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تهقدىم
ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم!

سۆيۈملۈك بالىالر، مهرھابا!
ئۇلۇغ ئالالھ بىزنى بهخت-سائادهتكه ۋه توغرا يولغا يېتهكلهش ئۈچۈن 
ئوقۇپ  قۇرئانى-كهرىمنى  كىتابىمىز  ئهۋهتكهن  پهيغهمبىرىمىزگه  سۆيۈملۈك 
چۈشىنىش ھهممىمىزنىڭ مۇھىم ۋهزىپىسىدۇر. ئۇنىڭ مۇقهددهس چاقىرىقىغا 

قۇالق سېلىشىمىز ۋه ئۇنى چۈشىنىشىمىز الزىم. 
قىينىلىمىز.  چۈشىنىشته  ئوقۇپ  ئۇنى  بىلمىسهك،  ياخشى  قۇرئاننى 
قولۇڭالردىكى بۇ كىتابتا قۇرئانى-كهرىمنىڭ قانداق بىر كىتاب ئىكهنلىكى، 
ئىچىده قانداق مهزمۇنالرنىڭ بارلىقى، ئىنسانالرنى ۋه جهمىيهتلهرنى قانداق 
ئۆزگهرتكهنلىكى، دۇنيا ۋه ئاخىرهت ھاياتىنى تونۇتۇشى، پهيغهمبهرلهرنىڭ 

ئۆرنهك كۈرهشلىرىنى سىلهرگه سۆزلهپ بهرمهكچىمىز. 
تونۇشتۇرىدۇ.  ياراتقۇچىمىزنى  بىزگه  بىلهن  ئالدى  قۇرئانى-كهرىم 
ئۇنىڭ كائىناتنى، جىمى مهۋجۇداتالرنى ۋه ئىنسانالرنى قانداق ياراتقانلىقىنى 
چۈشهندۈرىدۇ. رهببىمىزگه قانداق دۇئا، ئىبادهت قىلىشىمىز كېرهكلىگىنى 
ۋه  يامانلىق  كۆرسهتكهندهك،  گۈزهللىكنى  ۋه  ياخشىلىق  بىزگه  ئۆگىتىدۇ. 
ناچار ئىشالردىنمۇ ئۇزاق تۇرۇشىمىز ھهققىده نهسىھهت قىلىدۇ. ئۇ بىزگه 
ئۆزىمىزنى تونۇتىدۇ. ئائىلىمىز، جهمىيىتىمىز ۋه پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه قارىتا 

مهسئۇلىيىتىمىزنى بىلدۈرىدۇ. 
كىتابىمىزغا ئىشهنسهك، بۇيرۇقلىرىغا ئهمهل قىلساق، بهختلىك بولىمىز. 
مۇھهممهد  ھهزرىتى  شۇڭا  كۆرىدۇ،  ياخشى  ئىنتايىن  بىزنى  رهببىمىز 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهمنى بىزگه بولباشچى قىلىپ ئهۋهتكهن، ئۇنىڭغا 
مۇقهددهس كىتابىمىزنى ئۆگهتكهن. ئۇ ئۆگهنگهنلىرىنى بىزگه ئۆگهتكهن، 

بىزگه ۋه ئىنسانالرغا نىجاتلىق يولىنى كۆرسهتكهن. 
ئۆگهتتى.  كۆرۈشنى  ياخشى  بىزگه  ئۇ  كۆرىمىز.  ياخشى  رهببىمىزنى 
ھايات  بىزگه  ياراتتى.  ئۈچۈن  بىز  ئىچىدىكىلهرنى  ئۇنىڭ  ۋه  كائىناتنى 

بهردى، ساغالملىق ۋه خۇشاللىق بهردى. 
ھايۋانالرنى،  ئىنسانالرنى،  شهيئىنى:  ھهر  ياراتقان  رهببىمىز 
تهبىئهتنى ياخشى كۆرىمىز. ئۇالرغا قارىتا مهسئۇلىيىتىمىز بارلىقىنى بىلىمىز. 

مهسئۇلىيىتىمىزنى كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچه ئادا قىلىشقا تىرىشىمىز. 
سۆيۈملۈك بالىالر!

بىز  ئۈچۈن  چۈشىنىشىڭالر  ئوقۇپ  قۇرئانى-كهرىمنى  كىتابىمىز 
قىلىمىز.  ئۈمىد  ياقتۇرىشىڭالرنى  كىتابنى  بۇ  قىلغان  تهقدىم  سىلهرگه 
سىلهرگه مۇقهددهس كىتابىمىزنى تونۇشتۇرۇشقا ۋه ئۇنىڭ گۈزهللىكلىرىنى 

چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتۇق. 
گۈزهل كىتابىمىزنى ئوقۇيلى، ئوقۇغانسىرى گۈزهللىشهيلى. ھهممىمىز 
بىرلىكته گۈزهل بىر دۇنيا قۇرايلى. سىلهر بىزنىڭ كهلگۈسىمىز، بىز سىلهرنى 

ياخشى كۆرىمىز... 
تۈركىيه باش مىنىستىرلىك دىيانهت ئىشلىرى كومىتېتى
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بىرىنچى باپ

ئهڭ ئۈستۈن مهخلۇق ئىنسان

ئۆتكۈزۈپ، يكېلىدىغان مېھمان باشتىن  جهريانالرنى  ئۇزۇن  هرشارىمىز 
كېلىدىغان بىر مېھمان ئۈچۈن ھازىرالنغان ئىدى.

ئوربىتىسىغا  ئهتراپىدىكى  قۇياش  شارى  يهر 
قۇياش  ھهمده  ئوربىتاسىدا   ئۆزىنىڭ  ھهم  يهرلهشتۈرۈلدى، 

ئهتراپىدا ئايلىناتتى. 
يهر شارىنىڭ ئۆز ئۇقى ۋه قۇياشنىڭ ئهتراپىدىكى ئايلىنىش 
ماس  ئېھتىياجىغا  ياشاۋاتقانالرنىڭ  يهرده  مۇشۇ  دهل  سۈرئىتى 
ھالدا ئىدى. ئۆز ئۇقى ئهتراپىدا ئايلىنىشى بىلهن كېچه-كۈندۈز، 
قۇياش ئهتراپىدا ئايلىنىشى بىلهن پهسىللهر ئالمىشىپ تۇراتتى. 
ناھايىتى  ئارىلىقى  بولغان  بىلهن  قۇياش  شارىنىڭ  يهر 
يهر  بولسا،  بولغان  يېقىن  ئاز  بىر  ئهگهر  ئىدى.  ئۆلچهملىك 
ئۈستىدىكى ھهممه نهرسه كۈيۈپ كۈلگه ئايالنغان بوالتتى، ئهگهر 

ئۇزاق بولغان بولسا، توڭالپ، مۇزالپ كهتكهن بوالتتى. 
سىرتتىن كېلىدىغان ھهر تۈرلۈك خېيىم-خهتهرلهرگه قارشى 
ياخشى مۇداپىئه قىلىدىغان ئاتموسفېرا بىلهن قورشالغان ئىدى. 
ھاياتىدىكى  مېھماننىڭ  كېلىدىغان  يهرگه  بۇ  شارى  يهر 

ۋاقىتلىق تۇرالغۇ يېرى سۈپىتىده يارىتىلغان ئىدى.
يهر شارى شۇنچىلىك گۈزهللىك بىلهن زىننهتلهنگهنكى، بۇالرنى 

ساناپ بولۇشقا ئالالھتىن باشقا ھېچكىمنىڭ كۈچى يهتمهيتتى. 
كېلىدىغان مېھماننىڭ ئېھتىياجىغا كېرهكلىك بولغان ھهممه 
تهييارالنغان  ئهتراپلىق  بىلهن  ئىنچىكىلىك  ناھايىتى  نهرسه 

بولۇپ، ھېچقانداق نهرسه كهم قالمىغان ئىدى. 
ھهر شهيئى ھازىرالنغاندىن كېيىن نىھايهت ئۇ چاغ يېتىپ كهلدى. 

«ھهقىقهتهن بىز 
ئىنساننى ئهڭ 

گۈزهل شهكىلده 
ياراتتۇق.» (تىن 
سۈرىسى، 4-ئايهت)

«بىز ئىنسانغا جان 
تومۇرىدىنمۇ بهك 
يېقىنمىز.» (قاف 

سۈرىسى، 16-ئايهت)

«قهيهرده بولساڭالر 
بولۇڭالر، ئالالھ 

سىلهر بىلهن 
بىللىدۇر.» (ھهدىد 

سۈرىسى، 4-ئايهت)
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كېلىدىغان مېھمان يارىتىلدى ۋه يهر شارىدىكى بۇ گۈزهل 
تۇرالغۇسىغا چۈشۈرۈلدى. 

ئۇنىڭ تاشقى قىياپىتى ناھايىتى گۈزهل ئىدى. 
باشقا جانلىقالردىن پهرقلىق ئىدى. 

ئىدى،  ھېسسىياتچان  ئىدى.  بار  ئىرادىسى  ۋه  ئهقلى 
تهپهككۇر قىالاليتتى، سۆزلىيهلهيتتى. 

ياراتقۇچى بۇ مېھماننى قهدىر-قىممهتلىك قىلدى، چۈنكى 
ئۇنى ياخشى كۆرهتتى. 

قۇياش ھهر سهھهر بىز ئۈچۈن توغىدۇ
كائىناتنىڭ تهك ياراتقۇچىسى بار، ئۇ بولسىمۇ ئالالھتۇر. 
ئالالھ بار ئىدى، باشقا ھېچنهرسه يوق ئىدى. ئالالھ كائىناتنى، 
پىالنىتالرنى، يۇلتۇزالرنى، ئاينى ۋه قۇياشنى ياراتتى. ھهممىگه 

ھاياتلىق بهردى. 
تاغالر،  ئۇنى  ياراتتى.  ئۈچۈن  بىز  شارىنى  يهر  ئالالھ 
دېڭىزالر، تۈزلهڭلىكلهر ۋه دهرياالر بىلهن زىننهتلىدى. شامالنى، 
توپراقنى، سۇنى ۋه ھاۋانى ياراتتى. نۇرنى، رهڭنى ۋه ئاۋازنى 
قۇرت- قۇشالر،  ئۆسۈملۈكلهر،  جانلىقالرنى:  بارلىق  ياراتتى. 
قوڭغۇزالر، ھاشارهتلهر ۋه گۈل-چېچهكلهرنى بىز ئۈچۈن ياراتتى. 
دهرهخلهرنى  مېۋىسىز  مېۋىلىك،  خىلمۇ-خىل  ئورمانلىقالردا 
ياراتتى. رهڭگارهڭ پورهكلهپ ئېچىلغان گۈللهر، ئۆسۈملۈكلهر، 
ياراتتى.  ئوتالرنى  يۆگىمهچ  ياپ-يېشىل  ياراتتى.  مايسىالرنى 

چۈمۈلىدىن باشالپ پىلگىچه بارلىق ھايۋاناتالرنى ياراتتى. 
بىلهن  پۇتى  بهزىسىنى  ماڭىدىغان،  ئۆمىلهپ  بهزىسىنى 
ماڭىدىغان، بهزىسىنى ئىككى پۇتلۇق، بهزىسىنى تۆت پۇتلۇق ۋه 
ھهتتا بهزىسىنى كۆپ پۇتلۇق قىلىپ ياراتتى. قۇشالرنى ئۇچسۇن 
دهپ ئىككى قانات بهردى. بېلىقالرنى سۇدا ئۈزسۈن دهپ پاالقچه 
نېمه  دۇنيادا  ئۆگهتتى.  قۇسۇشنى  ھهسهل  ھهرىلهرگه  بهردى. 

يارىتىلىشقا تېگىشلىك بولسا، ھهممىسىنى ياراتتى.

«ئاسمانالر 
بىلهن زېمىننىڭ 

يارىتىلىشىدا، كېچه 
بىلهن كۈندۈزنىڭ 
نۆۋهتلىشىشىده، 

كىشىلهرگه پايدىلىق 
نهرسىلهرنى ئېلىپ 

دېڭىزدا ئۈزۈپ 
يۈرگهن كېمىلهرده، 

ئالالھ بۇلۇتتىن 
ياغدۇرۇپ بهرگهن، 

ئۆلگهن زېمىننى 
تىرىلدۈرىدىغان 

يامغۇردا، يهر يۈزىگه 
تارقىتىۋهتكهن 

ھايۋاناتالردا، شامال 
يۆنۈلۈشلىرىنىڭ 

ئۆزگىرىپ 
تۇرۇشىدا، ئاسمان-

زېمىن ئارىسىدا 
بويسۇندۇرۇلغان 

بۇلۇتالردا 
چۈشىنىدىغان 

كىشىلهر ئۈچۈن 
ئهلۋهتته (ئالالھنىڭ 

بىرلىكىنى 
كۆرسىتىدىغان) 

دهلىللهر باردۇر.» 
(بهقهره سۈرىسى، 164-

ئايهت)
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ئالالھ: «ۋۇجۇتقا كهل!» دېگهنلىكى ئۈچۈن ھهممه نهرسه بارلىققا كهلدى
قۇياش ھهر كۈنى سهھهرده بىز ئۈچۈن توغىدۇ. بىز ئۈچۈن سهھهر 
بولىدۇ. دهرياالر بىز ئۈچۈن ئاقىدۇ. گۈل-چېچهكلهر ھهر باھاردا بىز 
ئۈچۈن ئېچىلىدۇ. قۇشالر بىز ئۈچۈن سايرايدۇ ناخشىلىرىنى. بۇالرنىڭ 
ھهممىسى بىز ئۈچۈن. ئالالھ بىزنى ناھايىتى ياخشى كۆرىدۇ. بىزنى 
ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن بىزگه بۇ قهدهر قهدىر-قىممهت بهرگهن 
ئالالھقا قانچىلىك شۈكۈر قىلساق يهنىال ئازدۇر.                    
گۈل- تۈرلۈك،  ھهر  ھايۋاناتالر  خىلمۇ-خىل،  ئۆسۈملۈكلهر 
ھهممىسىنىڭ  خىل.  ھهر  تهمى  مېۋىلهرنىڭ  رهڭگارهڭ،  چېچهكلهر 
باشقىچه بىر گۈزهللىگى، باشقىچه بىر ئاالھىدىلىكى باردۇر. تهپهككۇر 
بولۇشقا  ئاڭقىرىپ  گۈزهللىكلىرىنى  دۇنيانىڭ  بولساق،  قىلىدىغان 
كۈچىمىزنىڭ يهتمهيدىغانلىقىنى ھېس قىلىمىز. دۇنيا گۈزهل، ئىنسان 
تېخىمۇ گۈزهل. بۇ قهدهر گۈزهل دۇنيا ئۇنىڭدىن تېخىمۇ بهك گۈزهل 
بولغان بىر مهۋجۇداتنىڭ خىزمىتىگه تهقدىم قىلىنغان. ئالالھ ئىنساننى 

مهۋجۇداتالرنىڭ ئهڭ گۈزىلى ۋه ئهڭ ئۈستۈنى قىلىپ ياراتقان. 
بىزنى يوقتىن بار قىلغان، بىزگه كۆز-قۇالق، پۇت-قول بهرگهن، 
بىزنى بىر ئاتا-ئانىدىن ياراتقان ئالالھقا ئىشىنىمىز. چۈنكى ئۇ باردۇر 
ۋه بىردۇر. ھهممه شهيئىنى ئۆزى يالغۇز، ھېچكىمنىڭ ياردىمىگه موھتاج 
بولماي ياراتقان. ئالالھ توغمىغان ۋه توغۇلمىغان. ئۇنىڭ بالىسى يوقتۇر. 
بۇنىڭغا ئېھتىياجىمۇ يوقتۇر. بىز ئالالھنىڭ بارلىقىنى ۋه بىرلىكىنى، 
ياردهمچىسى يوقلۇقىنى ۋه كائىناتنىڭ تهك ياراتقۇچىسى ئىكهنلىكىنى 

پهيغهمبىرىمىزدىن ۋه كىتابىمىز قۇرئانى-كهرىمدىن بىلىمىز. 

دۇنيا ھاياتى بىر سهپهردۇر
دۇنياغا كېلىشىمىز بىز چىققان بۇ سهپهرنىڭ تۇنجى قهدىمىدۇر. 
چوڭ  قهدهممۇ-قهدهم  ھاياتىنى.  ياشايدۇ  قهدهممۇ-قهدهم  ئىنسان 
دۇنيا  ئۆلىدۇ،  كېلىدۇ،  كۈنى  بىر  قېرىيدۇ.  ۋه  يۇغىنايدۇ  بولىدۇ، 
ھالدا  پهرقلىق  جانلىقالردىن  باشقا  ئالالھ  تاماماليدۇ.  ھاياتىنى 
بۇرايدۇ.  نىشانغا  مهلۇم  ھاياتىنى  بىلهن  ئهقىل  بهرگهن  ئۇنىڭغا 
بۇنىڭ بىلهن بىرلىكته گهرچه ئىنسانغا ئهقىل بېرىلگهن بولسىمۇ، 
بۇ  دۇنيادىكى  ئىنسان  ئهمهس.  قويۇۋېتىلگهن  خالىغانچه  دۇنياغا 
سهپىرىده پهقهتال ئهقلىنىڭ رهھبهرلىكىده بهخت-سائادهتنى قولغا 
بۇ  چۈنكى  بار.  ئېھتىياجى  يولباشچىغا  بىر  ئۇنىڭ  كهلتۈرهلمهيدۇ. 

دۇنيا ئىنسانالر ئۈچۈن شۇنداقال بىر ئىمتىھان مهيدانىدۇر. 

«ئالالھ بىرهر 
شهيئىنى (يارىتىشنى) 

ئىراده قىلسا، 
ئۇنىڭغا «ۋۇجۇتقا 

كهل» دهيدۇ-
ده، ئۇ ۋۇجۇتقا 

كېلىدۇ.» (ياسىن 
سۈرىسى، 82-ئايهت)

«مېھرىبان ئالالھنىڭ 
يارىتىشىدا ھېچكىم 

بىرهر نوقساننى 
كۆرهلمهيدۇ.» (مۈلك 

سۈرىسى، 3-ئايهت)
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بولغىنىدهك،  كۆرسىتىدىغانالر  يولنى  توغرا  ھاياتىدا  دۇنيا 
قارشى  بۇيرۇقلىرىغا  ئالالھنىڭ  بار.  ئازدۇرغۇچىالرمۇ  يولدىن  توغرا 
چىققان شهيتان داۋاملىق ئىنسانالرنى ئازدۇرماقچى بولىدۇ. شهيتان 
ئىنسانالرنىڭ بهختلىك، راھهت ياشىشىغا توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن 
خىلمۇ-خىل ھىيله-نهيرهڭلهرنى ئىشلىتىدۇ. ئىنسانالرنىڭ ئهقلىنى 
قىلىپ  چىرايلىق  گۈزهل،  نهرسىلهرنى  قهبىھ  ناچار،  ئېزىقتۇرۇپ، 
كۆرسىتىدۇ ۋه ئۇالرنى توغرا يولدىن ئايرىپ، يامان، ناچار ئىشالرنى 
ناھايىتى  ئىنسانالرنى  ئالالھ  قارشى  بۇنىڭغا  كۈشكۈرتىدۇ.  قىلىشقا 
ياخشى كۆرگهنلىكى ۋه ئۇالرنىڭ قهبىھ ئىشالردىن ئۇزاق قېلىشىنى 
پهيغهمبهرلهر  ئهۋهتكهن.  پهيغهمبهرلهرنى  ئۈچۈن  قىلغانلىقى  ئۈمىد 
كىشىلهرگه  دىنىنى  ئالالھنىڭ  بولغان  يولى  بهخت-سائادهت 
يهتكۈزىدۇ. ئهگهر ئىنسانالر پهيغهمبهرلهرنىڭ نهسىھهتلىرىگه ئهمهل 
قىلسا بهختلىك ياشايدۇ. شهيتاننىڭ ھىيله-مىكىرلىرىگه ئالدانسا بۇ 

دۇنيا ۋه ئۇ دۇنيا بولغان ئاخىرهتته قاتتىق ئازاپلىنىدۇ. 

ھهممه نهرسه بىزگه ئامانهت
دۇنيانى  گۈزهل  بۇ  ۋه  بىزنى  ئالالھ 
بىكارغا ياراتمىغان. ئىنسانالرغا مهسئۇلىيهتلهر 
يۈكلهنگهن. ھهممه نهرسه: بۇ دۇنيا، جانلىقالر 

ۋه ھاياتىمىز بىزگه ئامانهت قىلىنغان. 
ئادا  مهسئۇلىيىتىمىزنى  بىزگه  ئالالھ 
سۆزلهش  ۋه  تهپهككۇر  ئهقىل،  قىاللىغۇدهك 
دۇنيادا  بىر  گۈزهل  تېخىمۇ  بهرگهن.  قابىلىيىتى 
تۇيغۇسى  مهرھهمهت  ۋه  ئادالهت  ئۈچۈن  ياشاش 

بهرگهن. 
نۇرغۇن  بار  جېنى  بىزدهك  خۇددى  دۇنيادا 
ئوت-چۆپلهر،  يېشىل  ياشىماقتا.  مهۋجۇدات 
چىمهنلهر، باغۇ-بوستانالر، گۈل-گۈلىستانالر، قۇرت-
بار.  ھاياتى  بۆره-تۈلكىلهر...نىڭمۇ  قۇشالر،  قوڭغۇزالر، 
ھاياتى  ئۇالرنىڭ  ئوخشىمىسىمۇ،  ھاياتىمىزغا  بىزنىڭ  گهرچه 
بىر ھايات، جېنى بىر جاندۇر. شۇڭا، بىزلهر جېنى بار ھهرقانداق 
بىزگه  ئۇالر  چۈنكى  تىرىشىمىز.  رهنجىتمهسلىككه  مهۋجۇداتنى  بىر 
كائىناتنىڭ  جانلىقالردىن  باشقا  يارىتىلغان  ئۈچۈن  بىز  ئامانهتتۇر. 

«ئالالھ سىلهرگه 
كېچىنى، كۈندۈزنى، 

كۈننى، ئاينى 
بويسۇندۇرۇپ بهردى، 
يۇلتۇزالرمۇ ئالالھنىڭ 

ئهمرى بىلهن 
بويسۇندۇرۇلغاندۇر. 
چۈشىنىدىغان قهۋم 

ئۈچۈن بۇنىڭدا 
نۇرغۇن دهلىللهر 

بار.» (نهھل سۈرىسى، 
12-ئايهت)
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تهبىئىي تهڭپۇڭلۇقىنى بۇزمىغان ئاساستا ئالالھ بېكىتكهن ئۆلچهملهر 
بويىچه پايدىالنساق بولىدۇ. 

دىن بهخت-سائادهت يولىدۇر
بىزنى رهببىمىز ئالالھ ئهڭ ياخشى تونۇيدۇ. چۈنكى بىزنى ئۇ 
ياراتقان. ئۇ بىزنى ياخشى كۆرىدۇ. بىزمۇ ئۇنى ۋه ئۇنىڭ ياراتقانلىرىنى 
ياخشى كۆرىمىز. قانداق قىلساق بهختلىك، قانداق قىلساق بهختسىز 
بولىدىغانلىقىمىزنىمۇ ئۇ ئهڭ ياخشى بىلىدۇ. ئالالھ دۇنيادا بىزنىڭ 
بهختسىز بولۇشىمىزنى خالىمايدۇ. يامان ۋه قهبىھ ئىشالردىن يىراق 
بىزگه  ئۈچۈن  ھۇزۇرلۇق ياشىشىمىز  ئۈچۈن، بهختلىك،  تۇرۇشىمىز 
پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتكهن. پهيغهمبهرلهر بىزگه ئوخشاش ئىنسانالردۇر. 
ئۇالرنى  تالاليدۇ.  ئارىسىدىن  ئىنسانالرنىڭ  ئۇالرنى  ئالالھ  لېكىن 
ئاالھىده قوغدايدۇ، تهربىيىلهپ يېتىشتۈرىدۇ. ئۇالر ئېسىل ئهخالقلىق، 
بىزگه  ئىنسانالردۇر.  باتۇر  ۋه  ئىشهنچىلىك  راستچىل،  ئىشچان، 
بولۇشىمىزنى  بهختلىك  بىزنىڭ  دىن  ئۆگىتىدۇ.  دىنىنى  ئالالھنىڭ 
كاپالهتلهندۈرىدىغان ھايات بىلىمى دېگهنلىكتۇر. ئىنساننىڭ ئاۋۋال 
ياراتقۇچىسى بىلهن، ئاندىن ئۆزى ۋه ئهتراپىدىكىلهر بىلهن ماسلىشىپ 

بهختلىك، خۇشال-خورام ياشىشىنىڭ يولىنى دىن كۆرسىتىدۇ. 

«ئالالھنىڭ نهزىرىده 
توغرا (مهقبۇل) دىن 
ئىسالم دىنىدۇر.» 
(ئال-ئىمران سۈرىسى، 

19-ئايهت)

«ئاسمانالردىكى ۋه 
زېمىندىكى ھهممه 

ئالالھنىڭدۇر، 
ھهممه ئالالھقا 

بويسۇنغۇچىدۇر.» 
(رۇم سۈرىسى، 26-

ئايهت)
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ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن مۇھهممهد 
ئهلهيھىسساالمغىچه 

يالغۇز  ئۇالرنى  ئهۋهتتى،  پهيغهمبهرلهر  ئىنسانالرغا  ئالالھ 
تاشالپ قويمىدى. ئادهم ئهلهيھىسساالم تۇنجى ئىنسان ھهم تۇنجى 
كىشى  ھهممه  ئاتىسىدۇر.  ئىنسانالرنىڭ  بارلىق  بولۇپ،  پهيغهمبهر 
ئادهم  ھهممىمىز  كهلگهندۇر.  نهسلىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئادهم 
ئهلهيھىسساالمنىڭ بالىلىرىمىز. شۇڭا ئىنساننى ئادهم بالىسى دهپمۇ 
ئهلهيھىسساالمغىچه  مۇھهممهد  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم  ئاتايدۇ. 
مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  بىزنىڭ  كهلگهن.  پهيغهمبهرلهر  نۇرغۇن 
ئالالھ  پهيغهمبهردۇر.  ئاخىرقى  ئهڭ  ۋهسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ 

ئۇنىڭدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهۋهتمهيدۇ. 
بارلىق  ئىشىنىمىز.  ھهممىسىگه  پهيغهمبهرلهرنىڭ  بىز 
پهيغهمبهرلهرنى ئۆزىمىزنىڭ پهيغهمبىرىدهك ياخشى كۆرىمىز. چۈنكى 
ئۇالرنىمۇ ئالالھ ئهۋهتكهن. ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالرغا ئوخشاش 
توغرا  ئىنسانالرغا  ۋهزىپىسى  ئۇالرنىڭ  قىلغان.  تهبلىغ  ھهقىقهتنى 
يولنى كۆرسىتىشتۇر. ئالالھ بىر بولغانلىقى ئۈچۈن پهرقلىق زامانالردا 
شۇڭا  بىردۇر.  دىنمۇ  ئهۋهتكهن  ئارقىلىق  ۋاستىسى  پهيغهمبهرلهر 
ئالالھتىن كهلگهن بارلىق دىنالرنى ئىسالم، بارلىق پهيغهمبهرلهرنى 

ئىسالم پهيغهمبىرى دهپ ئاتايمىز. 
ۋاقىتنىڭ  دىننى  ئۆگىتىلگهن  ئۆزىگه  ئىنسانالر  بويىچه  تارىخ 
ئۆز  پهيغهمبهر  بىر  ئهۋهتكهن  ئالالھ  ئۆزگهرتكهن.  بىلهن  ئۆتۈشى 
قهۋمىگه دىننى تهبلىغ قىلغان. لېكىن ئىنسانالر ئۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ 
ۋه  ئېتىقاد  ئۆزىنىڭ  دىنغا  ئهۋهتكهن  ئالالھ  كېيىن  ۋاپاتىدىن 
بۇزغان.  دىنىنى  ئالالھنىڭ  بىلهن  قوشۇۋېلىش  چۈشهنچىلىرىنى 
شۇنىڭ بىلهن ئالالھ ئىنسانالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن يېڭى بىر 
پهيغهمبهر ئهۋهتكهن. پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهمگىچه بۇ مۇشۇنداق داۋامالشقان. 
ئالالھ ئهۋهتكهن ھهر دىن ماھىيهت جهھهتتىن ئوخشاشتۇر. لېكىن 
دىننىڭ  قىلىنغان  تهقدىم  ئۈچۈن  ياشىشى  ھايات  بهختلىك  ئىنسانالرغا 
بهخت-سائادهتكه  ھهقىقىي  ئىنسانالر  كهتكهنده  ئۆزگىرىپ  ماھىيىتى 
ئېرىشهلمهيدۇ. نهتىجىده، ئىنسانالر ئالالھنىڭ دىنىدىن بىخهۋهر قالىدۇ. 
ئالالھ ئىنسانالر ھهقىقهتتىن خهۋهرسىز قالمىسۇن دهپ يېڭى پهيغهمبهرلهرنى 

ئهۋهتىپ، ياخشىلىقنى ۋه توغرىلىقنى داۋاملىق ئهسكه سالغان. 
بۇزىۋېتىلمىگهن  تهرىپىدىن  ئىنسانالر  ئىسالم  دىنىمىز  بىزنىڭ 
يالغۇز دىندۇر. چۈنكى بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ ئاساسلىرى مۇقهددهس 

«ئالالھ ھهر قهۋمگه 
بىر پهيغهمبهر 

ئهۋهتكهن.» (يۇنۇس 
سۈرىسى، 47-ئايهت)

قۇرئانى-كهرىمده 
ئىسمى تىلغا ئېلىنغان 

پهيغهمبهرلهر:
ئادهم ئهلهيھىسساالم، 
ئىدرىس ئهلهيھىسساالم،

نۇھ ئهلهيھىسساالم،
ھۇد ئهلهيھىسساالم،

سالىھ ئهلهيھىسساالم، 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم، 

لۇت ئهلهيھىسساالم، 
ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم، 
ئىسھاق ئهلهيھىسساالم، 
ياقۇب ئهلهيھىسساالم، 
يۇسۇپ ئهلهيھىسساالم، 
ئهييۇب ئهلهيھىسساالم، 
شۇئهيب ئهلهيھىسساالم، 

مۇسا ئهلهيھىسساالم، 
ھارۇن ئهلهيھىسساالم، 
داۋۇد ئهلهيھىسساالم، 

سۇاليمان ئهلهيھىسساالم، 
ئىلياس ئهلهيھىسساالم، 
ئهليهسا ئهلهيھىسساالم، 
يۇنۇس ئهلهيھىسساالم، 

زۇلكىفىل ئهلهيھىسساالم، 
زهكهرىيا ئهلهيھىسساالم، 

يهھيا ئهلهيھىسساالم، 
ئىسا ئهلهيھىسساالم، 
مۇھهممهد سهللهلالھۇ 

ئهلهيھى ۋهسهللهم.
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كىتابىمىز قۇرئانغا يېزىقلىقتۇر. ئۇلۇغ كىتابىمىز بۈگۈنگىچه ھېچقانداق 
ئۆزگهرتىشكه ئۇچرىمىغان ھالهتته ساقالنماقتا. 

ئهمدى مۇقهددهس كىتابالرنى قىسقىچه تونۇشتۇرايلى.

مۇقهددهس كىتابالر
بىر  ئوتتۇرىسىدىكى  ئىنسانالر  بىز  بىلهن  ئالالھ  پهيغهمبهرلهر 
سۆزلىرىنى  ئالالھنىڭ  پهيغهمبهر  ھهر  ۋاستىچىدۇر.  ياكى  كۆۋرۈك 
بىزگه يهتكۈزىدىغان بىر ئهلچىدۇر. ئالالھ پهيغهمبهرلهرگه بهرگهن 
مهلۇماتالر ۋهھيى دهپ ئاتىلىدۇ. ۋهھيى ئالالھتىن كهلگهن خهۋهر، 
يېزىلغان  سۆزلىرى  ئالالھنىڭ  دېگهنلىكتۇر.  سۆزلىرى  ئالالھنىڭ 
ئىنسانالرغا  ئالالھ  كىتابالر  بۇ  دېيىلىدۇ.  كىتاب  مۇقهددهس  كىتاب 
توغرا يولنى كۆرسىتىش ئۈچۈن تالالنغان پهيغهمبهرلهرگه ئهۋهتكهن 

مهلۇماتالر توپالنغان كىتابالردۇر. 
قانچه  بىر  بهزىلىرىگه  كىتاب،  پهيغهمبهرلهرگه  بهزى  ئالالھ 

ۋاراقلىق كىچىك كىتاب بهرگهن. 
بۈگۈن دۇنيادا ئالالھ ئهۋهتكهن دهپ ئىشىنىلىدىغان تۆت چوڭ 
بىزنىڭ  ۋه  «زهبۇر»  «ئىنجىل»،  «تهۋرات»،  بۇالر:  بار.  كىتاب 
كىتابىمىز «قۇرئانى-كهرىم». «تهۋرات» ۋه «زهبۇر» يهھۇدىيالرنىڭ، 
بىزنىڭ  بولسا  «قۇرئانى-كهرىم»  خرىستىئانالرنىڭ،  «ئىنجىل» 
كىتابىمىزدۇر. «قۇرئانى-كهرىم»دىن ئىلگىرى نازىل بولغان كىتابالرغا 

ئىشهنگۈچىلهر ئهھلى كىتاب دهپ ئاتىلىدۇ. 

«تهۋرات»
بولۇپ،  ئهۋهتىلگهن  ئهلهيھىسساالمغا  مۇسا  «تهۋرات» 
يهھۇدىيالرنىڭ مۇقهددهس كىتابىدۇر. مهلۇم بولغان ئهڭ قهدىمىي 
دىننىڭ،  بىر  ھهم  بولسا،  يهھۇدىيلىك  كىتابتۇر.  مۇقهددهس 
ھهمده بىر ئىرقنىڭ ئىسمىدۇر. شۇڭا يهھۇدىيلىق پهقهتال يهھۇدىي 
مىللىتىنىڭ دىنىدۇر. مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئهۋهتىلگهن «تهۋرات» 

ئۆز پېتى ساقالنمىغان. «تهۋرات» ئىسمى 
ۋاقىتنىڭ  مهلۇماتالر  يېزىلغان  ئاستىدا 

تهرىپىدىن  ئىنسانالر  بىلهن  ئۆتۈشى 
ئۆزگهرتىلگهندۇر. 

بۇالردىن باشقا 
قۇرئانى-كهرىمده 

تىلغا ئېلىنغان 
ئۇزهيىر، لوقمان 
ۋه زۇلقهرنهين 

ئىسىملىك ئۈچ 
كىشىنىڭ پهيغهمبهر 

ياكى ئهمهسلىكى 
ئېنىق ئهمهس.
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«زهبۇر»
«زهبۇر» داۋۇد ئهلهيھىسساالمغا بېرىلگهن بولۇپ، يهھۇدىيالرنىڭ 
بۈگۈن  كىتابىدۇر.  مۇقهددهس  ئىككىنچى  كېيىنكى  «تهۋرات»تىن 
تونجى  ئالغان.  يهر  سۈپىتىده  قىسىم  بىر  ئىچىده  «تهۋرات»نىڭ 
قېتىم قاچان كىتابالشتۇرۇلغانلىقى ئېنىق ئهمهس. «زهبۇر» مهزمۇر 
ئهمىر- مهزمۇنىدا  تاپقان.  تهركىپ  قىسىمالردىن  ئاتىلىدىغان  دهپ 

پهرمان يوق. شېئىر شهكلىده يېزىلغان بىر نهسىھهتنامىدۇر. 

«ئىنجىل»
بولۇپ،  بېرىلگهن  ئهلهيھىسساالمغا  ئىسا  «ئىنجىل» 
ئهلهيھىسساالم  ئىسا  كىتابىدۇر.  مۇقهددهس  خرىستىئانالرنىڭ 
نۇرغۇن  كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  ئىسا  يېزىلمىغان.  چاغدا  ھايات 
بۇالر  ۋه  يازغان  «ئىنجىل»  بىردىن  خاالپ  ئۆزى  زاتالر  دىنىي 
بىرلهشتۈرۈلگهن. ھهممىسى ئۆزىنىڭ قولىدىكى «ئىنجىل»نى توغرا 
خرىستىئانالر  تارىختا  قااليمىقانچىلىق  بۇ  ئىشهنگهن.  قاراپ  دهپ 
ئارىسىدا ئېتىقادنىڭ قااليمىقانلىشىشىغا سهۋهپ بولغىنىدهك، كۆپىنچه 
سهۋهپ  چىقىشىغىمۇ  كېلىپ  ئۇرۇشلىرىنىڭ  دىن  قانلىق  ۋاقىتالردا 
تۈزىتىش،  قااليمىقانچىلىقنى  بۇ  زاتالر  دىنىي  خرىستىئان  بولغان. 
كېلىشىدىن  دۇنياغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىسا  ئۈچۈن  سېلىش  رهتكه 
چېگرىسى  تۈركىيه  (بۈگۈن  ئىزنىك  كېيىن  ئۆتكهندىن  يىل   325
كۈن  نهچچه  ئاچقان.  يىغىن  چوڭ  بىر  جاي)دا  بىر  ئىچىدىكى 
ئۇزۇن تاالش-تارتىش قىلغاندىن كېيىن «ئىنجىل»الرنىڭ سانىنى 
كىتابنىڭ  تۆت  شۇ  ئهنه  بۈگۈنكى «ئىنجىل»  چۈشۈرگهن.  تۆتكه 

بىرلهشتۈرۈلىشىدىن مهيدانغا كهلگهن. 

«قۇرئانى-كهرىم»   
كۆرسىتىش  يولنى  توغرا  ئىنسانالرغا  ئالالھ  «قۇرئانى-كهرىم» 
باشقا  كېيىن  ئۇنىڭدىن  كىتابتۇر.  ئاخىرقى  ئهڭ  ئهۋهتكهن  ئۈچۈن 
قىيامهت  ئهمىر-پهرمانالر  ئۇنىڭدىكى  كهلمهيدۇ.  كىتاب  مۇقهددهس 

كۈنىگه قهدهر كۈچكه ئىگه. 
«قۇرئانى-كهرىم»نىڭ باشقا مۇقهددهس كىتابالرغا ئوخشىمايدىغان 
يېزىلىپ  چاغدا  ھايات  پهيغهمبىرىمىز  ئۇنىڭ  پهرقى  چوڭ  ئهڭ 
خاتىرلهنگهنلىكىدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا پهيغهمبىرىمىز ئۆزىگه نازىل قىلىنغان 

«قۇرئاننى ھهقىقهتهن 
بىز نازىل قىلدۇق 

ۋه چوقۇم ئۇنى 
قوغدايمىز.»

(ھىجر سۈرىسى، 9-ئايهت)
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ئايهتلهرنى نۇرغۇن ساھابىلهرگه يادالتقان. بۇ ئىسىل ئهنئهنىۋى ئادهت 
ئۇ كۈندىن بۇ كۈنگه قهدهر داۋامالشقان ۋه بۇندىن كېيىنمۇ داۋاملىشىدۇ. 
پهيغهمبىرىمىز ۋاپات بولغاندا «قۇرئانى-كهرىم» مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدا 
ئهلهيھىسساالم  مۇسا  «تهۋرات»  ھالبۇكى،  ئىدى.  بار  ھالهتته  يېزىقلىق 
كىتابالشتۇرۇلغان.  كېيىن  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  يىل   700 بولۇپ  ۋاپات 
«ئىنجىل بولسا، ئىسا ئهلهيھىسساالمدىن 100-150 يىل كېيىن يېزىلىپ 

كىتابالشتۇرۇلغان. 
«قۇرئانى-كهرىم» مۇئهييهن بىر مىللهت ياكى دهۋىرگه ئهمهس، بهلكى 
پۈتكۈل ئىنسانىيهتكه خىتاب قىلىدۇ. ئۇلۇغ ئالالھ مۇقهددهس كىتابىمىز 
«قۇرئانى-كهرىم»نى قىيامهتكه قهدهر شهخسهن ئۆزى قوغدايدىغانلىقىنى 
بىلدۈرگهن. شۇڭا ئۇنىڭ بىر ھهرپىنى بولسىمۇ ئۆزگهرتىشكه ھېچكىمنىڭ 

كۈچى يهتمهيدۇ. چۈنكى قوغدالغان بىر كىتابتۇر. 
ئىنسانالر «قۇرئانى-كهرىم»ده ئالالھ بهلگىلهپ بهرگهن يولدىن 
ناھايىتى  ئالالھ  ئېرىشىدۇ.  رازىلىقىغا  ئالالھنىڭ  ماڭسا،  ئازماي 
شهپقهتلىك ۋه مېھرىباندۇر. ئىنساننى ۋه كائىناتنى سۆيگۈ-مۇھهببهت 
بىلهن ياراتقۇچى، قهلبىمىزگه سۆيگۈ-مۇھهببهتنى يهرلهشتۈرگۈچى 
بىز  زېمىننى،  ۋه  ئاسمانالرنى  باقساڭالرچۇ؟  ئويالپ  ئالالھتۇر. 
ئۇلۇغ  ياراتقۇچى  مهۋجۇداتنى  جىمى  بىلمهيدىغان  ۋه  بىلىدىغان 
بارمىدۇ؟  مۇكاپات  چوڭ  بهك  ئېرىشىشتىنمۇ  رازىلىقغا  رهببىمىزنىڭ 

شۇنداق، بىز مېھرى-شهپقهت مهدهنىيىتىنىڭ بالىلىرى بىز.  

«ئۇ (ئالالھ) مېنى 
ياراتقان، ئۇ مېنى 
ھىدايهت قىلىدۇ 

(توغرا يولنى 
كۆرسىتىدۇ). 

ئۇ مېنى تاماق 
بىلهن تهمىنلهيدۇ، 
ئۇسسۇلۇق بىلهن 

تهمىنلهيدۇ. 
ئاغرىپ قالسام ئۇ 

مېنى ساقايتىدۇ.» 
(شۇئهرا سۈرىسى، 78-

80-ئايهتلهر)
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ئوقۇيلى...
ھهره ئۆزىنىڭ ئىسمىدا نازىل بولغان سۈره ھهققىده مۇنداق دهيدۇ:

بۇ  ياراتقان  ئالالھ  ھهرىسىمهن.  ھهسهل  بىر  كىچىككىنه  مهن 
بۈيۈك يهر شارىدا ئۇنىڭ ئىچىدىكى نهچچه مىليارد جانلىقنىڭ ئهڭ 

كىچىكلىرىدىن بىرىمهن. 
ئۇلۇغ ئالالھ ئىنسانالرغا ئهۋهتكهن ئاخىرقى مۇقهددهس كىتابىدا ماڭا 
مهخسۇس يهر بېرىپ، مېنى تىلغا ئالماقتا. مۇھهممهد ئهلهيھىسساالممۇ 
ئالالھنىڭ ئهمرى بويىچه «قۇرئانى-كهرىم»دىكى بىر سۈرىگه مېنىڭ 

ئىسمىمنى قويغان. بۇنى بىلگهن چېغىمدا بهك خۇشال بولدۇم. 
ھهره  تۈزىدىغانلىقىم،  ئوۋا  قانداق  ماڭا  ئالالھ  ئۇلۇغ  سۈرىده  بۇ 
بولسىمۇ  ئۇزاقتا  كىلومېتىر  نهچچه  ياسايدىغانلىقىم،  قانداق  كۆنىكىنى 
يولۇمدىن ئېزىقىپ كهتمهي مېڭىپ، چىرايلىق گۈل-چېچهكلهردىن ھهسهل 

شىرنىسى ئېلىپ، ھهسهلنى قانداق چىقىرىدىغانلىقىمنى ئۆگهتتى. 
بىز بۇ ئهمىرگه ئىتائهت قىلىپ، مۇكهممهل گېئومېتىرىك پىالن 
ۋه ماتېماتىكىلىق تاناسىپ بىلهن ھهرىكهت قىلىمىز. ئالدى بىلهن 
ئالته بولۇڭ شهكلىدىكى ھهسهل مومى ھۈجهيرىسىدىن ھاسىل بولغان 
بىناكارلىق مۆجىزىسى كۆنهكنى ياسايمىز. ئاندىن ھهر خىل گۈل-
چېچهكلهردىن تىرىشىپ تىرمىشىپ يىغىپ كهلگهن شىرنىلهرنى ئۆز 
بهدىنىمىزده تۈرلۈك ماھارهت بىلهن ھهسهلگه ئايالندۇرىمىز. ئاندىن 
بۇ ھهسهلنى كۆنهكنىڭ ئىچىدىكى ھهر بىر ئۆيگه ئىخالس بىلهن 
تولدۇرۇپ تۆكىمىز. بۇ ۋهزىپىنى باشقا ھهره قېرىنداشلىرىمىز بىلهن 
قىلچىلىك  بىلهن  كۈچىمىز  پۈتۈن  تهقسىملىشىپ،  ئىش  ئارا  ئۆز 

نوقسانسىز ئهستايىدىل ئورۇندايمىز. 
شىپالىق  ۋه  لهززهتلىك  بېرى  بىلدۈرگهندىن  بىزگه  رهببىمىز 
بولغان ھهسهلنى ئىشلهپچىقىرىش ئۈچۈن كېچه-كۈندۈز ئىشلهۋاتىمىز. 

قىيامهتكىچه يهنه تۇختىماستىن مۇشۇنداق ئىشلهيمىز.   
نهرسىنى  ھېچقانداق  ئارقىلىق  قىلىش  مىسال  بىزنى  رهببىمىز 
ۋه  يوق  قىممىتى  نهرسىنىڭ  ھېچقانداق  ياراتمىغانلىقىنى،  بىكارغا 
دهل-دهرهخلهرگه،  بىلدۈرۈۋاتىدۇ.  ئهمهسلىكىنى  ئهھمىيهتسىز 
ئۇچار قۇشالرغا، جان-جانىۋارالرغا، رهڭگارهڭ گۈل-چېچهكلهرگه، 
تۇرغان  جىمىرالپ  ئاسماندا  دهرياالرغا،  ئېقىۋاتقان  ئۆركهشلهپ 
يۇلتۇزالرغا قاراپ چهكسىز كۈچ-قۇدرهتنىڭ پهقهت ئالالھقىال ئائىت 
ئىكهنلىكىنى بىلىشىمىزنى خااليدۇ. بۇ گۈزهل دۇنيانىڭ تهڭداشسىز 
بهخت- جانلىقالرنىڭ  جىمى  قىلماي،  خىالپلىق  قانۇنىيىتىگه 
كۈتۈپ  بىزنى  ئىشالر  ياخشى  قوشىدىغان  تۆھپه  ئۈچۈن  سائادىتى 

«رهببىڭ ھهسهل 
ھهرىسىگه ئىلھام 

بىلهن بىلدۈردى: 
«تاغالرغا، 

دهرهخلهرگه ۋه 
(كىشىلهرنىڭ ھهسهل 

ھهرىلىرى ئۈچۈن) 
ياسىغان ئۆيلىرىگه 

ئۇۋا تۈزگىن. ئاندىن 
كېيىن تۈرلۈك مېۋىلهر 

(يهنى گۈل-
چېچهكلهردىن) 

يېگىن، رهببىڭنىڭ 
يوللىرىغا 

ئىتائهتمهنلىك 
بىلهن كىرگىن». 

ئۇنىڭ (يهنى 
ھهسهل ھهرىسىنىڭ) 
قارنىدىن ئىنسانالرغا 

شىپا بولىدىغان 
خىلمۇ-خىل رهڭلىك 

ئىچىملىك (يهنى 
ھهسهل) چىقىدۇ. 
بۇنىڭدا تهپهككۇر 
قىلىدىغان مىللهت 

ئۈچۈن ئىبرهت بار.» 
(نهھل سۈرىسى، 68-

69-ئايهتلهر)
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تۇرماقتا. ھهرگىز ئونۇتمايلى! ئىنشائالالھ، سىلهر بۇالرنى قىزىقسىنىپ 
بۇ  چېغىڭالردا  كۆرگهن  ھهر  ھهرىلهرنى  بىز  ۋه  قىالرسىلهر  تهتقىق 

سۆزىمىزنى ئهسكه ئاالرسىلهر. 
ئىتائهت  ئالالھقا  جهھهتلهرده  قايسى  سىلهر  ئۇنداقتا  خوش، 
قىلىشىڭالر كېرهك؟ بۇنى ئازىراق بولسىمۇ ئويالپ باقتىڭالرمۇ؟ بۇنىڭ 
كېرهك.  ئوقۇشىمىز  كۆپ  قۇرئانى-كهرىمنى  بىلهن  ئالدى  ئۈچۈن 
پهقهت مېنىڭ ئىسمىم تىلغا ئېلىنغان بۇ سۈره ئىچىدىال نۇرغۇن تېما 

بار. كېلىڭالر بۇ سۈرىگه بىر قاراپ باقايلى:
ئىسمىم تىلغا ئېلىنغان سۈرىگه قىزىقتىڭالر، شۇنداقمۇ؟ ئۇنداق بولسا، 
مهن دهپ بېرهي: نهھل سۈرىسى ئىسمىنى مهندىن ئالدى. نهھل «ھهسهل 

ھهرىسى» دېگهنلىكتۇر. بۇ سۈره قۇرئانى-كهرىمنىڭ 16-سۈرىسىدۇر. 
نهھل سۈرىسىده 128 ئايهت بار. بۇ ئايهتلهرده ئاسمان-زېمىندا 
بىلهن  بىر-بىرى  گۈزهللىكى،  مهۋجۇداتالرنىڭ  بارلىق  بولغان  بار 
خىزمهت  ئىنسانالرغا  ئىكهنلىكى،  ئىچىده  نىزام  ھالهتته  ماسالشقان 

قىلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. 
ئىنسانالرنىڭ ئالالھ ياراتقان بارلىق شهيئىلهر ھهققىده تهپهككۇر 
مۇھىملىقى  قىلىشىنىڭ  ئىبادهت  ئۇنىڭغا  تونۇپ  ئالالھنى  قىلىشى، 
تهكىتلهنگهن. ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، 
قۇرئانى-كهرىمنىڭ نازىل قىلىنىشىنىڭ مهقسىدى، ئهقىلنى ئىشلىتىش 

ۋه تهپهككۇر قىلىشنىڭ مۇھىملىقىغا دىققهت تارتىلغان. 
تهپهككۇر،  ياخشىلىق،  ئادالهت،  ئىنكار،  ئىمان،  قىسقىسى، 
تهقۋا  ۋه  سهۋرى-تاقهت  بىلىم،  قىلىش،  ۋاپا  ۋهدىگه  ئهقىل، 

قاتارلىقالر بۇ سۈرىده تهكىتلهنگهن ئاساسىي تېمىالردۇر. 
سۆزۈمنى  ئېيتقاچ  سىلهرگه  تېمىنىمۇ  شۇ  كهلگهنده  ئېسىمگه 
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  ھهزرىتى  پهيغهمبىرىمىز  توختاتماقچىمهن: 
ئهلهيھى ۋهسهللهمنىڭ پۈتكۈل مهۋجۇداتالرغا قارىتا قانچىلىك سهزگۈر 
مهزگىلىدىمۇ  ئۇرۇش  ھهتتا  بىلهمسىلهر؟  قىلغانلىقىنى  مۇئامىله 
ئهسكهرلىرىگه ۋه ساھابىلىرىگه: «ھايۋانالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، دهل-
دهرهخلهر، ئۆسۈملۈكلهرگه زىيان سالماڭالر. بالىالر، ئايالالر، ئىبادهت 
ئۇالرنىڭ  ۋه  دىندىكىلهر)  (باشقا  غهيرى-مۇسلىمالر  قىلىۋاتقان 
ئىبادهتخانىلىرىغا چېقىلماڭالر!» دهپ تاپىلىغانلىرىغا كۈنىمىزدىكى 
دۇنيا قانچىلىك موھتاج-ھه! مهن بۇالرنى ئاڭلىغان چېغىمدا قاتتىق 
تهسىرلهندىم. ئالهملهرگه رهھمهت قىلىپ ئهۋهتىلگهن بىر پهيغهمبهر 
ئهھمىيهت  شۇنچىلىك  جانلىققىمۇ  بىر  كىچىككىنه  ئوخشاش  بىزگه 
تهۋسىيه  قىلىشنى  مۇئامىله  ياخشى  بىزگه  ئىنسانالرغا  بېرىپ، 

قىلىۋاتسا، مهن قانداقمۇ تهسىرلهنمهي تۇرااليمهن؟! 
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بىر پهرىشته كهلدى ۋه ئۇنىڭغا ئوقۇ دېدى

الالھ پهيغهمبىرىمىزگه قۇرئانى-كهرىمنىڭ تۇنجى ئايهتلىرىنى ئ
جىبرائىل  قىلدى.  ۋهھيى  غارىدا  ھىرا  تېغىدىكى  نۇر 
ئهلهيھىسساالم ئهلهق سۈرىسىنىڭ «ئوقۇ!» دهپ باشالنغان 

دهسلهپكى بهش ئايىتىنى بۇ يهرده ئېلىپ كهلدى. 
ۋهھيى  تۇنجى  كىرگهنده  ياشقا  قىرىق  پهيغهمبىرىمىز 
كهلدى. بۇ ۋاقىت بىز روزا تۇتىدىغان رامىزان ئېيى مهزگىلى، 
دۈشهنبه كۈنى ئىدى. مىالدى 610-يىلى يۈز بهرگهن بۇ ھادىسه 
ۋهھيىنىڭ  داۋاملىشىدىغان  ۋاپاتىغىچه  پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
باشلىنىشى ئىدى. قۇرئانى-كهرىم نازىل بولۇشقا باشالنغان بۇ 
كېچه قهدىر كېچىسى دهپ ئاتىلىدۇ. مۇسۇلمانالر بۇ كېچىنى 

دۇئا ۋه ئىبادهت بىلهن ئۆتكۈزىدۇ. 

كىتابىمىزنىڭ گۈزهل ئىسىملىرى بار
قۇرئانى-كهرىم ئۇنى ئوقۇش ئىبادهت ھېسابلىنىدىغان بىر كىتابتۇر. 
قۇرئانى-كهرىم ھهق (ھهقىقهت) بىلهن باتىلنى، توغرا بىلهن 

خاتانى، ياخشى بىلهن ياماننى ئايرىپ بېرىدىغان فۇرقاندۇر. 
قهدهر  قىيامهتكه  يولىنى  ئىنسانالرنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 

يۇرۇتىدىغان نۇردۇر.
قۇرئانى-كهرىم بارلىق ئهخالقى كېسهللهرنى داۋااليدىغان 

شىپالىق دورىدۇر.

«ئالالھنىڭ 
رهھمىتىگه 

ئېرىشىشىڭالر 
ئۈچۈن، قۇرئان 

ئوقۇلغان چاغدا، 
ئۇنى دىققهت بىلهن 

ئاڭالڭالر ۋه جىم 
تۇرۇڭالر (يهنى سۆز 
قىلماڭالر).» (ئهئراف 

سۈرىسى، 204-ئايهت)
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يولىمىزدىن  پهيتلهردىمۇ  خهتهرلىك  ئهڭ  قۇرئانى-كهرىم 
ئازدۇرمايدىغان يولباشچىدۇر.

ئۆزىنى  ۋه  ياراتقۇچىسىنى  ئىنسانالرغا  قۇرئانى-كهرىم 
ئونۇتتۇرمايدىغان زىكىردۇر. 

قۇرئانى-كهرىم ئۇلۇغ ئالالھنىڭ سۆزى كاالمىدۇر. 

چېچهك چېچهك ئايهتلهر بىرهر بىرهر كهلدىلهر
قۇرئانى-كهرىمدىكى ھهر بىر جۈمله ئايهت دهپ ئاتىلىدۇ. 
ئايهتلهرنىڭ ئۇزۇنلۇقى بهزىده بىر قانچه ھهرپ، بهزىده بىر 

بهت كېلىدۇ. قۇرئانى-كهرىمده جهمئى 6236 ئايهت بار. 
پۈتۈن  قېتىمدىال  بىر  پهيغهمبىرىمىزگه  قۇرئانى-كهرىم 
ئادهتته  ئايهتلهر  بهزى  كهلگهن.  پارچه-پارچه  كهلمهي، 
مۇئهييهن بىر ۋهقهدىن كېيىن كېلىپ، ئۇ ۋهقهنى ئىزاھاليتتى. 
بۇ مۇددهت توپ-توغرا 23 يىل داۋامالشقان ئىدى. بۇ  قۇرئانى-
قىلىنىپ،  ھهزىم  ياخشى  تېخىمۇ  بىلىملهرنىڭ  كهرىمدىكى 
كۈنسىرى  بىزنىڭ  خۇددى  ئىدى.  ئۈچۈن  قىلىنىشى  قوبۇل 
بىر  كېسهك  بىر  بىنانىڭ  بىر  بولۇشىمىز،  چوڭ  تارتىپ  بوي 
كېسهكتىن ئېگىزلهپ پۈتۈشى ۋه بىر كۆچهتنىڭ ئاستا-ئاستا 
قۇرئانى-كهرىممۇ  ئوخشاش،  بولغىنىغا  دهرهخ  چوڭ  يۇغىناپ 

مۇشۇنداق تامامالنغان. 
 13 ھاياتىنىڭ  پهيغهمبهرلىك  يىللىق   23 پهيغهمبىرىمىز 
شۇڭا،  ئۆتكۈزگهن.  مهدىنىده  يىلىنى   10 مهككىده،  يىلىنى 
ئايىتى،  مهككه  ئايهتلهر  بولغان  نازىل  چاغدا  مهككىدىكى 
ئايىتى  مهدىنه  ئايهتلهر  بولغان  نازىل  چاغدا  مهدىنىدىكى 
بولغان  نازىل  مهككىده  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  ئاتالغان.  دهپ 
ئايهتلىرىده ئاساسلىقى ئىمان ئاساسلىرى، ئاخىرهت ئېتىقادى 
ۋه ئهخالقى ئاساسالر بايان قىلىنغان.  مهدىنىده نازىل بولغان 
ئايهتلهرده بولسا ئاساسلىقى ئائىله ۋه جهمىيهتكه مۇناسىۋهتلىك 

تېمىالر سۆزلهنگهن. 
ئايهتلهردىن تهركىپ تاپقان باپالر سۈره دهپ ئاتىلىدۇ. قۇرئانى-
بهزىده  ئوخشاش  ئايهتلهرگه  سۈرىلهرمۇ  بار.  سۈره   114 كهرىمده 
توپ- سۈرىسى  بهقهره  مهسىلهن:  كهلگهن.  قىسقا  بهزىده  ئۇزۇن، 

«بۇ قۇرئان 
ھهقىقهتهن ئهڭ 

توغرا يولغا 
باشاليدۇ، ياخشى 

ئىشالرنى قىلىدىغان 
مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ 

چوڭ مۇكاپاتقا 
ئېرىشىدىغانلىقى 
بىلهن خوشخهۋهر 
بېرىدۇ.» (ئىسرا 
سۈرىسى، 9-ئايهت)
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توغرا 48 بهت بولۇپ، كىتابىمىزدىكى ئهڭ ئۇزۇن سۈرىدۇر. ھالبۇكى، 
كهۋسهر  مهسىلهن:  باردۇر.  سۈرىلهرمۇ  كېلىدىغان  قۇر  بىر  پهقهت 
سۈرىلهرنى،  ئايهتلهر  قىلىپ،  شۇنداق  كېلىدۇ.  قۇر  بىر  سۈرىسى 

سۈرىلهر بولسا قۇرئانى-كهرىمنى ھاسىل قىلغان. 

ھهممه ئىشنىڭ بېشى بىسمىلالھ
سۈرىلهر  بارلىق  باشقا  سۈرىدىن  بىر  پهقهت  قۇرئانى-كهرىمده 
دهپ  بىسمىلالھ  ئوقۇشتا  ئۇنى  باشالنغان.  بىلهن  بىسمىلالھ 
باشلىغىنىمىزدهك، كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدىكى ھهر ئىشنىمۇ بىسمىلالھ 
«بىسمىلالھىرراھمانىرراھىم»نىڭ  بىسمىلالھ  باشاليمىز.  دهپ 
مېھرىبان  ۋه  شهپقهتلىك  «ناھايىتى  مهنىسى:  ئاتىلىشىدۇر.  قىسقا 
ئىشتا  بىر  دېگهنلىكتۇر.  باشاليمهن»  بىلهن  ئىسمى  ئالالھنىڭ 
ياردهم  بىزگه  ئالالھ  باشلىساق،  ئېلىپ  تىلغا  ئىسمىنى  ئالالھنىڭ 
يېگهنده،  تاماق  بېرىدۇ.  ئاسانالشتۇرۇپ  ئىشىمىزنى  ۋه  قىلىدۇ 
مهكتهپكه ماڭغاندا، ئۆگىنىش قىلغاندا، ياتقاندا ھهمىشه بىسمىلالھ 
دهيمىز. مۇسۇلمانالرنىڭ ئاغزىدىن بىسمىلالھ چۈشمهيدۇ. دۇكانچىالر 
چىققاندا  سهپهرگه  يولۇچىالر  ئاچىدۇ،  دهپ  بىسمىلالھ  دۇكىنىنى 
كۈلتۈرىمىزنىڭ  بىزنىڭ  بىسمىلالھ  چىقىدۇ.  يولغا  دهپ  بىسمىلالھ 

ئاساسلىق سىمۋوللىرىدىن بىرسىدۇر. 

سۈرىلهرنىڭ ئىسىملىرى
ئىسمى  بىر  بىرىنىڭ  ھهر  سۈرىلهرنىڭ  قۇرئانى-كهرىمدىكى 
باردۇر. سۈرىلهرنىڭ ئىسمى بهزىده ئىبراھىم، يۇسۇف ۋه مۇھهممهد 
دېگهندهك پهيغهمبهر ئىسمى؛ بهزىده يۇلتۇز (نهجم)، ئاي (قهمهر) 
تاھا،  بهزىده  جىسىملىرى؛  ئاسمان  قاتارلىق  (شهمس)  قۇياش  ۋه 
ياسىن، قاف، ساد، ۋه نۇن دېگهندهك سۈرىنىڭ بېشىدىكى تۇنجى 
كهبى  ھۇجۇرات  ۋه  مۇجادىله  ئىسرا،  بهزىده  ھهرپلهر؛  ياكى  سۆز 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتىدىكى ۋهقهلهر؛ بهزىده ئىنسان، ناس، نىسا 
مۇنافىقۇن  جىن،  بهزىده  ئىنسان؛  بىۋاسته  دېگهندهك  مهريهم  ۋه 
كهبى گوروھالر؛ بهزىده قىيامه، نهبه ۋه تهكۋىر دېگهندهك ئاخىرهت 
ھاياتى ۋه بهزىده ئۆمۈچۈك (ئهنكهبۇت)، ھهره (نهھل) ۋه چۈمۈله 
سۈرىنىڭ  بىر  ئاتالغان.  بىلهن  ئىسمى  ھايۋان  دېگهندهك  (نهمل) 

ئىسمى ئهنجۈر دهرىخى (تىن) دهپمۇ ئاتالغان. 



25ئىككىنچى باپ: كىتابىمىزنى تونۇيلى

قۇرئانى-كهرىمدىن سۈرىلهر
سۈرىسى  فاتىھه  ئاچقۇچىدۇر.  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  بىسمىلالھ 
بولسا ئىشىكىدۇر. فاتىھه «ئاچىدىغان، ئاچقۇچى» دېگهن مهنىنى 
فاتىھهده  ماھىيىتىدۇر.  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  سۈره  بۇ  بىلدۈرىدۇ. 
ئالالھ  مهۋجۇداتنىڭ  يىگانه  اليىق  مهدھىيىلىنىشكه  ۋه  ماختاش 
ياردهم  ئۇنىڭدىن  قىلىنىپ،  ئىبادهت  ئۇنىڭغىال  يالغۇز  ئىكهنلىكى، 

تهلهپ قىلىنىدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ. 
كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا، ناماز ۋه دۇئالىرىمىزدا بىز ئهڭ كۆپ 
ئوقۇيدىغان سۈره فاتىھهدۇر. دۇئا قىلىپ بولۇپمۇ فاتىھه ئوقۇيمىز. 
ۋاپات بولغان يېقىنلىرىمىزغا دۇئا قىلغاندىمۇ ئۇالرنىڭ روھىغا ئاتاپ 

فاتىھه ئوقۇيمىز. 
قۇرئانى-كهرىمده فاتىھهدىن كېيىن ئهڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان سۈره 
ھهقىقىي  دىننىڭ  بولۇش،  سهمىمى  ئىخالس  سۈرىسىدۇر.  ئىخالس 
ماھىيىتىگه ئۇيغۇن ئىش-ھهرىكهت قىلىش دېگهنلىكتۇر. ئالالھ بۇ 
سۈره  بۇ  شۇڭا  تونۇشتۇرغان.  ھالدا  مېغىزلىق  ئهڭ  ئۆزىنى  سۈرىده 

تهۋھىد ئېتىقادىنىڭ ئۆزىدۇر.
بىز قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ كۆپ ئوقۇيدىغان سۈرىلهردىن بىرى 
ياسىن سۈرىسىدۇر. ياسىن دېگهن سۆزنىڭ «ئهي ئىنسان» دېگهن 
مهنىده ئىكهنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ سۈره قۇرئانى-كهرىمنىڭ 

«ئېيتقىنكى: ئالالھ 
بىردۇر. ھهممه 

ئالالھقا موھتاجتۇر، 
ئالالھ ھېچنىمىگه 

موھتاج ئهمهستۇر. 
ئالالھ تۇغۇلغانمۇ 

ئهمهس، ئالالھنىڭ 
بالىسى بولغانمۇ 

ئهمهس، ھېچكىم 
ئالالھقا تهڭداش 

بواللمايدۇ.» 
(ئىخالس سۈرىسى،1-

4-ئايهت)
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قهلبى ھېسابلىنىدۇ ۋه مۇسۇلمانالر ئهڭ كۆپ ئوقۇيدىغان سۈرىلهردىن 
بىرىدۇر. بولۇپمۇ جۈمه كېچىسى ۋه قهبىر زىيارىتىده بۇ سۈره ئوقۇلىدۇ. 
بىرلىكى  ئالالھنىڭ  ئاساسلىرى،  ئېتىقادىنىڭ  ئىسالم  سۈرىده  بۇ 
ۋه  يارىتىلىشى  ئىنساننىڭ  دهلىللهر،  كۆرسىتىدىغان  قۇدرىتىنى  ۋه 

ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشى قاتارلىق تېمىالر بايان قىلىنغان. 
بىرىدۇر.  سۈرىلهردىن  ئوقۇيدىغان  كۆپ  بىز  سۈرىسىمۇ  راھمان 
راھمان  بولغان  بىرى  ئىسىملىرىدىن  گۈزهل  ئالالھنىڭ  سۈره  بۇ 
راھمان  قويۇلغان.  ئىسىم  بۇ  ئۈچۈن  باشالنغانلىقى  بىلهن  ئىسمى 
بىلدۈرىدۇ.  مهنىنى  دېگهن  قىلغۇچى  مهرھهمهت  يارىتىلغۇچىالرغا 
ۋه  بىرلىكى  ئالالھنىڭ  ئاساسلىرى،  ئهخالقىنىڭ  ئىسالم  سۈرىده  بۇ 
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان دهلىللهر بىلهن ئىنسانالرغا بېرىلگهن سان-

ساناقسىز نېمهتلهر بايان قىلىنغان. 

ھهر پارىده بىر گۈل
شهكلىده  سۈرهلهر  ۋه  ئايهت  قۇرئانى-كهرىم  كىتابىمىز  گۈزهل 
قىسىمالرغا  شهكلىدىمۇ  پاره  يهنه  بهلكى  قالماستىن،  ئىپادىلىنىپال 
قۇرئانى-كهرىمنى  ئايرىلىشىنىڭ  قىسىمالرغا  خىل  بۇ  ئايرىلغان. 
ئوقىغان چېغىمىزدا ئاسان ئوقۇشىمىزغا پايدىسى بار. كىتابىمىزنىڭ 
ھهر  ئاتىلىدۇ.  دهپ  پاره  بىر  بهت  يىگىرمه  ھهر  باشالپ  بېشىدىن 
پارىنىڭ بېشىدا بهتنىڭ بۇرجىكىده بىزگه ساقالپ تۇرغان بىر گۈل 
بىر  كىشى  بىر  ئاتىلىدۇ.  دهپ  گۈلى  پاره  گۈللهر  بۇ  بار.  رهسىمى 
گۈلنى  بۇ  بىلهن  ئالدى  پارىده  يېڭى  تۈگهتكهنده  ئوقۇپ  پارىنى 

كۆرىدۇ. قۇرئانى-كهرىمده مۇشۇنداق 30 پاره گۈلى باردۇر. 

سۆز ئۇچار، يازما قاالر
قىلغان  ۋهھيى  پارچه-پارچه  ئۇنىڭغا  ئالالھ  پهيغهمبىرىمىز 
يازدۇراتتى.  مۇسۇلمانالرغا  ساۋاتلىق  بىلهن  ئالدى  ئايهتلهرنى 
قۇرئانى-كهرىمنى خاتىرلىگۈچى كىشىلهر ۋهھيى كاتىپلىرى دېيىلىدۇ. 
ئۇالرنىڭ ۋهزىپىسى نازىل بولغان ھهر بىر ئايهتنى خاتىرلهپ يېزىش 
ئىدى. پهيغهمبىرىمىزگه نازىل قىلىنغان ھهر بىر ئايهت بۇ كىشىلهر 
ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  خاتىرلىنهتتى.  ھالدا  مۇكهممهل  تهرىپىدىن 
ھهزرىتى ئهبۇ بهكرى، ھهزرىتى ئۆمهر، ھهزرىتى ئوسمان، ھهزرىتى 
ئىدى.  بار  ساھابىلهر  كۆپ  قاتارلىق  زهيد  ئوغلى  سابىت  ۋه  ئهلى 

«ناھايىتى 
شهپقهتلىك ۋه 

مېھرىبان ئالالھنىڭ 
ئىسمى بىلهن 
باشاليمهن. 

جىمى ھهمدۇ-
سانا ئالهملهرنىڭ 

پهرۋهردىگارى 
ئالالھقا خاستۇر. 
ئالالھ ناھايىتى 
شهپقهتلىك ۋه 
مېھرىباندۇر. 

قىيامهت كۈنىنىڭ 
ئىگىسىدۇر. 

(رهببىمىز) ساڭىال 
ئىبادهت قىلىمىز 

ۋه سهندىنال 
ياردهم تىلهيمىز. 
بىزنى توغرا يولغا 

باشلىغىن. غهزىپىڭگه 
يولۇققانالرنىڭ ۋه 

ئازغانالرنىڭ يولىغا 
ئهمهس، سهن ئىنئام 
قىلغانالرنىڭ يولىغا 

(باشلىغىن).» 
(فاتىھه سۈرىسى،7-1-

ئايهت)
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ئۆز  ئۆزگهرتىلمهي،  قىلچىلىك  قۇرئانى-كهرىم  سايىسىدا  بۇالرنىڭ 
پېتى كۈنىمىزگه قهدهر كهلگهن.   

ئهبۇبهكرى  ھهزرىتى  كېيىن  بولغاندىن  ۋاپات  پهيغهمبىرىمىز 
مۇسۇلمانالرنىڭ خهلىپىسى بولغان. ئۇنىڭ زامانىدا ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ 
كهلتۈرۈلگهن.  ھالىتىگه  كىتاب  قۇرئانى-كهرىم  بىلهن  تهكلىپى 
گۇۋاھلىقىدا  قارىيالرنىڭ  بىلىدىغان  يادقا  قۇرئاننى  مهقسهتته  بۇ 
كىتاب  بۇ  ئاتالغان.  دهپ  «مۇسھاف»  جهملىنىپ  بهتلهر  يېزىلغان 
ھهزرىتى ئهبۇبهكرى ۋاپات بولغۇچه ئۇنىڭ يېنىدا قالغان. ھهزرىتى 
كېيىن  ۋاپاتىدىن  ئۇنىڭ  ئۆمهر،  ھهزرىتى  كېيىن  ئهبۇبهكرىدىن 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئايالى بولغان قىزى ھهزرىتى ھهفىسه، ئۇنىڭدىن 

كېيىن ھهزرىتى ئوسماننىڭ قولىغا ئۆتكهن. 
ھهزرىتى ئوسمان زامانىدا ئىسالم دۆلىتىنىڭ چېگرىسى ناھايىتى 
كېڭىيىپ، نۇرغۇن كىشىلهر ئىسالمغا كىرگهن، مۇسۇلمانالرنىڭ سانى 
ۋه زېمىنى كۆپهيگهن ئىدى. ئىسالم دۆلىتىنىڭ ھهر تهرىپىگه بىردىن 
بۇ  ئىدى.  چىققان  ئوتتۇرىغا  ئېھتىياجى  ئهۋهتىش  قۇرئانى-كهرىم 
ئېھتىياجنى ھهل قىلىش ئۈچۈن ئانا كىتاب دهپ قوبۇل قىلىنغان بۇ 
مۇسھاف كۆچۈرۈپ يېزىلىپ كۆپهيتىلىگهن ۋه ئىسالم دۆلىتىنىڭ يهتته 
چوڭ شهھرىگه ئهۋهتىلگهن ئىدى. بۈگۈن ئۆيىمىزده ساقلىنىۋاتقان 

قۇرئانى-كهرىم ئهنه شۇ مۇسھافنىڭ كۆپهيتىلگهن نۇسخىسىدۇر. 

قۇرئان بۇلبۇللىرى: قارىيالر (ھافىزالر)
كىشى  بولغان  يادالپ  باشتىن-ئاخىرغىچه  قۇرئانى-كهرىمنى 
بىر  شهرهپلىك  بهك  بولۇش  قارىي  ئاتىلىدۇ.  دهپ  (ھافىز)  قارىي 
زىھنىده  ئاخىرىغىچه  بېشىدىن  قۇرئانى-كهرىمنى  قارىيالر  ئىشتۇر. 
ئاتىلىدۇ.  دهپمۇ  قۇرئان  ماڭىدىغان  ئۇالر  ئۈچۈن،  تۇتقانلىقى 
ياشايدىغان  ئورنىغا  دېيىشنىڭ  قۇرئان  ماڭىدىغان  بهزىلىرىمىز 
قۇرئان دهپمۇ ئاتايمىز. ئهسلىده ئۇالرنى جانلىق قۇرئان دېسهكمۇ 

بولىدۇ. 
مهھهللىده  ھهر  دېگهندىمۇ  ئاز  ئهڭ  تۈركىيهده  كۈنىمىزده 
قۇرئانى-كهرىمنى يادقا بىلىدىغان بىر قارىي بار. قارىي يوق بولغان 
ئوقۇشنى  ئايهت)  ئون  (قۇرئانى-كهرىمدىن  ئاشىر  تهقدىردىمۇ 
بىلىدىغان كىشى ئهلۋهتته بار. ئاشىر ئوقۇش دېگهنلىك قۇرئانى-
كهرىمدىن خالىغان بىرهر پاره ياكى سۈرىنى قىرائهت قىلىپ يادقا 
ئاشىر  بىر  «كهل،  بىرىنىڭ:  چوڭالردىن  دېگهنلىكتۇر.  ئوقۇش 
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ئوقۇ!» دېگىنى قۇرئانى كهرىمدىن بىرهر پاره ياكى سۈرىنى يادقا 
ئاشىر  پارچه  ھهر  يادلىغان  شۇڭا قۇرئاندىن  بولىدۇ.  ئوقۇ دېگىنى 

دهپمۇ ئاتىلىدۇ. 

خهتمه: قۇرئاننى باشتىن-ئاخىرغىچه ئوقۇش
ئوقۇش  ئاخىرغىچه  باشتىن  قۇرئانى-كهرىمنى  (خهتىم)  خهتمه 
دېگهنلىكتۇر. ھهر يىلى پهيغهمبىرىمىز رامىزان كېچىلىرى ئۇ كۈنگه قهدهر 
نازىل بولغان ئايهتلهرنى جىبرىئىل ئهلهيھىسساالمغا ئوقۇپ بېرهتتى، 
جىبرىئىلمۇ ئۇنىڭغا ئوقۇيتتى. مۇشۇنداق قىلىپ، پهيغهمبىرىمىز بىلهن 
قۇرئان  بىر-بىرىگه  ئۆزئارا  پهرىشته  كهلگهن  ئېلىپ  ۋهھيى  ئۇنىڭغا 
ئوقۇيتتى. پهيغهمبىرىمىز ئوقۇسا پهرىشته ئاڭاليتتى، پهرىشته ئوقۇسا 
پهيغهمبىرىمىز ئاڭاليتتى. مۇشۇ ئۇسۇلدا ئۆزئارا ئوقۇش مۇقابىله دهپ 
بارلىققا  ئهنئهنىسىنىڭ  مۇقابىله  ئۇسۇلى  ئوقۇش  خىل  بۇ  ئاتىلىدۇ. 
كېلىشى ھهمده مۇقهددهس كىتابىمىز قۇرئانى-كهرىمنىڭ كۈنىمىزگىچه 
قىلچىلىك ئۆزگهرتىشكه دۇچ كهلمهي، ئۆز پېتى ساقلىنىپ كېلهلىشىده 

مۇھىم بىر ئامىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. 
بىز روزا تۇتىدىغان رامىزان ئېيىدا خهتمه قۇرئان قىلىشقا ئاالھىده 
ئهھمىيهت بېرىشىمىزنىڭ سهۋهبى مۇشۇنىڭدىن ئىبارهتتۇر. رامىزاندا بۇ 
گۈزهل خاتىرىنى ئهسلهش ئۈچۈن روزا تۇتقاچ قۇرئانى-كهرىمنى باشتىن 

ئاخىرغىچه ئوقۇپ خهتمه قىلىمىز. 

ھۆسنىخهت ئىستانبۇل خهتتات ئىستانبۇل           
بارلىققا  ئۈچۈن  يېزىش  كۆچۈرۈپ  چىرايلىق  قۇرئانى-كهرىمنى 
كهلگهن بىر گۈزهل سهنئهت بار بولۇپ، بۇنىڭ ئىسمى ھۆسنىخهت 
كىشى  شۇغۇللىنىدىغان  بىلهن  يېزىش  ھۆسنىخهت  سهنئىتىدۇر. 

خهتتات دهپ ئاتىلىدۇ. 
رىئايه  ۋه  قهلهم  ماتىرىيال،  ئاالھىده  ئۈچۈن  ھۆسنىخهت   
قىلىشقا تېگىشلىك قائىدىلهر، خهت نۇسخىلىرى باردۇر. ياخشى بىر 
خهتتات بولۇپ يېتىشىپ چىقىش ئۈچۈن، بۇ سهنئهتنى بىلىدىغان 
گۈزهل  ئىنسان  كېرهك.  ئۆگىنىش  ئېلىپ  دهرس  ئۇستىدىن  بىرهر 
تويماس.  قاراپ  قاراپ  قۇرئانى-كهرىمگه  يېزىلغان  ھۆسنىخهتلهپ 
بۇنداق يېزىلغان قۇرئانى-كهرىمنىڭ بهتلىرى رهڭگارهڭ ۋه خهتلىرى 

بهك چىرايلىقتۇر.  

پهيغهمبىرىمىز: 
«سىلهرنىڭ 

ئىچىڭالردىكى ئهڭ 
ياخشى كىشى 

قۇرئان ئۆگهنگهن 
ۋه ئۆگهتكهن 

كىشىدۇر.» دېگهن. 
(بۇخارى: «قۇرئاننىڭ 

پهزىلهتلىرى»، 21)
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بهلكى  ئهمهس،  قۇرئانى-كهرىمال  پهقهت  كۈلتۈرىمىزده 
بار.  ئهسهرلىرىمۇ  ھۆسنىخهت  بولغان  بار  قىممىتى  سهنئهت  يهنه 
دېگهندهك  مۇھهممهد  ئالالھ،  ھالالردا  كۆپىنچه  ئهسهرلهرده  بۇ 
ئىسىمالر ھۆسنىخهتلهپ يېزىلغان. نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرى ۋه 
جامىلهرنىڭ تاملىرى بۇ گۈزهل ھۆسنىخهتلهر بىلهن زىننهتلهنگهن. 
گۈزهل ئۆرنهكلىرىنى بىزنىڭ  دۇنيادا ھۆسنىخهت سهنئىتىنىڭ ئهڭ 
«قۇرئانى-كهرىم  دۇنيادا  پۈتۈن  شۇڭا  يازغان.  ئاتا-بوۋىلىرىمىز 
يېزىلدى»  ئىستانبۇلدا  ئوقۇلدى،  مىسىردا  بولدى،  نازىل  مهككىده 
دهيدىغان سۆز مهشھۇردۇر. نۇرغۇن خهتتاتالر يازغان قۇرئانى-كهرىم 
باردۇر. بۈگۈن بىزنىڭ قولىمىزدىكى قۇرئانى-كهرىم ھافىز ئوسمان 

خهت نۇسخىسى بىلهن يېزىلغان. 

قۇرئانى-كهرىمنى چىرايلىق ئوقۇش
ئۇنىڭدىنمۇ  گۈزىلىدۇر.  ئهڭ  كىتابالرنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 
چىرايلىقىدۇر.  ئهڭ  سۆزلهرنىڭمۇ  يوقتۇر.  كىتاب  باشقا  گۈزهل  بهك 
ئۇنىڭدىنمۇ بهكرهك گۈزهل باشقا سۆز يوقتۇر. بىز مۇسۇلمانالر ئۇنى 
بۇنىڭدىن  تىرىشىمىز.  ئوقۇشقا  چىرايلىق  كېلىشىچه  قولىمىزدىن 

خۇشاللىق ھېس قىلىمىز. 
ھهرپلهرنىڭ  قۇرئانى-كهرىمده  چاغالردا  دهسلهپكى  ئهڭ 
ئاستى-ئۈستىگه قويۇلىدىغان بهلگىلهر (زىر-زهۋهرلهر) يوق ئىدى. 
كۆپهيگهنسىرى،  سانى  مۇسۇلمانالرنىڭ  تارقىلىپ،  دۇنياغا  دىنىمىز 
يېڭى مۇسۇلمان بولغان قېرىنداشلىرىمىز قۇرئانى-كهرىمنى ئوقۇشنى 
ئۆگهنگهنده بهزى قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلدى. بۇ قىيىنچىلىقالرنى 
ھهل قىلىش ئۈچۈن قۇرئانى-كهرىمگه زىر-زهۋهر قاتارلىق بهلگىلهر 
قويۇلدى. بۇ بهلگىلهر ئوقۇشنىڭ ئاسان بولىشىغا پايدىلىق بولدى. 
ئاۋازى  سهنئهتتۇر.  بىر  ئوقۇشمۇ  چىرايلىق  قۇرئانى-كهرىمنى 
يېقىملىق بىر كىشى ئوقىغان قۇرئانى-كهرىم ئاڭلىغۇچى ھهر كىشىگه 
تهسىر قىلىدۇ. ئهلۋهتته، ھهممىمىز بۇنداق چىرايلىق ئوقۇيالمايمىز. 
بىز قىلىشقا تېگىشلىك ئىش قولىمىزدىن كېلىشىچه توغرا ۋه چىرايلىق 

ئوقۇشقا تىرىشىشتۇر. 
تاھارهت  ئىلگىرى  باشالشتىن  ئوقۇشقا  قۇرئانى-كهرىمنى 
مىنهششهيتانىرراجىيم،  «ئهئۇزۇبىلالھى  ئاندىن  ئالىمىز. 
تهئدىل- قۇرئانى-كهرىمنى  دهيمىز.  بىسمىلالھىرراھمانىرراھىيم» 
گۈزهللىشىمىز.  ئوقۇغانسىرى  چىرايلىق  توغرا،  بىلهن  ئهركان 

گۈزهللىكىمىزگه گۈزهللىك قوشۇلىدۇ. 

پهيغهمبىرىمىز 
مۇنداق دېگهن: 

«ئىسالم بهش 
ئاساس ئۈستىگه 

قۇرۇلغان: ئالالھتىن 
باشقا ئىالھ يوق 

ئىكهنلىكىگه، 
مۇھهممهد 

سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهمنىڭ 

ئالالھنىڭ ئهلچىسى 
ئىكهنلىكىگه 

گۇۋاھلىق بېرىش، 
ناماز ئوقۇش، زاكات 
بېرىش، ھهج قىلىش 
ۋه رامىزان روزىسىنى 
تۇتۇش.» (بۇخارى: 

«ئىمان»، 2)
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تهسىرلىك كىتاب
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهر كېچه مهككىدىكى ئۆيىنىڭ ھويلىسىدا 
يېقىملىق ئاۋازدا قۇرئان ئوقۇيتتى. قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرغا شۇ قهدهر 
مۇشرىكالرمۇ  مهككىلىك  ئىشهنمهيدىغان  قىالتتىكى،  تهسىر  كۈچلۈك 
كېچه  بىر  يهنه  كېلهتتى.  تىڭشىغىلى  قۇرئان  ھالدا  مهخپى  كېچىسى 
پهيغهمبىرىمىزنىڭ  ھالدا  مهخپى  كىشى  ئۈچ  چوڭلىرىدىن  مهككىنىڭ 
ئوقۇشىنى تىڭشىغىلى كهلدى. كېيىن ئۆيىگه قايتىپ كېتىدىغان چاغدا 
كهلگهنتىم  تىڭشىغىلى  قۇرئان  قالدى.  ئۇچرىشىپ  بىلهن  بىر-بىرى 
ئهھۋالنى  ھهقىقى  لېكىن  چىقىرالمىدى.  ئاغزىدىن  گهپنى  دېگهن 
ھهممىسى بىلىپ قالغان ئىدى. ھهم قۇرئاننى ئىنكار قىلىش، ھهمده 
ئوغرىلىقچه ئۇنى تىڭشىغىلى كېلىش قامالشمىغان بىر ئىش ئىدى. ئهگهر 
بۇ ئىشنى باشقىالر ئاڭالپ قالسا، ئۇالرغا بۇنى قانداق چۈشهندۈرىمىز؟! 
باشقىالر كۆرۈپ قالمىسۇن، بۇندىن كېيىن قۇرئان تىڭشىغىلى قهتئى 
كېلىپ قالمايلى دهپ ئۆزئارا ۋهدىلهشتى. لېكىن ئهتىسى يهنه تاقهت 
قۇرئانى-كهرىم  كېلىشتى.  ئوغرىلىقچه  تىڭشىغىلى  قۇرئان  قىاللماي 

ئىنكار قىلغۇچىالرغىمۇ مۇشۇنداق كۈچلۈك تهسىر قىالتتى. 

قۇرئانى-كهرىم توغرا سۆزلهيدۇ
كىتاب.  بىر  چۈشىنهلهيدىغان  كىشى  ھهممه  قۇرئانى-كهرىم 
چۈشىنىشمۇ  ۋه  ئاسان  ئۆگىنىشمۇ  ئوقۇلۇشىنى  ئاسان،  ئوقۇلۇشى 
ئاسان. كىتابىمىز بىزگه ئېيتماقچى بولغىنىنى ئېنىق ۋه چۈشىنىشلىك 
بايان قىلىدۇ. قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ئاالھىدىلىكى ئۇنى 
بۇنداق  دۇنيادا  ئىكهنلىكىدۇر.  ئاسان  بهك  يادالشنىڭ  ۋه  ئوقۇش 

ئاالھىدىلىككه ئىگه ئىككىنچى بىر كىتاب يوق. 
قۇرئانى-كهرىم بهزىده بىزگه بىلدۈرمهكچى بولغىنىنى تېخىمۇ 
ياخشى چۈشىنىۋېلىشىمىز ئۈچۈن بهزى ھېكايىلهرنى سۆزلهپ بېرىدۇ. 
بىزگه  مىسالى  ئېلىش)  (ئىبرهت  ئېلىش  ھىسسه  قىسسهدىن  بۇالر 

نهسىھهت قىلىدىغان، ساۋاق بېرىدىغان ھېكايىلهردۇر. 
قىينىلىمىز.  چۈشىنىشته  ئايهتلهرنى  بهزىبىر  چاغالردا  بهزى 
مېتودى  سهنئهت  ئهدهبىي  نۇرغۇن  ئايهتلهرده  بۇنداق  ئادهتته 
ئايهتلهر  بهزى  بىلمىگهنلهرگه  سهنئهتنى  بۇ  بولىدۇ.  قوللىنىلغان 
بىر ئاز چۈشىنىكسىز كېلىشى مۇمكىن. ئۇ چاغدا تهپسىر كىتابلىرىغا 
قارايمىز. تهپسىر كىتابلىرى بىزگه قۇرئانى-كهرىمنى ئىزاھاليدىغان، 
چۈشهندۈرىدىغان كىتابالردۇر. يهنه تهرجىمىسى (مهئالى) بار بولۇپ، 

«قۇرئان ئوقۇيدىغان 
چاغدا قوغالنغان 

شهيتاننىڭ شهررىدىن 
ئالالھقا سېغىنىپ 
پاناھ تىلىگىن.» 
(نهھل سۈرىسى، 98-

ئايهت)
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تهرجىمىسىدۇر.  تىلدىكى  بىر  خالىغان  قۇرئانى-كهرىمنىڭ  بۇ 
مهسىلهن: قۇرئانى-كهرىمنىڭ تىلىمىزدىكى تهرجىمىسىنى قۇرئانى-
تهپسىر  ئاتايمىز.  دهپ  (تهرجىمىسى)  مهئالى  تۈركچه  كهرىمنىڭ 

ئادهتته ئايهتلهرنىڭ تهپسىلىي ھالدا چۈشهندۈرۈلۈشىدۇر. 
ياخشى  تېخىمۇ  دېگهنلىكىنى  نېمه  بىزگه  ئايهتنىڭ  بىر 
كىتابلىرىنى  تهپسىر  چېغىمىزدا  قىلغان  ئارزۇ  بىلىشىنى  چۈشىنىپ 
ئوقۇساق بولىدۇ. پهقهتال بىزنىڭ تىلىمىزدىكى مهنىسىنى بىلمهكچى 
بولساق، تهرجىمىسىگه قارايمىز. مهسىلهن: ھهر كۈنى ناماز ئوقۇغان 
ۋاقتىمىزدا ئوقۇيدىغان فاتىھه سۈرىسىدىكى «ئهلھهمدۇلىلالھى راببىل 
بىلىش  مهنىسىنى  تىلىمىزدىكى  بىزنىڭ  جۈملىسىنىڭ  ئالهمىيىن» 
ئۈچۈن دهرھال بىر تهرجىمىگه قارايمىز-ده، بۇنىڭ «جىمى ھهمدۇ-
سانا ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا خاستۇر» دېگهن مهنىده ئىكهنلىكىنى 
بىلىمىز. لېكىن بۇ ئايهتنىڭ تېخىمۇ تهپسىلىي مهزمۇنىنى بىلمهكچى 
بولساق، بىرهر تهپسىر كىتابىنى تېپىپ ئهكىلىپ ئوقۇيمىز. چۈنكى 

ئۇنىڭدا تېخىمۇ تهپسىلىي، چۈشىنىشلىك ئىزاھاتالر بار. 

ئۇ ئىنسانالرنى يورۇقلۇققا چىقىرىدىغان كىتابتۇر
قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرنى ئهڭ توغرا ۋه ئهڭ گۈزهل بولغانغا 
ناھهقچىلىق،  سالغانالر  قۇالق  چاقىرىقىغا  ئۇنىڭ  چاقىرىدۇ. 
ئادالهتسىزلىك، زۇلۇم، ئىنساننىڭ شان-شهرىپىگه اليىق كهلمهيدىغان 
كۆز قاراش ۋه سۆز-ھهرىكهتلهرنىڭ قاراڭغۇ دۇنياسىدىن ئىسالمنىڭ 
بىلهن  كۆرسىتىشى  يول  ئۇنىڭ  چىقىدۇ.  يورۇقلۇقىغا  چهكسىز 
ھىمايىچىسى  چاقىسىزالرنىڭ  ئىگه  يېتىمالرنىڭ،  ئاجىز  ئىنسانالر 
رهھبهرلىكىده  ئۇنىڭ  پىخسىقالر  بېخىل،  شهخسىيهتچى،  بولىدۇ. 

ناچار ئادهتلىرىدىن قۇتۇلىدۇ. 
مۇسۇلمانالر  ئهگهشكهن  پرىنسىپلىرىغا  قۇرئانى-كهرىمنىڭ 
قىلىش  كىرىم  ھاالل  قىلىدۇ،  دىققهت  ھهققىگه  خولۇم-خوشنا 
قۇرئاننىڭ  كهلمهيدۇ.  يېقىن  يالغانغا  ھارامغا،  تىرىشىدۇ.  ئۈچۈن 
راستچىللىق،  ئورنىغا  يالغانچىلىقنىڭ  بىلهن  كۆرسىتىشى  يول 
سهمىمىيهت؛  ئورنىغا  يۈزلىمىچىلىكنىڭ  ئىككى  دۇرۇستلۇق؛  توغرا 
تهكهببۇرلۇق، ھاكاۋۇرلۇقنىڭ ئورنىغا كهمتهرلىك، كىچىك پېئىللىق؛ 

شهخسىيهتچىلىكنىڭ ئورنىغا پىداكارلىق كېلىدۇ. 
بولغان  اليىق  ئۆزى  بىلهن  قۇرئان  ئايالالر  خارالنغان  ئىلگىرى 
ئىززهت-ھۆرمهتكه ئېرىشتى. ئىنسانالر قىز ياكى ئوغۇل پهرزهنتنىڭ 
مېيىپ  يهتتى.  تونۇپ  ئىكهنلىكىنى  ھهدىيه  بىر  بهرگهن  ئالالھ 
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مهجروھالرغا مهرھهمهت، شهپقهت بىلهن مۇئامىله قىلىشنى، ئۇالرغا 
قۇرئاندىن  قويماسلىقنى  تاشالپ  يالغۇز  ئۇالرنى  قىلىشنى،  ياردهم 
ئۆگهندى. ئىنسانىيهت ئۈچۈن بىر ئهيىپ بولغان قۇلالرغا ئۇنىڭدىن 

ئۈمىد نۇرى ۋه ئازاتلىق يولى ئېچىلدى. 
قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرنىڭ ئۈستىگه پارالق قۇياشقا ئوخشاش 
تۇغدى. ئۇنىڭ بىلهن قاراڭغۇلۇقنىڭ ئورنىغا يۇرۇقلۇق، زۇلمهتنىڭ 
ئورنىغا نۇر كهلدى. ئۇنىڭ بىلهن ھهق ھوقۇق، ئىشهنچ، ھۇزۇر، 
ئهخالقلىق،  بىلهن  ئۇنىڭ  كهلدى.  بهخت-سائادهت  ۋه  تىنچلىق 

ئېسىل كىشىلهر كۆپهيدى. 
 قۇرئانى-كهرىم  ئىنسانالرغا يامان، ناچار، قهبىھ ئىشالردىن 

يىراق تۇرۇشنى ئۆگهتتى.
ياردهم  باشقىالرغا  مهرتلىكنى،  ئىنسانالرغا  قۇرئانى-كهرىم 

قىلىشنى ئۆگهتتى.
قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرغا دوستلۇقنى، قېرىنداشلىقنى ئۆگهتتى.
قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرغا تىنچلىق ۋه سۆيگۈ-مۇھهببهتنى ئۆگهتتى.

قۇرئانى-كهرىم ئىنسانالرغا مهدهنىيهتنى ئۆگهتتى. 
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ئوقۇيلى...
چۈمۈله ئىسمى ئۈچۈن نازىل بولغان سۈرىنى ئاڭلىتىۋاتىدۇ

سىلهرگه مهلۇم، ئۇلۇغ ئالالھ سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى 
نازىل  ئايهتلهرنى  ۋهسهللهمگه  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  مۇھهممهد 
قىلغان. بۇالر قۇرئانى-كهرىمده ھهممىسى جهملىنىپ خاتىرلهنگهن. 
سۇاليمان  بىلهن  ئهجداتلىرى  چۈمۈلىلهرنىڭ  بىز  سۈرىسىده  نهمل 

ئهلهيھىسساالم ئوتتۇرىسىدا يۈز بهرگهن بىر ۋهقه بايان قىلىنغان. 
ئۆزهمنى سىلهرگه تونۇشتۇراي: مهن كىچىككىنه بىر چۆمۈلىمهن. 
ئېلىش  تىلغا  ئىسمىمنى  مېنىڭ  قۇرئانى-كهرىمده  ئالالھ  ئۇلۇغ 
بۇ  قىلدى.  ئىنئام  قهدىر-قىممهت  شان-شهرهپ،  زور  ماڭا  بىلهن 
تۈگىتهلمهيمهن.  سۆزلهپ  بولغانلىقىنى  خۇشال  قانچىلىك  تۈپهيلى 
بىز.  بىرسى  ھايۋانالردىن  چهكلهنگهن  ئۆلتۈرۈلۈشى  باشقا  ئۇندىن 

بالىلىرىمىزنىڭ يېنىدا ئوت قاالشقىمۇ رۇخسهت قىلىنمىغان.
27-سۈره  قۇرئانى-كهرىمدىكى  ئاۋۋال  خالىساڭالر،  ئهگهر 
جهمئى 99  سۈره  بۇ  ئوقۇيلى.  بىرلىكته  سۈرىسىنى  (نهمل)  چۈمۈله 
ئايهتتۇر. ئاساسلىقى مۇنۇ مهزمۇنالر بايان قىلىنغان: ئۇلۇغ ئالالھقا 
ئىمان ئېيتىش ۋه يالغۇز ئۇنىڭغىال ئىبادهت قىلىشنىڭ مۇھىملىقى؛ 
ۋهھىيگه ئىمان ئېيتىش؛ غهيب (بىز كۆرهلمهيدىغان، بىلهلمهيدىغان 
ھهر  بىلىنىدىغانلىقى؛  تهرىپىدىنال  ئالالھ  پهقهت  شهيئىلهر)نىڭ 
ۋه  ئىكهنلىكى  ئالالھ  بهرگۈچىنىڭ  نېمهتنى  رىزىقنى،  تۈرلۈك 
ئېيتىشىمىز)  (تهشهككۈر  قىلىشىمىز  شۈكۈر  ئالالھقا  ئۈچۈن  بۇالر 
كېرهكلىگى؛ سۇاليمان ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلقىس ئوتتۇرىسىدا يۈز 
بهرگهن ۋهقهلهر؛ مۇسا ئهلهيھىسساالم، سالىھ ئهلهيھىسساالم ۋه لوت 
ھهممىسى  مۇشۇالرنىڭ  ئىشالر.  كهلگهن  بېشىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
بهزى  قىلىنىدۇ.  بايان  سۈرىسىده  نهمل  قويغان  ئىسمىمنى  مېنىڭ 
كىشىلهر ئىبرهتلىك ھېكايىلهر، ھهر تۈرلۈك نېمهت ۋه گۈزهللىكلهر 
ئالدىدا يهنىال ئىمان ئېيتمايدۇ. بۇالرنى ئويلىغانسىرى ئالالھقا شۈكۈر 

قىلىمهن، تهشهككۈر ئېيتىمهن. 
بېرىشتىن  ئېيتىپ  ھېكايىسىنى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  سۇاليمان 
ئوقۇپ  ئۆتهي.  تونۇشتۇرۇپ  بىر  چۈمۈلىلهرنى  سىلهرگه  ئىلگىرى 

چوقۇم ھهيران قالىسىلهرغۇ دهيمهن: 
بىز چۈمۈلىلهر چىشى پادىشاھ چۈمۈله، ئهركهك چۈمۈله ۋه ئىشچى 
ۋهزىپىمىزنى  بىرىمىز  ھهر  ئايرىلىمىز.  تۈرگه  ئۈچ  دهپ  چۈمۈلىلهر 
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مهكتهپكه،  ئوخشاش  سىلهرگه  كېلىمىز.  دۇنياغا  ھالدا  بىلگهن 
مائارىپقا، ئىمتىھانالرغا، دىپلومالرغا ئېھتىياجىمىز يوق. چۈنكى بۇنى 

بىزگه بىۋاسته ئالالھ ئۆگهتكهن. 
بىزلهرگه  ئالالھ  ئۇلۇغ  بولساقمۇ،  ئۇرۇق  ۋه  كىچىك  بويىمىز 
رهت-تهرتىپلىك بولۇش، ئىنچىكه ھېساۋاتالرنى ھېسابالش، ئىش 
ياخشى  نۇرغۇن  قاتارلىق  ئىشچانلىق  ۋه  قىلىش  رىئايه  تهقسىماتىغا 
ئاالھىدىلىكلهرنى بهرگهن. ياشاش شارائىتىمىز ئىنتايىن مۈشكۈلدۇر. 
قانچه  بىر  ئۈچۈن  ئهكىرىش  توشۇپ  ئوۋىمىزغا  بوغداينى  تال  بىر 
سائهت ۋاقتىمىز كېتىدۇ. بۇ سهۋهپتىن ئالالھ بىزنىڭ سانىمىز يۈز 
مىڭ ئهتراپىدا بىر تۈركۈم، جامائهت بولۇپ ياشىشىمىزنى بۇيرىغان. 
گۈزهللىك  ئۆزگىچه  ئوخشاش  جانلىقالرغا  بارلىق  باشقا  بىزلهرگىمۇ 
شارائىتقا  ياشاۋاتقان  ئىچىده  بىز  بىزنى  بېرىپ،  قابىلىيهت  ۋه 

ماسلىشىدىغان ئىقتىداردا ياراتقان. 
ئۇنى  ۋه  ياسايمىز  ئاستىدا  يهرنىڭ  ئۇۋىمىزنى  چۈمۈلىلهر  بىز 
نۇرغۇن يول بىلهن بىر-بىرىگه تۇتاشتۇرىمىز. چۈنكى بىزگه تهھدىت 
ئىنسانالر،  بهزىده  بۇالر  بار.  خېيىم-خهتهر  يۈزلهرچه  سالىدىغان 
بىر  سۇدا  ئۈچۈن  بىلمىگهنلىكىمىز  ئۈزۈشنى  سۇ  يامغۇردۇر.  بهزىده 
بىلمهي،  بهزىده  باركى،  ئىنسانالر  بهزى  قالىمىز.  ئۆلۈپ  دهمدىال 
بهزىده قهستهن بىزنى يهنچىپ تاشاليدۇ. مۇمكىن بولسا، بىر ئاز 
دىققهت قىلىپ، ئۈستىمىزگه دهسسىمىگهن بولسا، بېشىمىزغا بۇنداق 
قىلىشىڭالرنى  دىققهت  سىلهرنىڭ  بوالتتى.  كهلمىگهن  پاجىئهلهر 

ئۆتۈنىمهن. 
نهرسىلهرنى  نۇرغۇن  ئالالھ  ئۇلۇغ  كېلهيلى:  ھېكايىگه  ئهمدى 
سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنىڭ خىزمىتىگه بهرگهن ئىدى. شامال ئۇنى 
خالىغان يېرىگه ئاپىراتتى. قۇشالر ئۇنىڭغا ئۇچۇر، خهۋهر يهتكۈزهتتى. 
تاغالر ئۇنىڭ بىلهن بىلله زىكىر قىالتتى. نۇرغۇن مهۋجۇدات ئۇنىڭغا 
پهيغهمبهرلىك  ئهلهيھىسساالمغا  سۇاليمان  ئالالھ  قىالتتى.  خىزمهت 
قۇشالر  خهزىنىلهر،  ھۆكۈمدارلىق،  بىلىم،  چوڭقۇر  بىرگه  بىلهن 
ئىدى.  بهرگهن  قابىلىيىتى  بىلىش  تىلىنى  ھايۋانالرنىڭ  باشقا  ۋه 
قىلچىلىك  تورۇغلۇق  بولغان  ئىگه  ئاالھىدىلىكلهرگه  مۇشۇنداق 
ئالالھنىڭ  بۇالرنىڭ  ئۇ  چۈنكى  قىلمايتتى.  مهغرۇرلۇق  چوڭچىلىق، 
كېتىۋاتقان  ئۆتۈپ  يولدىن  ھهتتا  بىلهتتى.  ئىكهنلىكىنى  ئىكرامى 
چۈمۈلىلهرگه دهسسهپ سېلىشتىنمۇ ئىنتايىن قورقىدىغان دهرىجىده 
مهرھهمهتلىك، رهھىمدىل، مۇھهببهتلىك بىر يۈرىكى بار ئىدى.       



«ئۇالر چۈمۈلىلهر 
ۋادىسىغا يېتىپ 
كهلگهنده، بىر 
چۈمۈله ئېيتتى: 
«ئى چۈمۈلىلهر! 

ئۇۋىلىرىڭالرغا كىرىپ 
كېتىڭالر، سۇاليمان 
ۋه ئۇنىڭ قوشۇنى 

ئوقماستىن سىلهرنى 
يهنچىۋهتمىسۇن». 

سۇاليمان چۈمۈلىنىڭ 
سۆزىدىن تهبهسسۇم 

قىلىپ كۈلدى ۋه 
ئېيتتى: «رهببىم! 
سهن مېنى ماڭا 
ۋه ئاتا-ئانامغا 

بهرگهن نېمىتىڭگه 
شۈكۈر قىلىشقا، 

سهن رازى بولىدىغان 
ياخشى ئهمهلنى 

قىلىشقا مۇۋهپپهق 
قىلغىن، رهھمىتىڭ 
بىلهن مېنى ياخشى 
بهندىلىرىڭ قاتارىغا 
كىرگۈزگىن.» (نهمل 

سۈرىسى، 19-18-
ئايهتلهر)
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سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ئۆزى ۋه ئائىلىسى ئۈچۈن رهببىگه 
ئېرىشتۈرىدىغان  رىزاسىغا  ئۇنىڭ  رهببىدىن  قىلدى.  دۇئا 
ياخشى ئىشالرنى قىلىش پۇرسىتى ۋه كۈچى بېرىشىنى، ئۆزىنى 
ۋه ئائىلىسىنى جهننهتته ياخشى بهندىلهر ئارىسىغا قويۇشىنى 

تهلهپ قىلدى. 
بۇ سۈره بىزگه شۇنى كۆرسىتىدۇكى، يهر يۈزىدىكى جىمى 
جانلىقالر ئالالھقا ئىتائهت قىلماقتا. شۇڭا ئىنسانالر يهر يۈزىنىڭ 
جانلىققا  ھهرقانداق  ئهمهسلىكىنى،  ئائىت  ئۆزىگه  پهقهتال 
زىيان سېلىش ھوقۇقىنىڭ يوقلۇقىنى بىلىشى كېرهك. پۈتكۈل 
قاتارلىقالرنىڭمۇ  ئۆمۈچۈك  قۇش،  ھهره،  چۈمۈله،  جانلىقالر: 
بارلىقىنى ھېس قىلىپ، بۇ يهر شارىدىن ئۇالر بىلهن بىرلىكته 
ئونۇتماسلىقى  ئىكهنلىكىنى  مهجبۇرىيىتىده  پايدىلىنىش 

كېرهك. 



ئۈچىنچى باپ

قۇرئانى-كهرىمدە نېمىلهر بار؟

قۇرئانى-كهرىمنىڭ ئاساسلىق تېمىلىرى

ۋه ق ئالالھ  تېمىسى  ئاساسلىق  ۇرئانى-كهرىمنىڭ 
ئىنساندۇر. ئۇ بىزگه ئالالھنى، ئىنساننى، مهۋجۇداتالرنى 
ۋه دىنىي ۋهزىپىلىرىمىزنى بىلدۈرىدۇ. ئالالھ، ئۆزىمىز، 
ئاتا-ئانىمىز، ئائىلىمىز، بارلىق ئىنسانالر، باشقا جانلىقالر ۋه 
ھهققىده  مهسئۇلىيىتىمىز  ئالدىدىكى  مۇھىت  ئهتراپىمىزدىكى 
ھهر  قۇرئانى-كهرىم  كۆرسىتىدۇ.  يول  قىلىپ،  رهھبهرلىك 
ۋه  ئالالھقا  باشاليدۇ.  يولغا  توغرا  ئىنساننى  ئىشتا  قانداق 

پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىنىشىنى تهلهپ قىلىدۇ. 
ۋه  ئىبادهتلهر  ئاساسلىرى،  ئىمان  قۇرئانى-كهرىمده 
ئهخالقىي ئاساسالر بىلهن بىرلىكته ئىنسان ۋه جهمىيهت ھاياتىغا 
ۋه  ئىقتىسادىي  ئۆيلىنىش،  يېمهك-ئىچمهك،  مۇناسىۋهتلىك 
ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهرگه ئائىت كۆپ مهزمۇندا ئايهتلهر بار. 
ئۇندىن باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى (ھېكايىلىرى) ۋه 
ئۆتمۈشتىكى قهۋملهرنىڭ بېشىغا كهلگهن بهزى ۋهقهلهر بايان 
ئېلىشى  ئىبرهت  ساۋاق،  بۇالردىن  ئىنسانالرنىڭ  قىلىنىپ، 

تهلهپ قىلىنغان. 

«ئالالھقا ئىبادهت 
قىلىڭالر، ئۇنىڭغا 

ھېچ نهرسىنى شېرىك 
كهلتۈرمهڭالر، ئاتا-
ئاناڭالرغا، خىش-
ئهقرىبالىرىڭالرغا، 

يېتىملهرگه، 
مىسكىنلهرگه، 

يېقىن خوشنىغا، 
يىراق خوشنىغا، 

ياندىكى ھهمراھقا 
(يهنى سهپهرداشقا، 

ساۋاقداشقا)، 
مۇساپىرغا، قول 
ئاستىڭالردىكى 

قۇل-چۆرىلهرگه 
ياخشىلىق قىلىڭالر. 

شۈبھىسىزكى، 
ئالالھ مۇتهكهببىر، 

ماختانچاقنى 
ياقتۇرمايدۇ.» (نىسا 

سۈرىسى، 36-ئايهت)
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قۇرئانى-كهرىم بىزگه ئىمان ئاساسلىرىنى ئۆگىتىدۇ   
ئېيتىشقا  ئىمان  ئىنسانالرنى  ئاۋۋال  ھهممىدىن  قۇرئانى-كهرىم 
كېرهكلىكىنى  ئېيتىشىمىز  ئىمان  نېمىلهرگه  نوقتىدا  بۇ  چاقىرىدۇ. 
ئاساسلىرىنىڭ  ئىمان  چاقىرغان  قۇرئانى-كهرىم  ئۆگىتىدۇ.  بىزگه 
ئاندىن  بىرلىكى،  ۋه  بارلىقى  ئالالھنىڭ  ئۇلۇغ  بىرىنچىسى 
كىتابلىرىغا،  قىلغان  نازىل  پهرىشتىلىرىگه،  ئالالھنىڭ  كېيىن 
پهيغهمبهرلىرىگه، ئاخىرهت كۈنىگه، ھهر ئىشنىڭ ئالالھنىڭ ئىرادىسى 
بىلهن مهيدانغا كهلگهنلىكىگه ئىمان ئېيتىش كېلىدۇ. بۇالر ئالالھقا 
ئىمان ئېيتىشقا باغلىقتۇر. ئالالھقا، ئۇ بىلدۈرگهن ئىمان ئاساسلىرىغا 

چىن دىلىمىزدىن ئىمان ئېيتىمىز. 
ئىمان  چاقىرىدۇ.  ئىسالمغا  ئىنسانالرنى  قۇرئانى-كهرىم 
خوشخهۋهر  ئېرىشىدىغانلىقىدىن  نېمىلهرگه  ئېيتقانالرنىڭ 
ئاقىۋهتلهردىن  يامان  كېلىدىغان  دۇچ  ئېيتمىغانالر  ئىمان  بېرىدۇ. 
ئاگاھالندۇرىدۇ. بۇ ھهقته ئۆتمۈشته يۈز بهرگهن ۋهقهلهرنى مىسال 

قىلىپ كۆرسىتىدۇ. 
قۇرئانى-كهرىمده ھهممىدىن بهك تهۋھىد ئېتىقادىغا ئهھمىيهت 
بىرلىكىنى  ئۇنىڭ  ۋه  ئېيتىش  ئىمان  ئالالھقا  تهۋھىد  بېرىلىدۇ. 
ئۇنىڭغىال  يالغۇز  بىلىپ  ئالالھنى  دېگهنلىكتۇر.  قىلىش  قوبۇل 
تهڭرى  كۈچنى  ھېچقانداق  باشقا  ئۇنىڭدىن  قىلىش،  ئىبادهت 
قىلىۋالماسلىقتۇر. تهۋھىد ئهقىدىسىنى قوبۇل قىلغانالر ئهسال بۇتالرغا 
چوقۇنمايدۇ ۋه ئۇالردىن ياردهم تهلهپ قىلمايدۇ. دېمىسىمۇ جانسىز 
تاش پارچىلىرىغا چوقۇنۇش، ئۇنىڭدىن مهدهت تىلهش ئهقىللىق بىر 
ئىنسانغا ياراشمايدۇ. لېكىن بىلىمسىز ۋه نادان كىشىلهر مۇشۇنداق 
ئىشالرنى قىلىدۇ. ئىنسان ئالالھنى ھهقىقىي بىلسه، ئۇنىڭ بىزدىن 

نېمىلهرنى كۈتىدىغانلىرىنى تېخىمۇ ياخشى ھېس قىالاليدۇ. 
ئهھمىيهت  ئاالھىده  ئېتىقادىغا  تهۋھىد  كىتابىمىز  ئۇلۇغ 
بهرگهنلىكى ئۈچۈن تهۋھىدنى قۇرئانى-كهرىمنىڭ قهلبى دېيهلهيمىز. 
سۆز- زېدىلهيدىغان  بىرلىكىنى  ۋه  بارلىقى  ئالالھنىڭ  كىشى  بىر 
ھهرىكهتلهرنى قىلسا، ئېتىقادى بۇ سهۋهپتىن كۆپ زىيانغا ئۇچرايدۇ.  
يۈرىكى سوقۇشتىن توختىغان ئادهم ئۆلگىنىدهك، ئاجىزلىغان ئىمانمۇ 

پهيدىنپهي يوق بولىدۇ. 
قىلىدىغان  تهلهپ  بىزدىن  ئىمانىمىز  كېيىن،  ئېيتقاندىن  ئىمان 
ئهكس  يۈرۈش-تۇرۇشلىرىمىزدا  ۋه  سۆز-ھهرىكهت  ئىشالرنى 
كېرهك.  تۇرۇشىمىز  يىراق  ئىشالردىن  ناچار  ھارامدىن،  ئهتتۈرۈشىمىز، 
بۇنى ياخشى ۋه پايدىلىق ئىشالرنى، يهنى سالىھ ئهمهللهرنى قىلىش 

«ئى مۆمىنلهر! بىر 
قهۋم يهنه بىر قهۋمنى، 

بىر ئادهم يهنه بىر 
ئادهمنى مهسخىره 

قىلمىسۇن. مهسخىره 
قىلىنغان قهۋم مهسخىره 

قىلىنغۇچى قهۋمدىن 
ياخشىراق بولۇشى 

مۇمكىن. سىلهرنىڭ 
ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ 

ئۆزئارا مهسخىره 
قىلىشمىسۇن، مهسخىره 

قىلىنغۇچى ئايالالر 
مهسخىره قىلغۇچى 

ئايالالردىن ياخشىراق 
بولۇشى مۇمكىن. 
بىر-بىرىڭالرنى 

ئهيىپلىمهڭالر، بىر-
بىرىڭالرنى يامان لهقهم 

بىلهن چاقىرماڭالر. 
ئىماندىن كېيىن 

پىسقى بىلهن ئاتاش 
(يهنى مۆمىننى 

پاسىق دهپ ئاتاش) 
نېمىدىگهن يامان! 
بۇنداق ئىشالردىن 
تۆۋبه قىلمىغانالر 

زالىمالردۇر.» (ھۇجۇرات 
سۈرىسى، 11-ئايهت)
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ئىش  ياخشى  قانداق  ھهر  قىلغان  بىز  قويااليمىز.  ئوتتۇرىغا  ئارقىلىق 
ھهممىسى سالىھ ئهمهلدۇر.     

كىشى ئىمانىنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ياخشىلىققا ۋه گۈزهللىكلهرگه 
ئىماننىڭ  بۇ  قالىدۇ.  ئۇزاق  ئىشالردىن  قهبىھ  ناچار،  بۇرىلىدۇ. 
تهبىئى نهتىجىسىدۇر. چۈنكى ئىمان ئېيتقان كىشى قۇرئانى-كهرىم 
كۆرسهتكهن ئۆلچهملهر بويىچه ياشاشقا تىرىشىدۇ. بۇ تهبىئى ھالدا 
كىشى  ھهممه  بولۇشقا،  مۇسۇلمان  بىر  ئهقىللىق  سهزگۈر،  كىشىنى 
ياخشى كۆرىدىغان ياخشى ئادهم بولۇشقا، ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا، 

ناچار ئىشالردىن ئۇزاق تۇرۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. 
ئىكهنلىكىنى،  ۋاقىتلىق  ھاياتىنىڭ  دۇنيا  بۇ  قۇرئانى-كهرىم 
ۋه  تىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنى  قايتا  كېيىن  ئۆلگهندىن  ئىنسانالرنىڭ 
ئاخىرهتته بۇ دۇنيادا قىلغان ئهتكهنلىرىدىن ھېساب بېرىدىغانلىقىنى 
بىلدۈرىدۇ. بۇ ھهقته ئاگاھالندۇرىدۇ. ئالالھ كۆرسهتكهن شهكىلده 
ياشىغانالرغا ئاخىرهتتىكى چهكسىز بهخت-سائادهتنىڭ خوشخهۋىرىنى 
ھايات  بىر  ۋاقىتلىق  ھاياتىنىڭ  دۇنيا  بىلهن  شۇنىڭ  يهتكۈزىدۇ. 
داۋاملىشىدىغانلىقىنى  چهكسىز  ھاياتىنىڭ  ئاخىرهت  ئىكهنلىكىنى، 
قۇرئانى-كهرىمدىن بىلىمىز. ھهر ئىنسان ئۆلگهندىن كېيىن دۇنيادا 
قۇرئانى- شۇڭا  كۆرىدۇ.  چوقۇم  نهتىجىسىنى  ئىشلىرىنىڭ  قىلغان 
ئونۇتماسلىقىمىز  ۋاقىت  ھېچبىر  ھاياتىنى  ئاخىرهت  بىزلهرگه  كهرىم 

كېرهكلىكىنى دائىم جىكىلهپ تۇرىدۇ. 

قۇرئانى-كهرىم بىزگه ئىبادهتلىرىمىزنى ئۆگىتىدۇ
ۋه  بۇيرۇلغان  قىلىشىمىز  ئىبادهت  ئالالھقا  قۇرئانى-كهرىمده 
لېكىن  قويۇلغان.  ئوتتۇرىغا  ئاساسلىرى  مۇھىم  ئىبادهتلىرىمىزنىڭ 
قۇرئانى-كهرىمنى قانداق ئوقۇپ چۈشىنىشىمىزنى ۋه ئىبادهتلىرىمىزنى 
ئۇ  ئۆگىنىمىز.  پهيغهمبىرىمىزدىن  قىلىدىغانلىقىمىزنى  ئادا  قانداق 
مۇسۇلمانالرغا ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ئىبادهتلهرنى ئۆزى ئادا قىلىپ 
ئۈلگه كۆرسهتكهن. پهيغهمبىرىمىزدىن پهقهتال ئىبادهتلهرنى قانداق 
ئهھكاملىرىنى  بارلىق  دىنىمىزنىڭ  بهلكى  ئهمهس،  قىلىشنى  ئادا 
ئۆگىنىمىز. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھاياتى ۋه سۆز-ھهرىكىتى بىز ئۈچۈن 
ئهڭ گۈزهل ئۆرنهكتۇر. سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز: «مهن نامازنى قانداق 
ئىبادهتلهرنى  ئوقۇڭالر»، «ھهجدىكى  شۇنداق  سىلهرمۇ  ئوقۇسام، 

مېنىڭ قىلغىنىمدهك قىلىڭالر» دېگهن. 
ئىتائهت  دائىم  ئالالھقا  ئۇلۇغ  ئىبادىتىمىزدۇر.  كۈندىلىك  ناماز 
قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىدۇ. ئۇ ھهممه جهھهتتىن بىر پاكىزلىقتۇر. 

«ئى مۆمىنلهر! 
شهيتاننىڭ كهينىگه 
كىرمهڭالر. كىمكى 
شهيتاننىڭ كهينىگه 

كىرىدىكهن، شهيتان 
ئۇنى قهبىھ (سۆز-
ھهرىكهتلهرگه)، 
يامان ئىشالرغا 
بۇيرۇيدۇ...»

(نۇر سۈرىسى، 21-
ئايهت)
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نامازدىن ئىلگىرى ئالغان تاھارهت بىلهن بهدىنىمىز پاكىزلىنىدۇ. ھهر 
كۈنى بهش قېتىم يۈزىنى مۇقهددهس كهبىگه قارىتىپ ناماز ئوقۇغان 

كىشىنىڭ نامىزى ئۇنى يامان، قهبىھ ئىشالردىن ئۇزاقالشتۇرىدۇ. 
روزىنىڭمۇ  تۇتۇلىدۇ.  ئېيىدا  رامىزان  قېتىم  بىر  يىلدا  روزا 

جىسمانىي ۋه مهنىۋىي جهھهتتىن كۆپ پايدىسى بار. 
باي  زاكات  بولغان  ئىبادهت  بىر  قىلىنىدىغان  بىلهن  مال 
يىلى  ھهر  مۇسۇلمانالر  باي  مۇناسىۋهتلىكتۇر.  مۇسۇلمانالرغا 
بۇ  بېرىدۇ.  كهمبهغهللهرگه  مىقدارىنى  بىر  مۇئهييهن  ماللىرىنىڭ 
ئىبادهت ئىنسانالردا ئۆزئارا ياردهملىشىش ئاڭلىقلىقىنى يېتىلدۈرۈپ، 

ئىجتىمائىي ھهمكارلىقنى كۈچهيتىدۇ. 
بىر  تېگىشلىك  قىلىشقا  ئادا  مۇسۇلمانالر  يهتكهن  كۈچى  ھهجمۇ 
ئىبادهتتۇر. كۈچى يهتكهنلهر ئۆمرىده بىر قېتىم سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز 
توغۇلۇپ چوڭ بولغان مهككه شهھرىدىكى كهبىنى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى 
مۇقهددهس يهرلهرنى قائىدىگه ئۇيغۇن ھالدا زىيارهت قىلىشى كېرهك. 
بولسىمۇ،  پهرقلىق  رهڭگى  تىلى،  مۇسۇلمانالر  پۈتكۈل  يۈزىدىكى  يهر 

ھهممىسى بىرلىكته رهببىگه يۆنۈلۈپ ئىبادهت قىلىدۇ. 
بۇنىڭدىن باشقا پېتىر سهدىقىسى، قۇربانلىق قىلىش قاتارلىق 

باشقا بهزى ئىبادهتلهرمۇ بار. 
قىلىشىمىز،  ياخشى  ئهستايىدىل،  ئىشىمىزنى  ھهر  قىلغان 
ياردهمگه  قىلىشىمىز،  بىلهن  مۇئامىله  ياخشى  ئويلىشىمىز،  ئوبدان 

«ئالالھ ھهقىقهتهن 
ئادىل بولۇشقا، 

ياخشىلىق قىلىشقا، 
خىش-ئهقرىباالرغا 

سىله-رهھىم 
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. 

قهبىھ (سۆز-
ھهرىكهتلهردىن)، 
يامان ئىشالردىن 

ۋه زۇلۇم قىلىشتىن 
توسىدۇ. نهسىھهتنى 

قوبۇل قىلسۇن 
دهپ، ئالالھ 

سىلهرگه پهند-
نهسىھهت قىلىدۇ.» 

(نهھل سۈرىسى، 90-ئايهت)
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ئىبادهتتۇر.  بىرهر  ئۆزىمۇ  قىلىشىمىزنىڭ  ياردهم  بولغانالرغا  موھتاج 
ئاچ  ئىبادهتتۇر.  بىر  قويۇشمۇ  سۇ  گۈلگه  بىر  ئالدىدىكى  قۇرۇش 
مۈشۈككه نان بېرىش، قانىتى سۇنۇق قۇشقاچنىڭ يارىسىنى تېڭىپ 
كۆرگهن  ياخشى  جانلىقالرنى  بۇ  چۈنكى  ئىبادهتتۇر.  قويۇشمۇ 
تاما  نهرسه  بىر  ئۇالردىن  ۋاقتىمىزدا  قىلغان  ياخشىلىق  ئۇالرغا  ۋه 
قىلمايمىز. پۈتكۈل جانلىقالرنى ئالالھ ياراتقان. بىز يارىتىلغۇچىالرنى 

ياراتقۇچىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ياخشى كۆرىمىز. 
ئالالھقا  رهببىمىز  ۋه  ياراتقۇچىمىز  بىزنى  ئىبادهتلىرىمىز 
يېقىنالشتۇرىدۇ. ئىنسان بهدىنى ۋه روھى بار بىر مهخلۇقتۇر. ياشاش 
بار  ئېھتىياجى  ئۇخالشقا  يېمهك-ئىچمهككه،  بهدىنىمىزنىڭ  ئۈچۈن 
بۇ  بىز  باردۇر.  ئېھتىياجلىرى  بهزىبىر  روھىمىزنىڭمۇ  بولغىنىدهك، 
قىلىمىز.  ھهل  ئارقىلىق  قىلىش  ئىبادهت  ئېھتىياجىنى  روھىمىزنىڭ 
قىلغان ئىبادهتلىرىمىز بىلهن ھهم ئالالھ بۇيرىغان ۋهزىپىلهرنى ئادا 
ئىمانىمىزنى  ئىبادهت  ئۇزۇقالندۇرىمىز.  روھىمىزنى  ھهمده  قىلىمىز 
ئالالھ  قهلبىمىزگه  يۈكسهلدۈرىدۇ،  روھىمىزنى  كۈچلهندۈرىدۇ، 

سۆيگۈسىنى يهرلهشتۈرىدۇ.  

قۇرئانى-كهرىم بىزگه دۇئا قىلىشنى ئۆگىتىدۇ
قۇرئانى-كهرىمده گۈزهل دۇئاالر بار. رهببىمىز قۇرئانى كهرىمده 
ئۆگىتىدۇ.  كېرهكلىكىنى  قىلىشىمىز  دۇئا  قانداق  ئۇنىڭغا  بىزنىڭ 
ياراتقان  بىزنى  بار.  نۇرغۇنى  دۇئاالردىن  خىل  مۇشۇ  كىتابىمىزدا 
رهببىمىزگه بىزگه بهرگهن سان-ساناقسىز نېمهتلىرى ئۈچۈن دۇئاالردا 
چېغىمىزدا،  ئۇچرىغان  قىيىنچىلىققا  بىرهر  ئېيتىمىز.  تهشهككۈر 
ئېچىپ  قولىمىزنى  چېغىمىزدا  پاتقان  غهم-قايغۇغا  دهرت-ئهلهمگه، 
ئۇلۇغ  قىلىمىز.  تهلهپ  ياردهم  ئۇنىڭدىن  قىلىپ،  دۇئا  رهببىمىزگه 
رهببىمىز بىزنىڭ ئاۋازىمىزنى ئاڭاليدۇ ۋه چىن كۆڭلىمىزدىن قىلغان 

دۇئالىرىمىزنى ئىجابهت قىلىدۇ. 
دۇئا  ئارىسىدا  بهنده  بىلهن  ئالالھ  ئۆزىدۇر.  ئىبادهتنىڭ  دۇئا 
بىزنىڭ  ئالالھ  بولىدۇ.  پهيدا  رىشته  ئۆزۈلمهس  بىلهن  ۋاستىسى 
قهلبىمىزدىكى مهخپى سىرلىرىمىزنى بىلگىنىدهك، ئهڭ بىچاره، ئهڭ 
موھتاج بولغان چاغلىرىمىزدىمۇ بىزنى كۆرۈپ، ئاۋازىمىزنى ئاڭالپ، 
قىيىنچىلىقلىرىمىزنى ھهل قىلىش ئارقىلىق بىزگه ياردهم قىلىدۇ. ئۇ 

ئىنسانالرنىڭ قىيىنچىلىققا دۇچ كېلىشىنى خالىمايدۇ.
بۇرۇلۇشىمىز  رهببىمىزگه  قهلبىمىزدىن  چىن  ۋهزىپىمىز  بىزنىڭ 
ۋه چىن دىلىمىز بىلهن ئۇنىڭغا دۇئا قىلىشىمىزدۇر. مهخپى ئاشكارا 

«رهببىمىز! ھېساب 
ئالىدىغان كۈنده 
(يهنى قىيامهت 
كۈنىده) ماڭا، 
ئاتا-ئانامغا ۋه 

مۆمىنلهرگه مهغپىرهت 
قىلغىن.» (ئىبراھىم 
سۈرىسى، 41-ئايهت)
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تاشقى  ئىنسانالرنىڭ  رهببىمىز  تۇرغۇچى  بىلىپ  ئىشنى  ھهممه 
قىياپىتىگه ئهمهس، قهلبىدىكى نىيىتىگه قارايدۇ.     

قۇرئانى-كهرىم بىزگه ئهخالقلىق بولۇشنى ئۆگىتىدۇ
قۇرئانى-كهرىم گۈزهل ئهخالق ئاساسلىرىنى ئېنىق چۈشهندۈرۈپ، 
بۇنىڭغا رىئايه قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. ئىنسانالرنىڭ بهختلىك 
قىلىشىغا  رىئايه  قانچىلىك  ئاساسالرغا  بۇ  بولۇش-بولماسلىقى 
ئورۇق-تۇققانغا،  قىلىش؛  مۇئامىله  ياخشى  ئاتا-ئانىغا  باغلىقتۇر. 
ياردهم  مۇساپىرغا  قالغان  يولدا  پېقىر-يوقسۇلغا،  خولۇم-خوشنىغا، 
ئامانهتكه  تۇرۇش؛  ۋهدىسىده  قىلماسلىق؛  ئىسراپچىلىق  قىلىش؛ 
تۇرۇش؛  ئۇزاق  ئىش-ھهرىكهتلهردىن  قهبىھ  قىلماسلىق؛  خىيانهت 
يېتىمنىڭ مېلىغا كۆز سالماسلىق؛ ھېچكىمنىڭ جېنىغا ۋه مېلىغا زىيان 
قېرىنداشلىق،  ئىززهت-ھۆرمهت،  سۆيگۈ-مۇھهببهت،  سالماسلىق؛ 
باراۋهرلىك، راستچىللىق، دۇرۇستلۇق، ھهقىقهت ۋه ئادالهت تهرهپته 
ئىناق-ئىتتىپاقلىق؛  ھهمكارلىق،  ياردهمپهرۋهرلىك،  تۇرۇش؛  چىڭ 
مهرتلىك...  ئىشچانلىق،  قىلىش؛  ياخشى  بىلهن  ئىخالس  ئىشنى 
قاتارلىق گۈزهل ئهخالق ئاساسلىرى ئىنسانالرنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته 
ئۆلچهملهرگه  بېكىتكهن  ئالالھ  ئېرىشتۈرىدۇ.  بهخت-سائادهتكه 
ئىش  ياخشى  ھهمىشه  تۇرۇش،  ئۇزاق  سېلىشتىن  قىلىپ  خىالپلىق 
قىلىش، ئىپپهتلىك، ھايالىق ئىنسان بولۇش، سۆزىگه ئهمهل قىلىش 
قاتارلىقالر بولسا، قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ كۆپ تهكىتلهنگهن گۈزهل 

ئهخالق ئاساسلىرىدىندۇر. 
قۇرئانى-كهرىم ئاالھىده دىققهت قىلىشقا بۇيرىغان پرىنسىپالردىن 
قوغداش،  ھهققىنى  كىشىنىڭ  ھهممه  ئادالهت  ئادالهتتۇر.  بىرى 
ناھهقچىلىق قىلماسلىق دېگهنلىكتۇر. رهببىمىز بىزنىڭ دىن، تىل، ئىرق 
ۋه مىللهت دهپ ئايرىمچىلىق قىلماي، كىشىلهر ئارىسىدا ئادىل ھۆكۈم 
قىلىشىمىزنى بۇيرۇيدۇ. مۇسۇلمانالر تارىخ بويىچه بۇ ئاگاھالندۇرۇشقا 
مىللهتلهر  باشقا  ئىشىنىدىغانالر،  دىنالرغا  غهيرى  سېلىپ،  قۇالق 
بىلهن بىر يهرده تىنچلىق ئىچىده ياشاپ كهلگهن. ئوسمانلىالر ئۆز 
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشىغان يهھۇدى ۋه خرىستىئانالرغا ھېچقاچان 
تىلىڭنى ئۆزگهرتىسهن دهپ بېسىم سېلىپ باقمىغان، ئۇالرنىڭ ئهركىن 

ھالدا ئۆز دىنىغا ئىشىنىشىگه يول قويغان.
بىلله  بىلهن  گۈزهللىكى  ئهخالق  گۈزهللىكى  روھ  كىشىنىڭ 
بولىدۇ.  گۈزهل  ئىچىمۇ  كىشىنىڭ  بولغان  گۈزهل  ئهخالقى  بولىدۇ. 

«بىز ئىنساننى 
ئاتا-ئانىسىغا 

ياخشىلىق قىلىشقا 
بۇيرىدۇق...» 

(ئهھقاف سۈرىسى، 15-
ئايهت)
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ئهڭ ياخشى ئىنسان ئالالھقا ۋه پهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتىپ، ئۇالرنىڭ 
يولىغا ئهگهشكهن ۋه ئهخالقى گۈزهل بولغان ئىنساندۇر. 

ئالدامچىلىق،  ساختىپهزلىك،  يالغانچىلىق،  قۇرئانى-كهرىم 
چىركىن  قاتارلىق  گهپ-سۆز  ناچار  تهكهببۇرلۇق،  ھاكاۋۇرلۇق، 

خۇيالردىن يىراق تۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. 
بهختلىك،  ئىچىده  تىنچلىق  ئىنسانالرنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 
ئاساسلىرىنى  ئهخالق  بولغان  كېرهكلىك  ئۈچۈن  ياشىشى  راھهت 
باشالپ،  ئۆزىدىن  ئىنساننىڭ  بىلدۈرگهن.  مۇشۇنداق  بىزگه 
ئىنسان  بار.  ساھهسى  مهسئۇلىيهت  بولغان  قهدهر  ياراتقۇچىسىغىچه 
ئۆزىنىڭ رهببى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتىنى ئىبادهت قىلىش ئارقىلىق، 
ئىنسانالر ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتىنى بولسا، ئۇالرنىڭ ھهق-ھوقۇقىغا 

ھۆرمهت قىلىش ئارقىلىق ئادا قىلىدۇ. 

  قۇرئانى-كهرىم بىزگه ھاالل بىلهن ھارامنى، 
ياخشى بىلهن ياماننى، توغرا بىلهن خاتانى 

ئايرىشنى ئۆگۈتىدۇ  
قۇرئانى-كهرىم بىزگه ئالالھنىڭ نېمىلهرنى ھاالل، نېمىلهرنى 
قانداق  ياماننىڭ  بىلهن  ياخشى  بىلدۈرىدۇ.  قىلغانلىقىنى  ھارام 
ئىكهنلىكىنى ئۆگىتىدۇ. ياخشىلىق ۋه گۈزهللىكلهرنىڭ ئومۇملىشىشى، 
يامان، ناچار ئىشالردىن يىراق تۇرۇشنى تهشهببۇس قىلىدۇ. چۈنكى 
ھاالل ۋه ياخشى ئىشالر بىزگه ھۇزۇر بېغىشاليدۇ، ناچار ئىشالر ۋه 

گۇناھالر بولسا قهلبىمىزنى قارايتىدۇ. 
ئاالھىده  ئىشالرغا  پايدىلىق  ۋه  كىرىم  ھاالل  قۇرئانى-كهرىم 
يهپ- تېپىشنى،  پۇل  ئىشلهپ  يولدىن  ھاالل  بېرىدۇ.  ئهھمىيهت 
ئىچىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھاالل ۋه پاكىزه بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ. 
چوشقا گۆشى ۋه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننىڭ گۆشى قاتارلىق ھارام 
نهرسىلهرنى يېيىشنى چهكلهيدۇ. ئىسپىرتلىق ئىچىملىكلهر (ھاراق) ۋه 
مهست قىلغۇچى (زهھهرلىك چېكىملىك قاتارلىق) نهرسىلهردىن يىراق 
تۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. زومىگهرلىك، ئوغرىلىق، جازانىخورلۇق، 
خىيانهتچىلىك، قىمار، پارىخورلۇق ۋه يانچۇقچىلىق قاتارلىق ئىشالر 

بىلهن شۇغۇللىنىپ پۇل تېپىشنى چوڭ گۇناھ ھېساباليدۇ. 
قۇرئانى-كهرىم پۈتكۈل ئىنسانالرغا ياخشى مۇئامىله قىلىشىمىزنى 
ئىنسانالرنىڭ  غهيۋهتخورلۇق،  ناھهقچىلىق،  زۇلۇم،  قىلىدۇ.  تهلهپ 
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زاڭلىق  ئۇالرنى  ئىزدهش،  كهمچىلىكىنى  ۋه  قۇسۇرىنى  ئهيىۋىنى، 
قىلىش، ئۇالرنى كهمسىتىش، بۆھتان چاپالش، يامان لهقهم بىلهن 
ئاتاشنى چهكلهيدۇ. شۇنداق قىلىپ، پاكىزه، ئىشهنچىلىك، ئۆزئارا 
ئۆرنهك  ئىنسانالرغا  ياشايدىغان،  ئىچىده  تىنچلىق  ۋه  ھۆرمهتلهش 

بولىدىغان بىر جهمىيهت بهرپا قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ. 
ئهتراپىمىزدىكىلهر  ۋه  خوشنىلىرىمىز  ئۆزىمىز،  قۇرئانى-كهرىم 
بىلهن ئىناق ئۆتىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. ئىنسانالرنى رهنجىتىدىغان 
يىراق  ئىش-ھهرىكهتتىن  پۇزىتسىيه،  قىلىدىغان  بىئارام  ۋه 
گۈزهللىك  ۋه  ياخشىلىق  دائىما  قىلىدۇ.  نهسىھهت  تۇرۇشىمىزنى 
باشالپ  يېقىنلىرىمىزدىن  قىلىدۇ.  تهلهپ  تۇرۇشىمىزنى  تهرىپىده 

موھتاجالرغا ياردهم قىلىشقا ئهمىر قىلىدۇ. 

قۇرئانى-كهرىم ئائىله تۇرمۇشىغا ئهھمىيهت بېرىدۇ
مۇھىملىقىغا  ھاياتىدىكى  جهمىيهت  ئائىلىنىڭ  قۇرئانى-كهرىم 
دىققىتىمىزنى تارتىدۇ. ئائىله تۇرمۇشىنىڭ سۆيگۈ-مۇھهببهت، ئۆزئارا 
ھۆرمهت ۋه ھۇزۇر ئىچىده داۋاملىشىشى ئۈچۈن ئائىله ئهزالىرىنىڭ بىر-
بىرىگه قارىتا ۋهزىپىلىرىنى بىلدۈرىدۇ. بالىالرنى ياخشى، ئهخالقلىق 
ئىنسان قىلىپ تهربىيىلهپ يېتىشتۈرۈشنى بۇيرۇيدۇ. ئاتا-ئانىغا ھۆرمهت 
قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ. ئورۇق-تۇققان مۇناسىۋهتلىرىگه ئهھمىيهت 

بېرىدۇ. يېتىم-يوقسۇلالرغا غهمخورلۇق قىلىشنى بۇيرۇيدۇ.     

قۇرئانى-كهرىم بىزگه سۆيگۈ-مۇھهببهتنى ئۆگىتىدۇ
ياخشى  ئاتا-ئانىمىزنى  ئائىلىمىزنى،  بىزدىن  قۇرئانى-كهرىم 
كۆرۈشىمىزنى، ئۇالرغا ھۆرمهت قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. چۈنكى بىزنى 
توغۇپ چوڭ قىلغۇچى ئاتا-ئانىمىزدۇر. ئۇالرنى سۆيىمىز. بۇ سهۋهپتىن 

ئاتا-ئانا، بىر تۇققان قېرىنداشلىرىمىزغا ھۆرمهت قىلىشىمىز كېرهك. 
ياخشى  ئۇرۇق-تۇققانلىرىمىزنى  بىزدىن  قۇرئانى-كهرىم 
كۆرۈشىمىزنى، ئۇالر بىلهن ھهمىشه ياخشى مۇناسىۋهتته بولۇشىمىزنى 
تهلهپ قىلىدۇ. خوشنىلىرىمىزنىمۇ ياخشى كۆرۈشىمىز، ئۇالر بىلهن 
ئىناق-ئىجىل، ياخشى ئۆتۈشىمىز ۋه ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىق زامانلىرىدا 
ئۇالرغا ياردهم قىلىشىمىز كېرهك. چۈنكى، ئىنسانالر خوشنىلىرى بىلهن 
بىلله ياشايدۇ. ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقىغا ھهمدهم بولساق، قىيىنچىلىق 

ئازىيىدۇ، خۇشاللىقىغا ئورتاق بولساق، خۇشاللىق كۆپىيىدۇ. 

«رهببىڭ 
پهقهت ئۇنىڭ 

ئۆزىگىال ئىبادهت 
قىلىشىڭالرنى ۋه 
ئاتا-ئاناڭالرغا 

ياخشىلىق 
قىلىشىڭالرنى 

تهۋسىيه قىلدى. 
ئۇالرنىڭ بىرى ياكى 

ئىككىلىسى سېنىڭ 
قول ئاستىڭدا بولۇپ 

ياشىنىپ قالسا، 
ئۇالرغا ئوھۇي 

دېمىگىن، ئۇالرنى 
دۈشكهلىمىگىن، 
ئۇالرغا ھۆرمهت 

بىلهن يۇمشاق سۆز 
قىلغىن.» (ئىسرا 

سۈرىسى، 23-ئايهت) 
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ياخشى  ئىنسانالرنى  پۈتكۈل  بىزدىن  قۇرئانى-كهرىم 
رهڭدىن،  قايسى  مىللهتتىن،  قايسى  قىلىدۇ.  تهلهپ  كۆرۈشىمىزنى 
قايسى قهبىله، قايسى ئىرقتىن بولسا بولسۇن، پۈتكۈل ئىنسانالرنى 
ياخشى كۆرىمىز. چۈنكى ئالالھ ئىنسانالرنى باراۋهر ياراتقان. ھېچكىم 
تهقۋادارلىقتا  ئۈستۈنلۈك  ھهقىقى  ئهمهس.  ئۈستۈن  ھېچكىمدىن 
(يهنى ئالالھنىڭ ئهمىرلىرىگه خىالپلىق قىلماسلىق، ئالالھقا يېقىن 
ئارقىلىق  كۆرۈش  ياخشى  بىر-بىرىمىزنى  ئىپادىلىنىدۇ.  بولۇشتا) 
ئۇرۇش- باغلىق.  بىزگه  ئايالندۇرۇش  باغچىسىغا  گۈل  دۇنيانى 
ئېلىپ  نېمه  باشقا  يېشىدىن  كۆز  ئىنسانالرغا  غهۋغاالر  جىدهل، 
بىر  باشقا  بولغان  قىممهتلىك  تېخىمۇ  ھاياتىدىن  ئىنسان  كهلدى؟ 
قۇتقۇزۇشنىڭ  ئىنساننى  بىر  كىتابىمىزدا  مۇقهددهس  يوق.  نهرسه 
ئىكهنلىكى  ئىش  بىر  قىممهتلىك  قۇتقۇزۇشتهك  ئىنسانالرنى  بارلىق 
تهكىتلهنگهن. يهنه كىتابىمىزدا بىر ئىنساننى ئۆلتۈرۈشنىڭمۇ بارلىق 

ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگهندهك قهبىھ ئىش ئىكهنلىكى يېزىلغان.
قۇرئانى-كهرىم بىزدىن ئىگه-چاقىسىز يوقسۇل كىشىلهرگه ياردهم 
قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. چۈنكى بىز ئىنسانمىز. ئىگه-چاقىسىزالرغا، 
يولدا قالغان مۇساپىرالرغا ياردهم قىلىش بىزنىڭ ئىنسانلىق ۋهزىپىمىزدۇر. 

ئىنسان بولغانلىقىمىز ئۈچۈن ھهممىگه ياخشىلىق قىلىمىز. 
قۇرئانى-كهرىم بىزدىن جانلىق-جانسىز پۈتكۈل مهۋجۇداتالرنى ياخشى 
كۆرىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. كېچىسى ئاسماندا پارلىغان يۇلتۇزالرنى، ئاينى، 
قۇياشنى، يامغۇرنى، چېچىمىزنى يهلپۈپ ئۆتكهن مهيىن شامالنى ياخشى 
كۆرىمىز. شاۋقۇنالپ ئېقىۋاتقان دهرياالرنى، رهڭگارهڭ گۈل-چېچهكلهرنى، 
دهل- كېپىنهكلهرنى،  ئۇچۇۋاتقان  سهمبهلهرنى،  سېرىق  غۇنچىالرنى، 
دهرهخلهرگه قونۇۋېلىپ سايراۋاتقان قۇشالرنى ياخشى كۆرىمىز. ئۇالر بىزگه 
قىممهتلىك  ئهڭ  يۈزىدىكى  يهر  بىزگه  ئۇالر  ئهسلىتىدۇ.  ياراتقۇچىمىزنى 

مهۋجۇداتنىڭ ئىنسان ئىكهنلىكىنى خاتىرلىتىدۇ. 
قۇرئانى-كهرىم بىزدىن بىزنى ئهڭ چىرايلىق قىلىپ ياراتقان ئالالھنى 
ياخشى كۆرۈشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ. چۈنكى دۇنيادا ھهممه نهرسه بىز 
ئۈچۈن يارىتىلغان. بىزنى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدىغان رهببىمىزنى بىزمۇ 
ناھايىتى ياخشى كۆرىمىز. ئىنسانالرغا بىلىشنى ۋه سۆيۈشنى ئۆگهتكهن 

مۇقهددهس كىتابىمىز قۇرئاننىمۇ بهك ياخشى كۆرىمىز. 
قۇرئانى-كهرىم بالىالرغا مېھرى-شهپقهت قىلىشقا بۇيرۇيدۇ. بالىالر 
سۆيگۈ- ئانىسى  ئۇالرنى  موھتاجكى،  شۇنچىلىك  مېھرى-شهپقهتكه 
مۇھهببهت بىلهن چوڭ قىلىدۇ. بولۇپمۇ بوۋاقالر گۇيا سۆيۈلۈش ئۈچۈنال 
بولسا،  مۇھىم  قانچىلىك  تۇپراق  ۋه  سۇ  ئۈچۈن  گۈل  يارىتىلغاندهك. 

«سىلهرگه ــــ 
ئالالھنى، 

ئاخىرهت كۈنىنى 
ئۈمىد قىلغان ۋه 

ئالالھنى كۆپ ياد 
ئهتكهنلهرگه ــــ 

رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته 
ياخشى ئۈلگىدۇر.» 
(ئهھزاب سۈرىسى، 21-

ئايهت)
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بالىالرنىڭمۇ مېھرى-شهپقهت ۋه سۆيگۈ-مۇھهببهتكه شۇنچىلىك ئېھتىياجى 
بالىالرغا  يېتىم  يوق  ئىگه-چاقىسى  قۇرئانى-كهرىم  سهۋهپتىن  بۇ  بار. 

تېخىمۇ كۆپ غهمخورلۇق قىلىش، كۆڭۈل بۆلۈشنى تهلهپ قىلىدۇ. 
بالىالر پاك-پاكىزه ۋه گۇناھسىز ھالدا دۇنياغا كېلىدۇ. قۇرئانى-
كهرىمده ئۇالرنىڭ كېلىشى ھهمىشه خوشخهۋهر سۆزى بىلهن بايان 
ئالالھتىن  خوشخهۋهردۇر!  كېلىشى  دۇنياغا  بالىالرنىڭ  قىلىنغان. 

كهلگهن خوشخهۋهر!
نۇرىدۇر.  كۆزىمىزنىڭ  ھهدىيهسى،  رهببىمىزنىڭ  ئۇلۇغ  بالىالر 
ۋه  بوۋا-موما  ئاتا-ئانا،  دهيدۇ.  نۇرى  كۆز  ئۇالرنى  قۇرئانى-كهرىم 

ھهممهيلهن ئۈچۈن كۆز نۇرى. 
ھاياتىنىڭ  دۇنيا  ئۇالر  يهنه  قارىغاندا،  قۇرئانى-كهرىمگه 
سهنئىتىنىڭ  ئالالھنىڭ  ئۇلۇغ  ئۇالر  پهردازىدۇر.  ۋه  زىبۇ-زىننىتى 

ئىنچىكىلىكلىرى بىلهن تولغان. 
سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز بالىالرنى بهك ياخشى كۆرهتتى. ئۇالرغا 
ئاالھىده ئهھمىيهت بېرهتتى. ئۇالرنىڭ يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭلىسىال، 
تۈگىتهتتى.  ئوقۇپ  نامىزىنى  دهرھال  دهپ  قالمىسۇن  يىغالپ  كۆپ 
ئۇالرنى تىزىدا ئولتۇرغۇزۇپ: «بۇالر جهننهتنىڭ خوشبۇي ھىدى!» 
بولۇپمۇ  چىدىمايتتى.  ھهرگىز  رهنجىتىشكه  ئۇالرنى  دهيتتى. 
يېتىمالرنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىشقا ھهرگىز تاقهت قىلىپ تۇرالمايتتى. 
چاخچاق  ئۇالرغا  ئوينايتتى،  ئويۇن  مىندۈرۈپ  مۆرىسىگه  ئۇالرنى 
ئۇالرنى  سورايتتى.  ھال-ئهھۋالىنى  قىالتتى،  ساالم  قىالتتى، 
قۇچاقالپ سۆيۈپ، بېشىنى سىالپ، مۆرىسىگه مىندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ 
ئازابىنى  ياكى  ئاغرىقى  ئۇالرنىڭ  ئىشتىراك قىالتتى.  بىلله  ئويۇنىغا 

يۈرىكىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا ھېس قىالتتى. 
قىلىشنى  مۇئامىله  قانداق  بالىالرغا  چوڭالرمۇ  قىلىپ،  شۇنداق 
پهيغهمبىرىمىزدىن ۋه ئۇنىڭغا ئهۋهتىلگهن قۇرئانى-كهرىمدىن ئۆگهندى. 

قۇرئانى-كهرىمدىن بالىالرغا نهسىھهتلهر
«ئى  قىلىپ:  ۋهسىيهت  ئوغۇللىرىغا  ئۆز  ياقۇب  ۋه  «ئىبراھىم 
دىنىنى)  ئىسالم  (يهنى  دىننى  مۇشۇ  سىلهرگه  ئالالھ  ئوغۇللىرىم! 

تاللىدى، پهقهت مۇسۇلمان پېتىڭالرچه ئۆلۈڭالر» دېدى.»
بارمىدىڭالر؟  يېنىدا  سىلهر  ۋاقتىدا  ئۈزۈۋاتقان  جان  «ياقوب 
سىلهر  كېيىن  ئۆلگهندىن  «مهن  ئوغۇللىرىدىن:  ياقۇب  چاغدا  شۇ 
«سېنىڭ  ئۇالر:  سورىدى.  دهپ  قىلىسىلهر؟»  ئىبادهت  كىمگه 
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ئىالھىڭ ۋه ئاتا-بوۋىلىرىڭ ــــ ئىبراھىم، ئىسمائىل، ئىسھاقالرنىڭ 
ئىالھى بولغان بىر ئالالھقا ئىبادهت قىلىمىز، بىز ئۇنىڭغا ئىتائهت 

قىلغۇچىمىز» دېدى.» (بهقهره سۈرىسى، 132-133-ئايهتلهر)
«ئۆز ۋاقتىدا لوقمان (ھهكىم) ئوغلىغا نهسىھهت قىلىپ: «ئى 
كهلتۈرۈش  شېرىك  كهلتۈرمىگىن،  شېرىك  ئالالھقا  ئوغۇلچىقىم، 
ھهقىقهتهن زور گۇناھتۇر» دېدى. ئىنساننى ئاتا-ئانىسىغا ياخشىلىق 
ئۈستى-ئۈستىگه  (قورسىقىدا)  ئۇنى  ئانىسى  بۇيرىدۇق.  قىلىشقا 
ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى. ئىككى يىلدا ئۇنى ئهمچهكتىن ئايرىدى. 
(ئى ئىنسان!) ماڭا ۋه ئاتا-ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر قايتىدىغان 

جاي مېنىڭ دهرگاھىمدۇر.
ماڭا  نهرسىنى  بىلمهيدىغان  سهن  سېنى  ئاتا-ئاناڭ  ئهگهر   
ئۇالرغا  قىلمىغىن،  ئىتائهت  ئۇالرغا  زورلىسا،  كهلتۈرۈشكه  شېرىك 
دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىده بولغىن (يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان 
ئادهمنىڭ  قايتقان  بىلهن  تائهت  ماڭا  قىلغىن).  ياخشىلىق  ئاساستا 
يولىغا ئهگهشكىن. ئاندىن مېنىڭ دهرگاھىمغا قايتىسىلهر، سىلهرگه 

قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن. 
چاغلىق  قىچا  قىلمىشىڭ  ئوغۇلچىقىم!  ئېيتتى:) «ئى  (لوقمان 
نهرسه بولۇپ، ئۇ ئويۇل تاشنىڭ ئىچىده (يهنى ئهڭ مهخپى جايدا) 
ئالالھ  بولسىمۇ،  ئاستىدا  زېمىننىڭ  ياكى  قېتىدا  ئاسمانالرنىڭ  يا 
ھهقىقهتهن  ئالالھ  ئالىدۇ).  ھېسابىنى  (ئۇنىڭ  قىلىدۇ  ھازىر  ئۇنى 

ئىنچىكه كۆزهتكۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر. 
بىلهن)  تهئدىل-ئهركان  (ۋاقتىدا  نامازنى  ئوغۇلچىقىم!  ئى 
ئوقۇغىن. (كىشىلهرنى) ياخشىلىققا بۇيرىغىن، يامانلىقتىن توسقىن، 
ساڭا يهتكهن كۈلپهتلهرگه سهۋر قىلغىن (چۈنكى ھهقىقهتكه دهۋهت 
قىلغۇچى ئهزىيهتلهرگه ئۇچرايدۇ)، بۇ ھهقىقهتهن كهسكىن بۇيرۇلغان 

ئىشالردىندۇر. 
زېمىندا  ئۆرۈمىگىن،  يۈز  بىلهن  مهنسىتمهسلىك  كىشلهردىن 
چوڭ  ئۆزىنى  ھاكاۋۇر،  ھهقىقهتهن  ئالالھ  ماڭمىغىن.  غادىيىپ 

تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ. 
ئهڭ  ئاۋازالرنىڭ  پهسلهتكىن،  ئاۋازىڭنى  ماڭغىن،  ئوتتۇراھال 
زېرىكهرلىكى ھهقىقهتهن ئېشهكلهرنىڭ ئاۋازىدۇر.» (لوقمان سۈرىسى، 

13-19-ئايهتلهر)

«كىچىك 
بالىلىرىڭالر 

باالغهتكه يهتكهنده، 
ئۇالر ئىلگىرىكىلهر 

(يهنى چوڭالر 
كىرىشته) ئىجازهت 
سورىغاندهك (ئۆيگه 

كىرىشته ھهممه 
ۋاقىت) ئىجازهت 
سورىسۇن. ئالالھ 

ئايهتلىرىنى 
سىلهرگه شۇنداق 

بايان قىلىدۇ، 
ئالالھ ھهممىنى 

بىلگۈچىدۇر، 
ھېكمهت بىلهن ئىش 

قىلغۇچىدۇر.» (نۇر 
سۈرىسى، 59-ئايهت)
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ئوقۇيلى...
ئۆمۈچۈك ئۆزىنىڭ ئىسمىدا نازىل بولغان سۈرىنى ئاڭلىتىۋاتىدۇ
مهن كىچىككىنه بىر ئۆمۈچۈكمهن. بۇنى ئاڭالپال چىرايىڭىزنى 
تورقۇمنى  مېنىڭ  كۆپىنچىڭالر  سىلهرنىڭ  بىلىمهن،  تۈرمهڭ. 
ئونۇتماڭالركى،  شۇنى  ئهمما  قورقىسىلهر.  ھهتتا  ياقتۇرمايسىلهر، 
رهببىمىز ھېچقانداق نهرسىنى بىكارغا ياراتمىغان. رهببىمىز قۇرئانى-
كهرىمده مېنى تىلغا ئالغان ۋه ھهزرىتى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيھى 
ۋهسهللهم ئالالھنىڭ ئهمرى بىلهن قۇرئانى-كهرىمنىڭ 29-سۈرىسىگه 
(ئهنكهبۇت) مېنىڭ ئىسمىمنى قويغان. سىلهرگه بۇ سۈرىنى قىسقىچه 

تونۇشتۇراي: 
قىلىنغان  بايان  يهرده  بۇ  ئايهتتۇر.   69 سۈرىسى  ئهنكهبۇت 
ئاساسلىق تېمىالر ئىچىده ئاتا-ئانىغا ئىتائهت قىلىشنىڭ مۇھىملىقى، 
يامانلىق قىلغانالرنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتى، ئىمان ئېيتىپ ياخشى 
بايان  ئېرىشىدىغانلىقى  مۇكاپاتقا  ياخشى  ئهڭ  قىلغانالرنىڭ  ئىش 
ناچار  قهبىھ،  كىشىنى  ئوقۇشنىڭ  ناماز  باشقا  ئۇندىن  قىلىنغان. 
بىر  بۈيۈك  ئهسلهشنىڭ  ئالالھنى  تۇتىدىغانلىقى،  يىراق  ئىشالردىن 
ياشىغاندا  ئىچىده  راھهت-پاراغهت  ئىنسانالر  ئىكهنلىكى،  ئىبادهت 
ئالالھنى زىكىر قىلىش ۋه دۇئا قىلىشقا سهل قارىغانلىقى ئوتتۇرىغا 
كۈنى  بىر  ھامان  جانلىقنىڭ  قانداق  ھهر  يارىتىلغان  قويۇلغان. 
ئۆلىدىغانلىقى، يالغان گهپ قىلىشنىڭ بهك سهت ئىش ئىكهنلىكى، 
ھهممه كىشىنىڭ پهقهتال ئۆزىنىڭ گۇناھىدىن ھېساب بېرىدىغانلىقى 
بىلدۈرۈلگهن. يهنه بۇ سۈرىده پهيغهمبهرلهردىن نوھ ئهلهيھىسساالم، 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم، لوت ئهلهيھىسساالم، شۇئهيب ئهلهيھىسساالم 

ۋه ھۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ قىسسىلىرى بار. 
كهلسهك،  مۇناسىۋىتىگه  بولغان  بىلهن  بىز  سۈرىنىڭ  بۇ  ئهمدى 
ئوخشىتىشتىن  تورىغا  ئۆمۈچۈك  41-ئايهتتىكى  ئىسمى  سۈرىنىڭ  بۇ 
كهلگهن. بۇ يهردىكى ئوخشىتىش ھهقىقهت ئالدىدا ئاجىز ۋه كۈچسىز 
ئهنكهبۇت  قىلىدۇ.  بايان  قاراشالرنى  كۆز  ۋه  ئهقىده  ساختا  قالغان 
چىشى ئۆمۈچۈك دېگهنلىكتۇر. چىشى ئۆمۈچۈك تور توقىغان چاغدا ئۆز 
يهرده جۈپتىنى ئۆلتۈرىدۇ. ئاندىن ئۇ تورغا چۈشكهن چىۋىن ۋه باشقا 
قۇرت-قوڭغۇز ھاشارهتلهر تۇزاققا چۈشىدۇ. بىز ياسىغان ئۆي ئۆزىمىزگه 
نىسبهتهن مهزمۇتتۇر. ھهتتا ئۆمۈچۈك تورىنىڭ تال-تال يىپى ئۇنىڭ 

بىلهن ئوخشاش قېلىنلىقتىكى پۇالت سىمدىنمۇ بهكرهك مهزمۇتتۇر.

«ئالالھنى قويۇپ 
باشقىالرنى مهبۇد 
قىلىۋالغانالرنىڭ 

مىسالى ئۆي ياسىغان 
ئۆمۈچۈكنىڭ 

مىسالىغا ئوخشايدۇ. 
ئۆمۈچۈك ئۆي 
سالىدۇ، ئهمما 
ئۆيلهرنىڭ ئهڭ 

ئاجىزى ئۆمۈچۈكنىڭ 
ئۆيىدۇر. كاشكى، 
ئۇالر بۇنى بىلگهن 

بولسا ئىدى.» 
(ئهنكهبۇت سۈرىسى، 

41-ئايهت)
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بىز  بېرهي:  دهپ  سىلهرگه  مهن  ئهمما  بىلمهيدۇ،  ئىنسانالر 
يهرنىڭ  بولغان  توقۇماقچى  تور  بىز  بىلهن  ئالدى  ئۆمۈچۈكلهر 
ماتېماتېكىلىك ۋه گېئومېترىك ھېسابىنى ھېساباليمىز. بىز توقىغان 
سىگنال  رادارىمىز،  قۇرالىمىز،  قاتناش  ياتىقىمىز،  بىزنىڭ  تورالر 
ئهسۋابىمىز ۋه ساۋۇت-دۇبۇلغىمىزدۇر. بىزگه نىسبهتهن مۇستهھكهم 
بولسىمۇ، ئهمما ئۆمۈچۈك ئوۋىسىنىڭ ئاجىزلىقى ھهممه ئادهم بىلىدىغان 
قوغدىيالمايدۇ.  سايىداتمايدۇ،  ئۆيى  ئۆمۈچۈكنىڭ  ھهقىقهتتۇر.  بىر 

كىچىككىنه شامال چىقسىال ئۆرۈلۈپ يوق بولۇپ كېتىدۇ. 
ۋه  ۋهقهلهر  قىلىنغان  بايان  سۈرىسىده  ئهنكهبۇت  شۇڭا 
بېرىلمهكچى بولغان ئۇچۇر بۇ مىسال ئهتراپىدا چۆگىلهپ تورغانلىقى 
قوبۇل  دهپ  سىمۋولى  سۈرىنىڭ  ئوخشىتىشى  ئۆمۈچۈك  ئۈچۈن 
قىلىنغان. ئۆمۈچۈك سالغان ئۆي قانچىلىك ئاجىز بولسا، ئالالھتىن 
شۇنچىلىك  تايانچىسىمۇ  ئىشهنگهنلهرنىڭ  ياردىمىگه  باشقىالرنىڭ 
ئاجىزدۇر. ئىنسانالر كۆپ ۋاقىتالردا ئۆزى چوڭ بىلگهن بهزى كۈچ 
ۋه قۇۋۋهتلهرنى يهر يۈزىنىڭ ئاساسلىق كۈچ-قۇۋۋىتى دهپ ئويالپ 
ئهڭ  ئهمهل-مهنسهپنى  مال-مۈلۈك،  كىشى  نۇرغۇن  يهنه  قالىدۇ. 
كۈچلۈك قۇدرهت دهپ قارايدۇ. ئۆزىنى مۇشۇالرنى قولغا كهلتۈرۈشكه 
يۈگرهپ  ئارقىسىدىن  ئىلىمنىڭ  پايدىسىز  كىشى  نۇرغۇن  ئاتايدۇ. 
مۇشتۇمزورلۇقنى  ۋه  قۇرالالرنى  ھهربى  ئىنسانالر  بهزىده  كېتىدۇ. 
ھهممىدىن كۈچلۈك دهپ قارايدۇ. ھالبۇكى، ئهسلىده ئۇالرنى ياراتقان 

ئىالھىي كۈچنى كۆرۈشى كېرهك ئىدى. 
يوق  بىلهنال  پۈدهش  بىر  قاراشالرنى  يۇقارقى  ئالالھ  ئۇلۇغ 
ھهقىقى  ئوخشاتماقتا.  تورىغا  ئۆمۈچۈك  ئاجىز  كېتىدىغان  بولۇپ 
بۇنىڭ  ئېرىشىشتىدۇر.  دوستلۇقىغا  ئالالھنىڭ  كۈچ-قۇۋۋهت 
ئالالھنىڭ  كۆرۈنسۇن،  كۆرۈنسه  كۈچلۈك  قانچىلىك  سىرتىدىكىلهر 
كېلىدۇ. ئۇالر ئالالھ  نهزىرىده ئۇنىڭ قىممىتى بىر ئۆمۈچۈكچىلىك 
خالىسا ئۆزىنى تهڭرىمهن دهپ جاكالىغان نهمرۇتنى بىر تال پاشىغا 
سهللهلالھۇ  مۇھهممهد  پهيغهمبىرىمىز  ئۆلتۈرگهنلىكىنى،  چاقتۇرۇپال 
ئهلهيھى ۋهسهللهمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن كهلگهن قۇراللىق ئادهملهرنى 
پهيغهمبىرىمىز يۇشۇرۇنغان غارنىڭ كىرىش ئېغىزىغا بىر تال ئۆمۈچۈك 
تورى قويۇش ئارقىلىقال ئارقىغا ياندۇرغانلىقىنى بىلمهمدۇ؟ بىلىدۇ، 

ئهمما ھهقىقهتنى كۆرۈشنى خالىمايدۇ. 
قىلغان  خۇشال  بهك  مېنى  كهلگهنده  يهرگه  بۇ  گهپ  ھازىر 
مۇھهممهد  ئهسلىده  مهن  بېرهي.  سۆزلهپ  سىلهرگه  ۋهقهنى  بىر 
سهللهلالھۇ ئهلهيھى ۋهسهللهم مهككىدىن مهدىنىگه ھىجرهت قىلغاندا 
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پهيغهمبهر  ئالالھ  ئۇلۇغ  ئۆمۈچۈكمهن.  ئۆتىگهن  ۋهزىپه  بىر  مۇھىم 
ئهلهيھىسساالم ۋه سهپهردىشى ھهزرىتى ئهبۇبهكرىنى قوغداش ئۈچۈن 
غارنىڭ كىرىش ئېغىزىغا بىر تور توقۇش ۋهزىپىسىنى ماڭا تاپشۇردى. 
مهن ئۈچۈن ئهڭ چوڭ بهخت-سائادهت پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ 
نۇرلۇق چىرايىنى كۆرۈش شهرىپىگه ئېرىشكهنلىكىم بولدى. ئۇنىڭ 
بىلهن ۋه سهپهردىشى بىلهن ئۆتكۈزگهن ئۈچ كۈن ھاياتىمدىكى ئهڭ 

گۈزهل كۈنلىرىمدۇر. بۇ مهن ئۈچۈن نهقهدهر چوڭ خۇشاللىق-ھه!
ئهگهر سىلهرمۇ پهقهتال ئالالھقا ئىشىنىپ، ئۇنىڭغىال تايانساڭالر، 
كېتهلهيسىلهر.  ئۆتۈپ  ئاسان  ئۆتكهلدىن  قىيىن  ھهر  كهلگهن  دۇچ 
ئۇلۇغ ئالالھتىن پاناھ تىلهڭالر، چۈنكى ئۇنىڭدىن بۈيۈك ياردهمچى 

ۋه ھهقىقى دوست يوقتۇر.  



4-باپ

قىسسهلهردىن ئالىدىغان ئىبرەتلهر

تۇنجى ئىنسان تۇنجى پهيغهمبهر  

ھاۋۋا ئ ئاندىن  ياراتتى.  ئاتىمىزنى  ئادهم  بىلهن  ئالدى  الالھ 
قىلدى.  يولداش  بىر-بىرىگه  ئىككىسىنى  ياراتتى.  ئانىمىزنى 
ئۇالرغا مهۋجۇداتالر ۋه ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى ئۆگهتتى. ئادهمگه 
جىمى  ئۇالرغا  ئۆگهتتى.  دېيىشنى  ئادهم  ھاۋۋاغا  دېيىشنى،  ھاۋۋا 
شهيئىنى بىلىشىنى، تونۇشنى ئۆگهتتى. ئادهم ئاتىمىزغا پهيغهمبهرلىك 
بهردى. بارلىق ئىنسانالر ھهزرىتى ئادهم بىلهن ھاۋۋانىڭ بالىلىرىدىن 
كۆپىيىپ، يهر يۈزىنىڭ پهرقلىق يهرلىرىگه تارقالدى. يهر يۈزىده ھهر 
خىل تىل ۋه ئىرق مهيدانغا كهلدى. ئاق تهنلىك ۋه قارا تهنلىكلهر 
ھهزرىتى ئادهم بىلهن ھاۋۋادىن توغۇلۇپ كۆپهيدى. سېرىق تهنلىك، 
ھهممىسى  ئىنسانالر  قارىۋاي  ئۆڭلۈك،  بوغداي  تهنلىك،  قىزغۇچ 
ئادهم ئهلهيھىسساالم بىلهن ھاۋۋا ئانىنىڭ بالىلىرىدۇر. چېچىمىزنىڭ 
رهڭگى، كۆزىمىزنىڭ رهڭگى باشقا-باشقا بولسىمۇ، ھهر خىل تىلدا 
پۇتىمىز  ئىككى  ۋه  قولىمىز  ئىككى  يۈرىكىمىز،  بىر  سۆزلهشسهكمۇ، 
بار. ھهممىدىن مۇھىمى بىر ئهقلىمىز بار. بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىزگه 
قۇرئانى-كهرىم ئۆگهتكهن. ئهگهر ئۇنىڭغا بىز ئىنسانالرنىڭ قانداق 
يارىتىلغانلىقى، قانداق كۆپهيگهنلىكى يېزىلمىغان بولسا ئىدى، يهر 
يۈزىگه نېمىشقا تارقالغانلىقىنى بىلهلمىگهن بوالتتۇق. يهر يۈزىنىڭ 
كىتابىمىزغا  بېرىلگهنلىكى  ئۈچۈن  قىلىش  خىزمهت  ئىنسانالرغا 

يېزىلغانلىقى ئۈچۈن بىلىمىز. 
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جىن  ۋه  پهرىشته  ئىلگىرى  ئهلهيھىسساالمدىن  ئادهم  ھهزرىتى 
ئىسىملىك مهۋجۇداتالر يارىتىلغان. ئالالھ پهرىشتىلهرگه يهر يۈزىده 
ساڭا  بىز  «رهببىمىز،  ئۇالر:  ئېيتقاندا،  يارىتىدىغانلىقىنى  ئىنسان 
ئۇلۇغاليمىز.  سېنى  ئېيتىمىز،  ھهمدۇ-سانا  ساڭا  قىلىمىز،  ئىبادهت 
تۆكۈشىدىن،  قان  يۈزىده  يهر  ئىنساننىڭ  ئېيتقاندا،  راستىنى 
«سىلهر  ئالالھ:  دېدى.  ئهنسىرهيمىز»  قىلىشىدىن  بوزغۇنچىلىق 
تۇنجى  ۋه  ئىنسان  تونجى  دهپ  بىلىمهن»  مهن  بىلمهيدىغاننى 
پهيغهمبهر ئادهم ئهلهيھىسساالمنى توپراقتىن ياراتتى. ئاندىن ئۇنىڭغا 

جان كىرگۈزدى. 
ئالالھ ئادهم ئهلهيھىسساالمغا ھهر شهيئىنىڭ ئىسمىنى ئۆگهتتى. 
دېيىشنى،  شامال  شامالنى  توپراق،  توپراقنى  قۇياش،  قۇياشنى 
گۈلنى گۈل، قۇشنى قۇش دېيىشنى ئۆگهتتى. قانچىلىك مهۋجۇدات 
ئۆگهندى.  ئهلهيھىسساالم  ئادهم  ئىسمىنى  ھهممىسنىڭ  بولسا،  بار 
ئادهم  ئىدى.  ئۆگهتمىگهن  بۇالرنى  پهرىشتىلهرگه  ئالالھ  ھالبۇكى، 
ئهلهيھىسساالمنى ۋه ئۇنىڭ نهسلىدىن كېلىدىغان ئىنسانالرنى باشقا 
ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن  ئۈستۈن قىلدى. رهببىمىز  مهۋجۇداتالردىن 
قىلدى.  تهلهپ  سۆزلهشنى  پهرىشتىلهرگه  ئىسمىنى  مهۋجۇداتالرنىڭ 
پهرىشتىلهر  سۆزلىگهنده،  ئىسىمالرنى  بارلىق  ئهلهيھىسساالم  ئادهم 
قىلىپ،  سهجده  ئهلهيھىسساالمغا  ئادهم  بىلهن  ئهمرى  ئالالھنىڭ 
ئالالھنىڭ  شهيتانال  پهقهت  قىلدى.  قوبۇل  ئۈسۈنلۈكىنى  ئۇنىڭ 
ئهمرىگه بويسۇنمىدى ۋه ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۈستۈنلۈكىنى قوبۇل 
توپراقتىن  سۆزلهپ،  يارىتىلغانلىقىنى  ئوتتىن  ئۆزىنىڭ  قىلمىدى. 
قىلىپ  ھاكاۋۇرلۇق  كهمسىتتى.  ئهلهيھىسساالمنى  ئادهم  يارىتىلغان 
ئالالھقا قارشى چىقتى. ھالبۇكى، ئوتنى ۋه توپراقنى ئالالھ ياراتقان 
ئهلهيھىسساالم  ئادهم  بوالاليتتىمۇ؟!  ئۈستۈن  توپراقتىن  ئوت  ئىدى. 
توپراقتىن يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئالالھ تهرىپىدىن 

ئۆزىگه ئهقىل ۋه ئىراده بېرىلگهنلىكى ئۈچۈن ئۈستۈن ئىدى. 
ئالالھ ئۆزىگه قارشى چىققان، چوڭچىلىق، تهكهببۇرلۇق قىلغان 
ۋه ئىنساننى كۆزگه ئىلمىغان شهيتاننى قىيامهتكه قهدهر لهنهتلىدى. 
ئۇنىڭغا ئىنسانالر قىيامهتته تىرىلدۈرۈلىدىغان كۈنگه قهدهر مۆھلهت 
بهردى. شهيتان پۇشايمان قىلىپ، قىلغان خاتالىقى ئۈچۈن كهچۈرۈم 
سوراشنىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ گېپىده چىڭ تۇرۇپ، ھاكاۋۇرلۇق قىلىشنى 
تاللىدى. ئالالھقا قارشى تۇرۇشنى داۋامالشتۇردى. ئىنسانالرنى ياخشى 
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ئىش قىلىشتىن توسۇش ۋه گۈزهللىكلهردىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن 
بۇنىڭ  ئېيتتى.  قىلىدىغانلىقىنى  ھهممىسىنى  كهلگهننىڭ  قولىدىن 

بىلهن شهيتان جىمى گۈزهللىكلهرنىڭ دۈشمىنى بولدى. 
ئالالھ ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن ھهزرىتى ھاۋۋانى ياراتتى. 
ئۇنى ئادهم ئهلهيھىسساالمغا جۈپ قىلدى. ئاندىن ئۇالرنى جهننهتكه 
قويدى. ئۇالرغا بىر دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يهپ سالماسلىقنى جىكىلىدى. 
شۇنداقال شهيتاننىڭ ئىنساننىڭ دۈشمىنى ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭدىن 

يىراق تۇرۇشى كېرهكلىكىنى تاپىلىدى. 
شهيتان ئۇالرغا چهكلهنگهن دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يېسه مهڭگۈ 
ياشايدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇالرنى ئالداپ، ئۇالرغا ئالالھ يېمهڭالر 
دېگهن دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يېگۈزدى. ئادهم ئهلهيھىسساالم بىلهن 
ھهزرىتى ھاۋۋا خاتا ئىش قىلىپ سالغانلىقىنى چۈشهندى، قاتتىق 
پۇشايمان قىلدى. شهيتاننىڭ ھىيلىسىگه ئالدانغانلىقى ئۈچۈن، مهڭگۇ 
ئهسكى بولۇپ كېتىشتىن ۋه جهھهننهمگه كىرىپ كېتىشتىن قورقتى. 
ئالالھ ئۇالرنىڭ پۇشايمان قىلىپ، قاتتىق ئازاپالنغانلىقىنى كۆردى. 
تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى. ئۇالرنى جهننهتتىن يهر يۈزىگه ئهۋهتتى. 

شۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ يهر يۈزىدىكى ھاياتى باشالندى. 
ئادهم ئهلهيھىسساالم بىلهن ھهزرىتى ھاۋۋا ئالالھتىن ئۆزلىرىگه 
قىز-ئوغۇل  نۇرغۇن  ئۇالرغا  ئالالھ  تىلىدى.  قىلىشىنى  ئاتا  پهرزهنت 
پهرزهنت ئاتا قىلدى. شۇنىڭ بىلهن دۇنيادا ئىنسانالرنىڭ نهسلى 
بالىلىرىغا  ئۆزىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ئادهم  باشلىدى.  كۆپىيىشكه 
پهيغهمبهر بولدى. ئالالھ ئۇنى شهيتاننىڭ ھىيلىسىدىن ئۆز پاناھىدا 

ساقلىدى. 
ئادهم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئوغۇللىرىدىن ھابىل ۋه قابىل ئىسىملىك 
ئاكا-ئۇكا ئالالھ ئۈچۈن بىرهر مال قۇربانلىق قىلغان ئىدى. ھابىلنىڭ 
قوربانلىقى قوبۇل قىلىندى، قابىلنىڭ قوربانلىقى قوبۇل قىلىنمدى. 
ئۆچ- چىدىماسلىق،  قارشى  ئاكىسىغا  كۆڭلىگه  قابىلنىڭ  شهيتان 
يهر  ئۆلتۈردى.  ئاكىسىنى  قابىل  ئاخىرى  چاچتى.  ئۇرۇقى  ئاداۋهت 
قاتىللىق  بۇ  شهيتان  ئىدى.  تۆكۈلگهن  قان  قېتىم  تونجى  يۈزىده 
ۋهقهسىگه بهك خۇشال بولدى. قابىل ئاكىسىنىڭ جهسىتىنى قانداق 
قاغا  بىر  تۇرغاندا  قاراپ  قاشالپ  بېشىنى  بىلهلمهي،  قىلىشىنى 
كۆرۈندى. قاغا بىر ئۆلۈك قاغىنى توپىغا كۆمۈش ئۈچۈن پۇتى بىلهن 
يهرنى تاتىالۋاتاتتى. قابىل ئۆزىنىڭمۇ مۇشۇنداق قىالاليدىغانلىقىنى 
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ئويالپ، يهرنى كوالپ، ئاكىسى ھابىلنى ئۇ يهرگه كۆمدى. ئۇ كۈندىن 
ئېتىۋارهن ئۆلگهن ھهر قانداق ئىنسان توپىغا كۆمۈلىدىغان بولدى. 

بىر كۈنى، قاتتىق قېرىپ كهتكهن ئادهم ئهلهيھىسساالم ۋاپات 
بولدى. ئۇمۇ توپراققا دهپنه قىلىندى. 

ھهزرىتى ئادهم تۇنجى يارىتىلغان ئىنسان، ئادهم بالىلىرىنىڭ 
ئاتىسى ئىدى. ئۇ تۇنجى قېتىم كىيىم كهيدى، تونجى قېتىم توپراققا 
بالىلىرىغا  بىلىدىغانلىرىنى  قىلدى.  تېرىقچىلىق  تېرىپ  زىرائهت 
ۋه  بولۇشنى  ئادهم  ياخشى  قىلىشنى،  ياخشىلىق  ئۇالرغا  ئۆگهتتى. 

ساالملىشىشنى نهسىھهت قىلدى. 
ئادهم ئهلهيھىسساالم بىزنىڭ تۇنجى پهيغهمبىرىمىزدۇر، ئۇنىڭ 

ھاياتى قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان. 

نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ كېمىسى
ئارىدىن نۇرغۇن يىلالر ئۆتتى. ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن 
ئىنسانالر كۆپىيىپ يهر يۈزىگه تارقالدى. توپ-توپ بولۇپ ياشاشقا 
پهيغهمبهرلىرىنىڭ  ئىنسانالر  بىلهن  ئۆتۈشى  ۋاقىتنىڭ  باشلىدى. 
بىلهن  قولى  ئۆز  باشلىدى.  چوقۇنۇشقا  بۇتقا  ئايرىلىپ،  يولىدىن 
ئادهم  چوقۇنۇشتى.  ئۇنىڭغا  دهپ  تهڭرى  بۇتالرنى  ياسىغان 
كۈچلۈك  ئىدى.  ئونۇتقان  ئىكهنلىكىنى  بالىلىرى  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
ۋه باي كىشىلهر ئاجىز، يوقسۇلالرنى ئېزهتتى. ئىنسانالر تاش يۈرهك 
بولۇپ، مهرھهمهت، ياخشىلىق دېگهننى ئونۇتقان ئىدى. قىسقىسى، 
خهلقنىڭ  ئۇ  ئالالھ  ئىدى.  قالمىغان  ھۇزۇر  ۋه  تىنچلىق  جهمىيهتته 
ۋهزىپىسى  پهيغهمبهرلىك  تالالپ،  ئهلهيھىسساالمنى  نوھ  ئىچىدىن 
قىلمايدىغان،  ناھهقچىلىق  ھېچكىمگه  ئهلهيھىسساالم  نوھ  بهردى. 
ھهممه كىشى ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان ۋه ياخشى كۆرۈلگهن بىر كىشى 
ئىدى. موھتاجالرغا قولىدىن كېلىشىچه ياردهم قىالتتى، ئۆزى توغرا 

دهپ قارىغاننى دادىل ئوتتۇرىغا قويااليتتى. 
نوھ ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بولغاندىن كېيىن خهلقنى ئالالھقا 
چاقىردى.  قىلىشقا  ئىبادهت  ئۇنىڭغىال  يالغۇز  ۋه  ئېيتىشقا  ئىمان 
ياخشى  ئالالھ  خهلق  ئىكهنلىكىنى،  ئاگاھالندۇرغۇچى  بىر  ئۆزىنىڭ 
ھۇزۇرغا  ۋه  تىنچلىق  داۋامالشتۇرغانسىرى  ئىشالرنى  كۆرمهيدىغان 
ئېرىشهلمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. قهۋمى نوھ ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ گۈزهل 
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چاقىرىقىغا ئىشهنمهيال قالماستىن يهنه ئۇنى ۋه ئىمان ئېيتقانالرنى 
زاڭلىق قىلدى. ئۇنىڭغا: «سهن بىزگه ئوخشاش بىر ئىنسانسهن، 
ساڭا نېمىدهپ ئىشهنگۈدهكمىز؟!» دېدى. نوھ ئهلهيھىسساالم شۇنچه 
تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ئهمما بهك ئاز كىشى ئالالھقا ئىمان 
ئېيتتى. باشقىالر يهنىال بۇتقا چوقۇنۇشنى، قهبىھ ئىشالرنى قىلىشنى 
ۋه ئاجىزالرنى بۇزهك قىلىشنى داۋامالشتۇرىۋهردى. ئىنكارچىالر نوھ 
ئۇنىڭ  كېلىشچه  قولىدىن  قارىلىدى.  دهپ  ساراڭ  ئهلهيھىسساالمنى 
تهبلىغ قىلىشىنى توستى. نوھ ئهلهيھىسساالم ۋه ئىمان ئېيتقۇچىالرغا 
ھهتتا  كهتتىكى،  ئېشىپ  ھهددىدىن  شۇنچىلىك  زۇلۇمى  قىلغان 
يهنه  ئهلهيھىسساالم  نوھ  سالدى.  تهھدىت  دهپ  ئۆلتۈرىمىز  ئۇالرنى 
سهۋرى-تهقهت بىلهن قهۋمىگه نهسىھهت قىلىشنى داۋامالشتۇردى. 

شهھهرنىڭ كاتتىلىرى ۋه بايلىرىنىڭ قاتتىق كۆڭلى يۇمشىمىدى، 
ئىنكارچىالر كۇفرىدا تېخىمۇ ئهۋزهيلهپ كهتتى. نوھ ئهلهيھىسساالم 
قولىنى كۆتىرىپ ئالالھقا دۇئا قىلدى: «ئهي رهببىم، ئۇالر مېنىڭ 
قىلغىن!»  ياردهم  ماڭا  قىلدى،  ئىنكار  چىقىرىپ  يالغانغا  سۆزۈمنى 
بۇنى ئاڭلىغان ئىنكارچىالر: «سهن ئۇنىڭدىن ياردهم تهلهپ قىلغان 
رهببىڭ بىزنى جازاالپ باقسۇن قېنى، كۆرهيلى!» دهپ كۆرهڭلىدى. 
نوھ ئهلهيھىسساالم ۋه ئىمان ئېيتقۇچىالرغا قىلىنغان زۇلۇمالر چىدىغۇسىز 
ھالغا كهلگهن ئىدى. شۇنىڭ بىلهن نوھ ئهلهيھىسساالم: «ئهي رهببىم، 
مېنى ۋه ئىمان ئېيتقۇچىالرنى قۇتقۇزغىن!» دهپ دۇئا قىلدى. ئالالھ 
نوھ ئهلهيھىسساالمغا بىر كېمه ياساشنى بىلدۈردى. ئۇ كۈنگه قهدهر 
ھېچكىم كېمه ياساپ باقمىغانلىقى ئۈچۈن، ھېچكىم كېمه ياساشنى 
بىلمهيتتى. ئالالھ نوھ ئهلهيھىسساالمغا كېمه ياساشنى ئۆگهتتى. نوھ 
ئهلهيھىسساالم ئورمانلىقتىن ياغاچالرنى ئېلىپ كېلىپ، چوڭ بىر كېمه 
ياسىدى. كېمه پۈتكهندىن كېيىن ئالالھ نوھ ئهلهيھىسساالمغا ئىمان 
ئېيتقانالرنىڭ كېمىگه چىقىرىلىشىنى بۇيرىدى. ئۇندىن باشقا كېمىگه 
ھهر ھايۋاندىن بىر جۈپ ئېلىۋېلىشنى بۇيرىدى. ئىنكار قىلغۇچىالر 
كۈنى  ئهتىسى  قىاللمىدى.  ھېس  پاالكهتنى  كېلىۋاتقان  يېقىنالپ 
ئۇزۇن  چېقىلدى،  چاقماق  قاپالندى،  بىلهن  بۇلۇتالر  قارا  ئاسمان 
توختىماي  ھېچ  يامغۇر  باشلىدى.  يېغىشقا  يامغۇر  قاتتىق  ئۆتمهي 
ياغدى، ياغدى. ھهممه يهرنى سۇ باسقان ئىدى. ئىنكارچىالر تاغقا 
يامغۇر  قۇتقۇزالمىدى.  ئۇالرنى  بۇ  لېكىن  باشلىدى.  قېچىشقا  قاراپ 
شۇنچىلىك قاتتىق ياغدىكى، بىر غېرىچ بولسىمۇ قۇرۇق يهر قالماي، 
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ھهممه يهر سۇ بىلهن توشۇپ كهتتى. نوھ ئهلهيھىسساالمنى ئىنكار 
قىلغانالرنىڭ ھهممىسى سۇغا غهرق بولۇپ ئۆلدى. 

بۇلۇتالر  توختاپ،  يامغۇر  ياغقان  توختىماي  بېرى  كۈنلهردىن 
تارقالدى. قۇياش قايتا يهر يۈزىگه سېخىلىق بىلهن نۇرىنى چېچىشقا 
قۇتقۇزغان  كىشىنى  جامائهت  بىر  ئېيتقان   ئىمان  ئالالھ  باشلىدى. 

ئىدى. 
تۈزلهڭلىكلهر  تاغالر،  كهتتى.  سىڭىپ  يهرگه  ئاستا  ئاستا  سۇ 
يېڭىدىن كۆرۈنۈشكه باشلىدى. بۇ سهۋهپتىن، نوھ ئهلهيھىسساالم ئادهم 
ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن ئىنسانالرنىڭ ئىككىنچى ئاتىسى ھېسابلىنىدۇ. 
ئۇ  كېمىنى  تۇنجى  پهيغهمبىرىمىزدۇر.  بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  نوھ 
ياسىغان. ئۇنىڭ ھاياتى قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان. 

ئوت ئىچىدىكى گۈل باغچىسى
قايتىدىن  يۈزىده  يهر  ئىنسانالر  كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  نوھ 
كۆپهيدى. يېڭى-يېڭى شهھهرلهرنى بىنا قىلىپ، توپ-توپ بولۇپ 
پهيغهمبهرلهر  ئۆتكهنسىرى  ۋاقىت  ئىنسانالر  باشلىدى.  ياشاشقا 
ئۆگهتكهن توغرا يولدىن ئايرىلىپ، يامان يولدا مېڭىشقا، ئالالھنى 
ئىنسانالرغا  ئالالھ  باشلىدى.  چوقۇنۇشقا  تهڭرىلهرگه  باشقا  تاشالپ 
ئهۋهتتى.  پهيغهمبهر  نۇرغۇن  ئۈچۈن  سېلىش  ئهسكه  دىننى  ئۇلۇغ 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم مانا مۇشۇ پهيغهمبهرلهر ئىچىدىكى بىرى ئىدى. 
بولغان  پارچىسى  بىر  ئاناتولىيهنىڭ  كۈنىمىزدىكى  قىسمى  بىر  ئۇ 
قهدىمقى بابىل دۆلىتى خهلقىگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتىلگهن ئىدى. 
بۇ يهردىكى ئىنسانالر قۇياش، ئاي، يۇلتۇز ۋه ئۆز قولىدا ياسىۋالغان 

بۇتالرنى تهڭرى دهپ چوقۇناتتى. 
بىر  ئىلگىرى  بولۇشتىن  پهيغهمبهر  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
بۇالرنى  «ئىنسانالر  قاراپ:  ئايغا  ۋه  يۇلتۇزالر  ئاسماندىكى  كېچه 
كېچه  ئويلىدى.  دهپ  چوقۇنىدىغاندۇ؟»  دهپ  تهڭرى  قانداقمۇ 
جىمىرالپ پارلىغان يۇلتۇزالر ۋه ئاسماننىڭ چىرايلىق زىننىتى بولغان 
«بىر  كېتهتتى.  يوقاپ  تهڭ  بىلهن  چىقىش  كۈن  كۈندۈزى  ئاي 
كۆرۈنۈپ، بىر كۆرۈنمىگهن ئاي ۋه يۇلتۇزالر مېنىڭ رهببىم ئهمهس» 
دېدى. بىر كۈنى سهھهرده تاڭ ئېتىش بىلهنال ئورنىدىن تۇرۇپ، 
كۈننىڭ چىقىشىنى تاماشا قىلدى. قۇياش پۈتۈن گۈزهللىكى بىلهن 
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پاراليتتى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم كۈن بۇيى كۈنگه قاراپ تۇردى. 
قۇياشمۇ ئاخشام بولۇشى بىلهنال جىمجىت غايىپ بولدى. ئىبراھىم 
بواللمايدىغانلىقىنى  رهببى  ئىنسانالرنىڭ  قۇياشنىڭمۇ  ئهلهيھىسساالم 
شهيئىنى:  ھهممه  قىينالدى.  چۈشىنىشته  ئىنسانالرنى  ئويلىدى. 
بىر  ئۇلۇغ  ياراتقان  ئاينى  ۋه  يۇلتۇزالرنى  قۇياشنى،  ئىنسانالرنى، 
ۋه  ئويالندى  ھهقته  بۇ  كۈنى  ھهر  ئىدى.  كېرهك  بولۇشى  تهڭرى 

ئاخىرى كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى ئالالھقا ئىمان ئېيتتى. 
ۋه  ياخشىلىقپهرۋهر  خۇيلۇق،  گۈزهل  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
ھهدىيه  ئۇالرغا  كۈتۈشنى،  ياخشى  مېھمانالرنى  ئىدى.  كىشى  مهرت 
بېرىشىنى، يوقسۇلالرغا ياردهم قىلىشنى بهك ياخشى كۆرهتتى. ئالالھ 
ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه بۇيرىغىنىدهك، ئۇنى ۋه خهلقىنى ياخشى 
ئىشالرنى قىلىشقا، ناچار، قهبىھ ئىشالردىن ۋاز كېچىشكه بۇيرىدى. 
چوقۇناتتى.  بۇتقا  دادىسىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم 
دادىسىنىڭ بۇ ئىشى ئۇنىڭ كۆڭلىنى بهكال يېرىم قىالتتى. بىر كۈنى 
ساڭا  ۋه  كۆرهلمهيدىغان  ئاڭلىمايدىغان،  دادا،  دادىسىغا: «جېنىم 
ھېچقانداق پايدا يهتكۈزهلمهيدىغان بۇ بۇتالرغا نېمىشقا چوقۇنىسهن؟ 
دادا، ئالالھ بىردۇر، ئۇنىڭ تهڭدىشى ۋه ئوخشىشى يوقتۇر» دېدى. 
دادىسى ئوغلىنىڭ بۇ گهپلىرىگه ئاچچىغى كېلىپ: «سهن بىزنىڭ 
تهڭرىلىرىمىزنى ئىنكار قىلغۇدهك بولدۇڭمۇ تېخى؟!...» دهپ ئۇنى 
بۇ  دادىسىنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  چىقاردى.  قوغالپ  ئۆيدىن 
قۇپاللىقىغا قارىماي، ئالالھتىن ئۇنى ئهپۇ قىلىشىنى، ئۇنى ھىدايهت 

قىلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلدى.
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم خهلقىگه تهك ئالالھقا ئىبادهت قىلىشىنى، 
زىرىكمهي  سۆزلهپ  الزىملىقىنى  چوقۇنماسلىقى  تهڭرىالرغا  باشقا 

تىرىكمهي تهبلىغ قىالتتى. 
بابىل پادىشاھى نهمرۇت بهكال رهھىمسىز بىر ئادهم ئىدى. خهلق 
يىراقتا  تهبلىغىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ئىبراھىم  قورقۇپ،  ئۇنىڭدىن 
تۇراتتى. بىر كۈنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم نهمرۇتنىڭ يېنىغا بېرىپ، ئۇنى 
ئالالھقا ئىمان ئېيتىشقا چاقىردى. نهمرۇت ئۆزىگه قالتىس ئىشىنىدىغان 
تهڭرىڭ  سېنىڭ  مهن.  تهڭرىسى  دۆلهتنىڭ  «بۇ  تهلهپپۇزدا:  بىر 
ئۇ  ئالالھتۇر.  رهببىم  ئهلهيھىسساالم: «مېنىڭ  ئىبراھىم  دېدى.  كىم؟» 
ئۆلۈم  نهمرۇت  بىلهن  بۇنىڭ  دېدى.  تىرىلدۈرىدۇ»  قايتا  ۋه  ئۆلتۈرىدۇ 
جازاسى بېرىلگهن ئىككى كىشىنى چاقىرتىپ ئهكهلدى. ئهسكهرلىرىگه: 
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«مهھكۇمالرنىڭ بىرىنى ئۆلتۈرۈڭالر، بىرىنى قويۇۋېتىڭالر» دهپ ئهمىر 
بىرىنى  ئۆلتۈرۈپ،  بىرىنى  مهھكۇمالرنىڭ  دهرھال  ئهسكهرلهر  قىلدى. 
قويۇپ بهردى. نهمرۇت ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا قاراپ: «مانا كۆردۈڭمۇ؟ 
مهنمۇ ئۆلتۈرهلهيمهن، تىرىلدۈرهلهيمهن» دېدى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم: 
«مېنىڭ رهببىم قۇياشنى شهرقتىن چىقىرااليدۇ. ئهگهر كۈچۈڭ يهتسه، 
سهنمۇ قۇياشنى غهرپتىن چىقىرىپ باق!» دېدى. نهمرۇت بۇنى ئاڭالپ 

نېمه دېيىشىنى بىلهلمىدى. لېكىن يهنىال ئالالھقا ئىمان ئېيتمىدى. 
بار  ئىبادهتخانا  چوڭ  بىر  قويۇلغان  بۇتالر  شهھرىده  بابىل 
ئىدى. خهلق بۇ يهرگه كېلىپ، بۇتالرغا ھهدىيه تهقدىم قىالتتى، 
بىر  قىالتتى.  دۇئا  ئۇالرغا  ئۇچۈن  بولۇشى  ئىجاۋهت  تىلىكىنىڭ 
كۈنى، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بايرامدا ھهممه كىشى ئويۇن-تاماشاغا 
كىرىپ،  ئاستا  ئىبادهتخانىغا  پايدىلىنىپ،  پۇرسهتتىن  كهتكهن 
ئۇرۇپ  بىلهن  پالتا  ھهممىسىنى  ھهيكهللهرنىڭ  باشقا  بۇتتىن  چوڭ 
چېقىۋهتتى. ئاخىرىدا پالتىنى چوڭ بۇتنىڭ بوينىغا ئېسىپ قويۇپ، 
ھېچكىمگه كۆرۈنمهيال ئىبادهتخانىدىن چىقىپ كهتتى. بابىل خهلقى 
ئهھۋالنى  بۇ  كېلىپ،  ئىبادهتخانىغا  تۈگىگهنده  ئويۇن-تاماشاسى 
كۆرۈپ تۇرۇپال قالدى. بۇنى كىمنىڭ قىلغانلىقىنى سۈرۈشته قىلىشقا 
باشلىدى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇتالرغا ئىشهنمهيدىغانلىقىنى 
بىلهتتى. ئۇنىڭدىن گۇمانالندى. دهرھال ئۇنى چاقىرىپ ئهكىلىپ 
سورىدى: «بۇتلىرىمىزنى سهن چاقتىڭمۇ؟» ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم: 
«بۇينىدا پالتا ئېسىقلىق تۇرغان ئاۋۇ چوڭ بۇت چاققانمىكىن-تاڭ! 
ئۇنىڭدىن سوراپ باقايلى، كىمنىڭ چاققانلىقىنى بهلكىم ئۇ كۆرگهن 
بولۇشى مۇمكىن» دېدى. ئۇ يهردىكىلهر بۇنى ئاڭالپ ھهيران بولۇپ، 
بىر ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم، بىرده بۇتالرغا قاراپ قالدى. ئۇالردىن 
بىرى: «ئىبراھىم، بىزنى تۇال زاڭلىق قىلما! سهنمۇ بىلىسهن، بۇالر 
جانسىز، كۆرهلمهيدۇ، گهپ قىاللمايدۇ. ئۇ قانداق بىلىدۇ كىمنىڭ 
ئاڭالپ:  بۇنى  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  دېدى.  چاققانلىقىنى؟!» 
قىاللمايدىغان،  گهپ  كۆرهلمهيدىغان،  ھېچنهرسىنى  «ياخشى، 
نېمىدهپ  بۇتالرغا  بۇ  بواللمايدىغان  قادىر  قوغداشقىمۇ  ئۆزىنى 
ئىبادهت قىلىسىلهر؟ ئالهملهرنىڭ رهببى بولغان ئۇلۇغ ئالالھقا ئىمان 
ئېيتىڭالر» دېدى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزى ئۇ يهرده بۇنى 
ئاڭلىغانالرغا قاتتىق تهسىر قىلدى. ۋهقه خهلق ئارىسىدا قۇالقتىن 
ئىمان  بهزىلهر  باشلىدى.  تارقىلىشقا  يهرگه  ھهممه  يېتىپ  قۇالققا 
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ئېيتىپ، بۇتقا چوقۇنۇشتىن ۋاز كهچتى. نهمرۇت بۇنى ئاڭالپ قاتتىق 
غهزهپلهندى. ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهي تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن 
قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى چۈشهنگهن ئىدى. ئىمان ئېيتقۇچىالرغا ئىبرهت 
قىلىش ئۈچۈن، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى ئوتقا تاشالپ ئۆلتۈرۈشنى 
مهركىزىدىكى  شهھهرنىڭ  ئۇتۇنالر  كېلىنگهن  يىغىپ  قىلدى.  قارار 
ئالالھنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  دۆۋىلهندى.  تاغدهك  مهيدانغا 
ئۆزىنى قوغدايدىغانلىقىنى بىلهتتى. نهمرۇت ئىبراھىم بهلكىم قورقۇپ 
ئېتىقادىدىن ۋاز كېچىشى مۇمكىن دهپ ئويالپ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا 
قارىدى. لېكىن ئۇ قىلچىلىك ئهندىشه قىلماي، بېشىنى تىك تۇتۇپ 
تۇراتتى. خهلق ئوتنىڭ ئهتراپىغا توپالنغان ئىدى. ئاندىن ئىبراھىم 
ئهلهيھىسساالمنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئاتتى. ھهممه 
كىشى جىددىيلىشىپ قارىشىپ تۇراتتى. ئوت تۇساتتىن بىر گۈللۈك 
خۇشاللىق  كۆزىده  ئېيتقانالرنىڭ  ئىمان  قالدى.  ئايلىنىپ  باغچىغا 
نۇرى پارلىسا، نهمرۇت ۋه ئىنكارچىالر ئاچچىغىدىن تىلىنى چىشلهپ، 
تىلىنى ئۈزۈپ چايناپ يۇتۇۋهتكۈدهك بولۇپ كهتكهن ئىدى. ئالالھ 
نهرسىنى  ھهممه  بۇيرىدى.  كۆيدۈرمهسلىكنى  ئىبراھىمنى  ئوتقا 
كۆيدۈرىدىغان ئوت ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا سالقىن گۈل باغچىسى 
رهببىگه  ئالدىدا  مۆجىزه  بۇ  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم  ئىدى.  بولغان 

يۈرهكتىن تهشهككۈر ئېيتتى. 
بۇ مۆجىزىدىن كېيىن ئىنكارچىالر يهنه يامانلىق قىلىشقا جۈرئهت 

قىاللمىدى. 
دىنىغا  گۈزهل  ئالالھنىڭ  ئىنسانالرنى  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
ئايرىلىپ،  يۇرتىدىن  ئۆسكهن  توغۇلۇپ  ئۈچۈن  قىلىش  دهۋهت 
ئىككى  ئىسىملىك  ئىسھاق  ۋه  ئىسمائىل  قىلدى.  ھىجرهت  مىسىرغا 
ئوغلى دۇنياغا كهلدى. ئالالھ ئىسمائىل ۋه ئىسھاق ھهر ئىككىسىنى 

پهيغهمبهرلىككه تهيىنلىدى. 
ئهلهيھىسساالم  ئادهم  قېتىم  تۇنجى  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
تهرىپىدىن بىنا قىلىنغان كهبىنى ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن 

بىرلىكته ئهسلىدىكى ئۇلىنىڭ ئۈستىگه قايتىدىن بىنا قىلدى. 
ئهلهيھىسساالم  ئىسمائىل  ئوغلى  ۋه  ئهلهيھىسساالم  ئىبراھىم 
بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىزدۇر. ئۇالرنىڭ ھاياتى قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ 

ياخشى بايان قىلىنغان. 
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گۈزهللهر گۈزىلى يۇسۇف
ياقۇب ئهلهيھىسساالم ھهزرىتى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ نهۋرىسى 
ياقۇب  ئىدى.  پهيغهمبهر  بىر  ئهۋهتىلگهن  دۆلىتىگه  كهنئان  بولۇپ، 
ئهلهيھىسساالمنىڭ ئون ئىككى ئوغلى بولدى. يۇسۇف ئون بىرىنچى، 

بۇنيامىن بولسا ئهڭ كىچىك ئوغلى ئىدى. 
يۇسۇف بهكال چىرايلىق، كېلىشكهن بىر باال ئىدى. ئىنسانالر 
ئىدى.  تهس  بهكال  تېپىش  بىرهيلهننى  گۈزهل  ئۇنىڭدهك  ئىچىده 
كىچىك چېغىدىال ئانىسى ئۆلۈپ كهتكهنلىكى ئۈچۈن دادىسى ياقۇب 
يۇسۇف  دېمىسىمۇ  بۆلهتتى.  كۆڭۈل  بهكرهك  ئۇنىڭغا  ئهلهيھىسساالم 
سۆيۈملۈك، جانغا يېقىن باال بولغانلىقى ئۈچۈن ھهممه كىشى ئۇنى 
ياخشى كۆرهتتى. لېكىن ئۆگهي ئاكىلىرى دادىسىنىڭ ئۇنىڭغا بهك 

كۆيۈنۈشىگه چىدىمايتتى. 
ئون  چۈشىده  كۆردى.  چۈش  بىر  ئاجايىپ  كېچه  بىر  يۇسۇف 
كۆرگهن  قىلىۋاتاتتى.  سهجده  ئۇنىڭغا  ئاي  ۋه  قۇياش  يۇلتۇز،  بىر 
چۈشىنى دادىسىغا سۆزلهپ بهردى. دادىسى ياقۇب ئهلهيھىسساالم بۇ 
چىڭ  ئوغلىنى  ئالدى.  ياش  كۆزىگه  تهسىرلىنىپ  چۈشتىن  ياخشى 
قۇچاقلىدى. ئوغلى يۇسۇفنىڭ كهلگۈسىده پهيغهمبهر بولىدىغانلىقىنى 
ئاكىلىرىغا  چۈشىنى  كۆرگهن  ئۇنىڭغا  دادىسى  ئىدى.  بىلگهن 
ئوغۇللىرىنىڭ  باشقا  چۈنكى  جىكىلىدى.  قاتتىق  سۆزلىمهسلىكنى 
شۇڭا  ئهنسىرهيتتى.  سېلىشىدىن  قىلىپ  يامانلىق  بىرهر  يۇسۇفكه 

ئۇنى يېنىدىن ئايرىمايتتى، ھېچكىمگه ئامانهتمۇ قىلمايتتى. 
ئاكىلىرى بىر ئاز ۋاقىتتىن كېيىن يۇسۇفنىڭ چۈشىدىن خهۋهر 
چىقاردى.  ئهۋجىگه  تېخىمۇ  چىدىماسلىقىنى  ئۇالرنىڭ  بۇ  تاپتى. 
ئاخىرى بىرلىشىپ يۇسۇفنى كۆزدىن يوقىتىشقا نىيهتلهندى. ئۆزئارا 
بىر مهخپى پىالن تۈزدى. ھهممىسى بىرلىكته ئورمانلىققا ئوينىغىلى 
بېرىش ئۈچۈن دادىسىدىن رۇخسهت سورىدى. ياقۇب ئهلهيھىسساالم 
يۇسۇفنىڭ بېرىشىغا رۇخسهت قىلىشنى خالىمىدى، بىراق ئوغۇللىرى 
بهك چىڭ تۇرۇۋالدى، «جېنىم دادا، بىز بۇنچىلىك كۆپ تۇرساق، 
قىلىڭ،  رۇخسهت  بىزگه  قاالتتۇقمۇ؟!  قوغدىيالماي  يۇسۇفنى  بىر 
دادىسى  دېيىشتى.  كېلهيلى!»  ئويناپ  بېرىپ  بىرلىكته  ھهممىمىز 
چىقتى.  يولغا  بىرلىكته  ئاكا-ئۇكىالر  قىلدى.  رۇخسهت  ئامالسىز 
ئۆيدىن خېلى ئۇزاقالشقان ئىدى. ئهتراپتا ھېچكىم يوق ئىدى. ئهمدى 
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يۇسۇفنى جايلىيااليتتى. ئاكىلىرى ئۇنىڭغا قىلچىلىك ئىچ ئاغرىتماي، 
تاش يۈرهكلىك بىلهن ئۇنى قۇدۇققا تاشلىۋهتتى. يۇسۇف قودوقنىڭ 
ئىچىده بۇرجهكتىكى بىر تاشقا ئېسىلىپ قېلىپ، سۇغا غهرق بولۇشتىن 
قۇتۇلۇپ قالدى. ئاكىلىرى دادىسىغا نېمىدهپ يالغان گهپ توقۇش 
ھهققىده ئويالندى. ئاخىرى ئورمانلىقتا ئوۋلىغان بىر ھايۋاننىڭ قېنى 
بىلهن يۇسۇفنىڭ كۆڭلىكىنى بوياپ، قولىدا قان يۇقى كۆڭلهكنى 
دادا،  دادىسىغا: «جېنىم  كهلدى.  ئۆيگه  پېتى  يىغلىغان  كۆتىرىپ 
بىز ئويۇنغا بېرىلىپ كهتكىنىمىزده قېرىندىشىمىز يۇسۇفنى بۆره يهپ 
قۇتۇلدۇرىۋااللمىدۇق.  ئۇنى  بولساقمۇ،  تىرىشقان  شۇنچه  كېتىپتۇ. 
دېيىشتى.  تاپالىدۇق...»  كۆڭلىكىنىال  يۇقى  قان  ئۇنىڭ  پهقهت 
ياقۇب ئهلهيھىسساالم كۆڭلهكنىڭ پهقهتال يىرتىلمىغانلىقىنى كۆرۈپال، 
ئۇالرنىڭ  چۈشهندى.  قىلغانلىقىنى  يامانلىق  ئۇنىڭغا  ئوغۇللىرىنىڭ 
يۈزىگه قاراپمۇ قويماي، دهرھال نېرى كېتىشىنى ئېيتتى. كۆزى ياشقا 
تولدى. ئامراق ئوغلى يۇسۇفنىڭ دهرت-ئهلىمىنى قهلبىنىڭ چوڭقۇر 

قاتالملىرىدا ھېس قىلدى.  
تۇرغاندا  ساقالپ  ھالدا  بىچاره  ئىچىده  قۇدۇقنىڭ  يۇسۇف 
قۇتۇلدۇرىۋالدى.  قۇدۇقتىن  ئۇنى  كارۋان  بىر  كېتىۋاتقان  مىسىرغا 
مىسىرغا كهلگهنده كارۋاندىكىلهر يۇسۇفنى مىسىر ۋهزىرىنىڭ ئۆيىگه 

خىزمهتكارلىققا بېرىۋهتتى. يۇسۇف بۇ يهرده قېلىشقا باشلىدى. 
گۈزهل،  تېخىمۇ  بولغىنىدا  يىگىت  ياش  بولۇپ،  چوڭ  يۇسۇف 
يۇسۇفنىڭ  ئايالى  ۋهزىرنىڭ  ئىدى.  كهتكهن  بولۇپ  سۇمباتلىق 
ئۆيده  ئىدى.  قالغان  بولۇپ  ئاشىق  ئۇنىڭغا  كۆيۈپ،  گۈزهللىكىگه 
توغرىلىق  ئىش  بىر  ئهخالقسىز  يۇسۇفكه  چاغدا  بىر  يوق  ھېچكىم 
گهپ قىلدى. يۇسۇف بۇ سهت تهكلىپنى قوبۇل قىلمىدى. چۈنكى، 
ئۇ پاكىزه ۋه ئهخالقلىق بىر يىگىت ئىدى. ۋهزىرنىڭ ئايالى ئارزۇسىغا 
زىندانغا  ھالدا  ناھهق  ئۇنى  چېقىپ،  ئېرىگه  يۇسۇفنى  يېتهلمهي، 

سولىتىۋهتتى. 
چۈش  ئۇنىڭغا  ئالالھ  قالدى.  زىنداندا  يىلالر  ئۇزۇن  يۇسۇف 
چۈشىگه  مهھبۇسالرنىڭ  ياتقان  بىلله  زىنداندا  ئۆگهتتى.  تهبىرىنى 
تهبىر بېرهتتى. بهرگهن تهبىرى توغرا چىقاتتى. ئالالھ ئۇنى ئىنسانالرنى 
پهيغهمبهرلىككه  ئۈچۈن  قىلىشى  دهۋهت  يولغا  ياخشى  توغرا، 

تهيىنلىدى. 
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بىر كېچه، مىسىر پادىشاھى چۈشىده يهتته ئۇرۇق كالىنىڭ يهتته 
سىمىز كالىنى يېگهنلىكىنى كۆردى. يهتته يېشىل باشاقنىڭ يېنىدا يهتته 
قۇرۇق باشاق بار ئىدى. بۇ چۈشكه مىسىردا ھېچكىم تهبىر بېرهلمىدى. 
بىرهيلهن  تونۇيدىغان  ئهلهيھىسساالمنى  يۇسۇف  چاغدا  زىنداندىكى 
پادىشاھقا ئۇنىڭ چۈشكه توغرا تهبىر بېرهلهيدىغانلىقىنى ئېيتتى، چۈشكه 
يۇسۇف  چىقاردى.  زىنداندىن  دهرھال  ئۇنى  ئۈچۈن  بهرگۈزۈش  تهبىر 
بولىدىغانلىقى،  ئاپىتى  قورغاقچىلىق  ئېغىر  كهلگۈسىده  ئهلهيھىسساالم 
پادىشاھ  ئېيتتى.  كېرهكلىكىنى  تۈزۈش  تهدبىر  ئالدىن  ئۈچۈن  بۇنىڭ 
ئۈچۈن  تۇرغانلىقى  ئالدىدا  بېرىش  يۈز  قىيىنچىلىقالر  ئېغىر  دۆلىتىده 

يۇسۇف ئهلهيھىسساالمنى خهزىنه باشقۇرغۇچىلىققا تهيىنلىدى. 
مهزگىلىده  مهمۇرچىلىق  يىللىق  يهتته  ئهلهيھىسساالم  يۇسۇف 
يىلدىن  يهتته  قويغۇزدى.  ئامبارالرغا  قىسمىنى  بىر  مهھسۇالتالرنىڭ 
كېيىن قورغاقچىلىق ئاپىتى باشالندى. خوشنا دۆلهتلهردىكى خهلقلهر 
توپ-توپ ھالدا مىسىرغا ئاشلىق ئالغىلى كېلىشكه باشلىدى. يۇسۇف 
بۇنيامىننى  ئۇكىسى  كىچىك  ئهڭ  ئاكىلىرىمۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
كهلدى.  ئالغىلى  ئاشلىق  مىسىرغا  قويۇپ،  يېنىدا  دادىسىنىڭ 
ئاكىلىرى يۇسۇفنى تونىيالمىدى، ئهمما يۇسۇف ئهلهيھىسساالم ئۇالرنى 
تونىغان ئىدى. ئۇالرغا كىچىك ئۇكىسىنى ئېلىپ كېلىشنى، بولمىسا 
يهنه بىر قېتىم كهلگهنده ئاشلىق بهرمهيدىغانلىقىنى ئېيتتى. بهرگهن 
مىسىرغا  ئاكىلىرى  بهردى.  قايتۇرۇپ  ئۇالرغا  ھهققىنىمۇ  ئاشلىقنىڭ 
ئېلىپ  بىلله  بۇنيامىننىمۇ  ئۇكىسى  كهلگهنده  قېتىم  ئىككىنچى 
كهلدى. يۇسۇف ئهلهيھىسساالم ئۇكىسى بۇنيامىنغا بېشىدىن ئۆتكهن 
سهرگۈزهشتىلىرىنى سۆزلهپ بېرىپ، ئۇنى مېھرى بىلهن قۇچاقلىدى. 
بۇنيامىننى مىسىردا ئېلىپ قېلىش ئۈچۈن بىر پىالن تۈزدى. ئاكىلىرى 
شهھهردىن چىقىدىغان چاغدا پادىشاھنىڭ قىممهتلىك بىر بويۇمىنى 
يۇشۇرۇپ  ئىچىگه  يۈك-تاقلىرىنىڭ  بۇنيامىننىڭ  ھالدا  مهخپى 
قويدى. ئهتىسى كۈنى، ئاكىلىرى يولغا چىقىپ بولغاندا بىر ئهسكهر 
بۇنيامىننىڭ  ئاقتۇردى.  تاقلىرىنى  يۈك  توختىتىپ،  يولدا  ئۇالرنى 
يۈك-تاقلىرى ئارىسىدىن پادىشاھنىڭ قىممهتلىك بويۇمى تېپىلدى. 
بۇنىڭ بىلهن بۇنيامىن مىسىردا ئېلىپ قېلىندى. ئاكىلىرى شۇنچه 
تاشالپ  بۇنيامىننى  نائىالج  يهتمىدى.  كۈچى  بولسىمۇ،  تىرىشقان 
قويۇپ، يۇرتىغا قايتتى. بېشىغا كهلگهن ئىشالرنى دادىسىغا ئېيتتى. 
يهتمىگهندهك،  ئايرىلغىنى  يۇسۇفتىن  ئوغلى  ئهلهيھىسساالم  ياقۇب 
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ھهسرىتىده  ئايرىلىش  ئىدى.  ئايرىلغان  بۇنيامىندىنمۇ  ئهمدىلىكته 
تۇال يىغالپ كۆزى كۆرمهس بولدى. لېكىن يهنه ئۈمىدىنى يوقىتىپ 
قويماي: «مهن چىرايلىقچه سهۋر قىلىمهن. ئالالھ بىر كۈنى بالىلىرىمنى 

ماڭا قايتۇرۇپ بېرىدۇ. ئۇ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر» دېدى. 
ئۈچۈن  ئېلىش  بۇنيامىننى  ئاكىلىرى  كېيىن،  مۇددهتتىن  بىر 
ئۇكىسى  كېلىپ،  يېنىغا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  يۇسۇف  كهلدى.  مىسىرغا 
بۇنيامىننى كهچۈرۈم قىلىشىنى، قۇيۇۋېتىشىنى تهلهپ قىلدى. بۇنىڭ 
بىلهن يۇسۇف ئهلهيھىسساالم: «سىلهر ئۇكاڭالر يۇسۇفكه قانداق قىلغان 
ئىدىڭالر؟» دهپ سورىشى بىلهن ئاكىلىرى: «سهن يۇسۇفمۇ؟» دهپ، 
ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالم  يۇسۇف  لېكىن  باشلىدى.  قورقۇشقا  كۆڭلىده 
يامانلىق قىلغان ئاكىلىرىنى ئهپۇ قىلدى. ئۇالرغا: «كۆڭلىكىمنى ئاپىرىپ 
دادامغا بېرىڭالر، ئۇ مېنى پۇرىقىمدىن تونۇيدۇ» دهپ ئۇالرنى يولغا 
كۆڭلىكىنى  يۇسۇفنىڭ  ئوغلى  ئهلهيھىسساالم  ياقۇب  قويدى.  سېلىپ 
باغرىغا باستى، كۆزىگه سۈرتۈپ پۇرىدى. دهل بۇ چاغدا ئۇلۇغ ئالالھ 
قايتا  كۆزىگه  ئۇنىڭ  سۈپىتىده  مۇكاپاتى  قىلغانلىقىنىڭ  سهۋر  ئۇنىڭ 
نۇر بهردى. ھهممىسى بىرلىكته مىسىرغا كهلدى. يۇسۇف ئهلهيھىسساالم 
چۈشنى  ھېلىقى  كۆرگهن  ۋاقتىمدا  كىچىك  دادا،  دادىسىغا: «جېنىم 

رهببىم راستقا ئايالندۇرۇپ بهردى. ئهلھهمدۇلىلالھ» دېدى. 
ئادالهت  خهلققه  زامان  ئۈزۈن  مىسىردا  ئهلهيھىسساالم  يۇسۇف 
رهھبهرلىك  ۋه  پهيغهمبهرلىك  ئۇالرغا  قىلدى.  ھۆكۈمرانلىق  بىلهن 

قىلدى. ھهمىشه ياخشىلىق ۋه گۈزهللىككه چاقىردى. 
بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  يۇسۇف  بىلهن  ئهلهيھىسساالم  ياقۇب 
ياخشى  ئهڭ  كهرىمده  قۇرئانى  ھاياتى  ئۇالرنىڭ  پهيغهمبىرىمىزدۇر. 

بايان قىلىنغان. 

سۇدا بىر بوۋاق: مۇسا ئهلهيھىسساالم
ئىسرائىل  كهلگهنلهر  نهسلىدىن  ئهلهيھىسساالمنىڭ  ياقۇب 
كېيىن  ئهلهيھىسساالمدىن  يۇسۇف  ئۇالر  ئاتىلىدۇ.  دهپ  ئوغۇللىرى 
مىسىرغا  كۆپهيدى.  بارغانسىرى  يهرده  بۇ  يهرلىشىپ،  مىسىرغا 
سېلىپ،  زۇلۇم  ئوغۇللىرىغا  ئىسرائىل  پىرئهۋن  قىلغان  ھۆكۈمرانلىق 
ئۇالرنى قۇلغا ئوخشاش ئىشقا ساالتتى. پىرئهۋن بىر كېچه چۈشىده 
بىر ئوتنىڭ تهختىنى كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋهتكهنلىكىنى كۆردى. بۇ 
يامان چۈشكه ئىسرائىل ئوغۇللىرى ئىچىده توغۇلىدىغان بىر ئوغۇل 
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دهپ  ئىشارىتى  چۈشۈرىدىغانلىقىنىڭ  تهختتىن  پىرئهۋننى  بالىنىڭ 
تهبىر بېرىلدى. ئۇ يىلى تۇغۇلغان بارلىق ئوغۇل بوۋاقالر پىرئهۋننىڭ 
شۇ  مۇسا  باشالندى.  ئۆلتۈرۈلۈشكه  رهھىمسىزلهرچه  بىلهن  ئهمرى 
يىلى تۇغۇلغان بوۋاقالردىن بىرى ئىدى. مۇسانىڭ ئانىسى ئوغلىنىڭ 
ھاياتىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىچاره ھالدا ئازاپلىنىپ تۇرغاندا ئالالھتىن 
ئىش  بىر  بېشىغا  ئېمىتكىن،  «ئۇنى  كهلدى:  ئىلھام  بىر  ئۇنىڭغا 
خاتىرجهم  تاشال.  سۇغا  ئۇنى  چېغىڭدا  قورققان  دهپ  كېلهرمىكىن 

بول، قۇرقما. چۈنكى بىز ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىمىز.»  
سۆيۈملۈك  ئېمىتتى.  مۇسانى  بوۋىقى  تۇغۇلغان  يېڭى  ئانىسى 
بالىسىنى ئاخىرقى قېتىم سۆيدى. ئۇنى ئالالھقا ئامانهت قىلىپ، بىر 
ياغاچ بۆشۈككه سېلىپ نىل دهرياسىغا تاشلىدى. مۇسانىڭ ئاچىسى 
تېخى كىچىك ئىدى. ئۇ سۇدا ياغاچ بۆشۈك ئىچىده ئېقىپ كېتىۋاتقان 

ئۇكىسىنىڭ كهينىدىن جىمجىت ھالدا ئهگىشىپ ماڭماقتا ئىدى. 
سۇنىڭ ئېقىشى بىلهن بوۋاق مۇسا قويۇلغان بۆشۈك پىرئهۋننىڭ 
ئوردىسىغا قهدهر كهلدى. پىرئهۋننىڭ خانىشى ئاسىيه دهريا بويىدا 
يېنىدا  بۆشۈكنىڭ  قالدى.  كۆرۈپ  بوۋاقنى  سۇدىكى  كېتىۋاتقاندا 
بالىنىڭ  بوۋاق  بىر  تاتلىق  ئىچىده  ئۇنىڭ  قاراپ  كېلىپ  يېقىن 
ئۇخالپ ياتقانلىقىنى كۆردى. دهرھال بوۋاقنى قۇچىقىغا ئېلىپ، ئۇنى 
باقتى. ئۆزىنىڭ بالىسىدهكال ياخشى كۆرۈپ قالغانتى ئۇنى. بوۋاقنى 
كۆتىرىپ ئېرى پىرئهۋننىڭ يېنىغا كېلىپ، بۇ بالىنى ئۆلتۈرمهسلىكىنى 
ئۇالرنىڭ  ئوردىدا  مۇسا  كهلتۈرۈپ،  ماقۇل  پىرئهۋننى  ئۆتۈندى. 
بالىسى بولۇپ ياشاشقا باشلىدى. ئهمدى بالىنى ئېمىتىدىغانغا بىر 
سۈتىنى  ئايالنىڭ  ھېچقانداق  بوۋاق  لېكىن  ئىدى.  الزىم  ئېنىكئانا 
ئهمگىلى ئۇنىمىدى. مۇسانىڭ ئاچىسى ئۇنى ئېمىتىدىغان بىر ئايالنى 
باشالپ  ئوردىغا  ئانىسىنى  مۇسانىڭ  ئېيتىپ،  تونۇيدىغانلىقىنى 
كهلدى. ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقان مۇسانىڭ ئانىسى بالىنى ئېمىتىشنى 
خااليدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئوردىغا كهلدى. بوۋاق ئانىسىنىڭ سۈتىنى 
ئىشتىھا بىلهن ئهمدى. شۇنىڭ بىلهن مۇسا پىرئهۋننىڭ ئوردىسىدا 
ئۆز ئانىسى بىلهن بىرلىكته ياشاپ چوڭ بولدى. مۇسا چوڭ بولغاندا 
ئهلهيھىسساالمنىڭ  شۇئهيب  ئايرىلىپ،  ئوردىسىدىن  پىرئهۋننىڭ 
يۇرتىغا باردى، ئۇ يهرده بىر مهزگىل پادىچىلىق قىلدى. دۇرۇستلىقى 
تهسىر  ياخشى  ئىنسانالرغا  ئهتراپىدىكى  بىلهن  ئهخالقى  گۈزهل  ۋه 
كۆرسهتكهن ئىدى. ئۇ يهرده شۇئهيب ئهلهيھىسساالمنىڭ قىزى بىلهن 

توي قىلدى. 
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مۇسا ئايالى بىلهن بىرلىكته مىسىرغا قايتىشقا نىيهتلىنىپ يولغا 
كېلىپ،  ۋهھيى  ئۇنىڭغا  ئالالھتىن  كهلگهنده  تېغىغا  تۇر  چىقتى. 
ئهلهيھىسساالمنى  مۇسا  ئالالھ  ئۇلۇغ  تهيىنلهندى.  پهيغهمبهرلىككه 
تهلهپ  قىلىشىنى  تهبلىغ  دىننى  توغرا  بېرىپ،  يېنىغا  پىرئهۋننىڭ 

قىلدى. 
بولغان  پهيغهمبهر  ئوخشاش  ئۆزىگه  ئهلهيھىسساالم  مۇسا 
يېنىغا  پىرئهۋننىڭ  ئېلىپ  ئهلهيھىسساالمنى  ھارۇن  قېرىندىشى 
يالغۇز  تونۇشقا،  بىرلىكىنى  بارلىقى،  ئالالھنىڭ  ئۇنى  كهلدى. 
ئالالھقىال ئىبادهت قىلىشقا چاقىردى. ئۇنىڭدىن ئىسرائىل ئوغۇللىرىغا 
رهت  بۇنى  پىرئهۋن  لېكىن  قىلدى.  تهلهپ  سالماسلىقنى  زۇلۇم 
مۆجىزه  بىرهر  ئىسپاتاليدىغان  پهيغهمبهرلىكىنى  ئۇنىڭدىن  قىلدى. 
كۆرسىتىشىنى تهلهپ قىلدى. مۇسا ئهلهيھىسساالم قولىدىكى ھاسىنى 
يهرگه تاشلىۋىدى، ھاسا چوڭ ئهجدىرھاغا ئايالندى. پىرئهۋن بۇنى 
بىر سېھىر دهپ ئويالپ، دهرھال سېھىرگهرلهرنى چاقىرىپ ئۇالرغا: 
بۇيرۇق  دهپ  قىلىڭالر»  يوق  سېھىرلىرىنى  مۇسانىڭ  «تىزدىن 
بىراق  سالدى.  ئىشقا  ھۆنهرلىرىنى  بارلىق  سېھىرگهرلهر  چۈشۈردى. 
يۇتۇۋهتتى.  سېھىرلهرنى  بارلق  ھاسىسى  ئهلهيھىسساالمنىڭ  مۇسا 
سېھىرگهرلهر مۇسا ئهلهيھىسساالمنىڭ كۆرسهتكىنىنىڭ سېھىر ئهمهس، 
مۆجىزه ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىپ، ئالالھقا ئىمان ئېيتتى. لېكىن 
يېنىغا  خهلقىنى  ئهلهيھىسساالم  مۇسا  ئېيتمىدى.  ئىمان  پىرئهۋن 
خهۋهر  بۇنىڭدىن  نىيهتلهندى.  كېتىشكه  چىقىپ  مىسىردىن  ئېلىپ 
تاپقان پىرئهۋن ئۇالرنى يوقىتىش ئۈچۈن ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇالرنى 
قوغالپ چىقتى. قىزىل دېڭىزنىڭ قىرغىقىغا كهلگهنده ئارقىسىدىن 
يېتىشىۋالدى. مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۇلۇغ ئالالھتىن ياردهم تىلهپ دۇئا 
قىلدى. ئالالھ ئۇنىڭغا قولىدىكى ھاسا بىلهن دېڭىزغا ئۇرۇشنى ئهمىر 
قىلدى. مۇسا ئهلهيھىسساالم ھاسىسى بىلهن دېڭىزغا ئۇرۇشى بىلهنال 
قىزىل دېڭىز ئىككىگه ئايرىلدى. بۇنىڭ بىلهن مۇسا ئهلهيھىسساالم 
ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله چىققانالر دېڭىزدا ئېچىلغان يولدىن ئۆتۈپ 
قارشى قىرغاققا ساالمهت چىقتى. پىرئهۋن ۋه ئهسكهرلىرى بۇ يولدىن 
كهتتى.  قوشۇلۇپ  سۈيى  دېڭىز  بىلهنال  كىرىشى  بولۇپ  ئۆتمهكچى 
پىرئهۋن ۋه ئهسكهرلىرى دېڭىزغا غهرق بولدى. شۇنداق قىلىپ ئالالھ 
ئۆزىگه ئىمان ئېيتقانالرنى كاپىرالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقلىدى. 
مۇسا ئهلهيھىسساالم ئۆمۈر بۇيى خهلقىنى پهقهت ئالالھقىال ئىبادهت 

قىلىش، ئۇنىڭغا ھېچكىمنى شېرىك قىلماسلىققا دهۋهت قىلدى. 
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ھاياتى  ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىزدۇر.  بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  مۇسا 
قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان. 

تۆمۈرچىلىك ئۇستىسى پهيغهمبهر:
داۋۇد ئهلهيھىسساالم

ئالالھ داۋۇد ئهلهيھىسساالمنى پهيغهمبهرلىككه تاللىدى، ئۇنىڭغا 
«زهبۇر»نى بهردى. داۋۇد ئهلهيھىسساالم ئاۋازىنىڭ يېقىملىقلىقى بىلهن 
مهشھۇردۇر. بۇ سهۋهپتىن كۈلتۈرىمىزده ئاۋازى يېقىملىق كىشىلهرنى 
ئهلهيھىسساالم  داۋۇد  بار.  ئادهت  دهيدىغان  داۋۇدنىڭكىدهك  ئاۋازى 
گۈزهل، يېقىملىق ئاۋازى بىلهن دۇئا، مۇناجات قىلغاندا ئاڭلىغانالر 

ھهممىسى تهسىرلىنىپ كېتهتتى. 
ئالالھ تالالپ ئهۋهتكهن پهيغهمبهرلهرگه پهقهت دىنىي بىلىملهرنى 
ئاالقىدار  تۇرمۇشقا  كۈندىلىك  يهنه  ئۇالرغا  قالماستىن،  ئۆگىتىپال 
تۆمۈرنى  ئهلهيھىسساالمغا  داۋۇد  ئالالھ  ئۆگهتكهن.  بىلىملهرنىمۇ 
تۇنجى  ئۆگهتكهن.  كىرگۈزۈشنى  شهكىلگه  خالىغان  يۇمشىتىپ، 
تۆمۈرچىلىك ئۇستىسى داۋۇد ئهلهيھىسساالمدۇر. شۇڭا ئۇنىڭ خهلقى 
ساۋۇت-دوبۇلغىالرنى  تۆمۈر  قىلغاندا  ئۇرۇش  بىلهن  دۈشمهنلىرى 

كىيىپ ئۆزىنى قوغدىغان. 
داۋۇد ئهلهيھىسساالم بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىزدۇر. ئۇنىڭ ھاياتى 

قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان. 

قۇشالر بىلهن گهپلىشهلهيدىغان پهيغهمبهر: 
سۇاليمان ئهلهيھىسساالم

ئالالھ داۋۇد ئهلهيھىسساالمدىن كېيىن سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنى 
پهيغهمبهرلىككه تهيىنلىدى. 

سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ئالالھتىن قۇدرهتلىك بىر ھۆكۈمدارلىق 
ئالالھ  قىلدى.  ئىجابهت  دۇئاسىنى  ئۇنىڭ  ئالالھ  قىلدى.  تهلهپ 
سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا ھايۋانالرنىڭ، قۇشالرنىڭ تىلىنى ئۆگهتتى. 
ئۇنىڭغا شامالنىمۇ باشقۇرۇش كۈچى بهردى. شۇنىڭ بىلهن ئۇ پۈتكۈل 

جانلىقالرغا ھۆكۈمرانلىق قىالاليدىغان بۈيۈك ھۆكۈمران بولدى.
ئىدى.  بار  قۇشالرمۇ  قوشۇنىدا  ئهلهيھىسساالمنىڭ  سۇاليمان 
يوقاپ  ھۆپۈپنىڭ  كېتىۋاتقاندا  جهڭگه  بىلهن  قۇشۇنى  كۈنى،  بىر 
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كهتكهنلىكىنى بايقاپ، ئۇنى چاقىرتىپ سهۋهبىنى سورىدى. ھۆپۈپ 
بىر  ئىسىملىك  بىلقىس  پادىشاھى  ئايال  دۆلىتىنىڭ  سهبه  ئۇنىڭغا 
ھۆكۈمدار ھهققىده خهۋهر ئېلىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتتى. سهبه خهلقى 

قۇياشقا چوقۇناتتى. 
ئهۋهتىپ،  مهكتۇپ  بىر  بىلقىسقا  ئهلهيھىسساالم  سۇاليمان 
ئۇنىڭغا ۋه خهلقىگه ئالالھنىڭ بارلىقى ۋه بىرلىكىنى چۈشهندۈردى. 
بىلقىس  چاقىردى.  قىلىشقا  ئىبادهت  ئالالھقىال  پهقهت  ئۇالرنى 
ۋهزىرلىرىنى چاقىرىپ مهكتۇپنى ئوقۇدى، قانداق قىلىش ھهققىده 
مهسلىھهتلهشتى. ۋهزىرلهر سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇش 
خالىمايدىغان  قىلىشنى  ئۇرۇش  ئېيتىشتى.  كېرهكلىكىنى  قىلىش 
بىلقىس سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا ھهدىيه ئهۋهتتى. لېكىن سۇاليمان 
بىلهن  شۇنىڭ  قىلمىدى.  قوبۇل  ھهدىيهلهرنى  بۇ  ئهلهيھىسساالم 
بىلقىس سۇاليمان ئهلهيھىسساالمنى ئوردىسىدا زىيارهت قىلىش ئۈچۈن 

يولغا چىقتى.
كېلىشتىن  ئوردىسىغا  ئۇنىڭ  بىلقىس  ئهلهيھىسساالم  سۇاليمان 
بىلقىس  كهلتۈردى.  ئېلىپ  ئوردىغا  تهختىنى  بىلقىسنىڭ  ئىلگىرى 
سۇاليمان  بولۇپمۇ  بولدى.  ھهيران  قاتتىق  كۆرۈپ  تهختىنى 
قاتتىق  ئۇنىڭغا  سارىيى  ئهينهك  ئۈستىدىكى  سۇ  ئهلهيھىسساالمنىڭ 
تهسىر قىلغان ئىدى. بىلقىس ئىنسانالرغا بۇنداق كۈچنىڭ پهقهت 
ئۇلۇغ ياراتقۇچى تهرىپىدىنال بېرىلىدىغانلىقىنى چۈشهندى. قۇياشقا 

چوقۇنۇشنى تاشالپ، ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھقا ئىمان ئېيتتى. 
سۇاليمان ئهلهيھىسساالم ھۆكۈمرانلىق مهزگىلىده ئىنسانالرغا ۋه 

باشقا جانلىقالرغا ئادالهت بىلهن مۇئامىله قىلدى. 
ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىزدۇر.  بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  سۇاليمان 

ھاياتى قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان. 

بىر بوۋاق گهپ قىلىۋاتىدۇ:
مهريهم ئوغلى ئىسا ئهلهيھىسساالم

گۈزهل  ئۇنىڭ  ھهممىسى  تونۇيدىغانالر  مهريهمنى  ھهزرىتى 
جهمىيهتته  بىلهتتى.  ئىكهنلىكىنى  ئىپپهت-نۇمۇسلۇق  ئهخالقلىق، 
جىبرىئىل  ئالالھ  ئىدى.  قىزى  ئائىلىسىنىڭ  ئىمران  بار  ئىناۋىتى 
مهريهم  ئهۋهتتى.  سۈرىتىده  ئىنسان  ئۇنىڭغا  پهرىشتىنى  ئىسىملىك 
قورقۇشىنى  ئالالھتىن  ئۇنىڭغا  كۆرۈپ،  كىشىنى  ئهر  بىر  ناتونۇش 
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بولسا،  جىبرىئىل  ئۆتۈندى.  قىلماسلىقىنى  ئهسكىلىك  ئۆزىگه  ۋه 
ئۇنىڭغا: «مهن ئالالھنىڭ ئهلچىسىمهن، ئالالھنىڭ ساڭا بىر سالىھ 
دهپ  ئهۋهتىلدىم»  ئۈچۈن  قىلىش  خهۋهر  بېرىدىغانلىقىنى  ئوغۇل 
خوشخهۋهر يهتكۈزدى. بۇنى ئاڭالپ قاتتىق ھهيران بولغان مهريهم: 
«مهن توي قىلمىدىم، ئهخالقسىز، ناچار ئايالمۇ ئهمهسمهن. مېنىڭ 
قانداقمۇ باالم بولسۇن؟» دېدى. جىبرىئىل مهريهمگه: «شۇنداق، بۇ 
ئالهملهرنىڭ رهببى ئالالھ ئۈچۈن ناھايىتى ئاساندۇر. ئالالھ سېنىڭ 
ئوغلۇڭ ئىسانى ئىنسانالرغا بىر مۆجىزه قىلىپ ياراتتى. ئالالھ ھهممىگه 

قادىردۇر» دېدى. 

كۈنلهر ئۆتتى، ئايالر ئۆتتى
مهريهم توغىدىغان ۋاقتى يېقىنالشقاندا، ئىنسانالردىن ئۇزاق 
تۇغدى.  ئىسانى  ئاستىدا  دهرىخىنىڭ  خورما  بىر  يهرده،  بىر 
ئىنتايىن  ئۇنى  قايتتى.  ئۆيىگه  كۆتىرىپ  بالىسىنى  مهريهم 
ئېغىر بىر ئىمتىھان ساقالپ تۇراتتى. كىشىلهر مهريهمنىڭ توي 
قىلماي تۇرۇپ باال تۇغۇشىغا ھهيران قالدى، ئۇنى بوزۇق ئايال 
مهريهم،  «ئهي  ئۇنىڭغا:  ئهيىپلهشتى.  چىقىرىپ،  قاتارىغا 
سهن بهك سهت بىر ئىش قىلدىڭ!» دېدى. مهريهم: «مهن 
ئالالھنىڭ  ئىسا  باالم  قىلمىدىم،  ئىش  بىر  بولغۇدهك  خىجىل 
مۆجىزىسىدۇر. ماڭا ئىشهنمىسهڭالر ئۇنىڭدىن سوراڭالر» دهپ 
ئىشارهت قىلدى. كىشىلهر يېڭى تۇغۇلغان بىر بوۋاقنىڭ گهپ 
قىاللمايدىغانلىقىنى بىلهتتى. لېكىن بۇ چاغدا بىر مۆجىزه يۈز 
ئالالھنىڭ  «مهن  باشلىدى:  سۆزلهشكه  ئىسا  بوۋاق  بهردى، 
كۆرسىتىش  يولنى  توغرا  ئىنسانالرغا  مېنى  ئۇ  پهيغهمبىرىمهن، 
تهلهپ  قىلىشىمنى  مۇئامىله  ياخشى  ئانامغا  ئهۋهتتى.  ئۈچۈن 
قىلدى. مېنى ھهددىدىن ئېشىپ كېتىشتىن ساقلىدى. تۇغۇلغان 
تىرىلدۈرۈلىدىغان  يېڭىدىن  ۋه  چېغىمدا  ئۆلگهن  چېغىمدا، 
دېدى.  قىلىدۇ.»  ئېھسان  ياخشىلىق  ماڭا  ئالالھ  چېغىمدا 
ھهيران  قىاللىشىغا  گهپ  بوۋاقنىڭ  تۇغۇلغان  يېڭىال  كىشىلهر 

قالدى. مهريهمنى ئهيىپلهشنى توختىتىپ كېتىپ قالدى.
ئىسا ئهلهيھىسساالم چوڭ بولغاندا ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهردهك 
ياخشىلىق  ئېيتىشقا،  ئىمان  بىرلىكىگه  ئالالھنىڭ  ئىنسانالرنى 
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قىلىشقا ناچار ۋه يامان ئىشالردىن ئۇزاق تۇرۇشقا چاقىردى. ئۇنىڭ 
ئۇنىڭ  ۋه  ئۇنىڭغا  ئىنسانالر  ئىشهنمىگهن  چاقىرىقىغا  قۇتلۇق 
قىلدى،  ئهزىيهت  (ھاۋارىيلىرىگه)  دوستلىرىغا  ئېيتقان  ئىمان 
زۇلۇم سالدى. لېكىن ئالالھ پهيغهمبىرىنى ۋه ئىمان ئېيتقۇچىالرنى 

ئىنكارچىالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن ساقالپ قالدى.
ئۇنىڭ  پهيغهمبىرىمىزدۇر.  بىزنىڭ  ئهلهيھىسساالم  ئىسا 
ھاياتى قۇرئانى-كهرىمده ئهڭ ياخشى بايان قىلىنغان.       

قۇرئانى-كهرىم: ۋهھيى مهدهنىيىتى 
ھهقىقهت ۋهھيى بىلهن بىلدۈرۈلدى،

ۋهھيى بىلهن ئايدىڭلىققا چىقتى ئىنسان،
ۋهھيى بىلهن راھهتلىدى،

ئۆلۈم يوقۇلۇش ئهمهستى چۈنكى. 
خوشخهۋهرنى ۋهھيىدىن ئالدى،
ۋهھيى بىلهن ئايرىلدى يولالر، 
ھهقىقهت ئېنىق ئوتتۇرىدا ئىدى،

ئىمان بىلهن كۇفۇر ئېنىق بىلىندى، 
قۇتلۇق سۆزلهردىن كهلگىنى،

مۆمىنگه ئۈمىد، كاپىرغا قورقۇش بولدى. 
چاغ-چاغ، توپ-توپ ھالدا، 

مىسىردىن، رومدىن، 
قۇددۇستىن ۋه مهككه بىلهن مهدىنىدىن،

قاراڭغۇلۇقنى يىرتىپ، 
بهزىده ئوتتىن، بهزىده بىر قۇدۇقتىن، 

بهزىده بىر بېلىقنىڭ قورسىقىدىن،
بهزىده قىزىل دېڭىزدىن،

داستانالر ياڭرىتىپ،
ۋهھىي ئىله پاكىزالندى،

ۋهھىي ئىله يوغۇرۇلدى زامان.                  


