەپاااكە كېاااتىش ئۈچاااۈن ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلغاااان باااوالتتى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ 
وغرىساااىدىكى ھۆكاااۈمنى ئالااادىنىاال بېكىتتاااى. ىڭ قەتىىاااي بولمايااادىغانلىقى تئىشااان

ۇالر يالغااااانچى، ھەم ئۆزىنىااااڭ يالغااااانچى ئىكەنلىكىنااااى بىلىاااادىغان ئااااچااااۈنكى 
 ئۈمىااد كاااززاپالردىن بولغاچقااا، ئۆلۈماادىن قورقىاادى ۋە ئااۇنى ئۈمىااد قىاللماياادى.

ىااادا دېااامەي، ىااادى. شاااۇ ا ئاااۇالر ئېغىزبولساااۆز يااااكى قەلكاااتە ئاااويال  بىااالەن 
شاااۇ ۋاقىتاااتىال  ڭ جېنىناااىبولساااىمۇ، ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىااا يلىغاااانقەلكىااادە ئو

 ن بوالتتى. الغائ

ااااۇ   جەنااانەت بىااالەن بىلەرنىڭ تارىخىغاااا قاااارائ باقسااااق،بىاااز سااااھا
ئەمماااار ئىكناااى ياساااىر ساااى  ىن  بېشاااارەت بېااارىلگەن ئاااون سااااھابىنىڭ بىااارى
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مەن ھاااازىر مەھكاااۇبەم »دە شاااېھىد بولۇۋېتىاااپ، ناھاااايىتى اۇشاااا  ھالااادا  ىاااغجې
دەئ شاااااېىىر « ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ۋە سااااااھابىلىرىگە ئۇچرىشاااااىمەن...

شاااېھىد بولساااا، جەننەتتىكاااى  ھالىتىااادەيارىااادار شاااۇ ئوقۇغاااان. چاااۈنكى ئاااۆزى 
ىاااق ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلىرىنىڭ قېشاااىغا كېتىااادىغانلى ىنى ئېن

 بىلەتتى. 

 -َيٌََلللللب ٌ َنللللل ٌو ُ  مللللل اٌ   ما غاناااادا قااااائاباااادىلالھ ئىكنااااى راۋاھە جىھاد
ۋاھ، گاااۈزە  جەنااانەت ۋە ئۇنىاااڭ ئېساااىل ساااوغۇق شاااارابلىرى   »  َللل ٌومللللا  ٌشه  للللا

شااەھىد بولسااامال »دېااگەن شااېىىرنى ئوقااۇيتتى. چااۈنكى ئۇنىغاادا « يې ىنالشااماقتا
ىشاااەن  بولغاچ اااا، اااااتىرجەم ھالااادا دېاااگەن كامىااال ئ «جەنااانەتكە كىااارىمەن

 جىھاد قىاللىغان.

نەيزىنااى  كىئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ھااۇنەين غازىتىغااا ئۈسااتىگە ئااوق يااا
ئااااادەتتىكى كىيىمىنااااى كىيىااااپ چى  ااااان. ئااااوغلى ھەسااااەن  دىغانماييالتوسااااۇ

ئەلاااااى دېگىنىااااادە، « ، باااااۇ جە  كىيىماااااى ئەمەسدادا»رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ  
غاااا ئىشاااەنچى كامىااال جەنااانەتكە كېتىاااپ بارغانلى ىىنىاااڭ ئۆز رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ

يااااكى ئۆلاااۈم ئۇنىاااڭ  دادا  ئۆلۈمنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشاااەمدى بااااالم،»  بولغاچ اااا
 دېگەن. « رۋايى پەلە پە ،ئۈستىگە چۈشەمدى

ََ لل ٌ للا ٌھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ سااەكراتتا تااۇرىئ   
كەلاااادى، نئۆلااااۈم  مەھكااااۇ   ئۈسااااتىدەنىااااڭ تۆگى  » ٌ ملللل ٌِلللل ٌتللللغن ،اللللل ٌَُلللل 

دېاااگەن شاااېىىرنى ئوقۇغاااان. باااۇالر « اسپۇشاااايمان قىلغاااان كىشاااى پايااادا تاپمااا
يااشااى  ىلى ئااااىرىتىگە ئىشااەنچى بولغااان كىشااىلەر بولغاچ ااا، ئۆلااۈمنى شااۇنچ

 ئااااىرەتتىكى سااائادىتىدىن توسااۇئ تۇرغااان نەرسااە ڭكااۆرەتتى. چااۈنكى بۇالرنىاا
 ئۆلۈم ئىدى. پەقەتال

ئاااى رەساااۇلۇلالھ، »ىتىااادا سااااھابىلەردىن بىااارى رەساااۇلۇلالھتىن  بەدر غاز
دەئ « مەن ئاااااۇالر بىااااالەن ئۇرىشاااااۇئ ئۆلتۈردلساااااەم جەنااااانەتكە كىرەمااااادى  
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 ەدەئ جاااااۋا  بەردى. ئااااۇ ساااااھاب« ھەئە، شااااۇنداق»، رەسااااۇلۇلالھ  سااااورىغاندا
لىشااتىن ئەنساااىرەئ، جەناانەتكە كېچىكىااپ قې اااورمىنى يەئ بااولغىچە ىكىقولىااد
 ئەنە شاااۇالر ئاااااىرەتتە. ىۋە شاااېھىد بولاااد دىئۇرىشاااقا كىااار مىنى تاشاااالئااااور

 ھنىڭ ھۇزىرىدىكى جەننەتكە كىرىشكە ئىشەن  قىلغان كىشىلەردىر.لالئا

ـــِديِهْم﴾ ـــدََّمْت َأْي . «ەۋەبلى سااا ەمەللىااارىقىلغاااان ياماااان ئ ۇالرئااا» ﴿ِبَـــا َق
ۇالرنىااااڭ قىلغااااان يامااااان ئىشاااالىرى ئۆلۈماااادىن قورقۇشااااقا سااااەۋە  بولىاااادى. ئ

ىاادى ۋە ھاياتىاادا يااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان ئىنسااان ئۆلااۈم بىاالەن اۇشااا  بول
شاااۇ ئەمەللىااارى ئاااارقىلىق ئالالھنىاااڭ رەھمىاااتىگە ئېرىشاااىدىغانلىقىغا ئىشاااىنىدى. 

اقتىااادا نىڭ ئاااۆلگەن ۋشاااۇ ا بىاااز ساااالى  ئەمەللەرناااى قىلغاااان بەزى كىشاااىلەر
مىز. ئۆلااااۈم سااااائىتى كاااۆرىچىرايىنىاااڭ تولااااۇن ئايااادە  نۇرلىنىااااپ كەتكىنىنااااى 

شااااۇرىۋالغىلى ەرىشااااتىلىرى تاپياااااكى ئااااازا  پرەھاااامەت ، روھنااااى ىشااااىپيېقىنل
كاااۆز ئالدىااادىن تېاااز لېنتاااا شاااەكلىدە  قىلغاااان ئىشااالىرىنىڭ لگەنااادە، ئىنساااانكە

ىرىااادىغانلىق ۋاقىتتاااا، ئۆزىنىاااڭ جەنااانەتكە يااااكى دوزااقاااا كماناااا باااۇ ئۆتىااادى. 
ئالالھقاااا ئىتاااائەت قىلىاااپ، يااشاااى ئەمەللەرناااى قىلغاااان  ئااااقى ىتىنى بىلىااادى.

 ۋە ەت بېرىلىااااادىرەھااااامەت پەرىشاااااتىلىرى بىااااالەن ااااااۇ  بېشاااااار ،كىشاااااىلەر
چىراياااااى  ،ئاااااااىرەتتە مە گۈلاااااۈ  نېاااااىمەتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقىغا ئىشاااااىنىپ

الرنى ەلتۈرىاااادىغان ئىشاااائېچىلىااااپ اۇشااااا  بولىاااادى. ئالالھنىااااڭ غەزىپىنااااى ك
 تاااۈزىتىش پۇرساااىتى بولمىغاااان ھالااادا ، تەۋبە قىلىاااش ۋە ئەمەللىرىناااىقىلغاااانالر

 ىتىنىاااڭ دوزاخ ئىكەنلىكىناااى ئاااالالھ دەرگاھىغاااا كېتىاااپ بېرى اتقاااانلىقىنى ۋە ئاقى
 پاااااالنچى»شااااەكىلدە چىقىاااادى. شااااۇ ا  چىرايلىاااارى تااااۈردلگەنجېنااااى  ،بىلىااااپ

ەيااادىغان گەپلەرناااى د «ئ، پۈردشاااۈئ كېتىپاااتىكەنياااۈزلىرى قارىااادا ئۆلگەنااادە
 ئا الئ تۇرىمىز.

دىنيااادا يامااانلىق قىلغااان ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆلااۈمنى ئااارزى قىاللماياادى. 
زىرىغااا كېتىشاانى ئۈمىاااد نىاااڭ ھولغااان ئااادەم ئالالھئەممااا يااشااى ئىشاااالرنى قى

قىلىاادى ۋە ئۆلۈماادىن اااۇ  بېشااارەت ئالىاادى. لااېكىن پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم 
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َل يَلَتَمنَلللَيَ َْلللغ    مللللوت وَل يلللغاو ملللو ِللل  ُبللل  ن توساااۇئ   ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااتى
ئۆزىنىااااااااڭ ئەمىلىااااااااگە ئىشااااااااەن  » 1 ْ ٌَت للللللللوٌاَلٌْ ٌي للللللللو ٌُللللللللغٌو للللللللٌُمعلمللللللللو

ن ھاااېچكى  ئۆلاااۈم كېلىشاااتىن باااۇرىن ئۆلاااۈمنى لغاااانالردىن باشاااقا، ئاااارا الردىقى
قىلىااااش، ھاياااااتتىن بااااۇ يەردىكااااى ئۆلااااۈمنى ئااااارزى  .دېااااگەن« تىلىمىسااااۇن
مۇسااااىكەتلەرگە قارشااااى تۇرالماساااالىق شااااەكلىدىكى ئۆلااااۈمنى  ىنىپئۈمىدسااااىزل

ئاااارزى قىلىشااانى كۆرساااىتىدى. ئىنساااانغا ئېغىااار كاااۈلپەت، اااااپىلىق ۋە مۇساااىكەت 
ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان  ەيەلگەناادە، ئالالھنىااڭ تەقاادىرىگە بەرداشاالىق بېاارەلمك

شااى ياا بولسااا، بااۇ ھەدىسااتە چەكلەنااگەن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىااش بولىاادى. ئەممااا
-پ، پەزلااىىئااالالھ بىاالەن بالاادىرراق ئۇچرىشاا ئىشاانى كااۆئ قىلغااان كىشااىلەرنىڭ

. ئاااالالھ ىااادىرغرتومەرھەمىاااتىگە ئېرىشاااىش ئۈمىدىااادە ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااى 
َا  تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە يۈساااۈف ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  لللَ   ْ ُمْلللل َا ِا تَللل ﴿َ با  َُلللْغ ُتَل لْ

للللللللل   َا ِا تْلَ ا َوَاَلْمتَللللللللل ا ايللللللللل ا   فَلللللللللا اَه   َسلللللللللَماَو تا َو ْْلَْ ضا َْتلللللللللَ  َو ا ا لللللللللَ  ا   لللللللللغُّ ََ َُْوايللللللللل ا  ْْلَ
َا  َا ُِْسلللللاَما َوَْْلْاْقلللل للللهَوا   تَلللللَوَف  ەقىااااقەتەنھ  ااااا! ماەرۋەردىگااااارى پ» 2 ِبا َهللللاْلااَي َو َْ ا

 ۋەئاااى ئاسااامانالرنى  دردد ،بىلاااد ەبىرىناااىت ۈ چااا ڭ،پادىشااااھلىق ئاتاااا قىلااادى
 ەمساااەن،ئىگ ېنىاااڭم ەتتەئاااااىر ۋە ىنياااازات! د ۇچىيااااراتق ۆرنەكساااىزئ ېمىنناااىز
قاتارىاادا  ەناادىلەريااشااى ب ېنااىروھ قىلغىاان، م ەباازىق ېااتىمچەپ ۇسااۇلمانم ېنااىم
دېاااگەن دىئاساااىنى ساااۆزلە  ئاااارقىلىق، مۇساااۇلمان پېتاااى ئالالھقاااا « لغىااانقى

گااااۈزە  ىكى قىلىشاااات ئۇچرىشااااىش ئۈچااااۈن، جېنىنااااى ئېلىشااااىنى تىاااالەئ دىئااااا
 نەمۇنىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.

. «ئااااالالھ زالىمالرنااااى ئوباااادان بىلگۈچىاااادىر» ﴿َواللَّـــــُه َعِلــــيٌم ِِبلظَّــــاِلِمنَي﴾
بىلىاادى. ئۇالرنىااڭ بااۇ زىلااۇم  ۋە گۇناااھلىرىنى الرنىااڭ زىلااۇمىنىئااالالھ تائاااال زالىم

ئاااۇالرنى ئۆلۈمااادىن قورقىااادىغان ۋە ئاااۇنى ئاااارزى قىاللمايااادىغان  ،ۋە گۇنااااھلىرى
 لىپ قويغان.قى
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 ەدەئ جاااااۋا  بەردى. ئااااۇ ساااااھاب« ھەئە، شااااۇنداق»، رەسااااۇلۇلالھ  سااااورىغاندا
لىشااتىن ئەنساااىرەئ، جەناانەتكە كېچىكىااپ قې اااورمىنى يەئ بااولغىچە ىكىقولىااد
 ئەنە شاااۇالر ئاااااىرەتتە. ىۋە شاااېھىد بولاااد دىئۇرىشاااقا كىااار مىنى تاشاااالئااااور

 ھنىڭ ھۇزىرىدىكى جەننەتكە كىرىشكە ئىشەن  قىلغان كىشىلەردىر.لالئا

ـــِديِهْم﴾ ـــدََّمْت َأْي . «ەۋەبلى سااا ەمەللىااارىقىلغاااان ياماااان ئ ۇالرئااا» ﴿ِبَـــا َق
ۇالرنىااااڭ قىلغااااان يامااااان ئىشاااالىرى ئۆلۈماااادىن قورقۇشااااقا سااااەۋە  بولىاااادى. ئ

ىاادى ۋە ھاياتىاادا يااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان ئىنسااان ئۆلااۈم بىاالەن اۇشااا  بول
شاااۇ ئەمەللىااارى ئاااارقىلىق ئالالھنىاااڭ رەھمىاااتىگە ئېرىشاااىدىغانلىقىغا ئىشاااىنىدى. 

اقتىااادا نىڭ ئاااۆلگەن ۋشاااۇ ا بىاااز ساااالى  ئەمەللەرناااى قىلغاااان بەزى كىشاااىلەر
مىز. ئۆلااااۈم سااااائىتى كاااۆرىچىرايىنىاااڭ تولااااۇن ئايااادە  نۇرلىنىااااپ كەتكىنىنااااى 

شااااۇرىۋالغىلى ەرىشااااتىلىرى تاپياااااكى ئااااازا  پرەھاااامەت ، روھنااااى ىشااااىپيېقىنل
كاااۆز ئالدىااادىن تېاااز لېنتاااا شاااەكلىدە  قىلغاااان ئىشااالىرىنىڭ لگەنااادە، ئىنساااانكە

ىرىااادىغانلىق ۋاقىتتاااا، ئۆزىنىاااڭ جەنااانەتكە يااااكى دوزااقاااا كماناااا باااۇ ئۆتىااادى. 
ئالالھقاااا ئىتاااائەت قىلىاااپ، يااشاااى ئەمەللەرناااى قىلغاااان  ئااااقى ىتىنى بىلىااادى.

 ۋە ەت بېرىلىااااادىرەھااااامەت پەرىشاااااتىلىرى بىااااالەن ااااااۇ  بېشاااااار ،كىشاااااىلەر
چىراياااااى  ،ئاااااااىرەتتە مە گۈلاااااۈ  نېاااااىمەتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقىغا ئىشاااااىنىپ

الرنى ەلتۈرىاااادىغان ئىشاااائېچىلىااااپ اۇشااااا  بولىاااادى. ئالالھنىااااڭ غەزىپىنااااى ك
 تاااۈزىتىش پۇرساااىتى بولمىغاااان ھالااادا ، تەۋبە قىلىاااش ۋە ئەمەللىرىناااىقىلغاااانالر

 ىتىنىاااڭ دوزاخ ئىكەنلىكىناااى ئاااالالھ دەرگاھىغاااا كېتىاااپ بېرى اتقاااانلىقىنى ۋە ئاقى
 پاااااالنچى»شااااەكىلدە چىقىاااادى. شااااۇ ا  چىرايلىاااارى تااااۈردلگەنجېنااااى  ،بىلىااااپ

ەيااادىغان گەپلەرناااى د «ئ، پۈردشاااۈئ كېتىپاااتىكەنياااۈزلىرى قارىااادا ئۆلگەنااادە
 ئا الئ تۇرىمىز.

دىنيااادا يامااانلىق قىلغااان ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆلااۈمنى ئااارزى قىاللماياادى. 
زىرىغااا كېتىشاانى ئۈمىاااد نىاااڭ ھولغااان ئااادەم ئالالھئەممااا يااشااى ئىشاااالرنى قى

قىلىاادى ۋە ئۆلۈماادىن اااۇ  بېشااارەت ئالىاادى. لااېكىن پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم 
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َل يَلَتَمنَلللَيَ َْلللغ    مللللوت وَل يلللغاو ملللو ِللل  ُبللل  ن توساااۇئ   ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااتى
ئۆزىنىااااااااڭ ئەمىلىااااااااگە ئىشااااااااەن  » 1 ْ ٌَت للللللللوٌاَلٌْ ٌي للللللللو ٌُللللللللغٌو للللللللٌُمعلمللللللللو

ن ھاااېچكى  ئۆلاااۈم كېلىشاااتىن باااۇرىن ئۆلاااۈمنى لغاااانالردىن باشاااقا، ئاااارا الردىقى
قىلىااااش، ھاياااااتتىن بااااۇ يەردىكااااى ئۆلااااۈمنى ئااااارزى  .دېااااگەن« تىلىمىسااااۇن
مۇسااااىكەتلەرگە قارشااااى تۇرالماساااالىق شااااەكلىدىكى ئۆلااااۈمنى  ىنىپئۈمىدسااااىزل

ئاااارزى قىلىشااانى كۆرساااىتىدى. ئىنساااانغا ئېغىااار كاااۈلپەت، اااااپىلىق ۋە مۇساااىكەت 
ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان  ەيەلگەناادە، ئالالھنىااڭ تەقاادىرىگە بەرداشاالىق بېاارەلمك

شااى ياا بولسااا، بااۇ ھەدىسااتە چەكلەنااگەن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىااش بولىاادى. ئەممااا
-پ، پەزلااىىئااالالھ بىاالەن بالاادىرراق ئۇچرىشاا ئىشاانى كااۆئ قىلغااان كىشااىلەرنىڭ

. ئاااالالھ ىااادىرغرتومەرھەمىاااتىگە ئېرىشاااىش ئۈمىدىااادە ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااى 
َا  تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە يۈساااۈف ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  لللَ   ْ ُمْلللل َا ِا تَللل ﴿َ با  َُلللْغ ُتَل لْ

للللللللل   َا ِا تْلَ ا َوَاَلْمتَللللللللل ا ايللللللللل ا   فَلللللللللا اَه   َسلللللللللَماَو تا َو ْْلَْ ضا َْتلللللللللَ  َو ا ا لللللللللَ  ا   لللللللللغُّ ََ َُْوايللللللللل ا  ْْلَ
َا  َا ُِْسلللللاَما َوَْْلْاْقلللل للللهَوا   تَلللللَوَف  ەقىااااقەتەنھ  ااااا! ماەرۋەردىگااااارى پ» 2 ِبا َهللللاْلااَي َو َْ ا

 ۋەئاااى ئاسااامانالرنى  دردد ،بىلاااد ەبىرىناااىت ۈ چااا ڭ،پادىشااااھلىق ئاتاااا قىلااادى
 ەمساااەن،ئىگ ېنىاااڭم ەتتەئاااااىر ۋە ىنياااازات! د ۇچىيااااراتق ۆرنەكساااىزئ ېمىنناااىز
قاتارىاادا  ەناادىلەريااشااى ب ېنااىروھ قىلغىاان، م ەباازىق ېااتىمچەپ ۇسااۇلمانم ېنااىم
دېاااگەن دىئاساااىنى ساااۆزلە  ئاااارقىلىق، مۇساااۇلمان پېتاااى ئالالھقاااا « لغىااانقى

گااااۈزە  ىكى قىلىشاااات ئۇچرىشااااىش ئۈچااااۈن، جېنىنااااى ئېلىشااااىنى تىاااالەئ دىئااااا
 نەمۇنىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.

. «ئااااالالھ زالىمالرنااااى ئوباااادان بىلگۈچىاااادىر» ﴿َواللَّـــــُه َعِلــــيٌم ِِبلظَّــــاِلِمنَي﴾
بىلىاادى. ئۇالرنىااڭ بااۇ زىلااۇم  ۋە گۇناااھلىرىنى الرنىااڭ زىلااۇمىنىئااالالھ تائاااال زالىم

ئاااۇالرنى ئۆلۈمااادىن قورقىااادىغان ۋە ئاااۇنى ئاااارزى قىاللمايااادىغان  ،ۋە گۇنااااھلىرى
 لىپ قويغان.قى
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 ئايەت-96بەقەرە سۈرە 
 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلٰم َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ۚ يـََودُّ َأَحُدُهْم  ﴿َولََتِجَدَّنَّ
ِبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمََّر ۗ َواللَّـُه َبِصرٌي   يـَُعمَُّر أَْلَف َ﴾َنٍ  َوَما ُهوَ َلوْ 

  يـَْعَمُلوَن﴾ِبَا 
 

 ۇشرىكالردىنمۇم ەتتاكىشىدىن، ھ ەممەھاياتقا ھ ۇالرنىئ ۈبھىسىزكى،ش»
 ى،قىلىد ىئارز ۆردشنىك ۆمۈريىل ئ ڭبىرى مى ەرھ سەن؛ىۆرك ېرى ھ
 ئالالھ. ىقااللمايد ۇتۇلدىرىئئازابتىن ق ۇالرنىئ ۆرد ك ۆمۈرئ ۇزىنئ

 «ۇرغۇچىدىرت ۆردئك ېنىققىلمىشلىرىنى ئ ڭنىۇالرئ

 

ھاياتقااااا ئە  ھېرىساااامەن كىشااااىلەر  ئىنسااااانالر ئىچىاااادىكى يەھااااۇدىيالر
بولاااااۇئ، ھېرىسااااامەنلىكى ھەتتاااااا مۇشااااارىكالرنىغكىدىنمۇ ئېشاااااىپ كەتاااااكەن. 

ھەماااامە  ، ئۆلااااۈئ كەتسااااەولغاچقااااادىنيااااا بپەقەتااااال نىڭ غايىسااااى مۇشاااارىك
ن ئۆزلىرىنىاااڭ قىلىاااپ قويغاااا ا ئىشاااىنىدى. ئەمماااا يەھاااۇدىيالرتۈگەيااادىغانلىقىغ

ياماااان ئىشااالىرى ساااەۋەبىدىن ئۆلۈمااادىن قورقىااادى ۋە ئاااااىرەتتىكى ئاااازابتىن 
قېلىشااانى ئاااارزى قىلىااادى. ئاااۇالر  ياشاااائقورقاااۇئ، باااۇ دىنياااادا مىاااڭ يىلاااالرچە 

ىااادىن يىاااراق بوالاليااادىغانلىقىغا ەتنىاااڭ ئازابدىال، ئااىرھايااااتى ئاااۇزىن بولغانااا
ا مااااۇھەبكىتى ۋە دىنياااا ،. ئۇالرنىااااڭ ھاياتقااااا بولغااااان ھېرىساااامەنلىكىئىشااااىنىدى

ەھااۇدىيالر مەيلااى اااار ياااكى يشااۇ ا  ئااااىرەتكە بولغااان قورقۇنچىاادىن كەلااگەن.
   بولغىنى ھايات تۇرىشتۇر.بىچارە ياشىسۇن، ئۇالر ئۈچۈن مۇھى
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 ئايەت-96بەقەرە سۈرە 
 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلٰم َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ۚ يـََودُّ َأَحُدُهْم  ﴿َولََتِجَدَّنَّ
ِبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمََّر ۗ َواللَّـُه َبِصرٌي   يـَُعمَُّر أَْلَف َ﴾َنٍ  َوَما ُهوَ َلوْ 

  يـَْعَمُلوَن﴾ِبَا 
 

 ۇشرىكالردىنمۇم ەتتاكىشىدىن، ھ ەممەھاياتقا ھ ۇالرنىئ ۈبھىسىزكى،ش»
 ى،قىلىد ىئارز ۆردشنىك ۆمۈريىل ئ ڭبىرى مى ەرھ سەن؛ىۆرك ېرى ھ
 ئالالھ. ىقااللمايد ۇتۇلدىرىئئازابتىن ق ۇالرنىئ ۆرد ك ۆمۈرئ ۇزىنئ

 «ۇرغۇچىدىرت ۆردئك ېنىققىلمىشلىرىنى ئ ڭنىۇالرئ

 

ھاياتقااااا ئە  ھېرىساااامەن كىشااااىلەر  ئىنسااااانالر ئىچىاااادىكى يەھااااۇدىيالر
بولاااااۇئ، ھېرىسااااامەنلىكى ھەتتاااااا مۇشااااارىكالرنىغكىدىنمۇ ئېشاااااىپ كەتاااااكەن. 

ھەماااامە  ، ئۆلااااۈئ كەتسااااەولغاچقااااادىنيااااا بپەقەتااااال نىڭ غايىسااااى مۇشاااارىك
ن ئۆزلىرىنىاااڭ قىلىاااپ قويغاااا ا ئىشاااىنىدى. ئەمماااا يەھاااۇدىيالرتۈگەيااادىغانلىقىغ

ياماااان ئىشااالىرى ساااەۋەبىدىن ئۆلۈمااادىن قورقىااادى ۋە ئاااااىرەتتىكى ئاااازابتىن 
قېلىشااانى ئاااارزى قىلىااادى. ئاااۇالر  ياشاااائقورقاااۇئ، باااۇ دىنياااادا مىاااڭ يىلاااالرچە 

ىااادىن يىاااراق بوالاليااادىغانلىقىغا ەتنىاااڭ ئازابدىال، ئااىرھايااااتى ئاااۇزىن بولغانااا
ا مااااۇھەبكىتى ۋە دىنياااا ،. ئۇالرنىااااڭ ھاياتقااااا بولغااااان ھېرىساااامەنلىكىئىشااااىنىدى

ەھااۇدىيالر مەيلااى اااار ياااكى يشااۇ ا  ئااااىرەتكە بولغااان قورقۇنچىاادىن كەلااگەن.
   بولغىنى ھايات تۇرىشتۇر.بىچارە ياشىسۇن، ئۇالر ئۈچۈن مۇھى
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ــــُدُهْم لَــــ ــــَودُّ َأَح ــــ﴿يـَ ــــُر َألْــــَف َ﴾  ۆمااااۈريىاااال ئ ڭبىاااارى مىاااا ەرھ» َنٍ ﴾ْو يـَُعمَّ
دېااگەن مەنىنااى « يااشااى كااۆرد »  يلَللَو ُّ ىكى  تتەئاااي .«ىقىلىااد ىئااارز ۆردشاانىك

دى. ااالياائااۇالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق ياشاشاانى  ،ئىپادىلەياادى. يەنااى
لماياادى. الئااازابتىن قۇتۇ بەرىكىاار، ئااۇالر ھەرقااانچە ئااۇزىن ئۆمااۈر كۆرسااىمۇلااېكىن 

تنااااى ەھەقىق تىن ئىكااااارەتئااىرلىشىشاااا ،ئۆمۈرنىااااڭ ئااااۇزىن بولۇشااااىچااااۈنكى 
ىنساااان مەيلاااى قانچىلىااا  ئاااۇزىن ياشىساااۇن، ئاااااىرى ھاماااان يوقىتالمايااادى. ئ

، ئااون ھااايەت ئواشاشااال ئۆلااۈم بولغاچغااائالالھنىااڭ دەرگاھىغااا ھااازىر بولىاادى. نى
 .پەرقى يوقتۇرچە يىل ياشىغاننىڭ ھې  نەچچە يىل ياشا  بىلەن مىغالر

ــــُر﴾ ەتەتئااااايئۆمااااۈر ئىنساااااننىڭ قولىاااادا بولمىغااااانلىقتىن،  ئۆمااااۈر » ﴿يـَُعمَّ
للل باااۇنى قوللىنىلغاااان. پېىىااال مەنىساااىدىكى مەجھاااۇ   «بېااارىلىش ئۆماااۈر »  هُ يُلَعم ا
چااااۈنكى  .ئوقۇشااااقا بولماياااادى ھەرپىنااااى زىرلىااااق ھااااالەتتە« م»، دەئ« بېاااارىش

دىكى ئىااش ئەمەس. ئااالالھ ىااكىئۆمااۈر بېاارىش ئااالالھتىن باشااقا ھېچكىمنىااڭ ئىل
« ئۆماااۈر  »  عملللهئااىرالشاااتۇرىدىغان زاتتاااۇر.  تائااااال ئۆماااۈرنى بېرىااادىغان ھەم 

ئىنسااااان تۇغۇلااااۇئ ۋاپااااات بااااولغىچە بېسااااىپ ئۆتىاااادىغان يىلالرنااااى  ،بولسااااا
گااۈللىتىش، ياشاانىتىش، »كۆرسااىتىدى. بااۇ سااۆز مورفولااوگىيە قائىدىسااى بااويىچە 

  سااۆزىدىن چىققااان. چااۈنكى بەدەننااى ا   عمللدېااگەن مەنىاادىكى  « ئاااۋات قىلىااش
ھاياااتلىق ئااىرلىشىشااى بىاالەن بەدەن بىاار جەسااەتكە  .دىھاياااتلىق ئاااۋات قىلىاا

 ئايلىنىپ، اارا  بولۇئ تۈگەيدى. 

ھەر  .دېاااگەن ئىكاااارە ئىشااالىتىلگەن «مىاااڭ يىااال» ﴿َأْلـــَف َ﴾ـــَنٍ ﴾ ئاااايەتتە 
ئااااادەتتە  ئەرەباااالەر ۇئ،مىللەتنىااااڭ كۆپلااااۈكنى ئىپادىلەياااادىغان سااااانلىرى بولاااا

يەتمىاااش، يەتاااتە ياااۈز، مىاااڭ دېاااگەن ساااانالرنى كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلە  ئۈچاااۈن 
ئاااايەتتە مىاااڭ ماااۇئەييەن سااااننى ئەمەس، كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلەئ قوللىنىااادى. باااۇ 

نىڭ ئە  پۈتااۈن سااان چااۈنكى مىااڭ ئەرەباالەر ئەينااى زاماناادا بىلىاادىغان كەلااگەن.
كىساارانىڭ  ىىن بىاارئەرەبااتدە جە اائىلگىاارى بولغااان بىاار يااۇقىرى چېكااى ئىاادى. 
نچە پاااۇ  ئېلىاااپ مېناااى قاااا»باااۇ چاغااادا ئاااۇ ئاياااا    ئالغاااان.سىغلىساااىنى ئەساااىر 
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دېااگەن. باشااقىالر قااانچە پۇلغااا « مىااڭ دەرھەم»دېگىنىاادە، ئااۇ  « قويۇۋېتىسااەن 
قويااااۇۋەتكەنلىكىنى سااااورىغاندا، مىااااڭ دەرھەمااااگە قويااااۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتقااااان. 

ر سااەن مىغاادىن ئااارتۇقنى رسااا، ئەگەىغلىسااى تۇئااۇ ئىمپېراتورنىااڭ س»باشااقىالر  
ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى، »دېگەناادە، ئااۇ  « ىلغااان بولسااا مۇ بېرەتتىغااۇ!تەلەئ ق

دېاااگەن. « بىلاااگەن بولساااام ئەلااا ەتتە دەيتاااتى  مەن مىغااادىن ئاااارتۇق سااااننى
مىاااڭ شاااۇ زامانااادىكى ئەرەبااالەر بىلىااادىغان ئە  چاااو   ،بۇنىغغاااا قارىغانااادىمۇ

ناااى ئىككاااى دىلىمەكچى بولساااا، مىغوننى ئىپااااۇالر مىلياااساااان بولاااۇئ، ئاااپۈتاااۈن 
ئاااۇالر مىاااڭ يىااال ئۆماااۈر كۆردشااانى »تتاااى. شاااۇ ا باااۇ ئاااايەتتىكى قېاااتى  تەكرارالي
ىتى ئاااۇزاق ياشاشااانى ئاااارزى قىلىااادىغانلىقىنى دېگەنلىااا ، ناھااااي« ئاااارزى قىلىااادى

 دى.ىلددرىب

ــــدا  رىااااىئااااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئاا ــــِه ِم ــــا ُهــــَو ِبَُزْحزِِح اِب َأن َن اْلَعــــذَ ﴿َوَم
ــــَر َواللَّـــــُه َبِصــــرٌي ِبَــــا يـَْعَملُــــوَن﴾ ئااااازابتىن  ۇالرنىئاااا ۆرد كاااا ۆمااااۈرئ ۇزىنئاااا» يـَُعمَّ

 ۆردئكاااا ېنىااااققىلمىشاااالىرىنى ئ ڭنىااااۇالرئ ى. ئااااالالھقااللمايااااد ۇتۇلاااادىرىئق
دېااگەن بولااۇئ، يەھااۇدىيالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق  «ۇرغۇچىاادىرت

مايااادى. ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ قىلمىشااالىرىنى ياشىساااىمۇ، بەرىكىااار ئاااازابتىن قۇتۇالل
 باليدى. بىلىپ تۇرىدى ۋە قىلغان يامان ئەمەللىرىگە قارىتا ئازا
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ــــُدُهْم لَــــ ــــَودُّ َأَح ــــ﴿يـَ ــــُر َألْــــَف َ﴾  ۆمااااۈريىاااال ئ ڭبىاااارى مىاااا ەرھ» َنٍ ﴾ْو يـَُعمَّ
دېااگەن مەنىنااى « يااشااى كااۆرد »  يلَللَو ُّ ىكى  تتەئاااي .«ىقىلىااد ىئااارز ۆردشاانىك

دى. ااالياائااۇالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق ياشاشاانى  ،ئىپادىلەياادى. يەنااى
لماياادى. الئااازابتىن قۇتۇ بەرىكىاار، ئااۇالر ھەرقااانچە ئااۇزىن ئۆمااۈر كۆرسااىمۇلااېكىن 

تنااااى ەھەقىق تىن ئىكااااارەتئااىرلىشىشاااا ،ئۆمۈرنىااااڭ ئااااۇزىن بولۇشااااىچااااۈنكى 
ىنساااان مەيلاااى قانچىلىااا  ئاااۇزىن ياشىساااۇن، ئاااااىرى ھاماااان يوقىتالمايااادى. ئ

، ئااون ھااايەت ئواشاشااال ئۆلااۈم بولغاچغااائالالھنىااڭ دەرگاھىغااا ھااازىر بولىاادى. نى
 .پەرقى يوقتۇرچە يىل ياشىغاننىڭ ھې  نەچچە يىل ياشا  بىلەن مىغالر

ــــُر﴾ ەتەتئااااايئۆمااااۈر ئىنساااااننىڭ قولىاااادا بولمىغااااانلىقتىن،  ئۆمااااۈر » ﴿يـَُعمَّ
للل باااۇنى قوللىنىلغاااان. پېىىااال مەنىساااىدىكى مەجھاااۇ   «بېااارىلىش ئۆماااۈر »  هُ يُلَعم ا
چااااۈنكى  .ئوقۇشااااقا بولماياااادى ھەرپىنااااى زىرلىااااق ھااااالەتتە« م»، دەئ« بېاااارىش

دىكى ئىااش ئەمەس. ئااالالھ ىااكىئۆمااۈر بېاارىش ئااالالھتىن باشااقا ھېچكىمنىااڭ ئىل
« ئۆماااۈر  »  عملللهئااىرالشاااتۇرىدىغان زاتتاااۇر.  تائااااال ئۆماااۈرنى بېرىااادىغان ھەم 

ئىنسااااان تۇغۇلااااۇئ ۋاپااااات بااااولغىچە بېسااااىپ ئۆتىاااادىغان يىلالرنااااى  ،بولسااااا
گااۈللىتىش، ياشاانىتىش، »كۆرسااىتىدى. بااۇ سااۆز مورفولااوگىيە قائىدىسااى بااويىچە 

  سااۆزىدىن چىققااان. چااۈنكى بەدەننااى ا   عمللدېااگەن مەنىاادىكى  « ئاااۋات قىلىااش
ھاياااتلىق ئااىرلىشىشااى بىاالەن بەدەن بىاار جەسااەتكە  .دىھاياااتلىق ئاااۋات قىلىاا

 ئايلىنىپ، اارا  بولۇئ تۈگەيدى. 

ھەر  .دېاااگەن ئىكاااارە ئىشااالىتىلگەن «مىاااڭ يىااال» ﴿َأْلـــَف َ﴾ـــَنٍ ﴾ ئاااايەتتە 
ئااااادەتتە  ئەرەباااالەر ۇئ،مىللەتنىااااڭ كۆپلااااۈكنى ئىپادىلەياااادىغان سااااانلىرى بولاااا

يەتمىاااش، يەتاااتە ياااۈز، مىاااڭ دېاااگەن ساااانالرنى كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلە  ئۈچاااۈن 
ئاااايەتتە مىاااڭ ماااۇئەييەن سااااننى ئەمەس، كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلەئ قوللىنىااادى. باااۇ 

نىڭ ئە  پۈتااۈن سااان چااۈنكى مىااڭ ئەرەباالەر ئەينااى زاماناادا بىلىاادىغان كەلااگەن.
كىساارانىڭ  ىىن بىاارئەرەبااتدە جە اائىلگىاارى بولغااان بىاار يااۇقىرى چېكااى ئىاادى. 
نچە پاااۇ  ئېلىاااپ مېناااى قاااا»باااۇ چاغااادا ئاااۇ ئاياااا    ئالغاااان.سىغلىساااىنى ئەساااىر 
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دېااگەن. باشااقىالر قااانچە پۇلغااا « مىااڭ دەرھەم»دېگىنىاادە، ئااۇ  « قويۇۋېتىسااەن 
قويااااۇۋەتكەنلىكىنى سااااورىغاندا، مىااااڭ دەرھەمااااگە قويااااۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتقااااان. 

ر سااەن مىغاادىن ئااارتۇقنى رسااا، ئەگەىغلىسااى تۇئااۇ ئىمپېراتورنىااڭ س»باشااقىالر  
ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى، »دېگەناادە، ئااۇ  « ىلغااان بولسااا مۇ بېرەتتىغااۇ!تەلەئ ق

دېاااگەن. « بىلاااگەن بولساااام ئەلااا ەتتە دەيتاااتى  مەن مىغااادىن ئاااارتۇق سااااننى
مىاااڭ شاااۇ زامانااادىكى ئەرەبااالەر بىلىااادىغان ئە  چاااو   ،بۇنىغغاااا قارىغانااادىمۇ

ناااى ئىككاااى دىلىمەكچى بولساااا، مىغوننى ئىپااااۇالر مىلياااساااان بولاااۇئ، ئاااپۈتاااۈن 
ئاااۇالر مىاااڭ يىااال ئۆماااۈر كۆردشااانى »تتاااى. شاااۇ ا باااۇ ئاااايەتتىكى قېاااتى  تەكرارالي
ىتى ئاااۇزاق ياشاشااانى ئاااارزى قىلىااادىغانلىقىنى دېگەنلىااا ، ناھااااي« ئاااارزى قىلىااادى

 دى.ىلددرىب

ــــدا  رىااااىئااااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئاا ــــِه ِم ــــا ُهــــَو ِبَُزْحزِِح اِب َأن َن اْلَعــــذَ ﴿َوَم
ــــَر َواللَّـــــُه َبِصــــرٌي ِبَــــا يـَْعَملُــــوَن﴾ ئااااازابتىن  ۇالرنىئاااا ۆرد كاااا ۆمااااۈرئ ۇزىنئاااا» يـَُعمَّ

 ۆردئكاااا ېنىااااققىلمىشاااالىرىنى ئ ڭنىااااۇالرئ ى. ئااااالالھقااللمايااااد ۇتۇلاااادىرىئق
دېااگەن بولااۇئ، يەھااۇدىيالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق  «ۇرغۇچىاادىرت

مايااادى. ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ قىلمىشااالىرىنى ياشىساااىمۇ، بەرىكىااار ئاااازابتىن قۇتۇالل
 باليدى. بىلىپ تۇرىدى ۋە قىلغان يامان ئەمەللىرىگە قارىتا ئازا
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 ئايەت-96بەقەرە سۈرە 
 

ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلٰم َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا ۚ يـََودُّ َأَحُدُهْم  ﴿َولََتِجَدَّنَّ
ِبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يـَُعمََّر ۗ َواللَّـُه َبِصرٌي   يـَُعمَُّر أَْلَف َ﴾َنٍ  َوَما ُهوَ َلوْ 

  يـَْعَمُلوَن﴾ِبَا 
 

 ۇشرىكالردىنمۇم ەتتاكىشىدىن، ھ ەممەھاياتقا ھ ۇالرنىئ ۈبھىسىزكى،ش»
 ى،قىلىد ىئارز ۆردشنىك ۆمۈريىل ئ ڭبىرى مى ەرھ سەن؛ىۆرك ېرى ھ
 ئالالھ. ىقااللمايد ۇتۇلدىرىئئازابتىن ق ۇالرنىئ ۆرد ك ۆمۈرئ ۇزىنئ

 «ۇرغۇچىدىرت ۆردئك ېنىققىلمىشلىرىنى ئ ڭنىۇالرئ

 

ھاياتقااااا ئە  ھېرىساااامەن كىشااااىلەر  ئىنسااااانالر ئىچىاااادىكى يەھااااۇدىيالر
بولاااااۇئ، ھېرىسااااامەنلىكى ھەتتاااااا مۇشااااارىكالرنىغكىدىنمۇ ئېشاااااىپ كەتاااااكەن. 

ھەماااامە  ، ئۆلااااۈئ كەتسااااەولغاچقااااادىنيااااا بپەقەتااااال نىڭ غايىسااااى مۇشاااارىك
ن ئۆزلىرىنىاااڭ قىلىاااپ قويغاااا ا ئىشاااىنىدى. ئەمماااا يەھاااۇدىيالرتۈگەيااادىغانلىقىغ

ياماااان ئىشااالىرى ساااەۋەبىدىن ئۆلۈمااادىن قورقىااادى ۋە ئاااااىرەتتىكى ئاااازابتىن 
قېلىشااانى ئاااارزى قىلىااادى. ئاااۇالر  ياشاااائقورقاااۇئ، باااۇ دىنياااادا مىاااڭ يىلاااالرچە 

ىااادىن يىاااراق بوالاليااادىغانلىقىغا ەتنىاااڭ ئازابدىال، ئااىرھايااااتى ئاااۇزىن بولغانااا
ا مااااۇھەبكىتى ۋە دىنياااا ،. ئۇالرنىااااڭ ھاياتقااااا بولغااااان ھېرىساااامەنلىكىئىشااااىنىدى

ەھااۇدىيالر مەيلااى اااار ياااكى يشااۇ ا  ئااااىرەتكە بولغااان قورقۇنچىاادىن كەلااگەن.
   بولغىنى ھايات تۇرىشتۇر.بىچارە ياشىسۇن، ئۇالر ئۈچۈن مۇھى
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 دەرس-59
 

 ئايەت-97بەقەرە سۈرە 
 

قًا لَِِّما ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا  ْلَِِّْبِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلٰم قـَْلِبَك ِبِِْذِن اَّللَِّ ُمَصدِِّ
  َوُهًدى َوُبْشَرٰى ِلْلُمْؤِمِننَي﴾َبنْيَ َيَدْيهِ 

 
 ، رىندەشمدنئالالھقا د مەبولغان ئاد نەشمدجىكرىىىلغا د يتقىنكى،ېئ»

 ستىقەئىلگىرىكىنى ت زىدىنۆئ نەبىل مرىەئ ڭئالالھنى ۇئ نكىۈچ
 چىۈرگەب تەشارېب ەرگەمىنلۇئم ۋە چىۈتكەرسۆتوغرا يو  ك چى،ۇقىلغ

 «ىدلنازىل قى ەگغلكىەق ڭنىېس رئاننىۇق

 

نۇقسااان، -رىاادا بايااان قىلىنغااان ئەيىاا يۇقى نىااڭئەھلااى كىتاببااۇ ئااايەتتە 
ئەقىااااادە نۇقتىساااااىدىكى ناھاااااايىتى  ،دىن باشاااااقاىااااارىااتالىقل كەمچىلىااااا  ۋە

 ئااايەتلەردە ئىلگىرىكااىمىز. بااۇ ئواشاشااال ئوقااۇئ ئااۆتىنااى ىاەتەرلىاا  بىاار پىكر
ن بۇياااان ختىارىئاااالالھ تائاالنىاااڭ تااا ابنىئەھلاااى كىتااا ،ئاااۆتكىنىمىزدە  ئوقاااۇئ

 قىلى ېتىشاااىنىڭ ساااەۋەبلىرىدىن بىااارى.زەبۇنلۇققاااا مەھكاااۇم -لەنەت قىلىاااپ ااااار
ۈسااااتىدىن ئااااۆزى بىلمىااااگەن ناھااااايىتى اەتەرلىاااا  ۇالر ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئئاااا

پىكىااارلەردە بولغاااان -ەتەرلىااا  ئىااادىيەساااۆزلەرنى ساااۆزلەئ، دىااان نامىااادىن ا
 ئىدى.
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پەيغەمكەرلەرناااااى يەھۇدىيالرنىاااااڭ پەقەت  ئاااااالالھ تائااااااال ئاااااايەتتەباااااۇ 
ۋە  دئ، تەۋراتنااااى ئۆزگەرتىااااپ، تەۋراتنىااااڭ ئااااايەتلىرىنى دىنيااااا نوپااااۇزىئۆلتااااۈر

، بەلكاااااى مااااااالئىكىلەرنىمۇ اساااااتىنشاااااىپال بولااااادى قىلمتېگىمەنپەئەتلىااااارىگە 
ددشااامەن كاااۆرگەنلىكىگە دىققىتىمىزناااى تارتى اتىااادى. ھەممىمىاااز بىلگىنىمىااازدە ، 

م ئاااااارقىلىق ل ئەلەيھىسسااااااالۋەھىاااااي جىكرىىىااااا ەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغاپەيغ
جىكرىىىلناااى ياماااان  بىاااز». بەناااى ئىسااارائىل باااۇنى باھاااانە قىلىاااپ  كەلاااگەن

 «جىكرىىىلاادىن باشااقا ماااالئىكە كەلااگەن بولسااا ئىمااان ئېيتاااتتۇقكااۆرىمىز. سااا ا 
 جىكرىىىاااااال» دەلىلسااااااىز ھالاااااادا دەئ، ئۆزىنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتماساااااالىقىغا

 ڭئەلەيھىسسااااااالمنى ىىىااااالجىكر ئاااااۇالر .لىااااادىباھاااااانە قى ناااااى«لىكىددشااااامەن
 بىلمەساااكە بىلساااىمۇ يااااكى ،بىلمەيااادى ناااىئىكەنلىكى قاااۇلى ۋە ۋەكىلاااى نىاااڭئالالھ

  چىقىرىدى. ئوتتۇرىغا باھانىلەرنى ھەراىل سېلى ېلىپ،

ۇنىااڭ مەنكەسااىگە ئۆچمەنلىاا  ئچى بولسااا، بىاار ھەقىقەتنااى يوقاتماااق كىاا 
لمااااي، دىنغااااا . يەھاااۇدىيالر دىنغاااا زىيانكەشااالى  قىالبىااالەن ھۇجاااۇم قىلىااادى
 نيەناااى جىكرىااال ئەلەيھىسسااااالمغا  تاااۆھمەتەرەپااالەرگە مۇناساااى ەتلى  بولغاااان ت

-. ئاااالالھ تائااااال ئاااۆز پەزلاااىارقىلىق دىنناااى چۆكتاااۈرمەكچى بولغاااانقىلىاااش ئااا
الالئ، قۇرئااااننى ئەرە  مەرھەمىتاااى بىااالەن مىللەتااالەر ئىچىااادىن ئەرەبلەرناااى تااا

نى ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن م، پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالتىلىااادا نازىااال قىلىاااپ
 ىاللمىغاچقاااا،بى اساااىتە ھۇجاااۇم قدىنغاااا بەزى كىشاااىلەر ئاااارىمىزدىكى  چىقارغاااان.

دىنغااااا مۇناسااااى ەتلى  تەرەپاااالەر  ئەينااااى زاماناااادىكى يەھۇدىيالرغااااا ئواشااااا 
بۈگااۈنكى ئەرەبلەردىكااى پاسسااىپلىق ئااارقىلىق دىنغااا ھۇجااۇم قىلى اتىاادى. يەنااى، 

دىنىمىزناااى ىاااپ، ئەرەبلەرناااى تىلاااال  ئاااارقىلىق ۋە ساااەلكىي تەرەپلەرناااى تۇتۇۋېل
بىاااار مىلاااالەت يەنە بىاااار  بولىاااادى. دىناااادا ھېچقانااااداق اۇنۈكلەشااااتۈرمەكچى

مىللەتااااتىن ئۈسااااتۈن ئەمەس، ئەرەبنىااااڭ ئەجەماااادىن، ئەجەمنىااااڭ ئەرەبااااتىن 
ئەااااالق، ياراتقاااان -ەدە ئاااارتۇق يېااارى ياااوق. مىللەتااالەر ئوتتۇرىساااىدىكى پەرق ئ

تىككىاااااي سااااااھەدە ە يااااااپونىيەدرائ بولىااااادى. قااااااە ازارىتىگھااااا مەدەنىااااايەت ۋە
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قۇماااقچى پااا ئەللىاارىگە بېرىااپ ئوياۋرو نااى،قۇماااقچى بولغااان ئااادەم ياااپون تىلىئو
بولغااان ئااادەم بارماااقچى بولغااان شااۇ دۆلەتنىااڭ تىلىنااى ئۆگىنىاادى. بااۇ بىاار ئاااددىي 

، غاچقااابول داھەدىاا  ئەرە  تىلىاا ۋەقۇرئااان بولغااان ساااۋات. دىننىااڭ مەنكەسااى 
باااالەرگە مەلااااۇم جەھەتااااتە باااااغلىنىمىز. ئەممااااا دىنغااااا قىلىاااادىغان رەئەبىااااز 

ئاشاااااكارا قىاللمااااااي، ئەرەبلەرنىاااااڭ ساااااەلكىي تەرەپلىرىناااااى ددشااااامەنلىكىنى 
پاسااات تېاارىش يااشااى نىيەتااتىن -لەر ئارىسااىدا پىتاانەكىشااى ،ئوتتۇرىغااا چىقىرىااپ
ز نى ئااۆئااۇ مىللەتااتە سااەلكىي تەرەپاالەر بولغاچقااا،قانااداق ھەر. دېاارە  بەرمەياادى

ئاااۇنى دىنغاااا ھۇجاااۇم قىلىشااانىڭ ا بولىااادى. ئەمماااا ىشاااقتىساااىدىن تەنقىاااد قىلنۇق
 سىتىسى قىلى ېلىش ئېغىر ااتالىققا ئېلىپ بارىدى.ۋا

جورىيااااااا  ىى بولغااااااان ئىكناااااايەھۇدىيالرنىااااااڭ ئالىملىرىاااااادىن بىاااااار
رەسااۇلۇلالھ   ،دېگەناادە « سااا ا ۋەھىينااى كىاا  ئېلىااپ چۈشااىدى»  قارەسااۇلۇلالھ

ئەگەر جىكرىىىلاااادىن باشقىسااااى بولغااااان »يەھااااۇدىي  . دېااااگەن« جىكرىىىاااال!»
 قا ئواشااا تۇق. جىكرىىىاال داۋاملىااق يەر يۇتۇشاابولسااا بىااز سااا ا ئىمااان ئېيتااات

ىزنىااڭ ئوقااۇبەتلەرنى ئېلىااپ چۈشااىدىغان پەرىشااتە بولغااانلىقى ئۈچااۈن ب-ئااازا 
رەھااااامەت، ياااااامغۇر ۋە ماااااولچىلىقنى ئېلىاااااپ ددشااااامىنىمىز. مىكائىااااال بولساااااا 

  ىدىر.بىر باھان تۇتۇرىقسىزلىيەتتە بۇ ەمە. ئگەندې «چۈشىدى

دشاااااىگە بەزى رىااااا ايەتلىرى ەن كۆرالرنىااااڭ جىكرىىىلناااااى ددشااااميەھۇدىي
بەيتۇلمۇقەددەساااانى بۇاتۇننەسااااىر  رىاااا ايەت قىلىنىشااااىچە، سااااەۋە  بولغااااان.

 ئاااۇنىشاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر  .ئىساااىملى  بىااار ئاااادەم ۋەياااران قىالرمىاااش
يولاادا بىاار غااان يەھااۇدىي گىلى ما ى. ئۆلتااۈرئااادەمنى ئەۋەتىاادبىاار  دشااكەئۆلتۈر

 دەئ ساااورايدى.«  دىڭناااېمە قىلغىلاااى ما ااا»بااااال   كىچىااا  بالىغاااا ئۇچرايااادى ۋە
 مەكچى، چاااۈنكى ئاااۇ بىزنىاااڭ تەۋراتتاااامەن بۇاتۇننەساااىرنى ئۆلتاااۈر»يەھاااۇدىي  

دېگەناادىن  «يېزىلغااان ئىكەنلىكااىبەيتۇلمۇقەددەساانى اااارا  قىلىاادىغان ئااادەم 
بەيتۇلمۇقەددەساانى منىااڭ ئەگەر سااەن دەۋاتقااان ئااۇ ئادە»ال  ھېلىقااى بااا ،كېاايىن

يسااەن. پۈتااۈلگەن بولسااا سااەن ئااۇنى توسۇيالما لەۋھۇلمەھ ااۇزدا ىۋەيااران قىلىشاا
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پەيغەمكەرلەرناااااى يەھۇدىيالرنىاااااڭ پەقەت  ئاااااالالھ تائااااااال ئاااااايەتتەباااااۇ 
ۋە  دئ، تەۋراتنااااى ئۆزگەرتىااااپ، تەۋراتنىااااڭ ئااااايەتلىرىنى دىنيااااا نوپااااۇزىئۆلتااااۈر

، بەلكاااااى مااااااالئىكىلەرنىمۇ اساااااتىنشاااااىپال بولااااادى قىلمتېگىمەنپەئەتلىااااارىگە 
ددشااامەن كاااۆرگەنلىكىگە دىققىتىمىزناااى تارتى اتىااادى. ھەممىمىاااز بىلگىنىمىااازدە ، 

م ئاااااارقىلىق ل ئەلەيھىسسااااااالۋەھىاااااي جىكرىىىااااا ەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغاپەيغ
جىكرىىىلناااى ياماااان  بىاااز». بەناااى ئىسااارائىل باااۇنى باھاااانە قىلىاااپ  كەلاااگەن

 «جىكرىىىلاادىن باشااقا ماااالئىكە كەلااگەن بولسااا ئىمااان ئېيتاااتتۇقكااۆرىمىز. سااا ا 
 جىكرىىىاااااال» دەلىلسااااااىز ھالاااااادا دەئ، ئۆزىنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتماساااااالىقىغا

 ڭئەلەيھىسسااااااالمنى ىىىااااالجىكر ئاااااۇالر .لىااااادىباھاااااانە قى ناااااى«لىكىددشااااامەن
 بىلمەساااكە بىلساااىمۇ يااااكى ،بىلمەيااادى ناااىئىكەنلىكى قاااۇلى ۋە ۋەكىلاااى نىاااڭئالالھ

  چىقىرىدى. ئوتتۇرىغا باھانىلەرنى ھەراىل سېلى ېلىپ،

ۇنىااڭ مەنكەسااىگە ئۆچمەنلىاا  ئچى بولسااا، بىاار ھەقىقەتنااى يوقاتماااق كىاا 
لمااااي، دىنغااااا . يەھاااۇدىيالر دىنغاااا زىيانكەشااالى  قىالبىااالەن ھۇجاااۇم قىلىااادى
 نيەناااى جىكرىااال ئەلەيھىسسااااالمغا  تاااۆھمەتەرەپااالەرگە مۇناساااى ەتلى  بولغاااان ت

-. ئاااالالھ تائااااال ئاااۆز پەزلاااىارقىلىق دىنناااى چۆكتاااۈرمەكچى بولغاااانقىلىاااش ئااا
الالئ، قۇرئااااننى ئەرە  مەرھەمىتاااى بىااالەن مىللەتااالەر ئىچىااادىن ئەرەبلەرناااى تااا

نى ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن م، پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالتىلىااادا نازىااال قىلىاااپ
 ىاللمىغاچقاااا،بى اساااىتە ھۇجاااۇم قدىنغاااا بەزى كىشاااىلەر ئاااارىمىزدىكى  چىقارغاااان.

دىنغااااا مۇناسااااى ەتلى  تەرەپاااالەر  ئەينااااى زاماناااادىكى يەھۇدىيالرغااااا ئواشااااا 
بۈگااۈنكى ئەرەبلەردىكااى پاسسااىپلىق ئااارقىلىق دىنغااا ھۇجااۇم قىلى اتىاادى. يەنااى، 

دىنىمىزناااى ىاااپ، ئەرەبلەرناااى تىلاااال  ئاااارقىلىق ۋە ساااەلكىي تەرەپلەرناااى تۇتۇۋېل
بىاااار مىلاااالەت يەنە بىاااار  بولىاااادى. دىناااادا ھېچقانااااداق اۇنۈكلەشااااتۈرمەكچى

مىللەتااااتىن ئۈسااااتۈن ئەمەس، ئەرەبنىااااڭ ئەجەماااادىن، ئەجەمنىااااڭ ئەرەبااااتىن 
ئەااااالق، ياراتقاااان -ەدە ئاااارتۇق يېااارى ياااوق. مىللەتااالەر ئوتتۇرىساااىدىكى پەرق ئ

تىككىاااااي سااااااھەدە ە يااااااپونىيەدرائ بولىااااادى. قااااااە ازارىتىگھااااا مەدەنىااااايەت ۋە
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قۇماااقچى پااا ئەللىاارىگە بېرىااپ ئوياۋرو نااى،قۇماااقچى بولغااان ئااادەم ياااپون تىلىئو
بولغااان ئااادەم بارماااقچى بولغااان شااۇ دۆلەتنىااڭ تىلىنااى ئۆگىنىاادى. بااۇ بىاار ئاااددىي 

، غاچقااابول داھەدىاا  ئەرە  تىلىاا ۋەقۇرئااان بولغااان ساااۋات. دىننىااڭ مەنكەسااى 
باااالەرگە مەلااااۇم جەھەتااااتە باااااغلىنىمىز. ئەممااااا دىنغااااا قىلىاااادىغان رەئەبىااااز 

ئاشاااااكارا قىاللمااااااي، ئەرەبلەرنىاااااڭ ساااااەلكىي تەرەپلىرىناااااى ددشااااامەنلىكىنى 
پاسااات تېاارىش يااشااى نىيەتااتىن -لەر ئارىسااىدا پىتاانەكىشااى ،ئوتتۇرىغااا چىقىرىااپ
ز نى ئااۆئااۇ مىللەتااتە سااەلكىي تەرەپاالەر بولغاچقااا،قانااداق ھەر. دېاارە  بەرمەياادى

ئاااۇنى دىنغاااا ھۇجاااۇم قىلىشااانىڭ ا بولىااادى. ئەمماااا ىشاااقتىساااىدىن تەنقىاااد قىلنۇق
 سىتىسى قىلى ېلىش ئېغىر ااتالىققا ئېلىپ بارىدى.ۋا

جورىيااااااا  ىى بولغااااااان ئىكناااااايەھۇدىيالرنىااااااڭ ئالىملىرىاااااادىن بىاااااار
رەسااۇلۇلالھ   ،دېگەناادە « سااا ا ۋەھىينااى كىاا  ئېلىااپ چۈشااىدى»  قارەسااۇلۇلالھ

ئەگەر جىكرىىىلاااادىن باشقىسااااى بولغااااان »يەھااااۇدىي  . دېااااگەن« جىكرىىىاااال!»
 قا ئواشااا تۇق. جىكرىىىاال داۋاملىااق يەر يۇتۇشاابولسااا بىااز سااا ا ئىمااان ئېيتااات

ىزنىااڭ ئوقااۇبەتلەرنى ئېلىااپ چۈشااىدىغان پەرىشااتە بولغااانلىقى ئۈچااۈن ب-ئااازا 
رەھااااامەت، ياااااامغۇر ۋە ماااااولچىلىقنى ئېلىاااااپ ددشااااامىنىمىز. مىكائىااااال بولساااااا 

  ىدىر.بىر باھان تۇتۇرىقسىزلىيەتتە بۇ ەمە. ئگەندې «چۈشىدى

دشاااااىگە بەزى رىااااا ايەتلىرى ەن كۆرالرنىااااڭ جىكرىىىلناااااى ددشااااميەھۇدىي
بەيتۇلمۇقەددەساااانى بۇاتۇننەسااااىر  رىاااا ايەت قىلىنىشااااىچە، سااااەۋە  بولغااااان.

 ئاااۇنىشاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر  .ئىساااىملى  بىااار ئاااادەم ۋەياااران قىالرمىاااش
يولاادا بىاار غااان يەھااۇدىي گىلى ما ى. ئۆلتااۈرئااادەمنى ئەۋەتىاادبىاار  دشااكەئۆلتۈر

 دەئ ساااورايدى.«  دىڭناااېمە قىلغىلاااى ما ااا»بااااال   كىچىااا  بالىغاااا ئۇچرايااادى ۋە
 مەكچى، چاااۈنكى ئاااۇ بىزنىاااڭ تەۋراتتاااامەن بۇاتۇننەساااىرنى ئۆلتاااۈر»يەھاااۇدىي  

دېگەناادىن  «يېزىلغااان ئىكەنلىكااىبەيتۇلمۇقەددەساانى اااارا  قىلىاادىغان ئااادەم 
بەيتۇلمۇقەددەساانى منىااڭ ئەگەر سااەن دەۋاتقااان ئااۇ ئادە»ال  ھېلىقااى بااا ،كېاايىن

يسااەن. پۈتااۈلگەن بولسااا سااەن ئااۇنى توسۇيالما لەۋھۇلمەھ ااۇزدا ىۋەيااران قىلىشاا
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، بىااز رازى بااواليلى ياااكى بولمااايلى چوقااۇم يااۈز چااۈنكى تەقاادىر قىلىنغااان ئىااش
ھ ن بولساااا، بىااار بىگۇناااابېرىااادى. ئەگەر ئاااۇ لەۋھۇلمەھ اااۇزدا تەقااادىر قىلىنمىغاااا

ي . كىچىاا  بالىنىااڭ بااۇ گېپىاادىن يەھااۇدىدېااگەن« ئۆلتۈرىسااەن جاااننى نېمىشااقا 
. يەھاااۇدىي قەۋمىاااگە ئاااادەمنى ئۆلتاااۈرمەي كەيااانىگە قايتقاااانتەساااىرلىنىپ، ئاااۇ 

كرىىىاااال كىچىاااا  بالىنىااااڭ سااااۈرىتىگە جى»قايتقااااان ۋاقىتتااااا قەۋمااااى بۇنىغغااااا  
 .دېيىشكەن« ئۇنى ئۆلتۈرمەسلىككە قانائەتلەنددردپتۇ ،رىپكى

زرىتااى ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مەدىنىنىااڭ ئۈسااتى تەرىپىاادە بىاار ەھ
بااار ئىاادى. شااۇ يەرگە بېاارىش يولىاادا يەھۇدىيالرنىااڭ سااۆھكەت سااورىنى  رىېااي

بولااۇئ، ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ شااۇ سااورىندا ئولتااۇرىئ قاااالتتى. يەھااۇدىيالر 
يااشااى بىزنااى ئااۆمەر »ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ سااورىندا ئولتۇرغىنىاادىن، 

رمەتلەيمىز. ، ساااېنى يااشاااى كاااۆرىمىز ۋە ھاااۆئاااۆمەر»  دەئ ئاااويالئ «كۆرىااادىكەن
دېاادى. ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  «كااۈتىمىز رنىئااارزىال-سااەندىن چااو  ئۈمىااد

مەن ساااىلەرنى  ،كىئاااالالھ بىااالەن قەساااەم»ىنىپ  ۇالرنىاااڭ مەقساااىتىنى چۈشااائ
لەر ھەققىاادە دېااگەن لااېكىن رەسااۇلۇلالھنىڭ سااى .يااشااى كااۆردئ ئولتۇرمىاادى 

دا نېمىلەرنىااااڭ ھەماااادە كىتااااابىغالر ،رىنى تېخىمااااۇ بەكاااارە  چۈشااااىنىشسااااۆزلى
دىيالر ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ دېااادى. يەھاااۇ «دىمباااارلىقىنى بىلىاااش ئۈچاااۈن ئولتاااۇر

دەئ « مااااۇھەممەدكە بىزنىااااڭ سااااىرلىرىمىزنى كىاااا  دەئ بېرىاااادى » ئەنھااااۇدىن 
م ساااىلەرنىڭ ەلەيھىسسااااالجىكرىىىااال ئ»  دى. ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇساااورى

 دى، يەھااااۇدىيالر گەن ئىاااادېاااا «اەۋىرىغالرنااااى ئاسااااماندىن ئېلىااااپ چۈشااااىدى
رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ دېااااادى. ئاااااۆمەر  «جىكرىىىااااال بىزنىاااااڭ ددشااااامىنىمىز»

دەئ « جىكرىىىلنىاااڭ ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادىكى ئاااورنى قاناااداق » يەھاااۇدىيالردىن 
و  تەرىپىاادە، الالھنىااڭ ئااجىكرىىىاال ئ»  يەھااۇدىيالر جاااۋا  بېرىااپ سااورىغاندا،

ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ  دېاااادى.  «مىكائىاااال سااااو  تەرىپىاااادە ئولتۇرىاااادى
. چاااۈنكى باااۇ نىڭ بىااارى يەنە بىااارىگە ددشااامەن ئەمەس، باااۇ ئىككىساااىدېااامە »

ئااورنىنى  ، ئالالھنىااڭ نەزىرىاادىكىسااو  تەرەپااتە ئولتااۇرغىنى-ئىككىيلەننىااڭ ئااو 
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ئااۇ ئالالھنىااڭ  ،ەن بولىاادىكەنددشاامىگە بىلددرىاادى. كىاا  بااۇ ئىككىيلەننىااڭ بىاار
لغااا ددشاامەنلى  قىلىااپ، مىكااائىلنى ىلەرنىڭ جىكرىىددشاامىنى ھېسااابلىنىدى. سااى

اپائەت قىاللماياااااادى. ھەر يااشااااااى كااااااۆرگىنىغالر سااااااىلەرگە ھەرگىزمااااااۇ شاااااا
دېاااااادى.  «نىڭ دەرىجىسااااااى ئالالھنىااااااڭ نەزىرىاااااادە بۈيۈكتااااااۇرئىككىسااااااى

تەسااەۋۋىر قىلىشاانىڭ  ىزىمچە، مااادديەھۇدىيالرنىااڭ جىكرىىىلنااى يامااان كۆردشااى
نىڭ ئاااو  تەرىپىااادە ئولتۇرغاااان ئاااادەم ساااىبىااار دۆلەت رەئىبولاااۇئ، مەھساااۇلى 

مەرتىاااااا ە تالىشااااااىپ،  نىااااااڭبىاااااالەن سااااااو  تەرىپىاااااادە ئولتۇرغااااااان ئادەم
. ئىككاااى پەرىشاااتىنى ئىنساااانغا قىيااااس قىلغاااانگە ئواشاااا ، ىنرىقابەتلەشاااكى

سااااىلەر ئېشااااەكتىنمۇ »  ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ يەھۇدىيالرغااااائااىرىاااادا 
 . گەندې «كاپىر ئىكەنسىلەر بەكرە 

ر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ رەسااااۇلۇلالھنىڭ قېشااااىغا بارغااااان ۋاقىتتااااا، ئااااۆمە
دېاادى « ئااالالھ سااا ا مۇۋاپىااق كەلاادى»  كۆرمەسااتىنال-نى كااۆرەئااۇرەسااۇلۇلالھ 

ــَل فَِإنَّــُه بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاالنىااڭ   ۋە َْبِي ــاَن َعــُدوًّا ْلِِِّ ــْل َمــن َك ــَك ﴿ُق ــٰم قـَْلِب ــُه َعَل نـَزََّل
قًاِبِِْذِن اللَّــــــــِه ُمَصـــــــ  ئېيتقىنكاااااااى،» لَِِّمـــــــا بَـــــــنْيَ َيَديْـــــــِه َوُهـــــــًدى َوُبْشـــــــَرٰى لِْلُمـــــــْؤِمِننَي﴾ دِِّ

 ئاااۇ چاااۈنكى ، ددشااامەندىر ئالالھقاااان ئاااادەم بولغاااان ددشااامەن جىكرىىىلغاااا
 يااو  تااوغرا قىلغااۇچى، تەسااتىق ئىلگىرىكىنااى ئۆزىاادىن بىاالەن ئەماارى ئالالھنىااڭ

 قەلااكىغگە سااېنىڭ قۇرئاااننى بەرگااۈچى بېشااارەت مااۇئمىنلەرگە كۆرسااەتكۈچى،
ئااى »  . ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدېااگەن ئااايىتى نازىاال بولاادى «قىلاادى نازىاال

دا تاغاااادىنمۇ مەزمااااۇت بولااااۇئ مۇشااااۇ ئىشااااتىن كېاااايىن ئىمانىماااا ،رەسااااۇلۇلالھ
 . دېگەن« كەتتى 

غرا يااولنى كۆرسااىتىپ قۇرئااان تەۋراتنااى تەسااتىقاليدىغان، مااۇئمىنلەرگە تااو
غان تۇرساااا، يەھاااۇدىيالر ناااېمە دەئ ۋەھىيناااى ئېلىاااپ بېرىااادىااااۇ  بېشاااارەت 

ااااراكتېر  يەھااۇدىيالردىكى بااۇ ،  دېاامە چۈشااكەن جىكرىىىلنااى يامااان كۆرسااۇن
بااۇ يولاادا ما غۇسااى يوقلۇقنىااڭ ئىپادىسااى ئىاادى. ئۇالرنىااڭ مەسىلىسااى بولااۇئ، 

يامااااان  ەمەلىيەتااااتە ئاااالالھنىىلناااى يامااااان كاااۆرگىنى، ئرنىاااڭ جىكرىىيەھۇدىيال
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، بىااز رازى بااواليلى ياااكى بولمااايلى چوقااۇم يااۈز چااۈنكى تەقاادىر قىلىنغااان ئىااش
ھ ن بولساااا، بىااار بىگۇناااابېرىااادى. ئەگەر ئاااۇ لەۋھۇلمەھ اااۇزدا تەقااادىر قىلىنمىغاااا

ي . كىچىاا  بالىنىااڭ بااۇ گېپىاادىن يەھااۇدىدېااگەن« ئۆلتۈرىسااەن جاااننى نېمىشااقا 
. يەھاااۇدىي قەۋمىاااگە ئاااادەمنى ئۆلتاااۈرمەي كەيااانىگە قايتقاااانتەساااىرلىنىپ، ئاااۇ 

كرىىىاااال كىچىاااا  بالىنىااااڭ سااااۈرىتىگە جى»قايتقااااان ۋاقىتتااااا قەۋمااااى بۇنىغغااااا  
 .دېيىشكەن« ئۇنى ئۆلتۈرمەسلىككە قانائەتلەنددردپتۇ ،رىپكى

زرىتااى ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مەدىنىنىااڭ ئۈسااتى تەرىپىاادە بىاار ەھ
بااار ئىاادى. شااۇ يەرگە بېاارىش يولىاادا يەھۇدىيالرنىااڭ سااۆھكەت سااورىنى  رىېااي

بولااۇئ، ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ شااۇ سااورىندا ئولتااۇرىئ قاااالتتى. يەھااۇدىيالر 
يااشااى بىزنااى ئااۆمەر »ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ سااورىندا ئولتۇرغىنىاادىن، 

رمەتلەيمىز. ، ساااېنى يااشاااى كاااۆرىمىز ۋە ھاااۆئاااۆمەر»  دەئ ئاااويالئ «كۆرىااادىكەن
دېاادى. ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  «كااۈتىمىز رنىئااارزىال-سااەندىن چااو  ئۈمىااد

مەن ساااىلەرنى  ،كىئاااالالھ بىااالەن قەساااەم»ىنىپ  ۇالرنىاااڭ مەقساااىتىنى چۈشااائ
لەر ھەققىاادە دېااگەن لااېكىن رەسااۇلۇلالھنىڭ سااى .يااشااى كااۆردئ ئولتۇرمىاادى 

دا نېمىلەرنىااااڭ ھەماااادە كىتااااابىغالر ،رىنى تېخىمااااۇ بەكاااارە  چۈشااااىنىشسااااۆزلى
دىيالر ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ دېااادى. يەھاااۇ «دىمباااارلىقىنى بىلىاااش ئۈچاااۈن ئولتاااۇر

دەئ « مااااۇھەممەدكە بىزنىااااڭ سااااىرلىرىمىزنى كىاااا  دەئ بېرىاااادى » ئەنھااااۇدىن 
م ساااىلەرنىڭ ەلەيھىسسااااالجىكرىىىااال ئ»  دى. ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇساااورى

 دى، يەھااااۇدىيالر گەن ئىاااادېاااا «اەۋىرىغالرنااااى ئاسااااماندىن ئېلىااااپ چۈشااااىدى
رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ دېااااادى. ئاااااۆمەر  «جىكرىىىااااال بىزنىاااااڭ ددشااااامىنىمىز»

دەئ « جىكرىىىلنىاااڭ ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادىكى ئاااورنى قاناااداق » يەھاااۇدىيالردىن 
و  تەرىپىاادە، الالھنىااڭ ئااجىكرىىىاال ئ»  يەھااۇدىيالر جاااۋا  بېرىااپ سااورىغاندا،

ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ  دېاااادى.  «مىكائىاااال سااااو  تەرىپىاااادە ئولتۇرىاااادى
. چاااۈنكى باااۇ نىڭ بىااارى يەنە بىااارىگە ددشااامەن ئەمەس، باااۇ ئىككىساااىدېااامە »

ئااورنىنى  ، ئالالھنىااڭ نەزىرىاادىكىسااو  تەرەپااتە ئولتااۇرغىنى-ئىككىيلەننىااڭ ئااو 
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ئااۇ ئالالھنىااڭ  ،ەن بولىاادىكەنددشاامىگە بىلددرىاادى. كىاا  بااۇ ئىككىيلەننىااڭ بىاار
لغااا ددشاامەنلى  قىلىااپ، مىكااائىلنى ىلەرنىڭ جىكرىىددشاامىنى ھېسااابلىنىدى. سااى

اپائەت قىاللماياااااادى. ھەر يااشااااااى كااااااۆرگىنىغالر سااااااىلەرگە ھەرگىزمااااااۇ شاااااا
دېاااااادى.  «نىڭ دەرىجىسااااااى ئالالھنىااااااڭ نەزىرىاااااادە بۈيۈكتااااااۇرئىككىسااااااى

تەسااەۋۋىر قىلىشاانىڭ  ىزىمچە، مااادديەھۇدىيالرنىااڭ جىكرىىىلنااى يامااان كۆردشااى
نىڭ ئاااو  تەرىپىااادە ئولتۇرغاااان ئاااادەم ساااىبىااار دۆلەت رەئىبولاااۇئ، مەھساااۇلى 

مەرتىاااااا ە تالىشااااااىپ،  نىااااااڭبىاااااالەن سااااااو  تەرىپىاااااادە ئولتۇرغااااااان ئادەم
. ئىككاااى پەرىشاااتىنى ئىنساااانغا قىيااااس قىلغاااانگە ئواشاااا ، ىنرىقابەتلەشاااكى

سااااىلەر ئېشااااەكتىنمۇ »  ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ يەھۇدىيالرغااااائااىرىاااادا 
 . گەندې «كاپىر ئىكەنسىلەر بەكرە 

ر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ رەسااااۇلۇلالھنىڭ قېشااااىغا بارغااااان ۋاقىتتااااا، ئااااۆمە
دېاادى « ئااالالھ سااا ا مۇۋاپىااق كەلاادى»  كۆرمەسااتىنال-نى كااۆرەئااۇرەسااۇلۇلالھ 

ــَل فَِإنَّــُه بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاالنىااڭ   ۋە َْبِي ــاَن َعــُدوًّا ْلِِِّ ــْل َمــن َك ــَك ﴿ُق ــٰم قـَْلِب ــُه َعَل نـَزََّل
قًاِبِِْذِن اللَّــــــــِه ُمَصـــــــ  ئېيتقىنكاااااااى،» لَِِّمـــــــا بَـــــــنْيَ َيَديْـــــــِه َوُهـــــــًدى َوُبْشـــــــَرٰى لِْلُمـــــــْؤِمِننَي﴾ دِِّ

 ئاااۇ چاااۈنكى ، ددشااامەندىر ئالالھقاااان ئاااادەم بولغاااان ددشااامەن جىكرىىىلغاااا
 يااو  تااوغرا قىلغااۇچى، تەسااتىق ئىلگىرىكىنااى ئۆزىاادىن بىاالەن ئەماارى ئالالھنىااڭ

 قەلااكىغگە سااېنىڭ قۇرئاااننى بەرگااۈچى بېشااارەت مااۇئمىنلەرگە كۆرسااەتكۈچى،
ئااى »  . ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدېااگەن ئااايىتى نازىاال بولاادى «قىلاادى نازىاال

دا تاغاااادىنمۇ مەزمااااۇت بولااااۇئ مۇشااااۇ ئىشااااتىن كېاااايىن ئىمانىماااا ،رەسااااۇلۇلالھ
 . دېگەن« كەتتى 

غرا يااولنى كۆرسااىتىپ قۇرئااان تەۋراتنااى تەسااتىقاليدىغان، مااۇئمىنلەرگە تااو
غان تۇرساااا، يەھاااۇدىيالر ناااېمە دەئ ۋەھىيناااى ئېلىاااپ بېرىااادىااااۇ  بېشاااارەت 

ااااراكتېر  يەھااۇدىيالردىكى بااۇ ،  دېاامە چۈشااكەن جىكرىىىلنااى يامااان كۆرسااۇن
بااۇ يولاادا ما غۇسااى يوقلۇقنىااڭ ئىپادىسااى ئىاادى. ئۇالرنىااڭ مەسىلىسااى بولااۇئ، 

يامااااان  ەمەلىيەتااااتە ئاااالالھنىىلناااى يامااااان كاااۆرگىنى، ئرنىاااڭ جىكرىىيەھۇدىيال
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چاااۈنكى ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى  .نلىااا  ھېساااابلىنىدىكۆرگە
  بىلەن بولىدى. 
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 ئايەت-98بەقەرە سۈرە 
 

 َعُدو   اللَّـهَ  فَِإنَّ  َوِميَكالَ  َوِجَْبِيلَ  َوُرُ﴾ِلهِ  َوَمًَلِئَكِتهِ  لِِّلَّـهِ  َعُدوًّا َكانَ   َمن﴿
 ﴾لِِّْلَكاِفرِينَ 

 
 پەيغەمكەرلىرىنى، پەرىشتىلىرىنى، ئالالھنىڭ ئالالھنى، مكىكى»

 تۇتقان ددشمەن ئالالھنىن تۇتىدىكەن ددشمەن مىكائىلنى جىكرىىىلنى،
 «تۇتىدى ددشمەن كاپىرالرنى ئالالھ شۈبھىسىزكى، ، بولىدى

 

ھەقاااااكە مۇناساااااى ەتلى  ھەربىااااار تەرەئ  ،ھەقناااااى ئىااااازدىگەن ئاااااادەم
ى يااشاااى كاااۆرمىگەن ئاااادەم، ئۆزىنىاااڭ ھەقنااادى. ھەققىااادە بوشاشاااماي ئىزدىنىااا

ھەقناااى يااشاااى كۆرمەيااادىغانلىقىنى ئاشاااكارا ئېتىااارائ قىاللمىساااىمۇ، ھەر دائىااا  
بەندىااادىكى باااۇ ياااوقىال  باھاااانىلەرنى كۆرساااىتىپ ھەقاااكە بوياااۇن ئەگمەيااادى. 

 پەياادا بولىاادى. لىكىاادىنگەنغالىاا  كەل ااھىشاانىڭ-نەپسااى اىاال بويۇنتاااۋلىق،
بىاارى بىاالەن -ئىسااالمدىكى بااارلىق مەسااىلىلەرنىڭ بىااراال بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاا

دىغانلىقىنى، پەيغەمكەرناااااااى، مۇناساااااااى ەتلى  ئىكەنلىكاااااااى ۋە پارچىالنمايااااااا
ئاااالالھنى  لىكنىاااڭمىكائىااال قاتاااارلىق مااااالئىكىلەرنى ياماااان كۆرگەن جىكرىىىااال ۋە
 . لىقىنى بايان قىلى اتىدىبىلەن ئواشاش لى يامان كۆرگەن

بولاااااۇئ،  دەئ «پەرىشاااااتىلەر»   ََِلِاَ لللللايەتتە  ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ئااااا
ئااۇالر بىااالەن  ېلىااپ،جىكرىىىاال بىاالەن مىكااائىلنى ئاااايرى  ئىسااى  بىاالەن تىلغاااا ئ

 ئوتتۇرىساااىدىكى ھەقنىاااڭ بىرلىكىناااى ئىساااپاتلىدى.الئىكىلىرى ۋە ئەلچىلىااارى ماااا
، پەرىشااااتىلەرگەىىىاااال ۋە مىكائىاااال باشاااالىق بااااارلىق جىكر كااااىكىم ،دېاااامە 
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چاااۈنكى ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى  .نلىااا  ھېساااابلىنىدىكۆرگە
  بىلەن بولىدى. 
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 ئايەت-98بەقەرە سۈرە 
 

 َعُدو   اللَّـهَ  فَِإنَّ  َوِميَكالَ  َوِجَْبِيلَ  َوُرُ﴾ِلهِ  َوَمًَلِئَكِتهِ  لِِّلَّـهِ  َعُدوًّا َكانَ   َمن﴿
 ﴾لِِّْلَكاِفرِينَ 

 
 پەيغەمكەرلىرىنى، پەرىشتىلىرىنى، ئالالھنىڭ ئالالھنى، مكىكى»

 تۇتقان ددشمەن ئالالھنىن تۇتىدىكەن ددشمەن مىكائىلنى جىكرىىىلنى،
 «تۇتىدى ددشمەن كاپىرالرنى ئالالھ شۈبھىسىزكى، ، بولىدى

 

ھەقاااااكە مۇناساااااى ەتلى  ھەربىااااار تەرەئ  ،ھەقناااااى ئىااااازدىگەن ئاااااادەم
ى يااشاااى كاااۆرمىگەن ئاااادەم، ئۆزىنىاااڭ ھەقنااادى. ھەققىااادە بوشاشاااماي ئىزدىنىااا

ھەقناااى يااشاااى كۆرمەيااادىغانلىقىنى ئاشاااكارا ئېتىااارائ قىاللمىساااىمۇ، ھەر دائىااا  
بەندىااادىكى باااۇ ياااوقىال  باھاااانىلەرنى كۆرساااىتىپ ھەقاااكە بوياااۇن ئەگمەيااادى. 

 پەياادا بولىاادى. لىكىاادىنگەنغالىاا  كەل ااھىشاانىڭ-نەپسااى اىاال بويۇنتاااۋلىق،
بىاارى بىاالەن -ئىسااالمدىكى بااارلىق مەسااىلىلەرنىڭ بىااراال بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاا

دىغانلىقىنى، پەيغەمكەرناااااااى، مۇناساااااااى ەتلى  ئىكەنلىكاااااااى ۋە پارچىالنمايااااااا
ئاااالالھنى  لىكنىاااڭمىكائىااال قاتاااارلىق مااااالئىكىلەرنى ياماااان كۆرگەن جىكرىىىااال ۋە
 . لىقىنى بايان قىلى اتىدىبىلەن ئواشاش لى يامان كۆرگەن

بولاااااۇئ،  دەئ «پەرىشاااااتىلەر»   ََِلِاَ لللللايەتتە  ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ئااااا
ئااۇالر بىااالەن  ېلىااپ،جىكرىىىاال بىاالەن مىكااائىلنى ئاااايرى  ئىسااى  بىاالەن تىلغاااا ئ

 ئوتتۇرىساااىدىكى ھەقنىاااڭ بىرلىكىناااى ئىساااپاتلىدى.الئىكىلىرى ۋە ئەلچىلىااارى ماااا
، پەرىشااااتىلەرگەىىىاااال ۋە مىكائىاااال باشاااالىق بااااارلىق جىكر كااااىكىم ،دېاااامە 
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باشاااتىن ئاااااىر ئالالھنىاااڭ  ئاااۇ ،بولىااادىكەن چىلىااارىگە ددشااامەنئالالھنىاااڭ ئەل
جىكرىىىلناااى ددشااامەن تۇتقاااانلىقى ۋە پەيغەمكەرلەرناااى ددشااامىنىدىر. يەھاااۇدىيالر 

پەيغەمكەرلەرنىاااڭ  ۋە ئۈچاااۈن، ئاااالالھ ئىنكاااار قىلىاااپ، بەزىساااىنى ئۆلتاااۈرگەنلىكى
 . بولغان ددشمىنى

االئىكىلەردىن ھ تائاااااال بولااااۇئ، جىكرىىىاااال ماااادىننىااااڭ مەنكەسااااى ئااااالال
مىكائىااااال  ئەلچاااااى ۋە بولغاااااان ، پەيغەماااااكەر ئىنساااااانالردىنبولغاااااان ئەلچاااااى

. ئااايەت بااۇالرنى يامااان پەرىشااتىدىريااشااىلىق، مااولچىلىقنى ئېلىااپ چۈشااىدىغان 
كاااااپىر  ئالالھقااااا» ،كۆردشاااانى ئااااادەتتىكى يامااااان كااااۆرد  دەئ ئاتىماسااااتىن

 ئەلچىااااالەرگە،ئىكىلەرگە، كىااااا  مااااااال لغاچقاااااا،دەئ ھۆكاااااۈم قى« بولغاااااانلىق
ئااالالھ ئواشاشااال كاااپىر بولىاادى.  ،مىكائىلغااا ددشاامەن بولىاادىكەن جىكرىىىاال ۋە

سااااااماۋىي دىنغاااااا گەرچە  نىاااااڭيەھۇدىيالر تائااااااال باااااۇ ھۆكاااااۈم ئاااااارقىلىق،
  ئېچىپ بەرگەن. ئىكەنلىكىنى لسىمۇ، كاپىرقىدەۋا  ئەگەشكەنلىكىنى
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 ﴾َوَما َيْكُفُر ِِبَا ِإَّلَّ اْلَفاِ﴾ُقونَ  آََّيٍت بَيَِِّناٍت َۖوَلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيَك ﴿
 

 ئۇالرنى قىلدىق، نازىل ئايەتلەرنى روشەن بىز سا ا شۈبھىسىزكى،-شە »
 «قىلىدى ئىنكار چىققانالرال يولدىن توغرا پەقەت

 

مااااااۇھەممەد  ،مەزمااااااۇنالردىن كېاااااايىنئااااااالالھ تائاااااااال يۇقىرىاااااادىكى 
نىااااااڭ راساااااا  ئىكەنلىكىنااااااى تەكىتلەشااااااكە ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەلچىلىكى

ەلااادى. ئاااايەتلەر ناھاااايىتى روشاااەن بولاااۇئ، ئىماااان ئېيتىشااانى اااليااادىغان يۆتك
ئىماااان ئېيتىااادى. لاااېكىن ھەرقاناااداق ئىنساااان باااۇ ئاااايەتلەرگە  ئەقلاااى جايىااادا

  ََُيت  مَ ا نَلللات  ئېيتمايااادى. ئاااايەتتىكى  مەقساااەت قىلىااادىغانالر ئىماااان  پاساااىقلىقنى
نى كۆرسااااااىتىدىغان بولااااااۇئ، پەيغەمااااااكەر الرىااااااپ ئىشاااااائاجاي پاكىاااااا  ۋە

 ،ئەلەيھىسساااااالمغا چۈشااااۈردلگەن نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى مااااۆجىزە بولغاچقااااا
دېيىلىااااادى. ھاااااېچكى    ََُيترىمۇ ھەم  ىدېيىلىااااادى. قۇرئاننىاااااڭ ئاااااايەتل  ََُيت   

ۋە ئېنىاااق  ئوچاااۇق ئاااۇنى باياااان قىلمىساااىمۇ بولىااادىغان قىلمايااادىغان،ئىخاااتىالئ 
  دېيىلىدى.   ا َناتمَ   مەسىلىلەر

َـــــا ِإَّلَّ اْلَفاِ﴾ـــــُقوَن﴾ ـــــُر ِِب ـــــا َيْكُف  نتاااااوغرا پاساااااىقالرال پەقەت ئاااااۇالرنى» ﴿َوَم
لللُقو َ  . «قىلىااادى چىققاااانالرال  ئىنكاااار يولااادىن ۆزنىڭ ئەسلىساااى سااادېاااگەن   فَانا

كۆرسااااىتىدى. مې ىلەرنىااااڭ  پىشااااىپ پوسااااتىدىن ئااااايرىلغىنىنى ىنىااااڭ چې-مېاااا ە
پوسااتىنى سااويۇئ ئااالغىلى  ،كېلىشااتىن ئىلگىاارىغورىسااى پىشااىپ ھااۆ  ھااالەتكە 

نىڭ مې ىاااادىن ىبولماياااادى. لااااېكىن يۇمشااااائ، مەي باغلىغااااان ۋاقتىاااادا، پوساااات
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باشاااتىن ئاااااىر ئالالھنىاااڭ  ئاااۇ ،بولىااادىكەن چىلىااارىگە ددشااامەنئالالھنىاااڭ ئەل
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 ئەلچىااااالەرگە،ئىكىلەرگە، كىااااا  مااااااال لغاچقاااااا،دەئ ھۆكاااااۈم قى« بولغاااااانلىق
ئااالالھ ئواشاشااال كاااپىر بولىاادى.  ،مىكائىلغااا ددشاامەن بولىاادىكەن جىكرىىىاال ۋە

سااااااماۋىي دىنغاااااا گەرچە  نىاااااڭيەھۇدىيالر تائااااااال باااااۇ ھۆكاااااۈم ئاااااارقىلىق،
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نىڭ مې ىاااادىن ىبولماياااادى. لااااېكىن يۇمشااااائ، مەي باغلىغااااان ۋاقتىاااادا، پوساااات
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دېيىلىااادى.   فسلللق ٌ  ه بللل   . ماناااا مۇشاااۇنى كاااۆرىمىزغاااانلىقىىئاجرئۆزلۈكىااادىن 
ۋە ئىتائىتىااادىن ئۆزلىكىااادىن ئايرىلىاااپ  شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ يولىااادىن

 دەيمىز.  «پاسىق» ىنئادەم چىقىپ كەتكەن

كەر ئەلەيھىسساااااالمنى كۈچلەنااااددردئ ئەۋەتااااكەن ئااااالالھ تائاااااال پەيغەماااا
ۋە پەيغەمااااااكەر  ئىكەنلىكىنااااااىناھااااااايىتى روشااااااەن  نىااااااڭپاكىتالر-دەلىاااااال

 يمەنىااا ى ۋە يلەۋزىااا ئىنسااااننىڭ ا ئوقاااۇئ باقمىغاااانھاياتىاااد دە ئەلەيھىسسااااالم
دەلىلاااگە  ،ىاااڭ ئاااۆزىجەھەتاااتىن ماااۆجىزە بولغاااان قۇرئااااننى ئېلىاااپ كەلگەنلىكىن

ئىكەنلىكىناااااى كۆرساااااىتىدى. ئالالھنىاااااڭ  ھەقىاااااقەت موھتاااااا  بولمايااااادىغان
قۇرەيشااالەر پۈتاااۈن  ،رەساااۇلىنى دىنياااا قىزىقتۇرالمايااادى. دىنياغاااا قىزىققاااان بولساااا

ىسساااااالمغا بېرىااااپ باااااي قىلى ېتىشااااكە رازى ەيغەمااااكەر ئەلەيھمااااۈلكىنى پ-مااااا 
پىرىنساااىپ ۋە ئاساااماندىن  ماااۇ رەساااۇلۇلالھنىڭئىااادى. بۇنىاااڭ ئۆزى بولۇشاااقان

 . دىركەلگەن بىر رىسالەت ئىگىسى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

نىااااڭ كاپىرالر-مۇناااااپىق ،پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم قۇرئااااان ئااااارقىلىق
كەلگۈساااىدە ياااۈز  پىكىااارلەردىن اەۋەر بېااارىش بىااالەن بىااارگە،-ئاااويقەلكىااادىكى 

شاااااارەت كائىناااااات قانۇنىيەتلىرىااااادىن ئالااااادىن بې ان ھادىساااااىلەر ۋەبېرىااااادىغ
 . ئۇنىغااادىن باشاااقا قۇرئاااان ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان تۈرلاااۈ  ئاساااتىرونومىيەبەرگەن

دىنياغاااا مۇناساااى ەتلى  ھەراىااال مۆجىزىلەرنىاااڭ ھەممىساااى روشاااەن  ۋەماااى ىئىل
نى ئىنكااار قىاللماياادى. بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاننىااڭ الر  بولااۇئ، ھااېچكى  بااۇپاكىاا

ىزىلەرگە ەتااااتە مااااۆجلمىااااي جەھئااااالالھ تەرەپااااتىن كەلگەنلىكىنااااى، تىاااال ۋە ئى
تاااى الر ئۈچاااۈن يېغاااى شاااەكىلدە ماااۆجىزە پېىنى ۋە كەلگۈساااى ئەۋالدتولغاااانلىق

 قالىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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 ئايەت-100بەقەرە سۈرە 
 

ُهم ۚ﴿  َبْل َأْكثـَُرُهْم ََّل يـُْؤِمُنوَن﴾ َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَـَّبَذُه َفرِيٌق مِّنـْ
 

 بۇزىدى، ئۇنى تۈركۈمى بىر تۈزدشسە، ئەھدە بىرەر ئۇالر قاچان ھەر» 
 «ئېيتمايدى ئىمان تولىسى ئۇالرنىڭ بەلكى

 

بىااار ئىالھقاااا ئىماااان ئېياااتىش ۋەدىساااىنى باااۇزىئ، موزايغاااا  يەھاااۇدىيالر
 ە كااۈنى بېلىااق تۇتماساالىق ئەھدىسااىگە ھىاايلە ئىشاالەتتى.شااەنك ئىكااادەت قىلاادى.

مۇساااا ىن، پاااا قىلماساااتئەھااادىگە ۋا بەيتۇلمۇقەددەساااكە كىرىشاااكە بۇيرىلغانااادا،
ََ  َْتلللللل َ  فَاْذَالللللل ْ ﴿ ئەلەيھىسساااااااالمغا  ََ  فَلَقللللللاتاَل  َوَ مُّلللللل  سااااااەن» 1 َُاااللللللُغو َ  َااُانَللللللا اا

 يەردە باااۇ بىاااز ئۇرىشاااۇ الر، ئىككىغاااالر بېرىاااپ بىلااالە بىااالەن پەرۋەردىگارىاااڭ
مۇشاااارىكالرنىڭ ا، د. اەناااادە  غااااازىتى بولغاناااادېاااادى «تااااۇرايلى ئولتااااۇرىئ

لىااش ئۈچااۈن يااو  ئېچىااپ قى ەينااى تەرىپىاادىن ھۇجااۇممۇسااۇلمان قوشااۇنىنىڭ ك
بۇنىغاادىن  .دىىنى بااۇزسااىئەھدلغااان بو مۇسااۇلمانالر بىاالەن رىنااۇئ، بېرىشااكە ئۇ

ئىكاااااادەت ھەققىااااادە ئېلىنغاااااان نۇرغاااااۇن  ئەساااااىرلەر ۋەجە ، ئاااااۇالر باشاااااقا 
 . ىلەرنى بۇزغانئەھد

 تەۋراتتىكاااى پەيغەماااكەر ساااالمغا تۇتقاااان پوزىتسىيەساااى،ئى نىاااڭيەھۇدىيالر
ە كەلاااگەن مەزماااۇنالرنى يوشۇرماسااالىققا ۋە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ھەققىاااد

ىسااىگە قارشااى قىلىااپ قوياادى. بااۇ ۋەدئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتىشااقا بەرگەن 
لللُتُ   َ َملللا   َنبا ا للليَ  ِا  َلللاأَ    لَللللوُ  ََْ للل َ  َوااذْ ﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   ْ َمللل     اتَلللاب    ِا للل  ُتَل لْ  َوَا
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دېيىلىااادى.   فسلللق ٌ  ه بللل   . ماناااا مۇشاااۇنى كاااۆرىمىزغاااانلىقىىئاجرئۆزلۈكىااادىن 
ۋە ئىتائىتىااادىن ئۆزلىكىااادىن ئايرىلىاااپ  شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ يولىااادىن

 دەيمىز.  «پاسىق» ىنئادەم چىقىپ كەتكەن

كەر ئەلەيھىسساااااالمنى كۈچلەنااااددردئ ئەۋەتااااكەن ئااااالالھ تائاااااال پەيغەماااا
ۋە پەيغەمااااااكەر  ئىكەنلىكىنااااااىناھااااااايىتى روشااااااەن  نىااااااڭپاكىتالر-دەلىاااااال

 يمەنىااا ى ۋە يلەۋزىااا ئىنسااااننىڭ ا ئوقاااۇئ باقمىغاااانھاياتىاااد دە ئەلەيھىسسااااالم
دەلىلاااگە  ،ىاااڭ ئاااۆزىجەھەتاااتىن ماااۆجىزە بولغاااان قۇرئااااننى ئېلىاااپ كەلگەنلىكىن

ئىكەنلىكىناااااى كۆرساااااىتىدى. ئالالھنىاااااڭ  ھەقىاااااقەت موھتاااااا  بولمايااااادىغان
قۇرەيشااالەر پۈتاااۈن  ،رەساااۇلىنى دىنياااا قىزىقتۇرالمايااادى. دىنياغاااا قىزىققاااان بولساااا

ىسساااااالمغا بېرىااااپ باااااي قىلى ېتىشااااكە رازى ەيغەمااااكەر ئەلەيھمااااۈلكىنى پ-مااااا 
پىرىنساااىپ ۋە ئاساااماندىن  ماااۇ رەساااۇلۇلالھنىڭئىااادى. بۇنىاااڭ ئۆزى بولۇشاااقان

 . دىركەلگەن بىر رىسالەت ئىگىسى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى

نىااااڭ كاپىرالر-مۇناااااپىق ،پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم قۇرئااااان ئااااارقىلىق
كەلگۈساااىدە ياااۈز  پىكىااارلەردىن اەۋەر بېااارىش بىااالەن بىااارگە،-ئاااويقەلكىااادىكى 

شاااااارەت كائىناااااات قانۇنىيەتلىرىااااادىن ئالااااادىن بې ان ھادىساااااىلەر ۋەبېرىااااادىغ
 . ئۇنىغااادىن باشاااقا قۇرئاااان ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان تۈرلاااۈ  ئاساااتىرونومىيەبەرگەن

دىنياغاااا مۇناساااى ەتلى  ھەراىااال مۆجىزىلەرنىاااڭ ھەممىساااى روشاااەن  ۋەماااى ىئىل
نى ئىنكااار قىاللماياادى. بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاننىااڭ الر  بولااۇئ، ھااېچكى  بااۇپاكىاا

ىزىلەرگە ەتااااتە مااااۆجلمىااااي جەھئااااالالھ تەرەپااااتىن كەلگەنلىكىنااااى، تىاااال ۋە ئى
تاااى الر ئۈچاااۈن يېغاااى شاااەكىلدە ماااۆجىزە پېىنى ۋە كەلگۈساااى ئەۋالدتولغاااانلىق

 قالىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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 ئايەت-100بەقەرە سۈرە 
 

ُهم ۚ﴿  َبْل َأْكثـَُرُهْم ََّل يـُْؤِمُنوَن﴾ َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا نَـَّبَذُه َفرِيٌق مِّنـْ
 

 بۇزىدى، ئۇنى تۈركۈمى بىر تۈزدشسە، ئەھدە بىرەر ئۇالر قاچان ھەر» 
 «ئېيتمايدى ئىمان تولىسى ئۇالرنىڭ بەلكى

 

بىااار ئىالھقاااا ئىماااان ئېياااتىش ۋەدىساااىنى باااۇزىئ، موزايغاااا  يەھاااۇدىيالر
 ە كااۈنى بېلىااق تۇتماساالىق ئەھدىسااىگە ھىاايلە ئىشاالەتتى.شااەنك ئىكااادەت قىلاادى.

مۇساااا ىن، پاااا قىلماساااتئەھااادىگە ۋا بەيتۇلمۇقەددەساااكە كىرىشاااكە بۇيرىلغانااادا،
ََ  َْتلللللل َ  فَاْذَالللللل ْ ﴿ ئەلەيھىسساااااااالمغا  ََ  فَلَقللللللاتاَل  َوَ مُّلللللل  سااااااەن» 1 َُاااللللللُغو َ  َااُانَللللللا اا

 يەردە باااۇ بىاااز ئۇرىشاااۇ الر، ئىككىغاااالر بېرىاااپ بىلااالە بىااالەن پەرۋەردىگارىاااڭ
مۇشاااارىكالرنىڭ ا، د. اەناااادە  غااااازىتى بولغاناااادېاااادى «تااااۇرايلى ئولتااااۇرىئ

لىااش ئۈچااۈن يااو  ئېچىااپ قى ەينااى تەرىپىاادىن ھۇجااۇممۇسااۇلمان قوشااۇنىنىڭ ك
بۇنىغاادىن  .دىىنى بااۇزسااىئەھدلغااان بو مۇسااۇلمانالر بىاالەن رىنااۇئ، بېرىشااكە ئۇ

ئىكاااااادەت ھەققىااااادە ئېلىنغاااااان نۇرغاااااۇن  ئەساااااىرلەر ۋەجە ، ئاااااۇالر باشاااااقا 
 . ىلەرنى بۇزغانئەھد

 تەۋراتتىكاااى پەيغەماااكەر ساااالمغا تۇتقاااان پوزىتسىيەساااى،ئى نىاااڭيەھۇدىيالر
ە كەلاااگەن مەزماااۇنالرنى يوشۇرماسااالىققا ۋە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ھەققىاااد

ىسااىگە قارشااى قىلىااپ قوياادى. بااۇ ۋەدئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتىشااقا بەرگەن 
لللُتُ   َ َملللا   َنبا ا للليَ  ِا  َلللاأَ    لَللللوُ  ََْ للل َ  َوااذْ ﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   ْ َمللل     اتَلللاب    ِا للل  ُتَل لْ  َوَا
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ُن َ  ََِعُ للللل ْ   ا َملللللا َُِّهلللللغا أ   َ ُنلللللوَ    ْ  َ ُ َ لللللا ُثَُ  ََ  ٌ َو ََتنُهلللللهُتَوُ  مالللللوا   َتُللللللْ ِا  َالَللللل    َوََْ لللللْ ُّتُْ  ََُْْْللللللَهْ ُّتُْ  َُلللللا
ََ  ٌ َُْْلللللللللَهْ ََ  َُللللللللاُ و  ٌ ااْصللللللللهاي ذَ  اُ لللللللل ْ  ََ  فَاْشللللللللَ ُغو  َُللللللللا  ئااااااااۆز» 1   َ للللللللاااغاي َ  ِا لللللللل َ  ََِعُ لللللللل  َوَْ

 كىتااابنى مەن سااىلەرگە  ئېلىااپ ئەھاادە چىاان پەيغەمااكەرلەردىن ئااالالھ ۋاقتىاادىال
 قىلغااۇچى ئېتىاارائ سااىلەردىكىنى سااىلەرگە، كېاايىن قىلاادى ، ئاتااا ھېكمەتنااى ۋە

 ئەلااا ەتتە ئۇنىغغاااا ،كەلساااە  ئەلەيھىسسااااالم ماااۇھەممەد يەناااىن پەيغەماااكەر بىااار
 ،كېااارە  بېرىشاااىغالر يااااردەم ئەلااا ەتتە ئۇنىغغاااا ۋە كېااارە  ئېيتىشاااىغالر ئىماااان

 مېنىااڭ ئۈچااۈن بااۇ ئىااش قىلاادىغالرمۇ  ئېتىاارائ ىنىئەھااد ۇباا  ھئااالال . دېاادىن
. دېااادى ،قىلااادىق ئېتىااارائ  ئاااۇالر. دېااادى ،قىلااادىغالرمۇ  قوباااۇ  منىئەھااادە

 گااااااۇۋاھ بىلاااااالە بىاااااالەن سااااااىلەر مەنمااااااۇ بولااااااۇ الر، گااااااۇۋاھ  ئااااااالالھ
باااۇ  مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن ،دەيااادى. دېااامە « دېااادى ،بولغۇچىالردىنااادىرمەن

 . ئەھدىنى يەتكۈزگەنبەنى ئىسرائىلغا بۇ  ئەھدە ئېلىنغان ۋە

ُهم﴾ ـــنـْ ـــٌق مِّ ـــَذُه َفرِي  ئاااۇنى تۈركاااۈمى بىااار تۈزدشساااە  ئەھااادە بىااارەر»ن ﴿نَـَّب
ئەمە  قىلغاااانالر ۋە  ىساااىگەئۇالرنىاااڭ ئىچىااادە ئالالھقاااا قىلغاااان ۋەد. «بۇزىااادى

. لااېكىن ئىاادى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتماااقچى بولغااانلىرىمۇ بااار
 يەھۇدىيالرنىاااڭ ھەممىساااى». ئەگەر قىلماااايتتى ئەھااادىگە ۋاپااااقى كاااۆئ ساااانلى

ئاااالالھ بىااازگە ھۆكاااۈم »  ، يەھاااۇدىيالريىلگەن بولساااادېااا «نى بۇزىااادىساااىىئەھد
دېيىشاااى « ئېيتىاااپ، ۋەدىمىااازدە تۇراتتاااۇقدە بىاااز ئىماااان ىئەسااال .قىلىاااپ بوپتاااۇ

ــــُرُهمْ  بَــــلْ ﴿ئااااالالھ تائاااااال   شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن مااااۇمكىن ئىاااادى. ــــونَ يـُْؤمِ  ََّل  َأْكثـَ  ﴾ُن
  دېگەن. «ئېيتمايدى ئىمان تولىسى ئۇالرنىڭ بەلكى»
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 ئايەت-101سۈرە بەقەرە 
 

 مِّنَ  َفرِيقٌ  نـََبذَ  َمَعُهمْ  لَِِّما ُمَصدِِّقٌ  اللَّـهِ  ِعندِ  مِّنْ  َرُ﴾ولٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّا﴿
ُمْ   ظُُهورِِهمْ  َورَاءَ  اللَّـهِ  ِكَتابَ   اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ   ﴾يـَْعَلُمونَ  ََّل  َكَأَّنَّ

 
 بىر تەستىقاليدىغان كىتابنى قوللىرىدىكى تەرىپىدىن ئالالھ ئۇالرغا»

 ئارقىسىغا كىتابىنى ئالالھنىڭ بىلمەيدىغاندە ، كەلسە، پەيغەمكەر
 «چۆردۋېتىدى

  

ئېيتىشااااااقا  ئىمااااااانمغا ئااااااالالھ تائاااااااال پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااال
دىيالر ھەققىاادە سااۆزلەئ بىلىااپ تااۇرىئ بۇزغااان يەھااۇ ،ىنىئەھااد مۇناسااى ەتلى 

ــــا﴿لغاناااادىن كېاااايىن  بو ــــاَءُهمْ  َوَلمَّ ــــدِ  مِّــــنْ  َرُ﴾ــــولٌ  َج  ﴾َمَعُهــــمْ  لَِِّمــــا ُمَصــــدِِّقٌ  اللَّـــــهِ  ِعن
 بىاااار كىتااااابنى تەسااااتىقاليدىغان قوللىرىاااادىكى تەرىپىاااادىن ئااااالالھ ئۇالرغااااا»

 دەرگاھىاااادىنتەۋرات ئالالھنىااااڭ دېااااگەن. قۇرئااااان ۋە  «كەلسااااە پەيغەمااااكەر
بىااار قىسااامىنى يوشاااۇرىئ،  يەھاااۇدىيالر تەۋراتنىاااڭلاااېكىن ، بولساااىمۇچۈشاااكەن 
تەۋراتتىكااى . قۇرئااان ئىاادىقوشااۇۋەتكەن  ئۇنىغغااا ئااۆز ااھىشااىنى ،ئۆزگەرتىااپ

نالرنى تەكىاااتلەئ يەھااۇدىيالر يوشاااۇرغان يەرنااى ئاشاااكارىالئ، يوشااۇرمىغان ئاااورى
 ن. كەلگە

كىتااااا  » ﴾ظُُهــــورِِهمْ  َورَاءَ  ـهِ لَّــــال ِكَتــــابَ   اْلِكَتــــابَ  ُأوتُــــوا الَّــــِذينَ  مِّــــنَ  َفرِيــــقٌ  نـََبــــذَ ﴿
. «چۆردۋېتىاادى ئارقىسااىغا كىتااابىنى بېاارىلگەنلەردىن بىاار تۈركااۈمى ئالالھنىااڭ

ئاااااىرقى كىتاااا  بولغاااان قۇرئااااننىمۇ  دە ،ۇالر تەۋراتناااى چاااۆردئ تاشااالىغانئااا
 بىاااار نەرسااااىنى يىراققااااا چۆردۋېتىشاااانى  تَلبَلللل َ   ئااااايەتتىكىچااااۆردئ تاشاااالىدى. 
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ُن َ  ََِعُ للللل ْ   ا َملللللا َُِّهلللللغا أ   َ ُنلللللوَ    ْ  َ ُ َ لللللا ُثَُ  ََ  ٌ َو ََتنُهلللللهُتَوُ  مالللللوا   َتُللللللْ ِا  َالَللللل    َوََْ لللللْ ُّتُْ  ََُْْْللللللَهْ ُّتُْ  َُلللللا
ََ  ٌ َُْْلللللللللَهْ ََ  َُللللللللاُ و  ٌ ااْصللللللللهاي ذَ  اُ لللللللل ْ  ََ  فَاْشللللللللَ ُغو  َُللللللللا  ئااااااااۆز» 1   َ للللللللاااغاي َ  ِا لللللللل َ  ََِعُ لللللللل  َوَْ

 كىتااابنى مەن سااىلەرگە  ئېلىااپ ئەھاادە چىاان پەيغەمااكەرلەردىن ئااالالھ ۋاقتىاادىال
 قىلغااۇچى ئېتىاارائ سااىلەردىكىنى سااىلەرگە، كېاايىن قىلاادى ، ئاتااا ھېكمەتنااى ۋە

 ئەلااا ەتتە ئۇنىغغاااا ،كەلساااە  ئەلەيھىسسااااالم ماااۇھەممەد يەناااىن پەيغەماااكەر بىااار
 ،كېااارە  بېرىشاااىغالر يااااردەم ئەلااا ەتتە ئۇنىغغاااا ۋە كېااارە  ئېيتىشاااىغالر ئىماااان

 مېنىااڭ ئۈچااۈن بااۇ ئىااش قىلاادىغالرمۇ  ئېتىاارائ ىنىئەھااد ۇباا  ھئااالال . دېاادىن
. دېااادى ،قىلااادىق ئېتىااارائ  ئاااۇالر. دېااادى ،قىلااادىغالرمۇ  قوباااۇ  منىئەھااادە

 گااااااۇۋاھ بىلاااااالە بىاااااالەن سااااااىلەر مەنمااااااۇ بولااااااۇ الر، گااااااۇۋاھ  ئااااااالالھ
باااۇ  مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن ،دەيااادى. دېااامە « دېااادى ،بولغۇچىالردىنااادىرمەن

 . ئەھدىنى يەتكۈزگەنبەنى ئىسرائىلغا بۇ  ئەھدە ئېلىنغان ۋە

ُهم﴾ ـــنـْ ـــٌق مِّ ـــَذُه َفرِي  ئاااۇنى تۈركاااۈمى بىااار تۈزدشساااە  ئەھااادە بىااارەر»ن ﴿نَـَّب
ئەمە  قىلغاااانالر ۋە  ىساااىگەئۇالرنىاااڭ ئىچىااادە ئالالھقاااا قىلغاااان ۋەد. «بۇزىااادى

. لااېكىن ئىاادى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتماااقچى بولغااانلىرىمۇ بااار
 يەھۇدىيالرنىاااڭ ھەممىساااى». ئەگەر قىلماااايتتى ئەھااادىگە ۋاپااااقى كاااۆئ ساااانلى

ئاااالالھ بىااازگە ھۆكاااۈم »  ، يەھاااۇدىيالريىلگەن بولساااادېااا «نى بۇزىااادىساااىىئەھد
دېيىشاااى « ئېيتىاااپ، ۋەدىمىااازدە تۇراتتاااۇقدە بىاااز ئىماااان ىئەسااال .قىلىاااپ بوپتاااۇ

ــــُرُهمْ  بَــــلْ ﴿ئااااالالھ تائاااااال   شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن مااااۇمكىن ئىاااادى. ــــونَ يـُْؤمِ  ََّل  َأْكثـَ  ﴾ُن
  دېگەن. «ئېيتمايدى ئىمان تولىسى ئۇالرنىڭ بەلكى»

                                                           
 ئايەت-81سۈرە ئا  ئىمران،  1
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 مِّنَ  َفرِيقٌ  نـََبذَ  َمَعُهمْ  لَِِّما ُمَصدِِّقٌ  اللَّـهِ  ِعندِ  مِّنْ  َرُ﴾ولٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّا﴿
ُمْ   ظُُهورِِهمْ  َورَاءَ  اللَّـهِ  ِكَتابَ   اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ   ﴾يـَْعَلُمونَ  ََّل  َكَأَّنَّ

 
 بىر تەستىقاليدىغان كىتابنى قوللىرىدىكى تەرىپىدىن ئالالھ ئۇالرغا»

 ئارقىسىغا كىتابىنى ئالالھنىڭ بىلمەيدىغاندە ، كەلسە، پەيغەمكەر
 «چۆردۋېتىدى

  

ئېيتىشااااااقا  ئىمااااااانمغا ئااااااالالھ تائاااااااال پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااال
دىيالر ھەققىاادە سااۆزلەئ بىلىااپ تااۇرىئ بۇزغااان يەھااۇ ،ىنىئەھااد مۇناسااى ەتلى 

ــــا﴿لغاناااادىن كېاااايىن  بو ــــاَءُهمْ  َوَلمَّ ــــدِ  مِّــــنْ  َرُ﴾ــــولٌ  َج  ﴾َمَعُهــــمْ  لَِِّمــــا ُمَصــــدِِّقٌ  اللَّـــــهِ  ِعن
 بىاااار كىتااااابنى تەسااااتىقاليدىغان قوللىرىاااادىكى تەرىپىاااادىن ئااااالالھ ئۇالرغااااا»

 دەرگاھىاااادىنتەۋرات ئالالھنىااااڭ دېااااگەن. قۇرئااااان ۋە  «كەلسااااە پەيغەمااااكەر
بىااار قىسااامىنى يوشاااۇرىئ،  يەھاااۇدىيالر تەۋراتنىاااڭلاااېكىن ، بولساااىمۇچۈشاااكەن 
تەۋراتتىكااى . قۇرئااان ئىاادىقوشااۇۋەتكەن  ئۇنىغغااا ئااۆز ااھىشااىنى ،ئۆزگەرتىااپ

نالرنى تەكىاااتلەئ يەھااۇدىيالر يوشاااۇرغان يەرنااى ئاشاااكارىالئ، يوشااۇرمىغان ئاااورى
 ن. كەلگە

كىتااااا  » ﴾ظُُهــــورِِهمْ  َورَاءَ  ـهِ لَّــــال ِكَتــــابَ   اْلِكَتــــابَ  ُأوتُــــوا الَّــــِذينَ  مِّــــنَ  َفرِيــــقٌ  نـََبــــذَ ﴿
. «چۆردۋېتىاادى ئارقىسااىغا كىتااابىنى بېاارىلگەنلەردىن بىاار تۈركااۈمى ئالالھنىااڭ

ئاااااىرقى كىتاااا  بولغاااان قۇرئااااننىمۇ  دە ،ۇالر تەۋراتناااى چاااۆردئ تاشااالىغانئااا
 بىاااار نەرسااااىنى يىراققااااا چۆردۋېتىشاااانى  تَلبَلللل َ   ئااااايەتتىكىچااااۆردئ تاشاااالىدى. 
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پااات يېقىناادا بىاار پەيغەمااكەر كېلىاادى. بىااز »  ر ئەرەباالەرگەكۆرسااىتىدى. يەھااۇدىيال
ام قەۋمىنااااى ئۆلتۈرگەناااادە  ئۇنىغغااااا ئىمااااان ئېيتىااااپ، سااااىلەرنى ئاااااد، ئىاااار

پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىاااادىن ئەممااااا ئااااۇالر دەئ قورقااااۇن  ساااااالتتى.  «ئۆلتااااۈرىمىز
ر ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ تەۋراتتىكاااااااى پەيغەماااااااكەچىقمىغاااااااانلىقىنى كاااااااۆردئ، 

 تلىرىنىمۇ چۆردئ تاشلىدى. كېلىدىغان اۇ  بېشارە ەمدھە، سۈپەتلىرىنى

ئەگەر قۇرئااان كەرىاا  . «چااۆردۋەتتىئۇالرنىااڭ بىاار قىساامى » ﴾َفرِيــقٌ  نـََبــذَ ﴿
 ەن بولساااا، ئىماااان ئېيتقااااندېاااگ «ۋەتكەندكىتاااابنى چاااۆر باااارلىق يەھاااۇدىيالر»

يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئارىساااااىدا،  باااااوالتتى. لىقمىغاااااانىلق ئىنساااااائ يەھۇدىيالرغاااااا
غاااا كەئااا  ئەلىەھكار بولغاااان ئىكناااى سااااالم ۋەچاااو  ئالىملىرىااادىن ڭ ئۇالرنىااا

بىااار بۆلاااۈ  جاماااائەت  نئىماااان ئېيتقاااا غائەلەيھىسسااااالمپەيغەماااكەر ئواشاااا ، 
 . ەئ بەرگەنئىپادىل ەئىنچىك بولغاچقا، قۇرئان بۇ نۇقتىنى

ـــــورِِهمْ  َورَاءَ ﴿ئاااااۇالر كىتاااااابنى  چۆرىااااا ەتكەن. بىااااار  «ئارقىساااااىغا» ﴾ظُُه
ئالاااادىغا نەرسااااىنى . ىاااادىغىمۇ، كەينىگىمااااۇ تاشاااالىغىلى بولنەرسااااىنى ئالاااادى

بەلكىااا  قايتاااا بىااار قېاااتى   غاچقاااا،ئ تۇرناااۈكۆرد تاشااالىغان نەرساااە، ادتاشااالىغان
 ئاااۇالرقولغاااا ئېلىاااپ، ئويلىنىاااپ بېقىشاااقا قىزىقتاااۇرىئ قويۇشاااى ماااۇمكىن. لاااېكىن 

 ئۇالرنىااااڭ بااااۇ «.تاشاااالى ەتكەن»كەياااانىگە  قااااارائ قالماساااالىق ئۈچااااۈنزادى 
 . بىلددرىدىچو چىلىقىنى  ئەقىلسىز ۋە نەقەدەر

ُمْ ﴿ ۇالر ئاااائەمەلىيەتااااتە . «اااااۇددى بىلمەيدىغاناااادە » ﴾يـَْعَلُمــــونَ  ََّل  َكــــَأَّنَّ
بىلمەيدىغاناااااادە   بىلسااااااىمۇ، ۋە سااااااۈپەتلىرىنى رەسااااااۇلۇلالھنىڭ بېشااااااارەت

دېااااگەن ئىپااااادە، « ئااااۇالر اااااۇددى»  َ للللَ َ ُ ْ  چااااۈنكى . غااااانقىياااااپەتكە كىرى ال
ۇالر ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى ئۇناااداقتا ئااادەلىلاااى.  غانلىقىنىڭىااادىبىل ڭيەھۇدىيالرنىااا

ئۇنىااااڭ تەپسااااىالتى كېيىنكااااى ئااااايەتتە بايااااان  نااااېمىگە ئەگەشااااتى  ئتاشااااال
قىلىنىدى.
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ُلو الشََّياِطنُي َعَلٰم ُمْلِك ُ﴾َلْيَماَن ۖ﴿ َوَما َكَفَر ُ﴾َلْيَماُن  َواتَـّبَـُعوا َما تـَتـْ
ُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُنِزَل َعَلم اْلَمَلَكنْيِ لَـِٰكنَّ الشََّياِطنَي َكفَ وَ 

َنٌ  َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد  بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ  َا ََنُْن ِفتـْ َحَّتَّٰ يـَُقوََّل ِإَّنَّ
ُهَما َما يـُفَ  َفًَل َتْكُفْر ۖ َوَما ُهم  ِجِه ۚرُِِّقوَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزوْ فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ

 َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوََّل يَنَفُعُهْم ۚ  ِبَضارِِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَّلَّ ِبِِْذِن اللَّـِه ۚ
ْوا بِِه َولَِبْ َس َما َشرَ  َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشََتَاُه َما َلُه ِف اْْلِخَرِة ِمْن َخًَلٍق ۚ 

  ﴾َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  ْم ۚأَنُفَسهُ 
 

ئۇالر سۇاليماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى شەيتانالرنىڭ »
سۇاليمان كاپىر بولغىنى رگەرلىكىگە ئائى   سۆزلىرىگە ئەگەشتى. ىنسېھ

يوق، لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى. ئۇالر 
دېيىلىدىغان ئىككى پەرىشتىگە نازىل قىلىنغان  مارىت-بابىلدىكى ھارىت

گىتەتتى. نبۇ ئىككى پەرىشتە  بىز كىشىلەرنى سىنايمىز كاپىر ۆسېھىرنى ئ
ۆگەتمەيتتى. ئۇالر بۇ بولمىغىن، دېمىگىچە ھې  كىشىگە سېھىر ئ

نيەنى  ئىشالرنىبىرىدىن ئايرى ېتىدىغان -اوتۇننى بىر-ئىككىسىدىن ئەر
نىڭ رىاسىتىسىز ھې  كىشىگە ئالالھتى، ئۇالر سېھىرگەرلىكنى  ئۆگىنەت
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پااات يېقىناادا بىاار پەيغەمااكەر كېلىاادى. بىااز »  ر ئەرەباالەرگەكۆرسااىتىدى. يەھااۇدىيال
ام قەۋمىنااااى ئۆلتۈرگەناااادە  ئۇنىغغااااا ئىمااااان ئېيتىااااپ، سااااىلەرنى ئاااااد، ئىاااار

پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىاااادىن ئەممااااا ئااااۇالر دەئ قورقااااۇن  ساااااالتتى.  «ئۆلتااااۈرىمىز
ر ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ تەۋراتتىكاااااااى پەيغەماااااااكەچىقمىغاااااااانلىقىنى كاااااااۆردئ، 

 تلىرىنىمۇ چۆردئ تاشلىدى. كېلىدىغان اۇ  بېشارە ەمدھە، سۈپەتلىرىنى

ئەگەر قۇرئااان كەرىاا  . «چااۆردۋەتتىئۇالرنىااڭ بىاار قىساامى » ﴾َفرِيــقٌ  نـََبــذَ ﴿
 ەن بولساااا، ئىماااان ئېيتقااااندېاااگ «ۋەتكەندكىتاااابنى چاااۆر باااارلىق يەھاااۇدىيالر»

يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئارىساااااىدا،  باااااوالتتى. لىقمىغاااااانىلق ئىنساااااائ يەھۇدىيالرغاااااا
غاااا كەئااا  ئەلىەھكار بولغاااان ئىكناااى سااااالم ۋەچاااو  ئالىملىرىااادىن ڭ ئۇالرنىااا

بىااار بۆلاااۈ  جاماااائەت  نئىماااان ئېيتقاااا غائەلەيھىسسااااالمپەيغەماااكەر ئواشاااا ، 
 . ەئ بەرگەنئىپادىل ەئىنچىك بولغاچقا، قۇرئان بۇ نۇقتىنى

ـــــورِِهمْ  َورَاءَ ﴿ئاااااۇالر كىتاااااابنى  چۆرىااااا ەتكەن. بىااااار  «ئارقىساااااىغا» ﴾ظُُه
ئالاااادىغا نەرسااااىنى . ىاااادىغىمۇ، كەينىگىمااااۇ تاشاااالىغىلى بولنەرسااااىنى ئالاااادى

بەلكىااا  قايتاااا بىااار قېاااتى   غاچقاااا،ئ تۇرناااۈكۆرد تاشااالىغان نەرساااە، ادتاشااالىغان
 ئاااۇالرقولغاااا ئېلىاااپ، ئويلىنىاااپ بېقىشاااقا قىزىقتاااۇرىئ قويۇشاااى ماااۇمكىن. لاااېكىن 

 ئۇالرنىااااڭ بااااۇ «.تاشاااالى ەتكەن»كەياااانىگە  قااااارائ قالماساااالىق ئۈچااااۈنزادى 
 . بىلددرىدىچو چىلىقىنى  ئەقىلسىز ۋە نەقەدەر

ُمْ ﴿ ۇالر ئاااائەمەلىيەتااااتە . «اااااۇددى بىلمەيدىغاناااادە » ﴾يـَْعَلُمــــونَ  ََّل  َكــــَأَّنَّ
بىلمەيدىغاناااااادە   بىلسااااااىمۇ، ۋە سااااااۈپەتلىرىنى رەسااااااۇلۇلالھنىڭ بېشااااااارەت

دېااااگەن ئىپااااادە، « ئااااۇالر اااااۇددى»  َ للللَ َ ُ ْ  چااااۈنكى . غااااانقىياااااپەتكە كىرى ال
ۇالر ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى ئۇناااداقتا ئااادەلىلاااى.  غانلىقىنىڭىااادىبىل ڭيەھۇدىيالرنىااا

ئۇنىااااڭ تەپسااااىالتى كېيىنكااااى ئااااايەتتە بايااااان  نااااېمىگە ئەگەشااااتى  ئتاشااااال
قىلىنىدى.
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 دەرس -60
 

 ئايەت-102سۈرە بەقەرە  
 

ُلو الشََّياِطنُي َعَلٰم ُمْلِك ُ﴾َلْيَماَن ۖ﴿ َوَما َكَفَر ُ﴾َلْيَماُن  َواتَـّبَـُعوا َما تـَتـْ
ُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُنِزَل َعَلم اْلَمَلَكنْيِ لَـِٰكنَّ الشََّياِطنَي َكفَ وَ 

َنٌ  َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد  بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ  َا ََنُْن ِفتـْ َحَّتَّٰ يـَُقوََّل ِإَّنَّ
ُهَما َما يـُفَ  َفًَل َتْكُفْر ۖ َوَما ُهم  ِجِه ۚرُِِّقوَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزوْ فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ

 َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوََّل يَنَفُعُهْم ۚ  ِبَضارِِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإَّلَّ ِبِِْذِن اللَّـِه ۚ
ْوا بِِه َولَِبْ َس َما َشرَ  َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشََتَاُه َما َلُه ِف اْْلِخَرِة ِمْن َخًَلٍق ۚ 

  ﴾َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ  ْم ۚأَنُفَسهُ 
 

ئۇالر سۇاليماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى شەيتانالرنىڭ »
سۇاليمان كاپىر بولغىنى رگەرلىكىگە ئائى   سۆزلىرىگە ئەگەشتى. ىنسېھ

يوق، لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى. ئۇالر 
دېيىلىدىغان ئىككى پەرىشتىگە نازىل قىلىنغان  مارىت-بابىلدىكى ھارىت

گىتەتتى. نبۇ ئىككى پەرىشتە  بىز كىشىلەرنى سىنايمىز كاپىر ۆسېھىرنى ئ
ۆگەتمەيتتى. ئۇالر بۇ بولمىغىن، دېمىگىچە ھې  كىشىگە سېھىر ئ

نيەنى  ئىشالرنىبىرىدىن ئايرى ېتىدىغان -اوتۇننى بىر-ئىككىسىدىن ئەر
نىڭ رىاسىتىسىز ھې  كىشىگە ئالالھتى، ئۇالر سېھىرگەرلىكنى  ئۆگىنەت
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زىيان يەتكۈزەلمەيتتى. ھالكۇكى، ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيىنى بار، پايدىسى يوق 
اتنى تاشالئ  سېھىرنى نەرسىنى ئۆگىنەتتى. يەھۇدىيالر نتەۋر

لەتتى، ىنېسى ە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بسېتى الغۇچىغا ئااىرەتتە ھې  
نيەنى ئۆزلىرى  ىلىگە سېتى الغان نەرسىسىنىڭئۇالر جانلىرىنىڭ بەد

ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنىشنى تاللىشىنىڭ  ئەجەبمۇ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى 
  «كاشكى بىلسە ئىدى

 
مىنااااادىكى ۋەزىپىساااااىنى باشاااااال  ئۈچاااااۈن، ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالم زې

جەننەتاااااتە قىساااااقا مۇددەتلىااااا  تەجااااارىكە دەۋرىناااااى ئۆتكاااااۈزگەن. تەجااااارىكە 
م ئەلەيھىسسااااالم ۋە ھەۋۋا ئانىمىزغاااا شاااەيتاننىڭ ددشااامەنلى  مەزگىلىااادە، ئاااادە

ۇالر بىاالەن مە گااۈ قىلغااانلىقىنى، زېمىنغااا چۈشااكەندىن كېاايىن، شااەيتانالرنىڭ ئاا
ددشااامەنلىكىنىڭ تواتاااائ قالمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇئ جە  قىلىااادىغانلىقىنى ۋە 

ەم ئاااۆتكەن ئىااادىق. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دە  ئااااد
ئەلەيھىسسااااالم زېمىنغاااا چۈشاااۈردلگەندە ئەساااكەرتىلگەن ئىنسااااننىڭ ئەبەدىاااي 

ان ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە ددشااامىنى بولغاااان شاااەيتانغا ۋە ئۇنىاااڭ ساااۇاليم
نەرساااىلىرىگە نيەناااى ساااېھىرگەرلىككە  ئەگەشاااكەنلىكىنى باياااان  ئوقاااۇئ بەرگەن

ەرىكەتااااتە قىلغااااان. ئىنسااااان ۋە جىناااادىن بولغااااان شااااەيتانالر ئۈزلۈكسااااىز ھ
بولغااااااانلىقى ئۈچااااااۈن، ئىنسااااااان ئۆزىنىااااااڭ جە  ئىچىاااااادە ئىكەنلىكىنااااااى 

 ئۇنۇتماسلىقى كېرە . 

باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال يەھۇدىيالرنىاااڭ ئېزىاااپ كېتىشااانىڭ ئاساساااىي 
ساااەۋەبىنى زىكىااار قىلغانااادىن ساااىرت، ئۇالرنىاااڭ تاااۆھمەتلىرىنى ۋە ئالالھنىاااڭ 

بېرى اتىااادى. بەناااى ئىسااارائىل  پەيغەمكىااارىگە تۇتقاااان پوزىتسىيەساااىنى كۆرساااىتىپ
ئىچىااااااااادىن چىققاااااااااان داۋىد ئەلەيھىسسااااااااااالمنىڭ ئاااااااااوغلى ساااااااااۇاليمان 
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ن نااائەن، ئااالالھ ئۇنىغغااا ھااېچكىمگە بېاارىلمىگەئەلەيھىسساااالمنىڭ دىئاسااىغا بى
مۈلاااۈ ، ئىقتىااادار ۋە نېىمەتلەرناااى ئاتاااا قىلغاااان. شاااۇنىڭ قاتارىااادىن ساااۇاليمان 

ىلىاااااپ، قۇشاااااالرنىڭ تىلىناااااى ئەلەيھىسسااااااالمنى ئاااااۆز قەۋمىاااااگە پادىشااااااھ ق
چۈشاااىنەلەيدىغان، شااااما  ۋە جىنالرناااى باااۇيرىقى ئاساااتىدا قىلىاااپ بەرگەن. ئاااۇ 

لىشااااىچە،   كە  تارقالغااااان بولااااۇئ، رىاااا ايەتلەردە دېيىدەۋىااااردە سااااېھىرگەرلى
 ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ساااېھىرگەرلەرنىڭ كىتاااابلىرىنى يىغىاااپ كۆماااۈۋەتكەن.

، ساااۇاليمان ئىنساااان»بالرنى چىقىرىاااپ  كېااايىن يەھاااۇدىيالر كۆماااۈۋەتكەن كىتاااا
جىاااان ۋە باشااااقىالرنى ئەساااالى مۇشااااۇ سااااېھىر كىتااااابلىرى بىاااالەن كااااونترو  

سااااۇاليمان  دەئ، ئۆزىنىااااڭ پەيغەمكىاااارى ھەم پادىشاااااھى بولغااااان« قىلىپاااتىكەن
ئەلەيھىسساااااالمغا تااااۆھمەت قىلغااااان. بۇنىغاااادىن باشااااقا بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ 

دېگەنااادە ، ئاااادەم « ن، زىناااا قىلغاااانھااااراق ئىچاااكە»پەيغەمكەرلىااارىگە قارىتاااا 
 تىلغا ئېلىشتىنمۇ قورقىدىغان تۆھمەتلىرى بار ئىدى. 

رىاااا ايەتلەرگە قارىغاناااادا، فااااۇرات دەرياسااااىنىڭ بىاااار تەرىااااپىگە تااااوغرا 
غان بااااابىلون شااااەھىرىدە ئااااۆزىنى پەرىشااااتە دەئ ئاتىغااااان ھااااارىت ۋە كېلىاااادى

غا سااااېھىر مااااارىت ئىسااااىملى  ئىككااااى سااااېھىرگەر بولااااۇئ، بااااۇالر باشااااقىالر
ئاااالالھ ساااېنى بىاااز ئاااارقىلىق ساااىنايدى. بىااازدىن ساااېھىر »ئۆگىتىشااانىڭ ئالدىااادا  

ئەممااااا كىشااااىلەر بااااۇالردىن سااااېھىر  دەيتتااااى.« ئۆگەنسااااە  كاااااپىر بولىسااااەن
زەاااامەت -ئايالنىاااڭ ئوتتاااۇرىنى ئاااايرىش ۋە باشاااقىالرغا زىياااان-ەرئۆگىنىاااپ، ئ

كنى يەتكاااااۈزد  يااااااكى پايااااادا ئەكىلىاااااش مەقساااااىتى بىااااالەن ساااااېھىرگەرلى
داۋامالشاااتۇرى ەرگەن. تەپسىرشاااۇناس ئۆلىمااااالر باااۇ ۋەقەلىااا  ھەققىااادە ئىككاااى 

شااەنچىنىڭ ئەتراپىاادا نۇرغااۇن اىاال چۈشااەنچىدە بولغااان. بااۇ ئىككااى اىاال چۈ
. بىاار اىاال كااۆز قاراشااتا بااۇ ئىككىسااى پەرىشااتە بولااۇئ، ئااالالھ رىاا ايەتلەر بااار

ىكااارەت بىاار كۇپااۇر تائاااال ئىنسااانالرنى سااىنا  ئۈچااۈن ئىككىيلەننااى سااېھىردىن ئ
ئەمە  بىاااالەن زېمىنغااااا چۈشااااۈرگەن. ئااااۇالر سااااېھىر ئۆگىتىشاااانىڭ ئالدىاااادا، 

لسااااىمۇ، ئىنسااااانالر سااااېھىر ئۆگىنىااااپ كاااااپىر ئىنسااااانالرنى ئاگاھالناااادىرغان بو
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زىيان يەتكۈزەلمەيتتى. ھالكۇكى، ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيىنى بار، پايدىسى يوق 
اتنى تاشالئ  سېھىرنى نەرسىنى ئۆگىنەتتى. يەھۇدىيالر نتەۋر

لەتتى، ىنېسى ە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بسېتى الغۇچىغا ئااىرەتتە ھې  
نيەنى ئۆزلىرى  ىلىگە سېتى الغان نەرسىسىنىڭئۇالر جانلىرىنىڭ بەد

ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنىشنى تاللىشىنىڭ  ئەجەبمۇ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى 
  «كاشكى بىلسە ئىدى

 
مىنااااادىكى ۋەزىپىساااااىنى باشاااااال  ئۈچاااااۈن، ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالم زې

جەننەتاااااتە قىساااااقا مۇددەتلىااااا  تەجااااارىكە دەۋرىناااااى ئۆتكاااااۈزگەن. تەجااااارىكە 
م ئەلەيھىسسااااالم ۋە ھەۋۋا ئانىمىزغاااا شاااەيتاننىڭ ددشااامەنلى  مەزگىلىااادە، ئاااادە

ۇالر بىاالەن مە گااۈ قىلغااانلىقىنى، زېمىنغااا چۈشااكەندىن كېاايىن، شااەيتانالرنىڭ ئاا
ددشااامەنلىكىنىڭ تواتاااائ قالمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇئ جە  قىلىااادىغانلىقىنى ۋە 

ەم ئاااۆتكەن ئىااادىق. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دە  ئااااد
ئەلەيھىسسااااالم زېمىنغاااا چۈشاااۈردلگەندە ئەساااكەرتىلگەن ئىنسااااننىڭ ئەبەدىاااي 

ان ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە ددشااامىنى بولغاااان شاااەيتانغا ۋە ئۇنىاااڭ ساااۇاليم
نەرساااىلىرىگە نيەناااى ساااېھىرگەرلىككە  ئەگەشاااكەنلىكىنى باياااان  ئوقاااۇئ بەرگەن

ەرىكەتااااتە قىلغااااان. ئىنسااااان ۋە جىناااادىن بولغااااان شااااەيتانالر ئۈزلۈكسااااىز ھ
بولغااااااانلىقى ئۈچااااااۈن، ئىنسااااااان ئۆزىنىااااااڭ جە  ئىچىاااااادە ئىكەنلىكىنااااااى 

 ئۇنۇتماسلىقى كېرە . 

باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال يەھۇدىيالرنىاااڭ ئېزىاااپ كېتىشااانىڭ ئاساساااىي 
ساااەۋەبىنى زىكىااار قىلغانااادىن ساااىرت، ئۇالرنىاااڭ تاااۆھمەتلىرىنى ۋە ئالالھنىاااڭ 

بېرى اتىااادى. بەناااى ئىسااارائىل  پەيغەمكىااارىگە تۇتقاااان پوزىتسىيەساااىنى كۆرساااىتىپ
ئىچىااااااااادىن چىققاااااااااان داۋىد ئەلەيھىسسااااااااااالمنىڭ ئاااااااااوغلى ساااااااااۇاليمان 
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ن نااائەن، ئااالالھ ئۇنىغغااا ھااېچكىمگە بېاارىلمىگەئەلەيھىسساااالمنىڭ دىئاسااىغا بى
مۈلاااۈ ، ئىقتىااادار ۋە نېىمەتلەرناااى ئاتاااا قىلغاااان. شاااۇنىڭ قاتارىااادىن ساااۇاليمان 

ىلىاااااپ، قۇشاااااالرنىڭ تىلىناااااى ئەلەيھىسسااااااالمنى ئاااااۆز قەۋمىاااااگە پادىشااااااھ ق
چۈشاااىنەلەيدىغان، شااااما  ۋە جىنالرناااى باااۇيرىقى ئاساااتىدا قىلىاااپ بەرگەن. ئاااۇ 

لىشااااىچە،   كە  تارقالغااااان بولااااۇئ، رىاااا ايەتلەردە دېيىدەۋىااااردە سااااېھىرگەرلى
 ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ساااېھىرگەرلەرنىڭ كىتاااابلىرىنى يىغىاااپ كۆماااۈۋەتكەن.

، ساااۇاليمان ئىنساااان»بالرنى چىقىرىاااپ  كېااايىن يەھاااۇدىيالر كۆماااۈۋەتكەن كىتاااا
جىاااان ۋە باشااااقىالرنى ئەساااالى مۇشااااۇ سااااېھىر كىتااااابلىرى بىاااالەن كااااونترو  

سااااۇاليمان  دەئ، ئۆزىنىااااڭ پەيغەمكىاااارى ھەم پادىشاااااھى بولغااااان« قىلىپاااتىكەن
ئەلەيھىسساااااالمغا تااااۆھمەت قىلغااااان. بۇنىغاااادىن باشااااقا بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ 

دېگەنااادە ، ئاااادەم « ن، زىناااا قىلغاااانھااااراق ئىچاااكە»پەيغەمكەرلىااارىگە قارىتاااا 
 تىلغا ئېلىشتىنمۇ قورقىدىغان تۆھمەتلىرى بار ئىدى. 

رىاااا ايەتلەرگە قارىغاناااادا، فااااۇرات دەرياسااااىنىڭ بىاااار تەرىااااپىگە تااااوغرا 
غان بااااابىلون شااااەھىرىدە ئااااۆزىنى پەرىشااااتە دەئ ئاتىغااااان ھااااارىت ۋە كېلىاااادى

غا سااااېھىر مااااارىت ئىسااااىملى  ئىككااااى سااااېھىرگەر بولااااۇئ، بااااۇالر باشااااقىالر
ئاااالالھ ساااېنى بىاااز ئاااارقىلىق ساااىنايدى. بىااازدىن ساااېھىر »ئۆگىتىشااانىڭ ئالدىااادا  

ئەممااااا كىشااااىلەر بااااۇالردىن سااااېھىر  دەيتتااااى.« ئۆگەنسااااە  كاااااپىر بولىسااااەن
زەاااامەت -ئايالنىاااڭ ئوتتاااۇرىنى ئاااايرىش ۋە باشاااقىالرغا زىياااان-ەرئۆگىنىاااپ، ئ

كنى يەتكاااااۈزد  يااااااكى پايااااادا ئەكىلىاااااش مەقساااااىتى بىااااالەن ساااااېھىرگەرلى
داۋامالشاااتۇرى ەرگەن. تەپسىرشاااۇناس ئۆلىمااااالر باااۇ ۋەقەلىااا  ھەققىااادە ئىككاااى 

شااەنچىنىڭ ئەتراپىاادا نۇرغااۇن اىاال چۈشااەنچىدە بولغااان. بااۇ ئىككااى اىاال چۈ
. بىاار اىاال كااۆز قاراشااتا بااۇ ئىككىسااى پەرىشااتە بولااۇئ، ئااالالھ رىاا ايەتلەر بااار

ىكااارەت بىاار كۇپااۇر تائاااال ئىنسااانالرنى سااىنا  ئۈچااۈن ئىككىيلەننااى سااېھىردىن ئ
ئەمە  بىاااالەن زېمىنغااااا چۈشااااۈرگەن. ئااااۇالر سااااېھىر ئۆگىتىشاااانىڭ ئالدىاااادا، 

لسااااىمۇ، ئىنسااااانالر سااااېھىر ئۆگىنىااااپ كاااااپىر ئىنسااااانالرنى ئاگاھالناااادىرغان بو
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غااان ۋە ئااااىرەتتىكى نېسى ىسااىدىن قااۇرىق قالغااان. يەنە بىاار اىاال قاراشااتا، بول
نى پەرىشااتە دەئ ئاتى الغااان. بااۇ ھااارىت ۋە مااارىت پەرىشااتە بولمىسااىمۇ، ئااۆزلىرى

ااااۇددى جەمىىيىتىمىزدىكاااى ساااېھىرگەرلى  بىااالەن شاااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ كااااپىر 
ەلىيەتااتە ئااالالھ ئۇالرغااا ىنىااي تونغااا ئورىنى الغىنىغااا ئواشااايدى. ئەمبولسااىمۇ، د

بىاااز ساااىلەر ئۈچاااۈن ئىمتىھاااان، »ھېچقاناااداق ساااېھىر چۈشاااۈرمىگەن. ئۇالرنىاااڭ  
دەئ ئاگاھالنااادىرغىنى، باشاااقىالرنىڭ ئالدىااادا « بولمااااباااۇنى ئۆگىنىاااپ كااااپىر 

دى. بااۇ ئۆزىنىااڭ يااشااى ئااادەم ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىدىغان سااااتىپەزلىكى ئىاا
بىاار ئىكەنلىكااى، ئىنسااانالر قارىماققااا ئىككىلااى اىاال چۈشااەنچىدە ھەقىقەتنىااڭ 

ئااااااىرىتىگە زىيااااانلىق ئىشااااالرنى، ماااااھىيىتىنى -پاياااادىلىقتە ، لااااېكىن دىنيااااا
 ي داۋامالشتۇرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.چۈشەنمە

ــــوا﴿ ــــا َواتَـّبَـُع ــــو َم ُل ــــَياِطنيُ  تـَتـْ ئااااۇالر شااااەيتانالر ئوقااااۇئ بېرى اتقااااان » ﴾الشَّ
ئىنسااااان بىاااار نەرسااااىنى تاشاااالىغان بولسااااا، ئۇنىااااڭ . «نەرسااااىگە ئەگىشااااىدى

قارشىساااىدا چوقاااۇم يەنە بىااار نەرساااىگە ئەگەشاااكەن بولىااادى. يەناااى، يەھاااۇدىيالر 
ئ، سااااۇاليمان ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دەۋرىاااادىكى شااااەيتانالر ھەق يااااولنى تاشااااال

كۆرسااااەتكەن يولغااااا ئەگەشااااتى. ئااااالالھ تائاااااال كىشااااىلەرنىڭ مەسااااىلىنى نەق 
دېاااگەن « ئوقاااۇئ بېرى اتقاااان»ەۋۋىر قىلىشاااى ئۈچاااۈن، ردە  تەسااامەيدانااادا باااا

ئىپاااااادىنى قولالنغاااااان. دېااااامە ، ئاااااايەتتىكى تىلغاااااا ئېلىنى اتقاااااان شاااااەيتانغا 
ەييەن بىاااار زامانغااااا ااااااس ئەمەساااالىكى، بەلكااااى ئااااادەم ئەگىشىشاااانىڭ مااااۇئ

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادىن قىياااامەتكە قەدەر ھاااې  تواتاااائ قالمايااادىغانلىقى 
چىاااااادىكى بىااااااار گۇرىپپىنىااااااڭ داۋاملىااااااق شاااااااەيتانغا رنىڭ ئىۋە ئىنسااااااانال

ئەگىشاااىدىغانلىقى باياااان قىلىنىاااپ، باااۇ ۋەقەنىاااڭ بىااازگە بېااارىلىگەن ئاااۆرنە  
 قويۇلغان.  ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا

جىنالرنىااااڭ ئىچىاااادە ئىتائەتچااااانلىرى ۋە ئاسااااىي گۇناھكااااارلىرى بااااار. 
ە شاااەيتانالر جىنالرنىاااڭ ئىچىااادىكى ئاساااىي گۇناھكاااارلىرى ئىااادى. باااۇ ھەقااات
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ََ ﴿قۇرئاااااااان كەرىمااااااادە   نَلللللللا َوَْ ُو َ  ِا نَلللللللا   َهلللللللاْلا ََ  ُ و َ  َوِا َُ  ُ نَلللللللا ٌ  ذَ  اللللللل ِاللللللل  1 ُالللللللَغَ   َ هَ 
 بىااز بااار، تۇرىاادىغانالرمۇ تااۆۋەن ئۇنىغاادىن ۋە الرمۇيااشااى ئىچىمىاازدە بىزنىااڭ»

ََ ﴿ ۋە يەنە « بۆلۈنااااادىق يولالرغاااااا تۈرلاااااۈ  نَلللللا َوَْ نَلللللا  ْ ُمْسللللللاُمو َ  ِا لللللاُو َ  َوِا  2  ْ َقانا

دېااااايىلگەن. « باااااار چىققۇچىالرماااااۇ يولااااادىن ھەق ۋە مۇساااااۇلمانالر بىااااازدىن»
  جىنالرناااى شاااەيتانالر ئەسااالى ئالالھنىاااڭ يولىغاااا قارشاااى چىققاااان بىااار بۆلاااۈ

« شااەيتان»نمۇ كۆرسااىتىدىغان بولااۇئ، ئالالھنىااڭ يولىغااا قارشااى چىققااان ئىنسااا
ََ ﴿دەئ ئاتىلىااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال    َشلللَ ا ايَ  َالللُغوًّ  تَللل ا     اُ للل ا   َ َعْلنَلللا وََ للل َ  ا

تللللللل ا  َْالللللللل  ْدا َ  ا  َو  َ   ااَ    مَلْعُ للللللللُ  ْ  يُللللللللوَا  شااااااااۇنىغدە » 3  ُللللللللُهو َ   ْ َقللللللللْوَا  ُْْ للللللللُه َ  مَلْعلللللللل
 قىلاادىق، ددشاامەن پەيغەمااكەرگە ھەربىاار شااەيتانلىرىنى جىنالرنىااڭ ۋە ئىنسااانالر

« قىلىاادى ۋەس ەسااە بىاارىگە-بىاار بىاالەن سااۆزلەر شااېرىن ئۈچااۈن ئالاادا  ئااۇالر
 دېگەن. 

ُلــــو َمــــا َواتَـّبَـُعــــوا﴿ ــــَياِطنيُ  تـَتـْ  ۇاليماننىڭساااا ۇالرئاااا» ﴾ُ﴾ــــَلْيَمانَ  ُمْلــــكِ  َعَلــــمٰ  الشَّ
 ۆزلىرىگەئائىااا   سااا ېھرىگەرلىكىگەنساا ەيتانالرنىڭنىااادىكى شاااپادىشاااھلىق زاما

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم كېلىشااااتىن ئىلگىاااارى، ئااااالالھ تائاااااال . «ەگەشااااتىئ
ان. ئااۇالر شااەيتانالرنى ئاساامان بااۇيرىقلىرىنى ئااا ال  ئىمكااانىيىتىگە ئىااگە قىلغاا

نىاااڭ ئا لىغاااان باااۇ بۇيرىقالرغاااا بىااار قىساااى  يالغاااان اۇراپااااتالرنى قوشاااۇئ، ئۆزى
كااااپىر كاتتىكاشااالىرىغا يەتكاااۈزەتتى. شاااۇ ا ئۇالرنىاااڭ ئااااز سااااندىكى ساااۆزىنى 

قا ئالمىغانااادا، كۆپىنچىساااى يالغاااان چىقااااتتى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ھېسااااب
للللللو َ    َ للللللَ ا ايَ  َواا َ ﴿ َُ  شااااااەيتانالر شۈبھىسااااااىزكى،» 4  اُ َ للللللا اُ وُ  ْ  َْْو ا َللللللاِا ا ْ  ااَ     َُ و

 ۋەس ەساااە قىلىشاااقا دەتااااال  بىااالەن ساااىلەر  شااارىكالرنىۇمن دوساااتلىرىنى ئاااۆز
پااااكىز ساااائ ھاااالەتتە -دېاااگەن. باااۇ يولنىاااڭ قىياااامەتكە قەدەر پاااا « قىلىااادى
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غااان ۋە ئااااىرەتتىكى نېسى ىسااىدىن قااۇرىق قالغااان. يەنە بىاار اىاال قاراشااتا، بول
نى پەرىشااتە دەئ ئاتى الغااان. بااۇ ھااارىت ۋە مااارىت پەرىشااتە بولمىسااىمۇ، ئااۆزلىرى

ااااۇددى جەمىىيىتىمىزدىكاااى ساااېھىرگەرلى  بىااالەن شاااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ كااااپىر 
ەلىيەتااتە ئااالالھ ئۇالرغااا ىنىااي تونغااا ئورىنى الغىنىغااا ئواشااايدى. ئەمبولسااىمۇ، د

بىاااز ساااىلەر ئۈچاااۈن ئىمتىھاااان، »ھېچقاناااداق ساااېھىر چۈشاااۈرمىگەن. ئۇالرنىاااڭ  
دەئ ئاگاھالنااادىرغىنى، باشاااقىالرنىڭ ئالدىااادا « بولمااااباااۇنى ئۆگىنىاااپ كااااپىر 

دى. بااۇ ئۆزىنىااڭ يااشااى ئااادەم ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىدىغان سااااتىپەزلىكى ئىاا
بىاار ئىكەنلىكااى، ئىنسااانالر قارىماققااا ئىككىلااى اىاال چۈشااەنچىدە ھەقىقەتنىااڭ 

ئااااااىرىتىگە زىيااااانلىق ئىشااااالرنى، ماااااھىيىتىنى -پاياااادىلىقتە ، لااااېكىن دىنيااااا
 ي داۋامالشتۇرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.چۈشەنمە

ــــوا﴿ ــــا َواتَـّبَـُع ــــو َم ُل ــــَياِطنيُ  تـَتـْ ئااااۇالر شااااەيتانالر ئوقااااۇئ بېرى اتقااااان » ﴾الشَّ
ئىنسااااان بىاااار نەرسااااىنى تاشاااالىغان بولسااااا، ئۇنىااااڭ . «نەرسااااىگە ئەگىشااااىدى

قارشىساااىدا چوقاااۇم يەنە بىااار نەرساااىگە ئەگەشاااكەن بولىااادى. يەناااى، يەھاااۇدىيالر 
ئ، سااااۇاليمان ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دەۋرىاااادىكى شااااەيتانالر ھەق يااااولنى تاشااااال

كۆرسااااەتكەن يولغااااا ئەگەشااااتى. ئااااالالھ تائاااااال كىشااااىلەرنىڭ مەسااااىلىنى نەق 
دېاااگەن « ئوقاااۇئ بېرى اتقاااان»ەۋۋىر قىلىشاااى ئۈچاااۈن، ردە  تەسااامەيدانااادا باااا

ئىپاااااادىنى قولالنغاااااان. دېااااامە ، ئاااااايەتتىكى تىلغاااااا ئېلىنى اتقاااااان شاااااەيتانغا 
ەييەن بىاااار زامانغااااا ااااااس ئەمەساااالىكى، بەلكااااى ئااااادەم ئەگىشىشاااانىڭ مااااۇئ

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادىن قىياااامەتكە قەدەر ھاااې  تواتاااائ قالمايااادىغانلىقى 
چىاااااادىكى بىااااااار گۇرىپپىنىااااااڭ داۋاملىااااااق شاااااااەيتانغا رنىڭ ئىۋە ئىنسااااااانال

ئەگىشاااىدىغانلىقى باياااان قىلىنىاااپ، باااۇ ۋەقەنىاااڭ بىااازگە بېااارىلىگەن ئاااۆرنە  
 قويۇلغان.  ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا

جىنالرنىااااڭ ئىچىاااادە ئىتائەتچااااانلىرى ۋە ئاسااااىي گۇناھكااااارلىرى بااااار. 
ە شاااەيتانالر جىنالرنىاااڭ ئىچىااادىكى ئاساااىي گۇناھكاااارلىرى ئىااادى. باااۇ ھەقااات
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ََ ﴿قۇرئاااااااان كەرىمااااااادە   نَلللللللا َوَْ ُو َ  ِا نَلللللللا   َهلللللللاْلا ََ  ُ و َ  َوِا َُ  ُ نَلللللللا ٌ  ذَ  اللللللل ِاللللللل  1 ُالللللللَغَ   َ هَ 
 بىااز بااار، تۇرىاادىغانالرمۇ تااۆۋەن ئۇنىغاادىن ۋە الرمۇيااشااى ئىچىمىاازدە بىزنىااڭ»

ََ ﴿ ۋە يەنە « بۆلۈنااااادىق يولالرغاااااا تۈرلاااااۈ  نَلللللا َوَْ نَلللللا  ْ ُمْسللللللاُمو َ  ِا لللللاُو َ  َوِا  2  ْ َقانا

دېااااايىلگەن. « باااااار چىققۇچىالرماااااۇ يولااااادىن ھەق ۋە مۇساااااۇلمانالر بىااااازدىن»
  جىنالرناااى شاااەيتانالر ئەسااالى ئالالھنىاااڭ يولىغاااا قارشاااى چىققاااان بىااار بۆلاااۈ

« شااەيتان»نمۇ كۆرسااىتىدىغان بولااۇئ، ئالالھنىااڭ يولىغااا قارشااى چىققااان ئىنسااا
ََ ﴿دەئ ئاتىلىااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال    َشلللَ ا ايَ  َالللُغوًّ  تَللل ا     اُ للل ا   َ َعْلنَلللا وََ للل َ  ا

تللللللل ا  َْالللللللل  ْدا َ  ا  َو  َ   ااَ    مَلْعُ للللللللُ  ْ  يُللللللللوَا  شااااااااۇنىغدە » 3  ُللللللللُهو َ   ْ َقللللللللْوَا  ُْْ للللللللُه َ  مَلْعلللللللل
 قىلاادىق، ددشاامەن پەيغەمااكەرگە ھەربىاار شااەيتانلىرىنى جىنالرنىااڭ ۋە ئىنسااانالر

« قىلىاادى ۋەس ەسااە بىاارىگە-بىاار بىاالەن سااۆزلەر شااېرىن ئۈچااۈن ئالاادا  ئااۇالر
 دېگەن. 

ُلــــو َمــــا َواتَـّبَـُعــــوا﴿ ــــَياِطنيُ  تـَتـْ  ۇاليماننىڭساااا ۇالرئاااا» ﴾ُ﴾ــــَلْيَمانَ  ُمْلــــكِ  َعَلــــمٰ  الشَّ
 ۆزلىرىگەئائىااا   سااا ېھرىگەرلىكىگەنساا ەيتانالرنىڭنىااادىكى شاااپادىشاااھلىق زاما

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم كېلىشااااتىن ئىلگىاااارى، ئااااالالھ تائاااااال . «ەگەشااااتىئ
ان. ئااۇالر شااەيتانالرنى ئاساامان بااۇيرىقلىرىنى ئااا ال  ئىمكااانىيىتىگە ئىااگە قىلغاا

نىاااڭ ئا لىغاااان باااۇ بۇيرىقالرغاااا بىااار قىساااى  يالغاااان اۇراپااااتالرنى قوشاااۇئ، ئۆزى
كااااپىر كاتتىكاشااالىرىغا يەتكاااۈزەتتى. شاااۇ ا ئۇالرنىاااڭ ئااااز سااااندىكى ساااۆزىنى 

قا ئالمىغانااادا، كۆپىنچىساااى يالغاااان چىقااااتتى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ھېسااااب
للللللو َ    َ للللللَ ا ايَ  َواا َ ﴿ َُ  شااااااەيتانالر شۈبھىسااااااىزكى،» 4  اُ َ للللللا اُ وُ  ْ  َْْو ا َللللللاِا ا ْ  ااَ     َُ و

 ۋەس ەساااە قىلىشاااقا دەتااااال  بىااالەن ساااىلەر  شااارىكالرنىۇمن دوساااتلىرىنى ئاااۆز
پااااكىز ساااائ ھاااالەتتە -دېاااگەن. باااۇ يولنىاااڭ قىياااامەتكە قەدەر پاااا « قىلىااادى
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ىن كېااااايىن، ساقلىنىشاااااى ئۈچاااااۈن، پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئەۋەتىلگەناااااد
شاااااەيتانالرنىڭ ئاسااااامان باااااۇيرىقلىرىنى ئاااااا ال  ئىمكاااااانىيىتىنى پۈتاااااۈنلەي 

ََ ﴿ھەقاااتە  چەكلەنااادى. ئاااالالھ باااۇ  َ لللا تَلْقعُلللغُ  ُ نَلللا  َوَْ نلْ  َيْسلللَتمااا  َفَمللل   الَسلللْماا  ََِقااالللغَ  ِا
للللغْ   َْ َ  للللَ اِبَ   َللللوُ  َيَا   ئۈچااااۈن تىغشااااا  ئااااوغرىلىقچەن ھەمىشااااە بىااااز» 1 َ َصللللَغ  شا

 ئەمااادى كىمكاااى ئولتۇراتتاااۇق، جايلىرىااادا بولىااادىغان ئولتۇرىشاااقا ئاساااماننىڭ
 كۆياااددرگۈچى تۇرغاااان كۆزىتىاااپ ئاااۇنى رىنىااادىكەن،ئۇ ئا الشاااقا  ئاااوغرىلىقچەن

دەيااادى. قۇرئاااان نازىااال بولغانااادىن كېااايىن، شاااەيتان « بايقايااادى يۇلتاااۇزالرنى
ئاااااال ئاسااااماندىن چۈشااااىدىغان ۋەھىيلەرنااااى ئا الشااااقا ئۇرىنسااااا، ئااااالالھ تا

كۆيااااددرگۈچى يۇلتااااۇزالرنى ئەۋەتىااااپ كۆيددردۋېتىاااادىغان بولغااااان. شااااۇنىڭ 
قااار يۇلتااۇز ئالالھنىااڭ دىاان ددشاامەنلىرىگە ئا»ئۈچااۈن ئاااۋام اەلقنىااڭ ئارىسااىدا، 

 دېگەندە  سۆزلەر تارقالغان. « ئاتقان ئوقياسى

ََ ﴿ئااااااااالالھ تائاااااااااال   َاا   َسللللللللَما َ  َ َمْسللللللللَنا َوَْ ََ َهَنللللللللا ُِلا َلللللللل ْ  فَلَوَ للللللللْغ  َشللللللللغايَغ  ََ
 تىغشاااا  ساااۆزلىرىنى ئەھلىنىاااڭ ئاسااامانن بىاااز   ئېيتتاااى جىااانالرن» 2 َوُشلللُ َبا

 مۇھااااپىزەتچىلەر كۈچلاااۈ  ئاساااماننىڭ تىلىااادىق،  شااانىقىچىن ئاسااامانغا  ئۈچاااۈن
 تولااااۇئ بىاااالەن يۇلتااااۇزالر  كۆيااااددرگۈچىن ۋە بىاااالەن  پەرىشااااتىلەر يەنااااىن

ََ ﴿ۋە  « بايقىاااادىق كەتكەنلىكىنااااى َلللل  ُْ ايللللغَ  ََْشللللهِ  تَللللْغ اي ََل  َوَْ   االللل ْ  َْ َ  َ  َْنْ   ْْلَْ ضا   ا  ِبا
ُلللل ْ   ئىاااارادە يامااااانلىق زېمىناااادىكىلەرگە  جامائەسااااى جىاااانالرن بىااااز» 3 َ َشللللَغ  َ  ُّ

 قىلااااادىمۇ  ئىااااارادە يااشاااااىلىق ئۇالرغاااااا پەرۋەردىگاااااارى يااااااكى قىلىنااااادىمۇ
 دېگەن. « بىلمەيمىز

يەھاااۇدىيالر ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئالالھنىاااڭ نۇرغاااۇن نېىمەتلەرناااى 
« ساااۇاليماننىڭ تۇتقاااان يولىماااۇ ساااېھىر ياااولى»بەرگەنلىكىناااى بىلىاااپ تۇرىقلاااۇق، 

ـــا﴿مىناااى تارقاتمااااقچى بولۇشاااتى. ئاااالالھ تائااااال  دېاااگەن ۋەھى ـــرَ   َوَم ـــَلْيَماُن  َكَف ﴾ُ
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ـــَياِطنيَ  َولَــــِٰكنَّ   شاااەيتانالر لاااېكىن ياااوق، باااولغىنى كااااپىر ساااۇاليمان» ﴾َكَفـــُروا  الشَّ
ئاااايەت ئااااارقىلىق،  دېااااگەن «بولااادى كاااااپىر ئۆگىتىاااپ  سااااېھىر نكىشاااىلەرگە

باشاااااقۇردى ۋە  كىشاااااىلەرنى ساااااېھىر بىااااالەن»ساااااۇاليمان ئەلەيھىسسااااااالمنى 
 دېگەن تۆھمەتتىن ئاقلىغان. « كۇپۇرلۇقنى تارقاتتى

ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائااااالدىن ئۆزىااادىن كېااايىن ھاااېچكىمگە 
مەيااادىغان مۈلاااۈكنى بېرىشااانى تەلەئ قىلغاااانلىقىنى قۇرئاااان كەرىااا  ھېكاااايە ېرىلب

ََ ﴿قىلىاااااپ   لللللغ   َيَنَبغاللللل ََل  ُِْلَ لللللا با  َوَاللللل ْ  با   ْ  الللللهْ  َ با   َُلللللا ََ َ ََ  مَلْعلللللغاي ِا للللل  ْلا  َْتللللل َ  ااتَللللل
لللللللهاِا  ََتْلللللللهاي   لللللللها يدَ   َلللللللوُ  َفَسلللللللَ ْهََ   ْ َوَالللللللابُ  ِْ ْ للللللل ُ  ُ َ لللللللا َ  ِبَا  مَلنَلللللللا    ُ للللللل َ   َو  َ لللللللَ ا ايَ  ََْصلللللللابَ  ََ
 ما اااا! پەرۋەردىگاااارى   تتاااىئېي يمانساااۇال» 1  ْْلَْصلللَ ا ا   ا  َُِقلللهَتايَ  َوَُ لللهاي َ  َوَ لللَو    

 مۇيەسساااااەر ئاااااادەمگە ھاااااې  كېااااايىن مەنااااادىن ما اااااا ن،قىلغىااااا مەغپىااااارەت
 ئاتااااا كااااۆئ ھەقىااااقەتەن سااااەن قىلغىاااان، ئاتااااا پادىشاااااھلىقنى بولماياااادىغان
 شااااااما . بەردىق بويساااااۇندىرىئ شاااااامالنى يمانغاساااااۇال بىاااااز .قىلغۇچىساااااەن

 ھەمااادە .ما ااااتتى لەرزان تەرەپاااكە االىغاااان ئاااۇ باااويىچە باااۇيرىقى يماننىڭساااۇال
 چۆكاااۈئ دېغىزالرغاااان ۋە قۇرغاااۇچى  سااااالاليدىغان بىنااااالرنى كاتتاااان ئۇنىغغاااا
 شاااااااەيتانالرنى غەۋۋاس  چىقااليااااااادىغان ئېلىاااااااپ مارجاااااااانالرنى-ئاااااااۈنچە

« ساااااېلىنغاندىر ئىشاااااكە  شاااااەيتانالرغا نۇرغاااااۇن يەنە .بەردىق بويساااااۇندىرىئ
دەيااادى. ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااان، جىااان، شااااما ، ئۇچاااار قاااۇ  ۋە 

 نى باشقۇرااليدىغان پادىشاھلىق بېرىلگەن. ئۇنىغدىن باشقا مەالۇقاتالر

ئاااالالھ تائااااال باااۇ ، كۇپاااۇرنى تارقاتقاااانالر ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتانالر بولاااۇئ
 اْلَمَلَكـــنْيِ  َعلَـــم أُنـــِزلَ  َوَمـــا السِّـــْحرَ  النَّـــاسَ  يـَُعلُِّمـــونَ  َكَفـــُروا  الشَّـــَياِطنيَ  َولَــــِٰكنَّ ﴿ھەقاااتە  

ـــا  َۚوَمـــاُروتَ  َهـــاُروتَ  بَِباِبـــلَ  َـــا يـَُقـــوََّل  َحـــَّتَّٰ  َأَحـــدٍ  ِمـــنْ  َعلَِّمـــانِ يُـ  َوَم ـــ ٌ  ََنْـــنُ  ِإَّنَّ َن ـــرْ  َفـــًَل  ِفتـْ   َۖتْكُف
ُهَمــــا فـَيَـتَـَعلَُّمــــونَ   َأَحــــدٍ  ِمــــنْ  بِــــهِ  ِبَضــــارِِّينَ  ُهــــم َوَمــــا  َۚوَزْوِجــــهِ  اْلَمــــْرءِ  بَــــنْيَ  بِــــهِ  يـَُفرِِّقُــــونَ  َمــــا ِمنـْ

 شااااااااەيتانالر لااااااااېكىن» ﴾يَــــــــنَفُعُهمْ  َوََّل  ُهمْ َيُضــــــــرُّ  َمــــــــا َويـَتَـَعلَُّمــــــــونَ   ۚاللَّـــــــــهِ  ِبِِْذنِ  ِإَّلَّ 
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ىن كېااااايىن، ساقلىنىشاااااى ئۈچاااااۈن، پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئەۋەتىلگەناااااد
شاااااەيتانالرنىڭ ئاسااااامان باااااۇيرىقلىرىنى ئاااااا ال  ئىمكاااااانىيىتىنى پۈتاااااۈنلەي 

ََ ﴿ھەقاااتە  چەكلەنااادى. ئاااالالھ باااۇ  َ لللا تَلْقعُلللغُ  ُ نَلللا  َوَْ نلْ  َيْسلللَتمااا  َفَمللل   الَسلللْماا  ََِقااالللغَ  ِا
للللغْ   َْ َ  للللَ اِبَ   َللللوُ  َيَا   ئۈچااااۈن تىغشااااا  ئااااوغرىلىقچەن ھەمىشااااە بىااااز» 1 َ َصللللَغ  شا

 ئەمااادى كىمكاااى ئولتۇراتتاااۇق، جايلىرىااادا بولىااادىغان ئولتۇرىشاااقا ئاساااماننىڭ
 كۆياااددرگۈچى تۇرغاااان كۆزىتىاااپ ئاااۇنى رىنىااادىكەن،ئۇ ئا الشاااقا  ئاااوغرىلىقچەن

دەيااادى. قۇرئاااان نازىااال بولغانااادىن كېااايىن، شاااەيتان « بايقايااادى يۇلتاااۇزالرنى
ئاااااال ئاسااااماندىن چۈشااااىدىغان ۋەھىيلەرنااااى ئا الشااااقا ئۇرىنسااااا، ئااااالالھ تا

كۆيااااددرگۈچى يۇلتااااۇزالرنى ئەۋەتىااااپ كۆيددردۋېتىاااادىغان بولغااااان. شااااۇنىڭ 
قااار يۇلتااۇز ئالالھنىااڭ دىاان ددشاامەنلىرىگە ئا»ئۈچااۈن ئاااۋام اەلقنىااڭ ئارىسااىدا، 

 دېگەندە  سۆزلەر تارقالغان. « ئاتقان ئوقياسى

ََ ﴿ئااااااااالالھ تائاااااااااال   َاا   َسللللللللَما َ  َ َمْسللللللللَنا َوَْ ََ َهَنللللللللا ُِلا َلللللللل ْ  فَلَوَ للللللللْغ  َشللللللللغايَغ  ََ
 تىغشاااا  ساااۆزلىرىنى ئەھلىنىاااڭ ئاسااامانن بىاااز   ئېيتتاااى جىااانالرن» 2 َوُشلللُ َبا

 مۇھااااپىزەتچىلەر كۈچلاااۈ  ئاساااماننىڭ تىلىااادىق،  شااانىقىچىن ئاسااامانغا  ئۈچاااۈن
 تولااااۇئ بىاااالەن يۇلتااااۇزالر  كۆيااااددرگۈچىن ۋە بىاااالەن  پەرىشااااتىلەر يەنااااىن

ََ ﴿ۋە  « بايقىاااادىق كەتكەنلىكىنااااى َلللل  ُْ ايللللغَ  ََْشللللهِ  تَللللْغ اي ََل  َوَْ   االللل ْ  َْ َ  َ  َْنْ   ْْلَْ ضا   ا  ِبا
ُلللل ْ   ئىاااارادە يامااااانلىق زېمىناااادىكىلەرگە  جامائەسااااى جىاااانالرن بىااااز» 3 َ َشللللَغ  َ  ُّ

 قىلااااادىمۇ  ئىااااارادە يااشاااااىلىق ئۇالرغاااااا پەرۋەردىگاااااارى يااااااكى قىلىنااااادىمۇ
 دېگەن. « بىلمەيمىز

يەھاااۇدىيالر ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئالالھنىاااڭ نۇرغاااۇن نېىمەتلەرناااى 
« ساااۇاليماننىڭ تۇتقاااان يولىماااۇ ساااېھىر ياااولى»بەرگەنلىكىناااى بىلىاااپ تۇرىقلاااۇق، 

ـــا﴿مىناااى تارقاتمااااقچى بولۇشاااتى. ئاااالالھ تائااااال  دېاااگەن ۋەھى ـــرَ   َوَم ـــَلْيَماُن  َكَف ﴾ُ
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ـــَياِطنيَ  َولَــــِٰكنَّ   شاااەيتانالر لاااېكىن ياااوق، باااولغىنى كااااپىر ساااۇاليمان» ﴾َكَفـــُروا  الشَّ
ئاااايەت ئااااارقىلىق،  دېااااگەن «بولااادى كاااااپىر ئۆگىتىاااپ  سااااېھىر نكىشاااىلەرگە

باشاااااقۇردى ۋە  كىشاااااىلەرنى ساااااېھىر بىااااالەن»ساااااۇاليمان ئەلەيھىسسااااااالمنى 
 دېگەن تۆھمەتتىن ئاقلىغان. « كۇپۇرلۇقنى تارقاتتى

ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائااااالدىن ئۆزىااادىن كېااايىن ھاااېچكىمگە 
مەيااادىغان مۈلاااۈكنى بېرىشااانى تەلەئ قىلغاااانلىقىنى قۇرئاااان كەرىااا  ھېكاااايە ېرىلب

ََ ﴿قىلىاااااپ   لللللغ   َيَنَبغاللللل ََل  ُِْلَ لللللا با  َوَاللللل ْ  با   ْ  الللللهْ  َ با   َُلللللا ََ َ ََ  مَلْعلللللغاي ِا للللل  ْلا  َْتللللل َ  ااتَللللل
لللللللهاِا  ََتْلللللللهاي   لللللللها يدَ   َلللللللوُ  َفَسلللللللَ ْهََ   ْ َوَالللللللابُ  ِْ ْ للللللل ُ  ُ َ لللللللا َ  ِبَا  مَلنَلللللللا    ُ للللللل َ   َو  َ لللللللَ ا ايَ  ََْصلللللللابَ  ََ
 ما اااا! پەرۋەردىگاااارى   تتاااىئېي يمانساااۇال» 1  ْْلَْصلللَ ا ا   ا  َُِقلللهَتايَ  َوَُ لللهاي َ  َوَ لللَو    

 مۇيەسساااااەر ئاااااادەمگە ھاااااې  كېااااايىن مەنااااادىن ما اااااا ن،قىلغىااااا مەغپىااااارەت
 ئاتااااا كااااۆئ ھەقىااااقەتەن سااااەن قىلغىاااان، ئاتااااا پادىشاااااھلىقنى بولماياااادىغان
 شااااااما . بەردىق بويساااااۇندىرىئ شاااااامالنى يمانغاساااااۇال بىاااااز .قىلغۇچىساااااەن

 ھەمااادە .ما ااااتتى لەرزان تەرەپاااكە االىغاااان ئاااۇ باااويىچە باااۇيرىقى يماننىڭساااۇال
 چۆكاااۈئ دېغىزالرغاااان ۋە قۇرغاااۇچى  سااااالاليدىغان بىنااااالرنى كاتتاااان ئۇنىغغاااا
 شاااااااەيتانالرنى غەۋۋاس  چىقااليااااااادىغان ئېلىاااااااپ مارجاااااااانالرنى-ئاااااااۈنچە

« ساااااېلىنغاندىر ئىشاااااكە  شاااااەيتانالرغا نۇرغاااااۇن يەنە .بەردىق بويساااااۇندىرىئ
دەيااادى. ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااان، جىااان، شااااما ، ئۇچاااار قاااۇ  ۋە 

 نى باشقۇرااليدىغان پادىشاھلىق بېرىلگەن. ئۇنىغدىن باشقا مەالۇقاتالر

ئاااالالھ تائااااال باااۇ ، كۇپاااۇرنى تارقاتقاااانالر ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتانالر بولاااۇئ
 اْلَمَلَكـــنْيِ  َعلَـــم أُنـــِزلَ  َوَمـــا السِّـــْحرَ  النَّـــاسَ  يـَُعلُِّمـــونَ  َكَفـــُروا  الشَّـــَياِطنيَ  َولَــــِٰكنَّ ﴿ھەقاااتە  

ـــا  َۚوَمـــاُروتَ  َهـــاُروتَ  بَِباِبـــلَ  َـــا يـَُقـــوََّل  َحـــَّتَّٰ  َأَحـــدٍ  ِمـــنْ  َعلَِّمـــانِ يُـ  َوَم ـــ ٌ  ََنْـــنُ  ِإَّنَّ َن ـــرْ  َفـــًَل  ِفتـْ   َۖتْكُف
ُهَمــــا فـَيَـتَـَعلَُّمــــونَ   َأَحــــدٍ  ِمــــنْ  بِــــهِ  ِبَضــــارِِّينَ  ُهــــم َوَمــــا  َۚوَزْوِجــــهِ  اْلَمــــْرءِ  بَــــنْيَ  بِــــهِ  يـَُفرِِّقُــــونَ  َمــــا ِمنـْ

 شااااااااەيتانالر لااااااااېكىن» ﴾يَــــــــنَفُعُهمْ  َوََّل  ُهمْ َيُضــــــــرُّ  َمــــــــا َويـَتَـَعلَُّمــــــــونَ   ۚاللَّـــــــــهِ  ِبِِْذنِ  ِإَّلَّ 
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 مااارىت-ھااارىت بابىلاادىكى ئااۇالر. بولاادى كاااپىر ئۆگىتىااپ سااېھىر كىشااىلەرگە
 باااۇ. نئاااۆگىتەتتى ساااېھىرنى قىلىنغاااان نازىااال پەرىشاااتىگە ئىككاااى دېيىلىااادىغان

 ھااې  دېمىگىااچە بااولمىغىن، كاااپىر سااىنايمىز كىشااىلەرنى بىااز  پەرىشااتە ئىككااى
-بىااار اوتاااۇننى-ئەر ئىككىساااىدىن باااۇ ئاااۇالر. تتىتمەيئاااۆگە ساااېھىر كىشاااىگە
 ئااااۇالر ئااااۆگىنەتتى،  سااااېھىرگەرلىكنىن ئىشااااالرنى ئايرى ېتىاااادىغان بىرىاااادىن
 ئااۇالر ھااالكۇكى،. يەتكااۈزەلمەيتتى زىيااان كىشااىگە ھااې  رىاسىتىسااىز ئالالھنىااڭ
 دېگەن.  «ئۆگىنەتتى نەرسىنى يوق پايدىسى بار، زىيىنى ئۆزلىرىگە

دىاااااان چىققااااااان بولااااااۇئ، كېچىنىااااااڭ  نللللللبه « سااااااېھىر»ئااااااايەتتىكى 
ئااىرلىشاااىپ كۈناااددزنىڭ باشااالىنىش ۋاقتىناااى نيەناااى، تاااا  ئېاااتىش ئالدىااادىكى 
بىاار تەرىپاااى ياااورىق بىااار تەرىپاااى قااارا غۇ ۋاقىتناااى  كۆرساااىتىدى. ساااېھىر كاااۆزنى 
باااااغال  ۋە اىيااااا  قىلدىرىشااااتىن ئىكااااارەت ئىككااااى ئىشااااقا ئاساساااالىنىدى. 

 َْْالللُيَ  َنلللَبُهو ﴿ىغانلىقى ھەققىااادە  ق بولىااادساااېھىرنىڭ كاااۆزنى بااااغال  ئاااارقىلى
ُا  لللْبه   َوَ لللاُ و  َو ْنلللَ َْاُبوُا ْ    نَلللا  تاشاااالئ ئارغاااامچىالرنى ھاساااا، ئاااۇالر» 1 َا اللل     ماسا

 قاااااتتىق  كىشااااىلەرنى يەنااااىن ئااااۇالرنى باغلىاااادى، كااااۆزلىرىنى كىشااااىلەرنىڭ
 سااېھىرنى  كۆردنىاادىغانن چااو   كااۆزلىرىگە كىشااىلەرنىڭن ئااۇالر چۆچۈتااۈۋەتتى،

دېااايىلگەن. دېااامە ، ساااېھىرگەر ساااېھىرلەنگەن ئادەمنىاااڭ كاااۆزىنى « كۆرساااەتتى
كاااونترو  قىلىاااش ئاااارقىلىق، رېىاااا  بولمىغاااان نەرساااىنى رېىالااادە  كۆرساااىتىدى. 

ََ ﴿سااااېھىرنىڭ اىيااااا  قىلاااادىرى  ئااااارقىلىق بولىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە    مَلللل ْ  َُللللا
بَللللاُ ُ ْ  فَللللإاَذ  ٌ َْْ ُقللللو  لللل َا لللل  اا َْ للللوا   ُ  َللللَيَُ   لُُّ  ْ َوااها للللْبهااا ْ  ِا  بەلكااااى  مۇسااااا» 2 َتْسللللَع    ََْ َللللا نا

 غاااامچىلىرى،رئا  ئىااادى تاشااالىغان ئاااۇالر. ندېااادى !تاشاااال الر ئااااۋۋا  ساااىلەر
 مېغى اتقاناااادە  ھەرىكەتلىنىااااپ ئۇنىغغااااا سااااېھىرىدىن ئۇالرنىااااڭ ھاسااااىلىرى
ئەلەيھىسساااااالمنڭ ئالدىاااادىكى يىااااالن دېاااايىلگەن. يەنااااى، مۇسااااا « تۇيۇلاااادى

 تۇيۇلغان.  مېغى اتقاندە  ھەرىكەتلىنىپ ەمەلىيەتتە ما مىغان بولسىمۇ،ئ
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ساااااااېھىرگەرلەر ئارغامچاااااااا ۋە تايااااااااقلىرىنى تاشااااااالىغاندىن كېااااااايىن، 
سااااورىندىكىلەرنىڭ ھەممىسااااىگە مېغى اتقااااان يىالنااااالردە  كۆردناااادى. شااااۇنىڭ 

يرىقى بىااااالەن ھاسىساااااىنى بىااااالەن مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالم ئالالھنىاااااڭ باااااۇ
دى. بااۇنى قۇرئااان ھېكااايە ۇالرنىااڭ سااېھرى شااۇ ھامااان بەربااات بولااتاشاالى ېدى، ئ

ُا ﴿قىلىاااااپ   لللللا َوَْ ْللللل ََ   ا  َِ ْْ  َيَا ناللللل لللللا تَلْلَقللللل ه   َ ْ لللللغُ   َصلللللنَلُعو  ااََّنَلللللا ٌ َصلللللنَلُعو  َِ َا  يُلْ لالللللدُ  َوََل  ٌ َنلللللا
هُ  َا ْ لللللللل ُ    َسللللللللا ََ  َْتَلللللللل    ََ نَللللللللا َُللللللللاُ و  ُنللللللللَ َغ    َسللللللللَبهَوُ  فَلللللللل ُْ قا َِ  1 ُِوَنلللللللل   وَ  َاللللللللاُ و َ  ماللللللللَهبا   ُ

 تارتىااپ دەم سااېھىرلىرىنى كۆرسااەتكەن ئۇالرنىااڭ ئااۇ تاشاالىغىن، قولۇ اادىكىنى»
 ھىيلىسااااااىدىر، سااااااېھىرگەرلەرنىڭ رىكۆرسااااااەتكەنلى ئۇالرنىااااااڭ يۇتۇۋېتىااااادى،
 ھاسىساااىنى مۇساااان .قازىنالمايااادى ماااۇۋەپپەقىيەت بارساااا قەيەرگە ساااېھىرگەرلەر
  يۇتااااۇۋەتتى رتىااااپات دەم سااااېھىرلىرىنى كۆرسااااەتكەن ئۇالرنىااااڭ تاشاااالى ىدى،

 بىاالەن ھااارىن   يىقىلىااپ ھالاادا قىلغااان سااەجدەن سااېھىرگەرلەر بىاالەن شااۇنىڭ
 دېگەن.« دېيىشتى ،ئېيتتۇق ئىمان پەرۋەردىگارىغا مۇسانىڭ

ساااېھىرگەرلەر ناااېمە ئۈچاااۈن ساااەجدە قىلىااادى  چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ يەرگە 
تۇيغاااۇ تاشااالىغان ئارغامچاااا ۋە تايااااقلىرى ساااېھىرلەنگەن كاااۆزلەردە يىالنااادە  

بەرگەن بىااالەن، ئۆزلىرىنىاااڭ كۆزىااادە ھاااېلىھەم ئارغامچاااا ۋە تايااااق پېتاااى ئىااادى. 
ن. كاااۆرگەچكە قورقمىغاااا ساااېھىرگەرلەر ئاااۇ نەرساااىلەرنى ئاااۆز ھەقىقىتاااى بىااالەن

ئەممااااا مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھاسىسااااى ھەقىقىااااي يىالنغااااا ئۆزگەرگەناااادە، 
رى بىااار ماااۆجىزە بۇنىاااڭ ساااېھىر ئەمەس بەلكاااى ئىنسااااننىڭ ئىقتىدارىااادىن تاشاااقى

 ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن سەجدە قىلغان. 

ھەراىاااال شااااەكىلگە ئااااۆزگىرىش ئىقتىاااادارى بولغااااانلىقى  شااااەيتانالرنىڭ
سااااۈرىتىدە كااااۆرەلمەيمىز. ئەممااااا ئااااۇ نااااېمىگە  ئۈچااااۈن، شااااەيتاننى ئەساااالى

ئۆزگەرسااە، شااۇ نەرسااىنىڭ قااانۇنىيىتى ئۇنىغغااا تەتكىقلىنىاادى. مەسااىلەن  نورمااا  
جىنغااا ئااوق ۋە پىچاااق كااار قىلماياادى. لااېكىن ئىنسااان ياااكى ھاي انغااا ئەھ الاادا 
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 مااارىت-ھااارىت بابىلاادىكى ئااۇالر. بولاادى كاااپىر ئۆگىتىااپ سااېھىر كىشااىلەرگە
 باااۇ. نئاااۆگىتەتتى ساااېھىرنى قىلىنغاااان نازىااال پەرىشاااتىگە ئىككاااى دېيىلىااادىغان

 ھااې  دېمىگىااچە بااولمىغىن، كاااپىر سااىنايمىز كىشااىلەرنى بىااز  پەرىشااتە ئىككااى
-بىااار اوتاااۇننى-ئەر ئىككىساااىدىن باااۇ ئاااۇالر. تتىتمەيئاااۆگە ساااېھىر كىشاااىگە
 ئااااۇالر ئااااۆگىنەتتى،  سااااېھىرگەرلىكنىن ئىشااااالرنى ئايرى ېتىاااادىغان بىرىاااادىن
 ئااۇالر ھااالكۇكى،. يەتكااۈزەلمەيتتى زىيااان كىشااىگە ھااې  رىاسىتىسااىز ئالالھنىااڭ
 دېگەن.  «ئۆگىنەتتى نەرسىنى يوق پايدىسى بار، زىيىنى ئۆزلىرىگە

دىاااااان چىققااااااان بولااااااۇئ، كېچىنىااااااڭ  نللللللبه « سااااااېھىر»ئااااااايەتتىكى 
ئااىرلىشاااىپ كۈناااددزنىڭ باشااالىنىش ۋاقتىناااى نيەناااى، تاااا  ئېاااتىش ئالدىااادىكى 
بىاار تەرىپاااى ياااورىق بىااار تەرىپاااى قااارا غۇ ۋاقىتناااى  كۆرساااىتىدى. ساااېھىر كاااۆزنى 
باااااغال  ۋە اىيااااا  قىلدىرىشااااتىن ئىكااااارەت ئىككااااى ئىشااااقا ئاساساااالىنىدى. 

 َْْالللُيَ  َنلللَبُهو ﴿ىغانلىقى ھەققىااادە  ق بولىااادساااېھىرنىڭ كاااۆزنى بااااغال  ئاااارقىلى
ُا  لللْبه   َوَ لللاُ و  َو ْنلللَ َْاُبوُا ْ    نَلللا  تاشاااالئ ئارغاااامچىالرنى ھاساااا، ئاااۇالر» 1 َا اللل     ماسا

 قاااااتتىق  كىشااااىلەرنى يەنااااىن ئااااۇالرنى باغلىاااادى، كااااۆزلىرىنى كىشااااىلەرنىڭ
 سااېھىرنى  كۆردنىاادىغانن چااو   كااۆزلىرىگە كىشااىلەرنىڭن ئااۇالر چۆچۈتااۈۋەتتى،

دېااايىلگەن. دېااامە ، ساااېھىرگەر ساااېھىرلەنگەن ئادەمنىاااڭ كاااۆزىنى « كۆرساااەتتى
كاااونترو  قىلىاااش ئاااارقىلىق، رېىاااا  بولمىغاااان نەرساااىنى رېىالااادە  كۆرساااىتىدى. 

ََ ﴿سااااېھىرنىڭ اىيااااا  قىلاااادىرى  ئااااارقىلىق بولىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە    مَلللل ْ  َُللللا
بَللللاُ ُ ْ  فَللللإاَذ  ٌ َْْ ُقللللو  لللل َا لللل  اا َْ للللوا   ُ  َللللَيَُ   لُُّ  ْ َوااها للللْبهااا ْ  ِا  بەلكااااى  مۇسااااا» 2 َتْسللللَع    ََْ َللللا نا

 غاااامچىلىرى،رئا  ئىااادى تاشااالىغان ئاااۇالر. ندېااادى !تاشاااال الر ئااااۋۋا  ساااىلەر
 مېغى اتقاناااادە  ھەرىكەتلىنىااااپ ئۇنىغغااااا سااااېھىرىدىن ئۇالرنىااااڭ ھاسااااىلىرى
ئەلەيھىسساااااالمنڭ ئالدىاااادىكى يىااااالن دېاااايىلگەن. يەنااااى، مۇسااااا « تۇيۇلاااادى

 تۇيۇلغان.  مېغى اتقاندە  ھەرىكەتلىنىپ ەمەلىيەتتە ما مىغان بولسىمۇ،ئ
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ساااااااېھىرگەرلەر ئارغامچاااااااا ۋە تايااااااااقلىرىنى تاشااااااالىغاندىن كېااااااايىن، 
سااااورىندىكىلەرنىڭ ھەممىسااااىگە مېغى اتقااااان يىالنااااالردە  كۆردناااادى. شااااۇنىڭ 

يرىقى بىااااالەن ھاسىساااااىنى بىااااالەن مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالم ئالالھنىاااااڭ باااااۇ
دى. بااۇنى قۇرئااان ھېكااايە ۇالرنىااڭ سااېھرى شااۇ ھامااان بەربااات بولااتاشاالى ېدى، ئ

ُا ﴿قىلىاااااپ   لللللا َوَْ ْللللل ََ   ا  َِ ْْ  َيَا ناللللل لللللا تَلْلَقللللل ه   َ ْ لللللغُ   َصلللللنَلُعو  ااََّنَلللللا ٌ َصلللللنَلُعو  َِ َا  يُلْ لالللللدُ  َوََل  ٌ َنلللللا
هُ  َا ْ لللللللل ُ    َسللللللللا ََ  َْتَلللللللل    ََ نَللللللللا َُللللللللاُ و  ُنللللللللَ َغ    َسللللللللَبهَوُ  فَلللللللل ُْ قا َِ  1 ُِوَنلللللللل   وَ  َاللللللللاُ و َ  ماللللللللَهبا   ُ

 تارتىااپ دەم سااېھىرلىرىنى كۆرسااەتكەن ئۇالرنىااڭ ئااۇ تاشاالىغىن، قولۇ اادىكىنى»
 ھىيلىسااااااىدىر، سااااااېھىرگەرلەرنىڭ رىكۆرسااااااەتكەنلى ئۇالرنىااااااڭ يۇتۇۋېتىااااادى،
 ھاسىساااىنى مۇساااان .قازىنالمايااادى ماااۇۋەپپەقىيەت بارساااا قەيەرگە ساااېھىرگەرلەر
  يۇتااااۇۋەتتى رتىااااپات دەم سااااېھىرلىرىنى كۆرسااااەتكەن ئۇالرنىااااڭ تاشاااالى ىدى،

 بىاالەن ھااارىن   يىقىلىااپ ھالاادا قىلغااان سااەجدەن سااېھىرگەرلەر بىاالەن شااۇنىڭ
 دېگەن.« دېيىشتى ،ئېيتتۇق ئىمان پەرۋەردىگارىغا مۇسانىڭ

ساااېھىرگەرلەر ناااېمە ئۈچاااۈن ساااەجدە قىلىااادى  چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ يەرگە 
تۇيغاااۇ تاشااالىغان ئارغامچاااا ۋە تايااااقلىرى ساااېھىرلەنگەن كاااۆزلەردە يىالنااادە  

بەرگەن بىااالەن، ئۆزلىرىنىاااڭ كۆزىااادە ھاااېلىھەم ئارغامچاااا ۋە تايااااق پېتاااى ئىااادى. 
ن. كاااۆرگەچكە قورقمىغاااا ساااېھىرگەرلەر ئاااۇ نەرساااىلەرنى ئاااۆز ھەقىقىتاااى بىااالەن

ئەممااااا مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھاسىسااااى ھەقىقىااااي يىالنغااااا ئۆزگەرگەناااادە، 
رى بىااار ماااۆجىزە بۇنىاااڭ ساااېھىر ئەمەس بەلكاااى ئىنسااااننىڭ ئىقتىدارىااادىن تاشاااقى

 ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن سەجدە قىلغان. 

ھەراىاااال شااااەكىلگە ئااااۆزگىرىش ئىقتىاااادارى بولغااااانلىقى  شااااەيتانالرنىڭ
سااااۈرىتىدە كااااۆرەلمەيمىز. ئەممااااا ئااااۇ نااااېمىگە  ئۈچااااۈن، شااااەيتاننى ئەساااالى

ئۆزگەرسااە، شااۇ نەرسااىنىڭ قااانۇنىيىتى ئۇنىغغااا تەتكىقلىنىاادى. مەسااىلەن  نورمااا  
جىنغااا ئااوق ۋە پىچاااق كااار قىلماياادى. لااېكىن ئىنسااان ياااكى ھاي انغااا ئەھ الاادا 
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ىننىااڭ ئۆزگەرگەناادە، ئااوق ئاتساااق ياااكى پىچاااق سۈرسااە  ئۆلىاادى. مانااا بااۇ ج
ىڭ ساااۈرىتىگە كىرمەسااالىكىنىڭ ۋە كىااارگەن تەقااادىردىمۇ ئاااۇزىن باشاااقا نەرساااىن

 تۇرماسلىقىنىڭ سىرى. 

كەر ئەلەيھىسسااااالم  شااەيتان ئىنسااان سااۈرىتىدە كەلاااگەن ۋاقىتتااا، پەيغەماا
فلقلللللغٌنمللللل ٌْ ٌْ مالللللوٌا ٌ نللللل ٌنلللللا ي ٌِللللل ٌنلللللو  يٌ ملسللللل غٌَلللللٌّتهلللللببو ٌتن لللللهو ٌ 

ٌْ للللللٌَنللللللل ما ٌ بٌ   لللللله ٌ ل لللللل ٌُثٌذ للللللهتٌُللللللَو بٌوالللللل ٌبٌِل للللللاٌَلٌ ا  للللللوٌْوعللللللو ٌْو
مەن شااااەيتاننى مەساااااچىتنىڭ تۈۋردكلىرىنىاااااڭ » 1 فللللله ِ .ينبغللللٌَْلَللللغٌِلللل ٌمعللللغي

قىلساااۇن دەئ ئويلىااادى . لاااېكىن  بىااارىگە بااااغالئ، كىشاااىلەر كاااۆردئ تاماشاااا
ن كېاااايىن ھااااېچكىمگە قېرىندىشااااى  سااااۇاليماننىڭ  ئااااى ئااااالالھ، ما ااااا مەناااادى

لەئ ئۇناااااداق بەرمەيااااادىغان مۈلاااااۈكنى بەرساااااىلە، دېاااااگەن دىئاساااااىنى ئەسااااا
دىنياااا قاااانۇنىيىتى  دېاااگەن. شاااەيتان باشاااقا شاااەكىلگە كىرگەنااادە،« قىلمىااادى 

ڭ رەھمەتلىرىااادىن بىرىااادىر. كونتروللىقىغاااا كىرىاااپ قېلىشاااى، ئاااالالھ تائاالنىااا
رنى قورقۇتااااۇئ، نورمااااا  ھاياااااتنى ئەگەر ئۇنااااداق بولمىسااااا ئىاااادى، ئىنسااااانال

 قااليمىقان قىلى ەتكەن بوالتتى. 

شاااەيتانالر دىنياساااىدىن كەلاااگەن بىااار قاااانۇنىيەت بولغاچقاااا، بىاااز ساااېھىر 
ياشااااااۋاتقان دىنياغاااااا ئېلىاااااپ كېلىنگىنىااااادە، تە پۇ لۇقنىاااااڭ بۇزىلۇشاااااىنى 

ئاااالالھ تائااااال ساااېھىرنىڭ زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى ئېنىاااق  قىرىااادى.كەلتاااۈردئ چى
باياااان قىلغاچقاااا، ساااېھىر ئۆگەنگاااۈچى يااشاااى ئىشاااالرغا ئىشلىتىشااانى مەقساااەت 

پ ئۆگەنسااىمۇ، نەتىااجە يەنىااال يامااان ئىشااقا سااەۋە  بولااۇئ قالىاادى. چااۈنكى قىلىاا
ن ئىنسااان باشااقىالردا يااوق كااۈچكە ئىااگە بولغااان ھامااان، تۇيماسااتىن ھەددىاادى

ئېشاااىش يولىغاااا قاااارائ ما ىااادى. كىشاااىلەر ئارىساااىدا باراۋەرلىااا  بولمىغىنىااادا، 
تىنچلىقااااى  جەمىىيەتنىااااڭ ئەمىنلىكااااى بۇزىلىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال جەمىىيەتنىااااڭ

ئۈچاااۈن، ئىنساااانالرغا كاااۈچلەرنى تە پاااۇ  شاااەكىلدە تارقىتىااادى. كائىنااااتتىكى 
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نكى ئاااالالھ ھېچكىااار مەالاااۇق ئۆزىنىاااڭ كاااۈچى بىااالەن مەغرىرلىنالمايااادى. چاااۈ
 تائاال دىنيادا ئۇنىڭ كۈچىنى باسىدىغان يەنە بىر كۈچنىمۇ بىللە ياراتقان. 

دە قىلىشاااانى رەت ئاااۆز ۋاقتىاااادا ئىااااكلى  ئاااادەم ئەلەيھىسساااااالمغا سااااەج
ََ ﴿قىلىااااپ   ََ  َُللللا َْ   ًْ َا  ِا ْنللللوُ  َ لللل لللل  َ َلْقتَلللل لللل  َوَ َلْقتَللللوُ  ََ    ِا  ئۇنىغاااادىن مەن» 1  اللللي   ِا
دېااگەن. يەنااى، شااەيتان ئااۆزىنى  «ياراتتىااڭ الياادىن ئااۇنى ىن،ئااوتت مېنااى. ئااارتۇق

ئىنساااندىن ئااارتۇق كااۆردئ، قەلااكىگە كىكىرلىاا  كىرىااپ ئاسااىي بولاادى. ئااالالھ 
تائااااااال ئاااااوتتىن يارىتىلغاااااان شاااااەيتاننى، تاااااۇپراقتىن يارىتىلغاااااان ئىنساااااانغا 

بىرىاااادىن -بويسااااۇنۇ  بااااۇيرىقىنى بېاااارىش ئااااارقىلىق، مەالۇقاااااتلىرىنى بىاااار
بەنااادىنىڭ ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن  قىلااادى. بۇالرنىاااڭ ھېچقايسىساااىئاالھىااادە 

 بولماستىن، بەلكى ئالالھ تائاال ااالئ ئورىنالشتۇرغان ئاالھىدىلىكتۇر. 

ئااااالالھ تائاااااال ماالئىكىلەرنىااااڭ ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يارىتىلىشااااى 
للللل  فا َ لللللا َََْتَْعللللل ُ  َُلللللاُ و ﴿ھەققىااااادىكى ساااااۆزلىرىنى ھېكاااااايە قىلىاااااپ   لللللغُ يُل ْ  َِ  فا َ لللللا سا

 َُ َْملللللغا َ  ُتَسلللللبا دُ  َوََْللللل ُ  َِا َ   لللللغا   َوَيْسللللل ا ُُ  ِبا ََ  َوتُلَقلللللغا   يۈزىااااادە يەر  پەرىشاااااتىلەر» 2  َللللل
ئىنساااااننى زېمىناااادا ھۆكۈماااادار  تۆكىاااادىغان قااااان قىلىاااادىغان، بۇزىقچىلىااااق
 «لەيمىاااازمەدھىيە دەئ مااااۇقەددەس پااااا ، نىېساااا بىااااز ھااااالكۇكى قىالمسااااەن 

الئىكىلەردىن ئااااالالھ تائاااااال مااااا»ابلىرىاااادا  دېااااگەن. بىاااار قىسااااى  تەپسااااىر كىت
ئىككىساااااىنىڭ زېمىنغاااااا چۈشۈشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ۋە ھاااااارىت ۋە ماااااارىت 
تالالنغااااان. بااااۇ ئىككىاااايلەن زېمىنغااااا چۈشااااكەندە، بىاااار ئايااااا  تەرىپىاااادىن 

دېگەناااااادە  قىسسااااااىلەر « ئااااااازدىرىلۇئ چااااااو  جىنااااااايەتلەرنى قىلغااااااان
ساسااااى يااااوق. چااااۈنكى ۇ اىاااال قىسسااااىلەرنىڭ ھېچكىاااار ئاكەلتااااۈردلگەن. باااا

ياااارىتىلىش قاااانۇنىيىتى باااويىچە، ئالالھقاااا ئاساااىيلىق قىلمايااادى ۋە  مااااالئىكىلەر
 ئالالھ تەرىپىدىن تەكلىپ قىلىنغان بارلىق ۋەزىپىنى تولۇق ئادا قىلىدى. 
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ىننىااڭ ئۆزگەرگەناادە، ئااوق ئاتساااق ياااكى پىچاااق سۈرسااە  ئۆلىاادى. مانااا بااۇ ج
ىڭ ساااۈرىتىگە كىرمەسااالىكىنىڭ ۋە كىااارگەن تەقااادىردىمۇ ئاااۇزىن باشاااقا نەرساااىن

 تۇرماسلىقىنىڭ سىرى. 

كەر ئەلەيھىسسااااالم  شااەيتان ئىنسااان سااۈرىتىدە كەلاااگەن ۋاقىتتااا، پەيغەماا
فلقلللللغٌنمللللل ٌْ ٌْ مالللللوٌا ٌ نللللل ٌنلللللا ي ٌِللللل ٌنلللللو  يٌ ملسللللل غٌَلللللٌّتهلللللببو ٌتن لللللهو ٌ 

ٌْ للللللٌَنللللللل ما ٌ بٌ   لللللله ٌ ل لللللل ٌُثٌذ للللللهتٌُللللللَو بٌوالللللل ٌبٌِل للللللاٌَلٌ ا  للللللوٌْوعللللللو ٌْو
مەن شااااەيتاننى مەساااااچىتنىڭ تۈۋردكلىرىنىاااااڭ » 1 فللللله ِ .ينبغللللٌَْلَللللغٌِلللل ٌمعللللغي

قىلساااۇن دەئ ئويلىااادى . لاااېكىن  بىااارىگە بااااغالئ، كىشاااىلەر كاااۆردئ تاماشاااا
ن كېاااايىن ھااااېچكىمگە قېرىندىشااااى  سااااۇاليماننىڭ  ئااااى ئااااالالھ، ما ااااا مەناااادى

لەئ ئۇناااااداق بەرمەيااااادىغان مۈلاااااۈكنى بەرساااااىلە، دېاااااگەن دىئاساااااىنى ئەسااااا
دىنياااا قاااانۇنىيىتى  دېاااگەن. شاااەيتان باشاااقا شاااەكىلگە كىرگەنااادە،« قىلمىااادى 

ڭ رەھمەتلىرىااادىن بىرىااادىر. كونتروللىقىغاااا كىرىاااپ قېلىشاااى، ئاااالالھ تائاالنىااا
رنى قورقۇتااااۇئ، نورمااااا  ھاياااااتنى ئەگەر ئۇنااااداق بولمىسااااا ئىاااادى، ئىنسااااانال

 قااليمىقان قىلى ەتكەن بوالتتى. 

شاااەيتانالر دىنياساااىدىن كەلاااگەن بىااار قاااانۇنىيەت بولغاچقاااا، بىاااز ساااېھىر 
ياشااااااۋاتقان دىنياغاااااا ئېلىاااااپ كېلىنگىنىااااادە، تە پۇ لۇقنىاااااڭ بۇزىلۇشاااااىنى 

ئاااالالھ تائااااال ساااېھىرنىڭ زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى ئېنىاااق  قىرىااادى.كەلتاااۈردئ چى
باياااان قىلغاچقاااا، ساااېھىر ئۆگەنگاااۈچى يااشاااى ئىشاااالرغا ئىشلىتىشااانى مەقساااەت 

پ ئۆگەنسااىمۇ، نەتىااجە يەنىااال يامااان ئىشااقا سااەۋە  بولااۇئ قالىاادى. چااۈنكى قىلىاا
ن ئىنسااان باشااقىالردا يااوق كااۈچكە ئىااگە بولغااان ھامااان، تۇيماسااتىن ھەددىاادى

ئېشاااىش يولىغاااا قاااارائ ما ىااادى. كىشاااىلەر ئارىساااىدا باراۋەرلىااا  بولمىغىنىااادا، 
تىنچلىقااااى  جەمىىيەتنىااااڭ ئەمىنلىكااااى بۇزىلىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال جەمىىيەتنىااااڭ

ئۈچاااۈن، ئىنساااانالرغا كاااۈچلەرنى تە پاااۇ  شاااەكىلدە تارقىتىااادى. كائىنااااتتىكى 
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نكى ئاااالالھ ھېچكىااار مەالاااۇق ئۆزىنىاااڭ كاااۈچى بىااالەن مەغرىرلىنالمايااادى. چاااۈ
 تائاال دىنيادا ئۇنىڭ كۈچىنى باسىدىغان يەنە بىر كۈچنىمۇ بىللە ياراتقان. 

دە قىلىشاااانى رەت ئاااۆز ۋاقتىاااادا ئىااااكلى  ئاااادەم ئەلەيھىسساااااالمغا سااااەج
ََ ﴿قىلىااااپ   ََ  َُللللا َْ   ًْ َا  ِا ْنللللوُ  َ لللل لللل  َ َلْقتَلللل لللل  َوَ َلْقتَللللوُ  ََ    ِا  ئۇنىغاااادىن مەن» 1  اللللي   ِا
دېااگەن. يەنااى، شااەيتان ئااۆزىنى  «ياراتتىااڭ الياادىن ئااۇنى ىن،ئااوتت مېنااى. ئااارتۇق

ئىنساااندىن ئااارتۇق كااۆردئ، قەلااكىگە كىكىرلىاا  كىرىااپ ئاسااىي بولاادى. ئااالالھ 
تائااااااال ئاااااوتتىن يارىتىلغاااااان شاااااەيتاننى، تاااااۇپراقتىن يارىتىلغاااااان ئىنساااااانغا 

بىرىاااادىن -بويسااااۇنۇ  بااااۇيرىقىنى بېاااارىش ئااااارقىلىق، مەالۇقاااااتلىرىنى بىاااار
بەنااادىنىڭ ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن  قىلااادى. بۇالرنىاااڭ ھېچقايسىساااىئاالھىااادە 

 بولماستىن، بەلكى ئالالھ تائاال ااالئ ئورىنالشتۇرغان ئاالھىدىلىكتۇر. 

ئااااالالھ تائاااااال ماالئىكىلەرنىااااڭ ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يارىتىلىشااااى 
للللل  فا َ لللللا َََْتَْعللللل ُ  َُلللللاُ و ﴿ھەققىااااادىكى ساااااۆزلىرىنى ھېكاااااايە قىلىاااااپ   لللللغُ يُل ْ  َِ  فا َ لللللا سا

 َُ َْملللللغا َ  ُتَسلللللبا دُ  َوََْللللل ُ  َِا َ   لللللغا   َوَيْسللللل ا ُُ  ِبا ََ  َوتُلَقلللللغا   يۈزىااااادە يەر  پەرىشاااااتىلەر» 2  َللللل
ئىنساااااننى زېمىناااادا ھۆكۈماااادار  تۆكىاااادىغان قااااان قىلىاااادىغان، بۇزىقچىلىااااق
 «لەيمىاااازمەدھىيە دەئ مااااۇقەددەس پااااا ، نىېساااا بىااااز ھااااالكۇكى قىالمسااااەن 

الئىكىلەردىن ئااااالالھ تائاااااال مااااا»ابلىرىاااادا  دېااااگەن. بىاااار قىسااااى  تەپسااااىر كىت
ئىككىساااااىنىڭ زېمىنغاااااا چۈشۈشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ۋە ھاااااارىت ۋە ماااااارىت 
تالالنغااااان. بااااۇ ئىككىاااايلەن زېمىنغااااا چۈشااااكەندە، بىاااار ئايااااا  تەرىپىاااادىن 

دېگەناااااادە  قىسسااااااىلەر « ئااااااازدىرىلۇئ چااااااو  جىنااااااايەتلەرنى قىلغااااااان
ساسااااى يااااوق. چااااۈنكى ۇ اىاااال قىسسااااىلەرنىڭ ھېچكىاااار ئاكەلتااااۈردلگەن. باااا

ياااارىتىلىش قاااانۇنىيىتى باااويىچە، ئالالھقاااا ئاساااىيلىق قىلمايااادى ۋە  مااااالئىكىلەر
 ئالالھ تەرىپىدىن تەكلىپ قىلىنغان بارلىق ۋەزىپىنى تولۇق ئادا قىلىدى. 
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بااۇ بىاار پىتاانە، ئۆگەنسااە  كاااپىر »ھااارىت ۋە مااارىت سااېھىرنى كىشااىلەرگە 
 گەن بىااار ساااىناق بولاااۇئ، ئاااالالھەئ تاااۇرىئ ئاااۆگەتكەن. پىتااانە دېاااد« بولىساااەن

ـــا﴿تائااااال ئاااۇنى تەسااا ىرلەئ   ـــانِ  َوَم ـــنْ  يـَُعلَِّم ـــدٍ  ِم ـــوََّل  َحـــَّتَّٰ  َأَح َـــا يـَُق ـــنُ  ِإَّنَّ ـــ ٌ  ََنْ َن ـــًَل  ِفتـْ  َف
ـــرْ  ـــونَ   َۖتْكُف ـــا فـَيَـتَـَعلَُّم ُهَم ـــا ِمنـْ ـــونَ  َم ـــهِ  يـَُفرُِِّق ـــنْيَ  ِب ـــْرءِ  َب ـــهِ  اْلَم ـــا  َۚوَزْوِج ـــم َوَم ـــهِ  ِبَضـــارِِّينَ  ُه ـــنْ  ِب  ِم

 كااااپىر ساااىنايمىز كىشاااىلەرنى بىاااز  ھاااارىت ۋە ماااارىتن» ﴾اللَّــــهِ  ِبِِْذنِ  ِإَّلَّ  دٍ َأَحـــ
 بااااۇ ئااااۇالر. ئااااۆگەتمەيتتى سااااېھىر كىشااااىگە ھااااې  دېمىگىااااچە بااااولمىغىن،

 ئىشاااااالرنى ئايرى ېتىااااادىغان بىرىااااادىن-بىااااار اوتاااااۇننى-ئەر ئىككىساااااىدىن
 ىتىسااىزاسرى ئالالھنىااڭ  ئااارقىلىق سااېھىرن ئااۇالر ئااۆگىنەتتى،  سااېھىرگەرلىكنىن

دەيااادى. دېااامە ، باااۇ ئىككاااى پەرىشاااتە  «يەتكاااۈزەلمەيتتى زىياااان كىشاااىگە ھاااې 
ئااۆزلىرى ئۆگىتى اتقااان سااېھىرنىڭ كىشااىلەرنى كۇپۇرغااا ئېلىااپ بارىاادىغان پىتاانە 
ئىكەنلىكااااااااااى ۋە ئۇنىااااااااااڭ پەقەت يامااااااااااانلىققىال ئەسااااااااااقاتىدىغانلىقىدىن 

ت دائىرىسااىدە ىردى. ئەممااا بۇنىااڭ زىيىنااى پەقەت ئالالھنىااڭ رىاسااەئاگاھالنااد
 بولىدى. 

َوَلَقــــــْد َعِلُمــــــوا َلَمــــــِن اْشــــــََتَاُه َمــــــا لَــــــُه ِف  ﴿َويـَتَـَعلَُّمــــــوَن َمــــــا َيُضــــــرُُّهْم َوََّل يَــــــنَفُعُهْم ۚ
ـــْ َس َمـــا َشـــَرْوا بِـــِه َأنُفَســـُهْم ۚ اْْلِخـــَرِة ِمـــْن َخـــًَلٍق ۚ  يەھاااۇدىيالر» َلُمـــوَن﴾لَـــْو َكـــانُوا يـَعْ  َولَِب

 ياااوق نېساااى ە ھاااې  ئاااااىرەتتە ساااېتى الغۇچىغا ساااېھىرنى  تاشاااالئ تەۋراتناااىن
 سااااېتى الغان بەدىلىااااگە جانلىرىنىااااڭ ئااااۇالر بىلەتتااااى، ئوباااادان ئىكەنلىكىنااااى
 ئەجەبمااۇ  تاللىشااىنىڭ ئۆگىنىشاانى سااېھىر ئۈچااۈن ئااۆزلىرى يەنااىن نەرسىسااىنىڭ

ئاااالالھ بىااازگە ساااېھىرنىڭ . «ئىااادى بىلساااە كاشاااكى ئىكەنلىكىناااى ئىاااش ياماااان
ىز ئىكەنلىكىاااااادىن اەۋەر بەردى. سااااااېھىر بىاااااالەن زىيااااااانلىق ۋە مەنپەئەتساااااا

لالنغان ئاااادەمگە، ساااېھىر مااااددىي يااااكى مەنىااا ى جەھەتاااتىن ھەرگىزماااۇ شاااۇغۇ
مەنااااپەئەت ئېلىااااپ كەلمەياااادى. شااااۇ ا سااااېھىر بىاااالەن شااااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ 

باااااي بولماسااااتىن، ھەمىشااااە باشااااقىالردىن مەرتىاااا ە جەھەتااااتە ئۈسااااتۈن ۋە 
ياشاااايدىغانلىقىنى، ھەمااادە چىاااراي شاااەكلى ۋە  تۇرمۇشاااىدا باشاااقىالرغا تايىنىاااپ

« پەس-ئېگىااااز»شااااىنىڭ نورمااااا  ئەمەساااالىكىنى، بالىلىرىنىااااڭ تۇرى-يااااۈرد 
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چىقىااااااپ قالىاااااادىغانلىقىنى كااااااۆرىمىز. سااااااېھىر بىاااااالەن شااااااۇغۇلالنغانالرنىڭ 
ە گىرىپتاااار بولاااۇئ، كۆپىنچىساااى پېقىااار ھاااالەتتە يااااكى ھەراىااال كېساااەللەرگ

 ەت بولۇئ ئۆلۈئ كېتىدى. ئااىرقى ھاياتىدا باشقىالرغا ئىكر

كااااااااۆپىنچە ۋاقىااااااااتالردا، سااااااااېھىرگەرلەر پاياااااااادىالنغان جىاااااااانالر، 
ساااېھىرگەرلەرنىڭ ئاااۆزىگە قارشاااى چىقىاااپ، نەتىجىااادە ئۇالرغاااا بااااال بولىااادى. 
سااااېھرىگەرلەرنىڭ سااااەۋەبىدىن بەزى جىنالرنىااااڭ تەكەبكۇرلىشااااىپ ھەددىاااادىن 

َ   َ للللا َ   َوَْتَللللوُ ﴿شااااىدىغانلىقى ھەققىاااادە  ئا تلللل ا  ِا لللل َ   اَ للللا َ   يَلعُللللوُذو َ   ْدا َْالللل ا   ِا لللل َ  ماهاَ للللا   
ََ ُ وُا ْ   بەزى بولغاااااان جىااااانالردىن كىشاااااىلەر بەزى ئىنساااااانالردىن» 1 َ َاَقلللللا فَلللللل

 تەكەبكۇرلىشااااىپ تېخىمااااۇ جىاااانالر بىاااالەن شااااۇنىڭ سااااېغىناتتى، كىشااااىلەرگە
شااۇنىڭ ئۈچااۈن سااېھىردىن ئىكااارەت ھەددىاادىن ئېشااىش ۋە دېاايىلگەن. « كەتتااى
تلىااااا  اارلىققاااااا ساااااەۋە  بولىااااادىغان كۇپۇرلاااااۇقتىن يىاااااراق ئااىرە-دىنياااااا

 ېرە .تۇرىشىمىز ك

                                                           
 ئايەت-6سۈرە جىن،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

128 
 

بااۇ بىاار پىتاانە، ئۆگەنسااە  كاااپىر »ھااارىت ۋە مااارىت سااېھىرنى كىشااىلەرگە 
 گەن بىااار ساااىناق بولاااۇئ، ئاااالالھەئ تاااۇرىئ ئاااۆگەتكەن. پىتااانە دېاااد« بولىساااەن

ـــا﴿تائااااال ئاااۇنى تەسااا ىرلەئ   ـــانِ  َوَم ـــنْ  يـَُعلَِّم ـــدٍ  ِم ـــوََّل  َحـــَّتَّٰ  َأَح َـــا يـَُق ـــنُ  ِإَّنَّ ـــ ٌ  ََنْ َن ـــًَل  ِفتـْ  َف
ـــرْ  ـــونَ   َۖتْكُف ـــا فـَيَـتَـَعلَُّم ُهَم ـــا ِمنـْ ـــونَ  َم ـــهِ  يـَُفرُِِّق ـــنْيَ  ِب ـــْرءِ  َب ـــهِ  اْلَم ـــا  َۚوَزْوِج ـــم َوَم ـــهِ  ِبَضـــارِِّينَ  ُه ـــنْ  ِب  ِم

 كااااپىر ساااىنايمىز كىشاااىلەرنى بىاااز  ھاااارىت ۋە ماااارىتن» ﴾اللَّــــهِ  ِبِِْذنِ  ِإَّلَّ  دٍ َأَحـــ
 بااااۇ ئااااۇالر. ئااااۆگەتمەيتتى سااااېھىر كىشااااىگە ھااااې  دېمىگىااااچە بااااولمىغىن،

 ئىشاااااالرنى ئايرى ېتىااااادىغان بىرىااااادىن-بىااااار اوتاااااۇننى-ئەر ئىككىساااااىدىن
 ىتىسااىزاسرى ئالالھنىااڭ  ئااارقىلىق سااېھىرن ئااۇالر ئااۆگىنەتتى،  سااېھىرگەرلىكنىن

دەيااادى. دېااامە ، باااۇ ئىككاااى پەرىشاااتە  «يەتكاااۈزەلمەيتتى زىياااان كىشاااىگە ھاااې 
ئااۆزلىرى ئۆگىتى اتقااان سااېھىرنىڭ كىشااىلەرنى كۇپۇرغااا ئېلىااپ بارىاادىغان پىتاانە 
ئىكەنلىكااااااااااى ۋە ئۇنىااااااااااڭ پەقەت يامااااااااااانلىققىال ئەسااااااااااقاتىدىغانلىقىدىن 

ت دائىرىسااىدە ىردى. ئەممااا بۇنىااڭ زىيىنااى پەقەت ئالالھنىااڭ رىاسااەئاگاھالنااد
 بولىدى. 

َوَلَقــــــْد َعِلُمــــــوا َلَمــــــِن اْشــــــََتَاُه َمــــــا لَــــــُه ِف  ﴿َويـَتَـَعلَُّمــــــوَن َمــــــا َيُضــــــرُُّهْم َوََّل يَــــــنَفُعُهْم ۚ
ـــْ َس َمـــا َشـــَرْوا بِـــِه َأنُفَســـُهْم ۚ اْْلِخـــَرِة ِمـــْن َخـــًَلٍق ۚ  يەھاااۇدىيالر» َلُمـــوَن﴾لَـــْو َكـــانُوا يـَعْ  َولَِب

 ياااوق نېساااى ە ھاااې  ئاااااىرەتتە ساااېتى الغۇچىغا ساااېھىرنى  تاشاااالئ تەۋراتناااىن
 سااااېتى الغان بەدىلىااااگە جانلىرىنىااااڭ ئااااۇالر بىلەتتااااى، ئوباااادان ئىكەنلىكىنااااى
 ئەجەبمااۇ  تاللىشااىنىڭ ئۆگىنىشاانى سااېھىر ئۈچااۈن ئااۆزلىرى يەنااىن نەرسىسااىنىڭ

ئاااالالھ بىااازگە ساااېھىرنىڭ . «ئىااادى بىلساااە كاشاااكى ئىكەنلىكىناااى ئىاااش ياماااان
ىز ئىكەنلىكىاااااادىن اەۋەر بەردى. سااااااېھىر بىاااااالەن زىيااااااانلىق ۋە مەنپەئەتساااااا

لالنغان ئاااادەمگە، ساااېھىر مااااددىي يااااكى مەنىااا ى جەھەتاااتىن ھەرگىزماااۇ شاااۇغۇ
مەنااااپەئەت ئېلىااااپ كەلمەياااادى. شااااۇ ا سااااېھىر بىاااالەن شااااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ 

باااااي بولماسااااتىن، ھەمىشااااە باشااااقىالردىن مەرتىاااا ە جەھەتااااتە ئۈسااااتۈن ۋە 
ياشاااايدىغانلىقىنى، ھەمااادە چىاااراي شاااەكلى ۋە  تۇرمۇشاااىدا باشاااقىالرغا تايىنىاااپ

« پەس-ئېگىااااز»شااااىنىڭ نورمااااا  ئەمەساااالىكىنى، بالىلىرىنىااااڭ تۇرى-يااااۈرد 
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چىقىااااااپ قالىاااااادىغانلىقىنى كااااااۆرىمىز. سااااااېھىر بىاااااالەن شااااااۇغۇلالنغانالرنىڭ 
ە گىرىپتاااار بولاااۇئ، كۆپىنچىساااى پېقىااار ھاااالەتتە يااااكى ھەراىااال كېساااەللەرگ

 ەت بولۇئ ئۆلۈئ كېتىدى. ئااىرقى ھاياتىدا باشقىالرغا ئىكر

كااااااااۆپىنچە ۋاقىااااااااتالردا، سااااااااېھىرگەرلەر پاياااااااادىالنغان جىاااااااانالر، 
ساااېھىرگەرلەرنىڭ ئاااۆزىگە قارشاااى چىقىاااپ، نەتىجىااادە ئۇالرغاااا بااااال بولىااادى. 
سااااېھرىگەرلەرنىڭ سااااەۋەبىدىن بەزى جىنالرنىااااڭ تەكەبكۇرلىشااااىپ ھەددىاااادىن 

َ   َ للللا َ   َوَْتَللللوُ ﴿شااااىدىغانلىقى ھەققىاااادە  ئا تلللل ا  ِا لللل َ   اَ للللا َ   يَلعُللللوُذو َ   ْدا َْالللل ا   ِا لللل َ  ماهاَ للللا   
ََ ُ وُا ْ   بەزى بولغاااااان جىااااانالردىن كىشاااااىلەر بەزى ئىنساااااانالردىن» 1 َ َاَقلللللا فَلللللل

 تەكەبكۇرلىشااااىپ تېخىمااااۇ جىاااانالر بىاااالەن شااااۇنىڭ سااااېغىناتتى، كىشااااىلەرگە
شااۇنىڭ ئۈچااۈن سااېھىردىن ئىكااارەت ھەددىاادىن ئېشااىش ۋە دېاايىلگەن. « كەتتااى
تلىااااا  اارلىققاااااا ساااااەۋە  بولىااااادىغان كۇپۇرلاااااۇقتىن يىاااااراق ئااىرە-دىنياااااا
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 دەرس-61
 

 ئايەت-103 سۈرە بەقەرە
 

ُْم آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَمُثوبٌَ  مِّْن ِعنِد اللَّـِه َخرْيٌ ۖ لَّْو    َكانُوا يـَْعَلُموَن﴾﴿َوَلْو َأَّنَّ
 

 الرۇ، نئساقالنسا دىن نىڭ ئازابىئالالھن ،ەرسۈلتەئىمان ك الرۇئ رەگەئ»
يااشى ئىدى، كاشكى  ەتت ەلەئ ا ۋسا رگاھىدىكىەد ڭنىئالالھ  نۈچۈئ

 «ئىدى ەبىلس نىۇب الرۇئ

 

سااېھىرنى تىلغااا ئېلىااپ، سااېھىر بىاالەن ئىلگىرىكااى ئااايەتلەردە ئااالالھ تائاااال 
، ى كاااااپىر ھالىتىاااادە تىرىلااااددردلۈئغۇلالنغان ئادەمنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنشااااۇ
ساااېھىر  زىكىااار قىلغانااادىن كېااايىن، نلىقىنىۈ  تاشااالىنىدىغاەنااانەمگە مە گۈلاااجەھ

ىاااڭ دەرگاھىااادا يااشاااى ئىكەنلىكىناااى باياااان ئالالھنئۆگىنىشاااتىن تواتاشااانىڭ 
ۇ باا»  . چااۈنكى سااېھىرنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن چۈشااكەن ئىككااى پەرىشااتىمۇقىلغااان

« دېاااگەن ساااىناق، پىتنىااادىر، ساااەن باااۇنى ئاااۆگىنىش ئاااارقىلىق كااااپىر بولىساااەن
ساااااېھىرنى  ،پەرىشاااااتىلەرنىڭ ساااااۆزىنى ئاااااا الئ كىشاااااىلەرى دەيتتاااااى. ئەسااااال

ئاااۆگەنمىگەن بولساااا يااشاااى باااوالتتى. ئەگەر ئاااۇالر ساااېھىرنىڭ كۇپۇرلۇقنىااااڭ 
ال قاتارىااادىن ئىكەنلىكىاااگە ئىشاااىنىپ ئاااالالھتىن قورققاااان بولساااا، ئاااالالھ تائاااا

 ئۇالرغا دىنيا ۋە ئااىرەتتە كاتتا ئەجىرلەرنى بەرگەن بوالتتى. 
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، ى كاااااپىر ھالىتىاااادە تىرىلااااددردلۈئغۇلالنغان ئادەمنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنشااااۇ
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ىاااڭ دەرگاھىااادا يااشاااى ئىكەنلىكىناااى باياااان ئالالھنئۆگىنىشاااتىن تواتاشااانىڭ 
ۇ باا»  . چااۈنكى سااېھىرنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن چۈشااكەن ئىككااى پەرىشااتىمۇقىلغااان

« دېاااگەن ساااىناق، پىتنىااادىر، ساااەن باااۇنى ئاااۆگىنىش ئاااارقىلىق كااااپىر بولىساااەن
ساااااېھىرنى  ،پەرىشاااااتىلەرنىڭ ساااااۆزىنى ئاااااا الئ كىشاااااىلەرى دەيتتاااااى. ئەسااااال

ئاااۆگەنمىگەن بولساااا يااشاااى باااوالتتى. ئەگەر ئاااۇالر ساااېھىرنىڭ كۇپۇرلۇقنىااااڭ 
ال قاتارىااادىن ئىكەنلىكىاااگە ئىشاااىنىپ ئاااالالھتىن قورققاااان بولساااا، ئاااالالھ تائاااا

 ئۇالرغا دىنيا ۋە ئااىرەتتە كاتتا ئەجىرلەرنى بەرگەن بوالتتى. 
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ــْوا﴾  ىااڭئااالالھ تائاالن ــوا َواتَـَّق ُــْم آَمُن ــْو َأَّنَّ ئەگەر ئااۇالر ئىمااان ئېيتقااان » ﴿َوَل
ئىنسااان ئااۆزى بىاالەن  قىلساااق، سااۆزىگە دىقااقەت دېااگەن «ۋە ساااقالنغان بولسااا
سااااقلىنىدىغان »، ئوتتۇرىغااااساااۈپىتىنىڭ « قەھااار قىلغاااۇچى»ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 

« ۇچىقىلغااااا قەھااااار»ئىنساااااان  قىلىشاااااى كېرەكلىكىناااااى بىلى االاليااااادى.« پەردە
 يەت ئۆتكۈزدشاااتىن ساقلىنىشاااى كېااارە .كاتتاااا زاتنىاااڭ ئالدىااادا جىناااابولغاااان 

ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانغا ئۆزىنىاااڭ  ،ادئەگەر جىناااايەت ئۆتكۈزدشاااتىن سااااقالنمىغان
 جەھەننەمگە تاشاليدى.كاتتىلىقىغا يارىشا جازا بېرىپ، 

 رگاھىااادىكىەد ڭنىااائالالھ  نۈچاااۈئ الرۇئااان» ﴿َلَمثُوبَـــٌ  مِّـــْن ِعنـــِد اللَّــــِه َخـــرْيٌ﴾
 ساااۆز، دېاااگەن  َ َم ُومَللل   دېاااگەن ئاااايەتتىكى   «يااشاااى ئىااادى ەتت ەلاااەئ ا ۋساااا

 بااۇدى. نى كۆرسااىتىيااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان كىشااىلەرگە بېرىلىاادىغان ساااۋاب
دېااااگەن سااااۆزدىن ياسااااائ چىقىرىلغااااان. ئۇنااااداقتا  «قايتقااااان»  ثب سااااۆز 

نىڭ ناااېمە مۇناساااى ىتى ن ساااۆزدېاااگە «سااااۋا »دېاااگەن ساااۆز بىااالەن  «قايتقاااان»
مېنىاااڭ ، ى مائاشااا ئالغاااان ئاينىاااڭ ئااىرىااادا مەن بىااار ئورىنااادا ئىشااالەئ،باااار  

 نۇقتىسااىدىن،ۇ باابولىاادى.  نەتىااجەما ااا قايتىااپ كەلااگەن  ئۈچااۈن قىلغااان ئىشااى 
 قاااايتۇرىئئاااۇ كىشاااىگە جەننەتناااى  ،يااشاااى ئەمىلاااى قىلغااااندىنياااادا  كىشاااىنىڭ

سااااااۆز  دېااااااگەن« قايتقااااااان، قااااااايتىش»     َ َم ُومَللللللدىغانلىقى ئۈچااااااۈن،  كېلىاااااا
 ئىشلىتىلگەن.

دېاااگەن ساااۆز بىااالەن  «ە كاااېچ-كىااايى »   لللوب  ،ساااۆز  دېاااگەن َ َم ُومَللل    
قاناااداق مۇناساااى ىتى باااار    نىاااڭ لللوب بىااالەن   َ َم ُومَللل    يىلتىااازدا . ئۇناااداقتا 

رقىااپ باشااقىالرغا ئەۋەتسااە، بااۇرىنقى زاماناادا كىشااىلەر قويلىرىنىااڭ يااۇ لىرىنى قى
يىااپ قىلىااپ ئىگىرىااپ، چىققااان يىپالرنااى توقااۇئ كىاايى  قىلىااپ  الر ئااۇنىئۇسااتام

دېااگەن ئۇقااۇم « قااايتىش»بااۇ يەردىمااۇ  ،ى. دېاامە ئىگىسااىگە قااايتۇرىئ بېرەتتاا
. ئااادەتتە ، ئىگىسااىگە كىاايى  سااۈپىتىدە قايتىاادىئاپىرىااپ بەرگەن يااۇ  ،يەنااى بااار.

 ،ئا النمىسااا غااارقىئا مەسااچىتلەردە ناماااز ئوقۇۋاتقااان ۋاقىتتااا، ئىمامنىااڭ ئاااۋازى
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 ،داۋامالشتۇرىشاااى ئۈچاااۈنبىااار كىشاااى باشاااقىالرنىڭ ناماااازنى تاااوغرا شاااەكىلدە 
 دەئ ئاتىلىدى.  بو ا  لَ ُِ  ، بۇمۇ ئەرە  تىلىدا تەكراراليدىئۇنى يۇقىرى ئاۋازدا 

ًْ   ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان   ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىاادى.دېااگەن سااۆز   َ لل
« بىاار نەرسااىدىن يااشااىراق»، بااۇ ۋاقىتتااا بۇنىااڭ بىاارى ئاشااۇرما سااۈپەت بولااۇئ

  َشلللله  ،كەلااااگەن ۋاقىتتااااا مەنىاااادەنە بىاااار اىاااال . يەدەئ تەرجىاااامە قىلىنىاااادى
ًْ   . نااى بىلددرىاادى«يااشااى»قارشااى مەنىسااى بولغااان  نىااڭ«يامااان» ئەرە    َ لل

دىغان ەلەيااااكېل مۇۋە بولماااااي تىلىاااادىكى بىردىنكىاااار ئاشااااۇرما سااااۈپەت بولۇپمااااۇ
دەيمىااز. « بىرىنااى ئۇنىغاادىن يااشااىراقى يااشااى، يەنە بىاار ئىشاان»بىااز  سااۆزدىر. 

 دەرىاااجە جەھەتاااتە لاااېكىن ككىلىساااىدە يااشاااىلىق مەقساااەت قىلىنساااىمۇ،باااۇ ئى
غا ساااىيااشى تېخىماااۇ بەزىااالەريەنە ، يااشاااىغا ئالدىرىسااااپەرقلىنىااادى. بەزىااالەر 

ۇرىئ ى سااەھەردە ئورنىاادىن تاابىاارنىڭ مەسااىلەن  ئىككااى قېرىنداشاا ئالدىراياادى.
ى چۈشاااكىچە ئاااۇاالئ، ئۆيااادىن چىقىاااپ ئاااۇدى  بارىااادى. يەنە بىااارمەكاااتەپكە 

 شااانىرىشىئې قايااشاااىلىق كاااۆز ئالدىااادىكىرىن ئاااادەم وقەھ ەاانىغاااا بارىااادى. ھااا
رنى يااشاااىلىق ئىشاااال كۆ اااۈ  ئاااېچىش قاتاااارلىقئاااۇاال ، بەلەن  اااليااادى ۋە

قالر ئۈچااۈن ئااۆزىگە كېاايىن كېلىاادىغان يااشااىلى دەئ قاراياادى. تىرىشااچان ئااادەم
ئوقاااۇ  پۈتتۈرگەنااادىن كېااايىن ئاااۆزىگە  ۋە ى، چارچايااادىىر جاپاااا تارتىااادھااااز

ىككىساااى باااۇ ئ ،گاااۈزە  بىااار كەلگۈساااى ياااارىتىش ئۈچاااۈن تىرىشاااىدى. دېااامە 
ى بىاارى كااۆز ئالدىاادىكى يااشااىلىقنى، يەنە بىاار، لااېكىن يااشااىلىقنى االىسااىمۇ

ەزىااالەر ب دى.يااشاااىلىقنى تالالياااتېخىماااۇ گاااۈزە  بولغاااان كېااايىن كېلىااادىغان 
 ۈن ئىشلەيدى.، بەزىلەر ئەتىنىڭ ھۇزىرى ئۈچزىرىنى االىساگۈننىڭ ھۇبۈ

ۋە جىساااامانىي  يبىزنااااى روھىاااا الر،بۇيرىغااااان يااشااااىلىقئااااالالھ تائاااااال 
نەتىجىسااااىدە لااااېكىن بۇنىااااڭ  .جەھەتلەردىاااان چارچىتىااااپ قويۇشااااى مااااۇمكىن

ھەقىقىااااااي »مە گۈلااااااۈ  جەناااااانەت ۋە ھااااااۇزىر بولىاااااادى.  ئېرىشااااااىدىغىنىمىز
ىلىقى ئەمەس، بەلكااااااى كەلگۈسااااااىمىزنىڭ ىااااااڭ يااشاااااابۈگۈنن «يااشااااااىلىق
. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن شاااەرىىەت ئېلىاااپ كەلاااگەن نەرساااە ھەقىقىاااي دىريااشاااىلىقى
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ــْوا﴾  ىااڭئااالالھ تائاالن ــوا َواتَـَّق ُــْم آَمُن ــْو َأَّنَّ ئەگەر ئااۇالر ئىمااان ئېيتقااان » ﴿َوَل
ئىنسااان ئااۆزى بىاالەن  قىلساااق، سااۆزىگە دىقااقەت دېااگەن «ۋە ساااقالنغان بولسااا
سااااقلىنىدىغان »، ئوتتۇرىغااااساااۈپىتىنىڭ « قەھااار قىلغاااۇچى»ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 

« ۇچىقىلغااااا قەھااااار»ئىنساااااان  قىلىشاااااى كېرەكلىكىناااااى بىلى االاليااااادى.« پەردە
 يەت ئۆتكۈزدشاااتىن ساقلىنىشاااى كېااارە .كاتتاااا زاتنىاااڭ ئالدىااادا جىناااابولغاااان 

ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانغا ئۆزىنىاااڭ  ،ادئەگەر جىناااايەت ئۆتكۈزدشاااتىن سااااقالنمىغان
 جەھەننەمگە تاشاليدى.كاتتىلىقىغا يارىشا جازا بېرىپ، 

 رگاھىااادىكىەد ڭنىااائالالھ  نۈچاااۈئ الرۇئااان» ﴿َلَمثُوبَـــٌ  مِّـــْن ِعنـــِد اللَّــــِه َخـــرْيٌ﴾
 ساااۆز، دېاااگەن  َ َم ُومَللل   دېاااگەن ئاااايەتتىكى   «يااشاااى ئىااادى ەتت ەلاااەئ ا ۋساااا

 بااۇدى. نى كۆرسااىتىيااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان كىشااىلەرگە بېرىلىاادىغان ساااۋاب
دېااااگەن سااااۆزدىن ياسااااائ چىقىرىلغااااان. ئۇنااااداقتا  «قايتقااااان»  ثب سااااۆز 

نىڭ ناااېمە مۇناساااى ىتى ن ساااۆزدېاااگە «سااااۋا »دېاااگەن ساااۆز بىااالەن  «قايتقاااان»
مېنىاااڭ ، ى مائاشااا ئالغاااان ئاينىاااڭ ئااىرىااادا مەن بىااار ئورىنااادا ئىشااالەئ،باااار  

 نۇقتىسااىدىن،ۇ باابولىاادى.  نەتىااجەما ااا قايتىااپ كەلااگەن  ئۈچااۈن قىلغااان ئىشااى 
 قاااايتۇرىئئاااۇ كىشاااىگە جەننەتناااى  ،يااشاااى ئەمىلاااى قىلغااااندىنياااادا  كىشاااىنىڭ

سااااااۆز  دېااااااگەن« قايتقااااااان، قااااااايتىش»     َ َم ُومَللللللدىغانلىقى ئۈچااااااۈن،  كېلىاااااا
 ئىشلىتىلگەن.

دېاااگەن ساااۆز بىااالەن  «ە كاااېچ-كىااايى »   لللوب  ،ساااۆز  دېاااگەن َ َم ُومَللل    
قاناااداق مۇناساااى ىتى باااار    نىاااڭ لللوب بىااالەن   َ َم ُومَللل    يىلتىااازدا . ئۇناااداقتا 

رقىااپ باشااقىالرغا ئەۋەتسااە، بااۇرىنقى زاماناادا كىشااىلەر قويلىرىنىااڭ يااۇ لىرىنى قى
يىااپ قىلىااپ ئىگىرىااپ، چىققااان يىپالرنااى توقااۇئ كىاايى  قىلىااپ  الر ئااۇنىئۇسااتام

دېااگەن ئۇقااۇم « قااايتىش»بااۇ يەردىمااۇ  ،ى. دېاامە ئىگىسااىگە قااايتۇرىئ بېرەتتاا
. ئااادەتتە ، ئىگىسااىگە كىاايى  سااۈپىتىدە قايتىاادىئاپىرىااپ بەرگەن يااۇ  ،يەنااى بااار.

 ،ئا النمىسااا غااارقىئا مەسااچىتلەردە ناماااز ئوقۇۋاتقااان ۋاقىتتااا، ئىمامنىااڭ ئاااۋازى

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

133 
 

 ،داۋامالشتۇرىشاااى ئۈچاااۈنبىااار كىشاااى باشاااقىالرنىڭ ناماااازنى تاااوغرا شاااەكىلدە 
 دەئ ئاتىلىدى.  بو ا  لَ ُِ  ، بۇمۇ ئەرە  تىلىدا تەكراراليدىئۇنى يۇقىرى ئاۋازدا 

ًْ   ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان   ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىاادى.دېااگەن سااۆز   َ لل
« بىاار نەرسااىدىن يااشااىراق»، بااۇ ۋاقىتتااا بۇنىااڭ بىاارى ئاشااۇرما سااۈپەت بولااۇئ

  َشلللله  ،كەلااااگەن ۋاقىتتااااا مەنىاااادەنە بىاااار اىاااال . يەدەئ تەرجىاااامە قىلىنىاااادى
ًْ   . نااى بىلددرىاادى«يااشااى»قارشااى مەنىسااى بولغااان  نىااڭ«يامااان» ئەرە    َ لل

دىغان ەلەيااااكېل مۇۋە بولماااااي تىلىاااادىكى بىردىنكىاااار ئاشااااۇرما سااااۈپەت بولۇپمااااۇ
دەيمىااز. « بىرىنااى ئۇنىغاادىن يااشااىراقى يااشااى، يەنە بىاار ئىشاان»بىااز  سااۆزدىر. 

 دەرىاااجە جەھەتاااتە لاااېكىن ككىلىساااىدە يااشاااىلىق مەقساااەت قىلىنساااىمۇ،باااۇ ئى
غا ساااىيااشى تېخىماااۇ بەزىااالەريەنە ، يااشاااىغا ئالدىرىسااااپەرقلىنىااادى. بەزىااالەر 

ۇرىئ ى سااەھەردە ئورنىاادىن تاابىاارنىڭ مەسااىلەن  ئىككااى قېرىنداشاا ئالدىراياادى.
ى چۈشاااكىچە ئاااۇاالئ، ئۆيااادىن چىقىاااپ ئاااۇدى  بارىااادى. يەنە بىااارمەكاااتەپكە 

 شااانىرىشىئې قايااشاااىلىق كاااۆز ئالدىااادىكىرىن ئاااادەم وقەھ ەاانىغاااا بارىااادى. ھااا
رنى يااشاااىلىق ئىشاااال كۆ اااۈ  ئاااېچىش قاتاااارلىقئاااۇاال ، بەلەن  اااليااادى ۋە

قالر ئۈچااۈن ئااۆزىگە كېاايىن كېلىاادىغان يااشااىلى دەئ قاراياادى. تىرىشااچان ئااادەم
ئوقاااۇ  پۈتتۈرگەنااادىن كېااايىن ئاااۆزىگە  ۋە ى، چارچايااادىىر جاپاااا تارتىااادھااااز

ىككىساااى باااۇ ئ ،گاااۈزە  بىااار كەلگۈساااى ياااارىتىش ئۈچاااۈن تىرىشاااىدى. دېااامە 
ى بىاارى كااۆز ئالدىاادىكى يااشااىلىقنى، يەنە بىاار، لااېكىن يااشااىلىقنى االىسااىمۇ

ەزىااالەر ب دى.يااشاااىلىقنى تالالياااتېخىماااۇ گاااۈزە  بولغاااان كېااايىن كېلىااادىغان 
 ۈن ئىشلەيدى.، بەزىلەر ئەتىنىڭ ھۇزىرى ئۈچزىرىنى االىساگۈننىڭ ھۇبۈ

ۋە جىساااامانىي  يبىزنااااى روھىاااا الر،بۇيرىغااااان يااشااااىلىقئااااالالھ تائاااااال 
نەتىجىسااااىدە لااااېكىن بۇنىااااڭ  .جەھەتلەردىاااان چارچىتىااااپ قويۇشااااى مااااۇمكىن

ھەقىقىااااااي »مە گۈلااااااۈ  جەناااااانەت ۋە ھااااااۇزىر بولىاااااادى.  ئېرىشااااااىدىغىنىمىز
ىلىقى ئەمەس، بەلكااااااى كەلگۈسااااااىمىزنىڭ ىااااااڭ يااشاااااابۈگۈنن «يااشااااااىلىق
. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن شاااەرىىەت ئېلىاااپ كەلاااگەن نەرساااە ھەقىقىاااي دىريااشاااىلىقى
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 يامانلىققاااايااشاااىلىق بولاااۇئ، كېااايىن  داكى باساااقۇچلىرىدەسااالەپ. تۇريااشاااىلىق
ئااااادەتتە  مااااۇ يااشااااىلىق دەئ قارالماياااادى.ھەرگىزئىااااش لىاااادىغان مااااۇپتىال قى

ۋاقىتلىرىاادا  ھاياتىاادا يااشااى ياشااا  ئۈچااۈن، يااا ئىنسااان ئۆزىنىااڭ كېيىنكااى 
ھااااازىر يااشااااى »ەرقانااااداق جاپاغااااا چىداياااادى. تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىپ، ھ

 رىنئەااامەق ۋە ھااودەياادىغان كىشااىلەر  «مەيلااى م، كېاايىن نااېمە بولساااياشااائ
 ،ز بااااۇ دىنيااااادىكى يااشااااىلىقالرنى دەئ. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااھېسااااابلىنىدى

ېرىاااااپ ق بولغاااااان جەننەتناااااى قولااااادىن بھەرگىزماااااۇ مە گۈلاااااۈ  يااشاااااىلى
 قويماسلىقىمىز كېرە . 

ــانُوا يـَْعَلُمــوَن﴾ ئااۇالر سااېھىر  .«كاشااكى ئااۇالر بااۇنى بىلسااە ئىاادى» ﴿لَّــْو َك
ئااۇالر  سااا، ھەرگىزمااۇ ئااۆگەنمىگەن بااوالتتى.ئۆگىنىشاانىڭ ااتااالىقىنى بىلااگەن بول

ى باااۇن ئەممااااساااقا ھاياتىااادا ساااېھىر ئۆگىنىاااپ يااشاااى ياشاااىماقچى بولااادى، قى
 .گىنىش ئارقىلىق مە گۈلۈ  جەننەتتىن قۇرىق قالدىئۆ

لللللْ  َ لللللَلأ  بىاااااز ئىلگىرىكاااااى  لللللهَوا ِا لللللا  َلللللُو  ا  َْ ا َِ ُِ  1﴿َوَ َقلللللْغ َالاُملللللو  َ َمللللل ا  ْشلللللَ َ 

  ېھااا ەتتەئاااااىر چىغاۇالغ تىېسااا ھىرنىېتاشاااالئ  سااا راتناااىەۋنت دىيالرۇھااايە»
ڭ يەھۇدىيالرنىااا ،تتەدېاااگەن ئاااايە« تتاااىەلىئوبااادان ب نلىكىناااىەياااوق ئىك  ەساااىېن

  ئاااايەتتە بولساااا باااۇ ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن. ساااېھىرنىڭ ياماااانلىقىنى بىلىااادىغانلىقىنى
دېااادىق. ئۇناااداقتا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىااااڭ  «ئىااادى بىلاااگەن بولسااااكاشاااكى »

نۇرغاااۇن مەلۇمااااتنى ئىگىلىاااگەن  ئىنساااانئوتتۇرىااادا زىتلىاااق چىقىاااپ قالمامااادى  
ىاااادا، ھېچنەرسااااە بىلمىااااگەن بولسااااىمۇ، ئااااۆزىنى ئااااۇ بااااويىچە ئىاااادارە قىلمىغىن

ارشىسااااىغا ھااااۆججەت بولىااادى. بۇنااااداق ئىلىااا  قىيااااامەت كااااۈنى ئىگىساااىنىڭ ق
دەئ قالىااادى.  «چۇكاشااكى باااۇ ئىلىمناااى بىلمىااگەن بولساااام»  ئىگىساااىمۇ بولىاادى.

بىلمىااااگەن كىشااااىلەرنىڭ  ،انلىقى ئۈچااااۈنئااااۇالر بىلىااااپ تااااۇرىئ ئەمە  قىلمىغاااا
 .ئېلىنغانقاتارىدا تىلغا 
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  قامچىالئ مۇنداق دەيدى  تەرەپلەرنىەزى سەلكىي بۇ ھەقتە شائىر ب

ُْو  اٌ  ُْو ٌِو ٌيغٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف    ٌ  ُْو ٌمسِا اٌ  ُْو ٌِو  ٌ
اٌ لقو ٌٌ اٌ لقو ٌمل ِه ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف    ٌ لقو ٌِو ٌ! لقو ٌِو

ئۇالرنىاااڭ ، اقلىقتىن باشاااقا نۇرغاااۇن نەرساااىگە ئېرىشاااتىرسااائاااۇالر كە  قو»
ئاااۇالر يارىتىلااادى لااااېكىن  .نىڭ پەرقااااى ياااوقئېرىشاااكىنى بىااالەن ئېرىشااامىگىنى

ئۇالرنىااااڭ يااااارىتىلغىنى بىاااالەن يارىتىلمىغىنىااااڭ ، شااااەرەپلى  ھااااالەتتە ئەمەس
 «.پەرقى يوق

 نىساااكەت بېرىلمەيااادى. ئىگىساااىگە، ئىلىااا مەناااپەئەت بەرمىاااگەن ئىنساااانغا 
ٌََلٌيَلْعَلُملللوَ    ھ تائاااااالئااااالال ُا  «ىياااادەتولىسااااى بىلم ڭرنىەكىشااااىل» 1﴿َْْ  َلللللَهٌ  نَللللا

ە كىشاااىلەر بىلىااادى، لاااېكىن بىلاااگەن نەرساااىلىرى تئەمەلىيەتااا ،يەناااى دېاااگەن.
ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالرنى  ،ئاااۇالرنى تاااوغرا يولغاااا يېتەكلىيەلمىگەنلىكاااى ئۈچاااۈن

 دەئ ئاتىغان. «بىلمەيدىغان كىشىلەر»

ٌ ْلْاَملللللللللا اٌ ٌَْ ٌَ َم َللللللللل ا ُلوَالللللللللا لللللللللُ ٌَْْنلللللللللَ ا َ  ﴿َِ َلللللللللُ ٌ  َللللللللل ايَ ٌُحُا لُلللللللللو ٌ  تَللللللللللْو َ َوٌُُثٌََ ٌَْ ْما 2ٌما

 نىۇقىلىنغااااان، ئاناااادىن ئاااا كلىااااپەقىلىشااااقا  ت  ەمەنئ ەشااااكدرۈتۆك راتنااااىەۋت»
پايااااادىالنمىغان  تتىنەھىاااااداي ۋەقىلمىغاااااان   ەمەئ غااااااغنىۇنئ رەنلەرمىگۈتاااااۆك
 ياادىلىقپا نااىەني ىئواشااايد ەككەشااېئ نەنگەكلۈكىتااا  ياا ددىۇ  ااادىيالرۇھااەي

 الردىنۇچارچاشاااتىن باشاااقا، ئااا ،الغاااان ئارتى ەساااتىگۈكىتاااابالرنى ئ  چاااو- چاااو
تە تىلغاااا ئاااايەتدېاااگەن «  ىئواشاااايد ەككەشاااېپايدىلىنالمايااادىغان ئ چقاناااداقېھ

 ئىلىاا  بىاار سااۈپىتىدە ئەمەس،تەۋراتنااى يااو  ۋە ئەمە   ئېلىنغااان ئەھلااى كىتااا ،
 ڭرنىنغۇچىالساااېھرىگەرلەرمۇ ساااېھىر بىااالەن شاااۇغۇلال ساااۈپىتىدە قوباااۇ  قىلااادى.

 ،دى، لاااېكىن بىلگەنلىااارىگە ئەمە  قىلمىااادى. دېااامە ىلاااب بولىااادىغانلىقىنىكاااپىر 
بىلااااگەن  ،كاتتااااا ئىلىااا  سااااھىكى بولااااۇئ كەتساااىمۇ ،يۇقىرىااادىكى ئاااايەتلەردە
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 يامانلىققاااايااشاااىلىق بولاااۇئ، كېااايىن  داكى باساااقۇچلىرىدەسااالەپ. تۇريااشاااىلىق
ئااااادەتتە  مااااۇ يااشااااىلىق دەئ قارالماياااادى.ھەرگىزئىااااش لىاااادىغان مااااۇپتىال قى

ۋاقىتلىرىاادا  ھاياتىاادا يااشااى ياشااا  ئۈچااۈن، يااا ئىنسااان ئۆزىنىااڭ كېيىنكااى 
ھااااازىر يااشااااى »ەرقانااااداق جاپاغااااا چىداياااادى. تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىپ، ھ

 رىنئەااامەق ۋە ھااودەياادىغان كىشااىلەر  «مەيلااى م، كېاايىن نااېمە بولساااياشااائ
 ،ز بااااۇ دىنيااااادىكى يااشااااىلىقالرنى دەئ. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااھېسااااابلىنىدى

ېرىاااااپ ق بولغاااااان جەننەتناااااى قولااااادىن بھەرگىزماااااۇ مە گۈلاااااۈ  يااشاااااىلى
 قويماسلىقىمىز كېرە . 

ــانُوا يـَْعَلُمــوَن﴾ ئااۇالر سااېھىر  .«كاشااكى ئااۇالر بااۇنى بىلسااە ئىاادى» ﴿لَّــْو َك
ئااۇالر  سااا، ھەرگىزمااۇ ئااۆگەنمىگەن بااوالتتى.ئۆگىنىشاانىڭ ااتااالىقىنى بىلااگەن بول

ى باااۇن ئەممااااساااقا ھاياتىااادا ساااېھىر ئۆگىنىاااپ يااشاااى ياشاااىماقچى بولااادى، قى
 .گىنىش ئارقىلىق مە گۈلۈ  جەننەتتىن قۇرىق قالدىئۆ

لللللْ  َ لللللَلأ  بىاااااز ئىلگىرىكاااااى  لللللهَوا ِا لللللا  َلللللُو  ا  َْ ا َِ ُِ  1﴿َوَ َقلللللْغ َالاُملللللو  َ َمللللل ا  ْشلللللَ َ 

  ېھااا ەتتەئاااااىر چىغاۇالغ تىېسااا ھىرنىېتاشاااالئ  سااا راتناااىەۋنت دىيالرۇھااايە»
ڭ يەھۇدىيالرنىااا ،تتەدېاااگەن ئاااايە« تتاااىەلىئوبااادان ب نلىكىناااىەياااوق ئىك  ەساااىېن

  ئاااايەتتە بولساااا باااۇ ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن. ساااېھىرنىڭ ياماااانلىقىنى بىلىااادىغانلىقىنى
دېااادىق. ئۇناااداقتا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىااااڭ  «ئىااادى بىلاااگەن بولسااااكاشاااكى »

نۇرغاااۇن مەلۇمااااتنى ئىگىلىاااگەن  ئىنساااانئوتتۇرىااادا زىتلىاااق چىقىاااپ قالمامااادى  
ىاااادا، ھېچنەرسااااە بىلمىااااگەن بولسااااىمۇ، ئااااۆزىنى ئااااۇ بااااويىچە ئىاااادارە قىلمىغىن

ارشىسااااىغا ھااااۆججەت بولىااادى. بۇنااااداق ئىلىااا  قىيااااامەت كااااۈنى ئىگىساااىنىڭ ق
دەئ قالىااادى.  «چۇكاشااكى باااۇ ئىلىمناااى بىلمىااگەن بولساااام»  ئىگىساااىمۇ بولىاادى.

بىلمىااااگەن كىشااااىلەرنىڭ  ،انلىقى ئۈچااااۈنئااااۇالر بىلىااااپ تااااۇرىئ ئەمە  قىلمىغاااا
 .ئېلىنغانقاتارىدا تىلغا 
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  قامچىالئ مۇنداق دەيدى  تەرەپلەرنىەزى سەلكىي بۇ ھەقتە شائىر ب

ُْو  اٌ  ُْو ٌِو ٌيغٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف    ٌ  ُْو ٌمسِا اٌ  ُْو ٌِو  ٌ
اٌ لقو ٌٌ اٌ لقو ٌمل ِه ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف    ٌ لقو ٌِو ٌ! لقو ٌِو

ئۇالرنىاااڭ ، اقلىقتىن باشاااقا نۇرغاااۇن نەرساااىگە ئېرىشاااتىرسااائاااۇالر كە  قو»
ئاااۇالر يارىتىلااادى لااااېكىن  .نىڭ پەرقااااى ياااوقئېرىشاااكىنى بىااالەن ئېرىشااامىگىنى

ئۇالرنىااااڭ يااااارىتىلغىنى بىاااالەن يارىتىلمىغىنىااااڭ ، شااااەرەپلى  ھااااالەتتە ئەمەس
 «.پەرقى يوق

 نىساااكەت بېرىلمەيااادى. ئىگىساااىگە، ئىلىااا مەناااپەئەت بەرمىاااگەن ئىنساااانغا 
ٌََلٌيَلْعَلُملللوَ    ھ تائاااااالئااااالال ُا  «ىياااادەتولىسااااى بىلم ڭرنىەكىشااااىل» 1﴿َْْ  َلللللَهٌ  نَللللا

ە كىشاااىلەر بىلىااادى، لاااېكىن بىلاااگەن نەرساااىلىرى تئەمەلىيەتااا ،يەناااى دېاااگەن.
ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالرنى  ،ئاااۇالرنى تاااوغرا يولغاااا يېتەكلىيەلمىگەنلىكاااى ئۈچاااۈن

 دەئ ئاتىغان. «بىلمەيدىغان كىشىلەر»

ٌ ْلْاَملللللللللا اٌ ٌَْ ٌَ َم َللللللللل ا ُلوَالللللللللا لللللللللُ ٌَْْنلللللللللَ ا َ  ﴿َِ َلللللللللُ ٌ  َللللللللل ايَ ٌُحُا لُلللللللللو ٌ  تَللللللللللْو َ َوٌُُثٌََ ٌَْ ْما 2ٌما

 نىۇقىلىنغااااان، ئاناااادىن ئاااا كلىااااپەقىلىشااااقا  ت  ەمەنئ ەشااااكدرۈتۆك راتنااااىەۋت»
پايااااادىالنمىغان  تتىنەھىاااااداي ۋەقىلمىغاااااان   ەمەئ غااااااغنىۇنئ رەنلەرمىگۈتاااااۆك
 ياادىلىقپا نااىەني ىئواشااايد ەككەشااېئ نەنگەكلۈكىتااا  ياا ددىۇ  ااادىيالرۇھااەي

 الردىنۇچارچاشاااتىن باشاااقا، ئااا ،الغاااان ئارتى ەساااتىگۈكىتاااابالرنى ئ  چاااو- چاااو
تە تىلغاااا ئاااايەتدېاااگەن «  ىئواشاااايد ەككەشاااېپايدىلىنالمايااادىغان ئ چقاناااداقېھ

 ئىلىاا  بىاار سااۈپىتىدە ئەمەس،تەۋراتنااى يااو  ۋە ئەمە   ئېلىنغااان ئەھلااى كىتااا ،
 ڭرنىنغۇچىالساااېھرىگەرلەرمۇ ساااېھىر بىااالەن شاااۇغۇلال ساااۈپىتىدە قوباااۇ  قىلااادى.

 ،دى، لاااېكىن بىلگەنلىااارىگە ئەمە  قىلمىااادى. دېااامە ىلاااب بولىااادىغانلىقىنىكاااپىر 
بىلااااگەن  ،كاتتااااا ئىلىااا  سااااھىكى بولااااۇئ كەتساااىمۇ ،يۇقىرىااادىكى ئاااايەتلەردە
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دى. چاااااۈنكى الااااابىلىمساااااىز دەئ ئات ىااااارىگە ئەمە  قىلمىغاااااان كىشاااااى،لىملئى
بەلكااااى بىلگەنلىاااارىگە ئەمە   ،ھەقىقىتااااى ئااااۇنى بىلىشااااال ئەمەس نىااااڭبىلىم

  . بىلەن بولىدى قىلىش
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 ئايەت -104سۈرە بەقەرە 
 

َواْْسَُعوا ۗ َوِلْلَكاِفرِيَن ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرََن 
  َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

 
 ئەد رناىنزۇاىتا  قىلماي، ئ ئە  رائىنا دەرگەمكەيغە! نپرەلئى مۇئمىن»

 چارىكاپىرالر قاتتىق ئازابقا د ،الرغلىېس القۇ  قەزىگۆنس الر،غاىتا  قىلى
 «ىبولىد

 

دەئ  «ئااااى مااااۇئمىنلەر» آَمُنــــوا﴾﴿ََّي َأيُـَّهــــا الَّــــِذيَن   ئااااالالھ تائاااااال قاچااااان
دەئ چۈشەنساااە  بولىااادى. « بىااازگە ۋەزىاااپە بېرىااادىكەنئاااالالھ »اىتاااا  قىلساااا، 

، يۈكلىمەيااادىيااااكى مۇناپىققاااا ۋەزىاااپە  ى، ئاااالالھ تائااااال ھەرگىزماااۇ كااااپىرئېنىقكااا
نىااااڭ مۇئمىن ماااۇئمىنلەرگە يۈكلەيااادى.ەقەتاااال ئالالھقاااا ئىشااااەنگەن پىناااى پۋەزى

بااااۇيرىقى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  ،پائالىيەتلىرىنىااااڭ ھەممىسااااى-ئىااااشھاياااااتتىكى 
ئاااۆزىنى  ،ئاااالالھ تائاالغاااا ئىماااان ئېيتىاااپ ماااۇئمىنىدا بولىااادى. چاااۈنكى ئاسااات

ىماااان . شاااۇ ساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال ئغانئالالھنىاااڭ ئىختيارلىقىغاااا تاپشاااۇر
كىن قىلىاادى. لااې نازىاالپىرىنسااىپالرنى -ما ىاادىغان يااو ئېيتقااان بەناادىگە ھاياتتااا 

ئااالالھ تائاااال ئااۇنى بىاارەر ئىشااقا تەكلىااپ ، ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرمىغاچقاكاااپىر 
 پىرىنسىپالرنى بەرمەيدى. -ھاياتلىقتا ما ىدىغان يو  قىلمايدى ۋە

اىتاااا   دەئ   َ اانَلللا  ھقانىڭ رەساااۇلۇلالئاااايەتتە ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەر
 ،ىگەنلىكىااگە قارىغاناادا. بااۇ سااۆزنى ئااالالھ تائاالنىااڭ چەكلقىلىشااى چەكلەنااگەن

ئۇنااااداقتا بااااۇ سااااۆزنى كااااۆئ ئىشاااالىتىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز. ساااااھابىلەرنىڭ 
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دى. چاااااۈنكى الااااابىلىمساااااىز دەئ ئات ىااااارىگە ئەمە  قىلمىغاااااان كىشاااااى،لىملئى
بەلكااااى بىلگەنلىاااارىگە ئەمە   ،ھەقىقىتااااى ئااااۇنى بىلىشااااال ئەمەس نىااااڭبىلىم

  . بىلەن بولىدى قىلىش
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 ئايەت -104سۈرە بەقەرە 
 

َواْْسَُعوا ۗ َوِلْلَكاِفرِيَن ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرََن 
  َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

 
 ئەد رناىنزۇاىتا  قىلماي، ئ ئە  رائىنا دەرگەمكەيغە! نپرەلئى مۇئمىن»

 چارىكاپىرالر قاتتىق ئازابقا د ،الرغلىېس القۇ  قەزىگۆنس الر،غاىتا  قىلى
 «ىبولىد

 

دەئ  «ئااااى مااااۇئمىنلەر» آَمُنــــوا﴾﴿ََّي َأيُـَّهــــا الَّــــِذيَن   ئااااالالھ تائاااااال قاچااااان
دەئ چۈشەنساااە  بولىااادى. « بىااازگە ۋەزىاااپە بېرىااادىكەنئاااالالھ »اىتاااا  قىلساااا، 

، يۈكلىمەيااادىيااااكى مۇناپىققاااا ۋەزىاااپە  ى، ئاااالالھ تائااااال ھەرگىزماااۇ كااااپىرئېنىقكااا
نىااااڭ مۇئمىن ماااۇئمىنلەرگە يۈكلەيااادى.ەقەتاااال ئالالھقاااا ئىشااااەنگەن پىناااى پۋەزى

بااااۇيرىقى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  ،پائالىيەتلىرىنىااااڭ ھەممىسااااى-ئىااااشھاياااااتتىكى 
ئاااۆزىنى  ،ئاااالالھ تائاالغاااا ئىماااان ئېيتىاااپ ماااۇئمىنىدا بولىااادى. چاااۈنكى ئاسااات

ىماااان . شاااۇ ساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال ئغانئالالھنىاااڭ ئىختيارلىقىغاااا تاپشاااۇر
كىن قىلىاادى. لااې نازىاالپىرىنسااىپالرنى -ما ىاادىغان يااو ئېيتقااان بەناادىگە ھاياتتااا 

ئااالالھ تائاااال ئااۇنى بىاارەر ئىشااقا تەكلىااپ ، ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرمىغاچقاكاااپىر 
 پىرىنسىپالرنى بەرمەيدى. -ھاياتلىقتا ما ىدىغان يو  قىلمايدى ۋە

اىتاااا   دەئ   َ اانَلللا  ھقانىڭ رەساااۇلۇلالئاااايەتتە ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەر
 ،ىگەنلىكىااگە قارىغاناادا. بااۇ سااۆزنى ئااالالھ تائاالنىااڭ چەكلقىلىشااى چەكلەنااگەن

ئۇنااااداقتا بااااۇ سااااۆزنى كااااۆئ ئىشاااالىتىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز. ساااااھابىلەرنىڭ 
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بىااازگە قاااارائ »باااۇ ساااۆز تىلىمىااازدا  دېاااگەن ساااۆزنىڭ مەنىساااى ناااېمە    َ اانَلللا 
 «، ئىشاااالىرىمىزغا ئىگىاااادارچىلىق قىلسااااىالقويسااااىال، بىاااازگە كۆ ااااۈ  بۆلسااااىلە

 ۋە« رىىاااايە قىلىاااش»   اايللل  . ئەسااالى باااۇ ساااۆز مەنىلەرناااى بىلددرىااادىدېاااگەن 
مەسااااىۇلىيەت  ەن سااااۆزدىن ئېلىنغااااان. رەسااااۇلۇلالھدېااااگ« پااااادىچى»    اللللَ 

ْسللللل َو َالللللْ  َ ااَ تالللللوا    بىااااار ھەدىساااااىدە ە كەلاااااگەنھەققىاااااد  1 ُ لُُّ لللللْ   َ ع  وَُ لُُّ لللللْ  َِ
ىچىغاااااا ئواشايساااااىلەر، ئۆزد الرنىاااااڭ پادىساااااىدىن ساااااوئا  الر پادھەممىغااااا»

مااو  جايالرغااا ئېلىااپ چااۆئ -قااويالرنى سااۇ، ئااوت دېااگەن. پااادىچى« لەرنىسااىىقىل
بااااۇ  ھۇجۇمىاااادىن قوغدايااادى. رەساااۇلۇلالھ يىرتقۇچالرنىاااڭ ئاااۇالرنى بارىااادى ۋە

مەن مەكاااااكە » 2" نللللل ٌْ ااالللللاٌالللللل ٌُللللله  ي ٌْلاللللل ٌِ للللل ٌ   ساااااۆزنى ئىشااااالىتىپ
نااېمە ئۈچااۈن دېااگەن. ئۇنااداقتا « قااوي باقاااتتى  ۈچااۈن ئااازغىنە پۇلغااائەھلااى ئ

ئالماشاااتۇرىئ    دېاااگەن ساااۆز ت ُلللْهََ  بۇنىاااڭ ئورنىغاااا  پ،دېااايىش چەكلىنىااا   َ اانَللا 
 دى  لىبېرى

ئىكااارانىيە ۋە ساااىريانىيە تىلاااى ئىشااالىتىدىغان  ،ۋاقىتتاااا ئەيناااىمۇساااۇلمانالر 
 ناھاااايىتى يااشاااى ساااۆز  نَلللا اا  َ  ئەسااالى  اشاااايتتى.يەھاااۇدىيالر بىااالەن بىااارگە ي

الرنىاااڭ يەھۇدىي   َ اانَلللائىااادى.   بىااالەن ھېچقاناااداق پەرقاااى ياااوق   ت ُلللْهََ بولاااۇئ،  
سااۆز بىاالەن تەلەپپااۇزدا ئواشىشااىپ دېااگەن  «دۆت، شااالالق»   اوتلل  تىلىاادىكى 
بىااازگە كۆ اااۈ   ،ئاااى رەساااۇلۇلالھ»باااۇ ساااۆز مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىچىااادە  كېتەتتاااى.

يەھاااااۇدىيالر  ،ە ئىشااااالىتىلگەن بىااااالەنمەنىاااااد دېاااااگەن «بۆلاااااۈئ قويساااااىال
ىڭ بااااۇ سااااۆزنى ساااااھابىلەرن نى ئاشااااكارا تىلالشااااقا پېتىنالماااااي،رەسااااۇلۇلالھ

 .غاااانرىنارقىلىق رەساااۇلۇلالھنى تىلالشاااقا ئۇباھاااانە قىلىاااش ئااا ئىشااالەتكىنىنى
شااانى تەلەئ باااۇ ساااۆزنى تاشالشاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالردىن 

بىاااار ھەر. دېيىشااااكە بۇيرىاااادى   ت ُللللْهََ دا  بولغااااان  نىاااامە  غااااا َ اانَللللاقىلىااااپ،  
-دىقااقەت قىلمىسااا، بىلىااپ لىاارىگەھەرىكەت-قىلىاادىغان سااۆز ۋە ئىااشمۇسااۇلمان 

                                                           
 بۇاارى، تىرمىزى، ئىكنى ماجە، ئەبۇ داۋىت رى ايەت قىلغان 1
 بۇاارى رى ايەت قىلغان 2
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نى زىياااان يەتكۈزىااادىغان ئىشاااالر ددشااامەنلى  قىلىااادىغان ۋەبىلااامەي ئىساااالمغا 
رالرنىاااڭ ئىساااالمنى تىللىشاااىغا، مۇساااۇلمانالر كاپىشاااۇ ا  .پەيااادا قىلىاااپ قويىااادى

ۋە  ولىااادىغان ھەرقاناااداق ئىاااشمانالرنى مەساااخىرە قىلىشاااىغا ساااەۋە  بمۇساااۇل
  قىلماسلىقى كېرە . سۆزنى

يەھۇدىيالرنىااااڭ بىرىنىااااڭ  رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ سااااەئىد ئىكنااااى مۇئاااااز
مەقسااىتىنى ئااۇ يەھۇدىينىااڭ . دېگەنلىكىنااى ئااا الئ قالاادى   َ اانَللا رەسااۇلۇلالھقا 

دىن كېاااايىن ئەگەر بۇناااا» ، ئۇنىااااڭ يېنىغااااا بېرىااااپ چۈشااااەنگەنلىكى ئۈچااااۈن
دېاادى. يەھااۇدىي  «تىمەننى ئااا الئ قالسااام، بوينااۇ نى ئااۈزدۋېسااەندىن بااۇ سااۆز

سااىلەر بااۇ سااۆزنى پەيغەمكىرىغالرغااا دېمەمااتىغالر  ئااۇ سااۆز بىاازگە »  دىنئۇنىغاا
 تـَُقولُــوا رَاِعنَــا َوُقولُــوا ﴿ََّل دەئ سااورىدى. شااۇ ۋاقىتتااا  «ھااارام، سااىلەرگە ھااااللمۇ 

اىتاااا   ئەد رنااااىنزۇاىتاااا  قىلمااااي، ئ ئە  رائىناااا دەرگەماااكەيغەپن» انظُـــْرََن﴾
  .نازىل بولغاندېگەن ئايەت  «الرغقىلى

دېاااايىش  «قااااۇالق سااااېلىغالر» ﴿َواْْسَُعــــوا﴾ ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە 
لەر بىااالەن يەھۇدىيالرنىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى پەرقاااكە ئىشاااارەت ماااۇئمىن ئاااارقىلىق،

 دېاااااگەن «ئا لىااااادىق»  مسعنلللللا ر يەھاااااۇدىيال ئاااااايەتتەقىلى اتىااااادى. ئالااااادىنقى 
دېگەننااى ئىپادىلىاادى.  «ئاسااىي بولاادىق»ھەرىكەتلىاارى -، لااېكىن ئىااشبولسااىمۇ

قىلىااش بااۇنى ئىتااائەت ۋە ئىجاارا ن» ﴿َواْْسَُعــوا﴾  لەرگەشااۇ ا ئااالالھ تائاااال مااۇئمىن
 دەۋاتىدى.  «ئا ال الر  پوزىتسىيەسى بىلەن

ـــيٌم﴾ ـــَذاٌب َأِل . «بقاااا دىچاااار بولىااادىقااااتتىق ئازاكااااپىرالر » ﴿َولِْلَكـــاِفرِيَن َع
بااۇ كىشااىگە  ،دېسااە   َ اانَللا ئۈچااۈن  كىمكااى رەسااۇلۇلالھ ۋە دىننااى ھاقااارەتلە 

 بولىدى. قىيامەتنىڭ ئازابى ناھايىتى قاتتىقتۇر.قاتتىق ئازا  
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بىااازگە قاااارائ »باااۇ ساااۆز تىلىمىااازدا  دېاااگەن ساااۆزنىڭ مەنىساااى ناااېمە    َ اانَلللا 
 «، ئىشاااالىرىمىزغا ئىگىاااادارچىلىق قىلسااااىالقويسااااىال، بىاااازگە كۆ ااااۈ  بۆلسااااىلە

 ۋە« رىىاااايە قىلىاااش»   اايللل  . ئەسااالى باااۇ ساااۆز مەنىلەرناااى بىلددرىااادىدېاااگەن 
مەسااااىۇلىيەت  ەن سااااۆزدىن ئېلىنغااااان. رەسااااۇلۇلالھدېااااگ« پااااادىچى»    اللللَ 

ْسللللل َو َالللللْ  َ ااَ تالللللوا    بىااااار ھەدىساااااىدە ە كەلاااااگەنھەققىاااااد  1 ُ لُُّ لللللْ   َ ع  وَُ لُُّ لللللْ  َِ
ىچىغاااااا ئواشايساااااىلەر، ئۆزد الرنىاااااڭ پادىساااااىدىن ساااااوئا  الر پادھەممىغااااا»

مااو  جايالرغااا ئېلىااپ چااۆئ -قااويالرنى سااۇ، ئااوت دېااگەن. پااادىچى« لەرنىسااىىقىل
بااااۇ  ھۇجۇمىاااادىن قوغدايااادى. رەساااۇلۇلالھ يىرتقۇچالرنىاااڭ ئاااۇالرنى بارىااادى ۋە

مەن مەكاااااكە » 2" نللللل ٌْ ااالللللاٌالللللل ٌُللللله  ي ٌْلاللللل ٌِ للللل ٌ   ساااااۆزنى ئىشااااالىتىپ
نااېمە ئۈچااۈن دېااگەن. ئۇنااداقتا « قااوي باقاااتتى  ۈچااۈن ئااازغىنە پۇلغااائەھلااى ئ

ئالماشاااتۇرىئ    دېاااگەن ساااۆز ت ُلللْهََ  بۇنىاااڭ ئورنىغاااا  پ،دېااايىش چەكلىنىااا   َ اانَللا 
 دى  لىبېرى

ئىكااارانىيە ۋە ساااىريانىيە تىلاااى ئىشااالىتىدىغان  ،ۋاقىتتاااا ئەيناااىمۇساااۇلمانالر 
 ناھاااايىتى يااشاااى ساااۆز  نَلللا اا  َ  ئەسااالى  اشاااايتتى.يەھاااۇدىيالر بىااالەن بىااارگە ي

الرنىاااڭ يەھۇدىي   َ اانَلللائىااادى.   بىااالەن ھېچقاناااداق پەرقاااى ياااوق   ت ُلللْهََ بولاااۇئ،  
سااۆز بىاالەن تەلەپپااۇزدا ئواشىشااىپ دېااگەن  «دۆت، شااالالق»   اوتلل  تىلىاادىكى 
بىااازگە كۆ اااۈ   ،ئاااى رەساااۇلۇلالھ»باااۇ ساااۆز مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىچىااادە  كېتەتتاااى.

يەھاااااۇدىيالر  ،ە ئىشااااالىتىلگەن بىااااالەنمەنىاااااد دېاااااگەن «بۆلاااااۈئ قويساااااىال
ىڭ بااااۇ سااااۆزنى ساااااھابىلەرن نى ئاشااااكارا تىلالشااااقا پېتىنالماااااي،رەسااااۇلۇلالھ

 .غاااانرىنارقىلىق رەساااۇلۇلالھنى تىلالشاااقا ئۇباھاااانە قىلىاااش ئااا ئىشااالەتكىنىنى
شااانى تەلەئ باااۇ ساااۆزنى تاشالشاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالردىن 

بىاااار ھەر. دېيىشااااكە بۇيرىاااادى   ت ُللللْهََ دا  بولغااااان  نىاااامە  غااااا َ اانَللللاقىلىااااپ،  
-دىقااقەت قىلمىسااا، بىلىااپ لىاارىگەھەرىكەت-قىلىاادىغان سااۆز ۋە ئىااشمۇسااۇلمان 
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نى زىياااان يەتكۈزىااادىغان ئىشاااالر ددشااامەنلى  قىلىااادىغان ۋەبىلااامەي ئىساااالمغا 
رالرنىاااڭ ئىساااالمنى تىللىشاااىغا، مۇساااۇلمانالر كاپىشاااۇ ا  .پەيااادا قىلىاااپ قويىااادى

ۋە  ولىااادىغان ھەرقاناااداق ئىاااشمانالرنى مەساااخىرە قىلىشاااىغا ساااەۋە  بمۇساااۇل
  قىلماسلىقى كېرە . سۆزنى

يەھۇدىيالرنىااااڭ بىرىنىااااڭ  رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ سااااەئىد ئىكنااااى مۇئاااااز
مەقسااىتىنى ئااۇ يەھۇدىينىااڭ . دېگەنلىكىنااى ئااا الئ قالاادى   َ اانَللا رەسااۇلۇلالھقا 

دىن كېاااايىن ئەگەر بۇناااا» ، ئۇنىااااڭ يېنىغااااا بېرىااااپ چۈشااااەنگەنلىكى ئۈچااااۈن
دېاادى. يەھااۇدىي  «تىمەننى ئااا الئ قالسااام، بوينااۇ نى ئااۈزدۋېسااەندىن بااۇ سااۆز

سااىلەر بااۇ سااۆزنى پەيغەمكىرىغالرغااا دېمەمااتىغالر  ئااۇ سااۆز بىاازگە »  دىنئۇنىغاا
 تـَُقولُــوا رَاِعنَــا َوُقولُــوا ﴿ََّل دەئ سااورىدى. شااۇ ۋاقىتتااا  «ھااارام، سااىلەرگە ھااااللمۇ 

اىتاااا   ئەد رنااااىنزۇاىتاااا  قىلمااااي، ئ ئە  رائىناااا دەرگەماااكەيغەپن» انظُـــْرََن﴾
  .نازىل بولغاندېگەن ئايەت  «الرغقىلى

دېاااايىش  «قااااۇالق سااااېلىغالر» ﴿َواْْسَُعــــوا﴾ ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە 
لەر بىااالەن يەھۇدىيالرنىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى پەرقاااكە ئىشاااارەت ماااۇئمىن ئاااارقىلىق،

 دېاااااگەن «ئا لىااااادىق»  مسعنلللللا ر يەھاااااۇدىيال ئاااااايەتتەقىلى اتىااااادى. ئالااااادىنقى 
دېگەننااى ئىپادىلىاادى.  «ئاسااىي بولاادىق»ھەرىكەتلىاارى -، لااېكىن ئىااشبولسااىمۇ

قىلىااش بااۇنى ئىتااائەت ۋە ئىجاارا ن» ﴿َواْْسَُعــوا﴾  لەرگەشااۇ ا ئااالالھ تائاااال مااۇئمىن
 دەۋاتىدى.  «ئا ال الر  پوزىتسىيەسى بىلەن

ـــيٌم﴾ ـــَذاٌب َأِل . «بقاااا دىچاااار بولىااادىقااااتتىق ئازاكااااپىرالر » ﴿َولِْلَكـــاِفرِيَن َع
بااۇ كىشااىگە  ،دېسااە   َ اانَللا ئۈچااۈن  كىمكااى رەسااۇلۇلالھ ۋە دىننااى ھاقااارەتلە 

 بولىدى. قىيامەتنىڭ ئازابى ناھايىتى قاتتىقتۇر.قاتتىق ئازا  
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 دەرس-61
 

 ئايەت-103 سۈرە بەقەرە
 

ُْم آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَمُثوبٌَ  مِّْن ِعنِد اللَّـِه َخرْيٌ ۖ لَّْو    َكانُوا يـَْعَلُموَن﴾﴿َوَلْو َأَّنَّ
 

 الرۇ، نئساقالنسا دىن نىڭ ئازابىئالالھن ،ەرسۈلتەئىمان ك الرۇئ رەگەئ»
يااشى ئىدى، كاشكى  ەتت ەلەئ ا ۋسا رگاھىدىكىەد ڭنىئالالھ  نۈچۈئ

 «ئىدى ەبىلس نىۇب الرۇئ

 

سااېھىرنى تىلغااا ئېلىااپ، سااېھىر بىاالەن ئىلگىرىكااى ئااايەتلەردە ئااالالھ تائاااال 
، ى كاااااپىر ھالىتىاااادە تىرىلااااددردلۈئغۇلالنغان ئادەمنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنشااااۇ
ساااېھىر  زىكىااار قىلغانااادىن كېااايىن، نلىقىنىۈ  تاشااالىنىدىغاەنااانەمگە مە گۈلاااجەھ

ىاااڭ دەرگاھىااادا يااشاااى ئىكەنلىكىناااى باياااان ئالالھنئۆگىنىشاااتىن تواتاشااانىڭ 
ۇ باا»  . چااۈنكى سااېھىرنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن چۈشااكەن ئىككااى پەرىشااتىمۇقىلغااان

« دېاااگەن ساااىناق، پىتنىااادىر، ساااەن باااۇنى ئاااۆگىنىش ئاااارقىلىق كااااپىر بولىساااەن
ساااااېھىرنى  ،پەرىشاااااتىلەرنىڭ ساااااۆزىنى ئاااااا الئ كىشاااااىلەرى دەيتتاااااى. ئەسااااال

ئاااۆگەنمىگەن بولساااا يااشاااى باااوالتتى. ئەگەر ئاااۇالر ساااېھىرنىڭ كۇپۇرلۇقنىااااڭ 
ال قاتارىااادىن ئىكەنلىكىاااگە ئىشاااىنىپ ئاااالالھتىن قورققاااان بولساااا، ئاااالالھ تائاااا

 ئۇالرغا دىنيا ۋە ئااىرەتتە كاتتا ئەجىرلەرنى بەرگەن بوالتتى. 
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 دەرس-62
 

 ئايەت-105 سۈرە بەقەرە
 

 اْلُمْشرِِكنَي َأن يـُنَـزََّل َعَلْيُكم ﴿مَّا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َوََّل 
ِبَرْْحَِتِه َمن َيَشاُء ۚ َواللَّـُه ُذو اْلَفْضِل  َُيَْتصُّ  رَّبُِّكْم َواللَّـهُ مِّْن َخرْيٍ مِّن 

 اْلَعِظيِم﴾
 

 الرغردىگارىۋەرەبولغان كاپىرالر پ شرىكالردىنۇم ۋەكىتا   ھلىەئ»
 ئالالھ ،ىرمايدۇياقت شىنىۈشۈچ ڭيااشىلىقنى رەبىر ەرگەسىل رىپىدىنەت
 بۈيۈ ئالالھ  ،ىقىلىد مەرھەمىتىگە نائىل نىندىسىەاالىغان ب ڭزىنىۆئ

 «رىئىگىسىد ىزلەپ

 
ددشاامەنلىكى ئەھلااى كىتااا  ۋە مۇشاارىكالرنىڭ  ئااايەتتە بااۇئااالالھ تائاااال 

مۇسااااۇلمانالرغا تۇتقااااان مۇئامىلىسااااىنى بايااااان قىلى اتىاااادى. ئااااۆز ۋاقتىاااادا ۋە 
ۋە  كۈنااادىلى  تۇرماااۇ  بىااالەن بىااارگە ياشاااايتتى، كىتاااا  سااااھابىلەر ئەھلاااى

 ئاااۇالرگەرچە شاااۇنداق بولساااىمۇ،  باااوالتتى.بىااالەن بىااارگە  ئاااۇالرتىجاااارەتلىرى 
نى يامااان كااۆردئ، مۇسااۇلمانالرغا يااشااىلىق ن كىشااىلەركۆ لىاادە ئىمااان ئېيتقااا

 يېتىشىنى ھەرگىز االىمايتتى. 

-   ۋە مۇشاااارىئەھلااااى كىتااااا ،يىاااال ئىلگىاااارىال 1400ئااااالالھ تائاااااال 
 ەرگەن. ئەپساااۇس،اەۋەر ب كېرەكلىكىااادىن قاناااداق مۇئاااامىلە قىلىاااش كاپىرالرغاااا
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ەرنىااااااڭ دەئ ئاتى الغااااااان دۆلەتل «ئىسااااااالم دۆلەتلىاااااارى»دىنيااااااادا ئااااااۆزىنى 
كىتابىااادىن يىراقلىشاااىپ ، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ساااۆزلىرىنى ئۇنتاااۇئ ،باشااالىقلىرى

بىااارلىكتە ئ، تۇتاااۇ  الرنى دوساااكااااپىرۋە  ۈچاااۈن، ئەھلاااى كىتاااا كەتكەنلىكاااى ئ
مۇساااۇلمانالر شەاساااىي يااااكى دۆلەتااالەر ئەسااالىدە  مۇساااۇلمانالرنى قىرى اتىااادى.

 . ئىدى كېرە  ئۇالرغا ھەرگىزمۇ ئىشەنمەسلىكى ،ئارا مۇناسى ەتلەردە

كۆ لىنىااااڭ   دىاااان چىققااااان بولااااۇئ، َ وَ   دېااااگەن سااااۆز  يلَللللَو ُّ  ئاااايەتتىكى 
ن يااشاااى قەلكىمىااازدى بىاااز چو قاااۇر قاتلىمىااادىن يااشاااى كۆردشااانى بىلددرىااادى.

ئېرىشاااكەن  بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ئاااۇالر ىمىزتكاااۆرگەن كىشاااىلىرىمىزگە ماااۇھەبكى
سااۆيۈنۈئ كېتىمىااز. بىرسااىنى يااشااى ندە  ئېرىشااكەاااۇددى بىااز  تىنيااشااىلىق

يااشااىلىقنى يااشااى  مەسااىلە بولااۇئ، لەن يااشااىلىق قىلىااش ئااايرى كااۆرد  بىاا
يااشاااى پەقەت ماااۇھەبكەتنى مماااا ەئ. رگەن ۋە كاااۆرمىگەن ئاااادەمگە قىلىمىااازكاااۆ

دىن مىاااىچو قاااۇر قاتلقەلكنىاااڭ  «يااشاااى كاااۆرد ». بېرىمىااازكاااۆرگەن ئاااادەمگە 
للللها  ال ، ئااااالالھ تائااااابولغاچقاااااچىقىاااادىغان  نُللللوَ  ِبا لَلللللوا َو ْ  َلللللْونا  َْ ا للللا يُلْ ِا للللُغ َُلْوَِ ﴿ََل َتَا

لللللللللللاَ    لَللللللللللللَو َوَ ُنلللللللللللوَ ُو َو َلللللللللللْو َ لللللللللللاتُو  ُِبَ  ََ لللللللللللْ   َْمْلنَلللللللللللاَ ُاْ  َْْو ااْ لللللللللللَو َ ُْ  َْْو يلُلللللللللللَو  ُّوَ  َِ َ ُالللللللللللْ  َْْو 
ًََمُْ   للل ئاااالالھ  ڭمنىاااەۋئىشاااىنىدىغان بىااار ق ەنىگۈكااا تەئاااااىر ۋەقاااا ئالالھ» 1َا ا

ىلىرى، تئاااااا ڭالرنىاااااۇئ- قارشىالشاااااقانالرنى نەبىااااال مكىااااارىەيغەپ ڭنىاااااۇئ ۋە
 -ۇقااادىردىمەبولغاااان ت غقاااانلىرىۇت-قىرۇياااا ئااا رىنداشااالىرى،ېياااا ق للىرى،ۇئوغااا

 مكىنۇماا قەلكىاادىن يااشااى كۆردشااى الرنىۇنئاا نەيسااەرمۆك تقااانلىقىنىۇساا  تود
﴿َواا   ئاناااا ھەققىااادە -ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە ئاتاااا دېاااگەن.«  سەمەئ

تْلَ ا  ُ َما  ا   لللللغُّ بلْ َا ََ مالللللوا ااْلللللل   فَلللللَل ُتااْعُ َملللللا   َوَصلللللا لللللا  َلللللْ َ   َللللل َ اَالللللَغ َ  َالَللللل   َْ  ُتْ لللللهاَ   ا َِ
 رى ېشاا ا ااما رسااىنىەن ياادىغانەبىلم نەساا نىېساا  ئانااا-ئاتااا رەگەئ» 2وفَللا َِْعهُ 
يااشاااى  نيااااداىد الرغااااۇئ قىلمىغىااان، تەئىتاااائ الرغااااۇزورلىساااا، ئ ەشاااكدرۈلتەك
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ئاساسااااتا يااشااااىلىق  ياااادىغانەتمەزىيااااان ي غاااااغبااااولغىن ندىنى ەئامىلىاااادۇم
 دېگەن. «قىلغىن 

ئااالالھ تە، كى ئااايەتيۇقىرىاادى»  دىاان ددشاامەنلىرى بولغااان شەرقشۇناسااالر
كۆرمەسااالى  بۇيرىلغاااان.  يااشاااى ىنىئاااان-ئاتاااارەساااۇلىغا قارشاااى چىققاااان ۋە 

-كېيىنكااى ئااايەتتە بولسااا، ئۇالرغااا دىنيااادا يااشااىلىق قىلىااش بۇيرىلغااان. بااۇ بىاار
لىقىنى ئىككاااى ئاااايەت ئوتتۇرىساااىدا زىتلىاااق بااااردەئ،  «ئەمەسااامۇ  بىااارىگە زىااا 

بىاااز  ۈنكىبىااارىگە زىااا  ئەمەس. چااا-باااۇ ئىككاااى ئاااايەت بىااار. دەۋا قىلىشاااىدى
سااان ئااۆزى يااشااى كااۆرگەن ۋە كااۆرمىگەن ، ئىنيۇقىرىاادا ئوقااۇئ ئااۆتكىنىمىزدە 

-شااۇ ا ئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا قارشااى چىققااان ئاتااائااادەمگە يااشااىلىق قىلىاادى. 
ئااااانىنى يااشااااى كۆرمىسااااىمۇ، ئۇالرنىااااڭ قىيىنچىلىقتااااا قالماساااالىقى ئۈچااااۈن 

بىاالەن يااشااى كااۆرد   شااۇ ائەھاا ا .  بىاار نورمااا  يااشااىلىق قىلىااش، ناھااايىتى
بىااارىگە زىتالشاااتۇرى  -ۇرىۋېتىپ، ئاااايەتنى بىااارنى ئارىالشاااتيااشاااىلىق قىلىشااا

  توغرا ئەمەس.

لللل ْ  دىكى دېااااگەن سااااۆز «يااشااااىلىقتىن» ﴿ِمــــْن َخــــرْيٍ﴾ « دىاااان، تىاااان»  ِا
لۇشساااااىز پېاااااىىلالردا كەلاااااگەن ۋاقىتتاااااا ئەمماااااا بو نى بىلددرىااااادى.مەنىساااااى

پاااۇ   بىااار ئادەمااادىننىناااى ئىپادىلەيااادى. مەساااىلەن  دېاااگەن مە« ھېچنەرساااە»
ئااازراق پااۇ  بولسااىمۇ، بىااز سااورىغان مەباالەغ بولمىسااا،  دەئااۇ ئادەماا سورىساااق،

ئەگەر ئاااۇ ئادەمااادە . دەئ جااااۋا  بېرىااادى« مەنااادە پاااۇ  يااوق»   لل  ٌانللغيٌِللاَ 
« مەنااادە پۇلااادىن ھېچناااېمە ياااوق»  ِلللاَِلل ٌ للل  ٌانلللغيٌ ، بىااار تىيىنماااۇ بولمىساااا

لل ْ دەئ،   ئاااالالھ  دېااگەن قوشاااۇمچىنى قوشاااۇئ جااااۋا  بېرىااادى.« ھېچنەرساااە»  ِا
ئەھلاااى كىتاااا  ۋە مۇشااارىكالرنىڭ  ،نى كەلتاااۈرد  ئاااارقىلىققوشاااۇمچى تائااااال باااۇ

نى االىماياااااادىغانلىقى مۇسااااااۇلمانالرغا قىلچىلىاااااا  يااشااااااىلىق كېلىشااااااىنىمۇ
 بىلددردۋاتىدى. 
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ەرنىااااااڭ دەئ ئاتى الغااااااان دۆلەتل «ئىسااااااالم دۆلەتلىاااااارى»دىنيااااااادا ئااااااۆزىنى 
كىتابىااادىن يىراقلىشاااىپ ، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ساااۆزلىرىنى ئۇنتاااۇئ ،باشااالىقلىرى

بىااارلىكتە ئ، تۇتاااۇ  الرنى دوساااكااااپىرۋە  ۈچاااۈن، ئەھلاااى كىتاااا كەتكەنلىكاااى ئ
مۇساااۇلمانالر شەاساااىي يااااكى دۆلەتااالەر ئەسااالىدە  مۇساااۇلمانالرنى قىرى اتىااادى.

 . ئىدى كېرە  ئۇالرغا ھەرگىزمۇ ئىشەنمەسلىكى ،ئارا مۇناسى ەتلەردە

كۆ لىنىااااڭ   دىاااان چىققااااان بولااااۇئ، َ وَ   دېااااگەن سااااۆز  يلَللللَو ُّ  ئاااايەتتىكى 
ن يااشاااى قەلكىمىااازدى بىاااز چو قاااۇر قاتلىمىااادىن يااشاااى كۆردشااانى بىلددرىااادى.

ئېرىشاااكەن  بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ئاااۇالر ىمىزتكاااۆرگەن كىشاااىلىرىمىزگە ماااۇھەبكى
سااۆيۈنۈئ كېتىمىااز. بىرسااىنى يااشااى ندە  ئېرىشااكەاااۇددى بىااز  تىنيااشااىلىق

يااشااىلىقنى يااشااى  مەسااىلە بولااۇئ، لەن يااشااىلىق قىلىااش ئااايرى كااۆرد  بىاا
يااشاااى پەقەت ماااۇھەبكەتنى مماااا ەئ. رگەن ۋە كاااۆرمىگەن ئاااادەمگە قىلىمىااازكاااۆ

دىن مىاااىچو قاااۇر قاتلقەلكنىاااڭ  «يااشاااى كاااۆرد ». بېرىمىااازكاااۆرگەن ئاااادەمگە 
للللها  ال ، ئااااالالھ تائااااابولغاچقاااااچىقىاااادىغان  نُللللوَ  ِبا لَلللللوا َو ْ  َلللللْونا  َْ ا للللا يُلْ ِا للللُغ َُلْوَِ ﴿ََل َتَا

لللللللللللاَ    لَللللللللللللَو َوَ ُنلللللللللللوَ ُو َو َلللللللللللْو َ لللللللللللاتُو  ُِبَ  ََ لللللللللللْ   َْمْلنَلللللللللللاَ ُاْ  َْْو ااْ لللللللللللَو َ ُْ  َْْو يلُلللللللللللَو  ُّوَ  َِ َ ُالللللللللللْ  َْْو 
ًََمُْ   للل ئاااالالھ  ڭمنىاااەۋئىشاااىنىدىغان بىااار ق ەنىگۈكااا تەئاااااىر ۋەقاااا ئالالھ» 1َا ا

ىلىرى، تئاااااا ڭالرنىاااااۇئ- قارشىالشاااااقانالرنى نەبىااااال مكىااااارىەيغەپ ڭنىاااااۇئ ۋە
 -ۇقااادىردىمەبولغاااان ت غقاااانلىرىۇت-قىرۇياااا ئااا رىنداشااالىرى،ېياااا ق للىرى،ۇئوغااا

 مكىنۇماا قەلكىاادىن يااشااى كۆردشااى الرنىۇنئاا نەيسااەرمۆك تقااانلىقىنىۇساا  تود
﴿َواا   ئاناااا ھەققىااادە -ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە ئاتاااا دېاااگەن.«  سەمەئ

تْلَ ا  ُ َما  ا   لللللغُّ بلْ َا ََ مالللللوا ااْلللللل   فَلللللَل ُتااْعُ َملللللا   َوَصلللللا لللللا  َلللللْ َ   َللللل َ اَالللللَغ َ  َالَللللل   َْ  ُتْ لللللهاَ   ا َِ
 رى ېشاا ا ااما رسااىنىەن ياادىغانەبىلم نەساا نىېساا  ئانااا-ئاتااا رەگەئ» 2وفَللا َِْعهُ 
يااشاااى  نيااااداىد الرغااااۇئ قىلمىغىااان، تەئىتاااائ الرغااااۇزورلىساااا، ئ ەشاااكدرۈلتەك
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ئاساسااااتا يااشااااىلىق  ياااادىغانەتمەزىيااااان ي غاااااغبااااولغىن ندىنى ەئامىلىاااادۇم
 دېگەن. «قىلغىن 

ئااالالھ تە، كى ئااايەتيۇقىرىاادى»  دىاان ددشاامەنلىرى بولغااان شەرقشۇناسااالر
كۆرمەسااالى  بۇيرىلغاااان.  يااشاااى ىنىئاااان-ئاتاااارەساااۇلىغا قارشاااى چىققاااان ۋە 

-كېيىنكااى ئااايەتتە بولسااا، ئۇالرغااا دىنيااادا يااشااىلىق قىلىااش بۇيرىلغااان. بااۇ بىاار
لىقىنى ئىككاااى ئاااايەت ئوتتۇرىساااىدا زىتلىاااق بااااردەئ،  «ئەمەسااامۇ  بىااارىگە زىااا 

بىاااز  ۈنكىبىااارىگە زىااا  ئەمەس. چااا-باااۇ ئىككاااى ئاااايەت بىااار. دەۋا قىلىشاااىدى
سااان ئااۆزى يااشااى كااۆرگەن ۋە كااۆرمىگەن ، ئىنيۇقىرىاادا ئوقااۇئ ئااۆتكىنىمىزدە 

-شااۇ ا ئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا قارشااى چىققااان ئاتااائااادەمگە يااشااىلىق قىلىاادى. 
ئااااانىنى يااشااااى كۆرمىسااااىمۇ، ئۇالرنىااااڭ قىيىنچىلىقتااااا قالماساااالىقى ئۈچااااۈن 

بىاالەن يااشااى كااۆرد   شااۇ ائەھاا ا .  بىاار نورمااا  يااشااىلىق قىلىااش، ناھااايىتى
بىااارىگە زىتالشاااتۇرى  -ۇرىۋېتىپ، ئاااايەتنى بىااارنى ئارىالشاااتيااشاااىلىق قىلىشااا

  توغرا ئەمەس.

لللل ْ  دىكى دېااااگەن سااااۆز «يااشااااىلىقتىن» ﴿ِمــــْن َخــــرْيٍ﴾ « دىاااان، تىاااان»  ِا
لۇشساااااىز پېاااااىىلالردا كەلاااااگەن ۋاقىتتاااااا ئەمماااااا بو نى بىلددرىااااادى.مەنىساااااى

پاااۇ   بىااار ئادەمااادىننىناااى ئىپادىلەيااادى. مەساااىلەن  دېاااگەن مە« ھېچنەرساااە»
ئااازراق پااۇ  بولسااىمۇ، بىااز سااورىغان مەباالەغ بولمىسااا،  دەئااۇ ئادەماا سورىساااق،

ئەگەر ئاااۇ ئادەمااادە . دەئ جااااۋا  بېرىااادى« مەنااادە پاااۇ  يااوق»   لل  ٌانللغيٌِللاَ 
« مەنااادە پۇلااادىن ھېچناااېمە ياااوق»  ِلللاَِلل ٌ للل  ٌانلللغيٌ ، بىااار تىيىنماااۇ بولمىساااا

لل ْ دەئ،   ئاااالالھ  دېااگەن قوشاااۇمچىنى قوشاااۇئ جااااۋا  بېرىااادى.« ھېچنەرساااە»  ِا
ئەھلاااى كىتاااا  ۋە مۇشااارىكالرنىڭ  ،نى كەلتاااۈرد  ئاااارقىلىققوشاااۇمچى تائااااال باااۇ

نى االىماياااااادىغانلىقى مۇسااااااۇلمانالرغا قىلچىلىاااااا  يااشااااااىلىق كېلىشااااااىنىمۇ
 بىلددردۋاتىدى. 
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 ،گەن ساااۆزېاااد «رەباااكىغالردىن» ﴿ِمـــن رَّبُِّكـــْم﴾ ئاااايەتتە تىلغاااان ئېلىنغاااان
 ئىكەنلىكىناااى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى. ئاااالالھ تائااااال نىڭيااشاااىلىقنىڭ مەنكەساااى

تەرىپىاااااادىن چۈشااااااكەن ھەرقانااااااداق  پەرۋەردىگااااااار مۇسااااااۇلمانالرغائااااااۇالر 
 يااشىلىقنى االىمايدى. 

نى ندىساااىەاالىغاااان ب ڭزىنىاااۆئ ئاااالالھ» ﴿َواللَّــــُه َُيْـــَتصُّ ِبَرْْحَِتـــِه َمـــن َيَشـــاُء﴾
ئاااادەمگە اااااس مەلاااۇم ئىشااانى مەلاااۇم   ََيْلللَت ُّ  . «ىقىلىااادنائىااال مەرھەمەتاااكە 

كىمنااى بىاارەر ۋەزىااپە ئۆتەشااكە ئااالالھ تائاااال بااۇ دىنيااادا كۆرسااىتىدى.  نىلىشااقى
كاپىرالرنىاااڭ ئالالھنىاااڭ ااھىشاااىغا ، رەھمەتناااى شاااۇالرغا چۈشاااۈرىدى. تاللىساااا

ئااااال ئاااالالھ تا .بولمايااادى ناااارازى بولاااۇ  ھەققاااى ۋە ئاااۇنى ئاااۆزگەرتىش كاااۈچى
مەكااااكە  لىااا  كېلىااااپ، قۇرئاااان چۈشااااكەن ۋاقىتتىكاااىرەساااۇلۇلالھقا پەيغەمكەر

ََ َالللل َ    ْ ُقلللْهُُ  َالَللل   َ ُ للل   ِا لللَ    نىڭ ساااۆزلىرى ھەققىااادەمۇشااارىكلىرى َا  ﴿َوَُلللاُ و   َلللْوََل تُللل
للللللنَلُ   َِ  . ْ َقللللللْهيَلَتْيا َا الللللل     ََْللللللُ  ََُسللللللْمَنا مَل لْ    ََ للللللُموَ  َ ُْحَللللللَ  َ ما لللللل َ للللللتَلُ ْ   ا  ْْلَ َللللللاوا عا َُْاللللللْ  يَلْقسا

للللللَ  مَلْعُ للللللُ   مَلْعَ للللللا ُنللللللْ هاَيًّ ۗ َوَ ُْحَللللللُ   َ  َ َ َ للللللات   ا  َلَت ا تْلَ ا   َوَ فَلْعنَللللللا مَلْعَ للللللُ ْ  فَلللللللْوَأ مَلْعلللللل   للللللغُّ
َلللا ََيَْمعُلللوَ   ًْ  َا  ََ َ للل  ەكاااكەنم رەھەئىككاااى شااا مىشاااقاېن رئاااانۇق ۇ  باااالرۇئااا» 1َ ما للل

 .يىشااااتىېد ،نازىاااال قىلىنمىاااادى  ەمگەدكاتتااااا ئااااا ەر  بىاااارىنتتااااائى  نەبىاااال
 ڭالرنىاااۇبىاااز ئ  ىمااادەرېقىلىاااپ ب قساااى ەت الرۇئااا ھمىتىناااىەر ڭنىاااغردىگارىەۋرەپ

 ڭالرنىاااۇئ ق،ىقىلاااد قساااى ەئارىساااىدا ت ڭالرنىاااۇرىزقىناااى ئ نياااادىكىىھايااااتىي د
 رىجىساااىنىەد نىڭىزىساااەب ڭالرنىاااۇئ ئ،ەد نۇئىشاااقا سالسااا زىساااىنىەب زىساااىەب
توپلىغااان  ڭالرنىااۇئ ھمىتااىەر ڭنىااغردىگارىەۋرەپ ،قىقىلااد نۈسااتۈئ زىسااىدىنەب
الر ئىچىااادىن ئىنساااان ئاااالالھ تائااااال دېاااگەن. يەناااى، «رىدىن يااشاااىدرساااىلىرىەن

كىشاااىلەر شاااۇنداقال ا چۈشاااۈردى. ئۇنىغغااا، رەھمىتىناااى رەساااۇلۇلالھنى تاااالالئ
، ئااۇالرنى دىناادا ئااالى  قىلاادى. ىلىرىنااى دىننااى يەتكۈزدشااكە تااالالئئىچىاادىن بەز

تېگىشااااالى  غاااااا الر، ئۇى سىياساااااىي رەھاااااكەر بولۇشاااااقا تاااااالالئناااااىبەزىلىر
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ىلىقنى االىغاااااان ئاااااالالھ تائااااااال يااشااااا دېااااامە ،بەردى.  ئىمكاااااانىيەتلەرنى
 بەندىسىگە بېرىدى. 

ـــــيِم﴾ . «رىئىگىساااااىد ىزلاااااەپ  چاااااوئاااااالالھ » ﴿َواللَّــــــُه ُذو اْلَفْضـــــِل اْلَعِظ
 ئاااارتۇقىرىااادىن دېاااگەن ساااۆز ئاااادەتتە بىااار ئادەمنىاااڭ زۆردر ھاجەتل   ْ َ ْ للل  

ِللل   لللا  ِعلللو ف للل    للله فل َلعُلللْغ   نى كۆرساااىتىدى. رەساااۇلۇلالھ بولغاااان نەرساااىلىرى
ْ  ٌ لللللو ،ملللللوٌالللللل ٌِللللل ٌَلٌ  لللللهٌ لللللو ْ  ٌفل علللللغٌملللللوٌالللللل ٌِللللل ٌَلٌ ٌ لللللا ٌ لللللوٌف للللل ٌِللللل ٌ للللل   1 ِو

كىمااادە  .ئاااۇنى ئاااۇالغى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇن كىمااادە ئاااارتۇق ئاااۇالغ بولساااا،»
دېاااگەن « كاااى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇنئاااارتۇق يېمەكلىااا  بولساااا، ئاااۇنى يېمەكلى

گەن. ەندېاااگەن ساااۆز بىااالەن ئىپاااادىل  َفْ للل  ى مەنىسااا «ئاااارتۇق» ھەدىساااىدە،
ىرىااادىن اتلپۈتاااۈن مەالۇقھېچنەرساااىگە ئېھتىيااااجى ياااوق ۋە  نىاااڭئاااالالھ تائاال

 ىزلاااااەپ  چاااااوئاااااالالھ » ﴾﴿َواللَّــــــُه ُذو اْلَفْضـــــِل اْلَعِظـــــيمِ  ەت بولغاچقاااااا،بىھااااااج
تاشاااالى ەتمەي،  ىنىئااااارتۇق نەرساااائۆزىاااادىكى  سااااانئىن. دەيمىااااز «رىئىگىسااااىد
ھەرقانااااداق نەرسااااە  ئەممااااا. زىاااا  بولۇشااااى مااااۇمكىن دەئ ساااااقاليدىكېاااايىن ال
-پەزلااااىتائاااااال شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ  نىسااااكەتەن زىيادىاااادىر. ئالالھقااااا

مەالااااۇقالر ئارىسااااىدا مەرھەمەتنااااى ئااااۆزى االىغااااان بەناااادىلىرىگە بېرىااااپ، 
 ئايالندىرىئ تۇرىدى.
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 ،گەن ساااۆزېاااد «رەباااكىغالردىن» ﴿ِمـــن رَّبُِّكـــْم﴾ ئاااايەتتە تىلغاااان ئېلىنغاااان
 ئىكەنلىكىناااى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى. ئاااالالھ تائااااال نىڭيااشاااىلىقنىڭ مەنكەساااى

تەرىپىاااااادىن چۈشااااااكەن ھەرقانااااااداق  پەرۋەردىگااااااار مۇسااااااۇلمانالرغائااااااۇالر 
 يااشىلىقنى االىمايدى. 

نى ندىساااىەاالىغاااان ب ڭزىنىاااۆئ ئاااالالھ» ﴿َواللَّــــُه َُيْـــَتصُّ ِبَرْْحَِتـــِه َمـــن َيَشـــاُء﴾
ئاااادەمگە اااااس مەلاااۇم ئىشااانى مەلاااۇم   ََيْلللَت ُّ  . «ىقىلىااادنائىااال مەرھەمەتاااكە 

كىمنااى بىاارەر ۋەزىااپە ئۆتەشااكە ئااالالھ تائاااال بااۇ دىنيااادا كۆرسااىتىدى.  نىلىشااقى
كاپىرالرنىاااڭ ئالالھنىاااڭ ااھىشاااىغا ، رەھمەتناااى شاااۇالرغا چۈشاااۈرىدى. تاللىساااا

ئااااال ئاااالالھ تا .بولمايااادى ناااارازى بولاااۇ  ھەققاااى ۋە ئاااۇنى ئاااۆزگەرتىش كاااۈچى
مەكااااكە  لىااا  كېلىااااپ، قۇرئاااان چۈشااااكەن ۋاقىتتىكاااىرەساااۇلۇلالھقا پەيغەمكەر

ََ َالللل َ    ْ ُقلللْهُُ  َالَللل   َ ُ للل   ِا لللَ    نىڭ ساااۆزلىرى ھەققىااادەمۇشااارىكلىرى َا  ﴿َوَُلللاُ و   َلللْوََل تُللل
للللللنَلُ   َِ  . ْ َقللللللْهيَلَتْيا َا الللللل     ََْللللللُ  ََُسللللللْمَنا مَل لْ    ََ للللللُموَ  َ ُْحَللللللَ  َ ما لللللل َ للللللتَلُ ْ   ا  ْْلَ َللللللاوا عا َُْاللللللْ  يَلْقسا

للللللَ  مَلْعُ للللللُ   مَلْعَ للللللا ُنللللللْ هاَيًّ ۗ َوَ ُْحَللللللُ   َ  َ َ َ للللللات   ا  َلَت ا تْلَ ا   َوَ فَلْعنَللللللا مَلْعَ للللللُ ْ  فَلللللللْوَأ مَلْعلللللل   للللللغُّ
َلللا ََيَْمعُلللوَ   ًْ  َا  ََ َ للل  ەكاااكەنم رەھەئىككاااى شااا مىشاااقاېن رئاااانۇق ۇ  باااالرۇئااا» 1َ ما للل

 .يىشااااتىېد ،نازىاااال قىلىنمىاااادى  ەمگەدكاتتااااا ئااااا ەر  بىاااارىنتتااااائى  نەبىاااال
 ڭالرنىاااۇبىاااز ئ  ىمااادەرېقىلىاااپ ب قساااى ەت الرۇئااا ھمىتىناااىەر ڭنىاااغردىگارىەۋرەپ

 ڭالرنىاااۇئ ق،ىقىلاااد قساااى ەئارىساااىدا ت ڭالرنىاااۇرىزقىناااى ئ نياااادىكىىھايااااتىي د
 رىجىساااىنىەد نىڭىزىساااەب ڭالرنىاااۇئ ئ،ەد نۇئىشاااقا سالسااا زىساااىنىەب زىساااىەب
توپلىغااان  ڭالرنىااۇئ ھمىتااىەر ڭنىااغردىگارىەۋرەپ ،قىقىلااد نۈسااتۈئ زىسااىدىنەب
الر ئىچىااادىن ئىنساااان ئاااالالھ تائااااال دېاااگەن. يەناااى، «رىدىن يااشاااىدرساااىلىرىەن

كىشاااىلەر شاااۇنداقال ا چۈشاااۈردى. ئۇنىغغااا، رەھمىتىناااى رەساااۇلۇلالھنى تاااالالئ
، ئااۇالرنى دىناادا ئااالى  قىلاادى. ىلىرىنااى دىننااى يەتكۈزدشااكە تااالالئئىچىاادىن بەز

تېگىشااااالى  غاااااا الر، ئۇى سىياساااااىي رەھاااااكەر بولۇشاااااقا تاااااالالئناااااىبەزىلىر
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ىلىقنى االىغاااااان ئاااااالالھ تائااااااال يااشااااا دېااااامە ،بەردى.  ئىمكاااااانىيەتلەرنى
 بەندىسىگە بېرىدى. 

ـــــيِم﴾ . «رىئىگىساااااىد ىزلاااااەپ  چاااااوئاااااالالھ » ﴿َواللَّــــــُه ُذو اْلَفْضـــــِل اْلَعِظ
 ئاااارتۇقىرىااادىن دېاااگەن ساااۆز ئاااادەتتە بىااار ئادەمنىاااڭ زۆردر ھاجەتل   ْ َ ْ للل  

ِللل   لللا  ِعلللو ف للل    للله فل َلعُلللْغ   نى كۆرساااىتىدى. رەساااۇلۇلالھ بولغاااان نەرساااىلىرى
ْ  ٌ لللللو ،ملللللوٌالللللل ٌِللللل ٌَلٌ  لللللهٌ لللللو ْ  ٌفل علللللغٌملللللوٌالللللل ٌِللللل ٌَلٌ ٌ لللللا ٌ لللللوٌف للللل ٌِللللل ٌ للللل   1 ِو

كىمااادە  .ئاااۇنى ئاااۇالغى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇن كىمااادە ئاااارتۇق ئاااۇالغ بولساااا،»
دېاااگەن « كاااى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇنئاااارتۇق يېمەكلىااا  بولساااا، ئاااۇنى يېمەكلى

گەن. ەندېاااگەن ساااۆز بىااالەن ئىپاااادىل  َفْ للل  ى مەنىسااا «ئاااارتۇق» ھەدىساااىدە،
ىرىااادىن اتلپۈتاااۈن مەالۇقھېچنەرساااىگە ئېھتىيااااجى ياااوق ۋە  نىاااڭئاااالالھ تائاال

 ىزلاااااەپ  چاااااوئاااااالالھ » ﴾﴿َواللَّــــــُه ُذو اْلَفْضـــــِل اْلَعِظـــــيمِ  ەت بولغاچقاااااا،بىھااااااج
تاشاااالى ەتمەي،  ىنىئااااارتۇق نەرساااائۆزىاااادىكى  سااااانئىن. دەيمىااااز «رىئىگىسااااىد
ھەرقانااااداق نەرسااااە  ئەممااااا. زىاااا  بولۇشااااى مااااۇمكىن دەئ ساااااقاليدىكېاااايىن ال
-پەزلااااىتائاااااال شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ  نىسااااكەتەن زىيادىاااادىر. ئالالھقااااا

مەالااااۇقالر ئارىسااااىدا مەرھەمەتنااااى ئااااۆزى االىغااااان بەناااادىلىرىگە بېرىااااپ، 
 ئايالندىرىئ تۇرىدى.
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 دەرس-61
 

 ئايەت-103 سۈرە بەقەرە
 

ُْم آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَمُثوبٌَ  مِّْن ِعنِد اللَّـِه َخرْيٌ ۖ لَّْو    َكانُوا يـَْعَلُموَن﴾﴿َوَلْو َأَّنَّ
 

 الرۇ، نئساقالنسا دىن نىڭ ئازابىئالالھن ،ەرسۈلتەئىمان ك الرۇئ رەگەئ»
يااشى ئىدى، كاشكى  ەتت ەلەئ ا ۋسا رگاھىدىكىەد ڭنىئالالھ  نۈچۈئ

 «ئىدى ەبىلس نىۇب الرۇئ

 

سااېھىرنى تىلغااا ئېلىااپ، سااېھىر بىاالەن ئىلگىرىكااى ئااايەتلەردە ئااالالھ تائاااال 
، ى كاااااپىر ھالىتىاااادە تىرىلااااددردلۈئغۇلالنغان ئادەمنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنشااااۇ
ساااېھىر  زىكىااار قىلغانااادىن كېااايىن، نلىقىنىۈ  تاشااالىنىدىغاەنااانەمگە مە گۈلاااجەھ

ىاااڭ دەرگاھىااادا يااشاااى ئىكەنلىكىناااى باياااان ئالالھنئۆگىنىشاااتىن تواتاشااانىڭ 
ۇ باا»  . چااۈنكى سااېھىرنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن چۈشااكەن ئىككااى پەرىشااتىمۇقىلغااان

« دېاااگەن ساااىناق، پىتنىااادىر، ساااەن باااۇنى ئاااۆگىنىش ئاااارقىلىق كااااپىر بولىساااەن
ساااااېھىرنى  ،پەرىشاااااتىلەرنىڭ ساااااۆزىنى ئاااااا الئ كىشاااااىلەرى دەيتتاااااى. ئەسااااال

ئاااۆگەنمىگەن بولساااا يااشاااى باااوالتتى. ئەگەر ئاااۇالر ساااېھىرنىڭ كۇپۇرلۇقنىااااڭ 
ال قاتارىااادىن ئىكەنلىكىاااگە ئىشاااىنىپ ئاااالالھتىن قورققاااان بولساااا، ئاااالالھ تائاااا

 ئۇالرغا دىنيا ۋە ئااىرەتتە كاتتا ئەجىرلەرنى بەرگەن بوالتتى. 
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 رسدە-63
 
 ئايەت-106 سۈرە بەقەرە

 
َها َأْو ِمْثِلَها َأََلْ تـَْعَلْم َأنَّ اللَّـَه  ﴿َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَ  َأْو نُنِسَها ََنِْت ِبَرْيٍ مِّنـْ

 َعَلٰم ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾
 

نئورنىغا   ۇنتۇلدىرساق،ياكى ئ ىرساققالد ەمەلدىنئ ەتنىقانداقال بىر ئاي»
. ەلتۈرىمىزك ەتنىئواشا  بىر ئاي ۇنىغغاش ياكى ۇقئارت ۇنىغدىنئ

 «ەمسەن بىلم ەنلىكىنىقادىر ئىك ەرسىگەن ەرھ ڭنىئالالھ

 
باااۇ ئااااايەت ئىسااااالم ئەقىدىسااااى ۋە دىنىااااي مەسااااىلىلەرنىڭ ااااااراكتېرىنى 

قۇرئااااان كەرىاااا  نازىاااال چۈشىنىشااااتە ناھااااايىتى مااااۇھى  ئەھمىاااايەتكە ئىااااگە. 
يھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن بولغانااادىن كېااايىن، ئەھلاااى كىتاااا  پەيغەماااكەر ئەلە

ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن  ئىساااامۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ۋە  ،شاااەرىىەتنىڭ
پەيغەمكەرنىااااڭ  ى ئىكەنلىكىنااااى ھااااې  قىلغااااان بولسااااىمۇ،شااااەرىىەتتىن يااشاااا

قااااتتىق قارشاااى لۇلالھقا ىاااپ، رەساااۇئۆزلىرىااادىن چىقمىغانلىقىغاااا ھەساااەت قىل
 .االىمىدى ااشىلىق كېلىشىنىمۇسۇلمانالرغا ي ۋە چىقتى

رەسااااۇلۇلالھنىڭ ئىلگىرىكااااى پەيغەمكەرلەرنىااااڭ شااااەرىىىتىنى ئەمەلاااادىن 
ئىلگىرىكااااى كىتااااابالر بىاااالەن ئواشااااا   ي پىرىنسااااىپلىرىقالاااادىرىئ، ئاساسااااى

ىااال بولغاااان قۇرئاااان كەرىمناااى ئېلىاااپ كېلىشاااى ۋە قۇرئانااادىكى ئىلگىااارى ناز
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اتاااارلىق بولغاااان ئاااايەتلەرنى، كېيىنكاااى ئايەتلەرنىاااڭ ئەمەلااادىن قالدىرىشاااى ق
﴿َمـــا نَنَســـْخ ِمـــْن آيَـــٍ  َأْو بۇيرىقالرنىاااڭ اااااراكتېرىنى ئاااالالھ تائااااال چۈشاااەنددردئ  

َهــا َأْو ِمْثِلَهــا﴾  ىرساااققالد ەمەلاادىنئ ەتنىقانااداقال بىاار ئاااي» نُنِســَها َنَِْت ِبَــرْيٍ مِّنـْ
ئواشااا   ۇنىغغاياااكى شاا ۇقئااارت ۇنىغاادىننئورنىغااا  ئ ۇنتۇلدىرساااق،ياااكى ئ

مەنساااۇخ قىلىاااش ئەسااالى باااار ئاااايەتتىن . دېاااگەن «ەلتاااۈرىمىزك ەتنىبىااار ئااااي
باااااۇ ئىلگىرىكاااااى بىااااالەن بولىااااادى.  ئەكىلىاااااشيااشاااااىراقى ۋە ئواشىشاااااىنى 

ئەكەلاااگەن شاااەرىىەتنى ۋە قۇرئانااادىكى ئەمەلااادىن قالااادىرىلغان پەيغەماااكەرلەر 
مەنسااااۇخ »بەزىاااالەر  رىنغااااانلىقنى ئىپادىلىمەيااادى. ى چۆكتۈردشااااكە ئۇئاااايەتلەرن
شااااىراق ئااااايەت بولسااااا، ئااااالالھ ئااااۇنى چۈشااااۈرمىگەن ئەھاااا ا  ااي مۇئااااايەتتىن
. چاااۈنكى مەنساااۇخ بولغاااان ئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەھااا ا  ياااوقدېيىشاااىدى.  «باااارمۇ 
بېكىتىااااپ مااااۇ ئواشاشااااال ئااااالالھ تائاااااال ھۆكۈم ئارقىاااادىن كەلااااگەن مۇ،ئااااايەت
 .يااشىدىر دازامانى بەرگەن

ۋەتىلگەناااادە  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بەنااااى ئىساااارائىلغا ئە ئىساااااقۇرئاناااادا 
للللُتُ    للللها َن َالَللللْ ُ ْ    َو ا لْ َُ ََ   َلللل اي  للللَ  َ ُ لللل  مَلْعلللل َا ُ للللَ    تَلللللْو َ وا َوْلا َُا  ا َمللللا مَللللْيَ يَللللَغَي ِا ﴿َوَُِهللللغا 

يَللل   ِا للل   َما ُ لللْ  فَلللاتَلُقو    لَلللل  ەساااتىقت ەۋراتناااىت ەلاااگەنئىلگىااارى ك ەنم» 1َو َوَْ ا عُلللو ا ِبا
رساااىلەرنى ھااااال  قىلىاااش ىلىنغاااان بەزى نەساااىلەرگە ھاااارام ق ،قىلغاااان ھالااادا

 ېلىااااپئ ەلىاااالد ەرىپىاااادىنت ەرۋەردىگااااارىغالرپ ەرگەسااااىلئۈچااااۈن نكەلاااادى  . 
دېگەنلىكااااى بايااااان « غااااالرقىلى ەتئىتااااائ ۋە ۇ الرتىن قورقاااائااااالالھ. ەلاااادى ك

تەۋراتنىااااااڭ بەزى  نىڭئەلەيھىسساااااااالم ئىساااااااقىلىنغااااااان. بااااااۇ ئااااااايەتتىن 
لىكىنااى كەلگەن غااى ئەھكااامالرنى ئېلىااپېيئەھكاااملىرىنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ، 

ئىلگىرىكاااى كىتاااابالرنى تەساااتىقلىغان  شاااۇنىغدە  رەساااۇلۇلالھمۇ. بىلىااا االاليمىز
 غى رىسالەت ئېلىپ كەلگەن.ھالدا، قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان يې
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يېغااااااى  كەلااااااگەن ،ئىلگىرىكااااااى پەيغەمااااااكەرلەرگە ئىمااااااان ئېيتقااااااانالر
ياااۆتكەلگەن ىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا ئەگەشساااە، بىااار يااشاااىلىقت گەپەيغەماااكەر
ىپ، بەزى مەساااااىلىلەر زاماااااان ۋە ماكاننىاااااڭ ئۆزگىرىشاااااىگە ئەگىشااااابولىااااادى. 

 ئىساااااامۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئەگەشاااااكۈچىلىرى مەساااااىلەن  ئۆزگىرىااااادى. 
، بىااار يااشاااىلىقتىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا كاااۆچكەن ئەگەشساااە غائەلەيھىسسااااالم

ۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغىچە كەلااااگەن بولىاااادى. ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمدىن ماااا
ماااۇتلەقلىقى ۋە زاتىااادا،  ىاماااالپۈتااۈن رىساااالەتلەر ئالالھنىاااڭ بىرلىااا  بااارلىقى، ك

ئەقىاااادە ھەرىكەتلىرىاااادە پااااا  ئىكەنلىكىااااگە ئواشااااا  -ئىااااشسااااۈپىتىدە، 
، نھىجىاااگە مۇناساااى ەتلى  تەرەپااالەردەھاياااات مەئەمماااا . رۇتدا ئورتااااقنۇقتىلىرىااا

 ىدى. ۈشۈردلھۆكۈملەر چ يااشىتېخىمۇ 

نىڭ تەرەققىيااااااات ئۆزگىرىشاااااالىرىگە قارىغاناااااادا، ىھايااااااات مەسىلىساااااا
ىن پەيااادا بولۇشاااى مەساااىلىلەرنىڭ كېاااي ئۇچرىمىغاااانئىلگىرىكاااى ئەساااىرلەردە 

قىماااامەت قارىشااااى بىاااالەن كېيىنكااااى ۋاقىتلىااااق تەبىىىياااادىر. بىاااار رىسااااالەتنىڭ 
. ئەسااااىرلەردە كەلااااگەن ھايااااات مەسااااىلىلىرىگە يۈزلىنەلىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس

ئەمماااا ئاااااىرقى پەيغەماااكەر ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ئىساااالم 
پۈتااۈن ئااالەم ئۈچااۈن  ن،مەلااۇم زاماناادىكى ئااايرى  قەۋماالەرگە چۈشمەسااتى دىنااى

 ،قى دىااااان بولغاچقاااااا، قىياااااامەت كاااااۈنىگىچە ئاااااۆزگەرمەيچۈشاااااكەن ئاااااااىر
لل﴿َشللهََع َ ُ لل  ِا لل بىااز ئالالھنىااڭ  بااۇ ھەقااتەئالماشااماي قېلىااپ قالىاادى.  اٌَ    للغا ي ا َِ

َنا ماللللوا اامْلللللهَ اا َ  َوُِوَنلللل   وَ  للللا َوَصلللل لْ ََ َوَِ نَللللا اا َْ لللل ََ لْ للللا َو  َلللل اي َْْو ََ اا َسلللل     َْْ  َُْا ُمللللو  َوَصلللل   ماللللوا تُو
للللا تَللللْغُاوُاْ  اا َْ للللوا     لَلللللُو ََيْتَلللل ا اا َ  يَ  َوََل تَلتَلَ هَُُللللو  فا للللوا   َ للللُ َ َالَلللل   ْ ُمْ للللها اَي َِ لللل  َيَ للللاُ    للللغا  ْ للللوا َِ

للل  يُنا لللُ    نى،قىلغاااان ەۋساااىيەت وھقاااادىنااادىن ن ەرگەساااىل ئاااالالھ» 1َويَلْ لللغاي اا َْ لللوا َِ
 ەۋساااىيەئىسااااغا بىاااز ت ۋە ۇسااااغائىكراھىمغاااا، م نى،قىلغاااان ۋەھىاااي  اساااابىاااز 

 ەپرىقىچىلىااا دىنااادا ت غاااالر،قىلى ەرپاااادىنناااى ب ەرباياااان قىلااادى. ساااىل نىقىلغاااان
 ەلااادى،ك ېغىااارئ ەرساااەقىلغاااان ن ەۋەتالرنى دۇئااا ەنسااا ۇشااارىكالرغام  الر،قىلماااا
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اتاااارلىق بولغاااان ئاااايەتلەرنى، كېيىنكاااى ئايەتلەرنىاااڭ ئەمەلااادىن قالدىرىشاااى ق
﴿َمـــا نَنَســـْخ ِمـــْن آيَـــٍ  َأْو بۇيرىقالرنىاااڭ اااااراكتېرىنى ئاااالالھ تائااااال چۈشاااەنددردئ  

َهــا َأْو ِمْثِلَهــا﴾  ىرساااققالد ەمەلاادىنئ ەتنىقانااداقال بىاار ئاااي» نُنِســَها َنَِْت ِبَــرْيٍ مِّنـْ
ئواشااا   ۇنىغغاياااكى شاا ۇقئااارت ۇنىغاادىننئورنىغااا  ئ ۇنتۇلدىرساااق،ياااكى ئ

مەنساااۇخ قىلىاااش ئەسااالى باااار ئاااايەتتىن . دېاااگەن «ەلتاااۈرىمىزك ەتنىبىااار ئااااي
باااااۇ ئىلگىرىكاااااى بىااااالەن بولىااااادى.  ئەكىلىاااااشيااشاااااىراقى ۋە ئواشىشاااااىنى 

ئەكەلاااگەن شاااەرىىەتنى ۋە قۇرئانااادىكى ئەمەلااادىن قالااادىرىلغان پەيغەماااكەرلەر 
مەنسااااۇخ »بەزىاااالەر  رىنغااااانلىقنى ئىپادىلىمەيااادى. ى چۆكتۈردشااااكە ئۇئاااايەتلەرن
شااااىراق ئااااايەت بولسااااا، ئااااالالھ ئااااۇنى چۈشااااۈرمىگەن ئەھاااا ا  ااي مۇئااااايەتتىن
. چاااۈنكى مەنساااۇخ بولغاااان ئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەھااا ا  ياااوقدېيىشاااىدى.  «باااارمۇ 
بېكىتىااااپ مااااۇ ئواشاشااااال ئااااالالھ تائاااااال ھۆكۈم ئارقىاااادىن كەلااااگەن مۇ،ئااااايەت
 .يااشىدىر دازامانى بەرگەن

ۋەتىلگەناااادە  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بەنااااى ئىساااارائىلغا ئە ئىساااااقۇرئاناااادا 
للللُتُ    للللها َن َالَللللْ ُ ْ    َو ا لْ َُ ََ   َلللل اي  للللَ  َ ُ لللل  مَلْعلللل َا ُ للللَ    تَلللللْو َ وا َوْلا َُا  ا َمللللا مَللللْيَ يَللللَغَي ِا ﴿َوَُِهللللغا 

يَللل   ِا للل   َما ُ لللْ  فَلللاتَلُقو    لَلللل  ەساااتىقت ەۋراتناااىت ەلاااگەنئىلگىااارى ك ەنم» 1َو َوَْ ا عُلللو ا ِبا
رساااىلەرنى ھااااال  قىلىاااش ىلىنغاااان بەزى نەساااىلەرگە ھاااارام ق ،قىلغاااان ھالااادا

 ېلىااااپئ ەلىاااالد ەرىپىاااادىنت ەرۋەردىگااااارىغالرپ ەرگەسااااىلئۈچااااۈن نكەلاااادى  . 
دېگەنلىكااااى بايااااان « غااااالرقىلى ەتئىتااااائ ۋە ۇ الرتىن قورقاااائااااالالھ. ەلاااادى ك

تەۋراتنىااااااڭ بەزى  نىڭئەلەيھىسساااااااالم ئىساااااااقىلىنغااااااان. بااااااۇ ئااااااايەتتىن 
لىكىنااى كەلگەن غااى ئەھكااامالرنى ئېلىااپېيئەھكاااملىرىنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ، 

ئىلگىرىكاااى كىتاااابالرنى تەساااتىقلىغان  شاااۇنىغدە  رەساااۇلۇلالھمۇ. بىلىااا االاليمىز
 غى رىسالەت ئېلىپ كەلگەن.ھالدا، قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان يې
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يېغااااااى  كەلااااااگەن ،ئىلگىرىكااااااى پەيغەمااااااكەرلەرگە ئىمااااااان ئېيتقااااااانالر
ياااۆتكەلگەن ىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا ئەگەشساااە، بىااار يااشاااىلىقت گەپەيغەماااكەر
ىپ، بەزى مەساااااىلىلەر زاماااااان ۋە ماكاننىاااااڭ ئۆزگىرىشاااااىگە ئەگىشااااابولىااااادى. 

 ئىساااااامۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئەگەشاااااكۈچىلىرى مەساااااىلەن  ئۆزگىرىااااادى. 
، بىااار يااشاااىلىقتىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا كاااۆچكەن ئەگەشساااە غائەلەيھىسسااااالم

ۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغىچە كەلااااگەن بولىاااادى. ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمدىن ماااا
ماااۇتلەقلىقى ۋە زاتىااادا،  ىاماااالپۈتااۈن رىساااالەتلەر ئالالھنىاااڭ بىرلىااا  بااارلىقى، ك

ئەقىاااادە ھەرىكەتلىرىاااادە پااااا  ئىكەنلىكىااااگە ئواشااااا  -ئىااااشسااااۈپىتىدە، 
، نھىجىاااگە مۇناساااى ەتلى  تەرەپااالەردەھاياااات مەئەمماااا . رۇتدا ئورتااااقنۇقتىلىرىااا

 ىدى. ۈشۈردلھۆكۈملەر چ يااشىتېخىمۇ 

نىڭ تەرەققىيااااااات ئۆزگىرىشاااااالىرىگە قارىغاناااااادا، ىھايااااااات مەسىلىساااااا
ىن پەيااادا بولۇشاااى مەساااىلىلەرنىڭ كېاااي ئۇچرىمىغاااانئىلگىرىكاااى ئەساااىرلەردە 

قىماااامەت قارىشااااى بىاااالەن كېيىنكااااى ۋاقىتلىااااق تەبىىىياااادىر. بىاااار رىسااااالەتنىڭ 
. ئەسااااىرلەردە كەلااااگەن ھايااااات مەسااااىلىلىرىگە يۈزلىنەلىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس

ئەمماااا ئاااااىرقى پەيغەماااكەر ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ئىساااالم 
پۈتااۈن ئااالەم ئۈچااۈن  ن،مەلااۇم زاماناادىكى ئااايرى  قەۋماالەرگە چۈشمەسااتى دىنااى

 ،قى دىااااان بولغاچقاااااا، قىياااااامەت كاااااۈنىگىچە ئاااااۆزگەرمەيچۈشاااااكەن ئاااااااىر
لل﴿َشللهََع َ ُ لل  ِا لل بىااز ئالالھنىااڭ  بااۇ ھەقااتەئالماشااماي قېلىااپ قالىاادى.  اٌَ    للغا ي ا َِ

َنا ماللللوا اامْلللللهَ اا َ  َوُِوَنلللل   وَ  للللا َوَصلللل لْ ََ َوَِ نَللللا اا َْ لللل ََ لْ للللا َو  َلللل اي َْْو ََ اا َسلللل     َْْ  َُْا ُمللللو  َوَصلللل   ماللللوا تُو
للللا تَللللْغُاوُاْ  اا َْ للللوا     لَلللللُو ََيْتَلللل ا اا َ  يَ  َوََل تَلتَلَ هَُُللللو  فا للللوا   َ للللُ َ َالَلللل   ْ ُمْ للللها اَي َِ لللل  َيَ للللاُ    للللغا  ْ للللوا َِ

للل  يُنا لللُ    نى،قىلغاااان ەۋساااىيەت وھقاااادىنااادىن ن ەرگەساااىل ئاااالالھ» 1َويَلْ لللغاي اا َْ لللوا َِ
 ەۋساااىيەئىسااااغا بىاااز ت ۋە ۇسااااغائىكراھىمغاااا، م نى،قىلغاااان ۋەھىاااي  اساااابىاااز 

 ەپرىقىچىلىااا دىنااادا ت غاااالر،قىلى ەرپاااادىنناااى ب ەرباياااان قىلااادى. ساااىل نىقىلغاااان
 ەلااادى،ك ېغىااارئ ەرساااەقىلغاااان ن ەۋەتالرنى دۇئااا ەنسااا ۇشااارىكالرغام  الر،قىلماااا
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  ەنتاااااائىتىگ ڭنىااااائالالھ ى،تالالياااااد ەمنىاالىغاااااان ئااااااد ەۋھىااااادكەت ئاااااالالھ
دېاااااگەن ساااااۆزىدىن جااااااۋا  « ىباشااااااليد ەۋھىااااادكەت ەمنىقايتىااااادىغان ئااااااد
باااۇرىنقى پۈتاااۈن پەيغەماااكەرلەر ئېلىاااپ كەلاااگەن شاااەرىىەتلەر،  ،تاپاااااليمىز. يەناااى

. كەنئېلىااااپ كەلااااگەن ئىسااااالمدا مۇجەسسەملەشاااا مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم
ە، ئەقىاادە ۋە مەسااىلئورتاااق ئاسااماندىن چۈشااكەن رىسااالەتلەردىكى پىرىنسااىپا  

مۇناساااى ەتلى   قااااۇر. ئەمماااا ھاياتئىكاااارەتت تىنياااالغۇز ئالالھقاااا ئىماااان ئېيتىشااا
ولۇشااىغا قااارائ ئەھكامالرنىااڭ دە، كېغىاايىش ۋە يېغىلىقالرنىااڭ پەياادا بتەرەپاالەر

للىرىنى بايقااايمىز. شااۇ ا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم كەلگەناادىن شااەكىاىاال ھەر
ڭ ۋرىااادە بولمىغاااان نۇرغاااۇن مەساااىلىلەرنىكېااايىن، ئىلگىرىكاااى پەيغەماااكەرلەر دە

 غان. ۇلئوتتۇرىغا قوي ھە  قىلىش چارىلىرى

ــــٍ  َأْو نُنِســــَها﴾ ــــْخ ِمــــْن آَي ــــا نَنَس  ەمەلاااادىنئ ەتنىقانااااداقال بىاااار ئاااااي» ﴿َم
  دېاااااگەن كەلىااااامە تَنَسللللل ْ ىكى  ئاااااايەتت. «تۇلدىرسااااااقنۇيااااااكى ئ ىرسااااااققالد

  تسللل  ٌ   لللم ٌ   للل   ساااۆز  دەئ تەرجىااامە قىلىنغاااان. باااۇ« مەنساااۇخ قىلىاااش»
تسللل ٌۋە  « كىتاااا  كۆچاااۈرددم  »تسللل  ٌ   تلللاب  ،«قۇياااا  ساااايىنى يوقااااتتى»

 دە  بىااار قاااانچەدېگەنااا« قېرىلىاااق ياشاااالرنى ئۆزگەرتىااا ەتتى  »   للل  ٌ   لللباب
بىاار ئااايەتنى يەنە » ، بااۇ ئااايەتتە  دېااگەن سااۆزتسلل  ئەممااا مەنىاالەردە كېلىاادى. 

للَ ادېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى.   «قالاادىرى بىاار ئااايەت بىاالەن ئەمەلاادىن    تُنسا
دېااگەن سااۆزنىغمۇ بىاار قااانچە مەنىسااى بولااۇئ، ئااالالھ تائاااال « ئۇنتۇلدىرساااق»

ياااااااكى غاپىاااااال بولااااااۇئ  ىنساااااااننىڭ سااااااەۋەنلى  ئۆتكااااااۈزدئبااااااۇ يەردە ئ
 شى مۇمكىن. غان بولۇىنى مەقسەت قىلقالىدىغانلىق

دەئ قارايااادى.  «ياااوققۇرئانااادا قەتىىاااي مەنساااۇخ »  بىااار بۆلاااۈ  كىشاااىلەر
دېگەنلىااا  بولغاچقاااا،  «مەساااىلىنىڭ كېااايىن ئايدىغلىشىشاااى»چاااۈنكى مەنساااۇخ 

ئىلگىاارى بىاار مەسااىلىنى تەتااكىقالئ باققاناادىن كېاايىن، ئۇنىااڭ مەسااىلىنى ھە  »
دېااااگەن مەنىنااااى  «ھۆكااااۈم ئالماشااااقانكااااى ئىسااااپاتلىنىپ قىلىشااااتا كەمچىلى

ئااااالالھ تائاالغااااا  ئ،لااااۇئىپادىلەياااادى. بااااۇ ئىنسااااانالردا بولىاااادىغان ئەھاااا ا  بو
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مەنسااۇخ »بىاار ئىشااتۇر. شااۇ ا ئااۇالر قۇرئاناادا  بولماياادىغاننىسااكەتەن مااۇمكىن 
 «بەزى مەسااااااىلىلەر ئالالھقااااااا كېاااااايىن ئايدىغالشااااااتى»دېگەنلىاااااا ،  «بااااااار

 قاراياااادى. بىااااز تەبىىىيكااااى مەنسااااۇانى دېگەنلىكنااااى بىلااااددردئ قويىاااادى، دەئ
منى يولغاااا قوياااۇئ، ئاااۇ دەئ قارىماااايمىز. چاااۈنكى بىااار ھۆكاااۈ «ئايدىغلىشاااىش»

قەتىىاااي مۇناساااىپ  يەنە بىرناااى يولغاااا قوياااۇ  ئالالھنىاااڭ زاتىغاااا قامالشمىساااا
ئااالالھ تائاااال مەلااۇم ۋاقىتتااا بىاار ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن بولسااا، ئااۇ  كەلمەياادى.

ۋاقتىنااااى بىلىاااادى ۋە ئااااۇ ۋاقىاااا  ئااىرالشااااقاندا، ھۆكۈمنىااااڭ ئااىرلىشااااىدىغان 
 يېغى بىر ھۆكۈمنى چۈشۈرىدى. 

 كىمكااااىئىشااااالرنىڭ تەدرىجىااااي بولۇشااااىنى تەلەئ قىلىاااادى.  شااااارائى 
ئاااالالھ تائااااال بىااار ھۆكاااۈمنى يولغاااا قوياااۇئ، كېااايىن ئاااۇ ھۆكۈمنىاااڭ كەمتاااۈ  »

دېسااااە، چااااو   «غاااااننى يولغااااا قويئىكەنلىكااااى بايقىلىااااپ، يەنە بىاااار ھۆكااااۈم
 قااا كىاارگەن بولىاادى. مەنسااۇانى چۈشااىنىش ئۈچااۈن بىاار مىسااا  ئااااليلى.لىقاتاا

 ساااا، دواتاااۇر ئەھ الغاااا قاااارائ دوراكېساااە  كۆرساااەتكىلى باربىااارى دواتۇرغاااا 
يېزىااپ بېرىاادى. بىمااار دواتۇرنىااڭ بااۇيرىقى بااويىچە شااۇ دورىنااى بىاار قااانچە كااۈن 

  يېگەناااادىن كېاااايىن، دواتااااۇر بىمارنىااااڭ باسااااقۇچلۇق داۋاالشااااقا تېگىشاااالى
« ورىناااى تواتىتىاااپ، مااااۋى دورىناااى يە ئەمااادى ئاااۇ د»  چاااكەئىكەنلىكىناااى بىلگە

بىلااامەي بىااار دورىناااى دەسااالەپتە يااادى. باااۇ ھەرگىزماااۇ دواتۇرنىاااڭ دەئ بۇيرى
بېرىااااپ، ئۇنىااااڭ مەنااااپەئەت قىلمىغىنىنااااى بايقااااائ، يەنە باشااااقا بىاااار دورىنااااى 

 يدى. بىلددرمە ەنلىكىنىبەرگ

، ئااااۇ ھۆكۈمنىااااڭ تاااااۋاقىت نچۈشااااۈرگەئااااالالھ تائاااااال دەساااالەئ ھۆكااااۈم 
 ،ئىكەنلىكىناااى بىلىااادى. ۋاقتاااى كەلگەنااادەتەتكىقلىنىااادىغان زامانىنىاااڭ قانچىلىااا  

ئىلگىرىكااى ھۆكااۈمنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ يېغااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرىدى. ئەممااا 
ئالمىشااااىپ  قااااارائئىنسااااانالرنىڭ ھۆكااااۈم ۋە قااااانۇنلىرى رېىااااا  مەسااااىلىلەرگە 

ىاااا  مەساااىلىلەرنى ھە  قىلىشاااتىن الر رېقاااانۇن الر تاااۈزگەنتۇرىااادى. چاااۈنكى ئاااۇ
لىااادى. ئىنساااانالر ھۆكاااۈمنى ۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا  بوئااااجىز كېلىاااپ قالغانااادا، ئ
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  ەنتاااااائىتىگ ڭنىااااائالالھ ى،تالالياااااد ەمنىاالىغاااااان ئااااااد ەۋھىااااادكەت ئاااااالالھ
دېاااااگەن ساااااۆزىدىن جااااااۋا  « ىباشااااااليد ەۋھىااااادكەت ەمنىقايتىااااادىغان ئااااااد
باااۇرىنقى پۈتاااۈن پەيغەماااكەرلەر ئېلىاااپ كەلاااگەن شاااەرىىەتلەر،  ،تاپاااااليمىز. يەناااى

. كەنئېلىااااپ كەلااااگەن ئىسااااالمدا مۇجەسسەملەشاااا مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم
ە، ئەقىاادە ۋە مەسااىلئورتاااق ئاسااماندىن چۈشااكەن رىسااالەتلەردىكى پىرىنسااىپا  

مۇناساااى ەتلى   قااااۇر. ئەمماااا ھاياتئىكاااارەتت تىنياااالغۇز ئالالھقاااا ئىماااان ئېيتىشااا
ولۇشااىغا قااارائ ئەھكامالرنىااڭ دە، كېغىاايىش ۋە يېغىلىقالرنىااڭ پەياادا بتەرەپاالەر

للىرىنى بايقااايمىز. شااۇ ا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم كەلگەناادىن شااەكىاىاال ھەر
ڭ ۋرىااادە بولمىغاااان نۇرغاااۇن مەساااىلىلەرنىكېااايىن، ئىلگىرىكاااى پەيغەماااكەرلەر دە

 غان. ۇلئوتتۇرىغا قوي ھە  قىلىش چارىلىرى

ــــٍ  َأْو نُنِســــَها﴾ ــــْخ ِمــــْن آَي ــــا نَنَس  ەمەلاااادىنئ ەتنىقانااااداقال بىاااار ئاااااي» ﴿َم
  دېاااااگەن كەلىااااامە تَنَسللللل ْ ىكى  ئاااااايەتت. «تۇلدىرسااااااقنۇيااااااكى ئ ىرسااااااققالد

  تسللل  ٌ   لللم ٌ   للل   ساااۆز  دەئ تەرجىااامە قىلىنغاااان. باااۇ« مەنساااۇخ قىلىاااش»
تسللل ٌۋە  « كىتاااا  كۆچاااۈرددم  »تسللل  ٌ   تلللاب  ،«قۇياااا  ساااايىنى يوقااااتتى»

 دە  بىااار قاااانچەدېگەنااا« قېرىلىاااق ياشاااالرنى ئۆزگەرتىااا ەتتى  »   للل  ٌ   لللباب
بىاار ئااايەتنى يەنە » ، بااۇ ئااايەتتە  دېااگەن سااۆزتسلل  ئەممااا مەنىاالەردە كېلىاادى. 

للَ ادېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى.   «قالاادىرى بىاار ئااايەت بىاالەن ئەمەلاادىن    تُنسا
دېااگەن سااۆزنىغمۇ بىاار قااانچە مەنىسااى بولااۇئ، ئااالالھ تائاااال « ئۇنتۇلدىرساااق»

ياااااااكى غاپىاااااال بولااااااۇئ  ىنساااااااننىڭ سااااااەۋەنلى  ئۆتكااااااۈزدئبااااااۇ يەردە ئ
 شى مۇمكىن. غان بولۇىنى مەقسەت قىلقالىدىغانلىق

دەئ قارايااادى.  «ياااوققۇرئانااادا قەتىىاااي مەنساااۇخ »  بىااار بۆلاااۈ  كىشاااىلەر
دېگەنلىااا  بولغاچقاااا،  «مەساااىلىنىڭ كېااايىن ئايدىغلىشىشاااى»چاااۈنكى مەنساااۇخ 

ئىلگىاارى بىاار مەسااىلىنى تەتااكىقالئ باققاناادىن كېاايىن، ئۇنىااڭ مەسااىلىنى ھە  »
دېااااگەن مەنىنااااى  «ھۆكااااۈم ئالماشااااقانكااااى ئىسااااپاتلىنىپ قىلىشااااتا كەمچىلى

ئااااالالھ تائاالغااااا  ئ،لااااۇئىپادىلەياااادى. بااااۇ ئىنسااااانالردا بولىاااادىغان ئەھاااا ا  بو
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مەنسااۇخ »بىاار ئىشااتۇر. شااۇ ا ئااۇالر قۇرئاناادا  بولماياادىغاننىسااكەتەن مااۇمكىن 
 «بەزى مەسااااااىلىلەر ئالالھقااااااا كېاااااايىن ئايدىغالشااااااتى»دېگەنلىاااااا ،  «بااااااار

 قاراياااادى. بىااااز تەبىىىيكااااى مەنسااااۇانى دېگەنلىكنااااى بىلااااددردئ قويىاااادى، دەئ
منى يولغاااا قوياااۇئ، ئاااۇ دەئ قارىماااايمىز. چاااۈنكى بىااار ھۆكاااۈ «ئايدىغلىشاااىش»

قەتىىاااي مۇناساااىپ  يەنە بىرناااى يولغاااا قوياااۇ  ئالالھنىاااڭ زاتىغاااا قامالشمىساااا
ئااالالھ تائاااال مەلااۇم ۋاقىتتااا بىاار ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن بولسااا، ئااۇ  كەلمەياادى.

ۋاقتىنااااى بىلىاااادى ۋە ئااااۇ ۋاقىاااا  ئااىرالشااااقاندا، ھۆكۈمنىااااڭ ئااىرلىشااااىدىغان 
 يېغى بىر ھۆكۈمنى چۈشۈرىدى. 

 كىمكااااىئىشااااالرنىڭ تەدرىجىااااي بولۇشااااىنى تەلەئ قىلىاااادى.  شااااارائى 
ئاااالالھ تائااااال بىااار ھۆكاااۈمنى يولغاااا قوياااۇئ، كېااايىن ئاااۇ ھۆكۈمنىاااڭ كەمتاااۈ  »

دېسااااە، چااااو   «غاااااننى يولغااااا قويئىكەنلىكااااى بايقىلىااااپ، يەنە بىاااار ھۆكااااۈم
 قااا كىاارگەن بولىاادى. مەنسااۇانى چۈشااىنىش ئۈچااۈن بىاار مىسااا  ئااااليلى.لىقاتاا

 ساااا، دواتاااۇر ئەھ الغاااا قاااارائ دوراكېساااە  كۆرساااەتكىلى باربىااارى دواتۇرغاااا 
يېزىااپ بېرىاادى. بىمااار دواتۇرنىااڭ بااۇيرىقى بااويىچە شااۇ دورىنااى بىاار قااانچە كااۈن 

  يېگەناااادىن كېاااايىن، دواتااااۇر بىمارنىااااڭ باسااااقۇچلۇق داۋاالشااااقا تېگىشاااالى
« ورىناااى تواتىتىاااپ، مااااۋى دورىناااى يە ئەمااادى ئاااۇ د»  چاااكەئىكەنلىكىناااى بىلگە

بىلااامەي بىااار دورىناااى دەسااالەپتە يااادى. باااۇ ھەرگىزماااۇ دواتۇرنىاااڭ دەئ بۇيرى
بېرىااااپ، ئۇنىااااڭ مەنااااپەئەت قىلمىغىنىنااااى بايقااااائ، يەنە باشااااقا بىاااار دورىنااااى 

 يدى. بىلددرمە ەنلىكىنىبەرگ

، ئااااۇ ھۆكۈمنىااااڭ تاااااۋاقىت نچۈشااااۈرگەئااااالالھ تائاااااال دەساااالەئ ھۆكااااۈم 
 ،ئىكەنلىكىناااى بىلىااادى. ۋاقتاااى كەلگەنااادەتەتكىقلىنىااادىغان زامانىنىاااڭ قانچىلىااا  

ئىلگىرىكااى ھۆكااۈمنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ يېغااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرىدى. ئەممااا 
ئالمىشااااىپ  قااااارائئىنسااااانالرنىڭ ھۆكااااۈم ۋە قااااانۇنلىرى رېىااااا  مەسااااىلىلەرگە 

ىاااا  مەساااىلىلەرنى ھە  قىلىشاااتىن الر رېقاااانۇن الر تاااۈزگەنتۇرىااادى. چاااۈنكى ئاااۇ
لىااادى. ئىنساااانالر ھۆكاااۈمنى ۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا  بوئااااجىز كېلىاااپ قالغانااادا، ئ
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يولغااا قويغاناادا، بىاار بۆلااۈ  نەرسااىلەرنى بىلىااپ يولغااا قويغااان بىاالەن، يەنە بىاار 
ىاللىققاااا تەتكىقالنغانااادا، ېقالىااادى. باااۇ قاااانۇن رپېتاااى بۆلاااۈ  ئىشاااالر قاااارا غۇ 

. پ، ئۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا  بولىااادىلغاااان يەرلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىاااقاااارا غۇ قا
ھەرئىشاااانى بىلگۈچىاااادىر، ھااااېكمەت بىاااالەن ئىااااش  لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال

 . قىلغۇچىدىر

ئااالالھ دەساالەئ ھۆكااۈمنى ۋاقىتلىااق ئىجاارا قىلىنىاادىغان قىلاادى، ئاناادىن 
 ئاااااالالھ تائااااااال ئالدىااااادا مۇساااااۇلمانالرنىڭمەساااااىلەن  ئالماشاااااتۇرىئ بەردى. 

ە كېااااايىن كەبىاااااگ ،رگەن ئىااااادىقىكلىساااااىنى بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قىلىاااااپ بە
قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە  ،اللىقئەيناااى ۋاقىتتىكاااى رېىااا يۆتكىااادى.

 ،ماااى ۋە شاااەرىىىتىدەىيۆتكەشاااكە ھاااې  مەجكۇرلىمىغاااان. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئىل
 بااار ئەزەلاادىن ىمكېاايىن كەبىااگە ئااۆزگەرتىلىش ھااۆكقىااكلە مەلااۇم مەزگىلاادىن 

 قىااااكلەا، بااااۇ ئالالھنىااااڭ بۇيرىغااااان ئىشاااالىرى قاتارىاااادىن بولغاچقاااا ئىاااادى.
نىشااااااان بولۇشااااااى مااااااۇمكىن. شااااااۇ چاغاااااادىكى  يئۆزگەرتىشااااااتە ئىمااااااانى

 يمۇساااۇلمانالرغا ئىماااانى ،بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارا  بىااالەن كەبىاااگە قاااارا 
بۇيرىقنىاااڭ  . ئەمماااا باااۇ يەردەلىاااق ئېلىاااپ كەلمىاااگەنجەھەتاااتە ھېچكىااار يېغى

ر ار. ماااۇئمىنلەساااىناق بااا يئىماااانى ىن ئىكاااارەتىااادەرىپىااادىن بولغانلىقئاااالالھ ت
، ى، ئۇياققااا قااارائ ئىكااادەت قىلاادبەيتۇلمۇقەددەسااكە قاراشااقا بۇيرىغاناادا ئااالالھ

نىڭ ھااې  قايسىسااىدا كەبىااگە قاراشااقا بۇيرىغاناادا، كەبىااگە قارىاادى. بااۇ ئىككىسااى
ھ رىقىاادىر. ئااالالئالالھنىااڭ بۇي بااولغىنىمۇقەددەساالى  يااوق، ئەممااا مااۇقەددەس 

ا، ئااۇالر دقىلىشااقا بۇيرىغاناا سااەجدەتائاااال پەرىشااتىلەرنى ئااادەم ئەلەيھىسساااالمغا 
قىلغاااااان ئەمەس، بەلكاااااى  ساااااەجدەئادەمنىاااااڭ ماااااۇقەددەس بولغانلىقىااااادىن 

 قىلغان. سەجدەقىلىش بۇيرىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈنال  سەجدەئالالھنىڭ 

ئااورنىنى  قىلىااپ، ئااۆزى ئۈچااۈن ئااۆي ۋە مەسااچى تائاااال كەبىنااى  ئااالالھ
ھەرگىزمااۇ ئىكااراھى  ئااالىي ماقااام مۇسااۇلمانالرنىڭ نەزىرىاادە ئااالىي قىلاادى. بااۇ 

، پەيغەماااااكەرلەر ۋە كىشاااااىلەرنىڭ ھە  نىڭ بىناااااا قىلغاااااانلىقىئەلەيھىسسااااااالم
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قىلغىنااى ئۈچااۈن ئەمەس، بەلكااى ئااالالھ تاللىغااان بەيتااۇلالھ نئالالھنىااڭ ئااۆيى  
 ى  ئالالھنىااااڭ ئااااۆيىۈن مەسااااچبولغانلىقىاااادىن كەلااااگەن. زېمىناااادىكى پۈتاااا

ئاااۇالرنى ئالالھنىاااڭ بەنااادىلىرى تاللىغاااان. شاااۇ ا ئىنساااانالر تاللىغاااان بولساااىمۇ، 
 يۈزلىنىشااى، ئااالالھ ئااۆزى تاللىغااان مەسااچىتكە لەرنىڭ قىكلىسااىپۈتااۈن مەسااچىت

 كېرە .

نى قىلىشااىمىزغا ۇيرىقى بولغااانلىقى، بىزنىااڭ ئااۇبىاار ئىشاانىڭ ئالالھنىااڭ باا
ناماااز پەرز  قلەن  ئااالالھ تائاااال كۈنلااۈ  بە  ۋاى. مەسااىتولااۇق سااەۋە  بوالاليااد

دېمەسااتىن «  قنااېمە ئۈچااۈن بە  ۋا»قىلاادى. بىااز ئۇنىااڭ سااەۋەبىنى ئىاازدەئ، 
مەسىلىساااىمۇ ئواشاااا  ئالالھقاااا ئىتاااائەت  ا قىلىمىاااز. زاكاااات، روزا ۋە ھە ئىجااار

جەھەتاااتە  يقىلىاااش بىااالەن تاماملىنىااادى. قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااى ئالالھقاااا ئىماااانى
نااېمە ئۈچااۈن كەبىگىااال »قىلىشاانىڭ بىاار سااىناق شااەكلىدىر. بىرەرسااى  ىتااائەت ئ

يااااق، ئاااالالھ ھەر جايااادا »ە، بىاااز  دېسااا« ايساااىلەر  ئاااالالھ كەبىااادىال باااارمۇ قار
ئالالھنىااڭ بااۇيرىقىنى  بىااز پەقەتئااۇ بىزنااى كەبىااگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىغااان،  بااار.
 دەيمىز.« ا قىلىش ئۈچۈن كەبىگە يۈزلىنىمىزئىجر

غااان ئااايەت ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە مەلااۇم ۋاقىاا  تەتكىقلىنىااپ، بول سااۇخمەن
ئاناااادىن ئۆزگەرتىلىاااادى. مەنسااااۇخ بولىاااادىغان ھۆكااااۈم، ئالىاااادىغان ۋاقىاااا  ۋە 

 بولااۇئ، ئۇناادىن كېاايىن كېلىاادىغان ھۆكۈمنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ تائاالغااا مەلااۇم
 ەددەساااكەدىنياااا يارىتىلىشاااتىن باااۇرىنال ئېنىاااق بېكىتىلىاااپ بولۇنغاااان. بەيتۇلمۇق

رنى مۇسااااۇلمانالرغا قىيىنچىلىااااق ۋە مۈشااااكىالتالبەلكىاااا  ، كېيىاااانچە يااااۈزلىنىش
مۇساااۇلمانالرنى بەيتۇلمۇقەددەساااكە بىاااز  يااااكى ئاااالالھ تائااااالپەيااادا قىلىشاااى 

مەزگىاااال يۈزلەنااااددردئ، كېاااايىن كەبىنااااى قىيااااامەتكىچە يۈزلىنىاااادىغان قىااااكلە 
گەرتىش، ئااااۆز بااااۇ بولۇشااااىمۇ مااااۇمكىن. لىقى ئۈچااااۈنقىلىاااادىغانلىقىنى االىغااااان
الرناااى ئاااۆز ئىچىاااگە دىن يئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋى بىااازگە ئىساااالم دىنىنىاااڭ

بەيتۇلمۇقەددەسااانىڭ ئىساااالمدىكى ئاااورنىنى بىلددرىااادىغان بىااار  ئالىااادىغان ۋە
بېرى اتىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئااۆز رەسااۇلىنى مەككىاادىن يەھااۇدىيالر  نىئۇچااۇر
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يولغااا قويغاناادا، بىاار بۆلااۈ  نەرسااىلەرنى بىلىااپ يولغااا قويغااان بىاالەن، يەنە بىاار 
ىاللىققاااا تەتكىقالنغانااادا، ېقالىااادى. باااۇ قاااانۇن رپېتاااى بۆلاااۈ  ئىشاااالر قاااارا غۇ 

. پ، ئۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا  بولىااادىلغاااان يەرلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىاااقاااارا غۇ قا
ھەرئىشاااانى بىلگۈچىاااادىر، ھااااېكمەت بىاااالەن ئىااااش  لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال

 . قىلغۇچىدىر

ئااالالھ دەساالەئ ھۆكااۈمنى ۋاقىتلىااق ئىجاارا قىلىنىاادىغان قىلاادى، ئاناادىن 
 ئاااااالالھ تائااااااال ئالدىااااادا مۇساااااۇلمانالرنىڭمەساااااىلەن  ئالماشاااااتۇرىئ بەردى. 

ە كېااااايىن كەبىاااااگ ،رگەن ئىااااادىقىكلىساااااىنى بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قىلىاااااپ بە
قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە  ،اللىقئەيناااى ۋاقىتتىكاااى رېىااا يۆتكىااادى.

 ،ماااى ۋە شاااەرىىىتىدەىيۆتكەشاااكە ھاااې  مەجكۇرلىمىغاااان. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئىل
 بااار ئەزەلاادىن ىمكېاايىن كەبىااگە ئااۆزگەرتىلىش ھااۆكقىااكلە مەلااۇم مەزگىلاادىن 

 قىااااكلەا، بااااۇ ئالالھنىااااڭ بۇيرىغااااان ئىشاااالىرى قاتارىاااادىن بولغاچقاااا ئىاااادى.
نىشااااااان بولۇشااااااى مااااااۇمكىن. شااااااۇ چاغاااااادىكى  يئۆزگەرتىشااااااتە ئىمااااااانى

 يمۇساااۇلمانالرغا ئىماااانى ،بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارا  بىااالەن كەبىاااگە قاااارا 
بۇيرىقنىاااڭ  . ئەمماااا باااۇ يەردەلىاااق ئېلىاااپ كەلمىاااگەنجەھەتاااتە ھېچكىااار يېغى

ر ار. ماااۇئمىنلەساااىناق بااا يئىماااانى ىن ئىكاااارەتىااادەرىپىااادىن بولغانلىقئاااالالھ ت
، ى، ئۇياققااا قااارائ ئىكااادەت قىلاادبەيتۇلمۇقەددەسااكە قاراشااقا بۇيرىغاناادا ئااالالھ

نىڭ ھااې  قايسىسااىدا كەبىااگە قاراشااقا بۇيرىغاناادا، كەبىااگە قارىاادى. بااۇ ئىككىسااى
ھ رىقىاادىر. ئااالالئالالھنىااڭ بۇي بااولغىنىمۇقەددەساالى  يااوق، ئەممااا مااۇقەددەس 

ا، ئااۇالر دقىلىشااقا بۇيرىغاناا سااەجدەتائاااال پەرىشااتىلەرنى ئااادەم ئەلەيھىسساااالمغا 
قىلغاااااان ئەمەس، بەلكاااااى  ساااااەجدەئادەمنىاااااڭ ماااااۇقەددەس بولغانلىقىااااادىن 

 قىلغان. سەجدەقىلىش بۇيرىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈنال  سەجدەئالالھنىڭ 

ئااورنىنى  قىلىااپ، ئااۆزى ئۈچااۈن ئااۆي ۋە مەسااچى تائاااال كەبىنااى  ئااالالھ
ھەرگىزمااۇ ئىكااراھى  ئااالىي ماقااام مۇسااۇلمانالرنىڭ نەزىرىاادە ئااالىي قىلاادى. بااۇ 

، پەيغەماااااكەرلەر ۋە كىشاااااىلەرنىڭ ھە  نىڭ بىناااااا قىلغاااااانلىقىئەلەيھىسسااااااالم
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قىلغىنااى ئۈچااۈن ئەمەس، بەلكااى ئااالالھ تاللىغااان بەيتااۇلالھ نئالالھنىااڭ ئااۆيى  
 ى  ئالالھنىااااڭ ئااااۆيىۈن مەسااااچبولغانلىقىاااادىن كەلااااگەن. زېمىناااادىكى پۈتاااا

ئاااۇالرنى ئالالھنىاااڭ بەنااادىلىرى تاللىغاااان. شاااۇ ا ئىنساااانالر تاللىغاااان بولساااىمۇ، 
 يۈزلىنىشااى، ئااالالھ ئااۆزى تاللىغااان مەسااچىتكە لەرنىڭ قىكلىسااىپۈتااۈن مەسااچىت

 كېرە .

نى قىلىشااىمىزغا ۇيرىقى بولغااانلىقى، بىزنىااڭ ئااۇبىاار ئىشاانىڭ ئالالھنىااڭ باا
ناماااز پەرز  قلەن  ئااالالھ تائاااال كۈنلااۈ  بە  ۋاى. مەسااىتولااۇق سااەۋە  بوالاليااد

دېمەسااتىن «  قنااېمە ئۈچااۈن بە  ۋا»قىلاادى. بىااز ئۇنىااڭ سااەۋەبىنى ئىاازدەئ، 
مەسىلىساااىمۇ ئواشاااا  ئالالھقاااا ئىتاااائەت  ا قىلىمىاااز. زاكاااات، روزا ۋە ھە ئىجااار

جەھەتاااتە  يقىلىاااش بىااالەن تاماملىنىااادى. قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااى ئالالھقاااا ئىماااانى
نااېمە ئۈچااۈن كەبىگىااال »قىلىشاانىڭ بىاار سااىناق شااەكلىدىر. بىرەرسااى  ىتااائەت ئ

يااااق، ئاااالالھ ھەر جايااادا »ە، بىاااز  دېسااا« ايساااىلەر  ئاااالالھ كەبىااادىال باااارمۇ قار
ئالالھنىااڭ بااۇيرىقىنى  بىااز پەقەتئااۇ بىزنااى كەبىااگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىغااان،  بااار.
 دەيمىز.« ا قىلىش ئۈچۈن كەبىگە يۈزلىنىمىزئىجر

غااان ئااايەت ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە مەلااۇم ۋاقىاا  تەتكىقلىنىااپ، بول سااۇخمەن
ئاناااادىن ئۆزگەرتىلىاااادى. مەنسااااۇخ بولىاااادىغان ھۆكااااۈم، ئالىاااادىغان ۋاقىاااا  ۋە 

 بولااۇئ، ئۇناادىن كېاايىن كېلىاادىغان ھۆكۈمنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ تائاالغااا مەلااۇم
 ەددەساااكەدىنياااا يارىتىلىشاااتىن باااۇرىنال ئېنىاااق بېكىتىلىاااپ بولۇنغاااان. بەيتۇلمۇق

رنى مۇسااااۇلمانالرغا قىيىنچىلىااااق ۋە مۈشااااكىالتالبەلكىاااا  ، كېيىاااانچە يااااۈزلىنىش
مۇساااۇلمانالرنى بەيتۇلمۇقەددەساااكە بىاااز  يااااكى ئاااالالھ تائااااالپەيااادا قىلىشاااى 

مەزگىاااال يۈزلەنااااددردئ، كېاااايىن كەبىنااااى قىيااااامەتكىچە يۈزلىنىاااادىغان قىااااكلە 
گەرتىش، ئااااۆز بااااۇ بولۇشااااىمۇ مااااۇمكىن. لىقى ئۈچااااۈنقىلىاااادىغانلىقىنى االىغااااان
الرناااى ئاااۆز ئىچىاااگە دىن يئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋى بىااازگە ئىساااالم دىنىنىاااڭ

بەيتۇلمۇقەددەسااانىڭ ئىساااالمدىكى ئاااورنىنى بىلددرىااادىغان بىااار  ئالىااادىغان ۋە
بېرى اتىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئااۆز رەسااۇلىنى مەككىاادىن يەھااۇدىيالر  نىئۇچااۇر
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بەيتۇلمۇقەددەسااااكە سااااەير  نىدىغانھېسااااابلى قىكلىسااااى مۇۋە اىرىسااااتىيانالرنىغ
ئالالھنىااااڭ مۇقەددەساااالىرىدىن بىاااارى بولغااااان قىلاااادىرغان. مۇسااااۇلمانالرنىڭ 

ئااون يەتااتە ئاااي ئىكااادەت قىلىشااى، -قااارائ ئااون ئااالتە تەرەپااكە بەيتۇلمااۇقەددەس
بولىااادى.  ىدىنالرغاااا سااااھى  چىققاااانلىق يئىساااالمنىڭ ئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋى

شااااى كېرەكلىكىنااااى بولۇ ئىااااگەدەسااااكە تۇلمۇقەدرنىڭ بەيمۇسااااۇلمانال ھەماااادە،
  .ئەسكەرتىپ تۇرىدى

َُ تُلَقاتالللوا  ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە  للل ََ نُلللو   تَلُقلللو    لَللللَو  َِ ﴿ََي َْيلَُّ لللا   َللل ايَ  ُ
 ەۋىشاااااتەقاااااا اليىاااااق رئالالھ! ۇئمىنلەرئاااااى مااااا» 1َوََل ََتُلللللوُتَ  ااََل َوَْتلللللُت  ُِّْسللللللاُموَ  

 ۋاپاااااات ەناااااالبىل غالرھاااااالىتى ۇساااااۇلمانلىقم ەقەتپ ر،الغاااااقىلى ەق ادارلىاااااقت
اليىاااق رەۋىشاااتە تەق ادارلىاااق قىلىاااش،  ھەقىقىاااي ئالالھقاااا .دېاااگەن« ۇ الربولااا

قااا ھەقىقىااي رەۋىشااتە ئااارىمىزدىن ھااېچكى  ئالالھ»  ن كېلىااپقىاايى ساااھابىلەرگە
لللللدېگەنااااادە، « تەق ادارلىاااااق قىاللمايااااادى  ا عُلللللو  َو مْسَعُلللللو  وََْ ا  ْنلللللَتاَْعُتْ  ﴿فَلللللاتَلُقو    لَللللللَو َِ

ََ ُالللللللللللُ   ْ ُمْ لاُبلللللللللللوَ   لللللللللللوا فَُ و َلللللللللللل  ا للللللللللل  يُلللللللللللوَأ ُشلللللللللللَد تَلْ سا لللللللللللُ ْ  ۗ َوَِ َتُ سا َ  ْلا  ًْ  2َوَْت اُقلللللللللللو  َ للللللللللل
 ەتئىتاااائ  ال الر،ئاااا غاااالر،قىلى ەق ادارلىاااققاااا تئالالھ ېتىشاااىچەي غالرنىاااڭتاقىتى»

كىمكااااى  ۇر،پاياااادىلىقت ۈچااااۈنئ ۆزد الر  ئااااۇنباااا غااااالر،قىلى ەرئساااا غااااالر،قىلى
« ېرىشااااكۈچىدىرئ ەقسااااىتىگەم ۇئاااا ەن،ساااااقلىنىدىك ېخىللىقىاااادىنب نىڭەپسااااىن

ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە »دېاااگەن ئاااايەت نازىااال بولغاااان. ئالااادىنقى ئاااايەتتە 
تاااقىتىغالر يېتىشااىچە »دېاايىلگەن بولسااا، كېيىنكااى ئااايەتتە « تەق الىااق قىلىغااالر

ھەقىقىااااي رەۋىشااااتە دېاااايىلگەن. ئااااالالھتىن « ىغااااالرئالالھقااااا تەق الىااااق قىل
 ۇشاااتىن تېخىماااۇ يااشاااى تۇرساااا،الھتىن تااااقىتى يېتىشاااىچە قورققورقاااۇ ، ئاااال

ە ئۈچاااۈن يااشىساااىنى مەنساااۇخ قىلىاااپ ئۇنىغااادىن تاااۆۋەنرە  ئاااالالھ تائااااال ناااېم
  ھۆكۈمنى كەلتۈرىدى 
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ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق »ئالالھنىاااڭ  باااۇ ساااوئالنى ساااورىغۇچى
قاااا تەق الىاااق تااااقىتىغالر يېتىشاااىچە ئالالھ»دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن « قىلىغاااالر
بىاااار ئىشاااانى  بىااااز. ىنەلمىگەن بولىاااادىسااااۆزىنىڭ مەنىسااااىنى چۈشاااا« قىلىغااااالر

 مەسااىلەن  بىاار ساااودىگەرئۇنىااڭ نەتىجىسااىگە قااارايمىز.  ،باھالىماااقچى بولساااق
نە بىااار ئەللىااا  پىرساااەن  پايااادا چىقمىساااا مااااللىرىنى سااااتمايدى. شاااۇ چاغااادا يە

ساتسااا نااېمە ئىااش    پىرسااەن  پاياادا ئېلىااپرنى ئااون بەلىااپ، مااالالسااودىگەر كې
ياااۈز بېرىااادى  كىشاااىلەر تەبىىىاااي ئاااون بە  پىرساااەن  پايااادا ئېلىاااپ سااااتقان 

ان سااااودىگەرنىڭ ىدىغساااااتپاياااادىغا كىشااااىگە يۈزلىنىاااادى. ئەللىاااا  پىرسااااەن  
 ەن كااۆئ مااا بىاالسااودىگەر ئاااز پاياادا  يەنە بىاارئەممااا  سااىمۇ،پايدىسااى چااو  بول

مىسااا  بااويىچە تەھلىاال  بااۇ كااۆئ پاياادا ئالىاادى. نەتىجىاادە ،لىقى ئۈچااۈنساااتقان
دېاااگەن ئاااايەتنى ئاااۆز « ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق قىلىغاااالر»قىلسااااق، 

ھاياتىغاااا تەتكىقلىيالىغاااان ئىنساااان، ئە  چاااو  يااشاااىلىققا ئېرىشاااكەن بولىااادى. 
ئالالھقااااا اليىااااق رەۋىشااااتە  ئەممااااا ئىنسااااان ناھااااايىتى چەكلىاااا  ئىشااااالردىال

ا بۇنىغااادىن ئېرىشاااىدىغان يااشاااىلىق ناھاااايىتى  ادارلىاااق قىالاليااادى. ئۇناااداقتتەق
كااااۆئ بولسااااىمۇ، بااااۇ ئااااايەت تەتكىقلىنىاااادىغان ئەمەلاااالەر ناھااااايىتى چەكلىاااا  

دېااگەن « تاااقىتىغالر يېتىشااىچە ئالالھقااا تەق ادارلىااق قىلىغااالر»بولىاادى. ئەممااا 
قىلىنىاادىغان ئىااش  ا، ساااۋائ ئاااز بولسااىمۇ، قوبااۇ ئااايەت بااويىچە ئەمە  قىلغانااد

 ۆئ بولغاچقا، ئااىرىدا ئالىدىغان ئەجىرمۇ ئەل ەتتە كۆئ بولىدى. ناھايىتى ك

 يااااۇقىرىقى نەتىجىنااااى كۆرگەناااادىن كېاااايىن، سااااىزچە ئەجاااارى بۈيااااۈ 
ساااانى كاااۆئ  بولساااىمۇ، ساااانى چەكلىااا  ئىاااش بىااالەن ئەجااارى ئااااز بولساااىمۇ،

ئااۆزى كااۆئ ئىشاانىڭ قايسىسااى يااشااىدى  ئەلاا ەتتە ئەجاارى ئااازراق بولسااىمۇ، 
ىزدىكى بولغااااان ئەمەلنىااااڭ ساااااۋابى ئااااااىرى ئېشااااىپ كېتىاااادى. ئەگەر ئااااۆمرىم

پۈتاااااۈن ئىشاااااالردا تااااااقىتىمىز يېتىشاااااىچە تەق ادارلىاااااق قىلسااااااق، ئۆمۈرنىاااااڭ 
يااشاااىلىقالرغا ئاااااىرىغىچە ساناقساااىز ئىشاااالرنى قىلغاااان باااولىمىز ۋە ساناقساااىز 

لىغىنىمىزدا، ر تاشاااانەزە شااااەلەيمىز. يااااۇقىرىقى ئىككااااى ئايەتنىااااڭ زاھىرىغااااائېرى
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بەيتۇلمۇقەددەسااااكە سااااەير  نىدىغانھېسااااابلى قىكلىسااااى مۇۋە اىرىسااااتىيانالرنىغ
ئالالھنىااااڭ مۇقەددەساااالىرىدىن بىاااارى بولغااااان قىلاااادىرغان. مۇسااااۇلمانالرنىڭ 

ئااون يەتااتە ئاااي ئىكااادەت قىلىشااى، -قااارائ ئااون ئااالتە تەرەپااكە بەيتۇلمااۇقەددەس
بولىااادى.  ىدىنالرغاااا سااااھى  چىققاااانلىق يئىساااالمنىڭ ئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋى

شااااى كېرەكلىكىنااااى بولۇ ئىااااگەدەسااااكە تۇلمۇقەدرنىڭ بەيمۇسااااۇلمانال ھەماااادە،
  .ئەسكەرتىپ تۇرىدى

َُ تُلَقاتالللوا  ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە  للل ََ نُلللو   تَلُقلللو    لَللللَو  َِ ﴿ََي َْيلَُّ لللا   َللل ايَ  ُ
 ەۋىشاااااتەقاااااا اليىاااااق رئالالھ! ۇئمىنلەرئاااااى مااااا» 1َوََل ََتُلللللوُتَ  ااََل َوَْتلللللُت  ُِّْسللللللاُموَ  

 ۋاپاااااات ەناااااالبىل غالرھاااااالىتى ۇساااااۇلمانلىقم ەقەتپ ر،الغاااااقىلى ەق ادارلىاااااقت
اليىاااق رەۋىشاااتە تەق ادارلىاااق قىلىاااش،  ھەقىقىاااي ئالالھقاااا .دېاااگەن« ۇ الربولااا

قااا ھەقىقىااي رەۋىشااتە ئااارىمىزدىن ھااېچكى  ئالالھ»  ن كېلىااپقىاايى ساااھابىلەرگە
لللللدېگەنااااادە، « تەق ادارلىاااااق قىاللمايااااادى  ا عُلللللو  َو مْسَعُلللللو  وََْ ا  ْنلللللَتاَْعُتْ  ﴿فَلللللاتَلُقو    لَللللللَو َِ

ََ ُالللللللللللُ   ْ ُمْ لاُبلللللللللللوَ   لللللللللللوا فَُ و َلللللللللللل  ا للللللللللل  يُلللللللللللوَأ ُشلللللللللللَد تَلْ سا لللللللللللُ ْ  ۗ َوَِ َتُ سا َ  ْلا  ًْ  2َوَْت اُقلللللللللللو  َ للللللللللل
 ەتئىتاااائ  ال الر،ئاااا غاااالر،قىلى ەق ادارلىاااققاااا تئالالھ ېتىشاااىچەي غالرنىاااڭتاقىتى»

كىمكااااى  ۇر،پاياااادىلىقت ۈچااااۈنئ ۆزد الر  ئااااۇنباااا غااااالر،قىلى ەرئساااا غااااالر،قىلى
« ېرىشااااكۈچىدىرئ ەقسااااىتىگەم ۇئاااا ەن،ساااااقلىنىدىك ېخىللىقىاااادىنب نىڭەپسااااىن

ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە »دېاااگەن ئاااايەت نازىااال بولغاااان. ئالااادىنقى ئاااايەتتە 
تاااقىتىغالر يېتىشااىچە »دېاايىلگەن بولسااا، كېيىنكااى ئااايەتتە « تەق الىااق قىلىغااالر

ھەقىقىااااي رەۋىشااااتە دېاااايىلگەن. ئااااالالھتىن « ىغااااالرئالالھقااااا تەق الىااااق قىل
 ۇشاااتىن تېخىماااۇ يااشاااى تۇرساااا،الھتىن تااااقىتى يېتىشاااىچە قورققورقاااۇ ، ئاااال

ە ئۈچاااۈن يااشىساااىنى مەنساااۇخ قىلىاااپ ئۇنىغااادىن تاااۆۋەنرە  ئاااالالھ تائااااال ناااېم
  ھۆكۈمنى كەلتۈرىدى 
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ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق »ئالالھنىاااڭ  باااۇ ساااوئالنى ساااورىغۇچى
قاااا تەق الىاااق تااااقىتىغالر يېتىشاااىچە ئالالھ»دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن « قىلىغاااالر
بىاااار ئىشاااانى  بىااااز. ىنەلمىگەن بولىاااادىسااااۆزىنىڭ مەنىسااااىنى چۈشاااا« قىلىغااااالر

 مەسااىلەن  بىاار ساااودىگەرئۇنىااڭ نەتىجىسااىگە قااارايمىز.  ،باھالىماااقچى بولساااق
نە بىااار ئەللىااا  پىرساااەن  پايااادا چىقمىساااا مااااللىرىنى سااااتمايدى. شاااۇ چاغااادا يە

ساتسااا نااېمە ئىااش    پىرسااەن  پاياادا ئېلىااپرنى ئااون بەلىااپ، مااالالسااودىگەر كې
ياااۈز بېرىااادى  كىشاااىلەر تەبىىىاااي ئاااون بە  پىرساااەن  پايااادا ئېلىاااپ سااااتقان 

ان سااااودىگەرنىڭ ىدىغساااااتپاياااادىغا كىشااااىگە يۈزلىنىاااادى. ئەللىاااا  پىرسااااەن  
 ەن كااۆئ مااا بىاالسااودىگەر ئاااز پاياادا  يەنە بىاارئەممااا  سااىمۇ،پايدىسااى چااو  بول

مىسااا  بااويىچە تەھلىاال  بااۇ كااۆئ پاياادا ئالىاادى. نەتىجىاادە ،لىقى ئۈچااۈنساااتقان
دېاااگەن ئاااايەتنى ئاااۆز « ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق قىلىغاااالر»قىلسااااق، 

ھاياتىغاااا تەتكىقلىيالىغاااان ئىنساااان، ئە  چاااو  يااشاااىلىققا ئېرىشاااكەن بولىااادى. 
ئالالھقااااا اليىااااق رەۋىشااااتە  ئەممااااا ئىنسااااان ناھااااايىتى چەكلىاااا  ئىشااااالردىال

ا بۇنىغااادىن ئېرىشاااىدىغان يااشاااىلىق ناھاااايىتى  ادارلىاااق قىالاليااادى. ئۇناااداقتتەق
كااااۆئ بولسااااىمۇ، بااااۇ ئااااايەت تەتكىقلىنىاااادىغان ئەمەلاااالەر ناھااااايىتى چەكلىاااا  

دېااگەن « تاااقىتىغالر يېتىشااىچە ئالالھقااا تەق ادارلىااق قىلىغااالر»بولىاادى. ئەممااا 
قىلىنىاادىغان ئىااش  ا، ساااۋائ ئاااز بولسااىمۇ، قوبااۇ ئااايەت بااويىچە ئەمە  قىلغانااد

 ۆئ بولغاچقا، ئااىرىدا ئالىدىغان ئەجىرمۇ ئەل ەتتە كۆئ بولىدى. ناھايىتى ك

 يااااۇقىرىقى نەتىجىنااااى كۆرگەناااادىن كېاااايىن، سااااىزچە ئەجاااارى بۈيااااۈ 
ساااانى كاااۆئ  بولساااىمۇ، ساااانى چەكلىااا  ئىاااش بىااالەن ئەجااارى ئااااز بولساااىمۇ،

ئااۆزى كااۆئ ئىشاانىڭ قايسىسااى يااشااىدى  ئەلاا ەتتە ئەجاارى ئااازراق بولسااىمۇ، 
ىزدىكى بولغااااان ئەمەلنىااااڭ ساااااۋابى ئااااااىرى ئېشااااىپ كېتىاااادى. ئەگەر ئااااۆمرىم

پۈتاااااۈن ئىشاااااالردا تااااااقىتىمىز يېتىشاااااىچە تەق ادارلىاااااق قىلسااااااق، ئۆمۈرنىاااااڭ 
يااشاااىلىقالرغا ئاااااىرىغىچە ساناقساااىز ئىشاااالرنى قىلغاااان باااولىمىز ۋە ساناقساااىز 

لىغىنىمىزدا، ر تاشاااانەزە شااااەلەيمىز. يااااۇقىرىقى ئىككااااى ئايەتنىااااڭ زاھىرىغااااائېرى
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يااشاااى  تېخىماااۇئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ  ئالااادىنقى ئاااايەت يااشاااىدە  كۆردنساااىمۇ،
 ئايەتنى نازىل قىلىپ بەرگەن. 

نىااااڭ مەنىسااااى دېااااگەن كەلىمى «ۇنتۇلدىرساااااقئ» ﴿نُنِســــَها﴾ ئااااايەتتىكى 
بىااار مەنىااادە دەئ  «ئۇنتۇلااادىرى »بىااالەن  «مەنساااۇخ»الر ناااېمە  بەزى ئۆلىماااا
گەندە، ئااۆز ئىرادىسااى لالھ تائاااال بىرىنچااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرقاراياادى. لااېكىن ئااا

ۋە ئىلمىاادە بىاار مااۇددەتتىن كېاايىن چۈشااىدىغان يەنە بىاار ھۆكۈممااۇ بااار بولااۇئ، 
نازىااال بولىااادى. بىرىنچاااى ئۇماااۇ ۋاقتاااى كەلگەنااادە ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى بىااالەن 

ئىككىنچااى ھۆكااۈم بىرىنچااى ھۆكۈمنىااڭ ئااىرلىشااىش  كااۈم كەلااگەن ۋاقتىاادا،ھۆ
ـــٍ ﴾قتىناااى سااااقالۋاتقان بولىااادى. ۋا ـــْن آَي ـــا نَنَســـْخ ِم  ەتنىقاناااداقال بىااار ئااااي» ﴿َم
كاااااى ئاااااايەت، مەنساااااۇخ بولغاااااان يااااااكى ئەمە  دى«ىرسااااااققالد ەمەلااااادىنئ

 «ۇنتۇلدىرسااااقئيااااكى » ﴿َأْو نُنِســـَها﴾قىلىنمايااادىغان ئاااايەتلەرنى كۆرسەتساااە، 
ى ئاااارقىلىق بولساااىمۇ، ۋەھىاااي ياااول ئىلمىااادەئاااالالھ ئاااۆز  ،بولساااادېاااگەن ئاااايەت 

 ە مۇئمىنلەرگە يەتكۈزمىگەن نۇقتىالرنى كۆرسىتىشى مۇمكىن. رەسۇلى ۋ

ئاااالالھ  .« ەلتاااۈرىمىزك ەتنىبىااار ئااااينئواشاااا   ۇنىغغاشااا» ﴿َأْو ِمْثِلَهـــا﴾
تائاالنىاااڭ بىااار ئاااايەتنى ئۇنىغااادىن يااشاااى يەنە بىااار ئاااايەت بىااالەن مەنساااۇخ 

زىگە ئواشااا  ئااايەت قىلىشااىنى ئاسااان چۈشااىنەلەيمىز. ئەممااا بىاار ئااايەتنى ئااۆ
بىااااالەن ئەمەلااااادىن قالدىرىشااااانىڭ ناااااېمە ھااااااجىتى باااااار  ئەگەر ئەمەلااااادىن 

ۈچااۈن ە ئ  بولسااا، نااېمقالاادىرىلغان ئااايەت ئىلگىرىكااى ئااايەت بىاالەن ئواشااا
ۇنىغغاااا قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە ئەمەلااادىن قالدىرىلىااادى  بىاااز ب

ئااااالالھ تائاااااال  .مەسىلىسااااىنى مىسااااا  ئېلىااااپ كۆرسااااىتەلەيمىزئااااۆزگەرتىش 
 مۇساااۇلمانالرنى كەبىاااگە يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادا، ئىلگىرىكاااى ھۆكاااۈم ئواشاااا 

دەس بىااالەن كەبە يەنە بىااار ھۆكاااۈمگە ئالماشاااقان. چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەد بولغاااان
ئااااۆز زاتىاااادا ئواشااااا  بولااااۇئ، مۇسااااۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسااااكە قااااارائ 

كىااار پەرق ئىكادىتىااادە ھېچ قاااارائ قىلىااادىغان قىلغاااان ئىكاااادىتى بىااالەن كەبىاااگە
قارىغااان ئاااادەم ئواشااا  كاااۈق ساااەرئ  جەنۇبقاااايااااكى  شااىمالغايااوق. چاااۈنكى 
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ئااااارتۇق مۇشااااەققەتكە قىلغىنىاااادە ، كەبە تەرەپااااكە يااااۈزلىنىش مۇسااااۇلمانالرنى 
، بااار. لااېكىن قىااكلە ئالماشااتۇرى تەكلىااپ قىلماياادى. ئااالالھ تائاااال ھەماامە يەردە 

لىااادى. چاااۈنكى ئاااۇ ا قىەنلىكىناااى ئاشاااكارىاااڭ قانچىلىااا  ئىكئىماااانىي ئىتائەتن
ئىشااانى ئاااالالھ تائااااال بۇيرىغاااانلىقى ئۈچاااۈنال قىلااادىق. ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزىگە 

بىاااالەن بولۇشااااىنى  ۆيگۈ ۋە ئىختىياااااربولغااااان بەناااادىچىلىكىنىڭ ھەقىقااااى ساااا
ئۆزىمىزنىااڭ يااانىمىز. ئااالالھ بۇيرىغاااننى قىلىااپ، چەكلىگەنلىرىاادىن  االىغاچقااا،

 ىاااپىگەلالھ تائاالنىاااڭ تەلئاااۆز ئىختىياااارلىقىمىز بىااالەن ئاااا مەقساااەتلىرىنى-ماااۇراد
بىااز بىلااگەن  بۇنىغاادىن باشااقا ئەلاا ەتتە نىڭبويسااۇندىرىمىز. قىااكلە ئالماشتۇرىشاا

 .بولۇشى مۇمكىن لىرىھېكمەت نۇرغۇن گەنۋە بىلەلمى

ئەقىاااااادە مەسااااااىلىلىرى ۋە ئااااااالالھ تائاااااااالدىن كەلااااااگەن  ،مەنسااااااۇخ
ا بولمايااااادى. چاااااۈنكى مەنساااااۇخ نۇقتىااااادئىككاااااى اەۋەرلەردىااااان ئىكاااااارەت 

دېااگەن گەئ بولااۇئ، ئەقىاادە مەسااىلىلىرى ئااادەم ئەلەيھىسساااالم  «ئۆزگااۈرد »
دەۋرىااادىن قىياااامەتكىچە ئاااۆزگەرمەي ماااۇقى  تۇرىااادى. ئاااالالھ تائااااال يەتكاااۈزگەن 

يەنە بىاار ئااايەت بىاالەن مەنسااۇخ  قىسسااىلەر شەرتسااىز چىاان ھەقىااقەت بولغاچقااا،
، ناااى بىااازگە رىااا ايەت قىلىاااپ«پىااال ۋەقەساااى» يەناااى، ئاااالالھ تائااااالبولمايااادى. 

نازىاال قىلىشااى مااۇمكىن  رىاا ايەتنىباشااقا بىاار  ،كېاايىن ئااۇنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ
 ئەمەس. 

بەنااادىلەرنىڭ ئۈساااتىدىكى ۋەزىاااپىلەردە بولىااادى. ئاااالالھ تائااااال  ،مەنساااۇخ
ناَي َالَللللل   ْ قاتَللللل قۇرئاااااان كەرىمااااادە  لللللها ضا  ْ ُملللللْ ِا ََ  ُّ َا   اا  َيُ للللل  ِا لللللنُ ْ  ﴿ََي َْيلَُّ لللللا   نَللللل ا ا

للللللاَِلَتْيا   َواا  َيُ لللللل  ِا للللللنُ   ِا اَِلللللل   يَلْغلابُللللللو  َْْ َ للللللا ِا للللللَ    َلللللل ايَ  َ َ للللللُهو  ااْ للللللُهوَ   َصللللللاماُهوَ  يَلْغلابُللللللو  ِا
َ ُلللللْ  َُللللللْون  ََل يَلْ َقُ لللللوَ   قىلىشاااااقا  ۇرى ئااااا لەرنى! ماااااۇئمىنەيغەماااااكەرئاااااى پ» 1ِبَا

بولىاااادىغان  ەمئاااااد ەلىق يىگىاااارمدامچىاااا ەردەسااااىل ەگەرئ ەتلەنااااددرگىن،رىغك
 100نچىاااداملىق   ەردەساااىل ەگەرئ ېغەلەيااادى؛ناااى ي 200  دشااامەندىنبولساااا، ند
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يااشاااى  تېخىماااۇئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ  ئالااادىنقى ئاااايەت يااشاااىدە  كۆردنساااىمۇ،
 ئايەتنى نازىل قىلىپ بەرگەن. 

نىااااڭ مەنىسااااى دېااااگەن كەلىمى «ۇنتۇلدىرساااااقئ» ﴿نُنِســــَها﴾ ئااااايەتتىكى 
بىااار مەنىااادە دەئ  «ئۇنتۇلااادىرى »بىااالەن  «مەنساااۇخ»الر ناااېمە  بەزى ئۆلىماااا
گەندە، ئااۆز ئىرادىسااى لالھ تائاااال بىرىنچااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرقاراياادى. لااېكىن ئااا

ۋە ئىلمىاادە بىاار مااۇددەتتىن كېاايىن چۈشااىدىغان يەنە بىاار ھۆكۈممااۇ بااار بولااۇئ، 
نازىااال بولىااادى. بىرىنچاااى ئۇماااۇ ۋاقتاااى كەلگەنااادە ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى بىااالەن 

ئىككىنچااى ھۆكااۈم بىرىنچااى ھۆكۈمنىااڭ ئااىرلىشااىش  كااۈم كەلااگەن ۋاقتىاادا،ھۆ
ـــٍ ﴾قتىناااى سااااقالۋاتقان بولىااادى. ۋا ـــْن آَي ـــا نَنَســـْخ ِم  ەتنىقاناااداقال بىااار ئااااي» ﴿َم
كاااااى ئاااااايەت، مەنساااااۇخ بولغاااااان يااااااكى ئەمە  دى«ىرسااااااققالد ەمەلااااادىنئ

 «ۇنتۇلدىرسااااقئيااااكى » ﴿َأْو نُنِســـَها﴾قىلىنمايااادىغان ئاااايەتلەرنى كۆرسەتساااە، 
ى ئاااارقىلىق بولساااىمۇ، ۋەھىاااي ياااول ئىلمىااادەئاااالالھ ئاااۆز  ،بولساااادېاااگەن ئاااايەت 

 ە مۇئمىنلەرگە يەتكۈزمىگەن نۇقتىالرنى كۆرسىتىشى مۇمكىن. رەسۇلى ۋ

ئاااالالھ  .« ەلتاااۈرىمىزك ەتنىبىااار ئااااينئواشاااا   ۇنىغغاشااا» ﴿َأْو ِمْثِلَهـــا﴾
تائاالنىاااڭ بىااار ئاااايەتنى ئۇنىغااادىن يااشاااى يەنە بىااار ئاااايەت بىااالەن مەنساااۇخ 

زىگە ئواشااا  ئااايەت قىلىشااىنى ئاسااان چۈشااىنەلەيمىز. ئەممااا بىاار ئااايەتنى ئااۆ
بىااااالەن ئەمەلااااادىن قالدىرىشااااانىڭ ناااااېمە ھااااااجىتى باااااار  ئەگەر ئەمەلااااادىن 

ۈچااۈن ە ئ  بولسااا، نااېمقالاادىرىلغان ئااايەت ئىلگىرىكااى ئااايەت بىاالەن ئواشااا
ۇنىغغاااا قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە ئەمەلااادىن قالدىرىلىااادى  بىاااز ب

ئااااالالھ تائاااااال  .مەسىلىسااااىنى مىسااااا  ئېلىااااپ كۆرسااااىتەلەيمىزئااااۆزگەرتىش 
 مۇساااۇلمانالرنى كەبىاااگە يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادا، ئىلگىرىكاااى ھۆكاااۈم ئواشاااا 

دەس بىااالەن كەبە يەنە بىااار ھۆكاااۈمگە ئالماشاااقان. چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەد بولغاااان
ئااااۆز زاتىاااادا ئواشااااا  بولااااۇئ، مۇسااااۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسااااكە قااااارائ 

كىااار پەرق ئىكادىتىااادە ھېچ قاااارائ قىلىااادىغان قىلغاااان ئىكاااادىتى بىااالەن كەبىاااگە
قارىغااان ئاااادەم ئواشااا  كاااۈق ساااەرئ  جەنۇبقاااايااااكى  شااىمالغايااوق. چاااۈنكى 
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ئااااارتۇق مۇشااااەققەتكە قىلغىنىاااادە ، كەبە تەرەپااااكە يااااۈزلىنىش مۇسااااۇلمانالرنى 
، بااار. لااېكىن قىااكلە ئالماشااتۇرى تەكلىااپ قىلماياادى. ئااالالھ تائاااال ھەماامە يەردە 

لىااادى. چاااۈنكى ئاااۇ ا قىەنلىكىناااى ئاشاااكارىاااڭ قانچىلىااا  ئىكئىماااانىي ئىتائەتن
ئىشااانى ئاااالالھ تائااااال بۇيرىغاااانلىقى ئۈچاااۈنال قىلااادىق. ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزىگە 

بىاااالەن بولۇشااااىنى  ۆيگۈ ۋە ئىختىياااااربولغااااان بەناااادىچىلىكىنىڭ ھەقىقااااى ساااا
ئۆزىمىزنىااڭ يااانىمىز. ئااالالھ بۇيرىغاااننى قىلىااپ، چەكلىگەنلىرىاادىن  االىغاچقااا،

 ىاااپىگەلالھ تائاالنىاااڭ تەلئاااۆز ئىختىياااارلىقىمىز بىااالەن ئاااا مەقساااەتلىرىنى-ماااۇراد
بىااز بىلااگەن  بۇنىغاادىن باشااقا ئەلاا ەتتە نىڭبويسااۇندىرىمىز. قىااكلە ئالماشتۇرىشاا

 .بولۇشى مۇمكىن لىرىھېكمەت نۇرغۇن گەنۋە بىلەلمى

ئەقىاااااادە مەسااااااىلىلىرى ۋە ئااااااالالھ تائاااااااالدىن كەلااااااگەن  ،مەنسااااااۇخ
ا بولمايااااادى. چاااااۈنكى مەنساااااۇخ نۇقتىااااادئىككاااااى اەۋەرلەردىااااان ئىكاااااارەت 

دېااگەن گەئ بولااۇئ، ئەقىاادە مەسااىلىلىرى ئااادەم ئەلەيھىسساااالم  «ئۆزگااۈرد »
دەۋرىااادىن قىياااامەتكىچە ئاااۆزگەرمەي ماااۇقى  تۇرىااادى. ئاااالالھ تائااااال يەتكاااۈزگەن 

يەنە بىاار ئااايەت بىاالەن مەنسااۇخ  قىسسااىلەر شەرتسااىز چىاان ھەقىااقەت بولغاچقااا،
، ناااى بىااازگە رىااا ايەت قىلىاااپ«پىااال ۋەقەساااى» يەناااى، ئاااالالھ تائااااالبولمايااادى. 

نازىاال قىلىشااى مااۇمكىن  رىاا ايەتنىباشااقا بىاار  ،كېاايىن ئااۇنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ
 ئەمەس. 

بەنااادىلەرنىڭ ئۈساااتىدىكى ۋەزىاااپىلەردە بولىااادى. ئاااالالھ تائااااال  ،مەنساااۇخ
ناَي َالَللللل   ْ قاتَللللل قۇرئاااااان كەرىمااااادە  لللللها ضا  ْ ُملللللْ ِا ََ  ُّ َا   اا  َيُ للللل  ِا لللللنُ ْ  ﴿ََي َْيلَُّ لللللا   نَللللل ا ا

للللللاَِلَتْيا   َواا  َيُ لللللل  ِا للللللنُ   ِا اَِلللللل   يَلْغلابُللللللو  َْْ َ للللللا ِا للللللَ    َلللللل ايَ  َ َ للللللُهو  ااْ للللللُهوَ   َصللللللاماُهوَ  يَلْغلابُللللللو  ِا
َ ُلللللْ  َُللللللْون  ََل يَلْ َقُ لللللوَ   قىلىشاااااقا  ۇرى ئااااا لەرنى! ماااااۇئمىنەيغەماااااكەرئاااااى پ» 1ِبَا

بولىاااادىغان  ەمئاااااد ەلىق يىگىاااارمدامچىاااا ەردەسااااىل ەگەرئ ەتلەنااااددرگىن،رىغك
 100نچىاااداملىق   ەردەساااىل ەگەرئ ېغەلەيااادى؛ناااى ي 200  دشااامەندىنبولساااا، ند
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 ۇالرئااا ۈنكىچااا ېغەلەيااادى؛ناااى ي 1000بولىااادىغان بولساااا، كااااپىرالردىن  ەمئااااد
باااۇ  .دېاااگەن« ۈشاااەنمەيدى  چېكمىتىناااىھ ڭنىااائالالھن ۇئ،بولااا ەۋم  قھىااالنجا

 ،ىكقا ئۇچراشااقاندان ئااون ھەسسااە كااۆئ مۇشاارئااايەت بااويىچە مااۇئمىنلەر ئۆزىاادى
قىاايىن ئىاادى. شااۇ ا ئااالالھ  كە بولمااايتتى. لااېكىن بااۇ مااۇئمىنلەر ئۈچااۈنچېكىنىشاا

َْ   لَللللُو َالللنُ ْ  َوَالالللَ  ََْ  فاللل ُ ْ  َضلللْعَ ا   فَلللإا   پ ىلىاااتائااااال ئاااۇنى مەنساااۇخ ق َ  َ َ للل َْ ﴿
لللللاَِلتَ  ْ  يَلْغلابُلللللو  َْْ َ لللللْيا ِبااْذ ا   لَللللللوا ۗ ْيا   َواا  َيُ للللل  َيُ للللل  ِا لللللنُ   ِا اَِللللل   َصلللللاماهَو  يَلْغلابُلللللو  ِا ِا لللللنُ ْ  َْ ْللللل

لللللَا   َهلللللاماهايَ   نىكلەتتاااااى، ساااااىلەرنىڭ ېي گەئەمااااادى ساااااىلەر ئاااااالالھ» 1َو  لَللللللُو َِ
ئااااادەم بولىاااادىغان  100ئاااااجىزلىقىغالرنى بىلاااادى، ئەگەر سااااىلەردە چىااااداملىق 

 1000ر سااااىلەردە نچىااااداملىق  نددشاااامەن نى يېغەلەياااادى، ئەگە 200بولسااااا، 
نى نددشاااامەن  2000نىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن ئالالھئااااادەم بولىاااادىغان بولسااااا، 

ېاااگەن ئاااايەتنى نازىااال د« چىاااداملىقالر بىااالەن بىللىااادىر ئاااالالھيېغەلەيااادى. 
رنىااڭ ھەربىرىنىااڭ ئااون ئۇال ا ئاااجىزالر بولغاچقااا،قىلاادى. مۇئمىنلەرنىااڭ ئارىسااىد

ىڭ بىاااالەن ئااااالالھ بااااۇ ھۆكااااۈمنى ددشاااامەننى يېغىشااااى قىاااايىن ئىاااادى. شااااۇن
باااااۇ ھۆكاااااۈم ئەقىااااادە ۋە اەۋەر بابىغاااااا تەۋە دېااااامە ، بەردى.  لىتىاااااپيە گىل

 ابىغا تەۋەدىر.ۋەزىپە ب مەنسۇخ ھۆكۈم چۈشىدىغان ئەمەس، بەلكى

قۇرئاااان كەرىااا  نازىااال بولغاااان دەسااالەپكى ۋاقىتتاااا، ئاياااا  كىشاااى زىناااا 
اقلىنىپ، سااا دەە ئۆياااقىلىاااپ تاااۆت ئاااادەم گۇۋاھلىاااق بەرساااە، ئاااۇ ئاياااا  ئاااۆلگىچ

للل    كەرىااا  . باااۇ ھەقاااتە قۇرئاااانساااىرتقا چىقىرىلماااايتتى َ لللَ  ِا َا ْتالللَي  ْ َ ا ََ ﴿َو  لللَلَيا 
َّ  تا َسللللللاِاُ ْ  فَاْنَتْ لللللل اُغو  اَ  لللللل ََ للللللُ وُاَ   ا  ْ بُل ُللللللوتا  سا ِْ لَللللللْ  اَ  َْْ مَلَعللللللَ  ِا للللللنُ ْ    فَللللللإا  َشلللللل اُغو  فََ 
 ەپاھىشاااااااا غالردىنئاياااااااااللىرى» 2َعللللللللَ    لَلللللللللُو َ ُللللللللَ  َنللللللللبا َل يَلتَلَوفَللللللللاُاَ   ْ َمللللللللْوُت َْْو َيَْ 

 ەلتاااۈرد الر،ك ۇۋاھچىگااا ۆتتااا  الردىن  ئااااراۈچاااۈنقىلغاااانالرنى نئىساااپاتال  ئ
بىاار  ۇالرغااائ ئااالالھبولغانغااا ياااكى  ۋاپااات، تاااكى ەرسااەب ۇۋاھلىااقگ ۇالرئاا ەگەرئ

غااااان. دەئ بۇيرى« ۇتااااۇ الرت ۆياااادەئ ۇالرنىر ئااااەدەق ەرگەنااااگەچىقىااااش يااااولى ب
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ياااكى رەجىاا  ، قەلىااكلەر ئىمانغااا تولغاناادىن كېاايىن، كېغىيىااپئىسااالم  چەكېيىاان
. بىرىنچاااى ھۆكاااۈم چۈشاااكەن چۈشاااتىھۆكاااۈم يېغاااى  تىن ئىكاااارەتقامچىلىنىشااا

﴿َأْو ََيَْعــَل  ،ۋاقىتتااا، ئىككىنچااى ھۆكۈممااۇ ئالالھنىااڭ ئىلمىاادە بااار ئىاادى. يەنااى
دېااگەن  «رەدەق ەرگەنااگەىااش يااولى بچىق بىاار ۇالرغااائ ئااالالھ» اللَّـــُه ََّلـُـنَّ َ﴾ــِبيًًل﴾

بولغاااان يەنە بىااار  دىن كېلىااادىغان، ئالالھنىاااڭ ئىلمىااادەئاااالالھ تەرىپىااا ئاااايەتتە،
ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئالااادىنقى ھۆكاااۈمنى  ،. دېااامە قىلىنغاااانيرىق ئىشاااارەت باااۇ

ىاااڭ ، يېغاااى ھۆكۈمننىيەتكااۈزگەن ۋاقىتتاااا، بۇنىااڭ ئاااااىرقى ھۆكاااۈم ئەمەساالىكى
 بىرىنچاااى ھۆكاااۈمئىشاااارەت بەرگەن. ئىنساااانالر  لىااادىغانلىقىغايېقىنااادا نازىااال بو

منى ۈبىااالەن ئاااۆز نەپساااىلىرىنى چېنىقتۇرىااادى. ئانااادىن ئاااالالھ ئىككىنچاااى ھۆكااا
 چۈشۈرىدى.

، ئااالالھ تائاالنىااڭ ئانىغااا ۋەسااىيەت قىلىشااقا بااۇيرى -دىنيااانى ئاتااا-مااا 
َ لللللهَ  بۈيۈكلىكىااااادىن بولاااااۇئ، قۇرئانااااادا  ََ لللللغَُ ُ   ْ َملللللْوُت اا   ﴿ُ تالللللَ  َالَلللللْ ُ ْ  ااَذ   ََ َْ

للللللللَ  ُ تَلللللللللَه َ  َ   ْ َوصا ًْ قًّللللللللا َالَلللللللل   ْ ُمَتقاللللللللَي   َ لللللللل ََ ْ َمْعللللللللُهو ا     ەگەرئ» 1 اْلَو  اللللللللَغْي ا َو ْْلَُْلللللللللَهماَي ِبا
-ئاتاااا ۇنىاااڭئ ىرساااا،ماااا  قالد ۆئئالدىااادا كااا ۆلاااۈ ئ ەيلەنبىااار ەردىنساااىل

 ،ىلىشاااااقى ۋەسااااىيەت ەنئاااااادىللىق بىاااال ەقرىكالىرىغااااائ-اىااااش ۋەئانىسااااىغا 
دېاايىلگەن. « دىبېكىتىلاا ۈپىتىدەساا ۇرچىباا ېگىشاالى ت ۆتەشااكەئ ەق ادارالرنىااڭت

  سااىنى ئاااۋۋا  ۋەسااىيەت دەئ ئاتىاادىئااالالھ تائاااال نااېمە ئۈچااۈن مىااراس مەسىلى
-ئانىسااى ئىااگە بولااۇئ، نەۋرىاالەر بااوۋا-ئۇنىااڭ بالىلىرىغااا ئاتااائىنسااان ئۆلسااە، 

اچقاااا، ئاااالالھ ۋەساااىيەت باغلىنىاااپ ھالقاااا ھاساااىل قىلىااادىغان بولغ مومىساااىغا
. ھۆكاااۈملەر قەلىاااكلەردە ئاااورىن بىااارىگە ئۇلىغاااان-ق ھاااالقىالرنى بىااارئاااارقىلى

لل ُ ُ   ئېلىااپ، ئالالھنىااڭ بۇيرىقىغااا يۈزلىنىشااكە باشااالنغاندا، ئااالالھ تائاااال  ﴿يُوصا
للللفا   ْْلُت َل َللللْيا   فَللللإا  ُ للللَ  تاَسللللاَ  فَللللل ََ للللا   لَلللللُو  ا َْْوََل اُ للللْ     اللللل ََ ها ِا ْللللُ   ْوَأ   ْلنَلتَللللْيا فَلَلُ للللَ   ُلُل َللللا َِ

َلللللا تَللللللَهَ  تَللللللَه َ  ُُ َا لللللُغ ُ َملللللا   سُّ لللللغ  ِا نلْ َا َمَلَويْلللللوا  اُ للللل ا  َو  ُْ   َوْلا لللللَغَو فَلَلَ لللللا   نا ْهللللل َا    َواا  َ اتَلللللْ  َو 
ُِا لللللوا    لُّلُللللل ُ  ُِ َف ا  فَلللللإا  َ لللللاَ   َلللللُو ااْ لللللَوو  ٌ اا  َ لللللاَ   َلللللُو َو َلللللغ    فَلللللإا  َ ْ َيُ للللل   َلللللُو َو َلللللغ  َوَو ا َلللللُو َْملَلللللَو 

                                                           
 ئايەت-180ە، سۈرە بەقەر 1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

158 
 

 ۇالرئااا ۈنكىچااا ېغەلەيااادى؛ناااى ي 1000بولىااادىغان بولساااا، كااااپىرالردىن  ەمئااااد
باااۇ  .دېاااگەن« ۈشاااەنمەيدى  چېكمىتىناااىھ ڭنىااائالالھن ۇئ،بولااا ەۋم  قھىااالنجا

 ،ىكقا ئۇچراشااقاندان ئااون ھەسسااە كااۆئ مۇشاارئااايەت بااويىچە مااۇئمىنلەر ئۆزىاادى
قىاايىن ئىاادى. شااۇ ا ئااالالھ  كە بولمااايتتى. لااېكىن بااۇ مااۇئمىنلەر ئۈچااۈنچېكىنىشاا

َْ   لَللللُو َالللنُ ْ  َوَالالللَ  ََْ  فاللل ُ ْ  َضلللْعَ ا   فَلللإا   پ ىلىاااتائااااال ئاااۇنى مەنساااۇخ ق َ  َ َ للل َْ ﴿
لللللاَِلتَ  ْ  يَلْغلابُلللللو  َْْ َ لللللْيا ِبااْذ ا   لَللللللوا ۗ ْيا   َواا  َيُ للللل  َيُ للللل  ِا لللللنُ   ِا اَِللللل   َصلللللاماهَو  يَلْغلابُلللللو  ِا ِا لللللنُ ْ  َْ ْللللل

لللللَا   َهلللللاماهايَ   نىكلەتتاااااى، ساااااىلەرنىڭ ېي گەئەمااااادى ساااااىلەر ئاااااالالھ» 1َو  لَللللللُو َِ
ئااااادەم بولىاااادىغان  100ئاااااجىزلىقىغالرنى بىلاااادى، ئەگەر سااااىلەردە چىااااداملىق 

 1000ر سااااىلەردە نچىااااداملىق  نددشاااامەن نى يېغەلەياااادى، ئەگە 200بولسااااا، 
نى نددشاااامەن  2000نىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن ئالالھئااااادەم بولىاااادىغان بولسااااا، 

ېاااگەن ئاااايەتنى نازىااال د« چىاااداملىقالر بىااالەن بىللىااادىر ئاااالالھيېغەلەيااادى. 
رنىااڭ ھەربىرىنىااڭ ئااون ئۇال ا ئاااجىزالر بولغاچقااا،قىلاادى. مۇئمىنلەرنىااڭ ئارىسااىد

ىڭ بىاااالەن ئااااالالھ بااااۇ ھۆكااااۈمنى ددشاااامەننى يېغىشااااى قىاااايىن ئىاااادى. شااااۇن
باااااۇ ھۆكاااااۈم ئەقىااااادە ۋە اەۋەر بابىغاااااا تەۋە دېااااامە ، بەردى.  لىتىاااااپيە گىل

 ابىغا تەۋەدىر.ۋەزىپە ب مەنسۇخ ھۆكۈم چۈشىدىغان ئەمەس، بەلكى

قۇرئاااان كەرىااا  نازىااال بولغاااان دەسااالەپكى ۋاقىتتاااا، ئاياااا  كىشاااى زىناااا 
اقلىنىپ، سااا دەە ئۆياااقىلىاااپ تاااۆت ئاااادەم گۇۋاھلىاااق بەرساااە، ئاااۇ ئاياااا  ئاااۆلگىچ

للل    كەرىااا  . باااۇ ھەقاااتە قۇرئاااانساااىرتقا چىقىرىلماااايتتى َ لللَ  ِا َا ْتالللَي  ْ َ ا ََ ﴿َو  لللَلَيا 
َّ  تا َسللللللاِاُ ْ  فَاْنَتْ لللللل اُغو  اَ  لللللل ََ للللللُ وُاَ   ا  ْ بُل ُللللللوتا  سا ِْ لَللللللْ  اَ  َْْ مَلَعللللللَ  ِا للللللنُ ْ    فَللللللإا  َشلللللل اُغو  فََ 
 ەپاھىشاااااااا غالردىنئاياااااااااللىرى» 2َعللللللللَ    لَلللللللللُو َ ُللللللللَ  َنللللللللبا َل يَلتَلَوفَللللللللاُاَ   ْ َمللللللللْوُت َْْو َيَْ 

 ەلتاااۈرد الر،ك ۇۋاھچىگااا ۆتتااا  الردىن  ئااااراۈچاااۈنقىلغاااانالرنى نئىساااپاتال  ئ
بىاار  ۇالرغااائ ئااالالھبولغانغااا ياااكى  ۋاپااات، تاااكى ەرسااەب ۇۋاھلىااقگ ۇالرئاا ەگەرئ

غااااان. دەئ بۇيرى« ۇتااااۇ الرت ۆياااادەئ ۇالرنىر ئااااەدەق ەرگەنااااگەچىقىااااش يااااولى ب
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ياااكى رەجىاا  ، قەلىااكلەر ئىمانغااا تولغاناادىن كېاايىن، كېغىيىااپئىسااالم  چەكېيىاان
. بىرىنچاااى ھۆكاااۈم چۈشاااكەن چۈشاااتىھۆكاااۈم يېغاااى  تىن ئىكاااارەتقامچىلىنىشااا

﴿َأْو ََيَْعــَل  ،ۋاقىتتااا، ئىككىنچااى ھۆكۈممااۇ ئالالھنىااڭ ئىلمىاادە بااار ئىاادى. يەنااى
دېااگەن  «رەدەق ەرگەنااگەىااش يااولى بچىق بىاار ۇالرغااائ ئااالالھ» اللَّـــُه ََّلـُـنَّ َ﴾ــِبيًًل﴾

بولغاااان يەنە بىااار  دىن كېلىااادىغان، ئالالھنىاااڭ ئىلمىااادەئاااالالھ تەرىپىااا ئاااايەتتە،
ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئالااادىنقى ھۆكاااۈمنى  ،. دېااامە قىلىنغاااانيرىق ئىشاااارەت باااۇ

ىاااڭ ، يېغاااى ھۆكۈمننىيەتكااۈزگەن ۋاقىتتاااا، بۇنىااڭ ئاااااىرقى ھۆكاااۈم ئەمەساالىكى
 بىرىنچاااى ھۆكاااۈمئىشاااارەت بەرگەن. ئىنساااانالر  لىااادىغانلىقىغايېقىنااادا نازىااال بو

منى ۈبىااالەن ئاااۆز نەپساااىلىرىنى چېنىقتۇرىااادى. ئانااادىن ئاااالالھ ئىككىنچاااى ھۆكااا
 چۈشۈرىدى.

، ئااالالھ تائاالنىااڭ ئانىغااا ۋەسااىيەت قىلىشااقا بااۇيرى -دىنيااانى ئاتااا-مااا 
َ لللللهَ  بۈيۈكلىكىااااادىن بولاااااۇئ، قۇرئانااااادا  ََ لللللغَُ ُ   ْ َملللللْوُت اا   ﴿ُ تالللللَ  َالَلللللْ ُ ْ  ااَذ   ََ َْ

للللللللَ  ُ تَلللللللللَه َ  َ   ْ َوصا ًْ قًّللللللللا َالَلللللللل   ْ ُمَتقاللللللللَي   َ لللللللل ََ ْ َمْعللللللللُهو ا     ەگەرئ» 1 اْلَو  اللللللللَغْي ا َو ْْلَُْلللللللللَهماَي ِبا
-ئاتاااا ۇنىاااڭئ ىرساااا،ماااا  قالد ۆئئالدىااادا كااا ۆلاااۈ ئ ەيلەنبىااار ەردىنساااىل

 ،ىلىشاااااقى ۋەسااااىيەت ەنئاااااادىللىق بىاااال ەقرىكالىرىغااااائ-اىااااش ۋەئانىسااااىغا 
دېاايىلگەن. « دىبېكىتىلاا ۈپىتىدەساا ۇرچىباا ېگىشاالى ت ۆتەشااكەئ ەق ادارالرنىااڭت

  سااىنى ئاااۋۋا  ۋەسااىيەت دەئ ئاتىاادىئااالالھ تائاااال نااېمە ئۈچااۈن مىااراس مەسىلى
-ئانىسااى ئىااگە بولااۇئ، نەۋرىاالەر بااوۋا-ئۇنىااڭ بالىلىرىغااا ئاتااائىنسااان ئۆلسااە، 

اچقاااا، ئاااالالھ ۋەساااىيەت باغلىنىاااپ ھالقاااا ھاساااىل قىلىااادىغان بولغ مومىساااىغا
. ھۆكاااۈملەر قەلىاااكلەردە ئاااورىن بىااارىگە ئۇلىغاااان-ق ھاااالقىالرنى بىااارئاااارقىلى

لل ُ ُ   ئېلىااپ، ئالالھنىااڭ بۇيرىقىغااا يۈزلىنىشااكە باشااالنغاندا، ئااالالھ تائاااال  ﴿يُوصا
للللفا   ْْلُت َل َللللْيا   فَللللإا  ُ للللَ  تاَسللللاَ  فَللللل ََ للللا   لَلللللُو  ا َْْوََل اُ للللْ     اللللل ََ ها ِا ْللللُ   ْوَأ   ْلنَلتَللللْيا فَلَلُ للللَ   ُلُل َللللا َِ

َلللللا تَللللللَهَ  تَللللللَه َ  ُُ َا لللللُغ ُ َملللللا   سُّ لللللغ  ِا نلْ َا َمَلَويْلللللوا  اُ للللل ا  َو  ُْ   َوْلا لللللَغَو فَلَلَ لللللا   نا ْهللللل َا    َواا  َ اتَلللللْ  َو 
ُِا لللللوا    لُّلُللللل ُ  ُِ َف ا َْملَلللللَو   فَلللللإا  َ لللللاَ   َلللللُو ااْ لللللَوو  ٌ اا  َ لللللاَ   َلللللُو َو َلللللغ    فَلللللإا  َ ْ َيُ للللل   َلللللُو َو َلللللغ  َوَو ا َلللللُو 
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للللل ُِا لللللوا   سُّ َلللللا َْْو َ يْللللل   ۗ َُِب ُُ لللللْ  َوَْمْلنَلللللا ُُ ْ  ََل تَلللللْغُ وَ  َْيلُُّ لللللْ  َف ا لللللَ  ا لللللَ    يُوصا للللل  مَلْعلللللغا َوصا ُُ   ِا ُغ
ََ ا َمللللللللا   ئااااااااالالھ» 1َُْْلللللللللَهُب َ ُ للللللللْ  تَلْ َعللللللللا   َفهايَ للللللللَ  ِا للللللللَ    لَلللللللللوا ۗ ااَ    لَلللللللللَو َ للللللللاَ  َالا َمللللللللا 

ە قىلىااادىكى، بىااار ئەرگە نغاااا تېگىااادىغان مىاااراس  ھەققىااادە تەۋساااىيىرىغالرلىلبا
ئەگەر مېيىتنىاااڭ قىااازى نئىككاااى يااااكى   .ئىككاااى ئايالنىاااڭ ھەسسىساااى تېگىااادى

ئىككىاااادىن كااااۆئ بولسااااا، ئااااۇ چاغاااادا ئۇالرغااااا مىراساااانىڭ ئااااۈچتىن ئىككااااى 
مااى ھەسسىسااى تېگىاادى، ئەگەر نۋارىاا   بىاار قىااز بولسااا، ئۇنىغغااا مىراساانىڭ يېرى

نىڭ ىئانىسااا-ولسااا، بااۇ چاغااادا ئۇنىااڭ ئاتاااتېگىاادى، ئەگەر مېيىتنىااڭ باااالىلىرى ب
ھەر بىاارىگە مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى. ئەگەر ئۇنىااڭ بااالىلىرى بولماااي 

ئانىساااى ۋارىسااالىق قىلىااادىغان بولساااا، باااۇ چاغااادا -مىراساااقا پەقەت ئۇنىاااڭ ئاتاااا
غىنى ئاتىسااىغا تېگىاادى . ئۇنىااڭ ئانىسااىغا مىراساانىڭ ئااۈچتىن بىاارى تېگىاادى نقااال

ئانىسااىدىن باشااقا يەنە  قېرىنداشاالىرى بولسااا، ئانىسااىغا -ڭ نئاتااائەگەر مېيىتنىاا
مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى نقااالغىنىنى ئاتىسااى ئالىاادى . نبااۇ تەقسااىمات  
مېيىتنىاااڭ ۋەساااىيىتى ئورىنالنغاااان ۋە قەرزى تۆلىنىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ئېلىاااپ 

پەئەت نىڭ مەنااااااىدىن قايسىسااااار ۋە باااااالىلىرىغالرئانااااااا ال-بېرىلىااااادى. ئاتاااااا
 ئاااالالھجەھەتاااتىن ئۆزد الرغاااا ئە  ياااېقىن ئىكەنلىكىناااى بىلمەيساااىلەر، باااۇالر 

ھەقىااقەتەن ھەممىنااى بىلگااۈچى،  ئااالالھتەرىپىاادىن بېكىااتىلگەن بەلگىلىمىاادىر. 
پەرزگە ۋەسااىيەتنى دېااگەن ئااايەت بىاالەن « ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادىر

 ئۆزگەرتتى. 

ــــٰم ُكــــلِّ  نىااااڭ ئااىرىاااادىكى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ يەتائ ــــْم َأنَّ اللَّـــــَه َعَل ﴿َأََلْ تـَْعَل
ـــِديٌر﴾ ـــْيٍء َق  «ەمساااەن بىلم ەنلىكىناااىقاااادىر ئىك ەرساااىگەن ەرھ ڭنىااائالالھ» َش

دېاااگەن ساااۆزى، ھەر ئىشااانىڭ ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى ۋە قاااۇدرىتى دائىرىساااىگە 
مەلااااۇم دەۋرگە بىاااار ھۆكااااۈمنى كىرىاااادىغانلىقىنى بىلددرىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال 

ئەكەلسااە، ئۇمااۇ يۈكسااە  يااشااىلىق ھېسااابلىنىدى. شااۇ ھۆكااۈم ئااۆز دەۋرىاادىكى 
يۈكساااە   ىماااۇكېلىااادىغان يەنە بىر ،ۋەزىپىساااىنى ئاااادا قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن
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يااشاااىلىقنى بىلددرىااادى. چاااۈنكى ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر، ھەر ئەساااىردە شاااۇ 
رىااادى. ىااادىغان ھۆكاااۈمنى چۈشاااۈردئ بېدەۋردىكاااى كىشاااىلەرگە ئە  مااااس كېل

َْ   َُلللللغايه   ا ﴿ اەۋەر شاااااەكلىدىكى  ڭشاااااۇ ا باااااۇ ئايەتنىااااا  َ    لَللللللَو َالَللللل   ُ للللل ا  َشللللل
ـــْم  مەي، اىتاااا  شاااەكلىدە دلدەئ كەلتاااۈر« ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر» ﴿َأََلْ تـَْعَل

 ەنلىكىناااىئىك قاااادىر ەرساااىگەن ەرھ ڭنىااائالالھ» َأنَّ اللَّــــَه َعَلـــٰم ُكـــلِّ َشـــْيٍء قَـــِديٌر﴾
ئالالھنىااااڭ بۈيۈكلىكىدىناااادىر. چااااۈنكى بااااۇ  ،دەئ كەلتۈردشااااى «ەمسااااەن بىلم

 دەئ جاۋا  بېرىدى. « ھەئە، بىلىمەن»  ئايەتنى ئا لىغان ھەممە كىشى
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للللل ُِا لللللوا   سُّ َلللللا َْْو َ يْللللل   ۗ َُِب ُُ لللللْ  َوَْمْلنَلللللا ُُ ْ  ََل تَلللللْغُ وَ  َْيلُُّ لللللْ  َف ا لللللَ  ا لللللَ    يُوصا للللل  مَلْعلللللغا َوصا ُُ   ِا ُغ
ََ ا َمللللللللا   ئااااااااالالھ» 1َُْْلللللللللَهُب َ ُ للللللللْ  تَلْ َعللللللللا   َفهايَ للللللللَ  ِا للللللللَ    لَلللللللللوا ۗ ااَ    لَلللللللللَو َ للللللللاَ  َالا َمللللللللا 

ە قىلىااادىكى، بىااار ئەرگە نغاااا تېگىااادىغان مىاااراس  ھەققىااادە تەۋساااىيىرىغالرلىلبا
ئەگەر مېيىتنىاااڭ قىااازى نئىككاااى يااااكى   .ئىككاااى ئايالنىاااڭ ھەسسىساااى تېگىااادى

ئىككىاااادىن كااااۆئ بولسااااا، ئااااۇ چاغاااادا ئۇالرغااااا مىراساااانىڭ ئااااۈچتىن ئىككااااى 
مااى ھەسسىسااى تېگىاادى، ئەگەر نۋارىاا   بىاار قىااز بولسااا، ئۇنىغغااا مىراساانىڭ يېرى

نىڭ ىئانىسااا-ولسااا، بااۇ چاغااادا ئۇنىااڭ ئاتاااتېگىاادى، ئەگەر مېيىتنىااڭ باااالىلىرى ب
ھەر بىاارىگە مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى. ئەگەر ئۇنىااڭ بااالىلىرى بولماااي 

ئانىساااى ۋارىسااالىق قىلىااادىغان بولساااا، باااۇ چاغااادا -مىراساااقا پەقەت ئۇنىاااڭ ئاتاااا
غىنى ئاتىسااىغا تېگىاادى . ئۇنىااڭ ئانىسااىغا مىراساانىڭ ئااۈچتىن بىاارى تېگىاادى نقااال

ئانىسااىدىن باشااقا يەنە  قېرىنداشاالىرى بولسااا، ئانىسااىغا -ڭ نئاتااائەگەر مېيىتنىاا
مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى نقااالغىنىنى ئاتىسااى ئالىاادى . نبااۇ تەقسااىمات  
مېيىتنىاااڭ ۋەساااىيىتى ئورىنالنغاااان ۋە قەرزى تۆلىنىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ئېلىاااپ 

پەئەت نىڭ مەنااااااىدىن قايسىسااااار ۋە باااااالىلىرىغالرئانااااااا ال-بېرىلىااااادى. ئاتاااااا
 ئاااالالھجەھەتاااتىن ئۆزد الرغاااا ئە  ياااېقىن ئىكەنلىكىناااى بىلمەيساااىلەر، باااۇالر 

ھەقىااقەتەن ھەممىنااى بىلگااۈچى،  ئااالالھتەرىپىاادىن بېكىااتىلگەن بەلگىلىمىاادىر. 
پەرزگە ۋەسااىيەتنى دېااگەن ئااايەت بىاالەن « ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادىر

 ئۆزگەرتتى. 

ــــٰم ُكــــلِّ  نىااااڭ ئااىرىاااادىكى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ يەتائ ــــْم َأنَّ اللَّـــــَه َعَل ﴿َأََلْ تـَْعَل
ـــِديٌر﴾ ـــْيٍء َق  «ەمساااەن بىلم ەنلىكىناااىقاااادىر ئىك ەرساااىگەن ەرھ ڭنىااائالالھ» َش

دېاااگەن ساااۆزى، ھەر ئىشااانىڭ ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى ۋە قاااۇدرىتى دائىرىساااىگە 
مەلااااۇم دەۋرگە بىاااار ھۆكااااۈمنى كىرىاااادىغانلىقىنى بىلددرىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال 

ئەكەلسااە، ئۇمااۇ يۈكسااە  يااشااىلىق ھېسااابلىنىدى. شااۇ ھۆكااۈم ئااۆز دەۋرىاادىكى 
يۈكساااە   ىماااۇكېلىااادىغان يەنە بىر ،ۋەزىپىساااىنى ئاااادا قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن
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يااشاااىلىقنى بىلددرىااادى. چاااۈنكى ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر، ھەر ئەساااىردە شاااۇ 
رىااادى. ىااادىغان ھۆكاااۈمنى چۈشاااۈردئ بېدەۋردىكاااى كىشاااىلەرگە ئە  مااااس كېل

َْ   َُلللللغايه   ا ﴿ اەۋەر شاااااەكلىدىكى  ڭشاااااۇ ا باااااۇ ئايەتنىااااا  َ    لَللللللَو َالَللللل   ُ للللل ا  َشللللل
ـــْم  مەي، اىتاااا  شاااەكلىدە دلدەئ كەلتاااۈر« ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر» ﴿َأََلْ تـَْعَل

 ەنلىكىناااىئىك قاااادىر ەرساااىگەن ەرھ ڭنىااائالالھ» َأنَّ اللَّــــَه َعَلـــٰم ُكـــلِّ َشـــْيٍء قَـــِديٌر﴾
ئالالھنىااااڭ بۈيۈكلىكىدىناااادىر. چااااۈنكى بااااۇ  ،دەئ كەلتۈردشااااى «ەمسااااەن بىلم

 دەئ جاۋا  بېرىدى. « ھەئە، بىلىمەن»  ئايەتنى ئا لىغان ھەممە كىشى
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 دەرس-64
 

 ئايەت-107 سۈرە بەقەرە
 

 اللَّـهِ  ُدونِ  مِّن ُكملَ  َوَما ﴿َأََلْ تـَْعَلْم َأنَّ اللَّـَه َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۗ
 ِصرٍي﴾نَ  َوََّل  َوِلِّ  ِمن

 
 ەنلىكىنىئىك ەنسۇئقا مئالالھپادىشاھلىقى  ېمىننىڭز ۋە ڭئاسمانالرنى»

 ەدەتكارم ۋەدوس   ېچقانداقتىن باشقا ھئالالھ ەرگەسىل ەمسەن بىلم
 «ۇريوقت

 
لەرنىااااڭ ھۆكۈممەنسااااۇخ قىلىنغااااان ئااااايەتتە  ئالاااادىنقى ئااااالالھ تائاااااال

بولغاناادىن كېاايىن، ئۆزىنىااڭ كائىناتتااا االىغااانچە ئىااش  نى بايااان قىلىااپبااارلىقى
 اتىااادى. شاااۇنىڭ باياااان قىلىقىلىااادىغان ماااۇتلەق قاااۇدرەت سااااھىكى ئىكەنلىكىناااى 

دېاااگەن قۇرىلماااا بىااالەن  «بىلمەمساااەن» ﴿َأََلْ تـَْعَلـــْم﴾ئۈچاااۈن ئايەتنىاااڭ بېشاااى 
 ىاااڭ ساااۆزلىگىنىنىئاااالالھ تائاالنباااۇ ساااوئالنى ئا لىغاااان ھەر ئاااادەم  باشاااالنغان.

دەئ جاااۋا  « رەبااكى ، سااىلى ۋە سااۆزلىرى ھەقتااۇر بىلىاامەن ئااى»ئىقاارار قىلىااپ  
 بېرىدى.

َُ  ئااااايەتتىكى   لىكىاااادەتەۋە بولااااۇ ، ھوقااااۇق ساااااھىكى كەلىمىسااااى،  ُِْللللل
ئىگىااااادارچىلىق  ،نىڭ زاۋا  تاپماساااالىقىىپادىشاااااھلىق بولاااااۇ ، مۈلااااۈ -مااااا 

كى كىشااااىلەرنىڭ بولۇشااااىنى قىلىاااادىغان بىاااار زات ۋە ئۇنىااااڭ ئىگىدارچىلىقىاااادى
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 ئايەت-107 سۈرە بەقەرە
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دەئ جاااۋا  « رەبااكى ، سااىلى ۋە سااۆزلىرى ھەقتااۇر بىلىاامەن ئااى»ئىقاارار قىلىااپ  
 بېرىدى.

َُ  ئااااايەتتىكى   لىكىاااادەتەۋە بولااااۇ ، ھوقااااۇق ساااااھىكى كەلىمىسااااى،  ُِْللللل
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. ئىنساااننىڭ دىرقااۇدرەت ساااھىكىمااۇتلەق ئااالالھ تائاااال  دېاامە ،تەقەززا قىلىاادى. 
ئىنساااانغا  ر شاااەيىىھە كائىنااااتتىكىھاااې  ئىگىااادارچىلىق قاااۇدرىتى ياااوق.  ،بولساااا

مەلااۇم سااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن ياااكى  ئااۇ ئامااانەتن. بېاارىلگەئامااانەت سااۈپىتىدە 
ئىلىكىاادىكى  ئااۆز نىااڭ قولىغااا ئۆتىاادى. شااۇ ا ئىنسااانئۆلااۈم ئااارقىلىق يەنە بىرى

 ساقالئ قېلىشقا قۇربى يەتمەيدى.  ھېچقانداق بىر نەرسىنى مە گۈ

ماااۈلكى بولاااۇئ، ئاااالالھ ماااۈلكىنى ئاااۆز  نىاااڭئالالھ مەۋجاااۇداتبىااار ھەر
پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم مەدىاانىگە قااۇدرىتى بىاالەن تەسااەررىئ قىلىاادى. شااۇ ا 

دىنيااا ۋە بىاار قىسااى  -ئااۇ يەردىكااى يەھااۇدىيالر مااا ھىجاارەت قىلغااان ۋاقتىاادا، 
لىرىنىاااڭ ئىگىساااى بولغاچقاااا، مەدىنىناااى كاااونترو  قىلى الغاااان ئىااادى. دىنيااا بىلىم

مىكىااار -ھىجااارەتتىن كېااايىن يەھاااۇدىيالر رەساااۇلۇلالھ ۋە مۇساااۇلمانالرغا ھىااايلە
پادىشاااااھلىقى  ېمىننىااااڭز-ئاساااامان»  ئااااالالھ تائاااااال ندا،غائىشلىتىشااااكە باشاااالى

رەساااۇلىنى  ،دېااايىش ئاااارقىلىق« ەمساااەن بىلم ەنلىكىناااىئىك ەنساااۇئم اقااائالالھ
 ااتىرجەم قىلدى. 

كائىناااااااتتىكى پۈتااااااۈن قااااااۇدرەت بىاااااار ئااااااالالھ تائاالغااااااا ااسااااااتۇر. 
داۋام قىاللمايااادى. چاااۈنكى ئاااالالھ  ىمۇ،بولساااكاااۆئ ماااۈلكى -يەھۇدىيالرنىاااڭ ماااا 

تائاااال  كنى االىغااان كىشااىدىن ئېلىااپ، االىغااان كىشااىگە بېرىاادى. ئااالالھمۈلااۈ
كىااادىكى چقاااا، يەھاااۇدىي ۋە باشاااقىالرنىڭ ئىلئىگىساااى بولغا نىاااڭمۈلۈك باااارلىق
مەسااااىلە مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئالالھنىااااڭ  دىنيااااانى تارتى ېلىشااااقا قااااادىر.-مااااا 

باااۇيرىغىنىنى قىلىاااپ، چەكلىگەنلىرىااادىن يېنىشاااىدىر. مۇساااۇلمانالر باااۇ شاااەرتنى 
ھىسسااااالم مەدىنىنىاااڭ ھازىرلىغىنىااادا، ااااۇددى ئەيناااى ۋاقىتتاااا پەيغەماااكەر ئەلەي

 ددشااااامەنلىرىااااااوجىلىرى بولغاااااان يەھاااااۇدىيالرنى ساااااۈرگۈن قىلغانااااادە ، 
ئۇنااااداق باااااي، بۇنااااداق » ىر باشااااقىالرنىئۈسااااتىدىن غالىاااا  كېلەلەياااادى. ھاااااز

دەئ ساااۆزلەئ كېتىمىاااز، ئەمەلىيەتاااتە ئاااۆزىمىز ئاااالالھ بۇيرىغااااننى  «كۈچلاااۈ 
ساااااااېتىلىپ قىاللمىغاااااااان، چەكلىگەنااااااادىن يانالمىغاااااااان ۋە ددشااااااامەنلەرگە 

چقاااا، ددشااامەن كۈچىيىاااپ ئۇالرنىاااڭ كاااۆزىگە ن بولغامۇنااااپىقلىقنى كاااۆئ قىلغاااا
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. قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ زېمىاان دىقىااپ قالااتىكىلىااپ قارىيالماياادىغان ھالغااا كېل
 غان ۋاقىتتاااا، ئاااالالھ تائااااال ىااادىۋە ئۈساااتىدىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەرنى ھااااال  قىل

َُ  ْ  َللللْوَن   ۋە ئاااۆزى  دەيااادى« اااااس  ەماااگھلىق كىپادىشاااا ۈگاااۈنب» 1﴿ اَمللل ا  ْ ُمْلللل
للغا  ْ َقَ للا ا  َا ئااۇ  ى.دېرىاادەئ جاااۋا  ب« ۇرقااا ااسااتئالالھغالىاا  بىاار » 2﴿ الَلللوا  ْ َو 

دەئ يااااۈرگەن ئىنسااااانالر بېشااااىنى كۆتۈردپمااااۇ  «دىنيااااا ئالىقىنىماااادا»كۈناااادە 
 قارىيالمايدى. 

كېچىااادە  بىااار كىشاااى  دەيااادىئۆلىمااااالر بىااازگە ھېكاااايە قىلىاااپ مۇناااداق 
 نى كااۆردپال، ئارقىغااا بۇرىلااۇئەھاا الىنى چارالياادىغان ئەسااكەرلەرشااىلەرنىڭ ئكى

ىااار تاشاااالندىق اارابىيلىققاااا قاچقاااان. ئەساااكەرلەر ئۇنىاااڭ كەينىااادىن قاااوغالئ، ب
بىاار جەسااەتنى بايقىغااان. ئەسااكەرلەر   ەئااۇنى تۇتۇۋالغااان ۋە شااۇ يەرد كەلگەناادە

ئېلىاااپ  ئاااۇنى ەئ،د« تىكەنساااەناچماپق بىكاااارناااى كۆرگەنااادە ن قاتىااال، بىزساااە»
ئۈچاااۈن ئىزناااى از ئوقاااۇۋېلىش . ئانااادىن ئاااۇ ئاااادەم ئىككاااى رەكەت ناماااما غاااان
ئاااى ئاااالالھ، ئاااۆزلىرى بىلىاااال، »ۋە قاااولىنى كۆتاااۈردئ   غااااننامااااز ئوقۇ ساااورائ،

 ى ھەقىقەتناااىمېنىاااڭ پاكلىقىمغاااا ساااىلىدىن باشاااقا گاااۇۋاھچى  ياااوق، ساااىلى بىزنااا
دەئ دىئااا « ىدىن سااورايمەندى مەن شااۇنى سااىلبااۇيرىدىال، ئەماا قايوشۇرماساالىق

مەن ئۆلتاااۈرگەن، مەن  ئااااۋى ئاااادەمنى». شاااۇئان بىااار كىشاااى كېلىاااپ  غاااانقىل
نېمىشاااقا ». باشاااقىالر ھەياااران قېلىاااپ  گەندېااا« ىلىااامەنگۇنااااھىمنى ئىقااارار ق

دېسااە، « كااۆرمىگەن ۋە گۇمانالنمىغااان تۇرساااسااەن  سااېنى ھااېچكى  ئىقاارار قىلى
ز ئەممااا بىاار ئاااۋا ار قىلغااۇم يااوقتى.ەمكى، مېنىااڭ ئىقاارئااالالھ بىاالەن قەساا»ئااۇ  

باااۇ ئىشاااالرغا شااااھىد بولغاااان ەن. دېاااگ« كېلىاااپ تىلىااا  ئاااۆزى ساااۆزلەئ كەتتاااى
ئااالالھنى شااۇنىغغا گااۇۋاھ قىلىمەنكااى، مەن ئوغلۇمنىااڭ »ئۆلگۈچىنىااڭ دادىسااى  

 دېگەن. « قاتىلىدىن دىيەت ۋە قىساسنى ئەپۇ قىلى ەتتى 
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ئىنساااانغا  ر شاااەيىىھە كائىنااااتتىكىھاااې  ئىگىااادارچىلىق قاااۇدرىتى ياااوق.  ،بولساااا

مەلااۇم سااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن ياااكى  ئااۇ ئامااانەتن. بېاارىلگەئامااانەت سااۈپىتىدە 
ئىلىكىاادىكى  ئااۆز نىااڭ قولىغااا ئۆتىاادى. شااۇ ا ئىنسااانئۆلااۈم ئااارقىلىق يەنە بىرى

 ساقالئ قېلىشقا قۇربى يەتمەيدى.  ھېچقانداق بىر نەرسىنى مە گۈ

ماااۈلكى بولاااۇئ، ئاااالالھ ماااۈلكىنى ئاااۆز  نىاااڭئالالھ مەۋجاااۇداتبىااار ھەر
پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم مەدىاانىگە قااۇدرىتى بىاالەن تەسااەررىئ قىلىاادى. شااۇ ا 

دىنيااا ۋە بىاار قىسااى  -ئااۇ يەردىكااى يەھااۇدىيالر مااا ھىجاارەت قىلغااان ۋاقتىاادا، 
لىرىنىاااڭ ئىگىساااى بولغاچقاااا، مەدىنىناااى كاااونترو  قىلى الغاااان ئىااادى. دىنيااا بىلىم

مىكىااار -ھىجااارەتتىن كېااايىن يەھاااۇدىيالر رەساااۇلۇلالھ ۋە مۇساااۇلمانالرغا ھىااايلە
پادىشاااااھلىقى  ېمىننىااااڭز-ئاساااامان»  ئااااالالھ تائاااااال ندا،غائىشلىتىشااااكە باشاااالى

رەساااۇلىنى  ،دېااايىش ئاااارقىلىق« ەمساااەن بىلم ەنلىكىناااىئىك ەنساااۇئم اقااائالالھ
 ااتىرجەم قىلدى. 

كائىناااااااتتىكى پۈتااااااۈن قااااااۇدرەت بىاااااار ئااااااالالھ تائاالغااااااا ااسااااااتۇر. 
داۋام قىاللمايااادى. چاااۈنكى ئاااالالھ  ىمۇ،بولساااكاااۆئ ماااۈلكى -يەھۇدىيالرنىاااڭ ماااا 

تائاااال  كنى االىغااان كىشااىدىن ئېلىااپ، االىغااان كىشااىگە بېرىاادى. ئااالالھمۈلااۈ
كىااادىكى چقاااا، يەھاااۇدىي ۋە باشاااقىالرنىڭ ئىلئىگىساااى بولغا نىاااڭمۈلۈك باااارلىق
مەسااااىلە مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئالالھنىااااڭ  دىنيااااانى تارتى ېلىشااااقا قااااادىر.-مااااا 

باااۇيرىغىنىنى قىلىاااپ، چەكلىگەنلىرىااادىن يېنىشاااىدىر. مۇساااۇلمانالر باااۇ شاااەرتنى 
ھىسسااااالم مەدىنىنىاااڭ ھازىرلىغىنىااادا، ااااۇددى ئەيناااى ۋاقىتتاااا پەيغەماااكەر ئەلەي

 ددشااااامەنلىرىااااااوجىلىرى بولغاااااان يەھاااااۇدىيالرنى ساااااۈرگۈن قىلغانااااادە ، 
ئۇنااااداق باااااي، بۇنااااداق » ىر باشااااقىالرنىئۈسااااتىدىن غالىاااا  كېلەلەياااادى. ھاااااز

دەئ ساااۆزلەئ كېتىمىاااز، ئەمەلىيەتاااتە ئاااۆزىمىز ئاااالالھ بۇيرىغااااننى  «كۈچلاااۈ 
ساااااااېتىلىپ قىاللمىغاااااااان، چەكلىگەنااااااادىن يانالمىغاااااااان ۋە ددشااااااامەنلەرگە 

چقاااا، ددشااامەن كۈچىيىاااپ ئۇالرنىاااڭ كاااۆزىگە ن بولغامۇنااااپىقلىقنى كاااۆئ قىلغاااا
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. قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ زېمىاان دىقىااپ قالااتىكىلىااپ قارىيالماياادىغان ھالغااا كېل
 غان ۋاقىتتاااا، ئاااالالھ تائااااال ىااادىۋە ئۈساااتىدىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەرنى ھااااال  قىل

َُ  ْ  َللللْوَن   ۋە ئاااۆزى  دەيااادى« اااااس  ەماااگھلىق كىپادىشاااا ۈگاااۈنب» 1﴿ اَمللل ا  ْ ُمْلللل
للغا  ْ َقَ للا ا  َا ئااۇ  ى.دېرىاادەئ جاااۋا  ب« ۇرقااا ااسااتئالالھغالىاا  بىاار » 2﴿ الَلللوا  ْ َو 

دەئ يااااۈرگەن ئىنسااااانالر بېشااااىنى كۆتۈردپمااااۇ  «دىنيااااا ئالىقىنىماااادا»كۈناااادە 
 قارىيالمايدى. 

كېچىااادە  بىااار كىشاااى  دەيااادىئۆلىمااااالر بىااازگە ھېكاااايە قىلىاااپ مۇناااداق 
 نى كااۆردپال، ئارقىغااا بۇرىلااۇئەھاا الىنى چارالياادىغان ئەسااكەرلەرشااىلەرنىڭ ئكى

ىااار تاشاااالندىق اارابىيلىققاااا قاچقاااان. ئەساااكەرلەر ئۇنىاااڭ كەينىااادىن قاااوغالئ، ب
بىاار جەسااەتنى بايقىغااان. ئەسااكەرلەر   ەئااۇنى تۇتۇۋالغااان ۋە شااۇ يەرد كەلگەناادە

ئېلىاااپ  ئاااۇنى ەئ،د« تىكەنساااەناچماپق بىكاااارناااى كۆرگەنااادە ن قاتىااال، بىزساااە»
ئۈچاااۈن ئىزناااى از ئوقاااۇۋېلىش . ئانااادىن ئاااۇ ئاااادەم ئىككاااى رەكەت ناماااما غاااان
ئاااى ئاااالالھ، ئاااۆزلىرى بىلىاااال، »ۋە قاااولىنى كۆتاااۈردئ   غااااننامااااز ئوقۇ ساااورائ،

 ى ھەقىقەتناااىمېنىاااڭ پاكلىقىمغاااا ساااىلىدىن باشاااقا گاااۇۋاھچى  ياااوق، ساااىلى بىزنااا
دەئ دىئااا « ىدىن سااورايمەندى مەن شااۇنى سااىلبااۇيرىدىال، ئەماا قايوشۇرماساالىق

مەن ئۆلتاااۈرگەن، مەن  ئااااۋى ئاااادەمنى». شاااۇئان بىااار كىشاااى كېلىاااپ  غاااانقىل
نېمىشاااقا ». باشاااقىالر ھەياااران قېلىاااپ  گەندېااا« ىلىااامەنگۇنااااھىمنى ئىقااارار ق

دېسااە، « كااۆرمىگەن ۋە گۇمانالنمىغااان تۇرساااسااەن  سااېنى ھااېچكى  ئىقاارار قىلى
ز ئەممااا بىاار ئاااۋا ار قىلغااۇم يااوقتى.ەمكى، مېنىااڭ ئىقاارئااالالھ بىاالەن قەساا»ئااۇ  

باااۇ ئىشاااالرغا شااااھىد بولغاااان ەن. دېاااگ« كېلىاااپ تىلىااا  ئاااۆزى ساااۆزلەئ كەتتاااى
ئااالالھنى شااۇنىغغا گااۇۋاھ قىلىمەنكااى، مەن ئوغلۇمنىااڭ »ئۆلگۈچىنىااڭ دادىسااى  

 دېگەن. « قاتىلىدىن دىيەت ۋە قىساسنى ئەپۇ قىلى ەتتى 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-16سۈرە غافىر،  1
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-16سۈرە غافىر،  2
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دۋاالاليمىز. قارىالنغاااان باااۇ ۋەقەدىااان ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ  قاااۇدرىتىنى كاااۆر
بااۇ ئااادەم ئېغىاار  لۇقىغااا قااارا .غان سااوئالىنىڭ نازىكلىااپ سااورىئادەمنىااڭ دىئااا قى

ئاااالالھ  ئاااۆگەتكىنى باااويىچەپەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  ،غەماااگە پېتىاااپ قالغانااادا
گاااۈزە  ئۈچاااۈن ئىككاااى رەكەت نامااااز ئوقاااۇئ، ئاااالالھتىن گاااۇۋاھلىقنى ئاجايىاااپ 

ال چىقىااااش يااااولى ىر قېرىنداشاااالىرىمىز پەقەتاااابىاااار شااااەكىلدە سااااورىغان. ھاااااز
ئەگەر بىااز  ياشااىماقتا. ئىچىاادە سااىزلى ئۈمىد چۈشااكۈن ۋەروھااى قالمىغاناادە ، 

ۇئ، ئالالھقااا ئەرزىگااۈدە  ھالغااا بويسااۇنئالالھنىااڭ بااۇيرىق ۋە چەكلىمىلىاارىگە 
ئااااالالھ پۈتاااۈن غەملىرىمىزنااااى ماااۇتلەق قااااۇدرەت سااااھىكى بولغاااان كەلساااە ، 

 .دىرىش يولى بېرىشكە ئەل ەتتە قادىركۆتۈردئ، بىزگە چىق

ـــــن ُدو  ـــــا َلُكـــــم مِّ تىن ئاااااالالھ ەرگەساااااىل» ِن اللَّــــــِه ِمـــــن َوِلِّ َوََّل َنِصـــــرٍي﴾﴿َوَم
  سااا ا ئىااگە َوبا   ئااايەتتىكى   .«ۇريوقتاا ەدەتكااارم ۋەدوساا   ېچقانااداقباشااقا ھ

لللًچىقىاااپ، ساااېنى يااشاااى كۆرىااادىغان بىرىناااى كۆرسەتساااە،     ساااا ا يااااردەم َتها
  باشاااقا، َوبا     دىغان بىرىناااى كۆرساااىتىدى. باااۇ يەردىكاااىشاااكە كاااۈچى يېتىااابېرى

للللً  يااشااااى بىزنااااى بىاااازگە ياااااردەم قىلغااااان كىشااااى  ،يەنااااى   باشااااقىدىر.َتها
يااااردەم قىاللماسااالىقى ماااۇمكىن.  بىااازگە كۆرمەسااالىكى، يااشاااى كاااۆرگەن كىشاااى

، رىغالرمەن سااىلەرنىڭ ئىگە ااالر ۋە مەدەتكااا»بااۇ ئااايەتتە  تائاااال ئەممااا ئااالالھ 
رشااااى سااااىلەرگە ياااااردەم غا قانىغالرسااااىلەرنى يااشااااى كااااۆرىمەن ۋە ددشاااامى

ىمىزغا كەلااگەن دەۋاتىاادى. بااۇ نۇقتااا كاااللىمىزدا ئېنىااق بولغاناادا، بېشاا« قىلىاامەن
بىااار ئۆتكاااۈنچى مەساااىلە ساااۈپىتىدە مۇئاااامىلە قىلىاااپ،  ھەراىااال كاااۈلپەتلەرگە

 ئۇنىغدىن نورما  ئۆتۈئ كېتەلەيمىز.
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 ئايەت-108سۈرە بەقەرە 
 

َرُ﴾وَلُكْم َكَما ُ﴾ِ َل ُموَ﴾ٰم ِمن قـَْبُل ۗ َوَمن يـَتَـَبدَِّل ﴿َأْم تُرِيُدوَن َأن َتْسأَُلوا 
ميَاِن فـََقْد َضلَّ َ﴾َواَء السَِّبيِل﴾  اْلُكْفَر ِِبْْلِ

 
دە ، سىلەرمۇ پەيغەمكىرىغالردىن سوئا  ىنىغالئىلگىرى مۇسادىن سور» 

انىنى كۇفرىغا تېگىشسە، ئۇ سورىماقچى بوالمسىلەر  كىمكى ئىم
 «را يولدىن ئازغان بولىدىھەقىقەتەن توغ

 

ــــٰم ِمــــن قـَْبــــُل﴾ ــــُدوَن َأن َتْســــأَُلوا َرُ﴾ــــوَلُكْم َكَمــــا ُ﴾ــــِ َل ُموَ﴾ ئىلگىاااارى » ﴿َأْم تُرِي
دە ، ساااىلەرمۇ پەيغەمكىااارىغالردىن ساااوئا  ساااورىماقچى الغىنىمۇساااادىن ساااور

يەھااۇدىيالر ئىلگىاارى مۇسااادىن »  ئااالالھ تائاااالتە، دېااگەن ئااايەت «بوالمسااىلەر 
ئىلگىاااارى » ﴿َكَمــــا ُ﴾ــــِ َل ُموَ﴾ــــٰم ِمــــن قـَْبــــُل﴾دېمەسااااتىن، « سااااوئا  سااااورىغاندە 
پ، رەساااۇلۇلالھقا ئەگەشاااكەن قوللىنىااا ئىپاااادىنىدېاااگەن  «مۇساااا ساااورالغىنىدە 

مااااااۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغااااااا ئواشىتىشاااااانى االىمىاااااادى. بااااااۇ ئالالھنىااااااڭ 
بىاااار سااااوئالدىمۇ ئاااااددىي ۇئ، ھەتتااااا مااااۇئمىنلەرگە قىلغااااان ھااااۆرمىتى بولاااا
 مۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغا ئواشاتمىدى.

مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمدىن سااااورىغان  نىااااڭقۇرئااااان كەرىاااا  يەھۇدىيالر
ْ   اتَللللاَِب ِا للللَ    ە قىلىااااپنى ھېكااااايسااااوئاللىرى ََ َالَللللْ  ا َا  ََ َْْاللللُ   ْ  اتَللللابا َْ  تُلنَلللل ﴿َيْسلللل َُ 

ََ فَلَقلللللاُ و  َْ اََ   لَللللللَو َ ْ لللللهََو فََ َ لللللَ ْمُُ    َهلللللاااَقُ    َسلللللَما ا   فَلَقلللللْغ َنللللل َُ و  ُِوَنللللل    للللل  ذَ  اللللل  َْْ لللللَ َ ِا
للللللْ    ُثَُ  للللللما ُْلما ا لللللل  مَلْعللللللغا َِ نَللللللا   ََتَللللللُ و   ْ عاْ للللللَ  ِا ََ   َوُتَل لْ ََ َالللللل  ذَ  الللللل ا َ للللللاَ ْمُُ   ْ َب ا نَللللللاُت فَلَعَ للللللْو
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دۋاالاليمىز. قارىالنغاااان باااۇ ۋەقەدىااان ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ  قاااۇدرىتىنى كاااۆر
بااۇ ئااادەم ئېغىاار  لۇقىغااا قااارا .غان سااوئالىنىڭ نازىكلىااپ سااورىئادەمنىااڭ دىئااا قى

ئاااالالھ  ئاااۆگەتكىنى باااويىچەپەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  ،غەماااگە پېتىاااپ قالغانااادا
گاااۈزە  ئۈچاااۈن ئىككاااى رەكەت نامااااز ئوقاااۇئ، ئاااالالھتىن گاااۇۋاھلىقنى ئاجايىاااپ 

ال چىقىااااش يااااولى ىر قېرىنداشاااالىرىمىز پەقەتاااابىاااار شااااەكىلدە سااااورىغان. ھاااااز
ئەگەر بىااز  ياشااىماقتا. ئىچىاادە سااىزلى ئۈمىد چۈشااكۈن ۋەروھااى قالمىغاناادە ، 

ۇئ، ئالالھقااا ئەرزىگااۈدە  ھالغااا بويسااۇنئالالھنىااڭ بااۇيرىق ۋە چەكلىمىلىاارىگە 
ئااااالالھ پۈتاااۈن غەملىرىمىزنااااى ماااۇتلەق قااااۇدرەت سااااھىكى بولغاااان كەلساااە ، 

 .دىرىش يولى بېرىشكە ئەل ەتتە قادىركۆتۈردئ، بىزگە چىق

ـــــن ُدو  ـــــا َلُكـــــم مِّ تىن ئاااااالالھ ەرگەساااااىل» ِن اللَّــــــِه ِمـــــن َوِلِّ َوََّل َنِصـــــرٍي﴾﴿َوَم
  سااا ا ئىااگە َوبا   ئااايەتتىكى   .«ۇريوقتاا ەدەتكااارم ۋەدوساا   ېچقانااداقباشااقا ھ

لللًچىقىاااپ، ساااېنى يااشاااى كۆرىااادىغان بىرىناااى كۆرسەتساااە،     ساااا ا يااااردەم َتها
  باشاااقا، َوبا     دىغان بىرىناااى كۆرساااىتىدى. باااۇ يەردىكاااىشاااكە كاااۈچى يېتىااابېرى

للللً  يااشااااى بىزنااااى بىاااازگە ياااااردەم قىلغااااان كىشااااى  ،يەنااااى   باشااااقىدىر.َتها
يااااردەم قىاللماسااالىقى ماااۇمكىن.  بىااازگە كۆرمەسااالىكى، يااشاااى كاااۆرگەن كىشاااى

، رىغالرمەن سااىلەرنىڭ ئىگە ااالر ۋە مەدەتكااا»بااۇ ئااايەتتە  تائاااال ئەممااا ئااالالھ 
رشااااى سااااىلەرگە ياااااردەم غا قانىغالرسااااىلەرنى يااشااااى كااااۆرىمەن ۋە ددشاااامى

ىمىزغا كەلااگەن دەۋاتىاادى. بااۇ نۇقتااا كاااللىمىزدا ئېنىااق بولغاناادا، بېشاا« قىلىاامەن
بىااار ئۆتكاااۈنچى مەساااىلە ساااۈپىتىدە مۇئاااامىلە قىلىاااپ،  ھەراىااال كاااۈلپەتلەرگە

 ئۇنىغدىن نورما  ئۆتۈئ كېتەلەيمىز.
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 ئايەت-108سۈرە بەقەرە 
 

َرُ﴾وَلُكْم َكَما ُ﴾ِ َل ُموَ﴾ٰم ِمن قـَْبُل ۗ َوَمن يـَتَـَبدَِّل ﴿َأْم تُرِيُدوَن َأن َتْسأَُلوا 
ميَاِن فـََقْد َضلَّ َ﴾َواَء السَِّبيِل﴾  اْلُكْفَر ِِبْْلِ

 
دە ، سىلەرمۇ پەيغەمكىرىغالردىن سوئا  ىنىغالئىلگىرى مۇسادىن سور» 

انىنى كۇفرىغا تېگىشسە، ئۇ سورىماقچى بوالمسىلەر  كىمكى ئىم
 «را يولدىن ئازغان بولىدىھەقىقەتەن توغ

 

ــــٰم ِمــــن قـَْبــــُل﴾ ــــُدوَن َأن َتْســــأَُلوا َرُ﴾ــــوَلُكْم َكَمــــا ُ﴾ــــِ َل ُموَ﴾ ئىلگىاااارى » ﴿َأْم تُرِي
دە ، ساااىلەرمۇ پەيغەمكىااارىغالردىن ساااوئا  ساااورىماقچى الغىنىمۇساااادىن ساااور

يەھااۇدىيالر ئىلگىاارى مۇسااادىن »  ئااالالھ تائاااالتە، دېااگەن ئااايەت «بوالمسااىلەر 
ئىلگىاااارى » ﴿َكَمــــا ُ﴾ــــِ َل ُموَ﴾ــــٰم ِمــــن قـَْبــــُل﴾دېمەسااااتىن، « سااااوئا  سااااورىغاندە 
پ، رەساااۇلۇلالھقا ئەگەشاااكەن قوللىنىااا ئىپاااادىنىدېاااگەن  «مۇساااا ساااورالغىنىدە 

مااااااۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغااااااا ئواشىتىشاااااانى االىمىاااااادى. بااااااۇ ئالالھنىااااااڭ 
بىاااار سااااوئالدىمۇ ئاااااددىي ۇئ، ھەتتااااا مااااۇئمىنلەرگە قىلغااااان ھااااۆرمىتى بولاااا
 مۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغا ئواشاتمىدى.

مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمدىن سااااورىغان  نىااااڭقۇرئااااان كەرىاااا  يەھۇدىيالر
ْ   اتَللللاَِب ِا للللَ    ە قىلىااااپنى ھېكااااايسااااوئاللىرى ََ َالَللللْ  ا َا  ََ َْْاللللُ   ْ  اتَللللابا َْ  تُلنَلللل ﴿َيْسلللل َُ 

ََ فَلَقلللللاُ و  َْ اََ   لَللللللَو َ ْ لللللهََو فََ َ لللللَ ْمُُ    َهلللللاااَقُ    َسلللللَما ا   فَلَقلللللْغ َنللللل َُ و  ُِوَنللللل    للللل  ذَ  اللللل  َْْ لللللَ َ ِا
للللللْ    ُثَُ  للللللما ُْلما ا لللللل  مَلْعللللللغا َِ نَللللللا   ََتَللللللُ و   ْ عاْ للللللَ  ِا ََ   َوُتَل لْ ََ َالللللل  ذَ  الللللل ا َ للللللاَ ْمُُ   ْ َب ا نَللللللاُت فَلَعَ للللللْو
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ََ ُِّبا نَلللا  ئاساااماندىن بىااار  ۆزلىرىگەئااا نەندىكىتاااا  سااا ەھلاااىئ» 1ُِوَنللل   ُنلللْلاَا
سااورائ    راقىنىچااو ۇنىغاادىنمۇب ۇسااادىنم ۇالرئاا ى،سااورايد ۈشۈردشاانىكىتااا  چ

 ۇالرنىااڭئ ەنبىاال ۇنىڭئىاادى. شاا ېااگەند، ۆرسااەتكىننى ئاشااكارا كئااالالھ ەبىاازگ
 ۆجىزىلەرماااا ەنروشاااا ۇالرچاقماااااق سااااوقتى ئاااا ۇالرنىئاااا ەۋەبلى ساااا مىۇىلااااز
 ەپاااۇئ ۇالرنىبىاااز ئااا ېااايىن. كلااادىا   قىلىەباااۇدماااوزاينى نم ېااايىنك ەلگەنااادىنك

دېاااگەن ئايىتىااادە باياااان « ىقپاكىااا  ئاتاااا قىلاااد ەنروشااا ۇسااااغا. بىاااز مىققىلاااد
 غان. ىنقىل

 ، ئەھلااى كىتااا  ۋە كاااپىرالر پەيغەمااكەر قۇرئااان بايااان قىلىااپ بەرگەناادە
للللللَ   ْْلَْ ضا يَ   غائەلەيھىسساااااااالم َّ  تَلْ ُ للللللَه  َنَللللللا ِا لللللل ََ  ََ َ   َلللللل  2نُبوَاللللللا ﴿َوَُللللللاُ و   َلللللل  تلُّللللللْ ِا

 ېتىلااادىرىئئ ۇالقنىئاساااتىدىن بىااار بااا ەري ەبىااازگ ەن  تااااكى ساااېيتتاااىئ ۇالرئااا»
ُتْسللللقاَ    َسللللَماَ  َ َمللللا ََْاْمللللَ  ﴿َْْو ۋە « ەنمەيمىزئىشاااا ەرگىاااازھ  اسااااا ەچىقااااارمىغىچ

َ ِبا لَللللللوا َو ْ َمَلِاَ للللل ا َُباللللل َل  نَلللللا  اَسلللللَ ا َْْو ََُْيا ََ مَلْ للللل   ِا للللل  .َاَل لْ ُْْ لللللُه   َْْو تَلْهَُللللل    َْْو َيُ لللللوَ   َللللل
نَللللللا  اتَللللللاَِب تَلْقللللللَهُ ُِ  ا    ََ َاَل لْ َا  َّ  تُلنَلللللل لللللل ََ  ََ َ   اُهُا ا لللللل  ەنى سااااااياااااااك» 3َسللللللَما ا َو َلللللل  تلُّللللللْ ِا

يااااكى  ۈشاااۈرگىن،قىلىاااپ چ ەپاااارچ-ەئاساااماننى پاااارچ ۈساااتىمىزگەئ ېيتقانااادە ئ
ىزغا ئالااادىم ەرىشاااتىلەرنىپ ۋەنى ئاااالالھقىلىاااپ  ۇۋاھچى  گاااەيغەماااكەرلىكىغگەنپ
ئاسااامانغا  ەنيااااكى سااا ۇن،بولسااا ۆياااۈ ئ ۇنااادىنئالت ېنىڭيااااكى سااا ەلتاااۈرگىن.ك

 ېنىڭسااا ۈشااامىگىچەچ ېلىااپبىااار كىتاااابنى ئ ۇياالياادىغانچىققىاان، تااااكى بىاااز ئوق
 غان.قىل گەپلەرنىدېگەندە  « ەنمەيمىزئىش ەرگىزھ غغائاسمانغا چىققانلىقى

ميَـــاِن﴾ ـــَر ِِبْْلِ  .«كۇفرىغاااا تېگىشساااە ىماااانىنىكىمكاااى ئ» ﴿َوَمـــن يـَتَـَبـــدَِّل اْلُكْف
  بنىڭ ئالااادىغا  تۇرغاندا، قولااادىن بېرىااادىغان نەرساااىئىككاااى نەرساااىنى ئالماشااا

بااااۇ ئااااايەتتىكى  ،ھەرپااااى كىرىاااادىغانلىقىنى ئۆگىنىااااپ ئااااۆتكەن ئىاااادىق. يەنااااى
َيَلللا ا   ھەرپاااى كىااارگەن  بئېلىاااپ قالىااادىغان،  « كۇپاااۇر»   ْ ُ ْ للهَ   ْدا « ئىماااان»  ِبا

                                                           
 ئايەت-153سۈرە نىسا،  1
 ئايەت-90سۈرە ئىسرا،  2
 ئايەتلەر-93، 92سۈرە ئىسرا،  3
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ماااننى تەر  ئېتىااپ، كۇپااۇرنى قوبااۇ  ئى بااۇكۆرسااىتىدى.  بېرى ېتىاادىغان نەرسااىنى
تەر  ، ئىمااااننى ۇ  قىلىاااپقوبااادى. يەھاااۇدىيالر كۇپاااۇرنى بىلددرىااا قىلغاااانلىقنى
ئاااااالالھنى بىااااازگە » ﴿َْ اََ   لَللللللَو َ ْ لللللهََو ، مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمغا  ئەتكەچاااااكە

  دېگەن.« ئوچۇق كۆرسەت

ــــِبيِل﴾ تااااوغرا يولاااادىن ئازغااااان  ىااااقەتەنئااااۇ ھەق» ﴿فـََقــــْد َضــــلَّ َ﴾ــــَواَء السَّ
ئېلىاااپ بارالمايااادىغان  كىشاااىنى نىشااانغا ،«ئېاازىش»  َضلل َ   ئاااايەتتىكى .«بولىاادى

  َنلللللَو  َ ناااااى،  «ئوتتاااااۇرا ياااااو »  َنلللللَو َ    َسلللللبا  ا يولااااادا مېغىشااااانى كۆرساااااىتىدى.  
باشاااقا  ئاااالالھ تائااااال باااۇ كەلىمىناااى دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى.« ئوتتاااۇرا»

ُِ ﴿فَللللا ََلاَ   ئااااايەتتە لللل  ا  فَلللللهَُ ََْبا كاااااپىر  ەنااااىني ۇنىقاااااراپال ئاااا ۇئاااا» 1 ا َنللللَو  ا  
دەئ ئىشاااالەتكەن بولااااۇئ، بااااۇ « ۆرىاااادىك ۇرىسااااىدائوتت ڭدوسااااتىنى  دوزاانىاااا

دېاااااگەن مەنىناااااى  «ئوتتاااااۇرى دە يىاااااراق، دوزاانىاااااڭ  ىاااااال تەرەپاااااكەئىكك»
دىن را يولاااائوتتااااۇ ،دېگەنلىاااا  ﴿فَلَقللللْغ َضللللَ  َنللللَو َ    َسللللبا  ا  شااااۇ ا بىلددرىاااادى.

را يااااولنى كىمكااااى ئوتتااااۇيەنااااى، ەنلىكنااااى بىلددرىاااادى. تاااانەئ چىقىااااپ كەتكچە
تاشااااالئ چىقىااااپ كەتسااااە جاپااااادا قالىاااادى ۋە ااتالىشااااىدى. ئااااالالھ تائاااااال 

ئوچااۇق داغاادام يولاادا  ئااىرەتلىاا  سااائادەتكە يېتىاادىغان-دىنيااا ڭمۇئمىنلەرنىاا
 يدى. مېغىشىنى ااال ئازماي
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ََ ُِّبا نَلللا  ئاساااماندىن بىااار  ۆزلىرىگەئااا نەندىكىتاااا  سااا ەھلاااىئ» 1ُِوَنللل   ُنلللْلاَا
سااورائ    راقىنىچااو ۇنىغاادىنمۇب ۇسااادىنم ۇالرئاا ى،سااورايد ۈشۈردشاانىكىتااا  چ

 ۇالرنىااڭئ ەنبىاال ۇنىڭئىاادى. شاا ېااگەند، ۆرسااەتكىننى ئاشااكارا كئااالالھ ەبىاازگ
 ۆجىزىلەرماااا ەنروشاااا ۇالرچاقماااااق سااااوقتى ئاااا ۇالرنىئاااا ەۋەبلى ساااا مىۇىلااااز
 ەپاااۇئ ۇالرنىبىاااز ئااا ېااايىن. كلااادىا   قىلىەباااۇدماااوزاينى نم ېااايىنك ەلگەنااادىنك

دېاااگەن ئايىتىااادە باياااان « ىقپاكىااا  ئاتاااا قىلاااد ەنروشااا ۇسااااغا. بىاااز مىققىلاااد
 غان. ىنقىل

 ، ئەھلااى كىتااا  ۋە كاااپىرالر پەيغەمااكەر قۇرئااان بايااان قىلىااپ بەرگەناادە
للللللَ   ْْلَْ ضا يَ   غائەلەيھىسساااااااالم َّ  تَلْ ُ للللللَه  َنَللللللا ِا لللللل ََ  ََ َ   َلللللل  2نُبوَاللللللا ﴿َوَُللللللاُ و   َلللللل  تلُّللللللْ ِا

 ېتىلااادىرىئئ ۇالقنىئاساااتىدىن بىااار بااا ەري ەبىااازگ ەن  تااااكى ساااېيتتاااىئ ۇالرئااا»
ُتْسللللقاَ    َسللللَماَ  َ َمللللا ََْاْمللللَ  ﴿َْْو ۋە « ەنمەيمىزئىشاااا ەرگىاااازھ  اسااااا ەچىقااااارمىغىچ

َ ِبا لَللللللوا َو ْ َمَلِاَ للللل ا َُباللللل َل  نَلللللا  اَسلللللَ ا َْْو ََُْيا ََ مَلْ للللل   ِا للللل  .َاَل لْ ُْْ لللللُه   َْْو تَلْهَُللللل    َْْو َيُ لللللوَ   َللللل
نَللللللا  اتَللللللاَِب تَلْقللللللَهُ ُِ  ا    ََ َاَل لْ َا  َّ  تُلنَلللللل لللللل ََ  ََ َ   اُهُا ا لللللل  ەنى سااااااياااااااك» 3َسللللللَما ا َو َلللللل  تلُّللللللْ ِا

يااااكى  ۈشاااۈرگىن،قىلىاااپ چ ەپاااارچ-ەئاساااماننى پاااارچ ۈساااتىمىزگەئ ېيتقانااادە ئ
ىزغا ئالااادىم ەرىشاااتىلەرنىپ ۋەنى ئاااالالھقىلىاااپ  ۇۋاھچى  گاااەيغەماااكەرلىكىغگەنپ
ئاسااامانغا  ەنيااااكى سااا ۇن،بولسااا ۆياااۈ ئ ۇنااادىنئالت ېنىڭيااااكى سااا ەلتاااۈرگىن.ك

 ېنىڭسااا ۈشااامىگىچەچ ېلىااپبىااار كىتاااابنى ئ ۇياالياادىغانچىققىاان، تااااكى بىاااز ئوق
 غان.قىل گەپلەرنىدېگەندە  « ەنمەيمىزئىش ەرگىزھ غغائاسمانغا چىققانلىقى

ميَـــاِن﴾ ـــَر ِِبْْلِ  .«كۇفرىغاااا تېگىشساااە ىماااانىنىكىمكاااى ئ» ﴿َوَمـــن يـَتَـَبـــدَِّل اْلُكْف
  بنىڭ ئالااادىغا  تۇرغاندا، قولااادىن بېرىااادىغان نەرساااىئىككاااى نەرساااىنى ئالماشااا

بااااۇ ئااااايەتتىكى  ،ھەرپااااى كىرىاااادىغانلىقىنى ئۆگىنىااااپ ئااااۆتكەن ئىاااادىق. يەنااااى
َيَلللا ا   ھەرپاااى كىااارگەن  بئېلىاااپ قالىااادىغان،  « كۇپاااۇر»   ْ ُ ْ للهَ   ْدا « ئىماااان»  ِبا

                                                           
 ئايەت-153سۈرە نىسا،  1
 ئايەت-90سۈرە ئىسرا،  2
 ئايەتلەر-93، 92سۈرە ئىسرا،  3
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ماااننى تەر  ئېتىااپ، كۇپااۇرنى قوبااۇ  ئى بااۇكۆرسااىتىدى.  بېرى ېتىاادىغان نەرسااىنى
تەر  ، ئىمااااننى ۇ  قىلىاااپقوبااادى. يەھاااۇدىيالر كۇپاااۇرنى بىلددرىااا قىلغاااانلىقنى
ئاااااالالھنى بىااااازگە » ﴿َْ اََ   لَللللللَو َ ْ لللللهََو ، مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمغا  ئەتكەچاااااكە

  دېگەن.« ئوچۇق كۆرسەت

ــــِبيِل﴾ تااااوغرا يولاااادىن ئازغااااان  ىااااقەتەنئااااۇ ھەق» ﴿فـََقــــْد َضــــلَّ َ﴾ــــَواَء السَّ
ئېلىاااپ بارالمايااادىغان  كىشاااىنى نىشااانغا ،«ئېاازىش»  َضلل َ   ئاااايەتتىكى .«بولىاادى

  َنلللللَو  َ ناااااى،  «ئوتتاااااۇرا ياااااو »  َنلللللَو َ    َسلللللبا  ا يولااااادا مېغىشااااانى كۆرساااااىتىدى.  
باشاااقا  ئاااالالھ تائااااال باااۇ كەلىمىناااى دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى.« ئوتتاااۇرا»

ُِ ﴿فَللللا ََلاَ   ئااااايەتتە لللل  ا  فَلللللهَُ ََْبا كاااااپىر  ەنااااىني ۇنىقاااااراپال ئاااا ۇئاااا» 1 ا َنللللَو  ا  
دەئ ئىشاااالەتكەن بولااااۇئ، بااااۇ « ۆرىاااادىك ۇرىسااااىدائوتت ڭدوسااااتىنى  دوزاانىاااا

دېاااااگەن مەنىناااااى  «ئوتتاااااۇرى دە يىاااااراق، دوزاانىاااااڭ  ىاااااال تەرەپاااااكەئىكك»
دىن را يولاااائوتتااااۇ ،دېگەنلىاااا  ﴿فَلَقللللْغ َضللللَ  َنللللَو َ    َسللللبا  ا  شااااۇ ا بىلددرىاااادى.

را يااااولنى كىمكااااى ئوتتااااۇيەنااااى، ەنلىكنااااى بىلددرىاااادى. تاااانەئ چىقىااااپ كەتكچە
تاشااااالئ چىقىااااپ كەتسااااە جاپااااادا قالىاااادى ۋە ااتالىشااااىدى. ئااااالالھ تائاااااال 

ئوچااۇق داغاادام يولاادا  ئااىرەتلىاا  سااائادەتكە يېتىاادىغان-دىنيااا ڭمۇئمىنلەرنىاا
 يدى. مېغىشىنى ااال ئازماي

                                                           
 ئايەت-55سۈرە ساف ات،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

171 
 

 ئايەت-109سۈرە بەقەرە 
 

يـَُردُّوَنُكم مِّن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا رٌي مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو  َكثِ ﴿َودَّ 
مِّْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّن بـَْعِد َما تـََبنيََّ ََّلُُم اِْلَقُّ ۖ فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّٰ َيَِْتَ 

 ٍء َقِديٌر﴾اللَّـُه ِبَِْمرِِه ۗ ِإنَّ اللَّـَه َعَلٰم ُكلِّ َشيْ 
 

ئاشكارا  ەقىقەتھ ۆزلىرىگەئ ەركىشىل ۇرغۇنكىتا  ئىچىدىكى ن ەھلىئ» 
 ۇرىئقايت غالردىنئىمانى ەرنىسىل ۈزىسىدىني ەسەتھ ېيىن،بولغاندىن ك

 ۇالرنىئ ەدەرق ەلگەنگەك ەمرىئ ڭنىئالالھ. ىقىلىد ىكاپىر قىلىشنى ئارز
 ەرھ ەقىقەتەنھ ئالالھ. نپىسەن  قىلما الر  ەچۈرد الرك ۋە غالرقىلى ەپۇئ

 «ىرقادىرد ەرسىگەن

 

دىن كېااايىن ياااۈز بەرگەن ھادىساااىلەر ھاااۇد غازىتىاااباااۇ ئاااايەت كەرىااا  ئو
ھااۇد غازىتىاادا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم سااەۋەبىدىن نازىاال بولغااان بولااۇئ، ئو

بولۇشااااااىدىن قەتىىياااااانەزەر تاغاااااادىكى  ، قانااااااداق ئەھاااااا ا ئوقياااااااچىالردىن
 كۆردلۈشاااى. غەلىاااكە ئااااالمەتلىرى ىدلەئ قىلااائورىنلىرىااادىن يۆتكەلمەسااالىكنى تە

، ئوقياااچىالردا غەنىاايمەت تاماساااى قوزغىلىااپ، رەسااۇلۇلالھنىڭ بۇيرىقىغاااا ىاالەنب
ن چۈشاااااتى ۋە باااااۇ ساااااەۋەبتىن ئاااااالالھ ئاااااۇالرنى اىالپلىاااااق قىلىاااااپ تاغااااادى

دېاااايىلگەن « مۇسااااۇلمانالر مەغلااااۇ  بولاااادى»مەغلااااۇبىيەتكە دىچااااار قىلاااادى. 
ۈنكى ھەقىقىااااي غەلىااااكە زېمىننااااى لمىاااادى. چااااكاااااپىرالر غەلىااااكە قىال بىاااالەن،

ئىگىاالەئ، ئااۇ يەردە مەۋجۇتلااۇقىنى ساقالشاانى كۆرسااىتىدى. كۇپپااارالر جە اادىن 
كېااايىن مەككىاااگە قايتىاااپ كەتتاااى. ھەتتاااا ئىككىنچاااى كاااۈنى مۇساااۇلمانالر ئاااۇالر 
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اي قايتىاااپ نى تاپالماااددشااامەنبىرماااۇ  بىااالەن قايتاااا ئۇرىشاااۇ  ئۈچاااۈن چىقىاااپ،
 ى. كېلىشت

ىنىپ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ۇ ھادىسااااىدىن پاياااادىلباااا ىيلىرىيەھااااۇد مەدىاااانە
ئەقىاادىنى تەۋرىااتىش ئۈچااۈن، ھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان، تااارىق -قەلكىاادىكى ئىمااان

 ي مااۇئمىن بولغااان بولسااا الر مەغلااۇ سااىلەر ھەقىقىاا»  گەۋە باشااقا ساااھابىلەر
الئ، بىزنىاااڭ دىنىمىزغاااا ىغالر، يااشىساااى مۇھەممەدنىاااڭ دىنىناااى تاشاااتبولماااايت

رىنغااااان. لەر بىاااالەن شااااۈبھى پەياااادا قىلىشااااقا ئۇدېگەناااادە  گەپاااا« رقااااايتىغال
ھاااۇزەي ە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااالالھ ۋە مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم 

 ئەھاااادەسااااىلەرنىڭ دىاااانىغالر »لىااااپ  تىلغااااا ئېىلىرىنى ئەھاااادبىاااالەن بولغااااان 
ئەلەيھىسساااالم بىاالەن بولغااان بااۇزى  ھەققىاادە نااېمە دەياادى  مەن مااۇھەممەد 

مەن ئاااااالالھنى »  تاااااارىق. دىدېااااا« ەمنى ھاياااااات باااااويى بۇزماااااايمەنھااااادئە
، ەممەد ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەمااااكەر، قۇرئاااااننى ئىمااااامى ، مااااۇھپەرۋەردىگااااار

ھاياااااتال كەبىنااااى قىااااكلەم ۋە مااااۇئمىنلەرنى قېرىندىشااااى  دەئ ئىمااااان ئېيتااااتى . 
جااااااۋا  بەردى. پەيغەماااااكەر دەئ « بولىااااادىكەنمەن مۇشاااااۇ يولااااادا ماااااا ىمەن

، ىكناااى ياساااىرنىڭ ساااۆزلىرى يەتكەنااادەىسسااااالمغا ھاااۇزەي ە ۋە تاااارىق ئئەلەيھ
 ناھايىتى اۇشا  بولدى. 

ـــًدا مِّـــْن  ـــن بـَْعـــِد ِإميَـــاِنُكْم ُكفَّـــارًا َحَس ـــُردُّوَنُكم مِّ ـــاِب لَـــْو يـَ ـــْن َأْهـــِل اْلِكَت ـــرٌي مِّ ﴿َودَّ َكِث
 ۇرغاااۇنكىتاااا  ئىچىااادىكى ن ەھلاااىئ» نيََّ ََّلـُــُم اِْلَـــقُّ﴾ِعنـــِد َأنُفِســـِهم مِّـــن بـَْعـــِد َمـــا تـََبـــ

قىلىاااش  ەساااەتھ ېااايىن،ئاشاااكارا بولغانااادىن ك ەقىاااقەتھ ۆزلىرىگەئااا ەركىشاااىل
. «ىقىلىااد ىكاااپىر قىلىشاانى ئااارز ۇرىئقااايت غالردىنئىمااانى ەرنىسااىل ۈزىسااىدىني

بىرىنچااى ھەق ئاشااكارا بولغاناادا كىشااىلەردە ئااۈق اىاال ئىنكاااس پەياادا بولىاادى. 
ھەقىقەتااااكە ھلىرىغااااا تەۋبە قىلىااااپ ئۆزىنىااااڭ قىلغااااان گۇنا ،اىاااال كىشااااىلەر

باشاااقا   ئەتراپىمىااازدا كاااۆردۋاتقىنىمىزدە ن ،قايتىااادى. ئىككىنچاااى اىااال كىشاااىلەر
مااااااۇئمىنلەرنى ئەيىااااااكلە  ئااااااارقىلىق، ئۆزىاااااادىكى گۇناااااااھ پىسخىكىسااااااىنى 

ئەقىااادە، قىلى اتقاااان ئىشاااىنى باتىااال  ،تۆۋەنلىتىااادى. ئاااۈچىنچى اىااال كىشاااىلەر
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ا شااەكىلدە ئوتتۇرىغااا چىقىرىشااقا ئااۆزىنى تااوغرااتااا پەتىاا االر بىاالەن زىناانەتلەئ، 
رىنىااادى. باااۇ ئە  اەتەرلىااا  پوزىتساااىيە بولاااۇئ، ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنى اتقاااان ئۇ

 اىل پوزىتسىيە بار ئىدى. بۇيەھۇدىيالردا 

ـــــاِب﴾  ئاااااايەتتە ـــــِل اْلِكَت ـــــْن َأْه ئەھلاااااى كىتاااااا  ئىچىااااادىكى بەزى » ﴿مِّ
ىنىااااادىن ياندىرىشاااااقا دەئ، پەقەت بەزىساااااىنىڭ ماااااۇئمىنلەرنى د «ىلەركىشااااا

رىنىااادىغانلىقى ساااۆزلەنگەن. ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادىمۇ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا ئۇ
كىشااىلەر بااار ئىاادى. ئەگەر  بۆلااۈ ئىمااان ئېيااتىش توغرىسااىدا ئويلىنى اتقااان بىاار 

ھۆكاااۈم دەئ  «ئواشاااا  پۈتاااۈن ئەھلاااى كىتاااا »  باااۇ ئورىنااادا ئاااالالھ تائااااال
ئېيتماااقچى بولغانالرنىااڭ يااولى ئېتىلىااپ قىلغااان بولسااا، ئاااز بىاار قىسااى  ئىمااان 

اىتاااا  ئۇساااۇلىنى ھاياتىمىزغاااا تەتاااكىقالئ،  يان باااوالتتى. بىاااز باااۇ ئىالھىاااقالغااا
مەساااىلىلەرگە ماااۇتلەق ھۆكاااۈم قىلماساااتىن، ئېھتىمااااللىققىمۇ ئاااورىن قويۇشاااىمىز 

دىنىااادىن قايتىشاااىنى  كېااارە . ئەھلاااى كىتابنىاااڭ كۆپىنچىساااى مۇساااۇلمانالرنىڭ
ً  ِا للللْ  َْْالللل ا  ْ  اتَللللابا   يەتتەيااشااااى كااااۆرگەچكە، ئااااا كىتااااا   ەھلااااىئ» ﴿َوَ  َ  الللل

 گەن.دلدەئ ئىكارە كەلتۈر« ەركىشىل ۇرغۇنكى نئىچىدى

ئىمااااان ئېيتىااااپ بولغاناااادىن كېاااايىن كاااااپىر » ﴿مِّـــن بـَْعــــِد ِإميَـــاِنُكْم ُكفَّــــارًا﴾
دىاااان تەلەئ قىلى اتقااااان ئىشااااالرغا كاااااپىر  مۇسااااۇلمانالرنىڭئااااۇالر . «قىلىااااش

ياااااكى  ۇ، ئەھلااااى كىتابنىااااڭ مەلااااۇم پىرىنسااااىپئااااارزى قىلىاااادى. باااابولۇشااااىنى 
ڭ پايدىسااى ئۈچااۈن بولغااان مەلااۇم ئەقىاادە نۇقتىسااىدىن ئېيتقااان مۇسااۇلمانالرنى

لللل ا  سااااۆزلەر ئەمەس، بەلكااااى  َسللللَغ  ِا للللْ  اانللللغا َْتُ سا ََ « سااااەتدىكى ھەۇالرئاااا» ﴿
، چااااۈنكى مۇسااااۇلمانالردىكى ئىمااااان نېىمىتااااى تااااۈپەيلى دېااااگەن سااااۆزلەردىر.

 سااۆيىدىغانبىرىنااى -كىشااىلەرنى بىاارىاارى تارماااق ۋە گۇرىھالرغااا بۆلااۈنگەن لگئى
بىاار گەۋدە قىلىاا ەتكەن ئىاادى. بااۇ سااەۋەبتىن ئااۇالر ھەسااەت قىلىشاااتتى ۋە بااۇ 

ھەساااااەت ياماااااان كۆرىااااادىغان  .تتاااااىنېىمەتنىاااااڭ يوقىلىشاااااىنى ئۈمىاااااد قىال
 . شاااۇ اتۇركىشىساااىدىن نېىمەتنىاااڭ يوقۇلاااۇئ، ئۆزىااادە بولۇشااانى ئاااارزى قىلىشااا
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اي قايتىاااپ نى تاپالماااددشااامەنبىرماااۇ  بىااالەن قايتاااا ئۇرىشاااۇ  ئۈچاااۈن چىقىاااپ،
 ى. كېلىشت

ىنىپ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ۇ ھادىسااااىدىن پاياااادىلباااا ىيلىرىيەھااااۇد مەدىاااانە
ئەقىاادىنى تەۋرىااتىش ئۈچااۈن، ھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان، تااارىق -قەلكىاادىكى ئىمااان

 ي مااۇئمىن بولغااان بولسااا الر مەغلااۇ سااىلەر ھەقىقىاا»  گەۋە باشااقا ساااھابىلەر
الئ، بىزنىاااڭ دىنىمىزغاااا ىغالر، يااشىساااى مۇھەممەدنىاااڭ دىنىناااى تاشاااتبولماااايت

رىنغااااان. لەر بىاااالەن شااااۈبھى پەياااادا قىلىشااااقا ئۇدېگەناااادە  گەپاااا« رقااااايتىغال
ھاااۇزەي ە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااالالھ ۋە مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم 

 ئەھاااادەسااااىلەرنىڭ دىاااانىغالر »لىااااپ  تىلغااااا ئېىلىرىنى ئەھاااادبىاااالەن بولغااااان 
ئەلەيھىسساااالم بىاالەن بولغااان بااۇزى  ھەققىاادە نااېمە دەياادى  مەن مااۇھەممەد 

مەن ئاااااالالھنى »  تاااااارىق. دىدېااااا« ەمنى ھاياااااات باااااويى بۇزماااااايمەنھااااادئە
، ەممەد ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەمااااكەر، قۇرئاااااننى ئىمااااامى ، مااااۇھپەرۋەردىگااااار

ھاياااااتال كەبىنااااى قىااااكلەم ۋە مااااۇئمىنلەرنى قېرىندىشااااى  دەئ ئىمااااان ئېيتااااتى . 
جااااااۋا  بەردى. پەيغەماااااكەر دەئ « بولىااااادىكەنمەن مۇشاااااۇ يولااااادا ماااااا ىمەن

، ىكناااى ياساااىرنىڭ ساااۆزلىرى يەتكەنااادەىسسااااالمغا ھاااۇزەي ە ۋە تاااارىق ئئەلەيھ
 ناھايىتى اۇشا  بولدى. 

ـــًدا مِّـــْن  ـــن بـَْعـــِد ِإميَـــاِنُكْم ُكفَّـــارًا َحَس ـــُردُّوَنُكم مِّ ـــاِب لَـــْو يـَ ـــْن َأْهـــِل اْلِكَت ـــرٌي مِّ ﴿َودَّ َكِث
 ۇرغاااۇنكىتاااا  ئىچىااادىكى ن ەھلاااىئ» نيََّ ََّلـُــُم اِْلَـــقُّ﴾ِعنـــِد َأنُفِســـِهم مِّـــن بـَْعـــِد َمـــا تـََبـــ

قىلىاااش  ەساااەتھ ېااايىن،ئاشاااكارا بولغانااادىن ك ەقىاااقەتھ ۆزلىرىگەئااا ەركىشاااىل
. «ىقىلىااد ىكاااپىر قىلىشاانى ئااارز ۇرىئقااايت غالردىنئىمااانى ەرنىسااىل ۈزىسااىدىني

بىرىنچااى ھەق ئاشااكارا بولغاناادا كىشااىلەردە ئااۈق اىاال ئىنكاااس پەياادا بولىاادى. 
ھەقىقەتااااكە ھلىرىغااااا تەۋبە قىلىااااپ ئۆزىنىااااڭ قىلغااااان گۇنا ،اىاااال كىشااااىلەر

باشاااقا   ئەتراپىمىااازدا كاااۆردۋاتقىنىمىزدە ن ،قايتىااادى. ئىككىنچاااى اىااال كىشاااىلەر
مااااااۇئمىنلەرنى ئەيىااااااكلە  ئااااااارقىلىق، ئۆزىاااااادىكى گۇناااااااھ پىسخىكىسااااااىنى 

ئەقىااادە، قىلى اتقاااان ئىشاااىنى باتىااال  ،تۆۋەنلىتىااادى. ئاااۈچىنچى اىااال كىشاااىلەر

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

173 
 

ا شااەكىلدە ئوتتۇرىغااا چىقىرىشااقا ئااۆزىنى تااوغرااتااا پەتىاا االر بىاالەن زىناانەتلەئ، 
رىنىااادى. باااۇ ئە  اەتەرلىااا  پوزىتساااىيە بولاااۇئ، ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنى اتقاااان ئۇ

 اىل پوزىتسىيە بار ئىدى. بۇيەھۇدىيالردا 

ـــــاِب﴾  ئاااااايەتتە ـــــِل اْلِكَت ـــــْن َأْه ئەھلاااااى كىتاااااا  ئىچىااااادىكى بەزى » ﴿مِّ
ىنىااااادىن ياندىرىشاااااقا دەئ، پەقەت بەزىساااااىنىڭ ماااااۇئمىنلەرنى د «ىلەركىشااااا

رىنىااادىغانلىقى ساااۆزلەنگەن. ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادىمۇ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا ئۇ
كىشااىلەر بااار ئىاادى. ئەگەر  بۆلااۈ ئىمااان ئېيااتىش توغرىسااىدا ئويلىنى اتقااان بىاار 

ھۆكاااۈم دەئ  «ئواشاااا  پۈتاااۈن ئەھلاااى كىتاااا »  باااۇ ئورىنااادا ئاااالالھ تائااااال
ئېيتماااقچى بولغانالرنىااڭ يااولى ئېتىلىااپ قىلغااان بولسااا، ئاااز بىاار قىسااى  ئىمااان 

اىتاااا  ئۇساااۇلىنى ھاياتىمىزغاااا تەتاااكىقالئ،  يان باااوالتتى. بىاااز باااۇ ئىالھىاااقالغااا
مەساااىلىلەرگە ماااۇتلەق ھۆكاااۈم قىلماساااتىن، ئېھتىمااااللىققىمۇ ئاااورىن قويۇشاااىمىز 

دىنىااادىن قايتىشاااىنى  كېااارە . ئەھلاااى كىتابنىاااڭ كۆپىنچىساااى مۇساااۇلمانالرنىڭ
ً  ِا للللْ  َْْالللل ا  ْ  اتَللللابا   يەتتەيااشااااى كااااۆرگەچكە، ئااااا كىتااااا   ەھلااااىئ» ﴿َوَ  َ  الللل

 گەن.دلدەئ ئىكارە كەلتۈر« ەركىشىل ۇرغۇنكى نئىچىدى

ئىمااااان ئېيتىااااپ بولغاناااادىن كېاااايىن كاااااپىر » ﴿مِّـــن بـَْعــــِد ِإميَـــاِنُكْم ُكفَّــــارًا﴾
دىاااان تەلەئ قىلى اتقااااان ئىشااااالرغا كاااااپىر  مۇسااااۇلمانالرنىڭئااااۇالر . «قىلىااااش

ياااااكى  ۇ، ئەھلااااى كىتابنىااااڭ مەلااااۇم پىرىنسااااىپئااااارزى قىلىاااادى. باااابولۇشااااىنى 
ڭ پايدىسااى ئۈچااۈن بولغااان مەلااۇم ئەقىاادە نۇقتىسااىدىن ئېيتقااان مۇسااۇلمانالرنى

لللل ا  سااااۆزلەر ئەمەس، بەلكااااى  َسللللَغ  ِا للللْ  اانللللغا َْتُ سا ََ « سااااەتدىكى ھەۇالرئاااا» ﴿
، چااااۈنكى مۇسااااۇلمانالردىكى ئىمااااان نېىمىتااااى تااااۈپەيلى دېااااگەن سااااۆزلەردىر.

 سااۆيىدىغانبىرىنااى -كىشااىلەرنى بىاارىاارى تارماااق ۋە گۇرىھالرغااا بۆلااۈنگەن لگئى
بىاار گەۋدە قىلىاا ەتكەن ئىاادى. بااۇ سااەۋەبتىن ئااۇالر ھەسااەت قىلىشاااتتى ۋە بااۇ 

ھەساااااەت ياماااااان كۆرىااااادىغان  .تتاااااىنېىمەتنىاااااڭ يوقىلىشاااااىنى ئۈمىاااااد قىال
 . شاااۇ اتۇركىشىساااىدىن نېىمەتنىاااڭ يوقۇلاااۇئ، ئۆزىااادە بولۇشااانى ئاااارزى قىلىشااا
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َسلللَغ  ھ تائااااال بىااازگە ئاااالال ََ لللغ  ااَذ   انا ََ للل  َشلللها    ەساااەتھ ەساااەتخورنىڭھ» 1﴿َوِا
 ېغىنىپا ساااقااا ئالالھن ەرۋەردىگاااارىپ ۈبھىنىڭسااا ەررىدىنقىلغاااان چاغااادىكى شااا

  دېگەن ئايەتنى ئۆگەتكەن.« ەيمەنپاناھ تىل

 ار.لەر باااا«ھەسااااەت» قىلسااااا گۇناااااھ بولماياااادىغان ،نۇقتىاااادىن يدىنىاااا
َسللللَغ ااََل  ا   ْلنَلتَللللْيا َ ُ لللل   سساااااالم   پەيغەمااااكەر ئەلەيھى ََ للللاََل َفُسللللل اَ  َالَلللل  ََل  َِ ُِ  َّلَلُ  ََ ُ

َللللا َويُلَعل اُمَ للللا لللللَ  ا ُِ  َّلَلُ  ْلْاْ َمللللَ  فَلُ للللَو يَلْق ا ََ ُ ا َوَ ُ للللل   ُ -ئاااااالالھ ماااااا » 2 َاَلَ تاللللوا  ا  ْْلَلللل
ېرىاااپ، ھاااېكمەت ب-مۈلاااۈ  بېرىاااپ، ئاااۇنى ھەق يولىااادا ساااەرئ قىلغاااان ۋە ئىلىااا 

 تۈرلاااۈ  لغاااان ئىككاااىئاااۇنى كىشاااىلەرگە ئۆگىتىاااپ، ئۇنىاااڭ بىااالەن ھۆكاااۈم قى
كىشاااىدىكى نېىمەتنىااااڭ ھاااااال  بولۇشااااىنى ئااااارزى قىلماسااااتىن، تەلەئ قىلىااااش 

 دىن باشقا ھەسەت ھارامدىر. اىل بۇ ئىككى .دېگەن« ھەسەت بولمايدى

 .«ېااايىنلغانااادىن كئاشاااكارا بو ەقىاااقەتھ» ﴿مِّـــن بـَْعـــِد َمـــا تـََبـــنيََّ ََّلـُــُم اِْلَـــقُّ﴾
يەھاااۇدىيالر تەۋراتاااتىن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شەاساااىيىتى ۋە ئاااااىرقى 

 بۇ ئىشالرنى قىلغان. ،پەيغەمكەرلىكىنى بىلىپ بولغاندىن كېيىن

ـــــَفُحوا﴾ ـــــاْعُفوا َواْص  .«ەچاااااۈرد الرك ۋە غاااااالرقىلى ەپاااااۇئ ۇالرنىئااااا» ﴿َف
مەنىساااىدە « ئۆچاااۈردۋەتتىناااى شااااما  ئىز»  ا للل ٌ  لللهيدٌ َل للله ،   لاااۇغەتتەفَلللاْاُ و  

كېلىااپ شاااما   نااى،ئىز قالغااانبىاار ئااادەم قۇماادا ما غاناادا  ،قوللىنىلىاادى. يەنااى
بىااار ئىشااانىڭ تەساااىرىنى،  باااۇدى. ېيىلىاااد    ع لللو  پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلىااا ەتكىنى

    هلللل دقەلكاااتىن ھااااې  ئىاااش يااااۈز بەرمىگەنااادە  ئۆچۈردشاااانى كۆرساااىتىدى.  
ماااۋزىدىن ئۆتااۈئ كېااتىش، »ۇئ، بااۇ بولاامەنىسااىدە كېلىاادىغان « بەتنااى ئااۆرد »

بىرەرساااى شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن  مەنىلىرىناااى بىلددرىااادى. «كۆ لىااادىن چىقىرىااا ېتىش
ى پۈتااااااۈنلەي ھەسااااااەت تىلىنااااااى ۋە يامااااااانلىق قااااااولىنى ئۇزارتقاناااااادا، ئااااااۇن

 .ېرە كىمىز يولىمىزدا كېتى ېرىش كەچۈردۋېتىپ ۋە ئۆتكۈزدۋېتىپ، ئۆز
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ــــرِهِ  ــــَّتَّٰ َيَِْتَ اللَّـــــُه ِبَِْم بااااۇ . «ەدەرق ەلگەنااااگەك ەماااارىئ ڭنىاااائالالھ» ﴾﴿َح
ىشااااااااالىرىنىڭ يەھۇدىيالرنىاااااااااڭ ماااااااااۇئمىنلەرگە قىلغاااااااااان ئئاااااااااايەتتىن 

بىاار كااۈن كەلگەناادە جىنااايەتلىرى تۈپەيلىاادىن ئااۇالردىن  داۋامالشاامايدىغانلىقى،
. ىااا االاليمىزدىغانلىقى ۋە ئاااۇ كۈننىاااڭ يىاااراق ئەمەسااالىكىنى بىلېلىنىاااھېساااا  ئ

 «بەلكاااى كەلمەسااالىكىمۇ ماااۇمكىن دېيىلىپتاااۇ.، ەئالالھنىاااڭ ئەمااارى كەلگىاااچ»
ئالالھنىااڭ ئەماارى شەكسااىز كېلىاادى ۋە چااۈنكى دەئ ئااويالئ قېلىشااقا بولماياادى. 

 ياردەم بېرىدى. چوقۇم ئالالھ مۇسۇلمانالرغا

ــــِديٌر﴾ ــــْيٍء َق ــــلِّ َش ــــٰم ُك ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ھەر نەرسااااىگە » ﴿ِإنَّ اللَّـــــَه َعَل
 لىقى ۋەمۈلكىااادە ماااۇتلەق قاااۇدرىتى باااار ئاااۆزئالالھنىاااڭ باااۇ ئاااايەت  .«قاااادىردىر

ئۆساااە   تائااااال دى. ئاااالالھىغانلىقىنى ئىپادىلەياااھەر نەرساااىگە قاااۇدرىتى يېتىاااد
انالرنىاااڭ ئىشااالىرىدىن بىاااخەۋەر پەيااادا قىلى اتق ۈبھەساااۆز تارقىتىاااپ، دىنااادا شااا

قاااۇۋۋەت ياااوق، ئاااالالھ -ئەمەس. كائىناتتاااا ئالالھنىاااڭ قۇدرىتىااادىن باشاااقا كاااۈق
ئىااااش ئالالھنىااااڭ ئىلىمااااى  ھااااې  ئىااااش بولماياااادى، ھەر نمىغااااائىاااارادە قىل

 . دائىرىسىدىدىر



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

174 
 

َسلللَغ  ھ تائااااال بىااازگە ئاااالال ََ لللغ  ااَذ   انا ََ للل  َشلللها    ەساااەتھ ەساااەتخورنىڭھ» 1﴿َوِا
 ېغىنىپا ساااقااا ئالالھن ەرۋەردىگاااارىپ ۈبھىنىڭسااا ەررىدىنقىلغاااان چاغااادىكى شااا

  دېگەن ئايەتنى ئۆگەتكەن.« ەيمەنپاناھ تىل

 ار.لەر باااا«ھەسااااەت» قىلسااااا گۇناااااھ بولماياااادىغان ،نۇقتىاااادىن يدىنىاااا
َسللللَغ ااََل  ا   ْلنَلتَللللْيا َ ُ لللل   سساااااالم   پەيغەمااااكەر ئەلەيھى ََ للللاََل َفُسللللل اَ  َالَلللل  ََل  َِ ُِ  َّلَلُ  ََ ُ

َللللا َويُلَعل اُمَ للللا لللللَ  ا ُِ  َّلَلُ  ْلْاْ َمللللَ  فَلُ للللَو يَلْق ا ََ ُ ا َوَ ُ للللل   ُ -ئاااااالالھ ماااااا » 2 َاَلَ تاللللوا  ا  ْْلَلللل
ېرىاااپ، ھاااېكمەت ب-مۈلاااۈ  بېرىاااپ، ئاااۇنى ھەق يولىااادا ساااەرئ قىلغاااان ۋە ئىلىااا 

 تۈرلاااۈ  لغاااان ئىككاااىئاااۇنى كىشاااىلەرگە ئۆگىتىاااپ، ئۇنىاااڭ بىااالەن ھۆكاااۈم قى
كىشاااىدىكى نېىمەتنىااااڭ ھاااااال  بولۇشااااىنى ئااااارزى قىلماسااااتىن، تەلەئ قىلىااااش 

 دىن باشقا ھەسەت ھارامدىر. اىل بۇ ئىككى .دېگەن« ھەسەت بولمايدى

 .«ېااايىنلغانااادىن كئاشاااكارا بو ەقىاااقەتھ» ﴿مِّـــن بـَْعـــِد َمـــا تـََبـــنيََّ ََّلـُــُم اِْلَـــقُّ﴾
يەھاااۇدىيالر تەۋراتاااتىن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شەاساااىيىتى ۋە ئاااااىرقى 

 بۇ ئىشالرنى قىلغان. ،پەيغەمكەرلىكىنى بىلىپ بولغاندىن كېيىن

ـــــَفُحوا﴾ ـــــاْعُفوا َواْص  .«ەچاااااۈرد الرك ۋە غاااااالرقىلى ەپاااااۇئ ۇالرنىئااااا» ﴿َف
مەنىساااىدە « ئۆچاااۈردۋەتتىناااى شااااما  ئىز»  ا للل ٌ  لللهيدٌ َل للله ،   لاااۇغەتتەفَلللاْاُ و  

كېلىااپ شاااما   نااى،ئىز قالغااانبىاار ئااادەم قۇماادا ما غاناادا  ،قوللىنىلىاادى. يەنااى
بىااار ئىشااانىڭ تەساااىرىنى،  باااۇدى. ېيىلىاااد    ع لللو  پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلىااا ەتكىنى

    هلللل دقەلكاااتىن ھااااې  ئىاااش يااااۈز بەرمىگەنااادە  ئۆچۈردشاااانى كۆرساااىتىدى.  
ماااۋزىدىن ئۆتااۈئ كېااتىش، »ۇئ، بااۇ بولاامەنىسااىدە كېلىاادىغان « بەتنااى ئااۆرد »

بىرەرساااى شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن  مەنىلىرىناااى بىلددرىااادى. «كۆ لىااادىن چىقىرىااا ېتىش
ى پۈتااااااۈنلەي ھەسااااااەت تىلىنااااااى ۋە يامااااااانلىق قااااااولىنى ئۇزارتقاناااااادا، ئااااااۇن
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ــــرِهِ  ــــَّتَّٰ َيَِْتَ اللَّـــــُه ِبَِْم بااااۇ . «ەدەرق ەلگەنااااگەك ەماااارىئ ڭنىاااائالالھ» ﴾﴿َح
ىشااااااااالىرىنىڭ يەھۇدىيالرنىاااااااااڭ ماااااااااۇئمىنلەرگە قىلغاااااااااان ئئاااااااااايەتتىن 

بىاار كااۈن كەلگەناادە جىنااايەتلىرى تۈپەيلىاادىن ئااۇالردىن  داۋامالشاامايدىغانلىقى،
. ىااا االاليمىزدىغانلىقى ۋە ئاااۇ كۈننىاااڭ يىاااراق ئەمەسااالىكىنى بىلېلىنىاااھېساااا  ئ

 «بەلكاااى كەلمەسااالىكىمۇ ماااۇمكىن دېيىلىپتاااۇ.، ەئالالھنىاااڭ ئەمااارى كەلگىاااچ»
ئالالھنىااڭ ئەماارى شەكسااىز كېلىاادى ۋە چااۈنكى دەئ ئااويالئ قېلىشااقا بولماياادى. 

 ياردەم بېرىدى. چوقۇم ئالالھ مۇسۇلمانالرغا

ــــِديٌر﴾ ــــْيٍء َق ــــلِّ َش ــــٰم ُك ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ھەر نەرسااااىگە » ﴿ِإنَّ اللَّـــــَه َعَل
 لىقى ۋەمۈلكىااادە ماااۇتلەق قاااۇدرىتى باااار ئاااۆزئالالھنىاااڭ باااۇ ئاااايەت  .«قاااادىردىر

ئۆساااە   تائااااال دى. ئاااالالھىغانلىقىنى ئىپادىلەياااھەر نەرساااىگە قاااۇدرىتى يېتىاااد
انالرنىاااڭ ئىشااالىرىدىن بىاااخەۋەر پەيااادا قىلى اتق ۈبھەساااۆز تارقىتىاااپ، دىنااادا شااا

قاااۇۋۋەت ياااوق، ئاااالالھ -ئەمەس. كائىناتتاااا ئالالھنىاااڭ قۇدرىتىااادىن باشاااقا كاااۈق
ئىااااش ئالالھنىااااڭ ئىلىمااااى  ھااااې  ئىااااش بولماياااادى، ھەر نمىغااااائىاااارادە قىل

 . دائىرىسىدىدىر
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 دەرس-65
 
 ئايەت-110 سۈرە بەقەرە

 
ُموا ِْلَنُفِسُكم مِّْن َخرْيٍ َتَُِدوُه  ﴿َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة ۚ َوَما تـَُقدِِّ

 ﴾تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ِعنَد اللَّـِه ۗ ِإنَّ اللَّـَه ِبَا 
 

 قىلغاننامازنى ئادا قىلىغالر، زاكاتنى بېرىغالر، ئۆزد الر ئۈچۈن »
نىڭ دەرگاھىدا تاپىسىلەر، ئالالھ، ساۋابىنى نىڭھەرقانداق يااشى ئەمەل

 «ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىغالرنى كۆردئ تۇرغۇچىدىر ئالالھ

 
نىڭ بىزناااى كىتابنىاااڭ ئارزىساااىە، ئەھلاااى ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتت

بىااازگە قىلغاااان  نىاااڭايتۇرى  ئىكەنلىكىناااى، بۇنىاااڭ پەقەت ئۇالرۇپۇرلۇققاااا قاااك
ئاااايەتتە  باااۇساااەۋەبىدىن بولۇۋاتقاااانلىقىنى اەۋەر بەرگەن ئىااادى.  لىرىھەساااەت

 ناااادا مۇسااااتەھكەم تۇرىشااااقا ۋە بۇيرىلغااااانلەرنى ئىمامااااۇئمىنئااااالالھ تائاااااال 
تۇرغااان ئە  ايق ئەھلااى كىتابالرغااامانااا بااۇ  ۋەزىااپىلەرگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىاادى.

 . تۇريااشى جاۋاب

ئىساااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ۋەزىپىلەرنىاااڭ ئىچىااادە ناھاااايىتى ئااااز ۋاقىااا  
 للوٌاَلٌە  ئااادەم ئۆمرىااد. كااۆئ ۋاقىاا  ئالىاادىغانلىرى بااار بىرئااازئالىاادىغانلىرى ۋە 

ٌهللاا بىااار قېاااتى  ئېيتىاااپ ئىمانغاااا  ، كەلىااامە شااااھادەتنىدەئ  َلٌهللاٌ ملللغٌ نلللَو
قېااتى ، بىاار . زاكااات ۋە روزا ھەر يىلااى بولىاادى ېتەرلىاا ئۇنىااڭ ئۈچااۈن ي ،كىرسااە
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 دەرس-65
 
 ئايەت-110 سۈرە بەقەرە

 
ُموا ِْلَنُفِسُكم مِّْن َخرْيٍ َتَُِدوُه  ﴿َوَأِقيُموا الصًََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة ۚ َوَما تـَُقدِِّ

 ﴾تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ ِعنَد اللَّـِه ۗ ِإنَّ اللَّـَه ِبَا 
 

 قىلغاننامازنى ئادا قىلىغالر، زاكاتنى بېرىغالر، ئۆزد الر ئۈچۈن »
نىڭ دەرگاھىدا تاپىسىلەر، ئالالھ، ساۋابىنى نىڭھەرقانداق يااشى ئەمەل

 «ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىغالرنى كۆردئ تۇرغۇچىدىر ئالالھ

 
نىڭ بىزناااى كىتابنىاااڭ ئارزىساااىە، ئەھلاااى ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتت

بىااازگە قىلغاااان  نىاااڭايتۇرى  ئىكەنلىكىناااى، بۇنىاااڭ پەقەت ئۇالرۇپۇرلۇققاااا قاااك
ئاااايەتتە  باااۇساااەۋەبىدىن بولۇۋاتقاااانلىقىنى اەۋەر بەرگەن ئىااادى.  لىرىھەساااەت

 ناااادا مۇسااااتەھكەم تۇرىشااااقا ۋە بۇيرىلغااااانلەرنى ئىمامااااۇئمىنئااااالالھ تائاااااال 
تۇرغااان ئە  ايق ئەھلااى كىتابالرغااامانااا بااۇ  ۋەزىااپىلەرگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىاادى.

 . تۇريااشى جاۋاب

ئىساااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ۋەزىپىلەرنىاااڭ ئىچىااادە ناھاااايىتى ئااااز ۋاقىااا  
 للوٌاَلٌە  ئااادەم ئۆمرىااد. كااۆئ ۋاقىاا  ئالىاادىغانلىرى بااار بىرئااازئالىاادىغانلىرى ۋە 

ٌهللاا بىااار قېاااتى  ئېيتىاااپ ئىمانغاااا  ، كەلىااامە شااااھادەتنىدەئ  َلٌهللاٌ ملللغٌ نلللَو
قېااتى ، بىاار . زاكااات ۋە روزا ھەر يىلااى بولىاادى ېتەرلىاا ئۇنىااڭ ئۈچااۈن ي ،كىرسااە
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يىلاادا  بااۇالر بىاار قېااتى  بولىاادى.ھە  قااادىر بولغااان ئااادەملەر ئۈچااۈن ئۆمرىاادە 
ئاااز ۋاقىاا  ئالىاادىغان ئىكااادەتلەر. لااېكىن  ،ياااكى ئۆمرىاادە بىاار قېااتى  قىلىاادىغان

نامااااز باااار.  بە  ۋاق ناماااازدە ھەركاااۈنى تەكرارلىنىااادىغان ئىكادەتلەرنىاااڭ ئىچىااا
سااااى ەنىرگىيمااااۇئمىنگە ئىشااااەن  ۋە ئىمااااان ئې ،تەكاااارارلىنىش ئااااارقىلىق كۈناااادە

قۇتۇلۇشاااقا نااادا، يېااارى  بولغا كۆ اااۈ  ئالدىااادا توساااالغۇالر كۆپىيىاااپ،تولۇقالياادى. 
ىااز ھەرگبەندىاادىن  ، ناماااز ئىكااادىتىسااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن بااۇياااردەم بېرىاادى. 

 .ىتتاااا تواتىتىاااپ قويمايااادىيااادى. ئاااادەم ناماااازنى ھەرقاناااداق ۋاقسااااقى  بولما
ناماااز ھەر ۋاقىاا   ،تۇرالمىسااا ئولتااۇرىئ، ئولتۇرالمىسااا يېتىااپ ئوقۇياادى. دېاامە 

نى ئاااادا ناماااازباااۇ ئاااايەتتە  ئاااالالھ تائااااال شاااۇ انىاااڭ قەلكىااادە بولىااادى. مۇئمىن
از ئىكااااااادىتىنى مەياااااادانغا ناماااااا» ﴿َوَأِقيُمــــــوا الصَّــــــًَلَة﴾ قىلىشااااااقا چاقىرىااااااپ 

لەر مااااۇئمىندېااااگەن سااااۆزى،   هللاٌ  لللل  نىااااڭ ۇئەززىندەۋاتىاااادى. م «چىقىاااارىغالر
ىاادىر. ئااادەتتە دېااگەن چاقىرىق «ئالالھقااا يااۈزلىنىغالرنامازغااا كېلىااپ، »ئۈچااۈن 

بەناادىنىڭ  .بااارىمىز كېلىشااىمىزنى ئېيتسااا، تېاازز ، تېاان قىلىااپوى تېلې اابىاازگە بىاار
 ز ئورىنااادىغان ئاااادەم، ئالالھنىاااڭ چااااقىرىقىنى قانچىلىااا تېاااچااااقىرىقىنى باااۇنچە 

  دىشى كېرە  ئورىندەرىجىدە 

َمللللوٌِْللللهٌصللللل  ھەدىسااااتە   دىق  قااااارەسااااۇلۇلالھ بىاااارەر قىيىنچىلىق» 1 اذ ٌَ
َملللوٌِْللله ھەدىساااتىكى دېااايىلگەن. « كەلساااە نامااااز ئوقاااۇيتتى چىقىاااش ياااولى   َ

ئالالھقااااا  ىيىنچىلىااااق يولۇققاناااادا،بىاااارەر ق دىغانياااااكى سااااەۋەبلىرىنى تاپالماياااا
، تاھااااارەت غانااااداا ئۇچرىەر قىيىنچىلىققاااادى. ئىنسااااان بىااااربىلددرىاااا نىيېلىنىشاااا

ئېلىااپ ئىككااى رەكااىەت ناماااز ئوقااۇئ، ئااالالھ تائاالغااا دىئااا قىلسااا، ئااالالھ االىسااا 
رىق، بىزناااى دېاااگەن چااااقى ُا ُملللو ٌ  َهلللَلَو ﴿وٌََْۋېتىااادى. دئاااۇ قىيىنچىلىقناااى كۆتۈر
ئە  مۇناساااىپ جااااۋا . باشاااقىالر  بېااارىلگەنرىنغانالرغاااا دىنااادىن ئاجرىتىشاااقا ئۇ

رىنسااا، بىااز ناماااز ئااارقىلىق ئۆزىمىزنىااڭ دائىاا  بااۇ دىن ياندىرىشااقا ئۇىزنااى دىنااب
يولاااادا ئىكەنلىكىمىزنااااى ۋە بااااۇ يااااولنى ئۈزلۈكسااااىز داۋامالشااااتۇردىغانلىقىمىزنى 
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قىلغاناادىن ىڭ باشااپاناھى بولغااان اەلىپىلىاا  يىنئىسااالم دىنياسااىمىز. ەيدىلئىپااا
ئااااۆتكەن ر ئىلگىاااارى مۇسااااۇلمانالڭ ئارزىسااااى بااااويىچە، كېاااايىن، كاپىرالرنىاااا

لاااېكىن ئەكساااىچە مۇساااۇلمانالر  ورلاااۇقالردە  يوقاااائ كەتساااە باااوالتتى.ئىمپېرات
ىااادە دىنيانىاااڭ ھەرقايساااى تەرەپلىر ،كاااۈنگە كۆپىيىاااپ-يوقالماساااتىن كۈنااادىن

مۇسااااۇلمانالرنى يوقۇلااااۇئ  .ئۆزلىرىنىااااڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ تۇرىۋاتىاااادى
ڭ ئۈچاااۈن ھەركاااۈنى ۇنى. شااادىركېتىشاااتىن سااااقالئ تۇرىااادىغان نەرساااە نامااااز

 ۋە لىكىناااى باشاااقىالرغا بىلاااددرد ئۆزىمىزنىاااڭ كىمبە  قېاااتى  نامااااز ئوقاااۇ ، 
 .نىدىري مەنسۇپلۇقىنىڭ ئېالئىنساننىڭ ئالالھ تائاالغا بولغان ئىمانى

ئېھتىيااااجىمىزدىن  ،ئاااادەتتە زاكاااات. «زاكااااتنى بېااارىغالر» ﴿َوآتُـــوا الزََّكـــاَة﴾
« زاكااات بېاارىغالر» نىااڭئااالالھ تائاالشااۇ ا . بولغاناادا بېرىلىاادى مېلىمىاازئااارتۇق 

ى ئااۆزىمىز ئۆزىمىزنىااڭ ئېھتىياااجىن ى، بىزنىااڭ تىرىشااچانلىق بىاالەنردېااگەن ئەماا
 «ئۆسااااۈ ، كااااۆپەيتىش»  ْ  للللات تىدى. ئەسااااكەرلىكىنااااى قامدىشااااىمىز كېرەك

تىشاااتە  پاااۇللىرىمىزنى باشاااقىالرغا بېرى ېكۆردنۈشاااتە  بولاااۇئ، دېاااگەن مەنىااادە
 بەرىكىتىنىاااااڭ ئارتىشاااااىپۇلنىاااااڭ  ئەمەلىيەتاااااتە ئاااااۇكاااااۆردنگەن بىااااالەن، 

ئاااۇ بىااالەن،  دە  كاااۆردنگەنھېساااابلىنىدى. جاااازانە كۆردنۈشاااتە پاااۇ  كۆپەيگەنااا
ُُ   لَللللُو   لللها َِب َويلُلللْه ا باااۇ ھەقاااتە  ئاااالالھ تائااااال دى. پۇلنىاااڭ بەرىكىتىناااى يوقىتىااا ﴿ََيَْبلل

 ڭدىقىنىەساااا ،ىتىااااددۋېرۈچۆ  ئرىكىتىنااااىەنب ڭجازانىنىاااائااااالالھ » 1  َهللللَغَُاتا 
 دېگەن.  «ىقىلىد ە  زىيادرىكىتىنىەنب

 رنىڭەلددشاااااااامەن ،مۇسااااااااۇلمانالر ئىقتىساااااااااد تېااااااااپىش ئااااااااارقىلىق
ددشاااامەننىڭ . ئەگەر مۇسااااۇلمانالر ىشااااى كېاااارە دىن چىقىااااپ كېتكونتروللىقىاااا
قۇتۇاللمايااادى. زاكاااات ھەرگىاااز ، ااااارلىقتىن چىقىاااپ كېتەلمىساااەدىن كونتروللىقىااا

چىققاااان بولىااادى.  باشاااقىالرنىڭ ئېھتىياجىااادىنئۆزىنىاااڭ ۋە  بېرىااادىغان ماااۇئمىن،
 زاكاااات بىااالەن ئۆزىنىاااڭ ئېھتىيااااجىنى قاندىرغىنىااادا،كەماااكەغە  مۇساااۇلمانالر 
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يىلاادا  بااۇالر بىاار قېااتى  بولىاادى.ھە  قااادىر بولغااان ئااادەملەر ئۈچااۈن ئۆمرىاادە 
ئاااز ۋاقىاا  ئالىاادىغان ئىكااادەتلەر. لااېكىن  ،ياااكى ئۆمرىاادە بىاار قېااتى  قىلىاادىغان

نامااااز باااار.  بە  ۋاق ناماااازدە ھەركاااۈنى تەكرارلىنىااادىغان ئىكادەتلەرنىاااڭ ئىچىااا
سااااى ەنىرگىيمااااۇئمىنگە ئىشااااەن  ۋە ئىمااااان ئې ،تەكاااارارلىنىش ئااااارقىلىق كۈناااادە

قۇتۇلۇشاااقا نااادا، يېااارى  بولغا كۆ اااۈ  ئالدىااادا توساااالغۇالر كۆپىيىاااپ،تولۇقالياادى. 
ىااز ھەرگبەندىاادىن  ، ناماااز ئىكااادىتىسااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن بااۇياااردەم بېرىاادى. 

 .ىتتاااا تواتىتىاااپ قويمايااادىيااادى. ئاااادەم ناماااازنى ھەرقاناااداق ۋاقسااااقى  بولما
ناماااز ھەر ۋاقىاا   ،تۇرالمىسااا ئولتااۇرىئ، ئولتۇرالمىسااا يېتىااپ ئوقۇياادى. دېاامە 

نى ئاااادا ناماااازباااۇ ئاااايەتتە  ئاااالالھ تائااااال شاااۇ انىاااڭ قەلكىااادە بولىااادى. مۇئمىن
از ئىكااااااادىتىنى مەياااااادانغا ناماااااا» ﴿َوَأِقيُمــــــوا الصَّــــــًَلَة﴾ قىلىشااااااقا چاقىرىااااااپ 

لەر مااااۇئمىندېااااگەن سااااۆزى،   هللاٌ  لللل  نىااااڭ ۇئەززىندەۋاتىاااادى. م «چىقىاااارىغالر
ىاادىر. ئااادەتتە دېااگەن چاقىرىق «ئالالھقااا يااۈزلىنىغالرنامازغااا كېلىااپ، »ئۈچااۈن 

بەناادىنىڭ  .بااارىمىز كېلىشااىمىزنى ئېيتسااا، تېاازز ، تېاان قىلىااپوى تېلې اابىاازگە بىاار
 ز ئورىنااادىغان ئاااادەم، ئالالھنىاااڭ چااااقىرىقىنى قانچىلىااا تېاااچااااقىرىقىنى باااۇنچە 

  دىشى كېرە  ئورىندەرىجىدە 

َمللللوٌِْللللهٌصللللل  ھەدىسااااتە   دىق  قااااارەسااااۇلۇلالھ بىاااارەر قىيىنچىلىق» 1 اذ ٌَ
َملللوٌِْللله ھەدىساااتىكى دېااايىلگەن. « كەلساااە نامااااز ئوقاااۇيتتى چىقىاااش ياااولى   َ

ئالالھقااااا  ىيىنچىلىااااق يولۇققاناااادا،بىاااارەر ق دىغانياااااكى سااااەۋەبلىرىنى تاپالماياااا
، تاھااااارەت غانااااداا ئۇچرىەر قىيىنچىلىققاااادى. ئىنسااااان بىااااربىلددرىاااا نىيېلىنىشاااا

ئېلىااپ ئىككااى رەكااىەت ناماااز ئوقااۇئ، ئااالالھ تائاالغااا دىئااا قىلسااا، ئااالالھ االىسااا 
رىق، بىزناااى دېاااگەن چااااقى ُا ُملللو ٌ  َهلللَلَو ﴿وٌََْۋېتىااادى. دئاااۇ قىيىنچىلىقناااى كۆتۈر
ئە  مۇناساااىپ جااااۋا . باشاااقىالر  بېااارىلگەنرىنغانالرغاااا دىنااادىن ئاجرىتىشاااقا ئۇ

رىنسااا، بىااز ناماااز ئااارقىلىق ئۆزىمىزنىااڭ دائىاا  بااۇ دىن ياندىرىشااقا ئۇىزنااى دىنااب
يولاااادا ئىكەنلىكىمىزنااااى ۋە بااااۇ يااااولنى ئۈزلۈكسااااىز داۋامالشااااتۇردىغانلىقىمىزنى 
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قىلغاناادىن ىڭ باشااپاناھى بولغااان اەلىپىلىاا  يىنئىسااالم دىنياسااىمىز. ەيدىلئىپااا
ئااااۆتكەن ر ئىلگىاااارى مۇسااااۇلمانالڭ ئارزىسااااى بااااويىچە، كېاااايىن، كاپىرالرنىاااا

لاااېكىن ئەكساااىچە مۇساااۇلمانالر  ورلاااۇقالردە  يوقاااائ كەتساااە باااوالتتى.ئىمپېرات
ىااادە دىنيانىاااڭ ھەرقايساااى تەرەپلىر ،كاااۈنگە كۆپىيىاااپ-يوقالماساااتىن كۈنااادىن

مۇسااااۇلمانالرنى يوقۇلااااۇئ  .ئۆزلىرىنىااااڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ تۇرىۋاتىاااادى
ڭ ئۈچاااۈن ھەركاااۈنى ۇنى. شااادىركېتىشاااتىن سااااقالئ تۇرىااادىغان نەرساااە نامااااز

 ۋە لىكىناااى باشاااقىالرغا بىلاااددرد ئۆزىمىزنىاااڭ كىمبە  قېاااتى  نامااااز ئوقاااۇ ، 
 .نىدىري مەنسۇپلۇقىنىڭ ئېالئىنساننىڭ ئالالھ تائاالغا بولغان ئىمانى

ئېھتىيااااجىمىزدىن  ،ئاااادەتتە زاكاااات. «زاكااااتنى بېااارىغالر» ﴿َوآتُـــوا الزََّكـــاَة﴾
« زاكااات بېاارىغالر» نىااڭئااالالھ تائاالشااۇ ا . بولغاناادا بېرىلىاادى مېلىمىاازئااارتۇق 

ى ئااۆزىمىز ئۆزىمىزنىااڭ ئېھتىياااجىن ى، بىزنىااڭ تىرىشااچانلىق بىاالەنردېااگەن ئەماا
 «ئۆسااااۈ ، كااااۆپەيتىش»  ْ  للللات تىدى. ئەسااااكەرلىكىنااااى قامدىشااااىمىز كېرەك

تىشاااتە  پاااۇللىرىمىزنى باشاااقىالرغا بېرى ېكۆردنۈشاااتە  بولاااۇئ، دېاااگەن مەنىااادە
 بەرىكىتىنىاااااڭ ئارتىشاااااىپۇلنىاااااڭ  ئەمەلىيەتاااااتە ئاااااۇكاااااۆردنگەن بىااااالەن، 

ئاااۇ بىااالەن،  دە  كاااۆردنگەنھېساااابلىنىدى. جاااازانە كۆردنۈشاااتە پاااۇ  كۆپەيگەنااا
ُُ   لَللللُو   لللها َِب َويلُلللْه ا باااۇ ھەقاااتە  ئاااالالھ تائااااال دى. پۇلنىاااڭ بەرىكىتىناااى يوقىتىااا ﴿ََيَْبلل

 ڭدىقىنىەساااا ،ىتىااااددۋېرۈچۆ  ئرىكىتىنااااىەنب ڭجازانىنىاااائااااالالھ » 1  َهللللَغَُاتا 
 دېگەن.  «ىقىلىد ە  زىيادرىكىتىنىەنب

 رنىڭەلددشاااااااامەن ،مۇسااااااااۇلمانالر ئىقتىساااااااااد تېااااااااپىش ئااااااااارقىلىق
ددشاااامەننىڭ . ئەگەر مۇسااااۇلمانالر ىشااااى كېاااارە دىن چىقىااااپ كېتكونتروللىقىاااا
قۇتۇاللمايااادى. زاكاااات ھەرگىاااز ، ااااارلىقتىن چىقىاااپ كېتەلمىساااەدىن كونتروللىقىااا

چىققاااان بولىااادى.  باشاااقىالرنىڭ ئېھتىياجىااادىنئۆزىنىاااڭ ۋە  بېرىااادىغان ماااۇئمىن،
 زاكاااات بىااالەن ئۆزىنىاااڭ ئېھتىيااااجىنى قاندىرغىنىااادا،كەماااكەغە  مۇساااۇلمانالر 
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. ېرىشاااتىن سااااقلىنىپ قالىااادىقەرز ۋە جاااازانە ئۈچاااۈن ب ددشااامەنلەرنىڭ ئالااادىغا
باااۇ ساااەۋەبتىن، . بىرىناااى يۆلەيااادى-ات بېااارىش ئاااارقىلىق مۇساااۇلمانالر بىااارزاكااا

كۆپەيتىااااپ بېرىاااادى.  ھەسسااااىلەئاللىرىنى ۇسااااۇلمانالرنىڭ ماااائااااالالھ تائاااااال م
للللا   ېلىااااپ رەسااااۇلۇلالھ زاكاتنىااااڭ مااااالنى كېمەيتمەياااادىغانلىقىنى تىلغااااا ئ َِ ََ َُللللا

َا ااََل َ فَلَعلللللوُ  لللللغ  َّللا ََ لللللا تَلَو َضلللللَا َْ ًَّ  َوَِ َْ َ   َّلَلُ َاْبلللللَغ  ماَعْ لللللو  ااََل االلللل لللللا  َ  َوَِ لللللا لللللْ  َِ َُ   ِا  تَلَقَهلللللْ  َصلللللَغ
ئەپۇچااااان  ېمىيىااااپ كەتمەياااادى،دىنيااااا ك-مااااا زاكااااات بېاااارىش بىاااالەن » 1  َّللَُ 

لىاااادى، ئااااالالھ تائاااااال كەمااااتەر كىشااااىنىڭ قى ئاتااااا ئىااااززەت بەناااادىگە ئااااالالھ
 دېگەن. « دەرىجىسىنى كۆتۈرىدى

ــــُدوُه ِعنــــَد اللَّـــــِه﴾ ــــْن َخــــرْيٍ َتَِ ُموا ِْلَنُفِســــُكم مِّ  نۈچااااۈئ الرد زۆئاااا» ﴿َوَمــــا تـَُقــــدِِّ
 ڭنىااااۇئ رگاھىااااداەد ڭنىاااائالالھبولسااااا،   ەمەئ اشااااىيا رقانااااداقەھ قىلغااااان

ساااەدىقە -زاكااااتنامااااز ئوقۇساااا، روزا تۇتساااا،  ماااۇئمىن. «رەتاپىساااىل ابىنىۋساااا
ئەمەللەرناااى قىلساااا، ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااىگە ئاااالالھ يااشاااى بەرساااە ۋە باشاااقا 

ئااااايرى  ئەجىاااار بېرىاااادى. بااااۇ ئەجىاااارلەر بىزنىااااڭ قىلغااااان -تائاااااال ئااااايرى 
رەھمىتاااى بىااالەن نەچاااچە  ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ،بولماساااتىن ئەمەللىرىمىااازگە قاااارائ

لللَو َ ُْ   ا  ھەقاااتە  تائااااال باااۇ ئاااالالھبولىااادى.  ھەسساااە كاااۆئ ﴿َِ َلللُ    َللل ايَ  يُن اُقلللوَ  َِْْ
بَللللل   ۗ َو  لَللللللُو ُيَ لللللااا  ََ بَللللل   َْتبَلتَلللللْ  َنلللللْبَا َنلللللَناماَ   ا ُ للللل ا  ُنلللللنبُلَل   ِا اَِلللللُ   ََ ُْ َنلللللبا  ا   لَللللللوا َ َم َللللل ا 

لللللا  َالاللللل     اَمللللل  َيَ لللللاُ  ۗ   رئەسااااا لىناااااىېم- ۇيولىااااادا پااااا ڭنىااااائالالھ» 2َو  لَللللللُو َو نا
 رەباشااااااق چىقارغاااااان، ھ ەتاااااتەيمىساااااالى، نيەرگە تېرىلىاااااپ   ڭقىلغانالرنىااااا

 ەندىساااىگەاالىغاااان ب ئاااالالھ. ىبىااار دانغاااا ئواشاااايد تقاااانۇدان ت 100باشاااىقىدا 
 رئەنماااا  سااا ە رىااادىرك ىمىتاااەرھەم ڭنىااائالالھ. ىرىااادېب ا ۋساااا ئەسساااىلەھ

 دېگەن.« رىچىدۈنىيىتىنى  بىلگ ڭچىنىۇقىلغ

، بەلكااى ئەمەسقارىتااا  قىلغااان ئەمىلىااگە ،رمااۇئمىنگە بېرىلىاادىغان ئەجىاا
 بەرگۈچىنىااااڭ كۆرسااااەتكەن تىرىشااااچانلىقىغا ئاساسااااەنبولىاااادى.  لەئھەسسااااى
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ئۇناااداقتا بىااازگە ئەجىااار بېرىااادىغىنى ئالەملەرنىاااڭ  ئااااز بولىااادى.-كاااۆئ ئەجىااار
بىااااز ر قانچىلىاااا  بااااوالر  ىاااابېرىاااادىغان ئەج ،ولغااااان ئىااااكەنى ئااااالالھ برەبكاااا

قااااۇدرىتىنى تەسااااەۋۋىر قىاللمىغااااان ئىكەنمىااااز، بېرىاااادىغان -ئالالھنىااااڭ كااااۈق
نى زايااااا قىلغااااانلىرىمىز. ئااااالالھ ھەرگىزمااااۇ ئەجرىنىمااااۇ تەسااااەۋۋىر قىاللمااااايمىز

 دىن غاپىل قالمايدى. ھەرىكەتلىرىمىز-ئىشقىلى ەتمەيدى. ھەرگىزمۇ 

قىلغاااااااااان  نەتەقىاااااااااقەھ ئاااااااااالالھ» اللَّـــــــــَه ِبَــــــــا تـَْعَملُـــــــــوَن َبِصــــــــرٌي﴾و ﴿
ئااالالھ تائاااال ھەماامە نەرسااىنى كااۆردئ . «رىچىاادۇرغۇت ئدرۆكاا ئەمەللىرىغالرنااى

ھاااېچكىمگە  قەلكتىكاااى . ھەتتااااي قالمايااادىنەرساااە مەاپىاااھېچ ۇنىغغاااائ ،تۇرىااادى
باااۇ  تائااااالبىلىاااپ تۇرىااادى. ئاااالالھ  مۇرنىساااىرال اتقاااان ئ كېلىسااااقال بىلاااددرمەي
َْ    ا ھەقاااااتە   للللل  َشللللل لللللا ََيَْ للللل   َالَللللل    لَللللللوا ِا لللللا تُلْعلالللللُ  ۗ َوَِ لللللا ُنْ الللللَ َوَِ ََ تَلْعلَلللللُ  َِ ﴿َ مَلنَلللللا ااتَللللل

ئاشاااكارا  ۋە نىرۇيوشااا ڭبىزنىااا نە! ساااردىگاااارىمىزۋەرەپ» 1 ْْلَْ ضا َوََل  ا   َسلللَما ا 
قاااا ئالالھ ەرساااەنچېھ مىنااادىكىېز-انئاسااام ن،ەرىساااۇقىلغاااانلىرىمىزنى بىلىاااپ ت

نىااااڭ ھەرقانااااداق نەرسااااىنى ئالالھ دېااااگەن. دېاااامە ، بىااااز« سەمەئ اپىاااايەم
كىچىاا  دېمەسااتىن -نااى چااو لەرئەمەليااشااى  كااۆردئ تۇرىاادىغانلىقىنى بىلىااپ،

 . قا تىرىشىشىمىز كېرە قىلىش
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. ېرىشاااتىن سااااقلىنىپ قالىااادىقەرز ۋە جاااازانە ئۈچاااۈن ب ددشااامەنلەرنىڭ ئالااادىغا
باااۇ ساااەۋەبتىن، . بىرىناااى يۆلەيااادى-ات بېااارىش ئاااارقىلىق مۇساااۇلمانالر بىااارزاكااا

كۆپەيتىااااپ بېرىاااادى.  ھەسسااااىلەئاللىرىنى ۇسااااۇلمانالرنىڭ ماااائااااالالھ تائاااااال م
للللا   ېلىااااپ رەسااااۇلۇلالھ زاكاتنىااااڭ مااااالنى كېمەيتمەياااادىغانلىقىنى تىلغااااا ئ َِ ََ َُللللا

َا ااََل َ فَلَعلللللوُ  لللللغ  َّللا ََ لللللا تَلَو َضلللللَا َْ ًَّ  َوَِ َْ َ   َّلَلُ َاْبلللللَغ  ماَعْ لللللو  ااََل االلللل لللللا  َ  َوَِ لللللا لللللْ  َِ َُ   ِا  تَلَقَهلللللْ  َصلللللَغ
ئەپۇچااااان  ېمىيىااااپ كەتمەياااادى،دىنيااااا ك-مااااا زاكااااات بېاااارىش بىاااالەن » 1  َّللَُ 

لىاااادى، ئااااالالھ تائاااااال كەمااااتەر كىشااااىنىڭ قى ئاتااااا ئىااااززەت بەناااادىگە ئااااالالھ
 دېگەن. « دەرىجىسىنى كۆتۈرىدى

ــــُدوُه ِعنــــَد اللَّـــــِه﴾ ــــْن َخــــرْيٍ َتَِ ُموا ِْلَنُفِســــُكم مِّ  نۈچااااۈئ الرد زۆئاااا» ﴿َوَمــــا تـَُقــــدِِّ
 ڭنىااااۇئ رگاھىااااداەد ڭنىاااائالالھبولسااااا،   ەمەئ اشااااىيا رقانااااداقەھ قىلغااااان

ساااەدىقە -زاكااااتنامااااز ئوقۇساااا، روزا تۇتساااا،  ماااۇئمىن. «رەتاپىساااىل ابىنىۋساااا
ئەمەللەرناااى قىلساااا، ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااىگە ئاااالالھ يااشاااى بەرساااە ۋە باشاااقا 

ئااااايرى  ئەجىاااار بېرىاااادى. بااااۇ ئەجىاااارلەر بىزنىااااڭ قىلغااااان -تائاااااال ئااااايرى 
رەھمىتاااى بىااالەن نەچاااچە  ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ،بولماساااتىن ئەمەللىرىمىااازگە قاااارائ

لللَو َ ُْ   ا  ھەقاااتە  تائااااال باااۇ ئاااالالھبولىااادى.  ھەسساااە كاااۆئ ﴿َِ َلللُ    َللل ايَ  يُن اُقلللوَ  َِْْ
بَللللل   ۗ َو  لَللللللُو ُيَ لللللااا  ََ بَللللل   َْتبَلتَلللللْ  َنلللللْبَا َنلللللَناماَ   ا ُ للللل ا  ُنلللللنبُلَل   ِا اَِلللللُ   ََ ُْ َنلللللبا  ا   لَللللللوا َ َم َللللل ا 

لللللا  َالاللللل     اَمللللل  َيَ لللللاُ  ۗ   رئەسااااا لىناااااىېم- ۇيولىااااادا پااااا ڭنىااااائالالھ» 2َو  لَللللللُو َو نا
 رەباشااااااق چىقارغاااااان، ھ ەتاااااتەيمىساااااالى، نيەرگە تېرىلىاااااپ   ڭقىلغانالرنىااااا

 ەندىساااىگەاالىغاااان ب ئاااالالھ. ىبىااار دانغاااا ئواشاااايد تقاااانۇدان ت 100باشاااىقىدا 
 رئەنماااا  سااا ە رىااادىرك ىمىتاااەرھەم ڭنىااائالالھ. ىرىااادېب ا ۋساااا ئەسساااىلەھ

 دېگەن.« رىچىدۈنىيىتىنى  بىلگ ڭچىنىۇقىلغ

، بەلكااى ئەمەسقارىتااا  قىلغااان ئەمىلىااگە ،رمااۇئمىنگە بېرىلىاادىغان ئەجىاا
 بەرگۈچىنىااااڭ كۆرسااااەتكەن تىرىشااااچانلىقىغا ئاساسااااەنبولىاااادى.  لەئھەسسااااى
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ئۇناااداقتا بىااازگە ئەجىااار بېرىااادىغىنى ئالەملەرنىاااڭ  ئااااز بولىااادى.-كاااۆئ ئەجىااار
بىااااز ر قانچىلىاااا  بااااوالر  ىاااابېرىاااادىغان ئەج ،ولغااااان ئىااااكەنى ئااااالالھ برەبكاااا

قااااۇدرىتىنى تەسااااەۋۋىر قىاللمىغااااان ئىكەنمىااااز، بېرىاااادىغان -ئالالھنىااااڭ كااااۈق
نى زايااااا قىلغااااانلىرىمىز. ئااااالالھ ھەرگىزمااااۇ ئەجرىنىمااااۇ تەسااااەۋۋىر قىاللمااااايمىز

 دىن غاپىل قالمايدى. ھەرىكەتلىرىمىز-ئىشقىلى ەتمەيدى. ھەرگىزمۇ 

قىلغاااااااااان  نەتەقىاااااااااقەھ ئاااااااااالالھ» اللَّـــــــــَه ِبَــــــــا تـَْعَملُـــــــــوَن َبِصــــــــرٌي﴾و ﴿
ئااالالھ تائاااال ھەماامە نەرسااىنى كااۆردئ . «رىچىاادۇرغۇت ئدرۆكاا ئەمەللىرىغالرنااى

ھاااېچكىمگە  قەلكتىكاااى . ھەتتااااي قالمايااادىنەرساااە مەاپىاااھېچ ۇنىغغاااائ ،تۇرىااادى
باااۇ  تائااااالبىلىاااپ تۇرىااادى. ئاااالالھ  مۇرنىساااىرال اتقاااان ئ كېلىسااااقال بىلاااددرمەي
َْ    ا ھەقاااااتە   للللل  َشللللل لللللا ََيَْ للللل   َالَللللل    لَللللللوا ِا لللللا تُلْعلالللللُ  ۗ َوَِ لللللا ُنْ الللللَ َوَِ ََ تَلْعلَلللللُ  َِ ﴿َ مَلنَلللللا ااتَللللل

ئاشاااكارا  ۋە نىرۇيوشااا ڭبىزنىااا نە! ساااردىگاااارىمىزۋەرەپ» 1 ْْلَْ ضا َوََل  ا   َسلللَما ا 
قاااا ئالالھ ەرساااەنچېھ مىنااادىكىېز-انئاسااام ن،ەرىساااۇقىلغاااانلىرىمىزنى بىلىاااپ ت

نىااااڭ ھەرقانااااداق نەرسااااىنى ئالالھ دېااااگەن. دېاااامە ، بىااااز« سەمەئ اپىاااايەم
كىچىاا  دېمەسااتىن -نااى چااو لەرئەمەليااشااى  كااۆردئ تۇرىاادىغانلىقىنى بىلىااپ،

 . قا تىرىشىشىمىز كېرە قىلىش
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 ئايەت-111سۈرە بەقەرە 
 

َصاَرٰى ۗ تِْلَك َأَمانِيـُُّهْم ۗ اْْلَنََّ  ِإَّلَّ َمن َكاَن ُهوًدا َأْو نَ ﴿َوقَاُلوا َلن َيْدُخَل 
  اتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾ُقْل هَ 

 

 ەتكەننەج ۇرگىزمەھ مەياكى ناسارا بولمىغان ئاد دىيۇھەي  الرۇئ»
راستچىل  رەگەئ. رىسىدىئارز قىرۇق ڭالرنىۇئ ۇ. بيىشتىېد ،ىيدەكىرم

  «، دېگىنالرد رۈلتەك الرنىغلىلىەد الر، بولسا

 

الرنىاااڭ ئاااۆزى ۋە قىياااامەت ھەققىااادە يەھۇدىي ئاااايەتتە باااۇ ئاااالالھ تائااااال
َوقَــــاُلوا لَــــن يَــــْدُخَل اْْلَنَّــــَ  ِإَّلَّ َمــــن َكــــاَن ﴿  اەۋەر بېرىااااپ وقۇغااااان تۆھمەتلىرىاااادىنت

ــوًدا َأْو َنَصــاَرٰى﴾  ەرگىزمااۇھ ەمياااكى ناسااارا بولمىغااان ئاااد ەھااۇدىي  يۇالرئاا» ُه
مەن »بىااارىگە  -، ئاااۇالر بىاااردېااامە  .ەنېاااگد «ېيىشاااتىد ەيااادى،كىرم ەنااانەتكەج

 قااۇرىق مۇنااازىرە قىلىشااىدى. بااۇدەئ،  «جەناانەتكە كىاارىمەن، سااەن كىرمەيسااەن
لاااېكىن ھاااازىر  ئواشاااىمىغان دىااانالر ئارىساااىدا بولىااادىغان ئەھااا ا  بولساااىمۇ،

 نىئاااۆزىنىغكىنىال تاااوغرا بىلىاااپ، باشاااقىالر، تاااۇرىئنى مۇساااۇلمان دەئ ئاااۆزلىرى
لىرىمىز ئارىسااااىدا اېلااااى كىشااااىدىغان كېسااااەللەر ەياااائەيىكل كاااااپىرلىق بىاااالەن

ئاااايەت ئاااارقىلىق، يەھاااۇدىي ۋە ناسااااراالرنىڭ  باااۇتارقىلى اتىااادى. ئاااالالھ تائااااال 
اىاال ئااۆزىمىزنى ئالداياادىغان يالغااان سااۆز  ئەھاا الىنى بايااان قىلىااپ، بىزنااى ئااۇ

 ھەرىكەتلەردىن قايتىشقا بۇيرىۋاتىدى.-ئىش ۋە

ــــَك   تىلىرىگە جاااااۋا  بېرىااااپسااااە-ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ سااااەئ ﴿تِْل
  يەھۇدىيالرنىاااڭيەناااى، دېااادى.  «باااۇ ئۇالرنىاااڭ قاااۇرىق ئارزىساااىدىر» َأَمـــانِيـُُّهْم﴾
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  اتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾ُقْل هَ 
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جەنااااااانەتكە »  ، اىرىساااااااتىيانالرنىڭ«جەنااااااانەتكە يەھاااااااۇدىيالر كىرىااااااادى»
اىياللىرىاااادىر. -ئۇالرنىااااڭ اااااام ،گەن سااااۆزلىرىدېاااا «اىرىسااااتىيانالر كىرىاااادى

للللا ا ْ  ئااااارزىنى  ى بولمىغااااانئاساساااا ئېشىشااااىغا ھااااې رېىاللىقتااااا ئەمەلااااگە   ،َِ
ــاتُوا بـُْرَهــاَنُكْم﴾  ئااالالھ تائاااال ئۇالرغااا ا شااۇ. كۆرسااىتىدى يۇقىرىاادىكى »ن ﴿قُــْل َه

 «پااااكىتلىرىغالرنى كەلتاااۈردئ باااېقىغالر-داۋالىااارىغالر راسااا  بولساااا  دەلىااال
قاراشااالىرى ئواشاااا  بولمىغاااان كىشاااىلەردىن -كاااۆز ،پاكىااا -. دەلىااالگەندېااا

تەلەئ پاكىااااا  -دەلىااااال نىاااااڭئاااااالالھ تائاال ئىساااااپاتتۇر.ىااااادىغان تەلەئ قىلىن
نىڭ يالغاااان ئىكەنلىكىاااگە، ئۇنىاااڭ ھەرگىزماااۇ ىقارشاااى تەرەپنىاااڭ ساااۆز قىلىشاااى،

  .دااللەت قىلىدىدەلىل تاپالمايدىغانلىقىغا 

نى ئاااارام ۈلكۆ ااا ،اىياااا  ئەمەلاااگە ئاشااامىغان بىااالەن-ااااام»  بەزىااالەر
ا مايدىغان، يالغااااان ئارزىالرغاااادەياااادى. ئىنسااااان ئەمەلااااگە ئاشاااا «تاپقۇزىاااادى

ئەمماااا ئاااۇ كىن. اۇشاااا  ئۆتۈشاااى ماااۇم ماااۇددەتبىااار قىساااقا باغالنغاااان ۋاقىتتاااا، 
ئاااادەمگە ھەقىقەتاااتىن يىراقلىشىشاااتىن  ئويغااااق ھاااالەتتە كاااۆرگەن چۈشاااتە ،

 نەرسە ئېلىپ كەلمەيدى. شائىر بۇ ھەقتە ھېچباشقا 

َقا ت   َْس   ملك    َوااََل فقغ اا ْ  ََ نا   غ ِك اا  ت     َنا  َا َِْ
  ،اىيا ھەم  ئارزى يااشى ھەق بولغىنى

 .ئازۋاقى  قىلىسەن اۇشا بولمىسا ئۆزد نى 

ئااۇ سااەن ئارمااان ھەقىقىااي بولااۇئ قالسااا ياااكى ھەقىقەتااكە تايانسااا، -ئااارزى
-بىااارگە كېتىااادى. شاااائىرمۇ شاااېىىرىدا يالغاااان ئاااارزى بىااالەن بىااارگە ياشاااايدى ۋە

 .بايان قىلغانى لىقىندىغانىبول ۋاقىتلىقئارماننىڭ 

ى ئاااۇالر چااۈنك پاكىاا  كەلتۈرەلمەيااادى.-ھەرگىزماااۇ دەلىاال ئەھلااى كىتااا 
ىنى راساااااتقا لىرىنىاااااڭ ساااااۆزلىرىدىن دەۋاساااااپەيغەمكەر ئالالھنىاااااڭ كىتاااااابى ۋە

چىقىرىاادىغان بىاارەر ئىسااپات تاپالماياادى. ئەگەر دېااگەن سااۆزلىرىگە كىچىككىاانە 
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-ال ھەرگىزمااۇ ئااۇالردىن دەلىاالئىسااپاتلىرى بولغااان بولسااا، ئااالالھ تائااا-دەلىاال
 ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچى الئااااالالھ تائاااااايتتى. ئىسااااپات كەلتۈردشاااانى تەلەئ قىلماااا

 نى بىلگەچاااكە،پاكىااا  كەلتۈرەلمەيااادىغانلىقى-مە گاااۈ دەلىااال ئىكەنلىكىناااى ۋە
ئەگەر راسااااااتچىل بولسااااااا الر » ﴿ِإن ُكنــــــُتْم َصــــــاِدِقنَي﴾  ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادا

 . دېگەن «پاكى  كەلتۈرد الر -ندەلىل
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 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

185 
 

-ال ھەرگىزمااۇ ئااۇالردىن دەلىاالئىسااپاتلىرى بولغااان بولسااا، ئااالالھ تائااا-دەلىاال
 ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچى الئااااالالھ تائاااااايتتى. ئىسااااپات كەلتۈردشاااانى تەلەئ قىلماااا

 نى بىلگەچاااكە،پاكىااا  كەلتۈرەلمەيااادىغانلىقى-مە گاااۈ دەلىااال ئىكەنلىكىناااى ۋە
ئەگەر راسااااااتچىل بولسااااااا الر » ﴿ِإن ُكنــــــُتْم َصــــــاِدِقنَي﴾  ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادا

 . دېگەن «پاكى  كەلتۈرد الر -ندەلىل
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َلُه َأْجُرُه ِعنَد رَبِِّه َوََّل َخْوٌف ﴿بـََلٰم َمْن َأْ﴾َلَم  َوْجَهُه ِللَّـِه َوُهَو ُُمِْسٌن فـَ
 َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُوَن﴾

 
 زىنىۆقىلغان ھالدا ئ رنىەللەمەكىمكى يااشى ئ س،ەمەئ نداقۇئ» 

 نەھرىمەب ابتىنۋسا رگاھىداەد ڭردىگارىنىۋەرەپ ،نەرىدىكۇقا تاپشئالالھ
 «ىبولمايد ۇقايغ-مەغ ۋە ن ۇقورق  ې  ھەتتەنئااىر ۋە ىبولىد

 

جەنااانەتكە پەقەت ئاااۆزلىرىنىغال  يەھاااۇدىي ۋە ناسااااراالرنىڭئاااالالھ تائااااال 
باياااااان قىلىاااااپ ساااااۆزلىرىنىڭ يالغاااااانلىقىنى  ىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكىكىر

ىغانلىقى ھەققىااادىكى ڭ جەنااانەتكە كىرىااادىنبولغانااادىن كېااايىن، قاناااداق كىشاااى
 ھۆكۈمنى بەردى. 

ھەرىكەتنىاااڭ -ئاااادەتتە ئىاااشگەن ساااۆز، دېااا  ملللل   ئايەتنىاااڭ بېشاااىدىكى
ئۇناااداق ئەمەسااالىكىنى باياااان قىلىاااش ئۈچاااۈن كېلىااادى. مەساااىلەن  بىااار ئاااادەم 

 ،ھەئە» ،دېساااىغىز  تعلل  دېساااە، ساااىز ئۇنىغغاااا  «تاااۇ پۇلاااۇ  يوق مەنااادە»ساااىزگە 
سااىزدە  ،ئۇنااداق ئەمەس» ،دېسااىغىز  مللل  ئەگەر  دېگەننااى،« دە پۇلااۇم يااوقسااىز

﴿َوَُللاُ و   َلل   ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلنىڭ دېگەننااى ئىپادىلەياادى.  «پۇلااۇم بااار
للل  َ لللاَ  ُالللوَ   َْْو َتَهلللاَ     َنَلللَ  ااََل َِ َْ يااااكى ناساااارا بولمىغااااان  دىيۇھاااەي» 1يَلللْغُ َ   

ئۇنااااداق »  مللللل   دېااااگەن سااااۆزىگە، «ىياااادەكىرم ەتكەناااانەج ۇرگىزمااااەھ مەئاااااد
. چاااۈنكى ئىساااالم دەئ رەددىااايە بەرگەن «ئەمەس، ساااىلەرنىڭ ساااۆزد الر يالغاااان
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 ئايەت-112سۈرە بەقەرە 
 

َلُه َأْجُرُه ِعنَد رَبِِّه َوََّل َخْوٌف ﴿بـََلٰم َمْن َأْ﴾َلَم  َوْجَهُه ِللَّـِه َوُهَو ُُمِْسٌن فـَ
 َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ََيَْزنُوَن﴾

 
 زىنىۆقىلغان ھالدا ئ رنىەللەمەكىمكى يااشى ئ س،ەمەئ نداقۇئ» 

 نەھرىمەب ابتىنۋسا رگاھىداەد ڭردىگارىنىۋەرەپ ،نەرىدىكۇقا تاپشئالالھ
 «ىبولمايد ۇقايغ-مەغ ۋە ن ۇقورق  ې  ھەتتەنئااىر ۋە ىبولىد

 

جەنااانەتكە پەقەت ئاااۆزلىرىنىغال  يەھاااۇدىي ۋە ناسااااراالرنىڭئاااالالھ تائااااال 
باياااااان قىلىاااااپ ساااااۆزلىرىنىڭ يالغاااااانلىقىنى  ىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكىكىر

ىغانلىقى ھەققىااادىكى ڭ جەنااانەتكە كىرىااادىنبولغانااادىن كېااايىن، قاناااداق كىشاااى
 ھۆكۈمنى بەردى. 

ھەرىكەتنىاااڭ -ئاااادەتتە ئىاااشگەن ساااۆز، دېااا  ملللل   ئايەتنىاااڭ بېشاااىدىكى
ئۇناااداق ئەمەسااالىكىنى باياااان قىلىاااش ئۈچاااۈن كېلىااادى. مەساااىلەن  بىااار ئاااادەم 

 ،ھەئە» ،دېساااىغىز  تعلل  دېساااە، ساااىز ئۇنىغغاااا  «تاااۇ پۇلاااۇ  يوق مەنااادە»ساااىزگە 
سااىزدە  ،ئۇنااداق ئەمەس» ،دېسااىغىز  مللل  ئەگەر  دېگەننااى،« دە پۇلااۇم يااوقسااىز

﴿َوَُللاُ و   َلل   ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلنىڭ دېگەننااى ئىپادىلەياادى.  «پۇلااۇم بااار
للل  َ لللاَ  ُالللوَ   َْْو َتَهلللاَ     َنَلللَ  ااََل َِ َْ يااااكى ناساااارا بولمىغااااان  دىيۇھاااەي» 1يَلللْغُ َ   

ئۇنااااداق »  مللللل   دېااااگەن سااااۆزىگە، «ىياااادەكىرم ەتكەناااانەج ۇرگىزمااااەھ مەئاااااد
. چاااۈنكى ئىساااالم دەئ رەددىااايە بەرگەن «ئەمەس، ساااىلەرنىڭ ساااۆزد الر يالغاااان
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ئاااالالھ  مەيااادى.ەلردىن باشاااقىالر كىرالجەنااانەتكە مۇساااۇلمان دىن كېااايىن،كەلگەنااا
للللل باااااۇ ھەقاااااتە  ْنلللللُو َوُالللللَو  ا  َْ ا ْنلللللَلنا  اينَلللللا فَللَللللل  يُلْقبَلللللَ  ِا ًَْ  ْدا تَلللللنا َ للللل للللل  يَلبلْ لللللَ  هَ ﴿َوَِ وا ِا

لللهايَ     ۇقوبااا رگىااازەھ ن،ەيااادىكەدىنناااى تىل يرىااايەكىمكاااى ئىساااالمدىن غ» 1 ََّْانا
 دېگەن. «رىچىدۇزىيان تارتق ەتتەئااىر ۇئ ،ىقىلىنمايد

كىمكااااى » ﴿َمــــْن َأْ﴾ــــَلَم َوْجَهــــُه لِلَّـــــِه َوُهــــَو ُُمِْســــٌن﴾  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە
، نئاااۇ نەرىدىكۇتاپشااا اقااائالالھ زىنىۆقىلغاااان ھالااادا ئااا رناااىەللەمەيااشاااى ئ

جەناااااانەتكە پەقەت مااااااۇھەممەد »  دېاااااادى. ئەگەر «جەناااااانەتكە كىرىاااااادى 
دېاااااگەن بولساااااا،  «ئەلەيھىسسااااااالمغا ئىماااااان ئېيتقاااااان كىشاااااىلەرال كىرىااااادى

ئىلگىرىكاااى پەيغەمكىااارىگە ئەگىشاااىپ، ھەقاااتە چىاااڭ تۇرغاااان كىشاااىلەرگە ئاااۇۋا  
دىاان ئۈسااتىدە  ەۋە ئىسااا ئەلەيھىسساااالمغا ئەگەشااكەن ۋ. چااۈنكى مۇسااا بااوالتتى

ىئ، رەسااۇلۇلالھ كېلىشااتىن ئىلگىاارى ئۆلااۈئ كەتااكەن كىشااىلەرمۇ بااار. ئااۇالر تااۇر
مامااادى  لئاال ىنىمۇكاپاااات   قىلغاااان يااشاااى ئەمەللىرىنىاااڭجەنااانەتكە كىرمەمااادى

قارىتاااا ئە   ئاااۇالر ئۆزلىرىنىاااڭ قىلغاااان ئەمەللىااارىگەئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەمەس، 
كىشااىگە زىلااۇم قىلماياادى.   ھااې تائاااال ئااالالھيااشااى شااەكىلدە مۇكاپاتلىنىاادى. 

لاااېكىن رەساااۇلۇلالھ كېلىاااپ، قۇرئاااان چۈشاااكەندىن كېااايىن ئىماااان ئېيتمىغاااان 
 ھەرقانداق ئادەم جەننەتكە كىرەلمەيدى، بەلكى جەننەتنىمۇ كۆرەلمەيدى. 

دەم ئااااۆزىنى نيااااۈزىنى  ئالالھقااااا قانااااداق ئااااا» ﴿َمــــْن َأْ﴾ــــَلَم َوْجَهــــُه لِلَّـــــِه﴾
دەئ تەرجىاااامە « ئااااۆزى»نااااى «ىيااااۈز»  َوْ َ للللوُ ى  تتىكئااااايە. «بويسۇندىرسااااا

. ئىنساااااننى يۈزىاااادىن ىچااااۈنكى يااااۈز ئىنسااااانغا ۋەكىللىاااا  قىلىااااد قىلاااادىق.
ااااراكتېرى يۈزىاادە ئىپادىلىنىاادى. بىاار  رقلەنااددرىمىز. ئىنساااننىڭ بەلگىسااى ۋەپە

ئااادەم يااۈزىنى ئالالھقااا تاپشۇرسااا، ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرغان بولىاادى. شااۇنىڭ 
، ھۆرمەتلىااا  بولغاااان بەنااادىنىڭ ئالالھقاااا ئە  ياااېقىن بولغاااان ھاااالىتىئۈچاااۈن 
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دە قىلى اتقااااان پااااۇتى بىاااالەن تە  ئورىناااادا قويااااۇئ، ئالالھقااااا سااااەج يااااۈزىنى
 ھالىتىدىر. 

ــــهُ   ابتىنۋسااااا رگاھىااااداەد ڭردىگارىنىااااۋەرەپ ۇئاااا» َأْجــــُرُه ِعنــــَد رَبِّــــِه﴾ ﴿فـََل
ادەت قىلىااادىغان ئاااالالھ تائااااال بىزناااى مەجكاااۇرىي ئىكااا. «ىبولىاااد نەھااارىمەب

ناادىن ارلىق ۋە تااالال  ھوقااۇقى بېرىااپ، ئا، بەلكااى ئىختىيااشااەكىلدە ياراتمىاادى
قىلسااااق، ئاااالالھ تائااااال ئاااادا ئەگەر ۋەزىپىناااى  ئۈساااتىمىزگە ۋەزىاااپە يۈكلىااادى.

جەھەتااتىن ئېيتقاناادىمۇ، ۋەزىپىنااى ئااالالھ تائاااال  مەنااتىقەبىاازگە ئەجىاار بېرىاادى. 
ئااالالھ تائاااال »  بىاازدە شااۇ ا بېرىاادى.ئااۆزى ھ رىنىمااۇ ئااالالچااكە، ئۇنىااڭ ئەجبەرگە
دەيااادىغان ئەندىشاااە ۋە قورقاااۇن  بولمايااادى.  «ناااى بىرەرماااۇ  بەرمەسااامۇ ىرئەج

ق كىشااااىنىڭ ھەققىنااااى ئىنكااااار قىلماياااادى، بەلكااااى ئااااالالھ تائاااااال ھېچقاناااادا
بولساااا،  رىبىااالەن بېرىااادى. ئىنسااااننىڭ ئىنسااااندا ئەجااا ئ زىيادىساااىەىلھەسسااا

چاااۈنكى ئااااچكۆز ئىنساااان باشاااقىالرنىڭ  رىساااە بولىااادى.ئااللماسااالىقىدىن ئەنسى
لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال پۈتااااۈن دىنيااااادىكى  كىن.ھەققىنااااى يې ىلىشااااى مااااۇم
ۇر. شااااۇنىڭ ي زاتتااااباااااقى ە گااااۈ يوقالماياااادىغانۋە منەرسااااىلەردىن بىھاااااجەت 

 ﴿َوََّل َخـــْوٌف َعَلـــْيِهْم َوََّل ُهـــْم ََيَْزنُـــوَن﴾  ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا
، مااۇئمىنلەرنى ااااتىرجەم دەئ «ئۇالرغااا ھااې  قورقااۇن  ۋە ئەندىشااە بولماياادى»

 . قىلغان
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ئاااالالھ  مەيااادى.ەلردىن باشاااقىالر كىرالجەنااانەتكە مۇساااۇلمان دىن كېااايىن،كەلگەنااا
للللل باااااۇ ھەقاااااتە  ْنلللللُو َوُالللللَو  ا  َْ ا ْنلللللَلنا  اينَلللللا فَللَللللل  يُلْقبَلللللَ  ِا ًَْ  ْدا تَلللللنا َ للللل للللل  يَلبلْ لللللَ  هَ ﴿َوَِ وا ِا

لللهايَ     ۇقوبااا رگىااازەھ ن،ەيااادىكەدىنناااى تىل يرىااايەكىمكاااى ئىساااالمدىن غ» 1 ََّْانا
 دېگەن. «رىچىدۇزىيان تارتق ەتتەئااىر ۇئ ،ىقىلىنمايد

كىمكااااى » ﴿َمــــْن َأْ﴾ــــَلَم َوْجَهــــُه لِلَّـــــِه َوُهــــَو ُُمِْســــٌن﴾  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە
، نئاااۇ نەرىدىكۇتاپشااا اقااائالالھ زىنىۆقىلغاااان ھالااادا ئااا رناااىەللەمەيااشاااى ئ

جەناااااانەتكە پەقەت مااااااۇھەممەد »  دېاااااادى. ئەگەر «جەناااااانەتكە كىرىاااااادى 
دېاااااگەن بولساااااا،  «ئەلەيھىسسااااااالمغا ئىماااااان ئېيتقاااااان كىشاااااىلەرال كىرىااااادى

ئىلگىرىكاااى پەيغەمكىااارىگە ئەگىشاااىپ، ھەقاااتە چىاااڭ تۇرغاااان كىشاااىلەرگە ئاااۇۋا  
دىاان ئۈسااتىدە  ەۋە ئىسااا ئەلەيھىسساااالمغا ئەگەشااكەن ۋ. چااۈنكى مۇسااا بااوالتتى

ىئ، رەسااۇلۇلالھ كېلىشااتىن ئىلگىاارى ئۆلااۈئ كەتااكەن كىشااىلەرمۇ بااار. ئااۇالر تااۇر
مامااادى  لئاال ىنىمۇكاپاااات   قىلغاااان يااشاااى ئەمەللىرىنىاااڭجەنااانەتكە كىرمەمااادى

قارىتاااا ئە   ئاااۇالر ئۆزلىرىنىاااڭ قىلغاااان ئەمەللىااارىگەئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەمەس، 
كىشااىگە زىلااۇم قىلماياادى.   ھااې تائاااال ئااالالھيااشااى شااەكىلدە مۇكاپاتلىنىاادى. 

لاااېكىن رەساااۇلۇلالھ كېلىاااپ، قۇرئاااان چۈشاااكەندىن كېااايىن ئىماااان ئېيتمىغاااان 
 ھەرقانداق ئادەم جەننەتكە كىرەلمەيدى، بەلكى جەننەتنىمۇ كۆرەلمەيدى. 

دەم ئااااۆزىنى نيااااۈزىنى  ئالالھقااااا قانااااداق ئااااا» ﴿َمــــْن َأْ﴾ــــَلَم َوْجَهــــُه لِلَّـــــِه﴾
دەئ تەرجىاااامە « ئااااۆزى»نااااى «ىيااااۈز»  َوْ َ للللوُ ى  تتىكئااااايە. «بويسۇندىرسااااا

. ئىنساااااننى يۈزىاااادىن ىچااااۈنكى يااااۈز ئىنسااااانغا ۋەكىللىاااا  قىلىااااد قىلاااادىق.
ااااراكتېرى يۈزىاادە ئىپادىلىنىاادى. بىاار  رقلەنااددرىمىز. ئىنساااننىڭ بەلگىسااى ۋەپە

ئااادەم يااۈزىنى ئالالھقااا تاپشۇرسااا، ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرغان بولىاادى. شااۇنىڭ 
، ھۆرمەتلىااا  بولغاااان بەنااادىنىڭ ئالالھقاااا ئە  ياااېقىن بولغاااان ھاااالىتىئۈچاااۈن 

                                                           
 ئايەت-85ۈرە ئا  ئىمران، س 1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

189 
 

دە قىلى اتقااااان پااااۇتى بىاااالەن تە  ئورىناااادا قويااااۇئ، ئالالھقااااا سااااەج يااااۈزىنى
 ھالىتىدىر. 
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ق كىشااااىنىڭ ھەققىنااااى ئىنكااااار قىلماياااادى، بەلكااااى ئااااالالھ تائاااااال ھېچقاناااادا
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 ﴿َوََّل َخـــْوٌف َعَلـــْيِهْم َوََّل ُهـــْم ََيَْزنُـــوَن﴾  ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا
، مااۇئمىنلەرنى ااااتىرجەم دەئ «ئۇالرغااا ھااې  قورقااۇن  ۋە ئەندىشااە بولماياادى»

 . قىلغان
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 دەرس-66
 
 ئايەت-113 سۈرە بەقەرە

 
﴿َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرٰى َعَلٰم َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرٰى لَْيَسِت 

ُلونَ  اْليَـُهودُ  لِ اْلِكَتابَ  َعَلٰم َشْيٍء َوُهْم يـَتـْ َك قَاَل الَِّذيَن ََّل يـَْعَلُموَن  ۗ َكذَٰ
نَـُهْم يـَْوَم الْ   ِقَياَم ِمْثَل قـَْوَّلِِْم ۚ فَاللَّـُه ََيُْكُم بـَيـْ

 ِفيَما َكانُوا ِفيِه َُيَْتِلُفوَن﴾
 

توغرا  الرۇئ نىەئاساسى يوق ني چقانداقېھ ڭناساراالرنى  دىيالرۇھەي»
ئاساسى  چقانداقېھ ڭيالرنىىدۇھەي  ۇ. ناساراالرمدىېد ، سەمەدىندا ئ
كىتابنى  الرۇئ كى،ۇ. ھالكدىېد ، سەمەتوغرا دىندا ئ الرۇئ نىەيوق ني

  ەندەگېد الرۇئ ۇ مشرىكلىرىۇم  ەرەئ نىەني رەملەئاد سىزبىلىم .ىيدۇئوق
ئىختىالئ قىلىشقان  زئاراۆئ ڭالرنىۇئ نىۈك تەقىيام ئالالھ دى،ېد

 «ىچىقىرىد مۈكۆھ ەستىدۈئ رسىلىرىەن

 

 بىرىنااااى ئەيىااااكلەئ، تااااۆھمەت قىلىشااااتى.-ھااااۇدىي ۋە ناساااااراالر بىاااارەي
ەساااىلىلەرگە كىتاااا  ئىگىلىااارى بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، م يئەسااالىدە ئاااۇالر سااااماۋى

، ئالالھنىااااڭ بىاااار بىرىنااااى ئەيىكلىمەساااالىكى-بىاااار تااااوغرا مۇئااااامىلە قىلىااااپ
شااااااااەرىىەتتىن كېاااااااايىن يەنە بىاااااااار شااااااااەرىىەتنى چۈشااااااااۈردئ دىننااااااااى 
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بىلىااااپ، كىتااااا  چۈشاااامىگەن ئىنسااااانالردىن پەرقلىنىشااااى تولۇقالياااادىغانلىقىنى 
چۈشااامىگەن بىلىمساااىز ئاااادەملەردىن  كېااارە  ئىااادى. لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ كىتاااا 

قىياااامەت كاااۈنى كىمنىاااڭ  نىاااڭئاااالالھ تائاال ھەمھېچقاناااداق پەرقاااى بولمىااادى. 
  .ئۇنتۇئ قېلىشتى ھەق، كىمنىڭ باتىل ئىكەنلىكىنى ئايرىيدىغانلىقىنى

كىتاااا  چۈشاااكەن ئەھلاااى كىتاااابالرنى  ،ۇشااارىكالركىتاااا  چۈشااامىگەن م
  باااۇ ھەقاااتەى. ئاااالالھ تائااااال دەئ ئەيىكلەشاااكە باشااالىد «نەرساااە ئەمەسھېچ»

ـــــْوَّلِِْم﴾ ِلَك قَـــــاَل الَّـــــِذيَن ََّل يـَْعَلُمـــــوَن ِمثْـــــَل قـَ  ناااااىەني رەملەئااااااد ساااااىزبىلىم» ﴿َكـــــذَٰ
يەھاااۇدىي  ،. دېاامە دېااگەن «دېاادى ، ەناادەگېد الرۇئاا ۇ مشاارىكلىرىۇم  ەرەئ

بىااالەن ئواشاااا  ىيانالر يۇقىرىااادىكى ساااۆزلىرى ئاااارقىلىق مۇشااارىكالر ۋە اىرىساات
 ئورىندا بولۇئ قالدى. 

، «اىرىسااااتىيانالرنىڭ ما غاااااان يااااولى تاااااوغرا ئەمەس» نىااااڭ يەھۇدىيالر
دېااااگەن  «يەھۇدىيالرنىااااڭ ما غااااان يااااولى تااااوغرا ئەمەس» اىرىسااااتىيانالرنىڭ 

باااۇ يەردىكاااى  ا ساااۆزدىر.ئە  تاااوغر بىااارى ھەققىااادە دېيىشاااكەن-ساااۆزلىرى، بىااار
 ،تاااۇرىئ ھەر ئىككىلىساااىنىڭ ئەھلاااى كىتاااا ئەجەبلىنەرلىااا  ئىاااش، ئۇالرنىاااڭ 

بىرىنااااى ئەيىكلىشااااىپ، -. ئۇالرنىااااڭ بىاااارردىېيىشااااىبىرىنااااى ئىمانسااااىز د-بىاااار
ئىسااااالم دىنىنىمااااۇ يوققااااا  دىنلىرىنااااى يوققااااا چىقارغانلىقىغااااا قارىغاناااادا، ئااااۇالر

-دىنالرناااى يوققاااا چىقىرىاااپ، بىااار يچاااۈنكى ئاااۇالر بۇرىنااادىن سااااماۋى چىقىرىااادى.
ئىسااالم دىنىغااا قارشااى چىقىاادىغان ئااۈق اىاال گۇرىپپااا ىنااى ئەيىااكلەئ كەلاادى. بىر

ساااااماۋى يااااو  ۋە پەيغەمااااكەرلىككە ئىشااااەنمەيدىغان  ،بااااار. ئااااۇالردىن بىاااارى
 ،لساااا، ئاااازراق بولساااىمۇ چۈشەنچىساااىمۇشااارىكالر. قالغاااان ئىككاااى گۇرىپپاااا بو

 . ىدىناسارا ۋە يەھۇدىيالر ئ ۋە پەيغەمكەرلىرى بولغان كىتابى

رىسااااااىدىكى ئا بىرىنااااااى دىنسااااااىز دەئ ئاتىغااااااانلىقى،-ئۇالرنىااااااڭ بىاااااار
. بۇنااااداق چااااو  لىكىنى ئىپادىلەياااادىھەرگىزمااااۇ كىچىاااا  ئەمەساااا نىااااڭئىختىالپ
-تاااااال ىسااااىدىكى رائ پ،تارتىشااااالرغا ئااااالالھ تائاااااال ھۆكااااۈم قىلىاااا-تاااااال 
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، قىيااامەت كااۈنى ئەمەس دى. بااۇ ئااايرىش دىنياااداتارتىشااىنى ھەق بىاالەن ئايرىياا
ئالالھنىااڭ پۈتااۈن مەالۇقلىرىنىااڭ ئالدىاادا بولىاادى. چااۈنكى بااۇ دىنيااا ئىمتىھااان 

﴿فَاللَّـــُه ََيُْكــُم   ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە .دىرھېسااا  دىنياسااىقىيااامەت دىنياسااى، 
ـــْوَم اْلِقيَ  ـــنَـُهْم يـَ  ڭالرنىاااۇئ نىۈكااا تەقىياااام ئاااالالھ» اَمـــِ  ِفيَمـــا َكـــانُوا ِفيـــِه َُيَْتِلُفـــوَن﴾بـَيـْ

. دېااگەن «ىچىقىرىااد مۈكااۆھ ەسااتىدۈئ رسااىلىرىەئىخااتىالئ قىلىشااقان ن زئاااراۆئ
ئىساااااالم رامكىساااااىدىن چىقىاااااپ  ،نىڭ تۇتقاااااان ياااااولىئۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااى

 ئالاااادىغا مۇشااااۇ. قىيااااامەت كااااۈنى ئۇالرنىااااڭ ئۈچااااۈن ااتااااادىركەتكەنلىكااااى 
 الىنىدى.ئېغىر ئازا  بىلەن جاز قىدىكى ھۆكۈم كېلىدى ۋەھەق ااتالىقلىرى
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ساااااماۋى يااااو  ۋە پەيغەمااااكەرلىككە ئىشااااەنمەيدىغان  ،بااااار. ئااااۇالردىن بىاااارى
 ،لساااا، ئاااازراق بولساااىمۇ چۈشەنچىساااىمۇشااارىكالر. قالغاااان ئىككاااى گۇرىپپاااا بو

 . ىدىناسارا ۋە يەھۇدىيالر ئ ۋە پەيغەمكەرلىرى بولغان كىتابى

رىسااااااىدىكى ئا بىرىنااااااى دىنسااااااىز دەئ ئاتىغااااااانلىقى،-ئۇالرنىااااااڭ بىاااااار
. بۇنااااداق چااااو  لىكىنى ئىپادىلەياااادىھەرگىزمااااۇ كىچىاااا  ئەمەساااا نىااااڭئىختىالپ
-تاااااال ىسااااىدىكى رائ پ،تارتىشااااالرغا ئااااالالھ تائاااااال ھۆكااااۈم قىلىاااا-تاااااال 
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، قىيااامەت كااۈنى ئەمەس دى. بااۇ ئااايرىش دىنياااداتارتىشااىنى ھەق بىاالەن ئايرىياا
ئالالھنىااڭ پۈتااۈن مەالۇقلىرىنىااڭ ئالدىاادا بولىاادى. چااۈنكى بااۇ دىنيااا ئىمتىھااان 

﴿فَاللَّـــُه ََيُْكــُم   ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە .دىرھېسااا  دىنياسااىقىيااامەت دىنياسااى، 
ـــْوَم اْلِقيَ  ـــنَـُهْم يـَ  ڭالرنىاااۇئ نىۈكااا تەقىياااام ئاااالالھ» اَمـــِ  ِفيَمـــا َكـــانُوا ِفيـــِه َُيَْتِلُفـــوَن﴾بـَيـْ

. دېااگەن «ىچىقىرىااد مۈكااۆھ ەسااتىدۈئ رسااىلىرىەئىخااتىالئ قىلىشااقان ن زئاااراۆئ
ئىساااااالم رامكىساااااىدىن چىقىاااااپ  ،نىڭ تۇتقاااااان ياااااولىئۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااى

 ئالاااادىغا مۇشااااۇ. قىيااااامەت كااااۈنى ئۇالرنىااااڭ ئۈچااااۈن ااتااااادىركەتكەنلىكااااى 
 الىنىدى.ئېغىر ئازا  بىلەن جاز قىدىكى ھۆكۈم كېلىدى ۋەھەق ااتالىقلىرى
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 ئايەت -114سۈرە بەقەرە 
 

﴿َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن مََّنَع َمَساِجَد اللَّـِه َأن يُْذَكَر ِفيَها اْْسُُه َوَ﴾َعٰم ِف َخَراِِبَا ۚ 
َيا ِخْزٌي َوََّلُْم ِف ُأولَـِٰ َك َما َكاَن ََّلُْم َأن  نـْ َيْدُخُلوَها ِإَّلَّ َخائِِفنَي ۚ ََّلُْم ِف الدُّ

  َرِة َعَذاٌب َعِظيٌم﴾اْْلخِ 
 

 ۋەنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ىنام ڭنىئالالھ ەسجىدلىرىدەم ڭنىئالالھ»
 ەرگەسجىدلەم  ۇزالى  كىشى بارم ۇنغانالردىنمىرۇقىلىشقا ئ يرانۋە الرنىۇئ
 اار نياداىد الرۇقورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى، ئ تەقەپ ڭالرنىۇئ

 «ىبولىد چارىبقا دئازا  چو ەتتە. ئااىرىبولىد

 

دە ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان مەساااجىد، زېمىنااادىكى ئاااالالھ تائاالغاااا ساااەج
ئىسااااالم كېلىشااااتىن ىنالرنىااااڭ ھەممىنااااى كۆرسااااىتىدى. قىلىشااااقا بولىاااادىغان ئور
ئاااااۆزلىرى ئۈچاااااۈن  پەقەت دىننىاااااڭ ئەگەشاااااكۈچىلىرىئىلگىااااارى ھەرقاناااااداق 

گەناااادىن سااااالم كەللااااېكىن ئى ئىكااااادەت قىالتتااااى. ىالبەلگىلەنااااگەن ئااااورىنالرد
زېمىننىاااڭ ھەممىساااىنى نامااااز ئوقۇشاااقا بولىااادىغان پاااا  ئاااالالھ تائااااال  ،نىيكېااا

ىڭ قىلىاااپ بەردى. ئالالھنىاااڭ زېمىنناااى پاااا  قىلىاااپ بەرگەنلىكاااى، بەنااادىلەرن
ا ھەرزامااااان قاااانى كە اااارى قىلىااااپ، ئالالھىرىغان ئااااورىنلىئالالھقااااا ئۇچرىشااااىد

 ئااااۆزى شااااۇ ا ئىنسااااان. گەنلىكىاااادىرئۇچرىشىشااااقا ئىمكااااانىيەت يارىتىااااپ بەر
 . الالھ تائاال بىلەن ئۇچرىشااليدىاالىغان ۋاقىتتا، االىغان شەكىلدە ئ

. ُْاا للللُ  ملسللللا   يُلْعَاُ لللل  َْللللغ ِلللل   ْلتب للللا  ُبلللللَ  بااااۇ ھەقااااتە  رەسااااۇلۇلالھ
ًَو شللللللل ه َ  ْل ُض ِسللللللل غ  و  لللللللو   ف َيلللللللا   للللللل  ِللللللل   ،ُتهلللللللْهُت ِب هاللللللل  ِسللللللل وُ عالَلللللللْ  با
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ُْااا لللللللللُ ٌٌِْللللللللل ٌْ   تلللللللللوٌ  هللللللللللوٌفل هللللللللل  ٌَ  غنلللللللللاُِ ٌو ٌَتللللللللل ٌْلَلللللللللغٌُبللللللللللٌَْو لَلللللللللْ ٌبا َا وُْ
ٌااِللللللل    للللللل ااَ ٌو لللللللا ٌ  نللللللل  ُا لللللللوٌ اصللللللل ٌَومُعا ْلللللللُ ٌا ٌ  نلللللللا َعلللللللُ ٌا ٌُِو ما اااااااا »1ٌ ٌيُلبلْ

بە  تۈرلاااااۈ   ەماااااكەرگە بېرىلىاااااپ باقمىغاااااانھېچقاناااااداق پەيغ ئىلگىرىكاااااى
بىاااار ئااااايلىق مۇساااااپىدىكى ددشاااامەنگە قورقااااۇن   -1ئاالھىاااادىلى  بېرىلاااادى. 

نامااااز ۋاقتىناااى  كىشاااىما اااا زېمىننىاااڭ ھەممىساااى پاااا  قىلىنااادى،  -2ساااېلىش. 
غەنىمەتااالەر ما اااا ھااااال   -3قەيەردە تاپساااا، شاااۇ يەردە نامااااز ئوقۇساااا بولىااادى. 

ما اااا  -4 ئىااادى. قىلىنااادى، مەنااادىن ئىلگىااارى ھاااېچكىمگە ھااااال  قىلىنمىغاااان
نىااااڭ پەيغەمااااكەرلەر ئۆزى ئىلگىاااارى -5شاااااپائەت قىلىااااش ھوقااااۇقى بېرىلاااادى. 

 «نساااانالرغا ئەۋەتىلااادى لىنىاااپ ئەۋەتىلەتتاااى، مەن پۈتاااۈن ئىقەۋمىاااگە اااااس قى
  .دېگەن

ئااااۈممەتلەرگە مەاسااااۇس ئااااورىنالرنى قىلىااااپ بەرگەنلىاااا ،  كااااىئىلگىرى
دى. ئااااازلىقىنى بىلددرىاااا نىڭپۇرسااااەتلىرى ۋەئىكااااادەت قىلىاااادىغان ئااااورىنلىرى 

پىااااپ مەاسااااۇس ئااااورىننى تېدا دائىاااا  ىاااارىئىكااااادەت ۋاقىتل كىشااااىچااااۈنكى 
پااااا   نىااااڭ ھەممىسااااىمااااۇھەممەدىيەگە زېمىنلااااېكىن ئااااۈممىتى  بواللماياااادى.

ئااااالالھ تائاااااال بىاااالەن  ھەرۋاقىاااا  ئىكااااادەت قىلىااااش ۋە، ئۇالرغااااا نىااااپقىلى
 بېرىلدى. ئۇچرىشىش پۇرسىتى 

قىلىااپ، نۇرغااۇن كەشااپىياتالر بارلىققااا كەلااگەن تەرەققىااي  ئىسااالم ئەقىاال 
ئىنسااااانالر ھەماااامە نەرسااااىنى  بىاااار دەۋىاااارگە تااااوغرا كەلاااادى. شااااۇنىڭ بىاااالەن

دەئ ئااااويالئ، دىناااادىن يىراقلىشااااىپ، سااااەۋەبنى  نىااااڭ ئىمكانىيىتىاااادەئۆزلىرى
. شاااۇنىڭ مايىااال بولاااۇئ كەتتاااى ياراتقاااان ئاااالالھ تائااااالنى قوياااۇئ، ساااەۋەبكە

ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال ئااۈممىتى مۇھەممەدىيەنىااڭ ئىكااادەتلىرىنى قااوالي قىلىاااپ، 
دەيااااادىغان ئىااااادىيەگە ئەگىشاااااىپ،  «مااااااددا ھەممىناااااى قىالاليااااادى»بىزناااااى 

شااتىن ساااقالئ قېلىشاانى االىاادى. ئااالالھ تائاااال مۇشااۇ ئازغۇنلۇققااا قااارائ مېغى

                                                           
 ى رى ايەت قىلغانبۇاارى، مۇسلى  ۋە تىرمىز 1
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تەرەققىياتالرنىااااااااڭ زېھنىمىزنااااااااى ۋە ۋاقتىمىزنااااااااى ئېلىااااااااپ، سااااااااەجدىنى 
بىاازگە زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنااى ناماااز ئوقۇياادىغان  ئۇنتۇلدىرماساالىقى ئۈچااۈن،

ئىنسااااان شااااۇ ا . دىرى قىلىااااپ بەريەر قىلىااااپ، ئىكااااادەت سااااورىنلىرىنى كە اااا
 نى مەيااادانغا كەلتۈردشاااى ۋەىشاااى، يېغاااى كەشاااپىياتالرتەرەققىاااي قىلتواتىمااااي 

ئىالھىااااي الرنىڭ كەينىاااادە بىاااار بااااارلىق ئىشاااا ۋە تالماااااي تىرىشىشااااى-ھارماااااي
 كۈچنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇئ قالماسلىقى كېرە .

 ،ىاااپغىلبىااار يەرگە يى باااارلىق مەالاااۇقلىرى نىاااڭىياااامەت كاااۈنى ئالالھق
قىياااامەتتە »  ئىنساااانالرغا قىباااۇرىنلىرىنى كۆرىااادى. كىتااااب-ئۆزلىرىنىاااڭ ھېساااا 

دېيىلساااە، غەيىاااككە  «ھەركىمنىاااڭ قىلغاااانلىرى كاااۆز ئالدىااادا ناماياااان بولىااادى
مەيتتى. لاااېكىن دىنياااادا چاااو  ىنەلدىن ئىشاااساااىل نۇقتىىااائىشاااەنگەن بىااالەن ئەق

 بۇنىغغاااااار ياااااۈز بېرىشاااااكە باشااااالىغاندىن كېااااايىن، ئىنساااااانال تەرەققىيااااااتالر
نىڭ قىلغااان ئىشاالىرى، ئورنىتىلغااان ئىشىنىشااكە باشاالىدى. مەسااىلەن  ئىنسااانالر

ئالدىاااادا  كااااامېرا ئااااارقىلىق ااتىرلىنىاااادى. بىاااار ئېلېكتىرونلااااۇق ئۈسااااكىنىنىڭ
 باشاااقۇرااليدى. ئاااادەملەرگە ئۇچاااۇر تارقىتااليااادى ۋە ئاااۇالرنى نۇرغاااۇن ،ئولتاااۇرىئ

تقۇچىنىاااڭ ئىنساااانالرنى يارا ەن،قىاللىغاااان ئىاااكباااۇ دەرىجىااادە  ئااااجىز ئىنساااان
باااااۇ  ،قىياااااامەت ۋە غەيكىياااااات مەساااااىلىلىرى ! قاااااۇدرىتى قانچىلىااااا  باااااوالر

ئاسااااتا يېقىنلىشااااى اتىدى. -ئاسااااتا گەتەرەققىيااااتالر ئااااارقىلىق بىزنىااااڭ زېھنىمىااااز
ەتلەرگە ئېچىااپ ئااالالھ تائاااال بااۇ تەرەققىيااات ۋە كۆردنۈشاالەرنى ئىلگىرىكااى ئااۈمم

ممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۈممىتىگە ئېچىاااپ بەرمىاااگەن ئىااادى، لاااېكىن ماااۇھە
 ېرى اتىدى.ب

 ناااىرنى ئېچىاااپ بەرگەنلىكىئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە كائىنااااتتىكى ساااىرال
دە قىلىشااامىز الزىااا  بولىااادى. ساااەج، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ كاتتىلىقىغاااا ەمىزدىنىكاااۆرگ

ڭ ھەماامە يېرىنىااڭ مەسااجىد بولۇشااىنى زېمىننىاا ،دە قىلىااپ تااۇرى دائىاا  سااەج
 ساااەجدە قىلىااادىغان ئاااورىنالر مەاساااۇس بولاااۇئ قالساااا ئەگەر دى.قىلىااا تەقەززا
دەئ « كېااايىن قىاااالي»كىشاااى بېرىاااپ بواللماسااالىقى يااااكى يىاااراق بولساااا،  يااااكى



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

196 
 

ُْااا لللللللللُ ٌٌِْللللللللل ٌْ   تلللللللللوٌ  هللللللللللوٌفل هللللللللل  ٌَ  غنلللللللللاُِ ٌو ٌَتللللللللل ٌْلَلللللللللغٌُبللللللللللٌَْو لَلللللللللْ ٌبا َا وُْ
ٌااِللللللل    للللللل ااَ ٌو لللللللا ٌ  نللللللل  ُا لللللللوٌ اصللللللل ٌَومُعا ْلللللللُ ٌا ٌ  نلللللللا َعلللللللُ ٌا ٌُِو ما اااااااا »1ٌ ٌيُلبلْ

بە  تۈرلاااااۈ   ەماااااكەرگە بېرىلىاااااپ باقمىغاااااانھېچقاناااااداق پەيغ ئىلگىرىكاااااى
بىاااار ئااااايلىق مۇساااااپىدىكى ددشاااامەنگە قورقااااۇن   -1ئاالھىاااادىلى  بېرىلاااادى. 

نامااااز ۋاقتىناااى  كىشاااىما اااا زېمىننىاااڭ ھەممىساااى پاااا  قىلىنااادى،  -2ساااېلىش. 
غەنىمەتااالەر ما اااا ھااااال   -3قەيەردە تاپساااا، شاااۇ يەردە نامااااز ئوقۇساااا بولىااادى. 

ما اااا  -4 ئىااادى. قىلىنااادى، مەنااادىن ئىلگىااارى ھاااېچكىمگە ھااااال  قىلىنمىغاااان
نىااااڭ پەيغەمااااكەرلەر ئۆزى ئىلگىاااارى -5شاااااپائەت قىلىااااش ھوقااااۇقى بېرىلاااادى. 

 «نساااانالرغا ئەۋەتىلااادى لىنىاااپ ئەۋەتىلەتتاااى، مەن پۈتاااۈن ئىقەۋمىاااگە اااااس قى
  .دېگەن

ئااااۈممەتلەرگە مەاسااااۇس ئااااورىنالرنى قىلىااااپ بەرگەنلىاااا ،  كااااىئىلگىرى
دى. ئااااازلىقىنى بىلددرىاااا نىڭپۇرسااااەتلىرى ۋەئىكااااادەت قىلىاااادىغان ئااااورىنلىرى 

پىااااپ مەاسااااۇس ئااااورىننى تېدا دائىاااا  ىاااارىئىكااااادەت ۋاقىتل كىشااااىچااااۈنكى 
پااااا   نىااااڭ ھەممىسااااىمااااۇھەممەدىيەگە زېمىنلااااېكىن ئااااۈممىتى  بواللماياااادى.

ئااااالالھ تائاااااال بىاااالەن  ھەرۋاقىاااا  ئىكااااادەت قىلىااااش ۋە، ئۇالرغااااا نىااااپقىلى
 بېرىلدى. ئۇچرىشىش پۇرسىتى 

قىلىااپ، نۇرغااۇن كەشااپىياتالر بارلىققااا كەلااگەن تەرەققىااي  ئىسااالم ئەقىاال 
ئىنسااااانالر ھەماااامە نەرسااااىنى  بىاااار دەۋىاااارگە تااااوغرا كەلاااادى. شااااۇنىڭ بىاااالەن

دەئ ئااااويالئ، دىناااادىن يىراقلىشااااىپ، سااااەۋەبنى  نىااااڭ ئىمكانىيىتىاااادەئۆزلىرى
. شاااۇنىڭ مايىااال بولاااۇئ كەتتاااى ياراتقاااان ئاااالالھ تائااااالنى قوياااۇئ، ساااەۋەبكە

ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال ئااۈممىتى مۇھەممەدىيەنىااڭ ئىكااادەتلىرىنى قااوالي قىلىاااپ، 
دەيااااادىغان ئىااااادىيەگە ئەگىشاااااىپ،  «مااااااددا ھەممىناااااى قىالاليااااادى»بىزناااااى 

شااتىن ساااقالئ قېلىشاانى االىاادى. ئااالالھ تائاااال مۇشااۇ ئازغۇنلۇققااا قااارائ مېغى
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تەرەققىياتالرنىااااااااڭ زېھنىمىزنااااااااى ۋە ۋاقتىمىزنااااااااى ئېلىااااااااپ، سااااااااەجدىنى 
بىاازگە زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنااى ناماااز ئوقۇياادىغان  ئۇنتۇلدىرماساالىقى ئۈچااۈن،

ئىنسااااان شااااۇ ا . دىرى قىلىااااپ بەريەر قىلىااااپ، ئىكااااادەت سااااورىنلىرىنى كە اااا
 نى مەيااادانغا كەلتۈردشاااى ۋەىشاااى، يېغاااى كەشاااپىياتالرتەرەققىاااي قىلتواتىمااااي 

ئىالھىااااي الرنىڭ كەينىاااادە بىاااار بااااارلىق ئىشاااا ۋە تالماااااي تىرىشىشااااى-ھارماااااي
 كۈچنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇئ قالماسلىقى كېرە .

 ،ىاااپغىلبىااار يەرگە يى باااارلىق مەالاااۇقلىرى نىاااڭىياااامەت كاااۈنى ئالالھق
قىياااامەتتە »  ئىنساااانالرغا قىباااۇرىنلىرىنى كۆرىااادى. كىتااااب-ئۆزلىرىنىاااڭ ھېساااا 

دېيىلساااە، غەيىاااككە  «ھەركىمنىاااڭ قىلغاااانلىرى كاااۆز ئالدىااادا ناماياااان بولىااادى
مەيتتى. لاااېكىن دىنياااادا چاااو  ىنەلدىن ئىشاااساااىل نۇقتىىااائىشاااەنگەن بىااالەن ئەق

 بۇنىغغاااااار ياااااۈز بېرىشاااااكە باشااااالىغاندىن كېااااايىن، ئىنساااااانال تەرەققىيااااااتالر
نىڭ قىلغااان ئىشاالىرى، ئورنىتىلغااان ئىشىنىشااكە باشاالىدى. مەسااىلەن  ئىنسااانالر

ئالدىاااادا  كااااامېرا ئااااارقىلىق ااتىرلىنىاااادى. بىاااار ئېلېكتىرونلااااۇق ئۈسااااكىنىنىڭ
 باشاااقۇرااليدى. ئاااادەملەرگە ئۇچاااۇر تارقىتااليااادى ۋە ئاااۇالرنى نۇرغاااۇن ،ئولتاااۇرىئ

تقۇچىنىاااڭ ئىنساااانالرنى يارا ەن،قىاللىغاااان ئىاااكباااۇ دەرىجىااادە  ئااااجىز ئىنساااان
باااااۇ  ،قىياااااامەت ۋە غەيكىياااااات مەساااااىلىلىرى ! قاااااۇدرىتى قانچىلىااااا  باااااوالر

ئاسااااتا يېقىنلىشااااى اتىدى. -ئاسااااتا گەتەرەققىيااااتالر ئااااارقىلىق بىزنىااااڭ زېھنىمىااااز
ەتلەرگە ئېچىااپ ئااالالھ تائاااال بااۇ تەرەققىيااات ۋە كۆردنۈشاالەرنى ئىلگىرىكااى ئااۈمم

ممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۈممىتىگە ئېچىاااپ بەرمىاااگەن ئىااادى، لاااېكىن ماااۇھە
 ېرى اتىدى.ب

 ناااىرنى ئېچىاااپ بەرگەنلىكىئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە كائىنااااتتىكى ساااىرال
دە قىلىشااامىز الزىااا  بولىااادى. ساااەج، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ كاتتىلىقىغاااا ەمىزدىنىكاااۆرگ

ڭ ھەماامە يېرىنىااڭ مەسااجىد بولۇشااىنى زېمىننىاا ،دە قىلىااپ تااۇرى دائىاا  سااەج
 ساااەجدە قىلىااادىغان ئاااورىنالر مەاساااۇس بولاااۇئ قالساااا ئەگەر دى.قىلىااا تەقەززا
دەئ « كېااايىن قىاااالي»كىشاااى بېرىاااپ بواللماسااالىقى يااااكى يىاااراق بولساااا،  يااااكى
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 ساااەجدەئاااالالھ تائاالغاااا  باااۇ ھاااالەتتە ماااۇمكىن. ساااەجدىنى ئۇنتاااۇئ قېلىشاااى
دا ئااالالھ تائاااال بەناادىلەرنىڭ االىغااان ئورىناا .قىلىااش دائىاا  روياپقااا چىقماياادى

دە ئۈچااۈن، زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنااى سااەجسااەجدە قىلىشااىغا قواليلىااق يااارىتىش 
 ىلىپ بەرگەن. قىلىدىغان ئورىن ق

ْ غُلللللللللُغوا   ﴿ ا مُل ُلللللللللوت  َْذاَ    لَللللللللللُو َْ  تُلْهفَلللللللللَا َويُلللللللللْ َ َه فا َ لللللللللا  مْسُلللللللللُو ُيَسلللللللللبا ُد  َلللللللللُو فا َ لللللللللا ِبا
َصلللاَا   لغاااانىيرۇب تىلىشاااىېئ نىڭ ياااادىئىسااام ۋە غلىنىشاااىۇلۇئ ڭنىااائالالھ» 1َو َْ

دېاااگەن  «ىرىااادۇت يتىاااپېئ ساااكى ەئااشاااامدا ت-نەتىاااگە  ئرەلماااۇئمىنن ەردەلئاااۆي
. لەردىرەر مەسااااجىديئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامى كۆتۈردلىاااادىغان  ،كىئااااايەتتى

مەسااجىدنى ئاااۋات قىلىاادىغان، ھەر دائىاا  ناماااز ئۈچااۈن مەسااجىدكە كېلىاادىغان 
 دىغانىااااۇرىنى كۆرئاالنىااااڭ ناااائااااالالھ تاقىيااااامەت كااااۈنى كىشااااىلەر بولسااااا، 

 ردىر.مۇئمىنلە

ــــَع َمَســــاِجَد اللَّـــــِه َأن يُــــْذَكَر ِفيَهــــا اْْسُــــُه َوَ﴾ــــَعٰم ِف َخَراِِبَــــا﴾ ــــُم ِمَّــــن مََّن  ﴿َوَمــــْن َأْظَل
 ۋەنىااڭ ياااد قىلىنىشااىنى توسااقان ىنام ڭنىاائالالھ ەسااجىدلىرىدەم ڭنىاائالالھ»
 نىااڭبىاار قەۋم. « ۇرمكىشااى بااازالىاا   ۇنغااانالردىنمىرۇقىلىشااقا ئ ياارانۋە الرنىۇئاا

شااااااۇ ، گەنلىكااااااىئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ ئىساااااامىنى زىكىاااااار قىلىشااااااتىن چەكلى
زلىقىااادىن، ئىمانىنىاااڭ ئاجىمانالرنىڭ مۇساااۇلبولغاااان ئىگىلىااارى  مەساااجىدلەرنىڭ

قارشااااى تۇرىشااااقا جااااۈرئەت  دە قىلىشااااتىن چەكلىااااگەن ددشاااامەنلەرگەسااااەج
ى كۈچلااۈ  بولغااان بولسااا، دى. چااۈنكى ئۇالرنىااڭ ئىمااانقىاللمىغااانلىقىنى بىلددرىاا

 نىنىڭ تىلغااااا ئېلىنىشااااىسااااجىدلەردە ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامىدشاااامەنلەر مەد
اياادىغان ھااالەتكە ئوقۇلم ناماااز ،ىااپيىقىت نىچەكلىيەلمەيتتااى ياااكى مەسااجىدلەر

ش تىقىااالالھنىااڭ ئۆيلىرىاادىن بىاار ئااۆينى يىبىاار ئااادەم ئ مىااگەن بااوالتتى.ەللىكئە
، ئاناااادىن كلىيەلىسااااەئااااۇنى چە لمانالرسااااۇمۇا، دئۈچااااۈن ئوتتۇرىغااااا چىققاناااا

كىشااااىلەرنىڭ ئىمااااانى چىااااڭ بولغااااان بولىاااادى. ئەگەر مۇسااااۇلمانالر بۇنااااداق 
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تەرىپىااادىن اارلىققاااا  ئاااادەمگە قارشاااى چىقمااااي تاشاااالئ قويساااا، ددشااامەنلەر
قالىااادى. چاااۈنكى كااااپىر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ نۇرىنىاااڭ تارقىلىااادىغان ئاااورنىنى ياااوق 

نى الرمىناادىكى ئالالھنىااڭ نااۇرى تارقىلىاادىغان ئااورىنقىلىشاانى ااالياادى. ئااۇالر زې
غااااا قارشااااى . لااااېكىن ئۇالردىئۇالرنىااااڭ يامااااانلىقلىرى كۈچىيىاااا يوقاتقانسااااىرى،

، كەلتۈرمىساااە قىن لالھ تائاالنىاااڭ ئاااۆيىگە ياااېماااۇداپىيەگە ئۆتاااۈئ، ئاااۇالرنى ئاااا
َكـــاَن ﴿ُأولَــــِٰ َك َمــا    ياماااانلىقلىرى پەسىيىشاااكە باشااااليدى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە

ُـــْم َأن  ـــائِِفنَي﴾ََّل ـــْدُخُلوَها ِإَّلَّ َخ  تەقەپنكاپىرالرنىاااڭ   ڭالرنىاااۇئ ەرگەساااجىدلەم» َي
 . گەندې «قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى

نـَْيا ِخـــْزٌي َوََّلـُــْم ِف اْْلِخـــَرِة َعـــَذاٌب َعِظـــيٌم﴾  ااااار ىنيااااداد ۇالرئااا» ﴿ََّلـُــْم ِف الـــدُّ
مەساااجىدكە ئاااالالھ تائااااال . «ىبولىاااد ارچاااىئازابقاااا د  چاااو ەتتە. ئاااااىرىبولىاااد

جازاسااىنى  اىرەتتە تاشااالئ قويماسااتىنكىشااىلەرنى دىنيااا ۋە ئااا ھۇجااۇم قىلغااان
دى. لىاابېرى رى كۆردشاانى االىماياادىغان اااارلىقالربېرىاادى. ئۇالرغااا دىنيااادا ئااۆزلى

رىنغااان ىااڭ مەسااجىدلىرىنى اااارا  قىلىشااقا ئۇبااۇنى بىلمەكچااى بولساااق، ئالالھن
قسااااق بولىااادى. رائ باڭ ناااېمە تېتىتقانلىقىغاااا قاااادىيلىرىغاااا ئالالھنىااامەدىااانە يەھۇ

ماااااللىرى ئېلىناااادى، يۇرتلىرىاااادىن اااااار ھااااالەتتە قوغالناااادى. -ئۇالرنىااااڭ پااااۇ 
، ۋاقىتتىماااۇ قىاااتىش ئۈچاااۈن كەلاااگەنەبااارەھە قوشاااۇنلىرى بىااالەن كەبىناااى يىئ

يااادا ئااالالھ قااۇ  ئەۋەتىااش ئااارقىلىق ئااۇالرنى ۋەيااران قىلىاا ەتتى. مانااا بااۇالر دىن
ىكى ئازابقااااا كەلسااااە ، بېاااارىلگەن اارلىقنىااااڭ ئىپادىسااااى. ئەماااادى ئااااااىرەتت

 ۋە ھۇجاااااۇم قىلغاااااانالردىن ئالالھنىاااااڭ مەساااااجىدلىرىگە تىااااال تەككاااااۈزگەن
لالھنىاااڭ ، ئاساااۈكۈت قىلىاااپغاااا نىغقىياااامەتتە قااااتتىق ھېساااا  ساااورىلىدى ۋە بۇ

ملەردىنمۇ ھېسااااا  سااااورىلىپ، مىغان ئااااادەدىنىغااااا ياااااردەم بېرىشااااكە تىرىشاااا
  مۇ تېگىشلى  جازاسى بېرىلىدى.ۇالرنىغئ
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 ساااەجدەئاااالالھ تائاالغاااا  باااۇ ھاااالەتتە ماااۇمكىن. ساااەجدىنى ئۇنتاااۇئ قېلىشاااى
دا ئااالالھ تائاااال بەناادىلەرنىڭ االىغااان ئورىناا .قىلىااش دائىاا  روياپقااا چىقماياادى
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 ىلىپ بەرگەن. قىلىدىغان ئورىن ق

ْ غُلللللللللُغوا   ﴿ ا مُل ُلللللللللوت  َْذاَ    لَللللللللللُو َْ  تُلْهفَلللللللللَا َويُلللللللللْ َ َه فا َ لللللللللا  مْسُلللللللللُو ُيَسلللللللللبا ُد  َلللللللللُو فا َ لللللللللا ِبا
َصلللاَا   لغاااانىيرۇب تىلىشاااىېئ نىڭ ياااادىئىسااام ۋە غلىنىشاااىۇلۇئ ڭنىااائالالھ» 1َو َْ

دېاااگەن  «ىرىااادۇت يتىاااپېئ ساااكى ەئااشاااامدا ت-نەتىاااگە  ئرەلماااۇئمىنن ەردەلئاااۆي
. لەردىرەر مەسااااجىديئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامى كۆتۈردلىاااادىغان  ،كىئااااايەتتى
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 دىغانىااااۇرىنى كۆرئاالنىااااڭ ناااائااااالالھ تاقىيااااامەت كااااۈنى كىشااااىلەر بولسااااا، 

 ردىر.مۇئمىنلە

ــــَع َمَســــاِجَد اللَّـــــِه َأن يُــــْذَكَر ِفيَهــــا اْْسُــــُه َوَ﴾ــــَعٰم ِف َخَراِِبَــــا﴾ ــــُم ِمَّــــن مََّن  ﴿َوَمــــْن َأْظَل
 ۋەنىااڭ ياااد قىلىنىشااىنى توسااقان ىنام ڭنىاائالالھ ەسااجىدلىرىدەم ڭنىاائالالھ»
 نىااڭبىاار قەۋم. « ۇرمكىشااى بااازالىاا   ۇنغااانالردىنمىرۇقىلىشااقا ئ ياارانۋە الرنىۇئاا

شااااااۇ ، گەنلىكااااااىئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ ئىساااااامىنى زىكىاااااار قىلىشااااااتىن چەكلى
زلىقىااادىن، ئىمانىنىاااڭ ئاجىمانالرنىڭ مۇساااۇلبولغاااان ئىگىلىااارى  مەساااجىدلەرنىڭ

قارشااااى تۇرىشااااقا جااااۈرئەت  دە قىلىشااااتىن چەكلىااااگەن ددشاااامەنلەرگەسااااەج
ى كۈچلااۈ  بولغااان بولسااا، دى. چااۈنكى ئۇالرنىااڭ ئىمااانقىاللمىغااانلىقىنى بىلددرىاا

 نىنىڭ تىلغااااا ئېلىنىشااااىسااااجىدلەردە ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامىدشاااامەنلەر مەد
اياادىغان ھااالەتكە ئوقۇلم ناماااز ،ىااپيىقىت نىچەكلىيەلمەيتتااى ياااكى مەسااجىدلەر

ش تىقىااالالھنىااڭ ئۆيلىرىاادىن بىاار ئااۆينى يىبىاار ئااادەم ئ مىااگەن بااوالتتى.ەللىكئە
، ئاناااادىن كلىيەلىسااااەئااااۇنى چە لمانالرسااااۇمۇا، دئۈچااااۈن ئوتتۇرىغااااا چىققاناااا

كىشااااىلەرنىڭ ئىمااااانى چىااااڭ بولغااااان بولىاااادى. ئەگەر مۇسااااۇلمانالر بۇنااااداق 
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تەرىپىااادىن اارلىققاااا  ئاااادەمگە قارشاااى چىقمااااي تاشاااالئ قويساااا، ددشااامەنلەر
قالىااادى. چاااۈنكى كااااپىر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ نۇرىنىاااڭ تارقىلىااادىغان ئاااورنىنى ياااوق 

نى الرمىناادىكى ئالالھنىااڭ نااۇرى تارقىلىاادىغان ئااورىنقىلىشاانى ااالياادى. ئااۇالر زې
غااااا قارشااااى . لااااېكىن ئۇالردىئۇالرنىااااڭ يامااااانلىقلىرى كۈچىيىاااا يوقاتقانسااااىرى،

، كەلتۈرمىساااە قىن لالھ تائاالنىاااڭ ئاااۆيىگە ياااېماااۇداپىيەگە ئۆتاااۈئ، ئاااۇالرنى ئاااا
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 . گەندې «قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى
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مەساااجىدكە ئاااالالھ تائااااال . «ىبولىاااد ارچاااىئازابقاااا د  چاااو ەتتە. ئاااااىرىبولىاااد

جازاسااىنى  اىرەتتە تاشااالئ قويماسااتىنكىشااىلەرنى دىنيااا ۋە ئااا ھۇجااۇم قىلغااان
دى. لىاابېرى رى كۆردشاانى االىماياادىغان اااارلىقالربېرىاادى. ئۇالرغااا دىنيااادا ئااۆزلى

رىنغااان ىااڭ مەسااجىدلىرىنى اااارا  قىلىشااقا ئۇبااۇنى بىلمەكچااى بولساااق، ئالالھن
قسااااق بولىااادى. رائ باڭ ناااېمە تېتىتقانلىقىغاااا قاااادىيلىرىغاااا ئالالھنىااامەدىااانە يەھۇ

ماااااللىرى ئېلىناااادى، يۇرتلىرىاااادىن اااااار ھااااالەتتە قوغالناااادى. -ئۇالرنىااااڭ پااااۇ 
، ۋاقىتتىماااۇ قىاااتىش ئۈچاااۈن كەلاااگەنەبااارەھە قوشاااۇنلىرى بىااالەن كەبىناااى يىئ

يااادا ئااالالھ قااۇ  ئەۋەتىااش ئااارقىلىق ئااۇالرنى ۋەيااران قىلىاا ەتتى. مانااا بااۇالر دىن
ىكى ئازابقااااا كەلسااااە ، بېاااارىلگەن اارلىقنىااااڭ ئىپادىسااااى. ئەماااادى ئااااااىرەتت

 ۋە ھۇجاااااۇم قىلغاااااانالردىن ئالالھنىاااااڭ مەساااااجىدلىرىگە تىااااال تەككاااااۈزگەن
لالھنىاااڭ ، ئاساااۈكۈت قىلىاااپغاااا نىغقىياااامەتتە قااااتتىق ھېساااا  ساااورىلىدى ۋە بۇ

ملەردىنمۇ ھېسااااا  سااااورىلىپ، مىغان ئااااادەدىنىغااااا ياااااردەم بېرىشااااكە تىرىشاااا
  مۇ تېگىشلى  جازاسى بېرىلىدى.ۇالرنىغئ



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

201 
 

  ئايەت-115سۈرە بەقەرە 
 

َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَّـِه ۚ ِإنَّ اللَّـَه َواِ﴾ٌع  ﴿َوِللَّـِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ فَأَيـْ
  َعِليٌم﴾
 

 ۇئ ر،الە نسەزلۈي ەپكەرەقايسى ت ر،ىدغنىئالالھ ۇغرىكمەم ،ۇشرىقمەم»
 «رىچىدۈبىلگ ممىنىەھ ر،ىدە ك نەتەقىقەھ ئالالھ. رىدرىپىەت نىڭالھئال

 
ئااايەتتە پۈتااۈن ئىسااالم ددشاامەنلىرى بىرلىشااىپ  ئىلگىرىكااىئااالالھ تائاااال 
ىااااااپ، مۇسااااااۇلمانالرنىڭ ئىكااااااادەتلىرىنى چەكلىسااااااىمۇ، ىتمەسااااااجىدلەرنى يىق

 .غانلىقىنى باياااااااان قىلغاااااااانئىساااااااالمنى ۋە مۇساااااااۇلمانالرنى يوقۇتالمايااااااادى
پۈتاااۈن زېمىنناااى »دېگەنلىكاااى،  «قىلىااامەنمەساااجىدلەرنى ااااارا  »نىاااڭ رالركاپى

الر بىزنىاااڭ باااارلىق تىرىشاااچانلىق دېگەنلىااا  بولىااادى. كااااپىر «ااااارا  قىلىااامەن
تساااىمۇ، بىاااز باشاااقا ئاااورىنالردا  ەتىقىكۆرسىتىشاااىمىزگە قارشاااى مەساااجىدلەرنى يى

ىااااڭ دە قىلغااااان ئورىنلىرىمىزنىز. چااااۈنكى بىزنىااااڭ سااااەجدە قىلىاااا ېرىمسااااەج
دە ئااااالالھ تائاااااالنى سااااىورىنالرنىااااڭ ھەممىئااااۇ ئھەممىسااااى مەسااااجىد، بىااااز 

 تاپااليمىز.

مەشااااارىق ۋە مەغرىااااا  ئاااااالالھ » ﴿َولِلَّــــــِه اْلَمْشـــــِرُق َواْلَمْغـــــِرُب﴾  ئاااااايەتتە
 «ئىككااااى تەرەپاااااال ئالالھنىاااااڭ ئىاااااكەن»دېااااايىلگەنگە قاااااارائ،  «ئۈچۈناااادىر

ننىااڭ ھەماامە تەرەئ زېمىبااۇ ئىككااى  دېگەناادە  اىيااالالرنى قىلىشااقا بولماياادى.
ئاااالالھ تائااااال قۇرئانااادا »ىرىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى. بەزى قېرىنداشاااالر  تەرەپل

 « تىلغااا ئالسااا، بااۇنى ھەماامە تەرەئ دەئ تەپسااىر قىلاادىغىزغۇ نااىئىككااى تەرەپ
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 « تىلغااا ئالسااا، بااۇنى ھەماامە تەرەئ دەئ تەپسااىر قىلاادىغىزغۇ نااىئىككااى تەرەپ
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شاااەرق  ،دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن. بىاااز ئاااادەتتە تەرەپلەرناااى بەلگىلىاااگەن ۋاقىتتاااا
كاااۈن پېتىشااانى ىاااش ۋە لەپتە كاااۈن چىقنكى دەسااامىز. چاااۈ الىبېكىتىااا ناااىۋە غەرب

 . ئاندىن ئېنىق ئايرىلىدى قالغان تەرەپلەر بېكىتى الغىنىمىزدا،

جۈملىنىاااااڭ  ئەرە  تىلاااااى قائىدىساااااىدە، اەۋەرنىاااااڭ» بەزى كىشاااااىلەر 
 ﴿َو الَللللللوا  ْ َمْ لللللهاُأ َو ْ َمْغلللللهاُب . ااسااااالىقنى ئىپادىلەيااااادى كەلتۈردلۈشاااااىا دئالدىااااا

ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ  ۇ. باااااۇ،  ئالدىااااادا كەلتۈردلۈپتاااااوا ل الَلللللدېاااااگەن ئاااااايەتتىمۇ  
دە  دېگەناااا «لىقىنى بىلددرەماااادى شااااەرق ۋە غەربكىااااال ااساااا نىڭئىگىاااادارلىقى

 ئاااۇ قائىااادىگە چۈشااامەيدى. باااۇ يەردىكاااى لاااېكىن ئاااايەت ساااوئالالرنى ساااورايدى.
 بەلكاااااى شاااااەرق ۋە غەربكىاااااال بولغاااااان ااسااااالىق بولماساااااتىن،ااسااااالىق 

 لددرىاااادى. مەسااااىلەن لىقىنى بىھ تائاالغااااا ااساااالالئااااا پەقەتئىگىاااادارلىقنىڭ 
بااااۇرىن  نىااااڭئالالھ ەلگەنلىكى،يااااۆتك كەبىااااگە بەيتۇلمۇقەددەسااااتىن قىكلىنىااااڭ

. گەنلىكىنى بىلددرمەيااادىياااۆتكەل كەبىاااگە كېااايىن، بەيتۇلمۇقەددەساااتە تاااۇرىئ
نىڭ مۇسااۇلمانالرنىڭ بىاار يۆنىلىشااكە قااارائ ناماااز ىككە كەلتۈردشااقىكلىنااى بىاارل

ى ۋە مەقساااااەتنى پەقەت نىشاااااانناشاااااقا پايدىساااااى ياااااوق. باااااۇ ئوقۇشاااااىدىن ب
نامااااازدا كىشااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى ئااااالالھ تائاااااال بىرلەشااااتۈرد  ئۈچۈناااادىر. 

لاااېكىن بىزنىاااڭ  ئۆزگەرمىساااىمۇ،كەبىاااگە قارايااادى. كەبىنىاااڭ ئاااورنى  بېكىاااتكەن
مەسااىلەن  سااومالىدىكى  ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى. يۆلىنىشاالىرىمىزكەبىااگە قاراياادىغان 

 ئواشاشاااال ،ىسااااى جەنۇبقاااا قاركى بىااارقارىساااا ۋە ساااۈرىيەدى غاى شاااىمالبىااار
كەبىاااگە قارىغاااان بولىااادى. دېااامە ، كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئۆزىنىاااڭ تۇرغاااان 

لااېكىن قاراياادىغان نىشااانى  .قاراياادى تەرەپااكەاىاال -اىلمااۇ ئاساسااەن،ئورنىغااا 
ــــَثمَّ َوْجــــُه شااااۇ ا ئااااايەتتە   .پەقەت ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى كەبىاااادىر  اللَّـــــِه﴾﴿تـَُولُّــــوا فـَ

 دېيىلگەن. «ىردەرىپىت ڭنىئالالھ ۇئ ۈزلەنسە الرمۇ،ي پكەەرەقايسى ت»

. چاااااۈنكى كېااااارە  ماسااااالىقىمىزرىتەرەئ دەئ قا البىااااار نىەشااااارىقبىاااااز م
، مەشااارىق ۋە مەغرىااا  زېمىننىاااڭ ئۆزگىرىشاااى بىااالەن ئۆزگىرىاااپ تۇرىااادى. يەناااى

چااۈن شااەرق ياۋروپااا ئۈ تااۈركىيە شااەرقتىكى ياااپونىيە ئۈچااۈن غەر  ھېسابالنسااا،
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، يەرشاااااارىنىڭ ىسااااااق. ئەگەر يەرشاااااارىغا يىاااااراقتىن نەزەر تاشلېساااااابلىنىدىھ
. چاااۈنكى بىااار ئىكەنلىكىناااى كاااۆرىمىزق ۋە مەغرىااا  ىمەشااار نىاااڭھەربىااار تەرىپى

 يېااارى  شااااردىكى باشاااقا بىااار شاااەھەردە قۇياااا  پېتى اتقاااان بولساااا، يەنە بىااار
  مەغرىاااا بىاااالەن شاااارىقشااااەھەردە قۇيااااا  چىقى اتقااااان بولىاااادى. دېاااامە ، مە

  ئۆز ئىچىگە ئالىدى. نىزېمىننىڭ ھەر تەرىپى

ـــــيٌم﴾ ـــــٌع َعِل   ئاااااالالھن ە ااااادىر،ك ەقىاااااقەتەنھئاااااالالھ » ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َواِ﴾
دائىااا  بىاااز بىااالەن بىااارگە  ھەر نىاااڭئاااالالھ تائاالبىاااز . «ۈچىااادىربىلگ ەممىناااىھ

تۇرىئ الشااائاااالالھ بىااالەن ئۇچرىشاااىدىغان يەرلەرناااى تار بىلىاااپ، ئىكەنلىكىناااى
، بااار تەرىپىاادەچااۈنكى ئااالالھ تائاااال كائىناتنىااڭ ھەماامە  كېاارە .اساالىقىمىز قويم

قاناااداق نەرساااە مەشاااغۇ  ھېچئاااالالھ تائااااالنى  ھەممىناااى بىلىاااپ تۇرغۇچىااادىر،
ئااالالھ تائاااال » ئۈچااۈن ئەلااى رەزىيااالالھۇ ئەنھااۇدىن قىلىااپ قويماياادى. شااۇنىڭ 

دەئ  « دىالياااھېساااا  ئېلىاااپ بوالبىااارال ۋاقىتتاااا ھەمااامە بەندىساااىدىن قاناااداق 
ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە بەندىساااىگە بىااارال ۋاقىتتاااا قاناااداق » زات  ا، ئاااۇدساااورالغان

 دەئ جاۋا  بەرگەن. «رىزىق بەرگەن بولسا، شۇنداق ھېسا  ئالىدى
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شاااەرق  ،دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن. بىاااز ئاااادەتتە تەرەپلەرناااى بەلگىلىاااگەن ۋاقىتتاااا
كاااۈن پېتىشااانى ىاااش ۋە لەپتە كاااۈن چىقنكى دەسااامىز. چاااۈ الىبېكىتىااا ناااىۋە غەرب

 . ئاندىن ئېنىق ئايرىلىدى قالغان تەرەپلەر بېكىتى الغىنىمىزدا،

جۈملىنىاااااڭ  ئەرە  تىلاااااى قائىدىساااااىدە، اەۋەرنىاااااڭ» بەزى كىشاااااىلەر 
 ﴿َو الَللللللوا  ْ َمْ لللللهاُأ َو ْ َمْغلللللهاُب . ااسااااالىقنى ئىپادىلەيااااادى كەلتۈردلۈشاااااىا دئالدىااااا

ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ  ۇ. باااااۇ،  ئالدىااااادا كەلتۈردلۈپتاااااوا ل الَلللللدېاااااگەن ئاااااايەتتىمۇ  
دە  دېگەناااا «لىقىنى بىلددرەماااادى شااااەرق ۋە غەربكىااااال ااساااا نىڭئىگىاااادارلىقى

 ئاااۇ قائىااادىگە چۈشااامەيدى. باااۇ يەردىكاااى لاااېكىن ئاااايەت ساااوئالالرنى ساااورايدى.
 بەلكاااااى شاااااەرق ۋە غەربكىاااااال بولغاااااان ااسااااالىق بولماساااااتىن،ااسااااالىق 

 لددرىاااادى. مەسااااىلەن لىقىنى بىھ تائاالغااااا ااساااالالئااااا پەقەتئىگىاااادارلىقنىڭ 
بااااۇرىن  نىااااڭئالالھ ەلگەنلىكى،يااااۆتك كەبىااااگە بەيتۇلمۇقەددەسااااتىن قىكلىنىااااڭ

. گەنلىكىنى بىلددرمەيااادىياااۆتكەل كەبىاااگە كېااايىن، بەيتۇلمۇقەددەساااتە تاااۇرىئ
نىڭ مۇسااۇلمانالرنىڭ بىاار يۆنىلىشااكە قااارائ ناماااز ىككە كەلتۈردشااقىكلىنااى بىاارل

ى ۋە مەقساااااەتنى پەقەت نىشاااااانناشاااااقا پايدىساااااى ياااااوق. باااااۇ ئوقۇشاااااىدىن ب
نامااااازدا كىشااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى ئااااالالھ تائاااااال بىرلەشااااتۈرد  ئۈچۈناااادىر. 

لاااېكىن بىزنىاااڭ  ئۆزگەرمىساااىمۇ،كەبىاااگە قارايااادى. كەبىنىاااڭ ئاااورنى  بېكىاااتكەن
مەسااىلەن  سااومالىدىكى  ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى. يۆلىنىشاالىرىمىزكەبىااگە قاراياادىغان 

 ئواشاشاااال ،ىسااااى جەنۇبقاااا قاركى بىااارقارىساااا ۋە ساااۈرىيەدى غاى شاااىمالبىااار
كەبىاااگە قارىغاااان بولىااادى. دېااامە ، كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئۆزىنىاااڭ تۇرغاااان 

لااېكىن قاراياادىغان نىشااانى  .قاراياادى تەرەپااكەاىاال -اىلمااۇ ئاساسااەن،ئورنىغااا 
ــــَثمَّ َوْجــــُه شااااۇ ا ئااااايەتتە   .پەقەت ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى كەبىاااادىر  اللَّـــــِه﴾﴿تـَُولُّــــوا فـَ

 دېيىلگەن. «ىردەرىپىت ڭنىئالالھ ۇئ ۈزلەنسە الرمۇ،ي پكەەرەقايسى ت»

. چاااااۈنكى كېااااارە  ماسااااالىقىمىزرىتەرەئ دەئ قا البىااااار نىەشااااارىقبىاااااز م
، مەشااارىق ۋە مەغرىااا  زېمىننىاااڭ ئۆزگىرىشاااى بىااالەن ئۆزگىرىاااپ تۇرىااادى. يەناااى

چااۈن شااەرق ياۋروپااا ئۈ تااۈركىيە شااەرقتىكى ياااپونىيە ئۈچااۈن غەر  ھېسابالنسااا،
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، يەرشاااااارىنىڭ ىسااااااق. ئەگەر يەرشاااااارىغا يىاااااراقتىن نەزەر تاشلېساااااابلىنىدىھ
. چاااۈنكى بىااار ئىكەنلىكىناااى كاااۆرىمىزق ۋە مەغرىااا  ىمەشااار نىاااڭھەربىااار تەرىپى

 يېااارى  شااااردىكى باشاااقا بىااار شاااەھەردە قۇياااا  پېتى اتقاااان بولساااا، يەنە بىااار
  مەغرىاااا بىاااالەن شاااارىقشااااەھەردە قۇيااااا  چىقى اتقااااان بولىاااادى. دېاااامە ، مە

  ئۆز ئىچىگە ئالىدى. نىزېمىننىڭ ھەر تەرىپى

ـــــيٌم﴾ ـــــٌع َعِل   ئاااااالالھن ە ااااادىر،ك ەقىاااااقەتەنھئاااااالالھ » ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َواِ﴾
دائىااا  بىاااز بىااالەن بىااارگە  ھەر نىاااڭئاااالالھ تائاالبىاااز . «ۈچىااادىربىلگ ەممىناااىھ

تۇرىئ الشااائاااالالھ بىااالەن ئۇچرىشاااىدىغان يەرلەرناااى تار بىلىاااپ، ئىكەنلىكىناااى
، بااار تەرىپىاادەچااۈنكى ئااالالھ تائاااال كائىناتنىااڭ ھەماامە  كېاارە .اساالىقىمىز قويم

قاناااداق نەرساااە مەشاااغۇ  ھېچئاااالالھ تائااااالنى  ھەممىناااى بىلىاااپ تۇرغۇچىااادىر،
ئااالالھ تائاااال » ئۈچااۈن ئەلااى رەزىيااالالھۇ ئەنھااۇدىن قىلىااپ قويماياادى. شااۇنىڭ 

دەئ  « دىالياااھېساااا  ئېلىاااپ بوالبىااارال ۋاقىتتاااا ھەمااامە بەندىساااىدىن قاناااداق 
ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە بەندىساااىگە بىااارال ۋاقىتتاااا قاناااداق » زات  ا، ئاااۇدساااورالغان

 دەئ جاۋا  بەرگەن. «رىزىق بەرگەن بولسا، شۇنداق ھېسا  ئالىدى
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 دەرس-67
 
 ئايەت-116 سۈرە بەقەرە

 
 ُكل     َۖواْْلَْرضِ  َواتِ َماالسَّ  ِف  َما لَّهُ  َبل  ُۖ﴾ْبَحانَهُ   ۗ َوَلًدا اللَّـهُ  اَّتََّذَ  َوقَاُلوا﴿

  ﴾قَانُِتونَ  لَّهُ 
 

 ئەمەس، ئۇنداق پاكتۇر، ئالالھ. دەيدى ،بار بالىسى ئالالھنىڭ  ئۇالر»
 ئالالھنىغدىر، ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى

 «بويسۇنغۇچىدىر ئۇنىغغا ھەممىسى

 

دېاااگەن پىكىرناااى  «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» ئاااايەتتەئاااالالھ تائااااال باااۇ 
ا قويغااااان كىشااااىلەرگە رەددىاااايە بېرى اتىاااادى. ئااااايەتتىكى ئالالھنىااااڭ ئوتتۇرىغاااا

ئاااالالھ » ﴾ُ﴾ـــْبَحانَهُ ﴿بەرگەن رەددىيەساااى ئاااۈق نۇقتىغاااا يىغىنچاقالنغاااان. بىااارى، 
ــــَماَواتِ  ِف  َمــــا لَّــــهُ ﴿ ،ئىككىنچىسااااى. «بالىسااااى بولۇشااااتىن پاااااكتۇر  ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ

 «ئالالھنىغاااادىر ھەممىسااااى نەرسااااىلەرنىڭ ىناااادىكزېمى ۋە ئاساااامانالردىكى»
زېمىنااادىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەر ئالالھنىاااڭ ماااۈلكى بولغانااادىن كېااايىن، -نئاسااامان

 لَّــــهُ  ُكــــل  ﴿قانااااداقمۇ ئالالھنىااااڭ بالىغااااا ئېھتىياااااجى بولسااااۇن  . ئۈچىنچىسااااى، 
ـــانُِتونَ  زېمىنااادىكى باااارچە مەالاااۇقالر ئالالھنىاااڭ ئىالھلىقىناااى -ئاسااامان» ﴾َق

  .«پ، ئۇنىغغا بويسۇنىدىئېتىرائ قىلى
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 دەرس-67
 
 ئايەت-116 سۈرە بەقەرە

 
 ُكل     َۖواْْلَْرضِ  َواتِ َماالسَّ  ِف  َما لَّهُ  َبل  ُۖ﴾ْبَحانَهُ   ۗ َوَلًدا اللَّـهُ  اَّتََّذَ  َوقَاُلوا﴿

  ﴾قَانُِتونَ  لَّهُ 
 

 ئەمەس، ئۇنداق پاكتۇر، ئالالھ. دەيدى ،بار بالىسى ئالالھنىڭ  ئۇالر»
 ئالالھنىغدىر، ھەممىسى نەرسىلەرنىڭ زېمىندىكى ۋە ئاسمانالردىكى

 «بويسۇنغۇچىدىر ئۇنىغغا ھەممىسى

 

دېاااگەن پىكىرناااى  «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» ئاااايەتتەئاااالالھ تائااااال باااۇ 
ا قويغااااان كىشااااىلەرگە رەددىاااايە بېرى اتىاااادى. ئااااايەتتىكى ئالالھنىااااڭ ئوتتۇرىغاااا

ئاااالالھ » ﴾ُ﴾ـــْبَحانَهُ ﴿بەرگەن رەددىيەساااى ئاااۈق نۇقتىغاااا يىغىنچاقالنغاااان. بىااارى، 
ــــَماَواتِ  ِف  َمــــا لَّــــهُ ﴿ ،ئىككىنچىسااااى. «بالىسااااى بولۇشااااتىن پاااااكتۇر  ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ

 «ئالالھنىغاااادىر ھەممىسااااى نەرسااااىلەرنىڭ ىناااادىكزېمى ۋە ئاساااامانالردىكى»
زېمىنااادىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەر ئالالھنىاااڭ ماااۈلكى بولغانااادىن كېااايىن، -نئاسااامان

 لَّــــهُ  ُكــــل  ﴿قانااااداقمۇ ئالالھنىااااڭ بالىغااااا ئېھتىياااااجى بولسااااۇن  . ئۈچىنچىسااااى، 
ـــانُِتونَ  زېمىنااادىكى باااارچە مەالاااۇقالر ئالالھنىاااڭ ئىالھلىقىناااى -ئاسااامان» ﴾َق

  .«پ، ئۇنىغغا بويسۇنىدىئېتىرائ قىلى
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قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااون  تاااۆھمەت،دېاااگەن  «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار»
. چااۈنكى بااۇ بېاارىلگەن رەددىاايە ئااون توققااۇز قېااتى توققااۇز قېااتى  تەكرارلىنىااپ، 

قۇرئااان  ،تەكرارلىنىااپ كەلگەنلىكااىئۇنىااڭ مااۇھى  مەسااىلە بولااۇئ،  ئەقىدىاادىكى
. ئىكەنلىكىنااااى ئىسااااپاتاليدى كەرىمنىااااڭ ئاالھىاااادە كۆ ااااۈ  بااااۆلگەن تېمىسااااى

 نەچااچەۇالرنىااڭ دېااگەن كىشااىلەرگە قااارىغىنىمىزدا، ئ «ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار»
ەن مۇشااارىكالرنىڭ باااۇ ھەقاااتە دېاااگ تائااااال ناااى بايقاااايمىز. ئاااالالھئىكەنلىكىاىااال 

لللل ْ  ِا لللل ْ  ااَ ُلللل  َََْل ﴿ سااااۆزىنى ھېكااااايە قىلىااااپ   َ َ للللاذامُو َ  َوااَ ُلللل ْ    لَلللللوُ  َو َللللغَ   َ َلُقو ُللللو َ  ااْف ا ا
  توقاااۇئ يالغااااننى ھەقىاااقەتەن ئاااۇالر بىلىغالركاااى،» 1  ْ َبناللليَ  َالَللل   ْ بَلنَلللاتا  َْْصلللاََ  

 ئااااالالھ يالغااااانچىالردىر. ئەلاااا ەتتە ئااااۇالر. دەياااادى ،بااااار بالىسااااى ئالالھنىااااڭ
يەھااااااۇدىي ۋە  دېااااااگەن. «تاللىغااااااانمۇ  قىزالرنااااااى تاللىماااااااي، ئوغااااااۇلالرنى

 َوَُا َللل ا    لَللللوا   مْللل ُ  ُاََيْلللله    ْ  َلُ لللو ُ  َوَُا َللل ا ﴿ قىلىاااپ  يەاىرىساااتىيانالرنىڭ ساااۆزىنى ھېكاااا
للل دُ    َنَهلللاَ    دېااادى. ،ئوغلىااادىر ئالالھنىاااڭ ئاااۈزەير  يەھاااۇدىيالر» 2   لَللللوا   مْللل ُ   ْ َمسا

 ئىساااادەيااادى. « دېااادى ،ئوغلىااادىر ئالالھنىاااڭ  ئىساااا يەناااىن مەساااى   ناسااااراالر
دىن دادىسااااااااىز يااااااااارىتىلىش ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ مەريەم ئەلەيھىسساااااااااالم

  ََقلللغْ  َو َلللَغ    َهُْحَلللل  ُ   ََتَللل َ  َوَُلللاُ و ﴿ ۇالرنىاااڭ ساااۆزىنى ھېكاااايەت قىلىاااپ ئمەسىلىساااىدە 
لللللللُت ْ  َ ا  ا لْ ْنلللللللوُ  يَلتَلَ اَلللللللْه َ    َسلللللللَماَو تُ  َتَ لللللللا ُ  اا ًّ  َشللللللل لْ ُُّ  ِا لللللللهُّ   ْْلَْ ضُ  َوتَنَ للللللل َُ  َوَتَا َْابَلللللللا  َْ  َالللللللغًّ   
للللللللا َو َللللللللَغ   الَهُْحَللللللللل  ا  َ َاللللللللْو  لللللللل َ  َْ   الَهُْحَللللللللل  ا  يَنَبغاللللللللَ َوَِ لللللللل  ُ لللللللل ُّ   اا  َو َللللللللَغ  يَلَت ا    َسللللللللَماَو تا   ا  َِ

 ساااىلەر دېيىشاااتى. ،بااار بالىساااى ئالالھنىاااڭ  ئااۇالر» 3 َاْبللَغ    َهُْحَللل  ا  َُيا  ااََل  َو ْْلَْ ضا 
  يامانلىقىااادىنن ساااۆزنىڭ باااۇ قىلااادىغالر. ساااۆزنى بىااار قەبىااا  شۈبھىساااىز-شاااە 
 بولااۇئ گااۇمران تاااغالر كەتكىلااى، يېرىلىااپ يەر كەتكىلااى، پارچىلىنىااپ نالرئاسااما

 دەئ بااار بالىسااى ئالالھنىااڭ ئااۇالر ئۈچااۈنكى، شااۇنىڭ بااۇ قالاادى. تاااس كەتكىلااى
 زېمىناادا ۋە ئاساامانالردا ئەمەسااتۇر. اليىااق ئالالھقااا بولااۇ  بالىسااى قىلاادى. دەۋا

دەياادى. سااۈرە « ۇرقتاايو مەالااۇق ھااې  بويسااۇنمايدىغان بولااۇئ بەناادە ئالالھقااا

                                                           
 ئايەتلەر-153 ~ 151سۈرە ساف ات،  1
 ئايەت-30سۈرە تەۋبە،  2
 ئايەتلەر-93~  88سۈرە مەريەم،  3
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 اتقااان تۆھمەتنىااڭ ئىنتااايىن قەبىاا  ۋە رەت ېيىلىد ر،ەدىكااى بااۇ ئااايەتل«مەريەم»
 بايان قىلى اتىدى.  تېگىشلى  ئىكەنلىكىنىقىلىنىشقا 

لللْهًََ ھەققىااادە   ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمقۇرئاااان كەرىااا    1﴿وََ لاَمتُلللُو َْْ َقاَالللا ااَ   َِ
ئالالھنىااااڭ دەياااادى. بااااۇ  «شاااالىغان سااااۆزئااااالالھ مەريەم ئەلەيھىسساااااالمغا تا»

بااۇ  تائاااال . ئااالالھدېااگەن سااۆزىدىر «غىنبااول»   لل  نەرسااىنى يارىتىشااتىكى ھەر
لللل  َ َلَقلللوُ  َُ نَ  َ َم َلللل ا     لَللللوا  اانللللغَ  اا َسللل    َِ َلللل َ  اا َ ﴿ مەسااااىلىنى ئىاااازاھالئ  ََ  ُثَُ  تلُلللهَ ب   ِا  َُللللا

 ئاااادەم مىساااالى ئىساااانىڭ ەنەزىرىاااد ئالالھنىاااڭ شۈبھىساااىزكى،» 2 فَلَ ُ لللو ُ  ُ للل    َلللوُ 
  ئانىسااااىز-ئاتااااان ئااااالالھ ئااااادەمنى. ئواشااااايدى مىسااااالىغا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ

 ۋىجۇدقاااا ئاااۇ دە،-دېااادى ،كە  ۋىجۇدقاااا  ئۇنىغغاااا ئانااادىن يااااراتتى، تاااۇپراقتىن
ئىاااالھ  ،دادىساااىز يارىتىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ئىساااا» ئاااۇالر ئەگەر . دەيااادى« كەلااادى

راساااتچىل  دېاااگەن ساااۆزىدە«   كېااارە بولۇشاااى ۋە ئىالھنىاااڭ بالىساااى بولاااۇ
يااادى  چاااۈنكى ئىساااا ، ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمنىڭ يارىتىلىشاااىغا ناااېمە دەبولساااا

ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالم  ىسااااىز يارىتىلغااااان بولسااااا،داد ئەلەيھىسساااااالم پەقەت
تا ئاااااۇالر ناااااېمە ئۈچاااااۈن ئاااااادەم . ئۇناااااداقىساااااىز يارىتىلغاااااانئان ىساااااىز ۋەداد

ھنىاااااڭ بالىساااااى دېمەساااااتىن، ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالمنى ئىاااااالھ يااااااكى ئىال
 ئەقىلااادىن دەىباااۇ ساااۆز ، ئۇالرنىاااڭدېااامە  ئەلەيھىسسااااالمنى ئۇناااداق دەيااادى 

ياااوق. ئاااالالھ  ىتاياااانچھېچكىااار ۋە تايىنىااادىغان  ىساااىباھانيوللاااۇق ئۆتكىااادە  
پەيغەمااااااكەر  ھەققىاااااادە يەھااااااۇد ۋە ناساااااااراالرنىڭ يالغااااااانچىلىقى تائاااااااال

ََ  َو َلللللللللغ   ل  ا ُْحَللللللللل الهَ  َ للللللللللا َ   اا  ُُللللللللل ْ ﴿ئەلەيھىسسااااااااااالمغا   َُ  فَلللللللللَ   ئەگەر» 3  ْ َعاماللللللللللغاي َ  ََْو
 قىلغۇچىالرنىاااڭ ئىكاااادەت مەن بولساااا، بولىااادىغان بالىساااى ئالالھنىاااڭ مېھرىكاااان
ئالالھقااا  ،دەياادى. ئااالالھ تائاالنىااڭ بالىسااى بولۇشااى« دېگىاان ،بااوالتتى  ئەۋۋىلااى

ىرىئ بااااۇ ئوياااادبەناااادىلەرنى  ئااااالالھ تائاااااالزىيااااان يەتكۈزمەياااادى. لااااېكىن 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-171سۈرە نىسا،  1
 ئايەت-59سۈرە ئا  ئىمران،  2
 ئايەت-81سۈرە زىارىف،  3
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قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااون  تاااۆھمەت،دېاااگەن  «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار»
. چااۈنكى بااۇ بېاارىلگەن رەددىاايە ئااون توققااۇز قېااتى توققااۇز قېااتى  تەكرارلىنىااپ، 

قۇرئااان  ،تەكرارلىنىااپ كەلگەنلىكااىئۇنىااڭ مااۇھى  مەسااىلە بولااۇئ،  ئەقىدىاادىكى
. ئىكەنلىكىنااااى ئىسااااپاتاليدى كەرىمنىااااڭ ئاالھىاااادە كۆ ااااۈ  بااااۆلگەن تېمىسااااى

 نەچااچەۇالرنىااڭ دېااگەن كىشااىلەرگە قااارىغىنىمىزدا، ئ «ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار»
ەن مۇشااارىكالرنىڭ باااۇ ھەقاااتە دېاااگ تائااااال ناااى بايقاااايمىز. ئاااالالھئىكەنلىكىاىااال 

لللل ْ  ِا لللل ْ  ااَ ُلللل  َََْل ﴿ سااااۆزىنى ھېكااااايە قىلىااااپ   َ َ للللاذامُو َ  َوااَ ُلللل ْ    لَلللللوُ  َو َللللغَ   َ َلُقو ُللللو َ  ااْف ا ا
  توقاااۇئ يالغااااننى ھەقىاااقەتەن ئاااۇالر بىلىغالركاااى،» 1  ْ َبناللليَ  َالَللل   ْ بَلنَلللاتا  َْْصلللاََ  

 ئااااالالھ يالغااااانچىالردىر. ئەلاااا ەتتە ئااااۇالر. دەياااادى ،بااااار بالىسااااى ئالالھنىااااڭ
يەھااااااۇدىي ۋە  دېااااااگەن. «تاللىغااااااانمۇ  قىزالرنااااااى تاللىماااااااي، ئوغااااااۇلالرنى

 َوَُا َللل ا    لَللللوا   مْللل ُ  ُاََيْلللله    ْ  َلُ لللو ُ  َوَُا َللل ا ﴿ قىلىاااپ  يەاىرىساااتىيانالرنىڭ ساااۆزىنى ھېكاااا
للل دُ    َنَهلللاَ    دېااادى. ،ئوغلىااادىر ئالالھنىاااڭ ئاااۈزەير  يەھاااۇدىيالر» 2   لَللللوا   مْللل ُ   ْ َمسا

 ئىساااادەيااادى. « دېااادى ،ئوغلىااادىر ئالالھنىاااڭ  ئىساااا يەناااىن مەساااى   ناسااااراالر
دىن دادىسااااااااىز يااااااااارىتىلىش ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ مەريەم ئەلەيھىسساااااااااالم

  ََقلللغْ  َو َلللَغ    َهُْحَلللل  ُ   ََتَللل َ  َوَُلللاُ و ﴿ ۇالرنىاااڭ ساااۆزىنى ھېكاااايەت قىلىاااپ ئمەسىلىساااىدە 
لللللللُت ْ  َ ا  ا لْ ْنلللللللوُ  يَلتَلَ اَلللللللْه َ    َسلللللللَماَو تُ  َتَ لللللللا ُ  اا ًّ  َشللللللل لْ ُُّ  ِا لللللللهُّ   ْْلَْ ضُ  َوتَنَ للللللل َُ  َوَتَا َْابَلللللللا  َْ  َالللللللغًّ   
للللللللا َو َللللللللَغ   الَهُْحَللللللللل  ا  َ َاللللللللْو  لللللللل َ  َْ   الَهُْحَللللللللل  ا  يَنَبغاللللللللَ َوَِ لللللللل  ُ لللللللل ُّ   اا  َو َللللللللَغ  يَلَت ا    َسللللللللَماَو تا   ا  َِ

 ساااىلەر دېيىشاااتى. ،بااار بالىساااى ئالالھنىاااڭ  ئااۇالر» 3 َاْبللَغ    َهُْحَللل  ا  َُيا  ااََل  َو ْْلَْ ضا 
  يامانلىقىااادىنن ساااۆزنىڭ باااۇ قىلااادىغالر. ساااۆزنى بىااار قەبىااا  شۈبھىساااىز-شاااە 
 بولااۇئ گااۇمران تاااغالر كەتكىلااى، يېرىلىااپ يەر كەتكىلااى، پارچىلىنىااپ نالرئاسااما

 دەئ بااار بالىسااى ئالالھنىااڭ ئااۇالر ئۈچااۈنكى، شااۇنىڭ بااۇ قالاادى. تاااس كەتكىلااى
 زېمىناادا ۋە ئاساامانالردا ئەمەسااتۇر. اليىااق ئالالھقااا بولااۇ  بالىسااى قىلاادى. دەۋا

دەياادى. سااۈرە « ۇرقتاايو مەالااۇق ھااې  بويسااۇنمايدىغان بولااۇئ بەناادە ئالالھقااا
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 اتقااان تۆھمەتنىااڭ ئىنتااايىن قەبىاا  ۋە رەت ېيىلىد ر،ەدىكااى بااۇ ئااايەتل«مەريەم»
 بايان قىلى اتىدى.  تېگىشلى  ئىكەنلىكىنىقىلىنىشقا 

لللْهًََ ھەققىااادە   ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمقۇرئاااان كەرىااا    1﴿وََ لاَمتُلللُو َْْ َقاَالللا ااَ   َِ
ئالالھنىااااڭ دەياااادى. بااااۇ  «شاااالىغان سااااۆزئااااالالھ مەريەم ئەلەيھىسساااااالمغا تا»

بااۇ  تائاااال . ئااالالھدېااگەن سااۆزىدىر «غىنبااول»   لل  نەرسااىنى يارىتىشااتىكى ھەر
لللل  َ َلَقلللوُ  َُ نَ  َ َم َلللل ا     لَللللوا  اانللللغَ  اا َسللل    َِ َلللل َ  اا َ ﴿ مەسااااىلىنى ئىاااازاھالئ  ََ  ُثَُ  تلُلللهَ ب   ِا  َُللللا

 ئاااادەم مىساااالى ئىساااانىڭ ەنەزىرىاااد ئالالھنىاااڭ شۈبھىساااىزكى،» 2 فَلَ ُ لللو ُ  ُ للل    َلللوُ 
  ئانىسااااىز-ئاتااااان ئااااالالھ ئااااادەمنى. ئواشااااايدى مىسااااالىغا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ

 ۋىجۇدقاااا ئاااۇ دە،-دېااادى ،كە  ۋىجۇدقاااا  ئۇنىغغاااا ئانااادىن يااااراتتى، تاااۇپراقتىن
ئىاااالھ  ،دادىساااىز يارىتىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ئىساااا» ئاااۇالر ئەگەر . دەيااادى« كەلااادى

راساااتچىل  دېاااگەن ساااۆزىدە«   كېااارە بولۇشاااى ۋە ئىالھنىاااڭ بالىساااى بولاااۇ
يااادى  چاااۈنكى ئىساااا ، ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمنىڭ يارىتىلىشاااىغا ناااېمە دەبولساااا

ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالم  ىسااااىز يارىتىلغااااان بولسااااا،داد ئەلەيھىسساااااالم پەقەت
تا ئاااااۇالر ناااااېمە ئۈچاااااۈن ئاااااادەم . ئۇناااااداقىساااااىز يارىتىلغاااااانئان ىساااااىز ۋەداد

ھنىاااااڭ بالىساااااى دېمەساااااتىن، ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالمنى ئىاااااالھ يااااااكى ئىال
 ئەقىلااادىن دەىباااۇ ساااۆز ، ئۇالرنىاااڭدېااامە  ئەلەيھىسسااااالمنى ئۇناااداق دەيااادى 

ياااوق. ئاااالالھ  ىتاياااانچھېچكىااار ۋە تايىنىااادىغان  ىساااىباھانيوللاااۇق ئۆتكىااادە  
پەيغەمااااااكەر  ھەققىاااااادە يەھااااااۇد ۋە ناساااااااراالرنىڭ يالغااااااانچىلىقى تائاااااااال

ََ  َو َلللللللللغ   ل  ا ُْحَللللللللل الهَ  َ للللللللللا َ   اا  ُُللللللللل ْ ﴿ئەلەيھىسسااااااااااالمغا   َُ  فَلللللللللَ   ئەگەر» 3  ْ َعاماللللللللللغاي َ  ََْو
 قىلغۇچىالرنىاااڭ ئىكاااادەت مەن بولساااا، بولىااادىغان بالىساااى ئالالھنىاااڭ مېھرىكاااان
ئالالھقااا  ،دەياادى. ئااالالھ تائاالنىااڭ بالىسااى بولۇشااى« دېگىاان ،بااوالتتى  ئەۋۋىلااى

ىرىئ بااااۇ ئوياااادبەناااادىلەرنى  ئااااالالھ تائاااااالزىيااااان يەتكۈزمەياااادى. لااااېكىن 
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ساااااۆزلەر ئاااااارقىلىق ئالالھقاااااا شاااااېرى  كەلتۈردشاااااتىن غاااااان يالغاااااان ىرىلقچى
  ئاگاھالندىرىۋاتىدى.

ېااااگەن سااااۆز، ئالالھنىااااڭ د «ئااااالالھ پاااااكتۇر» ﴿ُ﴾ــــْبَحانَُه﴾ئااااايەتتىكى 
ىاال پاكلىقىغاااا ئالااادىندىن لەريۇقىرىااادا دېااايىلگەن ۋە كېااايىن دېيىلىااادىغان ساااۆز

نەساااەبى ۋە  ىغاچقا، گاااۈ ياشااىمئىنسااان مە .ئااورىن ھااازىرال  ئۈچاااۈن كەلااگەن
ئىشاااالىرىنىڭ ئۈزدلااااۈئ قالماساااالىقى ئۈچااااۈن باااااال يااااۈزى كۆردشاااانى ااالياااادى. 

ئۈچااۈن بولىاادى.  ، ھاياااتلىقنى داۋام قىلىااشپەرزەناا  كۆردشاانىڭ تااۈئ مەقسااىدى
لىرىدىن بىااارەر قاااۇدرەت كۆردنۈشااا-كاااۈقئىالھقاااا نىساااكەتەن بالىنىاااڭ بولۇشاااى، 

بالىساااااى  شئىالھنىاااااڭ ئاتاااااالمى. چاااااۈنكى كائىناااااات شاااااەكىلنى بېرەلمەيااااادى
-ئالالھنىاااڭ كاااۈقبولۇشاااىدىن ئىلگىرىماااۇ يااااكى كېيىنماااۇ ھاااې  ئۆزگەرمىااادى. 

  قتا بااااال بولغاننىاااڭ ناااېمە پايدىساااىقاااۇۋۋىتى ئاجىزالشااامايدىغان تۇرساااا، ئۇنااادا
ي ئەجەبااا پەرزەناا  كېيىنكااى ھاياتنىااڭ كاپااالىتىمۇ  ئالالھنىااڭ ھاياااتى ئەزەلىاا

بەرگەن. ئاااالالھ شاااقىالرغا با ان ۋەنى ياراتقاااھايااااتلىقىچاااۈنكى ئاااالالھ  ھاياااات.
 ھاااې قاناااداق ھاياااات كاپاااالىتىگە تۇرىااادىغان بولغاچقاااا، ھەررىااا  ھەر دائىااا  تى
ئۈچااۈن  ئۇنىااڭ ۋە بويسااۇنىدىئۇنىغغااا پۈتااۈن نەرسااىلەر  چۈشاامەيدى.ئېھتىياااجى 

 ھەرىكەتلىنىااادى. ئاااالالھ ھەر نەرساااىنى ئۆزىنىاااڭ ھۆكمىنىاااڭ تەقەززاساااى باااويىچە
 .ادىرلىپ چىقىشقا قئوتتۇرىغا ئې

رىزىاااق  ،نى يارىتىشاااتىن ئىلگىااارى يااااراتقۇچىمەالۇقااااتالرئاااالالھ تائااااال 
بويساااۇندىرىدىغان  ،بېرى اتقاااان كىشاااىلەر بولۇشاااتىن ئىلگىااارى رىزىاااق بەرگاااۈچى

تەۋبە  ،قىلىاااادىغان كىشااااىلەر بولۇشااااتىن ئىلگىاااارى قەھاااار قىلغااااۇچى ۋە غەزە 
 ،دېاامە  بااۇ  قىلغااۇچى ئىاادى.قىلىاادىغان كىشااى بولۇشااتىن ئىلگىاارى تەۋبىنااى قو

قاااا مۇكەممەللىااا  ئالالھ ،ۇ كائىنااااتيارىتىلغاااان باااماااۇكەممە  ساااۈپەت بىااالەن 
ئاااااالالھ تائااااااال ھەدىااااا  كىااااار ساااااۈپەتنى قوشاااااالمايدى. ساااااۈپەتلىرىدىن ھېچ

ُِو   ا َصللللعا غ  وَ  دا  يسااااىقۇد للللَنُ ْ  َُللللا للللهَُ ْ  َوااْتَسللللُ ْ  َو ا لللللغ  ََي اابَللللا اي  َللللْو ََْ  ََْوَ ُ للللْ  َوُ ا َا  
ْسلللللل َ ََتوُ َفَسلللللل َُ و ا فََ ْااَْ لللللل َللللللا ااْنللللللغاي ااََل َ َمللللللا يلَللللللنلُْقُ  ،ٌُ  ُ للللللَ  ااْتَسللللللا   َِ ََ َا للللللا تَلَقللللللَ  َذ الللللل َِ
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للللللَ   ْ ََْبللللللهَ  ْ للللللَ    َاَذ  ا ْ  ا ئەگەر سااااااىلەرنىڭ ئەۋۋىلىغااااااالر ۋە  ،بەناااااادىلىرى » 1  ْ ما
 ،ىساااامەنااادىن سور ىنىاااپالر بىااار يەرگە توپللىااارىغئاااااىرىغالر، ئىنساااان ۋە جىن

دلاااۈئ ااااۇددى بىااار يىغااانە دېغىزغاااا چۆكۈر ھەر ئىنساااانغا ساااورىغىنىنى بەرساااەم،
، مېنىاااڭ مۈلكۈمااادىن دېغىزغاااا ھېچ اناااداق تەساااىر كۆرساااەتمىگەندە  ،نىسااااىلئې

 . ېگەند« نەرسىنى كەملىتەلمەيدىھېچ

ــــــَماَواتِ  ِف  َمــــــا لَّــــــهُ  بَــــــل﴿  ېمىناااااادىكىز ۋەئاساااااامانالردىكى » ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ
دىنياااادىكى پۈتاااۈن دېاااگەن ئاااايەتتىن  «غااادىرنىئالالھ ەممىساااىھ ەرساااىلەرنىڭن

ئائىااا  ئىكەنلىكىناااى بىلەلەيمىاااز. ئاااالالھ ئالالھ اااا  ڭنەرساااىنىڭ ئىگىااادارلى ىنى
تەبىىىيكاااى باااۇ  چ اااا،نەرساااىنىڭ يارات ۇچىساااى ۋە پەيااادا قىلغۇچىساااى بولغاھەر 

نىڭ ئالالھنىااااڭ بىاااار قىساااامى بولۇشااااى مااااۇمكىن ئەمەس. چااااۈنكى لەرنەرسااااى
مايااادى. مەساااىلەن  لغۇچىنىڭ بىاار پارچىساااى بوالياساااىھەرگىاااز  ياسااالغان نەرساااە

ۇچىنىڭ ياسااااىغنەرسااااىلەر، ھەماااامە  باشااا ائااااايروپىالن، ئورىناااادىق ۋە  ،ماشاااىنا
ئىجااااد ۇچى ياساااىغ»دېااامە ،  جىسااامىنىڭ بىااار قىسااامىدىن ئېلىاااپ ياساااالمايدى.

دېگىلاااى بولمايااادى. چاااۈنكى  «ئاااۆز جىنساااىدىن پەيااادا قىلااادى رساااىنىقىلغاااان نە
 ىمايااادى. ھەرقاناااداق بىااارلئاااۆز جىنساااىدىن بىااار نەرساااىنى پەيااادا قىال ھاااېچكى 

 ئۆزىدىن تۆۋەن نەرسىنى ئىجاد قىلىدى. 

، ئالالھنىااااڭ بالىسااااى ياااااكى ئايااااالى تااااۆھمىتىگە ئاساسااااەنۇالرنىااااڭ ئ
ن  ئەگەر ئااالالھ بااۇرىن پەياادا بولىاادىغان ئىااش بولسااا، كىاا  بااۇرىن پەياادا بولغااا

ئايااا   ،بالىسااىنى پەياادا قىلغااان بولسااا، ئااالالھ يااارات ۇچى-ئايااا ، ئاناادىن ۇئبولاا
ئاااۆزىنى ئاااۆزى  بىااارىبولىااادى. ئەگەر ئۇالرنىاااڭ ھەرلغۇچى ىۋە باااالىلىرى ياااارىت

ئەھلاااى كىتاااا  ۋە  ئۈچىلىساااى ئىاااالھ بولىااادى. ئۇناااداقتا پەيااادا قىلغاااان بولساااا،
ئىااالھ بولۇشااى كېاارە .  ياااكى يااارىتىلغۇچى، ياااكى ،باااال مۇشاارىكالر دەۋا قىلغااان
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ساااااۆزلەر ئاااااارقىلىق ئالالھقاااااا شاااااېرى  كەلتۈردشاااااتىن غاااااان يالغاااااان ىرىلقچى
  ئاگاھالندىرىۋاتىدى.

ېااااگەن سااااۆز، ئالالھنىااااڭ د «ئااااالالھ پاااااكتۇر» ﴿ُ﴾ــــْبَحانَُه﴾ئااااايەتتىكى 
ىاال پاكلىقىغاااا ئالااادىندىن لەريۇقىرىااادا دېااايىلگەن ۋە كېااايىن دېيىلىااادىغان ساااۆز

نەساااەبى ۋە  ىغاچقا، گاااۈ ياشااىمئىنسااان مە .ئااورىن ھااازىرال  ئۈچاااۈن كەلااگەن
ئىشاااالىرىنىڭ ئۈزدلااااۈئ قالماساااالىقى ئۈچااااۈن باااااال يااااۈزى كۆردشاااانى ااالياااادى. 

ئۈچااۈن بولىاادى.  ، ھاياااتلىقنى داۋام قىلىااشپەرزەناا  كۆردشاانىڭ تااۈئ مەقسااىدى
لىرىدىن بىااارەر قاااۇدرەت كۆردنۈشااا-كاااۈقئىالھقاااا نىساااكەتەن بالىنىاااڭ بولۇشاااى، 

بالىساااااى  شئىالھنىاااااڭ ئاتاااااالمى. چاااااۈنكى كائىناااااات شاااااەكىلنى بېرەلمەيااااادى
-ئالالھنىاااڭ كاااۈقبولۇشاااىدىن ئىلگىرىماااۇ يااااكى كېيىنماااۇ ھاااې  ئۆزگەرمىااادى. 

  قتا بااااال بولغاننىاااڭ ناااېمە پايدىساااىقاااۇۋۋىتى ئاجىزالشااامايدىغان تۇرساااا، ئۇنااادا
ي ئەجەبااا پەرزەناا  كېيىنكااى ھاياتنىااڭ كاپااالىتىمۇ  ئالالھنىااڭ ھاياااتى ئەزەلىاا

بەرگەن. ئاااالالھ شاااقىالرغا با ان ۋەنى ياراتقاااھايااااتلىقىچاااۈنكى ئاااالالھ  ھاياااات.
 ھاااې قاناااداق ھاياااات كاپاااالىتىگە تۇرىااادىغان بولغاچقاااا، ھەررىااا  ھەر دائىااا  تى
ئۈچااۈن  ئۇنىااڭ ۋە بويسااۇنىدىئۇنىغغااا پۈتااۈن نەرسااىلەر  چۈشاامەيدى.ئېھتىياااجى 

 ھەرىكەتلىنىااادى. ئاااالالھ ھەر نەرساااىنى ئۆزىنىاااڭ ھۆكمىنىاااڭ تەقەززاساااى باااويىچە
 .ادىرلىپ چىقىشقا قئوتتۇرىغا ئې

رىزىاااق  ،نى يارىتىشاااتىن ئىلگىااارى يااااراتقۇچىمەالۇقااااتالرئاااالالھ تائااااال 
بويساااۇندىرىدىغان  ،بېرى اتقاااان كىشاااىلەر بولۇشاااتىن ئىلگىااارى رىزىاااق بەرگاااۈچى

تەۋبە  ،قىلىاااادىغان كىشااااىلەر بولۇشااااتىن ئىلگىاااارى قەھاااار قىلغااااۇچى ۋە غەزە 
 ،دېاامە  بااۇ  قىلغااۇچى ئىاادى.قىلىاادىغان كىشااى بولۇشااتىن ئىلگىاارى تەۋبىنااى قو

قاااا مۇكەممەللىااا  ئالالھ ،ۇ كائىنااااتيارىتىلغاااان باااماااۇكەممە  ساااۈپەت بىااالەن 
ئاااااالالھ تائااااااال ھەدىااااا  كىااااار ساااااۈپەتنى قوشاااااالمايدى. ساااااۈپەتلىرىدىن ھېچ

ُِو   ا َصللللعا غ  وَ  دا  يسااااىقۇد للللَنُ ْ  َُللللا للللهَُ ْ  َوااْتَسللللُ ْ  َو ا لللللغ  ََي اابَللللا اي  َللللْو ََْ  ََْوَ ُ للللْ  َوُ ا َا  
ْسلللللل َ ََتوُ َفَسلللللل َُ و ا فََ ْااَْ لللللل َللللللا ااْنللللللغاي ااََل َ َمللللللا يلَللللللنلُْقُ  ،ٌُ  ُ للللللَ  ااْتَسللللللا   َِ ََ َا للللللا تَلَقللللللَ  َذ الللللل َِ
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للللللَ   ْ ََْبللللللهَ  ْ للللللَ    َاَذ  ا ْ  ا ئەگەر سااااااىلەرنىڭ ئەۋۋىلىغااااااالر ۋە  ،بەناااااادىلىرى » 1  ْ ما
 ،ىساااامەنااادىن سور ىنىاااپالر بىااار يەرگە توپللىااارىغئاااااىرىغالر، ئىنساااان ۋە جىن

دلاااۈئ ااااۇددى بىااار يىغااانە دېغىزغاااا چۆكۈر ھەر ئىنساااانغا ساااورىغىنىنى بەرساااەم،
، مېنىاااڭ مۈلكۈمااادىن دېغىزغاااا ھېچ اناااداق تەساااىر كۆرساااەتمىگەندە  ،نىسااااىلئې

 . ېگەند« نەرسىنى كەملىتەلمەيدىھېچ

ــــــَماَواتِ  ِف  َمــــــا لَّــــــهُ  بَــــــل﴿  ېمىناااااادىكىز ۋەئاساااااامانالردىكى » ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ
دىنياااادىكى پۈتاااۈن دېاااگەن ئاااايەتتىن  «غااادىرنىئالالھ ەممىساااىھ ەرساااىلەرنىڭن

ئائىااا  ئىكەنلىكىناااى بىلەلەيمىاااز. ئاااالالھ ئالالھ اااا  ڭنەرساااىنىڭ ئىگىااادارلى ىنى
تەبىىىيكاااى باااۇ  چ اااا،نەرساااىنىڭ يارات ۇچىساااى ۋە پەيااادا قىلغۇچىساااى بولغاھەر 

نىڭ ئالالھنىااااڭ بىاااار قىساااامى بولۇشااااى مااااۇمكىن ئەمەس. چااااۈنكى لەرنەرسااااى
مايااادى. مەساااىلەن  لغۇچىنىڭ بىاار پارچىساااى بوالياساااىھەرگىاااز  ياسااالغان نەرساااە

ۇچىنىڭ ياسااااىغنەرسااااىلەر، ھەماااامە  باشااا ائااااايروپىالن، ئورىناااادىق ۋە  ،ماشاااىنا
ئىجااااد ۇچى ياساااىغ»دېااامە ،  جىسااامىنىڭ بىااار قىسااامىدىن ئېلىاااپ ياساااالمايدى.

دېگىلاااى بولمايااادى. چاااۈنكى  «ئاااۆز جىنساااىدىن پەيااادا قىلااادى رساااىنىقىلغاااان نە
 ىمايااادى. ھەرقاناااداق بىااارلئاااۆز جىنساااىدىن بىااار نەرساااىنى پەيااادا قىال ھاااېچكى 

 ئۆزىدىن تۆۋەن نەرسىنى ئىجاد قىلىدى. 

، ئالالھنىااااڭ بالىسااااى ياااااكى ئايااااالى تااااۆھمىتىگە ئاساسااااەنۇالرنىااااڭ ئ
ن  ئەگەر ئااالالھ بااۇرىن پەياادا بولىاادىغان ئىااش بولسااا، كىاا  بااۇرىن پەياادا بولغااا

ئايااا   ،بالىسااىنى پەياادا قىلغااان بولسااا، ئااالالھ يااارات ۇچى-ئايااا ، ئاناادىن ۇئبولاا
ئاااۆزىنى ئاااۆزى  بىااارىبولىااادى. ئەگەر ئۇالرنىاااڭ ھەرلغۇچى ىۋە باااالىلىرى ياااارىت

ئەھلاااى كىتاااا  ۋە  ئۈچىلىساااى ئىاااالھ بولىااادى. ئۇناااداقتا پەيااادا قىلغاااان بولساااا،
ئىااالھ بولۇشااى كېاارە .  ياااكى يااارىتىلغۇچى، ياااكى ،باااال مۇشاارىكالر دەۋا قىلغااان

                                                           
 مۇسلى  رى ايەت قىلغان ھەدى  1
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دېاااگەن « ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار»لالھتىن باشاااقا ئىاااالھ بولمىغانلىقىااادىن، ائااا
 سەپسەتە مەنتىقىي جەھەتتىمۇ پۇت تىرەئ تۇرالمايدى. 

ۈپەتلىرىدىن بىااار ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ مەالۇقااااتلىرى بىاالەن زاتىاادا، ساا
. ئااالالھنى تۇرلىشااتىنمۇ پاااكرىكەتااتە ئواشىشااىپ قېھە-سااۈپەتتە، ھېچكىاار ئىااش

للللا  َللللوُ ﴿ ئەھلااااى كىتااااا   .قىلىااااش مااااۇمكىن ئەمەسىر تەسااااەۋۋ    َسللللَماَو تا   ا  َِ
ئاساااااااامانالردىكى ۋە زېمىناااااااادىكى نەرسااااااااىلەرنىڭ ھەممىسااااااااى »  َو ْْلَْ ضا 
« ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار»بااۇ ئېتىاارائ قىلسااا،  ەن ئااايەتنىدېااگ «نىغاادىرئالالھ

 زېمىنااادىكى ھەمااامە نەرساااە-قارشاااى كېلىااادى. چاااۈنكى ئاسااامان گېاااپىگەدېاااگەن 
 ئالالھقا بويسۇنىدى. 

بااااۇ بىاااازگە . «ھەممىسااااى ئۇنىغغااااا بويساااۇنغۇچىدىر» ﴾قَـــانُِتونَ  لَـّــهُ  ُكـــل  ﴿
كىااااادە ئىكەنلىكاااااى ۋە ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقىغاااااا ىاااااڭ ئالالھنىاااااڭ ئىلكائىناتن
 .نى بىلددرىدىشەكىلدە بويسۇنىدىغانلىقى يياكى مەجكۇرى ىيئىختىيار
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َا َأْمًرا َقَضمٰ  َوِإَذا  َۖواْْلَْرضِ  َواتِ السََّما َبِديعُ ﴿  ُكن  َلهُ  يـَُقولُ  فَِإَّنَّ
 ﴾فـََيُكونُ 
 

 ئىشنى بىر. قىلغۇچىدىر بار يوقتىن زېمىننى ۋە ئاسمانالر ئالالھ» 
 ۋىجۇدقا ئۇ دە،-دەيدى كە ، ۋىجۇدقا قىلسا، ئىرادە كەلتۈردشنى ۋىجۇدقا

 « كېلىدى

 
دېاااگەن ساااۆزىنىڭ تاااۆھمەت  «ارئالالھنىاااڭ بالىساااى بااا» ئاااالالھ تائااااال

دىقاااقەت نەزىرىمىزناااى ئۆزىنىاااڭ  ،ئىكەنلىكىناااى باياااان قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن
ــَماَواتِ  بَــِديعُ ﴿ بىاار قىسااى  قااۇدرىتىگە تارتىااپ   ئاساامانالر ئااالالھ» ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ

ئۇالرنىااڭ  ۋە زېمىاان-ئاسااماندەۋاتىاادى.  «قىلغۇچىاادىر بااار يااوقتىن زېمىننااى ۋە
. ئاااالالھ ىتىلااادىيار ياااوقتىن ھاااې  ئۆرنەكساااىز ۈن مەالۇقااااتالرئىچىااادىكى پۈتااا

. قېلىااااپ ۋە ئەناااادىزىگە موھتااااا  بولماياااادى ،تائاااااال ئىنسااااانالرنى يارىتىشااااتا
 .ياساااى الىدى قېلىاااپ تاااۇنجى بولاااۇئ مەساااىلەن  ئىساااتاكان ياساااايدىغان ئاااادەم

بىرىاااادىن -قۇيااااۇئ، بىاااار نىئانااادىن ئېاااارىتىلگەن ئەينەكنىااااڭ اااااام ماتېرىياااالى
ە تسااانائەت ئەمماااچىقىاادى.  الرنى ياسااائىغان ئىسااتاكانددرگىلى بولماياادپەرقلەناا

ئۇستىساااىدىن  ،ئىشااالەتمىگەن بىااالەن نااااۋاي قېلىاااپمايااادى. بولمۇكەممەللىااا  
ئېغىرلىقتااااا  لااااېكىن شااااەكىل ۋەبااااويىچە نااااان ياقىاااادى.  ئەناااادىزەئااااۆگەنگەن 

 يدى. لىقنى ساقلىيالمائواشاش
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دېاااگەن « ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار»لالھتىن باشاااقا ئىاااالھ بولمىغانلىقىااادىن، ائااا
 سەپسەتە مەنتىقىي جەھەتتىمۇ پۇت تىرەئ تۇرالمايدى. 

ۈپەتلىرىدىن بىااار ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ مەالۇقااااتلىرى بىاالەن زاتىاادا، ساا
. ئااالالھنى تۇرلىشااتىنمۇ پاااكرىكەتااتە ئواشىشااىپ قېھە-سااۈپەتتە، ھېچكىاار ئىااش

للللا  َللللوُ ﴿ ئەھلااااى كىتااااا   .قىلىااااش مااااۇمكىن ئەمەسىر تەسااااەۋۋ    َسللللَماَو تا   ا  َِ
ئاساااااااامانالردىكى ۋە زېمىناااااااادىكى نەرسااااااااىلەرنىڭ ھەممىسااااااااى »  َو ْْلَْ ضا 
« ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار»بااۇ ئېتىاارائ قىلسااا،  ەن ئااايەتنىدېااگ «نىغاادىرئالالھ

 زېمىنااادىكى ھەمااامە نەرساااە-قارشاااى كېلىااادى. چاااۈنكى ئاسااامان گېاااپىگەدېاااگەن 
 ئالالھقا بويسۇنىدى. 

بااااۇ بىاااازگە . «ھەممىسااااى ئۇنىغغااااا بويساااۇنغۇچىدىر» ﴾قَـــانُِتونَ  لَـّــهُ  ُكـــل  ﴿
كىااااادە ئىكەنلىكاااااى ۋە ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقىغاااااا ىاااااڭ ئالالھنىاااااڭ ئىلكائىناتن
 .نى بىلددرىدىشەكىلدە بويسۇنىدىغانلىقى يياكى مەجكۇرى ىيئىختىيار
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َا َأْمًرا َقَضمٰ  َوِإَذا  َۖواْْلَْرضِ  َواتِ السََّما َبِديعُ ﴿  ُكن  َلهُ  يـَُقولُ  فَِإَّنَّ
 ﴾فـََيُكونُ 
 

 ئىشنى بىر. قىلغۇچىدىر بار يوقتىن زېمىننى ۋە ئاسمانالر ئالالھ» 
 ۋىجۇدقا ئۇ دە،-دەيدى كە ، ۋىجۇدقا قىلسا، ئىرادە كەلتۈردشنى ۋىجۇدقا

 « كېلىدى

 
دېاااگەن ساااۆزىنىڭ تاااۆھمەت  «ارئالالھنىاااڭ بالىساااى بااا» ئاااالالھ تائااااال

دىقاااقەت نەزىرىمىزناااى ئۆزىنىاااڭ  ،ئىكەنلىكىناااى باياااان قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن
ــَماَواتِ  بَــِديعُ ﴿ بىاار قىسااى  قااۇدرىتىگە تارتىااپ   ئاساامانالر ئااالالھ» ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ

ئۇالرنىااڭ  ۋە زېمىاان-ئاسااماندەۋاتىاادى.  «قىلغۇچىاادىر بااار يااوقتىن زېمىننااى ۋە
. ئاااالالھ ىتىلااادىيار ياااوقتىن ھاااې  ئۆرنەكساااىز ۈن مەالۇقااااتالرئىچىااادىكى پۈتااا

. قېلىااااپ ۋە ئەناااادىزىگە موھتااااا  بولماياااادى ،تائاااااال ئىنسااااانالرنى يارىتىشااااتا
 .ياساااى الىدى قېلىاااپ تاااۇنجى بولاااۇئ مەساااىلەن  ئىساااتاكان ياساااايدىغان ئاااادەم

بىرىاااادىن -قۇيااااۇئ، بىاااار نىئانااادىن ئېاااارىتىلگەن ئەينەكنىااااڭ اااااام ماتېرىياااالى
ە تسااانائەت ئەمماااچىقىاادى.  الرنى ياسااائىغان ئىسااتاكانددرگىلى بولماياادپەرقلەناا

ئۇستىساااىدىن  ،ئىشااالەتمىگەن بىااالەن نااااۋاي قېلىاااپمايااادى. بولمۇكەممەللىااا  
ئېغىرلىقتااااا  لااااېكىن شااااەكىل ۋەبااااويىچە نااااان ياقىاااادى.  ئەناااادىزەئااااۆگەنگەن 
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ۈتاااۈن پيارىتىلغاااان ە قەدەر ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تارتىاااپ قىياااامەتك
دىكى ھەر ئەزا ھايااااااتتىكى لىرىاااااەدەنبىااااارىگە ئواشاااااايدى. ب-ئىنساااااان بىااااار

يۇقىرىااادا مىساااالغا  اىزمىتىناااى ئواشاااا  ئۆتەيااادى. لاااېكىن باااۇ ئواشاشااالىق
 «بااااو »   لللل  ئالالھنىااااڭ  ئەمەس، بەلكااااى، ئەناااادىزە بىاااالەن ئااااالغىنىمىزدە 
ىمۇ، ھەممەياالەن يەنە شااۇنچە ئواشاشاالىق بولساابىاالەن بولىاادى.  دېااگەن سااۆزى

ھەتتااااااا  .بولىاااااادىغان شااااااەكىلدە پەرقلىااااااقبىاااااار كىشااااااىدىن ئااااااايرىغىلى 
بىااااار ئادەمنىاااااڭ يەناااااى، ھەر قوشاااااكىزەكلەرنىمۇ پەرقلەناااااددرگىلى بولىااااادى.

 پەرقلىاااق ىبارمااااق ئىااازى ۋە ئااااۋاز ،ىىقپاااۇرچىرايىااادىن باشاااقا، ئاااۆزىگە اااااس 
 كۆنااااددردلگەناقچىالرنىڭ ساااا ئااااادەتتە بااااۇنى بىااااز بايقىيالمىساااااقمۇ، .بولىاااادى
تېپىااااپ دە   دىن پۇراقنىااااڭ ئىگىسااااىنىنۇرغااااۇن ئادەمنىااااڭ ئارىسااااى ئىتلىاااارى
بىرىناااى تونۇيااادىغان ئىااازالر بولىااادى. -بىااار ئەزالىااارى ئىچىااادىمۇ . بەدەنبارااليااادى

 كۆچۈرساااە، تېرىساااىنىمەساااىلەن  بىااار ئادەمنىاااڭ بەدىااانىگە يەنە بىااار ئادەمنىاااڭ 
 ،بىاار يېرىاادىن كۆچۈردلسااە ېكىن شااۇ بەدەننىااڭ باشااقا. لااياادىماااس كەلمەئاسااان 

. مانااا بۇنىااڭ ئااۆزى ئااالالھ تائاالنىااڭ ىراھەتلىرى ساااقىيىددەرھااا  بىرلىشااىپ جااا
 . دىريارىتىشتىكى مۆجىزە ۋە كائىناتتىكى مۇتلەق قۇدرىتىنىڭ دەلىلى

 ،بولاااۇئ قالغاااان ئىاااش بولماساااتىن ساااىزىي يااااكى پىالنپىدباااۇالر تاسااااد
. بااۇ ھەقااتە دىرازىرالنغااان ئىشااالربەلكااى ئالالھنىااڭ قااۇدرىتى بىاالەن ئالاادىن ھ

للللَنتاُ ْ  َوَْ ْللللَو تاُ ْ     تائاااااال ئااااالالھ ُُ   َسللللَماَو تا َو ْْلَْ ضا َو ْ للللتاَلُ  َْْ سا للللْ  ََُيتاللللوا َ ْللللل  ﴿َوِا
ََيت   ا ْلَعللللا اماَي  ََ ََ  ياراتقااااانلىقى، زېمىننااااى ئاساااامانالرنى، ئالالھنىااااڭ» 1ااَ   ا ذَ  اللل

 كاماااالىن نىاااڭئالالھ بولۇشاااى اىااال-اىلماااۇ رنىاااڭغالرىرە لى تىللىرىغالرنىاااڭ،
 كىشااااىلەر بىلىملىاااا  بۇنىغاااادا ئاالمەتلىرىدىناااادىر،  كۆرسااااىتىدىغان قااااۇدرىتىنى

-يارىتىشاااتىكى اىلماااۇ. دېاااگەن« باااار ئااااالمەتلەر نۇرغاااۇن ھەقىاااقەتەن ئۈچاااۈن
مااااااي تاااااۇرىئ قولالنئاااااۆلچەم -ئەنااااادىزەقاناااااداق اىللىاااااق، ئالالھنىاااااڭ ھېچ
ئەلەيھىسساااااالم  ئااااادەمرىتىنى ئىپادىلەياااادى. ئەگەر يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇد
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نسااااانالرنى تااااوپال  مااااۇمكىن ئىبولغااااان بااااارلىق قىيااااامەتكە قەدەر  دەۋرىاااادىن
نىاااڭ يەنە بىرىااادىن بىرىبولساااىمۇ، ھەرۇالرنىاااڭ شاااەكلىنىڭ بىااار اىااال بولساااا، ئ

ئىنتااااايىن نااااازى  »   مَللللغاياُ   ئااااايەتتىكى ،. بااااۇپەرقلىنىاااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز
  ئىپادىسىدىر.نىڭ «يارىتىش ەشەكىلد

ُ ْ    ئااااالالھ تائاااااال  للللنلْ للللا تَللللنُقُ   ْْلَْ ُض ِا ََ الللل ف   ﴿َُللللْغ َالاْمنَللللا َِ ََ  اتَللللاب    1َواانللللَغ
 يەئ يەر جەساااەتلىرىنى ئۇالرنىاااڭ يەناااىن كېمەيتكىنىااادىن زېمىننىاااڭ ئاااۇالرنى»

 ھەممىناااى دەرگااااھىمىزدا بىزنىاااڭ اەۋەردارمىاااز، ھەقىاااقەتەن بىاااز  كەتكىنىااادىن
ئە  مااااھىر دەيااادى. « باااار  لەۋھۇلمەھپاااۇز يەناااىن كىتاااا  ئالغاااان ئىچىاااگە زۆئااا

ۋە ساااۈپەت  ھۈنەرۋەنماااۇ بىااار ياساااىغان نەرساااىنى ئىككىنچاااى قېاااتى  ياساااىغاندا،
شااااى مااااۇمكىن يالىياسى ئواشااااا  قىلىااااپ-دە ئالدىنقىسااااىغا ئوپمااااۇئۆلچەماااا
ى. ئاااالالھ تائااااال يارىتىشاااتىكى ماااۇتلەق قاااۇدرىتى بىااالەن بىزناااى يااااراتت ئەمەس.

قايتااااا يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇدرىتى بىاااالەن، ئۆلگەناااادىن كېاااايىن مۇشااااۇ 
شااااااەكلىمىز، گۆشااااااىمىز، سااااااۈپىتىمىز ۋە ھەر زەررىچىمىااااااز بىاااااالەن بىلاااااالە 

 !بوالمدى  ئىنچىكىلى تىرىلددرىدى. بۇنىغدىنمۇ ئارتۇق 

ــــُه ُكــــن فـََيُكــــوُن﴾ َــــا يـَُقــــوُل َل ــــًرا فَِإَّنَّ  ۋىجۇدقااااابىاااار ئىشاااانى » ﴿َوِإَذا َقَضــــٰم َأْم
 .«دە، ئااۇ ۋىجۇدقااا كېلىاادى-دەياادى ،دشاانى ئىاارادە قىلسااا، ۋىجۇدقااا كە كەلتۈر

ى ئااۆز مەنىسااى ۋە ھەماامە مەنىناا ەدېااگەن سااۆزنىڭ بىاار قااانچ  ُ لل  ئااايەتتىكى 
ُت  فَلللإاَذ ﴿باااار.  ئىچىاااگە ئالغاااان بىااار مەنىساااى لللَ ُ  ْ  ََُ للل لْ  َ للل اْ هاُ  ْ     لَللللوَ  فَلللاذُْ ُهو  ََِنانا

 قىلغانااادىن ئاااادا ئىكاااادەتلەرنى ئائىااا  ھەجاااگە ساااىلەر» 2  ذاْ لللهَ  ََْشلللغَ  َْوْ  َُِب َُ للل ْ 
 زىياااادە ئۇنىغااادىنمۇ يااااكى ئەتكەنااادە  يااااد باااوۋا الرنى-ئاتاااا ئاااالالھنى كېااايىن،

َا ﴿ مەنىساااىدە،« ئاااادا قىلىاااش»  ُ للل  ئاااايەتتىكى دېاااگەن « ئېاااتىغالر يااااد ُْ  فَلللا
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ۈتاااۈن پيارىتىلغاااان ە قەدەر ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تارتىاااپ قىياااامەتك
دىكى ھەر ئەزا ھايااااااتتىكى لىرىاااااەدەنبىااااارىگە ئواشاااااايدى. ب-ئىنساااااان بىااااار

يۇقىرىااادا مىساااالغا  اىزمىتىناااى ئواشاااا  ئۆتەيااادى. لاااېكىن باااۇ ئواشاشااالىق
 «بااااو »   لللل  ئالالھنىااااڭ  ئەمەس، بەلكااااى، ئەناااادىزە بىاااالەن ئااااالغىنىمىزدە 
ىمۇ، ھەممەياالەن يەنە شااۇنچە ئواشاشاالىق بولساابىاالەن بولىاادى.  دېااگەن سااۆزى

ھەتتااااااا  .بولىاااااادىغان شااااااەكىلدە پەرقلىااااااقبىاااااار كىشااااااىدىن ئااااااايرىغىلى 
بىااااار ئادەمنىاااااڭ يەناااااى، ھەر قوشاااااكىزەكلەرنىمۇ پەرقلەناااااددرگىلى بولىااااادى.

 پەرقلىاااق ىبارمااااق ئىااازى ۋە ئااااۋاز ،ىىقپاااۇرچىرايىااادىن باشاااقا، ئاااۆزىگە اااااس 
 كۆنااااددردلگەناقچىالرنىڭ ساااا ئااااادەتتە بااااۇنى بىااااز بايقىيالمىساااااقمۇ، .بولىاااادى
تېپىااااپ دە   دىن پۇراقنىااااڭ ئىگىسااااىنىنۇرغااااۇن ئادەمنىااااڭ ئارىسااااى ئىتلىاااارى
بىرىناااى تونۇيااادىغان ئىااازالر بولىااادى. -بىااار ئەزالىااارى ئىچىااادىمۇ . بەدەنبارااليااادى

 كۆچۈرساااە، تېرىساااىنىمەساااىلەن  بىااار ئادەمنىاااڭ بەدىااانىگە يەنە بىااار ئادەمنىاااڭ 
 ،بىاار يېرىاادىن كۆچۈردلسااە ېكىن شااۇ بەدەننىااڭ باشااقا. لااياادىماااس كەلمەئاسااان 

. مانااا بۇنىااڭ ئااۆزى ئااالالھ تائاالنىااڭ ىراھەتلىرى ساااقىيىددەرھااا  بىرلىشااىپ جااا
 . دىريارىتىشتىكى مۆجىزە ۋە كائىناتتىكى مۇتلەق قۇدرىتىنىڭ دەلىلى

 ،بولاااۇئ قالغاااان ئىاااش بولماساااتىن ساااىزىي يااااكى پىالنپىدباااۇالر تاسااااد
. بااۇ ھەقااتە دىرازىرالنغااان ئىشااالربەلكااى ئالالھنىااڭ قااۇدرىتى بىاالەن ئالاادىن ھ

للللَنتاُ ْ  َوَْ ْللللَو تاُ ْ     تائاااااال ئااااالالھ ُُ   َسللللَماَو تا َو ْْلَْ ضا َو ْ للللتاَلُ  َْْ سا للللْ  ََُيتاللللوا َ ْللللل  ﴿َوِا
ََيت   ا ْلَعللللا اماَي  ََ ََ  ياراتقااااانلىقى، زېمىننااااى ئاساااامانالرنى، ئالالھنىااااڭ» 1ااَ   ا ذَ  اللل

 كاماااالىن نىاااڭئالالھ بولۇشاااى اىااال-اىلماااۇ رنىاااڭغالرىرە لى تىللىرىغالرنىاااڭ،
 كىشااااىلەر بىلىملىاااا  بۇنىغاااادا ئاالمەتلىرىدىناااادىر،  كۆرسااااىتىدىغان قااااۇدرىتىنى

-يارىتىشاااتىكى اىلماااۇ. دېاااگەن« باااار ئااااالمەتلەر نۇرغاااۇن ھەقىاااقەتەن ئۈچاااۈن
مااااااي تاااااۇرىئ قولالنئاااااۆلچەم -ئەنااااادىزەقاناااااداق اىللىاااااق، ئالالھنىاااااڭ ھېچ
ئەلەيھىسساااااالم  ئااااادەمرىتىنى ئىپادىلەياااادى. ئەگەر يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇد
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نسااااانالرنى تااااوپال  مااااۇمكىن ئىبولغااااان بااااارلىق قىيااااامەتكە قەدەر  دەۋرىاااادىن
نىاااڭ يەنە بىرىااادىن بىرىبولساااىمۇ، ھەرۇالرنىاااڭ شاااەكلىنىڭ بىااار اىااال بولساااا، ئ

ئىنتااااايىن نااااازى  »   مَللللغاياُ   ئااااايەتتىكى ،. بااااۇپەرقلىنىاااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز
  ئىپادىسىدىر.نىڭ «يارىتىش ەشەكىلد

ُ ْ    ئااااالالھ تائاااااال  للللنلْ للللا تَللللنُقُ   ْْلَْ ُض ِا ََ الللل ف   ﴿َُللللْغ َالاْمنَللللا َِ ََ  اتَللللاب    1َواانللللَغ
 يەئ يەر جەساااەتلىرىنى ئۇالرنىاااڭ يەناااىن كېمەيتكىنىااادىن زېمىننىاااڭ ئاااۇالرنى»

 ھەممىناااى دەرگااااھىمىزدا بىزنىاااڭ اەۋەردارمىاااز، ھەقىاااقەتەن بىاااز  كەتكىنىااادىن
ئە  مااااھىر دەيااادى. « باااار  لەۋھۇلمەھپاااۇز يەناااىن كىتاااا  ئالغاااان ئىچىاااگە زۆئااا

ۋە ساااۈپەت  ھۈنەرۋەنماااۇ بىااار ياساااىغان نەرساااىنى ئىككىنچاااى قېاااتى  ياساااىغاندا،
شااااى مااااۇمكىن يالىياسى ئواشااااا  قىلىااااپ-دە ئالدىنقىسااااىغا ئوپمااااۇئۆلچەماااا
ى. ئاااالالھ تائااااال يارىتىشاااتىكى ماااۇتلەق قاااۇدرىتى بىااالەن بىزناااى يااااراتت ئەمەس.

قايتااااا يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇدرىتى بىاااالەن، ئۆلگەناااادىن كېاااايىن مۇشااااۇ 
شااااااەكلىمىز، گۆشااااااىمىز، سااااااۈپىتىمىز ۋە ھەر زەررىچىمىااااااز بىاااااالەن بىلاااااالە 

 !بوالمدى  ئىنچىكىلى تىرىلددرىدى. بۇنىغدىنمۇ ئارتۇق 

ــــُه ُكــــن فـََيُكــــوُن﴾ َــــا يـَُقــــوُل َل ــــًرا فَِإَّنَّ  ۋىجۇدقااااابىاااار ئىشاااانى » ﴿َوِإَذا َقَضــــٰم َأْم
 .«دە، ئااۇ ۋىجۇدقااا كېلىاادى-دەياادى ،دشاانى ئىاارادە قىلسااا، ۋىجۇدقااا كە كەلتۈر

ى ئااۆز مەنىسااى ۋە ھەماامە مەنىناا ەدېااگەن سااۆزنىڭ بىاار قااانچ  ُ لل  ئااايەتتىكى 
ُت  فَلللإاَذ ﴿باااار.  ئىچىاااگە ئالغاااان بىااار مەنىساااى لللَ ُ  ْ  ََُ للل لْ  َ للل اْ هاُ  ْ     لَللللوَ  فَلللاذُْ ُهو  ََِنانا

 قىلغانااادىن ئاااادا ئىكاااادەتلەرنى ئائىااا  ھەجاااگە ساااىلەر» 2  ذاْ لللهَ  ََْشلللغَ  َْوْ  َُِب َُ للل ْ 
 زىياااادە ئۇنىغااادىنمۇ يااااكى ئەتكەنااادە  يااااد باااوۋا الرنى-ئاتاااا ئاااالالھنى كېااايىن،

َا ﴿ مەنىساااىدە،« ئاااادا قىلىاااش»  ُ للل  ئاااايەتتىكى دېاااگەن « ئېاااتىغالر يااااد ُْ  فَلللا
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لللا لللَ ااََّنَلللا ٌ َُلللاض   َْتللل َ  َِ ِا  تَلْق ا تلْ   ْْلَ َلللاوَ  َالللل  ا  شاااۇنى قىلساااا ، ھۆكاااۈم نېمىناااى» 1 َ ا  لللغُّ
 دېااااگەن« ئۆتىاااادى دىنيااااادىال بااااۇ پەقەت ھۆكمىااااڭ سااااېنىڭ قىلغىاااان، ھۆكااااۈم
نَللل   ااَذ  ََُ للل    لَللللُو  مەنىساااىدە،« قىلىاااش، ئېاااتىش» ئاااايەتتە لللا َ لللاَ   اُملللْ ِا   َوََل ُِْ ِا ﴿َوَِ

لللللهَ  َْ   للللهاااْ  َوَ ُنللللو ُُو َِْْ لللللْ  َِْْ َُو ِا ًَ  پەيغەمكىااااارى ئۇنىاااااڭ ۋە ئاااااالالھ» 2َيُ لللللوَ  َ ُللللُ   َّْاللللل
 ئىشاااىدا ئاااۆز مىنلەرنىاااڭۇئم ئاياااا -ئەر چاغااادا، چىقارغاااان ھۆكاااۈم ئىشاااتا بىااارەر

 مەنىسااىدە،« ھۆكااۈم قىلىااش، دېاايىش»دېااگەن ئااايەتتە « بولماياادى ئىختىيااارلىقى
َ ْو ﴿ َُ  َيَ  َوََ َا  َِا اللللللل نَلللللللا  اللللللل َلْق ََ  َاَل لْ ََ  ٌ َ مُّللللللل لللللللا ا ُو َ  ااَتُ للللللل  َُلللللللا  يەناااااااىن ئاااااااۇالر» 3 َِ

 بىاازگە پەرۋەردىگارىااڭ! مالىاا  ئااى   پەرىشااتىگە مااۇئەككە  دوزااقااا  نكۇف ااارالر
 ،قالىسااىلەر چوقااۇم ئازابتااا سااىلەر  مالىاا . توۋالياادى دەئ ،قىلسااۇن ھۆكااۈم ئۆلااۈم
ََ ﴿، دەساااىمەنى «نىناااى ئاااېلىشېج»دېاااگەن ئاااايەتتە « دەيااادى  َ َملللا   َ لللْ اَا ُ  َوَُلللا

 ََ للل لللهُ  ُُ ا  بىااالەن جەنااانەتىلەر تاااۈگەئ، ھېساااا  يەناااىن پۈتكەنااادە ئىاااش» 4  ْْلَِْ
بىكاااار » دېاااگەن ئاااايەتتە «دەيااادىكى شاااەيتان ، بولغانااادا ئايرىلىاااپ دوزىخىاااالر

 ُِوَنللل  ََُ للل    فَلَلَملللا﴿ مەنىساااىدە،« ولااادى، ئىاااش پۈتاااۈئ ھېساااا  جاااازا چۈشاااتىب
َْالاللللوا  َوَنللللا َ   ْْلََ للل َ   توشااااقۇزغاندىن مااااۇددەتنى  كېلىشااااكەن ئۆزئاااااران مۇسااااا» 5 ِبا
 ەئاااايەتت دېاااگەن« چىقتاااى يولغاااا  قاااارائ مىساااىرغان ئېلىاااپ ئاياااالىنى كېااايىن

ََ ﴿ مەنىسااااىدە،« تاااۈگەتتى، تاماملىااادى» للل لللنَلُ   َوُُ ا ْ قاْسللل ا  مَل لْ  6 يُْ َلُمللللو َ  ََل  َوُاللل ْ  ٌ ِبا
 زىلااااۇم ئۇالرغااااا چىقىرىلىاااادى، ھۆكااااۈم بىاااالەن ئااااادىللىق ئارىسااااىدا ئۇالرنىااااڭ»

 مەنىسااااىدە ۋە« يرىاااادىھۆكااااۈم قىلاااادى، ئا» ەئااااايەتت دېااااگەن «قىلىنماياااادى
َنا﴿ َا  ااَ    َوََُ للللللل لْ ِا  َ  مَللللللل لللللللُغ َ   ْ  اتَلللللللابا   ا  ااْنلللللللهَ  لللللللهََتْيا   ْْلَْ ضا   ا   َتُلْ سا  ئىسااااااارائىل» 7 َِ

 قېااتى  ئىككااى چوقااۇم زېمىنىاادا پەلەسااتىن   تەۋراتتااا يەنااىن كىتابتااا ئەۋالدىغااا

                                                           
 ئايەت-72سۈرە تاھا،  1
 ئايەت-36سۈرە ئەھزا ،  2
 ئايەت-77سۈرە زىارىف،  3
 ئايەت-22سۈرە ئىكراھى ،  4
 ئايەت-29سۈرە قەسەس،  5
 ايەتئ-54سۈرە يۇنۇس،  6
 ئايەت-4سۈرە ئىسرا،  7
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 لىااادى.دە كېساااىمەنى «بىلاااددردىق» ەئاااايەتت دېاااگەن «قىلىساااىلەر بۇزغۇنچىلىاااق
  دېاااگەن ساااۆزنىڭ تۈرلاااۈ  مەنىساااىنىڭ ََُ للل     مىساااالالردىن ، ياااۇقىرىقىدېااامە 

پۈتااااۈن مەنىلەرنااااى ئورتاااااق ئااااۆز ئىچىااااگە  ئەممااااابااااارلىقىنى كااااۆردۋاالاليمىز. 
دېااااگەن  «ھۆكااااۈم قىلاااادى»  َ لللل   ئااااۇ بولسااااىمۇ ،ربااااا بىاااار مەنە ئالىاااادىغان

 دىر.مەنىسى

 «دە-دەياااادى ،قااااا كە جۇدۋى» ُكــــن﴾  لَــــهُ  يـَُقــــولُ ﴿  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە
غىلاااى نەرساااىگە اىتاااا  قىل ياااوق ،دېااامە دەئ اىتاااا  ئۇساااۇلى ئىشااالەتكەن. 

يارىتىلى اتقاااان ئىنساااانالر، بولۇۋاتقاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى شاااۇ ا . بولمايااادى
 ېگەناااادە،د «بااااو »  ئااااالالھ ئەساااالى بااااار ئىاااادى. ئااااۇالرئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە 
ولغاچقاااا، بىاااز نىاااڭ ئىلمىااادە بالھئالپەقەتاااال ر ئەمماااا ئاااۇالئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. 

نەرسااااە  ئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە ھەماااامەمەيمىااااز. ەلنەرسااااىنى بىلئۇنىغاااادىن ھېچ
ىئ بولاادى. ، سااەھىپىلەر قااۇرۈئچااۈنكى قەلەماالەر كۆتۈردلاا ىلىااپ بولۇناادى.يارىت

 مىز. ەلەيئاندىن بىل ئاشكارىلىغاندائالالھ  ئەمما بىز
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لللا لللَ ااََّنَلللا ٌ َُلللاض   َْتللل َ  َِ ِا  تَلْق ا تلْ   ْْلَ َلللاوَ  َالللل  ا  شاااۇنى قىلساااا ، ھۆكاااۈم نېمىناااى» 1 َ ا  لللغُّ
 دېااااگەن« ئۆتىاااادى دىنيااااادىال بااااۇ پەقەت ھۆكمىااااڭ سااااېنىڭ قىلغىاااان، ھۆكااااۈم
نَللل   ااَذ  ََُ للل    لَللللُو  مەنىساااىدە،« قىلىاااش، ئېاااتىش» ئاااايەتتە لللا َ لللاَ   اُملللْ ِا   َوََل ُِْ ِا ﴿َوَِ

لللللهَ  َْ   للللهاااْ  َوَ ُنللللو ُُو َِْْ لللللْ  َِْْ َُو ِا ًَ  پەيغەمكىااااارى ئۇنىاااااڭ ۋە ئاااااالالھ» 2َيُ لللللوَ  َ ُللللُ   َّْاللللل
 ئىشاااىدا ئاااۆز مىنلەرنىاااڭۇئم ئاياااا -ئەر چاغااادا، چىقارغاااان ھۆكاااۈم ئىشاااتا بىااارەر

 مەنىسااىدە،« ھۆكااۈم قىلىااش، دېاايىش»دېااگەن ئااايەتتە « بولماياادى ئىختىيااارلىقى
َ ْو ﴿ َُ  َيَ  َوََ َا  َِا اللللللل نَلللللللا  اللللللل َلْق ََ  َاَل لْ ََ  ٌ َ مُّللللللل لللللللا ا ُو َ  ااَتُ للللللل  َُلللللللا  يەناااااااىن ئاااااااۇالر» 3 َِ

 بىاازگە پەرۋەردىگارىااڭ! مالىاا  ئااى   پەرىشااتىگە مااۇئەككە  دوزااقااا  نكۇف ااارالر
 ،قالىسااىلەر چوقااۇم ئازابتااا سااىلەر  مالىاا . توۋالياادى دەئ ،قىلسااۇن ھۆكااۈم ئۆلااۈم
ََ ﴿، دەساااىمەنى «نىناااى ئاااېلىشېج»دېاااگەن ئاااايەتتە « دەيااادى  َ َملللا   َ لللْ اَا ُ  َوَُلللا

 ََ للل لللهُ  ُُ ا  بىااالەن جەنااانەتىلەر تاااۈگەئ، ھېساااا  يەناااىن پۈتكەنااادە ئىاااش» 4  ْْلَِْ
بىكاااار » دېاااگەن ئاااايەتتە «دەيااادىكى شاااەيتان ، بولغانااادا ئايرىلىاااپ دوزىخىاااالر

 ُِوَنللل  ََُ للل    فَلَلَملللا﴿ مەنىساااىدە،« ولااادى، ئىاااش پۈتاااۈئ ھېساااا  جاااازا چۈشاااتىب
َْالاللللوا  َوَنللللا َ   ْْلََ للل َ   توشااااقۇزغاندىن مااااۇددەتنى  كېلىشااااكەن ئۆزئاااااران مۇسااااا» 5 ِبا
 ەئاااايەتت دېاااگەن« چىقتاااى يولغاااا  قاااارائ مىساااىرغان ئېلىاااپ ئاياااالىنى كېااايىن

ََ ﴿ مەنىسااااىدە،« تاااۈگەتتى، تاماملىااادى» للل لللنَلُ   َوُُ ا ْ قاْسللل ا  مَل لْ  6 يُْ َلُمللللو َ  ََل  َوُاللل ْ  ٌ ِبا
 زىلااااۇم ئۇالرغااااا چىقىرىلىاااادى، ھۆكااااۈم بىاااالەن ئااااادىللىق ئارىسااااىدا ئۇالرنىااااڭ»

 مەنىسااااىدە ۋە« يرىاااادىھۆكااااۈم قىلاااادى، ئا» ەئااااايەتت دېااااگەن «قىلىنماياااادى
َنا﴿ َا  ااَ    َوََُ للللللل لْ ِا  َ  مَللللللل لللللللُغ َ   ْ  اتَلللللللابا   ا  ااْنلللللللهَ  لللللللهََتْيا   ْْلَْ ضا   ا   َتُلْ سا  ئىسااااااارائىل» 7 َِ

 قېااتى  ئىككااى چوقااۇم زېمىنىاادا پەلەسااتىن   تەۋراتتااا يەنااىن كىتابتااا ئەۋالدىغااا

                                                           
 ئايەت-72سۈرە تاھا،  1
 ئايەت-36سۈرە ئەھزا ،  2
 ئايەت-77سۈرە زىارىف،  3
 ئايەت-22سۈرە ئىكراھى ،  4
 ئايەت-29سۈرە قەسەس،  5
 ايەتئ-54سۈرە يۇنۇس،  6
 ئايەت-4سۈرە ئىسرا،  7
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 لىااادى.دە كېساااىمەنى «بىلاااددردىق» ەئاااايەتت دېاااگەن «قىلىساااىلەر بۇزغۇنچىلىاااق
  دېاااگەن ساااۆزنىڭ تۈرلاااۈ  مەنىساااىنىڭ ََُ للل     مىساااالالردىن ، ياااۇقىرىقىدېااامە 

پۈتااااۈن مەنىلەرنااااى ئورتاااااق ئااااۆز ئىچىااااگە  ئەممااااابااااارلىقىنى كااااۆردۋاالاليمىز. 
دېااااگەن  «ھۆكااااۈم قىلاااادى»  َ لللل   ئااااۇ بولسااااىمۇ ،ربااااا بىاااار مەنە ئالىاااادىغان

 دىر.مەنىسى

 «دە-دەياااادى ،قااااا كە جۇدۋى» ُكــــن﴾  لَــــهُ  يـَُقــــولُ ﴿  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە
غىلاااى نەرساااىگە اىتاااا  قىل ياااوق ،دېااامە دەئ اىتاااا  ئۇساااۇلى ئىشااالەتكەن. 

يارىتىلى اتقاااان ئىنساااانالر، بولۇۋاتقاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى شاااۇ ا . بولمايااادى
 ېگەناااادە،د «بااااو »  ئااااالالھ ئەساااالى بااااار ئىاااادى. ئااااۇالرئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە 
ولغاچقاااا، بىاااز نىاااڭ ئىلمىااادە بالھئالپەقەتاااال ر ئەمماااا ئاااۇالئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. 

نەرسااااە  ئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە ھەماااامەمەيمىااااز. ەلنەرسااااىنى بىلئۇنىغاااادىن ھېچ
ىئ بولاادى. ، سااەھىپىلەر قااۇرۈئچااۈنكى قەلەماالەر كۆتۈردلاا ىلىااپ بولۇناادى.يارىت

 مىز. ەلەيئاندىن بىل ئاشكارىلىغاندائالالھ  ئەمما بىز
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 دەرس-68
 

 ئايەت-118بەقەرە  سۈرە
 

ِلكَ    آيَ ٌ  ََتْتِيَنا َأوْ  اللَّـهُ  ُيَكلُِّمَنا َلْوََّل  يـَْعَلُمونَ  ََّل  الَِّذينَ  الَ َوقَ ﴿  قَالَ  َكذَٰ
 ِلَقْومٍ  اْْلََّيتِ  بـَيـَّنَّا َقدْ   قـُُلوُِبُمْ  َتَشاَِبَتْ  قـَْوَِّلِمْ  مِّْثلَ  قـَْبِلِهم ِمن الَِّذينَ 

 ﴾ يُوِقُنونَ 
 

نېمە ئۈچۈن بىز بىلەن  ئالالھانالر نيەنى قۇرەيش كاپىرلىرى   بىلمەيدىغ»
دەيدى.  ،بىرەر مۆجىزە كەلمەيدى  سۆزلەشمەيدى ياكى نېمە ئۈچۈن بىزگە

ئۇالردىن بۇرىن ئۆتكەنلەرمۇ شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىدى؛ ئۇالرنىڭ 
بىرىگە ئواشايدى. جەزمەن ئىشىنىدىغان نيەنى ھەقىقەت -دىللىرى بىر

  «تەن بايان قىلدىقھەقىقەئىزدەيدىغان  قەۋم ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى 

 

ــــوَن  ََّل  الَّــــِذينَ ﴿ ــــا اللَّـــــُه﴾يـَْعَلُم ــــْوََّل يَُكلُِّمَن بىلمەياااادىغانالر  ئااااالالھ نااااېمە » َل
مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم مۇشاااارىكالر،  .«ئۈچااااۈن بىااااز بىاااالەن سۆزلەشاااامەيدى 

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن  ،ئالالھنىااااڭ سااااۆزىنى بى اسااااىتە ئا لىغاناااادە 
قارىغانااادا، ئاااالالھ ىشاااىنى تەلەئ قىلااادى.  اساااىتە سۆزلىگە بىئاااۆزلىرئالالھنىاااڭ 

نى كۈچلەناااددرد  يۈزىساااىدىن چۈشاااۈرگەن پۈتاااۈن تائااااال قۇرئاااان ۋە رەساااۇلى
 . قىالتتىبۇالرنىڭ قانائەت قىلىشىغا يەتمىگەندە   ،مۆجىزىلەر
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 دەرس-68
 

 ئايەت-118بەقەرە  سۈرە
 

ِلكَ    آيَ ٌ  ََتْتِيَنا َأوْ  اللَّـهُ  ُيَكلُِّمَنا َلْوََّل  يـَْعَلُمونَ  ََّل  الَِّذينَ  الَ َوقَ ﴿  قَالَ  َكذَٰ
 ِلَقْومٍ  اْْلََّيتِ  بـَيـَّنَّا َقدْ   قـُُلوُِبُمْ  َتَشاَِبَتْ  قـَْوَِّلِمْ  مِّْثلَ  قـَْبِلِهم ِمن الَِّذينَ 

 ﴾ يُوِقُنونَ 
 

نېمە ئۈچۈن بىز بىلەن  ئالالھانالر نيەنى قۇرەيش كاپىرلىرى   بىلمەيدىغ»
دەيدى.  ،بىرەر مۆجىزە كەلمەيدى  سۆزلەشمەيدى ياكى نېمە ئۈچۈن بىزگە

ئۇالردىن بۇرىن ئۆتكەنلەرمۇ شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىدى؛ ئۇالرنىڭ 
بىرىگە ئواشايدى. جەزمەن ئىشىنىدىغان نيەنى ھەقىقەت -دىللىرى بىر

  «تەن بايان قىلدىقھەقىقەئىزدەيدىغان  قەۋم ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى 

 

ــــوَن  ََّل  الَّــــِذينَ ﴿ ــــا اللَّـــــُه﴾يـَْعَلُم ــــْوََّل يَُكلُِّمَن بىلمەياااادىغانالر  ئااااالالھ نااااېمە » َل
مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم مۇشاااارىكالر،  .«ئۈچااااۈن بىااااز بىاااالەن سۆزلەشاااامەيدى 

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن  ،ئالالھنىااااڭ سااااۆزىنى بى اسااااىتە ئا لىغاناااادە 
قارىغانااادا، ئاااالالھ ىشاااىنى تەلەئ قىلااادى.  اساااىتە سۆزلىگە بىئاااۆزلىرئالالھنىاااڭ 

نى كۈچلەناااددرد  يۈزىساااىدىن چۈشاااۈرگەن پۈتاااۈن تائااااال قۇرئاااان ۋە رەساااۇلى
 . قىالتتىبۇالرنىڭ قانائەت قىلىشىغا يەتمىگەندە   ،مۆجىزىلەر
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ۈتتاااۈرگەن، ياااۇقىرى ئۈنااا انالرنى بىلىااا  ياااۇرتلىرىنى پ يزاماااانىمىزدا ئاااالى
كتى قىلىااپ تااېگىگە يېتەلمەي اتقااان ۇ تەتقىقااات ئااوبىكىشاالەرم بىلىملىاا ئالغااان 

بىااار پەيغەماااكەر تەرىپىااادىن  ، رەساااۇلۇلالھتە  ئوقۇمىغاااانبۈياااۈ  بىااار كىتابنىاااڭ
مااااۆجىزە ئەمەساااامۇ  قۇرئااااان كەرىاااا  ھەتتااااا  كاتتااااائېلىااااپ كېلىنگەنلىكااااى 

ۋە ئىنسااااااانىيەتنىڭ ئىچكااااااى ىلەر كەلگۈسااااااىدە يااااااۈز بېرىاااااادىغان ھادىساااااا
 ە ۋە ھەقىاااقەت ئىااازد ئئىنساااان اەۋەر بەردى. ئەگەر ردىساااىرال دىنياساااىدىكى
ۋە  رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن دەلىاالسااا، ىنلقى بىاالەن مۇئااامىلە پوزىتسىيەسااى

ۇالرنىاااڭ لاااېكىن ئيېتەرلىااا  ئىااادى.  كاپىرالرنىاااڭ ئىماااان ئېيتىشاااىغا ماااۆجىزىلەر
 دەلىااالقاچاااان بىااار  بولمىغاچقاااا،ا ياااولنى تېاااپىش مەقساااىتى ھەقىقەتناااى ۋە تاااوغر

 تەلەئ قىالتتى.  دەلىلباشقا  ، ئۇنى ئىنكار قىلىپلسەكە

بى اساااااااىتە قوباااااااۇ  ساااااااۆزىنى  نىاااااااڭئىنساااااااان تەبىىىتىنىاااااااڭ ئالالھ
للللا﴿  ھەققىاااادە قىاللماياااادىغانلىقى َْ َللللا ااََل    لَلللللوُ  يَُ لا َمللللوُ  َْ   اَبَ لللله   َ للللا َ   َوَِ لللل  َْوْ  َو  َو َ  ا  ِا

َ لللاب   لللل َ  َْوْ  َا ََ  َ ُنلللوََل  يُلْهنا لللا وا ِبااْذتالللل فَل ُللللوَا  ئااااادەمگە قانااااداق ھەر ئااااالالھ» 1 َيَ للللا ُ  َِ
 ئەۋەتىااپ ئەلچااى بىاار ياااكى ئارقىسااىدىنال پەردە ياااكى ئااارقىلىق ۋەھىااي پەقەت
. ىاادىقىل سااۆز ئااارقىلىقال قىلىااش ۋەھىينااى االىغااان ئۇنىغغااا بىاالەن ئىزنااى ئااۆز

 . دىنيااااادىمۇ بەزى چاسااااتوتىالردېاااايىلگەن« ئۈسااااتۈندىر ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ
نى قوبااۇ  قىاللماياادى. ھەر يەنە بىاار چاسااتوتى ،ان ئۈسااكۈنىلەررالنغااھازى ئۈچااۈن
ئىنساااااننىڭ ھااااالىتى  نغااااان بولااااۇئ،ھازىرالشااااەكىلدە ئااااۆزىگە اليىااااق  ەنەرساااا

پەيغەمااااكەر . يەتمەياااادىە سااااىگدەرىجى ىااااشئااااالالھتىن بى اسااااىتە قوبااااۇ  قىل
ئەلەيھىسسااااالم جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئاااارقىلىق كەلاااگەن ۋەھىيناااى قوباااۇ  

ئااااالالھ  ،تەرلەئ، قىزىرىااااپ، چىرايااااى ئۆزگىرىااااپ كېتەتتااااى. دېاااامە  غاناااادا،قىل
بى اسااااااىتە  غااااااان پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇئۆزىنىااااااڭ دوسااااااتى بول

ەيھىسساااالمغا مۇسااا ئەل ،ئىلھااام شااەكىلدە ،بەلكااى ۋەھىااي بىاالەن ،سااۆزلىمىگەن
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 ياااكى كىشااىلەرگە ئالالھنىااڭ مەنھىجىنااىۋە سااۆزلىگىنىدە  پەردىنىااڭ كەينىاادە 
  ئارقىلىق سۆزلىگەن.ش بىرنى ئەۋەتى ئەلچىدىنيەتكۈزىدىغان 

يااااكى ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە نراسااا  پەيغەمكەرلىكنىاااڭ » ﴾آيَـــ ٌ  َتَْتِيَنـــا َأوْ ﴿
دېاااگەن ئاااايەتتە كااااپىرالر  «تىدە  بىااارەر ماااۆجىزە كەلمەيااادى ىدەلىلاااى ساااۈپ

پاكىااا  تەلەئ قىلااادى. لاااېكىن ئاااالالھ تائااااال نۇرغاااۇن ماااۆجىزىلەرنى -دەلىااال
پاكىاااا  -ياپقااااا چىقىرىااااپ بەرسااااىمۇ، ئااااۇالر ئىشااااەنمىگەن. بەلكااااى دەلىاااالرو

ىقى تېخىماااۇ ئاشاااقان. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ كەلگەنساااېرى كۇپۇرلاااۇقى ۋە قارشاااىل
لللللا﴿تائااااااال   نَلَعنَلللللا َوَِ للللل َ  َْ  َِ َْ  تلُّْهنا َلللللا َ لللللَ بَ   َْ  ااََل  ََيتا ِبا نَلللللا ٌ  ْْلََو ُلللللو َ   ا    َناَُللللل َ  َْثُلللللو َ  َوُتَل لْ

للللهَوَ  َللللا َف ََلُمللللو  ُِْبها  مااااۆجىزىلەرنى  قىلغااااان تەلەئ مۇشاااارىكلىرى قااااۇرەيشن» 1  ا
 يالغانغااااااا مااااااۆجىزىلەرنى بااااااۇرىنقىالر پەقەت كەلتۈرمەساااااالىكىمىز مەياااااادانغا

 قىلىااپ  مااۆجىزەن روشااەن تااۆگىنى چىشااى سااەمۇدقا بىااز ئۈچۈناادىر، چىقارغااانلىقى
ەرنىاااڭ ىللدەل-پاكىااا كااااپىرالر  .دەيااادى« قىلااادى ئىنكاااار ئاااۇنى ئاااۇالر بەردىق،

ئالالھنىااااڭ قېشااااىدىن كەلگەنلىكىنااااى ئېنىااااق بىلااااگەن تەقاااادىردىمۇ ئىمااااان 
 فَلَلَمللا﴿نى ھېكااايە قىلىااپ  پىاارئەۋن گااورىھى تائاااال ئااالالھبااۇ ھەقااتە ئېيتماياادى. 

لللللهَوَ  ََُيتُلنَلللللا َ لللللاَ ْمُ ْ  لللللْبه   َالللللل َ   َُلللللاُ و  ُِْبها َلللللا ُِّبالللللي  َوَ َبلللللُغو  نا َ ا  ا َقنَلتلْ   ُْلَملللللا َْتُ ُسلللللُ  ْ  َو ْنلللللتَل لْ
َْ   فَللللات ُهْ  ٌ َوُالُللللوًّ  للللغاي َ  َااُابَلللل ُ  َ للللا َ   َ ْ لللل  روشااااەن نۇرغااااۇن بىزنىااااڭ ئۇالرغااااا» 2  ْ ُمْ سا
 دېاادى. ئااۇالر ،سااېھىردىر روشااەن بااۇ  ئااۇالر چاغاادا، نكەلتااۈردلگە لىرىمىزپاااكىت
 ۋە زىلااااۇم ئااااۇنى ئااااۇالر لااااېكىن قىلاااادى، ئېتىاااارائ ئىچىاااادە نىپاااااكىتالر ئااااۇ

 ئاقى ىتىنىااڭ بۇزغۇنچىالرنىااڭ. قىلاادى ئىنكااار ىدىنيۈزىساا قىلىااش تەكەبكۇرلااۇق
دېاااگەن. مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم دۆلەتتىكاااى « قاااارىغىن بولىااادىغانلىقىغا قاناااداق

 لىرى بولغاااان، دۆلەتنىاااڭ ئاقساااۆ ەكلغاچقاااابو قاااۇ  مىللەتاااتىن چىققاااان ئاااادەم
تەكەبكۇرلاااۇق ، پااااكىتالرنى ئىچىااادە ئېتىااارائ قىلغىناااى بىااالەن پىااارئەۋن گاااورىھى

 رەسااااۇلۇلالھتىن مۇشاااارىكالرنىڭ  شااااۇنىغدە ،ئىنكااااار قىلغااااان.  نسااااەۋەبىدى
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ۈتتاااۈرگەن، ياااۇقىرى ئۈنااا انالرنى بىلىااا  ياااۇرتلىرىنى پ يزاماااانىمىزدا ئاااالى
كتى قىلىااپ تااېگىگە يېتەلمەي اتقااان ۇ تەتقىقااات ئااوبىكىشاالەرم بىلىملىاا ئالغااان 

بىااار پەيغەماااكەر تەرىپىااادىن  ، رەساااۇلۇلالھتە  ئوقۇمىغاااانبۈياااۈ  بىااار كىتابنىاااڭ
مااااۆجىزە ئەمەساااامۇ  قۇرئااااان كەرىاااا  ھەتتااااا  كاتتااااائېلىااااپ كېلىنگەنلىكااااى 

ۋە ئىنسااااااانىيەتنىڭ ئىچكااااااى ىلەر كەلگۈسااااااىدە يااااااۈز بېرىاااااادىغان ھادىساااااا
 ە ۋە ھەقىاااقەت ئىااازد ئئىنساااان اەۋەر بەردى. ئەگەر ردىساااىرال دىنياساااىدىكى
ۋە  رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن دەلىاالسااا، ىنلقى بىاالەن مۇئااامىلە پوزىتسىيەسااى

ۇالرنىاااڭ لاااېكىن ئيېتەرلىااا  ئىااادى.  كاپىرالرنىاااڭ ئىماااان ئېيتىشاااىغا ماااۆجىزىلەر
 دەلىااالقاچاااان بىااار  بولمىغاچقاااا،ا ياااولنى تېاااپىش مەقساااىتى ھەقىقەتناااى ۋە تاااوغر

 تەلەئ قىالتتى.  دەلىلباشقا  ، ئۇنى ئىنكار قىلىپلسەكە

بى اساااااااىتە قوباااااااۇ  ساااااااۆزىنى  نىاااااااڭئىنساااااااان تەبىىىتىنىاااااااڭ ئالالھ
للللا﴿  ھەققىاااادە قىاللماياااادىغانلىقى َْ َللللا ااََل    لَلللللوُ  يَُ لا َمللللوُ  َْ   اَبَ لللله   َ للللا َ   َوَِ لللل  َْوْ  َو  َو َ  ا  ِا

َ لللاب   لللل َ  َْوْ  َا ََ  َ ُنلللوََل  يُلْهنا لللا وا ِبااْذتالللل فَل ُللللوَا  ئااااادەمگە قانااااداق ھەر ئااااالالھ» 1 َيَ للللا ُ  َِ
 ئەۋەتىااپ ئەلچااى بىاار ياااكى ئارقىسااىدىنال پەردە ياااكى ئااارقىلىق ۋەھىااي پەقەت
. ىاادىقىل سااۆز ئااارقىلىقال قىلىااش ۋەھىينااى االىغااان ئۇنىغغااا بىاالەن ئىزنااى ئااۆز

 . دىنيااااادىمۇ بەزى چاسااااتوتىالردېاااايىلگەن« ئۈسااااتۈندىر ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ
نى قوبااۇ  قىاللماياادى. ھەر يەنە بىاار چاسااتوتى ،ان ئۈسااكۈنىلەررالنغااھازى ئۈچااۈن
ئىنساااااننىڭ ھااااالىتى  نغااااان بولااااۇئ،ھازىرالشااااەكىلدە ئااااۆزىگە اليىااااق  ەنەرساااا

پەيغەمااااكەر . يەتمەياااادىە سااااىگدەرىجى ىااااشئااااالالھتىن بى اسااااىتە قوبااااۇ  قىل
ئەلەيھىسسااااالم جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئاااارقىلىق كەلاااگەن ۋەھىيناااى قوباااۇ  

ئااااالالھ  ،تەرلەئ، قىزىرىااااپ، چىرايااااى ئۆزگىرىااااپ كېتەتتااااى. دېاااامە  غاناااادا،قىل
بى اسااااااىتە  غااااااان پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇئۆزىنىااااااڭ دوسااااااتى بول

ەيھىسساااالمغا مۇسااا ئەل ،ئىلھااام شااەكىلدە ،بەلكااى ۋەھىااي بىاالەن ،سااۆزلىمىگەن
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 ياااكى كىشااىلەرگە ئالالھنىااڭ مەنھىجىنااىۋە سااۆزلىگىنىدە  پەردىنىااڭ كەينىاادە 
  ئارقىلىق سۆزلىگەن.ش بىرنى ئەۋەتى ئەلچىدىنيەتكۈزىدىغان 

يااااكى ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە نراسااا  پەيغەمكەرلىكنىاااڭ » ﴾آيَـــ ٌ  َتَْتِيَنـــا َأوْ ﴿
دېاااگەن ئاااايەتتە كااااپىرالر  «تىدە  بىااارەر ماااۆجىزە كەلمەيااادى ىدەلىلاااى ساااۈپ

پاكىااا  تەلەئ قىلااادى. لاااېكىن ئاااالالھ تائااااال نۇرغاااۇن ماااۆجىزىلەرنى -دەلىااال
پاكىاااا  -ياپقااااا چىقىرىااااپ بەرسااااىمۇ، ئااااۇالر ئىشااااەنمىگەن. بەلكااااى دەلىاااالرو

ىقى تېخىماااۇ ئاشاااقان. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ كەلگەنساااېرى كۇپۇرلاااۇقى ۋە قارشاااىل
لللللا﴿تائااااااال   نَلَعنَلللللا َوَِ للللل َ  َْ  َِ َْ  تلُّْهنا َلللللا َ لللللَ بَ   َْ  ااََل  ََيتا ِبا نَلللللا ٌ  ْْلََو ُلللللو َ   ا    َناَُللللل َ  َْثُلللللو َ  َوُتَل لْ

للللهَوَ  َللللا َف ََلُمللللو  ُِْبها  مااااۆجىزىلەرنى  قىلغااااان تەلەئ مۇشاااارىكلىرى قااااۇرەيشن» 1  ا
 يالغانغااااااا مااااااۆجىزىلەرنى بااااااۇرىنقىالر پەقەت كەلتۈرمەساااااالىكىمىز مەياااااادانغا

 قىلىااپ  مااۆجىزەن روشااەن تااۆگىنى چىشااى سااەمۇدقا بىااز ئۈچۈناادىر، چىقارغااانلىقى
ەرنىاااڭ ىللدەل-پاكىااا كااااپىرالر  .دەيااادى« قىلااادى ئىنكاااار ئاااۇنى ئاااۇالر بەردىق،

ئالالھنىااااڭ قېشااااىدىن كەلگەنلىكىنااااى ئېنىااااق بىلااااگەن تەقاااادىردىمۇ ئىمااااان 
 فَلَلَمللا﴿نى ھېكااايە قىلىااپ  پىاارئەۋن گااورىھى تائاااال ئااالالھبااۇ ھەقااتە ئېيتماياادى. 

لللللهَوَ  ََُيتُلنَلللللا َ لللللاَ ْمُ ْ  لللللْبه   َالللللل َ   َُلللللاُ و  ُِْبها َلللللا ُِّبالللللي  َوَ َبلللللُغو  نا َ ا  ا َقنَلتلْ   ُْلَملللللا َْتُ ُسلللللُ  ْ  َو ْنلللللتَل لْ
َْ   فَللللات ُهْ  ٌ َوُالُللللوًّ  للللغاي َ  َااُابَلللل ُ  َ للللا َ   َ ْ لللل  روشااااەن نۇرغااااۇن بىزنىااااڭ ئۇالرغااااا» 2  ْ ُمْ سا
 دېاادى. ئااۇالر ،سااېھىردىر روشااەن بااۇ  ئااۇالر چاغاادا، نكەلتااۈردلگە لىرىمىزپاااكىت
 ۋە زىلااااۇم ئااااۇنى ئااااۇالر لااااېكىن قىلاااادى، ئېتىاااارائ ئىچىاااادە نىپاااااكىتالر ئااااۇ

 ئاقى ىتىنىااڭ بۇزغۇنچىالرنىااڭ. قىلاادى ئىنكااار ىدىنيۈزىساا قىلىااش تەكەبكۇرلااۇق
دېاااگەن. مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم دۆلەتتىكاااى « قاااارىغىن بولىااادىغانلىقىغا قاناااداق

 لىرى بولغاااان، دۆلەتنىاااڭ ئاقساااۆ ەكلغاچقاااابو قاااۇ  مىللەتاااتىن چىققاااان ئاااادەم
تەكەبكۇرلاااۇق ، پااااكىتالرنى ئىچىااادە ئېتىااارائ قىلغىناااى بىااالەن پىااارئەۋن گاااورىھى

 رەسااااۇلۇلالھتىن مۇشاااارىكالرنىڭ  شااااۇنىغدە ،ئىنكااااار قىلغااااان.  نسااااەۋەبىدى
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دېگەناادە   «سااۇنتۈرئېنىااق پاكىاا  كەل بىاازگە ئااالالھ بىاازگە سۆزلىسااۇن ياااكى»
 بولماساااتىن،ئاااۆزلىرىنى قايىااال قىلىاااش ئۈچاااۈن قىلىنغاااان تەلەپااالەر  ،تەلەپلىااارى

گەن يىلدېااا يىنچىلىاااق تۇغااادىرى  ئۈچاااۈنقى ۋە بەلكاااى قارشاااىلىق، كۇپۇرلاااۇق
 ردىر. ەپلتەلە

ِلكَ ﴿ ــــــذَٰ ــــــالَ  َك ــــــْبِلِهم ِمــــــن الَّــــــِذينَ  َق ــــــلَ  قـَ ــــــْوَّلِِمْ  مِّْث  بااااااۇرىن ئااااااۇالردىن» ﴾قـَ
بەنااااى . «ئىاااادى قىلغااااان سااااۆزنى شااااۇنداق  پەيغەمكەرلىاااارىگەن ئۆتكەنلەرمااااۇ

 «ئااااالالھنى بىاااازگە ئاشااااكارا كۆرسااااەت»  ئىساااارائىل مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا
ھىااي مەنھەجنااى بىلىاادىغان الئى تەۋراتقااا ئىشااەنگەچكە،دېااگەن. بەنااى ئىساارائىل 
دەئ « بىلمەيااااادى»نى مۇشااااارىكالرتتى. لاااااېكىن قۇرئاااااان كىشاااااىلەر ھېساااااابلىنا

لەن بىلمەياااادىغانالر نااااېمە ئۈچااااۈن بىلىاااادىغانالر بىاااانااااداقتا ئۇدى. سااااۈپەتلى
  مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم دەۋرىاااادىكى تەۋراتنااااى بىلىاااادىغان ئواشااااائ قالاااادى

ئىنكاااار  نىڭىااادىكى مۇشااارىكالركىشاااىلەر بىااالەن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم دەۋر
 ئااااالالھ تائاااااال  ،قىلىااااش ۋە قارشىلىشااااىش ئىدىيەسااااى ئواشااااا  بولغاچقااااا

ـــوُِبُمْ  َتَشـــاَِبَتْ ﴿ دېاااگەن.  «ىئواشاااايد ەبىااارىگ-دىللىااارى بىااار ۇالرنىاااڭئ» ﴾قـُُل
لەر دېاااگەن بولساااا، باااۇ لەر ئاااۇ گەپناااى دېااامەي، بىلمىگەناااگەن ئاااادەمئەگەر بىلااا
ۇق. ېاااگەن بوالتتاااد «ۇ گەپناااى دېگاااۈزدىۇالرنىاااڭ بىلمەسااالىكى بااائ»  ۋاقىتتاااا
ئااۆز الردىكى ۇ، بەلكااى ئاابىلمەساالى  مەسىلىسااى بولماسااتىن-، بااۇ بىلىااشدېاامە 

 دىر. مەسىلىسى اھىشىغا ئەگىشىشا

ە بولاااۇئ، لىرىنىاااڭ تاااۈئ يىلتىااازى قەلكاااتھەرىكەت ئىنساااانالرنىڭ ئەمەلىاااي
ۋە ىي ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىااادى. بىلىااادىغان يەھاااۇد قەلكتىكىناااى باشاااقا ئەزاالر

 ،بىلمەيااادىغان مۇشااارى  ئىككىلىساااىنىڭ قەلكاااى ئالالھقاااا ااااالى  بولمىغاچقاااا
. بۈگاااۈنكى زامانااادىمۇ قالمىغاااانھاااې  پەرقاااى  نىڭبىلىااادىغان ۋە بىلمەيااادىغىنى

 ناااىلىكىىگەنمبىل-ئوقۇمىغاااانلىقى بىلاااگەن-ال، بىااار ئادەمنىاااڭ ئوقۇغاااانئواشاشااا
، بىلاااگەن ىتسىيەساااىيولغاااا تۇتقاااان پوز ھەققەلكىااادىكى  ئىپادىلىمەيااادى. بەلكاااى
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ئااۆزىگە اليىااق  ،تااۇرىئ يھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتقااانا ئەلەمۇساا يەھااۇدىيالر
ََ  تلُّللللللْ ِا َ   َلللللل ﴿ بولمىغااااااان شااااااەكىلدە  َّ    َلللللل لللللل  ئااااااالالھنى» 1 َ ْ للللللهَوَ    لَلللللللوَ  تلَللللللَه  ََ

 يانالردېاااگەن. اىرىساااتى «ئىشاااەنمەيمىز ھەرگىاااز ساااا ا كاااۆرمىگىچە ئوپىوچاااۇق
ََ  َيْسللللَتاا اُ  َالللل ْ ﴿ ئەلەيھىسساااااالمغا  ئىسااااا ََ  َْ  َ مُّلللل َا  نَللللا يُلنَلللل ِاللللَغوَ  َاَل لْ  2   َسللللَما ا  ِا لللل َ  َِا

 چۈشااااۈردئ داسااااتىخان بااااار تاماااااق ئۈسااااتىدە ئاسااااماندىن بىاااازگە رەبكىااااڭ»
 اا    لَللللوَ   تَلُقلللو ﴿ ئەلەيھىسسااااالم جااااۋا  قاااايتۇرىئ  ئىساااا ،دېگەنااادە «بېرەلەمااادى 

لللللل ُ نللللللُت   مۇنااااااداقن ئىشەنسااااااە الر  قااااااۇدرىتىگە ئالالھنىااااااڭن ئەگەر»  نايَ ْ ِا ُِّ
ۋە  دېااااگەن. بااااۇالر پەيغەمااااكەر« قااااۇ الرقور ئااااالالھتىن  سوراشااااتا سااااوئالالرنى

ۋە مااااددىي  ىئ، كاپىرالرنىاااڭ ئاااالالھنى كۆردشااانىتاااۇر لەركىتابقاااا ئەگەشاااكەن
 .يو  ئېچىپ بەرگەنا ىغمۆجىزىلەرنى تەلەئ قىلىش

ـــــــدْ ﴿ ـــــــْومٍ  ََّيتِ اْْل  بـَيـَّنَّـــــــا َق جەزمەن ئىشاااااااىنىدىغان نيەناااااااى » ﴾يُوِقنُـــــــونَ  ِلَق
ھەقىااااقەتەن بايااااان ئااااايەتلىرىمىزنى ھەقىااااقەت ئىزدەياااادىغان  قەۋم ئۈچااااۈن 

ە ىاااڭ قەلاااكىگبىااار مەساااىلە ئادەمن ،«جەزمىااايەت»  يقلللي ئاااايەتتىكى . «قىلااادىق
ئاااۇنى ساااىرتقى ئاااامىلالر ئۆزگەرتەلمەيااادىغان ھالغاااا كېلىشاااىنى پ، ئورىنلىشاااى

ھەربىاار  ئۇالرنىااڭ، ئااادەمھەقىقىااي ئىشااەنگەن  ۋە رەسااۇلىغا . ئااالالھلەياادىئىپادى
  لىاااادى. ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇغاااااھەقلىقىااااگە جەزم قى ڭنىىسااااۆز

 .ئاساااااامانغا چىقىپااااااتىمىشقااااااات يەتتىنچااااااى   رەسااااااۇلۇلالھنھەمراھىااااااڭ »
ئەگەر »  گەن، ئاااۇيىلدېااا «مىشۇقەددەساااكە بىااار كېچىااادە بېرىاااپ كەپاااتىبەيتۇلم
دەئ جاااۋا   «!تۇرراسااتئااۇ االم شااۇ گەپنااى دېااگەن بولسااا، سساامەد ئەلەيھىمااۇھەم

ىااااڭ رەسااااۇلۇلالھقا بولغااااان بااااۇ بەرگەن. ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇن
 ،«يەت بىاااالەن ھاسااااىل بولغااااان مەلۇماااااتجەزمىاااا»  اللللل ٌ   قللللي  ئىشااااەنچىنى

الللليٌ  كۆردشاااانىبىاااالەن ئېنىااااق  زدەئ بەرگەن گەپنااااى كااااۆئىشااااەنچلى  بىاااارى 
ئىشااانىڭ ياااۈز بەرگەن  ،«كاااۆرد  بىااالەن ھاساااىل بولغاااانيەت جەزمىااا»     قلللي
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دېگەناادە   «سااۇنتۈرئېنىااق پاكىاا  كەل بىاازگە ئااالالھ بىاازگە سۆزلىسااۇن ياااكى»
 بولماساااتىن،ئاااۆزلىرىنى قايىااال قىلىاااش ئۈچاااۈن قىلىنغاااان تەلەپااالەر  ،تەلەپلىااارى

گەن يىلدېااا يىنچىلىاااق تۇغااادىرى  ئۈچاااۈنقى ۋە بەلكاااى قارشاااىلىق، كۇپۇرلاااۇق
 ردىر. ەپلتەلە

ِلكَ ﴿ ــــــذَٰ ــــــالَ  َك ــــــْبِلِهم ِمــــــن الَّــــــِذينَ  َق ــــــلَ  قـَ ــــــْوَّلِِمْ  مِّْث  بااااااۇرىن ئااااااۇالردىن» ﴾قـَ
بەنااااى . «ئىاااادى قىلغااااان سااااۆزنى شااااۇنداق  پەيغەمكەرلىاااارىگەن ئۆتكەنلەرمااااۇ

 «ئااااالالھنى بىاااازگە ئاشااااكارا كۆرسااااەت»  ئىساااارائىل مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا
ھىااي مەنھەجنااى بىلىاادىغان الئى تەۋراتقااا ئىشااەنگەچكە،دېااگەن. بەنااى ئىساارائىل 
دەئ « بىلمەيااااادى»نى مۇشااااارىكالرتتى. لاااااېكىن قۇرئاااااان كىشاااااىلەر ھېساااااابلىنا

لەن بىلمەياااادىغانالر نااااېمە ئۈچااااۈن بىلىاااادىغانالر بىاااانااااداقتا ئۇدى. سااااۈپەتلى
  مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم دەۋرىاااادىكى تەۋراتنااااى بىلىاااادىغان ئواشااااائ قالاااادى

ئىنكاااار  نىڭىااادىكى مۇشااارىكالركىشاااىلەر بىااالەن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم دەۋر
 ئااااالالھ تائاااااال  ،قىلىااااش ۋە قارشىلىشااااىش ئىدىيەسااااى ئواشااااا  بولغاچقااااا

ـــوُِبُمْ  َتَشـــاَِبَتْ ﴿ دېاااگەن.  «ىئواشاااايد ەبىااارىگ-دىللىااارى بىااار ۇالرنىاااڭئ» ﴾قـُُل
لەر دېاااگەن بولساااا، باااۇ لەر ئاااۇ گەپناااى دېااامەي، بىلمىگەناااگەن ئاااادەمئەگەر بىلااا
ۇق. ېاااگەن بوالتتاااد «ۇ گەپناااى دېگاااۈزدىۇالرنىاااڭ بىلمەسااالىكى بااائ»  ۋاقىتتاااا
ئااۆز الردىكى ۇ، بەلكااى ئاابىلمەساالى  مەسىلىسااى بولماسااتىن-، بااۇ بىلىااشدېاامە 

 دىر. مەسىلىسى اھىشىغا ئەگىشىشا

ە بولاااۇئ، لىرىنىاااڭ تاااۈئ يىلتىااازى قەلكاااتھەرىكەت ئىنساااانالرنىڭ ئەمەلىاااي
ۋە ىي ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىااادى. بىلىااادىغان يەھاااۇد قەلكتىكىناااى باشاااقا ئەزاالر

 ،بىلمەيااادىغان مۇشااارى  ئىككىلىساااىنىڭ قەلكاااى ئالالھقاااا ااااالى  بولمىغاچقاااا
. بۈگاااۈنكى زامانااادىمۇ قالمىغاااانھاااې  پەرقاااى  نىڭبىلىااادىغان ۋە بىلمەيااادىغىنى

 ناااىلىكىىگەنمبىل-ئوقۇمىغاااانلىقى بىلاااگەن-ال، بىااار ئادەمنىاااڭ ئوقۇغاااانئواشاشااا
، بىلاااگەن ىتسىيەساااىيولغاااا تۇتقاااان پوز ھەققەلكىااادىكى  ئىپادىلىمەيااادى. بەلكاااى

 .ياكى بىلمىگەنلىكىنى ئىسپاتاليدى
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ئااۆزىگە اليىااق  ،تااۇرىئ يھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتقااانا ئەلەمۇساا يەھااۇدىيالر
ََ  تلُّللللللْ ِا َ   َلللللل ﴿ بولمىغااااااان شااااااەكىلدە  َّ    َلللللل لللللل  ئااااااالالھنى» 1 َ ْ للللللهَوَ    لَلللللللوَ  تلَللللللَه  ََ

 يانالردېاااگەن. اىرىساااتى «ئىشاااەنمەيمىز ھەرگىاااز ساااا ا كاااۆرمىگىچە ئوپىوچاااۇق
ََ  َيْسللللَتاا اُ  َالللل ْ ﴿ ئەلەيھىسساااااالمغا  ئىسااااا ََ  َْ  َ مُّلللل َا  نَللللا يُلنَلللل ِاللللَغوَ  َاَل لْ  2   َسللللَما ا  ِا لللل َ  َِا

 چۈشااااۈردئ داسااااتىخان بااااار تاماااااق ئۈسااااتىدە ئاسااااماندىن بىاااازگە رەبكىااااڭ»
 اا    لَللللوَ   تَلُقلللو ﴿ ئەلەيھىسسااااالم جااااۋا  قاااايتۇرىئ  ئىساااا ،دېگەنااادە «بېرەلەمااادى 

لللللل ُ نللللللُت   مۇنااااااداقن ئىشەنسااااااە الر  قااااااۇدرىتىگە ئالالھنىااااااڭن ئەگەر»  نايَ ْ ِا ُِّ
ۋە  دېااااگەن. بااااۇالر پەيغەمااااكەر« قااااۇ الرقور ئااااالالھتىن  سوراشااااتا سااااوئالالرنى

ۋە مااااددىي  ىئ، كاپىرالرنىاااڭ ئاااالالھنى كۆردشااانىتاااۇر لەركىتابقاااا ئەگەشاااكەن
 .يو  ئېچىپ بەرگەنا ىغمۆجىزىلەرنى تەلەئ قىلىش

ـــــــدْ ﴿ ـــــــْومٍ  ََّيتِ اْْل  بـَيـَّنَّـــــــا َق جەزمەن ئىشاااااااىنىدىغان نيەناااااااى » ﴾يُوِقنُـــــــونَ  ِلَق
ھەقىااااقەتەن بايااااان ئااااايەتلىرىمىزنى ھەقىااااقەت ئىزدەياااادىغان  قەۋم ئۈچااااۈن 

ە ىاااڭ قەلاااكىگبىااار مەساااىلە ئادەمن ،«جەزمىااايەت»  يقلللي ئاااايەتتىكى . «قىلااادىق
ئاااۇنى ساااىرتقى ئاااامىلالر ئۆزگەرتەلمەيااادىغان ھالغاااا كېلىشاااىنى پ، ئورىنلىشاااى

ھەربىاار  ئۇالرنىااڭ، ئااادەمھەقىقىااي ئىشااەنگەن  ۋە رەسااۇلىغا . ئااالالھلەياادىئىپادى
  لىاااادى. ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇغاااااھەقلىقىااااگە جەزم قى ڭنىىسااااۆز

 .ئاساااااامانغا چىقىپااااااتىمىشقااااااات يەتتىنچااااااى   رەسااااااۇلۇلالھنھەمراھىااااااڭ »
ئەگەر »  گەن، ئاااۇيىلدېااا «مىشۇقەددەساااكە بىااار كېچىااادە بېرىاااپ كەپاااتىبەيتۇلم
دەئ جاااۋا   «!تۇرراسااتئااۇ االم شااۇ گەپنااى دېااگەن بولسااا، سساامەد ئەلەيھىمااۇھەم

ىااااڭ رەسااااۇلۇلالھقا بولغااااان بااااۇ بەرگەن. ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇن
 ،«يەت بىاااالەن ھاسااااىل بولغااااان مەلۇماااااتجەزمىاااا»  اللللل ٌ   قللللي  ئىشااااەنچىنى

الللليٌ  كۆردشاااانىبىاااالەن ئېنىااااق  زدەئ بەرگەن گەپنااااى كااااۆئىشااااەنچلى  بىاااارى 
ئىشااانىڭ ياااۈز بەرگەن  ،«كاااۆرد  بىااالەن ھاساااىل بولغاااانيەت جەزمىااا»     قلللي

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-55سۈرە بەقەرە،  1
 ئايەت-112سۈرە مائىدە،  2
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 يەت بىااااالەن ھاساااااىل بولغاااااانجەزمىااااا»  َلللللٌُ   قلللللي  بولۇشااااانىناژى پېرساااااۇ
 . دەئ ئاتايمىز« ھەقىقەت

 ئااۈق اىاال مۇئااامىلە قىلغااان. ئاااالالھ ،غااا يقللي قۇرئااان كەرىاا  بااۇ ئااۈق 
ٌ ٌ  َتَ للللللا ُلهٌٌَُْْ َللللللاُ  ٌُ﴿ ھەققىاااااادە   اللللللل ٌ   قللللللي  تائاااااااال َّ لللللل ٌَنللللللْو ٌٌََ للللللَلٌٌٌ ْ َمَقللللللاماهٌٌَُْْ ُّتٌٌََُُ
لللل  ٌٌَ َللللَ َُو ٌٌَ ْ َ قالللليٌاٌااْللللل ٌٌَتَلْعَلُمللللو ٌٌَ َللللوٌٌَْ للللَلٌٌٌتَلْعَلُمللللو ٌٌََنللللْو ٌٌََ للللَلٌٌٌُثٌٌَُتَلْعَلُمللللو ٌَ ََْبا  تاااااكى»1ٌ  

  كۆمۈلگىنىغالرغااااا قەباااارىلەرگە يەنااااىن قىلغىنىغالرغااااا زىيااااارەت قەبرىلەرنااااى
 قالاادىردى. غەپلەتااتە سااىلەرنى پەاىاارلەنمە   ەنبىاال بااالىالر مااا ،-پااۇ ن قەدەر،
 ئەگەر بىلىساااىلەر. كەلگۈساااىدە راساااتال ئانااادىن بىلىساااىلەر. كەلگۈساااىدە راساااتال
 چوقااااۇم سااااىلەر . قالمااااا الر غەپلەتااااتەن بىلسااااە الر ھەقىقىااااي راسااااتال سااااىلەر

ٌَ َ َُوَ َلللاٌُثٌَُ﴿ تا دەيااادى. ئانااادىن ئىككىنچاااى باساااقۇچ« كۆرىساااىلەر جەھەننەمناااى
« كۆرىسااااىلەر بىاااالەن كااااۆزد الر ئااااۆز چوقااااۇم ئااااۇنى ئاناااادىن»2ٌ  ْ َ قالللليٌاٌْيٌََالللل

ىن ئۈساااتىگە قويۇلغاااان ساااىراتتى دوزاانىاااڭ دېااايىلگەن. يەناااى، قىياااامەت كاااۈن
بولىااادى.      قلللياللليٌ  ، ئۆزىمىزنىاااڭ كاااۆزى بىااالەن كاااۆرگىنىمىزئاااۆتكەن ۋاقىتتاااا

ٌَ لللاَ ٌ ھەققىاااادە   َلللٌُ   قلللي  تائاااااال ئااااالالھ للللاٌاا  لللَ ٌ ْ ُمَ لللل ا مايٌَ﴿َوََِْ ٌٌِا  َ َُ   َ لللا ا َيٌفَلنُللللل
ٌ ْ َ قاللليا  ُُّ للل ََ ٌااَ ٌَالللل َ  ٌَ ُلللَوٌ للل    ٌَوَتْهللللاَ ُ ٌَ با للل     ئىنكاااار تىرىلىشااانى ئاااۇ ئەگەر»3ٌِا لللْ ٌُحَا

 قايناقسااااۇ ھارارەتلىاااا  يااااۇقىرى بولسااااا، بولىاااادىغان گااااۇمراھالردىن قىلغااااۇچى
 باااۇ شۈبھىساااىزكى،- شاااە كۆيددردلىااادى. جەھەننەمااادە كۈتۈۋېلىنىااادى. بىااالەن
دەياااادى. مااااۇئمىن دوزاانااااى سااااىراتتىن ئااااۆتكەن ۋاقىتتااااا « ھەقىقەتتااااۇر ئېنىااااق

 پىااكىر قااا ئااۆزىدوزاا ،شااەكىلدە  َللٌُ   قللي كۆرىاادى. ئەممااا كاااپىر سااىرتتىن 
 ئ كۆرىدى. تۇرى

                                                           
 لەرئايەت-6 ~ 1 ،سۈرە تەكاسۇر 1
 ئايەت-7سۈرە تەكاسۇر،  2
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 ئايەت-119سۈرە بەقەرە 
 

 ﴾اْلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َوََّل   َۖوَنِذيًرا َبِشريًا ِِبِْلَقِّ  َأْرَ﴾ْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿
 

 قىلىپ ئاگاھالندىرغۇچى بەرگۈچى، اۇشخەۋەر ھەقىقەتەن سېنى بىز»
 جاۋابكار توغرىسىدا دوزاخ ئەھلى سەن. ئەۋەتتۇق بىلەن ھەق

 «ئەمەسسەن

 
مەكااااااكە  ۋە ئەھلااااااى كىتااااااا  ئىلگىرىكااااااى مەزمااااااۇنالردا ئۈزلۈكسااااااىز

اىااال  . باااۇئىااادىق ھەققىااادە ئوقاااۇئ ئاااۆتكەنلىقلىرى ىڭ قارشاااىمۇشااارىكلىرىن
دەۋەت ئىگىساااااىگە تەساااااىر كۆرساااااىتىدىغان بولاااااۇئ، پەيغەماااااكەر  قارشاااااىلىق

 ائ،ئەلەيھىسسااااالممۇ ئىنساااان بولاااۇ  ساااۈپىتى بىااالەن بۇنىاااڭ تەساااىرىگە ئاااۇچر
غىلى تاساااال ۋالدتۈگەشاااتۈرئاااۆزىنى غاااان ۋە ئۇالرغاااا ئىچاااى ئاغرىاااپ، ياااۈرىكى ئاغرى

شااااارەت ۋە اااااۇ  بى تائاااااال رەسااااۇلۇلالھقا ئااااالالھشااااۇنىڭ بىاااالەن ان. قالغاااا
ــــْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿ تەسااااەللىي بېرىااااپ  َــــقِّ  َأْرَ﴾ ــــريًا ِِبِْل ــــِذيًرا َبِش ــــَألُ  َوََّل   َۖوَن ــــنْ  ُتْس  َأْصــــَحابِ  َع

 ئاگاھالنااادىرغۇچى بەرگااۈچى، اەۋەر اااۇ  ھەقىااقەتەن سااېنى بىااز» ﴾اْلَِْحــيمِ 
 جاۋابكااااار توغرىسااااىدا دوزاخ ئەھلااااى سااااەن. ئەۋەتتااااۇق بىاااالەن ھەق قىلىااااپ

 . ېگەند «ئەمەسسەن

ھەرىكەتلىرىااادىن اەۋەر بەرگەن ۋاقىتتاااا، -ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىاااش
﴿ ََ ََْ نَلللللا ََْللللل ُ  اا ََ    للللل ا ْ هَ  تَل  نازىااااال بىاااااز ھەقىاااااقەتەن قۇرئااااااننى» 1 َْلَلللللافا ُو َ   َلللللوُ  َواا

داۋاملىاااق دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە ، « قوغااادايمىز ئاااۇنى چوقاااۇم ۋە قىلااادىق

                                                           
 ئايەت-9سۈرە ھىجر،  1
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 يەت بىااااالەن ھاساااااىل بولغاااااانجەزمىااااا»  َلللللٌُ   قلللللي  بولۇشااااانىناژى پېرساااااۇ
 . دەئ ئاتايمىز« ھەقىقەت

 ئااۈق اىاال مۇئااامىلە قىلغااان. ئاااالالھ ،غااا يقللي قۇرئااان كەرىاا  بااۇ ئااۈق 
ٌ ٌ  َتَ للللللا ُلهٌٌَُْْ َللللللاُ  ٌُ﴿ ھەققىاااااادە   اللللللل ٌ   قللللللي  تائاااااااال َّ لللللل ٌَنللللللْو ٌٌََ للللللَلٌٌٌ ْ َمَقللللللاماهٌٌَُْْ ُّتٌٌََُُ
لللل  ٌٌَ َللللَ َُو ٌٌَ ْ َ قالللليٌاٌااْللللل ٌٌَتَلْعَلُمللللو ٌٌَ َللللوٌٌَْ للللَلٌٌٌتَلْعَلُمللللو ٌٌََنللللْو ٌٌََ للللَلٌٌٌُثٌٌَُتَلْعَلُمللللو ٌَ ََْبا  تاااااكى»1ٌ  

  كۆمۈلگىنىغالرغااااا قەباااارىلەرگە يەنااااىن قىلغىنىغالرغااااا زىيااااارەت قەبرىلەرنااااى
 قالاادىردى. غەپلەتااتە سااىلەرنى پەاىاارلەنمە   ەنبىاال بااالىالر مااا ،-پااۇ ن قەدەر،
 ئەگەر بىلىساااىلەر. كەلگۈساااىدە راساااتال ئانااادىن بىلىساااىلەر. كەلگۈساااىدە راساااتال
 چوقااااۇم سااااىلەر . قالمااااا الر غەپلەتااااتەن بىلسااااە الر ھەقىقىااااي راسااااتال سااااىلەر

ٌَ َ َُوَ َلللاٌُثٌَُ﴿ تا دەيااادى. ئانااادىن ئىككىنچاااى باساااقۇچ« كۆرىساااىلەر جەھەننەمناااى
« كۆرىسااااىلەر بىاااالەن كااااۆزد الر ئااااۆز چوقااااۇم ئااااۇنى ئاناااادىن»2ٌ  ْ َ قالللليٌاٌْيٌََالللل

ىن ئۈساااتىگە قويۇلغاااان ساااىراتتى دوزاانىاااڭ دېااايىلگەن. يەناااى، قىياااامەت كاااۈن
بولىااادى.      قلللياللليٌ  ، ئۆزىمىزنىاااڭ كاااۆزى بىااالەن كاااۆرگىنىمىزئاااۆتكەن ۋاقىتتاااا

ٌَ لللاَ ٌ ھەققىاااادە   َلللٌُ   قلللي  تائاااااال ئااااالالھ للللاٌاا  لللَ ٌ ْ ُمَ لللل ا مايٌَ﴿َوََِْ ٌٌِا  َ َُ   َ لللا ا َيٌفَلنُللللل
ٌ ْ َ قاللليا  ُُّ للل ََ ٌااَ ٌَالللل َ  ٌَ ُلللَوٌ للل    ٌَوَتْهللللاَ ُ ٌَ با للل     ئىنكاااار تىرىلىشااانى ئاااۇ ئەگەر»3ٌِا لللْ ٌُحَا

 قايناقسااااۇ ھارارەتلىاااا  يااااۇقىرى بولسااااا، بولىاااادىغان گااااۇمراھالردىن قىلغااااۇچى
 باااۇ شۈبھىساااىزكى،- شاااە كۆيددردلىااادى. جەھەننەمااادە كۈتۈۋېلىنىااادى. بىااالەن
دەياااادى. مااااۇئمىن دوزاانااااى سااااىراتتىن ئااااۆتكەن ۋاقىتتااااا « ھەقىقەتتااااۇر ئېنىااااق

 پىااكىر قااا ئااۆزىدوزاا ،شااەكىلدە  َللٌُ   قللي كۆرىاادى. ئەممااا كاااپىر سااىرتتىن 
 ئ كۆرىدى. تۇرى
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 ئايەت-119سۈرە بەقەرە 
 

 ﴾اْلَِْحيمِ  َأْصَحابِ  َعنْ  ُتْسَألُ  َوََّل   َۖوَنِذيًرا َبِشريًا ِِبِْلَقِّ  َأْرَ﴾ْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿
 

 قىلىپ ئاگاھالندىرغۇچى بەرگۈچى، اۇشخەۋەر ھەقىقەتەن سېنى بىز»
 جاۋابكار توغرىسىدا دوزاخ ئەھلى سەن. ئەۋەتتۇق بىلەن ھەق

 «ئەمەسسەن

 
مەكااااااكە  ۋە ئەھلااااااى كىتااااااا  ئىلگىرىكااااااى مەزمااااااۇنالردا ئۈزلۈكسااااااىز

اىااال  . باااۇئىااادىق ھەققىااادە ئوقاااۇئ ئاااۆتكەنلىقلىرى ىڭ قارشاااىمۇشااارىكلىرىن
دەۋەت ئىگىساااااىگە تەساااااىر كۆرساااااىتىدىغان بولاااااۇئ، پەيغەماااااكەر  قارشاااااىلىق

 ائ،ئەلەيھىسسااااالممۇ ئىنساااان بولاااۇ  ساااۈپىتى بىااالەن بۇنىاااڭ تەساااىرىگە ئاااۇچر
غىلى تاساااال ۋالدتۈگەشاااتۈرئاااۆزىنى غاااان ۋە ئۇالرغاااا ئىچاااى ئاغرىاااپ، ياااۈرىكى ئاغرى

شااااارەت ۋە اااااۇ  بى تائاااااال رەسااااۇلۇلالھقا ئااااالالھشااااۇنىڭ بىاااالەن ان. قالغاااا
ــــْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿ تەسااااەللىي بېرىااااپ  َــــقِّ  َأْرَ﴾ ــــريًا ِِبِْل ــــِذيًرا َبِش ــــَألُ  َوََّل   َۖوَن ــــنْ  ُتْس  َأْصــــَحابِ  َع

 ئاگاھالنااادىرغۇچى بەرگااۈچى، اەۋەر اااۇ  ھەقىااقەتەن سااېنى بىااز» ﴾اْلَِْحــيمِ 
 جاۋابكااااار توغرىسااااىدا دوزاخ ئەھلااااى سااااەن. ئەۋەتتااااۇق بىاااالەن ھەق قىلىااااپ

 . ېگەند «ئەمەسسەن

ھەرىكەتلىرىااادىن اەۋەر بەرگەن ۋاقىتتاااا، -ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىاااش
﴿ ََ ََْ نَلللللا ََْللللل ُ  اا ََ    للللل ا ْ هَ  تَل  نازىااااال بىاااااز ھەقىاااااقەتەن قۇرئااااااننى» 1 َْلَلللللافا ُو َ   َلللللوُ  َواا

داۋاملىاااق دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە ، « قوغااادايمىز ئاااۇنى چوقاااۇم ۋە قىلااادىق
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ھنىااڭ يااالغۇز ىپااادىنى قوللىنىاادى. لااېكىن ئالالەن ئدېااگ «بىااز»كۆپلااۈ  شااەكىلدە 
 ،يېگاااانە ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش بابىغاااا كەلگەنااادە-ئىالھلىقاااى ۋە يەكاااكە

َا ﴿ ََ  ااتَللللللل ََ  ااََل  اا َلللللللل وَ  ََل    لَللللللللوُ  َْ  ھەقىاااااااقەتەن مەن» 1  اللللللل اْ هاي   َهلللللللَلوَ  َوَُْاللللللل ا  فَاْابُلللللللْغ ا  َْ
 يااوق،  بەرھەقن مەبااۇد ھااې  باشااقا ناادىنەم ئالالھاادىرمەن،  اليىااق ئىكااادەتكەن
« ئوقااۇغىن ناماااز ئۈچااۈن قىلىااش زىكىاار مېنااى قىلغىاان، ئىكااادەت ما ااا  يااالغۇزن

 ،ئىشااالىتىدى. دېااامە نى ئالماشااادېاااگەن « مەن»دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە ، 
تەۋھىاااد -ئىكاااادەت ،«بىاااز»ھەرىكەتاااتە كۆپلاااۈ  شاااەكىلدە -تائااااال ئىاااش ئاااالالھ

ئالالھنىااااڭ . ئالمىشااااىنى قوللىنىاااادى« مەن»ىلدە مەسااااىلىلىرىدە يەكااااكە شااااەك
نىڭ ھەممىسااااى ىرئىشاااالىرىغا، مااااۇتلەق قااااۇدرەت ۋە مۇكەممەللىاااا  سااااۈپەتلى

 ن. گەتۈردلكەل كۆپلۈ  شەكىل بولغاچقا، مۇجەسسەملەنگەن

 بىاااالەن ئەلچااااى قىلىااااپ بىااااز سااااېنى ھەقىااااقەت» ﴾ِِبِْلَــــقِّ  َأْرَ﴾ــــْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿
ئاااااۆزگەرمەس، ماااااۇقى  مەساااااىلىلەرنى  «ھەقىاااااقەت»ئاااااايەتتىكى  .«ئەۋەتتاااااۇق
 بىاااازگە نااااىھەق بولااااۇئ، . رەسااااۇلۇلالھ ھەق بىاااالەن ئەۋەتىلااااگەنكۆرسااااىتىدى

 . يەتكۈزىشىمىز كېرە تى يامەتكە قەدەر شۇ پېقانداق يەتكۈزگەن بولسا، قى

. «اااااۇ  بېشااااارەت بەرگااااۈچى ۋە ئاگاھالناااادىرغۇچى» ﴾َونَــــِذيًرا َبِشــــريًا﴿
 غان كەلگۈساااىدىكى بىااار ئىشااانى،ىداۇشاااا  قىلىااا كىشاااىنى «بېشاااارەتااااۇ  »
بىااار ئىشااانى  كەلگۈساااىدىكىبىىاااارام قىلىااادىغان كىشاااىنى « ئاگاھالنااادىرى »

رەساااۇلۇلالھ نېمىاادىن اااۇ  بېشاااارەت بېرىااپ، نېمىااادىن ئۇنااداقتا دى. كۆرسااىتى
 جەننەتنىاااااڭ كىشاااااىلەرگەئىماااااان ئېيتقاااااان رەساااااۇلۇلالھ ئاگاھالندىرىااااادى  

 الھنى ئىنكااار قىلغااان كاااپىرالرنىلرىااپ، ئااانېىمەتلىاارى بىاالەن اااۇ  بېشااارەت بې
دوزاانىااڭ ئااازابى بىاالەن ئاگاھالندىرىااادى. اااۇ  بېشااارەت ۋە ئاگاھالنااادىرى  

 مااېغىشبااۇ يولاادا  بىاار يااولنى تەلەئ قىلىاادىغان بولااۇئ، ۇئەييەنماا قسااتېمىلىېس
 . ئېلىپ بارىدى غاجازا غا، تەر  ئېتىش ئېغىرتۈرلۈ  مۇكاپاتالر
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ــــَأُل َعــــْن َأْصــــَحابِ  دوزاخ توغرىسااااىدا  ەھلااااىئ ەنساااا»  اْلَِْحــــيِم﴾﴿َوََّل ُتْس
. بااۇ كۆرسااىتىدى نااى«دوزاخ» ىسااۆز   بلل    ئااايەتتىكى. «ەمەسسااەنئ ۋابكااارجا

دېاااااگەن ساااااۆزدىن « وقۇنۇشاااااتى، يالقۇنجىااااادىت»   بلللللون ئەرە  تىلىااااادىكى 
، بىاار نەرسااە بارغااان ئۆچااۈرگىلى بولماياادىغان لىنغااان. ئااوت قاااتتىق يالقۇنجااائئې

دېيىلىااادى. ئاااالالھ    بمللل ٌ  نلللا  ھاااالەت  ىااادىغان  قىلدئ كاااۈھاماااانال كۆياااددر
دىنغاااااا  نىاااااڭركاپى ڭ،غا دەۋەت قىلى اتقانالرنىااااائىساااااالمتائااااااال رەساااااۇلى ۋە 

كىرمىگەنلىكىاااادىن سااااورالمايدىغانلىقىنى بايااااان قىلىااااش ئااااارقىلىق، ئۇالرنىااااڭ 
 .ااتىرجەم قىلى اتىدى پ،تەسەللى بېرىكۆ لىگە 

 كاااۈزد  بولاااۇئ، باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھرەساااۇلۇلالھنىڭ ۋەزىپىساااى پەقەت يەت
ٌََ﴿  تائاااااال للللاٌ ٌَ َعلَلللل ٌٌَََِب ا نايٌٌََيُ وتُللللو ٌَََْلٌٌتَلْ َسلللل ٌٌََْتَ لللل ٌٌْاا ٌُِللللْ ِا َا  ٌُيَلللل ٌٌَ  َسللللَما ٌاٌِا لللل ٌٌََالَللللْ  ا ٌتُلنَلللل
لللللللعايٌٌََ َلللللللاٌَْْانَلللللللاُُلُ  ٌٌَْف َلَللللللل ٌْ  ئىماااااااان ئۇالرنىاااااااڭ!  ماااااااۇھەممەد ئاااااااى»ن1ٌ َ اضا

 بىاااز ئەگەر ماااۇمكىن. ۋېتىشاااىڭتۈگەشتۈرد ىئاااۆزد نقاااايغۇرىئ  ئېيتمىغانلىقىااادىن
 ئااااايەتنى بىاااار  مەجكۇرالياااادىغان ئىمانغااااان ئاسااااماندىن ئۇالرغااااا ساااااق،لىاا
. دېااگەن« بااوالتتى ئەگااكەن بااا  ئااۇالر ئۇنىغغااا قىالتتااۇقتە، نازىاال  ئاااالمەتنىن

االىسااا، ھااېچكى   شااىنىمااۇئمىن بولۇ ئىنسااانالرنىڭئەگەر ئااالالھ تائاااال  ،دېاامە 
يااشااى كۆرىاادىغان قەلاا  بىاالەن ئىمانغااا يتتى. لااېكىن ئااالالھنى كاااپىر بواللمااا

ئىماااان ئېياااتىش ۋە بىااازگە ئاااالالھ تائااااال  ،ىشاااىمىز ئۈچاااۈنكىمىزدىن كېلئۆزلاااۈ
 بېساااى پەيغەمكەرنىاااڭ كىشاااىلەرنى شاااۇ ا . بەردى ىنىئېيتماسااالىق ئىختىياااارلىق

، پەقەت تااااوغرىنى كۆرسااااىتىپ بىاااالەن ئىمااااان ئېيتقااااۇزى  مەجكااااۇرىيىتى يااااوق
     مەجكۇرىيىتى بار.قويۇ
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ھنىااڭ يااالغۇز ىپااادىنى قوللىنىاادى. لااېكىن ئالالەن ئدېااگ «بىااز»كۆپلااۈ  شااەكىلدە 
 ،يېگاااانە ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش بابىغاااا كەلگەنااادە-ئىالھلىقاااى ۋە يەكاااكە

َا ﴿ ََ  ااتَللللللل ََ  ااََل  اا َلللللللل وَ  ََل    لَللللللللوُ  َْ  ھەقىاااااااقەتەن مەن» 1  اللللللل اْ هاي   َهلللللللَلوَ  َوَُْاللللللل ا  فَاْابُلللللللْغ ا  َْ
 يااوق،  بەرھەقن مەبااۇد ھااې  باشااقا ناادىنەم ئالالھاادىرمەن،  اليىااق ئىكااادەتكەن
« ئوقااۇغىن ناماااز ئۈچااۈن قىلىااش زىكىاار مېنااى قىلغىاان، ئىكااادەت ما ااا  يااالغۇزن

 ،ئىشااالىتىدى. دېااامە نى ئالماشااادېاااگەن « مەن»دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە ، 
تەۋھىاااد -ئىكاااادەت ،«بىاااز»ھەرىكەتاااتە كۆپلاااۈ  شاااەكىلدە -تائااااال ئىاااش ئاااالالھ

ئالالھنىااااڭ . ئالمىشااااىنى قوللىنىاااادى« مەن»ىلدە مەسااااىلىلىرىدە يەكااااكە شااااەك
نىڭ ھەممىسااااى ىرئىشاااالىرىغا، مااااۇتلەق قااااۇدرەت ۋە مۇكەممەللىاااا  سااااۈپەتلى

 ن. گەتۈردلكەل كۆپلۈ  شەكىل بولغاچقا، مۇجەسسەملەنگەن

 بىاااالەن ئەلچااااى قىلىااااپ بىااااز سااااېنى ھەقىااااقەت» ﴾ِِبِْلَــــقِّ  َأْرَ﴾ــــْلَناكَ  ِإَنَّ ﴿
ئاااااۆزگەرمەس، ماااااۇقى  مەساااااىلىلەرنى  «ھەقىاااااقەت»ئاااااايەتتىكى  .«ئەۋەتتاااااۇق
 بىاااازگە نااااىھەق بولااااۇئ، . رەسااااۇلۇلالھ ھەق بىاااالەن ئەۋەتىلااااگەنكۆرسااااىتىدى

 . يەتكۈزىشىمىز كېرە تى يامەتكە قەدەر شۇ پېقانداق يەتكۈزگەن بولسا، قى

. «اااااۇ  بېشااااارەت بەرگااااۈچى ۋە ئاگاھالناااادىرغۇچى» ﴾َونَــــِذيًرا َبِشــــريًا﴿
 غان كەلگۈساااىدىكى بىااار ئىشااانى،ىداۇشاااا  قىلىااا كىشاااىنى «بېشاااارەتااااۇ  »
بىااار ئىشااانى  كەلگۈساااىدىكىبىىاااارام قىلىااادىغان كىشاااىنى « ئاگاھالنااادىرى »

رەساااۇلۇلالھ نېمىاادىن اااۇ  بېشاااارەت بېرىااپ، نېمىااادىن ئۇنااداقتا دى. كۆرسااىتى
 جەننەتنىاااااڭ كىشاااااىلەرگەئىماااااان ئېيتقاااااان رەساااااۇلۇلالھ ئاگاھالندىرىااااادى  

 الھنى ئىنكااار قىلغااان كاااپىرالرنىلرىااپ، ئااانېىمەتلىاارى بىاالەن اااۇ  بېشااارەت بې
دوزاانىااڭ ئااازابى بىاالەن ئاگاھالندىرىااادى. اااۇ  بېشااارەت ۋە ئاگاھالنااادىرى  

 مااېغىشبااۇ يولاادا  بىاار يااولنى تەلەئ قىلىاادىغان بولااۇئ، ۇئەييەنماا قسااتېمىلىېس
 . ئېلىپ بارىدى غاجازا غا، تەر  ئېتىش ئېغىرتۈرلۈ  مۇكاپاتالر
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ــــَأُل َعــــْن َأْصــــَحابِ  دوزاخ توغرىسااااىدا  ەھلااااىئ ەنساااا»  اْلَِْحــــيِم﴾﴿َوََّل ُتْس
. بااۇ كۆرسااىتىدى نااى«دوزاخ» ىسااۆز   بلل    ئااايەتتىكى. «ەمەسسااەنئ ۋابكااارجا

دېاااااگەن ساااااۆزدىن « وقۇنۇشاااااتى، يالقۇنجىااااادىت»   بلللللون ئەرە  تىلىااااادىكى 
، بىاار نەرسااە بارغااان ئۆچااۈرگىلى بولماياادىغان لىنغااان. ئااوت قاااتتىق يالقۇنجااائئې

دېيىلىااادى. ئاااالالھ    بمللل ٌ  نلللا  ھاااالەت  ىااادىغان  قىلدئ كاااۈھاماااانال كۆياااددر
دىنغاااااا  نىاااااڭركاپى ڭ،غا دەۋەت قىلى اتقانالرنىااااائىساااااالمتائااااااال رەساااااۇلى ۋە 

كىرمىگەنلىكىاااادىن سااااورالمايدىغانلىقىنى بايااااان قىلىااااش ئااااارقىلىق، ئۇالرنىااااڭ 
 .ااتىرجەم قىلى اتىدى پ،تەسەللى بېرىكۆ لىگە 

 كاااۈزد  بولاااۇئ، باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھرەساااۇلۇلالھنىڭ ۋەزىپىساااى پەقەت يەت
ٌََ﴿  تائاااااال للللاٌ ٌَ َعلَلللل ٌٌَََِب ا نايٌٌََيُ وتُللللو ٌَََْلٌٌتَلْ َسلللل ٌٌََْتَ لللل ٌٌْاا ٌُِللللْ ِا َا  ٌُيَلللل ٌٌَ  َسللللَما ٌاٌِا لللل ٌٌََالَللللْ  ا ٌتُلنَلللل
لللللللعايٌٌََ َلللللللاٌَْْانَلللللللاُُلُ  ٌٌَْف َلَللللللل ٌْ  ئىماااااااان ئۇالرنىاااااااڭ!  ماااااااۇھەممەد ئاااااااى»ن1ٌ َ اضا

 بىاااز ئەگەر ماااۇمكىن. ۋېتىشاااىڭتۈگەشتۈرد ىئاااۆزد نقاااايغۇرىئ  ئېيتمىغانلىقىااادىن
 ئااااايەتنى بىاااار  مەجكۇرالياااادىغان ئىمانغااااان ئاسااااماندىن ئۇالرغااااا ساااااق،لىاا
. دېااگەن« بااوالتتى ئەگااكەن بااا  ئااۇالر ئۇنىغغااا قىالتتااۇقتە، نازىاال  ئاااالمەتنىن

االىسااا، ھااېچكى   شااىنىمااۇئمىن بولۇ ئىنسااانالرنىڭئەگەر ئااالالھ تائاااال  ،دېاامە 
يااشااى كۆرىاادىغان قەلاا  بىاالەن ئىمانغااا يتتى. لااېكىن ئااالالھنى كاااپىر بواللمااا

ئىماااان ئېياااتىش ۋە بىااازگە ئاااالالھ تائااااال  ،ىشاااىمىز ئۈچاااۈنكىمىزدىن كېلئۆزلاااۈ
 بېساااى پەيغەمكەرنىاااڭ كىشاااىلەرنى شاااۇ ا . بەردى ىنىئېيتماسااالىق ئىختىياااارلىق

، پەقەت تااااوغرىنى كۆرسااااىتىپ بىاااالەن ئىمااااان ئېيتقااااۇزى  مەجكااااۇرىيىتى يااااوق
     مەجكۇرىيىتى بار.قويۇ
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 ئايەت-120سۈرە بەقەرە 
 

 ِإنَّ  ُقلْ   ِۗملَّتَـُهمْ  تـَتَِّبعَ  َحَّتَّٰ  النََّصاَرىٰ  َوََّل  اْليَـُهودُ  َعنكَ  تـَْرَضمٰ  َوَلن﴿
 ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي بـَْعدَ  َأْهَواَءُهم اتَـّبَـْعتَ  َولَِ نِ   ۗاَّْلَُدىٰ  ُهوَ  اللَّـهِ  ُهَدى

 ﴾َنِصريٍ  َوََّل  َوِلِّ  ِمن اللَّـهِ  ِمنَ  كَ لَ  َما  ۙاْلِعْلمِ 
 

 سەندىن ئۇالر كىرمىگىچە دىنىغا ناساراالرنىڭ ۋە يەھۇدىيالر سەن»
 يو  توغرا ئېيتقىنكى،  ئۇالرغا! مۇھەممەد ئى. نبولمايدى رازى ھەرگىزمۇ

 پاكىتلىق يەنىن كېيىن كەلگەندىن ئىلى  سا ا. يولىدىر ئالالھنىڭ پەقەت
 ااھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ ، كېيىن بولغاندىن شكاراائ سا ا ھەقىقەت

 قۇتقۇزىدىغان ئازابىدىن ئالالھنىڭ سېنى بولسا ، ئەگىشىدىغان
 «بولمايدى مەدەتكارمۇ بولمايدى، دوستمۇ ھېچقانداق

 

كۈچىيىشاااااىگە بولغاااااان مۇھەبكەتنىاااااڭ  ئىساااااالمنىڭمۇساااااۇلمانالردىكى 
مۇساااۇلمان بولاااۇئ ۇالر شساااام، ئااائەھلاااى كىتابقاااا يېقىنال»بەزىااادە   ،تەساااىرىدىن
 تائاااالقەدەملەرنااى بېسااىپ سااالىدى. ئااالالھ  ااتااا ،دېااگەن ئۈمىاادتە «نقاااالرمىكى
ــــن﴿ ئااااايەتتە  ــــودُ  َعنــــكَ  تـَْرَضــــمٰ  َوَل ــــَّتَّٰ  النََّصــــاَرىٰ  َوََّل  اْليَـُه ــــعَ  َح  سااااەن» ﴾ِملَّــــتَـُهمْ  تـَتَِّب

 رازى ىزمااۇھەرگ سااەندىن ئااۇالر كىاارمىگىچە دىنىغااا ناساااراالرنىڭ ۋە يەھااۇدىيالر
. يەھااااۇدىيالر بايااااان قىلىااااپ بەرگەنمەسااااىلىنى كەسااااكىن دەئ،  «بولماياااادى

پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قېشاااىغا يااشاااىلىق ئاااا لىغىلى يااااكى ھەقىقەتناااى 
مىكىااار قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرەتتاااى. شاااۇ ا -بەلكاااى ھىااايلە ،چۈشاااەنگىلى ئەمەس
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 ئايەت-120سۈرە بەقەرە 
 

 ِإنَّ  ُقلْ   ِۗملَّتَـُهمْ  تـَتَِّبعَ  َحَّتَّٰ  النََّصاَرىٰ  َوََّل  اْليَـُهودُ  َعنكَ  تـَْرَضمٰ  َوَلن﴿
 ِمنَ  َجاَءكَ  الَِّذي بـَْعدَ  َأْهَواَءُهم اتَـّبَـْعتَ  َولَِ نِ   ۗاَّْلَُدىٰ  ُهوَ  اللَّـهِ  ُهَدى

 ﴾َنِصريٍ  َوََّل  َوِلِّ  ِمن اللَّـهِ  ِمنَ  كَ لَ  َما  ۙاْلِعْلمِ 
 

 سەندىن ئۇالر كىرمىگىچە دىنىغا ناساراالرنىڭ ۋە يەھۇدىيالر سەن»
 يو  توغرا ئېيتقىنكى،  ئۇالرغا! مۇھەممەد ئى. نبولمايدى رازى ھەرگىزمۇ

 پاكىتلىق يەنىن كېيىن كەلگەندىن ئىلى  سا ا. يولىدىر ئالالھنىڭ پەقەت
 ااھىشلىرىغا نەپسى ئۇالرنىڭ ، كېيىن بولغاندىن شكاراائ سا ا ھەقىقەت

 قۇتقۇزىدىغان ئازابىدىن ئالالھنىڭ سېنى بولسا ، ئەگىشىدىغان
 «بولمايدى مەدەتكارمۇ بولمايدى، دوستمۇ ھېچقانداق

 

كۈچىيىشاااااىگە بولغاااااان مۇھەبكەتنىاااااڭ  ئىساااااالمنىڭمۇساااااۇلمانالردىكى 
مۇساااۇلمان بولاااۇئ ۇالر شساااام، ئااائەھلاااى كىتابقاااا يېقىنال»بەزىااادە   ،تەساااىرىدىن
 تائاااالقەدەملەرنااى بېسااىپ سااالىدى. ئااالالھ  ااتااا ،دېااگەن ئۈمىاادتە «نقاااالرمىكى
ــــن﴿ ئااااايەتتە  ــــودُ  َعنــــكَ  تـَْرَضــــمٰ  َوَل ــــَّتَّٰ  النََّصــــاَرىٰ  َوََّل  اْليَـُه ــــعَ  َح  سااااەن» ﴾ِملَّــــتَـُهمْ  تـَتَِّب

 رازى ىزمااۇھەرگ سااەندىن ئااۇالر كىاارمىگىچە دىنىغااا ناساااراالرنىڭ ۋە يەھااۇدىيالر
. يەھااااۇدىيالر بايااااان قىلىااااپ بەرگەنمەسااااىلىنى كەسااااكىن دەئ،  «بولماياااادى

پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قېشاااىغا يااشاااىلىق ئاااا لىغىلى يااااكى ھەقىقەتناااى 
مىكىااار قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرەتتاااى. شاااۇ ا -بەلكاااى ھىااايلە ،چۈشاااەنگىلى ئەمەس
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لىنىڭ سااااىمەمۇئااااامىلە قىلغاناااادا، الر بىاااالەن ئااااۇدىاااان ۋە دەۋەت ئىگىلىاااارى 
 ااراكتېرىنى بىلىشى كېرە .

ََ  تَلْهَضلللل    َو َلللل ﴿ َّ     َنَهللللاَ     َوََل   ْ  َلُ للللو ُ  َانلللل لللل لَللللتَلُ  ْ  تَلَتباللللاَ  ََ ە ئااااايەتت دېااااگەن  ِا
كەلاااگەن. بىاااز بۇنىغااادىن يەھاااۇدىيالر  ئالدىااادانىاااڭ  تهلللا   دېاااگەن ساااۆز   َل 

ساااە تەلەئ ن بىااار نەرىنى، بىااازدىىقاالرنىڭ ئورتااااق نۇقتىساااى ياااوقلناساااار بىااالەن
ئاااايرى  ئىكەنلىكىناااى چۈشاااىنىمىز. -مىكىااار ئىشلىتىشاااتە ئاااايرى -قىلىاااش ۋە ھىااالە

يەھاااۇدىي  ناساااارانى رازى قىلسااااق ،ناساااارا ، يەھاااۇدىيالرنى رازى قىلسااااقيەناااى
ََ  تَلْهَضلللل    َو َلللل    كەلاااامەيسااااۆزى   َل رازى بولماياااادى. ئەگەر ئااااايەتتە    ْ  َلُ للللو ُ  َانلللل

يولااادا ئىتتىپااااق ئىكەنلىكىناااى ۇ ئىككىساااىنىڭ بااا گەن بولساااا،يىلدېااا  َو  َنَهلللاَ    
  تائاااااال ئااااايرى  ئىكەنلىكااااى ھەققىاااادە ئااااالالھ-ۇالرنىااااڭ ئااااايرى ئ .بىلااااددرەتتى

َْ    َالَلللللل      َنَهللللللاَ      َْ َسلللللل ا   ْ  َلُ للللللو ُ  َوَُا َلللللل ا ﴿  َالَلللللل     ْ  َلُ للللللو ُ   َْ َسلللللل ا    َنَهللللللاَ     َوَُا َلللللل ا  َشلللللل
   َْ  ئاااۇالر يەناااىن ياااوق ئاساساااى داققاناااھېچ ناسااااراالرنىڭ  يەھاااۇدىيالر» 1 َشللل
 ئاساسااى ھېچقانااداق يەھۇدىيالرنىااڭ  ناساااراالرمۇ. دېاادى ، ئەمەس دىناادا تااوغرا
  .دېگەن« دېدى ، ئەمەس دىندا توغرا ئۇالر يەنىن يوق

دىنىغااااا ئەگەشااااكەنگە ئۇالرنىااااڭ » ﴾ِملَّــــتَـُهمْ  تـَتَِّبــــعَ  َحــــَّتَّٰ ﴿  ئااااالالھ تائاااااال
دىنىغاااا ئەگەشااامىگۈچە  اىرىساااتىيان يااااكىيەھاااۇدىي  دېااايىش ئاااارقىلىق، «قەدەر

ئۆزئااااارا »تىاااادى. ئەرە  تىلىاااادا دەۋا ىغانلىقىنىبولمايااااد قىلغىلااااىرازى  ئااااۇالرنى
دېيىلىاااادى. شااااۇ   ِللللل  « ى بااااار كىشااااىلەرنىڭ بىاااار يەرگە توپلىشىشااااىمااااايللىق

لللا َاامالللُغو َ  َْتلللُت ْ  َوََل ﴿ ئاااالالھ تائااااال غاااان. دەئ ئاتال  ِلللل   دىااان نۇقتىااادىن  َْْابُلللغُ  َِ
ََ  َوََل  لللللا َاامالللللغ   َْ لللللا َاامالللللُغو َ  َْتلللللُت ْ  َوََل  َابَلللللغُّتُّْ  َِ َ   ايلللللُنُ  ْ  َ ُ للللل ْ  َْْابُلللللغُ  َِ ساااااىلەر » 2  ايللللل ا  َوبا

سااااىلەرنىغمۇ مەن ئىكااااادەت  .چوقۇنغااااان بۇتالرغااااا مېنىااااڭ چوقااااۇنغىنى  يااااوق
ساااىلەرنىڭ دىااانىغالر ئاااۆزد الر  .قاااا ئىكاااادەت قىلغىااانىغالر ياااوقئالالھقىلغاااان 
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 ۋە كااااااپىر ،ئاااااايەتتە دېاااااگەن «ڭ دىنىمماااااۇ ئاااااۆزدم ئۈچاااااۈنئۈچاااااۈن، مېنىااااا
 . تىلغا ئالغاندىن سۈپىتىدە  نىڭ ئېتىقادىنىمۇمۇشرىكالر

يدىغان بىزنااى ساااقاللىشااتىن ناساااراالرنىڭ دىنىغااا ئەگىشااىپ قې-يەھااۇدىي
 .«يولىااادىر ئالالھنىاااڭ ياااو  تاااوغرا» 1   لَللللوا  ُالللَغ   ْ ُلللَغ    اا َ ﴿  بىردىنكىااار ياااو 

 يېااتەكلەئ مااا غۇچىۋە  يااو  بىاالەن يەتكۈزىاادىغان نەرسااە قاقىساا ئە  نىشااانغا
زىنىاااڭ ااھىشاااى ئۆ پەقەت بىااار! ئىنساااانالرئالالھنىاااڭ ياااولى  دېيىلىااادى.  ُالللَغ  

تۇيااۇق يااولالر بىاالەن . نۇرغااۇن تۇيااۇق يولالرغااا كىرىااپ قالاادىبااويىچە مېغىااپ 
 قاپالنغاااان باااۇ دىنياااادا، ئاااااىرقى نىشاااانغا سااااالمەت يېتىاااپ بېااارىش ئۈچاااۈن،

 مېغىش كېرە . چېكىنمەي ئالالھنىڭ يولىدا 

دېاااگەن « دىااان»  ِلللل  ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا ئۇالرنىاااڭ ياااولىنى 
. باااۇ ئاااايەت يەھاااۇدىي دېاااگەن« ااھىشاااى-ەپساااىن»  َْْاللَو َ ُا بولساااا، ئااىرىااادا  

ئىشاااارەتتۇر.  نااادىرىۋالغانلىقىغاااھىشاااىغا ئايال ئاااۆزى ناااۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ دىن
ـــِ نِ ﴿  ئاااالالھ ۈچاااۈن ئاااالالھشاااۇنىڭ ئ ـــتَ  َوَل ـــدَ  َأْهـــَواَءُهم اتَـّبَـْع ـــاَءكَ  الَّـــِذي بـَْع  ِمـــنَ  َج

ـــا  ۙاْلِعْلـــمِ   كېااايىن كەلگەنااادىن ئىلىااا  ساااا ا» ﴾َنِصـــريٍ  َوََّل  َوِلِّ  ِمـــن اللَّــــهِ  ِمـــنَ  َلـــكَ  َم
 ساااەن ، ئەگەر كېااايىن بولغانااادىن ئاشاااكارا ساااا ا ھەقىاااقەت پااااكىتلىق يەناااىن

 ساااېنى ئالالھنىاااڭن بولساااا ، ئەگىشاااىدىغان لىرىغاااھىشااا-نەپساااى ئۇالرنىاااڭ
 مەدەتكااااارمۇ بولماياااادى، دوسااااتمۇ ھېچقانااااداق  قۇتقۇزىاااادىغان ئازابىاااادىن
 لىقىمىزغاااان اىتاااا  دەئ قارىماساااىنرەسااۇلۇلالھقا قىل نى. باااۇدېاااگەن «بولماياادى

قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ  ئەلچاااىكېااارە . ئاااالالھ تاللىغاااان 
 شااااۇنداقال. بەرمەيااادىىپ، دىننىاااڭ پىرىنسااااىپىدىن چۈشاااۈئ يوللىرىغاااا ئەگىشااا

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يولاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس 
. باااۇ ېااايىلگەند «ن چىقساااا  ئاااالالھ ساااېنى تاشااالى ېتىدىساااەن يولااادى»تاااۇرىئ، 

 ،. بىااز قاچااان يولاادىن چىقساااقىاادىرتئۈممى ، رەسااۇلۇلالھنىڭيەردىكااى مەقسااەت
يىلااادىن بۇياااان ئىساااالمدا چىاااڭ  1400ئاااۈممەت  تىدى.ېلى ئاااالالھ بىزناااى تاشااا
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لىنىڭ سااااىمەمۇئااااامىلە قىلغاناااادا، الر بىاااالەن ئااااۇدىاااان ۋە دەۋەت ئىگىلىاااارى 
 ااراكتېرىنى بىلىشى كېرە .

ََ  تَلْهَضلللل    َو َلللل ﴿ َّ     َنَهللللاَ     َوََل   ْ  َلُ للللو ُ  َانلللل لللل لَللللتَلُ  ْ  تَلَتباللللاَ  ََ ە ئااااايەتت دېااااگەن  ِا
كەلاااگەن. بىاااز بۇنىغااادىن يەھاااۇدىيالر  ئالدىااادانىاااڭ  تهلللا   دېاااگەن ساااۆز   َل 

ساااە تەلەئ ن بىااار نەرىنى، بىااازدىىقاالرنىڭ ئورتااااق نۇقتىساااى ياااوقلناساااار بىااالەن
ئاااايرى  ئىكەنلىكىناااى چۈشاااىنىمىز. -مىكىااار ئىشلىتىشاااتە ئاااايرى -قىلىاااش ۋە ھىااالە

يەھاااۇدىي  ناساااارانى رازى قىلسااااق ،ناساااارا ، يەھاااۇدىيالرنى رازى قىلسااااقيەناااى
ََ  تَلْهَضلللل    َو َلللل    كەلاااامەيسااااۆزى   َل رازى بولماياااادى. ئەگەر ئااااايەتتە    ْ  َلُ للللو ُ  َانلللل

يولااادا ئىتتىپااااق ئىكەنلىكىناااى ۇ ئىككىساااىنىڭ بااا گەن بولساااا،يىلدېااا  َو  َنَهلللاَ    
  تائاااااال ئااااايرى  ئىكەنلىكااااى ھەققىاااادە ئااااالالھ-ۇالرنىااااڭ ئااااايرى ئ .بىلااااددرەتتى

َْ    َالَلللللل      َنَهللللللاَ      َْ َسلللللل ا   ْ  َلُ للللللو ُ  َوَُا َلللللل ا ﴿  َالَلللللل     ْ  َلُ للللللو ُ   َْ َسلللللل ا    َنَهللللللاَ     َوَُا َلللللل ا  َشلللللل
   َْ  ئاااۇالر يەناااىن ياااوق ئاساساااى داققاناااھېچ ناسااااراالرنىڭ  يەھاااۇدىيالر» 1 َشللل
 ئاساسااى ھېچقانااداق يەھۇدىيالرنىااڭ  ناساااراالرمۇ. دېاادى ، ئەمەس دىناادا تااوغرا
  .دېگەن« دېدى ، ئەمەس دىندا توغرا ئۇالر يەنىن يوق

دىنىغااااا ئەگەشااااكەنگە ئۇالرنىااااڭ » ﴾ِملَّــــتَـُهمْ  تـَتَِّبــــعَ  َحــــَّتَّٰ ﴿  ئااااالالھ تائاااااال
دىنىغاااا ئەگەشااامىگۈچە  اىرىساااتىيان يااااكىيەھاااۇدىي  دېااايىش ئاااارقىلىق، «قەدەر

ئۆزئااااارا »تىاااادى. ئەرە  تىلىاااادا دەۋا ىغانلىقىنىبولمايااااد قىلغىلااااىرازى  ئااااۇالرنى
دېيىلىاااادى. شااااۇ   ِللللل  « ى بااااار كىشااااىلەرنىڭ بىاااار يەرگە توپلىشىشااااىمااااايللىق

لللا َاامالللُغو َ  َْتلللُت ْ  َوََل ﴿ ئاااالالھ تائااااال غاااان. دەئ ئاتال  ِلللل   دىااان نۇقتىااادىن  َْْابُلللغُ  َِ
ََ  َوََل  لللللا َاامالللللغ   َْ لللللا َاامالللللُغو َ  َْتلللللُت ْ  َوََل  َابَلللللغُّتُّْ  َِ َ   ايلللللُنُ  ْ  َ ُ للللل ْ  َْْابُلللللغُ  َِ ساااااىلەر » 2  ايللللل ا  َوبا

سااااىلەرنىغمۇ مەن ئىكااااادەت  .چوقۇنغااااان بۇتالرغااااا مېنىااااڭ چوقااااۇنغىنى  يااااوق
ساااىلەرنىڭ دىااانىغالر ئاااۆزد الر  .قاااا ئىكاااادەت قىلغىااانىغالر ياااوقئالالھقىلغاااان 
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 ۋە كااااااپىر ،ئاااااايەتتە دېاااااگەن «ڭ دىنىمماااااۇ ئاااااۆزدم ئۈچاااااۈنئۈچاااااۈن، مېنىااااا
 . تىلغا ئالغاندىن سۈپىتىدە  نىڭ ئېتىقادىنىمۇمۇشرىكالر

يدىغان بىزنااى ساااقاللىشااتىن ناساااراالرنىڭ دىنىغااا ئەگىشااىپ قې-يەھااۇدىي
 .«يولىااادىر ئالالھنىاااڭ ياااو  تاااوغرا» 1   لَللللوا  ُالللَغ   ْ ُلللَغ    اا َ ﴿  بىردىنكىااار ياااو 

 يېااتەكلەئ مااا غۇچىۋە  يااو  بىاالەن يەتكۈزىاادىغان نەرسااە قاقىساا ئە  نىشااانغا
زىنىاااڭ ااھىشاااى ئۆ پەقەت بىااار! ئىنساااانالرئالالھنىاااڭ ياااولى  دېيىلىااادى.  ُالللَغ  

تۇيااۇق يااولالر بىاالەن . نۇرغااۇن تۇيااۇق يولالرغااا كىرىااپ قالاادىبااويىچە مېغىااپ 
 قاپالنغاااان باااۇ دىنياااادا، ئاااااىرقى نىشاااانغا سااااالمەت يېتىاااپ بېااارىش ئۈچاااۈن،

 مېغىش كېرە . چېكىنمەي ئالالھنىڭ يولىدا 

دېاااگەن « دىااان»  ِلللل  ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا ئۇالرنىاااڭ ياااولىنى 
. باااۇ ئاااايەت يەھاااۇدىي دېاااگەن« ااھىشاااى-ەپساااىن»  َْْاللَو َ ُا بولساااا، ئااىرىااادا  

ئىشاااارەتتۇر.  نااادىرىۋالغانلىقىغاااھىشاااىغا ئايال ئاااۆزى ناااۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ دىن
ـــِ نِ ﴿  ئاااالالھ ۈچاااۈن ئاااالالھشاااۇنىڭ ئ ـــتَ  َوَل ـــدَ  َأْهـــَواَءُهم اتَـّبَـْع ـــاَءكَ  الَّـــِذي بـَْع  ِمـــنَ  َج

ـــا  ۙاْلِعْلـــمِ   كېااايىن كەلگەنااادىن ئىلىااا  ساااا ا» ﴾َنِصـــريٍ  َوََّل  َوِلِّ  ِمـــن اللَّــــهِ  ِمـــنَ  َلـــكَ  َم
 ساااەن ، ئەگەر كېااايىن بولغانااادىن ئاشاااكارا ساااا ا ھەقىاااقەت پااااكىتلىق يەناااىن

 ساااېنى ئالالھنىاااڭن بولساااا ، ئەگىشاااىدىغان لىرىغاااھىشااا-نەپساااى ئۇالرنىاااڭ
 مەدەتكااااارمۇ بولماياااادى، دوسااااتمۇ ھېچقانااااداق  قۇتقۇزىاااادىغان ئازابىاااادىن
 لىقىمىزغاااان اىتاااا  دەئ قارىماساااىنرەسااۇلۇلالھقا قىل نى. باااۇدېاااگەن «بولماياادى

قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ  ئەلچاااىكېااارە . ئاااالالھ تاللىغاااان 
 شااااۇنداقال. بەرمەيااادىىپ، دىننىاااڭ پىرىنسااااىپىدىن چۈشاااۈئ يوللىرىغاااا ئەگىشااا

پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يولاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس 
. باااۇ ېااايىلگەند «ن چىقساااا  ئاااالالھ ساااېنى تاشااالى ېتىدىساااەن يولااادى»تاااۇرىئ، 

 ،. بىااز قاچااان يولاادىن چىقساااقىاادىرتئۈممى ، رەسااۇلۇلالھنىڭيەردىكااى مەقسااەت
يىلااادىن بۇياااان ئىساااالمدا چىاااڭ  1400ئاااۈممەت  تىدى.ېلى ئاااالالھ بىزناااى تاشااا
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. باااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىززىتاااى ااااار بولغاااانيىراقلىشاااىپ  تاااۇرىئ ئىاااززەت تاپقاااان،
 . ىدىبىلەن بول دا تەۋرەنمەي مېغىشئالالھنىڭ يولىپەقەت 

 ،ئىشاااااانى كااااااۆرمىگەنقوبااااااۇ   ئااااااالالھ رەسااااااۇلۇلالھنىڭ قىلىشااااااىنى
 چىقىاااپ بىااار ئاااادەم  كېااايىن ىنيااادى. رەساااۇلۇلالھتكۆرمەقوباااۇ   دىنكىماااھېچ
نىڭ يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالر چاااو  ئاااالى ، تەتقىقاتلىرىمغاااا ئاساساااەنمەن »

ئىززىتىمىزنااااى  ېلىااااپ، ئۇالرغااااا چىرايلىااااق كۆردنااااۈ  ئااااارقىلىق،يوللىرىغااااا ك
بولغااااان  ئااااالالھ ئۆزىنىااااڭ دوسااااتى» جاااااۋابەن  ئۇنىغغااااا دېسااااە،« تاپااااااليمىز

، باشااااقىالرنىڭ بااااۇ ئۇساااالۇبنى ىگەنكااااۆرمقوبااااۇ   پەيغەمكىرىنىااااڭ قىلىشااااىنى
باااۇ  ئاااالالھ تائااااال. دېيىشاااىمىز كېااارە « يااادىكۆرمەقوباااۇ   قىلىشاااىنى ئەساااال

بىااااالەن دىننىاااااڭ  ەرئاااااارقىلىق، باتىااااال باھاااااانىل ئاااااايەتنى نازىااااال قىلىاااااش
   ئاگاھالندىرىۋاتىدى. ەرگۈچىلەرنى قاتتىقپىرىنسىپلىرىدىن چۈشۈئ ب
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ُلونَُه َحقَّ ِتًَلَوتِِه ُأولَـِٰ َك يَن آ﴿الَّذِ  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ يـُْؤِمُنوَن ِبِه ۗ َوَمن تـَيـْ
 َيْكُفْر ِبِه فَُأولَـِٰ َك ُهُم اْْلَاِ﴾ُروَن﴾

 
 ەنەبار، ئ ۇيدىغانالرئوق ەۋىشتەر ېگىشلى بىز ئاتا قىلغان كىتابنى ت»
  ئىنكار ۇرئاننىق ىەنكىتابنى ني ەركى. كىملىئىشىنىد ۇنىغغائ ۇالرش

 «ۇچىالردىرزىيان تارتق ۇالرئ ەن،قىلىدىك

 
ھەرقانااداق ئىااش مااۇتلەق بولمىغاناادە ، ئەھلااى كىتااا  ئارىسااىدىمۇ ئاااز 

كىشااىلەر بااار ئىاادى.  بىاار قىسااى  دىناادا چىااڭ تۇرغااان، شااەرىىەت بااويىچە ما غااان
ُلونَــــ﴿بااااۇ ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال   َنــــاُهُم اْلِكَتــــاَب يـَتـْ ُه َحــــقَّ ِتًَلَوتِــــِه ُأولَـــــِٰ َك الَّــــِذيَن آتـَيـْ

بااار،  ۇياادىغانالرئوق ەۋىشااتەر ېگىشاالى ئاتااا قىلغااان كىتااابنى تبىااز »  بِــِه﴾يـُْؤِمنُــونَ 
ئاااۆزگەرتىلمىگەن ئەسااالى تەۋرات ۋە دېاااگەن.  «ىئىشاااىنىد ۇنىغغاااائ ۇالرشااا ەنەئ

ئىنجىلنااااى بىلگەناااالەر، مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ۋە ئااااۇ ئېلىااااپ كەلااااگەن 
 ئېيتقان. رىسالەتكە ئىمان

نەچاااچە يەھاااۇدىي  40جەئااا ەر ئىكناااى ئەباااۇ تالىااا  بىااالەن ساااىينادىن 
كېلىااااپ، ئۆزلىرىنىااااڭ ئااااۆزگەرتىلمىگەن تەۋراتنااااى ئوقۇغااااانلىقى ۋە رەسااااۇلۇلالھ 
ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااانلىقى قەياا  قىلىنغااان. ئااالالھ تائاااال بااۇ 
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. باااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىززىتاااى ااااار بولغاااانيىراقلىشاااىپ  تاااۇرىئ ئىاااززەت تاپقاااان،
 . ىدىبىلەن بول دا تەۋرەنمەي مېغىشئالالھنىڭ يولىپەقەت 

 ،ئىشاااااانى كااااااۆرمىگەنقوبااااااۇ   ئااااااالالھ رەسااااااۇلۇلالھنىڭ قىلىشااااااىنى
 چىقىاااپ بىااار ئاااادەم  كېااايىن ىنيااادى. رەساااۇلۇلالھتكۆرمەقوباااۇ   دىنكىماااھېچ
نىڭ يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالر چاااو  ئاااالى ، تەتقىقاتلىرىمغاااا ئاساساااەنمەن »

ئىززىتىمىزنااااى  ېلىااااپ، ئۇالرغااااا چىرايلىااااق كۆردنااااۈ  ئااااارقىلىق،يوللىرىغااااا ك
بولغااااان  ئااااالالھ ئۆزىنىااااڭ دوسااااتى» جاااااۋابەن  ئۇنىغغااااا دېسااااە،« تاپااااااليمىز

، باشااااقىالرنىڭ بااااۇ ئۇساااالۇبنى ىگەنكااااۆرمقوبااااۇ   پەيغەمكىرىنىااااڭ قىلىشااااىنى
باااۇ  ئاااالالھ تائااااال. دېيىشاااىمىز كېااارە « يااادىكۆرمەقوباااۇ   قىلىشاااىنى ئەساااال

بىااااالەن دىننىاااااڭ  ەرئاااااارقىلىق، باتىااااال باھاااااانىل ئاااااايەتنى نازىااااال قىلىاااااش
   ئاگاھالندىرىۋاتىدى. ەرگۈچىلەرنى قاتتىقپىرىنسىپلىرىدىن چۈشۈئ ب
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 ئايەت-121سۈرە بەقەرە 
 

ُلونَُه َحقَّ ِتًَلَوتِِه ُأولَـِٰ َك يَن آ﴿الَّذِ  َناُهُم اْلِكَتاَب يـَتـْ يـُْؤِمُنوَن بِِه ۗ َوَمن تـَيـْ
 َيْكُفْر ِبِه فَُأولَـِٰ َك ُهُم اْْلَاِ﴾ُروَن﴾

 
 ەنەبار، ئ ۇيدىغانالرئوق ەۋىشتەر ېگىشلى بىز ئاتا قىلغان كىتابنى ت»
  ئىنكار ۇرئاننىق ىەنكىتابنى ني ەركى. كىملىئىشىنىد ۇنىغغائ ۇالرش

 «ۇچىالردىرزىيان تارتق ۇالرئ ەن،قىلىدىك

 
ھەرقانااداق ئىااش مااۇتلەق بولمىغاناادە ، ئەھلااى كىتااا  ئارىسااىدىمۇ ئاااز 

كىشااىلەر بااار ئىاادى.  بىاار قىسااى  دىناادا چىااڭ تۇرغااان، شااەرىىەت بااويىچە ما غااان
ُلونَــــ﴿بااااۇ ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال   َنــــاُهُم اْلِكَتــــاَب يـَتـْ ُه َحــــقَّ ِتًَلَوتِــــِه ُأولَـــــِٰ َك الَّــــِذيَن آتـَيـْ

بااار،  ۇياادىغانالرئوق ەۋىشااتەر ېگىشاالى ئاتااا قىلغااان كىتااابنى تبىااز »  بِــِه﴾يـُْؤِمنُــونَ 
ئاااۆزگەرتىلمىگەن ئەسااالى تەۋرات ۋە دېاااگەن.  «ىئىشاااىنىد ۇنىغغاااائ ۇالرشااا ەنەئ

ئىنجىلنااااى بىلگەناااالەر، مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ۋە ئااااۇ ئېلىااااپ كەلااااگەن 
 ئېيتقان. رىسالەتكە ئىمان

نەچاااچە يەھاااۇدىي  40جەئااا ەر ئىكناااى ئەباااۇ تالىااا  بىااالەن ساااىينادىن 
كېلىااااپ، ئۆزلىرىنىااااڭ ئااااۆزگەرتىلمىگەن تەۋراتنااااى ئوقۇغااااانلىقى ۋە رەسااااۇلۇلالھ 
ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااانلىقى قەياا  قىلىنغااان. ئااالالھ تائاااال بااۇ 
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ى ن ئېيتماااااقچكىشااااىلەرنى ۋە بۇنىغغااااا ئواشااااىغان ئەھلااااى كىتااااابتىن ئىمااااا
َُ تاَلَوتاللللوا  بولغانالرغااااا ئېكاااارام قىلىااااپ  لللل ََ ُلوتَللللُو  نَللللاُاُ   ْ  اتَللللاَب يَلتلْ بىااااز » ﴿  َلللل ايَ  ُتَل لْ

دېااااگەن ۋە « باااار ۇيااادىغانالرئوق ەۋىشاااتەر ېگىشااالى ئاتاااا قىلغاااان كىتاااابنى ت
 ئۇالرغا اۇ  بېشارەت بەرگەن. 

ِـــــِه﴾ئاااااايەتتىكى   ـــــقَّ ِتًَلَوت  «دىغانالرياااااۇئوق ەۋىشاااااتەر ېگىشااااالى ت» ﴿َح
شاااااەكىلدە تىاااااالۋەت  ئاااااۆزگەرتمىگەن ۋە ئالماشاااااتۇرمىغان»دېاااااگەن ساااااۆز، 

نااااى كۆرسااااىتىدى. يەنااااى، ئىنسااااان ااھىشااااى ئارىالشاااامىغان ۋە «قىلىاااادىغانالر
ھەقىقەتااااالەر ئاااااۆزگەرتىلمىگەن كىتاااااابالرنى ئوقۇغاااااان كىشاااااىلەر ئىساااااالمنى 

 بىلەلەيدى. 

ــــِٰ َك يـُْؤِمنُـــوَن بِـــِه ۗ َوَمـــن َيْكُفـــْر بِـــ  ۇالرشااا ەنەئ»  فَُأولَــــِٰ َك ُهـــُم اْْلَاِ﴾ـــُروَن﴾هِ ﴿ُأوَل
 ەن،  ئىنكااار قىلىاادىكۇرئاااننىق ەنااىكىتااابنى ني ەركااى. كىملىئىشااىنىد ۇنىغغااائ

باااۇ ئاااايەتتە ئەھلاااى كىتاااا  ئارىساااىدىكى ئاااۆز . «ۇچىالردىرزىياااان تاااارتق ۇالرئااا
كىتاااااابلىرىنى ئاااااۆزگەرتمەي ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ دىنياااااادا ئىساااااالم ۋە ئىماااااان 

ئېرىشاااىپ، ئاااااىرەتتە مە گۈلاااۈ  جەنااانەتكە نائىااال بولىااادىغانلىقى،  نېىمىاااتىگە
ھەساااارەت ۋە  كىتاااابلىرىنى ئۆزگەرتىااااپ ھەقاااتىن بااااا  تارتقانالرنىاااڭ ئوچااااۇق

لىقى باياااان قىلىنغاااان. قۇرئاااان كەرىااا  مەساااىلىلەرنى دوزااتاااا مە گاااۈ قالىااادىغان
دائىاااا  بااااۇ اىاااال سېلىشااااتۇرما شااااەكلىدە بايااااان قىلىاااادى. بااااۇ سېلىشااااتۇرما 

نلەرگە ئېكااارام كۆرساااىتىش ۋە كاززاپالرنىاااڭ قەلاااكىگە ھەسااارەت تاشاااال  ماااۇئمى
  ئۈچۈندىر. 
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 ئايەت-122سۈرە بەقەرە 
 

ِِت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِنِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلم ﴿ََّي َبِِن ِإْ﴾َرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الَّ 
 اْلَعاَلِمنَي﴾

 
مىتىمنى ۋە سىلەرنى ھەممە ىئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرگە بەرگەن نې» 

 «جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىغالر

 

ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتىمۇ ئااااۆز نېىمەتلىرىنااااى ئەساااالىتىپ، بەنااااى 
ئىساااارائىلنى نۇرغااااۇن مەالۇقاتلىرىاااادىن ئااااارتۇق قىلىااااپ، نېىمەتلەرنااااى كااااۆئ 

  نېاااىمەت، بەرگەنلىكىناااى باياااان قىلااادى. باااۇ نېاااىمەتلەر ئىچىااادىكى ئە  بۈياااۈ
تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم بىااااالەن ااااااۇ  بېشاااااارەت بېااااارىلگەن 

 ئايەتلەرنىڭ بارلىقىدىر.

يەھۇدىيالرغاااا ئۆزىنىاااڭ نېىمەتلىرىناااى باااۇ ئاااايەتتىكى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 
ئەسلىتىشاااى، ئېغىااار دەرىجىااادىكى ئەيىكلەشااانى بىلددرىااادى. چاااۈنكى پەيغەماااكەر 

تىلغاااا ئېلىنغاااان بولساااىمۇ، ئاااۇالر ئىماااان ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ تەۋراتىااادا 
ئېيتمىااادى. ئەسااالى رەساااۇلۇلالھ ئۇالرغاااا نىساااكەتەن ئاااالالھ تەرەپاااتىن كەلاااگەن 

ېساااابلىناتتى. باااۇ ھەقتىكاااى مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم مەرھەمەت ھ-چاااو  پەزلاااى
 رەبكىااادىن رەھااامەت تەلەئ قىلغاااان ۋەقەلىكناااى قۇرئاااان كەرىااا  ھېكاااايە قىلىاااپ 

َسللللَن َ ﴿َو ْ تُللللْ   َنَللللا  ا َاللللل   ََ تْلَ ا  ِا   للللغُّ لللل ُ  ماللللوا  ا ََ َاللللَ   ا ُْصا ََ   َُللللا ََ اا َْ لللل ََ ُاللللْغ للللهَوا اا  َو ا  َْ ا
لللللْ  ََْشلللللاُ    َوَ ُْحَللللل ا  َْ     َفَسلللللَ ْ تُلبُلَ ا  الَللللل ايَ  يَلتَلُقلللللوَ  َويُلْ تُلللللوَ    َََ لللللاَو َو  َللللل ايَ   َِ لللللَعْ  ُ لللللَ  َشللللل َونا
نُلللللو َ  ََيتانَلللللا يُلْ ِا ُغوتَلللللُو َِْ تُلللللوَِب اانلللللَغُاْ  يَ  يَلتَ   َللللل ا  .ُاللللل  ِبا ََ   َللللل اي َيَا َ  ْْلُِا للللل باعُلللللوَ    َهُنلللللوََ   نَللللل ا
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ى ن ئېيتماااااقچكىشااااىلەرنى ۋە بۇنىغغااااا ئواشااااىغان ئەھلااااى كىتااااابتىن ئىمااااا
َُ تاَلَوتاللللوا  بولغانالرغااااا ئېكاااارام قىلىااااپ  لللل ََ ُلوتَللللُو  نَللللاُاُ   ْ  اتَللللاَب يَلتلْ بىااااز » ﴿  َلللل ايَ  ُتَل لْ

دېااااگەن ۋە « باااار ۇيااادىغانالرئوق ەۋىشاااتەر ېگىشااالى ئاتاااا قىلغاااان كىتاااابنى ت
 ئۇالرغا اۇ  بېشارەت بەرگەن. 

ِـــــِه﴾ئاااااايەتتىكى   ـــــقَّ ِتًَلَوت  «دىغانالرياااااۇئوق ەۋىشاااااتەر ېگىشااااالى ت» ﴿َح
شاااااەكىلدە تىاااااالۋەت  ئاااااۆزگەرتمىگەن ۋە ئالماشاااااتۇرمىغان»دېاااااگەن ساااااۆز، 

نااااى كۆرسااااىتىدى. يەنااااى، ئىنسااااان ااھىشااااى ئارىالشاااامىغان ۋە «قىلىاااادىغانالر
ھەقىقەتااااالەر ئاااااۆزگەرتىلمىگەن كىتاااااابالرنى ئوقۇغاااااان كىشاااااىلەر ئىساااااالمنى 

 بىلەلەيدى. 

ــــِٰ َك يـُْؤِمنُـــوَن بِـــِه ۗ َوَمـــن َيْكُفـــْر بِـــ  ۇالرشااا ەنەئ»  فَُأولَــــِٰ َك ُهـــُم اْْلَاِ﴾ـــُروَن﴾هِ ﴿ُأوَل
 ەن،  ئىنكااار قىلىاادىكۇرئاااننىق ەنااىكىتااابنى ني ەركااى. كىملىئىشااىنىد ۇنىغغااائ

باااۇ ئاااايەتتە ئەھلاااى كىتاااا  ئارىساااىدىكى ئاااۆز . «ۇچىالردىرزىياااان تاااارتق ۇالرئااا
كىتاااااابلىرىنى ئاااااۆزگەرتمەي ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ دىنياااااادا ئىساااااالم ۋە ئىماااااان 

ئېرىشاااىپ، ئاااااىرەتتە مە گۈلاااۈ  جەنااانەتكە نائىااال بولىااادىغانلىقى،  نېىمىاااتىگە
ھەساااارەت ۋە  كىتاااابلىرىنى ئۆزگەرتىااااپ ھەقاااتىن بااااا  تارتقانالرنىاااڭ ئوچااااۇق

لىقى باياااان قىلىنغاااان. قۇرئاااان كەرىااا  مەساااىلىلەرنى دوزااتاااا مە گاااۈ قالىااادىغان
دائىاااا  بااااۇ اىاااال سېلىشااااتۇرما شااااەكلىدە بايااااان قىلىاااادى. بااااۇ سېلىشااااتۇرما 

نلەرگە ئېكااارام كۆرساااىتىش ۋە كاززاپالرنىاااڭ قەلاااكىگە ھەسااارەت تاشاااال  ماااۇئمى
  ئۈچۈندىر. 
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 ئايەت-122سۈرە بەقەرە 
 

ِِت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأِنِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلم ﴿ََّي َبِِن ِإْ﴾َرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِِتَ الَّ 
 اْلَعاَلِمنَي﴾

 
مىتىمنى ۋە سىلەرنى ھەممە ىئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرگە بەرگەن نې» 

 «جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىغالر

 

ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتىمۇ ئااااۆز نېىمەتلىرىنااااى ئەساااالىتىپ، بەنااااى 
ئىساااارائىلنى نۇرغااااۇن مەالۇقاتلىرىاااادىن ئااااارتۇق قىلىااااپ، نېىمەتلەرنااااى كااااۆئ 

  نېاااىمەت، بەرگەنلىكىناااى باياااان قىلااادى. باااۇ نېاااىمەتلەر ئىچىااادىكى ئە  بۈياااۈ
تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم بىااااالەن ااااااۇ  بېشاااااارەت بېااااارىلگەن 

 ئايەتلەرنىڭ بارلىقىدىر.

يەھۇدىيالرغاااا ئۆزىنىاااڭ نېىمەتلىرىناااى باااۇ ئاااايەتتىكى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 
ئەسلىتىشاااى، ئېغىااار دەرىجىااادىكى ئەيىكلەشااانى بىلددرىااادى. چاااۈنكى پەيغەماااكەر 

تىلغاااا ئېلىنغاااان بولساااىمۇ، ئاااۇالر ئىماااان ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ تەۋراتىااادا 
ئېيتمىااادى. ئەسااالى رەساااۇلۇلالھ ئۇالرغاااا نىساااكەتەن ئاااالالھ تەرەپاااتىن كەلاااگەن 

ېساااابلىناتتى. باااۇ ھەقتىكاااى مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم مەرھەمەت ھ-چاااو  پەزلاااى
 رەبكىااادىن رەھااامەت تەلەئ قىلغاااان ۋەقەلىكناااى قۇرئاااان كەرىااا  ھېكاااايە قىلىاااپ 

َسللللَن َ ﴿َو ْ تُللللْ   َنَللللا  ا َاللللل   ََ تْلَ ا  ِا   للللغُّ لللل ُ  ماللللوا  ا ََ َاللللَ   ا ُْصا ََ   َُللللا ََ اا َْ لللل ََ ُاللللْغ للللهَوا اا  َو ا  َْ ا
لللللْ  ََْشلللللاُ    َوَ ُْحَللللل ا  َْ     َفَسلللللَ ْ تُلبُلَ ا  الَللللل ايَ  يَلتَلُقلللللوَ  َويُلْ تُلللللوَ    َََ لللللاَو َو  َللللل ايَ   َِ لللللَعْ  ُ لللللَ  َشللللل َونا
نُلللللو َ  ََيتانَلللللا يُلْ ِا ُغوتَلللللُو َِْ تُلللللوَِب اانلللللَغُاْ  يَ  يَلتَ   َللللل ا  .ُاللللل  ِبا ََ   َللللل اي َيَا َ  ْْلُِا للللل باعُلللللوَ    َهُنلللللوََ   نَللللل ا
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للللل ُّ َ ُلللللُ    اَ ا بَلللللاتا َوُ َلللللها ُن  ا   تَللللللْو َ وا َو ْداجنا للللل ا  َ لللللاُاْ  َاللللل ا  ْ ُمنَ لللللها َو ُا ْ َمْعلللللُهو ا َويَلنلْ ََُِْلللللهُُا  ِبا
ِاللللللَ  َوَيَ لللللُا  ُ   َََّْبا نُلللللو  ماللللللوا َالَلللللْ  ا َِ ْ    فَا َلللللل ايَ  ُ ََ   َللللل ا َ اتَللللللْ  َالَلللللْ  ا ُ ْ  ااْصلللللَهُاْ  َو ْْلَْ للللللَل َاللللللنلْ
ََ ُالللللُ   ْ ُمْ لاُبلللللوَ  َوَالللللََُ وُِ َوَتَهلللللُهوُِ َو تَلبَلعُلللللل َعلللللُو ل ُْو َللللللل  ا َاََ َِ مۇسااااااا  » 1و    نُّلللللوَ    َللللل اي ُْتلللللل

 ەقىااقەتەن، بىااز ھيااشااىلىق قىلغىاان ېگىشاالى ت ەتتەئااااىر ۋە ىنياااداد ۇباا ەبىاازگ
االىغااان كىشااىنى  ەنئااازابى  بىاال  ېيتتااىئ ئااالالھ. ېاادىد، ىققىلااد ەۋبەت  اسااا

. ۇرئورتااااااقت ەممىساااااىگەھ ەالۇقاتنىاااااڭم ەھمىاااااتى ر ېنىاااااڭم ەن،ئاااااازاباليم
ىالرغا، زاكىتىناااااااى ۇچ  سااااااااقالنغۇنااااااااھتىنگ ۋە ۇفرىااااااادىننك ەھمىتىمناااااااىر
 ېگىشااالى ت غانالرغاىااادىېيتئىماااان ئ ەتلىرىمىزگەئااااي ڭبىزنىااا ۋە ېرىااادىغانالرغاب

 ۇھەممەدماااااا ەنااااااىني ەيغەمااااااكەرگەپ ۈممىئاااااا-ەلچىااااااگەئ ۇالرئاااااا .ەنقىلىاااااام
ئىاااانجىلالردا  ەۋرات،ئىلكىاااادىكى ت ۆزئاااا ۇالرئاااا ەگىشااااىدى،  ئەلەيھىسساااااالمغائ
يااشااى ئىااش قىلىشااقا  ۇالرنىئاا ۇ. ئااۆرىاادىانلىقىنى كېزىلغاا  يۈپىتىنىڭنساا ۇنىااڭئ
ھااااال   ەرساااىلەرنىپاااا  ن غااااۇالرئ ى،ياماااان ئىاااش قىلىشاااتىن توساااىد ۇيرىيااادى،ب

 ۈكىنىيااااا ېغىااااارئ ۇالرنىاااااڭئ ى،ھاااااارام قىلىاااااد ەرساااااىلەرنىناپاااااا  ن ى،قىلىاااااد
 ەنااىني ىبوشااىتىد ەنلەردىنكىشاا-تاقاااق، كااويزا غانېلىنساا ۇالرنىئاا ېنىكلىتىاادى،ي
ئىماااان  ۇنىغغاااا ، ئىتاشااااليد ېلىاااپئ ۋەزىپىلەرناااى ېغىااارئ ەنگەنلۈكيااا ۇالرغاااائ
نازىااال  ۇنىغغاااائ ەرگەنااالەر،ب ەمياااارد ۇنىغغاااائ ۆرمەتلىگەنلەر،ھااا ۇنىئااا ېيتقاااانالر،ئ

« ېرىشاااكۈچىلەردىرئ ەااااتكەب ەگەشاااكۈچىلەرغاااا ئ ۇرئانق ەناااىني ۇرقىلىنغاااان نااا
ئىنجىاال ۋە تەۋراتتااا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالمغا دېااگەن. دېاامە ، ئااالالھ تائاااال 

ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ بەااااااتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقى توغرىلىاااااق ئوچاااااۇق جااااااۋابنى 
ئىمتىھانغاااا كىرىشاااتىن باااۇرىن، جااااۋابنى دەئ بەرگەنااادەكال بەرگەن. باااۇ ااااۇددى 

  بااۇ بۈيااۈ  پەزىلەتنىااڭ قەدرىنااى بىاار ئىااش ھېسااابلىناتتى. ئەممااا ئەھلااى كىتااا
  بىلمىدى.
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َها َعْدٌل َوََّل  ً ا َوََّل يـُْقَبُل ِمنـْ ﴿َواتَـُّقوا يـَْوًما َّلَّ ََتِْزي نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشيـْ
 يُنَصُروَن﴾ ا َشَفاَعٌ  َوََّل ُهمْ تَنَفُعهَ 

 
سى ەقىاللمايدىغان، ھې  كىشىنىڭ فىدىيبىراۋغا بىراۋ قىلچىلى  ياردەم » 

قوبۇ  قىلىنمايدىغان، ھې  كىشىنىڭ شاپائىتى پايدا قىلمايدىغان، ئۇالرغا 
 «ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇ الر

 
يەنە بىاار ئاگاھالندىرىشااى  بااۇ ئااالالھ تائاالنىااڭ بەنااى ئىساارائىلغا قىلغااان

َاي  كى ئايىتىااادى-48نىاااڭ «بەقەرە»ۈرە بولاااۇئ، باااۇ ئاااايەت سااا لللا ََل ََتْللل ﴿َو تَلُقلللو  يَلْوَِ
َ  َوََل ُالللللللللْ   َ لللللللللا َالللللللللْغ نلْ َ لللللللللا َشلللللللللَ اَا   َوََل يُلْ َ لللللللللُ  ِا نلْ َ ا َوََل يُلْقبَلللللللللُ  ِا تَلْ للللللللل   َاللللللللل  تَلْ للللللللل   َشللللللللل لْ

 ۇ شااااپائىتى قوبااا ڭنىكىشاااى ې ھااا ەساااقاتمايدىغان،ئ ەكىشاااى كىشاااىگ» يُنَهللُهوَ  
 ەمگەيااااارد ۇالرئاااا ېلىنماياااادىغان،ئ ەكىشااااىدىن فىاااادىي ې قىلىنماياااادىغان، ھاااا

ئواشىشاااىپ  دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن« ۇ الرقورقااا ۈنااادىنك ېرىشاااەلمەيدىغانئ
كېتىااادى. ئەمماااا ئىككاااى ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا  باااولغىنى بىااالەن مەنىساااى 

 پەرقلىنىدى.

َ لللللل﴿َوََل يُلقْ  ئايىتىاااااادە -48نىااااااڭ «بەقەرە» نلْ َ للللللا بَللللللُ  ِا نلْ ا َشللللللَ اَا   َوََل يُلْ َ للللللُ  ِا
  َ كىشااااىدىن  ې قىلىنماياااادىغان، ھاااا ۇ شاااااپائىتى قوباااا ڭكىشاااىنى ې ھاااا» َالللْغ
دەئ، شااااپائەت ئالدىااادا كەلاااگەن بولساااا، باااۇ ئاااايەتتە  « ېلىنمايااادىغانئ ەفىااادىي

َهـــا َعـــْدٌل َوََّل تَنَفُعَهـــا َشـــَفاَعٌ ﴾ ساااى قوباااۇ  ەھاااې  كىشاااىنىڭ فىدىي» ﴿َوََّل يـُْقَبـــُل ِمنـْ
دەئ، فىااادىيە  «پايااادا قىلمايااادىغانقىلىنمايااادىغان، ھاااې  كىشاااىنىڭ شااااپائىتى 
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للللل ُّ َ ُلللللُ    اَ ا بَلللللاتا َوُ َلللللها ُن  ا   تَللللللْو َ وا َو ْداجنا للللل ا  َ لللللاُاْ  َاللللل ا  ْ ُمنَ لللللها َو ُا ْ َمْعلللللُهو ا َويَلنلْ ََُِْلللللهُُا  ِبا
ِاللللللَ  َوَيَ لللللُا  ُ   َََّْبا نُلللللو  ماللللللوا َالَلللللْ  ا َِ ْ    فَا َلللللل ايَ  ُ ََ   َللللل ا َ اتَللللللْ  َالَلللللْ  ا ُ ْ  ااْصلللللَهُاْ  َو ْْلَْ للللللَل َاللللللنلْ
ََ ُالللللُ   ْ ُمْ لاُبلللللوَ  َوَالللللََُ وُِ َوَتَهلللللُهوُِ َو تَلبَلعُلللللل َعلللللُو ل ُْو َللللللل  ا َاََ َِ مۇسااااااا  » 1و    نُّلللللوَ    َللللل اي ُْتلللللل

 ەقىااقەتەن، بىااز ھيااشااىلىق قىلغىاان ېگىشاالى ت ەتتەئااااىر ۋە ىنياااداد ۇباا ەبىاازگ
االىغااان كىشااىنى  ەنئااازابى  بىاال  ېيتتااىئ ئااالالھ. ېاادىد، ىققىلااد ەۋبەت  اسااا

. ۇرئورتااااااقت ەممىساااااىگەھ ەالۇقاتنىاااااڭم ەھمىاااااتى ر ېنىاااااڭم ەن،ئاااااازاباليم
ىالرغا، زاكىتىناااااااى ۇچ  سااااااااقالنغۇنااااااااھتىنگ ۋە ۇفرىااااااادىننك ەھمىتىمناااااااىر
 ېگىشااالى ت غانالرغاىااادىېيتئىماااان ئ ەتلىرىمىزگەئااااي ڭبىزنىااا ۋە ېرىااادىغانالرغاب

 ۇھەممەدماااااا ەنااااااىني ەيغەمااااااكەرگەپ ۈممىئاااااا-ەلچىااااااگەئ ۇالرئاااااا .ەنقىلىاااااام
ئىاااانجىلالردا  ەۋرات،ئىلكىاااادىكى ت ۆزئاااا ۇالرئاااا ەگىشااااىدى،  ئەلەيھىسساااااالمغائ
يااشااى ئىااش قىلىشااقا  ۇالرنىئاا ۇ. ئااۆرىاادىانلىقىنى كېزىلغاا  يۈپىتىنىڭنساا ۇنىااڭئ
ھااااال   ەرساااىلەرنىپاااا  ن غااااۇالرئ ى،ياماااان ئىاااش قىلىشاااتىن توساااىد ۇيرىيااادى،ب

 ۈكىنىيااااا ېغىااااارئ ۇالرنىاااااڭئ ى،ھاااااارام قىلىاااااد ەرساااااىلەرنىناپاااااا  ن ى،قىلىاااااد
 ەنااىني ىبوشااىتىد ەنلەردىنكىشاا-تاقاااق، كااويزا غانېلىنساا ۇالرنىئاا ېنىكلىتىاادى،ي
ئىماااان  ۇنىغغاااا ، ئىتاشااااليد ېلىاااپئ ۋەزىپىلەرناااى ېغىااارئ ەنگەنلۈكيااا ۇالرغاااائ
نازىااال  ۇنىغغاااائ ەرگەنااالەر،ب ەمياااارد ۇنىغغاااائ ۆرمەتلىگەنلەر،ھااا ۇنىئااا ېيتقاااانالر،ئ

« ېرىشاااكۈچىلەردىرئ ەااااتكەب ەگەشاااكۈچىلەرغاااا ئ ۇرئانق ەناااىني ۇرقىلىنغاااان نااا
ئىنجىاال ۋە تەۋراتتااا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالمغا دېااگەن. دېاامە ، ئااالالھ تائاااال 

ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ بەااااااتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقى توغرىلىاااااق ئوچاااااۇق جااااااۋابنى 
ئىمتىھانغاااا كىرىشاااتىن باااۇرىن، جااااۋابنى دەئ بەرگەنااادەكال بەرگەن. باااۇ ااااۇددى 

  بااۇ بۈيااۈ  پەزىلەتنىااڭ قەدرىنااى بىاار ئىااش ھېسااابلىناتتى. ئەممااا ئەھلااى كىتااا
  بىلمىدى.
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َها َعْدٌل َوََّل  ً ا َوََّل يـُْقَبُل ِمنـْ ﴿َواتَـُّقوا يـَْوًما َّلَّ ََتِْزي نـَْفٌس َعن نَـّْفٍس َشيـْ
 يُنَصُروَن﴾ ا َشَفاَعٌ  َوََّل ُهمْ تَنَفُعهَ 

 
سى ەقىاللمايدىغان، ھې  كىشىنىڭ فىدىيبىراۋغا بىراۋ قىلچىلى  ياردەم » 

قوبۇ  قىلىنمايدىغان، ھې  كىشىنىڭ شاپائىتى پايدا قىلمايدىغان، ئۇالرغا 
 «ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇ الر

 
يەنە بىاار ئاگاھالندىرىشااى  بااۇ ئااالالھ تائاالنىااڭ بەنااى ئىساارائىلغا قىلغااان

َاي  كى ئايىتىااادى-48نىاااڭ «بەقەرە»ۈرە بولاااۇئ، باااۇ ئاااايەت سااا لللا ََل ََتْللل ﴿َو تَلُقلللو  يَلْوَِ
َ  َوََل ُالللللللللْ   َ لللللللللا َالللللللللْغ نلْ َ لللللللللا َشلللللللللَ اَا   َوََل يُلْ َ لللللللللُ  ِا نلْ َ ا َوََل يُلْقبَلللللللللُ  ِا تَلْ للللللللل   َاللللللللل  تَلْ للللللللل   َشللللللللل لْ

 ۇ شااااپائىتى قوبااا ڭنىكىشاااى ې ھااا ەساااقاتمايدىغان،ئ ەكىشاااى كىشاااىگ» يُنَهللُهوَ  
 ەمگەيااااارد ۇالرئاااا ېلىنماياااادىغان،ئ ەكىشااااىدىن فىاااادىي ې قىلىنماياااادىغان، ھاااا

ئواشىشاااىپ  دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن« ۇ الرقورقااا ۈنااادىنك ېرىشاااەلمەيدىغانئ
كېتىااادى. ئەمماااا ئىككاااى ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا  باااولغىنى بىااالەن مەنىساااى 

 پەرقلىنىدى.

َ لللللل﴿َوََل يُلقْ  ئايىتىاااااادە -48نىااااااڭ «بەقەرە» نلْ َ للللللا بَللللللُ  ِا نلْ ا َشللللللَ اَا   َوََل يُلْ َ للللللُ  ِا
  َ كىشااااىدىن  ې قىلىنماياااادىغان، ھاااا ۇ شاااااپائىتى قوباااا ڭكىشاااىنى ې ھاااا» َالللْغ
دەئ، شااااپائەت ئالدىااادا كەلاااگەن بولساااا، باااۇ ئاااايەتتە  « ېلىنمايااادىغانئ ەفىااادىي

َهـــا َعـــْدٌل َوََّل تَنَفُعَهـــا َشـــَفاَعٌ ﴾ ساااى قوباااۇ  ەھاااې  كىشاااىنىڭ فىدىي» ﴿َوََّل يـُْقَبـــُل ِمنـْ
دەئ، فىااادىيە  «پايااادا قىلمايااادىغانقىلىنمايااادىغان، ھاااې  كىشاااىنىڭ شااااپائىتى 
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ً ا﴾باشاااتا كەلاااگەن. ئىككىاااال ئاااايەتتە   كىشاااى » ﴿َّلَّ ََتْـــِزي نـَْفـــٌس َعـــن نَـّْفـــٍس َشـــيـْ
دەئ، ئىككااى كىشااى تىلغااا ئېلىنغااان. يەنااى، بااۇ  «كىشااىگە ياااردەم قىاللماياادىغان

اقچى بولغااااان كىشااااى، يەنە بىاااارى ئىككااااى كىشااااىنىڭ بىاااارى شاااااپائەت قىلماااا
ايەتتە شااااپائەت قىلمااااقچى بولغاااان ئاااادەم ھاااې  ئىاااش ئااا-48گۇناھكااااردىر. 

قىاللمىغاناادىن كېاايىن، شاااپائەتكە ئېرىشاامەكچى بولغااان كىشااى يەنە باشااقا ئااارا 
تۇرغىااادە  ئاااادەم ئىزدەيااادى، ئەمماااا تاپالمايااادى. شاااۇ ا شااااپائەت قىلمااااقچى 

ەت قوباااۇ  قىلىنمايااادىغانلىق ساااۆزلىنىپ، بولغاااان كىشاااى ئۈچاااۈن، ئااااۋۋا  شااااپائ
ئاااااايەتتە -123دىيەمۇ ئېلىنمايااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن. ئەمماااااا ئانااااادىن فىااااا

گۇناھكاااااااردىن ئاااااااۋۋا  فىاااااادىيە ئېلىنماياااااادىغانلىقى سااااااۆزلىنىپ، ئاناااااادىن 
 شاپائەتنىڭ پايدا بەرمەيدىغانلىقى سۆزلىنىدى. 

قاااا، كاااۆئ ئايەتنىاااڭ تەپساااىرىدە ساااۆزلەنگەن بولغاچ-48باااۇ مەزماااۇنالر 
چى بولغاااانالر، ئۇشاااكۇ ئايەتنىاااڭ تواتالماااايمىز. مەزماااۇننى تولاااۇق چۈشاااەنمەك

 تەپسىرىگە قايتا مۇراجىىەت قىلغاي.
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 ئايەت-124سۈرە بەقەرە 
 

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَُّهنَّ ۖ قَاَل ِإِنِّ َجاِعُلَك ِللنَّاِس  تَـَلٰم ِإبـْ ﴿َوِإِذ ابـْ
 َعْهِدي الظَّاِلِمنَي﴾ُذرِِّيَِِّت ۖ قَاَل ََّل يـََناُل  ِإَماًما ۖ قَاَل َوِمن

 
 ەرىىەتنش بۇيرىقالر ەبىر قانچ ەرۋەردىگارىئىكراھىمنى پ ۋاقتىدا ۆزئ» 
 ئالالھ. ەلتۈردىك ەجاب ۇالرنىسىنىدى، ئىكراھى  ئ ەن  بىلەكلىپلىرىت

  ئىكراھى  ېدى،دەن، قىلىم ېش اندىندا  پ ەرگەكىشىل ۇمچوق ېنى  سۇنىغغائ
 ېش انپ ڭنىې  مئالالھ. ېدىد ، قىلسا ېش اپ ەۋالدىمنىمۇبىر قىسى  ئ ېنىڭم

 «ېدىدېرىشەلمەيدى، كاپىرالر  ئ ەنىزالىمالر ني ەمگەقىلىش  ئەھد

 

ئاااايەت ئەھلاااى كىتاااا  توغرىساااىدا كېتى اتقىنىااادا، ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  
غااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ قىسسىسااااااىنى كەلتااااااۈرد  ئااااااارقىلىق، يەھۇدىيالر

ئەرەبلەرنىاااڭ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ۋە كەبە بىااالەن بولغاااان مۇناساااى ىتىنى 
سااااااااى بايااااااااان قىلىااااااااپ بېرى اتىاااااااادى. چااااااااۈنكى مۇسااااااااۇلمانالرنىڭ قىكلى

نېمىشااااقا قىكلىنااااى »ەددەساااتىن كەبىااااگە يۆتكەلگەناااادە، يەھاااۇدىيالر  بەيتۇلمۇق
بىااااز »ۋە « كەبىمااااۇ  ياااااكىيۆتكەيسااااىلەر  زادى قىااااكلە بەيتۇلمۇقەددەساااامۇ 

بەناااادىلىرى، شااااۇ ا پەيغەمااااكەرلەر بىاااازدىن چىقىشااااى الالھنىااااڭ تالالنغااااان ئ
 دېگەندە  جېدەللەرنى قىلغان ئىدى. « كېرە 

ن قوللىنىلىاااادىغان بولااااۇئ، بااااۇ   بىاااارەر ئىشاااانى ئەساااالىتىش ئۈچااااۈااذ 
دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادىغان رەۋىااش بولااۇئ كەلااگەن. « ئااۆز ۋاقتىاادا»ئااايەتتە 

َو ََْيْلللَ   .﴿ااَذ  َ لللاَ  َتْهلللُه   لَللللوا َو ْ َ لللْتدُ ىلەن  ىنىااادى. مەسااا دىااان پەرقلااذ  بولساااا   ااذ 
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ً ا﴾باشاااتا كەلاااگەن. ئىككىاااال ئاااايەتتە   كىشاااى » ﴿َّلَّ ََتْـــِزي نـَْفـــٌس َعـــن نَـّْفـــٍس َشـــيـْ
دەئ، ئىككااى كىشااى تىلغااا ئېلىنغااان. يەنااى، بااۇ  «كىشااىگە ياااردەم قىاللماياادىغان

اقچى بولغااااان كىشااااى، يەنە بىاااارى ئىككااااى كىشااااىنىڭ بىاااارى شاااااپائەت قىلماااا
ايەتتە شااااپائەت قىلمااااقچى بولغاااان ئاااادەم ھاااې  ئىاااش ئااا-48گۇناھكااااردىر. 

قىاللمىغاناادىن كېاايىن، شاااپائەتكە ئېرىشاامەكچى بولغااان كىشااى يەنە باشااقا ئااارا 
تۇرغىااادە  ئاااادەم ئىزدەيااادى، ئەمماااا تاپالمايااادى. شاااۇ ا شااااپائەت قىلمااااقچى 

ەت قوباااۇ  قىلىنمايااادىغانلىق ساااۆزلىنىپ، بولغاااان كىشاااى ئۈچاااۈن، ئااااۋۋا  شااااپائ
ئاااااايەتتە -123دىيەمۇ ئېلىنمايااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن. ئەمماااااا ئانااااادىن فىااااا

گۇناھكاااااااردىن ئاااااااۋۋا  فىاااااادىيە ئېلىنماياااااادىغانلىقى سااااااۆزلىنىپ، ئاناااااادىن 
 شاپائەتنىڭ پايدا بەرمەيدىغانلىقى سۆزلىنىدى. 

قاااا، كاااۆئ ئايەتنىاااڭ تەپساااىرىدە ساااۆزلەنگەن بولغاچ-48باااۇ مەزماااۇنالر 
چى بولغاااانالر، ئۇشاااكۇ ئايەتنىاااڭ تواتالماااايمىز. مەزماااۇننى تولاااۇق چۈشاااەنمەك

 تەپسىرىگە قايتا مۇراجىىەت قىلغاي.
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 ئايەت-124سۈرە بەقەرە 
 

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَتَُّهنَّ ۖ قَاَل ِإِنِّ َجاِعُلَك ِللنَّاِس  تَـَلٰم ِإبـْ ﴿َوِإِذ ابـْ
 َعْهِدي الظَّاِلِمنَي﴾ُذرِِّيَِِّت ۖ قَاَل ََّل يـََناُل  ِإَماًما ۖ قَاَل َوِمن

 
 ەرىىەتنش بۇيرىقالر ەبىر قانچ ەرۋەردىگارىئىكراھىمنى پ ۋاقتىدا ۆزئ» 
 ئالالھ. ەلتۈردىك ەجاب ۇالرنىسىنىدى، ئىكراھى  ئ ەن  بىلەكلىپلىرىت

  ئىكراھى  ېدى،دەن، قىلىم ېش اندىندا  پ ەرگەكىشىل ۇمچوق ېنى  سۇنىغغائ
 ېش انپ ڭنىې  مئالالھ. ېدىد ، قىلسا ېش اپ ەۋالدىمنىمۇبىر قىسى  ئ ېنىڭم

 «ېدىدېرىشەلمەيدى، كاپىرالر  ئ ەنىزالىمالر ني ەمگەقىلىش  ئەھد

 

ئاااايەت ئەھلاااى كىتاااا  توغرىساااىدا كېتى اتقىنىااادا، ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  
غااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ قىسسىسااااااىنى كەلتااااااۈرد  ئااااااارقىلىق، يەھۇدىيالر

ئەرەبلەرنىاااڭ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ۋە كەبە بىااالەن بولغاااان مۇناساااى ىتىنى 
سااااااااى بايااااااااان قىلىااااااااپ بېرى اتىاااااااادى. چااااااااۈنكى مۇسااااااااۇلمانالرنىڭ قىكلى

نېمىشااااقا قىكلىنااااى »ەددەساااتىن كەبىااااگە يۆتكەلگەناااادە، يەھاااۇدىيالر  بەيتۇلمۇق
بىااااز »ۋە « كەبىمااااۇ  ياااااكىيۆتكەيسااااىلەر  زادى قىااااكلە بەيتۇلمۇقەددەساااامۇ 

بەناااادىلىرى، شااااۇ ا پەيغەمااااكەرلەر بىاااازدىن چىقىشااااى الالھنىااااڭ تالالنغااااان ئ
 دېگەندە  جېدەللەرنى قىلغان ئىدى. « كېرە 

ن قوللىنىلىاااادىغان بولااااۇئ، بااااۇ   بىاااارەر ئىشاااانى ئەساااالىتىش ئۈچااااۈااذ 
دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادىغان رەۋىااش بولااۇئ كەلااگەن. « ئااۆز ۋاقتىاادا»ئااايەتتە 

َو ََْيْلللَ   .﴿ااَذ  َ لللاَ  َتْهلللُه   لَللللوا َو ْ َ لللْتدُ ىلەن  ىنىااادى. مەسااا دىااان پەرقلااذ  بولساااا   ااذ 
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َُ يَللللللْغُ ُلوَ   ا  ايلللللل ا   لَلللللللوا َْفْلَو َ للللللا   ەلىكىسااااااىغ ۋەياااااااردىمى  ڭنىاااااائالالھ» 1  نَللللللا
 ەنلىكىناااىكىرگ ۇئتاااوئ بولااا-تاااوئ ەرنىڭدىنىغاااا كىشاااىل ڭنىااائالالھ ۋە ەلاااگەنك
ىدىكى رەۋىااااش بولااااۇئ مەنىساااا   شااااەرت ااذدېااااگەن ئااااايەتتە،  « ۆرگىنىغاااادەك

 كەلگەن.

ــــَأَتَُّهنَّ﴾ ــــاٍت َف ــــَراِهيَم رَبُّــــُه ِبَكِلَم ــــٰم ِإبـْ ئىكراھىمنااااى  ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» ﴿َوِإِذ ابـْتَـَل
 ەن  بىااالەكلىپلىااارىت ەرىىەتشااا ەناااىني ەمىااارلەرئ ەبىااار قاااانچ ەرۋەردىگاااارىپ

، ساااىناق  » مْلتَللَللل   ئاااايەتتىكى  . «ەلتاااۈردىك ەجااااب ۇالرنىساااىنىدى، ئىكاااراھى  ئااا
ساااۆزى بىااالەن « قاااازا-بااااال»دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ، تىلىمىزدىكاااى « انئىمتىھااا

ئېلىنسااا، سااەلكىي مەنىنااى بىلااددردئ مۇسااىكەت تىلغااا -يىلتىاازدا . ئااادەتتە باااال
مۇسااااىكەت بىاااار ئىمتىھااااان بولااااۇئ، ئۇنىغاااادىن -قالىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە باااااال

« قاااازا-بااااال»ئۆتەلىساااە  بىاااز ئۈچاااۈن يااشاااى، ئۆتەلمىساااە  ئانااادىن ھەقىقىاااي 
يااشاااااى بىااااالەن يامااااااننى « ئىمتىھاااااان، ساااااىناق  » مْلتَللَللللل   بولىااااادى. شاااااۇ ا  

تىھاااان ئېلى اتقاااان زات، پەرۋەردىگااااردىر. ئۆلچەياادىغان بىااار ئاااۆلچەم. بىااازدىن ئىم
پەرۋىشااااكار، الزىاااا  نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىنااااى بېرىااااپ كامىاااال »پەرۋەردىگااااار 

نىڭ ئۈچااااۈن دېااااگەن مەنىلەرنااااى ئىپادىلەياااادى. شااااۇ« تەربىاااايەلەئ چىققااااۇچى
تەربىيەلىگۈچىنىااااڭ ئااااۆزى تەربىيەلەۋاتقااااان كىشااااىلەردىن ئىمتىھااااان ئېلىشااااى 

 ناھايىتى نورما .

دىر. «ساااااۆز  » لمللللل نىاااااڭ بىرلىكاااااى  «ساااااۆزلەر  »لاَملللللات َ ئاااااايەتتىكى  
﴿َويُنللل اَ   ئااادەتتە تااااق سااۆزنىال كۆرساااەتمەيدى. مەسااىلەن « ساااۆز»ئەرە  تىلىاادا 

لللللْ  .  َو َلللللَغ   َللللل ايَ  َُلللللاُ و   ََتَلللللَ    لَللللللوُ  لللللْ    َ لللللُ َْت َ لاَملللللَ  ََتْلللللهُُك ِا َِبِا ا لللللْ  ااْلللللل   َوََل َا لللللا َ ُللللل  مالللللوا ِا َِ
 ېگااااااۈچىلەرنىبالىسااااااى بااااااار د ڭنىاااااائالالھ» 2 اا  يَلُقو ُللللللوَ  ااََل َ لللللل اَِب ٌ َْفْلللللللَو اا ا ْ 

 ېچقانااداقبوھتانلىرىاادا ھ ۇباا ۋىلىرىبااو-ئاتااا ۇالرنىااڭئ ۋە ۇالرئاا. ىرىاادىئاگاھالند
 ېمىااادېگەنن ۆزچىققاااان سااا ېغىزلىرىااادىنئ ۇالرنىاااڭئ ەمەس،ئ ەئىاااگ اەلۇماتقااام
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ئااايەتتە، دىنسااىزالرنىڭ نۇرغااۇن دېااگەن « ېيتىاادىيالغاااننىال ئ ەقەتپ ۇالر! ئاا چااو
دەئ بىرلىاااا  شااااەكىلدە ئىپااااادىلەنگەن. ئۇيغااااۇر « سااااۆز  » لملللل سااااۆزلىرى  
كەلىمىساااى، كاااۆئ ساااۆزلەرنى ئىپادىلەشاااكىمۇ ئىشااالىتىلىدى. « ساااۆز»تىلىااادىمۇ 

ساااۆزىغىزنى »ەنااى، نەچاااچە ساااائەتتىن بۇياااان ساااۆزلەنگەن نۇرغاااۇن ساااۆزلەرنى، ي
 ىگىلى بولىدى.دەئ بىرلى  شەكلىدە ئىپادىل« ئا لىدى 

دېاااگەن باااۇيرىقلىرىنى « قىااال ۋە قىلماااا»ئالالھنىاااڭ « ساااۆز»ئاااايەتتىكى 
كۆرسااااىتىدى. بىاااازدىن تەلەئ قىلىنغااااان ۋە ئااااادا قىلىشااااىمىز كېاااارە  بولغااااان 

دەئ ئېلىنغااااان. شااااۇ ا ئااااالالھ « سااااۆزلەر»  َ لاَمللللات رى ئالالھنىااااڭ كەلىمىلىاااا
بىااالەن ساااىنىغانلىقى، « ساااۆزلەر»تائاالنىاااڭ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنى نۇرغاااۇن 

نۇرغاااااۇن ۋەزىپىلەرناااااى ياااااۈكلىگەنلىكىنى بىلددرىااااادى. ئۆلىمااااااالر ئىكاااااراھى  
ئەلەيھىسساااالم رەبكىاادىن تاپشااۇرىئ ئالغااان ۋەزىااپىلەر توغرىسااىدا ئواشااىمىغان 

. شۇنىساااى ئېنىقكاااى، باااۇ ۋەزىاااپىلەر پەيغەماااكەرلەر ئاتىساااى اشاااالردا بولغاااانقار
بولغاااان ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ماقامىغاااا اليىاااق ۋەزىاااپىلەردىر. چاااۈنكى 

ساااىناق كىشاااىنى ئاااۆز ۋەزىپىساااىگە اليىاااق قىلىاااپ يېتىلددرىااادىغان -ئىمتىھاااان
 كەلگەن.  بولغاچقا، ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمغىمۇ تەبىىىي ئېغىر سىناقالر

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمغا كەلااااگەن سااااىناق ئااااون »ئۆلىماااااالر   بەزى
قىرىااااق ئىاااادى، ئۇنىااااڭ ئااااونى سااااۈرە تەۋبەدە »دېسااااە، بەزىسااااى  « ئىاااادى

لللللللُغوَ    َسلللللللاِاُبوَ   دېيىشاااااااكەن. يەناااااااى « ساااااااۆزلەنگەن ِا ﴿  تَللللللاِاُبوَ   ْ َعامالللللللُغوَ   ْْلَا
ْ مَ  للللللللُهوَ  ِبا ِا ُغوَ   َْ ُللللللللُغو ا ْعللللللللُهو ا َو  نَلللللللل  هَ  اعُللللللللوَ    َسللللللللا ا اُاوَ  َالللللللل ا  ْ ُمنَ للللللللها َو ْْلَللللللللافا ُوَ  ْلا

 ەت  ئىكاااااادەننئىخاااااالس بىااااال ۇچىالر،قىلغااااا ەۋبە  تۇناھلىرىااااادىنگن» 1  لَللللللوا 
 ىكاااااۇر ۇتقاااااۇچىالر،روزا ت ېيتقاااااۇچىالر،ئ ەمدىسااااااناقاااااا  ھئالالھن ۇچىالر،قىلغااااا
مااااان پ، ياقىلىاااا ەۋەتيااشااااى ئىشااااالرغا د ۇچىالر،قىلغاااا ەجدەساااا ۇچىالر،قىلغاااا

 ەنااىني ۇچىالرقىلغاا ەرىىاااي ەلگىلىمىلىاارىگەب ڭنىاائالالھ ۇچىالر،ئىشااالردىن توسااق
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َُ يَللللللْغُ ُلوَ   ا  ايلللللل ا   لَلللللللوا َْفْلَو َ للللللا   ەلىكىسااااااىغ ۋەياااااااردىمى  ڭنىاااااائالالھ» 1  نَللللللا
 ەنلىكىناااىكىرگ ۇئتاااوئ بولااا-تاااوئ ەرنىڭدىنىغاااا كىشاااىل ڭنىااائالالھ ۋە ەلاااگەنك
ىدىكى رەۋىااااش بولااااۇئ مەنىساااا   شااااەرت ااذدېااااگەن ئااااايەتتە،  « ۆرگىنىغاااادەك

 كەلگەن.

ــــَأَتَُّهنَّ﴾ ــــاٍت َف ــــَراِهيَم رَبُّــــُه ِبَكِلَم ــــٰم ِإبـْ ئىكراھىمنااااى  ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» ﴿َوِإِذ ابـْتَـَل
 ەن  بىااالەكلىپلىااارىت ەرىىەتشااا ەناااىني ەمىااارلەرئ ەبىااار قاااانچ ەرۋەردىگاااارىپ

، ساااىناق  » مْلتَللَللل   ئاااايەتتىكى  . «ەلتاااۈردىك ەجااااب ۇالرنىساااىنىدى، ئىكاااراھى  ئااا
ساااۆزى بىااالەن « قاااازا-بااااال»دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ، تىلىمىزدىكاااى « انئىمتىھااا

ئېلىنسااا، سااەلكىي مەنىنااى بىلااددردئ مۇسااىكەت تىلغااا -يىلتىاازدا . ئااادەتتە باااال
مۇسااااىكەت بىاااار ئىمتىھااااان بولااااۇئ، ئۇنىغاااادىن -قالىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە باااااال

« قاااازا-بااااال»ئۆتەلىساااە  بىاااز ئۈچاااۈن يااشاااى، ئۆتەلمىساااە  ئانااادىن ھەقىقىاااي 
يااشاااااى بىااااالەن يامااااااننى « ئىمتىھاااااان، ساااااىناق  » مْلتَللَللللل   بولىااااادى. شاااااۇ ا  

تىھاااان ئېلى اتقاااان زات، پەرۋەردىگااااردىر. ئۆلچەياادىغان بىااار ئاااۆلچەم. بىااازدىن ئىم
پەرۋىشااااكار، الزىاااا  نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىنااااى بېرىااااپ كامىاااال »پەرۋەردىگااااار 

نىڭ ئۈچااااۈن دېااااگەن مەنىلەرنااااى ئىپادىلەياااادى. شااااۇ« تەربىاااايەلەئ چىققااااۇچى
تەربىيەلىگۈچىنىااااڭ ئااااۆزى تەربىيەلەۋاتقااااان كىشااااىلەردىن ئىمتىھااااان ئېلىشااااى 

 ناھايىتى نورما .

دىر. «ساااااۆز  » لمللللل نىاااااڭ بىرلىكاااااى  «ساااااۆزلەر  »لاَملللللات َ ئاااااايەتتىكى  
﴿َويُنللل اَ   ئااادەتتە تااااق سااۆزنىال كۆرساااەتمەيدى. مەسااىلەن « ساااۆز»ئەرە  تىلىاادا 

لللللْ  .  َو َلللللَغ   َللللل ايَ  َُلللللاُ و   ََتَلللللَ    لَللللللوُ  لللللْ    َ لللللُ َْت َ لاَملللللَ  ََتْلللللهُُك ِا َِبِا ا لللللْ  ااْلللللل   َوََل َا لللللا َ ُللللل  مالللللوا ِا َِ
 ېگااااااۈچىلەرنىبالىسااااااى بااااااار د ڭنىاااااائالالھ» 2 اا  يَلُقو ُللللللوَ  ااََل َ لللللل اَِب ٌ َْفْلللللللَو اا ا ْ 

 ېچقانااداقبوھتانلىرىاادا ھ ۇباا ۋىلىرىبااو-ئاتااا ۇالرنىااڭئ ۋە ۇالرئاا. ىرىاادىئاگاھالند
 ېمىااادېگەنن ۆزچىققاااان سااا ېغىزلىرىااادىنئ ۇالرنىاااڭئ ەمەس،ئ ەئىاااگ اەلۇماتقااام

                                                           
 ئايەتلەر-2، 1سۈرە نەسىر،  1
 ئايەتلەر-5، 4سۈرە كەھف،  2

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

239 
 

ئااايەتتە، دىنسااىزالرنىڭ نۇرغااۇن دېااگەن « ېيتىاادىيالغاااننىال ئ ەقەتپ ۇالر! ئاا چااو
دەئ بىرلىاااا  شااااەكىلدە ئىپااااادىلەنگەن. ئۇيغااااۇر « سااااۆز  » لملللل سااااۆزلىرى  
كەلىمىساااى، كاااۆئ ساااۆزلەرنى ئىپادىلەشاااكىمۇ ئىشااالىتىلىدى. « ساااۆز»تىلىااادىمۇ 

ساااۆزىغىزنى »ەنااى، نەچاااچە ساااائەتتىن بۇياااان ساااۆزلەنگەن نۇرغاااۇن ساااۆزلەرنى، ي
 ىگىلى بولىدى.دەئ بىرلى  شەكلىدە ئىپادىل« ئا لىدى 

دېاااگەن باااۇيرىقلىرىنى « قىااال ۋە قىلماااا»ئالالھنىاااڭ « ساااۆز»ئاااايەتتىكى 
كۆرسااااىتىدى. بىاااازدىن تەلەئ قىلىنغااااان ۋە ئااااادا قىلىشااااىمىز كېاااارە  بولغااااان 

دەئ ئېلىنغااااان. شااااۇ ا ئااااالالھ « سااااۆزلەر»  َ لاَمللللات رى ئالالھنىااااڭ كەلىمىلىاااا
بىااالەن ساااىنىغانلىقى، « ساااۆزلەر»تائاالنىاااڭ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنى نۇرغاااۇن 

نۇرغاااااۇن ۋەزىپىلەرناااااى ياااااۈكلىگەنلىكىنى بىلددرىااااادى. ئۆلىمااااااالر ئىكاااااراھى  
ئەلەيھىسساااالم رەبكىاادىن تاپشااۇرىئ ئالغااان ۋەزىااپىلەر توغرىسااىدا ئواشااىمىغان 

. شۇنىساااى ئېنىقكاااى، باااۇ ۋەزىاااپىلەر پەيغەماااكەرلەر ئاتىساااى اشاااالردا بولغاااانقار
بولغاااان ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ماقامىغاااا اليىاااق ۋەزىاااپىلەردىر. چاااۈنكى 

ساااىناق كىشاااىنى ئاااۆز ۋەزىپىساااىگە اليىاااق قىلىاااپ يېتىلددرىااادىغان -ئىمتىھاااان
 كەلگەن.  بولغاچقا، ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمغىمۇ تەبىىىي ئېغىر سىناقالر

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمغا كەلااااگەن سااااىناق ئااااون »ئۆلىماااااالر   بەزى
قىرىااااق ئىاااادى، ئۇنىااااڭ ئااااونى سااااۈرە تەۋبەدە »دېسااااە، بەزىسااااى  « ئىاااادى

لللللللُغوَ    َسلللللللاِاُبوَ   دېيىشاااااااكەن. يەناااااااى « ساااااااۆزلەنگەن ِا ﴿  تَللللللاِاُبوَ   ْ َعامالللللللُغوَ   ْْلَا
ْ مَ  للللللللُهوَ  ِبا ِا ُغوَ   َْ ُللللللللُغو ا ْعللللللللُهو ا َو  نَلللللللل  هَ  اعُللللللللوَ    َسللللللللا ا اُاوَ  َالللللللل ا  ْ ُمنَ للللللللها َو ْْلَللللللللافا ُوَ  ْلا

 ەت  ئىكاااااادەننئىخاااااالس بىااااال ۇچىالر،قىلغااااا ەۋبە  تۇناھلىرىااااادىنگن» 1  لَللللللوا 
 ىكاااااۇر ۇتقاااااۇچىالر،روزا ت ېيتقاااااۇچىالر،ئ ەمدىسااااااناقاااااا  ھئالالھن ۇچىالر،قىلغااااا
مااااان پ، ياقىلىاااا ەۋەتيااشااااى ئىشااااالرغا د ۇچىالر،قىلغاااا ەجدەساااا ۇچىالر،قىلغاااا

 ەنااىني ۇچىالرقىلغاا ەرىىاااي ەلگىلىمىلىاارىگەب ڭنىاائالالھ ۇچىالر،ئىشااالردىن توسااق
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ئىشاااالىرىدىن  چەكلىااااگەنئااااادا قىلىااااپ،  ەرزلىرىنااااىپ ېكىااااتكەنب ڭنىاااائالالھ
دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااون «  ەننەتتاااۇرج ەھلاااىئ ەمھ ۇچىالرياااانغ

بااادىلالھ ئىكناااى باااۇ ئاگەن ناىااال ۋەزىاااپە ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمغا ياااۈكلەن
سااۈرە مۇئمىنۇناادا ئااون ئىككىسااى »ئابكاسااتىن كەلااگەن رىاا ايەت . يەنە بەزىاالەر  

نُللللو َ  دېيىشااااكەن. يەنااااى « بااااار للللُعو َ  .﴿َُللللْغ َْفْللَللللَد  ْ ُمْ ِا  .  َلللل ايَ  ُاللللْ   ا َصللللَلمااْ  َ اشا
ْ   . فَللللللاااُلو َ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   الَََ للللللاوا  .َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ  َالللللل ا   َلْغللللللوا ُِْعهاُضللللللو َ  َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   اُ للللللُهو ا ا

للللللافا ُو َ  لُللللللوِايَ  .ََ َِ ُ ًْ َلَ للللللْ  ََْْيَللللللاُ ُْ  فَللللللإاَ ُْ  َ للللللل لللللللا َِ للللللْ  َْْو َِ َفَملللللل ا  مْلتَلغَللللللل    .ااََل َالَلللللل   ََْْْو  ا ا
ََ فَ  ََ ُاللللللُ   ْ َعللللللاُ و َ َو َ َ  ذَ  الللللل مااْ  َوَاْ للللللغااا  .ُ و َللللللل  ا ََ للللللا ََِ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   .ْ   َ اُللللللو َ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ  ْلا

ََ ُاللللُ   ْ َو  ا ُللللوَ   .َالَلللل   َصللللَلَو مااْ  ُ َللللافا ُو َ   ەاااااتكەب ەقىااااقەتەنھ مىنلەرۇئماااا» 1ُْو َللللل  ا
 ۇلۇغلۇقىاادىنئ ڭنىاائالالھنامازلىرىاادا ن ۇالر  ئاامىنلەركىۇئماا ۇنداقنشاا .ېرىشااتىئ

 ۆز،سااا ۇدەبىھااا ۇالرئااا .ۇرغاااۇچىالردىرت ەيمىنىاااپ  ئەتكەنلىكاااتىنك ېساااىپب ۈرسااا
 ۇالرئااا .ەرگاااۈچىلەردىرزاكاااات ب ۇالرئااا .ۇچىالردىرئىشاااتىن يىاااراق بولغااا ۇدەبىھااا

 ەقەت  پەۋرەتلىرىنااااىئ ەنااااىني .ۇچىالردىر  ساااااقلىغراماااادىننھا ەۋرەتلىرىنااااىئ
 ۇنىااااااڭب .ۇچىالردىرباشااااااقىالردىن ساااااااقلىغ ۆرىلىرىاااااادىنچ ۇنلىرىاااااادىن،اوت

 ەددىاااادىنھ رۇچىالقىلغاااا ەلەئ  تىرىشاااانىقاند ەلەپنااااىسااااىرتىدىن نجىنسااااىي ت
 ەتلەرگەئاماااان ۇرىلغانتاپشااا ۆزلىرىگە  ئااامىنلەرۇئمااا ەناااىالر نيۇئااا .ۇچىالردىرئاشاااق

 تىاااااداۋاقناماااااازلىرىنى ن ۇالرئااااا .ۇچىالردىرقىلغااااا ەرىىااااااي ىگەئەھاااااد ەرگەنب ۋە
 ۇقىرىياااا ەنااااىني ۇالرشاااا ەنەئ .ۇچىالردىر  ئااااادا قىلغااااەنبىاااال ەركااااانئ ەئاااادىلت

« ۋارىساااالىرىدىر  ەننەتنىااااڭج نېمەتلىاااا -ىناااااز مىنلەرۇئماااا ەئىااااگ ۈپەتلەرگەساااا
دېااگەن ئااايەتتىكى مااۇئمىنلەردە بولۇشااقا تېگىشاالى  ئااون ئىككااى اىاال ۋەزىااپە 

 ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن.

نَلللللللللللللاتا َو ْ َقلللللللللللللاتاتاَي َو ْ َقاتاتَلللللللللللللاتا  ناَي َو ْ ُمْ ِا ﴿ااَ   ْ ُمْسللللللللللللللاماَي َو ْ ُمْسللللللللللللللاَماتا َو ْ ُملللللللللللللْ ِا
ُاَي َو  َهللللللللا اُاَي َو  َهلللللللللا ا  لللللللللَعاتا َو ْ ُمَتَهلللللللللغا  لللللللللعاَي َو ََّْاشا َُاتا َو  َهلللللللللاماهايَ  َو  َهلللللللللاماهَ تا َو ََّْاشا
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َو  َهللللللاِاَماتا َو ْْلَللللللافا اَي فُلللللللُهوَ ُ ْ  َو ْْلَافا َللللللاتا َو  للللللَ   اهايَ    لَلللللللَو  َو ْ ُمَتَهللللللغا َُاتا َو  َهللللللاِامايَ 
ًَ  َو  لللللللَ   اهَ تا ََْالللللللَغ   لَللللللللُو َ ُللللللل  ۋە ەرلەرئ ۇساااااااۇلمانم» 1  َِْغ الللللللهََو َوَْْ لللللللهَ  َا ا َملللللللا َ  اللللللل

 ەتئىكااااد-ەتئايالالرغاااا، تاااائ مىنۇئمااا ۋە ەرلەرئ مىنۇئئايالالرغاااا، مااا ۇساااۇلمانم
 ۋە ەرلەرئايالالرغاااا، راساااتچىل ئ ۇچىقىلغااا ەتئىكااااد-ەتتاااائ ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغااا

رغاااا، الالئاي ۇچىقىلغااا ەۋرسااا ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغااا ەۋرراساااتچىل ئايالالرغاااا، سااا
 ەدىقەئايالالرغاااااا، سااااا ۇچىقورققااااا ۇدادىناااااا ۋە ەرلەرئ ۇچىقورققااااا ۇدادىناااااا

روزا  ۋە ەرلەرئ ۇتقاااۇچىئايالالرغاااا، روزا ت ەرگاااۈچىب ەدىقەسااا ۋە ەرلەرئ ەرگاااۈچىب
 ۋە ەرلەرئ ۇچىھارامااااااادىن سااااااااقلىغ ەپساااااااىلىرىنىئايالالرغاااااااا، ن ۇتقاااااااۇچىت
زىكاااارى  ۆئكاااا ىنئااااالالھئايالالرغااااا،  ۇچىھاراماااادىن ساااااقلىغ ەپسااااىلىرىنىن

 ئااااالالھئايالالرغااااا  ۇچىئ زىكاااارى قىلغااااۆنى كاااائااااالالھ ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغاااا
ئايااااا  -دېااااگەن ئااااايەتتىكى ئەر« ەييارلىاااادىت ۋا كاتتااااا سااااا ۋە ەغپىاااارەتم

ۋەزىااااپىلەر، يەنە ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمغا  مااااۇئمىنلەر ھەققىاااادە دېاااايىلگەن
 يۈكلەنگەن.

ِاُمللللللللو َ لَلللللللل   َصللللللللَلمااْ   َ   َلللللللل ايَ  ُاللللللللْ  اَ  .﴿ااََل  ْ ُمَهلللللللللا يَ   .  ُِ لللللللل ََ للللللللَو  ااْ   َو  َلللللللل ايَ   ا َِْْ
ِا  .َِْعلُللللون   ُُوَ  ما َلللللْونا   للللغا ي ا  . ا َو ْ َمْبللللُهونا  ا لَسللللا َو  َلللل ايَ  ُالللل  ِا للللْ  َاللللَ  با َ  ا الللل   .َو  َلللل ايَ  ُيَهللللغا 

ُِو    .ُِّْ للللللل اُقو َ  للللللللْ  َِ ُ ًْ للللللللافا ُو َ ُاللللللللْ   اُ لللللللهُ  َو  َللللللل اي َ  .ااَ  َاللللللللَ  َب َ  ا الللللللْ  َ لللللللل ََ   ْ ااََل َالَلللللللل    .و ا ا
َلَ لللللْ  ََْْيَلللللا ُُ  لللللا َِ لللللْ  َْْو َِ لُلللللوِايَ ََْْْو  ا ا َِ ُ ًْ ََ ُالللللُ   .ْ  فَلللللإاَ ُْ  َ للللل ََ فَُ و َلللللل  ا َفَمللللل ا  مْلتَلغَللللل   َو َ َ  ذَ  اللللل

ْ   َ اُلللللللو َ  . ْ َعلللللللاُ و َ  مااْ  َوَاْ للللللللغااا ََ للللللللا ََِ  .َ  مااْ  َُللللللللاِاُمو َ ُالللللللل  ماَ للللللللَ ا َو  َلللللللل اي َ  .َو  َلللللللل ايَ  ُاللللللللْ  ْلا
  ۇنىغاااااااادىنب ۆۋەناااااااادىكىلەرنت ەقەتپ» 2َو  َللللللل ايَ  ُاللللللللْ  َالَلللللللل   َصلللللللَلمااْ  ُ َللللللللافا ُوَ  

ماللىرىااادىن  ۇالرئااا .ۇچىالردىرقىلغااا ەرىىااااي ەمىشاااەنامازغاااا ھ ۇالر  ئاااۇستەسااانام
زاكاااات   ەناااىني ەقھ ۇئەييەنمااا ېقىرغااااپ ەيااادىغانتىلىم ۋە ېقىرغااااپ ەيااادىغانتىل
 ۇالرئاااااا .ىرقىلىاااااادىغانالرد ەسااااااتىقت ۈنىگەكاااااا ەتقىيااااااام ۇالرئاااااا .ېرىاااااادىب
 ۇالرنىااااااڭئ ۈبھىسااااااىزكى،ش .ۇچىالردىرئازابىاااااادىن قورققاااااا ڭرىنىااااااەرۋەردىگاپ
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ئىشاااالىرىدىن  چەكلىااااگەنئااااادا قىلىااااپ،  ەرزلىرىنااااىپ ېكىااااتكەنب ڭنىاااائالالھ
دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااون «  ەننەتتاااۇرج ەھلاااىئ ەمھ ۇچىالرياااانغ

بااادىلالھ ئىكناااى باااۇ ئاگەن ناىااال ۋەزىاااپە ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمغا ياااۈكلەن
سااۈرە مۇئمىنۇناادا ئااون ئىككىسااى »ئابكاسااتىن كەلااگەن رىاا ايەت . يەنە بەزىاالەر  

نُللللو َ  دېيىشااااكەن. يەنااااى « بااااار للللُعو َ  .﴿َُللللْغ َْفْللَللللَد  ْ ُمْ ِا  .  َلللل ايَ  ُاللللْ   ا َصللللَلمااْ  َ اشا
ْ   . فَللللللاااُلو َ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   الَََ للللللاوا  .َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ  َالللللل ا   َلْغللللللوا ُِْعهاُضللللللو َ  َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   اُ للللللُهو ا ا

للللللافا ُو َ  لُللللللوِايَ  .ََ َِ ُ ًْ َلَ للللللْ  ََْْيَللللللاُ ُْ  فَللللللإاَ ُْ  َ للللللل لللللللا َِ للللللْ  َْْو َِ َفَملللللل ا  مْلتَلغَللللللل    .ااََل َالَلللللل   ََْْْو  ا ا
ََ فَ  ََ ُاللللللُ   ْ َعللللللاُ و َ َو َ َ  ذَ  الللللل مااْ  َوَاْ للللللغااا  .ُ و َللللللل  ا ََ للللللا ََِ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ   .ْ   َ اُللللللو َ َو  َلللللل ايَ  ُاللللللْ  ْلا

ََ ُاللللُ   ْ َو  ا ُللللوَ   .َالَلللل   َصللللَلَو مااْ  ُ َللللافا ُو َ   ەاااااتكەب ەقىااااقەتەنھ مىنلەرۇئماااا» 1ُْو َللللل  ا
 ۇلۇغلۇقىاادىنئ ڭنىاائالالھنامازلىرىاادا ن ۇالر  ئاامىنلەركىۇئماا ۇنداقنشاا .ېرىشااتىئ

 ۆز،سااا ۇدەبىھااا ۇالرئااا .ۇرغاااۇچىالردىرت ەيمىنىاااپ  ئەتكەنلىكاااتىنك ېساااىپب ۈرسااا
 ۇالرئااا .ەرگاااۈچىلەردىرزاكاااات ب ۇالرئااا .ۇچىالردىرئىشاااتىن يىاااراق بولغااا ۇدەبىھااا

 ەقەت  پەۋرەتلىرىنااااىئ ەنااااىني .ۇچىالردىر  ساااااقلىغراماااادىننھا ەۋرەتلىرىنااااىئ
 ۇنىااااااڭب .ۇچىالردىرباشااااااقىالردىن ساااااااقلىغ ۆرىلىرىاااااادىنچ ۇنلىرىاااااادىن،اوت

 ەددىاااادىنھ رۇچىالقىلغاااا ەلەئ  تىرىشاااانىقاند ەلەپنااااىسااااىرتىدىن نجىنسااااىي ت
 ەتلەرگەئاماااان ۇرىلغانتاپشااا ۆزلىرىگە  ئااامىنلەرۇئمااا ەناااىالر نيۇئااا .ۇچىالردىرئاشاااق

 تىاااااداۋاقناماااااازلىرىنى ن ۇالرئااااا .ۇچىالردىرقىلغااااا ەرىىااااااي ىگەئەھاااااد ەرگەنب ۋە
 ۇقىرىياااا ەنااااىني ۇالرشاااا ەنەئ .ۇچىالردىر  ئااااادا قىلغااااەنبىاااال ەركااااانئ ەئاااادىلت

« ۋارىساااالىرىدىر  ەننەتنىااااڭج نېمەتلىاااا -ىناااااز مىنلەرۇئماااا ەئىااااگ ۈپەتلەرگەساااا
دېااگەن ئااايەتتىكى مااۇئمىنلەردە بولۇشااقا تېگىشاالى  ئااون ئىككااى اىاال ۋەزىااپە 

 ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن.

نَلللللللللللللاتا َو ْ َقلللللللللللللاتاتاَي َو ْ َقاتاتَلللللللللللللاتا  ناَي َو ْ ُمْ ِا ﴿ااَ   ْ ُمْسللللللللللللللاماَي َو ْ ُمْسللللللللللللللاَماتا َو ْ ُملللللللللللللْ ِا
ُاَي َو  َهللللللللا اُاَي َو  َهلللللللللا ا  لللللللللَعاتا َو ْ ُمَتَهلللللللللغا  لللللللللعاَي َو ََّْاشا َُاتا َو  َهلللللللللاماهايَ  َو  َهلللللللللاماهَ تا َو ََّْاشا
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َو  َهللللللاِاَماتا َو ْْلَللللللافا اَي فُلللللللُهوَ ُ ْ  َو ْْلَافا َللللللاتا َو  للللللَ   اهايَ    لَلللللللَو  َو ْ ُمَتَهللللللغا َُاتا َو  َهللللللاِامايَ 
ًَ  َو  لللللللَ   اهَ تا ََْالللللللَغ   لَللللللللُو َ ُللللللل  ۋە ەرلەرئ ۇساااااااۇلمانم» 1  َِْغ الللللللهََو َوَْْ لللللللهَ  َا ا َملللللللا َ  اللللللل

 ەتئىكااااد-ەتئايالالرغاااا، تاااائ مىنۇئمااا ۋە ەرلەرئ مىنۇئئايالالرغاااا، مااا ۇساااۇلمانم
 ۋە ەرلەرئايالالرغاااا، راساااتچىل ئ ۇچىقىلغااا ەتئىكااااد-ەتتاااائ ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغااا

رغاااا، الالئاي ۇچىقىلغااا ەۋرسااا ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغااا ەۋرراساااتچىل ئايالالرغاااا، سااا
 ەدىقەئايالالرغاااااا، سااااا ۇچىقورققااااا ۇدادىناااااا ۋە ەرلەرئ ۇچىقورققااااا ۇدادىناااااا

روزا  ۋە ەرلەرئ ۇتقاااۇچىئايالالرغاااا، روزا ت ەرگاااۈچىب ەدىقەسااا ۋە ەرلەرئ ەرگاااۈچىب
 ۋە ەرلەرئ ۇچىھارامااااااادىن سااااااااقلىغ ەپساااااااىلىرىنىئايالالرغاااااااا، ن ۇتقاااااااۇچىت
زىكاااارى  ۆئكاااا ىنئااااالالھئايالالرغااااا،  ۇچىھاراماااادىن ساااااقلىغ ەپسااااىلىرىنىن

 ئااااالالھئايالالرغااااا  ۇچىئ زىكاااارى قىلغااااۆنى كاااائااااالالھ ۋە ەرلەرئ ۇچىقىلغاااا
ئايااااا  -دېااااگەن ئااااايەتتىكى ئەر« ەييارلىاااادىت ۋا كاتتااااا سااااا ۋە ەغپىاااارەتم

ۋەزىااااپىلەر، يەنە ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمغا  مااااۇئمىنلەر ھەققىاااادە دېاااايىلگەن
 يۈكلەنگەن.

ِاُمللللللللو َ لَلللللللل   َصللللللللَلمااْ   َ   َلللللللل ايَ  ُاللللللللْ  اَ  .﴿ااََل  ْ ُمَهلللللللللا يَ   .  ُِ لللللللل ََ للللللللَو  ااْ   َو  َلللللللل ايَ   ا َِْْ
ِا  .َِْعلُللللون   ُُوَ  ما َلللللْونا   للللغا ي ا  . ا َو ْ َمْبللللُهونا  ا لَسللللا َو  َلللل ايَ  ُالللل  ِا للللْ  َاللللَ  با َ  ا الللل   .َو  َلللل ايَ  ُيَهللللغا 

ُِو    .ُِّْ للللللل اُقو َ  للللللللْ  َِ ُ ًْ للللللللافا ُو َ ُاللللللللْ   اُ لللللللهُ  َو  َللللللل اي َ  .ااَ  َاللللللللَ  َب َ  ا الللللللْ  َ لللللللل ََ   ْ ااََل َالَلللللللل    .و ا ا
َلَ لللللْ  ََْْيَلللللا ُُ  لللللا َِ لللللْ  َْْو َِ لُلللللوِايَ ََْْْو  ا ا َِ ُ ًْ ََ ُالللللُ   .ْ  فَلللللإاَ ُْ  َ للللل ََ فَُ و َلللللل  ا َفَمللللل ا  مْلتَلغَللللل   َو َ َ  ذَ  اللللل

ْ   َ اُلللللللو َ  . ْ َعلللللللاُ و َ  مااْ  َوَاْ للللللللغااا ََ للللللللا ََِ  .َ  مااْ  َُللللللللاِاُمو َ ُالللللللل  ماَ للللللللَ ا َو  َلللللللل اي َ  .َو  َلللللللل ايَ  ُاللللللللْ  ْلا
  ۇنىغاااااااادىنب ۆۋەناااااااادىكىلەرنت ەقەتپ» 2َو  َللللللل ايَ  ُاللللللللْ  َالَلللللللل   َصلللللللَلمااْ  ُ َللللللللافا ُوَ  

ماللىرىااادىن  ۇالرئااا .ۇچىالردىرقىلغااا ەرىىااااي ەمىشاااەنامازغاااا ھ ۇالر  ئاااۇستەسااانام
زاكاااات   ەناااىني ەقھ ۇئەييەنمااا ېقىرغااااپ ەيااادىغانتىلىم ۋە ېقىرغااااپ ەيااادىغانتىل
 ۇالرئاااااا .ىرقىلىاااااادىغانالرد ەسااااااتىقت ۈنىگەكاااااا ەتقىيااااااام ۇالرئاااااا .ېرىاااااادىب
 ۇالرنىااااااڭئ ۈبھىسااااااىزكى،ش .ۇچىالردىرئازابىاااااادىن قورققاااااا ڭرىنىااااااەرۋەردىگاپ

                                                           
 ئايەت-35سۈرە ئەھزا ،  1
 لەرئايەت-34 ~ 22مەئارىج، سۈرە  2
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 ەمئااااد ېچكىااارقىلغانااادىن باشاااقا ھ ەمىااانئئاااالالھ ئاااازابى ن ەرۋەردىگارىنىاااڭپ
 ەۋرەتلىرىناااااىئ ۇالرئااااا .ەرساااااىدىرباااااولغىلى بولمايااااادىغان ن ەمىااااان  ئۈچاااااۈنئ

 ۇنىغااااادىنب ۆرىلىرىچااااا ۋە ۇنلىرىاوتااااا ەقەتپ .ۇچىالردىرن سااااااقلىغھارامااااادى
 ېقىنچىلىاااااقي ەنبىااااال ۆرىلىرىچااااا ۋە ۇنلىرىاوتااااا ۆزلىرىنىاااااڭنئ ۇستەسااااانا،م

 ۇنىااااڭ  بىرىشاااانىقاند ەلىپىنااااىنجىنسااااىي ت ى.قىلىنمايااااد ەتقىلغااااانالر  ماااااالم
 ۆزلىرىگەئااااا ۇالرئااااا .ۇچىالردىرئاشاااااق ەددىااااادىنھ ۈچىلەرىگااااائىزدساااااىرتىدىن 

 ۇالرئااا .ۇچىالردىرقىلغااا ەرىىااااي ىگەئەھاااد ەرگەنب ۋە ەتلەرگەئاماااان ۇرىلغانتاپشااا
دېااگەن « ۇچىالردىرنااامىزىنى ئااادا قىلغاا ۇالرئاا .ەرگااۈچىلەردىرب ۇۋاھلىااقتااوغرا گ

ئاااااايەتلەردە يەنە بىااااار تۈركاااااۈم تەكلىاااااپلەر تىلغاااااا ئېلىنغاااااان. ئىكاااااراھى  
ەر پەيغەمااااكەرل»ئىمتىھااااانالردىن جايىاااادا ئۆتااااۈئ، -ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ سااااىناق

 يۇقىرى مەرتى ىگە ئېرىشكەن.دېگەن « ئاتىسى

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم ئوتقااااا تىرىاااا  ھالاااادا تاشاااالىنىش ئااااارقىلىق 
« ھاجىتىاااڭ باااارمۇ »ئىمتىھاااان قىلىنغانااادا، جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم كېلىاااپ  

ساااا ا ياااوق، ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال »دەئ ساااورىدى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم  
دەئ، ئاااالالھتىن « ىسااااممۇ بولىااادىۇرىااادى، شاااۇ ا سورىمئەھااا الىمنى بىلىاااپ ت

باشاااقا ھاااېچكىمگە يۈزلەنمىااادى. يەنە ئە  بۈياااۈ  ئىمتىھاااان بولغاااان ئاااوغلىنى 
بوغۇزالشااااقا بۇيرىلغاناااادىمۇ، قەتىىااااي ئىككىلەنمىاااادى. دېاااامە ، ئااااۇ ئااااۆزىگە 
چۈشاااكەن باااارلىق ۋەزىپىلەرناااى ماااۇھەبكەت ۋە ئالالھقاااا بولغاااان ساااۆيگۈ بىااالەن 

 تەكلىپلەرنىڭ تۈرىنى كۆپەيتىپ بەردى.  ۇ ا ئالالھ تائاالئادا قىلدى. ش

ئىمتىھااااانالردىن -ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم يااااۇقىرىقى بااااارلىق سااااىناق
ئااۆتتى. بااۇ سااىناقالرنىڭ نەتىجىسااىدە ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنى  

 ەرگەكىشاااىل ۇمقاااچو ېنى  ساااۇنىغغاااائ ئاااالالھ» ﴿قَـــاَل ِإِنِّ َجاِعُلـــَك لِلنَّـــاِس ِإَماًمـــا﴾
دېاااگەن ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە ، پۈتاااۈن  «ېااادىدەن، قىلىااام ېشااا اندىنااادا  پ

مىللىتىاااڭ »كىشاااىلەرگە پېشااا ا قىلىاااش بىااالەن مۇكاپاتلىغاااان. شاااۇ ا كىشاااىلەر  
دەئ جاااۋا  بېرىاادى. يەنااى، « ئىكااراھى  مىللىتىاادىن»دېااگەن سااوئالغا، « نااېمە 
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رى بولۇشااانى ىيەتنىڭ رەھكىااائاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااان
تاپشاااۇردى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ياااېقىن بەنااادىلىرىنى قاناااداق تالاليااادىغانلىقىنى ۋە 
رەھكەرلەرنىاااڭ دەۋاغاااا قاناااداق باااا  بولىااادىغانلىقىنى بىلى ېلىشاااىمىز ئۈچاااۈن، 

 ئىمتىھانالر ئېلىندى. -ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمدىن شۇ اىل سىناق

ــــالَ  ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم  ــــن ﴿َق بىاااار قىسااااى   ېنىااااڭم» ِِت﴾ُذرِِّيَّــــ َوِم
 ، ئىكااااااراھى   ُذ ا يَلللللل. ئااااااايەتتىكى  ېاااااادىد « قىلسااااااا ېشاااااا اپ ەۋالدىمنىمااااااۇئ

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ۋە كېااايىن كېلىااادىغان نەسااالىنى كۆرساااىتىدى. 
چااااۈنكى يااشااااىلىقنىڭ ئااااۆز بااااالىلىرى ۋە ئەۋالدلىرىغااااا بولۇشااااىنى ااااااال  

ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئىنساااانىيەتكە رەھاااكەر ۇ ا ئىنسااااننىڭ تەبىىىتىااادىر. شااا
بولاااۇ  ئىشاااىنىڭ ئەۋالدلىرىغاااا يۆتكىلىشاااىنى تەلەئ قىلغاااان. چاااۈنكى ئىكاااراھى  
ئەلەيھىسساااااااالم ئەۋالدلىرىنىااااااڭ ئىمااااااانىي قىماااااامەت قاراشااااااتىن مەھاااااارىم 
قالماسااالىقىنى ۋە ئاااۇنى قوغااادائ مە گۈلاااۈ  نېاااىمەتكە يېتىشاااىنى ئاااارزى قىلغاااان 

﴿قَــــاَل ََّل يـَنَــــاُل َعْهـــــِدي  تائااااااال ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا  لالھئىاااادى. ئەمماااااا ئاااااا
كااااپىرالر   ەناااىزالىماااالر ني مگەقىلىاااش  ئەھااادە ېشااا انپ ڭنىاااېم» الظَّـــاِلِمنَي﴾

دېااايىش ئاااارقىلىق، ئاااۆز ئىماااان قىمااامەت قارىشاااىنى  «ېااادىدېرىشاااەلمەيدى، ئ
 تاشاااالى ەتكەن كىشااااىلەرنىڭ ۋەدە قىلىنغااااان ئورىنغااااا ئېرىشااااەلمەيدىغانلىقىنى
ئەساااااكەرتكەن. باااااۇ ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەسااااالىدىن پاساااااىق ۋە 

ۋەر ھېساااااابلىنىدى. زالىمالرنىغماااااۇ چىقىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكى غەيكىاااااي اە
ڭ تىلااااى راۋان بولغاچقااااا، مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا ھااااارىن ئەلەيھىسساااااالمنى

سااا ياااردەمچى بولااۇئ كەلااگەن ئىاادى. ئەممااا ئااالالھ تائاااال پەيغەمكەرلىكنااى مۇ
ئەلەيھىسساااااااااالمنىغكىدىن ئەمەس، بەلكااااااااى ھااااااااارىن ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ 

ۋە رەھكەرلىكنىاااڭ  ئەۋالدىااادىن قىلىشااانى االىااادى. بۇنىغااادىن دىنىاااي ۋەزىاااپە
قالماياااادىغانلىقىنى، بەلكااااى اليىااااق ساااااالھىيەتنى نەسااااە  ئااااارقىلىق مىااااراس 

 ھازىرلىغان كىشىلەرگە يۆتكىلىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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 ەمئااااد ېچكىااارقىلغانااادىن باشاااقا ھ ەمىااانئئاااالالھ ئاااازابى ن ەرۋەردىگارىنىاااڭپ
 ەۋرەتلىرىناااااىئ ۇالرئااااا .ەرساااااىدىرباااااولغىلى بولمايااااادىغان ن ەمىااااان  ئۈچاااااۈنئ

 ۇنىغااااادىنب ۆرىلىرىچااااا ۋە ۇنلىرىاوتااااا ەقەتپ .ۇچىالردىرن سااااااقلىغھارامااااادى
 ېقىنچىلىاااااقي ەنبىااااال ۆرىلىرىچااااا ۋە ۇنلىرىاوتااااا ۆزلىرىنىاااااڭنئ ۇستەسااااانا،م

 ۇنىااااڭ  بىرىشاااانىقاند ەلىپىنااااىنجىنسااااىي ت ى.قىلىنمايااااد ەتقىلغااااانالر  ماااااالم
 ۆزلىرىگەئااااا ۇالرئااااا .ۇچىالردىرئاشاااااق ەددىااااادىنھ ۈچىلەرىگااااائىزدساااااىرتىدىن 

 ۇالرئااا .ۇچىالردىرقىلغااا ەرىىااااي ىگەئەھاااد ەرگەنب ۋە ەتلەرگەئاماااان ۇرىلغانتاپشااا
دېااگەن « ۇچىالردىرنااامىزىنى ئااادا قىلغاا ۇالرئاا .ەرگااۈچىلەردىرب ۇۋاھلىااقتااوغرا گ

ئاااااايەتلەردە يەنە بىااااار تۈركاااااۈم تەكلىاااااپلەر تىلغاااااا ئېلىنغاااااان. ئىكاااااراھى  
ەر پەيغەمااااكەرل»ئىمتىھااااانالردىن جايىاااادا ئۆتااااۈئ، -ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ سااااىناق

 يۇقىرى مەرتى ىگە ئېرىشكەن.دېگەن « ئاتىسى

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم ئوتقااااا تىرىاااا  ھالاااادا تاشاااالىنىش ئااااارقىلىق 
« ھاجىتىاااڭ باااارمۇ »ئىمتىھاااان قىلىنغانااادا، جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم كېلىاااپ  

ساااا ا ياااوق، ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال »دەئ ساااورىدى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم  
دەئ، ئاااالالھتىن « ىسااااممۇ بولىااادىۇرىااادى، شاااۇ ا سورىمئەھااا الىمنى بىلىاااپ ت

باشاااقا ھاااېچكىمگە يۈزلەنمىااادى. يەنە ئە  بۈياااۈ  ئىمتىھاااان بولغاااان ئاااوغلىنى 
بوغۇزالشااااقا بۇيرىلغاناااادىمۇ، قەتىىااااي ئىككىلەنمىاااادى. دېاااامە ، ئااااۇ ئااااۆزىگە 
چۈشاااكەن باااارلىق ۋەزىپىلەرناااى ماااۇھەبكەت ۋە ئالالھقاااا بولغاااان ساااۆيگۈ بىااالەن 

 تەكلىپلەرنىڭ تۈرىنى كۆپەيتىپ بەردى.  ۇ ا ئالالھ تائاالئادا قىلدى. ش

ئىمتىھااااانالردىن -ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم يااااۇقىرىقى بااااارلىق سااااىناق
ئااۆتتى. بااۇ سااىناقالرنىڭ نەتىجىسااىدە ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنى  

 ەرگەكىشاااىل ۇمقاااچو ېنى  ساااۇنىغغاااائ ئاااالالھ» ﴿قَـــاَل ِإِنِّ َجاِعُلـــَك لِلنَّـــاِس ِإَماًمـــا﴾
دېاااگەن ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە ، پۈتاااۈن  «ېااادىدەن، قىلىااام ېشااا اندىنااادا  پ

مىللىتىاااڭ »كىشاااىلەرگە پېشااا ا قىلىاااش بىااالەن مۇكاپاتلىغاااان. شاااۇ ا كىشاااىلەر  
دەئ جاااۋا  بېرىاادى. يەنااى، « ئىكااراھى  مىللىتىاادىن»دېااگەن سااوئالغا، « نااېمە 
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رى بولۇشااانى ىيەتنىڭ رەھكىااائاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااان
تاپشاااۇردى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ياااېقىن بەنااادىلىرىنى قاناااداق تالاليااادىغانلىقىنى ۋە 
رەھكەرلەرنىاااڭ دەۋاغاااا قاناااداق باااا  بولىااادىغانلىقىنى بىلى ېلىشاااىمىز ئۈچاااۈن، 

 ئىمتىھانالر ئېلىندى. -ئىكراھى  ئەلەيھىسساالمدىن شۇ اىل سىناق

ــــالَ  ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم  ــــن ﴿َق بىاااار قىسااااى   ېنىااااڭم» ِِت﴾ُذرِِّيَّــــ َوِم
 ، ئىكااااااراھى   ُذ ا يَلللللل. ئااااااايەتتىكى  ېاااااادىد « قىلسااااااا ېشاااااا اپ ەۋالدىمنىمااااااۇئ

ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ۋە كېااايىن كېلىااادىغان نەسااالىنى كۆرساااىتىدى. 
چااااۈنكى يااشااااىلىقنىڭ ئااااۆز بااااالىلىرى ۋە ئەۋالدلىرىغااااا بولۇشااااىنى ااااااال  

ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئىنساااانىيەتكە رەھاااكەر ۇ ا ئىنسااااننىڭ تەبىىىتىااادىر. شااا
بولاااۇ  ئىشاااىنىڭ ئەۋالدلىرىغاااا يۆتكىلىشاااىنى تەلەئ قىلغاااان. چاااۈنكى ئىكاااراھى  
ئەلەيھىسساااااااالم ئەۋالدلىرىنىااااااڭ ئىمااااااانىي قىماااااامەت قاراشااااااتىن مەھاااااارىم 
قالماسااالىقىنى ۋە ئاااۇنى قوغااادائ مە گۈلاااۈ  نېاااىمەتكە يېتىشاااىنى ئاااارزى قىلغاااان 

﴿قَــــاَل ََّل يـَنَــــاُل َعْهـــــِدي  تائااااااال ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا  لالھئىاااادى. ئەمماااااا ئاااااا
كااااپىرالر   ەناااىزالىماااالر ني مگەقىلىاااش  ئەھااادە ېشااا انپ ڭنىاااېم» الظَّـــاِلِمنَي﴾

دېااايىش ئاااارقىلىق، ئاااۆز ئىماااان قىمااامەت قارىشاااىنى  «ېااادىدېرىشاااەلمەيدى، ئ
 تاشاااالى ەتكەن كىشااااىلەرنىڭ ۋەدە قىلىنغااااان ئورىنغااااا ئېرىشااااەلمەيدىغانلىقىنى
ئەساااااكەرتكەن. باااااۇ ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەسااااالىدىن پاساااااىق ۋە 

ۋەر ھېساااااابلىنىدى. زالىمالرنىغماااااۇ چىقىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكى غەيكىاااااي اە
ڭ تىلااااى راۋان بولغاچقااااا، مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا ھااااارىن ئەلەيھىسساااااالمنى

سااا ياااردەمچى بولااۇئ كەلااگەن ئىاادى. ئەممااا ئااالالھ تائاااال پەيغەمكەرلىكنااى مۇ
ئەلەيھىسساااااااااالمنىغكىدىن ئەمەس، بەلكااااااااى ھااااااااارىن ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ 

ۋە رەھكەرلىكنىاااڭ  ئەۋالدىااادىن قىلىشااانى االىااادى. بۇنىغااادىن دىنىاااي ۋەزىاااپە
قالماياااادىغانلىقىنى، بەلكااااى اليىااااق ساااااالھىيەتنى نەسااااە  ئااااارقىلىق مىااااراس 

 ھازىرلىغان كىشىلەرگە يۆتكىلىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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ن ئىمااااااننى قوباااااۇ  قىلىاااااپ قەلاااااكىگە دى ئاتىلىرىااااادىپەيغەماااااكەر ئەۋال
ئورناتقاااان بولساااا، دىنىاااي رەھكەرلىااا  ئورنىغاااا ھەقلىاااق بولىااادى. ئەگەر ئۇناااداق 

سااااى بولماياااادى. مەسااااىلەن  نااااوھ بولمىسااااا، يااااۇقىرى نەسااااەبنىڭ ھااااې  پايدى
 ئەلەيھىسسااااالم ئاااوغلى توپانااادا غەرق بولاااۇئ كېتى اتقانااادا، قاااولىنى كۆتاااۈردئ 

لللْ  َْاْ ﴿َ با  ااَ    َا ِا  ەمااادىكىلەردىنئائىل ېنىاااڭم ۇم! ئوغلاااەرۋەردىگاااارى پ» 1لالللَ مْللل
دەئ «  ڭقىلغاااان ئىااادى ۋەدە ېپىشاااىنىنىجاااات ت ۇالرنىاااڭئ  ااااما ەنئىااادى نسااا

ََ   ااتَللُو َاَملل    قىلغاناادا، ئااالالھ تائاااال رەددىاايە قااايتۇرىئ دىئااا  للْ  َْْالالل ﴿ااتَللُو  َللْ َ  ِا
ُ َصلللا اد   ًْ  ە ااادىكىلەردىنقىلغاااان  ئائىل ۋەدە ېپىشاااىنىت نىجاااات ەننم ۇئااا» 2َ للل

دەئ جااااااۋا  بەرگەن. دېااااامە ، بىااااار « ىرياماناااااد ەمەلاااااىئ ۇنىاااااڭئ ەمەس،ئ
پەيغەمااكەر ياااكى دىنىااي رەھكەرنىااڭ بااالىلىرى اليىااق ساااالھىيەتنى ھازىرلىمىسااا، 

ُ َصللا اد  الياقەتلىاا  ئىزباسااار بواللماياادى. ئااالالھ تائاااال   ًْ  ۇنىااڭئ» ﴿ااتَللُو َاَملل   َ لل
ئااۇ بااااال »دېااگەن گەپنااى دېمىاااگەن بولسااا، بەزى كىشااىلەر  « ىريامانااد ەمەلااىئ
دەئ « وھ ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز ئەھلىاادىن بولمىغااان ئااۆگەي باااال ئواشااايدىناا

ئاااويالئ قالغاااان باااوالتتى. لاااېكىن ئاااۇ، ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۆز پۇشاااتىدىن 
ساااىغا نىساااكەت بولغاااان ئاااوغلى بولساااىمۇ، ياماااان ئەمەللەرناااى قىلغاچقاااا، دادى

 بېرىلمىگەن. 

ىااارى، پەيغەماااكەر كەلساااە بىاااز پەيغەماااكەر ئەۋالدل»يەھاااۇدىيالر ئاااۆزلىرىنى  
بىاازدىن كېلىاادى. بىااز ئالالھنىااڭ تالالنغااان بەناادىلىرى، شااۇ سااەۋەبتىن جەناانەت 

دېاااگەن دەۋاساااىغا ئىشاااىنىپ، ھەق ياااو  ۋە ئىماننىاااڭ قىمااامەت « بىااازگە اااااس
كەنلىكىناااى ئۇنۇتقاااان ھالااادا غەپلەتاااكە قاراشااالىرىدىن نەقەدەر يىراقلىشاااىپ كەت

  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ قىسسىسااااىنى پېتىااااپ كەتااااكەن. ئااااالالھ تائاااااال ئىكااااراھى
كەلتاااۈرد  ئاااارقىلىق، كىااا  بولۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەر، ئالالھنىاااڭ ئەھدىساااىنىڭ 
ھەقاااااتە ما غاااااان ۋە ئىماااااان قىمااااامەت قارىشاااااىدا چىاااااڭ تۇرغاااااان كىشاااااىگە 
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ىنى باااااۇ ئەھااااادىگە اليىاااااق دەئ داۋا يېتىااااادىغانلىقىنى، زالىمالرنىاااااڭ ئاااااۆزلىر
ان قىلىاااپ بەرگەن. بىاااز ئۇيغاااۇر قىلغانلىقىنىاااڭ ھاااې  پايدىساااى ياااوقلىقىنى بايااا

مۇساااۇلمانلىرىمۇ ئواشاااا  بولاااۇئ، مەيلاااى كىمنىاااڭ ئەۋالدلىااارى بولۇشاااىمىزدىن 
قەتىىاااااي نەزەر، ئىمااااااان قىماااااامەت قارىشاااااىدىن يىراقالشساااااااق، ئالالھنىااااااڭ 

 ۋەدىلىرىگە ھەرگىز ئېرىشەلمەيمىز.
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ن ئىمااااااننى قوباااااۇ  قىلىاااااپ قەلاااااكىگە دى ئاتىلىرىااااادىپەيغەماااااكەر ئەۋال
ئورناتقاااان بولساااا، دىنىاااي رەھكەرلىااا  ئورنىغاااا ھەقلىاااق بولىااادى. ئەگەر ئۇناااداق 

سااااى بولماياااادى. مەسااااىلەن  نااااوھ بولمىسااااا، يااااۇقىرى نەسااااەبنىڭ ھااااې  پايدى
 ئەلەيھىسسااااالم ئاااوغلى توپانااادا غەرق بولاااۇئ كېتى اتقانااادا، قاااولىنى كۆتاااۈردئ 

لللْ  َْاْ ﴿َ با  ااَ    َا ِا  ەمااادىكىلەردىنئائىل ېنىاااڭم ۇم! ئوغلاااەرۋەردىگاااارى پ» 1لالللَ مْللل
دەئ «  ڭقىلغاااان ئىااادى ۋەدە ېپىشاااىنىنىجاااات ت ۇالرنىاااڭئ  ااااما ەنئىااادى نسااا

ََ   ااتَللُو َاَملل    قىلغاناادا، ئااالالھ تائاااال رەددىاايە قااايتۇرىئ دىئااا  للْ  َْْالالل ﴿ااتَللُو  َللْ َ  ِا
ُ َصلللا اد   ًْ  ە ااادىكىلەردىنقىلغاااان  ئائىل ۋەدە ېپىشاااىنىت نىجاااات ەننم ۇئااا» 2َ للل

دەئ جااااااۋا  بەرگەن. دېااااامە ، بىااااار « ىرياماناااااد ەمەلاااااىئ ۇنىاااااڭئ ەمەس،ئ
پەيغەمااكەر ياااكى دىنىااي رەھكەرنىااڭ بااالىلىرى اليىااق ساااالھىيەتنى ھازىرلىمىسااا، 

ُ َصللا اد  الياقەتلىاا  ئىزباسااار بواللماياادى. ئااالالھ تائاااال   ًْ  ۇنىااڭئ» ﴿ااتَللُو َاَملل   َ لل
ئااۇ بااااال »دېااگەن گەپنااى دېمىاااگەن بولسااا، بەزى كىشااىلەر  « ىريامانااد ەمەلااىئ
دەئ « وھ ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز ئەھلىاادىن بولمىغااان ئااۆگەي باااال ئواشااايدىناا

ئاااويالئ قالغاااان باااوالتتى. لاااېكىن ئاااۇ، ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۆز پۇشاااتىدىن 
ساااىغا نىساااكەت بولغاااان ئاااوغلى بولساااىمۇ، ياماااان ئەمەللەرناااى قىلغاچقاااا، دادى

 بېرىلمىگەن. 

ىااارى، پەيغەماااكەر كەلساااە بىاااز پەيغەماااكەر ئەۋالدل»يەھاااۇدىيالر ئاااۆزلىرىنى  
بىاازدىن كېلىاادى. بىااز ئالالھنىااڭ تالالنغااان بەناادىلىرى، شااۇ سااەۋەبتىن جەناانەت 

دېاااگەن دەۋاساااىغا ئىشاااىنىپ، ھەق ياااو  ۋە ئىماننىاااڭ قىمااامەت « بىااازگە اااااس
كەنلىكىناااى ئۇنۇتقاااان ھالااادا غەپلەتاااكە قاراشااالىرىدىن نەقەدەر يىراقلىشاااىپ كەت

  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ قىسسىسااااىنى پېتىااااپ كەتااااكەن. ئااااالالھ تائاااااال ئىكااااراھى
كەلتاااۈرد  ئاااارقىلىق، كىااا  بولۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەر، ئالالھنىاااڭ ئەھدىساااىنىڭ 
ھەقاااااتە ما غاااااان ۋە ئىماااااان قىمااااامەت قارىشاااااىدا چىاااااڭ تۇرغاااااان كىشاااااىگە 
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ىنى باااااۇ ئەھااااادىگە اليىاااااق دەئ داۋا يېتىااااادىغانلىقىنى، زالىمالرنىاااااڭ ئاااااۆزلىر
ان قىلىاااپ بەرگەن. بىاااز ئۇيغاااۇر قىلغانلىقىنىاااڭ ھاااې  پايدىساااى ياااوقلىقىنى بايااا

مۇساااۇلمانلىرىمۇ ئواشاااا  بولاااۇئ، مەيلاااى كىمنىاااڭ ئەۋالدلىااارى بولۇشاااىمىزدىن 
قەتىىاااااي نەزەر، ئىمااااااان قىماااااامەت قارىشاااااىدىن يىراقالشساااااااق، ئالالھنىااااااڭ 

 ۋەدىلىرىگە ھەرگىز ئېرىشەلمەيمىز.



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

247 
 

 دەرس-70
 
 ئايەت-125سۈرە بەقەرە 
 

ُذوا ِمن مََّقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّم ۖ ﴿َوِإْذ َجَعْلَنا  اْلبَـْيَت َمثَابًَ  لِِّلنَّاِس َوَأْمًنا َواَّتَِّ
َرا بـَْيِِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكَّ  ِع َوَعِهْدََن ِإََلٰ ِإبـَْراِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َأن َطهِِّ

 السُُّجوِد﴾
 

ئامان  ۋەبولىدىغان جاي  ەمج ۈچۈنئ ەركىشىل ەبىنىبىز ك ۋاقتىدا ۆزئ»
 غالر  ماقامى ئىكراھىمنى نامازگاھ قىلىەرگە. نكىشىلەردىقجاي قىلىپ ب

ئىسمائىلغا  ەن . ئىكراھى  بىلېدىقد ۇ الرناماز ئوق ەردەي ۇش ەنىني
 ىكۇر، رۇرغۇچىالئولت تاكاپېتىئ ۇچىالر،قىلغ ۋائ  تاەبەمنىك ەنىني ۆيۈمنىئ

 «ۇيرىدىقب ۇتۇشنىپا  ت ۈچۈنئ ۇچىالرقىلغ ەجدەس ۇچىالر،قىلغ

 
ئالااادىنقى ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال دىااان يولىااادىكى رەھكەرنىاااڭ نەساااە  
ئاااارقىلىق بولماساااتىن، پەقەتاااال ئىماااان قىمااامەت قارىشاااىدا مۇساااتەھكەم تاااۇرى  

ھۇدىيالرغااا قىلىنغااان ئېغىاار بىاالەن بولىاادىغانلىقىنى بايااان قىلىااپ بەردى. بااۇ يە
ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى »ۇالر ئاااۆزلىرىنى ئاگاھالنااادىرى  بولاااۇئ، ئااا

ئىساااااھاق ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەۋالدى، ئالالھنىااااااڭ تالالنغااااااان بەناااااادىلىرى، 
دەئ پەاىرلىنەتتااااى. ئەمەلىيەتااااتە ئەرەبلەرمااااۇ « زېمىناااادىكى ئۇلااااۇغ مىلاااالەت

ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى  ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى
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ئىساااااھاق ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەۋالدى، ئالالھنىااااااڭ تالالنغااااااان بەناااااادىلىرى، 
دەئ پەاىرلىنەتتااااى. ئەمەلىيەتااااتە ئەرەبلەرمااااۇ « زېمىناااادىكى ئۇلااااۇغ مىلاااالەت

ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى  ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى
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يەھاااۇدىيالر دەۋاتقاااان شاااەرەپكە نائىااال بولاااۇ  ھەققاااى باااار ئىااادى. بولغاچقاااا، 
ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالم ئااااااۆزىگە بېاااااارىلگەن پېشاااااا الىق نېىمىتىنىااااااڭ 
ئەۋالدلىرىغىماااۇ بېرىلىشاااىنى ساااورىغاندا، ئاااالالھ تائااااال ھەق يولااادىن چىققاااان 

رىلمەيااادىغانلىقىنى ئېنىاااق باياااان قىلااادى. شاااۇنىغدىن زالىمالرغاااا باااۇ ۋەدىنىاااڭ بې
ئااااۆزىنى ئىكااااراھى   نىااااڭردۋاالاليمىزكى، ھەق يولاااادىن چىققااااان يەھۇدىيالركااااۆ

 ئەلەيھىسساالمغا نىسكەت بېرىش ھەققى يوق. 

ــــَت َمثَابَــــً  لِِّلنَّــــاِس َوَأْمنًــــا﴾ ــــا اْلبَـْي  ەبىنااااىبىااااز ك ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» ﴿َوِإْذ َجَعْلَن
. «ەردىقئاماااان جااااي قىلىااااپ ب ۋەىااادىغان جاااااي ولب ەمج ۈچاااۈنئ ەركىشاااىل

  دېاااگەن ساااۆزدىن چىققاااان بولاااۇئ، ئەسااالى م تلللوتو  بولساااا   ْ بَلْ للل ئاااايەتتىكى  
دېاااگەن مەنىلىااارى باااار. كەبىااادە ئالالھنىاااڭ « پاناھگااااھ، ئارامگااااھ»لاااۇغەتتە 

  َِ َامَلل   دەئ ئاتالغااان.   ْ بَلْ لل بااارلىق بەناادىلىرى ئااارام ئاالالياادىغان بولغاچقااا،  
دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى. يەناااى، « قايتىااادىغان ئاااورىن» ئەسااالى لاااۇغەتتە

بەيتۇلالھقااا بىاار قېااتى  بارغااان ئااادەم، رەبكىنىااڭ ئۆيىاادە ھااۇزىر ھااې  قىلغاچقااا، 
قايتااا كااۆئ قېااتى  بارغۇسااى كېلىااپ تۇرىاادى. شااۇ ا بەيتۇلالھتااا -كېاايىن قايتااا

قىلىااااش ۋە بەناااادىلەرنىڭ زېھنااااى ئااااالالھنى ئەساااالە ، كاااااالمىنى تىااااالۋەت 
 نى ئوقۇشتىن باشقىغا چېچىلمايدى. نامىزى

ئىنساااان كەبىاااگە قارىغاااان ھاماااان، دىنياااا ئىشااالىرى ئۇنتۇلاااۇئ، قەلكتىكاااى 
غەم ۋە بىىااااراملىق يوقىلىااادى. ھە  قىلغۇچىنىاااڭ ئەقلاااى ۋە قەلكىااادىن دىنيانىاااڭ 
چىقىاااپ كېتىشاااى، ئالالھنىاااڭ بىااار رەھمىتىااادىر. چاااۈنكى ھااااجىالر رەبكىنىاااڭ 

يۈزلىنىاادى. قااا، قانااداق ااااپىلىق ۋە غېمااى بولسااا پەرۋەردىگارىغااا ئۆيىاادە بولغاچ
مۇساااىكەتلەر كۆتۈردلاااۈئ كېتىااادى. بىااار قېاااتى  ھە  قىلغاااان -شاااۇنىڭ بىااالەن غەم

قايتاااا ھە  قىلىشااانى -ياااۇ، ئەمماااا ئىنساااان قايتاااا-ئادەمااادىن پەرز ئاااادا بولىااادى
چى ئۈمىااد قىلىاادى. ئەگەر كىشااىلەر قەلكىاادىكى بەيتۇلالھنىااڭ جەلااپ قىلىااش كااۈ

شااااالىرىنى تاشاااااالئ، داۋامالشاااااقان بولساااااا، كىشاااااىلەر باااااارلىق دىنياااااالىق ئى
بەيتۇلالھنىااڭ ئەتراپىغااا ئولۇشااى الغان بااوالتتى. ئەممااا ئۇنااداق قىلغاناادا، دىنيااا 
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ئىشاااالىرى نورمااااا  داۋامالشاااامايدى. شااااۇ ا ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ ھە  
ىااڭ قېشااىغا قايتىشااقا پائااالىيىتى ئااىرالشااقاندا، ھاااجىالرنى ۋەتىنااى ۋە بالىلىرىن

 قىزىقتۇراتتى.

 ەمج ۈچاااااۈنئ ەركىشاااااىل» ﴿َمثَابَـــــً  لِِّلنَّـــــاِس َوَأْمنًـــــا﴾ڭ  ئاااااالالھ تائاالنىااااا
نَلللللادېاااااگەن ئايىتىااااادىكى   «ەردىقئاماااااان جااااااي قىلىاااااپ ب ۋەبولىااااادىغان  َِْْ  

كىشااىلەر بااۇ يەردە ئامااان ۋە بىااخەتەر »دېگەنلىاا  بولااۇئ، « بىااخەتەر، ئامااان»
ى بىلددرىااادى. ئەرەبااالەر ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دېاااگەن مەنىنااا« قىلىنىااادى

دىنىااادىن چىقىاااپ بۇتقاااا چوقۇناااۇئ مۇشااارى  بولاااۇئ كەتاااكەن ۋاقىتلىرىااادىمۇ، 
ھە  قىلغىلاااااى كەلاااااگەن كىشاااااىلەرنى ئەمىااااان قىالتتاااااى. ھەتتاااااا بىراۋنىاااااڭ 
دادىساااىنىڭ قااااتىلى بەيتۇلالھتاااا ئاااۇچرائ قالساااا، ھەرەم دائىرىساااىدىن چىققىاااچە 

ەتلەرنى تى. ئااالالھ تائاااال بەيتااۇلالھ ھەققىاادە نۇرغااۇن شااەرىىئۇنىغغااا چېقىلمااايت
يولغااا قويغااان. بااۇ ئااارقىلىق كىشااىلەرنى ئۆزئااارا ئۇرىشۇشااتىن اااالىي قىلغااان ۋە 
باااۇ ماكانغاااا كىااارگەن كىشاااىلەرنىڭ غاااۇرىرىنى سااااقلىغان. ھە  ئېياااى كىااارگەن 

ش قىلىااپ بېاارى« ئامااان ئاااي»ۋاقىتتااا، ئااالالھ ئااۇ ئاااينى ئااۇرى  بولماياادىغان 
 تەمىنى تېتىتقان. ئارقىلىق، ئىنسانالرغا تىنچلىق ۋە مۇاليىملىقنىڭ

ساااۆزى، ئالالھنىاااڭ كەبىنىاااڭ « ئاماااان»ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئاااايەتتىكى 
ئامااان جاااي ئىكەنلىكىاادىن اەۋەر بەرگەنلىكىمااۇ ياااكى بىاازدىن كەبىنااى ئاماااان 

امانلىقىااادىن قىلىشاااىمىزنى تەلەئ قىلغاااانلىقىمۇ  ئاااالالھ تائااااال بىااازگە كەبىنىاااڭ ئ
بىرىمىااااازدىن كەبىناااااى ئاماااااان اەۋەر بەرمىااااادى، لاااااېكىن ئاااااۇ يەردىكاااااى ھەر 

قىلىشااااىمىزنى تەلەئ قىلاااادى. رەبااااكىگە ئىتااااائەت قىلىاااادىغان ھەربىاااار كىشااااى 
كەبىنىااڭ ااااتىرجەملىكىنى ساااقاليدى. رەبااكىگە ئىتااائەت قىلماياادىغان ئااادەم ئااۇ 

كىشاااااىلەر  يەرنىاااااڭ اااااااتىرجەملىكىنى سااااااقلىمايدى. تارىختاااااا بىااااار بۆلاااااۈ 
زىنى قوغداياااادىغان توساااااق قااليمىقااااانچىلىق پەياااادا قىلىااااپ، ھەرەمنااااى ئااااۆ

قىلى الغااان ۋە بەيتۇلالھقااا ھۇجااۇم قىلىااپ كىشااىلەرنى قىرىاا ەتكەن ئەھ الالرمااۇ 
نَلللا  ياااۈز بەرگەن. باااۇ مەسااااىلە ئاااالالھ تائاالنىااااڭ  ُا َوَِْْ  ەركىشااااىل» ﴿َِ َامَلللَ   ا لنَلللا
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يەھاااۇدىيالر دەۋاتقاااان شاااەرەپكە نائىااال بولاااۇ  ھەققاااى باااار ئىااادى. بولغاچقاااا، 
ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالم ئااااااۆزىگە بېاااااارىلگەن پېشاااااا الىق نېىمىتىنىااااااڭ 
ئەۋالدلىرىغىماااۇ بېرىلىشاااىنى ساااورىغاندا، ئاااالالھ تائااااال ھەق يولااادىن چىققاااان 

رىلمەيااادىغانلىقىنى ئېنىاااق باياااان قىلااادى. شاااۇنىغدىن زالىمالرغاااا باااۇ ۋەدىنىاااڭ بې
ئااااۆزىنى ئىكااااراھى   نىااااڭردۋاالاليمىزكى، ھەق يولاااادىن چىققااااان يەھۇدىيالركااااۆ

 ئەلەيھىسساالمغا نىسكەت بېرىش ھەققى يوق. 

ــــَت َمثَابَــــً  لِِّلنَّــــاِس َوَأْمنًــــا﴾ ــــا اْلبَـْي  ەبىنااااىبىااااز ك ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» ﴿َوِإْذ َجَعْلَن
. «ەردىقئاماااان جااااي قىلىااااپ ب ۋەىااادىغان جاااااي ولب ەمج ۈچاااۈنئ ەركىشاااىل

  دېاااگەن ساااۆزدىن چىققاااان بولاااۇئ، ئەسااالى م تلللوتو  بولساااا   ْ بَلْ للل ئاااايەتتىكى  
دېاااگەن مەنىلىااارى باااار. كەبىااادە ئالالھنىاااڭ « پاناھگااااھ، ئارامگااااھ»لاااۇغەتتە 

  َِ َامَلل   دەئ ئاتالغااان.   ْ بَلْ لل بااارلىق بەناادىلىرى ئااارام ئاالالياادىغان بولغاچقااا،  
دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى. يەناااى، « قايتىااادىغان ئاااورىن» ئەسااالى لاااۇغەتتە

بەيتۇلالھقااا بىاار قېااتى  بارغااان ئااادەم، رەبكىنىااڭ ئۆيىاادە ھااۇزىر ھااې  قىلغاچقااا، 
قايتااا كااۆئ قېااتى  بارغۇسااى كېلىااپ تۇرىاادى. شااۇ ا بەيتۇلالھتااا -كېاايىن قايتااا

قىلىااااش ۋە بەناااادىلەرنىڭ زېھنااااى ئااااالالھنى ئەساااالە ، كاااااالمىنى تىااااالۋەت 
 نى ئوقۇشتىن باشقىغا چېچىلمايدى. نامىزى

ئىنساااان كەبىاااگە قارىغاااان ھاماااان، دىنياااا ئىشااالىرى ئۇنتۇلاااۇئ، قەلكتىكاااى 
غەم ۋە بىىااااراملىق يوقىلىااادى. ھە  قىلغۇچىنىاااڭ ئەقلاااى ۋە قەلكىااادىن دىنيانىاااڭ 
چىقىاااپ كېتىشاااى، ئالالھنىاااڭ بىااار رەھمىتىااادىر. چاااۈنكى ھااااجىالر رەبكىنىاااڭ 

يۈزلىنىاادى. قااا، قانااداق ااااپىلىق ۋە غېمااى بولسااا پەرۋەردىگارىغااا ئۆيىاادە بولغاچ
مۇساااىكەتلەر كۆتۈردلاااۈئ كېتىااادى. بىااار قېاااتى  ھە  قىلغاااان -شاااۇنىڭ بىااالەن غەم

قايتاااا ھە  قىلىشااانى -ياااۇ، ئەمماااا ئىنساااان قايتاااا-ئادەمااادىن پەرز ئاااادا بولىااادى
چى ئۈمىااد قىلىاادى. ئەگەر كىشااىلەر قەلكىاادىكى بەيتۇلالھنىااڭ جەلااپ قىلىااش كااۈ

شااااالىرىنى تاشاااااالئ، داۋامالشاااااقان بولساااااا، كىشاااااىلەر باااااارلىق دىنياااااالىق ئى
بەيتۇلالھنىااڭ ئەتراپىغااا ئولۇشااى الغان بااوالتتى. ئەممااا ئۇنااداق قىلغاناادا، دىنيااا 
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ئىشاااالىرى نورمااااا  داۋامالشاااامايدى. شااااۇ ا ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ ھە  
ىااڭ قېشااىغا قايتىشااقا پائااالىيىتى ئااىرالشااقاندا، ھاااجىالرنى ۋەتىنااى ۋە بالىلىرىن

 قىزىقتۇراتتى.

 ەمج ۈچاااااۈنئ ەركىشاااااىل» ﴿َمثَابَـــــً  لِِّلنَّـــــاِس َوَأْمنًـــــا﴾ڭ  ئاااااالالھ تائاالنىااااا
نَلللللادېاااااگەن ئايىتىااااادىكى   «ەردىقئاماااااان جااااااي قىلىاااااپ ب ۋەبولىااااادىغان  َِْْ  

كىشااىلەر بااۇ يەردە ئامااان ۋە بىااخەتەر »دېگەنلىاا  بولااۇئ، « بىااخەتەر، ئامااان»
ى بىلددرىااادى. ئەرەبااالەر ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دېاااگەن مەنىنااا« قىلىنىااادى

دىنىااادىن چىقىاااپ بۇتقاااا چوقۇناااۇئ مۇشااارى  بولاااۇئ كەتاااكەن ۋاقىتلىرىااادىمۇ، 
ھە  قىلغىلاااااى كەلاااااگەن كىشاااااىلەرنى ئەمىااااان قىالتتاااااى. ھەتتاااااا بىراۋنىاااااڭ 
دادىساااىنىڭ قااااتىلى بەيتۇلالھتاااا ئاااۇچرائ قالساااا، ھەرەم دائىرىساااىدىن چىققىاااچە 

ەتلەرنى تى. ئااالالھ تائاااال بەيتااۇلالھ ھەققىاادە نۇرغااۇن شااەرىىئۇنىغغااا چېقىلمااايت
يولغااا قويغااان. بااۇ ئااارقىلىق كىشااىلەرنى ئۆزئااارا ئۇرىشۇشااتىن اااالىي قىلغااان ۋە 
باااۇ ماكانغاااا كىااارگەن كىشاااىلەرنىڭ غاااۇرىرىنى سااااقلىغان. ھە  ئېياااى كىااارگەن 

ش قىلىااپ بېاارى« ئامااان ئاااي»ۋاقىتتااا، ئااالالھ ئااۇ ئاااينى ئااۇرى  بولماياادىغان 
 تەمىنى تېتىتقان. ئارقىلىق، ئىنسانالرغا تىنچلىق ۋە مۇاليىملىقنىڭ

ساااۆزى، ئالالھنىاااڭ كەبىنىاااڭ « ئاماااان»ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئاااايەتتىكى 
ئامااان جاااي ئىكەنلىكىاادىن اەۋەر بەرگەنلىكىمااۇ ياااكى بىاازدىن كەبىنااى ئاماااان 

امانلىقىااادىن قىلىشاااىمىزنى تەلەئ قىلغاااانلىقىمۇ  ئاااالالھ تائااااال بىااازگە كەبىنىاااڭ ئ
بىرىمىااااازدىن كەبىناااااى ئاماااااان اەۋەر بەرمىااااادى، لاااااېكىن ئاااااۇ يەردىكاااااى ھەر 

قىلىشااااىمىزنى تەلەئ قىلاااادى. رەبااااكىگە ئىتااااائەت قىلىاااادىغان ھەربىاااار كىشااااى 
كەبىنىااڭ ااااتىرجەملىكىنى ساااقاليدى. رەبااكىگە ئىتااائەت قىلماياادىغان ئااادەم ئااۇ 

كىشاااااىلەر  يەرنىاااااڭ اااااااتىرجەملىكىنى سااااااقلىمايدى. تارىختاااااا بىااااار بۆلاااااۈ 
زىنى قوغداياااادىغان توساااااق قااليمىقااااانچىلىق پەياااادا قىلىااااپ، ھەرەمنااااى ئااااۆ

قىلى الغااان ۋە بەيتۇلالھقااا ھۇجااۇم قىلىااپ كىشااىلەرنى قىرىاا ەتكەن ئەھ الالرمااۇ 
نَلللا  ياااۈز بەرگەن. باااۇ مەسااااىلە ئاااالالھ تائاالنىااااڭ  ُا َوَِْْ  ەركىشااااىل» ﴿َِ َامَلللَ   ا لنَلللا
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دېااگەن ئااايىتىگە زىاا  « ەردىققىلىااپ ب ئامااان جاااي ۋە بولىاادىغان ەمج ۈچااۈنئ
-كەلمەيااادى. چاااۈنكى ئەمىااان قىلىاااش اەۋەر ساااۈپىتىدە ئەمەس، بەلكاااى ۋەزىاااپە

قاااانۇن ساااۈپىتىدە دېااايىلگەن. باااۇ قاااانۇننى ئالالھقاااا بويساااۇنىدىغان كىشاااىلەر 
ئورىناليااادى، بويساااۇنمىغانالر ئورىندىمايااادى. شاااۇ ا بىاااز مەكاااكە، كەبە ۋە ھەرەم 

اسااااتىن، دەئ ئويلى الم« لماياااادىغان ئامااااان جاااااييامااااانلىق بو»مەسااااچىتىنى 
دەئ « جااااااي ئاااااالالھ ماااااۇئمىنلەرگە ئاماااااان قىلىشااااانى بۇيرىغاااااان»بەلكاااااى 

 چۈشىنىشىمىز كېرە .

ـــــَراِهيَم ُمَصـــــلًّم﴾ ــــُذوا ِمـــــن مََّقــــاِم ِإبـْ ماقاااااامى ئىكراھىمناااااى نامازگااااااھ » ﴿َواَّتَِّ
  َقلللانُِ ىااالەن   ، پىاااش بَقلللانَِ ھەرپاااى زەۋەر بىااالەن  « م» دىكاااى َِقلللان.  «غاااالرقىلى

  كەلىمىساااى ئىشااالىتىلىپ  َقلللانُِ ئوقۇلىااادى. باشاااقا ئاااايەتتە  دەئ ئىككاااى اىااال 
« ۇرماااااا الرت ەردەي ۇ! باااااەسااااارىكلىكلەرئاااااى ي» 1﴿ََي َْْالللللَ  يَل ْلللللهاَب ََل َُِقلللللاَن َ ُ لللللْ  
  كىشاااى َقلللانَِ دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ،  « ئاااورىن»دېااايىلگەن. باااۇ ئىككىلىساااى 

  تۇرغۇزىلغااان ئااورىننى ئىپادىلەياادى. شااۇ ا  َقللانُِ تۇرغااان ئااورىننى ئىپادىلىسااە،  
لللل  ََِقللللانا اامْلللللهَ اا َ  َُِهلللللًّ   للللُ و  ِا « غااااالرماقااااامى ئىكراھىمنااااى نامازگاااااھ قىلى» ﴿َو َتَا

دېااااگەن ۋاقتىمىاااازدا، ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى كۆتااااۈرد  
 . لىمىزئۈچۈن دەسسەئ تۇرغان ئورىننى نامازگاھ قىلىدىغانلىقىمىزنى بى

ئاااالالھ تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم دەسساااەئ 
تۇرغااان ئااورىننى نامازگاااھ قىلىشاانى بااۇيرىدى  چااۈنكى ئااۆز ۋاقتىاادا مۇسااۇلمانالر 
ماقااااامى ئىكراھىمنىااااڭ ئارقىاااادا ناماااااز ئوقۇغاناااادا، كەبە توسااااۇلۇئ قالغاناااادە  

ئەنھااااۇ الھااااۇ ھااااې  قىلىااااپ، ئااااۇ يەرنااااى بااااو  قالاااادىراتتى. ئااااۆمەر رەزىيەل
بەيتاااۇلالھتىكى نامازاانالرنىاااڭ ئارىساااىدا يوچاااۇق قېلىشاااىنى االىماااايتتى. شاااۇ ا 

« ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلمامااادىق »پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمدىن  
دەئ ساااورىدى. باااۇ كەبىناااى ماقاااامى ئىكراھىمنىاااڭ توساااۇۋالغانلىقى ساااەۋەبىدىن، 
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قىااااادىن ئەجەبلىااااانىش غانلىباشاااااقىالرنىڭ ئۇنىاااااڭ ئارقىساااااىدا نامااااااز ئوقۇمى
لل  سااەۋەبىدىن سااورالغان سااوئا  ئىاادى. شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال   ﴿َو َتَاللُ و  ِا

دېااگەن ئااايەتنى « غااالرئىكراھىمنااى نامازگاااھ قىلى ماقااامى» ََِقللانا اامْلللهَ اا َ  َُِهلللًّ  
 نازىل قىلدى.

لىقى، ئاااالالھ تائااااال ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلىشاااىمىزنى بۇيرىغاااان
نىنى ئۇنىااااڭ كەبە بىاااالەن نامازاااااان ئارىسااااىنى ئايرىااااپ تۇرغااااان شااااۇ ئااااور

 1﴿فا لللوا ََُيت  مَ ا نَلللات  ََِقلللاُن اامْللللهَ اا َ  مۇقىمااادىغانلىقىنى بىلددرىااادى. ئاااالالھ تائااااال  
ئوچاااۇق ئااااالمەتلەر بااااركى، ماقاااامى ئىكاااراھى  شاااۇالرنىڭ  نكەبىااادە  ئۇنىغااادا»

ەساالىكىنى گە ئۇنىااڭ ئااادەتتىكى تااا  ئەمدېااگەن ئااايەت ئااارقىلىق، بىااز «بىاارى
بىلااااددردئ قويغااااان. چااااۈنكى ئااااۇ تااااا  كەبىنىااااڭ قۇرىلااااۇ  قىسسەسااااىگە 
باغلىنىشااالىق بولاااۇئ، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇ ئورىنااادا تاااۇرىئ، ئالالھنىاااڭ 

كەبىنىاااڭ ئاااۇلىنى ئېگىااازلەتكەن ئىااادى. شاااۇ ا ھەر ۋاقىاااا  باااۇيرىقى بىااالەن 
ەبىنااااى بىنااااا قىلىااااش ھېكايىسااااى كااااۆز ماقااااامى ئىكراھىمنااااى كااااۆرگىنىمىزدە، ك

 ئالدىمىزغا كېلىدى. 

بەيتۇلالھنىاااڭ بىناااا قىلىااانىش تاااارىخى توغرىساااىدا، ئۆلىمااااالر ئارىساااىدا 
ى بەيتۇلالھنىااااڭ قۇرىلۇشاااا»قاراشااااالر بااااار. بەزى ئۆلىماااااالر  -ھەراىاااال كااااۆز

ئااادەم »دەئ قارىسااا، بەزىلىاارى  « ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادا بولغااان
دەيااادى. ئاااۈچىنچى قاراشاااتىكى كىشاااىلەر  « سسااااالمنىڭ دەۋرىااادە بولغاااانئەلەيھى

دېيىشاااىدى. بىاااز « يھىسسااااالمدىن باااۇرىنال باااار ئىااادىبەيتاااۇلالھ ئاااادەم ئەلە»
ناااادا، چوقااااۇم بااااۇ بەيتۇلالھنىااااڭ بىنااااا قىلىاااانىش مەسىلىسااااىنى تەتقىااااق قىلغا

 . ھەقتىكاااى پۈتكاااۈ  ئاااايەتلەرنى بىااار يەرگە ئەكىلىاااپ ماااۇالھىزە قىلىشاااىمىز الزىااا
للللَ   ْ بَلْ لللل ا َواامْسَااا للللُ  َ مَلنَللللا تَلَقبَللللْ  بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ   ﴿َوااْذ يَلْهفَللللُا اامْلللللهَ اا ُ   ْ َقَو االلللَغ ِا

ََ َْتللللَ    َسللللما ُا  ْ َعلالللل ُ   نَللللا   ااتَلللل ئىساااامائىل  ەنئىكااااراھى  بىاااال ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» 2ِا
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دېااگەن ئااايىتىگە زىاا  « ەردىققىلىااپ ب ئامااان جاااي ۋە بولىاادىغان ەمج ۈچااۈنئ
-كەلمەيااادى. چاااۈنكى ئەمىااان قىلىاااش اەۋەر ساااۈپىتىدە ئەمەس، بەلكاااى ۋەزىاااپە

قاااانۇن ساااۈپىتىدە دېااايىلگەن. باااۇ قاااانۇننى ئالالھقاااا بويساااۇنىدىغان كىشاااىلەر 
ئورىناليااادى، بويساااۇنمىغانالر ئورىندىمايااادى. شاااۇ ا بىاااز مەكاااكە، كەبە ۋە ھەرەم 

اسااااتىن، دەئ ئويلى الم« لماياااادىغان ئامااااان جاااااييامااااانلىق بو»مەسااااچىتىنى 
دەئ « جااااااي ئاااااالالھ ماااااۇئمىنلەرگە ئاماااااان قىلىشااااانى بۇيرىغاااااان»بەلكاااااى 

 چۈشىنىشىمىز كېرە .

ـــــَراِهيَم ُمَصـــــلًّم﴾ ــــُذوا ِمـــــن مََّقــــاِم ِإبـْ ماقاااااامى ئىكراھىمناااااى نامازگااااااھ » ﴿َواَّتَِّ
  َقلللانُِ ىااالەن   ، پىاااش بَقلللانَِ ھەرپاااى زەۋەر بىااالەن  « م» دىكاااى َِقلللان.  «غاااالرقىلى

  كەلىمىساااى ئىشااالىتىلىپ  َقلللانُِ ئوقۇلىااادى. باشاااقا ئاااايەتتە  دەئ ئىككاااى اىااال 
« ۇرماااااا الرت ەردەي ۇ! باااااەسااااارىكلىكلەرئاااااى ي» 1﴿ََي َْْالللللَ  يَل ْلللللهاَب ََل َُِقلللللاَن َ ُ لللللْ  
  كىشاااى َقلللانَِ دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ،  « ئاااورىن»دېااايىلگەن. باااۇ ئىككىلىساااى 

  تۇرغۇزىلغااان ئااورىننى ئىپادىلەياادى. شااۇ ا  َقللانُِ تۇرغااان ئااورىننى ئىپادىلىسااە،  
لللل  ََِقللللانا اامْلللللهَ اا َ  َُِهلللللًّ   للللُ و  ِا « غااااالرماقااااامى ئىكراھىمنااااى نامازگاااااھ قىلى» ﴿َو َتَا

دېااااگەن ۋاقتىمىاااازدا، ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى كۆتااااۈرد  
 . لىمىزئۈچۈن دەسسەئ تۇرغان ئورىننى نامازگاھ قىلىدىغانلىقىمىزنى بى

ئاااالالھ تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم دەسساااەئ 
تۇرغااان ئااورىننى نامازگاااھ قىلىشاانى بااۇيرىدى  چااۈنكى ئااۆز ۋاقتىاادا مۇسااۇلمانالر 
ماقااااامى ئىكراھىمنىااااڭ ئارقىاااادا ناماااااز ئوقۇغاناااادا، كەبە توسااااۇلۇئ قالغاناااادە  

ئەنھااااۇ الھااااۇ ھااااې  قىلىااااپ، ئااااۇ يەرنااااى بااااو  قالاااادىراتتى. ئااااۆمەر رەزىيەل
بەيتاااۇلالھتىكى نامازاانالرنىاااڭ ئارىساااىدا يوچاااۇق قېلىشاااىنى االىماااايتتى. شاااۇ ا 

« ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلمامااادىق »پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمدىن  
دەئ ساااورىدى. باااۇ كەبىناااى ماقاااامى ئىكراھىمنىاااڭ توساااۇۋالغانلىقى ساااەۋەبىدىن، 
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قىااااادىن ئەجەبلىااااانىش غانلىباشاااااقىالرنىڭ ئۇنىاااااڭ ئارقىساااااىدا نامااااااز ئوقۇمى
لل  سااەۋەبىدىن سااورالغان سااوئا  ئىاادى. شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال   ﴿َو َتَاللُ و  ِا

دېااگەن ئااايەتنى « غااالرئىكراھىمنااى نامازگاااھ قىلى ماقااامى» ََِقللانا اامْلللهَ اا َ  َُِهلللًّ  
 نازىل قىلدى.

لىقى، ئاااالالھ تائااااال ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلىشاااىمىزنى بۇيرىغاااان
نىنى ئۇنىااااڭ كەبە بىاااالەن نامازاااااان ئارىسااااىنى ئايرىااااپ تۇرغااااان شااااۇ ئااااور

 1﴿فا لللوا ََُيت  مَ ا نَلللات  ََِقلللاُن اامْللللهَ اا َ  مۇقىمااادىغانلىقىنى بىلددرىااادى. ئاااالالھ تائااااال  
ئوچاااۇق ئااااالمەتلەر بااااركى، ماقاااامى ئىكاااراھى  شاااۇالرنىڭ  نكەبىااادە  ئۇنىغااادا»

ەساالىكىنى گە ئۇنىااڭ ئااادەتتىكى تااا  ئەمدېااگەن ئااايەت ئااارقىلىق، بىااز «بىاارى
بىلااااددردئ قويغااااان. چااااۈنكى ئااااۇ تااااا  كەبىنىااااڭ قۇرىلااااۇ  قىسسەسااااىگە 
باغلىنىشااالىق بولاااۇئ، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇ ئورىنااادا تاااۇرىئ، ئالالھنىاااڭ 

كەبىنىاااڭ ئاااۇلىنى ئېگىااازلەتكەن ئىااادى. شاااۇ ا ھەر ۋاقىاااا  باااۇيرىقى بىااالەن 
ەبىنااااى بىنااااا قىلىااااش ھېكايىسااااى كااااۆز ماقااااامى ئىكراھىمنااااى كااااۆرگىنىمىزدە، ك

 ئالدىمىزغا كېلىدى. 

بەيتۇلالھنىاااڭ بىناااا قىلىااانىش تاااارىخى توغرىساااىدا، ئۆلىمااااالر ئارىساااىدا 
ى بەيتۇلالھنىااااڭ قۇرىلۇشاااا»قاراشااااالر بااااار. بەزى ئۆلىماااااالر  -ھەراىاااال كااااۆز

ئااادەم »دەئ قارىسااا، بەزىلىاارى  « ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادا بولغااان
دەيااادى. ئاااۈچىنچى قاراشاااتىكى كىشاااىلەر  « سسااااالمنىڭ دەۋرىااادە بولغاااانئەلەيھى

دېيىشاااىدى. بىاااز « يھىسسااااالمدىن باااۇرىنال باااار ئىااادىبەيتاااۇلالھ ئاااادەم ئەلە»
ناااادا، چوقااااۇم بااااۇ بەيتۇلالھنىااااڭ بىنااااا قىلىاااانىش مەسىلىسااااىنى تەتقىااااق قىلغا

 . ھەقتىكاااى پۈتكاااۈ  ئاااايەتلەرنى بىااار يەرگە ئەكىلىاااپ ماااۇالھىزە قىلىشاااىمىز الزىااا
للللَ   ْ بَلْ لللل ا َواامْسَااا للللُ  َ مَلنَللللا تَلَقبَللللْ  بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ   ﴿َوااْذ يَلْهفَللللُا اامْلللللهَ اا ُ   ْ َقَو االلللَغ ِا

ََ َْتللللَ    َسللللما ُا  ْ َعلالللل ُ   نَللللا   ااتَلللل ئىساااامائىل  ەنئىكااااراھى  بىاااال ۋاقتىاااادا ۆزئاااا» 2ِا
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ىزنااااى  مىتىمناىز ڭبىزنىاااا ەرۋەردىگااااارىمىزپ  ۇرىۋېتىااااپقوپ ۇلىنىئاااا ەبىنىااااڭك
 ۇرغۇچىسااااەن،ت  الئ  ئاااااىئااااايىمىزنىند ەقىااااقەتەنھ ەنقىلغىاااان، ساااا ۇ قوباااا

دېااااااگەن ئايىتىاااااادىن نەتىجىنااااااى « ۇرغۇچىسااااااەنننىيىتىمىزنااااااى  بىلىااااااپ ت
« قوپااااۇرى ، كۆتااااۈرد »ن كەلىاااامە   دېااااگەيَلْهفَللللاُ بايقىيااااااليمىز. ئااااايەتتىكى  

كەبىناااى دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادىغان بولاااۇئ، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم 
دېااايىلگەن. باااۇ بەيتۇلالھنىاااڭ ئىكاااراھى  « كۆتاااۈردى»دېيىلمەساااتىن، « ساااالدى»

قوپۇرىشااااتىن بااااۇرىنال مەلااااۇم ئېگىزلىاااا  ۋە كە لىكااااكە ئىااااگە ئەلەيھىسساااااالم 
تاااۇلالھ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمدىن باااۇرىن ئىكەنلىكىناااى بىلددرىااادى. شاااۇ ا بەي

توپااااان بېسااااىپ، بااااار ئىاااادى. نااااوھ ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادا زېمىننااااى 
بەيتۇلالھنىااڭ ئاااالمەتلىرىنى ئۆچااۈردۋەتكەن. ئااالالھ تائاااال كىشااىلەرنى باشااالئ 

َ لللللاَ  ئااااااالمەت قوياااااۇ  ئۈچاااااۈن  -لىااااادىغان بەلاااااگەكې مْللللللهَ اا َ  َِ ََ داا ﴿َوااْذ ملَلللللَوْْ
« ەئ بەردىقئاااۆز ۋاقتىااادا ئىكراھىمغاااا بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى تەيىااانل» 1ْ للل ا  ْ بلَ 

بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى كۆرساااىتىپ ھى  ئەلەيھىسسااااالمغا دەئ، ئۆزىنىاااڭ ئىكااارا
 قويغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.

ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالم ئاياااااالى ھااااااجەر ۋە ساااااۈتتىن ئايرىلمىغاااااان 
﴿ َمَلنَلللللا اا ا   بەيتۇلالھنىاااااڭ ئورنىغاااااا تاشاااااالئ قوياااااۇئ ما غانااااادا ئىسااااامائىلنى 

ًْا ذا  للللللل  ُذ ا يَللللللل ا مالللللللَو    َ للللللل ََ  ْ ُمَبلللللللَهنا َ مَلنَلللللللا  اُ قا ُملللللللو   َْْنلللللللَ نُ  ِا  2 َهلللللللَلَو ي َْ ْع  اانلللللللَغ مَلْ تاللللللل
 ەنبااااالم ئىسااامائىل بىااال ەناااىبىااار قىساااىمىنى ني ەۋالدىمنىاااڭ! ئەرۋەردىگاااارىمىزپ»

 ېنىڭ  سااەئد ۇنقىلساا ەتئىكاااد  اسااا ەنااىني ۇسااۇن  ناماااز ئوقەرنىئايااالى  ھاااج
  ەككىاااگەم ەناااىني اۋادىغااابىااار  ېكىنساااىزئ ېشاااىدىكىق ۆيۈ نىاااڭئ ۆرمەتلىااا ھ

دەئ دىئاااا قىلغاااان. يەناااى، ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم باااوۋاق « ىنالشاااتۇردىمئور
اھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدا  ۋاقتىاااادىال بەيتااااۇلالھ بااااار بولااااۇئ، ئىكاااار

دېاااگەن. لاااېكىن « ئاااۇالرنى ھۆرمەتلىااا  ئۆيلىرىنىاااڭ قېشاااىغا قوياااۇئ قويااادىم»
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م كەبىناااى سېلىشاااتا دادىساااىغا تااااملىرى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااال-كەبىنىاااڭ ئاااۇ 
 ياردەملەشكۈدە  يا  يىگى  بولغان ۋاقتىدا سېلىنغان. 

لللللللاَ  ئاااااااالالھ تائااااااااال  ََ مَلْ للللللل   ُوضا ُا  َلَللللللل اي ماَبَ لللللللَ  َُِبا ََ لللللللا َوُالللللللَغ  ﴿ااَ  ََْو   النَلللللللا
 ېلىنغانساااا ۇنجى  تااااۈچااااۈنئ ەتئىنسااااانالرغا نئىكاااااد ەقىااااقەتەنھ» 1 ا ْلَعللللاَ ماَي 

« ەتتۇرھىااداي ەھلىااگەجاھااان ئ ۇبااارەكتۇر،م ەككىدىاادىر،  مۇلالەيتااب ەنااىني ۆيئاا
سااااۆزلىگەن. دەئ، ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن قۇرىلغااااان تااااۇنجى ئااااۆي توغرىسااااىدا 

ئىنساااانالر دېگىنىمىاااز، ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تااااكى قىياااامەتكىچە باااارلىق 
كىشااااىلەرنى كۆرسااااىتىدى. دېاااامە ، بەيتااااۇلالھ بااااۇرىنال ئااااالالھ تەرىپىاااادىن 

كېااايىن ئاااورنى بەلگىااالەئ بېااارىلگەن. مااااالئىكىلەر ئاااالالھ قۇرىشااانى قۇرىلاااۇئ، 
تااااۇلالھنى سااااالغان. ئىاااارادە قىلغااااان يەرگە، ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى بىاااالەن بەي

شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنى زېمىنغااا چۈشااۈرد  بىاالەن 
ڭ بىااارگە، تەۋبە قىلىاااش پىرىنسااااىپىنى يولغاااا قوياااۇئ، بااااۇ ئاااۆينى ئادەملەرنىاااا

رەباااكىگە تەۋبە قىلىااادىغان، نامااااز ئوقۇيااادىغان ۋە ئىكاااادەت قىلىااادىغان ئاااورنى 
 قىلىپ بەلگىلەئ بەرگەن.

ىااااااڭ ئۆيىنىااااااڭ ئااااااورنىنى كۆرسااااااىتىپ بېرىاااااادىغان بىاااااار كەبە ئالالھن
سااااىم ولدىر. ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى نبەيتااااۇلالھ ، كەبىنىااااڭ تېگىاااادىكى ئۇلىاااادىن 

ۇنىااااڭ دەلىلااااى، ھااااازىر ئەرشااااكە تاقاشااااقان پۈتااااۈن ئااااارىلىقنى كۆرسااااىتىدى. ب
كەبىنىاااڭ ئەتراپىااادا ئېگىاااز ئىماااارەتلەر ساااېلىندى. ئۇنىاااڭ ئۆگزىساااىدە نامااااز 

ە يۈزلىنەلمەيااادى، بەلكاااى ياااۇقىرىقى ھااااۋا بوشااالىقىغا ئوقۇغاااان كىشاااىلەر كەبىاااگ
يۈزلىنىاااپ ئوقۇيااادى. ھەرەمنىاااڭ يەر ئاساااتىدا نامااااز ئوقۇغاااان كىشاااىمۇ كەبىنىاااڭ 

ى ئۇلىغااااا يۈزلىنىاااادى. ئەممااااا ھەر ئااااۆزىگە يۈزلىنەلمەياااادى، بەلكااااى ئاسااااتىنق
 ئىككىلىسى ئالالھنىڭ ئۆيىگە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇغان بولىدى. 
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ىزنااااى  مىتىمناىز ڭبىزنىاااا ەرۋەردىگااااارىمىزپ  ۇرىۋېتىااااپقوپ ۇلىنىئاااا ەبىنىااااڭك
 ۇرغۇچىسااااەن،ت  الئ  ئاااااىئااااايىمىزنىند ەقىااااقەتەنھ ەنقىلغىاااان، ساااا ۇ قوباااا

دېااااااگەن ئايىتىاااااادىن نەتىجىنااااااى « ۇرغۇچىسااااااەنننىيىتىمىزنااااااى  بىلىااااااپ ت
« قوپااااۇرى ، كۆتااااۈرد »ن كەلىاااامە   دېااااگەيَلْهفَللللاُ بايقىيااااااليمىز. ئااااايەتتىكى  

كەبىناااى دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادىغان بولاااۇئ، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم 
دېااايىلگەن. باااۇ بەيتۇلالھنىاااڭ ئىكاااراھى  « كۆتاااۈردى»دېيىلمەساااتىن، « ساااالدى»

قوپۇرىشااااتىن بااااۇرىنال مەلااااۇم ئېگىزلىاااا  ۋە كە لىكااااكە ئىااااگە ئەلەيھىسساااااالم 
تاااۇلالھ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمدىن باااۇرىن ئىكەنلىكىناااى بىلددرىااادى. شاااۇ ا بەي

توپااااان بېسااااىپ، بااااار ئىاااادى. نااااوھ ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادا زېمىننااااى 
بەيتۇلالھنىااڭ ئاااالمەتلىرىنى ئۆچااۈردۋەتكەن. ئااالالھ تائاااال كىشااىلەرنى باشااالئ 

َ لللللاَ  ئااااااالمەت قوياااااۇ  ئۈچاااااۈن  -لىااااادىغان بەلاااااگەكې مْللللللهَ اا َ  َِ ََ داا ﴿َوااْذ ملَلللللَوْْ
« ەئ بەردىقئاااۆز ۋاقتىااادا ئىكراھىمغاااا بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى تەيىااانل» 1ْ للل ا  ْ بلَ 

بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى كۆرساااىتىپ ھى  ئەلەيھىسسااااالمغا دەئ، ئۆزىنىاااڭ ئىكااارا
 قويغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.

ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالم ئاياااااالى ھااااااجەر ۋە ساااااۈتتىن ئايرىلمىغاااااان 
﴿ َمَلنَلللللا اا ا   بەيتۇلالھنىاااااڭ ئورنىغاااااا تاشاااااالئ قوياااااۇئ ما غانااااادا ئىسااااامائىلنى 

ًْا ذا  للللللل  ُذ ا يَللللللل ا مالللللللَو    َ للللللل ََ  ْ ُمَبلللللللَهنا َ مَلنَلللللللا  اُ قا ُملللللللو   َْْنلللللللَ نُ  ِا  2 َهلللللللَلَو ي َْ ْع  اانلللللللَغ مَلْ تاللللللل
 ەنبااااالم ئىسااامائىل بىااال ەناااىبىااار قىساااىمىنى ني ەۋالدىمنىاااڭ! ئەرۋەردىگاااارىمىزپ»

 ېنىڭ  سااەئد ۇنقىلساا ەتئىكاااد  اسااا ەنااىني ۇسااۇن  ناماااز ئوقەرنىئايااالى  ھاااج
  ەككىاااگەم ەناااىني اۋادىغااابىااار  ېكىنساااىزئ ېشاااىدىكىق ۆيۈ نىاااڭئ ۆرمەتلىااا ھ

دەئ دىئاااا قىلغاااان. يەناااى، ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم باااوۋاق « ىنالشاااتۇردىمئور
اھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدا  ۋاقتىاااادىال بەيتااااۇلالھ بااااار بولااااۇئ، ئىكاااار

دېاااگەن. لاااېكىن « ئاااۇالرنى ھۆرمەتلىااا  ئۆيلىرىنىاااڭ قېشاااىغا قوياااۇئ قويااادىم»
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م كەبىناااى سېلىشاااتا دادىساااىغا تااااملىرى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااال-كەبىنىاااڭ ئاااۇ 
 ياردەملەشكۈدە  يا  يىگى  بولغان ۋاقتىدا سېلىنغان. 

لللللللاَ  ئاااااااالالھ تائااااااااال  ََ مَلْ للللللل   ُوضا ُا  َلَللللللل اي ماَبَ لللللللَ  َُِبا ََ لللللللا َوُالللللللَغ  ﴿ااَ  ََْو   النَلللللللا
 ېلىنغانساااا ۇنجى  تااااۈچااااۈنئ ەتئىنسااااانالرغا نئىكاااااد ەقىااااقەتەنھ» 1 ا ْلَعللللاَ ماَي 

« ەتتۇرھىااداي ەھلىااگەجاھااان ئ ۇبااارەكتۇر،م ەككىدىاادىر،  مۇلالەيتااب ەنااىني ۆيئاا
سااااۆزلىگەن. دەئ، ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن قۇرىلغااااان تااااۇنجى ئااااۆي توغرىسااااىدا 

ئىنساااانالر دېگىنىمىاااز، ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تااااكى قىياااامەتكىچە باااارلىق 
كىشااااىلەرنى كۆرسااااىتىدى. دېاااامە ، بەيتااااۇلالھ بااااۇرىنال ئااااالالھ تەرىپىاااادىن 

كېااايىن ئاااورنى بەلگىااالەئ بېااارىلگەن. مااااالئىكىلەر ئاااالالھ قۇرىشااانى قۇرىلاااۇئ، 
تااااۇلالھنى سااااالغان. ئىاااارادە قىلغااااان يەرگە، ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى بىاااالەن بەي

شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنى زېمىنغااا چۈشااۈرد  بىاالەن 
ڭ بىااارگە، تەۋبە قىلىاااش پىرىنسااااىپىنى يولغاااا قوياااۇئ، بااااۇ ئاااۆينى ئادەملەرنىاااا

رەباااكىگە تەۋبە قىلىااادىغان، نامااااز ئوقۇيااادىغان ۋە ئىكاااادەت قىلىااادىغان ئاااورنى 
 قىلىپ بەلگىلەئ بەرگەن.

ىااااااڭ ئۆيىنىااااااڭ ئااااااورنىنى كۆرسااااااىتىپ بېرىاااااادىغان بىاااااار كەبە ئالالھن
سااااىم ولدىر. ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى نبەيتااااۇلالھ ، كەبىنىااااڭ تېگىاااادىكى ئۇلىاااادىن 

ۇنىااااڭ دەلىلااااى، ھااااازىر ئەرشااااكە تاقاشااااقان پۈتااااۈن ئااااارىلىقنى كۆرسااااىتىدى. ب
كەبىنىاااڭ ئەتراپىااادا ئېگىاااز ئىماااارەتلەر ساااېلىندى. ئۇنىاااڭ ئۆگزىساااىدە نامااااز 

ە يۈزلىنەلمەيااادى، بەلكاااى ياااۇقىرىقى ھااااۋا بوشااالىقىغا ئوقۇغاااان كىشاااىلەر كەبىاااگ
يۈزلىنىاااپ ئوقۇيااادى. ھەرەمنىاااڭ يەر ئاساااتىدا نامااااز ئوقۇغاااان كىشاااىمۇ كەبىنىاااڭ 

ى ئۇلىغااااا يۈزلىنىاااادى. ئەممااااا ھەر ئااااۆزىگە يۈزلىنەلمەياااادى، بەلكااااى ئاسااااتىنق
 ئىككىلىسى ئالالھنىڭ ئۆيىگە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇغان بولىدى. 

                                                           
 ئايەت-96سۈرە ئا  ئىمران،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

254 
 

سااااااالم بەيتۇلالھنىاااااڭ تېمىناااااى ئاااااۆز ئېگىزلىكاااااى ئىكاااااراھى  ئەلەيھىس
مىقاادارىغا يەتكۈزسااە يېتەرلىاا  بااوالتتى. ئەممااا ئااۇنى بىاار ئاااز ئېگىاازرە  قىلىااش 

تاااا  مىقااادارى ئېگىزلەتتاااى.  ئۈچاااۈن، تاشاااتىن بىرناااى ئەكىلىاااپ كەبىناااى ئاشاااۇ
ئااالالھ تائاااال ئااۇ تاشاانى كەبىنىااڭ قېشااىدا قويۇشاانى ۋە نامازگاااھ قىلىشاانى ئىاارادە 

ۈنكى ئااالالھ تائاااال مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىنااى مااۇھەبكەت بىاالەن ئاشااۇرىئ قىلاادى. چاا
قىلىشااااااىنى يااشااااااى كۆرىاااااادى. ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ رەبكىنىااااااڭ 

كىتى ۋە ئاشاااۇرىئ قىلىشاااقا ئۇرىنۇشاااىنىڭ باااۇيرىقلىرىنى ئورىنداشاااتىكى ماااۇھەب
ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى بولغاااان تاااا   دەلىلاااى ساااۈپىتىدە،

باااۇ تاااا  ئاااالالھتىن قورققانلىقىااادىن »ھاااېلىھەم ئورنىااادا تۇرماقتاااا. بەزىااالەر  
« يۇمشاااائ كەتكەچاااكە، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى چۈشاااكەن

لەيھىسساااالم تاشااتا تااۇرىئ كەبىنااى ئېگىاازلەتكەن ئىكااراھى  ئە»دېسااە، بەزىاالەر  
ا ئااۆز پااۇت ۋاقتىاادا، تە پۇ لااۇقنى ساااقالئ تېيىلىااپ كەتمەساالى  ئۈچااۈن، تاشااق

 دەئ قارايدى.« شەكلىنى ئويغان

ـــِِتَ﴾ ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  ـــَرا بـَْي دېاااگەن  «ۇيرىدىقبااا ۇتۇشااانىپاااا  ت» ﴿َطهِِّ
ەرلەردىااان پەرقساااىز ساااۆزى، بەيتۇلالھنىاااڭ ئاالمەتلىرىنىاااڭ يوقۇلاااۇئ، باشاااقا ي

ىرىنى بوغاااۇزالئ، ئەالەتلىرىناااى بولاااۇئ كەتكەنلىكىنىاااڭ دەلىلاااى. كىشاااىلەر ماااالل
ھنى بۇلغىااا ەتكەن. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  تاشاااالئ بەيتاااۇلال

ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنى مەينەتچىلىكناااى تاااازىالئ، 
لىشااىغا اليىااق ھااالەتكە ئەكىلىشااكە ئااۇ يەرنااى ئااۈق اىاال كىشااىنىڭ ئىكااادەت قى

مەنىساااىدىكى « تااااۋائ قىلغاااۇچىالر، چۆرگۈلىگاااۈچىلەر»بۇيرىغاااان. بىرىنچىساااى 
ساااااۆزى بولاااااۇئ، سااااااقچىالرنىڭ كەچاااااتە ئەتراپناااااى چاااااارالئ  لطَّـــــائِِفنَي﴾ا﴿

﴿َفاَلللاَ   چۆرگۈلىشاااىگىمۇ مۇشاااۇ كەلىااامە قوللىنىلىااادى. باااۇ كەلىااامە قۇرئانااادىكى 
ْ  ِا لللل   َما لللل ِا َ للللا  َللللا ِاُمللللو َ َاَل لْ ََ  ۇاالۋاتقاناااادا،ئ ۇالرئاااا» 1فََ ْصللللَبَبْ  َ ا َهللللهاًا . ََ َوُاللللْ  

بااااغ  ۇئ،ياااانغىن  نازىااال بولااا ەناااىئاااازا  ني ەرىپىااادىنت ەرۋەردىگارىاااڭباغقاااا پ
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دېاااگەن ئاااايەتتە، ئوتنىاااڭ باغنىاااڭ « قالااادى ۇئبولااا ۈلااادە   قاپقاااارا كۆياااۈئنك
ىرلەنگەن. پۈتااااۈن يېرىنااااى چااااۆرگىلەئ كۆيااااددردئ كااااۈ  قىلغااااانلىقى تەساااا 

ــــئۈچىنچىسااااى، . «ئېتىكاپتااااا ئولتۇرغااااۇچى» ﴿اْلَعــــاِكِفنَي﴾ئىككىنچىسااااى،  ِع ﴿الرُّكَّ
ـــُجوِد﴾ دىر. شاااۇ ا بەيتاااۇلالھ قىياااامەتكىچە باااارلىق «نامااااز ئوقۇغاااۇچىالر» السُّ

 تاۋائ، رىكۇ ۋە سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پا  يەر ۋە قىكلە ھېسابلىنىدى. 
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سااااااالم بەيتۇلالھنىاااااڭ تېمىناااااى ئاااااۆز ئېگىزلىكاااااى ئىكاااااراھى  ئەلەيھىس
مىقاادارىغا يەتكۈزسااە يېتەرلىاا  بااوالتتى. ئەممااا ئااۇنى بىاار ئاااز ئېگىاازرە  قىلىااش 

تاااا  مىقااادارى ئېگىزلەتتاااى.  ئۈچاااۈن، تاشاااتىن بىرناااى ئەكىلىاااپ كەبىناااى ئاشاااۇ
ئااالالھ تائاااال ئااۇ تاشاانى كەبىنىااڭ قېشااىدا قويۇشاانى ۋە نامازگاااھ قىلىشاانى ئىاارادە 

ۈنكى ئااالالھ تائاااال مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىنااى مااۇھەبكەت بىاالەن ئاشااۇرىئ قىلاادى. چاا
قىلىشااااااىنى يااشااااااى كۆرىاااااادى. ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ رەبكىنىااااااڭ 

كىتى ۋە ئاشاااۇرىئ قىلىشاااقا ئۇرىنۇشاااىنىڭ باااۇيرىقلىرىنى ئورىنداشاااتىكى ماااۇھەب
ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى بولغاااان تاااا   دەلىلاااى ساااۈپىتىدە،

باااۇ تاااا  ئاااالالھتىن قورققانلىقىااادىن »ھاااېلىھەم ئورنىااادا تۇرماقتاااا. بەزىااالەر  
« يۇمشاااائ كەتكەچاااكە، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى چۈشاااكەن

لەيھىسساااالم تاشااتا تااۇرىئ كەبىنااى ئېگىاازلەتكەن ئىكااراھى  ئە»دېسااە، بەزىاالەر  
ا ئااۆز پااۇت ۋاقتىاادا، تە پۇ لااۇقنى ساااقالئ تېيىلىااپ كەتمەساالى  ئۈچااۈن، تاشااق

 دەئ قارايدى.« شەكلىنى ئويغان

ـــِِتَ﴾ ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  ـــَرا بـَْي دېاااگەن  «ۇيرىدىقبااا ۇتۇشااانىپاااا  ت» ﴿َطهِِّ
ەرلەردىااان پەرقساااىز ساااۆزى، بەيتۇلالھنىاااڭ ئاالمەتلىرىنىاااڭ يوقۇلاااۇئ، باشاااقا ي

ىرىنى بوغاااۇزالئ، ئەالەتلىرىناااى بولاااۇئ كەتكەنلىكىنىاااڭ دەلىلاااى. كىشاااىلەر ماااالل
ھنى بۇلغىااا ەتكەن. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى  تاشاااالئ بەيتاااۇلال

ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنى مەينەتچىلىكناااى تاااازىالئ، 
لىشااىغا اليىااق ھااالەتكە ئەكىلىشااكە ئااۇ يەرنااى ئااۈق اىاال كىشااىنىڭ ئىكااادەت قى

مەنىساااىدىكى « تااااۋائ قىلغاااۇچىالر، چۆرگۈلىگاااۈچىلەر»بۇيرىغاااان. بىرىنچىساااى 
ساااااۆزى بولاااااۇئ، سااااااقچىالرنىڭ كەچاااااتە ئەتراپناااااى چاااااارالئ  لطَّـــــائِِفنَي﴾ا﴿

﴿َفاَلللاَ   چۆرگۈلىشاااىگىمۇ مۇشاااۇ كەلىااامە قوللىنىلىااادى. باااۇ كەلىااامە قۇرئانااادىكى 
ْ  ِا لللل   َما لللل ِا َ للللا  َللللا ِاُمللللو َ َاَل لْ ََ  ۇاالۋاتقاناااادا،ئ ۇالرئاااا» 1فََ ْصللللَبَبْ  َ ا َهللللهاًا . ََ َوُاللللْ  

بااااغ  ۇئ،ياااانغىن  نازىااال بولااا ەناااىئاااازا  ني ەرىپىااادىنت ەرۋەردىگارىاااڭباغقاااا پ
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دېاااگەن ئاااايەتتە، ئوتنىاااڭ باغنىاااڭ « قالااادى ۇئبولااا ۈلااادە   قاپقاااارا كۆياااۈئنك
ىرلەنگەن. پۈتااااۈن يېرىنااااى چااااۆرگىلەئ كۆيااااددردئ كااااۈ  قىلغااااانلىقى تەساااا 

ــــئۈچىنچىسااااى، . «ئېتىكاپتااااا ئولتۇرغااااۇچى» ﴿اْلَعــــاِكِفنَي﴾ئىككىنچىسااااى،  ِع ﴿الرُّكَّ
ـــُجوِد﴾ دىر. شاااۇ ا بەيتاااۇلالھ قىياااامەتكىچە باااارلىق «نامااااز ئوقۇغاااۇچىالر» السُّ

 تاۋائ، رىكۇ ۋە سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پا  يەر ۋە قىكلە ھېسابلىنىدى. 
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 ئايەت-126سۈرە بەقەرە 
 

َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهـَٰذا بـََلًدا آِمًنا َواْرُزْق ْذ ﴿َوإِ 
ُهم ِِبللَّـِه َواْليَـْوِم اْْلِخِر ۖ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأَُمتُِِّعُه َقِليًًل ُثَّ  َمْن آَمَن ِمنـْ

 َأْضَطرُُّه ِإََلٰ َعَذاِب النَّاِر ۖ َوبِْ َس اْلَمِصرُي﴾
 

 ېن   تەككىنىم ەنىني ەرنىي ۇ! بەرۋەردىگارى ئىكراھى   پ ۋاقتىدا ۆزئ» 
ئىمان  ۈنىگەك ەتئااىر ۋەقا ئالالھئاھالىسىدىن  ەرگىن،قىلىپ ب ەھەرش
  كاپىر ئالالھ. ېدىدىرغىن، رىزىقالند ەنبىل ې ىلەرم ۈرلۈ ت ېيتقانالرنىئ

  الىقىدياتھا ەنىني ۇددەتم ەنرىزىقتىن  ئازغىن ەمنىمۇبولغان ئاد
ەيدەيمەن، دوزااقا ھ  ەتتەنئااىر ۇنىئ ېيىنئاندىن ك ەن،قىلىم ەھرىمەنب

 «! ەتيامان ئاقى ېمىدېگەن  نۇ. نبېدىد

 

نَلللا ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە   ُا َوَِْْ  ﴿َوااْذ َ َعْلنَلللا  ْ بَلْ لللَ  َِ َامَلللَ   ا لنَلللا
ئامااان جاااي  ۋەاي ىغان جاابولىااد ەمج ۈچااۈنئ ەركىشااىل ەبىنااىبىااز ك ۋاقتىاادا ۆزئاا»

دەئ ئەمىااان قىلىاااپ بولغاااان تۇرساااا، باااۇ ئاااايەتتە ئىكاااراھى  « ەردىققىلىاااپ ب
دەئ دىئاااا « مەككىناااى ئەمىااان شاااەھەر قىلىاااپ بەرساااىلە»ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  

قىلغىنىنىاااڭ ناااېمە ئەھمىيىتاااى  باااار نەرساااىنى قايتاااا تەلەئ قىلىشااانى كاااۆرگەن 
ىكەنلىكىنااااى چۈشىنىشااااىمىز ۋاقتىمىاااازدا، مەقسااااەتنىڭ ئۇنىااااڭ داۋاملىشىشااااى ئ

باااۇ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بەيتاااۇلالھتىكى ئەمىنلىكناااى  كېااارە . شاااۇ ا
 داۋامالشتۇرىئ بېرىشنى تەلەئ قىلغانلىقىنى بىلددرىدى. 
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 ېن   تەككىنىم ەنىني ەرنىي ۇ! بەرۋەردىگارى ئىكراھى   پ ۋاقتىدا ۆزئ» 
ئىمان  ۈنىگەك ەتئااىر ۋەقا ئالالھئاھالىسىدىن  ەرگىن،قىلىپ ب ەھەرش
  كاپىر ئالالھ. ېدىدىرغىن، رىزىقالند ەنبىل ې ىلەرم ۈرلۈ ت ېيتقانالرنىئ

  الىقىدياتھا ەنىني ۇددەتم ەنرىزىقتىن  ئازغىن ەمنىمۇبولغان ئاد
ەيدەيمەن، دوزااقا ھ  ەتتەنئااىر ۇنىئ ېيىنئاندىن ك ەن،قىلىم ەھرىمەنب

 «! ەتيامان ئاقى ېمىدېگەن  نۇ. نبېدىد

 

نَلللا ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە   ُا َوَِْْ  ﴿َوااْذ َ َعْلنَلللا  ْ بَلْ لللَ  َِ َامَلللَ   ا لنَلللا
ئامااان جاااي  ۋەاي ىغان جاابولىااد ەمج ۈچااۈنئ ەركىشااىل ەبىنااىبىااز ك ۋاقتىاادا ۆزئاا»

دەئ ئەمىااان قىلىاااپ بولغاااان تۇرساااا، باااۇ ئاااايەتتە ئىكاااراھى  « ەردىققىلىاااپ ب
دەئ دىئاااا « مەككىناااى ئەمىااان شاااەھەر قىلىاااپ بەرساااىلە»ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  

قىلغىنىنىاااڭ ناااېمە ئەھمىيىتاااى  باااار نەرساااىنى قايتاااا تەلەئ قىلىشااانى كاااۆرگەن 
ىكەنلىكىنااااى چۈشىنىشااااىمىز ۋاقتىمىاااازدا، مەقسااااەتنىڭ ئۇنىااااڭ داۋاملىشىشااااى ئ

باااۇ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بەيتاااۇلالھتىكى ئەمىنلىكناااى  كېااارە . شاااۇ ا
 داۋامالشتۇرىئ بېرىشنى تەلەئ قىلغانلىقىنى بىلددرىدى. 
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اىاااال شااااەكىلنى قۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ ئااااۇچرىتىمىز.  بااااۇ
نُللللو  ِبا لَلللللمەسااااىلەن   نُللللو  ُِا َِ ََ َالَلللل   َ ُنللللو اوا وا َوَ ُنللللو اوا َو ْ  اتَللللابا   َلللل ا ﴿ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ ََ ي تلَلللل

لللللل  َُلْبللللللُ   ََ ِا ََ  ڭنىاااااائالالھقااااااا، ئالالھ! مىنلەرۇئئااااااى ماااااا» 1َو ْ  اتَللللللابا   َلللللل اي َْتلللللل
 ۋە  ۇرئانغااااق ەناااىنازىااال قىلغاااان كىتابقاااا ني ۇنىغغاااائ ئاااالالھ ۋە ەيغەمكىااارىگەپ

ئىلگىااارى نازىااال  ئانااادىنرۇق ەناااىنازىااال قىلغاااان كىتابالرغاااا ني ئاااالالھئىلگىااارى 
ئاااى »دېاااگەن ئاااايەتتە، « ەلتاااۈرد الركىتابالرغاااا  ئىماااان ك ۋىقىلىنغاااان سااااما

ئالالھقااا، رەساااۇلىغا ۋە »دەئ اىتااا  قىلىنىااپ بولغانااادىن كېاايىن، « مااۇئمىنلەر!
دەئ ئىماااان تەلەئ قىلىنغاااان. يەناااى، ئاااالالھ « كىتابلىرىغاااا ئىماااان كەلتاااۈرد الر

 ېرەكلىكىنى بۇيرىغان. ىشىشى كمۇئمىنلەرنىڭ ئىمانىدا داۋامل

 ﴿َربِّ اْجَعــــــْل َهـــــــَٰذا بـََلــــــًدا آِمًنــــــا﴾ ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ  ئىكااااااراھى شااااااۇ ا 
 «ەرگىاانقىلىااپ ب ەھەرشاا ېاان   تەككىنااىم ەنااىني ەرنااىي ۇ! بااەرۋەردىگااارى پ»

ئاااى رەباااكى ، ساااىلى ئىلگىااارى بەيتاااۇلالھنى ئەمىااان قىلىاااپ »دېاااگەن دىئاساااى، 
دېگەنلىااا  « ەت كاااۈنىگىچە قىلىاااپ بەرگەياااالبەردىااالە، باااۇ ئەمىنلىكناااى قىياااام

نَلللابولىااادى يااااكى   دەئ تەرجىااامە قىلمااااي، « ئەمىااان قىلىاااش»  كەلىمىساااىنى ُِا
 بەيتۇلالھقااااا كىاااارگەن كىشااااىنى»دەئ تەرجىاااامە قىلىااااپ، « ئىمااااان ئېيتقااااان»

دېساااەكمۇ بولۇشاااى « ئىماااانلىق قىلىاااپ بەرساااىلە، ئىماااان نېىمىتىناااى بەرساااىلە
 مۇمكىن.

 ۇ! بااااەرۋەردىگااااارى پ» بِّ اْجَعــــْل َهـــــَٰذا بـََلــــًدا آِمًنــــا﴾رَ ﴿ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  
دېااگەن ئااايىتى، يەنە  «ەرگىاانقىلىااپ ب ەھەرشاا ېاان   تەككىنااىم ەنااىني ەرنااىي

نَلللا  بىااار ئورىنااادا  تەكااارار كەلاااگەن. باااۇ ئىككاااى دەئ  2﴿َ با   ْ َعلللْ  َالللل َ    ْ بَللَلللَغ ُِا
ولساااا، ئىككىنچاااى   ساااۆزى ئېنىقساااىز كەلاااگەن بمَللَلللغئايەتنىاااڭ بىرىنچىساااىدە  

  دەئ ئېنىااااق كەلااااگەن. ئېنىااااق شااااەكىلدە كەلگەناااادە، ئااااالالھ  ْ بَللَللللغئااااايەتتە  
تائاااالدىن تۇرغااان يېرىنااى شااەھەر قىلىااپ بېاارىش ۋە بااۇ يەرنااى ااااتىرجەم قىلىااپ 
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بېرىشاااتىن ئىكاااارەت ئىككاااى اىااال ئىشااانى ساااورىغان بولىااادى. لاااۇغەتتە قاااوي 
  دەئ ئاتىلىاااادى. يەنااااى، غمَللَللللتېرىسااااىدىكى باشااااقا جاياااادىن پەرقلىااااق ئااااورىن  

  دەئ مَللَلللغينىاااڭ پاااۇتى قاااارا بولساااا، ئەرەبااالەر ئاااۇ پەرقلىاااق يەرناااى  ئاپىااااق قو
ئاتىشاااىدى. باااۇ ساااۆز ناااېمە ئۈچاااۈن شاااەھەرگە ئىشااالىتىلگەن  ئەرە  دىيارىنىاااڭ 
كۆپىنچىسااى قۇملااۇق ۋە قاقاساالىق بولغاچقااا، كىشااىلەر يىغىلىااپ ئاااۋات بولغااان 

ەرنى پەرقلىاااق كۆردنىااادى. شاااۇ ا ئاااۇالر شاااەھيەر باشاااقا زېمىااانالردىن ئاالھىااادە 
   دەئ ئاتىغان.مَلَلغ 

 ﴿َواْرُزْق َأْهَلـــــُه ِمـــــَن الثََّمـــــَراِت﴾ ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئاااااايەتتىكى 
دېااگەن سااۆزىمۇ  «ىرغىنرىزىقالنااد ەنبىاال ېاا ىلەرم ۈرلااۈ ت ېيتقااانالرنىئىمااان ئ»

ۆردر بولغاااان رىزىاااق ئەمىنلىكنىاااڭ تەلەپلىرىااادىن بىرىااادىر. چاااۈنكى ھاياتلىققاااا ز
ئ قاالاليااادى ۋە ئەمىااان چېااا ە ھازىرالنغاااان شاااەھەردە، ئىنساااانالر تاااۇرى-ۋە مېااا ە

بوالاليااادى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ باااۇ دىئاساااىدىن پەقەت ماااۇئمىنلەرگىال 
ُا كى ئاااالالھ تائااااال  رىزىاااق تىلىگەنااادە  مەنە چىقىااادى. چاااۈن ََ  النَلللا ﴿اا ا  َ ااالُللل

للللا  َِ دېگىنىاااادە، « ەنقىلىاااام ېشاااا اندىناااادا  پ ەرگەكىشااااىل ۇمچوقاااا ېنىساااا» 1ااَِا
لللل  ُذ ا يَلللل ا ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم    ەۋالدىمنىمااااۇبىاااار قىسااااى  ئ ېنىااااڭم» ﴿َوِا

َُ َاْ لللغاي دېاااگەن. ئاااالالھ تائااااال بۇنىغغاااا جااااۋابەن  «  قىلساااا ېشااا اپ ﴿ََل يَلنَلللا
ر  ىرالكاااااپ ەنااااىزالىمااااالر ني مگەئەھاااادەقىلىااااش   ېشاااا انپ ېنىااااڭم»    َللللا اماَي 

دېاااگەن ئىااادى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بىااار دىئاساااى رەت « ېرىشاااەلمەيدىئ
زالىمالرغااا ئااالالھ رىزىااق مەككىاادىكى »قىلىنغاچقااا، رىزىااق دىئاسااىغا كەلگەناادە، 

ُهم﴾ دەئ ئااااااويالئ « يەتكۈزمەياااااادى ــــــُه ِمــــــَن الثََّمــــــَراِت َمــــــْن آَمــــــَن ِمــــــنـْ  ﴿َواْرُزْق َأْهَل
 ەنبىاااااال ېاااااا ىلەرم ۈرلااااااۈ ت رنىانالېيتقااااائىمااااااان ئ ۈنىگەكاااااا ەتئاااااااىر»

دەئ دىئاااااا قىلغاااااان. لاااااېكىن ئاااااالالھ تائااااااال ئىكاااااراھى   «ىرغىنرىزىقالناااااد
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەزىرىناااااى ئۇلاااااۇھىيەت نېىمىتاااااى بىااااالەن رىباااااۇبىيەت 
نېىمىتىنىااااڭ پەرقلىااااق بولىاااادىغانلىقىغا تارتى اتىاااادى. دىناااادىكى پېشاااا الىق ۋە 
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اىاااال شااااەكىلنى قۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ ئااااۇچرىتىمىز.  بااااۇ
نُللللو  ِبا لَلللللمەسااااىلەن   نُللللو  ُِا َِ ََ َالَلللل   َ ُنللللو اوا وا َوَ ُنللللو اوا َو ْ  اتَللللابا   َلللل ا ﴿ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ ََ ي تلَلللل

لللللل  َُلْبللللللُ   ََ ِا ََ  ڭنىاااااائالالھقااااااا، ئالالھ! مىنلەرۇئئااااااى ماااااا» 1َو ْ  اتَللللللابا   َلللللل اي َْتلللللل
 ۋە  ۇرئانغااااق ەناااىنازىااال قىلغاااان كىتابقاااا ني ۇنىغغاااائ ئاااالالھ ۋە ەيغەمكىااارىگەپ

ئىلگىااارى نازىااال  ئانااادىنرۇق ەناااىنازىااال قىلغاااان كىتابالرغاااا ني ئاااالالھئىلگىااارى 
ئاااى »دېاااگەن ئاااايەتتە، « ەلتاااۈرد الركىتابالرغاااا  ئىماااان ك ۋىقىلىنغاااان سااااما

ئالالھقااا، رەساااۇلىغا ۋە »دەئ اىتااا  قىلىنىااپ بولغانااادىن كېاايىن، « مااۇئمىنلەر!
دەئ ئىماااان تەلەئ قىلىنغاااان. يەناااى، ئاااالالھ « كىتابلىرىغاااا ئىماااان كەلتاااۈرد الر

 ېرەكلىكىنى بۇيرىغان. ىشىشى كمۇئمىنلەرنىڭ ئىمانىدا داۋامل

 ﴿َربِّ اْجَعــــــْل َهـــــــَٰذا بـََلــــــًدا آِمًنــــــا﴾ ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ  ئىكااااااراھى شااااااۇ ا 
 «ەرگىاانقىلىااپ ب ەھەرشاا ېاان   تەككىنااىم ەنااىني ەرنااىي ۇ! بااەرۋەردىگااارى پ»

ئاااى رەباااكى ، ساااىلى ئىلگىااارى بەيتاااۇلالھنى ئەمىااان قىلىاااپ »دېاااگەن دىئاساااى، 
دېگەنلىااا  « ەت كاااۈنىگىچە قىلىاااپ بەرگەياااالبەردىااالە، باااۇ ئەمىنلىكناااى قىياااام

نَلللابولىااادى يااااكى   دەئ تەرجىااامە قىلمااااي، « ئەمىااان قىلىاااش»  كەلىمىساااىنى ُِا
 بەيتۇلالھقااااا كىاااارگەن كىشااااىنى»دەئ تەرجىاااامە قىلىااااپ، « ئىمااااان ئېيتقااااان»

دېساااەكمۇ بولۇشاااى « ئىماااانلىق قىلىاااپ بەرساااىلە، ئىماااان نېىمىتىناااى بەرساااىلە
 مۇمكىن.

 ۇ! بااااەرۋەردىگااااارى پ» بِّ اْجَعــــْل َهـــــَٰذا بـََلــــًدا آِمًنــــا﴾رَ ﴿ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  
دېااگەن ئااايىتى، يەنە  «ەرگىاانقىلىااپ ب ەھەرشاا ېاان   تەككىنااىم ەنااىني ەرنااىي

نَلللا  بىااار ئورىنااادا  تەكااارار كەلاااگەن. باااۇ ئىككاااى دەئ  2﴿َ با   ْ َعلللْ  َالللل َ    ْ بَللَلللَغ ُِا
ولساااا، ئىككىنچاااى   ساااۆزى ئېنىقساااىز كەلاااگەن بمَللَلللغئايەتنىاااڭ بىرىنچىساااىدە  

  دەئ ئېنىااااق كەلااااگەن. ئېنىااااق شااااەكىلدە كەلگەناااادە، ئااااالالھ  ْ بَللَللللغئااااايەتتە  
تائاااالدىن تۇرغااان يېرىنااى شااەھەر قىلىااپ بېاارىش ۋە بااۇ يەرنااى ااااتىرجەم قىلىااپ 
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بېرىشاااتىن ئىكاااارەت ئىككاااى اىااال ئىشااانى ساااورىغان بولىااادى. لاااۇغەتتە قاااوي 
  دەئ ئاتىلىاااادى. يەنااااى، غمَللَللللتېرىسااااىدىكى باشااااقا جاياااادىن پەرقلىااااق ئااااورىن  

  دەئ مَللَلللغينىاااڭ پاااۇتى قاااارا بولساااا، ئەرەبااالەر ئاااۇ پەرقلىاااق يەرناااى  ئاپىااااق قو
ئاتىشاااىدى. باااۇ ساااۆز ناااېمە ئۈچاااۈن شاااەھەرگە ئىشااالىتىلگەن  ئەرە  دىيارىنىاااڭ 
كۆپىنچىسااى قۇملااۇق ۋە قاقاساالىق بولغاچقااا، كىشااىلەر يىغىلىااپ ئاااۋات بولغااان 

ەرنى پەرقلىاااق كۆردنىااادى. شاااۇ ا ئاااۇالر شاااەھيەر باشاااقا زېمىااانالردىن ئاالھىااادە 
   دەئ ئاتىغان.مَلَلغ 

 ﴿َواْرُزْق َأْهَلـــــُه ِمـــــَن الثََّمـــــَراِت﴾ ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئاااااايەتتىكى 
دېااگەن سااۆزىمۇ  «ىرغىنرىزىقالنااد ەنبىاال ېاا ىلەرم ۈرلااۈ ت ېيتقااانالرنىئىمااان ئ»

ۆردر بولغاااان رىزىاااق ئەمىنلىكنىاااڭ تەلەپلىرىااادىن بىرىااادىر. چاااۈنكى ھاياتلىققاااا ز
ئ قاالاليااادى ۋە ئەمىااان چېااا ە ھازىرالنغاااان شاااەھەردە، ئىنساااانالر تاااۇرى-ۋە مېااا ە

بوالاليااادى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ باااۇ دىئاساااىدىن پەقەت ماااۇئمىنلەرگىال 
ُا كى ئاااالالھ تائااااال  رىزىاااق تىلىگەنااادە  مەنە چىقىااادى. چاااۈن ََ  النَلللا ﴿اا ا  َ ااالُللل

للللا  َِ دېگىنىاااادە، « ەنقىلىاااام ېشاااا اندىناااادا  پ ەرگەكىشااااىل ۇمچوقاااا ېنىساااا» 1ااَِا
لللل  ُذ ا يَلللل ا ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم    ەۋالدىمنىمااااۇبىاااار قىسااااى  ئ ېنىااااڭم» ﴿َوِا

َُ َاْ لللغاي دېاااگەن. ئاااالالھ تائااااال بۇنىغغاااا جااااۋابەن  «  قىلساااا ېشااا اپ ﴿ََل يَلنَلللا
ر  ىرالكاااااپ ەنااااىزالىمااااالر ني مگەئەھاااادەقىلىااااش   ېشاااا انپ ېنىااااڭم»    َللللا اماَي 

دېاااگەن ئىااادى. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بىااار دىئاساااى رەت « ېرىشاااەلمەيدىئ
زالىمالرغااا ئااالالھ رىزىااق مەككىاادىكى »قىلىنغاچقااا، رىزىااق دىئاسااىغا كەلگەناادە، 

ُهم﴾ دەئ ئااااااويالئ « يەتكۈزمەياااااادى ــــــُه ِمــــــَن الثََّمــــــَراِت َمــــــْن آَمــــــَن ِمــــــنـْ  ﴿َواْرُزْق َأْهَل
 ەنبىاااااال ېاااااا ىلەرم ۈرلااااااۈ ت رنىانالېيتقااااائىمااااااان ئ ۈنىگەكاااااا ەتئاااااااىر»

دەئ دىئاااااا قىلغاااااان. لاااااېكىن ئاااااالالھ تائااااااال ئىكاااااراھى   «ىرغىنرىزىقالناااااد
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەزىرىناااااى ئۇلاااااۇھىيەت نېىمىتاااااى بىااااالەن رىباااااۇبىيەت 
نېىمىتىنىااااڭ پەرقلىااااق بولىاااادىغانلىقىغا تارتى اتىاااادى. دىناااادىكى پېشاااا الىق ۋە 
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قاااا، پەقەتاااال ماااۇئمىنلەرگە اااااس ئىمامەتچىلىااا  ئۇلاااۇھىيەت نېىمىتاااى بولغاچ
ىزىااق ئااالالھ تائاالنىااڭ رىبااۇبىيەت نېىمىتااى بولغاچقااا، مااۇئمىن قىلىناادى. ئەممااا ر

ۋە كاپىرغاااا ئورتااااق بېرىلىااادى. چاااۈنكى ماااۇئمىن ۋە كااااپىر ھەر ئىككىلىساااىنى باااۇ 
 ھاياتقا ئالالھ تائاال ئەكەلگەن بولغاچقا، رىزقىغا ئالالھ ئۆزى كېپىل بولغان. 

 ەمنىمۇكاااااپىر بولغااااان ئاااااد» ﴿َوَمــــن َكَفــــَر فَأَُمتُِِّعــــُه قَِلــــيًًل﴾اال  ئااااالالھ تائاااا
دېااگەن  «ەنقىلىاام ەھاارىمەن  باھاياتلىقىااد ەنااىني ۇددەتماا ەنرىاازىقتىن  ئااازغىن

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ چۈشەنچىسااااىنى توغااااۇرالئ، ئۆزىنىااااڭ  ,سااااۆزىدە
ىاااااق ماااااۇئمىن يااااااكى كااااااپىر دېمەساااااتىن، ياراتقاااااان باااااارلىق مەالۇققاااااا رىز

  ساااۆزى، ئىنساااان يااشاااى اَمتُّللل ت بېرىااادىغانلىقىنى باياااان قىلااادى. ئاااايەتتىكى  
كۆرىااادىغان، داۋاملىشىشاااى ۋە تەكرارلىنىشاااىنى ئاااارزى قىلىااادىغان نەرساااىلەرنى 
كۆرساااىتىدى. ئاااالالھ باااۇ دىنياغاااا ئەكەلاااگەن ئىاااكەن، رىزقىغاااا ئەلااا ەتتە كېپىااال 

لەرنىااااڭ يەرلىاااارىگىال مۇئمىن»بولىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال ھەرگىزمااااۇ قۇياشااااقا  
دېمەيااااادى. « زالىماااااالر ساااااەندىن نەپەسلەنمىساااااۇن»، ھاۋاغاااااا  «چۈشاااااكىن

 دىنيادىكى نېىمەت ئومۇمغا بولىدى.

دېاااگەن  «ەنقىلىااام ەھاارىمەنرىااازىقتىن  بن» ﴿فَأَُمتِِّعُــُه﴾ ئااالالھ تائاالنىاااڭ 
سااااۆزى، بەھاااارىمەن قىلىشاااانىڭ بااااۇ دىنيااااادا داۋام قىلىاااادىغانلىقىنىڭ دەلىلااااى. 

قاتااارلىق ھەرقانااداق نېىمەتنىااڭ ئااۆز  ىي مۇناسااى ەتىملىاا  ۋە جىنسااتائااام، ئىچ
ئالاادىغا ھااۇزىرى بولىاادى. دىنيااادا نۇرغااۇن نەرسااىلەردىن ھۇزىرالنساااقمۇ، ئەممااا 

دەئ ساااۈپەتلىدى. چاااۈنكى باااۇ « ەئاااازغىن  »َُلاللل َل ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھاااۇزىرنى  
نىسااكەتەن  دىنيااادىكى نېااىمەتلەر قانچىلىاا  كااۆئ بولااۇئ كەتسااۇن، ئااااىرەتكە

 ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.

ــــْ َس اْلَمِصــــرُي﴾ ــــَذاِب النَّــــاِر ۖ َوِب  ۇنىئاااا ېاااايىنئاناااادىن ك» ﴿ُثَّ َأْضــــَطرُُّه ِإََلٰ َع
. «! ەتيامااان ئاااقى ېمىاادېگەن  نۇ. نبااېاادىدەياادەيمەن،   دوزااقااا ھەتتەنئااااىر

 ئااااااىرەتتەدېااااگەن سااااۆز، « ھەياااادەيمەن، قىسااااتايمەن»  َْْضللللَاهُِّئااااايەتتىكى  
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ڭ پۈتكااااااۈ  تااااااالال  ھوقۇقىنىااااااڭ ئېلىااااااپ تاشاااااالىنىدىغانلىقىنى ئىنساااااااننى
دىنياااااادىكى گۇنااااااھ ئىشاااااالردىمۇ بويساااااۇنغان ھەتتاااااا ئىنساااااان بىلددرىااااادى. 

﴿يلَللْوَن َتْ لللَ ُغ  ەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ئەزالىرىغاااا، ئاااااىرەتتە ئىاااگە بواللمايااادى. باااۇ ھ
َللللل ْ  َوَْْ ُ ُلُ للللل  ِبا لللللنَلتُلُ ْ  َوَْيْلللللغاي ا ْ  َْْ سا  ۇالرنىاااااڭئ ۈنااااادەك ۇشااااا» 1ا َ لللللاتُو  يَلْعَملُلللللوَ  َالَلللللْ  ا

زىيىنىغاااا  ۇالرنىاااڭقىلمىشااالىرىدىن ئ ۇالرنىاااڭئ ۇتلىرىپااا ۋەتىللىااارى، قاااوللىرى 
ئەزالىرىنىااڭ گۇناااھ قىلغۇسااى دېااگەن. ئەمەلىيەتااتە ئىنسااان « ېرىاادىب ۇۋاھلىااقگ

بولمىساااااىمۇ، دىنياااااادا ئىگىساااااىگە بويسۇنۇشاااااى ئەمىااااار قىلىنغاچقاااااا، گۇنااااااھ 
كۇپاااۇر سااۆزلىگەن تىااال، ھاااراق ساااورىنى ۋە  ئىگىساااىگە بويسااۇنىدى. ئىشااالردىمۇ

بۇزىقچىلىققاااا ما غاااان پاااۇت، ئۆلتاااۈرگەن ۋە ئوغرىلىاااق قىلغاااان قاااو  قىياااامەت 
ى. نەتىجىااادە دوزاخ ۋە قااااتتىق ئازابقاااا كاااۈنى ئىگىساااىنىڭ زىيىنىغاااا گاااۇۋاھ بېرىاااد

 مۇپتىال بولىدى. 

يىنىغااااا گۇۋاھلىااااق ئااااالالھ ھەممىمىزنااااى ئااااااىرەتتە بەدەن ئەزالىاااارى زى
، دىنياااادا بېااارىلگەن ئەركىنلىااا  نېىمىتىناااى بېرىااادىغان كىشاااىلەردىن قىلمىساااۇن

 ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلىشقا ئىشلىتىدىغان كىشىلەردىن قىلسۇن!
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قاااا، پەقەتاااال ماااۇئمىنلەرگە اااااس ئىمامەتچىلىااا  ئۇلاااۇھىيەت نېىمىتاااى بولغاچ
ىزىااق ئااالالھ تائاالنىااڭ رىبااۇبىيەت نېىمىتااى بولغاچقااا، مااۇئمىن قىلىناادى. ئەممااا ر

ۋە كاپىرغاااا ئورتااااق بېرىلىااادى. چاااۈنكى ماااۇئمىن ۋە كااااپىر ھەر ئىككىلىساااىنى باااۇ 
 ھاياتقا ئالالھ تائاال ئەكەلگەن بولغاچقا، رىزقىغا ئالالھ ئۆزى كېپىل بولغان. 

 ەمنىمۇكاااااپىر بولغااااان ئاااااد» ﴿َوَمــــن َكَفــــَر فَأَُمتُِِّعــــُه قَِلــــيًًل﴾اال  ئااااالالھ تائاااا
دېااگەن  «ەنقىلىاام ەھاارىمەن  باھاياتلىقىااد ەنااىني ۇددەتماا ەنرىاازىقتىن  ئااازغىن

ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ چۈشەنچىسااااىنى توغااااۇرالئ، ئۆزىنىااااڭ  ,سااااۆزىدە
ىاااااق ماااااۇئمىن يااااااكى كااااااپىر دېمەساااااتىن، ياراتقاااااان باااااارلىق مەالۇققاااااا رىز

  ساااۆزى، ئىنساااان يااشاااى اَمتُّللل ت بېرىااادىغانلىقىنى باياااان قىلااادى. ئاااايەتتىكى  
كۆرىااادىغان، داۋاملىشىشاااى ۋە تەكرارلىنىشاااىنى ئاااارزى قىلىااادىغان نەرساااىلەرنى 
كۆرساااىتىدى. ئاااالالھ باااۇ دىنياغاااا ئەكەلاااگەن ئىاااكەن، رىزقىغاااا ئەلااا ەتتە كېپىااال 

لەرنىااااڭ يەرلىاااارىگىال مۇئمىن»بولىاااادى. ئااااالالھ تائاااااال ھەرگىزمااااۇ قۇياشااااقا  
دېمەيااااادى. « زالىماااااالر ساااااەندىن نەپەسلەنمىساااااۇن»، ھاۋاغاااااا  «چۈشاااااكىن

 دىنيادىكى نېىمەت ئومۇمغا بولىدى.

دېاااگەن  «ەنقىلىااام ەھاارىمەنرىااازىقتىن  بن» ﴿فَأَُمتِِّعُــُه﴾ ئااالالھ تائاالنىاااڭ 
سااااۆزى، بەھاااارىمەن قىلىشاااانىڭ بااااۇ دىنيااااادا داۋام قىلىاااادىغانلىقىنىڭ دەلىلااااى. 

قاتااارلىق ھەرقانااداق نېىمەتنىااڭ ئااۆز  ىي مۇناسااى ەتىملىاا  ۋە جىنسااتائااام، ئىچ
ئالاادىغا ھااۇزىرى بولىاادى. دىنيااادا نۇرغااۇن نەرسااىلەردىن ھۇزىرالنساااقمۇ، ئەممااا 

دەئ ساااۈپەتلىدى. چاااۈنكى باااۇ « ەئاااازغىن  »َُلاللل َل ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھاااۇزىرنى  
نىسااكەتەن  دىنيااادىكى نېااىمەتلەر قانچىلىاا  كااۆئ بولااۇئ كەتسااۇن، ئااااىرەتكە

 ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.

ــــْ َس اْلَمِصــــرُي﴾ ــــَذاِب النَّــــاِر ۖ َوِب  ۇنىئاااا ېاااايىنئاناااادىن ك» ﴿ُثَّ َأْضــــَطرُُّه ِإََلٰ َع
. «! ەتيامااان ئاااقى ېمىاادېگەن  نۇ. نبااېاادىدەياادەيمەن،   دوزااقااا ھەتتەنئااااىر

 ئااااااىرەتتەدېااااگەن سااااۆز، « ھەياااادەيمەن، قىسااااتايمەن»  َْْضللللَاهُِّئااااايەتتىكى  
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ڭ پۈتكااااااۈ  تااااااالال  ھوقۇقىنىااااااڭ ئېلىااااااپ تاشاااااالىنىدىغانلىقىنى ئىنساااااااننى
دىنياااااادىكى گۇنااااااھ ئىشاااااالردىمۇ بويساااااۇنغان ھەتتاااااا ئىنساااااان بىلددرىااااادى. 

﴿يلَللْوَن َتْ لللَ ُغ  ەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ئەزالىرىغاااا، ئاااااىرەتتە ئىاااگە بواللمايااادى. باااۇ ھ
َللللل ْ  َوَْْ ُ ُلُ للللل  ِبا لللللنَلتُلُ ْ  َوَْيْلللللغاي ا ْ  َْْ سا  ۇالرنىاااااڭئ ۈنااااادەك ۇشااااا» 1ا َ لللللاتُو  يَلْعَملُلللللوَ  َالَلللللْ  ا

زىيىنىغاااا  ۇالرنىاااڭقىلمىشااالىرىدىن ئ ۇالرنىاااڭئ ۇتلىرىپااا ۋەتىللىااارى، قاااوللىرى 
ئەزالىرىنىااڭ گۇناااھ قىلغۇسااى دېااگەن. ئەمەلىيەتااتە ئىنسااان « ېرىاادىب ۇۋاھلىااقگ

بولمىساااااىمۇ، دىنياااااادا ئىگىساااااىگە بويسۇنۇشاااااى ئەمىااااار قىلىنغاچقاااااا، گۇنااااااھ 
كۇپاااۇر سااۆزلىگەن تىااال، ھاااراق ساااورىنى ۋە  ئىگىساااىگە بويسااۇنىدى. ئىشااالردىمۇ

بۇزىقچىلىققاااا ما غاااان پاااۇت، ئۆلتاااۈرگەن ۋە ئوغرىلىاااق قىلغاااان قاااو  قىياااامەت 
ى. نەتىجىااادە دوزاخ ۋە قااااتتىق ئازابقاااا كاااۈنى ئىگىساااىنىڭ زىيىنىغاااا گاااۇۋاھ بېرىاااد

 مۇپتىال بولىدى. 

يىنىغااااا گۇۋاھلىااااق ئااااالالھ ھەممىمىزنااااى ئااااااىرەتتە بەدەن ئەزالىاااارى زى
، دىنياااادا بېااارىلگەن ئەركىنلىااا  نېىمىتىناااى بېرىااادىغان كىشاااىلەردىن قىلمىساااۇن

 ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلىشقا ئىشلىتىدىغان كىشىلەردىن قىلسۇن!
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 دەرس-71
 
 ئايەت -127سۈرە بەقەرە 

 

ُل رَبَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ۖ ِإنََّك ﴿َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْْسَاِعي
 أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾

 
  تىپىۋېرۇقوپ لىنىۇئ ڭبىنىەئىسمائىل ك نەئىكراھى  بىل اقتىداۋ زۆئ» 
 نەتەقىقەھ نەقىلغىن، س  ۇناىزمىتىمىزنى  قوب ڭبىزنى ردىگارىمىزۋەرەپ

 «نەچىسۇرغۇننىيىتىمىزنى  بىلىپ ت ن،ەچىسۇرغۇت الئ   ئائايىمىزنىىند

 

ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم بىاااالەن ئااااوغلى 
جەريااااانىنى ى  رۇقوپاااائىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بەيتۇلالھنىااااڭ ئااااۇلىنى 

ھېكااااايە قىلىااااپ بېرى اتىاااادى. زېھنىمىاااازگە ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ 
ئاااۇ ئىشاااالرنى  ئاااۇلىنى قوپۇرىۋاتقاااان شاااۇ ھالەتنىاااڭ تەساااەۋۋىرىنى ئەكىلىاااش ۋە

دېااگەن   يَلْهفَللاُ كااۆز ئالاادىمىزدا يااۈز بېرى اتقاناادە  تەساا ىرلەئ بېاارىش ئۈچااۈن،  
 ھازىرقى زامان پېىىلى قوللىنىلغان. 

اھى  ئەلەيھىسسااااااالم كەبىنىاااااڭ تېمىناااااى قوپاااااۇرىئ، ئېگىزلىكاااااى ئىكااااار
بويىااادىن ئاشاااقاندا، ئاااوغلى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن بىااارگە پۇتىغاااا 

  ئىااازدەئ ما ااادى. ئاااۇالر ئىككاااى ئاااادەمنى كۆتۈرەلەيااادىغان قويىااادىغان تاااا
تاشاااااتىن بىرناااااى تااااااپتى ۋە كەبىنىاااااڭ يېنىغاااااا ئېلىاااااپ كەلااااادى. ئىكاااااراھى  



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

263 
 

 دەرس-71
 
 ئايەت -127سۈرە بەقەرە 
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ئاااۇ ئىشاااالرنى  ئاااۇلىنى قوپۇرىۋاتقاااان شاااۇ ھالەتنىاااڭ تەساااەۋۋىرىنى ئەكىلىاااش ۋە

دېااگەن   يَلْهفَللاُ كااۆز ئالاادىمىزدا يااۈز بېرى اتقاناادە  تەساا ىرلەئ بېاارىش ئۈچااۈن،  
 ھازىرقى زامان پېىىلى قوللىنىلغان. 
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  ئىااازدەئ ما ااادى. ئاااۇالر ئىككاااى ئاااادەمنى كۆتۈرەلەيااادىغان قويىااادىغان تاااا
تاشاااااتىن بىرناااااى تااااااپتى ۋە كەبىنىاااااڭ يېنىغاااااا ئېلىاااااپ كەلااااادى. ئىكاااااراھى  
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اشاانىڭ ئۈسااتىگە چىقتااى، ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم ئاسااتىدىن ئەلەيھىسساااالم ت
تااا  سااۇنۇئ بېرىشااكە باشاالىدى. ئااالالھ تائاااال بىاازدىن مۇشااۇ قىيىنچىلىقالرنااى 

ىشاااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىااااادى. ئاااااۇالر قىيىنچىلىاااااق تارتى اتقاااااان ئەساااااكە ئېل
ئااااى ئااااالالھ! بىااااز بااااۇيرىقلىرىنى بەجااااا »بولسااااىمۇ، ئااااالالھ تائاااااالدىن پەقەت  

لتااااۈرد  ئۈچااااۈن قىلى اتقااااان ئىشااااىمىزنى قوبااااۇ  قىلسااااىال، بىاااازگە ئۇنىااااڭ كە
 دېگەندىن باشقا ھېچقانداق نەرسە تەلەئ قىلمىدى. « ئەجرىنى بەرسىلە

ـــِميُع اْلَعِلـــيُم﴾َك َأنـــ﴿ِإنَّـــ   الئ  ئااااىئاااايىمىزنىند ەقىاااقەتەنھ ەنسااا» َت السَّ
ئاااى »دېاااگەن ئاااايەت،  «ۇرغۇچىساااەنننىيىتىمىزناااى  بىلىاااپ ت ۇرغۇچىساااەن،ت

ساااۆزلىرىمىزنى ئاااا الئ تۇرىااادىغان، -ئاااالالھ ساااەن بىزنىاااڭ دىئاااايىمىزنى، گەئ
ئۈچااۈن  نىڭ رازىلىقىااڭېنىيىتىمىزنااى بىلىااپ تۇرىاادىغان زات. بىااز بااۇ ئىشاانى ساا

دېگەنلىاااا  بولىاااادى. « ، بىزنىااااڭ بۇنىغاااادىن باشااااقا ئۈمىاااادىمىز يااااوققىلاااادىق
ئااادەم ئواشااا  بىاار ئىشاانى ئەمەللەرنىااڭ ھەممىسااى نىاايەتكە باااغلىق. ئىككااى 

قىلساااىمۇ، ئۇالرنىاااڭ بىااارى ئالالھنىاااڭ رازىلىقىناااى كاااۆزلەئ ئىاااش قىلغاااانلىقى 
ناااپەئەت ئۈچاااۈن ئەجىااارگە ئېرىشاااىدى. يەنە بىااارى ئىشااانى پەقەت دىنيااااۋى مە

 ئۈچۈن قىلغاچقا، ھېچقانداق ئەجىرگە ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن. 

قانااداق ئەمە  اااالى  ئااالالھ تائاااال نىيەتلەرنااى بىلىااپ تۇرغۇچىاادىر. ھەر
اَّنلللاٌ ئاااالالھ تائااااال ئۈچاااۈن بولساااا، قوباااۇ  قىلىنىااادى. رەساااۇلۇلالھ باااۇ ھەقاااتە   

 ،ا ٌهللاٌو نلللللللو وفمللللللل ٌ اتللللللل ٌا هتلللللللوٌ ،واَّنلللللللاٌ  للللللل ٌ ِللللللله ٌِلللللللاٌتلللللللو  ، ْلاملللللللاٌَِب ن لللللللات
للللل ٌ اتللللل ٌا هتللللللوٌ لللللغت اٌيهللللل ب اٌْوٌ ِلللللْهوٌين ب لللللا ،ف  هتلللللوٌا ٌهللاٌو نلللللو و ف  هتللللللوٌ ،ِو

بااااارلىق ئەمەلاااالەر پەقەت نىاااايەتكە باااااغلىقتۇر. ھەرقانااااداق » 1 ا ٌِلللاٌاللللا هٌا  لللو
ئىنساااان پەقەت نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااىگە ئېرىشاااىدى. كىمكاااى ئالالھنىاااڭ ۋە 

ى ئۈچاااۈن ھىجااارەت قىلساااا، ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقااا
ئالالھنىاااڭ ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقاااى ئۈچاااۈن بولىااادى. كىمكاااى باااۇ 
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  مالغااا ئېرىشاااىش يااااكى اوتااۇن ئاااېلىش ئۈچااۈن ھىجااارەت قىلساااا، دىنيااادا پاااۇ
دېاااگەن. ئەگەر « ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااى ئۈچاااۈن بولىااادى

 ن بولمىسا، ئۇنىغغا ساۋا  بېرىلمەيدى.ئەمە  االى  ئالالھ تائاال ئۈچۈ
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اشاانىڭ ئۈسااتىگە چىقتااى، ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم ئاسااتىدىن ئەلەيھىسساااالم ت
تااا  سااۇنۇئ بېرىشااكە باشاالىدى. ئااالالھ تائاااال بىاازدىن مۇشااۇ قىيىنچىلىقالرنااى 

ىشاااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىااااادى. ئاااااۇالر قىيىنچىلىاااااق تارتى اتقاااااان ئەساااااكە ئېل
ئااااى ئااااالالھ! بىااااز بااااۇيرىقلىرىنى بەجااااا »بولسااااىمۇ، ئااااالالھ تائاااااالدىن پەقەت  

لتااااۈرد  ئۈچااااۈن قىلى اتقااااان ئىشااااىمىزنى قوبااااۇ  قىلسااااىال، بىاااازگە ئۇنىااااڭ كە
 دېگەندىن باشقا ھېچقانداق نەرسە تەلەئ قىلمىدى. « ئەجرىنى بەرسىلە

ـــِميُع اْلَعِلـــيُم﴾َك َأنـــ﴿ِإنَّـــ   الئ  ئااااىئاااايىمىزنىند ەقىاااقەتەنھ ەنسااا» َت السَّ
ئاااى »دېاااگەن ئاااايەت،  «ۇرغۇچىساااەنننىيىتىمىزناااى  بىلىاااپ ت ۇرغۇچىساااەن،ت

ساااۆزلىرىمىزنى ئاااا الئ تۇرىااادىغان، -ئاااالالھ ساااەن بىزنىاااڭ دىئاااايىمىزنى، گەئ
ئۈچااۈن  نىڭ رازىلىقىااڭېنىيىتىمىزنااى بىلىااپ تۇرىاادىغان زات. بىااز بااۇ ئىشاانى ساا

دېگەنلىاااا  بولىاااادى. « ، بىزنىااااڭ بۇنىغاااادىن باشااااقا ئۈمىاااادىمىز يااااوققىلاااادىق
ئااادەم ئواشااا  بىاار ئىشاانى ئەمەللەرنىااڭ ھەممىسااى نىاايەتكە باااغلىق. ئىككااى 

قىلساااىمۇ، ئۇالرنىاااڭ بىااارى ئالالھنىاااڭ رازىلىقىناااى كاااۆزلەئ ئىاااش قىلغاااانلىقى 
ناااپەئەت ئۈچاااۈن ئەجىااارگە ئېرىشاااىدى. يەنە بىااارى ئىشااانى پەقەت دىنيااااۋى مە

 ئۈچۈن قىلغاچقا، ھېچقانداق ئەجىرگە ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن. 

قانااداق ئەمە  اااالى  ئااالالھ تائاااال نىيەتلەرنااى بىلىااپ تۇرغۇچىاادىر. ھەر
اَّنلللاٌ ئاااالالھ تائااااال ئۈچاااۈن بولساااا، قوباااۇ  قىلىنىااادى. رەساااۇلۇلالھ باااۇ ھەقاااتە   

 ،ا ٌهللاٌو نلللللللو وفمللللللل ٌ اتللللللل ٌا هتلللللللوٌ ،واَّنلللللللاٌ  للللللل ٌ ِللللللله ٌِلللللللاٌتلللللللو  ، ْلاملللللللاٌَِب ن لللللللات
للللل ٌ اتللللل ٌا هتللللللوٌ لللللغت اٌيهللللل ب اٌْوٌ ِلللللْهوٌين ب لللللا ،ف  هتلللللوٌا ٌهللاٌو نلللللو و ف  هتللللللوٌ ،ِو

بااااارلىق ئەمەلاااالەر پەقەت نىاااايەتكە باااااغلىقتۇر. ھەرقانااااداق » 1 ا ٌِلللاٌاللللا هٌا  لللو
ئىنساااان پەقەت نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااىگە ئېرىشاااىدى. كىمكاااى ئالالھنىاااڭ ۋە 

ى ئۈچاااۈن ھىجااارەت قىلساااا، ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقااا
ئالالھنىاااڭ ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقاااى ئۈچاااۈن بولىااادى. كىمكاااى باااۇ 
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  مالغااا ئېرىشاااىش يااااكى اوتااۇن ئاااېلىش ئۈچااۈن ھىجااارەت قىلساااا، دىنيااادا پاااۇ
دېاااگەن. ئەگەر « ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااى ئۈچاااۈن بولىااادى

 ن بولمىسا، ئۇنىغغا ساۋا  بېرىلمەيدى.ئەمە  االى  ئالالھ تائاال ئۈچۈ
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 ئايەت -128بەقەرە  سۈرە
 

ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذرِِّيَِّتَنا أُمًَّ  مُّْسِلَمً  لََّك َوَأِرََن َمَناِ﴾َكَنا ﴿رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا 
َنا ۖ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾ َْ َعَليـْ  َوُت

 
 ڭقىلغىن، بىزنى نەتمەئىتائ ەگد زۆىزنى ئككىم! ئىردىگارىمىزۋەرەپ» 

 ەچىقارغىن، بىزگ تەممۈئ نەتمەئىتائ ەگد زۆئ ۇالدلىرىمىزدىنمەۋئ
قىلغىن،   ۇقوب بىمىزنىەۋت رگىن،دقائىدىلىرىنى بىلد ڭمىزنىئىكادىتى
ناھايىتى  ن،ەچىسۇقىلغ  ۇناھايىتى قوب بىنىەۋت نەس نكىۈچ

 «نەھرىكانسېم
 

نىڭ ىشااابىااالەن مەجكاااۇرىي قىل ىاااشقىل دالەن ئاااالىق بىاااۋەزىپىناااى اۇشاااال
ئىشاااقا بېرىلىااادىغان  ئواشاااا  پەرقاااى باااار. باااۇ ئىككاااى اىااال ھاااالەتتە قىلغاااان

يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت  ئەجىرمااااۇ، يارىتىاااادىغان نەتىجىمااااۇ پەرقلىااااق بولىاااادى.
ئ نىڭ كەبىنااى سااېلىپ پۈتتااۈردالرئىكااراھى  ۋە ئااوغلى ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم

، شااۇ ىااپتىئااادەتتە ئىنسااان ئىشااىنى تۈگ ن دىئاسااىدىر.بولغاناادىن كېاايىن قىلغااا
ئىشااااتىن ھااااۇزىر ۋە راھەت ھااااې  قىلغااااان ۋاقىتتااااا، يەنە باشااااقا بىاااار ئىشاااانى 
قىلىشاااانى تەلەئ قىلىاااادى. ئەگەر ئىنسااااان قىلغااااان ئىشااااىدىن ھااااۇزىر ھااااې  
قىلمىساااا يااااكى ئىشااانى قىلىاااش جەريانىااادا بىااارەر قىيىنچىلىققاااا ئاااۇچرائ قالساااا، 

 بولاااادىدەئ  «تۈگىاااادىئااااااىرى ئۈسااااتۈمدىكى ۋەزىااااپە »ئىشاااانى پۈتتااااۈردپال 
 دى. قىلى



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

267 
 

 ئايەت -128بەقەرە  سۈرە
 

ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن ُذرِِّيَِّتَنا ُأمًَّ  مُّْسِلَمً  لََّك َوَأِرََن َمَناِ﴾َكَنا ﴿رَبَـَّنا َواْجَعْلَنا 
َنا ۖ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم﴾ َْ َعَليـْ  َوُت

 
 ڭقىلغىن، بىزنى نەتمەئىتائ ەگد زۆىزنى ئككىم! ئىردىگارىمىزۋەرەپ» 

 ەچىقارغىن، بىزگ تەممۈئ نەتمەئىتائ ەگد زۆئ ۇالدلىرىمىزدىنمەۋئ
قىلغىن،   ۇقوب بىمىزنىەۋت رگىن،دقائىدىلىرىنى بىلد ڭمىزنىئىكادىتى
ناھايىتى  ن،ەچىسۇقىلغ  ۇناھايىتى قوب بىنىەۋت نەس نكىۈچ

 «نەھرىكانسېم
 

نىڭ ىشااابىااالەن مەجكاااۇرىي قىل ىاااشقىل دالەن ئاااالىق بىاااۋەزىپىناااى اۇشاااال
ئىشاااقا بېرىلىااادىغان  ئواشاااا  پەرقاااى باااار. باااۇ ئىككاااى اىااال ھاااالەتتە قىلغاااان

يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت  ئەجىرمااااۇ، يارىتىاااادىغان نەتىجىمااااۇ پەرقلىااااق بولىاااادى.
ئ نىڭ كەبىنااى سااېلىپ پۈتتااۈردالرئىكااراھى  ۋە ئااوغلى ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم

، شااۇ ىااپتىئااادەتتە ئىنسااان ئىشااىنى تۈگ ن دىئاسااىدىر.بولغاناادىن كېاايىن قىلغااا
ئىشااااتىن ھااااۇزىر ۋە راھەت ھااااې  قىلغااااان ۋاقىتتااااا، يەنە باشااااقا بىاااار ئىشاااانى 
قىلىشاااانى تەلەئ قىلىاااادى. ئەگەر ئىنسااااان قىلغااااان ئىشااااىدىن ھااااۇزىر ھااااې  
قىلمىساااا يااااكى ئىشااانى قىلىاااش جەريانىااادا بىااارەر قىيىنچىلىققاااا ئاااۇچرائ قالساااا، 

 بولاااادىدەئ  «تۈگىاااادىئااااااىرى ئۈسااااتۈمدىكى ۋەزىااااپە »ئىشاااانى پۈتتااااۈردپال 
 دى. قىلى
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ئىكااااراھى  ۋە ئااااوغلى ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالم ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى 
ــا دئ بولااۇپال ئالالھقااا  تتااۈرپۈنچە قىيىنچىلىقتااا كەبىنااى شااۇ ،بىاالەن ــا َواْجَعْلَن ﴿رَبَـَّن

ەرنىڭ ئاااى ئاااالالھ، بىزناااى ساااىلىگە ئىتاااائەت قىلىااادىغان كىشاااىل» ُمْســـِلَمنْيِ﴾
قىلغاااان ئىشاااىنىڭ  ئىنساااانادەتتە ئاااا قىلااادى. ئاااىدەئ د «قاتارىااادىن قىلساااىال

مۇكاپاااتىنى ئويلىغااان ۋاقىتتااا، قىلغااان ئىشااىدىن ھااۇزىر ھااې  قىلىاادى. بااۇ يەردە 
. ئىكاااراھى  ۋە تاااۇرئاااالالھ تائاالنىاااڭ بېرىااادىغان مۇكاپااااتى مە گۈلاااۈ  جەننەت

ىرىنىاااااڭ ھاااااۇزىرى ۋە ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقلئاااااوغلى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم 
رلەرنااااى ئۆزىنىااااڭ ۈن، ئالالھنىااااڭ بۇنااااداق ئەمىبىلگەنلىكااااى ئۈچاااا مۇكاپاااااتىنى

ــــً  مُّْســــِلَمً    سااااى  قىلىشااااىنى ئۈمىااااد قىلىااااپئەۋالدلىرىغىمااااۇ نې ــــا أُمَّ ﴿َوِمــــن ُذرِِّيَِّتَن
 «چىقااارغىن تەممۈئاا نەتمەئىتااائ ەگد زۆئاا ۇالدلىرىمىزدىنمااەۋئ ڭبىزنىاا» لَّــَك﴾

مۇسااااۇلمان  ئااااادەتتىكى غانئېلىنغىنااااى بىااااز بىلىاااادى دېاااادى. بااااۇ يەردە تىلغااااا
تاپشاااۇرىئ  بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئەمىرلىرىناااى اۇشااااللىق

 . تۇريۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىدىغان بىر ئۈممەتۆئېلىپ، س

پەرزەنتاااى . دىن ساااىگنا  بېرى اتىااادىبىااازگە پەرزەنااا  تەربىيەساااىئاااايەت 
لىق بېاااارىلگەن باااااينۇرغۇنلىغااااان بىاااار ئااااادەمگە لەنمىگەن يااشااااى تەربىاااايە

مەت بېاااارىلمىگەن بولىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ىھېچقانااااداق نېااااتەقاااادىردىمۇ، 
ۋە بايلىقىنىاااااڭ  ساااااائادىتى-ڭ بەاااااا ئانىنىااااا-پەرزەنااااا  تەربىيەساااااى، ئاتاااااا

ئارماااااانلىرىنى بالىلىرىغاااااا -ئاناااااا ئۆزىنىاااااڭ پۈتاااااۈن ئاااااارزى-ئىپادىسااااى. ئاتاااااا
-لمىسااااا، بەااااا ى بويااشااااەرزەناااا  تەربىيەسااااى پ باغالياااادىغان بولغاچقااااا،

بولمايااادى. بىاااز ئاااايەتتىن شاااۇنى كاااۆردۋاالاليمىزكى،  ساااائادەتتىن ساااۆز ئااااچقىلى
ەۋالدلىرىنىااااڭ مۇسااااۇلمان ھااااالەتتە ئانىنىااااڭ ئە  چااااو  مەسااااىۇلىيىتى ئ-ئاتااااا

. شااااااۇ سااااااەۋەبتىن ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالم كەلگۈسااااااىدىكى دىرلىشااااااىقې
 . دىئا قىلغان قاھلالئا ،لىشىنى ااالئقېتە ئەۋالدلىرىنىڭ مۇسۇلمان ھالەت

 ئىكاااااااادەت ەبىااااااازگ» ﴿َوَأرََِن َمَناِ﴾ـــــــَكَنا﴾ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالم  
ناماااااز، روزا، زاكااااات ۋە ھە   - دېااااگەن. ئىكااااادەت «رگىندقائىاااادىلىرىنى بىلااااد
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قاتارلىقالرغااااا ئواشااااا  ھەر تۈرلااااۈ  بولىاااادى. ئىكادەتلەرنىااااڭ ھەممىسااااىنىڭ 
ئەۋالدالرغاااااا يااشاااااىلىق،  ئىنسااااااننى پااااااكال ، روھىيىتىناااااى چېنىقتاااااۇرى ،

ئاااااىرەتكە نېاااىمەت ئىكەنلىكىناااى ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم بىلەتتاااى، شاااۇنىڭ 
ىشاااىنى ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااالدىن ئىكادەتنىاااڭ ئىشاااىكلىرىنى ئاااۆزىگە ئېچىاااپ بېر

  تەلەئ قىلغان.

ـــوَّاُب الـــرَِّحيُم﴾ ـــا ۖ ِإنَّـــَك َأنـــَت التـَّ َن َْ َعَليـْ  قىلغىااان،  ۇقوبااا بىمىزناااىەۋت» ﴿َوتُـــ
ناھاااااايىتى  ن،ەچىساااااۇقىلغ  ۇناھاااااايىتى قوبااااا بىناااااىەۋت نەسااااا نكىۈچااااا

ئەساااالىدە تەۋبە، ئااااادەم قىلغااااان بىاااارەر جىنااااايىتى ئۈچااااۈن . «نەھرىكانسااااېم
قىلىشاااااتۇر. ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالم ۋە ئاااااوغلى تەۋبە كەچۈردلۈشااااانى تەلەئ 

تەلەئ قىلىاااااادىغانغا بىاااااارەر جىنااااااايەت ئۆتكااااااۈزمىگەن. لااااااېكىن ئىكااااااراھى  
م كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدلىرىنىاااااڭ ئىچىاااادە گۇناھقاااااا چۈشاااااۈئ ئەلەيھىسساااااال

تەلەئ قىلغاااان.  قالىااادىغانالرنىڭ باااارلىقىنى بىلگەچاااكە، تەۋبىناااى ئاااۇالر ئۈچاااۈن
ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم ئىنسااااان تۇرسااااا، قانااااداق »مىز  بەزى قېرىنداشاااالىرى

دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن. ئالااادىنقى ئاااايەتتە « كەلگۈساااىدىكى ئىشاااالرنى بىلىااادى 
ئااااى ئااااالالھ! مەككىنىااااڭ »اھى  ئەلەيھىسساااااالم ئالالھقااااا دىئااااا قىلىااااپ  ئىكاااار

َوَِلل  ﴿ائاااال  دېااگەن ۋاقىتتااا، ئااالالھ ت« مۇسااۇلمان ئاھااالىلىرىگە رىزىااق بەرگىاان
َِتا عُللللللُو َُلالللللل َل ُُثَ َْْضللللللَاهُُِّ ااَ   َاللللللَ  با   نَللللللا ا   ۇمنىمەكاااااااپىر بولغااااااان ئاااااااد» 1 َ َ للللللَه فَُ 

ئاناادىن  ن،ەقىلىاام نەھاارىمەھاياتلىقىاادا  ب نااىەني تەددۇماا ەنرىاازىقتىن  ئااازغىن
دەئ، ئۇالرنىاااڭ ئارىسااااىدا « نەيمەيااادە  دوزااقاااا ھەتتەنئاااااىر نىۇئااا يىنېاااك

 كاپىر بولىدىغانالرنىڭ بارلىقىدىن اەۋەر بەرگەن. 

ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ ئىچىاااادىن تەۋبە قىلغااااانلىرىنى يااشااااى 
ىڭ تەۋبىساااىگە، قۇملۇقتاااا تۆگىساااىنى كۆرىااادى. ئاااالالھ تائااااال ماااۇئمىن بەندىساااىن

ىااادىن بەكااارە  يۈتتاااۈردئ قوياااۇئ، كېااايىن تېپى الغاااان ئادەمنىاااڭ اۇشاااا  بولغىن
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ئىكااااراھى  ۋە ئااااوغلى ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالم ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى 
ــا دئ بولااۇپال ئالالھقااا  تتااۈرپۈنچە قىيىنچىلىقتااا كەبىنااى شااۇ ،بىاالەن ــا َواْجَعْلَن ﴿رَبَـَّن

ەرنىڭ ئاااى ئاااالالھ، بىزناااى ساااىلىگە ئىتاااائەت قىلىااادىغان كىشاااىل» ُمْســـِلَمنْيِ﴾
قىلغاااان ئىشاااىنىڭ  ئىنساااانادەتتە ئاااا قىلااادى. ئاااىدەئ د «قاتارىااادىن قىلساااىال

مۇكاپاااتىنى ئويلىغااان ۋاقىتتااا، قىلغااان ئىشااىدىن ھااۇزىر ھااې  قىلىاادى. بااۇ يەردە 
. ئىكاااراھى  ۋە تاااۇرئاااالالھ تائاالنىاااڭ بېرىااادىغان مۇكاپااااتى مە گۈلاااۈ  جەننەت

ىرىنىاااااڭ ھاااااۇزىرى ۋە ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقلئاااااوغلى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم 
رلەرنااااى ئۆزىنىااااڭ ۈن، ئالالھنىااااڭ بۇنااااداق ئەمىبىلگەنلىكااااى ئۈچاااا مۇكاپاااااتىنى

ــــً  مُّْســــِلَمً    سااااى  قىلىشااااىنى ئۈمىااااد قىلىااااپئەۋالدلىرىغىمااااۇ نې ــــا أُمَّ ﴿َوِمــــن ُذرِِّيَِّتَن
 «چىقااارغىن تەممۈئاا نەتمەئىتااائ ەگد زۆئاا ۇالدلىرىمىزدىنمااەۋئ ڭبىزنىاا» لَّــَك﴾

مۇسااااۇلمان  ئااااادەتتىكى غانئېلىنغىنااااى بىااااز بىلىاااادى دېاااادى. بااااۇ يەردە تىلغااااا
تاپشاااۇرىئ  بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئەمىرلىرىناااى اۇشااااللىق

 . تۇريۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىدىغان بىر ئۈممەتۆئېلىپ، س

پەرزەنتاااى . دىن ساااىگنا  بېرى اتىااادىبىااازگە پەرزەنااا  تەربىيەساااىئاااايەت 
لىق بېاااارىلگەن باااااينۇرغۇنلىغااااان بىاااار ئااااادەمگە لەنمىگەن يااشااااى تەربىاااايە

مەت بېاااارىلمىگەن بولىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ىھېچقانااااداق نېااااتەقاااادىردىمۇ، 
ۋە بايلىقىنىاااااڭ  ساااااائادىتى-ڭ بەاااااا ئانىنىااااا-پەرزەنااااا  تەربىيەساااااى، ئاتاااااا

ئارماااااانلىرىنى بالىلىرىغاااااا -ئاناااااا ئۆزىنىاااااڭ پۈتاااااۈن ئاااااارزى-ئىپادىسااااى. ئاتاااااا
-لمىسااااا، بەااااا ى بويااشااااەرزەناااا  تەربىيەسااااى پ باغالياااادىغان بولغاچقااااا،

بولمايااادى. بىاااز ئاااايەتتىن شاااۇنى كاااۆردۋاالاليمىزكى،  ساااائادەتتىن ساااۆز ئااااچقىلى
ەۋالدلىرىنىااااڭ مۇسااااۇلمان ھااااالەتتە ئانىنىااااڭ ئە  چااااو  مەسااااىۇلىيىتى ئ-ئاتااااا

. شااااااۇ سااااااەۋەبتىن ئىكااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااالم كەلگۈسااااااىدىكى دىرلىشااااااىقې
 . دىئا قىلغان قاھلالئا ،لىشىنى ااالئقېتە ئەۋالدلىرىنىڭ مۇسۇلمان ھالەت

 ئىكاااااااادەت ەبىااااااازگ» ﴿َوَأرََِن َمَناِ﴾ـــــــَكَنا﴾ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالم  
ناماااااز، روزا، زاكااااات ۋە ھە   - دېااااگەن. ئىكااااادەت «رگىندقائىاااادىلىرىنى بىلااااد
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قاتارلىقالرغااااا ئواشااااا  ھەر تۈرلااااۈ  بولىاااادى. ئىكادەتلەرنىااااڭ ھەممىسااااىنىڭ 
ئەۋالدالرغاااااا يااشاااااىلىق،  ئىنسااااااننى پااااااكال ، روھىيىتىناااااى چېنىقتاااااۇرى ،

ئاااااىرەتكە نېاااىمەت ئىكەنلىكىناااى ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم بىلەتتاااى، شاااۇنىڭ 
ىشاااىنى ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااالدىن ئىكادەتنىاااڭ ئىشاااىكلىرىنى ئاااۆزىگە ئېچىاااپ بېر

  تەلەئ قىلغان.

ـــوَّاُب الـــرَِّحيُم﴾ ـــا ۖ ِإنَّـــَك َأنـــَت التـَّ َن َْ َعَليـْ  قىلغىااان،  ۇقوبااا بىمىزناااىەۋت» ﴿َوتُـــ
ناھاااااايىتى  ن،ەچىساااااۇقىلغ  ۇناھاااااايىتى قوبااااا بىناااااىەۋت نەسااااا نكىۈچااااا

ئەساااالىدە تەۋبە، ئااااادەم قىلغااااان بىاااارەر جىنااااايىتى ئۈچااااۈن . «نەھرىكانسااااېم
قىلىشاااااتۇر. ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالم ۋە ئاااااوغلى تەۋبە كەچۈردلۈشااااانى تەلەئ 

تەلەئ قىلىاااااادىغانغا بىاااااارەر جىنااااااايەت ئۆتكااااااۈزمىگەن. لااااااېكىن ئىكااااااراھى  
م كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدلىرىنىاااااڭ ئىچىاااادە گۇناھقاااااا چۈشاااااۈئ ئەلەيھىسساااااال

تەلەئ قىلغاااان.  قالىااادىغانالرنىڭ باااارلىقىنى بىلگەچاااكە، تەۋبىناااى ئاااۇالر ئۈچاااۈن
ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم ئىنسااااان تۇرسااااا، قانااااداق »مىز  بەزى قېرىنداشاااالىرى

دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن. ئالااادىنقى ئاااايەتتە « كەلگۈساااىدىكى ئىشاااالرنى بىلىااادى 
ئااااى ئااااالالھ! مەككىنىااااڭ »اھى  ئەلەيھىسساااااالم ئالالھقااااا دىئااااا قىلىااااپ  ئىكاااار

َوَِلل  ﴿ائاااال  دېااگەن ۋاقىتتااا، ئااالالھ ت« مۇسااۇلمان ئاھااالىلىرىگە رىزىااق بەرگىاان
َِتا عُللللللُو َُلالللللل َل ُُثَ َْْضللللللَاهُُِّ ااَ   َاللللللَ  با   نَللللللا ا   ۇمنىمەكاااااااپىر بولغااااااان ئاااااااد» 1 َ َ للللللَه فَُ 

ئاناادىن  ن،ەقىلىاام نەھاارىمەھاياتلىقىاادا  ب نااىەني تەددۇماا ەنرىاازىقتىن  ئااازغىن
دەئ، ئۇالرنىاااڭ ئارىسااااىدا « نەيمەيااادە  دوزااقاااا ھەتتەنئاااااىر نىۇئااا يىنېاااك

 كاپىر بولىدىغانالرنىڭ بارلىقىدىن اەۋەر بەرگەن. 

ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ ئىچىاااادىن تەۋبە قىلغااااانلىرىنى يااشااااى 
ىڭ تەۋبىساااىگە، قۇملۇقتاااا تۆگىساااىنى كۆرىااادى. ئاااالالھ تائااااال ماااۇئمىن بەندىساااىن

ىااادىن بەكااارە  يۈتتاااۈردئ قوياااۇئ، كېااايىن تېپى الغاااان ئادەمنىاااڭ اۇشاااا  بولغىن
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اۇشاااا  بولىااادى. گۇنااااھ ئاااادەمنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن باشاااقا بىااار يولغاااا 
تارتىاااادى. ئەگەر ئادەمنىااااڭ ئىمااااانى ھەقىقىااااي بولمىسااااا، ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن 

تىااپ قالىاادى. بىاار ئااادەم قىلغااان ئىشاالىرىغا ھەقىقىااي چىقىااپ، گۇناااھ تەرەپااكە كې
دەمنىاااڭ گۇنااااھىنى كەچۈرگەنااادىن تەۋبە قىلغاااان بولساااا، ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئا

باشاااقا، ياماااانلىقلىرىنى يااشاااىلىققا ئايالنااادىرىئ بېرىااادى. ئالااادىنقى ئاااايەتلەردە  
ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم ساااەۋەبلى  تەۋبەنىاااڭ ئىشاااىكلىرى ئېچىلااادى. باااۇ تەۋبە »
« ىشااىكىنىڭ ئېچىلىشااى، جەمىىيەتنااى يامااانلىق ۋە ئەزىيەتااتىن ساااقالئ قالىاادىئ

چىقىاااااش ياااااولى ۋە  -ئىااااادىق. ئەمەلىيەتاااااتە تەۋبە دەئ، ئوقاااااۇئ ئاااااۆتكەن 
پۇرساااەتتۇر. ئەگەر ئىنساااان بىااار گۇنااااھ ئۆتكاااۈزد  ساااەۋەبىدىن جەھەننەمااادە 
مە گااااۈ قالىاااادىغان بولااااۇئ قالسااااا، جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەنلەر ئااااااىرەتتىن 

دىنى ئااااۈزدئ، تېخىمااااۇ ھەددىاااادىن ئېشااااىپ كېتەتتااااى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئۈمىاااا
ئاااادەم بالىلىرىنىاااڭ » 1 و لللًٌ َّالللاِيٌ  تو ملللو ٌ، للل ٌملللكٌُ نٌ الللا  رەساااۇلۇلالھ   

ھەممىسااااااى  ااتاالشااااااقۇچىدىر، ااتاالشااااااقۇچىالرنىڭ ئە  يااشىسااااااى تەۋبە 
  دېگەن.« قىلغۇچىالردىر
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ُلو َعَلْيِهْم آََّيِتَك   ِفيِهْم َرُ﴾وًَّل ﴿رَبَـَّنا َوابـَْعثْ  ُهْم يـَتـْ َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب مِّنـْ
يِهْم ۚ ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾  َواِلِْْكَمَ  َويـُزَكِِّ

 
 تۋەتىال الرغاۇئ نىغتلىرىەئىچىدىن ئاي ڭالرنىۇ! ئردىگارىمىزۋەرەپ» 

پا   نىەني تنىەكمې ، ھننىرئاۇق نىەني نىغكىتابى رىدىغان،ېقىلىپ ب
  ناھالردىنۇگ ۋە شرىكلى ۇنم الرنىۇئ گىتىدىغان،ۆئ الرغاۇ  ئتنىەننۈس

 ن،ەغالىكس نەس نەتەقىقەھ تكىن،ەۋەئ رەمكەيغەپا  قىلىدىغان بىر پ
 «دىېد ،نەچىسۇئىش قىلغ نەبىل تەكمېھ

 
بااااۇ ئااااايەت ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدىن بىاااارى بولااااۇئ، 

ەلەيھىسساااالم ئااالالھ تائاااالدىن ئەۋالدلىرىغااا رەھاامەت ئاتااا قىلىشاانى، ئىكااراھى  ئ
رغااااااا ئۆزلىرىنىااااااڭ ئىچىاااااادىن ساااااااماۋىي رىسااااااالەت ئەۋەتىلىاااااادىغان ئۇال

 پەيغەمكەرلەرنى چىقىرىپ بېرىشنى تەلەئ قىلىپ دىئا قىلدى. 

ُهْم﴾﴿رَ ئاااايەتتە   ـــنـْ ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدىن پەيغەماااكەر نچىقىرىاااپ » ُ﴾ـــوًَّل مِّ
پەيغەمااكەر يەھااۇدىيالردىن »دېاايىلگەن. يەھااۇدىيالر ئەينااى ۋاقىتتااا   «بەرسااىلە 
دەئ قارىغاچقاااا، رەساااۇلۇلالھنىڭ ئەرەبلەردىااان كەلگەنلىكاااى ئاااۇالرنى « بولىااادى

قاااتتىق بىىااارام قىلاادى. ئااالالھ تائاالنىااڭ نەزىرىاادە ھەماامە ئىنسااان ئواشاشااتۇر. 
مكاااى يولااادىن ىككىااا  ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادا ما ساااا، شاااۇ جەنااانەتكە اليىاااق، 

چىقسااا، شااۇ دوزااقااا اليىقتااۇر. يەھااۇدىيالر زېمىناادا باشااقىالرغا زىلااۇم قىلغاچقااا، 
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اۇشاااا  بولىااادى. گۇنااااھ ئاااادەمنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن باشاااقا بىااار يولغاااا 
تارتىاااادى. ئەگەر ئادەمنىااااڭ ئىمااااانى ھەقىقىااااي بولمىسااااا، ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن 

تىااپ قالىاادى. بىاار ئااادەم قىلغااان ئىشاالىرىغا ھەقىقىااي چىقىااپ، گۇناااھ تەرەپااكە كې
دەمنىاااڭ گۇنااااھىنى كەچۈرگەنااادىن تەۋبە قىلغاااان بولساااا، ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئا

باشاااقا، ياماااانلىقلىرىنى يااشاااىلىققا ئايالنااادىرىئ بېرىااادى. ئالااادىنقى ئاااايەتلەردە  
ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم ساااەۋەبلى  تەۋبەنىاااڭ ئىشاااىكلىرى ئېچىلااادى. باااۇ تەۋبە »
« ىشااىكىنىڭ ئېچىلىشااى، جەمىىيەتنااى يامااانلىق ۋە ئەزىيەتااتىن ساااقالئ قالىاادىئ

چىقىاااااش ياااااولى ۋە  -ئىااااادىق. ئەمەلىيەتاااااتە تەۋبە دەئ، ئوقاااااۇئ ئاااااۆتكەن 
پۇرساااەتتۇر. ئەگەر ئىنساااان بىااار گۇنااااھ ئۆتكاااۈزد  ساااەۋەبىدىن جەھەننەمااادە 
مە گااااۈ قالىاااادىغان بولااااۇئ قالسااااا، جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەنلەر ئااااااىرەتتىن 

دىنى ئااااۈزدئ، تېخىمااااۇ ھەددىاااادىن ئېشااااىپ كېتەتتااااى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئۈمىاااا
ئاااادەم بالىلىرىنىاااڭ » 1 و لللًٌ َّالللاِيٌ  تو ملللو ٌ، للل ٌملللكٌُ نٌ الللا  رەساااۇلۇلالھ   

ھەممىسااااااى  ااتاالشااااااقۇچىدىر، ااتاالشااااااقۇچىالرنىڭ ئە  يااشىسااااااى تەۋبە 
  دېگەن.« قىلغۇچىالردىر
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ُلو َعَلْيِهْم آََّيِتَك   ِفيِهْم َرُ﴾وًَّل ﴿رَبَـَّنا َوابـَْعثْ  ُهْم يـَتـْ َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب مِّنـْ
يِهْم ۚ ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾  َواِلِْْكَمَ  َويـُزَكِِّ

 
 تۋەتىال الرغاۇئ نىغتلىرىەئىچىدىن ئاي ڭالرنىۇ! ئردىگارىمىزۋەرەپ» 

پا   نىەني تنىەكمې ، ھننىرئاۇق نىەني نىغكىتابى رىدىغان،ېقىلىپ ب
  ناھالردىنۇگ ۋە شرىكلى ۇنم الرنىۇئ گىتىدىغان،ۆئ الرغاۇ  ئتنىەننۈس

 ن،ەغالىكس نەس نەتەقىقەھ تكىن،ەۋەئ رەمكەيغەپا  قىلىدىغان بىر پ
 «دىېد ،نەچىسۇئىش قىلغ نەبىل تەكمېھ

 
بااااۇ ئااااايەت ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدىن بىاااارى بولااااۇئ، 

ەلەيھىسساااالم ئااالالھ تائاااالدىن ئەۋالدلىرىغااا رەھاامەت ئاتااا قىلىشاانى، ئىكااراھى  ئ
رغااااااا ئۆزلىرىنىااااااڭ ئىچىاااااادىن ساااااااماۋىي رىسااااااالەت ئەۋەتىلىاااااادىغان ئۇال

 پەيغەمكەرلەرنى چىقىرىپ بېرىشنى تەلەئ قىلىپ دىئا قىلدى. 

ُهْم﴾﴿رَ ئاااايەتتە   ـــنـْ ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدىن پەيغەماااكەر نچىقىرىاااپ » ُ﴾ـــوًَّل مِّ
پەيغەمااكەر يەھااۇدىيالردىن »دېاايىلگەن. يەھااۇدىيالر ئەينااى ۋاقىتتااا   «بەرسااىلە 
دەئ قارىغاچقاااا، رەساااۇلۇلالھنىڭ ئەرەبلەردىااان كەلگەنلىكاااى ئاااۇالرنى « بولىااادى

قاااتتىق بىىااارام قىلاادى. ئااالالھ تائاالنىااڭ نەزىرىاادە ھەماامە ئىنسااان ئواشاشااتۇر. 
مكاااى يولااادىن ىككىااا  ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادا ما ساااا، شاااۇ جەنااانەتكە اليىاااق، 

چىقسااا، شااۇ دوزااقااا اليىقتااۇر. يەھااۇدىيالر زېمىناادا باشااقىالرغا زىلااۇم قىلغاچقااا، 
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ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالردىن پەيغەمكەرلىكنااااى ئالاااادى. ھەق يولنىااااڭ ئىگىلىاااارى، 
 ھەرگىزمۇ زالىمالردىن چىقمايدى. 

لُـــــو َعَلــــــْيِهْم آََّيتِـــــَك﴾ ئااااااايەتلىرىغنى ئۇالرغااااااا تىااااااالۋەت قىلىااااااپ » ﴿يـَتـْ
ََ دېااااگەن ئااااايەتتىكى   «انغىبېرىااااد   سااااۆزى، ئااااالالھ تائاااااال ئاسااااماندىن ََُيتاللل

 چۈشۈرگەن قۇرئان ۋە باشقا كىتابالرنىڭ ئايەتلىرىنى كۆرسىتىدى.

« سااااېنىڭ ئااااايەتلىرىغنى تىااااالۋەت قىلىااااپ بېرىاااادى»ئايەتنىااااڭ بېشااااىدا  
 ﴾ َ ﴿َويـَُعلُِّمُهــــــُم اْلِكَتــــــاَب َواِلِْْكَمــــــدېاااااايىلگەن بولسااااااا، ئااىرىغااااااا كەلگەناااااادە  

دېااايىلگەن. دېااامە ، تىاااالۋەت قىلىاااش  «كىتاااابنى ۋە ھېكمەتناااى ئۆگىتىااادىغان»
بىاالەن ئۆگىتىشاانىڭ پەرقااى بااار. تىااالۋەت قىلىااش، پەقەتااال بىاار نەرسااىنى ئوقااۇ . 
ئاااۆگىتىش بولساااا، كىتابنىاااڭ مەنىلىرىناااى ئاااۆگىتىش ۋە ئاااۇنى تەتكىقالشاااتۇر. باااۇ 

ۇلۇلالھنىڭ ساااەيەردىكاااى كىتاااا  قۇرئاااان كەرىااا  بولغاااان ئىاااكەن، ھاااېكمەت ر
ھەدىسااااالىرىگە قارىتىلىااااادى. ئاااااالالھ تائااااااال پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ 

للللللْ  ََُيتا   لَلللللللوا ﴿ئاياللىرىغااااااا قىلغااااااان اىتابىاااااادا   لَلللللل    ا مُل ُللللللوتاُ َ  ِا لللللا يُلتلْ َو ذُْ للللللْهَ  َِ
 ناااااىەني تەكمېھااااا ۋە تلىرىااااادىنەئاي ڭنىااااائالالھ الرداغيلىرىۆئااااا» 1 َو ْلْاْ َمللللل ا 

يااااد  رنىەرساااىلەن اتقاااانۇۋلۇىن ئوقد دىسااالىرىەھ ڭسااااالمنىىسيھەلەئ رەماااكەيغەپ
 دېگەن. « الرغتىېئ

ــــــــزَكِِّيِهْم﴾ پەيغەمااااااااكەر ئااااااااۇالرنى  «.ئااااااااۇالرنى پاكالياااااااادىغان» ﴿َويـُ
 يامانلىقالردىن پاكالئ، يااشىلىق ۋە ئىمان يولىغا يېتەكلەيدى. 

مەت ھەقىاااقەتەن سااااەن غالىپسااااەن، ھااااېك» ﴿ِإنَـّــَك َأنـــَت اْلَعزِيـــُز اِْلَِكــــيُم﴾
ئااالالھ تائاااال بااارلىق ئىشااالرنىڭ ئۈسااتىدىن ھۆكااۈم . «بىاالەن ئىااش قىلغۇچىسااەن

ۈساااااتىدىن ھاااااېچكى  ھۆكاااااۈم چىقىرىااااادىغان زات، ئالالھنىاااااڭ ھۆكمىنىاااااڭ ئ
  ئالالھ غالى ، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدىر. چىقىرالمايدى.
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َراِهيَم إِ  َُ َعن مِّلَِّ  ِإبـْ َناُه ِف َّلَّ َمن َ﴾ِفَه نـَْفَسُه ۚ َوَلَقِد اْصَطفَ ﴿َوَمن يـَْرَغ يـْ
َيا ۖ َوِإنَُّه ِف اْْلِخَرِة َلِمَن  نـْ  الصَّاِِلِنَي﴾الدُّ

 
 زۈدىنىدىن ي ڭقىلغانالردىن باشقا كى  ئىكراھىمنى قەامەئ زىنىۆئ» 
. قى  تاللىدەرلىككەمكەيغەنپ نياداىد ۇب نىۇبىز ئ نەتەقىقەھ ! ىيددرۆئ

 «ىيااشىالر قاتارىدا بولىد ۇئ ەتتەئااىر كى،سىزبھىۈش- ەش

 
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئەامەقلەرنىغااااال ئىكااااراھى  

يولىاادىن يااۈز ئۆردياادىغانلىقىنى بايااان قىلغااان. چااۈنكى ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالم 
ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااو  ئىنسااااننى ئىنساااانغا قاااۇ  بولۇشاااتىن قۇتۇلدىرىااادىغان، 

شاااااېرىكى بولمىغاااااان ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلىااااادىغان، ئاااااالالھ ھېچقاناااااداق 
بىااالەن ئورىندايااادىغان  چۈشاااۈرگەن باااۇيرىقالرنى ساااۆيۈئ تاااۇرىئ، اۇشااااللىق

ئىمااان يولىاادىر. ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنى يااالغۇز ئااوغلى بولغااان 
ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنى بوغۇزالشااااقا بۇيرىغاناااادا، ھااااې  ئىككىلەنمىاااادى. 

تاااائەت ۋە ساااىناقالرغا ساااەۋرچانلىق بىااالەن يۈزلىنىاااپ، ۋەزىپىلەرناااى ساااۆيۈنۈئ ئى
ا بااۇ تااوغرا يولنىااڭ كەلگۈسااىدىكى ئەۋالدلىرىنىااڭ تااۇرىئ ئىجاارا قىلاادى. ئااىرىااد
 قولىدا قېلىشىغا ۋەسىلە بولدى.

ــــَراِهيَم ِإَّلَّ َمــــن َ﴾ــــِفَه نـَْفَســــُه﴾ َُ َعــــن مِّلَّــــِ  ِإبـْ  ەااااامەقئ ۆزىنىئاااا» ﴿َوَمــــن يـَْرَغــــ
ئااايەتتىكى  .«ۆردياادى! ئ ۈزدىنىاادىن ياا ڭدىن باشااقا كىاا  ئىكراھىمنىااانالرقىلغاا

دېاااگەن مەنىااادە كەلاااگەن. باااۇ ساااۆز « رەت قىلىاااش، ياااۈز ئاااۆرد » ، يَلْهَ للل ُ  
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ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالردىن پەيغەمكەرلىكنااااى ئالاااادى. ھەق يولنىااااڭ ئىگىلىاااارى، 
 ھەرگىزمۇ زالىمالردىن چىقمايدى. 

لُـــــو َعَلــــــْيِهْم آََّيتِـــــَك﴾ ئااااااايەتلىرىغنى ئۇالرغااااااا تىااااااالۋەت قىلىااااااپ » ﴿يـَتـْ
ََ دېااااگەن ئااااايەتتىكى   «انغىبېرىااااد   سااااۆزى، ئااااالالھ تائاااااال ئاسااااماندىن ََُيتاللل

 چۈشۈرگەن قۇرئان ۋە باشقا كىتابالرنىڭ ئايەتلىرىنى كۆرسىتىدى.

« سااااېنىڭ ئااااايەتلىرىغنى تىااااالۋەت قىلىااااپ بېرىاااادى»ئايەتنىااااڭ بېشااااىدا  
 ﴾ َ ﴿َويـَُعلُِّمُهــــــُم اْلِكَتــــــاَب َواِلِْْكَمــــــدېاااااايىلگەن بولسااااااا، ئااىرىغااااااا كەلگەناااااادە  

دېااايىلگەن. دېااامە ، تىاااالۋەت قىلىاااش  «كىتاااابنى ۋە ھېكمەتناااى ئۆگىتىااادىغان»
بىاالەن ئۆگىتىشاانىڭ پەرقااى بااار. تىااالۋەت قىلىااش، پەقەتااال بىاار نەرسااىنى ئوقااۇ . 
ئاااۆگىتىش بولساااا، كىتابنىاااڭ مەنىلىرىناااى ئاااۆگىتىش ۋە ئاااۇنى تەتكىقالشاااتۇر. باااۇ 

ۇلۇلالھنىڭ ساااەيەردىكاااى كىتاااا  قۇرئاااان كەرىااا  بولغاااان ئىاااكەن، ھاااېكمەت ر
ھەدىسااااالىرىگە قارىتىلىااااادى. ئاااااالالھ تائااااااال پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ 

للللللْ  ََُيتا   لَلللللللوا ﴿ئاياللىرىغااااااا قىلغااااااان اىتابىاااااادا   لَلللللل    ا مُل ُللللللوتاُ َ  ِا لللللا يُلتلْ َو ذُْ للللللْهَ  َِ
 ناااااىەني تەكمېھااااا ۋە تلىرىااااادىنەئاي ڭنىااااائالالھ الرداغيلىرىۆئااااا» 1 َو ْلْاْ َمللللل ا 

يااااد  رنىەرساااىلەن اتقاااانۇۋلۇىن ئوقد دىسااالىرىەھ ڭسااااالمنىىسيھەلەئ رەماااكەيغەپ
 دېگەن. « الرغتىېئ

ــــــــزَكِِّيِهْم﴾ پەيغەمااااااااكەر ئااااااااۇالرنى  «.ئااااااااۇالرنى پاكالياااااااادىغان» ﴿َويـُ
 يامانلىقالردىن پاكالئ، يااشىلىق ۋە ئىمان يولىغا يېتەكلەيدى. 

مەت ھەقىاااقەتەن سااااەن غالىپسااااەن، ھااااېك» ﴿ِإنَـّــَك َأنـــَت اْلَعزِيـــُز اِْلَِكــــيُم﴾
ئااالالھ تائاااال بااارلىق ئىشااالرنىڭ ئۈسااتىدىن ھۆكااۈم . «بىاالەن ئىااش قىلغۇچىسااەن

ۈساااااتىدىن ھاااااېچكى  ھۆكاااااۈم چىقىرىااااادىغان زات، ئالالھنىاااااڭ ھۆكمىنىاااااڭ ئ
  ئالالھ غالى ، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدىر. چىقىرالمايدى.

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-34سۈرە ئەھزا ،  1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

273 
 

 ئايەت -130سۈرە بەقەرە 
 

َراِهيَم إِ  َُ َعن مِّلَِّ  ِإبـْ َناُه ِف َّلَّ َمن َ﴾ِفَه نـَْفَسُه ۚ َوَلَقِد اْصَطفَ ﴿َوَمن يـَْرَغ يـْ
َيا ۖ َوِإنَُّه ِف اْْلِخَرِة َلِمَن  نـْ  الصَّاِِلِنَي﴾الدُّ

 
 زۈدىنىدىن ي ڭقىلغانالردىن باشقا كى  ئىكراھىمنى قەامەئ زىنىۆئ» 
. قى  تاللىدەرلىككەمكەيغەنپ نياداىد ۇب نىۇبىز ئ نەتەقىقەھ ! ىيددرۆئ

 «ىيااشىالر قاتارىدا بولىد ۇئ ەتتەئااىر كى،سىزبھىۈش- ەش

 
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئەامەقلەرنىغااااال ئىكااااراھى  

يولىاادىن يااۈز ئۆردياادىغانلىقىنى بايااان قىلغااان. چااۈنكى ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالم 
ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااو  ئىنسااااننى ئىنساااانغا قاااۇ  بولۇشاااتىن قۇتۇلدىرىااادىغان، 

شاااااېرىكى بولمىغاااااان ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلىااااادىغان، ئاااااالالھ ھېچقاناااااداق 
بىااالەن ئورىندايااادىغان  چۈشاااۈرگەن باااۇيرىقالرنى ساااۆيۈئ تاااۇرىئ، اۇشااااللىق

ئىمااان يولىاادىر. ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنى يااالغۇز ئااوغلى بولغااان 
ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنى بوغۇزالشااااقا بۇيرىغاناااادا، ھااااې  ئىككىلەنمىاااادى. 

تاااائەت ۋە ساااىناقالرغا ساااەۋرچانلىق بىااالەن يۈزلىنىاااپ، ۋەزىپىلەرناااى ساااۆيۈنۈئ ئى
ا بااۇ تااوغرا يولنىااڭ كەلگۈسااىدىكى ئەۋالدلىرىنىااڭ تااۇرىئ ئىجاارا قىلاادى. ئااىرىااد
 قولىدا قېلىشىغا ۋەسىلە بولدى.

ــــَراِهيَم ِإَّلَّ َمــــن َ﴾ــــِفَه نـَْفَســــُه﴾ َُ َعــــن مِّلَّــــِ  ِإبـْ  ەااااامەقئ ۆزىنىئاااا» ﴿َوَمــــن يـَْرَغــــ
ئااايەتتىكى  .«ۆردياادى! ئ ۈزدىنىاادىن ياا ڭدىن باشااقا كىاا  ئىكراھىمنىااانالرقىلغاا

دېاااگەن مەنىااادە كەلاااگەن. باااۇ ساااۆز « رەت قىلىاااش، ياااۈز ئاااۆرد » ، يَلْهَ للل ُ  
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كەينىااادە كەلاااگەن قوشاااۇمچىالرغا قاااارائ، ئىككاااى اىااال تەرجىااامە قىلىنىااادى. 
، دېااگەن مەنىاادە« قىاازىقىش»  ھەرئ كەلسااە، ىفيەنااى، بااۇ سااۆزنىڭ ئارقىسااىدا  

دېااگەن مەنىاادە كېلىاادى. ئااايەتتىكى « يااۈز ئااۆرد »  قوشۇمچىسااى كەلسااە، الل  
پاياادا بىاالەن زىياننىااڭ ئوتتااۇرىنى ئايرىيالماياادىغان، ئەقلااى ۋە پىكىاارى » ، َنلل اوَ  

-دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى. مەسااىلەن  بىاار بالىغااا ئاتااا« پىشااىپ يېااتىلمىگەن
ئەقلااى پىشااىپ يېااتىلمىگەن ئانىسااىدىن بااايلىق مىااراس قالغااان. ئااۇ باااال كىچىاا ، 

  َنلل اوَ بۇنااداق باااال  دىنيااانى زايە قىلىااش ئېھتىمااالى بولااۇئ قالسااا، -ياااكى مااا 
دەئ قارىلىااااپ، مىااااراس بااااۇ بالىنىااااڭ االىغااااانچە ئىشلىتىشااااىگە تاپشااااۇرىئ 
بېرىلمەسااااتىن، بالىغااااا ئىااااگە بولىاااادىغان كىشااااىلەرگە ئامااااانەت تەرىقىسااااىدە 

 تاپشۇرىلىدى. 

دىنياااالىرىنى -ەرگە ماااا ەقلاااى يېاااتىلمىگەن ئاااادەملئاااالالھ تائااااال بۇناااداق ئ
لللللا ﴿بەرمەسااااالى  ھەققىااااادە   َِ لللللَو َ ُ ُ    َللللل ا َ َعلللللَ    لَللللللُو َ ُ لللللْ  ُاَ ا لللللَ َ اَ  َِْْ َوََل تُلْ تُلللللو    سُّ

ُُُْللللوُاْ  فا َ للللا َو ْ ُسللللوُاْ  َوُُو ُللللو  َ ُللللْ  َُلللللْوََل َِْعُهوفَللللا  ڭالرنىااااغلىكىتىرىكچى ئااااالالھ» 1 َو ْ 
 الرنىۇئااا الر، قويماااا ئىزۇتقاااۇت ەرگەقااالەامەئ الرنىغغاااان مااااللىرىئاساساااى قىل

 زۆچىرايلىااق ساا الرغاااۇ. ئالرە مىاانلەت نەبىاال رەكلەچېكاا-كىاايى   ،ەئىچاام- ەمېياا
مااۈلكىنى، ئۇالرغااا -دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئەقىلسااىز ئادەملەرنىااڭ مااا « الرغااقىلى

ەقىلساااىز ماااۈلكى دەئ ئاتىااادى. چاااۈنكى ئ-ئىاااگە بولۇۋاتقاااان كىشاااىلەرنىڭ ماااا 
ماااۈلكىنى باشاااقۇرى  ئىقتىااادارى بولمايااادى. باااۇ ماااالالر -كىشاااىنىڭ ئاااۆز ماااا 

لىااااادىغان ئەقىلساااااىزلەرگە ئىاااااگە بولۇۋاتقاااااان، ھاااااېكمەت بىااااالەن ئىاااااش قى
رنىڭ نااازارىتى ئاسااتىدا بولىاادى. شااۇ ا مااالالرنى نااازارەت ئاسااتىغا ئالغااان كىشااىلە

كۆ اااۈ  بۆلاااۈئ كىشاااى، مالالرغاااا ااااۇددى ئۆزىنىاااڭ مېلىغاااا قارىغانااادە  قاااارائ، 
ساقلىشااى كېاارە . كېيىاانچە باااال چااو  بولااۇئ ئەقلىااگە كەلسااە ياااكى ئەقىلسااىز 
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-ولسااا، مااا ىاادارىغا ئىااگە بئەااامەق كىشااى ئو شااىلىپ مااالالرنى باشااقۇرى  ئىقت
 مۈلكى تاپشۇرىئ بېرىلسە بولىدى. 

دىنياسااااىغا ئىگىاااادارچىلىق -ئەقىلسااااىز ياااااكى كىچىاااا  بالىالرنىااااڭ مااااا 
دىنياسااااااىنى ئااااااۆزىنىغكىگە -، ئۇالرنىااااااڭ مااااااا قىلى اتقااااااان كىشااااااىلەرنىڭ

گىزماااااۇ دىرىس ئەمەس. قوشۇۋېلىشاااااى، باشاااااقا ئىشاااااالرغا اەجلى ېتىشاااااى ھەر
دىنياااانى -ر. بىااارى، ئەگەر ماااا بۇنىغغاااا قۇرئاااان كەرىمااادە ئىككاااى ھۆكاااۈم باااا

سااااقلىغان كىشاااى كەماااكەغە  بولاااۇئ قالساااا، ئاااۇ مالااادىن ئاااازراق ئىشلەتساااە 
ي بولااۇئ قالسااا، مااالنى ساااقالئ بەرگەنااگە بولىاادى. يەنە بىاارى، ئەگەر كىشااى بااا

ھېچقانااداق نەرسااە ئالماياادى ۋە ئااۇنى ئۆزىنىااڭ تۇرمۇشااىغا ياااكى باشااقا ئىشااالرغا 
ْْ   ﴿ھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  بولمايااادى. ئاااالالئىشلىتى الساااا  للل  َ لللاَ  َ نا ًّلللا فَلْلَ ْسلللتَلْع ا َوَِ

ْ َمْعلللُهو ا  ًَ  فَلْلَ ْ ُ لللْ  ِبا للل  َ لللاَ  َفقاللل بولغاااانلىق  ساااىۋەن ن،ەي ئىاااككىمكاااى باااا» 1 َوَِ
 ن،ۇساقلىساااا زىنىۆئاااا يىشااااتىنېي لكىنىۈماااا-مااااا  ڭتىمنىااااې  ينۈچااااۈئ ققااااىەھ

  نۈچاااۈئ ققاااىەھ ڭمگىكىنىاااەئ زۆنئااا ۇئااا ن،ەئىاااك  ۇ  كىمكاااى يوقساااردىنەنساااىل
 دېدى. « نۇسېي ەىشتەۋر اپىقۇۋم

ــــــــــــ ــــــــــــَن الصَّ ــــــــــــَرِة َلِم نـَْيا ۖ َوِإنَّــــــــــــُه ِف اْْلِخ ــــــــــــدُّ َناُه ِف ال ــــــــــــطََفيـْ ــــــــــــِد اْص  اِلِِنَي﴾﴿َوَلَق
- ە. شاااقى  تاللىااادەرلىككەماااكەيغەنپ نيااااداىد ۇبااا نىۇبىاااز ئااا نەتەقىاااقەھ»
ئااااالالھ تائاااااال . «ىيااشااااىالر قاتارىاااادا بولىاااد ۇئااا ەتتەئااااااىر بھىساااىزكى،ۈش

نۇرغااااۇن  رەھااااكەر ۋە ئىمااااام قىلىااااپ تاللىاااادى ۋەئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى 
ن ئورىنغاااا ئېرىشاااكەدىنياااادا ياااۇقىرى ». بەزى كىشاااىلەر  ساااىناقالردىن ئۆتكاااۈزدى

ۋە ئىشااالىرى يۈردشاااۈئ كەتاااكەن ئااااادەملەرنى، قىياااامەتتىمۇ ياااۇقىرى ئورىنغااااا 
نەتىجىااالەر بىااالەن -ىكى شاااەرەئدىنيااااد ئەمەلىيەتاااتەوياليااادى. دەئ ئ «ئېرىشاااىدى

ئاااالالھ تائااااال  . شاااۇ اھېچقاناااداق ئاالقىساااى ياااوق ئاااااىرەتتىكى دەرىجىنىاااڭ
ُِ  ا   للللغُّ ﴿  ئااااايەتتە َنا  نياااااداىد ۇباااا نىۇبىااااز ئاااا نەتەقىااااقەھ»  تْلَ اَوَ َقللللغا  ْصللللاََ  لْ
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كەينىااادە كەلاااگەن قوشاااۇمچىالرغا قاااارائ، ئىككاااى اىااال تەرجىااامە قىلىنىااادى. 
، دېااگەن مەنىاادە« قىاازىقىش»  ھەرئ كەلسااە، ىفيەنااى، بااۇ سااۆزنىڭ ئارقىسااىدا  

دېااگەن مەنىاادە كېلىاادى. ئااايەتتىكى « يااۈز ئااۆرد »  قوشۇمچىسااى كەلسااە، الل  
پاياادا بىاالەن زىياننىااڭ ئوتتااۇرىنى ئايرىيالماياادىغان، ئەقلااى ۋە پىكىاارى » ، َنلل اوَ  

-دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى. مەسااىلەن  بىاار بالىغااا ئاتااا« پىشااىپ يېااتىلمىگەن
ئەقلااى پىشااىپ يېااتىلمىگەن ئانىسااىدىن بااايلىق مىااراس قالغااان. ئااۇ باااال كىچىاا ، 

  َنلل اوَ بۇنااداق باااال  دىنيااانى زايە قىلىااش ئېھتىمااالى بولااۇئ قالسااا، -ياااكى مااا 
دەئ قارىلىااااپ، مىااااراس بااااۇ بالىنىااااڭ االىغااااانچە ئىشلىتىشااااىگە تاپشااااۇرىئ 
بېرىلمەسااااتىن، بالىغااااا ئىااااگە بولىاااادىغان كىشااااىلەرگە ئامااااانەت تەرىقىسااااىدە 

 تاپشۇرىلىدى. 

دىنياااالىرىنى -ەرگە ماااا ەقلاااى يېاااتىلمىگەن ئاااادەملئاااالالھ تائااااال بۇناااداق ئ
لللللا ﴿بەرمەسااااالى  ھەققىااااادە   َِ لللللَو َ ُ ُ    َللللل ا َ َعلللللَ    لَللللللُو َ ُ لللللْ  ُاَ ا لللللَ َ اَ  َِْْ َوََل تُلْ تُلللللو    سُّ

ُُُْللللوُاْ  فا َ للللا َو ْ ُسللللوُاْ  َوُُو ُللللو  َ ُللللْ  َُلللللْوََل َِْعُهوفَللللا  ڭالرنىااااغلىكىتىرىكچى ئااااالالھ» 1 َو ْ 
 الرنىۇئااا الر، قويماااا ئىزۇتقاااۇت ەرگەقااالەامەئ الرنىغغاااان مااااللىرىئاساساااى قىل

 زۆچىرايلىااق ساا الرغاااۇ. ئالرە مىاانلەت نەبىاال رەكلەچېكاا-كىاايى   ،ەئىچاام- ەمېياا
مااۈلكىنى، ئۇالرغااا -دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئەقىلسااىز ئادەملەرنىااڭ مااا « الرغااقىلى

ەقىلساااىز ماااۈلكى دەئ ئاتىااادى. چاااۈنكى ئ-ئىاااگە بولۇۋاتقاااان كىشاااىلەرنىڭ ماااا 
ماااۈلكىنى باشاااقۇرى  ئىقتىااادارى بولمايااادى. باااۇ ماااالالر -كىشاااىنىڭ ئاااۆز ماااا 

لىااااادىغان ئەقىلساااااىزلەرگە ئىاااااگە بولۇۋاتقاااااان، ھاااااېكمەت بىااااالەن ئىاااااش قى
رنىڭ نااازارىتى ئاسااتىدا بولىاادى. شااۇ ا مااالالرنى نااازارەت ئاسااتىغا ئالغااان كىشااىلە

كۆ اااۈ  بۆلاااۈئ كىشاااى، مالالرغاااا ااااۇددى ئۆزىنىاااڭ مېلىغاااا قارىغانااادە  قاااارائ، 
ساقلىشااى كېاارە . كېيىاانچە باااال چااو  بولااۇئ ئەقلىااگە كەلسااە ياااكى ئەقىلسااىز 
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-ولسااا، مااا ىاادارىغا ئىااگە بئەااامەق كىشااى ئو شااىلىپ مااالالرنى باشااقۇرى  ئىقت
 مۈلكى تاپشۇرىئ بېرىلسە بولىدى. 

دىنياسااااىغا ئىگىاااادارچىلىق -ئەقىلسااااىز ياااااكى كىچىاااا  بالىالرنىااااڭ مااااا 
دىنياسااااااىنى ئااااااۆزىنىغكىگە -، ئۇالرنىااااااڭ مااااااا قىلى اتقااااااان كىشااااااىلەرنىڭ

گىزماااااۇ دىرىس ئەمەس. قوشۇۋېلىشاااااى، باشاااااقا ئىشاااااالرغا اەجلى ېتىشاااااى ھەر
دىنياااانى -ر. بىااارى، ئەگەر ماااا بۇنىغغاااا قۇرئاااان كەرىمااادە ئىككاااى ھۆكاااۈم باااا

سااااقلىغان كىشاااى كەماااكەغە  بولاااۇئ قالساااا، ئاااۇ مالااادىن ئاااازراق ئىشلەتساااە 
ي بولااۇئ قالسااا، مااالنى ساااقالئ بەرگەنااگە بولىاادى. يەنە بىاارى، ئەگەر كىشااى بااا

ھېچقانااداق نەرسااە ئالماياادى ۋە ئااۇنى ئۆزىنىااڭ تۇرمۇشااىغا ياااكى باشااقا ئىشااالرغا 
ْْ   ﴿ھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  بولمايااادى. ئاااالالئىشلىتى الساااا  للل  َ لللاَ  َ نا ًّلللا فَلْلَ ْسلللتَلْع ا َوَِ

ْ َمْعلللُهو ا  ًَ  فَلْلَ ْ ُ لللْ  ِبا للل  َ لللاَ  َفقاللل بولغاااانلىق  ساااىۋەن ن،ەي ئىاااككىمكاااى باااا» 1 َوَِ
 ن،ۇساقلىساااا زىنىۆئاااا يىشااااتىنېي لكىنىۈماااا-مااااا  ڭتىمنىااااې  ينۈچااااۈئ ققااااىەھ

  نۈچاااۈئ ققاااىەھ ڭمگىكىنىاااەئ زۆنئااا ۇئااا ن،ەئىاااك  ۇ  كىمكاااى يوقساااردىنەنساااىل
 دېدى. « نۇسېي ەىشتەۋر اپىقۇۋم

ــــــــــــ ــــــــــــَن الصَّ ــــــــــــَرِة َلِم نـَْيا ۖ َوِإنَّــــــــــــُه ِف اْْلِخ ــــــــــــدُّ َناُه ِف ال ــــــــــــطََفيـْ ــــــــــــِد اْص  اِلِِنَي﴾﴿َوَلَق
- ە. شاااقى  تاللىااادەرلىككەماااكەيغەنپ نيااااداىد ۇبااا نىۇبىاااز ئااا نەتەقىاااقەھ»
ئااااالالھ تائاااااال . «ىيااشااااىالر قاتارىاااادا بولىاااد ۇئااا ەتتەئااااااىر بھىساااىزكى،ۈش

نۇرغااااۇن  رەھااااكەر ۋە ئىمااااام قىلىااااپ تاللىاااادى ۋەئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى 
ن ئورىنغاااا ئېرىشاااكەدىنياااادا ياااۇقىرى ». بەزى كىشاااىلەر  ساااىناقالردىن ئۆتكاااۈزدى

ۋە ئىشااالىرى يۈردشاااۈئ كەتاااكەن ئااااادەملەرنى، قىياااامەتتىمۇ ياااۇقىرى ئورىنغااااا 
نەتىجىااالەر بىااالەن -ىكى شاااەرەئدىنيااااد ئەمەلىيەتاااتەوياليااادى. دەئ ئ «ئېرىشاااىدى

ئاااالالھ تائااااال  . شاااۇ اھېچقاناااداق ئاالقىساااى ياااوق ئاااااىرەتتىكى دەرىجىنىاااڭ
ُِ  ا   للللغُّ ﴿  ئااااايەتتە َنا  نياااااداىد ۇباااا نىۇبىااااز ئاااا نەتەقىااااقەھ»  تْلَ اَوَ َقللللغا  ْصللللاََ  لْ
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لللَ  ﴿ ۋە «قىتاللىاااد لللهَوا َ ما  ۇئااا ەتتەئاااااىر بھىساااىزكى،ۈش- ەشااا»    َهلللاْلاايَ  ا  َْ ا
ياااااۇقىرى ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ  ،دەئ« ىيااشاااااىالر قاتارىااااادا بولىاااااد

ئااااايرى  تىلغااااا -ىسااااىدە ئااااايرى ئىككىل ھەر ئااااااىرەت ۋە دىنيااااا  ىسااااىنى،ىمەرت
  ى.ئالد

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
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 دەرس-72
 

 ئايەت -131بەقەرە  سۈرە
 

 َأْ﴾ِلْم ۖ قَاَل َأْ﴾َلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾﴿ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه 
 

  ەمرىگەئ ڭنىغردىگارىۋەرە  نپغاغنىۇئ ردىگارىۋەرەپ اقتىداۋ زۆئ» 
 ،قىلدى  تەئىتائ ردىگارىغاۋەرەپ ڭرنىەملە  ئالۇئ .دىېد ،قىلغىن تەئىتائ

 «دىېد

 
 ﴿َأْ﴾ـــــــِلْم﴾تائااااااااال ئاااااااايەتتە ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالمغا   الھئاااااااال

دەئ، بويسۇنۇشاااانى تەلەئ قىلاااادى. چااااۈنكى بااااۇ يەردە كىمااااگە  «بويسااااۇنغىن»
« ما ااا بويسااۇنغىن»بويسااۇنۇ  ناھااايىتى ئېنىااق، شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال 

دەئ قوشااااااااۇئ كەلتااااااااۈرمىگەن. ئىكااااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااااالممۇ كىمااااااااگە 
ــــاَلِمنَي﴾نى ئېنىااااق بىلگەنلىكااااى ئۈچااااۈن  بويسااااۇنىدىغانلىقى ــــَربِّ اْلَع ــــَلْمُت ِل  ﴿َأْ﴾

دەئ جاااااۋا  بەرگەن. بااااۇ  «قىلاااادى  تەئىتااااائ ردىگارىغاااااۋەرەپ ڭرنىااااەملەئال»
ئااااارقىلىق، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كائىناااااتتىكى مەالااااۇقلىرى بىاااالەن بىرلىشااااىپ، 

كى ئۆزىنىااااڭ ئالالھقااااا بويسۇنۇشااااتا يااااالغۇز ئەمەساااالىكىنى ئىپااااادىلىگەن. چااااۈن
ر. ئااااالالھ ئالەملەرنىااااڭ ۋە ئۇنىغاااادىكى بااااارچە مەۋجۇداتنىااااڭ پەرۋەردىگارىاااادى

كائىنااااتتىكى نەرساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئالالھقاااا بويساااۇنغانلىقى ئۈچاااۈن بىااازگە 
اىااازمەت قىلىااادى. ئەگەر باااۇ نەرساااىلەر ئاااالالھ تائاالغاااا بويساااۇنمىغان بولساااا، 

 ھەرگىزمۇ ئاجىز ئىنسانغا اىزمەت قىلمىغان بوالتتى. 
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لللَ  ﴿ ۋە «قىتاللىاااد لللهَوا َ ما  ۇئااا ەتتەئاااااىر بھىساااىزكى،ۈش- ەشااا»    َهلللاْلاايَ  ا  َْ ا
ياااااۇقىرى ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ  ،دەئ« ىيااشاااااىالر قاتارىااااادا بولىاااااد

ئااااايرى  تىلغااااا -ىسااااىدە ئااااايرى ئىككىل ھەر ئااااااىرەت ۋە دىنيااااا  ىسااااىنى،ىمەرت
  ى.ئالد
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 دەرس-72
 

 ئايەت -131بەقەرە  سۈرە
 

 َأْ﴾ِلْم ۖ قَاَل َأْ﴾َلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾﴿ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه 
 

  ەمرىگەئ ڭنىغردىگارىۋەرە  نپغاغنىۇئ ردىگارىۋەرەپ اقتىداۋ زۆئ» 
 ،قىلدى  تەئىتائ ردىگارىغاۋەرەپ ڭرنىەملە  ئالۇئ .دىېد ،قىلغىن تەئىتائ

 «دىېد

 
 ﴿َأْ﴾ـــــــِلْم﴾تائااااااااال ئاااااااايەتتە ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالمغا   الھئاااااااال

دەئ، بويسۇنۇشاااانى تەلەئ قىلاااادى. چااااۈنكى بااااۇ يەردە كىمااااگە  «بويسااااۇنغىن»
« ما ااا بويسااۇنغىن»بويسااۇنۇ  ناھااايىتى ئېنىااق، شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال 

دەئ قوشااااااااۇئ كەلتااااااااۈرمىگەن. ئىكااااااااراھى  ئەلەيھىسساااااااااالممۇ كىمااااااااگە 
ــــاَلِمنَي﴾نى ئېنىااااق بىلگەنلىكااااى ئۈچااااۈن  بويسااااۇنىدىغانلىقى ــــَربِّ اْلَع ــــَلْمُت ِل  ﴿َأْ﴾

دەئ جاااااۋا  بەرگەن. بااااۇ  «قىلاااادى  تەئىتااااائ ردىگارىغاااااۋەرەپ ڭرنىااااەملەئال»
ئااااارقىلىق، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كائىناااااتتىكى مەالااااۇقلىرى بىاااالەن بىرلىشااااىپ، 

كى ئۆزىنىااااڭ ئالالھقااااا بويسۇنۇشااااتا يااااالغۇز ئەمەساااالىكىنى ئىپااااادىلىگەن. چااااۈن
ر. ئااااالالھ ئالەملەرنىااااڭ ۋە ئۇنىغاااادىكى بااااارچە مەۋجۇداتنىااااڭ پەرۋەردىگارىاااادى

كائىنااااتتىكى نەرساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئالالھقاااا بويساااۇنغانلىقى ئۈچاااۈن بىااازگە 
اىااازمەت قىلىااادى. ئەگەر باااۇ نەرساااىلەر ئاااالالھ تائاالغاااا بويساااۇنمىغان بولساااا، 

 ھەرگىزمۇ ئاجىز ئىنسانغا اىزمەت قىلمىغان بوالتتى. 



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

278 
 

ئاااااۆزدمنى »دېگەنلىااااا ، « مەن ئاااااالالھ تائاالغاااااا ئىتاااااائەت قىلااااادى »
« ىاا ، ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغااۇچى بولغااان زاتقااا تاپشااۇردىمھەممىاادىن غال

دېگەنلىااا  بولىااادى. چاااۈنكى كاااۈچى ۋە ئىقتىساااادى باااار كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى 
زاماننىااڭ ئۆتۈشااى بىاالەن يوقاياادى. لااېكىن ئااالالھ تائاااال قااۇدرىتى تۈگىمەياادىغان 

ۋە باااارلىق رىزىقالرناااى بېرىااادىغان « غالىااا »، مەغلاااۇ  بولمايااادىغان «قاااادىر»
 تۇر. «راززاق»

ئااااۆزىنى كۈچلااااۈ  سااااانائ، باشااااقىالرنى بويسۇندىرىشااااقا ئۇرىنغانالرغااااا 
قارىسااااق، ئاااۇالر ئاااۆزىنى كۈچلاااۈ  دەئ ئويلىساااىمۇ، لاااېكىن كائىنااااتتىكى ئە  

چلااۈ  بولسااا، ئەتىسااى ئاااجىز مەالااۇقالر ھېسااابلىنىدى. چااۈنكى ئااۇالر بۈگااۈن كۈ
لىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئاجىزلىشااىدى. بۈگااۈن باااي بولسااا، ئەتىسااى كەمااكەغە  بو

مە گاااۈ يوقالمايااادىغان ۋە كەماااكەغە  بولاااۇئ قالمايااادىغان زاتقاااا بويساااۇنۇ  
 ئە  ئاقىللىقتۇر.
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 ئايەت -132بەقەرە  سۈرە
 

يَن ﴿َوَوصَّٰم ِِبَا ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب ََّي َبِِنَّ  ِإنَّ اللَّـَه اْصَطَفٰم َلُكُم الدِِّ
 ِإَّلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن﴾َفًَل ََتُوُتنَّ 

 
! للىرى ۇئى ئوغقىلىپ   تەسىيۋە للىرىغاۇئوغ زۆئ  ۇئقەي ۋەئىكراھى  » 

 تەقەئىسالم دىنىنى  تاللىدى، پ نىەدىنىنى ني ۇشۇم ەرگەسىل ئالالھ
 الر،ى رۇت مەھكەم الرداغىمانئى نىەني الرۈ لۆئ ەالرچغتىېپ لمانۇسۇم

 «، دېدى الرغتىېك نەئىمان بىل ئااىرىغىچە

 

  دېااااگەن سااااۆز، يېشااااى چو ايغااااان ياااااكى دىنيااااادىن َوَصلللل   ئااااايەتتىكى  
كېاااتىش كاااۆزىگە كۆردناااۈئ قالغاااان بىااار ئادەمنىاااڭ، باشاااقىالرغا بىااارەر يااشاااى 

ىنسااان ئىشاانى تەۋسااىيە قىلىشااى ياااكى مەلااۇم ئامااانەتنى قويۇشااىنى كۆرسااىتىدى. ئ
  ۋەسىيەت ۋە ئامانەتنى ئە  يېقىن ئادەملىرىگە قىلىدى.

﴿ََّي ئىكاااراھى  ۋە يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالم بالىلىرىغاااا ۋەساااىيەت قىلىاااپ  
يَن﴾ ـــدِِّ ـــُم ال ـــِِنَّ ِإنَّ اللَّــــَه اْصـــطََفٰم َلُك  ۇشاااۇم ەرگەساااىل ئاااالالھ! ۇللىرى ئاااى ئوغااا» َب

بااۇ دىاان،  يەت قىلىنغاااندېااگەن. ۋەسااى «ئىسااالم دىنىنااى  تاللىاادى ەنااىدىنىنااى ني
ئىكاااراھى  يااااكى يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئۆزلىرىنىاااڭ تاللىشاااى بولماساااتىن، 
بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ تاللىشاااىدىر. باااۇ ااااۇددى پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئاااالالھ 
تائااااالدىن ۋەزىپىناااى تاپشاااۇرىئ ئېلىاااپ، ئاااۇنى اۇشااااللىق بىااالەن ئىجااارا قىلىاااپ 

دا داۋاملىشىشاااااىنى الدلىااااارى قولىاااااىشاااااالرنىڭ ئەۋبولغانااااادىن كېااااايىن، باااااۇ ئ
 االىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى. 
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ئاااااۆزدمنى »دېگەنلىااااا ، « مەن ئاااااالالھ تائاالغاااااا ئىتاااااائەت قىلااااادى »
« ىاا ، ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغااۇچى بولغااان زاتقااا تاپشااۇردىمھەممىاادىن غال

دېگەنلىااا  بولىااادى. چاااۈنكى كاااۈچى ۋە ئىقتىساااادى باااار كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى 
زاماننىااڭ ئۆتۈشااى بىاالەن يوقاياادى. لااېكىن ئااالالھ تائاااال قااۇدرىتى تۈگىمەياادىغان 

ۋە باااارلىق رىزىقالرناااى بېرىااادىغان « غالىااا »، مەغلاااۇ  بولمايااادىغان «قاااادىر»
 تۇر. «راززاق»

ئااااۆزىنى كۈچلااااۈ  سااااانائ، باشااااقىالرنى بويسۇندىرىشااااقا ئۇرىنغانالرغااااا 
قارىسااااق، ئاااۇالر ئاااۆزىنى كۈچلاااۈ  دەئ ئويلىساااىمۇ، لاااېكىن كائىنااااتتىكى ئە  

چلااۈ  بولسااا، ئەتىسااى ئاااجىز مەالااۇقالر ھېسااابلىنىدى. چااۈنكى ئااۇالر بۈگااۈن كۈ
لىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئاجىزلىشااىدى. بۈگااۈن باااي بولسااا، ئەتىسااى كەمااكەغە  بو

مە گاااۈ يوقالمايااادىغان ۋە كەماااكەغە  بولاااۇئ قالمايااادىغان زاتقاااا بويساااۇنۇ  
 ئە  ئاقىللىقتۇر.
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 ئايەت -132بەقەرە  سۈرە
 

يَن ﴿َوَوصَّٰم ِِبَا ِإبـَْراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب ََّي َبِِنَّ  ِإنَّ اللَّـَه اْصَطَفٰم َلُكُم الدِِّ
 ِإَّلَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن﴾َفًَل ََتُوُتنَّ 

 
! للىرى ۇئى ئوغقىلىپ   تەسىيۋە للىرىغاۇئوغ زۆئ  ۇئقەي ۋەئىكراھى  » 

 تەقەئىسالم دىنىنى  تاللىدى، پ نىەدىنىنى ني ۇشۇم ەرگەسىل ئالالھ
 الر،ى رۇت مەھكەم الرداغىمانئى نىەني الرۈ لۆئ ەالرچغتىېپ لمانۇسۇم

 «، دېدى الرغتىېك نەئىمان بىل ئااىرىغىچە

 

  دېااااگەن سااااۆز، يېشااااى چو ايغااااان ياااااكى دىنيااااادىن َوَصلللل   ئااااايەتتىكى  
كېاااتىش كاااۆزىگە كۆردناااۈئ قالغاااان بىااار ئادەمنىاااڭ، باشاااقىالرغا بىااارەر يااشاااى 

ىنسااان ئىشاانى تەۋسااىيە قىلىشااى ياااكى مەلااۇم ئامااانەتنى قويۇشااىنى كۆرسااىتىدى. ئ
  ۋەسىيەت ۋە ئامانەتنى ئە  يېقىن ئادەملىرىگە قىلىدى.

﴿ََّي ئىكاااراھى  ۋە يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالم بالىلىرىغاااا ۋەساااىيەت قىلىاااپ  
يَن﴾ ـــدِِّ ـــُم ال ـــِِنَّ ِإنَّ اللَّــــَه اْصـــطََفٰم َلُك  ۇشاااۇم ەرگەساااىل ئاااالالھ! ۇللىرى ئاااى ئوغااا» َب

بااۇ دىاان،  يەت قىلىنغاااندېااگەن. ۋەسااى «ئىسااالم دىنىنااى  تاللىاادى ەنااىدىنىنااى ني
ئىكاااراھى  يااااكى يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئۆزلىرىنىاااڭ تاللىشاااى بولماساااتىن، 
بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ تاللىشاااىدىر. باااۇ ااااۇددى پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئاااالالھ 
تائااااالدىن ۋەزىپىناااى تاپشاااۇرىئ ئېلىاااپ، ئاااۇنى اۇشااااللىق بىااالەن ئىجااارا قىلىاااپ 

دا داۋاملىشىشاااااىنى الدلىااااارى قولىاااااىشاااااالرنىڭ ئەۋبولغانااااادىن كېااااايىن، باااااۇ ئ
 االىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى. 
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يەئقااااۇ  ئەلەيھىسساااااالم ئەۋالدلىرىغااااا ۋەسااااىيەت  ئىكااااراھى  ۋە ئااااايەتتە
قىلغاااان. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم يەھۇدىيالرنىاااڭ بى اساااىتە ئاتىساااى بولغاااان 
 يەئقااااااۇ  ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ بوۋىسااااااى ھېسااااااابلىنىدى. دېاااااامە ، يەئقااااااۇ 

ــًَل ََتُــوُتنَّ ى بولغااان يەھۇدىيالرغااا ۋەسااىيەت قىلىااپ  م ئەۋالدلىاارئەلەيھىسساااال ﴿َف
 نااااااىەني الرۈ لااااااۆئ ەالرچغتىېااااااپ لمانۇسااااااۇم تەقەپ» ِإَّلَّ َوَأنــــــُتم مُّْســــــِلُموَن﴾

دېااگەن.  « الرغتىېااك نەئىمااان بىاال ئااااىرىغىچە الر،ى رۇتاا مەھااكەم الرداغئىمااانى
زلىرىنىاااڭ ئۆلاااۈمىگە ئىاااگە ئۇناااداقتا يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى ئۆ

ئۆلااۈمىگە ئىااگە بواللماياادى، ئۆلااۈم ئىنسااانغا  بوالالماادى  ياااق، ھااېچكى  ئۆزىنىااڭ
سااىلەر بااۇ دىننااى چىااڭ تۇتااۇ الر، »تۇيۇقسااىزال كېلىاادى. بااۇ يەردىكااى مەقسااەت  
 دېگەنلى  بولىدى. « ايرىلما الرئۆلۈم كەلگەنگە قەدەر ئۇنىغدىن ھەرگىزمۇ ئ

ىنى مەاپىااي قىلغااان. بااۇ ۋاقتااى، سااەۋەبى ۋە ئااورن ئااالالھ تائاااال ئۆلۈمنىااڭ
دېاااگەن بىااار ئېالنااادىر. شاااائىر باااۇنى « ساااەن ھەرۋاقىااا  ئۆلۈشاااۈ  ماااۇمكىن»

 ئىپادىلەئ مۇنداق دېگەن 

 ْوٌ ٌين ٌفا ا ٌِ ٌْذَمو     ا ٌَنٌانٌَف  ٌ  ٌَفاٌٌ
 سا ا ئەجە  كەلمىگەن ۋاقىتتا،    دورا مەنپەئەت قىلىدى.

 ا ئۆلۈمگە سەۋە  بولىدى. قالسا،         دورئەگەر ئەجە  كېلىپ 

ئىنساااان ئەجىلىنىاااڭ ۋاقتاااى ئېنىاااق بولمىغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ھەق ياااولنى 
ە . چىااااڭ تۇتۇشااااى، ھەرۋاقىاااا  ئااااۇنى ھاياتىغااااا تەتااااكىقالئ مېغىشااااى كېاااار

ئەجەلنىااااڭ بىزنااااى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان ھالاااادا ئېلىااااپ كېتىشااااىدىن ئااااالالھ 
نىااااڭ ئااااااىرىنى يااشااااىلىق ئۈسااااتىدە ساقلىسااااۇن. ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىز

  ئااىرالشتۇرىشقا نېسى  قىلسۇن.
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  ئايەت-133سۈرە بەقەرە 
 

لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن ﴿َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل 
َراِهيَم َوِإْسَْ  اِعيَل َوِإْ﴾َحاَق ِإلَـًٰها بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإلَـَٰهَك َوِإلَـَٰه آَِبِئَك ِإبـْ
 َواِحًدا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾

 
چاغدا  ۇش الر غبارمىدى نىداېي رەسىل اقتىداۋ اتقاندۋزۈجان ئ  ۇئقەي» 

 تەئىكاد ەكىمگ رەسىل يىنېك ندىنەلگۆئ نەم  للىرىدىنۇئوغ  ۇئقەي
 ڭرىىلىۋبو-ئاتا ۋە ڭئىالھى ڭنىېس  الرۇسورىدى. ئ ئەد ،ر ەقىلىسىل

ت ەقا ئىكادئالالھئىالھى بولغان بىر  ڭئىكراھى ، ئىسمائىل، ئىسھاقالرنى
  «، دېدىچىمىزۇقىلغ تەئىتائ غاغنىۇقىلىمىز، بىز ئ

 

باااۇ يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمدىن ئەۋالدلىرىغاااا قىلىنغاااان اىتاااا  بولاااۇئ، 
 بااۇنى كېيىنكااى بااارلىق يەھۇدىيالرغااا تەتكىقالشااقا بولىاادى. ئەينااى ۋاقىتتااا يەئقااۇ 

مەنااااادىن كېااااايىن » ﴿َمـــــا تـَْعبُـــــُدوَن ِمـــــن بـَْعـــــِدي﴾ئەلەيھىسسااااااالم بالىلىرىااااادىن  
﴿قَــاُلوا نـَْعبُــُد ِإلَـــَٰهَك دەئ سااورىغاندا، ئوغااۇللىرى   «كىمااگە ئىكااادەت قىلىسااىلەر 

ـــــــِلُمونَ  ـــــــُه ُمْس ـــــــُن َل ـــــــًدا َوََنْ ــــــــًٰها َواِح ـــــــَحاَق ِإَل ـــــــَل َوِإْ﴾ ـــــــَراِهيَم َوِإْْسَاِعي ـــــــَك ِإبـْ ــــــــَٰه آَِبِئ  ﴾َوِإَل
 ڭئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاقالرنى ڭىلىرىاااۋبو-ئاتاااا ۋە ڭئىالھىااا ڭنىېسااا»

 تەئىتااااائ غااااغنىۇت قىلىمىااااز، بىاااز ئەىكاااادقاااا ئئالالھئىالھاااى بولغاااان بىاااار 
 دەئ جاۋا  بەرگەن.  «چىمىزۇقىلغ
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يەئقااااۇ  ئەلەيھىسساااااالم ئەۋالدلىرىغااااا ۋەسااااىيەت  ئىكااااراھى  ۋە ئااااايەتتە
قىلغاااان. ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم يەھۇدىيالرنىاااڭ بى اساااىتە ئاتىساااى بولغاااان 
 يەئقااااااۇ  ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ بوۋىسااااااى ھېسااااااابلىنىدى. دېاااااامە ، يەئقااااااۇ 

ــًَل ََتُــوُتنَّ ى بولغااان يەھۇدىيالرغااا ۋەسااىيەت قىلىااپ  م ئەۋالدلىاارئەلەيھىسساااال ﴿َف
 نااااااىەني الرۈ لااااااۆئ ەالرچغتىېااااااپ لمانۇسااااااۇم تەقەپ» ِإَّلَّ َوَأنــــــُتم مُّْســــــِلُموَن﴾

دېااگەن.  « الرغتىېااك نەئىمااان بىاال ئااااىرىغىچە الر،ى رۇتاا مەھااكەم الرداغئىمااانى
زلىرىنىاااڭ ئۆلاااۈمىگە ئىاااگە ئۇناااداقتا يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى ئۆ

ئۆلااۈمىگە ئىااگە بواللماياادى، ئۆلااۈم ئىنسااانغا  بوالالماادى  ياااق، ھااېچكى  ئۆزىنىااڭ
سااىلەر بااۇ دىننااى چىااڭ تۇتااۇ الر، »تۇيۇقسااىزال كېلىاادى. بااۇ يەردىكااى مەقسااەت  
 دېگەنلى  بولىدى. « ايرىلما الرئۆلۈم كەلگەنگە قەدەر ئۇنىغدىن ھەرگىزمۇ ئ

ىنى مەاپىااي قىلغااان. بااۇ ۋاقتااى، سااەۋەبى ۋە ئااورن ئااالالھ تائاااال ئۆلۈمنىااڭ
دېاااگەن بىااار ئېالنااادىر. شاااائىر باااۇنى « ساااەن ھەرۋاقىااا  ئۆلۈشاااۈ  ماااۇمكىن»

 ئىپادىلەئ مۇنداق دېگەن 

 ْوٌ ٌين ٌفا ا ٌِ ٌْذَمو     ا ٌَنٌانٌَف  ٌ  ٌَفاٌٌ
 سا ا ئەجە  كەلمىگەن ۋاقىتتا،    دورا مەنپەئەت قىلىدى.

 ا ئۆلۈمگە سەۋە  بولىدى. قالسا،         دورئەگەر ئەجە  كېلىپ 

ئىنساااان ئەجىلىنىاااڭ ۋاقتاااى ئېنىاااق بولمىغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ھەق ياااولنى 
ە . چىااااڭ تۇتۇشااااى، ھەرۋاقىاااا  ئااااۇنى ھاياتىغااااا تەتااااكىقالئ مېغىشااااى كېاااار

ئەجەلنىااااڭ بىزنااااى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان ھالاااادا ئېلىااااپ كېتىشااااىدىن ئااااالالھ 
نىااااڭ ئااااااىرىنى يااشااااىلىق ئۈسااااتىدە ساقلىسااااۇن. ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىز

  ئااىرالشتۇرىشقا نېسى  قىلسۇن.
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  ئايەت-133سۈرە بەقەرە 
 

لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن ﴿َأْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل 
َراِهيَم َوِإْسَْ  اِعيَل َوِإْ﴾َحاَق ِإلَـًٰها بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإلَـَٰهَك َوِإلَـَٰه آَِبِئَك ِإبـْ
 َواِحًدا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾

 
چاغدا  ۇش الر غبارمىدى نىداېي رەسىل اقتىداۋ اتقاندۋزۈجان ئ  ۇئقەي» 

 تەئىكاد ەكىمگ رەسىل يىنېك ندىنەلگۆئ نەم  للىرىدىنۇئوغ  ۇئقەي
 ڭرىىلىۋبو-ئاتا ۋە ڭئىالھى ڭنىېس  الرۇسورىدى. ئ ئەد ،ر ەقىلىسىل

ت ەقا ئىكادئالالھئىالھى بولغان بىر  ڭئىكراھى ، ئىسمائىل، ئىسھاقالرنى
  «، دېدىچىمىزۇقىلغ تەئىتائ غاغنىۇقىلىمىز، بىز ئ

 

باااۇ يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمدىن ئەۋالدلىرىغاااا قىلىنغاااان اىتاااا  بولاااۇئ، 
 بااۇنى كېيىنكااى بااارلىق يەھۇدىيالرغااا تەتكىقالشااقا بولىاادى. ئەينااى ۋاقىتتااا يەئقااۇ 

مەنااااادىن كېااااايىن » ﴿َمـــــا تـَْعبُـــــُدوَن ِمـــــن بـَْعـــــِدي﴾ئەلەيھىسسااااااالم بالىلىرىااااادىن  
﴿قَــاُلوا نـَْعبُــُد ِإلَـــَٰهَك دەئ سااورىغاندا، ئوغااۇللىرى   «كىمااگە ئىكااادەت قىلىسااىلەر 

ـــــــِلُمونَ  ـــــــُه ُمْس ـــــــُن َل ـــــــًدا َوََنْ ــــــــًٰها َواِح ـــــــَحاَق ِإَل ـــــــَل َوِإْ﴾ ـــــــَراِهيَم َوِإْْسَاِعي ـــــــَك ِإبـْ ــــــــَٰه آَِبِئ  ﴾َوِإَل
 ڭئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاقالرنى ڭىلىرىاااۋبو-ئاتاااا ۋە ڭئىالھىااا ڭنىېسااا»

 تەئىتااااائ غااااغنىۇت قىلىمىااااز، بىاااز ئەىكاااادقاااا ئئالالھئىالھاااى بولغاااان بىاااار 
 دەئ جاۋا  بەرگەن.  «چىمىزۇقىلغ
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بوۋىلىرىنىاااڭ -بااۇ ئاااايەت يەئقااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بالىلىرىنىااڭ ۋە ئاتاااا
ََ  تَلْعبُلللغُ ﴿بولىااادى.  مۇساااۇلمان ئىكەنلىكىاااگە ئىساااپات ِاللل ََ َواا َلللل َو َُِب ساااېنىڭ »  اا َلللل َ 

دېاااگەن ئاااايەتكە قاااارىغىنىمىزدا، « ۋە ئاتىلىرىغنىاااڭ ئىالھىغاااا ئىكاااادەت قىلىمىاااز
ئۇالرنىاااااڭ بىااااار ئىالھلىاااااق ھەق دىنىااااادا ئاااااۈق ئەۋالدقىاااااچە مۇساااااتەھكەم 

 تۇرغانلىقىنى بىلى االاليمىز. 

َما لللللللوا َُْ ﴿ ََ اامْللللللللهَ اا ُ  ْلا َلللللللَ    اا َوااْذ َُلللللللا َِا ُ ا لللللللُ  َْْصلللللللَنا َ   ا  َْ َ  َ َ  َْتَلَت ا ََ  ا َضلللللللَل للللللل  َوَُلْوَِ
 دۇباااااەم تالرنىۇبااااا  ەرگەئىكاااااراھى  ئاتىساااااى ئااااااز اقتىااااادا،ۋ زۆئااااا» 1 ُِّبالللللي  
 مراھلىقتااااااۇگ نىاااااقېئ نەتەقىاااااقەھ ناااااىغمىەۋق ۋە نىېسااااا نەم ن ەاالمساااا قىلى
بىااالەن ئاتىساااى دېاااگەن ئاااايەتتە، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم « دىېاااد ىمەن،رۆكااا

ساااۆزلەنگەن. بىاااز رەساااۇلۇلالھنىڭ نەساااەبىنىڭ ئىسااامائىل ئازەرنىاااڭ ۋەقەلىكاااى 
ئەلەيھىسسااااااالم ئاااااارقىلىق ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمغا تۇتۇشاااااىدىغانلىقىنى 
بىلىمىااز. ئەگەر ئااازەر ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ دادىسااى بولسااا، رەسااۇلۇلالھ  

ڭ نەسااااە  جەھەتااااتە ئە  شااااىلەرنىمەن كى» 2 شلللله ٌ  نللللاٌَُسللللباٌوَلٌف للللهٌَْْ 
مەن ئاااااادەم » 3 ٌَْنللللل غٌو لللللغٌُ نۋە  « ئۇلاااااۇغى، لاااااېكىن پەاىااااار قىلماااااايمەن

دېاااگەن تاااۇرىئ، نەساااەبى قاناااداق بولاااۇئ ئاااازەردە  « بالىلىرىنىاااڭ شاااەرەپلىكى
 چو  مۇشرىكقا تۇتۇشىدى 

َما للللوا َواا ﴿يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت   ََ اامْلللللهَ اا ُ  ْلا   ئااااۆز ۋاقتىاااادا، ئىكااااراھى»  ْذ َُللللا
ىغاااااان بولساااااا، ئاااااۇ كىشاااااىنى ئىكاااااراھى  توات دەپاااااال« دادىساااااىغا دېااااادى

ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز دادىسااى دەئ قارىساااق بااوالتتى. ئەممااا ئارقىغااا ئااۇالپال، 
َما للوا َُْ َ ﴿ دەئ ئىسااى  تىلغااا ئېلىنغااان. بىااز بااۇنى ئااۆزىمىز « ئااازەر دادىسااىغا»  ْلا

ىمىزنااااى بىااااز داد مەسااااىلەن  .بىلىاااادىغان تىاااال ئۇقۇمىاااادا چۈشااااىنىپ باقااااايلى
-دەپااال چاااقىرىمىز. لااېكىن ئاتااا« دادا»ولساااق، ئىساامىنى قوشااماي چاقىرماااقچى ب
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دېمەسااااتىن، ئىساااامىنىڭ « دادا»ئانىمىزنىااااڭ قېرىنداشاااالىرىغا بولسااااا، ئااااۇدى  
ساااۆزى « دادا»ساااۆزىنى قوشاااۇئ چااااقىرىمىز. باااۇ نۇقتىااادىن، « دادا»ئااىرىغاااا 

ڭ ئارقىغاااا قوشاااۇلۇئ كەلساااە، ياااالغۇز ئىشلىتىلساااە، ئۆزىنىاااڭ دادىساااى، ئىساااىمنى
غىساااى يااااكى دادىساااى دېمەتلىااا  كىشاااىلەرنى بىلددرىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز. تا

دېااااگەن ئىپاااااادە « ئىكااااراھى  ئۆزىنىاااااڭ ئااااازەر دادىسااااىغا دېااااادى»ئااااايەتتە 
قوللىنىلغااااان. دېاااامە ، ئااااازەر ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تاغىسااااى ياااااكى 

 دادىسى دېمەتلى  بىر كىشىدىر. 

ََ ﴿ىغانلىقىغا  دەئ چاقىرىشاااااقا بولىاااااد« دادا» تاغىساااااىنى َُلللللاُ و  تَلْعبُلللللُغ اا َلللللل َ 
للللللَغ  َوََْلللللُ   َللللللُو ُِْسلللللللاُمو َ  َا ََ اامْللللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللللَ  َوااْنللللللَباَأ اا َلللللل َ ا َو  ِالللللل   الرۇئاااااا»  َواا َلللللل َو َُِب

ئىالھاااى  ڭئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاقالرنى ڭلىرىااادادى ۋە ڭئىالھىااا ڭنىېسااا
 «چىمىزۇقىلغااا تەئىتاااائ غااااغنىۇقىلىمىاااز، بىاااز ئت ەقاااا ئىكاااادئالالھبىااار بولغاااان 

ېاااگەن ئاااايەت دەلىااال بوالاليااادى. يەناااى، يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دادىساااى، د
 كەلىمىسى قوللىنىلغان. « دادا»دەئ، « دادىلىرىڭ»تاغىسى ۋە بوۋىسىنى 

رىااااااا ايەتلەردە كېلىشاااااااىچە، ئىسااااااامائىل ئەلەيھىسسااااااااالم ئىساااااااھاق 
ئااون تااۆت يااا  چااو  ئىااكەن. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااايەتلەردە  ساااالمدىنئەلەيھىس

يااااا  پەرقااااى بااااويىچە، ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئىساااامى ئىكااااراھى  ۋە 
ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئىساااااىملىرىنىڭ ئوتتۇرىااااادا كەلاااااگەن بولۇشاااااى 

 مۇمكىن.

ئىكااااااراھى ، ئىساااااامائىل، »يۇقىرىاااااادىكى ئااااااايەتتە تىلغااااااا ئېلىنغااااااان  
دېااگەن سااۆزدىن كااۆئ ئىالھلىااق مەنىسااى چىقماياادى.  «ىالھىغاااالرنىڭ ئئىسااھاق

للَغ ﴿چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئايەتنىااڭ ئااىرىاادا   َا دېااگەن « بىاار ئىااالھ»  اا َللل َ ا َو 
باشاااقا ئىالھاااالر -ساااۆزنى ئاالھىااادە تىلغاااا ئالغاااان. ھەم پەيغەماااكەرلەر باشاااقا

ىكاااى ە ئىلگىرئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى بىااار ئىالھناااى كىشاااىلەرگە بىلاااددرد  ۋ
 ەمكەرنىڭ يولىنى داۋامالشتۇرى  ئۈچۈن كېلىدى.پەيغ
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بوۋىلىرىنىاااڭ -بااۇ ئاااايەت يەئقااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بالىلىرىنىااڭ ۋە ئاتاااا
ََ  تَلْعبُلللغُ ﴿بولىااادى.  مۇساااۇلمان ئىكەنلىكىاااگە ئىساااپات ِاللل ََ َواا َلللل َو َُِب ساااېنىڭ »  اا َلللل َ 

دېاااگەن ئاااايەتكە قاااارىغىنىمىزدا، « ۋە ئاتىلىرىغنىاااڭ ئىالھىغاااا ئىكاااادەت قىلىمىاااز
ئۇالرنىاااااڭ بىااااار ئىالھلىاااااق ھەق دىنىااااادا ئاااااۈق ئەۋالدقىاااااچە مۇساااااتەھكەم 

 تۇرغانلىقىنى بىلى االاليمىز. 

َما لللللللوا َُْ ﴿ ََ اامْللللللللهَ اا ُ  ْلا َلللللللَ    اا َوااْذ َُلللللللا َِا ُ ا لللللللُ  َْْصلللللللَنا َ   ا  َْ َ  َ َ  َْتَلَت ا ََ  ا َضلللللللَل للللللل  َوَُلْوَِ
 دۇباااااەم تالرنىۇبااااا  ەرگەئىكاااااراھى  ئاتىساااااى ئااااااز اقتىااااادا،ۋ زۆئااااا» 1 ُِّبالللللي  
 مراھلىقتااااااۇگ نىاااااقېئ نەتەقىاااااقەھ ناااااىغمىەۋق ۋە نىېسااااا نەم ن ەاالمساااا قىلى
بىااالەن ئاتىساااى دېاااگەن ئاااايەتتە، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم « دىېاااد ىمەن،رۆكااا

ساااۆزلەنگەن. بىاااز رەساااۇلۇلالھنىڭ نەساااەبىنىڭ ئىسااامائىل ئازەرنىاااڭ ۋەقەلىكاااى 
ئەلەيھىسسااااااالم ئاااااارقىلىق ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالمغا تۇتۇشاااااىدىغانلىقىنى 
بىلىمىااز. ئەگەر ئااازەر ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ دادىسااى بولسااا، رەسااۇلۇلالھ  

ڭ نەسااااە  جەھەتااااتە ئە  شااااىلەرنىمەن كى» 2 شلللله ٌ  نللللاٌَُسللللباٌوَلٌف للللهٌَْْ 
مەن ئاااااادەم » 3 ٌَْنللللل غٌو لللللغٌُ نۋە  « ئۇلاااااۇغى، لاااااېكىن پەاىااااار قىلماااااايمەن

دېاااگەن تاااۇرىئ، نەساااەبى قاناااداق بولاااۇئ ئاااازەردە  « بالىلىرىنىاااڭ شاااەرەپلىكى
 چو  مۇشرىكقا تۇتۇشىدى 

َما للللوا َواا ﴿يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت   ََ اامْلللللهَ اا ُ  ْلا   ئااااۆز ۋاقتىاااادا، ئىكااااراھى»  ْذ َُللللا
ىغاااااان بولساااااا، ئاااااۇ كىشاااااىنى ئىكاااااراھى  توات دەپاااااال« دادىساااااىغا دېااااادى

ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز دادىسااى دەئ قارىساااق بااوالتتى. ئەممااا ئارقىغااا ئااۇالپال، 
َما للوا َُْ َ ﴿ دەئ ئىسااى  تىلغااا ئېلىنغااان. بىااز بااۇنى ئااۆزىمىز « ئااازەر دادىسااىغا»  ْلا

ىمىزنااااى بىااااز داد مەسااااىلەن  .بىلىاااادىغان تىاااال ئۇقۇمىاااادا چۈشااااىنىپ باقااااايلى
-دەپااال چاااقىرىمىز. لااېكىن ئاتااا« دادا»ولساااق، ئىساامىنى قوشااماي چاقىرماااقچى ب
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دېمەسااااتىن، ئىساااامىنىڭ « دادا»ئانىمىزنىااااڭ قېرىنداشاااالىرىغا بولسااااا، ئااااۇدى  
ساااۆزى « دادا»ساااۆزىنى قوشاااۇئ چااااقىرىمىز. باااۇ نۇقتىااادىن، « دادا»ئااىرىغاااا 

ڭ ئارقىغاااا قوشاااۇلۇئ كەلساااە، ياااالغۇز ئىشلىتىلساااە، ئۆزىنىاااڭ دادىساااى، ئىساااىمنى
غىساااى يااااكى دادىساااى دېمەتلىااا  كىشاااىلەرنى بىلددرىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز. تا

دېااااگەن ئىپاااااادە « ئىكااااراھى  ئۆزىنىاااااڭ ئااااازەر دادىسااااىغا دېااااادى»ئااااايەتتە 
قوللىنىلغااااان. دېاااامە ، ئااااازەر ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تاغىسااااى ياااااكى 

 دادىسى دېمەتلى  بىر كىشىدىر. 

ََ ﴿ىغانلىقىغا  دەئ چاقىرىشاااااقا بولىاااااد« دادا» تاغىساااااىنى َُلللللاُ و  تَلْعبُلللللُغ اا َلللللل َ 
للللللَغ  َوََْلللللُ   َللللللُو ُِْسلللللللاُمو َ  َا ََ اامْللللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللللَ  َوااْنللللللَباَأ اا َلللللل َ ا َو  ِالللللل   الرۇئاااااا»  َواا َلللللل َو َُِب

ئىالھاااى  ڭئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاقالرنى ڭلىرىااادادى ۋە ڭئىالھىااا ڭنىېسااا
 «چىمىزۇقىلغااا تەئىتاااائ غااااغنىۇقىلىمىاااز، بىاااز ئت ەقاااا ئىكاااادئالالھبىااار بولغاااان 

ېاااگەن ئاااايەت دەلىااال بوالاليااادى. يەناااى، يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دادىساااى، د
 كەلىمىسى قوللىنىلغان. « دادا»دەئ، « دادىلىرىڭ»تاغىسى ۋە بوۋىسىنى 

رىااااااا ايەتلەردە كېلىشاااااااىچە، ئىسااااااامائىل ئەلەيھىسسااااااااالم ئىساااااااھاق 
ئااون تااۆت يااا  چااو  ئىااكەن. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااايەتلەردە  ساااالمدىنئەلەيھىس

يااااا  پەرقااااى بااااويىچە، ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئىساااامى ئىكااااراھى  ۋە 
ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئىساااااىملىرىنىڭ ئوتتۇرىااااادا كەلاااااگەن بولۇشاااااى 

 مۇمكىن.

ئىكااااااراھى ، ئىساااااامائىل، »يۇقىرىاااااادىكى ئااااااايەتتە تىلغااااااا ئېلىنغااااااان  
دېااگەن سااۆزدىن كااۆئ ئىالھلىااق مەنىسااى چىقماياادى.  «ىالھىغاااالرنىڭ ئئىسااھاق

للَغ ﴿چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئايەتنىااڭ ئااىرىاادا   َا دېااگەن « بىاار ئىااالھ»  اا َللل َ ا َو 
باشاااقا ئىالھاااالر -ساااۆزنى ئاالھىااادە تىلغاااا ئالغاااان. ھەم پەيغەماااكەرلەر باشاااقا

ىكاااى ە ئىلگىرئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى بىااار ئىالھناااى كىشاااىلەرگە بىلاااددرد  ۋ
 ەمكەرنىڭ يولىنى داۋامالشتۇرى  ئۈچۈن كېلىدى.پەيغ
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 ئايەت-134سۈرە بەقەرە 
 

ُتْم ۖ ﴿تِْلَك ُأمٌَّ  َقْد َخَلْت ۖ  َوََّل ُتْسأَُلوَن َعمَّا  ََّلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
  َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾

 

. ئۈچۈندىر ئۆزلىرى رىئەمەللى ئۇالرنىڭ ئۈممەتتۇر، بىر ئۆتكەن ئۇالر»
 سىلەر قىلمىشىغا ئۇالرنىڭ ئۈچۈندىر، ئۆزد الر ئەمەلىغالر سىلەرنىڭ

 «ئەمەس جاۋابكار

 

تەرجىااامە دەئ «  ئاااۈممەتنئاااۆتكەن »دېاااگەن ساااۆز  ﴾َخَلـــتْ ﴿ئاااايەتتىكى 
ئەرە   بولااۇئ، «يااالغۇز قااېلىش»سااۆزنىڭ ئەساالى مەنىسااى  . لااېكىن بااۇقىلىناادى
« يەنە بىااار ئاااادەم بىااالەن ياااالغۇز قالااادىئاااادەم بىااار »   للللٌفلللل ٌم لللل  تىلىااادا 

 لللللٌ مل للللا ٌِلللل ٌدەئ قوللىنىلىاااادى. دىكااااان ۋە ئاشااااخانىدا اېرىاااادار بولمىسااااا،  
َيللللو   ئىلگىرىكاااىىىااال ې. باااۇ پدېاااگەن مەنىااادە بولىااادى «ئاااورىن باااو  قااااپتۇ»  ت
ٌٌَََُلللللللاُ و ٌَشللللللَ ا ا نا ا ٌٌْااَ ٌ ٌَ لَللللللْو ٌَوااَذ ﴿ ُو ٌَُِْسلللللللٌََْلللللل ٌٌُااََّنَلللللللاٌََِعُ لللللل ٌٌْاا َِا  شااااااااياتۇنلىرى»1ٌ تَلْ 
 ھەقىاااقەتەن بىاااز  تېپىشاااقاندا جايااادا ياااالغۇز بىااالەن  كاتتىكاشااالىرى مۇنااااپىقن

  قوياااۇئ ئېيتىااپ ئىماااان ئۇچىاادىال تىلىمىزنىااڭن پەقەت بىللىمىاااز، بىاالەن سااىلەر
  دېگەن ئايەتتە قوللىنىلغان. «دەيدى ،قىلىمىز مەسخىرە مىنلەرنىمۇئ
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ــــ قَــــدْ  أُمَّــــ ٌ  تِْلــــكَ ﴿ ئىلگىاااارى . «ئۈممەتتااااۇر بىاااار ئااااۆتكەن ئااااۇالر» ﴾تْ َخَل
ئااااۆتكەن پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ياشااااىغان زامااااان ۋە ماكااااانى پەرقلىااااق بولسااااىمۇ، 
ھەممىساااىنىڭ قىلغاااان تەشەبكۇساااى، ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااولى ۋە ئەقىدىساااىنىڭ 
بىرلىكااى بىاالەن بىاار ئااۈممەت ھېسااابلىنىدى. ئااالالھ تائاااال پۈتااۈن ئۈممەتنىااڭ بىاار 

ِا  اا َ ﴿ى ھەققىااااااادە  ئاااااااۈممەت ئىكەنلىكااااااا لللللللتُ  َالللللللل  ا للللللل َ  ُ  ْ َُِْ لللللللَغوَ  َُِْ َا ََ  َو   َ مُُّ للللللل ْ  َوَْ
 دىنااادىر بىااار ھەقىاااقەتەن دىااانىغالر ساااىلەرنىڭ!  ئىنساااانالر ئاااىن» 1 فَاْابُلللُغو ا 

 ماااا ىال پەرۋەردىگاااارىغالردىرمەن، ساااىلەرنىڭ مەن. نساااىلەر بىااار ئۈممەتساااىلەر 
 دېگەن. « قىلىغالر ئىكادەت

دېگەناااادىن بولغااااان  «ئىلگىرىكااااى ئااااۈممەتلەر  كەتتااااىن» ﴾َخَلــــتْ  قَــــدْ ﴿
مەقسااااااەت، يەھۇدىيالرنىااااااڭ ئااااااۆزلىرىنى ئىكااااااراھى ، ئىسااااااھاق ۋە يەئقااااااۇ  
ئەلەيھىسساااااالمالرغا نىسااااكەت بېرىشااااىنىڭ قىيااااامەت كااااۈنى ھااااې  مەنااااپەئەت 
يەتكۈزەلمەياااادىغانلىقىنى ئىپادىلەشااااتۇر. چااااۈنكى پەيغەمكەرلەرنىااااڭ نەسااااەبى 

كەرگە ئىماااانىي ساااەبى بولماساااتىن، بەلكاااى پەيغەماااقانااادىن بولغاااان تەۋەلىااا  نە
بااااغلىنىش، يولىغاااا ۋە ئېلىاااپ كەلاااگەن ئەقىدىساااىگە ئەگىشاااىش بىااالەن بولىااادى. 
يەھاااۇدىيالر گەرچە پەيغەماااكەرلەرگە قاااان جەھەتاااتە تۇتاشساااىمۇ، لاااېكىن تۇتاااۇئ 

 ما غان يولى باشقا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا تەۋە بواللمايدى.

ُتمْ   مَّـــــا َوَلُكـــــم َكَســـــَبتْ   َمـــــا ََّلـَــــا﴿  ئەمەللىااااارى ئاااااۆزلىرى الرنىاااااڭئۇ» ﴾َكَســـــبـْ
ئىنسااااانالرنىڭ . «ئۈچۈناااادىر ئااااۆزد الر ئەمەلىغااااالر سااااىلەرنىڭ. ئۈچۈناااادىر

ى قىلغاااان ئىشاااتىن ئاااۆزلىرى ئاااۆز ھەركىااا  ،بولساااىمۇ ۈممەتھەممىساااى بىااار ئااا
 رىدى. ھېسا  بې

نەساااەبنىڭ تەساااىرى  قىياااامەتتىكى دەرىجىاااگە شەرقشۇناساااالربىااار قىساااى  
نُللللو  َو  َلللل اي َ ﴿ ىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە بول َِ ُ  ْ  ُ  ُذ ا يلَللللتَلُ  ْ   االللل ْ  َْْْلَْقنَللللا ِبااَيَللللا    ُذ ا يلَللللتُلُ   َو تَلبَلَعللللتلْ
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للللا نَللللاُا  َوَِ لللل  ِا لللل ْ  َْ َتلْ َْ    ِا لللل  َاَملا ا  ئەۋالدلىرىمااااۇ ئېيتقااااان، ئىمااااان ئااااۆزلىرى» 1 َشلللل
 دەرىجىاااادە تە  بىاااالەن ئااااۇالر ئەۋالدلىرىنااااى ئېيتقانالرنىااااڭ ئىمااااان ئەگىشااااىپ
دېااگەن ئااايەتنى « كېمەيتىاا ەتمەيمىز قىلچىمااۇ ئەمەللىرىاادىن ئۇالرنىااڭ قىلىمىااز،

نەرسااااىنى  كەمچىاااال»دېااااگەن سااااۆزى   َْْْلَْقنَللللا﴿ دەلىاااال قىلىااااپ، ئالالھنىااااڭ
نىااڭ ئېيتقااان ىئان-ئااالالھ ئاتااا بىلااددرگەچكە،نااى «مااۇكەممە  نەرسااىگە قوشااۇ 

دىغانلىقىنى قىلىااااازىياااااادە ىساااااىنى دەرىج، بالىلىرىنىاااااڭ يۈزىساااااىدىن ئىماااااانى
 .دىنياااادا ئواشاااا  ئەمە  قىلىشاااى ناتاااايىن ئاناااا بىااالەن بااااال-ئاتاااا دېيىشاااىدى.

بىاااز  ەمدى دەرىجىاااگە ئېرىشااا ياااۇقىرىدىن ىئانىنىاااڭ تەساااىر-ئاتاااا ئۇناااداقتا بااااال
پەرقلىاااق ئىماننىاااڭ تەلىپاااى باااويىچە ئەمە  قىلىاااش  بىااالەنئىماااان  ،دەيمىزكاااى

پىاااداكارلىق  اداديتقاااان بولساااىمۇ، ىماااان ئېئبااااال ئواشاااا  بىااالەن . دادا بولىااادى
كەمچىللىاااا  ئۆتكااااۈزدئ  باااااال كااااۆئ قىلغااااان،بىاااالەن يااشااااى ئەمەللەرنااااى 

قىيااامەت كااۈنى  تائاااال ئەمەللەرنااى ئاااز قىلغااان بولۇشااى مااۇمكىن. لااېكىن ئااالالھ
-، ئاتااااانىااااڭ دەرىجىسااااىنى كۆتۈرىاااادى. باااااال مااااۇئمىن بولمىساااااھەماااامە مۇئمىن

دى. ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت بولمايااا ئاالقىساااىبىااالەن ھاااې   نىڭ ئۇنىاااڭئانىساااى
ى تۈپەيلىاادىن ئۈزدلىاادى. ئىككىلىسااى مااۇئمىن بولسااا، ئىمااان پەرقااىكۇپااۇر -ئىمااان

للا﴿ ئايەتنىااڭ جەناانەتكە كىرىاادى.  بىاارلىكتەبىاار بولغااانلىقى ئۈچااۈن،  نَللاُا  َوَِ   َْ َتلْ
 لىكىااادىن،دېاااگەن بۆ «ئۇالرنىاااڭ ئەمەللىرىااادىن ھېچنەرساااىنى كەملەتمىااادىق»
ئىماااانى ساااەۋەبىدىن  رىلىپ،ىنىاااڭ ئىمانىااادىن ساااولىرئاناااا ۋە باااالىالر ئۆز-تاااائا

رنىاااڭ ئەمەلااااى ئااااز تااااۇرىئ، بالىال كىرىااادىغانلىقىنى بىلىاااا االاليمىز.جەنااانەتكە 
  .دىرمەرھەمىتى-دەرىجىدە بولۇشى ئالالھنىڭ پەزلىبىلەن بىر  ئانىسى-ئاتا

للللها    ُ لللل ُّ ﴿  تائاالنىااااڭ بىاااار قىسااااى  كىشااااىلەر ئااااالالھ ِْ َلللا   للللي   َ َسلللل َ   ِبا  2 َ اا
تَسللللا ا   َللللْ  َ  َوَْ ﴿ ۋە« مەسااااىۇلدىر قىلمىشااااىغا ئۆزىنىااااڭ ئااااادەم ھەر» للللا ااََل   اْْلا َِ 

« كۆرىااادى نەتىجىساااىنى ئىشاااىنىڭ ئىشااالىگەن ئۆزىنىاااڭ پەقەت ئىنساااان» 3 َنلللَع   
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ــــ قَــــدْ  أُمَّــــ ٌ  تِْلــــكَ ﴿ ئىلگىاااارى . «ئۈممەتتااااۇر بىاااار ئااااۆتكەن ئااااۇالر» ﴾تْ َخَل
ئااااۆتكەن پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ياشااااىغان زامااااان ۋە ماكااااانى پەرقلىااااق بولسااااىمۇ، 
ھەممىساااىنىڭ قىلغاااان تەشەبكۇساااى، ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااولى ۋە ئەقىدىساااىنىڭ 
بىرلىكااى بىاالەن بىاار ئااۈممەت ھېسااابلىنىدى. ئااالالھ تائاااال پۈتااۈن ئۈممەتنىااڭ بىاار 

ِا  اا َ ﴿ى ھەققىااااااادە  ئاااااااۈممەت ئىكەنلىكااااااا لللللللتُ  َالللللللل  ا للللللل َ  ُ  ْ َُِْ لللللللَغوَ  َُِْ َا ََ  َو   َ مُُّ للللللل ْ  َوَْ
 دىنااادىر بىااار ھەقىاااقەتەن دىااانىغالر ساااىلەرنىڭ!  ئىنساااانالر ئاااىن» 1 فَاْابُلللُغو ا 

 ماااا ىال پەرۋەردىگاااارىغالردىرمەن، ساااىلەرنىڭ مەن. نساااىلەر بىااار ئۈممەتساااىلەر 
 دېگەن. « قىلىغالر ئىكادەت

دېگەناااادىن بولغااااان  «ئىلگىرىكااااى ئااااۈممەتلەر  كەتتااااىن» ﴾َخَلــــتْ  قَــــدْ ﴿
مەقسااااااەت، يەھۇدىيالرنىااااااڭ ئااااااۆزلىرىنى ئىكااااااراھى ، ئىسااااااھاق ۋە يەئقااااااۇ  
ئەلەيھىسساااااالمالرغا نىسااااكەت بېرىشااااىنىڭ قىيااااامەت كااااۈنى ھااااې  مەنااااپەئەت 
يەتكۈزەلمەياااادىغانلىقىنى ئىپادىلەشااااتۇر. چااااۈنكى پەيغەمكەرلەرنىااااڭ نەسااااەبى 

كەرگە ئىماااانىي ساااەبى بولماساااتىن، بەلكاااى پەيغەماااقانااادىن بولغاااان تەۋەلىااا  نە
بااااغلىنىش، يولىغاااا ۋە ئېلىاااپ كەلاااگەن ئەقىدىساااىگە ئەگىشاااىش بىااالەن بولىااادى. 
يەھاااۇدىيالر گەرچە پەيغەماااكەرلەرگە قاااان جەھەتاااتە تۇتاشساااىمۇ، لاااېكىن تۇتاااۇئ 

 ما غان يولى باشقا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرغا تەۋە بواللمايدى.

ُتمْ   مَّـــــا َوَلُكـــــم َكَســـــَبتْ   َمـــــا ََّلـَــــا﴿  ئەمەللىااااارى ئاااااۆزلىرى الرنىاااااڭئۇ» ﴾َكَســـــبـْ
ئىنسااااانالرنىڭ . «ئۈچۈناااادىر ئااااۆزد الر ئەمەلىغااااالر سااااىلەرنىڭ. ئۈچۈناااادىر

ى قىلغاااان ئىشاااتىن ئاااۆزلىرى ئاااۆز ھەركىااا  ،بولساااىمۇ ۈممەتھەممىساااى بىااار ئااا
 رىدى. ھېسا  بې

نەساااەبنىڭ تەساااىرى  قىياااامەتتىكى دەرىجىاااگە شەرقشۇناساااالربىااار قىساااى  
نُللللو  َو  َلللل اي َ ﴿ ىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە بول َِ ُ  ْ  ُ  ُذ ا يلَللللتَلُ  ْ   االللل ْ  َْْْلَْقنَللللا ِبااَيَللللا    ُذ ا يلَللللتُلُ   َو تَلبَلَعللللتلْ
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للللا نَللللاُا  َوَِ لللل  ِا لللل ْ  َْ َتلْ َْ    ِا لللل  َاَملا ا  ئەۋالدلىرىمااااۇ ئېيتقااااان، ئىمااااان ئااااۆزلىرى» 1 َشلللل
 دەرىجىاااادە تە  بىاااالەن ئااااۇالر ئەۋالدلىرىنااااى ئېيتقانالرنىااااڭ ئىمااااان ئەگىشااااىپ
دېااگەن ئااايەتنى « كېمەيتىاا ەتمەيمىز قىلچىمااۇ ئەمەللىرىاادىن ئۇالرنىااڭ قىلىمىااز،

نەرسااااىنى  كەمچىاااال»دېااااگەن سااااۆزى   َْْْلَْقنَللللا﴿ دەلىاااال قىلىااااپ، ئالالھنىااااڭ
نىااڭ ئېيتقااان ىئان-ئااالالھ ئاتااا بىلااددرگەچكە،نااى «مااۇكەممە  نەرسااىگە قوشااۇ 

دىغانلىقىنى قىلىااااازىياااااادە ىساااااىنى دەرىج، بالىلىرىنىاااااڭ يۈزىساااااىدىن ئىماااااانى
 .دىنياااادا ئواشاااا  ئەمە  قىلىشاااى ناتاااايىن ئاناااا بىااالەن بااااال-ئاتاااا دېيىشاااىدى.

بىاااز  ەمدى دەرىجىاااگە ئېرىشااا ياااۇقىرىدىن ىئانىنىاااڭ تەساااىر-ئاتاااا ئۇناااداقتا بااااال
پەرقلىاااق ئىماننىاااڭ تەلىپاااى باااويىچە ئەمە  قىلىاااش  بىااالەنئىماااان  ،دەيمىزكاااى

پىاااداكارلىق  اداديتقاااان بولساااىمۇ، ىماااان ئېئبااااال ئواشاااا  بىااالەن . دادا بولىااادى
كەمچىللىاااا  ئۆتكااااۈزدئ  باااااال كااااۆئ قىلغااااان،بىاااالەن يااشااااى ئەمەللەرنااااى 

قىيااامەت كااۈنى  تائاااال ئەمەللەرنااى ئاااز قىلغااان بولۇشااى مااۇمكىن. لااېكىن ئااالالھ
-، ئاتااااانىااااڭ دەرىجىسااااىنى كۆتۈرىاااادى. باااااال مااااۇئمىن بولمىساااااھەماااامە مۇئمىن

دى. ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت بولمايااا ئاالقىساااىبىااالەن ھاااې   نىڭ ئۇنىاااڭئانىساااى
ى تۈپەيلىاادىن ئۈزدلىاادى. ئىككىلىسااى مااۇئمىن بولسااا، ئىمااان پەرقااىكۇپااۇر -ئىمااان

للا﴿ ئايەتنىااڭ جەناانەتكە كىرىاادى.  بىاارلىكتەبىاار بولغااانلىقى ئۈچااۈن،  نَللاُا  َوَِ   َْ َتلْ
 لىكىااادىن،دېاااگەن بۆ «ئۇالرنىاااڭ ئەمەللىرىااادىن ھېچنەرساااىنى كەملەتمىااادىق»
ئىماااانى ساااەۋەبىدىن  رىلىپ،ىنىاااڭ ئىمانىااادىن ساااولىرئاناااا ۋە باااالىالر ئۆز-تاااائا

رنىاااڭ ئەمەلااااى ئااااز تااااۇرىئ، بالىال كىرىااادىغانلىقىنى بىلىاااا االاليمىز.جەنااانەتكە 
  .دىرمەرھەمىتى-دەرىجىدە بولۇشى ئالالھنىڭ پەزلىبىلەن بىر  ئانىسى-ئاتا

للللها    ُ لللل ُّ ﴿  تائاالنىااااڭ بىاااار قىسااااى  كىشااااىلەر ئااااالالھ ِْ َلللا   للللي   َ َسلللل َ   ِبا  2 َ اا
تَسللللا ا   َللللْ  َ  َوَْ ﴿ ۋە« مەسااااىۇلدىر قىلمىشااااىغا ئۆزىنىااااڭ ئااااادەم ھەر» للللا ااََل   اْْلا َِ 

« كۆرىااادى نەتىجىساااىنى ئىشاااىنىڭ ئىشااالىگەن ئۆزىنىاااڭ پەقەت ئىنساااان» 3 َنلللَع   
                                                           

 ئايەت-21سۈرە تۇر،  1
 ئايەت-12سۈرە تۇر،  2
 ئايەت-39سۈرە نەج   3
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 كاااۆئ ئەمە  قىلغاااان بااااالئااااز ئەمە  قىلغاااان  دېاااگەن ئاااايەتنى دەلىااال قىلىاااپ،
ئىماننىاااڭ بىااار  ئواشاااا  دەرىجىااادە بواللمايااادىغانلىقىغا،بىااالەن  ئانىساااى-ئاتاااا

نااااى سااااەۋە  قىلىشاااانىڭ تااااوغرا ئەمەساااالىكىنى ئالالھنىااااڭ پەزلى ۋە بولغااااانلىقى
 پ، ئانااادىن تەتاااكىقال  كېااارە . يەناااى،ئاااايەتلەرنى ئوبااادان چۈشاااىنى دېيىشاااىدى.

. ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى ىئاااادالەت مەسىلىساااىنى ئىپادىلەياااد ئاااايەت باااۇ ئىككاااى
 لىدى. وھېسابسىز ب پەزلى بولسا، رىدىغانبەندىگە بېاالىغان 

مەرھەمىتااى -ئااالالھ تائاااال ئااااىرەتتە نۇرغااۇن ئىشااالرنىڭ ئۆزىنىااڭ پەزلااى
ََ فلَ  دىغانلىقى ھەققىاااادە ىاااابىاااالەن بول للللو  ُاللللَو ﴿ُُللللْ  ماَ ْ لللل ا   لَلللللوا َوماَهُْحَتاللللوا فَبالللل َ  ا َُ ْل َلْ َه

َلللللا ََيَْمعُلللللوَ   ًْ  َا   رەھمىتىااااادىن ۋە پەزلاااااى ئالالھنىاااااڭ ۇالرئااااا ئېيتقىنكاااااى،» 1َ للللل
 يەناااى،دەيااادى.  «يااشاااىدىر توپلىغانلىرىااادىن ئۇالرنىاااڭ باااۇ بولساااۇن، اۇشاااا 
-اىرەتتە، قىلغااان يااشااى ئەمەللىرىاادىن بەكاارە  ئالالھنىااڭ پەزلااىئااا ئىنسااان

َنللللغ اُ و    پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ  .دى  بولىاااابىاااالەن اااااۇ مەرھەمىتااااى
للللهُ  ،َوَُللللا امُو  للللَغ  َاَملُللللُو َُللللاُ و  ،و َوَْْم ا ََ َنَللللَ  َْ َْ    َ ََ   َوََل َْتْلللل َ   فَإاتَللللُو  َللللْ  يُللللْغ ا   ََي َ ُنللللوََ  َّللَا َُللللا
 ََ ْنللللللُو ماَهُْحَلللللل    ،َوََل َْ َ  َّلَلُ ِا توغرىغااااااا  ،مااااااېغىغالرتااااااوغرا يولاااااادا » 2 ااََل َْْ  يَلتَلَغَمللللللَغ ا

ېچكىمناااى قىلغاااان غالر. جەنااانەتكە ھئاااېلى  بېشاااارەت ىشاااىغالر ۋە ااااۇقىنليې
سااااىلىنىمۇ  !ئااااى رەسااااۇلۇلالھ  ساااااھابىلەر ،دېگەناااادە ،ئەمىلااااى كىرگۈزمەياااادى

ئەممااا ئااالالھ  ،ياااق  رەسااۇلۇلالھ ،دىىاادې   ئەمەللىاارى جەناانەتكە كىرگۈزمەماادى
 «قىلساااا ئانااادىن كىااارىمەن مەرھەمەت-مېناااى ئاااۆز رەھمىاااتىگە ئېلىاااپ، پەزلاااى

مەرھەمىتااى بىاالەن -زلااىجەناانەتكە كىرىشاانىڭ ئالالھنىااڭ پە ،سااىىھەد ېااگەند
  تەستىقاليدى. بولىدىغانلىقىنى

ھېچكىمنىاااڭ ئەمىلاااى باشاااقىالرغا پايااادا يەتكۈزەلمىساااە، »بەزى كىشاااىلەر  
پايدىساااى  پايدىساااى بولساااا، باااۇ ناااېمە تقاااا ىيمې نىاااڭيىااا  ناااامىزى ئوقۇغانېم

 لىقىنىنانىااااااڭ باشااااااقىالرغا پايدىسااااااى بولغاااااائەمىلىباشااااااقىالرنىڭ قىلغااااااان 
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يىااا  ناااامىزى ئوقۇشااانى يولغاااا شاااەرىىەت بىااازگە مې. شاااىدىدېيى« كۆرساااەتمەمدى 
،   نااامىزىىاايتااتە بىااز ئوقۇغااان مېچوقااۇم پايدىسااى بااار. ئەمەلىيە ،قويغااان ئىااكەن

 بولغاچقاااا، يىااا  ماااۇئمىنې. چاااۈنكى مساااەۋەبىدىن بولىااادى ىتنىاااڭ ئەمەلاااىيمې
تىاااپ يااشاااى ئەمە  ئىماااان ئېييىااا  مېئۇنىاااڭ ئىماااانى بىزناااى نامااااز ئوقۇتىااادى. 

ايتتۇق. دېاامە ، يااۇقىرى مەرتىاا ىگە بولسااا، بىااز ئۇنىغغااا ناماااز ئوقۇمااقىلمىغااان 
ئېرىشاااىش، پەقەت قەلكاااتە ھەقىقىاااي چىااان ئىماننىاااڭ يىلتىاااز تارتىشاااى بىااالەن 

 بولىدى.
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يىااا  ناااامىزى ئوقۇشااانى يولغاااا شاااەرىىەت بىااازگە مې. شاااىدىدېيى« كۆرساااەتمەمدى 
،   نااامىزىىاايتااتە بىااز ئوقۇغااان مېچوقااۇم پايدىسااى بااار. ئەمەلىيە ،قويغااان ئىااكەن

 بولغاچقاااا، يىااا  ماااۇئمىنې. چاااۈنكى مساااەۋەبىدىن بولىااادى ىتنىاااڭ ئەمەلاااىيمې
تىاااپ يااشاااى ئەمە  ئىماااان ئېييىااا  مېئۇنىاااڭ ئىماااانى بىزناااى نامااااز ئوقۇتىااادى. 

ايتتۇق. دېاامە ، يااۇقىرى مەرتىاا ىگە بولسااا، بىااز ئۇنىغغااا ناماااز ئوقۇمااقىلمىغااان 
ئېرىشاااىش، پەقەت قەلكاااتە ھەقىقىاااي چىااان ئىماننىاااڭ يىلتىاااز تارتىشاااى بىااالەن 

 بولىدى.
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 ئايەت-135بەقەرە سۈرە 
 

َراِهيَم َحِنيًفا ۖ  ﴿َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى ََتَْتُدوا ۗ َوَما  ُقْل َبْل ِملََّ  ِإبـْ
 َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي﴾

 
. دەيدى ،تاپىسىلەر يو  توغرا بولۇ الر، ناسارا ياكى يەھۇدىي  ئۇالر» 

 ئۇ ئەگىشىمىز، دىنىغا ئۇيغۇن ئىسالمغا ئىكراھىمنىڭ بىز ئەمەس، ئۇنداق
 «دېگىن ،ئىدى ئەمەس مۇشرىكالردىن

 

ــــاُلوا﴾ئااااايەتتىكى   ،«رئااااۇال»بااااۆلەكتىكى دېااااگەن « ئااااۇالر دېاااادى» ﴿َق
ـــوًدا َأْو َنَصـــاَرٰى  نى كۆرساااىتىدى. ئۇالرنىاااڭ سااااراالريەھاااۇدىي يااااكى نا ﴿ُكونُـــوا ُه

دېاااگەن  «تاااوغرا ياااو  تاپىساااىلەربولاااۇ الر،  ناساااارا يااااكى يەھاااۇدىي» ََتَْتـــُدوا﴾
ياااااااكى  قارىساااااااقمۇ، دەئ« مااااااۇئمىنلەر» نىمەقسااااااەت بولغااااااان ىنىااااااداىتاب

ناسااااراالر  شاااقا،بولۇ «يدىيەھاااۇ» نىمۇشااارىكالر ماااۇئمىن، ناساااارا ۋەيەھاااۇدىيالر 
شااقا چاقىرغااان اىتااابى دەئ بولۇ «ناسااارا» مااۇئمىن، يەھااۇدىي ۋە مۇشاارىكالرنى

 دەلىرىااائۆز نىڭيااشاااىلىق دىنااادىكى كىشاااىلەر. چاااۈنكى ھەر قارىسااااقمۇ بولىااادى
 .ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلىدى

ئااۆزگەرتىلمىگەن تااوغرا تەرىپىنااى دىنالرنىااڭ  ئىلگىرىكااى ساااماۋىيئىسااالم 
ناساااراالر ئۆزىنىااڭ -يلااېكىن يەھااۇدى. ئىنكااار قىلىاادىقىلىااپ، ااتاسااىنى ئېتىاارائ 

 ىياكتېرى بىاالەن ئىساااالمااااار ڭۇالرنىاائدىنىاادىن باشااقا ھەممىناااى رەت قىلاادى. 
للللغ    مااااۇئمىنلەرتەشەبكۇساااانىڭ ااراكتېرىاااادە پەرق بااااار. شااااۇ ا  ََ ﴿ََل تُلَ للللها ُأ مَللللْيَ َْ
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 يەناااىن ئاااايرى ەتمەيمىز چكىرىناااىھې پەيغەمكەرلىرىنىاااڭ ئالالھنىاااڭ» 1ِا للل   ُُّنللللاوا 
«  قالماااايمىز ئېيتمااااي ئىماااان بەزىساااىگە ئېيتىاااپ، ئىماااان بەزىساااىگە ئۇالرنىاااڭ
. ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە ، بااااارلىق پەيغەمااااكەرلەرگە ئىمااااان ئېيتىاااادىدېااااگەن 

  .تۇرھەقىقەت ، بەلكىچۈنكى ئىسالمنىڭ مەقسىتى تەۋەلى  ئەمەس

كااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى ئى ،اىرىسااااتىيان ھەر ئىككىسااااى ۋە ييەھااااۇدى
شااااۇنداقال مايدى. ىشااااە ئىخااااتىالئ قىلتھەقاااا ۇئاااا ىغاچقااااا،پەيغەمااااكەر دەئ قار

 ئاااالالھ تائااااال. تەۋە قىلى الىااادى نى ئاااۆزىگەئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمبىااارى ھەر
غاااااااا ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ دىنى نىڭپەيغەماااااااكەر ئەلەيھىسسااااااااالم

ــــَراِهيَم َحِنيًفــــا﴾ ئ دىغانلىقىنى ئااااېالن قىلىشااااىنى بااااۇيرىئەگىشااااى  ﴿قُــــْل بَــــْل ِملَّــــَ  ِإبـْ
بااۇ  دېااگەن ۋە «ئەگىشااىمىز، دېگىاان دىنىغااا ئۇيغااۇن ئىسااالمغا ئىكراھىمنىااڭ بىااز»

 ئەھلى كىتابالرغا رەددىيە بەرگەن.  ئارقىلىق

نا َ للا ئااايەتتىكى  قېاايىش، ئەگاارى بولااۇئ » نىااڭ ئەساالى لااۇغەت مەنىسااى ََ
نا َ للا  كېتىشاامۇ ايرىلىااپق پااۇت قاااتتىق ۇئ،بولاا لىاا دېگەن «لىشقااې   دېيىلىاادى. ََ

دەئ تەرجىاامە قىلىناادى. قانااداق بولااۇئ  «تااوغرا يااو »ئااايەتتە بااۇ كەلىاامە  ئەممااا
 تااۈز  جەمىىاايەت لەئ قالاادىئىپااادى نااى«تااوغرا يااو »مەنسااىدىكى سااۆز  «ئەگاارى»

لىاااپ جەمىىيەتناااى رىساااال  ئۈچاااۈن يولااادىن چىقىاااپ بولغانااادا، پەيغەماااكەر كې
نا َ لللا  ،يەناااى. «ايااادىبۇر»قارشاااى يۆلىنىشاااكە  يەنە بىااار  قېيىاااپبىااار يولااادىن »  ََ

ن كىشااىلەرنى ئېگىااپ تااوغرا ااتاالشااقا بولااۇئ، قۇماادادېااگەن ئۇ «يولغااا چىقىااش
غااا بااۇ سااۆزنى «تااوغرا يااو » . ئااالالھ تائاااالكۆرسااىتىدى كىرىشاانىلىااپ يولغااا ئې

ئاااۇنى  نىاااڭئالالھ قاپلىساااا، لىققاچاااان غااااپىل ئىنسااااننى ئىشااالىتىش ئاااارقىلىق،
 . ا يولدىن قايدىرىئ، توغرا يولغا تارتىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەناات

-، ھااااۋايىتاااوغرا ياااو  چۈشەنچىساااىسااااراالرنىڭ نەزىرىااادىكى نا-ىييەھاااۇد
 ئااۇالر ئۈچااۈن ئۇالرنىااڭ تەلىپىنااى قاناادىرغىنى، يەنااى،ۇر. ئەگىشىشاات ھەۋىسااىگە
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ََ  ْهَضلل   تلَ  َو َلل ﴿ ۇالر ھەققىاادە تائاااال ئاائااالالھ  ا ھېسااابلىنىدى. شااۇتااوغرا يااو    َانلل
َّ     َنَهلللللاَ     َوََل   ْ  َلُ لللللو ُ  للللل لَلللللتَلُ  ْ  تَلَتبالللللاَ  ََ  ناسااااااراالرنىڭ ۋە يەھاااااۇدىيالر ساااااەن» 1 ِا
 .دېگەن« بولمايدى رازى ھەرگىزمۇ سەندىن ئۇالر كىرمىگىچە دىنىغا

ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۈممىتىاااااادە مااااااۇھەممەد پەيغەمااااااكەر ئااااااااىرقى 
ئىلگىرىكااى ئااۈممەتلەرگە ئواشااا   ولااۇئ،ىيااامەتكە قەدەر يااشااىلىق ئااامىلى بق

يەنە بىاااار تەرەپااااتىن  ،بىاااار تەرەئ بۇزىلسااااا ماياااادى. يەنااااى،بىاااار پۈتااااۈن بۇزىل
﴿ُ نللُتْ  بااۇ ئااۈممەتنى سااۈپەتلەئ   تائاااال ئىسااالھاتچىالر چىقىاادى. چااۈنكى ئااالالھ

َ للللللْوَ  َالللللل ا   ْ  ْ َمْعللللللُهو ا َوتَلنلْ ُا َُُِْللللللُهوَ  ِبا لللللل   ُْْ هاَ للللللْ   النَللللللا َُِْ ًَْ نُللللللوَ  ِبا لَلللللللوا ُمنَ للللللَ لللللل  2ها َوتُلْ ِا
 ئوتتۇرىغاااا ئۈچاااۈن مەنپەئىتاااى ئىنساااانالر ساااىلەر!  ئاااۈممىتى ماااۇھەممەد ئاااىن»

 ئىماااان ئالالھقاااا ،توساااىدىغان ياماااانلىقتىن باااۇيرىئ يااشاااىلىققا ،چىقىرىلغاااان
ماااااۇھەممەد  ،. دېااااامە ېاااااگەند« لەرىسااااائۈممەت يااشاااااى ئە  ئېيتىااااادىغان

دى. بااااۇ ئااااۈممەت ۇلاااائامااااانەت قوي يااااو  ئااااۈممىتىگە بااااۇەيھىسساااااالمنىڭ ئەل
بىرىناااى ھەقاااكە دەۋەت قىلىاااپ -ۇئ، بىاااريااشاااىلىققا باااۇيرىئ، ياماااانلىقتىن توسااا

  تۇرىدى.

. «ئىاااااادى ەمەسئ ۇشاااااارىكالردىنم ۇئاااااا» ﴿َوَمــــــا َكــــــاَن ِمــــــَن اْلُمْشــــــرِِكنَي﴾
 ناساااارا يااااكى-يىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ دەۋا قىلغىنىااادە  يەھاااۇدىئ

ئەھلااى  ئىاادى. بااۇ ئااايەت ئااارقىلىق ھەقىقااى مااۇئمىن لكااىبە ،مۇشاارى  ئەمەس
تەۋە قىلى ېلىشااااىنىڭ تااااوغرا  لىرىگەئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى ئااااۆز نىااااڭكىتاب

  ئەمەسلىكى بايان قىلىنغان.
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 يەناااىن ئاااايرى ەتمەيمىز چكىرىناااىھې پەيغەمكەرلىرىنىاااڭ ئالالھنىاااڭ» 1ِا للل   ُُّنللللاوا 
«  قالماااايمىز ئېيتمااااي ئىماااان بەزىساااىگە ئېيتىاااپ، ئىماااان بەزىساااىگە ئۇالرنىاااڭ
. ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە ، بااااارلىق پەيغەمااااكەرلەرگە ئىمااااان ئېيتىاااادىدېااااگەن 

  .تۇرھەقىقەت ، بەلكىچۈنكى ئىسالمنىڭ مەقسىتى تەۋەلى  ئەمەس

كااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى ئى ،اىرىسااااتىيان ھەر ئىككىسااااى ۋە ييەھااااۇدى
شااااۇنداقال مايدى. ىشااااە ئىخااااتىالئ قىلتھەقاااا ۇئاااا ىغاچقااااا،پەيغەمااااكەر دەئ قار

 ئاااالالھ تائااااال. تەۋە قىلى الىااادى نى ئاااۆزىگەئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمبىااارى ھەر
غاااااااا ئىكاااااااراھى  ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ دىنى نىڭپەيغەماااااااكەر ئەلەيھىسسااااااااالم

ــــَراِهيَم َحِنيًفــــا﴾ ئ دىغانلىقىنى ئااااېالن قىلىشااااىنى بااااۇيرىئەگىشااااى  ﴿قُــــْل بَــــْل ِملَّــــَ  ِإبـْ
بااۇ  دېااگەن ۋە «ئەگىشااىمىز، دېگىاان دىنىغااا ئۇيغااۇن ئىسااالمغا ئىكراھىمنىااڭ بىااز»

 ئەھلى كىتابالرغا رەددىيە بەرگەن.  ئارقىلىق

نا َ للا ئااايەتتىكى  قېاايىش، ئەگاارى بولااۇئ » نىااڭ ئەساالى لااۇغەت مەنىسااى ََ
نا َ للا  كېتىشاامۇ ايرىلىااپق پااۇت قاااتتىق ۇئ،بولاا لىاا دېگەن «لىشقااې   دېيىلىاادى. ََ

دەئ تەرجىاامە قىلىناادى. قانااداق بولااۇئ  «تااوغرا يااو »ئااايەتتە بااۇ كەلىاامە  ئەممااا
 تااۈز  جەمىىاايەت لەئ قالاادىئىپااادى نااى«تااوغرا يااو »مەنسااىدىكى سااۆز  «ئەگاارى»

لىاااپ جەمىىيەتناااى رىساااال  ئۈچاااۈن يولااادىن چىقىاااپ بولغانااادا، پەيغەماااكەر كې
نا َ لللا  ،يەناااى. «ايااادىبۇر»قارشاااى يۆلىنىشاااكە  يەنە بىااار  قېيىاااپبىااار يولااادىن »  ََ

ن كىشااىلەرنى ئېگىااپ تااوغرا ااتاالشااقا بولااۇئ، قۇماادادېااگەن ئۇ «يولغااا چىقىااش
غااا بااۇ سااۆزنى «تااوغرا يااو » . ئااالالھ تائاااالكۆرسااىتىدى كىرىشاانىلىااپ يولغااا ئې

ئاااۇنى  نىاااڭئالالھ قاپلىساااا، لىققاچاااان غااااپىل ئىنسااااننى ئىشااالىتىش ئاااارقىلىق،
 . ا يولدىن قايدىرىئ، توغرا يولغا تارتىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەناات

-، ھااااۋايىتاااوغرا ياااو  چۈشەنچىساااىسااااراالرنىڭ نەزىرىااادىكى نا-ىييەھاااۇد
 ئااۇالر ئۈچااۈن ئۇالرنىااڭ تەلىپىنااى قاناادىرغىنى، يەنااى،ۇر. ئەگىشىشاات ھەۋىسااىگە
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ََ  ْهَضلل   تلَ  َو َلل ﴿ ۇالر ھەققىاادە تائاااال ئاائااالالھ  ا ھېسااابلىنىدى. شااۇتااوغرا يااو    َانلل
َّ     َنَهلللللاَ     َوََل   ْ  َلُ لللللو ُ  للللل لَلللللتَلُ  ْ  تَلَتبالللللاَ  ََ  ناسااااااراالرنىڭ ۋە يەھاااااۇدىيالر ساااااەن» 1 ِا
 .دېگەن« بولمايدى رازى ھەرگىزمۇ سەندىن ئۇالر كىرمىگىچە دىنىغا

ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۈممىتىاااااادە مااااااۇھەممەد پەيغەمااااااكەر ئااااااااىرقى 
ئىلگىرىكااى ئااۈممەتلەرگە ئواشااا   ولااۇئ،ىيااامەتكە قەدەر يااشااىلىق ئااامىلى بق

يەنە بىاااار تەرەپااااتىن  ،بىاااار تەرەئ بۇزىلسااااا ماياااادى. يەنااااى،بىاااار پۈتااااۈن بۇزىل
﴿ُ نللُتْ  بااۇ ئااۈممەتنى سااۈپەتلەئ   تائاااال ئىسااالھاتچىالر چىقىاادى. چااۈنكى ئااالالھ

َ للللللْوَ  َالللللل ا   ْ  ْ َمْعللللللُهو ا َوتَلنلْ ُا َُُِْللللللُهوَ  ِبا لللللل   ُْْ هاَ للللللْ   النَللللللا َُِْ ًَْ نُللللللوَ  ِبا لَلللللللوا ُمنَ للللللَ لللللل  2ها َوتُلْ ِا
 ئوتتۇرىغاااا ئۈچاااۈن مەنپەئىتاااى ئىنساااانالر ساااىلەر!  ئاااۈممىتى ماااۇھەممەد ئاااىن»

 ئىماااان ئالالھقاااا ،توساااىدىغان ياماااانلىقتىن باااۇيرىئ يااشاااىلىققا ،چىقىرىلغاااان
ماااااۇھەممەد  ،. دېااااامە ېاااااگەند« لەرىسااااائۈممەت يااشاااااى ئە  ئېيتىااااادىغان

دى. بااااۇ ئااااۈممەت ۇلاااائامااااانەت قوي يااااو  ئااااۈممىتىگە بااااۇەيھىسساااااالمنىڭ ئەل
بىرىناااى ھەقاااكە دەۋەت قىلىاااپ -ۇئ، بىاااريااشاااىلىققا باااۇيرىئ، ياماااانلىقتىن توسااا

  تۇرىدى.

. «ئىاااااادى ەمەسئ ۇشاااااارىكالردىنم ۇئاااااا» ﴿َوَمــــــا َكــــــاَن ِمــــــَن اْلُمْشــــــرِِكنَي﴾
 ناساااارا يااااكى-يىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ دەۋا قىلغىنىااادە  يەھاااۇدىئ

ئەھلااى  ئىاادى. بااۇ ئااايەت ئااارقىلىق ھەقىقااى مااۇئمىن لكااىبە ،مۇشاارى  ئەمەس
تەۋە قىلى ېلىشااااىنىڭ تااااوغرا  لىرىگەئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالمنى ئااااۆز نىااااڭكىتاب

  ئەمەسلىكى بايان قىلىنغان.
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 دەرس-74
 

 ئايەت-136 بەقەرە سۈرە
 

َنا أُنِزلَ  َوَما ِِبللَّـهِ  آَمنَّا ُقوُلوا﴿ َراِهيمَ إِ  ِإََلٰ  أُنِزلَ  َوَما ِإلَيـْ  َوِإْْسَاِعيلَ  بـْ
 النَِّبيُّونَ  ُأوِتَ  َوَما َوِعيَسمٰ  ُموَ﴾مٰ  ُأوِتَ  َوَما َواْْلَْ﴾َباطِ  َويـَْعُقوبَ  َوِإْ﴾َحاقَ 

مْ  ِمن ُهمْ  َأَحدٍ  َبنْيَ  نـَُفرِِّقُ  ََّل  رَِّبِِِّ  ﴾ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوََنْنُ  مِّنـْ
 

قىلىنغان ۋەھيىگە، قا ئىمان ئېيتتۇق، بىزگە نازىل ئالالھئېيتىغالركى، »
ئىكراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يەئقۇبقا ۋە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل 

قىلىنغان ۋەھيىگە، مۇساغا بېرىلگەن نتەۋراتقا ، ئىساغا بېرىلگەن 
بېرىلگەن نئىنجىلغا  ۋە پەيغەمكەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن 

ىرىنى ئايرى ەتمەيمىز نيەنى نكىتابالرغا  ئىمان ئېيتتۇق، ئۇالردىن ھېچك
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئواشا ، ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ 

 «قا بويسۇنغۇچىالرمىزئالالھبەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز ، بىز 

 

ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالمدىن تارتىاااااپ ماااااۇھەممەد 
كەلاااگەن يولىنىاااڭ بىااار ئېلىاااپ  باااارلىق پەيغەمكەرلەرنىاااڭئەلەيھىسسااااالمغىچە 

ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ھەق مەيدانىااادا جاااارا لىق  ، ئاااۇ بولساااىمۇئىكەنلىكاااى
« ئاااالالھتىن باشاااقا ئىاااالھ ياااوق»  هللا َل ا لللو اَل   لىگەن شاااكارا ئىپاااادىئاھالااادا 
بەنااى ئىساارائىلغا ئېغىاار رەددىاايە  ،ئلااۇئار ئىكەنلىكااى ئوتتۇرىغااا قويۇشااودېااگەن 
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 دەرس-74
 

 ئايەت-136 بەقەرە سۈرە
 

َنا أُنِزلَ  َوَما ِِبللَّـهِ  آَمنَّا ُقوُلوا﴿ َراِهيمَ إِ  ِإََلٰ  أُنِزلَ  َوَما ِإلَيـْ  َوِإْْسَاِعيلَ  بـْ
 النَِّبيُّونَ  ُأوِتَ  َوَما َوِعيَسمٰ  ُموَ﴾مٰ  ُأوِتَ  َوَما َواْْلَْ﴾َباطِ  َويـَْعُقوبَ  َوِإْ﴾َحاقَ 

مْ  ِمن ُهمْ  َأَحدٍ  َبنْيَ  نـَُفرِِّقُ  ََّل  رَِّبِِِّ  ﴾ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوََنْنُ  مِّنـْ
 

قىلىنغان ۋەھيىگە، قا ئىمان ئېيتتۇق، بىزگە نازىل ئالالھئېيتىغالركى، »
ئىكراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسھاققا، يەئقۇبقا ۋە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل 

قىلىنغان ۋەھيىگە، مۇساغا بېرىلگەن نتەۋراتقا ، ئىساغا بېرىلگەن 
بېرىلگەن نئىنجىلغا  ۋە پەيغەمكەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن 

ىرىنى ئايرى ەتمەيمىز نيەنى نكىتابالرغا  ئىمان ئېيتتۇق، ئۇالردىن ھېچك
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئواشا ، ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ 

 «قا بويسۇنغۇچىالرمىزئالالھبەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز ، بىز 

 

ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالمدىن تارتىاااااپ ماااااۇھەممەد 
كەلاااگەن يولىنىاااڭ بىااار ئېلىاااپ  باااارلىق پەيغەمكەرلەرنىاااڭئەلەيھىسسااااالمغىچە 

ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ھەق مەيدانىااادا جاااارا لىق  ، ئاااۇ بولساااىمۇئىكەنلىكاااى
« ئاااالالھتىن باشاااقا ئىاااالھ ياااوق»  هللا َل ا لللو اَل   لىگەن شاااكارا ئىپاااادىئاھالااادا 
بەنااى ئىساارائىلغا ئېغىاار رەددىاايە  ،ئلااۇئار ئىكەنلىكااى ئوتتۇرىغااا قويۇشااودېااگەن 
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 كەرلەر ئېلىااپ كەلااگەن دىاانالر ئارىسااىدا زامااان ۋەپەيغەمااگەن. بااۇ ئااايەت ىلرېااب
ئومااااااۇمىي  ۋە مەنكەسااااااى ،بولسااااااىمۇ لەرپەرقاااااا سااااااەۋەبىدىن بەزىماكااااااان 
شېرىكساااىز  ،ى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى. يەناااىئواشاااا  ئىكەنلىكىنااا نىڭپىرىنساااىپى

قۇرئااان،  نازىاال قىلغااانئااالالھ بااارلىق پەيغەمااكەرلەرگە،  دا يااالغۇز ئالالھقااا،ھالاا
كىتابالرغاااا ئىماااان  پۈتاااۈن رىلگەنباشاااقا پەيغەماااكەرلەرگە بېاااجىااال ۋە ئىن ،تەۋرات

 . دىرنىڭ ئىزاھاتى«ئىكراھى  مىللىتى»  ِل ٌامه ا    ىش،ئېيت

الرنىااااڭ دىاااان نامىاااادا توقۇۋاتقااااان يالغانلىرىنىااااڭ ۋە ئوتتۇرىغااااا يەھۇدىي
ن شاااەرىىەت بىااالە يدىااان ۋە سااااماۋى ،ئېلىاااپ چىقى اتقاااان ددشااامەنلىكلىرىنىڭ

ٌ َلللوٌُ االقىساااى ياااوق. ھېچقاناااداق ئ ََ ٌَُِلٌَشلللهاي لللَغ َْ بىااار ئاااالالھتىن »  َلٌا َلللَوٌااَلٌَهللاٌَُو
الالھ تائاااال كائىناااتنى ئاا»ھەماادە ، «باشااقا ئىااالھ يااوق، ئالالھنىااڭ شااېرىكى يااوق

دېااااگەن  «ئىگىسااااىدىر شااااەيىىلەرنىڭياااااراتقۇچى، ئورىنالشااااتۇرغۇچى، پۈتااااۈن 
 تىنقاااادىتئىااادى. باااۇ ئې قااااد پۈتاااۈن پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئورتااااق ئەقىدىساااىىتئې

ئىلگىرىكااااى دىنالردىكااااى  چۈشااااەنچە،قانااااداق سااااىرتقا چىقىااااپ كەتااااكەن ھەر
 كەتەن تاااااۆھمەتساااااتاااااكەن تەرەپااااالەر بولاااااۇئ، ئالالھقاااااا نىئۆزگاااااۈردئ كە

  قاااااااۇەئي الرنىاااااااڭ ئاااااااۆزىنى ئىكاااااااراھى ، ئىساااااااھاق ۋەۇئ ھېساااااااابلىنىدى.
. ياااااوق ئاساساااااىھاااااې  نىڭ كۆرسىتىشاااااى ئىزباساااااارىئەلەيھىسسااااااالمالرنىڭ 

غەمكەرلەرنىاااڭ ئىزباساااارى ئۇالرنىاااڭ ئەۋالدى بولاااۇ  بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى پەي
 ش بىلەن بولىدى.غىھەق يولدا مېئېلىپ كەلگەن  ئۇالر

ــــَراِهيَم َوِإْْسَاِعيــــَل َوِإْ﴾ــــَحاَق  َنــــا َوَمــــا أُنــــِزَل ِإََلٰ ِإبـْ ﴿ُقولُــــوا آَمنَّــــا ِِبللَّـــــِه َوَمــــا أُنــــِزَل ِإلَيـْ
ِـــــْم ََّل نـَُفـــــرُِِّق َويـَْعُقـــــوَب َواْْلَْ﴾ـــــَباِط وَ  َمـــــا ُأوِتَ ُموَ﴾ـــــٰم َوِعيَســـــٰم َوَمـــــا ُأوِتَ النَِّبيُّـــــوَن ِمـــــن رَِّبِّ

ُهْم﴾ ــــنـْ نازىاااال  ەبىاااازگ ېيتتااااۇق،قااااا ئىمااااان ئئالالھ ېيتىغالركااااى،ئ» بَــــنْيَ َأَحــــٍد مِّ
 ۇالرنىااڭئ ۋە ەئقۇبقااائىكراھىمغااا، ئىساامائىلغا، ئىسااھاققا، ي ۋەھاايىگە،قىلىنغااان 

 ، ئىساااغا ەۋراتقااانت ېاارىلگەنب ۇساااغام ۋەھاايىگە،لىنغااان نازىاال قى ەۋالدلىرىغااائ
 ەنىلگېاارب ەرىپىاادىنت ەرۋەردىگااارىپ ەيغەمااكەرلەرگەپ ۋەنئىنجىلغااا   ېاارىلگەنب

 ەناااىني  ەتمەيمىزئاااايرى ېچكىرىناااىھ ۇالردىنئااا ېيتتاااۇق،نكىتابالرغاااا  ئىماااان ئ
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 ېيتىاااپئىماااان ئ ەزىساااىگەب ۇالرنىاااڭناسااااراالرغا ئواشاااا ، ئ ۋە ەھاااۇدىيالري
 ىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمدىن تارتىااپئ ئااايەتتەبااۇ . «ئىنكااار قىلمااايمىز  زىسااىنىەب

شاااااەرىىەتلەرنىڭ  ىماااااات ۋەبولغاااااان باااااارلىق تەلئەلەيھىسسااااااالمغىچە  ئىساااااا
 نىڭھەمااادە باااۇ رىساااالەتلەرنىڭ ھەممىساااى گە،ساااى ئىكەنلىكىااايئالالھنىاااڭ ۋەھى

نلىقى ىغاشااااقا چاقىرىاااادىشااااېرىكى بولمىغااااان يااااالغۇز ئالالھقااااا ئىكااااادەت قىل
يكااى قۇرئانغااا زىاا  ىتەبىى ،بىااز قۇرئانغااا ئىمااان ئېيتقااان ئىكەنمىاازئىپااادىلەنگەن. 

 ان ئېيتالمايمىز.تە  ئىمكىتابقا  ھېچقايسىبولغان 

ــــنُ ﴿ ــــهُ  َوََنْ ــــِلُمونَ  َل ئىكااااراھى  . «ۇنغۇچىالرمىزقااااا بويساااائالالھبىااااز » ﴾ُمْس
ئالالھقااااا ئااااۆزلىرىنى  ،پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ھەممىسااااى باشااااقا ئەلەيھىسساااااالم ۋە

. ئىسااااااالمنىڭ لااااااۇغەت مەنىسااااااى بويسااااااۇنغۇچىالردىن ئىاااااادى تاپشااااااۇرغان
چىاااگە ئىككاااى ئۇقاااۇمنى ئاااۆز ئى دېاااگەن«  تاپشاااۇرى ئاااۆزىنى ۋە بويساااۇنۇ »

دىكى بويسۇنۇشاااااتىن ساااااىىئىنساااااانالر ئوتتۇر ،ئالالھقاااااا بويساااااۇنۇ ئالىااااادى. 
 ىزنى،كەلگۈسااااىم ئۆزىمىزنىااااڭ ئۆتمۈشااااى، بۈگااااۈنى ۋەھالقىغااااان. چااااۈنكى بىااااز 

نېاااااىمەت ۋە گە ھەر تۈرلاااااۈ  ۋە اەلقىااااا ۈن مەالۇقااااااتالردىن بىھااااااجەتپۈتااااا
ياااۇقىرىقى ئىشاااالرنىڭ تاپشاااۇرىمىز. ئەگەر ھقاااا ئالالبېرىااادىغان يااشاااىلىقالرنى 

بىاااز ئىسااااالمغا  ،شاااە  قىلساااااقئاااۆزىمىزنى ئالالھقااااا تاپشۇرىشاااتا ساااىدە ەربىر
 . ھەقىقىي كىرگەن بولمايمىز
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 كەرلەر ئېلىااپ كەلااگەن دىاانالر ئارىسااىدا زامااان ۋەپەيغەمااگەن. بااۇ ئااايەت ىلرېااب
ئومااااااۇمىي  ۋە مەنكەسااااااى ،بولسااااااىمۇ لەرپەرقاااااا سااااااەۋەبىدىن بەزىماكااااااان 
شېرىكساااىز  ،ى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى. يەناااىئواشاااا  ئىكەنلىكىنااا نىڭپىرىنساااىپى

قۇرئااان،  نازىاال قىلغااانئااالالھ بااارلىق پەيغەمااكەرلەرگە،  دا يااالغۇز ئالالھقااا،ھالاا
كىتابالرغاااا ئىماااان  پۈتاااۈن رىلگەنباشاااقا پەيغەماااكەرلەرگە بېاااجىااال ۋە ئىن ،تەۋرات

 . دىرنىڭ ئىزاھاتى«ئىكراھى  مىللىتى»  ِل ٌامه ا    ىش،ئېيت

الرنىااااڭ دىاااان نامىاااادا توقۇۋاتقااااان يالغانلىرىنىااااڭ ۋە ئوتتۇرىغااااا يەھۇدىي
ن شاااەرىىەت بىااالە يدىااان ۋە سااااماۋى ،ئېلىاااپ چىقى اتقاااان ددشااامەنلىكلىرىنىڭ

ٌ َلللوٌُ االقىساااى ياااوق. ھېچقاناااداق ئ ََ ٌَُِلٌَشلللهاي لللَغ َْ بىااار ئاااالالھتىن »  َلٌا َلللَوٌااَلٌَهللاٌَُو
الالھ تائاااال كائىناااتنى ئاا»ھەماادە ، «باشااقا ئىااالھ يااوق، ئالالھنىااڭ شااېرىكى يااوق

دېااااگەن  «ئىگىسااااىدىر شااااەيىىلەرنىڭياااااراتقۇچى، ئورىنالشااااتۇرغۇچى، پۈتااااۈن 
 تىنقاااادىتئىااادى. باااۇ ئې قااااد پۈتاااۈن پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئورتااااق ئەقىدىساااىىتئې

ئىلگىرىكااااى دىنالردىكااااى  چۈشااااەنچە،قانااااداق سااااىرتقا چىقىااااپ كەتااااكەن ھەر
 كەتەن تاااااۆھمەتساااااتاااااكەن تەرەپااااالەر بولاااااۇئ، ئالالھقاااااا نىئۆزگاااااۈردئ كە

  قاااااااۇەئي الرنىاااااااڭ ئاااااااۆزىنى ئىكاااااااراھى ، ئىساااااااھاق ۋەۇئ ھېساااااااابلىنىدى.
. ياااااوق ئاساساااااىھاااااې  نىڭ كۆرسىتىشاااااى ئىزباساااااارىئەلەيھىسسااااااالمالرنىڭ 

غەمكەرلەرنىاااڭ ئىزباساااارى ئۇالرنىاااڭ ئەۋالدى بولاااۇ  بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى پەي
 ش بىلەن بولىدى.غىھەق يولدا مېئېلىپ كەلگەن  ئۇالر

ــــَراِهيَم َوِإْْسَاِعيــــَل َوِإْ﴾ــــَحاَق  َنــــا َوَمــــا أُنــــِزَل ِإََلٰ ِإبـْ ﴿ُقولُــــوا آَمنَّــــا ِِبللَّـــــِه َوَمــــا أُنــــِزَل ِإلَيـْ
ِـــــْم ََّل نـَُفـــــرُِِّق َويـَْعُقـــــوَب َواْْلَْ﴾ـــــَباِط وَ  َمـــــا ُأوِتَ ُموَ﴾ـــــٰم َوِعيَســـــٰم َوَمـــــا ُأوِتَ النَِّبيُّـــــوَن ِمـــــن رَِّبِّ

ُهْم﴾ ــــنـْ نازىاااال  ەبىاااازگ ېيتتااااۇق،قااااا ئىمااااان ئئالالھ ېيتىغالركااااى،ئ» بَــــنْيَ َأَحــــٍد مِّ
 ۇالرنىااڭئ ۋە ەئقۇبقااائىكراھىمغااا، ئىساامائىلغا، ئىسااھاققا، ي ۋەھاايىگە،قىلىنغااان 

 ، ئىساااغا ەۋراتقااانت ېاارىلگەنب ۇساااغام ۋەھاايىگە،لىنغااان نازىاال قى ەۋالدلىرىغااائ
 ەنىلگېاارب ەرىپىاادىنت ەرۋەردىگااارىپ ەيغەمااكەرلەرگەپ ۋەنئىنجىلغااا   ېاارىلگەنب

 ەناااىني  ەتمەيمىزئاااايرى ېچكىرىناااىھ ۇالردىنئااا ېيتتاااۇق،نكىتابالرغاااا  ئىماااان ئ
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 ېيتىاااپئىماااان ئ ەزىساااىگەب ۇالرنىاااڭناسااااراالرغا ئواشاااا ، ئ ۋە ەھاااۇدىيالري
 ىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمدىن تارتىااپئ ئااايەتتەبااۇ . «ئىنكااار قىلمااايمىز  زىسااىنىەب

شاااااەرىىەتلەرنىڭ  ىماااااات ۋەبولغاااااان باااااارلىق تەلئەلەيھىسسااااااالمغىچە  ئىساااااا
 نىڭھەمااادە باااۇ رىساااالەتلەرنىڭ ھەممىساااى گە،ساااى ئىكەنلىكىااايئالالھنىاااڭ ۋەھى

نلىقى ىغاشااااقا چاقىرىاااادىشااااېرىكى بولمىغااااان يااااالغۇز ئالالھقااااا ئىكااااادەت قىل
يكااى قۇرئانغااا زىاا  ىتەبىى ،بىااز قۇرئانغااا ئىمااان ئېيتقااان ئىكەنمىاازئىپااادىلەنگەن. 

 ان ئېيتالمايمىز.تە  ئىمكىتابقا  ھېچقايسىبولغان 

ــــنُ ﴿ ــــهُ  َوََنْ ــــِلُمونَ  َل ئىكااااراھى  . «ۇنغۇچىالرمىزقااااا بويساااائالالھبىااااز » ﴾ُمْس
ئالالھقااااا ئااااۆزلىرىنى  ،پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ھەممىسااااى باشااااقا ئەلەيھىسساااااالم ۋە

. ئىسااااااالمنىڭ لااااااۇغەت مەنىسااااااى بويسااااااۇنغۇچىالردىن ئىاااااادى تاپشااااااۇرغان
چىاااگە ئىككاااى ئۇقاااۇمنى ئاااۆز ئى دېاااگەن«  تاپشاااۇرى ئاااۆزىنى ۋە بويساااۇنۇ »

دىكى بويسۇنۇشاااااتىن ساااااىىئىنساااااانالر ئوتتۇر ،ئالالھقاااااا بويساااااۇنۇ ئالىااااادى. 
 ىزنى،كەلگۈسااااىم ئۆزىمىزنىااااڭ ئۆتمۈشااااى، بۈگااااۈنى ۋەھالقىغااااان. چااااۈنكى بىااااز 

نېاااااىمەت ۋە گە ھەر تۈرلاااااۈ  ۋە اەلقىااااا ۈن مەالۇقااااااتالردىن بىھااااااجەتپۈتااااا
ياااۇقىرىقى ئىشاااالرنىڭ تاپشاااۇرىمىز. ئەگەر ھقاااا ئالالبېرىااادىغان يااشاااىلىقالرنى 

بىاااز ئىسااااالمغا  ،شاااە  قىلساااااقئاااۆزىمىزنى ئالالھقااااا تاپشۇرىشاااتا ساااىدە ەربىر
 . ھەقىقىي كىرگەن بولمايمىز
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 ئايەت-137سۈرە بەقەرە 
 

َا تـََولَّْوا وَِّإن  ۖ اْهَتَدوا فـََقدِ  ِبهِ  آَمنُتم َما ِبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ ﴿  ِف  ُهمْ  فَِإَّنَّ
 ﴾اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ   ۚاللَّـهُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ   ِۖشَقاقٍ 

 
 يو  توغرا ئەل ەتتە، ئېيتسا، ئىمان ئېيتقاندە  ئىمان سىلەر ئۇالر ئەگەر» 

 بولغان ئاداۋەتتە  بىلەن سەنن ئۆردسە، يۈز رئۇال ئەگەر. بولىدى تاپقان
 ئۇالرنىڭن ئالالھ. كۇپايىدىر سا ا ئالالھ قارشى ئۇالرغا بولىدى،
 «تۇرغۇچىدىر بىلىپ  مىكرىنى-ھىيلەن تۇرغۇچىدىر، ئا الئ  سۆزلىرىنى

 

 ەھلاااىئ ەناااىني ۇالرئااا ەگەرئ» ﴾اْهَتـــَدوا فـََقـــدِ  بِـــهِ  آَمنـــُتم َمـــا ِبِْثـــلِ  آَمُنـــوا فَـــِإنْ ﴿
تااوغرا يااو  تاپقااان  ەلاا ەتتە،ئ ېيتسااا،ئىمااان ئ ېيتقاناادە ئىمااان ئ ەركىتااا   سااىل

 ،  يەنااىمااۇئىككى ياااكى ا، ئىمااان بىاار بوالماادىبااۇ ئىپااادىگە قارىغانااد. «ىبولىااد
 ،دەئ ئىمااااااان ئېيتتىغىااااااز  هللا َُ وْ ُنلللللل َ  َ غَ َملللللل ُ   َ َْ   هللا وَ ََل اا  وَ  َلللللل اا ََل َْْشللللللَ ُغ َْْ   سااااااىز 

دېااگەن سااۆزنى دەماادى  مااۇ سااىزۇسااۇلمان بولااۇ  ئۈچۈنم ىئەماادى باشااقا بىاار
ياااكى شااۇنىغغا ئواشااا  سااۆزنى دەماادى  تەبىىيكااى ئواشااا  سااۆزنى دەياادى. 

شاااھادەت كەلىمىسااىنى  ئااۇالر. ھەركىاا  ئېيتقااان ئىمااان ئااۆزىگە ئااائىتتۇرچااۈنكى 
. ربىااردى ىئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا ئېيتقااان ئىمااان ئااايرى  ئېيتقااان بولسااىمۇ،-ئااايرى 

، پاالنىنىاااڭ ساااەدىقە ىاااشساااەدىقە قىلپااااالنى ساااەدىقە قىلغانااادە   مەساااىلەن 
شاااۇنىغغا بااااراۋەر پاااۇلنى ساااەدىقە  ،ئەمەس قىلىاااش نىىقىلغاااان پۇلنىاااڭ ئاااۆز

 . قىلىشنى كۆرسىتىدى
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 ئايەت-137سۈرە بەقەرە 
 

َا تـََولَّْوا وَِّإن  ۖ اْهَتَدوا فـََقدِ  بِهِ  آَمنُتم َما ِبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ ﴿  ِف  ُهمْ  فَِإَّنَّ
 ﴾اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ   ۚاللَّـهُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ   ِۖشَقاقٍ 

 
 يو  توغرا ئەل ەتتە، ئېيتسا، ئىمان ئېيتقاندە  ئىمان سىلەر ئۇالر ئەگەر» 

 بولغان ئاداۋەتتە  بىلەن سەنن ئۆردسە، يۈز رئۇال ئەگەر. بولىدى تاپقان
 ئۇالرنىڭن ئالالھ. كۇپايىدىر سا ا ئالالھ قارشى ئۇالرغا بولىدى،
 «تۇرغۇچىدىر بىلىپ  مىكرىنى-ھىيلەن تۇرغۇچىدىر، ئا الئ  سۆزلىرىنى

 

 ەھلاااىئ ەناااىني ۇالرئااا ەگەرئ» ﴾اْهَتـــَدوا فـََقـــدِ  بِـــهِ  آَمنـــُتم َمـــا ِبِْثـــلِ  آَمُنـــوا فَـــِإنْ ﴿
تااوغرا يااو  تاپقااان  ەلاا ەتتە،ئ ېيتسااا،ئىمااان ئ ېيتقاناادە ئىمااان ئ ەركىتااا   سااىل

 ،  يەنااىمااۇئىككى ياااكى ا، ئىمااان بىاار بوالماادىبااۇ ئىپااادىگە قارىغانااد. «ىبولىااد
 ،دەئ ئىمااااااان ئېيتتىغىااااااز  هللا َُ وْ ُنلللللل َ  َ غَ َملللللل ُ   َ َْ   هللا وَ ََل اا  وَ  َلللللل اا ََل َْْشللللللَ ُغ َْْ   سااااااىز 

دېااگەن سااۆزنى دەماادى  مااۇ سااىزۇسااۇلمان بولااۇ  ئۈچۈنم ىئەماادى باشااقا بىاار
ياااكى شااۇنىغغا ئواشااا  سااۆزنى دەماادى  تەبىىيكااى ئواشااا  سااۆزنى دەياادى. 

شاااھادەت كەلىمىسااىنى  ئااۇالر. ھەركىاا  ئېيتقااان ئىمااان ئااۆزىگە ئااائىتتۇرچااۈنكى 
. ربىااردى ىئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا ئېيتقااان ئىمااان ئااايرى  ئېيتقااان بولسااىمۇ،-ئااايرى 

، پاالنىنىاااڭ ساااەدىقە ىاااشساااەدىقە قىلپااااالنى ساااەدىقە قىلغانااادە   مەساااىلەن 
شاااۇنىغغا بااااراۋەر پاااۇلنى ساااەدىقە  ،ئەمەس قىلىاااش نىىقىلغاااان پۇلنىاااڭ ئاااۆز

 . قىلىشنى كۆرسىتىدى
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َـــا تـََولَّـــْوا وَِّإن﴿  ۆردساااە،ئ ۈزنئىمانااادىن  يااا ۇالرئااا ەگەرئ» ﴾ِشـــَقاقٍ  ِف  ُهـــمْ  فَِإَّنَّ
لللَقاأئاااايەتتىكى   .«ىدبولغاااان بولىااا ۋەتتە  ئااااداەنبىااال ەننسااا   دېاااگەن ساااۆز شا

دېااااگەن  «تاااااال ، ئىخااااتىالئيېاااارىلىش، دە»دىاااان چىققااااان بولااااۇئ،  ِ للللق  
بىااالەن  مۇساااۇلمانالر ،ياااۈز ئۆرىساااە ئىمانااادىن ەگەر ئاااۇالرئ. كېلىااادى دەلەرمەنىااا

لىققا چۈشااۈئ قالغااان بولىاادى. چااۈنكى بىزنىااڭ كااۆزىمىزگە ىئااارا قارشااياااكى ئۆز
ىنىاااڭ بىرئۇالرنىاااڭ ھەر ،لەنبىااا ىنتە  تۇياااۇلغىالرنىاااڭ ھەممىساااى ئواشاشاااكاپىر

كۇپۇرلۇققااا سااەۋە  بولىاادىغان ئااامىلالردا ئااۆزىگە يارىشااا قارىشااى ۋە تااوغرا دەئ 
باااارلىق ئىنساااان ئىالھناااى ئېتىااارائ قىلىااادىغان ئەسااالى تاللىغاااان ياااولى بولىااادى. 

ئۆزىنىاااڭ  ،ئۈساااتىدە تۇغۇلىااادى. ئەگەر ئىنساااان ئىساااالم ياااولىنى تاللىساااا فىتااارەت
تااااى بااااويىچە ما غااااان بولىاااادى. ئەممااااا بااااۇ يااااولنى تاللىمىسااااا، ئەساااالى ىتەبىى

 تە پۇ سىزلىق كۆردلىدى.  ،دە-تەبىىىتىگە قارشى يو  تۇتقان بولىدى

 مُ َفَســـَيْكِفيَكهُ ﴿  پەيغەماااكەر ئەلەيھىسساااالمغا اىتاااا  قىلىاااپتائااااال ئاااالالھ 
سااارا ۋە يەھااۇدىي، نادېاادى.  «ۇپايىاادىرك  اسااا ئااالالھقارشااى  ۇالرغااائ» ﴾اللَّـــهُ 

كىاااار قىلماااااقچى ۋە مى-ھىاااايلەپەيغەمكىاااارىگە  نىااااڭمۇناااااپىقالر ئااااالالھ تائاال
. يەھااااۇدىيالر كۇپايىاااادىرمااااۇئمىنلەرگە ئەرزىاااايەت بەرمەكچااااى بولسااااا، ئااااالالھ 

ر قىلىاااش ئۆلتاااۈرمەكچى ۋە ساااېھىى نۇرغاااۇن قېاااتى  پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمن
ۇالرنىاااااڭ ئ ئاااااالالھ تائااااااال قاندا،ئاااااارقىلىق ئەرزىااااايەت بەرمەكچاااااى بولۇشااااا

ۇالر قانچىلىااا  ئااا يەتلىكىناااى ئاشاااكارىلى ەتتى.نى بىكاااار قىلىاااپ، مەاپىسۈيقەساااتى
رنىاااڭ يامانلىقىااادىن الۇن ۋاساااتىلەرنى ئىشلەتساااۇن، ئاااالالھ ئيوشاااۇرى-ئاشاااكارا

ََ  ٌ َاْبلللَغُِ  ماَ لللا      لَللللوُ  َْ َلللْ  َ ﴿ يەنە  باااۇ ھەقاااتە. رەساااۇلۇلالھنى سااااقلىدى  َوَُيَوا ُفوتَللل
لللللل  ِبا َلللللل اي َ  لللللل  ٌ ُ وتاللللللوا  ِا لللللل ْ   َللللللوُ  َفَمللللللا   لَلللللللوُ  ُيْ لللللللا ا  َوَِ  بەندىسااااااىگە ئااااااالالھ» 1 َاللللللا    ِا

 تىاادى،ۇقورق بىاالەن مەبااۇدالر باشااقا ئااالالھتىن سااېنى ئااۇالر ئەمەساامۇ  يېتەرلىاا 
 .ېگەند« بولمايدى قىلغۇچى ھىدايەت ھې  ئادەمنى قىلغان گۇمراھ ئالالھ
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  ى ااااااتىرجەم قىلىااااپتائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا رەسااااۇلۇلالھنئااااالالھ 
 ۇرغۇچىاااادىر،ت  الئ  ئاااااۆزلىرىنىساااا ۇالرنىااااڭنئ ئااااالالھ»   ْ َعلالللل  ُ    َسللللما اُ  َوُالللوَ ﴿

بااااااۇ پەيغەمااااااكەر دېااااااگەن.  «ۇرغۇچىاااااادىرمىكرىنااااااى  بىلىااااااپ ت-ەنھىاااااايل
رەسااااۇلۇلالھنىڭ بەلكااااى  ،ئەلەيھىسساااااالمغىال بېاااارىلگەن تەسااااەللى بولماسااااتىن

 ەسەللىدىر.بىر ئادەمگە بېرىلگەن تيولىدا ما غان ھەر
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ـَــا تـََولَّـــْوا وَِّإن﴿  ۆردساااە،ئ ۈزنئىمانااادىن  يااا ۇالرئااا ەگەرئ» ﴾ِشـــَقاقٍ  ِف  ُهـــمْ  فَِإَّنَّ
لللَقاأئاااايەتتىكى   .«ىدبولغاااان بولىااا ۋەتتە  ئااااداەنبىااال ەننسااا   دېاااگەن ساااۆز شا

دېااااگەن  «تاااااال ، ئىخااااتىالئيېاااارىلىش، دە»دىاااان چىققااااان بولااااۇئ،  ِ للللق  
بىااالەن  مۇساااۇلمانالر ،ياااۈز ئۆرىساااە ئىمانااادىن ەگەر ئاااۇالرئ. كېلىااادى دەلەرمەنىااا

لىققا چۈشااۈئ قالغااان بولىاادى. چااۈنكى بىزنىااڭ كااۆزىمىزگە ىئااارا قارشااياااكى ئۆز
ىنىاااڭ بىرئۇالرنىاااڭ ھەر ،لەنبىااا ىنتە  تۇياااۇلغىالرنىاااڭ ھەممىساااى ئواشاشاااكاپىر

كۇپۇرلۇققااا سااەۋە  بولىاادىغان ئااامىلالردا ئااۆزىگە يارىشااا قارىشااى ۋە تااوغرا دەئ 
باااارلىق ئىنساااان ئىالھناااى ئېتىااارائ قىلىااادىغان ئەسااالى تاللىغاااان ياااولى بولىااادى. 

ئۆزىنىاااڭ  ،ئۈساااتىدە تۇغۇلىااادى. ئەگەر ئىنساااان ئىساااالم ياااولىنى تاللىساااا فىتااارەت
تااااى بااااويىچە ما غااااان بولىاااادى. ئەممااااا بااااۇ يااااولنى تاللىمىسااااا، ئەساااالى ىتەبىى

 تە پۇ سىزلىق كۆردلىدى.  ،دە-تەبىىىتىگە قارشى يو  تۇتقان بولىدى

 مُ َفَســـَيْكِفيَكهُ ﴿  پەيغەماااكەر ئەلەيھىسساااالمغا اىتاااا  قىلىاااپتائااااال ئاااالالھ 
سااارا ۋە يەھااۇدىي، نادېاادى.  «ۇپايىاادىرك  اسااا ئااالالھقارشااى  ۇالرغااائ» ﴾اللَّـــهُ 

كىاااار قىلماااااقچى ۋە مى-ھىاااايلەپەيغەمكىاااارىگە  نىااااڭمۇناااااپىقالر ئااااالالھ تائاال
. يەھااااۇدىيالر كۇپايىاااادىرمااااۇئمىنلەرگە ئەرزىاااايەت بەرمەكچااااى بولسااااا، ئااااالالھ 

ر قىلىاااش ئۆلتاااۈرمەكچى ۋە ساااېھىى نۇرغاااۇن قېاااتى  پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمن
ۇالرنىاااااڭ ئ ئاااااالالھ تائااااااال قاندا،ئاااااارقىلىق ئەرزىااااايەت بەرمەكچاااااى بولۇشااااا

ۇالر قانچىلىااا  ئااا يەتلىكىناااى ئاشاااكارىلى ەتتى.نى بىكاااار قىلىاااپ، مەاپىسۈيقەساااتى
رنىاااڭ يامانلىقىااادىن الۇن ۋاساااتىلەرنى ئىشلەتساااۇن، ئاااالالھ ئيوشاااۇرى-ئاشاااكارا

ََ  ٌ َاْبلللَغُِ  ماَ لللا      لَللللوُ  َْ َلللْ  َ ﴿ يەنە  باااۇ ھەقاااتە. رەساااۇلۇلالھنى سااااقلىدى  َوَُيَوا ُفوتَللل
لللللل  ِبا َلللللل اي َ  لللللل  ٌ ُ وتاللللللوا  ِا لللللل ْ   َللللللوُ  َفَمللللللا   لَلللللللوُ  ُيْ لللللللا ا  َوَِ  بەندىسااااااىگە ئااااااالالھ» 1 َاللللللا    ِا

 تىاادى،ۇقورق بىاالەن مەبااۇدالر باشااقا ئااالالھتىن سااېنى ئااۇالر ئەمەساامۇ  يېتەرلىاا 
 .ېگەند« بولمايدى قىلغۇچى ھىدايەت ھې  ئادەمنى قىلغان گۇمراھ ئالالھ
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  ى ااااااتىرجەم قىلىااااپتائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا رەسااااۇلۇلالھنئااااالالھ 
 ۇرغۇچىاااادىر،ت  الئ  ئاااااۆزلىرىنىساااا ۇالرنىااااڭنئ ئااااالالھ»   ْ َعلالللل  ُ    َسللللما اُ  َوُالللوَ ﴿

بااااااۇ پەيغەمااااااكەر دېااااااگەن.  «ۇرغۇچىاااااادىرمىكرىنااااااى  بىلىااااااپ ت-ەنھىاااااايل
رەسااااۇلۇلالھنىڭ بەلكااااى  ،ئەلەيھىسساااااالمغىال بېاااارىلگەن تەسااااەللى بولماسااااتىن

 ەسەللىدىر.بىر ئادەمگە بېرىلگەن تيولىدا ما غان ھەر
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 ئايەت-137سۈرە بەقەرە 
 

َا تـََولَّْوا وَِّإن  ۖ اْهَتَدوا فـََقدِ  ِبهِ  آَمنُتم َما ِبِْثلِ  آَمُنوا فَِإنْ ﴿  ِف  ُهمْ  فَِإَّنَّ
 ﴾اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  َوُهوَ   ۚاللَّـهُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ   ِۖشَقاقٍ 

 
 يو  توغرا ئەل ەتتە، ئېيتسا، ئىمان ئېيتقاندە  ئىمان سىلەر ئۇالر ئەگەر» 

 بولغان ئاداۋەتتە  بىلەن سەنن ئۆردسە، يۈز رئۇال ئەگەر. بولىدى تاپقان
 ئۇالرنىڭن ئالالھ. كۇپايىدىر سا ا ئالالھ قارشى ئۇالرغا بولىدى،
 «تۇرغۇچىدىر بىلىپ  مىكرىنى-ھىيلەن تۇرغۇچىدىر، ئا الئ  سۆزلىرىنى

 

 ەھلاااىئ ەناااىني ۇالرئااا ەگەرئ» ﴾اْهَتـــَدوا فـََقـــدِ  بِـــهِ  آَمنـــُتم َمـــا ِبِْثـــلِ  آَمُنـــوا فَـــِإنْ ﴿
تااوغرا يااو  تاپقااان  ەلاا ەتتە،ئ ېيتسااا،ئىمااان ئ ېيتقاناادە ئىمااان ئ ەركىتااا   سااىل

 ،  يەنااىمااۇئىككى ياااكى ا، ئىمااان بىاار بوالماادىبااۇ ئىپااادىگە قارىغانااد. «ىبولىااد
 ،دەئ ئىمااااااان ئېيتتىغىااااااز  هللا َُ وْ ُنلللللل َ  َ غَ َملللللل ُ   َ َْ   هللا وَ ََل اا  وَ  َلللللل اا ََل َْْشللللللَ ُغ َْْ   سااااااىز 

دېااگەن سااۆزنى دەماادى  مااۇ سااىزۇسااۇلمان بولااۇ  ئۈچۈنم ىئەماادى باشااقا بىاار
ياااكى شااۇنىغغا ئواشااا  سااۆزنى دەماادى  تەبىىيكااى ئواشااا  سااۆزنى دەياادى. 

شاااھادەت كەلىمىسااىنى  ئااۇالر. ھەركىاا  ئېيتقااان ئىمااان ئااۆزىگە ئااائىتتۇرچااۈنكى 
. ربىااردى ىئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا ئېيتقااان ئىمااان ئااايرى  ئېيتقااان بولسااىمۇ،-ئااايرى 

، پاالنىنىاااڭ ساااەدىقە ىاااشساااەدىقە قىلپااااالنى ساااەدىقە قىلغانااادە   مەساااىلەن 
شاااۇنىغغا بااااراۋەر پاااۇلنى ساااەدىقە  ،ئەمەس قىلىاااش نىىقىلغاااان پۇلنىاااڭ ئاااۆز

 . قىلىشنى كۆرسىتىدى
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 ئايەت-138سۈرە بەقەرە 
 

َغ َ ﴿ َغ ً  اللَّـهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ   ۖاللَّـهِ  ِصبـْ  ﴾َعاِبُدونَ  َلهُ  َوََنْنُ   ِۖصبـْ
 

مۇ گۈزە  نتىئالالھ تۇرى الر، چىڭبويىغان نئىسالم رە گىدە   ئالالھ» 
 ئىكادەت ئالالھقا بىز بار  كى شەكىلدە رە گە كەلتۈرددىغان 

 «چىالرمىزقىلغۇ

 

َغ َ ئاااايەتتىكى   لللبلْ پااتاااا رە نىاااڭ بولاااۇئ،  مەنىااادە دېاااگەن «بوياااا »  صا
تەبىىىاااي تاااااللىق ئىااانچىكە كااااۋاكلىرى بولغاااان نەرساااىلەرنىڭ  دە يااااكى يۇ ااا

كىگىزنااى بويىساااق،  ىلەن . مەسااسااىغىپ كىرىشااىنى كۆرسااىتىدىئىچىگىااچە -ئىاا 
ىجىاادە سااىغىپ قېتىغااا، قااانچە يۇيسااىمۇ چىقمىغىاادە  دەر-رە  كىگىزنىااڭ قااات

كېتىاااادى. ئەممااااا سااااۈنىىي تاااااالنى بويىساااااق، ئۈسااااتىنكى قىساااامىال سااااىرلىنىپ، 
بىاالەن سااىرال  بويااا  بااارا ئۆ ااۈئ كېتىاادى. -تمەياادى ۋە رە گااى بااارائىچىااگە ئۆ

 قېاااتىغىچە ساااىغددرد  بوياااا  بولساااا،-قاااتبىااار نەرساااىنىڭ  پەرقلىااق بولىااادى.
 . دېيىلىدىسىرال   يېپىشتۇرى  گەئۈستى

َغ َ ﴿  ئىمااااننىتائااااال الھ ئاااال ئاااايەتتە  «ئالالھنىاااڭ بويىشاااى» ﴾اللَّــــهِ  ِصـــبـْ
پەيغەمااااااااكەر ئەلەيھىسساااااااااالمغا، ئىكااااااااراھى   ،ەئ ئىپادىلىاااااااادى. يەنااااااااىد

ئاااااااالالھ پەيغەمكەرلىااااااارىگە چۈشاااااااۈرگەن  ۋەئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ يولىغاااااااا 
. ھېساااابلىنىدى« شاااىبويى»ئىنسااااننى  نىاااڭتەلىماتلىرىغاااا ئىماااان ئېياااتىش، ئالالھ

كىرىااپ  قېتىغااا-نىااڭ قاااتتااللىرى ، رە  رەااا اتلەرنااى بويىساااقاااۇددى رە بااۇ
ېتىااادىغانلىقىنى غىپ كىڭ پۈتاااۈن ۋىجۇدىغاااا ساااىىماااان ئىنسااااننكەتكىنىااادە ، ئ
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، ئالالھنىاااااڭ نەزىرىااااادە قوباااااۇ  بولىااااادىغان ئىماااااان ،. دېااااامە ئىپادىلەيااااادى
. لاااېكىن دىرئىمانااا ىپ، ئاااۇنى پۈتاااۈنلەي ئاااۆزگەرتكەنساااىغ نىڭ قەلاااكىگەئىنساااان

َغ َ تااۈن ۋىجۇدىمىزغااا سىغمىسااە، بااۇ ئااالالھ دېگەناادە   ئىمااان پۈ للبلْ « بويااا »  صا
بولىاادى. مانااا بااۇ  «سااىرال »مىاازدە  ىيۇقىرىاادا بايااان قىلغىنبەلكااى  ،سااتىنبولما

 . دىرمۇناپىقالرنىڭ ئەھ الى

، قاناااداقتۇر ساااىرتىمىزدىن شاااەكىلدە بويىشاااى يئالالھنىاااڭ بىزناااى ئىماااانى
. چااااۈنكى دىررە اااا ىمىزغااااا سااااىغگەن، ئەكسااااىچە ۋىجۇدرىلگەن رە  ئەمەسبېاااا

ۋىجۇدىااااادا ئىماااااان تەبىىىتاااااى بولىااااادى. پەيغەماااااكەر  دائىنساااااان يارىتىلغانااااا
َّ يُلْعللللهاَب َاْنللللُو  اَسللللاتُُو    ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە   لللل ََ ْو ُللللو   يُو َللللُغ َالَلللل   ْ  ااْللللهَوا  ُ لللل ُّ َِ

 َُ َسلللا  فَل َلُقلللو لللهَ تاوا َوَُيَ  ا ُِ يُلَ و اَ  تالللوا َويُلَنه ا ئەسااالى تەبىاااىەت  باااوۋاقھەرقاناااداق » 1 تاوا َْملَلللَو 
-ئاتاااائۇنىاااڭ تىلاااى چىقىاااپ گەئ قىلغىااادە  بولغانااادا، تۇغۇلىااادى. ئاساساااىدا 
دەياااادى. « ياااااكى مەجۇسااااى قىلىاااادىاىرىسااااتىيان  ،يەھااااۇدىي ئااااۇنىئانىسااااى 
نىاااڭ كىچىااا  بالى ھەمااامە ،قايساااى بىااار مىللەتاااكە قاااارائ باقسااااقىكى دىنيااااد

ىقىنى ھااااااې  قىلىمىااااااز. ئااااااۇالر تىنىااااااڭ ئاساسااااااەن ئواشااااااايدىغانلىىىتەب
ئاسااااتا -، ئاسااااتارىنى قوبااااۇ  قىلغاناااادىن كېاااايىنئەتراپىاااادىكىلەرنىڭ تەسااااى

 يدى.ئۆزگىرىشكە باشال

بااۇ ھەدىسااتىن ئىماننىااڭ ئىنسااان ۋىجۇدىاادا ئەساالىدىنال بولغااان بىاار رە  
ا مۇسااۇلمان بولسااا، باااال شااۇ رە  پېتااى ئاناا-. ئەگەر ئاتااابىلەلەيمىااز ئىكەنلىكىنااى
اىرىسااتىيان بولساااا، بااالىمۇ شاااۇنىغغا  يەھااۇدىي يااااكىدى. ئەگەر تىلىااائۆسااۈئ يې
تىلىااااادى. اىرىساااااتىيانالرنىڭ كىچىااااا  باااااالىالرنى ساااااۇغا ئۆساااااۈئ يې يارىشاااااا

ياااادى. چااااۈنكى ئىمااااان ، ئىچكااااى جەھەتااااتىن رە  بېرەلمەتااااۈردئ ئېلىشااااىچۆك
ىااادى. چىقئىچكاااى تەرەپاااتىن بەلكاااى ئاااۇ  ،لىااادىغان نەرساااە ئەمەسساااىرتتىن كې

غاااا ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ۋىجۇدى ،داان ھەقىقاااى ئاااورىن ئالغاناااشاااۇ ا قەلىكاااتە ئىمااا
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ََ    لَلللوُ ﴿  تائاااال . بااۇ ھەقااتە ئااالالھھاياتىغااا تەسااىر كۆرسااىتىدى سااىغىپ ََ َسلل َ  تلَلل َْ َْ 
َا  اتَلللللاِبَ    ْْلَلللللغاي ا  َ  َُِّتَ لللللا ا ْنلللللوُ  تَلْقَ لللللعاهُّ  َِ َلللللا ا  ُ ُا ْ ُ لُلللللو  تَلاللللليُ  ُثَُ  َ َ ُللللل ْ  ََيَْ لللللْو َ    َللللل اي َ  ُ لُلللللو ُ  ِا
ََ  ٌ   لَلللللوا  ذاْ للللها  َ   اا  َوُُللُللللوُ ُ ْ  لللل  ماللللوا  يَلْ للللغاي   لَلللللوا  ُاللللَغ  ذَ  الللل لللل  ٌ َيَ للللا ُ  َِ   َللللوُ  َفَمللللا   لَلللللوُ  ُيْ لللللا ا  َوَِ

لللل ْ   نازىاااال قۇرئاااااننى بولغااااان چىرايلىقااااى ئە  سااااۆزلەرنىڭ ئااااالالھ» 1 َاللللا    ِا
ن ئۇنىغاااااادى تەكرارلىنىاااااادى، ئااااااايەتلىرى ئۆزئااااااارا ئواشااااااايدى ۋە. قىلاااااادى

 ئاناااادىن تىترەياااادى، بەدەنلىاااارى كىشااااىلەرنىڭ قورقىاااادىغان پەرۋەردىگارىاااادىن
 ئاااارامن يۇمشاااائ دىللىااارى ۋە بەدەنلىااارى ئۇالرنىاااڭ ئۈچاااۈن، زىكااارى ئالالھنىاااڭ

  ئااالالھن بىاالەن ئۇنىااڭ ھىدايىتىاادىركى، ئالالھنىااڭ  قۇرئااانن شااۇ ئەنە ، تاپىاادى
 ھىاادايەت ھااې  ەمگەادئاا ئازدىرغااان ئااالالھ قىلىاادى، ھىاادايەت ئااادەمنى االىغااان
. مانااا بااۇ ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ قەلكىاادە قويغااان ېااگەند« بولماياادى قىلغااۇچى

 . ىدىرتەسىرنىڭ «بويىقى»

َغ ً  اللَّــــهِ  ِمـــنَ  َأْحَســـنُ  َوَمـــنْ ﴿ ئاااالالھتىنمۇ گاااۈزە  شاااەكىلدە رە اااگە » ﴾ِصـــبـْ
 جااااۋابتىن،دىكى ىلشاااەك ساااوئا باااۇ ئاااايەتتىكى . «كەلتۈرىااادىغان كىااا  باااار 

گاااۈزە  رە اااگە كەلتۈرىااادىغان  ناااى ئاااالالھ ۋە ئالالھنىاااڭ دىنىااادىن باشاااقا،قەلك
  .ھېچكىمنىڭ بولمايدىغانلىقىنى بىلى االاليمىز

. «بىاااااز ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلغاااااۇچىالردىرمىز» ﴾َعابِـــــُدونَ  لَـــــهُ  َوََنْـــــنُ ﴿
  َااماللللغُ غان ئااااادەم  ىاااادىدىن يانىن، توسااااقىنى قىلىاااادىغانىنئالالھنىااااڭ بااااۇيرىغى

چەكلىمىااالەر  ىاااتالردا قىيىنچىلىاااق بىااالەن بولساااا،باااۇيرىقالر بەزى ۋاقلىااادى. دېيى
بولىااادى. چاااۈنكى ئىنساااان  ردائىشاااالبىااازگە ساااۆيۈملۈ  كۆردنىااادىغان كاااۆپىنچە 

نەق مەنااااپەئەت ئالىاااادىغان يااااۈزەكى مەنپەئەتنااااى ئىزدەياااادى.  قھەر دائىاااا  نە
ۈ  بەناادىنى ئااااىرەتتىكى مە گۈلاائااۇ ئەممااا  ،رىشااى مااۇمكىنۋاقىتلىااق ھااوزىر بې

ناااااى ئا لىغاااااان ۋاقتىغىااااازدا، ۇئ قالىااااادى. مەساااااىلەن  ئەزانېىمەتاااااتىن توسااااان
شاااۇنىڭ  .شاااەكىلدە نامازغاااا تۇرمىااادىغىز ي، جىاااددىكىچىككىااانە ئۇيقاااۇنى دەئ

                                                           
 ئايەت-23سۈرە زىمەر،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

304 
 

، ئالالھنىاااااڭ نەزىرىااااادە قوباااااۇ  بولىااااادىغان ئىماااااان ،. دېااااامە ئىپادىلەيااااادى
. لاااېكىن دىرئىمانااا ىپ، ئاااۇنى پۈتاااۈنلەي ئاااۆزگەرتكەنساااىغ نىڭ قەلاااكىگەئىنساااان

َغ َ تااۈن ۋىجۇدىمىزغااا سىغمىسااە، بااۇ ئااالالھ دېگەناادە   ئىمااان پۈ للبلْ « بويااا »  صا
بولىاادى. مانااا بااۇ  «سااىرال »مىاازدە  ىيۇقىرىاادا بايااان قىلغىنبەلكااى  ،سااتىنبولما

 . دىرمۇناپىقالرنىڭ ئەھ الى

، قاناااداقتۇر ساااىرتىمىزدىن شاااەكىلدە بويىشاااى يئالالھنىاااڭ بىزناااى ئىماااانى
. چااااۈنكى دىررە اااا ىمىزغااااا سااااىغگەن، ئەكسااااىچە ۋىجۇدرىلگەن رە  ئەمەسبېاااا

ۋىجۇدىااااادا ئىماااااان تەبىىىتاااااى بولىااااادى. پەيغەماااااكەر  دائىنساااااان يارىتىلغانااااا
َّ يُلْعللللهاَب َاْنللللُو  اَسللللاتُُو    ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە   لللل ََ ْو ُللللو   يُو َللللُغ َالَلللل   ْ  ااْللللهَوا  ُ لللل ُّ َِ

 َُ َسلللا  فَل َلُقلللو لللهَ تاوا َوَُيَ  ا ُِ يُلَ و اَ  تالللوا َويُلَنه ا ئەسااالى تەبىاااىەت  باااوۋاقھەرقاناااداق » 1 تاوا َْملَلللَو 
-ئاتاااائۇنىاااڭ تىلاااى چىقىاااپ گەئ قىلغىااادە  بولغانااادا، تۇغۇلىااادى. ئاساساااىدا 
دەياااادى. « ياااااكى مەجۇسااااى قىلىاااادىاىرىسااااتىيان  ،يەھااااۇدىي ئااااۇنىئانىسااااى 
نىاااڭ كىچىااا  بالى ھەمااامە ،قايساااى بىااار مىللەتاااكە قاااارائ باقسااااقىكى دىنيااااد

ىقىنى ھااااااې  قىلىمىااااااز. ئااااااۇالر تىنىااااااڭ ئاساسااااااەن ئواشااااااايدىغانلىىىتەب
ئاسااااتا -، ئاسااااتارىنى قوبااااۇ  قىلغاناااادىن كېاااايىنئەتراپىاااادىكىلەرنىڭ تەسااااى

 يدى.ئۆزگىرىشكە باشال

بااۇ ھەدىسااتىن ئىماننىااڭ ئىنسااان ۋىجۇدىاادا ئەساالىدىنال بولغااان بىاار رە  
ا مۇسااۇلمان بولسااا، باااال شااۇ رە  پېتااى ئاناا-. ئەگەر ئاتااابىلەلەيمىااز ئىكەنلىكىنااى
اىرىسااتىيان بولساااا، بااالىمۇ شاااۇنىغغا  يەھااۇدىي يااااكىدى. ئەگەر تىلىااائۆسااۈئ يې
تىلىااااادى. اىرىساااااتىيانالرنىڭ كىچىااااا  باااااالىالرنى ساااااۇغا ئۆساااااۈئ يې يارىشاااااا

ياااادى. چااااۈنكى ئىمااااان ، ئىچكااااى جەھەتااااتىن رە  بېرەلمەتااااۈردئ ئېلىشااااىچۆك
ىااادى. چىقئىچكاااى تەرەپاااتىن بەلكاااى ئاااۇ  ،لىااادىغان نەرساااە ئەمەسساااىرتتىن كې

غاااا ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ۋىجۇدى ،داان ھەقىقاااى ئاااورىن ئالغاناااشاااۇ ا قەلىكاااتە ئىمااا
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ََ    لَلللوُ ﴿  تائاااال . بااۇ ھەقااتە ئااالالھھاياتىغااا تەسااىر كۆرسااىتىدى سااىغىپ ََ َسلل َ  تلَلل َْ َْ 
َا  اتَلللللاِبَ    ْْلَلللللغاي ا  َ  َُِّتَ لللللا ا ْنلللللوُ  تَلْقَ لللللعاهُّ  َِ َلللللا ا  ُ ُا ْ ُ لُلللللو  تَلاللللليُ  ُثَُ  َ َ ُللللل ْ  ََيَْ لللللْو َ    َللللل اي َ  ُ لُلللللو ُ  ِا
ََ  ٌ   لَلللللوا  ذاْ للللها  َ   اا  َوُُللُللللوُ ُ ْ  لللل  ماللللوا  يَلْ للللغاي   لَلللللوا  ُاللللَغ  ذَ  الللل لللل  ٌ َيَ للللا ُ  َِ   َللللوُ  َفَمللللا   لَلللللوُ  ُيْ لللللا ا  َوَِ

لللل ْ   نازىاااال قۇرئاااااننى بولغااااان چىرايلىقااااى ئە  سااااۆزلەرنىڭ ئااااالالھ» 1 َاللللا    ِا
ن ئۇنىغاااااادى تەكرارلىنىاااااادى، ئااااااايەتلىرى ئۆزئااااااارا ئواشااااااايدى ۋە. قىلاااااادى

 ئاناااادىن تىترەياااادى، بەدەنلىاااارى كىشااااىلەرنىڭ قورقىاااادىغان پەرۋەردىگارىاااادىن
 ئاااارامن يۇمشاااائ دىللىااارى ۋە بەدەنلىااارى ئۇالرنىاااڭ ئۈچاااۈن، زىكااارى ئالالھنىاااڭ

  ئااالالھن بىاالەن ئۇنىااڭ ھىدايىتىاادىركى، ئالالھنىااڭ  قۇرئااانن شااۇ ئەنە ، تاپىاادى
 ھىاادايەت ھااې  ەمگەادئاا ئازدىرغااان ئااالالھ قىلىاادى، ھىاادايەت ئااادەمنى االىغااان
. مانااا بااۇ ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ قەلكىاادە قويغااان ېااگەند« بولماياادى قىلغااۇچى

 . ىدىرتەسىرنىڭ «بويىقى»

َغ ً  اللَّــــهِ  ِمـــنَ  َأْحَســـنُ  َوَمـــنْ ﴿ ئاااالالھتىنمۇ گاااۈزە  شاااەكىلدە رە اااگە » ﴾ِصـــبـْ
 جااااۋابتىن،دىكى ىلشاااەك ساااوئا باااۇ ئاااايەتتىكى . «كەلتۈرىااادىغان كىااا  باااار 

گاااۈزە  رە اااگە كەلتۈرىااادىغان  ناااى ئاااالالھ ۋە ئالالھنىاااڭ دىنىااادىن باشاااقا،قەلك
  .ھېچكىمنىڭ بولمايدىغانلىقىنى بىلى االاليمىز

. «بىاااااز ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلغاااااۇچىالردىرمىز» ﴾َعابِـــــُدونَ  لَـــــهُ  َوََنْـــــنُ ﴿
  َااماللللغُ غان ئااااادەم  ىاااادىدىن يانىن، توسااااقىنى قىلىاااادىغانىنئالالھنىااااڭ بااااۇيرىغى

چەكلىمىااالەر  ىاااتالردا قىيىنچىلىاااق بىااالەن بولساااا،باااۇيرىقالر بەزى ۋاقلىااادى. دېيى
بولىااادى. چاااۈنكى ئىنساااان  ردائىشاااالبىااازگە ساااۆيۈملۈ  كۆردنىااادىغان كاااۆپىنچە 

نەق مەنااااپەئەت ئالىاااادىغان يااااۈزەكى مەنپەئەتنااااى ئىزدەياااادى.  قھەر دائىاااا  نە
ۈ  بەناادىنى ئااااىرەتتىكى مە گۈلاائااۇ ئەممااا  ،رىشااى مااۇمكىنۋاقىتلىااق ھااوزىر بې

ناااااى ئا لىغاااااان ۋاقتىغىااااازدا، ۇئ قالىااااادى. مەساااااىلەن  ئەزانېىمەتاااااتىن توسااااان
شاااۇنىڭ  .شاااەكىلدە نامازغاااا تۇرمىااادىغىز ي، جىاااددىكىچىككىااانە ئۇيقاااۇنى دەئ
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 ، كىچىككىااانەلىاااپ بارىااادىغان ھەقىقاااى مەنپەئەتناااىبىااالەن ساااىز جەنااانەتكە ئې
 ااَ َلللا﴿  نامااااز ھەققىااادە الالھ تائااااال. ئااادىغىزساااەۋەبىدىن تاشااالى ھاااوزىرياااوقىال  

ًَو   للللللعايَ  َالَلللللل  ااََل  َ َ بالللللل  ئااااااالالھتىن ناماااااااز» 1 َ  ا الللللل ْ  َُِّلُُللللللو ََْ ُلللللل  َي ُنُّللللللو َ    َلللللل اي َ   ََّْاشا
 ئااااالالھتىن ئىشااااتۇر. مۇشااااەققەتلى  ھەقىااااقەتەن باشااااقىالرغا قورققااااۇچىالردىن

 ئالالھنىااااڭ ۋە بولىااادىغانلىقىغا مۇالقاااات چوقاااۇم پەرۋەردىگارىغاااا قورققاااۇچىالر
. دېااااگەن «ئىشااااىنىدى جەزمەن بارىاااادىغانلىقىغا قايتىااااپ چوقااااۇم دەرگاھىغااااا

يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن  ۋە ىمىاااازغىنبااااۇيرىق ئېغىاااار كەلسااااىمۇ قىل
 .تۇرئىكادەت غىنىمىزتاشلى ۇلغاندا، ئۇنىتوس

ئاااالالھ تائااااال ئېغىااار  ،مىااازداغىنىبىاااز ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائەت قىل
 رىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھلىمىلەرنااى قااوالي قىلىااپ بېچەك ى سااۆيۈملۈ  ۋەئىشااالرن
ََ  فاللللل ُ  ْ  َْ َ  َو ْاَلُملللللو ﴿  تائااااااال ً     ا  يُااللللل ُعُ  ْ   َلللللوْ  ٌ   لَللللللوا  َ ُنلللللو لللللها  ِا للللل َ  َ  اللللل  َو َلللللل  ا َ  َ َعنالللللتُّ ْ   ْْلَِْ

بَلللللل َ    لَلللللللوَ  َيَللللللا َ  اا َللللللْ ُ  ُ  ََ  ٌ َو ْ عاْهللللللَ ا َ  َو ْ ُ ُسللللللوأَ   ْ ُ ْ للللللهَ  اا َللللللْ ُ  ُ  وََ للللللهََِ  ُُللُللللللوماُ  ْ   ا  َْيَلنَللللللوُ وَ   ْدا
 ََ للللُغو َ  ُالللل ُ  ُْو َلللل  ا  ئااااۇ ئەگەر بااااار، رەسااااۇلۇلالھ ئىچىغااااالردا بىلىغالركااااى،» 2   هَ شا

 ئەھ الاادا قىاايىن چوقااۇم بولسااا، قىلىاادىغان ئىتااائەت سااىلەرگە ئىشااالردا نۇرغااۇن
 ۇنىئااا ۋە ساااۆيگۈزدى قىااازغىن ئىمااااننى ساااىلەرگە ئاااالالھ لاااېكىن قااااالتتىغالر،

 گۇنااااھنى ۋە كاااۇفرىنى پىساااقىنى، ساااىلەرگە ،قەلكىغالرغاااا چىرايلىاااق كۆرساااەتتى
 يولاادا تااوغرا بىاالەن مىتااىىنې ۋە پەزلااى ئالالھنىااڭ شااۇالر ئەنە كۆرسااەتتى، يامااان

بىزنااى بىاالەن  «ويىقىباا ئىمااان»ېااگەن. دېاامە ، ئااالالھ تائاااال د« بولغااۇچىالردىر
سااااقلىنىدىغان ھاااالەتكە ئېلىاااپ  ئىنتىلىااادىغان، ياماااانلىقالردىن غايااشاااىلىقىالر

 .نى تېتىيااليمىزئىماننىڭ ھەقىقىي لەززىتى شۇندىال بىزلىدى. كې
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 دەرس-75
 
 ئايەت-139سۈرە بەقەرە 
 

َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ﴿ُقْل َأُُتَاجُّونـََنا ِف اللَّـِه َوُهَو رَبُـَّنا 
 َوََنُْن َلُه ُُمِْلُصوَن﴾

 
 ەمھ ۇئ ۇكى،ھالك ۇنازىرىلىشەمسىلەر م ىلۇقتوغر ئالالھ ەنبىز بىل»

 ڭ. بىزنىەرۋەردىگارىغالردىرپ ەرنىڭسىل ەمھ ەرۋەردىگارىمىز،پ ڭبىزنى
 ۆزد الرئ ەمەللىرىغالرمۇئ ەرنىڭسىل ۈچۈندىر،ئ ۆزىمىزئ ەمەللىرىمىزئ

 «ېگىند، قا سادىقمىزئالالھ بىز ۈچۈندىر،ئ

 
لالھقا ۋەزىپىنىااااڭ مااااۇھىملىقىنى ئاگاھالناااادىرى  ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇ

دېااگەن بااۇيرىق بىاالەن نازىاال قىلغااان. ئااالالھ « دېگىاان»  ُُلل ْ ئۈچااۈن، ئااايەتنى  
دېااااگەن بااااۇيرىقنى پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمغا قىلغاچقااااا، « دېگىاااان»تائاااااال 

نااااى تەكرارلىماسااااتىن بۇيرىقنىااااڭ ئااااۆزىنى يەتكۈزسااااە «دېگىاااان»رەسااااۇلۇلالھ 
ئاكا نىااڭ قېشااىغا بېرىااپ، دادام بااۇ ئىشااقا »ى. سااەن ئوغلۇ غااا  يېتەرلىاا  بااوالتت

دېاااگەن ۋاقتىغااادا، ئوغلاااۇ  ئاكىساااىنىڭ قېشاااىغا بېرىاااپ، « ، دېگىااانبۇيرىااادى
ساااۆزىنى قايتىلىماساااتىن بۇيرىغاااان ئىشااانىال دەيااادى. رەساااۇلۇلالھنىڭ « دېگىااان»

اىتااااابىنى تەكرارلىشااااى، بااااۇ سااااۆزنىڭ رەسااااۇلۇلالھ « دېگىاااان»ئالالھنىااااڭ 
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 ، كىچىككىااانەلىاااپ بارىااادىغان ھەقىقاااى مەنپەئەتناااىبىااالەن ساااىز جەنااانەتكە ئې
 ااَ َلللا﴿  نامااااز ھەققىااادە الالھ تائااااال. ئااادىغىزساااەۋەبىدىن تاشااالى ھاااوزىرياااوقىال  

ًَو   للللللعايَ  َالَلللللل  ااََل  َ َ بالللللل  ئااااااالالھتىن ناماااااااز» 1 َ  ا الللللل ْ  َُِّلُُللللللو ََْ ُلللللل  َي ُنُّللللللو َ    َلللللل اي َ   ََّْاشا
 ئااااالالھتىن ئىشااااتۇر. مۇشااااەققەتلى  ھەقىااااقەتەن باشااااقىالرغا قورققااااۇچىالردىن

 ئالالھنىااااڭ ۋە بولىااادىغانلىقىغا مۇالقاااات چوقاااۇم پەرۋەردىگارىغاااا قورققاااۇچىالر
. دېااااگەن «ئىشااااىنىدى جەزمەن بارىاااادىغانلىقىغا قايتىااااپ چوقااااۇم دەرگاھىغااااا

يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن  ۋە ىمىاااازغىنبااااۇيرىق ئېغىاااار كەلسااااىمۇ قىل
 .تۇرئىكادەت غىنىمىزتاشلى ۇلغاندا، ئۇنىتوس

ئاااالالھ تائااااال ئېغىااار  ،مىااازداغىنىبىاااز ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائەت قىل
 رىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھلىمىلەرنااى قااوالي قىلىااپ بېچەك ى سااۆيۈملۈ  ۋەئىشااالرن
ََ  فاللللل ُ  ْ  َْ َ  َو ْاَلُملللللو ﴿  تائااااااال ً     ا  يُااللللل ُعُ  ْ   َلللللوْ  ٌ   لَللللللوا  َ ُنلللللو لللللها  ِا للللل َ  َ  اللللل  َو َلللللل  ا َ  َ َعنالللللتُّ ْ   ْْلَِْ

بَلللللل َ    لَلللللللوَ  َيَللللللا َ  اا َللللللْ ُ  ُ  ََ  ٌ َو ْ عاْهللللللَ ا َ  َو ْ ُ ُسللللللوأَ   ْ ُ ْ للللللهَ  اا َللللللْ ُ  ُ  وََ للللللهََِ  ُُللُللللللوماُ  ْ   ا  َْيَلنَللللللوُ وَ   ْدا
 ََ للللُغو َ  ُالللل ُ  ُْو َلللل  ا  ئااااۇ ئەگەر بااااار، رەسااااۇلۇلالھ ئىچىغااااالردا بىلىغالركااااى،» 2   هَ شا

 ئەھ الاادا قىاايىن چوقااۇم بولسااا، قىلىاادىغان ئىتااائەت سااىلەرگە ئىشااالردا نۇرغااۇن
 ۇنىئااا ۋە ساااۆيگۈزدى قىااازغىن ئىمااااننى ساااىلەرگە ئاااالالھ لاااېكىن قااااالتتىغالر،

 گۇنااااھنى ۋە كاااۇفرىنى پىساااقىنى، ساااىلەرگە ،قەلكىغالرغاااا چىرايلىاااق كۆرساااەتتى
 يولاادا تااوغرا بىاالەن مىتااىىنې ۋە پەزلااى ئالالھنىااڭ شااۇالر ئەنە كۆرسااەتتى، يامااان

بىزنااى بىاالەن  «ويىقىباا ئىمااان»ېااگەن. دېاامە ، ئااالالھ تائاااال د« بولغااۇچىالردىر
سااااقلىنىدىغان ھاااالەتكە ئېلىاااپ  ئىنتىلىااادىغان، ياماااانلىقالردىن غايااشاااىلىقىالر

 .نى تېتىيااليمىزئىماننىڭ ھەقىقىي لەززىتى شۇندىال بىزلىدى. كې
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 دەرس-75
 
 ئايەت-139سۈرە بەقەرە 
 

َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم ﴿ُقْل َأُُتَاجُّونـََنا ِف اللَّـِه َوُهَو رَبُـَّنا 
 َوََنُْن َلُه ُُمِْلُصوَن﴾

 
 ەمھ ۇئ ۇكى،ھالك ۇنازىرىلىشەمسىلەر م ىلۇقتوغر ئالالھ ەنبىز بىل»

 ڭ. بىزنىەرۋەردىگارىغالردىرپ ەرنىڭسىل ەمھ ەرۋەردىگارىمىز،پ ڭبىزنى
 ۆزد الرئ ەمەللىرىغالرمۇئ ەرنىڭسىل ۈچۈندىر،ئ ۆزىمىزئ ەمەللىرىمىزئ

 «ېگىند، قا سادىقمىزئالالھ بىز ۈچۈندىر،ئ

 
لالھقا ۋەزىپىنىااااڭ مااااۇھىملىقىنى ئاگاھالناااادىرى  ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇ

دېااگەن بااۇيرىق بىاالەن نازىاال قىلغااان. ئااالالھ « دېگىاان»  ُُلل ْ ئۈچااۈن، ئااايەتنى  
دېااااگەن بااااۇيرىقنى پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمغا قىلغاچقااااا، « دېگىاااان»تائاااااال 

نااااى تەكرارلىماسااااتىن بۇيرىقنىااااڭ ئااااۆزىنى يەتكۈزسااااە «دېگىاااان»رەسااااۇلۇلالھ 
ئاكا نىااڭ قېشااىغا بېرىااپ، دادام بااۇ ئىشااقا »ى. سااەن ئوغلۇ غااا  يېتەرلىاا  بااوالتت

دېاااگەن ۋاقتىغااادا، ئوغلاااۇ  ئاكىساااىنىڭ قېشاااىغا بېرىاااپ، « ، دېگىااانبۇيرىااادى
ساااۆزىنى قايتىلىماساااتىن بۇيرىغاااان ئىشااانىال دەيااادى. رەساااۇلۇلالھنىڭ « دېگىااان»

اىتااااابىنى تەكرارلىشااااى، بااااۇ سااااۆزنىڭ رەسااااۇلۇلالھ « دېگىاااان»ئالالھنىااااڭ 
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ئەمەس، ئااااااالالھ تەرىپىاااااادىن دېيىلگەنلىكىنىااااااڭ دەلىلىاااااادىر. تەرىپىاااااادىن 
 ەقەتال ئالالھنىڭ سۆزىنى ئۆز پېتى يەتكۈزدئ بەرگۈچى ااالس.رەسۇلۇلالھ پ

 ىلاااۇقتوغر ئاااالالھ ەنبىاااز بىااال» ﴿قُـــْل َأُُتَاجُّونـََنـــا ِف اللَّــــِه َوُهـــَو رَبُـَّنـــا َورَبُُّكـــْم﴾
 ەمھ ەرۋەردىگاااااارىمىز،پ ڭبىزنىااااا ەمھ ۇئااااا ۇكى،ھاااااالك ۇنازىرىلىشەمساااااىلەر م

دېااااگەن ئااااايەتتە قوللىنىلغااااان  «ەرۋەردىگااااارىغالردىر، دېگىاااانپ ەرنىڭسااااىل
للللل ملَ   دەئ « مۇنازىرىلىشاااااىش، ھاااااۆججەت كەلتاااااۈرد »  دېاااااگەن كەلىااااامە  ا  

قارىشااىنى -تەرجىاامە قىلىنىاادى. شااۇنداقال بااۇ ھەربىاار مۇنازىرىلەشااكۈچى ئااۆز كااۆز
﴿ََْ ْ تَللللَه  ى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھاااۆججەت بىااالەن ئوتتۇرىغاااا قويۇشااانى ئىپادىلەياااد

للللاَك اا  ََ  ەنتوغرىسااااىدا ئىكااااراھى  بىاااال ەرۋەردىگااااارىپ» 1مْلللللهَ اا َ   ا َ ما للللوا ااَ    َلللل اي 
دېاااگەن ئاااايەتتىمۇ « ۆرمىااادىغمۇ ناااى ك ەمرىدن ەناااىني ەمئااااد ۇنازىرىلەشاااكەنم
لللاكَ     پېىىلاااى ئىشااالىتىلگەن بولاااۇئ، بۇنىغااادىن ھەربىرىنىاااڭ ئاااۆز تەرىپىناااى ََ
قىلغاااااااانلىقىنى ۈچلەنددرىااااااادىغان ھاااااااۆججەتلەرنى قوللىنىاااااااپ مۇناااااااازىرە ك

 بىلى االاليمىز.

للللل ملَ   ھەق بىااااالەن ھەق ئوتتۇرىساااااىدا بولمايااااادى. باااااۇ « مۇناااااازىرە  » ا  
َ للللتُلُ ْ   ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال  َُ لللا  ْنللللُت ا َ   َللللُو  لللل  مَلْعللللغا َِ ﴿َو  َلللل ايَ  ُ َلللا ُّوَ   ا   لَلللللوا ِا

َ للللل   اانلللللَغ  َ  َا ْ  َ َ للللل   َوَ ُلللللْ  َ    ڭنىااااائالالھ ەركىشاااااىل» 2َالللللَ  ب  َشلللللغايغ   ا الللللْ  َوَالَلللللْ  ا
  ۈچاااۈنئ ۇ ئىمانااادىن توسااا ەرنىنكىشاااىل ېااايىن،قىلغانااادىن ك ۇ دىنىناااى قوبااا

 ڭنىااااائالالھ ەلىللىااااارىد ڭقىلىشاااااقانالرنى ۇساااااۇمەتدىنىااااادا ا ڭنىااااائالالھ
  قاااتتىق ەتتەرنئااااى ۇچراياادى،ئ ەزەپااكە  غىنياااداند ۇالرئاا ىر،باتىلااد ەرگاھىااداد

للاكَ دېااگەن بولااۇئ، ئااايەتتىكى  « ىبولىااد ىچااارئازابقااا د اۇسااۇمەت »  پېىىلااى ََ
دەئ تەرجىاامە قىلىنغااان. چااۈنكى ئالالھنىااڭ دىنىغااا كىرىااپ بولااۇئ، « قىلىشااقان

ئاااۇ ھەقاااتە مۇناااازىرە قىلىاااش باتىلنىاااڭ ئىپادىساااىدىر. مۇئمىنلەرنىاااڭ ئاااالالھنى 
« رپەرۋەردىگاااا»تابنىاااڭ ئاااالالھنى دېيىشاااى بىااالەن، ئەھلاااى كى« پەرۋەردىگاااار»
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دېيىشااىنىڭ ھەر ئىككىسااى ھەق بولغااان بولسااا، ئارىاادا مۇنااازىرە يااۈز بەرمىااگەن 
باااوالتتى. چاااۈنكى ھەق دېاااگەن بىااار، ئەمماااا باتىلغاااا مىاااڭ ياااو  باااار. ئارىااادا 
ئالالھنىااااڭ پەرۋەردىگااااار ئىكەنلىكااااى توغرىسااااىدا مۇنااااازىرە بولغااااان ئىااااكەن، 

 ى. كىتا  باتىلدا بولغان بولىد مۇئمىنلەر ھەق ئۈستىدە، ئەھلى

ـــاُلُكْم  ئاااالالھ تائااااال قاااۇرىق تالىشىشااانى توساااۇئ  ـــا َوَلُكـــْم َأْعَم ـــا َأْعَمالَُن ﴿َولََن
 ەرنىڭسااااىل ۈچۈناااادىر،ئ ۆزىمىزئاااا ەمەللىرىمىاااازئ ڭبىزنىاااا» َوََنْــــُن لَــــُه ُُمِْلُصــــوَن﴾

ى دېااگەن سااۆزن «قااا سااادىقمىزئالالھ بىااز ۈچۈناادىر،ئ ۆزد الرئاا ەمەللىرىغالرمااۇئ
ئاااالالھ تائااااال پۈتاااۈن بەنااادىلەرنىڭ رەبكاااى بولغاچقاااا، ماااۇئمىنلەرگە ئاااۆگەتكەن. 

ھېچكىمنااى ھېچكىماادىن ئااارتۇق قىلغااان ئەمەس. پەقەتااال كىاا  ئىخااالس بىاالەن 
يااشااى ئەمە  قىلسااا، شااۇنى باشااقىالردىن ئااارتۇق قىلغااان. شااۇ ا كىاا  يااشااى 

ىااڭ دەرگاھىاادا شااۇ سااا، ئالالھنئەمەللەرنااى ئااالالھ رازىلىقااى ئۈچااۈن اااالى  قىل
كىشااىنىڭ مەرتى ىسااى ئۈسااتۈن بولىاادى. ئواشااا  ئىشاانى بىااز ئالالھقااا بولغااان 
ئىخااااالس بىاااالەن قىلساااااق، ئەھلااااى كىتااااا  ئااااۆز ااھىشااااى بىاااالەن قىلسااااا، 
كىشاااىلەرگە بىااار اىااال كۆردنۈشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا بىاااز سااااۋا  ئاااالىمىز، ئاااۇالر 

الى  بولااۇ  بىاالەن ئالالھقااا ااا ئااللماياادى. چااۈنكى ئەمەلنىااڭ قوبااۇ  بولۇشااى،
 بولىدى.

ئىخالسااااانىڭ ئاااااورنى قەلكتاااااۇر. شاااااۇ ا بىااااار ئاااااادەم »بەزى كىشاااااىلەر  
باشااقىالرغا ئەزىاايەت بەرمەي، يامااان ئىااش قىلماااي، نىيىتىنااى اااالى  قىلسااىال، 

دېيىشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا باااۇ يەردە نىااايەت ۋە « نامااااز ئوقۇمىساااىمۇ بولغاااۇدە 
لالھ ھەدىسااتە، نىيەتنااى ئەمە  بااار. رەسااۇلۇئەمەلاادىن ئىكااارەت ئىككااى مەسااىلە 
ئەمەلاااالەر نىاااايەتكە   »اَّنللللاٌ ْلامللللاٌَِب ن للللاتبىاااالەن بىاااارلىكتە تىلغااااا ئېلىااااپ   

دېاااگەن. شاااۇ ا ئەمەلااادىن باااۇرىن نىااايەت بولۇشاااى كېااارە . نىااايەت « بااااغلىق
ئااۆزىمىز پايدىلىنىاادىغان نەرسااە بولسااا، ئەمە  باشااقىالر پايدىلىنىاادىغان ئىشاانى 

گە سااااەدىقە قىلىشاااانى پااااۈككەن بولساااااق، بااااۇ كۆرسااااىتىدى. يەنااااى، نىيىتىمىااااز
ەدىقىمىزدىن كەمااكەغەللەر پاياادا نىيىتىمىاازگە ئااالالھ ئەجىاار بېرىاادى، قىلغااان ساا
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ئەمەس، ئااااااالالھ تەرىپىاااااادىن دېيىلگەنلىكىنىااااااڭ دەلىلىاااااادىر. تەرىپىاااااادىن 
 ەقەتال ئالالھنىڭ سۆزىنى ئۆز پېتى يەتكۈزدئ بەرگۈچى ااالس.رەسۇلۇلالھ پ

 ىلاااۇقتوغر ئاااالالھ ەنبىاااز بىااال» ﴿قُـــْل َأُُتَاجُّونـََنـــا ِف اللَّــــِه َوُهـــَو رَبُـَّنـــا َورَبُُّكـــْم﴾
 ەمھ ەرۋەردىگاااااارىمىز،پ ڭبىزنىااااا ەمھ ۇئااااا ۇكى،ھاااااالك ۇنازىرىلىشەمساااااىلەر م

دېااااگەن ئااااايەتتە قوللىنىلغااااان  «ەرۋەردىگااااارىغالردىر، دېگىاااانپ ەرنىڭسااااىل
للللل ملَ   دەئ « مۇنازىرىلىشاااااىش، ھاااااۆججەت كەلتاااااۈرد »  دېاااااگەن كەلىااااامە  ا  

قارىشااىنى -تەرجىاامە قىلىنىاادى. شااۇنداقال بااۇ ھەربىاار مۇنازىرىلەشااكۈچى ئااۆز كااۆز
﴿ََْ ْ تَللللَه  ى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھاااۆججەت بىااالەن ئوتتۇرىغاااا قويۇشااانى ئىپادىلەياااد

للللاَك اا  ََ  ەنتوغرىسااااىدا ئىكااااراھى  بىاااال ەرۋەردىگااااارىپ» 1مْلللللهَ اا َ   ا َ ما للللوا ااَ    َلللل اي 
دېاااگەن ئاااايەتتىمۇ « ۆرمىااادىغمۇ ناااى ك ەمرىدن ەناااىني ەمئااااد ۇنازىرىلەشاااكەنم
لللاكَ     پېىىلاااى ئىشااالىتىلگەن بولاااۇئ، بۇنىغااادىن ھەربىرىنىاااڭ ئاااۆز تەرىپىناااى ََ
قىلغاااااااانلىقىنى ۈچلەنددرىااااااادىغان ھاااااااۆججەتلەرنى قوللىنىاااااااپ مۇناااااااازىرە ك

 بىلى االاليمىز.

للللل ملَ   ھەق بىااااالەن ھەق ئوتتۇرىساااااىدا بولمايااااادى. باااااۇ « مۇناااااازىرە  » ا  
َ للللتُلُ ْ   ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال  َُ لللا  ْنللللُت ا َ   َللللُو  لللل  مَلْعللللغا َِ ﴿َو  َلللل ايَ  ُ َلللا ُّوَ   ا   لَلللللوا ِا

َ للللل   اانلللللَغ  َ  َا ْ  َ َ للللل   َوَ ُلللللْ  َ    ڭنىااااائالالھ ەركىشاااااىل» 2َالللللَ  ب  َشلللللغايغ   ا الللللْ  َوَالَلللللْ  ا
  ۈچاااۈنئ ۇ ئىمانااادىن توسااا ەرنىنكىشاااىل ېااايىن،قىلغانااادىن ك ۇ دىنىناااى قوبااا

 ڭنىااااائالالھ ەلىللىااااارىد ڭقىلىشاااااقانالرنى ۇساااااۇمەتدىنىااااادا ا ڭنىااااائالالھ
  قاااتتىق ەتتەرنئااااى ۇچراياادى،ئ ەزەپااكە  غىنياااداند ۇالرئاا ىر،باتىلااد ەرگاھىااداد

للاكَ دېااگەن بولااۇئ، ئااايەتتىكى  « ىبولىااد ىچااارئازابقااا د اۇسااۇمەت »  پېىىلااى ََ
دەئ تەرجىاامە قىلىنغااان. چااۈنكى ئالالھنىااڭ دىنىغااا كىرىااپ بولااۇئ، « قىلىشااقان

ئاااۇ ھەقاااتە مۇناااازىرە قىلىاااش باتىلنىاااڭ ئىپادىساااىدىر. مۇئمىنلەرنىاااڭ ئاااالالھنى 
« رپەرۋەردىگاااا»تابنىاااڭ ئاااالالھنى دېيىشاااى بىااالەن، ئەھلاااى كى« پەرۋەردىگاااار»
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دېيىشااىنىڭ ھەر ئىككىسااى ھەق بولغااان بولسااا، ئارىاادا مۇنااازىرە يااۈز بەرمىااگەن 
باااوالتتى. چاااۈنكى ھەق دېاااگەن بىااار، ئەمماااا باتىلغاااا مىاااڭ ياااو  باااار. ئارىااادا 
ئالالھنىااااڭ پەرۋەردىگااااار ئىكەنلىكااااى توغرىسااااىدا مۇنااااازىرە بولغااااان ئىااااكەن، 

 ى. كىتا  باتىلدا بولغان بولىد مۇئمىنلەر ھەق ئۈستىدە، ئەھلى

ـــاُلُكْم  ئاااالالھ تائااااال قاااۇرىق تالىشىشااانى توساااۇئ  ـــا َوَلُكـــْم َأْعَم ـــا َأْعَمالَُن ﴿َولََن
 ەرنىڭسااااىل ۈچۈناااادىر،ئ ۆزىمىزئاااا ەمەللىرىمىاااازئ ڭبىزنىاااا» َوََنْــــُن لَــــُه ُُمِْلُصــــوَن﴾

ى دېااگەن سااۆزن «قااا سااادىقمىزئالالھ بىااز ۈچۈناادىر،ئ ۆزد الرئاا ەمەللىرىغالرمااۇئ
ئاااالالھ تائااااال پۈتاااۈن بەنااادىلەرنىڭ رەبكاااى بولغاچقاااا، ماااۇئمىنلەرگە ئاااۆگەتكەن. 

ھېچكىمنااى ھېچكىماادىن ئااارتۇق قىلغااان ئەمەس. پەقەتااال كىاا  ئىخااالس بىاالەن 
يااشااى ئەمە  قىلسااا، شااۇنى باشااقىالردىن ئااارتۇق قىلغااان. شااۇ ا كىاا  يااشااى 

ىااڭ دەرگاھىاادا شااۇ سااا، ئالالھنئەمەللەرنااى ئااالالھ رازىلىقااى ئۈچااۈن اااالى  قىل
كىشااىنىڭ مەرتى ىسااى ئۈسااتۈن بولىاادى. ئواشااا  ئىشاانى بىااز ئالالھقااا بولغااان 
ئىخااااالس بىاااالەن قىلساااااق، ئەھلااااى كىتااااا  ئااااۆز ااھىشااااى بىاااالەن قىلسااااا، 
كىشاااىلەرگە بىااار اىااال كۆردنۈشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا بىاااز سااااۋا  ئاااالىمىز، ئاااۇالر 

الى  بولااۇ  بىاالەن ئالالھقااا ااا ئااللماياادى. چااۈنكى ئەمەلنىااڭ قوبااۇ  بولۇشااى،
 بولىدى.

ئىخالسااااانىڭ ئاااااورنى قەلكتاااااۇر. شاااااۇ ا بىااااار ئاااااادەم »بەزى كىشاااااىلەر  
باشااقىالرغا ئەزىاايەت بەرمەي، يامااان ئىااش قىلماااي، نىيىتىنااى اااالى  قىلسااىال، 

دېيىشاااى ماااۇمكىن. ئەمماااا باااۇ يەردە نىااايەت ۋە « نامااااز ئوقۇمىساااىمۇ بولغاااۇدە 
لالھ ھەدىسااتە، نىيەتنااى ئەمە  بااار. رەسااۇلۇئەمەلاادىن ئىكااارەت ئىككااى مەسااىلە 
ئەمەلاااالەر نىاااايەتكە   »اَّنللللاٌ ْلامللللاٌَِب ن للللاتبىاااالەن بىاااارلىكتە تىلغااااا ئېلىااااپ   

دېاااگەن. شاااۇ ا ئەمەلااادىن باااۇرىن نىااايەت بولۇشاااى كېااارە . نىااايەت « بااااغلىق
ئااۆزىمىز پايدىلىنىاادىغان نەرسااە بولسااا، ئەمە  باشااقىالر پايدىلىنىاادىغان ئىشاانى 

گە سااااەدىقە قىلىشاااانى پااااۈككەن بولساااااق، بااااۇ كۆرسااااىتىدى. يەنااااى، نىيىتىمىااااز
ەدىقىمىزدىن كەمااكەغەللەر پاياادا نىيىتىمىاازگە ئااالالھ ئەجىاار بېرىاادى، قىلغااان ساا
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ئالىاادى. ئەممااا نىيىتىمىاازدە ئااالالھ رازىلىقىنااى كااۆزلىمەي، كىشااىلەر ئارىسااىدىكى 
شاااۆھرەتنى يااااكى رىياااااورلۇقنى كاااۆزلىگەن بولسااااق، كەماااكەغەللەر باااۇ -ناااام

ەت ئالغاااان بىااالەن، بىاااز ھېچقاناااداق سااااۋابقا ئېرىشاااەلمەيمىز. مالااادىن مەناااپەئ
ى، ئەمەلنىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان ئىخااااالس بىاااالەن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ مەقسااااىت

 ﴿َو َنَللللا َْْاَما ُنَللللا َوَ ُ للللْ  َْْاَمللللاُ ُ ْ  بىرلىشىشااااىدىر. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە  
 مەللىرىغالرماااااۇەئ ەرنىڭساااااىل ۈچۈنااااادىر،ئ ۆزىمىزئااااا ەمەللىرىمىااااازئ ڭبىزنىااااا»

 َللللُو ﴿َوََْللللُ  دېگەناااادىن كېاااايىن، ئىخااااالس توغرىسااااىدا  « ۈچۈناااادىرئ ۆزد الرئاااا
 دەئ كەلتۈرگەن. « ئخالسمەنلەرمىزقا ئالالھ بىز» ُُمْلاُهوَ  

كىشاااى ھايااااتىي دىنياااادا قىلغاااان ئىشااالىرىنى كۆرساااىتىدى. نىااايەت  -ئەمە  
دىن سااااۋابنى ئاشاااۇ ئىشاااقا قارىتاااا، سااااھىكىغا سااااۋا  بېرىااادى يااااكى سااااھىكى

ََ   َواا  َُتُْ وَالللا چەكلەيااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   للل
﴿اا  تُلْبلللُغو    َهلللَغَُاتا فَناعاَملللا اا

َلللللللا تَلْعَملُلللللللوَ  َوتُلْ تُوَالللللللا  ْ ُ َقلللللللهَ َ  فَلُ لللللللَو  ًْ  َ ُ لللللللْ    َويَُ  ا لللللللُه َالللللللنُ   ِا للللللل  َنللللللل ا َ اتاُ ْ  ۗ َو  لَللللللللُو ِبا َ للللللل
  ً  يەاپىااام ۇنىئااا ەگەرئ ىر،يااشاااىد ۇبااا ەرساااە الر،بئاشاااكارا  ەدىقىنىسااا» 1َ بالل

 ەرنىڭسااااىل ۇ. بااااىريااشااااىد ېخىمااااۇت ەرسااااە الر،ب ۇلالرغايوقساااا ۋە ەرسااااە الرب
قىلغاااااان  ەرنىڭساااااىل ئاااااالالھ ى،بولىاااااد ەف اااااارەتك ۇناھلىرىغالرغااااااگ ەزىب
دېااااگەن. بىااااز ساااااۋابنى ئىاااارادە قىاليلااااى ياااااكى « ەۋەرداردىرا ەمەلىغالردىاااانئ

ساااەدىقىدىن پايدىلىنى ېرىااادى. مەساااىلەن  بىاااز مەيلاااى قىلماااايلى، باشاااقىالر ئاااۇ 
قانااداق نىاايەت بىاالەن بىاار بىنااا سېلىشااقا تۇتااۇ  قىلساااق، ئەتراپتىكااى يااۈزلەرچە 

ن مەنپەئەتلىنىاااادى. يەنااااى، چېرتيااااوژىنى سااااىزغان، تېگىنااااى كىشااااى بااااۇ ئىشااااتى
كوالتقاااااان، ئاساساااااىنى قۇرغاااااان، بىناااااانى قوپۇرغانااااادىن تارتىاااااپ باشاااااقا 

پتىكااااى كىشااااىلەر مەنااااپەئەت ئالىاااادى. دېاااامە ، ئىشاااانىڭ ئىشاااالىرىغىچە، ئەترا
بېشااىدىن ئااااىرىغىچە نىيىتىمىاازدە ئااالالھ بولسااۇن ياااكى بولمىسااۇن، كىشااىلەر 

رىااادى ۋە باااۇ ئىاااش ساااەۋەبىدىن رىزقىناااى تېپىاااپ يەۋېرىااادى. پايدىساااىنى ئېلى ې
ئەمماااا بىاااز نىيىتىمىاااز قاناااداق بولساااا، شاااۇ نىااايەت قىلغىنىمىزغاااا ئېرىشاااىمىز. 
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ىيىتىاادە نااېمە بولسااا شااۇنىغغا ئېرىشىشااى، ئالالھنىااڭ ئادالىتىنىاااڭ ئىنساااننىڭ ن
 مىسالىدىر.

 ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتمىغااااان، ئەممااااا كەشااااپىياتلىرى»بەزى كىشااااىلەر  
بىاااااالەن ئىنسااااااانىيەتكە چااااااو  تااااااۆھپە قوشااااااقان كىشااااااىلەرمۇ دوزااقااااااا 

شااۇنداق، چااۈنكى ئااۇ ئەمە  قىلغااان »دەئ ئەجەبلىنىاادى. بىااز  « كىرەمدىغاناادى 
دەئ جاااۋا  « ىمۇ، نىيىتىاادە ئااالالھ رازىلىقااى بولمىغاچقااا دوزااتااا كۆيىاادىبولساا

ھەم  بېرىمىاااز. چاااۈنكى ئاااۇالر ئاااااىرەتتىكى سااااۋابنى ئۈمىاااد قىلىاااپ باقمىغاااان،
ئااااااىرەتكىمۇ ئىشااااەنمىگەن. ئااااۇالر ھاياااااتىي دىنيااااادا قىلغااااان ئىشاااالىرىنىڭ 

، ئىسااامى مۇكاپااااتىنى ئالىااادى. يەناااى، ئۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ھەيكەلااالەر تۇرغۇزىلىااادى
مەيااادانالرغا قويۇلىااادى ۋە قىلغاااان يااشاااىلىقلىرى ئۈچاااۈن دىنياااادا يااااد -كوچاااا

الالھنىااڭ دەرگاھىاادا ئېتىلىاادى. ئەممااا ئۇالرنىااڭ نىيىتىاادە ئااالالھ بولمىغاچقااا، ئ
مۇكاپاتقااا ئېرىشااەلمەيدى. ھەركىاا  ئااۆزى نىاايەت قىلغىنىغااا يېتىاادى. شااۇ ا كاااپىر 

قىلمىغااان بولغاچقااا، قىيااامەت كااۈنى  قىيااامەتتىكى ساااۋا  ۋە مۇكاپاااتنى نىاايەت 
 دېيىش ھوقۇقى بولمايدى.« مەن نېمە ئۈچۈن ئەجىرگە ئېرىشەلمەيمەن»
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ئالىاادى. ئەممااا نىيىتىمىاازدە ئااالالھ رازىلىقىنااى كااۆزلىمەي، كىشااىلەر ئارىسااىدىكى 
شاااۆھرەتنى يااااكى رىياااااورلۇقنى كاااۆزلىگەن بولسااااق، كەماااكەغەللەر باااۇ -ناااام

ەت ئالغاااان بىااالەن، بىاااز ھېچقاناااداق سااااۋابقا ئېرىشاااەلمەيمىز. مالااادىن مەناااپەئ
ى، ئەمەلنىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان ئىخااااالس بىاااالەن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ مەقسااااىت

 ﴿َو َنَللللا َْْاَما ُنَللللا َوَ ُ للللْ  َْْاَمللللاُ ُ ْ  بىرلىشىشااااىدىر. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە  
 مەللىرىغالرماااااۇەئ ەرنىڭساااااىل ۈچۈنااااادىر،ئ ۆزىمىزئااااا ەمەللىرىمىااااازئ ڭبىزنىااااا»

 َللللُو ﴿َوََْللللُ  دېگەناااادىن كېاااايىن، ئىخااااالس توغرىسااااىدا  « ۈچۈناااادىرئ ۆزد الرئاااا
 دەئ كەلتۈرگەن. « ئخالسمەنلەرمىزقا ئالالھ بىز» ُُمْلاُهوَ  

كىشاااى ھايااااتىي دىنياااادا قىلغاااان ئىشااالىرىنى كۆرساااىتىدى. نىااايەت  -ئەمە  
دىن سااااۋابنى ئاشاااۇ ئىشاااقا قارىتاااا، سااااھىكىغا سااااۋا  بېرىااادى يااااكى سااااھىكى

ََ   َواا  َُتُْ وَالللا چەكلەيااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   للل
﴿اا  تُلْبلللُغو    َهلللَغَُاتا فَناعاَملللا اا

َلللللللا تَلْعَملُلللللللوَ  َوتُلْ تُوَالللللللا  ْ ُ َقلللللللهَ َ  فَلُ لللللللَو  ًْ  َ ُ لللللللْ    َويَُ  ا لللللللُه َالللللللنُ   ِا للللللل  َنللللللل ا َ اتاُ ْ  ۗ َو  لَللللللللُو ِبا َ للللللل
  ً  يەاپىااام ۇنىئااا ەگەرئ ىر،يااشاااىد ۇبااا ەرساااە الر،بئاشاااكارا  ەدىقىنىسااا» 1َ بالل

 ەرنىڭسااااىل ۇ. بااااىريااشااااىد ېخىمااااۇت ەرسااااە الر،ب ۇلالرغايوقساااا ۋە ەرسااااە الرب
قىلغاااااان  ەرنىڭساااااىل ئاااااالالھ ى،بولىاااااد ەف اااااارەتك ۇناھلىرىغالرغااااااگ ەزىب
دېااااگەن. بىااااز ساااااۋابنى ئىاااارادە قىاليلااااى ياااااكى « ەۋەرداردىرا ەمەلىغالردىاااانئ

ساااەدىقىدىن پايدىلىنى ېرىااادى. مەساااىلەن  بىاااز مەيلاااى قىلماااايلى، باشاااقىالر ئاااۇ 
قانااداق نىاايەت بىاالەن بىاار بىنااا سېلىشااقا تۇتااۇ  قىلساااق، ئەتراپتىكااى يااۈزلەرچە 

ن مەنپەئەتلىنىاااادى. يەنااااى، چېرتيااااوژىنى سااااىزغان، تېگىنااااى كىشااااى بااااۇ ئىشااااتى
كوالتقاااااان، ئاساساااااىنى قۇرغاااااان، بىناااااانى قوپۇرغانااااادىن تارتىاااااپ باشاااااقا 

پتىكااااى كىشااااىلەر مەنااااپەئەت ئالىاااادى. دېاااامە ، ئىشاااانىڭ ئىشاااالىرىغىچە، ئەترا
بېشااىدىن ئااااىرىغىچە نىيىتىمىاازدە ئااالالھ بولسااۇن ياااكى بولمىسااۇن، كىشااىلەر 

رىااادى ۋە باااۇ ئىاااش ساااەۋەبىدىن رىزقىناااى تېپىاااپ يەۋېرىااادى. پايدىساااىنى ئېلى ې
ئەمماااا بىاااز نىيىتىمىاااز قاناااداق بولساااا، شاااۇ نىااايەت قىلغىنىمىزغاااا ئېرىشاااىمىز. 
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ىيىتىاادە نااېمە بولسااا شااۇنىغغا ئېرىشىشااى، ئالالھنىااڭ ئادالىتىنىاااڭ ئىنساااننىڭ ن
 مىسالىدىر.

 ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتمىغااااان، ئەممااااا كەشااااپىياتلىرى»بەزى كىشااااىلەر  
بىاااااالەن ئىنسااااااانىيەتكە چااااااو  تااااااۆھپە قوشااااااقان كىشااااااىلەرمۇ دوزااقااااااا 

شااۇنداق، چااۈنكى ئااۇ ئەمە  قىلغااان »دەئ ئەجەبلىنىاادى. بىااز  « كىرەمدىغاناادى 
دەئ جاااۋا  « ىمۇ، نىيىتىاادە ئااالالھ رازىلىقااى بولمىغاچقااا دوزااتااا كۆيىاادىبولساا

ھەم  بېرىمىاااز. چاااۈنكى ئاااۇالر ئاااااىرەتتىكى سااااۋابنى ئۈمىاااد قىلىاااپ باقمىغاااان،
ئااااااىرەتكىمۇ ئىشااااەنمىگەن. ئااااۇالر ھاياااااتىي دىنيااااادا قىلغااااان ئىشاااالىرىنىڭ 

، ئىسااامى مۇكاپااااتىنى ئالىااادى. يەناااى، ئۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ھەيكەلااالەر تۇرغۇزىلىااادى
مەيااادانالرغا قويۇلىااادى ۋە قىلغاااان يااشاااىلىقلىرى ئۈچاااۈن دىنياااادا يااااد -كوچاااا

الالھنىااڭ دەرگاھىاادا ئېتىلىاادى. ئەممااا ئۇالرنىااڭ نىيىتىاادە ئااالالھ بولمىغاچقااا، ئ
مۇكاپاتقااا ئېرىشااەلمەيدى. ھەركىاا  ئااۆزى نىاايەت قىلغىنىغااا يېتىاادى. شااۇ ا كاااپىر 

قىلمىغااان بولغاچقااا، قىيااامەت كااۈنى  قىيااامەتتىكى ساااۋا  ۋە مۇكاپاااتنى نىاايەت 
 دېيىش ھوقۇقى بولمايدى.« مەن نېمە ئۈچۈن ئەجىرگە ئېرىشەلمەيمەن»
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 ئايەت-140بەقەرە  سۈرە
 

َراِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْ﴾َحاَق َويـَْعُقوَب َواْْلَْ﴾َباَط َكانُوا  ﴿َأْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ ِإبـْ
ْم َأْعَلُم َأِم اللَّـُه ۗ َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن َكَتَم َشَهاَدًة ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى ۗ ُقْل أَأَنتُ 

 ـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ِعنَدُه ِمَن اللَّـِه ۗ َوَما اللَّ 
 

 ەھۇدىيي ەۋالدىئ ۇنىڭئ ۋە ەئقۇ ياكى ئىكراھى ، ئىسمائىل، ئىسھاق، ي» 
قايسى دىندا  نىڭۇالرنئېيتقىنكى  ئ ەمسىلەر د، ئىدى ياكى ناسارا ئىدى

 ەمدى ئوبدان بىل ئالالھياكى  ەمسىلەر ئوبدان بىل ەر  سىلەنلىكىنىئىك
 ۇرغانيوش ۇنىئ ۇرىئ،ئىسپات ت-ەلىلنازىل قىلغان د ئالالھقولىدا 
غاپىل  غالردىنقىلمىشى ەرنىڭسىل ئالالھزالى  كى  بار   ەمدىنئاد

  «ەمەستۇرئ

 

ئااااااۇ »ناساااااااراالر  ئۆتمۈشااااااتە ئااااااۆتكەن پەيغەمااااااكەرلەر توغرىسااااااىدا، 
« ئاااۇالر يەھاااۇدىي ئىااادى»دېساااە، يەھاااۇدىيالر  « پەيغەماااكەرلەر ناساااارا ئىااادى

﴿قُــــْل َأَأنــــُتْم َأْعَلــــُم َأِم دېيىشااااەتتى. ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ سااااۆزىگە جاااااۋابەن  
 ەمساااىلەرئوبااادان بىل ەر  ساااىلەنلىكىناااىقايساااى دىنااادا ئىك ۇالرنىاااڭئ»ن اللَّــــُه﴾
دېااادى. باااۇ يەردىكاااى ساااوئالنىڭ جااااۋابى  « ەمااادىئوبااادان بىل ئاااالالھيااااكى 

« بىااااز ئااااالالھتىن بەكاااارە  بىلىمىااااز»ئىنتااااايىن ئېنىااااق. چااااۈنكى ھااااېچكى   
دېيەلمەياادى. قۇرئاناادا مۇشااۇ اىاال شااەكىلدە سااوئا  سورالسااا، تەبىىىااي بۇنىااڭ 

شااى بىلىاادىغانلىقى، شااە  جاااۋابى بېرىلىااپ بولغااان بولىاادى. ئالالھنىااڭ ئە  ياا
 كەتمەيدىغان ھەقىقەتتۇر.
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 ئايەت-140بەقەرە  سۈرە
 

َراِهيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْ﴾َحاَق َويـَْعُقوَب َواْْلَْ﴾َباَط َكانُوا  ﴿َأْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ ِإبـْ
ْم َأْعَلُم َأِم اللَّـُه ۗ َوَمْن َأْظَلُم ِمَّن َكَتَم َشَهاَدًة ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى ۗ ُقْل أَأَنتُ 

 ـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ِعنَدُه ِمَن اللَّـِه ۗ َوَما اللَّ 
 

 ەھۇدىيي ەۋالدىئ ۇنىڭئ ۋە ەئقۇ ياكى ئىكراھى ، ئىسمائىل، ئىسھاق، ي» 
قايسى دىندا  نىڭۇالرنئېيتقىنكى  ئ ەمسىلەر د، ئىدى ياكى ناسارا ئىدى

 ەمدى ئوبدان بىل ئالالھياكى  ەمسىلەر ئوبدان بىل ەر  سىلەنلىكىنىئىك
 ۇرغانيوش ۇنىئ ۇرىئ،ئىسپات ت-ەلىلنازىل قىلغان د ئالالھقولىدا 
غاپىل  غالردىنقىلمىشى ەرنىڭسىل ئالالھزالى  كى  بار   ەمدىنئاد

  «ەمەستۇرئ

 

ئااااااۇ »ناساااااااراالر  ئۆتمۈشااااااتە ئااااااۆتكەن پەيغەمااااااكەرلەر توغرىسااااااىدا، 
« ئاااۇالر يەھاااۇدىي ئىااادى»دېساااە، يەھاااۇدىيالر  « پەيغەماااكەرلەر ناساااارا ئىااادى

﴿قُــــْل َأَأنــــُتْم َأْعَلــــُم َأِم دېيىشااااەتتى. ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ سااااۆزىگە جاااااۋابەن  
 ەمساااىلەرئوبااادان بىل ەر  ساااىلەنلىكىناااىقايساااى دىنااادا ئىك ۇالرنىاااڭئ»ن اللَّــــُه﴾
دېااادى. باااۇ يەردىكاااى ساااوئالنىڭ جااااۋابى  « ەمااادىئوبااادان بىل ئاااالالھيااااكى 

« بىااااز ئااااالالھتىن بەكاااارە  بىلىمىااااز»ئىنتااااايىن ئېنىااااق. چااااۈنكى ھااااېچكى   
دېيەلمەياادى. قۇرئاناادا مۇشااۇ اىاال شااەكىلدە سااوئا  سورالسااا، تەبىىىااي بۇنىااڭ 

شااى بىلىاادىغانلىقى، شااە  جاااۋابى بېرىلىااپ بولغااان بولىاادى. ئالالھنىااڭ ئە  ياا
 كەتمەيدىغان ھەقىقەتتۇر.
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ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ مەساااىلىنى ساااوئا  شاااەكلىدە تاشلىشاااى، بىااازدىن 
سااااوئا  سااااورا  ئۈچااااۈن بولماسااااتىن، بىزنااااى مەسااااىلىدىن اەۋەردار قىلىااااش 
ئۈچۈنااادىر. ئاااايەتتە ئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاق، يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالم ۋە 

ىااار ىااارلىكتە تىلغاااا ئېلىنغاااان. باااۇ ئىماااانىي مەنكەنىاااڭ بئۇالرنىاااڭ ئەۋالدلىااارى ب
ئىكەنلىكىناااااى بىلددرىااااادى. چاااااۈنكى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم ئىكاااااراھى  
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى بولاااۇئ، ئەرەبلەرنىاااڭ ئەجااادادى. ئىساااھاق ۋە يااااقۇئ 
ئەلەيھىسسااااالمالرمۇ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدى بولاااۇئ، ئاااۇالر بەناااى 

سساااااالمنىڭ ىڭ ئەجااادادى ئىاااادى. شاااۇ ا قۇرئاناااادا يەئقاااۇ  ئەلەيھىئىسااارائىلن
للللَغ   ئوغااااۇللىرى  َا ََ اامْلللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللَ  َوااْنللللَباَأ اا َللللل َ ا َو  ِالللل ََ َواا َللللل َو َُِب ﴿َُللللاُ و  تَلْعبُللللُغ اا َللللل َ 

ئىكاااااراھى ،  ۋىلىرىاااااڭبو-ئاتاااااا ۋە ڭئىالھىااااا ېنىڭسااااا» 1َوََْلللللُ   َلللللُو ُِْسللللللاُموَ  
قىلىمىااز، بىااز  تەقااا ئىكااادئالالھئىالھااى بولغااان بىاار  ڭئىساامائىل، ئىسااھاقالرنى

 دېگەن.« ۇچىمىزقىلغ ەتئىتائ ۇنىغغائ

ئىسااامائىل ۋە ئىسااااھاق ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەماااكەر قىلىااااپ ئەۋەتااااكەن 
بىااار ئاااالالھتۇر. ئىاااالھ بىااار بولغاااانىكەن، ئىالھىاااي مەنھەجماااۇ بىااار بولۇشاااى ۋە 

بىاالەن باشااقا مىللەتاالەر باااراۋەر بولۇشااى كېاارە . ئەگەر ئىنسااانىيەت يەھااۇدىيالر 
دا دىاان توغرىلىااق ئواشىماساالىق ۋە ئىخااتىالئ يااۈز بەرسااە، بااۇ ئۇالرنىااڭ ئارىسااى

ئااااۆز مەنپەئەتلىاااارى ۋە ھەۋەساااالىرىنى قولغااااا كەلتااااۈرد  ئۈچااااۈن، ئالالھنىااااڭ 
 يولىنى ئۆزگەرتى ەتكەنلىكتىن بولغان. 

قىلغىنىغااا ئېرىشاااىدى. ھېچكىمنىااڭ نەسااەبى ئۇنىغغاااا ھەر ئااادەم ئۆزىنىااڭ 
بىاااز ئىكاااراھى ، »يااادى. شاااۇ ا يەھۇدىيالرنىاااڭ  ئاااااىرەتتە مەناااپەئەت يەتكۈزەلمە

دېيىشاااى، قىياااامەت « ئىسااامائىل ۋە ئىساااھاق ئەلەيھىسسااااالمالرنىڭ ئەۋالدلىااارى
  مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدى.-كۈنى ئۇالرغا ھې  پايدا
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 ئايەت-141سۈرە بەقەرە 
 

ُتْم ۖ َوََّل   ُتْسأَُلوَن َعمَّا ﴿تِْلَك ُأمٌَّ  َقْد َخَلْت ۖ ََّلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
 َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾

 
. ۈچۈندىرئ ۆزلىرىئ ەمەللىرىئ ۇالرنىڭئ ۈممەتتۇر،بىر ئ ۆتكەنئ ۇالرئ» 

 ەرقىلمىشىغا سىل ۇالرنىڭئ ۈچۈندىر،ئ ۆزد الرئ ەمەلىغالرمۇئ ەرنىڭسىل
 «ەمەسئ ۋابكاراج

 

َ للللَه يَلْعُقللللبااااۇ ئااااايەت ئىلگىرىكااااى   ََ ََ ﴿َْْن ُ نللللُتْ  ُشللللَ َغ َ  ااْذ  وَب  ْ َمللللْوُت ااْذ َُللللا
ََ اامْلللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللَ  َوااْنللللَباأَ  ِالللل ََ َواا َللللل َو َُِب لللل  مَلْعللللغاي َُللللاُ و  تَلْعبُللللُغ اا َللللل َ  للللا تَلْعبُللللُغوَ  ِا   اَبنا للللوا َِ

للللَغ   َا لللل .َوََْللللُ   َللللُو ُِْسلللللاُمو َ اا َللللل َ ا َو  للللا َ َسللللَبْ  َوَ ُ لللل  َِ لللل   َُللللْغ َ لَللللْ    َ َللللا َِ َُِْ ََ ُتْ    تاْللللل ا َ َسللللبلْ
 ەرسااااىل ۋاقتىاااادا ۈزدۋاتقااااانجااااان ئ ەئقااااۇ ي» 1َوََل ُتْسلللل َُ وَ  َاَمللللا َ للللاتُو  يَلْعَملُللللوَ  

 ۆلگەناااادىنئ ەنم  ۇللىرىاااادىنئوغ ەئقااااۇ چاغاااادا ي ۇشاااا غالر بارمىاااادى ېنىااااداي
 ېنىڭسااا  ۇالرساااورىدى. ئااا ەئد، ەر قىلىساااىل ەتئىكااااد ەكىماااگ ەرساااىل ېااايىنك

ئىالھااااى  ڭاھى ، ئىساااامائىل، ئىسااااھاقالرنىئىكاااار ۋىلىرىااااڭبو-ئاتااااا ۋە ڭئىالھىاااا
، ۇچىمىزقىلغااا ەتئىتاااائ ۇنىغغاااات قىلىمىاااز، بىاااز ئەقاااا ئىكاااادئالالھبولغاااان بىااار 

. چۈنااادىرۈئ ۆزلىرىئااا ەمەللىااارىئ ۇالرنىاااڭئ ۈممەتتاااۇر،ئ ۆتكەنئااا ۇالرئااا .ېااادىد
 ەرقىلمىشااااىغا سااااىل ۇالرنىااااڭئ ۈچۈناااادىر،ئ ۆزد الرئاااا  ەمەلىغااااالرئ ەرنىڭسااااىل

ەن ئاااايەتتە بىااار قېاااتى  ئەيناااى شاااەكىلدە تەكرارالنغاااان دېاااگ« ەمەسئ ۋابكاااارجا
 ئىدى.
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ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ مەساااىلىنى ساااوئا  شاااەكلىدە تاشلىشاااى، بىااازدىن 
سااااوئا  سااااورا  ئۈچااااۈن بولماسااااتىن، بىزنااااى مەسااااىلىدىن اەۋەردار قىلىااااش 
ئۈچۈنااادىر. ئاااايەتتە ئىكاااراھى ، ئىسااامائىل، ئىساااھاق، يەئقاااۇ  ئەلەيھىسسااااالم ۋە 

ىااار ىااارلىكتە تىلغاااا ئېلىنغاااان. باااۇ ئىماااانىي مەنكەنىاااڭ بئۇالرنىاااڭ ئەۋالدلىااارى ب
ئىكەنلىكىناااااى بىلددرىااااادى. چاااااۈنكى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم ئىكاااااراھى  
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى بولاااۇئ، ئەرەبلەرنىاااڭ ئەجااادادى. ئىساااھاق ۋە يااااقۇئ 
ئەلەيھىسسااااالمالرمۇ ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدى بولاااۇئ، ئاااۇالر بەناااى 

سساااااالمنىڭ ىڭ ئەجااادادى ئىاااادى. شاااۇ ا قۇرئاناااادا يەئقاااۇ  ئەلەيھىئىسااارائىلن
للللَغ   ئوغااااۇللىرى  َا ََ اامْلللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللَ  َوااْنللللَباَأ اا َللللل َ ا َو  ِالللل ََ َواا َللللل َو َُِب ﴿َُللللاُ و  تَلْعبُللللُغ اا َللللل َ 

ئىكاااااراھى ،  ۋىلىرىاااااڭبو-ئاتاااااا ۋە ڭئىالھىااااا ېنىڭسااااا» 1َوََْلللللُ   َلللللُو ُِْسللللللاُموَ  
قىلىمىااز، بىااز  تەقااا ئىكااادئالالھئىالھااى بولغااان بىاار  ڭئىساامائىل، ئىسااھاقالرنى

 دېگەن.« ۇچىمىزقىلغ ەتئىتائ ۇنىغغائ

ئىسااامائىل ۋە ئىسااااھاق ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەماااكەر قىلىااااپ ئەۋەتااااكەن 
بىااار ئاااالالھتۇر. ئىاااالھ بىااار بولغاااانىكەن، ئىالھىاااي مەنھەجماااۇ بىااار بولۇشاااى ۋە 

بىاالەن باشااقا مىللەتاالەر باااراۋەر بولۇشااى كېاارە . ئەگەر ئىنسااانىيەت يەھااۇدىيالر 
دا دىاان توغرىلىااق ئواشىماساالىق ۋە ئىخااتىالئ يااۈز بەرسااە، بااۇ ئۇالرنىااڭ ئارىسااى

ئااااۆز مەنپەئەتلىاااارى ۋە ھەۋەساااالىرىنى قولغااااا كەلتااااۈرد  ئۈچااااۈن، ئالالھنىااااڭ 
 يولىنى ئۆزگەرتى ەتكەنلىكتىن بولغان. 

قىلغىنىغااا ئېرىشاااىدى. ھېچكىمنىااڭ نەسااەبى ئۇنىغغاااا ھەر ئااادەم ئۆزىنىااڭ 
بىاااز ئىكاااراھى ، »يااادى. شاااۇ ا يەھۇدىيالرنىاااڭ  ئاااااىرەتتە مەناااپەئەت يەتكۈزەلمە

دېيىشاااى، قىياااامەت « ئىسااامائىل ۋە ئىساااھاق ئەلەيھىسسااااالمالرنىڭ ئەۋالدلىااارى
  مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدى.-كۈنى ئۇالرغا ھې  پايدا
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ُتْم ۖ َوََّل   ُتْسأَُلوَن َعمَّا ﴿تِْلَك أُمٌَّ  َقْد َخَلْت ۖ ََّلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـْ
 َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾

 
. ۈچۈندىرئ ۆزلىرىئ ەمەللىرىئ ۇالرنىڭئ ۈممەتتۇر،بىر ئ ۆتكەنئ ۇالرئ» 

 ەرقىلمىشىغا سىل ۇالرنىڭئ ۈچۈندىر،ئ ۆزد الرئ ەمەلىغالرمۇئ ەرنىڭسىل
 «ەمەسئ ۋابكاراج

 

َ للللَه يَلْعُقللللبااااۇ ئااااايەت ئىلگىرىكااااى   ََ ََ ﴿َْْن ُ نللللُتْ  ُشللللَ َغ َ  ااْذ  وَب  ْ َمللللْوُت ااْذ َُللللا
ََ اامْلللللهَ اا َ  َواامْسَااا للللَ  َوااْنللللَباأَ  ِالللل ََ َواا َللللل َو َُِب لللل  مَلْعللللغاي َُللللاُ و  تَلْعبُللللُغ اا َللللل َ  للللا تَلْعبُللللُغوَ  ِا   اَبنا للللوا َِ

للللَغ   َا لللل .َوََْللللُ   َللللُو ُِْسلللللاُمو َ اا َللللل َ ا َو  للللا َ َسللللَبْ  َوَ ُ لللل  َِ لللل   َُللللْغ َ لَللللْ    َ َللللا َِ َُِْ ََ ُتْ    تاْللللل ا َ َسللللبلْ
 ەرسااااىل ۋاقتىاااادا ۈزدۋاتقااااانجااااان ئ ەئقااااۇ ي» 1َوََل ُتْسلللل َُ وَ  َاَمللللا َ للللاتُو  يَلْعَملُللللوَ  

 ۆلگەناااادىنئ ەنم  ۇللىرىاااادىنئوغ ەئقااااۇ چاغاااادا ي ۇشاااا غالر بارمىاااادى ېنىااااداي
 ېنىڭسااا  ۇالرساااورىدى. ئااا ەئد، ەر قىلىساااىل ەتئىكااااد ەكىماااگ ەرساااىل ېااايىنك

ئىالھااااى  ڭاھى ، ئىساااامائىل، ئىسااااھاقالرنىئىكاااار ۋىلىرىااااڭبو-ئاتااااا ۋە ڭئىالھىاااا
، ۇچىمىزقىلغااا ەتئىتاااائ ۇنىغغاااات قىلىمىاااز، بىاااز ئەقاااا ئىكاااادئالالھبولغاااان بىااار 

. چۈنااادىرۈئ ۆزلىرىئااا ەمەللىااارىئ ۇالرنىاااڭئ ۈممەتتاااۇر،ئ ۆتكەنئااا ۇالرئااا .ېااادىد
 ەرقىلمىشااااىغا سااااىل ۇالرنىااااڭئ ۈچۈناااادىر،ئ ۆزد الرئاااا  ەمەلىغااااالرئ ەرنىڭسااااىل

ەن ئاااايەتتە بىااار قېاااتى  ئەيناااى شاااەكىلدە تەكرارالنغاااان دېاااگ« ەمەسئ ۋابكاااارجا
 ئىدى.
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ئواشااااا  مەنىاااادىكى ۋە شااااەكىلدىكى ئااااايەت »يااااۈزەكى چۈشەنسااااە   
دېيىشااااىمىز مااااۇمكىن. ئەممااااا قۇرئاناااادا شااااەكىل جەھەتااااتە « تەكرارلىنىپتااااۇ

ئواشااا  ئااايەت بولسااىمۇ، مەنە جەھەتااتە تەكاارار ئااايەت يااوق. يەنااى، ئىككااى 
بولساااىمۇ، كەلاااگەن يېرىااادە ئاااۆزگىچە مەنىناااى ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا  

ئاااايەتتە، يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ئىكاااراھى  ۋە ئىساااھاق -134ئىپادىلەيااادى. 
ئەلەيھىسسااااالمغا نىساااكەت بېرىشاااى، تەۋراتناااى ئۆزگەرتىااا ەتكەن جىناااايەتلىرىنى 

بوۋىسااااىنىڭ يااشااااى ئەمەللىرىنىااااڭ ئۇالرغااااا -يېنىكلىتەلمەياااادىغانلىقى، ئاتااااا
 دىغانلىقى ئىپادىلەنگەن. پايدىسى بولماي

ل ۋە ئىساااھاقالر يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا ئاااايەتتە ئىكاااراھى ، ئىسااامائى-141
بولغاااااان تەقااااادىردىمۇ، ئۇالرنىاااااڭ باااااۇ ااتاااااا يولااااادا مېغىشاااااىغا ساااااەۋە  
بواللمايااادىغانلىقى، ھەتتااااا ئااااۇ پەيغەمكەرلەرناااى يەھااااۇدىي ياااااكى ناسااااارا دەئ 

قى، ئااااۇ پەيغەمكەرلەرنىااااڭ كۆرسااااەتكەن دەلىللىرىمااااۇ قوبااااۇ  قىلىنماياااادىغانلى
لاااى كىتابقاااا مەناااپەئەت بېرەلمەيااادىغانلىقى قىلغاااان ئەمەللىرىنىاااڭ، ئازغاااان ئەھ

 ئىپادىلەنگەن.

شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ مەنىساااى ئواشاااىمايدى. بىرىنچاااى 
ئاااايەتتە مەزماااۇن نەساااەبكە باغالنغاااان بولاااۇئ، نەساااەبنىڭ ئۇالرغاااا ھېچقاناااداق 

زلەنگەن ئىاادى. ئىككىنچااى ئااايەتتە مەزمااۇن دىاان پاياادا بەرمەياادىغانلىقىنى سااۆ
نغااااان. يەنااااى، ئىلگىرىكااااى پەيغەمكەرلەرنااااى ئەھلااااى كىتااااا  دەۋا يولىغااااا باغال

قىلغىنىاادە  اىرىسااتىيان ياااكى يەھااۇدىي دەئ تۇرساااقمۇ نئەمەلىيەتااتە ئۇنااداق 
ئەمەس ، ئاااۇ پەيغەمكەرلەرنىاااڭ قىلغاااان تاااوغرا يااااكى ااتاااا ئىشااالىرى بىااالەن 

اتاااااااالىقلىرى ئاقالنمايااااااادى. لاااااااېكىن ئىلگىرىكاااااااى ئەھلاااااااى كىتابنىاااااااڭ ا
ڭ قايساااى يولااادا ئىكەنلىكىناااى ئەھلاااى كىتاااا  بىلەمااادى يااااكى پەيغەمكەرلەرنىااا

 ئالالھ بىلەمدى  ئەل ەتتە ئالالھ تائاال ئە  يااشى بىلگۈچىدىر.
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بىاااار ئااااايەت »شااااەكلى ئواشااااا  كەلااااگەن ئىككااااى ئااااايەتنى، ھەرگىااااز 
ى ئايەتنىاااڭ ساااىياقىغا قارىسااااق، دېمەسااالى  كېااارە . بىرىنچااا« تەكرارلىنىپتاااۇ

ى كىتابنىااڭ ئااۆز نەسااەبىنى ئىكااراھى ، ئىساامائىل ئۇنىغاادا قىيااامەت كااۈنى ئەھلاا
ۋە ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمالرغا تۇتاشاااااتۇرغانلىقى ھېچقاناااااداق شااااااپائەتكە 
ساااااەۋە  بواللمايااااادىغانلىقى، ئىككىنچاااااى ئاااااايەتتە، قىياااااامەت كاااااۈنى ئاااااۇالر 

دېاااااگەن « ي يااااااكى ناساااااارا ئىااااادىيەھاااااۇدى»ئىلگىرىكاااااى پەيغەمكەرلەرناااااى 
لمەيااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن بولاااااۇئ، ساااااۆزلىرىگە ھاااااې  ھاااااۆججەت كەلتۈرە

قىياااااامەت كۈنىااااادىكى تاماااااامەن ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى اىااااال ھاااااالەت 
 تەس ىرلەنگەن.

ئوقۇغاااااان ئاااااايەتلىرىمىزدىن ئۆزىمىزنىاااااڭ ئەھااااا اللىرىنى تۈزىتى السااااااق 
ئۆلىمانىااڭ ئەۋالدى بولۇشااىمىز  بولىاادى. بىزنىااڭ قايسااى دامااولال ھاااجى ، قايسااى

بىزنىااڭ يااو  باشااچىلىرىمىز »نااپەئەت بەرمەياادى. قىيااامەت كااۈنى بىاازگە ھااې  مە
ااتااالىق ئۆتكااۈزدپتىكەن، بىزمااۇ شااۇالرنىڭ يولىاادا ما اادىق، ئااۇالر نااېمە بولسااا 

دېگەنااادە  ساااۆزلىرىمىز، قىياااامەتتىكى ئەھ الىمىزغاااا « بىزماااۇ شاااۇنى كاااۆرىمىز
ر ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرىدىن ساااورىلىدى. ھاااې  ئاااۆزرە بواللمايااادى. ھە

ن ھەر ئاااادەم باااۇ نۇقتىغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااپ، ئالالھنىاااڭ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈ
ھەدىااا  -ئااۆزىنى تااوغرا يولغااا سېلىشااىنى داۋاملىااق تىاالەئ تۇرىشااى ۋە قۇرئااان

 بىلىملىرىنى كۈچى يېتىشىچە ئۆگىنىپ مېغىشى كېرە .
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ئواشااااا  مەنىاااادىكى ۋە شااااەكىلدىكى ئااااايەت »يااااۈزەكى چۈشەنسااااە   
دېيىشااااىمىز مااااۇمكىن. ئەممااااا قۇرئاناااادا شااااەكىل جەھەتااااتە « تەكرارلىنىپتااااۇ

ئواشااا  ئااايەت بولسااىمۇ، مەنە جەھەتااتە تەكاارار ئااايەت يااوق. يەنااى، ئىككااى 
بولساااىمۇ، كەلاااگەن يېرىااادە ئاااۆزگىچە مەنىناااى ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا  

ئاااايەتتە، يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ئىكاااراھى  ۋە ئىساااھاق -134ئىپادىلەيااادى. 
ئەلەيھىسسااااالمغا نىساااكەت بېرىشاااى، تەۋراتناااى ئۆزگەرتىااا ەتكەن جىناااايەتلىرىنى 

بوۋىسااااىنىڭ يااشااااى ئەمەللىرىنىااااڭ ئۇالرغااااا -يېنىكلىتەلمەياااادىغانلىقى، ئاتااااا
 دىغانلىقى ئىپادىلەنگەن. پايدىسى بولماي

ل ۋە ئىساااھاقالر يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا ئاااايەتتە ئىكاااراھى ، ئىسااامائى-141
بولغاااااان تەقااااادىردىمۇ، ئۇالرنىاااااڭ باااااۇ ااتاااااا يولااااادا مېغىشاااااىغا ساااااەۋە  
بواللمايااادىغانلىقى، ھەتتااااا ئااااۇ پەيغەمكەرلەرناااى يەھااااۇدىي ياااااكى ناسااااارا دەئ 

قى، ئااااۇ پەيغەمكەرلەرنىااااڭ كۆرسااااەتكەن دەلىللىرىمااااۇ قوبااااۇ  قىلىنماياااادىغانلى
لاااى كىتابقاااا مەناااپەئەت بېرەلمەيااادىغانلىقى قىلغاااان ئەمەللىرىنىاااڭ، ئازغاااان ئەھ

 ئىپادىلەنگەن.

شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ مەنىساااى ئواشاااىمايدى. بىرىنچاااى 
ئاااايەتتە مەزماااۇن نەساااەبكە باغالنغاااان بولاااۇئ، نەساااەبنىڭ ئۇالرغاااا ھېچقاناااداق 

زلەنگەن ئىاادى. ئىككىنچااى ئااايەتتە مەزمااۇن دىاان پاياادا بەرمەياادىغانلىقىنى سااۆ
نغااااان. يەنااااى، ئىلگىرىكااااى پەيغەمكەرلەرنااااى ئەھلااااى كىتااااا  دەۋا يولىغااااا باغال

قىلغىنىاادە  اىرىسااتىيان ياااكى يەھااۇدىي دەئ تۇرساااقمۇ نئەمەلىيەتااتە ئۇنااداق 
ئەمەس ، ئاااۇ پەيغەمكەرلەرنىاااڭ قىلغاااان تاااوغرا يااااكى ااتاااا ئىشااالىرى بىااالەن 

اتاااااااالىقلىرى ئاقالنمايااااااادى. لاااااااېكىن ئىلگىرىكاااااااى ئەھلاااااااى كىتابنىاااااااڭ ا
ڭ قايساااى يولااادا ئىكەنلىكىناااى ئەھلاااى كىتاااا  بىلەمااادى يااااكى پەيغەمكەرلەرنىااا

 ئالالھ بىلەمدى  ئەل ەتتە ئالالھ تائاال ئە  يااشى بىلگۈچىدىر.
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بىاااار ئااااايەت »شااااەكلى ئواشااااا  كەلااااگەن ئىككااااى ئااااايەتنى، ھەرگىااااز 
ى ئايەتنىاااڭ ساااىياقىغا قارىسااااق، دېمەسااالى  كېااارە . بىرىنچااا« تەكرارلىنىپتاااۇ

ى كىتابنىااڭ ئااۆز نەسااەبىنى ئىكااراھى ، ئىساامائىل ئۇنىغاادا قىيااامەت كااۈنى ئەھلاا
ۋە ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمالرغا تۇتاشاااااتۇرغانلىقى ھېچقاناااااداق شااااااپائەتكە 
ساااااەۋە  بواللمايااااادىغانلىقى، ئىككىنچاااااى ئاااااايەتتە، قىياااااامەت كاااااۈنى ئاااااۇالر 

دېاااااگەن « ي يااااااكى ناساااااارا ئىااااادىيەھاااااۇدى»ئىلگىرىكاااااى پەيغەمكەرلەرناااااى 
لمەيااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن بولاااااۇئ، ساااااۆزلىرىگە ھاااااې  ھاااااۆججەت كەلتۈرە

قىياااااامەت كۈنىااااادىكى تاماااااامەن ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى اىااااال ھاااااالەت 
 تەس ىرلەنگەن.

ئوقۇغاااااان ئاااااايەتلىرىمىزدىن ئۆزىمىزنىاااااڭ ئەھااااا اللىرىنى تۈزىتى السااااااق 
ئۆلىمانىااڭ ئەۋالدى بولۇشااىمىز  بولىاادى. بىزنىااڭ قايسااى دامااولال ھاااجى ، قايسااى

بىزنىااڭ يااو  باشااچىلىرىمىز »نااپەئەت بەرمەياادى. قىيااامەت كااۈنى بىاازگە ھااې  مە
ااتااالىق ئۆتكااۈزدپتىكەن، بىزمااۇ شااۇالرنىڭ يولىاادا ما اادىق، ئااۇالر نااېمە بولسااا 

دېگەنااادە  ساااۆزلىرىمىز، قىياااامەتتىكى ئەھ الىمىزغاااا « بىزماااۇ شاااۇنى كاااۆرىمىز
ر ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرىدىن ساااورىلىدى. ھاااې  ئاااۆزرە بواللمايااادى. ھە

ن ھەر ئاااادەم باااۇ نۇقتىغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااپ، ئالالھنىاااڭ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈ
ھەدىااا  -ئااۆزىنى تااوغرا يولغااا سېلىشااىنى داۋاملىااق تىاالەئ تۇرىشااى ۋە قۇرئااان

 بىلىملىرىنى كۈچى يېتىشىچە ئۆگىنىپ مېغىشى كېرە .
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 دەرس-76
 

 تئايە-142بەقەرە  سۈرە
 

َها ۚ ﴿َ﴾يَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما  َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعن ِقبـْ َوَّلَّ
 ُقل لِِّلَّـِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإََلٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾

 
 ەنبىل ەلەيھىسساالمئ ەيغەمكەرنپ ۇالرنىئ  ەركىشىل ەامەقئ ەزىب»

 ېمە  نەيتۇلمۇقەددەستىنقىكلىسىدىن نب ېلى اتقان  قارائ كمىنلەرنىئۇم
 ۋە ەشرىقم ېيتقىنكى،!  ئۇھەممەد. نئى مەيدىد ،ۆردگۈزگەندى ئ ۈزي
االىغان كىشىنى  ئالالھ غدىر،نىئالالھ  ەرەئت ەممەھ ەنىني ەغرى م

 «ىيولغا باشاليد غراتو

 
رنىڭ ئااااااااايەت پەيغەمااااااااكەر ئەلەيھىسساااااااااالم ۋە مۇسااااااااۇلمانال بااااااااۇ

ئايدىغالشاااتۇرى  ىساااىنى ددەسااانى قوياااۇئ، كەبىاااگە ياااۈزلىنىش مەسىلبەيتۇلمۇقە
ئايىتىاااادىر.  1«مەنسااااۇخ»قۇرئاناااادىكى تااااۇنجى  ئۈچااااۈن چۈشااااكەن بولااااۇئ،

ئاااااي ئەتراپىاااادا بەيتۇلمۇقەددەسااااكە  17، 16ېلىااااپ مۇسااااۇلمانالر مەدىاااانىگە ك
مەكاااكە قاااارائ نامااااز ئوقۇغانااادىن كېااايىن، كەبە قىاااكلە بولاااۇئ ئاااۆزگەرتىلگەن. 

كەبە »مۇسااااۇلمانالر كەبىااااگە قااااارائ ناماااااز ئوقۇغااااان ۋاقتىاااادا   مۇشاااارىكلىرى
دېگەناااادە  « ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى ئەمەس، ئااااۇ دىنىمىزنىااااڭ مااااۇقەددەس جااااايى

                                                           
 ئەمەلدىن قالدىرىلغان  1
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 دەرس-76
 

 تئايە-142بەقەرە  سۈرە
 

َها ۚ ﴿َ﴾يَـُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما  َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَليـْ ُهْم َعن ِقبـْ َوَّلَّ
 ُقل لِِّلَّـِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب ۚ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإََلٰ ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾

 
 ەنبىل ەلەيھىسساالمئ ەيغەمكەرنپ ۇالرنىئ  ەركىشىل ەامەقئ ەزىب»

 ېمە  نەيتۇلمۇقەددەستىنقىكلىسىدىن نب ېلى اتقان  قارائ كمىنلەرنىئۇم
 ۋە ەشرىقم ېيتقىنكى،!  ئۇھەممەد. نئى مەيدىد ،ۆردگۈزگەندى ئ ۈزي
االىغان كىشىنى  ئالالھ غدىر،نىئالالھ  ەرەئت ەممەھ ەنىني ەغرى م

 «ىيولغا باشاليد غراتو

 
رنىڭ ئااااااااايەت پەيغەمااااااااكەر ئەلەيھىسساااااااااالم ۋە مۇسااااااااۇلمانال بااااااااۇ

ئايدىغالشاااتۇرى  ىساااىنى ددەسااانى قوياااۇئ، كەبىاااگە ياااۈزلىنىش مەسىلبەيتۇلمۇقە
ئايىتىاااادىر.  1«مەنسااااۇخ»قۇرئاناااادىكى تااااۇنجى  ئۈچااااۈن چۈشااااكەن بولااااۇئ،

ئاااااي ئەتراپىاااادا بەيتۇلمۇقەددەسااااكە  17، 16ېلىااااپ مۇسااااۇلمانالر مەدىاااانىگە ك
مەكاااكە قاااارائ نامااااز ئوقۇغانااادىن كېااايىن، كەبە قىاااكلە بولاااۇئ ئاااۆزگەرتىلگەن. 

كەبە »مۇسااااۇلمانالر كەبىااااگە قااااارائ ناماااااز ئوقۇغااااان ۋاقتىاااادا   مۇشاااارىكلىرى
دېگەناااادە  « ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى ئەمەس، ئااااۇ دىنىمىزنىااااڭ مااااۇقەددەس جااااايى
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ساااۆزلەرنى قىلغاااان. مۇساااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ نامااااز ئوقۇۋاتقاااان 
 قىكلىمىااازگە قاااارائئاااۇالر دىنىمىزناااى ئەيىكلەيااادى، لاااېكىن »ۋاقىتتاااا، يەھاااۇدىيالر  

دېيىشاااكەن. ئاااالالھ ئۆزىنىاااڭ پەيغەمكىرىناااى كەبىاااگە تەكااارار « نامااااز ئوقۇيااادى
ھېلاااى »يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادىن كېااايىن، يەھاااۇدىيالر يەنە ئوتتۇرىغاااا چىقىاااپ  

ئۇياققاااا، ھېلاااى بۇياققاااا قارىغاااان. زادى ئىككىساااىنىڭ قايسىساااى قىاااكلە  ئەگەر 
مىزىغالر ھېساااا  قاااارائ ئوقۇغاااان نااااكەبە قىاااكلە بولساااا، بەيتۇلمۇقەددەساااكە 

بولماياااادى. ئەگەر بەيتۇلمااااۇقەددەس قىااااكلە بولسااااا، كەبىااااگە قااااارائ ئوقۇغااااان 
دەئ، باااۇنى مۇساااۇلمانالرغا شاااە  تاشالشااانىڭ « ناااامىزىغالر ھېساااا  بولمايااادى

 پۇرسىتى دەئ بىلگەن. 

ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالر بااااۇ سااااۆزلەرنى دېيىشااااتىن ئىلگىاااارىال مەسااااىلىنى 
ـــيَـُقولُ ﴿  ئايدىغالشاااتۇرىئ ـــ َ﴾ ـــنَ  َفَهاءُ السُّ ـــا النَّـــاسِ  ِم ـــمْ  َم ُه ـــن َوَّلَّ ـــِتِهمُ  َع َل ـــانُوا  الَّـــِِت  ِقبـْ  َك

ــا َه  بىاالەن ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەرن ئااۇالرنى  كىشااىلەر ئەااامەق بەزى» ﴾َعَليـْ
 يااۈز نااېمە  بەيتۇلمۇقەددەسااتىنن قىكلىسااىدىن كېلى اتقااان قااارائ  مااۇئمىنلەرنى

بااۇ ئااايەت چۈشااكەن  .ئااايەتنى نازىاال قىلغااان دېااگەن «دەياادى ئۆردگۈزگەناادى 
كۈنىمىزدىماااۇ بىااار  ۋاقىتتاااا مۇساااۇلمانالر تېخاااى قىكلىناااى ئاااۆزگەرتمىگەن ئىااادى.

قىساااااى  كىشاااااىلەرنىڭ باشاااااقىالرنى ئۈزلۈكساااااىز شاااااۈبھىلەنددرد  ئاااااارقىلىق، 
 ئۆزىنىڭ باتىل يوللىرىغا دەۋەت قىلى اتقانلىقىنى كۆردۋاتىمىز.

لللَ َ ا ُ وَُ  ﴿َنللل َلقُ ئاااالالھ تائااااال   ُا   سُّ لللَ    نَلللا ئەقىلساااىز ئىنساااانالر بىااار »  ِا
ھەرپااى كەلگۈسااى زاماااننى   ُ ئااايەتتىكى دېااگەن « بۆلااۈ  سااۆزلەرنى دەياادى...

دېاااگەن « تېخاااى بولمىااادى، بۇنىغااادىن كېااايىن بولىااادى»ئىپادىلەيااادى. يەناااى، 
باااااۇالر ھەقىقەتەنماااااۇ ئەقىلساااااىز ئىنساااااانالر بولاااااۇئ، مەنىناااااى بىلددرىااااادى. 

يەھاااااۇدىي، مۇشااااارى  ۋە باااااۇ ئاااااايەت چۈشاااااكەندىن كېااااايىن  ئەمەلىيەتتىماااااۇ
ئەگەر ئااۇالر بااۇ شااتى. دېيىمۇناااپىقالر ئااالالھ اەۋەر بەرگىنىاادە  شااۇ گەپلەرنااى 

ھەقاااتە ھېچقاناااداق ئىنكااااس بىلاااددرمىگەن بولساااا، قۇرئاااان بەرگەن مەلۇماااات 
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يالغانغااا چىقاااتتى. لااېكىن ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ نېمىنااى دەياادىغانلىقى ۋە 
 مىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر.نې

قۇرئانااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ئەقىلساااىز ئەاااامەق ئىنساااان قاناااداق بولىااادى   
للللل ﴿ئاااااالالھ تائااااااال   للللل  ااََل  اامْللللللهَ اا  َ  ِا لَللللل ا  َاللللل  يَلْهَ للللل ُ  َوَِ  ئاااااۆزىنى» 1 تَلْ َسلللللوُ  َنللللل اوَ  َِ

« ئۆردياااادى يااااۈز دىنىاااادىن ئىكراھىمنىااااڭ كىاااا  باشااااقا قىلغااااانالردىن ئەااااامەق
نىجااااتلىقى بولغاااان ياااولنى قوياااۇئ، گۇمراھلىاااق ياااولىنى دېاااگەن. كەلگۈساااىدىكى 

بەرگەن.  دەئ تەبىااااار« ئەقىلساااااىز، ئەاااااامەق»تاللىغاااااان ئاااااادەمگە قۇرئاااااان 
جەمىىيىتىمىاااازدە ئۆزىنىااااڭ ئىمكااااانىيىتى يېتىشااااىچە تىرىشااااىپ اىزمەتلەرنااااى 

دەئ قاااارائ،  «ئىلمىاااي تەنقىااادلە  ھەققىمىاااز باااار»قىلى اتقاااانالرنى، ئاااۆزىچە 
اھەق ئەيىكلەياااادىغانالر بااااار. قۇرئااااان بااااۇ اىلاااادىكى ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ ناااا

بااااۇ اىلاااادىكى كىشااااىلەر دەئ ئاتىاااادى. « ئەقىلسااااىز»  نلللل  ا  ئىنسااااانالرنى 
ئىمكاااانىيىتى ياااار بەرساااە، ئەمەلىيىتاااى ئاااارقىلىق ئىقتىااادارىنى ناماياااان قىلىشاااى، 

ھەققىاادە يااشااى گۇماناادا ئىمكااانىيىتى يااار بەرمىسااە، ھااې  بولمىغاناادا باشااقىالر 
  بولىشى كېرە  ئىدى.

ئىسااااالمنىڭ دەساااالەپكى دەۋرىاااادە مۇسااااۇلمانالر كەبە تەرەپااااكە قارىماااااي 
بەيتۇلمااۇقەددەس تەرەپااكە قااارائ ناماااز ئوقۇغااان. ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمانالرنى 
كەبىااااگە تەكاااارار قااااارىتىش ئااااارقىلىق، كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ ئىسااااالمغا 

ئەيناااااى ۋاقىتتاااااا كەبە بۇتقاااااا  ئىشاااااارىتىنى بېرى اتىااااادى.ئائىااااا  ئىكەنلىااااا  
توشاااقۇزىۋېتىلگەن بولساااىمۇ، مۇساااۇلمانالرغا ئائىااا  ئىااادى. بۈگاااۈنكى كۈنااادە 
بەيتۇلمااااۇقەددەس يەھۇدىيالرنىااااڭ قولىاااادا بولسااااىمۇ، يەنىااااال مۇسااااۇلمانالرغا 
ئائىااا  ھېساااابلىنىدى. ئاااالالھ ئىسااارا كېچىساااى ئۆزىنىاااڭ رەساااۇلىنى مەككىااادىن 

لىق، كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ ەسااااكە ئېلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىبەيتۇلمۇقەدد
ئىسااااااالمنىڭ مااااااۇقەددەس ئورىنلىرىاااااادىن ئىكەنلىكىنااااااى ئااااااېالن قىلىااااااپ، 
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ساااۆزلەرنى قىلغاااان. مۇساااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ نامااااز ئوقۇۋاتقاااان 
 قىكلىمىااازگە قاااارائئاااۇالر دىنىمىزناااى ئەيىكلەيااادى، لاااېكىن »ۋاقىتتاااا، يەھاااۇدىيالر  

دېيىشاااكەن. ئاااالالھ ئۆزىنىاااڭ پەيغەمكىرىناااى كەبىاااگە تەكااارار « نامااااز ئوقۇيااادى
ھېلاااى »يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادىن كېااايىن، يەھاااۇدىيالر يەنە ئوتتۇرىغاااا چىقىاااپ  

ئۇياققاااا، ھېلاااى بۇياققاااا قارىغاااان. زادى ئىككىساااىنىڭ قايسىساااى قىاااكلە  ئەگەر 
مىزىغالر ھېساااا  قاااارائ ئوقۇغاااان نااااكەبە قىاااكلە بولساااا، بەيتۇلمۇقەددەساااكە 

بولماياااادى. ئەگەر بەيتۇلمااااۇقەددەس قىااااكلە بولسااااا، كەبىااااگە قااااارائ ئوقۇغااااان 
دەئ، باااۇنى مۇساااۇلمانالرغا شاااە  تاشالشااانىڭ « ناااامىزىغالر ھېساااا  بولمايااادى

 پۇرسىتى دەئ بىلگەن. 

ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالر بااااۇ سااااۆزلەرنى دېيىشااااتىن ئىلگىاااارىال مەسااااىلىنى 
ـــيَـُقولُ ﴿  ئايدىغالشاااتۇرىئ ـــ َ﴾ ـــنَ  َفَهاءُ السُّ ـــا النَّـــاسِ  ِم ـــمْ  َم ُه ـــن َوَّلَّ ـــِتِهمُ  َع َل ـــانُوا  الَّـــِِت  ِقبـْ  َك

ــا َه  بىاالەن ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەرن ئااۇالرنى  كىشااىلەر ئەااامەق بەزى» ﴾َعَليـْ
 يااۈز نااېمە  بەيتۇلمۇقەددەسااتىنن قىكلىسااىدىن كېلى اتقااان قااارائ  مااۇئمىنلەرنى

بااۇ ئااايەت چۈشااكەن  .ئااايەتنى نازىاال قىلغااان دېااگەن «دەياادى ئۆردگۈزگەناادى 
كۈنىمىزدىماااۇ بىااار  ۋاقىتتاااا مۇساااۇلمانالر تېخاااى قىكلىناااى ئاااۆزگەرتمىگەن ئىااادى.

قىساااااى  كىشاااااىلەرنىڭ باشاااااقىالرنى ئۈزلۈكساااااىز شاااااۈبھىلەنددرد  ئاااااارقىلىق، 
 ئۆزىنىڭ باتىل يوللىرىغا دەۋەت قىلى اتقانلىقىنى كۆردۋاتىمىز.

لللَ َ ا ُ وَُ  ﴿َنللل َلقُ ئاااالالھ تائااااال   ُا   سُّ لللَ    نَلللا ئەقىلساااىز ئىنساااانالر بىااار »  ِا
ھەرپااى كەلگۈسااى زاماااننى   ُ ئااايەتتىكى دېااگەن « بۆلااۈ  سااۆزلەرنى دەياادى...

دېاااگەن « تېخاااى بولمىااادى، بۇنىغااادىن كېااايىن بولىااادى»ئىپادىلەيااادى. يەناااى، 
باااااۇالر ھەقىقەتەنماااااۇ ئەقىلساااااىز ئىنساااااانالر بولاااااۇئ، مەنىناااااى بىلددرىااااادى. 

يەھاااااۇدىي، مۇشااااارى  ۋە باااااۇ ئاااااايەت چۈشاااااكەندىن كېااااايىن  ئەمەلىيەتتىماااااۇ
ئەگەر ئااۇالر بااۇ شااتى. دېيىمۇناااپىقالر ئااالالھ اەۋەر بەرگىنىاادە  شااۇ گەپلەرنااى 

ھەقاااتە ھېچقاناااداق ئىنكااااس بىلاااددرمىگەن بولساااا، قۇرئاااان بەرگەن مەلۇماااات 
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يالغانغااا چىقاااتتى. لااېكىن ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ نېمىنااى دەياادىغانلىقى ۋە 
 مىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر.نې

قۇرئانااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ئەقىلساااىز ئەاااامەق ئىنساااان قاناااداق بولىااادى   
للللل ﴿ئاااااالالھ تائااااااال   للللل  ااََل  اامْللللللهَ اا  َ  ِا لَللللل ا  َاللللل  يَلْهَ للللل ُ  َوَِ  ئاااااۆزىنى» 1 تَلْ َسلللللوُ  َنللللل اوَ  َِ

« ئۆردياااادى يااااۈز دىنىاااادىن ئىكراھىمنىااااڭ كىاااا  باشااااقا قىلغااااانالردىن ئەااااامەق
نىجااااتلىقى بولغاااان ياااولنى قوياااۇئ، گۇمراھلىاااق ياااولىنى دېاااگەن. كەلگۈساااىدىكى 

بەرگەن.  دەئ تەبىااااار« ئەقىلساااااىز، ئەاااااامەق»تاللىغاااااان ئاااااادەمگە قۇرئاااااان 
جەمىىيىتىمىاااازدە ئۆزىنىااااڭ ئىمكااااانىيىتى يېتىشااااىچە تىرىشااااىپ اىزمەتلەرنااااى 

دەئ قاااارائ،  «ئىلمىاااي تەنقىااادلە  ھەققىمىاااز باااار»قىلى اتقاااانالرنى، ئاااۆزىچە 
اھەق ئەيىكلەياااادىغانالر بااااار. قۇرئااااان بااااۇ اىلاااادىكى ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ ناااا

بااااۇ اىلاااادىكى كىشااااىلەر دەئ ئاتىاااادى. « ئەقىلسااااىز»  نلللل  ا  ئىنسااااانالرنى 
ئىمكاااانىيىتى ياااار بەرساااە، ئەمەلىيىتاااى ئاااارقىلىق ئىقتىااادارىنى ناماياااان قىلىشاااى، 

ھەققىاادە يااشااى گۇماناادا ئىمكااانىيىتى يااار بەرمىسااە، ھااې  بولمىغاناادا باشااقىالر 
  بولىشى كېرە  ئىدى.

ئىسااااالمنىڭ دەساااالەپكى دەۋرىاااادە مۇسااااۇلمانالر كەبە تەرەپااااكە قارىماااااي 
بەيتۇلمااۇقەددەس تەرەپااكە قااارائ ناماااز ئوقۇغااان. ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمانالرنى 
كەبىااااگە تەكاااارار قااااارىتىش ئااااارقىلىق، كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ ئىسااااالمغا 

ئەيناااااى ۋاقىتتاااااا كەبە بۇتقاااااا  ئىشاااااارىتىنى بېرى اتىااااادى.ئائىااااا  ئىكەنلىااااا  
توشاااقۇزىۋېتىلگەن بولساااىمۇ، مۇساااۇلمانالرغا ئائىااا  ئىااادى. بۈگاااۈنكى كۈنااادە 
بەيتۇلمااااۇقەددەس يەھۇدىيالرنىااااڭ قولىاااادا بولسااااىمۇ، يەنىااااال مۇسااااۇلمانالرغا 
ئائىااا  ھېساااابلىنىدى. ئاااالالھ ئىسااارا كېچىساااى ئۆزىنىاااڭ رەساااۇلىنى مەككىااادىن 

لىق، كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ ەسااااكە ئېلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىبەيتۇلمۇقەدد
ئىسااااااالمنىڭ مااااااۇقەددەس ئورىنلىرىاااااادىن ئىكەنلىكىنااااااى ئااااااېالن قىلىااااااپ، 
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بەيتۇلمۇقەددەسااانى يەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادىن، كەبىناااى مۇشااارىكالرنىڭ قولىااادىن 
 ئالدى. 

مۇشااارىكالر مۇقەددەسااالىكنى كەبىاااگە ااسالشاااتۇرىۋېلىپ، ئاااۆزلىرى ئىاااالھ 
كەبە بىاار »چىااگە ئەكىرى الغااان ئىاادى. ئىسااالم ان بااۇتالرنى كەبىنىااڭ ئىقىلى الغاا

ئاااۆي، بەيتۇلمۇقەددەسااامۇ بىااار مەساااچى ، ئاااالالھتىن باشاااقا ھاااې  شاااەيىىنىڭ 
دەيااااادى. ئاااااۆمەر رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ « زاتىااااادا مۇقەددەسااااالى  بولمايااااادى

ساااېنى رەساااۇلۇلالھ ساااۆي دېمىاااگەن »كە قاااارائ تاااۇرىئ  «ھەجەرىلىەسااا ەد»
ىكاااااى مۇقەددەسااااالى  ئالالھنىاااااڭ دېاااااگەن. باااااۇ يەرد« ەيتتى بولساااااا ساااااۆيم

دېاامەي، بىاار « كەبىااگە قااارائ ئىكااادەت قىاال»بۇيرىقىاادىر. ئەگەر ئااالالھ تائاااال 
دەرەانااى بەلگىلىااگەن بولسااا، قانااداقتۇر دەرەخ مااۇقەددەس بولغااانلىقى ئۈچااۈن 
ئەمەس، بەلكاااى ئىالھىاااي بۇيرىقنىاااڭ مۇقەددەسااالىكى ئۈچاااۈن، دەرەااااكە قاااارائ 

 ەت قىلغان بوالتتۇق. ئىكاد

الالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە، ئىسااالمنى ئېتىاارائ قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئاا
ئاااالالھ تەرىپىااادىن كەلاااگەن ھەرقاناااداق باااۇيرىقنى شەرتساااىز قوباااۇ  قىلىاااش 
كېرەكلىكىناااى تەكىتلەۋاتىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىااازگە قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش 

لساااا، باااۇ ساااەۋەبىنى دەئ بەرگەن بويااااكى باشاااقا ئىشاااتا بىااار باااۇيرىقنى قىلىاااپ، 
ئىكااادەت بولماساااتىن، بەلكااى قاناااائەت قىلاادىرى  بولىااادى ۋە بۇنىغاادا ئالالھقاااا 

باااۇ نەرساااە »ئىتاااائەت ۋە ماااۇھەبكەت گەۋدىلەنمەيااادى. مەساااىلەن  بىااار كىشاااىگە 
يېمەسااالىكى -دېساااىغىز، يېمەيااادى. باااۇ كىشاااىنىڭ يېااايىش« ئااااچچىق، ياااېمە 

ا باااااغلىق بولماساااالىقق-نااااائەت بولااااۇ سااااىزگە ئىتااااائەت قىلىشااااتىن ئەمەس، قا
بولىااااادى. بىاااااز ئىساااااالمغا كىااااارگەن ھاماااااان تواتاااااام پۈتاااااۈئ، ئۇنىغااااادىن 
كېيىنكىسااىنىڭ ھەممىسااى ئىكااادەت ااااراكتېرىنى ئالىاادى. ئىكااادەت ااااراكتېرىنى 

ۋە « قىااال»ئالغاااان ھەرقاناااداق ئىشااانىڭ ساااەۋەبى ساااورالمايدى. بىاااز ئالالھنىاااڭ 
بااۇ ئەجىااارگە ۈرمەسااتىن قىلساااق، ماناااا دېگىنىنىااڭ ساااەۋەبىنى سۈردشت« قىلمااا»

ئادەمنىااااڭ ساااااغالملىقىغا »ئېرىشااااتۈرىدىغان ئىكااااادەتتۇر. مەسااااىلەن  ھاااااراقنى 
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دەئ ئىچمىساااە ، بۇنىغغاااا ئەجىااار بېرىلمەيااادى. « زىياااانلىق، جىگەرناااى بۇزىااادى
چااااۈنكى نۇرغااااۇن مۇسااااۇلمان بولمىغااااان كىشااااىلەر ھاااااراقنى زىيااااانلىق دەئ 

ىق اولىساااترىن رىجىااادە ئىنساااانغا زىياااانلچوشاااقا گۆشاااىدە زور دە»ئىچمەيااادى. 
ئاااالالھ »دەئ يېمىساااە، بۇنىغغىماااۇ ئەجىااار بېرىلمەيااادى. لاااېكىن « ماددىساااى باااار

« ھاااارام قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ھااااراق ئىچمەيااامەن، چوشاااقا گۆشاااى ياااېمەيمەن
 دېسە، ئىكادەت ھېسابلىنىپ ئەجىر بېرىلىدى. 

ئااااى ن» اٍط مُّْســـَتِقيٍم﴾ن َيَشـــاُء ِإََلٰ ِصــــرَ ﴿قُـــل لِِّلَّــــِه اْلَمْشـــِرُق َواْلَمْغــــِرُب يـَْهـــِدي َمـــ
  ئەرەت ەمااااامەھ ناااااىەني غرىااااا ەم ۋە شااااارىقەم يتقىنكاااااى،ې!  ئدەممەھۇمااااا

. «ىاالىغاااااان كىشاااااىنى تاااااوغرا يولغاااااا باشااااااليد ئاااااالالھ ر،ىدغااااانىئالالھ
بەيتۇلماااۇقەددەس ۋە كەبىاااگە ياااۈزلىنىش بىاااز ئۈچاااۈن ئواشاشاااال تاااوغرا ياااو . 

 كائىنااااتتىكى قايساااى تەرەپاااكە قارىسااااق،ى چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەددەس، كەبە يااااك
ھەممىسااااى ئالالھقااااا ئااااائىتتۇر. شااااۇ ئااااورىنالرنى مااااۇقەددەس قىلغىنااااى پەقەت 

 ئالالھنىڭ بۇيرىقىدىر. 
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بەيتۇلمۇقەددەسااانى يەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادىن، كەبىناااى مۇشااارىكالرنىڭ قولىااادىن 
 ئالدى. 

مۇشااارىكالر مۇقەددەسااالىكنى كەبىاااگە ااسالشاااتۇرىۋېلىپ، ئاااۆزلىرى ئىاااالھ 
كەبە بىاار »چىااگە ئەكىرى الغااان ئىاادى. ئىسااالم ان بااۇتالرنى كەبىنىااڭ ئىقىلى الغاا

ئاااۆي، بەيتۇلمۇقەددەسااامۇ بىااار مەساااچى ، ئاااالالھتىن باشاااقا ھاااې  شاااەيىىنىڭ 
دەيااااادى. ئاااااۆمەر رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ « زاتىااااادا مۇقەددەسااااالى  بولمايااااادى

ساااېنى رەساااۇلۇلالھ ساااۆي دېمىاااگەن »كە قاااارائ تاااۇرىئ  «ھەجەرىلىەسااا ەد»
ىكاااااى مۇقەددەسااااالى  ئالالھنىاااااڭ دېاااااگەن. باااااۇ يەرد« ەيتتى بولساااااا ساااااۆيم

دېاامەي، بىاار « كەبىااگە قااارائ ئىكااادەت قىاال»بۇيرىقىاادىر. ئەگەر ئااالالھ تائاااال 
دەرەانااى بەلگىلىااگەن بولسااا، قانااداقتۇر دەرەخ مااۇقەددەس بولغااانلىقى ئۈچااۈن 
ئەمەس، بەلكاااى ئىالھىاااي بۇيرىقنىاااڭ مۇقەددەسااالىكى ئۈچاااۈن، دەرەااااكە قاااارائ 

 ەت قىلغان بوالتتۇق. ئىكاد

الالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە، ئىسااالمنى ئېتىاارائ قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئاا
ئاااالالھ تەرىپىااادىن كەلاااگەن ھەرقاناااداق باااۇيرىقنى شەرتساااىز قوباااۇ  قىلىاااش 
كېرەكلىكىناااى تەكىتلەۋاتىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىااازگە قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش 

لساااا، باااۇ ساااەۋەبىنى دەئ بەرگەن بويااااكى باشاااقا ئىشاااتا بىااار باااۇيرىقنى قىلىاااپ، 
ئىكااادەت بولماساااتىن، بەلكااى قاناااائەت قىلاادىرى  بولىااادى ۋە بۇنىغاادا ئالالھقاااا 

باااۇ نەرساااە »ئىتاااائەت ۋە ماااۇھەبكەت گەۋدىلەنمەيااادى. مەساااىلەن  بىااار كىشاااىگە 
يېمەسااالىكى -دېساااىغىز، يېمەيااادى. باااۇ كىشاااىنىڭ يېااايىش« ئااااچچىق، ياااېمە 

ا باااااغلىق بولماساااالىقق-نااااائەت بولااااۇ سااااىزگە ئىتااااائەت قىلىشااااتىن ئەمەس، قا
بولىااااادى. بىاااااز ئىساااااالمغا كىااااارگەن ھاماااااان تواتاااااام پۈتاااااۈئ، ئۇنىغااااادىن 
كېيىنكىسااىنىڭ ھەممىسااى ئىكااادەت ااااراكتېرىنى ئالىاادى. ئىكااادەت ااااراكتېرىنى 

ۋە « قىااال»ئالغاااان ھەرقاناااداق ئىشااانىڭ ساااەۋەبى ساااورالمايدى. بىاااز ئالالھنىاااڭ 
بااۇ ئەجىااارگە ۈرمەسااتىن قىلساااق، ماناااا دېگىنىنىااڭ ساااەۋەبىنى سۈردشت« قىلمااا»

ئادەمنىااااڭ ساااااغالملىقىغا »ئېرىشااااتۈرىدىغان ئىكااااادەتتۇر. مەسااااىلەن  ھاااااراقنى 
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دەئ ئىچمىساااە ، بۇنىغغاااا ئەجىااار بېرىلمەيااادى. « زىياااانلىق، جىگەرناااى بۇزىااادى
چااااۈنكى نۇرغااااۇن مۇسااااۇلمان بولمىغااااان كىشااااىلەر ھاااااراقنى زىيااااانلىق دەئ 

ىق اولىساااترىن رىجىااادە ئىنساااانغا زىياااانلچوشاااقا گۆشاااىدە زور دە»ئىچمەيااادى. 
ئاااالالھ »دەئ يېمىساااە، بۇنىغغىماااۇ ئەجىااار بېرىلمەيااادى. لاااېكىن « ماددىساااى باااار

« ھاااارام قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ھااااراق ئىچمەيااامەن، چوشاااقا گۆشاااى ياااېمەيمەن
 دېسە، ئىكادەت ھېسابلىنىپ ئەجىر بېرىلىدى. 

ئااااى ن» اٍط مُّْســـَتِقيٍم﴾ن َيَشـــاُء ِإََلٰ ِصــــرَ ﴿قُـــل لِِّلَّــــِه اْلَمْشـــِرُق َواْلَمْغــــِرُب يـَْهـــِدي َمـــ
  ئەرەت ەمااااامەھ ناااااىەني غرىااااا ەم ۋە شااااارىقەم يتقىنكاااااى،ې!  ئدەممەھۇمااااا

. «ىاالىغاااااان كىشاااااىنى تاااااوغرا يولغاااااا باشااااااليد ئاااااالالھ ر،ىدغااااانىئالالھ
بەيتۇلماااۇقەددەس ۋە كەبىاااگە ياااۈزلىنىش بىاااز ئۈچاااۈن ئواشاشاااال تاااوغرا ياااو . 

 كائىنااااتتىكى قايساااى تەرەپاااكە قارىسااااق،ى چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەددەس، كەبە يااااك
ھەممىسااااى ئالالھقااااا ئااااائىتتۇر. شااااۇ ئااااورىنالرنى مااااۇقەددەس قىلغىنااااى پەقەت 

 ئالالھنىڭ بۇيرىقىدىر. 
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 ئايەت-143سۈرە بەقەرە 
 

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّ  َوَ﴾طًا لَِِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلم النَّاِس َوَيُكوَن  ﴿وََكذَٰ
َها ِإَّلَّ لِنَـْعَلَم َمن  َلْيُكْم َشِهيًداالرَُّ﴾وُل عَ  َلَ  الَِِّت ُكنَت َعَليـْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َُ َعَلٰم َعِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإَّلَّ َعَلم الَِّذيَن  يـَتَِّبُع الرَُّ﴾وَل ِمَّن يَنَقِل
 ِإنَّ اللَّـَه ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيٌم﴾ِإميَاَنُكْم َهَدى اللَّـُه َوَما َكاَن اللَّـُه لُِيِضيَع 

 
شۇنىغدە  نسىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندە   كىشىلەرگە » 

شاھى  بولۇشۇ الر ئۈچۈن ۋە پەيغەمكەرنىڭ سىلەرگە شاھى  بولۇشى 
ئۈممەت قىلدىق. سەن يۈز كەلتۈردئ  ئوتتۇراھا ئۈچۈن، بىز سىلەرنى 

 ،ۇلمۇقەددەسنى  قىكلە قىلغانلىقىمىزكېلى اتقان تەرەپنى نيەنى بەيت
ەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن ئايرى ېلىشىمىز پەيغەمكەرگە ئ

ھىدايەت قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ نيەنى  ئالالھئۈچۈنال ئىدى. 
سىلەرنىڭ  ئالالھقىكلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى  ھەقىقەتەن ئېغىردىر. 

ددەسكە قارائ ئوقۇغان ئىمانىغالرنى نيەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقە
كىشىلەرگە ھەقىقەتەن  ئالالھمەيدى. نامىزىغالرنى  بىكار قىلى ەت

 «مېھرىكاندىر، ناھايىتى كۆيۈمچاندىر

 
ساااىلەرنى ئوتتۇراھاااا  ئاااۈممەت »ماااۇئمىنلەرگە   باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال

دېاايىش ئااارقىلىق، يولغااا قويغااان ھەربىاار ئىشاانىڭ، ئۆزىنىااڭ نېىمىتااى « قىلاادىق
ۇلمۇقەددەسااااتىن لىكىنااااى ئەساااالىتى اتىدى. ئااااالالھ تائاااااال قىكلىنااااى بەيتئىكەن
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 ئايەت-143سۈرە بەقەرە 
 

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّ  َوَ﴾طًا لَِِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلم النَّاِس َوَيُكوَن  ﴿وََكذَٰ
َها ِإَّلَّ لِنَـْعَلَم َمن  َلْيُكْم َشِهيًداالرَُّ﴾وُل عَ  َلَ  الَِِّت ُكنَت َعَليـْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َُ َعَلٰم َعِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإَّلَّ َعَلم الَِّذيَن  يـَتَِّبُع الرَُّ﴾وَل ِمَّن يَنَقِل
 ِإنَّ اللَّـَه ِِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيٌم﴾ِإميَاَنُكْم َهَدى اللَّـُه َوَما َكاَن اللَّـُه لُِيِضيَع 

 
شۇنىغدە  نسىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندە   كىشىلەرگە » 

شاھى  بولۇشۇ الر ئۈچۈن ۋە پەيغەمكەرنىڭ سىلەرگە شاھى  بولۇشى 
ئۈممەت قىلدىق. سەن يۈز كەلتۈردئ  ئوتتۇراھا ئۈچۈن، بىز سىلەرنى 

 ،ۇلمۇقەددەسنى  قىكلە قىلغانلىقىمىزكېلى اتقان تەرەپنى نيەنى بەيت
ەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن ئايرى ېلىشىمىز پەيغەمكەرگە ئ

ھىدايەت قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ نيەنى  ئالالھئۈچۈنال ئىدى. 
سىلەرنىڭ  ئالالھقىكلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى  ھەقىقەتەن ئېغىردىر. 

ددەسكە قارائ ئوقۇغان ئىمانىغالرنى نيەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقە
كىشىلەرگە ھەقىقەتەن  ئالالھمەيدى. نامىزىغالرنى  بىكار قىلى ەت

 «مېھرىكاندىر، ناھايىتى كۆيۈمچاندىر

 
ساااىلەرنى ئوتتۇراھاااا  ئاااۈممەت »ماااۇئمىنلەرگە   باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال

دېاايىش ئااارقىلىق، يولغااا قويغااان ھەربىاار ئىشاانىڭ، ئۆزىنىااڭ نېىمىتااى « قىلاادىق
ۇلمۇقەددەسااااتىن لىكىنااااى ئەساااالىتى اتىدى. ئااااالالھ تائاااااال قىكلىنااااى بەيتئىكەن
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كەبىااااگە ئۆزگەرتىشاااانى، مااااۇئمىنلەرنى پاسااااىقالردىن ئايرىياااادىغان ۋە ھەقىقىااااي 
 ھىدايەت ساھىكلىرىنى مەيدانغا ئېلىپ چىقىدىغان بىر نېىمەت قىلدى. 

دەئ ساااۈپەتلىدى. « ئوتتۇراھاااا  ئاااۈممەت»ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى 
دېيىلىاااادى. بىااااز قانااااداق بولااااۇئ   ونلللل  ئەرە  تىلىاااادا ئوتتۇرىاااادىكى نەرسااااە 

دەئ ئاتالاااادىق  كىشااااىلەرنىڭ ئىچىاااادە ئالالھنىااااڭ « ئوتتۇراھااااا  ئااااۈممەت»
بااارلىقىنى ئىنكااار قىلىاادىغانالر ۋە كااۆئ ئىالھالرنااى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىققااانالر 

قلىقىنى ئېتىاارائ يېگااانە ۋە ھېچكىاار شااېرىكى يااو-بااار. ئەممااا بىااز ئااالالھنى يەكااكە
ىاادە ئوتتۇراھااا  يااو  تااۇتىمىز. ئااالالھ تائاااال كائىناااتتىكى قىلىااپ، ئىمااان ۋە ئەقىد

پۈتااۈن نەرسااىلەرنى ياااراتتى. پەيغەمكەرلەرنااى ئەۋەتىااپ، كىتااابالرنى چۈشااۈردى. 
دەئ ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ « بااااۇ كائىناااااتنى مەن ياااااراتتى »شااااۇ ا ھېچكىاااارى 

اياااادى. دېاااامە ، يااااارىتىش دەۋاسااااى باقمىاااادى ۋە بۇنىغاااادىن كېيىنمااااۇ چىقالم
لللا الھقاااا ئاااائىتتۇر. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ااااالى  ئال للل  َو َلللغ  َوَِ لللا  ََتَلللَ    لَللللُو ِا َِ﴿

  َ َُ َوَ َعلللللللَل مَلْعُ لللللللُ ْ  َالَللللللل   مَلْعللللللل َلللللللا َ لَللللللل لللللللْ  اا َلللللللل و  ااَذ   َلللللللَ َاَ  ُ للللللل ُّ اا َلللللللل و  ِبا َعلللللللُو ِا  1َ لللللللاَ  َِ
 ئەگەر ياااوق، ئىالھماااۇ بىااار باشاااقا بااااراۋەر ئۇنىغغاااا ياااوق، بالىساااى نىاااڭئالالھ»

 يااالغۇز مەالااۇقنى ياراتقااان ئااۆزى ئىااالھ ھەر چاغاادا ئااۇ ئىاادى، بولسااا بۇنااداق
دېااگەن. ئىسااالم دىنسااىزلىق « كېلەتتااى غالىاا  بەزىسااىدىن بەزىسااى ئىگىلەيتتااى،

بىاالەن كااۆئ ئىالھلىقنىااڭ ئوتتۇرىاادا تۇرىاادىغان دىاان بولغاچقااا، بااۇ نۇقتىاادىن 
 تۇراھا  ئۈممەت ھېسابلىنىدى. مۇسۇلمانالر ئوت

نىغااااادىن باشاااااقا، مۇساااااۇلمانالرنى ئوتتۇراھاااااا  ئاااااۈممەت دېيىشااااانىڭ بۇ
سااەۋەبى  دىنيااادا روھىااي قىماامەت قاراشاانى پۈتااۈنلەي تاشااالئ، ھەماامە نەرسااىدە 

ماااددىنى پۈتااۈنلەي تاشااالئ، روھىااي  ماااددىنى ئااۆلچەم قىلىااپ ياشااايدىغانالر ۋە
نسااانالر بااار. ئىسااالم ماااددا بىاالەن روھنىااڭ قىماامەت قاراشااقا ئېسااىلى الىدىغان ئى

ئوتتۇرىااادا كەلاااگەن دىااان بولغاچقاااا، ھەرگىزماااۇ روھ ماددىااادىن يااشاااى يااااكى 
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مااااددا روھاااتىن يااشاااى دېمەيااادى. چاااۈنكى روھ ئاااايرى  ئۇقاااۇم، مااااددا ئاااايرى  
ھ بىرلەشااكەن ۋاقىتتااا، ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىاادىغان ئۇقۇماادىر. ماااددا بىاالەن رو

 تاشلى ەتمەيدىغان مۇسۇلمان ئوتتۇرىغا چىقىدى. ۋە دىنيالىقنىمۇ 

-ئااالالھ تائاااال مۇئمىنلەرنىااڭ ماااددىنى ئىتىكارغااا ئېلىااپ، روھىااي قىماامەت
قاراشاااقىال بېرىلىاااپ، مااااددىنى -قاراشااانى تاشاااالئ قويۇشاااىنى ۋە روھىاااي قىمااامەت

االىمايااااادى. باااااۇ ئاااااايەت تىلغاااااا ئالغاااااان ئىساااااالمنىڭ  تاشاااااالئ قويۇشاااااىنى
ىسااالم  ئىالھىااي قىماامەت قااارا  بىاالەن قوغاادالغان ماااددىي ئوتتۇراھاللىقىاادىر. ئ

ھاياااتنى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىقىشاانى تەشااەبكۇس قىلىاادى. ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە 
دېااااگەن ۋاقىتتاااااا، ئىنساااااننى ااھىشاااااىدىن « ئوتتۇراھااااا  ئاااااۈممەت»بىزنااااى 

بولغاااانلىقىنى بىلىمىاااز. ئىنساااان مااااددا ھەم روھقاااا تەۋە مەالاااۇق  قوغااادىماقچى
قااا، ئااۆزىنى مااااددىي تەرەپااكە تاشاااالئ بېرىشااكە بولمايااادى. ئااالالھ تائااااال بولغاچ

كائىناتنىااااڭ ماااااددىي تەرەپلىرىاااادە، ئىنسااااانىيەتكە تەرەققىيااااات، پاااااراۋانلىق ۋە 
اليااادى. قاااۇۋۋەت بېغىشااااليدىغان روھىاااي ئۇقاااۇم بىااالەن مېغىشاااىمىزنى اا-كاااۈق

لالھ بىااازگە ئىنساااانغا ئىختىياااارلىق بېااارىلگەن ۋە ياااو  تاااالال  مەسىلىساااىدە ئاااا
قااااانۇنىيەت ۋە پىرىنسااااىپالرنى ئەۋەتااااكەن. ئەگەر بىااااز ئىالھىااااي پىرىنسااااىپنى 
تاشااالئ، ئۆزىمىزنىااڭ ااھىشااى بااويىچە ما ساااق، بەاتسااىز كااۈنىمىز باشاالىنىدى. 

ااھىشاااىدىن  شاااۇ ا بەاااا  تۇيغۇساااىنى ھاااې  قىلىاااش ئۈچاااۈن، ئىنساااان ئاااۆز
 چىقىشى كېرە . 

بۇياااان مەيااادانغا چىققاااان  بىااار يېااارى  ئەساااىردىن»بىااار قىساااى  كىشاااىلەر  
دەئ سورىشااااىدى. « سوتسااااىيالىزم ئااااۆز اەلقىنااااى تەرەققىااااي قىلدىرالىاااادىمۇ 

سوتىسااااىيالىزمچىالر كۆتااااۈردئ چىققااااان دەۋا ۋە ئىنسااااانىيلىقنىڭ يالغااااانلىقىنى، 
ان دۆلەتلەرنىااڭ كەياانىگە چېكىنىااپ، سوتسااىيالىزمنى ئۆزىنىااڭ تۈزدلمىسااى قىلغاا

ەيمىاااااز. سوتىساااااىيالىزم دىنياااااادا ۋەياااااران پاسااااااتچىلىققا تولغانلىقىااااادىن بىلەل
بولغانااادەكال كاپىتاااالىزممۇ ئواشاشاااال ۋەياااران بولىااادى. لاااېكىن بىاااز مۇساااۇلمانالر 

ئااىرەتلىاااا  يااشااااىلىقىغا -ئوتتۇرىاااادا تۇرغاچقااااا، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااا
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كەبىااااگە ئۆزگەرتىشاااانى، مااااۇئمىنلەرنى پاسااااىقالردىن ئايرىياااادىغان ۋە ھەقىقىااااي 
 ھىدايەت ساھىكلىرىنى مەيدانغا ئېلىپ چىقىدىغان بىر نېىمەت قىلدى. 

دەئ ساااۈپەتلىدى. « ئوتتۇراھاااا  ئاااۈممەت»ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى 
دېيىلىاااادى. بىااااز قانااااداق بولااااۇئ   ونلللل  ئەرە  تىلىاااادا ئوتتۇرىاااادىكى نەرسااااە 

دەئ ئاتالاااادىق  كىشااااىلەرنىڭ ئىچىاااادە ئالالھنىااااڭ « ئوتتۇراھااااا  ئااااۈممەت»
بااارلىقىنى ئىنكااار قىلىاادىغانالر ۋە كااۆئ ئىالھالرنااى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىققااانالر 

قلىقىنى ئېتىاارائ يېگااانە ۋە ھېچكىاار شااېرىكى يااو-بااار. ئەممااا بىااز ئااالالھنى يەكااكە
ىاادە ئوتتۇراھااا  يااو  تااۇتىمىز. ئااالالھ تائاااال كائىناااتتىكى قىلىااپ، ئىمااان ۋە ئەقىد

پۈتااۈن نەرسااىلەرنى ياااراتتى. پەيغەمكەرلەرنااى ئەۋەتىااپ، كىتااابالرنى چۈشااۈردى. 
دەئ ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ « بااااۇ كائىناااااتنى مەن ياااااراتتى »شااااۇ ا ھېچكىاااارى 

اياااادى. دېاااامە ، يااااارىتىش دەۋاسااااى باقمىاااادى ۋە بۇنىغاااادىن كېيىنمااااۇ چىقالم
لللا الھقاااا ئاااائىتتۇر. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ااااالى  ئال للل  َو َلللغ  َوَِ لللا  ََتَلللَ    لَللللُو ِا َِ﴿

  َ َُ َوَ َعلللللللَل مَلْعُ لللللللُ ْ  َالَللللللل   مَلْعللللللل َلللللللا َ لَللللللل لللللللْ  اا َلللللللل و  ااَذ   َلللللللَ َاَ  ُ للللللل ُّ اا َلللللللل و  ِبا َعلللللللُو ِا  1َ لللللللاَ  َِ
 ئەگەر ياااوق، ئىالھماااۇ بىااار باشاااقا بااااراۋەر ئۇنىغغاااا ياااوق، بالىساااى نىاااڭئالالھ»

 يااالغۇز مەالااۇقنى ياراتقااان ئااۆزى ئىااالھ ھەر چاغاادا ئااۇ ئىاادى، بولسااا بۇنااداق
دېااگەن. ئىسااالم دىنسااىزلىق « كېلەتتااى غالىاا  بەزىسااىدىن بەزىسااى ئىگىلەيتتااى،

بىاالەن كااۆئ ئىالھلىقنىااڭ ئوتتۇرىاادا تۇرىاادىغان دىاان بولغاچقااا، بااۇ نۇقتىاادىن 
 تۇراھا  ئۈممەت ھېسابلىنىدى. مۇسۇلمانالر ئوت

نىغااااادىن باشاااااقا، مۇساااااۇلمانالرنى ئوتتۇراھاااااا  ئاااااۈممەت دېيىشااااانىڭ بۇ
سااەۋەبى  دىنيااادا روھىااي قىماامەت قاراشاانى پۈتااۈنلەي تاشااالئ، ھەماامە نەرسااىدە 

ماااددىنى پۈتااۈنلەي تاشااالئ، روھىااي  ماااددىنى ئااۆلچەم قىلىااپ ياشااايدىغانالر ۋە
نسااانالر بااار. ئىسااالم ماااددا بىاالەن روھنىااڭ قىماامەت قاراشااقا ئېسااىلى الىدىغان ئى

ئوتتۇرىااادا كەلاااگەن دىااان بولغاچقاااا، ھەرگىزماااۇ روھ ماددىااادىن يااشاااى يااااكى 
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مااااددا روھاااتىن يااشاااى دېمەيااادى. چاااۈنكى روھ ئاااايرى  ئۇقاااۇم، مااااددا ئاااايرى  
ھ بىرلەشااكەن ۋاقىتتااا، ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىاادىغان ئۇقۇماادىر. ماااددا بىاالەن رو

 تاشلى ەتمەيدىغان مۇسۇلمان ئوتتۇرىغا چىقىدى. ۋە دىنيالىقنىمۇ 

-ئااالالھ تائاااال مۇئمىنلەرنىااڭ ماااددىنى ئىتىكارغااا ئېلىااپ، روھىااي قىماامەت
قاراشاااقىال بېرىلىاااپ، مااااددىنى -قاراشااانى تاشاااالئ قويۇشاااىنى ۋە روھىاااي قىمااامەت

االىمايااااادى. باااااۇ ئاااااايەت تىلغاااااا ئالغاااااان ئىساااااالمنىڭ  تاشاااااالئ قويۇشاااااىنى
ىسااالم  ئىالھىااي قىماامەت قااارا  بىاالەن قوغاادالغان ماااددىي ئوتتۇراھاللىقىاادىر. ئ

ھاياااتنى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىقىشاانى تەشااەبكۇس قىلىاادى. ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە 
دېااااگەن ۋاقىتتاااااا، ئىنساااااننى ااھىشاااااىدىن « ئوتتۇراھااااا  ئاااااۈممەت»بىزنااااى 

بولغاااانلىقىنى بىلىمىاااز. ئىنساااان مااااددا ھەم روھقاااا تەۋە مەالاااۇق  قوغااادىماقچى
قااا، ئااۆزىنى مااااددىي تەرەپااكە تاشاااالئ بېرىشااكە بولمايااادى. ئااالالھ تائااااال بولغاچ

كائىناتنىااااڭ ماااااددىي تەرەپلىرىاااادە، ئىنسااااانىيەتكە تەرەققىيااااات، پاااااراۋانلىق ۋە 
اليااادى. قاااۇۋۋەت بېغىشااااليدىغان روھىاااي ئۇقاااۇم بىااالەن مېغىشاااىمىزنى اا-كاااۈق

لالھ بىااازگە ئىنساااانغا ئىختىياااارلىق بېااارىلگەن ۋە ياااو  تاااالال  مەسىلىساااىدە ئاااا
قااااانۇنىيەت ۋە پىرىنسااااىپالرنى ئەۋەتااااكەن. ئەگەر بىااااز ئىالھىااااي پىرىنسااااىپنى 
تاشااالئ، ئۆزىمىزنىااڭ ااھىشااى بااويىچە ما ساااق، بەاتسااىز كااۈنىمىز باشاالىنىدى. 

ااھىشاااىدىن  شاااۇ ا بەاااا  تۇيغۇساااىنى ھاااې  قىلىاااش ئۈچاااۈن، ئىنساااان ئاااۆز
 چىقىشى كېرە . 

بۇياااان مەيااادانغا چىققاااان  بىااار يېااارى  ئەساااىردىن»بىااار قىساااى  كىشاااىلەر  
دەئ سورىشااااىدى. « سوتسااااىيالىزم ئااااۆز اەلقىنااااى تەرەققىااااي قىلدىرالىاااادىمۇ 

سوتىسااااىيالىزمچىالر كۆتااااۈردئ چىققااااان دەۋا ۋە ئىنسااااانىيلىقنىڭ يالغااااانلىقىنى، 
ان دۆلەتلەرنىااڭ كەياانىگە چېكىنىااپ، سوتسااىيالىزمنى ئۆزىنىااڭ تۈزدلمىسااى قىلغاا

ەيمىاااااز. سوتىساااااىيالىزم دىنياااااادا ۋەياااااران پاسااااااتچىلىققا تولغانلىقىااااادىن بىلەل
بولغانااادەكال كاپىتاااالىزممۇ ئواشاشاااال ۋەياااران بولىااادى. لاااېكىن بىاااز مۇساااۇلمانالر 

ئااىرەتلىاااا  يااشااااىلىقىغا -ئوتتۇرىاااادا تۇرغاچقااااا، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااا
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ماااللىرىنى -زم ئوتتۇرىغااا چىققااان ۋاقىتتااا، بايالرنىااڭ پااۇ سوتسااىيالىئېرىشااىمىز. 
كەماااكەغەللەرگە تارقااااتتى. بۈگاااۈن بايالرنىاااڭ مېلىناااى مۇساااادىرە  تارتى ېلىاااپ،

قىلىااپ تاااۈگەتكەنلەر، ئەتىسااى كەماااكەغەللەرگە قەيەردىااان پااۇ  تېپىاااپ بېرىااادى  
شاااۇ زاماااانالردا ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن مااااللىرىنى ھااااراق، قىماااار ۋە ئاياااا  كىشاااىگە 

ەجاااالەئ تااااۈگەتكەن ئادەمنىااااڭ ئەھاااا الى، تىرىشااااىپ ئىشاااالەئ ئىقتىساااااد ا
ن ئادەمااادىن يااشااى بولغاااان. ھېسااابتا، بىكاااار تەلەپاالەر جاپاااا چېكىاااپ توپلىغااا

تەرى بەدىلىاااگە كەلاااگەن ئىقتىساااادقا زوراۋانلىاااق بىااالەن -ئىشااالىگەنلەرنىڭ قاااان
 ئىگە بولى الغان. بۇ سوتىسىيالىزمنىڭ ھەقىقى ماھىيىتىدىر. 

ا ئااااالالھ تائاااااال ھەر دائىاااا  ئىقتىسااااادنى ئاشااااۇرىئ تۇرىشااااقا ئىسااااالمد
مۈلاااۈكتىن -ۇ ساااەۋەبتىن ھەر يىلااى قاااو  ئىلىكىمىاازدە بولغاااان مااا بۇيرىياادى. باا

پىرساااەنتىنى زاكاااات بېرىمىاااز. ئەگەر بىااار ئاااادەم ئىقتىساااادنى يۈردشتۈرمىساااە،  2.5
قىرىااااق يىلغىااااچە ئىقتىسااااادى اااااورائ تۈگەياااادى. شااااۇ ا ئىسااااالم ئىنساااااننىڭ 

ۈكساااىز ئىشلىشاااىنى تەلەئ قىلىااادى. تىرىشاااىپ ئىشااالەئ نەتىجىساااىنى كاااۆرەي ئۈزل
مالنىاااڭ ھەممىساااىنى تارتى الغاااانلىق، -گەنااادە، سوتساااىيالىزمچىالر كېلىاااپ پاااۇ دې

جەمىىيەتااااتە ئىشاااالە ، تىجااااارەت قىلىااااش ۋە قىماااامەت يااااارىتىش ئۇقااااۇمىنى 
 ئۆلتۈرىدى. بۇ سوتسىيالىزمنىڭ نەتىجىسى!

مااااۈلكىنى قوغداياااادى. -ئادەمنىااااڭ مااااا ئىسااااالم تەر تۆكااااۈئ ئىشاااالىگەن 
كاااات ئېلىاااپ، ئىشااالىيەلمەيدىغانالرغا مۈلكىااادىن زا-ئانااادىن باااۇ كىشاااىنىڭ ماااا 

بېرىشاااااكە باااااۇيرى  ئاااااارقىلىق جەمىىيەتتىكاااااى ئىقتىساااااادىي تە پۇ لاااااۇقنى 
 تە شەيدى. بۇ ئىسالمنىڭ ئوتتۇراھاللىقىدىر.  

ــــــم النَّــــــاسِ ﴿ ــــــَهَداَء َعَل ُــــــوا ُش نيەنااااااى ئااااااۆتكەنكى كىشااااااىلەرگە » ﴾لَِِّتُكون
ياااا ئەھلىاااگە مۇساااۇلمانالر دىن. «ئۈچاااۈن ئاااۈممەتلەرگە  شااااھى  بولۇشاااۇ الر

گااۇۋاھچى بولىاادى. گەرچە بااۇ ئااايەت بىاازگە پۈتااۈن دىنيانىااڭ ئىسااالمغا قايتىااپ، 
ئايەتنىااااڭ ھااااۆكمىگە كېلىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بەرگەن بولسااااىمۇ، بااااۇ ئىشااااالر 
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ىغااااا ئېلىااااپ چىقىااااپ، سااااۆز پەقەت ئااااادالەت ۋە ھەقىااااقەت شاااااھادىتىنى ئوتتۇر
 ساھىكى قىاللىغاندىال ئاندىن روياپقا چىقىدى.

َلــــــ َ  َجَعْلَنــــــا َمــــــاوَ ﴿ َهــــــا ُكنــــــتَ   الَّــــــِِت  اْلِقبـْ  ِمَّــــــن الرَُّ﴾ــــــولَ  يـَتَِّبــــــعُ  َمــــــن لِــــــنَـْعَلمَ  ِإَّلَّ  َعَليـْ
 َُ ــــــ ــــــمٰ  يَنَقِل ــــــهِ  َعَل  تەرەپنااااااى كېلى اتقااااااان كەلتااااااۈردئ يااااااۈز سااااااەن» ﴾َعِقبَـْي

 ئەگەشااااكەنلەرنى پەيغەمااااكەرگە قىلغااااانلىقىمىز قىااااكلە  بەيتۇلمۇقەددەساااانىن
ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە . «ئىاادى ئۈچااۈنال رى ېلىشااىمىزئاي قىلغااانالردىن ئاسااىيلىق

« يااۈزلىنىغالر»مااۇئەييەن بىاار تەرەپنىااڭ مۇقەددەساالىكى يااوق. ئالالھنىااڭ بىاازگە 
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  دەئ، ئاااورىن بەلگىااالەئ بەرگىنىنىاااڭ ئاااۆزى مۇقەددەسااالىكتۇر.

قىكلىناااى ئۆزگەرتىشاااى قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە مۇشااارىكالر دەۋا قىلغانااادە ، بىااار 
ەرەپنىاااااڭ مۇقەددەسااااالى  مەسىلىساااااى بولماساااااتىن، بەلكاااااى مۇئمىنلەرنىاااااڭ ت

بۇيرىققاااا بولغاااان ئىتاااائىتىنى ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىااار 
ۋە كەلگۈسااااىدە كىمنىااااڭ قانااااداق ئىمتىھانىاااادىر. ئەمەلىيەتااااتە ئااااالالھ، ھااااازىر 

كااااۈنى ئويالنغااااانلىقىنى بىلگۈچىاااادىر. ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااارقىلىق قىيااااامەت 
 ئىنساننى ئۆزىگە ئۆزىنى گۇۋاھچى قىلدىرىدى. 

 ئااااااالالھ ھىاااااادايەت» ﴾اللَّــــــهُ  َهــــــَدى الَّــــــِذينَ  َعلَـــــم ِإَّلَّ  َلَكِبــــــريَةً  َكانَـــــتْ   َوِإن﴿
 ھەقىاااقەتەن  ئۆزگەرتىلىشاااى قىكلىنىاااڭ يەناااىن باااۇ باشاااقىالرغا قىلغاااانالردىن

 ماااااۇئمىنلەرگە ئالالھنىاااااڭ باااااۇيرىقىنى ئىجااااارا قىلىاااااش قىااااايىن .«ئېغىاااااردىر
زادى قىااكلە بەيتۇلمۇقەددەساامۇ يااااكى »كەلمەياادى. لااېكىن كاااپىر ۋە مۇنااااپىقالر  

كەبىماااۇ  ھەقىقىاااي قىاااكلە كەبە بولساااا، بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ ئوقۇغاااان 
گەر قىااااكلە بەيتۇلمااااۇقەددەس بولسااااا، كەبىااااگە نااااامىزىغالر ھېسااااا  ئەمەس. ئە

ى ئوتتۇرىغاااا دېاااگەن تەش ىشااالەرن« قاااارائ ئوقۇغاااان ناااامىزىغالر ھېساااا  ئەمەس
تاشاالىدى. ھەر ئىااش ئااۆز زامانىغااا ئائىاا . بەيتۇلمااۇقەددەس ئااۆز زامانىاادا قىااكلە 
ئىاادى. ئااالالھ ئۇنىااڭ ئورنىغااا كەبىنااى قىااكلە قىلىااپ بەردى. بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ 

تقاااااااان يولنىاااااااڭ ۋە قىلى اتقاااااااان دەۋانىاااااااڭ اااااااااراكتېرىنى ئاااااااۆزى مېغى ا
ق قىلى اتىااادى. ئەمەلىيەتاااتە چۈشاااەنمىگەنلەر، كېلى اتقاااان بۇيرىقالرغاااا بىپەرۋالىااا



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

328 
 

ماااللىرىنى -زم ئوتتۇرىغااا چىققااان ۋاقىتتااا، بايالرنىااڭ پااۇ سوتسااىيالىئېرىشااىمىز. 
كەماااكەغەللەرگە تارقااااتتى. بۈگاااۈن بايالرنىاااڭ مېلىناااى مۇساااادىرە  تارتى ېلىاااپ،

قىلىااپ تاااۈگەتكەنلەر، ئەتىسااى كەماااكەغەللەرگە قەيەردىااان پااۇ  تېپىاااپ بېرىااادى  
شاااۇ زاماااانالردا ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن مااااللىرىنى ھااااراق، قىماااار ۋە ئاياااا  كىشاااىگە 

ەجاااالەئ تااااۈگەتكەن ئادەمنىااااڭ ئەھاااا الى، تىرىشااااىپ ئىشاااالەئ ئىقتىساااااد ا
ن ئادەمااادىن يااشااى بولغاااان. ھېسااابتا، بىكاااار تەلەپاالەر جاپاااا چېكىاااپ توپلىغااا

تەرى بەدىلىاااگە كەلاااگەن ئىقتىساااادقا زوراۋانلىاااق بىااالەن -ئىشااالىگەنلەرنىڭ قاااان
 ئىگە بولى الغان. بۇ سوتىسىيالىزمنىڭ ھەقىقى ماھىيىتىدىر. 

ا ئااااالالھ تائاااااال ھەر دائىاااا  ئىقتىسااااادنى ئاشااااۇرىئ تۇرىشااااقا ئىسااااالمد
مۈلاااۈكتىن -ۇ ساااەۋەبتىن ھەر يىلااى قاااو  ئىلىكىمىاازدە بولغاااان مااا بۇيرىياادى. باا

پىرساااەنتىنى زاكاااات بېرىمىاااز. ئەگەر بىااار ئاااادەم ئىقتىساااادنى يۈردشتۈرمىساااە،  2.5
قىرىااااق يىلغىااااچە ئىقتىسااااادى اااااورائ تۈگەياااادى. شااااۇ ا ئىسااااالم ئىنساااااننىڭ 

ۈكساااىز ئىشلىشاااىنى تەلەئ قىلىااادى. تىرىشاااىپ ئىشااالەئ نەتىجىساااىنى كاااۆرەي ئۈزل
مالنىاااڭ ھەممىساااىنى تارتى الغاااانلىق، -گەنااادە، سوتساااىيالىزمچىالر كېلىاااپ پاااۇ دې

جەمىىيەتااااتە ئىشاااالە ، تىجااااارەت قىلىااااش ۋە قىماااامەت يااااارىتىش ئۇقااااۇمىنى 
 ئۆلتۈرىدى. بۇ سوتسىيالىزمنىڭ نەتىجىسى!

مااااۈلكىنى قوغداياااادى. -ئادەمنىااااڭ مااااا ئىسااااالم تەر تۆكااااۈئ ئىشاااالىگەن 
كاااات ئېلىاااپ، ئىشااالىيەلمەيدىغانالرغا مۈلكىااادىن زا-ئانااادىن باااۇ كىشاااىنىڭ ماااا 

بېرىشاااااكە باااااۇيرى  ئاااااارقىلىق جەمىىيەتتىكاااااى ئىقتىساااااادىي تە پۇ لاااااۇقنى 
 تە شەيدى. بۇ ئىسالمنىڭ ئوتتۇراھاللىقىدىر.  

ــــــم النَّــــــاسِ ﴿ ــــــَهَداَء َعَل ُــــــوا ُش نيەنااااااى ئااااااۆتكەنكى كىشااااااىلەرگە » ﴾لَِِّتُكون
ياااا ئەھلىاااگە مۇساااۇلمانالر دىن. «ئۈچاااۈن ئاااۈممەتلەرگە  شااااھى  بولۇشاااۇ الر

گااۇۋاھچى بولىاادى. گەرچە بااۇ ئااايەت بىاازگە پۈتااۈن دىنيانىااڭ ئىسااالمغا قايتىااپ، 
ئايەتنىااااڭ ھااااۆكمىگە كېلىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بەرگەن بولسااااىمۇ، بااااۇ ئىشااااالر 
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ىغااااا ئېلىااااپ چىقىااااپ، سااااۆز پەقەت ئااااادالەت ۋە ھەقىااااقەت شاااااھادىتىنى ئوتتۇر
 ساھىكى قىاللىغاندىال ئاندىن روياپقا چىقىدى.

َلــــــ َ  َجَعْلَنــــــا َمــــــاوَ ﴿ َهــــــا ُكنــــــتَ   الَّــــــِِت  اْلِقبـْ  ِمَّــــــن الرَُّ﴾ــــــولَ  يـَتَِّبــــــعُ  َمــــــن لِــــــنَـْعَلمَ  ِإَّلَّ  َعَليـْ
 َُ ــــــ ــــــمٰ  يَنَقِل ــــــهِ  َعَل  تەرەپنااااااى كېلى اتقااااااان كەلتااااااۈردئ يااااااۈز سااااااەن» ﴾َعِقبَـْي

 ئەگەشااااكەنلەرنى پەيغەمااااكەرگە قىلغااااانلىقىمىز قىااااكلە  بەيتۇلمۇقەددەساااانىن
ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە . «ئىاادى ئۈچااۈنال رى ېلىشااىمىزئاي قىلغااانالردىن ئاسااىيلىق

« يااۈزلىنىغالر»مااۇئەييەن بىاار تەرەپنىااڭ مۇقەددەساالىكى يااوق. ئالالھنىااڭ بىاازگە 
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  دەئ، ئاااورىن بەلگىااالەئ بەرگىنىنىاااڭ ئاااۆزى مۇقەددەسااالىكتۇر.

قىكلىناااى ئۆزگەرتىشاااى قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە مۇشااارىكالر دەۋا قىلغانااادە ، بىااار 
ەرەپنىاااااڭ مۇقەددەسااااالى  مەسىلىساااااى بولماساااااتىن، بەلكاااااى مۇئمىنلەرنىاااااڭ ت

بۇيرىققاااا بولغاااان ئىتاااائىتىنى ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىااار 
ۋە كەلگۈسااااىدە كىمنىااااڭ قانااااداق ئىمتىھانىاااادىر. ئەمەلىيەتااااتە ئااااالالھ، ھااااازىر 

كااااۈنى ئويالنغااااانلىقىنى بىلگۈچىاااادىر. ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااارقىلىق قىيااااامەت 
 ئىنساننى ئۆزىگە ئۆزىنى گۇۋاھچى قىلدىرىدى. 

 ئااااااالالھ ھىاااااادايەت» ﴾اللَّــــــهُ  َهــــــَدى الَّــــــِذينَ  َعلَـــــم ِإَّلَّ  َلَكِبــــــريَةً  َكانَـــــتْ   َوِإن﴿
 ھەقىاااقەتەن  ئۆزگەرتىلىشاااى قىكلىنىاااڭ يەناااىن باااۇ باشاااقىالرغا قىلغاااانالردىن

 ماااااۇئمىنلەرگە ئالالھنىاااااڭ باااااۇيرىقىنى ئىجااااارا قىلىاااااش قىااااايىن .«ئېغىاااااردىر
زادى قىااكلە بەيتۇلمۇقەددەساامۇ يااااكى »كەلمەياادى. لااېكىن كاااپىر ۋە مۇنااااپىقالر  

كەبىماااۇ  ھەقىقىاااي قىاااكلە كەبە بولساااا، بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ ئوقۇغاااان 
گەر قىااااكلە بەيتۇلمااااۇقەددەس بولسااااا، كەبىااااگە نااااامىزىغالر ھېسااااا  ئەمەس. ئە

ى ئوتتۇرىغاااا دېاااگەن تەش ىشااالەرن« قاااارائ ئوقۇغاااان ناااامىزىغالر ھېساااا  ئەمەس
تاشاالىدى. ھەر ئىااش ئااۆز زامانىغااا ئائىاا . بەيتۇلمااۇقەددەس ئااۆز زامانىاادا قىااكلە 
ئىاادى. ئااالالھ ئۇنىااڭ ئورنىغااا كەبىنااى قىااكلە قىلىااپ بەردى. بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ 

تقاااااااان يولنىاااااااڭ ۋە قىلى اتقاااااااان دەۋانىاااااااڭ اااااااااراكتېرىنى ئاااااااۆزى مېغى ا
ق قىلى اتىااادى. ئەمەلىيەتاااتە چۈشاااەنمىگەنلەر، كېلى اتقاااان بۇيرىقالرغاااا بىپەرۋالىااا
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باااۇ باااۇيرىقالر بىااازگە نىساااكەتەن ئىمتىھاااان بولاااۇئ، بىاااز بەجاااا كەلتۈردۋاتقاااان 
 ئالالھنىڭ ھەربىر بۇيرىقىغا ئەجىر بېرىلىدى.

نامااااااز ئوقۇۋاتقاااااان مەزگىلااااالەردە ئۆلاااااۈئ بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قاااااارائ 
قوباااۇ  ئۇالرنىاااڭ ئوقۇغاااان ناااامىزى »كەتاااكەن ماااۇئمىنلەر ھەققىااادە مۇنااااپىقالر  

رەددىااااايە  نىغغاااااچااااۆچەكنى تارقاتقااااان. ئااااالالھ بۇ-دېااااگەن سااااۆز« ئەمەس
 ئىماااانىغالرنى ساااىلەرنىڭ ئاااالالھ» ﴾ِإميَـــاَنُكمْ  لُِيِضـــيعَ  اللَّــــهُ  َكـــانَ   َوَمـــا﴿قاااايتۇرىئ  

 بىكاااار  ناااامىزىغالرنى ئوقۇغاااان قاااارائ بەيتۇلمۇقەددەساااكە لگىااارىئى يەناااىن
مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمەللىرىنااى بىكاااار دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئاشااۇ  «قىلى ەتمەياادى

قىلى ەتمىگىنىاااادە ، ھەرقانااااداق شااااارائىتتا كااااۈچىنى دىاااان اىزمىتااااى ئۈچااااۈن 
چىقارغانالرنىاااڭ ئەمەللىرىناااى بىكاااار قىلى ەتمەيااادى. شاااۇنىغغا جەزم قىلىمىزكاااى، 
كېچىساااااى قىيامااااادا تۇرغاااااانالر بىااااالەن يوتقانااااادا ئۇالىغانالرنىاااااڭ، جىھااااااد 

لەن ئىسسااااىق ئۆيلىرىاااادە ئولتۇرغانالرنىااااڭ يدانلىرىاااادا قااااان تااااۆككەنلەر بىاااامە
 ئەھ الى ھەرگىزمۇ ئواشا  بولمايدى. 

ـــــَرُءوفٌ  ِِبلنَّـــــاسِ  اللَّــــــهَ  ِإنَّ ﴿ ـــــيمٌ  َل  ھەقىاااااقەتەن كىشاااااىلەرگە ئاااااالالھ» ﴾رَِّح
ئااااااىرەتتە -ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااا. «كۆيۈمچاناااادىر ناھااااايىتى مېھرىكاناااادىر،

  مچان زاتتۇر. لى  ۋە ئۆز بەندىلىرىگە كۆيۈمېھرىكان، شەپقەت
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 دەرس-77
 
 ئايەت-144سۈرە بەقەرە 

 
َلً  تـَْرَضاَها ۚ فـََولِّ ﴿ َلنُـَولِِّيَـنََّك ِقبـْ ََ َوْجِهَك ِف السََّماِء ۖ فـَ َقْد نـََرٰى تـََقلُّ

ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ۗ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوا 
ْم ۗ َوَما اللَّـُه بَِغاِفٍل َوِإنَّ الَِّذينَ   ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اِْلَقُّ ِمن رَِّبِِِّ

 ﴾َعمَّا يـَْعَمُلونَ 
 

قايتا ئاسمانغا -بىز سېنىڭ نكەبە قىكلە بولۇشىنى تىلەئ  قايتا»
تۇرىۋاتىمىز. سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قارىغانلىقىغنى كۆردئ 

ىدى ھەرەم تەرەپكە ىز. ننامازدا  يۈزد نى مەسجقىكلىگە يۈزلەنددرىم
مىنلەر!  قەيەردە بولما الر ننامازدا  يۈزد الرنى ۇئقىلغىن. نئى م

مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلىغالر. ھەقىقەتەن كىتا  بېرىلگەنلەر 
ىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن نيەھۇدىيالر ۋە ناساراالر  بۇن
ئۇالرنىڭ قىلمىشىدىن غاپىل  ئالالھىلىدى، ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوقۇم ب

 «ئەمەس

 

ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا، ئەرە  تىلىااادىكى تەكىاااتلە  ئۈچاااۈن 
نىااااڭ ئىزچىاااال يااااۈز بەرگەنلىكىنااااى «قااااارا »سااااۆزىنى،   ُللللغ قوللىنىاااادىغان 
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باااۇ باااۇيرىقالر بىااازگە نىساااكەتەن ئىمتىھاااان بولاااۇئ، بىاااز بەجاااا كەلتۈردۋاتقاااان 
 ئالالھنىڭ ھەربىر بۇيرىقىغا ئەجىر بېرىلىدى.

نامااااااز ئوقۇۋاتقاااااان مەزگىلااااالەردە ئۆلاااااۈئ بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قاااااارائ 
قوباااۇ  ئۇالرنىاااڭ ئوقۇغاااان ناااامىزى »كەتاااكەن ماااۇئمىنلەر ھەققىااادە مۇنااااپىقالر  

رەددىااااايە  نىغغاااااچااااۆچەكنى تارقاتقااااان. ئااااالالھ بۇ-دېااااگەن سااااۆز« ئەمەس
 ئىماااانىغالرنى ساااىلەرنىڭ ئاااالالھ» ﴾ِإميَـــاَنُكمْ  لُِيِضـــيعَ  اللَّــــهُ  َكـــانَ   َوَمـــا﴿قاااايتۇرىئ  

 بىكاااار  ناااامىزىغالرنى ئوقۇغاااان قاااارائ بەيتۇلمۇقەددەساااكە لگىااارىئى يەناااىن
مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمەللىرىنااى بىكاااار دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئاشااۇ  «قىلى ەتمەياادى

قىلى ەتمىگىنىاااادە ، ھەرقانااااداق شااااارائىتتا كااااۈچىنى دىاااان اىزمىتااااى ئۈچااااۈن 
چىقارغانالرنىاااڭ ئەمەللىرىناااى بىكاااار قىلى ەتمەيااادى. شاااۇنىغغا جەزم قىلىمىزكاااى، 
كېچىساااااى قىيامااااادا تۇرغاااااانالر بىااااالەن يوتقانااااادا ئۇالىغانالرنىاااااڭ، جىھااااااد 

لەن ئىسسااااىق ئۆيلىرىاااادە ئولتۇرغانالرنىااااڭ يدانلىرىاااادا قااااان تااااۆككەنلەر بىاااامە
 ئەھ الى ھەرگىزمۇ ئواشا  بولمايدى. 

ـــــَرُءوفٌ  ِِبلنَّـــــاسِ  اللَّــــــهَ  ِإنَّ ﴿ ـــــيمٌ  َل  ھەقىاااااقەتەن كىشاااااىلەرگە ئاااااالالھ» ﴾رَِّح
ئااااااىرەتتە -ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااا. «كۆيۈمچاناااادىر ناھااااايىتى مېھرىكاناااادىر،

  مچان زاتتۇر. لى  ۋە ئۆز بەندىلىرىگە كۆيۈمېھرىكان، شەپقەت
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 دەرس-77
 
 ئايەت-144سۈرە بەقەرە 

 
َلً  تـَْرَضاَها ۚ فـََولِّ ﴿ َلنُـَولِِّيَـنََّك ِقبـْ ََ َوْجِهَك ِف السََّماِء ۖ فـَ َقْد نـََرٰى تـََقلُّ

ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه ۗ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوا 
ْم ۗ َوَما اللَّـُه ِبَغاِفٍل َوِإنَّ الَِّذينَ   ُأوُتوا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُموَن أَنَُّه اِْلَقُّ ِمن رَِّبِِِّ

 ﴾َعمَّا يـَْعَمُلونَ 
 

قايتا ئاسمانغا -بىز سېنىڭ نكەبە قىكلە بولۇشىنى تىلەئ  قايتا»
تۇرىۋاتىمىز. سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قارىغانلىقىغنى كۆردئ 

ىدى ھەرەم تەرەپكە ىز. ننامازدا  يۈزد نى مەسجقىكلىگە يۈزلەنددرىم
مىنلەر!  قەيەردە بولما الر ننامازدا  يۈزد الرنى ۇئقىلغىن. نئى م

مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلىغالر. ھەقىقەتەن كىتا  بېرىلگەنلەر 
ىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن نيەھۇدىيالر ۋە ناساراالر  بۇن
ئۇالرنىڭ قىلمىشىدىن غاپىل  ئالالھىلىدى، ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوقۇم ب

 «ئەمەس

 

ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا، ئەرە  تىلىااادىكى تەكىاااتلە  ئۈچاااۈن 
نىااااڭ ئىزچىاااال يااااۈز بەرگەنلىكىنااااى «قااااارا »سااااۆزىنى،   ُللللغ قوللىنىاااادىغان 
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 ساااۆز باااۇ ئىككاااى. قولالنااادىپېىىلاااى بىااالەن بىااارلىكتە   تللله  بىلددرىااادىغان 
لۇلالھنىڭ قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااىنى ئۈمىاااد قىلىاااپ بىرلىشاااىش ئاااارقىلىق رەساااۇ

تىشاااكە دائىااار ۋەھىاااي ئاااالالھ تائااااال تەرەپاااتىن قىاااكلە ئۆزگەر»تۇرغاااانلىقىنى ۋە 
ئاسااامانغا قارىغاااانلىقىنى ئىپاااادىلەئ لااادا ھادەئ ئىزچىااال  «چۈشاااۈئ قااااالرمۇ 

 بەرگەن. 

رازى نااااا قاقاراشااااتەرەپااااكە  رەسااااۇلۇلالھ بەيتۇلمااااۇقەددەس» بۇنىغاااادىن
ئەمەلىيەتاااتە . پ قېلىشاااى ماااۇمكىنچىقىاااااتاااا ئۇقاااۇم دېاااگەن  « ىبولغانمىاااد

. ئادەمااادە ھېساااىياتقا مۇناساااى ەتلى  مەساااىلىدىرباااۇ  .ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق ئەمەس
ئىككاااى اىااال ماااۇھەبكەت بولىااادى. باااۇ  مەناااكە قىلغااااننى ىياتسااائەقىااال ۋە ھېس

ئېلىاااااپ بارىااااادى. بۇرىنااااادىن باشاااااالئ  قاماااااۇھەبكەتلەر ئاااااادەمنى قىزىقىشااااا
ىن لاااېك .ئىااادى ىڭ كەبىاااگە قاااارائ نامااااز ئوقاااۇ  قىزىقىشاااى بااااررەساااۇلۇلالھن

 ئمۇقەددەساااكە قاااارارەساااۇلۇلالھنىڭ بەيتۇل ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ۋەھىاااي
ددەساااكە ەمۇقبەيتۇلنامااااز ئوقۇشاااىنى تەلەئ قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن، رەساااۇلۇلالھ 

ھەققىاادە ۋەھىااي  ھنىااڭ كەبىااگە قااارائ ناماااز ئوقااۇ قااارائ ناماااز ئوقااۇئ، ئالال
. بااااۇ يەردە رەسااااۇلۇلالھنىڭ ئااااالالھ ئىزچىاااال ئۈمىااااد قىلاااادىۈشۈردشااااىنى چ

 ، ئالالھنىاااااڭېچىاااااپبۇيرىغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن ئۆزىنىاااااڭ قىزىقىشاااااىدىن ۋاز ك
قاناااداقتۇر رەساااۇلۇلالھنىڭ  باااۇيرىقلىرىنى ئىجااارا قىلغاااانلىقى ئىپاااادىلەنگەن. باااۇ

 يدى.لىقىنى ئىپادىلىمەمۇقەددەسكە قاراشقا رازىلىقى يوقبەيتۇل

لَــً  تـَْرَضــاَها﴾﴿فـََلنُـ  سااېنى چوقااۇم سااەن ياقتۇرىاادىغان قىااكلىگە » َولِِّيَـنَّــَك ِقبـْ
وقۇشااقا قاااتتىق تەلپااۈنگەن ز ئكەبىااگە قااارائ نامااا رەسااۇلۇلالھ. «يۈزلەنااددرىمىز

ئەگەر ئااااالالھ تائاااااال كەبىااااگە قاراشااااقا بۇيرىمىغااااان بولسااااا، ھااااې   بولسااااىمۇ،
مااۇقەددەس قىلىااپ، بەيتۇل ڭ بااۇيرىقىنى ئىجاارالەنمەسااتىن ئااالالھ تائاالنىااكىئىك

  رىۋەرگەن بوالتتى.تەرەپكە قارائ ناماز ئوقۇشنى داۋامالشتۇ
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ــــَولِّ   ىشاااانى بااااۇيرىئمەسااااجىدى ھەرەمنااااى قىااااكلە قىلئااااالالھ تائاااااال  ﴿فـَ
نامااااااازدا  يااااااۈزد نى مەسااااااجىدى ھەرەم ن» َوْجَهــــــَك َشــــــْطَر اْلَمْســــــِجِد اِْلَــــــَراِم﴾

رە  تىلىااادا ئادەمنىاااڭ ياااۈزىنى   ئە  و لللودېااادى. ئاااايەتتىكى   «تەرەپاااكە قىلغىااان
لىنىااادى. ئاااايەتتىكى زدىن پۈتاااۈن بەدەن مەقساااەت قىياااۈ ىغان بولاااۇئ،كۆرساااىتىد

قىاااكلە »ئەگەر باااۇ يەردە  ناااى كۆرساااىتىدى.«قىاااكلە تەرەئ»  دېاااگەن ساااۆز شلللاه 
پەياادا يىاانچىلىقالر ۇن قدېاايىلگەن بولسااا، نۇرغاا ىدېاامەي قىكلىنىااڭ ئااۆز «تەرەئ

ئەمەس، قاااارا  شاااەرت ىكلىنىاااڭ ئاااۆزىگە بولغاااان باااوالتتى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ق
 .ىسا كۇپايەبەلكى قىكلە تەرەپكە قار

ااااااس ئااااورىنالردا بااااوالتتى. لااااېكىن ئىلگىرىكااااى ۋاقىااااتالردا ئىكااااادەت 
رەساااۇلۇلالھ كەلگەنااادىن كېااايىن، ئاااالالھ تائااااال زېمىننىاااڭ ھەمااامە تەرىپىناااى 

دە   ئەرەبااااچە سااااۆز بولااااۇئ، سااااەجِسلللل غبىاااازگە مەسااااجىد قىلىااااپ بەردى.  
دە ئاااااالالھ بىااااالەن بەنااااادىنىڭ ىغان ئاااااورىننى كۆرساااااىتىدى. ساااااەجىلىااااادق

ىن ھقاااا بېغىشالشااانىڭ ياااارقئوتتۇرىساااىدىكى يۈكساااە  ئاالقىنىاااڭ ۋە ئاااۆزىنى ئالال
دە قىلىااادىغان ئاااورىن مەاساااۇس نامااااز ئوقاااۇ  ئۈچاااۈن ئىپادىسااى. ئەگەر ساااەج

ھازىرالنغااااان بولسااااا، بااااۇ ئااااورىن مەسااااجىد دەئ ئاتىلىاااادى ۋە بااااۇ ئورىناااادا 
كەبە ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى چەكلىنىااادى.  باشاااقا ھەرقاناااداق ئىاااش ئىكاااادەتتىن
، لااااېكىن كەبىاااادىن باشااااقا ھەماااامە مەسااااجىد «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى»تاللىغااااان 

شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ تاللىغااااان . «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى»بەناااادىلەر تاللىغااااان 
بەناادىلەر تاللىغااان ئالالھنىااڭ ئۆيىنىااڭ قىكلىسااى بولىاادى. مانااا  ،ئالالھنىااڭ ئااۆيى

 ۇقۇمىدىر.ەنددرمەكچى بولغان قىكلە ئبىز چۈشبۇ 

زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە بولساااا الر، نياااۈزد الرنى » ﴿َوَحْيـــُث َمـــا ُكنـــُتْم﴾
مۇسااۇلمانالر  ،ۋاقىتتااا نازىاال بولغااانئااايەت . «مەسااجىدى ھەرەمااگە قااارىتىغالر 

بولاااۇئ، نامااااز ئوقۇۋاتقاااان  تەدمەساااجىمەھەللىساااىدىكى بىااار  1«مەەبەناااى ساااەل»
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 ساااۆز باااۇ ئىككاااى. قولالنااادىپېىىلاااى بىااالەن بىااارلىكتە   تللله  بىلددرىااادىغان 
لۇلالھنىڭ قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااىنى ئۈمىاااد قىلىاااپ بىرلىشاااىش ئاااارقىلىق رەساااۇ

تىشاااكە دائىااار ۋەھىاااي ئاااالالھ تائااااال تەرەپاااتىن قىاااكلە ئۆزگەر»تۇرغاااانلىقىنى ۋە 
ئاسااامانغا قارىغاااانلىقىنى ئىپاااادىلەئ لااادا ھادەئ ئىزچىااال  «چۈشاااۈئ قااااالرمۇ 

 بەرگەن. 

رازى نااااا قاقاراشااااتەرەپااااكە  رەسااااۇلۇلالھ بەيتۇلمااااۇقەددەس» بۇنىغاااادىن
ئەمەلىيەتاااتە . پ قېلىشاااى ماااۇمكىنچىقىاااااتاااا ئۇقاااۇم دېاااگەن  « ىبولغانمىاااد

. ئادەمااادە ھېساااىياتقا مۇناساااى ەتلى  مەساااىلىدىرباااۇ  .ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق ئەمەس
ئىككاااى اىااال ماااۇھەبكەت بولىااادى. باااۇ  مەناااكە قىلغااااننى ىياتسااائەقىااال ۋە ھېس

ئېلىاااااپ بارىااااادى. بۇرىنااااادىن باشاااااالئ  قاماااااۇھەبكەتلەر ئاااااادەمنى قىزىقىشااااا
ىن لاااېك .ئىااادى ىڭ كەبىاااگە قاااارائ نامااااز ئوقاااۇ  قىزىقىشاااى بااااررەساااۇلۇلالھن

 ئمۇقەددەساااكە قاااارارەساااۇلۇلالھنىڭ بەيتۇل ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ۋەھىاااي
ددەساااكە ەمۇقبەيتۇلنامااااز ئوقۇشاااىنى تەلەئ قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن، رەساااۇلۇلالھ 

ھەققىاادە ۋەھىااي  ھنىااڭ كەبىااگە قااارائ ناماااز ئوقااۇ قااارائ ناماااز ئوقااۇئ، ئالال
. بااااۇ يەردە رەسااااۇلۇلالھنىڭ ئااااالالھ ئىزچىاااال ئۈمىااااد قىلاااادىۈشۈردشااااىنى چ

 ، ئالالھنىاااااڭېچىاااااپبۇيرىغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن ئۆزىنىاااااڭ قىزىقىشاااااىدىن ۋاز ك
قاناااداقتۇر رەساااۇلۇلالھنىڭ  باااۇيرىقلىرىنى ئىجااارا قىلغاااانلىقى ئىپاااادىلەنگەن. باااۇ

 يدى.لىقىنى ئىپادىلىمەمۇقەددەسكە قاراشقا رازىلىقى يوقبەيتۇل

لَــً  تـَْرَضــاَها﴾﴿فـََلنُـ  سااېنى چوقااۇم سااەن ياقتۇرىاادىغان قىااكلىگە » َولِِّيَـنَّــَك ِقبـْ
وقۇشااقا قاااتتىق تەلپااۈنگەن ز ئكەبىااگە قااارائ نامااا رەسااۇلۇلالھ. «يۈزلەنااددرىمىز

ئەگەر ئااااالالھ تائاااااال كەبىااااگە قاراشااااقا بۇيرىمىغااااان بولسااااا، ھااااې   بولسااااىمۇ،
مااۇقەددەس قىلىااپ، بەيتۇل ڭ بااۇيرىقىنى ئىجاارالەنمەسااتىن ئااالالھ تائاالنىااكىئىك
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ــــَولِّ   ىشاااانى بااااۇيرىئمەسااااجىدى ھەرەمنااااى قىااااكلە قىلئااااالالھ تائاااااال  ﴿فـَ
نامااااااازدا  يااااااۈزد نى مەسااااااجىدى ھەرەم ن» َوْجَهــــــَك َشــــــْطَر اْلَمْســــــِجِد اِْلَــــــَراِم﴾

رە  تىلىااادا ئادەمنىاااڭ ياااۈزىنى   ئە  و لللودېااادى. ئاااايەتتىكى   «تەرەپاااكە قىلغىااان
لىنىااادى. ئاااايەتتىكى زدىن پۈتاااۈن بەدەن مەقساااەت قىياااۈ ىغان بولاااۇئ،كۆرساااىتىد

قىاااكلە »ئەگەر باااۇ يەردە  ناااى كۆرساااىتىدى.«قىاااكلە تەرەئ»  دېاااگەن ساااۆز شلللاه 
پەياادا يىاانچىلىقالر ۇن قدېاايىلگەن بولسااا، نۇرغاا ىدېاامەي قىكلىنىااڭ ئااۆز «تەرەئ

ئەمەس، قاااارا  شاااەرت ىكلىنىاااڭ ئاااۆزىگە بولغاااان باااوالتتى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ق
 .ىسا كۇپايەبەلكى قىكلە تەرەپكە قار

ااااااس ئااااورىنالردا بااااوالتتى. لااااېكىن ئىلگىرىكااااى ۋاقىااااتالردا ئىكااااادەت 
رەساااۇلۇلالھ كەلگەنااادىن كېااايىن، ئاااالالھ تائااااال زېمىننىاااڭ ھەمااامە تەرىپىناااى 

دە   ئەرەبااااچە سااااۆز بولااااۇئ، سااااەجِسلللل غبىاااازگە مەسااااجىد قىلىااااپ بەردى.  
دە ئاااااالالھ بىااااالەن بەنااااادىنىڭ ىغان ئاااااورىننى كۆرساااااىتىدى. ساااااەجىلىااااادق

ىن ھقاااا بېغىشالشااانىڭ ياااارقئوتتۇرىساااىدىكى يۈكساااە  ئاالقىنىاااڭ ۋە ئاااۆزىنى ئالال
دە قىلىااادىغان ئاااورىن مەاساااۇس نامااااز ئوقاااۇ  ئۈچاااۈن ئىپادىسااى. ئەگەر ساااەج

ھازىرالنغااااان بولسااااا، بااااۇ ئااااورىن مەسااااجىد دەئ ئاتىلىاااادى ۋە بااااۇ ئورىناااادا 
كەبە ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى چەكلىنىااادى.  باشاااقا ھەرقاناااداق ئىاااش ئىكاااادەتتىن
، لااااېكىن كەبىاااادىن باشااااقا ھەماااامە مەسااااجىد «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى»تاللىغااااان 

شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ تاللىغااااان . «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى»بەناااادىلەر تاللىغااااان 
بەناادىلەر تاللىغااان ئالالھنىااڭ ئۆيىنىااڭ قىكلىسااى بولىاادى. مانااا  ،ئالالھنىااڭ ئااۆيى

 ۇقۇمىدىر.ەنددرمەكچى بولغان قىكلە ئبىز چۈشبۇ 

زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە بولساااا الر، نياااۈزد الرنى » ﴿َوَحْيـــُث َمـــا ُكنـــُتْم﴾
مۇسااۇلمانالر  ،ۋاقىتتااا نازىاال بولغااانئااايەت . «مەسااجىدى ھەرەمااگە قااارىتىغالر 

بولاااۇئ، نامااااز ئوقۇۋاتقاااان  تەدمەساااجىمەھەللىساااىدىكى بىااار  1«مەەبەناااى ساااەل»
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كااۆردئ، شااۇ  يااۈزلەنگەنلىكىنىگە رەسااۇلۇلالھنىڭ كەبىااماااز ئەسناسااىدا ئااۇالر نا
. بااااۇ ئەھ الاااادا كىشااااىلەرنىڭ كاللىسااااىغا غااااانۋاقىتااااتىال كەبە تەرەپااااكە بۇرىل

دېااگەن اىيااالالر كېلىاااپ  «مەسااجىدكە ااااس ئواشااايدى بااۇكەبىااگە قااارا  »
 ﴾وَهُكْم َشــــْطَرهُ َوَحْيــــُث َمــــا ُكنــــُتْم فـََولُّــــوا ُوُجــــ﴿قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئااااالالھ تائاااااال  

قەيەردە بولماااااا الر نناماااااازدا  ياااااۈزد الرنى مەساااااجىدى ھەرەم تەرەپاااااكە »
 .يۈزلىنىشكە بۇيرىغانكەبە تەرەپكە  بارلىق مۇسۇلمانالرنى دەئ، «قىلىغالر

ِـــــْم﴾ ھەقىاااااقەتەن » ﴿َوِإنَّ الَّـــــِذيَن ُأوتُـــــوا اْلِكَتـــــاَب لَيَـْعَلُمـــــوَن َأنَّـــــُه اِْلَـــــقُّ ِمـــــن رَِّبِّ
ىيالر ۋە ناساااراالر  بۇنىااڭ نقىكلىنىااڭ كەبىااگە ىلگەنلەر نيەنااى يەھااۇدكىتااا  بېاار

ئۆزگەرتىلىشااىنىڭ  پەرۋەردىگااارى تەرىپىاادىن كەلااگەن ھەقىااقەت ئىكەنلىكىنااى 
رەساااۇلۇلالھنىڭ ئاااااىرقى ھەق پەيغەماااكەر  ئەھلاااى كىتاااا . «چوقاااۇم بىلىااادى

-رەسااااااااۇلۇلالھنىڭ تەۋراتقىكلىنىااااااااڭ ئۆزگىرىشااااااااىنى ۋە ئىكەنلىكىنااااااااى، 
نى پۇرسااەت دەئ قىااكلە ئۆزگەرتىشاا سااۈپەتلىرىنى ئوباادان بىلسااىمۇ،دىكى لاائىنجى

ى. ئەگەر تىرىشاااتشاااۈبھى پەيااادا قىلىشاااقا -بىلىاااپ، مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا شاااە 
تەۋرات ۋە ئىنجىلاااادا بااااۇ »ئااااۇالر   ا،بولساااا يااااۈزلەنمىگەنرەسااااۇلۇلالھ كەبىااااگە 

 ،ئاااااااااىرقى زاماااااااان پەيغەمكىااااااارى ئىككاااااااى قىاااااااكلە ئىگىساااااااى بولىااااااادى
لاااېكىن باااۇ پەيغەماااكەر ساااتىن كەبە تەرەپاااكە قارايااادى، دېااايىلگەن. ۇقەددەبەيتۇلم

پاساااات تارقاتقاااان -دەئ پىتااانە« باااۇ ھەق پەيغەماااكەر ئەمەس  اشاااۇ، قارىمىااادى
 . بوالتتى

ــــا يـَْعَملُـــــوَن﴾  ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا ئاااااالالھ تائااااااال  ﴿َوَمـــــا اللَّـــــُه بَِغاِفـــــٍل َعمَّ
رەسااۇلۇلالھ  دېاايىش ئااارقىلىق، «ىشااىدىن غاپىاال ئەمەسئۇالرنىااڭ قىلم ئااالالھ»

تۇتقااااان  ئەھلااااى كىتابنىااااڭۋە مۇئمىنلەرنىااااڭ كااااۆ لىنى ااااااتىرجەم قىلىااااپ، 
نەرساااىگە ھاااۆججەت بواللمايااادىغانلىقى باياااان قىلغاااان. ھېچ نىڭپوزىتساااىيەلىرى

چااااۈنكى ئۇالرنىااااڭ مەقسااااىتى پەقەتااااال ھەق يولغااااا توسااااقۇنلۇق قىلىشاااااتىن 
ئىكارەتتۇر.
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 ئايەت-145ەرە سۈرە بەق
 

َلَتَك ۚ َوَما أَنَت ﴿َولَ  ِ ْن أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَ  مَّا تَِبُعوا ِقبـْ
َلَ  بـَْعٍض ۚ َولَِ ِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهم مِّن  َلتَـُهْم ۚ َوَما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبـْ بَِتاِبٍع ِقبـْ

 ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾اْلِعْلِم ۙ ِإنََّك ِإًذا لَّ بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن 
 

كىتا  بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسە مۇ، ئۇالر سېنىڭ »
قىكلە گە بويسۇنمايدى، سەنمۇ ئۇالرنىڭ قىكلىسىگە بويسۇنمايسەن؛ ئۇالر 

بىرىنىڭ قىكلىسىگە -ئارا بىرەھۇدىيالر ۋە ناساراالر  ھەم ئۆزني
، مۇبادا ئۇالرنىڭ   كەلگەندىن كېيىنىيىلى  نۋەھبويسۇنمايدى. سا ا ئ

ااھىشلىرىغا بويسۇنسا ، ئۇ چاغدا سەن چوقۇم زىلۇم -نەپسى
 «قىلغانالردىن بولىسەن

 
كۆردنۈشااااالەرنىڭ  يئەمەلىيەتاااااتە قىاااااكلىگە قاااااارا  دىنااااادىكى ئىماااااانى
 ئااااالالھ بېكىااااتكەن قاتارىدىناااادىر. ئەگەر سااااەن دىنىغغااااا ئىشەنسااااە ، چوقااااۇم

ۇ ئۆزلىرىنىااااڭ دىنىغااااا مئەھلااااى كىتااااابقىااااكلىگە قارىشااااىڭ كېاااارە . چااااۈنكى 
 گەنلىكى ئۈچااااۈن، ئااااۆز قىكلىسااااى بولغااااان بەيتۇلمااااۇقەددەس تەرەپااااكەئىشااااەن

 قارايدى.  

نىااااڭ ھەممىسااااى رپدىاااان ئىكااااارەت ئااااۈق ھە«ا  ،َ ،و» دىكااااى﴿َو َلللل ا ا 
نىااڭ يەتتە قەسااەم قىلىااپ، ئەھلااى كىتابئااالالھ تائاااال بااۇ ئااا قەسااەمنى بىلددرىاادى.

تالرغااااااااا ۋە قىااااااااكلىگە پاكى-لىااااااااپ كەلااااااااگەن دەلىاااااااالرەسااااااااۇلۇلالھ ئې
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كااۆردئ، شااۇ  يااۈزلەنگەنلىكىنىگە رەسااۇلۇلالھنىڭ كەبىااماااز ئەسناسااىدا ئااۇالر نا
. بااااۇ ئەھ الاااادا كىشااااىلەرنىڭ كاللىسااااىغا غااااانۋاقىتااااتىال كەبە تەرەپااااكە بۇرىل

دېااگەن اىيااالالر كېلىاااپ  «مەسااجىدكە ااااس ئواشااايدى بااۇكەبىااگە قااارا  »
 ﴾وَهُكْم َشــــْطَرهُ َوَحْيــــُث َمــــا ُكنــــُتْم فـََولُّــــوا ُوُجــــ﴿قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئااااالالھ تائاااااال  

قەيەردە بولماااااا الر نناماااااازدا  ياااااۈزد الرنى مەساااااجىدى ھەرەم تەرەپاااااكە »
 .يۈزلىنىشكە بۇيرىغانكەبە تەرەپكە  بارلىق مۇسۇلمانالرنى دەئ، «قىلىغالر

ِـــــْم﴾ ھەقىاااااقەتەن » ﴿َوِإنَّ الَّـــــِذيَن ُأوتُـــــوا اْلِكَتـــــاَب لَيَـْعَلُمـــــوَن َأنَّـــــُه اِْلَـــــقُّ ِمـــــن رَِّبِّ
ىيالر ۋە ناساااراالر  بۇنىااڭ نقىكلىنىااڭ كەبىااگە ىلگەنلەر نيەنااى يەھااۇدكىتااا  بېاار

ئۆزگەرتىلىشااىنىڭ  پەرۋەردىگااارى تەرىپىاادىن كەلااگەن ھەقىااقەت ئىكەنلىكىنااى 
رەساااۇلۇلالھنىڭ ئاااااىرقى ھەق پەيغەماااكەر  ئەھلاااى كىتاااا . «چوقاااۇم بىلىااادى

-رەسااااااااۇلۇلالھنىڭ تەۋراتقىكلىنىااااااااڭ ئۆزگىرىشااااااااىنى ۋە ئىكەنلىكىنااااااااى، 
نى پۇرسااەت دەئ قىااكلە ئۆزگەرتىشاا سااۈپەتلىرىنى ئوباادان بىلسااىمۇ،دىكى لاائىنجى

ى. ئەگەر تىرىشاااتشاااۈبھى پەيااادا قىلىشاااقا -بىلىاااپ، مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا شاااە 
تەۋرات ۋە ئىنجىلاااادا بااااۇ »ئااااۇالر   ا،بولساااا يااااۈزلەنمىگەنرەسااااۇلۇلالھ كەبىااااگە 

 ،ئاااااااااىرقى زاماااااااان پەيغەمكىااااااارى ئىككاااااااى قىاااااااكلە ئىگىساااااااى بولىااااااادى
لاااېكىن باااۇ پەيغەماااكەر ساااتىن كەبە تەرەپاااكە قارايااادى، دېااايىلگەن. ۇقەددەبەيتۇلم

پاساااات تارقاتقاااان -دەئ پىتااانە« باااۇ ھەق پەيغەماااكەر ئەمەس  اشاااۇ، قارىمىااادى
 . بوالتتى

ــــا يـَْعَملُـــــوَن﴾  ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا ئاااااالالھ تائااااااال  ﴿َوَمـــــا اللَّـــــُه بَِغاِفـــــٍل َعمَّ
رەسااۇلۇلالھ  دېاايىش ئااارقىلىق، «ىشااىدىن غاپىاال ئەمەسئۇالرنىااڭ قىلم ئااالالھ»

تۇتقااااان  ئەھلااااى كىتابنىااااڭۋە مۇئمىنلەرنىااااڭ كااااۆ لىنى ااااااتىرجەم قىلىااااپ، 
نەرساااىگە ھاااۆججەت بواللمايااادىغانلىقى باياااان قىلغاااان. ھېچ نىڭپوزىتساااىيەلىرى

چااااۈنكى ئۇالرنىااااڭ مەقسااااىتى پەقەتااااال ھەق يولغااااا توسااااقۇنلۇق قىلىشاااااتىن 
ئىكارەتتۇر.
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 ئايەت-145ەرە سۈرە بەق
 

َلَتَك ۚ َوَما أَنَت ﴿َولَ  ِ ْن أَتـَْيَت الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آيٍَ  مَّا تَِبُعوا ِقبـْ
َلَ  بـَْعٍض ۚ َولَِ ِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواَءُهم مِّن  َلتَـُهْم ۚ َوَما بـَْعُضُهم بَِتاِبٍع ِقبـْ بَِتاِبٍع ِقبـْ

 ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾اْلِعْلِم ۙ ِإنََّك ِإًذا لَّ بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن 
 

كىتا  بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسە مۇ، ئۇالر سېنىڭ »
قىكلە گە بويسۇنمايدى، سەنمۇ ئۇالرنىڭ قىكلىسىگە بويسۇنمايسەن؛ ئۇالر 

بىرىنىڭ قىكلىسىگە -ئارا بىرەھۇدىيالر ۋە ناساراالر  ھەم ئۆزني
، مۇبادا ئۇالرنىڭ   كەلگەندىن كېيىنىيىلى  نۋەھبويسۇنمايدى. سا ا ئ

ااھىشلىرىغا بويسۇنسا ، ئۇ چاغدا سەن چوقۇم زىلۇم -نەپسى
 «قىلغانالردىن بولىسەن

 
كۆردنۈشااااالەرنىڭ  يئەمەلىيەتاااااتە قىاااااكلىگە قاااااارا  دىنااااادىكى ئىماااااانى
 ئااااالالھ بېكىااااتكەن قاتارىدىناااادىر. ئەگەر سااااەن دىنىغغااااا ئىشەنسااااە ، چوقااااۇم

ۇ ئۆزلىرىنىااااڭ دىنىغااااا مئەھلااااى كىتااااابقىااااكلىگە قارىشااااىڭ كېاااارە . چااااۈنكى 
 گەنلىكى ئۈچااااۈن، ئااااۆز قىكلىسااااى بولغااااان بەيتۇلمااااۇقەددەس تەرەپااااكەئىشااااەن

 قارايدى.  

نىااااڭ ھەممىسااااى رپدىاااان ئىكااااارەت ئااااۈق ھە«ا  ،َ ،و» دىكااااى﴿َو َلللل ا ا 
نىااڭ يەتتە قەسااەم قىلىااپ، ئەھلااى كىتابئااالالھ تائاااال بااۇ ئااا قەسااەمنى بىلددرىاادى.

تالرغااااااااا ۋە قىااااااااكلىگە پاكى-لىااااااااپ كەلااااااااگەن دەلىاااااااالرەسااااااااۇلۇلالھ ئې
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را ۋە ھەق ئااااۇالر بااااۇ دىننىااااڭ تااااوغ ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى بايااااان قىلى اتىاااادى.
ەر ئۇالرنىاااااڭ لىشااااانى ھەرگىزماااااۇ االىمايااااادى. ئەگئىكەنلىكىاااااگە قاناااااائەت قى

  ئېيتقان بوالتتى.، چوقۇم ئىمان ئېرىشىش بولغان بولسا گەمەقسىتى دەلىل

ــــــــتَـُهْم﴾ َل ــــــــاِبٍع ِقبـْ ــــــــَت بَِت ــــــــا َأن نمۇ ئۇالرنىااااااااڭ قىكلىسااااااااىگە سااااااااە» ﴿َوَم
دىن كېااايىن ئاااۈچىنچى بىااار گەناااقىاااكلە ئۆزگەرتىلباااۇ ئاااايەت . «بويسۇنمايساااەن

پەيغەمااااكەر  قىيااااامەتكە قەدەرىغانلىقىنى ۋە بولمايااااد قاتەرەپنااااى قىااااكلە قىلىشاااا
بىرلىاااااا  الرنىڭ ئوتتۇرىاااااادا ناسااااااارا-يەھااااااۇدىيبىاااااالەن  ئەلەيھىسساااااااالم

ياااااكى  بىرلەشااااتۈرد رنااااى ا دىنال. شااااۇ بولماياااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان
 يېقىنالشتۇرى  نامى ئاستىدىكى ھەرقانداق ئۇرىنۇ  توغرا ئەمەس.

ــــــِد َمــــــا ــــــن بـَْع ــــــِم ۙ ِإنَّــــــَك ِإًذا لَِّمــــــَن  ﴿َولَــــــِ ِن اتَـّبَـْعــــــَت َأْهــــــَواَءُهم مِّ َجــــــاَءَك ِمــــــَن اْلِعْل
  كەلگەنااادىن كېااايىن، مۇباااادا ئۇالرنىاااڭ يساااا ا ئىلىااا  نۋەھىااا» الظَّـــاِلِمنَي﴾

شاالىرىغا بويسۇنسااا ، ئااۇ چاغاادا سااەن چوقااۇم زىلااۇم قىلغااانالردىن ااھى-نەپسااى
يولۇ غااا ئۇالرنىااڭ »رەسااۇلۇلالھقا اىتااا  قىلىااپ  ئااالالھ بااۇ ئااايەتتە . «بولىسااەن

بىلىااااپ بولغاناااادىن قىااااكلە گە قارىماياااادىغانلىقىنى  ەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋەئ
ەپاااكە يولۇ ااادىن قايتساااا  يااااكى ئاااۇالر تەر غغا ئەگىشاااىپشاااىھىااكېااايىن، ئاااۆز 

 دەۋاتىدى. « ىلۇم قىلغان بولىسەنمايىل بولسا ، زالى  ۋە ئۆزد گە ئۆزد  ز

ئەلچىساااى دىكى اىتاااابالرنى ئۆزىنىاااڭ دوساااتى ۋە ىااائاااالالھ تائااااال يۇقىر
، لااااېكىن بااااۇ رەسااااۇلۇلالھقا ئەمەس، ېااااگەن بولسااااىمۇد قابولغااااان رەسااااۇلۇلالھ

 باااۇ اىتابىااادا، بتۇر. ئاااالالھ تائااااالان اىتااااغاااقىلىن مۇساااۇلمانالرغا بەلكاااى بىاااز
 بىااااااالەن بىزنىاااااااڭ ئاااااااۇالر تەرەپاااااااكە مايىااااااال بولماسااااااالىقىمىزنى، ئاااااااۇالر
ااشااااىلىق بىرلەشمەساااالىكىمىزنى، ئەگەر بىااااز بىرلەشسااااەكمۇ ئۇالرنىااااڭ بىاااازگە ي

 بايااااانئېنىااااق دىنىمىزغااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى ئېلىااااپ كەلمەياااادىغانلىقىنى ۋە 
اھىشاااااىغا . چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال رەساااااۇلۇلالھنىڭ ئاااااۆز اەرگەنبقىلىاااااپ 
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يااشااااى ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋە ئااااۇالر تەرەپااااكە مايىاااال بولماياااادىغانلىقىنى 
 بىلىدى.

دېاااگەن بىااار « مە ېنىاااڭ ااھىشاااى نااائەھلاااى كىتاب»يەردە كاللىمىزغاااا  باااۇ
، ئۆزلىرىنىاااڭ ئاااۆزگەرتىلگەن كىتاااابلىرىنى ئۇالرنىاااڭ ااھىشاااى ساااوئا  كېلىااادى.

. ۇنىغغا چاقىرىشااااتۇرپ، باشااااقىالرنى شااااۋا قىلىااااەدەئ د« ئااااالالھ چۈشااااۈرگەن»
ئاااۆزگەرتىلگەن.  كېااايىن نىاااڭ كىتاااابلىرىنى ئاااالالھ چۈشاااۈرگەن بولساااىمۇ،ئۇالر

بىااار مەناااكەدىن كەلااااگەن،  ساااىلەر بىااالەن بىزنىاااڭ كىتاااابلىرىمىز»  ئەگەر بىاااز
  ىش ئاااارقىلىق ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى ااااۇدېاااي «كىتاااا  يئىككىلىساااى سااااماۋى

 غا ئەگەشااكىنىمىز بولىاادى.بىرلىشىشااكە ئۇرىنساااق، بااۇ ئۇالرنىااڭ ااھىشااىقىلىااپ 
قوبااۇ  رەسااۇلۇلالھ قىلغااان تەقاادىردىمۇ  ھەتتااا بۇنااداق ئىشااالرنىئااالالھ تائاااال 

كەچۈرمەيااااااادىغانلىقىنى باياااااااان قىلىاااااااش ئاااااااارقىلىق، قىلمايااااااادىغانلىقى ۋە 
 .مۇسۇلمانالرغا ئاگاھالندىرى  بېرى اتىدى
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را ۋە ھەق ئااااۇالر بااااۇ دىننىااااڭ تااااوغ ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى بايااااان قىلى اتىاااادى.
ەر ئۇالرنىاااااڭ لىشااااانى ھەرگىزماااااۇ االىمايااااادى. ئەگئىكەنلىكىاااااگە قاناااااائەت قى

  ئېيتقان بوالتتى.، چوقۇم ئىمان ئېرىشىش بولغان بولسا گەمەقسىتى دەلىل

ــــــــتَـُهْم﴾ َل ــــــــاِبٍع ِقبـْ ــــــــَت بَِت ــــــــا َأن نمۇ ئۇالرنىااااااااڭ قىكلىسااااااااىگە سااااااااە» ﴿َوَم
دىن كېااايىن ئاااۈچىنچى بىااار گەناااقىاااكلە ئۆزگەرتىلباااۇ ئاااايەت . «بويسۇنمايساااەن

پەيغەمااااكەر  قىيااااامەتكە قەدەرىغانلىقىنى ۋە بولمايااااد قاتەرەپنااااى قىااااكلە قىلىشاااا
بىرلىاااااا  الرنىڭ ئوتتۇرىاااااادا ناسااااااارا-يەھااااااۇدىيبىاااااالەن  ئەلەيھىسساااااااالم

ياااااكى  بىرلەشااااتۈرد رنااااى ا دىنال. شااااۇ بولماياااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان
 يېقىنالشتۇرى  نامى ئاستىدىكى ھەرقانداق ئۇرىنۇ  توغرا ئەمەس.

ــــــِد َمــــــا ــــــن بـَْع ــــــِم ۙ ِإنَّــــــَك ِإًذا لَِّمــــــَن  ﴿َولَــــــِ ِن اتَـّبَـْعــــــَت َأْهــــــَواَءُهم مِّ َجــــــاَءَك ِمــــــَن اْلِعْل
  كەلگەنااادىن كېااايىن، مۇباااادا ئۇالرنىاااڭ يساااا ا ئىلىااا  نۋەھىااا» الظَّـــاِلِمنَي﴾

شاالىرىغا بويسۇنسااا ، ئااۇ چاغاادا سااەن چوقااۇم زىلااۇم قىلغااانالردىن ااھى-نەپسااى
يولۇ غااا ئۇالرنىااڭ »رەسااۇلۇلالھقا اىتااا  قىلىااپ  ئااالالھ بااۇ ئااايەتتە . «بولىسااەن

بىلىااااپ بولغاناااادىن قىااااكلە گە قارىماياااادىغانلىقىنى  ەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋەئ
ەپاااكە يولۇ ااادىن قايتساااا  يااااكى ئاااۇالر تەر غغا ئەگىشاااىپشاااىھىااكېااايىن، ئاااۆز 

 دەۋاتىدى. « ىلۇم قىلغان بولىسەنمايىل بولسا ، زالى  ۋە ئۆزد گە ئۆزد  ز

ئەلچىساااى دىكى اىتاااابالرنى ئۆزىنىاااڭ دوساااتى ۋە ىااائاااالالھ تائااااال يۇقىر
، لااااېكىن بااااۇ رەسااااۇلۇلالھقا ئەمەس، ېااااگەن بولسااااىمۇد قابولغااااان رەسااااۇلۇلالھ

 باااۇ اىتابىااادا، بتۇر. ئاااالالھ تائااااالان اىتااااغاااقىلىن مۇساااۇلمانالرغا بەلكاااى بىاااز
 بىااااااالەن بىزنىاااااااڭ ئاااااااۇالر تەرەپاااااااكە مايىااااااال بولماسااااااالىقىمىزنى، ئاااااااۇالر
ااشااااىلىق بىرلەشمەساااالىكىمىزنى، ئەگەر بىااااز بىرلەشسااااەكمۇ ئۇالرنىااااڭ بىاااازگە ي

 بايااااانئېنىااااق دىنىمىزغااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى ئېلىااااپ كەلمەياااادىغانلىقىنى ۋە 
اھىشاااااىغا . چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال رەساااااۇلۇلالھنىڭ ئاااااۆز اەرگەنبقىلىاااااپ 
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يااشااااى ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋە ئااااۇالر تەرەپااااكە مايىاااال بولماياااادىغانلىقىنى 
 بىلىدى.

دېاااگەن بىااار « مە ېنىاااڭ ااھىشاااى نااائەھلاااى كىتاب»يەردە كاللىمىزغاااا  باااۇ
، ئۆزلىرىنىاااڭ ئاااۆزگەرتىلگەن كىتاااابلىرىنى ئۇالرنىاااڭ ااھىشاااى ساااوئا  كېلىااادى.

. ۇنىغغا چاقىرىشااااتۇرپ، باشااااقىالرنى شااااۋا قىلىااااەدەئ د« ئااااالالھ چۈشااااۈرگەن»
ئاااۆزگەرتىلگەن.  كېااايىن نىاااڭ كىتاااابلىرىنى ئاااالالھ چۈشاااۈرگەن بولساااىمۇ،ئۇالر

بىااار مەناااكەدىن كەلااااگەن،  ساااىلەر بىااالەن بىزنىاااڭ كىتاااابلىرىمىز»  ئەگەر بىاااز
  ىش ئاااارقىلىق ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى ااااۇدېاااي «كىتاااا  يئىككىلىساااى سااااماۋى

 غا ئەگەشااكىنىمىز بولىاادى.بىرلىشىشااكە ئۇرىنساااق، بااۇ ئۇالرنىااڭ ااھىشااىقىلىااپ 
قوبااۇ  رەسااۇلۇلالھ قىلغااان تەقاادىردىمۇ  ھەتتااا بۇنااداق ئىشااالرنىئااالالھ تائاااال 

كەچۈرمەيااااااادىغانلىقىنى باياااااااان قىلىاااااااش ئاااااااارقىلىق، قىلمايااااااادىغانلىقى ۋە 
 .مۇسۇلمانالرغا ئاگاھالندىرى  بېرى اتىدى
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 ئايەت-146سۈرە بەقەرە 
 

َناُهُم اْلِكتَ  َناَءُهْم ۖ َوِإنَّ َفرِيًقا ﴿الَِّذيَن آتـَيـْ اَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
ُهْم   يـَْعَلُموَن﴾ لََيْكُتُموَن اِْلَقَّ َوُهممِّنـْ

 
  رنىەمكەيغەنپ نىۇناساراالر  ئ نەبىل دىيالرۇھەني رەنلەرگەبىز كىتا  ب» 

بىر پىرقىسى،  ڭالرنىۇ. ئىيدۇتون  ەغاندۇتون للىرىنىۇئوغ زۆئ
 «ىرىدۇيوش ئىرۇبىلىپ ت تنىەقىقەھ سىزكى،بھىۈش

 
ئەھلاااى كىتاااا  رەساااۇلۇلالھ كېلىشاااتىن باااۇرىن » ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە 

ئېنىااااق ئىسااااى  دەئ،  «ئۆزلىرىنىااااڭ بااااالىلىرىنى بىلگەناااادە  بىلەتتااااى <نى>ئااااۇ
دېااااگەن « ئااااۇ»نى كەلتااااۈرگەن. بااااۇ يەردىكااااى ىشاااائالمى« ئااااۇ»كەلتااااۈرمەي 
 ىغىنى رەسااااۇلۇلالھنىڭ سااااۈپەتلىرىمۇ نىااااڭ بىلىاااادئەھلااااى كىتاب»ئالماشااااتىن 

پەيغەماااكەر بولاااۇئ  قىكلىنىاااڭ ئاااۆزگىرىش مەسىلىساااىمۇ  يااااكى رەساااۇلۇلالھنىڭ
دېاااگەن بىااار  « ئاااۇنى ئىنكاااار قىلىااادىغانلىقىمۇۋە ئۆزلىرىنىاااڭ  كېلىااادىغانلىقى

 چىقىدى.  سوئا نەچچە اىل 

للللا َاَهفُللللو  َ َ للللُهو  ماللللوا  نيەنااااى تەۋراتتااااا  ئااااۇالر بىلىاااادىغان» 1﴿فَلَلَمللللا َ للللاَ ُا  َِ
 «ىنغاااان  پەيغەماااكەر كەلاااگەن چاغااادا ئاااۇنى ئىنكاااار قىلااادىساااۈپىتى باياااان قىل
. چاااۈنكى ەتكەندېاااگەن ئالماااا  رەساااۇلۇلالھنى كۆرسااا« ئاااۇ» دېاااگەن ئاااايەتتە،

 لەتتى. ىرەسۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەر بولۇئ كېلىدىغانلىقىنى ب كىتا  ئەھلى
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 ئايەت-146سۈرە بەقەرە 
 

َناُهُم اْلِكتَ  َناَءُهْم ۖ َوِإنَّ َفرِيًقا ﴿الَِّذيَن آتـَيـْ اَب يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
ُهْم   يـَْعَلُموَن﴾ لََيْكُتُموَن اِْلَقَّ َوُهممِّنـْ

 
  رنىەمكەيغەنپ نىۇناساراالر  ئ نەبىل دىيالرۇھەني رەنلەرگەبىز كىتا  ب» 

بىر پىرقىسى،  ڭالرنىۇ. ئىيدۇتون  ەغاندۇتون للىرىنىۇئوغ زۆئ
 «ىرىدۇيوش ئىرۇبىلىپ ت تنىەقىقەھ سىزكى،بھىۈش

 
ئەھلاااى كىتاااا  رەساااۇلۇلالھ كېلىشاااتىن باااۇرىن » ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە 

ئېنىااااق ئىسااااى  دەئ،  «ئۆزلىرىنىااااڭ بااااالىلىرىنى بىلگەناااادە  بىلەتتااااى <نى>ئااااۇ
دېااااگەن « ئااااۇ»نى كەلتااااۈرگەن. بااااۇ يەردىكااااى ىشاااائالمى« ئااااۇ»كەلتااااۈرمەي 
 ىغىنى رەسااااۇلۇلالھنىڭ سااااۈپەتلىرىمۇ نىااااڭ بىلىاااادئەھلااااى كىتاب»ئالماشااااتىن 

پەيغەماااكەر بولاااۇئ  قىكلىنىاااڭ ئاااۆزگىرىش مەسىلىساااىمۇ  يااااكى رەساااۇلۇلالھنىڭ
دېاااگەن بىااار  « ئاااۇنى ئىنكاااار قىلىااادىغانلىقىمۇۋە ئۆزلىرىنىاااڭ  كېلىااادىغانلىقى

 چىقىدى.  سوئا نەچچە اىل 

للللا َاَهفُللللو  َ َ للللُهو  ماللللوا  نيەنااااى تەۋراتتااااا  ئااااۇالر بىلىاااادىغان» 1﴿فَلَلَمللللا َ للللاَ ُا  َِ
 «ىنغاااان  پەيغەماااكەر كەلاااگەن چاغااادا ئاااۇنى ئىنكاااار قىلااادىساااۈپىتى باياااان قىل
. چاااۈنكى ەتكەندېاااگەن ئالماااا  رەساااۇلۇلالھنى كۆرسااا« ئاااۇ» دېاااگەن ئاااايەتتە،

 لەتتى. ىرەسۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەر بولۇئ كېلىدىغانلىقىنى ب كىتا  ئەھلى
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كااااااى ۋە ئۇالرنىااااااڭ تەۋرات ۋە ئىنجىلاااااادا رەسااااااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلى
لىكااى بايااان قىلىنغااان. بۇنىغغااا ئىشااەنگەن لالھقا ئىمااان ئېيتىشااى كېرەكرەسااۇلۇ

كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا ئىمااااان ئېيتىااااپ مۇسااااۇلمان بولغااااان. لااااېكىن كاااااپىر 
رەساااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلىكىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ كااااپىر بولغاااان ۋە  الر،بولغاااان

دىيالرنىااڭ يەھۇ ەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇر بىاار كااۈنى ئااۆمەر ئىكنااى اەتتااا  شااۇرغان.وي
سااىلەر رەسااۇلۇلالھنى »  دىنبىاارى بولغااان كەئىاا  ئىكنااى ئەھكااار ئالىملىرىاادىن

دەئ « رىنى  بىلەمااااااتىغالر رەسااااااۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەرلىكىنااااااى ۋە سااااااۈپەتلىن
« بىلىااامەن ە  يااشاااىمەن ماااۇھەممەدنى باالمااادىنمۇ بەكااار»  كەئىااا  .دىىساااور

انداقساااىگە بۇناااداق قساااەن »  ئەتاااراپتىكىلەردەئ جااااۋا  بەردى. شاااۇ ۋاقىتتاااا 
ما اااا اىياااانەت قىلىاااپ، بااااالم  ئاياااالى »كەئىااا    دەئ ساااورىغاندا،« دەيساااەن 

لاااااېكىن تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد  ېنىاااااڭ بولمااااااي قاااااېلىش ئېھتىماااااالى باااااار.م
باااااۇ ھەقاااااتە ، باياااااان قىلىنغاااااان نىڭ ساااااۈپەتلىرى ئېنىاااااق ئەلەيھىسسااااااالمن

 ۋا  بەرگەن.دەئ جا« ااتالىشىشىمىز مۇمكىن ئەمەس

ُهمْ ﴿ِإنَّ فَ  بىااار پىرقىساااى،  ڭالرنىاااۇئ» يـَْعَلُمـــوَن﴾ لََيْكُتُمـــوَن اِْلَـــقَّ َوُهـــم رِيًقـــا مِّـــنـْ
ئااادەتتە ئاشااكارا بولىشااى . «ىرىدۇيوشاا ئىرۇبىلىااپ تاا تنااىەقىقەھ بھىسااىزكى،ۈش

دەئ « يوشاااۇرى »، قەساااتەن ئاشكارىلىماسااالىقكېااارە  بولغاااان بىااار نەرساااىنى 
الھ ھەققىااادە كەلاااگەن رەساااۇلۇل كىتابلىرىااادىكىىنىاااڭ ئاااۇالر ئۆزلىر. ئاتىلىااادى

شاااااۇرمىغان بولساااااا، رەساااااۇلۇلالھنىڭ ساااااۈپەتلىرى ئۇالرنىاااااڭ باااااۆلەكلەرنى يو
. لاااېكىن ئاااۇالر ھەقناااى ھەممىساااى ئىماااان ئېيتقاااان باااوالتتى نۇلاااۇئ،توئارىساااىدا 

 نىاااڭ كۆپىنچىساااى ئىماااان ئېيتمىغاااان.ئەھلاااى كىتاب ،ۋالغانلىقى ئۈچاااۈنىشاااۇريو
ىن قاناااداق ھەقنىاااڭ يوشاااۇرارايااادىغان كىشاااىلەر ھەرىكە قنچئىااا مەساااىلىلەرگە

دى. ش ئۈچااۈن تىرىشااىھەقىقەتلەرنااى ئوتتۇرىغااا چىقىاارى االىماياادى ۋە قېلىشااىنى
اشاااكارا بولغاااان ھەق پەيغەمكەرناااى يەھاااۇدىيالر ساااۈپەتلىرى ئ بۇنىاااڭ ئەكساااىچە،

 . سەرئ قىلغانشۇرى  ئۈچۈن نۇرغۇن كۈق يو
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بىلىاااااپ  تناااااىەقىقەھ بھىساااااىزكى،ۈش» َلُمـــــوَن﴾يـَعْ  ﴿لََيْكُتُمـــــوَن اِْلَـــــقَّ َوُهـــــم
ئۇناااداقتا ئاااۇالر ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ھەقىقەتلەرناااى . «ىرىدۇيوشااا ئىرۇتااا

ھاماااان بىااار كاااۈنى چاااۈنكى ھەقىاااقەت  ۇراالمدى  تەبىىيكاااى يوشاااۇرالمايدى.يوشااا
چوقااۇم ئاشااكارا بولىاادى. كېسااە  بەدەننىااڭ ھەماامە تەرىااپىگە تارقااائ كەتكەنااگە 

تارقاااااائ كېتىااااادى. ئە   جەمىىااااايەتكە مۇىلىق ۋە بااااااتىلانچيالغااااا ،ئواشاااااا 
قۇچىدا ھاااې  قىلىنمايااادىغان، ئاااااىرقى كى باسااادەسااالەپاەتەرلىااا  كېساااە ، 

ا، دمەيااادانغا چىققانااا بىاااز كېساااە  .باساااقۇچىدا مەيااادانغا چىقىااادىغان كېساااەلدىر
 باتىاال دە . شااۇنىغتېااز سااۈرئەتتە شىپاسااىنى ئىاازدەئ، ئااۇنى داۋاالشااقا ئااۇرىنىمىز

 ھەقنااااى ئىزدىشااااىمىز كېاااارە . بولغااااان سااااىشىپا ئۇنىااااڭ ،ادچىققاناااامەياااادانغا 
 1 َلٌيللللِ  ٌَْللللغ  ٌَللللٌّي للللو ٌاللللو ٌِتبعللللاٌملللللاٌ  لللل ٌمللللو   رەسااااۇلۇلالھ بااااۇ ھەقااااتە

ھەقىقەتااااكە ئەگەشاااامىگۈچە، مەن ئېلىااااپ كەلااااگەن  ،ااھىشااااىبىرىغالرنىااااڭ »
 دېگەن. «دىمىن بواللمايمۇئ
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كااااااى ۋە ئۇالرنىااااااڭ تەۋرات ۋە ئىنجىلاااااادا رەسااااااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلى
لىكااى بايااان قىلىنغااان. بۇنىغغااا ئىشااەنگەن لالھقا ئىمااان ئېيتىشااى كېرەكرەسااۇلۇ

كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا ئىمااااان ئېيتىااااپ مۇسااااۇلمان بولغااااان. لااااېكىن كاااااپىر 
رەساااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلىكىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ كااااپىر بولغاااان ۋە  الر،بولغاااان

دىيالرنىااڭ يەھۇ ەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇر بىاار كااۈنى ئااۆمەر ئىكنااى اەتتااا  شااۇرغان.وي
سااىلەر رەسااۇلۇلالھنى »  دىنبىاارى بولغااان كەئىاا  ئىكنااى ئەھكااار ئالىملىرىاادىن

دەئ « رىنى  بىلەمااااااتىغالر رەسااااااۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەرلىكىنااااااى ۋە سااااااۈپەتلىن
« بىلىااامەن ە  يااشاااىمەن ماااۇھەممەدنى باالمااادىنمۇ بەكااار»  كەئىااا  .دىىساااور

انداقساااىگە بۇناااداق قساااەن »  ئەتاااراپتىكىلەردەئ جااااۋا  بەردى. شاااۇ ۋاقىتتاااا 
ما اااا اىياااانەت قىلىاااپ، بااااالم  ئاياااالى »كەئىااا    دەئ ساااورىغاندا،« دەيساااەن 

لاااااېكىن تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد  ېنىاااااڭ بولمااااااي قاااااېلىش ئېھتىماااااالى باااااار.م
باااااۇ ھەقاااااتە ، باياااااان قىلىنغاااااان نىڭ ساااااۈپەتلىرى ئېنىاااااق ئەلەيھىسسااااااالمن

 ۋا  بەرگەن.دەئ جا« ااتالىشىشىمىز مۇمكىن ئەمەس

ُهمْ ﴿ِإنَّ فَ  بىااار پىرقىساااى،  ڭالرنىاااۇئ» يـَْعَلُمـــوَن﴾ لََيْكُتُمـــوَن اِْلَـــقَّ َوُهـــم رِيًقـــا مِّـــنـْ
ئااادەتتە ئاشااكارا بولىشااى . «ىرىدۇيوشاا ئىرۇبىلىااپ تاا تنااىەقىقەھ بھىسااىزكى،ۈش

دەئ « يوشاااۇرى »، قەساااتەن ئاشكارىلىماسااالىقكېااارە  بولغاااان بىااار نەرساااىنى 
الھ ھەققىااادە كەلاااگەن رەساااۇلۇل كىتابلىرىااادىكىىنىاااڭ ئاااۇالر ئۆزلىر. ئاتىلىااادى

شاااااۇرمىغان بولساااااا، رەساااااۇلۇلالھنىڭ ساااااۈپەتلىرى ئۇالرنىاااااڭ باااااۆلەكلەرنى يو
. لاااېكىن ئاااۇالر ھەقناااى ھەممىساااى ئىماااان ئېيتقاااان باااوالتتى نۇلاااۇئ،توئارىساااىدا 

 نىاااڭ كۆپىنچىساااى ئىماااان ئېيتمىغاااان.ئەھلاااى كىتاب ،ۋالغانلىقى ئۈچاااۈنىشاااۇريو
ىن قاناااداق ھەقنىاااڭ يوشاااۇرارايااادىغان كىشاااىلەر ھەرىكە قنچئىااا مەساااىلىلەرگە

دى. ش ئۈچااۈن تىرىشااىھەقىقەتلەرنااى ئوتتۇرىغااا چىقىاارى االىماياادى ۋە قېلىشااىنى
اشاااكارا بولغاااان ھەق پەيغەمكەرناااى يەھاااۇدىيالر ساااۈپەتلىرى ئ بۇنىاااڭ ئەكساااىچە،

 . سەرئ قىلغانشۇرى  ئۈچۈن نۇرغۇن كۈق يو
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بىلىاااااپ  تناااااىەقىقەھ بھىساااااىزكى،ۈش» َلُمـــــوَن﴾يـَعْ  ﴿لََيْكُتُمـــــوَن اِْلَـــــقَّ َوُهـــــم
ئۇناااداقتا ئاااۇالر ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ھەقىقەتلەرناااى . «ىرىدۇيوشااا ئىرۇتااا

ھاماااان بىااار كاااۈنى چاااۈنكى ھەقىاااقەت  ۇراالمدى  تەبىىيكاااى يوشاااۇرالمايدى.يوشااا
چوقااۇم ئاشااكارا بولىاادى. كېسااە  بەدەننىااڭ ھەماامە تەرىااپىگە تارقااائ كەتكەنااگە 

تارقاااااائ كېتىااااادى. ئە   جەمىىااااايەتكە مۇىلىق ۋە بااااااتىلانچيالغااااا ،ئواشاااااا 
قۇچىدا ھاااې  قىلىنمايااادىغان، ئاااااىرقى كى باسااادەسااالەپاەتەرلىااا  كېساااە ، 

ا، دمەيااادانغا چىققانااا بىاااز كېساااە  .باساااقۇچىدا مەيااادانغا چىقىااادىغان كېساااەلدىر
 باتىاال دە . شااۇنىغتېااز سااۈرئەتتە شىپاسااىنى ئىاازدەئ، ئااۇنى داۋاالشااقا ئااۇرىنىمىز

 ھەقنااااى ئىزدىشااااىمىز كېاااارە . بولغااااان سااااىشىپا ئۇنىااااڭ ،ادچىققاناااامەياااادانغا 
 1 َلٌيللللِ  ٌَْللللغ  ٌَللللٌّي للللو ٌاللللو ٌِتبعللللاٌملللللاٌ  لللل ٌمللللو   رەسااااۇلۇلالھ بااااۇ ھەقااااتە

ھەقىقەتااااكە ئەگەشاااامىگۈچە، مەن ئېلىااااپ كەلااااگەن  ،ااھىشااااىبىرىغالرنىااااڭ »
 دېگەن. «دىمىن بواللمايمۇئ
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 ئايەت-147سۈرە بەقەرە 
 

 بَِّك ۖ َفًَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن﴾﴿اِْلَقُّ ِمن رَّ 
 

تەرىپىدىن كەلگەندىر، ھەرگىز شە   ئالالھھەقىقەت » 
 «كەلتۈرگۈچىلەردىن بولمىغىن

 
ھەق چوقاااااۇم غەلىاااااكە قىلىااااادى.  كەلاااااگەنئاااااالالھ تائااااااال تەرىپىااااادىن 
لااېكىن ھەقنىااڭ غەلىااكە قىلىشااى ئۈچااۈن،  بۇنىغاادىن قىلچىمااۇ شااۈبھىمىز يااوق.

قااۇۋۋەت -قااۇۋۋەت بولۇشااى كېاارە . ئەگەر بااۇ كااۈق-ياادىغان كااۈقھەقنااى قوغدا
 . بىااز مۇسااۇلمانالر ھااازىرىشااى قىيىنغااا تواتاياادىغەلىااكە قىل نىااڭقبولمىسااا، ھە

كاااااۆپىنچە  غاچقااااا،قااااۇۋۋەتنى ھازىرلىمى-ھىمااااايە قىلىاااادىغان كاااااۈق ھەقنااااى
 ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقالماي اتىمىز.  ،قىلى ېتىپ ەۋاقىتالردا ھەقنى زاي

ھەرگىزماااااۇ شاااااە  كەلتۈرگاااااۈچىلەردىن » َتُكـــــوَننَّ ِمـــــَن اْلُمْمـــــََتِيَن﴾﴿فَـــــًَل 
لىكااتە ئەللىاا  ئەل ئااادەتتە شااە  بىاارەر ئىشااقا بولغااان ئىشااەنچىمىز،. «بااولمىغىن

 اىااال ئېھتىمااااللىق بولىااادىغان بۇناااداق ئىككاااى بولاااۇئ قالغانااادا ياااۈز بېرىااادى.
ھەق ئااالالھ  ەنئااايەتتە سااۆزلەنگلىاادى. لااېكىن كۆرى ابەناادىلەر ئارىسااىد ،ئىشااالر

، بۇنىغغااا قارشااى ھېچقانااداق ئېھتىماااللىق بولماياادى. شااۇنىڭ بولغاچقاااتەرەپااتىن 
پايدىسااىز  باشااقىالر بىاالەن قااۇرىق ۋەئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ توغرىسااىدا 

 مۇنازىرە قىلماسلىققا چاقىرى اتىدى.
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 ئايەت-147سۈرە بەقەرە 
 

 بَِّك ۖ َفًَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمََتِيَن﴾﴿اِْلَقُّ ِمن رَّ 
 

تەرىپىدىن كەلگەندىر، ھەرگىز شە   ئالالھھەقىقەت » 
 «كەلتۈرگۈچىلەردىن بولمىغىن

 
ھەق چوقاااااۇم غەلىاااااكە قىلىااااادى.  كەلاااااگەنئاااااالالھ تائااااااال تەرىپىااااادىن 
لااېكىن ھەقنىااڭ غەلىااكە قىلىشااى ئۈچااۈن،  بۇنىغاادىن قىلچىمااۇ شااۈبھىمىز يااوق.

قااۇۋۋەت -قااۇۋۋەت بولۇشااى كېاارە . ئەگەر بااۇ كااۈق-ياادىغان كااۈقھەقنااى قوغدا
 . بىااز مۇسااۇلمانالر ھااازىرىشااى قىيىنغااا تواتاياادىغەلىااكە قىل نىااڭقبولمىسااا، ھە

كاااااۆپىنچە  غاچقااااا،قااااۇۋۋەتنى ھازىرلىمى-ھىمااااايە قىلىاااادىغان كاااااۈق ھەقنااااى
 ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقالماي اتىمىز.  ،قىلى ېتىپ ەۋاقىتالردا ھەقنى زاي

ھەرگىزماااااۇ شاااااە  كەلتۈرگاااااۈچىلەردىن » َتُكـــــوَننَّ ِمـــــَن اْلُمْمـــــََتِيَن﴾﴿فَـــــًَل 
لىكااتە ئەللىاا  ئەل ئااادەتتە شااە  بىاارەر ئىشااقا بولغااان ئىشااەنچىمىز،. «بااولمىغىن

 اىااال ئېھتىمااااللىق بولىااادىغان بۇناااداق ئىككاااى بولاااۇئ قالغانااادا ياااۈز بېرىااادى.
ھەق ئااالالھ  ەنئااايەتتە سااۆزلەنگلىاادى. لااېكىن كۆرى ابەناادىلەر ئارىسااىد ،ئىشااالر

، بۇنىغغااا قارشااى ھېچقانااداق ئېھتىماااللىق بولماياادى. شااۇنىڭ بولغاچقاااتەرەپااتىن 
پايدىسااىز  باشااقىالر بىاالەن قااۇرىق ۋەئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ توغرىسااىدا 

 مۇنازىرە قىلماسلىققا چاقىرى اتىدى.
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 دەرس-78
 
 ئايەت-148سۈرە بەقەرە 

 
رْيَاِت أَْيَن َما َتُكونُوا َيَِْت ِبُكُم َولِِّيَها ۖ ﴿َوِلُكلِّ ِوْجَهٌ  ُهَو مُ  فَاْ﴾َتِبُقوا اْلَْ

يًعا ِإنَّ اللَّـَه َعَلٰم ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾  اللَّـُه َجَِ
 

نقىكلىسى  بار، نئى  رىپىەت رىدىغانۈلتەك زۈي ڭ نىتەممۈنئ رەھ»
 الر، ولماب ەردەيەق الر، قىلىشقا ئالدىرا رنىەللەمە!  يااشى ئرەمىنلۇئم

 ەممەھ نەتەقىقەھ ئالالھ ،ىيىغىد الرنىىغممەھ ئالالھ  نىۈك تەنقىيام
 «رىقادىرد ەرسىگەن

 
ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق، ھەقاااكە يااااكى باتىلغاااا 
ياااردەم بېاارىش، يااشااى ياااكى يامااان ئىشااالرنى قىلىشااتا تااالال  ھوقااۇقى بااار. 

ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن كەلاااگەن ئەمەلىيەتاااتە باااۇ تالالشاااالرنىڭ ھەممىساااى 
ئىختىيااارى غااا چوقااۇم كىرىاادى ۋە «ىھااانئىمت»بااۇ دىنيااادا . ئىنسااان ئىمتىھاناادىر

نەرساااااە مە گۈلاااااۈ  ىكى ھېچدىنياااااادئەمماااااا  .«جااااااۋا  يازىااااادى»ھالااااادا 
 دى.ىبول ۋاقتى مۇ ئااىرلىشىشھاننىغبولمىغىنىدە ، بۇ ئىمتى

 ،اللىياالياااادى. يەنااااىيااااولىنى ت غان ھەر ئااااادەم ئۆمۈرلااااۈ دىنيااااادا ياشااااى
سااااىيەتنى ياااااكى مەئ كۇپااااۇرنى، ئىكااااادەتنى ياااااكى ئىماااااننىئىنسااااان ھاياتىاااادا 

يااشاااااىلىققا . پەقەت ئاااااالالھ تائااااااال ھىااااادايەت قىلغاااااان كىشاااااىال تالاليااااادى
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يًعا ِإنَّ اللَّـَه َعَلٰم ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾  اللَّـُه َجَِ
 

نقىكلىسى  بار، نئى  رىپىەت رىدىغانۈلتەك زۈي ڭ نىتەممۈنئ رەھ»
 الر، ولماب ەردەيەق الر، قىلىشقا ئالدىرا رنىەللەمە!  يااشى ئرەمىنلۇئم

 ەممەھ نەتەقىقەھ ئالالھ ،ىيىغىد الرنىىغممەھ ئالالھ  نىۈك تەنقىيام
 «رىقادىرد ەرسىگەن

 
ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق، ھەقاااكە يااااكى باتىلغاااا 
ياااردەم بېاارىش، يااشااى ياااكى يامااان ئىشااالرنى قىلىشااتا تااالال  ھوقااۇقى بااار. 
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 ،اللىياالياااادى. يەنااااىيااااولىنى ت غان ھەر ئااااادەم ئۆمۈرلااااۈ دىنيااااادا ياشااااى
سااااىيەتنى ياااااكى مەئ كۇپااااۇرنى، ئىكااااادەتنى ياااااكى ئىماااااننىئىنسااااان ھاياتىاااادا 
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لىرىغا ئۆزىنىاااڭ يااشاااىلىق يااشاااىلىققا ئالااادىرىغان كىشاااى،ئالدىرايااادى. چاااۈنكى 
گەنااااااادىن كېااااااايىن ھاااااااان تۈگىنۇرغاااااااۇن ئەجىرلەرناااااااى قوشاااااااىدى ۋە ئىمتى

َـــــرْيَاِت﴾  مۇكاپااااااتىنى ئالىااااادى. باااااۇ ھەقاااااتەيااشاااااىلىقالرنىڭ  ـــــَتِبُقوا اْْل  ﴿فَاْ﴾
، مااااۇئمىنلەردىن ئەجە  دېاااايىلگەن. بااااۇ ئااااايەتتە «ىلىققا ئالاااادىرا الريااشاااا»

 غان. ىلىقالرنى قىلى ېلىش تەلەئ قىلىنكېلىشتىن ئىلگىرى يااش

ردىن قۇتۇلاااۇئ ساااوراقال-مەن قىياااامەتتىكى ساااوئا »  ھېچقاناااداق كىشاااى
﴿َأيْـــَن َمـــا َتُكونُـــوا َيَِْت : دەئ ئاااويالئ قالمىساااۇن. چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال «قاااالىمەن

يًعـــا﴾  الرناااىىغممەھ ئاااالالھ  نىۈكااا تەنقىياااام الر، بولماااا ەردەيەق» ِبُكـــُم اللَّــــُه َجَِ
 قايساااى شاااەكىلدەقاناااداق يەردە  ،دېاااگەن. يەناااى «ى  يىغىااادنۈچاااۈئ ساااا ېنھ

چااۈنكى ھېچنەرسااە  مىز.ئااالالھ تائاالغااا مەاپىااي قالمااايئۆلسااە ، بىااز ھەرگىزمااۇ 
بولساااااق، ئااااالالھ تائاااااال  قەيەردە بىاااازئااااالالھ تائاالغااااا مەاپىااااي قالماياااادى. 

﴿َويلَللْوَن ُتَسللًا ُ بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال  ھېسااا  مەياادانىغا يىغىاادى. ھەممىمىزنااى 
ََْو  ََ َوتَللللَه   ْْلَْ َض َِب ا َْابَلللا ُاْ  فَللَللل ْ   َ لللْهََ ََ لللَغ   َو ََ َْ  ْ ُ لللنلْ  ناااىەني ەنااادۈك ۇئااا» 1تُلغَلللا اْ  ِا

 زۈپتااااۈت ق،ۇئوچاااا مىننااااىې  بىااااز تاااااغالرنى يااااوق قىلىمىااااز، زەنىاااادۈك تەقىيااااام
 ، ىبىنااااالر بولماياااد خ،ەرەتااااغ، د رىااادىغانۇت ئۇتوسااا نىۇئااا ناااىەني نەرىساااۆك

 ئىرىقالاااااد ۇبىااااار كىشاااااىنىم الردىنۇ  يىغىمىاااااز، ئااااارگاھقاەھشاااااەنم الرنىۇئااااا
ئااااااااى ن» 2﴿َف اللللللللهُّو  ااَ    لَلللللللللوا   اا ا  َ ُ لللللللل  ِا ْنللللللللُو تَلللللللل ايه  ُِّباللللللللي    يەنەۋە  «قويمااااااااايمىز

قاااا ئىلتىجاااا ئالالھ ناااىەني الرغچىېقااا ەپاااكەرەت ئاااالالھ يتقىنكاااى،ې!  ئدەممەھۇمااا
 قۇ  ئوچااانەلاااگەنك رىپىااادىنەت ئاااالالھ ەرگەساااىل نەتەقىاااقەھ نە ، مالرغاااقىلى

ئۆزىاادىن، قۇدرىتىاادىن ۋە  ئااالالھ تائاااال بىزنىااڭ دېااگەن.« نەچىمۇرغىئاگاھالنااد
ئىلمىاااااااادىن قاچالماياااااااادىغانلىقىمىزنى بىلىشااااااااىمىز كېرەكلىكىنااااااااى تەلەئ 

 كىااار قاااېچىش ياااولى، ئاااالالھۈنكى بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىكى بىردىنقىلى اتىااادى. چااا
 . تۇرلەشۋە ئۇنىغدىن پاناھلىق تى تەرىپىگە قېچىش تائاال
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تلەرگە مەت ۋە پۇرساااااەىرىلگەن نېااااائىنساااااانالر ئىمتىھاااااان دەۋرىااااادە بېااااا
« يااادى، بىااازدىن ھېساااا  ئېلىنمائىزچىااال داۋاملىشاااىدىمەتلەر ىباااۇ نېااا»ىنىپ  ئىشاا

قىيااااامەت كااااۈنى چوقااااۇم »لىشااااى مااااۇمكىن. بىااااز ئۇالرغااااا  دەئ ئااااويالئ قې
 ، جەنااانەت ۋە دوزاانىاااڭ ھەق ئۇچرىتىاااپ، ھېساااادەھشاااەتلى  بىااار مەنزىرىناااى 

 ا ئىماااااندىنيااااادقاااااتتىق ھەيااااران قالىسااااىلەر.  ،غالردائىكەنلىكىنااااى بىلگىاااانى
ا ياااامەتتە قااااتتىق ئازابتااائېيتمىغاااان، يااشاااىلىققا ئالااادىرىمىغان كىشاااىلەرنىڭ قى

قالىاادىغانلىقىنى بىلىسااىلەر. مانااا بااۇ كااۆز ئالاادىغالردا سااىلەرنى كۈتااۈئ تۇرغااان 
 ىز.دەيم «دەھشەتلى  ئازا 

ـــِديٌر﴾ ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن ھەمااامە نەرساااىگە » ﴿ِإنَّ اللَّــــَه َعَلـــٰم ُكـــلِّ َشـــْيٍء َق
. ھەتتاااا ئادەمنىاااڭ باااۇ ھېساااابتىن ھېچكىااار كىشاااى قۇتۇاللمايااادى .«ىردىرقااااد

بەدىنىااادىكى كىچىااا  ھۈجەيرىلەرماااۇ ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا ھېساااا  بېرىشاااتىن 
 ېچقانااداق كااۈق يااوق. ھەرھ غالىاا  كېلىاادىغان ئااالالھ تائاااالدىنقۇتۇاللماياادى. 

 قۇدرىتى يېتىدى.-كۈقئالالھنىڭ ئىشقا 
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لىرىغا ئۆزىنىاااڭ يااشاااىلىق يااشاااىلىققا ئالااادىرىغان كىشاااى،ئالدىرايااادى. چاااۈنكى 
گەنااااااادىن كېااااااايىن ھاااااااان تۈگىنۇرغاااااااۇن ئەجىرلەرناااااااى قوشاااااااىدى ۋە ئىمتى

َـــــرْيَاِت﴾  مۇكاپااااااتىنى ئالىااااادى. باااااۇ ھەقاااااتەيااشاااااىلىقالرنىڭ  ـــــَتِبُقوا اْْل  ﴿فَاْ﴾
، مااااۇئمىنلەردىن ئەجە  دېاااايىلگەن. بااااۇ ئااااايەتتە «ىلىققا ئالاااادىرا الريااشاااا»

 غان. ىلىقالرنى قىلى ېلىش تەلەئ قىلىنكېلىشتىن ئىلگىرى يااش

ردىن قۇتۇلاااۇئ ساااوراقال-مەن قىياااامەتتىكى ساااوئا »  ھېچقاناااداق كىشاااى
﴿َأيْـــَن َمـــا َتُكونُـــوا َيَِْت : دەئ ئاااويالئ قالمىساااۇن. چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال «قاااالىمەن

يًعـــا﴾  الرناااىىغممەھ ئاااالالھ  نىۈكااا تەنقىياااام الر، بولماااا ەردەيەق» ِبُكـــُم اللَّــــُه َجَِ
 قايساااى شاااەكىلدەقاناااداق يەردە  ،دېاااگەن. يەناااى «ى  يىغىااادنۈچاااۈئ ساااا ېنھ

چااۈنكى ھېچنەرسااە  مىز.ئااالالھ تائاالغااا مەاپىااي قالمااايئۆلسااە ، بىااز ھەرگىزمااۇ 
بولساااااق، ئااااالالھ تائاااااال  قەيەردە بىاااازئااااالالھ تائاالغااااا مەاپىااااي قالماياااادى. 

﴿َويلَللْوَن ُتَسللًا ُ بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال  ھېسااا  مەياادانىغا يىغىاادى. ھەممىمىزنااى 
ََْو  ََ َوتَللللَه   ْْلَْ َض َِب ا َْابَلللا ُاْ  فَللَللل ْ   َ لللْهََ ََ لللَغ   َو ََ َْ  ْ ُ لللنلْ  ناااىەني ەنااادۈك ۇئااا» 1تُلغَلللا اْ  ِا

 زۈپتااااۈت ق،ۇئوچاااا مىننااااىې  بىااااز تاااااغالرنى يااااوق قىلىمىااااز، زەنىاااادۈك تەقىيااااام
 ، ىبىنااااالر بولماياااد خ،ەرەتااااغ، د رىااادىغانۇت ئۇتوسااا نىۇئااا ناااىەني نەرىساااۆك

 ئىرىقالاااااد ۇبىااااار كىشاااااىنىم الردىنۇ  يىغىمىاااااز، ئااااارگاھقاەھشاااااەنم الرنىۇئااااا
ئااااااااى ن» 2﴿َف اللللللللهُّو  ااَ    لَلللللللللوا   اا ا  َ ُ لللللللل  ِا ْنللللللللُو تَلللللللل ايه  ُِّباللللللللي    يەنەۋە  «قويمااااااااايمىز

قاااا ئىلتىجاااا ئالالھ ناااىەني الرغچىېقااا ەپاااكەرەت ئاااالالھ يتقىنكاااى،ې!  ئدەممەھۇمااا
 قۇ  ئوچااانەلاااگەنك رىپىااادىنەت ئاااالالھ ەرگەساااىل نەتەقىاااقەھ نە ، مالرغاااقىلى

ئۆزىاادىن، قۇدرىتىاادىن ۋە  ئااالالھ تائاااال بىزنىااڭ دېااگەن.« نەچىمۇرغىئاگاھالنااد
ئىلمىاااااااادىن قاچالماياااااااادىغانلىقىمىزنى بىلىشااااااااىمىز كېرەكلىكىنااااااااى تەلەئ 

 كىااار قاااېچىش ياااولى، ئاااالالھۈنكى بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىكى بىردىنقىلى اتىااادى. چااا
 . تۇرلەشۋە ئۇنىغدىن پاناھلىق تى تەرىپىگە قېچىش تائاال
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تلەرگە مەت ۋە پۇرساااااەىرىلگەن نېااااائىنساااااانالر ئىمتىھاااااان دەۋرىااااادە بېااااا
« يااادى، بىااازدىن ھېساااا  ئېلىنمائىزچىااال داۋاملىشاااىدىمەتلەر ىباااۇ نېااا»ىنىپ  ئىشاا

قىيااااامەت كااااۈنى چوقااااۇم »لىشااااى مااااۇمكىن. بىااااز ئۇالرغااااا  دەئ ئااااويالئ قې
 ، جەنااانەت ۋە دوزاانىاااڭ ھەق ئۇچرىتىاااپ، ھېساااادەھشاااەتلى  بىااار مەنزىرىناااى 

 ا ئىماااااندىنيااااادقاااااتتىق ھەيااااران قالىسااااىلەر.  ،غالردائىكەنلىكىنااااى بىلگىاااانى
ا ياااامەتتە قااااتتىق ئازابتااائېيتمىغاااان، يااشاااىلىققا ئالااادىرىمىغان كىشاااىلەرنىڭ قى

قالىاادىغانلىقىنى بىلىسااىلەر. مانااا بااۇ كااۆز ئالاادىغالردا سااىلەرنى كۈتااۈئ تۇرغااان 
 ىز.دەيم «دەھشەتلى  ئازا 

ـــِديٌر﴾ ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن ھەمااامە نەرساااىگە » ﴿ِإنَّ اللَّــــَه َعَلـــٰم ُكـــلِّ َشـــْيٍء َق
. ھەتتاااا ئادەمنىاااڭ باااۇ ھېساااابتىن ھېچكىااار كىشاااى قۇتۇاللمايااادى .«ىردىرقااااد

بەدىنىااادىكى كىچىااا  ھۈجەيرىلەرماااۇ ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا ھېساااا  بېرىشاااتىن 
 ېچقانااداق كااۈق يااوق. ھەرھ غالىاا  كېلىاادىغان ئااالالھ تائاااالدىنقۇتۇاللماياادى. 

 قۇدرىتى يېتىدى.-كۈقئالالھنىڭ ئىشقا 
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﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۖ َوِإنَُّه لَْلَحقُّ 
 رَّبَِّك ۗ َوَما اللَّـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ِمن 

 
 مەرەھ سجىدىەم نىد زۈ  يداغچىقمىغىن، ننامىزى ەرگەپەس ردىنەيەق» 

 نەلگەك رىپىدىنەت ڭردىگارىۋەرەپ ن،ەتەقىقەھ ۇقىلغىن؛ ب ەپكەرەت
 «رۇستەمەغاپىل ئ الردىنغقىلمىشى ڭرنىەسىل ئالالھ ر،ۇتتەقىقەھ

 
قۇرئاااااان كەرىمنىاااااڭ قىاااااكلە  ،ۋە ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتلەردە باااااۇ ئاااااايەت

بىزنىاااااڭ دىققىتىمىزناااااى  ،ئاااااۆزگىرىش مەسىلىساااااىنى تەكااااارار تەكىتلىگەنلىكاااااى
قەلكىاااادە زور  تارتىاااادى. چااااۈنكى قىااااكلە ئااااۆزگىرىش مەسىلىسااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ

تەۋرىااانىش پەيااادا قىلغاااان ئىااادى. ئاااالالھ تائااااال مۇئمىنلەرنىاااڭ قەلكىااادىكى باااۇ 
مەسااااااىلىگە  ينى ئىمااااااانىسااااااىق قىلىااااااپ، قىااااااكلە مەسىلىتەۋرىنىشاااااانى يااااااو

ئاااۈق كەلاااگەن ئارقىااادىن -ئارقاااا قىاااكلە مەسىلىساااى ئايالندىرىشااانى االىااادى.
ئاااادەمنى ان مەساااجىدنىڭ ئىچىااادە تۇرغااا بىرىنچىساااى،گەن. ئاااايەتتە تەكىاااتلەن

مەساااجىدنىڭ ساااىرتىدىكى ئاااادەمنى  كەبىاااگە قاااارىتىش ئۈچاااۈن، ئىككىنچىساااى،
ىكى قانااداق يېرىاادھەرۈچىنچىسااى بولسااا، زېمىننىااڭ ئ ،قىااكلىگە قااارىتىش ئۈچااۈن

 كەلگەن. ىتىش ئۈچۈنقىكلىگە قار كىشىالرنى

َــــَراِم﴾ ــــْطَر اْلَمْســــِجِد اِْل ــــَك َش ــــَولِّ َوْجَه ــــُث َخَرْجــــَت فـَ ــــْن َحْي دىاااان قەيەر» ﴿َوِم
نامىزىغاااادا  يااااۈزد نى مەسااااجىدى ھەرەم تەرەپااااكە نسااااەپەرگە چىقمىغىاااان، 

-ئەينااى ۋاقىتتااا قىااكلە ئااۆزگەرتىش مەسااىلىدە شااە  ،دېااگەن ئااايەت «قىلغىاان
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﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۖ َوِإنَُّه لَْلَحقُّ 
 رَّبَِّك ۗ َوَما اللَّـُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن﴾ِمن 

 
 مەرەھ سجىدىەم نىد زۈ  يداغچىقمىغىن، ننامىزى ەرگەپەس ردىنەيەق» 

 نەلگەك رىپىدىنەت ڭردىگارىۋەرەپ ن،ەتەقىقەھ ۇقىلغىن؛ ب ەپكەرەت
 «رۇستەمەغاپىل ئ الردىنغقىلمىشى ڭرنىەسىل ئالالھ ر،ۇتتەقىقەھ

 
قۇرئاااااان كەرىمنىاااااڭ قىاااااكلە  ،ۋە ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتلەردە باااااۇ ئاااااايەت

بىزنىاااااڭ دىققىتىمىزناااااى  ،ئاااااۆزگىرىش مەسىلىساااااىنى تەكااااارار تەكىتلىگەنلىكاااااى
قەلكىاااادە زور  تارتىاااادى. چااااۈنكى قىااااكلە ئااااۆزگىرىش مەسىلىسااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ

تەۋرىااانىش پەيااادا قىلغاااان ئىااادى. ئاااالالھ تائااااال مۇئمىنلەرنىاااڭ قەلكىااادىكى باااۇ 
مەسااااااىلىگە  ينى ئىمااااااانىسااااااىق قىلىااااااپ، قىااااااكلە مەسىلىتەۋرىنىشاااااانى يااااااو

ئاااۈق كەلاااگەن ئارقىااادىن -ئارقاااا قىاااكلە مەسىلىساااى ئايالندىرىشااانى االىااادى.
ئاااادەمنى ان مەساااجىدنىڭ ئىچىااادە تۇرغااا بىرىنچىساااى،گەن. ئاااايەتتە تەكىاااتلەن

مەساااجىدنىڭ ساااىرتىدىكى ئاااادەمنى  كەبىاااگە قاااارىتىش ئۈچاااۈن، ئىككىنچىساااى،
ىكى قانااداق يېرىاادھەرۈچىنچىسااى بولسااا، زېمىننىااڭ ئ ،قىااكلىگە قااارىتىش ئۈچااۈن

 كەلگەن. ىتىش ئۈچۈنقىكلىگە قار كىشىالرنى

َــــَراِم﴾ ــــْطَر اْلَمْســــِجِد اِْل ــــَك َش ــــَولِّ َوْجَه ــــُث َخَرْجــــَت فـَ ــــْن َحْي دىاااان قەيەر» ﴿َوِم
نامىزىغاااادا  يااااۈزد نى مەسااااجىدى ھەرەم تەرەپااااكە نسااااەپەرگە چىقمىغىاااان، 

-ئەينااى ۋاقىتتااا قىااكلە ئااۆزگەرتىش مەسااىلىدە شااە  ،دېااگەن ئااايەت «قىلغىاان
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رەددىااااايە بېااااارىش ئۈچاااااۈن  ئەھلاااااى كىتابقااااااشاااااۈبھىلەرنى پەيااااادا قىلغاااااان 
ئىككاااى »ۆزگەرتىش مەسىلىساااىنى تۇتقاااۇ قىلىاااپ  چۈشاااۈردلگەن. ئاااۇالر قىاااكلە ئااا

نىااڭ نااېمە پەرقااى بااار  سااىلەر نېمىشااقا قىكلىنااى ئۆزگەرتىسااىلەر  سااىلەرنىڭ قىكلى
مۇقەددەساااااكە قاااااارائ لىكىغالر ئۈچاااااۈن باااااۇرىن بەيتۇلتكەنقىكلىناااااى ئاااااۆزگەر

ەرنى تارقاتقاااان شاااۈبھىل-شاااە  دە دېگەنااا «بىكاااار بولىااادىئوقۇغاااان ناااامىزىغالر 
 .ئىدى

ق قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش مەسىلىساااىدە ھېچقانااادا ەرشاااۈبھىل-شاااە  باااۇ اىااال
ــا پاكىاا  بواللماياادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە  -دەلىاال ﴿َۖوِإنَّــُه لَْلَحــقُّ ِمــن رَّبِّــَك ۗ َوَم

ـــــا تـَْعَملُـــــوَن﴾  رىپىااااادىنەت ڭردىگارىاااااۋەرەپ ن،ەتەقىاااااقەھ ۇبااااا» اللَّــــــُه بَِغاِفـــــٍل َعمَّ
 «رۇساااتەمەغاپىاال ئ الردىنغقىلمىشااى ڭرنىەئااالالھ ساااىل ر،ۇتتااەقىقەھ نەلااگەك

ۇلمۇقەددەساااكە قارىغاااان ۋاقىتتاااا ئاااالالھ بەيتئىلگىااارى  مۇساااۇلمانالردېاااگەن. 
شااۇ ا  .تۇرىاادىكەبىااگە قارىغااان ۋاقىتتىمااۇ ئااالالھ بىلىااپ  كېاايىن بىلىااپ تااۇراتتى،

مۇسااۇلمانالر ئااالالھتىن كەلااگەن ھەقاااكە ئەگىشااىپ، ااااتىرجەم ھالاادا كەبىاااگە 
 .قاراشنى داۋامالشتۇرىشى كېرە 
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َرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َوَحْيُث َما ﴿َوِمْن َحْيُث خَ 
ُكنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِ ًلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّ  ِإَّلَّ الَِّذيَن 

ُهْم َفًَل  َلَعلَُّكْم ََّتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن َوِْلُِتَّ نِْعَمِِت َعَلْيُكْم وَ ظََلُموا ِمنـْ
  ََتَْتُدوَن﴾

 
ئىسپات -سىلەرگە قارشى دەلىل گە كىشىلەر نيەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالر »

بولماسلىقى ئۈچۈن، نئى مۇھەممەد!  قەيەردىن چىقمىغىن، ننامىزىغدا  
مىنلەر!  سىلەرمۇ ۇئئى ميۈزد نى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلغىن. ن

د الرنى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قەيەردە بولما الر، ننامىزىغالردا  يۈز
قىلىغالر. پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زىلۇم قىلغۇچىالرال نقىكلىنىڭ 

ئۆزگەرگەنلىكىنى سىلەرگە قارشى دەلىل قىلى الىدى ، ئۇالر نزالىمالر دىن 
مىتىمنى كامالەتكە ىىلەرگە بەرگەن نېسبۇ قورقما الر، مەندىن قورقۇ الر. 

 «بولۇشۇ الر ئۈچۈندىر يەتكۈزدشۈم ۋە توغرا يولدا

 
ۋە مۇساااۇلمانالرغا تەكااارار شاااەكىلدە  ئەلچىساااىباااۇ ئاااايەتتە  ئاااالالھ تائااااال

مەدىنىااڭ سااىرتىدا  ،سااىلەر مەدىنىاادە» ئ مەسااجىد ھەرەمااگە قاراشاانى تەكىااتلە
ولاااۇ الر، مەساااجىد ھەرەماااگە قاااارائ نامااااز يااااكى زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە ب

  .نېگەد «قىكلە الر نىڭ. بۇ سىلەرئوقۇ الر
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رەددىااااايە بېااااارىش ئۈچاااااۈن  ئەھلاااااى كىتابقااااااشاااااۈبھىلەرنى پەيااااادا قىلغاااااان 
ئىككاااى »ۆزگەرتىش مەسىلىساااىنى تۇتقاااۇ قىلىاااپ  چۈشاااۈردلگەن. ئاااۇالر قىاااكلە ئااا

نىااڭ نااېمە پەرقااى بااار  سااىلەر نېمىشااقا قىكلىنااى ئۆزگەرتىسااىلەر  سااىلەرنىڭ قىكلى
مۇقەددەساااااكە قاااااارائ لىكىغالر ئۈچاااااۈن باااااۇرىن بەيتۇلتكەنقىكلىناااااى ئاااااۆزگەر

ەرنى تارقاتقاااان شاااۈبھىل-شاااە  دە دېگەنااا «بىكاااار بولىااادىئوقۇغاااان ناااامىزىغالر 
 .ئىدى

ق قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش مەسىلىساااىدە ھېچقانااادا ەرشاااۈبھىل-شاااە  باااۇ اىااال
ــا پاكىاا  بواللماياادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە  -دەلىاال ﴿َۖوِإنَّــُه لَْلَحــقُّ ِمــن رَّبِّــَك ۗ َوَم

ـــــا تـَْعَملُـــــوَن﴾  رىپىااااادىنەت ڭردىگارىاااااۋەرەپ ن،ەتەقىاااااقەھ ۇبااااا» اللَّــــــُه بَِغاِفـــــٍل َعمَّ
 «رۇساااتەمەغاپىاال ئ الردىنغقىلمىشااى ڭرنىەئااالالھ ساااىل ر،ۇتتااەقىقەھ نەلااگەك

ۇلمۇقەددەساااكە قارىغاااان ۋاقىتتاااا ئاااالالھ بەيتئىلگىااارى  مۇساااۇلمانالردېاااگەن. 
شااۇ ا  .تۇرىاادىكەبىااگە قارىغااان ۋاقىتتىمااۇ ئااالالھ بىلىااپ  كېاايىن بىلىااپ تااۇراتتى،

مۇسااۇلمانالر ئااالالھتىن كەلااگەن ھەقاااكە ئەگىشااىپ، ااااتىرجەم ھالاادا كەبىاااگە 
 .قاراشنى داۋامالشتۇرىشى كېرە 
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َرْجَت فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َوَحْيُث َما ﴿َوِمْن َحْيُث خَ 
ُكنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه لَِ ًلَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّ  ِإَّلَّ الَِّذيَن 

ُهْم َفًَل  َلَعلَُّكْم ََّتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن َوِْلُِتَّ نِْعَمِِت َعَلْيُكْم وَ ظََلُموا ِمنـْ
  ََتَْتُدوَن﴾

 
ئىسپات -سىلەرگە قارشى دەلىل گە كىشىلەر نيەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالر »

بولماسلىقى ئۈچۈن، نئى مۇھەممەد!  قەيەردىن چىقمىغىن، ننامىزىغدا  
مىنلەر!  سىلەرمۇ ۇئئى ميۈزد نى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلغىن. ن

د الرنى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قەيەردە بولما الر، ننامىزىغالردا  يۈز
قىلىغالر. پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زىلۇم قىلغۇچىالرال نقىكلىنىڭ 

ئۆزگەرگەنلىكىنى سىلەرگە قارشى دەلىل قىلى الىدى ، ئۇالر نزالىمالر دىن 
مىتىمنى كامالەتكە ىىلەرگە بەرگەن نېسبۇ قورقما الر، مەندىن قورقۇ الر. 

 «بولۇشۇ الر ئۈچۈندىر يەتكۈزدشۈم ۋە توغرا يولدا

 
ۋە مۇساااۇلمانالرغا تەكااارار شاااەكىلدە  ئەلچىساااىباااۇ ئاااايەتتە  ئاااالالھ تائااااال

مەدىنىااڭ سااىرتىدا  ،سااىلەر مەدىنىاادە» ئ مەسااجىد ھەرەمااگە قاراشاانى تەكىااتلە
ولاااۇ الر، مەساااجىد ھەرەماااگە قاااارائ نامااااز يااااكى زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە ب

  .نېگەد «قىكلە الر نىڭ. بۇ سىلەرئوقۇ الر
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ُهْم﴾ ـــــنـْ ـــــٌ  ِإَّلَّ الَّـــــِذيَن ظََلُمـــــوا ِم ـــــْيُكْم ُحجَّ ـــــَ ًلَّ َيُكـــــوَن لِلنَّـــــاِس َعَل  ەركىشاااااىل» ﴿ِل
ئىسااااپات -ەلىاااالقارشااااى د ەرگەسااااىل ە گۇشاااارىكالرم ۋە ەھااااۇدىيالري ەنااااىني

. غااااالر قىلى ەرەپااااكەت ەرەمھ ەسااااجىدىم ۈزد الرنىياااان ۈچااااۈن،بولماساااالىقى ئ
 ۆزگەرگەنلىكىنىئااا ڭنقىكلىنىااا الرالۇچىقىلغااا ىلاااۇمئىچىااادىكى ز ۇالرنىاااڭئ ەقەتپ

ھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى ئەھلاااى ئاااالال .«  الىااادىقىلى ەلىااالقارشاااى د ەرگەساااىل
قەددەس ۋە كەبە بولماسااااتىن، بەلكااااى مااااۇكىتابقااااا ئەساااالى مەسااااىلىنىڭ بەيتۇل

 ت قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى بىلددردشااانى باااۇيرىدى.ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائە
دە ھەددىااادىن «ۆزگەرتىش مەسىلىساااىقىاااكلە ئااا» ئەھلاااى كىتاااا  ۋە مۇشااارىكالر

ئااۇالرنى زالىاا  ئااالالھ تائاااال ىقى ئۈچااۈن، ۋە ھەقنااى ئىنكااار قىلغااانل ئاشااقانلىقى
، ياااكى ھەقنااى باتىلغااا ھەقىقەتنااى ئىنكااار قىلغااان زالىاا  چااۈنكىدى. دەئ ئاتىاا

 باتىلنى ھەقكە ئۆزگەرتكەن كىشىنى كۆرسىتىدى. 

 ەناااادىنم  الر،نزالىمالر دىاااان قورقمااااا ۇالرئاااا» ﴿فَـــًَل ََّتَْشـــْوُهْم َواْخَشــــْوِن﴾
ئااااالالھ تائاااااالدىن قورققااااان مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىنساااااندىن . «ۇ الرقورقاااا

قۇۋۋەتنىااااڭ ئااااالالھ تائاالغااااا ئائىاااا  -ن كااااۈققورقماياااادى. چااااۈنكى ئااااۇ پۈتااااۈ
ئىشاااتىن باااۇرىن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  ناااى بىلىااادى. شاااۇ ا ماااۇئمىن ھەرئىكەنلىكى

 بۇيرىقىنى ئىجرا قىلىدى.

ــــُدوَن﴾﴿ ــــْيُكْم َوَلَعلَُّكــــْم ََتَْت  ماااارەئ ەرتىشااااكەزگۆقىكلىنااااى ئن» َوِْلُِتَّ نِْعَمــــِِت َعَل
 ۋە نۈچاااۈئ مۈشااادزۈتكەي ەتكەكاماااال مىتىمناااىېىن نەرگەب ەرگەقىلىشاااى   ساااىل

كامااااالەتكە مەتنااااى ىئالالھنىااااڭ نې. «رىناااادۈچۈئ الرۇ شااااۇتااااوغرا يولاااادا بول
ۋە ئىماااان تەلەپلىرىناااى   الالتااا قىلىاااپ مىزھاياااات ياااولى ئىساااالمنى، يەتكۈزىشاااى

مانغااا ھىاادايەت قىلغااان . ئااالالھ تائاااال بىزنااى ئىبىاالەن بولىاادى ئىجاارا قىلىشااىمىز
. دىرمىتىنىااااڭ تولااااۇق بولغانلىقىااااىئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نې بولسااااا، بااااۇ

 ،ئاااالالھ بىااازگە قايساااى ئىشااانى بۇيرىساااا ،قوباااۇ  قىلىنىشاااى ئۈچاااۈن نىاااڭئىمان
 بىااارەر ئىشااانى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ مىز كېااارە شاااىئىككىلەنمەساااتىن شاااۇنى قىلى

گە مەتتاااۇر. ئەگەر بىااازىئىجااارا قىلىشاااقا بۇيرىغاااانلىقى، بىااازگە بېااارىلگەن كاتتاااا نې
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ئااااۇنى ئېغىاااار كااااۆردئ ياااااكى  ،ئااااالالھ تائاااااال تەرىپىاااادىن بااااۇيرىق كەلسااااە
. ئېرىشاااەلمەيمىز ەرگەمەتلىنېاااۋەدە قىلىنغاااان ياقتۇرماساااتىن ئىجااارا قىلمىسااااق، 

لاااااېكىن  ېلىشاااااى ماااااۇمكىن.باااااۇيرىقالر ئىنساااااانغا ئېغىااااار ك ىىيكاااااى بەزىىتەب
ە رى جىل ىلىنىااااپ، قىيااااامەتتڭ كاللىسااااىدا بااااۇ بۇيرىقالرنىااااڭ ئەجاااامۇئمىننىاااا

انااااداق بااااۇيرىق ئېغىاااار كۆردنۈشااااكە باشلىسااااا، ھەرقئالىاااادىغان مۇكاپاااااتالر 
 كەلمەيدى. 

 جاااازالىرىكااااللىمىزدا گۇناھنىاااڭ  بولاااۇئ، گۇنااااھمۇ شاااۇنىغغا ئواشاااا 
رنىااااڭ كى گۇناھالىيېقىنالشاااامايمىز. قاچااااانئۇنىغغااااا ھەرگىزمااااۇ  سااااە،شەكىللەن

. ىللىنىدىجازاساااى ئۇنتۇلساااا، گۇنااااھالر ياماااان كۆردلمەيااادىغان ھاااالەت شااااەك
للللعايَ ئااااالالھ تائاااااال   ًَو  ااََل َالَلللل   ََّْاشا   َلللل ايَ   .﴿َو ْنللللَتعا ُنو  ِبا َهللللْ ا َو  َهللللَلوا   َوااَ َللللا َ َ بالللل

عُلللوَ  َي ُنُّلللوَ  ََْ ُللل   ۇ، نامااااز ئوقااابەرداشااالىق بېااارىش» 1  َُِّلُُلللو َ  ا الللْ  َوََْ ُلللْ  اا َْ لللوا  َ  ا
دىن چىالرۇقورققاااا ئااااالالھتىن. ناماااااز الرە ااااتىل مە  ياااااردئااااالالھتىنئااااارقىلىق ن

 چىالرۇقورققااااا ئاااااالالھتىن .رۇئىشااااات تلى ەققەشاااااۇم نەتەقىاااااقەباشاااااقىالرغا ھ
 رگاھىغاااااەد ڭنىاااائالالھ ۋەلىقىغا بولىاااادىغان القاااااتۇم مۇچوقاااا ردىگارىغاااااۋەرەپ

دېاااگەن. ئاااايەتتە تىلغاااا  «ىئىشاااىنىد نەزمەقايتىاااپ بارىااادىغانلىقىغا ج مۇچوقااا
للعايئېلىنغااان   ، ئىتااائەت بىاالەن مۇكاپاااتنى، گۇناااھ بىاالەن «قورققااۇچىالر»   ََّْاشا

بىااارىگە باغاليااادى. ئىكاااادەت بىااالەن سااااۋابنى ئاااايرى ېتىش، بىزناااى -ئاااازابنى بىااار
ەققەتلىرىگە چىااااادىماس قىلىااااادى. گۇنااااااھنى جازاساااااىدىن ئىكادەتنىاااااڭ مۇشااااا

 مەئسىيەتلەرگە ئېلىپ بارىدى. -ئايرى ېتىش بولسا، بىزنى گۇناھ

ْنلللللللَلَن ﴿ للللللل ُ  َ ُ لللللللُ   ْدا  ْ  َللللللللْوَن َْْ َمْللللللللُ  َ ُ لللللللْ   ايلللللللَنُ ْ  َوََْْتَْملللللللُ  َالَلللللللْ ُ ْ  تاْعَمللللللل ا َوَ ضا
 مىتىمناااىىېن ەرگە، ساااىلقىلااادى  نۈتاااۈپ الرناااىغدىنى ڭرنىەساااىل نۈگاااۈب» 2  اينَلللا

دېاااگەن « تاللىااادى  شاااقاۇبول الرغدىااانى ڭرنىەتاماملىااادى ، ئىساااالم دىنىناااى ساااىل

                                                           
 ئايەت-46، 45سۈرە بەقەرە،  1
 ئايەت-3سۈرە مائىدە،  2
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ُهْم﴾ ـــــنـْ ـــــٌ  ِإَّلَّ الَّـــــِذيَن ظََلُمـــــوا ِم ـــــْيُكْم ُحجَّ ـــــَ ًلَّ َيُكـــــوَن لِلنَّـــــاِس َعَل  ەركىشاااااىل» ﴿ِل
ئىسااااپات -ەلىاااالقارشااااى د ەرگەسااااىل ە گۇشاااارىكالرم ۋە ەھااااۇدىيالري ەنااااىني

. غااااالر قىلى ەرەپااااكەت ەرەمھ ەسااااجىدىم ۈزد الرنىياااان ۈچااااۈن،بولماساااالىقى ئ
 ۆزگەرگەنلىكىنىئااا ڭنقىكلىنىااا الرالۇچىقىلغااا ىلاااۇمئىچىااادىكى ز ۇالرنىاااڭئ ەقەتپ

ھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى ئەھلاااى ئاااالال .«  الىااادىقىلى ەلىااالقارشاااى د ەرگەساااىل
قەددەس ۋە كەبە بولماسااااتىن، بەلكااااى مااااۇكىتابقااااا ئەساااالى مەسااااىلىنىڭ بەيتۇل

 ت قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى بىلددردشااانى باااۇيرىدى.ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائە
دە ھەددىااادىن «ۆزگەرتىش مەسىلىساااىقىاااكلە ئااا» ئەھلاااى كىتاااا  ۋە مۇشااارىكالر

ئااۇالرنى زالىاا  ئااالالھ تائاااال ىقى ئۈچااۈن، ۋە ھەقنااى ئىنكااار قىلغااانل ئاشااقانلىقى
، ياااكى ھەقنااى باتىلغااا ھەقىقەتنااى ئىنكااار قىلغااان زالىاا  چااۈنكىدى. دەئ ئاتىاا

 باتىلنى ھەقكە ئۆزگەرتكەن كىشىنى كۆرسىتىدى. 

 ەناااادىنم  الر،نزالىمالر دىاااان قورقمااااا ۇالرئاااا» ﴿فَـــًَل ََّتَْشـــْوُهْم َواْخَشــــْوِن﴾
ئااااالالھ تائاااااالدىن قورققااااان مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىنساااااندىن . «ۇ الرقورقاااا

قۇۋۋەتنىااااڭ ئااااالالھ تائاالغااااا ئائىاااا  -ن كااااۈققورقماياااادى. چااااۈنكى ئااااۇ پۈتااااۈ
ئىشاااتىن باااۇرىن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  ناااى بىلىااادى. شاااۇ ا ماااۇئمىن ھەرئىكەنلىكى

 بۇيرىقىنى ئىجرا قىلىدى.

ــــُدوَن﴾﴿ ــــْيُكْم َوَلَعلَُّكــــْم ََتَْت  ماااارەئ ەرتىشااااكەزگۆقىكلىنااااى ئن» َوِْلُِتَّ نِْعَمــــِِت َعَل
 ۋە نۈچاااۈئ مۈشااادزۈتكەي ەتكەكاماااال مىتىمناااىېىن نەرگەب ەرگەقىلىشاااى   ساااىل

كامااااالەتكە مەتنااااى ىئالالھنىااااڭ نې. «رىناااادۈچۈئ الرۇ شااااۇتااااوغرا يولاااادا بول
ۋە ئىماااان تەلەپلىرىناااى   الالتااا قىلىاااپ مىزھاياااات ياااولى ئىساااالمنى، يەتكۈزىشاااى

مانغااا ھىاادايەت قىلغااان . ئااالالھ تائاااال بىزنااى ئىبىاالەن بولىاادى ئىجاارا قىلىشااىمىز
. دىرمىتىنىااااڭ تولااااۇق بولغانلىقىااااىئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نې بولسااااا، بااااۇ

 ،ئاااالالھ بىااازگە قايساااى ئىشااانى بۇيرىساااا ،قوباااۇ  قىلىنىشاااى ئۈچاااۈن نىاااڭئىمان
 بىااارەر ئىشااانى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ مىز كېااارە شاااىئىككىلەنمەساااتىن شاااۇنى قىلى

گە مەتتاااۇر. ئەگەر بىااازىئىجااارا قىلىشاااقا بۇيرىغاااانلىقى، بىااازگە بېااارىلگەن كاتتاااا نې
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ئااااۇنى ئېغىاااار كااااۆردئ ياااااكى  ،ئااااالالھ تائاااااال تەرىپىاااادىن بااااۇيرىق كەلسااااە
. ئېرىشاااەلمەيمىز ەرگەمەتلىنېاااۋەدە قىلىنغاااان ياقتۇرماساااتىن ئىجااارا قىلمىسااااق، 

لاااااېكىن  ېلىشاااااى ماااااۇمكىن.باااااۇيرىقالر ئىنساااااانغا ئېغىااااار ك ىىيكاااااى بەزىىتەب
ە رى جىل ىلىنىااااپ، قىيااااامەتتڭ كاللىسااااىدا بااااۇ بۇيرىقالرنىااااڭ ئەجاااامۇئمىننىاااا

انااااداق بااااۇيرىق ئېغىاااار كۆردنۈشااااكە باشلىسااااا، ھەرقئالىاااادىغان مۇكاپاااااتالر 
 كەلمەيدى. 

 جاااازالىرىكااااللىمىزدا گۇناھنىاااڭ  بولاااۇئ، گۇنااااھمۇ شاااۇنىغغا ئواشاااا 
رنىااااڭ كى گۇناھالىيېقىنالشاااامايمىز. قاچااااانئۇنىغغااااا ھەرگىزمااااۇ  سااااە،شەكىللەن

. ىللىنىدىجازاساااى ئۇنتۇلساااا، گۇنااااھالر ياماااان كۆردلمەيااادىغان ھاااالەت شااااەك
للللعايَ ئااااالالھ تائاااااال   ًَو  ااََل َالَلللل   ََّْاشا   َلللل ايَ   .﴿َو ْنللللَتعا ُنو  ِبا َهللللْ ا َو  َهللللَلوا   َوااَ َللللا َ َ بالللل

عُلللوَ  َي ُنُّلللوَ  ََْ ُللل   ۇ، نامااااز ئوقااابەرداشااالىق بېااارىش» 1  َُِّلُُلللو َ  ا الللْ  َوََْ ُلللْ  اا َْ لللوا  َ  ا
دىن چىالرۇقورققاااا ئااااالالھتىن. ناماااااز الرە ااااتىل مە  ياااااردئااااالالھتىنئااااارقىلىق ن

 چىالرۇقورققااااا ئاااااالالھتىن .رۇئىشااااات تلى ەققەشاااااۇم نەتەقىاااااقەباشاااااقىالرغا ھ
 رگاھىغاااااەد ڭنىاااائالالھ ۋەلىقىغا بولىاااادىغان القاااااتۇم مۇچوقاااا ردىگارىغاااااۋەرەپ

دېاااگەن. ئاااايەتتە تىلغاااا  «ىئىشاااىنىد نەزمەقايتىاااپ بارىااادىغانلىقىغا ج مۇچوقااا
للعايئېلىنغااان   ، ئىتااائەت بىاالەن مۇكاپاااتنى، گۇناااھ بىاالەن «قورققااۇچىالر»   ََّْاشا

بىااارىگە باغاليااادى. ئىكاااادەت بىااالەن سااااۋابنى ئاااايرى ېتىش، بىزناااى -ئاااازابنى بىااار
ەققەتلىرىگە چىااااادىماس قىلىااااادى. گۇنااااااھنى جازاساااااىدىن ئىكادەتنىاااااڭ مۇشااااا

 مەئسىيەتلەرگە ئېلىپ بارىدى. -ئايرى ېتىش بولسا، بىزنى گۇناھ

ْنلللللللَلَن ﴿ للللللل ُ  َ ُ لللللللُ   ْدا  ْ  َللللللللْوَن َْْ َمْللللللللُ  َ ُ لللللللْ   ايلللللللَنُ ْ  َوََْْتَْملللللللُ  َالَلللللللْ ُ ْ  تاْعَمللللللل ا َوَ ضا
 مىتىمناااىىېن ەرگە، ساااىلقىلااادى  نۈتاااۈپ الرناااىغدىنى ڭرنىەساااىل نۈگاااۈب» 2  اينَلللا

دېاااگەن « تاللىااادى  شاااقاۇبول الرغدىااانى ڭرنىەتاماملىااادى ، ئىساااالم دىنىناااى ساااىل
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دەئ تىلغاااا ئېلىنااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ « نېاااىمەت»ئاااايەتتە، باااۇيرىقالر 
 تائاالنىڭ ھەربىر بۇيرىقى، بىز ئۈچۈن نېىمەتتۇر.

ە ئېغىااار ئىكاااادەتلەر ھاااازىرقى تۇرماااۇ  رېتىمىااادا، كىشاااىلەرگ»بەزىااالەر  
كېلىشاااكە باشااالىدى. نۇرغاااۇنلىرىمىز اىااازمەت ۋە باشاااقا ساااەۋەبلەر تۈپەيلىااادىن 

دېيىشاااىدى. ئاااالالھ بىزناااى ھېچقاچاااان تااااقىتىمىز « ئىكاااادەتلەرنى قىاللمااااي اتىمىز
ناااى بىااار ئىشاااقا يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا بۇيرىمىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىز

ئەگەر مەلاااااۇم ساااااەۋەبلەر بۇيرىساااااا، ئۇنىغغاااااا چوقاااااۇم تااااااقىتىمىز يېتىااااادى. 
تۈپەيلىاااادىن تاااااقىتىمىز يەتاااامەي قالسااااا، ئااااالالھ تائاااااال سااااەپەردە نامااااازنى 
قىساااقارتىپ ئوقاااۇ ، ساااۇ تاپالمىغانااادا تەيەمماااۇم قىلىاااش ۋە كېساااە  بولاااۇئ 

 ىتىپ بەردى. قالغاندا روزا تۇتماسلىققا ئواشا  ئىشالر بىلەن يە گىلل

ھىاااااادايەت،  «.شااااااىغالر ئۈچااااااۈنھىاااااادايەت تېپى» ﴿َوَلَعلَُّكـــــْم ََتَْتــــــُدوَن﴾
مەقساااەت ۋە غاااايىلىرىمىزگە ئېلىاااپ بارىااادىغان تاااوغرا ياااولنى كۆرساااىتىدى. باااۇ 
دىنيااا بىزنىااڭ ئااااىرەت نېىمەتلىاارىگە يېتىشااىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى مۇساااپە. 

ەتلىرىمىزناااى كاااونترو  قىلىاااش بىزنىاااڭ نىشاااانىمىز، ئاااالالھ تائااااال ھاياااات ھەرىك
نى قوللىنىااااپ، ھېچقانااااداق سااااەۋە  ۋە ۋاسااااىتىلەر-ئۈچااااۈن بەرگەن سااااەۋە 

 ۋاسىتە كەتمەيدىغان بىر ھاياتقا ئېرىشىشتۇر. 

ۋە كېيىنكااااى دىنيااااانى « ئۆتكااااۈنچى ۋاسااااىتە»بااااۇ دىنيااااانى  -ھىاااادايەت 
ۇر. چاااۈنكى ئەقىللىاااق دەئ تونۇشااات« يەتمەكچاااى بولغاااان مە گۈلاااۈ  نىشاااان»

ان كىشاااى باااۇ دىنياااانى ۋاقىتلىاااق نەرساااە قاتارىااادا ساااانائ، مە گۈلاااۈ  بولغااا
ئاااااااىرەتكە ئېرىشىشااااانى ئۈمىاااااد قىلىااااادى. بەزى كىشاااااىلەر باااااۇ دىنيانىاااااڭ 
سااەپىرىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى ئااورىن ئىكەنلىكىنااى ئۇنتااۇئ، مە گااۈ قېلىشاانى 

مەئسااىيەتلەرنى -گۇناااھ دىنيااا تااوپالئ،-ھاراماادىن مااا -ئااارزى قىلىاادى ۋە ھاااال 
الردىر.قىلىدى. بۇنداق كىشىلەر ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى قوبۇ  قىلمىغان
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يُكْم َويـَُعلُِّمُكُم  ُلو َعَلْيُكْم آََّيتَِنا َويـُزَكِِّ ﴿َكَما َأْرَ﴾ْلَنا ِفيُكْم َرُ﴾وًَّل مِّنُكْم يـَتـْ
 َويـَُعلُِّمُكم مَّاََلْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن﴾ اْلِكَتاَب َواِلِْْكَم 

 
   ەزگىنىمدۈتكەي ەتكەكامال مىتىمنىېىن نەرگەب ەرگەنسىل  ەدغنىۇش» 

قىلىپ  تۋەتىال تلىرىمىزنىەئاي ڭبىزنى ەرگەسىل الردىنغئىچى زۆئ
 ەرگە  پا  قىلىدىغان، سىلناھدىنۇگ ۋە شرىكلى ۇنم رنىەسىل رىدىغان،ېب

 گىتىدىغان،ۆ  ئھكامالرنىەندىنىي ئ تنىەكمېھ ۋە  رئاننىۇكىتابنى نق
 «قۇتتەۋەئ رەكمەيغەبىر پ رىدىغاندبىلد الرنىغنلىرىەبىلمىگ ەرگەسىل

 
ـــنُكْم﴾ئاااالالھ تائااااال   دېاااگەن  «ئىچىغالردىااان بىااار ئەلچىناااى» ﴿َرُ﴾ـــوًَّل مِّ

ئاااااايەت ئاااااارقىلىق، باااااۇ پەيغەمكەرنىاااااڭ باشاااااقا جىنساااااتىن ئەمەس، بەلكاااااى 
ئااااارىمىزدىكى ئىنسااااانالردىن ئىكەنلىكىنااااى بايااااان قىلغااااان. ئەگەر بااااۇ ئەلچااااى 

قۇشااااقا بۇيرىسااااا، پەرىشااااتە بولااااۇئ، ئىنسااااانالرنى روزا تۇتااااۇ  ۋە ناماااااز ئو
ەن، بىاازگە سااىز پەرىشااتە بولغااانلىقىغىز ئۈچااۈن ئېغىاار كەلمىااگەن بىاال»كىشااىلەر  

دېيىشااى مااۇمكىن ئىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىاازگە « ئېغىاار كېلىاادى
پەيغەمكەرناااى ئىنساااااندىن ئەۋەتتاااى. ئااااۇ پەيغەمكەرمااااۇ بىزناااى قانااااداق ئىشااااقا 

 لىسە، ئۆزىمۇ چەكلەندى. بۇيرىسا، ئۆزىمۇ قىلدى. قانداق ئىشتىن چەك

كىاااااگە كىشاااااىلەر باااااۇ پەيغەمكەرناااااى ئەلچىلىااااا  ۋەزىپىساااااى ۋە ئەلچىلى
ھاااااۆججەت كېلىشاااااتىن ئىلگىااااارى توناااااۇئ بولغاااااان. چاااااۈنكى رەساااااۇلۇلالھقا 

ئىشاااەنچلى ،   »ِللليْپەيغەمكەرلىااا  كېلىشاااتىن ئىلگىااارى، قوۋمنىاااڭ ئىچىااادە  
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دەئ تىلغاااا ئېلىنااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ « نېاااىمەت»ئاااايەتتە، باااۇيرىقالر 
 تائاالنىڭ ھەربىر بۇيرىقى، بىز ئۈچۈن نېىمەتتۇر.

ە ئېغىااار ئىكاااادەتلەر ھاااازىرقى تۇرماااۇ  رېتىمىااادا، كىشاااىلەرگ»بەزىااالەر  
كېلىشاااكە باشااالىدى. نۇرغاااۇنلىرىمىز اىااازمەت ۋە باشاااقا ساااەۋەبلەر تۈپەيلىااادىن 

دېيىشاااىدى. ئاااالالھ بىزناااى ھېچقاچاااان تااااقىتىمىز « ئىكاااادەتلەرنى قىاللمااااي اتىمىز
ناااى بىااار ئىشاااقا يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا بۇيرىمىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىز

ئەگەر مەلاااااۇم ساااااەۋەبلەر بۇيرىساااااا، ئۇنىغغاااااا چوقاااااۇم تااااااقىتىمىز يېتىااااادى. 
تۈپەيلىاااادىن تاااااقىتىمىز يەتاااامەي قالسااااا، ئااااالالھ تائاااااال سااااەپەردە نامااااازنى 
قىساااقارتىپ ئوقاااۇ ، ساااۇ تاپالمىغانااادا تەيەمماااۇم قىلىاااش ۋە كېساااە  بولاااۇئ 

 ىتىپ بەردى. قالغاندا روزا تۇتماسلىققا ئواشا  ئىشالر بىلەن يە گىلل

ھىاااااادايەت،  «.شااااااىغالر ئۈچااااااۈنھىاااااادايەت تېپى» ﴿َوَلَعلَُّكـــــْم ََتَْتــــــُدوَن﴾
مەقساااەت ۋە غاااايىلىرىمىزگە ئېلىاااپ بارىااادىغان تاااوغرا ياااولنى كۆرساااىتىدى. باااۇ 
دىنيااا بىزنىااڭ ئااااىرەت نېىمەتلىاارىگە يېتىشااىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى مۇساااپە. 

ەتلىرىمىزناااى كاااونترو  قىلىاااش بىزنىاااڭ نىشاااانىمىز، ئاااالالھ تائااااال ھاياااات ھەرىك
نى قوللىنىااااپ، ھېچقانااااداق سااااەۋە  ۋە ۋاسااااىتىلەر-ئۈچااااۈن بەرگەن سااااەۋە 

 ۋاسىتە كەتمەيدىغان بىر ھاياتقا ئېرىشىشتۇر. 

ۋە كېيىنكااااى دىنيااااانى « ئۆتكااااۈنچى ۋاسااااىتە»بااااۇ دىنيااااانى  -ھىاااادايەت 
ۇر. چاااۈنكى ئەقىللىاااق دەئ تونۇشااات« يەتمەكچاااى بولغاااان مە گۈلاااۈ  نىشاااان»

ان كىشاااى باااۇ دىنياااانى ۋاقىتلىاااق نەرساااە قاتارىااادا ساااانائ، مە گۈلاااۈ  بولغااا
ئاااااااىرەتكە ئېرىشىشااااانى ئۈمىاااااد قىلىااااادى. بەزى كىشاااااىلەر باااااۇ دىنيانىاااااڭ 
سااەپىرىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى ئااورىن ئىكەنلىكىنااى ئۇنتااۇئ، مە گااۈ قېلىشاانى 

مەئسااىيەتلەرنى -گۇناااھ دىنيااا تااوپالئ،-ھاراماادىن مااا -ئااارزى قىلىاادى ۋە ھاااال 
الردىر.قىلىدى. بۇنداق كىشىلەر ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى قوبۇ  قىلمىغان
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يُكْم َويـَُعلُِّمُكُم  ُلو َعَلْيُكْم آََّيتَِنا َويـُزَكِِّ ﴿َكَما َأْرَ﴾ْلَنا ِفيُكْم َرُ﴾وًَّل مِّنُكْم يـَتـْ
 َويـَُعلُِّمُكم مَّاََلْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن﴾ اْلِكَتاَب َواِلِْْكَم 

 
   ەزگىنىمدۈتكەي ەتكەكامال مىتىمنىېىن نەرگەب ەرگەنسىل  ەدغنىۇش» 

قىلىپ  تۋەتىال تلىرىمىزنىەئاي ڭبىزنى ەرگەسىل الردىنغئىچى زۆئ
 ەرگە  پا  قىلىدىغان، سىلناھدىنۇگ ۋە شرىكلى ۇنم رنىەسىل رىدىغان،ېب

 گىتىدىغان،ۆ  ئھكامالرنىەندىنىي ئ تنىەكمېھ ۋە  رئاننىۇكىتابنى نق
 «قۇتتەۋەئ رەكمەيغەبىر پ رىدىغاندبىلد الرنىغنلىرىەبىلمىگ ەرگەسىل

 
ـــنُكْم﴾ئاااالالھ تائااااال   دېاااگەن  «ئىچىغالردىااان بىااار ئەلچىناااى» ﴿َرُ﴾ـــوًَّل مِّ

ئاااااايەت ئاااااارقىلىق، باااااۇ پەيغەمكەرنىاااااڭ باشاااااقا جىنساااااتىن ئەمەس، بەلكاااااى 
ئااااارىمىزدىكى ئىنسااااانالردىن ئىكەنلىكىنااااى بايااااان قىلغااااان. ئەگەر بااااۇ ئەلچااااى 

قۇشااااقا بۇيرىسااااا، پەرىشااااتە بولااااۇئ، ئىنسااااانالرنى روزا تۇتااااۇ  ۋە ناماااااز ئو
ەن، بىاازگە سااىز پەرىشااتە بولغااانلىقىغىز ئۈچااۈن ئېغىاار كەلمىااگەن بىاال»كىشااىلەر  

دېيىشااى مااۇمكىن ئىاادى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىاازگە « ئېغىاار كېلىاادى
پەيغەمكەرناااى ئىنساااااندىن ئەۋەتتاااى. ئااااۇ پەيغەمكەرمااااۇ بىزناااى قانااااداق ئىشااااقا 

 لىسە، ئۆزىمۇ چەكلەندى. بۇيرىسا، ئۆزىمۇ قىلدى. قانداق ئىشتىن چەك

كىاااااگە كىشاااااىلەر باااااۇ پەيغەمكەرناااااى ئەلچىلىااااا  ۋەزىپىساااااى ۋە ئەلچىلى
ھاااااۆججەت كېلىشاااااتىن ئىلگىااااارى توناااااۇئ بولغاااااان. چاااااۈنكى رەساااااۇلۇلالھقا 

ئىشاااەنچلى ،   »ِللليْپەيغەمكەرلىااا  كېلىشاااتىن ئىلگىااارى، قوۋمنىاااڭ ئىچىااادە  
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تاااااكى دېااااگەن نااااامالر بىاااالەن مەشااااھۇر ئىاااادى. ھەت« سااااادىق، ئامانەتاااادار
رەساااااۇلۇلالھقا پەيغەمكەرلىااااا  كەلگەنااااادىن كېيىنماااااۇ، ئىماااااان ئېيتمىغاااااان 

ى ئاماااانەتلىرىنى سااااقالئ بېرىشاااى ئۈچاااۈن رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا ددشااامەنلىر
ئېلىااپ كېلەتتااى. باشااقىالردىن ئااللمىغااان قەرزلىرىنااى ئېلىشااىپ بېاارىش ئۈچااۈن، 

 رەسۇلۇلالھتىن ياردەم سورايتتى.

ئ ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەر رەساااۇلۇلالھنى رەساااۇلۇلالھقا تاااۇنجى بولاااۇ
الر ئەباااۇ بەكااارى ساااىددىق، ئاياااالى ناھاااايىتى يااشاااى تونۇيااادىغانالر بولاااۇئ، ئاااۇ

اەدىااجە ۋە جىيەنااى ئەلااى نئااالالھ ئااۇالردىن رازى بولسااۇن  قاتااارلىقالر ئىاادى. 
ئااااۇالر رەسااااۇلۇلالھنى ناھااااايىتى يااشااااى تونىغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ھېچقانااااداق 

قىلماسااااتىن، دەرھااااا  ئىمااااان ئېيتتااااى. چااااۈنكى ئااااۇالر پاكىاااا  تەلەئ -دەلىاااال
ن ئېيتمىغااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااانغا يالغااااان رەسااااۇلۇلالھنىڭ بىاااارەر قېااااتى  يالغااااا

ئېيتمىغااااااان كىشااااااىنىڭ ئااااااالالھ تائاااااااال نامىاااااادىن ھەرگىزمااااااۇ يالغااااااان 
ئېيتماياااادىغانلىقىنى ئوباااادان بىلەتتااااى. پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىمىزنىااااڭ ئىچىاااادىن 

ئەۋەتىلگەنلىكاااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە قىلغاااان بولغاااان بىااار ئىنسااااندىن 
َايللَ  َاَلْ للوا ﴿ھەقااتە  رەھمىتىاادىر. ئااالالھ تائاااال بااۇ  للُ ْ  َا َ َقللْغ َ للا َُ ْ  َ ُنللوَ  ِا للْ  َْتُ سا

للللللللل     ناَي َ ُ و   َ َا ْ ُمللللللللللْ ِا لللللللللهاي   َالَلللللللللْ ُ   ِبا ََ لللللللللا َانالللللللللتُّْ   ئااااااااااى ئىنسااااااااااانالر!  ن» 1 َِ
 ڭرنىە. سااااىللاااادىەك رەمااااكەيغەپ الردىن ئااااارائااااۆز  ەرگەسااااىل بھىسااااىزكى،ۈش

 تەنھىااااداي ڭرنىەساااىل ۇئاااا ؛ىلىااادۇيۇت غىااارېئ غاااااغنىۇئ الرغكىشاااىېچ تەلپۈكااا
« رىمچاناااادۈيۆناھااااايىتى ك ر،ۇئااااامراقت ەرگەمىنلۇئماااا ر،ۇرىسااااتې  ھالرغاغپىشااااىېت

 دېگەن.

ـــــو ُل ـــــزَكِِّيُكْم﴾ ﴿يـَتـْ ـــــا َويـُ ـــــْيُكْم آََّيتَِن  تۋەتىاااااال تلىرىمىزنىەئااااااي ڭبىزنىااااا» َعَل
نبىاار    پااا  قىلىاادىغانىنتناااھۇگ ۋە شاارىكلى ۇنم رنىەسااىل ،رىاادىغانېبقىلىااپ 

باااۇ ئاااايەتتە پەيغەماااكەر قۇرئاااان كەرىمناااى تىاااالۋەت . «پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق 
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قىلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىلىق، كىشااااىلەرنى مەياااانەتچىلىكلەردىن پاكالياااادىغانلىقى 
بۇتقاااا باياااان قىلىنغاااان. رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا، ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادە 

رد  قاتااااارلىق ئىكااااادەت قىلىااااش، ھاااااراق ئىچىااااش ۋە قىااااز بااااوۋاقالرنى ئۆلتااااۈ
يامانلىقالرنىاااڭ ھەممىسااااى بااااار ئىاااادى. كېااايىن رەسااااۇلۇلالھ ئۇالرغااااا قۇرئااااان 
كەرىمنىااڭ ئااايەتلىرىنى تىااالۋەت قىلىااپ بېاارىش ئااارقىلىق، بااۇ يامااانلىقالرنى يااوق 

 قىلدى.

 ۋە  رئاااااااننىۇكىتااااااابنى نق ەرگەسااااااىل» ﴿َويـَُعلُِّمُكـــــُم اْلِكتَـــــاَب َواِلِْْكَمــــــ ﴾
 «نبىااار پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق  گىتىااادىغانۆ  ئھكاااامالرنىەندىنىاااي ئ تناااىەكمېھ

دېااگەن ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان كىتااا ، مااۇتلەق قۇرئااان كەرىمنااى كۆرسااىتىدى. 
قۇرئاااان كىشاااىلەرنى يااشاااى ئىشاااالرغا باااۇيرىئ، ياماااان ئىشاااالردىن توساااۇئ، 

الىاااادى. يااشااااىلىققا ئېرىشااااىپ، يامااااانلىقتىن نۇرغااااۇن زىيااااانالردىن ساااااقالئ ق
ھااااېكمەت ھېسااااابلىنىدى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇلالھنىڭ ساااااقلىنىش 

لللْ  ﴿دەئ تىلغاااا ئېلىاااپ  « ھاااېكمەت»ھەدىسااالىرىنى  لَللل    ا مُل ُلللوتاُ َ  ِا لللا يُلتلْ َو ذُْ لللْهَ  َِ
 ًَ  ڭنىاااااائالالھ الرداغيلىرىۆئاااااا» 1  ََُيتا   لَلللللللوا َو ْلْاْ َملللللل ا   ااَ    لَلللللللَو َ للللللاَ  َ اا َ للللللا َ بالللللل

 ڭيھىسسااااااااالمنىەلەئ رەماااااااكەيغەپ ناااااااىەتىن نيتاااااااەكمېھ ۋە تلىرىااااااادىنەئاي
 نەتەقىاااقەھ ئاااالالھ الر،غتىېااايااااد ئ رنىەرساااىلەن اتقاااانۇۋلۇ  ئوقدىندىسااالىرىەھ

 دېگەن.« رىرداردەۋەا ممىدىنەھ ر،ىچىدۈبىلگ رنىسىرال

 الرناااااااىغنلىرىەبىلمىگ ەرگەساااااااىل» ﴿َويـَُعلُِّمُكـــــــم مَّـــــــاََلْ َتُكونُـــــــوا تـَْعَلُمـــــــوَن﴾
رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا، . « قۇتتاااەۋەئ رەماااكەيغەبىااار پن رىااادىغاندبىلد

ئەرەباالەر ھېچقانااداق نەرسااە بىلمەياادىغان ساۋاتسااىز كىشااىلەر ئىاادى. ئىلگىاارى 
ئىنساااانالر ئاااۇالرنى ھەراىااال مەدەنىااايەتلەر بىااالەن ھەياااران قالااادىرغان بولساااا، 

ن قالدىرىاادى. ئااۇالر ىتااى بىاالەن باشااقىالرنى ھەياارائەماادى ئااۇالر ئىسااالم مەدەنىي
باااۇرىن شاااەرق تەرەپتىكاااى پېرساااىيە ئىمپېرىيەساااى بىااالەن غەر  تەرەپتىكاااى رىم 
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تاااااكى دېااااگەن نااااامالر بىاااالەن مەشااااھۇر ئىاااادى. ھەت« سااااادىق، ئامانەتاااادار
رەساااااۇلۇلالھقا پەيغەمكەرلىااااا  كەلگەنااااادىن كېيىنماااااۇ، ئىماااااان ئېيتمىغاااااان 

ى ئاماااانەتلىرىنى سااااقالئ بېرىشاااى ئۈچاااۈن رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا ددشااامەنلىر
ئېلىااپ كېلەتتااى. باشااقىالردىن ئااللمىغااان قەرزلىرىنااى ئېلىشااىپ بېاارىش ئۈچااۈن، 

 رەسۇلۇلالھتىن ياردەم سورايتتى.

ئ ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەر رەساااۇلۇلالھنى رەساااۇلۇلالھقا تاااۇنجى بولاااۇ
الر ئەباااۇ بەكااارى ساااىددىق، ئاياااالى ناھاااايىتى يااشاااى تونۇيااادىغانالر بولاااۇئ، ئاااۇ

اەدىااجە ۋە جىيەنااى ئەلااى نئااالالھ ئااۇالردىن رازى بولسااۇن  قاتااارلىقالر ئىاادى. 
ئااااۇالر رەسااااۇلۇلالھنى ناھااااايىتى يااشااااى تونىغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ھېچقانااااداق 

قىلماسااااتىن، دەرھااااا  ئىمااااان ئېيتتااااى. چااااۈنكى ئااااۇالر پاكىاااا  تەلەئ -دەلىاااال
ن ئېيتمىغااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااانغا يالغااااان رەسااااۇلۇلالھنىڭ بىاااارەر قېااااتى  يالغااااا

ئېيتمىغااااااان كىشااااااىنىڭ ئااااااالالھ تائاااااااال نامىاااااادىن ھەرگىزمااااااۇ يالغااااااان 
ئېيتماياااادىغانلىقىنى ئوباااادان بىلەتتااااى. پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىمىزنىااااڭ ئىچىاااادىن 

ئەۋەتىلگەنلىكاااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە قىلغاااان بولغاااان بىااار ئىنسااااندىن 
َايللَ  َاَلْ للوا ﴿ھەقااتە  رەھمىتىاادىر. ئااالالھ تائاااال بااۇ  للُ ْ  َا َ َقللْغ َ للا َُ ْ  َ ُنللوَ  ِا للْ  َْتُ سا

للللللللل     ناَي َ ُ و   َ َا ْ ُمللللللللللْ ِا لللللللللهاي   َالَلللللللللْ ُ   ِبا ََ لللللللللا َانالللللللللتُّْ   ئااااااااااى ئىنسااااااااااانالر!  ن» 1 َِ
 ڭرنىە. سااااىللاااادىەك رەمااااكەيغەپ الردىن ئااااارائااااۆز  ەرگەسااااىل بھىسااااىزكى،ۈش

 تەنھىااااداي ڭرنىەساااىل ۇئاااا ؛ىلىااادۇيۇت غىااارېئ غاااااغنىۇئ الرغكىشاااىېچ تەلپۈكااا
« رىمچاناااادۈيۆناھااااايىتى ك ر،ۇئااااامراقت ەرگەمىنلۇئماااا ر،ۇرىسااااتې  ھالرغاغپىشااااىېت

 دېگەن.

ـــــو ُل ـــــزَكِِّيُكْم﴾ ﴿يـَتـْ ـــــا َويـُ ـــــْيُكْم آََّيتَِن  تۋەتىاااااال تلىرىمىزنىەئااااااي ڭبىزنىااااا» َعَل
نبىاار    پااا  قىلىاادىغانىنتناااھۇگ ۋە شاارىكلى ۇنم رنىەسااىل ،رىاادىغانېبقىلىااپ 

باااۇ ئاااايەتتە پەيغەماااكەر قۇرئاااان كەرىمناااى تىاااالۋەت . «پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق 
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قىلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىلىق، كىشااااىلەرنى مەياااانەتچىلىكلەردىن پاكالياااادىغانلىقى 
بۇتقاااا باياااان قىلىنغاااان. رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا، ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادە 

رد  قاتااااارلىق ئىكااااادەت قىلىااااش، ھاااااراق ئىچىااااش ۋە قىااااز بااااوۋاقالرنى ئۆلتااااۈ
يامانلىقالرنىاااڭ ھەممىسااااى بااااار ئىاااادى. كېااايىن رەسااااۇلۇلالھ ئۇالرغااااا قۇرئااااان 
كەرىمنىااڭ ئااايەتلىرىنى تىااالۋەت قىلىااپ بېاارىش ئااارقىلىق، بااۇ يامااانلىقالرنى يااوق 

 قىلدى.

 ۋە  رئاااااااننىۇكىتااااااابنى نق ەرگەسااااااىل» ﴿َويـَُعلُِّمُكـــــُم اْلِكتَـــــاَب َواِلِْْكَمــــــ ﴾
 «نبىااار پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق  گىتىااادىغانۆ  ئھكاااامالرنىەندىنىاااي ئ تناااىەكمېھ

دېااگەن ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان كىتااا ، مااۇتلەق قۇرئااان كەرىمنااى كۆرسااىتىدى. 
قۇرئاااان كىشاااىلەرنى يااشاااى ئىشاااالرغا باااۇيرىئ، ياماااان ئىشاااالردىن توساااۇئ، 

الىاااادى. يااشااااىلىققا ئېرىشااااىپ، يامااااانلىقتىن نۇرغااااۇن زىيااااانالردىن ساااااقالئ ق
ھااااېكمەت ھېسااااابلىنىدى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇلالھنىڭ ساااااقلىنىش 

لللْ  ﴿دەئ تىلغاااا ئېلىاااپ  « ھاااېكمەت»ھەدىسااالىرىنى  لَللل    ا مُل ُلللوتاُ َ  ِا لللا يُلتلْ َو ذُْ لللْهَ  َِ
 ًَ  ڭنىاااااائالالھ الرداغيلىرىۆئاااااا» 1  ََُيتا   لَلللللللوا َو ْلْاْ َملللللل ا   ااَ    لَلللللللَو َ للللللاَ  َ اا َ للللللا َ بالللللل

 ڭيھىسسااااااااالمنىەلەئ رەماااااااكەيغەپ ناااااااىەتىن نيتاااااااەكمېھ ۋە تلىرىااااااادىنەئاي
 نەتەقىاااقەھ ئاااالالھ الر،غتىېااايااااد ئ رنىەرساااىلەن اتقاااانۇۋلۇ  ئوقدىندىسااالىرىەھ

 دېگەن.« رىرداردەۋەا ممىدىنەھ ر،ىچىدۈبىلگ رنىسىرال

 الرناااااااىغنلىرىەبىلمىگ ەرگەساااااااىل» ﴿َويـَُعلُِّمُكـــــــم مَّـــــــاََلْ َتُكونُـــــــوا تـَْعَلُمـــــــوَن﴾
رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا، . « قۇتتاااەۋەئ رەماااكەيغەبىااار پن رىااادىغاندبىلد

ئەرەباالەر ھېچقانااداق نەرسااە بىلمەياادىغان ساۋاتسااىز كىشااىلەر ئىاادى. ئىلگىاارى 
ئىنساااانالر ئاااۇالرنى ھەراىااال مەدەنىااايەتلەر بىااالەن ھەياااران قالااادىرغان بولساااا، 

ن قالدىرىاادى. ئااۇالر ىتااى بىاالەن باشااقىالرنى ھەياارائەماادى ئااۇالر ئىسااالم مەدەنىي
باااۇرىن شاااەرق تەرەپتىكاااى پېرساااىيە ئىمپېرىيەساااى بىااالەن غەر  تەرەپتىكاااى رىم 
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سااااوقۇلۇئ، بىچااااارە ھااااالەتتە ياشااااىغان -ئىمپېرىيەسااااىنىڭ ئاسااااتىدا ئۇرىلااااۇئ
بولسااا، ئەماادى رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن ئىمااانىي يااو  بىاالەن ھەممىسااىدىن 

ياااو ، زېمىنااادىكى باااارلىق چاااۈنكى ئاساااماندىن كەلاااگەن باااۇ ئۈساااتۈن ياشاااايدى. 
ئەگەر »مەدەنىيەتلەرنىاااڭ ئۈساااتىدە تۇرىااادى. شاااۇ ا ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ  

 دېگەن.« ئىسالم بولمىغان بولسا، ئۆمەرنىڭ بۇ ھالىتى بولمايتتى
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 دەرس-79
 
 ئايەت-152سۈرە بەقەرە 

 
 َتْكُفُروِن﴾ ََّل ﴿فَاذُْكُروِن َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِل وَ 

 
 الر،غقىلى رۈكۈش ا . مانەتىمېياد ئ رنىەسىل ۇنمەم الر،غتىېياد ئ نىېم»

 «الر قىلما  ۈرلۈكۈناش

 
ساااااااىلەرگە ئىلگىااااااارى بەرگەن » ﴾ىنو فـــــــاذكر ﴿ىكى ئايەتنىاااااااڭ بېشاااااااىد

دېگەنلىااا  « نېىمەتلەرناااى ۋە شاااۇ نېىمەتلەرناااى بەرگەن زاتناااى دائىااا  ئەسااالە الر
ناادىلەرنىڭ ئااۆزىنى دائىاا  ئەساالەئ تۇرىشااىنى ااالياادى. ئااالالھ تائاااال بە بولىاادى.

بەناادىلەر ئااالالھ تائاااالنى قااانچە كااۆئ ئەسلىسااە، ئااالالھ نېىمەتلىرىنااى تېخىمااۇ 
ٌَْانللغٌ . بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدىاا  قۇدسااىيدا  زىيااادە قىلىااپ بېرىاادى

وا ٌ ،فلللللللللإ ٌذ للللللللله ٌ ٌت سلللللللللوٌذ هتلللللللللوٌ ٌت سلللللللللَ ،ْوٌَِعلللللللللوٌاذ ٌذ للللللللله  ،   للللللللل ٌابلللللللللغي
 وا  ،تقلللللهبٌابٌم للللل ٌتقهمللللل ٌا  لللللوٌذ  الللللا وا  ، ٌ ٌِلللللْلٌذ هتلللللوٌ ٌِلللللْلٌ لللللًٌِلللللن  ذ لللللٌه

بەنااااادەم مېناااااى » 1 وا ٌَْ ٌَي لللللٌَْت تلللللوٌاهو للللل  ،تقلللللهبٌابٌذ  الللللاٌتقهمللللل ٌا  لللللوٌِبالللللا
قانااداق ئويلىسااا، شااۇنداقمەن. مېنااى ئەسلىسااە، ئۇنىااڭ بىاالەن بىللىاامەن. بەناادە 

كۆ لۈماادە ئەساالەيمەن. مېنااى جامااائەت  مېنااى كۆ لىاادە ئەسلىسااە، مەنمااۇ ئااۇنى
امااااائەت ئىچىاااادە ئىچىاااادە ئەسلىسااااە، مەن ئااااۇنى تېخىمااااۇ يااشااااىراق بىاااار ج

ئەساااالەيمەن. ئاااااۇ ما ااااا بىااااار غېاااارى  يېقىنالشساااااا، مەن ئۇنىغغااااا بىااااار گەز 
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سااااوقۇلۇئ، بىچااااارە ھااااالەتتە ياشااااىغان -ئىمپېرىيەسااااىنىڭ ئاسااااتىدا ئۇرىلااااۇئ
بولسااا، ئەماادى رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن ئىمااانىي يااو  بىاالەن ھەممىسااىدىن 

ياااو ، زېمىنااادىكى باااارلىق چاااۈنكى ئاساااماندىن كەلاااگەن باااۇ ئۈساااتۈن ياشاااايدى. 
ئەگەر »مەدەنىيەتلەرنىاااڭ ئۈساااتىدە تۇرىااادى. شاااۇ ا ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ  

 دېگەن.« ئىسالم بولمىغان بولسا، ئۆمەرنىڭ بۇ ھالىتى بولمايتتى
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 ئايەت-152سۈرە بەقەرە 

 
 َتْكُفُروِن﴾ ََّل ﴿فَاذُْكُروِن َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِل وَ 

 
 الر،غقىلى رۈكۈش ا . مانەتىمېياد ئ رنىەسىل ۇنمەم الر،غتىېياد ئ نىېم»

 «الر قىلما  ۈرلۈكۈناش

 
ساااااااىلەرگە ئىلگىااااااارى بەرگەن » ﴾ىنو فـــــــاذكر ﴿ىكى ئايەتنىاااااااڭ بېشاااااااىد

دېگەنلىااا  « نېىمەتلەرناااى ۋە شاااۇ نېىمەتلەرناااى بەرگەن زاتناااى دائىااا  ئەسااالە الر
ناادىلەرنىڭ ئااۆزىنى دائىاا  ئەساالەئ تۇرىشااىنى ااالياادى. ئااالالھ تائاااال بە بولىاادى.

بەناادىلەر ئااالالھ تائاااالنى قااانچە كااۆئ ئەسلىسااە، ئااالالھ نېىمەتلىرىنااى تېخىمااۇ 
ٌَْانللغٌ . بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدىاا  قۇدسااىيدا  زىيااادە قىلىااپ بېرىاادى

وا ٌ ،فلللللللللإ ٌذ للللللللله ٌ ٌت سلللللللللوٌذ هتلللللللللوٌ ٌت سلللللللللَ ،ْوٌَِعلللللللللوٌاذ ٌذ للللللللله  ،   للللللللل ٌابلللللللللغي
 وا  ،تقلللللهبٌابٌم للللل ٌتقهمللللل ٌا  لللللوٌذ  الللللا وا  ، ٌ ٌِلللللْلٌذ هتلللللوٌ ٌِلللللْلٌ لللللًٌِلللللن  ذ لللللٌه

بەنااااادەم مېناااااى » 1 وا ٌَْ ٌَي لللللٌَْت تلللللوٌاهو للللل  ،تقلللللهبٌابٌذ  الللللاٌتقهمللللل ٌا  لللللوٌِبالللللا
قانااداق ئويلىسااا، شااۇنداقمەن. مېنااى ئەسلىسااە، ئۇنىااڭ بىاالەن بىللىاامەن. بەناادە 

كۆ لۈماادە ئەساالەيمەن. مېنااى جامااائەت  مېنااى كۆ لىاادە ئەسلىسااە، مەنمااۇ ئااۇنى
امااااائەت ئىچىاااادە ئىچىاااادە ئەسلىسااااە، مەن ئااااۇنى تېخىمااااۇ يااشااااىراق بىاااار ج

ئەساااالەيمەن. ئاااااۇ ما ااااا بىااااار غېاااارى  يېقىنالشساااااا، مەن ئۇنىغغااااا بىااااار گەز 
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يېقىنلىشاااىمەن. ئەگەر ئاااۇ ما اااا بىااار گەز يېقىنالشساااا، مەن ئۇنىغغاااا بىااار غاااۇالق 
غىااااپ كەلسااااە، مەن ئۇنىغغااااا يۈگااااۈردئ يېقىنلىشااااىمەن. ئااااۇ ما ااااا پىيااااادە مې

ڭ بەناادىلەرگە نېااىمەت دېااگەن. بااۇ ئااايەت ۋە ھەدىاا  ئااالالھ تائاالنىاا« بااارىمەن
بېرىشااتىكى رىغكىتىنىااڭ ئىپادىسااى بولااۇئ، بااۇ ئااالالھنى ئەساالەئ نېىمەتلىاارىگە 

 شۈكۈر ئېيتىشنى تەلەئ قىلىدى. 

ئىشاااالرنىڭ ئااالالھنى نېىمەتاااتە، رەھمەتاااتە، ئىتاااائەتتە، تەۋبىااادە ۋە باشاااقا 
سااااااەن »ھەممىسااااااىدە ئەساااااالە  الزىاااااا . بەزى سااااااالىھالر ساااااااھابىلەرنىڭ  

  مسللل ٌهللاان ساااۈيۈ نى ئاااۈچكە باااۆلگىن. بىرىنچاااى قېتىمااادا  ئىچمەكچاااى بولغااا
  دېگىاان. ئىككىنچااى قېتىمااادا  ْلمللغٌهللادەئ باشااال، ئىچىااپ بولغاناادىن كېااايىن  

  دېگىاااااان.  ْلملللللغٌهللا  دەئ باشااااااال، ئىچىااااااپ بولغاناااااادىن كېاااااايىن  مسللللل ٌهللا 
 ْلملللغٌ  دەئ باشاااال، ئىچىاااپ بولغانااادىن كېااايىن  مسللل ٌهللائاااۈچىنچى قېتىمااادىمۇ  

  دېگىاااان. بااااۇ سااااۇ سااااېنىڭ قورسااااىقىغدا تۇرغااااان مااااۇددەتكىچە، سااااەن هللا
دېگەنلىكىنااااااى « مەئسااااااىيەتكە كىرىااااااپ قالمايسااااااەن-ھېچقانااااااداق گۇناااااااھ

رنىڭ ئا لىغاااانلىقىنى رىااا ايەت قىلغاااان. باااۇ ئەساااەر بىااازگە سااااھابە ۋە ساااالىھال
ئااااالالھنى دائىاااا  ئەساااالەئ تۇرىاااادىغانلىقىنى ئىپااااادىلەئ، بىزنىغمااااۇ شااااۇنداق 

كېرەكلىكىناااى تەۋساااىيە قىلىااادى. بىاااز مۇشاااۇنداق قىلىاااش ئاااارقىلىق،  قىلىشاااىمىز
كاتتاااا زات بىااازگە بەرگەن نېىمەتناااى قارشاااى ئالغاااان ۋە ئاااۆزىمىزدىكى تەمەنناااانى 

 يوق قىلغان بولىمىز. 

  ۈرلۈكۈناشااااا الر،غاااااقىلى رۈكۈشااااا ا اااااما» ُفـــــُروِن﴾َتكْ  ﴿َواْشـــــُكُروا ِل َوََّل 
تىلغاااا ئېلىنغاااان. شاااۈكۈر ئالالھنىاااڭ « شاااۈكۈر»دېاااگەن ئاااايەتتە  «الر قىلماااا

نېىمەتلەرنااى تېخىمااۇ زىيااادە قىلىااپ بېرىشااگە سااەۋە  بولىاادى. ئااالالھ بااۇ ھەقااتە  
ْايلللَغتَُ  ٌْ﴿  ەزىيااااد ۇخىماااې  تنىۇنئااا الر، قىلساااا رۈكۈشااا مگەمىاااتىىېن» 1  َللل ا ٌَشلللَ ْهُُّتٌَْْلَ
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دېااااگەن. ئالالھقااااا شااااۈكۈر ئېيااااتىش، ئىنساااااندىكى مەغرىرلااااۇقنى « نەقىلىاااام
 يوقىتىدى. 

َلٌاِاشللللا ٌهللاٌَلُللللووٌئەگەر بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھەرقانااااداق نېىمىتىنااااى  
ئالالھنىاااااڭ ااااااالىغىنى بولىااااادى، ئالالھنىاااااڭ مەدەتكاااااارلىقى بولمىساااااا   »ِبهلل

تلەر ئالساااااق، بااااۇ نېااااىمەدەئ قارشااااى « قااااولىمىزدىن ھااااې  ئىااااش كەلمەياااادى
ھەرگىزماااۇ بىزنىاااڭ قاااولىمىزدىن چىقىاااپ كەتمەيااادى. بىاااز باااۇ ساااۆزنى دېااايىش 
ئااااارقىلىق ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نېىمەتلىرىنىااااڭ ھەققىنااااى ئااااادا قىلغااااان 
باااولىمىز. ئەگەر بىاااز شاااۈكۈر ئېيتمىسااااق، نېاااىمەت بەرگاااۈچىنى ئۇنۇتقاااانلىقىمىز 

ىزناااى نېاااىمەتكە  الىااادى. ئاااالالھ بئۈچاااۈن، ئاااالالھ تائااااال ئاااۇنى بىااازدىن تارتى
 تانىدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇئ قېلىشىمىزدىن ساقلىسۇن!
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يېقىنلىشاااىمەن. ئەگەر ئاااۇ ما اااا بىااار گەز يېقىنالشساااا، مەن ئۇنىغغاااا بىااار غاااۇالق 
غىااااپ كەلسااااە، مەن ئۇنىغغااااا يۈگااااۈردئ يېقىنلىشااااىمەن. ئااااۇ ما ااااا پىيااااادە مې

ڭ بەناادىلەرگە نېااىمەت دېااگەن. بااۇ ئااايەت ۋە ھەدىاا  ئااالالھ تائاالنىاا« بااارىمەن
بېرىشااتىكى رىغكىتىنىااڭ ئىپادىسااى بولااۇئ، بااۇ ئااالالھنى ئەساالەئ نېىمەتلىاارىگە 

 شۈكۈر ئېيتىشنى تەلەئ قىلىدى. 

ئىشاااالرنىڭ ئااالالھنى نېىمەتاااتە، رەھمەتاااتە، ئىتاااائەتتە، تەۋبىااادە ۋە باشاااقا 
سااااااەن »ھەممىسااااااىدە ئەساااااالە  الزىاااااا . بەزى سااااااالىھالر ساااااااھابىلەرنىڭ  

  مسللل ٌهللاان ساااۈيۈ نى ئاااۈچكە باااۆلگىن. بىرىنچاااى قېتىمااادا  ئىچمەكچاااى بولغااا
  دېگىاان. ئىككىنچااى قېتىمااادا  ْلمللغٌهللادەئ باشااال، ئىچىااپ بولغاناادىن كېااايىن  

  دېگىاااااان.  ْلملللللغٌهللا  دەئ باشااااااال، ئىچىااااااپ بولغاناااااادىن كېاااااايىن  مسللللل ٌهللا 
 ْلملللغٌ  دەئ باشاااال، ئىچىاااپ بولغانااادىن كېااايىن  مسللل ٌهللائاااۈچىنچى قېتىمااادىمۇ  

  دېگىاااان. بااااۇ سااااۇ سااااېنىڭ قورسااااىقىغدا تۇرغااااان مااااۇددەتكىچە، سااااەن هللا
دېگەنلىكىنااااااى « مەئسااااااىيەتكە كىرىااااااپ قالمايسااااااەن-ھېچقانااااااداق گۇناااااااھ

رنىڭ ئا لىغاااانلىقىنى رىااا ايەت قىلغاااان. باااۇ ئەساااەر بىااازگە سااااھابە ۋە ساااالىھال
ئااااالالھنى دائىاااا  ئەساااالەئ تۇرىاااادىغانلىقىنى ئىپااااادىلەئ، بىزنىغمااااۇ شااااۇنداق 

كېرەكلىكىناااى تەۋساااىيە قىلىااادى. بىاااز مۇشاااۇنداق قىلىاااش ئاااارقىلىق،  قىلىشاااىمىز
كاتتاااا زات بىااازگە بەرگەن نېىمەتناااى قارشاااى ئالغاااان ۋە ئاااۆزىمىزدىكى تەمەنناااانى 

 يوق قىلغان بولىمىز. 

  ۈرلۈكۈناشااااا الر،غاااااقىلى رۈكۈشااااا ا اااااما» ُفـــــُروِن﴾َتكْ  ﴿َواْشـــــُكُروا ِل َوََّل 
تىلغاااا ئېلىنغاااان. شاااۈكۈر ئالالھنىاااڭ « شاااۈكۈر»دېاااگەن ئاااايەتتە  «الر قىلماااا

نېىمەتلەرنااى تېخىمااۇ زىيااادە قىلىااپ بېرىشااگە سااەۋە  بولىاادى. ئااالالھ بااۇ ھەقااتە  
ْايلللَغتَُ  ٌْ﴿  ەزىيااااد ۇخىماااې  تنىۇنئااا الر، قىلساااا رۈكۈشااا مگەمىاااتىىېن» 1  َللل ا ٌَشلللَ ْهُُّتٌَْْلَ
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دېااااگەن. ئالالھقااااا شااااۈكۈر ئېيااااتىش، ئىنساااااندىكى مەغرىرلااااۇقنى « نەقىلىاااام
 يوقىتىدى. 

َلٌاِاشللللا ٌهللاٌَلُللللووٌئەگەر بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھەرقانااااداق نېىمىتىنااااى  
ئالالھنىاااااڭ ااااااالىغىنى بولىااااادى، ئالالھنىاااااڭ مەدەتكاااااارلىقى بولمىساااااا   »ِبهلل

تلەر ئالساااااق، بااااۇ نېااااىمەدەئ قارشااااى « قااااولىمىزدىن ھااااې  ئىااااش كەلمەياااادى
ھەرگىزماااۇ بىزنىاااڭ قاااولىمىزدىن چىقىاااپ كەتمەيااادى. بىاااز باااۇ ساااۆزنى دېااايىش 
ئااااارقىلىق ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نېىمەتلىرىنىااااڭ ھەققىنااااى ئااااادا قىلغااااان 
باااولىمىز. ئەگەر بىاااز شاااۈكۈر ئېيتمىسااااق، نېاااىمەت بەرگاااۈچىنى ئۇنۇتقاااانلىقىمىز 

ىزناااى نېاااىمەتكە  الىااادى. ئاااالالھ بئۈچاااۈن، ئاااالالھ تائااااال ئاااۇنى بىااازدىن تارتى
 تانىدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇئ قېلىشىمىزدىن ساقلىسۇن!
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 ئايەت-153سۈرە بەقەرە 
 

َمَع ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْ﴾َتِعيُنوا ِِبلصََّْبِ َوالصًََّلِة ۚ ِإنَّ اللَّـَه 
  الصَّاِبرِيَن﴾

 
ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلە الر.  ىشبەرداشلىق بېرمىنلەر! ۇئئى م»

 «ھەقىقەتەن سەبىر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدىر ئالالھ

 
« ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ »ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بىزنىاااڭ 

ئااااارقىلىق ياااااردەم سورىشااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىاااادى. بىااااز مېغى اتقااااان ئىمااااان، 
تەلەئ قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىشاااالرنى ئىساااالم يولىااادا ۋە ئاااالالھ تائااااال بىااازدىن 

ەم تەلەئ ئاااارقىلىق ياااارد« ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ »ئىجااارا قىلىشاااتا، 
قىلىمىااز. چااۈنكى دىنغااا مۇناسااى ەتلى  ئىشااالرنىڭ ھەممىسااىدە سااەبىرنى الزىاا  
تۇتمىغانااادا، داۋامالشاااتۇرىئ ماااا غىلى بولمايااادىغانلىقى ئۈچاااۈن ساااەبىر تەلەئ 

 قىلىنغان. 

لالھاااۇ ئەنھاااۇدىن قوشااانا ھەققاااى توغرىساااىدا ساااورالغاندا، ئاااۇ ئەلاااى رەزىيە
دەئ « كنى بىلىساااىلەر شاااۇنداقمۇ ساااىلەر قوشاااىنىغا ئەزىااايەت بەرمەسااالى»زات  

دەئ جااااۋا  بەرگەنااادىن كېااايىن، ئەلاااى « شاااۇنداق بىلىمىاااز»ساااورىغان. ئاااۇالر  
« قوشاانىنىڭ ھەققااى ئۇنىااڭ ئەزىيەتلىاارىگە سااەبىر قىلىااش»رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  

اۋا  بەرگەن. قوشااااااانا ھەققاااااااى مەسىلىساااااااىدە ساااااااىزدىن تەلەئ دەئ جااااااا
 ئەمەس، بەلكااااى قوشاااانىنىڭ قىلىنىاااادىغىنى، قوشاااانىغا ئەزىاااايەت بەرمەساااالىكال

 ئەزىيەتلىرىگە سەبىر قىلىشتۇر.
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َمَع ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْ﴾َتِعيُنوا ِِبلصََّْبِ َوالصًََّلِة ۚ ِإنَّ اللَّـَه 
  الصَّاِبرِيَن﴾

 
ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلە الر.  ىشبەرداشلىق بېرمىنلەر! ۇئئى م»

 «ھەقىقەتەن سەبىر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدىر ئالالھ

 
« ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ »ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بىزنىاااڭ 

ئااااارقىلىق ياااااردەم سورىشااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىاااادى. بىااااز مېغى اتقااااان ئىمااااان، 
تەلەئ قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىشاااالرنى ئىساااالم يولىااادا ۋە ئاااالالھ تائااااال بىااازدىن 

ەم تەلەئ ئاااارقىلىق ياااارد« ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ »ئىجااارا قىلىشاااتا، 
قىلىمىااز. چااۈنكى دىنغااا مۇناسااى ەتلى  ئىشااالرنىڭ ھەممىسااىدە سااەبىرنى الزىاا  
تۇتمىغانااادا، داۋامالشاااتۇرىئ ماااا غىلى بولمايااادىغانلىقى ئۈچاااۈن ساااەبىر تەلەئ 

 قىلىنغان. 

لالھاااۇ ئەنھاااۇدىن قوشااانا ھەققاااى توغرىساااىدا ساااورالغاندا، ئاااۇ ئەلاااى رەزىيە
دەئ « كنى بىلىساااىلەر شاااۇنداقمۇ ساااىلەر قوشاااىنىغا ئەزىااايەت بەرمەسااالى»زات  

دەئ جااااۋا  بەرگەنااادىن كېااايىن، ئەلاااى « شاااۇنداق بىلىمىاااز»ساااورىغان. ئاااۇالر  
« قوشاانىنىڭ ھەققااى ئۇنىااڭ ئەزىيەتلىاارىگە سااەبىر قىلىااش»رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  

اۋا  بەرگەن. قوشااااااانا ھەققاااااااى مەسىلىساااااااىدە ساااااااىزدىن تەلەئ دەئ جااااااا
 ئەمەس، بەلكااااى قوشاااانىنىڭ قىلىنىاااادىغىنى، قوشاااانىغا ئەزىاااايەت بەرمەساااالىكال

 ئەزىيەتلىرىگە سەبىر قىلىشتۇر.
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يىغىاااااپ ئېيتقانااااادا، ساااااەبىر ئاااااالالھ بۇيرىغاااااان ئىشاااااالرنى قىلىشاااااتا، 
تاااۇر. ئاااالالھ چەكلىاااگەن ئىشاااالردىن يېنىشاااتا ئىنساااانغا يااااردەم بېرىااادىغان روھ

مۇشاااۇ روھنىاااڭ يېتىلىشاااىنى تەلەئ قىلى اتىااادى. ئاااالالھ تائااااال بىزناااى كاااۆ لىمىز 
غان نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن توساااۇئ، بىااازگە ئېغىااار كېلىااادىغان نۇرغاااۇن تارتىااادى

ئىشااالرنى قىلىشااقا بۇيرىغااان. بۇالرنىغمااۇ ھەممىسااى سااەبىرگە ئېھتىياااجلىق. بىااز 
ن ياااااولنى داۋامالشاااااتۇرىئ ساااااەبىرچانلىق بىااااالەن ئاااااالالھ تائااااااال بۇيرىغاااااا
 مېغى ەرگەندىال، بۇ يو  بىزنىڭ ئادىتىمىزگە ئايلىنىدى.

ۇلۇلالھ ئۈچاااۈن ناھاااايىتى ساااۆيۈملۈ  ئىااادى ۋە بىاللغاااا  ئىكاااادەتلەر رەسااا
نللللاٌ للللاٌَيٌملللللَ  « ئااااى بىااااال ، بىزنااااى ئەزان ئااااارقىلىق راھەتلەنااااددرگىن  » َْ 

اق ئوقۇغاااان بولساااا  دەيتتاااى. بەزى ئىنساااانالر بىااارەر كاااۈنى ااااۇپتەننى باااۇرىنر
دەيااادى. ئاااۇالر نامااااز « ئاااۇھ، باااۇرىنراق ئوقۇۋېلىاااپ ئەجەئ يە گىلااالەئ قالااادى »

ۇ  ئااارقىلىق راھەتلەناامەي، بەلكااى ئۈسااتىدىن بىاار يااۈكنى ئېلى ەتكەناادە  ئوقاا
ئەھااا ا . چاااۈنكى ئىنسااااننىڭ  تۇيغاااۇالردا بولۇۋاتىااادى. باااۇ ناھاااايىتى اەتەرلىااا 

ڭ ئالدىاااادا تۇرىۋاتقانلىقىاااادىن دېاااارە  ئىكااااادەت قىلغااااانلىقى، ئااااالالھ تائاالنىاااا
ئىچىاادە تااۇرىئ، ھېچقانااداق بېرىاادى. ئااادەم ئالالھنىااڭ ئالدىاادا ئەساالى ھااوزىر 

مەن ئالالھقااا »نەرسااە ئېغىاار كۆردنمەساالىكى كېاارە  ئىاادى. ئابىاادالرنىڭ بىاارى  
بەنااادە ھالىتىمااادە ياااۈزلەنمەيمەن، بەلكاااى ئالالھنىاااڭ پەرۋەردىگاااار ئىكەنلىكاااى 

مەن ئالالھنىاااڭ ئالااادىغا ئىكاااادەتلىرىمنى »دېاااگەن. يەناااى،  «بىااالەن ياااۈزلىنىمەن
رگەن نېىمەتلىاااارىگە شاااۈكۈر قىلىااااش ئۈچااااۈن ئېلىاااپ ئەمەس، بەلكااااى ما اااا بە

 دېگەن.« بارىمەن

ــاِبرِيَن﴾ ھەقىااقەتەن سااەبىر قىلغااۇچىالر بىاالەن  ئااالالھ» ﴿ِإنَّ اللَّـــَه َمــَع الصَّ
غەلىااكە قازىنىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال بىاالەن بىاارگە بولغااان كىشااى . «بىللىاادىر

ىكى بولغااان قااۇدرەت ساااھ-سااەبىر قىلغااۇچىالر ھامااان غەلىااكىگە ئېرىشااىدى. كااۈق
ئاااالالھ تائااااال بىاااز بىااالەن بىااارگە بولساااا، ئالااادىمىزغا ئۇچرىغاااان ھەرقاناااداق 
قىيىنچىلىاااق بىااازگە چاااو  كۆردنمەيااادى ۋە شاااىجائەت بىااالەن ئالغاااا ئىلگىااارىلەئ 
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ا بولۇۋاتقاااان ئىشاااالر بىزناااى قورقۇتۇشاااقا ماااا ىمىز. ئۇناااداق بولمااااي ئەتراپىمىااازد
قالغاااانلىقىمىزنى ۋە ئاااالالھ  باشلىساااا، باااۇ رەبكىمىزنىاااڭ پەرۋىشاااىدىن ئااااجرائ

تائاالنىاااڭ بىاااز بىااالەن بىااارگە ئەمەسااالىكىنى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. بىاااز ئاااالالھ 
تائاااااالنى دائىاااا  يېنىمىاااازدا قىلغىنىمىاااازدا، شااااەيتان بىاااازگە زىيااااان سېلىشااااقا 

 اللمايدى. ھەرگىزمۇ جۈرئەت قى

ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتان ناھاااايىتى ئااااجىز ۋە قورقۇنچااااق. شاااەيتان ئااااجىز 
لىقى ئۈچاااۈن، ئاااالالھ تائااااال بىااالەن جە اااگە كىرەلمەيااادى. بەلكاااى بىاااز بولغاااان

ئااالالھتىن يىراقالشااقان ۋاقتىمىاازدا، بىااز بىاالەن جە ااگە كىرىاادى. ھەماادە ئااالالھ 
سااانال مەغلااۇ  قىالالياادى. يېنىمىاازدا بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن، بىزنااى بااۇ جە اادە ئا

باياااان قىلىاااپ   ئاااالالھ تائااااال شاااەيتاننىڭ كىمااالەرگە ھۇجاااۇم قىلىااادىغانلىقىنى
ََ َْلُْ للللللللوايَلنَلُ ْ  َْْوَعالللللللليَ  ََتالللللللل ََ فَباعا للللللللَي  .﴿َُللللللللا ُ ُ   ْ ُمْ َلها للللللللنلْ ئىااااااااكلى  » 1ااََل اابَللللللللاَ َ  ِا

 .نەرىمىئااازد مۇچوقاا ممىسااىنىەھ ڭالرنىااۇئ مكى،ەسااەق نەبىاال ڭئىززىتىاا  يتتااىېئ
 الرنىۇئااا ناااىەين ساااناەستۇم دىنغااانىۇب الغنااادىلىرىەتالالنغاااان ب تەقەپ الردىنۇئااا

 دېگەن. «  نەرالمايمىئازد

كېسااااەللىكمۇ سااااەبىر تەلەئ قىلىاااادىغان سااااىناقالرنىڭ بىرىاااادىر. ئااااالالھ 
تائااااال ساااەبىر قىلغاااۇچىالر بىااالەن بىااارگە بولغاچقاااا، كېساااە  بولغانااادا ساااەبىرنى 

ََي  مىز كېاارە . ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدىاا  قۇدسااىيدا  ئااۆزىمىزگە ھەمااراھ قىلىشااى
ََ ََي َ ب ا  للللللا    مْللللللَ  َُ َن َِهاْضللللللُ  فَللَللللللْ  تَلعُللللللْغ ا َُللللللا ََِْ ََ َْ َْاُللللللوُ َ  َوَْتْللللللَ  َ بُّ  ْ َعللللللاَ ماَي َُللللللا َ ْ لللللل

ََ  َللللْو ُاْغتَللللُو  َ  للللا َالاْمللللَ  َْتَلللل ََِْ ُِ للللهاَض فَللَللللْ  تَلعُللللْغ َِ ََ َا ااْنللللَغُِ َالاْمللللَ  ََْ  َاْبللللغاي فُللللَل  2 َوَ للللْغَت
ئاااى ئاااادەم بالىساااى، مەن ئاغرىاااپ قالااادى ، ساااەن ياااوقالئ كەلمىااادىڭ، دېساااە، »

، ساااەن ئالەملەرنىاااڭ رەبكاااى تۇرساااا ، مەن ساااېنى قاناااداق ئاااادەم  ئاااى ئاااالالھ
يااوقاليمەن، دەياادى. ئااالالھ ئۇنىغغااا  پاااالنى بەناادەم ئاغرىااپ قالاادى، سااەن ئااۇنى 
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يىغىاااااپ ئېيتقانااااادا، ساااااەبىر ئاااااالالھ بۇيرىغاااااان ئىشاااااالرنى قىلىشاااااتا، 
تاااۇر. ئاااالالھ چەكلىاااگەن ئىشاااالردىن يېنىشاااتا ئىنساااانغا يااااردەم بېرىااادىغان روھ

مۇشاااۇ روھنىاااڭ يېتىلىشاااىنى تەلەئ قىلى اتىااادى. ئاااالالھ تائااااال بىزناااى كاااۆ لىمىز 
غان نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن توساااۇئ، بىااازگە ئېغىااار كېلىااادىغان نۇرغاااۇن تارتىااادى

ئىشااالرنى قىلىشااقا بۇيرىغااان. بۇالرنىغمااۇ ھەممىسااى سااەبىرگە ئېھتىياااجلىق. بىااز 
ن ياااااولنى داۋامالشاااااتۇرىئ ساااااەبىرچانلىق بىااااالەن ئاااااالالھ تائااااااال بۇيرىغاااااا
 مېغى ەرگەندىال، بۇ يو  بىزنىڭ ئادىتىمىزگە ئايلىنىدى.

ۇلۇلالھ ئۈچاااۈن ناھاااايىتى ساااۆيۈملۈ  ئىااادى ۋە بىاللغاااا  ئىكاااادەتلەر رەسااا
نللللاٌ للللاٌَيٌملللللَ  « ئااااى بىااااال ، بىزنااااى ئەزان ئااااارقىلىق راھەتلەنااااددرگىن  » َْ 

اق ئوقۇغاااان بولساااا  دەيتتاااى. بەزى ئىنساااانالر بىااارەر كاااۈنى ااااۇپتەننى باااۇرىنر
دەيااادى. ئاااۇالر نامااااز « ئاااۇھ، باااۇرىنراق ئوقۇۋېلىاااپ ئەجەئ يە گىلااالەئ قالااادى »

ۇ  ئااارقىلىق راھەتلەناامەي، بەلكااى ئۈسااتىدىن بىاار يااۈكنى ئېلى ەتكەناادە  ئوقاا
ئەھااا ا . چاااۈنكى ئىنسااااننىڭ  تۇيغاااۇالردا بولۇۋاتىااادى. باااۇ ناھاااايىتى اەتەرلىااا 

ڭ ئالدىاااادا تۇرىۋاتقانلىقىاااادىن دېاااارە  ئىكااااادەت قىلغااااانلىقى، ئااااالالھ تائاالنىاااا
ئىچىاادە تااۇرىئ، ھېچقانااداق بېرىاادى. ئااادەم ئالالھنىااڭ ئالدىاادا ئەساالى ھااوزىر 

مەن ئالالھقااا »نەرسااە ئېغىاار كۆردنمەساالىكى كېاارە  ئىاادى. ئابىاادالرنىڭ بىاارى  
بەنااادە ھالىتىمااادە ياااۈزلەنمەيمەن، بەلكاااى ئالالھنىاااڭ پەرۋەردىگاااار ئىكەنلىكاااى 

مەن ئالالھنىاااڭ ئالااادىغا ئىكاااادەتلىرىمنى »دېاااگەن. يەناااى،  «بىااالەن ياااۈزلىنىمەن
رگەن نېىمەتلىاااارىگە شاااۈكۈر قىلىااااش ئۈچااااۈن ئېلىاااپ ئەمەس، بەلكااااى ما اااا بە

 دېگەن.« بارىمەن

ــاِبرِيَن﴾ ھەقىااقەتەن سااەبىر قىلغااۇچىالر بىاالەن  ئااالالھ» ﴿ِإنَّ اللَّـــَه َمــَع الصَّ
غەلىااكە قازىنىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال بىاالەن بىاارگە بولغااان كىشااى . «بىللىاادىر

ىكى بولغااان قااۇدرەت ساااھ-سااەبىر قىلغااۇچىالر ھامااان غەلىااكىگە ئېرىشااىدى. كااۈق
ئاااالالھ تائااااال بىاااز بىااالەن بىااارگە بولساااا، ئالااادىمىزغا ئۇچرىغاااان ھەرقاناااداق 
قىيىنچىلىاااق بىااازگە چاااو  كۆردنمەيااادى ۋە شاااىجائەت بىااالەن ئالغاااا ئىلگىااارىلەئ 
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ا بولۇۋاتقاااان ئىشاااالر بىزناااى قورقۇتۇشاااقا ماااا ىمىز. ئۇناااداق بولمااااي ئەتراپىمىااازد
قالغاااانلىقىمىزنى ۋە ئاااالالھ  باشلىساااا، باااۇ رەبكىمىزنىاااڭ پەرۋىشاااىدىن ئااااجرائ

تائاالنىاااڭ بىاااز بىااالەن بىااارگە ئەمەسااالىكىنى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. بىاااز ئاااالالھ 
تائاااااالنى دائىاااا  يېنىمىاااازدا قىلغىنىمىاااازدا، شااااەيتان بىاااازگە زىيااااان سېلىشااااقا 

 اللمايدى. ھەرگىزمۇ جۈرئەت قى

ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتان ناھاااايىتى ئااااجىز ۋە قورقۇنچااااق. شاااەيتان ئااااجىز 
لىقى ئۈچاااۈن، ئاااالالھ تائااااال بىااالەن جە اااگە كىرەلمەيااادى. بەلكاااى بىاااز بولغاااان

ئااالالھتىن يىراقالشااقان ۋاقتىمىاازدا، بىااز بىاالەن جە ااگە كىرىاادى. ھەماادە ئااالالھ 
سااانال مەغلااۇ  قىالالياادى. يېنىمىاازدا بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن، بىزنااى بااۇ جە اادە ئا

باياااان قىلىاااپ   ئاااالالھ تائااااال شاااەيتاننىڭ كىمااالەرگە ھۇجاااۇم قىلىااادىغانلىقىنى
ََ َْلُْ للللللللوايَلنَلُ ْ  َْْوَعالللللللليَ  ََتالللللللل ََ فَباعا للللللللَي  .﴿َُللللللللا ُ ُ   ْ ُمْ َلها للللللللنلْ ئىااااااااكلى  » 1ااََل اابَللللللللاَ َ  ِا

 .نەرىمىئااازد مۇچوقاا ممىسااىنىەھ ڭالرنىااۇئ مكى،ەسااەق نەبىاال ڭئىززىتىاا  يتتااىېئ
 الرنىۇئااا ناااىەين ساااناەستۇم دىنغااانىۇب الغنااادىلىرىەتالالنغاااان ب تەقەپ الردىنۇئااا

 دېگەن. «  نەرالمايمىئازد

كېسااااەللىكمۇ سااااەبىر تەلەئ قىلىاااادىغان سااااىناقالرنىڭ بىرىاااادىر. ئااااالالھ 
تائااااال ساااەبىر قىلغاااۇچىالر بىااالەن بىااارگە بولغاچقاااا، كېساااە  بولغانااادا ساااەبىرنى 

ََي  مىز كېاارە . ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدىاا  قۇدسااىيدا  ئااۆزىمىزگە ھەمااراھ قىلىشااى
ََ ََي َ ب ا  للللللا    مْللللللَ  َُ َن َِهاْضللللللُ  فَللَللللللْ  تَلعُللللللْغ ا َُللللللا ََِْ ََ َْ َْاُللللللوُ َ  َوَْتْللللللَ  َ بُّ  ْ َعللللللاَ ماَي َُللللللا َ ْ لللللل

ََ  َللللْو ُاْغتَللللُو  َ  للللا َالاْمللللَ  َْتَلللل ََِْ ُِ للللهاَض فَللَللللْ  تَلعُللللْغ َِ ََ َا ااْنللللَغُِ َالاْمللللَ  ََْ  َاْبللللغاي فُللللَل  2 َوَ للللْغَت
ئاااى ئاااادەم بالىساااى، مەن ئاغرىاااپ قالااادى ، ساااەن ياااوقالئ كەلمىااادىڭ، دېساااە، »

، ساااەن ئالەملەرنىاااڭ رەبكاااى تۇرساااا ، مەن ساااېنى قاناااداق ئاااادەم  ئاااى ئاااالالھ
يااوقاليمەن، دەياادى. ئااالالھ ئۇنىغغااا  پاااالنى بەناادەم ئاغرىااپ قالاادى، سااەن ئااۇنى 
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قالئ بارغاااان بولساااا ، مېناااى ئۇنىاااڭ ياااوقالئ بارمىااادىڭ. ئەگەر ساااەن ئاااۇنى ياااو
دېگەن. « يېنىدا تاپاتتىڭ
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﴿َوََّل تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتُل ِف َ﴾ِبيِل اللَّـِه َأْمَواٌت ۚ َبْل َأْحَياٌء َولَـِٰكن َّلَّ 
 َتْشُعُروَن﴾ 

 
نىڭ يولىدا ئۆلتۈردلگەنلەرنى ئۆلۈ  دېمە الر، بەلكى ئۇالر ئالالھ»

 «ىكتۇر، لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەرتىر

 
رغا ناھااااايىتى ئېغىاااار ئااااالالھ تائاااااال دىاااان ددشاااامەنلىرىنىڭ مۇسااااۇلمانال

ماللىرىغااااا -مۇشااااەققەتلەرنى ئېلىااااپ كېلىاااادىغانلىقى ۋە مۇسااااۇلمانالرنىڭ پااااۇ 
تەھااادى  ساااالىدىغانلىقىنى ئوبااادان بىلگەچاااكە، باااۇ ئاااايەتتە كاپىرالرغاااا قارشاااى 

بېرىااپ، ئااالالھ يولىاادا شااېھى  بولااۇ  ھەققىاادىكى  مۇسااۇلمانالرغا روھىااي كااۈق
  كاتتا رىغكەتنى بېرى اتىدى.

چااااقىلىرىمىز ئۆلاااۈئ -مااااللىرىمىز زىيانغاااا ئۇچرىشاااى، بااااال-پاااۇ دىنياااادا 
كېتىشااااى، رىزىقلىرىمىااااز كېسااااىلىپ ئاااااق قېلىشااااىمىز، كېسااااە  بولااااۇئ يېتىااااپ 
، قېلىشااااىمىز مااااۇمكىن. لااااېكىن بۇالردىنمااااۇ يااااۇقىرى تۇرىاااادىغان مۇساااااىكەت

كىشاااىنىڭ ئۆلتۈردلۈشاااىدىر. ئاااالالھ تائااااال قۇرئانااادا ئۆلاااۈمنى مۇساااىكەت دەئ 
للللل َبُ   ْ َملللللْوتا ﴿ئاتاااااائ    رەساااااىل رەگەئ» 1 ااْ  َْتلللللُتْ  َضلللللَهمْلُتْ   ا  ْْلَْ ضا فََ َصلللللامَلْتُ   ُِّها

 دېگەن.« ەندەلگەك مۇسىكىتى مۈلۆئ الرغاغشىېب ئ،ۇبول ەردەپەس

تااااۈردلگەن كىشااااىلەرگە ئۆلۈمنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ يولىاااادا ئۆل
مۇساااىكەت ئەمەس، بەلكاااى ساناقساااىز نېىمەتنىاااڭ ئااااچقۇچى ۋە يېغاااى ھاياااات 
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قالئ بارغاااان بولساااا ، مېناااى ئۇنىاااڭ ياااوقالئ بارمىااادىڭ. ئەگەر ساااەن ئاااۇنى ياااو
دېگەن. « يېنىدا تاپاتتىڭ

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
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﴿َوََّل تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتُل ِف َ﴾ِبيِل اللَّـِه َأْمَواٌت ۚ َبْل َأْحَياٌء َولَـِٰكن َّلَّ 
 َتْشُعُروَن﴾ 

 
نىڭ يولىدا ئۆلتۈردلگەنلەرنى ئۆلۈ  دېمە الر، بەلكى ئۇالر ئالالھ»

 «ىكتۇر، لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەرتىر

 
رغا ناھااااايىتى ئېغىاااار ئااااالالھ تائاااااال دىاااان ددشاااامەنلىرىنىڭ مۇسااااۇلمانال

ماللىرىغااااا -مۇشااااەققەتلەرنى ئېلىااااپ كېلىاااادىغانلىقى ۋە مۇسااااۇلمانالرنىڭ پااااۇ 
تەھااادى  ساااالىدىغانلىقىنى ئوبااادان بىلگەچاااكە، باااۇ ئاااايەتتە كاپىرالرغاااا قارشاااى 

بېرىااپ، ئااالالھ يولىاادا شااېھى  بولااۇ  ھەققىاادىكى  مۇسااۇلمانالرغا روھىااي كااۈق
  كاتتا رىغكەتنى بېرى اتىدى.

چااااقىلىرىمىز ئۆلاااۈئ -مااااللىرىمىز زىيانغاااا ئۇچرىشاااى، بااااال-پاااۇ دىنياااادا 
كېتىشااااى، رىزىقلىرىمىااااز كېسااااىلىپ ئاااااق قېلىشااااىمىز، كېسااااە  بولااااۇئ يېتىااااپ 
، قېلىشااااىمىز مااااۇمكىن. لااااېكىن بۇالردىنمااااۇ يااااۇقىرى تۇرىاااادىغان مۇساااااىكەت

كىشاااىنىڭ ئۆلتۈردلۈشاااىدىر. ئاااالالھ تائااااال قۇرئانااادا ئۆلاااۈمنى مۇساااىكەت دەئ 
للللل َبُ   ْ َملللللْوتا ﴿ئاتاااااائ    رەساااااىل رەگەئ» 1 ااْ  َْتلللللُتْ  َضلللللَهمْلُتْ   ا  ْْلَْ ضا فََ َصلللللامَلْتُ   ُِّها

 دېگەن.« ەندەلگەك مۇسىكىتى مۈلۆئ الرغاغشىېب ئ،ۇبول ەردەپەس

تااااۈردلگەن كىشااااىلەرگە ئۆلۈمنىااااڭ ئااااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ يولىاااادا ئۆل
مۇساااىكەت ئەمەس، بەلكاااى ساناقساااىز نېىمەتنىاااڭ ئااااچقۇچى ۋە يېغاااى ھاياااات 

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-106سۈرە مائىدە،  1
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 ََّل تـَُقولُـــــوا ِلَمــــن يـُْقَتـــــُل ِف َ﴾ــــِبيِل اللَّــــــِه َأْمـــــَواٌت﴾و ﴿ئىكەنلىكىناااااى باياااااان قىلىاااااپ  
دېااگەن. ئااالالھ يولىاادا  «الرە اامېد  ۈلااۆئ رنىەنلەلگدرۈلتااۆيولىاادا ئ ڭنىاائالالھ»

دلگەن كىشاااىلەر كااااپىر ۋە مۇشااارىكالرنىڭ نەزىرىااادە ئۆلاااۈئ تاااۈگىگەن ئۆلتاااۈر
بولىااادى. لااااېكىن ئااااۇالر ھەرگىزمااااۇ ئۆلمەياااادى، بەلكااااى ياشااااىغان ھاياتىاااادىنمۇ 
بەاتلىااااا  ھاياتقاااااا بارىااااادى. كااااااپىرالر پەقەت ئاااااۇنى ياشااااااۋاتقان چەكلىااااا  

ئااالالھ قىيااامەتتە ھەماامە  قويىاادى.نېىمەتااتىن، چەكسااىز بىاار نېااىمەتكە يااۆتكەئ 
ىنساااننى تىرىلااددردئ بىاار يەرگە يىغىاادى. ھېسااا  قىلىنىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئ

-ھەركىااا  ئاااۆزىنى جەننەتاااتە يااااكى دوزااتاااا كۆرىااادى. لاااېكىن شاااېھى  ساااوئا 
 سوراقسىز جەننەتكە كىرىدى.

تاااارىختىن بۇياااان ھەقناااى ھىماااايە قىلىاااش يولىااادا نۇرغاااۇن ماااۇئمىنلەر 
ئاققااان ھەر تااامچە قاننىااڭ،  شااېھى  بولاادى. مااۇئمىن شااېھى  بولغااان ۋاقىتتىكااى

كېيىنكاااى ئەۋالدالرنىاااڭ روھىناااى سۇغۇرىشاااتا ماااۇھى  تەساااىرى باااار. ھاااازىرقى 
دەۋردىكاااى ئىمااااننى ھىماااايە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىاااپ بېرىلغاااان ھەرىكەتلەرنىاااڭ 

 ەممىسى، شۇ تەسىرنىڭ ئىسپاتى بوالاليدى. ھ

ا ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئۆزىنىاااڭ يولىااادا شاااېھى  بولغاااان كىشاااىنىڭ دىنيااا
ھاياتىاااادىن بى اسااااىتە ئااااااىرەت ھاياتىغااااا يۆتكىلىاااادىغانلىقىنى بىلااااددرگەن. 
يەناااى، شاااېھى  بولغاااان كىشاااىگە قىياااامەتكە قەدەر ئۆلاااۈم يېزىلمايااادى. لاااېكىن 

ەنگە تەبىىىاااي ئاااۆلگەن كىشاااىلەرگە ئۆلاااۈم يېزىلىااادى. باشاااقىالر ئۆلاااۈئ تىااارىلگ
چكە ئاااۇ يەردە قەدەر تۇرىااادىغان بەرزەخ ھاياتىااادا تۇرساااا، شاااېھىتلەر ئاااۆلمىگە

تۇرماياادى. ئااالالھ تائاااال ئىنسااان شااېھى  بولغاناادىن كېاايىن ياشااايدىغان يېغااى 
ھاياتنىااااڭ تەپسااااىالتلىرىنى بىاااازگە مەاپىااااي قىلاااادى. چااااۈنكى بااااۇ ئااااااىرەت 

اپىياااادىر. ھاياتىغااااا تەۋە ئىااااش بولااااۇئ، ئااااااىرەت ھاياااااتى ھەممىمىاااازگە مە
ئااااارقىلىق تۇيغااااۇلىرى -ئىنسااااان ھەر قااااانچە تىرىشسااااىمۇ، ئەقىاااال ۋە ھااااې 

شاااېھىتنىڭ يەنە بىااار ھايااااتتىكى ئەھااا الىنى بىلەلمەيااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال 
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 ر،ۇتىرىكتااا الرۇئااا لكاااىەب» ﴿بَـــْل َأْحَيـــاٌء َولَــــِٰكن َّلَّ َتْشـــُعُروَن﴾ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  
 گەن. دې «رەيسىلەزمەس نىۇب رەسىل كىنېل

كىشاااااىلەرنىڭ نەزىرىااااادە ئاااااادەم شاااااېھى  بولغانااااادىن كېااااايىن روھاااااى 
ەدىنىااادىن چىقىاااپ كېتىااادى. لاااېكىن ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادە شاااەھىتنىڭ روھاااى ب

چىقىااپ كەتمەياادى، بەلكااى يېغااى بىاار ھاياااتنى باشاااليدى. بىااز شااېھى  بولغااان 
ئادەملەرنىاااڭ قەبرىساااىنى ئاچقاااان ۋاقىتتاااا، ئۇنىاااڭ جەساااىتىنىڭ چىرىماساااتىن 

مىزدا لى ھاااالىتى باااويىچە تۇرغاااانلىقىنى كاااۆرىمىز. لاااېكىن ئاااۇ بىزنىاااڭ ئالااادىئەسااا
مېيىاا  ھېسابالنسااىمۇ، ئەممااا ئااۇ باشااقا بىاار يېغااى دىنيااادا ياشاااۋاتقان بولىاادى. 

َْ َلللا   اانلللَغ َ  ا الللْ  يُلْهَُُْلللو َ ﴿ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالر ھەققىااادە    الرۇئااا لكاااىەب» 1 مَلللْ  َْ
« ىقىلىنىااااد نەھاااارىمەرىاااازىقتىن ب رگاھىاااادىكىەد ڭنىاااائالالھ ئ،ۇتىرىاااا  بولاااا

دىنياااادا ئەمەس، بەلكاااى رەبكىنىاااڭ يېنىااادا »دېاااگەن. يەناااى، ئاااالالھ ئاااۇالرنى 
دېااااگەن. دىنيااااادىكى بەدەن، روھ ۋە سااااېزىملەر بىرلەشااااكەن ھايااااات « تىرىاااا 

بىااااالەن كېيىنكاااااى بەدەن، روھ ۋە ساااااېزىملەر ئايرىلىااااادىغان ھاياااااات تاااااۈپتىن 
ىزنىاااڭ ئىنساااانىي ئاااۆلچەم بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى ئواشاااىمايدى. بىاااز باااۇنى ئۆزىم

 قۇدرىتى بىلەن ئۆلچىشىمىز كېرە . ئالالھ تائاالنىڭ ئىالھىي 

ئۇاالۋاتقانااااااادا بەدىنىغىزدىكاااااااى جاراھەتنىاااااااڭ ئااااااااغرىقىنى ھاااااااې  
قىاللمايساااااىز. ئااااااغرىقنى ھاااااې  قىلىاااااش ئەزاغاااااا ئەمەس، بەلكاااااى ساااااېزىمغا 
مۇناساااى ەتلى . ساااىز ئۇالىغاااان ۋاقىتتاااا بەدىنىغىاااز كاااارى ات ئۈساااتىدە قالىااادى، 

، باشاااقا بىااار دىنياغاااا كېتىااادى. ئااااغرىقنى ھاااې  قىلىااادىغان تۇيغاااۇلىرىغىز بولساااا
ھ تائاااال غەيكىااي مەسااىلىلەرنى زېھنىمىزغااا يېقىنالشااتۇرى  ئۈچااۈن، بىاازگە ئااالال

َ للللا   ﴿ئۇيقااااۇنى مىسااااا  قىلىااااپ   َناِا َللللا َو  َلللل ا َ ْ ََتُللللْ   ا َِ للللَي َِْوما َا   لَلللللُو يَلتَلللللَوىَف  ْْلَتُ للللَ  
َ للللا  ْ َمللللْوَت َويلُ  َُ   َلللل ا ََُ لللل   َاَل لْ لللل للللُ   ْْلُْ لللللَه   ااَ   ََْ لللل   فَلُ ْمسا ئىنساااااانالر » 2 َُِّسللللمًّ  ْهنا

 ڭرنىاااەنلەلمىگۆئ ،ىجاااانلىرىنى ئالىاااد ڭالرنىاااۇئئاااالالھ چاغلىرىااادا،  لىااادىغانۆئ
                                                           

 ئايەت-169سۈرە ئا  ئىمران  1
 ئايەت-42سۈرە زىمەر،  2
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 ََّل تـَُقولُـــــوا ِلَمــــن يـُْقَتـــــُل ِف َ﴾ــــِبيِل اللَّــــــِه َأْمـــــَواٌت﴾و ﴿ئىكەنلىكىناااااى باياااااان قىلىاااااپ  
دېااگەن. ئااالالھ يولىاادا  «الرە اامېد  ۈلااۆئ رنىەنلەلگدرۈلتااۆيولىاادا ئ ڭنىاائالالھ»

دلگەن كىشاااىلەر كااااپىر ۋە مۇشااارىكالرنىڭ نەزىرىااادە ئۆلاااۈئ تاااۈگىگەن ئۆلتاااۈر
بولىااادى. لااااېكىن ئااااۇالر ھەرگىزمااااۇ ئۆلمەياااادى، بەلكااااى ياشااااىغان ھاياتىاااادىنمۇ 
بەاتلىااااا  ھاياتقاااااا بارىااااادى. كااااااپىرالر پەقەت ئاااااۇنى ياشااااااۋاتقان چەكلىااااا  

ئااالالھ قىيااامەتتە ھەماامە  قويىاادى.نېىمەتااتىن، چەكسااىز بىاار نېااىمەتكە يااۆتكەئ 
ىنساااننى تىرىلااددردئ بىاار يەرگە يىغىاادى. ھېسااا  قىلىنىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئ

-ھەركىااا  ئاااۆزىنى جەننەتاااتە يااااكى دوزااتاااا كۆرىااادى. لاااېكىن شاااېھى  ساااوئا 
 سوراقسىز جەننەتكە كىرىدى.

تاااارىختىن بۇياااان ھەقناااى ھىماااايە قىلىاااش يولىااادا نۇرغاااۇن ماااۇئمىنلەر 
ئاققااان ھەر تااامچە قاننىااڭ،  شااېھى  بولاادى. مااۇئمىن شااېھى  بولغااان ۋاقىتتىكااى

كېيىنكاااى ئەۋالدالرنىاااڭ روھىناااى سۇغۇرىشاااتا ماااۇھى  تەساااىرى باااار. ھاااازىرقى 
دەۋردىكاااى ئىمااااننى ھىماااايە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىاااپ بېرىلغاااان ھەرىكەتلەرنىاااڭ 

 ەممىسى، شۇ تەسىرنىڭ ئىسپاتى بوالاليدى. ھ

ا ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئۆزىنىاااڭ يولىااادا شاااېھى  بولغاااان كىشاااىنىڭ دىنيااا
ھاياتىاااادىن بى اسااااىتە ئااااااىرەت ھاياتىغااااا يۆتكىلىاااادىغانلىقىنى بىلااااددرگەن. 
يەناااى، شاااېھى  بولغاااان كىشاااىگە قىياااامەتكە قەدەر ئۆلاااۈم يېزىلمايااادى. لاااېكىن 

ەنگە تەبىىىاااي ئاااۆلگەن كىشاااىلەرگە ئۆلاااۈم يېزىلىااادى. باشاااقىالر ئۆلاااۈئ تىااارىلگ
چكە ئاااۇ يەردە قەدەر تۇرىااادىغان بەرزەخ ھاياتىااادا تۇرساااا، شاااېھىتلەر ئاااۆلمىگە

تۇرماياادى. ئااالالھ تائاااال ئىنسااان شااېھى  بولغاناادىن كېاايىن ياشااايدىغان يېغااى 
ھاياتنىااااڭ تەپسااااىالتلىرىنى بىاااازگە مەاپىااااي قىلاااادى. چااااۈنكى بااااۇ ئااااااىرەت 

اپىياااادىر. ھاياتىغااااا تەۋە ئىااااش بولااااۇئ، ئااااااىرەت ھاياااااتى ھەممىمىاااازگە مە
ئااااارقىلىق تۇيغااااۇلىرى -ئىنسااااان ھەر قااااانچە تىرىشسااااىمۇ، ئەقىاااال ۋە ھااااې 

شاااېھىتنىڭ يەنە بىااار ھايااااتتىكى ئەھااا الىنى بىلەلمەيااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال 
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 ر،ۇتىرىكتااا الرۇئااا لكاااىەب» ﴿بَـــْل َأْحَيـــاٌء َولَــــِٰكن َّلَّ َتْشـــُعُروَن﴾ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  
 گەن. دې «رەيسىلەزمەس نىۇب رەسىل كىنېل

كىشاااااىلەرنىڭ نەزىرىااااادە ئاااااادەم شاااااېھى  بولغانااااادىن كېااااايىن روھاااااى 
ەدىنىااادىن چىقىاااپ كېتىااادى. لاااېكىن ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادە شاااەھىتنىڭ روھاااى ب

چىقىااپ كەتمەياادى، بەلكااى يېغااى بىاار ھاياااتنى باشاااليدى. بىااز شااېھى  بولغااان 
ئادەملەرنىاااڭ قەبرىساااىنى ئاچقاااان ۋاقىتتاااا، ئۇنىاااڭ جەساااىتىنىڭ چىرىماساااتىن 

مىزدا لى ھاااالىتى باااويىچە تۇرغاااانلىقىنى كاااۆرىمىز. لاااېكىن ئاااۇ بىزنىاااڭ ئالااادىئەسااا
مېيىاا  ھېسابالنسااىمۇ، ئەممااا ئااۇ باشااقا بىاار يېغااى دىنيااادا ياشاااۋاتقان بولىاادى. 

َْ َلللا   اانلللَغ َ  ا الللْ  يُلْهَُُْلللو َ ﴿ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالر ھەققىااادە    الرۇئااا لكاااىەب» 1 مَلللْ  َْ
« ىقىلىنىااااد نەھاااارىمەرىاااازىقتىن ب رگاھىاااادىكىەد ڭنىاااائالالھ ئ،ۇتىرىاااا  بولاااا

دىنياااادا ئەمەس، بەلكاااى رەبكىنىاااڭ يېنىااادا »دېاااگەن. يەناااى، ئاااالالھ ئاااۇالرنى 
دېااااگەن. دىنيااااادىكى بەدەن، روھ ۋە سااااېزىملەر بىرلەشااااكەن ھايااااات « تىرىاااا 

بىااااالەن كېيىنكاااااى بەدەن، روھ ۋە ساااااېزىملەر ئايرىلىااااادىغان ھاياااااات تاااااۈپتىن 
ىزنىاااڭ ئىنساااانىي ئاااۆلچەم بىااالەن ئەمەس، بەلكاااى ئواشاااىمايدى. بىاااز باااۇنى ئۆزىم

 قۇدرىتى بىلەن ئۆلچىشىمىز كېرە . ئالالھ تائاالنىڭ ئىالھىي 

ئۇاالۋاتقانااااااادا بەدىنىغىزدىكاااااااى جاراھەتنىاااااااڭ ئااااااااغرىقىنى ھاااااااې  
قىاللمايساااااىز. ئااااااغرىقنى ھاااااې  قىلىاااااش ئەزاغاااااا ئەمەس، بەلكاااااى ساااااېزىمغا 
مۇناساااى ەتلى . ساااىز ئۇالىغاااان ۋاقىتتاااا بەدىنىغىاااز كاااارى ات ئۈساااتىدە قالىااادى، 

، باشاااقا بىااار دىنياغاااا كېتىااادى. ئااااغرىقنى ھاااې  قىلىااادىغان تۇيغاااۇلىرىغىز بولساااا
ھ تائاااال غەيكىااي مەسااىلىلەرنى زېھنىمىزغااا يېقىنالشااتۇرى  ئۈچااۈن، بىاازگە ئااالال

َ للللا   ﴿ئۇيقااااۇنى مىسااااا  قىلىااااپ   َناِا َللللا َو  َلللل ا َ ْ ََتُللللْ   ا َِ للللَي َِْوما َا   لَلللللُو يَلتَلللللَوىَف  ْْلَتُ للللَ  
َ للللا  ْ َمللللْوَت َويلُ  َُ   َلللل ا ََُ لللل   َاَل لْ لللل للللُ   ْْلُْ لللللَه   ااَ   ََْ لللل   فَلُ ْمسا ئىنساااااانالر » 2 َُِّسللللمًّ  ْهنا

 ڭرنىاااەنلەلمىگۆئ ،ىجاااانلىرىنى ئالىاااد ڭالرنىاااۇئئاااالالھ چاغلىرىااادا،  لىااادىغانۆئ
                                                           

 ئايەت-169سۈرە ئا  ئىمران  1
 ئايەت-42سۈرە زىمەر،  2
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 دەرس-80
 
 ئايەت-155سۈرە بەقەرە 
 

ُلَونَُّكم﴿  َواْْلَنُفسِ  اْْلَْمَوالِ  مِّنَ  َونـَْقصٍ  َواْْلُوعِ  اْْلَْوفِ  مِّنَ  ِبَشْيءٍ  َولَنَـبـْ
 ﴾الصَّاِبرِينَ  َوَبشِّرِ  َوالثََّمَراتِ 

 
 ماللىرىغالرغا، ۋە قەھەتچىلى  ،قورقۇن  بىرئاز سىلەرنى بىز»

 بىلەن زىيان يېتىدىغان زىرائەتلىرىغالرغا بالىلىرىغالرغا، جانلىرىغالرغا،
 «بەرگىن اەۋەر اۇ  قىلغۇچىالرغا ربىسە. سىنايمىز چوقۇم

 
ساااىناقنىڭ  چاااو ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە، ئاااالالھ يولىااادا ئۇچرايااادىغان ئە  

يولااادا شاااېھى  بولغانالرنىاااڭ  ھايااااتنى تەقااادى  قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى ۋە ھەق
ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا ھايااات ئىكەنلىكىنااى ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق. بااۇ ئااايەتتە، 
ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھاياتىاااادا ئۇچراياااادىغان تۈرلااااۈ  سااااىناقالرنى ۋە بااااۇ 

ىاااڭ ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا ساااىناقالردىن ئاااۆتكەن ئىرادىلىااا ، ساااەۋرچان مۇئمىنن
 غا ئالدى.ئېرىشىدىغان مۇكاپاتىنى تىل

سااااااەپەرگە چىقىشاااااانىڭ ئالدىاااااادا يېتەكچااااااى، ئالاااااادىمىزدا تۈرلااااااۈ  
قىيىاااانچىلىقالر بااااارلىقىنى ئاگاھالناااادىرغان بولسااااا، تەييااااارلىقىمىز بولغاچقااااا 
ئۇچرىغااان قىيىاانچىلىقالر ئېغىاار كەلمەياادى. اااۇددى بااۇ ئااايەت بۈگااۈنكى كۈناادە 

دىق، باياشاااات ياشاااىغان ئىااا-بىااازگە چۈشاااكەندەكال. چاااۈنكى بىاااز باااۇرىن بااااي
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 دەرس-80
 
 ئايەت-155سۈرە بەقەرە 
 

ُلَونَُّكم﴿  َواْْلَنُفسِ  اْْلَْمَوالِ  مِّنَ  َونـَْقصٍ  َواْْلُوعِ  اْْلَْوفِ  مِّنَ  ِبَشْيءٍ  َولَنَـبـْ
 ﴾الصَّاِبرِينَ  َوَبشِّرِ  َوالثََّمَراتِ 

 
 ماللىرىغالرغا، ۋە قەھەتچىلى  ،قورقۇن  بىرئاز سىلەرنى بىز»

 بىلەن زىيان يېتىدىغان زىرائەتلىرىغالرغا بالىلىرىغالرغا، جانلىرىغالرغا،
 «بەرگىن اەۋەر اۇ  قىلغۇچىالرغا ربىسە. سىنايمىز چوقۇم

 
ساااىناقنىڭ  چاااو ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە، ئاااالالھ يولىااادا ئۇچرايااادىغان ئە  

يولااادا شاااېھى  بولغانالرنىاااڭ  ھايااااتنى تەقااادى  قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى ۋە ھەق
ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا ھايااات ئىكەنلىكىنااى ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق. بااۇ ئااايەتتە، 
ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھاياتىاااادا ئۇچراياااادىغان تۈرلااااۈ  سااااىناقالرنى ۋە بااااۇ 

ىاااڭ ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا ساااىناقالردىن ئاااۆتكەن ئىرادىلىااا ، ساااەۋرچان مۇئمىنن
 غا ئالدى.ئېرىشىدىغان مۇكاپاتىنى تىل

سااااااەپەرگە چىقىشاااااانىڭ ئالدىاااااادا يېتەكچااااااى، ئالاااااادىمىزدا تۈرلااااااۈ  
قىيىاااانچىلىقالر بااااارلىقىنى ئاگاھالناااادىرغان بولسااااا، تەييااااارلىقىمىز بولغاچقااااا 
ئۇچرىغااان قىيىاانچىلىقالر ئېغىاار كەلمەياادى. اااۇددى بااۇ ئااايەت بۈگااۈنكى كۈناادە 

دىق، باياشاااات ياشاااىغان ئىااا-بىااازگە چۈشاااكەندەكال. چاااۈنكى بىاااز باااۇرىن بااااي
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-غە  بولااااااۇئ قالاااااادىق. نۇرغااااااۇن قېرىنداشاااااالىرىمىزدىن ۋە يااااااۇرتكەمااااااكە
ماكاااانلىرىمىزدىن ئايرىلااادىق. مۇساااىكەتكە ساااەبىر قىلىاااپ بواللمااااي ئۇھساااىنغان 

ساااەبىر قىلغۇچىالرغاااا »ۋاقىتلىرىمىزماااۇ بولااادى. ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە  
ناقنىڭ دەۋاتىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە بىاااازگە كەلااااگەن سااااى« اااااۇ  اەۋەر بولسااااۇن

مىسااااى يامااااانلىق ئېلىااااپ كەلمەياااادىغان بولااااۇئ، ئە  يامااااان بولىاااادىغىنى ھەم
 ئۈستىمىزگە كەلگەن سىناقتىن ئۆتەلمەسلىكىمىزدىر. 

لُـــَونَُّكم﴾ ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە تىلغاااا . «ساااىلەرنى چوقاااۇم ساااىنايمىز» ﴿َولَنَـبـْ
ى ئېلىنغاااان ساااىناقتا ئىنساااان ھاياتىااادىن ئايرىلىاااپ، ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا يېغااا

بىااار ھاياتقاااا ئېرىشاااەتتى. ئوقۇۋاتقاااان باااۇ ئاااايىتىمىزدىكى ساااىناقتا، ئىنساااان ھەر 
ھالاااادا ھايااااات قالىاااادى. مەسااااىلەن  تۇرمۇشااااتا قىينىلىااااپ قااااېلىش، ھادىسااااە 

ەامەتلەرنىااااڭ يېتىشااااى قاتااااارلىقالر بىاااار ز-سااااەۋەبلى  ماللىرىمىزغااااا زىيااااان
ئىنسااااان  ئادەمنىااااڭ ھاياتىاااادىن ئايرىلىشااااىغا نىسااااكەتەن تااااۆۋەن ئىمتىھاناااادىر.

ئااااۆزى يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن ۋە كىشااااىلىرىدىن ئايرىلىشااااقا سااااەبىر 
قىلىااش، يااشااى كۆرمەياادىغان ئىشااالرنى چىاادامچانلىق بىاالەن قىلىااش ئااارقىلىق 

 ئىمتىھان ئېلىنىدى. 

تاااۇر. «قورقاااۇن » ﴾اْْلَـــْوفِ ﴿تە تاااۇنجى تىلغاااا ئېلىنغاااان ئىمتىھاااان ئاااايەت
لساااا، ھاياااات اىزمىتاااى بىااالەن تولاااۇق ئادەمنىاااڭ قەلكىااادە ااتىرجەمساااىزلى  بو

ماسلىشااااىپ ما الماياااادى. شااااۇ ا ھاياتىغنىااااڭ نورمااااا  داۋاملىشىشااااى ئۈچااااۈن، 
توسااااىقىدىن ئالالھقااااا تەۋەككااااۈ  قىلىااااش، ئااااالالھ « قورقااااۇن »ئالدىغاااادىكى 

قىلغانااادىن باشاااقا ھېچقاناااداق مۇساااىكەتنىڭ ئىنساااانغا يەتمەيااادىغانلىقى  تەقااادىر
ىلىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت ئەقىاادىگە تايىنىااپ ۋە ئالالھنىااڭ ئىنساااننى ھىمااايە ق

تاااۇرىئ ئۆتكىنىغااادە، ئانااادىن نورماااا  ھايااااتىغنى داۋامالشتۇرااليساااەن. ئەمماااا 
ل تۇرالمااااي، قاااا بويسۇنساااا ، كىچىككىااانە توساااالغۇالرغىمۇ تاقابىااا«قورقاااۇن »

قىلغاااۇ  باااار ئىشااانىمۇ جۈرئەتلىااا  ھالااادا قىاللمايااادىغان بولاااۇئ قالىساااەن. 
لىااااق ئۆزىاااادىن ئەنسااااىرەئ، ھاياتقااااا ئىشااااەن  بىاااالەن شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن داۋام
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نااااى يېغىااااپ چىقاالياااادىغان «قورقااااۇن »باقالماي اتقااااان قېرىنداشااااالرغا، بااااۇ 
ىااار ئىشاااتىن ئىكەنلىكىناااى ئەساااكەرتىمىز. ساااەن ب« ئاااۆزى»بىردىنكىااار مەنكەنىاااڭ 

قااورق ياااكى قورقمااا، سااا ا كېلىاادىغان سااىناق كېلى ېرىاادى. قورققااان شااۇ ئىشااالر 
لماسااالىقىمۇ ماااۇمكىن. شاااۇ ا ھەرگىزماااۇ بىااار ئىاااش كېلىشاااتىن بولۇشاااى يااااكى بو

ئىلگىااااارى قورقۇنچتاااااا ياشاشاااااقا بولمايااااادى. قۇرئاننىاااااڭ بىااااازدىن كاااااۈتكىنى، 
رنى كائىناتنىااااڭ ئىمكانىيىتىمىزنىااااڭ يېتىشااااىچە قورقااااۇنچنى يوقىتىااااپ، ئىشااااال

 ياراتقۇچىسىغا قالدىرىشىمىزدىر. 

ق باشااااقىالرنى پائاااالىيەتلىرى ئااااارقىلى-سااااۆزى ۋە ئىااااش-مۇساااۇلمان گەئ
ئىساااالمغا دەۋەت قىلسااااا، ئەلاااا ەتتە بۇنىغغاااا قارشااااى چىقىاااادىغان ددشاااامەنلەر 

مىكىرلەرنااااى ئااااويالئ، ھەر اىاااال -بولىاااادى. ددشاااامەنلەر ئۈزلۈكسااااىز ھىاااايلە
تەبىىىيكااااى قورقااااۇن  بولىاااادى. ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  ھۇجااااۇمالرنى ھازىرلىغاچقااااا،

غىنى، قورقاااۇنچنى مۇئمىنااادىن مۇشاااۇ اىااال ئەھ الغاااا چۈشاااكەندە ئۈمىاااد قىلىااادى
ياااوق قىلىاااپ ئااااكتىپلىق بىااالەن دەۋەتناااى داۋام قىلىشاااتۇر. ئەگەر ماااۇئمىن مۇشاااۇ 

 شەكىلدە داۋام قىاللىسا، بۇ سىناقتىن ئۆتكەن بولىدى. 

ايەتتىكى ئىككىنچاااى ساااىناق بولاااۇئ، ئاااادەم ئااا« ئاچاااارچىلىق» ﴾َواْْلُـــوعِ ﴿
ھنىااااڭ ھاياااااتىنى ساااااقال  ئۈچااااۈن، يااااېمەكلىككە ئېھتىياااااجى چۈشااااىدى. ئالال

ئىنسااانغا قىلغااان كاتتااا رەھمەتلىرىاادىن بىاارى، ئىنساااننىڭ يااېگەن نەرسااىلىرىنى 
مااااي شاااەكلىدە بەدەنااادە زاپااااس سااااقلىنىدىغان قىلىشاااىدىر. مەساااىلەن  -گاااۆ 

لااېكىن  قالسااام، ھالسااىزلىنىپ كېتىشااى  مااۇمكىن،بىاار كااۈن تاماااق يااېمەي ئاااق 
ەكلىااا  ئازالتساااا، ھايااااتى  ئااىرالشااامايدى. شاااۇ ا ئىنساااان ئاااۇزىن مەزگىااال يېم

ئاااورىقالئ بىاااار تېاااارە بىاااار ئۇساااتىخان بولااااۇئ قالغااااان تەقاااادىردىمۇ، ھاياااااتى 
داۋاملىشااااى ېرىدى. ئەگەر ئىنسااااان ماشااااىنىالرغا ئواشااااا  بېنزىنااااى تااااۈگىگەن 

نۇرغااااۇنلىرىمىز بارغااااان يېرىمىاااازدىن كااااېلەلمىگەن  ھامااااان تواتااااائ قالسااااا،
 بوالتتۇق.
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-غە  بولااااااۇئ قالاااااادىق. نۇرغااااااۇن قېرىنداشاااااالىرىمىزدىن ۋە يااااااۇرتكەمااااااكە
ماكاااانلىرىمىزدىن ئايرىلااادىق. مۇساااىكەتكە ساااەبىر قىلىاااپ بواللمااااي ئۇھساااىنغان 

ساااەبىر قىلغۇچىالرغاااا »ۋاقىتلىرىمىزماااۇ بولااادى. ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە  
ناقنىڭ دەۋاتىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە بىاااازگە كەلااااگەن سااااى« اااااۇ  اەۋەر بولسااااۇن

مىسااااى يامااااانلىق ئېلىااااپ كەلمەياااادىغان بولااااۇئ، ئە  يامااااان بولىاااادىغىنى ھەم
 ئۈستىمىزگە كەلگەن سىناقتىن ئۆتەلمەسلىكىمىزدىر. 

لُـــَونَُّكم﴾ ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە تىلغاااا . «ساااىلەرنى چوقاااۇم ساااىنايمىز» ﴿َولَنَـبـْ
ى ئېلىنغاااان ساااىناقتا ئىنساااان ھاياتىااادىن ئايرىلىاااپ، ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا يېغااا

بىااار ھاياتقاااا ئېرىشاااەتتى. ئوقۇۋاتقاااان باااۇ ئاااايىتىمىزدىكى ساااىناقتا، ئىنساااان ھەر 
ھالاااادا ھايااااات قالىاااادى. مەسااااىلەن  تۇرمۇشااااتا قىينىلىااااپ قااااېلىش، ھادىسااااە 

ەامەتلەرنىااااڭ يېتىشااااى قاتااااارلىقالر بىاااار ز-سااااەۋەبلى  ماللىرىمىزغااااا زىيااااان
ئىنسااااان  ئادەمنىااااڭ ھاياتىاااادىن ئايرىلىشااااىغا نىسااااكەتەن تااااۆۋەن ئىمتىھاناااادىر.

ئااااۆزى يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن ۋە كىشااااىلىرىدىن ئايرىلىشااااقا سااااەبىر 
قىلىااش، يااشااى كۆرمەياادىغان ئىشااالرنى چىاادامچانلىق بىاالەن قىلىااش ئااارقىلىق 

 ئىمتىھان ئېلىنىدى. 

تاااۇر. «قورقاااۇن » ﴾اْْلَـــْوفِ ﴿تە تاااۇنجى تىلغاااا ئېلىنغاااان ئىمتىھاااان ئاااايەت
لساااا، ھاياااات اىزمىتاااى بىااالەن تولاااۇق ئادەمنىاااڭ قەلكىااادە ااتىرجەمساااىزلى  بو

ماسلىشااااىپ ما الماياااادى. شااااۇ ا ھاياتىغنىااااڭ نورمااااا  داۋاملىشىشااااى ئۈچااااۈن، 
توسااااىقىدىن ئالالھقااااا تەۋەككااااۈ  قىلىااااش، ئااااالالھ « قورقااااۇن »ئالدىغاااادىكى 

قىلغانااادىن باشاااقا ھېچقاناااداق مۇساااىكەتنىڭ ئىنساااانغا يەتمەيااادىغانلىقى  تەقااادىر
ىلىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت ئەقىاادىگە تايىنىااپ ۋە ئالالھنىااڭ ئىنساااننى ھىمااايە ق

تاااۇرىئ ئۆتكىنىغااادە، ئانااادىن نورماااا  ھايااااتىغنى داۋامالشتۇرااليساااەن. ئەمماااا 
ل تۇرالمااااي، قاااا بويسۇنساااا ، كىچىككىااانە توساااالغۇالرغىمۇ تاقابىااا«قورقاااۇن »

قىلغاااۇ  باااار ئىشااانىمۇ جۈرئەتلىااا  ھالااادا قىاللمايااادىغان بولاااۇئ قالىساااەن. 
لىااااق ئۆزىاااادىن ئەنسااااىرەئ، ھاياتقااااا ئىشااااەن  بىاااالەن شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن داۋام
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نااااى يېغىااااپ چىقاالياااادىغان «قورقااااۇن »باقالماي اتقااااان قېرىنداشااااالرغا، بااااۇ 
ىااار ئىشاااتىن ئىكەنلىكىناااى ئەساااكەرتىمىز. ساااەن ب« ئاااۆزى»بىردىنكىااار مەنكەنىاااڭ 

قااورق ياااكى قورقمااا، سااا ا كېلىاادىغان سااىناق كېلى ېرىاادى. قورققااان شااۇ ئىشااالر 
لماسااالىقىمۇ ماااۇمكىن. شاااۇ ا ھەرگىزماااۇ بىااار ئىاااش كېلىشاااتىن بولۇشاااى يااااكى بو

ئىلگىااااارى قورقۇنچتاااااا ياشاشاااااقا بولمايااااادى. قۇرئاننىاااااڭ بىااااازدىن كاااااۈتكىنى، 
رنى كائىناتنىااااڭ ئىمكانىيىتىمىزنىااااڭ يېتىشااااىچە قورقااااۇنچنى يوقىتىااااپ، ئىشااااال

 ياراتقۇچىسىغا قالدىرىشىمىزدىر. 

ق باشااااقىالرنى پائاااالىيەتلىرى ئااااارقىلى-سااااۆزى ۋە ئىااااش-مۇساااۇلمان گەئ
ئىساااالمغا دەۋەت قىلسااااا، ئەلاااا ەتتە بۇنىغغاااا قارشااااى چىقىاااادىغان ددشاااامەنلەر 

مىكىرلەرنااااى ئااااويالئ، ھەر اىاااال -بولىاااادى. ددشاااامەنلەر ئۈزلۈكسااااىز ھىاااايلە
تەبىىىيكااااى قورقااااۇن  بولىاااادى. ئااااالالھ تائاالنىااااڭ  ھۇجااااۇمالرنى ھازىرلىغاچقااااا،

غىنى، قورقاااۇنچنى مۇئمىنااادىن مۇشاااۇ اىااال ئەھ الغاااا چۈشاااكەندە ئۈمىاااد قىلىااادى
ياااوق قىلىاااپ ئااااكتىپلىق بىااالەن دەۋەتناااى داۋام قىلىشاااتۇر. ئەگەر ماااۇئمىن مۇشاااۇ 

 شەكىلدە داۋام قىاللىسا، بۇ سىناقتىن ئۆتكەن بولىدى. 

ايەتتىكى ئىككىنچاااى ساااىناق بولاااۇئ، ئاااادەم ئااا« ئاچاااارچىلىق» ﴾َواْْلُـــوعِ ﴿
ھنىااااڭ ھاياااااتىنى ساااااقال  ئۈچااااۈن، يااااېمەكلىككە ئېھتىياااااجى چۈشااااىدى. ئالال

ئىنسااانغا قىلغااان كاتتااا رەھمەتلىرىاادىن بىاارى، ئىنساااننىڭ يااېگەن نەرسااىلىرىنى 
مااااي شاااەكلىدە بەدەنااادە زاپااااس سااااقلىنىدىغان قىلىشاااىدىر. مەساااىلەن  -گاااۆ 

لااېكىن  قالسااام، ھالسااىزلىنىپ كېتىشااى  مااۇمكىن،بىاار كااۈن تاماااق يااېمەي ئاااق 
ەكلىااا  ئازالتساااا، ھايااااتى  ئااىرالشااامايدى. شاااۇ ا ئىنساااان ئاااۇزىن مەزگىااال يېم

ئاااورىقالئ بىاااار تېاااارە بىاااار ئۇساااتىخان بولااااۇئ قالغااااان تەقاااادىردىمۇ، ھاياااااتى 
داۋاملىشااااى ېرىدى. ئەگەر ئىنسااااان ماشااااىنىالرغا ئواشااااا  بېنزىنااااى تااااۈگىگەن 

نۇرغااااۇنلىرىمىز بارغااااان يېرىمىاااازدىن كااااېلەلمىگەن  ھامااااان تواتااااائ قالسااااا،
 بوالتتۇق.
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ن. بااااۇ ئەزاالرنىااااڭ ئىنسااااان بەدىنااااى ھەراىاااال ئەزاالردىاااان تااااۈزدلگە
ھۈجەيرىلىرىاااادە « مااااېغە»ھېسااااابلىنىدى. « مااااېغە»ئىچىاااادىكى رەئىسااااىي ئەزا 

ھايااااتلىقال بولساااا، ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ئەزاساااى نورماااا  ئىشااالەيدى. لاااېكىن باااۇ 
بىمارنىااڭ مېغىسااى ساااغالم  ، پۈتااۈن ئەزاالر تۈگىشااىدى. شااۇ اھااۈجەيرىلەر ئۆلسااە

  ئېھتىماااالى بولغاچقاااا، نەپەس بولساااىال، قالغاااان ئەزاالرنىاااڭ نورماااا  ئىشااالە
تواتاااائ قالغانالرنىاااڭ ياااۈرىكىنى تاااو  ئاااارقىلىق ھەرىكەتلەناااددردئ ئەسااالىگە 

« ماااااېغە»كەلتاااااۈرگەنلىكىنى ئاااااا اليمىز. ھاي انالرنىاااااڭ رەئىساااااى ئەزاساااااىمۇ 
ىنىدى. ئەممااااا ئۆسااااۈملۈكلەرنىڭ رەئىاااا  ئەزاسااااى يىلتىزىاااادا بولىاااادى. ھېسااااابل

غااوللىرى، ئە  -رمىقى، ئاناادىن شاااخمەسااىلەن  دەرەانىااڭ تااۇنجى بولااۇئ يوپااۇ
ئااىرىااادا يىلتىااازى  قۇرىيااادى. يىلتىاااز قۇرىشاااتىن ئىلگىااارى ساااۇ كېلىاااپ قالساااا، 

 . قايتىدىن ياشىرىپ، غوللىرى، شاالىرى ۋە يوپۇرماقلىرى ئەسلىگە كېلىدى

ئاچااااارچىلىق ئىنسااااانغا يېگۈسااااى كەلمەياااادىغان نەرسااااىلەرنىمۇ، ھەتتااااا 
ېيىلمەيااااادىغان نەرساااااىلەرنىمۇ يېگۈزىااااادى. دەرەخ يوپۇرماقلىرىاااادە  ئاااااادەتتە ي

ئاچقااااا بېاااارىلگەن ھەر تاماااااق سىغىشاااالى ، چارچىغااااان »شااااۇ ا ئەرەباااالەردە 
تەمساااىل باااار. ماااۇئمىن ھاياااات -دەيااادىغان ماقاااا « ئاااادەمگە ھەر يەر راھەتلىااا 

مەيدانىاادا پۇاتااا ھااازىرلىق بىاالەن تۇرىشااى ۋە ئاچلىققااا سااەبىر قىلىشااى ئۈچااۈن، 
تااۇ  پەرز شااەكىلدە، باشااقا ۋاقىااتالردا نەپاالە شااەكىلدە يىلاادا بىاار قېااتى  روزا تۇ

يولغااا قويۇلغااان. ئەگەر بىاازدە ئاچلىققااا نىسااكەتەن مەلااۇم دەرىجىاادە تەييااارلىق 
ا ھاياتقاااا نورماااا  قارىيالمااااي ۋە مەشاااىقلىنىش بولمىساااا، ئااااق قالغاااان ۋاقىاااتالرد

 ئۆزىمىزنى تۈگەشتۈردۋالىمىز. 

 مِّـــــــَن اْْلَْمـــــــَواِل َواْْلَنُفـــــــِس َونـَْقـــــــصٍ ﴿ئاااااااايەتتىكى ئاااااااۈچىنچى ئىمتىھاااااااان  
ـــَراتِ   زىرائەتلىرىغالرغاااا بالىلىرىغالرغاااا، جانلىرىغالرغاااا، ماللىرىغالرغاااا،» ﴾َوالثََّم

تەبىىىيكااااى ئىسااااالم يولىاااادا . «سااااىنايمىز چوقااااۇم بىاااالەن زىيااااان يېتىاااادىغان
ما غاااانالر پۈتاااۈن ھايااااتىنى دىنياااالىق ئۈچاااۈن ئاتىيالمايااادى، ھەم باااۇ يولنىاااڭ 

ئاااۇالرنى ئارامىااادا قويمايااادى. باااۇ ۋاقىتتاااا دىااان ئۈچاااۈن ھاياااات ۋە  ددشااامەنلىرى
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تۇرمۇشاااىمىزنى قۇرباااان قىلىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى. باااۇ ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال 
نچىلىقااااتىن ئاااااتالئ ئۆتەلەياااادىغان شااااەكىلدە مااااۇئمىنلەرنى ھەرقانااااداق قىيى

 َوَبشِّـــــرِ ﴿ھازىراليااااادى. ئەگەر باااااۇ ساااااىناقالردىن ھالقىاااااپ ئاااااۆتەلىگىنىمىزدە، 
دېاااگەن ئاااايەتتە  «سااەبىر قىلغۇچىالرغاااا ااااۇ  بىشاااارەت بەرگىاان» ﴾الصَّــاِبرِينَ 

دېيىلگىنىااادە ، ااااۇ  بېشاااارەتكە ئېرىشاااىمىز. ماااۇئمىن ئاااۆزى دىق كېلى اتقاااان 
كاااۈنچە ئىكەنلىكىناااى بىلگىنىااادە، باااۇ دىنياااادىكى ئاچاااارچىلىق، ساااىناقالرنىڭ ئۆت

باااۇ »تۇيۇلمايااادى ۋە  ئىقتىساااادىي قىيىنچىلىاااق ۋە جانلىرىااادىن ئاااايرىلىش ئېغىااار
دېااگەن ئىاادىيەدە ياشااائ، بااۇ « دىنيااادا ھااۇزىر ئااللمىساااق، ئااااىرەتتە ئااالىمىز

 سىناقالردىن ئۆتەلەيدى. 
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ن. بااااۇ ئەزاالرنىااااڭ ئىنسااااان بەدىنااااى ھەراىاااال ئەزاالردىاااان تااااۈزدلگە
ھۈجەيرىلىرىاااادە « مااااېغە»ھېسااااابلىنىدى. « مااااېغە»ئىچىاااادىكى رەئىسااااىي ئەزا 

ھايااااتلىقال بولساااا، ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ئەزاساااى نورماااا  ئىشااالەيدى. لاااېكىن باااۇ 
بىمارنىااڭ مېغىسااى ساااغالم  ، پۈتااۈن ئەزاالر تۈگىشااىدى. شااۇ اھااۈجەيرىلەر ئۆلسااە
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 . قايتىدىن ياشىرىپ، غوللىرى، شاالىرى ۋە يوپۇرماقلىرى ئەسلىگە كېلىدى

ئاچااااارچىلىق ئىنسااااانغا يېگۈسااااى كەلمەياااادىغان نەرسااااىلەرنىمۇ، ھەتتااااا 
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مەيدانىاادا پۇاتااا ھااازىرلىق بىاالەن تۇرىشااى ۋە ئاچلىققااا سااەبىر قىلىشااى ئۈچااۈن، 
تااۇ  پەرز شااەكىلدە، باشااقا ۋاقىااتالردا نەپاالە شااەكىلدە يىلاادا بىاار قېااتى  روزا تۇ

يولغااا قويۇلغااان. ئەگەر بىاازدە ئاچلىققااا نىسااكەتەن مەلااۇم دەرىجىاادە تەييااارلىق 
ا ھاياتقاااا نورماااا  قارىيالمااااي ۋە مەشاااىقلىنىش بولمىساااا، ئااااق قالغاااان ۋاقىاااتالرد

 ئۆزىمىزنى تۈگەشتۈردۋالىمىز. 

 مِّـــــــَن اْْلَْمـــــــَواِل َواْْلَنُفـــــــِس َونـَْقـــــــصٍ ﴿ئاااااااايەتتىكى ئاااااااۈچىنچى ئىمتىھاااااااان  
ـــَراتِ   زىرائەتلىرىغالرغاااا بالىلىرىغالرغاااا، جانلىرىغالرغاااا، ماللىرىغالرغاااا،» ﴾َوالثََّم

تەبىىىيكااااى ئىسااااالم يولىاااادا . «سااااىنايمىز چوقااااۇم بىاااالەن زىيااااان يېتىاااادىغان
ما غاااانالر پۈتاااۈن ھايااااتىنى دىنياااالىق ئۈچاااۈن ئاتىيالمايااادى، ھەم باااۇ يولنىاااڭ 

ئاااۇالرنى ئارامىااادا قويمايااادى. باااۇ ۋاقىتتاااا دىااان ئۈچاااۈن ھاياااات ۋە  ددشااامەنلىرى
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تۇرمۇشاااىمىزنى قۇرباااان قىلىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى. باااۇ ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال 
نچىلىقااااتىن ئاااااتالئ ئۆتەلەياااادىغان شااااەكىلدە مااااۇئمىنلەرنى ھەرقانااااداق قىيى

 َوَبشِّـــــرِ ﴿ھازىراليااااادى. ئەگەر باااااۇ ساااااىناقالردىن ھالقىاااااپ ئاااااۆتەلىگىنىمىزدە، 
دېاااگەن ئاااايەتتە  «سااەبىر قىلغۇچىالرغاااا ااااۇ  بىشاااارەت بەرگىاان» ﴾الصَّــاِبرِينَ 

دېيىلگىنىااادە ، ااااۇ  بېشاااارەتكە ئېرىشاااىمىز. ماااۇئمىن ئاااۆزى دىق كېلى اتقاااان 
كاااۈنچە ئىكەنلىكىناااى بىلگىنىااادە، باااۇ دىنياااادىكى ئاچاااارچىلىق، ساااىناقالرنىڭ ئۆت

باااۇ »تۇيۇلمايااادى ۋە  ئىقتىساااادىي قىيىنچىلىاااق ۋە جانلىرىااادىن ئاااايرىلىش ئېغىااار
دېااگەن ئىاادىيەدە ياشااائ، بااۇ « دىنيااادا ھااۇزىر ئااللمىساااق، ئااااىرەتتە ئااالىمىز

 سىناقالردىن ئۆتەلەيدى. 
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 ئايەت-156بەقەرە  سۈرە
 

ُهم مُِّصيَبٌ  قَاُلوا ِإَنَّ لِلَّـِه َوِإَنَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن﴾  ﴿الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 

 ئالالھنىڭ ئەل ەتتە بىز  ئۇالر چاغدا، كەلگەن سىكەتمۇ بىرەر ئۇالرغا» 
 ئالالھنىڭچوقۇم  ، بەندىلىرىمىز ئالالھنىڭ يەنىن ئىگىدارچىلىقىدىمىز

 «دەيدى ،قايتىمىز دەرگاھىغا

 
مااۇئمىنلەرگە ھەرقانااداق بىاار مۇسااىكەت يەتسااە، ئااۆزىنى تامااامەن ئالالھقااا 

قورقااااۇن  ئۆتكااااۈنچە. بااااۇ دىنيااااادىكى ااااااپىلىق، ئاچااااارچىلىق ۋە »تاپشااااۇرىئ  
دەياادى. مااۇئمىنلەر « ئااالالھ تەرىپىاادىن كەلاادىق، يەنە ئااالالھ تەرەپااكە قااايتىمىز

لەشااامەي ھاياتقاااا مۇشاااۇ اىااال چۈشاااەنچە ۋە ئەقىااادە بىااالەن قاااارائ، چۈشكۈن
 نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز تىرىشىدى. 

ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە مۇئمىنلەرنىاااڭ قورقمااااس، جاساااارەتلى  
للللا َ تَللللَ    لَلللللُو  َنَللللا ئىكەنلىكىنااااى سااااۈپەتلەئ   لللل بَلَنا ااََل َِ  ئېيتقىنكااااى،» 1﴿ُُلللل   َلللل  ُيها

گەن. يەناااى، دېااا« يېتىااادى نەرسىساااى قىلغاااان تەقااادىر نىاااڭئالالھ پەقەت بىااازگە
مااااۇئمىنلەر باااااۇ ھاياتتاااااا قورقۇنچسااااىز ۋە ااتىرجەملىااااا  بىااااالەن ياشاااااايدى. 

« بىاااازگە»بولااااۇئ، ئەرە  تىلاااادا دېااااگەن مەنىاااادە « بىاااازگە»   َنَللللا ئااااايەتتىكى 
نَللللا  ۋە   َنَللللا  دېااااگەن سااااۆزنى دەئ ئىككااااى اىاااال ئىپااااادىلىگىلى بولىاااادى.   َاَل لْ

نَللا مەنااپەئەت، -پاياادا   َنَللا ئىككىسااىنىڭ مەنىسااى پەرقلىااق بولااۇئ،  -زىيااان  َاَل لْ
مۇئمىنلەرنىااااڭ  ،  َنَللللا مۇسااااىكەت ئۈچااااۈن قوللىنىلىاااادى. دېاااامە ، ئااااايەتتىكى 

                                                           
 ئايەت-51سۈرە تەۋبە،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

377 
 

 ئايەت-156بەقەرە  سۈرە
 

ُهم مُِّصيَبٌ  قَاُلوا ِإَنَّ لِلَّـِه َوِإَنَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن﴾  ﴿الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 

 ئالالھنىڭ ئەل ەتتە بىز  ئۇالر چاغدا، كەلگەن سىكەتمۇ بىرەر ئۇالرغا» 
 ئالالھنىڭچوقۇم  ، بەندىلىرىمىز ئالالھنىڭ يەنىن ئىگىدارچىلىقىدىمىز

 «دەيدى ،قايتىمىز دەرگاھىغا

 
مااۇئمىنلەرگە ھەرقانااداق بىاار مۇسااىكەت يەتسااە، ئااۆزىنى تامااامەن ئالالھقااا 

قورقااااۇن  ئۆتكااااۈنچە. بااااۇ دىنيااااادىكى ااااااپىلىق، ئاچااااارچىلىق ۋە »تاپشااااۇرىئ  
دەياادى. مااۇئمىنلەر « ئااالالھ تەرىپىاادىن كەلاادىق، يەنە ئااالالھ تەرەپااكە قااايتىمىز

لەشااامەي ھاياتقاااا مۇشاااۇ اىااال چۈشاااەنچە ۋە ئەقىااادە بىااالەن قاااارائ، چۈشكۈن
 نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز تىرىشىدى. 

ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە مۇئمىنلەرنىاااڭ قورقمااااس، جاساااارەتلى  
للللا َ تَللللَ    لَلللللُو  َنَللللا ئىكەنلىكىنااااى سااااۈپەتلەئ   لللل بَلَنا ااََل َِ  ئېيتقىنكااااى،» 1﴿ُُلللل   َلللل  ُيها

گەن. يەناااى، دېااا« يېتىااادى نەرسىساااى قىلغاااان تەقااادىر نىاااڭئالالھ پەقەت بىااازگە
مااااۇئمىنلەر باااااۇ ھاياتتاااااا قورقۇنچسااااىز ۋە ااتىرجەملىااااا  بىااااالەن ياشاااااايدى. 

« بىاااازگە»بولااااۇئ، ئەرە  تىلاااادا دېااااگەن مەنىاااادە « بىاااازگە»   َنَللللا ئااااايەتتىكى 
نَللللا  ۋە   َنَللللا  دېااااگەن سااااۆزنى دەئ ئىككااااى اىاااال ئىپااااادىلىگىلى بولىاااادى.   َاَل لْ

نَللا مەنااپەئەت، -پاياادا   َنَللا ئىككىسااىنىڭ مەنىسااى پەرقلىااق بولااۇئ،  -زىيااان  َاَل لْ
مۇئمىنلەرنىااااڭ  ،  َنَللللا مۇسااااىكەت ئۈچااااۈن قوللىنىلىاااادى. دېاااامە ، ئااااايەتتىكى 

                                                           
 ئايەت-51سۈرە تەۋبە،  1



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

378 
 

ى يااشاااىلىق ئورنىااادا قوباااۇ  قىلىااادىغانلىقىنى ۋە ئاااالالھ ھەرقاناااداق مۇساااىكەتن
 پۈتكەن ھەر ئىشنى مەنپەئەتلى  ئىش ئورنىدا كۆرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى. 

ئەمەلىيەتاااتە بىاااز ئالالھنىاااڭ بەندىساااى ۋە ماااۈلكى، ئالالھنىاااڭ ھاااېچكىمگە 
گە يااشااىلىق ياااكى ئااادا قىلىشااقا تېگىشاالى  مەجكااۇرىيىتى يااوق. ئااالالھ بەندىسااى

ئااااۆز مااااۈلكىگە بېرىاااادى. ئەگەر ئىنسااااان ئااااۆزىگە مۇسااااىكەت  ،امااااانلىق بەرسااااەي
كېلىشاااىنى االىمىساااا، كاااۈچى يەتساااە مۇساااىكەتنى قاااايتۇرىئ باقساااۇن! لاااېكىن 
دىنيااااادا ھااااېچكى  بۇنااااداق قىاللماياااادى، ھەماااادە مۇسااااىكەتلەرگە ئۇچرىماااااي 

شااى، االىغااان ئىشاانى قىلىياشااىيالمايدى. دېاامە ، ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااۆز مۈلكىاادە 
بىااز »ئىنساااننىڭ ااھىشااىغا باقماياادى. بىااز مااۇئمىن بولااۇ  سااۈپىتىمىز بىاالەن  
دەئ، « ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى، ھااااېچكى  ئااااۆز مااااۈلكىگە يامااااانلىقنى ئويلىماياااادى

ــــهِ  َوِإَنَّ  لِلَّـــــهِ  ِإَنَّ ﴿سااااىناقالرغا   ــــونَ  ِإلَْي بىااااز ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى، ئااااالالھ » ﴾رَاِجُع
قانااداق ى قااايتۇرىئ، بىاازگە كەلااگەن ھەردېااگەن ئىنكاساان «مىزتەرىااپىگە قااايتى

 مۇسىكەتنى نورما  قوبۇ  قىلىمىز. 

ئىنسااااانالرنىڭ ئىچىاااادە ئااااۆز مااااۈلكىنى قااليمىقااااان بۇزغااااان ۋە زىيااااان 
ساااالغانالرنى كاااۆردئ بااااقتۇقمۇ  ھەرقاناااداق ئىنساااان ئاااۆز ماااۈلكىگە يااشاااىلىق 
ئېلىااااپ كېلىاااادىغان ئىشااااالرنى قىلىاااادى. گەرچە كېلى اتقااااان ئىشااااالر بىاااازگە 
زىيااااانلىقتە  تۇيۇلغااااان بىاااالەن، ئەمەلىيەتااااتە ئىشااااالرنىڭ ھەممىسااااى بىزنىااااڭ 

پەئەتىمىااااز ئۈچۈناااادىر. ئىنسااااان ئااااۆز مااااۈلكىنى بۇزمىغااااان يەردە، ھااااېكمەت مەن
بىاالەن ئىاااش قىلغاااۇچى زات ئاااۆز ماااۈلكىگە زىياااان يەتكۈزەرماااۇ ! ساااىناقالرنى باااۇ 

ىمىااز نورمااا  شااەكىلدە قوبااۇ  قىلغىنىمىاازدا، ھېچنېمىاادىن ئاغرىنمااايمىز، اىزمىت
زى بىاااالەن داۋام قىلىااااپ، ھاياااااتىمىز گااااۈزە  بولىاااادى ۋە داۋاملىااااق ئۈمىااااد كااااۆ

ئالاادىمىزغا قااارائ مااا ىمىز. ئەگەر دىنيااادا ناااھەق مۇسااىكەتكە ئااۇچرائ، بۇنىااڭ 
ََ ﴿نەتىجىساااااىنى دىنياااااادا ئااللمااااااي قالسااااااق، ھېچكولمىغانااااادا   ََ   الَللللللوا  اا  اا َْ لللللوا  َواا

عُلللللو َ  زنىاااااڭ ىزىلاااااۇم قىلىنغانلىقىم ،ەنلىكىمىاااااز ساااااەۋەبىدىندېاااااگەن رازىم   َ  ا
و  لللللٌْبٌ ،ْ لللله ٌ ٌِهلللل ب   ل لللل ٌ غاااادىن باشااااقا يەنە  . بۇنىساااااۋابىنى ئااااالىمىز
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ً ٌِن للا ئااى ئااالالھ، مەن ئۇچرىغااان بااۇ مۇسااىكىتىمدە ما ااا ئەجىاار بەرسااىلە. »   لل
 دېگەن دىئانى ئوقۇيمىز.« بۇنىغدىن يااشىسىنى ما ا بەرسىلە

ە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا يولدىشااى ئەبااۇ سااەلەمە ۋاپااات بولااۇئ ئۇممااۇ سااەلەم
كەتكەنااااااادە، پەۋقۇلىااااااااددە چۈشكۈنلىشاااااااىپ كەتتاااااااى. شاااااااۇنىڭ بىااااااالەن 

لالھ بىاااازگە مۇسااااىكەتكە بااااۇ اىاااال پوزىتسااااىيەدە رەسااااۇلۇ»ئەتراپىاااادىكىلەر  
دېگەناااادە، ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھاااااا  « بولۇشاااانى ئااااۆگەتمىگەن

دەئ ساااورى ىدى، ئەتراپىااادىكىلەر جااااۋا  «  رەساااۇلۇلالھ قاناااداق ئاااۆگەتكەن»
اٌَهللٌواٌَرەساااۇلۇلالھ بىااازگە مۇشاااۇنداق مۇساااىكەت كەلاااگەن ۋاقىتتاااا،  »بېرىاااپ  

ً ٌِن لللللاٌ،ْ للللله ٌ ٌِهللللل ب ٌ  ل للللل ٌ،ا  لللللوٌ   علللللو  بىاااااز ئالالھنىاااااڭ >ٌ و  للللللٌْبٌ للللل
ھ تەرىپىاااادىن كېلىاااادى. ئااااااىرەتتە ئااااالالھ لال، ھەر ئىااااش كەلسااااە ئااااامااااۈلكى

مۇشاااۇ مۇساااىكىتىمدە ما اااا ئەجىااار  ڭنىاااېم ،ئاااالالھتىمىز. ئاااى تەرىاااپىگە قااااي
 .دېاااگەن« گەتكەنۆدەئ ئااا <نىغااادىن يااشىساااىنى بەرساااىلەبەرساااىلە، ما اااا بۇ

 رەسااۇلۇلالھئۇممااۇ سااەلەمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھانىااڭ ئىااددىتى توشااقاندىن كېاايىن، 
دېاامە ، بىاار يامانلىقنىااڭ  تااوي قىلىااش تەكلىپااى قويااۇئ باااردى. ئۇنىااڭ قېشااىغا

ئېغىاار بىاار مۇسااىكەتكە « بۈگااۈن»ىاادە، چوقااۇم بىاار يااشااىلىق بولىاادى. بىااز كەين
تقاااان يااشاااىلىق چوقاااۇم بىزناااى كۈتاااۈئ تۇرىۋا« ئەتىساااى»يولۇققاااان بولسااااق، 

 بولىدى. 
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ى يااشاااىلىق ئورنىااادا قوباااۇ  قىلىااادىغانلىقىنى ۋە ئاااالالھ ھەرقاناااداق مۇساااىكەتن
 پۈتكەن ھەر ئىشنى مەنپەئەتلى  ئىش ئورنىدا كۆرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى. 

ئەمەلىيەتاااتە بىاااز ئالالھنىاااڭ بەندىساااى ۋە ماااۈلكى، ئالالھنىاااڭ ھاااېچكىمگە 
گە يااشااىلىق ياااكى ئااادا قىلىشااقا تېگىشاالى  مەجكااۇرىيىتى يااوق. ئااالالھ بەندىسااى

ئااااۆز مااااۈلكىگە بېرىاااادى. ئەگەر ئىنسااااان ئااااۆزىگە مۇسااااىكەت  ،امااااانلىق بەرسااااەي
كېلىشاااىنى االىمىساااا، كاااۈچى يەتساااە مۇساااىكەتنى قاااايتۇرىئ باقساااۇن! لاااېكىن 
دىنيااااادا ھااااېچكى  بۇنااااداق قىاللماياااادى، ھەماااادە مۇسااااىكەتلەرگە ئۇچرىماااااي 

شااى، االىغااان ئىشاانى قىلىياشااىيالمايدى. دېاامە ، ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااۆز مۈلكىاادە 
بىااز »ئىنساااننىڭ ااھىشااىغا باقماياادى. بىااز مااۇئمىن بولااۇ  سااۈپىتىمىز بىاالەن  
دەئ، « ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى، ھااااېچكى  ئااااۆز مااااۈلكىگە يامااااانلىقنى ئويلىماياااادى

ــــهِ  َوِإَنَّ  لِلَّـــــهِ  ِإَنَّ ﴿سااااىناقالرغا   ــــونَ  ِإلَْي بىااااز ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى، ئااااالالھ » ﴾رَاِجُع
قانااداق ى قااايتۇرىئ، بىاازگە كەلااگەن ھەردېااگەن ئىنكاساان «مىزتەرىااپىگە قااايتى

 مۇسىكەتنى نورما  قوبۇ  قىلىمىز. 

ئىنسااااانالرنىڭ ئىچىاااادە ئااااۆز مااااۈلكىنى قااليمىقااااان بۇزغااااان ۋە زىيااااان 
ساااالغانالرنى كاااۆردئ بااااقتۇقمۇ  ھەرقاناااداق ئىنساااان ئاااۆز ماااۈلكىگە يااشاااىلىق 
ئېلىااااپ كېلىاااادىغان ئىشااااالرنى قىلىاااادى. گەرچە كېلى اتقااااان ئىشااااالر بىاااازگە 
زىيااااانلىقتە  تۇيۇلغااااان بىاااالەن، ئەمەلىيەتااااتە ئىشااااالرنىڭ ھەممىسااااى بىزنىااااڭ 

پەئەتىمىااااز ئۈچۈناااادىر. ئىنسااااان ئااااۆز مااااۈلكىنى بۇزمىغااااان يەردە، ھااااېكمەت مەن
بىاالەن ئىاااش قىلغاااۇچى زات ئاااۆز ماااۈلكىگە زىياااان يەتكۈزەرماااۇ ! ساااىناقالرنى باااۇ 

ىمىااز نورمااا  شااەكىلدە قوبااۇ  قىلغىنىمىاازدا، ھېچنېمىاادىن ئاغرىنمااايمىز، اىزمىت
زى بىاااالەن داۋام قىلىااااپ، ھاياااااتىمىز گااااۈزە  بولىاااادى ۋە داۋاملىااااق ئۈمىااااد كااااۆ

ئالاادىمىزغا قااارائ مااا ىمىز. ئەگەر دىنيااادا ناااھەق مۇسااىكەتكە ئااۇچرائ، بۇنىااڭ 
ََ ﴿نەتىجىساااااىنى دىنياااااادا ئااللمااااااي قالسااااااق، ھېچكولمىغانااااادا   ََ   الَللللللوا  اا  اا َْ لللللوا  َواا

عُلللللو َ  زنىاااااڭ ىزىلاااااۇم قىلىنغانلىقىم ،ەنلىكىمىاااااز ساااااەۋەبىدىندېاااااگەن رازىم   َ  ا
و  لللللٌْبٌ ،ْ لللله ٌ ٌِهلللل ب   ل لللل ٌ غاااادىن باشااااقا يەنە  . بۇنىساااااۋابىنى ئااااالىمىز
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ً ٌِن للا ئااى ئااالالھ، مەن ئۇچرىغااان بااۇ مۇسااىكىتىمدە ما ااا ئەجىاار بەرسااىلە. »   لل
 دېگەن دىئانى ئوقۇيمىز.« بۇنىغدىن يااشىسىنى ما ا بەرسىلە

ە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا يولدىشااى ئەبااۇ سااەلەمە ۋاپااات بولااۇئ ئۇممااۇ سااەلەم
كەتكەنااااااادە، پەۋقۇلىااااااااددە چۈشكۈنلىشاااااااىپ كەتتاااااااى. شاااااااۇنىڭ بىااااااالەن 

لالھ بىاااازگە مۇسااااىكەتكە بااااۇ اىاااال پوزىتسااااىيەدە رەسااااۇلۇ»ئەتراپىاااادىكىلەر  
دېگەناااادە، ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھاااااا  « بولۇشاااانى ئااااۆگەتمىگەن

دەئ ساااورى ىدى، ئەتراپىااادىكىلەر جااااۋا  «  رەساااۇلۇلالھ قاناااداق ئاااۆگەتكەن»
اٌَهللٌواٌَرەساااۇلۇلالھ بىااازگە مۇشاااۇنداق مۇساااىكەت كەلاااگەن ۋاقىتتاااا،  »بېرىاااپ  

ً ٌِن لللللاٌ،ْ للللله ٌ ٌِهللللل ب ٌ  ل للللل ٌ،ا  لللللوٌ   علللللو  بىاااااز ئالالھنىاااااڭ >ٌ و  للللللٌْبٌ للللل
ھ تەرىپىاااادىن كېلىاااادى. ئااااااىرەتتە ئااااالالھ لال، ھەر ئىااااش كەلسااااە ئااااامااااۈلكى

مۇشاااۇ مۇساااىكىتىمدە ما اااا ئەجىااار  ڭنىاااېم ،ئاااالالھتىمىز. ئاااى تەرىاااپىگە قااااي
 .دېاااگەن« گەتكەنۆدەئ ئااا <نىغااادىن يااشىساااىنى بەرساااىلەبەرساااىلە، ما اااا بۇ

 رەسااۇلۇلالھئۇممااۇ سااەلەمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھانىااڭ ئىااددىتى توشااقاندىن كېاايىن، 
دېاامە ، بىاار يامانلىقنىااڭ  تااوي قىلىااش تەكلىپااى قويااۇئ باااردى. ئۇنىااڭ قېشااىغا

ئېغىاار بىاار مۇسااىكەتكە « بۈگااۈن»ىاادە، چوقااۇم بىاار يااشااىلىق بولىاادى. بىااز كەين
تقاااان يااشاااىلىق چوقاااۇم بىزناااى كۈتاااۈئ تۇرىۋا« ئەتىساااى»يولۇققاااان بولسااااق، 

 بولىدى. 
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 ئايەت-157بەقەرە  سۈرە
 

ْم َوَرْْحٌَ  َوُأولَـِٰ َك ُهُم اْلُمْهَتدُ   وَن﴾﴿ُأولَـِٰ َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَِّبِِِّ
 

ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىگە » 
 «تاپقۇچىالردىرئېرىشكۈچىلەردىر، ئەنە شۇالر ھىدايەت 

 
دەۋەت يولىاااادىكى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااادىكى مەنھىجىنااااى قوغاااادائ، 

  ۋە زالىمالرنىاااااڭ ھۆكاااااۈمرانلىقىنى ياااااوق قىلىاااااش مۇشاااااەققەتلەرگە چىااااادا
لغااااان ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى، مەغپىرىتااااى ۋە ئااااارقىلىق، ئااااااىرقى نىشااااان بو

بەرىكىاااتىگە ئېرىشاااىمىز. بىاااز قىلى اتقاااان پۈتاااۈن ئىشااالىرىمىزنىڭ ئە  ئاااااىرقى 
نەتىجىساااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رازىلىقاااى ۋە رەھمىتىااادىر. ساااەيىد قۇتاااۇ  نئاااالالھ 

ساااەن قانچىلىااا  چاااو  ئىاااش قىلىاااپ كەتساااە مۇ، ئالالھنىاااڭ »  رازى بولساااۇن 
ەرىكىتااااى ۋە مەغپىرىتىنااااى ئېسااااىغدىن چىقارمااااا. بااااۇالر ساااااالمى، رەھمىتااااى، ب

« ئېسااىغدىن چىقىااپ كەتسااە، قىلغااان بۈيااۈ  ئىشاالىرىغنىڭ نەتىجىسااى بولماياادى
 دېگەن. 

باااااۇ دەۋا يولىااااادا مېغىشاااااىمىزنىڭ ئە  ئاااااااىرقى نىشاااااانى، ئالالھنىاااااڭ 
ِـــمْ  نمِّـــ َصـــَلَواتٌ  َعَلـــْيِهمْ  ُأولَــــِٰ كَ ﴿ ئېرىشىشاااتۇر. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال  رەھمىاااتىگە  رَِّبِّ

 رەھمىاااااااتىگە ۋە مەغپىرىتاااااااى پەرۋەردىگارىنىاااااااڭ شاااااااۇالر ئەنە» ﴾َوَرْْحَـــــــ ٌ 
-نى ئەزانىسااااااۆز  َصللللللَلَو ت   دېااااااگەن. بااااااۇ ئااااااايەتتىكى  «ئېرىشااااااكۈچىلەردىر

ناااى دېاااگەن مەنى «دىئاااا» تەلاااۇغەت ە كاااۆئ ئاااا اليمىز. باااۇ ساااۆزدتەككىرلىرىمىاااز
ئاااۆزگىرىش بولىااادى. مەنىساااىدە  ،قاااارائ ئاااوبىكتىگە نىڭ. ئەمماااا ساااۆزبىلددرىااادى
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 ئايەت-157بەقەرە  سۈرە
 

ْم َوَرْْحٌَ  َوُأولَـِٰ َك ُهُم اْلُمْهَتدُ   وَن﴾﴿ُأولَـِٰ َك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَِّبِِِّ
 

ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىگە » 
 «تاپقۇچىالردىرئېرىشكۈچىلەردىر، ئەنە شۇالر ھىدايەت 

 
دەۋەت يولىاااادىكى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااادىكى مەنھىجىنااااى قوغاااادائ، 

  ۋە زالىمالرنىاااااڭ ھۆكاااااۈمرانلىقىنى ياااااوق قىلىاااااش مۇشاااااەققەتلەرگە چىااااادا
لغااااان ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى، مەغپىرىتااااى ۋە ئااااارقىلىق، ئااااااىرقى نىشااااان بو

بەرىكىاااتىگە ئېرىشاااىمىز. بىاااز قىلى اتقاااان پۈتاااۈن ئىشااالىرىمىزنىڭ ئە  ئاااااىرقى 
نەتىجىساااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رازىلىقاااى ۋە رەھمىتىااادىر. ساااەيىد قۇتاااۇ  نئاااالالھ 

ساااەن قانچىلىااا  چاااو  ئىاااش قىلىاااپ كەتساااە مۇ، ئالالھنىاااڭ »  رازى بولساااۇن 
ەرىكىتااااى ۋە مەغپىرىتىنااااى ئېسااااىغدىن چىقارمااااا. بااااۇالر ساااااالمى، رەھمىتااااى، ب

« ئېسااىغدىن چىقىااپ كەتسااە، قىلغااان بۈيااۈ  ئىشاالىرىغنىڭ نەتىجىسااى بولماياادى
 دېگەن. 

باااااۇ دەۋا يولىااااادا مېغىشاااااىمىزنىڭ ئە  ئاااااااىرقى نىشاااااانى، ئالالھنىاااااڭ 
ِـــمْ  نمِّـــ َصـــَلَواتٌ  َعَلـــْيِهمْ  ُأولَــــِٰ كَ ﴿ ئېرىشىشاااتۇر. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال  رەھمىاااتىگە  رَِّبِّ

 رەھمىاااااااتىگە ۋە مەغپىرىتاااااااى پەرۋەردىگارىنىاااااااڭ شاااااااۇالر ئەنە» ﴾َوَرْْحَـــــــ ٌ 
-نى ئەزانىسااااااۆز  َصللللللَلَو ت   دېااااااگەن. بااااااۇ ئااااااايەتتىكى  «ئېرىشااااااكۈچىلەردىر

ناااى دېاااگەن مەنى «دىئاااا» تەلاااۇغەت ە كاااۆئ ئاااا اليمىز. باااۇ ساااۆزدتەككىرلىرىمىاااز
ئاااۆزگىرىش بولىااادى. مەنىساااىدە  ،قاااارائ ئاااوبىكتىگە نىڭ. ئەمماااا ساااۆزبىلددرىااادى
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، «ساااااالم-دىرىت»پەيغەمااااكەرلەرگە يولالنسااااا  مااااۇئمىنلەردىن  َصللللَلَو ت    يەنااااى،
يولالنسااااا  ئالالھقااااا ،«مەغ ىاااارەت تەلەئ قىلىااااش»ماااااالئىكىلەردىن يولالنسااااا 

 ۋە ىااااارەتپرەھااااامەت، مەغ»كەلساااااە  تەرىپىااااادىن بولىااااادى. ئاااااالالھ «دىئاااااا»
ئااى »    ل لل ٌصلللٌَاللل ٌ مللغ"  رەسااۇلۇلالھقا ىاادى. شااۇ ا بىاازنااى بىلددر«بەرىااكەت

ئاااالالھ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا رەھااامەت، مەغپىااارەت ۋە بەرىاااكەت ئاتاااا 
 سااااالم-دىرىتچاااۈنكى رەساااۇلۇلالھقا ئېيتىلغاااان دىئاااا قىلىمىاااز.  دەئ« قىلساااىال

 . ئېرىشىمىز كەشاپائەت قايتىپ، شۇ ئارقىلىق بىزگەيەنە قىيامەت كۈنى 

ئەنە شاااۇالر ھىاااادايەت » ﴾اْلُمْهتَـــُدونَ  ُهــــمُ  كَ َوُأولَــــٰ ِ ﴿ :ائايەتنىاااڭ ئااىرىاااد
دەۋاناااااااى ئااىرىغاااااااا ئېلىاااااااپ  نىغااااااادىنبۇ .گەنيىلدېااااااا «تااااااااپقۇچىالردىر

ئىكەنلىكىنااااى  قااااارائ تااااوغرا ئىلگىاااارلىگەنلەر غااااايول ھەق نىڭ،چىقىاااادىغانالر
 بىلى االاليمىز.
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 ئايەت-158سۈرە بەقەرە 

 
 َفًَل  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَـْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  اللَّـهِ  رِ َشَعائِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ ﴿

 ﴾َعِليمٌ  َشاِكرٌ  اللَّـهَ  فَِإنَّ  َخرْيًا َتَطوَّعَ  َوَمن ِِبَِما َيطَّوَّفَ  َأن َعَلْيهِ  ُجَناحَ 
 

 ھە . ئاالمەتلىرىدىر  دىنىنىڭن ئالالھنىڭ ھەقىقەتەن مەرۋە بىلەن سەفا»
 ھې  قىلسا سەئيى ئارىسىدا ۇالرنىڭئ ئادەم قىلغان ئۆمرە ياكى قىلغان
 قىلىدىكەن يااشىلىق بىرەر بىلەن ئىختىيارى ئۆز كىمكى. يوق گۇناھ

 مۇكاپاتىنى شۈكۈرنىڭ ئەل ەتتە ئالالھ ، بېرىدى مۇكاپاتىنى ئۇنىڭ ئالالھن
 «بىلگۈچىدىر ھەممىنى ئالالھ بەرگۈچىدىر،

 
« فا ۋە مەرۋەسااە»بااۇ ئااايەتتە ھە  پائالىيىتىنىااڭ مااۇھى  قىساامى بولغااان 

دىاااان ئىكااااارەت ئىككااااى «سااااافا بىاااالەن مەرۋە»تواتىلىااااپ ئااااۆتىمىز. ھەققىاااادە 
كىچىاااا  تاغنىااااڭ ھېكايىسااااى مۇنااااداق  ئىكااااراھى  ئەلەيھىسساااااالم ئالالھنىااااڭ 
بااۇيرىقى بىاالەن ئايااالى ھاااجەر ئااانىمىز ۋە ئااوغلى ئىساامايىلنى، قىيااامەتكە قەدەر 

كااۈ  قىلىشاانىڭ سااىم ولى ئىمااانىي تەربىاايە ۋە سااەۋە  يااوللىرىنى تۇتااۇئ تەۋەك
زەم قۇدىقىنىاااڭ يېنىغاااا قوياااۇئ كېتىااادى. شاااۇ ۋاقىتتاااا -بولغاااان ھاااازىرقى زەم

بىزنااى كىماااگە تاشااالئ قويىساااەن  ئااالالھ ساااېنى مۇشاااۇنىغغا »ھاااجەر ئاااانىمىز  
دەئ جااااۋا  بېرىااادى. « ھەئە»دېگەنااادە، ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم « بۇيرىااادىمۇ 
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الھنىااڭ ھااۆكمىگە دەئ، ئال« ىلى ەتمەياادىئااالالھ بىزنااى زايە ق»ھاااجەر ئااانىمىز  
﴿ َمَلنَلللا اا ا  رازى بولاااۇئ چۆلااادە قالىااادى. شاااۇ ۋاقىتتاااا ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم  

ََ  ْ ُمَبلللللللَهنا َ مَلنَلللللللا  اُ قا ُملللللللو    َهلللللللَلَو  ًْا ذاي َْ ْع  اانلللللللَغ مَلْ تاللللللل للللللل  ُذ ا يَللللللل ا مالللللللَو    َ للللللل  1َْْنلللللللَ نُ  ِا
 ئايااالى  بىاالەن ئىساامائىل باااالمن قىسااىمىنى بىاار ڭئەۋالدىمنىاا! پەرۋەردىگااارىمىز»

 ھۆرمەتلىاا  سااېنىڭ  دەئ قىلسااۇن ئىكااادەت سااا ان ئوقۇسااۇن ناماااز  ھاااجەرنى
« ئورىنالشااااتۇردىم  مەككىااااگەن ۋادىغااااا بىاااار ئېكىنسااااىز قېشااااىدىكى ئۆيۈ نىااااڭ

 دېگەن.

يااۈرە  پارىسااى بولغااان يولدىشااىنىڭ ئااۆزى ۋە  ئايااا نورمااا  ئەھ الاادا بىاار 
. تۈلۈكسااىز تاشااالئ قويۇشااىغا رازى بولمايااادى-ئااوزىقە اقاااس چۆلاادبالىسااىنى ق

بااۇ ھاااجەر ئااانىمىزدىكى پەۋقۇلىاااددە ئىمااانىي كااۈق بولااۇئ، ئالالھقااا تااايىنىش 
ئاااارقىلىق ھەممىاااگە رازى بولغاااان ئىااادى. بااااال ئۇسساااائ يىغالشاااقا باشااالى ىدى، 

لىدى. دېااگەن ئۈمىاادتە ئەتااراپتىن سااۇ ئىزدەشااكە باشاا« سااۇ تېپىلىااپ قاااالر»ئانااا 
تە قاقاااس چااۆللەردە سااۇ بااار جاااينى قۇشااالر بىلگەچااكە، ھاااجەر ئااانىمىز ئااادەت

تېغىغااا چىقىااپ، قۇشااالرنى كااۆزەتتى ۋە ئااۇ ئىككااى تاغنىااڭ « مەرۋە»ۋە « سااەفا»
ئارىسااىدا يەتااتە قېااتى  يۈگۈردپمااۇ سااۇ تاپالماااي، ئااااىرى ئامالسااىز بالىسااىنىڭ 

 يېنىغا قايتىپ كەتتى.  

ىنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااەۋە  مەرۋ-ئ سااەفاھاااجەر ئااانىمىز سااۇ ئىاازدە
قىلاادى. ئەممااا بااۇ سااەۋە  ئۈنااۈم بەرمىاادى. ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئايااالى 
ۋە بالىساااااىنى سۇساااااىز، گىياھساااااىز زېمىنغاااااا تاشاااااالئ قويۇشاااااى ۋە ھااااااجەر 

دەئ قوياااۇئ ئولتۇرماساااتىن، بەلكاااى « ئاااالالھ بىاااز بىااالەن بىااارگە»ئانىمىزنىاااڭ 
ۋە  قىلىشاالىرىنىڭ ھەممىسااى، بىاازگە ۇ ئىاازدەئ سااەئىمااانىي ئىشااەن  بىاالەن ساا

بىزناااى »ئىماننىاااڭ ئەسااالى مااااھىيىتىنى ئېچىاااپ بېرىااادى. ھااااجەر ئانىمىزنىاااڭ 
دېااگەن سااۆزىدىن، سااەۋە  ۋاسااتىلىرىنىڭ ھەممىنااى « ئااالالھ تاشااالئ قويماياادى
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قايرىاااپ تاااۇرىئ، ساااەۋەبنىڭ ئىگىساااىگە باغالنغاااانلىقىنى كاااۆردۋاالاليمىز. كاااۆئ 
تىااااجە قازانغىنىاااادا، ئالالھقااااا ئەمەس، بەلكااااى تىرىشااااىپ نە ھااااالالردا ئىنسااااان

ئۆزىنىااااڭ تىرىشااااچانلىقىغا بەكاااارە  ئىشااااىنىپ قالىاااادى. ئەگەر ھاااااجەر ئااااانىمىز 
ئىككااى تاغنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااۇ تاپالىغااان بولسااا، بەزى كىشااىلەر ھاااجەر 

دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن ساااۇ « ئاااالالھ بىزناااى تاشاااالئ قويمايااادى»ئانىمىزنىاااڭ 
ئارىساااىنى باغلىيالماسااالىقى ماااۇمكىن ئىااادى. ئەمماااا  ەۋە  قىلىشاااىئىااازدەئ سااا

ئاااالالھ تائااااال ھاااېكمەت يۈزىساااىدىن يەتاااتە قېاااتى  ئىككاااى تاغنىاااڭ ئارىلىقىااادا 
يۈگۈردشااانى نەتىجىساااىز قويااادى. ئانااادىن ھااااجەر ئاااانىمىز قايتىاااپ بارغىنىااادا، 
بالىنىاااڭ پاااۇتىنى يەرگە ئۇرىشاااىدىن ئىكاااارەت كىچىككىااانە ساااەۋە  بىااالەن ساااۇ 

ۆردى. ھاااجەر ئااانىمىز ئالالھقااا بولغااان ئىشەنچىسااىنى ئەمەلىااي قااانلىقىنى كااچىق
رېىاللىقتااااا كااااۆردئ، ئالالھنىااااڭ ئااااۆزلىرىنى زايااااا قىلى ەتمەياااادىغانلىقىغا چىاااان 
پااااۈتتى. بىااااز بااااۇ ئااااارقىلىق ئىمااااانىي ئىشااااەنچنىڭ نەقەدەر مااااۇھىملىقىنى ۋە 

 ەلەيمىز. ئىشەنچنى يوقاتماسلىقنىڭ ئىماننىڭ ئاساسىي ئىكەنلىكىنى بىل

مەرۋە  بىااالەن ساااەفا» ﴾اللَّــــهِ  َشـــَعائِرِ  ِمـــن َواْلَمـــْرَوةَ  الصَّـــَفا ِإنَّ ﴿الالھ تائااااال  ئااا
دەئ، ئااااۇ ئىككااااى تاااااغ ئارىسااااىدا  «ھەقىااااقەتەن ئالالھنىااااڭ ئاالمەتلىرىاااادىر

نىاااااڭ بەلگىلەناااااگەن ھە  پائالىيىتىنىاااااڭ بىااااار تاااااۈرى «ساااااەئيى قىلىاااااش»
ئارىسااىدا « مەرۋە بىاالەن سااەفا»ان ھەر قېااتى  ئىنساا ئىكەنلىكىنااى بايااان قىلغااان.

قىلغىنىاااادا، شااااۇ ۋەقەلىكنااااى ئەساااالەئ، قوللىنىاااادىغان سااااەۋەبنىڭ « سااااەئيى»
بىااااار قىساااااى  كىشاااااىلەرنىڭ  ماااااۇھىملىقىنى ئۇنۇتمااااااي مۇئەييەنلەشاااااتۈرىدى.

دەئ قويااااۇئ ھااااې  سااااەۋە  قىلماساااالىقى، « ئالالھقااااا تەۋەككااااۇ  قىلىاااامەن»
بااااۇ تەۋەككااااۈ  قىلىااااش ئالالھنىااااڭ قااااانۇنىيىتىگە زىاااا  بىاااار ئىااااش. چااااۈنكى 

بولماسااااتىن، بەلكااااى تەييارتاااااپلىقتۇر. دېاااامە ، مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىشاااانى 
دېاااگەن ئىشاااەن  بىااالەن « ئاااالالھ تىرىشاااچانلىقىمنى يەردە قويمايااادى»قىلغانااادا، 

ئۈزلۈكسااااىز ئىشاااالەئ، قەلكىاااادە ئااااالالھ تائاااااالنى ئەساااالە  بىاااالەن بىاااارگە 
زدەئ ھەرىااكەت قىلاادى، تەۋەككااۈ  قىلىشااى كېاارە . ھاااجەر ئااانىمىزمۇ سااۇ ئىاا
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الھنىااڭ ھااۆكمىگە دەئ، ئال« ىلى ەتمەياادىئااالالھ بىزنااى زايە ق»ھاااجەر ئااانىمىز  
﴿ َمَلنَلللا اا ا  رازى بولاااۇئ چۆلااادە قالىااادى. شاااۇ ۋاقىتتاااا ئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم  

ََ  ْ ُمَبلللللللَهنا َ مَلنَلللللللا  اُ قا ُملللللللو    َهلللللللَلَو  ًْا ذاي َْ ْع  اانلللللللَغ مَلْ تاللللللل للللللل  ُذ ا يَللللللل ا مالللللللَو    َ للللللل  1َْْنلللللللَ نُ  ِا
 ئايااالى  بىاالەن ئىساامائىل باااالمن قىسااىمىنى بىاار ڭئەۋالدىمنىاا! پەرۋەردىگااارىمىز»

 ھۆرمەتلىاا  سااېنىڭ  دەئ قىلسااۇن ئىكااادەت سااا ان ئوقۇسااۇن ناماااز  ھاااجەرنى
« ئورىنالشااااتۇردىم  مەككىااااگەن ۋادىغااااا بىاااار ئېكىنسااااىز قېشااااىدىكى ئۆيۈ نىااااڭ

 دېگەن.

يااۈرە  پارىسااى بولغااان يولدىشااىنىڭ ئااۆزى ۋە  ئايااا نورمااا  ئەھ الاادا بىاار 
. تۈلۈكسااىز تاشااالئ قويۇشااىغا رازى بولمايااادى-ئااوزىقە اقاااس چۆلاادبالىسااىنى ق

بااۇ ھاااجەر ئااانىمىزدىكى پەۋقۇلىاااددە ئىمااانىي كااۈق بولااۇئ، ئالالھقااا تااايىنىش 
ئاااارقىلىق ھەممىاااگە رازى بولغاااان ئىااادى. بااااال ئۇسساااائ يىغالشاااقا باشااالى ىدى، 

لىدى. دېااگەن ئۈمىاادتە ئەتااراپتىن سااۇ ئىزدەشااكە باشاا« سااۇ تېپىلىااپ قاااالر»ئانااا 
تە قاقاااس چااۆللەردە سااۇ بااار جاااينى قۇشااالر بىلگەچااكە، ھاااجەر ئااانىمىز ئااادەت

تېغىغااا چىقىااپ، قۇشااالرنى كااۆزەتتى ۋە ئااۇ ئىككااى تاغنىااڭ « مەرۋە»ۋە « سااەفا»
ئارىسااىدا يەتااتە قېااتى  يۈگۈردپمااۇ سااۇ تاپالماااي، ئااااىرى ئامالسااىز بالىسااىنىڭ 

 يېنىغا قايتىپ كەتتى.  

ىنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااەۋە  مەرۋ-ئ سااەفاھاااجەر ئااانىمىز سااۇ ئىاازدە
قىلاادى. ئەممااا بااۇ سااەۋە  ئۈنااۈم بەرمىاادى. ئىكااراھى  ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئايااالى 
ۋە بالىساااااىنى سۇساااااىز، گىياھساااااىز زېمىنغاااااا تاشاااااالئ قويۇشاااااى ۋە ھااااااجەر 

دەئ قوياااۇئ ئولتۇرماساااتىن، بەلكاااى « ئاااالالھ بىاااز بىااالەن بىااارگە»ئانىمىزنىاااڭ 
ۋە  قىلىشاالىرىنىڭ ھەممىسااى، بىاازگە ۇ ئىاازدەئ سااەئىمااانىي ئىشااەن  بىاالەن ساا

بىزناااى »ئىماننىاااڭ ئەسااالى مااااھىيىتىنى ئېچىاااپ بېرىااادى. ھااااجەر ئانىمىزنىاااڭ 
دېااگەن سااۆزىدىن، سااەۋە  ۋاسااتىلىرىنىڭ ھەممىنااى « ئااالالھ تاشااالئ قويماياادى

                                                           
 ئايەت-37سۈرە ئىكراھى ،  1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

385 
 

قايرىاااپ تاااۇرىئ، ساااەۋەبنىڭ ئىگىساااىگە باغالنغاااانلىقىنى كاااۆردۋاالاليمىز. كاااۆئ 
تىااااجە قازانغىنىاااادا، ئالالھقااااا ئەمەس، بەلكااااى تىرىشااااىپ نە ھااااالالردا ئىنسااااان

ئۆزىنىااااڭ تىرىشااااچانلىقىغا بەكاااارە  ئىشااااىنىپ قالىاااادى. ئەگەر ھاااااجەر ئااااانىمىز 
ئىككااى تاغنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااۇ تاپالىغااان بولسااا، بەزى كىشااىلەر ھاااجەر 

دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن ساااۇ « ئاااالالھ بىزناااى تاشاااالئ قويمايااادى»ئانىمىزنىاااڭ 
ئارىساااىنى باغلىيالماسااالىقى ماااۇمكىن ئىااادى. ئەمماااا  ەۋە  قىلىشاااىئىااازدەئ سااا

ئاااالالھ تائااااال ھاااېكمەت يۈزىساااىدىن يەتاااتە قېاااتى  ئىككاااى تاغنىاااڭ ئارىلىقىااادا 
يۈگۈردشااانى نەتىجىساااىز قويااادى. ئانااادىن ھااااجەر ئاااانىمىز قايتىاااپ بارغىنىااادا، 
بالىنىاااڭ پاااۇتىنى يەرگە ئۇرىشاااىدىن ئىكاااارەت كىچىككىااانە ساااەۋە  بىااالەن ساااۇ 

ۆردى. ھاااجەر ئااانىمىز ئالالھقااا بولغااان ئىشەنچىسااىنى ئەمەلىااي قااانلىقىنى كااچىق
رېىاللىقتااااا كااااۆردئ، ئالالھنىااااڭ ئااااۆزلىرىنى زايااااا قىلى ەتمەياااادىغانلىقىغا چىاااان 
پااااۈتتى. بىااااز بااااۇ ئااااارقىلىق ئىمااااانىي ئىشااااەنچنىڭ نەقەدەر مااااۇھىملىقىنى ۋە 

 ەلەيمىز. ئىشەنچنى يوقاتماسلىقنىڭ ئىماننىڭ ئاساسىي ئىكەنلىكىنى بىل

مەرۋە  بىااالەن ساااەفا» ﴾اللَّــــهِ  َشـــَعائِرِ  ِمـــن َواْلَمـــْرَوةَ  الصَّـــَفا ِإنَّ ﴿الالھ تائااااال  ئااا
دەئ، ئااااۇ ئىككااااى تاااااغ ئارىسااااىدا  «ھەقىااااقەتەن ئالالھنىااااڭ ئاالمەتلىرىاااادىر

نىاااااڭ بەلگىلەناااااگەن ھە  پائالىيىتىنىاااااڭ بىااااار تاااااۈرى «ساااااەئيى قىلىاااااش»
ئارىسااىدا « مەرۋە بىاالەن سااەفا»ان ھەر قېااتى  ئىنساا ئىكەنلىكىنااى بايااان قىلغااان.

قىلغىنىاااادا، شااااۇ ۋەقەلىكنااااى ئەساااالەئ، قوللىنىاااادىغان سااااەۋەبنىڭ « سااااەئيى»
بىااااار قىساااااى  كىشاااااىلەرنىڭ  ماااااۇھىملىقىنى ئۇنۇتمااااااي مۇئەييەنلەشاااااتۈرىدى.

دەئ قويااااۇئ ھااااې  سااااەۋە  قىلماساااالىقى، « ئالالھقااااا تەۋەككااااۇ  قىلىاااامەن»
بااااۇ تەۋەككااااۈ  قىلىااااش ئالالھنىااااڭ قااااانۇنىيىتىگە زىاااا  بىاااار ئىااااش. چااااۈنكى 

بولماسااااتىن، بەلكااااى تەييارتاااااپلىقتۇر. دېاااامە ، مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىشاااانى 
دېاااگەن ئىشاااەن  بىااالەن « ئاااالالھ تىرىشاااچانلىقىمنى يەردە قويمايااادى»قىلغانااادا، 

ئۈزلۈكسااااىز ئىشاااالەئ، قەلكىاااادە ئااااالالھ تائاااااالنى ئەساااالە  بىاااالەن بىاااارگە 
زدەئ ھەرىااكەت قىلاادى، تەۋەككااۈ  قىلىشااى كېاارە . ھاااجەر ئااانىمىزمۇ سااۇ ئىاا
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ئە  ئااىرىاااادا ئااااالالھ تائاااااال سااااەۋەبنىڭ ساااااھىكى ئىكەنلىكىنااااى بىلااااددرد  
. ماناااا مۇشاااۇ ئۈچاااۈن، بالىنىاااڭ كىچىككىااانە ساااەۋەبى بىااالەن ساااۇ چىقااااردى

نىااڭ ئوتتۇرىسااىنى يەتااتە قېااتى  سااەئيى «مەرۋە بىاالەن سااەفا»ۋاقىتااتىن تارتىااپ، 
ساسااااىي رىكنااااى سااااۈپىتىدە قىلىااااش، قىيااااامەتكە قەدەر ھە  پائالىيىتىنىااااڭ ئا

 قىلىپ قالدى.

ئىسااامايىل ئەلەيھىسسااااالمدىن كېااايىن، ئەرە  يېااارى  ئارىلىااادا كىشاااىلەر 
، بۇتقااا ئىكااادەت قىلىااش ئەۋ  ئالغااان ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىشااتىن غاپىللىشااىپ

مەرۋەنىااااڭ ئۈسااااتىگە  ئىسااااىملى  بااااۇتنى،« ئىسااااافا»نىڭ ئۈسااااتىگە سااااەفاۋە 
، ئىككاااى بۇتنىاااڭ ئارىلىقىااادا يۈگۈرەيااادىغان ئىساااىملى  باااۇتنى قوياااۇئ« ناااائىلە»

بولغاااان. ئىساااالم كەلگەنااادىن كېااايىن، بىااار قىساااى  مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە ھە  
 بىااالەن ساااەفا»قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن، قىلغىلاااى مېغىاااپ، كەبىناااى تااااۋائ 

قىلىاااش تاااوغرا كەلگەنااادە، ئاااۇالر جااااھىلىيەت « ساااەئيى»نىاااڭ ئوتتۇرىااادا «مەرۋە
قىلغىنااى يادىغااا « سااەئيى»نىااڭ ئوتتۇرىاادا «نااائىلە»بىاالەن « ئىسااافا»دەۋرىاادە 

 كېلىااپ، يااۈرىكى سااىقىلدى. بااۇ ۋاقىتتااا ئااالالھ تائاااال ئااۇالرنى ااااتىرجەم قىلىااپ 
مەرۋەنىااااڭ ئوتتۇرىسااااىنى  بىاااالەن سااااەفا» ﴾ِِبَِمــــا َيطَّــــوَّفَ  َأن َعَلْيــــهِ  ُجَنــــاحَ  فَــــًَل ﴿

 ساااەفا»دېاااگەن. يەنااى، بااۇ ئاااايەت مااۇئمىنلەرگە  «سااەئيى قىلسااا، گۇنااااھ يااوق
نىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى ساااەئيى قىلىشااانىڭ، قاناااداقتۇر ئىككاااى باااۇت «مەرۋە بىااالەن

ىااااڭ ئەساااالى ئارىسااااىدا قىلغااااان تاااااۋائ بولماسااااتىن، بەلكااااى ئىكااااادەت ۋە دىنن
 ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. 

نىاااڭ ئوتتۇرىااادا، نىيەتناااى ئالالھقاااا «مەرۋە بىااالەن ساااەفا»مۇساااۇلمانالر 
نكى باااۇ ئىككاااى ئاااورىن باااۇت ااااالى  قىلىاااپ تاااۇرىئ ساااەئيى قىلىااادى. چاااۈ

قويۇلۇشاااتىن باااۇرىنال، ھە  ئىكادىتىااادىكى ماااۇقەددەس ئاااورىن بولاااۇئ بولغاااان. 
دە  دىااااان ددشااااامەنلىرى شاااااۇ ا نكاااااۈچىمىز يەتمىاااااگەن شاااااارائى  ئىچىااااا

لىرىناااى  ئېسى الساااۇن، «باااايراق»ۋە « ساااۈرەت»مەساااجىدلىرىمىزگە كىملەرنىاااڭ 
گەنااال بولسااا، ھېچقانااداق نىيىتىمىااز ۋە سااەجدە قىلغااان بېشااىمىز ئالالھقااا ئىگىل
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نەرساااااە تەساااااىر قىاللمايااااادى. ماااااۇقەددەس ئورىنالرغاااااا باااااۇت قويۇۋالغاااااان 
ئالالھقااااا نىاااايەت قىلىااااپ يېگااااانە -تەقاااادىردىمۇ، ئالاااادىمىزغا قااااارائ يەكااااكە

 نامىزىمىزنى ئوقۇۋېرىمىز. 

 ئاااۆمرە يااااكى قىلغاااان ھە » ﴾اْعَتَمـــرَ  َأوِ  اْلبَـْيــتَ  َحـــجَّ  َفَمــنْ ﴿ئاااالالھ تائااااال  
دىاان ئىكااارەت «نەپاالە»ۋە « پەرز»ھەجنىااڭ  دېاايىش ئااارقىلىق، «ئااادەم قىلغااان

پائااااالىيەتلىرىنى ، ھە  ئايلىرىاااادا ھە  «پەرز»ئىككااااى تااااۈرىنى بايااااان قىلغااااان. 
بولسااااا، ئااااالالھ تائاااااال ئۈسااااتىمىزگە « نەپاااالە»قىلىااااش بىاااالەن ئااااادا بولىاااادى. 

ائاالغااا بەلگىلىااگەن ھەجنااى ئااادا قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئااۆزىمىزنى ئااالالھ ت
قايتاااا قىلىشااانى -يېقىنالشاااتۇرى  ئۈچاااۈن، باااۇ ئىكاااادەتنى ياااۈ  كاااۆرمەي قايتاااا

 كۆرسىتىدى.

ــــِإنَّ ﴿ ــــيمٌ  َشــــاِكرٌ  اللَّـــــهَ  َف  مۇكاپاااااتىنى شااااۈكۈرنىڭ ئەلاااا ەتتە ئااااالالھ» ﴾َعِل
ئاااالالھ قىياااامەت كاااۈنى بىاااز . «بىلگۈچىااادىر ھەممىناااى ئاااالالھ بەرگۈچىااادىر،

ىسااااىنى تاشااااالئ قويماااااي، كىچىاااا  ھېچقايس-قىلغااااان ئەمەللەرنىااااڭ چااااو 
مۇكاپااااتىنى كااااۆز ئالااادىمىزدا بېرىلىاااادىغانلىقىنى باياااان قىلىااااپ، مااااۇئمىنلەرنى 

 ااتىرجەم قىلى اتىدى.
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ئە  ئااىرىاااادا ئااااالالھ تائاااااال سااااەۋەبنىڭ ساااااھىكى ئىكەنلىكىنااااى بىلااااددرد  
. ماناااا مۇشاااۇ ئۈچاااۈن، بالىنىاااڭ كىچىككىااانە ساااەۋەبى بىااالەن ساااۇ چىقااااردى

نىااڭ ئوتتۇرىسااىنى يەتااتە قېااتى  سااەئيى «مەرۋە بىاالەن سااەفا»ۋاقىتااتىن تارتىااپ، 
ساسااااىي رىكنااااى سااااۈپىتىدە قىلىااااش، قىيااااامەتكە قەدەر ھە  پائالىيىتىنىااااڭ ئا

 قىلىپ قالدى.

ئىسااامايىل ئەلەيھىسسااااالمدىن كېااايىن، ئەرە  يېااارى  ئارىلىااادا كىشاااىلەر 
، بۇتقااا ئىكااادەت قىلىااش ئەۋ  ئالغااان ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىشااتىن غاپىللىشااىپ

مەرۋەنىااااڭ ئۈسااااتىگە  ئىسااااىملى  بااااۇتنى،« ئىسااااافا»نىڭ ئۈسااااتىگە سااااەفاۋە 
، ئىككاااى بۇتنىاااڭ ئارىلىقىااادا يۈگۈرەيااادىغان ئىساااىملى  باااۇتنى قوياااۇئ« ناااائىلە»

بولغاااان. ئىساااالم كەلگەنااادىن كېااايىن، بىااار قىساااى  مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە ھە  
 بىااالەن ساااەفا»قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن، قىلغىلاااى مېغىاااپ، كەبىناااى تااااۋائ 

قىلىاااش تاااوغرا كەلگەنااادە، ئاااۇالر جااااھىلىيەت « ساااەئيى»نىاااڭ ئوتتۇرىااادا «مەرۋە
قىلغىنااى يادىغااا « سااەئيى»نىااڭ ئوتتۇرىاادا «نااائىلە»بىاالەن « ئىسااافا»دەۋرىاادە 

 كېلىااپ، يااۈرىكى سااىقىلدى. بااۇ ۋاقىتتااا ئااالالھ تائاااال ئااۇالرنى ااااتىرجەم قىلىااپ 
مەرۋەنىااااڭ ئوتتۇرىسااااىنى  بىاااالەن سااااەفا» ﴾ِِبَِمــــا َيطَّــــوَّفَ  َأن َعَلْيــــهِ  ُجَنــــاحَ  فَــــًَل ﴿

 ساااەفا»دېاااگەن. يەنااى، بااۇ ئاااايەت مااۇئمىنلەرگە  «سااەئيى قىلسااا، گۇنااااھ يااوق
نىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى ساااەئيى قىلىشااانىڭ، قاناااداقتۇر ئىككاااى باااۇت «مەرۋە بىااالەن

ىااااڭ ئەساااالى ئارىسااااىدا قىلغااااان تاااااۋائ بولماسااااتىن، بەلكااااى ئىكااااادەت ۋە دىنن
 ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. 

نىاااڭ ئوتتۇرىااادا، نىيەتناااى ئالالھقاااا «مەرۋە بىااالەن ساااەفا»مۇساااۇلمانالر 
نكى باااۇ ئىككاااى ئاااورىن باااۇت ااااالى  قىلىاااپ تاااۇرىئ ساااەئيى قىلىااادى. چاااۈ

قويۇلۇشاااتىن باااۇرىنال، ھە  ئىكادىتىااادىكى ماااۇقەددەس ئاااورىن بولاااۇئ بولغاااان. 
دە  دىااااان ددشااااامەنلىرى شاااااۇ ا نكاااااۈچىمىز يەتمىاااااگەن شاااااارائى  ئىچىااااا

لىرىناااى  ئېسى الساااۇن، «باااايراق»ۋە « ساااۈرەت»مەساااجىدلىرىمىزگە كىملەرنىاااڭ 
گەنااال بولسااا، ھېچقانااداق نىيىتىمىااز ۋە سااەجدە قىلغااان بېشااىمىز ئالالھقااا ئىگىل
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نەرساااااە تەساااااىر قىاللمايااااادى. ماااااۇقەددەس ئورىنالرغاااااا باااااۇت قويۇۋالغاااااان 
ئالالھقااااا نىاااايەت قىلىااااپ يېگااااانە -تەقاااادىردىمۇ، ئالاااادىمىزغا قااااارائ يەكااااكە

 نامىزىمىزنى ئوقۇۋېرىمىز. 

 ئاااۆمرە يااااكى قىلغاااان ھە » ﴾اْعَتَمـــرَ  َأوِ  اْلبَـْيــتَ  َحـــجَّ  َفَمــنْ ﴿ئاااالالھ تائااااال  
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پائااااالىيەتلىرىنى ، ھە  ئايلىرىاااادا ھە  «پەرز»ئىككااااى تااااۈرىنى بايااااان قىلغااااان. 
بولسااااا، ئااااالالھ تائاااااال ئۈسااااتىمىزگە « نەپاااالە»قىلىااااش بىاااالەن ئااااادا بولىاااادى. 

ائاالغااا بەلگىلىااگەن ھەجنااى ئااادا قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن، ئااۆزىمىزنى ئااالالھ ت
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 كۆرسىتىدى.
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ىسااااىنى تاشااااالئ قويماااااي، كىچىاااا  ھېچقايس-قىلغااااان ئەمەللەرنىااااڭ چااااو 
مۇكاپااااتىنى كااااۆز ئالااادىمىزدا بېرىلىاااادىغانلىقىنى باياااان قىلىااااپ، مااااۇئمىنلەرنى 

 ااتىرجەم قىلى اتىدى.
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 ئايەت-159سۈرە بەقەرە 
 

﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِِّناِت َواَّْلَُدٰى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه 
ِعُنوَن﴾اِس ِف اْلِكَتاِب ُأولَـِٰ َك يـَْلَعنُـُهُم اللَّـُه َويـَْلَعنُـُهُم ِللنَّ   الًلَّ

 
بايان  نىقېتوغرا يولنى ئ ەرگە  كىشىلراتتاەۋت نىەكىتابتا ني ۇب»

توغرا  ۋە رنىەلىللەد نەبىز نازىل قىلغان روش يىن،ېقىلغىنىمىزدىن ك
  ؛ىيىراق قىلىد ھمىتىدىنەنر ىقىلىد تەنەئالالھ ل رىدىغانالرغاۇيولنى يوش

 «ىقىلىد تەنەل الرغاۇئ ۇمچىالرۇقىلغ تەنەل پۈتۈن

 
لەنەت قىلىنىاااااپ ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ رەھمىتىااااادىن قاااااوغلىنىش، پەقەت 
ئەھلاااااى كىتابقاااااا اااااااس ئەمەس، بەلكاااااى ئاااااۇالردا ياااااۈز بەرگەن كىتاااااا  ۋە 

  كىماااادە يااااۈز بەرسااااە، شااااۇ كىشااااى ئالالھنىااااڭ ىھەقىقەتلەرنااااى يوشااااۇر
ئاااالالھ  قوغلىنىاااپ، پۈتاااۈن مەالۇقاتالرنىاااڭ لەنىاااتىگە ئۇچرايااادى.رەھمىتىااادىن 

تائاااال بااۇ ئااارقىلىق، مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتقااان كىشااىلەرنى، بااۇ 
 اىل لەنەت قىلىنىشتىن ئاگاھالندىرىۋاتىدى.

سااۆز قۇرئااان كەرىماادە قىرىااق بىاار ئورىناادا تىلغااا  دېااگەن« لەنەت  » علل  
دەئ ئىككاااى مەنىااادە كېلىااادى. « ئەدەپااالە »ۋە «  ئاااازا»ئېلىنغاااان. باااۇ ساااۆز 

غەزەئ بىااالەن ئۆزىنىاااڭ رەھمىتىااادىن »ە كەلاااگەن ۋاقىتتاااا، مەنىساااىد« ئاااازا »
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مەنىسااااااىدە كەلااااااگەن ۋاقىتتااااااا، « ئەدەپاااااالە »دېگەنلىكنااااااى، « قااااااوغال 
دېگەنلىكناااى « ئەدەپااالە  يۈزىساااىدىن بىااار مەزگىااال ئۆزىااادىن يىراقالشاااتۇرى »

اشااااقىالرنى ئەدەپلىسااااە، لەنەت قىلماياااادى. پەقەت ئىپادىلەياااادى. ئااااالالھ تائاااااال ب
ااتااالىقىنى تونۇشااى ئۈچااۈن ئۆزىاادىن يىراقالشااتۇرىدى. لااېكىن  ااتاالشااقۇچىنىڭ

بىرىنچااى اىاال شااەكلىدە، غەزەپاااكە ئۇچرىغۇچىنىااڭ ھېچقانااداق قااايتىش ياااولى 
بولماياادى. ئااالالھ تائاااال بۇنااداق ئااادەمنى جەھەناانەمگە تاشاااليدى ۋە ئااۇ كىشااى 

ە ە گااۈ قايتىااپ چىقالماياادى. جەھەناانەم ئااۇ ئادەمنىااڭ ئاااغرىقلىرى ۋئۇنىغاادىن م
 پەريادلىرىنى تۇيمايدى. -نالە

ََ ُ ُاْ  ََْ  دىكااى  «ئااا  ئىمااران»بااۇ دەرسااتە ئوقۇۋاتقااان ئااايەت،  ََ َ لل ﴿ُْو َللل  ا
ُا َْْوَعالللللَي  ْ  َ ْعنَلللللَ    لَللللللوا َو ْ َمَلِاَ للللل ا َو  نَلللللا  ۋە ڭرنىەرىشاااااتىلەپ ،ڭنىااااائالالھ» 1َالَلللللْ  ا

« رىجاااازاد نەرىلگېاااب الرغااااۇئ چرا ۇئااا ەنىاااتىگەل ڭممىساااىنىەھ ڭئىنساااانالرنى
ئاااااا  »دېاااااگەن ئاااااايەتتىن مەنە جەھەتاااااتە كە ااااارە  كەلاااااگەن. چاااااۈنكى 

 ڭئىنساااانالرنى ۋە ڭرنىەرىشاااتىلەپ ،ڭنىااائالالھ»دىكاااى ئاااايەتتە پەقەت  «ئىماااران
ىغان لەنەت قىلىاااااد»دېااااايىلگەن بولساااااا، ئوقۇلۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە  « لەنىتاااااى

دېااايىلگەن. باااۇ ئاااايەتتە ھەرقاناااداق « ھەرقاناااداق لەنەت قىلغۇچىنىاااڭ لەنىتاااى
لەنەت قىلغۇچىنىااااااڭ لەنىتااااااى دېاااااايىش ئااااااارقىلىق، لەنەت قىلىاااااادىغانالرنىڭ 

ى. دائىرىساااى كېغىيىاااپ، ئالالھنىاااڭ پۈتاااۈن مەالۇقااااتلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالاااد
ئۈچاااۈن، ئاااالالھ  مەساااىلەن  بىااار قەۋم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ لەنىاااتىگە ئۇچرىغاااانلىقى

تائاااال ئااۇالردىن سااۇنى تواتاااتتى. شااۇنىڭ بىاالەن قۇرغاااقچىلىق يااۈز بەردى. بااۇ 
سااەۋەبتىن ئۇالرنىااڭ زېمىنىاادىكى ئۆسااۈملۈكلەر ئۇالرغااا لەنەت قىلىاادى. چااۈنكى 

لااادى. ھااااي انالرمۇ ئۇالرغاااا ئۆساااۈملۈكلەر ئاااۇالر تۈپەيلىااادىن ساااۇدىن مەھااارىم قا
رنىاااڭ ساااەۋەبىدىن ئااااق قالااادى. ھەتتاااا لەنەت قىلىااادى. چاااۈنكى ھااااي انالر ئۇال

زېمىنمااۇ لەنەت قىلىاادى. چااۈنكى زېمىاان ئۇالرنىااڭ سااەۋەبىدىن قااۇرىئ، ئالالھقااا 
تەساااكى  ئېيتالمايااادىغان بولاااۇئ قالااادى. ماناااا باااۇالر دىنياااادىكى لەنەت ئېياااتىش 

                                                           
 ئايەت-87سۈرە ئا  ئىمران،  1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

391 
 

لۈ  ۋە ھاي اناااااات قاتاااااارلىق مەالاااااۇقالر ئەھااااا اللىرى. ئاااااااىرەتتە ئۆساااااۈم
 ت ئالالھ ۋە پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولىدى. بولمىغانلىقى ئۈچۈن، لەنە

، ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنىڭ «پۈتااۈن كىشااىلەر»دىكااى «ئااا  ئىمااران»سااۈرە 
زامانىااادىن باشاااالئ قىياااامەتكە قەدەر، مۇساااۇلمان يااااكى كااااپىر بولساااۇن، لەنەت 

ۆز ئىچىااگە ئالىاادى. بااۇ يەردە بىزنىااڭ ئەقلىمىاازگە  قىلىاادىغانالرنىڭ ھەممىنااى ئاا
ەت قىلساااۇن، لاااېكىن ناااېمە ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىغاااان كااااپىرالرمۇ مۇئمىنغاااۇ لەن»

دېاااگەن ساااوئا  كېلىااادى. دىنياااادا ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن « لەنەت قىلىااادى 
ئاداشاااقان كىشاااىلەر ئىككاااى اىااال بولىااادى. بىااارى، باشاااقىالرنى ئالااادائ ئىماااان 

ىقاااارغۇچىالر. يەنە بىااارى، باشاااقىالرغا ئەگىشاااىپ ئىماااان يولىااادىن يولىااادىن چ
قىااااپ كەتكەناااالەر. قىيااااامەت كااااۈنى مەسااااىلە ئايدىغلىشااااىپ، ئالاااادىغۇچىالر چى

رەساااا ا بولىاااادى ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرىدىن مۇناسااااى ەتلىرىنى ئااااۈزدئ، ئااااۇالرنى 
تاشااالى ېتىدى. ئالااادانغۇچىالر ئۇالرنىاااڭ يالغاااانچىلىقلىرىنى بىلگەنااادىن كېااايىن، 

كاااۈنگە ۇالرغاااا ئەگەشاااكەنلىكىگە پۇشاااايمان قىلىشاااىپ، ئاااۆزىنى ئالااادائ مۇشاااۇ ئ
قويغاااان كىشاااىلەرگە لەنەت قىلىااادى. ئالااادىغۇچىالر بولساااا، ئاااۆزىگە ئەگىشاااىپ 
گۇناھلىرىنىاااااڭ كۆپىيىشاااااىگە ساااااەۋەبچى بولغاااااان ئەگەشاااااكۈچىلەرگە لەنەت 

ائاااال بااۇ بىاارىگە لەنەت قىلىشااىدى. ئااالالھ ت-قىلىاادى. دېاامە ، ئااىرىاادا كۇپااۇر بىاار
لللَ   ھەقاااتە    رەچىلۈرگۈشاااتەگەئ اقىتتااااۋ ئاااۇ» 1 َللل ايَ   تَلبَلعُلللو  ﴿ااْذ تَلللَ ََْ   َللل ايَ   تُّباعُلللو  ِا

﴿ُ َلَمللا َ َ لَللْ  َُِْلل   ۋە « ىبولىااد داۇجاا-ئااادا ردىنەچىلۈشااكەگەئ ئ،درۆئااازابنى كاا
 زىااادىنۆئ ۇئااا ن،ەدوزااقاااا كىرىااادىك تەممۈبىااار ئااا رقاچاااانەھ» 2 ََعنَلللْ  ُْْ تَلَ لللا 
 تەنە  لنۈچاااۈئبولغاااانلىقى  مراھۇگااا گىشاااىپەئ غااااغنىۇنئ ەتكەممۈئىلگىرىكاااى ئااا

 دېگەن. « ىيدۇئوق

ئىككىنچىسااااى، كىشااااىنى جەھەننەماااادە مە گااااۈ قالدىرىاااادىغان ئەمەس، 
بەلكااااى ئەدەپاااالە  ئۈچااااۈن ئۆزىاااادىن يىراقالشااااتۇرىدىغان لەنەت. مەسااااىلەن  
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مەنىسااااااىدە كەلااااااگەن ۋاقىتتااااااا، « ئەدەپاااااالە »دېگەنلىكنااااااى، « قااااااوغال 
دېگەنلىكناااى « ئەدەپااالە  يۈزىساااىدىن بىااار مەزگىااال ئۆزىااادىن يىراقالشاااتۇرى »

اشااااقىالرنى ئەدەپلىسااااە، لەنەت قىلماياااادى. پەقەت ئىپادىلەياااادى. ئااااالالھ تائاااااال ب
ااتااالىقىنى تونۇشااى ئۈچااۈن ئۆزىاادىن يىراقالشااتۇرىدى. لااېكىن  ااتاالشااقۇچىنىڭ

بىرىنچااى اىاال شااەكلىدە، غەزەپاااكە ئۇچرىغۇچىنىااڭ ھېچقانااداق قااايتىش ياااولى 
بولماياادى. ئااالالھ تائاااال بۇنااداق ئااادەمنى جەھەناانەمگە تاشاااليدى ۋە ئااۇ كىشااى 

ە ە گااۈ قايتىااپ چىقالماياادى. جەھەناانەم ئااۇ ئادەمنىااڭ ئاااغرىقلىرى ۋئۇنىغاادىن م
 پەريادلىرىنى تۇيمايدى. -نالە

ََ ُ ُاْ  ََْ  دىكااى  «ئااا  ئىمااران»بااۇ دەرسااتە ئوقۇۋاتقااان ئااايەت،  ََ َ لل ﴿ُْو َللل  ا
ُا َْْوَعالللللَي  ْ  َ ْعنَلللللَ    لَللللللوا َو ْ َمَلِاَ للللل ا َو  نَلللللا  ۋە ڭرنىەرىشاااااتىلەپ ،ڭنىااااائالالھ» 1َالَلللللْ  ا

« رىجاااازاد نەرىلگېاااب الرغااااۇئ چرا ۇئااا ەنىاااتىگەل ڭممىساااىنىەھ ڭئىنساااانالرنى
ئاااااا  »دېاااااگەن ئاااااايەتتىن مەنە جەھەتاااااتە كە ااااارە  كەلاااااگەن. چاااااۈنكى 

 ڭئىنساااانالرنى ۋە ڭرنىەرىشاااتىلەپ ،ڭنىااائالالھ»دىكاااى ئاااايەتتە پەقەت  «ئىماااران
ىغان لەنەت قىلىاااااد»دېااااايىلگەن بولساااااا، ئوقۇلۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە  « لەنىتاااااى

دېااايىلگەن. باااۇ ئاااايەتتە ھەرقاناااداق « ھەرقاناااداق لەنەت قىلغۇچىنىاااڭ لەنىتاااى
لەنەت قىلغۇچىنىااااااڭ لەنىتااااااى دېاااااايىش ئااااااارقىلىق، لەنەت قىلىاااااادىغانالرنىڭ 

ى. دائىرىساااى كېغىيىاااپ، ئالالھنىاااڭ پۈتاااۈن مەالۇقااااتلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالاااد
ئۈچاااۈن، ئاااالالھ  مەساااىلەن  بىااار قەۋم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ لەنىاااتىگە ئۇچرىغاااانلىقى

تائاااال ئااۇالردىن سااۇنى تواتاااتتى. شااۇنىڭ بىاالەن قۇرغاااقچىلىق يااۈز بەردى. بااۇ 
سااەۋەبتىن ئۇالرنىااڭ زېمىنىاادىكى ئۆسااۈملۈكلەر ئۇالرغااا لەنەت قىلىاادى. چااۈنكى 

لااادى. ھااااي انالرمۇ ئۇالرغاااا ئۆساااۈملۈكلەر ئاااۇالر تۈپەيلىااادىن ساااۇدىن مەھااارىم قا
رنىاااڭ ساااەۋەبىدىن ئااااق قالااادى. ھەتتاااا لەنەت قىلىااادى. چاااۈنكى ھااااي انالر ئۇال

زېمىنمااۇ لەنەت قىلىاادى. چااۈنكى زېمىاان ئۇالرنىااڭ سااەۋەبىدىن قااۇرىئ، ئالالھقااا 
تەساااكى  ئېيتالمايااادىغان بولاااۇئ قالااادى. ماناااا باااۇالر دىنياااادىكى لەنەت ئېياااتىش 
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لۈ  ۋە ھاي اناااااات قاتاااااارلىق مەالاااااۇقالر ئەھااااا اللىرى. ئاااااااىرەتتە ئۆساااااۈم
 ت ئالالھ ۋە پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولىدى. بولمىغانلىقى ئۈچۈن، لەنە

، ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنىڭ «پۈتااۈن كىشااىلەر»دىكااى «ئااا  ئىمااران»سااۈرە 
زامانىااادىن باشاااالئ قىياااامەتكە قەدەر، مۇساااۇلمان يااااكى كااااپىر بولساااۇن، لەنەت 

ۆز ئىچىااگە ئالىاادى. بااۇ يەردە بىزنىااڭ ئەقلىمىاازگە  قىلىاادىغانالرنىڭ ھەممىنااى ئاا
ەت قىلساااۇن، لاااېكىن ناااېمە ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىغاااان كااااپىرالرمۇ مۇئمىنغاااۇ لەن»

دېاااگەن ساااوئا  كېلىااادى. دىنياااادا ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن « لەنەت قىلىااادى 
ئاداشاااقان كىشاااىلەر ئىككاااى اىااال بولىااادى. بىااارى، باشاااقىالرنى ئالااادائ ئىماااان 

ىقاااارغۇچىالر. يەنە بىااارى، باشاااقىالرغا ئەگىشاااىپ ئىماااان يولىااادىن يولىااادىن چ
قىااااپ كەتكەناااالەر. قىيااااامەت كااااۈنى مەسااااىلە ئايدىغلىشااااىپ، ئالاااادىغۇچىالر چى

رەساااا ا بولىاااادى ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرىدىن مۇناسااااى ەتلىرىنى ئااااۈزدئ، ئااااۇالرنى 
تاشااالى ېتىدى. ئالااادانغۇچىالر ئۇالرنىاااڭ يالغاااانچىلىقلىرىنى بىلگەنااادىن كېااايىن، 

كاااۈنگە ۇالرغاااا ئەگەشاااكەنلىكىگە پۇشاااايمان قىلىشاااىپ، ئاااۆزىنى ئالااادائ مۇشاااۇ ئ
قويغاااان كىشاااىلەرگە لەنەت قىلىااادى. ئالااادىغۇچىالر بولساااا، ئاااۆزىگە ئەگىشاااىپ 
گۇناھلىرىنىاااااڭ كۆپىيىشاااااىگە ساااااەۋەبچى بولغاااااان ئەگەشاااااكۈچىلەرگە لەنەت 

ائاااال بااۇ بىاارىگە لەنەت قىلىشااىدى. ئااالالھ ت-قىلىاادى. دېاامە ، ئااىرىاادا كۇپااۇر بىاار
لللَ   ھەقاااتە    رەچىلۈرگۈشاااتەگەئ اقىتتااااۋ ئاااۇ» 1 َللل ايَ   تَلبَلعُلللو  ﴿ااْذ تَلللَ ََْ   َللل ايَ   تُّباعُلللو  ِا

﴿ُ َلَمللا َ َ لَللْ  َُِْلل   ۋە « ىبولىااد داۇجاا-ئااادا ردىنەچىلۈشااكەگەئ ئ،درۆئااازابنى كاا
 زىااادىنۆئ ۇئااا ن،ەدوزااقاااا كىرىااادىك تەممۈبىااار ئااا رقاچاااانەھ» 2 ََعنَلللْ  ُْْ تَلَ لللا 
 تەنە  لنۈچاااۈئبولغاااانلىقى  مراھۇگااا گىشاااىپەئ غااااغنىۇنئ ەتكەممۈئىلگىرىكاااى ئااا

 دېگەن. « ىيدۇئوق

ئىككىنچىسااااى، كىشااااىنى جەھەننەماااادە مە گااااۈ قالدىرىاااادىغان ئەمەس، 
بەلكااااى ئەدەپاااالە  ئۈچااااۈن ئۆزىاااادىن يىراقالشااااتۇرىدىغان لەنەت. مەسااااىلەن  
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پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم تەبااااۇ  جااااېغىگە چىقماااااي، مەدىنىاااادە قالغااااان 
مەلااااۇم مەزگىاااال ساااااھابىلەرنى مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە جااااازاالئ، ئااااۇالرنى 

َووٌ  عسللللللهويىتىاااااادىن ئايرىغااااااان. تەبااااااۇ  جېغااااااى  مۇسااااااۇلمانالر جەمىى    لللللل
دەئ ئاتالغااااان. چااااۈنكى تەبااااۇ  بىاااالەن مەدىنىنىااااڭ « قىيىنچىلىااااق جېغااااى»

تۈلۈكنىاااڭ كەمچىللىكاااى، -ئارىساااىدىكى مۇسااااپىنىڭ يىراقلىقاااى، ئاااۇالغ ۋە ئاااوزىق
ان ساااۇالرنى ساااۇنىڭ ئازلىقىااادىن تاااۆگىنى بوغۇزلىغاااان ۋاقىتتاااا ئىچىااادىن چىققااا

ر قىيىااانچىلىقالر بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، قەلكىااادە ساااائ ئىچىاااش قاتاااارلىق ئېغىااا
ئىماااانى بولغاااانالردىن باشاااقىالر باااۇ جە اااگە چىقمىغاااان. باااۇ جە  شاااۇ ۋاقىتتاااا 

 كىشىلەرنىڭ قەلكىدىكى ئىماننى سىنايدىغان بىر ئىمتىھان بولغان. 

ن بىااار رەساااۇلۇلالھ جە ااادىن قايتقانااادىن كېااايىن، جە اااگە قاتناشااامىغا
قا ئااااۆزدرلىرىنى بايااااان قىلىشااااتى. رەسااااۇلۇلالھ قىسااااى  كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھ

بۇالرنىااڭ سااۆزلىرىگە ئاساسااەن ئااۆزدرلىرىنى قوبااۇ  قىلىااپ، ئىچكااى دىنياسااىنى 
ئاااى ئالالھنىاااڭ »ئالالھقاااا قويااادى. باااۇالردىن ئاااۈق كىشاااى راسااا  ساااۆزلەئ  

لىرىمىز يااوق. سااەۋەب-ئەلچىسااى، بىزنىااڭ جە ااگە بارماساالىققا ھېچقانااداق باھااانە
دېيىشاااتى. رەساااۇلۇلالھ « لىرىمىزگە ئەگىشاااىپ بارالمىااادىقبىاااز پەقەت ۋەس ەساااى

بااۇ ئااۈق ئااادەمنى باشااقىالرغا ئىكاارەت قىلىااش ئۈچااۈن، كىشااىلەرنى ئااۇالر بىاالەن 
سااااۆز قىلماساااالىققا بااااۇيرىئ، مۇسااااۇلمانالر جەمىىيىتىاااادىن -مۇئااااامىلە ۋە گەئ

ىااال  ئىكنااى ئااۇمەييە ۋە مااۇرار ئااايرىش ئااارقىلىق جازالىاادى. بااۇ ئااۈق ئادەماادىن ھ
كنااى رەبىااىە ئۆيىاادە ئولتااۇردى. لااېكىن ئااۈچىنچى كىشااى بولغااان كەئىاا  ئىكنااى ئى

مالىااا  ساااىرتقا چىقىاااپ ئايلىنىاااپ ياااۈردئ باشاااقىالرغا سااااالم قىالتتاااى. نامااااز 
ئوقااااۇ  ئۈچااااۈن مەسااااجىدكە باااااراتتى. ئااااوغرىلىقچە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا 

كاااۆزىنى ۇلالھ سااااالمنى قايتۇرماااايتتى ۋە بېرىاااپ سااااالم قىالتتاااى. لاااېكىن رەساااۇل
مەن رەسااۇلۇلالھنى ساااالم »يۇمااۇئ باشااقا تەرەپااكە قااارى االتتى. ھەتتااا كەئىاا   

 دېگەن. « قايتۇرارمىكىن دېگەن ئۈمىد بىلەن، ئۇنىڭ كالپۇكىغا قارايتتى 
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جەمىىيەتااااتىن ئااااايرىلىش نەتىجىسااااىدە، بااااۇ ئااااۈق ئااااادەمگە دىنيااااا تااااار 
بااۇ قەتادەنىااڭ ئىكنااى مالىاا  تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئەكېلىشااكە باشاالىدى. كەئىاا  

ئاااۆزىگە ئىشاااىكنى ئاچمايااادىغانلىقىنى بىلگەچاااكە، ئاااۆيىگە تامااادىن ئارتىلىاااپ 
كىااردى. ئەممااا تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئۇنىااڭ ساااالمىغا جاااۋا  قايتۇرمىاادى. كەئىاا  

دەئ ئاااۈق قېاااتى  « ئالالھنىاااڭ ناااامى بىااالەن ساااورايمەن  »ْت لللغ ٌهللائۇنىغغاااا  
يەنىااااال جاااااۋا  قايتۇرمىاااادى. كەئىاااا  ۇ، تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى دېااااگەن بولسااااىم

« ساااەن مېنىاااڭ رەساااۇلۇلالھنى يااشاااى كۆرىااادىغانلىقىمنى بىلىساااەن»ئااىرىااادا  
قايتااااا -دېاااادى. تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى يەنە جاااااۋا  قايتۇرمىاااادى. كېاااايىن قايتااااا

دەئ سااااورىغاندا، « رەسااااۇلۇلالھ بىزنااااى قاچااااان كەچۈرىاااادىكەن»يااااال ىرىئ  
دەئ جااااااۋا  « ەلچىساااااى بىلىااااادىباااااۇنى ئاااااالالھ ۋە ئ»  تاغىساااااىنىڭ ئاااااوغلى

نااااېمە ئۈچااااۈن رەسااااۇلۇلالھ راساااا  سااااۆزلىگەن »بەزى كىشااااىلەر   قااااايتۇردى.
دېيىشااااااى مااااااۇمكىن. « ئااااااادەملەرگە شااااااۇنچىلى  ئېغىاااااار جااااااازا بېرىاااااادى 

رەسااااۇلۇلالھنىڭ مەقسااااىتى، جەمىىيەتاااااتىن ئااااايرىش ئااااارقىلىق جازاالشااااانىڭ 
 ىدى.غا ئىزاھالئ بېرىش ئقانداق بولىدىغانلىقىنى مۇسۇلمانالر

يىراقالشاااتۇرى  قىرىاااق كاااۈن داۋامالشاااتى. رەساااۇلۇلالھ باااۇ  جەمىىيەتاااتىن
ئەدەپلەشااانى تېخىماااۇ ياااۇقىرى پەللىاااگە كۆتاااۈردئ، ئەلچاااى ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى 
ئاياللىرىغاااا يېقىنالشماسااالىققا باااۇيرىدى. كەئىااا  ئىكناااى مالىااا  رەساااۇلۇلالھقا  

يااااق، پەقەت »  رەساااۇلۇلالھ ئۇنىغغاااا دې ىااادى.«  ئاياااالىمنى تااااالق قىالمااادى »
ھىاااال  ئىكناااى »دېااادى. باشاااقىالر كەئىاااككە  « ئايالىغغاااا يېقىنالشمىساااا  بولىااادى

ئۇمەييەنىاااڭ ئاياااالىمۇ رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ، يولدىشاااىنىڭ ياشاااىنىپ 
قالغااان ئااادەم ئىكەنلىكىنااى دەئ، اىزمىتىنااى قىلىشااقا رىاسااەت ئاااپتۇ، سااەنمۇ 

ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى، »ئىاا   يااو  كۆرسااەتكەندە، كەدەئ « شااۇنداق قىلغىاان
ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق قىلماااايمەن، چاااۈنكى ھىاللنىاااڭ ئاياااالى ھىاللنىاااڭ ياشاااىنىپ 
قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن رىاسااااەت سااااورىغان. لااااېكىن مەن رىاسااااەت ئالسااااام، 

دەئ، رىاساااەت « رەساااۇلۇلالھ چەكلىاااگەن ئىشااانى قىلىاااپ سېلىشاااى  ماااۇمكىن
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پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم تەبااااۇ  جااااېغىگە چىقماااااي، مەدىنىاااادە قالغااااان 
مەلااااۇم مەزگىاااال ساااااھابىلەرنى مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە جااااازاالئ، ئااااۇالرنى 

َووٌ  عسللللللهويىتىاااااادىن ئايرىغااااااان. تەبااااااۇ  جېغااااااى  مۇسااااااۇلمانالر جەمىى    لللللل
دەئ ئاتالغااااان. چااااۈنكى تەبااااۇ  بىاااالەن مەدىنىنىااااڭ « قىيىنچىلىااااق جېغااااى»

تۈلۈكنىاااڭ كەمچىللىكاااى، -ئارىساااىدىكى مۇسااااپىنىڭ يىراقلىقاااى، ئاااۇالغ ۋە ئاااوزىق
ان ساااۇالرنى ساااۇنىڭ ئازلىقىااادىن تاااۆگىنى بوغۇزلىغاااان ۋاقىتتاااا ئىچىااادىن چىققااا

ر قىيىااانچىلىقالر بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، قەلكىااادە ساااائ ئىچىاااش قاتاااارلىق ئېغىااا
ئىماااانى بولغاااانالردىن باشاااقىالر باااۇ جە اااگە چىقمىغاااان. باااۇ جە  شاااۇ ۋاقىتتاااا 

 كىشىلەرنىڭ قەلكىدىكى ئىماننى سىنايدىغان بىر ئىمتىھان بولغان. 

ن بىااار رەساااۇلۇلالھ جە ااادىن قايتقانااادىن كېااايىن، جە اااگە قاتناشااامىغا
قا ئااااۆزدرلىرىنى بايااااان قىلىشااااتى. رەسااااۇلۇلالھ قىسااااى  كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھ

بۇالرنىااڭ سااۆزلىرىگە ئاساسااەن ئااۆزدرلىرىنى قوبااۇ  قىلىااپ، ئىچكااى دىنياسااىنى 
ئاااى ئالالھنىاااڭ »ئالالھقاااا قويااادى. باااۇالردىن ئاااۈق كىشاااى راسااا  ساااۆزلەئ  

لىرىمىز يااوق. سااەۋەب-ئەلچىسااى، بىزنىااڭ جە ااگە بارماساالىققا ھېچقانااداق باھااانە
دېيىشاااتى. رەساااۇلۇلالھ « لىرىمىزگە ئەگىشاااىپ بارالمىااادىقبىاااز پەقەت ۋەس ەساااى

بااۇ ئااۈق ئااادەمنى باشااقىالرغا ئىكاارەت قىلىااش ئۈچااۈن، كىشااىلەرنى ئااۇالر بىاالەن 
سااااۆز قىلماساااالىققا بااااۇيرىئ، مۇسااااۇلمانالر جەمىىيىتىاااادىن -مۇئااااامىلە ۋە گەئ

ىااال  ئىكنااى ئااۇمەييە ۋە مااۇرار ئااايرىش ئااارقىلىق جازالىاادى. بااۇ ئااۈق ئادەماادىن ھ
كنااى رەبىااىە ئۆيىاادە ئولتااۇردى. لااېكىن ئااۈچىنچى كىشااى بولغااان كەئىاا  ئىكنااى ئى

مالىااا  ساااىرتقا چىقىاااپ ئايلىنىاااپ ياااۈردئ باشاااقىالرغا سااااالم قىالتتاااى. نامااااز 
ئوقااااۇ  ئۈچااااۈن مەسااااجىدكە باااااراتتى. ئااااوغرىلىقچە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا 

كاااۆزىنى ۇلالھ سااااالمنى قايتۇرماااايتتى ۋە بېرىاااپ سااااالم قىالتتاااى. لاااېكىن رەساااۇل
مەن رەسااۇلۇلالھنى ساااالم »يۇمااۇئ باشااقا تەرەپااكە قااارى االتتى. ھەتتااا كەئىاا   

 دېگەن. « قايتۇرارمىكىن دېگەن ئۈمىد بىلەن، ئۇنىڭ كالپۇكىغا قارايتتى 
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جەمىىيەتااااتىن ئااااايرىلىش نەتىجىسااااىدە، بااااۇ ئااااۈق ئااااادەمگە دىنيااااا تااااار 
بااۇ قەتادەنىااڭ ئىكنااى مالىاا  تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئەكېلىشااكە باشاالىدى. كەئىاا  

ئاااۆزىگە ئىشاااىكنى ئاچمايااادىغانلىقىنى بىلگەچاااكە، ئاااۆيىگە تامااادىن ئارتىلىاااپ 
كىااردى. ئەممااا تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئۇنىااڭ ساااالمىغا جاااۋا  قايتۇرمىاادى. كەئىاا  

دەئ ئاااۈق قېاااتى  « ئالالھنىاااڭ ناااامى بىااالەن ساااورايمەن  »ْت لللغ ٌهللائۇنىغغاااا  
يەنىااااال جاااااۋا  قايتۇرمىاااادى. كەئىاااا  ۇ، تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى دېااااگەن بولسااااىم

« ساااەن مېنىاااڭ رەساااۇلۇلالھنى يااشاااى كۆرىااادىغانلىقىمنى بىلىساااەن»ئااىرىااادا  
قايتااااا -دېاااادى. تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى يەنە جاااااۋا  قايتۇرمىاااادى. كېاااايىن قايتااااا

دەئ سااااورىغاندا، « رەسااااۇلۇلالھ بىزنااااى قاچااااان كەچۈرىاااادىكەن»يااااال ىرىئ  
دەئ جااااااۋا  « ەلچىساااااى بىلىااااادىباااااۇنى ئاااااالالھ ۋە ئ»  تاغىساااااىنىڭ ئاااااوغلى

نااااېمە ئۈچااااۈن رەسااااۇلۇلالھ راساااا  سااااۆزلىگەن »بەزى كىشااااىلەر   قااااايتۇردى.
دېيىشااااااى مااااااۇمكىن. « ئااااااادەملەرگە شااااااۇنچىلى  ئېغىاااااار جااااااازا بېرىاااااادى 

رەسااااۇلۇلالھنىڭ مەقسااااىتى، جەمىىيەتاااااتىن ئااااايرىش ئااااارقىلىق جازاالشااااانىڭ 
 ىدى.غا ئىزاھالئ بېرىش ئقانداق بولىدىغانلىقىنى مۇسۇلمانالر

يىراقالشاااتۇرى  قىرىاااق كاااۈن داۋامالشاااتى. رەساااۇلۇلالھ باااۇ  جەمىىيەتاااتىن
ئەدەپلەشااانى تېخىماااۇ ياااۇقىرى پەللىاااگە كۆتاااۈردئ، ئەلچاااى ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى 
ئاياللىرىغاااا يېقىنالشماسااالىققا باااۇيرىدى. كەئىااا  ئىكناااى مالىااا  رەساااۇلۇلالھقا  

يااااق، پەقەت »  رەساااۇلۇلالھ ئۇنىغغاااا دې ىااادى.«  ئاياااالىمنى تااااالق قىالمااادى »
ھىاااال  ئىكناااى »دېااادى. باشاااقىالر كەئىاااككە  « ئايالىغغاااا يېقىنالشمىساااا  بولىااادى

ئۇمەييەنىاااڭ ئاياااالىمۇ رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ، يولدىشاااىنىڭ ياشاااىنىپ 
قالغااان ئااادەم ئىكەنلىكىنااى دەئ، اىزمىتىنااى قىلىشااقا رىاسااەت ئاااپتۇ، سااەنمۇ 

ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى، »ئىاا   يااو  كۆرسااەتكەندە، كەدەئ « شااۇنداق قىلغىاان
ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق قىلماااايمەن، چاااۈنكى ھىاللنىاااڭ ئاياااالى ھىاللنىاااڭ ياشاااىنىپ 
قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن رىاسااااەت سااااورىغان. لااااېكىن مەن رىاسااااەت ئالسااااام، 

دەئ، رىاساااەت « رەساااۇلۇلالھ چەكلىاااگەن ئىشااانى قىلىاااپ سېلىشاااى  ماااۇمكىن
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ىتااى ۋە ساااداقىتى سااەۋەبىدىن دا ئۇالرنىااڭ سااائ نىيئېلىشااقا ئۇنىمىغااان. ئااىرىاا
تەۋبىسااى قوبااۇ  بولاادى. ئىككىنچااى ئەمىاار چۈشااۈئ ئااون كۈناادىن كېاايىن، ئااالالھ 

َللللللا تائااااااال ئۇالرغاااااا   ُ   ْْلَْ ُض ِبا َُْ  َالَلللللْ  ا َّ  ااَذ  َضلللللا للللل ََ ﴿َوَالَللللل    َ َل َللللل ا   َللللل ايَ  ُ لا ُ لللللو  
ْ  َْتُ ُسلللللل َُْ  َالَللللللْ  ا بَللللللْ  َوَضللللللا َُ ْ  ُ ْ  َو َنُّللللللو  َْ  َ  َب َالَللللللْ  ا ََ للللللَ    لَلللللللوا ااََل اا َْ للللللوا ُُثَ  ْلَ لللللل َ ِا ََل َِ

 ڭكىشاااااىنى قۈجىھادقاااااا چىقمىغاااااان ئااااا» 1 ا َلُتومُلللللو    ااَ    لَللللللَو ُالللللَو   تَللللللَو ُب   لللللَهَا ُ  
 لغااان،ۇيۇتااار ت الرغاااۇئ مىاانېز ە ك ەنچۇقىلاادى. شاا  ۇقوباا ئااالالھ ۇبىسااىنىمەۋت
 ڭنىاائالالھ ئىرۇقىلماااي تاا ەبەۋقااا تئالالھ الرۇنلىرى سااىقىلغان، ئااجااا ڭالرنىااۇئ
ئىاااادى. ئاناااادىن  نەنگەئىشاااا ەساااالىكىگەمەئ مكىنۇماااا  ۇلااااۇتۇق زىپىاااادىنەغ
 ەبىااااگەۋت الرنىۇئاااا ئااااالالھ ن،ۈچااااۈئ شااااىۇبول چىالردىنۇقىلغاااا ەبەۋت ڭالرنىااااۇئ

ناھااااايىتى  ر،ىچىاااادۇقىلغ  ۇقوباااا ۇكمااااەب بىنااااىەۋت ئااااالالھقىلاااادى.  قەپپۇۋەماااا
 دەئ اۇ  بېشارەت بەرگەن.« رىندھرىكاېم

لەنەت يۇقىرىااادىكى ئىككاااى اىلنىاااڭ قايسىساااى بولساااۇن، ئاااالالھ تائااااال 
ئىنسااااااننىڭ ئالدىااااادا ھەقنىاااااڭ ئىشاااااىكىنى تاقاااااائ قويغاااااان ئەمەس. ساااااەن 

ئااااالالھ تائاااااال ھەق »قانچىلىاااا  جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەن بولسااااا مۇ، ھەرگىااااز 
ن. اااۇددى ئااالالھ تائاااال دەئ گۇمااان قىلمىغىاا« ىكىنى تاقااائ قويغانمىاادى ئىشاا

يۇقىرىااادىكى ئاااۈق ئاااادەمگە تەۋبە بەرگەناااگە ئواشاااا ، بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىمۇ 
تەۋبە ئىشىكلىرى ئوچۇقتۇر. 
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﴿ِإَّلَّ الَِّذيَن ََتبُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا فَُأولَـِٰ َك أَتُوُب َعَلْيِهْم ۚ َوَأََن التـَّوَّاُب 
  الرَِّحيُم﴾

 
بايان  ھەقىقەتنى ر،ەنلەتكەزۈ  تلىنىەمەقىلغانالر، نئ ەبەۋت تەقەپ»

  ۇقوب بىسىنىەۋت ڭالرنىۇش ەنە. ئسناەستۇم دىنغنىۇقىلغانالرال ب
. ناھايىتى نەرمىچىدۇقىلغ  ۇقوب ۇكمەب بىنىەۋت نەم ن،ەقىلىم

 «نەرمىھرىكاندېم

 
ىاااپ، باااۇرىن ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە، بەنااادە تەۋبىناااى ئاشاااكارا ئاااېالن قىل

قىلغااان ااتالىقلىرىنىااڭ ئااورنىنى تولدىرسااا، تەۋبىسااىنى قوبااۇ  قىلىاادىغانلىقىنى 
ھەقىقەتناااى يوشاااۇرغان بولساااا، باياااان قىلااادى. مەساااىلەن  باااۇرىن كىشاااىلەردىن 

ھاااازىر شاااۇ ھەقىقەتلەرناااى ئاشاااكارا قىلىشاااى كېااارە . چاااۈنكى ھەقناااى ئۆزىنىاااڭ 
ناااايەتلىرىگە تەۋبە قىلىاااپ ئىنساااان جىتەۋبىنىاااڭ شاااەرتىدىر.  ئورنىغاااا قاااايتۇرى 

بولغانااااادىن كېااااايىن، شاااااۇ جىنايەتلىرىنىاااااڭ ئاااااورنىنى تولااااادىرىئ ئۆزىنىاااااڭ 
قىلىاااپ يەتكۈزساااە، ئاااالالھ تائااااال  يوشاااۇرغان ھەقلىرىناااى باشاااقىالرغا ئاشاااكارا

تەۋبە بېرىشااكە ھېرىساامەن  بەناادىلەرگەئااالالھ تائاااال ئۇنىااڭ ئەجرىنااى بېرىاادى. 
ْ    ولغاچقاااااب َب َالَللللْ  ا ََ  چىالردىنۇقىلغاااا ەبەۋت ڭالرنىااااۇئاناااادىن ئ» 1 ا َلُتومُللللو  ﴿ُُثَ 

 دېگەن. « قىلدى قەپپۇۋەم ەبىگەۋت الرنىۇئ ئالالھ ن،ۈچۈئ شىۇبول
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ىتااى ۋە ساااداقىتى سااەۋەبىدىن دا ئۇالرنىااڭ سااائ نىيئېلىشااقا ئۇنىمىغااان. ئااىرىاا
تەۋبىسااى قوبااۇ  بولاادى. ئىككىنچااى ئەمىاار چۈشااۈئ ئااون كۈناادىن كېاايىن، ئااالالھ 

َللللللا تائااااااال ئۇالرغاااااا   ُ   ْْلَْ ُض ِبا َُْ  َالَلللللْ  ا َّ  ااَذ  َضلللللا للللل ََ ﴿َوَالَللللل    َ َل َللللل ا   َللللل ايَ  ُ لا ُ لللللو  
ْ  َْتُ ُسلللللل َُْ  َالَللللللْ  ا بَللللللْ  َوَضللللللا َُ ْ  ُ ْ  َو َنُّللللللو  َْ  َ  َب َالَللللللْ  ا ََ للللللَ    لَلللللللوا ااََل اا َْ للللللوا ُُثَ  ْلَ لللللل َ ِا ََل َِ

 ڭكىشاااااىنى قۈجىھادقاااااا چىقمىغاااااان ئااااا» 1 ا َلُتومُلللللو    ااَ    لَللللللَو ُالللللَو   تَللللللَو ُب   لللللَهَا ُ  
 لغااان،ۇيۇتااار ت الرغاااۇئ مىاانېز ە ك ەنچۇقىلاادى. شاا  ۇقوباا ئااالالھ ۇبىسااىنىمەۋت
 ڭنىاائالالھ ئىرۇقىلماااي تاا ەبەۋقااا تئالالھ الرۇنلىرى سااىقىلغان، ئااجااا ڭالرنىااۇئ
ئىاااادى. ئاناااادىن  نەنگەئىشاااا ەساااالىكىگەمەئ مكىنۇماااا  ۇلااااۇتۇق زىپىاااادىنەغ
 ەبىااااگەۋت الرنىۇئاااا ئااااالالھ ن،ۈچااااۈئ شااااىۇبول چىالردىنۇقىلغاااا ەبەۋت ڭالرنىااااۇئ

ناھااااايىتى  ر،ىچىاااادۇقىلغ  ۇقوباااا ۇكمااااەب بىنااااىەۋت ئااااالالھقىلاااادى.  قەپپۇۋەماااا
 دەئ اۇ  بېشارەت بەرگەن.« رىندھرىكاېم

لەنەت يۇقىرىااادىكى ئىككاااى اىلنىاااڭ قايسىساااى بولساااۇن، ئاااالالھ تائااااال 
ئىنسااااااننىڭ ئالدىااااادا ھەقنىاااااڭ ئىشاااااىكىنى تاقاااااائ قويغاااااان ئەمەس. ساااااەن 

ئااااالالھ تائاااااال ھەق »قانچىلىاااا  جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەن بولسااااا مۇ، ھەرگىااااز 
ن. اااۇددى ئااالالھ تائاااال دەئ گۇمااان قىلمىغىاا« ىكىنى تاقااائ قويغانمىاادى ئىشاا

يۇقىرىااادىكى ئاااۈق ئاااادەمگە تەۋبە بەرگەناااگە ئواشاااا ، بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىمۇ 
تەۋبە ئىشىكلىرى ئوچۇقتۇر. 
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﴿ِإَّلَّ الَِّذيَن ََتبُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا فَُأولَـِٰ َك أَتُوُب َعَلْيِهْم ۚ َوَأََن التـَّوَّاُب 
  الرَِّحيُم﴾

 
بايان  ھەقىقەتنى ر،ەنلەتكەزۈ  تلىنىەمەقىلغانالر، نئ ەبەۋت تەقەپ»

  ۇقوب بىسىنىەۋت ڭالرنىۇش ەنە. ئسناەستۇم دىنغنىۇقىلغانالرال ب
. ناھايىتى نەرمىچىدۇقىلغ  ۇقوب ۇكمەب بىنىەۋت نەم ن،ەقىلىم

 «نەرمىھرىكاندېم

 
ىاااپ، باااۇرىن ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە، بەنااادە تەۋبىناااى ئاشاااكارا ئاااېالن قىل

قىلغااان ااتالىقلىرىنىااڭ ئااورنىنى تولدىرسااا، تەۋبىسااىنى قوبااۇ  قىلىاادىغانلىقىنى 
ھەقىقەتناااى يوشاااۇرغان بولساااا، باياااان قىلااادى. مەساااىلەن  باااۇرىن كىشاااىلەردىن 

ھاااازىر شاااۇ ھەقىقەتلەرناااى ئاشاااكارا قىلىشاااى كېااارە . چاااۈنكى ھەقناااى ئۆزىنىاااڭ 
ناااايەتلىرىگە تەۋبە قىلىاااپ ئىنساااان جىتەۋبىنىاااڭ شاااەرتىدىر.  ئورنىغاااا قاااايتۇرى 

بولغانااااادىن كېااااايىن، شاااااۇ جىنايەتلىرىنىاااااڭ ئاااااورنىنى تولااااادىرىئ ئۆزىنىاااااڭ 
قىلىاااپ يەتكۈزساااە، ئاااالالھ تائااااال  يوشاااۇرغان ھەقلىرىناااى باشاااقىالرغا ئاشاااكارا

تەۋبە بېرىشااكە ھېرىساامەن  بەناادىلەرگەئااالالھ تائاااال ئۇنىااڭ ئەجرىنااى بېرىاادى. 
ْ    ولغاچقاااااب َب َالَللللْ  ا ََ  چىالردىنۇقىلغاااا ەبەۋت ڭالرنىااااۇئاناااادىن ئ» 1 ا َلُتومُللللو  ﴿ُُثَ 

 دېگەن. « قىلدى قەپپۇۋەم ەبىگەۋت الرنىۇئ ئالالھ ن،ۈچۈئ شىۇبول
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دېااااگەن سااااۆزنىڭ ئەساااالى مەنىسااااى « تەۋبە قىلاااادى  »َبئااااايەتتىكى  
بولااۇئ، ئااۆزى بااۇرىن قىلغااان ااتالىقالرنىااڭ كەچۈردلىشااىنى ئۈمىااد « قااايتىش»

قايتىشااانى بىلددرىااادى. ئالالھنىاااڭ تەۋبە بەرگەنلىكاااى،  قىلىاااپ، ئاااالالھ تەرەپاااكە
قىلىاااپ، بەنااادىنىڭ تەۋبىساااىنى قوباااۇ  قىلىاااپ، ئۇنىاااڭ گۇنااااھىنى مەغپىااارەت 

ۋە « تەۋبە قىلاااادى»ئازابالشااااتىن قايتقااااانلىقىنى بىلددرىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن 
مەنىساااىنى ئاااۆز ئىچىااااگە « قاااايتىش»دېاااگەن ئىككاااى ساااۆزگە « تەۋبە بەردى»

 ن پېىىل ئىشلىتىلگەن.  دېگەَبئالغان  

-1تەۋبە قىلىشاااانىڭ بىاااار قااااانچە باسااااقۇچلىرى بااااار بولااااۇئ، ئااااۇالر  
-3بەناااادىنىڭ تەۋبە قىلىشااااى. -2ا قويۇشااااى. ئالالھنىااااڭ تەۋبە قىلىشاااانى يولغاااا

كىشاااى يوشاااۇرىن گۇنااااھتىن بىرناااى ئالالھنىاااڭ تەۋبىناااى قوباااۇ  قىلىشاااى. ئەگەر 
. ئەمماااا ئالالھنىاااڭ قىلغاااان بولساااا، ئۇنىغغاااا يوشاااۇرىن تەۋبە قىلساااا بولىااادى

چەكلىمىلىرىااااادىن بىرناااااى بۇزساااااا، تەۋبىساااااىنى ئاشاااااكارا قىلىشاااااى كېااااارە . 
اھنى ئاشااكارا قىلىااپ، باشااقىالرنى شااۇ گۇناااھنى مەسااىلەن  بىاار كىشااى بىاارەر گۇناا

قىلىشاااقا كۆناااددردئ، ئۇنىغااادىن كېااايىن مەاپىاااي تەۋبە قىلمااااقچى بولساااا، باااۇ 
قىلغااااان جىنايەتنىااااڭ  ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا تەۋبە بولماياااادى. چااااۈنكى ئاشااااكارا

ت للللهمكٌىفٌشللللا عٌ تەۋبىسااااىمۇ چوقااااۇم ئاشااااكارا بولۇشااااى كېاااارە . بااااۇ ھەقااااتە 
« كوچىاااادا ئااااۇرىئ، ئۆياااادە كەچااااۈردم سورامسااااەن  مېنااااى»  وتهللللاْلكٌىفٌَللللا و

 تەمسىل بار. -دېگەن ماقا 

ئىساااالم گۇماااانلىق ئىشاااالردا ھاااېچكىمگە جاااازا بەرمەيااادى. ئەمماااا ئىاااش 
ىلااى بولغااان جااازا چوقااۇم ئاشااكارا بولۇشااى كېاارە . ئاشااكارا بولغاناادا، ئۇنىااڭ بەد

ساااا  تەۋبىناااى يوشاااۇرىن قىل»تاااۆت گاااۇۋاھچى گاااۇۋاھ بولغاااان زىناااا قىلغۇچىغاااا  
دېاااايىش ئەقىلااااگە سااااىغمايدى. چااااۈنكى بااااۇ ئىشااااالرنى كىشااااىلەرنىڭ « بولىاااادى

ئالدىااادا قىلغاااان ئىاااكەن، جازاساااىمۇ باشاااقىالرغا ئىكااارەت بولىااادىغان دەرىجىااادە 
 ە .ئاشكارا بولۇشى كېر
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تەۋبىنااى قوبااۇ  قىلىااش ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە قىلغااان رەھمەتلىرىنىااڭ 
اق، ئااااالالھ چوقااااۇم گۇناااااھلىرىمىزنى قاتارىدىناااادىر. بىااااز ئالالھقااااا تەۋبە قىلساااا

ۋە « ئااااالالھ تەۋبە بەردى  »َبكەچۈرىاااادى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە  
ى. ئاااالالھ تائااااال دېاااگەن ساااۆزنى ئىشااالەتت« تەۋبىناااى قوباااۇ  قىلىااامەن  »َْتُلللوب 

بەنااااادىنىڭ ھېچنەرسىساااااىگە موھتاااااا  ئەمەس تۇرساااااا، نېمىشاااااقا بەنااااادىنىڭ 
چاااۈنكى بەنااادە گۇنااااھ قىلغانااادىن لىااادى  ھېرىسااامەن بو تەۋبساااىگە باااۇ قەدەر

« گۇنااااھ كەچاااۈردم قىلىنمايااادى، مەن جەھەنااانەمگە ھۆكاااۈم قىلىنااادى »كېااايىن 
ئاااالالھ تائااااال  مەئساااىيەتكە تېخىماااۇ چو قاااۇرالئ كىرىااادى.-دەئ ئاااويالئ، گۇنااااھ

بەندىساااىنىڭ گۇناھقاااا پېتىاااپ كېتىشاااىنى االىمىغاچقاااا، دائىااا  تەۋبە ئىشاااىكىنى 
 ئېچىپ بېرىدى.

ـــرَِّحيُم﴾ ـــوَّاُب ال . نەرمىچىااادۇقىلغ  ۇقوبااا ۇكماااەب بىناااىەۋت نەم» ﴿َوَأََن التـَّ
  دېااااگەن سااااۆز ئەرە  تىلىاااادا ئاشااااۇرما   تَلللللَو بُ .  «نەرمىھرىكاناااادېناھااااايىتى م

كىچىاااا  ھەرقانااااداق گۇناااااھ قىلغااااان كىشااااىنىڭ -و چاااا»سااااۈپەت بولااااۇئ، 
ئۆتكۈزسااە  دېگەننااى ئىپادىلەياادى. شااۇ ا گۇناااھ « تەۋبىسااىنى قوبااۇ  قىلىاامەن

ئۈمىدساااىزلەنمەي، مېھرىكاااان ئاااالالھتىن گۇنااااھىمىزنى كەچۈردشاااىنى تىلىشاااىمىز 
 كېرە .
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دېااااگەن سااااۆزنىڭ ئەساااالى مەنىسااااى « تەۋبە قىلاااادى  »َبئااااايەتتىكى  
بولااۇئ، ئااۆزى بااۇرىن قىلغااان ااتالىقالرنىااڭ كەچۈردلىشااىنى ئۈمىااد « قااايتىش»

قايتىشااانى بىلددرىااادى. ئالالھنىاااڭ تەۋبە بەرگەنلىكاااى،  قىلىاااپ، ئاااالالھ تەرەپاااكە
قىلىاااپ، بەنااادىنىڭ تەۋبىساااىنى قوباااۇ  قىلىاااپ، ئۇنىاااڭ گۇنااااھىنى مەغپىااارەت 

ۋە « تەۋبە قىلاااادى»ئازابالشااااتىن قايتقااااانلىقىنى بىلددرىاااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن 
مەنىساااىنى ئاااۆز ئىچىااااگە « قاااايتىش»دېاااگەن ئىككاااى ساااۆزگە « تەۋبە بەردى»

 ن پېىىل ئىشلىتىلگەن.  دېگەَبئالغان  

-1تەۋبە قىلىشاااانىڭ بىاااار قااااانچە باسااااقۇچلىرى بااااار بولااااۇئ، ئااااۇالر  
-3بەناااادىنىڭ تەۋبە قىلىشااااى. -2ا قويۇشااااى. ئالالھنىااااڭ تەۋبە قىلىشاااانى يولغاااا

كىشاااى يوشاااۇرىن گۇنااااھتىن بىرناااى ئالالھنىاااڭ تەۋبىناااى قوباااۇ  قىلىشاااى. ئەگەر 
. ئەمماااا ئالالھنىاااڭ قىلغاااان بولساااا، ئۇنىغغاااا يوشاااۇرىن تەۋبە قىلساااا بولىااادى

چەكلىمىلىرىااااادىن بىرناااااى بۇزساااااا، تەۋبىساااااىنى ئاشاااااكارا قىلىشاااااى كېااااارە . 
اھنى ئاشااكارا قىلىااپ، باشااقىالرنى شااۇ گۇناااھنى مەسااىلەن  بىاار كىشااى بىاارەر گۇناا

قىلىشاااقا كۆناااددردئ، ئۇنىغااادىن كېااايىن مەاپىاااي تەۋبە قىلمااااقچى بولساااا، باااۇ 
قىلغااااان جىنايەتنىااااڭ  ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا تەۋبە بولماياااادى. چااااۈنكى ئاشااااكارا

ت للللهمكٌىفٌشللللا عٌ تەۋبىسااااىمۇ چوقااااۇم ئاشااااكارا بولۇشااااى كېاااارە . بااااۇ ھەقااااتە 
« كوچىاااادا ئااااۇرىئ، ئۆياااادە كەچااااۈردم سورامسااااەن  مېنااااى»  وتهللللاْلكٌىفٌَللللا و

 تەمسىل بار. -دېگەن ماقا 

ئىساااالم گۇماااانلىق ئىشاااالردا ھاااېچكىمگە جاااازا بەرمەيااادى. ئەمماااا ئىاااش 
ىلااى بولغااان جااازا چوقااۇم ئاشااكارا بولۇشااى كېاارە . ئاشااكارا بولغاناادا، ئۇنىااڭ بەد

ساااا  تەۋبىناااى يوشاااۇرىن قىل»تاااۆت گاااۇۋاھچى گاااۇۋاھ بولغاااان زىناااا قىلغۇچىغاااا  
دېاااايىش ئەقىلااااگە سااااىغمايدى. چااااۈنكى بااااۇ ئىشااااالرنى كىشااااىلەرنىڭ « بولىاااادى

ئالدىااادا قىلغاااان ئىاااكەن، جازاساااىمۇ باشاااقىالرغا ئىكااارەت بولىااادىغان دەرىجىااادە 
 ە .ئاشكارا بولۇشى كېر
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تەۋبىنااى قوبااۇ  قىلىااش ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە قىلغااان رەھمەتلىرىنىااڭ 
اق، ئااااالالھ چوقااااۇم گۇناااااھلىرىمىزنى قاتارىدىناااادىر. بىااااز ئالالھقااااا تەۋبە قىلساااا

ۋە « ئااااالالھ تەۋبە بەردى  »َبكەچۈرىاااادى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە  
ى. ئاااالالھ تائااااال دېاااگەن ساااۆزنى ئىشااالەتت« تەۋبىناااى قوباااۇ  قىلىااامەن  »َْتُلللوب 

بەنااااادىنىڭ ھېچنەرسىساااااىگە موھتاااااا  ئەمەس تۇرساااااا، نېمىشاااااقا بەنااااادىنىڭ 
چاااۈنكى بەنااادە گۇنااااھ قىلغانااادىن لىااادى  ھېرىسااامەن بو تەۋبساااىگە باااۇ قەدەر

« گۇنااااھ كەچاااۈردم قىلىنمايااادى، مەن جەھەنااانەمگە ھۆكاااۈم قىلىنااادى »كېااايىن 
ئاااالالھ تائااااال  مەئساااىيەتكە تېخىماااۇ چو قاااۇرالئ كىرىااادى.-دەئ ئاااويالئ، گۇنااااھ

بەندىساااىنىڭ گۇناھقاااا پېتىاااپ كېتىشاااىنى االىمىغاچقاااا، دائىااا  تەۋبە ئىشاااىكىنى 
 ئېچىپ بېرىدى.

ـــرَِّحيُم﴾ ـــوَّاُب ال . نەرمىچىااادۇقىلغ  ۇقوبااا ۇكماااەب بىناااىەۋت نەم» ﴿َوَأََن التـَّ
  دېااااگەن سااااۆز ئەرە  تىلىاااادا ئاشااااۇرما   تَلللللَو بُ .  «نەرمىھرىكاناااادېناھااااايىتى م

كىچىاااا  ھەرقانااااداق گۇناااااھ قىلغااااان كىشااااىنىڭ -و چاااا»سااااۈپەت بولااااۇئ، 
ئۆتكۈزسااە  دېگەننااى ئىپادىلەياادى. شااۇ ا گۇناااھ « تەۋبىسااىنى قوبااۇ  قىلىاامەن

ئۈمىدساااىزلەنمەي، مېھرىكاااان ئاااالالھتىن گۇنااااھىمىزنى كەچۈردشاااىنى تىلىشاااىمىز 
 كېرە .
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 ئايەت-161بەقەرە  سۈرە
 

فَّاٌر ُأولَـِٰ َك َعَلْيِهْم َلْعَنُ  اللَّـِه َواْلَمًَلِئَكِ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم كُ 
 َوالنَّاِس َأَْجَِعنَي﴾ 

 
 مۇچوق الرۇش ەنەبار، ئ رەنلەلگۆئ تىېكاپىر پ ئ،ۇكاپىر بول بھىسىزكى،ۈش»

 ەنىتىگەل ڭممىسىنىەھ ڭئىنسانالرنى ۋە ڭرنىەرىشتىلەپ ،ڭنىئالالھ
 «ىچرايدۇئ

 
ان كاپىرالرنىاااڭ جازاساااى، قىياااامەت كاااۈنى تەۋبە قىلمااااي كېتىاااپ قالغااا

ئالالھنىااااڭ، پەرىشااااتىلەرنىڭ ۋە پۈتااااۈن ئىنسااااانالرنىڭ لەنىااااتىگە ئۇچراشااااتۇر. 
چاااۈنكى باااۇالر ھەقناااى يوشاااۇردى ۋە ئاااااىرغىچە تەۋبە قىلمااااي كەتتاااى. ئاااالالھ 

ُ ُ   ْ َعلللَ  بُ  ئاااايەتتە تائااااال باااۇ ھەقاااتە كېيىنكاااى  ُْ َالللنلْ َوََل  ﴿َ ا الللغايَ  فا َ لللا   ََل َُيََ للل
 ،ىياادەنىكلىتىلمېئااازا  ي الردىنۇئاا ،ىقالىااد ۈگااە دوزااتااا م الرۇئاا» ُاللْ  يُن َللُهوَ  

 دېگەن.« ىيدەلمدرۈچىكتېئازا  ك رىلىدىغانېب الرغاۇئ
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 ئايەت-161بەقەرە  سۈرە
 

فَّاٌر ُأولَـِٰ َك َعَلْيِهْم َلْعَنُ  اللَّـِه َواْلَمًَلِئَكِ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم كُ 
 َوالنَّاِس َأَْجَِعنَي﴾ 

 
 مۇچوق الرۇش ەنەبار، ئ رەنلەلگۆئ تىېكاپىر پ ئ،ۇكاپىر بول بھىسىزكى،ۈش»

 ەنىتىگەل ڭممىسىنىەھ ڭئىنسانالرنى ۋە ڭرنىەرىشتىلەپ ،ڭنىئالالھ
 «ىچرايدۇئ

 
ان كاپىرالرنىاااڭ جازاساااى، قىياااامەت كاااۈنى تەۋبە قىلمااااي كېتىاااپ قالغااا

ئالالھنىااااڭ، پەرىشااااتىلەرنىڭ ۋە پۈتااااۈن ئىنسااااانالرنىڭ لەنىااااتىگە ئۇچراشااااتۇر. 
چاااۈنكى باااۇالر ھەقناااى يوشاااۇردى ۋە ئاااااىرغىچە تەۋبە قىلمااااي كەتتاااى. ئاااالالھ 

ُ ُ   ْ َعلللَ  بُ  ئاااايەتتە تائااااال باااۇ ھەقاااتە كېيىنكاااى  ُْ َالللنلْ َوََل  ﴿َ ا الللغايَ  فا َ لللا   ََل َُيََ للل
 ،ىياادەنىكلىتىلمېئااازا  ي الردىنۇئاا ،ىقالىااد ۈگااە دوزااتااا م الرۇئاا» ُاللْ  يُن َللُهوَ  

 دېگەن.« ىيدەلمدرۈچىكتېئازا  ك رىلىدىغانېب الرغاۇئ
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 ئايەت-162سۈرە بەقەرە 
 

ُهُم اْلَعَذاُب َوََّل ُهْم يُنَظُروَن﴾﴿َخاِلِديَن ِفيَها ۖ ََّل   ُُيَفَُّف َعنـْ
 

ئۇالر  ۋە ىيدەنىكلىتىلمېئازا  ي الردىنۇئ ،ىقالىد ۈگە دوزااتا م الرۇئ» 
 «شەپ ەتكە ئېرىشەلمەيدى-مېھرى

 
ئااااالالھ تائاااااال داۋاملىااااق كاپىرنىااااڭ جازاسااااى ۋە جەھەناااانەم ھەق ىاااادە 

دېاااگەن « مە گۈلاااۈ   » للللو ۋاقىتناااى  دېاااگەن ساااۆزنى ئىشااالىتىپ، « ئاااازا »
دېااگەن « ئەبەدىااي  »مغيلل اسااۆز بىاالەن تەكىتلەياادى ۋە بااۇنى تېخىمااۇ چىغىتىااپ  

ساااۆزنى قوللىنىااادى. لاااېكىن ئااااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى غەزىپىنىاااڭ ئالدىاااادا 
دا «جىااان»دېاااگەن ساااۈپەت بىااالەن ساااۈرە « ئەبەدىاااي»بولغاچ اااا، جەھەننەمناااى 

َ  َ َ للنصَ  َ ا اللغايَ  فا َ لللا بىاار قېااتىمال تىلغاااا ئېلىااپ   ََ ﴿َوَِلل  يَلْعللل ا   لصلللَو َوَ ن للوَ و  فَللإا ص  َللو  
 ۇ، ئااانەئاساااىيلىق قىلىااادىك ەمكىااارىگەيغەپ ڭنىاااۇئ ۋە اااا ئالالھكىمكاااى » 1َغ  اَمَللل

 دېگەن. « ىقالىد ۈگە دوزااتا م ،ىبولىد چارىدوزاخ ئازابىغا د

تىكاااى  «ھاااود»بەزى چۈشەنچىساااى يااشاااى بولمىغاااان كىشاااىلەر ساااۈرە 
ََْتا َ  َلَ لصلللللل   تَلْ لللللل   َا ص ِبااْذتاللللللوا    للللللنلْ  ْ  َشللللللناِ  َوَنللللللعا غ  ﴿يلَللللللْوَن  للللللا   صللللللبايَ  َشللللللن و  َف الللللل   .َفما ِص فََ 

  ُ ً  َوَشللللل ا  لللللا َشلللللاَ   .  نصلللللا ا َ  لللللْ  فا َ لللللا َْفاللللل لللللَماَو ت  َو ْْلَْ ض  َا ص َِ للللل ا   سص َِ لللللا َ   َ ا الللللغايَ  فا َ لللللا َِ
َ   ا َمللللا ي هايللللغ   للللا   صللللبايَ  ن للللعاغ و  فَ  .َ مُّللللَ    َا ص َ مصللللَ  فَلعصللللا ِص لللل ا َوَا َِ للللا َ   َنصلللل ا َ ا اللللغايَ  فا َ للللا َِ َْ  الللل   

ًَْ َ ْللللللب وذ   للللللا َشللللللاَ  َ مُّللللللَ  ى َااَللللللاَ  َ لللللل للللللَماَو ت  َو ْْلَْ ض  َا ص َِ  نىۈكاااااا تەقىيااااااام» 2  سص
 ،ىيدەزلۆبولغاناااادىال ساااا تەتىن ئىجااااازئااااالالھ مەئاااااد رقانااااداقەبولغاناااادا، ھ

                                                           
 ئايەت-23سۈرە جىن،  1
 ەرئايەتل-108 ~ 105سۈرە ھود،  2
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ساااۆزنى قوللىنىااادى. لاااېكىن ئااااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى غەزىپىنىاااڭ ئالدىاااادا 
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 دېگەن. « ىقالىد ۈگە دوزااتا م ،ىبولىد چارىدوزاخ ئازابىغا د
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  ُ ً  َوَشللللل ا  لللللا َشلللللاَ   .  نصلللللا ا َ  لللللْ  فا َ لللللا َْفاللللل لللللَماَو ت  َو ْْلَْ ض  َا ص َِ للللل ا   سص َِ لللللا َ   َ ا الللللغايَ  فا َ لللللا َِ
َ   ا َمللللا ي هايللللغ   للللا   صللللبايَ  ن للللعاغ و  فَ  .َ مُّللللَ    َا ص َ مصللللَ  فَلعصللللا ِص لللل ا َوَا َِ للللا َ   َنصلللل ا َ ا اللللغايَ  فا َ للللا َِ َْ  الللل   

ًَْ َ ْللللللب وذ   للللللا َشللللللاَ  َ مُّللللللَ  ى َااَللللللاَ  َ لللللل للللللَماَو ت  َو ْْلَْ ض  َا ص َِ  نىۈكاااااا تەقىيااااااام» 2  سص
 ،ىيدەزلۆبولغاناااادىال ساااا تەتىن ئىجااااازئااااالالھ مەئاااااد رقانااااداقەبولغاناااادا، ھ
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 .ىبولىااااد نەتمەسااااائاد زىلىاااارىەب ،ىبولىااااد ااااا ەتكەب زىلىاااارىەب ڭالرنىااااۇئ
  ەشااااېدوزااتااااا نئ الرۇئاااا ،ىدوزااقااااا كىرىااااد الرۇئاااا  ،ەلسااااەك ەرگەلاااااتەتكەب

ن اىغااايوقالم ىااانمېز-ئاسااامان .ىكىااادېچ رياااادەپ-ەناااال الئۋ  تاااو ەرىغاناااد ھا
 املىااااقۋدا ەاالىغااااان زامااااانغىچ ڭردىگارىااااۋەرەدوزااتااااا پ الرۇئاااا ،مااااۇددەتتە

 .رىچىاااااااادۇاااااااااالىغىنىنى قىلغ ەتت ەلااااااااەئ ڭردىگارىااااااااۋەرەپ ،ىرىاااااااادۋېىرۇت
 مىاااانېز-ئاساااامان ،ىكىرىااااد ەتكەناااانەج الرۇئاااا  ،ەلسااااەك ەرگەنلەتمەسااااائاد
 ەاالىغاااان زاماااانغىچ ڭردىگارىاااۋەرەپ ەتاااتەننەالر جۇئااا ،ىغاااان ماااۇددەتتەيوقالم

دېاااااگەن « رىقالمايااااادىغان ئىنىاماااااد ئۈلااااادزۈئ ۇبااااا ىرىااااادۋېىرۇت املىاااااقۋدا
ئىنسااااانالر جەننەتااااتە ياااااكى جەھەننەماااادە مە گااااۈ تۇرماياااادى، »ئااااايەتلەردىن 

دېاااااگەن ئۇقاااااۇم « اال االىغاااااان ۋاقىاااااتقىچە تۇرىااااادىبەلكاااااى ئاااااالالھ تائااااا
چىقىاااادىغانلىقىنى ئېيتىااااپ، ئااااايەتلەردە ئۆزئااااارا توقۇنااااۇ  پەياااادا قىلماااااقچى 

 بولىدى. 

-ئاساامان»بااۇ ھەقتىكااى بىرىنچااى مااۇالھىزە  ئااالالھ تائاااال ئااۇ مااۇددەتنى 
-دەئ بەلگىااالەئ بەردى. دىنياااادىكى ئاسااامان« زېمىااان يوقالغاااان ماااۇددەتكىچە

زېمىااان، باااۇ -ت بولغانااادا يوقىلىااادى. ئەمماااا قىياااامەتتىكى ئاسااامانزېمىااان قىياااامە
ھەقاااتە  زېمىنااادىن پەرقلىنىااادىغان بولاااۇئ، يوقالمايااادى. باااۇ-دىنياااادىكى ئاسااامان
للللللغا ئااااااالالھ تائاااااااال   َا ًَْ  ْْلَْ ضا َو  َسللللللَماَو ُت   َوملَللللللَهُْو   الَلللللللوا  ْ َو  َُ  ْْلَْ ُض َ لللللل ﴿يلَللللللْوَن تُلبَللللللَغ

باشاااقا بىااار  ۇئاسااامانالرم ېمىنغاااا،باشاااقا بىااار ز ېمىنماااۇز ۈنااادەك ۇئااا» 1 ْ َقَ لللا ا 
  چىقىاااپ ەبرىلىرىااادىنااااااليىق ق ۈتاااۈنپ ەناااىني ۇالرئااا ى،ئاسااامانالرغا ئايلىنىاااد

  ھااااازىر ەھشااااەرگاھدام ەنااااىني ەرگاھىااااداد ڭنىاااائالالھ ۇدرەتلىاااا ق ېگااااانە،ي
جەنااانەتكە ۋە جەھەنااانەمگە كىرىااادىغانالر »دېاااگەن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن « ىبولىاااد

 دەئ چۈشىنىش توغرا ئەمەس. « دەت تۇرىدىكەنچەكلى  مۇد
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ئىككااااى ئورىناااادىكى كىشااااىلەر ئااااالالھ »ئىككىنچااااى مااااۇالھىزە  ئااااايەتتە 
دېاااگەن مەزماااۇن باااار. جەھەننەمااادە ئاااالالھ « االىغاااان ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى
غان كىشااىلەر، ئااۆزى مۇسااۇلمان تااۇرىئ جىنااايەت االىغااان مااۇددەتكىچە قالىاادى

ئۆتكاااۈزگەن ئاساااىيالردىر. ماااۇئمىن دىنياااادا ئاااۆزى ئۆتكاااۈزگەن جىنايەتلەرنىاااڭ 
جازاساااااىنى تاااااارتىش ئۈچاااااۈن جەھەنااااانەمگە كىرىاااااپ، جازاساااااى تاااااۈگىگەن 
ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى. جااااازا تۈگىگەنااادىن كېااايىن، ئااااالالھ االىغاااان ۋاقىتتااااا 

 جەننەتكە چى ىدى. 

ــــ ُهُم اْلَعــــَذاُب﴾﴿ََّل ُُيَفَّ بىااااز . «ىياااادەنىكلىتىلمېئااااازا  ي الردىنۇئاااا» ُف َعــــنـْ
دىنيااادىكى چۈشااەنچىمىز بااويىچە، ھەرقانااداق ئىااش بىاار مەزگىاال داۋام قىلىنسااا، 
ئىنسااان ئۇنىغغااا كۆنااۈئ قالىاادى. مەسااىلەن  ئېغىاار جىنااايەت ئۆتكااۈزدئ تااۈرمىگە 

مااۇمكىن. لااېكىن كىاارگەن كىشااىگە، تااۈرمە ھاياااتى باشااتا قاااتتىق ئېغىاار كېلىشااى 
ۋاقىااا  ئۆتكەنساااىرى ئۇنىغغاااا نورماااا  تۇرمۇشاااتە  كۆناااۈئ قالىااادى. شاااۇ ا بەزى 

جەھەنااانەمگە كىرساااە ، ئاااازا  بېشاااىدا ئېغىااار بىلىااانگەن بىااالەن »كىشاااىلەر  
دەئ ئويلىشاااى ماااۇمكىن. باااۇ ئايەتنىاااڭ مەزمۇنىااادىن  « كېااايىن كۆناااۈئ قاااالىمىز

قەدەر سااااااەن جەھەناااااانەمگە كىاااااارگەن ۋاقىتااااااتىن باشااااااالئ چى  انغااااااا »
جەھەننەمنىاااااڭ ئاااااازابى، ساااااەن تاااااۇنجى كىااااارگەن ۋاقىتاااااتىكىگە ئواشاااااا  

 دېگەن ئۇقۇم چى ىدى.« داۋاملىشىدى، ھەرگىزمۇ يە گىللىتىلمەيدى

  ي ن َللله و َ  . «شاااەپ ەتكە ئېرىشاااەلمەيدى-مېھااارى الرۇئااا» ﴿َوََّل ُهـــْم يُنظَـــُروَن﴾
دېااگەن « باشاا ىالرغا قااارا ، كۆيۈنااۈ ، مېھرىكااانلىق يەتكااۈزد »دېااگەن سااۆز 

لللْ  ي ن َللله و َ ﴿مەنىلەرناااى ئىپادىلەيااادى.  ئۇالرغاااا ھېچكىمماااۇ قاااارائ »بولساااا،   َوَ  ا 
دېااگەن بولىاادى. بااۇ « شااەپ ەتكە ئېرىشااەلمەيدى-قويماياادى ۋە ھەرگىزمااۇ مېھاارى

للل ا ﴿َوَ  ي َ لا  دىماااۇ  «ئاااا  ئىماااران»ئىپاااادە ساااۈرە  َِ ْ  يلَلللْوَن  ْ ناَ ا للل     لصللللو  َوَ  يَن  للله  َا َلللْ  ا م   
ْ  َوَ  لللْ  َالللَب    اَ اللل       ۇاااا الرنىۇنئااا الرغااااۇئ ئاااالالھ نىۈكااا تەقىياااام» 1َوَ  يل لللََِا   ا
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 .ىبولىااااد نەتمەسااااائاد زىلىاااارىەب ،ىبولىااااد ااااا ەتكەب زىلىاااارىەب ڭالرنىااااۇئ
  ەشااااېدوزااتااااا نئ الرۇئاااا ،ىدوزااقااااا كىرىااااد الرۇئاااا  ،ەلسااااەك ەرگەلاااااتەتكەب

ن اىغااايوقالم ىااانمېز-ئاسااامان .ىكىااادېچ رياااادەپ-ەناااال الئۋ  تاااو ەرىغاناااد ھا
 املىااااقۋدا ەاالىغااااان زامااااانغىچ ڭردىگارىااااۋەرەدوزااتااااا پ الرۇئاااا ،مااااۇددەتتە

 .رىچىاااااااادۇاااااااااالىغىنىنى قىلغ ەتت ەلااااااااەئ ڭردىگارىااااااااۋەرەپ ،ىرىاااااااادۋېىرۇت
 مىاااانېز-ئاساااامان ،ىكىرىااااد ەتكەناااانەج الرۇئاااا  ،ەلسااااەك ەرگەنلەتمەسااااائاد
 ەاالىغاااان زاماااانغىچ ڭردىگارىاااۋەرەپ ەتاااتەننەالر جۇئااا ،ىغاااان ماااۇددەتتەيوقالم

دېاااااگەن « رىقالمايااااادىغان ئىنىاماااااد ئۈلااااادزۈئ ۇبااااا ىرىااااادۋېىرۇت املىاااااقۋدا
ئىنسااااانالر جەننەتااااتە ياااااكى جەھەننەماااادە مە گااااۈ تۇرماياااادى، »ئااااايەتلەردىن 

دېاااااگەن ئۇقاااااۇم « اال االىغاااااان ۋاقىاااااتقىچە تۇرىااااادىبەلكاااااى ئاااااالالھ تائااااا
چىقىاااادىغانلىقىنى ئېيتىااااپ، ئااااايەتلەردە ئۆزئااااارا توقۇنااااۇ  پەياااادا قىلماااااقچى 

 بولىدى. 

-ئاساامان»بااۇ ھەقتىكااى بىرىنچااى مااۇالھىزە  ئااالالھ تائاااال ئااۇ مااۇددەتنى 
-دەئ بەلگىااالەئ بەردى. دىنياااادىكى ئاسااامان« زېمىااان يوقالغاااان ماااۇددەتكىچە

زېمىااان، باااۇ -ت بولغانااادا يوقىلىااادى. ئەمماااا قىياااامەتتىكى ئاسااامانزېمىااان قىياااامە
ھەقاااتە  زېمىنااادىن پەرقلىنىااادىغان بولاااۇئ، يوقالمايااادى. باااۇ-دىنياااادىكى ئاسااامان
للللللغا ئااااااالالھ تائاااااااال   َا ًَْ  ْْلَْ ضا َو  َسللللللَماَو ُت   َوملَللللللَهُْو   الَلللللللوا  ْ َو  َُ  ْْلَْ ُض َ لللللل ﴿يلَللللللْوَن تُلبَللللللَغ

باشاااقا بىااار  ۇئاسااامانالرم ېمىنغاااا،باشاااقا بىااار ز ېمىنماااۇز ۈنااادەك ۇئااا» 1 ْ َقَ لللا ا 
  چىقىاااپ ەبرىلىرىااادىنااااااليىق ق ۈتاااۈنپ ەناااىني ۇالرئااا ى،ئاسااامانالرغا ئايلىنىاااد

  ھااااازىر ەھشااااەرگاھدام ەنااااىني ەرگاھىااااداد ڭنىاااائالالھ ۇدرەتلىاااا ق ېگااااانە،ي
جەنااانەتكە ۋە جەھەنااانەمگە كىرىااادىغانالر »دېاااگەن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن « ىبولىاااد

 دەئ چۈشىنىش توغرا ئەمەس. « دەت تۇرىدىكەنچەكلى  مۇد
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ئىككااااى ئورىناااادىكى كىشااااىلەر ئااااالالھ »ئىككىنچااااى مااااۇالھىزە  ئااااايەتتە 
دېاااگەن مەزماااۇن باااار. جەھەننەمااادە ئاااالالھ « االىغاااان ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى
غان كىشااىلەر، ئااۆزى مۇسااۇلمان تااۇرىئ جىنااايەت االىغااان مااۇددەتكىچە قالىاادى

ئۆتكاااۈزگەن ئاساااىيالردىر. ماااۇئمىن دىنياااادا ئاااۆزى ئۆتكاااۈزگەن جىنايەتلەرنىاااڭ 
جازاساااااىنى تاااااارتىش ئۈچاااااۈن جەھەنااااانەمگە كىرىاااااپ، جازاساااااى تاااااۈگىگەن 
ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى. جااااازا تۈگىگەنااادىن كېااايىن، ئااااالالھ االىغاااان ۋاقىتتااااا 

 جەننەتكە چى ىدى. 

ــــ ُهُم اْلَعــــَذاُب﴾﴿ََّل ُُيَفَّ بىااااز . «ىياااادەنىكلىتىلمېئااااازا  ي الردىنۇئاااا» ُف َعــــنـْ
دىنيااادىكى چۈشااەنچىمىز بااويىچە، ھەرقانااداق ئىااش بىاار مەزگىاال داۋام قىلىنسااا، 
ئىنسااان ئۇنىغغااا كۆنااۈئ قالىاادى. مەسااىلەن  ئېغىاار جىنااايەت ئۆتكااۈزدئ تااۈرمىگە 

مااۇمكىن. لااېكىن كىاارگەن كىشااىگە، تااۈرمە ھاياااتى باشااتا قاااتتىق ئېغىاار كېلىشااى 
ۋاقىااا  ئۆتكەنساااىرى ئۇنىغغاااا نورماااا  تۇرمۇشاااتە  كۆناااۈئ قالىااادى. شاااۇ ا بەزى 

جەھەنااانەمگە كىرساااە ، ئاااازا  بېشاااىدا ئېغىااار بىلىااانگەن بىااالەن »كىشاااىلەر  
دەئ ئويلىشاااى ماااۇمكىن. باااۇ ئايەتنىاااڭ مەزمۇنىااادىن  « كېااايىن كۆناااۈئ قاااالىمىز

قەدەر سااااااەن جەھەناااااانەمگە كىاااااارگەن ۋاقىتااااااتىن باشااااااالئ چى  انغااااااا »
جەھەننەمنىاااااڭ ئاااااازابى، ساااااەن تاااااۇنجى كىااااارگەن ۋاقىتاااااتىكىگە ئواشاااااا  
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 ،ى  قارىماياااادنەبىاااال زىۆكاااا تەھاااامەنر الرغاااااۇئ ،ىقىلمايااااد زۆقىلىاااادىغان  ساااا
دېاااگەن « ىقااااتتىق ئازابقاااا قالىاااد الرۇئااا ،ى  پاكلىمايااادناھلىرىااادىنۇنگ الرنىۇئااا

شەكىلدە تىلغا ئېلىنغان.
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 ئايەت-163بەقەرە  سۈرە
 

  ُهَو الرَّْْحَـُٰن الرَِّحيُم﴾﴿َوِإلَـُٰهُكْم ِإلَـٌٰه َواِحٌد ۖ َّلَّ ِإلَـَٰه ِإَّلَّ 
 

 دۇبەم  ېباشقا ھ دىنغنىۇئ ر،ۇبىر ئىالھت الرغئىالھى ڭرنىەسىل» 
 «رىھرىكاندېناھايىتى م ر،ۇتلىكتەپقەناھايىتى ش ۇئ ر؛ۇ  يوقتقەرھەنب

 
ئاااايەتتە بىااار مەنە ئىككاااى اىااال شاااەكىلدە ئىپاااادىلەنگەن بولاااۇئ،  باااۇ

، «سااااىلەرنىڭ ئىالھىغااااالر بىاااار ئىالھتااااۇر» اِحــــٌد﴾﴿َوِإلَـــــُٰهُكْم ِإلَـــــٌٰه وَ بىرىنچىسااااى 
ئااااۇ ئااااالالھتىن باشااااقا ھېچقانااااداق ئىااااالھ » ﴿َّلَّ ِإلَـــــَٰه ِإَّلَّ ُهــــَو﴾ئىككىنچىسااااى 

دىر. نېمىشاااقا بىااار مەزماااۇن ئىككاااى اىااال قۇرىلمىااادا كېلىااادى  ئىنساااان «ياااوق
يارىتىلغاناااادىكى فىترىتااااى بۇزىلمىغااااان ۋە باشااااقا ئىااااالھ ئۇقااااۇمىنى بىلمىااااگەن 

لللغ  ئۇالرغاااا  ۋاقىتتاااا، َا « ساااىلەرنىڭ ئىالھىغاااالر بىااار ئىالھتاااۇر» ﴿َواا َلللل ُ ُ ْ  اا َلللل و  َو 
ەن سااۆز يېتەرلىاا  بولىاادى. كىشااىلەر غاپىللىشااىپ قەلكااى باتىاال ئىالھالرغااا دېااگ

قااارائ ما غااان ياااكى كىشااىلەرنىڭ كاللىسااىغا كااۆئ ئىااالھ ئۇقااۇمى كىرى الغااان 
« الالھتىن باشااااقا ھېچقانااااداق ئىااااالھ يااااوقئااااۇ ئاااا» ﴿ََل اا َللللل َو ااََل ُاللللَو ۋاقىتتااااا، 
 دېيىلىدى. 

لللغ  ﴿َواا َلللل ُ ُ ْ  اا َلللل و   ئايەتنىاااڭ َا لللغ    دېاااگەن يېرىااادە َو  َا دېاااگەن « بىااار  »َو 
للللغ  تااااا  «ئىخااااالس»سااااۈپەت قوللىنىلغااااان. سااااۈرە  ََ ئااااى ن» ﴿ُُللللْ  ُاللللَو   لَلللللُو َْ

لللغ  دەئ،  « رىبىااارد ئاااالالھ - ۇئااا يتقىنكاااى،ې!  ئدەممەھۇمااا ََ دېاااگەن « بىااار  »َْ
دەپااال تەرجىاامە « بىاار»سااۈپەت قوللىنىلغااان. تەرجىاامە قۇرئاناادا بااۇ ئىككااى سااۆز 

لللللغ  قىلىنغاااااان. ئەرە  تىلاااااى نۇقتىساااااىدىن ئېيتقانااااادا،   َا   سااااااناق سااااااننىڭ َو 
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باااۇ ئىاااالھ »دېاااگەن ساااۆز، « ئاااالالھ بىاااردىر»بىرىنچىساااى بولاااۇئ، ئاااايەتتىكى 
للللللللغ  دېگەننااااااااى بىلددرىاااااااادى.  « بىااااااااردىر ََ كااااااااكە، يە»  تىلىمىزدىكااااااااى َْ

كۆرسااىتىدى. دېااگەن مەنىلەرنااى « پارچىالنماياادىغان، ئواشىشااى يااوق، بىردىنكىاار
لللغ  مەساااىلەن  نۇرغاااۇن ئواشاااا  ماشاااىنىالر بولغاچقاااا، ماشاااىنىنىڭ بىااارىگە   َا   َو 

دېااگەن سااۆز ئىشاالىتىلىدى. لااېكىن باشااقا ھېچقانااداق ئواشىشااى يااوق نەرسااىگە 
ََغ       دېگەن سۆزى ئىشلىتىلىدى.َْ
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 دەرس-83
 

 ئايەت-164ە بەقەرە سۈر
 

 الَِِّت  َواْلُفْلكِ  َوالنـََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتًَلفِ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِف  ِإنَّ ﴿
 فََأْحَيا مَّاءٍ  ِمن السََّماءِ  ِمنَ  اللَّـهُ  أَنَزلَ  َوَما النَّاسَ  يَنَفعُ  ِبَا اْلَبْحرِ  ِف  ََتِْري

 الرََِِّّيحِ  َوَتْصرِيفِ  َدابَّ ٍ  ُكلِّ   ِمن ِفيَها َوَبثَّ  َمْوَِتَا بـَْعدَ  اْْلَْرضَ  ِبهِ 
 ﴾يـَْعِقُلونَ  لَِِّقْومٍ  َْلََّيتٍ  َواْْلَْرضِ  السََّماءِ  َبنْيَ  اْلُمَسخَّرِ  َوالسََّحابِ 

 
 كۈنددزنىڭ بىلەن كېچە يارىتىلىشىدا، زېمىننىڭ ۋە ئاسمانالرنىڭ»

 ئۈزدئ دېغىزدا ىپئېل نەرسىلەرنى پايدىلىق كىشىلەرگە نۆۋەتلىشىشىدە،
 زېمىننى ئۆلگەن بەرگەن، ياغدىرىئ بۇلۇتتىن كېمىلەردە، ئالالھ يۈرگەن

 شاما  ھاي اناتالردا، تارقىتى ەتكەن يۈزىگە يەر يامغۇردا، تىرىلددرىدىغان
 ئارىسىدا زېمىن-ئاسمان تۇرىشىدا، ئۆزگىرىپ يۆنۈلۈشلىرىنىڭ

 ئەل ەتتە ئۈچۈن كىشىلەر چۈشىنىدىغان بۇلۇتالردا، بويسۇندىرىلغان
 «باردىر دەلىللەر  كۆرسىتىدىغان بىرلىكىنى بارلىقىنى ۋە ئالالھنىڭن

 
نىاااڭ باااارلىقى ۋە بىرلىكاااى ھەققىااادە تواتىلىاااپ ئالالھئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە 

ئااۆتكەن. ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئۆزىنىااڭ ئىنىااام قىلغااۇچى، ئىنساااننىڭ ئىنىااام 
ەن زېمىنااادىكى باااارچە نەرساااىلەرنى قىلىنغاااۇچى ئىكەنلىكاااى، ئاااۆز رەھمىتاااى بىااال
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ەن زېمىنااادىكى باااارچە نەرساااىلەرنى قىلىنغاااۇچى ئىكەنلىكاااى، ئاااۆز رەھمىتاااى بىااال
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دەئ، « ئىشااانى قىالاليااادىغان ئواشاااايمەن، ما اااا ھېچكىمنىاااڭ كاااۈچى يەتمەيااادى
لىيەتااااتە بۇالرنىااااڭ ھەممىسااااى ئالالھنىااااڭ ئااااۆزىمىزگە ئىشااااىنىپ قااااالىمىز. ئەمە

 ئىنسانغا بەرگەن مۆھلىتىدىر. 

رىتىلىشااااىنىڭ زېمىننىااااڭ يا-يااااۇقىرىقى ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئاساااامان
ئىنساااااندىن بۈيااااۈكلىكىنى بايااااان قىلاااادى. چااااۈنكى ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان 
-يارىتىلغاااان تاااۇپراقنى ئىنسااااندىن باااۇرىن ياراتقاااان ۋە ئىنساااانالرنىڭ ئاااوزىق

لااااۈكىنى زېمىناااادىن كېلىاااادىغان قىلغااااان. قۇرئاناااادا ئىنساااااننىڭ يااااارىتىلىش تۈ
ۈن داۋاملىااااق مەسىلىسااااى ئوتتۇرىغااااا قويۇلغاناااادا، ئاسااااان چۈشااااىنىلىش ئۈچاااا

 ئىنساندىن بۈيۈ  نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مەسىلىسى بىللە سۆزلىنىدى. 

ئىنسااااان مەالۇقاااااتالر ئىچىاااادىكى ئىختىيااااارلىق بېاااارىلگەن، كائىنااااات 
تەپەككاااۇر قىالاليااادىغان ۋە ئاااويلىغىنىنى ئاساساااەن قىالاليااادىغان بىااار ھەققىااادە 

مىغانااادە  ئاالھىااادە مەالاااۇق بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، بەزىااادە ئاااۆزىنى ئاااالالھ يارات
تەسااەۋۋىر قىلىاادى. بااۇ سااەۋەبتىن، ئىنساااندا ئااالالھنى ئىنكااار قىلىااش ااھىشااى 

يارىتىشاااىنىڭ زېمىااان ۋە مەالۇقااااتالرنى -تۇغۇلىااادى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاسااامان
ھەممىسااى، ئىنسااانغا نىسااكەتەن غەيكىااي ئىااش. بىااز ياشاااۋاتقان رېىااا  دىنيااادىكى 

نىااڭ بااېلىش دائىرىمىاازدىن يىراقالشااتۇرىلغان. ئاالھىاادىلى  بولسااا، غەيىااكلەر بىز
شاااۇ ا غەيكىاااي ئىشاااالرنى، غەيكنىاااڭ سااااھىكى بولغاااان ئاااالالھ تائااااال بەرگەن 

ساااان دىننىاااڭ پۈتاااۈن تەلىمااااتلىرىنى مەلۇمااااتتىن ئېلىشاااىمىز كېااارە . ئەگەر ئىن
ئىنكااااار قىلسااااا، ئۆزىنىااااڭ ئەساااالىنى، قەيەردىاااان كەلگەنلىكىنااااى ۋە ئۆلااااۈمىنى 

تۇيغاااۇ -ىلەن  ئىنسااااننىڭ يارىتىلىشاااى، تۇغۇلۇشاااى، ھاااې چۈشاااىنەلمەيدى. مەسااا
پەياادا بولااۇ ، مۇسااتەقىل بىاار ئىشااالرنى قىلىااش، كااۈچىيىش، ئاجىزلىشااىش ۋە 

غا، ئىنساااان رېىاااا  دىنياااادىن ھاااې  تەبىااار دىنياااادىن كېاااتىش قاتاااارلىق ئىشاااالر
بېرەلمەيااادى. بۇنىاااڭ تەبىااارى، باااۇ ئىشاااالرنى غەيكىيلەشاااتۈردئ يوشاااۇرغان زات 

لللللا﴿النىاااااڭ ئىلكىدىااااادىر. شاااااۇ ا ئاااااالالھ تائااااااال  ئاااااالالھ تائا َِ  ْ ُ َُ  َْْشلللللَ غمُّ  َ ْلللللل
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ئىنساااااااننىڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن يارىتىااااااپ، ئااااااۇالرنى ئىنسااااااان ئۈچااااااۈن 
بۇنىاااااڭ تەپەككاااااۇر قىلىااااادىغان ئەقىللىاااااق قەۋماااااگە بويساااااۇندىرغانلى ى ۋە 

  ئالغان. نىسكەتەن بۈيۈ  بىر ئاالمەت ئىكەنلىكىنى تىلغا

ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بىاازگە دىنيااادىكى ھادىسااىلەرنى بايااان قىلىااش 
زېمىننااى -بارلى ىغااا دەلىاال كەلتۈردۋاتىاادى. ئاساامان-ئااارقىلىق، ئۆزىنىااڭ بىرلىاا 

كۈنااددزنىڭ ئالمىشىشااى، -يىااپ كائىناااتتىكى كااېچەتەمسااىل قىلى ات ااان بااۇ ئاجا
زېمىننىااااااڭ ئوتتۇرىاااااادا قەيەر -دېغىااااازدا كېتى ات ااااااان پااااااارااوتالر، ئاساااااامان

ئېھتىياااجلىق بولسااا، شااۇ يەرگە يااامغۇر ياغاادىرى  ئۈچااۈن تەيىاانلەنگەن بۇلااۇت 
ۋە ياااامغۇر ئاااارقىلىق قاقاسااالى نى ماااۇنكەت زېمىنغاااا ئايالنااادىرى  قاتارلى الرنىاااڭ 

 رات ۇچىنىڭ بۈيۈكلىكىگە دااللەت قىلىدى. ھەممىسى، يا

ئاااالالھ تائااااال بىااازگە بېااارىلگەن ھەر نېاااىمەتكە ئىكااارەت كاااۆزىمىز بىااالەن 
قارىشااااااىمىزنى ئەسااااااكەرتى اتىدى. شااااااۇنداق قىلغىنىمىاااااازدا، ئەتراپىمىزدىكااااااى 

لللغ  ھادىساااىلەردىن   َا « ساااىلەرنىڭ ئىالھىغاااالر بىااار ئىالھتاااۇر» 1﴿َوَا َللللا    ْ  َا َللللاو  َو 
ئىكەنلىكىنااااى  ئىااااالھ بىاااار ئااااايەتتە ئىپادىلەنگىنىاااادە ، ئىالھىمىزنىااااڭ دېااااگەن

ھەقى ىاااي بىلەلەيمىاااز. دىنياااادا ئالالھ اااا تانغاااان تەكەبكاااۇر ئىنساااانالر بولساااىمۇ، 
باااۇ كائىنااااتتىكى ھەر نەرساااىنى مەن يااااراتتى ، مەن كاااونترو  »ئەمماااا ھېچكىااارى  

ېمىناااادىكى ز-دەئ ئوتتۇرىغااااا چى ىااااپ باقمىاااادى. دېاااامە ، ئاساااامان« قىلىاااامەن
پۈتاااۈن ئىگىااادارچىلىق قىياااامەتكە قەدەر ئاااالالھ تائاالغاااا تەۋەدىر. باااۇ ھەقاااتە 

ُ  ﴿ئااااالالھ تائاااااال   للللَماَو تا  َََّْللللل للللَ    َو ْْلَْ ضا    سص ِْ لللل ْ  َا ُا  ِا ُا  َ ْللللل ِْ َلللللهَ  َو َلللللا ا ص    نصللللا ُا  َا    نصللللا
لللللو َ  َ    ئىنساااااانالرنى ئەلااااا ەتتە ياااااارىتىش زېمىنناااااى ۋە ئاسااااامانالرنى» 2 يَلْعَلم 

 بااااۇنى كااااۆپچىلىكى ئىنسااااانالرنىڭ لااااېكىن ۋە قىيىناااادىر كااااۆئ يارىتىشااااتىن
دېاااگەن. بىاااز ئاااۆزىمىزنى ئاااۆزىمىز ئىااادارە قىلىاااپ، ئاااالالھ بەرگەن « ئۇقمايااادى

ھەرقاناااداق »دېاااگەن ئىشااانى قىاللىغاچ اااا، « قىلىااامەن»ئىختىياااارلىق بىااالەن، 
                                                           

 ئايەت-163سۈرە بەقەرە،  1
 ئايەت-57سۈرە غافىر،  2
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دەئ، « ئىشااانى قىالاليااادىغان ئواشاااايمەن، ما اااا ھېچكىمنىاااڭ كاااۈچى يەتمەيااادى
لىيەتااااتە بۇالرنىااااڭ ھەممىسااااى ئالالھنىااااڭ ئااااۆزىمىزگە ئىشااااىنىپ قااااالىمىز. ئەمە

 ئىنسانغا بەرگەن مۆھلىتىدىر. 

رىتىلىشااااىنىڭ زېمىننىااااڭ يا-يااااۇقىرىقى ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئاساااامان
ئىنساااااندىن بۈيااااۈكلىكىنى بايااااان قىلاااادى. چااااۈنكى ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان 
-يارىتىلغاااان تاااۇپراقنى ئىنسااااندىن باااۇرىن ياراتقاااان ۋە ئىنساااانالرنىڭ ئاااوزىق

لااااۈكىنى زېمىناااادىن كېلىاااادىغان قىلغااااان. قۇرئاناااادا ئىنساااااننىڭ يااااارىتىلىش تۈ
ۈن داۋاملىااااق مەسىلىسااااى ئوتتۇرىغااااا قويۇلغاناااادا، ئاسااااان چۈشااااىنىلىش ئۈچاااا

 ئىنساندىن بۈيۈ  نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مەسىلىسى بىللە سۆزلىنىدى. 

ئىنسااااان مەالۇقاااااتالر ئىچىاااادىكى ئىختىيااااارلىق بېاااارىلگەن، كائىنااااات 
تەپەككاااۇر قىالاليااادىغان ۋە ئاااويلىغىنىنى ئاساساااەن قىالاليااادىغان بىااار ھەققىااادە 

مىغانااادە  ئاالھىااادە مەالاااۇق بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، بەزىااادە ئاااۆزىنى ئاااالالھ يارات
تەسااەۋۋىر قىلىاادى. بااۇ سااەۋەبتىن، ئىنساااندا ئااالالھنى ئىنكااار قىلىااش ااھىشااى 

يارىتىشاااىنىڭ زېمىااان ۋە مەالۇقااااتالرنى -تۇغۇلىااادى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاسااامان
ھەممىسااى، ئىنسااانغا نىسااكەتەن غەيكىااي ئىااش. بىااز ياشاااۋاتقان رېىااا  دىنيااادىكى 

نىااڭ بااېلىش دائىرىمىاازدىن يىراقالشااتۇرىلغان. ئاالھىاادىلى  بولسااا، غەيىااكلەر بىز
شاااۇ ا غەيكىاااي ئىشاااالرنى، غەيكنىاااڭ سااااھىكى بولغاااان ئاااالالھ تائااااال بەرگەن 

ساااان دىننىاااڭ پۈتاااۈن تەلىمااااتلىرىنى مەلۇمااااتتىن ئېلىشاااىمىز كېااارە . ئەگەر ئىن
ئىنكااااار قىلسااااا، ئۆزىنىااااڭ ئەساااالىنى، قەيەردىاااان كەلگەنلىكىنااااى ۋە ئۆلااااۈمىنى 

تۇيغاااۇ -ىلەن  ئىنسااااننىڭ يارىتىلىشاااى، تۇغۇلۇشاااى، ھاااې چۈشاااىنەلمەيدى. مەسااا
پەياادا بولااۇ ، مۇسااتەقىل بىاار ئىشااالرنى قىلىااش، كااۈچىيىش، ئاجىزلىشااىش ۋە 

غا، ئىنساااان رېىاااا  دىنياااادىن ھاااې  تەبىااار دىنياااادىن كېاااتىش قاتاااارلىق ئىشاااالر
بېرەلمەيااادى. بۇنىاااڭ تەبىااارى، باااۇ ئىشاااالرنى غەيكىيلەشاااتۈردئ يوشاااۇرغان زات 

لللللا﴿النىاااااڭ ئىلكىدىااااادىر. شاااااۇ ا ئاااااالالھ تائااااااال  ئاااااالالھ تائا َِ  ْ ُ َُ  َْْشلللللَ غمُّ  َ ْلللللل
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ئىنساااااااننىڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن يارىتىااااااپ، ئااااااۇالرنى ئىنسااااااان ئۈچااااااۈن 
بۇنىاااااڭ تەپەككاااااۇر قىلىااااادىغان ئەقىللىاااااق قەۋماااااگە بويساااااۇندىرغانلى ى ۋە 

  ئالغان. نىسكەتەن بۈيۈ  بىر ئاالمەت ئىكەنلىكىنى تىلغا

ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بىاازگە دىنيااادىكى ھادىسااىلەرنى بايااان قىلىااش 
زېمىننااى -بارلى ىغااا دەلىاال كەلتۈردۋاتىاادى. ئاساامان-ئااارقىلىق، ئۆزىنىااڭ بىرلىاا 

كۈنااددزنىڭ ئالمىشىشااى، -يىااپ كائىناااتتىكى كااېچەتەمسااىل قىلى ات ااان بااۇ ئاجا
زېمىننىااااااڭ ئوتتۇرىاااااادا قەيەر -دېغىااااازدا كېتى ات ااااااان پااااااارااوتالر، ئاساااااامان

ئېھتىياااجلىق بولسااا، شااۇ يەرگە يااامغۇر ياغاادىرى  ئۈچااۈن تەيىاانلەنگەن بۇلااۇت 
ۋە ياااامغۇر ئاااارقىلىق قاقاسااالى نى ماااۇنكەت زېمىنغاااا ئايالنااادىرى  قاتارلى الرنىاااڭ 

 رات ۇچىنىڭ بۈيۈكلىكىگە دااللەت قىلىدى. ھەممىسى، يا

ئاااالالھ تائااااال بىااازگە بېااارىلگەن ھەر نېاااىمەتكە ئىكااارەت كاااۆزىمىز بىااالەن 
قارىشااااااىمىزنى ئەسااااااكەرتى اتىدى. شااااااۇنداق قىلغىنىمىاااااازدا، ئەتراپىمىزدىكااااااى 

لللغ  ھادىساااىلەردىن   َا « ساااىلەرنىڭ ئىالھىغاااالر بىااار ئىالھتاااۇر» 1﴿َوَا َللللا    ْ  َا َللللاو  َو 
ئىكەنلىكىنااااى  ئىااااالھ بىاااار ئااااايەتتە ئىپادىلەنگىنىاااادە ، ئىالھىمىزنىااااڭ دېااااگەن

ھەقى ىاااي بىلەلەيمىاااز. دىنياااادا ئالالھ اااا تانغاااان تەكەبكاااۇر ئىنساااانالر بولساااىمۇ، 
باااۇ كائىنااااتتىكى ھەر نەرساااىنى مەن يااااراتتى ، مەن كاااونترو  »ئەمماااا ھېچكىااارى  

ېمىناااادىكى ز-دەئ ئوتتۇرىغااااا چى ىااااپ باقمىاااادى. دېاااامە ، ئاساااامان« قىلىاااامەن
پۈتاااۈن ئىگىااادارچىلىق قىياااامەتكە قەدەر ئاااالالھ تائاالغاااا تەۋەدىر. باااۇ ھەقاااتە 

ُ  ﴿ئااااالالھ تائاااااال   للللَماَو تا  َََّْللللل للللَ    َو ْْلَْ ضا    سص ِْ لللل ْ  َا ُا  ِا ُا  َ ْللللل ِْ َلللللهَ  َو َلللللا ا ص    نصللللا ُا  َا    نصللللا
لللللو َ  َ    ئىنساااااانالرنى ئەلااااا ەتتە ياااااارىتىش زېمىنناااااى ۋە ئاسااااامانالرنى» 2 يَلْعَلم 

 بااااۇنى كااااۆپچىلىكى ئىنسااااانالرنىڭ لااااېكىن ۋە قىيىناااادىر كااااۆئ يارىتىشااااتىن
دېاااگەن. بىاااز ئاااۆزىمىزنى ئاااۆزىمىز ئىااادارە قىلىاااپ، ئاااالالھ بەرگەن « ئۇقمايااادى

ھەرقاناااداق »دېاااگەن ئىشااانى قىاللىغاچ اااا، « قىلىااامەن»ئىختىياااارلىق بىااالەن، 
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ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھەققىاااادە سااااۆزلىگەندە، كائىناااااتتىكى باشااااقا 
ۋە « ماكااااان»ەرسااااىلەر ھەققىاااادىمۇ ھەم سااااۆزلەيدى. كائىناااااتتىكى نەرسااااىلەر ن
بىاااز ما ىااادىغان، ياشاااايدىغان، « نماكاااا»غاااا ئېھتىيااااجلىق بولىااادى. «زاماااان»

كۈناااددزنىڭ ئالمىشىشاااىنى كۆرساااىتىدى. -كاااېچە« زاماااان»تۇرىااادىغان ئاااورىننى، 
ْلَ لللَ   ا َملللْ  َْ َ َ  َْ  يَللل ََ َه ﴿َوُالللَو   َللل اي َ َعلللَ    َلْ لللَ  َو  نلَ ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە   َ لللاَ   ا

 يااااكى بولغاااانالر ئەسااالىمەكچى  قاااۇدرىتىنى ئۆزىنىاااڭن ئاااالالھ» 1َْْو َْ َ َ  ُشلللُ و َ  
 بىاااالەن كااااېچە ئۈچااااۈن بولغااااانالر قىلماااااقچى شااااۈكۈر  مىااااتىگەىنې ئۆزىنىااااڭن

   لَلللللوُ  َعلللل َ  َ  اا  َْ ََْيْلللللُت ْ  ُُلللل ْ ﴿ۋە « بەردى قىلىااااپ تۇرىاااادىغان ئالمىشااااىپ كۈنااااددزنى
لللل ا  يلَللللْونا  ااَ    َنللللْهََِغ    َلْ لللل َ  َالَللللْ ُ  ُ  َِ لللل ْ   ْ قاَ ا ًُْ  اا َللللل و   َِ ْتالللل ُ     لَلللللوا  َ لللل للللَ ا    ََ  ُُلللل ْ  َتْسللللَمُعو َ  َْفَللللَل  ما ا
للللل ا  يلَلللللْونا  ااَ    َنلللللْهََِغ    نَلَ لللللا َ  َالَلللللْ ُ  ُ    لَللللللوُ  َ َعللللل َ  اا  َْ ََْيْللللللُت ْ  َِ للللل ْ   ْ قاَ ا ْتاللللل ُ     لَللللللوا  ًُْ َ للللل اا َلللللل و   َِ ََ 
لللُهو َ  َْفَلللَل  فا لللوا  َتْسلللُ ُنو َ  ماَلْ للل     كېچىناااى ئاااالالھ ئەگەر! بېقىغالرچاااۇ ئېيتىاااپ» 2 تُلْبها

 بااۆلە  تىنئااالالھ بولسااا، سااوزىدىغان ئااۇزىن كااۈنىگىچە قىيااامەت ئۈچااۈن سااىلەر
 ئا لىمامساااىلەر  ساااىلەر كېلەلەيااادى، ئېلىاااپ يورىقلاااۇق ساااىلەرگە ئىاااالھ قايساااى
 قىيااامەت ئۈچااۈن سااىلەر كۈنااددزنى ئااالالھ ئەگەر بېقىغالرچااۇ  ئېيتىااپ .دېگىاان

 ئااارام سااىلەرگە ئىااالھ قايسااى بااۆلە  تىنئااالالھ لسااا،بو سااوزىدىغان كااۈنىگىچە
 كۆرمەمسااااىلەر  سااااىلەر كېلەلەياااادى  ئېلىااااپ كېچىنااااى ئۈچااااۈن ئېلىشااااىغالر

 دېگەن. « دېگىن

ى كېااارە . ھەرقاناااداق جانلىقنىاااڭ ئاااارام ئالىااادىغان بىااار ۋاقتاااى بولۇشااا
شااۇ ا بىاار كااۈن، ھەرىااكەت قىلىاادىغان كۈنااددز ۋاقتااى ۋە ئااارام ئالىاادىغان كااېچە 

 َ ُ لل ُ  َ َعلل َ    َلل اي َوُاللوَ ﴿ۋاقتااى دەئ ئىككىااگە بۆلااۈنگەن. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە  
ََ  َو  نَللللللْونَ   اَباَنلللللا   َلْ للللل َ   كېچىناااااى ساااااىلەرگە ئاااااالالھ» 3 ُتُ لللللو َ    نَلَ لللللا َ  َوَ َعللللل َ  ُنلللللَبا
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للللللللللللَماَو تا  َُ  َوَ   َو ْْلَْ ضا    سص لللللللللللل ا ْ  َ ْللللللللللللل للللللللللللا اَت  سا نلللللللللللل     َوَِ للللللللللللبَ  ِ  لللللللللللللا يَ  ِ تص ا  1 َا  للللللللللللَغ   ْ م  ا
 ئۆزلىرىنىااااڭ ئۇالرنىااااڭ يارىتىلىشااااىنىمۇ، زېمىننىااااڭ ۋە ئاساااامانالرنىڭ ئۇالرغااااا»

 ياااااااااردەمچى ئااااااااازدىرغۇچىالرنى، يااااااااوق كۆرسااااااااەتكىنى  يارىتىلىشااااااااىنىمۇ
دېااااگەن. دېاااامە ، ئىنساااااننىڭ ئىدراكىاااادىن ھال ىغااااان « يااااوق قىلى الغىنىممااااۇ

زېمىااان تاشااا ى پىالنىااا  ئاااادەملىرى تەرىپىااادىن يارىتىلغاااان، -ئاسااامان»ھالااادا، 
« مايمۇناااادىن يارىتىلغااااان، زېمىاااان قۇياشااااتىن ئايرىلىااااپ چى  اااااانئىنسااااان 

پاكىتسااااىز جۆيلااااۈئ، ئىنسااااانالرنى -دېگەناااادە  ئااااازغۇن پىكىرلەرنااااى دەلىاااال
 ئازدىرىاادىغانالردىن ئېھتىيااات قىلىشااىمىز كېاارە . چااۈنكى ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال 

للللللللا﴿ نلللللللل     َوَِ للللللللبَ  ِ  لللللللللا يَ  ِ تص ا  ئااااااااازدىرغۇچىالرنى  كىشااااااااىلەرنىن» 2 َا  للللللللَغ   ْ م  ا
دەئ، ئازدىرغۇچىالرنىااااڭ بااااارلى ىنى تىلغااااا « يااااوق قىلى الغىنىممااااۇ ياااااردەمچى

 ئالغان. 

تېخنىكاااااا ئاااااارقىلىق ئىساااااپاتالنغان كاااااۆپىنچە -بۈگاااااۈنكى كۈنااااادە پەن
نەزەرىاااايەلەر، دىنسااااىزالرغا قارشااااى گۇۋاھلىااااق بولااااۇ  ئۈچااااۈن، شااااۇالرنىڭ 

تەت ىااق قىلغاناادا، ئااادەم بەدىنىنىااڭ ئااون قولىاادىن چى ى اتىاادى. ئااۇالر ئىنساااننى 
ئااااالتە ئېلىمېنتااااتىن تەركىاااا  تاپ ااااانلى ىنى، بۇنىااااڭ زېمىناااادىكى ئااااون ئااااالتە 
ئېلىمېنىااا  بىااالەن مااااس كېلىااادىغانلى ىنى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان. ئاااالالھ تائااااال 

ئااى ئااالالھ، ئۆزلىرىنىااڭ سااۆزلىرى »دېگەناادە، بىااز « ئىنساااننى الياادىن ياااراتتى »
تۈلۈكلىرىمىزنىمااۇ الياادىن چى ىاادىغان -راسااتچىل، ھەتتااا ئااوزىقتااوغرا، ئااۆزلىرى 

زېمىننىااااااڭ -دېاااااامەي تۇرالمااااااايمىز. دېاااااامە ، ئاساااااامان« قىلىااااااپ بېاااااارىپال
يارىتىلىشاااىنىڭ ئاااۆزىال كاتتاااا بىااار مۆجىزىااادىر. ئەگەر بىااارى بىزناااى ئازدىرمااااقچى 

« ئاااالالھتىن باشااا ا ئىاااالھ ياااوق»بولاااۇئ، باتىااال ئىالھالرناااى كۆتاااۈردئ چى ساااا، 
 شوئار بىلەن بۇ يولدا مۇستەھكەم تۇرىمىز.دېگەن 
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ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھەققىاااادە سااااۆزلىگەندە، كائىناااااتتىكى باشااااقا 
ۋە « ماكااااان»ەرسااااىلەر ھەققىاااادىمۇ ھەم سااااۆزلەيدى. كائىناااااتتىكى نەرسااااىلەر ن
بىاااز ما ىااادىغان، ياشاااايدىغان، « نماكاااا»غاااا ئېھتىيااااجلىق بولىااادى. «زاماااان»

كۈناااددزنىڭ ئالمىشىشاااىنى كۆرساااىتىدى. -كاااېچە« زاماااان»تۇرىااادىغان ئاااورىننى، 
ْلَ لللَ   ا َملللْ  َْ َ َ  َْ  يَللل ََ َه ﴿َوُالللَو   َللل اي َ َعلللَ    َلْ لللَ  َو  نلَ ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە   َ لللاَ   ا

 يااااكى بولغاااانالر ئەسااالىمەكچى  قاااۇدرىتىنى ئۆزىنىاااڭن ئاااالالھ» 1َْْو َْ َ َ  ُشلللُ و َ  
 بىاااالەن كااااېچە ئۈچااااۈن بولغااااانالر قىلماااااقچى شااااۈكۈر  مىااااتىگەىنې ئۆزىنىااااڭن

   لَلللللوُ  َعلللل َ  َ  اا  َْ ََْيْلللللُت ْ  ُُلللل ْ ﴿ۋە « بەردى قىلىااااپ تۇرىاااادىغان ئالمىشااااىپ كۈنااااددزنى
لللل ا  يلَللللْونا  ااَ    َنللللْهََِغ    َلْ لللل َ  َالَللللْ ُ  ُ  َِ لللل ْ   ْ قاَ ا ًُْ  اا َللللل و   َِ ْتالللل ُ     لَلللللوا  َ لللل للللَ ا    ََ  ُُلللل ْ  َتْسللللَمُعو َ  َْفَللللَل  ما ا
للللل ا  يلَلللللْونا  ااَ    َنلللللْهََِغ    نَلَ لللللا َ  َالَلللللْ ُ  ُ    لَللللللوُ  َ َعللللل َ  اا  َْ ََْيْللللللُت ْ  َِ للللل ْ   ْ قاَ ا ْتاللللل ُ     لَللللللوا  ًُْ َ للللل اا َلللللل و   َِ ََ 
لللُهو َ  َْفَلللَل  فا لللوا  َتْسلللُ ُنو َ  ماَلْ للل     كېچىناااى ئاااالالھ ئەگەر! بېقىغالرچاااۇ ئېيتىاااپ» 2 تُلْبها

 بااۆلە  تىنئااالالھ بولسااا، سااوزىدىغان ئااۇزىن كااۈنىگىچە قىيااامەت ئۈچااۈن سااىلەر
 ئا لىمامساااىلەر  ساااىلەر كېلەلەيااادى، ئېلىاااپ يورىقلاااۇق ساااىلەرگە ئىاااالھ قايساااى
 قىيااامەت ئۈچااۈن سااىلەر كۈنااددزنى ئااالالھ ئەگەر بېقىغالرچااۇ  ئېيتىااپ .دېگىاان

 ئااارام سااىلەرگە ئىااالھ قايسااى بااۆلە  تىنئااالالھ لسااا،بو سااوزىدىغان كااۈنىگىچە
 كۆرمەمسااااىلەر  سااااىلەر كېلەلەياااادى  ئېلىااااپ كېچىنااااى ئۈچااااۈن ئېلىشااااىغالر

 دېگەن. « دېگىن

ى كېااارە . ھەرقاناااداق جانلىقنىاااڭ ئاااارام ئالىااادىغان بىااار ۋاقتاااى بولۇشااا
شااۇ ا بىاار كااۈن، ھەرىااكەت قىلىاادىغان كۈنااددز ۋاقتااى ۋە ئااارام ئالىاادىغان كااېچە 

 َ ُ لل ُ  َ َعلل َ    َلل اي َوُاللوَ ﴿ۋاقتااى دەئ ئىككىااگە بۆلااۈنگەن. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە  
ََ  َو  نَللللللْونَ   اَباَنلللللا   َلْ للللل َ   كېچىناااااى ساااااىلەرگە ئاااااالالھ» 3 ُتُ لللللو َ    نَلَ لللللا َ  َوَ َعللللل َ  ُنلللللَبا
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للللللللللللَماَو تا  َُ  َوَ   َو ْْلَْ ضا    سص لللللللللللل ا ْ  َ ْللللللللللللل للللللللللللا اَت  سا نلللللللللللل     َوَِ للللللللللللبَ  ِ  لللللللللللللا يَ  ِ تص ا  1 َا  للللللللللللَغ   ْ م  ا
 ئۆزلىرىنىااااڭ ئۇالرنىااااڭ يارىتىلىشااااىنىمۇ، زېمىننىااااڭ ۋە ئاساااامانالرنىڭ ئۇالرغااااا»

 ياااااااااردەمچى ئااااااااازدىرغۇچىالرنى، يااااااااوق كۆرسااااااااەتكىنى  يارىتىلىشااااااااىنىمۇ
دېااااگەن. دېاااامە ، ئىنساااااننىڭ ئىدراكىاااادىن ھال ىغااااان « يااااوق قىلى الغىنىممااااۇ

زېمىااان تاشااا ى پىالنىااا  ئاااادەملىرى تەرىپىااادىن يارىتىلغاااان، -ئاسااامان»ھالااادا، 
« مايمۇناااادىن يارىتىلغااااان، زېمىاااان قۇياشااااتىن ئايرىلىااااپ چى  اااااانئىنسااااان 

پاكىتسااااىز جۆيلااااۈئ، ئىنسااااانالرنى -دېگەناااادە  ئااااازغۇن پىكىرلەرنااااى دەلىاااال
 ئازدىرىاادىغانالردىن ئېھتىيااات قىلىشااىمىز كېاارە . چااۈنكى ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال 

للللللللا﴿ نلللللللل     َوَِ للللللللبَ  ِ  لللللللللا يَ  ِ تص ا  ئااااااااازدىرغۇچىالرنى  كىشااااااااىلەرنىن» 2 َا  للللللللَغ   ْ م  ا
دەئ، ئازدىرغۇچىالرنىااااڭ بااااارلى ىنى تىلغااااا « يااااوق قىلى الغىنىممااااۇ ياااااردەمچى

 ئالغان. 

تېخنىكاااااا ئاااااارقىلىق ئىساااااپاتالنغان كاااااۆپىنچە -بۈگاااااۈنكى كۈنااااادە پەن
نەزەرىاااايەلەر، دىنسااااىزالرغا قارشااااى گۇۋاھلىااااق بولااااۇ  ئۈچااااۈن، شااااۇالرنىڭ 

تەت ىااق قىلغاناادا، ئااادەم بەدىنىنىااڭ ئااون قولىاادىن چى ى اتىاادى. ئااۇالر ئىنساااننى 
ئااااالتە ئېلىمېنتااااتىن تەركىاااا  تاپ ااااانلى ىنى، بۇنىااااڭ زېمىناااادىكى ئااااون ئااااالتە 
ئېلىمېنىااا  بىااالەن مااااس كېلىااادىغانلى ىنى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان. ئاااالالھ تائااااال 

ئااى ئااالالھ، ئۆزلىرىنىااڭ سااۆزلىرى »دېگەناادە، بىااز « ئىنساااننى الياادىن ياااراتتى »
تۈلۈكلىرىمىزنىمااۇ الياادىن چى ىاادىغان -راسااتچىل، ھەتتااا ئااوزىقتااوغرا، ئااۆزلىرى 

زېمىننىااااااڭ -دېاااااامەي تۇرالمااااااايمىز. دېاااااامە ، ئاساااااامان« قىلىااااااپ بېاااااارىپال
يارىتىلىشاااىنىڭ ئاااۆزىال كاتتاااا بىااار مۆجىزىااادىر. ئەگەر بىااارى بىزناااى ئازدىرمااااقچى 

« ئاااالالھتىن باشااا ا ئىاااالھ ياااوق»بولاااۇئ، باتىااال ئىالھالرناااى كۆتاااۈردئ چى ساااا، 
 شوئار بىلەن بۇ يولدا مۇستەھكەم تۇرىمىز.دېگەن 
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  زېمىنااادا ئۈچاااۈن تىرىكچىلىااا ن كۈناااددزنى قىلااادى، راھەت ئۇيقاااۇنى كااااس،لى
 دېگەن. « قىلدى ۋاقى  تارقىلىدىغان

كىشاااااىلەرنىڭ ئىچىااااادە كېچىساااااى ئىشااااالەيدىغانالر بولغاچقاااااا، ئاااااالالھ 
تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى بىااالەن كاااېچە يااااكى كۈناااددزى ئۇالىسااااقمۇ بولىااادى. باااۇ 

للللل ْ ﴿ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال   ُُِ  َِ  ََُيتالللللوا  َوِا  ساااااىلەرنىڭ» 1 َو  نَلَ لللللا ا  ِبا َلْ للللل ا  نَلللللا
 قاااااۇدرىتىنى كاماااااالىن نىاااااڭئالالھ ئۇالىشاااااىغالر، كۈناااااددزى ۋە كېچىساااااى

دېااااگەن. ئااااالالھ تائاااااال كااااېچە كېتىااااپ، « ئاالمەتلىرىدىناااادىر  كۆرسااااىتىدىغان
 ااَذ  َو  َلْ لل ا  َو   ُّللَب   ﴿كۈنااددز باشااالنغان چاشااگاھ ۋاقتااى بىاالەن قەسااەم قىلىااپ  

 ئەتراپناااااىن قاااااارا غۇلۇقى قەساااااەمكى، بىااااالەن ۋاقتاااااى چاشاااااگاھ» 2    َنللللل َ 
دېااااگەن. چاشااااگاھ ۋاقتااااى « قەسااااەم بىاااالەن كااااېچە چاغاااادىكى  قاپلىغااااان

ھەرىكەتنىاااڭ باشااالىنىدىغان ۋاقتاااى بولساااا، كاااېچە ھەرىكەتنىاااڭ تواتايااادىغان 
كۈناااددز ئالمىشاااىپ تۇرمىغاااان بولساااا، ھاياااات رېتىماااى -ۋاقتىااادىر. ئەگەر كاااېچە

 تتى. شۇ ا ھاياتتا ھەر ئىككىلىسى بولۇشى كېرە .بۇزىلغان بوال

الرنى چااو  نېااىمەت سااۈپىتىدە ئااالالھ تائاااال دېغىاازدا ما ىاادىغان پااارااوت
 يااااۈرگەن ئااااۈزدئ دېغىاااازدا» ﴾اْلَبْحــــرِ  ِف  ََتْــــِري الَّــــِِت  َواْلُفْلــــكِ ﴿بايااااان قىلىااااپ  

دېاااگەن. ئەگەر ساااۇ بىاااز بىلىااادىغان شاااەكىلدە  «بااااردىر كاااېمىلەردە دەلىلااالەر
  فُلْللللَ ۇيۇق بولمىغاااان بولساااا، پاااارااوت ما المىغاااان باااوالتتى. ئاااايەتتىكى سااا

يەنااى، كااۆئ  مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان. «بىرلىاا  ھەم كۆپلااۈ »دېااگەن سااۆز 
ېيىلىاااااادى. مەسااااااىلەن  نااااااوھ د  فُلْلللللللَ پااااااارااوتالرمۇ ۋە بىاااااار پااااااارااوتمۇ 

ا ېمە ياسااااىغانلىقى ھەققىاااادىكى مەزمااااۇنالر تىلغاااائەلەيھىسساااااالمنىڭ بىاااار كاااا
َْاُ نانَللا ئېلىنغااان ئااايەتتە   ََ ِبا  كۆ ااۈ  بۆلۈشااىمىز بىاالەن بىزنىااڭ» 3﴿َو ْصللَناا  ْ ُ ْللل

 دېگەن. « ياسىغىن كېمە
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دەرياااا ۋە دېغىاااز ساااۈيى دەئ ئىككىاااگە بۆلۈنىااادى. دەرياااا ساااۇلىرى  -ساااۇ 
ئاقىاادى. دەريااادا كااېمە قااوللىنىش داۋاملىااق ئۈسااتۈن ئېقىناادىن تااۆۋەنگە قااارائ 

ساااۇنىڭ ئېقىنىغااا قااارائ ماااېغىش كېاارە . ئەممااا بىزنىاااڭ  تااوغرا كېلىااپ قالسااا،
يۆنىلىشاااىمىز ئېقىننىاااڭ قارشىساااىدا بولساااا، پاااارااوتنى ما ااادىرالمايمىز. لاااېكىن 
ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈن، پااارااوتنى ئەكسااى ئېقىنغااا ئېلىااپ 

-ئااااالالھ تائاااااال كااااۈق ئىكااااارەت بىاااار كااااۈچنى بەردى.ما ىاااادىغان شااااامالدىن 
 َوتَلللْ َا َ  فَلتَلْ َ لللُلو  تَلنَلللاَُْاو  َوََل ﴿ئىكارىساااى بىااالەن ئىپاااادىلەئ  « شااااما »تنى قاااۇۋۋە
  ئۇچرىشىشاااتىن بىااالەن ددشااامەنن بولمىساااا، قىلىشاااما الر، ئىخاااتىالئ» 1  اُ ُ للل ْ 

دېاااگەن. « قالىاادى كېتىااپ  قااۇۋۋىتىغالر-كاااۈقن شااامىلىغالر قالىسااىلەر، قورقااۇئ
ھەرىكەتلىنىاادىغان بولغاچقااا، ۋاقىاا   بۈگااۈنكى كۈناادە پااارااوتالر موتااور بىاالەن

« ئىنساااانالر موتاااور ياساااائ پاااارااوتنى ما ااادىردى»ئۆتكەنساااىرى كااااللىمىزدا  
دەيااادىغان پىكىااار شاااەكىللىنىپ قالغاااان. لاااېكىن موتاااور ياسىلىشاااتىن ئىلگىرىماااۇ 

ىاااالەن ئۈساااااتۈن ئېقىنغاااااا قااااااراپمۇ ئااااالالھ پاااااارااوتنى شاااااامالنىڭ كاااااۈچى ب
ھەممىسااىدىن ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە بەرگەن  ما االياادىغان قىلغااان. بۇالرنىااڭ

 نېىمەتلىرىنى ھې  قىالاليمىز. 

ـــــــَماءِ  ِمــــــنَ  اللَّــــــــهُ  َأنــــــَزلَ  َوَمــــــا﴿  ﴾َمْوَِتـَــــــا بـَْعــــــدَ  اْْلَْرضَ  بِـــــــهِ  فََأْحيَــــــا مَّـــــــاءٍ  ِمــــــن السَّ
 تىرىلددرىاااادىغان زېمىننااااى ئااااۆلگەن بەرگەن، ياغاااادىرىئ ئااااالالھ بۇلااااۇتتىن»

ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ياااامغۇردىن ئىكاااارەت . «بااااردىر ياااامغۇردا، دەلىلااالەر
ياااامغۇر »نېىمىتىناااى ئەسااالىتى اتىدى. بىااار قساااى  كىشاااىلەر باااۇ ئاااايەتنى ئوقاااۇئ  

دەئ سورىشااى مااۇمكىن. يااامغۇر ئەساالى زېمىناادىكى « ئاسااماندا  پەياادا بوالماادى 
بولىااادى. ئاااالالھ تائااااال ساااۇنىڭ پارغاااا ئاااايلىنىش اىزمىتىناااى  ساااۇدىن پەيااادا

تااۆتتىن ئااۈچىنى ئىگىلىااگەن  زېمىننىااڭرىئ، زېمىناادىكى سااۇ يااۈزىنى قواليالشااتۇ
ھااالەتتە ياراتقااان. چااۈنكى سااۇ يااۈزى قانچىلىاا  كە اارى بولسااا، سااۇنىڭ پارغااا 

غا ئايلىنىشااى شااۇنچە تېااز بولىاادى. يەر يۈزىاادىكى سااۇالر ھورغااا ئايلىنىااپ ئاساامان
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  زېمىنااادا ئۈچاااۈن تىرىكچىلىااا ن كۈناااددزنى قىلااادى، راھەت ئۇيقاااۇنى كااااس،لى
 دېگەن. « قىلدى ۋاقى  تارقىلىدىغان

كىشاااااىلەرنىڭ ئىچىااااادە كېچىساااااى ئىشااااالەيدىغانالر بولغاچقاااااا، ئاااااالالھ 
تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى بىااالەن كاااېچە يااااكى كۈناااددزى ئۇالىسااااقمۇ بولىااادى. باااۇ 

للللل ْ ﴿ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال   ُُِ  َِ  ََُيتالللللوا  َوِا  ساااااىلەرنىڭ» 1 َو  نَلَ لللللا ا  ِبا َلْ للللل ا  نَلللللا
 قاااااۇدرىتىنى كاماااااالىن نىاااااڭئالالھ ئۇالىشاااااىغالر، كۈناااااددزى ۋە كېچىساااااى

دېااااگەن. ئااااالالھ تائاااااال كااااېچە كېتىااااپ، « ئاالمەتلىرىدىناااادىر  كۆرسااااىتىدىغان
 ااَذ  َو  َلْ لل ا  َو   ُّللَب   ﴿كۈنااددز باشااالنغان چاشااگاھ ۋاقتااى بىاالەن قەسااەم قىلىااپ  

 ئەتراپناااااىن قاااااارا غۇلۇقى قەساااااەمكى، بىااااالەن ۋاقتاااااى چاشاااااگاھ» 2    َنللللل َ 
دېااااگەن. چاشااااگاھ ۋاقتااااى « قەسااااەم بىاااالەن كااااېچە چاغاااادىكى  قاپلىغااااان

ھەرىكەتنىاااڭ باشااالىنىدىغان ۋاقتاااى بولساااا، كاااېچە ھەرىكەتنىاااڭ تواتايااادىغان 
كۈناااددز ئالمىشاااىپ تۇرمىغاااان بولساااا، ھاياااات رېتىماااى -ۋاقتىااادىر. ئەگەر كاااېچە

 تتى. شۇ ا ھاياتتا ھەر ئىككىلىسى بولۇشى كېرە .بۇزىلغان بوال

الرنى چااو  نېااىمەت سااۈپىتىدە ئااالالھ تائاااال دېغىاازدا ما ىاادىغان پااارااوت
 يااااۈرگەن ئااااۈزدئ دېغىاااازدا» ﴾اْلَبْحــــرِ  ِف  ََتْــــِري الَّــــِِت  َواْلُفْلــــكِ ﴿بايااااان قىلىااااپ  

دېاااگەن. ئەگەر ساااۇ بىاااز بىلىااادىغان شاااەكىلدە  «بااااردىر كاااېمىلەردە دەلىلااالەر
  فُلْللللَ ۇيۇق بولمىغاااان بولساااا، پاااارااوت ما المىغاااان باااوالتتى. ئاااايەتتىكى سااا

يەنااى، كااۆئ  مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان. «بىرلىاا  ھەم كۆپلااۈ »دېااگەن سااۆز 
ېيىلىاااااادى. مەسااااااىلەن  نااااااوھ د  فُلْلللللللَ پااااااارااوتالرمۇ ۋە بىاااااار پااااااارااوتمۇ 

ا ېمە ياسااااىغانلىقى ھەققىاااادىكى مەزمااااۇنالر تىلغاااائەلەيھىسساااااالمنىڭ بىاااار كاااا
َْاُ نانَللا ئېلىنغااان ئااايەتتە   ََ ِبا  كۆ ااۈ  بۆلۈشااىمىز بىاالەن بىزنىااڭ» 3﴿َو ْصللَناا  ْ ُ ْللل

 دېگەن. « ياسىغىن كېمە
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دەرياااا ۋە دېغىاااز ساااۈيى دەئ ئىككىاااگە بۆلۈنىااادى. دەرياااا ساااۇلىرى  -ساااۇ 
ئاقىاادى. دەريااادا كااېمە قااوللىنىش داۋاملىااق ئۈسااتۈن ئېقىناادىن تااۆۋەنگە قااارائ 

ساااۇنىڭ ئېقىنىغااا قااارائ ماااېغىش كېاارە . ئەممااا بىزنىاااڭ  تااوغرا كېلىااپ قالسااا،
يۆنىلىشاااىمىز ئېقىننىاااڭ قارشىساااىدا بولساااا، پاااارااوتنى ما ااادىرالمايمىز. لاااېكىن 
ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈن، پااارااوتنى ئەكسااى ئېقىنغااا ئېلىااپ 

-ئااااالالھ تائاااااال كااااۈق ئىكااااارەت بىاااار كااااۈچنى بەردى.ما ىاااادىغان شااااامالدىن 
 َوتَلللْ َا َ  فَلتَلْ َ لللُلو  تَلنَلللاَُْاو  َوََل ﴿ئىكارىساااى بىااالەن ئىپاااادىلەئ  « شااااما »تنى قاااۇۋۋە
  ئۇچرىشىشاااتىن بىااالەن ددشااامەنن بولمىساااا، قىلىشاااما الر، ئىخاااتىالئ» 1  اُ ُ للل ْ 

دېاااگەن. « قالىاادى كېتىااپ  قااۇۋۋىتىغالر-كاااۈقن شااامىلىغالر قالىسااىلەر، قورقااۇئ
ھەرىكەتلىنىاادىغان بولغاچقااا، ۋاقىاا   بۈگااۈنكى كۈناادە پااارااوتالر موتااور بىاالەن

« ئىنساااانالر موتاااور ياساااائ پاااارااوتنى ما ااادىردى»ئۆتكەنساااىرى كااااللىمىزدا  
دەيااادىغان پىكىااار شاااەكىللىنىپ قالغاااان. لاااېكىن موتاااور ياسىلىشاااتىن ئىلگىرىماااۇ 

ىاااالەن ئۈساااااتۈن ئېقىنغاااااا قااااااراپمۇ ئااااالالھ پاااااارااوتنى شاااااامالنىڭ كاااااۈچى ب
ھەممىسااىدىن ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە بەرگەن  ما االياادىغان قىلغااان. بۇالرنىااڭ

 نېىمەتلىرىنى ھې  قىالاليمىز. 

ـــــــَماءِ  ِمــــــنَ  اللَّــــــــهُ  َأنــــــَزلَ  َوَمــــــا﴿  ﴾َمْوَِتـَــــــا بـَْعــــــدَ  اْْلَْرضَ  بِـــــــهِ  فََأْحيَــــــا مَّـــــــاءٍ  ِمــــــن السَّ
 تىرىلددرىاااادىغان زېمىننااااى ئااااۆلگەن بەرگەن، ياغاااادىرىئ ئااااالالھ بۇلااااۇتتىن»

ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ياااامغۇردىن ئىكاااارەت . «بااااردىر ياااامغۇردا، دەلىلااالەر
ياااامغۇر »نېىمىتىناااى ئەسااالىتى اتىدى. بىااار قساااى  كىشاااىلەر باااۇ ئاااايەتنى ئوقاااۇئ  

دەئ سورىشااى مااۇمكىن. يااامغۇر ئەساالى زېمىناادىكى « ئاسااماندا  پەياادا بوالماادى 
بولىااادى. ئاااالالھ تائااااال ساااۇنىڭ پارغاااا ئاااايلىنىش اىزمىتىناااى  ساااۇدىن پەيااادا

تااۆتتىن ئااۈچىنى ئىگىلىااگەن  زېمىننىااڭرىئ، زېمىناادىكى سااۇ يااۈزىنى قواليالشااتۇ
ھااالەتتە ياراتقااان. چااۈنكى سااۇ يااۈزى قانچىلىاا  كە اارى بولسااا، سااۇنىڭ پارغااا 

غا ئايلىنىشااى شااۇنچە تېااز بولىاادى. يەر يۈزىاادىكى سااۇالر ھورغااا ئايلىنىااپ ئاساامان
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ى بىااالەن كۆتۈردلاااۈئ، بىااار يەرگە توپلىنىااادى. ئانااادىن بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىق
ساااۇنى كۆتاااۈردئ ئاپىرىاااپ، ئېھتىيااااجلىق يەرلەرگە ياااامغۇر شاااەكلىدە تۆكىااادى. 
ئىنسااانالر مۇشااۇ شااەكىلدە يااامغۇر ياغاادىرىئ بېقىشااقا ئۇرىنااۇئ، بىاار داس سااۇنى 

بولىااادىغانلىقىنى ھاااوردىن ئايرىاااپ ئاااېلىش ئۈچۈنماااۇ، كاااۆئ ئېنىااارگىيە چىقىااا  
ىتىناااااى داۋام ھاااااې  قىلغاااااان. ئەمماااااا ئىالھىاااااي زاۋىت تواتىماساااااتىن اىزم

 قىلى اتىدى. 

بۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااىدە ئەقلىمىزناااااى ال   ئىچكىااااارلەئ كىرگىنىمىااااازدە،
قىلىاادىغان مەسااىلىلەر بااارلىقىنى بايقااايمىز. دېغىزدىكااى سااۇ تۇزلااۇق بولغاچقاااا، 

ىااااڭ ئىشلىتىشااااىگە يارىماياااادى. زىرائەتلىرىمىزنااااى سااااۇغۇرى  ياااااكى ئۆزىمىزن
ردە تېپىلمايااادى. دېااامە ، ئاااالالھ تااااتلىق ساااۇنىڭ زاپىساااى ئااااز، ھەم كاااۆئ يەرلە

تائااااال ساااۇنى دېغىااازدىن ئۆزىنىاااڭ ئىااانچىكە ھېكمىتاااى بىااالەن ئايرىاااپ ئېلىاااپ 
چىقىااپ، تاااتلىق شااەكىلدە چۈشااۈردئ بېرى اتىاادى. سااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەندىن 

شاااەكىللىنىدى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە  كېااايىن يىغىلىاااپ، دەرياااا ۋە ئۆساااتە لەر
تااااتلىق ساااۇ ئېقىناااى دېغىزغاااا ئاقىااادى، ئەمماااا قىلغاااان رەھمەتلىرىااادىن بىااارى، 

تۇزلااۇق دېغىزنىاااڭ سااۈيى تااااتلىق ساااۇغا ئاقماياادى. چاااۈنكى ئااالالھ تااااتلىق ساااۇ 
 ساقلىنىدىغان دەرياالرنىڭ ئورنىنى دېغىزدىن يۇقىرى قىلىپ بەرگەن. 

ە ئاسااماندىن يااامغۇرنى قانااداق چۈشااۈرگەنلىكىنى ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتت
زېمىننااى تىرىلااددرگەنلىكىنى بايااان قىلىااپ بېرى اتىاادى.  ۋە سااۇ ئااارقىلىق ئااۆلگەن

ھېچنەرسااااە ئۈنمەياااادىغان زېمىننااااى ئااااۆلگەن زېمىاااان دەيمىااااز. يامغۇرنىااااڭ 
چۈشۈشااااى بىاااالەن قااااۇرىئ كەتااااكەن زېمىاااان قايتىاااادىن كۆپااااۈئ، ئۇنىغاااادىكى 

  ْْلَْ ضَ  َوتَللللَه ﴿ئ چىقىااادى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ئاااۇرىقچىالر ياشاااىرىپ ئۈناااۈ
لللَغوَ  ََْ نَلللا إاَذ فَللل َااِا َ لللا َْت  ئۆلگەنلەرنىاااڭ تائاالنىاااڭ ئاااالالھن» 1 َوَ مَللل ْ   ْاتَللللََتْ   ْ َملللا َ  َاَل لْ
 دەلىاااال بىاااار يەنە كۆرسااااىتىدىغان ئىكەنلىكىنااااى قااااادىر تىرىلددردشااااكە قايتااااا
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 ئااۇ ياغدىرساااق يااامغۇر بىااز ئۇنىغغااا كۆردسااەن، قاقاااس زېمىننااى سااەن  شااۇكى
للللل  َْتبَلتَللللل ْ وَ ﴿ۋە يەنە  « كۆپۈشاااااىدى ۋە جانلىنىااااادى  تۈرلاااااۈ » 1  َاللللل     َْْوك   ُ للللل ا    ِا

 دېگەن. « بېرىدى ئۈنددردئ ئۆسۈملۈكلەرنى چىرايلىق

ـــَحابِ ﴿ ـــَماءِ  بَـــنْيَ  اْلُمَســـخَّرِ  َوالسَّ  ئارىساااىدا زېمىااان-ئاسااامان» ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ
بۇلۇتالرغااااا ئەركىنلىاااا  . «باااااردىر بۇلااااۇتالردا، دەلىلاااالەر بويسااااۇندىرىلغان
زىپىساااى ئېنىاااق بەلگىلەناااگەن. بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى بېااارىلمىگەن ۋە ۋە

بىااالەن ئىنساااانالرنىڭ ئېھتىياجىغاااا قاااارائ، شااااما  ئاااارقىلىق يۆتكىلىاااپ تۇرىااادى. 
ََْ نَللللا َِ ا لللل     ابَللَللللغ   ُنللللْقَناُِ   اَقللللاََل  اِبَ َنللللبَ  ََُْللَلللل ْ  ااَذ ﴿ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ھەقااااتە    ماللللوا  فَ َت

 ئۆلااااۈ  ئااااۇالرنى چاغاااادا، كۆتااااۈرگەن تالرنىبۇلااااۇ ئېغىاااار شااااامالالر» 2  ْ َمللللا َ 
 دېگەن. « زسۈرىمى جايالرغا  گىياھسىز كەتكەن قاغجىرائن

زېمىنااادىن باشااالىنىپ، كاااۆز ئالااادىمىزدىكى -ئاااايەتتىكى مەزماااۇن ئاسااامان
ئااااددىي بۇلۇتقاااا كېلىاااپ تواتىااادى. بۇنىغااادىن ئىنسااااننىڭ ئېرىشاااى اتقان پۈتاااۈن 

ىااپ پاياادىلىنى اتقان نەرسااىلەرنىڭ ھاااالۋەت ۋە نەپسااىدىن تارت-نېااىمەت، ھااوزىر
ىااا االاليمىز. ھەممىساااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشااادىن بولغاااانلىقىنى بىل

ــــْوٍم يـَْعِقُلــــوَن﴾شااااۇ ا ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا    ئالالھنىااااڭن ئەلاااا ەتتە» ﴿َْلََّيٍت لَِِّق
دېاايىلگەن. ئااالالھ تائاااال بىزنااى  «باااردىر دەلىلاالەر  كۆرسااىتىدىغان بىرلىكىنااى

  يَلتَلَ َ للللُهو َ ﴿شاااە مۇشااااۇ شااااەكىلدە تەپەككااااۇر قىلىشااااىمىزغا قىزىقتااااۇرىئ  ھەمى
دەياااااادى. ئويلىنىشااااااقا قىزىقتۇرىاااااادىغان،  ﴿يَلْعقالُللللللوَ    يَلتَلللللل ََ ُهو َ ﴿  يَلتَللللللَغمَلُهو َ ﴿

ئىسااالمدىن باشااقا يەنە بىاار دىننااى تاااپقىلى بولماياادى. ئەگەر كائىنااات ھەققىاادە 
 قۇچى بىر ئالالھنى تاپىسىز.يالنغىنىغىزدا، ئااىرىدا بۈيۈ  ياراتئو
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ى بىااالەن كۆتۈردلاااۈئ، بىااار يەرگە توپلىنىااادى. ئانااادىن بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىق
ساااۇنى كۆتاااۈردئ ئاپىرىاااپ، ئېھتىيااااجلىق يەرلەرگە ياااامغۇر شاااەكلىدە تۆكىااادى. 
ئىنسااانالر مۇشااۇ شااەكىلدە يااامغۇر ياغاادىرىئ بېقىشااقا ئۇرىنااۇئ، بىاار داس سااۇنى 

بولىااادىغانلىقىنى ھاااوردىن ئايرىاااپ ئاااېلىش ئۈچۈنماااۇ، كاااۆئ ئېنىااارگىيە چىقىااا  
ىتىناااااى داۋام ھاااااې  قىلغاااااان. ئەمماااااا ئىالھىاااااي زاۋىت تواتىماساااااتىن اىزم

 قىلى اتىدى. 

بۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااىدە ئەقلىمىزناااااى ال   ئىچكىااااارلەئ كىرگىنىمىااااازدە،
قىلىاادىغان مەسااىلىلەر بااارلىقىنى بايقااايمىز. دېغىزدىكااى سااۇ تۇزلااۇق بولغاچقاااا، 

ىااااڭ ئىشلىتىشااااىگە يارىماياااادى. زىرائەتلىرىمىزنااااى سااااۇغۇرى  ياااااكى ئۆزىمىزن
ردە تېپىلمايااادى. دېااامە ، ئاااالالھ تااااتلىق ساااۇنىڭ زاپىساااى ئااااز، ھەم كاااۆئ يەرلە

تائااااال ساااۇنى دېغىااازدىن ئۆزىنىاااڭ ئىااانچىكە ھېكمىتاااى بىااالەن ئايرىاااپ ئېلىاااپ 
چىقىااپ، تاااتلىق شااەكىلدە چۈشااۈردئ بېرى اتىاادى. سااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەندىن 

شاااەكىللىنىدى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە  كېااايىن يىغىلىاااپ، دەرياااا ۋە ئۆساااتە لەر
تااااتلىق ساااۇ ئېقىناااى دېغىزغاااا ئاقىااادى، ئەمماااا قىلغاااان رەھمەتلىرىااادىن بىااارى، 

تۇزلااۇق دېغىزنىاااڭ سااۈيى تااااتلىق ساااۇغا ئاقماياادى. چاااۈنكى ئااالالھ تااااتلىق ساااۇ 
 ساقلىنىدىغان دەرياالرنىڭ ئورنىنى دېغىزدىن يۇقىرى قىلىپ بەرگەن. 

ە ئاسااماندىن يااامغۇرنى قانااداق چۈشااۈرگەنلىكىنى ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتت
زېمىننااى تىرىلااددرگەنلىكىنى بايااان قىلىااپ بېرى اتىاادى.  ۋە سااۇ ئااارقىلىق ئااۆلگەن

ھېچنەرسااااە ئۈنمەياااادىغان زېمىننااااى ئااااۆلگەن زېمىاااان دەيمىااااز. يامغۇرنىااااڭ 
چۈشۈشااااى بىاااالەن قااااۇرىئ كەتااااكەن زېمىاااان قايتىاااادىن كۆپااااۈئ، ئۇنىغاااادىكى 

  ْْلَْ ضَ  َوتَللللَه ﴿ئ چىقىااادى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە  ئاااۇرىقچىالر ياشاااىرىپ ئۈناااۈ
لللَغوَ  ََْ نَلللا إاَذ فَللل َااِا َ لللا َْت  ئۆلگەنلەرنىاااڭ تائاالنىاااڭ ئاااالالھن» 1 َوَ مَللل ْ   ْاتَللللََتْ   ْ َملللا َ  َاَل لْ
 دەلىاااال بىاااار يەنە كۆرسااااىتىدىغان ئىكەنلىكىنااااى قااااادىر تىرىلددردشااااكە قايتااااا
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 ئااۇ ياغدىرساااق يااامغۇر بىااز ئۇنىغغااا كۆردسااەن، قاقاااس زېمىننااى سااەن  شااۇكى
للللل  َْتبَلتَللللل ْ وَ ﴿ۋە يەنە  « كۆپۈشاااااىدى ۋە جانلىنىااااادى  تۈرلاااااۈ » 1  َاللللل     َْْوك   ُ للللل ا    ِا

 دېگەن. « بېرىدى ئۈنددردئ ئۆسۈملۈكلەرنى چىرايلىق

ـــَحابِ ﴿ ـــَماءِ  بَـــنْيَ  اْلُمَســـخَّرِ  َوالسَّ  ئارىساااىدا زېمىااان-ئاسااامان» ﴾َواْْلَْرضِ  السَّ
بۇلۇتالرغااااا ئەركىنلىاااا  . «باااااردىر بۇلااااۇتالردا، دەلىلاااالەر بويسااااۇندىرىلغان
زىپىساااى ئېنىاااق بەلگىلەناااگەن. بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى بېااارىلمىگەن ۋە ۋە

بىااالەن ئىنساااانالرنىڭ ئېھتىياجىغاااا قاااارائ، شااااما  ئاااارقىلىق يۆتكىلىاااپ تۇرىااادى. 
ََْ نَللللا َِ ا لللل     ابَللَللللغ   ُنللللْقَناُِ   اَقللللاََل  اِبَ َنللللبَ  ََُْللَلللل ْ  ااَذ ﴿ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ھەقااااتە    ماللللوا  فَ َت

 ئۆلااااۈ  ئااااۇالرنى چاغاااادا، كۆتااااۈرگەن تالرنىبۇلااااۇ ئېغىاااار شااااامالالر» 2  ْ َمللللا َ 
 دېگەن. « زسۈرىمى جايالرغا  گىياھسىز كەتكەن قاغجىرائن

زېمىنااادىن باشااالىنىپ، كاااۆز ئالااادىمىزدىكى -ئاااايەتتىكى مەزماااۇن ئاسااامان
ئااااددىي بۇلۇتقاااا كېلىاااپ تواتىااادى. بۇنىغااادىن ئىنسااااننىڭ ئېرىشاااى اتقان پۈتاااۈن 

ىااپ پاياادىلىنى اتقان نەرسااىلەرنىڭ ھاااالۋەت ۋە نەپسااىدىن تارت-نېااىمەت، ھااوزىر
ىااا االاليمىز. ھەممىساااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشااادىن بولغاااانلىقىنى بىل

ــــْوٍم يـَْعِقُلــــوَن﴾شااااۇ ا ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا    ئالالھنىااااڭن ئەلاااا ەتتە» ﴿َْلََّيٍت لَِِّق
دېاايىلگەن. ئااالالھ تائاااال بىزنااى  «باااردىر دەلىلاالەر  كۆرسااىتىدىغان بىرلىكىنااى

  يَلتَلَ َ للللُهو َ ﴿شاااە مۇشااااۇ شااااەكىلدە تەپەككااااۇر قىلىشااااىمىزغا قىزىقتااااۇرىئ  ھەمى
دەياااااادى. ئويلىنىشااااااقا قىزىقتۇرىاااااادىغان،  ﴿يَلْعقالُللللللوَ    يَلتَلللللل ََ ُهو َ ﴿  يَلتَللللللَغمَلُهو َ ﴿

ئىسااالمدىن باشااقا يەنە بىاار دىننااى تاااپقىلى بولماياادى. ئەگەر كائىنااات ھەققىاادە 
 قۇچى بىر ئالالھنى تاپىسىز.يالنغىنىغىزدا، ئااىرىدا بۈيۈ  ياراتئو

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-5، سۈرە ھە  1
 ئايەت-57سۈرە ئەئراف،  2
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 دەرس-84
 
 ئايەت-165سۈرە بەقەرە 

 
َِّ اللَّـِه  ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَّـِه أَنَداًدا َيُِبُّوََّنُْم َكُح

 َأنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذابَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِِّلَّـِه َوَلْو يـََرى 
يًعا َوَأنَّ اللَّـَه َشِديُد اْلَعَذاِب﴾ َة ِللَّـِه َجَِ  اْلُقوَّ

 
 الرنىۇئ ،ىالىد قىلى رى ېقا شئالالھ الرنىباشقىتىن ئالالھ رەملەئاد زىەب»

 نىەني ،ىتىدۇدوس  ت  ەتقىنىدۇنى دوس  تئالالھ  ڭرنىەمىنلۇئنم
  ەب ممىدىنەى ھنئالالھ رەمىنلۇئ . مىنىدۇبويس الرغاۇئ ۋە ىغاليدۇلۇئ

  ييارالنغانەت ەزلىرىگۆئ نىۈك تەزالىمالر نقىيام ر،ىچىالردۇتقۇدوس  ت
 ئۇنسەقا مئالالھ ڭتنىۇۋۋەق-قۈك نۈتۈچاغدا پ نەرگۆئازابنى ك

 ەكاشكى بىلس نلىكىنىەقاتتىق ئىك ڭئازابىنى ڭنىئالالھ ۋە نلىكىنىەئىك
 ەزىياد دىدىندەھ ەنلىكلىرىگەرگۈلتەك رى ېقا شئالالھ نياداىئىدى ند

 «قىالتتى  شايمانۇپ

 
دىنياااااادا مۇشااااارىكالرنىڭ ئالااااادىغا قۇرئاااااان قويۇلغاااااان ۋە ماااااۆجىزىلەر 
بېااااارىلگەن. لاااااېكىن ئاااااۇالر قۇرئااااااننى ۋە ئەتراپىااااادىكى ئالالھنىاااااڭ سانساااااىز 
ماااۆجىزىلىرىنى تەپەككاااۇر قىلىشاااقا ئۇنىمااااي، ئۆزىنىاااڭ باتىااال يولىااادا ما غاااان. 
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 دەرس-84
 
 ئايەت-165سۈرە بەقەرە 

 
َِّ اللَّـِه  ﴿َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَّـِه أَنَداًدا َيُِبُّوََّنُْم َكُح

 َأنَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذابَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِِّلَّـِه َوَلْو يـََرى 
يًعا َوَأنَّ اللَّـَه َشِديُد اْلَعَذاِب﴾ َة ِللَّـِه َجَِ  اْلُقوَّ

 
 الرنىۇئ ،ىالىد قىلى رى ېقا شئالالھ الرنىباشقىتىن ئالالھ رەملەئاد زىەب»

 نىەني ،ىتىدۇدوس  ت  ەتقىنىدۇنى دوس  تئالالھ  ڭرنىەمىنلۇئنم
  ەب ممىدىنەى ھنئالالھ رەمىنلۇئ . مىنىدۇبويس الرغاۇئ ۋە ىغاليدۇلۇئ

  ييارالنغانەت ەزلىرىگۆئ نىۈك تەزالىمالر نقىيام ر،ىچىالردۇتقۇدوس  ت
 ئۇنسەقا مئالالھ ڭتنىۇۋۋەق-قۈك نۈتۈچاغدا پ نەرگۆئازابنى ك

 ەكاشكى بىلس نلىكىنىەقاتتىق ئىك ڭئازابىنى ڭنىئالالھ ۋە نلىكىنىەئىك
 ەزىياد دىدىندەھ ەنلىكلىرىگەرگۈلتەك رى ېقا شئالالھ نياداىئىدى ند

 «قىالتتى  شايمانۇپ

 
دىنياااااادا مۇشااااارىكالرنىڭ ئالااااادىغا قۇرئاااااان قويۇلغاااااان ۋە ماااااۆجىزىلەر 
بېااااارىلگەن. لاااااېكىن ئاااااۇالر قۇرئااااااننى ۋە ئەتراپىااااادىكى ئالالھنىاااااڭ سانساااااىز 
ماااۆجىزىلىرىنى تەپەككاااۇر قىلىشاااقا ئۇنىمااااي، ئۆزىنىاااڭ باتىااال يولىااادا ما غاااان. 
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ماااۇئمىنلەر ئاااالالھنى  ئاااۇالر ئىالھلىرىناااى» َِّ اللَّـــِه﴾﴿َيُِبُّــوََّنُْم َكُحـــئاااالالھ تائااااال  
دېاااادى. مۇئمىننىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان سۆيگىسااااى  «سااااۆيگەندە  سااااۆيىدى

ھەرگىزمااااۇ ئۆزگەرمەياااادى. ااااااتىرجەم ۋاقىتتىمااااۇ، قىيىنچىلىااااق ۋە مۇسااااىكەت 
ۋاقىتىلىرىاادىمۇ ئااالالھ تائاااالنى سااۆيىدى. ئەممااا كاپىرالرنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىغااا 

پەرقلىنىااادى. ئاااۇالر تۇرمۇشاااى  سۆيگۈساااى، مۇئمىنالرنىاااڭ سۆيگۈساااىدىن بولغاااان
يااشااى، ااااتىرجەم ۋاقىتلىرىاادا ئااالالھنى قويااۇئ، باشااقىغا ئىكااادەت قىلىشااىدى. 
لااېكىن بىاارەر ااااپىلىق ياااكى مۇسااىكەت يەتكەناادە، ئۆزىنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىنااى 

قىيىااانچىلىقالر قوياااۇئ، ئاااالالھ تائاالغاااا يېلىنىشاااكە باشااااليدى. بېشاااىغا كەلاااگەن 
ىن، ئااااۇالر يەنە ئااااالالھ تائاااااالنى ئۇنتااااۇئ، سااااااتا ئۆتااااۈئ كەتكەناااادىن كېااااي

ئىالھلىرىناااى قايتاااا ئۇلۇغالشاااقا باشااااليدى. ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ اىااال 
ِاَمللللا مىجەزىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ   َنباللللوا َْْو َُااالللَغ  َْْو َُا َا  ََ تَسلللاَ     ُّللللهُّ َ َالللا لللَ   ْدا ﴿َوااَذ  َِ

لللهَ فَللَ  -زىياااان ەرئىنساااانغا بىااار» 1 َ لللَ   َ ْ يَلللْغُاَنا ااَ   ُضللله   ََِسلللُو َملللا َ َ لللْ َنا َاْنلللُو ُضلللَهُِ َِ
قىلىشااىمىزنى  ەپىااىد ۇنىنئاا ۇ،مۇرسااىت ۇ،مۇرسااىئولت ۇ،مياتسااى ەتسااە،ي ەااامەتز

 ۆتۈردۋەتسااە ،ك ەامەتنااىز-زىيااان ەتااكەني ۇالرغااائ ى؛قىلىااد ىئاااد ە  بىاازگەئتىاال
يامااان ئىشاانى  ە ،قىلمىغانااد ىئاااد ەبىاازگ ەئتىاال ردۋېتىشااىمىزنىۆتۈك ۇنىگويااا ئاا

 دېگەن. « ۋامالشتۇرىدىدا ەنەي

كااااااپىرالر بۇناااااداق ئىككاااااى يۈزلىمىچىلىااااا  قىلىاااااش ئاااااارقىلىق، پەقەت 
﴿َولَـــْو يـَـــَرى الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا ِإْذ ئاااۆزلىرىگە زىلاااۇم قىلىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەت  

ـــــــوَّ  ـــــــَذاَب َأنَّ اْلُق ـــــــَرْوَن اْلَع ـــــــا يـَ يًع ـــــــَذاِب﴾َة لِلَّــــــــِه َجَِ ـــــــِديُد اْلَع زالىماااااااالر » َوَأنَّ اللَّــــــــَه َش
 نۈتاااۈپ ،چاغااادا نەرگۆ  ئاااازابنى كاااييارالنغاااانەت ەزلىرىگۆئااا نىۈكااا تەنقىياااام

 ڭئازابىنىااا ڭنىااائالالھ ۋە نلىكىناااىەئىك ئۇنساااەقاااا مئالالھ ڭتنىاااۇۋۋەق-قۈكااا
 رى ېقااااا شاااائالالھ نياااااداىئىاااادى ند ەكاشااااكى بىلساااا نلىكىنااااىەقاااااتتىق ئىك

  دېگەن. « قىالتتى شايمانۇپ ەزىياد ددىدىنەھ ەنلىكلىرىگەرگۈلتەك

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-12سۈرە يۇنۇس،  1
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قىياااااامەتتە ئاااااۇالر ۋە ئىالھلىااااارى ئالالھنىاااااڭ ئالااااادىغا كەلتۈردلاااااۈئ، 
ئىالھلىااارى جەھەنااانەمگە ئوتاااۇن بولىااادى. ئاااۇالر جەھەننەمااادە ئاااۆزلىرى ئىاااالھ 

ت تۇتۇۋالغاااان نەرساااىلىرى بىااالەن جازالىنىااادى. قۇتقۇزغاااۇچى ساااۈپىتىدە ئىكاااادە
د كاااۈتكەن بۇتلىرىنىاااڭ، ئۇالرنىاااڭ ئازابلىنىشاااى ئۈچاااۈن يېقىلغاااۇ قىلىاااپ ئۈمىااا

ئەلەم بولىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال  -بولۇشاااى، ئۇالرغاااا قااااتتىق دەرد
َهللللللللُ  َ َ للللللللَنَ  َْتللللللللُتْ  َ َللللللللا َو  اُ وَ   ََ لللللللل  ُ و ا   لَلللللللللوا  للللللللا تَلْعبُللللللللُغوَ  ِا ئااااااااى ن» 1﴿ااَتُ للللللللْ  َوَِ

 الرە رسااەقىلغااان ن تەئىكاااد ئۇنى قوياائااالالھ رەسااىل نەتەقىااقە!  ھشاارىكالرۇم
﴿َوُُوُ َالللا ۋە  « رەدوزااقاااا كىرىساااىل رەساااىل ر،ەبولىساااىل ۇقىلغاااېدوزااقاااا ي نەبىااال

ُُ َو ْلْاَ ا َُو   دېگەن. « الرغبولغان دوزااتىن ساقلىنى ۇقىلغېتاشالر ي» 2  َنا

« رىااادىئىالھلىرىمىاااز كېلىاااپ بىزناااى قۇتۇلدى»شاااۇ ۋاقىتتاااا كاپىرالرنىاااڭ  
دېاااگەن ئۈمىااادلىرى يىلتىزىااادىن يوقۇلىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەتتە ئاشاااكارا  

ــــَرْوَن اْلَعــــَذاَب﴾ دېاااايىلگەن. يەنااااى، ئااااۇالر  «چاغاااادا نەرگۆئااااازابنى كاااا» ﴿ِإْذ يـَ
قۇدرەتنىاااڭ -ئاااۆزلىرى ۋە بۇتلىرىنىاااڭ كۆيۈۋاتقاااانلىقىنى كاااۆرگەن ۋاقىتتاااا، كاااۈق

ېگاااانە ئالالھتاااا ئىكەنلىكىناااى، ي-ۋە ئىالھلىقنىااڭ ئاااۇالردا ئەمەس، بەلكاااى يەكااكە
ئۆزلىرىنىاااڭ ااتاااا يولااادا ما غاااانلىقىنى بىلىااادى. لاااېكىن ئاااۇ ۋاقىتتاااا ناھاااايىتى 

يًعـــا ۈچاااۈن ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  كاااېچىككەن بولىااادى. شاااۇنىڭ ئ َة لِلَّــــِه َجَِ ﴿َأنَّ اْلُقـــوَّ
 ئۇنساااااەقااااا مئالالھ ڭتنىااااۇۋۋەق-قۈكاااا نۈتااااۈپ» َوَأنَّ اللَّـــــَه َشــــِديُد اْلَعــــَذاِب﴾

 ەكاشاااكى بىلسااا نلىكىناااىەقااااتتىق ئىك ڭئازابىنىااا ڭنىااائالالھ ۋە نلىكىناااىەىكئ
الالھقااا شااېرى  دېاايىلگەن. كاااپىرالر ئااازابنى دىنيااادا بىلااگەن بولسااا، ئ «ئىاادى

كەلتااۈرد  ئەمەس، بەلكااى شااېرى  كەلتۈردشاانىمۇ ئويلىمىغااان بااوالتتى. لااېكىن 
، ئااااۇ اىاااال ئااااۇالر ئااااۇنى بىلىشااااكە ۋە ئىتااااائەت قىلىشااااقا تىرىشاااامىغانلىقتىن

 ئاقى ەتكە دىچار بولىدى.

                                                           
 ئايەت-98سۈرە ئەنكىيا،  1
 ئايەت-24سۈرە بەقەرە،  2
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ماااۇئمىنلەر ئاااالالھنى  ئاااۇالر ئىالھلىرىناااى» َِّ اللَّـــِه﴾﴿َيُِبُّــوََّنُْم َكُحـــئاااالالھ تائااااال  
دېاااادى. مۇئمىننىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان سۆيگىسااااى  «سااااۆيگەندە  سااااۆيىدى

ھەرگىزمااااۇ ئۆزگەرمەياااادى. ااااااتىرجەم ۋاقىتتىمااااۇ، قىيىنچىلىااااق ۋە مۇسااااىكەت 
ۋاقىتىلىرىاادىمۇ ئااالالھ تائاااالنى سااۆيىدى. ئەممااا كاپىرالرنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىغااا 

پەرقلىنىااادى. ئاااۇالر تۇرمۇشاااى  سۆيگۈساااى، مۇئمىنالرنىاااڭ سۆيگۈساااىدىن بولغاااان
يااشااى، ااااتىرجەم ۋاقىتلىرىاادا ئااالالھنى قويااۇئ، باشااقىغا ئىكااادەت قىلىشااىدى. 
لااېكىن بىاارەر ااااپىلىق ياااكى مۇسااىكەت يەتكەناادە، ئۆزىنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىنااى 

قىيىااانچىلىقالر قوياااۇئ، ئاااالالھ تائاالغاااا يېلىنىشاااكە باشااااليدى. بېشاااىغا كەلاااگەن 
ىن، ئااااۇالر يەنە ئااااالالھ تائاااااالنى ئۇنتااااۇئ، سااااااتا ئۆتااااۈئ كەتكەناااادىن كېااااي

ئىالھلىرىناااى قايتاااا ئۇلۇغالشاااقا باشااااليدى. ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ اىااال 
ِاَمللللا مىجەزىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ   َنباللللوا َْْو َُااالللَغ  َْْو َُا َا  ََ تَسلللاَ     ُّللللهُّ َ َالللا لللَ   ْدا ﴿َوااَذ  َِ

لللهَ فَللَ  -زىياااان ەرئىنساااانغا بىااار» 1 َ لللَ   َ ْ يَلللْغُاَنا ااَ   ُضللله   ََِسلللُو َملللا َ َ لللْ َنا َاْنلللُو ُضلللَهُِ َِ
قىلىشااىمىزنى  ەپىااىد ۇنىنئاا ۇ،مۇرسااىت ۇ،مۇرسااىئولت ۇ،مياتسااى ەتسااە،ي ەااامەتز

 ۆتۈردۋەتسااە ،ك ەامەتنااىز-زىيااان ەتااكەني ۇالرغااائ ى؛قىلىااد ىئاااد ە  بىاازگەئتىاال
يامااان ئىشاانى  ە ،قىلمىغانااد ىئاااد ەبىاازگ ەئتىاال ردۋېتىشااىمىزنىۆتۈك ۇنىگويااا ئاا

 دېگەن. « ۋامالشتۇرىدىدا ەنەي

كااااااپىرالر بۇناااااداق ئىككاااااى يۈزلىمىچىلىااااا  قىلىاااااش ئاااااارقىلىق، پەقەت 
﴿َولَـــْو يـَـــَرى الَّـــِذيَن ظََلُمـــوا ِإْذ ئاااۆزلىرىگە زىلاااۇم قىلىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەت  

ـــــــوَّ  ـــــــَذاَب َأنَّ اْلُق ـــــــَرْوَن اْلَع ـــــــا يـَ يًع ـــــــَذاِب﴾َة لِلَّــــــــِه َجَِ ـــــــِديُد اْلَع زالىماااااااالر » َوَأنَّ اللَّــــــــَه َش
 نۈتاااۈپ ،چاغااادا نەرگۆ  ئاااازابنى كاااييارالنغاااانەت ەزلىرىگۆئااا نىۈكااا تەنقىياااام

 ڭئازابىنىااا ڭنىااائالالھ ۋە نلىكىناااىەئىك ئۇنساااەقاااا مئالالھ ڭتنىاااۇۋۋەق-قۈكااا
 رى ېقااااا شاااائالالھ نياااااداىئىاااادى ند ەكاشااااكى بىلساااا نلىكىنااااىەقاااااتتىق ئىك

  دېگەن. « قىالتتى شايمانۇپ ەزىياد ددىدىنەھ ەنلىكلىرىگەرگۈلتەك
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قىياااااامەتتە ئاااااۇالر ۋە ئىالھلىااااارى ئالالھنىاااااڭ ئالااااادىغا كەلتۈردلاااااۈئ، 
ئىالھلىااارى جەھەنااانەمگە ئوتاااۇن بولىااادى. ئاااۇالر جەھەننەمااادە ئاااۆزلىرى ئىاااالھ 

ت تۇتۇۋالغاااان نەرساااىلىرى بىااالەن جازالىنىااادى. قۇتقۇزغاااۇچى ساااۈپىتىدە ئىكاااادە
د كاااۈتكەن بۇتلىرىنىاااڭ، ئۇالرنىاااڭ ئازابلىنىشاااى ئۈچاااۈن يېقىلغاااۇ قىلىاااپ ئۈمىااا

ئەلەم بولىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال  -بولۇشاااى، ئۇالرغاااا قااااتتىق دەرد
َهللللللللُ  َ َ للللللللَنَ  َْتللللللللُتْ  َ َللللللللا َو  اُ وَ   ََ لللللللل  ُ و ا   لَلللللللللوا  للللللللا تَلْعبُللللللللُغوَ  ِا ئااااااااى ن» 1﴿ااَتُ للللللللْ  َوَِ

 الرە رسااەقىلغااان ن تەئىكاااد ئۇنى قوياائااالالھ رەسااىل نەتەقىااقە!  ھشاارىكالرۇم
﴿َوُُوُ َالللا ۋە  « رەدوزااقاااا كىرىساااىل رەساااىل ر،ەبولىساااىل ۇقىلغاااېدوزااقاااا ي نەبىااال

ُُ َو ْلْاَ ا َُو   دېگەن. « الرغبولغان دوزااتىن ساقلىنى ۇقىلغېتاشالر ي» 2  َنا

« رىااادىئىالھلىرىمىاااز كېلىاااپ بىزناااى قۇتۇلدى»شاااۇ ۋاقىتتاااا كاپىرالرنىاااڭ  
دېاااگەن ئۈمىااادلىرى يىلتىزىااادىن يوقۇلىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەتتە ئاشاااكارا  

ــــَرْوَن اْلَعــــَذاَب﴾ دېاااايىلگەن. يەنااااى، ئااااۇالر  «چاغاااادا نەرگۆئااااازابنى كاااا» ﴿ِإْذ يـَ
قۇدرەتنىاااڭ -ئاااۆزلىرى ۋە بۇتلىرىنىاااڭ كۆيۈۋاتقاااانلىقىنى كاااۆرگەن ۋاقىتتاااا، كاااۈق

ېگاااانە ئالالھتاااا ئىكەنلىكىناااى، ي-ۋە ئىالھلىقنىااڭ ئاااۇالردا ئەمەس، بەلكاااى يەكااكە
ئۆزلىرىنىاااڭ ااتاااا يولااادا ما غاااانلىقىنى بىلىااادى. لاااېكىن ئاااۇ ۋاقىتتاااا ناھاااايىتى 

يًعـــا ۈچاااۈن ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  كاااېچىككەن بولىااادى. شاااۇنىڭ ئ َة لِلَّــــِه َجَِ ﴿َأنَّ اْلُقـــوَّ
 ئۇنساااااەقااااا مئالالھ ڭتنىااااۇۋۋەق-قۈكاااا نۈتااااۈپ» َوَأنَّ اللَّـــــَه َشــــِديُد اْلَعــــَذاِب﴾

 ەكاشاااكى بىلسااا نلىكىناااىەقااااتتىق ئىك ڭئازابىنىااا ڭنىااائالالھ ۋە نلىكىناااىەىكئ
الالھقااا شااېرى  دېاايىلگەن. كاااپىرالر ئااازابنى دىنيااادا بىلااگەن بولسااا، ئ «ئىاادى

كەلتااۈرد  ئەمەس، بەلكااى شااېرى  كەلتۈردشاانىمۇ ئويلىمىغااان بااوالتتى. لااېكىن 
، ئااااۇ اىاااال ئااااۇالر ئااااۇنى بىلىشااااكە ۋە ئىتااااائەت قىلىشااااقا تىرىشاااامىغانلىقتىن

 ئاقى ەتكە دىچار بولىدى.
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 ئايەت-166سۈرە بەقەرە 
 

﴿ِإْذ َتََبََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِِبُِم 
 اْْلَْ﴾َباُب﴾ 

 
 ردىنەچىلۈشكەگەئ ئ،درۆئازابنى ك رەچىلۈرگۈشتەگەئ اقىتتاۋ ينىەئ»

 «ىلىددزۈئ ىتى ناسىۇم زئاراۆئ ڭالرنىۇ. ئىدبولى داۇج-ئادا

 
مەئساااىيەتلەرنى چىرايلىاااق كۆرساااىتىپ، -باشاااقىالرغا كۇپرىلىاااق ۋە گۇنااااھ

شاااۇ يولغاااا باشااالىغان كىشاااىلەر قىياااامەتتە ئەگەشاااكۈچىلىرىدىن پۈتاااۈنلەي ۋاز 
كېچىااادى. ھەتتااااا باشاااقىالرنى ئااااازدىرى  پىاااارى بولغاااان شااااەيتانمۇ ئۆزىنىااااڭ 

ُ ا َوَوَالللللللللغتُُّ ْ  ﴿ااَ   َّلَلَ َوَالللللللللغَُ ْ  َوْالللللللللَغ  ْْلَلللللللللېچىاااااااااپ  ئەگەشاااااااااكۈچىلىرىدىن ۋاز ك
ُتْ  با   فَلللللللللَل  للللللللل  ُنلللللللللْلاَا   ااََل َْ  َ َالللللللللْوُتُ ْ  فَاْنلللللللللَتَ بلْ َ َالَلللللللللْ ُ   ِ ا لللللللللا َ لللللللللاَ  با فَلللللللللَ ْ َلْ ُتُ ْ    َوَِ

ُْهللللللللل لللللللللا َْتلللللللللُت  ِبا ُ ْ  َوَِ ُْهلللللللللها ا ََ ِبا لللللللللا َْ ََ تَلُلوُِلللللللللو ا َوُ وُِلللللللللو  َْتُ َسلللللللللُ     َِ ئاااااااااالالھ » 1ها ا
قىلاادى .  اپاااۋ ەدىسااىگۋەقىلغااان ئىاادى، ن دىنااىۋەراساا   ەرگەسااىل نەتەقىااقەھ
ياااوق،  رەنااالەگېجاااازا د ا ،ۋساااا ،تىااارىلىش يىنېاااك نااادىنەلگۆنئ ەرگەساااىل نەم
 ەرگەقىلااادى ، ساااىل اىالپلىاااق  ەماااگەدۋەقىلغاااان ئىااادى ، ن ەدۋەيالغاااان   ئەد
 نەباااولغىنى ياااوق، م انلىقى مرۈكاااۆ  ھ ەدۇزورلىغااا ناھقااااۇگ فرىغاااا،ۇنك ڭنىاااېم

  ۇ  قوبااااىتىمنااااىەۋند رەقىلاااادى ، سااااىل تەۋە  دمراھلىققاااااۇنگ تەقەپ رنىەسااااىل
 نەم الر،ە يىااكلەئ الرنىد زۆئاا الر،ە يىااكلىمەئ نااىېم نۈچااۈئ ڭنىۇشاا الر،غقىلاادى
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﴿ِإْذ َتََبََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِِبُِم 
 اْْلَْ﴾َباُب﴾ 

 
 ردىنەچىلۈشكەگەئ ئ،درۆئازابنى ك رەچىلۈرگۈشتەگەئ اقىتتاۋ ينىەئ»

 «ىلىددزۈئ ىتى ناسىۇم زئاراۆئ ڭالرنىۇ. ئىدبولى داۇج-ئادا

 
مەئساااىيەتلەرنى چىرايلىاااق كۆرساااىتىپ، -باشاااقىالرغا كۇپرىلىاااق ۋە گۇنااااھ

شاااۇ يولغاااا باشااالىغان كىشاااىلەر قىياااامەتتە ئەگەشاااكۈچىلىرىدىن پۈتاااۈنلەي ۋاز 
كېچىااادى. ھەتتااااا باشاااقىالرنى ئااااازدىرى  پىاااارى بولغاااان شااااەيتانمۇ ئۆزىنىااااڭ 

ُ ا َوَوَالللللللللغتُُّ ْ  ﴿ااَ   َّلَلَ َوَالللللللللغَُ ْ  َوْالللللللللَغ  ْْلَلللللللللېچىاااااااااپ  ئەگەشاااااااااكۈچىلىرىدىن ۋاز ك
ُتْ  با   فَلللللللللَل  للللللللل  ُنلللللللللْلاَا   ااََل َْ  َ َالللللللللْوُتُ ْ  فَاْنلللللللللَتَ بلْ َ َالَلللللللللْ ُ   ِ ا لللللللللا َ لللللللللاَ  با فَلللللللللَ ْ َلْ ُتُ ْ    َوَِ

ُْهللللللللل لللللللللا َْتلللللللللُت  ِبا ُ ْ  َوَِ ُْهلللللللللها ا ََ ِبا لللللللللا َْ ََ تَلُلوُِلللللللللو ا َوُ وُِلللللللللو  َْتُ َسلللللللللُ     َِ ئاااااااااالالھ » 1ها ا
قىلاادى .  اپاااۋ ەدىسااىگۋەقىلغااان ئىاادى، ن دىنااىۋەراساا   ەرگەسااىل نەتەقىااقەھ
ياااوق،  رەنااالەگېجاااازا د ا ،ۋساااا ،تىااارىلىش يىنېاااك نااادىنەلگۆنئ ەرگەساااىل نەم
 ەرگەقىلااادى ، ساااىل اىالپلىاااق  ەماااگەدۋەقىلغاااان ئىااادى ، ن ەدۋەيالغاااان   ئەد
 نەباااولغىنى ياااوق، م انلىقى مرۈكاااۆ  ھ ەدۇزورلىغااا ناھقااااۇگ فرىغاااا،ۇنك ڭنىاااېم

  ۇ  قوبااااىتىمنااااىەۋند رەقىلاااادى ، سااااىل تەۋە  دمراھلىققاااااۇنگ تەقەپ رنىەسااااىل
 نەم الر،ە يىااكلەئ الرنىد زۆئاا الر،ە يىااكلىمەئ نااىېم نۈچااۈئ ڭنىۇشاا الر،غقىلاادى
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 رىااپېب مەيااارد ا ااما ۇرمەسااىل ن،ەزالمااايمۇتقۇق رنىەسااىل رىااپېب مەيااارد ەرگەسااىل
 دەيدى. « رەزالمايسىلۇتقۇق نىېم

شااااااەيتان ۋە باشااااااقا ئاااااااازدىرغۇچىالر مۇشاااااارىكالردىن ھېچكىرىناااااااى، 
بىرىااادىن -مۇشااارىكالرمۇ ئاااۇالردىن ھېچكىرىناااى قۇتقۇزالمايااادى. تېخاااى ئاااۇالر بىااار

جاااۇدا بولاااۇئ مۇناساااى ەتلىرىنى ئۈزىااادى. يولكاشاااچىالر ئەگەشاااكۈچىلىرىگە  -ئاااادا
ڭ ئۇنااااداق نىاااامەن سااااىلەرنى زورالئ ئۆزدمنىااااڭ يولىغااااا ئەكىرمىاااادى ، ھەم مې»

كۈچۈمماااااۇ ياااااوق. پەقەت ئاااااۇ ياااااولنى كۆرساااااىتىپ قويااااادىم، ساااااىلەر ئاااااۆز 
ئىختىياااارلىقىغالر بىااالەن ما ااادىغالر، بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن مېناااى باااۇ ئازغۇنلۇقنىاااڭ 

دەيااادى. قىياااامەت كاااۈنى ئىمكانىيەتلەرنىاااڭ ھەممىساااى « سەۋەبچىساااى قىلماااا الر
-ن كاااۈقتاااۈتۈگەيااادى. شاااەيتانمۇ ئۆزىنىاااڭ ھېچقاناااداق كۈچىنىاااڭ ياااوقلىقىنى، پۈ

قۇۋۋەتنىاااڭ ئاااالالھ تائاالغاااا تەۋە ئىكەنلىكىناااى ئېتىااارائ قىلىااادى. ئاااۇ ۋاقىتتاااا 
ھەمااامە ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرىنىڭ ھېساااابىنى بېااارىش بىااالەن بولاااۇئ 
كېتىااادى. ئەگەر ئەمەللىااارى يااشاااى بولاااۇئ قالساااا جەنااانەتكە، ياماااان بولساااا 

 جەھەننەمگە ما ىدى. 

  

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

423 
 

 ئايەت-167سۈرە بەقەرە 
 

ِلَك ﴿َوقَا ُهْم َكَما َتََبَُّءوا ِمنَّا ۗ َكذَٰ َل الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَنَـَتََبََّأ ِمنـْ
ُ َأْعَماََّلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم ۖ َوَما ُهم ِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر﴾  يُرِيِهُم اَّللَّ

 
بولسا  تىپۇرسى قايتىش  نياغاىند ەرگە  كاشكى بىزلرەچىلۈشكەگەئ» 

 داۇج-ئادا الردىنۇئ ۇبىزم  ەبولغاند داۇج-بىزدىن ئادا الرۇئىدى، ئ
بولغانلىقىنى  تەسرەھ ڭنيامان  ئىشلىرىنى الرغاۇ. ئالالھ ئىيدەد ،قۇبوالتت

 «ىدوزااتىن چىقمايد الرۇئ ،ىرسىتىدۆك نداقۇشۇم

 
باتىلغاااا ئەگەشاااكەن كىشاااىلەر پۈتاااۈن ئەھااا الالرنى كۆرگەنااادىن كېااايىن، 

كاشاااكى دىنياغاااا بىااار قېاااتى  قاااايتىش ماااۇمكىن بولغاااان بولساااا »زىگە  ئاااۆ-ئاااۆز
جااۇدا بولااۇئ ياشااىغان -ئىاادى، بىااز ئااۇالردىن مۇناسااى ەتلىرىمىزنى ئااۈزدئ ئااادا

ا دېيىشاااىدى. لاااېكىن ئاااۇ ۋاقىتتاااا ھېچقاناااداق ھەساااىرەتلىنىش پاياااد« بوالتتاااۇق
 بەرمەياااادى. ئااااالالھ ئۇالرنىااااڭ قىلغااااان ئىشاااالىرىنى ئالاااادىغا ئااااازا  شااااەكلىدە

 الرۇئاااا» ﴿َوَمــــا ُهــــم ِبَــــارِِجنَي ِمــــَن النَّــــاِر﴾تاشاااااليدى. ئااااۇالر ھەرقااااانچە قىلسااااۇن، 
دېااگەن ئااايەتتە دېيىلگىنىاادە ، دوزااتااا مە گااۈ قالىاادى.  «ىدوزااااتىن چىقمايااد

چاااۈنكى دىنياااادىكى ئىمتىھاااان تاااۈگەئ، ۋاراقاااالر يېپىلااادى، پۇرساااەت كەتتاااى. 
 نەتىجە قانداق چىقسا، كۆرىدىغىنى شۇ بولىدى. 
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﴿ََّي أَيُـَّها النَّاُس ُكُلوا ِمَّا ِف اْْلَْرِض َحًَلًَّل طَيًِِّبا َوََّل تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت 
 الشَّْيطَاِن ۚ ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  مُِّبنٌي﴾ 

 
 الر،ە ي ردىنەرسىلەپاكىز ن-ھاال  زىدىكىۈي رەئى ئىنسانالر! ي»
 قۇئوچ ەرگەسىل يتانەش نكىۈچ الر،ە شمەگەئيوللىرىغا  ڭيتاننىەش

 «رىندەشمدد

 
ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ماااۇئمىنلەرگىال ئەمەس، پۈتاااۈن ئىنساااانالرغا اىتاااا  
قىلااادى. چاااۈنكى ئاااالالھ زېمىنااادىكى نەرساااىلەرنىڭ ھەممىناااى باااارلىق ئىنساااانالر 
ئۈچاااااۈن ياراتقاااااان. باااااۇ ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئىنساااااانغا قىلغاااااان رىباااااۇبىيەت 

ئاالنىاااڭ كااااپىر ۋە ماااۇئمىنگە ئواشاااا  ىر. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تاسوۋغىساااىد
دەئ اىتااااا  قىلىشااااى تەبىىىااااي ئەھ الاااادىر. بااااۇ ئااااايەت « ئااااى ئىنسااااانالر!»

ئىماااااان ئېيتمىغاااااان بولساااااا الرمۇ، ماااااۇئمىنلەردە  ھااااااال  »كااااااپىرالرغىمۇ  
نەرسااىلەرنى ئااېلىغالر ۋە ھاااال  نەرسااىلەرنى ئىسااتېما   قىلىغااالر. بااۇ سااىلەرگە 

« ت زىيااانلىق نەرسااىلەرنىال سااىلەرگە ھااارام قىلاادىدىلىق، ئااالالھ تائاااال پەقەپاياا
 دەۋاتقاندە  مەزمۇننى ئىپادىلىگەن.

نااااېمە ئۈچااااۈن ئااااالالھ تائاااااال نۇرغااااۇن نەرسااااىلەرنى »بەزى كىشااااىلەر  
يارىتىاااپ بولاااۇئ، ئۇنىغااادىن بەزىساااىنى ھاااارام قىلىااادى  ئاااۇنى يارىتىاااپ بولاااۇئ 

زېمىنااادىكى »باااۇ دېيىشاااىدى. « يساااا بولمامااادى ھاااارام قىلغاااۇچە، ياراتماااايال قو
دەئ « نەرساااااىلەرنىڭ ھەممىساااااى ئىساااااتېما  قىلىااااانىش ئۈچاااااۈن يارىتىلغاااااان
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قارايااااادىغان ئىااااادىيەدە ساااااورالغان ساااااوئالدىر. زېمىنااااادىكى نەرساااااىلەرنىڭ 
ھەممىساااى ئىساااتېما   قىلىاااش ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان ئەمەس، بەلكاااى ئۇالرنىاااڭ 

الن، چايااان لەن  بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە يىاائااۆزىگە يارىشااا اىزمەتلىاارى بااار. مەسااى
قاتاااارلىق زەھەرلىااا  جاااانلىقالرنى تۇتاااۇئ، ئۇنىاااڭ زەھىرىناااى ئايرىاااپ چىقىاااپ، 
ئىنساااااانالرنىڭ بەدىنىااااادىكى بااااااكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈردۋاتىااااادى. زەھەر بىااااالەن 

ئااالالھ »زەھەرنااى قااايتۇرى  مەياادانغا چىقىشااتىن بااۇرىن، ئااۇ اىاال كىشااىلەر  
ئااااادەمنى چېقى السااااا  ي انالرنى ياراتقااااان، ئااااۇالرنااااېمە ئۈچااااۈن زەھەرلىاااا  ھااااا

دېيىشاااەتتى. ئاااالالھ « ئۆلتاااۈردئ قويىااادى، ئاااۇنى ئىساااتېما   قىلغىلاااى بولمىساااا
« نېمىشاااقا ياراتقانااادى  ئاااالالھ بۇناااداق نەرساااىلەر»تائااااال بۈگاااۈنكى كاااۈنىمىزدە 

 دېگەن كىشىلەرنى، شۇ نەرسىلەرگە موھتا  قىلىپ قويۇۋاتىدى. 

ڭ ئىنساااانالرغا پايدىساااى باااار، ھەم  ئاااۇ پايااادىالر ھەرقاناااداق مەالۇقنىااا
كاااااۈنگە ئېچىلى اتىااااادى. بۇنااااادىن كېيىنماااااۇ ئالالھنىاااااڭ نۇرغاااااۇن -كۈنااااادىن

مەالۇقلىرىنىااااڭ سااااىرى بايقىلىاااادى. مەسااااىلەن  بارماااااقچىلىكمۇ كەلمەياااادىغان 
باااېلىقالر بولاااۇئ، ئاااۇنى ئىساااتېما   قىلغىلاااى بولمايااادى. ئەمماااا ئاااالىمالر باااۇ 

ۇرىۋاتقاااان ساااۇالرنى ۋە چاااو  بېلىقالرنىاااڭ ئېغىزىااادىكى ىقالرنىاااڭ ئاااۆزلىرى تبېل
مىكروبالرنااااى تازىاليااااادىغانلىقىنى ئىساااااپاتالئ چىققاااااان. دېااااامە ، بۇنچىلىااااا  
كىچىااا  بېلىقناااى بىزنىاااڭ ئىساااتېما   قىلىشاااىمىز شاااەرت ئەمەس، ئۇنىاااڭ تېخاااى 

 بىز بايقىمىغان پايدىلىرى بولۇشى مۇمكىن. 

« رات ياااوقىتىش دورىساااىھاشاااا»ھاشاااارەتلەرنى ئاااۆيلەردىكى زىيانااادا  
ياردىمىااااادە يوقاااااۇتىمىز. لاااااېكىن كىچىااااا  بالىلىرىمىزغاااااا ئۇنىغغاااااا قەتىىاااااي 
يېقىنالشماسااااالىقنى ئەساااااكەرتىمىز. يۇقىرىااااادىكى كىشاااااىلەرنىڭ ساااااوئالى دە   

دېگەناادە  سااوئا  « ھاشااارات دورىسااىنى يېگىلااى بولمىسااا، نېمىشااقا ياسااايدى »
ىساااتېما   قىلمىغاااانلىقىمىز ەرساااىلەرنى بىزنىاااڭ ئباااۇ ن»بولاااۇئ قالااادى. ھەمااادە  

دېگەنااادە  بىااار مەنتىقىساااىز مەزمۇنماااۇ « ئۈچاااۈن يارىتىلماسااالىقى كېااارە  ئىااادى
  چىقىپ قالىدى.
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دېساااە، بىاااز  « باااۇنى يېيىشاااكە بولىااادى، ئاااۇنى بولمايااادى»ئاااالالھ تائااااال  
بۇنىغمااۇ، ئۇنىغمااۇ تااۆت پااۇتى بااار ئىااكەن، نېمىشااقا بىرىنااى يەئ، يەنە بىرىنااى »

دەئ تەتااااۈر سااااوئا  سورىساااااق بولماياااادى. چااااۈنكى بىااااز « يېگىلااااى بولماياااادى
پۈتااۈن  سااوراق قىاللمااايمىز. دىنيااادىكى-ئالالھنىااڭ قىلغااان ئىشاالىرىدىن سااوئا 

ھەمااامە نەرساااىنى »مەالۇقالرنىاااڭ ئىااانچىكە ئورىنالشتۇرىلىشاااى باااار. باااۇالرنى 
ئاااالالھ تائااااال ئورىنالشاااتۇرغان. « بىلگاااۈچى، ھاااېكمەت بىااالەن ئىاااش قىلغاااۇچى

ىرىمىاااازدا، ئېتىاااازالردا نۇرغااااۇن كىچىاااا  قۇشااااالرنى كۆرەتتااااۇق. كىچىاااا  ۋاقىتل
قااااتتۇق. شاااۇنىڭ كېااايىن بىاااز زىااارائەتلەرگە چۈشاااكەن قاااۇرتالرنى دورا بىااالەن يو

بىااالەن تە  قۇشااااالرمۇ يوقالااادى. ئۇناااادىن كېاااايىن زىرائەتناااى قااااۇرت بېسااااىپ 
كەتتااااى. ئەساااالىدە ئااااۇ كىچىاااا  قۇشااااالرنىڭ ۋەزىپىسااااى زىرائەتلىرىمىزدىكااااى 

زىال  ئىاااكەن. ئاااادەتتە بىاااز چىااا ىنلەرنى مەينەتچىلىااا  ئېلىاااپ قاااۇرتالرنى تاااا
ساااەۋەبىدىن پەيااادا مەينەتچىلىااا   چىااا ىنكېلىااادى، دەئ قاااارايمىز. ئەمەلىيەتاااتە 

 بولغان مىكروبالرنى تازىال  ئۈچۈن كېلىدى. 

ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى ئۆلاااۈئ قالغاااان ھااااي انالرنى ئىساااتېما   قىلىشاااتىن 
ر ئاااادەم بەدىااانىگە زىياااانلىق. ئاااادەم ۋە چەكلىااادى. چاااۈنكى ئۇناااداق ھااااي انال

ھاي انااادا ئىككاااى دانە چاااو  توماااۇر بولىااادى. بۇنىاااڭ بىااارى بەدەنااادىكى باااۇزىق 
رنى، يەنە بىاارى ساااغالم قااانالرنى ئېلىااپ ما ىاادى. ھاااي ان بوغۇزالنماسااتىن قااانال

ئۆلتاااۈردلگەن ۋاقىتتاااا، تازىالنمىغاااان مەيااانەت قاااان ھاي اننىاااڭ بەدىنىااادە تاااۇرىئ 
ا بوغۇزالنغااااان ۋاقىتتااااا، بااااۇزىق قانالرنىااااڭ ھەممىسااااى چىقىااااپ قالىاااادى. ئەمماااا

 كېتىپ، پاكىزە ۋە زىيانسىز بولغان گۆشى قېلىپ قالىدى.

 ەيتاننىڭشااااااا» َوََّل تـَتَِّبعُــــــوا ُخطُـــــــَواِت الشَّــــــْيطَاِن ۚ ِإنَّـــــــُه َلُكــــــْم َعـــــــُدو  مُّبِــــــنٌي﴾﴿
. «دشااامەندىرد ۇقئوچااا ەرگەساااىل ەيتانشااا ۈنكىچااا ەگەشااامە الر،يوللىرىغاااا ئ

ەيتان بىزنااى ھەرگىااز يااشااىلىققا باشاالىمايدى. ئااۇ بىاازگە يااشااىلىق قىلغااان شاا
ئاااااىر ياماااان -قىيااااپەتتە كەلساااىمۇ، ياماااان نىيىتىناااى بىلىاااپ، ئۇنىغغاااا باشاااتىن
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قارايااااادىغان ئىااااادىيەدە ساااااورالغان ساااااوئالدىر. زېمىنااااادىكى نەرساااااىلەرنىڭ 
ھەممىساااى ئىساااتېما   قىلىاااش ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان ئەمەس، بەلكاااى ئۇالرنىاااڭ 

الن، چايااان لەن  بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە يىاائااۆزىگە يارىشااا اىزمەتلىاارى بااار. مەسااى
قاتاااارلىق زەھەرلىااا  جاااانلىقالرنى تۇتاااۇئ، ئۇنىاااڭ زەھىرىناااى ئايرىاااپ چىقىاااپ، 
ئىنساااااانالرنىڭ بەدىنىااااادىكى بااااااكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈردۋاتىااااادى. زەھەر بىااااالەن 

ئااالالھ »زەھەرنااى قااايتۇرى  مەياادانغا چىقىشااتىن بااۇرىن، ئااۇ اىاال كىشااىلەر  
ئااااادەمنى چېقى السااااا  ي انالرنى ياراتقااااان، ئااااۇالرنااااېمە ئۈچااااۈن زەھەرلىاااا  ھااااا

دېيىشاااەتتى. ئاااالالھ « ئۆلتاااۈردئ قويىااادى، ئاااۇنى ئىساااتېما   قىلغىلاااى بولمىساااا
« نېمىشاااقا ياراتقانااادى  ئاااالالھ بۇناااداق نەرساااىلەر»تائااااال بۈگاااۈنكى كاااۈنىمىزدە 

 دېگەن كىشىلەرنى، شۇ نەرسىلەرگە موھتا  قىلىپ قويۇۋاتىدى. 

ڭ ئىنساااانالرغا پايدىساااى باااار، ھەم  ئاااۇ پايااادىالر ھەرقاناااداق مەالۇقنىااا
كاااااۈنگە ئېچىلى اتىااااادى. بۇنااااادىن كېيىنماااااۇ ئالالھنىاااااڭ نۇرغاااااۇن -كۈنااااادىن

مەالۇقلىرىنىااااڭ سااااىرى بايقىلىاااادى. مەسااااىلەن  بارماااااقچىلىكمۇ كەلمەياااادىغان 
باااېلىقالر بولاااۇئ، ئاااۇنى ئىساااتېما   قىلغىلاااى بولمايااادى. ئەمماااا ئاااالىمالر باااۇ 

ۇرىۋاتقاااان ساااۇالرنى ۋە چاااو  بېلىقالرنىاااڭ ئېغىزىااادىكى ىقالرنىاااڭ ئاااۆزلىرى تبېل
مىكروبالرنااااى تازىاليااااادىغانلىقىنى ئىساااااپاتالئ چىققاااااان. دېااااامە ، بۇنچىلىااااا  
كىچىااا  بېلىقناااى بىزنىاااڭ ئىساااتېما   قىلىشاااىمىز شاااەرت ئەمەس، ئۇنىاااڭ تېخاااى 

 بىز بايقىمىغان پايدىلىرى بولۇشى مۇمكىن. 

« رات ياااوقىتىش دورىساااىھاشاااا»ھاشاااارەتلەرنى ئاااۆيلەردىكى زىيانااادا  
ياردىمىااااادە يوقاااااۇتىمىز. لاااااېكىن كىچىااااا  بالىلىرىمىزغاااااا ئۇنىغغاااااا قەتىىاااااي 
يېقىنالشماسااااالىقنى ئەساااااكەرتىمىز. يۇقىرىااااادىكى كىشاااااىلەرنىڭ ساااااوئالى دە   

دېگەناادە  سااوئا  « ھاشااارات دورىسااىنى يېگىلااى بولمىسااا، نېمىشااقا ياسااايدى »
ىساااتېما   قىلمىغاااانلىقىمىز ەرساااىلەرنى بىزنىاااڭ ئباااۇ ن»بولاااۇئ قالااادى. ھەمااادە  

دېگەنااادە  بىااار مەنتىقىساااىز مەزمۇنماااۇ « ئۈچاااۈن يارىتىلماسااالىقى كېااارە  ئىااادى
  چىقىپ قالىدى.
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دېساااە، بىاااز  « باااۇنى يېيىشاااكە بولىااادى، ئاااۇنى بولمايااادى»ئاااالالھ تائااااال  
بۇنىغمااۇ، ئۇنىغمااۇ تااۆت پااۇتى بااار ئىااكەن، نېمىشااقا بىرىنااى يەئ، يەنە بىرىنااى »

دەئ تەتااااۈر سااااوئا  سورىساااااق بولماياااادى. چااااۈنكى بىااااز « يېگىلااااى بولماياااادى
پۈتااۈن  سااوراق قىاللمااايمىز. دىنيااادىكى-ئالالھنىااڭ قىلغااان ئىشاالىرىدىن سااوئا 

ھەمااامە نەرساااىنى »مەالۇقالرنىاااڭ ئىااانچىكە ئورىنالشتۇرىلىشاااى باااار. باااۇالرنى 
ئاااالالھ تائااااال ئورىنالشاااتۇرغان. « بىلگاااۈچى، ھاااېكمەت بىااالەن ئىاااش قىلغاااۇچى

ىرىمىاااازدا، ئېتىاااازالردا نۇرغااااۇن كىچىاااا  قۇشااااالرنى كۆرەتتااااۇق. كىچىاااا  ۋاقىتل
قااااتتۇق. شاااۇنىڭ كېااايىن بىاااز زىااارائەتلەرگە چۈشاااكەن قاااۇرتالرنى دورا بىااالەن يو

بىااالەن تە  قۇشااااالرمۇ يوقالااادى. ئۇناااادىن كېاااايىن زىرائەتناااى قااااۇرت بېسااااىپ 
كەتتااااى. ئەساااالىدە ئااااۇ كىچىاااا  قۇشااااالرنىڭ ۋەزىپىسااااى زىرائەتلىرىمىزدىكااااى 

زىال  ئىاااكەن. ئاااادەتتە بىاااز چىااا ىنلەرنى مەينەتچىلىااا  ئېلىاااپ قاااۇرتالرنى تاااا
ساااەۋەبىدىن پەيااادا مەينەتچىلىااا   چىااا ىنكېلىااادى، دەئ قاااارايمىز. ئەمەلىيەتاااتە 

 بولغان مىكروبالرنى تازىال  ئۈچۈن كېلىدى. 

ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى ئۆلاااۈئ قالغاااان ھااااي انالرنى ئىساااتېما   قىلىشاااتىن 
ر ئاااادەم بەدىااانىگە زىياااانلىق. ئاااادەم ۋە چەكلىااادى. چاااۈنكى ئۇناااداق ھااااي انال

ھاي انااادا ئىككاااى دانە چاااو  توماااۇر بولىااادى. بۇنىاااڭ بىااارى بەدەنااادىكى باااۇزىق 
رنى، يەنە بىاارى ساااغالم قااانالرنى ئېلىااپ ما ىاادى. ھاااي ان بوغۇزالنماسااتىن قااانال

ئۆلتاااۈردلگەن ۋاقىتتاااا، تازىالنمىغاااان مەيااانەت قاااان ھاي اننىاااڭ بەدىنىااادە تاااۇرىئ 
ا بوغۇزالنغااااان ۋاقىتتااااا، بااااۇزىق قانالرنىااااڭ ھەممىسااااى چىقىااااپ قالىاااادى. ئەمماااا

 كېتىپ، پاكىزە ۋە زىيانسىز بولغان گۆشى قېلىپ قالىدى.

 ەيتاننىڭشااااااا» َوََّل تـَتَِّبعُــــــوا ُخطُـــــــَواِت الشَّــــــْيطَاِن ۚ ِإنَّـــــــُه َلُكــــــْم َعـــــــُدو  مُّبِــــــنٌي﴾﴿
. «دشااامەندىرد ۇقئوچااا ەرگەساااىل ەيتانشااا ۈنكىچااا ەگەشااامە الر،يوللىرىغاااا ئ

ەيتان بىزنااى ھەرگىااز يااشااىلىققا باشاالىمايدى. ئااۇ بىاازگە يااشااىلىق قىلغااان شاا
ئاااااىر ياماااان -قىيااااپەتتە كەلساااىمۇ، ياماااان نىيىتىناااى بىلىاااپ، ئۇنىغغاااا باشاااتىن
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 دەرس-85
 
 ئايەت-169سۈرە بەقەرە 

 
 ﴾تـَْعَلُمونَ  ََّل  َما اللَّـهِ  َعَلم تـَُقوُلوا َوَأن َواْلَفْحَشاءِ  ِِبلسُّوءِ  َيَُْمرُُكم ِإَّنََّا﴿

 
ئالالھ  ۋە گۇناھالرغا قەبى  يامانلىقالرغا، سىلەرنى شەيتان ھەقىقەتەن»

 «بۇيرىيدى ئېيتىشقا ىنەرسىلەرن بىلمەيدىغان سىلەر يالغاندىن نامىدىن،

 
ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ئوماااۇمىي ئىنساااانالرغا اىتاااا  قىلىاااپ، 

ئىكەنلىكىناااى  ەنئاشاااكارا ددشااام-نىاااڭ ئوچاااۇقئۇ ۋە شاااەيتانغا ئەگەشمەسااالىكنى
ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال شاااەيتاننىڭ  باااۇئەساااكەرتكەنلىكىنى ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن. 

قالرنىااااااڭ ھەممىسااااااىگە ت قىلماياااااادىغان يامانلىدىقااااااقە كىشااااااىلەر كااااااۆئ
 . ئەسكەرتكەن دىنبۇيرىيدىغانلىقى

للللو  ئااااايەتتىكى  قارىماققااااا كىشااااىلەر بە   ،دېااااگەن سااااۆز «يامااااانلىق»  نُّ
چااو  گۇناااھ ھېسااابالئ كەتمەياادىغان ئىشااالرنى كۆرسااىتىدى. چااۈنكى ئىسااالمدا 

ئوغرىلىاااق قاتاااارلىق بىااار قىساااى  ئېغىااار جىنايەتلەرنىاااڭ بەلگىلەناااگەن  ۋە زىناااا
نەق . ئەممااا بااۇالردىن جىنااايەت جەھەتااتە قېلىشاامايدىغان، لااېكىن جازاسااى بااار

ىلىدىغان ياااكى پەرۋا ڭ ئېغىاادا ئاااددىي سااانكىشااىلەرنى سااى بولمىغااانلىقتىنجازا
غەياااا ەت قاتااااارلىق ئىشااااالرنىڭ ھەممىسااااىگە  ۋە سااااۇاەنچىلى قىلىنماياااادىغان 

 بۇيرىيدى.شەيتان 
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 ئايەت-170سۈرە بەقەرە 
 

َنا َعَلْيِه ﴿َوِإَذا ِقيَل ََّلُمُ  آَِبَءََن  اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَّـُه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
ً ا َوََّل يـَْهَتُدوَن﴾  َأَوَلْو َكاَن آَِبُؤُهْم ََّل يـَْعِقُلوَن َشيـْ

 
 نەرسىگە قىلغان نازىل ئالالھ   مۇشرىكالرغا يەنىن ئۇالرغا ھەرقاچان»

 دىنغا قالغان بوۋىلىرىمىزدىن-ئاتا اق،ي  ئۇالر دېيىلسە، ئەگىشىغالر
 توغرا ۋە چۈشەنمىگەن ھېچنەرسىنى بوۋىلىرى-ئاتا. دېيىشىدى ئەگىشىمىز

 «ئەگىشەمدى  ئۇالرغا يەنە تۇرسا، بولمىغان يولدا

 
ئىنسااانالرنىڭ دەۋەتااكە تۇتقااان پوزىتسىيەسااىنى  بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال

ىلىرىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرى ۋە بوۋ-بىااازگە ئېچىاااپ بېرىاااپ، كىشاااىلەردىكى ئاتاااا
« دورا »ئااااادەتلىرىگە ئەگىشااااىش مەسىلىسااااىنى چۈشااااەنددردئ بېرى اتىاااادى. 

ئىنساااااندىكى بىاااار تەبىااااىەت بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن، كىشااااى داۋاملىااااق ئۆزىاااادىن 
يىچە ما ىااادى. مەساااىلەن  كىچىااا  بااااال ئەتراپىااادىكى ئىلگىرىكىلەرنىاااڭ ياااولى باااو

الرنى ئۆگۈنىااادى ۋە دورائ قىلىااادى. باااۇ ماااۇھىتتىكى ئىنساااانالرغا قاااارائ، بىااار ئىشااا
مومىسااى بااار -نۇقتىاادىن كىچىاا  بالىغااا مۇھىاا  چااو  تەسااىر كۆرسااىتىدى. بااوۋا
ھەرىكەتااالەر -ئائىلىااادە چاااو  بولغاااان بالىااادا، دىنيالىققاااا مۇناساااى ەتلى  ئىاااش

بىاالەن بىاارگە، ئااااىرەتكە مۇناسااى ەتلى  روھىااي قىماامەت قااارا  تە  يېااتىلىش 
ۋاقىتتااا ئۆياادە بواللماياادى. ئۆياادە بولغااان تەقاادىردىمۇ،  يېتىلىاادى. دادا كااۆپىنچە

بااااال دادىساااىنى دىنياااا ئىشااالىرى بىااالەن مەشاااغۇ  بولۇۋاتقاااان ھاااالەتتە كۆرىااادى. 
الھىاااي قىمااامەت دادا روھىااايەتكە ئااااز ئەھمىااايەت بەرگەنلىكاااى ئۈچاااۈن، بالىااادا ئى
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قاراشااانىڭ ئىپادىساااى بە  كۆردنمەيااادى. باااۇ نۇقتىااادىن دادىساااى بىلەناااال بىلااالە 
قارىشااى كۈچلااۈ  بولىاادى. ئەممااا -و  بولغااان بالىنىااڭ دىنياغااا بولغااان كااۆزچاا

كىچىاا  باااال دادىسااى بىاالەن بىاارگە بوۋىسااىنى كااۆردئ ياشىسااا، بوۋىساادىن دىنىااي 
ڭ يېشاااى چو ايغانساااېرى، مۇھىتنىاااڭ تەساااىرىنى ئىگىلەيااادى. چاااۈنكى ئادەمنىااا

تىااادا ئۆزىااادە ئۆلاااۈمگە يېقىنالشاااقاندە  بىااار تۇيغاااۇ پەيااادا بولاااۇئ، ياااا  ۋاق
قىلمىغااان ئىكااادەتنى قىلىاادى. بااۇ اىاال شااەكىلدىكى ئااائىلە مااۇھىتى سااەۋەبلى  

 قاراشنىڭ تەسىرىنى ئالىدى. -باال دىنىي قىممەت

كىنى بوۋىلىرىغااااا ئەگەشااااكەنلى-ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە ، ئىنسااااانالر ئاتااااا
دەلىاال كەلتۈردشااى مااۇمكىن. ئەمەلىيەتااتە بااۇ، ئااۆزىنى ئاقالشااتىن باشااقا نەرسااە 

ىاااادى. ئەگەر ئۇالرنىااااڭ دېگىنااااى راساااا  بولااااۇئ، كېيىنكااااى ئەۋالدالر ئەمەس ئ
ئەجااادادلىرىغا ئەگىشاااىدىغان ئىاااش بولساااا، ئىالھىاااي مەناااھە  بىااالەن زېمىنغاااا 

لمىااگەن، كىتااا  چۈشااكەن ئااادەم ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن، پەيغەمااكەر ئەۋەتى
چۈشاااۈردلمىگەن ۋە ئىالھىاااي مەناااھە  بۈگاااۈنگە قەدەر ئۆزگەرمەساااتىن شاااۇ پېتاااى 

ېتىاااپ كەلاااگەن باااوالتتى. لاااېكىن ئاااۇالر ئىالھىاااي مەنھەجناااى ئاااۆزگەرتتى. باااۇ ي
دېااااگەن دەۋاسااااىنىڭ « ئانىمىزنىااااڭ دىنىغااااا ئەگىشااااىمىز-بىااااز ئاتااااا»ئۇالرنىااااڭ 

 يالغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدىر.

 يەنااىن ئۇالرغااا ھەرقاچااان» ﴿َوِإَذا ِقيــَل ََّلـُـُم اتَِّبُعــوا﴾ە  ئااالالھ تائاااال ئااايەتت
دېاايىش ئااارقىلىق، بەناادىنىڭ ھەق يولغااا  «غالر دېيىلسااە  ئەگىشااى مۇشاارىكالرغا

ئەگەشااااكۈچى بولۇشاااانى ئەسااااكەرتى اتىدى. لااااېكىن ئىنسااااانالر بااااۇ يااااولنى ئااااۆز 
-اااھىشاااى باااويىچە ئۆزگەرتىااا ەتتى. مەساااىلەن  بۈگاااۈنكى كۈنااادە باااالىالر ئاتااا

ئااادەت ۋە -ئانىسااى كىاايگەن كىيىمنااى، ئولتۇرغااان ئااۆيىنى ياراتماي اتىاادى، ئااۆرئ
ئاناااا قىلغاااان ئىشاااالرنى قىلماي اتىااادى. ئەھااا ا  شاااۇنداق -الردا ئاتااااباشاااقا ئىشااا

بااااوۋىمىز ما غااااان يولاااادا -ئاتااااا»تۇرىقلااااۇق، دىاااان مەسىلىسااااىگە كەلگەناااادە، 
 ئەمەس. دەئ يالغان دەۋاالرنى قىلىشى ئەقىلگە ئۇيغۇن « ما اتتۇق
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 ََّل  آَِبُؤُهـــمْ  َكـــانَ   َأَولَـــوْ ﴿ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ دەۋاساااىنى رەت قىلىاااپ  
ً ا يـَْعِقلُـــونَ   ۋە چۈشااااەنمىگەن ھېچنەرسااااىنى بااااوۋىلىرى-ئاتااااا» ﴾يـَْهَتــــُدونَ  َوََّل  َشـــيـْ
دېااگەن. ئااالالھ تائاااال  «ئەگىشااەمدى  ئۇالرغااا يەنە تۇرسااا، بولمىغااان يولاادا تااوغرا

بوۋىالرنىاااڭ مەساااىلىلەرنى تاااوغرا چۈشىنەلمەسااالىكى ۋە تاااوغرا -باااۇ ئاااايەتتە، ئاتاااا
ئىككاااى ساااەۋەبنى كۆرساااىتى اتىدى. ئەگەر باااۇ  ياااولنى تاپالماسااالىقىدىن ئىكاااارەت

بوۋىغاااا ئەگەشساااە، باااۇ قاااارىغۇالرچە -ئىككاااى ناااۇقتىنى بىلىاااپ تاااۇرىئ يەنە ئاتاااا
ىااالەن ئواشاااا  ئىنساااانغا قاااارىغۇالرچە ئەگىشاااىش بولىااادى. ئىنساااان ئاااۆزى ب

ئەگەشسااە بولماياادى. بىااز جەزمىاايەت بىاالەن ئىشااىنىدىغان، مااۇتلەق تااوغرا سااۆز 
ئەگىشاااىمىز. « قاااارىغۇالرچە»ولغاااان ئىالھىاااي تەلىماتقاااا ۋە تاااوغرا ياااو  سااااھىكى ب

چاااۈنكى قۇرئاااان ۋە پەيغەماااكەرگە ئاااۆزىمىزنى تاپشۇرسااااق، بىزناااى ھەرگىاااز ااتاااا 
 يولغا باشلىمايدى.

ىنسااان مۇسااتەقىل كااۆز قاراشااقا ئىااگە بولۇشااى، ئەقىلااگە تايىنىااپ تااۇرىئ ئ
ىشاااىگە ئاناااا بالىنىاااڭ دىنياغاااا كېل-ئۆزىنىاااڭ ياااولىنى تاللىشاااى كېااارە . ئاتاااا

سااااەۋەبچى بولغااااان ۋە كىچىاااا  ۋاقتىاااادا باققااااان بىاااالەن، ئەممااااا ئااااااىرىتىگە 
ىدىن كېپىللىاا  قىاللماياادى. ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ اىاال ئەگىشىشاانىڭ ئاسااارىت

ْ  قۇتقۇزماااااقچى بولااااۇئ   ْو ُللللو   ُاللللَو َ للللا ِا َوََل َِ َاي َو  اللللغ  َالللل  َو َللللغا للللا ََل ََيْلللل ﴿َو ْ َ للللْو  يَلْوَِ
ِا َشللل َ ا َاللل  َو  الللغا  ئاتااااا  كۈناااادە ئاااۇن قورقااااۇ الركى، كۈناااادىن بىااار شااااۇنداق» 1 لْ

 ُا للل َ  َوااَذ ﴿دېاااگەن ۋە  « ئەساااقاتمايدى ئاتىساااىغا باااالىمۇ ئەساااقاتمايدى، بالىساااىغا
للللا ااَ    تَلَعللللاَ ْو  َ ُلللل ْ  َِ  ََ ََ ْسللللبُلَنا َُللللاُ و    َهُنللللوَا  َوااَ     لَلللللوُ  َْتلللل للللا ََ َِ  ََ ََ  َاَلْ للللوا  َوَ للللْغ  َ للللا َ   ََْو َللللوْ  َُِبَ 

َ ا يَلْعَلُملللو َ  ََل  َُِبُ ُاللل ْ   ھۆكاااۈمگە، قىلغاااان نازىااال ئاااالالھ ئۇالرغاااا» 2 يَلْ تَلللُغو َ  َوََل  َشللل لْ
-ئاتاااا ئاااۇالر دېيىلساااە، قىلىغاااالر ئەمە  ھۆكاااۈمگە قىلغاااان باياااان پەيغەماااكەر

 بااااوۋىلىرى-ئاتااااا ئۇالرنىااااڭ. دەياااادى ،كۇپااااايە بىاااازگە دىنااااى بوۋىلىرىمىزنىااااڭ
 ئۇالرنىاااڭ يەنىاااالن تۇرساااىمۇ تاپمىغاااان دايەتھىااا ۋە بىلمەيااادىغان ھېچنەرساااە
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قاراشااانىڭ ئىپادىساااى بە  كۆردنمەيااادى. باااۇ نۇقتىااادىن دادىساااى بىلەناااال بىلااالە 
قارىشااى كۈچلااۈ  بولىاادى. ئەممااا -و  بولغااان بالىنىااڭ دىنياغااا بولغااان كااۆزچاا

كىچىاا  باااال دادىسااى بىاالەن بىاارگە بوۋىسااىنى كااۆردئ ياشىسااا، بوۋىساادىن دىنىااي 
ڭ يېشاااى چو ايغانساااېرى، مۇھىتنىاااڭ تەساااىرىنى ئىگىلەيااادى. چاااۈنكى ئادەمنىااا

تىااادا ئۆزىااادە ئۆلاااۈمگە يېقىنالشاااقاندە  بىااار تۇيغاااۇ پەيااادا بولاااۇئ، ياااا  ۋاق
قىلمىغااان ئىكااادەتنى قىلىاادى. بااۇ اىاال شااەكىلدىكى ئااائىلە مااۇھىتى سااەۋەبلى  

 قاراشنىڭ تەسىرىنى ئالىدى. -باال دىنىي قىممەت

كىنى بوۋىلىرىغااااا ئەگەشااااكەنلى-ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە ، ئىنسااااانالر ئاتااااا
دەلىاال كەلتۈردشااى مااۇمكىن. ئەمەلىيەتااتە بااۇ، ئااۆزىنى ئاقالشااتىن باشااقا نەرسااە 

ىاااادى. ئەگەر ئۇالرنىااااڭ دېگىنااااى راساااا  بولااااۇئ، كېيىنكااااى ئەۋالدالر ئەمەس ئ
ئەجااادادلىرىغا ئەگىشاااىدىغان ئىاااش بولساااا، ئىالھىاااي مەناااھە  بىااالەن زېمىنغاااا 

لمىااگەن، كىتااا  چۈشااكەن ئااادەم ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن، پەيغەمااكەر ئەۋەتى
چۈشاااۈردلمىگەن ۋە ئىالھىاااي مەناااھە  بۈگاااۈنگە قەدەر ئۆزگەرمەساااتىن شاااۇ پېتاااى 

ېتىاااپ كەلاااگەن باااوالتتى. لاااېكىن ئاااۇالر ئىالھىاااي مەنھەجناااى ئاااۆزگەرتتى. باااۇ ي
دېااااگەن دەۋاسااااىنىڭ « ئانىمىزنىااااڭ دىنىغااااا ئەگىشااااىمىز-بىااااز ئاتااااا»ئۇالرنىااااڭ 

 يالغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدىر.

 يەنااىن ئۇالرغااا ھەرقاچااان» ﴿َوِإَذا ِقيــَل ََّلـُـُم اتَِّبُعــوا﴾ە  ئااالالھ تائاااال ئااايەتت
دېاايىش ئااارقىلىق، بەناادىنىڭ ھەق يولغااا  «غالر دېيىلسااە  ئەگىشااى مۇشاارىكالرغا

ئەگەشااااكۈچى بولۇشاااانى ئەسااااكەرتى اتىدى. لااااېكىن ئىنسااااانالر بااااۇ يااااولنى ئااااۆز 
-اااھىشاااى باااويىچە ئۆزگەرتىااا ەتتى. مەساااىلەن  بۈگاااۈنكى كۈنااادە باااالىالر ئاتااا

ئااادەت ۋە -ئانىسااى كىاايگەن كىيىمنااى، ئولتۇرغااان ئااۆيىنى ياراتماي اتىاادى، ئااۆرئ
ئاناااا قىلغاااان ئىشاااالرنى قىلماي اتىااادى. ئەھااا ا  شاااۇنداق -الردا ئاتااااباشاااقا ئىشااا

بااااوۋىمىز ما غااااان يولاااادا -ئاتااااا»تۇرىقلااااۇق، دىاااان مەسىلىسااااىگە كەلگەناااادە، 
 ئەمەس. دەئ يالغان دەۋاالرنى قىلىشى ئەقىلگە ئۇيغۇن « ما اتتۇق
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 ََّل  آَِبُؤُهـــمْ  َكـــانَ   َأَولَـــوْ ﴿ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ دەۋاساااىنى رەت قىلىاااپ  
ً ا يـَْعِقلُـــونَ   ۋە چۈشااااەنمىگەن ھېچنەرسااااىنى بااااوۋىلىرى-ئاتااااا» ﴾يـَْهَتــــُدونَ  َوََّل  َشـــيـْ
دېااگەن. ئااالالھ تائاااال  «ئەگىشااەمدى  ئۇالرغااا يەنە تۇرسااا، بولمىغااان يولاادا تااوغرا

بوۋىالرنىاااڭ مەساااىلىلەرنى تاااوغرا چۈشىنەلمەسااالىكى ۋە تاااوغرا -باااۇ ئاااايەتتە، ئاتاااا
ئىككاااى ساااەۋەبنى كۆرساااىتى اتىدى. ئەگەر باااۇ  ياااولنى تاپالماسااالىقىدىن ئىكاااارەت

بوۋىغاااا ئەگەشساااە، باااۇ قاااارىغۇالرچە -ئىككاااى ناااۇقتىنى بىلىاااپ تاااۇرىئ يەنە ئاتاااا
ىااالەن ئواشاااا  ئىنساااانغا قاااارىغۇالرچە ئەگىشاااىش بولىااادى. ئىنساااان ئاااۆزى ب

ئەگەشسااە بولماياادى. بىااز جەزمىاايەت بىاالەن ئىشااىنىدىغان، مااۇتلەق تااوغرا سااۆز 
ئەگىشاااىمىز. « قاااارىغۇالرچە»ولغاااان ئىالھىاااي تەلىماتقاااا ۋە تاااوغرا ياااو  سااااھىكى ب

چاااۈنكى قۇرئاااان ۋە پەيغەماااكەرگە ئاااۆزىمىزنى تاپشۇرسااااق، بىزناااى ھەرگىاااز ااتاااا 
 يولغا باشلىمايدى.

ىنسااان مۇسااتەقىل كااۆز قاراشااقا ئىااگە بولۇشااى، ئەقىلااگە تايىنىااپ تااۇرىئ ئ
ىشاااىگە ئاناااا بالىنىاااڭ دىنياغاااا كېل-ئۆزىنىاااڭ ياااولىنى تاللىشاااى كېااارە . ئاتاااا

سااااەۋەبچى بولغااااان ۋە كىچىاااا  ۋاقتىاااادا باققااااان بىاااالەن، ئەممااااا ئااااااىرىتىگە 
ىدىن كېپىللىاا  قىاللماياادى. ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ اىاال ئەگىشىشاانىڭ ئاسااارىت

ْ  قۇتقۇزماااااقچى بولااااۇئ   ْو ُللللو   ُاللللَو َ للللا ِا َوََل َِ َاي َو  اللللغ  َالللل  َو َللللغا للللا ََل ََيْلللل ﴿َو ْ َ للللْو  يَلْوَِ
ِا َشللل َ ا َاللل  َو  الللغا  ئاتااااا  كۈناااادە ئاااۇن قورقااااۇ الركى، كۈناااادىن بىااار شااااۇنداق» 1 لْ

 ُا للل َ  َوااَذ ﴿دېاااگەن ۋە  « ئەساااقاتمايدى ئاتىساااىغا باااالىمۇ ئەساااقاتمايدى، بالىساااىغا
للللا ااَ    تَلَعللللاَ ْو  َ ُلللل ْ  َِ  ََ ََ ْسللللبُلَنا َُللللاُ و    َهُنللللوَا  َوااَ     لَلللللوُ  َْتلللل للللا ََ َِ  ََ ََ  َاَلْ للللوا  َوَ للللْغ  َ للللا َ   ََْو َللللوْ  َُِبَ 

َ ا يَلْعَلُملللو َ  ََل  َُِبُ ُاللل ْ   ھۆكاااۈمگە، قىلغاااان نازىااال ئاااالالھ ئۇالرغاااا» 2 يَلْ تَلللُغو َ  َوََل  َشللل لْ
-ئاتاااا ئاااۇالر دېيىلساااە، قىلىغاااالر ئەمە  ھۆكاااۈمگە قىلغاااان باياااان پەيغەماااكەر

 بااااوۋىلىرى-ئاتااااا ئۇالرنىااااڭ. دەياااادى ،كۇپااااايە بىاااازگە دىنااااى بوۋىلىرىمىزنىااااڭ
 ئۇالرنىاااڭ يەنىاااالن تۇرساااىمۇ تاپمىغاااان دايەتھىااا ۋە بىلمەيااادىغان ھېچنەرساااە
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بوۋىسااااىغا ئەگىشااااىدىغانالرنى -دەئ، دىناااادا ئاتااااا«  قىالماااادى  ئەمە  دىنىغااااا
 ەسكەرتكەن.ئاالھىدە ئ
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 ئايەت-171بەقەرە  سۈرە
 

﴿َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَا ََّل َيْسَمُع ِإَّلَّ ُدَعاًء َوِنَداًء 
 يـَْعِقُلوَن﴾  ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ََّل ُصم  

 
 چۈشەنمەي مەنىسىنى اۇددى قىلغۇچى دەۋەت ھىدايەتكە رنىكاپىرال» 

 ئادەمگە چاقىرغان چاھارپايالرنى ئا اليدىغان نىدانىال ۋە تاۋىشىنى
  سۆزلەشتىن ھەقنىن گاستۇر،  ئا الشتىن ھەقنى كاپىرالرن .ئواشايدى

  نەسىھەتنى-ۋەزن ئۇالر وردىر،ك  كۆردشتىن ھەقنىن گاچىدىر،
 «چۈشەنمەيدى

 
ۋە  ،نىااااڭالرراپىغااااان كيااااولنى رەت قىلئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ھەق 

نىااااااااڭ ااااااااااراكتېرىنى ى اتقااااااااان چاقىرىقىۇالرنى چاقىرئااااااااپەيغەمكەرنىااااااااڭ 
ىغااا ئواشااىتى اتىدى. ادىچ اتقااان پىكااالىلىرىنى چاقىر-قااوي بااۇنى ،چۈشااەنددردئ

ۇم ئىشااارەت ۋە سااۆزلەرنى قىلغىنىاادا، پااادىالر شااۇ مەلاا كالىلىرىغااا-قااويپااادىچى 
 ئواشاااا ، ىگەناااگەناااېمە ئىكەنلىكىناااى بىلم نىڭساااۆزنىڭ مەنىساااى ۋەئىشاااارەت 
 . نىشانىنى چۈشەنمەيدى نىڭدەۋەتھەم كاپىرالرمۇ 

-يپادىچىنىاااڭ قاااو ى اتقاااان دەۋىتاااى بىااالەنپەيغەمكەرنىااڭ ئىنساااانالرغا قىل
نۇرغااااۇن  ئورىناااادىن باشااااقا بىاااار  اتقااااان چاقىرىقلىرىنىااااڭىرىنى چاقىرىكااااالىل

پااادىالر پادىچىنىااڭ سااۆزىنىڭ مەنىسااىنى  ئااۇ بولسااىمۇ تەرەپااتە ئواشاشاالىقى بااار.
دى. لاااېكىن ىچۈشاااىن ساااۆزىنى ڭپەيغەمكەرنىاااچۈشاااەنمەيدى. ئەمماااا ئىنساااانالر 

كىاار پەرقااى كالىاادىن ھېچ-نىااڭ شااۇ قااويپەيغەمكەرنىااڭ دەۋىتىنااى رەت قىلغانالر
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بوۋىسااااىغا ئەگىشااااىدىغانالرنى -دەئ، دىناااادا ئاتااااا«  قىالماااادى  ئەمە  دىنىغااااا
 ەسكەرتكەن.ئاالھىدە ئ

  

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

435 
 

 ئايەت-171بەقەرە  سۈرە
 

﴿َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِبَا ََّل َيْسَمُع ِإَّلَّ ُدَعاًء َوِنَداًء 
 يـَْعِقُلوَن﴾  ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ََّل ُصم  

 
 چۈشەنمەي مەنىسىنى اۇددى قىلغۇچى دەۋەت ھىدايەتكە رنىكاپىرال» 

 ئادەمگە چاقىرغان چاھارپايالرنى ئا اليدىغان نىدانىال ۋە تاۋىشىنى
  سۆزلەشتىن ھەقنىن گاستۇر،  ئا الشتىن ھەقنى كاپىرالرن .ئواشايدى

  نەسىھەتنى-ۋەزن ئۇالر وردىر،ك  كۆردشتىن ھەقنىن گاچىدىر،
 «چۈشەنمەيدى

 
ۋە  ،نىااااڭالرراپىغااااان كيااااولنى رەت قىلئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ھەق 

نىااااااااڭ ااااااااااراكتېرىنى ى اتقااااااااان چاقىرىقىۇالرنى چاقىرئااااااااپەيغەمكەرنىااااااااڭ 
ىغااا ئواشااىتى اتىدى. ادىچ اتقااان پىكااالىلىرىنى چاقىر-قااوي بااۇنى ،چۈشااەنددردئ

ۇم ئىشااارەت ۋە سااۆزلەرنى قىلغىنىاادا، پااادىالر شااۇ مەلاا كالىلىرىغااا-قااويپااادىچى 
 ئواشاااا ، ىگەناااگەناااېمە ئىكەنلىكىناااى بىلم نىڭساااۆزنىڭ مەنىساااى ۋەئىشاااارەت 
 . نىشانىنى چۈشەنمەيدى نىڭدەۋەتھەم كاپىرالرمۇ 

-يپادىچىنىاااڭ قاااو ى اتقاااان دەۋىتاااى بىااالەنپەيغەمكەرنىااڭ ئىنساااانالرغا قىل
نۇرغااااۇن  ئورىناااادىن باشااااقا بىاااار  اتقااااان چاقىرىقلىرىنىااااڭىرىنى چاقىرىكااااالىل

پااادىالر پادىچىنىااڭ سااۆزىنىڭ مەنىسااىنى  ئااۇ بولسااىمۇ تەرەپااتە ئواشاشاالىقى بااار.
دى. لاااېكىن ىچۈشاااىن ساااۆزىنى ڭپەيغەمكەرنىاااچۈشاااەنمەيدى. ئەمماااا ئىنساااانالر 

كىاار پەرقااى كالىاادىن ھېچ-نىااڭ شااۇ قااويپەيغەمكەرنىااڭ دەۋىتىنااى رەت قىلغانالر



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

436 
 

چۈشاااەنمەيدىغانلىقىنى ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  ياااوق ئىكەنلىكىناااى ۋە بىااار نەرساااە
 گاسااتۇر،  ئا الشااتىن ھەقنااى كاااپىرالرن» ﴾ُعْمــيٌ  بُْكــمٌ  ُصــم  ﴿بىاازگە سااۈپەتلەئ  

 دېااااگەن. «كااااوردىر  كۆردشااااتىن ھەقنااااىن گاچىاااادىر،  سۆزلەشااااتىن ھەقنااااىن
لااېكىن بااۇ ئەزالىاارى دىاان دەۋىتىنااى  .تىللىاارى ساااغالم ۋە ۇالرنىااڭ كااۆز، قااۇالقئ

 تا، ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلمايدى. ئا لىغان ۋاقىت

غىگە كااۆرگەن نەرسااىنىڭ چۈشەنچىسااىنى مااې ۋەئا لىغااان  قااۇالق ۋە كااۆز،
 يااادا بولغاااان چۈشاااەنچىلەر تىلىمىااازدا. باااۇ ئاااارقىلىق كاللىمىزغاااا پەىااادىيەتكۈز

بىااار ئۇقاااۇم ى بولاااۇئ، ئاااا ال  سۆزلەشااانىڭ ئالااادىنقى باساااقۇچ .ئىپادىلىنىااادى
دى. ئىپادىلىنىااا ئانااادىن تىااال ئاااارقىلىق، ىنلىشاااىپئاااا ال  ئاااارقىلىق زېھىااانگە ئور

بالىسااااى، كىچىكىاااادىن لىااااز مۇھىتىاااادا ياشااااىغان ئەرەبنىااااڭ گمەسااااىلەن  ئىن
چىقىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال سااۆز لىاازچە ئېغىاازدىن ئىنگلىاازچە ئا لىغاچقااا، ئىنگ

، ۇالر ئا لىيالمىغااان ئىااكەنئاا دېااگەن. چااۈنكى« گاااس»  ُصلل ِ الرنى  ئاااۋۋا  كاااپىر
 سۆزلىيەلمەيدى.  ئېنىقال

ۇالرنىااااڭ ئ .«چۈشااااەنمەيدى نەسااااىھەتنى-ۋەز ئااااۇالر» ﴿فـَُهــــْم ََّل يـَْعِقلُــــوَن﴾
ئويالنماياادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ  ھەقىااقەت ھەققىاادە بولااۇئ،تەپەككااۇرى بۇزىلغااان 

ُا   ا  اا َ ﴿  ھەقااااااااتە ََيت   َو  نَلَ للللللللا ا    َلْ لللللللل ا  َو ْ للللللللتاَل ا  َو ْْلَْ ضا    َسللللللللَماَو تا  َ ْللللللللل  وبا ْلا ُ  ََ
 كااااېچە يارىتىلىشااااىدا، زېمىننىااااڭ ۋە ئاساااامانالرنىڭ شۈبھىسااااىزكى،» 1  ْْلَْ بَللللابا 
 ئەلاا ەتتە، ئۈچااۈن، ئىگىلىاارى ئەقىاال تۇرىشااىدا نۆۋەتلىشااىپ كۈنااددزنىڭ بىاالەن

كائىناااات ھەققىااادە ئويالنغاااان بولساااا،  باااۇالر دېاااگەن. «دەلىلااالەر باااار روشاااەن
  لغان بوالتتى.تەسىر قى ى اتقان ھەقىقەتلەر ئاز بولسىمۇدېيىل
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 دەرس-86
 
 ئايەت-172سۈرە بەقەرە 

 
ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا ِللَّـِه ِإن ﴿

ُه   ﴾تـَْعُبُدونَ ُكنُتْم ِإَّيَّ
 

 يە الر، نەرسىلەردىن ھاال  رىزىقالندىرغان سىلەرنى بىز! مۇئمىنلەر ئى»
 «قىلىغالر شۈكۈر ئالالھقا بولسا الر، قىلىدىغان ئىكادەت ىالئالالھق ئەگەر

 
-ياااااېمە  نىڭئىنساااااانالر پۈتاااااۈن تائااااااال ئاااااالالھئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە 

ُُ   ھەققىاااادە يېاااايىش ھاااااال  ۋە پاااااكىزال  ئىچمىكىنااااى  ئااااى» ﴿ََي َْيلَُّ للللا   نَللللا
الَّـــِذيَن  ﴿ََّي َأيُـَّهـــا  ەەتتئاااايباااۇ  بولساااا، قىلغاااان اىتاااا ئوماااۇمىي  دەئ «!ئىنساااانالر

 . قىلى اتىدى اىتا  ااس دەئ «!مۇئمىنلەر ئى» آَمُنوا﴾

ُُ   تائااااال ئاااالالھ  ا،دقىلغانااا اىتاااا  دەئ «ئىنساااانالر ئاااى» ﴿ََي َْيلَُّ لللا   نَلللا
نُللللو   ،مەسىلىسااااىگە ئىمااااان ئىنسااااانالرنى َِ « !مىنلەرمااااۇئ ئااااى» ﴿ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ

. قارىتى اتىااادى مەسىلىساااىگە كاااۈمھۆ ماااۇئمىنلەرنى بولساااا، قىلغانااادا اىتاااا  دەئ
 ئااااااۆزىگە نىھۆكااااااۈملەر-ەۋەزىااااااپ ئااااااالالھ شااااااۇكى، ئااااااادالىتى ئالالھنىااااااڭ

. ئەكسااى مەسااىلىنىڭ ئوتتۇرىسااىدىكى ئىنسااانالر بااۇ. چۈشااۈرىدى ئىشااەنگەنلەرگە
 ۋە بولغااااااان رازى رەھاااااكەرلىكىگە ئۆزىنىاااااڭ ۋەزىپىناااااى ئىنساااااانالر چاااااۈنكى
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چۈشاااەنمەيدىغانلىقىنى ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا  ياااوق ئىكەنلىكىناااى ۋە بىااار نەرساااە
 گاسااتۇر،  ئا الشااتىن ھەقنااى كاااپىرالرن» ﴾ُعْمــيٌ  بُْكــمٌ  ُصــم  ﴿بىاازگە سااۈپەتلەئ  

 دېااااگەن. «كااااوردىر  كۆردشااااتىن ھەقنااااىن گاچىاااادىر،  سۆزلەشااااتىن ھەقنااااىن
لااېكىن بااۇ ئەزالىاارى دىاان دەۋىتىنااى  .تىللىاارى ساااغالم ۋە ۇالرنىااڭ كااۆز، قااۇالقئ

 تا، ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلمايدى. ئا لىغان ۋاقىت

غىگە كااۆرگەن نەرسااىنىڭ چۈشەنچىسااىنى مااې ۋەئا لىغااان  قااۇالق ۋە كااۆز،
 يااادا بولغاااان چۈشاااەنچىلەر تىلىمىااازدا. باااۇ ئاااارقىلىق كاللىمىزغاااا پەىااادىيەتكۈز

بىااار ئۇقاااۇم ى بولاااۇئ، ئاااا ال  سۆزلەشااانىڭ ئالااادىنقى باساااقۇچ .ئىپادىلىنىااادى
دى. ئىپادىلىنىااا ئانااادىن تىااال ئاااارقىلىق، ىنلىشاااىپئاااا ال  ئاااارقىلىق زېھىااانگە ئور

بالىسااااى، كىچىكىاااادىن لىااااز مۇھىتىاااادا ياشااااىغان ئەرەبنىااااڭ گمەسااااىلەن  ئىن
چىقىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال سااۆز لىاازچە ئېغىاازدىن ئىنگلىاازچە ئا لىغاچقااا، ئىنگ

، ۇالر ئا لىيالمىغااان ئىااكەنئاا دېااگەن. چااۈنكى« گاااس»  ُصلل ِ الرنى  ئاااۋۋا  كاااپىر
 سۆزلىيەلمەيدى.  ئېنىقال

ۇالرنىااااڭ ئ .«چۈشااااەنمەيدى نەسااااىھەتنى-ۋەز ئااااۇالر» ﴿فـَُهــــْم ََّل يـَْعِقلُــــوَن﴾
ئويالنماياادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ  ھەقىااقەت ھەققىاادە بولااۇئ،تەپەككااۇرى بۇزىلغااان 

ُا   ا  اا َ ﴿  ھەقااااااااتە ََيت   َو  نَلَ للللللللا ا    َلْ لللللللل ا  َو ْ للللللللتاَل ا  َو ْْلَْ ضا    َسللللللللَماَو تا  َ ْللللللللل  وبا ْلا ُ  ََ
 كااااېچە يارىتىلىشااااىدا، زېمىننىااااڭ ۋە ئاساااامانالرنىڭ شۈبھىسااااىزكى،» 1  ْْلَْ بَللللابا 
 ئەلاا ەتتە، ئۈچااۈن، ئىگىلىاارى ئەقىاال تۇرىشااىدا نۆۋەتلىشااىپ كۈنااددزنىڭ بىاالەن

كائىناااات ھەققىااادە ئويالنغاااان بولساااا،  باااۇالر دېاااگەن. «دەلىلااالەر باااار روشاااەن
  لغان بوالتتى.تەسىر قى ى اتقان ھەقىقەتلەر ئاز بولسىمۇدېيىل
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 دەرس-86
 
 ئايەت-172سۈرە بەقەرە 

 
ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمن طَيَِِّباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا ِللَّـِه ِإن ﴿

ُه   ﴾تـَْعُبُدونَ ُكنُتْم ِإَّيَّ
 

 يە الر، نەرسىلەردىن ھاال  رىزىقالندىرغان سىلەرنى بىز! مۇئمىنلەر ئى»
 «قىلىغالر شۈكۈر ئالالھقا بولسا الر، قىلىدىغان ئىكادەت ىالئالالھق ئەگەر

 
-ياااااېمە  نىڭئىنساااااانالر پۈتاااااۈن تائااااااال ئاااااالالھئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە 

ُُ   ھەققىاااادە يېاااايىش ھاااااال  ۋە پاااااكىزال  ئىچمىكىنااااى  ئااااى» ﴿ََي َْيلَُّ للللا   نَللللا
الَّـــِذيَن  ﴿ََّي َأيُـَّهـــا  ەەتتئاااايباااۇ  بولساااا، قىلغاااان اىتاااا ئوماااۇمىي  دەئ «!ئىنساااانالر

 . قىلى اتىدى اىتا  ااس دەئ «!مۇئمىنلەر ئى» آَمُنوا﴾

ُُ   تائااااال ئاااالالھ  ا،دقىلغانااا اىتاااا  دەئ «ئىنساااانالر ئاااى» ﴿ََي َْيلَُّ لللا   نَلللا
نُللللو   ،مەسىلىسااااىگە ئىمااااان ئىنسااااانالرنى َِ « !مىنلەرمااااۇئ ئااااى» ﴿ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ

. قارىتى اتىااادى مەسىلىساااىگە كاااۈمھۆ ماااۇئمىنلەرنى بولساااا، قىلغانااادا اىتاااا  دەئ
 ئااااااۆزىگە نىھۆكااااااۈملەر-ەۋەزىااااااپ ئااااااالالھ شااااااۇكى، ئااااااادالىتى ئالالھنىااااااڭ

. ئەكسااى مەسااىلىنىڭ ئوتتۇرىسااىدىكى ئىنسااانالر بااۇ. چۈشااۈرىدى ئىشااەنگەنلەرگە
 ۋە بولغااااااان رازى رەھاااااكەرلىكىگە ئۆزىنىاااااڭ ۋەزىپىناااااى ئىنساااااانالر چاااااۈنكى
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 ئىمااان ئااۆزىگە تائاااال ئااالالھ ەممااائ. رىدىچۈشااۈردۋې بىاالەن بېسااى  غااابولمىغانالر
 . چۈشۈرمەيدى قالغانالرغا ،چۈشۈردئ ۋەزىپە ئېيتقانالرغا

 ساااااىلەرنى بىاااااز» طَيِِّبَــــاِت َمــــا َرزَقْـنَــــاُكْم﴾﴿ُكلُـــــوا ِمــــن   تائاالنىااااڭ ئااااالالھ
  مۇئمىنلەرنىاااڭ ساااۆزى، دېاااگەن «يە اااالر نەرساااىلەردىن ھااااال  رىزىقالنااادىرغان

 ئەكاا  ئېتىقااادىنى دېااگەن «رىاادىېب رىزىااق بىاازگە ياااراتتى، بىزنااى تائاااال ئااالالھ»
 .رىدىبې ئەتتۈردئ

ُه تـَْعبُــــــُدوَن﴾ ــــــُتْم ِإَّيَّ ــــــُكُروا لِلَّـــــــِه ِإن ُكن  ئىكااااااادەت ئااااااالالھقىال ئەگەر» ﴿َواْش
 قااااائالالھ» مۇئمىناااادە. «قىلىغااااالر شااااۈكۈر بولسااااا الر، ئالالھقااااا قىلىاااادىغان

 شاااۈكۈر دائىااا  ھەر ئالالھقاااا بولىااادىكەن، ئىااادىيە دېاااگەن «قىلىااامەن ئىكاااادەت
.كېرە  قىلىشى
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 ئايەت-173 بەقەرە سۈرە
 

َم َوَِلَْم اْْلِنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اللَّـِه َفَمِن  َتَ  َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ﴿ِإَّنَّ
  ﴾َعَلْيِه ِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  اْضطُرَّ َغرْيَ َِبٍغ َوََّل َعاٍد َفًَل ِإُثَْ 
 

 گۆشىنى، چوشقا قاننى، ھاي اننى، قالغان ئۆلۈئ ئۆزى سىلەرگە ئالالھ»
 بوغۇزالنغان ئېيتىلىپ نامى  بۇتالرنىڭ يەنىن غەيرىنىڭ ىنتئالالھ

 ئەمەس، ئىختىيارىچە ئۆز كىمكى قىلدى، ھارام يېيىشنى ھاي اننى
 ھاياتىنى  نەرسىلەردىن قىلىنغان ھارام يۇقىرىقىن ئىالجىسىزلىقتىن

 ئالالھ ھەقىقەتەن. بولمايدى گۇناھ ھې  ئۇنىغغا يېسە، قالغۇدە  قالئسا
 «مېھرىكاندىر ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ناھايىتى

 

 ۋە تەشااااادىدلى  دەئ،  ِ تللللل   ۋە  َِ  الللللل   ساااااۆزى ئۆلاااااۈ  تىلىااااادا ئەرە 
ُِ ااَ   مَللَلللغ    مەساااىلەن. قوللىنىلىااادى شاااەكىلدە اىااال ئىككاااى تەشدىدساااىز  ﴿َفُسلللْقَنا

ََ َِ ا للل   َوااَ ُللل   ۋە «تىرىلاااددرىمىز زېمىنناااى ئاااۆلگەن بىااالەن ياااامغۇر» 1َِ ا للل    ﴿ااتَللل
دېاااگەن  «ئۆلىااادى ھەقىاااقەتەن ئۇالرماااۇ ئۆلىساااەن، ھەقىاااقەتەن ساااەن» 2َِ ا تُلللوَ  

ـــرََّم   ئەمااادى. كەلىمىساااى قوللىنىلغاااان  َِ  الللل   ئاااايەتلەردە تەشااادىدلى  َـــا َح ﴿ِإَّنَّ
تَــــــ َ  ــــــْيُكُم اْلَميـْ تَلللللل   ىاااااادە كتىايەتدېااااااگەن ئ َوالــــــدََّم﴾ َعَل  تەشدىدسااااااىز دەئ  َِ لْ

 قالغاااان ئۆلاااۈئ ئاااۆزى ئۆلتاااۈردلمەي، تەرىپىااادىن باشاااقىالر كەلساااە، شاااەكىلدە
 دىنياااادىكى» ئوقۇسااااق، تەشااادىدلى  دەئ  َِ  اتَللل   ئەگەر. كۆرساااىتىدى جاااانلىقنى
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 ئىمااان ئااۆزىگە تائاااال ئااالالھ ەممااائ. رىدىچۈشااۈردۋې بىاالەن بېسااى  غااابولمىغانالر
 . چۈشۈرمەيدى قالغانالرغا ،چۈشۈردئ ۋەزىپە ئېيتقانالرغا

 ساااااىلەرنى بىاااااز» طَيِِّبَــــاِت َمــــا َرزَقْـنَــــاُكْم﴾﴿ُكلُـــــوا ِمــــن   تائاالنىااااڭ ئااااالالھ
  مۇئمىنلەرنىاااڭ ساااۆزى، دېاااگەن «يە اااالر نەرساااىلەردىن ھااااال  رىزىقالنااادىرغان

 ئەكاا  ئېتىقااادىنى دېااگەن «رىاادىېب رىزىااق بىاازگە ياااراتتى، بىزنااى تائاااال ئااالالھ»
 .رىدىبې ئەتتۈردئ

ُه تـَْعبُــــــُدوَن﴾ ــــــُتْم ِإَّيَّ ــــــُكُروا لِلَّـــــــِه ِإن ُكن  ئىكااااااادەت ئااااااالالھقىال ئەگەر» ﴿َواْش
 قااااائالالھ» مۇئمىناااادە. «قىلىغااااالر شااااۈكۈر بولسااااا الر، ئالالھقااااا قىلىاااادىغان

 شاااۈكۈر دائىااا  ھەر ئالالھقاااا بولىااادىكەن، ئىااادىيە دېاااگەن «قىلىااامەن ئىكاااادەت
.كېرە  قىلىشى
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 ئايەت-173 بەقەرە سۈرە
 

َم َوَِلَْم اْْلِنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغرْيِ اللَّـِه َفَمِن  َتَ  َوالدَّ َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميـْ ﴿ِإَّنَّ
  ﴾َعَلْيِه ِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  اْضطُرَّ َغرْيَ َِبٍغ َوََّل َعاٍد َفًَل ِإُثَْ 
 

 گۆشىنى، چوشقا قاننى، ھاي اننى، قالغان ئۆلۈئ ئۆزى سىلەرگە ئالالھ»
 بوغۇزالنغان ئېيتىلىپ نامى  بۇتالرنىڭ يەنىن غەيرىنىڭ ىنتئالالھ

 ئەمەس، ئىختىيارىچە ئۆز كىمكى قىلدى، ھارام يېيىشنى ھاي اننى
 ھاياتىنى  نەرسىلەردىن قىلىنغان ھارام يۇقىرىقىن ئىالجىسىزلىقتىن

 ئالالھ ھەقىقەتەن. بولمايدى گۇناھ ھې  ئۇنىغغا يېسە، قالغۇدە  قالئسا
 «مېھرىكاندىر ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ناھايىتى

 

 ۋە تەشااااادىدلى  دەئ،  ِ تللللل   ۋە  َِ  الللللل   ساااااۆزى ئۆلاااااۈ  تىلىااااادا ئەرە 
ُِ ااَ   مَللَلللغ    مەساااىلەن. قوللىنىلىااادى شاااەكىلدە اىااال ئىككاااى تەشدىدساااىز  ﴿َفُسلللْقَنا

ََ َِ ا للل   َوااَ ُللل   ۋە «تىرىلاااددرىمىز زېمىنناااى ئاااۆلگەن بىااالەن ياااامغۇر» 1َِ ا للل    ﴿ااتَللل
دېاااگەن  «ئۆلىااادى ھەقىاااقەتەن ئۇالرماااۇ ئۆلىساااەن، ھەقىاااقەتەن ساااەن» 2َِ ا تُلللوَ  

ـــرََّم   ئەمااادى. كەلىمىساااى قوللىنىلغاااان  َِ  الللل   ئاااايەتلەردە تەشااادىدلى  َـــا َح ﴿ِإَّنَّ
تَــــــ َ  ــــــْيُكُم اْلَميـْ تَلللللل   ىاااااادە كتىايەتدېااااااگەن ئ َوالــــــدََّم﴾ َعَل  تەشدىدسااااااىز دەئ  َِ لْ

 قالغاااان ئۆلاااۈئ ئاااۆزى ئۆلتاااۈردلمەي، تەرىپىااادىن باشاااقىالر كەلساااە، شاااەكىلدە
 دىنياااادىكى» ئوقۇسااااق، تەشااادىدلى  دەئ  َِ  اتَللل   ئەگەر. كۆرساااىتىدى جاااانلىقنى
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 «ئۆلىااادى ھەممىساااى توشساااا ئەجىلاااى بولساااىمۇ، ھاياااات ھاااازىر گەرچە جاااانلىقالر
  دېگەن مەنىنى بىلددرىدى.

 تااااا ، جىااااگەر، قااااانالر مىكروبالنغااااان بەدىنىاااادىكى ھاااااي ان ۋە ئىنسااااان
. تارقىلىااادى قايتىااادىن بەدەناااگە تازىلىنىاااپ، بىااالەن ئەزاالر ئواشاااا  باااۆرەككە

 بىااازگە كېتىاااپ، چىقىاااپ ئېقىاااپ قاااانالر بەدەنااادىكى بوغۇزلىغانااادا، ھااااي انالرنى
 ،بولسااااا قالغاناااادا ئۆلااااۈئ ئااااۆزى الرھاااااي ان. قالىاااادى گۆشااااىال ساااااغالم پەقەت

 ئۆلچەملىااا  توااااۇنى بىااار  مەساااىلەن. قالىااادى تاااىېپ شاااۇ قاااان بەدىنىااادىكى
 بىااالەن، ھاااالىتى نىڭىگۆشااا كېيىنكاااى بولغانااادىن ئااااقتۇرىئ قااااننى بوغاااۇزالئ،

 تەمىگىااچە ھەتتااا رە گااى، پااۇرىقى، ھالىتىنىااڭ قالغااان ئۆلااۈئ ئااۆزى بوغۇزالنماااي
 شاااەكىلدە يشاااەرئى گەرچە دىنساااىزالر، نچەكاااۆپى شاااۇ ا. ئواشاااىمايدى ھەممىساااى

 . ئاقتۇرىدى قاننى لېكىن ئۆلتۈرمىسىمۇ،

. قىلاااادى ھااااارام نەرسااااىلەرنى قالغااااان ئۆلااااۈئ ئااااۆزى تائاااااال ئااااالالھ
 نامىاادىن ئااالالھ تااۇرىئ، كۆرسااىتىپ سااەۋە  بىاارەر نەرسااىنى، بىاار ھېچكىمنىااڭ

 الالھتىنئاا بەرگااۈچى، رىزىااق ياااراتقۇچى،» ئااالالھنى. يااوق ھەققااى قىلىااش ھااارام
 ئارقىساااىدىكى ئۇنىاااڭ ئىكەنمىاااز، قىلغاااان ئېتىااارائ دەئ «ياااوق ئىاااالھ باشاااقا

 ئىجاااارا بىلمەيلااااى، ياااااكى بىلەيلااااى ھېكمىتىنااااى ڭالرنىاااا«قىلمااااا» ۋە «قىاااال»
. يېتەرلىكتااۇر بىاازگە سااۆزى دېااگەن «يااېمە الر» ئالالھنىااڭ. كېاارە  قىلىشااىمىز
 ۋە بىلمىاااگەن رنىباااۇال بىاااز بولساااا، يارىتىلمىغاااان كااااال قاااوي، توااااۇ،  مەساااىلەن

 تائاااااال ئااااالالھ لااااېكىن. بوالتتااااۇق سااااورىمىغان ھېچنەرسااااىنى ھەققىاااادە بااااۇالر
 دېگەنااااادە، «ياااااېمە الر قالغاااااانلىرىنى ئۆلاااااۈئ ئاااااۆزى»  يارىتىاااااپ باااااۇالرنى

 ئالالھنىااااڭ ئەمەلىيەتااااتە. بولماياااادى ھوقااااۇقىمىز سااااورا  دەئ « نېمىشااااقا»
 ئالالھنىااااڭ» ەرئەگ. ئۈچۈناااادىر مەنپەئەتىمىااااز بىزنىااااڭ دېگىنااااى «يااااېمە الر»

 ۋاقتىمىااازدا، دېاااگەن «يېمەيمىاااز ئانااادىن بىلساااە ، ساااەۋەبىنى چەكلىشاااىدىكى
ساااەۋە  ۋە  ئىماااانىمىزنى ۋە قىلمىغاااان ئېتىااارائ ئىالھلىقىناااى تائاالنىاااڭ ئاااالالھ
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 اىااال باااۇ مۇئمىنااادىن تائااااال ئاااالالھ. باااولىمىز قويغاااان گاااۆردگە ئىللەتااالەرگە
 . االىمايدى چىقىشىنى سۆزنىڭ

َــا َحــرَّ  ــَ  َوالــدََّم﴾ ﴿ِإَّنَّ َت ــْيُكُم اْلَميـْ ئااالالھ سااىلەرگە ئااۆزى ئۆلااۈئ قالغااان »َم َعَل
ٌ َْلل ٌ  لل ٌِ تتللا    ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەر. «ھاااي اننى، قاااننى ھااارام قىلاادى

 قالغااااان ئۆلااااۈئ ئااااۆزى سااااىلەرگە»     بللللغٌوٌ  ابللللاٌَ   سللللمٌَو َلللله  ٌوٌ  للللغِا 
اىاال  ئىككااى. چااېكەتكە رىبىاا يەنە بېلىااق، بىاارى  ھاااال  نەرسااە تۈرلااۈ  ئىككااى

 ئااادىتىمىزدە-ئااۆرئ بىزنىااڭ. دېااگەن «تااا  بىاارى يەنە ،جىااگەر بىاارى  ھاااال  قااان
 ئالغااااق گاااۆ » بىااارى ساااىزگە  مەساااىلەن. كىرمەيااادى گەتاااۈرى گاااۆ  بېلىاااق
 شااۇ ا. دىقىلماياا مەقسااەت گۆشااىنى بېلىااق ھەرگىزمااۇ بولسااا، دېااگەن «كېلىااڭ
 قىلساااا، قەساااەم دەئ <يمەنياااېمە گاااۆ > ئاااادەم بىااار» كىتاااابلىرىمىزدا، فىقھاااى
 ھەدىسااكە نۇقتىاادىن بااۇ. دېاايىلگەن« بۇزىلماياادى قەسااىمى يېسااە گۆشااى بېلىااق

 قاااارائ، دائىرىساااىگە ئاااېلىش ئىچىاااگە ئاااۆز ئاتالغۇالرنىاااڭ ئاااادەتتىكى-ئاااۆرئ ۋە
 نىاااڭئايەت دېاااگەن «قىلااادى ھاااارام گۆشاااىنى ھاي اننىاااڭ قالغاااان ئۆلاااۈئ ئاااۆزى»

 قااان ئواشااا  ھاي انالرغااا باشااقا ىقتااابېل چااۈنكى. ئەكىرمەيمىااز بېلىقنااى ئىچىااگە
 .بولىدى يېسە  قالسىمۇ ئۆلۈئ ئۆزى ئۈچۈن، بولغانلىقى يوق

 بەدىنىااادىكى ئىنساااان قاااان چاااۈنكى. دىقىلااا ھاااارام نىقاااان تائااااال ئاااالالھ
 تاااۈرى قايساااى قاننىاااڭ نۇقتىااادىن باااۇ .ساااۇيۇقلۇق يۆتكەيااادىغان مىكروبالرناااى

 «جىاااگەر» لاااېكىن. بىلمەيمىاااز زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى تاااۈرى قايساااى پايااادىلىق،
 ماااددىالر زەھەرلىاا  قاناادىكى بۇنىغاادا بولااۇئ، قېتىشمىسااى قااان «تااا » بىاالەن

 ھااارام ئااايەتتىكى ئااۇالرنى ،تااۇرىئ تايىنىااپ ھەدىسااكە يۇقىرىاادىكى غاچقااا،مىبول
 . چىقىرى الىمىز قاتارىدىن نەرسىلەرنىڭ قىلىنغان

ــِر﴾  كااۈنىمىزدە .«قىلىناادى مھااارا گۆشااى چوشااقا سااىلەرگە» ﴿َوِلَْــَم اْْلِنزِي
 تاسااما دەرىجىاادە زور گۆشااىدە چوشااقا ئااالىمالر قىلىااپ، تەرەققىااي تېخنىكااا-پەن

. چىقتاااى ئېااانىقالئ باااارلىقىنى ماددىالرنىاااڭ باشاااقا زىياااانلىق ئىنساااانغا ۋە قاااۇرىت
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 «ئۆلىااادى ھەممىساااى توشساااا ئەجىلاااى بولساااىمۇ، ھاياااات ھاااازىر گەرچە جاااانلىقالر
  دېگەن مەنىنى بىلددرىدى.

 تااااا ، جىااااگەر، قااااانالر مىكروبالنغااااان بەدىنىاااادىكى ھاااااي ان ۋە ئىنسااااان
. تارقىلىااادى قايتىااادىن بەدەناااگە تازىلىنىاااپ، بىااالەن ئەزاالر ئواشاااا  باااۆرەككە

 بىااازگە كېتىاااپ، چىقىاااپ ئېقىاااپ قاااانالر بەدەنااادىكى بوغۇزلىغانااادا، ھااااي انالرنى
 ،بولسااااا قالغاناااادا ئۆلااااۈئ ئااااۆزى الرھاااااي ان. قالىاااادى گۆشااااىال ساااااغالم پەقەت

 ئۆلچەملىااا  توااااۇنى بىااار  مەساااىلەن. قالىااادى تاااىېپ شاااۇ قاااان بەدىنىااادىكى
 بىااالەن، ھاااالىتى نىڭىگۆشااا كېيىنكاااى بولغانااادىن ئااااقتۇرىئ قااااننى بوغاااۇزالئ،

 تەمىگىااچە ھەتتااا رە گااى، پااۇرىقى، ھالىتىنىااڭ قالغااان ئۆلااۈئ ئااۆزى بوغۇزالنماااي
 شاااەكىلدە يشاااەرئى گەرچە دىنساااىزالر، نچەكاااۆپى شاااۇ ا. ئواشاااىمايدى ھەممىساااى

 . ئاقتۇرىدى قاننى لېكىن ئۆلتۈرمىسىمۇ،

. قىلاااادى ھااااارام نەرسااااىلەرنى قالغااااان ئۆلااااۈئ ئااااۆزى تائاااااال ئااااالالھ
 نامىاادىن ئااالالھ تااۇرىئ، كۆرسااىتىپ سااەۋە  بىاارەر نەرسااىنى، بىاار ھېچكىمنىااڭ

 الالھتىنئاا بەرگااۈچى، رىزىااق ياااراتقۇچى،» ئااالالھنى. يااوق ھەققااى قىلىااش ھااارام
 ئارقىساااىدىكى ئۇنىاااڭ ئىكەنمىاااز، قىلغاااان ئېتىااارائ دەئ «ياااوق ئىاااالھ باشاااقا

 ئىجاااارا بىلمەيلااااى، ياااااكى بىلەيلااااى ھېكمىتىنااااى ڭالرنىاااا«قىلمااااا» ۋە «قىاااال»
. يېتەرلىكتااۇر بىاازگە سااۆزى دېااگەن «يااېمە الر» ئالالھنىااڭ. كېاارە  قىلىشااىمىز
 ۋە بىلمىاااگەن رنىباااۇال بىاااز بولساااا، يارىتىلمىغاااان كااااال قاااوي، توااااۇ،  مەساااىلەن

 تائاااااال ئااااالالھ لااااېكىن. بوالتتااااۇق سااااورىمىغان ھېچنەرسااااىنى ھەققىاااادە بااااۇالر
 دېگەنااااادە، «ياااااېمە الر قالغاااااانلىرىنى ئۆلاااااۈئ ئاااااۆزى»  يارىتىاااااپ باااااۇالرنى

 ئالالھنىااااڭ ئەمەلىيەتااااتە. بولماياااادى ھوقااااۇقىمىز سااااورا  دەئ « نېمىشااااقا»
 ئالالھنىااااڭ» ەرئەگ. ئۈچۈناااادىر مەنپەئەتىمىااااز بىزنىااااڭ دېگىنااااى «يااااېمە الر»

 ۋاقتىمىااازدا، دېاااگەن «يېمەيمىاااز ئانااادىن بىلساااە ، ساااەۋەبىنى چەكلىشاااىدىكى
ساااەۋە  ۋە  ئىماااانىمىزنى ۋە قىلمىغاااان ئېتىااارائ ئىالھلىقىناااى تائاالنىاااڭ ئاااالالھ
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 اىااال باااۇ مۇئمىنااادىن تائااااال ئاااالالھ. باااولىمىز قويغاااان گاااۆردگە ئىللەتااالەرگە
 . االىمايدى چىقىشىنى سۆزنىڭ

َــا َحــرَّ  ــَ  َوالــدََّم﴾ ﴿ِإَّنَّ َت ــْيُكُم اْلَميـْ ئااالالھ سااىلەرگە ئااۆزى ئۆلااۈئ قالغااان »َم َعَل
ٌ َْلل ٌ  لل ٌِ تتللا    ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەر. «ھاااي اننى، قاااننى ھااارام قىلاادى

 قالغااااان ئۆلااااۈئ ئااااۆزى سااااىلەرگە»     بللللغٌوٌ  ابللللاٌَ   سللللمٌَو َلللله  ٌوٌ  للللغِا 
اىاال  ئىككااى. چااېكەتكە رىبىاا يەنە بېلىااق، بىاارى  ھاااال  نەرسااە تۈرلااۈ  ئىككااى

 ئااادىتىمىزدە-ئااۆرئ بىزنىااڭ. دېااگەن «تااا  بىاارى يەنە ،جىااگەر بىاارى  ھاااال  قااان
 ئالغااااق گاااۆ » بىااارى ساااىزگە  مەساااىلەن. كىرمەيااادى گەتاااۈرى گاااۆ  بېلىاااق
 شااۇ ا. دىقىلماياا مەقسااەت گۆشااىنى بېلىااق ھەرگىزمااۇ بولسااا، دېااگەن «كېلىااڭ
 قىلساااا، قەساااەم دەئ <يمەنياااېمە گاااۆ > ئاااادەم بىااار» كىتاااابلىرىمىزدا، فىقھاااى
 ھەدىسااكە نۇقتىاادىن بااۇ. دېاايىلگەن« بۇزىلماياادى قەسااىمى يېسااە گۆشااى بېلىااق

 قاااارائ، دائىرىساااىگە ئاااېلىش ئىچىاااگە ئاااۆز ئاتالغۇالرنىاااڭ ئاااادەتتىكى-ئاااۆرئ ۋە
 نىاااڭئايەت دېاااگەن «قىلااادى ھاااارام گۆشاااىنى ھاي اننىاااڭ قالغاااان ئۆلاااۈئ ئاااۆزى»

 قااان ئواشااا  ھاي انالرغااا باشااقا ىقتااابېل چااۈنكى. ئەكىرمەيمىااز بېلىقنااى ئىچىااگە
 .بولىدى يېسە  قالسىمۇ ئۆلۈئ ئۆزى ئۈچۈن، بولغانلىقى يوق

 بەدىنىااادىكى ئىنساااان قاااان چاااۈنكى. دىقىلااا ھاااارام نىقاااان تائااااال ئاااالالھ
 تاااۈرى قايساااى قاننىاااڭ نۇقتىااادىن باااۇ .ساااۇيۇقلۇق يۆتكەيااادىغان مىكروبالرناااى

 «جىاااگەر» لاااېكىن. بىلمەيمىاااز زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى تاااۈرى قايساااى پايااادىلىق،
 ماااددىالر زەھەرلىاا  قاناادىكى بۇنىغاادا بولااۇئ، قېتىشمىسااى قااان «تااا » بىاالەن

 ھااارام ئااايەتتىكى ئااۇالرنى ،تااۇرىئ تايىنىااپ ھەدىسااكە يۇقىرىاادىكى غاچقااا،مىبول
 . چىقىرى الىمىز قاتارىدىن نەرسىلەرنىڭ قىلىنغان

ــِر﴾  كااۈنىمىزدە .«قىلىناادى مھااارا گۆشااى چوشااقا سااىلەرگە» ﴿َوِلَْــَم اْْلِنزِي
 تاسااما دەرىجىاادە زور گۆشااىدە چوشااقا ئااالىمالر قىلىااپ، تەرەققىااي تېخنىكااا-پەن

. چىقتاااى ئېااانىقالئ باااارلىقىنى ماددىالرنىاااڭ باشاااقا زىياااانلىق ئىنساااانغا ۋە قاااۇرىت
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 كۆيۈنگۈچىنىاااڭ بەكااارە  تائااااالدىنمۇ ئاااالالھ ئىنساااانغا ماااۇئمىنلەر بىاااز ئەمماااا
 بااارلىقى ماااددا زىيااانلىق گۆشااىدە چوشااقىنىڭ چااۈن،ئۈ بىلگەنلىكىمىااز يوقلااۇقىنى

 مۇئمىننىااڭبااۇ  مانااا. يېمىاادىق گۆشااىنى چوشااقىنىڭ ئىلگىاارىال، ئىسپاتلىنىشااتىن
 . سۈپىتىدىر

 نىساااكەتەن بىااازگە ،ئىشاااالردا بەزى چەكلىاااگەن قىلىشاااىمىزنى تائااااال ئاااالالھ
  ھااااال ئىلگىااارى ئىسااارائىلغا بەناااى تائااااال ئاااالالھ. ماااۇمكىن بولماسااالىقى زىياااان
 ھەقااتە بااۇ. قىلغااان ھااارام يۈزىسااىدىن ئەدەپاالە  كېاايىن نەرسااىلەرنى، قىلغااان
نَللا ﴿فَللبا ُْل   ِا للَ    َلل ايَ  َاللاُ و    قىلىااپ بايااان ئەھاا الىنى ئۇالرنىااڭ كەرىاا  قۇرئااان َهِْ ََ

لَللللْ  َ ُللللْ   َا ْ   َ ا بَللللات  ُْ  يەنااااىن ھەقسااااىزلىقلىرى قىلغااااان يەھۇدىيالرنىااااڭ» 1َالَللللْ  ا
 قىلىنغاااان ھااااال   ئىلگىااارىن ئۇالرغاااا ئۈچاااۈن،  گۇنااااھلىرى لغاااانقى ۋە زىلماااى
 قىلىنغااان ھااارام قۇرئاناادا ،دېاامە . دېااگەن «قىلاادىق ھااارام نەرسااىلەرنى پاااكىز

 دەئ «نەرساااااىكەن زىياااااانلىق چوقاااااۇم» ۋاقتىمىااااازدا، ۆرگەنكااااا نەرساااااىلەرنى
 . كېرە  ئويلىماسلىقىمىز

ــرْيِ اللَّـــِه﴾ ــِه ِلَغ ــا ُأِهــلَّ ِب  نااامى  بۇتالرنىااڭ يەنااىن غەيرىنىااڭ ىنئااالالھت» ﴿َوَم
للل َ   ئاااايەتتىكى. «قىلااادى ھاااارام يېيىشااانى ھااااي اننى بوغۇزالنغاااان ئېيتىلىاااپ   ُْاا
نىاااڭ ناااامىنى ئاتاشااانى غەيرى ئالالھنىاااڭ ئېغىااازدا ۋاقىتتاااا، ئۆلتاااۈرگەن ھااااي اننى
 قىلىاااپ، رىزىاااق ئۈچاااۈن يېااايىش بىااازلەرگە الرناااىۋاران-ماااا  باااۇ. ىدىكۆرساااىت

 ياااۇ،-قاااورقىمىز يىالنااادىن غېااارى  بىااار. تائااااالدىر ئاااالالھ ناااىبەرگى بويساااۇندىرىئ
 چاااۈنكى. قورقماااايمىز تاااۆگىلەردىن بولغاااان چاااو  ھەسساااە نەچاااچە يىالنااادىن

ئااۇ  ئىااكەن، بولغااان ئۇنااداق. بەرگەن بويسااۇندىرىئ بىاازگەتائاااال ئااۇالرنى  ئااالالھ
 ققۇربااانلى مااۇئمىنلەر  !بوغااۇزاليمىز غەياارىگە ئالالھنىااڭ ئۈچااۈن نااېمەمااالالرنى 
 كاااااپىرالر ئەممااااا. يېقىنلىشااااىدى ئالالھقااااا ېاااايىش ئااااارقىلىقي گۆشااااىنى قىلىااااپ،
 .دىيئاتا ئىالھلىرىغا ھەممىسىنى گۆشىنىڭ قىلىپ، قۇربانلىق
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 گىنىمىااازدە،كەل دىق اەۋپىاااگە ئۆلاااۈ ئااااچلىقتىن  ئۈساااتىدە ساااەپەر بىاااز
 يېسااە  ئۆلااۈكنى بولمىسااا، باشقىسااى نەرسااىدىن قالغااان ئۆلااۈئ ئااۆزى يېنىمىاازدا

 بۇناااداق. زىياااان چاااو  تېخىماااۇ كەتساااە  ئۆلاااۈئ ياااېمەي ئاااۇنى زىياااان، تېخاااى
. بوالتتاااۇق ئاااۆلگەن ئااااچلىقتىن بولساااا، رىاساااەت بېااارىلمىگەن ئاساااتىدا ئەھااا ا 

ـــــًَل ِإُْثَ َعَلْيـــــِه﴾  ئاااااادالەت يئىالھىااااا ماااااائەم ـــــرْيَ َِبٍغ َوََّل َعـــــاٍد َف ـــــطُرَّ َغ  ﴿َفَمـــــِن اْض
 ھاااااارام يااااۇقىرىقىن ئىالجسااااىزلىقتىن ئەمەس، ئىختىيااااارىچە ئااااۆز كىمكااااى»

 ھاااې  ئۇنىغغاااا يېساااە، قاااالغۇدە  سااااقالئ ھايااااتىنى  نەرساااىلەردىن قىلىنغاااان
كااۆز ئالدىاادا  ئەممااا. بولماياادى دېگەنلىاا  ھاااال  بااۇ. دېااگەن «بولماياادى گۇناااھ

 بولغاچقااااا، ئۆلااااۈم بولغااااان چااااو  يېيىشااااتىنمۇ ھااااارام قىلىنغااااان نەرسااااىلەرنى
ھااااال  . اساااەت قىلىنغاااانيېااايىش رى دەرىجىااادە قاااالغۇدە  سااااقالئ ھايااااتنى

 ھاااارام بولاااۇئ قالغىنىااادا، بەزىااادە مۇناساااى ەتلى  ھەققىاااگە باشاااقىالرنىڭ رىزىاااق
 ئاااۆزىنى بىرىااادە كىشاااىنىڭ ئىككاااى بارغاااان كېتىاااپ چۆلااادە  مەساااىلەن ىااادى.بول

 لىشېقاا ساااقالئ ھاياااتىنىيەنە بىاارى ئااۆز  ولسااا،ب ئوزىقلااۇق قااالغۇدە  ساااقالئ
 ،دېااامە . بولىااادى ھاااارام لى ېلىشاااىېئرىاسەتساااىز  ئۇنىاااڭ ئاااوزىقىنى ئۈچاااۈن،
 ۋە دائىرىسااااىدە «ئېھتىيااااا » ئااااۆلچەم ا،ئېيتقانااااد ئېلىااااپ نۇقتىاااادىن يئىمااااانى

 گۇناااااھ ،بولسااااا شااااەكىلدە قىلغااااان ھااااۆرمەت ھوقۇقىغااااا-ھەق باشااااقىالرنىڭ
 . بولمايدى

 مەغپىااااارەت ناھاااااايىتى ئاااااالالھ ھەقىاااااقەتەن» ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َغُفـــــوٌر رَِّحـــــيٌم﴾
قىلىنغاااان  ئۈچاااۈن، قىلىاااش مەغپىااارەت .«مېھرىكانااادىر ىناھاااايىت قىلغۇچىااادىر،

 يېااايىش گۆشاااىنى چوشاااقا ۋە نەرساااىنى ئاااۆلگەن ئاااۆزى. كېااارە  بولۇشاااى گۇنااااھ
ھاياتقاااا اەۋئ يېتىااادىغان ئەھااا ا   تائااااال ئاااالالھئەمماااا  ھاااارام، ئەمەلىيەتاااتە

 .قىلدى ئەپۇ گۇناھىنى ھارامنى يېيىشنىڭ اىل بۇئاستىدا، 
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 كۆيۈنگۈچىنىاااڭ بەكااارە  تائااااالدىنمۇ ئاااالالھ ئىنساااانغا ماااۇئمىنلەر بىاااز ئەمماااا
 بااارلىقى ماااددا زىيااانلىق گۆشااىدە چوشااقىنىڭ چااۈن،ئۈ بىلگەنلىكىمىااز يوقلااۇقىنى

 مۇئمىننىااڭبااۇ  مانااا. يېمىاادىق گۆشااىنى چوشااقىنىڭ ئىلگىاارىال، ئىسپاتلىنىشااتىن
 . سۈپىتىدىر

 نىساااكەتەن بىااازگە ،ئىشاااالردا بەزى چەكلىاااگەن قىلىشاااىمىزنى تائااااال ئاااالالھ
  ھااااال ئىلگىااارى ئىسااارائىلغا بەناااى تائااااال ئاااالالھ. ماااۇمكىن بولماسااالىقى زىياااان
 ھەقااتە بااۇ. قىلغااان ھااارام يۈزىسااىدىن ئەدەپاالە  كېاايىن نەرسااىلەرنى، قىلغااان
نَللا ﴿فَللبا ُْل   ِا للَ    َلل ايَ  َاللاُ و    قىلىااپ بايااان ئەھاا الىنى ئۇالرنىااڭ كەرىاا  قۇرئااان َهِْ ََ

لَللللْ  َ ُللللْ   َا ْ   َ ا بَللللات  ُْ  يەنااااىن ھەقسااااىزلىقلىرى قىلغااااان يەھۇدىيالرنىااااڭ» 1َالَللللْ  ا
 قىلىنغاااان ھااااال   ئىلگىااارىن ئۇالرغاااا ئۈچاااۈن،  گۇنااااھلىرى لغاااانقى ۋە زىلماااى
 قىلىنغااان ھااارام قۇرئاناادا ،دېاامە . دېااگەن «قىلاادىق ھااارام نەرسااىلەرنى پاااكىز

 دەئ «نەرساااااىكەن زىياااااانلىق چوقاااااۇم» ۋاقتىمىااااازدا، ۆرگەنكااااا نەرساااااىلەرنى
 . كېرە  ئويلىماسلىقىمىز

ــرْيِ اللَّـــِه﴾ ــِه ِلَغ ــا ُأِهــلَّ ِب  نااامى  بۇتالرنىااڭ يەنااىن غەيرىنىااڭ ىنئااالالھت» ﴿َوَم
للل َ   ئاااايەتتىكى. «قىلااادى ھاااارام يېيىشااانى ھااااي اننى بوغۇزالنغاااان ئېيتىلىاااپ   ُْاا
نىاااڭ ناااامىنى ئاتاشااانى غەيرى ئالالھنىاااڭ ئېغىااازدا ۋاقىتتاااا، ئۆلتاااۈرگەن ھااااي اننى
 قىلىاااپ، رىزىاااق ئۈچاااۈن يېااايىش بىااازلەرگە الرناااىۋاران-ماااا  باااۇ. ىدىكۆرساااىت

 ياااۇ،-قاااورقىمىز يىالنااادىن غېااارى  بىااار. تائااااالدىر ئاااالالھ ناااىبەرگى بويساااۇندىرىئ
 چاااۈنكى. قورقماااايمىز تاااۆگىلەردىن بولغاااان چاااو  ھەسساااە نەچاااچە يىالنااادىن

ئااۇ  ئىااكەن، بولغااان ئۇنااداق. بەرگەن بويسااۇندىرىئ بىاازگەتائاااال ئااۇالرنى  ئااالالھ
 ققۇربااانلى مااۇئمىنلەر  !بوغااۇزاليمىز غەياارىگە ئالالھنىااڭ ئۈچااۈن نااېمەمااالالرنى 
 كاااااپىرالر ئەممااااا. يېقىنلىشااااىدى ئالالھقااااا ېاااايىش ئااااارقىلىقي گۆشااااىنى قىلىااااپ،
 .دىيئاتا ئىالھلىرىغا ھەممىسىنى گۆشىنىڭ قىلىپ، قۇربانلىق
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 گىنىمىااازدە،كەل دىق اەۋپىاااگە ئۆلاااۈ ئااااچلىقتىن  ئۈساااتىدە ساااەپەر بىاااز
 يېسااە  ئۆلااۈكنى بولمىسااا، باشقىسااى نەرسااىدىن قالغااان ئۆلااۈئ ئااۆزى يېنىمىاازدا

 بۇناااداق. زىياااان چاااو  تېخىماااۇ كەتساااە  ئۆلاااۈئ ياااېمەي ئاااۇنى زىياااان، تېخاااى
. بوالتتاااۇق ئاااۆلگەن ئااااچلىقتىن بولساااا، رىاساااەت بېااارىلمىگەن ئاساااتىدا ئەھااا ا 

ـــــًَل ِإُْثَ َعَلْيـــــِه﴾  ئاااااادالەت يئىالھىااااا ماااااائەم ـــــرْيَ َِبٍغ َوََّل َعـــــاٍد َف ـــــطُرَّ َغ  ﴿َفَمـــــِن اْض
 ھاااااارام يااااۇقىرىقىن ئىالجسااااىزلىقتىن ئەمەس، ئىختىيااااارىچە ئااااۆز كىمكااااى»

 ھاااې  ئۇنىغغاااا يېساااە، قاااالغۇدە  سااااقالئ ھايااااتىنى  نەرساااىلەردىن قىلىنغاااان
كااۆز ئالدىاادا  ئەممااا. بولماياادى دېگەنلىاا  ھاااال  بااۇ. دېااگەن «بولماياادى گۇناااھ

 بولغاچقااااا، ئۆلااااۈم بولغااااان چااااو  يېيىشااااتىنمۇ ھااااارام قىلىنغااااان نەرسااااىلەرنى
ھااااال  . اساااەت قىلىنغاااانيېااايىش رى دەرىجىااادە قاااالغۇدە  سااااقالئ ھايااااتنى

 ھاااارام بولاااۇئ قالغىنىااادا، بەزىااادە مۇناساااى ەتلى  ھەققىاااگە باشاااقىالرنىڭ رىزىاااق
 ئاااۆزىنى بىرىااادە كىشاااىنىڭ ئىككاااى بارغاااان كېتىاااپ چۆلااادە  مەساااىلەن ىااادى.بول

 لىشېقاا ساااقالئ ھاياااتىنىيەنە بىاارى ئااۆز  ولسااا،ب ئوزىقلااۇق قااالغۇدە  ساااقالئ
 ،دېااامە . بولىااادى ھاااارام لى ېلىشاااىېئرىاسەتساااىز  ئۇنىاااڭ ئاااوزىقىنى ئۈچاااۈن،
 ۋە دائىرىسااااىدە «ئېھتىيااااا » ئااااۆلچەم ا،ئېيتقانااااد ئېلىااااپ نۇقتىاااادىن يئىمااااانى

 گۇناااااھ ،بولسااااا شااااەكىلدە قىلغااااان ھااااۆرمەت ھوقۇقىغااااا-ھەق باشااااقىالرنىڭ
 . بولمايدى

 مەغپىااااارەت ناھاااااايىتى ئاااااالالھ ھەقىاااااقەتەن» ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َغُفـــــوٌر رَِّحـــــيٌم﴾
قىلىنغاااان  ئۈچاااۈن، قىلىاااش مەغپىااارەت .«مېھرىكانااادىر ىناھاااايىت قىلغۇچىااادىر،

 يېااايىش گۆشاااىنى چوشاااقا ۋە نەرساااىنى ئاااۆلگەن ئاااۆزى. كېااارە  بولۇشاااى گۇنااااھ
ھاياتقاااا اەۋئ يېتىااادىغان ئەھااا ا   تائااااال ئاااالالھئەمماااا  ھاااارام، ئەمەلىيەتاااتە

 .قىلدى ئەپۇ گۇناھىنى ھارامنى يېيىشنىڭ اىل بۇئاستىدا، 
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 دەرس-87
 
 ئايەت-174 سۈرە بەقەرە
 

َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اللَّـُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشََتُوَن ِبِه ََثًَنا َقِليًًل ۙ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
ُأولَـِٰ َك َما َيَُْكُلوَن ِف بُطُوَِّنِْم ِإَّلَّ النَّاَر َوََّل ُيَكلُِّمُهُم اللَّـُه يـَْوَم اْلِقَياَمِ  َوََّل 

يِهْم َوََّلُْم َعذَ   اٌب أَلِيٌم﴾يـُزَكِِّ
 

 ەئازغىن نىۇئ ۋە رىدىغانۇيوش رنىەرسىلەا نازىل قىلغان نكىتابت ئالالھ»
 نىۈك تە، قىيامرۇئوتت تەقەپ گىنىېقارنىغا ي ڭساتىدىغانالرنى لغاۇپ

 الرۇئ ،ى  پاكلىمايدناھلىرىدىنۇنگ الرنىۇئ ،ىدقىلماي زۆس الرغاۇئ ئالالھ
 «ىبولىد چارىقاتتىق ئازابقا د
 

 ى،چۈشۈردشااا ھۆكاااۈمنىئاااارقىلىق بىااارەر  پەيغەماااكەرلەر ئاالنىاااڭئاااالالھ تا
ئااااالالھ  .لىرىنااااى رەتااااكە سااااېلىش ئۈچۈناااادىرھەرىكەت-ئىااااش الرنىااااڭ اتمەالۇق

كە كاپاااالەت ھوقاااۇق ۋە مەجكاااۇرىيەتنىتائااااال ئەھكاااام ۋە پىرىنساااىپالر ئاااارقىلىق 
ھەر بىرىمىزنىاااڭ ئۈساااتىگە مەجكاااۇرىيەتلەرنى ياااۈكلە   ،قىلىااادى. يەناااى ئىاااگە
 ھوقۇقلىرىمىزنى قوغدايدى.-ەقھ ،ىلىقئارق

دەيااادىغان بىااار تاااوئ « بەرمەيااامەنئاااالىمەن، ئەمماااا »ىنساااانالر ئارىساااىدا ئ
كىشاااىلەر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ پۈتاااۈن ئىنساااانالرنىڭ ئورتااااق  اىااالبولاااۇئ، باااۇ 

مەنپەئەتىناااااى قوغااااادا  ئۈچاااااۈن چۈشاااااۈرگەن ئەھكااااااملىرىنى يوشاااااۇرىدى ۋە 
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 دەرس-87
 
 ئايەت-174 سۈرە بەقەرە
 

َيْكُتُموَن َما أَنَزَل اللَّـُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشََتُوَن ِبِه ََثًَنا َقِليًًل ۙ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
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يِهْم َوََّلُْم َعذَ   اٌب أَلِيٌم﴾يـُزَكِِّ
 

 ەئازغىن نىۇئ ۋە رىدىغانۇيوش رنىەرسىلەا نازىل قىلغان نكىتابت ئالالھ»
 نىۈك تە، قىيامرۇئوتت تەقەپ گىنىېقارنىغا ي ڭساتىدىغانالرنى لغاۇپ

 الرۇئ ،ى  پاكلىمايدناھلىرىدىنۇنگ الرنىۇئ ،ىدقىلماي زۆس الرغاۇئ ئالالھ
 «ىبولىد چارىقاتتىق ئازابقا د
 

 ى،چۈشۈردشااا ھۆكاااۈمنىئاااارقىلىق بىااارەر  پەيغەماااكەرلەر ئاالنىاااڭئاااالالھ تا
ئااااالالھ  .لىرىنااااى رەتااااكە سااااېلىش ئۈچۈناااادىرھەرىكەت-ئىااااش الرنىااااڭ اتمەالۇق

كە كاپاااالەت ھوقاااۇق ۋە مەجكاااۇرىيەتنىتائااااال ئەھكاااام ۋە پىرىنساااىپالر ئاااارقىلىق 
ھەر بىرىمىزنىاااڭ ئۈساااتىگە مەجكاااۇرىيەتلەرنى ياااۈكلە   ،قىلىااادى. يەناااى ئىاااگە
 ھوقۇقلىرىمىزنى قوغدايدى.-ەقھ ،ىلىقئارق

دەيااادىغان بىااار تاااوئ « بەرمەيااامەنئاااالىمەن، ئەمماااا »ىنساااانالر ئارىساااىدا ئ
كىشاااىلەر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ پۈتاااۈن ئىنساااانالرنىڭ ئورتااااق  اىااالبولاااۇئ، باااۇ 

مەنپەئەتىناااااى قوغااااادا  ئۈچاااااۈن چۈشاااااۈرگەن ئەھكااااااملىرىنى يوشاااااۇرىدى ۋە 
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ئۇنىاااڭ زېمىنااادا تارقىلىشاااى  ،شاااىوشۇرىبۇالرنىاااڭ ئەھكاااامالرنى ي ئۆزگەرتىااادى.
پ، زېمىناادا توقۇنااۇ  يااۈز بېرىااشااۇنىڭ بىاالەن  ئۈچااۈن چااو  توسااالغۇ بولىاادى.

تىماااااى بۇزىلاااااۇئ كېتىااااادى. ئاااااۇ كىشاااااىلەر ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ېھاياتنىاااااڭ ر
ئااازغىنە مەنپەئەتلىاارى ئۈچااۈن  ىكىدىنيااادئ، ئااۇنى ئەھكاااملىرىنى ئاااددىي ئااويال

. ۇئ قالىاااادىبولاااا ۇچىالردىنتااااارتقزىيااااان  ئااىرىاااادا ئە  چااااو  ۋە دىيوشااااۇرى
نىڭ دىنياااادا ئېرىشاااكەن نىاااڭ بېرىااادىغانلىرى مە گۈلاااۈ ، ئىنساااانچاااۈنكى ئالالھ

 پايدىلىرى چەكلى  بولىدى. 

ت ئااااازغىنە مەنااااپەئەئااااالالھ تائاااااال چۈشااااۈرگەن ئااااايەتلەرنى يوشااااۇرىئ، 
ـــ  ، ئاااايەتتەنىڭ جازاساااىلەربەدىلىاااگە ساااېتى ەتكەن  بُطُـــوَِّنِْم وَن ِف ﴿ُأولَــــِٰ َك َمـــا َيَُْكُل

. دەئ تەسااا ىرلەنگەن «رۇئوتتااا تەقەپ گىناااىېقارنىغاااا يئۇالرنىاااڭ » ِإَّلَّ النَّـــاَر﴾
چاااۈنكى قورسااااق ئىنساااالر  ن نااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئورىناادا قورسااااق تىلغاااا ئېلىنغااا

   لللافهٌَ للل ٌ ٌ باااۇ ھەقاااتە رەساااۇلۇلالھ   .دىرناااىيااادىغان ئورئويالئە  بېشاااىدا 
ماااۇئمىن بىااار  كااااپىر يەتاااتە ئاااۈچەيگە،» 1  ٌِعللل ٌو َلللغو مللللِ  ٌَ للل ٌ ،نلللبع ٌِْعلللا 

ئااااادەم بالىسااااى » 2 َسلللل ٌ ملللل ٌُ نٌ ق مللللاتٌيقملللل ٌْو ِۋە  « ەياااادىئااااۈچەيگە ي
دىنياااا ۋە دېاااگەن. ماااۇئمىن « ىيالىغۇدە  يېمەكلىااا  يېساااە بولىااادىلىناااى رىسااالېب

اتتاااا ھاي پەقەت. ئەمماااا كااااپىر يەيااادىنىشاااانلىرىغا يېاااتىش ئۈچاااۈن  ئاااااىرەتتىكى
لىش ئۈچااااۈن يەياااادى. ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان ااتالىقالرنىااااڭ لەززەت ئااااې

يغاااۇزى  ئۈچاااۈن ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقالر وھەممىساااى لەززەتلىااانىش ۋە قاااارنىنى ت
 .ىدىبولقارنىغا ئوت تولدىرى  بىلەن ، جازامۇ شۇنىغغا ئواشا  چقابولغا

َكلُِّمُهــــُم ﴿َوََّل يُ جازاسااااى  اىاااال بااااۇ اىلاااادىكى ئىنسااااانالرنىڭ ئىككىنچااااى 
شاااىمىزغا ساااېلىپ ۇباااۇنى تۇرم. «ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا ساااۆزلىمەيدى» لَّــــُه﴾ال

، مېنىاااڭ ىااانى دېگ «بىااار ئاااادەمگە گەئ قىلماااايمەن»چۈشاااۈنۈئ باقسااااق، مېنىاااڭ 
ئىپااااادىلەئ بېرىاااادى. ئىنساااااننىڭ باشااااقىالر  لەنگەنلىكىمنااااىئااااۇ ئااااادەمگە غەزەپ
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لەرگە ئااااالالھ ئۇنااااداق ئااااادەم». ئۈچۈناااادىرلىشااااىش تبىاااالەن سۆزلىشىشااااى دوس
 «ئاااالالھ ئاااۇالرنى ياماااان كۆرىااادى، غەزەئ قىلىااادى»دېگەنلىااا ،  «ساااۆزلىمەيدى

نَلللا دېگەنناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە   ﴿َُلللاُ و  َ مَلنَلللا َ َلبَلللْ  َاَل لْ
لللللا َضلللللا ا يَ  لللللْقَوتُلَنا وَُ نَلللللا َُلْوَِ َ لللللا فَلللللإاْ  اُللللل .شا نلْ ََ  َلللللا ا َ مَلنَلللللا َْْ هاْ نَلللللا ِا ََ فَلللللإا ََ  ْ َسلللللُ و   .ُمو َ ْغ َُلللللا

 اتلىكىمىاااااازەتكە! بردىگااااااارىمىزۋەرەپ  ىيتىاااااادېئ الرۇئاااااا» 1فا َ للللللا َوََل ُتَ لا ُمللللللو ا 
 .قىقالغاااااان ئىاااااد ئۇبولااااا مەۋق مراھۇگااااا لىاااااپېغالىااااا  ك ساااااتىمىزدىنۈئ
 ، رغىنۇقاااايت نياغااااى! بىزناااى دوزاااااتىن چىقاااارغىن نئانااادىن دردىگاااارىمىزۋەرەپ
زالىااا   نەتەقىاااقەقىلسااااق، بىاااز ھ نااااھۇگ ەنە  ييىنېاااك دىنغنىۇبىاااز نشااا رەگەئ

 زۆساا ا ااما الر،غلىېاااار ھالاادا قاا ەماادەننەھەج  ىيتىاادېئ ئااالالھ .زقااالىمى ئۇبولاا
بىاااااارىگە مااااااۇھەبكىتى -دېااااااگەن. ئىككااااااى ئادەمنىااااااڭ بىاااااار« الر ئاچمااااااا

پارا لىشىشاااااامۇ ۋە  دىكى پااااااارا لىرى كۆپىيىاااااادىىسااااااىكۈچەيگەنسااااااىرى، ئار
 . دىرسىچەيتىشنىڭ بىراىل ۋاسىتىۈمۇھەبكەتنى ك

ََ ََي ئاااالالھ تائااااال تاااۇر تېغىااادا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن   ََ ماَ ما ناللل لللا تاْللل ﴿َوَِ
دەئ سااوئا  سااورىغان. بىااز  «ئااى مۇسااا! ئااو  قولۇ اادىكى نااېمە ئااۇ » 2ُِوَنلل   

باااۇ ئاااايەتنى تېخىماااۇ چۈشاااىنىش ئۈچاااۈن بىااار مىساااا  ئاااااليلى. يېقىنىمىزنىاااڭ 
ۇنىاااڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى ئوبااادان بالىساااىنىڭ قولىااادا بىااار نەرساااە بولساااا، بىاااز ئ

بااااالم، »بىلساااەكمۇ، باااالىنى ئەركىلىتىاااپ ماااۇھەبكىتىمىزنى بىلاااددرد  ئۈچاااۈن  
ئاااالالھ تائااااال بىلىاااپ تاااۇرىئ ساااورا   دەيمىاااز. دېااامە ،« قاااولىغىزدىكى ناااېمە 

ئااااااارقىلىق، مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغا بولغااااااان مااااااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنااااااى 
دەئ ئاااددىي جاااۋا  « بااۇ مېنىااڭ ھاسااام» ئىپادىلىاادى. مۇسااا ئەلەيھىسساااالممۇ 

بااۇ مېنىااڭ ھاسااام، مەن ئۇنىغغااا تايىنىااپ يااو  مااا ىمەن، »بېرىشاانىڭ ئورنىغااا، 
« ېقىاااپ بېااارىمەن ۋە باشاااقا ئىشاااالرغا ئىشااالىتىمەنقويلىرىمغاااا يوپۇرمااااقالرنى ق
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ئۇنىاااڭ زېمىنااادا تارقىلىشاااى  ،شاااىوشۇرىبۇالرنىاااڭ ئەھكاااامالرنى ي ئۆزگەرتىااادى.
پ، زېمىناادا توقۇنااۇ  يااۈز بېرىااشااۇنىڭ بىاالەن  ئۈچااۈن چااو  توسااالغۇ بولىاادى.

تىماااااى بۇزىلاااااۇئ كېتىااااادى. ئاااااۇ كىشاااااىلەر ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ېھاياتنىاااااڭ ر
ئااازغىنە مەنپەئەتلىاارى ئۈچااۈن  ىكىدىنيااادئ، ئااۇنى ئەھكاااملىرىنى ئاااددىي ئااويال

. ۇئ قالىاااادىبولاااا ۇچىالردىنتااااارتقزىيااااان  ئااىرىاااادا ئە  چااااو  ۋە دىيوشااااۇرى
نىڭ دىنياااادا ئېرىشاااكەن نىاااڭ بېرىااادىغانلىرى مە گۈلاااۈ ، ئىنساااانچاااۈنكى ئالالھ

 پايدىلىرى چەكلى  بولىدى. 

ت ئااااازغىنە مەنااااپەئەئااااالالھ تائاااااال چۈشااااۈرگەن ئااااايەتلەرنى يوشااااۇرىئ، 
ـــ  ، ئاااايەتتەنىڭ جازاساااىلەربەدىلىاااگە ساااېتى ەتكەن  بُطُـــوَِّنِْم وَن ِف ﴿ُأولَــــِٰ َك َمـــا َيَُْكُل

. دەئ تەسااا ىرلەنگەن «رۇئوتتااا تەقەپ گىناااىېقارنىغاااا يئۇالرنىاااڭ » ِإَّلَّ النَّـــاَر﴾
چاااۈنكى قورسااااق ئىنساااالر  ن نااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئورىناادا قورسااااق تىلغاااا ئېلىنغااا

   لللافهٌَ للل ٌ ٌ باااۇ ھەقاااتە رەساااۇلۇلالھ   .دىرناااىيااادىغان ئورئويالئە  بېشاااىدا 
ماااۇئمىن بىااار  كااااپىر يەتاااتە ئاااۈچەيگە،» 1  ٌِعللل ٌو َلللغو مللللِ  ٌَ للل ٌ ،نلللبع ٌِْعلللا 

ئااااادەم بالىسااااى » 2 َسلللل ٌ ملللل ٌُ نٌ ق مللللاتٌيقملللل ٌْو ِۋە  « ەياااادىئااااۈچەيگە ي
دىنياااا ۋە دېاااگەن. ماااۇئمىن « ىيالىغۇدە  يېمەكلىااا  يېساااە بولىااادىلىناااى رىسااالېب

اتتاااا ھاي پەقەت. ئەمماااا كااااپىر يەيااادىنىشاااانلىرىغا يېاااتىش ئۈچاااۈن  ئاااااىرەتتىكى
لىش ئۈچااااۈن يەياااادى. ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان ااتالىقالرنىااااڭ لەززەت ئااااې

يغاااۇزى  ئۈچاااۈن ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقالر وھەممىساااى لەززەتلىااانىش ۋە قاااارنىنى ت
 .ىدىبولقارنىغا ئوت تولدىرى  بىلەن ، جازامۇ شۇنىغغا ئواشا  چقابولغا

َكلُِّمُهــــُم ﴿َوََّل يُ جازاسااااى  اىاااال بااااۇ اىلاااادىكى ئىنسااااانالرنىڭ ئىككىنچااااى 
شاااىمىزغا ساااېلىپ ۇباااۇنى تۇرم. «ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا ساااۆزلىمەيدى» لَّــــُه﴾ال

، مېنىاااڭ ىااانى دېگ «بىااار ئاااادەمگە گەئ قىلماااايمەن»چۈشاااۈنۈئ باقسااااق، مېنىاااڭ 
ئىپااااادىلەئ بېرىاااادى. ئىنساااااننىڭ باشااااقىالر  لەنگەنلىكىمنااااىئااااۇ ئااااادەمگە غەزەپ
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لەرگە ئااااالالھ ئۇنااااداق ئااااادەم». ئۈچۈناااادىرلىشااااىش تبىاااالەن سۆزلىشىشااااى دوس
 «ئاااالالھ ئاااۇالرنى ياماااان كۆرىااادى، غەزەئ قىلىااادى»دېگەنلىااا ،  «ساااۆزلىمەيدى

نَلللا دېگەنناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە   ﴿َُلللاُ و  َ مَلنَلللا َ َلبَلللْ  َاَل لْ
لللللا َضلللللا ا يَ  لللللْقَوتُلَنا وَُ نَلللللا َُلْوَِ َ لللللا فَلللللإاْ  اُللللل .شا نلْ ََ  َلللللا ا َ مَلنَلللللا َْْ هاْ نَلللللا ِا ََ فَلللللإا ََ  ْ َسلللللُ و   .ُمو َ ْغ َُلللللا

 اتلىكىمىاااااازەتكە! بردىگااااااارىمىزۋەرەپ  ىيتىاااااادېئ الرۇئاااااا» 1فا َ للللللا َوََل ُتَ لا ُمللللللو ا 
 .قىقالغاااااان ئىاااااد ئۇبولااااا مەۋق مراھۇگااااا لىاااااپېغالىااااا  ك ساااااتىمىزدىنۈئ
 ، رغىنۇقاااايت نياغااااى! بىزناااى دوزاااااتىن چىقاااارغىن نئانااادىن دردىگاااارىمىزۋەرەپ
زالىااا   نەتەقىاااقەقىلسااااق، بىاااز ھ نااااھۇگ ەنە  ييىنېاااك دىنغنىۇبىاااز نشااا رەگەئ

 زۆساا ا ااما الر،غلىېاااار ھالاادا قاا ەماادەننەھەج  ىيتىاادېئ ئااالالھ .زقااالىمى ئۇبولاا
بىاااااارىگە مااااااۇھەبكىتى -دېااااااگەن. ئىككااااااى ئادەمنىااااااڭ بىاااااار« الر ئاچمااااااا

پارا لىشىشاااااامۇ ۋە  دىكى پااااااارا لىرى كۆپىيىاااااادىىسااااااىكۈچەيگەنسااااااىرى، ئار
 . دىرسىچەيتىشنىڭ بىراىل ۋاسىتىۈمۇھەبكەتنى ك

ََ ََي ئاااالالھ تائااااال تاااۇر تېغىااادا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن   ََ ماَ ما ناللل لللا تاْللل ﴿َوَِ
دەئ سااوئا  سااورىغان. بىااز  «ئااى مۇسااا! ئااو  قولۇ اادىكى نااېمە ئااۇ » 2ُِوَنلل   

باااۇ ئاااايەتنى تېخىماااۇ چۈشاااىنىش ئۈچاااۈن بىااار مىساااا  ئاااااليلى. يېقىنىمىزنىاااڭ 
ۇنىاااڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى ئوبااادان بالىساااىنىڭ قولىااادا بىااار نەرساااە بولساااا، بىاااز ئ

بااااالم، »بىلساااەكمۇ، باااالىنى ئەركىلىتىاااپ ماااۇھەبكىتىمىزنى بىلاااددرد  ئۈچاااۈن  
ئاااالالھ تائااااال بىلىاااپ تاااۇرىئ ساااورا   دەيمىاااز. دېااامە ،« قاااولىغىزدىكى ناااېمە 

ئااااااارقىلىق، مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغا بولغااااااان مااااااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنااااااى 
دەئ ئاااددىي جاااۋا  « بااۇ مېنىااڭ ھاسااام» ئىپادىلىاادى. مۇسااا ئەلەيھىسساااالممۇ 

بااۇ مېنىااڭ ھاسااام، مەن ئۇنىغغااا تايىنىااپ يااو  مااا ىمەن، »بېرىشاانىڭ ئورنىغااا، 
« ېقىاااپ بېااارىمەن ۋە باشاااقا ئىشاااالرغا ئىشااالىتىمەنقويلىرىمغاااا يوپۇرمااااقالرنى ق
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دەئ تەپساااىلىي جااااۋا  بەردى. چاااۈنكى ساااۆزلە  ماااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنىاااڭ 
 ئىپادىسىدىر. 

 ل لللللل ٌَلٌي لم لللللل ٌهللاٌيللللللونٌ  ق اِلللللل ٌوَلٌيللللللَ    ٌوَلٌين للللللهٌا لللللل   ٌالھ   رەسااااااۇلۇل
    ْ لللللللٌَ لللللل  ب ،و لللللل  الللللل  ب ْ لللللل    شلللللل    ال ئااااااالالھ تائااااااا» 1 وااِلللللل ٌِسللللللت   ،ِو

قىياااامەت كاااۈنى ياشاااىنىپ قالغاااان زىناااااور، يالغاااانچى پادىشااااھ ۋە تەكەبكاااۇر 
ە كەمااااكەغە  قاتااااارلىق ئااااۈق اىاااال كىشااااىگە سااااۆز قىلماياااادى، قارىماياااادى ۋ

دېااااگەن. ئەگەر ياشااااالر « پاكلىماياااادى. ئااااۇالر قاااااتتىق ئازابقااااا دىچااااار بولىاااادى
قىلسااا،  ياشاالىقى ئۇرغااۇئ تۇرغااانلىقى ئۈچااۈن شااەيتاننىڭ كەياانىگە كىرىااپ زىنااا

باااۇ ھەۋەسااانىڭ كەيااانىگە كىرىاااپ ئېزىاااپ قالغاااانلىقى بولىااادى. ئەمماااا ياشاااىنىپ 
ئااازغۇن يولغااا  قالغااان ئادەمنىااڭ ئىدىيەسااىدە مەسااىلە بولمىسااا، ھەرگىزمااۇ بااۇ

كىرمەيااادى. يالغاااانچى پادىشااااھ ئۆزىنىاااڭ پۇقرالىرىغاااا يالغاااان ئېيتىااادى. پۈتاااۈن 
ردىن قورقمىغااان شااارائىتتا ئااادەملەر ئۇنىااڭ قااو  ئاسااتىدا تۇرسااا، ئۇنىااڭ باشااقىال

يالغاااااان ئېيتقاااااانلىقى، ئاااااۇ پادىشااااااھنىڭ ئەاالقىنىاااااڭ باااااۇزىق ۋە رەزىااااال 
دەمنىاااڭ ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى ئىكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. كەماااكەغە  ئا

ئاچلىقتااا قالسااىمۇ، بۇنىغغااا پەرۋا قىلماااي، تەكەبكۇرلااۇقى سااەۋەبىدىن باشااقىالر 
. ھەتتاااا ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى ئاااۇ ئاااادەم بەرگەن نەرساااىنى قوباااۇ  قىلمايااادى

سااەۋەبلى  ھاااال  بولىاادى. شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىگە 
  سۆز قىلمايدى.

تائااااال يۇقىرىااادا ئۇالرنىاااڭ ساااۆز قىلىاااش ۋە رەھمەتاااكە ئېرىشاااىش ئاااالالھ 
ئۈمىااادلىرىنى يوققاااا چىقارغانااادىن كېااايىن، ئاااۇالرنى ھەرگىزماااۇ گۇناھلىرىااادىن 

ـــيٌم﴾يااادىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ  پاكلىما ـــَذاٌب َأِل ـُــْم َع يِهْم َوََّل ـــزَكِِّ  الرنىۇئااا» ٰ﴿َوََّل يـُ
دېاااگەن.  «ىبولىاااد چاااارىقاااا دقااااتتىق ئازاب الرۇئااا ،ى  پاكلىمايااادناھلىرىااادىنۇنگ

چاااۈنكى ئاااۇالر ئە  چاااو  ااتاااالىق بولغاااان ئالالھنىاااڭ زېمىنناااى تەرتىاااپلە  
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ئۈچااۈن ئەۋەتااكەن ئەھكاااملىرىنى يوشااۇرغان. ئااۇالر بااۇ ئەھكااامالرنى يوشااۇرى  
ئااااارقىلىق ئااااۆزىال ااتاالشماسااااتىن، بەلكااااى باشااااقا ئىنسااااانالرنىمۇ ئااااازدىرىئ 

دئ، بااۇ ئىشااى ئااۆزى ى ااتااالىق ئۆتكااۈزيولاادىن چىقارغااان. ئەگەر بىاار ئااادەم ئااۆز
بىلەناااال قالساااا، بىااار كىشاااىلى  جازاغاااا تارتىلىااادى. ئۇناااداق بولمااااي ااتاااالىقنى 
باشااااقىالرغىمۇ تارقاتسااااا، ئۇنىغغااااا ئەگەشااااكەن بااااارلىق ئادەمنىااااڭ جازاسااااىنى 

 بىرلىكتە تارتىدى.
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دەئ تەپساااىلىي جااااۋا  بەردى. چاااۈنكى ساااۆزلە  ماااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنىاااڭ 
 ئىپادىسىدىر. 

 ل لللللل ٌَلٌي لم لللللل ٌهللاٌيللللللونٌ  ق اِلللللل ٌوَلٌيللللللَ    ٌوَلٌين للللللهٌا لللللل   ٌالھ   رەسااااااۇلۇل
    ْ لللللللٌَ لللللل  ب ،و لللللل  الللللل  ب ْ لللللل    شلللللل    ال ئااااااالالھ تائااااااا» 1 وااِلللللل ٌِسللللللت   ،ِو

قىياااامەت كاااۈنى ياشاااىنىپ قالغاااان زىناااااور، يالغاااانچى پادىشااااھ ۋە تەكەبكاااۇر 
ە كەمااااكەغە  قاتااااارلىق ئااااۈق اىاااال كىشااااىگە سااااۆز قىلماياااادى، قارىماياااادى ۋ

دېااااگەن. ئەگەر ياشااااالر « پاكلىماياااادى. ئااااۇالر قاااااتتىق ئازابقااااا دىچااااار بولىاااادى
قىلسااا،  ياشاالىقى ئۇرغااۇئ تۇرغااانلىقى ئۈچااۈن شااەيتاننىڭ كەياانىگە كىرىااپ زىنااا

باااۇ ھەۋەسااانىڭ كەيااانىگە كىرىاااپ ئېزىاااپ قالغاااانلىقى بولىااادى. ئەمماااا ياشاااىنىپ 
ئااازغۇن يولغااا  قالغااان ئادەمنىااڭ ئىدىيەسااىدە مەسااىلە بولمىسااا، ھەرگىزمااۇ بااۇ

كىرمەيااادى. يالغاااانچى پادىشااااھ ئۆزىنىاااڭ پۇقرالىرىغاااا يالغاااان ئېيتىااادى. پۈتاااۈن 
ردىن قورقمىغااان شااارائىتتا ئااادەملەر ئۇنىااڭ قااو  ئاسااتىدا تۇرسااا، ئۇنىااڭ باشااقىال

يالغاااااان ئېيتقاااااانلىقى، ئاااااۇ پادىشااااااھنىڭ ئەاالقىنىاااااڭ باااااۇزىق ۋە رەزىااااال 
دەمنىاااڭ ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى ئىكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى. كەماااكەغە  ئا

ئاچلىقتااا قالسااىمۇ، بۇنىغغااا پەرۋا قىلماااي، تەكەبكۇرلااۇقى سااەۋەبىدىن باشااقىالر 
. ھەتتاااا ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى ئاااۇ ئاااادەم بەرگەن نەرساااىنى قوباااۇ  قىلمايااادى

سااەۋەبلى  ھاااال  بولىاادى. شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىگە 
  سۆز قىلمايدى.

تائااااال يۇقىرىااادا ئۇالرنىاااڭ ساااۆز قىلىاااش ۋە رەھمەتاااكە ئېرىشاااىش ئاااالالھ 
ئۈمىااادلىرىنى يوققاااا چىقارغانااادىن كېااايىن، ئاااۇالرنى ھەرگىزماااۇ گۇناھلىرىااادىن 

ـــيٌم﴾يااادىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ  پاكلىما ـــَذاٌب َأِل ـُــْم َع يِهْم َوََّل ـــزَكِِّ  الرنىۇئااا» ٰ﴿َوََّل يـُ
دېاااگەن.  «ىبولىاااد چاااارىقاااا دقااااتتىق ئازاب الرۇئااا ،ى  پاكلىمايااادناھلىرىااادىنۇنگ

چاااۈنكى ئاااۇالر ئە  چاااو  ااتاااالىق بولغاااان ئالالھنىاااڭ زېمىنناااى تەرتىاااپلە  
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ئۈچااۈن ئەۋەتااكەن ئەھكاااملىرىنى يوشااۇرغان. ئااۇالر بااۇ ئەھكااامالرنى يوشااۇرى  
ئااااارقىلىق ئااااۆزىال ااتاالشماسااااتىن، بەلكااااى باشااااقا ئىنسااااانالرنىمۇ ئااااازدىرىئ 

دئ، بااۇ ئىشااى ئااۆزى ى ااتااالىق ئۆتكااۈزيولاادىن چىقارغااان. ئەگەر بىاار ئااادەم ئااۆز
بىلەناااال قالساااا، بىااار كىشاااىلى  جازاغاااا تارتىلىااادى. ئۇناااداق بولمااااي ااتاااالىقنى 
باشااااقىالرغىمۇ تارقاتسااااا، ئۇنىغغااااا ئەگەشااااكەن بااااارلىق ئادەمنىااااڭ جازاسااااىنى 

 بىرلىكتە تارتىدى.
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 ئايەت-175بەقەرە  سۈرە
 

ِِبَّْلَُدٰى َواْلَعَذاَب ِِبْلَمْغِفَرِة ۚ َفَما َ  ﴿ُأولَـِٰ َك الَِّذيَن اْشََتَُوا الضًََّللَ 
 َأْصََبَُهْم َعَلم النَّاِر﴾

 
 الرۇئ گىشتى،ېئازابقا ت تنىەغپىرەم مراھلىققا،ۇگ تنىەھىداي الرۇش ەنەئ» 

 «چىداملىق! نەگېمىدېدوزاخ ئازابىغا ن
 

ئاااالالھ كااااپىرالرنى شاااۇنچە ئاگاھالنااادىرغان بولساااىمۇ، ئاااۇالر ئۆزىنىاااڭ 
ۇنلىقىاااااادىن پەقەت قايتمىاااااادى. ئااااااۇالر بااااااۇ دەرىجىاااااادە ئازىاااااادىغانغا، ئازغ

جەھەننەمنىاااڭ ئوتلىرىغاااا بە  چىداملىقمىااادى  ئاااايەتتە ئازابنىاااڭ پەۋقۇلىااااددە 
ئېغىرلىقاااى باياااان قىلىنى اتقاااان تۇرساااا، ئاااۇالر يەنە ئىكااارەت ئالمامدىغانااادى  بىاااز 

شلىشاااىمىز ز تائېغىااار جاااازانى كاااۆرگەن ۋاقتىمىااازدا، ئۇنىاااڭ جىناااايىتىگىمۇ كاااۆ
كېاارە . بىااز جىنااايەتنى بىلمىسااە ، جىنااايەتچىگە ۋە جازانىااڭ ئېغىرلىقىغااا ئىاا  
ئااااغرىتقىمىز كېلىااادى. ئەگەر جىناااايەتنى بىلساااە ، ئۇالرغاااا بېااارىلگەن جازانىاااڭ 

 ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىغمۇ شۇ جازاغا اليىق ئىكەنلىكىنى بىلىمىز.

دوزاخ  الرۇئاااااا» ْم َعَلــــــم النَّــــــاِر﴾هُ ﴿َفَمــــــا َأْصــــــَبََ ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى  
دېاااگەن ئىپاااادە، ئۇالرنىاااڭ ئازابىنىاااڭ باااۇنچە  «چىاااداملىق! نەگېمىااادېئازابىغاااا ن

ىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ، ااتاااا يولااادىن تواتىمىغاااانلىقىنى، شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قئېغىرلى
ئۇالرغااا ئازابىنىااڭ ئېغىاار بولىاادىغانلىقىنى بىلددرىاادى. بۇنااداق ئااازا  ئالالھنىااڭ 

كە سااااېلىش ئۈچااااۈن چۈشااااۈرگەن ئەھكاااااملىرىنى بااااۇزىئ، زېمىننااااى تەرتىااااپ
 قااليمىقانچىلىق چىقارغان ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغان كاپىرالرغا بېرىلىدى.
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 ئايەت-175بەقەرە  سۈرە
 

ِِبَّْلَُدٰى َواْلَعَذاَب ِِبْلَمْغِفَرِة ۚ َفَما َ  ﴿ُأولَـِٰ َك الَِّذيَن اْشََتَُوا الضًََّللَ 
 َأْصََبَُهْم َعَلم النَّاِر﴾

 
 الرۇئ گىشتى،ېئازابقا ت تنىەغپىرەم مراھلىققا،ۇگ تنىەھىداي الرۇش ەنەئ» 

 «چىداملىق! نەگېمىدېدوزاخ ئازابىغا ن
 

ئاااالالھ كااااپىرالرنى شاااۇنچە ئاگاھالنااادىرغان بولساااىمۇ، ئاااۇالر ئۆزىنىاااڭ 
ۇنلىقىاااااادىن پەقەت قايتمىاااااادى. ئااااااۇالر بااااااۇ دەرىجىاااااادە ئازىاااااادىغانغا، ئازغ

جەھەننەمنىاااڭ ئوتلىرىغاااا بە  چىداملىقمىااادى  ئاااايەتتە ئازابنىاااڭ پەۋقۇلىااااددە 
ئېغىرلىقاااى باياااان قىلىنى اتقاااان تۇرساااا، ئاااۇالر يەنە ئىكااارەت ئالمامدىغانااادى  بىاااز 

شلىشاااىمىز ز تائېغىااار جاااازانى كاااۆرگەن ۋاقتىمىااازدا، ئۇنىاااڭ جىناااايىتىگىمۇ كاااۆ
كېاارە . بىااز جىنااايەتنى بىلمىسااە ، جىنااايەتچىگە ۋە جازانىااڭ ئېغىرلىقىغااا ئىاا  
ئااااغرىتقىمىز كېلىااادى. ئەگەر جىناااايەتنى بىلساااە ، ئۇالرغاااا بېااارىلگەن جازانىاااڭ 

 ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىغمۇ شۇ جازاغا اليىق ئىكەنلىكىنى بىلىمىز.

دوزاخ  الرۇئاااااا» ْم َعَلــــــم النَّــــــاِر﴾هُ ﴿َفَمــــــا َأْصــــــَبََ ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى  
دېاااگەن ئىپاااادە، ئۇالرنىاااڭ ئازابىنىاااڭ باااۇنچە  «چىاااداملىق! نەگېمىااادېئازابىغاااا ن

ىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ، ااتاااا يولااادىن تواتىمىغاااانلىقىنى، شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قئېغىرلى
ئۇالرغااا ئازابىنىااڭ ئېغىاار بولىاادىغانلىقىنى بىلددرىاادى. بۇنااداق ئااازا  ئالالھنىااڭ 

كە سااااېلىش ئۈچااااۈن چۈشااااۈرگەن ئەھكاااااملىرىنى بااااۇزىئ، زېمىننااااى تەرتىااااپ
 قااليمىقانچىلىق چىقارغان ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغان كاپىرالرغا بېرىلىدى.



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

453 
 

 ئايەت-176سۈرە بەقەرە 
 

ِلَك ِبَِنَّ اللَّـَه نـَزََّل اْلِكَتاَب ِِبِْلَقِّ ۗ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِف  اْلِكَتاِب ﴿ذَٰ
 بَِعيٍد﴾َلِفي ِشَقاٍق 
 

كىتابنى  قەھ نەتەقىقەھ ئالالھ نكى،ۈچۈئ ڭنىۇنقاتتىق ئازا   ش ۇب» 
 ۋە ردىۇيوش رنىەرسىلەن راتتىكىەۋت الرۇ  نازىل قىلدى نئراتنىەۋنت
 رۇقو چ چىالرۇ ، كىتا  توغرىسىدا ئىختىالئ قىلغتتى ەرتىەزگۆئ

 «رىنىزادىد

 
ناااېمە ، لىاااپ تاااۇرىئشاااۇنچىلى  ئېغىااار جاااازا بېرىلىااادىغانلىقىنى بىئۇالرغاااا 

 ئۆزلىرىنىاااڭ يوللىرىااادىن قايتمايااادى  ناااېمە ئۈچاااۈن ھەقناااى يوشاااۇرىدى ئۈچاااۈن 
چااۈنكى ئااۇالر بااۇ ئىشااالرنى  مەنپەئەتلىاارىگە كاپالەتلىاا  قىلىااش، باشااقىالرنىڭ 

دىنياغاااا ئېرىشاااىش ئۈچاااۈن قىلى اتقاااان بولغاچقاااا، -ئەمگىكاااى ئۈساااتىگە ماااا 
ە ئاااۇالر ھەقىقەتاااكە قارشاااى ەقىاااقەت ئۇالرغاااا ھەرگىزماااۇ ياقمايااادى. ئەكساااىچھ

مەنپەئەتلىرىنىااااڭ يوقىلىااااپ كېتىشااااىدىن ئەنسااااىرەئ، -چىقىاااادى. شااااۇ ا پاياااادا
ئاااازغۇن ياااوللىرىنى داۋامالشاااتۇرىدى. ئاااالالھ تائااااال چۈشاااۈرگەن ئەھكامالرنىاااڭ 

ەت بىااالەن ھەممىساااى ھەقىاااقەت، ئۇالرنىاااڭ قىلى اتقاااانلىرى ئاااازغۇنلۇقتۇر. ھەقىاااق
 بىرى بىلەن كېلىشمەيدى.-بىر ئازغۇنلۇق سۇ بىلەن ئوتقا ئواشا 

كىتااااا  توغرىسااااىدا » ﴿َوِإنَّ الَّــــِذيَن اْختَـَلُفــــوا ِف اْلِكَتــــاِب َلِفــــي ِشــــَقاٍق بَِعيــــٍد﴾
ئالالھنىااااڭ كىتااااابى ھەققىاااادە  .« قااااۇر نىزادىاااادىروئىخااااتىالئ قىلغااااۇچىالر چ

ھەجااادىن پەۋقۇلىااااددە يىراقلىشاااىپ ئىخاااتىالئ قىلىشاااقان كىشاااىلەر، ئىالھىاااي مەن
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 ئايەت-176سۈرە بەقەرە 
 

ِلَك ِبَِنَّ اللَّـَه نـَزََّل اْلِكَتاَب ِِبِْلَقِّ ۗ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِف  اْلِكَتاِب ﴿ذَٰ
 بَِعيٍد﴾َلِفي ِشَقاٍق 
 

كىتابنى  قەھ نەتەقىقەھ ئالالھ نكى،ۈچۈئ ڭنىۇنقاتتىق ئازا   ش ۇب» 
 ۋە ردىۇيوش رنىەرسىلەن راتتىكىەۋت الرۇ  نازىل قىلدى نئراتنىەۋنت
 رۇقو چ چىالرۇ ، كىتا  توغرىسىدا ئىختىالئ قىلغتتى ەرتىەزگۆئ

 «رىنىزادىد

 
ناااېمە ، لىاااپ تاااۇرىئشاااۇنچىلى  ئېغىااار جاااازا بېرىلىااادىغانلىقىنى بىئۇالرغاااا 

 ئۆزلىرىنىاااڭ يوللىرىااادىن قايتمايااادى  ناااېمە ئۈچاااۈن ھەقناااى يوشاااۇرىدى ئۈچاااۈن 
چااۈنكى ئااۇالر بااۇ ئىشااالرنى  مەنپەئەتلىاارىگە كاپالەتلىاا  قىلىااش، باشااقىالرنىڭ 

دىنياغاااا ئېرىشاااىش ئۈچاااۈن قىلى اتقاااان بولغاچقاااا، -ئەمگىكاااى ئۈساااتىگە ماااا 
ە ئاااۇالر ھەقىقەتاااكە قارشاااى ەقىاااقەت ئۇالرغاااا ھەرگىزماااۇ ياقمايااادى. ئەكساااىچھ

مەنپەئەتلىرىنىااااڭ يوقىلىااااپ كېتىشااااىدىن ئەنسااااىرەئ، -چىقىاااادى. شااااۇ ا پاياااادا
ئاااازغۇن ياااوللىرىنى داۋامالشاااتۇرىدى. ئاااالالھ تائااااال چۈشاااۈرگەن ئەھكامالرنىاااڭ 

ەت بىااالەن ھەممىساااى ھەقىاااقەت، ئۇالرنىاااڭ قىلى اتقاااانلىرى ئاااازغۇنلۇقتۇر. ھەقىاااق
 بىرى بىلەن كېلىشمەيدى.-بىر ئازغۇنلۇق سۇ بىلەن ئوتقا ئواشا 

كىتااااا  توغرىسااااىدا » ﴿َوِإنَّ الَّــــِذيَن اْختَـَلُفــــوا ِف اْلِكَتــــاِب َلِفــــي ِشــــَقاٍق بَِعيــــٍد﴾
ئالالھنىااااڭ كىتااااابى ھەققىاااادە  .« قااااۇر نىزادىاااادىروئىخااااتىالئ قىلغااااۇچىالر چ

ھەجااادىن پەۋقۇلىااااددە يىراقلىشاااىپ ئىخاااتىالئ قىلىشاااقان كىشاااىلەر، ئىالھىاااي مەن
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-الھىااااي يولاااادا ئىختىالپلىشااااىپ قالغااااانالر، ئااااازغۇنلۇق ۋە تاااااال كېتىاااادى. ئى
ااتانىااڭ ھۆكااۈمىنى قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ -تارتىشااتا كېتى ېرىاادى. لااېكىن تااوغرا

للا ُالل﴿تائاااال ئااۆزى بېرىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال   للنَلُ ْ   ا َِ ْ  فا للوا ااَ    لَلللَو َ ُْ للُ  مَل لْ
ئىخاااااتىالئ  ڭالرنىاااااۇ  ئنىۈكااااا تەنقىياااااام نەتەقىاااااقەھ ئاااااالالھ» 1 ََيَْتلاُ لللللو َ 

 دېگەن.« ىچىقىرىد مۈكۆھ ەستىدۈئ رسىلىرىەقىلىشقان ن
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 دەرس-88
 
 ئايەت-177سۈرە بەقەرە 

 
 َمنْ  اْلَِبَّ  َولَـِٰكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّوا َأن اْلَِبَّ  لَّْيسَ ﴿

 َعَلمٰ  اْلَمالَ  َوآَتم َوالنَِّبيِِّنيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمًَلِئَك ِ  ِخرِ اْْل  َواْليَـْومِ  ِِبللَّـهِ  آَمنَ 
 َوِف  َوالسَّائِِلنيَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ  َواْليَـَتاَممٰ  اْلُقْرََبٰ  َذِوي ُحبِِّهِ 

 اَهُدواعَ  ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزََّكاةَ  َوآَتم ًَلةَ الصَّ  َوَأقَامَ  الرِِّقَابِ 
 َصَدُقوا الَِّذينَ  ُأولَـِٰ كَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَ﴾اءِ  ِف  َوالصَّاِبرِينَ 

 ﴾اْلُمتـَُّقونَ  ُهمُ  َوُأولَـِٰ كَ 
 

 كەلتۈردشۈ الرنىڭيۈز  تەرەپكە پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلەرنىڭ»
 ە،كۈنىگ ئااىرەت ئالالھقا، بەلكى. لىق ئەمەسيااشى ئۆزىال

 ئالالھنى كەلتۈرد ، ئىمان پەيغەمكەرلەرگە كىتابقا، پەرىشتىلەرگە،
 مىسكىنلەرگە، يېتىملەرگە، ئەقرىكاالرغا،-اىش يۈزىسىدىن سۆيۈ 

 ما - پۇ ئېرىشىشىگە ئازادلىققا قۇلالرنىڭ ۋە سائىلالرغا مۇساپىرالرغا،
 قىلىش، ۋاپا ىگەئەھد بېرىش، زاكات ئوقۇ ، ناماز بېرىش، ياردەم

 ئۇرىشقا  قىلىنغان يولىدا ئالالھنىڭن ۋە كېسەللىككە سۇزلۇققا،يوق
  ئىمانىدان شۇالر ئەنە. كىرىدى ئەمەلگە يااشى بېرىش بەرداشلىق

 «ردىرالتەق ادار شۇالر ئەنە ،الردىرراستچىل
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-الھىااااي يولاااادا ئىختىالپلىشااااىپ قالغااااانالر، ئااااازغۇنلۇق ۋە تاااااال كېتىاااادى. ئى
ااتانىااڭ ھۆكااۈمىنى قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ -تارتىشااتا كېتى ېرىاادى. لااېكىن تااوغرا

للا ُالل﴿تائاااال ئااۆزى بېرىاادى. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال   للنَلُ ْ   ا َِ ْ  فا للوا ااَ    لَلللَو َ ُْ للُ  مَل لْ
ئىخاااااتىالئ  ڭالرنىاااااۇ  ئنىۈكااااا تەنقىياااااام نەتەقىاااااقەھ ئاااااالالھ» 1 ََيَْتلاُ لللللو َ 

 دېگەن.« ىچىقىرىد مۈكۆھ ەستىدۈئ رسىلىرىەقىلىشقان ن
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 دەرس-88
 
 ئايەت-177سۈرە بەقەرە 

 
 َمنْ  اْلَِبَّ  َولَـِٰكنَّ  َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تـَُولُّوا َأن اْلَِبَّ  لَّْيسَ ﴿

 َعَلمٰ  اْلَمالَ  َوآَتم َوالنَِّبيِِّنيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمًَلِئَك ِ  ِخرِ اْْل  َواْليَـْومِ  ِِبللَّـهِ  آَمنَ 
 َوِف  َوالسَّائِِلنيَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ  َواْليَـَتاَممٰ  اْلُقْرََبٰ  َذِوي ُحبِِّهِ 

 اَهُدواعَ  ِإَذا بَِعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزََّكاةَ  َوآَتم ًَلةَ الصَّ  َوَأقَامَ  الرِِّقَابِ 
 َصَدُقوا الَِّذينَ  ُأولَـِٰ كَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالضَّرَّاءِ  اْلَبْأَ﴾اءِ  ِف  َوالصَّاِبرِينَ 

 ﴾اْلُمتـَُّقونَ  ُهمُ  َوُأولَـِٰ كَ 
 

 كەلتۈردشۈ الرنىڭيۈز  تەرەپكە پاتقان كۈن ۋە چىققان كۈن سىلەرنىڭ»
 ە،كۈنىگ ئااىرەت ئالالھقا، بەلكى. لىق ئەمەسيااشى ئۆزىال

 ئالالھنى كەلتۈرد ، ئىمان پەيغەمكەرلەرگە كىتابقا، پەرىشتىلەرگە،
 مىسكىنلەرگە، يېتىملەرگە، ئەقرىكاالرغا،-اىش يۈزىسىدىن سۆيۈ 

 ما - پۇ ئېرىشىشىگە ئازادلىققا قۇلالرنىڭ ۋە سائىلالرغا مۇساپىرالرغا،
 قىلىش، ۋاپا ىگەئەھد بېرىش، زاكات ئوقۇ ، ناماز بېرىش، ياردەم

 ئۇرىشقا  قىلىنغان يولىدا ئالالھنىڭن ۋە كېسەللىككە سۇزلۇققا،يوق
  ئىمانىدان شۇالر ئەنە. كىرىدى ئەمەلگە يااشى بېرىش بەرداشلىق

 «ردىرالتەق ادار شۇالر ئەنە ،الردىرراستچىل



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
 

456 
 

ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتنى چۈشاااۈرگەن ۋاقىتتاااا، مۇنااااپىق ۋە يەھاااۇدىيالر 
قايرىااپ قويااۇئ، مااۇھى  بولمىغااان نااۇقتىالرنى ئاساسااىي مەسااىلىنى بىاار تەرەپااكە 

قىزىااق نۇقتىغااا كۆتااۈردئ چىقىااپ، مۇسااۇلمانالرنىڭ دىققىتىنااى چاچقااان. ئااالالھ 
باااۇ ئاااايەتتە باياااان تائااااال باااۇ ئىشاااالرغا رەددىااايە بېرىاااپ، مەساااىلىنىڭ مېغىزىناااى 

 قىلىپ بەرگەن. 

مۇسااااااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەسااااااتىن كەبىااااااگە قاراشااااااقا بۇيرىلغاناااااادا، 
دىي ۋە مۇناااااپىقالر بااااۇنى پۇرسااااەت بىلىااااپ، كىچىاااا  ئىشاااانى ئاساسااااىي يەھااااۇ

شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە، نۇقتىغاااا كۆتاااۈردئ غوۋغاااا چىقارغاااان. 
ئەھلااااى قارىغااااان.  ەقمەشاااارىق ريەھااااۇدىيالر بەيتۇلمۇقەددەسااااكە، اىرىسااااتىيانال

نى ئاساساااااىي پىرىنساااااىپلىرى دىننىاااااڭ ۋە يااشاااااىلىق» نىغااااادىن بۇ كىتاااااا 
ئاااالالھ تائااااال ياااۈزىنى قىاااكلىگە قارىتىشاااتىن  .دەئ پەاىرلىنەتتاااى «ىزقىلىااا اتىم

ئىكااارەت ھېچقانااداق جاپاسااى يااوق مەسااىلىدە، ئۇالرنىااڭ ئااۆزلىرىنى ھەق يولاادا 
كېتى اتقانااااادە  كۆرسەتمەسااااالىكىنى ۋە قىكلىناااااى ئۆزگەرتىشااااانى مەساااااىلىنىڭ 

، ئااالالھ نېگىاازى قىلى الماساالىقنى تەكىتلىاادى. ئەمەلىيەتااتە ئە  مااۇھى  بااولغىنى
ىشااقا بۇيرىغااان ۋاقىتتااا، ئااۇنى چىاان دىلاادىن سااۆيۈئ تااۇرىئ ئىتااائەت تائاااال بىاار ئ

قىلىاااش، تەق الىاااق قىلىاااش ۋە راساااتچىللىق قىلىشاااتۇر. يااشاااىلىق چاااو  بىااار 
مەساااىۇلىيەت بولاااۇئ، باااۇ يولااادا كېتى اتقاااان ئاااادەم دەۋاساااىدا راساااتچىل يااااكى 

مۇشاااەققەتلەر -جاپاااا ئەمەسااالىكىدە ساااىنىلىدى ۋە باااۇ ساااىناق مەلاااۇم دەرىجىااادە
تىگە قۇرىلغااان بولىاادى. مااۇئمىن شااۇ سااىناقالردىن ھالقىااپ ئۆتااۈ  ئۈچااۈن، ئۈساا

گەرچە كاااۆ لى تارتىاااپ تۇرساااىمۇ قىلغۇساااى باااار نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن يېنىشاااى 
مانااا بۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ بىاازدىن تەلەئ قىلغااان يااشاااىلىق ۋە  كېاارە .

 ئىماننىڭ تەقەززاسى. 

 .الغااااانتىلغااااا ئ ىنىسااااۆز «ااشااااىلىقي»    ْلللل اَ تە  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەت
پااااالنى »ھېساااابلىنىدىغان بولغاچقاااا، « ئۇقاااۇم»ساااۆزى « يااشاااىلىق»لوگىكىااادا 

بىاااالەن سااااۈپەتلىيەلمەيمىز. « يااشااااىلىق»دەئ، كىشااااىنى « يااشااااىلىق ئااااادەم
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سااااۈپەت ۋىجااااۇتتىن ئااااايرى  سااااانىلىدىغان نەرسااااە ھېسااااابلىنىدى. ئەممااااا شااااۇ 
، ئىنساااان شاااۇ ساااۈپەتنىڭ ئاااۆزىگە پ كەتاااكەن ۋاقىتتااااساااۈپەت ۋىجۇدىغاااا ساااىغى
دېااگەن ۋاقتىماادا، ئااادالەت سااۈپىتى بىاالەن « مەن ئادىاال»ئايلىنىاادى. مەسااىلەن  

دېگىنىمااادە، ئاااادالەت « مەن ئادالەتنىاااڭ ئاااۆزى»ساااۈپەتلەنگەن باااولىمەن. ئەمماااا 
ۋىجۇدىمغاااا ساااىغىپ كەتكەنلىكىناااى بىلددرىااادى. دېااامە ، يااشاااىلىق بىزنىاااڭ 

جۇدىمىزغااااا سااااىغىپ كېتىشااااى كېرەكلىكىنااااى لااااۇپال قالماااااي، ۋىسااااۈپىتىمىز بو
ئۇقااااۇمنى  دېااااگەن «يااشااااىلىق»    ْلللل اَ ئااااالالھ تائاااااال   ئىپااااادىلە  ئۈچااااۈن،

 ئىشلەتكەن. 

ــــَن ِِبللَّـــــِه﴾ ــــْن آَم ــــَِبَّ َم ـــــِٰكنَّ اْل كەلتااااۈرد   بەلكااااى ئالالھقااااا ئىمااااان» ﴿َوَل
گە نىساااكەتەن، ئاااۆزىنى تاااوغرا يولااادا دېگەنااالەر. «كىرىااادى ئەمەلاااگە يااشاااى

ئالالھقااا ئىمااان ئېيااتىش ئىماننىااڭ ئە  يۈكسااە  تەرىپىاادىر. بۇنىغاادىن كېاايىن  
ــــْومِ ﴿ ئااااااىرەت كااااۈنىگە ئىمااااان ئېيااااتىش نيااشااااى ئەمەلااااگە » ﴾اْْلِخــــرِ  َواْليَـ

دېااااگەن. ئالالھقااااا ئىشااااىنىش بىاااالەن ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىش بىاااار  «كىرىاااادى 
ىن ئااااالالھ بەرگەن ، چااااۈنكى ئاااااۋۋا  ئالالھقااااا، ئاناااادتااااۈردىكى ئىااااش ئەمەس

اەۋەرگە قااااارائ تااااۇرىئ ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىمىز. ئااااااىرەتكە ئىمااااان ئېيتىااااپ 
بۇالرنىاااڭ . «مااااالئىكىلەرگە ئىماااان ئېيتىمىاااز» ﴾َواْلَمًَلِئَكـــ ِ ﴿بولغانااادىن كېااايىن  

بىلەلمەياادى. ھەممىسااى غەيكىااي مەسااىلە بولغاچقااا، ئىنساااننىڭ ئىاادراكى بااۇالرنى 
مىزدىكى رېىاااا  نەرساااىگە بولمايااادى. بەلكاااى ئەمەلىيەتاااتە ئەقىااادە كاااۆز ئالااادى

ئىنسااان ئىدراكىاادىن ھالقىغااان غەيكىااي نەرسااىگە باغلىنىااپ، ئۇنىغاادىن ئاااجرائ 
 كەتمەسلىكنى كۆرسىتىدى.

ئالالھقاااا، ئاااااىرەتكە، مااااالئىكىلەرگە، كىتابقاااا، پەيغەماااكەرلەرگە  - ئىماااان
ئىچىاااگە گەن پۈتاااۈن نەرساااىلەرگە ئىماااان ئېيتىشااانى ئاااۆز ۋە ئاااالالھ اەۋەر بەر

لەر غەياا  ئەمەس، چااۈنكى قۇرئااان كااۆز «پەيغەمااكەر»بىاالەن « كىتااا »ئالىاادى. 
ئالااادىمىزدا باااار، پەيغەماااكەرلەر ھەققىااادە بىااازگە ئىشاااەنچلى  اەۋەرلەر يېتىاااپ 
كەلااااگەن. بااااۇ ئىككىسااااى غەياااا  بولمىغااااان بىاااالەن، ئالالھنىااااڭ كىتااااابنى 
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ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتنى چۈشاااۈرگەن ۋاقىتتاااا، مۇنااااپىق ۋە يەھاااۇدىيالر 
قايرىااپ قويااۇئ، مااۇھى  بولمىغااان نااۇقتىالرنى ئاساسااىي مەسااىلىنى بىاار تەرەپااكە 

قىزىااق نۇقتىغااا كۆتااۈردئ چىقىااپ، مۇسااۇلمانالرنىڭ دىققىتىنااى چاچقااان. ئااالالھ 
باااۇ ئاااايەتتە باياااان تائااااال باااۇ ئىشاااالرغا رەددىااايە بېرىاااپ، مەساااىلىنىڭ مېغىزىناااى 

 قىلىپ بەرگەن. 

مۇسااااااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەسااااااتىن كەبىااااااگە قاراشااااااقا بۇيرىلغاناااااادا، 
دىي ۋە مۇناااااپىقالر بااااۇنى پۇرسااااەت بىلىااااپ، كىچىاااا  ئىشاااانى ئاساسااااىي يەھااااۇ

شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە، نۇقتىغاااا كۆتاااۈردئ غوۋغاااا چىقارغاااان. 
ئەھلااااى قارىغااااان.  ەقمەشاااارىق ريەھااااۇدىيالر بەيتۇلمۇقەددەسااااكە، اىرىسااااتىيانال

نى ئاساساااااىي پىرىنساااااىپلىرى دىننىاااااڭ ۋە يااشاااااىلىق» نىغااااادىن بۇ كىتاااااا 
ئاااالالھ تائااااال ياااۈزىنى قىاااكلىگە قارىتىشاااتىن  .دەئ پەاىرلىنەتتاااى «ىزقىلىااا اتىم

ئىكااارەت ھېچقانااداق جاپاسااى يااوق مەسااىلىدە، ئۇالرنىااڭ ئااۆزلىرىنى ھەق يولاادا 
كېتى اتقانااااادە  كۆرسەتمەسااااالىكىنى ۋە قىكلىناااااى ئۆزگەرتىشااااانى مەساااااىلىنىڭ 

، ئااالالھ نېگىاازى قىلى الماساالىقنى تەكىتلىاادى. ئەمەلىيەتااتە ئە  مااۇھى  بااولغىنى
ىشااقا بۇيرىغااان ۋاقىتتااا، ئااۇنى چىاان دىلاادىن سااۆيۈئ تااۇرىئ ئىتااائەت تائاااال بىاار ئ

قىلىاااش، تەق الىاااق قىلىاااش ۋە راساااتچىللىق قىلىشاااتۇر. يااشاااىلىق چاااو  بىااار 
مەساااىۇلىيەت بولاااۇئ، باااۇ يولااادا كېتى اتقاااان ئاااادەم دەۋاساااىدا راساااتچىل يااااكى 

مۇشاااەققەتلەر -جاپاااا ئەمەسااالىكىدە ساااىنىلىدى ۋە باااۇ ساااىناق مەلاااۇم دەرىجىااادە
تىگە قۇرىلغااان بولىاادى. مااۇئمىن شااۇ سااىناقالردىن ھالقىااپ ئۆتااۈ  ئۈچااۈن، ئۈساا

گەرچە كاااۆ لى تارتىاااپ تۇرساااىمۇ قىلغۇساااى باااار نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن يېنىشاااى 
مانااا بۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ بىاازدىن تەلەئ قىلغااان يااشاااىلىق ۋە  كېاارە .

 ئىماننىڭ تەقەززاسى. 

 .الغااااانتىلغااااا ئ ىنىسااااۆز «ااشااااىلىقي»    ْلللل اَ تە  ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەت
پااااالنى »ھېساااابلىنىدىغان بولغاچقاااا، « ئۇقاااۇم»ساااۆزى « يااشاااىلىق»لوگىكىااادا 

بىاااالەن سااااۈپەتلىيەلمەيمىز. « يااشااااىلىق»دەئ، كىشااااىنى « يااشااااىلىق ئااااادەم
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سااااۈپەت ۋىجااااۇتتىن ئااااايرى  سااااانىلىدىغان نەرسااااە ھېسااااابلىنىدى. ئەممااااا شااااۇ 
، ئىنساااان شاااۇ ساااۈپەتنىڭ ئاااۆزىگە پ كەتاااكەن ۋاقىتتااااساااۈپەت ۋىجۇدىغاااا ساااىغى
دېااگەن ۋاقتىماادا، ئااادالەت سااۈپىتى بىاالەن « مەن ئادىاال»ئايلىنىاادى. مەسااىلەن  

دېگىنىمااادە، ئاااادالەت « مەن ئادالەتنىاااڭ ئاااۆزى»ساااۈپەتلەنگەن باااولىمەن. ئەمماااا 
ۋىجۇدىمغاااا ساااىغىپ كەتكەنلىكىناااى بىلددرىااادى. دېااامە ، يااشاااىلىق بىزنىاااڭ 

جۇدىمىزغااااا سااااىغىپ كېتىشااااى كېرەكلىكىنااااى لااااۇپال قالماااااي، ۋىسااااۈپىتىمىز بو
ئۇقااااۇمنى  دېااااگەن «يااشااااىلىق»    ْلللل اَ ئااااالالھ تائاااااال   ئىپااااادىلە  ئۈچااااۈن،

 ئىشلەتكەن. 

ــــَن ِِبللَّـــــِه﴾ ــــْن آَم ــــَِبَّ َم ـــــِٰكنَّ اْل كەلتااااۈرد   بەلكااااى ئالالھقااااا ئىمااااان» ﴿َوَل
گە نىساااكەتەن، ئاااۆزىنى تاااوغرا يولااادا دېگەنااالەر. «كىرىااادى ئەمەلاااگە يااشاااى

ئالالھقااا ئىمااان ئېيااتىش ئىماننىااڭ ئە  يۈكسااە  تەرىپىاادىر. بۇنىغاادىن كېاايىن  
ــــْومِ ﴿ ئااااااىرەت كااااۈنىگە ئىمااااان ئېيااااتىش نيااشااااى ئەمەلااااگە » ﴾اْْلِخــــرِ  َواْليَـ

دېااااگەن. ئالالھقااااا ئىشااااىنىش بىاااالەن ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىش بىاااار  «كىرىاااادى 
ىن ئااااالالھ بەرگەن ، چااااۈنكى ئاااااۋۋا  ئالالھقااااا، ئاناااادتااااۈردىكى ئىااااش ئەمەس

اەۋەرگە قااااارائ تااااۇرىئ ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىمىز. ئااااااىرەتكە ئىمااااان ئېيتىااااپ 
بۇالرنىاااڭ . «مااااالئىكىلەرگە ئىماااان ئېيتىمىاااز» ﴾َواْلَمًَلِئَكـــ ِ ﴿بولغانااادىن كېااايىن  

بىلەلمەياادى. ھەممىسااى غەيكىااي مەسااىلە بولغاچقااا، ئىنساااننىڭ ئىاادراكى بااۇالرنى 
مىزدىكى رېىاااا  نەرساااىگە بولمايااادى. بەلكاااى ئەمەلىيەتاااتە ئەقىااادە كاااۆز ئالااادى

ئىنسااان ئىدراكىاادىن ھالقىغااان غەيكىااي نەرسااىگە باغلىنىااپ، ئۇنىغاادىن ئاااجرائ 
 كەتمەسلىكنى كۆرسىتىدى.

ئالالھقاااا، ئاااااىرەتكە، مااااالئىكىلەرگە، كىتابقاااا، پەيغەماااكەرلەرگە  - ئىماااان
ئىچىاااگە گەن پۈتاااۈن نەرساااىلەرگە ئىماااان ئېيتىشااانى ئاااۆز ۋە ئاااالالھ اەۋەر بەر

لەر غەياا  ئەمەس، چااۈنكى قۇرئااان كااۆز «پەيغەمااكەر»بىاالەن « كىتااا »ئالىاادى. 
ئالااادىمىزدا باااار، پەيغەماااكەرلەر ھەققىااادە بىااازگە ئىشاااەنچلى  اەۋەرلەر يېتىاااپ 
كەلااااگەن. بااااۇ ئىككىسااااى غەياااا  بولمىغااااان بىاااالەن، ئالالھنىااااڭ كىتااااابنى 
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ئااااۆزى ىنساااااننى پەيغەمااااكەر قىلىااااپ ئەۋەتكەنلىكىنىااااڭ چۈشااااۈرگەنلىكى ۋە ئ
 غەيكتۇر.  

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى غەيكىاااي ئىشاااالرغا ئىماااان ئېيتىشاااتىن ئىكاااارەت 
ئەقىاااادە مەسىلىسااااىنى بايااااان قىلغاناااادىن كېاااايىن، ئىنسااااانالرنىڭ زېمىناااادىكى 
ھاياااات رېتىمىناااى ئاااۆزى چۈشاااۈرگەن تەلىماااات باااويىچە داۋام قىلىشاااى ئۈچاااۈن، 

 اْلَمـــالَ  َوآتَـــم﴿تكىلىاااپ  ە ئەقىااادە مەسىلىساااىدىن دىنيااااۋى مەساااىلىگە يۆئىماااان ۋ
 «مۈلاااۈ  ساااەرئ قىلىاااش-ماااا نى ساااۆيۈ  يۈزىساااىدىن ئاااالالھ» ﴾ُحبِِّـــهِ  َعَلـــمٰ 

دېاادى. مااۇئمىن مەلااۇم ئىقتىسااادقا ئىااگە بولغاناادىن كېاايىن، ئااۇنى ئىشلىتىشااكە 
كااۆپىنچە ھالاادا  ،  ْ َمللاَ تېگىشاالى  يااشااى يولالرغااا سااەرئ قىلىاادى. ئااايەتتىكى 

ىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە قىممىتااااى بااااار، پۇلغااااا پااااۇلنى كااااۆز ئالاااادىمىزغا كەلتۈر
 ىنىدى. ھېسابل« ما »ئايالندىرغىلى بولىدىغان ھەرقانداق نەرسە 

قىلى اتقااان يااشااىلىقنى سااۆيۈئ تااۇرىئ سااەرئ قىلىااش  -سااەرئ قىلىااش 
ۋە ماااالالرنى يااشاااى كۆرساااىمۇ، نەپساااىدىن كېچىاااپ ساااەرئ قىلىشاااتىن ئىكاااارەت 

با لللوا ال  ئىككاااى اىااال بولىااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائاااا َُ ﴿َويُْاعاُملللوَ    اََعلللاَن َالَللل   
ْسلللل ا َنا َويَتا َمللللا  ًَ  ِا لللل  ۋە يېااااتىمگە مىسااااكىنگە، تۇرىقلااااۇق موھتااااا  ئااااۆزى» 1َوَْنا

َلللا َتُابُّلللو ۋە يەنە  « بېرىااادى تائاااام ئەساااىرگە َّ  تُن اُقلللو  َا للل ََ  َ  ﴿ َللل  تَلنَلللاُ و    ْللل ا
 

لللا تُن اُقلللو  َ  َوَِ
َْ   فَلللللإاَ    لَلللللل للللل  َشللللل يااشاااااى كاااااۆرگەن نەرساااااە الردىن ساااااەرئ » 2َو مالللللوا َالاللللل    ِا

دېااگەن. « قىلمىغااۇچە ھەرگىااز يااشااىلىققا نيەنااى جەناانەتكە  ئېرىشەلمەيسااىلەر
لااېكىن يااۈرىكى سااىقىلىپ تااۇرىئ مااا  سااەرئ قىلىشاانى ئااالالھ تائاااال ئەيىااكلەئ  

للللا َيْ َهُاللللو َ ﴿  قااااائالالھ اننىدىغكۆرىاااا يامااااان ئااااۆزلىرى ئااااۇالر» 3 َوََيَْعلُللللوَ   الَلللللوا َِ
 دېگەن. « قىلىدى مەنسۇئ
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 ئايەت-92سۈرە ئا  ئىمران،  2
 ئايەت-62سۈرە نەھل،  3
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كىشاااااى ئىشااااالەئ . «تۇغقانلىرىغاااااا نساااااەرئ قىلىااااادى » ﴾اْلُقــــْرََبٰ  َذِوي﴿
ئااۆزىنى تولااۇق قاماادائ بولغاناادىن كېاايىن، قىاايىن كۈناادە قالغااان تۇغقااانلىرىنى 
يااوقالئ يااشااىلىق قىلىااپ تۇرىشااى كېاارە . ئەمەلىيەتااتە مااۇئمىن ھەماامە ئااادەم 

الھااۇ ەقااتە مۇنااداق بىاار ھېكااايە بااار. مۇئاااۋىيە رەزىيەلبىاالەن تۇغقاناادىر. بااۇ ھ
ساااىلىنى بىااار قېرىنداشااالىرى »ئەنھاااۇ اەلىاااپە ۋاقتىااادا، ئىشاااى  باقاااارى كېلىاااپ  

ساااەن مېنىاااڭ قېرىنداشااالىرىمنى »دېگەنااادە، ئاااۇ  « ئىشاااى  ئالدىااادا سااااقالۋاتىدى
دەئ باااۇيرىق قىلىااادى. ئاااۇ كىشاااى كىرگەنااادىن « تونۇمامتىاااڭ  دەرھاااا  كىرگاااۈز

« ېرىندىشاااى  ساااەن مېنىاااڭ قايساااى ق»ئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ  كېااايىن، مۇ
مەن ئااااااادەم ئەلەيھىسساااااااالمدىن بولغااااااان »دې ىاااااادى، ھېلىقااااااى كىشااااااى  

دەئ جااااۋا  بەرگەن. مۇئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئاااۇ كىشاااىنىڭ « قېرىندىشاااىڭ
رەھىااا  قىلغاااان. -ساااۆزىدىن تەساااىرلىنىپ، ساااورىغان نەرسىساااىنى بېرىاااپ ساااىلە

ېااااگەن د« ەماااامە كىشااااى ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بااااالىلىرىھ»تەبىىيىكااااى، 
رەھىااا  قىلىاااپ بواللمايااادى. -بىااارىگە ساااىلە-نۇقتىااادىن، پۈتاااۈن ئىنساااانالر بىااار

رەھىااااا  -لااااېكىن نەساااااە  جەھەتاااااتىن ئۇلىشاااااىدىغان قېرىنداشاااااالرغا ساااااىلە
قىاللمامااادى  تەبىىىيكااااى قىالالياااادى. مۇئمىننىاااڭ ئىمااااانى، قېرىنداشاااالىرى ئاااااق 

 ئۆزى باياشات ياشاشقا يو  قويمايدى. ھالەتتە تۇرسا، 

ائااااال ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدا ئۆزئاااارا كېپىللىكناااى يولغاااا قوياااۇئ، ئاااالالھ ت
يااشااااىلىق ۋە ئىقتىسااااادنى ئومااااۇمىي جەمىىاااايەتكە تااااارقىتىش نۇقتىسااااىدىن، 

ئايالااادىن باااالىالر ۋە باااۇ باااالىالردىن -ئاااائىلە مۇناساااى ىتىنى بەرپاااا قىلااادى. ئەر
 چىقىااااپ، تۇغقااااانلىق مۇناسااااى ىتى شااااەكىللەنگەن بىاااار نەۋرىاااالەر ئوتتۇرىغااااا

جەمىىااايەت ھاساااىل بولىااادى. نىكااااھلىنىش كىشاااىلەرنىڭ ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە 
بىرىناااى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىرىنچاااى قەدەمااادىر. -بىااار

ئائىلىسااىز ھامىلىاادار بولغاناادا، ھااامىلىنى چۈشااۈردۋېتىش ياااكى بااالىنى تاشااالئ 
ىقمااااي، لىرى كېلىاااپ چىقىااادى. نەتىجىااادە بالىنىاااڭ ئىگىساااى چقاااېچىش ئەھااا ال

جەمىىيەتاااتە ھېچقاناااداق تۇغقاااانلىق ئاالقىساااى ياااوق ھاااالەتتە ياشاااايدى. بۇنىاااڭ 
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ئااااۆزى ىنساااااننى پەيغەمااااكەر قىلىااااپ ئەۋەتكەنلىكىنىااااڭ چۈشااااۈرگەنلىكى ۋە ئ
 غەيكتۇر.  

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى غەيكىاااي ئىشاااالرغا ئىماااان ئېيتىشاااتىن ئىكاااارەت 
ئەقىاااادە مەسىلىسااااىنى بايااااان قىلغاناااادىن كېاااايىن، ئىنسااااانالرنىڭ زېمىناااادىكى 
ھاياااات رېتىمىناااى ئاااۆزى چۈشاااۈرگەن تەلىماااات باااويىچە داۋام قىلىشاااى ئۈچاااۈن، 

 اْلَمـــالَ  َوآتَـــم﴿تكىلىاااپ  ە ئەقىااادە مەسىلىساااىدىن دىنيااااۋى مەساااىلىگە يۆئىماااان ۋ
 «مۈلاااۈ  ساااەرئ قىلىاااش-ماااا نى ساااۆيۈ  يۈزىساااىدىن ئاااالالھ» ﴾ُحبِِّـــهِ  َعَلـــمٰ 

دېاادى. مااۇئمىن مەلااۇم ئىقتىسااادقا ئىااگە بولغاناادىن كېاايىن، ئااۇنى ئىشلىتىشااكە 
كااۆپىنچە ھالاادا  ،  ْ َمللاَ تېگىشاالى  يااشااى يولالرغااا سااەرئ قىلىاادى. ئااايەتتىكى 

ىاااادى. ئەمەلىيەتااااتە قىممىتااااى بااااار، پۇلغااااا پااااۇلنى كااااۆز ئالاااادىمىزغا كەلتۈر
 ىنىدى. ھېسابل« ما »ئايالندىرغىلى بولىدىغان ھەرقانداق نەرسە 

قىلى اتقااان يااشااىلىقنى سااۆيۈئ تااۇرىئ سااەرئ قىلىااش  -سااەرئ قىلىااش 
ۋە ماااالالرنى يااشاااى كۆرساااىمۇ، نەپساااىدىن كېچىاااپ ساااەرئ قىلىشاااتىن ئىكاااارەت 

با لللوا ال  ئىككاااى اىااال بولىااادى. باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائاااا َُ ﴿َويُْاعاُملللوَ    اََعلللاَن َالَللل   
ْسلللل ا َنا َويَتا َمللللا  ًَ  ِا لللل  ۋە يېااااتىمگە مىسااااكىنگە، تۇرىقلااااۇق موھتااااا  ئااااۆزى» 1َوَْنا

َلللا َتُابُّلللو ۋە يەنە  « بېرىااادى تائاااام ئەساااىرگە َّ  تُن اُقلللو  َا للل ََ  َ  ﴿ َللل  تَلنَلللاُ و    ْللل ا
 

لللا تُن اُقلللو  َ  َوَِ
َْ   فَلللللإاَ    لَلللللل للللل  َشللللل يااشاااااى كاااااۆرگەن نەرساااااە الردىن ساااااەرئ » 2َو مالللللوا َالاللللل    ِا

دېااگەن. « قىلمىغااۇچە ھەرگىااز يااشااىلىققا نيەنااى جەناانەتكە  ئېرىشەلمەيسااىلەر
لااېكىن يااۈرىكى سااىقىلىپ تااۇرىئ مااا  سااەرئ قىلىشاانى ئااالالھ تائاااال ئەيىااكلەئ  

للللا َيْ َهُاللللو َ ﴿  قااااائالالھ اننىدىغكۆرىاااا يامااااان ئااااۆزلىرى ئااااۇالر» 3 َوََيَْعلُللللوَ   الَلللللوا َِ
 دېگەن. « قىلىدى مەنسۇئ
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كىشاااااى ئىشااااالەئ . «تۇغقانلىرىغاااااا نساااااەرئ قىلىااااادى » ﴾اْلُقــــْرََبٰ  َذِوي﴿
ئااۆزىنى تولااۇق قاماادائ بولغاناادىن كېاايىن، قىاايىن كۈناادە قالغااان تۇغقااانلىرىنى 
يااوقالئ يااشااىلىق قىلىااپ تۇرىشااى كېاارە . ئەمەلىيەتااتە مااۇئمىن ھەماامە ئااادەم 

الھااۇ ەقااتە مۇنااداق بىاار ھېكااايە بااار. مۇئاااۋىيە رەزىيەلبىاالەن تۇغقاناادىر. بااۇ ھ
ساااىلىنى بىااار قېرىنداشااالىرى »ئەنھاااۇ اەلىاااپە ۋاقتىااادا، ئىشاااى  باقاااارى كېلىاااپ  

ساااەن مېنىاااڭ قېرىنداشااالىرىمنى »دېگەنااادە، ئاااۇ  « ئىشاااى  ئالدىااادا سااااقالۋاتىدى
دەئ باااۇيرىق قىلىااادى. ئاااۇ كىشاااى كىرگەنااادىن « تونۇمامتىاااڭ  دەرھاااا  كىرگاااۈز

« ېرىندىشاااى  ساااەن مېنىاااڭ قايساااى ق»ئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ  كېااايىن، مۇ
مەن ئااااااادەم ئەلەيھىسساااااااالمدىن بولغااااااان »دې ىاااااادى، ھېلىقااااااى كىشااااااى  

دەئ جااااۋا  بەرگەن. مۇئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئاااۇ كىشاااىنىڭ « قېرىندىشاااىڭ
رەھىااا  قىلغاااان. -ساااۆزىدىن تەساااىرلىنىپ، ساااورىغان نەرسىساااىنى بېرىاااپ ساااىلە

ېااااگەن د« ەماااامە كىشااااى ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بااااالىلىرىھ»تەبىىيىكااااى، 
رەھىااا  قىلىاااپ بواللمايااادى. -بىااارىگە ساااىلە-نۇقتىااادىن، پۈتاااۈن ئىنساااانالر بىااار

رەھىااااا  -لااااېكىن نەساااااە  جەھەتاااااتىن ئۇلىشاااااىدىغان قېرىنداشاااااالرغا ساااااىلە
قىاللمامااادى  تەبىىىيكااااى قىالالياااادى. مۇئمىننىاااڭ ئىمااااانى، قېرىنداشاااالىرى ئاااااق 

 ئۆزى باياشات ياشاشقا يو  قويمايدى. ھالەتتە تۇرسا، 

ائااااال ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدا ئۆزئاااارا كېپىللىكناااى يولغاااا قوياااۇئ، ئاااالالھ ت
يااشااااىلىق ۋە ئىقتىسااااادنى ئومااااۇمىي جەمىىاااايەتكە تااااارقىتىش نۇقتىسااااىدىن، 

ئايالااادىن باااالىالر ۋە باااۇ باااالىالردىن -ئاااائىلە مۇناساااى ىتىنى بەرپاااا قىلااادى. ئەر
 چىقىااااپ، تۇغقااااانلىق مۇناسااااى ىتى شااااەكىللەنگەن بىاااار نەۋرىاااالەر ئوتتۇرىغااااا

جەمىىااايەت ھاساااىل بولىااادى. نىكااااھلىنىش كىشاااىلەرنىڭ ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە 
بىرىناااى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىرىنچاااى قەدەمااادىر. -بىااار

ئائىلىسااىز ھامىلىاادار بولغاناادا، ھااامىلىنى چۈشااۈردۋېتىش ياااكى بااالىنى تاشااالئ 
ىقمااااي، لىرى كېلىاااپ چىقىااادى. نەتىجىااادە بالىنىاااڭ ئىگىساااى چقاااېچىش ئەھااا ال

جەمىىيەتاااتە ھېچقاناااداق تۇغقاااانلىق ئاالقىساااى ياااوق ھاااالەتتە ياشاااايدى. بۇنىاااڭ 
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نەتىجىساااىدە جەمىىيەتاااتە بۇزىلاااۇ  ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. جەمىىيەتنىاااڭ پااااكىز، 
مۇناسااى ەتلەرنىڭ مۇسااتەھكەم، ھەر ئىشاانىڭ كاپااالەتكە ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن، 

تەشاااەبكۇس قىلىااادى. باااۇ  ھ تائااااال نىكااااھتىن ئىكاااارەت پااااكىز مۇناساااى ەتنىئاااالال
ئاااارقىلىق شاااەكىللەنگەن تۇغقانالرنىاااڭ تۇرمۇشاااىغا كاپالەتلىااا  قىلىاااش ئۈچاااۈن، 

 تەلىماتى كەلگەن.« تۇغقانلىرىغا نسەرئ قىلىش »   ْ ُقْهَب   َذواي﴿

ــــــاَممٰ ﴿ئااااااالالھ تائاااااااال   شااااااقا لەرگە يااشااااااىلىق قىلى«يېااااااتى » ﴾َواْليَـَت
دادىساااى ئۆلاااۈئ كەتاااكەن، بااااالغەت يېشاااىغا يەتمىاااگەن باااالىالر  .بۇيرىۋاتىااادى

دېيىلىااااادى. باااااۇالر جەمىىيەتتىكاااااى زاپااااااس ئىقتىساااااادنىڭ ساااااەرئ « يېاااااتى »
 قىلىنىدىغان ئورىنلىرىدىن بىرىدىر. 

باااااۇ ساااااۆزنىڭ . «مىسااااكىنلەرگە يااشاااااىلىق قىلىغااااالر» ﴿َواْلَمَســــاِكنَي﴾
نىلەرناااى بىلددرىااادى. دېاااگەن مە« قالغاااانجىمىاااپ قالغاااان، تاااۇرىئ »يىلتىااازى، 

ئىچمىكااى يااوق ئااادەم مىسااكىن بولىاادى. -يەنااى، بااارار جااايى، تۇرالغۇسااى، يااېمە 
نىاااڭ پەرقىناااى ئايرىشاااتا «پېقىااار»  فقلللً بىااالەن « مىساااكىن»  ِسللل ي ئۆلىمااااالر 

ھەراىااال ئواشاااىمىغان پىكىرلەرناااى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان. بىااار قىساااى  ئۆلىمااااالر 
نىاااڭ ئاااازراق بىااار نەرسىساااى بولساااىمۇ،  فقلللً ى ياااوق،  ناااى ھېچنېمىساااِسللل ي 

ئااۆزىگە يەتمەياادى، دېااگەن شااەكىلدە چۈشااەنددرگەن. يەنە بىاار قىسااى  ئۆلىماااالر 
نىااڭ  فقللً نىااڭ ئااازراق بىاار نەرسىسااى بااار، لااېكىن ئااۆزىگە يەتمەياادى،  ِسلل ي 

ھېچنېمىسااااى يااااوق دەئ چۈشااااەنددرگەن. گەرچە ئىخااااتىالئ بولسااااىمۇ، لااااېكىن 
-ىلاااى اىااال كىشاااىگە يااشاااىلىق يوللىرىغاااا اەجلىنىااادىغان پاااۇ قۇرئانااادا ئىكك

 مالالردىن نېسى ە ئۈلەشتۈردلگەن. 

ـــِبيلِ ﴿ ئەمەلىيەتاااتە باااۇ . «مۇسااااپىرالرغا يااشاااىلىق قىلىغاااالر» ﴾َوابْـــَن السَّ
مۈلۈكلىرىاادىن -ن مەنىاادە بولااۇئ، سااەپەردە مااا دېااگە« يولنىااڭ بالىسااى»سااۆز 

ھېچنېمىسااااى قالمىغااااان ئااااادەمنى  ئايرىلىااااپ، يولاااادىن باشااااقا پاناھلىنىاااادىغان
ئىپااااادىلە  ئۈچااااۈن قوللىنىلغااااان. بااااۇ ئادەمنىااااڭ قىيىنچىلىقااااتىن قۇتۇلااااۇئ، 
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ئىساااالم جەمىىيىتىنىاااڭ ھىمايىساااىدە ئىكەنلىكىناااى ھاااې  قىلااادىرى  ئۈچاااۈن، 
 دتىن بېرىلىدى. ئۇالرغىمۇ زاپاس ئىقتىسا

ـــائِِلنيَ ﴿ ەر بىااار قىساااى  كىشاااىل. «بىااار نەرساااە ساااورائ كەلگەنااالەر» ﴾َوالسَّ
تىلەمچىلىكناااى كەساااپكە ئايالنااادىرىۋالغان. لاااېكىن ئالااادىمىزغا ساااورائ كەلاااگەن 

َْْااُلللو   كىشاااىلەرگە بېرىشاااىمىز كېااارە . باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  
  ُ ساااااورىغۇچى ئاااااات ئۈساااااتىدە كەلساااااىمۇ » 1   َسلللللاِاَ  َوااْ  َ لللللاَ  َالَللللل    للللله فَللللللَه

ىكناااى كەساااپ قىلى الغاااان بولساااا، دېاااگەن. بەلكىااا  راساااتىنال تىلەمچىل« بېااارىغالر
شااۇ بىاار قېتىملىااق بېرىشااىمىز سااەۋەبلى ، قىلى اتقااان ئىشااىدىن يېنىااپ قېلىشااى 

 مۇمكىن. دېمە ، بېرىپ ااتاالشقانلىق، بەرمەي ااتاالشقاندىن يااشىدىر. 

، «دشااااااامەنلەرنىڭ قولىغاااااااا چۈشاااااااۈئ قالغاااااااانالرد» ﴿َوِف الرِِّقَـــــــاِب﴾
  كىشاااىلەرنىڭ بىرىااادىر. ئاااايەتتىكى ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە يۆلەشاااكە تېگىشااالى

َلللللابا    ىااااادى.بىلددر ناااااىدېاااااگەن مەنىلەر «بوياااااۇن، گەدەن»دېاااااگەن ساااااۆز   ُ 
بويۇننىااااڭ ئىگىلىشااااى ئىنساااااننىڭ باشااااقىالرنىڭ قولىغااااا چۈشااااۈئ قېلىشااااىنى 
ئىپادىلەياااادىغان بولغاچقااااا، قۇرئاناااادا مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە كەلتااااۈرگەن. 

للللا﴿ مەسااااىلەن  للللا َْْ  َ  َ  َوَِ َُّ   ُ  ْ َعَقبَلللل َِ  نېمىلىكىنااااى ئېشىشااااىنىڭ داۋان» 2 َ َُلبَلللل    فَلللل
دېاااگەن « قىلمااااقتۇر ئاااازاد قاااۇ   دېاااگەن ئېشاااىش داۋانن بىلەتتىاااڭ  قاناااداق

 دەئ ئىپادىلەنگەن.  « بويۇننى ئازاد قىلىش»ئايەتتىكى قۇ  ئازاد قىلىش، 

ـــًَلةَ  َوَأقَـــامَ ﴿ ناماااازنى شاااەرىىەت تەلەئ . «ناماااازنى بەرپاااا قىلىغاااالر» ﴾الصَّ
ان شاااەكىلدە ئاااۆز ۋاقتىااادا، شاااەرتلىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااپ، قىلغااا

 ئورىندىغان كىشى، يااشىلىق قىلغانالر قاتارىدا بولىدى.مۇكەممە  شەكىلدە 

ئاااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا يااشااااىلىق يوللىرىنىااااڭ قاتارىاااادىن  
ـــم﴿ ـــاةَ  َوآَت ََ َالَللل   ﴿وَ  دەۋاتىااادى. يۇقىرىااادىكى  «زاكااااتنى بېااارىش» ﴾الزََّك ُتَللل   ْ َملللا
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نەتىجىساااىدە جەمىىيەتاااتە بۇزىلاااۇ  ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. جەمىىيەتنىاااڭ پااااكىز، 
مۇناسااى ەتلەرنىڭ مۇسااتەھكەم، ھەر ئىشاانىڭ كاپااالەتكە ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن، 

تەشاااەبكۇس قىلىااادى. باااۇ  ھ تائااااال نىكااااھتىن ئىكاااارەت پااااكىز مۇناساااى ەتنىئاااالال
ئاااارقىلىق شاااەكىللەنگەن تۇغقانالرنىاااڭ تۇرمۇشاااىغا كاپالەتلىااا  قىلىاااش ئۈچاااۈن، 

 تەلىماتى كەلگەن.« تۇغقانلىرىغا نسەرئ قىلىش »   ْ ُقْهَب   َذواي﴿

ــــــاَممٰ ﴿ئااااااالالھ تائاااااااال   شااااااقا لەرگە يااشااااااىلىق قىلى«يېااااااتى » ﴾َواْليَـَت
دادىساااى ئۆلاااۈئ كەتاااكەن، بااااالغەت يېشاااىغا يەتمىاااگەن باااالىالر  .بۇيرىۋاتىااادى

دېيىلىااااادى. باااااۇالر جەمىىيەتتىكاااااى زاپااااااس ئىقتىساااااادنىڭ ساااااەرئ « يېاااااتى »
 قىلىنىدىغان ئورىنلىرىدىن بىرىدىر. 

باااااۇ ساااااۆزنىڭ . «مىسااااكىنلەرگە يااشاااااىلىق قىلىغااااالر» ﴿َواْلَمَســــاِكنَي﴾
نىلەرناااى بىلددرىااادى. دېاااگەن مە« قالغاااانجىمىاااپ قالغاااان، تاااۇرىئ »يىلتىااازى، 

ئىچمىكااى يااوق ئااادەم مىسااكىن بولىاادى. -يەنااى، بااارار جااايى، تۇرالغۇسااى، يااېمە 
نىاااڭ پەرقىناااى ئايرىشاااتا «پېقىااار»  فقلللً بىااالەن « مىساااكىن»  ِسللل ي ئۆلىمااااالر 

ھەراىااال ئواشاااىمىغان پىكىرلەرناااى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان. بىااار قىساااى  ئۆلىمااااالر 
نىاااڭ ئاااازراق بىااار نەرسىساااى بولساااىمۇ،  فقلللً ى ياااوق،  ناااى ھېچنېمىساااِسللل ي 

ئااۆزىگە يەتمەياادى، دېااگەن شااەكىلدە چۈشااەنددرگەن. يەنە بىاار قىسااى  ئۆلىماااالر 
نىااڭ  فقللً نىااڭ ئااازراق بىاار نەرسىسااى بااار، لااېكىن ئااۆزىگە يەتمەياادى،  ِسلل ي 

ھېچنېمىسااااى يااااوق دەئ چۈشااااەنددرگەن. گەرچە ئىخااااتىالئ بولسااااىمۇ، لااااېكىن 
-ىلاااى اىااال كىشاااىگە يااشاااىلىق يوللىرىغاااا اەجلىنىااادىغان پاااۇ قۇرئانااادا ئىكك

 مالالردىن نېسى ە ئۈلەشتۈردلگەن. 

ـــِبيلِ ﴿ ئەمەلىيەتاااتە باااۇ . «مۇسااااپىرالرغا يااشاااىلىق قىلىغاااالر» ﴾َوابْـــَن السَّ
مۈلۈكلىرىاادىن -ن مەنىاادە بولااۇئ، سااەپەردە مااا دېااگە« يولنىااڭ بالىسااى»سااۆز 

ھېچنېمىسااااى قالمىغااااان ئااااادەمنى  ئايرىلىااااپ، يولاااادىن باشااااقا پاناھلىنىاااادىغان
ئىپااااادىلە  ئۈچااااۈن قوللىنىلغااااان. بااااۇ ئادەمنىااااڭ قىيىنچىلىقااااتىن قۇتۇلااااۇئ، 
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ئىساااالم جەمىىيىتىنىاااڭ ھىمايىساااىدە ئىكەنلىكىناااى ھاااې  قىلااادىرى  ئۈچاااۈن، 
 دتىن بېرىلىدى. ئۇالرغىمۇ زاپاس ئىقتىسا

ـــائِِلنيَ ﴿ ەر بىااار قىساااى  كىشاااىل. «بىااار نەرساااە ساااورائ كەلگەنااالەر» ﴾َوالسَّ
تىلەمچىلىكناااى كەساااپكە ئايالنااادىرىۋالغان. لاااېكىن ئالااادىمىزغا ساااورائ كەلاااگەن 

َْْااُلللو   كىشاااىلەرگە بېرىشاااىمىز كېااارە . باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  
  ُ ساااااورىغۇچى ئاااااات ئۈساااااتىدە كەلساااااىمۇ » 1   َسلللللاِاَ  َوااْ  َ لللللاَ  َالَللللل    للللله فَللللللَه

ىكناااى كەساااپ قىلى الغاااان بولساااا، دېاااگەن. بەلكىااا  راساااتىنال تىلەمچىل« بېااارىغالر
شااۇ بىاار قېتىملىااق بېرىشااىمىز سااەۋەبلى ، قىلى اتقااان ئىشااىدىن يېنىااپ قېلىشااى 

 مۇمكىن. دېمە ، بېرىپ ااتاالشقانلىق، بەرمەي ااتاالشقاندىن يااشىدىر. 

، «دشااااااامەنلەرنىڭ قولىغاااااااا چۈشاااااااۈئ قالغاااااااانالرد» ﴿َوِف الرِِّقَـــــــاِب﴾
  كىشاااىلەرنىڭ بىرىااادىر. ئاااايەتتىكى ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە يۆلەشاااكە تېگىشااالى

َلللللابا    ىااااادى.بىلددر ناااااىدېاااااگەن مەنىلەر «بوياااااۇن، گەدەن»دېاااااگەن ساااااۆز   ُ 
بويۇننىااااڭ ئىگىلىشااااى ئىنساااااننىڭ باشااااقىالرنىڭ قولىغااااا چۈشااااۈئ قېلىشااااىنى 
ئىپادىلەياااادىغان بولغاچقااااا، قۇرئاناااادا مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە كەلتااااۈرگەن. 

للللا﴿ مەسااااىلەن  للللا َْْ  َ  َ  َوَِ َُّ   ُ  ْ َعَقبَلللل َِ  نېمىلىكىنااااى ئېشىشااااىنىڭ داۋان» 2 َ َُلبَلللل    فَلللل
دېاااگەن « قىلمااااقتۇر ئاااازاد قاااۇ   دېاااگەن ئېشاااىش داۋانن بىلەتتىاااڭ  قاناااداق

 دەئ ئىپادىلەنگەن.  « بويۇننى ئازاد قىلىش»ئايەتتىكى قۇ  ئازاد قىلىش، 

ـــًَلةَ  َوَأقَـــامَ ﴿ ناماااازنى شاااەرىىەت تەلەئ . «ناماااازنى بەرپاااا قىلىغاااالر» ﴾الصَّ
ان شاااەكىلدە ئاااۆز ۋاقتىااادا، شاااەرتلىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااپ، قىلغااا

 ئورىندىغان كىشى، يااشىلىق قىلغانالر قاتارىدا بولىدى.مۇكەممە  شەكىلدە 

ئاااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا يااشااااىلىق يوللىرىنىااااڭ قاتارىاااادىن  
ـــم﴿ ـــاةَ  َوآَت ََ َالَللل   ﴿وَ  دەۋاتىااادى. يۇقىرىااادىكى  «زاكااااتنى بېااارىش» ﴾الزََّك ُتَللل   ْ َملللا
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با لللللللللللوا َذواي  ْ ُقللللللللللللْهَب  َو ْ  َلتَللللللللللللاَِ   َو ْ َمَسللللللللللللا اَي وَ  َللللللللللللابا  َُ  مْللللللللللللَ    َسللللللللللللبا  ا َو  َسللللللللللللاِالاَي َو ا   هاُ 
 يېااااااتىملەرگە، ئەقرىكاالرغااااااا،-اىااااااش يۈزىسااااااىدىن سااااااۆيۈ  نىئااااااالالھ»

 ىگەئېرىشىشااا ئازادلىققاااا قۇلالرنىاااڭ ۋە ساااائىلالرغا مۇسااااپىرالرغا، مىساااكىنلەرگە،
دېاااگەن ئاااايەتتە، بىااار قاااانچە تۈرلاااۈ  كىشاااىلەرگە « بېااارىش يااااردەم ماااا -پاااۇ 

يااشااىلىق قىلىااش بىاالەن زاكااات بېاارىش بىاار ئورىناادا كەلااگەن بولسااىمۇ، بااۇالر 
ئاااايرى  مەساااىلىلەردىر. چاااۈنكى زاكاااات بېااارىش پەرىاااز بولاااۇئ، بۇنىاااڭ -ئاااايرى 

غااا ئالغاااان. سااەرئ قىلىنىاادىغان ئااورنى ھەققىاادە قۇرئااان سااەككىز ئااورىننى تىل
ان ئېلىنغااااان بېشااااى تۇغقانلىرىغااااا ياااااردەم بېرىشااااتىن تارتىااااپ يۇقىرىاااادا تىلغاااا

ئاااااىرى قاااۇ  ئاااازات قىلىشاااقىچە ھەممىساااى ئېھساااان بابىااادىن بولاااۇئ، كىشاااى 
ئالالھقاااا تېخىماااۇ يېقىنلىشاااىش ئۈچاااۈن قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىكاااادەت ئېھساااان 

زاكاااااتتىن باشااااقا  ئىقتىسااااادتا»ھېسااااابلىنىدى. پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن  
دەئ ساااااورالغىنىدا، باااااۇ ياااااۇقىرىكى ئاااااايەتنى ئوقاااااۇئ بەرگەن. « ۇ ھەق باااااارم

دېاامە ، يۇقىرىاادىكى پااۇ  اەجاالە  تەكىااتلەنگەن ئااورىنالر زاكاااتتىن سااىرتقى 
 ئىشالردىر. 

ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يۇقىرىااادىكى ئىشاااالرنى يااشاااىلىق بابىااادا ئەكىلىاااپ، 
 دېاااگەن ئىپاااادە« ز بېااارىغالرما اااا قەر»دېمەساااتىن « پاااۇ  اەجااالە»ئانااادىن 
ًََو  بىااااالەن   َسلللللَنا فَلُ َ لللللاااَ ُو  َلللللُو َْْضلللللَعافَا َ  اللللل ََ للللل  َذ    َللللل اي يُلْقلللللهاُض   لَللللللَو َُلْهَضلللللا  َو  لَللللللُو  ﴿َِ

َُ َويَلْبُسلللُ  َواا َْ لللوا تُلْهَ عُلللوَ    بېرىااادىكەن ھەساااەنە قەرزىاااي قاااائالالھ كىمكاااى» 1يَلْقلللبا
 ، قىلىاادىكەن سااەرئ بىاالەن اۇشاااللىق مېلىنااى-پااۇ  يولىاادا نىااڭئالالھ يەنااىن

 ئۈچاااۈن، ساااىنا ن ئاااالالھ. قايتۇرىااادى كاااۆئ ھەسساااە نەچاااچە ئۇنىغغاااا ئاااالالھ
 كە   رىزقىناااى كىشاااىلەرنىڭ بەزىن قىلىااادى، تاااار  رىزقىناااى كىشاااىلەرنىڭ بەزى

دېاااگەن. « قايتۇرىلىساااىلەر دەرگاھىغاااا نىاااڭئالالھ  كاااۈنى قىياااامەتن قىلىااادى،
رىااااپ، شااااۇ مالغااااا غاااادىن ئااااارتۇق مااااالنى بېئااااالالھ تائاااااال سااااا ا ئېھتىياجى

ئېھتىياااااجلىق ئىنسااااانالرنى ياراتقىنىنىااااڭ ئااااۆزى، سااااېنىڭ نېااااىمەت ساااااھىكى 
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ئىكەنلىكىغنىاااڭ ئىساااپاتىدىر. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە كىشاااىنىڭ ئەھااا الىنى 
بااااراۋەر قىلغاااان بولساااا، ھېچكىمنىاااڭ ھاااېچكىمگە ئېھتىيااااجى چۈشااامىگەن ۋە 

بااوالتتى. بىاار كىشااى يەنە  ۇناسااى ەت ئورناتمىغااانبىاارى بىاالەن م-ئىنسااانالر بىاار
بىااارىگە قەرز بەرساااە، باااۇ ئىككىيلەننىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت باغلىنىااادى. 
قەرز ئااالغۇچى قەرز بەرگااۈچىگە يااشااى مۇئااامىلە قىلىاادى. ئااالالھ تائاااال ئااۆزىنى 
قەرز ئاااااالغۇچى ئورنىغاااااا چۈشاااااۈردئ تاااااۇرىئ، ئىنسااااااننى نەقەدەر يااشاااااى 

ڭ بۈياااااۈ  ئىكاااااادەت ئىكەنلىكىناااااى نى ۋە ئېھساااااان قىلىشااااانىكۆرىااااادىغانلىقى
 ئىپادىلىگەن. 

بَِعْهــــِدِهْم  ﴿َواْلُموفُــــونَ ئااااايەتتە سااااۆزلەنگەن يااشااااىلىقىالردىن يەنە بىاااارى  
بولااااۇئ، كىشااااىلەر  «قىلىااااش ۋاپااااا ئەھاااادە قىلسااااا ئۇنىغغااااا» ِإَذا َعاَهــــُدوا﴾

 ۋەدىلەشكەن بولسا، ئۇنىغغا ئەمە  قىلىشى كېرە . 

 يوقسااااااااااۇزلۇققا،» َوِحــــــــــنَي اْلَبــــــــــْأِس﴾َوالضَّــــــــــرَّاِء  اْلَبْأَ﴾ــــــــــاءِ  ِف  ِبرِينَ َوالصَّــــــــــا﴿
 «بېااارىش بەرداشااالىق ئۇرىشاااقا  قىلىنغاااان يولىااادا ئالالھنىاااڭن ۋە كېساااەللىككە

ساااااەبىر »دېاااااگەن ساااااۆز، ئۇيغۇرچىااااادىكى     َهلللللاماهاي َ  دېاااااگەن ئاااااايەتتىكى 
ھقاااا ئىماااان تىااان كە ااارە  مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى. ئىنساااان ئالال«قىلىاااش

ئېياااتىش بىااالەن، پۈتاااۈن ھاياااات پىروگراممىلىااارى ئۆزگىرىااادى. ئاااايەتتە باياااان 
قىلىنغاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى بىااازدىن مەلاااۇم دەرىجىااادە تىرىشاااچانلىق تەلەئ 

ھالىتىااادە كەلاااگەن. ئەمماااا « باااا  كاااېلىش» قىلىااادى. ئاااايەت باشاااتىن باشاااالئ
ڭ گىرامماااااااتىكىلىق نىاااااائايەت دە،لگەناااااادېااااااگەن ئورىنغااااااا كە  َو  َهللللللاماهاي َ ﴿

بۇناااداق كاااېلىش  ەن.ەلاااگكھاااالەتتە « چۈشاااۈم كاااېلىش»، قۇرىلمىساااى ئۆزگىرىاااپ
ئەرە  تىلىااادا باااۇ جۈملىنىاااڭ ئاالھىااادە ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى. بۇنىغااادىن 
ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتىشااااتىن تارتىااااپ، ئااااااىرى ئەھاااادىگە ۋاپااااا قىلىشااااقىچە 

نىااااااڭ دەرىجىسااااااىنىڭ «رسااااااەبىر قىلغااااااۇچىال»  َو  َهللللللاماهاي َ ﴿ھەممىسااااااىدە، 
بااار ئىشااالرنى قىاللمااايمىز،  ئااارتۇقلىقىنى بىلەلەيمىااز. چااۈنكى بااۇ يولاادا قىلغااۇمىز

قىلغاااۇمىز ياااوق ئىشاااالرنى قىلىمىاااز. تەساااتە تاپقاااان پاااۇللىرىمىزنى يااشاااىلىق 
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با لللللللللللوا َذواي  ْ ُقللللللللللللْهَب  َو ْ  َلتَللللللللللللاَِ   َو ْ َمَسللللللللللللا اَي وَ  َللللللللللللابا  َُ  مْللللللللللللَ    َسللللللللللللبا  ا َو  َسللللللللللللاِالاَي َو ا   هاُ 
 يېااااااتىملەرگە، ئەقرىكاالرغااااااا،-اىااااااش يۈزىسااااااىدىن سااااااۆيۈ  نىئااااااالالھ»

 ىگەئېرىشىشااا ئازادلىققاااا قۇلالرنىاااڭ ۋە ساااائىلالرغا مۇسااااپىرالرغا، مىساااكىنلەرگە،
دېاااگەن ئاااايەتتە، بىااار قاااانچە تۈرلاااۈ  كىشاااىلەرگە « بېااارىش يااااردەم ماااا -پاااۇ 

يااشااىلىق قىلىااش بىاالەن زاكااات بېاارىش بىاار ئورىناادا كەلااگەن بولسااىمۇ، بااۇالر 
ئاااايرى  مەساااىلىلەردىر. چاااۈنكى زاكاااات بېااارىش پەرىاااز بولاااۇئ، بۇنىاااڭ -ئاااايرى 

غااا ئالغاااان. سااەرئ قىلىنىاادىغان ئااورنى ھەققىاادە قۇرئااان سااەككىز ئااورىننى تىل
ان ئېلىنغااااان بېشااااى تۇغقانلىرىغااااا ياااااردەم بېرىشااااتىن تارتىااااپ يۇقىرىاااادا تىلغاااا

ئاااااىرى قاااۇ  ئاااازات قىلىشاااقىچە ھەممىساااى ئېھساااان بابىااادىن بولاااۇئ، كىشاااى 
ئالالھقاااا تېخىماااۇ يېقىنلىشاااىش ئۈچاااۈن قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىكاااادەت ئېھساااان 

زاكاااااتتىن باشااااقا  ئىقتىسااااادتا»ھېسااااابلىنىدى. پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن  
دەئ ساااااورالغىنىدا، باااااۇ ياااااۇقىرىكى ئاااااايەتنى ئوقاااااۇئ بەرگەن. « ۇ ھەق باااااارم

دېاامە ، يۇقىرىاادىكى پااۇ  اەجاالە  تەكىااتلەنگەن ئااورىنالر زاكاااتتىن سااىرتقى 
 ئىشالردىر. 

ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يۇقىرىااادىكى ئىشاااالرنى يااشاااىلىق بابىااادا ئەكىلىاااپ، 
 دېاااگەن ئىپاااادە« ز بېااارىغالرما اااا قەر»دېمەساااتىن « پاااۇ  اەجااالە»ئانااادىن 
ًََو  بىااااالەن   َسلللللَنا فَلُ َ لللللاااَ ُو  َلللللُو َْْضلللللَعافَا َ  اللللل ََ للللل  َذ    َللللل اي يُلْقلللللهاُض   لَللللللَو َُلْهَضلللللا  َو  لَللللللُو  ﴿َِ

َُ َويَلْبُسلللُ  َواا َْ لللوا تُلْهَ عُلللوَ    بېرىااادىكەن ھەساااەنە قەرزىاااي قاااائالالھ كىمكاااى» 1يَلْقلللبا
 ، قىلىاادىكەن سااەرئ بىاالەن اۇشاااللىق مېلىنااى-پااۇ  يولىاادا نىااڭئالالھ يەنااىن

 ئۈچاااۈن، ساااىنا ن ئاااالالھ. قايتۇرىااادى كاااۆئ ھەسساااە نەچاااچە ئۇنىغغاااا ئاااالالھ
 كە   رىزقىناااى كىشاااىلەرنىڭ بەزىن قىلىااادى، تاااار  رىزقىناااى كىشاااىلەرنىڭ بەزى

دېاااگەن. « قايتۇرىلىساااىلەر دەرگاھىغاااا نىاااڭئالالھ  كاااۈنى قىياااامەتن قىلىااادى،
رىااااپ، شااااۇ مالغااااا غاااادىن ئااااارتۇق مااااالنى بېئااااالالھ تائاااااال سااااا ا ئېھتىياجى

ئېھتىياااااجلىق ئىنسااااانالرنى ياراتقىنىنىااااڭ ئااااۆزى، سااااېنىڭ نېااااىمەت ساااااھىكى 
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ئىكەنلىكىغنىاااڭ ئىساااپاتىدىر. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە كىشاااىنىڭ ئەھااا الىنى 
بااااراۋەر قىلغاااان بولساااا، ھېچكىمنىاااڭ ھاااېچكىمگە ئېھتىيااااجى چۈشااامىگەن ۋە 

بااوالتتى. بىاار كىشااى يەنە  ۇناسااى ەت ئورناتمىغااانبىاارى بىاالەن م-ئىنسااانالر بىاار
بىااارىگە قەرز بەرساااە، باااۇ ئىككىيلەننىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت باغلىنىااادى. 
قەرز ئااالغۇچى قەرز بەرگااۈچىگە يااشااى مۇئااامىلە قىلىاادى. ئااالالھ تائاااال ئااۆزىنى 
قەرز ئاااااالغۇچى ئورنىغاااااا چۈشاااااۈردئ تاااااۇرىئ، ئىنسااااااننى نەقەدەر يااشاااااى 

ڭ بۈياااااۈ  ئىكاااااادەت ئىكەنلىكىناااااى نى ۋە ئېھساااااان قىلىشااااانىكۆرىااااادىغانلىقى
 ئىپادىلىگەن. 

بَِعْهــــِدِهْم  ﴿َواْلُموفُــــونَ ئااااايەتتە سااااۆزلەنگەن يااشااااىلىقىالردىن يەنە بىاااارى  
بولااااۇئ، كىشااااىلەر  «قىلىااااش ۋاپااااا ئەھاااادە قىلسااااا ئۇنىغغااااا» ِإَذا َعاَهــــُدوا﴾

 ۋەدىلەشكەن بولسا، ئۇنىغغا ئەمە  قىلىشى كېرە . 

 يوقسااااااااااۇزلۇققا،» َوِحــــــــــنَي اْلَبــــــــــْأِس﴾َوالضَّــــــــــرَّاِء  اْلَبْأَ﴾ــــــــــاءِ  ِف  ِبرِينَ َوالصَّــــــــــا﴿
 «بېااارىش بەرداشااالىق ئۇرىشاااقا  قىلىنغاااان يولىااادا ئالالھنىاااڭن ۋە كېساااەللىككە

ساااااەبىر »دېاااااگەن ساااااۆز، ئۇيغۇرچىااااادىكى     َهلللللاماهاي َ  دېاااااگەن ئاااااايەتتىكى 
ھقاااا ئىماااان تىااان كە ااارە  مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى. ئىنساااان ئالال«قىلىاااش

ئېياااتىش بىااالەن، پۈتاااۈن ھاياااات پىروگراممىلىااارى ئۆزگىرىااادى. ئاااايەتتە باياااان 
قىلىنغاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى بىااازدىن مەلاااۇم دەرىجىااادە تىرىشاااچانلىق تەلەئ 

ھالىتىااادە كەلاااگەن. ئەمماااا « باااا  كاااېلىش» قىلىااادى. ئاااايەت باشاااتىن باشاااالئ
ڭ گىرامماااااااتىكىلىق نىاااااائايەت دە،لگەناااااادېااااااگەن ئورىنغااااااا كە  َو  َهللللللاماهاي َ ﴿

بۇناااداق كاااېلىش  ەن.ەلاااگكھاااالەتتە « چۈشاااۈم كاااېلىش»، قۇرىلمىساااى ئۆزگىرىاااپ
ئەرە  تىلىااادا باااۇ جۈملىنىاااڭ ئاالھىااادە ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى. بۇنىغااادىن 
ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتىشااااتىن تارتىااااپ، ئااااااىرى ئەھاااادىگە ۋاپااااا قىلىشااااقىچە 

نىااااااڭ دەرىجىسااااااىنىڭ «رسااااااەبىر قىلغااااااۇچىال»  َو  َهللللللاماهاي َ ﴿ھەممىسااااااىدە، 
بااار ئىشااالرنى قىاللمااايمىز،  ئااارتۇقلىقىنى بىلەلەيمىااز. چااۈنكى بااۇ يولاادا قىلغااۇمىز

قىلغاااۇمىز ياااوق ئىشاااالرنى قىلىمىاااز. تەساااتە تاپقاااان پاااۇللىرىمىزنى يااشاااىلىق 
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يوللىرىغاااا اەجلەيمىاااز. ساااوغۇقالردا يوتقانااادىن چىقىاااپ نامااااز ئوقاااۇيمىز. دە  
-چااۈنكى ئىنسااان جاپااا لغااۇچىالر قىالالياادى.مۇشااۇالرنىڭ ھەممىسااىنى سااەبىر قى

، يۇقىرىااااادىكى ئىشاااااالرنىڭ ھېچكىرىناااااى مۇشاااااەققەتكە چىااااادىمىغان ۋاقىتتاااااا
قىاللماياادى. بااۇ نۇقتىاادىن سااالىھالردىن بولۇشااىمىز ۋە دىاان يولىاادا مۇسااتەھكەم 
مېغىشاااىمىز ئۈچاااۈن، ئىقتىساااادىي جەھەتتىكاااى قىيىنچىلىقالرغاااا ساااەبىر قىلىاااش، 

ىماساااالىق ۋە جە نىااااڭ جاپاسااااىغا بەرداشاااالىق بېاااارىش ئاغرىااااپ قالغاناااادا ۋايس
 ېرە . ك روھىنى يېتىلددردشىمىز

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى يااشاااىلىق ساااۈپەتلەرنىڭ ھەممىناااى ئۆزىااادە 
 َوُأولَـــــِٰ َك ُهــــُم اْلُمتـَُّقــــوَن﴾ ﴿ُأولَـــــِٰ َك الَّــــِذيَن َصــــَدُقواۖ مۇجەسسااااەملىگەن كىشااااىلەرنى  

ئاااااادەملەردىر، ئەنە شاااااۇالر تەقااااا ادار  ئەنە شاااااۇالر نئىمانىااااادا  راساااااتچىل»
دەئ سااااۈپەتلىگەن. ئااااۇالر ئېغىاااازدا دېااااگەن سااااۆزى بىاااالەن  «ئااااادەملەردىر

ئەمەلىيىتاااى ئاااۇدى  كەلاااگەن، ئاااالالھ بىااالەن ئىماااان تواتاااامى تاااۈزدئ، قىلغاااان 
تواتامىغاااا ئەمە  قىلغاااانالر، ئىشااانى ئااىرىغاااا ئېلىاااپ چىققاااانالر ۋە ئالالھنىاااڭ 
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َلم ۖ اِْلُرُّ ِِبِْلُرِِّ  ََ َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقتـْ ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِت
َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد َواْْلُنَثٰم ِِبْْلُنَثٰم ۚ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِِّباٌع 

ََّتِْفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْْحٌَ  ۗ َفَمِن  َأَداٌء ِإلَْيِه ِبِِْحَساٍن ۗ ذَِٰلكَ ِِبْلَمْعُروِف وَ 
ِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم﴾  اْعَتَدٰى بـَْعَد ذَٰ

 
 رزەپ ەرگەسىل لىشېقىساس ئ نۈچۈئ رەنلەلگدرۈلتۆ! ئرەمىنلۇئئى م»

يا  ئا لدىن،ۇق نۈچۈئ  ۇق مدىن،ەئاد رۆھ نۈچۈئ مەئاد رۆقىلىندى، ھ
 رىندىشىېندىنىي  ق نۈچۈ. قاتىل ئىلىنىدېئايالدىن قىساس ئ نۈچۈئ

ئىگىسى  ڭچىنىۈلگدرۈلتۆقىلىنسا نئ مدرۈچەك ەرسەبىرن رىپىدىنەت
 ،ەچسەك ازۋ لىشتىنېقىساس ئ ئۇرازى بول لىشقاېئ تەدىيقاتىلدىن 

 ۇتچىمەقىلىشى الزى ، نجىناي ئەلەت ە  چىرايلىقچتنىەدىي تچىدىنەجىناي
  قۇتول ستىنەتم ەيتىەمېك ستىن،ەرمۈچىكتېنك ەيااشىلىقچ  ىتنەدىي
 ەرگەنسىل رىپىدىنەت الرغردىگارىۋەرە  پمۈكۆنھ ۇالزى . ب رىشىېب
  ۇقوب تنىەندىي دىنغنىۇ. شرۇتتەھمەر ۋە رۇنىكلىتىشتې  ينەرىلگېب

 مە  ئادنەرگۈلتۆنقاتىلنى ئ نەتكەك شىپېئ كىدىنې، چيىنېك  قىلغاندىن
 «ىبولىد چارىا دقاتتىق ئازابق
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يوللىرىغاااا اەجلەيمىاااز. ساااوغۇقالردا يوتقانااادىن چىقىاااپ نامااااز ئوقاااۇيمىز. دە  
-چااۈنكى ئىنسااان جاپااا لغااۇچىالر قىالالياادى.مۇشااۇالرنىڭ ھەممىسااىنى سااەبىر قى

، يۇقىرىااااادىكى ئىشاااااالرنىڭ ھېچكىرىناااااى مۇشاااااەققەتكە چىااااادىمىغان ۋاقىتتاااااا
قىاللماياادى. بااۇ نۇقتىاادىن سااالىھالردىن بولۇشااىمىز ۋە دىاان يولىاادا مۇسااتەھكەم 
مېغىشاااىمىز ئۈچاااۈن، ئىقتىساااادىي جەھەتتىكاااى قىيىنچىلىقالرغاااا ساااەبىر قىلىاااش، 

ىماساااالىق ۋە جە نىااااڭ جاپاسااااىغا بەرداشاااالىق بېاااارىش ئاغرىااااپ قالغاناااادا ۋايس
 ېرە . ك روھىنى يېتىلددردشىمىز

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى يااشاااىلىق ساااۈپەتلەرنىڭ ھەممىناااى ئۆزىااادە 
 َوُأولَـــــِٰ َك ُهــــُم اْلُمتـَُّقــــوَن﴾ ﴿ُأولَـــــِٰ َك الَّــــِذيَن َصــــَدُقواۖ مۇجەسسااااەملىگەن كىشااااىلەرنى  

ئاااااادەملەردىر، ئەنە شاااااۇالر تەقااااا ادار  ئەنە شاااااۇالر نئىمانىااااادا  راساااااتچىل»
دەئ سااااۈپەتلىگەن. ئااااۇالر ئېغىاااازدا دېااااگەن سااااۆزى بىاااالەن  «ئااااادەملەردىر

ئەمەلىيىتاااى ئاااۇدى  كەلاااگەن، ئاااالالھ بىااالەن ئىماااان تواتاااامى تاااۈزدئ، قىلغاااان 
تواتامىغاااا ئەمە  قىلغاااانالر، ئىشااانى ئااىرىغاااا ئېلىاااپ چىققاااانالر ۋە ئالالھنىاااڭ 
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َلم ۖ اِْلُرُّ ِِبِْلُرِِّ  ََ َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقتـْ ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِت
َواْلَعْبُد ِِبْلَعْبِد َواْْلُنَثٰم ِِبْْلُنَثٰم ۚ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتَِِّباٌع 

ََّتِْفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْْحٌَ  ۗ َفَمِن  َأَداٌء ِإلَْيِه ِبِِْحَساٍن ۗ ذَِٰلكَ ِِبْلَمْعُروِف وَ 
ِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم﴾  اْعَتَدٰى بـَْعَد ذَٰ

 
 رزەپ ەرگەسىل لىشېقىساس ئ نۈچۈئ رەنلەلگدرۈلتۆ! ئرەمىنلۇئئى م»

يا  ئا لدىن،ۇق نۈچۈئ  ۇق مدىن،ەئاد رۆھ نۈچۈئ مەئاد رۆقىلىندى، ھ
 رىندىشىېندىنىي  ق نۈچۈ. قاتىل ئىلىنىدېئايالدىن قىساس ئ نۈچۈئ

ئىگىسى  ڭچىنىۈلگدرۈلتۆقىلىنسا نئ مدرۈچەك ەرسەبىرن رىپىدىنەت
 ،ەچسەك ازۋ لىشتىنېقىساس ئ ئۇرازى بول لىشقاېئ تەدىيقاتىلدىن 

 ۇتچىمەقىلىشى الزى ، نجىناي ئەلەت ە  چىرايلىقچتنىەدىي تچىدىنەجىناي
  قۇتول ستىنەتم ەيتىەمېك ستىن،ەرمۈچىكتېنك ەيااشىلىقچ  ىتنەدىي
 ەرگەنسىل رىپىدىنەت الرغردىگارىۋەرە  پمۈكۆنھ ۇالزى . ب رىشىېب
  ۇقوب تنىەندىي دىنغنىۇ. شرۇتتەھمەر ۋە رۇنىكلىتىشتې  ينەرىلگېب

 مە  ئادنەرگۈلتۆنقاتىلنى ئ نەتكەك شىپېئ كىدىنې، چيىنېك  قىلغاندىن
 «ىبولىد چارىا دقاتتىق ئازابق
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لَــــــــم﴾ ــــــــْيُكُم اْلِقَصــــــــاُص ِف اْلَقتـْ ََ َعَل ــــــــوا ُكتِــــــــ ــــــــا الَـّـــــــِذيَن آَمُن ئااااااااى » ﴿ََّي َأيُـَّه
. «قىلىناادى رزەپ ەرگەسااىل لىشېقىساااس ئاا نۈچااۈئ رەنلەلگدرۈلتااۆ! ئرەمىنلۇئماا

دېگەننااااى « سااااىلەرنىڭ ئۈسااااتىغالردىكى مەجكااااۇرىيەت  »اللللل   ئەرە  تىلىاااادا  
ََ َلللاو    كاااىئىپاااادىلەئ بېرىااادى. كېيىن ئەقىااال ئىگىلىااارى! »1﴿َوَ ُ لللْ   ا  ْ قاَهلللا ا 

ھوقاااۇق ۋە -ھەق  »  للل دېاااگەن ئاااايەتتىكى  « ساااىلەرگە قىساساااتا ھايااااتلىق باااار
 نى كۆرسىتىدى. «مەنپەئەت-ئېرىشىدىغان پايدا

ـــٰم  ـــِد َواْْلُنَث ـــُد ِِبْلَعْب ـــٰم﴾﴿اِْلُـــرُّ ِِبِْلُـــرِِّ َواْلَعْب  رۆھااا نۈچاااۈئ مەئااااد رۆھااا» ِِبْْلُنَث
. «ىلىنىاادېئايالاادىن قىساااس ئ نۈچااۈئايااا  ئ لاادىن،ۇق نۈچااۈئ  ۇقاا ماادىن،ەئاد

ئىنساااان دىنياااادا مۇساااتەقىل ياشاااايدىغان، ھېچقاناااداق ئاااادەمگە باغالنمىغاااان 
ھاااۆر ئادەمنىاااڭ  ئايەتنىاااڭ كۆردنىشاااىگە قارىسااااق، ھاااۆر ئاااادەم .ھاااۆر دېيىلىااادى

قىساااس ئااېلىش باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا  ئايالنىااڭ باراۋىرىاادە 
دېاااايىلگەن. بۇنىغاااادىن ھااااۆر ئااااادەم قااااۇلنى، ئەر  ىغانلىقىئۈچااااۈن ئۆلتۈردلىااااد

ڭ ھااااۆر ئااااادەم قۇلنىااااڭ باااااراۋىرىگە، ئەر ئايالنىاااا»ئايااااالنى ئۆلتااااۈردئ قالسااااا، 
باااۇ  چىقىاااپ قالىااادى. ھەمدېگەنااادە  بىااار ئىپاااادە  «بااااراۋىرىگە ئۆلتۈردلمەيااادى

شاااەئراۋىنىڭ لاااېكىن  باااار. اىااال قاراشااانى كۈچلەنددرىااادىغان ئۆلىمااااالر ھاااازىرمۇ
ھااۆر ھۆرنىااڭ باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا  ئايالنىااڭ »، قارىشااىچە

ئەينااااى بىاااار ئەھاااا النى ئىپادىلەياااادى.  باشااااقا ئااااايەتدېااااگەن  «باراۋىرىاااادە
ئېنىااااق بەزى ئەرە  رايونلىرىاااادا جەمىىيەتنىااااڭ تەبىااااقە پەرقااااى  زامااااانالردىكى

، باشاااقا تتاااا بىااار كىشاااىنىىلىااادىكى كا. مەساااىلەن  بىااار قەبئاااايرىغلىق ئىااادى
ىڭ بىااار ئاااادەم ئۆلتاااۈردئ قويساااا، ئاااۇ كاتتاااا كىشاااىن ئاااادەتتىكىقەبىلىااادىكى 
قارشاااى تەرەپاااتىن بىااار قاااانچە ئاااادەمنى  ىغاااابىااار ئادەمنىاااڭ ئورنتۇغقاااانلىرى 

ئۆلتاااۈردلگەن ئاااادەم بىزنىاااڭ قەبىلىااادىكى كاتتاااا ئاااادەم »يااااكى  ئۆلتاااۈردۋېتەتتى.
دەئ، قاااتىلنى  «كاتتااا ئااادەمنى ئۆلتااۈرىمىز لىاادىنقەبىئىاادى، بىزمااۇ سااىلەرنىڭ 

باشااقا يااولالر بىاالەن ئىنتىقااام  ۋەتاشااالئ قويااۇئ باشااقا ئااادەمنى ئۆلتۈرىاادىغان 
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 باااۇئاااالالھ تائااااال  ۋېتىدىغان ئەھااا الالر باااار ئىااادى.ىھەددىااادىن ئاشاااۇرئېلىشاااتا 
ئىشااااالرنىڭ ئالاااادىنى ئااااېلىش ئۈچااااۈن، مەسااااىلىنى كەسااااكىن شااااەكىلدە ھە  

ئەمەس، شاااۇنىڭ دىغالردىااان ئېشاااىپ قىسااااس ئېلىشاااىغالر تاااوغرا ھەد»قىلىاااپ  
ھااۆر ئادەمنىااڭ باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا   ئۈچااۈن ھااۆر ئااادەم

. تەبىىىيكااى ھااۆر، قااۇ ، ئايااا  دېااگەن« ىيالنىااڭ باراۋىرىاادە قىساااس ئېلىنىاادئا
تاااۈرگە ئاااايرىش ئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى كىااا  ئۆلتۈردلساااە  ،دەئ تىلغاااا ئاااېلىش

. ىشااى ئۈچااۈن دېاايىلگەنئۆلتۈردل قاااتىللىق قىلغااان شااۇ كىشااىاراۋەر شااەكىلدە باا
بىااار جانغاااا ، ۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەرئۆلگاااۈچى ۋە ئۆلتۈردلگاااۈچى كىااا  بول ،يەناااى

  دېگەن مەنىنى ئىپادىلە  ئۈچۈن كەلگەن. ،ئېلىنىدى ىنېبىر جقاتىلنىڭ 

قسااااق، بىاااز يۇقىرىااادىكى مەزمۇنغاااا ئواشاااا  يەنە بىااار ئاااايەتكە قاااارائ با
ْ  فا َ لللل  ََْ  بااااۇ تېخىمااااۇ مۇئەييەنلىشااااىدى. ئااااالالھ تائاااااال   نَللللا َالَللللْ  ا   للللنَلْ  َ ٱ﴿وََ تَلبلْ

َْ ٱوَ  ْ َعْيا ٱماللللللللل ْ َعلللللللللْيَ ٱوَ   نَلْ  ا ٱماللللللللل ْا ٱماللللللللل ْْلَتللللللللل للللللللل َ ٱوَ  ْْلُُذ ا ٱماللللللللل ْْلُُذ َ ٱوَ  ْْلَت للللللللل ا  ٱما   سا  َِ ٱوَ   سا  ُلللللللللُهو َْ 
ََ ٌ ۥ َو   َلللللوُ فَلُ لللللَو َ َ لللللا ۦُاَهلللللا     َفَمللللل  َتَهلللللَغَأ مالللللوا  ََ َللللل  َْتللللل للللل  َ ْ َ ُْ للللل  ِبا ََ ُالللللُ    لَللللللوُ ٱ َوَِ فَُ ۟و َلللللل   ا

 نداقۇشاااااا راتتاااااااەۋ غااااااا تالدىەۋئىساااااارائىل ئ نااااااىەني الرۇئاااااا» 1   َللللللل لاُمو َ ٱ
، القۇقااا الققااااۇ، قنىرۇبااا نغااااىرۇ، بزۆكااا ەزگۆجانغاااا جاااان، كااا قكى،ىلگىلىااادەب

يارىاادار  نداقۇن بولسااا شاا  قانااداق يارىاادار قىلغاااباشااقىالرنىن ۋەچىشااقا چىااش 
قىلسااااا  ۇپااااە  ئتچىنىەكىمكااااى نجىناااااي ،ىلىنىاااادېقىساااااس ئ نەقىلىاااانىش بىاااال

 ئااالالھ ،ىبولىااد تەف ااارە غااا كناھىۇنگ ڭنىااۇئ ۇقىساااس ئالمىسااا ، باا دىنغاانىۇنئ
دېاااگەن. « رىزالىماااالرد رەقىلمايااادىغان كىشاااىل مۈكاااۆھ ەنازىااال قىلغاااان باااويىچ

 ۆلتۈرگااۈچى كىاا  بولسااۇن، پەرق، تەبىااقەئۆلگااۈچى ياااكى ئ»  ئااالالھ تائاااال ،يەنااى
شاااەكىلدە قاتىااال ئۆلتۈردلىااادى. كىااا  كىمناااى قاناااداق  ،جىااانى  ئايرىماساااتىن ۋە

جاراھەتلەنددرساااە، باااۇ ئاااادەم شاااۇ شاااەكىلدە جاراھەتلەنددردلىااادى. بىااار ئاااادەم 
 دەۋاتىدى.« ۇ ئادەممۇ شۇ شەكىلدە جازالىنىدىباشقىالرنى قانداق قىلسا، ئ
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لَــــــــم﴾ ــــــــْيُكُم اْلِقَصــــــــاُص ِف اْلَقتـْ ََ َعَل ــــــــوا ُكتِــــــــ ــــــــا الَـّـــــــِذيَن آَمُن ئااااااااى » ﴿ََّي َأيُـَّه
. «قىلىناادى رزەپ ەرگەسااىل لىشېقىساااس ئاا نۈچااۈئ رەنلەلگدرۈلتااۆ! ئرەمىنلۇئماا

دېگەننااااى « سااااىلەرنىڭ ئۈسااااتىغالردىكى مەجكااااۇرىيەت  »اللللل   ئەرە  تىلىاااادا  
ََ َلللاو    كاااىئىپاااادىلەئ بېرىااادى. كېيىن ئەقىااال ئىگىلىااارى! »1﴿َوَ ُ لللْ   ا  ْ قاَهلللا ا 

ھوقاااۇق ۋە -ھەق  »  للل دېاااگەن ئاااايەتتىكى  « ساااىلەرگە قىساساااتا ھايااااتلىق باااار
 نى كۆرسىتىدى. «مەنپەئەت-ئېرىشىدىغان پايدا

ـــٰم  ـــِد َواْْلُنَث ـــُد ِِبْلَعْب ـــٰم﴾﴿اِْلُـــرُّ ِِبِْلُـــرِِّ َواْلَعْب  رۆھااا نۈچاااۈئ مەئااااد رۆھااا» ِِبْْلُنَث
. «ىلىنىاادېئايالاادىن قىساااس ئ نۈچااۈئايااا  ئ لاادىن،ۇق نۈچااۈئ  ۇقاا ماادىن،ەئاد

ئىنساااان دىنياااادا مۇساااتەقىل ياشاااايدىغان، ھېچقاناااداق ئاااادەمگە باغالنمىغاااان 
ھاااۆر ئادەمنىاااڭ  ئايەتنىاااڭ كۆردنىشاااىگە قارىسااااق، ھاااۆر ئاااادەم .ھاااۆر دېيىلىااادى

قىساااس ئااېلىش باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا  ئايالنىااڭ باراۋىرىاادە 
دېاااايىلگەن. بۇنىغاااادىن ھااااۆر ئااااادەم قااااۇلنى، ئەر  ىغانلىقىئۈچااااۈن ئۆلتۈردلىااااد

ڭ ھااااۆر ئااااادەم قۇلنىااااڭ باااااراۋىرىگە، ئەر ئايالنىاااا»ئايااااالنى ئۆلتااااۈردئ قالسااااا، 
باااۇ  چىقىاااپ قالىااادى. ھەمدېگەنااادە  بىااار ئىپاااادە  «بااااراۋىرىگە ئۆلتۈردلمەيااادى

شاااەئراۋىنىڭ لاااېكىن  باااار. اىااال قاراشااانى كۈچلەنددرىااادىغان ئۆلىمااااالر ھاااازىرمۇ
ھااۆر ھۆرنىااڭ باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا  ئايالنىااڭ »، قارىشااىچە

ئەينااااى بىاااار ئەھاااا النى ئىپادىلەياااادى.  باشااااقا ئااااايەتدېااااگەن  «باراۋىرىاااادە
ئېنىااااق بەزى ئەرە  رايونلىرىاااادا جەمىىيەتنىااااڭ تەبىااااقە پەرقااااى  زامااااانالردىكى

، باشاااقا تتاااا بىااار كىشاااىنىىلىااادىكى كا. مەساااىلەن  بىااار قەبئاااايرىغلىق ئىااادى
ىڭ بىااار ئاااادەم ئۆلتاااۈردئ قويساااا، ئاااۇ كاتتاااا كىشاااىن ئاااادەتتىكىقەبىلىااادىكى 
قارشاااى تەرەپاااتىن بىااار قاااانچە ئاااادەمنى  ىغاااابىااار ئادەمنىاااڭ ئورنتۇغقاااانلىرى 

ئۆلتاااۈردلگەن ئاااادەم بىزنىاااڭ قەبىلىااادىكى كاتتاااا ئاااادەم »يااااكى  ئۆلتاااۈردۋېتەتتى.
دەئ، قاااتىلنى  «كاتتااا ئااادەمنى ئۆلتااۈرىمىز لىاادىنقەبىئىاادى، بىزمااۇ سااىلەرنىڭ 

باشااقا يااولالر بىاالەن ئىنتىقااام  ۋەتاشااالئ قويااۇئ باشااقا ئااادەمنى ئۆلتۈرىاادىغان 
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 باااۇئاااالالھ تائااااال  ۋېتىدىغان ئەھااا الالر باااار ئىااادى.ىھەددىااادىن ئاشاااۇرئېلىشاااتا 
ئىشااااالرنىڭ ئالاااادىنى ئااااېلىش ئۈچااااۈن، مەسااااىلىنى كەسااااكىن شااااەكىلدە ھە  

ئەمەس، شاااۇنىڭ دىغالردىااان ئېشاااىپ قىسااااس ئېلىشاااىغالر تاااوغرا ھەد»قىلىاااپ  
ھااۆر ئادەمنىااڭ باراۋىرىاادە، قااۇ  قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە، ئايااا   ئۈچااۈن ھااۆر ئااادەم

. تەبىىىيكااى ھااۆر، قااۇ ، ئايااا  دېااگەن« ىيالنىااڭ باراۋىرىاادە قىساااس ئېلىنىاادئا
تاااۈرگە ئاااايرىش ئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى كىااا  ئۆلتۈردلساااە  ،دەئ تىلغاااا ئاااېلىش

. ىشااى ئۈچااۈن دېاايىلگەنئۆلتۈردل قاااتىللىق قىلغااان شااۇ كىشااىاراۋەر شااەكىلدە باا
بىااار جانغاااا ، ۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەرئۆلگاااۈچى ۋە ئۆلتۈردلگاااۈچى كىااا  بول ،يەناااى

  دېگەن مەنىنى ئىپادىلە  ئۈچۈن كەلگەن. ،ئېلىنىدى ىنېبىر جقاتىلنىڭ 

قسااااق، بىاااز يۇقىرىااادىكى مەزمۇنغاااا ئواشاااا  يەنە بىااار ئاااايەتكە قاااارائ با
ْ  فا َ لللل  ََْ  بااااۇ تېخىمااااۇ مۇئەييەنلىشااااىدى. ئااااالالھ تائاااااال   نَللللا َالَللللْ  ا   للللنَلْ  َ ٱ﴿وََ تَلبلْ

َْ ٱوَ  ْ َعْيا ٱماللللللللل ْ َعلللللللللْيَ ٱوَ   نَلْ  ا ٱماللللللللل ْا ٱماللللللللل ْْلَتللللللللل للللللللل َ ٱوَ  ْْلُُذ ا ٱماللللللللل ْْلُُذ َ ٱوَ  ْْلَت للللللللل ا  ٱما   سا  َِ ٱوَ   سا  ُلللللللللُهو َْ 
ََ ٌ ۥ َو   َلللللوُ فلَُ لللللَو َ َ لللللا ۦُاَهلللللا     َفَمللللل  َتَهلللللَغَأ مالللللوا  ََ َللللل  َْتللللل للللل  َ ْ َ ُْ للللل  ِبا ََ ُالللللُ    لَللللللوُ ٱ َوَِ فَُ ۟و َلللللل   ا

 نداقۇشاااااا راتتاااااااەۋ غااااااا تالدىەۋئىساااااارائىل ئ نااااااىەني الرۇئاااااا» 1   َللللللل لاُمو َ ٱ
، القۇقااا الققااااۇ، قنىرۇبااا نغااااىرۇ، بزۆكااا ەزگۆجانغاااا جاااان، كااا قكى،ىلگىلىااادەب

يارىاادار  نداقۇن بولسااا شاا  قانااداق يارىاادار قىلغاااباشااقىالرنىن ۋەچىشااقا چىااش 
قىلسااااا  ۇپااااە  ئتچىنىەكىمكااااى نجىناااااي ،ىلىنىاااادېقىساااااس ئ نەقىلىاااانىش بىاااال

 ئااالالھ ،ىبولىااد تەف ااارە غااا كناھىۇنگ ڭنىااۇئ ۇقىساااس ئالمىسااا ، باا دىنغاانىۇنئ
دېاااگەن. « رىزالىماااالرد رەقىلمايااادىغان كىشاااىل مۈكاااۆھ ەنازىااال قىلغاااان باااويىچ

 ۆلتۈرگااۈچى كىاا  بولسااۇن، پەرق، تەبىااقەئۆلگااۈچى ياااكى ئ»  ئااالالھ تائاااال ،يەنااى
شاااەكىلدە قاتىااال ئۆلتۈردلىااادى. كىااا  كىمناااى قاناااداق  ،جىااانى  ئايرىماساااتىن ۋە

جاراھەتلەنددرساااە، باااۇ ئاااادەم شاااۇ شاااەكىلدە جاراھەتلەنددردلىااادى. بىااار ئاااادەم 
 دەۋاتىدى.« ۇ ئادەممۇ شۇ شەكىلدە جازالىنىدىباشقىالرنى قانداق قىلسا، ئ
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جەمىىيەتتىكاااى  ۋە ، ياااا ئىرىاااقىساااىدە جىااان ، اۇالساااە  قىسااااس مەسىل
ئۆلتۈردلساااە، قىسااااس ئۈچاااۈن قاتىااال ن ھەرگىاااز ئايرىلمايااادى. بىااار ئاااادەم ىئاااور

، ئۆلتۈردلگۈچىنىااااڭ تىلنى ئۆلتۈردشاااانىڭ سااااەۋەبىئۆلتۈردلىاااادى. ئىسااااالمدا قااااا
ۋە نەپاااارەت ئااااوتىنى ئۆچااااۈرد  -ئىچىاااادىكى غەزەئ تاۋابىىاتلىرىنىااااڭ-ئااااائىلە

ە يارىالندىرىشاااانىڭ تارقىلىااااپ كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى جەمىىيەتااااتە قاااااتىللىق ۋ
مىسااااا، ئىككااااى تەرەئ ىلتىرقىلىق توات. ئەگەر بااااۇ ئىااااش قىساااااس ئااااائېلىشااااتۇر

ئەۋالد -ۇنااااھ جاااانالر ئۆلىااادى. باااۇ ئەۋالدماااۇئوتتۇرىااادا قىرغىنچىلىاااق چىقىاااپ، بىگ
داۋاملىشاااىپ، ئاااۆچمەس ئااااداۋەتكە ئايلىنىااادى. ئىساااالم باااۇ مەساااىلىنى يااشاااى 

ئىشااالر ئااالالھ تىش ئۈچااۈن يۇقىرىاادىكى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن. شااەكىلدە تااۈگى
-ئقارشااى تەرەپنىااڭ غەزە ،غااان ۋاقىتتاااىنرا قىلە ئىجااتائاااال بۇيرىغااان شااەكىلد

 نەپرەت ۋە ئاداۋەتلىرى پەسلەيدى ۋە ئىشالر چىرايلىقچە ھە  بولىدى.

نى ئۆلتاااۈرد  يااااكى كەچاااۈرد  قااااتىلتاۋاباتلىرىغاااا -ئۆلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە
قاااتىلنى ئۆلتااۈرد  ئااارقىلىق قىساااس ئالسااىمۇ ، بېاارىلگەن بولااۇئ لىقىئىختىيااار
 «لى، كەچاااۈرۋېتەيااتاااالىق ئۆتكۈزدپتاااۇ، ىزكەنقېرىندىشاااىم دىنىااايباااۇ »يااااكى 
-مۇ بولىااااادى. ئاااااالالھ تائااااااال قااااااتىلنى ئۆلتۈردلگۈچىنىاااااڭ ئااااااائىلەىدېسااااا

قولىغاااا تۇتقۇزغانااادىن كېااايىن، ئىككاااى تەرەپنىاااڭ ئوتتۇرىااادا  تاۋابىىاتلىرىنىاااڭ
 يئىمااانى بااۇ ئادەمنىااڭ قاااتىللىق قىلىشااى بىاالەندىاان قېرىنداشاالىقى بااارلىقىنى، 

ئىساااااالم  ،داشااااالىقنىڭ يوقالمايااااادىغانلىقىنى تىلغاااااا ئاااااېلىش ئاااااارقىلىققېرىن
بىرىناااى -تۇيغاااۇ ئاااارقىلىق بىااار-باااۇ ھاااې  ئاااۇالر نى ئەسااالىتى اتىدى.ىقېرىنداشااالىق

ۆچمەنلىااااا  كەچۈرەلىسااااە، ئارىساااااىدا ئاااااۆچمەنلىكتىن ئەساااااەر قالمايااااادى ۋە ئ
ى مۇساااۇلمان قېرىندىشاااىنتائااااال ئاااالالھ شاااۇ ا  ئايلىنىااادى. كەماااۇھەبكەت-رىااامېھ

ـــــاٌع گە  قاااااان ئىگىلىااااارىن ەتكەۋدكەچاااااۈر ـــــْن َأِخيـــــِه َشـــــْيٌء فَاتَِِّب ـــــُه ِم ـــــَي َل ﴿َفَمـــــْن ُعِف
ــــُروِف﴾  ەرسااااەبىرن رىپىاااادىنەت رىندىشااااىېندىنىااااي  ق نۈچااااۈقاتىاااال ئ» ِِبْلَمْع

رازى  لىشااقاېئ تەدىاايئىگىسااى قاتىلاادىن  ڭچىنىااۈلگدرۈلتۆقىلىنسااا نئ مدرۈچااەك
  تنااااىەدىي تچىاااادىنەجىناي ،ۇئاااا ،ەچسااااەك ازۋ لىشااااتىنېقىساااااس ئ ئۇبولاااا
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ە ئېرىشاااكەن ككەچۈردشااا، دېاااگەن بولساااا «قىلىشاااى الزىااا  ئەلەت ەچىااارايلىقچ
 ناااىەني ە  يااشاااىلىقچتناااىەدىي ۇتچىمەجىنااااين»﴿َوَأَداٌء ِإلَْيـــِه ِبِِْحَســـاٍن﴾  كىشاااىگە

  .دېگەن «الزى  رىشىې  بقۇتول ستىنەتم ەيتىەمېك ستىن،ەرمۈچىكتېك

بەزىاااادە قااااان قېرىنداشااااتىن مۇسااااتەھكەم مۇسااااۇلماننىڭ قېرىنداشاااالىقى 
مۇساااىە  ئىكناااى ئاااۇمەيىر مۇساااۇلمان  ار.. باااۇ ھەقاااتە بىااار ھېكاااايە باااتۇرىااادى

ئەتىاار پااۇرىقى چىقىااپ  بولااۇئ، بولۇشااتىن ئىلگىاارى كاتتااا باينىااڭ ئەركە بالىسااى
 . ئىساااالمغا كىرگەنااادىن كېااايىنرناااى كىيىاااپ ياااۈرەتتىلەيىميىاااپە  كى تۇرىااادىغان

بەدرى  قاتناشااااقان بااااۇ ساااااھابە .بەردىيااااۈز  ىرىشپۈتااااۈن ئەھ اللىرىاااادا ئااااۆزگ
ئاااادىمىنى ئەساااىرگە  70رنىڭ مۇشااارىكلە ىاااپ،جېغىااادە مۇساااۇلمانالر غەلىاااكە قىل

ئەباااۇ ئەزىاااز ئىكناااى  ە مۇساااىەبنىڭ ئاااۆز قېرىندىشاااىئەساااىرلەر ئىچىاااد ئالغاااان.
ئەباااۇ  دىشاااى،مۇساااىەبنىڭ قېرىنا، ددى. ئەساااىرلەر تارقىتىلغانااائۇمەيىرماااۇ باااار ئىااا
مۇسااىە  ئااۇ  ئاناادىننىڭ باشقۇرىشااىغا بېرىلاادى. بىاار ئەنسااارىيۇساارى دېااگەن 

ئانىسااى باااي. ئااۇالر سااا ا -سااەن بااۇنى چىااڭ تااۇتقىن، بۇنىااڭ ئاتااا»ئەنسااارىغا  
دېاااگەن. ئەباااۇ ئەزىاااز بولساااا  «دىنياااا بېرىاااپ ئاااۇنى قۇتقۇزىۋالىااادى-كاااۆئ ماااا 

 دەئ«    مۇشاااۇمۇساااېنىڭ قېرىندىشاااىغغا قىلىااادىغان مۇئاااامىلە»تىن  مۇساااىەب
ھااااازىر سااااەن مېنىااااڭ قېرىندىشااااى  ئەمەس، مېنىااااڭ »سااااورىغاندا، مۇسااااىە   

قاناااادىن بولغااااان  ،ئەنسااااارىنى كۆرسااااەتكەن. دېاااامە  دەئ« قېرىندىشااااى  بااااۇ
يەردىكاااى مەساااىلە . باااۇ كۈچلاااۈ  تۇرىااادى ىي قېرىنداشااالىق، ئىمااااننەساااەبتىن
ىلىساااى رەھىمناااى ئاااۈزد  مەس-داشاااالر ئوتتۇرىساااىدىكى ساااىلەقېرىن ھەرگىزماااۇ

دىغانلىقى ۋە رىنداشااالىقنىڭ ئاساساااىي ئورىنااادا تۇرىاااقې يئەمەس، بەلكاااى ئىماااانى
 ھەر دائى  كۈچىنى يوقاتمايدىغانلىقىدىر.

گە ىتاۋابااااتلىرى ئالىااادىغان دىااايەت مەسىلىسااا-ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە
قىلىاااش ئۈچاااۈن بېرىلىااادى.  مايىااالماااا  ئىنساااانالرنىڭ قەلكىناااى -كەلساااە ، پاااۇ 

لىاااادى. كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى ئاۋەتنىااااڭ كۈچىيىااااپ ۋە ئادا دىاااايەت ئۆچمەنلىاااا 
شااۇنىڭ ئۈچااۈن قاتىاال دىاايەتكە سااە  قارىماسااتىن ۋاقتىاادا، ئااۆلچەم بااويىچە ئااادا 
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جەمىىيەتتىكاااى  ۋە ، ياااا ئىرىاااقىساااىدە جىااان ، اۇالساااە  قىسااااس مەسىل
ئۆلتۈردلساااە، قىسااااس ئۈچاااۈن قاتىااال ن ھەرگىاااز ئايرىلمايااادى. بىااار ئاااادەم ىئاااور

، ئۆلتۈردلگۈچىنىااااڭ تىلنى ئۆلتۈردشاااانىڭ سااااەۋەبىئۆلتۈردلىاااادى. ئىسااااالمدا قااااا
ۋە نەپاااارەت ئااااوتىنى ئۆچااااۈرد  -ئىچىاااادىكى غەزەئ تاۋابىىاتلىرىنىااااڭ-ئااااائىلە

ە يارىالندىرىشاااانىڭ تارقىلىااااپ كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى جەمىىيەتااااتە قاااااتىللىق ۋ
مىسااااا، ئىككااااى تەرەئ ىلتىرقىلىق توات. ئەگەر بااااۇ ئىااااش قىساااااس ئااااائېلىشااااتۇر

ئەۋالد -ۇنااااھ جاااانالر ئۆلىااادى. باااۇ ئەۋالدماااۇئوتتۇرىااادا قىرغىنچىلىاااق چىقىاااپ، بىگ
داۋاملىشاااىپ، ئاااۆچمەس ئااااداۋەتكە ئايلىنىااادى. ئىساااالم باااۇ مەساااىلىنى يااشاااى 

ئىشااالر ئااالالھ تىش ئۈچااۈن يۇقىرىاادىكى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن. شااەكىلدە تااۈگى
-ئقارشااى تەرەپنىااڭ غەزە ،غااان ۋاقىتتاااىنرا قىلە ئىجااتائاااال بۇيرىغااان شااەكىلد

 نەپرەت ۋە ئاداۋەتلىرى پەسلەيدى ۋە ئىشالر چىرايلىقچە ھە  بولىدى.

نى ئۆلتاااۈرد  يااااكى كەچاااۈرد  قااااتىلتاۋاباتلىرىغاااا -ئۆلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە
قاااتىلنى ئۆلتااۈرد  ئااارقىلىق قىساااس ئالسااىمۇ ، بېاارىلگەن بولااۇئ لىقىئىختىيااار
 «لى، كەچاااۈرۋېتەيااتاااالىق ئۆتكۈزدپتاااۇ، ىزكەنقېرىندىشاااىم دىنىااايباااۇ »يااااكى 
-مۇ بولىااااادى. ئاااااالالھ تائااااااال قااااااتىلنى ئۆلتۈردلگۈچىنىاااااڭ ئااااااائىلەىدېسااااا

قولىغاااا تۇتقۇزغانااادىن كېااايىن، ئىككاااى تەرەپنىاااڭ ئوتتۇرىااادا  تاۋابىىاتلىرىنىاااڭ
 يئىمااانى بااۇ ئادەمنىااڭ قاااتىللىق قىلىشااى بىاالەندىاان قېرىنداشاالىقى بااارلىقىنى، 

ئىساااااالم  ،داشااااالىقنىڭ يوقالمايااااادىغانلىقىنى تىلغاااااا ئاااااېلىش ئاااااارقىلىققېرىن
بىرىناااى -تۇيغاااۇ ئاااارقىلىق بىااار-باااۇ ھاااې  ئاااۇالر نى ئەسااالىتى اتىدى.ىقېرىنداشااالىق

ۆچمەنلىااااا  كەچۈرەلىسااااە، ئارىساااااىدا ئاااااۆچمەنلىكتىن ئەساااااەر قالمايااااادى ۋە ئ
ى مۇساااۇلمان قېرىندىشاااىنتائااااال ئاااالالھ شاااۇ ا  ئايلىنىااادى. كەماااۇھەبكەت-رىااامېھ

ـــــاٌع گە  قاااااان ئىگىلىااااارىن ەتكەۋدكەچاااااۈر ـــــْن َأِخيـــــِه َشـــــْيٌء فَاتَِِّب ـــــُه ِم ـــــَي َل ﴿َفَمـــــْن ُعِف
ــــُروِف﴾  ەرسااااەبىرن رىپىاااادىنەت رىندىشااااىېندىنىااااي  ق نۈچااااۈقاتىاااال ئ» ِِبْلَمْع

رازى  لىشااقاېئ تەدىاايئىگىسااى قاتىلاادىن  ڭچىنىااۈلگدرۈلتۆقىلىنسااا نئ مدرۈچااەك
  تنااااىەدىي تچىاااادىنەجىناي ،ۇئاااا ،ەچسااااەك ازۋ لىشااااتىنېقىساااااس ئ ئۇبولاااا
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ە ئېرىشاااكەن ككەچۈردشااا، دېاااگەن بولساااا «قىلىشاااى الزىااا  ئەلەت ەچىااارايلىقچ
 ناااىەني ە  يااشاااىلىقچتناااىەدىي ۇتچىمەجىنااااين»﴿َوَأَداٌء ِإلَْيـــِه ِبِِْحَســـاٍن﴾  كىشاااىگە

  .دېگەن «الزى  رىشىې  بقۇتول ستىنەتم ەيتىەمېك ستىن،ەرمۈچىكتېك

بەزىاااادە قااااان قېرىنداشااااتىن مۇسااااتەھكەم مۇسااااۇلماننىڭ قېرىنداشاااالىقى 
مۇساااىە  ئىكناااى ئاااۇمەيىر مۇساااۇلمان  ار.. باااۇ ھەقاااتە بىااار ھېكاااايە باااتۇرىااادى

ئەتىاار پااۇرىقى چىقىااپ  بولااۇئ، بولۇشااتىن ئىلگىاارى كاتتااا باينىااڭ ئەركە بالىسااى
 . ئىساااالمغا كىرگەنااادىن كېااايىنرناااى كىيىاااپ ياااۈرەتتىلەيىميىاااپە  كى تۇرىااادىغان

بەدرى  قاتناشااااقان بااااۇ ساااااھابە .بەردىيااااۈز  ىرىشپۈتااااۈن ئەھ اللىرىاااادا ئااااۆزگ
ئاااادىمىنى ئەساااىرگە  70رنىڭ مۇشااارىكلە ىاااپ،جېغىااادە مۇساااۇلمانالر غەلىاااكە قىل

ئەباااۇ ئەزىاااز ئىكناااى  ە مۇساااىەبنىڭ ئاااۆز قېرىندىشاااىئەساااىرلەر ئىچىاااد ئالغاااان.
ئەباااۇ  دىشاااى،مۇساااىەبنىڭ قېرىنا، ددى. ئەساااىرلەر تارقىتىلغانااائۇمەيىرماااۇ باااار ئىااا
مۇسااىە  ئااۇ  ئاناادىننىڭ باشقۇرىشااىغا بېرىلاادى. بىاار ئەنسااارىيۇساارى دېااگەن 

ئانىسااى باااي. ئااۇالر سااا ا -سااەن بااۇنى چىااڭ تااۇتقىن، بۇنىااڭ ئاتااا»ئەنسااارىغا  
دېاااگەن. ئەباااۇ ئەزىاااز بولساااا  «دىنياااا بېرىاااپ ئاااۇنى قۇتقۇزىۋالىااادى-كاااۆئ ماااا 

 دەئ«    مۇشاااۇمۇساااېنىڭ قېرىندىشاااىغغا قىلىااادىغان مۇئاااامىلە»تىن  مۇساااىەب
ھااااازىر سااااەن مېنىااااڭ قېرىندىشااااى  ئەمەس، مېنىااااڭ »سااااورىغاندا، مۇسااااىە   

قاناااادىن بولغااااان  ،ئەنسااااارىنى كۆرسااااەتكەن. دېاااامە  دەئ« قېرىندىشااااى  بااااۇ
يەردىكاااى مەساااىلە . باااۇ كۈچلاااۈ  تۇرىااادى ىي قېرىنداشااالىق، ئىمااااننەساااەبتىن
ىلىساااى رەھىمناااى ئاااۈزد  مەس-داشاااالر ئوتتۇرىساااىدىكى ساااىلەقېرىن ھەرگىزماااۇ

دىغانلىقى ۋە رىنداشااالىقنىڭ ئاساساااىي ئورىنااادا تۇرىاااقې يئەمەس، بەلكاااى ئىماااانى
 ھەر دائى  كۈچىنى يوقاتمايدىغانلىقىدىر.

گە ىتاۋابااااتلىرى ئالىااادىغان دىااايەت مەسىلىسااا-ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە
قىلىاااش ئۈچاااۈن بېرىلىااادى.  مايىااالماااا  ئىنساااانالرنىڭ قەلكىناااى -كەلساااە ، پاااۇ 

لىاااادى. كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى ئاۋەتنىااااڭ كۈچىيىااااپ ۋە ئادا دىاااايەت ئۆچمەنلىاااا 
شااۇنىڭ ئۈچااۈن قاتىاال دىاايەتكە سااە  قارىماسااتىن ۋاقتىاادا، ئااۆلچەم بااويىچە ئااادا 
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قىلىشاااى كېااارە . ئەممااااا قاتىااال ۋە ئۇنىاااڭ تۇغقانلىرىنىااااڭ ئەھااا الى يااشااااى 
مەن جاااااااننى » تاۋاباااااااتلىرى -ىلەتۈردلگۈچىنىااااااڭ ئااااااائبولماااااااي قالسااااااا، ئۆل

دەئ، دىاايەت ۋاقتىنااى  «ىمااا  نااېمە ئىااد-ننىااڭ ئالدىاادا پااۇ  ، جاكەچااۈرۋەتتى
. بااۇ ئىشااالردا بەرسااە، تېخىمااۇ كاتتااا يااشااىلىق قىلغااان ھېسااابلىنىدىئۇزارتىااپ 

مېھاااارى بىاااالەن  بىاااارىگە قېرىنداشاااالىق-بولااااۇئ، بىاااارئىككااااى تەرەئ ئاكتىااااپ 
بىاااز چوقاااۇم »  لتۈردلگۈچىنىاااڭ ۋەلىلىااارىئۆ لىشاااى كېااارە . ئەگەرمۇئاااامىلە قى

نىاااڭ قاتىااال تەرەپتىكىلەر، دېساااە «گىزماااۇ كەچاااۈرمەيمىز، ھەرقىسااااس ئاااالىمىز
ھە   بىاااالەندىاااايەت شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئىشاااالر قەلكىااادە ئۆچمەنلىاااا  قالىااادى. 

ئاااداۋەت قالماياادى. قۇرئاناادىمۇ ئىشااالرنى -ھېچكىمنىااڭ كۆ لىاادە ئااۆق قىلىنسااا،
ََ  ﴿دە  ققىااااچىاااارايلىقچە ھە  قىلىااااش ھە نَلللل َسللللُ  فَللللإاَذ    َلللل اي مَل لْ َْ َْ ََ لللل

ْ فَللللْا ِبا َلللل ا اا
للل     ِ ُحَا نَلللُو َالللَغ َوو  َ  َتَلللُو َوبا   ەتكەئاااارقىلىق نياماااان اىسااال تەيااشاااى اىسااال» 1َومَل لْ

 تۋەئارىسااىدا ئااادا ڭزىنىااۆئ نەبىاال نە  ساا قىلسااا نداقۇنشاا رغىن،ۇتاقابىاال تاا
 دېگەن. « ىقالىد ئۇبول  ەدۇ گويا سىردا  دوست مەبار ئاد

لِـــــَك ََّتِْفيـــــٌف مِّـــــن رَّبُِّكـــــْم َوَرْْحَـــــٌ ﴾  الرغردىگاااااارىۋەرە  پمۈكاااااۆنھ ۇبااااا» ﴿ذَٰ
چااااۈنكى . «رۇتتااااەھمەر ۋە رۇنىكلىتىشااااتې  ينەرىلگېااااب ەرگەنسااااىل رىپىاااادىنەت

، بىاااار ئااااادەم قاااااتىللىق قىلسااااا، شەرتسااااىز بولااااۇئ تەۋراتتااااا دىاااايەت يااااوق
، بولمىغاچقااااەيااادىغان نەرساااە . ئىنجىلااادا قىسااااس ھەم دىااايەت دەتتىئۆلتاااۈردل

رىاادى، ئۇنىااڭ قىساسااى ۋە دىيىتااى ئېلىنماياادى. ېئااۆلگەن ئااادەم شااۇ ھااالەتتە كېتى 
« ەررسااا، سااو  تەرەپنااى تۇتااۇئ بۇبىرسااى ئااو  يااۈزد گە ئ»  اىرىسااتىيانالرنىڭ
 نىااااڭبااااار. لااااېكىن ئىسااااالم جەمىىاااايەت تەرتىپى تەمسااااىلىمۇ-دەياااادىغان ماقااااا 

، كەچۈردۋەتسااىمۇ بولىااادىغان اس ئالسااىمۇبۇزىلااۇئ كەتمەساالىكى ئۈچااۈن، قىسااا
بااۇ ئىسااالمنىڭ ھەممىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادىغان،  ئوتتۇراھااا  شااەكىلدە كەلاادى.

 .دىركە رى دىن ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىسى
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ــــــُه َعــــــَذابٌ  لِــــــَك فـََل ــــــَدٰى بـَْعــــــَد ذَٰ  يىنېااااااك دىنغنىۇشاااااا» َألِــــــيٌم﴾ ﴿َفَمــــــِن اْعَت
نقااااتىلنى  نەتاااكەك شاااىپېئ كىااادىنې ، چيىنېاااقىلغانااادىن ك  ۇقوبااا تناااىەندىي

دېيىلىشاااتىكى بۇناااداق . «ىبولىاااد چاااارىقااااتتىق ئازابقاااا د مە  ئاااادنەرگۈلتاااۆئ
، ئىشاااالر بىاااز قااااتىلنى كەچۈرۋەتتاااۇق»  كىشاااىلەرئەيناااى ۋاقىتتاااا بەزى  ساااەۋە ،

تارقىتى ېتىاااپ، قاتىااال ئاشاااكارا مەيااادانغا  ئدەئ گە« تۈگىااادى دىااايەت بىااالەن
دىيەتناااى  ەھااا الالر باااار ئىااادى. ئاااۇالرۋېتىااادىغان ئدچىققانااادىن كېيىااانال ئۆلتۈر

تاجاااۋىز قىلغااانلىقى ئۈچااۈن،  كېاايىن غاناادىنئېلىااپ كەچااۈرگەنلىكىنى ئااېالن قىل
 ۋە دىيەتماااۇ قوباااۇ  قىلىنمايااادىقااااتىللىقى ئۈچاااۈن  ،ھەرگىزماااۇ كەچۈردلمەيااادى

 بېرىلىدى.  تە ئېغىر جازائااىرەت-دىنيا



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  
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لِـــــَك ََّتِْفيـــــٌف مِّـــــن رَّبُِّكـــــْم َوَرْْحَـــــٌ ﴾  الرغردىگاااااارىۋەرە  پمۈكاااااۆنھ ۇبااااا» ﴿ذَٰ
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نقااااتىلنى  نەتاااكەك شاااىپېئ كىااادىنې ، چيىنېاااقىلغانااادىن ك  ۇقوبااا تناااىەندىي
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 ئايەت-179بەقەرە  سۈرە
 

 َصاِص َحَياٌة ََّي ُأوِل اْْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾﴿َوَلُكْم ِف اْلقِ 
 

قان  قەقىساستا ھاياتلىق بار. نناھ ەرگەئىگىلىرى! سىل قىلەئى ئ» 
 « لدىۇنقىساس يولغا قوي نۈچۈئ الرغساقلىنىشى  شتىنۈكۆت

 
نُللللو  ُ تاللللَ  َالَللللْ ُ ُ   ْ قاَهللللا ُ ﴿ئالاااادىنقى ئااااايەتتە   َِ     ا  ْ َقْتلللل َ ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ

 رزەپ ەرگەسااااىل لىشېقىساااااس ئاااا نۈچااااۈئ رەنلەلگدرۈلتااااۆ! ئرەمىنلۇئئااااى ماااا»
قىساساااتا  ەرگەساااىل» َحَيـــاٌة﴾ اْلِقَصـــاصِ ﴿َوَلُكـــْم ِف دەئ، باااۇ ئاااايەتتە  « قىلىنااادى

ھوقاااۇق -دېااايىلگەن. باااۇ ئىككاااى ئاااايەتتە مەجكاااۇرىيەت ۋە ھەق «ھايااااتلىق باااار
،   ئۈچاااۈنھوقاااۇقىنى قوغااادا-ەق. چاااۈنكى ئىنساااان ھكەلاااگەنتەرتىاااپ باااويىچە 

لىشاااى كېااارە . ماناااا باااۇ ماااۇتلەق ئادالەتنىاااڭ قى ئااااداچوقاااۇم مەجكاااۇرىيەتلەرنى 
 . دىرئىپادىسى

، ئۈچااااۈنمىز ىشااااىئااااۆزىمىز ۋە باشااااقىالرنىڭ ھاياتىاااادىن ااااااتىرجەم ياش
كېاارە . چااۈنكى بااۇ ھۆكااۈمنى يولغااا  تااۈزدمى يولغااا قويۇلىشااىچوقااۇم قىساااس 

ۇر. ھېچقاناااداق ئاااادەم تڭ رەبكاااى بولغاااان ئاااالالھقويغاااۇچى، پۈتاااۈن ئىنساااانالرنى
يااااكى بەنااادىلى  ۋە جاااان نۇقتىساااىدىن ئالالھقاااا يەنە بىااار ئادەمااادىن ياااېقىن 

مەجكاااۇرىيەتلەر بىزناااى زىلۇمااادىن توساااۇئ، ھەقاااكە  يئاالھىااادە ئەمەس. ئىماااانى
يىنى ئاااابرى-دىنياساااى ۋە ئىاااززەت-ېناااى، ماااا ئىنسااااننىڭ ج بەرگاااۈزدئ،يااااردەم 

تولااااۇق قولغااااا  نىھوقااااۇقى-تااااتە ئىنسااااان ئۆزىنىااااڭ ھەققوغداياااادى. ئەمەلىيە
-ھەق ،ىاااادى. يەنااااىقېچىشااااقا ئۇرىن نىال ئااااويالئ، مەسااااىۇلىيەتتىنكەلتۈردشاااا

ئېلىشاااانى  ئۈسااااتىگەنى ھېچقانااااداق مەسااااىۇلىيەتھوقااااۇقنى تولااااۇق ئېلىااااپ، 
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ئېلىشاااانى  ئۈسااااتىگەنى ھېچقانااااداق مەسااااىۇلىيەتھوقااااۇقنى تولااااۇق ئېلىااااپ، 
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 دا قىلىشااااقاۋە مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااا مەسااااىۇلىيەت ئىسااااالماالىماياااادى. 
 بۇيرىيدى.

ز تاۋابااااتلىرى ئۈساااتىگە پەر-ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلەقاتىااال ۋە قىسااااس 
تىنىااااڭ قىلىناااادى. قاتىاااال مااااۇئمىن بولااااۇ  سااااۈپىتى بىاااالەن قىلغااااان جىنايى

-ئااااااۆزىنى ئۆلتۈردلگۈچىنىااااااڭ ئااااااائىلە پ،ىنى ئۈسااااااتىگە ئېلىاااااامەسااااااىۇلىيىت
تۇغقاااااانلىرىمۇ قااااااتىلنى -قاتىلنىاااااڭ ئاااااۇرىق ۋە تاپشۇرىشاااااى بىىاتلىرىغااااااتاۋا

ا، ئاااادەم دىغا چىقىرىشاااى كېااارە . شاااۇنداق بولغانااايوشۇرماساااتىن ئاااادالەت ئالاااد
قوغدىشااااااىغا قانلىرىنىااااااڭ تۇغ-كىشااااااى، ئااااااۇرىقبولغااااااان  مەكچىئۆلتااااااۈر

 ئاااارقىلىققىلىشاااتىن تواتايااادى. باااۇ  قااااتىللىق، ىاااپبىلشاااەلمەيدىغانلىقىنى ئېرى
. ھاااازىر اەلقىاااارادا ېرىشاااىدىئ كىشاااىلەرنىڭ ھايااااتى بىخەتەرلىكاااكە جەمىىيەتاااتە

قاااااتىلنى »مە ئىكەنلىكىنااااى بىلمەياااادىغان كىشااااىلەر  ئىنسااااان ھەقلىرىنىااااڭ نااااې
ئۆلاااۈم  ئۆلتۈرساااە  بولمايااادى، ئاااادەم ئۆلتاااۈرد  ۋەھشاااىيلى ، شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن

ۋا قىلىشااااىدى. ئۆلتااااۈرد  ھەقلىااااق ەدەئ د «جازاسااااىنى يااااوق قىلىااااش كېاااارە 
بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن ، الرغاااانۋاناااى قىلەباااۇ د ئۈچاااۈن بولغاااان كىشاااىلەر

بىاااار ئااااادەم ھەقلىااااق شااااەكىلدە جازاالنسااااا   ىدەياااادكىشااااىلەر ئۈچااااۈن نااااېمە 
لاااېكىن بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن  .ۋاالرناااى ئاچىااادىەغەزەپلىنىاااپ، ھەراىااال د

بىگۇنااااھ ئۆلتاااۈردلگەن كىشاااىنىڭ  .كىشاااىگە ھېچقاناااداق ئىپاااادە بىلددردشااامەيدى
 !ھوقۇقى يوقمۇ -ھەق ھېچقانداق

ولغاااا بەنااادىلەرنىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يبىااار ھۆكاااۈمنى ھەرئاااالالھ تائااااال 
ئېلىاااپ قاتىلااادىن ئااااچچىقىنى قىسااااس شاااەرئىي ھۆكۈمنىاااڭ مەقساااىتى، . قويىااادى
. شااااتۇرئۆلتۈردشاااانىڭ ئالاااادىنى ئېلىناااااھەق ئااااادەم ، بەلكااااى ىش ئەمەسچىقىاااار

، قارشىسااىدا جااازا بااارلىقىنى ۇئقىلماااقچى بولاا يامااانلىقھەرقانااداق ئااادەم بىاارەر 
واشاااا  ئۆزىنىاااڭ ھەرگىزماااۇ ئاااۇ ئىشااانى قىلماياادى. قااااتىلمۇ شاااۇنىغغا ئ ،بىلسااە

تە قااااتىلنى ئەمەلىيەتااا ئۆلىااادىغانلىقىنى بىلساااە، ھەرگىزماااۇ قااااتىللىق قىلمايااادى.
تىن قوغاادىغانلىق ھېسااابلىنىدى. بااۇ لىقئۆلتۈرگەنلىاا ، پۈتااۈن جەمىىيەتنااى قاااتىل
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شاااۇنىڭ  .دىرئاااالالھ تائاالنىاااڭ قىساسااانى يولغاااا قويۇشاااتىن بولغاااان مەقساااىتى
قىساساااتا ھايااااتلىق  ەرگەساااىل» َحَيـــاٌة﴾ َصـــاصِ ﴿َوَلُكـــْم ِف اْلقِ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ  

، ساااااتا ئىنساااانپەرۋەرلى  ۋە يۈناااۈ دېاااگەن ساااۆزى، بىزناااى يالغاااان كۆ «باااار
 دى. ىئەامەقلەرچە مېھرىكانلىقتىن ئاگاھالندىر

لناااااى ئىشاااالىتىپ دىنياغاااااا ىئەق .«ئەقىاااال ئىگىلىاااارى» ﴿ُأوِل اْْلَْلبَــــاِب﴾
ماسااالىقى ئۈچاااۈن، تە پۇ لاااۇق قاااارائ باقسااااق، دىنياااادا قااليمىقاااانچىلىق چىق

بىااار كۈچنىاااڭ  ىكىدىنيااااد ئەگەر. لىقىنى بايقاااايمىزلغاااانقاااانۇنىيىتى يولغاااا قويۇ
دى. دۆلەتاالەر ئاشااىلمىسااا، زىلااۇم ئېغىاار دەرىجىاادە تۇراكااۈق باشااقا قارشىسااىدا 

ئاااارا ئىشاااالرغا قاااارائ باقسااااقمۇ، ئىككاااى دۆلەتنىاااڭ كاااۈچى ئواشاااا  بولغاااان 
ى بىاااار تەرەئ يەنە بىاااار تەرەپنااااى يااااوق رى  بولماياااادى. بەلكااااۇۋاقىتتااااا ئاااا

ئەگەر ھۇجااۇم  ۋاقتىاادا، تاجاااۋىز قىلىااپ زىلااۇم قىلىاادى. ىشااكە ئىشااەنگەنقىلى ېت
مانااا بااۇ  قىلسااا ئۆزىنىغمااۇ ۋەيااران بولىاادىغانلىقىنى بىلگىنىاادە تواتااائ قالىاادى.

 دىنيادىكى دۆلەتلەر ۋە ئىنسانالرنىڭ ئەھ الى. 

ََ  ا فَااق  زىناااااور تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااايەتكە قارىسااا ََ تا َلللُ  َو  للل ْ لالللُغو  ُ لللَ  ﴿  
نُلللللوَ  ِبا لَللللللوا  اَِلللللَ  َ ْللللللَغو    َوََل َُُْ لللللْ ُ    ااَملللللا  َْْفَللللل    ا  ايللللل ا   لَللللللوا اا  ُ نلللللُتْ  تُلْ ِا ُ َملللللا ِا لللللغ  ِا نلْ َا  َو 

ناَي  ِاَ لللل   ِا للللَ   ْ ُمللللْ ِا للللها   َوْ َ ْ للللَ ْغ َاللللَ  َ َُما  َا  ۋەئايااااا   چىۇزىنااااا قىلغاااا» 1َو ْ  َلللللْونا  َْ ا
 رەساااىل رەگەئ الر،ى رۇئااا ررىااادىنەد زۈبىرىناااى يااا رەھ ڭرنىاااەئ چىۇزىناااا قىلغااا

 ڭنىاااائالالھ الر، بولسااااا يتىاااادىغانېئىمااااان ئ ەنىگۈكاااا تەئااااااىر ۋەقااااا ئالالھ
 الرنىۇئاااا الر، قىلمااااا ھىاااا ەر الرغاااااۇئىجاااارا قىلىشااااتا  ئ ھكااااامىنىەنئ ڭدىنىنىاااا

دېاايىلگەن. « نۇھااازىر بولساا ىكىشاا مۈركااۈبىاار ت ردىنەمىنلۇئجازالىغااان چاغاادا ماا
بااۇ ئااايەتتە زىنااورغااا بېاارىلگەن جازانىااڭ تىلغااا ئېلىنىشااى، كىشااىلەرنى بۇنااداق 
ئىشااانى قىلىشاااتىن تاااواتىتىش، جەمىىيەتنىاااڭ ماااۇقىملىقىنى سااااقال  ئۈچاااۈن 
بولااۇئ، يااۈز دەررە ئااۇرى  جازاسااى قااارائ تۇرغااان كىشااىلەرگە بەكاارە  تەسااىر 

ى يولغاااا قويۇشاااىنىڭ ىڭ ھەرقاناااداق بىااار ھۆكاااۈمنقىلىااادى. دېااامە ، ئىساااالمن
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 دا قىلىشااااقاۋە مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااا مەسااااىۇلىيەت ئىسااااالماالىماياااادى. 
 بۇيرىيدى.

ز تاۋابااااتلىرى ئۈساااتىگە پەر-ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلەقاتىااال ۋە قىسااااس 
تىنىااااڭ قىلىناااادى. قاتىاااال مااااۇئمىن بولااااۇ  سااااۈپىتى بىاااالەن قىلغااااان جىنايى

-ئااااااۆزىنى ئۆلتۈردلگۈچىنىااااااڭ ئااااااائىلە پ،ىنى ئۈسااااااتىگە ئېلىاااااامەسااااااىۇلىيىت
تۇغقاااااانلىرىمۇ قااااااتىلنى -قاتىلنىاااااڭ ئاااااۇرىق ۋە تاپشۇرىشاااااى بىىاتلىرىغااااااتاۋا

ا، ئاااادەم دىغا چىقىرىشاااى كېااارە . شاااۇنداق بولغانااايوشۇرماساااتىن ئاااادالەت ئالاااد
قوغدىشااااااىغا قانلىرىنىااااااڭ تۇغ-كىشااااااى، ئااااااۇرىقبولغااااااان  مەكچىئۆلتااااااۈر

 ئاااارقىلىققىلىشاااتىن تواتايااادى. باااۇ  قااااتىللىق، ىاااپبىلشاااەلمەيدىغانلىقىنى ئېرى
. ھاااازىر اەلقىاااارادا ېرىشاااىدىئ كىشاااىلەرنىڭ ھايااااتى بىخەتەرلىكاااكە جەمىىيەتاااتە

قاااااتىلنى »مە ئىكەنلىكىنااااى بىلمەياااادىغان كىشااااىلەر  ئىنسااااان ھەقلىرىنىااااڭ نااااې
ئۆلاااۈم  ئۆلتۈرساااە  بولمايااادى، ئاااادەم ئۆلتاااۈرد  ۋەھشاااىيلى ، شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن

ۋا قىلىشااااىدى. ئۆلتااااۈرد  ھەقلىااااق ەدەئ د «جازاسااااىنى يااااوق قىلىااااش كېاااارە 
بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن ، الرغاااانۋاناااى قىلەباااۇ د ئۈچاااۈن بولغاااان كىشاااىلەر

بىاااار ئااااادەم ھەقلىااااق شااااەكىلدە جازاالنسااااا   ىدەياااادكىشااااىلەر ئۈچااااۈن نااااېمە 
لاااېكىن بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن  .ۋاالرناااى ئاچىااادىەغەزەپلىنىاااپ، ھەراىااال د

بىگۇنااااھ ئۆلتاااۈردلگەن كىشاااىنىڭ  .كىشاااىگە ھېچقاناااداق ئىپاااادە بىلددردشااامەيدى
 !ھوقۇقى يوقمۇ -ھەق ھېچقانداق

ولغاااا بەنااادىلەرنىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يبىااار ھۆكاااۈمنى ھەرئاااالالھ تائااااال 
ئېلىاااپ قاتىلااادىن ئااااچچىقىنى قىسااااس شاااەرئىي ھۆكۈمنىاااڭ مەقساااىتى، . قويىااادى
. شااااتۇرئۆلتۈردشاااانىڭ ئالاااادىنى ئېلىناااااھەق ئااااادەم ، بەلكااااى ىش ئەمەسچىقىاااار

، قارشىسااىدا جااازا بااارلىقىنى ۇئقىلماااقچى بولاا يامااانلىقھەرقانااداق ئااادەم بىاارەر 
واشاااا  ئۆزىنىاااڭ ھەرگىزماااۇ ئاااۇ ئىشااانى قىلماياادى. قااااتىلمۇ شاااۇنىغغا ئ ،بىلسااە

تە قااااتىلنى ئەمەلىيەتااا ئۆلىااادىغانلىقىنى بىلساااە، ھەرگىزماااۇ قااااتىللىق قىلمايااادى.
تىن قوغاادىغانلىق ھېسااابلىنىدى. بااۇ لىقئۆلتۈرگەنلىاا ، پۈتااۈن جەمىىيەتنااى قاااتىل
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شاااۇنىڭ  .دىرئاااالالھ تائاالنىاااڭ قىساسااانى يولغاااا قويۇشاااتىن بولغاااان مەقساااىتى
قىساساااتا ھايااااتلىق  ەرگەساااىل» َحَيـــاٌة﴾ َصـــاصِ ﴿َوَلُكـــْم ِف اْلقِ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ  

، ساااااتا ئىنساااانپەرۋەرلى  ۋە يۈناااۈ دېاااگەن ساااۆزى، بىزناااى يالغاااان كۆ «باااار
 دى. ىئەامەقلەرچە مېھرىكانلىقتىن ئاگاھالندىر

لناااااى ئىشاااالىتىپ دىنياغاااااا ىئەق .«ئەقىاااال ئىگىلىاااارى» ﴿ُأوِل اْْلَْلبَــــاِب﴾
ماسااالىقى ئۈچاااۈن، تە پۇ لاااۇق قاااارائ باقسااااق، دىنياااادا قااليمىقاااانچىلىق چىق

بىااار كۈچنىاااڭ  ىكىدىنيااااد ئەگەر. لىقىنى بايقاااايمىزلغاااانقاااانۇنىيىتى يولغاااا قويۇ
دى. دۆلەتاالەر ئاشااىلمىسااا، زىلااۇم ئېغىاار دەرىجىاادە تۇراكااۈق باشااقا قارشىسااىدا 

ئاااارا ئىشاااالرغا قاااارائ باقسااااقمۇ، ئىككاااى دۆلەتنىاااڭ كاااۈچى ئواشاااا  بولغاااان 
ى بىاااار تەرەئ يەنە بىاااار تەرەپنااااى يااااوق رى  بولماياااادى. بەلكااااۇۋاقىتتااااا ئاااا

ئەگەر ھۇجااۇم  ۋاقتىاادا، تاجاااۋىز قىلىااپ زىلااۇم قىلىاادى. ىشااكە ئىشااەنگەنقىلى ېت
مانااا بااۇ  قىلسااا ئۆزىنىغمااۇ ۋەيااران بولىاادىغانلىقىنى بىلگىنىاادە تواتااائ قالىاادى.

 دىنيادىكى دۆلەتلەر ۋە ئىنسانالرنىڭ ئەھ الى. 

ََ  ا فَااق  زىناااااور تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااايەتكە قارىسااا ََ تا َلللُ  َو  للل ْ لالللُغو  ُ لللَ  ﴿  
نُلللللوَ  ِبا لَللللللوا  اَِلللللَ  َ ْللللللَغو    َوََل َُُْ لللللْ ُ    ااَملللللا  َْْفَللللل    ا  ايللللل ا   لَللللللوا اا  ُ نلللللُتْ  تُلْ ِا ُ َملللللا ِا لللللغ  ِا نلْ َا  َو 

ناَي  ِاَ لللل   ِا للللَ   ْ ُمللللْ ِا للللها   َوْ َ ْ للللَ ْغ َاللللَ  َ َُما  َا  ۋەئايااااا   چىۇزىنااااا قىلغاااا» 1َو ْ  َلللللْونا  َْ ا
 رەساااىل رەگەئ الر،ى رۇئااا ررىااادىنەد زۈبىرىناااى يااا رەھ ڭرنىاااەئ چىۇزىناااا قىلغااا

 ڭنىاااائالالھ الر، بولسااااا يتىاااادىغانېئىمااااان ئ ەنىگۈكاااا تەئااااااىر ۋەقااااا ئالالھ
 الرنىۇئاااا الر، قىلمااااا ھىاااا ەر الرغاااااۇئىجاااارا قىلىشااااتا  ئ ھكااااامىنىەنئ ڭدىنىنىاااا

دېاايىلگەن. « نۇھااازىر بولساا ىكىشاا مۈركااۈبىاار ت ردىنەمىنلۇئجازالىغااان چاغاادا ماا
بااۇ ئااايەتتە زىنااورغااا بېاارىلگەن جازانىااڭ تىلغااا ئېلىنىشااى، كىشااىلەرنى بۇنااداق 
ئىشااانى قىلىشاااتىن تاااواتىتىش، جەمىىيەتنىاااڭ ماااۇقىملىقىنى سااااقال  ئۈچاااۈن 
بولااۇئ، يااۈز دەررە ئااۇرى  جازاسااى قااارائ تۇرغااان كىشااىلەرگە بەكاارە  تەسااىر 

ى يولغاااا قويۇشاااىنىڭ ىڭ ھەرقاناااداق بىااار ھۆكاااۈمنقىلىااادى. دېااامە ، ئىساااالمن
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ساااەۋەبى، ياماااانلىقنى يوقىتىاااپ يااشاااىلىقنى روياپقاااا چىقىااارىش ئۈچۈنااادىر. باااۇ 
ھۆكاااۈمنى بۇزىشاااقا ئۇرىنغاااانالر ئالالھنىاااڭ ئەمااارىگە قارشاااى چىققاااان بولىااادى. 

پەرماااانلىرىنى ئىماااان جۈملىساااىدىن چوقاااۇم -شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ ئەمىااار
  ئورىندا  كېرە .
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 دەرس-90
 

 ئايەت-180 بەقەرە سۈرە
 

ََ َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإن تـََرَك َخرْيًا اْلَوِصيَُّ   ﴿ُكِت
 َحقًّا َعَلم اْلُمتَِّقنَي﴾ ِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَقْـَرِبنَي ِِبْلَمْعُروفِ 
 

 ڭئۇنى قالدىرسا، ما  كۆئ ئالدىدا ئۆلۈ  بىرەيلەن سىلەردىن ئەگەر»
 قىلىشى ۋەسىيەت بىلەن ئادىللىق ئەقرىكالىرىغا-اىش ۋە ئانىسىغا-ئاتا

 «قىلىندى پەرز سۈپىتىدە بۇرچى تېگىشلى  ئۆتەشكە تەق ادارالرنىڭ

 

مۈلاااۈكلىرىنى -ئاااايەتتە كىشاااى ۋاپاااات بولۇشاااتىن ئىلگىااارى، ئۆزىنىاااڭ ماااا 
ۋەساااااىيەت شاااااەكىلدە تەقساااااىملە  ئاااااارقىلىق ھەق ئىگىلىااااارىگە ھەققىناااااى 

بىااارىگە غاااۇم ساقالشاااتىن ااااالىي بولغاااان -، ئاااۆق ئااااداۋەتتىن ۋە بىاااربېرىشااانىڭ
 ئىناق جەمىىيەتنى بەرپا قىلىشنىڭ ئاساسىي ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان. 

دەئ « ئۈسااااتۈ الرغا يااااازدى، پەرز قىلاااادى، يۈكلىاااادى»  تَلللل َ  َ  تتە ئااااايە
يېزىلاااادى، يۈكلەناااادى، »  ُ تالللل َ  شااااەكىلدە ئەمەس، بەلكااااى « ئېنىااااق»  ِعلللللون 

شاااااەكىلدە قوللىنىلغاااااان. بىاااااز « ئېنىقساااااىز»    لللللَو دەئ « ز قىلىنااااادىپەر
بۇنىغااااادىن، ئاااااالالھ تائااااااال بەنااااادىلەرگە ھېچكىااااار ئىكاااااادەتنى زورالئ پەرز 
قىلمايااادىغانلىقىنى چۈشاااىنى االاليمىز. ئاااالالھ بەنااادىلەر بىااالەن تاااۇنجى بولاااۇئ، 

ىن ئىماااان تواتاااامىنى تۈزىااادى. بەنااادىلەر باااۇ تواتاااامنى قوباااۇ  قىلساااا، ئاناااد
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زالىرىغاااا ئۆتىااادى. ئەگەر بەنااادە ئىمااااننى قوباااۇ  قىلمااااي تەقەز-ئىماننىاااڭ تەلەئ
« ۋەزىااپە»كاااپىر ھااالەتتە قالسااا، ئۇنىغغااا قىيااامەت كااۈنى جەھەننەماادىن باشااقا 

 يۈكلەنمەيدى.

تااااۈزدمنى -تواتامغااااا كىاااارگەن ئىنسااااان، ھاياااااتتىكى قااااانۇن يئىمااااانى
ا غااائوتتۇرى ،. باااۇ نۇقتىااادىنھېساااابلىنىدىتەتكىقالشاااتا، تواتامنىاااڭ بىااار تەرىپاااى 

قويۇلغااااان تەلىماتالرنىااااڭ ھەممىسااااى، ئااااالالھ بىاااازگە پەرز قىلغااااان تەرەپااااتىن 
بەلكاااااى ئىككاااااى تەرەئ تاااااۈزگەن تواتامنىاااااڭ تەلىپاااااى ئاساساااااىدا  ئەمەس،

تواتااام »بەناادىگە  چۈشااكەن بولىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال بااۇ اىاال ئەھكااامالرنى
ىاااش دېااگەن شاااەكىلدە قوبااۇ  قىل« بااويىچە ئۆتەشااكە تېگىشااالى  مەجكااۇرىيىتى 

  شاااەكىلدە   لللَودەئ  « پەرز قىلىنااادى»  ُ تاللل َ تۇيغۇساااىنى بېااارىش ئۈچاااۈن،  
 كەلتۈرگەن. 

ۋە « جاااااال »ئااااالالھ تائاااااال پەقەت ئااااۆزىگە ئىمااااان ئېيتقااااان، سااااۆيگەن، 
سااۈپەتلىرىنى تەسااتىقلىغان كىشااىنى ئىكااادەتكە بااۇيرىئ، ۋەزىپىلەرنااى « كامااا »

ن كەلااااگەن ئىمااااانىي مااااۇئمىن ئااااالالھ تەرىپىاااادى يۈكلەياااادى. بااااۇ نۇقتىاااادىن
ۋەزىپىلەرنااى، ئااۆزىگە نىسااكەتەن شااەرەئ بىلىااپ قوبااۇ  قىلىشااى كېاارە . ئااالالھ 
بىاااالەن مۇئمىننىااااڭ ئوتتۇرىسااااىدا ئىمااااانىي سااااۆيگۈ بولغاچقااااا، بىااااز ئىمااااان 
ئىشااااىكىدىن كىاااارگەن ھامااااان ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىزغااااا تۈرلااااۈ  ئىشااااالرنى 

ەرناااى ئۈساااتىمىزگە ياااۈكلەئ ىنىاااي تەلىماااات ۋە ۋەزىپىلبەلگىااالەئ، ئۈزلۈكساااىز د
 تۇردى. كاپىرالرغا بولسا ۋەزىپە يۈكلىمەي، ئۆز ھالىغا تاشالئ قويدى.

-ئاااالالھ تائااااال مۇشاااۇ شاااەكىلدە بەنااادىلەرگە كۆ اااۈ  بۆلاااۈئ، پىرىنساااىپ
تااااۈزدلمىلەرنى يولغااااا قويااااۇئ بەرمىااااگەن بولسااااا، ھايااااات رېتىمااااى بۇزىلااااۇئ، 

قاراياااادىغان بولساااااق، پەقەت ەرگەن بااااوالتتى. تارىخقااااا قااليمىقااااانچىلىق يااااۈز ب
ئالالھنىااااڭ كۆرسەتمىسااااىگە ئېسااااىلىپ ما غااااان جەمىىاااايەت ۋە مەدەنىاااايەتلەر 
ئااااۇزىن مااااۇددەت يوقىلىااااپ كەتاااامەي داۋامالشااااقان. ئەكسااااىچە ئالالھنىااااڭ 
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كۆرسەتمىسااىگە ئېسااىلمىغانلىرى بولسااا، ۋەيااران بولااۇئ يوقالغااان. بەناادە ئىمااان 
ىنى ئىپادىلەيااادى. ئانااادىن ئاااالالھ ئالالھقاااا ئۆزىنىاااڭ سۆيگۈسااائېياااتىش ئاااارقىلىق 

بەنااااادىنى ئىكاااااادەتكە باااااۇيرى  ئاااااارقىلىق بەنااااادىگە بولغاااااان سۆيگۈساااااىنى 
ئىپادىلەياااادى. ئەمەلىيەتااااتە بەناااادىنىڭ ئىمااااان ئېيتقىنىنىااااڭ ئالالھقااااا ھااااې  
پايدىسااى يااوق، بۇالرنىااڭ پۈتااۈن مەنپەئەتااى ئااىرىاادا بەناادىگە قايتىاادى. شااۇ ا 

اناادا، ئالالھنىااڭ تەلىماتىنىااڭ ئااۆزىگە ئېلىااپ ئمىننى بىاار ئىشااقا بۇيرىغئااالالھ مااۇ
كېلىااادىغان شاااەرەئ ۋە ئىاااززىتىگە ئاالھىااادە دىقاااقەت قىلىشاااى كېااارە . شاااۇ ا 

دېااامەي، بىااازگە شاااەرەئ بەرگەن ئاساساااتا  « مەن پەرز قىلااادى »ئاااالالھ تائااااال  
ََ َعَلْيُكْم﴾  لالنغان. دېگەن ئىپادىنى قو «سىلەرگە پەرز قىلىندى» ﴿ُكِت

دەئ، ئىككاااااااى شاااااااەرت « ئەگەر»  ا  ۋە « ۋاقتىااااااادا»  اذ ئاااااااايەتتە  
ۋاستىساااى قوللىنىلااادى. ئەرە  تىلىااادا چوقاااۇم ياااۈز بېرىااادىغان ئىشااانىڭ ۋاقتاااى 

  ھەرپااااى ئىشاااالىتىلىدى. يەنااااى، ا  ، ئېھتىماااااللىق ئىشااااالردا  اذ كەلگەناااادە  
انالر  ، ئەممااااااا بەزى ئىنساااااااذ  ئىنسااااااان مااااااۇقەررەر ئۆلىاااااادىغان بولغاچقااااااا 

ەغەللىكااااااتىن ھېچنەرسااااااە قالدىرالماياااااادىغان، يەنە بەزىلىاااااارى مەلااااااۇم كەمك
   كەلتۈردلگەن. ا ئىقتىساد قالدىرىدىغان بولغاچقا  

 ﴿ِإن تـَـــَرَك َخـــرْيًا﴾دېااامەي، « ئەگەر ماااا  قالدىرساااا»ئاااالالھ تائااااال   ئاااايەتتە
مالنىااااڭ -كااااۆردۋاتقىنىمىزدە ، پااااۇ  دېااااگەن. «ئەگەر يااشااااىلىق قالدىرسااااا»

چۈشااۈئ تۇرىاادى. بااۇ ئااايەتتە -مىتااى ۋاقىتنىااڭ ئۆتىشااىگە ئەگىشااىپ ئۆسااۈئقىم
ئاااالالھ تائااااال قىمااامەت ئۇقاااۇمىنى ئاسااااس قىلىاااپ تاااۇرىئ، مەلاااۇم دەرىجىااادە 

نى ۋەساااىيەت قىلىاااش ئاااارقىلىق ھەق ئىگىلىااارىگە تەقساااى  ىقىممىتاااى باااار نەرسااا
ەت سااىيقىلىشااقا بۇيرىغااان. ئەگەر قىممىتااى يااوق نەرسااە بولااۇئ قالسااا، ئااۇنى ۋە

قىلىشااانىڭ ھااااجىتى ياااوق. باااۇ ئاااايەت مىاااراس ئاااايىتى چۈشۈشاااتىن ئىلگىااارى 
چۈشاااكەن بولاااۇئ، مىاااراس ئاااايىتى چۈشاااكەندىن كېااايىن، پۈتاااۈن مەساااىلە ھە  

 بولدى. 
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زالىرىغاااا ئۆتىااادى. ئەگەر بەنااادە ئىمااااننى قوباااۇ  قىلمااااي تەقەز-ئىماننىاااڭ تەلەئ
« ۋەزىااپە»كاااپىر ھااالەتتە قالسااا، ئۇنىغغااا قىيااامەت كااۈنى جەھەننەماادىن باشااقا 

 يۈكلەنمەيدى.

تااااۈزدمنى -تواتامغااااا كىاااارگەن ئىنسااااان، ھاياااااتتىكى قااااانۇن يئىمااااانى
ا غااائوتتۇرى ،. باااۇ نۇقتىااادىنھېساااابلىنىدىتەتكىقالشاااتا، تواتامنىاااڭ بىااار تەرىپاااى 

قويۇلغااااان تەلىماتالرنىااااڭ ھەممىسااااى، ئااااالالھ بىاااازگە پەرز قىلغااااان تەرەپااااتىن 
بەلكاااااى ئىككاااااى تەرەئ تاااااۈزگەن تواتامنىاااااڭ تەلىپاااااى ئاساساااااىدا  ئەمەس،

تواتااام »بەناادىگە  چۈشااكەن بولىاادى. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال بااۇ اىاال ئەھكااامالرنى
ىاااش دېااگەن شاااەكىلدە قوبااۇ  قىل« بااويىچە ئۆتەشااكە تېگىشااالى  مەجكااۇرىيىتى 

  شاااەكىلدە   لللَودەئ  « پەرز قىلىنااادى»  ُ تاللل َ تۇيغۇساااىنى بېااارىش ئۈچاااۈن،  
 كەلتۈرگەن. 

ۋە « جاااااال »ئااااالالھ تائاااااال پەقەت ئااااۆزىگە ئىمااااان ئېيتقااااان، سااااۆيگەن، 
سااۈپەتلىرىنى تەسااتىقلىغان كىشااىنى ئىكااادەتكە بااۇيرىئ، ۋەزىپىلەرنااى « كامااا »

ن كەلااااگەن ئىمااااانىي مااااۇئمىن ئااااالالھ تەرىپىاااادى يۈكلەياااادى. بااااۇ نۇقتىاااادىن
ۋەزىپىلەرنااى، ئااۆزىگە نىسااكەتەن شااەرەئ بىلىااپ قوبااۇ  قىلىشااى كېاارە . ئااالالھ 
بىاااالەن مۇئمىننىااااڭ ئوتتۇرىسااااىدا ئىمااااانىي سااااۆيگۈ بولغاچقااااا، بىااااز ئىمااااان 
ئىشااااىكىدىن كىاااارگەن ھامااااان ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىزغااااا تۈرلااااۈ  ئىشااااالرنى 

ەرناااى ئۈساااتىمىزگە ياااۈكلەئ ىنىاااي تەلىماااات ۋە ۋەزىپىلبەلگىااالەئ، ئۈزلۈكساااىز د
 تۇردى. كاپىرالرغا بولسا ۋەزىپە يۈكلىمەي، ئۆز ھالىغا تاشالئ قويدى.

-ئاااالالھ تائااااال مۇشاااۇ شاااەكىلدە بەنااادىلەرگە كۆ اااۈ  بۆلاااۈئ، پىرىنساااىپ
تااااۈزدلمىلەرنى يولغااااا قويااااۇئ بەرمىااااگەن بولسااااا، ھايااااات رېتىمااااى بۇزىلااااۇئ، 

قاراياااادىغان بولساااااق، پەقەت ەرگەن بااااوالتتى. تارىخقااااا قااليمىقااااانچىلىق يااااۈز ب
ئالالھنىااااڭ كۆرسەتمىسااااىگە ئېسااااىلىپ ما غااااان جەمىىاااايەت ۋە مەدەنىاااايەتلەر 
ئااااۇزىن مااااۇددەت يوقىلىااااپ كەتاااامەي داۋامالشااااقان. ئەكسااااىچە ئالالھنىااااڭ 
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كۆرسەتمىسااىگە ئېسااىلمىغانلىرى بولسااا، ۋەيااران بولااۇئ يوقالغااان. بەناادە ئىمااان 
ىنى ئىپادىلەيااادى. ئانااادىن ئاااالالھ ئالالھقاااا ئۆزىنىاااڭ سۆيگۈسااائېياااتىش ئاااارقىلىق 

بەنااااادىنى ئىكاااااادەتكە باااااۇيرى  ئاااااارقىلىق بەنااااادىگە بولغاااااان سۆيگۈساااااىنى 
ئىپادىلەياااادى. ئەمەلىيەتااااتە بەناااادىنىڭ ئىمااااان ئېيتقىنىنىااااڭ ئالالھقااااا ھااااې  
پايدىسااى يااوق، بۇالرنىااڭ پۈتااۈن مەنپەئەتااى ئااىرىاادا بەناادىگە قايتىاادى. شااۇ ا 

اناادا، ئالالھنىااڭ تەلىماتىنىااڭ ئااۆزىگە ئېلىااپ ئمىننى بىاار ئىشااقا بۇيرىغئااالالھ مااۇ
كېلىااادىغان شاااەرەئ ۋە ئىاااززىتىگە ئاالھىااادە دىقاااقەت قىلىشاااى كېااارە . شاااۇ ا 

دېااامەي، بىااازگە شاااەرەئ بەرگەن ئاساساااتا  « مەن پەرز قىلااادى »ئاااالالھ تائااااال  
ََ َعَلْيُكْم﴾  لالنغان. دېگەن ئىپادىنى قو «سىلەرگە پەرز قىلىندى» ﴿ُكِت

دەئ، ئىككاااااااى شاااااااەرت « ئەگەر»  ا  ۋە « ۋاقتىااااااادا»  اذ ئاااااااايەتتە  
ۋاستىساااى قوللىنىلااادى. ئەرە  تىلىااادا چوقاااۇم ياااۈز بېرىااادىغان ئىشااانىڭ ۋاقتاااى 

  ھەرپااااى ئىشاااالىتىلىدى. يەنااااى، ا  ، ئېھتىماااااللىق ئىشااااالردا  اذ كەلگەناااادە  
انالر  ، ئەممااااااا بەزى ئىنساااااااذ  ئىنسااااااان مااااااۇقەررەر ئۆلىاااااادىغان بولغاچقااااااا 

ەغەللىكااااااتىن ھېچنەرسااااااە قالدىرالماياااااادىغان، يەنە بەزىلىاااااارى مەلااااااۇم كەمك
   كەلتۈردلگەن. ا ئىقتىساد قالدىرىدىغان بولغاچقا  

 ﴿ِإن تـَـــَرَك َخـــرْيًا﴾دېااامەي، « ئەگەر ماااا  قالدىرساااا»ئاااالالھ تائااااال   ئاااايەتتە
مالنىااااڭ -كااااۆردۋاتقىنىمىزدە ، پااااۇ  دېااااگەن. «ئەگەر يااشااااىلىق قالدىرسااااا»

چۈشااۈئ تۇرىاادى. بااۇ ئااايەتتە -مىتااى ۋاقىتنىااڭ ئۆتىشااىگە ئەگىشااىپ ئۆسااۈئقىم
ئاااالالھ تائااااال قىمااامەت ئۇقاااۇمىنى ئاسااااس قىلىاااپ تاااۇرىئ، مەلاااۇم دەرىجىااادە 

نى ۋەساااىيەت قىلىاااش ئاااارقىلىق ھەق ئىگىلىااارىگە تەقساااى  ىقىممىتاااى باااار نەرسااا
ەت سااىيقىلىشااقا بۇيرىغااان. ئەگەر قىممىتااى يااوق نەرسااە بولااۇئ قالسااا، ئااۇنى ۋە

قىلىشااانىڭ ھااااجىتى ياااوق. باااۇ ئاااايەت مىاااراس ئاااايىتى چۈشۈشاااتىن ئىلگىااارى 
چۈشاااكەن بولاااۇئ، مىاااراس ئاااايىتى چۈشاااكەندىن كېااايىن، پۈتاااۈن مەساااىلە ھە  

 بولدى. 
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ئاااالالھ تائااااال ئىنساااان تەبىىىتىااادە ئاااۆز بالىلىرىغاااا قارىتاااا بىااار ساااۆيگۈنى 
كەلگۈساااىنى ىاااڭ ياراتقاااان. باااۇ ساااۆيگۈ تۈپەيلىااادىن كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بالىلىرىن

ئانىساااىنىڭ كەلگۈساااىنى كاااۆئ ئاااويالئ كەتمەيااادى. باااۇ -بەكااارە  ئاااويالئ، ئاتاااا
ئانااا دىنياغااا كېلىشااىمىزنىڭ ئاساسااى -ئەمەلىيەتااتە تااوغرا ئەمەس. چااۈنكى ئاتااا

ئانىالرغااا يااشااى قااارا  ھەققىاادە -سەۋەبچىسااى. بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاناادا ئاتااا
ىلدە ۋەسااىيەتنىڭ مەلااۇم شااەكئاالھىاادە تەۋسااىيەلەر بااار. بااۇ ئااايەتتە مەاسااۇس 

ئاناااا ۋە تۇغقانلىرىغاااا قىلىشااانى تەكىاااتلەئ، باااۇ ئىككاااى تۈرلاااۈ  -قىسااامىنى ئاتاااا
 كىشىنى ئۆزىنىڭ نېسى ىسىدىن قۇرىق قالدىرماسلىق ئەسكەرتىلگەن. 

مۈلكىنىاااااڭ -مىااااراس ئااااايىتى چۈشۈشاااااتىن ئىلگىاااارى، كىشاااااىلەر مااااا 
كۆ ااۈ  ئاغرىسااا ئااۆزى ىن ھەممىسااىنى بااالىلىرىغىال قالاادىراتتى. ئەگەر بالىلىرىااد

-االىغااااان باشااااقا كىشااااىلەرگە ۋەسااااىيەت قىلىاااا ېتەتتى. بىاااار ئادەمنىااااڭ مااااا 
ئاااانىلىرى ۋە تۇغقانلىرىنىاااڭ مەلاااۇم -مۈلكىااادە، شاااۇ ئادەمنىاااڭ باااالىلىرى، ئاتاااا

دەرىجىاااادە ھەققااااى بولىاااادى. كااااۆئ ھااااالالردا كىشااااى ۋەسااااىيەتنى بالىلىرىغااااا 
ئااالالھ  بولغاچقااا، قالىاادىغان تااۇئئانااا بىاالەن تۇغقااانلىرىنى ئۇن-قالاادىرىئ، ئاتااا

تائاااااال ۋەسااااىيەت قىلىشاااانى ئاالھىاااادە تەۋسااااىيە قىلغااااان. مىااااراس ئااااايىتى 
ئااااايرى  بەلگىلەناااادى. -چۈشااااكەندىن كېاااايىن، ھەر ئادەمنىااااڭ ئۈلۈشااااى ئااااايرى 

ئانىسااى بااار ئەھاا ا  ئاسااتىدا، -قىاازى ۋە ئاتااا-مەسااىلەن  بىاار ئادەمنىااڭ ئوغااۇ 
مۈلكىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىنااى -مااۇمىي مااا ئو بىاار تااۇغقىنى مىااراس ئالماياادى. ئەممااا

 ياكى بۇنىغدىن ئازراقىنى تۇغقانلىرىغا ۋە باشقىالرغا ۋەسىيەت قىلسا بولىدى. 

مىاااراس ئالىااادىغان ھەرقاناااداق ئاااادەم ۋەساااىيەت دائىرىساااىدىن چىقىاااپ 
ئاناااا مۇشااارى  -ئانىغاااا ۋەساااىيەت قىلىنمايااادى. ئەگەر ئاتاااا-كېتىااادى. شاااۇ ا ئاتاااا

مىاااراس ئالمايااادى. لاااېكىن ۋەساااىيەت قىلساااا بولىااادى. ىن بولاااۇئ قالساااا، بالىساااىد
ئانااا مۇشاارى  بولغااان تەقاادىردىمۇ يااشااىلىق بىاالەن -چااۈنكى قۇرئااان بىاازگە ئاتااا

للللُو َوْانَللللا َالَلللل   َوْالللل   مۇئااااامىلە قىلىشااااقا بااااۇيرىئ   تَسللللاَ  ماَو  اَغيْللللوا َُحََلْتللللُو ُُِّْ َنا  ْدا ﴿َوَوَصلللل لْ
ًُ ُ هْ َوفاَهللللللا ُُو  ا َاللللللاَِْيا َْ ا  ْشلللللل لللللل ََ ااَبَ  ْ َمها َواا  َ اَاللللللَغ َ  َالَلللللل   َْ  ُتْ للللللهاَ   . با َو اَو  اللللللَغْي
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ََ مالللللوا ااْلللللل   فَلللللَل ُتااْعُ َملللللا لللللا  َلللللْ َ   َللللل تْلَ ا َِْعُهوفَلللللا    ا َِ ُ َما  ا   لللللغُّ بلْ َا لللللْ   َوَصلللللا َو تَبالللللْا َنلللللبا َ  َِ
َب ااَبَ   ََ ُعُ ْ   َْ للللْه ا َللللُُثَ ااَبَ َِ  ئانىسااااىغا-ئاتااااا ئىنساااااننى» 1ا ُ نللللُتْ  تَلْعَملُللللوَ  فَلللل ُتَبا ُ ُ   ِبا

 ئۈساااتىگە-ئۈساااتى  قورساااىقىدان ئاااۇنى ئانىساااى. باااۇيرىدىق قىلىشاااقا يااشاااىلىق
 ئاااى. نئايرىااادى ئەمچەكاااتىن ئاااۇنى يىلااادا ئىككاااى. كۆتاااۈردى بىااالەن ئااااجىزلىق

 مېنىااڭ جاااي قايتىاادىغان ئااااىر قىلغىاان، شااۈكۈر ئانا غااا-ئاتااا ۋە ما ااا!  ئىنسااان
 ما اااا نەرساااىنى بىلمەيااادىغان ساااەن ساااېنى ئاناااا -ئاتاااا ئەگەر .ىمااادىردەرگاھ

 دىنياااادا ئۇالرغاااا قىلمىغىااان، ئىتاااائەت ئۇالرغاااا زورلىساااا، كەلتۈردشاااكە شاااېرى 
 ئاساساااتا يەتمەيااادىغان زىياااان دىنىغغاااا يەناااىن باااولغىن مۇئامىلىااادە يااشاااى

 ن،ئەگەشااكى يولىغااا ئادەمنىااڭ قايتقااان بىاالەن تااائەت ما ااا ، قىلغىاان يااشااىلىق
 ئېيتىااااپ قىلمىشااااىغالرنى سااااىلەرگە قايتىسااااىلەر، دەرگاھىمغااااا مېنىااااڭ ئاناااادىن
 دېگەن. « بېرىمەن

چااااقىلىرىنى باشاااقىالرغا موھتاااا  بولمايااادىغان شاااەكىلدە قوياااۇئ -بااااال
قوياااۇ ، ئىنساااانغا نىساااكەتەن ئە  يااشاااىدىر. ساااەئىد بىااان ئەباااى ۋەققااااس 

 ەككىاادىكى ۋاقتىماادان رىاا ايەت قىلىااپ مۇنااداق دېااگەن  مرەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدى
ئاااالالھ ساااا ا رەھااامەت »پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم مېناااى ياااوقالئ كېلىاااپ  

ئاااااى رەساااااۇلۇلالھ، »دېااااادى. مەن پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا  « قىلساااااۇن
مېلىمنىاااااااڭ ھەممىساااااااىنى يااشاااااااىلىق يوللىرىغاااااااا ۋەساااااااىيەت قىلىاااااااپ 

 دې ىاااادى،« ياااااق»ەر ئەلەيھىسساااااالم  دېسااااەم، پەيغەمااااك« اەجلىاااا ېتەيمىكىن
ئاااۈچتىن »دېااادى. « يااااق»دېساااەم، « ئەمىساااە يېرىمىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ »

بولىااادى، لاااېكىن بۇماااۇ كاااۆئ. ئە  »دېساااەم، « بىرىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ 
يۇقىرىسااى ئااۈچتىن بىاارى بولسااۇن. سااېنىڭ بااالىلىرىغنى كىشااىلەردىن بىاار نەرسااە 

يااااجى ئ قويغىنىغااادىن، باشاااقىالرغا ئېھتىساااورايدىغان موھتاااا  ھاااالەتتە تاشاااال
 دېگەن ئىدى. « چۈشمەيدىغان ھالدا قالدىرغىنىڭ يااشى
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ئاااالالھ تائااااال ئىنساااان تەبىىىتىااادە ئاااۆز بالىلىرىغاااا قارىتاااا بىااار ساااۆيگۈنى 
كەلگۈساااىنى ىاااڭ ياراتقاااان. باااۇ ساااۆيگۈ تۈپەيلىااادىن كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بالىلىرىن

ئانىساااىنىڭ كەلگۈساااىنى كاااۆئ ئاااويالئ كەتمەيااادى. باااۇ -بەكااارە  ئاااويالئ، ئاتاااا
ئانااا دىنياغااا كېلىشااىمىزنىڭ ئاساسااى -ئەمەلىيەتااتە تااوغرا ئەمەس. چااۈنكى ئاتااا

ئانىالرغااا يااشااى قااارا  ھەققىاادە -سەۋەبچىسااى. بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاناادا ئاتااا
ىلدە ۋەسااىيەتنىڭ مەلااۇم شااەكئاالھىاادە تەۋسااىيەلەر بااار. بااۇ ئااايەتتە مەاسااۇس 

ئاناااا ۋە تۇغقانلىرىغاااا قىلىشااانى تەكىاااتلەئ، باااۇ ئىككاااى تۈرلاااۈ  -قىسااامىنى ئاتاااا
 كىشىنى ئۆزىنىڭ نېسى ىسىدىن قۇرىق قالدىرماسلىق ئەسكەرتىلگەن. 

مۈلكىنىاااااڭ -مىااااراس ئااااايىتى چۈشۈشاااااتىن ئىلگىاااارى، كىشاااااىلەر مااااا 
كۆ ااۈ  ئاغرىسااا ئااۆزى ىن ھەممىسااىنى بااالىلىرىغىال قالاادىراتتى. ئەگەر بالىلىرىااد

-االىغااااان باشااااقا كىشااااىلەرگە ۋەسااااىيەت قىلىاااا ېتەتتى. بىاااار ئادەمنىااااڭ مااااا 
ئاااانىلىرى ۋە تۇغقانلىرىنىاااڭ مەلاااۇم -مۈلكىااادە، شاااۇ ئادەمنىاااڭ باااالىلىرى، ئاتاااا

دەرىجىاااادە ھەققااااى بولىاااادى. كااااۆئ ھااااالالردا كىشااااى ۋەسااااىيەتنى بالىلىرىغااااا 
ئااالالھ  بولغاچقااا، قالىاادىغان تااۇئئانااا بىاالەن تۇغقااانلىرىنى ئۇن-قالاادىرىئ، ئاتااا

تائاااااال ۋەسااااىيەت قىلىشاااانى ئاالھىاااادە تەۋسااااىيە قىلغااااان. مىااااراس ئااااايىتى 
ئااااايرى  بەلگىلەناااادى. -چۈشااااكەندىن كېاااايىن، ھەر ئادەمنىااااڭ ئۈلۈشااااى ئااااايرى 

ئانىسااى بااار ئەھاا ا  ئاسااتىدا، -قىاازى ۋە ئاتااا-مەسااىلەن  بىاار ئادەمنىااڭ ئوغااۇ 
مۈلكىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىنااى -مااۇمىي مااا ئو بىاار تااۇغقىنى مىااراس ئالماياادى. ئەممااا

 ياكى بۇنىغدىن ئازراقىنى تۇغقانلىرىغا ۋە باشقىالرغا ۋەسىيەت قىلسا بولىدى. 

مىاااراس ئالىااادىغان ھەرقاناااداق ئاااادەم ۋەساااىيەت دائىرىساااىدىن چىقىاااپ 
ئاناااا مۇشااارى  -ئانىغاااا ۋەساااىيەت قىلىنمايااادى. ئەگەر ئاتاااا-كېتىااادى. شاااۇ ا ئاتاااا

مىاااراس ئالمايااادى. لاااېكىن ۋەساااىيەت قىلساااا بولىااادى. ىن بولاااۇئ قالساااا، بالىساااىد
ئانااا مۇشاارى  بولغااان تەقاادىردىمۇ يااشااىلىق بىاالەن -چااۈنكى قۇرئااان بىاازگە ئاتااا

للللُو َوْانَللللا َالَلللل   َوْالللل   مۇئااااامىلە قىلىشااااقا بااااۇيرىئ   تَسللللاَ  ماَو  اَغيْللللوا َُحََلْتللللُو ُُِّْ َنا  ْدا ﴿َوَوَصلللل لْ
ًُ ُ هْ َوفاَهللللللا ُُو  ا َاللللللاَِْيا َْ ا  ْشلللللل لللللل ََ ااَبَ  ْ َمها َواا  َ اَاللللللَغ َ  َالَلللللل   َْ  ُتْ للللللهاَ   . با َو اَو  اللللللَغْي
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ََ مالللللوا ااْلللللل   فَلللللَل ُتااْعُ َملللللا لللللا  َلللللْ َ   َللللل تْلَ ا َِْعُهوفَلللللا    ا َِ ُ َما  ا   لللللغُّ بلْ َا لللللْ   َوَصلللللا َو تَبالللللْا َنلللللبا َ  َِ
َب ااَبَ   ََ ُعُ ْ   َْ للللْه ا َللللُُثَ ااَبَ َِ  ئانىسااااىغا-ئاتااااا ئىنساااااننى» 1ا ُ نللللُتْ  تَلْعَملُللللوَ  فَلللل ُتَبا ُ ُ   ِبا

 ئۈساااتىگە-ئۈساااتى  قورساااىقىدان ئاااۇنى ئانىساااى. باااۇيرىدىق قىلىشاااقا يااشاااىلىق
 ئاااى. نئايرىااادى ئەمچەكاااتىن ئاااۇنى يىلااادا ئىككاااى. كۆتاااۈردى بىااالەن ئااااجىزلىق

 مېنىااڭ جاااي قايتىاادىغان ئااااىر قىلغىاان، شااۈكۈر ئانا غااا-ئاتااا ۋە ما ااا!  ئىنسااان
 ما اااا نەرساااىنى بىلمەيااادىغان ساااەن ساااېنى ئاناااا -ئاتاااا ئەگەر .ىمااادىردەرگاھ

 دىنياااادا ئۇالرغاااا قىلمىغىااان، ئىتاااائەت ئۇالرغاااا زورلىساااا، كەلتۈردشاااكە شاااېرى 
 ئاساساااتا يەتمەيااادىغان زىياااان دىنىغغاااا يەناااىن باااولغىن مۇئامىلىااادە يااشاااى

 ن،ئەگەشااكى يولىغااا ئادەمنىااڭ قايتقااان بىاالەن تااائەت ما ااا ، قىلغىاان يااشااىلىق
 ئېيتىااااپ قىلمىشااااىغالرنى سااااىلەرگە قايتىسااااىلەر، دەرگاھىمغااااا مېنىااااڭ ئاناااادىن
 دېگەن. « بېرىمەن

چااااقىلىرىنى باشاااقىالرغا موھتاااا  بولمايااادىغان شاااەكىلدە قوياااۇئ -بااااال
قوياااۇ ، ئىنساااانغا نىساااكەتەن ئە  يااشاااىدىر. ساااەئىد بىااان ئەباااى ۋەققااااس 

 ەككىاادىكى ۋاقتىماادان رىاا ايەت قىلىااپ مۇنااداق دېااگەن  مرەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدى
ئاااالالھ ساااا ا رەھااامەت »پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم مېناااى ياااوقالئ كېلىاااپ  

ئاااااى رەساااااۇلۇلالھ، »دېااااادى. مەن پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا  « قىلساااااۇن
مېلىمنىاااااااڭ ھەممىساااااااىنى يااشاااااااىلىق يوللىرىغاااااااا ۋەساااااااىيەت قىلىاااااااپ 

 دې ىاااادى،« ياااااق»ەر ئەلەيھىسساااااالم  دېسااااەم، پەيغەمااااك« اەجلىاااا ېتەيمىكىن
ئاااۈچتىن »دېااادى. « يااااق»دېساااەم، « ئەمىساااە يېرىمىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ »

بولىااادى، لاااېكىن بۇماااۇ كاااۆئ. ئە  »دېساااەم، « بىرىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ 
يۇقىرىسااى ئااۈچتىن بىاارى بولسااۇن. سااېنىڭ بااالىلىرىغنى كىشااىلەردىن بىاار نەرسااە 

يااااجى ئ قويغىنىغااادىن، باشاااقىالرغا ئېھتىساااورايدىغان موھتاااا  ھاااالەتتە تاشاااال
 دېگەن ئىدى. « چۈشمەيدىغان ھالدا قالدىرغىنىڭ يااشى
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ُلونَهُ  َا ِإَْثُُه َعَلم الَِّذيَن يـَُبدِِّ َعُه فَِإَّنَّ َلُه بـَْعَد َما ْسَِ يٌع  ﴿َفَمن َبدَّ ِإنَّ اللَّـَه ْسَِ
 َعِليٌم﴾

 
 ئۇنىڭ ەن،ئۆزگەرتىدىك ئۇنى كىمكى كېيىن، ئا لىغاندىن ۋەسىيەتنى» 

 ئا الئ ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ. يۈكلىنىدى ئۆزگەرتكەنلەرگە گۇناھى
 «تۇرغۇچىدىر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدىر،

 
 ،ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ۋەساااااىيەتنىڭ يولغاااااا قويۇلۇشااااانىڭ ساااااەۋەبى

مااااااۇھەبكەت بىاااااالەن تولاااااادىرى  ۋە -مېھىاااااارئەتراپتىكىلەرنىااااااڭ قەلكىنااااااى 
ئاااۆتكەن ئىاااادىق. بىااار كىشااااى ۋەسااااىيەت  ماااۇھەبكەتنى ئومۇمالشااااتۇرى ، دەئ

قىلغاااان بولساااا، بۇنىغغاااا گاااۇۋاھ بولاااۇئ تاااۇرىئ، ئاااۆز نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ 
ۋەساااىيەتنى ئاااۆزگەرتكەنلەرگە، ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئاالھىااادە تەھااادى  

كىمكااااى بااااۇ ۋەسااااىيەتنى ئا لىغاناااادىن كېاااايىن ئۆزگەرتسااااە، بۇنىااااڭ »ن  بىااالە
ئاااااالالھ ھەممىناااااى ئاااااا الئ، بىلىاااااپ  گۇنااااااھى ئاااااۆزگەرتكەنلەرگە بولىااااادى.

 دەۋاتىدى. « تۇرغۇچىدىر

سااېتى  ياااكى باشااقا ئىشااالردا ھااۆججەت يېاازىش -بۈگااۈنكى زاماناادا ئااېلى 
ئومۇمالشاااااتى. ئىلگىرىكاااااى ۋاقىاااااتالردا يېزىقچىلىاااااق بە  ئومۇمالشااااامىغاچقا، 
ۋەسااىيەت ئېغىاازچە بااوالتتى. بااۇ يەردىكااى ھەق مەسىلىسااى ۋەسااىيەت قىلغااۇچى، 

لى  ىنغااۇچى، مىراسااخور قاتااارلىق بىاار قااانچە تەرەپااكە مۇناسااى ەتۋەسااىيەت قىل
بولغاچقاااا، ۋەساااىيەت قىلىنغاااۇچى ئەگەر ناچاااار ئىنساااان بولاااۇئ قالساااا، ئااااۆز 
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ُلونَهُ  َا ِإَْثُُه َعَلم الَِّذيَن يـَُبدِِّ َعُه فَِإَّنَّ َلُه بـَْعَد َما ْسَِ يٌع  ﴿َفَمن َبدَّ ِإنَّ اللَّـَه ْسَِ
 َعِليٌم﴾

 
 ئۇنىڭ ەن،ئۆزگەرتىدىك ئۇنى كىمكى كېيىن، ئا لىغاندىن ۋەسىيەتنى» 

 ئا الئ ھەممىنى ھەقىقەتەن ئالالھ. يۈكلىنىدى ئۆزگەرتكەنلەرگە گۇناھى
 «تۇرغۇچىدىر بىلىپ ھەممىنى تۇرغۇچىدىر،

 
 ،ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ۋەساااااىيەتنىڭ يولغاااااا قويۇلۇشااااانىڭ ساااااەۋەبى

مااااااۇھەبكەت بىاااااالەن تولاااااادىرى  ۋە -مېھىاااااارئەتراپتىكىلەرنىااااااڭ قەلكىنااااااى 
ئاااۆتكەن ئىاااادىق. بىااار كىشااااى ۋەسااااىيەت  ماااۇھەبكەتنى ئومۇمالشااااتۇرى ، دەئ

قىلغاااان بولساااا، بۇنىغغاااا گاااۇۋاھ بولاااۇئ تاااۇرىئ، ئاااۆز نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ 
ۋەساااىيەتنى ئاااۆزگەرتكەنلەرگە، ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئاالھىااادە تەھااادى  

كىمكااااى بااااۇ ۋەسااااىيەتنى ئا لىغاناااادىن كېاااايىن ئۆزگەرتسااااە، بۇنىااااڭ »ن  بىااالە
ئاااااالالھ ھەممىناااااى ئاااااا الئ، بىلىاااااپ  گۇنااااااھى ئاااااۆزگەرتكەنلەرگە بولىااااادى.

 دەۋاتىدى. « تۇرغۇچىدىر

سااېتى  ياااكى باشااقا ئىشااالردا ھااۆججەت يېاازىش -بۈگااۈنكى زاماناادا ئااېلى 
ئومۇمالشاااااتى. ئىلگىرىكاااااى ۋاقىاااااتالردا يېزىقچىلىاااااق بە  ئومۇمالشااااامىغاچقا، 
ۋەسااىيەت ئېغىاازچە بااوالتتى. بااۇ يەردىكااى ھەق مەسىلىسااى ۋەسااىيەت قىلغااۇچى، 

لى  ىنغااۇچى، مىراسااخور قاتااارلىق بىاار قااانچە تەرەپااكە مۇناسااى ەتۋەسااىيەت قىل
بولغاچقاااا، ۋەساااىيەت قىلىنغاااۇچى ئەگەر ناچاااار ئىنساااان بولاااۇئ قالساااا، ئااااۆز 
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نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ جىقاااراق ئېلىشااانى ئوياليااادى. مىراساااخور ناچاااار بولاااۇئ 
قالساااا، ئاااۆزىگە ئااااز تېگىاااپ قېلىشاااتىن ئەنساااىرەئ ۋەساااىيەت قىلىنغۇچىنىاااڭ 

 ئېلى ېلىشاااانى قەساااا  قىلىاااادى. ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى بالىلىرىنىااااڭ ھەققىنااااى
ھەققىااااگە تاجاااااۋىز قىلمىغااااان ھالاااادا ۋەسااااىيەت قىلغااااان بولسااااا، ۋەزىپىسااااى 
تااااۈگىگەن بولىاااادى. شااااۇ ا ۋەسااااىيەت قىلىنغااااۇچى بىاااالەن مىراسااااخور ئااااۆزىگە 
تېگىشااالى  بولمىغااااننى ئالماسااالىقى كېااارە . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق 

ىلغاااۇچى ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن ياااۈز بېرىااادىغان جېااادەلنىڭ ۋەساااىيەت ق
 الدىنى ئالغان. ئ
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 ئايەت-182سۈرە بەقەرە 
 

نَـُهْم َفًَل ِإُْثَ َعَلْيهِ  ِإنَّ  ﴿َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا َأْو ِإَْثًا فََأْصَلَح بـَيـْ
 اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾

 
 ناتوغرا قەستەن اكىي سەۋەنلىكى قىلغۇچىنىڭ ۋەسىيەت كىمكى» 

 گۇناھ ھې  ئۇنىغغا قويسا، تۈزەئ ئارىسىنى ئۇالرنىڭ بىلىپ، قىلغانلىقىنى
 ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ھەقىقەتەن ئالالھ بولمايدى،

 «مېھرىكاندىر
 

ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى سااااەھ ەنلى  ياااااكى قەسااااتەن بىاااار ااتااااالىقنى 
ېلىااپ، شااەرىىەتنىڭ تەلىپااى ئۆتكااۈزگەن بولسااا، بىاارى ئااالالھ رىزالىقااى ئۈچااۈن ك

باااويىچە ھەق ئىگىلىرىنىاااڭ ئارىساااىنى ئىساااالھ قىلساااا ھاااې  گۇنااااھ بولمايااادى. 
 بالىلىرىاادىن ئاغرىنىااپ قالغااان ئااادەم، بالىلىرىغااا كااۆئ مىااراس قالدىرماساالىقنى
ئااويالئ، مېلىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىاادىن ئااارتۇقىنى ۋەسااىيەت قىلسااا، مىراسااخورالرغا 

داق ئەھ الاادا، ھەقنااى ئىگىلىاارىگە ئااادالەت بىاالەن زىلااۇم قىلغااان بولىاادى. مۇشااۇن
قااااايتۇرى  ئۈچااااۈن، ئااااارىنى تااااۈزەئ قويۇشاااانىڭ ااتااااا ئەمەساااالىكى بايااااان 

 قىلىنغان. 

-تە ئەدلااااىدېااااگەن سااااۆز، جەمىىيەتاااا «قورقسااااا» ﴾خــــاف﴿ئااااايەتتىكى 
ئادالەتنىااااڭ يۈرگۈزدلۈشااااى ئۈچااااۈن قورقماسااااتىن تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىش 

ى مىاااراس يااااكى ۋەساااىيەت مەسىلىساااىدە، ھەق كېرەكلىكىناااى تەكىتلەيااادى. بىااار
ئىگىلىاارىگە زىلااۇم قىلغااان بولسااا، گەرچە ئۇالرنىااڭ ما ااا نىسااكەتەن ھېچقانااداق 
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نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ جىقاااراق ئېلىشااانى ئوياليااادى. مىراساااخور ناچاااار بولاااۇئ 
قالساااا، ئاااۆزىگە ئااااز تېگىاااپ قېلىشاااتىن ئەنساااىرەئ ۋەساااىيەت قىلىنغۇچىنىاااڭ 

 ئېلى ېلىشاااانى قەساااا  قىلىاااادى. ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى بالىلىرىنىااااڭ ھەققىنااااى
ھەققىااااگە تاجاااااۋىز قىلمىغااااان ھالاااادا ۋەسااااىيەت قىلغااااان بولسااااا، ۋەزىپىسااااى 
تااااۈگىگەن بولىاااادى. شااااۇ ا ۋەسااااىيەت قىلىنغااااۇچى بىاااالەن مىراسااااخور ئااااۆزىگە 
تېگىشااالى  بولمىغااااننى ئالماسااالىقى كېااارە . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق 

ىلغاااۇچى ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن ياااۈز بېرىااادىغان جېااادەلنىڭ ۋەساااىيەت ق
 الدىنى ئالغان. ئ
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 ئايەت-182سۈرە بەقەرە 
 

نَـُهْم َفًَل ِإُْثَ َعَلْيهِ  ِإنَّ  ﴿َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجنَـًفا َأْو ِإَْثًا فََأْصَلَح بـَيـْ
 اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾

 
 ناتوغرا قەستەن اكىي سەۋەنلىكى قىلغۇچىنىڭ ۋەسىيەت كىمكى» 

 گۇناھ ھې  ئۇنىغغا قويسا، تۈزەئ ئارىسىنى ئۇالرنىڭ بىلىپ، قىلغانلىقىنى
 ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ھەقىقەتەن ئالالھ بولمايدى،

 «مېھرىكاندىر
 

ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى سااااەھ ەنلى  ياااااكى قەسااااتەن بىاااار ااتااااالىقنى 
ېلىااپ، شااەرىىەتنىڭ تەلىپااى ئۆتكااۈزگەن بولسااا، بىاارى ئااالالھ رىزالىقااى ئۈچااۈن ك

باااويىچە ھەق ئىگىلىرىنىاااڭ ئارىساااىنى ئىساااالھ قىلساااا ھاااې  گۇنااااھ بولمايااادى. 
 بالىلىرىاادىن ئاغرىنىااپ قالغااان ئااادەم، بالىلىرىغااا كااۆئ مىااراس قالدىرماساالىقنى
ئااويالئ، مېلىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىاادىن ئااارتۇقىنى ۋەسااىيەت قىلسااا، مىراسااخورالرغا 

داق ئەھ الاادا، ھەقنااى ئىگىلىاارىگە ئااادالەت بىاالەن زىلااۇم قىلغااان بولىاادى. مۇشااۇن
قااااايتۇرى  ئۈچااااۈن، ئااااارىنى تااااۈزەئ قويۇشاااانىڭ ااتااااا ئەمەساااالىكى بايااااان 

 قىلىنغان. 

-تە ئەدلااااىدېااااگەن سااااۆز، جەمىىيەتاااا «قورقسااااا» ﴾خــــاف﴿ئااااايەتتىكى 
ئادالەتنىااااڭ يۈرگۈزدلۈشااااى ئۈچااااۈن قورقماسااااتىن تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىش 

ى مىاااراس يااااكى ۋەساااىيەت مەسىلىساااىدە، ھەق كېرەكلىكىناااى تەكىتلەيااادى. بىااار
ئىگىلىاارىگە زىلااۇم قىلغااان بولسااا، گەرچە ئۇالرنىااڭ ما ااا نىسااكەتەن ھېچقانااداق 
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ۈز بەرگەن ھەربىاار زىيىنااى بولمىسااىمۇ، مااۇئمىن بولااۇ  سااۈپىتى  بىاالەن ياا-پاياادا
ئادالەتسااااىزلىككە قااااارائ تۇرماسااااتىن، ئااااارىنى ئو شااااا  مەسااااىۇلىيىتى  بااااار. 

ھىسساااااالم مۇئمىنلەرنىااااڭ بىاااار تەن، تەننىااااڭ قايسااااى بىاااار پەيغەمااااكەر ئەلەي
تەرىاااااپىگە ئەرزىااااايەت يەتساااااە، يەنە بىااااار تەرىپىنىغماااااۇ ئازابلىنىااااادىغانلىقىنى 

ئىشااالردىن شااۇ جەمىىيەتتىكااى ئېيتقااان. بااۇ نۇقتىاادىن، جەمىىيەتااتە بولۇۋاتقااان 
 ھەممە مۇئمىن سورىلىدى. 

لەر جەمىىيىتىناااى باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئوماااۇمىي ماااۇئمىن
ٌ م لللل ٌُللللونٌ نللللت مو ٌپارااوتقااااا ئواشااااىتىپ    ِ لللل ٌ  قللللاِ ٌ ٌَللللغو ٌهللاٌو  و ُللللاٌف  للللا

و للللللا ٌ  لللللل ي ٌ ٌْنلللللل ل اٌاذ ٌ ،ف صللللللابٌمع لللللل  ٌْالاللللللاٌومع لللللل  ٌْنلللللل ل ا ،اللللللل ٌنلللللل  ن 
لللل    فقللللا و  ، نللللتقو ٌِلللل ٌ ملللللا ٌِللللهو ٌاللللل ٌِلللل ٌفللللُو   َللللا و  تلللل ذا َِ نللللا   تهلللل بنا  ُه  للللو َْ  ُه

نللللللللا للللللللا ْ   و  ال للللللللو  و َعللللللللا فللللللللإ ، فُو وا ٌْ لللللللل و ٌاللللللللل ٌْيللللللللغي  ٌجنللللللللو ٌوجنللللللللو ٌ ،ته للللللللوا  ِو
 ەنبىااال ەمئااااد ۇرىااادىغانت دااېگااارچ- ەچ بەلگىلىاااگەن ئاااالالھ تائااااال» 1 و علللا

 ۈچاااۈنئ ىنلىشاااىشئور ېمىااادەمىساااالى ك ەمنىاااڭقىلمىغاااان ئاد ەرىىااااي ۇنىغغاااائ
 ىنىاااڭېمك ەزىلىااارىب ۈساااتىگە،ئ ېمىنىاااڭك ەزىلىااارىب ۇالرنىاااڭتاشاااالئ، ئ ە چ

ئاساااتىغا  ېمىنىاااڭ. كىمىساااالىغا ئواشاااايد ەرنىڭكىشاااىل ىنالشاااقانئاساااتىغا ئور
 ۈساااااتىدىكىئ ۋاقىتتاااااا،ئالغاااااان  ۇچىقىاااااپ سااااا ۈساااااتىگەانلىرى ئىنالشاااااقئور
 ۆزىمىزئاا>  ۇالرئاا ەنبىاال ۇنىڭشاا ېلىاادى،تااوغرا ك ۆتۈشااكەئ ېشااىدىنق ەملەرنىااڭئاد
سااااق، ئال ەردىاااني ۇشااا ۇنىسااا ېچىاااپ،ئ ۆشاااۈ جاااايىمىزدىن بىااار ت ۇرغاااانئولت

  ەۋەتاااتىكىلەرق ۈساااتۈنكى. نئېيىشاااىدىد <ەرمىساااە ب ەزىااايەتئ ۈساااتىدىكىلەرگەئ
ھاااااال   ەممىسااااىھ ەرسااااەب ۇئااھىشااااىغا قوياااا ەۋەتتىكىلەرنىااااڭئاسااااتىنقى ق

 ەممىساااااىھ ۇالرنىاااااڭتوسىساااااا، ئ كىلەرناااااىىەۋەتتئاساااااتىنقى ق ەگەر. ئىبولىاااااد
 دېگەن. « قۇتۇلىدى ە بىرد

ئواشاااا  بولاااۇئ، بىااار قىساااى  ماااۇئمىن جەمىىيىتاااى دە  مۇشاااۇ پارااوتقاااا 
ن، ئىساااالم ئىشاااالر بىااازگە بى اساااىتە مۇناساااى ىتى بولمىغانااادە  كاااۆردنگەن بىااالە
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جەمىىيىتىاادە يااۈز بېرى اتقااان ھەر ئىشاانىڭ بىاازگە تەسااىرى بااار. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ 
لللللنُ ْ  َ اَصللللل َ تائااااااال   للللل َلَ   َللللل ايَ   ََلُملللللو  ِا نَلللللَ  ََل ُتها ََْ    لَللللللَو َشلللللغايُغ  َو ْاَلُملللللو  ﴿َو تَلُقلللللو  فاتلْ
 كااااېلىش بېشااااىغا قىلغانالرنىااااڭ زىلااااۇم ئااااارا الردىكى سااااىلەرنىڭ» 1 ْ عاَقللللابا 
 بىلىغالركااااى، ساااااقلىنىغالر، قااااازادىن-باااااال قالماياااادىغان چەكلىنىااااپ بىلەنااااال

دېاااگەن. باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  « قااااتتىقتۇر ئاااازابى نىاااڭئالالھ
لللللْ  َشللللله     ُو ... ، َُلللللغا  ُْلللللَ َبَ َويْللللل    اْلَعلللللَهبا ِا َُ َوفا نَلللللا   َهلللللاْلا ََ    َ َفقاْ لللللَ   َلللللُو ََْ ْلاللللل ااَذ  َ  لُلللللَه   َُلللللا

« ئەرەبلەرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي! ياماااانلىقتىن ھااااالكەت يېقىااانالئ كەلااادى»   ََّْبَللل ُ 
ئاااارىمىزدا شاااۇنچە يااشاااى ئاااادەملەر تۇرساااا، يەنە ھااااال  »دې ىااادى، باشاااقىالر  

شاااۇنداق، ياماااانلىق »غەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  دەئ ساااورىدى. پەي« بوالمااادىق 
 دەئ جاۋا  بەردى. « كۆپىيىپ كەتسە، ھەممە كىشى ھاال  بولىدى

                                                           
 ئايەت-25 ,سۈرە ئەن ا  1
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ۈز بەرگەن ھەربىاار زىيىنااى بولمىسااىمۇ، مااۇئمىن بولااۇ  سااۈپىتى  بىاالەن ياا-پاياادا
ئادالەتسااااىزلىككە قااااارائ تۇرماسااااتىن، ئااااارىنى ئو شااااا  مەسااااىۇلىيىتى  بااااار. 

ھىسساااااالم مۇئمىنلەرنىااااڭ بىاااار تەن، تەننىااااڭ قايسااااى بىاااار پەيغەمااااكەر ئەلەي
تەرىاااااپىگە ئەرزىااااايەت يەتساااااە، يەنە بىااااار تەرىپىنىغماااااۇ ئازابلىنىااااادىغانلىقىنى 

ئىشااالردىن شااۇ جەمىىيەتتىكااى ئېيتقااان. بااۇ نۇقتىاادىن، جەمىىيەتااتە بولۇۋاتقااان 
 ھەممە مۇئمىن سورىلىدى. 

لەر جەمىىيىتىناااى باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئوماااۇمىي ماااۇئمىن
ٌ م لللل ٌُللللونٌ نللللت مو ٌپارااوتقااااا ئواشااااىتىپ    ِ لللل ٌ  قللللاِ ٌ ٌَللللغو ٌهللاٌو  و ُللللاٌف  للللا

و للللللا ٌ  لللللل ي ٌ ٌْنلللللل ل اٌاذ ٌ ،ف صللللللابٌمع لللللل  ٌْالاللللللاٌومع لللللل  ٌْنلللللل ل ا ،اللللللل ٌنلللللل  ن 
لللل    فقللللا و  ، نللللتقو ٌِلللل ٌ ملللللا ٌِللللهو ٌاللللل ٌِلللل ٌفللللُو   َللللا و  تلللل ذا َِ نللللا   تهلللل بنا  ُه  للللو َْ  ُه

نللللللللا للللللللا ْ   و  ال للللللللو  و َعللللللللا فللللللللإ ، فُو وا ٌْ لللللللل و ٌاللللللللل ٌْيللللللللغي  ٌجنللللللللو ٌوجنللللللللو ٌ ،ته للللللللوا  ِو
 ەنبىااال ەمئااااد ۇرىااادىغانت دااېگااارچ- ەچ بەلگىلىاااگەن ئاااالالھ تائااااال» 1 و علللا

 ۈچاااۈنئ ىنلىشاااىشئور ېمىااادەمىساااالى ك ەمنىاااڭقىلمىغاااان ئاد ەرىىااااي ۇنىغغاااائ
 ىنىاااڭېمك ەزىلىااارىب ۈساااتىگە،ئ ېمىنىاااڭك ەزىلىااارىب ۇالرنىاااڭتاشاااالئ، ئ ە چ

ئاساااتىغا  ېمىنىاااڭ. كىمىساااالىغا ئواشاااايد ەرنىڭكىشاااىل ىنالشاااقانئاساااتىغا ئور
 ۈساااااتىدىكىئ ۋاقىتتاااااا،ئالغاااااان  ۇچىقىاااااپ سااااا ۈساااااتىگەانلىرى ئىنالشاااااقئور
 ۆزىمىزئاا>  ۇالرئاا ەنبىاال ۇنىڭشاا ېلىاادى،تااوغرا ك ۆتۈشااكەئ ېشااىدىنق ەملەرنىااڭئاد
سااااق، ئال ەردىاااني ۇشااا ۇنىسااا ېچىاااپ،ئ ۆشاااۈ جاااايىمىزدىن بىااار ت ۇرغاااانئولت

  ەۋەتاااتىكىلەرق ۈساااتۈنكى. نئېيىشاااىدىد <ەرمىساااە ب ەزىااايەتئ ۈساااتىدىكىلەرگەئ
ھاااااال   ەممىسااااىھ ەرسااااەب ۇئااھىشااااىغا قوياااا ەۋەتتىكىلەرنىااااڭئاسااااتىنقى ق

 ەممىساااااىھ ۇالرنىاااااڭتوسىساااااا، ئ كىلەرناااااىىەۋەتتئاساااااتىنقى ق ەگەر. ئىبولىاااااد
 دېگەن. « قۇتۇلىدى ە بىرد

ئواشاااا  بولاااۇئ، بىااار قىساااى  ماااۇئمىن جەمىىيىتاااى دە  مۇشاااۇ پارااوتقاااا 
ن، ئىساااالم ئىشاااالر بىااازگە بى اساااىتە مۇناساااى ىتى بولمىغانااادە  كاااۆردنگەن بىااالە
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جەمىىيىتىاادە يااۈز بېرى اتقااان ھەر ئىشاانىڭ بىاازگە تەسااىرى بااار. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ 
لللللنُ ْ  َ اَصللللل َ تائااااااال   للللل َلَ   َللللل ايَ   ََلُملللللو  ِا نَلللللَ  ََل ُتها ََْ    لَللللللَو َشلللللغايُغ  َو ْاَلُملللللو  ﴿َو تَلُقلللللو  فاتلْ
 كااااېلىش بېشااااىغا قىلغانالرنىااااڭ زىلااااۇم ئااااارا الردىكى سااااىلەرنىڭ» 1 ْ عاَقللللابا 
 بىلىغالركااااى، ساااااقلىنىغالر، قااااازادىن-باااااال قالماياااادىغان چەكلىنىااااپ بىلەنااااال

دېاااگەن. باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  « قااااتتىقتۇر ئاااازابى نىاااڭئالالھ
لللللْ  َشللللله     ُو ... ، َُلللللغا  ُْلللللَ َبَ َويْللللل    اْلَعلللللَهبا ِا َُ َوفا نَلللللا   َهلللللاْلا ََ    َ َفقاْ لللللَ   َلللللُو ََْ ْلاللللل ااَذ  َ  لُلللللَه   َُلللللا

« ئەرەبلەرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي! ياماااانلىقتىن ھااااالكەت يېقىااانالئ كەلااادى»   ََّْبَللل ُ 
ئاااارىمىزدا شاااۇنچە يااشاااى ئاااادەملەر تۇرساااا، يەنە ھااااال  »دې ىااادى، باشاااقىالر  

شاااۇنداق، ياماااانلىق »غەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم  دەئ ساااورىدى. پەي« بوالمااادىق 
 دەئ جاۋا  بەردى. « كۆپىيىپ كەتسە، ھەممە كىشى ھاال  بولىدى
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 دەرس-91
 
 ئايەت-183سۈرە بەقەرە 

 
ََ َعَلم الَِّذيَن ِمن  ََ َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِت ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِت

 ُقوَن﴾قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَّ 
 

 ردىنەسىل ن،ۈچۈئ الرغ  ساقلىنىشىناھالردىنۇ! نگرەمىنلۇئئى م»
  ،ەقىلىنغاند رزە  روزا پەرگەتلەممۈئىلگىرىكى ئ نىەني ەرگەئىلگىرىكىل

 «قىلىندى رزەنرامىزان روزىسى  پ ۇرگىمەسىل

 
مەن بىاااالەن ئىمااااان تواتااااامى تااااۈزگەن، مېنااااى » ﴿ََّي َأيُـَّهــــا الَّــــِذيَن آَمنُــــوا﴾

سااەن مېنااى ئۆزد نىااڭ »دېگەنلىاا ، « ما ااا ئىتااائەت قىلغااان كىشااىلەرسااۆيگەن، 
پەرۋەردىگاااارى، قىياااامەت كۈنىنىاااڭ يېگاااانە ئىگىساااى دەئ رەبكاااى، ئالەملەرنىاااڭ 

« مەنااپەئەت ئېلىااپ كېلىاادى-قارىسااا ، بۇيرىغااانلىرىمنى قىلغىاان، بااۇ سااا ا پاياادا
قىلىنغااان  دېااگەن مااۇھەبكەت تۇيغۇسااىنى ئىپااادىلەئ بېرىاادى. ئىمااان ئېيتقانالرغااا

اىتااااابالردىن كېاااايىن، ئااااالالھ تائاااااال مەجكااااۇرىيەت ۋە چەكلىمىلەرنااااى يولغااااا 
سااائادەت بولغاااان جەنااانەت -ويىاادى. بۇالرنىاااڭ قارشااىلىقىدا مە گۈلاااۈ  بەاااا ق

 ۋەدە قىلىنغاچقا، بىز بۇالرنى سۆيۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىشىمىز كېرە .

لااااااۇغەتتە   دېيىلىاااااادىغان بولااااااۇئ، صلللللل ان،   صللللللونروزا ئەرە  تىلىاااااادا  
لللَ    ْ ﴿دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى. مەساااىلەن  « تواتاااا » لللا تَللللَهياَ  ِا َِ لللَغ  فَإا ََ َبَ لللها َْ
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 دەرس-91
 
 ئايەت-183سۈرە بەقەرە 

 
ََ َعَلم الَِّذيَن ِمن  ََ َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِت ﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِت

 ُقوَن﴾قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَّ 
 

 ردىنەسىل ن،ۈچۈئ الرغ  ساقلىنىشىناھالردىنۇ! نگرەمىنلۇئئى م»
  ،ەقىلىنغاند رزە  روزا پەرگەتلەممۈئىلگىرىكى ئ نىەني ەرگەئىلگىرىكىل

 «قىلىندى رزەنرامىزان روزىسى  پ ۇرگىمەسىل

 
مەن بىاااالەن ئىمااااان تواتااااامى تااااۈزگەن، مېنااااى » ﴿ََّي َأيُـَّهــــا الَّــــِذيَن آَمنُــــوا﴾

سااەن مېنااى ئۆزد نىااڭ »دېگەنلىاا ، « ما ااا ئىتااائەت قىلغااان كىشااىلەرسااۆيگەن، 
پەرۋەردىگاااارى، قىياااامەت كۈنىنىاااڭ يېگاااانە ئىگىساااى دەئ رەبكاااى، ئالەملەرنىاااڭ 

« مەنااپەئەت ئېلىااپ كېلىاادى-قارىسااا ، بۇيرىغااانلىرىمنى قىلغىاان، بااۇ سااا ا پاياادا
قىلىنغااان  دېااگەن مااۇھەبكەت تۇيغۇسااىنى ئىپااادىلەئ بېرىاادى. ئىمااان ئېيتقانالرغااا

اىتااااابالردىن كېاااايىن، ئااااالالھ تائاااااال مەجكااااۇرىيەت ۋە چەكلىمىلەرنااااى يولغااااا 
سااائادەت بولغاااان جەنااانەت -ويىاادى. بۇالرنىاااڭ قارشااىلىقىدا مە گۈلاااۈ  بەاااا ق

 ۋەدە قىلىنغاچقا، بىز بۇالرنى سۆيۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىشىمىز كېرە .

لااااااۇغەتتە   دېيىلىاااااادىغان بولااااااۇئ، صلللللل ان،   صللللللونروزا ئەرە  تىلىاااااادا  
لللَ    ْ ﴿دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى. مەساااىلەن  « تواتاااا » لللا تَللللَهياَ  ِا َِ لللَغ  فَإا ََ َبَ لللها َْ
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للللللل ًّا  منىەئااااااااد رەبىااااااار» 1 فَلُقلللللللوبا اا ا  تَلللللللَ ْ ُت  الَهُْحَلللللللل  ا َصلللللللْوَِا فَللَلللللللْ  َُْ لا لللللللَ   ْ  َللللللللْوَن ااتسا
قااا الالھئ تلىاا ەمەرھەم نەتەقىااقەھ نەسورىسااا   م قۇلااىباااال توغر ۇنئاا ە رسااۆك
دېاايىلگەن. بااۇ « گىاانېد ،نەقىلمااايم زۆساا ەمگەئاااد  ېھاا نۈگااۈب ردىاا ،ەب ەدۋە

سااۆزىگە، « روزا»، بىااز يۇقىرىاادا تىلغااا ئالغااان  صللونئااايەتتە تىلغااان ئېلىنغااان  
يېااازىلىش ۋە تەلەپپاااۇز جەھەتاااتە ئواشاااا  بولساااىمۇ، باااۇ يەردە روزا مەنىساااىدە 

مەنىساااىدە « ىن تواتاااا ھەر قاناااداق ئاااادەمگە گەئ قىلىشااات»ئەمەس، بەلكاااى 
 كەلگەن. 

ئاتقاناااادىن باشااااالئ قۇيااااا   تااااا  -روزىنىااااڭ شااااەرىىەتتىكى مەنىسااااى 
ئىچاامە  ۋە جىنسااىي مۇناسااى ەتتىن ئااۆزىنى -پاااتقىچە بولغااان ئارىلىقتااا، يااېمە 

چەكلەشااااتۇر. روزا رەسااااۇلۇلالھ كېلىشااااتىن ئىلگىاااارىال نورمااااا  بىاااار ئىكااااادەت 
ا شاااەكىل ۋە ۋاقىااا  جەھەتاااتە شاااەكلىدە مەۋجاااۇت ئىااادى. ئاااۇ ۋاقىتتىكاااى روز

ن پىرىنسااااااىپ جەھەتااااااتە ئىسااااااالمدىكى روزىاااااادىن پەرقلەنسااااااىمۇ، لااااااېكى
. مەسااااىلەن  اىرىسااااتىيانالرنىڭ روزىسااااى، مەلااااۇم تاماااااقالردىن تتااااىپەرقلەنمەي

چەكلىااانىش بىااالەن بولغاااان. دېااامە ، روزا ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن باشاااالئ 
ئااااادەملەرنى مەنىاااا ى  ئااااارقىلىق« تواتااااا  ۋە چەكاااالە »قىيااااامەتكە قەدەر، 

 جەھەتتىن تەربىيەلەيدىغان بىر ئىكادەتتۇر. 

بىاااز ئىلگىرىكاااى . «ساااىلەرنىڭ ساقلىنىشاااىغالر ئۈچاااۈن» ﴿َلَعلَُّكـــْم تـَتـَُّقـــوَن﴾
دېااگەن « زىياناادىن، گۇناااھتىن ساااقلىنىش»ئااايەتلەردە تەق الىقنىااڭ مەنىسااىنى 

نىاااڭ ئوتتۇرىااادا ئىاادىق. يەناااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ جااااال  ساااۈپىتى بىااالەن ئۆزىمىز
گە يېقىنالشتۇرماسااالىقىمىز پەردە قويۇشاااىمىز، ئاااۆزىمىزنى ئالالھنىاااڭ شاااۇ ساااۈپىتى

نەپرىتىناااى -كېااارە . چاااۈنكى ئالالھنىاااڭ جااااال  ساااۈپىتى جەھەننەمناااى ۋە غەزەئ
سااىلەر مۇشااۇ روزا »بولسااا،   َ َعَلُ للْ  تَلتَلُقللو َ ﴿ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى. بااۇ يەردىكااى 

تۇرىشاااۇ الرنى -ھەرىاااكەت ۋە ياااۈرد -ق، ئىاااشئاااارقىلىق ئۆزد الرنىاااڭ ئەااااال
-تتىكااااااى ھەۋىسااااااىغالرنى بېسااااااىپ، گۇناااااااھپاااااااكىزالئ، جىساااااامانىي جەھە
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مەئساااىيەتلەردىن يىراقلىشىشاااىغالر ۋە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ غەزىاااپىگە ئۇچراشاااتىن 
دېااگەن مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى. روزا بىزنااى روھااى « ساقلىنىشااىغالر ئۈچااۈن

ددىي جەھەتاااااتىن گۇناھقاااااا ھەيدەيااااادىغان جەھەتاااااتىن تەربىيەلەيااااادى. ماااااا
ۇ ئاااااارقىلىق ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ غەزىپاااااى ۋە كاااااۈچلەرنى ئاجىزالشاااااتۇرىدى. بااااا

جەھەناااانىمىگە چۈشااااۈئ قېلىشااااتىن ساااااقلىنااليمىز. بااااۇ روزىنىااااڭ ئااااااىرقى 
نەتىجىسااااىدىر. پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم روزىنىااااڭ روھىااااي ۋە جىساااامانىي 

لللللْ   ْنلللللَتاَاَع  ىپاااااادىلەئ  ياماااااانلىقالردىن سااااااقاليدىغانلىقىنى ئ ََي َِْعَ لللللَه   َ لللللَبابا َِ
َُّ  اْلَبَهلللللللها فَإاتَلللللللُو  ، ْ بَلللللللاَ َو فَلْل َلتَللللللللَََوكْ نُ   ِللللللل َهلللللللُ   اْلَ لللللللهْكا  ،ََْ للللللل َْ لللللللْ  َ ْ َيْسلللللللَتااْا فَلَعَلْ لللللللوا ، َوَْ َوَِ

 ئاااى ياشاااالر جامائەساااى، ئاااارا الردا كىااا  تاااوي قىلىشاااقا» 1 ِبا َهلللْونا فَإاتَلللُو  َلللُو واَ لللا   
غىااادى ۋە قاااادىر بواللىساااا، تاااوي قىلى الساااۇن. چاااۈنكى تاااوي قىلىاااش كاااۆزنى يى

ئەۋرەتنااى نزىنااادىن  ساااقاليدى. قااادىر بواللمىغااانالر، روزا تۇتسااۇن. چااۈنكى روزا 
 دېگەن. « ئۇنىغغا نگۇناھتىن ساقاليدىغان  قالقاندىر

ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي روزا تۇتقاااانلىقى، ئۇنىاااڭ تاااوغرا، دىرىس بىااار ئااااي 
س ئااادەم انلىقى ھېسااابلىنىدى. ئااادەم بااۇ شااەكىلدە بىاار ئاااي ياشىسااا، دىرىياشااىغ

بولۇشااااانىڭ ھاااااوزىرىنى ساااااۈردئ، رامىزانااااادىن كېيىنماااااۇ ئاااااالالھ االىغاااااان 
ماااۇددەتكىچە رامىزاندىكىااادە  ياشاااايدى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە يىلااادا بىااار 
ئااااينى رامىااازان قىلىاااپ بېكىتىشاااى، ئاااۇنى دىرىس ياشاشااانىڭ مەشاااىق مەيااادانى 

 قىلىشىمىز ئۈچۈندىر. 

ماكااااانالر ئىچىاااادىن كەبىنااااى، ئالالھنىااااڭ ئااااايالر ئىچىاااادىن رامىزاننااااى، 
ئىنساااااانالر ئىچىااااادىن رەساااااۇلۇلالھنى تاللىغاااااانلىقى، بىزناااااى تەربىااااايەلە  ۋە 
ھايااااتىمىزگە ئاااۈلگە قىلىاااش ئۈچۈنااادىر. ساااەن بەيتۇلالھنىاااڭ يېنىااادا ئىكاااادەت 

دىكىااااادىن ئاالھىااااادە قىلى اتقاااااان بولساااااا ، باااااۇ ئىكاااااادەتنى باشاااااقا ئورىن
بارغانااااادا، رەساااااۇلۇلالھنىڭ پەرقلەنددرىساااااەن. رەساااااۇلۇلالھنىڭ قەبرىساااااىگە 

ئەاالقلىرىنااااى ئەساااالەئ چىقىسااااەن. ئەزاننااااى ئا لىغااااان ھامااااانال مەسااااجىدگە 
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للللللل ًّا  منىەئااااااااد رەبىااااااار» 1 فَلُقلللللللوبا اا ا  تَلللللللَ ْ ُت  الَهُْحَلللللللل  ا َصلللللللْوَِا فَللَلللللللْ  َُْ لا لللللللَ   ْ  َللللللللْوَن ااتسا
قااا الالھئ تلىاا ەمەرھەم نەتەقىااقەھ نەسورىسااا   م قۇلااىباااال توغر ۇنئاا ە رسااۆك
دېاايىلگەن. بااۇ « گىاانېد ،نەقىلمااايم زۆساا ەمگەئاااد  ېھاا نۈگااۈب ردىاا ،ەب ەدۋە

سااۆزىگە، « روزا»، بىااز يۇقىرىاادا تىلغااا ئالغااان  صللونئااايەتتە تىلغااان ئېلىنغااان  
يېااازىلىش ۋە تەلەپپاااۇز جەھەتاااتە ئواشاااا  بولساااىمۇ، باااۇ يەردە روزا مەنىساااىدە 

مەنىساااىدە « ىن تواتاااا ھەر قاناااداق ئاااادەمگە گەئ قىلىشااات»ئەمەس، بەلكاااى 
 كەلگەن. 

ئاتقاناااادىن باشااااالئ قۇيااااا   تااااا  -روزىنىااااڭ شااااەرىىەتتىكى مەنىسااااى 
ئىچاامە  ۋە جىنسااىي مۇناسااى ەتتىن ئااۆزىنى -پاااتقىچە بولغااان ئارىلىقتااا، يااېمە 

چەكلەشااااتۇر. روزا رەسااااۇلۇلالھ كېلىشااااتىن ئىلگىاااارىال نورمااااا  بىاااار ئىكااااادەت 
ا شاااەكىل ۋە ۋاقىااا  جەھەتاااتە شاااەكلىدە مەۋجاااۇت ئىااادى. ئاااۇ ۋاقىتتىكاااى روز

ن پىرىنسااااااىپ جەھەتااااااتە ئىسااااااالمدىكى روزىاااااادىن پەرقلەنسااااااىمۇ، لااااااېكى
. مەسااااىلەن  اىرىسااااتىيانالرنىڭ روزىسااااى، مەلااااۇم تاماااااقالردىن تتااااىپەرقلەنمەي

چەكلىااانىش بىااالەن بولغاااان. دېااامە ، روزا ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن باشاااالئ 
ئااااادەملەرنى مەنىاااا ى  ئااااارقىلىق« تواتااااا  ۋە چەكاااالە »قىيااااامەتكە قەدەر، 

 جەھەتتىن تەربىيەلەيدىغان بىر ئىكادەتتۇر. 

بىاااز ئىلگىرىكاااى . «ساااىلەرنىڭ ساقلىنىشاااىغالر ئۈچاااۈن» ﴿َلَعلَُّكـــْم تـَتـَُّقـــوَن﴾
دېااگەن « زىياناادىن، گۇناااھتىن ساااقلىنىش»ئااايەتلەردە تەق الىقنىااڭ مەنىسااىنى 

نىاااڭ ئوتتۇرىااادا ئىاادىق. يەناااى، ئاااالالھ تائاالنىاااڭ جااااال  ساااۈپىتى بىااالەن ئۆزىمىز
گە يېقىنالشتۇرماسااالىقىمىز پەردە قويۇشاااىمىز، ئاااۆزىمىزنى ئالالھنىاااڭ شاااۇ ساااۈپىتى

نەپرىتىناااى -كېااارە . چاااۈنكى ئالالھنىاااڭ جااااال  ساااۈپىتى جەھەننەمناااى ۋە غەزەئ
سااىلەر مۇشااۇ روزا »بولسااا،   َ َعَلُ للْ  تَلتَلُقللو َ ﴿ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى. بااۇ يەردىكااى 

تۇرىشاااۇ الرنى -ھەرىاااكەت ۋە ياااۈرد -ق، ئىاااشئاااارقىلىق ئۆزد الرنىاااڭ ئەااااال
-تتىكااااااى ھەۋىسااااااىغالرنى بېسااااااىپ، گۇناااااااھپاااااااكىزالئ، جىساااااامانىي جەھە
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مەئساااىيەتلەردىن يىراقلىشىشاااىغالر ۋە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ غەزىاااپىگە ئۇچراشاااتىن 
دېااگەن مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى. روزا بىزنااى روھااى « ساقلىنىشااىغالر ئۈچااۈن

ددىي جەھەتاااااتىن گۇناھقاااااا ھەيدەيااااادىغان جەھەتاااااتىن تەربىيەلەيااااادى. ماااااا
ۇ ئاااااارقىلىق ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ غەزىپاااااى ۋە كاااااۈچلەرنى ئاجىزالشاااااتۇرىدى. بااااا

جەھەناااانىمىگە چۈشااااۈئ قېلىشااااتىن ساااااقلىنااليمىز. بااااۇ روزىنىااااڭ ئااااااىرقى 
نەتىجىسااااىدىر. پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم روزىنىااااڭ روھىااااي ۋە جىساااامانىي 

لللللْ   ْنلللللَتاَاَع  ىپاااااادىلەئ  ياماااااانلىقالردىن سااااااقاليدىغانلىقىنى ئ ََي َِْعَ لللللَه   َ لللللَبابا َِ
َُّ  اْلَبَهلللللللها فَإاتَلللللللُو  ، ْ بَلللللللاَ َو فَلْل َلتَللللللللَََوكْ نُ   ِللللللل َهلللللللُ   اْلَ لللللللهْكا  ،ََْ للللللل َْ لللللللْ  َ ْ َيْسلللللللَتااْا فَلَعَلْ لللللللوا ، َوَْ َوَِ

 ئاااى ياشاااالر جامائەساااى، ئاااارا الردا كىااا  تاااوي قىلىشاااقا» 1 ِبا َهلللْونا فَإاتَلللُو  َلللُو واَ لللا   
غىااادى ۋە قاااادىر بواللىساااا، تاااوي قىلى الساااۇن. چاااۈنكى تاااوي قىلىاااش كاااۆزنى يى

ئەۋرەتنااى نزىنااادىن  ساااقاليدى. قااادىر بواللمىغااانالر، روزا تۇتسااۇن. چااۈنكى روزا 
 دېگەن. « ئۇنىغغا نگۇناھتىن ساقاليدىغان  قالقاندىر

ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي روزا تۇتقاااانلىقى، ئۇنىاااڭ تاااوغرا، دىرىس بىااار ئااااي 
س ئااادەم انلىقى ھېسااابلىنىدى. ئااادەم بااۇ شااەكىلدە بىاار ئاااي ياشىسااا، دىرىياشااىغ

بولۇشااااانىڭ ھاااااوزىرىنى ساااااۈردئ، رامىزانااااادىن كېيىنماااااۇ ئاااااالالھ االىغاااااان 
ماااۇددەتكىچە رامىزاندىكىااادە  ياشاااايدى. ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە يىلااادا بىااار 
ئااااينى رامىااازان قىلىاااپ بېكىتىشاااى، ئاااۇنى دىرىس ياشاشااانىڭ مەشاااىق مەيااادانى 

 قىلىشىمىز ئۈچۈندىر. 

ماكااااانالر ئىچىاااادىن كەبىنااااى، ئالالھنىااااڭ ئااااايالر ئىچىاااادىن رامىزاننااااى، 
ئىنساااااانالر ئىچىااااادىن رەساااااۇلۇلالھنى تاللىغاااااانلىقى، بىزناااااى تەربىااااايەلە  ۋە 
ھايااااتىمىزگە ئاااۈلگە قىلىاااش ئۈچۈنااادىر. ساااەن بەيتۇلالھنىاااڭ يېنىااادا ئىكاااادەت 

دىكىااااادىن ئاالھىااااادە قىلى اتقاااااان بولساااااا ، باااااۇ ئىكاااااادەتنى باشاااااقا ئورىن
بارغانااااادا، رەساااااۇلۇلالھنىڭ پەرقلەنددرىساااااەن. رەساااااۇلۇلالھنىڭ قەبرىساااااىگە 

ئەاالقلىرىنااااى ئەساااالەئ چىقىسااااەن. ئەزاننااااى ئا لىغااااان ھامااااانال مەسااااجىدگە 
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ما ىسااەن ۋە ھااې  كىشااىگە ئەزىاايەت بەرمەيسااەن. ئااالالھ تائاالنىااڭ مەقسااىتى، 
الرغاااا ئومۇمالشتۇرىشاااتۇر. ھااااجىالرنى تەربىااايەلەئ، باااۇ ئىشاااالرنى پۈتاااۈن ماكان

ەن تەق الىشااااىپ، ئااااۇ يەردىاااان ئەكسااااىچە، ئىنسااااان كەبىااااگە بېرىشااااى بىاااال
قايتقانااادىن كېااايىن باااۇرىنقى ھاااالىتىگە قايتساااا، باااۇ ئاااادەم ئالالھنىاااڭ مەلاااۇم 
ۋاقىااا  ۋە زاماااانالرنى تاللىشاااىدىكى ھاااېكمەتلەردىن پايااادا ئااللمىغاااان بولىااادى. 

تاماااام قىلىاااش ئاااارقىلىق ئۆتكاااۈزدئ، شاااۇنىغدە ، رامىزانناااى تەساااكى  ۋە قۇرئاااان 
ۇ ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااىنى ئۇنتاااۇئ، ئەسااالى رامىااازان تۈگىگەنااادىن كېااايىن بااا

ھاااالىتىمىزگە قايتسااااق، ئالالھنىااااڭ رامىزانناااى روزا ئېيااااى قىلىاااپ بېكىتىشااااتىن 
  بولغان مەقسەتلىرى ئادا بولمىغان بولىدى.
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 لەرئايەت-185، 184سۈرە بەقەرە 
 

ًما مَّْعُدوَداتٍ  ٍم  ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلٰم َ﴾َفٍر ﴿َأَّيَّ ٌة مِّْن َأَّيَّ َفِعدَّ
ُأَخَر ۚ َوَعَلم الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَ  َطَعاُم ِمْسِكنٍي ۖ َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فـَُهَو 

رََمَضاَن الَِّذي  َشْهرُ  .َخرْيٌ لَُّه ۚ َوَأن َتُصوُموا َخرْيٌ لَُّكْم ۖ ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 
لنَّاِس َوبَيَِِّناٍت مَِّن اَّْلَُدٰى َواْلُفْرقَاِن ۚ َفَمن َشِهَد أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِِّ 

ٍم  ٌة مِّْن َأَّيَّ ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ۖ َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰم َ﴾َفٍر َفِعدَّ
َة ْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اُأَخَر ۗ يُرِيُد اللَّـُه ِبُكُم اْليُ  ْلِعدَّ

ُوا اللَّـَه َعَلٰم َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾   َولُِتَكَبِّ
 

  ەسېكىمكى ك ردىنەسىل ر،ىردەنلۈقىلىنغان روزا  ساناقلىق ك رزەپ ۇبن»
 رنىەنلۈك غانتمىۇبولسا ، ت تمىغانۇنروزا ت ئۇبول ەستىدۈئ رەپەياكى س

ياكى ئاجىزلىق  رىلىقېروزىنى نق ن،ۇتسۇت ەردەنلۈنقازاسىنى  باشقا ك
 تمىسا،ۇت رەكىشىل تىدىغانۇ  ئاران تنەبىل تەققەشۇم يلىدىنەپۈت
الزى .  رىشىېب ەتاماق فىدىي  ەدۇ  بىر مىسكىن تويغنۈچۈئ كىۈنلۈنك

 زىۆئ ۇب ،ەرسەب قۇمىقداردىن  ئارت نەنگەلگىلەكىمكى فىدىيىنى نب
 غىزېنئ نۈچۈئ رەسىل  ۇتۇروزا ت الر،ە بىلس رەگەئ ر،ىيااشىد نۈچۈئ

 رئانۇق يىداېرامىزان ئ .رى  يااشىدرىشتىنېب ەفىدىي ۋە شتىندرۈي قۇئوچ
 تەھىداي ر،ىكچىدەتېئىنسانالرغا ي رئانۇباشلىدى، ق شقاۇنازىل بول

 ر،ىردەتلەئاي نەروش چىۇئايرىغ قنىەناھ نەبىل قەھ ۋە چىۇقىلغ
 ن؛ۇتسۇھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى ت يىداېكىمكى رامىزان ئ ردىنەىلس
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ما ىسااەن ۋە ھااې  كىشااىگە ئەزىاايەت بەرمەيسااەن. ئااالالھ تائاالنىااڭ مەقسااىتى، 
الرغاااا ئومۇمالشتۇرىشاااتۇر. ھااااجىالرنى تەربىااايەلەئ، باااۇ ئىشاااالرنى پۈتاااۈن ماكان

ەن تەق الىشااااىپ، ئااااۇ يەردىاااان ئەكسااااىچە، ئىنسااااان كەبىااااگە بېرىشااااى بىاااال
قايتقانااادىن كېااايىن باااۇرىنقى ھاااالىتىگە قايتساااا، باااۇ ئاااادەم ئالالھنىاااڭ مەلاااۇم 
ۋاقىااا  ۋە زاماااانالرنى تاللىشاااىدىكى ھاااېكمەتلەردىن پايااادا ئااللمىغاااان بولىااادى. 

تاماااام قىلىاااش ئاااارقىلىق ئۆتكاااۈزدئ، شاااۇنىغدە ، رامىزانناااى تەساااكى  ۋە قۇرئاااان 
ۇ ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااىنى ئۇنتاااۇئ، ئەسااالى رامىااازان تۈگىگەنااادىن كېااايىن بااا

ھاااالىتىمىزگە قايتسااااق، ئالالھنىااااڭ رامىزانناااى روزا ئېيااااى قىلىاااپ بېكىتىشااااتىن 
  بولغان مەقسەتلىرى ئادا بولمىغان بولىدى.
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ًما مَّْعُدوَداتٍ  ٍم  ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلٰم َ﴾َفٍر ﴿َأَّيَّ ٌة مِّْن َأَّيَّ َفِعدَّ
ُأَخَر ۚ َوَعَلم الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَ  َطَعاُم ِمْسِكنٍي ۖ َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فـَُهَو 

رََمَضاَن الَِّذي  َشْهرُ  .َخرْيٌ لَُّه ۚ َوَأن َتُصوُموا َخرْيٌ لَُّكْم ۖ ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 
لنَّاِس َوبَيَِِّناٍت مَِّن اَّْلَُدٰى َواْلُفْرقَاِن ۚ َفَمن َشِهَد أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِِّ 

ٍم  ٌة مِّْن َأَّيَّ ِمنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه ۖ َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰم َ﴾َفٍر َفِعدَّ
َة ْسَر َوََّل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اُأَخَر ۗ يُرِيُد اللَّـُه ِبُكُم اْليُ  ْلِعدَّ

ُوا اللَّـَه َعَلٰم َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾   َولُِتَكَبِّ
 

  ەسېكىمكى ك ردىنەسىل ر،ىردەنلۈقىلىنغان روزا  ساناقلىق ك رزەپ ۇبن»
 رنىەنلۈك غانتمىۇبولسا ، ت تمىغانۇنروزا ت ئۇبول ەستىدۈئ رەپەياكى س

ياكى ئاجىزلىق  رىلىقېروزىنى نق ن،ۇتسۇت ەردەنلۈنقازاسىنى  باشقا ك
 تمىسا،ۇت رەكىشىل تىدىغانۇ  ئاران تنەبىل تەققەشۇم يلىدىنەپۈت
الزى .  رىشىېب ەتاماق فىدىي  ەدۇ  بىر مىسكىن تويغنۈچۈئ كىۈنلۈنك

 زىۆئ ۇب ،ەرسەب قۇمىقداردىن  ئارت نەنگەلگىلەكىمكى فىدىيىنى نب
 غىزېنئ نۈچۈئ رەسىل  ۇتۇروزا ت الر،ە بىلس رەگەئ ر،ىيااشىد نۈچۈئ

 رئانۇق يىداېرامىزان ئ .رى  يااشىدرىشتىنېب ەفىدىي ۋە شتىندرۈي قۇئوچ
 تەھىداي ر،ىكچىدەتېئىنسانالرغا ي رئانۇباشلىدى، ق شقاۇنازىل بول

 ر،ىردەتلەئاي نەروش چىۇئايرىغ قنىەناھ نەبىل قەھ ۋە چىۇقىلغ
 ن؛ۇتسۇھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى ت يىداېكىمكى رامىزان ئ ردىنەىلس
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بولسا،  تمىغانۇنت ئۇول  بساپىرۇنم ەستىدۈئ رەپەياكى س  ەسېكىمكى ك
 ەرگەسىل ئالالھ. نۇتسۇت ەردەنلۈ  باشقا كنۈچۈئ رەنلۈك تمىغانۇت

 نەرگۈي قۇئوچ الرغنئاغزى ،ىاالىمايد سلىكنىەت ،ىئاسانلىقنى اااليد
  سانىنى ڭرامىزان روزىسىنى نەقازاسىنى قىلىش بىل ڭرنىەنلۈك

نى ئالالھقىلغانلىقىغا  تەھىداي رنىەسىل الرنى،ۇ شىرىتولد
 «ىاااليد الرنىغقىلىشى رۈكۈئىنىاملىرىغا  ش ڭنىۇنئ الرنى،غغلىشىۇلۇئ

 
تائااااال رامىااازان ئېيىنىاااڭ ۋاقتىناااى بىااار ئااااي قىلىاااپ بەلگىااالەئ،  ئاااالالھ

ن ئېيىااادا ساااەپەردە يااااكى كېساااە  بولاااۇئ قالساااا قاناااداق ئىنسااااننىڭ رامىااازا
قىلىااااادىغانلىقىنى ۋە رىاساااااەتلەرنىڭ تەپساااااىالتلىرى قاتاااااارلىق بىااااار تۈركاااااۈم 

قېرىلىااق ياااكى كېسااەللى  »ئىشااالرنى بايااان قىلىااپ بەردى. چااۈنكى ئىنسااانالر  
دېگەناادە  بىاار قاتااار « يلىاادىن بىاار ئاااي روزا تۇتۇشااقا تاااقىتىمىز يەتمەياادىتۈپە

ساااەۋەبلەرنى كۆرسىتىشاااى ماااۇمكىن ئىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ -ەباھاااان
تاااااقىتى يېتىاااادىغان دائىرىاااادە روزا تۇتۇشااااقا، يەتمىسااااە رىاسااااەتنى  نىئىنسااااان

 تۇتۇشقا بۇيرىغان.

ــــــ ــــــٰم َ﴾ــــــَفٍر َفِع ــــــاَن َمرِيًضــــــا َأْو َعَل ــــــن َك ــــــَر﴾﴿َوَم ٍم ُأَخ ــــــْن َأَّيَّ ٌة مِّ  ردىنەسااااااىل» دَّ
  ەساېكىمكاى ك ن؛ۇتساۇرامىازان روزىساىنى تھاازىر بولساا  يىاداېكىمكى رامىازان ئ

 تمىغااانۇبولسااا، ت تمىغااانۇنت ئۇولاا  بساااپىرۇم نااىەني ەسااتىدۈئ رەپەياااكى ساا
-ئااايەتكە قااارائ باھااانەدېااگەن  «نۇتسااۇت ەردەنلۈ  باشااقا كاانۈچااۈئ رەنلۈكاا

كېسااااە  بولسااااا رىاسااااەت »سااااەۋە  تېپى الساااااق بولماياااادى. بەزى ئىنسااااانالر 
اق تەساااىر قىلمايااادىغان كېساااەللەرنى باھاااانە دەئ، روزىغاااا ھېچقاناااد« بااااركەن

قىلىاااپ روزا تۇتماياااادى. باااۇ ھەرگىزمااااۇ ئاااايەتكە تااااوغرا كېلىااادىغان راسااااتچىل 
  بولسااا، چوقااۇم ئىشااەنچلى  مۇئمىننىااڭ ئىشااى ئەمەس. ئەگەر بىاار ئااادەم كېسااە
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ساااەن روزا »مۇساااۇلمان دواتاااۇردىن مەسااالىھەت ئېلىشاااى الزىااا . ئەگەر دواتاااۇر  
دېساااە، ئاااايەتكە ئۇيغاااۇن « ماااۇ ئېغىرلىشاااىپ كېتىااادىتۇتساااا  كېساااىلىڭ تېخى

 كېلىدىغان شەكىلدە، رىاسەتنى تۇتسا بولىدى.

« ئاااېچىلىش، ئايدىغلىشاااىش»  دېاااگەن ساااۆزنىڭ ئەسااالى مەنىساااى نللل ه 
ىاا  بولااۇئ، ئااايەتتە ئااۆزى تۇرىۋاتقااان بىاار ئورىناادىن يەنە بىاار ئورىنغااا دېگەنل

ا قىيىنچىلىاااق بولىااادى. ساااەپەر جەريانىاااد»يۆتكىلىشااانى كۆرساااىتىدى. بەزىااالەر  
لااېكىن سااەن بىاار ئورىنغااا بىاار نەچااچە قېااتى  بارسااا ، ئااۇ ئااورىننى بىلىاادىغان ۋە 

ولااۇق تۇتۇشااۇ  قىينالماياادىغان بولااۇئ كېتىسااەن، شااۇ ۋاقىتتااا چوقااۇم روزىنااى ت
دېيىشااى مااۇمكىن. لااېكىن كااۆپىنچە ئەھاا الالردا شااارائىتالر ئۆزگىرىااپ، « كېاارە 

ىلىقالر پەياااادا بولىاااادى. ئااااالالھ مۇشااااۇ شااااۇنىغغا قارىتااااا ھەراىاااال قىيىاااانچ
 ئۇولااا  بسااااپىرۇم ناااىەني ەساااتىدۈئ رەپەسااا»قىيىنچىلىقالرناااى كاااۆزدە تۇتاااۇئ  

« نۇتسااااۇت ەردەنلۈباشااااقا كاااا  نۈچااااۈئ رەنلۈكاااا تمىغااااانۇبولسااااا، ت تمىغااااانۇنت
دەۋاتىااادى. تەبىىىيكاااى ئەيناااى زامانااادىكى ساااەپەرلەر بىااالەن ھازىرقىنىاااڭ پەرقاااى 

لغاااانلىقى ئۈچاااۈن مەلاااۇم دەرىجىااادە قىيىنچىلىقاااى باااار. لاااېكىن يەنىاااال ساااەپەر بو
بولىاااادى. بەزى كىشااااىلەر ھااااازىر قىيىنچىلىااااق ئاااااز قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن، بااااۇ 

ناااداق قىلىشاااقا ئۇرىنغاااان كىشاااىلەر رىاساااەتنى بىكاااار قىلمااااقچى بولىااادى. بۇ
ھەددىاااادىن ئاشااااقان، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كىتااااابىنى ئااااۆز ااھىشااااى بااااويىچە 

ىنىدى. ئااالالھ قۇرئااان كەرىماادە ھۆكااۈم بەرگەن چۈشااىنىدىغان كىشااىلەر ھېسااابل
ۋاقىتتااا، ئۇنىااڭ رىاسااىتىنى بەردى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن بىاازدىن بۇنىااڭ ھۆكااۈمىنى 

ساااەۋە  -دى. باااۇنى ھەرقاناااداق باھاااانەۋە رىاساااىتىنى تۇتاااۇ  تەلەئ قىلىنىااا
بىاااالەن ئەمەلاااادىن قالدىرىشااااقا، ئااااۆزى االىغااااانچە چۈشىنىشااااكە ھەرگىزمااااۇ 

 بولمايدى.

سااااەپەردە كىشااااىلەرنىڭ بىاااار ئادەمنىااااڭ ئەتراپىغااااا  رەسااااۇلۇلالھ بىاااار
توپلىشاااااىپ، ساااااايە چۈشااااااۈرد  ۋە ئۈساااااتىگە سااااااۇ تۆكاااااۈ  ئااااااارقىلىق، 

« يەردە ناااېمە ئىاااش بولااادى  باااۇ»ئۇسساااۇزلىقىنى پەسااالىتى اتقانلىقىنى كاااۆردئ  
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بولسا،  تمىغانۇنت ئۇول  بساپىرۇنم ەستىدۈئ رەپەياكى س  ەسېكىمكى ك
 ەرگەسىل ئالالھ. نۇتسۇت ەردەنلۈ  باشقا كنۈچۈئ رەنلۈك تمىغانۇت

 نەرگۈي قۇئوچ الرغنئاغزى ،ىاالىمايد سلىكنىەت ،ىئاسانلىقنى اااليد
  سانىنى ڭرامىزان روزىسىنى نەقازاسىنى قىلىش بىل ڭرنىەنلۈك

نى ئالالھقىلغانلىقىغا  تەھىداي رنىەسىل الرنى،ۇ شىرىتولد
 «ىاااليد الرنىغقىلىشى رۈكۈئىنىاملىرىغا  ش ڭنىۇنئ الرنى،غغلىشىۇلۇئ

 
تائااااال رامىااازان ئېيىنىاااڭ ۋاقتىناااى بىااار ئااااي قىلىاااپ بەلگىااالەئ،  ئاااالالھ

ن ئېيىااادا ساااەپەردە يااااكى كېساااە  بولاااۇئ قالساااا قاناااداق ئىنسااااننىڭ رامىااازا
قىلىااااادىغانلىقىنى ۋە رىاساااااەتلەرنىڭ تەپساااااىالتلىرى قاتاااااارلىق بىااااار تۈركاااااۈم 

قېرىلىااق ياااكى كېسااەللى  »ئىشااالرنى بايااان قىلىااپ بەردى. چااۈنكى ئىنسااانالر  
دېگەناادە  بىاار قاتااار « يلىاادىن بىاار ئاااي روزا تۇتۇشااقا تاااقىتىمىز يەتمەياادىتۈپە

ساااەۋەبلەرنى كۆرسىتىشاااى ماااۇمكىن ئىااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ -ەباھاااان
تاااااقىتى يېتىاااادىغان دائىرىاااادە روزا تۇتۇشااااقا، يەتمىسااااە رىاسااااەتنى  نىئىنسااااان

 تۇتۇشقا بۇيرىغان.

ــــــ ــــــٰم َ﴾ــــــَفٍر َفِع ــــــاَن َمرِيًضــــــا َأْو َعَل ــــــن َك ــــــَر﴾﴿َوَم ٍم ُأَخ ــــــْن َأَّيَّ ٌة مِّ  ردىنەسااااااىل» دَّ
  ەساېكىمكاى ك ن؛ۇتساۇرامىازان روزىساىنى تھاازىر بولساا  يىاداېكىمكى رامىازان ئ

 تمىغااانۇبولسااا، ت تمىغااانۇنت ئۇولاا  بساااپىرۇم نااىەني ەسااتىدۈئ رەپەياااكى ساا
-ئااايەتكە قااارائ باھااانەدېااگەن  «نۇتسااۇت ەردەنلۈ  باشااقا كاانۈچااۈئ رەنلۈكاا

كېسااااە  بولسااااا رىاسااااەت »سااااەۋە  تېپى الساااااق بولماياااادى. بەزى ئىنسااااانالر 
اق تەساااىر قىلمايااادىغان كېساااەللەرنى باھاااانە دەئ، روزىغاااا ھېچقاناااد« بااااركەن

قىلىاااپ روزا تۇتماياااادى. باااۇ ھەرگىزمااااۇ ئاااايەتكە تااااوغرا كېلىااادىغان راسااااتچىل 
  بولسااا، چوقااۇم ئىشااەنچلى  مۇئمىننىااڭ ئىشااى ئەمەس. ئەگەر بىاار ئااادەم كېسااە
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ساااەن روزا »مۇساااۇلمان دواتاااۇردىن مەسااالىھەت ئېلىشاااى الزىااا . ئەگەر دواتاااۇر  
دېساااە، ئاااايەتكە ئۇيغاااۇن « ماااۇ ئېغىرلىشاااىپ كېتىااادىتۇتساااا  كېساااىلىڭ تېخى

 كېلىدىغان شەكىلدە، رىاسەتنى تۇتسا بولىدى.

« ئاااېچىلىش، ئايدىغلىشاااىش»  دېاااگەن ساااۆزنىڭ ئەسااالى مەنىساااى نللل ه 
ىاا  بولااۇئ، ئااايەتتە ئااۆزى تۇرىۋاتقااان بىاار ئورىناادىن يەنە بىاار ئورىنغااا دېگەنل

ا قىيىنچىلىاااق بولىااادى. ساااەپەر جەريانىاااد»يۆتكىلىشااانى كۆرساااىتىدى. بەزىااالەر  
لااېكىن سااەن بىاار ئورىنغااا بىاار نەچااچە قېااتى  بارسااا ، ئااۇ ئااورىننى بىلىاادىغان ۋە 

ولااۇق تۇتۇشااۇ  قىينالماياادىغان بولااۇئ كېتىسااەن، شااۇ ۋاقىتتااا چوقااۇم روزىنااى ت
دېيىشااى مااۇمكىن. لااېكىن كااۆپىنچە ئەھاا الالردا شااارائىتالر ئۆزگىرىااپ، « كېاارە 

ىلىقالر پەياااادا بولىاااادى. ئااااالالھ مۇشااااۇ شااااۇنىغغا قارىتااااا ھەراىاااال قىيىاااانچ
 ئۇولااا  بسااااپىرۇم ناااىەني ەساااتىدۈئ رەپەسااا»قىيىنچىلىقالرناااى كاااۆزدە تۇتاااۇئ  

« نۇتسااااۇت ەردەنلۈباشااااقا كاااا  نۈچااااۈئ رەنلۈكاااا تمىغااااانۇبولسااااا، ت تمىغااااانۇنت
دەۋاتىااادى. تەبىىىيكاااى ئەيناااى زامانااادىكى ساااەپەرلەر بىااالەن ھازىرقىنىاااڭ پەرقاااى 

لغاااانلىقى ئۈچاااۈن مەلاااۇم دەرىجىااادە قىيىنچىلىقاااى باااار. لاااېكىن يەنىاااال ساااەپەر بو
بولىاااادى. بەزى كىشااااىلەر ھااااازىر قىيىنچىلىااااق ئاااااز قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن، بااااۇ 

ناااداق قىلىشاااقا ئۇرىنغاااان كىشاااىلەر رىاساااەتنى بىكاااار قىلمااااقچى بولىااادى. بۇ
ھەددىاااادىن ئاشااااقان، ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كىتااااابىنى ئااااۆز ااھىشااااى بااااويىچە 

ىنىدى. ئااالالھ قۇرئااان كەرىماادە ھۆكااۈم بەرگەن چۈشااىنىدىغان كىشااىلەر ھېسااابل
ۋاقىتتااا، ئۇنىااڭ رىاسااىتىنى بەردى. شااۇنىڭ ئۈچااۈن بىاازدىن بۇنىااڭ ھۆكااۈمىنى 

ساااەۋە  -دى. باااۇنى ھەرقاناااداق باھاااانەۋە رىاساااىتىنى تۇتاااۇ  تەلەئ قىلىنىااا
بىاااالەن ئەمەلاااادىن قالدىرىشااااقا، ئااااۆزى االىغااااانچە چۈشىنىشااااكە ھەرگىزمااااۇ 

 بولمايدى.

سااااەپەردە كىشااااىلەرنىڭ بىاااار ئادەمنىااااڭ ئەتراپىغااااا  رەسااااۇلۇلالھ بىاااار
توپلىشاااااىپ، ساااااايە چۈشااااااۈرد  ۋە ئۈساااااتىگە سااااااۇ تۆكاااااۈ  ئااااااارقىلىق، 

« يەردە ناااېمە ئىاااش بولااادى  باااۇ»ئۇسساااۇزلىقىنى پەسااالىتى اتقانلىقىنى كاااۆردئ  
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دەئ « ئااااۇ ئااااادەم روزىاااادار ئىااااكەن»دەئ سااااورىغان. كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا  
« سااااەپەردە روزا تۇتااااۇ  يااشااااى ئەمەس»جاااااۋا  بېرى ىاااادى، رەسااااۇلۇلالھ  

دېااااگەن. بااااۇ قۇرئاناااادا كەلااااگەن رىاسااااەتنىڭ ئەمەلىاااايەتكە تەتكىقالنغااااان 
 ئىپادىسى.

للللل  َ لللللاَ  َِهايَ لللللا َْْو اَ ئااااااپتور   كىمكاااااى » لَللللل   َنلللللَ ه  َفعالللللَغو  ِا لللللْ  َََْين  َُْ لللللَه ﴿َوَِ
بولساااا،  تمىغاااانۇنت ئۇولااا  بسااااپىرۇم ناااىەني ەساااتىدۈئ رەپەيااااكى سااا  ەساااېك
دېااگەن ئااايەتنى ئاساااس  «نۇتسااۇت ەردەنلۈ  باشااقا كاانۈچااۈئ رەنلۈكاا تمىغااانۇت

دېااگەن « كېسااە  ۋە سااەپەردە قەتىىااي روزا تۇتۇشااقا بولماياادى»قىلىااپ تااۇرىئ، 
رەسااۇلۇلالھ بىاازگە ناھااايىتى »ھۆكااۈمنى ئالغااان. ئاااپتور بۇنىغغااا دەلىاال قىلىااپ  

يتتااى. چااۈنكى ئااۇ يااشااى ئااۈلگە. ئااۇ زات روزا ھېياا  كااۈنى روزا تۇتۇشاانى چەكلە
نااادىن كېيىنكاااى مۇكاپاااات كۈنىااادىر. شاااۇنىڭ كاااۈن ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي ئىمتىھا

ئۈچااۈن روزا ھېيتنىااڭ بىرىنچااى كااۈنى روزا تۇتااۇ  گۇناااھ، ئىككىنچااى كۈنىاادىن 
ي باشاااااالئ روزا تۇتاااااۇ  دىرىس. ھەدىساااااتە   يلللللونٌ   الللللهٌ   للللل ٌاللللل ٌصللللل انٌيلللللِو

وسااتى. بىاارى روزا ھېياا  رەسااۇلۇلالھ ئىككااى كۈناادىكى روزىاادىن ت» 1 و ْلضللب 
دېااايىلگەن. باااۇالر قۇرئانااادا كەلاااگەن « قۇرباااان ھېيااا  كاااۈنىكاااۈنى، يەنە بىااارى 

دېگەنااگە « كېسااە  ياااكى سااەپەردە بولااۇئ قالسااا ، باشااقا كااۈنى روزا تااۇتقىن»
ئواشاااايدى. دېااامە ، بىااار كىشاااى ساااەپەردە يااااكى كېساااە   بولاااۇئ قېلىاااپ روزا 

اتاااا بولغانغاااا ئواشاااا  ااتاااا تۇتساااا، ياااۇقىرىقى ئىككاااى كۈنااادە روزا تۇتساااا ا
كېسااااە  ياااااكى سااااەپەردە روزا تۇتسااااا »ن. بۇنىغاااادىن باشااااقا دېااااگە« بولىاااادى
دەياادىغان ئۆلىماااالرمۇ بااار. لااېكىن ئاااپتور بااۇ يەردە ئۆزىنىااڭ پىكىرىنااى « بولىاادى

 كۈچلەنددرگەن.

رامىزاناااادا كېسااااە  بولااااۇئ قالسااااا ياااااكى سااااەپەردە بولغااااان »بەزىاااالەر  
-مە روزا تۇتااااۇ  كېاااارە . رامىزاناااادا قىلغااااان ئەھااااالەتتىمۇ تاااااقىتى يەتسااااىال 

ئىكاااادەت بىااالەن باشاااقا ۋاقىتتاااا قىلغاااان ئىكادەتنىاااڭ ئەجرىااادە پەرق بولىااادى. 
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ئۇلاااۇغ ئااااي. ھەم  چاااۈنكى رامىااازان قۇرئاااان كەرىااا  نازىااال بولۇشاااقا باشااالىغان
دېيىشااى « ئىكااادەتنى ئااۆز ۋاقتىاادا قىلىااش بىاالەن قازاسااىنى قىلىااش پەرقلىنىاادى 

ېسااابلىنىدى. شااۇ ن قۇرئااان چۈشااكەنلىكى ئۈچااۈن ئۇلااۇغ ئاااي ھمااۇمكىن. رامىاازا
رامىزانناااى ئۇلاااۇغ قىلغاااان قۇرئاننىاااڭ ئاااۆزى >ساااەپەردە يااااكى كېساااە  بولاااۇئ 
قالسااا، باشااقا كۈناادە تۇتسااۇن< دېاادى. دېاامە ، مەسااىلە كۈننىااڭ ياااكى ئاينىااڭ 
مۇقەددەسااالى  مەسىلىساااى ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن كەلاااگەن 

دېااگەن ئىااكەن، ئەجىاار  سىلىسااىدىر. بااۇيرىق >باشااقا كااۈنى تۇتسااۇن<بااۇيرىق مە
ۋە شاااەرەپلەر باشاااقا ۋاقىتتىماااۇ رامىزانااادىكىگە ئواشاااا  بېرىلىااادى. ئۇنىغااادىن 
باشاااقا، ساااەپەر يااااكى كېساااە  ساااەۋەبلى  روزا تۇتمىغاااانالر پىتااانە تېرىماسااالىق 
ئۈچاااااۈن، ئۆزىنىاااااڭ روزا تۇتمىغاااااانلىقىنى يوشۇرىشاااااى يااشاااااى. ئەگەر ئاااااۇالر 

شاااىلەر بۇنىغااادىن ئەكااا  تەساااىر امىزانااادا ئاشاااكارا ھالااادا تامااااق يېساااە، كىر
 ئېلىپ، ئۇالرنى ئەيىكلەئ گۇناھكار بولۇئ قېلىشى مۇمكىن.

ماااۇئەييەن بىااار كاااۈن يااااكى بىااار ئاينىاااڭ ئاالھىااادىلىكى بولغاااان  ئەگەر
بولسااا، رامىاازان  ئېيااى يااۆتكەلمەي بىاار ۋاقىتتااا تۇرغااان بااوالتتى. ئەممااا رامىاازان 

يىلاادا بىاار ئايلىنىاادى.  33 كااۈن ئالاادىغان سااۈردلۈئ، تەامىاانەن 12لاادا ئېيااى يى
دېااامە ، يىلنىاااڭ ئىچىااادىكى ھەمااامە كاااۈن رامىااازان بوالاليااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن 

 مۇئەييەن بىر كۈننى رامىزاننىڭ كۈنى دەئ بېكىتكىلى بولمايدى. 

ياااااكى  رىلىااااقېروزىنااااى نق» ﴿َوَعَلــــم الَّــــِذيَن يُِطيُقونَــــُه ِفْديَــــٌ  طََعــــاُم ِمْســــِكنٍي﴾
 تمىسااا،ۇت رەكىشااىل تىاادىغانۇ  ئاااران تنەبىاال تەققەشااۇم يلىاادىنەپۈئاااجىزلىق ت

. «الزىااا  رىشاااىېب ەتامااااق فىااادىي  ەدۇ  بىااار مىساااكىن تويغااانۈچاااۈئ كىۈنلاااۈنك
ئاااالالھ روزىناااى پەرز قىلىااااپ تاااۇرىئ، تۇتالمىغاااان كۈنىنىااااڭ »بەزى كىشاااىلەر  

قىپتااۇ، بااۇنى قانااداق  بايااان ئورنىغااا مىسااكىنلەرگە تاماااق بەرسااە بولىاادىغانلىقى
دەئ سورىشااااى مااااۇمكىن. ئااااايەتتىكى ھۆكااااۈملەرگە قارىساااااق، « چۈشااااىنىمىز 

روزىنىااااڭ پەرزلىكااااى اااااۇددى مىااااراس مەسىلىسااااىگە ئواشااااا  تەدرىجىااااي 
شاااەكىلدە يولغاااا قويۇلغاااان. مەساااىلەن  مىاااراس بېشاااىدا ۋەساااىيەت شاااەكىلدە 
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دەئ « ئااااۇ ئااااادەم روزىاااادار ئىااااكەن»دەئ سااااورىغان. كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا  
« سااااەپەردە روزا تۇتااااۇ  يااشااااى ئەمەس»جاااااۋا  بېرى ىاااادى، رەسااااۇلۇلالھ  

دېااااگەن. بااااۇ قۇرئاناااادا كەلااااگەن رىاسااااەتنىڭ ئەمەلىاااايەتكە تەتكىقالنغااااان 
 ئىپادىسى.

للللل  َ لللللاَ  َِهايَ لللللا َْْو اَ ئااااااپتور   كىمكاااااى » لَللللل   َنلللللَ ه  َفعالللللَغو  ِا لللللْ  َََْين  َُْ لللللَه ﴿َوَِ
بولساااا،  تمىغاااانۇنت ئۇولااا  بسااااپىرۇم ناااىەني ەساااتىدۈئ رەپەيااااكى سااا  ەساااېك
دېااگەن ئااايەتنى ئاساااس  «نۇتسااۇت ەردەنلۈ  باشااقا كاانۈچااۈئ رەنلۈكاا تمىغااانۇت

دېااگەن « كېسااە  ۋە سااەپەردە قەتىىااي روزا تۇتۇشااقا بولماياادى»قىلىااپ تااۇرىئ، 
رەسااۇلۇلالھ بىاازگە ناھااايىتى »ھۆكااۈمنى ئالغااان. ئاااپتور بۇنىغغااا دەلىاال قىلىااپ  

يتتااى. چااۈنكى ئااۇ يااشااى ئااۈلگە. ئااۇ زات روزا ھېياا  كااۈنى روزا تۇتۇشاانى چەكلە
نااادىن كېيىنكاااى مۇكاپاااات كۈنىااادىر. شاااۇنىڭ كاااۈن ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي ئىمتىھا

ئۈچااۈن روزا ھېيتنىااڭ بىرىنچااى كااۈنى روزا تۇتااۇ  گۇناااھ، ئىككىنچااى كۈنىاادىن 
ي باشاااااالئ روزا تۇتاااااۇ  دىرىس. ھەدىساااااتە   يلللللونٌ   الللللهٌ   للللل ٌاللللل ٌصللللل انٌيلللللِو

وسااتى. بىاارى روزا ھېياا  رەسااۇلۇلالھ ئىككااى كۈناادىكى روزىاادىن ت» 1 و ْلضللب 
دېااايىلگەن. باااۇالر قۇرئانااادا كەلاااگەن « قۇرباااان ھېيااا  كاااۈنىكاااۈنى، يەنە بىااارى 

دېگەنااگە « كېسااە  ياااكى سااەپەردە بولااۇئ قالسااا ، باشااقا كااۈنى روزا تااۇتقىن»
ئواشاااايدى. دېااامە ، بىااار كىشاااى ساااەپەردە يااااكى كېساااە   بولاااۇئ قېلىاااپ روزا 

اتاااا بولغانغاااا ئواشاااا  ااتاااا تۇتساااا، ياااۇقىرىقى ئىككاااى كۈنااادە روزا تۇتساااا ا
كېسااااە  ياااااكى سااااەپەردە روزا تۇتسااااا »ن. بۇنىغاااادىن باشااااقا دېااااگە« بولىاااادى
دەياادىغان ئۆلىماااالرمۇ بااار. لااېكىن ئاااپتور بااۇ يەردە ئۆزىنىااڭ پىكىرىنااى « بولىاادى

 كۈچلەنددرگەن.

رامىزاناااادا كېسااااە  بولااااۇئ قالسااااا ياااااكى سااااەپەردە بولغااااان »بەزىاااالەر  
-مە روزا تۇتااااۇ  كېاااارە . رامىزاناااادا قىلغااااان ئەھااااالەتتىمۇ تاااااقىتى يەتسااااىال 

ئىكاااادەت بىااالەن باشاااقا ۋاقىتتاااا قىلغاااان ئىكادەتنىاااڭ ئەجرىااادە پەرق بولىااادى. 
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ئۇلاااۇغ ئااااي. ھەم  چاااۈنكى رامىااازان قۇرئاااان كەرىااا  نازىااال بولۇشاااقا باشااالىغان
دېيىشااى « ئىكااادەتنى ئااۆز ۋاقتىاادا قىلىااش بىاالەن قازاسااىنى قىلىااش پەرقلىنىاادى 

ېسااابلىنىدى. شااۇ ن قۇرئااان چۈشااكەنلىكى ئۈچااۈن ئۇلااۇغ ئاااي ھمااۇمكىن. رامىاازا
رامىزانناااى ئۇلاااۇغ قىلغاااان قۇرئاننىاااڭ ئاااۆزى >ساااەپەردە يااااكى كېساااە  بولاااۇئ 
قالسااا، باشااقا كۈناادە تۇتسااۇن< دېاادى. دېاامە ، مەسااىلە كۈننىااڭ ياااكى ئاينىااڭ 
مۇقەددەسااالى  مەسىلىساااى ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن كەلاااگەن 

دېااگەن ئىااكەن، ئەجىاار  سىلىسااىدىر. بااۇيرىق >باشااقا كااۈنى تۇتسااۇن<بااۇيرىق مە
ۋە شاااەرەپلەر باشاااقا ۋاقىتتىماااۇ رامىزانااادىكىگە ئواشاااا  بېرىلىااادى. ئۇنىغااادىن 
باشاااقا، ساااەپەر يااااكى كېساااە  ساااەۋەبلى  روزا تۇتمىغاااانالر پىتااانە تېرىماسااالىق 
ئۈچاااااۈن، ئۆزىنىاااااڭ روزا تۇتمىغاااااانلىقىنى يوشۇرىشاااااى يااشاااااى. ئەگەر ئاااااۇالر 

شاااىلەر بۇنىغااادىن ئەكااا  تەساااىر امىزانااادا ئاشاااكارا ھالااادا تامااااق يېساااە، كىر
 ئېلىپ، ئۇالرنى ئەيىكلەئ گۇناھكار بولۇئ قېلىشى مۇمكىن.

ماااۇئەييەن بىااار كاااۈن يااااكى بىااار ئاينىاااڭ ئاالھىااادىلىكى بولغاااان  ئەگەر
بولسااا، رامىاازان  ئېيااى يااۆتكەلمەي بىاار ۋاقىتتااا تۇرغااان بااوالتتى. ئەممااا رامىاازان 

يىلاادا بىاار ئايلىنىاادى.  33 كااۈن ئالاادىغان سااۈردلۈئ، تەامىاانەن 12لاادا ئېيااى يى
دېااامە ، يىلنىاااڭ ئىچىااادىكى ھەمااامە كاااۈن رامىااازان بوالاليااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن 

 مۇئەييەن بىر كۈننى رامىزاننىڭ كۈنى دەئ بېكىتكىلى بولمايدى. 

ياااااكى  رىلىااااقېروزىنااااى نق» ﴿َوَعَلــــم الَّــــِذيَن يُِطيُقونَــــُه ِفْديَــــٌ  طََعــــاُم ِمْســــِكنٍي﴾
 تمىسااا،ۇت رەكىشااىل تىاادىغانۇ  ئاااران تنەبىاال تەققەشااۇم يلىاادىنەپۈئاااجىزلىق ت

. «الزىااا  رىشاااىېب ەتامااااق فىااادىي  ەدۇ  بىااار مىساااكىن تويغااانۈچاااۈئ كىۈنلاااۈنك
ئاااالالھ روزىناااى پەرز قىلىااااپ تاااۇرىئ، تۇتالمىغاااان كۈنىنىااااڭ »بەزى كىشاااىلەر  

قىپتااۇ، بااۇنى قانااداق  بايااان ئورنىغااا مىسااكىنلەرگە تاماااق بەرسااە بولىاادىغانلىقى
دەئ سورىشااااى مااااۇمكىن. ئااااايەتتىكى ھۆكااااۈملەرگە قارىساااااق، « چۈشااااىنىمىز 

روزىنىااااڭ پەرزلىكااااى اااااۇددى مىااااراس مەسىلىسااااىگە ئواشااااا  تەدرىجىااااي 
شاااەكىلدە يولغاااا قويۇلغاااان. مەساااىلەن  مىاااراس بېشاااىدا ۋەساااىيەت شاااەكىلدە 
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رىجىساااىگە ەرز دەبەلگىلەنااگەن. كېاايىن مىاااراس ئااايەتلىرى چۈشاااۈ  ئااارقىلىق پ
كۆتاااۈردلگەن. شاااۇنىغغا ئواشاااا  ھااااراق ۋە جاااازانە مەساااىلىلىرىمۇ ئاااۈق يااااكى 
تاااۆت باساااقۇچقا بۆلۈناااۈئ ھاااارام قىلىنغاااان. روزا دەسااالەپتە ئاينىاااڭ ئاااونىنچى، 
يىگىرمىنچااى، ئوتتااۇزىنچى قاتااارلىق ئااۈق كااۈن پەرز قىلىاانىش، ئۇنىغاادىن كېاايىن 

اىرىااادا تولاااۇق بىااار ئااااي ئە  ئابىااار ئااااي ئىختىياااارى شاااەكىلدە پەرز قىلىنىاااپ، 
شااااەكلىدە پەرز قىلىنىشااااقا ئواشااااا  بىاااار قااااانچە باسااااقۇچقا بۆلۈنااااۈئ پەرز 
قىلىنغاااان. ئاااالالھ تائااااال دەسااالەپتىكى باساااقۇچتا ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ 
ئاااۈممىتىنى روزا تۇتمايااادىغان ھاااالەتتىن، ئىختىياااارى روزا تۇتىااادىغان ھاااالەتكە 

تماااااي ئۇنىااااڭ بەدىلىااااگە مىسااااكىنلەرگە وزا تۇيااااۆتكەئ، روزا تۇتسااااىمۇ ياااااكى ر
تامااااق بەرساااىمۇ بولىااادىغان قىلغاااان. كېااايىن روزا مۇساااۇلمانالرنىڭ ئاااادىتىگە 

ــــــْهَر ئايالنغاناااااادا بولسااااااا، ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى   ﴿َفَمــــــن َشــــــِهَد ِمــــــنُكُم الشَّ
رامىاازان روزىسااىنى  ،ھااازىر بولسااا يىااداېكىمكااى رامىاازان ئ ردىنەسااىل» فـَْلَيُصــْمُه﴾

دېاااگەن ئاااايەت بىااالەن روزا ئىختىياااارى ھاااالەتتىن، ھەمااامە ئاااادەمگە  «نۇتساااۇت
 29، بەزى 30پەرز قىلىنغااااان. رامىاااازان روزىسااااى ئااااادەتتە ئايغااااا قااااارائ، بەزى 

 كۈن بولىدى.

روزا تۇتۇشااانى االىمىغاااان كىشاااىلەر فىااادىيە بەرساااە بولىااادىغان ئىشاااالر 
و الر، ساااقىيىش نىيىتى بولمىغااان يېشااى چااتۈگىاادى. پەقەت روزا تۇتۇشااقا ئىمكااا

ئېھتىماااالى بولمىغاااان ساااوزىلما ااراكتېرلىااا  كېساااەللەر كېساااىلىنىڭ تېخىماااۇ 
ئېغىااارالئ كەتمەسااالىكى ئۈچاااۈن، روزا تۇتمىساااا ۋە قازاساااىنى قىلمىساااا بولىااادى. 

 لېكىن ئۇنىڭ ئورنىغا مىسكىنلەرگە ۋە كەمكەغەللەرگە فىدىيە بېرىدى. 

 نەنااااگەلگىلەكىمكااااى فىاااادىيىنى نب» ﴾ا فـَُهــــَو َخــــرْيٌ لَّــــهُ ﴿َفَمــــن َتَطــــوََّع َخــــريًْ 
بىاار »بااۇ ئااايەتنى . «رىيااشااىد نۈچااۈئ زىۆئاا ۇباا ،ەرسااەب قۇمىقااداردىن  ئااارت

دەئ « ئااادەم روزا تۇتاااۇئ ھەم فىاادىيە بەرساااە كاتتااا يااشاااىلىق قىلغااان بولىااادى
چۈشەنساااااەكمۇ بولىااااادى. چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال يااشاااااىلىق ئىشاااااىكلىرىنى 

ىساااكىنگە، ئىككاااى مىساااكىنگە، ھەتتاااا ئاااون ئېچىااا ەتكەن بولاااۇئ، ئىنساااان بىااار م
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تۇتااۇئ، ھەم مىسااكىنلەرگە مىسااكىنگە تائااام بەرسااىمۇ بولىاادى. كىشااى روزىنىمااۇ 
 ھېسابسىز يااشىلىق قىلسا، ئالالھ بۇ ئادەمگە ھېسابسىز ئەجىر بېرىدى. 

 قۇئوچااا غىااازېنئ نۈچاااۈئ رەساااىل  ۇتاااۇت روزا» ﴿َوَأن َتُصـــوُموا َخـــرْيٌ لَُّكـــْم﴾
روزا تۇتااااۇ  ئىختىيااااارلىق . «رى  يااشااااىدرىشااااتىنېب ەيفىاااادى ۋە شااااتىندرۈي

ۋاقىتتاااا، كىشاااىلەرنىڭ روزا تۇتۇشاااى ئەۋزە . چاااۈنكى روزا تۇتۇشاااقا ئاااادەتلىنىش، 
پەرز قىلىااااانىش قەدەم باساااااقۇچلىرىدىكى ماااااۇھى  بىااااار ھالقاااااا ھېساااااابلىنىدى. 

للللنُ ُ    َ للللْ َه فَلْلَ ُهللللْموُ ﴿ئالالھنىااااڭ   مىاااازان كىمكااااى را ردىنەسااااىل»  َفَملللل  َشلللل اَغ ِا
دېاااگەن ساااۆزىمۇ باااۇنى « نۇتساااۇرامىااازان روزىساااىنى ت ،ھاااازىر بولساااا يىاااداېئ

 تەكىتلەيدى. 

نازىااال  ۇرئاااانق ېيىااادارامىااازان ئ» ﴿َشـــْهُر رََمَضـــاَن الَّـــِذي أُنـــِزَل ِفيـــِه اْلُقـــْرآُن﴾
دېااگەن سااۆز، ئەساالىدە « ئاااي»  َشللْ هُ دېااگەن ئااايەتتىكى   «باشاالىدى ۇشااقابول
دېااااگەن مەنىاااالەردە بولااااۇئ، « غالشااااتۇرى بىلااااددرد ، ئۇقتااااۇرى ، ئايدى»

   لللل هٌ ئەرە  دۆلەتلىرىاااادە جامااااائەت گۇۋاھلىقىاااادىن ئۆتكۈزىاااادىغان ئااااورىن 
دەئ ئاتىلىااادى. ئاينىاااڭ « ساااېتىقنى ئايدىغالشاااتۇرى  ئاااورنى-ساااودا»    عقلللا ي
ئااااازدىن يوقااااائ -يەنە ئاااااز ئااااازدىن پۈتۈنلىنىااااپ تولغاناااادىن كېاااايىن،-ئاااااز

  دەئ    للل هدىغالشاااقانلىقى ئۈچاااۈن، ئااااي  كېتىااادىغان بىااار ھاااالىتى بىااازگە ئاي
   ئەرەبلەردىكاااى ئاااون ئىككاااى ئاينىاااڭ بىرىنىاااڭ َ ََِ لللا َ ئاتالغاااان. ئاااايەتتىكى  

دېااگەن بولىاادى. رامىاازان ئېيااى « ئىسسااىقلىق»ئىساامى بولااۇئ، ئەساالى مەنىسااى 
لىرىاادا كەلسااىمۇ، ئەرەباالەر بااۇ ئىسااىمنى بااۇ ئايلىنىااپ يىلنىااڭ ھەرقايسااى ۋاقىت

اقىااا ، نەق ھاۋانىاااڭ ئىسساااىق ۋاقىتلىرىغاااا تاااوغرا كەلاااگەن ۋە ئايغاااا قويغاااان ۋ
مەساااىلەن  بىااار  دېاااگەن ئىساااى  قويۇلغاااان بولۇشاااى ماااۇمكىن.« ئىسساااىقلىق»

ئادەمنىااااڭ قىاااازى تۇغۇلغاناااادا بە  چىرايلىااااق بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئۇنىغغااااا 
ۇپتااااۇ. لااااېكىن ئااااۇ قىااااز چااااو  بولغانسااااىرى دېااااگەن ئىسااااىمنى قوي« گااااۈزە »

دېااااگەن ئىساااامىنى ئۆزگەرتىاااا الغىلى « گااااۈزە »ىااااڭ سەتلىشااااىپ كەتسااااە، ئۇن
بولماياادى. چااۈنكى ئىسااى  ئۇنىااڭ گااۈزە  ۋاقتىاادا قويۇلغااان. دېاامە ، ئايالرنىااڭ 
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رىجىساااىگە ەرز دەبەلگىلەنااگەن. كېاايىن مىاااراس ئااايەتلىرى چۈشاااۈ  ئااارقىلىق پ
كۆتاااۈردلگەن. شاااۇنىغغا ئواشاااا  ھااااراق ۋە جاااازانە مەساااىلىلىرىمۇ ئاااۈق يااااكى 
تاااۆت باساااقۇچقا بۆلۈناااۈئ ھاااارام قىلىنغاااان. روزا دەسااالەپتە ئاينىاااڭ ئاااونىنچى، 
يىگىرمىنچااى، ئوتتااۇزىنچى قاتااارلىق ئااۈق كااۈن پەرز قىلىاانىش، ئۇنىغاادىن كېاايىن 

اىرىااادا تولاااۇق بىااار ئااااي ئە  ئابىااار ئااااي ئىختىياااارى شاااەكىلدە پەرز قىلىنىاااپ، 
شااااەكلىدە پەرز قىلىنىشااااقا ئواشااااا  بىاااار قااااانچە باسااااقۇچقا بۆلۈنااااۈئ پەرز 
قىلىنغاااان. ئاااالالھ تائااااال دەسااالەپتىكى باساااقۇچتا ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ 
ئاااۈممىتىنى روزا تۇتمايااادىغان ھاااالەتتىن، ئىختىياااارى روزا تۇتىااادىغان ھاااالەتكە 

تماااااي ئۇنىااااڭ بەدىلىااااگە مىسااااكىنلەرگە وزا تۇيااااۆتكەئ، روزا تۇتسااااىمۇ ياااااكى ر
تامااااق بەرساااىمۇ بولىااادىغان قىلغاااان. كېااايىن روزا مۇساااۇلمانالرنىڭ ئاااادىتىگە 

ــــــْهَر ئايالنغاناااااادا بولسااااااا، ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى   ﴿َفَمــــــن َشــــــِهَد ِمــــــنُكُم الشَّ
رامىاازان روزىسااىنى  ،ھااازىر بولسااا يىااداېكىمكااى رامىاازان ئ ردىنەسااىل» فـَْلَيُصــْمُه﴾

دېاااگەن ئاااايەت بىااالەن روزا ئىختىياااارى ھاااالەتتىن، ھەمااامە ئاااادەمگە  «نۇتساااۇت
 29، بەزى 30پەرز قىلىنغااااان. رامىاااازان روزىسااااى ئااااادەتتە ئايغااااا قااااارائ، بەزى 

 كۈن بولىدى.

روزا تۇتۇشااانى االىمىغاااان كىشاااىلەر فىااادىيە بەرساااە بولىااادىغان ئىشاااالر 
و الر، ساااقىيىش نىيىتى بولمىغااان يېشااى چااتۈگىاادى. پەقەت روزا تۇتۇشااقا ئىمكااا

ئېھتىماااالى بولمىغاااان ساااوزىلما ااراكتېرلىااا  كېساااەللەر كېساااىلىنىڭ تېخىماااۇ 
ئېغىااارالئ كەتمەسااالىكى ئۈچاااۈن، روزا تۇتمىساااا ۋە قازاساااىنى قىلمىساااا بولىااادى. 

 لېكىن ئۇنىڭ ئورنىغا مىسكىنلەرگە ۋە كەمكەغەللەرگە فىدىيە بېرىدى. 

 نەنااااگەلگىلەكىمكااااى فىاااادىيىنى نب» ﴾ا فـَُهــــَو َخــــرْيٌ لَّــــهُ ﴿َفَمــــن َتَطــــوََّع َخــــريًْ 
بىاار »بااۇ ئااايەتنى . «رىيااشااىد نۈچااۈئ زىۆئاا ۇباا ،ەرسااەب قۇمىقااداردىن  ئااارت

دەئ « ئااادەم روزا تۇتاااۇئ ھەم فىاادىيە بەرساااە كاتتااا يااشاااىلىق قىلغااان بولىااادى
چۈشەنساااااەكمۇ بولىااااادى. چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال يااشاااااىلىق ئىشاااااىكلىرىنى 

ىساااكىنگە، ئىككاااى مىساااكىنگە، ھەتتاااا ئاااون ئېچىااا ەتكەن بولاااۇئ، ئىنساااان بىااار م
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تۇتااۇئ، ھەم مىسااكىنلەرگە مىسااكىنگە تائااام بەرسااىمۇ بولىاادى. كىشااى روزىنىمااۇ 
 ھېسابسىز يااشىلىق قىلسا، ئالالھ بۇ ئادەمگە ھېسابسىز ئەجىر بېرىدى. 

 قۇئوچااا غىااازېنئ نۈچاااۈئ رەساااىل  ۇتاااۇت روزا» ﴿َوَأن َتُصـــوُموا َخـــرْيٌ لَُّكـــْم﴾
روزا تۇتااااۇ  ئىختىيااااارلىق . «رى  يااشااااىدرىشااااتىنېب ەيفىاااادى ۋە شااااتىندرۈي

ۋاقىتتاااا، كىشاااىلەرنىڭ روزا تۇتۇشاااى ئەۋزە . چاااۈنكى روزا تۇتۇشاااقا ئاااادەتلىنىش، 
پەرز قىلىااااانىش قەدەم باساااااقۇچلىرىدىكى ماااااۇھى  بىااااار ھالقاااااا ھېساااااابلىنىدى. 

للللنُ ُ    َ للللْ َه فَلْلَ ُهللللْموُ ﴿ئالالھنىااااڭ   مىاااازان كىمكااااى را ردىنەسااااىل»  َفَملللل  َشلللل اَغ ِا
دېاااگەن ساااۆزىمۇ باااۇنى « نۇتساااۇرامىااازان روزىساااىنى ت ،ھاااازىر بولساااا يىاااداېئ

 تەكىتلەيدى. 

نازىااال  ۇرئاااانق ېيىااادارامىااازان ئ» ﴿َشـــْهُر رََمَضـــاَن الَّـــِذي أُنـــِزَل ِفيـــِه اْلُقـــْرآُن﴾
دېااگەن سااۆز، ئەساالىدە « ئاااي»  َشللْ هُ دېااگەن ئااايەتتىكى   «باشاالىدى ۇشااقابول
دېااااگەن مەنىاااالەردە بولااااۇئ، « غالشااااتۇرى بىلااااددرد ، ئۇقتااااۇرى ، ئايدى»

   لللل هٌ ئەرە  دۆلەتلىرىاااادە جامااااائەت گۇۋاھلىقىاااادىن ئۆتكۈزىاااادىغان ئااااورىن 
دەئ ئاتىلىااادى. ئاينىاااڭ « ساااېتىقنى ئايدىغالشاااتۇرى  ئاااورنى-ساااودا»    عقلللا ي
ئااااازدىن يوقااااائ -يەنە ئاااااز ئااااازدىن پۈتۈنلىنىااااپ تولغاناااادىن كېاااايىن،-ئاااااز

  دەئ    للل هدىغالشاااقانلىقى ئۈچاااۈن، ئااااي  كېتىااادىغان بىااار ھاااالىتى بىااازگە ئاي
   ئەرەبلەردىكاااى ئاااون ئىككاااى ئاينىاااڭ بىرىنىاااڭ َ ََِ لللا َ ئاتالغاااان. ئاااايەتتىكى  

دېااگەن بولىاادى. رامىاازان ئېيااى « ئىسسااىقلىق»ئىساامى بولااۇئ، ئەساالى مەنىسااى 
لىرىاادا كەلسااىمۇ، ئەرەباالەر بااۇ ئىسااىمنى بااۇ ئايلىنىااپ يىلنىااڭ ھەرقايسااى ۋاقىت

اقىااا ، نەق ھاۋانىاااڭ ئىسساااىق ۋاقىتلىرىغاااا تاااوغرا كەلاااگەن ۋە ئايغاااا قويغاااان ۋ
مەساااىلەن  بىااار  دېاااگەن ئىساااى  قويۇلغاااان بولۇشاااى ماااۇمكىن.« ئىسساااىقلىق»

ئادەمنىااااڭ قىاااازى تۇغۇلغاناااادا بە  چىرايلىااااق بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئۇنىغغااااا 
ۇپتااااۇ. لااااېكىن ئااااۇ قىااااز چااااو  بولغانسااااىرى دېااااگەن ئىسااااىمنى قوي« گااااۈزە »

دېااااگەن ئىساااامىنى ئۆزگەرتىاااا الغىلى « گااااۈزە »ىااااڭ سەتلىشااااىپ كەتسااااە، ئۇن
بولماياادى. چااۈنكى ئىسااى  ئۇنىااڭ گااۈزە  ۋاقتىاادا قويۇلغااان. دېاامە ، ئايالرنىااڭ 
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ئىساااااىملىرىدا، ئىساااااى  قويۇلغاااااان ۋاقىتتىكاااااى ئەھااااا الالر كاااااۆزدە تۇتۇلغاااااان. 
  وللللللا ئايلىرىنىاااااڭ ئىسااااامىدىكى    وولللللا  ٌ َ لللللهوٌ،ولللللا  ٌ ْلو  مەساااااىلەن  

دېااااگەن مەنىاااالەردە كېلىاااادى. « غۇق، قىااااش، تااااو ال قاااااتتىق سااااو»سااااۆزى 
كۈنلەرنىاااااڭ سۈردلىشاااااى بىااااالەن ئايالرنىاااااڭ ئىساااااىملىرى ئاااااۆزىگە مااااااس 
كەلمەسااالىكى ماااۇمكىن. لاااېكىن بىاااز ئىساااىمالرنىڭ قويۇلغاااان ۋاقتىناااى ئېتىكارغاااا 

 ئالىمىز.

ٌََئاااااايەتتىكى   َا دەئ تەرجىااااامە « چۈشاااااۈردلدى»ەن ساااااۆزنى   دېاااااگُْتللللل
ٌََ دېااگەن سااۆزنى ئىپادىلەياادىغان « ۈشااۈرد چ»قىلاادىق. قۇرئااان كەرىماادە  ََ ٌ،تلَلل

ٌٌََ،ٌََتللللٌََْ ٌٌََ،تلَللللََ ََ ٌدە  «قەدر»پېىىاااال سااااۆزلەنگەن. سااااۈرە  تااااۆتقاتااااارلىق   تَلنَللللل ََ ﴿اا
لَلللل اٌ ْ َقللللْغ ا  ٌ َ لْ ٌُِ ا ََْ نَللللا نازىاااال  ەدرىاااادەق بىەشاااا نەتەقىااااقەھ رئاااااننىۇبىااااز ق» َْت

ٌََدەئ،  « قىقىلااد ََ ٌماللواٌدا  «شااۇئەرا»ە سااۈر   دېااگەن پېىىاال قوللىنىلغااان.َْتلل ََ ﴿تلَللََ
لللللُي  ٌُِ ْْلَِا  نچلى ەئىشااااا ن،ۈچاااااۈئ ۇ شاااااۇبول چىالردىنۇرغىئاگاھالناااااد» 1  لللللهُّو
ٌََدەئ،  « شااتىۈچ لىااپېئ ەگغلااكىەق ڭنىېساا نىۇجىكرىىىاال ئاا ََ   دېااگەن پېىىاال تلَلل

ٌنىااااڭ ئااىرىاااادا  «قەدر»سااااۈرە  قوللىنىلغااااان. ٌُِفا َ للللاٌِبااْذ ا ٌ ْ َمَلِاَ للللُ ٌَو  للللهُّو َُ ََ ﴿تَلنَللللل
للله   ٌُ للل ا ٌَِْْ  ڭردىگارىنىاااۋەرەپ ەچىااادېك ۇجىكرىىىااال شااا ۋە رەرىشاااتىلەپ» َ  ا اللل ٌِا للل 

« ىشااىدۈچ نۈچااۈقىلغااان  بااارلىق ئىااش ئ قاادىرەت ئااالالھ مىنغاااېنز نەبىاال ماارىەئ
ٌََنلٌَتلٌَدەئ،    پېىىل قوللىنىلغان.  دېگەن ََ

 ٌََ َا ٌٌٌَََْ،ُْتللل ردا،   دېاااگەن پېاااىىلالر كاااۆپىنچە ئاااالالھ تائاالغاااا ئائىااا  ئىشاااالتلللَ
 ٌََ ََ ٌََتلُلللٌ،تلَللل   دېاااگەن پېاااىىلالر پەرىشاااتىلەر ۋە جىكرىىىلغاااا ئاالقىااادار مەزماااۇنالردا ََ

قوللىنىلىاااادى. قۇرئاننىااااڭ چۈشۈشااااى ئىككااااى باسااااقۇچنى بېسااااىپ ئااااۆتكەن. 
ٌََدىااان دىنياااا ئاسااامىنىغا بىااار قېتىمااادىال چۈشۈشاااى  «لەۋھۇلمەھپاااۇز» َا ٌٌٌَََْ،ُْتللل َا   تللل

جەريانىااااادا ياااااۈز بەرگەن  دېاااااگەن پېاااااىىلالر بىااااالەن، يىگىااااارمە ئاااااۈق يىااااال
-ھادىساااىلەرگە قارىتاااا، جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ۋاسىتىساااى بىااالەن پاااارچە

ٌََپااارچە شااەكىلدە چۈشۈشااى،   ََ ٌََتلُلل، تلَلل دېاااگەن پېااىىلالر بىاالەن ئىپاااادىلەنگەن.   ََ
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مەسااىلەن  ئائىلىاادە دورا ئىشااكاپى بولااۇئ، ئۇنىغاادا ھەراىاال دورىااالر قويۇلغااان. 
ئاغرىسااا، ئۇنىغغااا ئىشااكاپتىن بااا  ئاااغرىق دورىسااىنى،  ئەگەردە بىرىنىااڭ بېشااى

يەنە بىرىنىااااڭ چىشااااى ئاغرىسااااا، ئۇنىغغااااا چىااااش ئاااااغرىق دورىسااااىنى ئېلىااااپ 
ەساااۇلۇلالھقا چۈشۈشاااى نەق مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا ، ھەر بېرىمىاااز. قۇرئاننىاااڭ ر

 مەسىلە يۈز بەرگەندە شۇنىغغا قارىتا ئايەت چۈشكەن. 

باااۇ شاااەكىلدە چۈشۈشاااىگە قااااتتىق  ئاااۆز ۋاقتىااادا مۇشااارىكالر قۇرئاننىاااڭ
سااۆزنى كۆتااۈردئ ئېلىااپ كەلسااە، دە  -جىاالە بولغااان. چااۈنكى ئااۇالر قانااداق گەئ

ئاااايەتلەر كېلەتتاااى. ئااىرىااادا ئاااۇالر  شاااۇ ۋاقىتتاااا ئۇنىغغاااا جااااۋا  بېرىااادىغان 
دېيىشااكەن. بااۇ « قۇرئااان تولااۇق شااەكىلدە، بىاار قېتىماادىال چۈشسااە بولماماادى »

ََ َوَُللل﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   لللَغَو   َ للل َ  ا َا ََ َاَلْ لللوا  ْ ُقلللْهُُ  ُوْلَلللَ  َو  َا  ََ   َللل ايَ  َ َ لللُهو   َلللْوََل تُللل ا
ُِ تَللللْهتا َل  انُل َبا لللَ  مالللوا فُللللَ  َ َ    َوَ تَلْلنَللل  ناااىەني غااااغنىۇئ مىشاااقاېن رئاااانۇقكااااپىرالر  » 1 ا

. دىېااااد، نازىاااال قىلىنمىاااادى  تىماااادىالې  بىاااار قيھىسساااااالمغاەلەئ دەممەھۇماااا
نازىااال  ەپاااارچ-ەپاااارچ نىۇئااا ن،ۈچاااۈقىلىاااش ئ مەھكەساااتۇم ناااىغدىلى ڭنىېسااا

دېاااگەن. رەساااۇلۇلالھ دەۋەت « قىئاااايرى  نازىااال قىلاااد-ئاااايرى  نىۇئااا ق،ىقىلاااد
جەريانىااااادا ھەراىااااال قىيىنچىلىقالرغاااااا ۋە مۇشااااارىكالرنىڭ ئەيىكلەشااااالىرىگە 
ئۇچرىغانااادا، ئااااالالھ رەساااۇلۇلالھنىڭ قەلكىنااااى مۇساااتەھكەم قىلىااااش، يااااولىنى 

شتۇرىشاااىغا ئىلھاااام بېااارىش ۋە يولۇققاااان ھەر مەساااىلىنىڭ ھە  قىلىاااش داۋامال
پااارچە چۈشااۈرگەن. بااۇ ۋاقىتتااا، -رچەچارىسااىنى ئەۋەتىااش ئۈچااۈن، قۇرئاااننى پااا

رەسااااۇلۇلالھ ئۆزىنىااااڭ ئارقىسااااىدا ئااااالالھتىن ئىكااااارەت كاتتااااا بىاااار كۈچنىااااڭ 
ش بااااارلىقى، ھەرقانااااداق قىيىنچىلىققااااا يولۇقسااااا، ئااااالالھ تەرەپااااتىن ھە  قىلىاااا

چارىساااااااىنىڭ كېلىااااااادىغانلىقىغا ھەقىقىاااااااي چىااااااان پۈتاااااااۈئ، ھەرقاناااااااداق 
 بىلەن داۋامالشتۇرغان.  قىيىنچىلىقتىن قورقماي، يولىنى اۇشاللىق
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ئىساااااىملىرىدا، ئىساااااى  قويۇلغاااااان ۋاقىتتىكاااااى ئەھااااا الالر كاااااۆزدە تۇتۇلغاااااان. 
  وللللللا ئايلىرىنىاااااڭ ئىسااااامىدىكى    وولللللا  ٌ َ لللللهوٌ،ولللللا  ٌ ْلو  مەساااااىلەن  

دېااااگەن مەنىاااالەردە كېلىاااادى. « غۇق، قىااااش، تااااو ال قاااااتتىق سااااو»سااااۆزى 
كۈنلەرنىاااااڭ سۈردلىشاااااى بىااااالەن ئايالرنىاااااڭ ئىساااااىملىرى ئاااااۆزىگە مااااااس 
كەلمەسااالىكى ماااۇمكىن. لاااېكىن بىاااز ئىساااىمالرنىڭ قويۇلغاااان ۋاقتىناااى ئېتىكارغاااا 

 ئالىمىز.

ٌََئاااااايەتتىكى   َا دەئ تەرجىااااامە « چۈشاااااۈردلدى»ەن ساااااۆزنى   دېاااااگُْتللللل
ٌََ دېااگەن سااۆزنى ئىپادىلەياادىغان « ۈشااۈرد چ»قىلاادىق. قۇرئااان كەرىماادە  ََ ٌ،تلَلل

ٌٌََ،ٌََتللللٌََْ ٌٌََ،تلَللللََ ََ ٌدە  «قەدر»پېىىاااال سااااۆزلەنگەن. سااااۈرە  تااااۆتقاتااااارلىق   تَلنَللللل ََ ﴿اا
لَلللل اٌ ْ َقللللْغ ا  ٌ َ لْ ٌُِ ا ََْ نَللللا نازىاااال  ەدرىاااادەق بىەشاااا نەتەقىااااقەھ رئاااااننىۇبىااااز ق» َْت

ٌََدەئ،  « قىقىلااد ََ ٌماللواٌدا  «شااۇئەرا»ە سااۈر   دېااگەن پېىىاال قوللىنىلغااان.َْتلل ََ ﴿تلَللََ
لللللُي  ٌُِ ْْلَِا  نچلى ەئىشااااا ن،ۈچاااااۈئ ۇ شاااااۇبول چىالردىنۇرغىئاگاھالناااااد» 1  لللللهُّو
ٌََدەئ،  « شااتىۈچ لىااپېئ ەگغلااكىەق ڭنىېساا نىۇجىكرىىىاال ئاا ََ   دېااگەن پېىىاال تلَلل

ٌنىااااڭ ئااىرىاااادا  «قەدر»سااااۈرە  قوللىنىلغااااان. ٌُِفا َ للللاٌِبااْذ ا ٌ ْ َمَلِاَ للللُ ٌَو  للللهُّو َُ ََ ﴿تَلنَللللل
للله   ٌُ للل ا ٌَِْْ  ڭردىگارىنىاااۋەرەپ ەچىااادېك ۇجىكرىىىااال شااا ۋە رەرىشاااتىلەپ» َ  ا اللل ٌِا للل 

« ىشااىدۈچ نۈچااۈقىلغااان  بااارلىق ئىااش ئ قاادىرەت ئااالالھ مىنغاااېنز نەبىاال ماارىەئ
ٌََنلٌَتلٌَدەئ،    پېىىل قوللىنىلغان.  دېگەن ََ

 ٌََ َا ٌٌٌَََْ،ُْتللل ردا،   دېاااگەن پېاااىىلالر كاااۆپىنچە ئاااالالھ تائاالغاااا ئائىااا  ئىشاااالتلللَ
 ٌََ ََ ٌََتلُلللٌ،تلَللل   دېاااگەن پېاااىىلالر پەرىشاااتىلەر ۋە جىكرىىىلغاااا ئاالقىااادار مەزماااۇنالردا ََ

قوللىنىلىاااادى. قۇرئاننىااااڭ چۈشۈشااااى ئىككااااى باسااااقۇچنى بېسااااىپ ئااااۆتكەن. 
ٌََدىااان دىنياااا ئاسااامىنىغا بىااار قېتىمااادىال چۈشۈشاااى  «لەۋھۇلمەھپاااۇز» َا ٌٌٌَََْ،ُْتللل َا   تللل

جەريانىااااادا ياااااۈز بەرگەن  دېاااااگەن پېاااااىىلالر بىااااالەن، يىگىااااارمە ئاااااۈق يىااااال
-ھادىساااىلەرگە قارىتاااا، جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ۋاسىتىساااى بىااالەن پاااارچە

ٌََپااارچە شااەكىلدە چۈشۈشااى،   ََ ٌََتلُلل، تلَلل دېاااگەن پېااىىلالر بىاالەن ئىپاااادىلەنگەن.   ََ
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مەسااىلەن  ئائىلىاادە دورا ئىشااكاپى بولااۇئ، ئۇنىغاادا ھەراىاال دورىااالر قويۇلغااان. 
ئاغرىسااا، ئۇنىغغااا ئىشااكاپتىن بااا  ئاااغرىق دورىسااىنى،  ئەگەردە بىرىنىااڭ بېشااى

يەنە بىرىنىااااڭ چىشااااى ئاغرىسااااا، ئۇنىغغااااا چىااااش ئاااااغرىق دورىسااااىنى ئېلىااااپ 
ەساااۇلۇلالھقا چۈشۈشاااى نەق مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا ، ھەر بېرىمىاااز. قۇرئاننىاااڭ ر

 مەسىلە يۈز بەرگەندە شۇنىغغا قارىتا ئايەت چۈشكەن. 

باااۇ شاااەكىلدە چۈشۈشاااىگە قااااتتىق  ئاااۆز ۋاقتىااادا مۇشااارىكالر قۇرئاننىاااڭ
سااۆزنى كۆتااۈردئ ئېلىااپ كەلسااە، دە  -جىاالە بولغااان. چااۈنكى ئااۇالر قانااداق گەئ

ئاااايەتلەر كېلەتتاااى. ئااىرىااادا ئاااۇالر  شاااۇ ۋاقىتتاااا ئۇنىغغاااا جااااۋا  بېرىااادىغان 
دېيىشااكەن. بااۇ « قۇرئااان تولااۇق شااەكىلدە، بىاار قېتىماادىال چۈشسااە بولماماادى »

ََ َوَُللل﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال   لللَغَو   َ للل َ  ا َا ََ َاَلْ لللوا  ْ ُقلللْهُُ  ُوْلَلللَ  َو  َا  ََ   َللل ايَ  َ َ لللُهو   َلللْوََل تُللل ا
ُِ تَللللْهتا َل  انُل َبا لللَ  مالللوا فُللللَ  َ َ    َوَ تَلْلنَللل  ناااىەني غااااغنىۇئ مىشاااقاېن رئاااانۇقكااااپىرالر  » 1 ا

. دىېااااد، نازىاااال قىلىنمىاااادى  تىماااادىالې  بىاااار قيھىسساااااالمغاەلەئ دەممەھۇماااا
نازىااال  ەپاااارچ-ەپاااارچ نىۇئااا ن،ۈچاااۈقىلىاااش ئ مەھكەساااتۇم ناااىغدىلى ڭنىېسااا

دېاااگەن. رەساااۇلۇلالھ دەۋەت « قىئاااايرى  نازىااال قىلاااد-ئاااايرى  نىۇئااا ق،ىقىلاااد
جەريانىااااادا ھەراىااااال قىيىنچىلىقالرغاااااا ۋە مۇشااااارىكالرنىڭ ئەيىكلەشااااالىرىگە 
ئۇچرىغانااادا، ئااااالالھ رەساااۇلۇلالھنىڭ قەلكىنااااى مۇساااتەھكەم قىلىااااش، يااااولىنى 

شتۇرىشاااىغا ئىلھاااام بېااارىش ۋە يولۇققاااان ھەر مەساااىلىنىڭ ھە  قىلىاااش داۋامال
پااارچە چۈشااۈرگەن. بااۇ ۋاقىتتااا، -رچەچارىسااىنى ئەۋەتىااش ئۈچااۈن، قۇرئاااننى پااا

رەسااااۇلۇلالھ ئۆزىنىااااڭ ئارقىسااااىدا ئااااالالھتىن ئىكااااارەت كاتتااااا بىاااار كۈچنىااااڭ 
ش بااااارلىقى، ھەرقانااااداق قىيىنچىلىققااااا يولۇقسااااا، ئااااالالھ تەرەپااااتىن ھە  قىلىاااا

چارىساااااااىنىڭ كېلىااااااادىغانلىقىغا ھەقىقىاااااااي چىااااااان پۈتاااااااۈئ، ھەرقاناااااااداق 
 بىلەن داۋامالشتۇرغان.  قىيىنچىلىقتىن قورقماي، يولىنى اۇشاللىق
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  ًَ للللللل َسلللللللَ  تَلْ سا َْ ُا  َوَْ ْْلَللللللل نَلللللللاَ  ِبا َ َللللللل   ااََل  ا لْ ََ ِبا ْتُوتَلللللل ََ  ناااااااىەني الرۇئااااااا» 1﴿َوََل 
 ا قارىتاااا  بىاااز ساااا غااااغنىۇنئ ن،ۇ  قاناااداق بىااار ساااوئالنى تاشلىمىساااشااارىكالرۇم
دېاااگەن « قىنازىااال قىلاااد شااانىدردندەشۈچ  ەزۈگااا ممىااادىنەھ ۋە ابنىۋجاااا قەھ

پاااارچە كەلگەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى. قۇرئانااادىكى -ئاااايەتمۇ، قۇرئاننىاااڭ پاااارچە
ئەھكااامالر بىاار قېتىماادىال چۈشااكەن ۋاقىتتااا، مۇسااۇلمانالر ئااۇنى ئىجاارا قىلىشااتىن 

ڭ كۆپلۈكىاااادىن ئاسااااان ئۇنتااااۇئ قالىاااادى. ئاااااجىز كېلىاااادى، ھەم ئەھكامالرنىاااا
ىلدە ھادىساااىلەرگە پاااارچە شاااەك-شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ ئاااايەتلەرنى پاااارچە

 باغالئ چۈشۈرگەن. 

ـــْرآُن ُهـــًدى لِِّلنَّـــاِس﴾ ـــِزَل ِفيـــِه اْلُق باشااالىدى،  شاااقاۇنازىااال بول رئاااانۇق» ﴿أُن
  ناااى، بىاااز دائىااا ُالللَغ دېاااگەن ئاااايەتتىكى   «رىكچىااادەتېئىنساااانالرغا ي رئاااانۇق
« تاااوغرا ياااو »دەئ تەرجىااامە قىلىمىاااز. ئەسااالىدە باااۇ « ھىااادايەت، يېتەكچاااى»

دېااگەن مەنىاادە. بىااز بىاار نىشااانغا يەتمەكچااى بولساااق، ئۇنىغغااا يېتىاادىغان ئە  
تااوغرا ۋە ئە  قىسااقا يااولنى ئىزدەيمىااز. ئىنسااان ھىاادايەتنىڭ ئەساالى مەنىسااىنى 

نى بىلىااپ، ئۇنىااڭ ىنىااڭ ااااراكتېرىبىلىااش ئۈچااۈن، ئااۆزى ياشاااۋاتقان دىنيااا ھايات
مە گۈلاااۈ  ماكاااان بولغاااان جەنااانەتكە كېتىااادىغان ئاااارىلىقتىكى بىااار ئۆتكاااۈنچى 
ئااورىن ئىكەنلىكىنااى چۈشەنسااە، تەبىىىاايال نىشااانى بولغااان جەناانەتكە بارىاادىغان 
ئە  تااوغرا يااولنى ئىزدەياادى. دە  شااۇ ۋاقىتتااا، قۇرئااان كەرىماادىكى ھىاادايەتلەر 

ساااانمۇ باشاااقا يولالرغاااا كىرىاااپ كەتساااە، رساااىتىدى ۋە ئىنئىنساااانغا ئۈناااۈمىنى كۆ
نىشاااانىغا يېتەلمەيااادىغانلىقىنى بىلىاااپ، ھىااادايەت مەنكەساااى بولغاااان قۇرئاااان 
كەرىماادىن ئايرىلماياادى. مەسااىلەن  بىااز ئااۆيىمىزگە قااايتىش يولىاادا ااتااا يولغااا 
كىرىاااااپ قالسااااااق، قاتناااااا  قىساااااتا چىلىقى ۋە ئېزىاااااپ كېاااااتىش قاتاااااارلىق 

غا ئواشاااا  بىاااز جەننەتناااى مەقساااەت قىلسااااق، لاااۇقىمىز. شاااۇنىغئەھ الالرغاااا يو
 توغرا يولدىن قايماي مېغىشىمىز كېرە . 
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قۇرئاااان دە  جەننەتناااى كاااۆزلىگەنلەر ۋە باشاااقا يولغاااا كىرىاااپ كېتىشاااتىن 
قورققانالرنىاااڭ تاااوغرا يولغاااا باشلىغۇچىساااى. باااۇ ياااولنى ئە  يااشاااى بىلىااادىغان 

غاااان ئاااالالھتۇر. ئەگەر رنىڭ رەبكاااى بولزات بولساااا، يولنىاااڭ ئىگىساااى ۋە ئىنساااانال
ئىنسااان يۇقىرىاادا دېيىلگەناادە ، ئااۆزى ااااالئ يولاادىن بىرەرنااى تېپىااپ ما سااا، 
چوقاااۇم باااۇ يەردىااان ھەر تۈرلاااۈ  مەساااىلىلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. باااۇ ھەقاااتە 

لللُبَ  فَلتَلَ لللَهَأ ماُ لللْ  َاللل  َنلللبا لاوا ﴿قۇرئاااان كەرىمااادە   نااااتوغرا ياااولالردا » 1 َوََل تَلَتباعُلللو    سُّ
دېاايىلگەن. ئااالالھ « ىتىااد ېيولىاادىن ئايرى ڭنىاائالالھ رنىەسااىل الرۇئاا الر، مااا ما

تائااااال كۆرساااەتكەن ياااو  بىااالەن ئىنساااانالر ئاااۆزى تېپى الغاااان يولنىاااڭ پەرقاااى 
ئاااااىرىنى، يولااادىكى توساااالغۇالرنى -ناھاااايىتى زور. ئاااالالھ تائااااال يولنىاااڭ باااا 

غىشاااى ئۈچاااۈن، ولااادىن تاااوغرا شاااەكىلدە مېبىلىااادى. شاااۇ ا ئىنساااانالرنىڭ باااۇ ي
ۈشاااۈرگەن. لاااېكىن ئىنساااانالر ئاااۆزى مېغى اتقاااان چبىااازگە بىااار ياااو  كۆرساااەتكۈق 

يولنىااڭ ئااىرىاادا قانااداق قىيىنچىلىااق يااۈز بېرىاادىغانلىقىنى، بۇنىغاادىن قانااداق 
ئۆتىااادىغانلىقىنى ھەرگىزماااۇ بىلمەيااادى. ئىنساااانالر تاااۈزگەن ياااو  اەرىتىساااى ۋە 

ئاساساااىي ئورىنااادا بولغاچقاااا، باااۇ مەنپەئەتاااى -چىنىاااڭ پايااادانىااازامالردا، تۈزگۈ
قاااانۇن ھەمااامە ئاااادەمگە مااااس كەلمەيااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن دىنياااادا ئاااۆزىنى 
ئويلىمااااي، باشاااقىالرنىڭ مەنپەئەتىناااى ئوياليااادىغان، تاااۈزگەن قاااانۇنى ھەمااامە 
ئااادەمگە ماااس كېلىاادىغان بىاار زات قااانۇن تۈزدشااى كېاارە ، ئااۇ بولسااىمۇ ئااالالھ 

 . تائاالدىر

ــــوا الْ ﴿ ــــدَّةَ َولُِتْكِمُل سااااەپەر ياااااكى كېسااااە  . «سااااانالرنى توشااااقۇزى الر» ﴾ِع
سااەۋەبىدىن رامىزاناادا نەچااچە كااۈن روزا تۇتالماااي قالساااق، كېاايىن چوقااۇم شااۇ 

 كەم قالغان كۈنلەرنى تۇتۇئ، ساننى تولدىرىمىز.

ـــــا َهـــــَداُكْم ﴿ ـــــٰم َم ُوا اللَّــــــَه َعَل  تەھىاااااداي رنىەساااااىل» ﴾َوَلَعلَُّكـــــْم َتْشـــــُكُرونَ َولُِتَكـــــَبِّ
 رۈكۈئىنىاملىرىغااااا  شاااا ڭنىااااۇنئ الرنى،غغلىشااااىۇلۇنى ئئااااالالھ ،غانلىقىغاااااقىل

ئاااالالھ بىزناااى جاپاااالىق رامىااازان تۇتاااۇئ بولغانااادىن . «ىااالياااد الرنىغقىلىشاااى
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  ًَ للللللل َسلللللللَ  تَلْ سا َْ ُا  َوَْ ْْلَللللللل نَلللللللاَ  ِبا َ َللللللل   ااََل  ا لْ ََ ِبا ْتُوتَلللللل ََ  ناااااااىەني الرۇئااااااا» 1﴿َوََل 
 ا قارىتاااا  بىاااز ساااا غااااغنىۇنئ ن،ۇ  قاناااداق بىااار ساااوئالنى تاشلىمىساااشااارىكالرۇم
دېاااگەن « قىنازىااال قىلاااد شااانىدردندەشۈچ  ەزۈگااا ممىااادىنەھ ۋە ابنىۋجاااا قەھ

پاااارچە كەلگەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى. قۇرئانااادىكى -ئاااايەتمۇ، قۇرئاننىاااڭ پاااارچە
ئەھكااامالر بىاار قېتىماادىال چۈشااكەن ۋاقىتتااا، مۇسااۇلمانالر ئااۇنى ئىجاارا قىلىشااتىن 

ڭ كۆپلۈكىاااادىن ئاسااااان ئۇنتااااۇئ قالىاااادى. ئاااااجىز كېلىاااادى، ھەم ئەھكامالرنىاااا
ىلدە ھادىساااىلەرگە پاااارچە شاااەك-شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ ئاااايەتلەرنى پاااارچە

 باغالئ چۈشۈرگەن. 

ـــْرآُن ُهـــًدى لِِّلنَّـــاِس﴾ ـــِزَل ِفيـــِه اْلُق باشااالىدى،  شاااقاۇنازىااال بول رئاااانۇق» ﴿أُن
  ناااى، بىاااز دائىااا ُالللَغ دېاااگەن ئاااايەتتىكى   «رىكچىااادەتېئىنساااانالرغا ي رئاااانۇق
« تاااوغرا ياااو »دەئ تەرجىااامە قىلىمىاااز. ئەسااالىدە باااۇ « ھىااادايەت، يېتەكچاااى»

دېااگەن مەنىاادە. بىااز بىاار نىشااانغا يەتمەكچااى بولساااق، ئۇنىغغااا يېتىاادىغان ئە  
تااوغرا ۋە ئە  قىسااقا يااولنى ئىزدەيمىااز. ئىنسااان ھىاادايەتنىڭ ئەساالى مەنىسااىنى 

نى بىلىااپ، ئۇنىااڭ ىنىااڭ ااااراكتېرىبىلىااش ئۈچااۈن، ئااۆزى ياشاااۋاتقان دىنيااا ھايات
مە گۈلاااۈ  ماكاااان بولغاااان جەنااانەتكە كېتىااادىغان ئاااارىلىقتىكى بىااار ئۆتكاااۈنچى 
ئااورىن ئىكەنلىكىنااى چۈشەنسااە، تەبىىىاايال نىشااانى بولغااان جەناانەتكە بارىاادىغان 
ئە  تااوغرا يااولنى ئىزدەياادى. دە  شااۇ ۋاقىتتااا، قۇرئااان كەرىماادىكى ھىاادايەتلەر 

ساااانمۇ باشاااقا يولالرغاااا كىرىاااپ كەتساااە، رساااىتىدى ۋە ئىنئىنساااانغا ئۈناااۈمىنى كۆ
نىشاااانىغا يېتەلمەيااادىغانلىقىنى بىلىاااپ، ھىااادايەت مەنكەساااى بولغاااان قۇرئاااان 
كەرىماادىن ئايرىلماياادى. مەسااىلەن  بىااز ئااۆيىمىزگە قااايتىش يولىاادا ااتااا يولغااا 
كىرىاااااپ قالسااااااق، قاتناااااا  قىساااااتا چىلىقى ۋە ئېزىاااااپ كېاااااتىش قاتاااااارلىق 

غا ئواشاااا  بىاااز جەننەتناااى مەقساااەت قىلسااااق، لاااۇقىمىز. شاااۇنىغئەھ الالرغاااا يو
 توغرا يولدىن قايماي مېغىشىمىز كېرە . 
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قۇرئاااان دە  جەننەتناااى كاااۆزلىگەنلەر ۋە باشاااقا يولغاااا كىرىاااپ كېتىشاااتىن 
قورققانالرنىاااڭ تاااوغرا يولغاااا باشلىغۇچىساااى. باااۇ ياااولنى ئە  يااشاااى بىلىااادىغان 

غاااان ئاااالالھتۇر. ئەگەر رنىڭ رەبكاااى بولزات بولساااا، يولنىاااڭ ئىگىساااى ۋە ئىنساااانال
ئىنسااان يۇقىرىاادا دېيىلگەناادە ، ئااۆزى ااااالئ يولاادىن بىرەرنااى تېپىااپ ما سااا، 
چوقاااۇم باااۇ يەردىااان ھەر تۈرلاااۈ  مەساااىلىلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى. باااۇ ھەقاااتە 

لللُبَ  فَلتَلَ لللَهَأ ماُ لللْ  َاللل  َنلللبا لاوا ﴿قۇرئاااان كەرىمااادە   نااااتوغرا ياااولالردا » 1 َوََل تَلَتباعُلللو    سُّ
دېاايىلگەن. ئااالالھ « ىتىااد ېيولىاادىن ئايرى ڭنىاائالالھ رنىەسااىل الرۇئاا الر، مااا ما

تائااااال كۆرساااەتكەن ياااو  بىااالەن ئىنساااانالر ئاااۆزى تېپى الغاااان يولنىاااڭ پەرقاااى 
ئاااااىرىنى، يولااادىكى توساااالغۇالرنى -ناھاااايىتى زور. ئاااالالھ تائااااال يولنىاااڭ باااا 

غىشاااى ئۈچاااۈن، ولااادىن تاااوغرا شاااەكىلدە مېبىلىااادى. شاااۇ ا ئىنساااانالرنىڭ باااۇ ي
ۈشاااۈرگەن. لاااېكىن ئىنساااانالر ئاااۆزى مېغى اتقاااان چبىااازگە بىااار ياااو  كۆرساااەتكۈق 

يولنىااڭ ئااىرىاادا قانااداق قىيىنچىلىااق يااۈز بېرىاادىغانلىقىنى، بۇنىغاادىن قانااداق 
ئۆتىااادىغانلىقىنى ھەرگىزماااۇ بىلمەيااادى. ئىنساااانالر تاااۈزگەن ياااو  اەرىتىساااى ۋە 

ئاساساااىي ئورىنااادا بولغاچقاااا، باااۇ مەنپەئەتاااى -چىنىاااڭ پايااادانىااازامالردا، تۈزگۈ
قاااانۇن ھەمااامە ئاااادەمگە مااااس كەلمەيااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن دىنياااادا ئاااۆزىنى 
ئويلىمااااي، باشاااقىالرنىڭ مەنپەئەتىناااى ئوياليااادىغان، تاااۈزگەن قاااانۇنى ھەمااامە 
ئااادەمگە ماااس كېلىاادىغان بىاار زات قااانۇن تۈزدشااى كېاارە ، ئااۇ بولسااىمۇ ئااالالھ 

 . تائاالدىر

ــــوا الْ ﴿ ــــدَّةَ َولُِتْكِمُل سااااەپەر ياااااكى كېسااااە  . «سااااانالرنى توشااااقۇزى الر» ﴾ِع
سااەۋەبىدىن رامىزاناادا نەچااچە كااۈن روزا تۇتالماااي قالساااق، كېاايىن چوقااۇم شااۇ 

 كەم قالغان كۈنلەرنى تۇتۇئ، ساننى تولدىرىمىز.

ـــــا َهـــــَداُكْم ﴿ ـــــٰم َم ُوا اللَّــــــَه َعَل  تەھىاااااداي رنىەساااااىل» ﴾َوَلَعلَُّكـــــْم َتْشـــــُكُرونَ َولُِتَكـــــَبِّ
 رۈكۈئىنىاملىرىغااااا  شاااا ڭنىااااۇنئ الرنى،غغلىشااااىۇلۇنى ئئااااالالھ ،غانلىقىغاااااقىل

ئاااالالھ بىزناااى جاپاااالىق رامىااازان تۇتاااۇئ بولغانااادىن . «ىااالياااد الرنىغقىلىشاااى
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كېاااايىن، ئااااۆزىنى ئۇلۇغلىشااااىمىزنى ۋە تەسااااكى  ئېيتىشااااىمىزنى تەلەئ قىلغااااان. 
لىق بېرىاااپ ھۆكاااۈمگە بويساااۇنۇئ روزا تۇتقانااادا ۋە مۇشاااۇ جاپاغاااا بەرداشااابەنااادە 

ئىكاااادەت قىلغانااادا، قەلكاااى ھاااوزىر ھاااې  قىلىاااپ، ئاااالالھ تائااااالدىن بۈياااۈ  
نېىمەتلەرنااى كۈتىاادى. شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ ئۆزىنىااڭ بەناادىگە نېىمەتنااى زىيااادە 

يتىشاااقا قىلىاااپ بېرىااادىغانلىقىنى ئىپاااادىلە  ئۈچاااۈن، نېاااىمەتلەرگە شاااۈكۈر ئې
 بۇيرىغان.
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 دەرس-92
 
 ئايەت-186سۈرە بەقەرە 

 
﴿ ٌَ َُ َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ  َوِإَذا َ﴾أََلَك ِعَباِدي َعِنِّ فَِإِنِّ َقرِي  ُأِجي

ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليُـْؤِمُنوا  ﴾ِب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  فـَ
 

شۇنداق جاۋا  ن سورىسا توغرىلۇق مەن سەندىن بەندىلىرى  مېنىڭ»
 دىئا قىلسا، دىئا ما ا ،ەنيېقىنم ئۇالرغا ھەقىقەتەن مەن ، بېرىمەنكى
 ئۈچۈن تېپىش يو  توغرا ئۇالر قىلىمەن، ئىجابەت دىئاسىنى قىلغۇچىنىڭ

 «ئېيتسۇن ئىمان ما ا ۋە قىلسۇن قوبۇ  دەۋىتىمنى مېنىڭ

 
تەرەققىاااي ئىنساااان مەنى ىيىتىنىاااڭ  ېيىااادائىلگىرىكاااى ئاااايەتتە رامىااازان ئ
امىاازان ئېيىاادا ئىنسااان ر. تواتالغااان ئىاادىق قىلىااپ يۈكسااىلىدىغانلىقى ھەققىاادە

باااۇ قەدەر روھىاااي سااااپلىق ۋە يۈكسىلىشااانى ھاااې  قىلغانااادىن كېااايىن،  ئۆزىااادە
. شااۇ ا ئااالالھ ر قىلىااپ، دىئااا قىلىشااقا يۈزلىنىاادىشااۈكۈ غاااتەبىىىيكااى ئااالالھ تائاال

﴿َوِإَذا َ﴾ــأََلَك ِعبَــاِدي َعــِنِّ   نى ئېچىااپ بېرىااپىيااولا قىلىشاانىڭ دىئااتائاااال بىاازگە 
 ٌَ  ئۇالرغاااان سورىساااا توغرىلاااۇق مەن ساااەندىن بەنااادىلىرى  مېنىاااڭ» ﴾فَـــِإِنِّ َقرِيـــ
 .ېگەند «يېقىنمەن ئۇالرغا ھەقىقەتەن مەن ، ئېيتقىنكى

ٌ،  هلللاِ ٌَلللٌّي الللهٌ، ل للل ٌَلٌتللله ٌ الللوم     ئاااالالھ تائااااال ھەدىااا  قۇدساااىيدا
ٌ،يهفع للللللاٌهللاٌفلللللللوأٌ  غمللللللانٌوت للللللتدٌ للللللاٌْمللللللو بٌ  سلللللللما ٌ،و اللللللووٌ مل لللللللونٌ،و دِللللللانٌ  عللللللا َ
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كېاااايىن، ئااااۆزىنى ئۇلۇغلىشااااىمىزنى ۋە تەسااااكى  ئېيتىشااااىمىزنى تەلەئ قىلغااااان. 
لىق بېرىاااپ ھۆكاااۈمگە بويساااۇنۇئ روزا تۇتقانااادا ۋە مۇشاااۇ جاپاغاااا بەرداشااابەنااادە 

ئىكاااادەت قىلغانااادا، قەلكاااى ھاااوزىر ھاااې  قىلىاااپ، ئاااالالھ تائااااالدىن بۈياااۈ  
نېىمەتلەرنااى كۈتىاادى. شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ ئۆزىنىااڭ بەناادىگە نېىمەتنااى زىيااادە 

يتىشاااقا قىلىاااپ بېرىااادىغانلىقىنى ئىپاااادىلە  ئۈچاااۈن، نېاااىمەتلەرگە شاااۈكۈر ئې
 بۇيرىغان.
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ْلَيْسَتِجيُبوا ِل َوْليُـْؤِمُنوا  ﴾ِب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  فـَ
 

شۇنداق جاۋا  ن سورىسا توغرىلۇق مەن سەندىن بەندىلىرى  مېنىڭ»
 دىئا قىلسا، دىئا ما ا ،ەنيېقىنم ئۇالرغا ھەقىقەتەن مەن ، بېرىمەنكى
 ئۈچۈن تېپىش يو  توغرا ئۇالر قىلىمەن، ئىجابەت دىئاسىنى قىلغۇچىنىڭ

 «ئېيتسۇن ئىمان ما ا ۋە قىلسۇن قوبۇ  دەۋىتىمنى مېنىڭ

 
تەرەققىاااي ئىنساااان مەنى ىيىتىنىاااڭ  ېيىااادائىلگىرىكاااى ئاااايەتتە رامىااازان ئ
امىاازان ئېيىاادا ئىنسااان ر. تواتالغااان ئىاادىق قىلىااپ يۈكسااىلىدىغانلىقى ھەققىاادە

باااۇ قەدەر روھىاااي سااااپلىق ۋە يۈكسىلىشااانى ھاااې  قىلغانااادىن كېااايىن،  ئۆزىااادە
. شااۇ ا ئااالالھ ر قىلىااپ، دىئااا قىلىشااقا يۈزلىنىاادىشااۈكۈ غاااتەبىىىيكااى ئااالالھ تائاال

﴿َوِإَذا َ﴾ــأََلَك ِعبَــاِدي َعــِنِّ   نى ئېچىااپ بېرىااپىيااولا قىلىشاانىڭ دىئااتائاااال بىاازگە 
 ٌَ  ئۇالرغاااان سورىساااا توغرىلاااۇق مەن ساااەندىن بەنااادىلىرى  مېنىاااڭ» ﴾فَـــِإِنِّ َقرِيـــ
 .ېگەند «يېقىنمەن ئۇالرغا ھەقىقەتەن مەن ، ئېيتقىنكى

ٌ،  هلللاِ ٌَلللٌّي الللهٌ، ل للل ٌَلٌتللله ٌ الللوم     ئاااالالھ تائااااال ھەدىااا  قۇدساااىيدا
ٌ،يهفع للللللاٌهللاٌفلللللللوأٌ  غمللللللانٌوت للللللتدٌ للللللاٌْمللللللو بٌ  سلللللللما ٌ،و اللللللووٌ مل لللللللونٌ،و دِللللللانٌ  عللللللا َ
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ٌ  لللللهب َيٌْلتهلللللهتٌَو لللللوٌمعلللللغٌَللللليٌ ويقلللللَو  دىئاساااااى رەت قىلىنمايااااادىغان» 1 واللللل
ۋە  رەھااكەرروزىاادار ئىپتااار قىلغانغااا قەدەر، ئادىاال  -ئااۇالر  .كىشااى باااراىاال ئااۈق 

بۇلاااۇتالر ئۈساااتىگە . ئاااالالھ بۇالرنىاااڭ دىئاااالىرىنى زىلۇمغاااا ئۇچرىغاااان كىشاااى
ئىاااززىتى    ئاااالالھ .ىڭ ئىشاااىكلىرى باااۇ دىئاغاااا ئېچىلىااادىئاسااامانن ىااادى ۋەكۆتۈر

دەم مەلااۇم ۋاقىتااتىن كېاايىن بولسااىمۇ، مەن سااا ا ئەلاا ەتتە ياااار ،بىاالەن قەسااەم
ياااكى زىلااۇم ئااۈق تۈرلااۈ  ئادەماادىن، ئادىاال رەھااكەر  سااىز. دېااگەن« بېاارىمەن

شەكساااىز ئىجاااابەت لاااېكىن دىئايىغىزنىاااڭ  ماااۇمكىن. ى بولماسااالىقىغىزقىلىنغاااۇچ
 . ئىكارەت ئوچۇق بىر يو  بار دا روزا تۇتۇشتىن، ئالدىغىزبولۇشى ئۈچۈن

. دېااااگەن مەنىاااادىكى بىاااار پېىىاااال كەلااااگەن« سورىسااااا»  نلللل َ  ئااااايەتتە
  ُللل   جاۋابىغاااا ،ساااورا  مەنىساااىدىكى پېىىااال كەلساااە دە قۇرئانااادا مۇشاااۇنىغ

ٌَاللل اٌ َّملللهٌو مل سلللهٌُُلللْ ٌ  دېاااگەن پېىىااال كېلىااادى. مەساااىلەن« دېگىااان» ََ ﴿َيْسللل َُ وَت
  ً َملللل ٌااُْث ٌَ بالللل  توغرىسااااىدا قىمااااار ۋە ھاااااراق سااااەندىن!  مااااۇھەممەد ئااااىن»2ٌفا  ا

 ۋە يەنە« دېگىاان ،گۇناااھ چااو  ئىككىسااى ھەر بۇنىااڭ  ئۇالرغااا سااەن سورىشااىدى،
ٌ ْ َعْ لللوٌَ﴿ لللاَذ ٌيُن اُقلللوَ ٌُُللل ا َِ ٌ ََ  قىلىاااش ساااەدىقە نېمىناااى ساااەندىن ئاااۇالر»3ٌ َوَيْسللل َُ وَت

ۋە « دېگىااان  قىلىغااالر ساااەدىقەن ئااارتۇقىنى  ئېھتىياجااادىنن سااورايدى، توغرىلااۇق
للللللاَذ ٌيُن اُقللللللو ٌَ﴿ يەنە َِ ٌ ََ ًٌْ ٌَيْسلللللل َُ وَت للللللاٌَْتَ ْقللللللُت ٌِا للللللْ ٌَ لللللل َِ !  مااااااۇھەممەد ئااااااىن»4ٌ ُُللللللْ ٌ

 سااااورايدى، بولىاااادىغانلىقىنى قىلسااااا سااااەرئ قانااااداق  ماااااللىرىنىن سااااەندىن
ٌ﴿  يەنە بىاااااار ئااااااايەتتە« ...ئېيتقىنكااااااى للللللُ َ اٌَ  ا  ٌفَلُقللللللْ ٌيَنسا َا َْابَللللللا ٌَالللللل اٌ  ََ َوَيْسلللللل َُ وَت

 قانااداق ئاقى ىتىنىااڭ تاغنىااڭ يەنااىن توغرىلااۇق تاااغالر سااەندىن ئااۇالر»5ٌ اَتْسلل ٌَ
 كۈكاااۈم ئااۇالرنى پەرۋەردىگااارى  ئېيتقىنكااى، سااورايدى،  توغرىلااۇق بولىاادىغانلىقى

 دېگەن.«  سورىيدى ئۇنى ئەۋەتىپ شامالنى ئاندىنن قىلىپ تالقان
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﴾  ئاااايەتتەباااۇ  ـــاِدي َعـــِنِّ  ساااەندىن ىلىرى بەناااد مېنىاااڭ» ﴿َوِإَذا َ﴾ـــأََلَك ِعَب
تائاااااال يۇقىرىاااادىكى ئااااالالھ  دېاااايىلگەن بولااااۇئ، «سورىسااااا توغرىلااااۇق مەن

بى اساااىتە ئاااۆزى  ،دېمەساااتىن« ئاااى ماااۇھەممەد ،دېگىااان»  ُلل دە   ىكىااائايەتلەرد
﴾  جاااۋا  بېرىااپ ٌَ ــ ــِإِنِّ َقرِي دەۋاتىاادى.  «يېقىاانمەن ئۇالرغااا ھەقىااقەتەن مەن» ﴿َف

رەبكىمىااااز » لەيھىسساااااالمدىن ىلەر پەيغەمااااكەر ئەبااااۇ ئااااايەت ھەققىاااادە ساااااھاب
ەگەر رەبكىمىاااز بىاازگە ياااېقىن بولسااا، مۇناجاااات يىراقمااۇ  ئبىاازگە يېقىنمااۇ يااااكى 

دېگىنىااادە، ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلەرگە  «نىااادا قىاليلاااى قىاليلاااى. يىاااراق بولساااا
ئىجااااااابەت بولۇشااااااىنىڭ نەقەدەر ئېنىااااااق  ۋە دىئااااااائۆزىنىااااااڭ يېقىنلىقىنااااااى 

ئااااۆزى  ،ەسااااۇلۇلالھقا ھااااۋالە قىلماسااااتىنئىكەنلىكىناااى ئىپااااادىلە  ئۈچاااۈن، ر
 . دەئ جاۋا  بەرگەن« مەن يېقىن»بى اسىتە 

. ئەرە  تىلىااادا ساااۆز كەلاااگەندېاااگەن « بەنااادىلىرى »  اابَلللا اي   ئاااايەتتە
دېااگەن ئىككااى سااۆز   ابللا  ۋە   اب للغ  سااۆزىنى ئىپااادىلە  ئۈچااۈن،« ىلەربەنااد»

لىرىنى ئىختىيااااارلىق ئىشاااالىتىلىدى. ئااااالالھ تائاااااال ئىنساااااننىڭ نۇرغااااۇن ھااااالەت
ياراتقااان. ئىنساااننىڭ كىماادىن، قايسااى شااەھەردە، قايسااى بېاارىلمىگەن شااەكىلدە 

ۋاپاااات تېپىشاااى قاتاااارلىق ئىشاااالردا تاااالال  ھوقاااۇقى  دەتىلااادا تۇغۇلۇشاااى، قەيەر
 ال. پەقەتااااردى«الرقااااۇل»  اب للللغ  بولماياااادى. بااااۇ نۇقتىاااادىن پۈتااااۈن ئىنسااااانالر

ئىاادىيەدە ياشاشااتا تااالال  ھوقااۇقى  داقناائىنساااننىڭ دىنيااادا قايسااى يولاادا، قا
 ىساااىل ،ئاااى ئاااالالھ»بولىااادى. تاااالال  ھوقاااۇقى ئىنساااانغا بېرىلگەنااادىن كېااايىن، 

ال، مەن قىلغاااان ۋە قىلمااااقچى بولغاااان پۈتاااۈن دىمېناااى ياااوق يەردىااان باااار قىلااا
نىااااڭ نۇرغااااۇن ئىشاااالىرى  ئۆزدمنىااااڭ ئىشاااالىرىمنى سااااىلى يااشااااى بىلىااااال، مې

لىيالماااايمەن. مېناااى تاااوغرا يولغاااا ئاااۆزدم تال ماااۇنىلئىختىيارىااادا بولمىغىنىااادە ، يو
 «ناااى ھىااادايەت قىلساااىالمەن ئاااۆزدمنى ساااىلىگە تاپشاااۇردىم، مېە، ىلتەكلىسااايې

ئاااۆزىنى ئالالھقاااا تاپشاااۇرغان بولساااا، باااۇ اىااال كىشاااىلەر  ىمۇدەئ، ياااو  تالالشااات
دەئ ئاتىلىاااااادى. لااااااېكىن يااااااو  تااااااالال  « ىلەربەنااااااد»  ابللللللا   ئەرەبچىاااااادە
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ٌ  لللللهب َيٌْلتهلللللهتٌَو لللللوٌمعلللللغٌَللللليٌ ويقلللللَو  دىئاساااااى رەت قىلىنمايااااادىغان» 1 واللللل
ۋە  رەھااكەرروزىاادار ئىپتااار قىلغانغااا قەدەر، ئادىاال  -ئااۇالر  .كىشااى باااراىاال ئااۈق 

بۇلاااۇتالر ئۈساااتىگە . ئاااالالھ بۇالرنىاااڭ دىئاااالىرىنى زىلۇمغاااا ئۇچرىغاااان كىشاااى
ئىاااززىتى    ئاااالالھ .ىڭ ئىشاااىكلىرى باااۇ دىئاغاااا ئېچىلىااادىئاسااامانن ىااادى ۋەكۆتۈر

دەم مەلااۇم ۋاقىتااتىن كېاايىن بولسااىمۇ، مەن سااا ا ئەلاا ەتتە ياااار ،بىاالەن قەسااەم
ياااكى زىلااۇم ئااۈق تۈرلااۈ  ئادەماادىن، ئادىاال رەھااكەر  سااىز. دېااگەن« بېاارىمەن

شەكساااىز ئىجاااابەت لاااېكىن دىئايىغىزنىاااڭ  ماااۇمكىن. ى بولماسااالىقىغىزقىلىنغاااۇچ
 . ئىكارەت ئوچۇق بىر يو  بار دا روزا تۇتۇشتىن، ئالدىغىزبولۇشى ئۈچۈن

. دېااااگەن مەنىاااادىكى بىاااار پېىىاااال كەلااااگەن« سورىسااااا»  نلللل َ  ئااااايەتتە
  ُللل   جاۋابىغاااا ،ساااورا  مەنىساااىدىكى پېىىااال كەلساااە دە قۇرئانااادا مۇشاااۇنىغ

ٌَاللل اٌ َّملللهٌو مل سلللهٌُُلللْ ٌ  دېاااگەن پېىىااال كېلىااادى. مەساااىلەن« دېگىااان» ََ ﴿َيْسللل َُ وَت
  ً َملللل ٌااُْث ٌَ بالللل  توغرىسااااىدا قىمااااار ۋە ھاااااراق سااااەندىن!  مااااۇھەممەد ئااااىن»2ٌفا  ا

 ۋە يەنە« دېگىاان ،گۇناااھ چااو  ئىككىسااى ھەر بۇنىااڭ  ئۇالرغااا سااەن سورىشااىدى،
ٌ ْ َعْ لللوٌَ﴿ لللاَذ ٌيُن اُقلللوَ ٌُُللل ا َِ ٌ ََ  قىلىاااش ساااەدىقە نېمىناااى ساااەندىن ئاااۇالر»3ٌ َوَيْسللل َُ وَت

ۋە « دېگىااان  قىلىغااالر ساااەدىقەن ئااارتۇقىنى  ئېھتىياجااادىنن سااورايدى، توغرىلااۇق
للللللاَذ ٌيُن اُقللللللو ٌَ﴿ يەنە َِ ٌ ََ ًٌْ ٌَيْسلللللل َُ وَت للللللاٌَْتَ ْقللللللُت ٌِا للللللْ ٌَ لللللل َِ !  مااااااۇھەممەد ئااااااىن»4ٌ ُُللللللْ ٌ

 سااااورايدى، بولىاااادىغانلىقىنى قىلسااااا سااااەرئ قانااااداق  ماااااللىرىنىن سااااەندىن
ٌ﴿  يەنە بىاااااار ئااااااايەتتە« ...ئېيتقىنكااااااى للللللُ َ اٌَ  ا  ٌفَلُقللللللْ ٌيَنسا َا َْابَللللللا ٌَالللللل اٌ  ََ َوَيْسلللللل َُ وَت

 قانااداق ئاقى ىتىنىااڭ تاغنىااڭ يەنااىن توغرىلااۇق تاااغالر سااەندىن ئااۇالر»5ٌ اَتْسلل ٌَ
 كۈكاااۈم ئااۇالرنى پەرۋەردىگااارى  ئېيتقىنكااى، سااورايدى،  توغرىلااۇق بولىاادىغانلىقى

 دېگەن.«  سورىيدى ئۇنى ئەۋەتىپ شامالنى ئاندىنن قىلىپ تالقان

                                                           
 تىرمىزى، ئىكنى ماجەھ رى ايەت قىلغان. 1
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﴾  ئاااايەتتەباااۇ  ـــاِدي َعـــِنِّ  ساااەندىن ىلىرى بەناااد مېنىاااڭ» ﴿َوِإَذا َ﴾ـــأََلَك ِعَب
تائاااااال يۇقىرىاااادىكى ئااااالالھ  دېاااايىلگەن بولااااۇئ، «سورىسااااا توغرىلااااۇق مەن

بى اساااىتە ئاااۆزى  ،دېمەساااتىن« ئاااى ماااۇھەممەد ،دېگىااان»  ُلل دە   ىكىااائايەتلەرد
﴾  جاااۋا  بېرىااپ ٌَ ــ ــِإِنِّ َقرِي دەۋاتىاادى.  «يېقىاانمەن ئۇالرغااا ھەقىااقەتەن مەن» ﴿َف

رەبكىمىااااز » لەيھىسساااااالمدىن ىلەر پەيغەمااااكەر ئەبااااۇ ئااااايەت ھەققىاااادە ساااااھاب
ەگەر رەبكىمىاااز بىاازگە ياااېقىن بولسااا، مۇناجاااات يىراقمااۇ  ئبىاازگە يېقىنمااۇ يااااكى 

دېگىنىااادە، ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلەرگە  «نىااادا قىاليلاااى قىاليلاااى. يىاااراق بولساااا
ئىجااااااابەت بولۇشااااااىنىڭ نەقەدەر ئېنىااااااق  ۋە دىئااااااائۆزىنىااااااڭ يېقىنلىقىنااااااى 

ئااااۆزى  ،ەسااااۇلۇلالھقا ھااااۋالە قىلماسااااتىنئىكەنلىكىناااى ئىپااااادىلە  ئۈچاااۈن، ر
 . دەئ جاۋا  بەرگەن« مەن يېقىن»بى اسىتە 

. ئەرە  تىلىااادا ساااۆز كەلاااگەندېاااگەن « بەنااادىلىرى »  اابَلللا اي   ئاااايەتتە
دېااگەن ئىككااى سااۆز   ابللا  ۋە   اب للغ  سااۆزىنى ئىپااادىلە  ئۈچااۈن،« ىلەربەنااد»

لىرىنى ئىختىيااااارلىق ئىشاااالىتىلىدى. ئااااالالھ تائاااااال ئىنساااااننىڭ نۇرغااااۇن ھااااالەت
ياراتقااان. ئىنساااننىڭ كىماادىن، قايسااى شااەھەردە، قايسااى بېاارىلمىگەن شااەكىلدە 

ۋاپاااات تېپىشاااى قاتاااارلىق ئىشاااالردا تاااالال  ھوقاااۇقى  دەتىلااادا تۇغۇلۇشاااى، قەيەر
 ال. پەقەتااااردى«الرقااااۇل»  اب للللغ  بولماياااادى. بااااۇ نۇقتىاااادىن پۈتااااۈن ئىنسااااانالر

ئىاادىيەدە ياشاشااتا تااالال  ھوقااۇقى  داقناائىنساااننىڭ دىنيااادا قايسااى يولاادا، قا
 ىساااىل ،ئاااى ئاااالالھ»بولىااادى. تاااالال  ھوقاااۇقى ئىنساااانغا بېرىلگەنااادىن كېااايىن، 

ال، مەن قىلغاااان ۋە قىلمااااقچى بولغاااان پۈتاااۈن دىمېناااى ياااوق يەردىااان باااار قىلااا
نىااااڭ نۇرغااااۇن ئىشاااالىرى  ئۆزدمنىااااڭ ئىشاااالىرىمنى سااااىلى يااشااااى بىلىااااال، مې

لىيالماااايمەن. مېناااى تاااوغرا يولغاااا ئاااۆزدم تال ماااۇنىلئىختىيارىااادا بولمىغىنىااادە ، يو
 «ناااى ھىااادايەت قىلساااىالمەن ئاااۆزدمنى ساااىلىگە تاپشاااۇردىم، مېە، ىلتەكلىسااايې

ئاااۆزىنى ئالالھقاااا تاپشاااۇرغان بولساااا، باااۇ اىااال كىشاااىلەر  ىمۇدەئ، ياااو  تالالشااات
دەئ ئاتىلىاااااادى. لااااااېكىن يااااااو  تااااااالال  « ىلەربەنااااااد»  ابللللللا   ئەرەبچىاااااادە
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  اب للغ  يەنىااال ،ا قارشااى چىقىااش تەرىااپىگە ئىشاالەتكەنلەرھقاائىختىيااارلىقىنى ئالال
   دەئ ئاتىلىدى. «قۇلالر»

ئۆزىنىاااڭ تاااالال  ئىختىياااارلىقىنىمۇ، ئاااۆزىنى ياراتقاااان قۇرئاااان كەرىمااادە 
  ھەققىااادە «بەنااادىلەر»  ابلللا  زاتقاااا تاپشاااۇرىئ، بەنااادىچىلىكنى ئىپاااادىلىگەن 

ُلوَ  َُللللللللللاُ و  ﴿َواابَلللللللللاُ    َهُْحَلللللللللل  ا   َلللللللللل ايَ  ََيُْ لللللللللوَ   َلللللللللااا َْ ََ َوااَذ  َ للللللللللا َبَلُ ُ    َالَلللللللللل   ْْلَْ ضا َالللللللللْو
لللا  .َنلللَلَِا َِ  يااشاااىن ئالالھنىاااڭ مەرھەمەتلىااا » 1َو  َللل ايَ  يَبا تُلللوَ   الللَه ا اْ  ُنلللَ َغ  َوُاَ ا

 بىااالەن تەمكىنلىااا  تۇتاااۇئ تاااۆۋەن ئاااۆزلىرىنى زېمىنااادا بەنااادىلىرى  كۆرىااادىغان
 سااااىلەرگە  ئااااۇالر قىلسااااا، سااااۆز  ياقتۇرماياااادىغانن ئۇالرغااااا نااااادانالر ما ىاااادى،
 ئااۇالر . قىلىاادى سااۆزلەرنى بولماياادىغان گۇناااھ يەنااىن دەياادى ،تىلەيمىااز ئامااانلىق

 يەناااىن بىااالەن تاااۇرى  قىيامااادا ۋە قىلىاااش ساااەجدە پەرۋەردىگارىغاااا كېچىلەرنااى
ََ َالَللللللْ  ا ْ  ۋە يەنە« ئۆتكۈزىاااااادى  بىاااااالەن ئوقااااااۇ  ناماااااااز  ﴿ااَ  اابَلللللا اي  َللللللْ َ   َللللل
 كۈچاااۈ  ساااېنىڭ  ئازدىرىشاااقا ئاااۇالرنى يەناااىن بەنااادىلىرىمگە مېنىاااڭ» 2ُنللْلاَا   
  دېگەن.« يەتمەيدى

ـــوا﴾ ْؤِمُن  ېنىاااڭم ۈچاااۈنئ ېاااپىشتاااوغرا ياااو  ت ۇالرئااا» ﴿فـَْلَيْســـَتِجيُبوا ِل َوْليـُ
﴿ِإَذا  ئايەتنىااڭ ئالدىاادا .«ېيتسااۇنئىمااان ئ  اااما ۋە ۇنقىلساا ۇ قوباا ەۋىتىمنااىد

ئاااالالھ  نىاااڭدىئايىمىز باااۇ ساااۆز بولاااۇئ،دېاااگەن  «ىلسااااق دىئاااا ما اااا» َدَعـــاِن﴾
قىلىنساااااا ئىجاااااابەت بولمااااااي، ئالالھنىاااااڭ غەيااااارىگە  تەرەپاااااكەچاقىرغاااااان 

دىئانىااااڭ ئااااۆزىگە قىلىنماااااي،  . ئااااالالھ تائاااااالبولماياااادىغانلىقىنى كۆرسااااىتىدى
﴿ااَ    َللل ايَ    ئۆزىااادىن غەيااارىگە قىلىنغانااادا ئىجاااابەت بولمايااادىغانلىقى ھەققىااادە

للل  ُ و ا   لَللللوا اابَلللا   َِْْ َلللاتَلللْغاُ   قىلغاااان ئىكاااادەت قوياااۇئ ئاااالالھنى ساااىلەر» 3ُ ُ ْ  وَ  ِا
﴿اا  تَلللللْغُاوُاْ  ََل َيْسلللللَمُعو   ۋە يەنە« مەالاااااۇقالردىر ئواشاااااا  ساااااىلەرگە باااااۇتالر
 چااااااااقىرغىنىغالرنى ساااااااىلەرنىڭ چاقىرساااااااا الر، ئاااااااۇالرنى ئەگەر» 4ُ َاللللللا َُ ْ  
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انىااااڭ ئىجااااابەت بولۇشااااى ئۈچااااۈن، دىئااااا دىئ ،دېااااگەن. دېاااامە « ئا لىماياااادى
قىلغاااۇچى ئىجاااابەت سااااالھىيىتىگە ئىاااگە بولۇشاااى كېااارە . باااۇ سااااالھىيەتنىڭ 

 االى  دىئا قىلىشتۇر.  قائالالھ ،بىرىنچى شەرتى

ئاااۆزىگە يااشاااىلىق بىااالەن دىئاااا  الالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئىنساااانغائااا
ردا نۇرغااۇن يامااان ۋاقىااتالشاانى ئۆگىتى اتىاادى. چااۈنكى ئىنسااان ئەقلااى بەزى ىقىل

يااشاااى دەئ  نەتىجىااادە .نەرساااىلەرنى يااشاااى شاااەكىلدە كاااۆردئ، دىئاااا قىلىااادى
دىئاااا قىلغاااان ئىاااش ياماااان بولاااۇئ چىقىااادى. ئاااالالھ تائااااال ھەر دائىااا  ئىنساااانغا 

، كاااۆئ ھاااالالردا نى تونۇشاااتاباااۇلىقنى ئىااارادە قىلىااادى. لاااېكىن ئىنساااان ىيااشااا
دەئ قىلغااان دىئالىرىمىزنىااڭ  بااار اشااىلىقيا ،. بااۇ نۇقتىاادىنااتالىشااىپ قالىاادى

 بولمىغااانلىقى بولماسااتىن،قوبااۇ  ئىجااابەت بااولمىغىنى، قانااداقتۇر دىئايىمىزنىااڭ 
لغااانلىق بولۇشااى يااشااىلىق دەئ قااارائ قالغااان يامااانلىقتىن ساااقالئ قا بەلكااى

ماااااۇمكىن. ئاقى ىتىنىاااااڭ ياماااااانلىقىنى بىلااااامەي قىلغاااااان دىئانىاااااڭ قوباااااۇ  
نىاااڭ بىزناااى كەلگۈساااىدىكى ياماااانلىقتىن سااااقالئ ھ تائاالبولمىغاااانلىقى، ئاااالال

دەئ  «ئااااااالالھ دىئااااااايىمنى ئىجااااااابەت قىلمىاااااادى»قالغىنىاااااادىر. شااااااۇ ا 
ئااالالھ ھەممىنااى بىلگۈچىاادىر، ھااېكمەت بىاالەن ئىااش كېاارە .  زارالنماساالىقىمىز

 قىلغۇچىدىر.

ئەگەر كىچىااااا  بااااااال  .ئاناااااا بالىساااااىغا كۆيۈنىااااادى-ھەرقاناااااداق ئاتاااااا
ئەمەلااگە سورىسااا، بالىنىااڭ ئۈمىاادىنى  ېقىشاانىدەئ بىنى ھەيااماشااىن دادىسااىدىن

 ماااۇ بەرمىگىنى، بالىغاااا نىساااكەتەن يااشاااىمۇ يااااكى ئاشاااۇرىئ ماشاااىنىنى بېرىشاااى
ئاااااالالھ ئاااااۆز بەندىساااااىگە دادا بالىغاااااا كۆيۈنگەنااااادىنمۇ بەكااااارە   ئەلااااا ەتتە

 تىرىشاااچانلىقنى كۆرساااىتىپمۇئاااائىلە قاااۇرى  ئىساااتىكىدە نۇرغاااۇن  مېھرىكانااادىر.
كۆ لااۈ  يېاارى  بولااۇئ، شااۇ چاغاادا  قۇرالمىاادىڭ.ئااائىلە  ز بىاالەنقىاا ىغاننىشااانل

دەئ ئاااھ ئۇرىسااەن. ئەممااا بىاار قااانچە  « نېمىشااقا ئىجااابەت بولماياادىدىئااايى  »
تلىااااا  قىاااااز بىااااالەن تاااااوي قىلغاااااان بولساااااا  بەا ئاااااۇيىلااااادىن كېااااايىن، 

-ئىنساااننىڭ مىااجەز شااۇ ا قۇرئااان كەرىاا  بواللماياادىغانلىغنى ھااې  قىلىسااەن.
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  اب للغ  يەنىااال ،ا قارشااى چىقىااش تەرىااپىگە ئىشاالەتكەنلەرھقاائىختىيااارلىقىنى ئالال
   دەئ ئاتىلىدى. «قۇلالر»

ئۆزىنىاااڭ تاااالال  ئىختىياااارلىقىنىمۇ، ئاااۆزىنى ياراتقاااان قۇرئاااان كەرىمااادە 
  ھەققىااادە «بەنااادىلەر»  ابلللا  زاتقاااا تاپشاااۇرىئ، بەنااادىچىلىكنى ئىپاااادىلىگەن 

ُلوَ  َُللللللللللاُ و  ﴿َواابَلللللللللاُ    َهُْحَلللللللللل  ا   َلللللللللل ايَ  ََيُْ لللللللللوَ   َلللللللللااا َْ ََ َوااَذ  َ للللللللللا َبَلُ ُ    َالَلللللللللل   ْْلَْ ضا َالللللللللْو
لللا  .َنلللَلَِا َِ  يااشاااىن ئالالھنىاااڭ مەرھەمەتلىااا » 1َو  َللل ايَ  يَبا تُلللوَ   الللَه ا اْ  ُنلللَ َغ  َوُاَ ا

 بىااالەن تەمكىنلىااا  تۇتاااۇئ تاااۆۋەن ئاااۆزلىرىنى زېمىنااادا بەنااادىلىرى  كۆرىااادىغان
 سااااىلەرگە  ئااااۇالر قىلسااااا، سااااۆز  ياقتۇرماياااادىغانن ئۇالرغااااا نااااادانالر ما ىاااادى،
 ئااۇالر . قىلىاادى سااۆزلەرنى بولماياادىغان گۇناااھ يەنااىن دەياادى ،تىلەيمىااز ئامااانلىق

 يەناااىن بىااالەن تاااۇرى  قىيامااادا ۋە قىلىاااش ساااەجدە پەرۋەردىگارىغاااا كېچىلەرنااى
ََ َالَللللللْ  ا ْ  ۋە يەنە« ئۆتكۈزىاااااادى  بىاااااالەن ئوقااااااۇ  ناماااااااز  ﴿ااَ  اابَلللللا اي  َللللللْ َ   َللللل
 كۈچاااۈ  ساااېنىڭ  ئازدىرىشاااقا ئاااۇالرنى يەناااىن بەنااادىلىرىمگە مېنىاااڭ» 2ُنللْلاَا   
  دېگەن.« يەتمەيدى

ـــوا﴾ ْؤِمُن  ېنىاااڭم ۈچاااۈنئ ېاااپىشتاااوغرا ياااو  ت ۇالرئااا» ﴿فـَْلَيْســـَتِجيُبوا ِل َوْليـُ
﴿ِإَذا  ئايەتنىااڭ ئالدىاادا .«ېيتسااۇنئىمااان ئ  اااما ۋە ۇنقىلساا ۇ قوباا ەۋىتىمنااىد

ئاااالالھ  نىاااڭدىئايىمىز باااۇ ساااۆز بولاااۇئ،دېاااگەن  «ىلسااااق دىئاااا ما اااا» َدَعـــاِن﴾
قىلىنساااااا ئىجاااااابەت بولمااااااي، ئالالھنىاااااڭ غەيااااارىگە  تەرەپاااااكەچاقىرغاااااان 

دىئانىااااڭ ئااااۆزىگە قىلىنماااااي،  . ئااااالالھ تائاااااالبولماياااادىغانلىقىنى كۆرسااااىتىدى
﴿ااَ    َللل ايَ    ئۆزىااادىن غەيااارىگە قىلىنغانااادا ئىجاااابەت بولمايااادىغانلىقى ھەققىااادە

للل  ُ و ا   لَللللوا اابَلللا   َِْْ َلللاتَلللْغاُ   قىلغاااان ئىكاااادەت قوياااۇئ ئاااالالھنى ساااىلەر» 3ُ ُ ْ  وَ  ِا
﴿اا  تَلللللْغُاوُاْ  ََل َيْسلللللَمُعو   ۋە يەنە« مەالاااااۇقالردىر ئواشاااااا  ساااااىلەرگە باااااۇتالر
 چااااااااقىرغىنىغالرنى ساااااااىلەرنىڭ چاقىرساااااااا الر، ئاااااااۇالرنى ئەگەر» 4ُ َاللللللا َُ ْ  
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انىااااڭ ئىجااااابەت بولۇشااااى ئۈچااااۈن، دىئااااا دىئ ،دېااااگەن. دېاااامە « ئا لىماياااادى
قىلغاااۇچى ئىجاااابەت سااااالھىيىتىگە ئىاااگە بولۇشاااى كېااارە . باااۇ سااااالھىيەتنىڭ 

 االى  دىئا قىلىشتۇر.  قائالالھ ،بىرىنچى شەرتى

ئاااۆزىگە يااشاااىلىق بىااالەن دىئاااا  الالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئىنساااانغائااا
ردا نۇرغااۇن يامااان ۋاقىااتالشاانى ئۆگىتى اتىاادى. چااۈنكى ئىنسااان ئەقلااى بەزى ىقىل

يااشاااى دەئ  نەتىجىااادە .نەرساااىلەرنى يااشاااى شاااەكىلدە كاااۆردئ، دىئاااا قىلىااادى
دىئاااا قىلغاااان ئىاااش ياماااان بولاااۇئ چىقىااادى. ئاااالالھ تائااااال ھەر دائىااا  ئىنساااانغا 

، كاااۆئ ھاااالالردا نى تونۇشاااتاباااۇلىقنى ئىااارادە قىلىااادى. لاااېكىن ئىنساااان ىيااشااا
دەئ قىلغااان دىئالىرىمىزنىااڭ  بااار اشااىلىقيا ،. بااۇ نۇقتىاادىنااتالىشااىپ قالىاادى

 بولمىغااانلىقى بولماسااتىن،قوبااۇ  ئىجااابەت بااولمىغىنى، قانااداقتۇر دىئايىمىزنىااڭ 
لغااانلىق بولۇشااى يااشااىلىق دەئ قااارائ قالغااان يامااانلىقتىن ساااقالئ قا بەلكااى

ماااااۇمكىن. ئاقى ىتىنىاااااڭ ياماااااانلىقىنى بىلااااامەي قىلغاااااان دىئانىاااااڭ قوباااااۇ  
نىاااڭ بىزناااى كەلگۈساااىدىكى ياماااانلىقتىن سااااقالئ ھ تائاالبولمىغاااانلىقى، ئاااالال

دەئ  «ئااااااالالھ دىئااااااايىمنى ئىجااااااابەت قىلمىاااااادى»قالغىنىاااااادىر. شااااااۇ ا 
ئااالالھ ھەممىنااى بىلگۈچىاادىر، ھااېكمەت بىاالەن ئىااش كېاارە .  زارالنماساالىقىمىز

 قىلغۇچىدىر.

ئەگەر كىچىااااا  بااااااال  .ئاناااااا بالىساااااىغا كۆيۈنىااااادى-ھەرقاناااااداق ئاتاااااا
ئەمەلااگە سورىسااا، بالىنىااڭ ئۈمىاادىنى  ېقىشاانىدەئ بىنى ھەيااماشااىن دادىسااىدىن

 ماااۇ بەرمىگىنى، بالىغاااا نىساااكەتەن يااشاااىمۇ يااااكى ئاشاااۇرىئ ماشاااىنىنى بېرىشاااى
ئاااااالالھ ئاااااۆز بەندىساااااىگە دادا بالىغاااااا كۆيۈنگەنااااادىنمۇ بەكااااارە   ئەلااااا ەتتە

 تىرىشاااچانلىقنى كۆرساااىتىپمۇئاااائىلە قاااۇرى  ئىساااتىكىدە نۇرغاااۇن  مېھرىكانااادىر.
كۆ لااۈ  يېاارى  بولااۇئ، شااۇ چاغاادا  قۇرالمىاادىڭ.ئااائىلە  ز بىاالەنقىاا ىغاننىشااانل

دەئ ئاااھ ئۇرىسااەن. ئەممااا بىاار قااانچە  « نېمىشااقا ئىجااابەت بولماياادىدىئااايى  »
تلىااااا  قىاااااز بىااااالەن تاااااوي قىلغاااااان بولساااااا  بەا ئاااااۇيىلااااادىن كېااااايىن، 

-ئىنساااننىڭ مىااجەز شااۇ ا قۇرئااان كەرىاا  بواللماياادىغانلىغنى ھااې  قىلىسااەن.
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ًْ   سااااااۈپەتلەئتېرىنى ااااااااراك ََّْلللللل ُِ ِبا تَسللللللاُ  ِبا َ للللللها  ُ َاللللللاَ  تَسللللللاُ  ٌاٌ ﴿َويَللللللغُْع  ْدا وََ للللللاَ   ْدا
  كەلگەنااااادە ئااااااچچىقىن قىلغانااااادە ، دىئاااااا اەيرىلىااااا  ئىنساااااان» 1َاُ للللوََل 

﴿َنللللللل ُ ايُ ْ  ََُيَيا فَلللللللَل  ۋە يەنە« ئالااااااادىرا غۇدىر ئىنساااااااان قىلىااااااادى، بەتااااااادىئا
ُلو ا   ۋاقتااااااى ئۇنىااااااڭن .كۆرسااااااىتىمەن لىرىمنىئاااااااالمەت سااااااىلەرگە» 2َتْسللللللتَلْع ا
دېاااگەن. ئىنساااان ئاااۆزىنى « كەتمە اااالر ئالااادىرىتىپ مېناااى  باااۇرىن ساااائىتىدىن

يااوقتىن بااار قىلغااان ئالالھنىااڭ بااارلىقىنى بىلگەناادىن كېاايىن، ئۆتااۈئ كەتااكەن 
 ىااااتىرجەم شااەكىلدە ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشۇرىشاا ،ئىشااالرغا پۇشااايمان قىلماااي

 كېرە . 

الغاااا ئۆزىنىاااڭ ااااارلىقىنى ئىپاااادىلەئ ئاااالالھ تائاىنسااااننىڭ ئ»ئۆلىمااااالر  
تىلىااگەن  ئىنسااان دەئ چۈشااەنددرگەن.« دىرئە  گااۈزە  دىئااا قىلغااان دىئاسااى،

ئالالھنىااڭ سااا ا يااشااىلىق ئىااارادە  ،نەرسااىنىڭ بېاارىلىش ياااكى بېرىلمەساالىكى
قىلماساالىقىغا قااارائ تااۇرىئ، ئىجااابەت بولىاادى ياااكى بولماياادى. دىئااادا -قىلىااش

دىئاااا ئاااارقىلىق ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلى الااادى ، ئالالھقاااا »ە  تاااوغرا ئىپاااادە، ئ
. تۇربولۇشااا دەدەيااادىغان پوزىتساااىيە «ئۆزدمنىاااڭ بەنااادىچىلىكىنى ئىپادىلى الااادى 

دىئاااا قىلماااايمۇ  چاااۈنكى ئىنساااان كاااۈچى يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا دىئاااا قىلىااادى.
موھتاااااجلىقىنى  قااااانەرسااااىگە ئېرىشااااكەن بولغاچقااااا، ئالالھ نۇرغااااۇن ئىنسااااان

ساااەن ئېرىشاااەلمىگەن  ئىپاااادىلەئ دىئاااا قىلىشاااى كېااارە . باااۇ ۋاقىتتاااا ئاااالالھ
زىيااانلىق بااولغىنىنى  بااولغىنىنى تولااۇقالئ بېرىاادى، نەرسااىلەرنىڭ سااا ا پاياادىلىق

ِلل ٌشللغلوٌذ للهيٌالل ٌِسلل   ٌ   بەرمەياادى. شااۇ ا ھەدىاا  قۇدسااىيدا ئااالالھ تائاااال
نىاااااڭ ئىكاااااادىتىمنى ئورىنااااادا  ېكىااااا  م» 3 ْاا تلللللوٌْف للللل ٌِلللللاٌْاالللللٌَ  سلللللاِلي

ساااەۋەبى بىااالەن، مەنااادىن ھااااجىتىنى ساااورا  پۇرساااىتى بولمىساااا، مەن ئۇنىغغاااا 
 دېگەن. « ەنىنى بېرىمراقئارتۇق مۇدىنغا بېرىلگەنسورىغانالر
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َُ  َّلل  ااَذ     ِا   َصللللللللاَ َف   َ َللَلللللللل    َقللللللللْغ ا فَلَقا َلللللللل َ َقللللللللْغ َنلللللللل ْ ُ  َ ُنللللللللْو ااْ  ْ  َ تَللللللللكا َالللللللل ا
ََ َ َلللللا  ََل لَلللللَ   َلللللاَذ  ْْ اُلللللو  فَلَقلللللا ُْ َالللللك ا   ِبا للللل ُّ   َعْ لللللو فَلللللاْا ََ َتُا ئائىشاااااە  1 ُُللللللْو ا   َلُ لللللَ  ااتَللللل

 ېلىشچىساااىگە تاااوغرا كېلىاااپ قاااېرەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا رەساااۇلۇلالھتىن قەدىااار ك
دىئااا  بااۇ كااېچە نقەدر كېچىسااىنى  تېپىااپ قالسااام نااېمە دەئ»سااورائ   ھەققىاادە

سااەن كەچااۈردمنى  ،ئااى ئااالالھ»  ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەر دېاادى.« مەن قىلىاا
. شااۇ ا دىئااا قىلغاناادا، يىشاانى بۇيرىاادىدې« يااشااى كۆرىسااەن، مېنااى كەچااۈرگىن

ا دىئااا ەئلىمەساااتىن، يااشاااىلىق تىااالقاااۇ  بىااار نەرساااىلەرگە ئېرىشىشاااىنى تىنو
قىلىاااش كېااارە . پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئائىشاااە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغاااا 

ىگە كەچااااۈردمئالالھنىااااڭ سااااىغا قااااارىغىنىمىزدا، دىنيااااادا ئااااۆگەتكەن بااااۇ دىئا
 كااااااۆردۋاالاليمىز. ئەرە  تىلاااااادا لىقىنىىن گااااااۈزە  ئىااااااش يااااااوقئېرىشىشاااااات

دەئ ئىككااااى سااااۆز بااااار.   ِغ للللهو  ۋە  َاْ للللو  نااااى ئىپادىلەياااادىغان«كەچااااۈرد »
ئۆتكاااۈزگەن   ِغ لللهو  نى،ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقنى پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلى ېتىشااا  َاْ لللو 

 تىشنى كۆرسىتىدى. ېۋدگۇناھىنى يېزىپ تۇرىئ كەچۈرااتالىقنىڭ 

-يى ئىچااامە ، كىااا-ئۈچاااۈن، ئىنسااااننىڭ ياااېمە  دىئاااا ئىجاااابەت بولاااۇ 
رىاا ايەت رەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن ۇھاا ۇچىكااى پااا  بولۇشااى كېاارە . ئەبااېك

ابەت بولماياادىغان پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم دىئاسااى ئىجاا ،ھەدىسااتە قىلىنغااان
ََيُللللغُّ يََغيْلللللوا ااَ   ،ُُثَ ذََ لللللَه   َهُ للللَ  يُاا للللُ    َسللللَ َه َْْشلللللَعَ  َْْ للللَ َ    پلىاااااكىشااااىنى تىلغاااااا ئې

.. َي َ بُّ  للللللللللهَ  ،  َسللللللللللما ا َي َ بُّ ََ للللللللللهَ ن   ، ن  َوَِْاَعُمللللللللللُو  ََ ْ للللللللللَهمُُو  للللللللللهَ ن   ،َوَِ ََ ْلَبُسللللللللللُو  َو ُلللللللللل  اَي  ،َوَِ
ْْلَلللللهَ نا  ، چااااااچلىرى چاااااۇۋىق، ئاااااۇزىن ساااااەپەر قىلغاااااان» 2  فَلللللَ َس ُيْسلللللَتَ اُب  َلللللوُ  ،ِبا
ئااى >تااوزان باسااقان كىشااى قااولىنى ئاساامانغا كۆتااۈردئ، - چااابېشااىنى -ئۈسااتى

ئىچمىكااااى، -دەئ دىئااااا قىلىاااادى. ۋەھااااالەنكى ئۇنىااااڭ يااااېمە  <رە ، ئااااى رە 
« قىلغااان دىئاسااى قانااداقمۇ ئىجااابەت بولسااۇن  ،چىكااى ھااارام تااۇرىئېك-يى كىاا
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ًْ   سااااااۈپەتلەئتېرىنى ااااااااراك ََّْلللللل ُِ ِبا تَسللللللاُ  ِبا َ للللللها  ُ َاللللللاَ  تَسللللللاُ  ٌاٌ ﴿َويَللللللغُْع  ْدا وََ للللللاَ   ْدا
  كەلگەنااااادە ئااااااچچىقىن قىلغانااااادە ، دىئاااااا اەيرىلىااااا  ئىنساااااان» 1َاُ للللوََل 

﴿َنللللللل ُ ايُ ْ  ََُيَيا فَلللللللَل  ۋە يەنە« ئالااااااادىرا غۇدىر ئىنساااااااان قىلىااااااادى، بەتااااااادىئا
ُلو ا   ۋاقتااااااى ئۇنىااااااڭن .كۆرسااااااىتىمەن لىرىمنىئاااااااالمەت سااااااىلەرگە» 2َتْسللللللتَلْع ا
دېاااگەن. ئىنساااان ئاااۆزىنى « كەتمە اااالر ئالااادىرىتىپ مېناااى  باااۇرىن ساااائىتىدىن

يااوقتىن بااار قىلغااان ئالالھنىااڭ بااارلىقىنى بىلگەناادىن كېاايىن، ئۆتااۈئ كەتااكەن 
 ىااااتىرجەم شااەكىلدە ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشۇرىشاا ،ئىشااالرغا پۇشااايمان قىلماااي

 كېرە . 

الغاااا ئۆزىنىاااڭ ااااارلىقىنى ئىپاااادىلەئ ئاااالالھ تائاىنسااااننىڭ ئ»ئۆلىمااااالر  
تىلىااگەن  ئىنسااان دەئ چۈشااەنددرگەن.« دىرئە  گااۈزە  دىئااا قىلغااان دىئاسااى،

ئالالھنىااڭ سااا ا يااشااىلىق ئىااارادە  ،نەرسااىنىڭ بېاارىلىش ياااكى بېرىلمەساالىكى
قىلماساالىقىغا قااارائ تااۇرىئ، ئىجااابەت بولىاادى ياااكى بولماياادى. دىئااادا -قىلىااش

دىئاااا ئاااارقىلىق ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلى الااادى ، ئالالھقاااا »ە  تاااوغرا ئىپاااادە، ئ
. تۇربولۇشااا دەدەيااادىغان پوزىتساااىيە «ئۆزدمنىاااڭ بەنااادىچىلىكىنى ئىپادىلى الااادى 

دىئاااا قىلماااايمۇ  چاااۈنكى ئىنساااان كاااۈچى يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا دىئاااا قىلىااادى.
موھتاااااجلىقىنى  قااااانەرسااااىگە ئېرىشااااكەن بولغاچقااااا، ئالالھ نۇرغااااۇن ئىنسااااان

ساااەن ئېرىشاااەلمىگەن  ئىپاااادىلەئ دىئاااا قىلىشاااى كېااارە . باااۇ ۋاقىتتاااا ئاااالالھ
زىيااانلىق بااولغىنىنى  بااولغىنىنى تولااۇقالئ بېرىاادى، نەرسااىلەرنىڭ سااا ا پاياادىلىق

ِلل ٌشللغلوٌذ للهيٌالل ٌِسلل   ٌ   بەرمەياادى. شااۇ ا ھەدىاا  قۇدسااىيدا ئااالالھ تائاااال
نىاااااڭ ئىكاااااادىتىمنى ئورىنااااادا  ېكىااااا  م» 3 ْاا تلللللوٌْف للللل ٌِلللللاٌْاالللللٌَ  سلللللاِلي

ساااەۋەبى بىااالەن، مەنااادىن ھااااجىتىنى ساااورا  پۇرساااىتى بولمىساااا، مەن ئۇنىغغاااا 
 دېگەن. « ەنىنى بېرىمراقئارتۇق مۇدىنغا بېرىلگەنسورىغانالر
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َُ  َّلل  ااَذ     ِا   َصللللللللاَ َف   َ َللَلللللللل    َقللللللللْغ ا فَلَقا َلللللللل َ َقللللللللْغ َنلللللللل ْ ُ  َ ُنللللللللْو ااْ  ْ  َ تَللللللللكا َالللللللل ا
ََ َ َلللللا  ََل لَلللللَ   َلللللاَذ  ْْ اُلللللو  فَلَقلللللا ُْ َالللللك ا   ِبا للللل ُّ   َعْ لللللو فَلللللاْا ََ َتُا ئائىشاااااە  1 ُُللللللْو ا   َلُ لللللَ  ااتَللللل

 ېلىشچىساااىگە تاااوغرا كېلىاااپ قاااېرەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا رەساااۇلۇلالھتىن قەدىااار ك
دىئااا  بااۇ كااېچە نقەدر كېچىسااىنى  تېپىااپ قالسااام نااېمە دەئ»سااورائ   ھەققىاادە

سااەن كەچااۈردمنى  ،ئااى ئااالالھ»  ئەلەيھىسساااالم پەيغەمااكەر دېاادى.« مەن قىلىاا
. شااۇ ا دىئااا قىلغاناادا، يىشاانى بۇيرىاادىدې« يااشااى كۆرىسااەن، مېنااى كەچااۈرگىن

ا دىئااا ەئلىمەساااتىن، يااشاااىلىق تىااالقاااۇ  بىااار نەرساااىلەرگە ئېرىشىشاااىنى تىنو
قىلىاااش كېااارە . پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئائىشاااە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغاااا 

ىگە كەچااااۈردمئالالھنىااااڭ سااااىغا قااااارىغىنىمىزدا، دىنيااااادا ئااااۆگەتكەن بااااۇ دىئا
 كااااااۆردۋاالاليمىز. ئەرە  تىلاااااادا لىقىنىىن گااااااۈزە  ئىااااااش يااااااوقئېرىشىشاااااات

دەئ ئىككااااى سااااۆز بااااار.   ِغ للللهو  ۋە  َاْ للللو  نااااى ئىپادىلەياااادىغان«كەچااااۈرد »
ئۆتكاااۈزگەن   ِغ لللهو  نى،ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقنى پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلى ېتىشااا  َاْ لللو 

 تىشنى كۆرسىتىدى. ېۋدگۇناھىنى يېزىپ تۇرىئ كەچۈرااتالىقنىڭ 

-يى ئىچااامە ، كىااا-ئۈچاااۈن، ئىنسااااننىڭ ياااېمە  دىئاااا ئىجاااابەت بولاااۇ 
رىاا ايەت رەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن ۇھاا ۇچىكااى پااا  بولۇشااى كېاارە . ئەبااېك

ابەت بولماياادىغان پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم دىئاسااى ئىجاا ،ھەدىسااتە قىلىنغااان
ََيُللللغُّ يََغيْلللللوا ااَ   ،ُُثَ ذََ لللللَه   َهُ للللَ  يُاا للللُ    َسللللَ َه َْْشلللللَعَ  َْْ للللَ َ    پلىاااااكىشااااىنى تىلغاااااا ئې

.. َي َ بُّ  للللللللللهَ  ،  َسللللللللللما ا َي َ بُّ ََ للللللللللهَ ن   ، ن  َوَِْاَعُمللللللللللُو  ََ ْ للللللللللَهمُُو  للللللللللهَ ن   ،َوَِ ََ ْلَبُسللللللللللُو  َو ُلللللللللل  اَي  ،َوَِ
ْْلَلللللهَ نا  ، چااااااچلىرى چاااااۇۋىق، ئاااااۇزىن ساااااەپەر قىلغاااااان» 2  فَلللللَ َس ُيْسلللللَتَ اُب  َلللللوُ  ،ِبا
ئااى >تااوزان باسااقان كىشااى قااولىنى ئاساامانغا كۆتااۈردئ، - چااابېشااىنى -ئۈسااتى

ئىچمىكااااى، -دەئ دىئااااا قىلىاااادى. ۋەھااااالەنكى ئۇنىااااڭ يااااېمە  <رە ، ئااااى رە 
« قىلغااان دىئاسااى قانااداقمۇ ئىجااابەت بولسااۇن  ،چىكااى ھااارام تااۇرىئېك-يى كىاا
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ئۈچااااۈن كۆتااااۈرگەن ۋە دىئااااا « ىتىلاااا»دىئااااا قىلى اتقااااان دېااااگەن. ئىنساااااننىڭ 
 بولىدى! ئىجابەت  سى قانداقدىئا تۇرسا، ھارامدىن يېتىلگەن« ىقول»

گىشااالى  يەنە بىااار ئىاااش، شاااكە تېلمىغانااادا بىاااز چۈشىنىدىئاااا ئىجاااابەت بو
 ،بىااز دىنياااادا تىلىااگەن بىااار قىسااى  نەرساااىلەرنى بەرمەسااالىكى نىاااڭئااالالھ تائاال

بەلكاااى بىزناااى  ،لماساااتىنقانااداقتۇر ئالالھنىاااڭ بىزناااى يااشاااى كااۆرمىگەنلىكى بو
يااشااااى كااااۆردئ، ئىجااااابەت بولىاااادىغان دىئااااايىمىزنى مە گۈلااااۈ  بولغااااان 

بولۇشااااى مااااۇمكىن. ئااااالالھ تائاااااال ھەدىاااا   لىقىىااااپ قويغااااانئااااااىرەتكە ئېل
تْلَ ا فَل َلُقللللْوَ   قۇدسااااىيدا َاَُ  َّلَلُ  ا   َسللللَما ا   للللغُّ َا   يَلْنلللل ْ ُ   َللللُو ْْو َيْسلللل ُ  للللْ  يَللللْغُاْو ا فَ ْنللللَت ا َِ 

ًْا و َلَ  َلُللللللْونَ   ُُثَ يَلُقللللللْوَ  فَاُْااا َللللللوُ  ًَْ َاللللللغا للللللْ  يَلْقللللللهاُض َ لللللل ئااااااالالھ تائاااااااال دىنيااااااا » 1 َِ
ئىجااابەت قىلىاامەن. دىئاسااىنى ما ااا دىئااا قىلسااا،  كااىكىم> ۈئمىنىغا چۈشاائاساا

يوقسااۇ  ۋە زالىاا   >كىاا  ۋە ئارقىاادىن دەياادى< سورىسااا ئۇنىغغااا بېاارىمەن ياااكى
ئاااۆزى يااشاااى دېااايىلگەن. ئىنساااان «  < دەيااادىىااادىز بېربولمىغاااان زاتقاااا قەر

لاااېكىن بېرىلمىااادى. ئاااالالھ تائااااال  ،ىااادىغان نەرساااىنى ئاااالالھتىن ساااورىدىركۆ
شاااىنى يااشاااى كاااۆرگەنلىكى ۋە داۋاملىاااق ئاااۆزىگە دىئاااا قىلىاااپ تۇرى بەنااادىنىڭ

يۈكساااە   ،پىااابولغاااان مۇناساااى ەتنى تېخىماااۇ چىغىتبىااالەن بەنااادىنىڭ ئاااۆزى 
 مۇچىكتاااۈردلگەن بولۇشاااى، دىئاااا ئىجاااابەت بولۇشاااى كېشاااى ئۈچاااۈنا ئۆرلىغاااماقام

لللا يَلْعبَللل ُ ماُ لللْ  َ  ا   َلللْوََل ُ َالللا ُُ ْ    باااۇ ھەقاااتەماااۇمكىن.   ئەگەر ئېيتقىنكاااى،» 2﴿ُُلللْ  َِ
« قىلماياااادى پەرۋا سااااىلەرگە پەرۋەردىگااااارى  بولمىسااااا، دىئااااايىغالر سااااىلەرنىڭ

، بااااولغىنىغااااان دىئاسااااىدىن ئېرىشاااامەكچى گەن. شااااۇ ا مۇئمىننىااااڭ قىليىلدېاااا
ئالالھنىااڭ سۆيگۈسااىگە  ۋە قىنالشااتۇرى لغااان مۇناسااى ەتنى يېلالھ بىاالەن بوئااا

 كېرە .  ىئېرىشىش بولۇش

وقتىن بااااار قىلغااااان، ياشىشااااىمىزغا ئااااالالھ بىزنااااى ياااا»  بىااااز ھەر دائىاااا 
ئاااى » ىرىمىزنىڭ راساااتلىقىدەيمىاااز. باااۇ ساااۆزل «مۇھىااا  ھازىرلىغاااانمۇناساااىپ 

                                                           
 مۇسلى  رى ايەت قىلغان 1
 ئايەت-77سۈرە فۇرقان،  2

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

513 
 

ىلىنى ەنااادە ئىپادىلىنىااادى. زېھنىمىااازگە مەساااگدەئ، ئالالھقاااا دائىااا  يېلىن «رە 
قىنالشاااتۇرى  ئۈچاااۈن مىساااا  ئالسااااق  بىااار دادا بالىساااىغا ئاااايلىق چىقىمىناااى يې

چااۈنكى رى ەتسااە، بااالىنى ئاااي ئااااىرىغىچە تاااپقىلى بولماياادى. ېبېشااىدا ب ڭئاينىاا
ئاناادىن  .ياااجى يااوقيانچۇقىاادا اەجلەياادىغىنى بااار، بىاار نەرسااىگە ئېھتىئۇنىااڭ 

دادىنىاااڭ قېشاااىغا كېلىااادى. ئەگەر دادا  ،دا پاااۇلى تاااۈگىگەن ۋاقتىااادائااااي ئااىرىااا
بالىنىاااڭ ئاااايلىق پاااۇلىنى كاااۈنگە تەقساااىملەئ بەرساااە، بااااال كۈنااادىلى  پاااۇلىنى 

باااال ئوتتۇرىاادا -دادا ،دادىسااى بىاالەن ھەر كااۈنى ئۇچرىشااىپ مەقسااىتىدە،ئااېلىش 
ائاااال بااۇ تۇرىسااىدىكى مەسااىلە. ئااالالھ تمااۇھەبكەت كۈچىيىاادى. بااۇ ئىنسااانالر ئوت

چىكتۈردشاااى ماااۇمكىن. ئالىرىمىزنىاااڭ ئىجاااابەت بولۇشاااىنى كېساااەۋەبلى  بەزى دى
ئاااالالھ  ،ئەمەلىيەتاااتە بۇنىاااڭ ھەممىساااى ئىنساااان ئۈچاااۈن يااشاااىلىقتۇر. دېااامە 

تاالنىاااڭ بەنااادىلەرنىڭ دىئاساااىنى ئىجاااابەت قىلىشااانىڭ شاااەرتى، بەنااادە شاااۇ 
ى اااااراكتېرىنى ە دىئانىاااڭ ئەساااليىاااق بولۇشاااى ۋدىئانىاااڭ ئىجاااابەت بولۇشاااىغا ال

 .دىرنىشىچۈشى

جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم  ىسسااااالم ئوتقاااا تاشاااالنغاندا،ئىكاااراھى  ئەلەيھ
ساااا ا »ىسسااااالم  دېگەنااادە، ئىكاااراھى  ئەلەيھ « ئېھتىياجىاااڭ باااارمۇ»  كېلىاااپ

باااۇ . ئاااالالھ ئاااوتنى كۆيددرىااادىغان قىلىاااپ ياراتقاااان. دېاااگەن« ئېھتىيااااجى  ياااوق
ىشاااى ماااۇمكىن ئەمەس. ئۆزگەرتكاااۈچى كاااۈق، رنى مەالۇقنىاااڭ ئۆزگەرتەلاكتېااااار

ن ئااوتنى شااۇ اىاال تەبىااىەت بىاالەن ياراتقااان زاتنىااڭ قولىاادا بولىاادى. بااۇ نۇقتىاادى
شاااااۇ ا ئاااااالالھ مېنىاااااڭ ئەھااااا الىمنى بىلىااااادى، »ئىكاااااراھى  ئەلەيھىسسااااااالم  
ە ەنااادىن كېااايىن، گەرچئىپاااادىنى بىلددرگ دېاااگەن« سورىشاااىمنىڭ ھااااجىتى ياااوق

دەئ ساااورىمىغان بولساااىمۇ، ئاااالالھ ئىجاااابەت « الناااى قۇتقۇزساااىئاااى ئاااالالھ، مې»
ُ  ُ للللو ا ملَللللْهَ   َوَنللللَلَِا َالَلللل   اامْلللللهَ اا َ   قىلىااااپ  ََ ! ئااااوت ھەي  ئوتقااااا بىااااز» 1﴿ُُلْلنَللللا ََي 

« دېاادىق ،بەرگىاان بولااۇئ  ئېتىاادىغان بەاااشن ئامااانلىق ۋە سااالقىن ئىكراھىمغااا
دىر. شاااۇ ا ىاااالقئاااالالھ بىااالەن بولغاااان ئا ،مەقساااىتىدېااادى. دىئانىاااڭ ئەسااالى 
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ئۈچااااۈن كۆتااااۈرگەن ۋە دىئااااا « ىتىلاااا»دىئااااا قىلى اتقااااان دېااااگەن. ئىنساااااننىڭ 
 بولىدى! ئىجابەت  سى قانداقدىئا تۇرسا، ھارامدىن يېتىلگەن« ىقول»

گىشااالى  يەنە بىااار ئىاااش، شاااكە تېلمىغانااادا بىاااز چۈشىنىدىئاااا ئىجاااابەت بو
 ،بىااز دىنياااادا تىلىااگەن بىااار قىسااى  نەرساااىلەرنى بەرمەسااالىكى نىاااڭئااالالھ تائاال

بەلكاااى بىزناااى  ،لماساااتىنقانااداقتۇر ئالالھنىاااڭ بىزناااى يااشاااى كااۆرمىگەنلىكى بو
يااشااااى كااااۆردئ، ئىجااااابەت بولىاااادىغان دىئااااايىمىزنى مە گۈلااااۈ  بولغااااان 

بولۇشااااى مااااۇمكىن. ئااااالالھ تائاااااال ھەدىاااا   لىقىىااااپ قويغااااانئااااااىرەتكە ئېل
تْلَ ا فَل َلُقللللْوَ   قۇدسااااىيدا َاَُ  َّلَلُ  ا   َسللللَما ا   للللغُّ َا   يَلْنلللل ْ ُ   َللللُو ْْو َيْسلللل ُ  للللْ  يَللللْغُاْو ا فَ ْنللللَت ا َِ 

ًْا و َلَ  َلُللللللْونَ   ُُثَ يَلُقللللللْوَ  فَاُْااا َللللللوُ  ًَْ َاللللللغا للللللْ  يَلْقللللللهاُض َ لللللل ئااااااالالھ تائاااااااال دىنيااااااا » 1 َِ
ئىجااابەت قىلىاامەن. دىئاسااىنى ما ااا دىئااا قىلسااا،  كااىكىم> ۈئمىنىغا چۈشاائاساا

يوقسااۇ  ۋە زالىاا   >كىاا  ۋە ئارقىاادىن دەياادى< سورىسااا ئۇنىغغااا بېاارىمەن ياااكى
ئاااۆزى يااشاااى دېااايىلگەن. ئىنساااان «  < دەيااادىىااادىز بېربولمىغاااان زاتقاااا قەر

لاااېكىن بېرىلمىااادى. ئاااالالھ تائااااال  ،ىااادىغان نەرساااىنى ئاااالالھتىن ساااورىدىركۆ
شاااىنى يااشاااى كاااۆرگەنلىكى ۋە داۋاملىاااق ئاااۆزىگە دىئاااا قىلىاااپ تۇرى بەنااادىنىڭ

يۈكساااە   ،پىااابولغاااان مۇناساااى ەتنى تېخىماااۇ چىغىتبىااالەن بەنااادىنىڭ ئاااۆزى 
 مۇچىكتاااۈردلگەن بولۇشاااى، دىئاااا ئىجاااابەت بولۇشاااى كېشاااى ئۈچاااۈنا ئۆرلىغاااماقام

لللا يَلْعبَللل ُ ماُ لللْ  َ  ا   َلللْوََل ُ َالللا ُُ ْ    باااۇ ھەقاااتەماااۇمكىن.   ئەگەر ئېيتقىنكاااى،» 2﴿ُُلللْ  َِ
« قىلماياااادى پەرۋا سااااىلەرگە پەرۋەردىگااااارى  بولمىسااااا، دىئااااايىغالر سااااىلەرنىڭ

، بااااولغىنىغااااان دىئاسااااىدىن ئېرىشاااامەكچى گەن. شااااۇ ا مۇئمىننىااااڭ قىليىلدېاااا
ئالالھنىااڭ سۆيگۈسااىگە  ۋە قىنالشااتۇرى لغااان مۇناسااى ەتنى يېلالھ بىاالەن بوئااا

 كېرە .  ىئېرىشىش بولۇش

وقتىن بااااار قىلغااااان، ياشىشااااىمىزغا ئااااالالھ بىزنااااى ياااا»  بىااااز ھەر دائىاااا 
ئاااى » ىرىمىزنىڭ راساااتلىقىدەيمىاااز. باااۇ ساااۆزل «مۇھىااا  ھازىرلىغاااانمۇناساااىپ 
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ىلىنى ەنااادە ئىپادىلىنىااادى. زېھنىمىااازگە مەساااگدەئ، ئالالھقاااا دائىااا  يېلىن «رە 
قىنالشاااتۇرى  ئۈچاااۈن مىساااا  ئالسااااق  بىااار دادا بالىساااىغا ئاااايلىق چىقىمىناااى يې

چااۈنكى رى ەتسااە، بااالىنى ئاااي ئااااىرىغىچە تاااپقىلى بولماياادى. ېبېشااىدا ب ڭئاينىاا
ئاناادىن  .ياااجى يااوقيانچۇقىاادا اەجلەياادىغىنى بااار، بىاار نەرسااىگە ئېھتىئۇنىااڭ 

دادىنىاااڭ قېشاااىغا كېلىااادى. ئەگەر دادا  ،دا پاااۇلى تاااۈگىگەن ۋاقتىااادائااااي ئااىرىااا
بالىنىاااڭ ئاااايلىق پاااۇلىنى كاااۈنگە تەقساااىملەئ بەرساااە، بااااال كۈنااادىلى  پاااۇلىنى 

باااال ئوتتۇرىاادا -دادا ،دادىسااى بىاالەن ھەر كااۈنى ئۇچرىشااىپ مەقسااىتىدە،ئااېلىش 
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 .دىرنىشىچۈشى
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ُ  ُ للللو ا ملَللللْهَ   َوَنللللَلَِا َالَلللل   اامْلللللهَ اا َ   قىلىااااپ  ََ ! ئااااوت ھەي  ئوتقااااا بىااااز» 1﴿ُُلْلنَللللا ََي 
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 ئايەت-69سۈرە ئەنكىيا،  1
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 ن بولغاااان ئاالقىساااىنى يااشاااى قىلااادى ۋەئىكاااراھى  ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ بىااالە
 قالغىنىنى ئالالھقا قويدى.  لالھقا بەندىچىلىكىنى ئىپادىلەئ،ئا

« ئاااھ، ئاااھ» سااەۋەبىدىنكېسااە   نىااڭبىاار كىشااى ئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇ
قىلسااااىلىرى  دىئااااا بااااۇنچە ئاااااھ ئااااۇرغىچە ىسااااىل»  ئدەۋاتقااااانلىقىنى كااااۆرد

مەن ئالالھقااااا قااااائ يااااۈرە  » ئەلااااى رەزىيەلالھااااۇ  دېگەناااادە، « بولماماااادى
ما ااا نااېمە يااشااىلىق  .ئااالالھ ھەممىنااى بىلىاادى» ،دېااگەن. يەنااى «بواللمااايمەن

 مەنىااادەدېگەنااادە   «مەيمەنئالالھنىاااڭ ئالااادىغا ئاااۆت .رىااادىېشاااۇنى ب ،بولساااا
ئااالالھ چاقىرغااان  ،دىئانىااڭ ئىجااابەت بولااۇ  شااەرتىدېاامە ، جاااۋا  بەرگەن. 

 ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى زاتقا ئىشەن  قىلىشتۇر.ۋە يولدا مېغىش 
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َلَ  الصَِّياِم الرََّفُث ِإََلٰ ِنَساِئُكْم ۚ ُهنَّ لَِباٌس  لَُّكْم َوأَنُتْم ﴿ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
 ُكنُتْم ََّتَْتانُوَن أَنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا لَِباٌس َّلَُّنَّ ۗ َعِلَم اللَّـُه أَنَُّكمْ 

ََ اللَّـُه َلُكْم ۚ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّٰ  تَـُغوا َما َكَت َعنُكْم ۖ فَاْْلَن َِبِشُروُهنَّ َوابـْ
َتُّوا الصَِّياَم ُثَّ أَ  ْْلَبـَْيُض ِمَن اْْلَْيِ﴾ اْْلَْ﴾َوِد ِمَن اْلَفْجرِ يـَتَـَبنيََّ َلُكُم اْْلَْيُ﴾ ا

ِإََل اللَّْيِل َوََّل تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجِد ۗ تِْلَك ُحُدوُد اللَّـِه 
ُ اللَّـُه آََّيتِِه ِللنَّاِس َلَعلَّ  ِلَك يـَُبنيِّ  ُهْم يـَتـَُّقوَن﴾َفًَل تـَْقَربُوَها ۗ َكذَٰ

 
ھاال   ەرگەقىلىش سىل ىققىنچىلېي الرغاغئاياللىرى ەچىلىرىدېروزا ك»

 نۈچۈئ الرۇئ ۇرمە، سىلرىكىيىمد نۈچۈئ رەسىل الرۇقىلىندى، ئ
نروزا  الرنىغئالدىغانلىقى الرنىد زۆئ ڭالرنىد زۆئ ئالالھ. رەكىيىمسىل

  ۇقوب الرنىە بەۋت ئالالھ  بىلدى. الرنىغقىلغىنى قىنچىلىقېي چىسىېك
 قىنچىلىقې  يالرغاغياللىرىنئا الرغاۇئ مدىەقىلدى. ئ ۇپەئ رنىەقىلدى، سىل

 ئەلە  تنتنىەرزەنپ رسىنىەقىلغان ن قدىرەت ەرگەسىل ئالالھ الر،غقىلى
  غانغاىيور  ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا نتا ڭنى تاكى تا الر،غقىلى
 رەسىل الر،ۇ تۇروزا ت ەكىرگىچ قەئاندىن ك الر،غئىچى الر،ە ي رەدەق
 ەچېك نۇبولس زدندۈنك الرداغغىېچ رغانۇئولت تىكاپتاېئ ەسجىدتەم
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 نەلگىلىگەب ئالالھ الرۇش ەنەئ الر، قىلما قىنچىلىقېي الرغاۇ ، ئنۇبولس
. الر قىنالشماېي غاغنىۇ ، ئرىقىلغان ئىشالرد نىىەنم رىگرىالردېچ
 ئالالھ ن،ۈچۈنھارام قىلىنغان ئىشالردىن  ساقلىنىشلىرى ئ ڭرنىەكىشىل

 «ىايان قىلىدب نداقۇشۇم الرغاۇئ تلىرىنىەئاي

 
-ئايالنىااڭ رامىاازان جەريانىاادىكى مۇئااامىلە-ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئەر

. دىقاااااقەت قىلسااااااق، قۇرئاااااان باياااااان قىلغاااااانلىااااارى ۋە ھۆكاااااۈملىرىنى بئەدە
بىاارىگە كىرىشااكەن ھالاادا بايااان قىلىنىاادى. مەسااىلەن  -كەرىماادىكى تااېمىالر بىاار

دىئاااا ېلىنىاااپ، ئوتتۇرىااادا مەسىلىساااى تىلغاااا ئروزىنىاااڭ  ئاااايەتتەئالااادىنقى ئاااۈق 
يىن يەنە روزا مەسىلىسااااااى . ئۇنىغاااااادىن كېاااااامەسىلىسااااااى تىلغااااااا ئېلىناااااادى

بىاارى بىاالەن زىاا  -ككە ئىااگە بولااۇئ، بىاارچااۈنكى دىاان بىاار پۈتۈنلااۈالشااتى. داۋام
ىناااى زىااا  باغالنغاااانلىقى ئۈچاااۈن، بىر ئۆزئااااراباغالنغاااان. تېماااا ۋە ئەھكاااامالر 

ىااان ئىنسااااننىڭ باااارلىق ئاالھىااادىلى  شاااقا بولمايااادى. دتاشاليەنە بىرىناااى  ئېلىاااپ
پ، تىكااار بېرىااېدە ئجەيرىلىرىگە اىتااا  قىلىاادى. قانااداقتۇر بىاارىگە ئاالھىااۈۋە ھاا

 يەنە بىرىنى تاشالئ قويمايدى. 

ـــــُث ِإََلٰ ِنَســـــاِئُكْم﴾ئايەتنىاااااڭ بېشاااااىدىكى   ـــــَياِم الرََّف ـــــَ  الصِّ َل ـــــلَّ َلُكـــــْم لَيـْ  ﴿ُأِح
ھاااااال   ەرگەقىلىااااش سااااىل نچىلىااااققىېي الرغاااااغئاياللىرى ەچىلىرىاااادېروزا ك»

ئايالالرغاااااا  ئىلگىااااارى رامىااااازان كېچىلىرىااااادەدېاااااگەن مەزماااااۇن،  «قىلىنااااادى
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەت يېقىنلىشىشاانىڭ ھااارام ئىكەنلىكىنااى ئىپااادىلەئ بېرىاادى. 

ئاااارقىلىق رامىااازان كېچىلىااارى ئاياللىرىغاااا يېقىنچىلىاااق قىلىشااانى ھااااال  قىلىاااپ 
 بەردى.

للللللللَ   ََّْللللللللْ  ا ﴿وَُ لُللللللللو  َو ْشللللللللَهمُ  َُ ِا َّ  يَلتَلبَللللللللَيَ َ ُ للللللللُ   ََّْللللللللْ ُ   ْْلَمْلللللللللَ  لللللللل ََ للللللللَ  و    ْْلَْنللللللللَو ا ِا
  تاااا ناااىەئااااق يىپاااى قاااارا يىپىااادىن ئايرىلغانغاااا ني ڭنىااا تااااكى تا»  ْ َ ْ لللها 
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دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن كېچىساااى تامااااق  «الرغااائىچى الر،ە اااي رەدە  قغانغااااىيور
تااا   ،ىن باشااالئقىلغاناادىاادا ئىپتااار شااام ۋاقت ،يەنااى .دىيېيىشاامۇ ھاااال  قىلىناا

پىرىنساااىپىدا،  ۋاقىتتىكاااى روزا ئىلگىرىكاااى ئاتقانغاااا قەدەر تامااااق يېااايىش دىرىس.
يەيتتااى.  قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن اااۇپتەنگىچە تاماااق ركىشااىلەر كەچااتە ئىپتااا

، ئەتىسااى ئىپتااارغىچە تاماااق يېمەيتتااى. چااۈنكى بااۇ اااۇپتەن نامىزىاادىن كېاايىن
ى بىاااارساااااھابىلەردىن  ھەقااااتەبااااۇ  ئىاااادى. يېاااايىش ھااااارام ۋاقىااااتالردا تاماااااق

مەن ئۆياااۈمگە كەلساااەم تامااااق تەيياااار ئەمەس ئىاااكەن، شاااۇنىڭ » رەساااۇلۇلالھقا 
« الئ قاااپتىمەن، كېاايىن ئويغانسااام تاماااق ۋاقتىاادىن ئۆتااۈئ كېتىپتااۇبىاالەن ئااۇا

-ياااېمە  رامىزانااادا اۇپتەنااادىن كېااايىنئاااايەتتە  باااۇ .غاااانشاااىكايەت قىل دەئ
  قالدىرىلدى.كلىنىش ھۆكمى ئەمەلدىن تىن چەئىچمەك

كېااايىن چەكلىنىاااپ، ناااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئىشاااالر ئىلگىااارى »  بەزى كىشاااىلەر
 «بولماماادى  يولغااا قويۇلسااايولغااا قويۇلغااان  ئۇنااداق قىلغاناادىن بىاار قېتىماادىال 

بۇنااداق كەلتۈردشاانىڭ سااەۋەبى مۇسااۇلمانالرغا يە گىللىكنااى  دېيىشااى مااۇمكىن.
سااااھابىلەر اىالپلىاااق  ىبەزھۆكاااۈمگە  ئىلگىرىكاااى .ئۈچۈنااادىر ھااې  قىلااادىرى 

ئىنسااااانغا قىاااايىن كەلگەناااادە كۆتۈردۋەتسااااە، دى. ئااااالالھ تائاااااال ىااااپ قالااااقىل
ئىنسااااااانالر ئالالھنىااااااڭ مېھرىكااااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااااانالرغا يە گىللەشااااااتۈردئ 

 بەرگەنلىكىنى ھې  قىلىدى.

 رئايالنىاااااااڭ ئوتتۇرىااااااادىكى مۇناساااااااى ەتنىڭ نەقەدە-ئەرئاااااااالالھ يەنە 
﴿ُهـــنَّ لَِبـــاٌس لَُّكـــْم َوَأنـــُتْم ىكىناااى قوشاااۇئ تىلغاااا ئېلىاااپ  ىااانچىكە ۋە ماااۇھى  ئىكەنلئ

ـُـــنَّ﴾ ــــاٌس َّلَّ  نۈچااااۈئ الرۇئاااا ۇرمە، سااااىلرىكىيىمااااد نۈچااااۈئ رەسااااىل الرۇئاااا» لَِب
لااېكىن بااۇ  .لەيدىۆلىماااالر بااۇ ئااايەتنى ھەراىاال شااەرھىي. ئدېااگەن «رەكىيىمسااىل

روھااااى ۋە جىساااامى بىرلىشااااىپ  نىااااڭئايال-يەرگە مۇناسااااى ەتلى  بااااولغىنى ئەر
ئايالنىاااڭ مۇناساااى ىتى باااۇ -ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەشاااتۇر. ئەركەتاااكەن بىااار گەۋدە 

 ئااااااالالھ» ﴿َالاللللللَ    لَلللللللُو ََْتُ للللللْ  ُ نللللللُتْ  ََتْتَللللللاتُوَ  َْتُ َسللللللُ ْ    چقااااااابولغاقەدەر يااااااېقىن 
 قىنچىلىاااااقېي چىساااااىېنروزا ك الرنىغئالااااادىغانلىقى الرنىد زۆئااااا ڭالرنىاااااد زۆئ
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 نەلگىلىگەب ئالالھ الرۇش ەنەئ الر، قىلما قىنچىلىقېي الرغاۇ ، ئنۇبولس
. الر قىنالشماېي غاغنىۇ ، ئرىقىلغان ئىشالرد نىىەنم رىگرىالردېچ
 ئالالھ ن،ۈچۈنھارام قىلىنغان ئىشالردىن  ساقلىنىشلىرى ئ ڭرنىەكىشىل

 «ىايان قىلىدب نداقۇشۇم الرغاۇئ تلىرىنىەئاي

 
-ئايالنىااڭ رامىاازان جەريانىاادىكى مۇئااامىلە-ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئەر

. دىقاااااقەت قىلسااااااق، قۇرئاااااان باياااااان قىلغاااااانلىااااارى ۋە ھۆكاااااۈملىرىنى بئەدە
بىاارىگە كىرىشااكەن ھالاادا بايااان قىلىنىاادى. مەسااىلەن  -كەرىماادىكى تااېمىالر بىاار

دىئاااا ېلىنىاااپ، ئوتتۇرىااادا مەسىلىساااى تىلغاااا ئروزىنىاااڭ  ئاااايەتتەئالااادىنقى ئاااۈق 
يىن يەنە روزا مەسىلىسااااااى . ئۇنىغاااااادىن كېاااااامەسىلىسااااااى تىلغااااااا ئېلىناااااادى

بىاارى بىاالەن زىاا  -ككە ئىااگە بولااۇئ، بىاارچااۈنكى دىاان بىاار پۈتۈنلااۈالشااتى. داۋام
ىناااى زىااا  باغالنغاااانلىقى ئۈچاااۈن، بىر ئۆزئااااراباغالنغاااان. تېماااا ۋە ئەھكاااامالر 

ىااان ئىنسااااننىڭ باااارلىق ئاالھىااادىلى  شاااقا بولمايااادى. دتاشاليەنە بىرىناااى  ئېلىاااپ
پ، تىكااار بېرىااېدە ئجەيرىلىرىگە اىتااا  قىلىاادى. قانااداقتۇر بىاارىگە ئاالھىااۈۋە ھاا

 يەنە بىرىنى تاشالئ قويمايدى. 

ـــــُث ِإََلٰ ِنَســـــاِئُكْم﴾ئايەتنىاااااڭ بېشاااااىدىكى   ـــــَياِم الرََّف ـــــَ  الصِّ َل ـــــلَّ َلُكـــــْم لَيـْ  ﴿ُأِح
ھاااااال   ەرگەقىلىااااش سااااىل نچىلىااااققىېي الرغاااااغئاياللىرى ەچىلىرىاااادېروزا ك»

ئايالالرغاااااا  ئىلگىااااارى رامىااااازان كېچىلىرىااااادەدېاااااگەن مەزماااااۇن،  «قىلىنااااادى
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەت يېقىنلىشىشاانىڭ ھااارام ئىكەنلىكىنااى ئىپااادىلەئ بېرىاادى. 

ئاااارقىلىق رامىااازان كېچىلىااارى ئاياللىرىغاااا يېقىنچىلىاااق قىلىشااانى ھااااال  قىلىاااپ 
 بەردى.

للللللللَ   ََّْللللللللْ  ا ﴿وَُ لُللللللللو  َو ْشللللللللَهمُ  َُ ِا َّ  يَلتَلبَللللللللَيَ َ ُ للللللللُ   ََّْللللللللْ ُ   ْْلَمْلللللللللَ  لللللللل ََ للللللللَ  و    ْْلَْنللللللللَو ا ِا
  تاااا ناااىەئااااق يىپاااى قاااارا يىپىااادىن ئايرىلغانغاااا ني ڭنىااا تااااكى تا»  ْ َ ْ لللها 
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دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن كېچىساااى تامااااق  «الرغااائىچى الر،ە اااي رەدە  قغانغااااىيور
تااا   ،ىن باشااالئقىلغاناادىاادا ئىپتااار شااام ۋاقت ،يەنااى .دىيېيىشاامۇ ھاااال  قىلىناا

پىرىنساااىپىدا،  ۋاقىتتىكاااى روزا ئىلگىرىكاااى ئاتقانغاااا قەدەر تامااااق يېااايىش دىرىس.
يەيتتااى.  قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن اااۇپتەنگىچە تاماااق ركىشااىلەر كەچااتە ئىپتااا

، ئەتىسااى ئىپتااارغىچە تاماااق يېمەيتتااى. چااۈنكى بااۇ اااۇپتەن نامىزىاادىن كېاايىن
ى بىاااارساااااھابىلەردىن  ھەقااااتەبااااۇ  ئىاااادى. يېاااايىش ھااااارام ۋاقىااااتالردا تاماااااق

مەن ئۆياااۈمگە كەلساااەم تامااااق تەيياااار ئەمەس ئىاااكەن، شاااۇنىڭ » رەساااۇلۇلالھقا 
« الئ قاااپتىمەن، كېاايىن ئويغانسااام تاماااق ۋاقتىاادىن ئۆتااۈئ كېتىپتااۇبىاالەن ئااۇا

-ياااېمە  رامىزانااادا اۇپتەنااادىن كېااايىنئاااايەتتە  باااۇ .غاااانشاااىكايەت قىل دەئ
  قالدىرىلدى.كلىنىش ھۆكمى ئەمەلدىن تىن چەئىچمەك

كېااايىن چەكلىنىاااپ، ناااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئىشاااالر ئىلگىااارى »  بەزى كىشاااىلەر
 «بولماماادى  يولغااا قويۇلسااايولغااا قويۇلغااان  ئۇنااداق قىلغاناادىن بىاار قېتىماادىال 

بۇنااداق كەلتۈردشاانىڭ سااەۋەبى مۇسااۇلمانالرغا يە گىللىكنااى  دېيىشااى مااۇمكىن.
سااااھابىلەر اىالپلىاااق  ىبەزھۆكاااۈمگە  ئىلگىرىكاااى .ئۈچۈنااادىر ھااې  قىلااادىرى 

ئىنسااااانغا قىاااايىن كەلگەناااادە كۆتۈردۋەتسااااە، دى. ئااااالالھ تائاااااال ىااااپ قالااااقىل
ئىنسااااااانالر ئالالھنىااااااڭ مېھرىكااااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااااانالرغا يە گىللەشااااااتۈردئ 

 بەرگەنلىكىنى ھې  قىلىدى.

 رئايالنىاااااااڭ ئوتتۇرىااااااادىكى مۇناساااااااى ەتنىڭ نەقەدە-ئەرئاااااااالالھ يەنە 
﴿ُهـــنَّ لَِبـــاٌس لَُّكـــْم َوَأنـــُتْم ىكىناااى قوشاااۇئ تىلغاااا ئېلىاااپ  ىااانچىكە ۋە ماااۇھى  ئىكەنلئ

ـُـــنَّ﴾ ــــاٌس َّلَّ  نۈچااااۈئ الرۇئاااا ۇرمە، سااااىلرىكىيىمااااد نۈچااااۈئ رەسااااىل الرۇئاااا» لَِب
لااېكىن بااۇ  .لەيدىۆلىماااالر بااۇ ئااايەتنى ھەراىاال شااەرھىي. ئدېااگەن «رەكىيىمسااىل

روھااااى ۋە جىساااامى بىرلىشااااىپ  نىااااڭئايال-يەرگە مۇناسااااى ەتلى  بااااولغىنى ئەر
ئايالنىاااڭ مۇناساااى ىتى باااۇ -ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەشاااتۇر. ئەركەتاااكەن بىااار گەۋدە 

 ئااااااالالھ» ﴿َالاللللللَ    لَلللللللُو ََْتُ للللللْ  ُ نللللللُتْ  ََتْتَللللللاتُوَ  َْتُ َسللللللُ ْ    چقااااااابولغاقەدەر يااااااېقىن 
 قىنچىلىاااااقېي چىساااااىېنروزا ك الرنىغئالااااادىغانلىقى الرنىد زۆئااااا ڭالرنىاااااد زۆئ
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دېااااگەن ئااااايەتتىكىگە ئواشااااا ، ئىنسااااان چىاااادائ «   بىلاااادىالرنااااىغىقىلغىن
 ئايالنىاااڭ-ئەربواللمااااي اىالپلىاااق قىلىاااش ئەھااا اللىرى ياااۈز بېرىااادى. ئاااالالھ 

-رامىزانااادا پۈتاااۈن كاااۈن بىااار لىكاااتىن،ئايلىنىاااپ كەتكەن گەبىرلىشاااىپ بىااار تەنااا
ى گەچاااكە، يۇقىرىااادىكى رىاساااەتلەرنبىلدىغانلىقىنى لىاااپ تۇرالمايااابىرىااادىن ئايرى

 رەھمىتىدىر.-پەزلى ئاتا قىلغان بۇ ئالالھ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغابەرگەن. 

ئەھكااامالر  دەئەھكااامالر بىاالەن بىاارگە كەلسااە، بەزىاا دەرىاسااەتلەر بەزىاا
. لغاناااادىن كېاااايىن، يە گىللەشااااتۈرد  ئۈچااااۈن كېلىاااادىيولغااااا قويۇلااااۇئ بو

ئەمااادى  رنىباااۇرىن چەكلەناااگەن ئىشاااال ،لەن  ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتەمەساااى
ھاااال  قىلمىغااان  غااانلىقىنى تىلغااا ئالغااان. ئەگەر ئااالالھ بااۇ ئىشااالرنىھاااال  قىل

پ سېلىشاااى ماااۇمكىن بولساااا، ئىنساااانالر ئاااۇ ھۆكۈمااادىن ئۆتاااۈئ، اىياااانەت قىلىااا
ٌ مللللاٌيلللل ا ٌْ . بىاااار ساااااھابە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا بېرىااااپ  ئىاااادى ٌَذابلللل 
 چەكلەناااگەن» ،ىيەنااا« بالىنىاااڭ ئىشاااىنى قىلىاااپ قويااادىم ياااا مەن »     لللاب

بااۇ ئەھاا الالر يااۈز بەرگەناادىن كېاايىن،  دېااگەن. «ۋاقىتتااا ئايالىمغااا يېقىنالشااتى 
 ئالالھ تائاال رەسمىي شەكىلدە رىاسەتنى چۈشۈرگەن. 

ئايااااا  ئوتتۇرىاااادىكى مۇئامىلىنىااااڭ -ئەربااااۇ يەردە بىاااازگە  ئااااالالھ تائاااااال
دەئ « تەگااادى  ئالااادى ،». چاااۈنكى ئاااائىلە قاناااداق بولىااادىغانلىقىنى ئۆگىتى اتىااادى

غان ا بېرىااپ تىاازىملىتىش بىلەنااال روياپقااا چىقىاادىياااكى بىاارەر ئورگانغاا ۇ قوياا
بىرىااادىن -، بىاااربىااار تەن بولىااادىغان ئاياااا -ئەر ئاااائىلە بەلكاااى .ئىاااش ئەمەس

چاااۈنكى  تااااقەت قىاللمايااادىغان ھاااالەت شاااەكىللىنىدىغان ئورىنااادىر. ئايرىلىشاااقا
بىرىنىاااڭ -. ئاااۇالر بىاااررىدىساااۆزئالالھنىاااڭ  ىنىۇالرنىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى بااااغلىغئ

بىرىنااى يۆگەياادى. ئااۇ كىچىاا  بىاار جەمىىاايەت بولااۇئ، -بىاار ئواشااا كىاايىمىگە 
ئەر ئااارقىلىق ئۆزىنىااڭ ئايااا  ئايااا  ئااارقىلىق،  ى. ئەربىرىنااى ئىاادارە قىلىااد-بىاار

بىاار پىااي ھااالەتتىكى كىچىاا  ھەم بااۇالر شااۇنداق مەا پااا  ھااالىتىنى ساااقاليدى.
-رەساااۇلۇلالھمۇ ئەر ساااىرلىرىنى ساااىرتقا يايمايااادى.رىنىاااڭ بى-بىااار ،جەمىىيەتكاااى
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قااااتتىق  لەئ يۈردشاااىنىبىرىنىاااڭ ساااىرلىرىنى باشاااقىالرغا ساااۆز-ئايالنىاااڭ بىااار
 ەن.چەكلىگ

ـــْيُكْم﴾ ـــاَب َعَل ئىنساااان باااۇ . «ئاااالالھ تەۋبە لەرناااى قوباااۇ  قىلااادى» ﴿فـََت
ىااڭ نئۇالرئااالالھ تائاااال  ھۆكااۈمنى ئىجاارا قىلىشااقا قااادىر بواللماياادىغان بولغاچقااا،

تەۋبە » كەلااااگەنۋەتتى. قۇرئاناااادا دچەكلەنااااگەن ئىشاااانى قىلغااااانلىقىنى كەچااااۈر
 تەۋبە قىلىشاااى ۋە بەنااادىنىڭ ئىشاااكىنى ئاااېچىش،تەۋبە ، دېاااگەن ساااۆز «بەردى
ئااااۈق باسااااقۇچنى بېسااااىپ  شااااىدىن ئىكااااارەتتەۋبىنااااى قوبااااۇ  قىلى نىااااڭئالالھ

 ئۆتىدى. 

رى يااااۈز ئىلگىاااا دېگەنلىاااا ، «قىلاااادى ۇپااااەئ رنىەسااااىل» ﴿َوَعَفـــا َعــــنُكْم﴾
كەچاااااۈردم  ياااااۈز بەرمىگەنااااادە ، دئبەرگەن ئىشاااااالرنىڭ ھەممىناااااى ئۆچاااااۈر

. باااۇ ئالالھنىاااڭ ئاااايەتتىكى رىاساااەت ئەمرىنىاااڭ ئېنىاااق لىقنى بىلددرىااادىقىلغاااان
 ئەك  ئەتكەن تەرىپىدىر. 

ََ اللَّـــــــُه َلُكــــــْم﴾ ــــــ ــــــا َكَت ــــــوا َم ــــــاْْلَن َِبِشــــــُروُهنَّ َوابـْتَـُغ  الرغاااااااۇئ ماااااادىەئ» ﴿َف
قىلغاااان  قااادىرەت ەرگەساااىل ئاااالالھ الر،غاااقىلى قىنچىلىاااقې  يالرغااااغنئاياللىرى

يېقىنچىلىاااق ئاااارقىلىق ئىككاااى ئىاااش . «الرغاااقىلى ئەلە  تنتناااىەرزەنپ رساااىنىەن
ىتىناااى پئاااارقىلىق ئۆزىنىاااڭ ئىپبىااارى -بىااارئاياااا  -رئە ،بىااارى .مەيااادانغا كېلىااادى

ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتنىڭ نەتىجىسااااىدە پەرزەناااا  -ئەر ،ساااااقاليدى. يەنە بىاااارى
مەقسااااەت،  بولغااااان ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتتىن-ئەر ،غا كېلىاااادى. دېاااامە مەياااادان

باااال قاتااارلىق ئااۈق  ۋە دادا، ئانااا ائىلە. ئااادەتتە ئااۇركۆردشااتئىپااپەت ۋە پەرزەناا  
پاااكلىق شااەكىللەنگەن ۋاقىتتااا،  ئارىسااىدائايااا  -تاپىاادى. ئەر  تەركىاا تەرەپااتىن

ئەۋالدالر دادىغاااا  داانااادادا ئۆزىنىاااڭ بالىلىرىااادىن شاااەكلەنمەيدى. مۇشاااۇنداق بولغ
ئاااارقىلىق  پااااكلىق .دادىماااۇ ئۆزىنىاااڭ مەساااىۇلىيىتىدىن قاچمايااادىۋە تەۋە بولىااادى 

 .ىتاااااى روياپقاااااا چىقىااااادىپئايالنىاااااڭ ۋە كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدالرنىاااااڭ ئىپ-ئەر
بولۇشاااىغا تاااۈرتكە بولىااادى. شاااۇنىڭ  ىزباااۇ بىااار جەمىىيەتنىاااڭ پااااك نەتىجىااادە
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دېااااگەن ئااااايەتتىكىگە ئواشااااا ، ئىنسااااان چىاااادائ «   بىلاااادىالرنااااىغىقىلغىن
 ئايالنىاااڭ-ئەربواللمااااي اىالپلىاااق قىلىاااش ئەھااا اللىرى ياااۈز بېرىااادى. ئاااالالھ 

-رامىزانااادا پۈتاااۈن كاااۈن بىااار لىكاااتىن،ئايلىنىاااپ كەتكەن گەبىرلىشاااىپ بىااار تەنااا
ى گەچاااكە، يۇقىرىااادىكى رىاساااەتلەرنبىلدىغانلىقىنى لىاااپ تۇرالمايااابىرىااادىن ئايرى

 رەھمىتىدىر.-پەزلى ئاتا قىلغان بۇ ئالالھ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغابەرگەن. 

ئەھكااامالر  دەئەھكااامالر بىاالەن بىاارگە كەلسااە، بەزىاا دەرىاسااەتلەر بەزىاا
. لغاناااادىن كېاااايىن، يە گىللەشااااتۈرد  ئۈچااااۈن كېلىاااادىيولغااااا قويۇلااااۇئ بو

ئەمااادى  رنىباااۇرىن چەكلەناااگەن ئىشاااال ،لەن  ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتەمەساااى
ھاااال  قىلمىغااان  غااانلىقىنى تىلغااا ئالغااان. ئەگەر ئااالالھ بااۇ ئىشااالرنىھاااال  قىل

پ سېلىشاااى ماااۇمكىن بولساااا، ئىنساااانالر ئاااۇ ھۆكۈمااادىن ئۆتاااۈئ، اىياااانەت قىلىااا
ٌ مللللاٌيلللل ا ٌْ . بىاااار ساااااھابە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا بېرىااااپ  ئىاااادى ٌَذابلللل 
 چەكلەناااگەن» ،ىيەنااا« بالىنىاااڭ ئىشاااىنى قىلىاااپ قويااادىم ياااا مەن »     لللاب

بااۇ ئەھاا الالر يااۈز بەرگەناادىن كېاايىن،  دېااگەن. «ۋاقىتتااا ئايالىمغااا يېقىنالشااتى 
 ئالالھ تائاال رەسمىي شەكىلدە رىاسەتنى چۈشۈرگەن. 

ئايااااا  ئوتتۇرىاااادىكى مۇئامىلىنىااااڭ -ئەربااااۇ يەردە بىاااازگە  ئااااالالھ تائاااااال
دەئ « تەگااادى  ئالااادى ،». چاااۈنكى ئاااائىلە قاناااداق بولىااادىغانلىقىنى ئۆگىتى اتىااادى

غان ا بېرىااپ تىاازىملىتىش بىلەنااال روياپقااا چىقىاادىياااكى بىاارەر ئورگانغاا ۇ قوياا
بىرىااادىن -، بىاااربىااار تەن بولىااادىغان ئاياااا -ئەر ئاااائىلە بەلكاااى .ئىاااش ئەمەس

چاااۈنكى  تااااقەت قىاللمايااادىغان ھاااالەت شاااەكىللىنىدىغان ئورىنااادىر. ئايرىلىشاااقا
بىرىنىاااڭ -. ئاااۇالر بىاااررىدىساااۆزئالالھنىاااڭ  ىنىۇالرنىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى بااااغلىغئ

بىرىنااى يۆگەياادى. ئااۇ كىچىاا  بىاار جەمىىاايەت بولااۇئ، -بىاار ئواشااا كىاايىمىگە 
ئەر ئااارقىلىق ئۆزىنىااڭ ئايااا  ئايااا  ئااارقىلىق،  ى. ئەربىرىنااى ئىاادارە قىلىااد-بىاار

بىاار پىااي ھااالەتتىكى كىچىاا  ھەم بااۇالر شااۇنداق مەا پااا  ھااالىتىنى ساااقاليدى.
-رەساااۇلۇلالھمۇ ئەر ساااىرلىرىنى ساااىرتقا يايمايااادى.رىنىاااڭ بى-بىااار ،جەمىىيەتكاااى
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قااااتتىق  لەئ يۈردشاااىنىبىرىنىاااڭ ساااىرلىرىنى باشاااقىالرغا ساااۆز-ئايالنىاااڭ بىااار
 ەن.چەكلىگ

ـــْيُكْم﴾ ـــاَب َعَل ئىنساااان باااۇ . «ئاااالالھ تەۋبە لەرناااى قوباااۇ  قىلااادى» ﴿فـََت
ىااڭ نئۇالرئااالالھ تائاااال  ھۆكااۈمنى ئىجاارا قىلىشااقا قااادىر بواللماياادىغان بولغاچقااا،

تەۋبە » كەلااااگەنۋەتتى. قۇرئاناااادا دچەكلەنااااگەن ئىشاااانى قىلغااااانلىقىنى كەچااااۈر
 تەۋبە قىلىشاااى ۋە بەنااادىنىڭ ئىشاااكىنى ئاااېچىش،تەۋبە ، دېاااگەن ساااۆز «بەردى
ئااااۈق باسااااقۇچنى بېسااااىپ  شااااىدىن ئىكااااارەتتەۋبىنااااى قوبااااۇ  قىلى نىااااڭئالالھ

 ئۆتىدى. 

رى يااااۈز ئىلگىاااا دېگەنلىاااا ، «قىلاااادى ۇپااااەئ رنىەسااااىل» ﴿َوَعَفـــا َعــــنُكْم﴾
كەچاااااۈردم  ياااااۈز بەرمىگەنااااادە ، دئبەرگەن ئىشاااااالرنىڭ ھەممىناااااى ئۆچاااااۈر

. باااۇ ئالالھنىاااڭ ئاااايەتتىكى رىاساااەت ئەمرىنىاااڭ ئېنىاااق لىقنى بىلددرىااادىقىلغاااان
 ئەك  ئەتكەن تەرىپىدىر. 

ََ اللَّـــــــُه َلُكــــــْم﴾ ــــــ ــــــا َكَت ــــــوا َم ــــــاْْلَن َِبِشــــــُروُهنَّ َوابـْتَـُغ  الرغاااااااۇئ ماااااادىەئ» ﴿َف
قىلغاااان  قااادىرەت ەرگەساااىل ئاااالالھ الر،غاااقىلى قىنچىلىاااقې  يالرغااااغنئاياللىرى

يېقىنچىلىاااق ئاااارقىلىق ئىككاااى ئىاااش . «الرغاااقىلى ئەلە  تنتناااىەرزەنپ رساااىنىەن
ىتىناااى پئاااارقىلىق ئۆزىنىاااڭ ئىپبىااارى -بىااارئاياااا  -رئە ،بىااارى .مەيااادانغا كېلىااادى

ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتنىڭ نەتىجىسااااىدە پەرزەناااا  -ئەر ،ساااااقاليدى. يەنە بىاااارى
مەقسااااەت،  بولغااااان ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتتىن-ئەر ،غا كېلىاااادى. دېاااامە مەياااادان

باااال قاتااارلىق ئااۈق  ۋە دادا، ئانااا ائىلە. ئااادەتتە ئااۇركۆردشااتئىپااپەت ۋە پەرزەناا  
پاااكلىق شااەكىللەنگەن ۋاقىتتااا،  ئارىسااىدائايااا  -تاپىاادى. ئەر  تەركىاا تەرەپااتىن

ئەۋالدالر دادىغاااا  داانااادادا ئۆزىنىاااڭ بالىلىرىااادىن شاااەكلەنمەيدى. مۇشاااۇنداق بولغ
ئاااارقىلىق  پااااكلىق .دادىماااۇ ئۆزىنىاااڭ مەساااىۇلىيىتىدىن قاچمايااادىۋە تەۋە بولىااادى 

 .ىتاااااى روياپقاااااا چىقىااااادىپئايالنىاااااڭ ۋە كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدالرنىاااااڭ ئىپ-ئەر
بولۇشاااىغا تاااۈرتكە بولىااادى. شاااۇنىڭ  ىزباااۇ بىااار جەمىىيەتنىاااڭ پااااك نەتىجىااادە
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َُ   َو ا ماْ لللللاا َْ  ئۈچاااااۈن رەساااااۇلۇلالھ   لللللغاُ ْ  َصلللللَغ ََ  ،ََي َ ُنلللللوََ  َّللَا   َُلللللاُ و  .ََ لللللُغ ََ ََََْْيا َْ
ََ   َشلللللْ َوتَُو َيُ لللللوُ   َلللللُو فا َ لللللا َْْ للللله     َْ ََْيْللللللُتْ   َلللللْو َوَضلللللَعَ ا  ا  ْْلَلللللهَ نا ََْ لللللاَ  َاَلْ لللللوا فا َ لللللا واْْ     َُلللللا

ََ ااَذ  َوَضللللللَعَ ا  ا  ْْلَلللللللَا َ للللللاَ   َللللللُو فا َ للللللا َْْ لللللله   سااااااىلەرنىڭ بىرىغالرنىااااااڭ » 1 َفَ للللللَ  ا
 ڭئااااى ئالالھنىااااساااااھابىلەر   ىنىاااادە،دېگ ،دىقەىمۇ سااااەىشااااقاندىرشااااەھ ىتىنى 

 ەئد ى بوالمااااد ەجىاااارئ ىرسااااىمۇقاند ەھ ىتىنىشاااا ۆزئاااا مىاااازرىى! بەلچىسااااىئ
 ەھ ىتىنىشاااا ۇئاااا ەگەر! ئېيتىغالرچااااۇ  ئەلەيھىسساااااالمئ ەيغەمااااكەرسااااورىدى. پ

 ىنھااللاااد ەھ ىتىنىشااا ۇ اشاااباااوالمتى !  ۇنااااھبولساااا، گ ىرغانقاناااد ىنھاراماااد
 .ېدىد «ىبولىد ەجىرئ اسىرىقاند

ـــــَيُض ِمـــــَن اْْلَـــــْيِ﴾ اْْلَْ﴾ـــــَوِد ِمـــــَن  ﴿وَُكُلـــــوا َواْشـــــَربُوا َحـــــَّتَّٰ يـَتَـَبـــــنيََّ َلُكـــــُم اْْلَـــــْيُ﴾ اْْلَبـْ
  غانغاااىيور  ئايرىلغانغااا نتااا تىنقااارا يىپاا ،ئاااق يىااپ ڭنىاا تاااكى تا» اْلَفْجــِر﴾

. «الرۇ تاااااااۇروزا ت ەكىااااااارگىچ قەنااااااادىن كئا الر،غااااااائىچى الر،ە اااااااي رەدەق
مەن ئااااق »سااااھابىلەردىن ئەدى ئىكناااى ھااااتى  رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ  

يىااپ بىاالەن قااارا يىپنااى يېنىماادا قويااۇئ، ئاااق يىااپ قااارا يىپااتىن پەرقلەنگەنااگە 
ساااااەن ئاااااۇ ئاااااايەتنى »دېگەنااااادە، رەساااااۇلۇلالھ   «يېااااادى ساااااوھۇرلۇق قەدەر 

كېچىنىااڭ  ،بولساااىااڭ ئاتقااانلىقىنى، قااارا يىااپ تا ن بااۇ ئاااق يىااپ .چۈشەنمەپسااەن
 ئىككاااى ئەزان ەرىااادرەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋ دېاااگەن. «قاااارا غۇلۇقىنى كۆرساااىتىدى

 تا غاااا ياااېقىن بامااادات ۋاقتىااادىن باااۇرىنبىاللنىاااڭ  بولاااۇئ، بىااارى ئوقۇلىااادىغان
ئەزاناااااى، يەنە بىااااارى ئابااااادىلالھ ئىكناااااى ئۇمماااااۇ  ئەساااااكەرتمە ئوقۇيااااادىغان
ىكناااى ئۇمماااۇ ئابااادىلالھ ئ»رەساااۇلۇلالھ   ئىااادى. ناااىئەزابامااادات مەكتۇمنىاااڭ 

 ەن. ېگد «مەكتۇمنىڭ ئەزانىنى ئا لىسا الر، سوھۇرلۇق يېيىشتىن تواتا الر

 ﴿ُثَّ َأَتُـّـــــوا الصِّـــــــَياَم ِإََل اللَّْيـــــــِل َوََّل تـَُباِشــــــُروُهنَّ َوَأنـــــــُتْم َعـــــــاِكُفوَن ِف اْلَمَســـــــاِجِد﴾
 رغااانۇئولت تىكاپتاااېئ ەسااجىدتەم رەسااىل الر،ۇ تااۇروزا ت ەكىاارگىچ قەئاناادىن ك»
 .«الر قىلمااا قىنچىلىااقېي الرغاااۇ ، ئنۇبولساا ەچېكاا نۇبولساا زدناادۈنك الرداغغىېچاا
. لااېكىن مەسااجىلەردە بولىاادىئايااا  رامىاازان كېچىلىاارى مۇناسااى ەتتە بولسااا -ئەر
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ئايااا  مۇناسااى ەتتە بولسااا بولماياادى. چااۈنكى -ئەر ،تااا ئولتۇرغااان ۋاقىتتااائېتىكاپ
كېاااااارە .  ىشااااااىلىرىنااااااى ساقلپئەدەنىڭ مەسااااااجىد ۇچىئولتۇرغااااااتااااااا ئېتىكاپ

نى ھەر يىلاااى رامىااازان ئېيىنىاااڭ ئاااااىرىقى ئاااون كاااۈنلىرى ئېتىكااااپرەساااۇلۇلالھ 
  مەساااجىدتە قىلىنىااادى، لاااېكىن بەزى ئۆلىماالرنىاااڭ ئېتىكاااائقىالتتاااى. ئاااادەتتە 

 قىلسااىمۇئېتىكااائ مەسااجىدتىن باشااقا ئااورىنالردا، رامىزاناادىن باشااقا ۋاقىااتالردا »
 .بار مۇراشلىرىقا-دېگەن كۆز «بولىدى

 دىققەت قىلىدىغان ئىشالر  داقىلغان ئېتىكائمەسجىدتە 

ئايالالرنىااااڭ مۇناسااااى ەتتە بولۇشااااى قاااااتتىق -ۋاقتىاااادا ئەر ئېتىكااااائ -1
 چەكلىنىدى.

ساااۆز قىلىشاااقا -ىنياااا ئىشااالىرىدىن ھېچقاناااداق گەئۋاقتىااادا د ئېتىكاااائ -2
 بولمايدى. 

زدئ، ئالالھنىاااڭ ۈئااامنى دىنياااا ئىشااالىرىدىن بىااار مەزگىااال ئاااۆزد» ئېتىكاااائ
 لىاا دېگەن «ئۆيىاادە ۋاقىتلىرىمنااى ئالالھقااا اااالى  ئىكااادەت قىلىشااقا ئاتااايمەن

ئەگەر ساااەن ئاااائىلە بولغاچقاااا، پۈتاااۈن ۋاقتىمىزناااى ئالالھقاااا ئاتىشاااىمىز كېااارە . 
بىااالەن  ئېتىكاااائقاااا ئېلىاااپ كىرساااە ، ئېتىكاپمۇناساااى ىتى ۋە دىنياااا ئىشااالىرىنى 

قى ۋە ئۇلۇغلاااۇ نىڭقالمايااادى. مەساااجىد ىتنىاااڭ ھېچقاناااداق پەرقاااىنورماااا  ۋاق
ئااېالن نەرسىسااىنى تااۈئ كەتااكەن يۈرەسااۇلۇلالھ مەسااجىدتە  ولغاچقااا،ھااۆرمىتى ب

ئااااالالھ ئااااۇ »1ٌ ٌال للللٌَفللللإ ٌ ملسللللا غٌ ٌتلللللٌ لللل  َلٌ  اللللاٌهللا قىلغااااان ئااااادەمگە  
« نىااڭ ئۈچااۈن قۇرىلمىغاااننەرسااىنى قااايتۇرىئ بەرمىسااۇن، چااۈنكى مەسااجىد ئۇ

رەت قايتۇرغاااان. مەساااجىد ئىكاااادەتلەر ئۈچاااۈن اااااس قىلىنغاااان ئاااورىن.  دەئ
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن مەساااجىدتە دىنياااا ئىشااالىرىنى سۆزلەشاااكەن ئاااادەمگە قارشاااى 

 قااا، ئالالھپدىئااا قىلساااق بولىاادى. مەسااجىدكە كىرىااپ ئالالھقااا مۇناجااات قىلىاا
 ىغىمااااۇيااااېقىن بولىاااادىغان ۋاقىتتااااا، دىنيااااا ئىشاااالىرىنى پارا لىشىشااااىمىز مەنتىق
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َُ   َو ا ماْ لللللاا َْ  ئۈچاااااۈن رەساااااۇلۇلالھ   لللللغاُ ْ  َصلللللَغ ََ  ،ََي َ ُنلللللوََ  َّللَا   َُلللللاُ و  .ََ لللللُغ ََ ََََْْيا َْ
ََ   َشلللللْ َوتَُو َيُ لللللوُ   َلللللُو فا َ لللللا َْْ للللله     َْ ََْيْللللللُتْ   َلللللْو َوَضلللللَعَ ا  ا  ْْلَلللللهَ نا ََْ لللللاَ  َاَلْ لللللوا فا َ لللللا واْْ     َُلللللا

ََ ااَذ  َوَضللللللَعَ ا  ا  ْْلَلللللللَا َ للللللاَ   َللللللُو فا َ للللللا َْْ لللللله   سااااااىلەرنىڭ بىرىغالرنىااااااڭ » 1 َفَ للللللَ  ا
 ڭئااااى ئالالھنىااااساااااھابىلەر   ىنىاااادە،دېگ ،دىقەىمۇ سااااەىشااااقاندىرشااااەھ ىتىنى 

 ەئد ى بوالمااااد ەجىاااارئ ىرسااااىمۇقاند ەھ ىتىنىشاااا ۆزئاااا مىاااازرىى! بەلچىسااااىئ
 ەھ ىتىنىشاااا ۇئاااا ەگەر! ئېيتىغالرچااااۇ  ئەلەيھىسساااااالمئ ەيغەمااااكەرسااااورىدى. پ

 ىنھااللاااد ەھ ىتىنىشااا ۇ اشاااباااوالمتى !  ۇنااااھبولساااا، گ ىرغانقاناااد ىنھاراماااد
 .ېدىد «ىبولىد ەجىرئ اسىرىقاند

ـــــَيُض ِمـــــَن اْْلَـــــْيِ﴾ اْْلَْ﴾ـــــَوِد ِمـــــَن  ﴿وَُكُلـــــوا َواْشـــــَربُوا َحـــــَّتَّٰ يـَتَـَبـــــنيََّ َلُكـــــُم اْْلَـــــْيُ﴾ اْْلَبـْ
  غانغاااىيور  ئايرىلغانغااا نتااا تىنقااارا يىپاا ،ئاااق يىااپ ڭنىاا تاااكى تا» اْلَفْجــِر﴾

. «الرۇ تاااااااۇروزا ت ەكىااااااارگىچ قەنااااااادىن كئا الر،غااااااائىچى الر،ە اااااااي رەدەق
مەن ئااااق »سااااھابىلەردىن ئەدى ئىكناااى ھااااتى  رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ  

يىااپ بىاالەن قااارا يىپنااى يېنىماادا قويااۇئ، ئاااق يىااپ قااارا يىپااتىن پەرقلەنگەنااگە 
ساااااەن ئاااااۇ ئاااااايەتنى »دېگەنااااادە، رەساااااۇلۇلالھ   «يېااااادى ساااااوھۇرلۇق قەدەر 

كېچىنىااڭ  ،بولساااىااڭ ئاتقااانلىقىنى، قااارا يىااپ تا ن بااۇ ئاااق يىااپ .چۈشەنمەپسااەن
 ئىككاااى ئەزان ەرىااادرەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋ دېاااگەن. «قاااارا غۇلۇقىنى كۆرساااىتىدى

 تا غاااا ياااېقىن بامااادات ۋاقتىااادىن باااۇرىنبىاللنىاااڭ  بولاااۇئ، بىااارى ئوقۇلىااادىغان
ئەزاناااااى، يەنە بىااااارى ئابااااادىلالھ ئىكناااااى ئۇمماااااۇ  ئەساااااكەرتمە ئوقۇيااااادىغان
ىكناااى ئۇمماااۇ ئابااادىلالھ ئ»رەساااۇلۇلالھ   ئىااادى. ناااىئەزابامااادات مەكتۇمنىاااڭ 

 ەن. ېگد «مەكتۇمنىڭ ئەزانىنى ئا لىسا الر، سوھۇرلۇق يېيىشتىن تواتا الر

 ﴿ُثَّ َأَتُـّـــــوا الصِّـــــــَياَم ِإََل اللَّْيـــــــِل َوََّل تـَُباِشــــــُروُهنَّ َوَأنـــــــُتْم َعـــــــاِكُفوَن ِف اْلَمَســـــــاِجِد﴾
 رغااانۇئولت تىكاپتاااېئ ەسااجىدتەم رەسااىل الر،ۇ تااۇروزا ت ەكىاارگىچ قەئاناادىن ك»
 .«الر قىلمااا قىنچىلىااقېي الرغاااۇ ، ئنۇبولساا ەچېكاا نۇبولساا زدناادۈنك الرداغغىېچاا
. لااېكىن مەسااجىلەردە بولىاادىئايااا  رامىاازان كېچىلىاارى مۇناسااى ەتتە بولسااا -ئەر

                                                           
 مۇسلى ، ئەبۇ داۋىد ۋە ئەھمەد رى ايەت قىلغان 1

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

521 
 

ئايااا  مۇناسااى ەتتە بولسااا بولماياادى. چااۈنكى -ئەر ،تااا ئولتۇرغااان ۋاقىتتااائېتىكاپ
كېاااااارە .  ىشااااااىلىرىنااااااى ساقلپئەدەنىڭ مەسااااااجىد ۇچىئولتۇرغااااااتااااااا ئېتىكاپ

نى ھەر يىلاااى رامىااازان ئېيىنىاااڭ ئاااااىرىقى ئاااون كاااۈنلىرى ئېتىكااااپرەساااۇلۇلالھ 
  مەساااجىدتە قىلىنىااادى، لاااېكىن بەزى ئۆلىماالرنىاااڭ ئېتىكاااائقىالتتاااى. ئاااادەتتە 

 قىلسااىمۇئېتىكااائ مەسااجىدتىن باشااقا ئااورىنالردا، رامىزاناادىن باشااقا ۋاقىااتالردا »
 .بار مۇراشلىرىقا-دېگەن كۆز «بولىدى

 دىققەت قىلىدىغان ئىشالر  داقىلغان ئېتىكائمەسجىدتە 

ئايالالرنىااااڭ مۇناسااااى ەتتە بولۇشااااى قاااااتتىق -ۋاقتىاااادا ئەر ئېتىكااااائ -1
 چەكلىنىدى.

ساااۆز قىلىشاااقا -ىنياااا ئىشااالىرىدىن ھېچقاناااداق گەئۋاقتىااادا د ئېتىكاااائ -2
 بولمايدى. 

زدئ، ئالالھنىاااڭ ۈئااامنى دىنياااا ئىشااالىرىدىن بىااار مەزگىااال ئاااۆزد» ئېتىكاااائ
 لىاا دېگەن «ئۆيىاادە ۋاقىتلىرىمنااى ئالالھقااا اااالى  ئىكااادەت قىلىشااقا ئاتااايمەن

ئەگەر ساااەن ئاااائىلە بولغاچقاااا، پۈتاااۈن ۋاقتىمىزناااى ئالالھقاااا ئاتىشاااىمىز كېااارە . 
بىااالەن  ئېتىكاااائقاااا ئېلىاااپ كىرساااە ، ئېتىكاپمۇناساااى ىتى ۋە دىنياااا ئىشااالىرىنى 

قى ۋە ئۇلۇغلاااۇ نىڭقالمايااادى. مەساااجىد ىتنىاااڭ ھېچقاناااداق پەرقاااىنورماااا  ۋاق
ئااېالن نەرسىسااىنى تااۈئ كەتااكەن يۈرەسااۇلۇلالھ مەسااجىدتە  ولغاچقااا،ھااۆرمىتى ب

ئااااالالھ ئااااۇ »1ٌ ٌال للللٌَفللللإ ٌ ملسللللا غٌ ٌتلللللٌ لللل  َلٌ  اللللاٌهللا قىلغااااان ئااااادەمگە  
« نىااڭ ئۈچااۈن قۇرىلمىغاااننەرسااىنى قااايتۇرىئ بەرمىسااۇن، چااۈنكى مەسااجىد ئۇ

رەت قايتۇرغاااان. مەساااجىد ئىكاااادەتلەر ئۈچاااۈن اااااس قىلىنغاااان ئاااورىن.  دەئ
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن مەساااجىدتە دىنياااا ئىشااالىرىنى سۆزلەشاااكەن ئاااادەمگە قارشاااى 

 قااا، ئالالھپدىئااا قىلساااق بولىاادى. مەسااجىدكە كىرىااپ ئالالھقااا مۇناجااات قىلىاا
 ىغىمااااۇيااااېقىن بولىاااادىغان ۋاقىتتااااا، دىنيااااا ئىشاااالىرىنى پارا لىشىشااااىمىز مەنتىق
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ئاياااغلىرىمىزنى كىاارىش ئۈچااۈن، بىااز مەسااجىدكە »  ساااھابىلەر ئۇيغااۇن ئەمەس.
دېاااگەن.  «ساااالغان ۋاقىتتاااا، دىنياااا ئىشااالىرىمىزنى بىااارگە ساااېلى ېتىپ كىرەتتاااۇق

ھەتتااااا بىااااز شااااەرەئ، مەرتىاااا ە ۋە »  يەنە بىاااار ساااااھابە بۇنىغغااااا قوشااااۇئ
 دېگەن. «قرەتتۇىدەرىجىلىرىمىزنىمۇ ئاياغلىرىمىز بىلەن بىرگە سېلى ېتىپ ك

 نەلگىلىاااااگەب ئاااااالالھ الرۇشااااا ەنەئ» ﴿تِْلـــــَك ُحـــــُدوُد اللَّــــــِه فَـــــًَل تـَْقَربُوَهـــــا﴾
. «الر قىنالشاااااماېي غااااااغنىۇ ، ئرىقىلغاااااان ئىشاااااالرد نىاااااىەنم رىگااااارىالردېچ

ٌ  للللللًٌِلللللل ٌٌ، ْللللللللٌَمللللليٌو ْللللللله نٌمللللللي  رەسااااااۇلۇلالھمۇ   وم ن مللللللاٌِ لللللتب اتٌَلٌيعلم للللللا
ٌ غينلللللوٌواهضلللللوفمللللل ٌ تقللللل ٌ   لللللب اتٌفقلللللغٌ ٌ.  نلللللاُ لللللاٌٌ،نلللللتْ  لللللاٌ ٌ   لللللب اتٌُو للللل ٌُو ِو

ٌ ْلمللللل ٌيوشلللللٌَْ ٌيهتلللللاٌف لللللوٌ، ٌ ْلللللله ن ٌ،َْلٌوا ٌ  للللل ٌِللللللٌَُحللللل ٌ. لللللا ه اٌَيهاللللل ٌَلللللَو
للللللو ھاااااااال  ۋە ھااااااارام ئېنىااااااق. ئىككىسااااااىنىڭ » 1 َْلٌوا ٌُحلللللل ٌهللاٌ ٌْ ضللللللوٌ اِ 

ەر باااار. كىمكاااى ئارىساااىدا كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بىلمەيااادىغان شاااۈبھىي نەرساااىل
كىمكاااى ئاااابرىيىنى قوغااادىغان بولىااادى. -ىن ساقالنساااا، دىناااى ۋە ياااۈزشاااۈبھىلەرد

 ۆتاااۈئپاتساااا، چىگااارادا پاااادىچىلىق قىلىاااپ، پادىساااى چىگرىااادىن ئ ۈبھىلەرگەشااا
. ىقالىاااااد ېتىاااااپتااااااس قالغاااااان پادىچىغاااااا ئواشاااااا  ھارامغاااااا پ ېتىشاااااكەك

 ڭئالالھنىاااا غالركااااى،چىگراسااااى بااااار. بىلى ڭپادىشاااااھنى ەربىاااارھ غالركااااى،بىلى
دېااااگەن. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن « ىرچىگراسااااى ھااااارام قىلغانلىرىااااد ېمىنىاااادىكىز

« ھارامغاااا يېقىنالشاااما الر»شاااۈبھىلى  ئىشاااالردىن يىاااراق تۇرىشاااىمىز كېااارە . 
دەئ اىتااااا  قىلىنىشااااتىكى سااااەۋە ، ئىنسااااان ھارامغااااا يېقىنالشااااقان ھامااااان 

ۇقىرى، شااۇ ا ھاراماادىن ناھااايىتى يىااراق چۈشااۈئ كېااتىش ئېھتىمااالى ناھااايىتى ياا
. مەساااىلەن  ئېتىكاااائ قىلى اتقاااان كىشاااى ئاياااالى بىااالەن تۇرساااا، تاااۇرى  كېااارە 

ئېتىكاااپنى بااۇزىۋېتىش ئېھتىمااالى بولسااا، ئايالىاادىن ئايرىلىااپ تۇرىشااى كېاارە . 
بىاار ئااادەم ھاااراقنى يېغىاادىن تاشاالىغان بولسااا، چوقااۇم ھاااراقنى كۆرمەساالىكى 

 ن يىراق تۇرىشى كېرە . ۋە ھاراق سورىنىدى
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ُ اللَّــــ ــــنيِّ ِلَك يـَُب ــــوَن﴾﴿َكــــذَٰ ــــْم يـَتـَُّق ــــِه لِلنَّــــاِس َلَعلَُّه نھااااارام  ڭرنىەكىشااااىل» ـُه آََّيِت
 الرغااااۇئ تلىرىنىەئااااي ئاااالالھ ن،ۈچاااۈقىلىنغاااان ئىشاااالردىن  ساقلىنىشااالىرى ئ

ئاااالالھ ئاااۆزىگە ئاساااىيلىق قىلغاااان كىشاااىلەرنى  .«ىباياااان قىلىاااد نداقۇشاااۇم
ئېلىااااپ جازاالياااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااز دوزااقااااا ۋە ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە 

 بارىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىشىمىز كېرە . 

زېمىنااادىكى باااارلىق شاااەيىىلەر ئىنسااااننىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان 
ااشاااى مۇھااااپىزەت ۋە ئالااادىن تەيياااار قىلىنغاااان. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ھايااااتنى ي

قىلىاااش كېااارە . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ماااۇئمىن ۋە كااااپىرالرنى ئاااۆز ئىچىاااگە 
َللللا  ا  ْْلَْ ضا ﴿نسااااانالرغا اىتااااا  قىلىااااپ  ئالغااااان پۈتااااۈن ئى ُُ ُ لُللللو  َا ََي َْيلَُّ للللا   نَللللا

للللَلََل  َ ا بَللللا پاااااكىز نەرسااااىلەردىن -ئااااى ئىنسااااانالر! يەر يۈزىاااادىكى ھاااااال » 1 ََ
دېاااااگەن. لاااااېكىن بەزى ئىنساااااانالر بۇنىاااااڭ ئەكساااااىچە زىياااااانلىق  «يە اااااالر

يەنە بىااار ئاااايەتتە نەرساااىلەرنى بىلىاااپ تاااۇرىئ ئىساااتىما  قىلى اتىااادى. ئاااالالھ 
للللا ﴿مااااۇئمىنلەرگە ئااااايرى  اىتااااا  قىلىااااپ   لللل   َ ا بَللللاتا َِ نُللللو  ُ لُللللو  ِا َِ ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ

 ردىنەرساااىلەھااااال  ن رغانىرىزىقالناااد رنىەساااىل! بىاااز رەمىنلۇئمااائاااى » 2 َ َُْْلنَللاُ  ْ 
دېااگەن. چااۈنكى ئىنسااان ساااغالم ياشىشااى ئۈچااۈن، پاااكىزە ۋە زىيانسااىز « الرە ااي

ئايااااا  -ئىچاااامە  ۋە ئەر-لەرنى ئىسااااتىما  قىلىشااااى كېاااارە . يااااېمە نەرسااااى
ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەتلەر باياااان قىلىنغاااان ئاااايەتلەرگە قارىسااااق، ئىنسااااننىڭ 

ئىچاامە  -شااى ۋە داۋامالشتۇرىشااى ئۈچااۈن، يەياادىغان يااېمە ھاياااتلىقىنى ساقلى
ئاياااااا  ئوتتۇرىساااااىدىكى مۇناساااااى ەتنىڭ پاااااا  بولۇشاااااى ئاالھىااااادە -ۋە ئەر
 تلەنگەن. تەكى

ئىنساااااان ئاااااۆزىگە تەۋە بولمىغاااااان نەرساااااىنى يېيەلمەيااااادى، ھەم يېساااااە 
ئىچمەكلىرىنىااااڭ پااااا  بولۇشااااى -بولماياااادى. شااااۇ سااااەۋەبتىن ئىنسااااان يااااېمە 

ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەردىن يەياااادى ياااااكى تاااااغ ۋە ئۈچااااۈن، ئۆزىنىااااڭ 
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ئاياااغلىرىمىزنى كىاارىش ئۈچااۈن، بىااز مەسااجىدكە »  ساااھابىلەر ئۇيغااۇن ئەمەس.
دېاااگەن.  «ساااالغان ۋاقىتتاااا، دىنياااا ئىشااالىرىمىزنى بىااارگە ساااېلى ېتىپ كىرەتتاااۇق

ھەتتااااا بىااااز شااااەرەئ، مەرتىاااا ە ۋە »  يەنە بىاااار ساااااھابە بۇنىغغااااا قوشااااۇئ
 دېگەن. «قرەتتۇىدەرىجىلىرىمىزنىمۇ ئاياغلىرىمىز بىلەن بىرگە سېلى ېتىپ ك

 نەلگىلىاااااگەب ئاااااالالھ الرۇشااااا ەنەئ» ﴿تِْلـــــَك ُحـــــُدوُد اللَّــــــِه فَـــــًَل تـَْقَربُوَهـــــا﴾
. «الر قىنالشاااااماېي غااااااغنىۇ ، ئرىقىلغاااااان ئىشاااااالرد نىاااااىەنم رىگااااارىالردېچ

ٌ  للللللًٌِلللللل ٌٌ، ْللللللللٌَمللللليٌو ْللللللله نٌمللللللي  رەسااااااۇلۇلالھمۇ   وم ن مللللللاٌِ لللللتب اتٌَلٌيعلم للللللا
ٌ غينلللللوٌواهضلللللوفمللللل ٌ تقللللل ٌ   لللللب اتٌفقلللللغٌ ٌ.  نلللللاُ لللللاٌٌ،نلللللتْ  لللللاٌ ٌ   لللللب اتٌُو للللل ٌُو ِو

ٌ ْلمللللل ٌيوشلللللٌَْ ٌيهتلللللاٌف لللللوٌ، ٌ ْلللللله ن ٌ،َْلٌوا ٌ  للللل ٌِللللللٌَُحللللل ٌ. لللللا ه اٌَيهاللللل ٌَلللللَو
للللللو ھاااااااال  ۋە ھااااااارام ئېنىااااااق. ئىككىسااااااىنىڭ » 1 َْلٌوا ٌُحلللللل ٌهللاٌ ٌْ ضللللللوٌ اِ 

ەر باااار. كىمكاااى ئارىساااىدا كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بىلمەيااادىغان شاااۈبھىي نەرساااىل
كىمكاااى ئاااابرىيىنى قوغااادىغان بولىااادى. -ىن ساقالنساااا، دىناااى ۋە ياااۈزشاااۈبھىلەرد

 ۆتاااۈئپاتساااا، چىگااارادا پاااادىچىلىق قىلىاااپ، پادىساااى چىگرىااادىن ئ ۈبھىلەرگەشااا
. ىقالىاااااد ېتىاااااپتااااااس قالغاااااان پادىچىغاااااا ئواشاااااا  ھارامغاااااا پ ېتىشاااااكەك

 ڭئالالھنىاااا غالركااااى،چىگراسااااى بااااار. بىلى ڭپادىشاااااھنى ەربىاااارھ غالركااااى،بىلى
دېااااگەن. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن « ىرچىگراسااااى ھااااارام قىلغانلىرىااااد ېمىنىاااادىكىز

« ھارامغاااا يېقىنالشاااما الر»شاااۈبھىلى  ئىشاااالردىن يىاااراق تۇرىشاااىمىز كېااارە . 
دەئ اىتااااا  قىلىنىشااااتىكى سااااەۋە ، ئىنسااااان ھارامغااااا يېقىنالشااااقان ھامااااان 

ۇقىرى، شااۇ ا ھاراماادىن ناھااايىتى يىااراق چۈشااۈئ كېااتىش ئېھتىمااالى ناھااايىتى ياا
. مەساااىلەن  ئېتىكاااائ قىلى اتقاااان كىشاااى ئاياااالى بىااالەن تۇرساااا، تاااۇرى  كېااارە 

ئېتىكاااپنى بااۇزىۋېتىش ئېھتىمااالى بولسااا، ئايالىاادىن ئايرىلىااپ تۇرىشااى كېاارە . 
بىاار ئااادەم ھاااراقنى يېغىاادىن تاشاالىغان بولسااا، چوقااۇم ھاااراقنى كۆرمەساالىكى 

 ن يىراق تۇرىشى كېرە . ۋە ھاراق سورىنىدى
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ُ اللَّــــ ــــنيِّ ِلَك يـَُب ــــوَن﴾﴿َكــــذَٰ ــــْم يـَتـَُّق ــــِه لِلنَّــــاِس َلَعلَُّه نھااااارام  ڭرنىەكىشااااىل» ـُه آََّيِت
 الرغااااۇئ تلىرىنىەئااااي ئاااالالھ ن،ۈچاااۈقىلىنغاااان ئىشاااالردىن  ساقلىنىشااالىرى ئ

ئاااالالھ ئاااۆزىگە ئاساااىيلىق قىلغاااان كىشاااىلەرنى  .«ىباياااان قىلىاااد نداقۇشاااۇم
ئېلىااااپ جازاالياااادى. شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااز دوزااقااااا ۋە ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە 

 بارىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىشىمىز كېرە . 

زېمىنااادىكى باااارلىق شاااەيىىلەر ئىنسااااننىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان 
ااشاااى مۇھااااپىزەت ۋە ئالااادىن تەيياااار قىلىنغاااان. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ھايااااتنى ي

قىلىاااش كېااارە . ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ماااۇئمىن ۋە كااااپىرالرنى ئاااۆز ئىچىاااگە 
َللللا  ا  ْْلَْ ضا ﴿نسااااانالرغا اىتااااا  قىلىااااپ  ئالغااااان پۈتااااۈن ئى ُُ ُ لُللللو  َا ََي َْيلَُّ للللا   نَللللا

للللَلََل  َ ا بَللللا پاااااكىز نەرسااااىلەردىن -ئااااى ئىنسااااانالر! يەر يۈزىاااادىكى ھاااااال » 1 ََ
دېاااااگەن. لاااااېكىن بەزى ئىنساااااانالر بۇنىاااااڭ ئەكساااااىچە زىياااااانلىق  «يە اااااالر

يەنە بىااار ئاااايەتتە نەرساااىلەرنى بىلىاااپ تاااۇرىئ ئىساااتىما  قىلى اتىااادى. ئاااالالھ 
للللا ﴿مااااۇئمىنلەرگە ئااااايرى  اىتااااا  قىلىااااپ   لللل   َ ا بَللللاتا َِ نُللللو  ُ لُللللو  ِا َِ ََي َْيلَُّ للللا   َلللل ايَ  ُ

 ردىنەرساااىلەھااااال  ن رغانىرىزىقالناااد رنىەساااىل! بىاااز رەمىنلۇئمااائاااى » 2 َ َُْْلنَللاُ  ْ 
دېااگەن. چااۈنكى ئىنسااان ساااغالم ياشىشااى ئۈچااۈن، پاااكىزە ۋە زىيانسااىز « الرە ااي

ئايااااا  -ئىچاااامە  ۋە ئەر-لەرنى ئىسااااتىما  قىلىشااااى كېاااارە . يااااېمە نەرسااااى
ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەتلەر باياااان قىلىنغاااان ئاااايەتلەرگە قارىسااااق، ئىنسااااننىڭ 

ئىچاامە  -شااى ۋە داۋامالشتۇرىشااى ئۈچااۈن، يەياادىغان يااېمە ھاياااتلىقىنى ساقلى
ئاياااااا  ئوتتۇرىساااااىدىكى مۇناساااااى ەتنىڭ پاااااا  بولۇشاااااى ئاالھىااااادە -ۋە ئەر
 تلەنگەن. تەكى

ئىنساااااان ئاااااۆزىگە تەۋە بولمىغاااااان نەرساااااىنى يېيەلمەيااااادى، ھەم يېساااااە 
ئىچمەكلىرىنىااااڭ پااااا  بولۇشااااى -بولماياااادى. شااااۇ سااااەۋەبتىن ئىنسااااان يااااېمە 

ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەردىن يەياااادى ياااااكى تاااااغ ۋە ئۈچااااۈن، ئۆزىنىااااڭ 
                                                           

 ئايەت-168سۈرە بەقەرە،  1
 ئايەت-172سۈرە بەقەرە،  2



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

524 
 

 ئورماااانلىقتىكى ئىگىساااى بولمىغاااان نەرساااىلەرنى ئاااوۋالئ يېساااە بولىااادى. ئەگەر
ئااۆزى يېمەكچااى بولغااان نەرسااە باشااقىالرنىڭ بولااۇئ قالسااا، ئااۇنى يېاايىش ياااكى 
ئااااااوۋال  تااااااوغرا ئەمەس. چااااااۈنكى يېمەكلىاااااا  نۇرغااااااۇن تىرىشااااااچانلىق ۋە 

. ساااەن باااۇنى يېيىشاااتىن باااۇرىن ئاااۇ نەرساااىگە كاااۈق ئەمگەكنىاااڭ مەھساااۇلى
چىقارغاااان كىشاااىلەرنىڭ ئەمگىكىاااگە ھاااۆرمەت قىلىشاااىڭ كېااارە . مۇشاااۇنىغغا 

ئايااااااللىق مۇناساااااى ەتمۇ ئىنتىزاملىشىشاااااى كېااااارە . باااااۇنى -ئواشاااااا  ئەر
ئىنتىزامالشتۇرماساااااتىن، ھەركىاااااا  ئالااااادىغا كەلااااااگەن ھەر كىشاااااى بىاااااالەن 

ات نىزامااى بۇزىلىاادى ۋە ساااغالم، پااا  ھەۋەساالىرىنى قاندىرسااا، زېمىناادىكى ھاياا
ئەۋالدالرنىااااڭ داۋاملىشىشااااىدىن سااااۆز ئاااااچقىلى بولماياااادى. ھايااااات نىزامااااى 

ا، سااااەن باشااااقىالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەرگە، تەرتىااااپكە سېلىنمىساااا
باشااااقىالر سااااېنىڭ ئىگىدارچىلىقىغاااادىكى نەرسااااىلەرگە كااااۆز سااااالىدى. سااااەن 

اۋىز قىلغااااان ۋاقتىغاااادا، باشااااقىالرمۇ ئابرىيىغااااا تاجاااا-باشااااقىالرنىڭ ئىااااززەت
  سېنىغكىگە تاجاۋىز قىلىدى. 
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 دەرس-94
 
 ئايەت-188سۈرە بەقەرە 

 
َنُكم ِِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِِبَا ِإََل اِْلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َوََّل ََتُْكُلوا َأمْ ﴿ َواَلُكم بـَيـْ

ُثِْ    ﴾َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ َفرِيًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِِبْْلِ
 

 تۇرىئ بىلىپ يەۋالما الر، ناھەق ماللىرىنى بىرىغالرنىڭ-بىر»
 ئۈچۈن، ېلىشيەۋ بىلەن زىلۇم ماللىرىنى قىسى  بىر كىشىلەرنىڭ

ھاكىمالرنىڭ قېشىغا ئاپىرىپ، ئۆزد الرغا نىسكەتەن ھاال  ئىكەنلىكىگە 
 «سەۋە  كۆرسەتمە الر

 

« مااۈلكىنى ناااھەق يەۋالمااا الر-باشااقىالرنىڭ مااا »ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە 
مااااۈلكىنى ھەقسااااىزلىق بىاااالەن -بىرىغالرنىااااڭ مااااا -بىاااار»دېمەسااااتىن، بەلكااااى 

لالناادى. چااۈنكى قاچااان بىاار ناااھەق يەۋېلىااش دېااگەن ئىپااادىنى قو« يەۋالمااا الر
ۋالغاااان ماااۈلكىنى يە-ئوتتۇرىغاااا چىقساااا، بىااار تەرەئ يەنە بىااار تەرەپااانىغال ماااا 
مااۈلكىنى يەۋالغاااان -بولماياادى. مەسااىلەن  مەن ھەقساااىزلەرچە باشااقىالرنىڭ ماااا 

مۈلكاااااۈمنى ھەقساااااىز يەۋېلىشاااااتىن -ۋاقتىمااااادا، باشاااااقىالرنى مېنىاااااڭ ماااااا 
ىق كىشاااىلەر ئارىساااىدا قااليمىقاااانچىلىق ياااۈز بېرىاااپ، توساااۇيالمايمەن. باااۇ ئاااارقىل

ھەقلىااق يااو  بىاالەن  ئااىرىاادا زىيااان تارتىاادىغىنى يەنىااال ئااۆزەم بااولىمەن. مەن
ئۆزدمنىاااڭ ھەققىناااى ئالغىنىمااادا، باشاااقىالرمۇ ئۆزىنىاااڭ ھەققىناااى ھەقلىاااق ياااو  
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 ئورماااانلىقتىكى ئىگىساااى بولمىغاااان نەرساااىلەرنى ئاااوۋالئ يېساااە بولىااادى. ئەگەر
ئااۆزى يېمەكچااى بولغااان نەرسااە باشااقىالرنىڭ بولااۇئ قالسااا، ئااۇنى يېاايىش ياااكى 
ئااااااوۋال  تااااااوغرا ئەمەس. چااااااۈنكى يېمەكلىاااااا  نۇرغااااااۇن تىرىشااااااچانلىق ۋە 

. ساااەن باااۇنى يېيىشاااتىن باااۇرىن ئاااۇ نەرساااىگە كاااۈق ئەمگەكنىاااڭ مەھساااۇلى
چىقارغاااان كىشاااىلەرنىڭ ئەمگىكىاااگە ھاااۆرمەت قىلىشاااىڭ كېااارە . مۇشاااۇنىغغا 

ئايااااااللىق مۇناساااااى ەتمۇ ئىنتىزاملىشىشاااااى كېااااارە . باااااۇنى -ئواشاااااا  ئەر
ئىنتىزامالشتۇرماساااااتىن، ھەركىاااااا  ئالااااادىغا كەلااااااگەن ھەر كىشاااااى بىاااااالەن 

ات نىزامااى بۇزىلىاادى ۋە ساااغالم، پااا  ھەۋەساالىرىنى قاندىرسااا، زېمىناادىكى ھاياا
ئەۋالدالرنىااااڭ داۋاملىشىشااااىدىن سااااۆز ئاااااچقىلى بولماياااادى. ھايااااات نىزامااااى 

ا، سااااەن باشااااقىالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەرگە، تەرتىااااپكە سېلىنمىساااا
باشااااقىالر سااااېنىڭ ئىگىدارچىلىقىغاااادىكى نەرسااااىلەرگە كااااۆز سااااالىدى. سااااەن 

اۋىز قىلغااااان ۋاقتىغاااادا، باشااااقىالرمۇ ئابرىيىغااااا تاجاااا-باشااااقىالرنىڭ ئىااااززەت
  سېنىغكىگە تاجاۋىز قىلىدى. 
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 دەرس-94
 
 ئايەت-188سۈرە بەقەرە 

 
َنُكم ِِبْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِِبَا ِإََل اِْلُكَّاِم لَِتْأُكُلوا َوََّل ََتُْكُلوا َأمْ ﴿ َواَلُكم بـَيـْ

ُثِْ    ﴾َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ َفرِيًقا مِّْن َأْمَواِل النَّاِس ِِبْْلِ
 

 تۇرىئ بىلىپ يەۋالما الر، ناھەق ماللىرىنى بىرىغالرنىڭ-بىر»
 ئۈچۈن، ېلىشيەۋ بىلەن زىلۇم ماللىرىنى قىسى  بىر كىشىلەرنىڭ

ھاكىمالرنىڭ قېشىغا ئاپىرىپ، ئۆزد الرغا نىسكەتەن ھاال  ئىكەنلىكىگە 
 «سەۋە  كۆرسەتمە الر

 

« مااۈلكىنى ناااھەق يەۋالمااا الر-باشااقىالرنىڭ مااا »ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە 
مااااۈلكىنى ھەقسااااىزلىق بىاااالەن -بىرىغالرنىااااڭ مااااا -بىاااار»دېمەسااااتىن، بەلكااااى 

لالناادى. چااۈنكى قاچااان بىاار ناااھەق يەۋېلىااش دېااگەن ئىپااادىنى قو« يەۋالمااا الر
ۋالغاااان ماااۈلكىنى يە-ئوتتۇرىغاااا چىقساااا، بىااار تەرەئ يەنە بىااار تەرەپااانىغال ماااا 
مااۈلكىنى يەۋالغاااان -بولماياادى. مەسااىلەن  مەن ھەقساااىزلەرچە باشااقىالرنىڭ ماااا 

مۈلكاااااۈمنى ھەقساااااىز يەۋېلىشاااااتىن -ۋاقتىمااااادا، باشاااااقىالرنى مېنىاااااڭ ماااااا 
ىق كىشاااىلەر ئارىساااىدا قااليمىقاااانچىلىق ياااۈز بېرىاااپ، توساااۇيالمايمەن. باااۇ ئاااارقىل

ھەقلىااق يااو  بىاالەن  ئااىرىاادا زىيااان تارتىاادىغىنى يەنىااال ئااۆزەم بااولىمەن. مەن
ئۆزدمنىاااڭ ھەققىناااى ئالغىنىمااادا، باشاااقىالرمۇ ئۆزىنىاااڭ ھەققىناااى ھەقلىاااق ياااو  
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بىااالەن ئېلىاااپ، ئىنساااانالرنىڭ ھايااااتى تەرتىپلىنىااادى. ماناااا باااۇ ئاااالالھ تائااااال 
 اتىمىزدا كۆردشنى االىغان ھالەتتۇر. ھاي

ى ئااالالھ تائاااال ئىنسااان ھاياتىنىااڭ پاااكىز، شااەرەپلى  ۋە ئېسااىل بولۇشااىن
اااليااادى. يەناااى، قورساااىقىغغا چوقاااۇم ساااەن تەر تۆكاااۈئ ئىشااالە  ئاااارقىلىق 
ئېرىشااكەن ئااۆزد گە تەۋە نېااىمەت كىرسااۇن، ھەرگىزمااۇ ھااارام كىرمىسااۇن. سااەن 

ى ھەرىاااكەت قىلىشاااىڭ، باشاااقىالر ئېرىشاااكەن يېيىشاااتىن ۋە ئېلىشاااتىن ئىلگىااار
نەتىجىنىااااڭ مې ىسااااىنى ئااااۈزىمەن دېمەساااالىكىڭ كېاااارە . ھەركىاااا  ئىشاااالىمەي 

ېيىشاانى االىسااا، بااۇ سااەۋەبلى  تۇرمااۇ  رېتىمااى قااليمىقانلىشااىدى. ھەرىااكەت ي
قىلىاااش ئاااارقىلىق ھاياتنىاااڭ رولاااى جاااارى بولىااادى. چاااۈنكى قىلغاااان ھەربىااار 

مەيمىاااز. مەساااىلەن  دېھقاااان يەر تېرىاااپ ئاشااالىق ئىشاااىمىزدىن بىااازال مەنپەئەتلەن
اسااايدى. مانااا چىقىرىاادى، دېھقاننىااڭ يەر تېرىياادىغان ئۈسااكۈنىلىرىنى تۆمااۈرچى ي

شااااۇنىغدە  بىاااار ئادەمنىااااڭ ئىشاااالىگىنى زەنجىرسااااىمان شااااەكىلدە يەنە بىاااار 
تەرەپااااكە مۇناسااااى ەتلى  بولىاااادى. ھېسااااابتا ھەربىاااار ئااااادەم ھەرىكەتلىاااانىش 

 ىىيەتكە ھەسسە قوشىدى. ئارقىلىق ئومۇمىي جەم

يۇقىرىااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ھەرىكەتااالەر، ئاااالالھ چەكلىاااگەن ھەرىكەتااالەر 
رە . مەساااىلەن  ئاااوغرى ئوغرىلىاااق قىلىاااش ئۈچۈنماااۇ ھەرىاااكەت بولماسااالىقى كېااا

قىلىااادى. ئەمماااا بۇنىاااڭ ھەرىكىتاااى پەسكەشااالى  ۋە باااۇ ئاااارقىلىق ئېرىشاااكەن 
لىاااق، ئالااادا ، باشاااقىالرنىڭ ھەرقاناااداق نېساااى ە ھارامااادىر. شاااۇنداقال بۇال چى

ئىشااەنگەن يېرىاادىن چىقماساالىق ۋە ئامااانەتكە اىيااانەت قىلىااش قاتارلىقالرنىااڭ 
باشاااااقىالرنىڭ ماااااۈلكىنى نااااااھەق »ساااااى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان ھەممى

 نىڭ قاتارىغا كىرىدى. «يەۋېلىش

دەئ « بىرىغالرنىاااڭ مااااللىرىنى نااااھەق يەۋالماااا الر-بىااار»ئاااالالھ تائااااال 
ـــاِم﴾﴿وَ بولاااۇئ   باشاااقىالرنىڭ مېلىناااى ساااىلەرنىڭ ماااېلىغالر »ن تُـــْدُلوا ِِبَـــا ِإََل اِْلُكَّ

ن،  ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ، ئۆزد الرغااا ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال  ئۈچااۈ
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دەۋاتىااااادى.  «نىساااااكەتەن ھااااااال  ئىكەنلىكىاااااگە ساااااەۋە  كۆرساااااەتمە الر
ۆزلىرى تاالشااقان ئەمەلىيەتااتە ئىنسااانالر ئىنسااائ قىلىااپ قەلكىنااى پاااكىز تۇتسااا، ئاا

مۈلۈكنىاااڭ ئەسااالى ئىگىساااىنىڭ كىملىكىناااى بىلىااادى. ئەمماااا باشاااقىالرنىڭ -ماااا 
پاكىااا  ئوياادىرىئ، ھاكىمنىاااڭ -ئىنساااان، سااااتا دەلىاال ھەققىاادىن قورقمىغااان

قېشاااىغا ئېلىاااپ بارىااادى. ئەسااالى مۈلاااۈ  ئىگىساااىنىڭ ئىساااپاتى بولمىغاااانلىقى 
ۇرىئ ھۆكااۈم چىقىرىاادى. ئۈچااۈن، نەتىجىاادە ھاااكى  شااۇ سااااتا ئىسااپاتقا قااارائ تاا

مااااۈلكىنى يەۋالغااااانلىقىنى ھاكىمنىااااڭ -كااااۆپىنچە ئااااادەملەر باشااااقىالرنىڭ مااااا 
لىقىنى دەلىااال قىلىاااپ، ئاااۆزىنى ئاقاليااادى. باااۇ گەرچە دىنياااادىكى باااۇيرىئ قويغاااان

ھۆكۈمااادە ئااااقلىغۇچى بواللىغاااان بىااالەن، قىياااامەت كاااۈنى ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا 
 واللمايدى. ھەرگىزمۇ ئۆزىنى ئاقاليدىغان سەۋە  ب

ئۇسااۇلالر -بۇنىغاادىن باشااقا، جەمىىيەتااتە شااەرىىەت ھااارام قىلغااان نااشااا
بۈگاااااۈنكى كۈنااااادىكى ھۆكۈمەتلەرنىاااااڭ مۇشاااااۇ ۋە ھااااااراق ساااااورىنلىرى باااااار. 

اىلااادىكى ساااورىنالرنىڭ ئېچىلىشاااىغا رىاساااەت قىلىشاااى، باااۇ ئىشاااالرنىڭ ھااااال  
لغاااان يولااادىن ئىكەنلىكىناااى بىلددرمەيااادى. ئىنسااااننىڭ ئاااالالھ تائااااال ھاااارام قى

تاپقااان ھەرقانااداق نەرسىسااى، ھااارام ھېسااابلىنىدى ۋە يولسااىزلىق بىاالەن تاپقااان 
ئااااۆز مەسااااىۇلىيىتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ قورسااااىقىنى ھااااارام نەرسىسااااى ئااااارقىلىق 

بىااالەن تولااادىرغان بولىااادى. ئىنسااااان مەساااىۇلىيىتى ئاساااتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ 
يەۋاتقاااانالرمۇ، ئاااۆزى  ھاااارام يېيىشاااىگە ۋاساااىتە بولماسااالىقى ۋە شاااۇ ھاااارامنى

 ىشى كېرە . ىلق دىققەت لى اتقانلىقىغاېن كيولدىيەۋاتقان نەرسىنىڭ قايسى 

  كىشااىلەر ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان باتىاال ئىشاالىرىنى ئاااقالئ ۋە بىاار قىسااى
مەن قىلمىسااام باشااقىالر قىلىاادى »رىزىقلىرىنىااڭ كېمىيىااپ كېتىشااىدىن قورقااۇئ  

دەئ، « مىىااايەت شاااۇنىغغا كۆناااۈئ كەتتاااىيااااكى باااۇنى قىلمااااي ئاماااا  ياااوق، جە
ىااڭ ھااارام ئىشاانى داۋامالشااتۇرى  ئۈچااۈن ئااۆزىگە يااو  ئىزدەياادى. ئااالالھ ئۇالرن

رىزىقىغاااا كېپىااال ۋە ھەربىااار ئىشاااىدىن اەۋەرداردىر. باااۇ باتىااال ئىشاااتىن يېنىاااپ، 
ھاااال  بىاار ئىشااقا يۆتكەلسااە، ئااالالھ ھەرگىااز ھااللاادىن رىزىااق بېرىشااكە بېخىللىااق 
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بىااالەن ئېلىاااپ، ئىنساااانالرنىڭ ھايااااتى تەرتىپلىنىااادى. ماناااا باااۇ ئاااالالھ تائااااال 
 اتىمىزدا كۆردشنى االىغان ھالەتتۇر. ھاي

ى ئااالالھ تائاااال ئىنسااان ھاياتىنىااڭ پاااكىز، شااەرەپلى  ۋە ئېسااىل بولۇشااىن
اااليااادى. يەناااى، قورساااىقىغغا چوقاااۇم ساااەن تەر تۆكاااۈئ ئىشااالە  ئاااارقىلىق 
ئېرىشااكەن ئااۆزد گە تەۋە نېااىمەت كىرسااۇن، ھەرگىزمااۇ ھااارام كىرمىسااۇن. سااەن 

ى ھەرىاااكەت قىلىشاااىڭ، باشاااقىالر ئېرىشاااكەن يېيىشاااتىن ۋە ئېلىشاااتىن ئىلگىااار
نەتىجىنىااااڭ مې ىسااااىنى ئااااۈزىمەن دېمەساااالىكىڭ كېاااارە . ھەركىاااا  ئىشاااالىمەي 

ېيىشاانى االىسااا، بااۇ سااەۋەبلى  تۇرمااۇ  رېتىمااى قااليمىقانلىشااىدى. ھەرىااكەت ي
قىلىاااش ئاااارقىلىق ھاياتنىاااڭ رولاااى جاااارى بولىااادى. چاااۈنكى قىلغاااان ھەربىااار 

مەيمىاااز. مەساااىلەن  دېھقاااان يەر تېرىاااپ ئاشااالىق ئىشاااىمىزدىن بىااازال مەنپەئەتلەن
اسااايدى. مانااا چىقىرىاادى، دېھقاننىااڭ يەر تېرىياادىغان ئۈسااكۈنىلىرىنى تۆمااۈرچى ي

شااااۇنىغدە  بىاااار ئادەمنىااااڭ ئىشاااالىگىنى زەنجىرسااااىمان شااااەكىلدە يەنە بىاااار 
تەرەپااااكە مۇناسااااى ەتلى  بولىاااادى. ھېسااااابتا ھەربىاااار ئااااادەم ھەرىكەتلىاااانىش 

 ىىيەتكە ھەسسە قوشىدى. ئارقىلىق ئومۇمىي جەم

يۇقىرىااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ھەرىكەتااالەر، ئاااالالھ چەكلىاااگەن ھەرىكەتااالەر 
رە . مەساااىلەن  ئاااوغرى ئوغرىلىاااق قىلىاااش ئۈچۈنماااۇ ھەرىاااكەت بولماسااالىقى كېااا

قىلىااادى. ئەمماااا بۇنىاااڭ ھەرىكىتاااى پەسكەشااالى  ۋە باااۇ ئاااارقىلىق ئېرىشاااكەن 
لىاااق، ئالااادا ، باشاااقىالرنىڭ ھەرقاناااداق نېساااى ە ھارامااادىر. شاااۇنداقال بۇال چى

ئىشااەنگەن يېرىاادىن چىقماساالىق ۋە ئامااانەتكە اىيااانەت قىلىااش قاتارلىقالرنىااڭ 
باشاااااقىالرنىڭ ماااااۈلكىنى نااااااھەق »ساااااى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان ھەممى

 نىڭ قاتارىغا كىرىدى. «يەۋېلىش

دەئ « بىرىغالرنىاااڭ مااااللىرىنى نااااھەق يەۋالماااا الر-بىااار»ئاااالالھ تائااااال 
ـــاِم﴾﴿وَ بولاااۇئ   باشاااقىالرنىڭ مېلىناااى ساااىلەرنىڭ ماااېلىغالر »ن تُـــْدُلوا ِِبَـــا ِإََل اِْلُكَّ

ن،  ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ، ئۆزد الرغااا ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال  ئۈچااۈ
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دەۋاتىااااادى.  «نىساااااكەتەن ھااااااال  ئىكەنلىكىاااااگە ساااااەۋە  كۆرساااااەتمە الر
ۆزلىرى تاالشااقان ئەمەلىيەتااتە ئىنسااانالر ئىنسااائ قىلىااپ قەلكىنااى پاااكىز تۇتسااا، ئاا

مۈلۈكنىاااڭ ئەسااالى ئىگىساااىنىڭ كىملىكىناااى بىلىااادى. ئەمماااا باشاااقىالرنىڭ -ماااا 
پاكىااا  ئوياادىرىئ، ھاكىمنىاااڭ -ئىنساااان، سااااتا دەلىاال ھەققىاادىن قورقمىغااان

قېشاااىغا ئېلىاااپ بارىااادى. ئەسااالى مۈلاااۈ  ئىگىساااىنىڭ ئىساااپاتى بولمىغاااانلىقى 
ۇرىئ ھۆكااۈم چىقىرىاادى. ئۈچااۈن، نەتىجىاادە ھاااكى  شااۇ سااااتا ئىسااپاتقا قااارائ تاا

مااااۈلكىنى يەۋالغااااانلىقىنى ھاكىمنىااااڭ -كااااۆپىنچە ئااااادەملەر باشااااقىالرنىڭ مااااا 
لىقىنى دەلىااال قىلىاااپ، ئاااۆزىنى ئاقاليااادى. باااۇ گەرچە دىنياااادىكى باااۇيرىئ قويغاااان

ھۆكۈمااادە ئااااقلىغۇچى بواللىغاااان بىااالەن، قىياااامەت كاااۈنى ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا 
 واللمايدى. ھەرگىزمۇ ئۆزىنى ئاقاليدىغان سەۋە  ب

ئۇسااۇلالر -بۇنىغاادىن باشااقا، جەمىىيەتااتە شااەرىىەت ھااارام قىلغااان نااشااا
بۈگاااااۈنكى كۈنااااادىكى ھۆكۈمەتلەرنىاااااڭ مۇشاااااۇ ۋە ھااااااراق ساااااورىنلىرى باااااار. 

اىلااادىكى ساااورىنالرنىڭ ئېچىلىشاااىغا رىاساااەت قىلىشاااى، باااۇ ئىشاااالرنىڭ ھااااال  
لغاااان يولااادىن ئىكەنلىكىناااى بىلددرمەيااادى. ئىنسااااننىڭ ئاااالالھ تائااااال ھاااارام قى

تاپقااان ھەرقانااداق نەرسىسااى، ھااارام ھېسااابلىنىدى ۋە يولسااىزلىق بىاالەن تاپقااان 
ئااااۆز مەسااااىۇلىيىتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ قورسااااىقىنى ھااااارام نەرسىسااااى ئااااارقىلىق 

بىااالەن تولااادىرغان بولىااادى. ئىنسااااان مەساااىۇلىيىتى ئاساااتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ 
يەۋاتقاااانالرمۇ، ئاااۆزى  ھاااارام يېيىشاااىگە ۋاساااىتە بولماسااالىقى ۋە شاااۇ ھاااارامنى

 ىشى كېرە . ىلق دىققەت لى اتقانلىقىغاېن كيولدىيەۋاتقان نەرسىنىڭ قايسى 

  كىشااىلەر ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان باتىاال ئىشاالىرىنى ئاااقالئ ۋە بىاار قىسااى
مەن قىلمىسااام باشااقىالر قىلىاادى »رىزىقلىرىنىااڭ كېمىيىااپ كېتىشااىدىن قورقااۇئ  

دەئ، « مىىااايەت شاااۇنىغغا كۆناااۈئ كەتتاااىيااااكى باااۇنى قىلمااااي ئاماااا  ياااوق، جە
ىااڭ ھااارام ئىشاانى داۋامالشااتۇرى  ئۈچااۈن ئااۆزىگە يااو  ئىزدەياادى. ئااالالھ ئۇالرن

رىزىقىغاااا كېپىااال ۋە ھەربىااار ئىشاااىدىن اەۋەرداردىر. باااۇ باتىااال ئىشاااتىن يېنىاااپ، 
ھاااال  بىاار ئىشااقا يۆتكەلسااە، ئااالالھ ھەرگىااز ھااللاادىن رىزىااق بېرىشااكە بېخىللىااق 
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الھ تائاااااال بەيتااااۇلالھنى مۇشاااارىكالرنىڭ تاااااۋائ قىلىشااااىدىن قىلماياااادى. ئااااال
ْ  َالللللل َ   ﴿ااََّنَلللللا  ْ ُمْ لللللهاُ وَ  جَنَللللل   چەكااااالەئ   َغ  ْْلَلللللهَ َن مَلْعلللللَغ َالللللاِا ا  1فَلللللَل يَلْقَهمُلللللو   ْ َمْسللللل ا

 مۇشااااۇ نىجىسااااتۇر،  ئۈچااااۈن قىلغااااانلىقلىرى ئىنكااااار نىئااااالالھن مۇشاااارىكالر»
 ھەرەماااگە مەساااجىدى ئاااۇالر كېااايىن  يىلىااادىن-9 نىاااڭھىجرىيە يەناااىن يىلااادىن

دېاااااگەن ئاااااايەتنى نازىااااال قىلغانااااادا، مەككىااااادە تااااااۋائ « يېقىنالشمىساااااۇن
غۇچىالرغاااا بىرنەرساااە ساااېتىپ جاااان كەچۈرىااادىغان بىااار بۆلاااۈ  مۇساااۇلمانالر  قىل
دەئ غەم « ئەماادى مۇشاارى  تاااۋاپچىالر كەلمىسااە، بىااز قانااداق جااان باااقىمىز »

لَلللَ  َفَسلللْوَ  يُلْغناللل ُ ُ    لَللللُو ﴿ال  قىلىشاااقان. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائاااا ْ لللُتْ  َا لْ َوااْ   ا
للللل  َفْ للللللاوا اا  َشلللللا َ   كىرىشاااااتىن ھەرەماااااگە مۇشااااارىكالرنىڭن ساااااىلەر ئەگەر» 2 ِا

 پەزلاااى ئااۆز االىسااائااالالھ  قورقسااا الر، پېقىاارلىقتىن  بىاالەن قىلىنىشااى مەنىااى
 دەئ مۇئمىنلەرگە ئىشەن  بەرگەن. « قىلىدى باي سىلەرنى بىلەن

ئالالھنىاااڭ رىزالىقىناااى كاااۆزلەئ، ئازابىااادىن قورقاااۇئ، ھااااال  كەساااىپكە 
م سااىزگە چىقىااش يااولى ۋە سااىز ئويلىمىغااان يەردىاان يۆتكەلسااىغىز، ئااالالھ چوقااۇ

ُا   لَلللَو ََيَْعلل   َللُو َُمَْهَ للارىزىااق بېرىاادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە   للْ   .﴿َوَِلل  يَلتَلل ُُْْللُو ِا َويَلْه
للل ُ  ْ لللُ  ََل َ َْتسا  چىقىاااش ئۇنىغغاااا ئاااالالھ قورقىااادىكەن، تىنئاااالالھ كىمكاااى» 3 ََ

دېااگەن. سااىز « بېرىاادى رىزىااق يەردىاان ئويلىمىغااان ئۇنىغغااا ئااالالھ .بېرىاادى يااولى
مېنىااڭ »قايسااى اىاال شااەكىلدىكى ھااارام ئىااش بىاالەن شااۇغۇللىنىڭ، ھەرگىزمااۇ  

بىردىنكىاار چىقىااش يولااۇم مۇشااۇ، بۇنىغاادىن باشااقا ئىااش قىاللمااايمەن، مەن بااۇ 
دېمەساااالىكىغىز، قىلى اتقااااان ھااااارام « ئىشاااانى تاشلىسااااام جااااان باقالمااااايمەن

 تاشالئ، ئالالھقا تەۋەككۈ  قىلىشىغىز كېرە .  كەسپىغىزنى

ھەقساااىز ياااو  بىااالەن پاااۇ  تېپىاااپ ياااېگەن كىشاااىنىڭ، چوقاااۇم ھەقلىاااق 
بولغااان نۇقتىاادا ئاااق قالىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت بىاار ھەقىقەتنااى يااادىمىزدا چىااڭ 

                                                           
 ئايەت-28سۈرە تەۋبە،  1
 ئايەت-28سۈرە تەۋبە،  2
 ئايەت-3، 2سۈرە تاالق،  3
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كېااارە . كۈنىمىزدىماااۇ نۇرغاااۇن ئادەمنىاااڭ ھايااااتى باااويىچە ھاااارام ساقلىشاااىمىز 
ىنياااا تاااوپالئ، ھاياتىنىاااڭ ئااىرىااادا دواتۇرنىاااڭ ئاااۇنى د-ياااولالر بىااالەن ماااا 

تۈرلاااۈ  تامااااقالردىن چەكااالەئ، نورماااا  ئاااادەمچىلىكمۇ ياشاااىيالماي اتقانلىقىنى، 
يەنە شاااااااۇنداقال ياااااااا  ۋاقىتلىرىااااااادا كاااااااۆزىنى ئوينىتىاااااااپ باشاااااااقىالرنى 

نالرنىااڭ، ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا كۆزىاادىن ئايرىلىااپ، ئەمااا بولااۇئ ئۆلااۈئ ئازدىرغا
نااى كااۆردۋاتىمىز ھەم ئااا الۋاتىمىز. ناااھەق يااو  بىاالەن پااۇ  تېااپىش، كەتكەنلىكى

 ئااىرىدا يېيىشكە ھەقلىق بولغان تاماقنى يېيشتىنمۇ چەكلەئ قويىدى.  

ــــَنُكم ِِبْلَباِطــــِل﴾  مااااااللىرىنى بىرىغالرنىااااڭ-ىااااارب» ﴿َوََّل َتَُْكلُــــوا َأْمــــَواَلُكم بـَيـْ
مۈلكىنىااڭ بىاار -بىاار بۆلااۈ  كىشااىلەر ھاراماادىن تاپقااان مااا . «يەۋالمااا الر ناااھەق

قىسااامىنى يااشاااى يولالرغاااا ساااەرئ قىلىااادى، ھەجاااگە بارىااادى ۋە مەساااجىدلەرنى 
مااااۈلكىمىز يۇيۇلااااۇئ -بااااۇ يااشااااىلىقلىرىمىز ئااااارقىلىق مااااا »سااااالىدى. ئااااۇالر  

ى ئااااالالھ تائاااااال بااااۇنى ھەرگىااااز قوبااااۇ  دەئ ئويالياااادى. ھااااالكۇك« پاكلىنىاااادى
ئاااااالالھ ساااااىلەرنىڭ قىلغاااااان ئىكادىتىغالرغاااااا ۋە ساااااەدىقە لەرگە  قىلمايااااادى.

ئېھتىياااجى يااوق. ئااالالھ تائاااال ھااارام مااا  بىاالەن مەسااچى  سېلىنىشااىنى ياااكى 
نااااھەق ياااولالر بىااالەن تاپقاااان پاااۇلالر ئاااارقىلىق يااشاااىلىق قىلىنىشاااىنى ئەساااال 

 ھ پااااكتۇر، پەقەت پاااا  نەرساااىنى قوباااۇ  قىلىااادى ۋەاالىمايااادى. چاااۈنكى ئاااالال
 بەندىلەرنىڭ توغرا يولدا مېغىشىنى اااليدى. 

ــــاِم﴾ باشااااقىالرنىڭ مېلىنااااى سااااىلەرنىڭ مااااېلىغالر »ن ﴿َوتُــــْدُلوا ِِبـَـــا ِإََل اِْلُكَّ
ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال  ئۈچااۈن،  ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ، ئۆزد الرغااا 

دېااااگەن ئااااايەتتە  «گە سااااەۋە  كۆرسااااەتمە الرنىسااااكەتەن ھاااااال  ئىكەنلىكىاااا
مااۈلكىنى -ر تىلغااا ئېلىنغااان. چااۈنكى كااۆئ ھااالالردا باشااقىالرنىڭ مااا ھاااكىمال

ئىگلىاااااا ېلىش، ئالالھنىااااااڭ شااااااەرىىىتىنى تەتكىقلىماياااااادىغان ھۆكااااااۈمەتلەر 
تەرىپىاااادىن قانۇنالشااااتۇرىلىدى. بىاااار قىسااااى  دىنىااااي چۈشەنچىسااااى چو قااااۇر 

ھۆكاااۈمەت ااتاااا بولغاااان بولساااا يولغاااا »ئ  بولمىغاااان كىشاااىلەر بۇنىغغاااا قاااارا
دېاااگەن باھاااانە بىااالەن ھاااارام كەساااىپلەر بىااالەن شاااۇغۇللىنىدى. « تىقويماااايت
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الھ تائاااااال بەيتااااۇلالھنى مۇشاااارىكالرنىڭ تاااااۋائ قىلىشااااىدىن قىلماياااادى. ئااااال
ْ  َالللللل َ   ﴿ااََّنَلللللا  ْ ُمْ لللللهاُ وَ  جَنَللللل   چەكااااالەئ   َغ  ْْلَلللللهَ َن مَلْعلللللَغ َالللللاِا ا  1فَلللللَل يَلْقَهمُلللللو   ْ َمْسللللل ا

 مۇشااااۇ نىجىسااااتۇر،  ئۈچااااۈن قىلغااااانلىقلىرى ئىنكااااار نىئااااالالھن مۇشاااارىكالر»
 ھەرەماااگە مەساااجىدى ئاااۇالر كېااايىن  يىلىااادىن-9 نىاااڭھىجرىيە يەناااىن يىلااادىن

دېاااااگەن ئاااااايەتنى نازىااااال قىلغانااااادا، مەككىااااادە تااااااۋائ « يېقىنالشمىساااااۇن
غۇچىالرغاااا بىرنەرساااە ساااېتىپ جاااان كەچۈرىااادىغان بىااار بۆلاااۈ  مۇساااۇلمانالر  قىل
دەئ غەم « ئەماادى مۇشاارى  تاااۋاپچىالر كەلمىسااە، بىااز قانااداق جااان باااقىمىز »

لَلللَ  َفَسلللْوَ  يُلْغناللل ُ ُ    لَللللُو ﴿ال  قىلىشاااقان. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائاااا ْ لللُتْ  َا لْ َوااْ   ا
للللل  َفْ للللللاوا اا  َشلللللا َ   كىرىشاااااتىن ھەرەماااااگە مۇشااااارىكالرنىڭن ساااااىلەر ئەگەر» 2 ِا

 پەزلاااى ئااۆز االىسااائااالالھ  قورقسااا الر، پېقىاارلىقتىن  بىاالەن قىلىنىشااى مەنىااى
 دەئ مۇئمىنلەرگە ئىشەن  بەرگەن. « قىلىدى باي سىلەرنى بىلەن

ئالالھنىاااڭ رىزالىقىناااى كاااۆزلەئ، ئازابىااادىن قورقاااۇئ، ھااااال  كەساااىپكە 
م سااىزگە چىقىااش يااولى ۋە سااىز ئويلىمىغااان يەردىاان يۆتكەلسااىغىز، ئااالالھ چوقااۇ

ُا   لَلللَو ََيَْعلل   َللُو َُمَْهَ للارىزىااق بېرىاادى. ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە   للْ   .﴿َوَِلل  يَلتَلل ُُْْللُو ِا َويَلْه
للل ُ  ْ لللُ  ََل َ َْتسا  چىقىاااش ئۇنىغغاااا ئاااالالھ قورقىااادىكەن، تىنئاااالالھ كىمكاااى» 3 ََ

دېااگەن. سااىز « بېرىاادى رىزىااق يەردىاان ئويلىمىغااان ئۇنىغغااا ئااالالھ .بېرىاادى يااولى
مېنىااڭ »قايسااى اىاال شااەكىلدىكى ھااارام ئىااش بىاالەن شااۇغۇللىنىڭ، ھەرگىزمااۇ  

بىردىنكىاار چىقىااش يولااۇم مۇشااۇ، بۇنىغاادىن باشااقا ئىااش قىاللمااايمەن، مەن بااۇ 
دېمەساااالىكىغىز، قىلى اتقااااان ھااااارام « ئىشاااانى تاشلىسااااام جااااان باقالمااااايمەن

 تاشالئ، ئالالھقا تەۋەككۈ  قىلىشىغىز كېرە .  كەسپىغىزنى

ھەقساااىز ياااو  بىااالەن پاااۇ  تېپىاااپ ياااېگەن كىشاااىنىڭ، چوقاااۇم ھەقلىاااق 
بولغااان نۇقتىاادا ئاااق قالىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت بىاار ھەقىقەتنااى يااادىمىزدا چىااڭ 
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كېااارە . كۈنىمىزدىماااۇ نۇرغاااۇن ئادەمنىاااڭ ھايااااتى باااويىچە ھاااارام ساقلىشاااىمىز 
ىنياااا تاااوپالئ، ھاياتىنىاااڭ ئااىرىااادا دواتۇرنىاااڭ ئاااۇنى د-ياااولالر بىااالەن ماااا 

تۈرلاااۈ  تامااااقالردىن چەكااالەئ، نورماااا  ئاااادەمچىلىكمۇ ياشاااىيالماي اتقانلىقىنى، 
يەنە شاااااااۇنداقال ياااااااا  ۋاقىتلىرىااااااادا كاااااااۆزىنى ئوينىتىاااااااپ باشاااااااقىالرنى 

نالرنىااڭ، ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا كۆزىاادىن ئايرىلىااپ، ئەمااا بولااۇئ ئۆلااۈئ ئازدىرغا
نااى كااۆردۋاتىمىز ھەم ئااا الۋاتىمىز. ناااھەق يااو  بىاالەن پااۇ  تېااپىش، كەتكەنلىكى

 ئااىرىدا يېيىشكە ھەقلىق بولغان تاماقنى يېيشتىنمۇ چەكلەئ قويىدى.  

ــــَنُكم ِِبْلَباِطــــِل﴾  مااااااللىرىنى بىرىغالرنىااااڭ-ىااااارب» ﴿َوََّل َتَُْكلُــــوا َأْمــــَواَلُكم بـَيـْ
مۈلكىنىااڭ بىاار -بىاار بۆلااۈ  كىشااىلەر ھاراماادىن تاپقااان مااا . «يەۋالمااا الر ناااھەق

قىسااامىنى يااشاااى يولالرغاااا ساااەرئ قىلىااادى، ھەجاااگە بارىااادى ۋە مەساااجىدلەرنى 
مااااۈلكىمىز يۇيۇلااااۇئ -بااااۇ يااشااااىلىقلىرىمىز ئااااارقىلىق مااااا »سااااالىدى. ئااااۇالر  

ى ئااااالالھ تائاااااال بااااۇنى ھەرگىااااز قوبااااۇ  دەئ ئويالياااادى. ھااااالكۇك« پاكلىنىاااادى
ئاااااالالھ ساااااىلەرنىڭ قىلغاااااان ئىكادىتىغالرغاااااا ۋە ساااااەدىقە لەرگە  قىلمايااااادى.

ئېھتىياااجى يااوق. ئااالالھ تائاااال ھااارام مااا  بىاالەن مەسااچى  سېلىنىشااىنى ياااكى 
نااااھەق ياااولالر بىااالەن تاپقاااان پاااۇلالر ئاااارقىلىق يااشاااىلىق قىلىنىشاااىنى ئەساااال 

 ھ پااااكتۇر، پەقەت پاااا  نەرساااىنى قوباااۇ  قىلىااادى ۋەاالىمايااادى. چاااۈنكى ئاااالال
 بەندىلەرنىڭ توغرا يولدا مېغىشىنى اااليدى. 

ــــاِم﴾ باشااااقىالرنىڭ مېلىنااااى سااااىلەرنىڭ مااااېلىغالر »ن ﴿َوتُــــْدُلوا ِِبَــــا ِإََل اِْلُكَّ
ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال  ئۈچااۈن،  ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ، ئۆزد الرغااا 

دېااااگەن ئااااايەتتە  «گە سااااەۋە  كۆرسااااەتمە الرنىسااااكەتەن ھاااااال  ئىكەنلىكىاااا
مااۈلكىنى -ر تىلغااا ئېلىنغااان. چااۈنكى كااۆئ ھااالالردا باشااقىالرنىڭ مااا ھاااكىمال

ئىگلىاااااا ېلىش، ئالالھنىااااااڭ شااااااەرىىىتىنى تەتكىقلىماياااااادىغان ھۆكااااااۈمەتلەر 
تەرىپىاااادىن قانۇنالشااااتۇرىلىدى. بىاااار قىسااااى  دىنىااااي چۈشەنچىسااااى چو قااااۇر 

ھۆكاااۈمەت ااتاااا بولغاااان بولساااا يولغاااا »ئ  بولمىغاااان كىشاااىلەر بۇنىغغاااا قاااارا
دېاااگەن باھاااانە بىااالەن ھاااارام كەساااىپلەر بىااالەن شاااۇغۇللىنىدى. « تىقويماااايت
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َا  ََّْْهلللل ُ پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە    ْتا لللل ََ ََ َمَ لللله  َوااتَللللُو  فَلَلَعللللَ   ،ااََّنَللللا َْ
  َ للللللْ  مَلْعلللللل للللللُ   ،مَلْعَ للللللُ ْ  َْْ  َيُ للللللوَ  َْمْللَللللللَن ِا سا َْ ََ فََ  للللللَ  َللللللُو ماللللللَ  ا ُْ ا َمللللللْ  فَ  ،َْتَللللللُو َصللللللا اأ  فََ 

ُ ا ُِْسلللللا    َلللل للللَ    نَللللا ا فَلْلَ ْ ُ للللْ َاا ،ََُ للللْ ُ   َللللُو ِبا ََ ُاْاَعلللل   ِا لللل
مەن بىاااار » 1 َْْو  اَ ْ ُْ َ للللا ،فَإاََّنَللللا اا

  ەپاااكەنگ ەزىغالردىااانب ەزىغاااالرب ەلكىااا بئىنساااان، ما اااا دەۋاگەرلەر كېلىااادى. 
 ۆكاااۈمھ ەباااويىچ ۇئاااويالئ، شااا ەئراساااتچىل د ەنم ەنبىااال ۇنىڭ. شاااۇساااتىراقئ

 ەكىشاااااىگ ەرگەنقىلىاااااپ ب ۆكاااااۈمھ ەققىناااااىھ ۇساااااۇلماننىڭم ەن. مەنقىلىااااام
االىساااا  ۇن؛االىساااا ئالسااا ۇنىئااا ۇ ا. شااادىربىااار ئاااوت پارچىساااى ۇئااا ،ەتەننىساااك

-دېاااگەن. ھاكىمنىاااڭ ھاااۆكمى، ساااوت پىرىنساااىپى باااويىچە دەلىااال« ۇنتاشلىسااا
دەۋاگەرلەر ئۆزىنىاااڭ ئىمانىغاااا قاااارائ  ھاااۆججەتكە قاااارائ چىقىرىلىااادى. لاااېكىن

 ىالرنىڭ ھەققىنى يېمەسلىكى كېرە .     باشق

ھۆكااااۈمەت تەسااااتىقال  ئااااارقىلىق ھااااارام ئىشااااالر قانۇنلۇقالشااااتۇرىلغان 
ۋاقىتتاااا، ئىنساااان ساااوتنىڭ ھاااۆكمىنى ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن ئىشااالىرىنى ئاقاليااادىغان 

كاااااۆپىنچە  ساااااەۋە  قىلى الىااااادى. ئىساااااالمىي دۆلەت دەئ ئاتالغاااااان-باھاااااانە
دۆلەتااالەردە جاااازانە يولغاااا قويۇلغاااان. بەزى كىشااالەر ھۆكۈمەتنىاااڭ ئىساااالمىي 

لغىنىغاااا قااااراپال، جاااازانە بىااالەن مۇئاااامىلە قىلى ېرىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ بو
ھااااارام مەسىلىسااااىنى ھۆكااااۈمەت ياااااكى بىاااارەر تەشااااكىالتقا -تائاااااال ھاااااال 

ماااۈلكىنى -الرنىڭ ماااا تاپشۇرماساااتىن، ئىنسااااننىڭ ئىمانىغاااا تاپشاااۇرغان. باشاااقى
ۋە يولسااااىز شااااەكىلدە يەۋېلىااااش، بىاااازگە زىيااااان كەلتۈرىاااادىغان چىرىكلىاااا  

پاسااااتچىلىقنى كەلتۈرىااادى. مەساااىلەن  ھۆكاااۈمەتكە تەۋە بىااار بىنانىاااڭ تۇيۇقساااىز 
ئۆردلاااۈئ كېاااتىش ۋەقەساااىنى سۈردشاااتە قىلغىنىمىااازدا، ئىنلېنىااار ئاااۆزىگە پاااۇ  

لالرنىااااااڭ سااااااۈپىتىنى ئااااااايرىش ئۈچااااااۈن، قۇرىلۇشااااااتا ئىشاااااالەتكەن ماتېرىيا
ئاااورىن تاااۆۋەنلەتكەن يااااكى قۇرىلۇشااانى تەكشاااۈردئ ئۆتكۈزدۋالىااادىغان مەساااىۇ  

پااااارا ئېلىااااپ تەپسااااىلىي تەكشااااۈرمىگەن ۋە بۇنىغاااادىن باشااااقا پاساااااتچىلىقالر 
ئوتتۇرىغااا چىقىاادى. بااۇ ئىشااالر ھەتتااا مەنىاا ى ھەقلەردىمااۇ شااەكىللىنىدى. يەنااى، 
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ساااەئ ناااۆۋەت باااارلىقىنى -ساااەئ ئىاااش بېجىرگىلاااى باااارغىنىغىزدا، ئالااادىغىزدا
ىزنى بېجىرىسااىز. كۆرسااىغىز، تونۇشااتىن بىرنااى ئىاازدەئ، سااەپتىن ئاااتالئ ئىشااىغ

مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا  ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يېگەنلىااا  
 بولىدى. 

ئااالالھ تائاااال بىاار ئىشاانى سەۋەبسااىز چەكلىمەياادى ياااكى سەۋەبسااىز يولغااا 
الھ چەكلىاااگەن ئىشاااالر جەمىىيەتنىاااڭ ئااااز بىااار قويمايااادى. كاااۆئ ھاااالالردا ئاااال

ر ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە پايااادىلىق قىسااامىغا مۇناساااى ەتلى  بولىااادى. ئەگەر بىااا
بولساااا، باااۇنى ئاااالالھ ئەساااال چەكلىمەيااادى. ئەگەر شاااۇ ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە 
زىياااانلىق بولساااا، باااۇنى كىشاااىلەر ئەساااال قىلمايااادى. چەكلەناااگەن ئىشاااالر كاااۆئ 

انلىق، ئەممااااا بىاااار قىسااااى  كىشااااىلەر بۇنىغاااادىن سااااانلىق كىشااااىلەرگە زىياااا
 مەنپەئەتلىنى اتقان بولىدى. 

ى ئاااااااايەتلەردە ئوماااااااۇمىي جەمىىيەتنىاااااااڭ مەناااااااپەئەتىگە قۇرئانااااااادىك
دېاااگەن ئىپاااادە « ئاااۇالر  ساااورايدى»نمۇناساااى ەتلى  ئىشاااالر تىلغاااا ئېلىنغانااادا، 

لللاَذ  يُن اُقلللوَ  ُُللل ا   ْ ﴿قوللىنىلىااادى. مەساااىلەن   َِ ََ  ساااەندىن ئاااۇالر» 1 َعْ لللوَ َوَيْسللل َُ وَت
 رتۇقىنىئااااا  ئېھتىياجاااادىنن سااااورايدى، توغرىلااااۇق قىلىااااش سااااەدىقە نېمىنااااى

َا ﴿، «دېگىااان ، قىلىغاااالر ساااەدىقەن للل  ََ َاللل ا  ْ َمبا  ئاااىن» 2 ُُلللْ  ُالللَو ََْذ  َوَيْسللل َُ وَت
 ھەيااااز ئېيتقىنكااااى،. سااااورايدى توغرىلااااۇق ھەيااااز سااااەندىن ئااااۇالر!  مااااۇھەممەد
 ھەر اوتاااۇن-ئەر قىلىاااش ئااااالقە جىنساااىي زگىلىااادەمە ھەياااز يەناااىن زىياااانلىقتۇر

ََ َاللللل ا  ْ  َلتَلللللاَِ   ﴿، «دېگىااااان  زىياااااانلىقتۇر ئىككىساااااىگە ِ  َ ُلللللْ   َوَيْسللللل َُ وَت ُُلللللْ  ااْصلللللَل
  ًْ  سورىشااااىدى، توغرىلاااۇق يېااااتىملەر ساااەندىن ئااااۇالر!  ماااۇھەممەد ئاااى»ن 3 َ للل

، «ااشااىدىري تااۈزە  ئااۇالرنى  ئۆسااتۈردئ ماااللىرىنى لە ،ەتەربىااين ئېيتقىنكااى،
للللللاَذ  يُن اُقللللللو َ ﴿ َِ ََ للللللا  َيْسلللللل َُ وَت ًْ  فَلاْلَو  اللللللَغْي ا َو ْْلَُْلللللللَهمايَ ُُللللللْ  َِ ئااااااى »ن 4 َْتَ ْقللللللُت  ِا للللللْ  َ لللللل
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َا  ََّْْهلللل ُ پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە    ْتا لللل ََ ََ َمَ لللله  َوااتَللللُو  فَلَلَعللللَ   ،ااََّنَللللا َْ
  َ للللللْ  مَلْعلللللل للللللُ   ،مَلْعَ للللللُ ْ  َْْ  َيُ للللللوَ  َْمْللَللللللَن ِا سا َْ ََ فََ  للللللَ  َللللللُو ماللللللَ  ا ُْ ا َمللللللْ  فَ  ،َْتَللللللُو َصللللللا اأ  فََ 

ُ ا ُِْسلللللا    َلللل للللَ    نَللللا ا فَلْلَ ْ ُ للللْ َاا ،ََُ للللْ ُ   َللللُو ِبا ََ ُاْاَعلللل   ِا لللل
مەن بىاااار » 1 َْْو  اَ ْ ُْ َ للللا ،فَإاََّنَللللا اا

  ەپاااكەنگ ەزىغالردىااانب ەزىغاااالرب ەلكىااا بئىنساااان، ما اااا دەۋاگەرلەر كېلىااادى. 
 ۆكاااۈمھ ەباااويىچ ۇئاااويالئ، شااا ەئراساااتچىل د ەنم ەنبىااال ۇنىڭ. شاااۇساااتىراقئ

 ەكىشاااااىگ ەرگەنقىلىاااااپ ب ۆكاااااۈمھ ەققىناااااىھ ۇساااااۇلماننىڭم ەن. مەنقىلىااااام
االىساااا  ۇن؛االىساااا ئالسااا ۇنىئااا ۇ ا. شااادىربىااار ئاااوت پارچىساااى ۇئااا ،ەتەننىساااك

-دېاااگەن. ھاكىمنىاااڭ ھاااۆكمى، ساااوت پىرىنساااىپى باااويىچە دەلىااال« ۇنتاشلىسااا
دەۋاگەرلەر ئۆزىنىاااڭ ئىمانىغاااا قاااارائ  ھاااۆججەتكە قاااارائ چىقىرىلىااادى. لاااېكىن

 ىالرنىڭ ھەققىنى يېمەسلىكى كېرە .     باشق

ھۆكااااۈمەت تەسااااتىقال  ئااااارقىلىق ھااااارام ئىشااااالر قانۇنلۇقالشااااتۇرىلغان 
ۋاقىتتاااا، ئىنساااان ساااوتنىڭ ھاااۆكمىنى ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن ئىشااالىرىنى ئاقاليااادىغان 

كاااااۆپىنچە  ساااااەۋە  قىلى الىااااادى. ئىساااااالمىي دۆلەت دەئ ئاتالغاااااان-باھاااااانە
دۆلەتااالەردە جاااازانە يولغاااا قويۇلغاااان. بەزى كىشااالەر ھۆكۈمەتنىاااڭ ئىساااالمىي 

لغىنىغاااا قااااراپال، جاااازانە بىااالەن مۇئاااامىلە قىلى ېرىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ بو
ھااااارام مەسىلىسااااىنى ھۆكااااۈمەت ياااااكى بىاااارەر تەشااااكىالتقا -تائاااااال ھاااااال 

ماااۈلكىنى -الرنىڭ ماااا تاپشۇرماساااتىن، ئىنسااااننىڭ ئىمانىغاااا تاپشاااۇرغان. باشاااقى
ۋە يولسااااىز شااااەكىلدە يەۋېلىااااش، بىاااازگە زىيااااان كەلتۈرىاااادىغان چىرىكلىاااا  

پاسااااتچىلىقنى كەلتۈرىااادى. مەساااىلەن  ھۆكاااۈمەتكە تەۋە بىااار بىنانىاااڭ تۇيۇقساااىز 
ئۆردلاااۈئ كېاااتىش ۋەقەساااىنى سۈردشاااتە قىلغىنىمىااازدا، ئىنلېنىااار ئاااۆزىگە پاااۇ  

لالرنىااااااڭ سااااااۈپىتىنى ئااااااايرىش ئۈچااااااۈن، قۇرىلۇشااااااتا ئىشاااااالەتكەن ماتېرىيا
ئاااورىن تاااۆۋەنلەتكەن يااااكى قۇرىلۇشااانى تەكشاااۈردئ ئۆتكۈزدۋالىااادىغان مەساااىۇ  

پااااارا ئېلىااااپ تەپسااااىلىي تەكشااااۈرمىگەن ۋە بۇنىغاااادىن باشااااقا پاساااااتچىلىقالر 
ئوتتۇرىغااا چىقىاادى. بااۇ ئىشااالر ھەتتااا مەنىاا ى ھەقلەردىمااۇ شااەكىللىنىدى. يەنااى، 
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ساااەئ ناااۆۋەت باااارلىقىنى -ساااەئ ئىاااش بېجىرگىلاااى باااارغىنىغىزدا، ئالااادىغىزدا
ىزنى بېجىرىسااىز. كۆرسااىغىز، تونۇشااتىن بىرنااى ئىاازدەئ، سااەپتىن ئاااتالئ ئىشااىغ

مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا  ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يېگەنلىااا  
 بولىدى. 

ئااالالھ تائاااال بىاار ئىشاانى سەۋەبسااىز چەكلىمەياادى ياااكى سەۋەبسااىز يولغااا 
الھ چەكلىاااگەن ئىشاااالر جەمىىيەتنىاااڭ ئااااز بىااار قويمايااادى. كاااۆئ ھاااالالردا ئاااال

ر ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە پايااادىلىق قىسااامىغا مۇناساااى ەتلى  بولىااادى. ئەگەر بىااا
بولساااا، باااۇنى ئاااالالھ ئەساااال چەكلىمەيااادى. ئەگەر شاااۇ ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە 
زىياااانلىق بولساااا، باااۇنى كىشاااىلەر ئەساااال قىلمايااادى. چەكلەناااگەن ئىشاااالر كاااۆئ 

انلىق، ئەممااااا بىاااار قىسااااى  كىشااااىلەر بۇنىغاااادىن سااااانلىق كىشااااىلەرگە زىياااا
 مەنپەئەتلىنى اتقان بولىدى. 

ى ئاااااااايەتلەردە ئوماااااااۇمىي جەمىىيەتنىاااااااڭ مەناااااااپەئەتىگە قۇرئانااااااادىك
دېاااگەن ئىپاااادە « ئاااۇالر  ساااورايدى»نمۇناساااى ەتلى  ئىشاااالر تىلغاااا ئېلىنغانااادا، 

لللاَذ  يُن اُقلللوَ  ُُللل ا   ْ ﴿قوللىنىلىااادى. مەساااىلەن   َِ ََ  ساااەندىن ئاااۇالر» 1 َعْ لللوَ َوَيْسللل َُ وَت
 رتۇقىنىئااااا  ئېھتىياجاااادىنن سااااورايدى، توغرىلااااۇق قىلىااااش سااااەدىقە نېمىنااااى

َا ﴿، «دېگىااان ، قىلىغاااالر ساااەدىقەن للل  ََ َاللل ا  ْ َمبا  ئاااىن» 2 ُُلللْ  ُالللَو ََْذ  َوَيْسللل َُ وَت
 ھەيااااز ئېيتقىنكااااى،. سااااورايدى توغرىلااااۇق ھەيااااز سااااەندىن ئااااۇالر!  مااااۇھەممەد
 ھەر اوتاااۇن-ئەر قىلىاااش ئااااالقە جىنساااىي زگىلىااادەمە ھەياااز يەناااىن زىياااانلىقتۇر

ََ َاللللل ا  ْ  َلتَلللللاَِ   ﴿، «دېگىااااان  زىياااااانلىقتۇر ئىككىساااااىگە ِ  َ ُلللللْ   َوَيْسللللل َُ وَت ُُلللللْ  ااْصلللللَل
  ًْ  سورىشااااىدى، توغرىلاااۇق يېااااتىملەر ساااەندىن ئااااۇالر!  ماااۇھەممەد ئاااى»ن 3 َ للل

، «ااشااىدىري تااۈزە  ئااۇالرنى  ئۆسااتۈردئ ماااللىرىنى لە ،ەتەربىااين ئېيتقىنكااى،
للللللاَذ  يُن اُقللللللو َ ﴿ َِ ََ للللللا  َيْسلللللل َُ وَت ًْ  فَلاْلَو  اللللللَغْي ا َو ْْلَُْلللللللَهمايَ ُُللللللْ  َِ ئااااااى »ن 4 َْتَ ْقللللللُت  ِا للللللْ  َ لللللل
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لىقىنى دىغانىاااامااااۇھەممەد!  سااااەندىن نماااااللىرىنى  قانااااداق سااااەرئ قىلسااااا بول
- الر، ئااۇنى ئاتااامااۈلكىغالردىن نېمىنااى سااەرئ قىلمااا-سااورايدى، ئېيتقىنكااى، مااا 

ََ ﴿، «نساااەرئ قىلساااا الر بولىااادى  ئەقرىكالىرىغالرغاااا- الرغاااا، اىاااشئانا َوَيْسللل َُ وَت
 توغرىلاااۇق زىلقەرنەيااان ساااەندىن  يەھاااۇدىيالر يەناااىن ئاااۇالر» 1 َاللل  ذاي  ْ َقلللْهَتْيا 
َا ﴿ۋە يەنە  «سورىشاااااىدى ََ َاللللل ا  ْْلَتَ لللللا َُ  الَللللللوا َو  َهُنلللللوَا  َيْسللللل َُ وَت  ئاااااىن» 2 ُُللللل ا  ْْلَتَ لللللا
  قىلىشااااىڭ تەقسااااى  قانااااداق نااااىن غەنىاااايمەتلەر  اھابىلىرىڭساااا! مااااۇھەممەد
 توغرىساااىدان غەنىااايمەتلەر ئېيتقىنكاااى،  ئۇالرغاااان سورىشاااىدى، ساااەندىن توغرىلاااۇق

 «. ااستۇر پەيغەمكىرىگە ئۇنىڭ ۋە قائالالھ  چىقىرىش ھۆكۈم

  

                                                           
 ئايەت-83سۈرە كەھف،  1
 ئايەت-1سۈرە ئەن ا ،  2

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

533 
 

 دەرس-95
 
 ئايەت-189سۈرە بەقەرە 

 
َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواِْلَجِّ ۗ َولَْيَس اْلَِبُّ ِبَِن ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَِّ  ۖ ُقْل ِهَي 

ََتُْتوا اْلبُـُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَـِٰكنَّ اْلَِبَّ َمِن اتَـَّقٰم ۗ َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن 
َواِِبَا ۚ َواتَـُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾  أَبـْ

 

 ،ىسورىشىد قۇلىوغرچىققان ئاي ت ىېغي ندىنە!  سدەممەھۇئى من»
 اقىتلىرىنىۋ ڭجنىەھ ۋە ڭئىشالرنى ڭرنىەكىشىل ۇئ يتقىنكى،ې  ئالرغاۇنئ
 ھرامدىكىېئ  ەالردغقىلغىنى ەرىدەۋد تە. نجاھىلىيرىندۈچۈئ سابلىشىېھ
  كىرىش يااشىلىققا چىپېئ  ۈشۆئارقىسىدىن نت ڭرنىەيلۆ  ئالرداغغىېچ

 مەىلىشتىن  قورققان ئادئىش ق االىپۇم ەمرىگەئ ڭنىئالالھ. نىياتمايد
   ەتتىكىدەئاد الرداغغىېچ ھرامدىكىې. نئرىنئىگىسى د  ەمەيااشى ئ

قا ئالالھ نۈچۈئ الرغرىشىشېئ ەاتكەب الر،غكىرى ازىلىرىدىنۋرەد ڭرنىەيلۆئ
 «الرغقىلى ادارلىق قەت

 
لَللل ا ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان     سااااۆزى، ئاينىااااڭ دەساااالەپتە ئورغاااااق  ْْلَاا

« تولااۇن ئاااي»  كۆردنااۈئ، ئااون بە  كااۈن ئىچىاادە تەدرىجىااي شااەكىلدە كىچىاا
ئااااازدىن كىچىكاااالەئ، ئااااااىرى -ھااااالىتىگە كېلىااااپ، ئۇنىغاااادىن كېاااايىن ئاااااز

پۈتاااۈنلەي يوقۇلۇشاااىنى كۆرساااىتىدى. شاااۇ ا ئەيناااى ۋاقىتتىكاااى سااااھابىالرنىڭ 
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لىقىنى دىغانىاااامااااۇھەممەد!  سااااەندىن نماااااللىرىنى  قانااااداق سااااەرئ قىلسااااا بول
- الر، ئااۇنى ئاتااامااۈلكىغالردىن نېمىنااى سااەرئ قىلمااا-سااورايدى، ئېيتقىنكااى، مااا 

ََ ﴿، «نساااەرئ قىلساااا الر بولىااادى  ئەقرىكالىرىغالرغاااا- الرغاااا، اىاااشئانا َوَيْسللل َُ وَت
 توغرىلاااۇق زىلقەرنەيااان ساااەندىن  يەھاااۇدىيالر يەناااىن ئاااۇالر» 1 َاللل  ذاي  ْ َقلللْهَتْيا 
َا ﴿ۋە يەنە  «سورىشاااااىدى ََ َاللللل ا  ْْلَتَ لللللا َُ  الَللللللوا َو  َهُنلللللوَا  َيْسللللل َُ وَت  ئاااااىن» 2 ُُللللل ا  ْْلَتَ لللللا
  قىلىشااااىڭ تەقسااااى  قانااااداق نااااىن غەنىاااايمەتلەر  اھابىلىرىڭساااا! مااااۇھەممەد
 توغرىساااىدان غەنىااايمەتلەر ئېيتقىنكاااى،  ئۇالرغاااان سورىشاااىدى، ساااەندىن توغرىلاااۇق

 «. ااستۇر پەيغەمكىرىگە ئۇنىڭ ۋە قائالالھ  چىقىرىش ھۆكۈم

  

                                                           
 ئايەت-83سۈرە كەھف،  1
 ئايەت-1سۈرە ئەن ا ،  2

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

533 
 

 دەرس-95
 
 ئايەت-189سۈرە بەقەرە 

 
َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواِْلَجِّ ۗ َولَْيَس اْلَِبُّ ِبَِن ﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَِهلَِّ  ۖ ُقْل ِهَي 

ََتُْتوا اْلبُـُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَـِٰكنَّ اْلَِبَّ َمِن اتَـَّقٰم ۗ َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن 
َواِِبَا ۚ َواتَـُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾  أَبـْ

 

 ،ىسورىشىد قۇلىوغرچىققان ئاي ت ىېغي ندىنە!  سدەممەھۇئى من»
 اقىتلىرىنىۋ ڭجنىەھ ۋە ڭئىشالرنى ڭرنىەكىشىل ۇئ يتقىنكى،ې  ئالرغاۇنئ
 ھرامدىكىېئ  ەالردغقىلغىنى ەرىدەۋد تە. نجاھىلىيرىندۈچۈئ سابلىشىېھ
  كىرىش يااشىلىققا چىپېئ  ۈشۆئارقىسىدىن نت ڭرنىەيلۆ  ئالرداغغىېچ

 مەىلىشتىن  قورققان ئادئىش ق االىپۇم ەمرىگەئ ڭنىئالالھ. نىياتمايد
   ەتتىكىدەئاد الرداغغىېچ ھرامدىكىې. نئرىنئىگىسى د  ەمەيااشى ئ

قا ئالالھ نۈچۈئ الرغرىشىشېئ ەاتكەب الر،غكىرى ازىلىرىدىنۋرەد ڭرنىەيلۆئ
 «الرغقىلى ادارلىق قەت

 
لَللل ا ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان     سااااۆزى، ئاينىااااڭ دەساااالەپتە ئورغاااااق  ْْلَاا

« تولااۇن ئاااي»  كۆردنااۈئ، ئااون بە  كااۈن ئىچىاادە تەدرىجىااي شااەكىلدە كىچىاا
ئااااازدىن كىچىكاااالەئ، ئااااااىرى -ھااااالىتىگە كېلىااااپ، ئۇنىغاااادىن كېاااايىن ئاااااز

پۈتاااۈنلەي يوقۇلۇشاااىنى كۆرساااىتىدى. شاااۇ ا ئەيناااى ۋاقىتتىكاااى سااااھابىالرنىڭ 
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الر ياااۈز بېرىااادى  بۇنىاااڭ بىااارەر ئايااادا نېمىشاااقا بۇناااداق ئەھااا ال»كاللىساااىغا 
دېاااگەن اىياااالالر كەلاااگەن. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال « ساااەۋەبى بارمىااادى 

 ئايغا مۇناسى ەتلى  تەپسىالتالردىن اەۋەر بەردى. 

يېقىنقااااااى دەۋردە ئىنسااااااانالر ئاينىااااااڭ ئىلگىاااااارى بايقىيالمىغااااااان بەزى 
ى ئەتراپىااادا تەرەپلىرىناااى بايقاااائ چىقتاااى. بىاااز ئاينىاااڭ ئاااۆز ئاااوقى ۋە يەرشاااار

ىاااارى ئەرەباااالەر ئاياااادىكى بااااۇ مەلۇماااااتالرنى ئايلىنىاااادىغانلىقىنى بىلاااادىق. ئىلگ
بىلمىسااىمۇ، ئايغااا قااارائ ۋاقىاا  بەلگىلىيەلەيتتااى. دېاامە ، ئااۇالر ئاياادىن ئااۆزى 
بىلاااگەن شاااەكىلدە پايااادىلىناتتى. ئەمماااا ئۇنىاااڭ ناااېمە ساااەۋەبتىن كىچىكااالەئ، 

ەۋەبىنى ئېيتىااااپ بەرسااااىمۇ چو ىيىاااادىغانلىقىنى بىلمەيتتااااى، ھەم ئۇنىااااڭ ساااا
ىلەرنىڭ ئايغاااا چىقىاااپ، ئۇنىاااڭ ئەھ الىااادىن اەۋەردار چۈشاااەنمەيتتى. بىاااز كىشااا

بولغااانلىقىنى ئا لىغااان بولساااقمۇ، ئاينىااڭ پۈتااۈن سااىرلىرىنى ئېچىااپ بېرىاادىغان 
ئەسااىردە بىاازگە ئېچىلمغااان بااۇ -21شااارائىتالر تېخااى تولااۇق روياپقااا چىقمىاادى. 

ئىلگىااارى ياشاااىغان ئەرەبلەرگىماااۇ ئېچىلمىغاااان.  ئەساااىر 14ساااىرالر، تەبىىىيكاااى 
-ۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال دىققىتىمىزناااى ئاينىاااڭ ناااېمە ئۈچاااۈن چو ىيىاااپشااا

كىچىكااالە  مەسىلىساااىنى بىلىشاااكە ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئااااينى 
مااااۇھى   بىزنىااااڭ پايدىلىنىشااااىمىز ئۈچااااۈن ياراتقااااانلىقىنى بىلىشااااتىن ئىكااااارەت

 ارتى اتىدى. پىرىنسىپ تەرىپىگە ت

تۇرمۇشااىمىزدا ھەمااراھ بولىاادىغان ۋە ئاااي ۋە قۇيااا  بىزنىااڭ كۈناادىلى   
ھايااااتىمىز ئۇالرغاااا باغالنغاااان پىالنېاااتالردىر. ئالىمالرنىاااڭ دېيىشاااىچە، قۇياشااانىڭ 
ھەجىمااى زېمىننىااڭ ھەجىمىاادىن بىاار مىليااون ئۈچيااۈز مىااڭ ھەسسااە چااو . ئاااي 

ىاار تااۈز سااىزىققا كەلگەناادە، بولسااا زېمىناادىن كىچىاا . زېمىاان، ئاااي ۋە قۇيااا  ب
دى. چاااۈنكى ئااااي نۇرساااىز پىالنېااا  بولاااۇئ، قۇياشاااتىن ئااااي بىااازگە كۆردنمەيااا

كەلااگەن نااۇرنى قوبااۇ  قىلىااپ، ئااۇنى بىاازگە قايتۇرىاادى. لااېكىن يەرشااارى بااۇ تااۈز 
ساااىزىقتىن يىراقالشقانساااىرى ئاينىاااڭ قۇياااا  ناااۇرىنى قوباااۇ  قىلغاااان تەرىپاااى 

اليدى. بىااااز ئاااااينى كااااۆرمىگەن بىاااازگە ئورغاااااق شااااەكىلدە كۆردنۈشااااكە باشاااا
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ي ئاساااماندا باااار، پەقەت بىاااز ئاااۇنى ناااۇر قوباااۇ  قىلمىغاااانلىقى ۋاقىتلىرىمىااازدا ئاااا
ئۈچااۈن كااۆرمىگەن بااولىمىز. لااېكىن قۇياشاانىڭ ھەجىمااى بە  چااو  ۋە ئااۆزى نااۇر 
تارقاتقاچقاااا، قۇياااا ، ئااااي ۋە يەرشاااارى بىااار تاااۈز ساااىزىققا كەلاااگەن ۋاقىتتىماااۇ، 

ىاااادى ۋە قۇياشاااانىڭ تۇتۇلااااۇ  ئەھاااا اللىرى بە  قۇيااااا  ناھااااايىتى ئاااااز تۇتۇل
 نمەيدى.بىلى

ئاااازدىن چو ىيىاااپ، يەنە -نېمىشاااقا ئااااي ئااااز»ئەيناااى ۋاقىتتاااا سااااھابىلەر  
دەئ ساااورىغاندا، قۇرئاااان كەرىااا  « شاااۇ شاااەكىلدە كىچىكااالەئ يوقاااائ كېتىااادى 

ئاااۇالر پايدىلىنااليااادىغان  بەلكاااىئۇالرنىاااڭ باااۇ ساااوئالىغا جااااۋا  بەرمەساااتىن، 
غااااا ئاالقىاااادار ان قىلىااااپ بەردى. ۋاقىاااا  ئۆتكەنسااااېرى پىالنېتالرنااااۇقتىنى باياااا

نۇرغاااۇن ئىشاااالر ئىساااپاتالندى. لاااېكىن باااۇ ئىشاااالر ئىساااپاتالنغاندا، كىشاااىلى  
تۇرمۇشاااىمىزدا چاااو  ئاااۆزگىرىش بولمىااادى. شاااۇ ا ئاينىاااڭ ئۆزگىرىشااالىرىدىن 
پايدىلىنىشاااقا تېگىشااالى  تەرەئ بولساااا، ئااااي ئاااارقىلىق ۋاقىتناااى بەلگىلەشاااتۇر. 

 ڭرنىەكىشااااااىل ۇئاااااا»  َواِْلَــــــجِّ﴾﴿قُــــــْل ِهــــــَي َمَواِقيــــــُت لِلنَّــــــاسِ  ۇرئااااااان بااااااۇنى  ق
قاتااارلىق   چىشېئاا غىاازېئ  ،ۇتااۇروزا ت ،ەئااامىلۇم تىق،ېساا-نتىرىكچىلىاا ، سااودا

دەئ  «رىناااااادۈچۈئ سابلىشااااااىېھ اقىتلىرىنااااااىۋ ڭجنىااااااەھ ۋە ڭئىشااااااالرنى
ئىپاااادىلىگەن. ۋاقىااا  ھادىساااىگە باغالنغاااان بولاااۇئ، ئەگەر ھادىساااە بولمىساااا، 

تىگەنااادە بىااار تەرەپاااتىن چىقىاااپ، يەنە ۋاقىتماااۇ بولمايااادى. مەساااىلەن  قۇياااا  ئە
بىاار تەرەپااكە پاتمىسااا، بىاار كااۈن ۋاقىاا  شااەكىللەنمەيدى. ئاااي كىچىاا  ھااالەتتىن 

ئاساااتا كىچىكااالەئ -چو ىيىاااپ تولاااۇن ئااااي ھاااالىتىگە كېلىاااپ، ئانااادىن ئاساااتا
يوقااااائ كەتمىسااااە، بىاااار ئاااااي ۋاقىتنىااااڭ توشااااقانلىقى ئىپادىلەنمەياااادى. بااااۇ 

ڭ ئۈچاااۈن ۋاقىااا  ئۇقاااۇمى مەالۇقاتالرغاااا ھادىساااىلەر مەالۇقااااتالردىر. شاااۇنى
قارىتىلىااادى. ئالالھقاااا نىساااكەتەن ھېچقاناااداق ۋاقىااا  ئۇقاااۇمى بولمايااادى. چاااۈنكى 

 بىز پانىي، ئالالھ باقىي زاتتۇر.

اقىتلىرىمىزناااى ئااااي ۋە قۇياشاااقا قاااارائ بەلگىلەيمىاااز. ئاااالالھ كالېنااادار ۋە ۋ
للل َ ﴿تائااااال باااۇ ھەقاااتە   ََ  َوَُلللَغَ ُِ  تُلللو َ  اَ  َو ْ َقَملللهَ ُالللَو   َللل اي َ َعلللَ    َ لللْمَ  ضا ْا نَلللا   اتَلْعَلُملللو  َِ



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

534 
 

الر ياااۈز بېرىااادى  بۇنىاااڭ بىااارەر ئايااادا نېمىشاااقا بۇناااداق ئەھااا ال»كاللىساااىغا 
دېاااگەن اىياااالالر كەلاااگەن. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال « ساااەۋەبى بارمىااادى 

 ئايغا مۇناسى ەتلى  تەپسىالتالردىن اەۋەر بەردى. 

يېقىنقااااااى دەۋردە ئىنسااااااانالر ئاينىااااااڭ ئىلگىاااااارى بايقىيالمىغااااااان بەزى 
ى ئەتراپىااادا تەرەپلىرىناااى بايقاااائ چىقتاااى. بىاااز ئاينىاااڭ ئاااۆز ئاااوقى ۋە يەرشاااار

ىاااارى ئەرەباااالەر ئاياااادىكى بااااۇ مەلۇماااااتالرنى ئايلىنىاااادىغانلىقىنى بىلاااادىق. ئىلگ
بىلمىسااىمۇ، ئايغااا قااارائ ۋاقىاا  بەلگىلىيەلەيتتااى. دېاامە ، ئااۇالر ئاياادىن ئااۆزى 
بىلاااگەن شاااەكىلدە پايااادىلىناتتى. ئەمماااا ئۇنىاااڭ ناااېمە ساااەۋەبتىن كىچىكااالەئ، 

ەۋەبىنى ئېيتىااااپ بەرسااااىمۇ چو ىيىاااادىغانلىقىنى بىلمەيتتااااى، ھەم ئۇنىااااڭ ساااا
ىلەرنىڭ ئايغاااا چىقىاااپ، ئۇنىاااڭ ئەھ الىااادىن اەۋەردار چۈشاااەنمەيتتى. بىاااز كىشااا

بولغااانلىقىنى ئا لىغااان بولساااقمۇ، ئاينىااڭ پۈتااۈن سااىرلىرىنى ئېچىااپ بېرىاادىغان 
ئەسااىردە بىاازگە ئېچىلمغااان بااۇ -21شااارائىتالر تېخااى تولااۇق روياپقااا چىقمىاادى. 

ئىلگىااارى ياشاااىغان ئەرەبلەرگىماااۇ ئېچىلمىغاااان.  ئەساااىر 14ساااىرالر، تەبىىىيكاااى 
-ۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال دىققىتىمىزناااى ئاينىاااڭ ناااېمە ئۈچاااۈن چو ىيىاااپشااا

كىچىكااالە  مەسىلىساااىنى بىلىشاااكە ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئااااينى 
مااااۇھى   بىزنىااااڭ پايدىلىنىشااااىمىز ئۈچااااۈن ياراتقااااانلىقىنى بىلىشااااتىن ئىكااااارەت

 ارتى اتىدى. پىرىنسىپ تەرىپىگە ت

تۇرمۇشااىمىزدا ھەمااراھ بولىاادىغان ۋە ئاااي ۋە قۇيااا  بىزنىااڭ كۈناادىلى   
ھايااااتىمىز ئۇالرغاااا باغالنغاااان پىالنېاااتالردىر. ئالىمالرنىاااڭ دېيىشاااىچە، قۇياشااانىڭ 
ھەجىمااى زېمىننىااڭ ھەجىمىاادىن بىاار مىليااون ئۈچيااۈز مىااڭ ھەسسااە چااو . ئاااي 

ىاار تااۈز سااىزىققا كەلگەناادە، بولسااا زېمىناادىن كىچىاا . زېمىاان، ئاااي ۋە قۇيااا  ب
دى. چاااۈنكى ئااااي نۇرساااىز پىالنېااا  بولاااۇئ، قۇياشاااتىن ئااااي بىااازگە كۆردنمەيااا

كەلااگەن نااۇرنى قوبااۇ  قىلىااپ، ئااۇنى بىاازگە قايتۇرىاادى. لااېكىن يەرشااارى بااۇ تااۈز 
ساااىزىقتىن يىراقالشقانساااىرى ئاينىاااڭ قۇياااا  ناااۇرىنى قوباااۇ  قىلغاااان تەرىپاااى 

اليدى. بىااااز ئاااااينى كااااۆرمىگەن بىاااازگە ئورغاااااق شااااەكىلدە كۆردنۈشااااكە باشاااا
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ي ئاساااماندا باااار، پەقەت بىاااز ئاااۇنى ناااۇر قوباااۇ  قىلمىغاااانلىقى ۋاقىتلىرىمىااازدا ئاااا
ئۈچااۈن كااۆرمىگەن بااولىمىز. لااېكىن قۇياشاانىڭ ھەجىمااى بە  چااو  ۋە ئااۆزى نااۇر 
تارقاتقاچقاااا، قۇياااا ، ئااااي ۋە يەرشاااارى بىااار تاااۈز ساااىزىققا كەلاااگەن ۋاقىتتىماااۇ، 

ىاااادى ۋە قۇياشاااانىڭ تۇتۇلااااۇ  ئەھاااا اللىرى بە  قۇيااااا  ناھااااايىتى ئاااااز تۇتۇل
 نمەيدى.بىلى

ئاااازدىن چو ىيىاااپ، يەنە -نېمىشاااقا ئااااي ئااااز»ئەيناااى ۋاقىتتاااا سااااھابىلەر  
دەئ ساااورىغاندا، قۇرئاااان كەرىااا  « شاااۇ شاااەكىلدە كىچىكااالەئ يوقاااائ كېتىااادى 

ئاااۇالر پايدىلىنااليااادىغان  بەلكاااىئۇالرنىاااڭ باااۇ ساااوئالىغا جااااۋا  بەرمەساااتىن، 
غااااا ئاالقىاااادار ان قىلىااااپ بەردى. ۋاقىاااا  ئۆتكەنسااااېرى پىالنېتالرنااااۇقتىنى باياااا

نۇرغاااۇن ئىشاااالر ئىساااپاتالندى. لاااېكىن باااۇ ئىشاااالر ئىساااپاتالنغاندا، كىشاااىلى  
تۇرمۇشاااىمىزدا چاااو  ئاااۆزگىرىش بولمىااادى. شاااۇ ا ئاينىاااڭ ئۆزگىرىشااالىرىدىن 
پايدىلىنىشاااقا تېگىشااالى  تەرەئ بولساااا، ئااااي ئاااارقىلىق ۋاقىتناااى بەلگىلەشاااتۇر. 

 ڭرنىەكىشااااااىل ۇئاااااا»  َواِْلَــــــجِّ﴾﴿قُــــــْل ِهــــــَي َمَواِقيــــــُت لِلنَّــــــاسِ  ۇرئااااااان بااااااۇنى  ق
قاتااارلىق   چىشېئاا غىاازېئ  ،ۇتااۇروزا ت ،ەئااامىلۇم تىق،ېساا-نتىرىكچىلىاا ، سااودا

دەئ  «رىناااااادۈچۈئ سابلىشااااااىېھ اقىتلىرىنااااااىۋ ڭجنىااااااەھ ۋە ڭئىشااااااالرنى
ئىپاااادىلىگەن. ۋاقىااا  ھادىساااىگە باغالنغاااان بولاااۇئ، ئەگەر ھادىساااە بولمىساااا، 

تىگەنااادە بىااار تەرەپاااتىن چىقىاااپ، يەنە ۋاقىتماااۇ بولمايااادى. مەساااىلەن  قۇياااا  ئە
بىاار تەرەپااكە پاتمىسااا، بىاار كااۈن ۋاقىاا  شااەكىللەنمەيدى. ئاااي كىچىاا  ھااالەتتىن 

ئاساااتا كىچىكااالەئ -چو ىيىاااپ تولاااۇن ئااااي ھاااالىتىگە كېلىاااپ، ئانااادىن ئاساااتا
يوقااااائ كەتمىسااااە، بىاااار ئاااااي ۋاقىتنىااااڭ توشااااقانلىقى ئىپادىلەنمەياااادى. بااااۇ 

ڭ ئۈچاااۈن ۋاقىااا  ئۇقاااۇمى مەالۇقاتالرغاااا ھادىساااىلەر مەالۇقااااتالردىر. شاااۇنى
قارىتىلىااادى. ئالالھقاااا نىساااكەتەن ھېچقاناااداق ۋاقىااا  ئۇقاااۇمى بولمايااادى. چاااۈنكى 

 بىز پانىي، ئالالھ باقىي زاتتۇر.

اقىتلىرىمىزناااى ئااااي ۋە قۇياشاااقا قاااارائ بەلگىلەيمىاااز. ئاااالالھ كالېنااادار ۋە ۋ
للل َ ﴿تائااااال باااۇ ھەقاااتە   ََ  َوَُلللَغَ ُِ  تُلللو َ  اَ  َو ْ َقَملللهَ ُالللَو   َللل اي َ َعلللَ    َ لللْمَ  ضا ْا نَلللا   اتَلْعَلُملللو  َِ
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لللنايَ  َالللَغ َ  قۇياشااانى ناااۇر چااااچقۇچى ۋە ئااااينى نۇرلاااۇق  ئاااالالھ» 1 َو ْلْاَسلللابَ    سا 
قىلىاااپ يااااراتتى، يىلالرنىاااڭ ساااانىنى ۋە نۋاقىتالرنىاااڭ  ھېساااابىنى بىلىشاااىغالر 

دېااگەن. ئااالالھ  «دىقىلاا تەيىاان  بااۇرىجالرنى يەنااىن مەنزىللەرنااى ئايغااا، ئۈچااۈن
قۇياشاااانى نااااۇر مەنكەسااااى، ئاااااينى نااااۇر قااااايتۇرغۇق قىلىااااپ ياااااراتتى. سااااۈرە 

ً َ َو َ ﴿دىماااۇ  «ۇرقاااانف» ُِّناللل لللهَ  اَ َوََُمللله َ   رىااادىغانۇت نىاااپېيئاااالالھ » 2 َعلللَ  فا َ لللا نا
دەئ، قۇياشااانى ئۆزىااادىن « تىئااااينى ياااارات قۇرلاااۇن ۋە  ننىۈكااا ناااىەناااى نيغچىرا

ن چىراغقااااا، ئااااينى نااااۇر بېرىااادىغان پىالنېتقااااا ناااۇر چىقىاااپ يېنىااااپ تۇرىااادىغا
ئواشاااااتقان. ئاااااي ۋە قۇيااااا  بولمىغااااان بىاااار دىنيااااانى تەسااااەۋۋىر قىلغىلااااى 
بولماياادى. چااۈنكى قۇيااا  بىاازگە ئىسسااىقلىق ۋە يورىقلااۇق بەرسااە، ئاااي ۋاقىتنااى 

 توغرا بەلگىلەشكە ياردەمچى بولىدى. 

ئاااارقىلىق  ، ئااااي«شەمساااىيە كالېنااادارى»قۇياااا  ئاااارقىلىق تاااۈزدلگىنى 
دەئ ئاتىلىااادى. بىاااز ھاااازىر قوللىنى اتقاااان « قەمەرىااايە كالېنااادارى»تاااۈزدلگىنى 

ھىجااارىيە كالېنااادارى قەمەرىااايە كالېنااادارىغا، مىالدىااايە كالېنااادارى شەمساااىيە 
وماااۇمىي كالېنااادارىغا ئاساسااالىنىپ تاااۈزدلگەن. شەمساااىيە كالېندارىااادا يىلنىاااڭ ئ

كىتىلىاادى. ئاينىااڭ ئااورىنلىرى كااۈنلىرى ھېسااابلىنىپ، يىاال شااۇ كااۈنگە  قااارائ بې
پەقەت ئۆزگەرمەياادى. يەنااى، ھەر يىلااى ئااالتىنچى ئاااي ئىسسااىقتا، بىرىنچااى ئاااي 
سااوغۇقتا كېلىاادى. قەمەرىاايە كالېندارىاادا كااۈن ھېسااابالنماي، ئاااي ھېسااابلىنىپ 

قەمەرىاايە كالېناادارىغا ئاساسااەن  بىاار يىاال بېكىتىلىاادى. دىنىمىزدىكااى ئىكااادەتلەر
ەساااىلەن  بىاااز باااۇ يىااال ئاااۇزىن يااااز ئايلىرىااادا روزا تۇتقاااان ئورىنالشاااتۇرىلغان. م

بولساااق، يىلالردىاان كېاايىن قىسااقا قىااش ئايلىرىاادا روزا تااۇتىمىز. دېاامە ، بىااز بااۇ 
كالېنااادار باااويىچە يىلنىاااڭ ھەمااامە پەساااىللىرىدە روزا تۇتاااااليمىز. ھە  قىلىاااش 

 يىلنىڭ ھەممە كۈنلىرىدە كېلىدى.  ۋاقتىمۇ ئايلىنىپ

                                                           
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-5سۈرە يۇنۇس،  1
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-61سۈرە فۇرقان،  2
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لللللللللللللُ و ا اانللللللللللللللَغ   لَللللللللللللللوا   ْلنَللللللللللللللا َاَ لللللللللللللَه َشللللللللللللللْ هَ   ا ااَ  االللللللللللللَغَو  ﴿  1  اتَلللللللللللللابا   لَلللللللللللللللوا    ُّ
 ڭ  ئايالرنىااارىەمەيارىتىلغانااادىن تارتىاااپ نق مىااانېز ۋەئاسااامان  بھىساااىزكى،ۈش»

بىزنىااڭ «. رىدئااون ئىككىاا  زداۇھپااەلمۇھەۋل نااىەني رگاھىااداەد ڭنىاائالالھسااانى 
شااااتۇرىلغانلىقى ئۈچااااۈن ئىكااااادەتلىرىمىز قەمەرىاااايە كالېناااادارىغا قااااارائ ئورىنال

ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى. ئالالھنىااڭ بۇنىغاادىكى ھېكمىتااى ئىكااادەتلەر يىلنىااڭ ھەماامە 
ۋاقىتلىرىااادا كەلساااە، ھاااېچكىمگە ئاااۆزرە بولمايااادىغانلىقى ئۈچۈنااادىر. مەساااىلەن  

دېااااگەن « ماااادا تۇرالمىاااادىقۋاقىاااا  قىسااااقا بولغاچقااااا كېچىاااادە قىيا»يااااازدا 
ھااااۋا ئىسساااىق »كېلىااادى. ياااازدا  كىشاااىلەرگە، كېچىلىااارى ئاااۇزىن بولغاااان قىاااش

دېاااگەن كىشاااىلەرگە، ھە  قىلىاااش « بولغاچقاااا ھە  قىلىشاااقا تااااقەت قىاللمىااادىق
 ۋاقتى قىشتىمۇ كېلىدى. 

 ڭجالرنىاااىرۇب» ﴿َو  َسلللَما ا َذ تا   ْلللُ ُوكا تاااا  «باااۇرى »ئاااالالھ تائااااال ساااۈرە 
 دەئ، پىالنىتالرنىاااڭ ما ىااادىغان« مكىەساااەق نەئىگىساااى بولغاااان ئاسااامان بىااال

مەنپەئەتلىااارىگە -ئاااورىنلىرى بىااالەن قەساااەم قىلىاااپ، ئۇالرنىاااڭ ئاالھىااادە پايااادا
دىققىتىمىزناااااى تارتقاااااان. تەبىىىيكاااااى قۇياااااا  ۋە ئاينىاااااڭ ئاااااورنى بولغانغاااااا 

دى. ئااالالھ ئواشااا ، كېچىاادە بىاازگە كۆردنۈۋاتقااان يۇلتۇزالرنىغمااۇ ئااورنى بولىاا
للللُ  ِباَ ﴿تائاااااال يۇلتۇزالرنىااااڭ ئااااورنى ھەققىاااادە   ُالللاا   نُُّ للللونا فَللللَل ُُْْسا   َللللْو َوااتَللللُو َ َقَسلللل    .َو 

 .نەقىلىاااااام مەسااااااەق نەجااااااايلىرى بىاااااال ڭزالرنىااااااۇلتۇي» 2 تَلْعَلُمللللللوَ  َا الللللل    
 درىتىنىۇقااا غۇلاااۇئ ڭنىااائالالھ زالرۇلتاااۇني ۇئااا الر،ە بىلسااا رەگەئ بھىساااىزكى،ۈش
دېاااگەن. كۈنلەرنىاااڭ « رىمدەساااەكاتتاااا ق ەتت ەلاااە  ئنۈچاااۈئ رساااىتىدىغانلىقىۆك

ئىاادراكلىرىمىز پىشااىپ يېتىلگەناادە، اااۇددى قۇيااا  ۋە ئاينىااڭ -ىاالبىرىاادە ئەق
ئاالھىاااااادىلىكلىرى بايقالغانغااااااا ئواشااااااا ، يۇلتۇزالرنىغمااااااۇ ئااااااورىنلىرى ۋە 

 قانۇنىيەتلىرى بايقىلىپ ئېچىلىشى مۇمكىن. 

                                                           
 ئايەت-36سۈرە تەۋبە،  1
 ئايەتلەر-76، 75سۈرە ۋاقىىە،  2
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لللنايَ  َالللَغ َ  قۇياشااانى ناااۇر چااااچقۇچى ۋە ئااااينى نۇرلاااۇق  ئاااالالھ» 1 َو ْلْاَسلللابَ    سا 
قىلىاااپ يااااراتتى، يىلالرنىاااڭ ساااانىنى ۋە نۋاقىتالرنىاااڭ  ھېساااابىنى بىلىشاااىغالر 

دېااگەن. ئااالالھ  «دىقىلاا تەيىاان  بااۇرىجالرنى يەنااىن مەنزىللەرنااى ئايغااا، ئۈچااۈن
قۇياشاااانى نااااۇر مەنكەسااااى، ئاااااينى نااااۇر قااااايتۇرغۇق قىلىااااپ ياااااراتتى. سااااۈرە 

ً َ َو َ ﴿دىماااۇ  «ۇرقاااانف» ُِّناللل لللهَ  اَ َوََُمللله َ   رىااادىغانۇت نىاااپېيئاااالالھ » 2 َعلللَ  فا َ لللا نا
دەئ، قۇياشااانى ئۆزىااادىن « تىئااااينى ياااارات قۇرلاااۇن ۋە  ننىۈكااا ناااىەناااى نيغچىرا

ن چىراغقااااا، ئااااينى نااااۇر بېرىااادىغان پىالنېتقااااا ناااۇر چىقىاااپ يېنىااااپ تۇرىااادىغا
ئواشاااااتقان. ئاااااي ۋە قۇيااااا  بولمىغااااان بىاااار دىنيااااانى تەسااااەۋۋىر قىلغىلااااى 
بولماياادى. چااۈنكى قۇيااا  بىاازگە ئىسسااىقلىق ۋە يورىقلااۇق بەرسااە، ئاااي ۋاقىتنااى 

 توغرا بەلگىلەشكە ياردەمچى بولىدى. 

ئاااارقىلىق  ، ئااااي«شەمساااىيە كالېنااادارى»قۇياااا  ئاااارقىلىق تاااۈزدلگىنى 
دەئ ئاتىلىااادى. بىاااز ھاااازىر قوللىنى اتقاااان « قەمەرىااايە كالېنااادارى»تاااۈزدلگىنى 

ھىجااارىيە كالېنااادارى قەمەرىااايە كالېنااادارىغا، مىالدىااايە كالېنااادارى شەمساااىيە 
وماااۇمىي كالېنااادارىغا ئاساسااالىنىپ تاااۈزدلگەن. شەمساااىيە كالېندارىااادا يىلنىاااڭ ئ

كىتىلىاادى. ئاينىااڭ ئااورىنلىرى كااۈنلىرى ھېسااابلىنىپ، يىاال شااۇ كااۈنگە  قااارائ بې
پەقەت ئۆزگەرمەياادى. يەنااى، ھەر يىلااى ئااالتىنچى ئاااي ئىسسااىقتا، بىرىنچااى ئاااي 
سااوغۇقتا كېلىاادى. قەمەرىاايە كالېندارىاادا كااۈن ھېسااابالنماي، ئاااي ھېسااابلىنىپ 

قەمەرىاايە كالېناادارىغا ئاساسااەن  بىاار يىاال بېكىتىلىاادى. دىنىمىزدىكااى ئىكااادەتلەر
ەساااىلەن  بىاااز باااۇ يىااال ئاااۇزىن يااااز ئايلىرىااادا روزا تۇتقاااان ئورىنالشاااتۇرىلغان. م

بولساااق، يىلالردىاان كېاايىن قىسااقا قىااش ئايلىرىاادا روزا تااۇتىمىز. دېاامە ، بىااز بااۇ 
كالېنااادار باااويىچە يىلنىاااڭ ھەمااامە پەساااىللىرىدە روزا تۇتاااااليمىز. ھە  قىلىاااش 

 يىلنىڭ ھەممە كۈنلىرىدە كېلىدى.  ۋاقتىمۇ ئايلىنىپ
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لللللللللللللُ و ا اانللللللللللللللَغ   لَللللللللللللللوا   ْلنَللللللللللللللا َاَ لللللللللللللَه َشللللللللللللللْ هَ   ا ااَ  االللللللللللللَغَو  ﴿  1  اتَلللللللللللللابا   لَلللللللللللللللوا    ُّ
 ڭ  ئايالرنىااارىەمەيارىتىلغانااادىن تارتىاااپ نق مىااانېز ۋەئاسااامان  بھىساااىزكى،ۈش»

بىزنىااڭ «. رىدئااون ئىككىاا  زداۇھپااەلمۇھەۋل نااىەني رگاھىااداەد ڭنىاائالالھسااانى 
شااااتۇرىلغانلىقى ئۈچااااۈن ئىكااااادەتلىرىمىز قەمەرىاااايە كالېناااادارىغا قااااارائ ئورىنال

ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى. ئالالھنىااڭ بۇنىغاادىكى ھېكمىتااى ئىكااادەتلەر يىلنىااڭ ھەماامە 
ۋاقىتلىرىااادا كەلساااە، ھاااېچكىمگە ئاااۆزرە بولمايااادىغانلىقى ئۈچۈنااادىر. مەساااىلەن  

دېااااگەن « ماااادا تۇرالمىاااادىقۋاقىاااا  قىسااااقا بولغاچقااااا كېچىاااادە قىيا»يااااازدا 
ھااااۋا ئىسساااىق »كېلىااادى. ياااازدا  كىشاااىلەرگە، كېچىلىااارى ئاااۇزىن بولغاااان قىاااش

دېاااگەن كىشاااىلەرگە، ھە  قىلىاااش « بولغاچقاااا ھە  قىلىشاااقا تااااقەت قىاللمىااادىق
 ۋاقتى قىشتىمۇ كېلىدى. 

 ڭجالرنىاااىرۇب» ﴿َو  َسلللَما ا َذ تا   ْلللُ ُوكا تاااا  «باااۇرى »ئاااالالھ تائااااال ساااۈرە 
 دەئ، پىالنىتالرنىاااڭ ما ىااادىغان« مكىەساااەق نەئىگىساااى بولغاااان ئاسااامان بىااال

مەنپەئەتلىااارىگە -ئاااورىنلىرى بىااالەن قەساااەم قىلىاااپ، ئۇالرنىاااڭ ئاالھىااادە پايااادا
دىققىتىمىزناااااى تارتقاااااان. تەبىىىيكاااااى قۇياااااا  ۋە ئاينىاااااڭ ئاااااورنى بولغانغاااااا 

دى. ئااالالھ ئواشااا ، كېچىاادە بىاازگە كۆردنۈۋاتقااان يۇلتۇزالرنىغمااۇ ئااورنى بولىاا
للللُ  ِباَ ﴿تائاااااال يۇلتۇزالرنىااااڭ ئااااورنى ھەققىاااادە   ُالللاا   نُُّ للللونا فَللللَل ُُْْسا   َللللْو َوااتَللللُو َ َقَسلللل    .َو 

 .نەقىلىاااااام مەسااااااەق نەجااااااايلىرى بىاااااال ڭزالرنىااااااۇلتۇي» 2 تَلْعَلُمللللللوَ  َا الللللل    
 درىتىنىۇقااا غۇلاااۇئ ڭنىااائالالھ زالرۇلتاااۇني ۇئااا الر،ە بىلسااا رەگەئ بھىساااىزكى،ۈش
دېاااگەن. كۈنلەرنىاااڭ « رىمدەساااەكاتتاااا ق ەتت ەلاااە  ئنۈچاااۈئ رساااىتىدىغانلىقىۆك

ئىاادراكلىرىمىز پىشااىپ يېتىلگەناادە، اااۇددى قۇيااا  ۋە ئاينىااڭ -ىاالبىرىاادە ئەق
ئاالھىاااااادىلىكلىرى بايقالغانغااااااا ئواشااااااا ، يۇلتۇزالرنىغمااااااۇ ئااااااورىنلىرى ۋە 

 قانۇنىيەتلىرى بايقىلىپ ئېچىلىشى مۇمكىن. 
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تااااارلىق بىاااار قااااانچە قەبىاااالە، ئەينااااى ۋاقىتتااااا قااااۇرەيىش ۋە كەنااااانە قا
ئىااادى. ھە  پائاااالىيەتلىرىنى ئاااادا  ئۆزلىرىنىاااڭ شاااېرى  ئەقىدىساااىدە بە  چىاااڭ

قىلى اتقاناادا، ئااۆيىگە ئالاادى ئىشااىكتىن كىاارمەي، كەينااى ئىشااىكى ياااكى باشااقا 
بىااار يەردىااان تۆشاااۈ  ئېچىاااپ كىرەتتاااى. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ھە  

ــــَِبُّ ِبَِن َتَْتُــــوا ئااااادەتلەرنى تااااازىال  ئۈچااااۈن   پائالىيەتلىرىاااادىكى بااااۇ ﴿َولَــــْيَس اْل
ُيــــوَت ِمــــ ــــِن اتَـَّقــــمٰ اْلبـُ ــــَِبَّ َم ــــا َولَـــــِٰكنَّ اْل ُيــــوَت ِمــــْن َأبـَْواِِبَــــا ۚ َواتَـُّقــــوا اللَّـــــَه  ن ظُُهورَِه َوْأتُــــوا اْلبـُ

 ھرامااااادىكىېئ  ەالردغقىلغىااااانى ەرىااااادەۋد تەجااااااھىلىين» َلَعلَُّكـــــْم تـُْفِلُحـــــوَن﴾
  كىااارىش يااشاااىلىققا چىاااپېئ  ۈشاااۆئارقىساااىدىن نت ڭرنىاااەيلۆ  ئالرداغغىېچااا

 مەئىاااش قىلىشاااتىن  قورققاااان ئااااد االىاااپۇم ەمااارىگەئ ڭنىااالالھئا. نىياتماياااد
   ەتتىكىااااادەئاد الرداغغىېچااااا ھرامااااادىكىېنئ، رىنئىگىساااااى د  ەمەيااشاااااى ئ

قااا ئالالھ نۈچااۈئ الرغرىشىشااېئ ەاااتكەب الر،غكىاارى ازىلىرىاادىنۋرەد ڭرنىااەيلۆئ
 دېگەن.  «الرغقىلى ادارلىق قەت

 1 َْ  تُلَو ُّللللللو  ُوُ للللللوَاُ  ْ   َللللللْ َ    ْلللللل اَ ﴿بىااااااز ئىلگىاااااارى ئوقااااااۇئ ئااااااۆتكەن  
كەلتۈردشاااۈ الرنىڭ  ساااىلەرنىڭ كاااۈن چىققاااان ۋە كاااۈن پاتقاااان تەرەپاااكە ياااۈز»

دېااگەن ئااايەتتىمۇ يۇقىرىاادىكىگە ئواشااا  « ئااۆزىال يااشااى ئەمەلااگە ياتماياادى
ئىپاااادە قوللىنىلغاااان. ئەمماااا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ ئواشاااىمايدىغان يېااارى، بىاااز 

ُّ َو َلللللْ  َ ﴿ئوقۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە   دەئ پە  ئوقۇلغاااااان. مىساااااا  قىلىاااااپ      ْللللل ا
دەئ زەۋەر ئوقۇلغااااان. ئەرە  تىلىاااادا    َللللْ َ    ْلللل اَ ﴿ئەكەلااااگەن ئااااايەتتە بولسااااا  

ئوقۇلغااااان بااااۆلە ، جۈملىنىااااڭ ئىگىسااااى ھېسااااابلىنىپ، ئېنىااااق بولغااااان پە  
مەساااىلە ۋە ئۇنىغغاااا بەرگەن تەبىااار اەۋەر ساااۈپىتىدە كېااايىن باياااان قىلىنىااادى. 

ۇلغااان ۋاقىتتااا بولسااا، جۈملىنىااڭ اەۋىاارى ھېسااابلىنىپ، ئىااگە بااۆلىكى زەۋەر ئوق
 جۈملىنىڭ ئااىرىدا كېلىدى. 

دەئ قىلى اتقااااااان بەزى « يااشااااااىلىق»ئااااااالالھ تائاااااااال بەناااااادىلەرنىڭ 
ئىشااااااالرنىڭ شااااااەكلىگە ئېسىلماسااااااتىن، ماااااااھىيىتىگە قاراشااااااقا بۇيرىغااااااان. 
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دىغان ئىشاااتۇر. دېاااگەن باشاااقىالرغا ۋە ئاااۆزىگە مەناااپەئەت بېرىااا« يااشاااىلىق»
بىرىاادىن پەرقلىنىاادى. ئەگەر يااشااىلىقالر -ئىاادراكلىرى بىاار-ئىنسااانالرنىڭ ئەقاال

اااااراكتېرلىرىگە -ساااانغا تاشاااالئ بېرىلساااە، ھەمااامە ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ مىاااجەزئىن
قاااارائ، يااشاااى ئىشاااالرنى االىغاااانچە بەلگىلى الىااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ 

ن ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تەرىپىااادىن يااشاااىلىق ئىنساااانالر تەرەپاااتى»ئاااايەتتە  
ىق دەئ بەلگىلىنىاااادى. سااااىلەر ئااااۆزد الر پەياااادا قىلغااااان ئىشااااالرنى يااشااااىل

دېااااگەن  «ئويلى المااااا الر، يااشااااىلىق دېااااگەن ئااااالالھ تائاااااالدىن قورقۇشااااتۇر
 نۇقتىنى ئەسكەرتى اتىدى. 

 نۈچااااااۈئ الرىغرىشىشااااااېئ ەاااااااتكەب» ﴿َواتَـُّقــــــوا اللَّـــــــَه َلَعلَُّكــــــْم تـُْفِلُحــــــوَن﴾
دەئ « ئاااالالھتىن قورقاااۇ »بىاااز تەقااا الىقنى . «الرغاااقىلى ادارلىاااق قەقاااا تئالالھ

دېگەنلىاا  بولىاادى. يەنااى، بااۇ « ساااقلىنىش»چۈشااىنىمىز. ئەمەلىيەتااتە تەق الىااق 
دېگەنلىاااا  بولماسااااتىن، « جەھەننەماااادىنال ساااااقلىنىش»بەزىاااالەر دېگەناااادە  

ئىجااااارا بەلكاااااى ئالالھنىاااااڭ يولىااااادىن چىقىاااااپ كېتىشاااااتىن، باااااۇيرىقلىرىنى 
رسااااىتىدى. ئااااالالھ تائاااااال يولاااادىن چىقىشاااانىڭ قىلماساااالىقتىن ساقلىنىشاااانى كۆ

لللْ  َْْالللَهَض َاللل  ذاْ لللهاي فَلللإاَ   َلللُو َِعا َ لللَ  َضلللنَ ا َوََُْ لللُهُِ ﴿نەتىجىساااىنى باياااان قىلىاااپ   َوَِ
لللل ا َْْاَمللل    َِ  ڭنىااااۇئ ن،ەياااادىكدرۆئ زۈزىكرىماااادىن ياااا ڭنىااااېكىمكااااى م» 1 يلَلللْوَن  ْ قاَ ا
« رىمىزۇبىااز كااور قوپاا نىۇئاا نىۈكاا تەقىيااام ،ى  بولىاادمسااىزەاتىرجھاياااتى تااار نا

دېاااگەن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قۇرئاااان كەرىمااادە تەق الىاااق ئىپاااادىلەنگەن ساااۆزلەر 
كەلگەنااادە، ئاااۇنى نوقاااۇ  ئاااالالھتىن قورقاااۇ  دەپاااال ئەمەس، بەلكاااى دىنياااادا 
ااپىلىققااااا قالماساااالىقىمىز ئۈچااااۈن، ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااتىن 

الزىاااا . چااااۈنكى باشااااقىالرغا زىلااااۇم قىلغااااان، ش، دەئ چۈشىنىشااااىمىز ساااااقلىنى
زەباااۇن -ھەققىناااى يەۋالغانالرنىاااڭ جازاساااىنى، ئاااالالھ دىنياااا ۋە ئاااااىرەتتە ااااار

 قىلىش بىلەن بېرىدى.
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تااااارلىق بىاااار قااااانچە قەبىاااالە، ئەينااااى ۋاقىتتااااا قااااۇرەيىش ۋە كەنااااانە قا
ئىااادى. ھە  پائاااالىيەتلىرىنى ئاااادا  ئۆزلىرىنىاااڭ شاااېرى  ئەقىدىساااىدە بە  چىاااڭ

قىلى اتقاناادا، ئااۆيىگە ئالاادى ئىشااىكتىن كىاارمەي، كەينااى ئىشااىكى ياااكى باشااقا 
بىااار يەردىااان تۆشاااۈ  ئېچىاااپ كىرەتتاااى. شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ھە  

ــــَِبُّ ِبَِن َتَْتُــــوا ئااااادەتلەرنى تااااازىال  ئۈچااااۈن   پائالىيەتلىرىاااادىكى بااااۇ ﴿َولَــــْيَس اْل
ُيــــوَت ِمــــ ــــِن اتَـَّقــــمٰ اْلبـُ ــــَِبَّ َم ــــا َولَـــــِٰكنَّ اْل ُيــــوَت ِمــــْن َأبـَْواِِبَــــا ۚ َواتَـُّقــــوا اللَّـــــَه  ن ظُُهورَِه َوْأتُــــوا اْلبـُ

 ھرامااااادىكىېئ  ەالردغقىلغىااااانى ەرىااااادەۋد تەجااااااھىلىين» َلَعلَُّكـــــْم تـُْفِلُحـــــوَن﴾
  كىااارىش يااشاااىلىققا چىاااپېئ  ۈشاااۆئارقىساااىدىن نت ڭرنىاااەيلۆ  ئالرداغغىېچااا

 مەئىاااش قىلىشاااتىن  قورققاااان ئااااد االىاااپۇم ەمااارىگەئ ڭنىااالالھئا. نىياتماياااد
   ەتتىكىااااادەئاد الرداغغىېچااااا ھرامااااادىكىېنئ، رىنئىگىساااااى د  ەمەيااشاااااى ئ

قااا ئالالھ نۈچااۈئ الرغرىشىشااېئ ەاااتكەب الر،غكىاارى ازىلىرىاادىنۋرەد ڭرنىااەيلۆئ
 دېگەن.  «الرغقىلى ادارلىق قەت

 1 َْ  تُلَو ُّللللللو  ُوُ للللللوَاُ  ْ   َللللللْ َ    ْلللللل اَ ﴿بىااااااز ئىلگىاااااارى ئوقااااااۇئ ئااااااۆتكەن  
كەلتۈردشاااۈ الرنىڭ  ساااىلەرنىڭ كاااۈن چىققاااان ۋە كاااۈن پاتقاااان تەرەپاااكە ياااۈز»

دېااگەن ئااايەتتىمۇ يۇقىرىاادىكىگە ئواشااا  « ئااۆزىال يااشااى ئەمەلااگە ياتماياادى
ئىپاااادە قوللىنىلغاااان. ئەمماااا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ ئواشاااىمايدىغان يېااارى، بىاااز 

ُّ َو َلللللْ  َ ﴿ئوقۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە   دەئ پە  ئوقۇلغاااااان. مىساااااا  قىلىاااااپ      ْللللل ا
دەئ زەۋەر ئوقۇلغااااان. ئەرە  تىلىاااادا    َللللْ َ    ْلللل اَ ﴿ئەكەلااااگەن ئااااايەتتە بولسااااا  

ئوقۇلغااااان بااااۆلە ، جۈملىنىااااڭ ئىگىسااااى ھېسااااابلىنىپ، ئېنىااااق بولغااااان پە  
مەساااىلە ۋە ئۇنىغغاااا بەرگەن تەبىااار اەۋەر ساااۈپىتىدە كېااايىن باياااان قىلىنىااادى. 

ۇلغااان ۋاقىتتااا بولسااا، جۈملىنىااڭ اەۋىاارى ھېسااابلىنىپ، ئىااگە بااۆلىكى زەۋەر ئوق
 جۈملىنىڭ ئااىرىدا كېلىدى. 

دەئ قىلى اتقااااااان بەزى « يااشااااااىلىق»ئااااااالالھ تائاااااااال بەناااااادىلەرنىڭ 
ئىشااااااالرنىڭ شااااااەكلىگە ئېسىلماسااااااتىن، ماااااااھىيىتىگە قاراشااااااقا بۇيرىغااااااان. 
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دىغان ئىشاااتۇر. دېاااگەن باشاااقىالرغا ۋە ئاااۆزىگە مەناااپەئەت بېرىااا« يااشاااىلىق»
بىرىاادىن پەرقلىنىاادى. ئەگەر يااشااىلىقالر -ئىاادراكلىرى بىاار-ئىنسااانالرنىڭ ئەقاال

اااااراكتېرلىرىگە -ساااانغا تاشاااالئ بېرىلساااە، ھەمااامە ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ مىاااجەزئىن
قاااارائ، يااشاااى ئىشاااالرنى االىغاااانچە بەلگىلى الىااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ 

ن ئەمەس، بەلكاااى ئاااالالھ تەرىپىااادىن يااشاااىلىق ئىنساااانالر تەرەپاااتى»ئاااايەتتە  
ىق دەئ بەلگىلىنىاااادى. سااااىلەر ئااااۆزد الر پەياااادا قىلغااااان ئىشااااالرنى يااشااااىل

دېااااگەن  «ئويلى المااااا الر، يااشااااىلىق دېااااگەن ئااااالالھ تائاااااالدىن قورقۇشااااتۇر
 نۇقتىنى ئەسكەرتى اتىدى. 

 نۈچااااااۈئ الرىغرىشىشااااااېئ ەاااااااتكەب» ﴿َواتَـُّقــــــوا اللَّـــــــَه َلَعلَُّكــــــْم تـُْفِلُحــــــوَن﴾
دەئ « ئاااالالھتىن قورقاااۇ »بىاااز تەقااا الىقنى . «الرغاااقىلى ادارلىاااق قەقاااا تئالالھ

دېگەنلىاا  بولىاادى. يەنااى، بااۇ « ساااقلىنىش»چۈشااىنىمىز. ئەمەلىيەتااتە تەق الىااق 
دېگەنلىاااا  بولماسااااتىن، « جەھەننەماااادىنال ساااااقلىنىش»بەزىاااالەر دېگەناااادە  

ئىجااااارا بەلكاااااى ئالالھنىاااااڭ يولىااااادىن چىقىاااااپ كېتىشاااااتىن، باااااۇيرىقلىرىنى 
رسااااىتىدى. ئااااالالھ تائاااااال يولاااادىن چىقىشاااانىڭ قىلماساااالىقتىن ساقلىنىشاااانى كۆ

لللْ  َْْالللَهَض َاللل  ذاْ لللهاي فَلللإاَ   َلللُو َِعا َ لللَ  َضلللنَ ا َوََُْ لللُهُِ ﴿نەتىجىساااىنى باياااان قىلىاااپ   َوَِ
لللل ا َْْاَمللل    َِ  ڭنىااااۇئ ن،ەياااادىكدرۆئ زۈزىكرىماااادىن ياااا ڭنىااااېكىمكااااى م» 1 يلَلللْوَن  ْ قاَ ا
« رىمىزۇبىااز كااور قوپاا نىۇئاا نىۈكاا تەقىيااام ،ى  بولىاادمسااىزەاتىرجھاياااتى تااار نا

دېاااگەن. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قۇرئاااان كەرىمااادە تەق الىاااق ئىپاااادىلەنگەن ساااۆزلەر 
كەلگەنااادە، ئاااۇنى نوقاااۇ  ئاااالالھتىن قورقاااۇ  دەپاااال ئەمەس، بەلكاااى دىنياااادا 
ااپىلىققااااا قالماساااالىقىمىز ئۈچااااۈن، ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااتىن 

الزىاااا . چااااۈنكى باشااااقىالرغا زىلااااۇم قىلغااااان، ش، دەئ چۈشىنىشااااىمىز ساااااقلىنى
زەباااۇن -ھەققىناااى يەۋالغانالرنىاااڭ جازاساااىنى، ئاااالالھ دىنياااا ۋە ئاااااىرەتتە ااااار

 قىلىش بىلەن بېرىدى.
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 سدەر-98
 

 ئايەت-194 بەقەرە سۈرە
 

الشَّْهُر اِْلََراُم ِِبلشَّْهِر اِْلََراِم َواِْلُُرَماُت ِقَصاٌص ۚ َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ﴿
َواتَـُّقوا اللَّـَه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّـَه َمَع فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۚ 
 ﴾اْلُمتَِّقنيَ 
 

 ە دىر  ھارام قىلىنغان ئايغا تۇرى   ھارام قىلىنغان ئاي نئۇرى ئن»
 ۇش ېقىلسا،چ ەرگەسىل دشمىنىغالرھارام قىلىنغان ئايالردا د ۇرى ئ ەنىني

ساقلىنىشقا  ۆرمىتى . ھىبولىد ېقىلسا الرچ ۇالرغائ ەرمۇئايالردا سىل
ساقلىنىشقا  ۆرمىتىھ ەنىني ۋەردىربارا-ە ت ەرسىلەرن ېگىشلى ت
 ېلىشقىلسا، ئىنتىقام ئ ەپسەندەباشقىالر د ەرسىلەرنىن ېگىشلى ت

 ۋبىرا . يامىنى يوق ې ھ  الرقىلسا ەپسەندەد ۇالرنىئ ەرمۇسىل سىدىن،ىۈزي
 ۇنچىلى ش ۇنىغغائ ەرمۇبولسا، سىل ېقىلغانقانچىلى  چ ەرگەسىل

 ەق ادارالرت ئالالھ غالركى،بىلى غالر،قىلى ەق ادارلىققا تئالالھ ،ېقىلىغالرچ
 «ىربىللىد ەنلبى

 
بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ئەگەر كاااپىرالر ئااۇرى  ھااارام قىلىنغااان ۋاقىاا  
ۋە ئورىنااادا مۇساااۇلمانالرغا تاجااااۋىز قىلساااا، شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادە ئۇالرنىاااڭ 
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 دەرس-96
 
 ئايەت-190سۈرە بەقەرە 

 
َُّ ِإنَّ  واۚ َوقَاتُِلوا ِف َ﴾ِبيِل اللَّـِه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوََّل تـَْعَتدُ ﴿ اللَّـَه ََّل َيُِ

  ﴾اْلُمْعَتِدينَ 
 

 جىھاد يولىدا ئالالھ قارشى ئادەملەرگە ئاچقان ئۇرى  سىلەرگە»
 ھەقىقەتەن ئالالھ قىلغۇچىالرنى تاجاۋىز قىلما الر، تاجاۋىز قىلىغالر،

 «تۇتمايدى دوس 

 
بااااۇ ئااااايەت ئىسااااالم ئۈممىتىاااادە ااااااس تېپىلىاااادىغان ئاالھىاااادە بىاااار 

نى ئااااۆز ئىچىااااگە ئالغااااان بولااااۇئ، ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااۈممەتنى اۇسۇسااااىيەت
ئىلگىرىكاااى ئۈممەتلەرنىاااڭ يولىغاااا ئواشاااىمايدىغان بىااار ياااو  بىااالەن ئوتتۇرىغاااا 

ى، ئېلىااپ چىققااان. ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ يولىغااا قارشااى چىققااانالرنى ئەدەپلەشاان
لىغاااا ئىساااالم ئۈممىتىنىاااڭ ئۈساااتىگە ياااۈكلىگەن. ئاااالالھ ئىلگىااارى ئۆزىنىاااڭ يو

قارشااااى چىققااااانالرنى چاقماااااق، توپااااان قاتااااارلىق ئەسااااكەرلىرى بىاااالەن ئااااۆزى 
بى اسااىتە ئەدەپاالەئ، تااوغرا يولغااا كىرگااۈزەتتى. ئەينااى ۋاقىتتااا بەنااى ئىساارائىلمۇ 

ي نۇقتىااادىن ئاااۇرى  قىلىشااانى تەلەئ قىلغاااان. ئەمماااا بۇنىاااڭ ساااەۋەبى دىنىااا
ۇ ھەقااتە ئااالالھ ئەمەس، بەلكااى يۇرتىاادىن چىقىرىلغااانلىق سااەۋەبىدىن ئىاادى. باا

ِانَللللللا تائااااااال   للللل   اََي اََ َوَْمْلَنا لللللا  َنَلللللا َََْل تُلَقاتاللللللَ   ا َنلللللبا  ا   لَللللللوا َوَُلللللْغ ُْْ هاْ نَلللللا ِا  1﴿َُلللللاُ و  َوَِ
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 جااااۇدا ئوغااااۇللىرىمىزدىن ۋە چىقىرىلغااااان ھەياااادەئ يااااۇرتلىرىمىزدىن  ئااااۇالر»
« دېااادى ،قىلماااايلى  جىھااااد يولىااادا نىاااڭئالالھ قاناااداقمۇ ،تۇرسااااق قىلىنغاااان
 دېگەن. 

ئىنسااااانغا ئەقىلاااادىن ئىكااااارەت بىاااار نېىمەتنااااى ۋە دىنيااااادا يااااو   ئااااالالھ
تاااالال  ئەركىنلىكىناااى بەرگەن. شاااۇ ا ئىساااالم ھەتتاااا دىنغاااا كىرمىگەنلەرنىماااۇ 

ادنىااڭ  ئاساسااى نىشااانى قوغاادائ، ئااۆز ئەركىنلىكىنااى بېرىاادى. ئىسااالمدىكى جىھ
ممىتى ھەرقاناااداق ئۇرىشااانى، ئىنسااااننىڭ ئەركىنلىكىناااى قوغداشاااتۇر. ئىساااالم ئاااۈ

باشاااقىالرنى دىنغاااا زورالئ كىرگاااۈزد  ئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى ئىنساااانالرنىڭ 
دىنغااا كىاارىش ياااكى كىرمەساالى  ئەركىاانلىكىگە تولااۇق ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن 

ارىال  ئۈچااۈن كۆتااۈردئ چىققااان قىلىاادى. شااۇ ا دىاان ددشاامەنلىرى ئىسااالمنى قاا
ن ۋە ئىساااااالم دۆلىتاااااى ئاااااۆز ئىساااااالم قىلىچنىاااااڭ كاااااۈچى بىااااالەن تارقالغاااااا»

تەۋەلىكىاااادىكى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان پۇقراالرغااااا جىاااازيە تۆلەشاااانى بېكىتتااااى، 
دېااااگەن دەۋالىااااارى « بۇنىااااڭ ئااااۆزى ئەركىاااانلىككە توساااااالغۇلۇق قىلغااااانلىق

نىااڭ مۇشااۇ سااۆزىنىڭ ئااۆزى، پۈتااۈنلەي كااۈچكە ئىااگە ئەمەس. ئەمەلىيەتااتە بۇالر
ىنىڭ ئىسااااپاتىدىر. چااااۈنكى ئىسااااالمنىڭ ئەقىاااادە ئەركىنلىكىنااااى قوغاااادىغانلىق

ئەگەر باااۇ دۆلەتاااتە ياشاااىماقچى بولساااا ، مۇساااۇلمان بولاااۇئ »ئىساااالم ئۇالرغاااا  
دېسااىمۇ بااوالتتى. « ياشايسااەن، ئۇنااداق بولمىغىنىاادا دۆلەتااتىن چىقىااپ كېتىسااەن

كىشااىنى ئااۆز ئەركىنلىكىاادە قويغااانلىقىنى  لااېكىن ئىسااالمنىڭ جىاازيە ئالغااانلىقى،
 بىلددرىدى. 

قى مۇساااااۇلمانالر قىلغاااااان ئۇرىشااااانىڭ ئاساسااااالىق تاااااارىختىن بۇياااااان
ساااەۋەبلىرىدىن بىااارى، ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن ئىساااالمنى تاااالالئ، باااۇ يولااادا 
ما مااااااقچى بولغاااااانالرنى چەكلەۋاتقانالرغاااااا قارشاااااى قىلىنغاااااان ئۇرىشاااااتۇر. 

كى كىرمەساالى  ئەركىنلىكااى بااار. ئىسااالم نااېمە كىشااىلەرنىڭ دىنغااا كىاارىش يااا
ر ئەركىااان قويۇۋېتىااادى  ئىساااالم شاااۇنىغغا ئېنىاااق ئۈچاااۈن كىشاااىلەرنى باااۇ قەدە

ئىشاااەن  قىلىااادىكى، قەلكاااى سااااغالم ئاااادەم ئەركىااانلىككە قوياااۇۋېتىلگەن ۋاقىتتاااا 
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َِ  ا   لللغا ي ا ﴿چوقاااۇم ھەق دىنناااى تاپىااادى. باااۇ نۇقتىااادىن ئىساااالم   َيَ َُلللغ تَلبَللل ََل ااْ لللهَ 
َا   للللَ   ْ غَلللل  ھىاااادايەت ،يوقتااااۇر زورال   كىرىشااااكە ئۇنىغغااااان دىناااادا» 1   هُّْشللللُغ ِا
ئاشاااكارا تۇرساااا، -دېاااگەن. ھەقىاااقەت ئوچاااۇق« ئايرىلااادى ئېنىاااق گاااۇمراھلىقتىن

 كىشىلەرنى مەجكۇرالشنىڭ نېمە ھاجىتى بار! 

ئىساااالم پەقەت باشاااقىالرغا ئەقىدىساااىنى تا ىااادىغانالرغا قارشاااى ئاااۇرى  
قىلىااادى. چاااۈنكى باشاااقىالرنى مەجكاااۇرالئ بىااار ئىشاااالرنى قىلااادىرغىلى بولۇشاااى 

يااادى. ئىساااالمنىڭ ، لاااېكىن قەلكىناااى ئەساااال كاااونترو  قىلغىلاااى بولماماااۇمكىن
مەقساااىتى، ئىماننىاااڭ قەلىكاااتىن چىقىشاااىدىر. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال  
َْ َالَللللللللْ  ا  ِا لللللللَ    َسللللللللَما ا ُيَللللللللَ   َا  ناَي اا  َتَ للللللللْ  تُلنَللللللل ََ َََْل َيُ وتُللللللللو  ُِلللللللْ ِا للللللللا  تَلْ َسللللللل ََ َِب ا ﴿َ َعلَللللللل

لللللللعاَي َف َلَلللللللْ  َْْانَلللللللاُُل ُ   ئىماااااااان ئۇالرنىاااااااڭ!  ماااااااۇھەممەد ئاااااااىن» 2ْ  َ َلللللللا َ اضا
 ئۇالرنىاااڭ بىاااز ئەگەر، ماااۇمكىن قىلى ېتىشاااىڭ ھااااال  ئاااۆزد نى ئېيتمىغانلىقىااادىن

 ئىمانغااا ئااۇالرنىن ئاسااماندىن ئۇالرغااا بولساااق، ااالياادىغان  ئېيتىشااىنى ئىمااانن
 ئااۇالر ۇنىغغااائ تە،-قىالتتااۇق نازىاال  ئاااالمەتنىن ئااايەتنى بىاار  مەجكۇرالياادىغان

دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ قەلكىاادىن سااۆيۈئ « تتىبااوال ئەگااكەن بااا 
تاااۇرىئ ئاااۆزىگە ئىماااان ئېيتىشاااىنى االىغاچقاااا، مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگۈزمىااادى. 
ئەگەر ئىنساااانالرنى مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگاااۈزگەن بولساااا، ھاااېچكى  باااۇ دىنااادىن 

 چىقىپ كېتەلمىگەن بوالتتى.

ناااااى ئااااااتمىش، يەتمىاااااش يىلااااادىن بۇياااااان دىنااااادىن كاااااۈنىمىزدە بىزلەر
چىقىرىااااپ، ئااااۆزى بىاااالەن ئواشااااا  تەپەككااااۇر قىلىاااادىغان قىلىااااش ئۈچااااۈن، 

كۈناااااددز تىرىشاااااى اتقان كااااااپىرالرنى كاااااۆردۋاتىمىز. باااااۇ ھاااااالەتتىمۇ، -كاااااېچە
مىللىتىمىااااز دىناااادىن ھااااې  ۋاز كەچكىنااااى يااااوق. ئىنساااااننىڭ قەلكىاااادىكىنى 

 لى بولمايدى. ھېچقاچان تارتى الغى

                                                           
 ئايەت-256سۈرە بەقەرە،  1
 ئايەت-4، 3سۈرە شۇئەرا،  2
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 جااااۇدا ئوغااااۇللىرىمىزدىن ۋە چىقىرىلغااااان ھەياااادەئ يااااۇرتلىرىمىزدىن  ئااااۇالر»
« دېااادى ،قىلماااايلى  جىھااااد يولىااادا نىاااڭئالالھ قاناااداقمۇ ،تۇرسااااق قىلىنغاااان
 دېگەن. 

ئىنسااااانغا ئەقىلاااادىن ئىكااااارەت بىاااار نېىمەتنااااى ۋە دىنيااااادا يااااو   ئااااالالھ
تاااالال  ئەركىنلىكىناااى بەرگەن. شاااۇ ا ئىساااالم ھەتتاااا دىنغاااا كىرمىگەنلەرنىماااۇ 

ادنىااڭ  ئاساسااى نىشااانى قوغاادائ، ئااۆز ئەركىنلىكىنااى بېرىاادى. ئىسااالمدىكى جىھ
ممىتى ھەرقاناااداق ئۇرىشااانى، ئىنسااااننىڭ ئەركىنلىكىناااى قوغداشاااتۇر. ئىساااالم ئاااۈ

باشاااقىالرنى دىنغاااا زورالئ كىرگاااۈزد  ئۈچاااۈن ئەمەس، بەلكاااى ئىنساااانالرنىڭ 
دىنغااا كىاارىش ياااكى كىرمەساالى  ئەركىاانلىكىگە تولااۇق ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن 

ارىال  ئۈچااۈن كۆتااۈردئ چىققااان قىلىاادى. شااۇ ا دىاان ددشاامەنلىرى ئىسااالمنى قاا
ن ۋە ئىساااااالم دۆلىتاااااى ئاااااۆز ئىساااااالم قىلىچنىاااااڭ كاااااۈچى بىااااالەن تارقالغاااااا»

تەۋەلىكىاااادىكى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان پۇقراالرغااااا جىاااازيە تۆلەشاااانى بېكىتتااااى، 
دېااااگەن دەۋالىااااارى « بۇنىااااڭ ئااااۆزى ئەركىاااانلىككە توساااااالغۇلۇق قىلغااااانلىق

نىااڭ مۇشااۇ سااۆزىنىڭ ئااۆزى، پۈتااۈنلەي كااۈچكە ئىااگە ئەمەس. ئەمەلىيەتااتە بۇالر
ىنىڭ ئىسااااپاتىدىر. چااااۈنكى ئىسااااالمنىڭ ئەقىاااادە ئەركىنلىكىنااااى قوغاااادىغانلىق

ئەگەر باااۇ دۆلەتاااتە ياشاااىماقچى بولساااا ، مۇساااۇلمان بولاااۇئ »ئىساااالم ئۇالرغاااا  
دېسااىمۇ بااوالتتى. « ياشايسااەن، ئۇنااداق بولمىغىنىاادا دۆلەتااتىن چىقىااپ كېتىسااەن

كىشااىنى ئااۆز ئەركىنلىكىاادە قويغااانلىقىنى  لااېكىن ئىسااالمنىڭ جىاازيە ئالغااانلىقى،
 بىلددرىدى. 

قى مۇساااااۇلمانالر قىلغاااااان ئۇرىشااااانىڭ ئاساسااااالىق تاااااارىختىن بۇياااااان
ساااەۋەبلىرىدىن بىااارى، ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن ئىساااالمنى تاااالالئ، باااۇ يولااادا 
ما مااااااقچى بولغاااااانالرنى چەكلەۋاتقانالرغاااااا قارشاااااى قىلىنغاااااان ئۇرىشاااااتۇر. 

كى كىرمەساالى  ئەركىنلىكااى بااار. ئىسااالم نااېمە كىشااىلەرنىڭ دىنغااا كىاارىش يااا
ر ئەركىااان قويۇۋېتىااادى  ئىساااالم شاااۇنىغغا ئېنىاااق ئۈچاااۈن كىشاااىلەرنى باااۇ قەدە

ئىشاااەن  قىلىااادىكى، قەلكاااى سااااغالم ئاااادەم ئەركىااانلىككە قوياااۇۋېتىلگەن ۋاقىتتاااا 
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َِ  ا   لللغا ي ا ﴿چوقاااۇم ھەق دىنناااى تاپىااادى. باااۇ نۇقتىااادىن ئىساااالم   َيَ َُلللغ تَلبَللل ََل ااْ لللهَ 
َا   للللَ   ْ غَلللل  ھىاااادايەت ،يوقتااااۇر زورال   كىرىشااااكە ئۇنىغغااااان دىناااادا» 1   هُّْشللللُغ ِا
ئاشاااكارا تۇرساااا، -دېاااگەن. ھەقىاااقەت ئوچاااۇق« ئايرىلااادى ئېنىاااق گاااۇمراھلىقتىن

 كىشىلەرنى مەجكۇرالشنىڭ نېمە ھاجىتى بار! 

ئىساااالم پەقەت باشاااقىالرغا ئەقىدىساااىنى تا ىااادىغانالرغا قارشاااى ئاااۇرى  
قىلىااادى. چاااۈنكى باشاااقىالرنى مەجكاااۇرالئ بىااار ئىشاااالرنى قىلااادىرغىلى بولۇشاااى 

يااادى. ئىساااالمنىڭ ، لاااېكىن قەلكىناااى ئەساااال كاااونترو  قىلغىلاااى بولماماااۇمكىن
مەقساااىتى، ئىماننىاااڭ قەلىكاااتىن چىقىشاااىدىر. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال  
َْ َالَللللللللْ  ا  ِا لللللللَ    َسللللللللَما ا ُيَللللللللَ   َا  ناَي اا  َتَ للللللللْ  تُلنَللللللل ََ َََْل َيُ وتُللللللللو  ُِلللللللْ ِا للللللللا  تَلْ َسللللللل ََ َِب ا ﴿َ َعلَللللللل

لللللللعاَي َف َلَلللللللْ  َْْانَلللللللاُُل ُ   ئىماااااااان ئۇالرنىاااااااڭ!  ماااااااۇھەممەد ئاااااااىن» 2ْ  َ َلللللللا َ اضا
 ئۇالرنىاااڭ بىاااز ئەگەر، ماااۇمكىن قىلى ېتىشاااىڭ ھااااال  ئاااۆزد نى ئېيتمىغانلىقىااادىن

 ئىمانغااا ئااۇالرنىن ئاسااماندىن ئۇالرغااا بولساااق، ااالياادىغان  ئېيتىشااىنى ئىمااانن
 ئااۇالر ۇنىغغااائ تە،-قىالتتااۇق نازىاال  ئاااالمەتنىن ئااايەتنى بىاار  مەجكۇرالياادىغان

دېااگەن. ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ قەلكىاادىن سااۆيۈئ « تتىبااوال ئەگااكەن بااا 
تاااۇرىئ ئاااۆزىگە ئىماااان ئېيتىشاااىنى االىغاچقاااا، مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگۈزمىااادى. 
ئەگەر ئىنساااانالرنى مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگاااۈزگەن بولساااا، ھاااېچكى  باااۇ دىنااادىن 

 چىقىپ كېتەلمىگەن بوالتتى.

ناااااى ئااااااتمىش، يەتمىاااااش يىلااااادىن بۇياااااان دىنااااادىن كاااااۈنىمىزدە بىزلەر
چىقىرىااااپ، ئااااۆزى بىاااالەن ئواشااااا  تەپەككااااۇر قىلىاااادىغان قىلىااااش ئۈچااااۈن، 

كۈناااااددز تىرىشاااااى اتقان كااااااپىرالرنى كاااااۆردۋاتىمىز. باااااۇ ھاااااالەتتىمۇ، -كاااااېچە
مىللىتىمىااااز دىناااادىن ھااااې  ۋاز كەچكىنااااى يااااوق. ئىنساااااننىڭ قەلكىاااادىكىنى 

 لى بولمايدى. ھېچقاچان تارتى الغى

                                                           
 ئايەت-256سۈرە بەقەرە،  1
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لالھ تائااااال باشاااقىالرغا ئىساااالمنىڭ ھەقىقىاااي كۆردنۈشاااىنى كۆرساااىتىپ ئاااا
قوياااۇ  ئۈچاااۈن، پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلەرگە مەككىااادىكى ئاااون 
ئااۈق يىللىااق ھاياتىاادا ئااۇرى  قىلىشااقا رىاسااەت قىلمىغااان. قۇرئااان كەرىاا  بااۇ 

َ   لَللللللُو ِباَ ھەقاااااتە   َََْيا   َّ للللل ََ للللل﴿فَلللللاْاُ و  َو ْصلللللَ ُبو   َْ   َُلللللغايه   هاِاۗ ِْ ااَ    لَللللللَو َالَللللل   ُ للللل ا  َشللللل
1 

 بىااالەن ئاااۇالر ساااىلەرگەئاااالالھ  يەناااىن قەدەر كەلگەناااگە ئەمااارى نىاااڭئالالھ»
. كەچاااۈرد الر ۋە قىلىغاااالر ئەپاااۇ ئاااۇالرنى  قىلغاااۇچە رىاساااەت قىلىشاااقا ئاااۇرى 
 ْ َ للللللافاهايَ  ﴿َوََل ُتااللللللاا ، يەنە «قااااااادىردىر نەرسااااااىگە ھەر ھەقىااااااقەتەن ئااااااالالھ

 ۋە كاپىرالرغااااااااا» 2وََ َ للللللل   ِبا لَللللللللوا وَ اللللللل َل  وا َو ْ ُمنَلللللللافاقاَي َو َْع ََْذ ُالللللللْ  َوتَلوََ لللللللْ  َالَللللللل    لَلللللللل
 كااۈلپەتلىرىگە-ئااازار  قىلغااان سااا ان ئۇالرنىااڭ قىلمىغىاان، ئىتااائەت مۇناپىقالرغااا

 تەۋەككاااۈ   ئۇنىغغاااان ئاااالالھ ، قىلغىااان تەۋەككاااۈ  قاااائالالھن قىلمىغىااان پەرۋا
 دېگەن. « يېتەرلىكتۇر الرغاقىلغان

ئوقاااۇبەت ۋە مۇشاااەققەتلەردە -شاااۇنچە ئاااازا  تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااالالھ
قالغااان مۇسااۇلمانالرنى ئااۇنچە ئااۇزىن ساااقلىتىدى  چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئىسااالم 
دەۋىتىنىاااڭ ھەر ئاااۆيگە كىرىااادىغانلىقىنى بىلىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال مەكاااكە 

قا رىاساااەت قىلغاااان بولساااا، بىااار ئۆيااادىكى دادا ۋرىنىاااڭ دەسااالىپىدىال ئۇرىشااادە
مۇسااۇلمان، باااال كاااپىر ياااكى باااال مۇسااۇلمان، دادا كاااپىر بولغاچقااا، ھەماامە ئااۆي 
ئاااۇرى  قاينىمىغاااا كىرىاااپ كەتاااكەن باااوالتتى. ئاااۆز ۋاقتىااادا ئەرە  قەبىلىلىااارى 

بىااارى بىااالەن -رناھاااايىتى ئەقىلساااىز، قېناااى قىززىاااق، ئااااددىي ئىشاااالردىمۇ بىااا
، ھەتتاااا بىااار تاااۆگە مەسىلىساااىدە قىرىاااق يىااال ئۆزئاااارا ئاااۇرى  ئۇرىشاااىدىغان

قىلغاااان ئاااادەملەر ئىكەنلىكىناااى ئاااالالھ بىلەتتاااى. ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنىڭ 
ئااااۇرى  قىلىشااااىغا رىاسااااەت بېرىشاااانى كېچىكتااااۈرد  ئااااارقىلىق، ئااااۇالرنى 

 بولدى. ھەقىقىي ھەق تەرەپدارى قىلىپ تەربىيەلەئ چىقماقچى 
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بەنااااااى ھاشااااااى  ۋە بەنااااااى ئاباااااادىلمۇتەللىپ قااااااۇرەيش چااااااو لىرى، 
بېاارى  قىلماساالىق ۋە -جەمەتىاادىكىلەرنىڭ مۇسااۇلمان بولغااانلىقى ئۈچااۈن، ئااېلى 

قىاااز بەرمەساااالىق قاتااااارلىق يولسااااىز شااااەرتلەر بىاااالەن، ئااااۇالرنى ئەبااااۇ تالىااااپ 
ئااۆزى جىلغىسااىدا ئااۈق يىاال ئەتراپىاادا مۇھاسااىرىگە ئالاادى. شااۇ ۋاقىتتااا مەككىاادە 

نااى ياقىالياادىغان مەككىنىااڭ چو لىرىاادىن ھىشااام بىاان مۇشاارى  بولسااىمۇ، ھەق
ئەمااارى، زىھەيااار بىااان ئەباااى ئاااۇمەييە، ئەبۇلكاااۇاتەر بىااان ھاشاااى ، زەماااىە بىااان 

غاااۇرىرى -ئەسااا ەد، ماااۇتىەم بىااان ئەدى قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ  كىشاااىلەرنىڭ ھەق
مەي ئىچاااا-ئااااۆز قېرىنداشاااالىرىمىز مۇھاسااااىرە ئىچىاااادە يااااېمەي»قوزغىلىااااپ  

دەئ، « ئىچىاااااپ ياتسااااااق قاناااااداق باااااولغىنى -يەئقىينالساااااا، بىاااااز كە ااااارى 
مۇھاساااىرىگە ئاااېلىش ئۈچاااۈن يېزىلغاااان تواتاااامنى يىرتىااا ەتتى. ئاااالالھ تائااااال 
ئۇرىشااانى كېچىكتاااۈرد  ئاااارقىلىق، ئۇالرنىاااڭ مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا  يااشاااى 
 تەرەپلىرىناااى ئوتتۇرىغاااا چىقارمااااقچى ئىااادى. ئەمەلىيەتتىماااۇ شاااۇ ئەساااكى دەئ

 ىدا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. قارالغان كىشىلەر، ئااىر

ئىساااااالم دەۋىتىنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرلىرىااااادە مۇساااااۇلمانالرغا قارشاااااى 
ئۇرىشاااقان نۇرغاااۇن كىشاااىلەرنىڭ، كېيىنكاااى دەۋرلەردە ئىساااالم دەۋەتچىلىااارىگە 
ئايالنغااانلىقىنى كااۆرىمىز. مەسااىلەن  االىااد ئىكنااى ۋەلىااد رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆز 

ىدىكى بااااتۇر بىااار قومانااادان ئىااادى. ئەمماااا كېااايىن ۋاقتىااادا مۇشااارىكالرنىڭ ساااېپ
« ئالالھنىااڭ قىلىچااى»ئالالھنىااڭ ھىاادايىتى بىاالەن مۇسااۇلمان بولااۇئ، ئااىرىاادا 

دېاااگەن نامغاااا ئېرىشاااتى. ئەگەر االىاااد ئىكناااى ۋەلىاااد ئىساااالمنىڭ دەسااالەپكى 
ەر دەۋرىااادە دەۋرىااادە مۇساااۇلمانالر تەرىپىااادىن ئۆلتاااۈردلگەن بولساااا، اەلىاااپىل

لگەن ئىااااراق، شااااام قاتااااارلىق جايالرنىااااڭ فەتھىسااااىدىكى بااااۇ قولغااااا كەلتااااۈرد
قومانااداننىڭ رولىنااى كىاا  ئۈسااتىگە ئاااالتتى  دېاامە ، ئااالالھ تائاااال االىااد ئىكنااى 
ۋەلىاااااد رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ قاتاااااارلىق نۇرغۇنلىغاااااان سااااااھابىلەرنى، گەرچە 

ۇ، قالااادىرىئ قويۇشااانى دەسااالەپكى دەۋردە ئىساااالمغا ددشااامەن بولغاااان بولساااىم
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لالھ تائااااال باشاااقىالرغا ئىساااالمنىڭ ھەقىقىاااي كۆردنۈشاااىنى كۆرساااىتىپ ئاااا
قوياااۇ  ئۈچاااۈن، پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلەرگە مەككىااادىكى ئاااون 
ئااۈق يىللىااق ھاياتىاادا ئااۇرى  قىلىشااقا رىاسااەت قىلمىغااان. قۇرئااان كەرىاا  بااۇ 

َ   لَللللللُو ِباَ ھەقاااااتە   َََْيا   َّ للللل ََ للللل﴿فَلللللاْاُ و  َو ْصلللللَ ُبو   َْ   َُلللللغايه   هاِاۗ ِْ ااَ    لَللللللَو َالَللللل   ُ للللل ا  َشللللل
1 

 بىااالەن ئاااۇالر ساااىلەرگەئاااالالھ  يەناااىن قەدەر كەلگەناااگە ئەمااارى نىاااڭئالالھ»
. كەچاااۈرد الر ۋە قىلىغاااالر ئەپاااۇ ئاااۇالرنى  قىلغاااۇچە رىاساااەت قىلىشاااقا ئاااۇرى 
 ْ َ للللللافاهايَ  ﴿َوََل ُتااللللللاا ، يەنە «قااااااادىردىر نەرسااااااىگە ھەر ھەقىااااااقەتەن ئااااااالالھ

 ۋە كاپىرالرغااااااااا» 2وََ َ للللللل   ِبا لَللللللللوا وَ اللللللل َل  وا َو ْ ُمنَلللللللافاقاَي َو َْع ََْذ ُالللللللْ  َوتَلوََ لللللللْ  َالَللللللل    لَلللللللل
 كااۈلپەتلىرىگە-ئااازار  قىلغااان سااا ان ئۇالرنىااڭ قىلمىغىاان، ئىتااائەت مۇناپىقالرغااا

 تەۋەككاااۈ   ئۇنىغغاااان ئاااالالھ ، قىلغىااان تەۋەككاااۈ  قاااائالالھن قىلمىغىااان پەرۋا
 دېگەن. « يېتەرلىكتۇر الرغاقىلغان

ئوقاااۇبەت ۋە مۇشاااەققەتلەردە -شاااۇنچە ئاااازا  تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااالالھ
قالغااان مۇسااۇلمانالرنى ئااۇنچە ئااۇزىن ساااقلىتىدى  چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئىسااالم 
دەۋىتىنىاااڭ ھەر ئاااۆيگە كىرىااادىغانلىقىنى بىلىااادى. ئەگەر ئاااالالھ تائااااال مەكاااكە 

قا رىاساااەت قىلغاااان بولساااا، بىااار ئۆيااادىكى دادا ۋرىنىاااڭ دەسااالىپىدىال ئۇرىشااادە
مۇسااۇلمان، باااال كاااپىر ياااكى باااال مۇسااۇلمان، دادا كاااپىر بولغاچقااا، ھەماامە ئااۆي 
ئاااۇرى  قاينىمىغاااا كىرىاااپ كەتاااكەن باااوالتتى. ئاااۆز ۋاقتىااادا ئەرە  قەبىلىلىااارى 

بىااارى بىااالەن -رناھاااايىتى ئەقىلساااىز، قېناااى قىززىاااق، ئااااددىي ئىشاااالردىمۇ بىااا
، ھەتتاااا بىااار تاااۆگە مەسىلىساااىدە قىرىاااق يىااال ئۆزئاااارا ئاااۇرى  ئۇرىشاااىدىغان

قىلغاااان ئاااادەملەر ئىكەنلىكىناااى ئاااالالھ بىلەتتاااى. ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنىڭ 
ئااااۇرى  قىلىشااااىغا رىاسااااەت بېرىشاااانى كېچىكتااااۈرد  ئااااارقىلىق، ئااااۇالرنى 
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بەنااااااى ھاشااااااى  ۋە بەنااااااى ئاباااااادىلمۇتەللىپ قااااااۇرەيش چااااااو لىرى، 
بېاارى  قىلماساالىق ۋە -جەمەتىاادىكىلەرنىڭ مۇسااۇلمان بولغااانلىقى ئۈچااۈن، ئااېلى 

قىاااز بەرمەساااالىق قاتااااارلىق يولسااااىز شااااەرتلەر بىاااالەن، ئااااۇالرنى ئەبااااۇ تالىااااپ 
ئااۆزى جىلغىسااىدا ئااۈق يىاال ئەتراپىاادا مۇھاسااىرىگە ئالاادى. شااۇ ۋاقىتتااا مەككىاادە 

نااى ياقىالياادىغان مەككىنىااڭ چو لىرىاادىن ھىشااام بىاان مۇشاارى  بولسااىمۇ، ھەق
ئەمااارى، زىھەيااار بىااان ئەباااى ئاااۇمەييە، ئەبۇلكاااۇاتەر بىااان ھاشاااى ، زەماااىە بىااان 

غاااۇرىرى -ئەسااا ەد، ماااۇتىەم بىااان ئەدى قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ  كىشاااىلەرنىڭ ھەق
مەي ئىچاااا-ئااااۆز قېرىنداشاااالىرىمىز مۇھاسااااىرە ئىچىاااادە يااااېمەي»قوزغىلىااااپ  

دەئ، « ئىچىاااااپ ياتسااااااق قاناااااداق باااااولغىنى -يەئقىينالساااااا، بىاااااز كە ااااارى 
مۇھاساااىرىگە ئاااېلىش ئۈچاااۈن يېزىلغاااان تواتاااامنى يىرتىااا ەتتى. ئاااالالھ تائااااال 
ئۇرىشااانى كېچىكتاااۈرد  ئاااارقىلىق، ئۇالرنىاااڭ مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا  يااشاااى 
 تەرەپلىرىناااى ئوتتۇرىغاااا چىقارمااااقچى ئىااادى. ئەمەلىيەتتىماااۇ شاااۇ ئەساااكى دەئ

 ىدا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى. قارالغان كىشىلەر، ئااىر

ئىساااااالم دەۋىتىنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرلىرىااااادە مۇساااااۇلمانالرغا قارشاااااى 
ئۇرىشاااقان نۇرغاااۇن كىشاااىلەرنىڭ، كېيىنكاااى دەۋرلەردە ئىساااالم دەۋەتچىلىااارىگە 
ئايالنغااانلىقىنى كااۆرىمىز. مەسااىلەن  االىااد ئىكنااى ۋەلىااد رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆز 

ىدىكى بااااتۇر بىااار قومانااادان ئىااادى. ئەمماااا كېااايىن ۋاقتىااادا مۇشااارىكالرنىڭ ساااېپ
« ئالالھنىااڭ قىلىچااى»ئالالھنىااڭ ھىاادايىتى بىاالەن مۇسااۇلمان بولااۇئ، ئااىرىاادا 

دېاااگەن نامغاااا ئېرىشاااتى. ئەگەر االىاااد ئىكناااى ۋەلىاااد ئىساااالمنىڭ دەسااالەپكى 
ەر دەۋرىااادە دەۋرىااادە مۇساااۇلمانالر تەرىپىااادىن ئۆلتاااۈردلگەن بولساااا، اەلىاااپىل

لگەن ئىااااراق، شااااام قاتااااارلىق جايالرنىااااڭ فەتھىسااااىدىكى بااااۇ قولغااااا كەلتااااۈرد
قومانااداننىڭ رولىنااى كىاا  ئۈسااتىگە ئاااالتتى  دېاامە ، ئااالالھ تائاااال االىااد ئىكنااى 
ۋەلىاااااد رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ قاتاااااارلىق نۇرغۇنلىغاااااان سااااااھابىلەرنى، گەرچە 

ۇ، قالااادىرىئ قويۇشااانى دەسااالەپكى دەۋردە ئىساااالمغا ددشااامەن بولغاااان بولساااىم
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دى. چاااااۈنكى ئاااااۇالر جااااااھىلىيەت دەۋرىااااادە قىلغانلىرىغاااااا ئاااااالالھتىن االىااااا
 مەغپىرەت تىلەئ، كەلگۈسىدە ئىسالمغا اىزمەت قىالتتى.

ئىكااااارىمە ئىكناااااى ئەباااااۇ جەھىااااال دەۋەتنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرىااااادە 
مۇسااۇلمانالرنىڭ يولىاادىكى بىاار تىااكەن بولغااان بولسااا، كېاايىن ناھااايىتى يااشااى 

ئىكاااارىمە ئىكنااااى ئەبااااۇ جەھىاااال يەرمااااۇ   لمانالردىن بولااااۇئ كەتااااكەن.مۇسااااۇ
مۇشااۇ ھااالەتتە ئۆلااۈئ »جېغىاادا ئېغىاار يارىاادار بولااۇئ، االىااد ئىكنااى ۋەلىاادكە  

دېاااگەن. ئەمىااار ئىكناااى ئااااس « كەتساااەم، رەساااۇلۇلالھ مەنااادىن رازى بوالرماااۇ 
دەسااالەپكى دەۋردە مۇساااۇلمانالرغا قارشاااى ئاااۇرى  ئاچقاااانالردىن بىااارى ئىااادى. 

ىاااڭ قوماندانلىقىااادا مۇساااۇلمانالر مىساااىرنى فەتىااا  ئەمماااا كېيىنكاااى دەۋردە ئۇن
« دىپلومااات»پاراسااەتلى  بىاار -قىلاادى. ئەمىاار ئىكنااى ئاااس ئىنتااايىن زېاارە ، پەم

بولغاچقاااااااا، رەساااااااۇلۇلالھ بەزى ئەرە  قەبىلىلىرىناااااااى تىنچىتىشاااااااقا ئاااااااۇنى 
تۆكمەسااتىن ئەۋەتەتتااى. ئااۇ مۇشااۇ ئاالھىاادىلىكى بىاالەن نۇرغااۇن جااايالرنى قااان 

 فەتى  قىلغان. 

باااۇ ساااەۋەبتىن، مەككىااادىكى ئاااون ئاااۈق يىااال دەۋردە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 
ئۇرىشاااقا رىاساااەت بەرمىگەنلىكاااى، ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ  رەھمەتلىرىااادىن بىااارى 
ئىكەنلىكىنااى چۈشااىنەلەيمىز. چااۈنكى بااۇ دىنغااا، دىننىااڭ نېنىنااى يېاايىش ئۈچااۈن 

دىااان ئۈچاااۈن جېنااااى ۋە  ئەمەس، بەلكاااى دىننىاااڭ جاپاساااىنى كۆتااااۈرد ، باااۇ
ى قۇرباااانلىق قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرىااادىغان ئاااادەم الزىااا . ئاااالالھ تائااااال باااۇ مېلىنااا

ئاااارقىلىق ئىنساااانالرنى ئىمتىھاااان قىلمااااقچى ئىااادى. ئىساااالمغا كىااارگەن ھەربىااار 
ئەزانىاااڭ ئۈساااتىگە ئۈممەتنىاااڭ كەلگۈساااى ئارتىلغاااان بولغاچقاااا، باااۇ ۋەزىپىناااى 

زىاايەتلەر ۋە شااۇ ا سااىناقالر، ھەراىاال ئەاالىغااان ئااادەمگە بېرىشااكە بولماياادى. 
ئېغىااار كاااۈنلەرگە ئۇچرىغانااادا، مۇشاااۇ دىننىاااڭ مۇشاااەققىتىنى كۆتاااۈردئ، دىنىاااي 

باااۇ  ،ۋەزىپىناااى ئۈساااتىگە ئېلىاااپ، ئاااااىرىغىچە ئېلىاااپ ما االيااادىغان كىشاااىلەر
سااااالمەت چىقااليااادى. ئىماااانى ۋە -چاپقۇننىاااڭ ئىچىااادە تاۋلىنىاااپ سااااق-باااوران

لگۈساااى نىجااااتلىقى، ماناااا نىپ قالىااادى. مىللەتنىاااڭ كەئىرادىساااى ئااااجىزالر شااااللى
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مۇشاااۇنىغدە  تالالنغاااان ۋە پىشاااىپ يېااااتىلگەن ئادەملەرنىاااڭ قولىااادا روياپقااااا 
 چىقىدى.

شاااارائىتالر پىشاااىپ يېتىلگەنااادە، ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرغا  -شاااەرت
ــــِبيِل اللَّـــــِه الَّــــِذيَن  ــــاتُِلوا ِف َ﴾ ــــُدواۚ ﴿َوَق ــــاتُِلوَنُكْم َوََّل تـَْعَت َُّ اْلُمْعتَــــِديَن﴾ ِإنَّ اللَّـــــَه ََّل  يـَُق ــــ  َيُِ

يولىاادا جىھاااد قىلىغااالر،  ئااالالھسااىلەرگە ئااۇرى  ئاچقااان ئااادەملەرگە قارشااى »
ھەقىااااقەتەن دوساااا  ئااااالالھ تاجاااااۋىز قىلمااااا الر، تاجاااااۋىز قىلغااااۇچىالرنى 

يەتنىاااڭ چۈشاااۈ  دەئ ئاااۇرى  قىلىشاااقا رىاساااەت قىلااادى. باااۇ ئا «تۇتمايااادى
لاااى زىلقەئااادە ئېيىااادا ئاااۆمرە يى-6ساااەۋەبى مۇناااداق  سااااھابىلەر ھىجرىيەنىاااڭ 

قىلىااش ئۈچااۈن مەككىااگە قااارائ يولغااا چىقتااى. ئەممااا ھااۈدەيكىيەگە كەلگەناادە، 
دەئ، « مااااۇھەممەد ۋە ئااااادەملىرى مەككىااااگە كىرسااااە بولماياااادى»قۇرەيشاااالەر 

كىلااومېتىرچە قالغااان بۇالرنىااڭ ئالاادىنى توسااتى. مەككىااگە تەامىاانەن يىگىاارمە 
ساااھابىلەرگە ئااۆمرە قىالالياادىغانلىقىنى ئىاادى. رەسااۇلۇلالھ بۇنىغاادىن ئىلگىاارى 

دېااگەن بولغاچقااا، ئااۆز يۇرتىاادىن ئايرىلىااپ يۇرتىغااا بولغااان مااۇھەبكىتى ئەۋجااگە 
چىققاااان سااااھابىلەر، يۇرتىغاااا قاااايتىش اەۋىرىااادىن ئاجايىاااپ اۇشاااا  بولغاااان 

ن ئايرىلىااااپ باققااااان ھەر ئااااادەمگە ئىاااادى نۋەتەننىااااڭ مااااۇھەبكىتى ۋەتەناااادى
رەئ ئوتتۇرىاااادا سااااۆھكەت بولۇنغاناااادىن كېاااايىن، مەاپىااااي ئەمەس . ئىككااااى تە

رەساااۇلۇلالھ باااۇ يىلاااى قايتىاااپ تاااۇرىئ، كاااېلەر يىلاااى كېلىااادىغان، كاااېلەر يىلاااى 
كەلگەنااادە قاااۇرەيش مۇساااۇلمانالرغا مەككىناااى ئاااۈق كاااۈن بىكاااارالئ بېرىااادىغان 

رەسااااۇلۇلالھ ساااااھابىلەرنى چاااااچنى بولااااۇئ كېلىشااااتى. كېلىشااااىمدىن كېاااايىن 
غاااااۇزالئ، ئېھرامااااادىن چىقىشاااااقا بۇيرىغانااااادا، چۈشاااااۈردئ، ھەدىيەلىرىناااااى بو

سااااھابىلەرنىڭ بۇنىغغاااا قااااتتىق ئىچاااى پۇشاااۇئ، رەساااۇلۇلالھنىڭ بااااۇيرىقىنى 
ئااى »ئىجاارا قىلمىاادى. ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااا كېلىااپ  

چىسااى ئەمەساامۇ  سااىلىنىڭ ما غااان يااوللىرى رەسااۇلۇلالھ، سااىلى ئالالھنىااڭ ئەل
« ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااۇالر بىااالەن سۆھكەتلىشاااىپ قاااايتىمىز  ھەق ياااو  ئەمەسااامۇ 

دەئ ئاچچىقلىنىااپ قالاادى. ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ 



 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

546 
 

دى. چاااااۈنكى ئاااااۇالر جااااااھىلىيەت دەۋرىااااادە قىلغانلىرىغاااااا ئاااااالالھتىن االىااااا
 مەغپىرەت تىلەئ، كەلگۈسىدە ئىسالمغا اىزمەت قىالتتى.

ئىكااااارىمە ئىكناااااى ئەباااااۇ جەھىااااال دەۋەتنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرىااااادە 
مۇسااۇلمانالرنىڭ يولىاادىكى بىاار تىااكەن بولغااان بولسااا، كېاايىن ناھااايىتى يااشااى 

ئىكاااارىمە ئىكنااااى ئەبااااۇ جەھىاااال يەرمااااۇ   لمانالردىن بولااااۇئ كەتااااكەن.مۇسااااۇ
مۇشااۇ ھااالەتتە ئۆلااۈئ »جېغىاادا ئېغىاار يارىاادار بولااۇئ، االىااد ئىكنااى ۋەلىاادكە  

دېاااگەن. ئەمىااار ئىكناااى ئااااس « كەتساااەم، رەساااۇلۇلالھ مەنااادىن رازى بوالرماااۇ 
دەسااالەپكى دەۋردە مۇساااۇلمانالرغا قارشاااى ئاااۇرى  ئاچقاااانالردىن بىااارى ئىااادى. 

ىاااڭ قوماندانلىقىااادا مۇساااۇلمانالر مىساااىرنى فەتىااا  ئەمماااا كېيىنكاااى دەۋردە ئۇن
« دىپلومااات»پاراسااەتلى  بىاار -قىلاادى. ئەمىاار ئىكنااى ئاااس ئىنتااايىن زېاارە ، پەم

بولغاچقاااااااا، رەساااااااۇلۇلالھ بەزى ئەرە  قەبىلىلىرىناااااااى تىنچىتىشاااااااقا ئاااااااۇنى 
تۆكمەسااتىن ئەۋەتەتتااى. ئااۇ مۇشااۇ ئاالھىاادىلىكى بىاالەن نۇرغااۇن جااايالرنى قااان 

 فەتى  قىلغان. 

باااۇ ساااەۋەبتىن، مەككىااادىكى ئاااون ئاااۈق يىااال دەۋردە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ 
ئۇرىشاااقا رىاساااەت بەرمىگەنلىكاااى، ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ  رەھمەتلىرىااادىن بىااارى 
ئىكەنلىكىنااى چۈشااىنەلەيمىز. چااۈنكى بااۇ دىنغااا، دىننىااڭ نېنىنااى يېاايىش ئۈچااۈن 

دىااان ئۈچاااۈن جېنااااى ۋە  ئەمەس، بەلكاااى دىننىاااڭ جاپاساااىنى كۆتااااۈرد ، باااۇ
ى قۇرباااانلىق قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرىااادىغان ئاااادەم الزىااا . ئاااالالھ تائااااال باااۇ مېلىنااا

ئاااارقىلىق ئىنساااانالرنى ئىمتىھاااان قىلمااااقچى ئىااادى. ئىساااالمغا كىااارگەن ھەربىااار 
ئەزانىاااڭ ئۈساااتىگە ئۈممەتنىاااڭ كەلگۈساااى ئارتىلغاااان بولغاچقاااا، باااۇ ۋەزىپىناااى 

زىاايەتلەر ۋە شااۇ ا سااىناقالر، ھەراىاال ئەاالىغااان ئااادەمگە بېرىشااكە بولماياادى. 
ئېغىااار كاااۈنلەرگە ئۇچرىغانااادا، مۇشاااۇ دىننىاااڭ مۇشاااەققىتىنى كۆتاااۈردئ، دىنىاااي 

باااۇ  ،ۋەزىپىناااى ئۈساااتىگە ئېلىاااپ، ئاااااىرىغىچە ئېلىاااپ ما االيااادىغان كىشاااىلەر
سااااالمەت چىقااليااادى. ئىماااانى ۋە -چاپقۇننىاااڭ ئىچىااادە تاۋلىنىاااپ سااااق-باااوران

لگۈساااى نىجااااتلىقى، ماناااا نىپ قالىااادى. مىللەتنىاااڭ كەئىرادىساااى ئااااجىزالر شااااللى
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مۇشاااۇنىغدە  تالالنغاااان ۋە پىشاااىپ يېااااتىلگەن ئادەملەرنىاااڭ قولىااادا روياپقااااا 
 چىقىدى.

شاااارائىتالر پىشاااىپ يېتىلگەنااادە، ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرغا  -شاااەرت
ــــِبيِل اللَّـــــِه الَّــــِذيَن  ــــاتُِلوا ِف َ﴾ ــــُدواۚ ﴿َوَق ــــاتُِلوَنُكْم َوََّل تـَْعَت َُّ اْلُمْعتَــــِديَن﴾ ِإنَّ اللَّـــــَه ََّل  يـَُق ــــ  َيُِ

يولىاادا جىھاااد قىلىغااالر،  ئااالالھسااىلەرگە ئااۇرى  ئاچقااان ئااادەملەرگە قارشااى »
ھەقىااااقەتەن دوساااا  ئااااالالھ تاجاااااۋىز قىلمااااا الر، تاجاااااۋىز قىلغااااۇچىالرنى 

يەتنىاااڭ چۈشاااۈ  دەئ ئاااۇرى  قىلىشاااقا رىاساااەت قىلااادى. باااۇ ئا «تۇتمايااادى
لاااى زىلقەئااادە ئېيىااادا ئاااۆمرە يى-6ساااەۋەبى مۇناااداق  سااااھابىلەر ھىجرىيەنىاااڭ 

قىلىااش ئۈچااۈن مەككىااگە قااارائ يولغااا چىقتااى. ئەممااا ھااۈدەيكىيەگە كەلگەناادە، 
دەئ، « مااااۇھەممەد ۋە ئااااادەملىرى مەككىااااگە كىرسااااە بولماياااادى»قۇرەيشاااالەر 

كىلااومېتىرچە قالغااان بۇالرنىااڭ ئالاادىنى توسااتى. مەككىااگە تەامىاانەن يىگىاارمە 
ساااھابىلەرگە ئااۆمرە قىالالياادىغانلىقىنى ئىاادى. رەسااۇلۇلالھ بۇنىغاادىن ئىلگىاارى 

دېااگەن بولغاچقااا، ئااۆز يۇرتىاادىن ئايرىلىااپ يۇرتىغااا بولغااان مااۇھەبكىتى ئەۋجااگە 
چىققاااان سااااھابىلەر، يۇرتىغاااا قاااايتىش اەۋىرىااادىن ئاجايىاااپ اۇشاااا  بولغاااان 

ن ئايرىلىااااپ باققااااان ھەر ئااااادەمگە ئىاااادى نۋەتەننىااااڭ مااااۇھەبكىتى ۋەتەناااادى
رەئ ئوتتۇرىاااادا سااااۆھكەت بولۇنغاناااادىن كېاااايىن، مەاپىااااي ئەمەس . ئىككااااى تە

رەساااۇلۇلالھ باااۇ يىلاااى قايتىاااپ تاااۇرىئ، كاااېلەر يىلاااى كېلىااادىغان، كاااېلەر يىلاااى 
كەلگەنااادە قاااۇرەيش مۇساااۇلمانالرغا مەككىناااى ئاااۈق كاااۈن بىكاااارالئ بېرىااادىغان 

رەسااااۇلۇلالھ ساااااھابىلەرنى چاااااچنى بولااااۇئ كېلىشااااتى. كېلىشااااىمدىن كېاااايىن 
غاااااۇزالئ، ئېھرامااااادىن چىقىشاااااقا بۇيرىغانااااادا، چۈشاااااۈردئ، ھەدىيەلىرىناااااى بو

سااااھابىلەرنىڭ بۇنىغغاااا قااااتتىق ئىچاااى پۇشاااۇئ، رەساااۇلۇلالھنىڭ بااااۇيرىقىنى 
ئااى »ئىجاارا قىلمىاادى. ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااا كېلىااپ  

چىسااى ئەمەساامۇ  سااىلىنىڭ ما غااان يااوللىرى رەسااۇلۇلالھ، سااىلى ئالالھنىااڭ ئەل
« ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااۇالر بىااالەن سۆھكەتلىشاااىپ قاااايتىمىز  ھەق ياااو  ئەمەسااامۇ 

دەئ ئاچچىقلىنىااپ قالاادى. ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ 
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دەئ « ئاااۆزد نى بېساااى ا  ئاااۆمەر، ئاااۇ دېاااگەن ئالالھنىاااڭ ئەلچىساااى»ئەنھۇغاااا  
 تەسەللى بەردى. 

 ۇلالھ ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھانىااااڭ يېنىغااااا كىرىااااپ رەسااااۇل
دەئ « مۇسااۇلمانالر تۈگۈشااۈئ كەتتااى. مەن بااۇيرىق قىلساااممۇ ئىجاارا قىلمىاادى»

رەنجىاااپ، بولغاااان ئەھااا الالرنى دېگەنااادە، ئۇمماااۇ ساااەلەمە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا 
ئاااااى »پەۋقۇلىااااااددە زېرەكلىكاااااى، نەزەر دائىرىساااااىنىڭ كە رىلىكاااااى بىااااالەن  

رگەنااادە  لالھ، ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى چۈشەنساااىلە. ئاااۇالر ساااىلى اەۋەر بەرەساااۇلۇ
بەيتۇلالھقاااا چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ، ئاااۆمرە قىلىاااش ئۈچاااۈن تەلپۈنۈۋاتقاااان ۋە 

پەيتااتە، يۇرتىغااا كىرىشااتىن مەھاارىم قالاادى. سااىلى  ئااۆز يااۇرتى كااۆزگە كااۆردنگەن
ەناااى باشاااقىالرغا ئاااارتۇق گەئ قىلمااااي، چىقىاااپ چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ، ھەدىي

نلىرىنى سااااھابىلەر بوغاااۇزالئ، ئېھرامااادىن چىقساااىال، ساااىلىنىڭ شاااۇنداق قىلغاااا
دەئ « كۆرسااە، بااۇ قارارنىااڭ كەسااكىن ئىكەنلىكىنااى بىلىااپ، سااىلىگە ئەگىشااىدى

مەسااااالىھەت بەردى. شاااااۇنىغدىن كېااااايىن رەساااااۇلۇلالھ چىقىاااااپ، چېچىناااااى 
چۈشااااۈردئ، ئېھراماااادىن چىققااااانلىقىنى كااااۆرگەن ساااااھابىلەرنىڭ ھەممىسااااى 

 . لىرىنى چۈشۈردئ، ھەدىيەلىرىنى بوغۇزالئ ئېھرامدىن چىقتىچاچ

ئااااالالھ تائاااااال مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادىكى يارىنىااااڭ داۋام قىلماساااالىقى 
لُلللللَن ئۈچاااااۈن   غا  ْْلَلللللهَ نا َو ْ َلللللْغَي َِْعُ وفَلللللا َْ  يَلبلْ ﴿ُالللللُ    َللللل ايَ  َ َ لللللُهو  َوَصلللللغُّوُ ْ  َاللللل ا  ْ َمْسللللل ا

َ    َالَلللللللُو   نَلللللللات  َ ْ تَلْعَلُملللللللواُ َو َلللللللْوََل  اَ لللللللا نُلللللللوَ  َوتاَسلللللللا   ُِّْ ِا ُ   ُِّْ ِا للللللل َبُ   ِا لللللللنلْ ْ  َْ  َتاَ ُلللللللوُاْ  فَلُتها
ًْا ااْللللل    لللل  َيَ للللاُ   ََِعللللهَو  ماغَلللل َ    لَلللللُو  ا َ ُْحَتاللللوا َِ  سااااىلەر بولاااادى، كاااااپىر ئااااۇالر» 1 ا  ُللللْغ ا
 جايىغاااااا ئاااااۆز قۇربانلىقنىاااااڭ تۇرىلغاااااان تۇتاااااۇئ ۋە ھەرەمااااادىن مەساااااجىدى
 مىنلەرماااۇئ  ئاياااا-ئەر بىلمەيااادىغان ساااىلەر  مەككىااادەن توساااتى، يېتىشاااىدىن

 گىرىپتااار گۇناھقااا بىاالەن قويااۇ  ئۆلتااۈردئ ئااۇالرنى بىلمەسااتىن سااىلەر بولااۇئ،
 مەككىاااااگە ئاااااالالھ ئەلااااا ەتتەن ئىااااادى بولمىساااااا اەۋپاااااى بولۇشاااااۇ الرنىڭ

 ، قىالتتاااى مۇساااەللەت كاپىرالرغاااا ساااىلەرنى ۋە قىالتتاااى رىاساااەت كىرىشاااىغالرغا
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 سااىلەرنىن ئۈچااۈن ۈزد كىرگاا  دائىرىسااىگەن رەھمىتااى ئااادەمنى االىغااان ئااالالھ
دەئ، بۇنىااڭ ھااېكمەت سااەۋەبىنى بايااان «  توسااتى قىلىشااتىن ەتھااىف مەككىنااى

قىلىااپ بەردى. مۇسااۇلمانالر بااۇ ئااايەت چۈشااكەندىن كېاايىن ئىشاانىڭ سااەۋەبىنى 
  َ لللْ ُه  ْْلَلللهَ ُن ِبا َ لللْ ها  ْْلَلللهَ نا ﴿، ئاااالالھ تائااااال  چۈشاااەندى. كاااېلەر يىلاااى كەلگەنااادە

للاُت ُا   قىلىنغااان ھااارام  ئااۇرى ن ئاااي قىلىنغااان ھااارام  ئااۇرى ن» 1 َهللا   َو ْْلُُهَِ
 سااىلەرگە ددشاامىنىغالر ئااايالردا قىلىنغااان ھااارام ئااۇرى  يەنااىن تە اادىر ئايغااا

دەئ بۇالرنىااڭ «  بولىاادى چېقىلسااا الر ئۇالرغااا سااىلەرمۇ ئااايالردا شااۇ چېقىلسااا،
 قەلكىنى ااتىرجەم قىلدى. 

يەنە تواتااااامنى بااااۇزىئ، بىزنااااى  قااااۇرەيش كااااېلەر يىلااااى»مۇسااااۇلمانالر  
ــــاتُِلوا ِف دەئ ئەنسااااىرىگەندە، ئااااالالھ تائاااااال  « مەككىااااگە كىرگۈزمەساااامۇ  ﴿َوَق

ــــُدوا ِإنَّ  ــــاتُِلوَنُكْم َوََّل تـَْعَت ــــِديَن﴾ َ﴾ــــِبيِل اللَّـــــِه الَّــــِذيَن يـَُق َُّ اْلُمْعَت ــــ  سااااىلەرگە» اللَّـــــَه ََّل َيُِ
 تاجاااۋىز قىلىغااالر، جىھاااد يولىاادا ئااالالھ قارشااى ئااادەملەرگە ئاچقااان ئااۇرى 

دەئ،  «تۇتماياادى دوساا  ھەقىااقەتەن ئااالالھ قىلغااۇچىالرنى تاجاااۋىز قىلمااا الر،
ئااااالالھ »   ا َنللللبا  ا   لَلللللوا ئۇالرنىااااڭ قەلكىنااااى تەسااااكىن تاااااپقۇزدى. ئااااايەتتىكى  

دېاااگەن ساااۆز، ئىنسااااننىڭ تاجااااۋىز قىلىاااش پىسخىكىساااىنى كاااونترو  « يولىااادا
چى ئااااجىز ۋاقىتتاااا باااوزە  قىلىنىشاااقا ئۇچرىساااا، قىلىااادى. چاااۈنكى ئىنساااان، كاااۈ

ەددىاااااادىن كۈچلەنگەناااااادىن كېاااااايىن بىاااااارگە ئااااااون ئىنتىقااااااام ئېلىااااااپ، ھ
ئاشاااۇرىۋېتىدىغان تەبىىىتاااى بولىاااادى. شاااۇ ا ئااااالالھ ئۇرىشااانىڭ پەقەت ئااااۆزى 
ئۈچاااۈن بولۇشاااى كېرەكلىكىناااى باياااان قىلىاااپ، ئىنسااااننىڭ زىلاااۇم قىلىااادىغان 

نامازنىاااڭ ئاااۆزىگە چۇشااالۇق ئەركاااانلىرى مىجەزىاااگە چە  قويۇۋاتىااادى. ااااۇددى 
يەناااى، مۇساااۇلمان بولغىنىااادە ، ئۇرىشااانىغمۇ ئاااۆز ئالااادىغا قائىااادىلىرى بولىااادى. 

ئاااۆزىگە ئاااۇرى  ئاچمىغاااانالر بىااالەن ئۇرىشااامايدى، ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلمايااادى. 
مەساااىلەن  قاااۇرەيش ئاااۇرى  ئاچقاااان بىااالەن، ئۇالرنىاااڭ ساااېپىدىكى ئاياااالالر، 

ىلەرنى ئۆلتۈردشااكە بولماياادى. چااۈنكى ئااۇالرنى ئۆلتااۈرد  بااالىالر ۋە ئاااجىز كىشاا
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دەئ « ئاااۆزد نى بېساااى ا  ئاااۆمەر، ئاااۇ دېاااگەن ئالالھنىاااڭ ئەلچىساااى»ئەنھۇغاااا  
 تەسەللى بەردى. 

 ۇلالھ ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھانىااااڭ يېنىغااااا كىرىااااپ رەسااااۇل
دەئ « مۇسااۇلمانالر تۈگۈشااۈئ كەتتااى. مەن بااۇيرىق قىلساااممۇ ئىجاارا قىلمىاادى»

رەنجىاااپ، بولغاااان ئەھااا الالرنى دېگەنااادە، ئۇمماااۇ ساااەلەمە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا 
ئاااااى »پەۋقۇلىااااااددە زېرەكلىكاااااى، نەزەر دائىرىساااااىنىڭ كە رىلىكاااااى بىااااالەن  

رگەنااادە  لالھ، ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى چۈشەنساااىلە. ئاااۇالر ساااىلى اەۋەر بەرەساااۇلۇ
بەيتۇلالھقاااا چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ، ئاااۆمرە قىلىاااش ئۈچاااۈن تەلپۈنۈۋاتقاااان ۋە 

پەيتااتە، يۇرتىغااا كىرىشااتىن مەھاارىم قالاادى. سااىلى  ئااۆز يااۇرتى كااۆزگە كااۆردنگەن
ەناااى باشاااقىالرغا ئاااارتۇق گەئ قىلمااااي، چىقىاااپ چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ، ھەدىي

نلىرىنى سااااھابىلەر بوغاااۇزالئ، ئېھرامااادىن چىقساااىال، ساااىلىنىڭ شاااۇنداق قىلغاااا
دەئ « كۆرسااە، بااۇ قارارنىااڭ كەسااكىن ئىكەنلىكىنااى بىلىااپ، سااىلىگە ئەگىشااىدى

مەسااااالىھەت بەردى. شاااااۇنىغدىن كېااااايىن رەساااااۇلۇلالھ چىقىاااااپ، چېچىناااااى 
چۈشااااۈردئ، ئېھراماااادىن چىققااااانلىقىنى كااااۆرگەن ساااااھابىلەرنىڭ ھەممىسااااى 

 . لىرىنى چۈشۈردئ، ھەدىيەلىرىنى بوغۇزالئ ئېھرامدىن چىقتىچاچ

ئااااالالھ تائاااااال مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادىكى يارىنىااااڭ داۋام قىلماساااالىقى 
لُلللللَن ئۈچاااااۈن   غا  ْْلَلللللهَ نا َو ْ َلللللْغَي َِْعُ وفَلللللا َْ  يَلبلْ ﴿ُالللللُ    َللللل ايَ  َ َ لللللُهو  َوَصلللللغُّوُ ْ  َاللللل ا  ْ َمْسللللل ا

َ    َالَلللللللُو   نَلللللللات  َ ْ تَلْعَلُملللللللواُ َو َلللللللْوََل  اَ لللللللا نُلللللللوَ  َوتاَسلللللللا   ُِّْ ِا ُ   ُِّْ ِا للللللل َبُ   ِا لللللللنلْ ْ  َْ  َتاَ ُلللللللوُاْ  فَلُتها
ًْا ااْللللل    لللل  َيَ للللاُ   ََِعللللهَو  ماغَلللل َ    لَلللللُو  ا َ ُْحَتاللللوا َِ  سااااىلەر بولاااادى، كاااااپىر ئااااۇالر» 1 ا  ُللللْغ ا
 جايىغاااااا ئاااااۆز قۇربانلىقنىاااااڭ تۇرىلغاااااان تۇتاااااۇئ ۋە ھەرەمااااادىن مەساااااجىدى
 مىنلەرماااۇئ  ئاياااا-ئەر بىلمەيااادىغان ساااىلەر  مەككىااادەن توساااتى، يېتىشاااىدىن

 گىرىپتااار گۇناھقااا بىاالەن قويااۇ  ئۆلتااۈردئ ئااۇالرنى بىلمەسااتىن سااىلەر بولااۇئ،
 مەككىاااااگە ئاااااالالھ ئەلااااا ەتتەن ئىااااادى بولمىساااااا اەۋپاااااى بولۇشاااااۇ الرنىڭ

 ، قىالتتاااى مۇساااەللەت كاپىرالرغاااا ساااىلەرنى ۋە قىالتتاااى رىاساااەت كىرىشاااىغالرغا
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 سااىلەرنىن ئۈچااۈن ۈزد كىرگاا  دائىرىسااىگەن رەھمىتااى ئااادەمنى االىغااان ئااالالھ
دەئ، بۇنىااڭ ھااېكمەت سااەۋەبىنى بايااان «  توسااتى قىلىشااتىن ەتھااىف مەككىنااى

قىلىااپ بەردى. مۇسااۇلمانالر بااۇ ئااايەت چۈشااكەندىن كېاايىن ئىشاانىڭ سااەۋەبىنى 
  َ لللْ ُه  ْْلَلللهَ ُن ِبا َ لللْ ها  ْْلَلللهَ نا ﴿، ئاااالالھ تائااااال  چۈشاااەندى. كاااېلەر يىلاااى كەلگەنااادە

للاُت ُا   قىلىنغااان ھااارام  ئااۇرى ن ئاااي قىلىنغااان ھااارام  ئااۇرى ن» 1 َهللا   َو ْْلُُهَِ
 سااىلەرگە ددشاامىنىغالر ئااايالردا قىلىنغااان ھااارام ئااۇرى  يەنااىن تە اادىر ئايغااا

دەئ بۇالرنىااڭ «  بولىاادى چېقىلسااا الر ئۇالرغااا سااىلەرمۇ ئااايالردا شااۇ چېقىلسااا،
 قەلكىنى ااتىرجەم قىلدى. 

يەنە تواتااااامنى بااااۇزىئ، بىزنااااى  قااااۇرەيش كااااېلەر يىلااااى»مۇسااااۇلمانالر  
ــــاتُِلوا ِف دەئ ئەنسااااىرىگەندە، ئااااالالھ تائاااااال  « مەككىااااگە كىرگۈزمەساااامۇ  ﴿َوَق

ــــُدوا ِإنَّ  ــــاتُِلوَنُكْم َوََّل تـَْعَت ــــِديَن﴾ َ﴾ــــِبيِل اللَّـــــِه الَّــــِذيَن يـَُق َُّ اْلُمْعَت ــــ  سااااىلەرگە» اللَّـــــَه ََّل َيُِ
 تاجاااۋىز قىلىغااالر، جىھاااد يولىاادا ئااالالھ قارشااى ئااادەملەرگە ئاچقااان ئااۇرى 

دەئ،  «تۇتماياادى دوساا  ھەقىااقەتەن ئااالالھ قىلغااۇچىالرنى تاجاااۋىز قىلمااا الر،
ئااااالالھ »   ا َنللللبا  ا   لَلللللوا ئۇالرنىااااڭ قەلكىنااااى تەسااااكىن تاااااپقۇزدى. ئااااايەتتىكى  

دېاااگەن ساااۆز، ئىنسااااننىڭ تاجااااۋىز قىلىاااش پىسخىكىساااىنى كاااونترو  « يولىااادا
چى ئااااجىز ۋاقىتتاااا باااوزە  قىلىنىشاااقا ئۇچرىساااا، قىلىااادى. چاااۈنكى ئىنساااان، كاااۈ

ەددىاااااادىن كۈچلەنگەناااااادىن كېاااااايىن بىاااااارگە ئااااااون ئىنتىقااااااام ئېلىااااااپ، ھ
ئاشاااۇرىۋېتىدىغان تەبىىىتاااى بولىاااادى. شاااۇ ا ئااااالالھ ئۇرىشااانىڭ پەقەت ئااااۆزى 
ئۈچاااۈن بولۇشاااى كېرەكلىكىناااى باياااان قىلىاااپ، ئىنسااااننىڭ زىلاااۇم قىلىااادىغان 

نامازنىاااڭ ئاااۆزىگە چۇشااالۇق ئەركاااانلىرى مىجەزىاااگە چە  قويۇۋاتىااادى. ااااۇددى 
يەناااى، مۇساااۇلمان بولغىنىااادە ، ئۇرىشااانىغمۇ ئاااۆز ئالااادىغا قائىااادىلىرى بولىااادى. 

ئاااۆزىگە ئاااۇرى  ئاچمىغاااانالر بىااالەن ئۇرىشااامايدى، ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلمايااادى. 
مەساااىلەن  قاااۇرەيش ئاااۇرى  ئاچقاااان بىااالەن، ئۇالرنىاااڭ ساااېپىدىكى ئاياااالالر، 

ىلەرنى ئۆلتۈردشااكە بولماياادى. چااۈنكى ئااۇالرنى ئۆلتااۈرد  بااالىالر ۋە ئاااجىز كىشاا
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يااشاااى كۆرمەيااادى. مۇئمىنلەرنىاااڭ  تاجااااۋىزچىلىق، ئاااالالھ تائااااال تاجااااۋىزنى
 ﴾َوََل تَلْعتَللللُغو ﴿ئۇرىشااااى تاجاااااۋىزچىلىقنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن بولغاچقااااا، ئااااايەت 

  دەئ ئاالھىدە تەكىتلىگەن. « تاجاۋىز قىلما الر»
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 دەرس-97
 

 ئايەت-191 ەبەقەر سۈرە
 

َنُ  َواقْـتُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث ﴿ َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ
َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََّل تـَُقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اِْلََراِم َحَّتَّٰ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه 

ِلَك جَ    ﴾َزاُء اْلَكاِفرِينَ فَِإن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم  َكذَٰ
 

 يەردە باشقا بولسۇن، ھەرەمدە ئۇالر  نمۇشرىكالرنى يەنىن ئۇالرنى»
 يەردە ئۇچراتقان  بولسۇن ئايالردا قىلىنغان ھارام ئۇرى  بولسۇن،

 چىقىرى ەتكەندە ،  مەككىدىنن يۇرتۇ الردىن سىلەرنى ئۆلتۈرد الر،
 قىلىش نكەشلى زىيا چىقىرى ېتىغالر، يۇرتىدىن ئۇالرنى سىلەرمۇ
 مەسجىدى ئاچمىغىچە ئۇرى  ئۆزلىرى ئۇالر تاكى. ياماندىر ئۇرىشتىنمۇ

 مەسجىدىن ئۇالر ئەگەر قىلما الر، ئۇرى  بىلەن ئۇالر ئەتراپىدا ھەرەم
. ئۆلتۈردۋېرىغالر ئۇالرنى ئاچسا، ئۇرى  ئۆزلىرى  ئەتراپىدا ھەرەم

 «بولىدى شۇنداق جازاسى كاپىرالرنىڭ

 
دېاااگەن مەنىلەرناااى « ئاااۇدى -تاااۈز، رىس، ئۇدىلماااۇ»،   قلللْئاااايەتتىكى  

ئاااااۇالرنى تاپقاااااان، » ،دىااااان﴿َحْيـــــُث ثَِقْفُتُمـــــوُهْم﴾بىلددرىااااادى. باااااۇ نۇقتىااااادىن 
 دېگەن مەنىلەر چىقىدى. « ئۇچراتقان يەردە
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يااشاااى كۆرمەيااادى. مۇئمىنلەرنىاااڭ  تاجااااۋىزچىلىق، ئاااالالھ تائااااال تاجااااۋىزنى
 ﴾َوََل تَلْعتَللللُغو ﴿ئۇرىشااااى تاجاااااۋىزچىلىقنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن بولغاچقااااا، ئااااايەت 

  دەئ ئاالھىدە تەكىتلىگەن. « تاجاۋىز قىلما الر»
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 دەرس-97
 

 ئايەت-191 ەبەقەر سۈرە
 

َنُ  َواقْـتُـُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوَأْخرُِجوُهم مِّْن َحْيُث ﴿ َأْخَرُجوُكْم َواْلِفتـْ
َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََّل تـَُقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اِْلََراِم َحَّتَّٰ يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه 

ِلَك جَ    ﴾َزاُء اْلَكاِفرِينَ فَِإن قَاتـَُلوُكْم فَاقْـتُـُلوُهْم  َكذَٰ
 

 يەردە باشقا بولسۇن، ھەرەمدە ئۇالر  نمۇشرىكالرنى يەنىن ئۇالرنى»
 يەردە ئۇچراتقان  بولسۇن ئايالردا قىلىنغان ھارام ئۇرى  بولسۇن،

 چىقىرى ەتكەندە ،  مەككىدىنن يۇرتۇ الردىن سىلەرنى ئۆلتۈرد الر،
 قىلىش نكەشلى زىيا چىقىرى ېتىغالر، يۇرتىدىن ئۇالرنى سىلەرمۇ
 مەسجىدى ئاچمىغىچە ئۇرى  ئۆزلىرى ئۇالر تاكى. ياماندىر ئۇرىشتىنمۇ

 مەسجىدىن ئۇالر ئەگەر قىلما الر، ئۇرى  بىلەن ئۇالر ئەتراپىدا ھەرەم
. ئۆلتۈردۋېرىغالر ئۇالرنى ئاچسا، ئۇرى  ئۆزلىرى  ئەتراپىدا ھەرەم

 «بولىدى شۇنداق جازاسى كاپىرالرنىڭ

 
دېاااگەن مەنىلەرناااى « ئاااۇدى -تاااۈز، رىس، ئۇدىلماااۇ»،   قلللْئاااايەتتىكى  

ئاااااۇالرنى تاپقاااااان، » ،دىااااان﴿َحْيـــــُث ثَِقْفُتُمـــــوُهْم﴾بىلددرىااااادى. باااااۇ نۇقتىااااادىن 
 دېگەن مەنىلەر چىقىدى. « ئۇچراتقان يەردە
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 يەناااااىن يۇرتاااااۇ الردىن ساااااىلەرنى» ﴿َوَأْخرُِجــــوُهم مِّـــــْن َحْيــــُث َأْخَرُجـــــوُكْم﴾
. «چىقىرىاا ېتىغالر يۇرتىاادىن ئااۇالرنى رمۇەسااىل چىقىرى ەتكەناادە ،  مەككىاادىن

-ئانىساااى ۋە ئاااۇرىق-دىنساااىزالر مۇساااۇلمانالرغا زىلاااۇم قىلىاااپ، ئاااۇالرنى ئاتاااا
تۇغقانلىرىااادىن ئايرىاااپ، ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقااااردى. مۇساااۇلمانالرمۇ 
ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە ، ئاااۇالرنى يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقىرىشاااى كېرەكماااۇ  

ُت  َوااْ  َاللاَُلبلْ ﴿ئااايەتلەر كااۆئ. مەسااىلەن  قۇرئاناادا بااۇ اىاال  للا اُللوُابلْ ُتْ  فَلَعللاُاُبو  ِباا ْلل ا َِ
 ئىنتىقاااااام  ئۈچاااااۈن زەاااااامەت-زىياااااان يەتاااااكەن ئۆزد الرغاااااان ئەگەر» 1 مالللللوا 

 بولساااا، قانچىلىااا  زەاااامەت-زىياااان يەتاااكەن ئۆزد الرغاااا بولساااا الر، ئالمااااقچى
ََ ُ  َنلللللل ا  َ ﴿ۋە « ئااااااېلىغالر ئىنتىقااااااام شااااااۇنچىلى   بىاااااار» 2    َنلللللل ا َ    ِا  ْلُلَ للللللاَوَ لللللل
دېااگەن ئااايەتلەردە  «يامااانلىقتۇر بىاار ئواشااا  شااۇنىغغا جازاسااى يامانلىقنىااڭ

كەلگەنااادە ، ئەگەر كااااپىرالر ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان بىااار ئىشااانى قىلساااا، 
 مۇسۇلمانالرمۇ شۇنىڭ ئۆز ئەينى بىلەن جاۋا  قايتۇرىشى الزىممۇ  

ى ۋە پىرىنسااىپقا ئىااگە بىاار دىاان. قارشااقااارا  -ئىسااالم يۈكسااە  قىماامەت
تەرەئ نااااېمە ئىااااش قىلىااااپ كەتسااااۇن، ئااااۇ ئااااۆز سااااۈپىتى بىاااالەن قىلىاااادى. 
مۇساااۇلماننىڭ ئىساااالم بېكىتىاااپ بەرگەن دائىرىساااى باااار. باااۇ مەساااىلىنى قۇرئاااان 

َ لللَه   لَللللوُ ﴿كەرىمااادىكى   َ لللُهو  َوَِ  ئۇالرنىاااڭ ئاااالالھ ،ئىشااالەتتى مىكىااار ئاااۇالر» 3 َوَِ
دېاااگەن ئاااايەتتىن بىلىااا االاليمىز. ئاااايەتتە ئواشاااا  « ىلااادىق بەرباااات مىكرىناااى

ئىككاااااى ساااااۆز قوللىنىلغاااااان بولساااااىمۇ، ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى مەنىناااااى 
مىكىااار ناچاااار ئىاااش، ئەمماااا ئاااالالھ -ئىپاااادىلىگەن. يەناااى، ئاااۇالر قىلغاااان ھىااايلە

قىلماياااادى. مۇشاااۇ اىلاااادىكى ئىشااااالرغا دىق كەلگىنىمىاااازدە، « مىكىاااار-ھىااايلە»
لللللل ُّ    َللللللا امايَ  َمللللللْ  َاَ للللللا َوَْْصللللللَلَد فَللللللَ ْ ُهُِ َالَلللللل    لَلللللللوا  فَ ﴿ ئااااااالالھ تائاااااااال   4 ااتَللللللُو ََل  ُا

 بىااالەن ئاااۆزىن ۋە قىلساااا ئەپاااۇ  تۇرىقلاااۇق قاااادىر ئېلىشاااقا ئىنتىقاااامن كىمكاااى»
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 بېرىااادى، ئاااالالھ ئەجرىناااى ئۇنىاااڭ تۈزىساااە،  ئارىساااىنى قىلغۇچىنىاااڭ ياماااانلىق
دەئ ئاااۆزىمىزنى « تۇتمايااادى دوسااا  رنىقىلغاااۇچىال زىلاااۇم ھەقىاااقەتەن ئاااالالھ

ًْ  ﴿بېسى ېلىشاااااااقا بۇيرىۋاتىااااااادى. يەنە ئاااااااالالھ تائااااااااال   َو َللللللل ا  َصلللللللَ ُُّْتْ َ ُلللللللَو َ للللللل
ر قىلساااا الر نيەناااى ئىنتىقاااام ئالمااااي كەچۈرساااە الر ، بىئەگەر ساااە» 1  ا لَهلللاماهاي َ 
« نئەلاا ەتتە  يااشااىدىرر قىلغااۇچىالر نيەنااى كەچۈرگااۈچىلەر  ئۈچااۈن بىبااۇ سااە
 دېگەن. 

َنــــُ  َأَشــــدُّ ِمــــَن اْلَقْتــــِل﴾ . «ياماناااادىر ئۆلتۈردشااااتىن پىنااااتە قىلىااااش» ﴿َواْلِفتـْ
باشااقا ماااددىالر بىاالەن ئارىلىشااىپ كەتااكەن ئااالتۇن پارچىسااىنى، ئوتقااا سااېلىپ 

نَلل تاااۋالئ چىقىااش     دەئ ئاتىلىاادى. يەنااى، پىتاانە ھەقىقىااي مۇسااۇلمان بىاالەن فاتلْ
مۇساااۇلمانالرنى دىناادىن ياناادىرى  ئۈچاااۈن، مۇناااپىقالرنى ئايرىياادى. مۇشاارىكالر 

ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان ئىشاااالرنى قىلىاااپ، ماااۇئمىنلەرنى ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن 
 ھەيدەئ چىقىرىشنىڭ ئۆزىمۇ پىتنىدىر. 

ئااۇرى  »غا قارشااى تاكتىكااا تااۈزدئ، تاجاااۋىزچى ددشاامەنلەر مۇسااۇلمانالر
مانالر قايتۇرمااا ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ياااكى ھەرەماادە ھۇجااۇم قىلساااق، مۇسااۇل

دەئ ئويلىغااااان. ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەت ئااااارقىلىق « ھۇجااااۇم قىاللماياااادى
ھەرەماااادە ئااااۇرى  »مۇشاااارىكالرنىڭ تااااۈزگەن تاكتىكىسااااىنى بااااۇزىئ تاشااااالئ  

رى  ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ئااۇرى  ئاچسااا، باشلىسااا، ھەرەماادە ئۇرىشااۇ الر. ئااۇ
ىلەر ئېھرامااادىكى ۋاقىتتاااا ئاااۇرى  ھاااارام قىلىنغاااان ئايااادا ئۇرىشاااۇ الر. ئەگەر سااا
دەئ يوليااورىق بەردى. « ئااۇرى  ئاچسااا، شااۇ ۋاقىتتااا ئااۇرى  قىلسااا الر بولىاادى

چااۈنكى بىاار رايوناادا ئااۇرى  قىلىشاانى ھااارام قىلغااان ۋە ئااايالردىن تااۆت ئاااينى 
ھااااارام دەئ بېكىااااتكەن زات ئااااالالھ تائاااااالدىر. ئالالھنىااااڭ ئااااۇرى  قىلىااااش 

ىپ، ئالالھنىااڭ دىنىغااا ھۇجااۇم قىلماااقچى بېكىااتكەن بااۇ تۈزدلمىسااىدىن پاياادىلىن
بولسااا، تەبىىىيكااى ئااالالھ ئۆزىنىااڭ دىنىنااى قوغاادا  ئۈچااۈن، ئااۆزى بېكىااتكەن 
تاااۈزدمنى ئەمەلااادىن قالدىرااليااادى. دېااامە ، ئاااالالھ ئاااۇرى  ھاااارام قىلىنغاااان 
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 يەناااااىن يۇرتاااااۇ الردىن ساااااىلەرنى» ﴿َوَأْخرُِجــــوُهم مِّـــــْن َحْيــــُث َأْخَرُجـــــوُكْم﴾
. «چىقىرىاا ېتىغالر يۇرتىاادىن ئااۇالرنى رمۇەسااىل چىقىرى ەتكەناادە ،  مەككىاادىن

-ئانىساااى ۋە ئاااۇرىق-دىنساااىزالر مۇساااۇلمانالرغا زىلاااۇم قىلىاااپ، ئاااۇالرنى ئاتاااا
تۇغقانلىرىااادىن ئايرىاااپ، ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقااااردى. مۇساااۇلمانالرمۇ 
ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە ، ئاااۇالرنى يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقىرىشاااى كېرەكماااۇ  

ُت  َوااْ  َاللاَُلبلْ ﴿ئااايەتلەر كااۆئ. مەسااىلەن  قۇرئاناادا بااۇ اىاال  للا اُللوُابلْ ُتْ  فَلَعللاُاُبو  ِباا ْلل ا َِ
 ئىنتىقاااااام  ئۈچاااااۈن زەاااااامەت-زىياااااان يەتاااااكەن ئۆزد الرغاااااان ئەگەر» 1 مالللللوا 

 بولساااا، قانچىلىااا  زەاااامەت-زىياااان يەتاااكەن ئۆزد الرغاااا بولساااا الر، ئالمااااقچى
ََ ُ  َنلللللل ا  َ ﴿ۋە « ئااااااېلىغالر ئىنتىقااااااام شااااااۇنچىلى   بىاااااار» 2    َنلللللل ا َ    ِا  ْلُلَ للللللاَوَ لللللل
دېااگەن ئااايەتلەردە  «يامااانلىقتۇر بىاار ئواشااا  شااۇنىغغا جازاسااى يامانلىقنىااڭ

كەلگەنااادە ، ئەگەر كااااپىرالر ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان بىااار ئىشااانى قىلساااا، 
 مۇسۇلمانالرمۇ شۇنىڭ ئۆز ئەينى بىلەن جاۋا  قايتۇرىشى الزىممۇ  

ى ۋە پىرىنسااىپقا ئىااگە بىاار دىاان. قارشااقااارا  -ئىسااالم يۈكسااە  قىماامەت
تەرەئ نااااېمە ئىااااش قىلىااااپ كەتسااااۇن، ئااااۇ ئااااۆز سااااۈپىتى بىاااالەن قىلىاااادى. 
مۇساااۇلماننىڭ ئىساااالم بېكىتىاااپ بەرگەن دائىرىساااى باااار. باااۇ مەساااىلىنى قۇرئاااان 

َ لللَه   لَللللوُ ﴿كەرىمااادىكى   َ لللُهو  َوَِ  ئۇالرنىاااڭ ئاااالالھ ،ئىشااالەتتى مىكىااار ئاااۇالر» 3 َوَِ
دېاااگەن ئاااايەتتىن بىلىااا االاليمىز. ئاااايەتتە ئواشاااا  « ىلااادىق بەرباااات مىكرىناااى

ئىككاااااى ساااااۆز قوللىنىلغاااااان بولساااااىمۇ، ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى مەنىناااااى 
مىكىااار ناچاااار ئىاااش، ئەمماااا ئاااالالھ -ئىپاااادىلىگەن. يەناااى، ئاااۇالر قىلغاااان ھىااايلە

قىلماياااادى. مۇشاااۇ اىلاااادىكى ئىشااااالرغا دىق كەلگىنىمىاااازدە، « مىكىاااار-ھىااايلە»
لللللل ُّ    َللللللا امايَ  َمللللللْ  َاَ للللللا َوَْْصللللللَلَد فَللللللَ ْ ُهُِ َالَلللللل    لَلللللللوا  فَ ﴿ ئااااااالالھ تائاااااااال   4 ااتَللللللُو ََل  ُا

 بىااالەن ئاااۆزىن ۋە قىلساااا ئەپاااۇ  تۇرىقلاااۇق قاااادىر ئېلىشاااقا ئىنتىقاااامن كىمكاااى»
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 بېرىااادى، ئاااالالھ ئەجرىناااى ئۇنىاااڭ تۈزىساااە،  ئارىساااىنى قىلغۇچىنىاااڭ ياماااانلىق
دەئ ئاااۆزىمىزنى « تۇتمايااادى دوسااا  رنىقىلغاااۇچىال زىلاااۇم ھەقىاااقەتەن ئاااالالھ

ًْ  ﴿بېسى ېلىشاااااااقا بۇيرىۋاتىااااااادى. يەنە ئاااااااالالھ تائااااااااال   َو َللللللل ا  َصلللللللَ ُُّْتْ َ ُلللللللَو َ للللللل
ر قىلساااا الر نيەناااى ئىنتىقاااام ئالمااااي كەچۈرساااە الر ، بىئەگەر ساااە» 1  ا لَهلللاماهاي َ 
« نئەلاا ەتتە  يااشااىدىرر قىلغااۇچىالر نيەنااى كەچۈرگااۈچىلەر  ئۈچااۈن بىبااۇ سااە
 دېگەن. 

َنــــُ  َأَشــــدُّ ِمــــَن اْلَقْتــــِل﴾ . «ياماناااادىر ئۆلتۈردشااااتىن پىنااااتە قىلىااااش» ﴿َواْلِفتـْ
باشااقا ماااددىالر بىاالەن ئارىلىشااىپ كەتااكەن ئااالتۇن پارچىسااىنى، ئوتقااا سااېلىپ 

نَلل تاااۋالئ چىقىااش     دەئ ئاتىلىاادى. يەنااى، پىتاانە ھەقىقىااي مۇسااۇلمان بىاالەن فاتلْ
مۇساااۇلمانالرنى دىناادىن ياناادىرى  ئۈچاااۈن، مۇناااپىقالرنى ئايرىياادى. مۇشاارىكالر 

ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان ئىشاااالرنى قىلىاااپ، ماااۇئمىنلەرنى ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن 
 ھەيدەئ چىقىرىشنىڭ ئۆزىمۇ پىتنىدىر. 

ئااۇرى  »غا قارشااى تاكتىكااا تااۈزدئ، تاجاااۋىزچى ددشاامەنلەر مۇسااۇلمانالر
مانالر قايتۇرمااا ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ياااكى ھەرەماادە ھۇجااۇم قىلساااق، مۇسااۇل

دەئ ئويلىغااااان. ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەت ئااااارقىلىق « ھۇجااااۇم قىاللماياااادى
ھەرەماااادە ئااااۇرى  »مۇشاااارىكالرنىڭ تااااۈزگەن تاكتىكىسااااىنى بااااۇزىئ تاشااااالئ  

رى  ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ئااۇرى  ئاچسااا، باشلىسااا، ھەرەماادە ئۇرىشااۇ الر. ئااۇ
ىلەر ئېھرامااادىكى ۋاقىتتاااا ئاااۇرى  ھاااارام قىلىنغاااان ئايااادا ئۇرىشاااۇ الر. ئەگەر سااا
دەئ يوليااورىق بەردى. « ئااۇرى  ئاچسااا، شااۇ ۋاقىتتااا ئااۇرى  قىلسااا الر بولىاادى

چااۈنكى بىاار رايوناادا ئااۇرى  قىلىشاانى ھااارام قىلغااان ۋە ئااايالردىن تااۆت ئاااينى 
ھااااارام دەئ بېكىااااتكەن زات ئااااالالھ تائاااااالدىر. ئالالھنىااااڭ ئااااۇرى  قىلىااااش 

ىپ، ئالالھنىااڭ دىنىغااا ھۇجااۇم قىلماااقچى بېكىااتكەن بااۇ تۈزدلمىسااىدىن پاياادىلىن
بولسااا، تەبىىىيكااى ئااالالھ ئۆزىنىااڭ دىنىنااى قوغاادا  ئۈچااۈن، ئااۆزى بېكىااتكەن 
تاااۈزدمنى ئەمەلااادىن قالدىرااليااادى. دېااامە ، ئاااالالھ ئاااۇرى  ھاااارام قىلىنغاااان 
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الرنى ۋە ھەرەمنىاااااڭ مۇقەددەسااااالىكىنى ئىساااااالمنى قوغااااادا  ئۈچاااااۈن ئااااااي
 بېكىتكەن. 

ئىساااالم »ڭ نامىغاااا دەالاااى يەتكاااۈزد  ئۈچاااۈن  ددشااامەنلەر ئىساااالمنى
دېگەناااادە  سەپسااااەتىلەرنى « تىنچلىقنااااى بااااۇزى  ئۈچااااۈن ئااااۇرى  قىلىاااادى

تارقىتىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئىساااالم ئىنسااااننىڭ تاااالال  ئەركىنلىكىناااى ماااۇداپىىە 
ئۈچااااۈن ئااااۇرى  قىلىاااادى. بااااۇ ھەقااااتە رەسااااۇلۇلالھنىڭ تارىخىغااااا ۋە قىلىااااش 

ۇلاااۇ  قەدەم باساااقۇچلىرىغا قاااارائ باقسااااق قۇرئانااادىكى جىھادنىاااڭ يولغاااا قوي
بولىاادى. ئىسااالم ئىنسااان ئااۆزى االىغااان ئەقىدىاادە ياشااىيااليدىغان ئەركىاان بىاار 
مااااااۇھىتنى ياراتماااااااقچى. ئەگەر كاپىرنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتقىسااااااى كەلمىسااااااە، 

انالر زاكاااات بەرگەناااگە ئواشاااا ، جىااازىيە تاااۆلەئ ياشىساااا، ھوقاااۇقى مۇساااۇلم
 قوغدىلىدى. مۇسۇلمانالرغا ئواشا  تولۇق 

ــــِه﴾ ــــاتُِلوُكْم ِفي ــــَّتَّٰ يـَُق ــــَد اْلَمْســــِجِد اِْلَــــَراِم َح ــــاتُِلوُهْم ِعن  ئااااۇالر تاااااكى» ﴿َوََّل تـَُق
 ئااۇرى  بىاالەن ئااۇالر ئەتراپىاادا ھەرەم مەسااجىدى ئاااچمىغىچە ئااۇرى  ئااۆزلىرى

تەبىىىيكاااااى مۇساااااۇلمانالر مەساااااجىدى ھەرەمنىاااااڭ ھاااااۆرمىتىنى . «ىلماااااا الرق
ەر. ئەمماااا مەساااجىدى ھەرەمااادە ئاااۇرى  قىلىشاااقا قوغداشاااقا ئە  اليىاااق كىشاااىل

ــــاقْـتـُُلوُهمْ جااااۈرئەت قىلىاااادىغانالر ئوتتۇرىغااااا چىققاناااادا   ــــاتـَُلوُكْم َف ــــِإن َق ِلكَ   ﴿َف  َكــــذَٰ
 ئاااۇرى  ئاااۆزلىرى  ئەتراپىاادا ھەرەم مەساااجىدىن ئااۇالر ئەگەر» ﴾اْلَكــاِفرِينَ  َجــَزاءُ 

 «بولىااادى اقشاااۇند جازاساااى ئۆلتاااۈردۋېرىغالر. كاپىرالرنىاااڭ ئاااۇالرنى ئاچساااا،
دېاااايىلگەن. يەنااااى، ئااااالالھ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىقىاااادىن پايااااادىالنماقچى 

 رىاسەت بەرگەن. كەبولغانالرنىڭ جازاسىنى بېرىش
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 ئايەت-192سۈرە بەقەرە 
 

 انتَـَهْوا فَِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾﴿فَِإِن 
 

 ، غالريىغى قو  ئۇرىشتىن سىلەرمۇن تواتاتسا ئۇرىشنى ئۇالر ئەگەر»
 ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ھەقىقەتەن  قىلغۇچىالرغا تەۋبەن ئالالھ

 «مېھرىكاندىر

 
ئۆتكاااۈزگەن كىشاااى ئىساااالمغا كىرىشاااتىن ئىلگىااارى قانچىلىااا  جىناااايەت 

بولسااۇن، مۇسااۇلمان بولغاناادىن كېاايىن پۈتااۈن گۇناااھلىرى مەغپىاارەت قىلىنىاادى. 
دىشاااى زەياااد ئىكناااى اەتتاااا  بىااار ئاااادەم ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇغاااا قېرىن

رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇنى ئۆلتااااۈرگەن قاااااتىلىنى كۆرسااااەتكەن ۋاقىتتااااا، ئااااۆمەر 
دېااگەن « لغااان تۇرساااقانااداق قىلىاامەن، ئااۇ مۇسااۇلمان بو»رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  

بولاااااۇئ، ئىساااااالم ئۇنىاااااڭ قېنىغاااااا كېپىللىااااا  قىلغاااااان. يەناااااى، ساااااىزنىڭ 
قېرىندىشاااىغىزنىڭ قېنىااادىن  قېرىندىشااىغىزنى ئۆلتاااۈرگەن ئااادەم ماااۇئمىن بولسااا،

ئااۇ ئادەمنىااڭ مااۇئمىنلىكى ئەۋزەلاادىر. رەسااۇلۇلالھ ھەماازە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇنى 
ئۆلتاااۈرمەي، پەقەت ياااۈزىنى ئۆلتاااۈرگەن ۋەھشاااىي بىااالەن ئۇچراشاااقاندا، ئاااۇنى 

ئۆرى الااادى. ھەمااازە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن، قاااارنىنى 
ھىناااادى مۇسااااۇلمان بولغاناااادا، پۈتااااۈن  نيېرىااااپ، جىگىرىنااااى ئېلىااااپ چاينىغااااا

 گۇناھى كەچۈردلدى. دېمە ، ئىسالم ئاداۋەت ۋە قىساس دىنى ئەمەس. 

قاااا شاااېرى  كەلتۈردشاااكە دەۋەتاااكە قارشاااىلىق قىلغاااان، باشاااقىالرنى ئالالھ
زورلىغااان مۇشاارىكالر كۇپااۇردىن تواتااائ ئىمااان ئېيتسااا، ھەماامە ئىشااى كەچااۈردم 
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الرنى ۋە ھەرەمنىاااااڭ مۇقەددەسااااالىكىنى ئىساااااالمنى قوغااااادا  ئۈچاااااۈن ئااااااي
 بېكىتكەن. 

ئىساااالم »ڭ نامىغاااا دەالاااى يەتكاااۈزد  ئۈچاااۈن  ددشااامەنلەر ئىساااالمنى
دېگەناااادە  سەپسااااەتىلەرنى « تىنچلىقنااااى بااااۇزى  ئۈچااااۈن ئااااۇرى  قىلىاااادى

تارقىتىااادى. ئەمەلىيەتاااتە ئىساااالم ئىنسااااننىڭ تاااالال  ئەركىنلىكىناااى ماااۇداپىىە 
ئۈچااااۈن ئااااۇرى  قىلىاااادى. بااااۇ ھەقااااتە رەسااااۇلۇلالھنىڭ تارىخىغااااا ۋە قىلىااااش 

ۇلاااۇ  قەدەم باساااقۇچلىرىغا قاااارائ باقسااااق قۇرئانااادىكى جىھادنىاااڭ يولغاااا قوي
بولىاادى. ئىسااالم ئىنسااان ئااۆزى االىغااان ئەقىدىاادە ياشااىيااليدىغان ئەركىاان بىاار 
مااااااۇھىتنى ياراتماااااااقچى. ئەگەر كاپىرنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتقىسااااااى كەلمىسااااااە، 

انالر زاكاااات بەرگەناااگە ئواشاااا ، جىااازىيە تاااۆلەئ ياشىساااا، ھوقاااۇقى مۇساااۇلم
 قوغدىلىدى. مۇسۇلمانالرغا ئواشا  تولۇق 

ــــِه﴾ ــــاتُِلوُكْم ِفي ــــَّتَّٰ يـَُق ــــَد اْلَمْســــِجِد اِْلَــــَراِم َح ــــاتُِلوُهْم ِعن  ئااااۇالر تاااااكى» ﴿َوََّل تـَُق
 ئااۇرى  بىاالەن ئااۇالر ئەتراپىاادا ھەرەم مەسااجىدى ئاااچمىغىچە ئااۇرى  ئااۆزلىرى

تەبىىىيكاااااى مۇساااااۇلمانالر مەساااااجىدى ھەرەمنىاااااڭ ھاااااۆرمىتىنى . «ىلماااااا الرق
ەر. ئەمماااا مەساااجىدى ھەرەمااادە ئاااۇرى  قىلىشاااقا قوغداشاااقا ئە  اليىاااق كىشاااىل

ــــاقْـتـُُلوُهمْ جااااۈرئەت قىلىاااادىغانالر ئوتتۇرىغااااا چىققاناااادا   ــــاتـَُلوُكْم َف ــــِإن َق ِلكَ   ﴿َف  َكــــذَٰ
 ئاااۇرى  ئاااۆزلىرى  ئەتراپىاادا ھەرەم مەساااجىدىن ئااۇالر ئەگەر» ﴾اْلَكــاِفرِينَ  َجــَزاءُ 

 «بولىااادى اقشاااۇند جازاساااى ئۆلتاااۈردۋېرىغالر. كاپىرالرنىاااڭ ئاااۇالرنى ئاچساااا،
دېاااايىلگەن. يەنااااى، ئااااالالھ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىقىاااادىن پايااااادىالنماقچى 

 رىاسەت بەرگەن. كەبولغانالرنىڭ جازاسىنى بېرىش
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 انتَـَهْوا فَِإنَّ اللَّـَه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾﴿فَِإِن 
 

 ، غالريىغى قو  ئۇرىشتىن سىلەرمۇن تواتاتسا ئۇرىشنى ئۇالر ئەگەر»
 ناھايىتى قىلغۇچىدىر، مەغپىرەت ھەقىقەتەن  قىلغۇچىالرغا تەۋبەن ئالالھ

 «مېھرىكاندىر

 
ئۆتكاااۈزگەن كىشاااى ئىساااالمغا كىرىشاااتىن ئىلگىااارى قانچىلىااا  جىناااايەت 

بولسااۇن، مۇسااۇلمان بولغاناادىن كېاايىن پۈتااۈن گۇناااھلىرى مەغپىاارەت قىلىنىاادى. 
دىشاااى زەياااد ئىكناااى اەتتاااا  بىااار ئاااادەم ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇغاااا قېرىن

رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇنى ئۆلتااااۈرگەن قاااااتىلىنى كۆرسااااەتكەن ۋاقىتتااااا، ئااااۆمەر 
دېااگەن « لغااان تۇرساااقانااداق قىلىاامەن، ئااۇ مۇسااۇلمان بو»رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  

بولاااااۇئ، ئىساااااالم ئۇنىاااااڭ قېنىغاااااا كېپىللىااااا  قىلغاااااان. يەناااااى، ساااااىزنىڭ 
قېرىندىشاااىغىزنىڭ قېنىااادىن  قېرىندىشااىغىزنى ئۆلتاااۈرگەن ئااادەم ماااۇئمىن بولسااا،

ئااۇ ئادەمنىااڭ مااۇئمىنلىكى ئەۋزەلاادىر. رەسااۇلۇلالھ ھەماازە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇنى 
ئۆلتاااۈرمەي، پەقەت ياااۈزىنى ئۆلتاااۈرگەن ۋەھشاااىي بىااالەن ئۇچراشاااقاندا، ئاااۇنى 

ئۆرى الااادى. ھەمااازە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن، قاااارنىنى 
ھىناااادى مۇسااااۇلمان بولغاناااادا، پۈتااااۈن  نيېرىااااپ، جىگىرىنااااى ئېلىااااپ چاينىغااااا

 گۇناھى كەچۈردلدى. دېمە ، ئىسالم ئاداۋەت ۋە قىساس دىنى ئەمەس. 

قاااا شاااېرى  كەلتۈردشاااكە دەۋەتاااكە قارشاااىلىق قىلغاااان، باشاااقىالرنى ئالالھ
زورلىغااان مۇشاارىكالر كۇپااۇردىن تواتااائ ئىمااان ئېيتسااا، ھەماامە ئىشااى كەچااۈردم 
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چى ۋە رەھىاا  قىلغااۇچى زاتتااۇر. بىااز ئۇالرنىااڭ قىلىنىاادى. ئااالالھ مەغپىاارەت قىلغااۇ
جاااااھىلىيەتتە قىلغااااان ئىشاااالىرىغا ئااااۆچمەنلىكىمىزنى قوزغااااائ، كااااۆ لىمىزدە 

مايااادى. بەلكاااى ئۆتاااۈئ كەتاااكەن ئىشاااالرغا باشاااقىچە قاراشاااتا بولسااااق تاااوغرا بول
 ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەئ، بولدى قىلى ېتىش كېرە . 
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يُن لِلَّـِه ۖ﴿َوقَاتِلُ  َنٌ  َوَيُكوَن الدِِّ فَِإِن انتَـَهْوا َفًَل  وُهْم َحَّتَّٰ ََّل َتُكوَن ِفتـْ
 ُعْدَواَن ِإَّلَّ َعَلم الظَّاِلِمنَي﴾

 
 قەدەر قويۇلغانغا يولغا دىنى ئالالھنىڭ ۋە تۈگىگەن زىيانكەشلى  تاكى»

 زىلۇم تواتاتسا، ئۇرىشنى ئۇالر ئەگەر ئۇرىشۇ الر؛ بىلەن ئۇالر
 «بولمايدى قىلىشقا ددشمەنلى  باشقىالرغا ىلغۇچىالردىنق

 
-ئىلگىرىكااااااى ئااااااايەتلەردە كاااااااپىر ۋە زالىمالرنىااااااڭ قىلغااااااان ئااااااازا 

ئوقۇبەتلىرىنىااڭ بىاازگە نىسااكەتەن سااىناق ئىكەنلىكااى تىلغااا ئېلىنغااان. بااۇ ھەقااتە 
نَلللللللا َوُاللللللل ْ ئاااااااالالھ تائااااااااال   َِ ُُ َْ  يُْ َُ لللللللو  َْ  يَلُقو ُلللللللو  ُ لللللللَ    نَلللللللا ََسا  1ََل يُلْ تَلنُلللللللوَ   ﴿َْ

 ئېتىلىمىاااز، تەر  ساااىنالماي بىلەناااال قوياااۇ  دەئ ،ئېيتتاااۇق ئىماااان  ئىنساااانالر»
دېااااگەن. ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلەرنىڭ ئىمااااانىنى ئاشااااكارا « ئويالماااادى  دەئ

قىلغاناادىن كېاايىن، كەلااگەن سااىناقالرغا قارىتااا سااەبرىنى سااىنايدى. ئەگەر بەناادە 
ساااوقتى -ايااادىغان، ئۆلتۈردلاااۈئ قااااقتىئىساااالمغا كىااارىش بىااالەن ئاااۇرى  بولم

دىغان بولسااااا، ئىمانىاااادا ھەقىقىااااي راسااااتچىل كىشااااىلەر قىلىشااااقا دىق كەلمەياااا
بىااالەن ساااااتىپەزلەر ئارىلىشاااىپ كەتاااكەن باااوالتتى. لاااېكىن ئاااالالھ ئىمتىھاااان 
قىلىااش ئااارقىلىق مۇسااۇلمانالرنى ساپالشتۇرىشاانى ئىاارادە قىلىاادى. بااۇ سااىناقالرغا 

ر، دىنناااى زېمىنااادا كۆتاااۈردئ مېغىشاااقا ئە  اليىاااق چىااادائ ئااىرىغاااا چىققاااانال
 ردىر. كىشىلە

                                                           
 ئايەت-2سۈرە ئەنكەبۇت،  1
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چى ۋە رەھىاا  قىلغااۇچى زاتتااۇر. بىااز ئۇالرنىااڭ قىلىنىاادى. ئااالالھ مەغپىاارەت قىلغااۇ
جاااااھىلىيەتتە قىلغااااان ئىشاااالىرىغا ئااااۆچمەنلىكىمىزنى قوزغااااائ، كااااۆ لىمىزدە 

مايااادى. بەلكاااى ئۆتاااۈئ كەتاااكەن ئىشاااالرغا باشاااقىچە قاراشاااتا بولسااااق تاااوغرا بول
 ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەئ، بولدى قىلى ېتىش كېرە . 
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يُن لِلَّـِه ۖ﴿َوقَاتِلُ  َنٌ  َوَيُكوَن الدِِّ فَِإِن انتَـَهْوا َفًَل  وُهْم َحَّتَّٰ ََّل َتُكوَن ِفتـْ
 ُعْدَواَن ِإَّلَّ َعَلم الظَّاِلِمنَي﴾

 
 قەدەر قويۇلغانغا يولغا دىنى ئالالھنىڭ ۋە تۈگىگەن زىيانكەشلى  تاكى»

 زىلۇم تواتاتسا، ئۇرىشنى ئۇالر ئەگەر ئۇرىشۇ الر؛ بىلەن ئۇالر
 «بولمايدى قىلىشقا ددشمەنلى  باشقىالرغا ىلغۇچىالردىنق

 
-ئىلگىرىكااااااى ئااااااايەتلەردە كاااااااپىر ۋە زالىمالرنىااااااڭ قىلغااااااان ئااااااازا 

ئوقۇبەتلىرىنىااڭ بىاازگە نىسااكەتەن سااىناق ئىكەنلىكااى تىلغااا ئېلىنغااان. بااۇ ھەقااتە 
نَلللللللا َوُاللللللل ْ ئاااااااالالھ تائااااااااال   َِ ُُ َْ  يُْ َُ لللللللو  َْ  يَلُقو ُلللللللو  ُ لللللللَ    نَلللللللا ََسا  1ََل يُلْ تَلنُلللللللوَ   ﴿َْ

 ئېتىلىمىاااز، تەر  ساااىنالماي بىلەناااال قوياااۇ  دەئ ،ئېيتتاااۇق ئىماااان  ئىنساااانالر»
دېااااگەن. ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلەرنىڭ ئىمااااانىنى ئاشااااكارا « ئويالماااادى  دەئ

قىلغاناادىن كېاايىن، كەلااگەن سااىناقالرغا قارىتااا سااەبرىنى سااىنايدى. ئەگەر بەناادە 
ساااوقتى -ايااادىغان، ئۆلتۈردلاااۈئ قااااقتىئىساااالمغا كىااارىش بىااالەن ئاااۇرى  بولم

دىغان بولسااااا، ئىمانىاااادا ھەقىقىااااي راسااااتچىل كىشااااىلەر قىلىشااااقا دىق كەلمەياااا
بىااالەن ساااااتىپەزلەر ئارىلىشاااىپ كەتاااكەن باااوالتتى. لاااېكىن ئاااالالھ ئىمتىھاااان 
قىلىااش ئااارقىلىق مۇسااۇلمانالرنى ساپالشتۇرىشاانى ئىاارادە قىلىاادى. بااۇ سااىناقالرغا 

ر، دىنناااى زېمىنااادا كۆتاااۈردئ مېغىشاااقا ئە  اليىاااق چىااادائ ئااىرىغاااا چىققاااانال
 ردىر. كىشىلە
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يُن لِلَّــــِه﴾ ـــٌ  َوَيُكـــوَن الـــدِِّ َن ـــاتُِلوُهْم َحـــَّتَّٰ ََّل َتُكـــوَن ِفتـْ  زىيانكەشااالى  تااااكى» ﴿َوَق
 بىااااالەن ئاااااۇالر قەدەر قويۇلغانغاااااا يولغاااااا دىناااااى ئالالھنىاااااڭ ۋە تاااااۈگىگەن
ماااي ئىسااالمغا چاقىرىااپ، مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىسااى كىشاالەرنى تواتى. «ئۇرىشااۇ الر

ئااۇالرنى باتىاال دىنالرنىااڭ زىلۇمىاادىن ئىسااالمنىڭ ئااادالىتىگە ئېلىااپ چىقىشااتۇر. 
باااااۇ يولااااادا دەۋەت داۋامالشقانساااااىرى، توساااااالغۇالر كۈچىيىاااااپ بارىااااادى. باااااۇ 
توسااااالغۇالر بىاااالەن ئۈزلۈكسااااىز كااااۈرە  قىلىااااش، ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن 

 ىماتىدىر. تەل

ىااالەن تە  ئاااادەمگە بويسۇنۇشاااتىن، ئاااۆزىنى ئىنسااااننىڭ ئەقلىناااى ئاااۆزى ب
ياراتقاااان زاتقاااا ئەگىشىشاااكە يېاااتەكلە ، دەۋەتچىناااى نۇرغۇنلىغاااان توساااالغۇالرغا 
ئۇچرىتىاااادى. مۇشااااۇ توسااااالغۇنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن، قىيىنچىلىقااااتىن قورقماااااي 

ەتنىاااڭ اااااراكتېرىنى ئۈزلۈكساااىز تىرىشىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى. ئاااالالھ تائااااال دەۋ
للللللَ  ااَ   َ ما للللللوا  ﴿ُُلللللل ْ چۈشااااااەنددردئ   لللللل  َشللللللاَ  َْ  يَلَت ا للللللْ  َْْ لللللله  ااََل َِ للللللا َْْنلللللل َُ ُ ْ  َاَلْ للللللوا ِا َِ

 قىلغانلىقىمغاااااا تەبلىااااا   ئەمرىناااااى نىاااااڭئالالھن مەن ئېيتقىنكاااااى،» 1َنلللللبا َل 
 مېنىاااڭ شاااۇكى، تىلەيااادىغىنى  پەقەت قىلماااايمەن، تەلەئ ھەق ھاااې  ساااىلەردىن
 ئېلىشااااانى ياااااو  رەپاااااكەتە پەرۋەردىگاااااارىن بىااااالەن ئەگىشاااااىش دىنىمغاااااا

دېااااگەن. كىشااااىلەرنى ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى « ئالسااااۇن يااااو   ااالياااادىغانالر
چىاااارىكلىكتىن، ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى ئەركىاااانلىككە ئېلىااااپ چىقىاااادىغان بااااۇ 
دەۋەتنىااااڭ ئەجرىنااااى ئىنسااااانالر بېرىااااپ بواللماياااادى. رەسااااۇلۇلالھ شااااۇنچە زور 

والتتى، ئەممااااا انلىق كۆرسااااەتكىنىگە، كىشااااىلەردىن ئەجىاااار ئالسااااا بااااتىرىشااااچ
ئالمىااادى. چااااۈنكى رەسااااۇلۇلالھ ئەجىرنااااى پەقەت ئااااالالھتىنال ئالىاااادى. ئااااالالھ 
تائاااااالدىن ئالىاااادىغان ئەجىاااار ئە  ئاااااز بولغااااان تەقاااادىردىمۇ، بۈيااااۈ  ئەجىاااار 

 ھېسابلىنىدى.

 ئۇرىشااااانى ئاااااۇالر ئەگەر» ِلِمنَي﴾﴿فَـــــِإِن انتَـَهـــــْوا فَـــــًَل ُعـــــْدَواَن ِإَّلَّ َعَلـــــم الظَّـــــا
. «بولماياادى قىلىشااقا ددشاامەنلى  باشااقىالرغا قىلغااۇچىالردىن مزىلااۇ تواتاتسااا،
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كااااپىرالر ئاااۇرى  قىلىشااانى تواتاتساااا، ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلماسااالىق، زىلاااۇم 
تواتىسااااااا، ئااااااۇرى  قىلىشاااااانى تااااااواتىتىش كېاااااارە . پەقەت زالىمالرنىااااااڭ 

 قايتۇرىلىدى. مانا بۇ ئىسالمنىڭ ااراكتېرىدىر.تاجاۋىزچىلىقى ئۆزىگە 
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يُن لِلَّــــِه﴾ ـــٌ  َوَيُكـــوَن الـــدِِّ َن ـــاتُِلوُهْم َحـــَّتَّٰ ََّل َتُكـــوَن ِفتـْ  زىيانكەشااالى  تااااكى» ﴿َوَق
 بىااااالەن ئاااااۇالر قەدەر قويۇلغانغاااااا يولغاااااا دىناااااى ئالالھنىاااااڭ ۋە تاااااۈگىگەن
ماااي ئىسااالمغا چاقىرىااپ، مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىسااى كىشاالەرنى تواتى. «ئۇرىشااۇ الر

ئااۇالرنى باتىاال دىنالرنىااڭ زىلۇمىاادىن ئىسااالمنىڭ ئااادالىتىگە ئېلىااپ چىقىشااتۇر. 
باااااۇ يولااااادا دەۋەت داۋامالشقانساااااىرى، توساااااالغۇالر كۈچىيىاااااپ بارىااااادى. باااااۇ 
توسااااالغۇالر بىاااالەن ئۈزلۈكسااااىز كااااۈرە  قىلىااااش، ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن 

 ىماتىدىر. تەل

ىااالەن تە  ئاااادەمگە بويسۇنۇشاااتىن، ئاااۆزىنى ئىنسااااننىڭ ئەقلىناااى ئاااۆزى ب
ياراتقاااان زاتقاااا ئەگىشىشاااكە يېاااتەكلە ، دەۋەتچىناااى نۇرغۇنلىغاااان توساااالغۇالرغا 
ئۇچرىتىاااادى. مۇشااااۇ توسااااالغۇنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن، قىيىنچىلىقااااتىن قورقماااااي 

ەتنىاااڭ اااااراكتېرىنى ئۈزلۈكساااىز تىرىشىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى. ئاااالالھ تائااااال دەۋ
للللللَ  ااَ   َ ما للللللوا  ﴿ُُلللللل ْ چۈشااااااەنددردئ   لللللل  َشللللللاَ  َْ  يَلَت ا للللللْ  َْْ لللللله  ااََل َِ للللللا َْْنلللللل َُ ُ ْ  َاَلْ للللللوا ِا َِ

 قىلغانلىقىمغاااااا تەبلىااااا   ئەمرىناااااى نىاااااڭئالالھن مەن ئېيتقىنكاااااى،» 1َنلللللبا َل 
 مېنىاااڭ شاااۇكى، تىلەيااادىغىنى  پەقەت قىلماااايمەن، تەلەئ ھەق ھاااې  ساااىلەردىن
 ئېلىشااااانى ياااااو  رەپاااااكەتە پەرۋەردىگاااااارىن بىااااالەن ئەگىشاااااىش دىنىمغاااااا

دېااااگەن. كىشااااىلەرنى ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى « ئالسااااۇن يااااو   ااالياااادىغانالر
چىاااارىكلىكتىن، ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى ئەركىاااانلىككە ئېلىااااپ چىقىاااادىغان بااااۇ 
دەۋەتنىااااڭ ئەجرىنااااى ئىنسااااانالر بېرىااااپ بواللماياااادى. رەسااااۇلۇلالھ شااااۇنچە زور 

والتتى، ئەممااااا انلىق كۆرسااااەتكىنىگە، كىشااااىلەردىن ئەجىاااار ئالسااااا بااااتىرىشااااچ
ئالمىااادى. چااااۈنكى رەسااااۇلۇلالھ ئەجىرنااااى پەقەت ئااااالالھتىنال ئالىاااادى. ئااااالالھ 
تائاااااالدىن ئالىاااادىغان ئەجىاااار ئە  ئاااااز بولغااااان تەقاااادىردىمۇ، بۈيااااۈ  ئەجىاااار 

 ھېسابلىنىدى.

 ئۇرىشااااانى ئاااااۇالر ئەگەر» ِلِمنَي﴾﴿فَـــــِإِن انتَـَهـــــْوا فَـــــًَل ُعـــــْدَواَن ِإَّلَّ َعَلـــــم الظَّـــــا
. «بولماياادى قىلىشااقا ددشاامەنلى  باشااقىالرغا قىلغااۇچىالردىن مزىلااۇ تواتاتسااا،
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كااااپىرالر ئاااۇرى  قىلىشااانى تواتاتساااا، ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلماسااالىق، زىلاااۇم 
تواتىسااااااا، ئااااااۇرى  قىلىشاااااانى تااااااواتىتىش كېاااااارە . پەقەت زالىمالرنىااااااڭ 

 قايتۇرىلىدى. مانا بۇ ئىسالمنىڭ ااراكتېرىدىر.تاجاۋىزچىلىقى ئۆزىگە 
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 سدەر-98
 

 ئايەت-194 بەقەرە سۈرە
 

الشَّْهُر اِْلََراُم ِِبلشَّْهِر اِْلََراِم َواِْلُُرَماُت ِقَصاٌص ۚ َفَمِن اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ﴿
َواتَـُّقوا اللَّـَه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّـَه َمَع فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدٰى َعَلْيُكْم ۚ 
 ﴾اْلُمتَِّقنيَ 
 

 ە دىر  ھارام قىلىنغان ئايغا تۇرى   ھارام قىلىنغان ئاي نئۇرى ئن»
 ۇش ېقىلسا،چ ەرگەسىل دشمىنىغالرھارام قىلىنغان ئايالردا د ۇرى ئ ەنىني

ساقلىنىشقا  ۆرمىتى . ھىبولىد ېقىلسا الرچ ۇالرغائ ەرمۇئايالردا سىل
ساقلىنىشقا  ۆرمىتىھ ەنىني ۋەردىربارا-ە ت ەرسىلەرن ېگىشلى ت
 ېلىشقىلسا، ئىنتىقام ئ ەپسەندەباشقىالر د ەرسىلەرنىن ېگىشلى ت

 ۋبىرا . يامىنى يوق ې ھ  الرقىلسا ەپسەندەد ۇالرنىئ ەرمۇسىل سىدىن،ىۈزي
 ۇنچىلى ش ۇنىغغائ ەرمۇبولسا، سىل ېقىلغانقانچىلى  چ ەرگەسىل

 ەق ادارالرت ئالالھ غالركى،بىلى غالر،قىلى ەق ادارلىققا تئالالھ ،ېقىلىغالرچ
 «ىربىللىد ەنلبى

 
بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ئەگەر كاااپىرالر ئااۇرى  ھااارام قىلىنغااان ۋاقىاا  
ۋە ئورىنااادا مۇساااۇلمانالرغا تاجااااۋىز قىلساااا، شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادە ئۇالرنىاااڭ 
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 ﴾اْلُمتَِّقنيَ 
 

 ە دىر  ھارام قىلىنغان ئايغا تۇرى   ھارام قىلىنغان ئاي نئۇرى ئن»
 ۇش ېقىلسا،چ ەرگەسىل دشمىنىغالرھارام قىلىنغان ئايالردا د ۇرى ئ ەنىني

ساقلىنىشقا  ۆرمىتى . ھىبولىد ېقىلسا الرچ ۇالرغائ ەرمۇئايالردا سىل
ساقلىنىشقا  ۆرمىتىھ ەنىني ۋەردىربارا-ە ت ەرسىلەرن ېگىشلى ت
 ېلىشقىلسا، ئىنتىقام ئ ەپسەندەباشقىالر د ەرسىلەرنىن ېگىشلى ت

 ۋبىرا . يامىنى يوق ې ھ  الرقىلسا ەپسەندەد ۇالرنىئ ەرمۇسىل سىدىن،ىۈزي
 ۇنچىلى ش ۇنىغغائ ەرمۇبولسا، سىل ېقىلغانقانچىلى  چ ەرگەسىل

 ەق ادارالرت ئالالھ غالركى،بىلى غالر،قىلى ەق ادارلىققا تئالالھ ،ېقىلىغالرچ
 «ىربىللىد ەنلبى

 
بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ئەگەر كاااپىرالر ئااۇرى  ھااارام قىلىنغااان ۋاقىاا  
ۋە ئورىنااادا مۇساااۇلمانالرغا تاجااااۋىز قىلساااا، شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادە ئۇالرنىاااڭ 
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ئواشىشاااااىنى قايتۇرىشااااانى بۇيرىااااادى. چاااااۈنكى ئاااااايەتتىكى قىلغانلىرىنىاااااڭ 
ن ھەققىنىاااڭ ئەيناااى ساااۆزى، مەزلۇمنىاااڭ زالىااا  تەرىپىااادىن ئۇچرىغاااا« قىسااااس»

 شەكىلدە ئېلىنىشىنى كۆرسىتىدى. 

 ددشااامىنىغالر ئاااايالردا قىلىنغاااان ھاااارام ئاااۇرى » ﴿َواِْلُُرَمـــاُت ِقَصـــاٌص﴾
بااۇ . «بولىاادى چېقىلسااا الر ئۇالرغااا سااىلەرمۇ ئااايالردا شااۇ چېقىلسااا، سااىلەرگە

بىاااراۋ مېنىاااڭ ئىاااززىتىمگە چېقىلساااا، مەن ئەيناااى شاااەكىلدە ئۇنىاااڭ »ئاااايەتتىن، 
دېاااگەن ساااوئا  چۈشۈشاااى ماااۇمكىن. مەساااىلەن  بىااار « ىتىگە چېقىلىمەنماااۇ ئىااازز

ئااادەم مېنىااڭ مېلىمنااى ئېلى الغااان بولسااا، مەن ئەينااى شااەكىلدە قىساااس ئېلىااپ، 
دەئ جاااۋا  بېرىمىااز. « ياااق»مااۇ  تەبىىىيكااى بۇنىغغااا ئۇنىااڭ مېلىنااى ئېلى الىمەن

منىڭ ئااااالالھ رىاسااااەت قىلغااااان دائىرىاااادە ۋە ئىسااااال« قىساااااس»ئااااايەتتىكى 
قىمااامەت قارىشاااىدىن چىقىاااپ كەتمىاااگەن ئاساساااتا ئېلىنىااادى. ئاااۇالر ناااېمە ئىاااش 

 قىلسا، ئواشا  شەكىلدە ئىش قىلمايمىز. 

ـــــُدوا َعلَ  ـــــَدٰى َعَلـــــْيُكْم فَاْعَت ـــــَدٰى َعَلـــــْيُكْم﴾ ﴿َفَمـــــِن اْعَت ـــــِل َمـــــا اْعَت ـــــِه ِبِْث  بىاااااراۋ»ْي
  شااااۇنچىلى ئۇنىغغااااا سااااىلەرمۇ بولسااااا، چېقىلغااااان قانچىلىاااا  سااااىلەرگە
ئااۇرى  ھااارام قىلىنغااان ھااالەتتە كاااپىرالر مۇسااۇلمانالرغا تاجاااۋىز . «چااېقىلىغالر

قىلغاااان بولساااا، باااۇ پۇرساااەتتىن پايااادىلىنىپ، ئۆزىنىاااڭ شەاساااى ئىنتىقاااامىنى 
ئىماااان دەۋاساااى ۋە »بولىااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە  ئالىااادىغانالر 

اساااى ئىنتىقاااامىغالرنى بۇالرنىاااڭ تاجااااۋىزى باھانىساااى بىااالەن ئۆزد الرنىاااڭ شە
﴿َواتَـُّقـــــوا اللَّــــــَه دەئ ئەساااااكەرتىپ، ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا  « ئېلىشاااااقا بولمايااااادى

ـــنَي﴾ ـــَع اْلُمتَِّق ـــوا َأنَّ اللَّــــَه َم  بىلىغالركاااى، قىلىغاااالر،  ادارلىاااقتەق ئالالھقاااا» َواْعَلُم
دېااگەن. يەنااى، مۇجاھىاادالرنى ئااالالھتىن  «بىللىاادىر بىاالەن تەقاا ادارالر ئااالالھ

ورقۇشااااقا، غااااازات ۋاقىتلىرىاااادا شەاسااااىي ھېسااااىياتنىڭ كەياااانىگە كىرىااااپ ق
  ھەددىدىن ئېشىشقا بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.
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 ئايەت-195بەقەرە  سۈرە
 

ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا ۛ  ِ  ۛ﴿َوأَنِفُقوا ِف َ﴾ِبيِل اللَّـِه َوََّل تـُْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل التـَّْهُلكَ 
 اْلُمْحِسِننَي﴾ َُّ اللَّـَه َيُِ 

 

 ھاالكەتكە ئۆزد الرنى قىلىغالر، سەرئ  ما -پۇ ن يولىدا ئالالھنىڭ»
 ھەقىقەتەن ئالالھ قىلغۇچىالرنى ئېھسان قىلىغالر، ئېھسان تاشلىما الر،

 «تۇتىدى دوس 

 
ــــــــــِديُكْم ِإََل  ــــــــــوا ِِبَْي ــــــــــِ ﴾﴿َوََّل تـُْلُق  ھاااااااااااالكەتكە ئااااااااااۆزد الرنى» التـَّْهُلَك

شااامەن بىااالەن ئۇرىشاااقان ۋاقتىمىااازدا، ئاااارزى قىلىااادىغىنىمىز دد. «تاشااالىما الر
شاااېھىتلى ، ئەمماااا كاااۆزلىگەن نىشاااانىمىز غەلىاااكە بولىااادى. مۇساااۇلمانالر جە اااگە 
كىاارگەن ۋاقتىاادا، چوقااۇم جە اادىن غەلىااكە بىاالەن چىقىشااىغا كااۆزى يەتكەناادە 

ڭ ئۈچاااااۈن ئالااااادىن تەيياااااارلىق قىلىشاااااى، پۈتاااااۈن كىرىشاااااى كېااااارە . بۇنىااااا
نىاااڭ ھەممىساااىنى ساااەرئ قىلىشاااى كېااارە . تەييارلىقالرغاااا ساااە  ئىمكانىيەتلىرى

قااااارائ، جە اااادە مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەغلااااۇبىيىتىگە سااااەۋە  بولۇشااااقا قەتىىااااي 
بولماياادى. بولۇپمااۇ بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە جە ااگە ئىلگىرىكااى ۋاقىتتىكىاادىن كااۆئ 

ر كېتىااادى. بۇالرنىاااڭ ھەممىساااى جە اااگە كىرىشاااتىن باااۇرىن ئىقتىسااااد ۋە ئىقتىااادا
 لىنىشى كېرە . ھازىر

تارىخقاااااااا قاااااااارىغىنىمىزدا، مۇساااااااۇلمانالر كۈچلىنىاااااااپ ددشااااااامەننى 
ئەيمەنددرگىااادە  ھاااالەتكە كەلگەنااادە، ددشااامەنلەر ھەرگىزماااۇ مۇساااۇلمانالرغا 
قارشاااى ساااەئ تاااۈزەلمىگەن. لاااېكىن ددشااامەنلەر مۇساااۇلمانالردىكى ئىااارادە يااااكى 
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ئواشىشاااااىنى قايتۇرىشااااانى بۇيرىااااادى. چاااااۈنكى ئاااااايەتتىكى قىلغانلىرىنىاااااڭ 
ن ھەققىنىاااڭ ئەيناااى ساااۆزى، مەزلۇمنىاااڭ زالىااا  تەرىپىااادىن ئۇچرىغاااا« قىسااااس»

 شەكىلدە ئېلىنىشىنى كۆرسىتىدى. 

 ددشااامىنىغالر ئاااايالردا قىلىنغاااان ھاااارام ئاااۇرى » ﴿َواِْلُُرَمـــاُت ِقَصـــاٌص﴾
بااۇ . «بولىاادى چېقىلسااا الر ئۇالرغااا سااىلەرمۇ ئااايالردا شااۇ چېقىلسااا، سااىلەرگە

بىاااراۋ مېنىاااڭ ئىاااززىتىمگە چېقىلساااا، مەن ئەيناااى شاااەكىلدە ئۇنىاااڭ »ئاااايەتتىن، 
دېاااگەن ساااوئا  چۈشۈشاااى ماااۇمكىن. مەساااىلەن  بىااار « ىتىگە چېقىلىمەنماااۇ ئىااازز

ئااادەم مېنىااڭ مېلىمنااى ئېلى الغااان بولسااا، مەن ئەينااى شااەكىلدە قىساااس ئېلىااپ، 
دەئ جاااۋا  بېرىمىااز. « ياااق»مااۇ  تەبىىىيكااى بۇنىغغااا ئۇنىااڭ مېلىنااى ئېلى الىمەن

منىڭ ئااااالالھ رىاسااااەت قىلغااااان دائىرىاااادە ۋە ئىسااااال« قىساااااس»ئااااايەتتىكى 
قىمااامەت قارىشاااىدىن چىقىاااپ كەتمىاااگەن ئاساساااتا ئېلىنىااادى. ئاااۇالر ناااېمە ئىاااش 

 قىلسا، ئواشا  شەكىلدە ئىش قىلمايمىز. 

ـــــُدوا َعلَ  ـــــَدٰى َعَلـــــْيُكْم فَاْعَت ـــــَدٰى َعَلـــــْيُكْم﴾ ﴿َفَمـــــِن اْعَت ـــــِل َمـــــا اْعَت ـــــِه ِبِْث  بىاااااراۋ»ْي
  شااااۇنچىلى ئۇنىغغااااا سااااىلەرمۇ بولسااااا، چېقىلغااااان قانچىلىاااا  سااااىلەرگە
ئااۇرى  ھااارام قىلىنغااان ھااالەتتە كاااپىرالر مۇسااۇلمانالرغا تاجاااۋىز . «چااېقىلىغالر

قىلغاااان بولساااا، باااۇ پۇرساااەتتىن پايااادىلىنىپ، ئۆزىنىاااڭ شەاساااى ئىنتىقاااامىنى 
ئىماااان دەۋاساااى ۋە »بولىااادى. شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە  ئالىااادىغانالر 

اساااى ئىنتىقاااامىغالرنى بۇالرنىاااڭ تاجااااۋىزى باھانىساااى بىااالەن ئۆزد الرنىاااڭ شە
﴿َواتَـُّقـــــوا اللَّــــــَه دەئ ئەساااااكەرتىپ، ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا  « ئېلىشاااااقا بولمايااااادى

ـــنَي﴾ ـــَع اْلُمتَِّق ـــوا َأنَّ اللَّــــَه َم  بىلىغالركاااى، قىلىغاااالر،  ادارلىاااقتەق ئالالھقاااا» َواْعَلُم
دېااگەن. يەنااى، مۇجاھىاادالرنى ئااالالھتىن  «بىللىاادىر بىاالەن تەقاا ادارالر ئااالالھ

ورقۇشااااقا، غااااازات ۋاقىتلىرىاااادا شەاسااااىي ھېسااااىياتنىڭ كەياااانىگە كىرىااااپ ق
  ھەددىدىن ئېشىشقا بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.
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 ئايەت-195بەقەرە  سۈرە
 

ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا ۛ  ِ  ۛ﴿َوأَنِفُقوا ِف َ﴾ِبيِل اللَّـِه َوََّل تـُْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل التـَّْهُلكَ 
 اْلُمْحِسِننَي﴾ َُّ اللَّـَه َيُِ 

 

 ھاالكەتكە ئۆزد الرنى قىلىغالر، سەرئ  ما -پۇ ن يولىدا ئالالھنىڭ»
 ھەقىقەتەن ئالالھ قىلغۇچىالرنى ئېھسان قىلىغالر، ئېھسان تاشلىما الر،

 «تۇتىدى دوس 

 
ــــــــــِديُكْم ِإََل  ــــــــــوا ِِبَْي ــــــــــِ ﴾﴿َوََّل تـُْلُق  ھاااااااااااالكەتكە ئااااااااااۆزد الرنى» التـَّْهُلَك

شااامەن بىااالەن ئۇرىشاااقان ۋاقتىمىااازدا، ئاااارزى قىلىااادىغىنىمىز دد. «تاشااالىما الر
شاااېھىتلى ، ئەمماااا كاااۆزلىگەن نىشاااانىمىز غەلىاااكە بولىااادى. مۇساااۇلمانالر جە اااگە 
كىاارگەن ۋاقتىاادا، چوقااۇم جە اادىن غەلىااكە بىاالەن چىقىشااىغا كااۆزى يەتكەناادە 

ڭ ئۈچاااااۈن ئالااااادىن تەيياااااارلىق قىلىشاااااى، پۈتاااااۈن كىرىشاااااى كېااااارە . بۇنىااااا
نىاااڭ ھەممىساااىنى ساااەرئ قىلىشاااى كېااارە . تەييارلىقالرغاااا ساااە  ئىمكانىيەتلىرى

قااااارائ، جە اااادە مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەغلااااۇبىيىتىگە سااااەۋە  بولۇشااااقا قەتىىااااي 
بولماياادى. بولۇپمااۇ بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە جە ااگە ئىلگىرىكااى ۋاقىتتىكىاادىن كااۆئ 

ر كېتىااادى. بۇالرنىاااڭ ھەممىساااى جە اااگە كىرىشاااتىن باااۇرىن ئىقتىسااااد ۋە ئىقتىااادا
 لىنىشى كېرە . ھازىر

تارىخقاااااااا قاااااااارىغىنىمىزدا، مۇساااااااۇلمانالر كۈچلىنىاااااااپ ددشااااااامەننى 
ئەيمەنددرگىااادە  ھاااالەتكە كەلگەنااادە، ددشااامەنلەر ھەرگىزماااۇ مۇساااۇلمانالرغا 
قارشاااى ساااەئ تاااۈزەلمىگەن. لاااېكىن ددشااامەنلەر مۇساااۇلمانالردىكى ئىااارادە يااااكى 
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ىاازگە ھۇجااۇم كىرى تەييااارلىق جەھەتتىكااى ئاااجىزلىقنى بايقىغااان ھامااان، بئەساا
قىلغااان ھەم قىلى اتىاادى. بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال بىاازگە ئېغىاار سااىگنا  بېرىااپ  

جە نىااااڭ ئومااااۇمىي پىالنلىرىنااااى جايىاااادا قىلىااااپ، ددشاااامەننىڭ ئەھاااا الىنى »
ن، قىززىاااق ئىگىااالەئ، كاااۈق تە پۇ لاااۇقىنى ئورتااااق بىااار نۇقتىغاااا كەلتۈرمەساااتى

 دەۋاتىدى. « قانلىق بىلەن ئۆزد الرنى ھاالكەتكە ئاتما الر

قومانااادان جە ااادە غەلىاااكە قىلىشاااقا كاااۆزى يەتكەنااادە، ئانااادىن جە اااگە 
كىرىشااى كېاارە . ئەگەر ۋەيااران بولااۇئ كېااتىش ئېھتىمااالى بولغاناادا، تاااكتىكىلىق 

دى. شاااەكىلدە چىكىنىاااپ، مۇساااۇلمانالرنى سااااقالئ قېلىشااامۇ غەلىاااكە ھېساااابلىنى
 ااادە ياااېغىش شاااۇ ا ددشااامەننىڭ ئۈساااتىدىن غالىااا  كاااېلىش، ھەر دائىااا  جە

بىاااالەن ئەمەس، بەلكااااى مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ قااااېلىش ۋە 
اەتەردىااان ماااۇداپىىە -مۇساااۇلمانالرنى ددشااامەن تەرەپاااتىن كېلىااادىغان اېااايى 

يِل اللَّـــِه َوََّل ﴿َوَأنِفُقــوا ِف َ﴾ــبِ قىلىااش بىاالەن بولىاادى. بااۇ ئەھ الالرنىااڭ ھەممىسااى  
ــوا ِِبَيْــِديُكْم ِإََل التـَّ  قىلىغااالر،  سااەرئ  مااا -پااۇ ن يولىاادا ئالالھنىااڭ» ْهُلَكــِ ﴾تـُْلُق

دېاااگەن ئايەتنىاااڭ دائىرىساااىگە كىرىااادى.  «تاشااالىما الر ھااااالكەتكە ئاااۆزد الرنى
بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئىمكانىيىتىمىزنىااڭ بااارىنى سااەرئ قىلىااپ، مۇسااۇلمانالر ئومااۇمىي 
تاااااوپلىمىنى قوغداشاااااقا كاااااۈق چىقىرىشاااااىمىز كېااااارە . شاااااۇ ا مۇساااااۇلمان 

ىاااڭ ئاماااانلىقى، ئىساااالم ئەساااكەرلىرىنىڭ جە اااگە كىرىشااانىڭ تاااۈئ جەمىىيىتىن
 سەۋەبى بولۇشى الزى .   

َُّ اْلُمْحِســـــِننَي﴾ ُنوا ۛ﴿َوَأْحِســـــ ـــــ  ئېھساااااان قىلىغاااااالر، ئېھساااااان» ِإنَّ اللَّــــــَه َيُِ
للللُنو ئااااايەتتىكى  . «تۇتىاااادى دوساااا  ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ قىلغااااۇچىالرنى سا َْ َْ  

دائىرىسااى ئىنتااايىن كە اارى. ئۇيغۇرچىاادە دېااگەن سااۆزنىڭ « قىلىغااالر ئېھسااان»
سااااۆزى باشااااقىالرغا يااشااااىلىق قىلىااااش ئۇقۇمىغااااا قارىتىلغااااان. « ئېھسااااان»

ھەرقاناااداق بىااار ئىشااانى ۋايىغاااا يەتكاااۈزدئ قىلىشااانى « ئېھساااان»ئەمەلىيەتاااتە 
كۆرساااااىتىدى. ھەتتاااااا پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېھسااااااننىڭ بىااااار تاااااۈرىنى 

ئۆلتااااۈرمەكچى بولسااااا الر، پىچاااااقنى ر بىاااار ھاااااي اننى سااااىلە»چۈشااااەنددردئ  
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دېاااااگەن. يەنە پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمدىن « بىااااالەئ ئىتتىكلەشاااااتۈرد الر
ْ ٌتعبلللغٌجىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئىكاااادەت بابىااادىكى ئېھسااااننى ساااورىغاندا   

ئېھسااااااان  ئااااااالالھنى كااااااۆردئ »ن 1 فللللللإ ٌ ٌت لللللل ٌتلللللله ٌِفإتللللللوٌيلللللله   ،هللاٌ  تللللللٌَتلللللله ِ
ىغدىر. گەرچە سااەن ئااالالھنى كۆرمىسااە مۇ، ئااالالھ   ئىكااادەت قىلىشااتۇرغاناادە

دەئ جااااااۋا  بەرگەن. ئەگەر ئېھساااااان ئۇقاااااۇمى « ساااااېنى كاااااۆردئ تۇرىااااادى
مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا ئەمەلىيلەشاااكەن ۋە كىشاااىلەر مۇشاااۇ باااويىچە مۇئاااامىلە 
قىلغااان بولسااا، ئااارىمىزدىكى ھەرقانااداق كەسااىپ ۋە ساااھە ئاجايىااپ گۈللىنىااپ 

 ن بوالتتى. كەتكە

ەر قاسسااائ ناچااار گۆشاانى بازارغااا ئېلىااپ چىقسااا، شااۇ گۆشاانى ئاشااپەز ئەگ
ئېلىااااپ، ناچااااار تاماااااقنى كىشااااىلەرگە يېگۈزىاااادى. دېاااامە ، كىچىككىاااانە بىاااار 
يااشااىلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە پاياادا ئېلىااپ كەلگىاانىگە ئواشااا ، كىچىككىاانە 

نالرنىڭ نورمااا  بىاار يامااانلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە زىيااان ئېلىااپ كېلىااپ، ئىنسااا
ھاياااات رېتىمىناااى بۇزىشاااقا ساااەۋە  بولىااادى. ئەر ئاااائىلە مەساااىۇلىيىتىنى ئە  
يااۇقىرى رەۋىشااتە ئااۆز ئۈسااتىگە ئالسااا، ئايااا  كىشااىمۇ ھەم ئااۆز ۋەزىپىسااىنى ئە  
ياااۇقىرى رەۋىشاااتە ئاااادا قىلىااادى. ئۇساااتاز ۋەزىپىساااىنى ئە  يۈكساااە  دەرىجىااادە 

ەققااى بىاالەن ئااادا غااان ئامااانەتنى ھئااادا قىلسااا، ئوقۇغۇچىالرمااۇ ئۇسااتازدىن ئال
ھاياتنىاااڭ پۈتاااۈن « ئېھساااان»دىر. «ئېھساااان»قىلىااادى. ماناااا بۇنىاااڭ ھەممىساااى 

 ساھەلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى كۆرسىتەلەيدى. 

مۇئمىنلەرنىاااڭ بااااارلىق ئىشاااالىرىنى ئىساااالمنىڭ تەلىپااااى بااااويىچە ۋايىغااااا 
 يەتكاااااۈزدئ قىلىشاااااى، دىنغاااااا ئىشاااااەنمەيدىغان كااااااپىرنى ئىماااااان ئېيتىشاااااقا

اپىرالر ئەگەر ئىنساااابلىق بولساااا، مۇساااۇلمانالرنىڭ ااتاااالىقىنى قىزىقتۇرىااادى. كااا
ھەرىكەتاااكە ئىساااالمنىڭ قاناااداق -دىنغاااا ئارتىشاااتىن ئىلگىااارى، شاااۇ ااتاااا ئىاااش

ھۆكاااۈم قىلىااادىغانلىقىنى سۈردشاااتۈرىدى. ئەگەر ئاااۇ ئىاااش دىنااادا تاااوغرا بولساااا، 
كلەنااااگەن ئۇنىااااڭ سەۋەبچىسااااى دىاااان بولغااااان بااااوالتتى. ئەممااااا ئىسااااالمدا چە
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ىاازگە ھۇجااۇم كىرى تەييااارلىق جەھەتتىكااى ئاااجىزلىقنى بايقىغااان ھامااان، بئەساا
قىلغااان ھەم قىلى اتىاادى. بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال بىاازگە ئېغىاار سااىگنا  بېرىااپ  

جە نىااااڭ ئومااااۇمىي پىالنلىرىنااااى جايىاااادا قىلىااااپ، ددشاااامەننىڭ ئەھاااا الىنى »
ن، قىززىاااق ئىگىااالەئ، كاااۈق تە پۇ لاااۇقىنى ئورتااااق بىااار نۇقتىغاااا كەلتۈرمەساااتى

 دەۋاتىدى. « قانلىق بىلەن ئۆزد الرنى ھاالكەتكە ئاتما الر

قومانااادان جە ااادە غەلىاااكە قىلىشاااقا كاااۆزى يەتكەنااادە، ئانااادىن جە اااگە 
كىرىشااى كېاارە . ئەگەر ۋەيااران بولااۇئ كېااتىش ئېھتىمااالى بولغاناادا، تاااكتىكىلىق 

دى. شاااەكىلدە چىكىنىاااپ، مۇساااۇلمانالرنى سااااقالئ قېلىشااامۇ غەلىاااكە ھېساااابلىنى
 ااادە ياااېغىش شاااۇ ا ددشااامەننىڭ ئۈساااتىدىن غالىااا  كاااېلىش، ھەر دائىااا  جە

بىاااالەن ئەمەس، بەلكااااى مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ قااااېلىش ۋە 
اەتەردىااان ماااۇداپىىە -مۇساااۇلمانالرنى ددشااامەن تەرەپاااتىن كېلىااادىغان اېااايى 

يِل اللَّـــِه َوََّل ﴿َوَأنِفُقــوا ِف َ﴾ــبِ قىلىااش بىاالەن بولىاادى. بااۇ ئەھ الالرنىااڭ ھەممىسااى  
ــوا ِِبَيْــِديُكْم ِإََل التـَّ  قىلىغااالر،  سااەرئ  مااا -پااۇ ن يولىاادا ئالالھنىااڭ» ْهُلَكــِ ﴾تـُْلُق

دېاااگەن ئايەتنىاااڭ دائىرىساااىگە كىرىااادى.  «تاشااالىما الر ھااااالكەتكە ئاااۆزد الرنى
بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئىمكانىيىتىمىزنىااڭ بااارىنى سااەرئ قىلىااپ، مۇسااۇلمانالر ئومااۇمىي 
تاااااوپلىمىنى قوغداشاااااقا كاااااۈق چىقىرىشاااااىمىز كېااااارە . شاااااۇ ا مۇساااااۇلمان 

ىاااڭ ئاماااانلىقى، ئىساااالم ئەساااكەرلىرىنىڭ جە اااگە كىرىشااانىڭ تاااۈئ جەمىىيىتىن
 سەۋەبى بولۇشى الزى .   

َُّ اْلُمْحِســـــِننَي﴾ ُنوا ۛ﴿َوَأْحِســـــ ـــــ  ئېھساااااان قىلىغاااااالر، ئېھساااااان» ِإنَّ اللَّــــــَه َيُِ
للللُنو ئااااايەتتىكى  . «تۇتىاااادى دوساااا  ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ قىلغااااۇچىالرنى سا َْ َْ  

دائىرىسااى ئىنتااايىن كە اارى. ئۇيغۇرچىاادە دېااگەن سااۆزنىڭ « قىلىغااالر ئېھسااان»
سااااۆزى باشااااقىالرغا يااشااااىلىق قىلىااااش ئۇقۇمىغااااا قارىتىلغااااان. « ئېھسااااان»

ھەرقاناااداق بىااار ئىشااانى ۋايىغاااا يەتكاااۈزدئ قىلىشااانى « ئېھساااان»ئەمەلىيەتاااتە 
كۆرساااااىتىدى. ھەتتاااااا پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېھسااااااننىڭ بىااااار تاااااۈرىنى 

ئۆلتااااۈرمەكچى بولسااااا الر، پىچاااااقنى ر بىاااار ھاااااي اننى سااااىلە»چۈشااااەنددردئ  
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دېاااااگەن. يەنە پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمدىن « بىااااالەئ ئىتتىكلەشاااااتۈرد الر
ْ ٌتعبلللغٌجىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئىكاااادەت بابىااادىكى ئېھسااااننى ساااورىغاندا   

ئېھسااااااان  ئااااااالالھنى كااااااۆردئ »ن 1 فللللللإ ٌ ٌت لللللل ٌتلللللله ٌِفإتللللللوٌيلللللله   ،هللاٌ  تللللللٌَتلللللله ِ
ىغدىر. گەرچە سااەن ئااالالھنى كۆرمىسااە مۇ، ئااالالھ   ئىكااادەت قىلىشااتۇرغاناادە

دەئ جااااااۋا  بەرگەن. ئەگەر ئېھساااااان ئۇقاااااۇمى « ساااااېنى كاااااۆردئ تۇرىااااادى
مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا ئەمەلىيلەشاااكەن ۋە كىشاااىلەر مۇشاااۇ باااويىچە مۇئاااامىلە 
قىلغااان بولسااا، ئااارىمىزدىكى ھەرقانااداق كەسااىپ ۋە ساااھە ئاجايىااپ گۈللىنىااپ 

 ن بوالتتى. كەتكە

ەر قاسسااائ ناچااار گۆشاانى بازارغااا ئېلىااپ چىقسااا، شااۇ گۆشاانى ئاشااپەز ئەگ
ئېلىااااپ، ناچااااار تاماااااقنى كىشااااىلەرگە يېگۈزىاااادى. دېاااامە ، كىچىككىاااانە بىاااار 
يااشااىلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە پاياادا ئېلىااپ كەلگىاانىگە ئواشااا ، كىچىككىاانە 

نالرنىڭ نورمااا  بىاار يامااانلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە زىيااان ئېلىااپ كېلىااپ، ئىنسااا
ھاياااات رېتىمىناااى بۇزىشاااقا ساااەۋە  بولىااادى. ئەر ئاااائىلە مەساااىۇلىيىتىنى ئە  
يااۇقىرى رەۋىشااتە ئااۆز ئۈسااتىگە ئالسااا، ئايااا  كىشااىمۇ ھەم ئااۆز ۋەزىپىسااىنى ئە  
ياااۇقىرى رەۋىشاااتە ئاااادا قىلىااادى. ئۇساااتاز ۋەزىپىساااىنى ئە  يۈكساااە  دەرىجىااادە 

ەققااى بىاالەن ئااادا غااان ئامااانەتنى ھئااادا قىلسااا، ئوقۇغۇچىالرمااۇ ئۇسااتازدىن ئال
ھاياتنىاااڭ پۈتاااۈن « ئېھساااان»دىر. «ئېھساااان»قىلىااادى. ماناااا بۇنىاااڭ ھەممىساااى 

 ساھەلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى كۆرسىتەلەيدى. 

مۇئمىنلەرنىاااڭ بااااارلىق ئىشاااالىرىنى ئىساااالمنىڭ تەلىپااااى بااااويىچە ۋايىغااااا 
 يەتكاااااۈزدئ قىلىشاااااى، دىنغاااااا ئىشاااااەنمەيدىغان كااااااپىرنى ئىماااااان ئېيتىشاااااقا

اپىرالر ئەگەر ئىنساااابلىق بولساااا، مۇساااۇلمانالرنىڭ ااتاااالىقىنى قىزىقتۇرىااادى. كااا
ھەرىكەتاااكە ئىساااالمنىڭ قاناااداق -دىنغاااا ئارتىشاااتىن ئىلگىااارى، شاااۇ ااتاااا ئىاااش

ھۆكاااۈم قىلىااادىغانلىقىنى سۈردشاااتۈرىدى. ئەگەر ئاااۇ ئىاااش دىنااادا تاااوغرا بولساااا، 
كلەنااااگەن ئۇنىااااڭ سەۋەبچىسااااى دىاااان بولغااااان بااااوالتتى. ئەممااااا ئىسااااالمدا چە
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، ئاتاااالمىش دىااان مەنساااۇپى ئاااۇ ئىشااانى قىلىااا ەرگەن بولساااا، بۇنىاااڭ بولساااىمۇ
گۇنااااھى شەاساااتە بولىااادى. مەساااىلەن  مۇساااۇلماندىن بىااارى ئوغرىلىاااق قىلغاااان 

قوياااۇقال ئىساااالمنى ئوغرىلىاااق دىناااى دېيىشاااكە بولمايااادى. ئااااۋۋا  -بولساااا، قاااارا
   كېااارە . ئىساااالمئىساااالمنىڭ ئوغرىلىققاااا قاناااداق جاااازا بېرىااادىغانلىقىغا قاااارا

 ئوغرىلىقنى چەكلەئ، ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىدى.

پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېلىاااااپ كەلاااااگەن ئىساااااالم بىااااار ئەساااااىر 
بولماسااتىن، زېمىننىااڭ شااەرق ۋە غەربىااگە تارالاادى. ئىسااالمنىڭ بىاار ئەسااىردىال 
بااۇ قەدەر كە اارى تااارائ، تەسااىر كۆرسىتىشااىنىڭ سااەۋەبىنى شااۇ بىاار ئەسااىردىكى 

ئېھساااانىدىن ئايرىاااپ قاراشاااقا بولمايااادى. ياماااانلىق  نىڭ ھەر ئىشاااتىكىكىشاااىلەر
قىلغانالرنىاااااااڭ ئەساااااااكىلىكى، ئىساااااااالمنىڭ ئوماااااااۇمىي ئوبرازغاااااااا تەساااااااىر 
يەتكۈزگەنااادە  قىلساااىمۇ، ئەمماااا جەۋھىااارىگە تەساااىر يەتكۈزەلمەيااادى. ئىساااالم 
گەرچە بۇرىنقىااادە  كۈچلاااۈ  بولمىساااىمۇ، بۈگاااۈنگە قەدەر دىااان ساااۈپىتى بىااالەن 

ى تەپەككااااۇر قىلىاااادىغانالرنى بۈيااااۈ  تەلىماااااتلىرى تااااۈردئ، دىنيااااادىكقەد كۆ
 بىلەن ئۆزىگە تارتىپ تۇرىۋاتىدى. 

تەرەپلىااااارىگە تارقالااااادى. -دەۋرىمىااااازدە مۇساااااۇلمانالر دىنيانىاااااڭ تەرەئ
-ئەمماااا مۇساااۇلمانالر ھەقىقىاااي ئىساااالم ئەاالقاااى بىااالەن زىننەتلىنىاااپ، ئىاااش

ئااااۆزلىرى غااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئىزلىاااارى مااااۇكەممە  شااااەكىلدە ئوتتۇرىغااااا چىقمى
تۇرىۋاتقااان شااۇ رايوناادىكى كىشااىلەرنى ئىسااالمغا چاقىرالماي اتىاادى. ئەگەر ئااۇالر 

دېاااگەن ئاااايىتىگە ئەمە   «قىلىغاااالر ئېھساااان» ﴿َوَأْحِســـُنوا﴾ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  
-قىلغاااان ۋە باااۇ ساااۈپەتنى ئاااۆزىگە مۇجەسساااەملىگەن بولساااا، ئاااۆزلىرى بىلىاااپ

قىلغااااان بااااوالتتى. دېاااامە ، ئىسااااالمغا دەۋەت بىلاااامەي نۇرغااااۇن ئااااادەملەرنى 
ئىسااااالمغا بولغااااان بۈيااااۈ  دەۋەتتااااۇر. شااااۇ ا ئااااالالھ ئايەتنىااااڭ « ئېھسااااان»

ـــــِننَي﴾ئااىرىااااادا   َُّ اْلُمْحِس ـــــ  ئاااااالالھ قىلغاااااۇچىالرنى ئېھساااااان» ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َيُِ
« قىلىغاااالر ئېھساااان»دېاااگەن. بىاااز ئالالھنىاااڭ  «تۇتىااادى دوسااا  ھەقىاااقەتەن

 سۈرە بەقەرە -تەپسىر شەئراۋى  

567 
 

رالىسااااااق، ئالالھنىاااااڭ ماااااۇھەبكىتىگە دېاااااگەن ئاااااايىتىنى ئەمەلىااااايەتكە چىقى
 ئېرىشىمىز. 

. ئاااالالھ بەندىساااىنى تاااۇرمۇھەبكەت ۇشاااىمەھكۇبىغاااا مايىااال بول قەلىكنىاااڭ
مەرھەمىتىنااااى -نۇساااارەت بىاااالەن پەزلااااى ۋە يااشااااى كۆرسااااە رىزىااااق، غەلىااااكە

، ئالالھنىااااڭ بىااااز ئىشاااانى ۋايىغااااا يەتكااااۈزدئ قىلساااااق ،ئىچى ېتىاااادى. دېاااامە 
بىزنىااااڭ دىنيااااادىكى غەملىرىمىااااز  بىاااالەن مااااۇھەبكىتىگە ئېرىشااااىمىز، شااااۇنىڭ
مەرھەمىتاااااى بىااااازگە -ئالالھنىاااااڭ پەزلاااااى .تاااااۈگەئ، ياااااوللىرىمىز ئىچىلىااااادى

 بىز ددشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىكە قازىنااليمىز.  ،ندىالگەبېرىل
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، ئاتاااالمىش دىااان مەنساااۇپى ئاااۇ ئىشااانى قىلىااا ەرگەن بولساااا، بۇنىاااڭ بولساااىمۇ
گۇنااااھى شەاساااتە بولىااادى. مەساااىلەن  مۇساااۇلماندىن بىااارى ئوغرىلىاااق قىلغاااان 

قوياااۇقال ئىساااالمنى ئوغرىلىاااق دىناااى دېيىشاااكە بولمايااادى. ئااااۋۋا  -بولساااا، قاااارا
   كېااارە . ئىساااالمئىساااالمنىڭ ئوغرىلىققاااا قاناااداق جاااازا بېرىااادىغانلىقىغا قاااارا

 ئوغرىلىقنى چەكلەئ، ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىدى.

پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېلىاااااپ كەلاااااگەن ئىساااااالم بىااااار ئەساااااىر 
بولماسااتىن، زېمىننىااڭ شااەرق ۋە غەربىااگە تارالاادى. ئىسااالمنىڭ بىاار ئەسااىردىال 
بااۇ قەدەر كە اارى تااارائ، تەسااىر كۆرسىتىشااىنىڭ سااەۋەبىنى شااۇ بىاار ئەسااىردىكى 

ئېھساااانىدىن ئايرىاااپ قاراشاااقا بولمايااادى. ياماااانلىق  نىڭ ھەر ئىشاااتىكىكىشاااىلەر
قىلغانالرنىاااااااڭ ئەساااااااكىلىكى، ئىساااااااالمنىڭ ئوماااااااۇمىي ئوبرازغاااااااا تەساااااااىر 
يەتكۈزگەنااادە  قىلساااىمۇ، ئەمماااا جەۋھىااارىگە تەساااىر يەتكۈزەلمەيااادى. ئىساااالم 
گەرچە بۇرىنقىااادە  كۈچلاااۈ  بولمىساااىمۇ، بۈگاااۈنگە قەدەر دىااان ساااۈپىتى بىااالەن 

ى تەپەككااااۇر قىلىاااادىغانالرنى بۈيااااۈ  تەلىماااااتلىرى تااااۈردئ، دىنيااااادىكقەد كۆ
 بىلەن ئۆزىگە تارتىپ تۇرىۋاتىدى. 

تەرەپلىااااارىگە تارقالااااادى. -دەۋرىمىااااازدە مۇساااااۇلمانالر دىنيانىاااااڭ تەرەئ
-ئەمماااا مۇساااۇلمانالر ھەقىقىاااي ئىساااالم ئەاالقاااى بىااالەن زىننەتلىنىاااپ، ئىاااش

ئااااۆزلىرى غااااانلىقى ئۈچااااۈن، ئىزلىاااارى مااااۇكەممە  شااااەكىلدە ئوتتۇرىغااااا چىقمى
تۇرىۋاتقااان شااۇ رايوناادىكى كىشااىلەرنى ئىسااالمغا چاقىرالماي اتىاادى. ئەگەر ئااۇالر 

دېاااگەن ئاااايىتىگە ئەمە   «قىلىغاااالر ئېھساااان» ﴿َوَأْحِســـُنوا﴾ئاااالالھ تائاالنىاااڭ  
-قىلغاااان ۋە باااۇ ساااۈپەتنى ئاااۆزىگە مۇجەسساااەملىگەن بولساااا، ئاااۆزلىرى بىلىاااپ

قىلغااااان بااااوالتتى. دېاااامە ، ئىسااااالمغا دەۋەت بىلاااامەي نۇرغااااۇن ئااااادەملەرنى 
ئىسااااالمغا بولغااااان بۈيااااۈ  دەۋەتتااااۇر. شااااۇ ا ئااااالالھ ئايەتنىااااڭ « ئېھسااااان»

ـــــِننَي﴾ئااىرىااااادا   َُّ اْلُمْحِس ـــــ  ئاااااالالھ قىلغاااااۇچىالرنى ئېھساااااان» ﴿ِإنَّ اللَّــــــَه َيُِ
« قىلىغاااالر ئېھساااان»دېاااگەن. بىاااز ئالالھنىاااڭ  «تۇتىااادى دوسااا  ھەقىاااقەتەن
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رالىسااااااق، ئالالھنىاااااڭ ماااااۇھەبكىتىگە دېاااااگەن ئاااااايىتىنى ئەمەلىااااايەتكە چىقى
 ئېرىشىمىز. 

. ئاااالالھ بەندىساااىنى تاااۇرمۇھەبكەت ۇشاااىمەھكۇبىغاااا مايىااال بول قەلىكنىاااڭ
مەرھەمىتىنااااى -نۇساااارەت بىاااالەن پەزلااااى ۋە يااشااااى كۆرسااااە رىزىااااق، غەلىااااكە

، ئالالھنىااااڭ بىااااز ئىشاااانى ۋايىغااااا يەتكااااۈزدئ قىلساااااق ،ئىچى ېتىاااادى. دېاااامە 
بىزنىااااڭ دىنيااااادىكى غەملىرىمىااااز  بىاااالەن مااااۇھەبكىتىگە ئېرىشااااىمىز، شااااۇنىڭ
مەرھەمىتاااااى بىااااازگە -ئالالھنىاااااڭ پەزلاااااى .تاااااۈگەئ، ياااااوللىرىمىز ئىچىلىااااادى

 بىز ددشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىكە قازىنااليمىز.  ،ندىالگەبېرىل
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 دەرس-99
 

 ئايەت-196 بەقەرە سۈرە
 

 َفَما اْ﴾تَـْيَسَر ِمَن اَّْلَْدِي ۖ َوََّل ﴿َوَأَتُّوا اِْلَجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّـِه ۚ فَِإْن ُأْحِصْرتُْ 
ُلَغ اَّْلَْدُي ُمَِلَُّه ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو ِبِه  َُتِْلُقوا رُُءوَ﴾ُكْم َحَّتَّٰ يـَبـْ

َفِفْديٌَ  مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍ  َأْو ُنُسٍك ۚ فَِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َأًذى مِّن رَّْأِ﴾ِه 
ُعْمَرِة ِإََل اِْلَجِّ َفَما اْ﴾تَـْيَسَر ِمَن اَّْلَْدِي ۚ َفَمن َلَّْ َيَِْد َفِصَياُم َثًَلثَِ  ََتَتََّع ِِبلْ 

َعٍ  ِإَذا رََجْعُتْم ۗ تِْلَك َعَشَرةٌ  ٍم ِف اِْلَجِّ َوَ﴾بـْ ِلَك ِلَمن َلَّْ َيُكْن   َأَّيَّ َكاِمَلٌ  ۗ ذَٰ
وا اللَّـَه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّـَه َشِديُد َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َواتَـّقُ 

  اْلِعَقاِب﴾
 

 نەشمدند رەگەئ الر، نالىئور قۇتول نۈچۈئالالھ ئ نىەمرۆئ نەبىل  ەھ»
ئادا قىلىشتا  نىەمرۆياكى ئ جنىە  ھبىدىنەۋەس للى ەسېياكى ك

كاال،  ،ەگۆبولسا نت اي ئو ەمېھالدا ن ۇئ الر، چرىساۇئ ققاۇنلۇتوسق
 ربانلىقۇق الر،غقىلى ربانلىقۇق نىۇ ، شالر تاپالىسا مىنىېقويدىن ن

 الرنىغشىېب ەتمىگىچەجايغا  ي نەنگەلگىلەما  جايىغا نب دىغانقىلىنى
زىيان  ەرسۈشۈچ چىنىېنچ  ەسېكىمكى ك ردىنەسىل الر،ە رمۈشۈچ

نبا  ئاغرىقى، پىتقا ئواشاشالر   تەئىلل شىداې  ياكى ب ەسېقىلىدىغان ك
 وزا  رنۈك قۈنئ زىسىدىنۈقىلىش ي ە ، فىدىيەرسۈشۈچ شىنىېنب ئۇبول
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 دەرس-99
 

 ئايەت-196 بەقەرە سۈرە
 

 َفَما اْ﴾تَـْيَسَر ِمَن اَّْلَْدِي ۖ َوََّل ﴿َوَأَتُّوا اِْلَجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّـِه ۚ فَِإْن ُأْحِصْرتُْ 
ُلَغ اَّْلَْدُي ُمَِلَُّه ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو ِبِه  َُتِْلُقوا رُُءوَ﴾ُكْم َحَّتَّٰ يـَبـْ

َفِفْديٌَ  مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍ  َأْو ُنُسٍك ۚ فَِإَذا َأِمنُتْم َفَمن َأًذى مِّن رَّْأِ﴾ِه 
ُعْمَرِة ِإََل اِْلَجِّ َفَما اْ﴾تَـْيَسَر ِمَن اَّْلَْدِي ۚ َفَمن َلَّْ َيَِْد َفِصَياُم َثًَلثَِ  ََتَتََّع ِِبلْ 

َعٍ  ِإَذا رََجْعُتْم ۗ تِْلَك َعَشَرةٌ  ٍم ِف اِْلَجِّ َوَ﴾بـْ ِلَك ِلَمن َلَّْ َيُكْن   َأَّيَّ َكاِمَلٌ  ۗ ذَٰ
وا اللَّـَه َواْعَلُموا َأنَّ اللَّـَه َشِديُد َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اِْلََراِم ۚ َواتَـّقُ 

  اْلِعَقاِب﴾
 

 نەشمدند رەگەئ الر، نالىئور قۇتول نۈچۈئالالھ ئ نىەمرۆئ نەبىل  ەھ»
ئادا قىلىشتا  نىەمرۆياكى ئ جنىە  ھبىدىنەۋەس للى ەسېياكى ك

كاال،  ،ەگۆبولسا نت اي ئو ەمېھالدا ن ۇئ الر، چرىساۇئ ققاۇنلۇتوسق
 ربانلىقۇق الر،غقىلى ربانلىقۇق نىۇ ، شالر تاپالىسا مىنىېقويدىن ن

 الرنىغشىېب ەتمىگىچەجايغا  ي نەنگەلگىلەما  جايىغا نب دىغانقىلىنى
زىيان  ەرسۈشۈچ چىنىېنچ  ەسېكىمكى ك ردىنەسىل الر،ە رمۈشۈچ

نبا  ئاغرىقى، پىتقا ئواشاشالر   تەئىلل شىداې  ياكى ب ەسېقىلىدىغان ك
 وزا  رنۈك قۈنئ زىسىدىنۈقىلىش ي ە ، فىدىيەرسۈشۈچ شىنىېنب ئۇبول
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 رەياكى نبىر ن،ۇرسەب ەدىقەسا  س قۈئ ەمىسكىنگ ەياكى نئالت ن،ۇتسۇت
  الردىن نئارا الرداغغىېبولغان چ ەمىنلىكتەئ ن،ۇقىلس ربانلىقۇما   ق

 مەبولغان ئاد نەھرىمەقىلىشتىن ب  ەھ يىنېقىلغاندىن ك ەمرۆئ
 نىۇش ،بولسا اي ئو ەمې  نمەىلىپ تاماملىغان ئادق ەمرۆئ نىرۇب جدىنەنھ
 قىدىنۇما  يوقل ربانلىقۇياكى ق قتىنۇيوقل لىۇنپ ن،ۇقىلس ربانلىقۇق
 ن،ۇتسۇروزا ت نۈك قۈئ ريانىداەج  ەھ مەما   تاپالمىغان ئاد ربانلىقۇق

 ممىسىەھ ڭنىۇئ ن،ۇتسۇروزا ت نۈك ەتتەي يىنې  قايتقاندىن كجدىنەنھ
قىلىش  ربانلىقۇق ەمگەقىلغان ئاد ەمرۆئ نىەني ۇمانا ب. ىبولىد نۈئون ك

 مەرەھ سجىدىە  ممۈكۆھ ققىدىكىەھ  ۇتۇالزىملىقى ياكى روزا ت
. رىندۈچۈئ رەبولمىغان كىشىل قۇشلىرۇ  ئولتەمدەرەھ نىەني ەدائىرىسىد
 «رۇئازابى قاتتىقت ڭئالالھنى الركى،غبىلى الر،غقىلى ادارلىق قەئالالھقا ت

 
ــَرَة لِلَّـــِه﴾ ﴿َوَأَتُّــو   قۇتولاا نۈچااۈئ ئااالالھ نىەمرۆئاا نەبىاال  ەھ»ا اِْلَــجَّ َواْلُعْم

دېاااگەن ئاااايەتتە، ئىككاااى ساااۆزنىڭ ئوتتاااۇرىنى بااااغال  ئۈچاااۈن  «الر نالىئاااور
-  بىااالەن باغالنغاااان ئىككاااى ساااۆز ئاااايرى و  قوللىنىلغاااان.  وئىشااالىتىلىدىغان  

ھە  بىااالەن ئۆمرەنىاااڭ ئاااايرى  بولساااىمۇ، مەلاااۇم ئورتاقلىققاااا ئىاااگە. ئاااايەتتىكى 
 نىاااڭ كەلگەنلىكاااى، باااۇ ئىككاااى ئىكادەتنىاااڭ مەلاااۇم تەرەپااالەردە وئوتتۇرىغاااا  

ئواشاااااا  ئىكەنلىكىناااااى ئىپادىلەيااااادى. چاااااۈنكى ھەر ئىككىساااااىنىڭ كەبىناااااى 
ئااااايرى  ئواشااااىمايدىغان -كااااۆردئ تاااااۋائ قىلىاااادىغان ئورتاااااقلىقى ۋە ئااااايرى 

ىغغاااا ماااۇئەييەن ۋاقىااا  تەرەپلىرىماااۇ باااار. مەساااىلەن  ئاااۆمرە پەرز ئەمەس، ئۇن
ن، بەنااادە االىغاااان ۋاقىتتاااا بېرىاااپ، ئاااۆمرە قىلساااا بولىااادى. ئەمماااا بېكىاااتىلمىگە

ھەجنىاااڭ ماااۇئەييەن ۋاقتاااى، ئەراپاتتاااا تاااۇرى ، قۇرباااانلىق قىلىاااش قاتاااارلىق 
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ئااۆمرىگە ئواشااىمايدىغان تەرەپلىاارى بااار. لااېكىن ئىكااادەت نۇقتىسااىدىن ئورتاااق 
 بىر ااراكتېرگە ئىگە. 

للل ُّ  ْ بَلْ للل ا  ﴿َو الَللللوا  َا ُا  لللل ا  ْنلللَتاَاَع اا َْ لللوا َنلللبا َل  َالَللل    نَلللا قااااادىر بواللىغااااان » 1َِ
« قىلىنااادى رزەپ الرغاااۇقىلىشااى ئ تەزىيااار بىنااىەك نۈچااۈئ ئااالالھ ڭرنىەكىشااىل

َوََْذ    ِا لللَ  ﴿دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ھە ، پەرز ھەجناااى كۆرساااىتىدى ۋە 
ُا يلَلللْوَن  ْْلَللل ا    لَللللوا َوَ ُنلللو اوا ااَ     ۋە ئااااالالھ ەنىاااادۈك  ەھ    چااااوۇباااان» 2  ْْلَْ للللَ ا  نَللللا

دېاااگەن « رىالنااادېچىقىرىلغاااان ئ ەرگەكىشاااىل رىپىااادىنەت مكىااارىەيغەپ ڭنىاااۇئ
ئاااايەتتە، چاااو  ھە  ئۇقاااۇمى تىلغاااان ئېلىنغاااان. بىاااز باااۇ ئۇقۇمااادىن ھەجنىاااڭ 
چااااااو  ھە  نپەرز ھە   ۋە كىچىاااااا  ھە  نئااااااۆمرە  دەئ ئىككااااااى تااااااۈرگە 

ھە  »   ْلللل ٌاهفللل رىلىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز. رەساااۇلۇلالھمۇ باااۇ ھەقاااتە   ئاي
 كىچى  ھەجنى پەرقلەنددرگەن. -دەئ، چو « ئەراپاتتۇر

ــَرَة لِلَّـــِه﴾  قۇتولاا نۈچااۈئ ئااالالھ نىەمرۆئاا نەبىاال  ەھ» ﴿َوَأَتُّــوا اِْلَــجَّ َواْلُعْم
دېمەساااتىن، « الرھە  ۋە ئاااۆمرەنى ئاااادا قىلىغااا»ئاااالالھ تائااااال  . «الر نالىئاااور

دەۋاتىاااادى. چااااۈنكى بەزى كىشااااىلەر « ئااااالالھ ئۈچااااۈن تولااااۇق ئورىناااادا الر»
ئىكااااادەتنى شااااەكلىي جەھەتااااتىال قىلىاااادى. ئەگەر سااااەن ھەرەمااااگە تىجااااارەتنى 

ھاااازىر ۋاقاااتى  بااااركەن، بىااار ھە  »مەقساااەت قىلىاااپ بېرىاااپ، باااو  ۋاقتىغااادا  
قىلىنغاااان ھە  دەئ ھە  قىلغاااان بولساااا ، باااۇ ھەرگىزماااۇ ااااالى  « قىلىااا االي

ھېسااااابالنمايدى. ئۇنىغاااادىن باشااااقا ھەرەمااااگە بارغااااان ئادەمنىااااڭ ئىساااامىغا 
دەئ ناااااام قوشاااااۇلغان بىااااالەن، نامااااااز، روزا ۋە زاكاااااات قاتاااااارلىق « ھااااااجى »

ئىكاااادەتلەرنى قىلغاااان كىشاااىگە ئاالھىااادە ناااام قويۇلمايااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن 
 ىق ئاالھىدە تەكىتلىنىدى. ھەجدە االىسل

                                                           
 ئايەت-97سۈرە ئا  ئىمران،  1
 ئايەت-3سۈرە تەۋبە،  2
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 رەياكى نبىر ن،ۇرسەب ەدىقەسا  س قۈئ ەمىسكىنگ ەياكى نئالت ن،ۇتسۇت
  الردىن نئارا الرداغغىېبولغان چ ەمىنلىكتەئ ن،ۇقىلس ربانلىقۇما   ق

 مەبولغان ئاد نەھرىمەقىلىشتىن ب  ەھ يىنېقىلغاندىن ك ەمرۆئ
 نىۇش ،بولسا اي ئو ەمې  نمەىلىپ تاماملىغان ئادق ەمرۆئ نىرۇب جدىنەنھ
 قىدىنۇما  يوقل ربانلىقۇياكى ق قتىنۇيوقل لىۇنپ ن،ۇقىلس ربانلىقۇق
 ن،ۇتسۇروزا ت نۈك قۈئ ريانىداەج  ەھ مەما   تاپالمىغان ئاد ربانلىقۇق

 ممىسىەھ ڭنىۇئ ن،ۇتسۇروزا ت نۈك ەتتەي يىنې  قايتقاندىن كجدىنەنھ
قىلىش  ربانلىقۇق ەمگەقىلغان ئاد ەمرۆئ نىەني ۇمانا ب. ىبولىد نۈئون ك

 مەرەھ سجىدىە  ممۈكۆھ ققىدىكىەھ  ۇتۇالزىملىقى ياكى روزا ت
. رىندۈچۈئ رەبولمىغان كىشىل قۇشلىرۇ  ئولتەمدەرەھ نىەني ەدائىرىسىد
 «رۇئازابى قاتتىقت ڭئالالھنى الركى،غبىلى الر،غقىلى ادارلىق قەئالالھقا ت

 
ــَرَة لِلَّـــِه﴾ ﴿َوَأَتُّــو   قۇتولاا نۈچااۈئ ئااالالھ نىەمرۆئاا نەبىاال  ەھ»ا اِْلَــجَّ َواْلُعْم

دېاااگەن ئاااايەتتە، ئىككاااى ساااۆزنىڭ ئوتتاااۇرىنى بااااغال  ئۈچاااۈن  «الر نالىئاااور
-  بىااالەن باغالنغاااان ئىككاااى ساااۆز ئاااايرى و  قوللىنىلغاااان.  وئىشااالىتىلىدىغان  

ھە  بىااالەن ئۆمرەنىاااڭ ئاااايرى  بولساااىمۇ، مەلاااۇم ئورتاقلىققاااا ئىاااگە. ئاااايەتتىكى 
 نىاااڭ كەلگەنلىكاااى، باااۇ ئىككاااى ئىكادەتنىاااڭ مەلاااۇم تەرەپااالەردە وئوتتۇرىغاااا  

ئواشاااااا  ئىكەنلىكىناااااى ئىپادىلەيااااادى. چاااااۈنكى ھەر ئىككىساااااىنىڭ كەبىناااااى 
ئااااايرى  ئواشااااىمايدىغان -كااااۆردئ تاااااۋائ قىلىاااادىغان ئورتاااااقلىقى ۋە ئااااايرى 

ىغغاااا ماااۇئەييەن ۋاقىااا  تەرەپلىرىماااۇ باااار. مەساااىلەن  ئاااۆمرە پەرز ئەمەس، ئۇن
ن، بەنااادە االىغاااان ۋاقىتتاااا بېرىاااپ، ئاااۆمرە قىلساااا بولىااادى. ئەمماااا بېكىاااتىلمىگە

ھەجنىاااڭ ماااۇئەييەن ۋاقتاااى، ئەراپاتتاااا تاااۇرى ، قۇرباااانلىق قىلىاااش قاتاااارلىق 
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ئااۆمرىگە ئواشااىمايدىغان تەرەپلىاارى بااار. لااېكىن ئىكااادەت نۇقتىسااىدىن ئورتاااق 
 بىر ااراكتېرگە ئىگە. 

للل ُّ  ْ بَلْ للل ا  ﴿َو الَللللوا  َا ُا  لللل ا  ْنلللَتاَاَع اا َْ لللوا َنلللبا َل  َالَللل    نَلللا قااااادىر بواللىغااااان » 1َِ
« قىلىنااادى رزەپ الرغاااۇقىلىشااى ئ تەزىيااار بىنااىەك نۈچااۈئ ئااالالھ ڭرنىەكىشااىل

َوََْذ    ِا لللَ  ﴿دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ھە ، پەرز ھەجناااى كۆرساااىتىدى ۋە 
ُا يلَلللْوَن  ْْلَللل ا    لَللللوا َوَ ُنلللو اوا ااَ     ۋە ئااااالالھ ەنىاااادۈك  ەھ    چااااوۇباااان» 2  ْْلَْ للللَ ا  نَللللا

دېاااگەن « رىالنااادېچىقىرىلغاااان ئ ەرگەكىشاااىل رىپىااادىنەت مكىااارىەيغەپ ڭنىاااۇئ
ئاااايەتتە، چاااو  ھە  ئۇقاااۇمى تىلغاااان ئېلىنغاااان. بىاااز باااۇ ئۇقۇمااادىن ھەجنىاااڭ 
چااااااو  ھە  نپەرز ھە   ۋە كىچىاااااا  ھە  نئااااااۆمرە  دەئ ئىككااااااى تااااااۈرگە 

ھە  »   ْلللل ٌاهفللل رىلىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز. رەساااۇلۇلالھمۇ باااۇ ھەقاااتە   ئاي
 كىچى  ھەجنى پەرقلەنددرگەن. -دەئ، چو « ئەراپاتتۇر

ــَرَة لِلَّـــِه﴾  قۇتولاا نۈچااۈئ ئااالالھ نىەمرۆئاا نەبىاال  ەھ» ﴿َوَأَتُّــوا اِْلَــجَّ َواْلُعْم
دېمەساااتىن، « الرھە  ۋە ئاااۆمرەنى ئاااادا قىلىغااا»ئاااالالھ تائااااال  . «الر نالىئاااور

دەۋاتىاااادى. چااااۈنكى بەزى كىشااااىلەر « ئااااالالھ ئۈچااااۈن تولااااۇق ئورىناااادا الر»
ئىكااااادەتنى شااااەكلىي جەھەتااااتىال قىلىاااادى. ئەگەر سااااەن ھەرەمااااگە تىجااااارەتنى 

ھاااازىر ۋاقاااتى  بااااركەن، بىااار ھە  »مەقساااەت قىلىاااپ بېرىاااپ، باااو  ۋاقتىغااادا  
قىلىنغاااان ھە  دەئ ھە  قىلغاااان بولساااا ، باااۇ ھەرگىزماااۇ ااااالى  « قىلىااا االي

ھېسااااابالنمايدى. ئۇنىغاااادىن باشااااقا ھەرەمااااگە بارغااااان ئادەمنىااااڭ ئىساااامىغا 
دەئ ناااااام قوشاااااۇلغان بىااااالەن، نامااااااز، روزا ۋە زاكاااااات قاتاااااارلىق « ھااااااجى »

ئىكاااادەتلەرنى قىلغاااان كىشاااىگە ئاالھىااادە ناااام قويۇلمايااادى. شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن 
 ىق ئاالھىدە تەكىتلىنىدى. ھەجدە االىسل
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ٌ  للللللونٌو غتللللللوٌِْللللللوِللللللرەسااااااۇلۇلالھنىڭ     1  ٌَلللللل ٌفللللللل ٌيهفلللللل ٌو ٌي سللللللٌُ  للللللا

 ەجااادىنقىلغاااان كىشاااى، ھ ە قىلمااااي ھ ۇنااااھقىلمااااي، گ ئۇياتساااىز ساااۆزلەرنى»
دېاااگەن ھەدىساااىنى ئا لىغانااادا، « ىقايتىاااد ۈندىكىااادە ك ۇغۇلغاااانئانىساااىدىن ت

مەئسااااىيەتلەرنى قىلىااااپ، كېاااايىن ھە  -گۇناااااھاالىغااااانچە »بەزى كىشااااىلەر 
دەئ ئويالياااادىغانلىقى ئۈچااااۈن، « شااااۈئ كېتىاااادىقىلى ەتسااااە  ھەممىسااااى چۈ

ھەجنااااى اااااالى  ئااااالالھ تائاااااال ئۈچااااۈن »ئااااالالھ تائاااااال ئېنىااااق قىلىااااپ  
دېااااگەن. ئىكااااادەت نوقااااۇ  ئالالھقااااا اااااالى  نىاااايەت بىاااالەن « ئورىناااادا الر

ھەجااگە »ددىي چۈشااەنچىلەر بىاالەن  بولغىنىاادا، ئاناادىن قوبااۇ  بولىاادى. سااەن ئااا
دەئ ئەمەس، « ھەممىساااااى يۇيۇلىااااادىكەنغۇبارساااااام قىلغاااااان گۇناھلىرىمنىاااااڭ 

ئىكاااادەت نىيىتاااى بىااالەن بارغاااان ۋاقتىغااادا، ھەجناااى ئاااالالھ ئۈچاااۈن ااااالى  
قىلغااااان بولىسااااەن. تااااوغرا يااااو  ئااااارقىلىق قىلىنغااااان ھەجاااادىن چۈشااااۈئ 

ىكى گۇنااااھالردىر. ئىنساااان كېتىااادىغىنى، ئاااالالھ بىااالەن بەنااادىلەر ئوتتۇرىساااىد
ىغان باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يەۋېلىاااش، بىااالەن ئىنساااان ئوتتۇرىساااىدا ياااۈز بېرىاااد

ھوقۇقلىرىغاااا تاجااااۋىز قىلىاااش قاتاااارلىق گۇنااااھالر، شاااۇ -زىلاااۇم قىلىاااش، ھەق
 ئادەمنىڭ رازىلىقى ۋە كەچۈردمىنى ئالمىغۇچە چۈشۈئ كەتمەيدى.

ھە  ۋە ئاااۆمرەدىن ئىكاااارەت ئىككاااى ئاااايرى  ئىكاااادەتنى بىااارلىكتە ئاااادا »
بىااارلىكتە ئاااادا »ىنچە ئۆلىمااااالر دېاااگەن مەساااىلىدە، كاااۆپ« قىلىشاااقا بوالمااادى 

دېاااگەن قاراشاااقا كەلاااگەن. لاااېكىن پەزىااالەت بابىااادىن باياااان « قىلساااا بولىااادى
نلىقى ئاااايرى  ئىكاااادەت بولغاااا-قىلغانااادا، بەزى ئۆلىمااااالر باااۇ ئىككىساااى ئاااايرى 

دەئ قارىغااان. « پەرز ھەجنااى ئااايرى ، ئااۆمرىنى ئااايرى  قىلىااش ئەۋزە »ئۈچااۈن  
ھە  ۋاقتىااااادىن »لىااااادى. يەنە بەزى ئۆلىمااااااالر  دەئ ئاتى« ھە  ئى اااااراد»باااااۇ 

ئىلگىاارى ئېھاارام باااغالئ، ئۇنىااڭ بىاالەن ئااۆمرە قىلىااپ، كېاايىن پەرز ھەجنااى ئااادا 
ھە  »دەئ قاراياادى. بااۇ « قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن ئېھراماادىن چىقىااش ئەۋزە 

ئاااۆمرىگە ئېھااارام بااااغالئ، ئاااۆمرە »دەئ ئاتىلىااادى. يەنە بەزى ئۆلىمااااالر  « قىاااران
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چاااق چۈشااۈردئ، ئاناادىن ئېھراماادىن چىقىااش ۋە ھە  ۋاقتااى كەلگەنااگە  قىلىااپ،
قەدەر نورماااا  ياشاااائ، ھە  ۋاقتاااى كەلگەنااادە قايتىااادىن ئېھااارام بااااغالئ ھە  

دەئ ئاتىلىاادى. دېاامە ، بىااز « ە  تەمەتتااۇھ»دەئ قاراياادى. بااۇ « قىلىااش ئەۋزە 
قايساااى ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلىرىگە »ئۆلىماالرنىاااڭ ھەر اىااال قاراشااالىرىدىن  

قااوالي بولسااا شااۇنى قىلىشااقا يااو  قويغااان. يۇقىرىاادىكىلەرنىڭ ھەممىسااى ئااالالھ 
تائاالنىاااڭ نەزىرىااادە قوباااۇ  بولىااادىغان ھەجااالەر بولاااۇئ، ھەر كىشاااى ئاااۆزى 

 دېگەن چۈشەنچىنى ئالىمىز.« اۋىرىدە ئەجىر ئالىدىقىلغان ئەمەلنىڭ بار

ياااااااكى  نەشاااااامدند رەگەئ» ﴾﴿فَــــــِإْن ُأْحِصــــــْرُتْ َفَمــــــا اْ﴾تَـْيَســــــَر ِمــــــَن اَّْلـَـــــْديِ 
 ققاۇنلۇئاااادا قىلىشاااتا توساااق نىەمرۆيااااكى ئااا جناااىە  ھبىدىنەۋەسااا للى ەساااېك
 مىنااىېكاااال، قوياادىن ن ،ەگۆتاا نااىەبولسااا ني اي اائو ەمېھالاادا ناا ۇئاا الر، چرىساااۇئ

للْهُّتُْ  ئااايەتتىكى . «الرغااقىلى ربااانلىقۇق نىۇ ، شااالر تاپالىسااا ها َْ  ققاۇنلۇتوسااق»  ُْ
رەسااااۇلۇلالھ « ھااااۇدەيكىيە يىلااااى»ىكنااااى بىلددرىاااادى. دېگەنل« الر چرىساااااۇئ

سااااھابىلەر بىااالەن ئاااۆمرە قىلغىلاااى بارغانااادا، مۇشااارىكالر ئۇالرنىاااڭ مەككىاااگە 
كىرىشاااىگە توساااقۇنلۇق قىلااادى. شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر ساااۈلھى تاااۈزدئ، 
مەككىاااگە كىرمەساااتىن قۇرباااانلىقلىرىنى قىلىاااپ، چېچىناااى چۈشاااۈردئ، كېيىنكاااى 

قايتىاااپ كەتتاااى. باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال ش ئۈچاااۈن يىلاااى كاااېلى
مۇسااااااااۇلمانالرغا قااااااااوالي يااااااااولنى كۆرسااااااااىتىپ، ئااااااااۇالرنى ھەرگىااااااااز 

 ئۈمىدسىزلەنمەسلىككە بۇيرىدى. 

لُــــَغ اَّْلـَـــْدُي ُمَِلَّــــُه﴾ قىلىنىاااادىغان  ربااااانلىقۇق» ﴿َوََّل َُتِْلُقــــوا رُُءوَ﴾ــــُكْم َحــــَّتَّٰ يـَبـْ
 الرنىغشاااااىېب ەتمىگىاااااچەجايغاااااا  ي نەناااااگەلگىلەب ناااااىەماااااا  جايىغاااااا ني

ھااااجىالر ئاااۆزى ئېلىاااپ بارغاااان قۇرباااانلىق بولساااا، چېچىناااى . «الرە رمۈشاااۈچ
چۈشۈردشااااااتىن ئىلگىاااااارى قۇربااااااانلىق قىلىاااااادى. ئەگەر قۇربااااااانلىق ئېلىااااااپ 

ەكىاال بارماسااتىن، شااۇ يەردىاان ئااېلىش نىيىتااى بىاالەن سااەپەرگە چىققااان بولسااا، ۋ
 رى ەرسە بولىدى. قىلىش ئارقىلىق قۇربانلىق قىلدىرىئ، چېچىنى چۈشۈ
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ٌ  للللللونٌو غتللللللوٌِْللللللوِللللللرەسااااااۇلۇلالھنىڭ     1  ٌَلللللل ٌفللللللل ٌيهفلللللل ٌو ٌي سللللللٌُ  للللللا

 ەجااادىنقىلغاااان كىشاااى، ھ ە قىلمااااي ھ ۇنااااھقىلمااااي، گ ئۇياتساااىز ساااۆزلەرنى»
دېاااگەن ھەدىساااىنى ئا لىغانااادا، « ىقايتىاااد ۈندىكىااادە ك ۇغۇلغاااانئانىساااىدىن ت

مەئسااااىيەتلەرنى قىلىااااپ، كېاااايىن ھە  -گۇناااااھاالىغااااانچە »بەزى كىشااااىلەر 
دەئ ئويالياااادىغانلىقى ئۈچااااۈن، « شااااۈئ كېتىاااادىقىلى ەتسااااە  ھەممىسااااى چۈ

ھەجنااااى اااااالى  ئااااالالھ تائاااااال ئۈچااااۈن »ئااااالالھ تائاااااال ئېنىااااق قىلىااااپ  
دېااااگەن. ئىكااااادەت نوقااااۇ  ئالالھقااااا اااااالى  نىاااايەت بىاااالەن « ئورىناااادا الر

ھەجااگە »ددىي چۈشااەنچىلەر بىاالەن  بولغىنىاادا، ئاناادىن قوبااۇ  بولىاادى. سااەن ئااا
دەئ ئەمەس، « ھەممىساااااى يۇيۇلىااااادىكەنغۇبارساااااام قىلغاااااان گۇناھلىرىمنىاااااڭ 

ئىكاااادەت نىيىتاااى بىااالەن بارغاااان ۋاقتىغااادا، ھەجناااى ئاااالالھ ئۈچاااۈن ااااالى  
قىلغااااان بولىسااااەن. تااااوغرا يااااو  ئااااارقىلىق قىلىنغااااان ھەجاااادىن چۈشااااۈئ 

ىكى گۇنااااھالردىر. ئىنساااان كېتىااادىغىنى، ئاااالالھ بىااالەن بەنااادىلەر ئوتتۇرىساااىد
ىغان باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يەۋېلىاااش، بىااالەن ئىنساااان ئوتتۇرىساااىدا ياااۈز بېرىاااد

ھوقۇقلىرىغاااا تاجااااۋىز قىلىاااش قاتاااارلىق گۇنااااھالر، شاااۇ -زىلاااۇم قىلىاااش، ھەق
 ئادەمنىڭ رازىلىقى ۋە كەچۈردمىنى ئالمىغۇچە چۈشۈئ كەتمەيدى.

ھە  ۋە ئاااۆمرەدىن ئىكاااارەت ئىككاااى ئاااايرى  ئىكاااادەتنى بىااارلىكتە ئاااادا »
بىااارلىكتە ئاااادا »ىنچە ئۆلىمااااالر دېاااگەن مەساااىلىدە، كاااۆپ« قىلىشاااقا بوالمااادى 

دېاااگەن قاراشاااقا كەلاااگەن. لاااېكىن پەزىااالەت بابىااادىن باياااان « قىلساااا بولىااادى
نلىقى ئاااايرى  ئىكاااادەت بولغاااا-قىلغانااادا، بەزى ئۆلىمااااالر باااۇ ئىككىساااى ئاااايرى 

دەئ قارىغااان. « پەرز ھەجنااى ئااايرى ، ئااۆمرىنى ئااايرى  قىلىااش ئەۋزە »ئۈچااۈن  
ھە  ۋاقتىااااادىن »لىااااادى. يەنە بەزى ئۆلىمااااااالر  دەئ ئاتى« ھە  ئى اااااراد»باااااۇ 

ئىلگىاارى ئېھاارام باااغالئ، ئۇنىااڭ بىاالەن ئااۆمرە قىلىااپ، كېاايىن پەرز ھەجنااى ئااادا 
ھە  »دەئ قاراياادى. بااۇ « قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن ئېھراماادىن چىقىااش ئەۋزە 

ئاااۆمرىگە ئېھااارام بااااغالئ، ئاااۆمرە »دەئ ئاتىلىااادى. يەنە بەزى ئۆلىمااااالر  « قىاااران
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چاااق چۈشااۈردئ، ئاناادىن ئېھراماادىن چىقىااش ۋە ھە  ۋاقتااى كەلگەنااگە  قىلىااپ،
قەدەر نورماااا  ياشاااائ، ھە  ۋاقتاااى كەلگەنااادە قايتىااادىن ئېھااارام بااااغالئ ھە  

دەئ ئاتىلىاادى. دېاامە ، بىااز « ە  تەمەتتااۇھ»دەئ قاراياادى. بااۇ « قىلىااش ئەۋزە 
قايساااى ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلىرىگە »ئۆلىماالرنىاااڭ ھەر اىااال قاراشااالىرىدىن  

قااوالي بولسااا شااۇنى قىلىشااقا يااو  قويغااان. يۇقىرىاادىكىلەرنىڭ ھەممىسااى ئااالالھ 
تائاالنىاااڭ نەزىرىااادە قوباااۇ  بولىااادىغان ھەجااالەر بولاااۇئ، ھەر كىشاااى ئاااۆزى 

 دېگەن چۈشەنچىنى ئالىمىز.« اۋىرىدە ئەجىر ئالىدىقىلغان ئەمەلنىڭ بار

ياااااااكى  نەشاااااامدند رەگەئ» ﴾﴿فَــــــِإْن ُأْحِصــــــْرُتْ َفَمــــــا اْ﴾تَـْيَســــــَر ِمــــــَن اَّْلـَـــــْديِ 
 ققاۇنلۇئاااادا قىلىشاااتا توساااق نىەمرۆيااااكى ئااا جناااىە  ھبىدىنەۋەسااا للى ەساااېك
 مىنااىېكاااال، قوياادىن ن ،ەگۆتاا نااىەبولسااا ني اي اائو ەمېھالاادا ناا ۇئاا الر، چرىساااۇئ

للْهُّتُْ  ئااايەتتىكى . «الرغااقىلى ربااانلىقۇق نىۇ ، شااالر تاپالىسااا ها َْ  ققاۇنلۇتوسااق»  ُْ
رەسااااۇلۇلالھ « ھااااۇدەيكىيە يىلااااى»ىكنااااى بىلددرىاااادى. دېگەنل« الر چرىساااااۇئ

سااااھابىلەر بىااالەن ئاااۆمرە قىلغىلاااى بارغانااادا، مۇشااارىكالر ئۇالرنىاااڭ مەككىاااگە 
كىرىشاااىگە توساااقۇنلۇق قىلااادى. شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر ساااۈلھى تاااۈزدئ، 
مەككىاااگە كىرمەساااتىن قۇرباااانلىقلىرىنى قىلىاااپ، چېچىناااى چۈشاااۈردئ، كېيىنكاااى 

قايتىاااپ كەتتاااى. باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال ش ئۈچاااۈن يىلاااى كاااېلى
مۇسااااااااۇلمانالرغا قااااااااوالي يااااااااولنى كۆرسااااااااىتىپ، ئااااااااۇالرنى ھەرگىااااااااز 

 ئۈمىدسىزلەنمەسلىككە بۇيرىدى. 

لُــــَغ اَّْلـَـــْدُي ُمَِلَّــــُه﴾ قىلىنىاااادىغان  ربااااانلىقۇق» ﴿َوََّل َُتِْلُقــــوا رُُءوَ﴾ــــُكْم َحــــَّتَّٰ يـَبـْ
 الرنىغشاااااىېب ەتمىگىاااااچەجايغاااااا  ي نەناااااگەلگىلەب ناااااىەماااااا  جايىغاااااا ني

ھااااجىالر ئاااۆزى ئېلىاااپ بارغاااان قۇرباااانلىق بولساااا، چېچىناااى . «الرە رمۈشاااۈچ
چۈشۈردشااااااتىن ئىلگىاااااارى قۇربااااااانلىق قىلىاااااادى. ئەگەر قۇربااااااانلىق ئېلىااااااپ 

ەكىاال بارماسااتىن، شااۇ يەردىاان ئااېلىش نىيىتااى بىاالەن سااەپەرگە چىققااان بولسااا، ۋ
 رى ەرسە بولىدى. قىلىش ئارقىلىق قۇربانلىق قىلدىرىئ، چېچىنى چۈشۈ
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ــــن ِصــــَياٍم َأْو َصــــَدَقٍ   َــــٌ  مِّ ــــن رَّْأِ﴾ــــِه َفِفْدي ــــِه َأًذى مِّ ــــنُكم مَّرِيًضــــا َأْو ِب ﴿َفَمــــن َكــــاَن ِم
باااا   ناااىەني تەئىلااال شاااىداېيااااكى ب  ەساااېكىمكاااى ك ردىنەساااىل» َأْو ُنُســـٍك﴾

قىلىاااش  ە، فىااادىي ەرساااۈشۈچ شاااىنىېنب ئۇئااااغرىقى، پىتقاااا ئواشاشاااالر  بولااا
ساااا   قۈئااا ەمىساااكىنگ ەيااااكى نئاااالت ن،ۇتساااۇ  روزا تنۈكااا قۈنئااا زىساااىدىنۈي

سااااھابىلەرنىڭ . «نۇقىلسااا رباااانلىقۇماااا   ق رەيااااكى نبىااار ن،ۇرساااەب ەدىقەسااا
بىرىنىااڭ بېشااى پىااتالئ كېتىااپ، رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااا كەلگەناادە، رەسااۇلۇلالھ 

چېچىغناااى چۈشاااۈردئ ئاااۈق كاااۈن »ئاااايەتتىكى تەرتىاااپ باااويىچە پەتىااا ا بېرىاااپ  
ياااكى ئااالتە مىسااكىنگە تاماااق بەرگىاان ياااكى بىاار قااوينى قۇربااانلىق  روزا تااۇتقىن

رىجىساااى پەيااادىنپەي يۇقىرىغاااا دېاااگەن. يۇقىرىااادىكى ئاااۈق ئىشااانىڭ دە« قىلغىااان
ئۆرلەۋاتىااادى. يەناااى، روزا تۇتاااۇ  ئاااۇ كىشاااى بىااالەن ئالالھنىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى 

نى ئىااش. ئااالتە مىسااكىنگە تاماااق بېرىشاانىڭ دائىرىسااى بىرئاااز چەكلىاا . بىاار قااوي
قۇرباااااانلىق قىلىاااااپ، ئۇنىاااااڭ گۆشاااااىنى تارقىتىشاااااتىن نۇرغاااااۇن كىشاااااىلەر 

 مەنپەئەتلىنىدى. 

 َفَمـــــــن ََتَتَّـــــــَع ِِبْلُعْمـــــــَرِة ِإََل اِْلَـــــــجِّ َفَمـــــــا اْ﴾تَـْيَســـــــَر ِمـــــــَن اَّْلـَــــــْدِي﴾ فَـــــــِإَذا َأِمنـــــــُتمْ ﴿
  ەھ يىنېااقىلغاناادىن ك ەمرۆ  ئااالردىن نئااارا الرداغغىېبولغااان چاا ەمىنلىكااتەئ»

 رباااانلىقۇق نىۇبولساااا، شااا اي ااائو ەمېنااا مەبولغاااان ئااااد نەھااارىمەقىلىشاااتىن ب
دېااااگەن ئااااايەتتە، ئااااۆمرە ۋە ھە  قىلغااااان ئااااادەم، ئااااۆزىگە قااااوالي  «نۇقىلساااا

 بولغىنىنى قۇربانلىق قىلسا بولىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 

َعٍ  ِإَذا رَجَ  ــــــبـْ ٍم ِف اِْلَــــــجِّ َوَ﴾ ــــــِ  َأَّيَّ ــــــْد َفِصــــــَياُم َثًَلَث ــــــن َلَّْ َيَِ ــــــُتْم﴾﴿َفَم  لىۇپاااااان» ْع
 مەمااا   تاپالمىغااان ئاااد ربااانلىقۇق قىاادىنۇمااا  يوقل ربااانلىقۇياااكى ق قتىنۇيوقلاا

 ەتااتەي يىنېاا  قايتقاناادىن كجاادىنەنھ ن،ۇتسااۇروزا ت نۈكاا قۈئاا ريانىااداەج  ەھ
لللللغْ دېاااااگەن ئاااااايەتتىكى   «نۇتساااااۇروزا ت نۈكااااا ئىگىدارچىلىقىااااادا » ، َفَمللللل  َ ْ َيَا

دېااگەن « ۇنى ئالغىاادە  ئىقتىسااادى بولمىساااقۇربااانلىق قىلىاادىغان مااا  ياااكى ئاا
مەنىنااااى بىلددرىاااادى. بەزى كىشااااىلەر ئااااۆزلىرى ئېلىااااپ كەلااااگەن پۇلالرغااااا، 

سااااااالمالرنى ئېلىاااااپ، قۇرباااااانلىق -يۇرتىااااادىكى تۇغقاااااانلىرى ئۈچاااااۈن ساااااوۋغا
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الالھ تاپالمىغاااانالر روزا مەنااادە پاااۇ  ياااوق، ئااا»قىلىااادىغان ئورىنغاااا كەلگەنااادە  
تەرەپااااكە قااااارائ يۈگۈردشااااى، ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا دەئ، روزا « تۇتسااااۇن، دېااااگەن

 ئەمەس. 

تەشاااارىق كۈنىاااادىن »بەزى ئۆلىماااااالر ئالاااادىنقى ئااااۈق كۈنلااااۈ  روزىنااااى 
دەئ قارىغاااان. تەشااارىق كاااۈنى ھېيتنىاااڭ ئىككىنچاااى « كېيىااانال تۇتساااا بولىااادى

ىدى. قالغااان يەتااتە كااۈننى يولاادا كۈنىاادىن باشاالىنىدىغان ئااۈق كااۈننى كۆرسااىت
 ﴿تِْلــــَك َعَشــــَرٌة َكاِمَلــــٌ ﴾بولىاااادى. ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا  ياااااكى ۋەتىنىاااادە تۇتسااااا 

دەئ تولۇقالنغااان. بۇنااداق كېلىشاانىڭ  «ىبولىااد نۈئااون كاا ممىسااىەھ ڭنىااۇئ»
ئىككىنىااااااڭ بىرىنااااااى تۇتساااااااق »بەزى كىشااااااىلەرنىڭ ئەقلىااااااگە  ،سااااااەۋەبى
ئىككاااى روزىناااى »قالماسااالىقى ئۈچاااۈن،  دېگەنااادە  اىياااا  كېلىاااپ« بولىااادىكەن

دەئ « اىرىااادا بۇنىاااڭ ھەممىساااى تولاااۇق ئاااون كاااۈن بولىااادىتە  تۇتىساااىلەر، ئا
 ئاشكارا بايان قىلىنغان.

قىلغاااااان ۋاقىتتاااااا، قۇربانلىققاااااا ھەقىاااااقەتەن كاااااۈچى « ھە  تەمەتتاااااۇ»
پاااۇ  بولغاااان بولساااا »يەتااامەي، روزا تۇتۇشاااقا مەجكاااۇر بولاااۇئ قالغاااان كىشاااى  

كەم تااااتى . ئەماااادى قۇربانلىقنىااااڭ ئورنىغااااا روزا تۇتسااااام ھە  قۇربااااانلىق قىال
دەئ گۇماااان قىلمىساااۇن. بەلكاااى ئىنساااان قۇربانلىققاااا پاااۇ  « بولاااۇئ قااااالرمۇ 
« مېنىاااڭ تۇتقاااان روزام قۇرباااانلىق قىلغاااان بىااالەن ئواشاااا »بولمىغاااان چاغااادا، 

 دەئ ئويلىشى كېرە . 

لِـــــــَك ِلَمـــــــن َلَّْ َيُكـــــــْن َأْهُلـــــــُه َحاِضـــــــِري اْلمَ   ۇماناااااااا بااااااا» ْســـــــِجِد اِْلَـــــــَراِم﴾﴿ذَٰ
«. رىنااادۈچۈئ رەبولمىغاااان كىشاااىل قۇشااالىرۇئولت ەىددائىرىسااا مەرەھ ساااجىدىەم

مىاااال يىااااراقلىققىچە ھەرەم دائىرىسااااى ھېسااااابلىنىدى.  12ئااااادەتتە كەبىاااادىن 
روزا ھۆكاااۈمى مۇشاااۇ دائىرىنىاااڭ ساااىرتىدىن كەلاااگەن كىشاااىلەرگە  يۇقىرىااادىكى

چۈشااااىدى. دائىاااارە ئىچىاااادىكىلەرگە يۇقىرىاااادىكى ھۆكۈمنىااااڭ ھېچقايسااااى پەرز 
 ئەمەس. 
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ــــن ِصــــَياٍم َأْو َصــــَدَقٍ   َــــٌ  مِّ ــــن رَّْأِ﴾ــــِه َفِفْدي ــــِه َأًذى مِّ ــــنُكم مَّرِيًضــــا َأْو ِب ﴿َفَمــــن َكــــاَن ِم
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ساااا   قۈئااا ەمىساااكىنگ ەيااااكى نئاااالت ن،ۇتساااۇ  روزا تنۈكااا قۈنئااا زىساااىدىنۈي
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َعٍ  ِإَذا رَجَ  ــــــبـْ ٍم ِف اِْلَــــــجِّ َوَ﴾ ــــــِ  َأَّيَّ ــــــْد َفِصــــــَياُم َثًَلَث ــــــن َلَّْ َيَِ ــــــُتْم﴾﴿َفَم  لىۇپاااااان» ْع
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سااااااالمالرنى ئېلىاااااپ، قۇرباااااانلىق -يۇرتىااااادىكى تۇغقاااااانلىرى ئۈچاااااۈن ساااااوۋغا
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الالھ تاپالمىغاااانالر روزا مەنااادە پاااۇ  ياااوق، ئااا»قىلىااادىغان ئورىنغاااا كەلگەنااادە  
تەرەپااااكە قااااارائ يۈگۈردشااااى، ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا دەئ، روزا « تۇتسااااۇن، دېااااگەن

 ئەمەس. 

تەشاااارىق كۈنىاااادىن »بەزى ئۆلىماااااالر ئالاااادىنقى ئااااۈق كۈنلااااۈ  روزىنااااى 
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پاااۇ  بولغاااان بولساااا »يەتااامەي، روزا تۇتۇشاااقا مەجكاااۇر بولاااۇئ قالغاااان كىشاااى  
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« مېنىاااڭ تۇتقاااان روزام قۇرباااانلىق قىلغاااان بىااالەن ئواشاااا »بولمىغاااان چاغااادا، 

 دەئ ئويلىشى كېرە . 

لِـــــــَك ِلَمـــــــن َلَّْ َيُكـــــــْن َأْهُلـــــــُه َحاِضـــــــِري اْلمَ   ۇماناااااااا بااااااا» ْســـــــِجِد اِْلَـــــــَراِم﴾﴿ذَٰ
«. رىنااادۈچۈئ رەبولمىغاااان كىشاااىل قۇشااالىرۇئولت ەىددائىرىسااا مەرەھ ساااجىدىەم

مىاااال يىااااراقلىققىچە ھەرەم دائىرىسااااى ھېسااااابلىنىدى.  12ئااااادەتتە كەبىاااادىن 
روزا ھۆكاااۈمى مۇشاااۇ دائىرىنىاااڭ ساااىرتىدىن كەلاااگەن كىشاااىلەرگە  يۇقىرىااادىكى

چۈشااااىدى. دائىاااارە ئىچىاااادىكىلەرگە يۇقىرىاااادىكى ھۆكۈمنىااااڭ ھېچقايسااااى پەرز 
 ئەمەس. 
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ــــوا  ــــاِب﴾﴿َواتَـُّق ــــِديُد اْلِعَق ــــوا َأنَّ اللَّـــــَه َش  ادارلىااااق قەقااااا تئالالھ» اللَّـــــَه َواْعَلُم
ئااااالالھ شااااەرىىەتتە . «رۇئااااازابى قاااااتتىقت ڭنىاااائالالھ الركااااى،غبىلى الر،غااااقىلى

نۇرغاااۇن قاااواليلىقالرنى بەردى. ئەمااادى باااۇ قاااواليلىقالرنى تاشاااالئ، ئىشاااالرنى 
   اتتىق ئازابىغا ئۇچرايمىز.ئۆزىمىز االىغان بويىچە قىلساق، ئالالھنىڭ ق
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 دەرس-100
 

 ئايەت-197 بەقەرە سۈرە
 

 ُفُسوقَ  َوََّل  رََفثَ  َفًَل  اِْلَجَّ  ِفيِهنَّ  فـََرضَ  َفَمن مَّْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  اِْلَجُّ ﴿
 َخرْيَ  فَِإنَّ  اللَّـُه َوتـََزوَُّدوا يـَْعَلْمهُ  َخرْيٍ  ِمنْ  تـَْفَعُلوا َوَما اِلَْجِّ  ِف  ِجَدالَ  َوََّل 

  ﴾ُأوِل اْْلَْلَبابِ  َّيَ  َواتَـُّقونِ  التـَّْقَوىٰ  الزَّادِ 
 

 ۋە ئايلىرى زىلقەئدە شەۋۋا ، يەنىن ئايدىر بىرقانچە مەلۇم ۋاقتى ھە »
 قىلغان نىيەت قىلىشنى ھە  ئايالردا بۇ . كۈنىدىر ئون ئېيىنىڭ زىلھەججە

 ۋە ىقىلىش گۇناھ قىلىشى، ئاالقە جىنسىي ئادەمنىڭ  باغلىغان ئېھرامن
 ئەمەلنى يااشى قانداقلىكى سىلەر قىلىنىدى. مەنىى قىلىشى جا جا 

-زاد  ئۈچۈن ئااىرەتلىكىغالرن تۇرىدى بىلىپ ئۇنى ئالالھ قىلسا الر،
 ئەقىل ئى. تەق ادارلىقتۇر راھىلە-زاد يااشى ئە  ئېلى ېلىغالر، راھىلە

 «قىلىغالر تەق ادارلىق ما ا! ئىگىلىرى

 
قاتااااارلىق « ەئاااادە، زىلھەججەنىااااڭ ئااااون كااااۈنىشااااەۋۋا ، زىلق»ئااااادەتتە 

ــَرَض مۇشااۇ ئااۈق ئاااي ھە  ئااايلىرى ھېسااابلىنىدى. ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە   ﴿َفَمــن فـَ
دېاااگەن ئىپاااادە  «قىلساااا پەرز قىلىشااانى ھە  ئاااايالردا كىااا  باااۇ» ِفـــيِهنَّ اِْلَـــجَّ﴾

قولالنغااان. ئەساالى ئىنسااان ھەجنااى ئااۆزىگە ئااۆزى پەرز قىلماياادى، بەلكااى ئااالالھ 
دېااگەن ئىپااادە « قىلسااا كىاا  نھەجنااى  پەرز»ەرز قىلىاادى. ئااايەتتە نااېمە ئۈچااۈن پ
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 «قىلىغالر تەق ادارلىق ما ا! ئىگىلىرى

 
قاتااااارلىق « ەئاااادە، زىلھەججەنىااااڭ ئااااون كااااۈنىشااااەۋۋا ، زىلق»ئااااادەتتە 

ــَرَض مۇشااۇ ئااۈق ئاااي ھە  ئااايلىرى ھېسااابلىنىدى. ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە   ﴿َفَمــن فـَ
دېاااگەن ئىپاااادە  «قىلساااا پەرز قىلىشااانى ھە  ئاااايالردا كىااا  باااۇ» ِفـــيِهنَّ اِْلَـــجَّ﴾

قولالنغااان. ئەساالى ئىنسااان ھەجنااى ئااۆزىگە ئااۆزى پەرز قىلماياادى، بەلكااى ئااالالھ 
دېااگەن ئىپااادە « قىلسااا كىاا  نھەجنااى  پەرز»ەرز قىلىاادى. ئااايەتتە نااېمە ئۈچااۈن پ
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قوللىنىلغااان  چاااۈنكى ھە  مااۇئەييەن بىااار يىلاادا پەرز ئەمەس. ئىنساااان ھەجناااى 
بااۇ »ىاار قېااتى  قىلسااا بولىاادى. لااېكىن كىشااى شااارائىتى يەتااكەن ۋاقىتتااا، ھاياتىاادا ب

اناادىن كېاايىن، ھەجنااى دەئ نىاايەت قىلىااپ، ئېھاارام باغلىغ« يىاال ھە  قىلىاامەن
 ئۆزىگە پەرز قىلغان بولىدى. 

ـــَث َوََّل ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ئاااۈق تۈرلاااۈ  ئىشااانى چەكااالەئ   ـــًَل رََف ﴿َف
 ئاااااالقە جىنسااااىي ەمنىااااڭئاد  باغلىغااااان ئېھاااارام» ُفُســـوَق َوََّل ِجــــَداَل ِف اِْلَــــجِّ﴾

دېاااگەن.  «قىلىنىااادى مەنىىاااي قىلىشاااى دەتااااال  ۋە قىلىشاااى گۇنااااھ قىلىشاااى،
، «جىنسااى مۇناسااى ەت قىلىااش ۋە ئااۇ توغرىسااىدا سااۆزلە »رىنچااى چەكلىاامە، بى

گەرچە ھەجااادىن باشاااقا ۋاقىتتاااا تاااوغرا بولساااىمۇ، لاااېكىن ھەجااادە چەكلىنىااادى. 
بااۇ ھەجنىااڭ ئالدىاادىمۇ  ،«گۇناااھ مەئسااىيەتكە چۈشااۈ »ئىككىنچااى چەكلىاامە، 

 ئواشاشاااال ھاااارام. ھەرەمااادىن باشاااقا ئورىنااادا گۇنااااھنى كاااۆ لىمىزگە پۈكاااۈئ،
قىلمىساااااق گۇناااااھ بولماياااادى. ئەممااااا ھەرەماااادە ئىنسااااان كااااۆ لىگە پااااۈككەن 

باشااااقا جااااايالردا ئىنسااااانىي »يامااااانلىققىمۇ گۇناااااھ يېزىلىاااادى. بااااۇ ئااااايەتتە  
اھىغنى يۇياااۇ  ئۈچاااۈن ئاجىزلىقىاااڭ ساااەۋەبلى  گۇنااااھ قىلااادىڭ، ئەمااادى گۇنااا

ھەجااااگە كەلاااادىڭ، تەكاااارار گۇناااااھ ئۆتكۈزمەساااالىككە دىقااااقەت قىلىشااااىڭ ۋە 
دېااگەن مەزمااۇن بايااان قىلىنغااان. بااۇ ھەقااتە « تىن ھايااا قىلىشااىڭ كېاارە ئااالالھ

لللللْ  َالللللَ  ب  َْ اللللل    ئاااااالالھ تائااااااال   للللل  يُلللللهاْ  فا لللللوا ِبااْْلَلللللا   ما ُْلللللل   تُّ اُْلللللُو ِا  كىمكاااااى» 1﴿َوَِ
 ئۇنىغغاااا بولىااادىكەن، قىلمااااقچى گۇنااااھ بىااالەن زىلاااۇم ەھەرەماااد مەساااجىدى

«. قىلىااش دەتاااال »ىنچى چەكلىاامە، دېااگەن. ئااۈچ« تېتىتىمىااز ئااازابنى قاااتتىق
باااۇ باشاااقا ئاااورىنالردا چەكاااتىن ئاشااامىغان شاااەكىلدە بولساااا، ااتاااا ئەمەس. باااۇ 

َ لللا اْ ُ  وَ ﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمغا اىتاااا  قىلىاااپ  
َسلللل ُ  َْ َْ ََ لللل

 چىرايلىااااق بىاااالەن  قىلغااااۇچىالر مۇاالىپەتچىلىاااا ن ئااااۇالر» 2 ِبا َلللل ا اا
 دېگەن. « ننازىرىلەشكىمۇ رەۋىشتە
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ھەققىااااادىكى باااااۇ كۆرسەتمىساااااى، « مۇناااااازىرە، دەتااااااال »ئىساااااالمنىڭ 
ئىنسااااننىڭ تەبىىىاااتىگە ئاالھىااادە ئەھمىااايەت بەرگەنلىكىااادىر. ھەجاااگە بارغانااادا 

ناااى چەكلەشااانىڭ ساااەۋەبى، ھەجااادە ئىنساااان ۋەتىناااى، ئەھلاااى ۋە «دەتااااال »
ىرىش ياااۈز بېرىااادى. مۈلكىااادىن ئايرىلىاااپ، نورماااا  ھاياااات ئۇسااالۇبىدا ئاااۆزگ-مااا 

ق ئەھ الااااادا ئاااااالالھ تائااااااال ئالااااادىنىاال ھەجااااادە جېدەللىشىشاااااكە بۇنااااادا
بولمايااادىغانلىقىنى دېمىساااە، بىنورماااا  ھايااااتتىن ساااىقىلغان كىشاااىلەر ئۆزىنىاااڭ 
ئاااچچىقىنى ئەتراپىاادىكىلەردىن ئېلىشااى مااۇمكىن. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئەقەللىااي 

ر شااااەكلىدە ھەجااااگە بارغااااانالبولغااااان مۇنااااازىرىنىمۇ چەكلەۋاتىاااادى. ئااااۆمە  
بىرىنااى ئۇنتۇيااالمىغۇدە  دەرىجىاادە دوساا  بولااۇئ -ھاياتنىااڭ ئااااىرىغىچە بىاار

بىرىناااى قااااتتىق ياماااان كاااۆردئ كېلىااادى. چاااۈنكى ھە  -كېلىااادى يااااكى بىااارى
نۇقسااانلىرىنى كۆرىاادى. بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااى -جەريانىاادا كااۆرمىگەن ئەيىاا 

رىسااااىگە قىرىاااپ، زوراۋانلىاااق دائىكىشاااىنى ئاساااانال دەتااااال  دائىرىساااىدىن چى
 ئەكىلىپ قويىدى. 

ئااااالالھ تائاااااال ھە  پائالىيىتىاااادە بىزنااااى بىاااار قىسااااى  سااااەلكىيلىكلەردىن 
ــْن َخــرْيٍ توسااقان بولسااا، يەنە بىاار قىسااى  ئىجابىيلىقالرغااا بااۇيرىئ   ــوا ِم ــا تـَْفَعُل ﴿َوَم

 ئاااۇنى ئاااالالھ قىلساااا الر، ئەمەلناااى يااشاااى قاناااداقلىكى ساااىلەر»يـَْعَلْمـــُه اللَّــــُه﴾ 
باااارلىق ياماااان ئىشاااالردىن « يااشاااىلىق»دېاااگەن. ئاااايەتتىكى  «دىتۇرىااا بىلىاااپ

چەكلىنىشااااانى كۆرسااااااىتىدى. ھەجاااااادە ساااااەت گەئ قىلماساااااالىق، جىنسااااااىي 
مەئسااااىيەتلەردىن يىااااراق تااااۇرىئ، دەتاااااال  -مۇناسااااى ەت قىلماساااالىق، گۇناااااھ

كى قىلماساااالىق قاتارلىقالرنىااااڭ ھەممىسااااى يااشااااىلىق ھېسااااابلىنىدى. ئااااايەتتى
للل ْ     قوشۇمچىساااى ئىشااانىڭ دەسااالەپكى باشااالىنىش نۇقتىساااىنى ئىپادىلەيااادى. ِا

چااۈنكى ھەرقانااداق ئىااش ئە  باشااتا كىچىكااتىن باشاالىنىدى. بااۇ ئااارقىلىق ئااالالھ 
تائاااااال باشااااقىالر ھااااې  قىاللمىغااااۇدە  ئە  كىچىاااا  يااشااااىلىق بولسااااىمۇ، 

 ئۆزىنىڭ بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەئ بەرگەن. 
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قوللىنىلغااان  چاااۈنكى ھە  مااۇئەييەن بىااار يىلاادا پەرز ئەمەس. ئىنساااان ھەجناااى 
بااۇ »ىاار قېااتى  قىلسااا بولىاادى. لااېكىن كىشااى شااارائىتى يەتااكەن ۋاقىتتااا، ھاياتىاادا ب

اناادىن كېاايىن، ھەجنااى دەئ نىاايەت قىلىااپ، ئېھاارام باغلىغ« يىاال ھە  قىلىاامەن
 ئۆزىگە پەرز قىلغان بولىدى. 

ـــَث َوََّل ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ئاااۈق تۈرلاااۈ  ئىشااانى چەكااالەئ   ـــًَل رََف ﴿َف
 ئاااااالقە جىنسااااىي ەمنىااااڭئاد  باغلىغااااان ئېھاااارام» ُفُســـوَق َوََّل ِجــــَداَل ِف اِْلـَـــجِّ﴾

دېاااگەن.  «قىلىنىااادى مەنىىاااي قىلىشاااى دەتااااال  ۋە قىلىشاااى گۇنااااھ قىلىشاااى،
، «جىنسااى مۇناسااى ەت قىلىااش ۋە ئااۇ توغرىسااىدا سااۆزلە »رىنچااى چەكلىاامە، بى

گەرچە ھەجااادىن باشاااقا ۋاقىتتاااا تاااوغرا بولساااىمۇ، لاااېكىن ھەجااادە چەكلىنىااادى. 
بااۇ ھەجنىااڭ ئالدىاادىمۇ  ،«گۇناااھ مەئسااىيەتكە چۈشااۈ »ئىككىنچااى چەكلىاامە، 

 ئواشاشاااال ھاااارام. ھەرەمااادىن باشاااقا ئورىنااادا گۇنااااھنى كاااۆ لىمىزگە پۈكاااۈئ،
قىلمىساااااق گۇناااااھ بولماياااادى. ئەممااااا ھەرەماااادە ئىنسااااان كااااۆ لىگە پااااۈككەن 

باشااااقا جااااايالردا ئىنسااااانىي »يامااااانلىققىمۇ گۇناااااھ يېزىلىاااادى. بااااۇ ئااااايەتتە  
اھىغنى يۇياااۇ  ئۈچاااۈن ئاجىزلىقىاااڭ ساااەۋەبلى  گۇنااااھ قىلااادىڭ، ئەمااادى گۇنااا

ھەجااااگە كەلاااادىڭ، تەكاااارار گۇناااااھ ئۆتكۈزمەساااالىككە دىقااااقەت قىلىشااااىڭ ۋە 
دېااگەن مەزمااۇن بايااان قىلىنغااان. بااۇ ھەقااتە « تىن ھايااا قىلىشااىڭ كېاارە ئااالالھ

لللللْ  َالللللَ  ب  َْ اللللل    ئاااااالالھ تائااااااال   للللل  يُلللللهاْ  فا لللللوا ِبااْْلَلللللا   ما ُْلللللل   تُّ اُْلللللُو ِا  كىمكاااااى» 1﴿َوَِ
 ئۇنىغغاااا بولىااادىكەن، قىلمااااقچى گۇنااااھ بىااالەن زىلاااۇم ەھەرەماااد مەساااجىدى

«. قىلىااش دەتاااال »ىنچى چەكلىاامە، دېااگەن. ئااۈچ« تېتىتىمىااز ئااازابنى قاااتتىق
باااۇ باشاااقا ئاااورىنالردا چەكاااتىن ئاشااامىغان شاااەكىلدە بولساااا، ااتاااا ئەمەس. باااۇ 

َ لللا اْ ُ  وَ ﴿ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمغا اىتاااا  قىلىاااپ  
َسلللل ُ  َْ َْ ََ لللل

 چىرايلىااااق بىاااالەن  قىلغااااۇچىالر مۇاالىپەتچىلىاااا ن ئااااۇالر» 2 ِبا َلللل ا اا
 دېگەن. « ننازىرىلەشكىمۇ رەۋىشتە
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ھەققىااااادىكى باااااۇ كۆرسەتمىساااااى، « مۇناااااازىرە، دەتااااااال »ئىساااااالمنىڭ 
ئىنسااااننىڭ تەبىىىاااتىگە ئاالھىااادە ئەھمىااايەت بەرگەنلىكىااادىر. ھەجاااگە بارغانااادا 

ناااى چەكلەشااانىڭ ساااەۋەبى، ھەجااادە ئىنساااان ۋەتىناااى، ئەھلاااى ۋە «دەتااااال »
ىرىش ياااۈز بېرىااادى. مۈلكىااادىن ئايرىلىاااپ، نورماااا  ھاياااات ئۇسااالۇبىدا ئاااۆزگ-مااا 

ق ئەھ الااااادا ئاااااالالھ تائااااااال ئالااااادىنىاال ھەجااااادە جېدەللىشىشاااااكە بۇنااااادا
بولمايااادىغانلىقىنى دېمىساااە، بىنورماااا  ھايااااتتىن ساااىقىلغان كىشاااىلەر ئۆزىنىاااڭ 
ئاااچچىقىنى ئەتراپىاادىكىلەردىن ئېلىشااى مااۇمكىن. شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئەقەللىااي 

ر شااااەكلىدە ھەجااااگە بارغااااانالبولغااااان مۇنااااازىرىنىمۇ چەكلەۋاتىاااادى. ئااااۆمە  
بىرىنااى ئۇنتۇيااالمىغۇدە  دەرىجىاادە دوساا  بولااۇئ -ھاياتنىااڭ ئااااىرىغىچە بىاار

بىرىناااى قااااتتىق ياماااان كاااۆردئ كېلىااادى. چاااۈنكى ھە  -كېلىااادى يااااكى بىااارى
نۇقسااانلىرىنى كۆرىاادى. بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااى -جەريانىاادا كااۆرمىگەن ئەيىاا 

رىسااااىگە قىرىاااپ، زوراۋانلىاااق دائىكىشاااىنى ئاساااانال دەتااااال  دائىرىساااىدىن چى
 ئەكىلىپ قويىدى. 

ئااااالالھ تائاااااال ھە  پائالىيىتىاااادە بىزنااااى بىاااار قىسااااى  سااااەلكىيلىكلەردىن 
ــْن َخــرْيٍ توسااقان بولسااا، يەنە بىاار قىسااى  ئىجابىيلىقالرغااا بااۇيرىئ   ــوا ِم ــا تـَْفَعُل ﴿َوَم

 ئاااۇنى ئاااالالھ قىلساااا الر، ئەمەلناااى يااشاااى قاناااداقلىكى ساااىلەر»يـَْعَلْمـــُه اللَّــــُه﴾ 
باااارلىق ياماااان ئىشاااالردىن « يااشاااىلىق»دېاااگەن. ئاااايەتتىكى  «دىتۇرىااا بىلىاااپ

چەكلىنىشااااانى كۆرسااااااىتىدى. ھەجاااااادە ساااااەت گەئ قىلماساااااالىق، جىنسااااااىي 
مەئسااااىيەتلەردىن يىااااراق تااااۇرىئ، دەتاااااال  -مۇناسااااى ەت قىلماساااالىق، گۇناااااھ

كى قىلماساااالىق قاتارلىقالرنىااااڭ ھەممىسااااى يااشااااىلىق ھېسااااابلىنىدى. ئااااايەتتى
للل ْ     قوشۇمچىساااى ئىشااانىڭ دەسااالەپكى باشااالىنىش نۇقتىساااىنى ئىپادىلەيااادى. ِا

چااۈنكى ھەرقانااداق ئىااش ئە  باشااتا كىچىكااتىن باشاالىنىدى. بااۇ ئااارقىلىق ئااالالھ 
تائاااااال باشااااقىالر ھااااې  قىاللمىغااااۇدە  ئە  كىچىاااا  يااشااااىلىق بولسااااىمۇ، 

 ئۆزىنىڭ بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەئ بەرگەن. 
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ـــــزَ ﴿ ئاااااايەتتىكى ساااااەپەرگە كېتەرلىااااا  باااااارلىق نەرساااااىلەرنى  ﴾وَُّدواَوتـَ
مەدىنىاااادە ئااااۆز ۋاقتىاااادا كىشااااىلەر بارسااااا -ھازىرالشاااانى كۆرسااااىتىدى. مەكااااكە

ھەجااگە بارىاادىغان ، گىياھسااىز بىاار ئااورىن بولغاچقااا، يەتكااۈدە  بىاار نەرسااە يااوق
-كىشاااااااىلەر، كېپەنلىكىلىرىااااااادىن تارتىاااااااپ، يىاااااااپ، يىغااااااانە ۋە ياااااااېمە 

. بۈگاااۈنكى كۈنااادە ئەھااا ا  ئۆزگىرىاااپ، ھەجاااگە ىااا االتتىئىچمەكلىااارىگىچە ئېل
بارغاااان ئاااادەم يۇرتىدىكىااادىن بەكااارە  باياشاااات ياشاااائ كېلىااادىغان ھاااالەت 

َْ   ﴿شاااااەكىللەندى. باااااۇ ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال   َِ  اا َْ لللللوا َْثَلللللهَ ُت ُ للللل ا  َشللللل  1 َُيْللللل
 دېگەن. « كەلتۈردلىدى ھەممىسى مې ىلەرنىڭ تۈرلۈ  ھەرەمگە»

ئالالھقاااااا »مەنااااادىن كېلىااااادىغان بىااااار بۆلاااااۈ  ھااااااجىالر قەدىمااااادە يە
-دەئ، تەييااارلىق قىلماااي ھە  سااەپىرىنى باشااالئ، ئااوزىق« تەۋەككااۈ  قىلىمىااز

تۈلاااۈكلىرى تۈگىگەنااادە، باشاااقىالرنىڭ نەرساااىلىرىنى ئاااوغرىالئ يەيتتاااى. شاااۇ ا 
ئاااالالھ تائااااال باااۇ يامانلىقنىاااڭ ئالااادىنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن، ھەجاااگە بارغاااان ھەر 

قتىسااااد ۋە باشاااقا تەرەپااالەردە تەيياااارلىق بىااالەن بېرىشاااقا بۇيرىغاااان. ئاااادەمنى ئى
ئەگەر ئىقتىساااد يااار بەرمىسااە، بااۇ پەرز ئىقتىساااد يااار بەرگەنااگە قەدەر چۈشااۈئ 
كېتىااااادى. مۇسااااااۇلمان مەككىااااااگە بېرىااااااپ، ئااااااۇ يەرنىااااااڭ ئېنېرگىيەسااااااىنى 

 تۈگەتمەستىن، بەلكى ئېنېرگىيە قوشۇشى كېرە . 

لىرىمىزغااااااااا بااااااااۇ قەدەر كۆ ااااااااۈ    ئېھتىياجدىنيااااااااادىكى تۇرمااااااااۇ
باااۆلگىنىمىزدە ، ئاااااىرەت ھايااااتىمىزغىمۇ كۆ اااۈ  بۆلۈشاااىمىز كېااارە . شاااۇ ا 

 يااشاااى ئە » ﴿فَــِإنَّ َخــرْيَ الــزَّاِد التـَّْقــَوٰى﴾ئااالالھ تائاااال ئااايەتنى داۋامالشااتۇرىئ  
دېااااگەن. يەنااااى، قىيااااامەت كااااۈنى  «تەق ادارلىقتااااۇر راھىاااالە نئوزىقلااااۇق -زاد

وزااااتىن ساقلىنىشااىمىز ئۈچااۈن، تەقاا الىقتىن ئىكاااارەت ئە  كە كىرىااپ دجەناانەت
كە ئاالھىاادە كۆ ااۈ  بۆلۈشااىمىز كېاارە . ئااالالھ تائاااال «تۈلااۈ -ئااوزىق»يااشااى 

كااااااېچە  -ئىنساااااااننىڭ بەدەن گااااااۈزەللىكىنى ساااااااقال  ئۈچااااااۈن كىاااااايى 
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ََْ نَللللا َالَللللْ ُ ْ   ابَ ﴿بەرگەنلىكىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ   َا َُ َن َُللللْغ َْت   اي َنللللْوُتاُ ْ  اَنللللا يلُللللوَ ََي مَلللل
 ئەۋرىتىغالرنااااى ھەقىااااقەتەن بىااااز سااااىلەرگە! بااااالىلىرى ئااااادەم ئااااى» 1 َو ايَ للللا

دەئ بولاااۇئ، « چۈشاااۈردىق لىكاسااانى زىننەتلىنىااادىغان ۋە لىكاسااانى ياپىااادىغان
كااااېچە  -نۇقسااااانلىرىنى ياپىاااادىغانغا كىاااايى -ئىنسااااانغا جىساااامانىي ئەيىاااا 

ـــاُس ى باياااان قىلىاااپ  بېرىلگىنىااادە ، مەنى ىيىتىنىماااۇ يېاااپىش كېرەكلىكىنااا ﴿َولَِب
لِـــَك َخـــرْيٌ﴾ دېاااگەن. دېااامە ،  «يااشاااىدىر ئە  لىكاساااى تەق ادارلىاااق» التـَّْقـــَوٰى ذَٰ

دە ئەسااااكەرتكەندىن باشااااقا، ئااااااىرەت ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااالىقىمىزنى ئاالھىاااا
 ھاياتىمىزغىمۇ كۆ ۈ  بۆلى اتىدى. 

ـــوِن ََّي ُأوِل اْْلَْلبَـــاِب﴾  تەق ادارلىاااق ما اااا! رىئىگىلىااا ئەقىااال ئاااى» ﴿َواتَـُّق
ئااااالالھ بەناااادىلەرنىڭ ھەرقانااااداق ئىشااااتا ئەقلىنااااى ئىشلىتىشااااىنى . «قىلىغااااالر

ااالياااادى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال داۋاملىااااق ئىنساااااننى بىاااار قىسااااى  ئىشااااالرغا 
بۇيرىغاناااادىن كېاااايىن، ئەقىلااااگە ئىشااااارەت قىلىاااادى. چااااۈنكى ساااااغالم ئەقىاااال 

ۋەتاااااكەن ھىااااادايەتنى ئىنسااااااننىڭ تاااااوغرا ياااااو  تېپىشاااااىنىڭ ۋە ئاااااالالھ ئە
 ر ۋاسىتىسىدىر. چۈشىنىشنىڭ بى
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ـــــزَ ﴿ ئاااااايەتتىكى ساااااەپەرگە كېتەرلىااااا  باااااارلىق نەرساااااىلەرنى  ﴾وَُّدواَوتـَ
مەدىنىاااادە ئااااۆز ۋاقتىاااادا كىشااااىلەر بارسااااا -ھازىرالشاااانى كۆرسااااىتىدى. مەكااااكە

ھەجااگە بارىاادىغان ، گىياھسااىز بىاار ئااورىن بولغاچقااا، يەتكااۈدە  بىاار نەرسااە يااوق
-كىشاااااااىلەر، كېپەنلىكىلىرىااااااادىن تارتىاااااااپ، يىاااااااپ، يىغااااااانە ۋە ياااااااېمە 

. بۈگاااۈنكى كۈنااادە ئەھااا ا  ئۆزگىرىاااپ، ھەجاااگە ىااا االتتىئىچمەكلىااارىگىچە ئېل
بارغاااان ئاااادەم يۇرتىدىكىااادىن بەكااارە  باياشاااات ياشاااائ كېلىااادىغان ھاااالەت 

َْ   ﴿شاااااەكىللەندى. باااااۇ ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال   َِ  اا َْ لللللوا َْثَلللللهَ ُت ُ للللل ا  َشللللل  1 َُيْللللل
 دېگەن. « كەلتۈردلىدى ھەممىسى مې ىلەرنىڭ تۈرلۈ  ھەرەمگە»

ئالالھقاااااا »مەنااااادىن كېلىااااادىغان بىااااار بۆلاااااۈ  ھااااااجىالر قەدىمااااادە يە
-دەئ، تەييااارلىق قىلماااي ھە  سااەپىرىنى باشااالئ، ئااوزىق« تەۋەككااۈ  قىلىمىااز

تۈلاااۈكلىرى تۈگىگەنااادە، باشاااقىالرنىڭ نەرساااىلىرىنى ئاااوغرىالئ يەيتتاااى. شاااۇ ا 
ئاااالالھ تائااااال باااۇ يامانلىقنىاااڭ ئالااادىنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن، ھەجاااگە بارغاااان ھەر 

قتىسااااد ۋە باشاااقا تەرەپااالەردە تەيياااارلىق بىااالەن بېرىشاااقا بۇيرىغاااان. ئاااادەمنى ئى
ئەگەر ئىقتىساااد يااار بەرمىسااە، بااۇ پەرز ئىقتىساااد يااار بەرگەنااگە قەدەر چۈشااۈئ 
كېتىااااادى. مۇسااااااۇلمان مەككىااااااگە بېرىااااااپ، ئااااااۇ يەرنىااااااڭ ئېنېرگىيەسااااااىنى 

 تۈگەتمەستىن، بەلكى ئېنېرگىيە قوشۇشى كېرە . 

لىرىمىزغااااااااا بااااااااۇ قەدەر كۆ ااااااااۈ    ئېھتىياجدىنيااااااااادىكى تۇرمااااااااۇ
باااۆلگىنىمىزدە ، ئاااااىرەت ھايااااتىمىزغىمۇ كۆ اااۈ  بۆلۈشاااىمىز كېااارە . شاااۇ ا 

 يااشاااى ئە » ﴿فَــِإنَّ َخــرْيَ الــزَّاِد التـَّْقــَوٰى﴾ئااالالھ تائاااال ئااايەتنى داۋامالشااتۇرىئ  
دېااااگەن. يەنااااى، قىيااااامەت كااااۈنى  «تەق ادارلىقتااااۇر راھىاااالە نئوزىقلااااۇق -زاد

وزااااتىن ساقلىنىشااىمىز ئۈچااۈن، تەقاا الىقتىن ئىكاااارەت ئە  كە كىرىااپ دجەناانەت
كە ئاالھىاادە كۆ ااۈ  بۆلۈشااىمىز كېاارە . ئااالالھ تائاااال «تۈلااۈ -ئااوزىق»يااشااى 

كااااااېچە  -ئىنساااااااننىڭ بەدەن گااااااۈزەللىكىنى ساااااااقال  ئۈچااااااۈن كىاااااايى 
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ََْ نَللللا َالَللللْ ُ ْ   ابَ ﴿بەرگەنلىكىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ   َا َُ َن َُللللْغ َْت   اي َنللللْوُتاُ ْ  اَنللللا يلُللللوَ ََي مَلللل
 ئەۋرىتىغالرنااااى ھەقىااااقەتەن بىااااز سااااىلەرگە! بااااالىلىرى ئااااادەم ئااااى» 1 َو ايَ للللا

دەئ بولاااۇئ، « چۈشاااۈردىق لىكاسااانى زىننەتلىنىااادىغان ۋە لىكاسااانى ياپىااادىغان
كااااېچە  -نۇقسااااانلىرىنى ياپىاااادىغانغا كىاااايى -ئىنسااااانغا جىساااامانىي ئەيىاااا 

ـــاُس ى باياااان قىلىاااپ  بېرىلگىنىااادە ، مەنى ىيىتىنىماااۇ يېاااپىش كېرەكلىكىنااا ﴿َولَِب
لِـــَك َخـــرْيٌ﴾ دېاااگەن. دېااامە ،  «يااشاااىدىر ئە  لىكاساااى تەق ادارلىاااق» التـَّْقـــَوٰى ذَٰ

دە ئەسااااكەرتكەندىن باشااااقا، ئااااااىرەت ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااالىقىمىزنى ئاالھىاااا
 ھاياتىمىزغىمۇ كۆ ۈ  بۆلى اتىدى. 

ـــوِن ََّي ُأوِل اْْلَْلبَـــاِب﴾  تەق ادارلىاااق ما اااا! رىئىگىلىااا ئەقىااال ئاااى» ﴿َواتَـُّق
ئااااالالھ بەناااادىلەرنىڭ ھەرقانااااداق ئىشااااتا ئەقلىنااااى ئىشلىتىشااااىنى . «قىلىغااااالر

ااالياااادى. شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال داۋاملىااااق ئىنساااااننى بىاااار قىسااااى  ئىشااااالرغا 
بۇيرىغاناااادىن كېاااايىن، ئەقىلااااگە ئىشااااارەت قىلىاااادى. چااااۈنكى ساااااغالم ئەقىاااال 

ۋەتاااااكەن ھىااااادايەتنى ئىنسااااااننىڭ تاااااوغرا ياااااو  تېپىشاااااىنىڭ ۋە ئاااااالالھ ئە
 ر ۋاسىتىسىدىر. چۈشىنىشنىڭ بى
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