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 ھهق يول ئىسالم تورى
 

  قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى
  

  .ئايهت 7مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره فاتىھه 1

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 جىمى ھهمدۇسـانا ئالهملهرنىـڭ]. 1[ نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
قىيــامهت كۈنىنىــڭ ]. 3[ ناھــايىتى شــهپقهتلىك ۋه مېھرىبانــدۇر هللا]. 2[ خاســتۇر قــاهللا اپهرۋهردىگــارى 

بىزنـى تـوغرا يولغـا ]. 5[ ساڭىال ئىبادهت قىلىمىز ۋه سهندىنال ياردهم تىلهيمىز) رهببىمىز]. (4[ ئىگىسىدۇر
س، سهن ئىنئـام قىلغانالرنىـڭ يولىغـا غهزىپىڭگه يولۇققانالرنىڭ ۋه ئازغانالرنىڭ يولىغا ئهمه]. 6[ باشلىغىن

  ].7[ )باشلىغىن(

  ئايهت 286مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره بهقهر 2

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ۇالر ئـ]. 2[ تهقۋادارالرغا يېتهكچىدۇر) ئۇ(ھېچ شهك يوق، ) يهنى قۇرئاندا(بۇ كىتابتا ]. 1[ ئهلىف، الم، مىم
 سـهرپ قىلىـدۇ) خـۇدا يولىغـا(غهيبكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىـز بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكتىن 

نازىـل قىلىنغـان كىتابالرغـا ) پهيغهمـبهرلهرگه(ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا، سهندىن ئىلگىرىكى ]. 3[
هرۋهردىگارىنىـڭ تـوغرا يولىـدا بولغـۇچىالردۇر، ئهنه شۇالر پ]. 4[ ئىشىنىدۇ ۋه ئاخىرهتكه شهكسىز ئىشىنىدۇ

شۈبھىســــىزكى، كــــاپىرالرنى ئاگاھالندۇرامســــهن، ]. 5[ ئهنه شــــۇالر بهخــــتكه ئېرىشــــكۈچىلهردۇر
ــدۇ ــان ئېيتماي ــۇالر ئىم ــر، ئ ــهن، بهرىبى ــۇالقلىرىنى هللا ا]. 6[ ئاگاھالندۇرمامس ــى ۋه ق ــڭ دىللىرىن ئۇالرنى

، ئـۇالر )ھهقىقهتنى كۆرمهيـدۇ(ۇالرنىڭ كۆزلىرى پهردىلهنگهن ، ئ)ئىماننىڭ نۇرى كىرمهيدۇ(پېچهتلىۋهتكهن 
ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىشـهندۇق  قـاهللا اكىشـىلهر ئارىسـىدا ]. 7[ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ) ئاخىرهتته(

يهنــى ئاغزىــدا ئىشــهندۇق دېگىنــى بىــلهن، كۆڭلىــده (دېگــۈچىلهر بــار، ھهقىقهتــته ئــۇالر ئىشــهنمهيدۇ 
ــ]. 8[ )ئىشــهنمهيدۇ ــتىن هللا ۇالر ائ ــۇالر تۇيماس ــته ئ ــدۇ، ھهقىقهت ــدىماقچى بولى ــۆمىنلهرنى ئال ــى ۋه م ن

ئۇالرنىـڭ هللا بـار، ا) يهنـى مۇنـاپىقلىق ۋه شـهكلىنىش(ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسهل ]. 9[ ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ
هللا ۋه ا يهنـى يالغانـدىن ئىمـاننى دهۋا قىلغـانلىقلىرى(كېسىلىنى كۈچهيتىۋهتتى؛ يالغـان سـۆزلىگهنلىكلىرى 

يهر « :ئۇالرغـا]. 10[ ئۈچۈن ئۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) ىره قىلغانلىقلىرىمهسخ نىڭ ئايهتلىرىنى
بىلىڭالركـى، ئـۇالر ]. 11[ دهيـدۇ» بىز ئىسالھ قىلغـۇچىالرمىز«دېيىلسه، » يۈزىده بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر

ئىمـان «): يهنـى مۇناپىقالرغـا(ئۇالرغـا ]. 12[ ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىالردۇر، لېكىن بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايـدۇ
بىـز «دېيىلسـه، » ئىمـان ئېيـتىڭالر) يهنى سـاھابىلهردهك چىـن كۆڭلـۈڭالر بىـلهن(ئېيتقان كىشىلهردهك 
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بىلىڭالركــى ئۇالرنىــڭ ئــۆزلىرىال . دهيــدۇ» ئىمــان ئېيتقــان ئهخمهقــلهرگه ئوخشــاش ئىمــان ئېيتامــدۇق؟
بىـز ئىمــان «: ئــۇالر مـۆمىنلهر بىـلهن ئۇچراشــقىنىدا]. 13[ دۇئـۇالر تۇيمايـ) بــۇنى(ئهخمهقـلهر، لـېكىن 

بىـز «بىلهن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولسـا ) يهنى مۇناپىق كاتتىباشلىرى(دېيىشىدۇ، شاياتۇنلىرى » ئېيتتۇق
 مـۆمىنلهرنى) تىلىمىزنىـڭ ئۇچىـدىال ئىمـان ئېيتىـپ قويـۇپ(ھهقىقهتهن سىلهر بىـلهن بىللىمىـز، پهقهت 

ــزىره قىلمهســخ ــدۇ» ىمى ــۈن امهســخ ].14[ دهي ــانلىقلىرى ئۈچ ــۇالرنى هللا ىره قىلغ ــدۇ، ئ ــۇالرنى جازاالي ئ
ئهنه شـۇالر ھىـدايهتنى بېرىـپ ]. 15[ گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى، ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشـىدۇ

ئـۇالر . ]16[ شۇڭا سودىسى پايدا كهلتۈرمىـدى، ئـۇالر ھىـدايهت تـاپقۇچى بولمىـدى. گۇمراھلىقنى ئالدى
ئـوت ياققــان كىشـىلهرگه ئوخشـايدۇ، ئــوت ) كېچىـده ئىسسـىنىش ۋه يورۇقلــۇق ئـېلىش ئۈچـۈن(گويـاكى 

ئهتراپىـدىكى ھـېچ (يورۇقىنى ئۆچـۈرۈۋهتتى، ئـۇالرنى ) ئوتىنىڭ(ئۇالرنىڭ هللا ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى يورۇتقاندا، ا
ــدۇردى) نهرســىنى ــدهك، (ئــۇالر گاســتۇر ]. 17[ كۆرهلمهيــدىغان قاراڭغۇلۇقتــا قال ــى گــاس ئاڭلىمىغان يهن

، )يهنـى گاچـا سـۆزلىيهلمىگهندهك، ياخشـى ئىشـنى سـۆزلىيهلمهيدۇ(، گاچىدۇر )ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدۇ
]. 18[ قايتمايـدۇ) گـۇمراھلىقتىن(، شـۇڭا ئـۇالر )يهنى كور بولۇپ قالغاندهك، توغرا يولنى كۆرمهيدۇ(كوردۇر 

اقلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان، گويا چاقمـاق سـوقۇۋېتىپ ئۆلـۈپ ياكى ئۇالر زۇلمهتلىك، گۈلدۈرمامىلىق ۋه چاقم
يهنـى (كـاپىرالرنى هللا ا. كېتىشتىن قورقۇپ، قۇالقلىرىنى بارماقلىرى بىلهن ئېتىۋالغان كىشـىلهرگه ئوخشـايدۇ

چاقمـاق چاققانـدا ئـۇالر كـۆز نۇرىـدىن ئايرىلىـپ ]. 19[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) ئۇالرنىڭ ھهممه ئهھۋالىنى
خالىسـا هللا ئۇالر چاقماق يورۇقىدا مېڭىۋالىـدۇ؛ قـاراڭغۇلۇق قاپلىغانـدا تـۇرۇپ قالىـدۇ، ا. اس قالىدۇقالغىلى ت

ھهقىـقهتهن ھهر نهرسـىگه هللا ا. ئىدى، ئۇالرنى ئاڭالش ۋه كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئهلـۋهتته مهھـرۇم قىالتتـى
يهنـى (ىلهردىن بـۇرۇنقىالر تهقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن، سىلهرنى ۋه سـ! ئى ئىنسانالر]. 20[ قادىردۇر

سـىلهرگه زېمىننـى هللا ا]. 21[ نـى ياراتقـان پهرۋهردىگارىڭالرغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر) ئۆتكهنكى ئۈممهتلهر
قىلىـپ بهردى، بۇلـۇتتىن يـامغۇر ) يهنى يۇلتۇزالرنىڭ زىچلىقىدا بىناغـا ئوخشـاش(تۆشهك ۋه ئاسماننى بىنا 

. يـامغۇر ئـارقىلىق تۈرلـۈك مېـۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردىياغدۇرۇپ بهردى، سىلهرگه رىزىق بولـۇش ئۈچـۈن 
 رىسـىلهرۇبىلىـپ ت) نىـڭ شـېرىكى يوقلـۇقىنىهللا ا(شېرىك كهلتـۈرمهڭالر، ھـالبۇكى، سـىلهر  قاهللا ائهمدى 

گه بىز نازىل قىلغـان قۇرئانـدىن شهكلهنسـهڭالر، قۇرئانغـا ئوخشـاش بىـرهر ) مۇھهممهد(بهندىمىز ]. 22[
ــې ــپ ب ــدانغا چىقىرى ــنهللا ا) قۇرئانغــا تهئهررۇز قىلىشــتا(قىڭالر ســۈرىنى مهي ــڭ  تى باشــقا ياردهمچىڭالرنى

 راسـتچىل بولسـاڭالر) قۇرئان ئىنساننىڭ سـۆزى دېـگهن گېـپىڭالردا(چاقىرىڭالر، ) ياردهمگه(ھهممىسىنى 
ئهگهر مۇنداق قىاللمىساڭالر ـ ھهرگىزغۇ قىاللمايسىلهر ـ كـاپىرالر ئۈچـۈن تهييارالنغـان، ئىنسـان ۋه ]. 23[
ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخشــى !) ئــى مــۇھهممهد]. (24[ اشــالر يېقىلغــۇ بولغــان دوزاخــتىن ســاقلىنىڭالرت

ئهمهللهرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىـڭ ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرىـدىغانلىقى 
بۇنىـڭ بىـلهن «: ائۇالر جهننهتنىڭ بىرهر مېۋىسـىدىن رىزىقالنـدۇرۇلغان چاغـد. بىلهن خۇش خهۋهر بهرگىن

ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېـۋىلىرىگه ئوخشـايدىغان، . دهيدۇ» رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق) دۇنيادىمۇ(بۇرۇن 
بېرىلىـدۇ، ئـۇالر ) رلهرۆيهنى ھـ(ده ئۇالرغا پاك جۈپتىلهر جهننهتلهر. تهمى ئوخشىمايدىغان مېۋىلهر بېرىلىدۇ

هن پاشا ۋه ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نهرسىلهرنى مىسـال قىلىـپ ھهقىقهتهللا ا]. 25[ جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ
نازىـل بولغـان ھهقىـقهت كهلتۈرۈشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ، مۆمىنلهر بولسا ئـۇنى پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن 

» بۇ نهرسىلهرنى مىسـال قىلىـپ كهلتۈرۈشـتىن نېمىنـى ئىـراده قىلىـدۇ؟هللا ا«: كاپىرالر بولسا ؛دهپ بىلىدۇ
ئازدۇرىــدۇ ۋه نۇرغــۇن ) ئــۇنى ئىنكــار قىلغــانلىقتىن(ل بىــلهن نۇرغــۇن كىشــىلهرنى بــۇ مىســاهللا ا. دهيــدۇ

 ھىـدايهت قىلىـدۇ؛ شـۇ ئـارقىلىق پهقهت پاسـىقالرنىال ئازدۇرىـدۇ) ئـۇنى تهسـتىقلىغانلىقتىن(كىشىلهرنى 
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ئۇالشــقا بۇيرۇغـان شــهيئىنى هللا ا. ۋهده ئالغانـدىن كېــيىن بهرگهن ۋهدىسـىنى بۇزىـدۇهللا پاسـىقالر ا]. 26[
، يهر يۈزىــده بۇزۇقچىلىــق قىلىــدۇ؛ ئهنه شــۇالر زىيــان )يهنــى ســىله ـ رهھىــم قىلمايــدۇ(ۈزۈپ قويىــدۇ ئــ

نى قانـداقمۇ ئىنكـار قىلىسـىلهركى، جانسـىز ئىـدىڭالر، سـىلهرگه جـان بهردى هللا ا]. 27[ تارتقۇچىالردۇر
هللا ا) هجىلىڭـالر توشـقاندائ(، كېـيىن )ئىـدىڭالر يئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمهنى ،يهنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا(

ھېسـاب بېـرىش (نىـڭ دهرگاھىغـا هللا جېنىڭالرنى ئالىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن تىرىلدۈرىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن ا
ئۈچـۈن ) نىـڭ پايدىلىنىشـىڭالر(يهر يۈزىدىكى ھهممه نهرسىنى سىلهر هللا ا]. 28[ قايتۇرۇلىسىلهر) ئۈچۈن

هللا ا. ۇرسـىز يهتـته ئاسـمان قىلىـپ تاماملىـدىياراتتى، ئاندىن ئاسـماننى يارىتىشـقا يۈزلىنىـپ، ئـۇنى قۇس
مهن يهر يۈزىـده خهلىـپه «: ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ پهرىشـتىلهرگه]. 29[ ھهرنهرسىنى بىلگۈچىـدۇر

يهر يۈزىـده بۇزۇقچىلىـق قىلىـدىغان، قـان تۆكىـدىغان «: پهرىشتىلهر. دېدى» يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(
ــالبۇ) شهخســنى( ــپه قىالمســهن؟ ھ ــۇقهددهس دهپ خهلى ــز، م ــاك دهپ مهدھىيىلهيمى ــىنى پ ــز س كى بى

 دېــدى» مهن ھهقىــقهتهن ســىلهر بىلمهيــدىغان نهرســىلهرنى بىلىــمهن« :هللا. دېــدى» مهدھىيىلهيمىــز
: پۈتۈن شهيئىلهرنىڭ ناملىرىنى ئـادهمگه ئـۆگهتتى، ئانـدىن ئـۇالرنى پهرىشـتىلهرگه كۆرسـىتىپهللا ا ].30[
بــۇ  ،راســتچىل بولســاڭالر) قارشــىڭالردا ا بىــز ھهقلىــق دهيــدىغانخهلىــپه بولۇشــقا ئــادهمگه قارىغانــد(«

پۈتـــۈن (ســـېنى «: پهرىشـــتىلهر]. 31[ دېـــدى» شـــهيئىلهرنىڭ نـــاملىرىنى ماڭـــا ئېيتىـــپ بېـــرىڭالر
بىـز سـهن بىلدۈرگهنـدىن باشـقىنى بىلمهيمىـز، ھهقىـقهتهن سـهن . پاك دهپ تونۇيمىز) كهمچىلىكلهردىن

! ئـى ئـادهم«: هللا]. 32[ دېـدى» ىـلهن ئىـش قىلغۇچىدۇرسـهنھهممىنى بىلگۈچىدۇرسهن، ھـېكمهت ب
ئـادهم ئۇالرغـا بـۇ نهرسـىلهرنىڭ نـاملىرىنى . دېـدى» تىـپ بهرگىـنيئۇالرغا بۇ نهرسىلهرنىڭ نـاملىرىنى ئې

ــقهتهن هبلهيئاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى غ مهن ســىلهرگه،«: هللاتىــپ بهرگهن چاغــدا، ايئې رنــى ھهقى
ئـۆز ]. 33[ دېـدى» وشـۇرۇن ئىشـىڭالرنى بىلىـپ تـۇرىمهن، دېمىگهنمىـدىمبىلىپ تۇرىمهن، ئاشكارا ۋه ي

دېدۇق، ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سـهجده قىلـدى، » ئادهمگه سهجده قىلىڭالر«: ۋاقتىدا پهرىشتىلهرگه
]. 34[ بـاش تـارتتى، تهكهببۇرلـۇق قىلـدى، ئـۇ كـاپىرالردىن بولـۇپ كهتتـى) سهجده قىلىشـتىن(ئىبلىس 

جهننهتتىكــى ! بىــلهن جهننهتــته تــۇرۇڭالر) يهنــى ھهۋۋا(ســهن خوتۇنــۇڭ ! ئــى ئــادهم«): ئــادهمگه(بىــز
ۋىسـىدىن يهنـى مې(نهرسىلهردىن خالىغىنىڭالرچه كهڭتاشا يهپ ـ ئىچىڭالر، بۇ دهرهخكه يېقىنالشـماڭالر 

شـهيتان ئـۇ ]. 35[ دېـدۇق» زۇلـۇم قىلغـۇچىالردىن بولـۇپ قالىسـىلهر) الرغـائۆزۈڭ(، بولمىسـا )يېمهڭالر
ــدۇردى ئ ــىنى تېيىل ــتۇردى(ىككىس ــۈزۈپ خاتاالش ــىنى يېگ ــڭ مېۋىس ــان دهرهخنى ــى قىلىنغ ــى مهنئ ، )يهن

بىـر ـ بېـرىڭالر بىـلهن ئۆچهكهشـكهن «) ئـادهمگه، ھهۋۋاغـا، ئىبلىسـقا. (تۇرۇۋاتقان جهننهتتىن چىقاردى
رلىشـىڭالر ۋه يه) ئهجىلىڭـالر توشـقۇچه(چۈشۈڭالر، يهر يۈزىـده ۋاقىتلىـق ) جهننهتتىن يهر يۈزىگه(ھالدا 

ئادهم پهرۋهردىگارىـدىن بىرقـانچه سـۆز تهلىـم ئالـدى ]. 36[ دېدۇق» لۇڭالروبهھرىمهن ب) نېمهتلهردىن(
ئۇنىـڭ هللا ، ا)يهنى گۇناھىنىڭ كهچۈرۈلۈشى ئۈچۈن ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغـا ئىلھـام ئـارقىلىق بىلدۈرۈلـدى(

ناھـايىتى ) بهنـدىلىرىگه(قىلغۇچىـدۇر ھهقىـقهتهن تهۋبىنـى بهكمـۇ قوبـۇل هللا ا. تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى
ھهممىڭــالر بــۇ يهردىــن چۈشــۈڭالر، ســىلهرگه مهن تهرهپــتىن بىــر يــول «) ئۇالرغــا( ].37[ مېھرىبانــدۇر

قورقـۇنچ ۋه غهم ـ قـايغۇ ) ئـاخىرهتته(كېلىـدۇ، يولۇمغـا ئهگهشـكهنلهرگه ) يهنى پهيغهمبهر(كۆرسهتكۈچى 
ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ئهھلى دوزاختۇر، ئـۇالر دوزاختـا كاپىرالر ۋه بىزنىڭ ]. 38[ دېدۇق» بولمايدۇ

مېنىــڭ سـىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنـى يــاد ئېـتىڭالر، ماڭــا ! ئــى ئسـرائىل ئهۋالدى]. 39[ مهڭگـۈ قالىـدۇ
ۋهدهڭالرغـا ۋاپـا قىلىڭـالر، مهنمـۇ ) ئىمـان ئېيـتىش ۋه تـائهت ـ ئىبـادهت قىلىـش ھهققىـدىكى(بهرگهن 

مهن ]. 40[ ۋهدهمـگه ۋاپـا قىلىـمهن، مهنـدىنال قورقـۇڭالر) ساۋاب بېـرىش ھهققىـدىكى(سىلهرگه قىلغان 
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نازىل قىلغان تهۋراتنى تهسـتىق قىلغـۇچى قۇرئانغـا ئىمـان كهلتـۈرۈڭالر، قۇرئـاننى بىرىنچـى بولـۇپ ئىنكـار 
ھهقنـى ]. 41[ رقىلغۇچى بولماڭالر، ئايهتلىرىمنى ئهرزان باھادا سېتىۋهتمهڭالر، ماڭىال تهقۋادارلىق قىلىڭـال

ئارىالشـتۇرماڭالر ، ) الر ئويـدۇرۇپ چىققـان نهرسـىگهئـۆزۈڭنازىـل قىلغـان ھهقىقهتنـى هللا ى ايهن(باتىلغا 
نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكـاتنى بېـرىڭالر، رۇكـۇ قىلغـۇچىالر بىـلهن ]. 42[ ھهقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر

الرنى ئۇنتۇمسـىلهر؟ ھـالبۇكى، سـىلهر ئـۆزۈڭيرۇپ ىشىلهرنى ياخشى ئىشقا بـۇك]. 43[ بىلله رۇكۇ قىلىڭالر
ســهۋر قىلىــش، نامــاز ئوقــۇش ]. 44[ نــى ئوقــۇپ تۇرىســىلهر ، چۈشهنمهمســىلهر) يهنــى تهۋرات(كىتــاب 

ــاردهم تىلهڭــالر) تىــنهللا ا(ئــارقىلىق  ــاز  .ي ــك بىــلهن (قورققــۇچىالر  تىــنهللا انام ــى كهمتهرلى  قــاهللا ايهن
ــۇنغۇچىالر ــقهتهن) بويس ــقىالرغا ھهقى ــن باش ــتۇر دى ــهققهتلىك ئىش ــنهللا ا]. 45[ مۇش ــۇچىالر  تى قورقق

ــۇم مۇالقــات بولىــدىغانلىقىغا ۋه ا نىــڭ دهرگاھىغــا چوقــۇم قايتىــپ بارىــدىغانلىقىغا هللا پهرۋهردىگارىغــا چوق
ــىنىدۇ ــرائىل ئهۋالدى]. 46[ جهزمهن ئىش ــى ئىس ــىلهرنى  !ئ ــى ۋه س ــىلهرگه بهرگهن نېمىتىمن ــر (س بى

ــانالردا ــدىن ) زام ــان ئهھلى ــام جاھ ــتىڭالرتام ــاد ئې ــانلىقىمنى ي ــتۈن قىلغ ــىگه ]. 47[ ئۈس ــى كىش كىش
ئهسقاتمايدىغان، ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى قوبـۇل قىلىنمايـدىغان، ھـېچ كىشـىدىن فىـدىيه ئېلىنمايـدىغان، 

ئـۆز ]. 48[ يـاردهمگه ئېرىشـهلمهيدىغان كۈنـدىن قورقـۇڭالر) يهنى كـاپىرالر ۋه گۇناھكـار بهنـدىلهر(ئۇالر 
) ش ئۈچـۈنئىشـقا سـېلى(اتتىق قىينىغـان، ئوغـۇللىرىڭالرنى بوغـۇزالپ، قىزلىرىڭالرنـى ۋاقتىدا سىلهرنى قـ

ياخشـى ئـادهم بىـلهن (بۇ، پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ . ن گۇرۇھىدىن سىلهرنى قۇتقۇزدۇقتىرىك قالدۇرغان پىرئهۋ
قۇتقـۇزدۇق ئۆز ۋاقتىدا دېڭىزنى يېرىـپ سـىلهرنى ]. 49[ چوڭ سىنىقى ئىدى) يامان ئادهمنى ئاجرىتىدىغان

يهنى دېڭىزنىڭ سۈيىنى ئوتتۇرىدىن بۆلۈپ، قۇرۇق يول ھاسـىل قىلىـپ، شـۇ يهردىـن سـىلهرنى سـاالمهت (
كـېچه  40ئـۆز ۋاقتىـدا مۇسـاغا ]. 50[ ن گـۇرۇھىنى كـۆز ئالـدىڭالردا غهرق قىلـدۇقۋه پىرئهۋ) ئۆتكۈزدۇق

الرغـا ئۆزۈڭئايرىلغانـدىن كېـيىن،  ىلهردىنئۇ سـ. ۋهده قىلدۇق) كۈتكهندىن كېيىن تهۋراتنى نازىل قىلىشنى(
شۇنىڭدىن كېيىن، شـۈكۈر قىلسـۇن دهپ، سـىلهرنى ئهپـۇ ]. 51[ زۇلۇم قىلىپ، موزاينى مهبۇد قىلىۋالدىڭالر

ئۆز ۋاقتىدا سىلهرنى ھىدايهت تاپسۇن دهپ، مۇساغا ھهقنـى باتىلـدىن ئـايرىغۇچى كىتـابنى ]. 52[ قىلدۇق
اينى مهبـۇد سـىلهر مـوز! ئـى قهۋمىـم«: ىـدا مۇسـا ئـۆز قهۋمىـگهئۆز ۋاقت]. 53[ بهردۇق) يهنى تهۋراتنى(

الرغـا زۇلـۇم قىلـدىڭالر، ياراتقۇچىڭالرغـا تهۋبه قىلىڭـالر، موزايغـا چوقۇنمىغـانالر ئۆزۈڭقىلىپ، ھهقىقهتهن 
. مۇنداق قىلىش ياراتقۇچىڭالرنىڭ دهرگاھىـدا سـىلهر ئۈچـۈن ياخشـىدۇر. دېدى» چوقۇنغانالرنى ئۆلتۈرسۇن

 تهۋبىنى ھهقىقهتهن بهكمۇ قوبـۇل قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ا. رنى قوبۇل قىلدىتهۋبهڭالهللا ا
دېـدىڭالر ـ ده، » نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچه ساڭا ھهرگىـز ئىشـهنمهيمىزهللا ا! ئى مۇسا«: ئۆز ۋاقتىدا]. 54[
ئانـدىن كېـيىن، ]. 55[ كۆرۈپ تۇرغىنىڭالر ھالدا سىلهرنى چاقماق سـوقتى) سىلهرگه نازىل بولغان ئازابنى(

سـىلهرگه بۇلـۇتنى سـايىۋهن ]. 56[ سىلهرنى شۈكۈر قىلسۇن، دهپ ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن قايتا تىرىلدۈردۇق
رىزىـق قىلىـپ «) بىـز سـىلهرگه. (قىلىپ بهردۇق، سىلهرگه تهرهنجىبىن بىلهن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بهردۇق

نېمهتلىرىمىـزگه نـانكورلۇق قىلىـش (ئـۇالر ). دېدۇق(» بهرگهن پاك، شېرىن نهرسىلهردىن يهپ ـ ئىچىڭالر
مۇســـا ئـــارقىلىق (ئـــۆز ۋاقتىـــدا ]. 57[ بىـــزگه ئهمهس، پهقهت ئـــۆزلىرىگىال زۇلـــۇم قىلـــدى) بىـــلهن

كىــرىڭالر، ئــۇ يهرده خــالىغىنىڭالرچه ) يهنــى بهيتۇلمۇقهددهســكه(بــۇ شــهھهرگه «): ئهجــدادلىرىڭالرغا
سـهجده قىلغـان ) شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن(رۋازىسىدىن ده) بهيتۇلمۇقهددهس(كهڭتاشا يهپ ـ ئىچىڭالر، 

گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگىن دهڭـالر، گۇنـاھىڭالرنى مهغپىـرهت قىلىمىـز، ) پهرۋهردىگارىمىز(ھالدا كىرىڭالر، 
زۇلۇم قىلغۇچىالر ئـۆزلىرىگه سـۆزلهنگهن سـۆزنى ]. 58[ دېدۇق» ياخشىالرغا تېخىمۇ ئارتۇق ساۋاب بېرىمىز

ــۆزگه ئۆزگ ــقا س ــانلىقلىرى باش ــدىن چىقق ــۇچىالر يول ــۇم قىلغ ــۋهتتى، زۇل ــى (هرتى ــاهللا ايهن ــىيلىق  ق ئاس
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ئۆز ۋاقتىـدا، مۇسـا ئـۆز قهۋمـى ئۈچـۈن ]. 59[ ئۈچۈن، ئۇالرغا ئاسماندىن ئازاب چۈشۈردۇق) قىلغانلىقلىرى
پ بـۇالق ئېتىلىـ 12تاشـتىن . دېدۇق» ھاساڭ بىلهن تاشنى ئۇرغىن«: سۇ تهلهپ قىلغان ئىدى، بىز ئۇنىڭغا

بهرگهن هللا ا«) ئۇالرغـا(ئۆزىنىـڭ سـۇ ئىچىـدىغان ئـورنىنى بىلـدى، ) يهنى قهبىـله(چىقتى، ھهممه ئادهم 
سـىنا (ئـۆز ۋاقتىـدا ]. 60[ )دېـدۇق(» رىزىقتىن يهڭالر ۋه ئىچىڭالر، يهر يۈزىـده بۇزغۇنچىلىـق قىلمـاڭالر
ــۋاتقىنىڭالردا ــال ئوزۇقلىنى ــۆدۈنه بىلهن ــبىن ۋه ب ــده تهرهنجى ــ«: ســىلهر )چۆلى ــائ ــل ! ى مۇس ــر خى ــز بى بى

يېمهكلىككه چىداپ تۇرالمايمىز، بىز ئۈچۈن پهرۋهردىگارىڭغا دۇئا قىلغىـن، بىـزگه زېمىننىـڭ كۆكتاتلىرىـدىن 
سـىلهر ياخشـىنى «: دېـدىڭالر، مۇسـا» تهرخهمهك، سامساق، يېسىمۇق ۋه پىيازالرنى ئۆسـتۈرۈپ بهرسـۇن

ــا تېگىشهمســىلهر؟  ــاتن(ناچارغ ــاز، سامســاق، كۆكت ــى پىي ــارتۇق يهن ــدىن ئ ــلهن بۆدۈنى ــبىن بى ى تهرهنجى
ــرىڭالر، ) كۆرهمســىلهر؟ ــرهر شــهھهرگه كى ــۇ يهرده(بى ــار) ش ــنىڭالر ب ــدى» تىلىگى ــا،  .دې ــۇالر خارلىقت ئ

نىـڭ ئــايهتلىرىنى ئىنكــار هللا بـۇ ئۇالرنىــڭ ا .نىـڭ غهزىــپىگه تېگىشـلىك بولــدىهللا ا .موھتاجلىقتـا قالــدى
ــۈرگ ــاھهق ئۆلت ــى ن ــانلىقلىرى، پهيغهمبهرلهرن ــدىقىلغ ــدىن بول ــۇ . هنلىكلىرى تۈپهيلى ــاهللا اب ــىيلىق  ق ئاس

شۈبھىســىزكى، مــۆمىنلهر، ]. 61[ قىلغــانلىقلىرى ۋه ھهددىــدىن ئاشــقانلىقلىرى تۈپهيلىــدىن بولــدى
ــاراالر  ــۇدىيالر، ناس ــىدىن(يهھ ــۇچىالر ئارىســىدىن ) ئارىس ــا چوقۇنغ ــاهللا اۋه پهرىشــتىلهرگه، يۇلتۇزالرغ ، ق

شـىدا ئهجرىـدىن ېرنـى قىلغـانالر پهرۋهردىگارىنىـڭ قه ياخشى ئهمهللهئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن ۋ
ئـۆز ۋاقتىـدا، بىـز سـىلهردىن ]. 62[ قورقۇنچ ۋه غهم ـ قـايغۇ يوقتـۇر) ئاخىرهتته(ئۇالرغا . بهھرىمهن بولىدۇ

دۇنيـادا ھـاالك بولۇشـتىن، («: چىن ۋهده ئالغـان ۋه تـۇر تېغىنـى ئۈسـتۈڭالرغا تىكـلهپ قويغـان، سـىلهرگه
يهنـى تهۋراتقـا (ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن بىز بهرگهن كىتابنى مهھـكهم تۇتـۇڭالر ) رهتته ئازابقا قېلىشتىنئاخى

شـۇنىڭدىن ]. 63[ )دېـگهن ئىـدۇق(» ، ئۇنىڭدىكى ئهھكامالرنى ئېسىڭالردا سـاقالڭالر)ئهمهل قىلىڭالر
ىتـى بولمىسـا ئىـدى، نىـڭ پهزلـى ـ مهرھهمهللا يۈز ئـۆرۈدۈڭالر، سـىلهرگه ا) بهرگهن ۋهدهڭالردىن(كېيىن 

ــوالتتىڭالر ــارتقۇچىالردىن ب ــان ت ــۇم زىي ــۈنى ]. 64[ چوق ــهنبه ك ــاراڭالردىكى ش ــلىق(ئ ــق تۇتماس ) بېلى
، ئهلـۋهتته )قانـداق قىلغـانلىقىمىزنى(توغرىسىدىكى شـهرىئهت چهكلىمىسـىدىن چىقىـپ كهتكـۈچىلهرنى 

يهنـى ئۇالرغـا بېـرىلگهن بـۇ (ئـۇنى ]. 65[ دېـدۇق» خار مايمۇن بولۇپ كېتىڭالر«: بىلىسىلهر، بىز ئۇالرغا
]. 66[ زامانداشلىرى ۋه كېيىنكىلهر ئۈچۈن ئىبـرهت، تهقـۋادارالر ئۈچـۈن ۋهز ـ نهسـىھهت قىلـدۇق) جازانى

. دېـگهن ئىـدى» ھهقىقهتهن سىلهرنى بىر كـاال بوغۇزالشـقا بۇيرۇيـدۇهللا ا«: ئۆز ۋاقتىدا، مۇسا ئۆز قهۋمىگه
) ىره قىلغـۇچىالردىنمهسـخ يهنـى(جـاھىلالردىن «: مۇسا. دېدى »ىره قىلىۋاتامسهن؟مهسخ بىزنى«: ئۇالر

بىـز ئۈچـۈن پهرۋهردىگارىڭغـا «: ئـۇالر]. 67[ دېـدى» سېغىنىپ پانـاھ تىلهيـمهن قاهللا ابولۇپ قېلىشتىن 
ئـۇنى قېرىمـۇ هللا ا«: مۇسـا. دېـدى» ئىلتىجا قىلغىنكى، بىـزگه قانـداق كـاال ئىكهنلىكىنـى بايـان قىلسـۇن

]. 68[ دېـدى» وتتۇرا ياش بولسـۇن دهپ ئېيتتـى، سـىلهر بۇيرۇلغـاننى قىلىڭـالرئهمهس، ياشمۇ ئهمهس، ئ
مۇسـا . دېـدى» بىز ئۈچۈن پهرۋهردىگارىڭغا ئىلتىجا قىلغىنكى، بىزگه ئۇنىڭ رهڭگىنى بايان قىلسـۇن«: ئۇالر

 »ھهقىقهتهن ئۇنىڭ رهڭگـى قـارىغۇچىالرنى زوقالندۇرىـدىغان ساپسـېرىق بولسـۇن دېـدىهللا ا«ئېيتتىكى، 
يهنـى (پهرۋهردىگارىڭغا ئىلتىجا قىلغىن، ئۇنىڭ قانداق ئىكهنلىكىنـى بىـزگه بايـان قىلسـۇن، «: ئۇالر]. 69[

بـۇ بىـزگه مـۈجمهل بولـۇپ ) دېھقانچىلىققا ئىشلىتىلگهن كالىمۇ، ياكى سهمرىتىش ئۈچۈن بېقىلغان كالىمۇ؟
هللا ا«: مۇسـا]. 70[ دېـدى» ىزبىـز چوقـۇم تـاپىم) ئـۇنى(خۇدا خالىسا ) بۇ ئېنىق بولىدىغان بولسا(قالدى 

يهنـى رهڭگىـده (ئۇنىڭ يهر ھهيدهپ، ئېكىن سۇغۇرۇپ كۆندۈرۈلگهن بولماسلىقىنى، بېجىرىم، ئالىسى يـوق 
دېـدى ئـۇالر » ئهمدى تولۇق بايان قىلدىڭ«: ئۇالر. دېدى» بولۇشىنى ئېيتتى) سېرىقلىقتىن باشقا رهڭ يوق

 بـۇنى ئورۇنلىيـالمىغىلى تـاس قالـدى) سـوراۋهرگهنلىكتىن ئۇالر سوئال(تېپىپ كېلىپ بوغۇزلىدى، ) كالىنى(
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توغرىسـىدا دهتـاالش قىلىشـقان ) قاتىلنىـڭ كىملىكـى(ئۆز ۋاقتىدا سىلهر بىر كىشىنى ئۆلتـۈرگهن ۋه ]. 71[
]. 72[ لىغۇچىدۇرىئاشـكارهللا ا) يهنـى قاتىلنىـڭ ئىشـىنى(سىلهر يوشۇرماقچى بولغـان نهرسـىنى . ئىدىڭالر

ئـۇ تىرىلىـپ قـاتىلنى (دېدۇقكى، كالىنىڭ بىر پارچىسى بىلهن ئۆلـۈكنى ئـۇرۇڭالر ) ىقسىلهرگه مۇسا ئارقىل(
تىرىلدۈرىـدۇ، ) يهنى كۆز ئالدىڭالردا بۇ ئۆلـۈكنى تىرىلدۈرگهنـدهك(ئۆلۈكلهرنى شۇنداق هللا ، ا)ئېيتىپ بېرىدۇ

ــىتىدۇ ــىلهرگه كۆرس ــاالمهتلىرىنى س ــڭ ئ ــۇن دپ قۇدرىتىنى ــىلهرنى چۈشهنس ــۇدىيال]. (73[ س ــى يهھ ر ئ
دىلىڭـالر قېتىـپ كهتتـى،  )يهنى شانلىق مۆجىزىلهرنى كۆرگهنـدىن كېـيىن(شۇنىڭدىن كېيىن !) جامائهسى

ئېـرىقالر ) سـۇ ئېتىلىـپ چىقىـپ(تاشالر ئارىسىدا ئىچىـدىن . تاشتهك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كهتتى
ـار؛  ــدىغانلىرىمۇ بـ ــۇ چىقى ــپ ئارىســىدىن س ــار، يېرىلى ــدىغانلىرى ب ــىل بولى ــنهللا اھاس ــۇپ  تى ــاغ (قورق ت

دېــمهك، تــاش يۇمشــايدۇ، ســىلهرنىڭ دىلىڭــالر بولســا (الپ چۈشــىدىغانلىرىمۇ بــار ىــدوم) چوققىلىرىـدىن
! ئـى مـۆمىنلهر جامائهسـى( ].74[ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئهمهستۇرهللا ، ا)يۇمشىمايدۇ ۋه تهسىرلهنمهيدۇ

مسىلهر؟ ھـالبۇكى، ئـۇالردىن بىـر گـۇرۇھ يهھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى ئۈمىد قىال) دهۋىتىڭالر ئارقىلىق
 ئۆزگهرتىـۋهتتى) قهسـتهن(نىڭ كاالمىنى ئاڭالپ چۈشهنگهندىن كېـيىن ، ئـۇنى بىلىـپ تـۇرۇپ هللا ئادهم، ا

بىـر ـ بىـرى بىـلهن يـالغۇز جايـدا . دهيتتى» ئىمان ئېيتتۇق«: ئۇالر مۆمىنلهر بىلهن ئۇچراشقانلىرىدا]. 75[
ــارىڭال«: تېپىشــقانلىرىدا ــت كۆرسهتســۇن دهپ اپهرۋهردىگ ــۆمىنلهر ســىلهرگه قارشــى پاكى هللا ر قېشــىدا م

ئۇالرغـا ) االمنىڭ تهۋراتتىكـى سـۈپهتلىرىنىسـيهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھس(نـى ىسىلهرگه بىلـدۈرگهن ۋهھي
يهھــۇدىيالر ئۆزلىرىنىـڭ يوشــۇرۇن ۋه ]. 76[ دهيتتـى» !چۈشهنمهمسـىلهر) بــۇنى(سـۆزلهپ بېرهمسـىلهر؟ 

ئۇالرنىـڭ ساۋاتسـىزلىرى كىتـابنى ]. 77[ ڭ بىلىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى ئۇقمامـدۇ؟نىـهللا ئاشكارا ئىشلىرىنى ا
ش ىـئويدۇرمىالرنىال بىلىـدۇ، گۇمـان بىلهنـال ئ) ئهھبارلىرى ئويدۇرۇپ چىققان(ئۇقمايدۇ، ) يهنى تهۋراتنى(

يهنــى دۇنيانىــڭ ئازغىنــا (كىتــابنى ئــۆز قــوللىرى بىــلهن يېزىــپ ئــۇنى ئــاز پۇلغــا ســېتىش ]. 78[ قىلىــدۇ
يهنـى (قـولى بىـلهن يازغـانلىرى ! تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان دېگـۈچىلهرگه ۋايهللا ئۈچۈن، بۇ ا) مهنپهئىتى

نهرسـىلىرى ئۈچـۈن ) ھـارام(ئېرىشـكهن ) بۇنىڭ بىلهن! (ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي) تهۋراتنى ئۆزگهرتكهنلىكلىرى
سـىلهرگه «) ئۇالرغـا. (دهيـدۇ» بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلهرال كۆيدۈرىـدۇ«: ئۇالر]. 79[ ئۇالرغا ۋاي

ۋهدىسـىگه ھهرگىزمـۇ خىالپلىـق قىلمايـدۇ، هللا ا) ۋهده بهرگهن بولسـا(شۇنداق قىلىشقا ۋهده بهرگهنمۇ، هللا ا
ســىلهرنى (ئۇنـداق ئهمهس ]. 80[ دېگىـن» نامىـدىن دهۋاتامسـىلهر؟هللا الر بىلمهيـدىغاننى ائـۆزۈڭيـاكى 

چۆمۈپ كهتكهنلهر ئهھلى دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختـا مهڭگـۈ ، گۇناھ قىلغان ۋه گۇناھقا )دوزاخ ئوتى كۆيدۈرىدۇ
ئـۇالر جهننهتـته مهڭگـۈ . ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر ئهھلـى جهننهتتـۇر]. 81[ قالىدۇ
باشـقىغا ئىبـادهت قىلماسـلىققا، ئاتـا ـ ئانىغـا،  تىـنهللا ائۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئهۋالدىدىن ]. 82[ قالىدۇ

رىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه ياخشـىلىق قىلىشـقا، كىشـىلهرگه ياخشـى سـۆز قىلىشـقا، خىش ـ ئهق
ئـاراڭالردىكى ئازغىنـا كىشـىدىن باشـقىڭالر ئهھدىـدىن . ناماز ئۆتهشكه، زاكات بېرىشـكه ئهھـده ئالـدۇق

رىڭالرنىـڭ ئـۆز ۋاقتىـدا بىـر ـ بى]. 83[ يېنىۋالىسـىلهر) ئهھـدهڭالردىن(يېنىۋالـدىڭالر، سـىلهر ھهمىشـه 
چىقارماسلىققا، سـىلهردىن چىـن ئهھـده ھهيدهپ قېنىنى تۆكمهسلىككه، بىر ـ بىرىڭالرنى يۇرتلىرىڭالردىن 

 الر گۇۋاھسـىلهرئـۆزۈڭئېتىـراپ قىلغـان ئىـدىڭالر، بۇنىڭغـا ) يهنـى ئهھـدىنى(كېيىن بـۇنى . ئالغان ئىدۇق
ڭالر، ئىچىڭالردىــن بىــر تۈركــۈم بىــر ـ بىرىڭالرنــى ئۆلتــۈردۈ) ئهھــدىنى بــۇزۇپ(كېــيىن ســىلهر ]. 84[

كىشــىلهرنى يۇرتىــدىن ھهيــدهپ چىقــاردىڭالر، گۇنــاھ ۋه دۈشــمهنلىك قىلىــش بىــلهن، ئۇالرنىــڭ قارشــى 
فىــدىيه بېرىــپ قۇتقۇزۇۋالىســىلهر،  ،تهرىپىــدىكىلهرگه يــاردهم بهردىڭــالر، ئــۇالر ئهســىر چۈشــۈپ كهلســه

يهنـى بىـر ـ بىرىڭالرنـى (ھارام قىلىنغان ئىـدى  ھالبۇكى، ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھهيدهپ چىقىرىش سىلهرگه
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ـــۈپ  ـــىرگه چۈش ـــڭ ئهس ـــىلهرۇ ، ئۇالرنى ـــنى راۋا كۆرۈس ـــدهپ چىقىرىش ـــدىن ھهي ـــۈرۈش ۋه يۇرتى ئۆلت
بىـر ) يهنـى تهۋراتنىـڭ(سـىلهر كىتابنىـڭ ). دۈشمهنلىرىڭالرنىڭ قولىدا بولۇپ قېلىشـىنى راۋا كۆرمهيسـىلهر

ئهھكــاملىرىنى ئىنكــار قىالمســىلهر؟ ســىلهردىن شــۇنداق قىســىم ئهھكاملىرىغــا ئىشــىنىپ، بىــر قىســىم 
قىلغانالرنىـڭ جازاســى پهقهت ھايــاتىي دۇنيــادا خارلىققــا قـېلىش، قىيــامهت كــۈنى قــاتتىق ئازابقــا دۇچــار 

ئهنه شـــۇالر ئـــاخىرهتنى بېرىـــپ، دۇنيـــا ]. 85[ قىلمىشـــىڭالردىن غاپىـــل ئهمهســـتۇرهللا ا. بولۇشـــتۇر
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمهيـدۇ، ئۇالرغـا يـاردهممۇ . ۇرتىرىكچىلىكىنى سېتىۋالغان كىشىلهرد

ئۇنىڭـدىن كېـيىن . بهردۇق) يهنـى تهۋرات(شهك ـ شۈبھىسـىزكى، بىـز مۇسـاغا كىتـاب ]. 86[ قىلىنمايدۇ
ئارقىمۇئارقا پهيغهمبهرلهر ئهۋهتتۇق، مهريهم ئوغلى ئىساغا مۆجىزىلهر بهردۇق، ھهمـده ئـۇنى روھۇلقـۇددۇس 

ھهرقاچان بىرهر پهيغهمـبهر كۆڭلۈڭالرغـا ياقمايـدىغان بىرنهرسـه ئېلىـپ . بىلهن يۆلىدۇق) ى جىبرىئىليهن(
كهلسه، تهكهببۇرلۇق قىلىۋېرهمسـىلهر؟ بىـر قىسـىم پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلـدىڭالر، يهنه بىـر قىسـىم 

ئۇنـداق ئهمهس، ئۇالرنىـڭ . دېـدى» دىللىرىمىز پهردىلهنگهن«: ئۇالر]. 87[ پهيغهمبهرلهرنى ئۆلتۈردۈڭالر
هللا ئۇالرغـا ا]. 88[ ئۇالرغا لهنهت قىلدى، ئۇالردىن ئىمان ئېيتىدىغانالر ناھـايىتى ئـازهللا كۇفرى سهۋهبلىك ا

ئۇنىڭغـا (نازىـل بولغـان چاغـدا ) قۇرئان(نى تهستىقاليدىغان كىتاب ) تهۋرات(تهرىپىدىن ئۇالردىكى كىتاب 
كاپىرالرغـا قارشـى ئـۆزلىرىگه ) هيھىسساالمنى ۋاسـىته قىلىـپمۇھهممهد ئهل(ئىلگىرى ئۇالر ). ئىشهنمىدى

پهيغهمـبهر كهلـگهن ) يهنى تهۋراتتـا سـۈپىتى بايـان قىلىنغـان(ياردهم كېلىشىنى تىلهيتتى، ئۇالر بىلىدىغان 
ــدى ــار قىل ــۇنى ئىنك ــدا ئ ــان (كاپىرالرغــا هللا ا. چاغ ــار قىلغ ــڭ تۈگهنچىســىنى ئىنك ــى پهيغهمبهرلهرنى يهن

نىـڭ ئـۆز هللا نازىل قىلغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىشى اهللا يهھۇدىيالرنىڭ ا]. 89[ ت قىلدىلهنه) يهھۇدىيالرغا
. خالىغان بهندىسىگه چۈشۈرگهنلىكىگه ھهسـهت قىلىـش يۈزىسـىدىندۇر) يهنى پهيغهمبهرلىكنى(پهزلىنى 

گه ئـۇالر ئۈسـتى ـ ئۈسـتى. كۇفرىغـا سېتىشـى ئهجهب يامـان ئىشـتۇر) يهنى ئىمـانىنى(ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى 
نازىـل قىلغـان هللا ا«: ئۇالرغـا]. 90[ كاپىرالر خارلىغۇچى ئازابقا دۇچـار بولىـدۇ. غهزهپكه تېگىشلىك بولدى

يهنـى (ئـۆزىمىزگه نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا «: دېيىلسـه، ئـۇالر» ئىمان كهلتۈرۈڭالر) يهنى قۇرئانغا(كىتابقا 
ئىشهنمهيدۇ، ھـالبۇكى، ئـۇ ) يهنى قۇرئانغا(ا ئۇنىڭدىن كېيىنكى كىتابق. دهيدۇ» ئىمان كهلتۈرىمىز) تهۋراتقا

) تهۋراتقـا(سـىلهر «) ئۇالرغـا. (ھهقتۇر، ئۇالرنىڭ قولىدىكى كىتـابنى تهسـتىق قىلغۇچىـدۇر) يهنى قۇرئان(
]. 91[ دېگىـن» نىـڭ پهيغهمبهرلىرىنـى ئۆلتـۈردۈڭالر؟هللا ئىشىنىدىغان بولساڭالر، ئىلگىرى نېمه ئۈچـۈن ا

دىـن كېـيىن، ) ر تېغىغـا كهتـكهنتـۇ(ق مـۆجىزىلهرنى كهلتـۈردى، مۇسـا مۇسا سىلهرگه ھهقىـقهتهن ئېنىـ
تهۋراتقـا ئهمهل (ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز سـىلهردىن ]. 92[ الرغا زۇلۇم قىلىپ موزاينى مهبـۇد قىلىۋالـدىڭالرئۆزۈڭ

بولمىسـا (مهن نازىـل قىلغـان كىتـابنى مهھـكهم تۇتـۇڭالر «: چىن ۋهده ئالغان ئىدۇق، سـىلهرگه) قىلىشقا
قـۇالق سـېلىڭالر ) تهۋراتقـا(دهپ تـۇر تېغىنـى ئۈسـتۈڭالرغا تىكلىـدۇق ۋه » )الرغا تاغنى تاشاليمىزئۈستۈڭ

ئۇالرنىـڭ كـۇفرى . دېيىشـتى» سۆزۈڭگه قـۇالق سـالدۇق ئهمـرىڭگه ئاسـىيلىق قىلـدۇق«: ئۇالر). دېدۇق(
ن بولسـاڭالر، ئهگهر سـىلهر مـۆمى«: ئۇالرغـا. تۈپهيلىدىن دىللىرىغا موزاينىـڭ مـۇھهببىتى سـىڭىپ كهتتـى

سـىلهر مـۆمىن ئهمهس، چـۈنكى ئىمـان موزايغـا (ئىمانىڭالر سىلهرنى ئهجهب يامان ئىشقا بۇيرۇيـدىكىنا؟ 
نىـڭ قېشـىدا هللا ا) يهنى جهننهت(ئهگهر ئاخىرهت يۇرتى «: ئۇالرغا]. 93[ دېگىن» )چوقۇنۇشقا بۇيرۇمايدۇ

ـالغۇز سـىلهرگىال ) سىلهر گۇمـان قىلغانـدهك( ـاس بولسـا، باشـقىالرغا ئهمهس، ي سـىلهرنى جهنـنهتكه (خ
راسـتچىل ) جهنـنهت بىـزگىال خـاس دېـگهن سـۆزۈڭالردا! (ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر) ئۇالشتۇرىدىغان

هللا ا. ئۇالر قىلغان يامان ئهمهللىرى سهۋهبلىك، ئۆلۈمنى ھهرگىزمـۇ ئـارزۇ قىلمايـدۇ]. 94[ دېگىن» بولساڭالر
ــدۇر ــدان بىلگۈچى ــى ئوب ــا شۈ]. 95[ زالىمالرن ــىدىن، ھهتت ــمه كىش ــا ھهم ــۇالرنى ھاياتق ــىزكى، ئ بھىس
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مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس كۆرۈسهن؛ ھهر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىـدۇ، ئـۇزۇن ئۆمـۈر كـۆرۈش 
]. 96[ ئـۇالر نىـڭ قىلمىشـلىرىنى ئېنىـق كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا. ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايـدۇ

هللا ا) يهنـى جىبرىئىـل(، چـۈنكى ئـۇ )دۈشـمهندۇر قـاهللا ا(ا دۈشمهن بولغان ئادهم جىبرىئىلغ«ئېيتقىنكى، 
تهسـتىق قىلغـۇچى، تـوغرا يـول ) يهنـى سـاماۋى كىتـابالرنى(نىڭ ئهمـرى بىـلهن ئۆزىـدىن ئىلگىرىكىنـى 

هللا كىمكـى ا]. 97[ كۆرسهتكۈچى، مۆمىنلهرگه بېشارهت بهرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قهلبىڭگه نازىل قىلـدى
نـى هللا ا(پهرىشـتىلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنـى، جىبرىئىلنـى، مىكـائىلنى دۈشـمهن تۇتىـدىكهن  نىڭهللا نى، ا

شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، ]. 98[ »كـاپىرالرنى دۈشـمهن تۇتىـدۇهللا بھىسىزكى، اۈش ،)دۈشمهن تۇتقان بولىدۇ
]. 99[ ىـدۇساڭا بىز روشهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدۇق، ئۇالرنى پهقهت توغرا يولدىن چىققـانالرال ئىنكـار قىل

) يهنـى يهھۇدىيالرنىـڭ(ھهر قاچان ئۇالر بىرهر ئهھده تۈزۈشسه، بىر تۈركۈمى ئۇنى بۇزىدۇ، بهلكى ئۇالرنىـڭ 
تهرىپىدىن قوللىرىـدىكى كىتـابنى تهسـتىقاليدىغان هللا ئۇالرغا ا]. 100[ ئىمان ئېيتمايدۇ) تهۋراتقا(تولىسى 

ــبهر  ــر پهيغهم ــاالم(بى ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــى م ــه، ) يهن ــى(كهلس ــك دهلىللىرىن ــڭ پهيغهمبهرلى ) ئۇنى
يهنـى تهۋراتنىـڭ سـۆزلىرىگه (ئارقىسـىغا چۆرۈۋېتىـدۇ ) يهنى تهۋراتنى(نىڭ كىتابىنى هللا بىلمهيدىغاندهك، ا

سـېھرىگهرلىكىگه (ئۇالر سـۇاليماننىڭ پادىشـاھلىق زامانىـدىكى شـهيتانالرنىڭ ]. 101[ )ئهمهل قىلمايدۇ
كـاپىر بـولغىنى ) سـېھرىگهر بـولغىنى ۋه سـېھىر ئـۆگىنىش بىـلهن(سۇاليمان . سۆزلىرىگه ئهگهشتى) ئائىت

ئــۇالر بابىلـدىكى ھـارۇت ـ مــارۇت  .لهرگه ســېھىر ئۆگىتىـپ كـاپىر بولـدىيـوق، لـېكىن شـهيتانالر كىشـى
بىـز كىشـىلهرنى ) بۇ ئىككى پهرىشته. (دېيىلىدىغان ئىككى پهرىشتىگه نازىل قىلىنغان سېھىرنى ئۈگىتهتتى

ئـۇالر بـۇ ئىككىسـىدىن ئهر ـ . مىغىن، دېمىگىـچه ھـېچ كىشـىگه سـېھىر ئـۆگهتمهيتتىسىنايمىز كاپىر بول
سـېھىر (ئـۆگىنهتتى، ئـۇالر ) يهنـى سـېھىرگهرلىكنى(خوتۇننى بىر ـ بىرىـدىن ئايرىۋېتىـدىغان نهرسـىلهرنى 

ى ھـالبۇكى، ئـۇالر ئـۆزلىرىگه زىيىنـ. نىڭ رۇخسىتىسىز ھېچ كىشىگه زىيـان يهتكـۈزهلمهيتتىهللا ا) ئارقىلىق
سـېھىرنى سـېتىۋالغۇچىغا ئـاخىرهتته ) تهۋراتنى تاشالپ(يهھۇدىيالر . بار، پايدىسى يوق نهرسىنى ئۆگىنهتتى

ھېچ نېسىۋه يوق ئىكهنلىكىنى ئوبـدان بېلهتتـى، ئـۇالر جانلىرىنىـڭ ) نىڭ رهھمىتىدىن ۋه جهننىتىدىنهللا ا(
ئهجهبمـۇ يامـان ) شـنى تاللىشـىنىڭيهنى ئۆزلىرى ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنى(بهدىلىگه سېتىۋالغان نهرسىسىنىڭ 

هللا ا) سـېھىرنى تاشـالپ(ئهگهر ئـۇالر ئىمـان كهلتۈرسـه ]. 102[ ئىش ئىكهنلىكىنى كاشكى بىلسه ئىدى
نىڭ دهرگاھىـدىكى سـاۋاب ئهلـۋهتته ياخشـى ئىـدى، كاشـكى ئـۇالر بـۇنى هللا ا) ئۇالر ئۈچۈن(قورقسا،  تىن

ا دهپ خىتـاب قىلمـاي، ئۇنزۇرنـا دهپ خىتـاب رائىنـ) پهيغهمـبهرگه! (ئـى مـۆمىنلهر]. 103[ بىلسه ئىدى
ئهھلـى كىتـاب ۋه ]. 104[ قـۇالق سـېلىڭالر، كـاپىرالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) سۆزىگه(قىلىڭالر، 

مۇشرىكالردىن بولغـان كـاپىرالر پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن سـىلهرگه بىـرهر ياخشـىلىقنىڭ چۈشۈشـىنى 
 چـوڭ پهزل ئىگىسـىدۇرهللا بهندىسىگه پهيغهمبهرلىكنى خـاس قىلىـدۇ، ائۆزىنىڭ خالىغان هللا ياقتۇرمايدۇ، ا

ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق يـاكى ) ئورنىغـا(قانداقال بىر ئايهتنى ئهمهلدىن قالدۇرساق ياكى ئۇنتۇلدۇرساق، ]. 105[
 نىـڭ ھهر نهرسـىگه قـادىر ئىكهنلىكىنـى بىلمهمسـهن؟هللا ا. شۇنىڭغا ئوخشـاش بىـر ئـايهتنى كهلتـۈرىمىز

مهنسـۇپ ئىكهنلىكىنـى بىلمهمسـهن؟ سـىلهرگه  قـاهللا االرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئاسمان]. 106[
ئىلگىـرى مۇسـادىن ) يهنى يهھـۇدىيالر(ئۇالر ]. 107[ باشقا ھېچقانداق دوست ۋه مهدهتكار يوقتۇر تىنهللا ا

نى ىســوئال ســورىغاندهك، ســىلهرمۇ پهيغهمبىــرىڭالردىن ســوئال ســورىماقچى بوالمســىلهر؟ كىمكــى ئىمــان
ئهھلـى كىتـاب ئىچىـدىكى نۇرغـۇن ]. 108[ كۇفرىغا تېگىشسه، ئۇ ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئازغان بولىـدۇ

ئاشـكارا بولغانـدىن كېـيىن، ھهسـهت قىلىـش ) يهنى دىنىڭالرنىڭ ھهقلىقى(كىشىلهر ئۆزلىرىگه ھهقىقهت 
ڭ ئهمـرى كهلگهنـگه نىـهللا ا. يۈزىسىدىن سىلهرنى ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كـاپىر قىلىشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇ
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ئـۇالرنى ئهپـۇ قىلىڭـالر ۋه ) سىلهرگه ئـۇالر بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـقا رۇخسـهت قىلغـۇچههللا يهنى ا(قهدهر 
ى بېـرىڭالر، نامـازنى ئـادا قىلىڭـالر، زاكـاتن]. 109[ ھهقىقهتهن ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا ا. كهچۈرۈڭالر

ــداق ياخشــى ئهمهل بولســا، ائــۆزۈڭ ــڭ ســاۋابىنى  هللاالر ئۈچــۈن ئىشــلىگهن ھهرقان نىــڭ دهرگاھىــدا ئۇنى
يهھـۇدىي يـاكى «: ئـۇالر]. 110[ ھهقىـقهتهن قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرهللا تاپىسىلهر، ا

) يهنـى يهھـۇدىيالر يهھـۇدىي بولمىغـان ئـادهم، ناسـاراالر ناسـارا بولمىغـان ئـادهم(ناسارا بولمىغان ئـادهم 
ــۇ. دېيىشــتى» ھهرگىزمــۇ جهنــنهتكه كىرمهيــدۇ ــۇرۇق ئارزۇســىدۇر ،ب ) ســۆزۈڭالردا(ئهگهر «. ئۇالرنىــڭ ق

ــۈرۈڭالر ــى كهلت ــداق ئهمهس، كىمكــى ياخشــى ]. 111[ دېگىــن» راســتچىل بولســاڭالر، دهلىلىڭالرن ئۇن
نىـڭ ئهمـرىگه بويسـۇنۇپ، ئهمهلىنـى هللا يهنـى ا(تاپشـۇرىدىكهن  قـاهللا ائهمهللهرنى قىلغان ھالدا ئـۆزىنى 

ئۇالرغـا . ردىگارىنىـڭ دهرگاھىـدا سـاۋابتىن بهھـرىمهن بولىـدۇ، ئـۇ پهرۋه)ئۈچـۈن قىلىـدىكهنهللا خالىس ا
ناســاراالرنىڭ ھېچقانــداق «: يهھــۇدىيالر]. 112[ ھــېچ قورقــۇنچ ۋه غهم ـ قــايغۇ بولمايــدۇ) ئــاخىرهتته(

يهھۇدىيالرنىـڭ ھېچقانـداق ئاساسـى «: ناساراالرمۇ. دېدى» )يهنى ئۇالر توغرا دىندا ئهمهس(ئاساسى يوق 
يهنـى يهھـۇدىيالر تهۋراتنـى، (بۇكى، ئـۇالر كىتـابنى لھـا. دېـدى» )تـوغرا دىنـدا ئهمهسيهنى ئۇالر (يوق 

مـۇ ئـۇالر دېگهنـدهك دېـدى، ) يهنى ئهرهب مۇشـرىكلىرى(ئوقۇيدۇ، بىلىمسىز ئادهملهر ) ناساراالر ئىنجىلنى
]. 113[ قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئىخـتىالپ قىلىشـقان نهرسـىلىرى ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىرىـدۇهللا ا
ــڭهللا ا ــج نى ــقا هللا ىدلىرىده امهس ــران قىلىش ــۇالرنى ۋهي ــقان ۋه ئ ــىنى توس ــاد قىلىنىش ــڭ ي ــڭ نامىنى نى

ىدلهرگه ئۇالرنىڭ پهقهت قورققان ھالدىال كىرىشى اليىـق ئىـدى، مهسج ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟
مهشـرىقمۇ، ]. 114[ دۇچـار بولىـدۇ) يهنى دوزاخ ئازابىغا(ئاخىرهتته چوڭ ئازابقا . ئۇالر دۇنيادا رهسۋا بولىدۇ

يهنـى (نىڭ تهرىپـى هللا نىڭدۇر، قايسى تهرهپكه يۈزلهنسهڭلهرمۇ، ئۇ اهللا ا) يهنى پۈتۈن يهر يۈزى(مهغرىبمۇ 
ھهممىنـى ) هللا(ھهقىـقهتهن كهڭـدۇر، ) نىـڭ مهغپىرىتـى(هللا ا. دۇر) سىلهرگه ئىختىيار قىلغان قىبلىسـى

هللا ا. دهيـدۇ» نىـڭ بالىسـى بـارهللا ا«): ناساراالر، مۇشرىكالر يهنى يهھۇدىيالر،(ئۇالر ]. 115[ بىلگۈچىدۇر
ــىدىن( ــان نهرسىس ــان قىلغ ــڭ گۇم ــدىكى ) ئۇالرنى ــمانالردىكى ۋه زېمىن ــداق ئهمهس، ئاس ــاكتۇر، ئۇن پ

ــا بويســۇنغۇچىدۇرهللا نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى ا ــدۇر، ھهممىســى ئۇنىڭغ ئاســمانالر ۋه هللا ا]. 116[ نىڭ
دهيـدۇ ـ » ۋۇجۇدقـا كهل«ئىشنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشنى ئىـراده قىلسـا،  بىر. زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۇر

نـېمه ئۈچـۈن بىـز بىـلهن هللا ا«): يهنى قۇرهيش كـاپىرلىرى(بىلمهيدىغانالر ]. 117[ ده، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
بىـرهر مــۆجىزه ) راسـت پهيغهمبهرلىكنىـڭ دهلىلــى سـۈپتىده(سۆزلهشـمهيدۇ؟ يـاكى نـېمه ئۈچــۈن بىـزگه 

شـۇنداق سـۆزنى قىلغـان ئىـدى؛ ) پهيغهمبهرلىـرىگه(ئـۇالردىن بـۇرۇن ئۆتكهنلهرمـۇ . دۇدهيـ» كهلمهيدۇ؟
يهنــى ھهقىــقهت (ئــايهتلىرىمىزنى جهزمهن ئىشــىنىدىغان . ئۇالرنىــڭ دىللىــرى بىــر ـ بىــرىگه ئوخشــايدۇ

مــۆمىنلهرگه (بىــز ســېنى ھهقىــقهتهن ]. 118[ قهۋم ئۈچــۈن ھهقىــقهتهن بايــان قىلــدۇق) ئىزدهيــدىغان
ئاگاھالنـدۇرغۇچى قىلىـپ ھهق ) كـاپىرالرنى دوزاخ ئازابىـدىن(خهۋهر بهرگـۈچى، خـوش ) ىـلهنجهننهت ب

توغرىسـىدا جاۋابكـار ) يهنى كـاپىرالردىن ئىمـان ئېيتمىغـانالر(سهن ئهھلى دوزاخ . بىلهن ئهۋهتتۇق) دىن(
ىزمـۇ رازى سهن يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرنىڭ دىنىغـا كىـرمىگىچه ئـۇالر سـهندىن ھهرگ]. 119[ ئهمهسسهن

ســاڭا ئىلىــم . »نىــڭ يولىــدۇرهللا تــوغرا يــول پهقهت ا«ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا! ئــى مــۇھهممهد. (بولمايـدۇ
، ئهگهر سـهن ئۇالرنىـڭ )يهنـى پـاكىتلىق ھهقىـقهت سـاڭا ئاشـكارا بولغانـدىن كېـيىن(كهلگهندىن كېيىن 

ھېچقانـداق دوسـتمۇ ) دىغاننىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىهللا سېنى ا(نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگىشىدىغان بولساڭ، 
بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلىك رهۋىشته ئوقۇيـدىغانالر بـار، ئهنه ]. 120[ بولمايدۇ، مهدهتكارمۇ بولمايدۇ

ــىنىدۇ ــا ئىش ــۇالر ئۇنىڭغ ــابنى . ش ــى كىت ــاننى(كىملهرك ــى قۇرئ ــان ) يهن ــۇالر زىي ــدىكهن، ئ ــار قىلى ئىنك
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) بىـر زامـانالردا(سىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنى ۋه سـىلهرنى ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى]. 121[ تارتقۇچىالردۇر
بىراۋغـا بىـراۋ قىلچىلىـك يـاردهم ]. 122[ ھهممه جاھان ئهھلىدىن ئۈسـتۈن قىلغـانلىقىمنى يـاد ئېـتىڭالر

ــدا  ــاپائىتى پاي ــىنىڭ ش ــېچ كىش ــدىغان، ھ ــۇل قىلىنماي ــى قوب ــىنىڭ فىدىيىس ــېچ كىش ــدىغان، ھ قىاللماي
ئـۆز ]. 123[ ياردهم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقـۇڭالر) كاپىرالر ۋه گۇناھكارالرغايهنى (قىلمايدىغان، ئۇالرغا 

بىـلهن سـىنىدى، ) يهنـى شـهرىئهت تهكلىپلىـرى(ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگـارى بىـر قـانچه ئهمـرلهر 
» پېشـۋا قىلىـمهن) دىنـدا(سـېنى چوقـۇم كىشـىلهرگه «: ئۇنىڭغـاهللا ا. ئىبراھىم ئۇالرنى بهجـا كهلتـۈردى

) پېشـۋا قىلىـش(مېنىـڭ «: هللا. دېـدى» مېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلساڭ«: ېدى، ئىبراھىمد
ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز كهبىنـى كىشـىلهر ]. 124[ دېـدى» ئېرىشـهلمهيدۇ) يهنى كـاپىرالر(ئهھدهمگه زالىمالر 

ھىمنـى نامازگـاھ ماقـامى ئىبرا) كىشـىلهرگه. (ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋه ئامـان جـاي قىلىـپ بهردۇق
) يهنـى كهبهمنـى(ئىبـراھىم بىـلهن ئىسـمائىلغا ئۆيـۈمنى ). يهنى شۇ يهرده ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق(قىلىڭالر 

تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغـۇچىالر، رۇكـۇ قىلغـۇچىالر، سـهجده قىلغـۇچىالر ئۈچـۈن پـاك تۇتۇشـنى 
تېنىچ شـهھهر قىلىـپ ) يهنى مهككىنى(بۇ يهرنى ! ىمپهرۋهردىگار«: ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم]. 125[ بۇيرۇدۇق

ــن، ئاھالىســىدىن  ــاهللا ابهرگى ــۈك مېــۋىلهر بىــلهن  ق ــانالرنى تۈرل ــاخىرهت كــۈنىگه ئىمــان ئېيتق ۋه ئ
) يهنـى ھاياتلىقىـدا(ئازغىنـا مـۇددهت ) رىـزىقتىن(كاپىر بولغان ئـادهمنىمۇ «: هللا. دېدى» رىزىقالندۇرغىن

نېمىـدېگهن ) بـۇ. (دېـدى» دوزاخقـا ھهيـدهيمهن) ئـاخىرهتته(ئـۇنى بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېيىن 
ــاقىۋهت ــان ئ ــپ]. 126[ !يام ــۇلىنى قوپۇرۇۋېتى ــڭ ئ ــمائىل كهبىنى ــلهن ئىس ــراھىم بى ــدا ئىب ــۆز ۋاقتى : ئ

ئــاڭالپ ) دۇئــايىمىزنى(قوبــۇل قىلغىــن، ســهن ھهقىــقهتهن ) خىزمىتىمىزنــى(پهرۋهردىگــارىمىز بىزنىــڭ «
ــى(تۇرغۇچىســهن،  ــى ! پهرۋهردىگــارىمىز]. 127[ بىلىــپ تۇرغۇچىســهن )نىيىتىمىزن ــۆزۈڭئىككىمىزن گه ئ

ــۇ  ــڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنم ــن، بىزنى ــائهتمهن قىلغى ــۆزۈڭئىت ــزگه ئ ــارغىن، بى ــۈممهت چىق ــائهتمهن ئ گه ئىت
ھهجىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چـۈنكى سـهن تهۋبىنـى ناھـايىتى قوبـۇل 

ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ئـايهتلىرىڭنى ئۇالرغـا ! پهرۋهردىگارىمىز]. 128[ ايىتى مېھرىبانسهنناھ قىلغۇچىسهن،
ـاننى(تىـالۋهت قىلىــپ بېرىـدىغان، كىتــابىڭنى  ئۇالرغــا ) يهنــى پـاك ســۈننهتنى(، ھېكمهتنــى )يهنــى قۇرئ

هقىـقهتهن پاك قىلىدىغان بىـر پهيغهمـبهر ئهۋهتكىـن، ھ) مۇشرىكلىك ۋه گۇناھالردىن(ئۆگىتىدىغان، ئۇالرنى 
ئـۆزىنى ئهخـمهق قىلغـانالردىن ]. 129[ دېـدى» سهن غالىبسهن، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىسـهن

. تاللىـدۇق) پهيغهمـبهرلىككه(باشقا كىم ئىبراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ، ھهقىقهتهن بىز ئۇنى بۇ دۇنيادا 
: ز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگـارى ئۇنىڭغـائـۆ]. 130[ شهك ـ شۈبھىسىزكى، ئاخىرهتته ئۇ ياخشىالر قاتارىدا بولىـدۇ

ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارىغــا ئىتــائهت «: ئــۇ. دېــدى »ئىتــائهت قىلغىــن) پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ئهمــرىگه(«
هللا ا! ئـى ئوغـۇللىرىم«: ئىبـراھىم ۋه يهئقـۇب ئـۆز ئوغۇللىرىغـا ۋهسـىيهت قىلىـپ]. 131[ دېـدى» قىلدىم

يهنـى (ىـدى، پهقهت مۇسـۇلمان پىـتىڭالرچه ئۆلـۈڭالر تالل) يهنى ئىسالم دىنىنـى(نى ىسىلهرگه مۇشۇ دىن
يهئقـۇب جـان ئۈزۈۋاتقـان ]. 132[ دېـدى» )ئىمانىڭالردا مهھكهم تۇرۇڭالر، تاكى ئىمان بىـلهن كېـتىڭالر

مهن ئۆلگهنـدىن كېـيىن سـىلهر «: ۋاقتىدا سىلهر يېنىدا بارمىـدىڭالر؟ شـۇ چاغـدا يهئقـۇب ئوغۇللىرىـدىن
سـېنىڭ ئىالھىـڭ ۋه ئاتـا ـ بوۋىلىرىـڭ ئىبـراھىم، «: ئـۇالر. هپ سـورىدىد »كىمـگه ئىبـادهت قىلىسـىلهر؟

» ئىبـادهت قىلىمىـز، بىـز ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلغـۇچىمىز قاهللا ائىسمائىل، ئىسھاقالرنىڭ ئىالھى بولغان بىر 
. ئـۆزلىرى ئۈچۈنـدۇر) نىـڭ سـاۋابى(ئـۇالر ئـۆتكهن بىـر ئۈممهتتـۇر، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىـرى ]. 133[ دېدى

 الر ئۈچۈنـدۇر، ئۇالرنىـڭ قىلمىشـىغا سـىلهر جاۋابكـار ئهمهسئـۆزۈڭ) نىڭمۇ ساۋابى(ڭ ئهمهلىڭالر سىلهرنى
ئۇنـداق ئهمهس، بىـز «. دهيـدۇ» لـۇڭالر، تـوغرا يـول تاپىسـىلهرويهھۇدىي يـاكى ناسـارا ب«: ئۇالر]. 134[



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

12 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

]. 135[ ىـندېگ» ئىبراھىمنىڭ ئىسـالمغا ئۇيغـۇن دىنىغـا ئهگىشـىمىز، ئـۇ مۇشـرىكالردىن ئهمهس ئىـدى
ا، ئىسـمائىلغا، ئىسـھاققا، ىگه، ئىبراھىمغـيئىمان ئېيتتۇق، بىزگه نازىل قىلىنغـان ۋهھـ قاهللا ا«ئېيتىڭالركى، 

، ئىسـاغا بېـرىلگهن )تهۋراتقـا(ىگه، مۇساغا بېـرىلگهن يا ۋه ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋهھقيهئقۇب
ئىمـان ئېيتتـۇق، ئـۇالردىن ) كىتابالرغـا(ىپىدىن بېرىلگهن ۋه پهيغهمبهرلهرگه پهرۋهردىگارى تهر) ئىنجىلغا(

يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرغا ئوخشاش، ئۇالرنىـڭ بهزىسـىگه ئىمـان ئېيتىـپ (ھېچبىرىنى ئايرىۋهتمهيمىز 
) يهنـى ئهھلـى كىتـاب(ئهگهر ئـۇالر ]. 136[ »بويسـۇنغۇچىالرمىز قاهللا ا، بىز )بهزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز

يـۈز ) ئىمانـدىن(ئهگهر ئـۇالر . ېيتقاندهك ئىمان ئېيتسا، ئهلۋهتته، توغرا يـول تاپقـان بولىـدۇسىلهر ئىمان ئ
ئۇالرنىــڭ (هللا ا. ســاڭا كۇپايىــدۇرهللا ئــاداۋهتته بولغــان بولىــدۇ، ئۇالرغــا قارشــى ا) ســهن بىــلهن(ئۆرۈســه، 
دىنىـدا چىـڭ نىـڭ هللا ا]. 137[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) ھىيله ـ مىكرىنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزلىرىنى
بىـز «]. 138[ ئىبـادهت قىلغـۇچىالرمىز قـاهللا انىڭ دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ دىنى بار؟ بىـز هللا تۇرۇڭالر، ا

توغرۇلــۇق مۇنازىرىلىشهمســىلهر؟ ھــالبۇكى، ئــۇ ھهم بىزنىــڭ پهرۋهردىگــارىمىز، ھهم ســىلهرنىڭ هللا بىــلهن ا
ــارىڭالردۇر ــدۇ. پهرۋهردىگ ــۆزىمىز ئۈچۈن ــز ئ ــڭ ئهمهللىرىمى ــىلبىزنى ــۇ ر، س ــۆزۈڭهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرم الر ئ

ياكى ئىبراھىم، ئىسمائىل، ئىسـھاق، يهئقـۇب ۋه ئۇنىـڭ «]. 139[ دېگىن» سادىقمىز قاهللا ائۈچۈندۇر، بىز 
ــدى ــارا ئى ــاكى ناس ــدى ي ــۇدىي ئى ــى، » ئهۋالدى يهھ ــىلهر؟ ئېيتقىنك ــدا («دهمس ــڭ قايســى دىن ئۇالرنى

نازىـل قىلغـان دهلىـل ـ هللا دان بىلهمـدۇ؟ قولىـدا ائوبـهللا سىلهر ئوبدان بىلهمسىلهر؟ ياكى ا) ئىكهنلىكىنى
ــۇرۇپ ئــۇنى يوشــۇرغان ئادهمــدىن زالىــم كىــم بــار؟ ا ســىلهرنىڭ قىلمىشــىڭالردىن غاپىــل هللا ئىســپات ت

سـىلهرنىڭ . نـدۇرئۇالر ئـۆتكهن بىـر ئۈممهتتـۇر، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىـرى ئـۆزلىرى ئۈچۈ]. 140[ »ئهمهستۇر
بهزى ئهخـمهق ]. 141[ نىـڭ قىلمىشـىغا سـىلهر جاۋابكـار ئهمهسالر ئۈچۈنـدۇر، ئۇالرئۆزۈڭئهمهلىڭالرمۇ 

قـاراپ كېلىۋاتقـان قىبلىسـىدىن ) يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىـلهن مـۆمىنلهرنى(ئۇالرنى «: كىشىلهر
مهشـرىق ۋه «ئېيتقىنكـى، !) ئى مۇھهممهد. (دهيدۇ» نېمه يۈز ئۆرۈگۈزگهندۇ؟) يهنى بهيتۇلمۇقهددهستىن(

]. 142[ »خالىغــان كىشــىنى تــوغرا يولغــا باشــاليدۇهللا نىڭــدۇر، اهللا ا) مــمه تهرهپيهنــى ھه(مهغرىــب 
) يهنـى ئـۆتكهنكى ئـۈممهتلهرگه(كىشـىلهرگه ) يهنى سىلهرنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغانـدهك(شۇنىڭدهك 

شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچـۈن ۋه پهيغهمبهرنىـڭ سـىلهرگه شـاھىت بولۇشـى ئۈچـۈن، بىـز سـىلهرنى ياخشـى 
قىـبله قىلغـانلىقىمىز ) يهنـى بهيتۇلمۇقهددهسـنى(سهن يۈز كهلتۈرۈپ كېلىۋاتقان تهرهپنى . ئۈممهت قىلدۇق

ئايرىۋېلىشـىمىز ) يهنى مۇرتهد بولۇپ كهتكهنلهردىـن(پهيغهمبهرگه ئهگهشكهنلهرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن 
ھهقىـقهتهن ) ىيهنـى قىبلىنىـڭ ئۆزگهرتىلىشـ(ھىدايهت قىلغـانالردىن باشـقىالرغا بـۇ هللا ا. ئۈچۈنال ئىدى

) يهنى ئىلگىـرى بهيتۇلمۇقهددهسـكه قـاراپ ئوقۇغـان نـامىزىڭالرنى(سىلهرنىڭ ئىمانىڭالرنى هللا ا. ئېغىردۇر
بىـز سـېنىڭ ]. 143[ كىشىلهرگه ھهقىقهتهن مېھرىباندۇر، ناھـايىتى كۆيۈمچانـدۇرهللا ا. بىكار قىلىۋهتمهيدۇ

سـېنى چوقـۇم . ىغـانلىقىڭنى كـۆرۈپ تـۇرۇۋاتىمىزقايتا ـ قايتـا ئاسـمانغا قار) كهبه قىبلهڭ بولۇشىنى تىلهپ(
ئـى . (ىدى ھهرهم تهرهپـكه قىلغىـنمهسـج يـۈزۈڭنى) نامـازدا. (سهن ياقتۇرىدىغان قىبلىگه يۈزلهنـدۈرىمىز

ھهقىــقهتهن . ىدى ھهرهم تهرهپـكه قىلىڭــالرمهســج يــۈزۈڭالرنى) نامـازدا(قهيهرده بولمــاڭالر !) مـۆمىنلهر
) يهنـى قىبلىنىـڭ كهبىـگه ئۆزگهرتىلىشـىنىڭ(بۇنىـڭ ) يالر ۋه ناسـاراالريهنـى يهھـۇدى(كىتاب بېرىلگهنلهر 

ئۇالرنىـڭ قىلمىشـىدىن هللا پهرۋهردىگارى تهرىپىـدىن كهلـگهن ھهقىـقهت ئىكهنلىكىنـى، چوقـۇم بىلىـدۇ، ا
كىتــاب بېــرىلگهنلهرگه بــارچه دهلىلنــى كهلتۈرســهڭمۇ، ئــۇالر ســېنىڭ قىــبلهڭگه ]. 144[ غاپىــل ئهمهس

ھهم ئـۆز ) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ۇ ئۇالرنىڭ قىبلىسىگه بويسۇنمايسهن؛ ئـۇالر بويسۇنمايدۇ، سهنم
كهلگهندىن كېـيىن، مۇبـادا ئۇالرنىـڭ ) ىييهنى ۋهھ(ساڭا ئىلىم . ئارا بىر ـ بىرىنىڭ قىبلىسىگه بويسۇنمايدۇ
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بىـز كىتـاب ]. 145[ نهپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنساڭ، ئۇ چاغدا سهن چوقۇم زۇلۇم قىلغـانالردىن بولىسـهن
ئـۆز ئوغـۇللىرىنى تونۇغانـدهك ) يهنـى پهيغهمبهرنـى(ئـۇنى ) يهنى يهھۇدىيالر بىـلهن ناسـاراالر(بهرگهنلهر 

هللا ھهقىـقهت ا]. 146[ ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى، شۈبھىسىزكى، ھهقىقهتنى بىلىپ تـۇرۇپ يوشـۇرىدۇ. تونۇيدۇ
نىـڭ يـۈز ) ئـۈممهت(ھهر ]. 147[ غىنتهرىپىدىن كهلگهنـدۇر، ھهرگىـز شـهك كهلتۈرگـۈچىلهردىن بـولمى

ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلىشـقا ئالـدىراڭالر، !) ئـى مـۆمىنلهر(بـار، ) يهنى قىبلىسـى(كهلتۈرىدىغان تهرىپى 
ھهقىـقهتهن ھهمـمه هللا يىغىـدۇ، ا) ھېساب ئۈچۈن(ھهممهڭالرنى هللا ا) قىيامهت كۈنى(قهيهرده بولماڭالر، 
ىدى ھهرهم مهســج يـۈزۈڭنى) نامىزىڭــدا ،چىقمىغىـن قهيهردىــن سـهپهرگه]. (148[ نهرسـىگه قـادىردۇر

هللا تهرهپـكه قىلغىــن؛ بـۇ، ھهقىـقهتهن، پهرۋهردىگارىــڭ تهرىپىـدىن كهلـگهن ھهقىقهتتــۇر، ا) يهنـى كهبه(
گه ) يهنــى يهھـۇدىيالر ۋه مۇشــرىكالر(كىشـىلهر ]. 149[ سـىلهرنىڭ قىلمىشـىڭالردىن غاپىــل ئهمهسـتۇر

هردىـن قهي) سـهپهر قىلىشـقا! ئـى مـۇھهممهد(لىقى ئۈچـۈن، سـپات بولماسـىسىلهرگه قارشـى دهلىـل ـ ئ
سـىلهرمۇ قهيهرده !) ئـى مـۆمىنلهر. (ىدى ھهرهم تهرهپـكه قىلغىـنمهسج ڭنىۈيۈز) نامىزىڭدا(چىقمىغىن، 
پهقهت ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى . ىدى ھهرهم تهرهپـكه قىلىڭـالرمهسـج يـۈزۈڭالرنى) نامىزىڭالردا(بولماڭالر، 

) يهنـى زالىمـالر(، ئـۇالر )بلىنىڭ ئۆزگهرگهنلىكىنى سىلهرگه قارشى دهلىل قىلىۋالىـدۇقى(زۇلۇم قىلغۇچىالرال 
قىبلىنـى ئۆزگهرتىشـكه ئهمـر . (مهنـدىن قورقـۇڭالر) مېنىـڭ ئهمرىمنـى تۇتـۇش بىـلهن(دىن قورقمـاڭالر، 

 چۈنـدۇرسىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنى كامالهتكه يهتكۈزۈشۈم ئۈچۈن ۋه تـوغرا يولـدا بولۇشـۇڭالر ئۈ) قىلىشىم
ئـۆز ئىچىڭالردىـن ) يهنى سىلهرگه بهرگهن نېمىتىمنـى كامـالهتكه يهتكۈزگىنىمـدهك(شۇنىڭدهك ]. 150[

پـاك ) مۇشـرىكلىك ۋه گۇناھـدىن(سىلهرگه بىزنىڭ ئـايهتلىرىمىزنى تىـالۋهت قىلىـپ بېرىـدىغان، سـىلهرنى 
ئۆگىتىـدىغان، ) ھكـامالرنىيهنـى دىنىـي ئه(ۋه ھېكمهتنـى ) يهنى قۇرئـاننى(قىلىدىغان، سىلهرگه كىتابنى 

تـائهت ـ ئىبـادهت (مېنـى ]. 151[ سىلهرگه بىلمىگهنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىـر پهيغهمـبهر ئهۋهتتـۇق
سـاۋاب بېـرىش بىـلهن، مهغپىـرهت قىلىـش (مهنمۇ سـىلهرنى ) مېنى ياد ئهتسهڭالر(ياد ئېتىڭالر، ) بىلهن
سـهۋر ئـارقىلىق ۋه ! ئى مـۆمىنلهر]. 152[ ۈك قىلماڭالرماڭا شۈكۈر قىلىڭالر، ناشۈكۈرل. ياد ئېتىمهن) بىلهن

نىـڭ يولىـدا هللا ا]. 153[ ھهقىقهتهن سهۋر قىلغۇچىالر بىـلهن بىللىـدۇرهللا ا. ناماز ئارقىلىق ياردهم تىلهڭالر
ئۆلــۈك دېمهڭــالر، بهلكــى ئــۇالر تىرىكتــۇر، لــېكىن ســىلهر بــۇنى ) يهنــى شــېھىتلهرنى(ئۆلتــۈرۈلگهنلهرنى 

بىز سىلهرنى بىرئاز قورقـۇنچ بىـلهن، بىرئـاز قهھهتچىلىـك بىـلهن ۋه ماللىرىڭالرغـا، ]. 154[ سهزمهيسىلهر
بېشـىغا كهلـگهن . (جانلىرىڭالرغا، بالىلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم سـىنايمىز

]. 155[ نخـۇش خهۋهر بهرگىـ) جهنـنهت بىـلهن(سهۋر قىلغۇچىالرغـا ) مۇسىبهت، زىيان ـ زهخمهتلهرگه
نىـڭ هللا يهنـى ا(نىڭ ئىگىدارچىلىقىـدىمىز هللا بىز ئهلۋهتته ا«: ئۇالرغا بىرهر مۇسىبهت كهلگهن چاغدا، ئۇالر

ــدىلىرىمىز ــۇم ا)بهن ــايتىمىزهللا ، چوق ــا ق ــڭ دهرگاھىغ ــدۇ »نى ــڭ ]. 156[ دهي ــۇالر پهرۋهردىگارىنى ئهنه ش
سـهفا بىـلهن ]. 157[ ۇچىالردۇرمهغپىرىتى ۋه رهھمىتىگه ئېرىشـكۈچىلهردۇر، ئهنه شـۇالر ھىـدايهت تـاپق

ھهج قىلغـان يـاكى ئـۆمره قىلغـان ئـادهم ئۇالرنىـڭ . ئاالمهتلىرىـدۇر) دىنىنىـڭ(نىڭ هللا مهرۋه ھهقىقهتهن ا
هللا ا(كىمكـى ئـۆز ئىختىيـارى بىـلهن بىـرهر ياخشـىلىق قىلىـدىكهن . ئارىسىدا سهئيى قىلسا ھېچ باك يـوق

 ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇرهللا مۇكاپـاتىنى بهرگۈچىـدۇر، ا ئهلـۋهتته شـۈكۈرنىڭهللا ، ا)ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىـدۇ
كىشىلهرگه توغرا يولنى ئېنىق بايـان قىلغىنىمىـزدىن كېـيىن، بىـز نازىـل ) يهنى تهۋراتتا(بۇ كىتابتا ]. 158[

ــان  ــپاتاليدىغان(قىلغ ــى ئىس ــبهر ئىكهنلىكىن ــت پهيغهم ــاالمنىڭ راس ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــهن ) م روش
؛ لهنهت )يهنـى رهھمىتىـدىن يىـراق قىلىـدۇ(لهنهت قىلىدۇ هللا شۇرىدىغانالرغا ادهلىللهرنى ۋه توغرا يولنى يو

پهقهت تهۋبه قىلغـانالر، ]. 159[ مـۇ ئۇالرغـا لهنهت قىلىـدۇ) يهنـى پهرىشـتىلهر ۋه مـۆمىنلهر(قىلغۇچىالر 
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ــى( ــۇرغانلىرىنى) ئهمهلىن ــدىن يوش ــڭ تهۋرات ئهھكاملىرى ــۈزهتكهنلهر، يهھۇدىيالرنى ــانالرال) ت ــان قىلغ  باي
ــنا ــدىن مۇستهس ــۇل . بۇنىڭ ــۇ قوب ــى بهكم ــمهن، مهن تهۋبىن ــىنى قوبــۇل قىلى ــۇالرنىڭ تهۋبىس ئهنه ش

كاپىر پېتـى ئـۆلگهنلهر بـار،  بھىسىزكى، كاپىر بولۇپ،ۈش]. 160[ ناھايىتى مېھرىباندۇرمهن. قىلغۇچىدۇرمهن
]. 161[ ۇچرايـدۇنىڭ، پهرىشـتىلهرنىڭ ۋه ئىنسـانالرنىڭ ھهممىسـىنىڭ لهنىـتىگه ئهللا ئهنه شۇالر چوقۇم ا

 ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمهيدۇ، ئۇالرغا بېرىلىـدىغان ئـازاب كېچىكتۈرۈلمهيـدۇ
يوقتـۇر؛ ئـۇ ناھـايىتى ) بهرھهق(سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھـېچ مهبـۇد ]. 162[

ســمانالرنىڭ ۋه زېمىننىــڭ يارىتىلىشــىدا، كــېچه بىــلهن ئا]. 163[ شــهپقهتلىكتۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر
كۈندۈزنىڭ نۆۋهتلىشىشىده، كىشىلهرگه پايدىلىق نهرسىلهرنى ئېلىـپ دېڭىـزدا ئـۈزۈپ يـۈرگهن كـېمىلهرده، 

ۋهتكهن بۇلـۇتتىن ياغـدۇرۇپ بهرگهن، ئـۆلگهن زېمىننــى تىرىلدۈرىـدىغان يـامغۇردا، يهر يـۈزىگه تــارقىتىهللا ا
ۆنۈلۈشــلىرىنىڭ ئۆزگىرىــپ تۇرۇشــىدا، ئاســمان ـ زېمىــن ئارىســىدا بويســۇندۇرۇلغان يھايۋانــاتالردا، شــامال 

 دهلىلـلهر بـاردۇر) نىـڭ بىرلىكىنـى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(بۇلۇتالردا، چۈشىنىدىغان كىشىلهر ئۈچۈن، ئهلۋهتته 
ــادهملهر ]. 164[ ــنهللا ابهزى ئ ــى  تى ــۇتالرنى(غهيرىيلهرن ــى ب ــاهللا ا) يهن ــۇالرنى ق ــدۇ، ئ  شــېرىك قىلىۋالى
). يهنـى ئۇلۇغاليـدۇ ۋه ئۇالرغـا بويســۇنىدۇ(نـى دوسـت تۇتقىنىـدهك دوسـت تۇتىـدۇ، هللا ا) مۆمىنلهرنىـڭ(

) قىيـامهت كـۈنى ئـۆزلىرىگه تهييارالنغـان(نى ھهممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇر، زالىمالر هللا مۆمىنلهر ا
نىـڭ ئازابىنىـڭ قـاتتىق هللا امهنسـۈپ ئىكهنلىكىنـى ۋه  قاهللا ائازابنى كۆرگهن چاغدا پۈتۈن كۈچ ـ قۇۋۋهتنىڭ 

شېرىك كهلتۈرگهنلىكلىرىگه ھهددىدىن زىيـاده پۇشـايمان  قاهللا ادۇنيادا (ئىكهنلىكىنى كاشكى بىلسه ئىدى 
. ئهينى ۋاقىتتا ئهگهشتۈرگۈچىلهر ئازابنى كۆرۈپ، ئهگهشكۈچىلهردىن ئـادا ـ جـۇدا بولىـدۇ]. 165[ )قىالتتى

كاشـكى «: ئهگهشـكۈچىلهر]. 166[ ئۈزۈلىـدۇ) كى دوسـتلۇقىيهنـى دۇنيـادى(ئۇالرنىڭ ئۆزئارا مۇناسىۋىتى 
قايتىشقا بولسا ئىدى، ئۇالر بىزدىن ئادا ـ جۇدا بولغانـدهك بىزمـۇ ئـۇالردىن ئـادا ـ جـۇدا ) دۇنياغا(بىزلهرگه 
ئىشـلىرىنىڭ ھهسـرهت بولغـانلىقىنى مۇشـۇنداق كۆرسـىتىدۇ، ئـۇالر ) يامـان(ئۇالرغـا هللا ا. دهيدۇ» بوالتتۇق

يهر يۈزىدىكى ھاالل ـ پاكىز نهرسىلهردىن يهڭـالر، شـهيتاننىڭ ! ئى ئىنسانالر]. 167[ قمايدۇدوزاختىن چى
شــهيتان ســىلهرنى ]. 168[ چــۇق دۈشــمهندۇرويوللىرىغــا ئهگهشــمهڭالر، چــۈنكى شــهيتان ســىلهرگه ئ

ان ســىلهرگه ھــاالل قىلغــهللا ا(نامىــدىن، يالغانــدىن هللا ھهقىــقهتهن يامانلىقالرغــا، قهبىــھ گۇناھالرغــا ۋه ا
، ســىلهر بىلمهيــدىغان نهرســىلهرنى )نهرســىلهرنى ھــارام دهپ ۋه ھــارام قىلغــان نهرســىلهرنى ھــاالل دهپ

يهنـى (نازىـل قىلغـان نهرسـىگه هللا ا«): يهنى مۇشـرىكالرغا(ھهرقاچان ئۇالرغا ]. 169[ ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ
ــان ۋهھــهللا ا ــل قىلغ ــرىگه نازى ــايپهيغهمبى ــۇ» ئهگىشــىڭالر) ىگه، قۇرئانغ ــه، ئ ــا ـ «: الردېيىلس ــاق، ئات ي

ئاتا ـ بوۋىلىرى ھېچ نهرسـىنى چۈشـهنمىگهن ۋه تـوغرا . دېيىشىدۇ» بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا ئهگىشىمىز
كاپىرلهرنى ھىـدايهتكه دهۋهت قىلغـۇچى خـۇددى ]. 170[ يولدا بولمىغان تۇرسا، يهنه ئۇالرغا ئهگىشهمدۇ؟

غان چاھارپـايالرنى چاقىرغـان ئـادهمگه ئوخشـايدۇ مهنىسىنى چۈشهنمهي تاۋۇشـىنى ۋه نىـدانىال ئاڭاليـدى
كـوردۇر، ئـۇالر ) ھهقنـى كۆرۈشـتىن(گاچىـدۇر، ) ھهقنى سۆزلهشتىن(گاستۇر، ) كاپىرالر ھهقنى ئاڭالشتىن(
بىز سىلهرنى رىزىقالنـدۇرغان ھـاالل نهرسـىلهردىن ! ئى مۆمىنلهر]. 171[ ۋهز ـ نهسىھهتنى چۈشهنمهيدۇ(

نىــڭ ھهددى ـ ھېسابســىز هللا يهنــى ا( قــاهللا ادهت قىلىــدىغان بولســاڭالر، غىــال ئىبــاهللا يهڭــالر، ئهگهر ا
سىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى، قـاننى، چوشـقا گۆشـىنى، هللا ا]. 172[ شۈكۈر قىلىڭالر) نېمهتلىرىگه

نامى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋاننى يېيىشنى ھـارام قىلـدى، كىمكـى ) يهنى بۇتالرنىڭ(نىڭ يغهيرى تىنهللا ا
ھايـاتىنى سـاقالپ ) يـۇقىرىقى ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن(ئىختىيارىچه ئهمهس، ئىالجىسىزلىقتىن ئۆز 

ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى هللا ھهقىقهتهن ا. قالغۇدهك يېسه، ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
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شـۇرىدىغان ۋه ئـۇنى ئازغىنـا نازىل قىلغـان نهرسـىلهرنى يو) يهنى تهۋراتتا(كىتابتا هللا ا]. 173[ مېھرىباندۇر
چـۈنكى ئۇالرنىـڭ يـېگهن شـۇ ھـارام مېلـى ئـۇالرنى (پۇلغا ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پهقهت ئوتتـۇر 

سـۆز قىلمايـدۇ، ئـۇالرنى ) ئـۇالرنى خۇشـال قىلىـدىغان(ئۇالرغـا هللا ، قىيامهت كۈنى ا)دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ
ئهنه شـۇالر ھىـدايهتنى گۇمراھلىققـا، ]. 174[ ازابقا دۇچار بولىدۇپاكلىمايدۇ، ئۇالر قاتتىق ئ) گۇناھلىرىدىن(

 !تېگىشـتى، ئـۇالر دوزاخ ئازابىغـا نېمىـدېگهن چىـداملىق) يهنـى جهننهتنـى دوزاخقـا(مهغپىرهتنى ئازابقا 
نازىـل قىلـدى ) تهۋراتنـى(ھهقىـقهتهن ھهق كىتـابنى هللا ا شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى،) قاتتىق ئـازاب(بۇ ]. 175[
، كىتـاب توغرىسـىدا ئىخـتىالپ قىلغــۇچىالر )ىكـى نهرسـىلهرنى يوشـۇردى ۋه ئۆزگهرتىـۋهتتىئـۇالر تهۋراتت(

سىلهرنىڭ كۈن چىققـان ۋه كـۈن پاتقـان تهرهپـكه يۈزكهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭ ئـۆزىال ]. 176[ چۇڭقۇر نىزادىدۇر
ازىـل قىلغـان نهللا يهنى ا( ، ئاخىرهت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقاقاهللا ابهلكى . ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇ

نــى ســۆيۈش يۈزىســىدىن خىــش ـ ئهقرىباالرغــا، هللا ، پهبغهمــبهرلهرگه ئىمــان كهلتــۈرۈش، ا)كىتابالرغــا
ــتى ــهبىليې ــبن س ــان (لهرگه ملهرگه، مىســكىنلهرگه، ئى ــۈپ قالغ ــى ئۈزۈل ــدىن ئاالقىس ــۇل ـ مېلى ــى پ يهن

ردهم بېـرىش، نامـاز ئوقـۇش، ، سائىلالرغا ۋه قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشـىگه پـۇل ـ مـال يـا)مۇساپىرالرغا
ئۇرۇشـقا ) نىـڭ يولىـدا قىلىنغـانهللا ا(زاكات بېرىش، ئهھدىگه ۋاپا قىلىـش، يوقسـۇزلۇققا، كېسـهللىككه ۋه 

) يهنـى يـۇقىرىقى سـۈپهتلهرگه ئىـگه كىشـىلهر(ئهنه شـۇالر . بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهلگه كىرىـدۇ
ئۆلتـۈرۈلگهنلهر ! ئـى مـۆمىنلهر]. 177[ ار ئـادهملهردۇرراستچىل ئادهملهردۇر، ئهنه شۇالر تهقۋاد) ئىمانىدا(

ر ئادهمـدىن، قـۇل ئۈچـۈن قۇلـدىن، ۆر ئـادهم ئۈچـۈن ھـۆسىلهرگه پهرز قىلىندى، ھـ ئۈچۈن قىساس ئېلىش
قېرىندىشى تهرىپىـدىن بىرنهرسـه كهچـۈرۈم ) دىنىي(قاتىل ئۈچۈن . ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ

چىنىـڭ ئىگىسـى قاتىلـدىن دىـيهت ئېلىشـقا رازى بولـۇپ قىسـاس ئېلىشـتىن ۋاز يهنى ئۆلتۈرۈلگۈ(قىلىنسا 
) جىنــايهتچىمۇ دىيهتنــى(چىــرايلىقچه تهلهپ قىلىشــى الزىــم، ) كهچســه، ئــۇ، جىنايهتچىــدىن دىيهتنــى

ــىلىقچه  ــۇق(ياخش ــتىن تول ــتىن، كېمهيتىۋهتمهس ــى كېچىكتۈرمهس ــم) يهن ــى الزى ــۇ . بېرىش ــۈم(ب ) ھۆك
يهنـى (شـۇنىڭدىن كېـيىن . يېنىكلىتىشتۇر ۋه رهھمهتتۇر) سىلهرگه بېرىلگهن(ىدىن پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپ

ئـادهم قـاتتىق ) يهنـى قـاتىلنى ئۆلتـۈرگهن(، چېكىدىن ئېشىپ كهتـكهن )دىيهتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن
ۋنـى يهنـى كىشـى بىرا(سىلهرگه قىساستا ھاياتلىق بـار، ! ئى ئهقىل ئىگىلىرى]. 178[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

ئۆلتۈرگهن تهقدىرده ئۆزىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسه، ئۇ، ئادهم ئۆلتۈرۈشـتىن يانىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن، 
) نـاھهق قـان تۆكۈشـتىن). (ئۇنىڭ ئۆزىمۇ، ئۇ ئۆلتـۈرمهكچى بولغـان ئـادهممۇ ئۆلۈشـتىن سـاقلىنىپ قالىـدۇ

دىن بىـرهيلهن ئۆلـۈش ئالدىـدا كـۆپ ئهگهر سـىلهر]. 179[ )قىساس يولغا قويۇلدى(ئۈچۈن  ساقلىنىشىڭالر
مــال قالدۇرســا، ئۇنىــڭ ئاتــا ـ ئانىســىغا ۋه خىــش ـ ئهقرىبالىرىغــا ئــادىللىق بىــلهن ۋهســىيهت قىلىشــى 

ۋهسـىيهتنى ئاڭلىغانــدىن ]. 180[ تهقۋادارالرنىـڭ ئۆتهشــكه تېگىشـلىك بــۇرچى سـۈپىتىده پهرز قىلىنــدى
ــاھى ئــ ــدىكهن، ئۇنىــڭ گۇن ــقهتهن هللا ا. ۆزگهرتكهنلهرگه يۈكلىنىــدۇكىــيىن، كىمكــى ئــۇنى ئۆزگهرتى ھهقى

كىمكـى ۋهسـىيهت قىلغۇچىنىـڭ ]. 181[ ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ھهممىنـى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر
يهنـى ۋهسـىيهت قىلغـۇچىالر بىـلهن (سهۋهنلىكى يـاكى قهسـتهن نـاتوغرا قىلغـانلىقىنى بىلىـپ، ئۇالرنىـڭ 

ھهقىــقهتهن هللا ســا، ئۇنىڭغــا ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇ، ائارىســىنى تــۈزهپ قوي) ۋهســىيهت قىلىنغۇچىالرنىــڭ
ساقلىنىشــىڭالر ) گۇنــاھالردىن! (ئــى مــۆمىنلهر]. 182[ مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر

روزا پهرز قىلىنغانـدهك، سـىلهرگىمۇ ) يهنـى ئىلگىرىكـى ئـۈممهتلهرگه(ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىـرىكىلهرگه 
ساناقلىق كـۈنلهردۇر، سـىلهردىن كىمكـى ) بۇ پهرز قىلىنغان روزا]. (183[ ىپهرز قىلىند) رامىزان روزىسى(

باشـقا ) يهنـى قازاسـىنى(، تۇتمىغـان كـۈنلهرنى )روزا تۇتمىغان بولسـا(كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىده بولۇپ 
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ئـاران تۇتىـدىغان ) قېرىلىـق يـاكى ئـاجىزلىق تۈپهيلىـدىن مۇشـهققهت بىـلهن(كۈنلهرده تۇتسـۇن، روزىنـى 
كىمكــى . بىـر مىسـكىن تويغـۇدهك تامــاق فىـدىيه بېرىشـى الزىـم) كۈنلـۈكى ئۈچــۈن(لهر تۇتمىسـا، كىشـى

ئارتۇق بهرسـه، بـۇ ئـۆزى ئۈچـۈن ياخشـىدۇر، ئهگهر بىلسـهڭالر، روزا ) بهلگىلهنگهن مىقداردىن(فىدىيىنى 
ان ئېيىـدا رامىـز]. 184[ ياخشـىدۇر) ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشـتىن ۋه فىـدىيه بېرىشـتىن(تۇتۇش سىلهر ئۈچۈن 

ان نازىــل بولۇشـقا باشــلىدى، قۇرئـان ئىنســانالرغا يېتهكچىـدۇر، ھىــدايهت قىلغـۇچى ۋه ھهق بىــلهن  قۇرـئ
ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر، سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىـدا ھـازىر بولسـا رامىـزان روزىسـىنى 

تۇتمىغـان بولسـا، تۇتمىغـان كـۈنلهر (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(تۇتسۇن؛ كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىده 
ئـاغزىڭالر (سـىلهرگه ئاسـانلىقنى خااليـدۇ، تهسـلىكنى خالىمايـدۇ، هللا ا. باشقا كۈنلهرده تۇتسـۇن) ئۈچۈن

سـانىنى تولدۇرشـۇڭالرنى، سـىلهرنى ) ئوچۇق يۈرگهن كۈنلهرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلهن رامىزان روزىسىنىڭ
 قىلىشــىڭالرنى خااليــدۇ شــۈكۈر) ئۇنىــڭ ئىنئاملىرىغــا(الرنى، نــى ئۇلۇغلىشــىڭهللا ھىــدايهت قىلغانلىقىغــا ا

، مهن ھهقىـقهتهن ئۇالرغـا )ئۇالرغا ئېيتقىنكـى(مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرۇلۇق سورىسا ].185[
، ماڭا دۇئا قىلسـا، مهن دۇئـا قىلغۇچىنىـڭ )يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن(يېقىنمهن 
ىجابهت قىلىمهن، ئۇالر توغرا يـول تېـپىش ئۈچـۈن مېنىـڭ دهۋىتىمنـى قوبـۇل قىلسـۇن ۋه ماڭـا دۇئاسىنى ئ

ــۇن  ــان ئېيتس ــۇن(ئىم ــلهن بولس ـان بى ــه ئىمـ ــى ھهمىش ــا  ].186[ )يهن ــده ئاياللىرىڭالرغ روزا كېچىلىرى
يهنـى ئـۇالر سـىلهرگه (يېقىنچىلىـق قىلىـش سـىلهرگه ھـاالل قىلىنـدى، ئـۇالر سـىلهر ئۈچـۈن كىيىمـدۇر 

يهنـى (، سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچـۈن كىيىمسـىلهر )رىلىشىپ ياشايدۇ ۋه كىيىم بهدهنگه يېپىشقاندهك يېپىشىدۇئا
الرنىـڭ ئۆزۈڭهللا ا). سىلهرمۇ ئۇالرغا ئارىلىشىپ ياشايسىلهر ۋه كىيىم بهدهنـگه يېپىشـقاندهك يېپىشىسـىلهر

تهۋبهڭالرنـى هللا ا. بىلـدى) رنىيهنى روزا كېچىسى يېقىنچىلىق قىلغىنىڭال(الرنى ئالدىغانلىقىڭالرنى ئۆزۈڭ
هللا يېقىنچىلىـق قىلىڭـالر، ا) يهنـى ئاياللىرىڭالرغـا(ئهمـدى ئۇالرغـا . قوبۇل قىلدى، سىلهرنى ئهپۇ قىلـدى

تهلهپ قىلىڭالر، تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپـى قـارا يىپىـدىن ) يهنى پهرزهنتنى(سىلهرگه تهقدىر قىلغان نهرسىنى 
 هر يهڭـالر، ئىچىڭـالر، ئانـدىن كهچ كىـرگىچه روزا تۇتـۇڭالر، سـىلهرقهد) يهنى تـاڭ يورۇغانغـا(ئايرىلغانغا 

ــق )كۈنــدۈز بولســۇن كــېچه بولســۇن(ىدته ئېتىكاپتــا ئولتۇرغــان چــېغىڭالردا مهســج ، ئۇالرغــا يېقىنچىلى
ــۇالر ا ــاڭالر، ئهنه ش ــرىالردۇر هللا قىلم ــگهن چېگ ــالردۇر(بهلگىلى ــان ئىش ــى قىلغ ــى مهنئ ــا )يهن ، ئۇنىڭغ

ئـايهتلىرىنى ئۇالرغـا هللا ساقلىنىشـلىرى ئۈچـۈن، ا) ھارام قىلىنغان ئىشالردىن(لهرنىڭ كىشى. يېقىنالشماڭالر
ــدۇ ــان قىلى ــۇرۇپ ]. 187[ مۇشــۇنداق باي ــپ ت ــاڭالر، بىلى ــاھهق يهۋالم ــاللىرىنى ن ــڭ م ــر ـ بىرىڭالرنى بى

ئـى ]. (188[ كىشىلهرنىڭ بىر قىسىم ماللىرىنى زۇلۇم بىلهن يهۋېلىش ئۈچـۈن ھاكىمالرغـا پـارا بهرمهڭـالر
يهنـى ئاينىـڭ كىچىـك چىقىـپ چوڭىيىـدىغانلىقى، ئانـدىن (سـهندىن يېڭـى چىققـان ئـاي !) مۇھهممهد

تىرىكچىلىـك، سـودا ـ (ئـۇ كىشـىلهرنىڭ «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا(توغرۇلۇق سورىشىدۇ، ) كىچىكلهيدىغانلىقى
لىرىنـى ھېسابلىشـى ئىشـالرنىڭ ۋه ھهجنىـڭ ۋاقىت) سېتىق، مۇئامىله، روزا تۇتۇش، ئېغىز ئـېچىش قاتـارلىق

ئۆيلهرنىــڭ ئارقىســىدىن ) جــاھىلىيهت دهۋرىــده قىلغىــنىڭالردهك ئېھرامــدىكى چــېغىڭالردا. (»ئۈچۈنــدۇر
قورققـان ) نىـڭ ئهمـرىگه مۇخالىـپ ئىـش قىلىشـتىنهللا ا. (كىرىش ياخشىلىققا ياتمايـدۇ) تۆشۈك ئېچىپ(

ئۆيلهرنىـڭ دهرۋازىلىرىـدىن ) ىـدهكئېھرامدىكى چېغىڭالردا ئادهتتىك. (دۇر) ئىگىسى(ئادهم ياخشى ئهمهل 
سـىلهرگه ئـۇرۇش ئاچقـان ]. 189[ تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر قـاهللا اكىرىڭالر، بهختكه ئېرىشىشڭالر ئۈچـۈن 

ھهقىـقهتهن هللا يولىدا جىھاد قىلىڭـالر، تاجـاۋۇز قىلمـاڭالر، تاجـاۋۇز قىلغـۇچىالرنى اهللا ئادهملهرگه قارشى ا

                                                
  . هزگىلىده رامىزان ئېيىنىڭ كېچىلىرىده ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلىش چهكلهنگهن ئىدى، كېيىن بۇ ھۆكۈم ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانئىسالمنىڭ دهسلهپكى م 
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ئـۇالر ھهرهمـده بولسـۇن، باشـقا يهرده بولسـۇن، ) (ىكالرنىيهنى مۇشـر(ئۇالرنى ]. 190[ دوست تۇتمايدۇ
يهنــى (ئۇچراتقــان يهرده ئۆلتـۈرۈڭالر، ســىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ) ئـۇرۇش ھــارام قىلىنغـان ئــايالردا بولسـۇن

ــدىن ــش ) مهككى ــلىك قىلى ــۋېتىڭالر، زىيانكهش ــدىن چىقىرى ــۇالرنى يۇرتى ــىلهرمۇ ئ ــدهك، س چىقىرىۋهتكهن
ىدى ھهرهم ئهتراپىـدا ئـۇالر بىـلهن مهسـج ى ئـۇالر ئـۆزلىرى ئـۇرۇش ئـاچمىغىچهتاك. ئۇرۇشتىنمۇ ياماندۇر

ــۇالر  ــاڭالر، ئهگهر ئ ــۇرۇش قىلم ــجىدى ھهرهم ئهتراپىــدا(ئ ــا، ئــۇالرنى ) مهس ــۇرۇش ئاچس ــۆزلىرى ئ ئ
سـىلهرمۇ (ئهگهر ئـۇالر ئۇرۇشـنى توختاتسـا ]. 191[ كاپىرالرنىڭ جازاسى شـۇنداق بولىـدۇ. ئۆلتۈرۈۋېرىڭالر

ــول يىغىڭــالرئۇرۇشــتىن  ــا(هللا ، ا)ق ــايىتى ) تهۋبه قىلغۇچىالرغ ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى ــقهتهن مهغپى ھهقى
نىـڭ دىنـى يولغـا قويۇلغانغـا قهدهر ئـۇالر بىـلهن هللا تاكى زىيانكهشـلىك تـۈگىگهن ۋه ا]. 192[ مېھرىباندۇر

ــۇم قىلغــۇچىالردىن باشــقىالرغا دۈشــمهنلىك  قىلىشــقا ئۇرۇشــۇڭالر؛ ئهگهر ئــۇالر ئۇرۇشــنى توختاتســا، زۇل
يهنـى ئـۇرۇش ھـارام (ھارام قىلىنغان ئايغا تهڭدۇر ) ئۇرۇش(ھارام قىلىنغان ئاي ) ئۇرۇش]. (193[ بولمايدۇ
). ئۇالرغـا چېقىلسـاڭالر بولىـدۇ ئايالردا دۈشمىنىڭالر سىلهرگه چېقىلسـا، شـۇ ئـايالردا سـىلهرمۇ. قىلىنغان

رمىتى ساقلىنىشــقا تېگىشــلىك ۆيهنــى ھــ (رســىلهر تهڭ ـ بــاراۋهردۇررمىتى ساقلىنىشــقا تېگىشــلىك نهۆھــ
نهرسىلهرنى باشقىالر دهپسهنده قىلسا، ئىنتىقام ئېلىش يۈزسىدىن، سىلهرمۇ ئۇالرنى دهپسـهنده قىلسـاڭالر 

هللا ابىراۋ سىلهرگه قانچىلىك چېقىلغان بولسا، سىلهرمۇ ئۇنىڭغـا شـۇنچىلىك چـېقىلىڭالر؛ . (ھېچ يامىنى يوق
) پـۇل ـ مـال(نىـڭ يولىـدا هللا ا]. 194[ تهقۋادارالر بىلهن بىللىدۇرهللا الركى، اتهقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭ قا

هللا الرنى ھــاالكهتكه تاشــلىماڭالر، ئېھســان قىلىڭــالر، ئېھســان قىلغــۇچىالرنى ائــۆزۈڭســهرپ قىلىڭــالر، 
دۈشـمهن (ئۈچـۈن تولـۇق ئـورۇنالڭالر، ئهگهر هللا ھهج بىلهن ئـۆمرهنى ا]. 195[ ھهقىقهتهن دوست تۇتىدۇ

ھهجنى ياكى ئۆمرهنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا ئۇچرىسـاڭالر، ئـۇ ھالـدا نـېمه ) هللىك سهۋهبىدىنياكى كېس
، شـۇنى قۇربـانلىق قىلىڭـالر، قۇربـانلىق )يهنـى تـۆگه، كـاال، قويـدىن نېمىنـى تاپالىسـاڭالر(ئوڭاي بولسـا 

مهڭالر، سـىلهردىن يهتمىگىـچه بېشـىڭالرنى چۈشـۈر) يهنى بهلگىلهنگهن جايغـا(قىلىنىدىغان مال جايىغا 
ش يهنـى بـا(يـاكى بېشـىدا ئىلـلهت ) يهنى چېچىنى چۈشۈرسه زىيان قىلىدىغان كېسـهل(كىمكى كېسهل 

روزا ) ئـۈچ كـۈن(، فىـدىيه قىلىـش يۈزىسـىدىن )بېشىنى چۈشۈرمىسـه(پ ۇبول) ئاغرىقى، پىتقا ئوخشاشالر
قۇربـانلىق قىلسـۇن، ) مـالبىـرهر (سـهدىقه بهرسـۇن، يـاكى ) ئـالته مىسـكىنگه ئـۈچ سـا(تۇتسۇن، يـاكى 

ئـۆمره قىلغانـدىن كېـيىن ھهج قىلىشـتىن بهھـرىمهن بولغـان ) ئاراڭالردىن(ئهمىنلىكته بولغان چېغىڭالردا 
نېمه ئوڭاي بولسـا، شـۇنى قۇربـانلىق قىلسـۇن، ) يهنى ھهجدىن بۇرۇن ئۆمره قىلىپ تاماملىغان ئادهم(ئادهم 

تاپالمىغان ئـادهم ھهج جهريانىـدا ئـۈچ كـۈن ) ىن قۇربانلىق مالپۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق مال يوقلۇقىد(
. قايتقاندىن كېيىن يهتته كۈن روزا تۇتسۇن، ئۇنىـڭ ھهممىسـى ئـون كـۈن بولىـدۇ) ھهجدىن(روزا تۇتسۇن، 

 )يهنى ئۆمره قىلغان ئادهمگه قۇربـانلىق قىلىـش الزىملىقـى يـاكى روزا تۇتـۇش ھهققىـدىكى ھۆكـۈم(مانا بۇ 
ــى ھهرهمــده(دائىرىســىده  ىدى ھهرهممهســج ــان كىشــىلهر ئۈچۈنــدۇر) يهن  قــاهللا ا. ئولتۇرۇشــلۇق بولمىغ

ھهج ۋاقتـى مهلـۇم بىرقـانچه ئايـدۇر ]. 196[ نىڭ ئـازابى قـاتتىقتۇرهللا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭالركى، ا
ى نىـيهت بـۇ ئـايالردا ھهج قىلىشـن). يهنى شهۋۋال، زۇلقهئده ئايلىرى ۋه زۇلھهججه ئېيىنىڭ ئون كۈنىـدۇر(

ي ئـاالقه قىلىشـى، گۇنـاھ قىلىشـى ۋه جاڭجـال قىلىشـى ىئادهمنىڭ جىنسـ) يهنى ئېھرام باغلىغان(قىلغان 
ئـاخىرهتلىكىڭالر (ئۇنى بىلىـپ تۇرىـدۇ هللا مهنئى قىلىنىدۇ، سىلهر قانداقلىكى ياخشى ئهمهلنى قىلساڭالر، ا

ماڭـا ! ئـى ئهقىـل ئىگىلىـرى. ادارلىقتـۇرزاد ـ راھىله ئېلىـۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشـى زاد ـ راھىـله تهقۋ) ئۈچۈن
) ھهج مهۋسۈمىده تىجارهت ۋه باشـقا ئـوقهت ئـارقىلىق(پهرۋهردىگارىڭالردىن ]. 197[ تهقۋادارلىق قىلىڭالر

اتتىن قايتقــان چــېغىڭالردا مهشــئهرى هفــئهر. ىلهرگه ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇرىزىــق تهلهپ قىلســاڭالر، ســ
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سـىلهرنى ھىـدايهت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇنى يـاد هللا د ئېتىڭالر، انى ياهللا ا) يهنى مۇزدهلىفهده(ھهرهمدا 
سىلهرنى ھىـدايهت قىلىشـتىن ئىلگىـرى هللا يهنى ا(ئېتىڭالر، ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ ئىدىڭالر 

كىشـىلهر قايتقـان جـاي بىـلهن ) اتتىنهفـئهر(ئاندىن كېيىن، سىلهر ]. 198[ )گۇمراھالر قاتارىدا ئىدىڭالر
ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى هللا ا. مهغپىرهت تهلهپ قىلىڭالر تىنهللا اقايتىڭالر، 

نـى بولسـا ئاتـا ـ هللا سـىلهر ھهجـگه ئائىـت ئىبـادهتلهرنى ئـادا قىلغانـدىن كېـيىن، ا]. 199[ مېھرىباندۇر
ئـى «: ىشـىلهرياد ئهتكهندهك يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ زىيـاده يـاد ئېـتىڭالر، بهزى ك) پهخىرلىنىپ(بوۋاڭالرنى 

ھــالبۇكى، ئۇنىڭغــا ئــاخىرهتته . دهيــدۇ» بــۇ دۇنيــادىال بهرگىــن) نېســىۋىمىزنى(بىــزگه ! پهرۋهردىگــارىمىز
بىـزگه دۇنيـادا ياخشـىلىق ! پهرۋهردىگـارىمىز«: بهزى كىشىلهر]. 200[ ھېچ نېسىۋه يوقتۇر) ياخشىلىقتىن(

ئهنه ]. 201[ دهيـدۇ» ئازابىـدىن سـاقلىغىن ئاتا قىلغىن، ئاخىرهتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىـن، بىزنـى دوزاخ
يهنـى شـۇنچه (نىڭ ھېساب ئېلىشى تېزدۇر هللا ا. شۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئهمهللىرىنىڭ مول مېۋىسىنى كۆرىدۇ

يهنـى تهشـرىق (ساناقلىق كـۈنلهرده ]. 202[ )كۆپ خااليىقتىن قىسقا ۋاقىت ئىچىده ھېساب ئېلىپ بولىدۇ
ئالـدىراپ ) مىنـادىن(، )يهنى نامازلىرىڭالرنىڭ ئاخىرىـدا تهكبىـر ئېيـتىڭالر(نى ياد ئېتىڭالر هللا ا) كۈنلىرىده

. ئىككى كۈنده قايتقان ئادهمگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، تهخىر قىلىپ قايتقان ئادهمگىمۇ ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ
 تىـنهللا ا .ئـادهم ئۈچۈنـدۇر) ھهجنى تولۇق ئادا قىلماقچى بولغان(تهقۋادارلىق قىلىپ ) يۇقىرىقى ئهھكامالر(

!) ئـى مـۇھهممهد(]. 203[ نىڭ دهرگاھىغا يىغىلىسـىلهرهللا قورقۇڭالر؛ بىلىڭالركى، سىلهر ھېساب ئۈچۈن ا
ــاد ــڭ دۇنيــا تىرىكچىلىكىشــىلهر ئارىســىدا شــۇنداق ئ ــاركى، ئۇنى ى توغرىســىدىكى ســۆزى ســېنى كــهم ب

ى باشـقا تىلـى باشـقا يهنـى دىلـ(، ئـۇ دىلىـدىكى نهرسـىگه )لېكىن ئۇ يالغـانچى مۇنـاپىقتۇر(قىزىقتۇرىدۇ 
ئهشــهددىي ) ســاڭا ۋه ســاڭا ئهگهشــكۈچىلهرگه(ھــالبۇكى، ئــۇ . نــى گــۇۋاھ قىلىــدۇهللا ا) ئهمهســلىكىگه
ــمهندۇر  ــدۇ(دۈش ــاپهتكه كىرىۋالى ــدار قىي ــارقىلىق دىن ــۆزى ئ ــېرىن س ــۇ ش ــته ئ ــۇ ]. 204[ )كۆرۈنۈش ئ

هتلهرنـى، ھايۋانـاتالرنى ھـاالك قايتقاندىن كېيىن، زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋه زىرائ) ھۇزۇرۇڭدىن(
ئۇنىڭ بۇزغـۇنچىلىقى ئهمهلـده ئىنسـانالرنى ھـاالك قىلىـش ئۈچۈنـدۇر، چـۈنكى (قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ 

ـــۇمكىن ئهمهس ـــۇزۇقچىلىقنى هللا ا). زىرائهتلهرســـىز ۋه ھايۋاناتالرســـىز ئىنســـانالرنىڭ ياشىيالىشـــى م ب
 تىـنهللا ا) امان سـۆز ـ ھهرىكهتلىرىڭـدىن قايتىـپۋهز ـ نهسىھهت قىلىنىپ ي(ئۇنىڭغا ]. 205[ ياقتۇرمايدۇ

يهنى ھهقتىن تهكهببۇرلۇق بىلهن بـاش تارتىـپ، پىتـنه (قورققىن دېيىلسه، غۇرۇرى ئۇنىڭغا گۇناھ يۈكلهيدۇ 
 ، ئۇنىڭغـا جهھهنـنهم يېتهرلىكتـۇر، جهھهنـنهم ناھـايىتى يامـان جايـدۇر)ـ پاسـاتتا تېخىمـۇ ئهزۋهيلهيـدۇ

قىلغـان ئهمهلـى بىـلهن (نىڭ رهزاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىـدۇ هللا ئۇالر ا بهزى كىشىلهر باركى،]. 206[
! ئـى مـۆمىنلهر]. 207[ بهنـدىلىرىگه تولىمـۇ مهرھهمهتلىكتـۇرهللا ا). نىڭ رازىلىقىنىال تىلهيـدۇهللا پهقهت ا

ــرىڭالر  ــۈنلهي كى ــا پۈت ــا بويســۇنۇڭالر، بهزى (ئىســالم دىنىغ ــۈن ئهھكاملىرىغ يهنــى ئســالم دىنىنىــڭ پۈت
) ۋه ئىغۋاسـىغا(، شـهيتاننىڭ يوللىرىغـا )ك ئهتمهڭـالرهل قىلىپ، بهزى ئهھكـاملىرىنى تهرىرىغا ئهمئهھكامل

ئىسـالم دىنىنىـڭ (سـىلهرگه ]. 208[ ئهگهشمهڭالر، شهيتان سىلهرگه ھهقىـقهتهن ئاشـكارا دۈشـمهندۇر
هڭالر، تېيىــپ كهتســ) تــوغرا يولــدىن(روشــهن دهلىلــلهر كهلگهنــدىن كېـيىن ) ھهقلىقىنـى كۆرســىتىدىغان

يهنـى سـىلهردىن ئىنتىقـام ئېلىشـتىن ئـاجىز ( غـالىبتۇرهللا ا) سىلهر جازالىنىسـىلهر، چـۈنكى(بىلىڭالركى، 
) يهنـى ئسـالمغا كىرىشـنى تهرك ئهتكهنـلهر(ئـۇالر ]. 209[ ، ھېكمهت بىلهن ئش قىلغۇچىدۇر)ئهمهستۇر
بۇلـۇت پـارچىلىرى ئىچىـده ) قىيامهت كۈنى خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن(نىڭ هللا پهقهت ا

خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكـۈم چىقىرىلىـپ، بىـر گـۇرۇھ جهننهتـى، (كېلىشىنى، پهرىشتلهرنىڭ كېلىشىنى ۋه 
) بهنـدىلهرنىڭ(ئىشـىنىڭ پۈتۈشـىنى كۈتهمـدۇ؟ ) بىر گۇرۇھ دوزىخى بولۇپ ئـايرىلىش بىـلهن خااليىقنىـڭ
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ئىسرائىل ئهۋالدىدىن سـورىغىنكى، بىـز ئۇالرغـا !) ئى مۇھهممهد]. (210[ قايتۇرۇلىدۇ قاهللا اھهممه ئىشى 
نىـڭ نېمىـتىگه ئېرىشـكهندىن كېـيىن، ئـۇنى هللا كىمكـى ا. نهقهدهر كۆپ روشهن دهلىللهرنى ئاتـا قىلـدۇق

 نىـڭ ئـازابى ھهقىـقهتهن قـاتتىقتۇرهللا ، ا)ئۇنىڭغـا ئـازاب قىلىـدۇهللا ا(ئۆزگهرتىۋهتسـه ) كۇفرىلىق قىلىـپ(
يهنــى ئـۇالر دۇنيانىــڭ شــهھۋهتلىرىگه، (كــى چىرايلىـق كۆرســىتىلدى كاپىرالرغـا دۇنيــا تىرىكچىلى]. 211[

ىره قىلىدۇ، ھـالبۇكى قىيـامهت كـۈنى تهقـۋادارالر ئـۇالردىن مهسخ ، مۆمىنلهرنى)نېمهتلىرىگه مهپتۇن بولىدۇ
ئىنسـانالر ]. 212[ خالىغـان كىشـىگه ھېسابسـىز رىزىـق بېرىـدۇهللا ئۈستۈن تۇرىدۇ؛ ا) دهرىجه جهھهتته(
كېـيىن ئۇالرنىـڭ بهزىسـى ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىسـى (ئىـدى ) يهنى ھهق دىندا(ىر ئۈممهت ب) دهسلهپته(

ــتىالپ قىلىشــتى ــاي ئىخ ــلهن(هللا ، ا)ئىمــان ئېيتم ــنهت بى ــۆمىنلهرگه جهن ــۈچى، ) م خــۇش خهۋهر بهرگ
ــارالرنى دوزاخــتىن( ــى؛ ) كۇفف ــى ئهۋهتت ــدۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرن ــتىالپ ) هللا(ئاگاھالن ــىلهرنىڭ ئىخ كىش

رسـىلىرى ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئۇالرغـا ھهق كىتـابنى نازىـل قىلـدى، پهقهت قىلىشقان نه
يهنـى (كىتاب بېرىلگهن كىشىلهرال ئۆزلىرىگه روشهن دهلىللهر كهلگهندىن كېيىن ئۆزئارا ھهسـهت قىلىشـىپ 

يىچه ئـۆز ئىرادىسـى بـوهللا ، كىتاب توغرىسـىدا ئىخـتىالپ قىلىشـتى، ا)كاپىرالر مۆمىنلهرگه ھهسهت قىلىپ
خالىغـان هللا ا. ئىخـتىالپ قىلىشـقان ھهقىقهتـكه ھىـدايهت قىلـدى) يهنـى گـۇمراھالر(مۆمىنلهرنى ئـۇالر 

سىلهر تېخى ئىلگىرىكىلهر ئۇچرىغان كـۈلپهتلهرگه ئۇچرىمـاي تـۇرۇپ ]. 213[ كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ
غىرچىلىقالرغـا، كـۈلپهتلهرگه لهر ئې) مۆمىن(جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر؟ سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن 

) بىــزگه ۋهده قىلغــان(نىــڭ هللا ا«: ئۇچرىغــان ۋه چۆچۈتــۈۋېتىلگهن ئىــدى، ھهتتــا پهيغهمــبهر ۋه مــۆمىنلهر
]. 214[ نىـڭ يـاردىمى ھهقىـقهتهن يېقىنـدۇرهللا بىلىڭالركـى، ا. دېگهن ئىـدى» ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟

مـال ـ «بولدىغانلىقىنى سـورايدۇ، ئېيتقىنكـى،  قانداق سهرپ قىلسا) ماللىرىنى(سهندىن !) ئى مۇھهممهد(
مۈلكىڭالردىن نېمىنى سهرپ قىلماڭالر، ئۇنى ئاتا ئاناڭالرغـا، خىـش ـ ئهقرىبالىرىڭالرغـا، مىسـكىنلهرگه ۋه 

 »ئـۇنى بىلىـپ تۇرىـدۇهللا ياخشـىلىقتىن نېمىنـى قىلمـاڭالر، ا. ئىبن سهبىللهرگه سهرپ قىلساڭالر بولىـدۇ
ز قىلىنـدى، ھـالبۇكى، سـىلهر ئـۇنى ياقتۇرمايسـىلهر، سـىلهر بىـرهر نهرسـىنى سىلهرگه جىھاد پهر]. 215[

ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن، ئهممـا ئـۇ سـىلهر ئۈچـۈن پايـدىلىقتۇر؛ سـىلهر بىـرهر نهرسـىنى ياقتۇرۇشـۇڭالر 
بىلىـدۇ، هللا ا) سـىلهرگه نېمىنىـڭ پايـدىلىق ئىكهنلىكىنـى. (مۇمكىن، ئهمما ئۇ سـىلهر ئۈچـۈن زىيـانلىقتۇر

: ئـۇالر سـهندىن!) ئى مۇھهممهد]. (216[ بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالرهللا ا) شۇنىڭ ئۈچۈن(هر بىلمهيسىلهر، سىل
بـۇ ئايـدا ئـۇرۇش قىلىـش «دهپ سـورايدۇ، ئېيتقىنكـى، » ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشـقا بوالمـدۇ؟«

ئىبــادهت (ا ىدى ھهرهمــدمهســج كۇفرىلىــق قىلىــش، قــاهللا انىــڭ يولىــدىن توســۇش، هللا چــوڭ گۇنــاھتۇر؛ ا
نىـڭ دهرگاھىـدا تېخىمـۇ هللا ىدى ھهرهمدىن ئاھـالىنى ھهيـدهپ چىقىـرىش امهسج توسۇش ۋه) قىلىشتىن

. »ئـادهم ئۆلتۈرۈشـتىنمۇ قـاتتىق گۇنـاھتۇر) يهنـى مـۆمىنلهرگه زىيانداشـلىق قىلىـش(چوڭ گۇناھتۇر، پىتنه 
هتكهنگه قهدهر سـىلهر بىـلهن قولىـدىن كهلسـىال سـىلهرنى دىـنىڭالردىن قـايتۇرۇۋ) يهنى كۇففـارالر(ئۇالر 

سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتـى ئۆلسـه، ئۇنىـڭ ئهمهللىـرى دۇنيـا ۋه . داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ
 بۇنـداق ئـادهملهر ئهھلـى دوزاختـۇر، ئـۇالر دوزاختـا مهڭگـۈ قـالغۇچىالردۇر. ئاخىرهتته بىكار بولۇپ كېتىـدۇ

نىــڭ يولىــدا جىھــاد قىلغــانالر ئهنه هللا جــرهت قىلغــانالر ۋه اشۈبھىســىزكى، ئمــان ئېيتقــانالر، ھى]. 217[
ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى هللا نىـڭ رهھمىتىنـى ئۈمىـد قىلىـدۇ، اهللا شۇنداق كىشـىلهر ا

: سـهندىن ھـاراق ۋه قىمـار توغرىسـىدا سورىشـىدۇ، سـهن ئۇالرغـا!) ئى مۇھهممهد]. (218[ مېھرىباندۇر
پايدىمۇ بار، لـېكىن ئـۇالردىكى گۇنـاھ ) ئازغىنا ماددى(ۇناھ ۋه كىشىلهرگه بۇنىڭ ھهر ئىككىسىده چوڭ گ«

دېگىـن، ئـۇالر سـهندىن نېمىنـى سـهدىقه قىلىـش توغرۇلـۇق سـورايدۇ، » پايدىغا قارىغاندا تېخىمـۇ چـوڭ
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تهپهككـۇر ) دۇنيـا ۋه ئاخىرهتنىـڭ ئىشـلىرىنى. (دېگىـن» )سـهدىقه قىلىڭـالر(ئارتۇقىنى ) ئېھتىياجدىن(«
ئـۇالر !) ئـى مـۇھهممهد]. (219[ ئۆز ئايهتلىرىنى سىلهرگه شـۇنداق بايـان قىلىـدۇهللا الر ئۈچۈن اقىلىشىڭ

ئـۇالرنى تـۈزهش ) لهش، ماللىرىنى ئۆسـتۈرۈپىتهربىي(«سهندىن يېتىملهر توغرۇلۇق سورىشىدۇ، ئېيتقىنكى، 
يهنـى ئۇالرغـا (ئۇ چاغدا  ئارىلىشىپ ياشىساڭالر،) ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رهۋىشته(ياخشىدۇر، ئۇالر بىلهن 

ــامىله قىلىڭــالر ــي قېرىنداشــلىرىڭالردۇر)قېرىنداشــالرچه مۇئ ــۇالر ســىلهرنىڭ دىنى ــڭ (هللا ا. ، ئ يېتىملهرنى
قىـيىن ئىشـقا تهكلىـپ (خالىسـا، سـىلهرنى هللا ئهگهر ا. بۇزغۇچى ۋه تۈزىگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ) ئىشلىرىنى

 غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر ھهقىـقهتهنهللا ا. »چوقۇم جاپاغـا سـاالتتى) قىلىش بىلهن
) رۆھـ. (مۇشرىك ئايالالر ئىمـان ئېيـتمىغىچه ئـۇالرنى نىكاھىڭالرغـا ئالمـاڭالر!) ئى مۇسۇلمانالر]. (220[

سـىلهرنى مهپتـۇن قىلغـان تهقـدىردىمۇ، مـۆمىن دېـدهك، ) ھۆسن ـ جامالى ۋه مېلى بىـلهن(مۇشرىك ئايال 
ــارتۇقتۇر ــۋهتته، ئۇنىڭــدىن ئ ــالالرم. ئهل ــۆمىن ئاي ــاتلىق ۇشــرىك ئهرلهر ئىمــان ئېيــتمىغىچه م ــا ي نى ئۇالرغ

مۇشـرىك ئهر سـىلهرنى مهپتـۇن قىلغـان تهقـدىردىمۇ مـۆمىن قـۇل، ئهلـۋهتته، ئۇنىڭـدىن ) رۆھ(قىلماڭالر، 
ئـۆز ئىرادىســى هللا دوزاخقـا چاقىرىــدۇ، ا) يهنـى مۇشــرىك ئهر ۋه ئايـالالر ســىلهرنى(ئهنه شــۇالر . ئـارتۇقتۇر
ئۇالرغـا هللا جهننهتكه، مهغپىرهتكه چاقىرىدۇ، كىشىلهر پهند ـ نهسىھهت ئالسـۇن دهپ ا) ىلهرنىس(بويىچه 

يهنى ھهيـزدار ئايـال (ئۇالر سهندىن ھهيز توغرۇلۇق !) ئى مۇھهممهد]. (221[ ئۆز ئايهتلىرىنى بايان قىلىدۇ
ئېيتقىنكـى، . يدۇسـورا) ي ئاالقه قىلىشنىڭ دۇرۇسـلۇقى يـاكى دۇرۇس ئهمهسـلىكى توغرۇلـۇقىبىلهن جىنس

ي ئــاالقه قىلىــش ئهر ـ خوتــۇن ھهر ئىككىســىگه ىيهنــى ھهيــز مهزگىلىــده جىنســ(ھهيــز زىيــانلىقتۇر «
پـاك بولغـۇچه ئۇالرغـا يېقىنچىلىـق ) ھهيـزدىن(، ھهيز مهزگىلىده ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر، )زىيانلىقتۇر

ھهقىــقهتهن تهۋبه هللا ا. »نچىلىـق قىلىڭــالربۇيرۇغــان جايــدىن يېقىهللا قىلمـاڭالر، پــاك بولغانــدا، ئۇالرغـا ا
 پـاك بولغـۇچىالرنى ھهقىـقهتهن دوسـت تۇتىـدۇ) ھارامدىن ۋه نىجاسـهتتىن. (قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

ــاللىرىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن ]. 222[ ــدۇر(ئېكىنزارلىقتــۇر ) خــۇددى(ئاي ــدىغان جاي ــى نهســىل تېرىي ). يهن
الر ئۈچـۈن ئالـدىنئاال ياخشـى ئهمهل تهييـارالڭالر، ئـۆزۈڭر، ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغـان رهۋىشـته كـېلىڭال

ــاھتىن چهكلىــنىش بىــلهن( ــۇڭالر، بىلىڭالركــى، ســىلهر  تىــنهللا ا) گۇن ــات بولۇســىلهر،  قــاهللا اقورق مۇالق
ياخشىلىق قىلماسلىققا، تهقـۋادار بولماسـلىققا ]. 223[ خۇش خهۋهر بهرگىن) جهننهت بىلهن(مۆمىنلهرگه 

نـى توسـالغۇ هللا ا) ئـۇالرنى قىلىشـقا(ۈرمهسلىككه قهسـهم قىلىـش شـهكلى بىـلهن ۋه كىشىلهرنى ئهپلهشت
هللا ، ا)بىلهن قهسهم قىلىشـنى ياخشـى ئىشـالرنى قىلماسـلىقنىڭ سـهۋهبى قىلمـاڭالرهللا يهنى ا(قىلماڭالر 

مهقسهتسـىز ئىچـكهن ]. 224[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىڭالرنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزلىرىڭالرنى(
سـىلهرنى هللا سىلهرنى جازاغا تارتمايدۇ، قهسـتهن ئىچـكهن قهسـىمىڭالر ئۈچـۈن اهللا ر ئۈچۈن اقهسىمىڭال

 )يهنى بهندىلىرىنى جازاالشـقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ(مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ھهلىمدۇر هللا ا. جازاغا تارتىدۇ
بـۇ (هگهر ئـۇالر ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلماسلىققا قهسهم ئىچكهن كىشىلهر تـۆت ئـاي كۈتىـدۇ؛ ئ]. 225[

هللا ا) ئاياللىرىغـا يامـانلىق قىلغـان گۇنـاھىنى(قايتسـا، ) مۇددهت ئىچىـده ئاياللىرىغـا يېقىنچىلىـق قىلىشـقا
ئهگهر ئۇالر تـاالق قىلىـش نىيىـتىگه ]. 226[ ناھايىتى مېھرىباندۇرهللا ا. ھهقىقهتهن مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر

 بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) نىيهتلىرىنـى(رغۇچىـدۇر، ئـاڭالپ تۇ) ئۇالرنىـڭ سـۆزلىرىنى(ھهقىقهتهن هللا كهلسه، ا
، ئـاخىرهت كـۈنىگه قـاهللا ائهگهر ئـۇالر . تاالق قىلىنغان ئايالالر ئۈچ ھهيز ئۆتكۈچه ئىددهت تۇتىـدۇ]. 227[

يوشۇرۇشـى دۇرۇس ) يهنى بالىنى يـاكى ھهيزنـى(ياراتقان نهرسىنى هللا ئىشىنىدىكهن، بهچچىدانلىرىدىكى ا
هر ئهپلىشـىپ قېلىشـنى خالىسـا، شـۇ مـۇددهت ئىچىـده ئـۇالرنى قـايتۇرۇپ ئهمهس، ئۇالرنىڭ ئهرلىرى ئهگ

ئايـاللىرى ئۈسـتىده ئهرلهرنىـڭ ھهقلىـرى بولغىنىـدهك، . ئهڭ ھهقلىقتـۇر) باشـقىالرغا قارىغانـدا(كېلىشكه 
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يهنى ئايالالر مۇۋاپىق دهرىجىده ھوقـۇقتىن بهھـرىمهن بولۇشـى (ئهرلىرى ئۈستىده ئايالالرنىڭمۇ ھهقلىرى بار 
ــڭ ). (ېــرهك، مۇۋاپىــق دهرىجىــده مهجبۇرىيهتمــۇ ئۆتىشــى كېــرهكك ئايالالرغــا مهھــرى بېــرىش ۋه ئۇالرنى

ــۈكلهنگهنلىكتىن ــۇرىيهتلىرى ئهرلهرگه ي ــداش مهجب ــىنى قام ــجه ) تۇرمۇش ــر دهرى ــالالردىن بى ئهرلهر ئاي
) ا بولىـدىغانقايتـا يارىشىشـق]. (228[ ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر. غالىبتۇرهللا ا. ئارتۇقلۇققا ئىگه

يهنـى (چىرايلىقچه تۇتۇش، يـاكى ياخشـىلىق بىـلهن ) خوتۇنىنى(تاالق ئىككى قېتىمدۇر، ئۇنىڭدىن كېيىن 
نىـڭ هللا قويـۇۋېتىش الزىـم، ا) زۇلۇم قىلماي، يامان گېپىنى قىلماي، كىشـىلهرنى ئۇنىڭـدىن يىراقالشـتۇرماي

ــى ياخشــى ئۆته(بهلگىلىمىلىــرىگه رىئــايه قىاللماســلىق خهۋپــى  بهلگىلىــگهن ئهر ـ هللا لمهســلىك، ايهن
مهھــرى (الرنىــڭ ئاياللىرىڭالرغــا ئۆزۈڭبولمىســىال، ) خوتۇنلــۇق ھوقۇقلىرىغــا رىئــايه قىاللماســلىق خهۋپــى

ئهگهر سـىلهر ئـۇالر . بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن ھېچقانداق نهرسىنى قـايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايـدۇ) ئۈچۈن
تـاالق (ىرىگه رىئايه قىاللماسـلىقىدىن قورقسـاڭالر، خوتۇننىـڭ نىڭ بهلگىلىمىلهللا نىڭ ا) يهنى ئهر ـ ئايال(

گۇنـاھ ) يهنـى ئهر ـ خوتۇنغـا(مـال بهرگهنلىكـى ئۈچـۈن ئـۇ ئىككىسـىگه ) خېتىنـى ئـېلىش مهقسـىتىده
ـاڭالر اهللا ئهنه شۇالر ا. بولمايدۇ نىـڭ بهلگىلىمىلىـرىگه هللا نىڭ بهلگىلىمىلىرىـدۇر، ئۇنىڭغـا خىالپلىـق قىلم

تـاالق قىلسـا، ) چ قېـتىمۈئـ) (يهنى خوتـۇنىنى(ئۇنى ) ئۇ(ر ئهگه]. 229[ ر زالىمالردۇرخىالپلىق قىلغۇچىال
باشقا ئهرگه تهگمىگىچه ئۇنىڭغا دۇرۇس بولمايـدۇ، كېيىنكـى ئهر ئـۇنى تـاالق قىلغانـدىن كېـيىن ) خوتۇن(
هللا گهر ئـۇالر ائه. ، بۇرۇنقى ئهر بىلهن قايتا ياراشسا، ئۈالرغـا ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ)ئىددىتىنى توشقۇزۇپ(

ـــدىغانلىقىنى  ـــايه قىالالي ـــرىگه رىئ ـــڭ بهلگىلىمىلى ـــيىن ياخشـــى (نى ـــا ياراشـــقاندىن كې ـــى قايت يهن
يهنــى (ئــۇنى بىلىــدىغان هللا نىــڭ بهلگىلىمىلىرىــدۇركى، اهللا بــۇ ا. تهســهۋۋۇر قىلســا) ئۆتهلهيــدىغانلىقىنى

ئايـالالرنى تـاالق قىلغـان سـىلهر ]. 230[ قهۋم ئۈچۈن بايـان قىلىـدۇ) ئىشنىڭ ئاقىۋىتىگه پهمى يېتىدىغان
ئـۇالرنى (بولساڭالر، ئۇالرنىڭ ئىـددىتى توشـاي دهپ قالغـان بولسـا، ئـۇالر بىـلهن چىـرايلىقچه يارىشـىپ، 

تۇتۇڭالر، ياكى ئـۇالرنى ياخشـىلىق بىـلهن قويـۇۋېتىڭالر، زۇلـۇم قىلىـش مهقسـىتىده زىيـان ) نىكاھىڭالردا
يهنـى كىمكـى چىـرايلىقچه ئـۆي تۇتـۇش (قىلىـدىكهن كىمكـى شـۇنداق . يهتكۈزۈپ ئۇالرنى تۇتۇۋالمـاڭالر

، )نىيىتى بىلهن ئهمهس، بهلكى ئىددىتىنى ئۇزارتىپ زۇلۇم قىلىش نىيىتىـده خوتـۇنى بىـلهن يارىشـىدىكهن
نىـڭ ئهھكـاملىرىنى هللا يهنـى ا(نىڭ ئايهتلىرىنى كۈلكه قىلىۋالمـاڭالر هللا ا. ئۆزىگه ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ

نىڭ سـىلهرگه بهرگهن نېمىتىنـى ۋه سـىلهرگه ۋهز ـ هللا ، ا)ىره قىلماڭالرمهسخ لهنخىالپلىق قىلىش يولى بى
يــاد ) يهنــى كىتابــدىكى ئهھكــامالرنى(نهســىھهت قىلىــش ئۈچــۈن نازىــل قىلغــان كىتــابنى، ھېكمىتىنــى 

ئهگهر سـىلهر ]. 231[ ھهر نهرسـىنى بىلگۈچىـدۇرهللا بىلىڭالركـى، ا. تهقۋادارلىق قىلىڭالر قاهللا ائېتىڭالر، 
ئېـرى ) تهگمهكچـى بولغـان(لالرنى تاالق قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىـددىتى توشـقان ۋه قائىـده بـويىچه ئايا

ۋه  قــاهللا ابۇنىــڭ بىــلهن، ئىچىڭالردىــن . بىــلهن پۈتۈشــكهن بولســا، ئــۇالرنى نىكاھلىنىشــتىن توســماڭالر
نىـڭ هللا ئـېلىش، ا يهنـى ۋهز ـ نهسـىھهت(ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهنلهرگه نهسىھهت قىلىنىدۇ، بـۇ 

شـهرىئهت ئهھكاملىرىـدىن سـىلهرگه (، سىلهر ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىقتۇر ۋه ئهڭ پـاكتۇر، )ئهمرىلىرىنى تۇتۇش
ــى ــدىلىق ئىكهنلىكىن ــېمىلهر ئهڭ پاي ــىلهرهللا ا) ن ــىلهر بىلمهيس ــدۇ، س ــانىالر ]. 232[ بىلى ــالىالرنى (ئ ب

ئـاتىالر ئـانىالرنى . ئېمىتىشـى الزىـم تولۇق ئېمىتمهكچى بولسا، تولۇق ئىككـى يىـل) ئېمىتىش مۇددىتىده
قائىده بويىچه يېمهك ـ ئىچـمهك ۋه كىـيىم ـ كـېچهك بىـلهن تهمىـنلهپ تۇرۇشـى كېـرهك، كىشـى پهقهت 

. ئـانىنى بالىسـى سـهۋهبلىك زىيـان تارتقۇزماسـلىق الزىـم. قولىدىن كېلىدىغان ئىشـقىال تهكلىـپ قىلىنىـدۇ
يهنـى ئانـا بولغۇچىغـا نهپىـقه (ۇلىيهتنى مهسـئ غـا ئوخشـاشئۇنىڭ ۋارىسـى ئاتى) ئهگهر ئاتا ئۆلۈپ كهتسه(

ئهگهر ئاتـا ـ ئانـا . ئـۆز ئۈسـتىگه ئېلىشـى كېـرهك) بېرىش ۋه ئۇنىڭ ھهقلىرىگه رىئايه قىلىش قاتـارلىقالرنى
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ئهگهر . ئايرىۋهتمهكچى بولسا، ئۇالرغا ھېچبىر گۇنـاھ بولمايـدۇ) بالىنى ئىككى يىل توشماستىنال(كېڭىشىپ 
رنى ئىنىكئانىالرغـا ئېمىتمهكچـى بولسـاڭالر، قائىـده بـويىچه ئۇالرنىـڭ ھهققىنـى بهرسـهڭالرال بالىلىرىڭال

قورقـۇڭالر، ) نىـڭ ئهمـرىگه مۇخالىپهتچىلىـك قىلىشـتىنهللا يهنى ا( تىنهللا ا. سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
ۆزى ۋاپـات ئىچىڭـالردا ئـ]. 233[ سىلهرنىڭ قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرهللا بىلىڭالركى، ا

بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغـان كىشـىلهر بولسـا، ئايـاللىرى تـۆت ئـاي ئـون كـۈن ئىـددهت تۇتۇشـى الزىـم، 
يهنـى شـۇ ئايالالرغـا (ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىده بويىچه ئىـش قىلسـا، سـىلهرگه 

 لغـان ئهمهلىڭالردىـن خهۋهرداردۇرسـىلهرنىڭ قىهللا ا. ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ) ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغـا
ــۇنى ]. 234[ ــاكى ب ــا ئــۇالرنى ئالىــدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىــپ ئۆتســهڭالر ي ئىــددىتى توشــمىغان ئايالالرغ

 قـاهللا ائۇالرغـا ئېغىـز ئاچىـدىغانلىقىڭالر . دىلىڭالردا يوشۇرۇن تۇتسـاڭالر سـىلهرگه ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ
ئاشـكارا ئېيتىلسـا كىشـى خىجىـل (ىلىشـىپ قويمـاڭالر، پهقهت مهلۇمدۇر، لېكىن ئۇالر بىلهن يوشۇرۇن ۋهد

مۇۋاپىق سۆزنى قىلساڭالر بولىدۇ، ئىددىتى توشـمىغىچه ئـۇالرنى نىكاھىڭالرغـا ئېلىشـقا بهل ) بولمايدىغان
نىڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق هللا يهنى ا(دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭدىن هللا باغلىماڭالر، بىلىڭالركى، ا

ــدۇر، هللا ھهزهر قىلىڭــالر، بىلىڭالركــى، ا) ىنىشــتىنقىلىــپ جازال ــنهللا ا(ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچى  تى
ــلهرگه ــاھتىن چهكلهنگهن ــۇپ گۇن ــدۇر ) قورق ــدىراپ (ھهلىم ــقا ئال ــانالرنى جازاالش ــىيلىق قىلغ ــى ئاس يهن

ئهگهر سىلهر ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىـق قىلمـاي يـاكى مهھـرى تهيىـنلىمهي تـۇرۇپ ]. 235[ )كهتمهيدۇ
يهنـى نىكاھىڭالرغـا ئالغـان ئايـال بىـلهن بىـر يهرده بولمىغـان يـاكى مهھرىنـى (ئۇالرنى تاالق قىلسـاڭالر 

ئۇنى قويۇۋهتسهڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن ئۇنىڭغـا مـۇتئه ) مۇئهييهنلهشتۈرمىگهن شارائىتتا
رسه بېرىڭالر، بـاي ئـۆز ھالىغـا يارىشـا، بېرىشىڭالر كېرهك، ئۇالرغا نه) يهنى بهلگىلىك مىقداردا پۇل ـ مال(

ياخشـى ئادهملهرنىـڭ ئۆتهشـكه تېگىشـلىك ) بـۇ(كهمبهغهلمۇ ئۆز ھالىغا يارىشا قائىـده بـويىچه بهرسـۇن، 
ئهگهر سـىلهر ئۇالرغـا يېقىنچىلىـق قىلىشـتىن ئىلگىـرى ۋه مهھـرى تهيىنلىنىـپ ]. 236[ مهجبۇرىيىتىدۇر

لهنگهن مهھرىنىـڭ يېرىمىنـى بېـرىڭالر، ئهممـا ئايـالالر ئۆتۈنسـه بولغاندىن كېيىن تاالق قىلسـاڭالر، تهيىـن
ياكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى ئۆز ئىلكىده بولغـان ئهرلهر ئۆتۈنسـه ) يهنى مهھرىدىن ۋازكېچىپ پۈتۈنلهي ئالمىسا(
ســىلهر . ، شــۇ بــويىچه بىــر تهرهپ قىلىــش الزىــم)يهنـى تهيىــنلهنگهن مهھرىنىــڭ ھهممىســىنى بهرســه(

هللا ا. ئۆزئـارا ئېھسـان قىلىشـنى ئۇنتۇمـاڭالر. تهقۋادارلىققـا ئهڭ يېقىنـدۇر) ۈنگهن ئـادهمئۆت(ئۆتۈنسهڭالر، 
نامــازنى بولۇپمــۇ نامــازدىگهرنى ) بهش]. (237[ ھهقىـقهتهن قىلغــان ئهمهلىڭالرنــى كــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇر

يهنـى (دا نىـڭ ھۇزۇرىـهللا ا). يهنى پۈتۈن شهرتلىرى بىلهن ۋاقتىـدا تولـۇق ئـادا قىلىڭـالر(داۋامالشتۇرۇڭالر 
قورقۇنچتـا قـالغىنىڭالردا، پىيـاده يـاكى ئۇالغلىـق كېتىـپ ]. 238[ ئىتائهتمهنلىك بىـلهن تـۇرۇڭالر) نامازدا
نـى يـاد ئېـتىڭالر هللا نىڭ سىلهرگه ئـۆگهتكىنى بـويىچه اهللا ، ئامانلىق تاپقىنىڭالردا ا)ناماز ئوقۇڭالر(بېرىپ 

همـر قىلغـان بولسـا، تولـۇق ئهركـانلىرى بىـلهن نامـازنى قانـداق ئۆتهشـكه ئهللا يهنى قورقۇنچ تۈگىگهنده، ا(
سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپـات بولـۇپ ئايـالى قېلىـپ قالىـدىغانالر ئۇالرنىـڭ ]. 239[ شۇنداق ئۆتهڭالر

بىر يىلغىـچه يـېمهك ـ ئىچـمهك، كىـيىم ـ كـېچهك بىـلهن تهمىنلىنىشـىنى، ئۆيىـدىن ) يهنى ئاياللىرىنىڭ(
ئـۆزلىرى چىقىـپ كهتسـه، ئۇالرنىـڭ ) ئايـاللىرى(ئهگهر . هت قىلسـۇنھهيدهپ چىقىرىلماسـلىقىنى ۋهسـىي

ھـېچ گۇنـاھ ) يهنـى مېيىتنىـڭ ئىگىلىـرىگه(ئۆزلىرى توغرىسىدا قىلغان قائىدىلىك ئشلىرى ئۈچۈن سىلهرگه 
تاالق قىلىنغان ئايالالرغـا قائىـده بـويىچه ]. 240[ ، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرغالىبتۇرهللا ا. بولمايدۇ
ســىلهرنىڭ ]. 241[ تهقۋادارالرنىــڭ ئۆتهشــكه تېگىشــلىك مهجبۇرىيىتىــدۇر) ئــۇ. (بېــرىش الزىــم نهپىــقه

ئـايهتلىرىنى سـىلهرگه مۇشـۇنداق ) ئـۆز ئهھكـاملىرىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدىغان(هللا چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ا
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قــان ئـۆزلىرى مىڭــالرچه تۇرۇقلـۇق، ئۆلۈمــدىن قورقـۇپ، يۇرتلىرىــدىن قېچىـپ چىق]. 242[ بايـان قىلىــدۇ
ئـۇالرنى هللا ئانـدىن كېـيىن ا). ئۇالر ئۆلـدى(دېدى » ئۆلۈڭالر«ئۇالرنى هللا ا كىشىلهردىن خهۋىرىڭ يوقمۇ؟

نىـڭ هللا ا(ئىنسانالرغا ھهقىقهتهن مهرھهمهتلىكتـۇر ۋه لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ كـۆپچىلىكى هللا تىرىلدۈردى، ا
ھهقىــقهتهن هللا الركــى، انىــڭ يولىــدا جىھــاد قىلىڭــالر، بىلىڭهللا ا]. 243[ شــۈكۈر قىلمايــدۇ) نېمىــتىگه

كىمكـى ]. 244[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) نىيىتىڭالرنى، ئهھـۋالىڭالرنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزۈڭالرنى(
نىــڭ يولىـدا پــۇل ـ مېلىنــى خۇشـاللىق بىــلهن ســهرپ هللا يهنـى ا(قهرزىــي ھهسـهنه بېرىــدىكهن  قـاهللا ا

كـۆپ ) ۈز ھهسسـىگىچهيهنـى ئـون ھهسسـىدىن يهتـته يـ(ئۇنىڭغـا نهچـچه ھهسسـه هللا ، ا)قىلىدىكهن
) بهزى كىشـىلهرنىڭ رىزقىنـى(تـار قىلىـدۇ، ) سىناش ئۈچۈن، بهزى كىشـىلهرنىڭ رىزقىنـى(هللا ا. قايتۇرىدۇ

دىـن كېـيىن ) ۋاپـاتى(ساڭا مۇسا ]. 245[ نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهرهللا ا) قىيامهت كۈنى(كهڭ قىلىدۇ، 
تمىــدىمۇ؟ ئــۇالر ئــۆز ۋاقتىــدا ئۆزلىرىنىــڭ ئىســرائىل ئهۋالدىدىــدىن بولغــان بىــر جامائهنىــڭ خهۋىــرى يه

نىـڭ يولىـدا هللا ا) ئۇنىـڭ بىـلهن دۈشـمهنلهرگه قارشـى(بىزگه پادىشاھ تىكلهپ بهرگىن، «پهيغهمبىرىگه؛ 
» سىلهرگه جىھـاد پهرز قىلىنسـا جىھـاد قىلمـاي قاالرسـىلهرمۇ؟«  :پهيغهمبهر. دېيىشتى» جىھاد قىاليلى

چىقىرىلغان ۋه ئوغـۇللىرىمىزدىن جـۇدا قىلىنغـان تۇرسـاق قانـداقمۇ يۇرتلىرىمىزدىن ھهيدهپ «: ئۇالر. دېدى
ئۇالرغـا جىھـاد پهرز قىلىنغـان چاغـدا، ئازغىنىسـىدىن باشـقا . دېـدى» نىڭ يولىدا جىھـاد قىلمـايلى؟هللا ا

هللا ا«: پهيغهمبىـرى ئۇالرغـا]. 246[ زالىمالرنى ئوبدان بىلگۈچىـدۇرهللا ا. ھهممىسى جىھادتىن باش تارتتى
): پهيغهمبىـرىگه ئېتىـراز بىلـدۈرۈپ(ئـۇالر . دېـدى» هرگه تالۇتنى پادىشاھ قىلىپ ئهۋهتتىھهقىقهتهن سىل

پادىشـاھلىققا بىـز ) ئـارىمىزدا پادىشـاھ ئهۋالتلىـرى بولغـانلىقتىن. (ئۇ قانداقمۇ بىـزگه پادىشـاھ بولىـدۇ«
هللا ا«: هيغهمـبهرپ. دېـدى» ئۇنىڭدىن ھهقلىقمىز، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ مال ـ مۈلكى كۆپ بولمىغان تۇرسـا

ئۇنى ئىختىيار قىلدى، ئۇنىڭ ئىلمىنى زىيـاده ۋه بهدىنىنـى قابىـل ) پادىشاھ قىلىشقا(ھهقىقهتهن سىلهرگه 
ئۇنىڭغـا كىمنىـڭ اليىـق (كهڭـدۇر، ) نىـڭ پهزلـى(هللا ا. سهلتهنهتنى خالىغان ئادهمگه بېرىـدۇهللا قىلدى، ا

ئۇنىـڭ پادىشـاھلىقىنىڭ «: همبىرى ئېيتتىكـىئۇالرغا پهيغ]. 247[ دېدى» ئوبدان بىلىدۇ) بولىدىغانلىقىنى
ــدۇ، ئۇنىڭــدا رهبــبىڭالر تهرىپىــدىن ســىلهرنى تهســكىن  ئــاالمىتى شــۇكى، ســىلهرگه بىــر ســاندۇق كېلى

يهنــى مۇســانىڭ (تاپقۇزىــدىغان نهرســه ۋه مۇســانىڭ ھارۇننىــڭ تهۋهلىــرى قالــدۇرۇپ كهتــكهن نهرســىلهر 
قاچىالنغـان بولىـدۇ، ئـۇنى پهرىشـتىلهر كۆتـۈرۈپ ) رھاسىسى، كىيىمـى ۋه تهۋرات يېزىلغـان بهزى تـاختىال

يهنـى تابۇتنىــڭ نازىــل (بولسـاڭالر، بۇنىڭــدا ) ۋه ئـاخىرهت كــۈنىگه ئىشــىنىدىغان قــاهللا ا(ئهگهر . كېلىـدۇ
ئـاالمهت ) روشـهن(ئهلۋهتته سىلهر ئۈچـۈن ) نىڭ تالۇتنى سىلهرگه پادىشاھلىققا تاللىغانلىقىغاهللا بولۇشىدا ا

سـىلهرنى بىـر دهريـا هللا ا«: ئايرىلغان چاغدا) بهيتۇلمۇقهددهستىن(هسكهرلىرى بىلهن تالۇت ئ]. 248[ »بار
ــۈيىنى  ــا س ــى دهري ــا تهۋه ئهمهس، كىمك ــۇ ماڭ ــدىكهن، ئ ــدىن ئىچى ــى ئۇنىڭ ــىنايدۇ، كىمك ــلهن س بى

ئىچـكهن ) ئۇسسـۇزلۇقىنى بىرئـاز بېسـىش ئۈچـۈن(تېتىمايدىكهن، ئۇ ھهقىقهتهن ماڭا تهۋهدۇر، ئۇنىڭدىن 
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ئازغىنــا كىشــىدىن باشــقا . دېــدى» )رۇققــا خىالپلىــق قىلغــان بولمايــدۇبۇي(ئــادهم 

تــالۇت ۋه ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتقــان كىشــىلهر دهريــادىن ئــۆتكهن چاغــدا . ھهممىســى ئۇنىڭــدىن ئىچتــى
 بۈگـۈن بىـز جـالۇت ۋه ئۇنىـڭ«): دۈشمهننىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ قورقۇنچقا چۈشۈپ، ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى(

مۇالقـات  قـاهللا ا) تالۇتنىـڭ تهۋهلىرىـدىن. (دېـدى» ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تاقهت كهلتـۈرهلمهيمىز

                                                
ن قورقۇپ ئۇالر ئۆلۈمدى. پهيغهمبىرى ئۇالرنى دۈشمهنگه قارشى جىھاد قىلىشقا بۇيرۇغان: بۇ ئايهتته بهنى ئىسرائىلدىن بىر قهۋمنىڭ قىسسىسى بايان قىلىنىدۇ 

 . رىلگهنيۇرتلىرىدىن قېچىپ چىققان، الله نىڭ قازازىسى بىلهن ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىرال ۋاقىتتا ئۆلگهن، ئاندىن پهيغهمبىرىنىڭ دۇئاسى بىلهن تى
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نىـڭ ئىرادىسـى بىـلهن ئـاز جامـائه كـۆپ جامـائه ئۈسـتىدىن غهلىـبه هللا ا«: بولۇشقا ئېتىقاد قىلىـدىغانالر
ــدۇ ــدى» قىلى ــدۇرهللا ا. دې ــلهن بىللى ــهتكۈچىلهر بى ــداملىق كۆرس ــالۇ]. 249[ چى ــۇالر ج ــڭ ئ ت ۋه ئۇنى

قهلبىمىزنـى چىـداملىقلىق بىـلهن تولـدۇرغىن، ! پهرۋهردىگـارىمىز«: ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇچراشقان چاغدا
 دېـدى» ساباتلىق قىلغىن، كاپىر قهۋمگه قارشى بىزگه يـاردهم بهرگىـن) ئۇرۇش مهيدانىدا(قهدهملىرىمىزنى 

هللا ا. لـدى، داۋۇد جـالۇتنى ئۆلتـۈردىنىڭ ئىرادىسـى بىـلهن كـاپىرالرنى مهغلـۇپ قىهللا مۆمىنلهر ا]. 250[
يهنـى (ئۇنىڭغـا خالىغـان نهرسـىلىرىنى . بهردى) يهنى پهيغهمبهرلىكنـى(داۋۇدقا سهلتهنهتنى، ھېكمهتنى 

ئىنسانالرنىڭ بهزىسـىنى بهزىسـى بىـلهن مـۇداپىئه قىلىـپ تۇرمىسـا هللا ا. بىلدۈردى) پايدىلىق ئىلىملهرنى
يهر يـۈزى  ،ئىـدى) ۈك بولغـان بىرسـىنى ئاپىرىـده قىلمىسـايهنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭـدىنمۇ كۈچلـ(

يامـانلىقنى ئۈسـتۈنلۈككه ئىـگه (هللا ، لـېكىن ا)يهنـى خارابلىققـا يـۈزلىنهتتى(ئهلۋهتته پاسـاتقا ئايلىنـاتتى 
نىـڭ ئايهتلىرىـدۇركى، هللا بـۇ ا]. 251[ پۈتۈن جاھان ئهھلىـگه مهرھهمهت قىلغۇچىـدۇر )قىلماسلىق بىلهن

نىـڭ دهۋىتىنـى هللا ا(سـهن ئهلـۋهتته !) ئـى مـۇھهممهد. (رهۋىشـته ئوقـۇپ بېرىمىـز ئۇنى بىز سـاڭا تـوغرا
ئهنه شۇ پهيغهمبهرلهرنىـڭ بهزىسـىنى ]. 252[ پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرىسهن) يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهن
بىـلهن سۆزلهشـتى ۋه ) يهنـى مۇسـا ئهلهيھىسسـاالم(ئۇالرنىـڭ بهزىسـى هللا بهزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق؛ ا

مهريهم ئـوغلى ئىسـاغا . دهرىجىسىنى يـۇقىرى كۆتـۈردى) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ(ڭ بهزىسىنى
ـاش( روشـهن مـۆجىزىلهرنى ئاتـا ) ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرۈش، گاچىالرنى، بهرهس كېسىلىنى ساقايتىشقا ئوخش

خالىغـان  هللابىـلهن كۈچلهنـدۈردۇق، ئهگهر ا) يهنى جىبرىئىل ئهلهيھىسسـاالم(ئۇنى روھۇلقۇدۇس . قىلدۇق
بولسا ئىدى، ئـۇالردىن كېـيىن كهلـگهن ئـۈممهتلهر ئۇالرغـا روشـهن دهلىلـلهر كهلگهنـدىن كېـيىن ئۆزئـارا 

ئهگهر . ئۇرۇشماس ئىدى، لېكىن ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى، بهزىسى ئىمان ئېيتتـى، بهزىسـى كـاپىر بولـدى
ئــى ]. 253[ غىنىنى قىلىـدۇخــالىهللا خالىغـا بولسـا ئىــدى، ئـۇالر ئۆزئـارا ئۇرۇشــماس ئىـدى، لـېكىن اهللا ا

يهنـى قىيـامهت (شـاپائهت بولمايـدىغان كـۈنى ) نىڭ ئىزنىسـىزهللا ا(سودا ـ سېتىق، دوستلۇق ۋه ! مۆمىنلهر
ياخشـىلىق (يىتىـپ كېلىشـتىن بـۇرۇن، سـىلهرگه بىـز رىزىـق قىلىـپ بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكلهردىن ) كـۈنى

هللا ابىـر ]. 254[ زۇلـۇم قىلغـۇچىالردۇر) ۆزلىرىگهئـ(كۇفرانى نېمهت قىلغۇچىالر . سهرپ قىلىڭالر) يوللىرىغا
ھهمىشه تىرىكتـۇر، ھهممىنـى ئىـداره قىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر؛ ئـۇ مۈگـدهپ هللا باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر؛ ا تىن

هللا دۇر؛ ا) مـۈلكى(نىـڭ هللا قالمايدۇ، ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهمـمه نهرسـه ا
يهنـى دۇنيـادا (ئۇالرنىـڭ ئالدىـدىكى هللا ئالدىـدا شـاپائهت قىاللىسـۇن؛ انىڭ هللا نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ا

ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى بىلىـپ تۇرىـدۇ؛ ) يهنى ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرهتته تهييارلىغـان(، كهينىدىكى )قىلغان
يهنى پهيغهمبهرلهرنىـڭ تىلـى (ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نهرسىلهردىن ) هللا(نىڭ مهلۇماتىدىن هللا ئۇالر ا

ــار ــدۈرگهن نهرســىلهردىنئ ــېچ نهرســىنى بىلمهيــدۇ، ا) قىلىق بىل ــڭ كۇرســى هللا باشــقا ھ ــاتى(نى ) مهلۇم
ئـۇ . ئاسـمان ـ زېمىننـى سـاقالش ئۇنىڭغـا ئېغىـر كهلمهيـدۇ. ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ
ۇر، ھىـدايهت زورالش يوقتـ) ئۇنىڭغـا كىرىشـكه(دىندا ]. 255[ يۇقىرى مهرتىۋىلىكتۇر، ھهممىدىن ئۇلۇغدۇر

 قـاهللا انى ئىنكار قىلىـپ، ) باشقا بارچه مهبۇد تىنهللا ايهنى (گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى، كىمكى تاغۇت 
ئـاڭالپ ) بهنـدىلىرىنىڭ سـۆزلىرىنى(هللا ئىمان ئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ا

) كۇفرىنىـڭ(ىنلهرنىـڭ ئىگىسـىدۇ، ئـۇالرنى مۆمهللا ا]. 256[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشلىرىنى(تۇرغۇچىدۇر، 
) ئىماننىــڭ(ئــۇالرنى . يورۇقلۇقىغــا چىقىرىــدۇ؛ كاپىرالرنىـڭ ئىگىســى شــهيتاندۇر) ئىماننىــڭ(زۇلمىتىـدىن 
ئهنه شۇالر ئهھلـى دوزاختـۇر، ئـۇالر دوزاختـا مهڭگـۈ . قاراڭغۇلۇقىغا چىقىرىدۇ) گۇمراھلىقنىڭ(يورۇقلۇقىدىن 
نىـڭ ئاتـا قىلغـان هللا ردىگارى توغرىسىدا ئىبـراھىم بىـلهن مۇنازىرىلهشـكهن، اپهرۋه]. 257[ قالغۇچىالردۇر
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ــادهم  ــگهن ئ ــلهن مۇنازىرىلىشىشــكه ئېلىــپ كهل ــراھىم بى ــۇنى ئىب ــرۇد(پادىشــاھلىقى ئ ــى نهم ــى ) يهن ن
مېنىـڭ پهرۋهردىگـارىم «): نىـڭ بارلىقىغـا دهلىـل كۆرسـىتىپهللا ا(كۆرمىدىڭمۇ؟ ئهينـى زامانـدا ئىبـراھىم 

تىرىلـدۈرهلهيمهن، ) ئۆلـۈكنى(مهنمـۇ «: ئـۇ. دېـدى» ئۆلتۈرهلهيـدۇ) تىرىكنـى(ىلدۈرهلهيدۇ، تىر) ئۆلۈكنى(
نهمرۇد ئۆلـۈمگه ھۆكـۈم قىلىنغـان ئىككـى ئـادهمنى چاقىرتىـپ كىلىـپ (دېدى » ئۆلتۈرهلهيمهن) تىرىكنى(

هللا ا«: )نهمرۇدنىـڭ بۇنـداق ھامـاقهتلىكىنى كـۆرۈپ(ئىبـراھىم ). بىرىنى ئۆلتـۈردى، بىرىنـى قويـۇپ بهردى
سـهن ئـۇنى غهربـتىن ) ۋاسـى قىلىـدىغان بولسـاڭهخۇدالىـق د(ھهقىقهتهن كۈننى شهرقتىن چىقىرااليـدۇ، 

زالىـم قهۋمنـى هللا ا. كـاپىر ئېغىـز ئاچالمـاي قالـدى) بۇنـداق پاكىـت ئالدىـدا. (دېـدى» چىقىرىپ بـاققىن
يهنـى (شـهھهر ) رابهخـا(ياكى سهن تام، ئۆگزىلىرى يىقىلىـپ ۋهيـران بولغـان ]. 258[ ھىدايهت قىلمايدۇ
بـۇ هللا ا«): ئهجهبلىنىـپ(كۆرمىـدىڭمۇ؟ ئـۇ ) يهنـى ئـۇزهيرنى(دىن ئـۆتكهن كىشـىنى ) بهيتۇلمۇقهددهس

ئۇنى يـۈز يىـل ئۆلـۈك ھالىتىـده تۇرغـۇزۇپ هللا ا. دېدى» شهھهرنىڭ ئۆلگهن ئاھالىسىنى قانداق تىرىلدۈرهر؟
بـۇ («: ئۇنىڭـدىن) رىشـته ئـارقىلىقپه(هللا ا. تىرىلـدۈردى) كامالى قۇدرىتىنى كۆرسـىتىش ئۈچـۈن(ئاندىن 
» بىر كۈن ياكى بىر كـۈنگه يهتمهيـدىغان ۋاقىـت تـۇردۇم«: ئۇ. دهپ سورىدى» قانچىلىك تۇردۇڭ؟) ھالهتته
يـېمهك ئىچمىكىڭــگه قــارىغىنكى، ! يىـل تــۇردۇڭ 100) تولــۇق(ئۇنـداق ئهمهس، «: ئېيتتــىهللا ا. دېـدى

سـاڭا يۇقىرىقىـدهك ئـادهتتىن ). (چىرىـپ كهتـكهن ئۇنىڭ سۆڭهكلىرى(بۇزۇلمىغان؛ ئېشىكىڭگه قارىغىنكى 
بـۇ . دهلىلـى قىلىـش ئۈچۈنـدۇر) قۇدرىتىمىزنىـڭ(سېنى بىز كىشـىلهرگه ) تاشقىرى ئىشالرنى قىلغانلىقىمىز

) يـۇقىرىقى ئىشـالر. (سۆڭهكلهرگه قارىغىنكى، ئۇنى قانداق قۇراشتۇرىمىز، ئاندىن ئۇنىڭغا گـۆش قونـدۇرىمىز
نىـڭ ھهمـمه هللا مهن ا«: ، ئـۇ)يهنى ئۇ روشهن مۆجىزىلهرنى كـۆرگهن چاغـدا(غدا ئۇنىڭغا ئېنىق بولغان چا

پهرۋهردىگـارىم، ئۆلـۈكلهرنى «: ئۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىم]. 259[ دېدى» نهرسىگه قادىر ئىكهنلىكىنى بىلدىم
 )ئۆلـۈكلهرنى تىرىلدۈرهلهيـدىغانلىقىمغا(«: هللا. دېـدى» قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ماڭـا كۆرسـهتكىن

كۆرۈشـنى (قارار تاپسۇن ئۈچـۈن ) تېخىمۇ(ئىشهندىم، لېكىن كۆڭلۈم «: ئىبراھىم. دېدى» ئىشهنمىدىڭمۇ؟
يهنـى ئـۇالرنى (گه تـوپلىغىن ئـۆزۈڭقۇشـتىن تـۆتنى ئـالغىن، ئـۇالرنى «: ئېيتتـىهللا ا. دېـدى» )تىلهيمهن

دىن بىـر بۆلـۈكىنى قـويغىن، ، ئاندىن ھهربىر تاغقا ئۇالر)پارچىالپ گۆشلىرى بىلهن پهيلىرىنى ئارىالشتۇرغىن
، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا ابىلگىنكـى، . »ئاندىن ئۇالرنى چاقىرغىن، سېنىڭ ئالـدىڭغا ئـۇالر چاپسـان كېلىـدۇ

سـهرپ قىلغـان (نىـڭ يولىـدا پـۇل ـ مېلىنـى سـهرپ قىلغانالرنىـڭ هللا ا]. 260[ بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر
. دان تۇتقـان بىـر دانغـا ئوخشـايدۇ 100قىدا يهتته باشاق چىقارغان، ھهر باشى) نهرسىسى يهرگه تېرىلىپ

كهڭـدۇر ) چهكلىـك ئهمهس(نىـڭ مهرھهمىتـى هللا ا. خالىغان بهندىسىگه ھهسسىلهپ سـاۋاب بېرىـدۇهللا ا
يولىـدا سـهرپ قىلىـدىغان، هللا پۇل ـ مېلىنـى ا]. 261[ )مال سهرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇرهللا ا(

رهنجىتمهيـدىغان ) خهيـر ـ سـاخاۋىتىگه ئېرىشـكهنلهرنى( ئارقىسىدىن ئۇنىڭغـا مىنـنهت قىلمايـدىغان، ۋه
قورقـۇنچ ۋه غهم ـ قـايغۇ ) قىيـامهت كـۈنى(كىشىلهر پهرۋهردىگارىنىـڭ دهرگاھىـدا سـاۋاب تاپىـدۇ، ئۇالرغـا 

هللا ا. ياخشى سۆز ۋه كهچۈرۈش كېـيىن ئهزىـيهت يهتكۈزىـدىغان سـهدىقىدىن ئهۋزهلـدۇر]. 262[ بولمايدۇ
يهنـى ئهمـرىگه خىالپلىـق قىلغـانالرنى جازاالشـقا (بىھاجهتتۇر، ھهلىمـدۇر ) بهندىلهرنىڭ سهدىقىسىدىن(

پۇل ـ مېلىنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن سـهرپ قىلىـدىغان، ! ئى مۆمىنلهر]. 263[ ئالدىراپ كهتمهيدۇ
) نىـڭ قىلغـان ئهمهلىنـى بىكـار قىلىـۋهتكىنىگه(ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرمهيـدىغان كىشـى  قاهللا ا

. اش، بهرگهن سهدىقهڭالرنى مىننهت قىلىـش ۋه ئهزىـيهت يهتكـۈزۈش بىـلهن بىكـار قىلىـۋهتمهڭالرئوخش

                                                
 . ئۈچۈن سهرپ قىلىنغان پۇل ـ مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھهسسىلهپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىسال اللهبۇ،  
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ئـادهم خـۇددى ئۈسـتىگه توپـا ـ ) پۇل ـ مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچـۈن سـهرپ قىلىـدىغان(بۇنداق 
. اشـقا ئوخشـايدۇبۇرۇنقىدهك بولۇپ قالغان سـىلىق ت) يۇيۇلۇپ(چاڭ قونۇپ قالغان، قاتتىق يامغۇردىن كېيىن 

كـاپىر قهۋمىنـى هللا ا. ھېچقانـداق سـاۋابقا ئىـگه بواللمايـدۇ) ئـاخىرهتته(ئۇالر قىلغـان ئهمهللىـرى ئۈچـۈن 
) سـهدىقه ـ ئېھسـانغا(نىڭ رازىلىقىنى تىـلهش ۋه نهپسـىلىرىنى هللا ماللىرىنى ا]. 264[ ھىدايهت قىلمايدۇ

يالشـقان، قـاتتىق يـامغۇردىن بهھـرىمهن ئادهتلهندۈرۈش يۈزىسىدىن سـهرپ قىلىـدىغانالر ئېگىـزلىككه جا
بولسا مېۋىسى ئىككى ھهسسه كۆپ بولىدىغان، قـاتتىق يـامغۇردىن بهھـرىمهن بولمىسـا شـهبنهم بىلهنمـۇ 

دېـمهك، بۇنـداق خهيـر ـ (بىـر باغقـا ئوخشـايدۇ ) يهنى قايسى ھالدا بولسۇن مېـۋه بېرىـدىغان(قانىدىغان 
قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى هللا ا). رىشا، ئاز بولسا ئازغا يارىشا بېرىدۇساخاۋهتلىك ئادهم مېلى كۆپ بولسا كۆپكه يا

ئــاراڭالردا كىممــۇ ياقتۇرســۇنكى، ئۇنىــڭ خورمىلىــق، ئۈزۈملــۈك، ئاســتىدىن ]. 265[ كــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇر
ئېرىقالر ئېقىپ تۇرىدىغان، مېۋىلهرنىڭ ھهممه خىللىـرى بولغـان بىـر بېغـى بولسـۇن، ئۇنىـڭ ئـۆزى قېرىـپ 

سـىلهرنىڭ . ئوت ئېلىپ كهلگهن بىر قارا بورانـدا كۆيـۈپ كهتسـۇن) بۇ باغ(رى ئۇششاق بولۇپ، قالغان، بالىلى
يهنـى پـۇل ـ (بايان قىلىـدۇ ) گۈزهل مىسال بىلهن(سىلهرگه ئايهتلىرىنى شۇنداق هللا ئويلىنىشىڭالر ئۈچۈن، ا

رپ قىلغـان ئـادهم مېلىنى رىيا ئۈچۈن سهرپ قىلغان ياكى باشقىالرغا رهنجىتىش، مىننهت قىلىش بىلهن سـه
ســىلهر ئېرىشــكهن ! ئــى مــۆمىنلهر]. 266[ )ســاۋابىنى ئهڭ موھتــاج تۇرۇقلــۇق يوقىتىــپ قويغــان بولىــدۇ

نىـڭ ) يهنـى ئاشـلىقالر، مېـۋىلهر(نهرسىلهرنىڭ ۋه بىز سـىلهرگه زېمىنـدىن چىقىرىـپ بهرگهن نهرسـىلهر 
تـۇرۇپ ئالىـدىغان ناچـارلىرىنى  الرمـۇ پهقهت كـۆزۈڭالرنى يۇمـۇپئۆزۈڭياخشىلىرىدىن سـهدىقه قىلىڭـالر؛ 

 بىھـاجهتتۇر، ھهمـدىگه اليىقتـۇر) بۇنـداق سـهدىقهڭالردىن(هللا بىلىڭالركـى، ا. ئىلغاپ سهدىقه قىلماڭالر
ــهيتان ســىلهرنى پېقىــرلىقتىن قورقىتىــدۇ، يامــان ئىشــالرغا ]. 267[ ــا، زاكــات (ش يهنــى بېخىللىقق

نىـڭ مهرھهمىتـى هللا ا. ه پهزلىنـى ۋهده قىلىـدۇسـىلهرگه ئـۆز مهغپىرىتىنـى ۋهللا بۇيرۇيدۇ؛ ا) بهرمهسلىككه
يهنـى ياخشـى ئهمهلـگه يېتهكلهيـدىغان (ھېكمهتنـى ]. 268[ كهڭدۇر، ئۇ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىـدۇر

خالىغان بهندىسىگه ئاتا قىلىدۇ؛ ھېكمهت ئاتا قىلىنغان ئـادهمگه كـۆپ ياخشـىلىق ئاتـا ) پايدىلىق ئىلىمنى
نېمىنـى خهيـر ـ ]. 269[ دهملهرال بۇنىڭدىن پهند ـ نهسىھهت ئالىـدۇپهقهت ئهقىللىق ئا. قىلىنغان بولىدۇ

. ئـۇنى ھهقىـقهتهن بىلىـپ تۇرىـدۇهللا نېمىنـى ۋهده قىلمـاڭالر، ا) نىڭ يولىـداهللا ا(ئېھسان قىلماڭالر ياكى 
غـا ) يهنى زاكاتنى مهنئى قىلغـۇچىالر يـاكى پـۇل ـ مېلىنـى گۇنـاھ ئىشـالرغا سـهرپ قىلغـۇچىالر(زالىمالر 

ســهدىقىنى ئاشــكارا بهرســهڭالر، بــۇ ياخشــىدۇر، ئهگهر ئــۇنى ]. 270[ مهدهتكــار چىقمايــدۇ ھېچقانــداق
بـۇ، سـىلهرنىڭ بهزى گۇناھلىرىڭالرغـا . مهخپى بهرسهڭالر ۋه يوقسۇلالرغا بهرسـهڭالر، تېخىمـۇ ياخشـىدۇر

ۇالرنى ئـ!) ئـى مـۇھهممهد]. (271[ سىلهرنىڭ قىلغان ئهمهلىڭالردىـن خهۋهرداردۇرهللا كهففارهت بولىدۇ، ا
نىـڭ هللا سـاڭا تاپشـۇرۇلغان ۋهزىـپه پهقهت كىشـىلهرگه ا(ۇلىيىتىڭ ئهمهس مهسـئ ھىدايهت قىلىش سېنىڭ
مـېلىڭالردىن نېمىنـى خهيـر ـ . خالىغان بهندىسىنى ھىدايهت قىلىـدۇهللا لېكىن ا). ۋهھىسىنى يهتكۈزۈشتۇر
رازىلىقـى ئۈچـۈنال خهيـر ـ نىـڭ هللا الرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر، سـىلهر پهقهت ائۆزۈڭئېھسان قىلماڭالر، ئۇ 

، )نىـڭ رازىلىقىـدىن باشـقىنى كـۆزده تۇتمـاڭالرهللا يهنى خهير ـ ئېھسانىڭالر ئۈچـۈن ا(ئېھسان قىلىسىلهر 
مېلىڭالردىن نېمىنى خهير ـ ئېھسان قىلماڭالر، سىلهرگه ئۇنىـڭ سـاۋابى تولـۇق بېرىلىـدۇ، سـىلهرگه زۇلـۇم 

يولىغـا هللا ئـۆزىنى ا]. 272[ )سـاۋابى كېمهيتىلمهيـدۇيهنـى قىلغـان ياخشـى ئهمهلىڭالرنىـڭ (قىلىنمايدۇ 
يىراق جايالرغا بارالمايدىغان يوقسۇلالرغا خهيـر ـ ئېھسـان قىلىنىشـى ) تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن(ئاتىغان، 

ئهھۋالنى ئۇقمىغانالر، ئۇالرنىڭ نهرسه تىلىمىگهنلىكلىرىگه قاراپ، ئۇالرنى باي دهپ گۇمـان قىلىـدۇ، . كېرهك
ايىـدىن تونۇيسـهن، ئـۇالر كىشــىلهرگه چاپلىشـىۋېلىپ تىلهمچىلىـك قىلمايـدۇ، مــېلىڭالردىن ئۇالرنىـڭ چىر
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مـاللىرىنى كـېچه ـ كۈنـدۈز ]. 273[ ھهقىقهتهن ئـۇنى بىلگۈچىـدۇرهللا نېمىنى خهير ـ ئېھسان قىلماڭالر، ا
ىنىــڭ ، يوشــۇرۇن ۋه ئاشـكارا يوســۇندا خهيـر ـ ئېھسـان قىلىــدىغانالر پهرۋهردىگار)يهنـى ھهمــمه ۋاقىـت(

جـازانه، ئۆسـۈم ]. 274[ قورقـۇنچ ۋه غهم ـ قـايغۇ بولمايـدۇ) ئـاخىرهتته(دهرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغـا 
بـۇ شـۇنىڭ . جىن چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادهملهردهك قوپىـدۇ) قىيامهت كۈنى گۆرلىرىدىن(يېگهن ئادهملهر 
جـازانه (ېتىق، جـازانىگه ئوخشـاش سـودا ـ سـ«: ھارام قىلغـان ئىشـنى ھـاالل بىلىـپهللا ئۈچۈنكى، ئۇالر ا

بهدهلسـىز بولغـانلىقى، (سودا ـ سـېتىقنى ھـاالل قىلـدى، جـازانىنى، هللا ا. دېدى» )نېمىشقا ھارام بولىدۇ؟
كىمكى پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن ۋهز . ھارام قىلدى) شهخسكه ۋه جهمئىيهتكه زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن

يانسـا، بـۇرۇن ئـالغىنى ) مهنئى قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭـدىنيهنى جازانه (ـ نهسىھهت كهلگهندىن كېيىن 
). خالىسـا ئـۈنى كهچۈرىـدۇ، خالىسـا جازااليـدۇهللا يهنى ا(تاپشۇرۇلىدۇ  قاهللا ائۆزىنىڭ بولىدۇ، ئۇنىڭ ئىشى 

) بهرىكىتىنـى(جازانىنىـڭ هللا ا]. 275[ قايتا جازانه قىلغانالر ئهھلى دوزاخ بولـۇپ، دوزاختـا مهڭگـۈ قالىـدۇ
يهنـى جـازانىنى ھــاالل (ھهربىـر ناشـۈكۈر هللا ا. زىيـاده قىلىــدۇ) بهرىكىتىنـى(دۇ، سـهدىقىنىڭ ئۆچۈرۈۋېتىـ
ئىمـان ئېيتقـان، ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـان، نامـاز ]. 276[ گۇناھكـارنى دوسـت تۇتمايـدۇ) سانىغۇچى

) ئـاخىرهتته(ساۋابقا ئېرىشىدۇ، ئـۇالردا ) چوڭ(ئوقۇغان زاكات بهرگهن كىشىلهر پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىدا 
هللا مـۆمىن بولسـاڭالر، ا) ھهقىقـي! (ئى ئىمان ئېيتقـان كىشـىلهر]. 277[ قورقۇنچ ۋه غهم ـ قايغۇ بولمايدۇ

قېلىــپ قالغــان ) كىشــىلهرنىڭ زىممىســىده(قىلىشــتىن ســاقلىنىڭالر، ) نىــڭ ئهمــرىگه مۇخالىپهتچىلىــك(
ۋه ئۇنىـڭ رهسـۇلى هللا ، بىلىڭالركـى، ائهگهر ئۇنداق قىلساڭالر]. 278[ ئالماڭالر) يهنى ئۆسۈمنى(جازانىنى 

سـهرمايهڭالر ) قهرز بهرگهن(تهۋبه قىلسـاڭالر، ) جـازانه قىلىشـتىن(سىلهرگه ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ، ئهگهر 
ئهگهر ]. 279[ الرمـۇ زىيـان تارتمايســىلهرئۆزۈڭالرغـا قايتىـدۇ، باشـقىالرنى زىيــان تارتقۇزمايسـىلهر، ئۆزۈڭ

خهيرلىـك ئىـش ئىكهنلىكىنـى (نىڭ ھالى ياخشىالنغۇچه كۈتـۈڭالر، ئهگهر قهرزدارنىڭ قولى قىسقا بولسا، ئۇ
سـهدىقه قىلىـپ بېرىـۋهتكىنىڭالر ) بىلسهڭالر، قىيىنچىلىقتا قالغان قهرزداردىن ئالىـدىغان قهرزنـى ئۇنىڭغـا

) يهنــى قىيــامهت كۈنىــدىن(ســىلهر شــۇنداق بىــر كۈنــدىن ]. 280[ ســىلهر ئۈچــۈن تېخىمــۇ ياخشــىدۇر
ياخشـى ـ (نىڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىسـىلهر، ئانـدىن ھهر كىشـى قىلغـان هللا ۇ كۈنده سىلهر اقورقۇڭالركى، ئ

ــۇم قىلىنمايــدۇ، ) يامــان ــدۇ، ئۇالرغــا زۇل ــى (ئهمهلىنىــڭ نهتىجىســىنى تولــۇق كۆرى يهنــى ياخشــى ئهمهل
مــۇددهت بهلگىــلهپ ئۆزئــارا قهرز ! ئــى مــۆمىنلهر]. 281[ )كېمهيتىلىــپ، يامــان ئهمهلــى كۆپهيتىلمهيــدۇ

كهم (يېزىپ قويۇڭالر، ئاراڭالردىكى خهت بىلىـدىغان كىشـى ئـۇنى ) ھۆججهت قىلىپ(ېرىشسهڭالر، ئۇنى ب
ئۇنىڭغـا بىلدۈرگهنـدهك توغرىلىـق هللا ا(ئادىللىق بىلهن يازسۇن، خهت بىلىـدىغان كىشـى ) ـ زىياده قىلماي
يازىـدىغان (ان ئـادهم رهت قىلمىسۇن، ئۇ يازسۇن، زىممىسىده باشـقىالرنىڭ ھهققـى بولغـ) بىلهن يېزىشىنى

ــىگه ــۇن، ) كىش ــنهللا اپهرۋهردىگــارى ) قهرزدار(ئېيتىــپ بهرس ــىدىن  تى ــۇن، قهرز ئالغــان نهرس قورقس
ــمهق  ــادهم ئهخ ــالغۇچى ئ ــۇن، ئهگهر قهرز ئ ــى كېمهيتىۋهتمىس ــىز، (ھېچنېمىن ــۇدبىن، ئهقىلس ــى خ يهن

هپ قىاللماســلىقى، گ(بولســا، يــاكى ) يهنــى كىچىــك بــاال يــاكى بهكمــۇ قېــرى(يــاكى ئــاجىز ) ئىســراپخور
ئـۆزى ئېيتىـپ بېرهلمىسـه، ئۇنىـڭ ئىشـلىرىنى باشـقۇرغۇچى ئـادهم ) گاچىلىقى، كېكهچلىكى تۈپهيلىـدىن

ئادىللىق بىلهن ئېيتىپ بهرسۇن، سىلهر ئهر كىشىڭالردىن ئىككـى كىشـىنى گۇۋاھلىققـا تهكلىـپ قىلىڭـالر؛ 
رازى بولىدىغان كىشـىلهردىن بىـر ئهر، ) ىگهئادالىتىگه، دىيانىت(ئهگهر ئىككى ئهر كىشى يوق بولسا، سىلهر 

ئىككى ئايالنى گۇۋاھلىققـا تهكلىـپ قىلىڭـالر، بـۇ ئىككـى ئايالنىـڭ بىرسـى ئۇنتـۇپ قالسـا، ئككىنچىسـى 
قهرز . بـاش تارتمىسـۇن) گـۇۋاھ بولۇشـتىن(چاقىرىلغـان ۋاقتىـدا ) گۇۋاھلىققا(گۇۋاھچىالر . ئېسىگه سالىدۇ

هللا ا. سۇن، ئۇنى قايتۇرۇش ۋاقتـى بىـلهن قوشـۇپ يېزىشـتىن ئېـرىنمهڭالرمهيلى ئاز بولسۇن، مهيلى كۆپ بول
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يهنـــى گۇۋاھلىقنىـــڭ (، بـــۇ ئهڭ ئـــادىللىق ۋه ئهڭ ئىســـپاتلىقتۇر )يهنـــى ھۆكمىـــده(نىـــڭ نهزىرىـــده 
لـــېكىن ئـــاراڭالردا . ، گۇمانالنماســـلىقىڭالرغا ئهڭ يېقىنـــدۇر)ئۇنتۇلماســـلىقىنى ئهڭ ئىســـپاتلىغۇچىدۇر

ئۆزئــارا ســودا قىلىشــقان . دىدا ھــۆججهت يازمىســاڭالرمۇ ھــېچ گۇنــاھ بولمايــدۇقىلىشــقان قولمۇقــول ســو
ۋاقتىڭالردا گۇۋاھچى تهكلىپ قىلىڭالر، پۈتۈكچىگىمـۇ، گۇۋاھچىغىمـۇ زىيـان يهتكۈزۈلمىسـۇن؛ ئهگهر زىيـان 

ــىلهر، ا ــۈزگهن بولىس ــاھ ئۆتك ــهڭالر گۇن ــڭ هللا يهتكۈزس ــك (نى ــىگه مۇخالىپهتچىلى ــرىگه ۋه نهھيىس ئهم
يهنى سىلهرگه ئىككىال دۇنيادا پايـدىلىق بولغـان ئىلىمنـى (سىلهرگه ئۆگىتىدۇ هللا ساقلىنىڭالر، ا )قىلىشتىن
ــدۇ ــدۇرهللا ، ا)بېرى ــىنى بىلگۈچى ــمه نهرس ــۇپ، خهت ]. 282[ ھهم ــتىده بول ــهپهر ئۈس ــىلهر س ئهگهر س

قويىـدىغان  گـۆرۈ) قهرز ھۆججىتى يېزىـپ بېرىشـنىڭ ئورنىغـا(يازااليدىغان ئادهمنى تاپالمىساڭالر، بۇ چاغدا 
نهرسىنى تاپشۇرساڭالر بولىدۇ؛ ئاراڭالردا بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ ئامانهت قويسا، ئۇ چاغـدا ئامـانهتنى 

يهنــى قهرز بهرگــۈچى قهرز ئالغۇچىغــا ئىشــىنىپ ئۇنىڭــدىن بىــر (ئــالغۇچى ئــادهم ئامــانهتنى تاپشۇرســۇن 
ــدا  ــايه (، )قايتۇرســۇننهرســىنى گــۆرۈ ئالمىســا، قهرزدار قهرزنــى دېيىشــكهن ۋاقتى قهرزدار ئامــانهتكه رىئ

گۇۋاھلىقنى يوشـۇرماڭالر، كىمكـى ئـۇنى يوشـۇرىدىكهن، ھهقىـقهتهن . پهرۋهردىگارىدىن قورقسۇن) قىلىشتا
ــدۇ ــار بولى ــى گۇناھك ــڭ دىل ــدۇرهللا ا. ئۇنى ــامهن بىلگۈچى ــىڭالرنى تام ــمانالردىكى، ]. 283[ قىلمىش ئاس

) هھهتتىن بولسۇن، تهسهررۇپ قىلىش جهھهتـتىن بولسـۇنئىگىدارچىلىق قىلىش ج(زېمىندىكى شهيئىلهر 
مهيلـى ئاشـكارا قىلىڭـالر، مهيلـى يوشـۇرۇڭالر، ئۇنىـڭ ) يامـانلىقنى(دىلىڭالردىكـى . نىڭ ئىلكىدىدۇرهللا ا

خالىغان كىشـىگه مهغپىـرهت قىلىـدۇ، خالىغـان كىشـىگه ئـازاب هللا ا. سىلهردىن ھېساب ئالىدۇهللا ئۈچۈن ا
پهيغهمــبهر پهرۋهردىگــارى تهرىپىــدىن ئۇنىڭغــا نازىــل ]. 284[ دىردۇرھهمــمه نهرســىگه قــاهللا ا. قىلىــدۇ

نىـڭ هللا ۋه ا قـاهللا اقىلىنغان كىتابغا ئىمان كهلتۈردى، مۆمىنلهرمۇ ئىمـان كهلتـۈردى، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى 
نىـڭ پهيغهمبهرلىرىنىـڭ هللا ا«) ئـۇالر. (پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغـا ۋه پهيغهمبهرلىـرىگه ئىمـان كهلتـۈردى

ــايرىۋهتمهيمىز ھېچبىرى ــان ئېيتمــاي (نــى ئ ــڭ بهزىســىگه ئىمــان ئېيتىــپ، بهزىســىگه ئىم ــى ئۇالرنى يهن
ئىتائهت قىلـدۇق، پهرۋهردىگـارىمىز، ) ئهمرىڭگه(ئاڭلىدۇق ۋه ) دهۋىتىڭنى(بىز «: ئۇالر. دهيدۇ» )قالمايمىز

ھېچكىمنـى هللا ا ].285[ دهيـدۇ» مهغپىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دهرگاھىڭـدۇر
ئۆزىگىـدۇر، ) نىـڭ سـاۋابى(كىشـىنىڭ قىلغـان ياخشـىلىقى . تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايـدۇ

ئهگهر بىز ئۇنتۇسـاق يـاكى خاتاالشسـاق ! پهرۋهردىگارىمىز«) ئۇالر. (مۇ ئۆزىگىدۇر) نىڭ جازاسى(يامانلىقى 
، بىزنــى جازاغــا )ق ئورۇنلىيالمىســاقيهنــى بىــز ئۇنتــۇش يــاكى ســهۋهنلىك ســهۋهبىدىن ئهمرىڭنــى تولــۇ(

ــارتمىغىن ــارىمىز. ت ــۈك ! پهرۋهردىگ ــر ي ــزگه ئېغى ــاش، بى ــۈكلىگىنىڭگه ئوخش ــرىكىلهرگه ي ــزدىن ئىلگى بى
كـۈچىمىز يهتمهيـدىغان ! ، پهرۋهردىگـارىمىز)يهنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تهكلىـپ قىلمىغىـن(يۈكلىمىگىن 

زگه مهغپىرهت قىلغىن، بىزگه رهھىم قىلغىن، سـهن بىزنىـڭ نهرسىنى بىزگه ئارتمىغىن، بىزنى كهچۈرگىن، بى
  ].286[ دهيدۇ» ئىگىمىزسهن، كاپىر قهۋمگه قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن

  .ئايهت 200مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئال ئىمران 3

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

تىرىكتـۇر، مهخلۇقـاتنى ) ھهمىشـه(هللا يوقتۇر، ا) بهرھهق(باشقا ھېچ مهبۇد  تىنهللا ا]. 1[ ئهلىف، الم، مىم
ئۆزىدىن ئىلگىرىكى كىتـابالرنى تهسـتىق قىلغـۇچى ھهق !) ئى مۇھهممهد]. (2[ ئىداره قىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ئىلگىرى، كىشىلهرگه يول كۆرسـهتكۈچى قىلىـپ تهۋرات . ساڭا نازىل قىلدى) هللا) (يهنى قۇرئاننى(كىتابنى 
يهنـى بـارلىق سـاماۋى (ھهق بىلهن باتىلنى ئـايرىغۇچى كىتـابنى ]. 3[ بىلهن ئىنجىلنى نازىل قىلغان ئىدى
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قـاتتىق ئازابقـا ) ئـاخىرهتته(نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـانالر هللا شۈبھىسىزكى، ا. نازىل قىلدى) كىتابالرنى
ھىسـىزكى، ئاسـمان ۋه زېمىنـدىكى ھـېچ شۈب]. 4[ جازالىغۇچىدۇر) يامانالرنى(، غالىبتۇرهللا ا. دۇچار بولىدۇ

يهنــى ئاناڭالرنىــڭ قورســىقىدىكى (ئــۇ ســىلهرنى بهچچىــدانالردا ]. 5[ مهخپىــي ئهمهس قــاهللا انهرســه 
هللا ايوقتـۇر، ) بهرھهق(ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد . ئـۆزى خالىغـان شـهكىلگه كىرگۈزىـدۇ) چېغىڭالردا

يهنــى (سـاڭا كىتـابنى ) هللا(ئـۇ !) ھهممهدئـى مـۇ]. (6[ ، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرغـالىبتۇر
يهنـى (ئايهتلهر بـاركى، ئـۇالر كىتابنىـڭ ) يهنى مهنىسى ئوچۇق(ئۇنىڭدا مهھكهم . نازىل قىلدى) قۇرئاننى

. ئـايهتلهر بـاردۇر) يهنى مهنىسـى مـۇئهييهن ئهمهس(ئاساسىدۇر؛ يهنه باشقا مۇتهشابىھ ) پۈتۈن قۇرئاننىڭ
كىشىلهر پىتنه قوزغاش ۋه ئۆز رايـى بـويىچه مهنه بېـرىش ) ۇمراھلىققا مايىليهنى گ(دىللىرىدا ئهگرىلىك بار 

يهنـى مۇتهشـابىھ ئـايهتلهرنى ئـۆز نهپسـى خاھىشـى بـويىچه (ئۈچۈن، مۇتهشابىھ ئايهتلهرگه ئهگىشـىدۇ 
ــڭ ). چۈشــهندۈرىدۇ ــداق ئايهتلهرنى ــي(بۇن ــدۇهللا مهنىســىنى پهقهت ا) ھهقىقى ئىلىمــدا توشــقانالر . بىلى

پهقهت ئهقىـل ) بـۇنى. (نىڭغا ئىشهندۇق، ھهممىسى پهرۋهردىگارىمىز تهرىپىدىن نازىل بولغانئۇ«: ئېيتىدۇ
بىزنـى ھىـدايهت قىلغىنىڭـدىن كېـيىن دىللىرىمىزنـى تـوغرا ! پهرۋهردىگـارىمىز]. 7[ ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ

لىرىڭگه بهنـدى(شۈبھىسـىزكى، سـهن . يولدىن بۇرىۋهتمىگىن، بىزگه دهرگاھىڭـدىن رهھـمهت بېغىشـلىغىن
شۈبھىسىزكى، كېلىشى شهكسـىز بولغـان كۈنـده ! پهرۋهردىگارىمىز]. 8[ بهكمۇ بېغىشلىغۇچىسهن) ئاتاالرنى

ۋهدىسـىگه هللا شۈبھىسـىزكى، ا. كىشـىلهرنى توپلىغۇچىسـهن) يهنى ھېساب ئېلىنىدىغان قىيامهت كۈنىـده(
ئالدىدا ھهقىقهتهن ھـېچ نهرسـىگه  نىڭ ئازابىهللا كاپىرالرنىڭ ماللىرى، بالىلىرى ا]. 9[ »خىالپلىق قىلمايدۇ

ن پىـرئهۋ) بـۇ كۇففارالرنىـڭ ھـالى. (]10[ دوزاخنىڭ يېقىلغۇسـىدۇر) يهنى كۇففارالر(ئۇالر . دال بواللمايدۇ
ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى يالغانغـا چىقـاردى، . تهۋهلىرىنىڭ ۋه ئۇالردىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇ

كاپىرالرغـا !) ئـى مـۇھهممهد]. (11[ نىڭ جازاسى قاتتىقتۇرهللا رنى جازالىدى، ائۇالهللا گۇناھى تۈپهيلىدىن ا
ــى،  ــىلهر «ئېيتقىنك ــادا(س ــىلهر ۋه ) دۇني ــۇپ قىلىنىس ــاخىرهتته(مهغل ــىلهر، ) ئ ــنهمگه توپلىنىس جهھهن

) بهدرىــده جهڭ ئۈچــۈن! ئــى يهھــۇدىيالر جامائهســى]. (12[ »جهھهنــنهم نېمىــدېگهن يامــان تۆشــهك
يولىـدا ئۇرۇشـۇۋاتقان گۇرۇھتـۇر، يهنـى بىـر هللا گۇرۇھتا سىلهر ئۈچۈن ئىبرهت بار، بىـرى ائۇچراشقان ئىككى 

هللا يهنـى ا(ئۆزلىرىـدهك ئىككـى بـاراۋهر ئوپئوچـۇق كـۆرگهن كـاپىرالر گۇرۇھىـدۇر ) سـانىنى(مۇسۇلمانالرنى 
انالرنىڭ كاپىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلهن ئـۇالرنى ئۇرۇشـتىن قـول يىغـدۇرۇش ئۈچـۈن، كاپىرالرغـا مۇسـۇلم

بۇنىڭـدا ھهقىـقهتهن ئهقىـل . خالىغـان كىشـىگه يـاردهم بېرىـپ قولاليـدۇهللا ا). سانىنى جىـق كۆرسـهتتى
ئايــالالر، ئوغــۇلالر، ئــالتۇن ـ كۈمۈشــتىن توپالنغــان كــۆپ مــالالر، ]. 13[ ئىگىلىــرى ئۈچــۈن ئىبــرهت بــار

هرنىڭ مـۇھهببىتى ئىنسـانالرغا ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋه ئېكىـنلهردىن ئىبـارهت كۆڭـۈل تارتىـدىغان نهرسـىل
هللا شـهيئىلهردۇر؛ ا) باقاسـى يـوق(ئۇالر دۇنيـا تىرىكچىلىكىـده مهنپهئهتلىنىـدىغان . چىرايلىق كۆرسىتىلدى

شـۇنىڭ ئۈچـۈن باشـقىغا ئهمهس، (بـاردۇر ) يهنـى جهنـنهت(نىڭ دهرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزهل جاي 
يهنـى (سىلهرگه ئۇالردىنمـۇ «ئېيتقىنكى، ) قهۋمىڭگه! ئى مۇھهممهد]. (14[ )جهننهتكه قىزىقىش كېرهك

ياخشـى بولغـان نهرسـىلهرنى ئېيتىـپ بېرهيمـۇ؟ تهقـۋادارالر ) دۇنيانىڭ زىبـۇزىننهتلىرى ۋه نېمهتلىرىـدىنمۇ
ــۇپ،  ) ئــۇالر(ئۈچــۈن پهرۋهردىگــارى ھۇزۇرىــدا ئاســتىدىن ئۆســتهڭالر ئېقىــپ تۇرىــدىغان جهنــنهتلهر بول

نىـڭ رهزاسـى هللا يهنه ا) تهقـۋادارالر ئۈچـۈن(پاك جۈپتىلهر بار، ) جهننهتلهرده(جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ، 
يهنــى (ئــۇالر ]. 15[ كـۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇر) يهنــى ئۇالرنىـڭ ھهمــمه ئىشــلىرىنى(بهنــدىلىرىنى هللا ا. »بـار

، بىز شۈبھىسىز ئىمان ئېيتتۇق، بىزنىڭ گۇنـاھلىرىمىزنى مهغپىـرهت قىلغىـن! پهرۋهردىگارىمىز«): تهقۋادارالر
ــاقلىغىن ــدىن س ــى دوزاخ ئازابى ــدۇ» بىزن ــۇالر ]. 16[ دهي ــۋادارالر(ئ ــى تهق ــۇچىالردۇر، ) يهن ــهۋر قىلغ س
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ــتچىلالردۇر،  ــاهللا ا(راس ــۇچىالردۇر، ) ق ــائهت قىلغ ــاللىرىنى(ئىت ــۇل ـ م ــا پ ــىلىق يوللىرىغ ــهرپ ) ياخش س
ــۇچىالردۇر ــتىغپار ئېيتق ــهھهرلهرده ئىس ــۇچىالردۇر ۋه س ــاهللا ا]. 17[ قىلغ ــادالهتنى بهرپ ــدا  ئ ــان ھال قىلغ

پهرىشـتىلهرمۇ، ئىلىـم ئهھلىلىرىمـۇ . يوقتـۇر) بهرھهق(گۇۋاھلىق بهردىكى، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد 
ئـۇ غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن . يوقتـۇر) بهرھهق(ئۇنىڭدىن باشقا ھـېچ مهبـۇد : شۇنداق گۇۋاھلىق بهردى

كىتــاب . دۇر) دىنــى(ىســالم نىــڭ نهزىرىــده مهقبــۇل دىــن ئهللا ھهقىــقهتهن ا]. 18[ ئىــش قىلغۇچىــدۇر
پهقهت ئۆزلىرىگه ئىلىـم كهلگهنـدىن كېيىـنال ئۆزئـارا ھهسـهت ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(بېرىلگهنلهر 

يهنـــى ئىســـالمنىڭ ھهقلىقىنـــى، مـــۇھهممهد ئهلهيھىسســـاالمنىڭ (قىلىشـــىپ ئىخـــتىالپ قىلىشـــتى 
هللا ، كىمكـى ا)لمهسلىكتىن ئىنكـار قىلىشـتىپهيغهمبهرلىكىنى روشهن پاكىتالر ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇپ، كۆره

ئـى ]. (19[ تېز ھېسـاب ئالغۇچىـدۇرهللا ، ا)ئۇنى يېقىندا جازااليدۇهللا ا(نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكهن 
ماڭــا ئهگهشـكهنلهر بىــلهن «: مۇنازىرهلهشسـه) دىـن بارىســىدا(ئهگهر ئــۇالر سـهن بىــلهن !) مـۇھهممهد

كىتـاب . دېگىـن» )لىـرىگه بويسـۇنغۇچىمىزئهمر نىـڭهللا يهنـى ا(م تاپشۇردۇ قاهللا انى ئۆزۈمبىرلىكته، مهن 
مۇسـۇلمان «) : يهنى ئهرهب مۇشـرىكلىرىغا(ۋه ئۈممىلهرگه ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرغا(بېرىلگهنلهرگه 

ئهگهر ئـۇالر يـۈز ئۆرۈسـه . دېگىن، ئهگهر ئۇالر مۇسۇلمان بولسـا، تـوغرا يـول تاپقـان بولىـدۇ» بولدۇڭالرمۇ؟
يهنـى ھهمـمه (بهندىلىرىنى هللا ۇلىيىتىڭ بار، امهسئ ، سېنىڭ پهقهت تهبلىغ قىلىش)ھېچ زىيىنى يوق ساڭا(

نىڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلىـدىغانالر، پهيغهمبهرلهرنـى نـاھهق هللا ا]. 20[ كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىنى
نـى ) دهۋهت قىلغـۇچىالر قـاهللا ايهنـى (ئۆلتۈرىدىغانالر، كىشىلهرنىڭ ئىچىـدىكى ئـادالهتكه بۇيرۇيـدىغانالر 

ــن ــلهن خــۇش خهۋهر بهرگى ــازاب بى ــاتتىق ئ ــۇم ق ــدىغانالرغا چوق ــا ۋه ]. 21[ ئۆلتۈرى ئهنه شــۇالرنىڭ دۇني
كىتــابتن نېســىۋه ]. 22[ ئــاخىرهتتىكى ئهمهللىــرى بىكــار بولــدى، ئۇالرغــا ھــېچ يــاردهم قىلغــۇچى يوقتــۇر

دهتـاالش قىلىشـقان (مۇ؟ ئـۇالر ئـۆز ئارىسـىدا نى كۆرمىدىڭ) يهنى يهھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرى(بېرىلگهنلهر 
نىڭ كىتابى بويىچه ھۆكۈم چىقىرىشقا چاقىرىلسا، ئۇالرنىڭ بىـر تۈركـۈمى بۇنىڭـدىن هللا ا) ئىشالر توغرىسىدا

يهنـى ھهقـتىن (يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر ھهقتىن يۈز ئۆرۈگـۈچىلهردۇر ) نىڭ ھۆكىمىنى قوبۇل قىلىشتىنهللا يهنى ا(
دوزاخ ئـوتى بىزنـى سـاناقلىق «بـۇ ئۇالرنىـڭ ]. 23[ )ئىـتىگه سـىڭىپ كهتـكهنيۈز ئۆرۈش ئۇالرنىـڭ تهبى

دېگهنلىكلىـرى ۋه دىنىـي جهھهتـته » كۆيدۈرىـدۇ) كۈنلـۈك ۋاقىـتال 40يهنى موزايغـا چوقۇنغـان (كۈنلهرال 
كېلىشـى شهكسـىز بولغـان ]. 24[ ئويدۇرۇپ چىقارغـان نهرسـىلىرىنىڭ ئـۆزلىرىنى ئالـدىغانلىقى ئۈچۈنـدۇر

ئۇالرنى توپاليمىز، ھهر بىر كىشىنىڭ قىلغان ئىشـىنىڭ جازاسـى ۋه مۇكاپـاتى ) هنى قىيامهت كۈنىدهي(كۈنده 
زۇلــۇم ) ئــازابنى زىيــاده قىلىــۋېتىش يــاكى ســاۋابىنى كېمهيتىــۋېتىش بىــلهن(تولــۇق بېرىلىــدىغان، ئۇالرغــا 

ادىشـاھلىقنىڭ ئىگىسـى پ«ئېيتىقىنكـى، ]. 25[ قانداق بولىدۇ؟) ئۇالرنىڭ ھالى(قىلىنمايدىغان شۇ چاغدا 
خالىغـان ئـادهمگه پادىشـاھلىقنى بېرىسـهن، خالىغـان ئادهمـدىن پادىشـاھلىقنى تارتىــپ ! هللابولغـان ئـى ا

نىـڭ (ئالىسهن؛ خالىغان ئادهمنى ئهزىز قىلىسـهن، خالىغـان ئـادهمنى خـار قىلىسـهن؛ ھهمـمه ياخشـىلىق 
 ۈنـدۈزگهك ېچىنـىك]. 26[ ادىرسـهنسهن ھهقىقهتهن ھهممىـگه ق. سېنىڭ قولۇڭدىدۇر) خهزىنىسى يالغۇز

 ۇشـىقىسـقا بول - ۇزۇنئـ ۈنـدۈزنىڭك-ېچهكـ هنبىل ۇنىڭش( ۈزىسهن،كىرگ ېچىگهك ۈندۈزنىك ۈزىسهن،كىرگ
جانسـىزدىن ) ۋاننىتىرىـك بولغـان ئىنسـاننى، ھـاي هنىي(؛ جانلىقنى )ۇرىدۇت ۆۋهتلىشىپن هبويىچ هسىللهرپ
)  هنىنىى جانســىز بولغــان ئــابىمهنــي(جانســىزنى  هن،چىقىرىســ) هنىــدىنجانســىز بولغــان ئابىم هنــىي(

 ېسابسـىزھ هخالىغـان كىشـىگ ۆزهڭئ هن؛چىقىرىس) ۋاندىنجانلىق بولغان ئىنساندىن، ھاي هنىي(جانلىقتىن 
مـۆمىنلهر مـۆمىنلهرنى قويـۇپ كـاپىرالرنى دوسـت تۇتمىسـۇن، كىمكـى شـۇنداق ]. 27[ »ېرىسـهنرىزىق ب

رىشــهلمهيدۇ، ئــۇالردىن قورقــۇپ دوســتلۇق ئىزھــار قىلىشــىڭالر نىــڭ دوســتلۇقىغا ئېهللا قىلىــدىكهن، ئــۇ ا
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نىــڭ هللا ســىلهرنى ئۆزىنىــڭ ئازابىــدىن قورقۇتىــدۇ، ئــاخىر قايتىــدىغان جــاي اهللا ا. بۇنىڭــدىن مۇستهســنا
ئـۇنى هللا دىلىڭالردىكىنـى مهيلـى يوشـۇرۇڭالر، مهيلـى ئاشـكارىالڭالر، ا«ئېيتقىنكـى، ]. 28[ دهرگاھىدۇر

ــدۇ ــپ تۇرى ــمانالهللا ا. بىلى ــدۇئاس ــپ تۇرى ــىلهرنىمۇ بىلى ــدىكى نهرس ــىگه هللا ا. ردىكى ۋه زېمىن ھهر نهرس
ھهر ئادهمنىـڭ قىلغـان ياخشـى ئىشـلىرى، يامـان ) يهنـى قىيـامهت كۈنىـده(ئـۇ كۈنـده ]. 29[ »قادىردۇر

، ئـۆزى بىـلهن يامـان )ئـۇالر يامـان ئىشـلىرىنى كۆرمهسـلىكنى(ئىشلىرى ئۆزىنىـڭ ئالدىـدا ئايـان بولىـدۇ، 
هللا ا. ئۇزۇن مۇسـاپه بولۇشـىنى ئـارزۇ قىلىـدۇ) مهشرىق بىلهن مهغرىبنىڭ ئارىسىدهك(ىسىدا ئىشلىرىنىڭ ئار

) ئۇالرغـا! ئـى مـۇھهممهد]. (30[ بهنـدىلىرىگه مېھرىبانـدۇرهللا ا. سىلهرنى ئۆزىنىڭ ئازابىـدىن قورقۇتىـدۇ
تىـدۇ، سـىلهرنى دوسـت تۇهللا نى دوست تۇتساڭالر، ماڭـا ئهگىشـىڭالركى، اهللا ئهگهر سىلهر ا«ئېيتقىنكى، 

 »ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ا. گۇناھىڭالرنى مهغپىرهت قىلىدۇ) ئۆتكهنكى(
يـۈز ) ئىتـائهت قىلىشـتىن(ئهگهر ئـۇالر . »ۋه پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىڭـالر قاهللا ا«ئېيتقىنكى، ]. 31[

هللا ا]. 32[ دوســت تۇتمايــدۇ) رنىنىــڭ ئــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلغــانالهللا يهنــى ا(كــاپىرالرنى هللا ئۆرۈســه، ا
ئـۇالرنى (تـالالپ، ) پهيغهمـبهرلىككه(ھهقىقهتهن ئادهمنى، نۇھنى، ئىبراھىم ئهۋالدىنى، ئىمران ئهۋالدىنـى 

ئۇ ئهۋالدالر بىر ـ بىـرى بىـلهن قانداشـتۇر، ]. 33[ جاھان ئهھلىدىن ئارتۇق قىلدى) ئۆزلىرىنىڭ زامانىدىكى
]. 34[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) بهندىلهرنىڭ نىيهتلىرىنى(پ تۇرغۇچىدۇر، ئاڭال) بهندىلهرنىڭ سۆزلىرىنى(هللا ا

ــى ــالى ئېيتت ــڭ ئاي ــدا ئىمراننى ــۆز ۋاقتى ــارىم«: ئ ــى ! پهرۋهردىگ ــىقىمدىكى پهرزهنتىمن ــا (مهن قورس دۇني
قوبـۇل قىلغىـن، ) بـۇ نهزرهمنـى(ئازاد قىلىنغان ھالدا چوقـۇم سـېنىڭ خىـزمىتىڭگه ئاتىـدىم، ) ئىشلىرىدىن

ئـۇ قىـز ]. 35[ »بىلىـپ تۇرغۇچىسـهن) نىيىتىمنـى(ئاڭالپ تۇرغۇچىسهن، ) دۇئايىمنى(هن سهن ھهقىقهت
. ئوبـدان بىلىـدۇهللا دېدى، ئۇنىـڭ نـېمه تۇغقـانلىقىنى ا» قىز تۇغدۇم! ئى پهرۋهردىگارىم«: تۇغقان ۋاقتىدا

ئىمراننىـڭ ( ).بهلكـى بـۇ قىـز ئـارتۇقتۇر( قىزغا ئوخشاش ئهمهس) ئاتا قىلىنغان(ئوغۇل ) ئۇ تهلهپ قىلغان(
مهن ئۇنى مهريهم ئاتىدىم، مهن ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ ئهۋالدلىـرى ئۈچـۈن «) ئايالى ئېيتتىكى

ئـۇنى پهرۋهردىگـارى چىـرايلىقچه قوبـۇل ]. 36[ »ساڭا سېغىنىپ، قوغالندى شهيتاندىن پانـاھ تىلهيـمهن
يهنـى ئۇنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىشـقا (قىلدى، ئۇنى ئوبدان ئۆسـتۈردى، ئۇنىڭغـا زهكهرىيـانى كېپىـل قىلـدى 

ئىبادهتگاھىغا ئۇنى كۆرگىلى كىرسـه، ئۇنىـڭ يېنىـدا بىـرهر ) ئۇنىڭ(زهكهرىيا ھهر قېتىم ). زهكهرىيانى قويدى
هللا ئــۇ، ا«: دهيتتــى، مهريهم» بــۇ ســاڭا قهيهردىــن كهلــدى؟! ئــى مهريهم«: ئــۇ. يېمهكلىــك ئۇچرىتــاتتى

ھېسابسـىز رىزىـق ) جاپا ـ مۇشهققهتسـىزال(غان ئادهمگه ھهقىقهتهن خالىهللا ا. دهيتتى» تهرىپىدىن كهلدى
زهكهرىيـا پهرۋهردىگارىغـا دۇئـا ) يهنـى مهريهمنىـڭ كـارامىتىنى كـۆرگهن چاغـدا(شۇ ۋاقىتتـا ]. 37[ بېرىدۇ
ماڭا ئۆز دهرگاھىڭدىن بىر ياخشى پهرزهنت ئاتـا قىلغىـن، ھهقىـقهتهن دۇئـانى ! ئى پهرۋهردىگارىم« :قىلىپ

نىـڭ هللا سـاڭا ا«: ئۇ ئىبادهتگاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقانـدا پهرىشـتىلهر ئۇنىڭغـا]. 38[ ىدېد» ئىشىتكۈچىسهن
نــى تهســتىق قىلغـۇچى، ســهييىد، پهرھىزكــار ۋه ياخشــىالردىن بولغــان يهھيــا ) يهنــى ئىســا(كهلىمىسـى 

مهن ! پهرۋهردىگـارىم«: ئـۇ]. 39[ دهپ نىدا قىلـدى» ئىسىملىك بىر پهيغهمبهر بىلهن خۇش خهۋهر بېرىدۇ
ــان تۇرســا قانــداقمۇ مېنىــڭ ئوغلــۇم بولســۇن؟ق ــالىم تۇغــۇتتىن قالغ . دېــدى» ېرىــپ قالغــان تۇرســام، ئاي

يهنــى قــۇدرىتى ئىالھىــيه ھــېچ نهرســىدىن ئــاجىز (شــۇنىڭدهك خــالىغىنىنى قىلىــدۇ هللا ا« :پهرىشــتىلهر
نىشـانه ئاتـا  بىـر) ئايالىمنىـڭ ھامىلىـدار بولغانلىقىغـا(ماڭا ! پهرۋهردىگارىم‹‹ :ئۇ]. 40[ دېدى» )ئهمهس
يهنـى (ساڭا بولىدىغان نىشانه شۇكى، ئۈچ كۈنگىچه كىشىلهرگه سۆز قىاللمايسـهن ‹‹ :هللا. دېدى» قىلغىن

نېمىـتىمگه (پهقهت ئىشـارهتال قىلىسـهن، ). زىكرى تهسبىھ ئېيتىشـتىن باشـقا سـۆزگه تىلىـڭ كهلمهيـدۇ
 دېـدى» گهنـده تهسـبىھ ئېيـتپهرۋهردىگارىڭنى كۆپ يـاد ئهت، كهچـته، ئهتى) شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن
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 تاللىـدى،) پۈتـۈن ئايـالالر ئىچىـدىن(ھهقىـقهتهن سـېنى هللا ا! ئـى مهريهم« :پهرىشتىلهر ئېيتتـى]. 41[
پهرۋهردىگارىڭغـا ! ئـى مهريهم]. 42[ سېنى پاك قىلدى، سېنى پۈتۈن جاھـان ئاياللىرىـدىن ئـارتۇق قىلـدى

بـۇ ـ سـاڭا !) ئى مۇھهممهد]. (43[ »له رۇكۇ قىلئىتائهت قىل، سهجده قىل ۋه رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلهن بىل
مهريهمنـى ئۇالرنىـڭ قايسىسـى تهربىيىسـىگه ئـېلىش . ى قىلىـۋاتقىنىمىز ـ غهيـب خهۋهرلىرىدىنـدۇريـۋهھ

تاشـلىغان چاغـدا، سـهن ئۇالرنىـڭ يېنىـدا ) سـۇغا(قهلهملىرىنى ) مهسىلىسىده چهك تاشالش يۈزىسىدىن(
ئۆزئارا جاڭجـال قىلىشـقانلىرىدا سـهن ئۇالرنىـڭ ) يىسىده بولۇشىنىمهريهمنىڭ كىمنىڭ تهربى(يوق ئىدىڭ، 

) ئاتىنىـڭ ۋاسىتىسـىز(سـاڭا هللا ا! ئـى مهريهم« :ئۆز ۋاقتىدا پهرىشـتىلهر ئېيتتـى]. 44[ يېنىدا يوق ئىدىڭ
مهسـىھ  بىلهن خۇش خهۋهر بېرىدۇكى، ئۇنىـڭ ئىسـمى،) دىن تۆرهلگهن بىر بوۋاق(نىڭ بىر كهلىمىسى هللا ا

ئـۇ بۆشـۈكتىمۇ ]. 45[ يېقىنالردىن بولىـدۇ قاهللا ايلۇق ۋه ۇدۇر، ئۇ دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ئابرئىسا مهريهم ئوغلى
سـۆزلهيدۇ ۋه ) پهيغهمبهرلهرنىـڭ سـۆزىنى(، ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشـىلهرگه )يهنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ(
ماڭـا ئىنسـاننىڭ ! گـارىمپهرۋهردى« :مهريهم]. 46[ »ياخشـى ئـادهملهردىن بولىـدۇ) تهقۋادارلىقتا كامىـل(

ــى ئهرلىــك بولمىســام(قــولى تهگمىــگهن تۇرســا  ــاالم بولىــدۇ؟) يهن هللا ا« :پهرىشــته. دېــدى» قانــداق ب
بىـرهر ئىشـنىڭ ). يهنـى ئاتـا ـ ئانـا، ئـارقىلىقمۇ ۋه ئۇنىڭسـىزمۇ يارىتىـدۇ(خـالىغىنىنى شـۇنداق يارىتىـدۇ 

يهنـى سـۆز (نىڭغـا خهتنـى، ھېكمهتنـى ئۇهللا ا]. 47[ دېـدى» بولۇشىنى ئىراده قىلسـا، ۋۇجۇدقـا كېلىـدۇ
ئۇنى بهنى ئىسـرائىلغا پهيغهمـبهر قىلىـپ ]. 48[ ، تهۋراتنى، ئىنجىلنى ئۆگىتىدۇ)ھهرىكهتته توغرا بولۇشىنى

پهيغهمبهرلىكىمنىـڭ (شۈبھىسـىزكى، سـىلهرگه مهن رهبـبىڭالر تهرىپىـدىن بولغـان «) ئۇ دهيدۇ. (ئهۋهتىدۇ
ه ئېلىـپ كهلـدىم، مهن سـىلهرگه اليـدىن قۇشـنىڭ شـهكلىدهك بىـر بىر مۆجىز) راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان

تۇغمـا كـورنى، . نىڭ ئىزنى بىلهن، ئـۇ قـۇش بولىـدۇهللا نهرسه ياسايمهن، ئاندىن ئۇنىڭغا پۈۋلهيمهن ـ ده، ا
نىـڭ ئىزنـى بىـلهن، ئۆلـۈكلهرنى تىرىلـدۈرىمهن، سـىلهر يهيـدىغان ۋه هللا بهرهس كېسىلىنى سـاقايتىمهن، ا

يهنى سىلهرنىڭ يوشۇرۇن ئهھـۋالىڭالرنى ئېيتىـپ (يدىغان يېمهكلىكلهردىن خهۋهر بېرىمهن ئۆيۈڭالردا ساقال
يهنـى (نىڭ مۆجىزىلىرىگه ئىشـهنگۈچى بولسـاڭالر، بۇنىڭـدا هللا شۈبھىسىزكى، ئهگهر سىلهر ا). بېرهلهيمهن

) نمېنىــڭ راســتلىقىمنى كۆرســىتىدىغان روشــه(ســىلهر ئۈچــۈن ئهلــۋهتته ) مهن كهلتــۈرگهن مــۆجىزىلهرده
ــار ــاالمهت ب ــدا ]. 49[ ئ ــان ھال ــى تهســتىق قىلغ ــگهن تهۋراتن ــرى كهل ــدىم(مهن ئىلگى ــىلهرگه )كهل ، س

ئىتـائهت ) مېنىـڭ ئهمـرىمگه(قورقـۇڭالر ۋه  تىـنهللا ا. پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىدىن دهلىل ئېلىـپ كهلـدىم
ردۇر، ئۇنىڭغــا ھهقىــقهتهن مېنىــڭ پهرۋهردىگارىمــدۇر، ســىلهرنىڭمۇ پهرۋهردىگــارىڭالهللا ا]. 50[ قىلىڭــالر

كۇفرىـدا چىـڭ (دىـن كـۇفرىنى ) يهنى يهھۇدىيالر(ئىسا ئۇالرنى ]. 51[ »ئىبادهت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر
دهۋهت قىلىـش  قـاهللا ا(ئۈچـۈن هللا ا« :سـهزگهن چاغـدا) تۇرۇپ، ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىـتىگه كهلگهنلىكىنـى

) ئۇنىـڭ تهۋهلىرىـدىن ھهقىقىـي مـۆمىنلهر يهنـى(ھهۋارىـالر . دېـدى» ماڭا كىملهر ياردهم بېرىدۇ؟) يولىدا
ــى ــز، هللا ا« :ئېيتت ــاردهم بېرىمى ــز ي ــاڭا بى ــۈن س ــاهللا ائۈچ ــۇق ق ــان ئېيتت ــز . ئىم ــولغىنكى، بى ــۇۋاھ ب گ

سهن نازىـل قىلغـان كىتابقـا ئىشـهندۇق، ! پهرۋهردىگارىمىز]. 52[ بويسۇنغۇچىالرمىز) پهيغهمبهرلىكىڭگه(
ئـۇالر مىكىـر ]. 53[ »شـاھىت بولغـانالر قاتارىـدا قىلغىـن )ھىدايىتىڭگه(پهيغهمبهرگه ئهگهشتۇق، بىزنى 

ئۇالرنىـڭ مىكرىنـى بهربـات قىلـدى هللا ، ا)يهنى ئىسا ئهلهيھىسسـاالمنى ئۆلتـۈرمهكچى بولـدى(ئىشلهتتى 
مىكىـر قىلغۇچىالرنىـڭ جازاسـىنى هللا ا). ئىسا ئهلهيھىسساالمنى قۇتقۇزۇپ ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتتـى(

قهبـزى ) ئهجىلىـڭ يهتكهنـده(مهن سـېنى ! ئى ئىسـا« :ئېيتتىهللا ئۆز ۋاقتىدا ا ].54[ ئوبدان بهرگۈچىدۇر
سـېنى كـاپىرالردىن پـاك ). يهنى ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىـمهن(روھ قىلىمهن، سېنى دهرگاھىمغا كۆتۈرىمهن 

، سـاڭا ئهگهشـكهنلهرنى )يهنى سېنى ئۆلتۈرمهكچى بولغـان يامانالرنىـڭ شـهررىدىن سـاقاليمهن( قىلىمهن
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ئانـدىن مېنىـڭ دهرگاھىمغـا قايتىسـىلهر، سـىلهر ئىخـتىالپ . كىچه كاپىرالردىن ئۈسـتۈن قىلىـمهنقىيامهت
كاپىرالرغـا بولسـا ]. 55[ ئۈستىده ئاراڭالردا مهن ھۆكۈم چىقىرىمهن) يهنى ئىسانىڭ ئىشى(قىلىشقان ئىش 

ھـېچ مهدهتكـار ) سـىدىغاننىڭ ئـازابىنى توهللا ئۇالردىن ا(دۇنيا ۋه ئاخىرهتته قاتتىق ئازاب قىلىمهن، ئۇالرغا 
قىلغـان ياخشـى (ئۇالرنىـڭ هللا ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشـى ئهمهل قىلغانالرغـا كهلسـهك، ا]. 56[ »بولمايدۇ

زالىمالرنـى دوسـت تۇتمايـدىغان (زالىمالرنـى دوسـت تۇتمايـدۇ هللا ا. ئهجرىنى تولۇق بېرىدۇ) ئهمهللىرىنىڭ
بۇ بولسا سـاڭا بىـز ئوقـۇپ بېرىۋاتقـان !) مۇھهممهدئى ]. (57[ )زات قانداقمۇ بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلسۇن؟

ئــۇ (نىــڭ نهزىرىــده ئىســانىڭ مىســالى هللا شۈبھىســىزكى، ا]. 58[ ئــايهتلهردۇر ۋه ھېكمهتلىــك قۇرئانــدۇر
هللا ئـادهمنى ا. مىسـالىغا ئوخشـايدۇ) يهنـى ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمنىڭ(ئادهمنىڭ ) ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن

دېـدى ـ ده، ئـۇ ۋۇجۇدقـا كهلـدى » ۋۇجۇدقـا كهل« :يـاراتتى، ئانـدىن ئۇنىڭغـاتـۇپراقتىن ) ئاتا ـ ئانىسىز(
هللا ا) ئىسـا ھهققىـدىكى بـۇ سـۆز]. (59[ )ئىسانىڭ ئىشى ئادهمنىڭ ئىشـىدىن ئهجهبلىنهرلىـك ئهمهس(

سـهن ئىسـا توغرۇلـۇق ]. 60[ تهرىپىدىن نازىل بولغان ھهقىقهتتۇر، سهن شـهك قىلغـۇچىالردىن بـولمىغىن
ــي مهلۇما ــهن ھهقىقى ــه، س ــلهن مۇنازىرىلهشس ــهن بى ــى س ــيىن، كىملهرك ــدىن كې ــگه بولغىنىڭ ــا ئى تق

كېلىڭالر، ئوغـۇللىرىمىزنى ۋه ئوغـۇللىرىڭالرنى، ئايـاللىرىمىزنى ۋه ئايـاللىرىڭالرنى، ئـۆزلىرىمىزنى ۋه «:ئۇالرغا
 دېگىـن» يلـىيـالۋۇرۇپ دۇئـا قىال قـاهللا انىڭ لهنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن، دهپ هللا ئۆزلىرىڭالرنى يىغىپ، ا

ھهقىـقهتهن هللا باشقا ھېچ ئىالھ يوقتـۇر، ا تىنهللا ابىر . شۈبھىسىزكى، بۇ ئهلۋهتته راست قىسسىدۇر]. 61[
ــدۇر ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ــالىبتۇر، ھ ــۇالر ]. 62[ غ ــدىن(ئهگهر ئ ــه ) ئىمان ــۈز ئۆرۈس ــۇالر (ي ئ

يهنـى ! (ى ئهھلـى كىتـابئـ«]. 63[ بۇزغـۇنچىالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇهللا ، شۈبھىسـىزكى، ا)بۇزغۇنچىالردۇر
ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتۈرمهسـلىك،  قـاهللا اغىال ئىبادهت قىلىش، هللا پهقهت ا) يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر

يهنـى (نى قويۇپ بىر ـ بىرىمىزنـى خـۇدا قىلىۋالماسـلىقتهك ھهممىمىـزگه ئورتـاق بولغـان بىـر سـۆزگه هللا ا
ئـى («): يهنى بـۇنى قوبـۇل قىلمىسـا(ۈز ئۆرۈسه دېگىن، ئهگهر ئۇالر ي» ئهمهل قىاليلى) بىرخىل ئهقىدىگه

ئـى ئهھلـى ]. 64[ بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گـۇۋاھ بولـۇڭالر!) يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر جامائهسى
ئىبراھىمنـى (نېمه ئۈچۈن ئىبراھىم توغرىسـىدا مۇنازىرىلىشىسـىلهر؟ ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر! (كىتاب

ھالبۇكى، تهۋرات بىـلهن ئىنجىـل ئىبراھىمـدىن كېـيىن نازىـل ) دهپ گۇمان قىلىسىلهر؟ئۆزۈڭالرنىڭ دىنىدا 
ئـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر ]. (65[ چۈشهنمهمسـىلهر؟) سۆزۈڭالرنىڭ ئاساسسىز ئىكهنلىكىنـى. (بولدى

ـــدىغان نهرســـهڭالر !) جامائهســـى ئۈســـتىده ) ئىســـا(ســـىلهر شـــۇنداق كىشـــىلهر ســـىلهركى، بىلى
نېمىشـقا ئۈسـتىدم ) ئىبراھىم ۋه ئۇنىـڭ دىنـى(الر، ئهمدى سىلهر بىلمهيدىغان نهرسهڭالر مۇنازىرىلهشتىڭ

 دهڭـالر» بىلىـدۇ، سـىلهر بىلمهيسـىلهرهللا ا) ئىبراھىمنىـڭ ئىشـىدىكى ھهقىقهتنـى( مۇنازىرىلىشىسىلهر؟
 قــا هللائىبـراھىم يهھۇدىيمـۇ ئهمهس، ناسـارامۇ ئهمهس ۋه لـېكىن تــوغرا دىنغـا ئېتىقـاد قىلغـۇچى، ]. 66[

ئىبراھىمغا ئهڭ يـېقىن بولغـانالر، شۈبھىسـىزكى، ]. 67[ بويسۇنغۇچى ئىدى، مۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدى
ئهگهشـكهنلهردۇر، بـۇ پهيغهمـبهر ) يهنى ئۇنىڭ يولىغـا(ئۇنىڭغا ) ئىبراھىمنىڭ زامانىدا ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن(
ــاالم( ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــى م ــۈممىتى بول(دۇر، ) يهن ــڭ ئ ــۇ پهيغهمبهرنى ــانب هللا ا. مــۆمىنلهردۇر) غ

ئهھلـى كىتـابتىن بىـر تۈركـۈم كىشـىلهر سـىلهرنى ئازدۇرۇشـنى ئۈمىـد ]. 68[ مۆمىنلهرنىڭ مهدهتكارىـدۇر
بۇنىـڭ ۋابـالى ئۇالرغـا ھهسسـىلهپ ئـازاب قىلىـنىش بىـلهن (قىلىدۇ، ئـۇالر پهقهت ئـۆزلىرىنىال ئازدۇرىـدۇ 

يهنـى (نىڭ ئـايهتلىرىنى هللا ا! ئى ئهھلى كىتاب]. 69[ تۇيمايدۇ) بۇنى(ئۇالر ) لېكىن). (ئۆزلىرىگىال قايتىدۇ
بىلىــپ تــۇرۇپ نېمىشــقا ئىنكــار ) مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمغا نازىــل قىلىنغــان قۇرئاننىــڭ ھهقلىقىنــى

نـېمه ئۈچـۈن ھهقنـى باتىلغـا ئارىالشتۇرىسـىلهر ۋه بىلىـپ تـۇرۇپ ! ئى ئهھلى كىتـاب]. 70[ قىلىسىلهر؟
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ئهھلـى ]. 71[ يوشۇرىسـىلهر؟) المنىڭ كىتابلىرىڭالردىكى سۈپىتىنىيهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسا(ھهقنى 
ىگه ئهتىگهنـده ئىمـان ئېيـتىڭالر، كهچقۇرۇنلـۇقى يمۆمىنلهرگه نازىل قىلىنغان ۋهھ« :كىتابتىن بىر تۈركۈمى

پهقهت سـىلهرنىڭ دىنىڭالرغـا . قايتىشـى مـۇمكىن) ئىمانـدىن(ئـۇالر ) شۇنداق قىلسـاڭالر(يېنىۋېلىڭالر، 
. »نىـڭ يولىـدۇرهللا تـوغرا يـول ا«ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد. (دېدى »نلهرگىال ئىشىنىڭالرئهگهشكه

بىرهرسىگه سـىلهرگه بېـرىلگهنگه ئوخشـاش ۋهھىـي بېرىلىشـتىن يـاكى ) يهھۇدىيالر بى ـ بىرىگه ئېيتىدۇ(
ــڭ  ــى مۇســۇلمانالرنىڭ(ئۇالرنى ــۈنى) (يهن ــامهت ك ــ) قىي ــدا ســىلهر بى ــڭ دهرگاھى لهن پهرۋهردىگارىڭالرنى

پهقهت دىنىڭالرغــا ) يهنــى مۇنازىرىلىشــىپ ســىلهرنى يېڭىــپ قويۇشــىدىن قورقــۇپ(مۇنازىرىلىشىشــىدىن 
ــادهمگىال ئىشــىنىڭالر  ــراپ (ئهگهشــكهن ئ ــڭ پهيغهمبهرلىكىنــى ئېتى ــان ھــېچ ئادهمنى ــنىڭالردا بولمىغ دى

كىرمىسـهڭالر، بـۇ ئهگهر سىلهر مۇھهممهدنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى ئىقـرار قىلىـپ ئۇنىـڭ دىنىغـا . قىلماڭالر
يهنـى (پهزل ـ كهرهم « ئېيتقىنكـى،!) ئـى مـۇھهممهد). (قىيامهت كۈنى سـىلهرگه قارشـى پاكىـت بولىـدۇ

كهڭـدۇر، ) نىـڭ پهزلـى(هللا ا. »ئـۇنى خالىغـان كىشـىگه بېرىـدۇهللا ا. نىڭ ئىلكىدىدۇرهللا ا) پهيغهمبهرلىك
ئۇلـۇغ هللا ه خـاس قىلىـدۇ، ارهھمىتىنى ئۆزى خالىغان كىشـىگهللا ا]. 73ـ72[ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر) هللا(

ئهھلى كىتابتىن بهزى كىشىلهر باركى، ئۇنىڭدا كۆپ مال ئامانهت قويسـاڭمۇ سـاڭا ]. 74[ پهزل ئىگىسىدۇر
ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىدۇ؛ ئۇالردىن يهنه بهزى كىشىلهرمۇ باركى، ئۇنىڭدا بىر دىنـار ئامـانهت قويسـاڭمۇ ئۇنىـڭ 

بـۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى، . ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بهرمهيدۇ) لىمىگىچهيهنى قايتا ـ قايتا سۈي(بېشىدا تۇرمىغىچه 
ــۇالر ــدۇ « :ئ ــاھ بولماي ــزگه گۇن ــاق بى ــانهت قىلس ــا خىي ــڭ مېلىغ ــزدا (ئۈممىلهرنى ــڭ دىنىمى ــى بىزنى يهن

 نامىـدىن يالغـاننى توقۇيـدۇهللا دېدى، ئـۇالر بىلىـپ تـۇرۇپ ا» )بولمىغانالرنىڭ ماللىرى بىزگه ھارام ئهمهس
ئهھـدىگه ۋاپـا قىلغـان ). يهنى ئۇالر باشقا دىندىكىلهرگه زۇلۇم قىلسا گۇناھ بولىدۇ( ئۇنداق ئهمهس]. 75[

تهقـۋادارالرنى ھهقىـقهتهن دوسـت هللا ، چـۈنكى ا)دوست تۇتقان كىشىلهردۇرهللا ا(ۋه گۇناھتىن ساقالنغانالر 
هللا ا(هتته بهرگهن ئهھدىنى ۋه قهسهملىرىنى ئازغىنـا بهدهلـگه تېگىشـىدىغانالر ئـاخىر قاهللا ا]. 76[ تۇتىدۇ

ئـۇالرنى خـۇش (ئۇالرغـا هللا ھېچقانـداق نېسـىۋىگه ئېرىشـهلمهيدۇ، قىيـامهت كـۈنى ا) نىڭ رهھمىتىـدىن
پاكلىمايـدۇ، ) گۇناھلىرىـدىن(قارىمايدۇ، ئـۇالرنى ) رهھمهت كۆزى بىلهن(سۆز قىلمايدۇ، ئۇالرغا ) قىلىدىغان

بىــر تۈركــۈمى كىتابتــا بولمىغــان ) يهنــى يهھــۇدىيالردىن(ئــۇالردىن ]. 77[ ئــۇالر قــاتتىق ئازابقــا قالىــدۇ
نهرسىلهرنى، سىلهرنىڭ كىتابتا بار ئىـكهن دهپ ئويلىشـىڭالر ئۈچـۈن، تىللىرىنـى ئهگـرى ـ بـۈگرى قىلىـپ 

تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان ئهمهس، هللا ھـالبۇكى، ئـۇ ا. تهرىپىدىن نازىل بولغـان دهيـدۇهللا ئوقۇيدۇ ۋه ئۇنى ا
ــۇرۇپ ا ــاننى تهللا ئــۇالر بىلىــپ ت ــدۇنامىــدىن يالغ بىــرهر ئىنســانغا كىتــابنى، ھېكمهتنــى، هللا ا]. 78[ وقۇي

دېيىشـى » نـى قويـۇپ ماڭـا بهنـده بولـۇڭالرهللا ا« :پهيغهمبهرلىكنى بهرگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ كىشىلهرگه
ۋه ) بولمايـدۇيهنى پهيغهمبهردىن مۇنـداق گهپنىـڭ سـادىر بولۇشـىنى تهسـهۋۋۇر قىلغىلـى (اليىق بولمايدۇ 

]. 79[ )دهيـدۇ(» گهتكهنلىكىڭالر، ئوقۇغـانلىقىڭالر ئۈچـۈن رهببـانى بولـۇڭالركىتـابنى ئـۆ« :)ئـۇ(لېكىن 
مۇسـۇلمان . شۇنىڭدهك ئۇنىڭ پهرىشتىلهرنى، پهيغهمبهرلهرنى رهب قىلىۋېلىشـقا بۇيرۇشـى اليىـق بولمايـدۇ

هللا ئـــۆز ۋاقتىـــدىال ا]. 80[ بـــولغىنىڭالردىن كېـــيىن پهيغهمبىـــرىڭالر ســـىلهرنى كۇفرىغـــا بۇيرۇمـــدۇ؟
ســىلهرگه مهن كىتــابنى ۋه ھېكمهتنــى ئاتــا قىلــدىم، كېــيىن « :رلهردىن چىــن ئهھــده ئېلىــپپهيغهمــبه

ئېتىـراپ قىلغـۇچى بىـر پهيغهمـبهر ) يهنى كىتـاب بىـلهن ھېكمهتنـى(سىلهرگه، سىلهردىكى نهرسىلهرنى 
كهلســه ئۇنىڭغــا، ئهلـۋهتته، ئىمــان ئېيتىشـىڭالر كېــرهك ۋه ئۇنىڭغــا ) يهنـى مــۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم(
قىلـدىڭالرمۇ؟ ) يهنـى ئېتىـراپ(ئىقـرار ) بۇ ئهھدىنى(« :هللا). دېدى(» هم بېرىشىڭالر كېرهكهلۋهتته ياردئ

» ئېتىـراپ قىلـدۇق« :ئـۇالر. دېـدى» ئۈچۈن مېنىڭ ئهھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟) يهنه بۇ ئىش(شۇنىڭ 
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بولۇڭالر، مهنمـۇ سـىلهر بىـلهن گۇۋاھ ) ئۆزۈڭالرنىڭ ۋه تهۋهلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ قىلغانلىقىغا(« :هللا. دېدى
يهنـى ئهھـدىنى (كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن يۈز ئۆرۈسـه ]. 81[ دېدى» بىلله گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمهن

نىـڭ هللا ا) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئـۇالر ]. 82[ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇرهللا ، ئۇالر ا)بۇزسا
تىلهمـدۇ؟ ھـالبۇكى، ئاسـمانالردىكىلهر ئىختىيـارىي ۋه  باشـقا دىننـى) يهنـى ئىسـالم دىنىـدىن(دىنىدىن 

]. 83[ تهرىـپىگه قايتۇرۇلىـدۇهللا ا) قىيـامهت كـۈنى(ئـۇالر  ،بويسـۇنغان تۇرسـا قاهللا ائىختىيارسىز رهۋىشته 
، )يهنـى قۇرئانغـا(ئىمان ئېيتتۇق، بىزگه نازىـل قىلىنغانغـا  قاهللا ابىز «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(

ىگه، مۇســاغا يئىســمائىلغا، ئىســھاققا، يهئقۇبقــا ۋه ئۇنىــڭ ئهۋالدلىرىغــا نازىــل قىلىنغــان ۋهھــئىبراھىمغــا، 
) يهنـى كىتابالرغـا(ۋه پهيغهمبهرلهرگه پهرۋهردىگارى تهرىپىـدىن بېـرىلگهنگه ) يهنى ئىنجىلغا(بېرىلگهنگه 

مـان ئېيتىـپ، بهزىسـىنى يهنى ئۇالرنىڭ بهزىسـىگه ئى(ئىمان ئېيتتۇق، ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋهتمهيمىز 
غهيرىـي دىننـى ) دىنىـدىن(كىمكـى ئىسـالم ]. 84[ »بويسـۇنغۇچىالرمىز قـاهللا ا، بىـز )ئىنكار قىلمـايمىز

]. 85[ قوبـۇل قىلىنمايـدۇ، ئـۇ ئـاخىرهتته زىيـان تارتقۇچىـدۇر) يهنى ئۇنىڭ دىنى(تىلهيدىكهن، ھهرگىز ئۇ 
ت بولغانـدىن ۋه ئـۆزلىرىگه روشـهن دهلىلـلهر ئىمان ئېيتقاندىن، پهيغهمبهرنىـڭ ھهق ئىكهنلىكىـگه شـاھى

زالىـم قهۋمنـى ھىـدايهت هللا ا! قانـداقمۇ ھىـدايهت قىلسـۇنهللا كهلگهندىن كېيىن كـاپىر بولغـان قهۋمنـى ا
نىــڭ، پهرىشــتىلهرنىڭ ۋه ئىنســانالرنىڭ ھهممىســىنىڭ لهنىــتىگه ئــۇچراش ئۇالرغــا هللا ا]. 86[ قىلمايــدۇ

 كېچىكتۈرۈلمهيـدۇ. ئۇالردىن ئـازاب يېنىكلىتىلمهيـدۇ. گۈ قالىدۇئۇالر دوزاختا مهڭ]. 87[ بېرىلگهن جازادۇر
ـــانالر ۋه ]. 88[ ـــى(پهقهت تهۋبه قىلغ ـــۇزۇق ئهمهللىرىن ـــنا، ا) ب ـــدىن مۇستهس ـــۈزهتكهنلهر بۇنىڭ هللا ت
شۈبھىسىزكى، ئىمان ئېيتقانـدىن كېـيىن كـاپىر ]. 89[ مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر ۋه مېھرىباندۇر) مۇنداقالرغا(

ئهنه شـۇالر . ن كـۇفرىنى تېخىمـۇ ئاشـۇرغانالرنىڭ تهۋبىسـى ھهرگىزمـۇ قوبـۇل قىلىنمايـدۇبولغانالر، ئانـدى
ــۇمراھالردۇر ــۇپ ]. 90[ گ ــاپىر بول ــىزكى، ك ــتىن(شۈبھىس ــڭ ) تهۋبه قىلماس ــلهن ئۆلگهنلهرنى ــۇفرى بى ك

ق ھېچبىرىدىن يهر يۈزىگه بىر كېلىـدىغان ئـالتۇن فىـدىيه بهرسـىمۇ قوبـۇل قىلىنمايـدۇ، ئهنه شـۇالر قـاتتى
]. 91[ ھېچبىـر مهدهتكـار بولمايـدۇ) نىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلدۇرىـدىغانهللا ئـۇالرنى ا(ئۇالرغـا . ئازابقا قالىدۇ

ــۇچه  ــهرپ قىلمىغ ــهڭالردىن س ــۆرگهن نهرس ــى ك ــهدىقه (ياخش ــىنى س ــڭ ياخشىس ــى ماللىرىڭالرنى يهن
نېمىنـى سـهرپ ) نىـڭ يولىـداهللا ا(ئېرىشهلمهيسىلهر، ) يهنى جهننهتكه(ھهرگىز ياخشىلىققا ) قىلمىغۇچه
يهنــى (تهۋرات نازىـل قىلىنىشــتىن ئىلگىـرى، ئىسـرائىل ]. 92[ ئـۇنى بىلىــپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا. قىلمـاڭالر

دىـن باشـقا ) يهنى تۆگىنىـڭ گۆشـى ۋه سـۈتى(ئۆزىگه ھارام قىلغان يېمهكلىكلهر ) يهئقۇب ئهلهيھىسساالم
ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! ممهدئـى مـۇھه. (يېمهكلىكلهرنىڭ ھهممىسـى ئىسـرائىل ئهۋالدىغـا ھـاالل ئىـدى

يهنـى (شـۇنىڭدىن كېـيىن ]. 93[ »ئهگهر راستچىل بولساڭالر، تهۋراتنى ئېلىپ كېلىـپ ئوقـۇپ بـېقىڭالر«
 نامىدىن يالغـاننى توقۇيـدىكهن، ئـۇالر زالىمـالردۇرهللا ، كىمكى ا)روشهن دهلىل مهيدانغا كهلگهندىن كېيىن

ــى، ]. 94[ ــى، هللا ا«ئېيتقىنك ــت ئېيتت ــالم دىن(راس ــارهتئىس ــدىن ئىب ــا ) ى ــوغرا دىنىغ ــڭ ت ئىبراھىمنى
ئىبـادهت (ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ]. 95[ »مۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدى) يهنى ئىبراھىم(ئهگىشىڭالر، ئۇ 

 مهككىدىـدۇر، مۇبـارهكتۇر، جاھـان ئهھلىـگه ھىـدايهتتۇر) يهنـى بهيتـۇلال(تۇنجى سېلىنغان ئـۆي ) ئۈچۈن
ركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهيتۇلالغا كىـرگهن ئـادهم ئهمىـن ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمهتلهر با]. 96[

كىمكـى . ئۈچۈن كهبىنـى زىيـارهت قىلىشـى ئۇالرغـا پهرز قىلىنـدىهللا قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ا. بولىدۇ
ئهھلـى جاھانـدىن هللا ، شۈبھىسىزكى، ا)يهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه(ئىنكار قىلىدىكهن 

يهنـى ! (ئـى ئهھلـى كىتـاب« :ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد]. 97[ بىھاجهتتۇر) ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن يهنى(
هللا نىــڭ ئــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلىســىلهر؟ ۋهھــالهنكى، اهللا نــېمه ئۈچــۈن ا) يهھــۇدىيالر، ناســاراالر
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ىيالر، يهنـى يهھـۇد! (ئى ئهھلـى كىتـاب«ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد]. (98[ »قىلمىشىڭالرغا شاھىتتۇر
نىـڭ يـولىنى ئهگـرى هللا شـاھىت بولـۇپ تـۇرۇپ نـېمه ئۈچـۈن ا) ئىسـالم دىنىنىـڭ ھهقلىقىغـا) (ناساراالر

 »قىلمىشــىڭالردىن غاپىـل ئهمهســتۇرهللا كۆرسىتىشـنى قهســتلهپ، مـۆمىنلهرنى ئۇنىڭــدىن توسىسـىلهر؟ ا
ـاڭالر، مـۆمىن ! ئى مـۆمىنلهر]. 99[ بـولغىنىڭالردىن ئهگهر ئهھلـى كىتـابتىن بىـر پىـرقىغه ئىتـائهت قىلس

ى يـيهنـى ۋهھ(نىڭ ئايهتلىرى ئوقۇلۇۋاتقان هللا سىلهرگه ا]. 100[ كېيىن، ئۇالر سىلهرنى كاپىر قىلىپ قويىدۇ
تۇرغـان ) ھايـات(نىـڭ پهيغهمبىـرى هللا ۋه ئـاراڭالردا ا) نىڭ ئايهتلىرى نازىل بولۇۋاتقـانهللا ئۈزۈلۈپ قالماي ا

مهھـكهم يېپىشـىدىكهن، ئـۇ تـوغرا ) نىڭ دىنىغاهللا هنى اي( قاهللا اتۇرسا، قانداقمۇ كاپىر بولۇسىلهر؟ كىمكى 
اليىـق رهۋىشـته تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر، پهقهت  قـاهللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 101[ يولغا يېتهكلهنگهن بولىـدۇ

نىـڭ هللا يهنـى ا(نىڭ ئاغامچىسـىغا هللا ھهممىڭالر ا]. 102[ مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر
يهنى سـىلهردىن ئىلگىـرى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر ئىخـتىالپ (ىڭالر، ئايرىلماڭالر مهھكهم يېپىش) دىنىغا

نىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمىتىنى ئهسـلهڭالر، ئـۆز ۋاقتىـدا هللا ا). قىلىشقاندهك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر
ا قېرىنـداش نىڭ نېمىتـى بىـلهن ئۆزئـارهللا دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى، اهللا سىلهر ئۆزئارا دۈشمهن ئىدىڭالر، ا

ئۇنىڭـدىن ) ئىسـالم ئـارقىلىق(سـىلهرنى هللا بولدۇڭالر، سـىلهر دوزاخ چۇقۇرىنىـڭ گىرۋىكىـده ئىـدىڭالر، ا
 ئــايهتلىرىنى ســىلهرگه شــۇنداق بايــان قىلىــدۇهللا ســىلهرنىڭ ھىــدايهت تېپىشــىڭالر ئۈچــۈن، ا. قۇتقـۇزدى

ئىشـالرغا بـۇيرۇپ، يامـان  سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا خهيرلىـك ئىشـالرغا دهۋهت قىلىـدىغان، ياخشـى]. 103[
]. 104[ ئىشـالرنى مهنئــى قىلىــدىغان بىــر جامـائه بولســۇن؛ ئهنه شــۇالر مهقســىتىگه ئېرىشــكۈچىلهردۇر

ــدىن كېــيىن ئايرىلىــپ كېتىشــكهن ۋه ئىخــتىالپ قىلىشــقان كىشــىلهر  ــلهر كهلگهن ــى (روشــهن دهلىل يهن
يهنـى (شـۇ كۈنـده ]. 105[قا دۇچـار بولىـدۇ ئهنه شۇالر چوڭ ئازابدهك بولماڭالر، ) يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر

يهنـى كۇففارالرنىـڭ (ئاقىرىـدۇ، بهزى يـۈزلهر ) يهنى مۆمىنلهرنىـڭ يـۈزلىرى(بهزى يۈزلهر ) قىيامهت كۈنىده
ئىمـان ئېيتقىـنىڭالردىن كېـيىن كـاپىر «) پهرىشـتىلهر ئېيتىـدۇكى(يـۈزى قارايغانالرغـا . قارىيىدۇ) يۈزلىرى

نىـڭ رهھمىتىـده هللا يـۈزى ئاقارغـانالر ا]. 106[ »ىقىڭالر ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالربولدۇڭالرمۇ؟ كاپىر بولغانل
ــته( ــى جهننهت ــدا ) يهن ــۇالر ئۇنىڭ ــدۇ، ئ ــته(بولى ــى جهننهت ــدۇ) يهن ــۇ، ا]. 107[ مهڭگــۈ قالى ــڭ هللا ب نى

جاھـان ئهھلىـگه زۇلـۇم قىلىشـنى هللا ساڭا راست ئوقۇپ بېرىمىـز، ا!) ئى مۇھهممهد(ئايهتلىرىدۇر، ئۇالرنى 
دۇر، ) مـۈلكى، مهخلۇقـاتى ۋه بهنـدىلىرى(نىـڭ هللا ئاسمانالر ۋه زېمىندىكى شهيئىلهر ا]. 108[ ايدۇخالىم

سىلهر ئىنسـانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ئى مۇھهممهد ئۈممىتى]. (109[ قايتۇرۇلىدۇ قاهللا اھهممه ئىشالر 
يتىـدىغان ئهڭ ياخشـى ئىمـان ئې قـاهللا ائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان 

يهنــى مــۇھهممهد (ئىمــان ئېيتســا ) يهنــى يهھــۇدىيالر، ناســاراالر(ئهگهر ئهھلــى كىتــاب . ئۈممهتىســلهر
ئهلـۋهتته ياخشـى ) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته(، ئۇالر ئۈچۈن )ىگه ئىشهنسهيئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋهھ

ئـۇالر سـىلهرگه ئـازار ]. 110[ لىسـى پاسـىقالردۇرئۇالرنىڭ ئىچىده مۆمىنلهرمـۇ بـار، ئۇالرنىـڭ تو. بوالتتى
بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق زىيـان ـ زهخـمهت يهتكۈزهلمهيـدۇ؛ ئهگهر سـىلهر بىـلهن ئۇرۇشسـا، سـىلهرگه 

هللا ئۇالرنىـڭ قهيهرده بولمىسـۇن ا]. 111[ ئارقىسىنى قىلىپ قاچىدۇ، ئانـدىن ئۇالرغـا يـاردهم بېرىلمهيـدۇ
نىـڭ غهزىـپىگه هللا ىده بولغانلىرىدىن باشقىلىرى خارلىققا پېتىـپ قالـدى، انىڭ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىس

نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغـانلىقلىرى ۋه پهيغهمبهرلهرنـى هللا بۇ ئۇالرنىڭ ا. موھتاجلىققا چۆمدى. ئۇچرىدى
نىـڭ هللا نىـڭ پهرمانىـدىن چىقىـپ كهتكهنلىكلىـرى ۋه اهللا ناھهق ئۆلتۈرگهنلىكلىرى ئۈچۈنـدۇر، ئۇالرنىـڭ ا

يهنـى (ئۇالر بىرخىل ئهمهس، ئهھلى كىتابتىن ]. 112[ كلىمىسىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرى ئۈچۈندۇرچه
نىڭ ئـايهتلىرىنى تىـالۋهت قىلىـپ تۇرىـدىغان ۋه سـهجده قىلىـپ هللا كېچىلىرى ا) يهھۇدىيالر، ناساراالردىن
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ىدۇ، ياخشـى ئىشـالرغا ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىشـىن قاهللا ائۇالر ]. 113[ تۇرىدىغان بىر جامائه كىشىلهر بار
 بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، خهيرلىك ئىشالرنى قىلىشـقا ئالدىرايـدۇ؛ ئهنه شـۇالر ياخشـىالردىندۇر

 تهقـۋادارالرنى ئوبـدان بىلىـدۇهللا ا. ئۇالر ھهر قانداق ياخشىلىقنى قىلسـۇن، ئـۇ بىكـار كهتمهيـدۇ]. 114[
نىڭ ئـازابى ئالدىـدا ھهرگىـز ھـېچ نهرسـىگه دال هللا رى اشۈبھىسىزكى، كاپىرالرنىڭ ماللىرى، بالىلى]. 115[

بهرگهن ) رىيـا قىلىـپ(ئۇالرنىڭ بۇ دۇنيادا ]. 116[ بواللمايدۇ؛ ئۇالر دوزاخ ئهھلىدۇر، دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ
سهدىقىلىرى ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغـان بىـر قهۋمنىـڭ زىـرائىتىگه تېگىـپ ئـۇنى نـابۇت قىلىـۋهتكهن سـوغۇق 

ئۇالرنىـڭ هللا ئىگىلىرىنىڭ گۇناھى تۈپهيلىدىن نابۇت قىلىنغان بـۇ زىـرائهتكه ئوخشـاش، ا(ۇ شامالغا ئوخشايد
زۇلۇم قىلمىدى ۋه لـېكىن ئـۇالر ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى زۇلـۇم هللا ئۇالرغا ا). ياخشى ئهمهللىرىنى بهربات قىلىدۇ

ش قىلىۋالمـاڭالر، سـىردا) يهنـى مۇنـاپىقالرنى(ئـۆزۈڭالردىن بولمىغـانالرنى ! ئى مۆمىنلهر]. 117[ قىلدى
ــدۇ ــپ قالماي ــاڭلىق قىلى ــتا بوش ــق قىلىش ــىلهرگه بۇزغۇنچىلى ــۇالر س ــهققهتته . ئ ــىلهرنىڭ مۇش ــۇالر س ئ

قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكى ئېغىزلىرىدىن مهلۇم بولـۇپ تۇرىـدۇ، ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدا 
شىنىدىغان بولسـاڭالر، سـىلهرگه نۇرغـۇن شۈبھىسىزكى، ئهگهر چۈ. يوشۇرغان دۈشمهنلىكى تېخىمۇ چوڭدۇر

سـىلهر ئـۇالرنى دوسـت تۇتىسـىلهر، ئـۇالر !) ئـى مـۆمىنلهر جامائهسـى]. (118[ ئايهتلهرنى بايان قىلدۇق
) ھهمـمه سـاماۋى(، سـىلهر)سىلهرگه بولغـان دۈشـمهنلىكنى يوشـۇرۇن تۇتىـدۇ(سىلهرنى دوست تۇتمايدۇ 

، ئـۇالر سـىلهر بىـلهن ئۇچراشـقاندا، )سـىلهرنى ئـۆچ كۆرىـدۇ شۇنداق تۇرۇقلۇق ئـۇالر(كىتابقا ئىشىنىسىلهر 
ئـى . (ئۆزلىرى يالغۇز قالغاندا سىلهرگه بولغان ئاچچىقىدىن بارمـاقلىرىنى چىشـلهيدۇ. ئىمان ئېيتتۇق، دهيدۇ

ئۆلگىنىڭالرغـا قهدهر ئـاچچىقىڭالرنى هللا يهنـى ا! (ئاچچىقىڭالر بىلهن ئۆلۈڭالر«ئېيتىقىنكى، !) مۇھهممهد
كهڭچىلىــك، (ئهگهر ســىلهرگه ]. 119[ ھهقىــقهتهن دىلالردىكىنــى بىلگۈچىــدۇرهللا ا» !)ۇرســۇنداۋامالشت

ئهگهر  بىــرهر ياخشــىلىق يهتســه، ئــۇالر بۇنىڭــدىن قايغۇرىــدۇ؛) مولچىلىـق، نۇســرهت، غهنىــمهت قاتــارلىق
ڭـدىن بىـرهر يامـانلىق يهتسـه، ئـۇالر بۇنى) ئېغىرچىلىق، قهھهتچىلىـك ۋه مهغلـۇبىيهت قاتـارلىق(سىلهرگه 

هللا اسـۆزۈڭالردا، ھهرىكىـتىڭالردا (سهۋر قىلسـاڭالر ۋه ) ئۇالرنىڭ ئهزىيىتىگه(ئهگهر سىلهر . خۇشال بولىدۇ
ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنى هللا ا. قورقساڭالر، ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلهرگه قىلـچه زىيـان يهتكۈزهلمهيـدۇ) تىن

ســهن ئهتىگهنــده ئۆيۈڭــدىن  ئــۆز ۋاقتىــدا!) مــۇھهممهد ئــى]. (120[ ھهقىــقهتهن تولــۇق بىلگۈچىــدۇر
ئــاڭالپ ) ســۆزۈڭالرنى(هللا چىقىــپ مــۆمىنلهرنى ئــۇرۇش ســهپلىرىگه ئورۇنالشــتۇردۇڭ، ا) ئۇھۇدقــا(

يهنـى (ئـۆز ۋاقتىـدا سـىلهردىن ئىككـى گـۇرۇھ ]. 121[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئهھۋالىڭالرنى(تۇرغۇچىدۇر، 
يهنــى قورقــۇپ ئــۇرۇش (كچى ئــاجىزلىق كۆرســهتمه) ســهلهمه ئــايمىقى بىــلهن بهنــى ھارىســه ئــايمىقى

مـۆمىنلهر جىمـى ئهھـۋالى ۋه جىمـى . (ئۇالرنىـڭ مهدهتكـارى ئىـدىهللا بولدى؛ ا) مهيدانىدىن قايتماقچى
سـىلهرگه بهدرىـده نۇسـرهت ئاتـا قىلـدى، ھـالبۇكى، هللا ا]. 122[ !غىال تهۋهككۈل قىلسۇنهللا ا) ئىشلىرىدا

نىڭ سـىلهرگه بهرگهن نۇسـرىتىگه شـۈكۈر هللا ا. )سانىڭالر ۋه قورالىڭالر ئاز ئىدى(سىلهر كۈچسىز ئىدىڭالر 
ــش يۈزىســىدىن  ــۇڭالر تىــنهللا اقىلى ــۇھهممهد]. (123[ قورق ــى م ــۆمىنلهرگه!) ئ ــدا ســهن م ــۆز ۋاقتى  :ئ

 دهيتتىـڭ» پهرۋهردىگارىڭالر سىلهرگه ئـۈچ مىـڭ پهرىشـته چۈشـۈرۈپ يـاردهم بهرسـه يهنه يهتمهمـدۇ؟«
ئۇنىـڭ ئهمـرىگه (قورقـۇپ ) تىـنهللا ا(ىلسـاڭالر، سـهۋر ق) جهڭـده(ئهگهر . شۇنداق، ئـۇ يېتىـدۇ]. 124[

، دۈشمهن دهرھـال ھۇجـۇم قىلىـپ كهلگهنـده پهرۋهردىگـارىڭالر سـىلهرگه بهش مىـڭ )ئىتائهت قىلساڭالر
) يهنـى پهرىشـتىلهر ئـارقىلىق يـاردهم بېرىشـنى(ئۇنى هللا ا]. 125[ نىشانلىق پهرىشته بىلهن ياردهم بېرىدۇ

شـۇنىڭ بىــلهن (دىلىڭـالر شـۇنىڭ بىـلهن خـاتىرجهم بولسـۇن  پهقهت سـىلهرگه خـۇش خهۋهر بولسـۇن ۋه
ياردهم پهقهت غالىب، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش . دهپ قىلدى) دۈشمهننىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىدىن قورقمىسۇن
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كاپىرالرنىڭ بىر تۈركـۈمىنى ھـاالك قىلىـش ئۈچـۈن ) نىڭ ياردىمىهللا ا]. (126[ تهرىپىدىندۇرهللا قىلغۇچى ا
ئــى ]. (127[ ئۇالرنىــڭ ئۈمىدســىز ھالــدا مهغلــۇپ بولۇشــلىرى ئۈچۈنــدۇر يــاكى ئــۇالرنى رهســۋا قىلىــپ،

يـا هللا سـېنىڭ ئىختىيارىڭـدا ئهمهس، ا) يهنى بهندىلهرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تهدبىـرى(ھېچ ئىش !) مۇھهممهد
كۇفرىـدا چىـڭ (تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىـدۇ، يـا ئـۇالر زالىـم بولغـانلىقى ئۈچـۈن ) مۇسۇلمان بولسا(ئۇالرنىڭ 

هللا ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ا]. 128[ رنى ئازابقا دۇچار قىلىدۇئۇال) تۇرسا
مهغپىـرهت هللا ا. خالىغان كىشىگه مهغپىرهت قىلىـدۇ، خالىغـان كىشـىگه ئـازاب قىلىـدۇهللا ا. نىڭ مۈلكىدۇر

ــدۇر ــايىتى مېھرىبان ــۆمىنلهر]. 129[ قىلغۇچىــدۇر، ناھ ــى م ــېمه! ئ ڭالر، جــازانىنى قاتمۇقــات ئاشــۇرۇپ ي
]. 130[ قورقـۇڭالر) نهھيـى قىلغـان ئىشـالرنى تهرك ئېتىـپ( تىـنهللا امهقسىدىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچـۈن 

) يهنـى دوزاخقـا كىرىشـكه سـهۋهب بولىـدىغان يامـان ئىشـالردىن(كاپىرالر ئۈچۈن تهييارالنغان دوزاخـتىن 
 ئىتـائهت قىلىڭــالرۋه پهيغهمـبهرگه  قــاهللا اسـىلهرگه رهھــمهت قىلىنىشـى ئۈچـۈن، ]. 131[ سـاقلىنىڭالر

ــرىتىگه ۋه تهقــۋادارالر ئۈچــ]. 132[ ــ  ۈن تهييارالنغــان، كهڭلىكــى ئاســمانپهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ مهغپى ـ
يولىـدا هللا تهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىسـىنچىلىقتىمۇ ا]. 133[ زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه ئالدىراڭالر

يامـانلىق قىلغـان (ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، ) ۇرۇقلۇقئۆچ ئېلىشقا قادىر ت(سهرپ قىلىدىغانالر، ) پۇل ـ مال(
]. 134[ ياخشىلىق قىلغـۇچىالرنى دوسـت تۇتىـدۇهللا ا. كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر) ياكى بوزهك قىلغان

نى يـاد ئېتىـدۇ، گۇنـاھلىرى ئۈچـۈن هللا تهقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلسا ا
باشـقا كىـم بـار؟ ئـۇالر قىلمىشـلىرىنى بىلىـپ  تىـنهللا اپ قىلىدۇ، گۇناھنى كهچۈرىـدىغان مهغپىرهت تهله

مۇكاپـاتى ) يهنـى يـۇقىرىقى خىسـلهتلهرگه ئىـگه كىشـىلهرنىڭ(ئۇالرنىڭ ]. 135[ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ
بـۇ . ۇرپهرۋهردىگارى تهرىپىدىن بولغان مهغپىرهت ۋه ئاستىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرد

 !ياخشـى ئىـش قىلغۇچىالرنىـڭ ئېرىشـىدىغان سـاۋابى نېمىـدېگهن ياخشـى. يهرلهرده ئۇالر مهڭگۈ قالىدۇ
) ھهقنـى(سىلهردىن ئىلگىـرى نۇرغـۇن ئـۈممهتلهر كېلىـپ كهتتـى؛ يهر يۈزىـده سـهير قىلىڭـالر، ]. 136[

ــاراڭالر ــا ق ــداق بولغانلىقىغ ــڭ قان ــڭ ئاقىۋىتىنى ــا چىقارغانالرنى ــۇ ]. 137[ يالغانغ ــان(ب ــۇمىي) (قۇرئ ) ئوم
ــان قىلىــدۇ(ئىنســانالرغا بايانــدۇر  ــا تــوغرا يــول )يهنــى ھــاالل بىــلهن ھــارامنى ئوچــۇق باي ، تهقۋادارالرغ

بوشىشىپ قالماڭالر، شـېھىت بولغـانالر ئۈچـۈن ) جىھادتىن]. (138[ كۆرسهتكۈچىدۇر ۋه ۋهز ـ نهسىھهتتۇر
ئهگهر ســىلهرگه شىكهســتىلىك ]. 139[ زىنىســىلهرقايغۇرمــاڭالر، ئهگهر مــۆمىن بولســاڭالر، ئۈســتۈنلۈك قا

بهدرى (، دۈشـمهنلهرگىمۇ )يهنى بۇ جهڭده سىلهر يارىالنغان ۋه شېھىت بولغـان بولسـاڭالر(يهتكهن بولسا 
بـۇ كـۈنلهرنى ئىنسـانالر ). يهنـى ئـۇالر يارىالنـدى ۋه ئۆلتـۈردى(ئوخشاشال شىكهستلىك يهتتـى ) جېڭىده

يهنى غهلبىنى ھهمىشه بىر پىرقىده قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقىده، بىركـۈن ئـۇ (ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز 
ئايرىشـى ئۈچۈنـدۇر، سـىلهرنى ) مۇنـاپىقالردىن(مـۆمىنلهرنى ) ھهقىقىـي(نىڭ هللا ا) بۇ(، )پىرقىده قىلىمىز

ــى شــېھىتلىك دهرىجىســىگه مۇشــهررهپ قىلىشــى(شــېھىتلهردىن قىلىشــى  ــى ســىلهردىن بهزىلهرن ) يهن
) ئۇالرغـا يهتـكهن مۇسـىبهت ئـارقىلىق(مـۆمىنلهرنى ]. 140[ زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇهللا ا ئۈچۈندۇر، ـ

سـىلهردىن هللا ا!) ئى مـۆمىنلهر جامائهسـى]. (141[ پاكلىشى ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر
يهنـى (ي چىـدىغۇچىالرنى بىلـمه) جىھادنىڭ جاپـا ـ مۇشـهققهتلىرىگه(جىھاد قىلغانالرنى ۋه ) ھهقىقىي(

 جهنـنهتكه كىرىشـنى ئويالمسـىلهر؟) پهقهت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلهنال(، )ئايرىماي تۇرۇپ
بىلهن ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى ئـۇنى ئـارزۇ قىالتـتىڭالر، مانـا ئـۇنى ) يهنى دۈشمهن(سىلهر ئۆلۈم ]. 142[

مـۇھهممهد پهقهت بىـر ]. 143[ )؟ئهمـدى نېمىشـقا مهغلـۇپ بولىسـىلهر(ئۆز كۆزۈڭالر بىلهن كۆردۈڭالر 
ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلـى بىـلهن ئـۆلگهن، (پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پهيغهمبهرلهر ئۆتتى 
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؛ ئۇ ۋاپات بولسا يـاكى ئۆلتۈرۈلسـه، ئارقاڭالرغـا يېنىۋاالمسـىلهر؟ )بهزىلىرى باشقىالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهن
، )يهنى مـۇرتهد بولىـدىكهن(كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكهن ) والمسىلهر؟يهنى ئىماندىن يېنىپ مۇرتهد ب(

نىـڭ هللا ھـېچ كىشـى ا]. 144[ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇهللا ا. قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ قاهللا ائۇ 
ــدۇ، ا ــىز ئۆلمهي ــۈۋهتكهن هللا ئىزنىس ــى پۈت ــڭ ئهجىلىن ــاقلىق (ھهر ئادهمنى ــۆمرىنى قورقۇنچ ــڭ ئ ئادهمنى

ئۇنىڭغـا دۇنيانىـڭ سـاۋابىنى كىمكـى دۇنيـا سـاۋابىنى كۆزلىسـه، ). ايدۇ، بـاتۇرلۇق قىسـقارتالمايدۇئۇزارتالم
كىمكـى ئاخىرهتنىـڭ سـاۋابىنى كۆزلىسـه، ئۇنىڭغـا ؛ )ئۇنىڭ ئـاخىرهتلىكتىن نېسىۋىسـى بولمايـدۇ(بېرىمىز 

پهيغهمـبهرلهر بىـلهن نۇرغـۇن ]. 145[ ئاخىرهتنىڭ ساۋابىنى بېرىمىز، شـۈكۈر قىلغـۇچىالرنى مۇكاپـاتاليمىز
ــدى ــرلىكته جهڭ قىل ــاالر بى ــۇي ئۆلىم ــۇدا ج ــۆپلىگهن خ ــۇالر ا. ك ــۈلپهتلهردىن هللا ئ ــكهن ك ــدا يهت يولى

ــدى، ا ــاش ئهگمى ــا هللا روھســىزالنمىدى، بوشاشــمىدى، ب ــگهن قىيىنچىلىقالرغ ــدا دۇچ كهل ــڭ يولى ئۆزىنى
! دىگـــارىمىزپهرۋهر« :ئۇالرنىـــڭ ســـۆزى پهقهت]. 146[ چىداشـــلىق بهرگـــۈچىلهرنى دوســـت تۇتىـــدۇ

ــى  ــن، قهدهملىرىمىزن ــرهت قىلغى ــقانلىقىمىزنى مهغپى ــتىن ئاش ــىمىزدا چهك ــاھلىرىمىزنى، ئىش جهڭ (گۇن
 دېگهنـدىن باشـقا بولمىـدى» مۇستهھكهم قىلغىن ۋه كاپىر قهۋمگه قارشى بىزگه ياردهم بهرگىن) مهيدانىدا

ۋه ئاخىرهتنىـڭ ) به قىلىشـنىيهنـى دۈشـمهنلهر ئۈسـتىدىن غهلىـ(ئۇالرغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى هللا ا]. 147[
ياخشـىلىق قىلغـۇچىالرنى دوسـت هللا ئاتا قىلدى، ا) يهنى جهننهت ۋه ئۇنىڭ نېمهتلىرىنى(ياخشى ساۋابىنى 

ئهگهر سـىلهر كاپىرالرغـا ئىتـائهت قىلسـاڭالر، ئـۇالر سـىلهرنى ئارقاڭالرغـا ! ئى مـۆمىنلهر]. 148[ تۇتىدۇ
يهنـى ئـۇالر (ئۇنـداق ئهمهس ]. 149[ تارتىـپ قالىسـىلهر ياندۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن زىيـان) يهنى كۇفرىغا(

ئۇنىڭغـا ئىتـائهت (سىلهرنىڭ مهدهتكارىڭالردۇر هللا ، ا)سىلهرنىڭ ئىتائهت قىلىدىغان مهدهتكارىڭالر ئهمهس
ھهققىـده ھېچبىـر دهلىـل ) ئىالھلىقـى]. (150[ ، ئۇ يـاردهم قىلغۇچىالرنىـڭ ئهڭ ياخشىسـىدۇر)قىلىڭالر

شـېرىك قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، كاپىرالرنىـڭ دىللىرىغـا  قـاهللا ا) يهنى بـۇتالرنى( چۈشۈرمىگهن نهرسىلهرنى
ھهقىـقهتهن يامـان ) يهنـى دوزاخ(قورقۇنچ سالىمىز، ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى دوزاختۇر، زالىمالرنىـڭ جـايى 

سـىده ۋهدى) دۈشمىنىڭالرغا قارشى نۇسرهت ئاتا قىلىشـتىن ئىبـارهت(سىلهرگه قىلغان هللا ا]. 151[ جايدۇر
بىنـى كۆرسـهتكهندىن ىسـىلهر ياقتۇرىـدىغان غهلهللا نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇالرنى قىرىۋاتـاتتىڭالر، اهللا تۇردى؛ ا

ــڭ ئهمــرى توغرىســىدا جاڭجالالشــتىڭالر،  ــدىڭالر، پهيغهمبهرنى ــڭ (كېــيىن زهئىپلىشــىپ قال پهيغهمبهرنى
الر ئــاخىرهتنى كۆزلىــدىڭالر، بويســۇنمىدىڭالر، بهزىلىــرىڭالر دۇنيــانى كۆزلىــدىڭالر، بهزىلىــرىڭ) ئهمــرىگه
يهنـى سـىلهرنى غهلىبىـدىن مهغلـۇبىيهتكه (سىناش ئۈچۈن سـىلهردىن دۈشـمهننى قـايتۇردى هللا ئاندىن ا

ئـۆز ]. 152[ مـۆمىنلهرگه مهرھهمهت قىلغۇچىـدۇرهللا ا. ۋه سىلهرنى ھهقىقهتهن ئهپۇ قىلدى) يۈزلهندۈردى
ۇرمهن، كىمكـى ھتمگه كـېلىڭالر، مهن رهسـۇلۇلالمېنىڭ تهرىـپى! نىڭ بهندىلىرىهللا ئى ا(ۋاقتىدا پهيغهمبهر 

ئارقاڭالردىن سىلهرنى چاقىرىپ تـۇراتتى، سـىلهر ھـېچ ) جىھاد مهيدانىغا قايتسا، ئۇ جهننهتكه كىرىدۇ دهپ
، )يهنـى غهنىـيمهتكه(قولـۇڭالردىن كهتـكهن نهرسـىگه ) بۇنىڭدىن كېيىن(كىشىگه قارىماي قاچاتتىڭالر، 

ســىلهرگه غهم هللا قايغۇرماســلىقىڭالر ئۈچــۈن، ا) يهنــى مهغلـۇبىيهتكه( بېشـىڭالرغا كهلــگهن مۇســىبهتكه
يهنـى سـىلهرنى غهنىيمهتـتىن مهھـرۇم قىلغاننىـڭ ئۈسـتىگه مهغلـۇبىيهت بىــلهن (ئۈسـتىگه غهم بهردى 

سىلهرگه ئهمىنلىـك چۈشـۈرۈپ هللا غهمدىن كېيىن ا]. 153[ قىلمىشىڭالردىن خهۋهرداردۇرهللا ا). جازالىدى
مۈگـدهك باسـتى، يهنه بىـر قىسـمىڭالر ) يهنى ھهقىقىي مۆمىنلهرنى(قىسمىڭالرنى بهردى، سىلهرنىڭ بىر 

يهنى كۇففارالر قايتا ھۇجـۇم قىالرمـۇ، دهپ جـان قايغۇسـى (ئۆزلىرى بىلهن بولۇپ كهتتى ) يهنى مۇناپىقالر(
الردا قارىتـا نـاتوغرا گۇمـان قـاهللا ا، بـۇالر، جـاھىلىيهت دهۋرى كىشـىلىرىگه ئوخشـاش، )بىلهن بولۇپ كهتتى

ھهمـمه ئىـش «ئېيتىقىنكـى، . دهيـدۇ» ۋهده قىلغان غهلىبىـدىن نېسـىۋه بـارمۇ؟هللا بىزگه ا« :بولدى، ئۇالر
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ئۇالر سـاڭا ئاشـكارا قىلمايـدىغان نهرسـىلهرنى ئـۆز ئىچىـده يوشۇرۇشـىدۇ؛ . »نىڭ ئىلكىدههللا ھهقىقهتهن ا
ئـى . (دهيـدۇ» لتۈرهلمهيتتـۇقئهگهر بىزگه غهلىبىـدىن ئـازراق نېسـىۋه بولسـا ئىـدى، بـۇ يهرده ئۆ« :ئۇالر

ئۆلتۈرۈلۈشـى ) ئـاراڭالردىكى(ئهگهر سـىلهر ئـۆيلىرىڭالردا بولغـان تهقـدىردىمۇ «ئېيتقىنكـى، !) مۇھهممهد
نىـڭ قازاسـىدىن قېچىـپ هللا ا(پۈتۈۋېتىلگهن كىشىلهر چوقـۇم ئۆزلىرىنىـڭ ئۆلىـدىغان جايلىرىغـا بېرىشـىدۇ 

ۆڭلۈڭالردىكىنى سـىناش ۋه قهلبىڭالردىكـى نهرسـىلهرنى ك) نىڭ مۇنداق قىلىشىهللا ا). (قۇتۇلغىلى بولمايدۇ
]. 154[ »بىلگۈچىـدۇر) ياخشـىلىق بولسـۇن، يامـانلىق بولسـۇن( كۆڭـۈللهردىكىنىهللا ا. پاكالش ئۈچۈندۇر

بىر ـ بىرى بىلهن ئۇچراشـقان كۈنـده، ئىچىڭالردىكـى ) يهنى مۇسۇلمانالر بىلهن مۇشرىكالر(ئىككى قوشۇن 
يهنـى پهيغهمبهرنىـڭ ئهمــرىگه (ۆرۈگهن كىشــىلهرنى، بهزى قىلمىشـلىرى ھهقىـقهتهن يـۈز ئـ) جهڭـدىن(

ھهقىـقهتهن ئـۇالرنى ئهپـۇ  هللاتۈپهيلىدىن، شهيتان تېيىلدۇرۇشـقا ئورۇنـدى؛ ) مۇخالىپهتچىلىك قىلغانلىقى
ــدۇر، ناھــايىتى ھهلىمــدۇر هللا ا. قىلــدى ــرهت قىلغۇچى ــقهتهن مهغپى ــانالرنى (ھهقى ــى ئاســىيلىق قىلغ يهن

ــدى ــقا ئال ــدۇجازاالش ــۆمىنلهر]. 155[ )راپ كهتمهي ــى م ــان ! ئ ــا چىقق ــاكى غازاتق ــان ي ــهپهرگه چىقق س
قېرىنداشلىرى ھهققىده، ئۇالر يېنىمىزدا بولغاندا ئۆلمهيتتى ۋه ئۆلتۈرۈلمهيتتى، دېـگهن كاپىرالرغـا ئوخشـاش 

نىـڭ غازاتقـا ئۇالر(تىرىلدۈرىـدۇ ۋه ئۆلتۈرىـدۇ هللا ا. بۇنى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ھهسرهت قىلسـۇنهللا بولماڭالر، ا
ــدۇ ــدىن قۇتۇلدۇرالماي ــۇالرنى ئۆلۈم ــلىقى ئ ــدۇرهللا ا). چىقماس ــۆرۈپ تۇرغۇچى ــىڭالرنى ك ]. 156[ قىلمىش

غازاتقـا كېتىـپ بېرىـپ ئـۆز (ئۆلتۈرۈلسـهڭالر يـاكى ) يهنـى غازاتتـا(يولىدا هللا شۈبھىسىزكى، ئهگهر سىلهر ا
هت ۋه رهھـمهت، ئهلـۋهتته، ئۇالرنىـڭ تهرىپىدىن بولغان مهغپىرهللا ئۆلسهڭالر، سىلهرگه ا) ئهجىلىڭالر بىلهن

جهڭ (ئۆلسـهڭالر يـاكى ) ئۆز ئهجىلىڭالر بىـلهن(ئهگهر سىلهر ]. 157[ توپاليدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر
ــدا ــهڭالر، ) مهيدانى ــاخىرهتته(ئۆلتۈرۈلس ــۇم ا) ئ ــىلهر هللا چوق ــا توپلىنىس ــڭ دهرگاھىغ ــىلهرنى هللا ا(نى س

نىڭ رهھمىتى بىلهن سـهن ئۇالرغـا مـۇاليىم بولـدۇڭ؛ ئهگهر هللا ا]. 158[ )ئهمهلىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليدۇ
قوپال، باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرهڭـدىن تارقـاپ كېتهتتـى؛ ئـۇالرنى ئهپـۇ قىـل، ئـۇالر ئۈچـۈن 

هللا ابىر ئىشـقا بهل باغلىسـاڭ، ) كېڭهشكهندىن كېيىن(مهغپىرهت تىلىگىن، ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن؛ 
سـىلهرگه هللا ئهگهر ا]. 159[ ھهقىقهتهن تهۋهككۈل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىـدۇهللا ا. ىلغىنتهۋهككۈل ق قا

 تىـنهللا اسـىلهرگه يـاردىمىنى تهرك ئهتسـه، هللا ئهگهر ا. ياردهم بهرسه، سىلهرنى ھېچ كىشى يېڭهلمهيـدۇ
 قـاهللا ا يهنى ھهممه ئىشـنى! (تهۋهككۈل قىلسۇن قاهللا اباشقا سىلهرگه كىم ياردهم بېرىدۇ؟ مۆمىنلهر يالغۇز 

يهنـى بـۇنى تهسـهۋۋۇر (ھېچقانداق بىر پهيغهمبهر غهنىيمهتكه خىيـانهت قىلمايـدۇ ]. 160[ )تاپشۇرسۇن
كىمكـى غهنىــيمهتكه خىيـانهت قىلىــدىكهن، قىيـامهت كــۈنى ئـۇ خىيــانهت قىلغــان ). قىلغىلـى بولمايــدۇ
ھهر كىشـنىڭ . ىـدۇكېل) يهنى خىيانهت قىلغان نهرسىسى گهجگىسىگه ئارتىلغـان ھالـدا(نهرسىسى بىلهن 

ــات،  ــۇق مۇكاپ ــگه تول ــان ئهمهلى ــاكى(قىلغ ــا ) ي ــدۇ، ئۇالرغ ــۇق جــازا بېرىلى ياخشــىالرنىڭ ســاۋابىنى (تول
نىــڭ رازىلىقىنــى هللا ا]. 161[ زۇلــۇم قىلىنمايــدۇ) كېمهيتىۋېتىــپ، ئاســىيالرنىڭ جازاســىنى ئاشــۇرۇۋېتىپ

نىـڭ غهزىـپىگه هللا ئوخشـامدۇ؟ ا نىڭ غهزىپىگه ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشـىگههللا ئىزدىگهن كىشى ا
 !ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جهھهننهمدۇر، جهھهننهم نېمىدېگهن يامـان جـاي

ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىنى كــۆرۈپ هللا ا. نىــڭ دهرگاھىــدا ئۇالرنىــڭ دهرىجىســى تۈرلــۈك بولىــدۇهللا ا]. 162[
پـاك ) گۇنـاھالردىن(تىالۋهت قىلىدىغان، ئۇالرنى  نىڭ ئايهتلىرىنىهللا مۆمىنلهرگه اهللا ا]. 163[ تۇرغۇچىدۇر

ئۆگىتىدىغان، ئۆزلىرىـدىن بولغـان بىـر ) يهنى قۇرئان ۋه سۈننهتنى(قىلىدىغان، ئۇالرغا كىتابنى ۋه ھېكمهتنى 
]. 164[ پهيغهمبهر ئهۋهتىپ، ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى؛ ھالبۇكى، ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتـا ئىـدى

 مۇسىبهت سىلهر دۈشـمهنگه يهتكـۈزگهن مۇسـىبهتنىڭ يېرىمىغـا تهڭ كېلىـدىغان تۇرسـا سىلهرگه يهتكهن
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كىشى شېھىت بولغان تۇرسـا، بهدرى غازىتىـدا بولسـا مۇشـرىكالردىن  70يهنى ئۇھۇد غازىتىدا سىلهردىن (
بـۇ مۇسـىبهت قهيهردىـن « :، سـىلهر يهنه)كىشىنى ئهسـىر ئالغـان تۇرسـاڭالر 70كىشىنى ئۆلتۈرگهن،  70

يهنى پهيغهمبهرنىـڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق (ئۇ سىلهرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن «ئېيتقىنكى، . دېدىڭالر» هلدى؟ك
 ھهقىـقهتهن ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا ا. »بولدى) قىلغانلىقىڭالر ۋه غهنمهتكه ھېرىس بولغانلىقىڭالردىن

وقۇنۇشــقان ئۇھــۇد يهنــى مۇســۇلمانالر بىــلهن مۇشــرىكالر ت(ئىككــى قوشــۇن ئۇچراشــقان كۈنــده ]. 165[
نىـڭ ئىرادىسـى بىـلهن كهلگهنـدۇر، بـۇ ھهقىقىـي مـۆمىنلهرنى هللا سىلهرگه كهلگهن مۇسـىبهت ا) جېڭىده
 :ئۈچۈنـدۇركى، ئۇالرغـا) يهنـى ئـايرىش(ۋه مۇناپىقالرنى بىلىش ]. 166[ ئۈچۈندۇر) يهنى ئايرىش(بىلىش 

ئۇرۇشـتىن خهۋهر « :دېيىلسـه، ئـۇالر» رقوغداڭال) الرنىئۆزۈڭ(يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر ياكى هللا كېلىڭالر، ا«
» )بىر سهپته تـۇرۇپ ئـۇرۇش قىالتتـۇقيهنى سىلهر بىلهن (تاپقان بولساق، ئهلۋهتته، سىلهرگه ئهگىشهتتۇق 

ئــۇالر كۆڭۈللىرىــده يــوق نهرســىلهرنى . ئــۇ كۈنــده ئــۇالر ئىمانغــا قارىغانــدا كۇفرىغــا يــېقىن ئىــدى. دېــدى
بـۇ ]. (167[ ئوبـدان بىلىـدۇهللا ا) يهنى نىفاق بىلهن مۇشـرىكلىكنى(نى ئېغىزلىرىدا دېدى، ئۇالر يوشۇررغان

) مۇنــاپىقالرنى ئايرىشــى ئۈچۈنــدۇركى، ئــۇالر ئۆيلىرىــده(ئۇرۇشــقا چىقىشــنى خالىمىغــان ) نىــڭهللا يهنه ا
يهنـى نهسـىھىتىمىزنى (بىـزگه بويسـۇنغان بولسـا ) يهنى مـۆمىنلهر(ئهگهر ئۇالر « :ئولتۇرۇپ قېرىنداشلىرىغا

ئېيتقىنكـى، ) بـۇ مۇناپىقالرغـا! ئى مـۇھهممهد. (دېدى» ، ئۆلتۈرۈلمهيتتى)ۇرۇشتىن قايتقان بولسائاڭالپ ئ
ئۆلــۈمنى ئــۆزۈڭالردىن دهپئــى قىلىــپ ) ئهگهر ئۇرۇشــقا چىقماســلىق ئۆلۈمــدىن قۇتۇلدۇرىــدىغان بولســا(«

لغـانالرنى ئۆلـۈك نىـڭ يولىـدا شـېھىت بوهللا ا]. 168[ »راستچىل بولساڭالر) دهۋايىڭالردا(بېقىڭالر، ئهگهر 
نىـڭ دهرگاھىـدىكى رىـزىقتىن بهھـرىمهن قىلىنىـدۇ هللا دهپ گۇمان قىلمىغىن، بهلكى ئۇالر تىرىك بولـۇپ، ا

ئـۇالر ]. 169[ )يهنى جهننهتنىڭ نېمهتلىرىدىن ئهتىگهن ـ ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزىقالنـدۇرۇپ تۇرۇلىـدۇ(
يهنـى (ئارقىسىدىن تېخى يېتىـپ كهلمىـگهن نىڭ ئۆزلىرىگه بهرگهن پهزلىدىن خۇرسهندۇر، ئۆزلىرىنىڭ هللا ا

نه قـايغۇ ) دۇنيـادىن ئايرىلغانلىقىغـا(نه قورقۇنچ، ) ئاخىرهتته(قېرىنداشلىرىغا ) شېھىت بولماي تىرىك قالغان
تهرىپىـدىن بېـرىلگهن نـېمهت ۋه هللا ئـۇالر ا]. 170[ يوق ئىكهنلىكى بىلهن خۇش خهۋهر بېرىشنى تىلهيدۇ

 نىڭ بىكار قىلىۋهتمهيدىغانلىقى بىـلهن خـۇش خهۋهر بېرىشـنى تىلهيـدۇهللا ا پهزلنى، مۆمىنلهرنىڭ ئهجرىنى
نىڭ ۋه پهيغهمبهرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشـقانالر، ئـۇالر هللا يارىالنغاندىن كېيىن ا) ئۇھۇد غازىتىدا]. (171[
 ىدۇدىـن ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر ۋه تهقۋادارلىـق قىلغـانالر چـوڭ سـاۋابقا ئېرىشـ) يهنى مـۆمىنلهر(
يهنــى (شــهك ـ شۈبھىســىزكى، كىشــىلهر « :ئــادهملهر ئۇالرغــا) مۇشــرىكالر تهرهپــدارى بولغــان]. (172[

بـۇ سـۆز ئۇالرنىـڭ ئىمـانىنى . دېـدى» سىلهرگه قارشى قوشۇن توپلىـدى، ئـۇالردىن قورقـۇڭالر) قۇرهيشلهر
نىـڭ هللا ئـۇالر ا]. 173[ دېـدى »!نېمىـدېگهن ياخشـى ھـامىيهللا كۇپـايه، اهللا بىزگه ا« :ئۇالر. كۈچهيتتى

نىـڭ هللا نېمىتى ۋه پهزلـى بىـلهن قايتىـپ كهلـدى، ھېچقانـداق زىيـان ـ زهخمهتـكه ئۇچرىمىـدى، ئـۇالر ا
يهنــى (ئهنه شــۇ شــهيتان ئــۆز دوســتلىرىنى ]. 174[ ئۇلــۇغ پهزل ئىگىســىدۇرهللا ا. رازىلىقىنــى ئىزدىــدى

ئـى ]. (175[ هنـدىن قورقـۇڭالرئهگهر مۆمىن بولسـاڭالر، ئـۇالردىن قورقمـاڭالر، م. قورقىتىدۇ) كۇففارالرنى
يهنى سـۆزلىرى ۋه ھهرىكهتلىـرى بىـلهن كۇفرىغـا شاپاشـاليدىغان (كۇفرىغا ئۆزلىرىنى ئاتىغانالر !) مۇھهممهد
ــاپىقالر ــقهتهن ) مۇن ــۇالر ھهقى ــۇن، ئ ــن قىلمىس ــېنى غهمكى ــلهن(س ــۇفرى بى ــاهللا ا) ك ــان  ق ــچه زىي قىل

بىـر نېسـىۋه بهرمهسـلىكنى خااليـدۇ؛ ئـۇالر چـوڭ ھېچ) سـاۋابتىن(ئاخىرهتته ئۇالرغـا هللا ا. يهتكۈزهلمهيدۇ
هللا ا) كـۇفرى بىـلهن) (يهنى مهزكۇر مۇنـاپىقالر(ئىماننى كۇفرىغا تېگىشكهنلهر ]. 176[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

جـازا (كـاپىرالر ئـۆزلىرىگه ]. 177[ قىلـچه زىيـان يهتكۈزهلمهيـدۇ، ئـۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ قا
ھهرگىز ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پايـدىلىق ) يهنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى(رىشىمىزنى مۆھلهت بې) بهرمهستىن
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پهقهت ئۇالرنىــڭ ) ۋه ئهجىلىنـى كېچىكتۈرۈشـىمىز(دهپ گۇمـان قىلمىسـۇن، ئۇالرغـا مـۆھلهت بېرىشـىمىز 
ننى يامـاهللا ا]. 178[ خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچـار بولىـدۇ) ئاخىرهتته(ئۇالر . گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر

ھـازىرقى ) يهنـى سـىلهرنى(ئـايرىمىغۇچه مـۆمىنلهرنى ) يهنـى مۆمىنـدىن(ياخشـىدىن ) يهنى مۇناپىقنى(
ــتىڭ ــدۇپې ــىلهرنى غهيبهللا ا. الرچه قويماي ــېكىن اتس ــدۇ ۋه ل ــۇ خهۋهردار قىلماي ــدىن هللا ىنم پهيغهمبهرلىرى

غهيبنـى ) ىلدۈرگهنـدهكمۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا مۇناپىقالرنىـڭ ھـالىنى ب(خالىغىنىنى تالالپ، ئۇنىڭغا 
ــدۇ؛  ــاهللا ابىلدۈرى ــان ئېيتســاڭالر ۋه  ق ــتىڭالر، ئهگهر ســىلهر ئىم ــان ئېي ــرىگه ئىم ــڭ پهيغهمبهرلى ۋه ئۇنى

ــارىڭالردىن( ــىلهر) پهرۋهردىگ ــاۋابقا ئېرىشىس ــوڭ س ــاڭالر، چ ــدىن بهرگهن هللا ا]. 179[ قورقس ــۆز پهزلى ئ
لىقنـى ئـۆزلىرى ئۈچـۈن پايـدىلىق دهپ گۇمـان بېخىللىق قىلىدىغانالر بېخىل) يهنى پۇل ـ مالغا(نهرسىلهرگه 

قىلمىسۇن، ئهمهلده بۇ ئـۇالر ئۈچـۈن زىيـانلىقتۇر؛ ئۇالرنىـڭ بېخىللىـق قىلغـان نهرسىسـى قىيـامهت كـۈنى 
يهنـى كائىنـاتتىكى (نىڭـدۇر هللا ئاسمانالرنىڭ ۋه يهرنىـڭ مىراسـى ا. ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ

هللا ا). نىـڭ دهرگاھىغـا قايتىـدۇهللا ۇپ، ئـۇالر پـانىي بولغانـدىن كېـيىن انىڭ مـۈلكى بولـهللا ھهممه نهرسه ا
دېـگهن » بولسا ھهقىقهتهن پېقىـر، بىـز بولسـاق بـايهللا ا«]. 180[ قىلغان ئهمهللىرىڭالردىن خهۋهرداردۇر

ھهقىــقهتهن ئاڭلىــدى، ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىنى ۋه هللا نىــڭ ســۆزىنى ا) يهنــى يهھــۇدىيالر(كىشــىلهر 
ــۇئهككهل (ئۆلتــۈرگهنلىكلىرىنى خــاتىرىلهپ قــويىمىز پهيغهمبهرلهرنــى نــاھهق  ــا م ــامه ـ ئهمالىغ ــى ن يهن

ھهمـده ئـاخىرهتته پهرىشـتىلهر تىلـى ) پهرىشتىلهرگه بۇنى ئۇالرنىـڭ نـامه ـ ئهمالىغـا يېزىشـنى بـۇيرۇيمىز
 هللابـۇ سـىلهرنىڭ قىلمىشـىڭالر تۈپهيلىدىنـدۇر، ا]. 181[ ئارقىلىق، كۆيدۈرگۈچى ئازابنى تېتىڭالر، دهيمىـز

ئـوت ) ئاسـماندىن چۈشـكهن(بىزنى هللا ا) تهۋراتتا(« :ئۇالر]. 182[ بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچى ئهمهستۇر
يهپ كېتىدىغان بىر قۇربانلىق كهلتـۈرمىگىچه ھهقىـقهتهن ھېچبىـر پهيغهمـبهرگه ئىمـان كهلتۈرمهسـلىككه 

ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! هدئـى مـۇھهمم). (ئۇالرنى بۇيرۇغان ئهمهسهللا بۇ ئىپتىرا بولۇپ، ا(دېدى » بۇيرۇدى
سىلهرگه مۆجىزىلهر ۋه سـىلهر ئېيتقـان مـۆجىزه بىـلهن ھهقىـقهتهن نۇرغـۇن پهيغهمـبهر كهلـدى؛ ئهگهر «

!) ئـى مـۇھهممهد]. (183[ »راستچىل بولساڭالر، ئـۇالرنى نېمىشـقا ئۆلتـۈردۈڭالر؟) دهۋايىڭالردا(سىلهر 
، سـهندىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن، مـۆجىزىلهرنى، )گىـنقـايغۇرۇپ كهتمى(ئۇالر سېنى يالغانغا چىقارغان بولسـا 

) يهنى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان سـهھىپىلهرگه ئوخشـاش سـاماۋى كىتـابالرنى(كىتابالرنى 
ئېلىپ كهلگهن نۇرغـۇن پهيغهمبهرلهرمـۇ يالغانغـا ) يهنى تهۋرات، ئىنجىلغا ئوخشاشالرنى(ۋه نۇرلۇق كىتابنى 
سـىلهرنىڭ ئهجـرىڭالر . ھهر بىرجان ئىگىسـى ئۆلۈمنىـڭ تهمىنـى تېتىغۇچىـدۇر. ]184[ چىقىرىلغان ئىدى

قىيـامهت كـۈنى تولـۇق بېرىلىـدۇ، كىمكـى دوزاخـتىن يىـراق قىلىنغـان ۋه ) يهنى ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابى(
دۇنيـا تىرىكچىلىكـى پهقهت ئالدايـدىغان . جهننهتكه كىرگـۈزۈلگهن ئىـكهن، ئـۇ مۇرادىغـا يهتـكهن بولىـدۇ

 )يهنـى ئالدايـدىغان نهرسـه بولـۇپ، ئازغىنـا بهھـرىمهن بولغانـدىن كېـيىن تۈگهيـدۇ(ىنال ئىبـارهتتۇر مالـد
قهتـل (ۋه جـانلىرىڭالردا ) سـهدىقىغه بۇيرۇلـۇش ۋه ئـاپهت يېتىشـى بىـلهن(سىلهر ماللىرىڭالردا ]. 185[

ىـرى كىتـاب چوقـۇم سىنىلىسـىلهر، سـىلهردىن ئىلگ) قىلىنىش، ئهسـىر ئېلىـنىش، كېسـهل بولـۇش بىـلهن
دىن، مۇشرىكالردىن چوقـۇم نۇرغـۇن يامـان سـۆز ئاڭاليسـىلهر، ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(بېرىلگهنلهر 

) تىــنهللا اســۆزۈڭالر ۋه ھهرىكىــتىڭالردا (ســهۋر قىلســاڭالر ) يــۇقىرىقى ئهھــۋالالر يــۈز بهرگهنــده(ئهگهر 
ئـۆز ۋاقتىـدا، ]. 186[ ېگىشلىك ئىشـالردىندۇرقورقساڭالر، ئۇنداقتا بۇ ھهقىقهتهن ئىراده بىلهن قىلىنىشقا ت

) نىــڭ ئهھكــاملىرىنىهللا يهنــى كىتــابتىكى ا(دىــن كىتــابنى ) يهنــى يهھــۇدىيالر(كىتــاب بېــرىلگهنلهر هللا ا
) يهنـى ئهھـدىنى(كىشىلهرگه چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشكه ۋه يوشۇرماسلىققا ئهھده ئالـدى، لـېكىن بـۇنى 

. تېگىشـتى) يهنـى دۇنيانىـڭ ئهرزىـمهس نهرسىسـىگه(ازغىنا بهدهلگه ئۇالر ئارقىسىغا چۆرۈۋهتتى ۋه ئۇنى ئ
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يهنـى (قىلغـان ئىشـلىرىدىن !) ئـى مـۇھهممهد]. (187[ !ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى نېمىـدېگهن يامـان
لىنىشـنى ياخشـى كۆرىـدىغان ىخۇشال بولىدىغان، قىلمىغان ئىشلىرى بىـلهن مهدھىي) ھهقنى ياپقانلىقىدىن
 نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ دهپ گۇمان قىلمىغىـن، ئـۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇهللا اكىشىلهرنى ھهرگىز 

]. 189[ ھهمـمه نهرسـىگه قـادىردۇرهللا خاستۇر، ا قاهللا ائاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ]. 188[
رۇشـىدا شۈبھىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ يارىتىلىشـىدا، كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ نۆۋهتلىشـىپ تۇ

ئـۇالر ئـۆره تۇرغانـدىمۇ، ئولتۇرغانـدىمۇ، ]. 190[ ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن، ئهلۋهتته، روشـهن دهلىلـلهر بـار
. نى ئهسلهپ تۇرىدۇ، ئاسـمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ يارىتىلىشـى توغرىسـىدا پىكىـر يۈرگۈزىـدۇهللا ياتقاندىمۇ ا

هن پاكتۇرسـهن، بىزنـى دوزاخ ئازابىـدىن بـۇنى بىكـار ياراتمىـدىڭ، سـ! پهرۋهردىگـارىمىز«) ئۇالر ئېيتىـدۇ(
سـهن كىمنىكـى دوزاخقـا كىرگۈزىدىكهنسـهن، ئـۇنى ئهلـۋهتته خـار ! پهرۋهردىگـارىمىز]. 191[ ساقلىغىن

بىـز ھهقىـقهتهن بىـر ! پهرۋهردىگارىمىز]. 192[ زالىمالرغا ھېچقانداق ياردهمچى بولمايدۇ. قىلغان بولىسهن
ــڭ  ــۇھهممهد ئهلهيھى(چاقىرغۇچىنى ــى م ــاالمنىڭيهن ــتىڭالر') سس ــان ئېي ــا ئىم ــا ' رهببىڭالرغ دهپ ئىمانغ

بىزنىـڭ گۇنـاھلىرىمىزنى مهغپىـرهت قىلغىـن، ! چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتـۇق، پهرۋهردىگـارىمىز
]. 193[ يامـــانلىقلىرىمىزنى يوققـــا چىقـــارغىن، بىزنـــى ياخشـــىالرنىڭ قاتارىـــدا قهبـــزى روھ قىلغىـــن

ـاس (پهيغهمبهرلىرىڭ ئارقىلىق ۋهده قىلغان نهرسىنى  بىزگه! پهرۋهردىگارىمىز يهنـى ئىتـائهت قىلغانالرغـا خ
سـهن ھهقىـقهتهن ۋهدهڭـگه خىالپلىـق . بهرگىن، قىيامهت كۈنى بىزنى رهسۋا قىلمىغىـن) بولغان جهننهتنى

مهن سـىلهردىن ئهر بولسـۇن، « :ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پهرۋهردىگارى ئىجابهت قىلـدى]. 194[ »قىلمايسهن
ئايال بولسۇن، ھهر قانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغـان ئهمهلىنـى بىكـار قىلىـۋهتمهيمهن، سـىلهر 

ھىجـرهت قىلغـانالر، يۇرتلىرىـدىن ھهيـدهپ چىقىرىلغـانالر، مېنىـڭ يولۇمـدا . بىر ـ بىـرىڭالردىن تـۆرهلگهن
) هنى مېنىڭ يولۇمـدا ئۇرۇشـقانالري(ئهزىيهت تارتقانالر، ئۇرۇشقا قاتناشقانالر، ) نىڭ دىنى ئۈچۈنهللا يهنى ا(

ئهلـۋهتته، ئـۇالرنى ) مهغپىـرىتىم ۋه رهھمىـتىم بىـلهن(ۋه مېنىڭ يولۇمـدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىـڭ گۇنـاھلىرىنى 
ئۇالرنىـڭ ياخشـى ئهمهللىـرى (بـۇ . »ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگـۈزىمهن

 بـار) يهنـى جهنـنهت(نىـڭ دهرگاھىـدا ياخشـى مۇكاپـات هللا ا .تهرىپىدىن بېرىلگهن مۇكاپاتتۇرهللا ا) ئۈچۈن
شـهھهرلهرده كېزىـپ يۈرۈشـلىرى ) پۇل ـ مال، ئابرۇي، مهرتىۋه ئىـزدهش يۈزىسـىدىن(كاپىرالرنىڭ ]. 195[

. بۇ ئازغىنا بهھرىمهن بولۇشتۇر، كهلگۈسىده ئۇالرنىڭ جايى جهھهنـنهم بولىـدۇ]. 196[ سېنى ئالدىمىسۇن
پهرۋهردىگارىغا تهقۋادارلىـق قىلغـان كىشـىلهر ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ]. 197[ !ۆشهكئۇ نېمىدېگهن يامان ت

تهرىپىـدىن بولغـان هللا بـۇ، ا. ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهردىن بهھرىمهن بولـۇپ، ئـۇ يهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ
ياخشـى بهنـدىلهر ئۈچـۈن ) يهنـى مۇكاپـات ۋه ھـۆرمهت(نىڭ دهرگاھىدىكى نهرسـىلهر هللا ا. كۈتۈۋېلىشتۇر

ئهھلـى كىتـاب ئارىسـىدا ]. 198[ ئـارتۇقتۇر) ۇففارالر بهھرىمهن بولغان باقاسى يـوق ئازغىنـا راھهتـتىنك(
، ئـۆزلىرىگه نازىـل )يهنـى قۇرئانغـا(ئىمان كهلتۈرىدىغان، سىلهرگه نازىل بولغـان كىتابقـا  قاهللا اھهقىقهتهن 

نىـڭ ئـايهتلىرىنى هللا قورقىـدۇ، ا تىنهللا ار ئىشىنىدىغانالر بار؛ ئۇال) يهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغا(بولغان كىتابقا 
يهنى ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىكى مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنىڭ سـۈپهتلىرى ۋه (ئازغىنا بهدهلگه تېگىشمهيدۇ 

شــــهرىئهت ئهھكــــاملىرىنى، راھىبالرغــــا ئوخشــــاش، دۇنيانىــــڭ ئهرزىــــمهس نهرســــىلىرىنى دهپ 
ھهقىـقهتهن تېـز ھېسـاب هللا ا. ھىـدا سـاۋاب بېرىلىـدۇ، ئۇالرغـا پهرۋهردىگارىنىـڭ دهرگا)ئۆزگهرتىۋهتمهيدۇ

ــدۇر ــۆمىنلهر]. 199[ ئالغۇچى ــى م ــكهن ! ئ ــىلهرگه يهت ــهققهتلىرىگه ۋه س ــڭ مۇش ــائهت ـ ئىبادهتنى ت
) چېگرالىرىڭالرنـى سـاقالپ(ئېغىرچىلىقالرغا سهۋر قىلىڭـالر، دۈشـمهنلهرگه زىيـاده چىـداملىق بولـۇڭالر، 
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يهنــى ئۇنىــڭ ئهمــرىگه (قورقــۇڭالر  تىــنهللا ارغا يېــتىش ئۈچــۈن جىھادقــا تهييــار تــۇرۇڭالر، مهقســىتىڭال
  ]. 200[ )مۇخالىپهتچىلىك قىلماڭالر

  .ئايهت 177مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره نىسا 4

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ـان، شـۇ ئىنسـاندىن ) مدىنيهنى ئادهم ئهلهيھىسساال(سىلهرنى بىر ئىنساندىن ! ئى ئىنسانالر يهنـى (ياراتق
ـان ۋه ئـۇالردىن ) يهنى ھهۋۋانـى(ئۇنىڭ جۈپتىنى ) ئۆز جىنسىدىن ) يهنـى ئـادهم بىـلهن ھهۋۋادىـن(ياراتق

نۇرغۇن ئهر ـ ئايالالرنى ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر، بىر ـ بىرىڭالردىن نهرسـه سـورىغاندا نـامى 
ھهقىـقهتهن هللا ا. رقـۇڭالر، سـىله ـ رهھىمنـى ئـۈزۈپ قويۇشـتىن سـاقلىنىڭالرقو تىنهللا ابىلهن سورايدىغان 

ئـۇالر (يېتىملهرنىـڭ مـال ـ مـۈلكىنى ]. 1[ كۆزىتىـپ تۇرغۇچىـدۇر) يهنى پۈتۈن ئهھـۋالىڭالرنى(سىلهرنى 
ڭ ماللىرىنىــڭ ياخشىســىنى يهنــى ئۇالرنىــ(بېــرىڭالر، ياخشىســىنى يامانغــا ) بــاالغهتكه يهتــكهن چاغــدا

تېگىشـىۋالماڭالر؛ ئۇالرنىـڭ مـال ـ مـۈلكىنى ئۆزۈڭالرنىـڭ مـال ـ ) ماللىرىڭالرنىـڭ يامىنىغـا الرنىـڭئۆزۈڭ
ئادىـل ) ئۆيلىنىـپ(ئهگهر يېـتىم قىزالرغـا ]. 2[ بۇ ھهقىقهتهن چوڭ گۇناھتۇر. مۈلكىگه قوشۇپ يهۋالماڭالر

نىڭغـا شـۇ قىزغـا بـاراۋهر يهنى تهربىيهڭالردا بىـرهر يېـتىم قىـز بولـۇپ، ئۇ(مۇئامىلىده بواللماسلىقىڭالردىن 
الر ئـۆزۈڭورقسـاڭالر، ئـۇنى تهرك ئېتىـپ، ق) تۇرىدىغان قىزغا بېرىلىدىغان مهھرىنـى بېرهلمهسـلىكىڭالردىن

ــدۇ، ئهگهر  ــۆتنى ئېلىشــىڭالرغا بولى ــۈچنى ۋه ت ــى، ئ ــالالردىن ئىككىن ــدىغان باشــقا ئاي ــڭ (ياقتۇرى ئۇالرنى
بىر خوتـۇن بىـلهن يـاكى قـول ئاسـتىڭالردىكى چـۆرىلهر  ،ئادىل بواللماسلىقىڭالردىن قورقساڭالر) ئارىسىدا

]. 3[ بىـر خوتـۇن بىـلهن كۇپـايىلىنىش زۇلـۇم قىلماسـلىققا ئهڭ يېقىنـدۇر. بىلهن كۇپايىلهنسهڭالر بولىـدۇ
ئهگهر ئـۇالر ئۇنىڭـدىن بىـر . ئايالالرغا ئۇالرنىـڭ مهھرىلىرىنـى خۇشـاللىق بىـلهن سـوۋغا قىلىـپ بېـرىڭالر

]. 4[ يهڭـالر) يهنى پـاك ـ ھـاالل بىلىـپ(ۈنۈپ بهرسه، ئۇنى مهززىلىك، سىڭىشلىق قىسمىنى سىلهرگه ئۆت
تىرىكچىلىكىڭالرنىڭ ئاساسى قىلغان ماللىرىڭالرنى ئهخمهقلهرگه تۇتقۇزۇپ قويمـاڭالر، ئـۇالرنى يـېمهك هللا ا

هرنـى يېتىمل]. 5[ ئۇالرغـا چىرايلىـق سـۆز قىلىڭـالر. ـ ئىچمهك، كىـيىم ـ كـېچهكلهر بىـلهن تهمىـنلهڭالر
ـاللىرىنى باشـقۇرااليدىغان ھـالهتنى بايقىســاڭالر،  االغهتكه يهتكهنـگه قهدهر سـىناپ تـۇرۇڭالر، ئـۇالردا م ـب
ئۇالرغا مال ـ مۈلكىنى تاپشۇرۇپ بېرىڭالر؛ ئۇالرنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشىدىن قورقۇپ مـال ـ مـۈلكىنى بـۇزۇپ 

ۋهسـى بولغـانلىق ھهققـى (ئىـكهن،  كىمكـى بـاي) يېـتىمگه ۋهسـى بولغـانالردىن. (ـ چېچىپ يهۋالماڭالر
كىمكـى يوقسـۇل ئىـكهن، ئـۇ ) سـىلهردىن(يېتىمنىڭ مال ـ مۈلكىنى يېيىشتىن ئۆزىنى ساقلىسۇن، ) ئۈچۈن

نىـڭ ) يهنى باالغهتكه يهتكهن يېـتىملهر(مۇۋاپىق رهۋىشته يېسۇن، ئۇالر ) ئۆز ئهمگىكىنىڭ ھهققى ئۈچۈن(
ھېسـاب ئېلىشـقا هللا ا. شـقىالرنى گـۇۋاھ قىلىـپ قويـۇڭالرمال ـ مـۈلكىنى تاپشـۇرۇپ بېرىـدىغان چاغـدا با

ــدۇرغان مىراســتا ]. 6[ يېتهرلىكتــۇر ــا ـ ئانىســى ۋه تۇغقــانلىرى قال  )يهنــى مېيىتنىــڭ تهرهكىســىده(ئات
نىـڭ هللا ئاز بولسۇن يـاكى كـۆپ بولسـۇن، ھهر ئـادهم ا) يهنى تهرهكه(مهيلى ئۇ . ئهرلهرنىڭ ھهسسىسى بار

ــل شــهرىئىتىده ــ) ئادى ــدۇبهلگىلهن ــدا ]. 7[ گهن ھهسسىســىنى ئالى ــس ئهمهس(تهقســىمات ۋاقتى ) ۋارى
يهنـى تهرهكىـدىن (يېتىملهر ۋه مىسـكىنلهر ھـازىر بولسـا، ئۇالرغـا بۇنىڭـدىن ) تۇغقان ئهمهس(تۇغقانالر، 

يهنـى بـۇ (بېـرىڭالر، ئۇالرغـا چىرايلىـق سـۆز قىلىڭـالر ) ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن بىـر ئـاز نهرسـه

                                                
جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ بۇ ئادىتى مۇشۇ ئايهت نازىل بولۇش بىلهن ئهمهلدىن . بهزى ئهرهبلهر ئايالالغا ۋه كىچىك بالىالرغا مىراس بهرمهيتتى جاھىلىيهت دهۋرىدىكى 

 . قالدۇرۇلغان
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ئۆزلىرىـدىن ) كىملهركـى]. (8[ )مېلى، بىزنىڭ ئهمهس دېگهنگه ئوخشاش ئۆزرىنى ئېيتىڭالركىچىكلهرنىڭ 
قېلىپ قالىدىغان كىچىك بالىلىرى بولۇپ، ئۇالردىن قانداق ئهندىشه قىلىدىغان بولسـا، باشـقىالرنىڭ قېلىـپ 

قورقسـۇن ۋه  نتىـهللا ا) يېتىملهرنىـڭ ئىشـىدا(قالغان كىچىك بالىلىرى ئۈچۈنمۇ شۇنداق ئهندىشه قىلسۇن، 
ــۆزنى ئېيتســۇن ــوغرا س ــۈلكىنى ]. 9[ ت ــال ـ م ــڭ م ــپ يېتىملهرنى ــۇم قىلى ــاھهق(زۇل ــدىغانالر، ) ن يهۋالى
ئـوتنى يهۋالغـان بولىـدۇ، ئـۇالر يېنىـپ تۇرغـان ) قىيامهت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان(شۈبھىسىزكى، قورسىقىغا 

ھهققىده تهۋسـىيه قىلىـدۇكى، ) ان مىراسغا تېگىدىغ(بالىلىرىڭالر هللا ا]. 10[ كىرىدۇ) يهنى دوزاخقا(ئوتقا 
ئىككىـدىن كـۆپ ) ئىككـى يـاكى(بىر ئهرگه ئىككى ئايالنىڭ ھهسسىسى تېگىـدۇ، ئهگهر مېيىتنىـڭ قىـزى 

بىـر قىـز بولىـدىغان ) ۋارىس(بولسا، ئۇ چاغدا ئۇالرغا مىراسنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھهسسىسى تېگىدۇ، ئهگهر 
ئهگهر مېيىتنىــڭ بـالىلىرى بولســا، بــۇ چاغــدا ئۇنىـڭ ئاتــا ـ بولسـا، ئۇنىڭغــا مىراســنىڭ يېرىمـى تېگىــدۇ، 

ئهگهر ئۇنىـڭ بـالىلىرى بولمـاي مىراسـقا پهقهت . ئانىسىنىڭ ھهر بىرىگه مىراسنىڭ ئالتىدىن بىـرى تېگىـدۇ
ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ۋارىسلىق قىلىدىغان بولسا، بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانىسىغا مىراسـنىڭ ئـۈچتىن بىـرى تېگىـدۇ 

قېرىنداشـلىرى بولسـا، ئانىسـىغا ) ئاتا ـ ئانىسىدىن باشقا يهنه(ئهگهر مېيىتنىڭ ). تىسىغا تېگىدۇقالغىنى ئا(
مېيىتنىـڭ ۋهســىيىتى ) بـۇ تهقسـىمات). (قـالغىنىنى ئاتىسـى ئالىـدۇ(مىراسـنىڭ ئالتىـدىن بىـرى تېگىـدۇ 

يهنـى (ۋه بـالىلىرىڭالردىن ئاتـا ـ ئانـاڭالر . ئورۇنالنغان ۋه قهرزى تۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىـدۇ
الرغـا ئهڭ يـېقىن ئىكهنلىكىنـى بىلمهيسـىلهر، ئۆزۈڭقايسىسىنىڭ مهنپهئهت جهھهتتىن ) بۇ ئىككىسىدىن

ھهقىـقهتهن ھهممىنـى بىلگـۈچى، ھـېكمهت بىـلهن هللا ا. تهرىپىدىن بېكىتىلگهن بهلگىلىمىـدۇرهللا بۇالر ا
ولمىسـا، بـۇ چاغـدا ئـۇالر قالـدۇرغان مىراسـنىڭ ئهگهر ئاياللىرىڭالرنىڭ بالىلىرى ب]. 11[ ئىش قىلغۇچىدۇر

ئهگهر ئۇالرنىـڭ بـالىلىرى بولسـا، ئۇالرغـا قالـدۇرغان مىراسـنىڭ . سـىلهرگه تېگىـدۇ!) ئـى ئهرلهر(يېرىمى 
مېيىتنىـڭ ۋهسـىيىتى ئورۇنالنغـان يـاكى مېيىتنىـڭ قهرزى ) بۇ تهقسـىمات. (تۆتتىن بىرى سىلهرگه تېگىدۇ
ئهگهر سىلهرنىڭ بالىلىرىڭالر بولمىسا، بـۇ چاغـدا ئاياللىرىڭالرغـا . پ بېرىلىدۇتۆلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئېلى

ــالىلىرىڭالر بولســا، بــۇ چاغــدا  ــدۇ، ئهگهر ســىلهرنىڭ ب ــدۇرغان مىراســنىڭ تــۆتتىن بىــرى تېگى ســىلهر قال
مېيىتنىـڭ ۋهسـىيىتى ) بـۇ تهقسـىمات. (ئايالىڭالرغا سىلهر قالدۇرغان مىراستىن سهككىزدىن بىرى تېگىـدۇ

ئهگهر مىـراس قالـدۇرغۇچى ئاتـا ـ . ئورۇنالنغان يـاكى قهرزى تۆلىنىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئېلىـپ بېرىلىـدۇ
ئانىسىز، بالىسىز ئهر ياكى ئايال بولۇپ، ئۇنىڭ پهقهت ئانا بىر قېرىندىشـى ۋه ئانـا بىـر ھهمشىرىسـى بولسـا، 

يهنـى مىـراس (الـدۇرغۇچىنىڭ ئهگهر مىـراس ق. ئۇالرنىڭ ھهر بىـرىگه مىراسـنىڭ ئالتىـدىن بىـرى تېگىـدۇ
كـۆپ ) يهنـى بىـردىن(قېرىنداشلىرى ۋه ھهمشىرىلىرى بۇنىڭدىن ) قالدۇرغۇچى مېيىتنىڭ ئانا بىر، ئاتا باشقا

) بـۇ تهقسـىمات. (بولسا، ئۇ چاغدا مىراسنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ئورتـاق تهقسـىم قىلىنىـدۇ
ــاكى قهرزى  ــان ي ــڭ ۋهســىيىتى ئورۇنالنغ ــدۇمېيىتنى ــيىن ئېلىــپ بېرىلى ــدىن كې ــپ بولغان ــراس . (تۆلىنى مى

تهرىپىـدىن هللا ئـۇ ا. ۋهسىيىتى ۋارىسـالرغا زىيـان يهتكۈزمهيـدىغان بولۇشـى كېـرهك) قالدۇرغۇچى ئادهمنىڭ
يهنـى ئهمـرىگه خىالپلىـق قىلغـۇچىالرنى (ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، ھهلىمـدۇر هللا قىلىنغان تهۋسـىيىدۇر، ا

ــدىراپ كهتمهيــدۇ ــى ا(ئهنه شــۇالر ]. 12[ )جازاالشــقا ئال ــدىلىرىنىڭ ئهمهل قىلىشــى ئۈچــۈن هللا يهن بهن
ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه  قـاهللا انىڭ قانۇنلىرىـدۇر، كىمكـى هللا ا) بهلگىلهپ بهرگهن يۇقىرىدىكى ئهھكامالر

ئۇنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇ ئـۇ هللا ئىتائهت قىلىدىكهن، ا
ۋه پهيغهمبىــرىگه  قــاهللا اكىمكــى ]. 13[ بــۇ چــوڭ مــۇۋهپپهقىيهت قازىنىشــتۇر. ۈ قالىــدۇيهرلهرده مهڭگــ

ئـۇنى دوزاخقـا كىرگۈزىـدۇ، ئـۇ هللا نىڭ قانۇنلىرىنىـڭ سـىرتىغا چىقىـپ كېتىـدىكهن، اهللا ئاسىيلىق قىلىپ، ا
رنى ئايـاللىرىڭالردىن پاھىشـه قىلغـانال]. 14[ دوزاختا مهڭگـۈ قالىـدۇ، خورلىغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ
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يهنـى ئـۇالر (ئاراڭالردىن تۆت گۇۋاھچى كهلتـۈرۈڭالر؛ ئهگهر ئـۇالر گۇۋاھلىـق بهرسـه ) ئىسپاتالش ئۈچۈن(
ئۇالرغـا بىـر هللا ، تاكى ئايـاللىرىڭالر ۋاپـات بولغانغـا يـاكى ا)گۇۋاھلىق بېرىپ ئايالنىڭ جىنايىتىنى ئىسپاتلىسا

يهنـى ئهر بىـلهن (ئـاراڭالردا ئىككـى كىشـى ]. 15[ چىقىش يولى بهرگهنگه قهدهر ئۇالرنى ئۆيده تۇتۇڭالر
هللا پاھىشه قىلسا، ئۇالرنى ئهيىبلهڭالر؛ ئهگهر ئـۇالر تهۋبه قىلىـپ تۈزهلسـه، ئـۇالرنى كهچـۈرۈڭالر، ا) ئايال

قوبـۇل قىلىشـنى ۋهده قىلغــان تهۋبه هللا ا]. 16[ تهۋبىنـى بهكمـۇ قوبــۇل قىلغۇچىـدۇر، تولىمـۇ مېھرىبانــدۇر
تهۋبه ) يهنـى ئۆلــۈم كېلىشـتىن بــۇرۇن(سـېلىپ، ئانــدىن ئۇزۇنغـا قالمــاي  يامـانلىقنى نـادانلىقتىن قىلىــپ

ھهممىنى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر، هللا ئهنه شۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، اهللا قىلغانالرنىڭ تهۋبىسىدۇر؛ ا
داۋاملىق يامان ئىشالرنى قىلىـپ بېشـىغا ئۆلـۈم كهلـگهن چاغـدا، ]. 17[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

يهنـى ئۆلـۈم (تهۋبه قىلـدىم، دېگۈچىلهرنىـڭ تهۋبىسـى ۋه كـاپىر پېتـى ئۆلگۈچىلهرنىـڭ تهۋبىسـى ئهمدى 
 ئهنه شـۇالر قـاتتىق ئـازاب تهييارلىـدۇق. قوبـۇل قىلىنمايـدۇ) ئالدىدا ئىمان ئېيتتىم دېگۈچىلهرنىڭ ئىمانى

بىـر ئادهمنىـڭ قولىـدىن  يهنـى(ئايالالرغا زورلۇق قىلىپ، ئۇالرنى مىراس قىلىپ ئالماق ! ئى مۆمىنلهر]. 18[
سـىلهرگه دۇرۇس بولمايـدۇ؛ ئـۇالر ) يهنه بىر ئادهمنىـڭ قولىغـا ئۆتـۈپ تۇرىـدىغان مـال ئورنىـدا قىلىۋالمـاق

ــۇق بىــر پاھىشــه ئىشــىنى قىلمىغــان ھــالهتته، ســىلهر ئۇالرغــا بهرگهن مهھرىــدىن بىــر قىســمىنى  ئوپئوچ
ىـلهن چىـرايلىقچه تىرىكچىلىـك قىلىڭـالر، ئهگهر يۇلۇۋېلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسىم ئىشـلهتمهڭالر، ئـۇالر ب

كـۆپ خهيرىيهتلهرنـى هللا ، چۈنكى سىلهر ياقتۇرمايدىغان بىر ئىشتا ا)سهۋر قىلىڭالر(ئۇالرنى ياقتۇرمىساڭالر 
ئهگهر بىــر خوتــۇننى قويۇۋېتىــپ، ئورنىغــا يهنه بىــر خوتــۇننى ئالمــاقچى ]. 19[ پهيــدا قىلىشــى مــۇمكىن
كـۆپ مـال بهرگهن بولسـاڭالرمۇ ئۇنىڭـدىن ھـېچ نهرسـىنى ) مهھـرى قىلىـپ( بولساڭالر، ئۇالرنىڭ بىرىگه

ئۆزئـارا خىلـۋهتته ]. 20[ قارا چاپالپ ۋه ئوچـۇق زۇلـۇم قىلىـپ ئاالمسـىلهر؟) ئايالغا(ئۇنى . قايتۇرۇۋالماڭالر
ا، مۇسـتهھكهم ئهھـده ئالغـان تۇرسـ) ىدىن ئىبـارهتقدنىكاھ ئه(ۋه ئايالالر سىلهردىن بولۇشقان تۇرساڭالر 

ئاتىلىرىڭالر ئالغان ئايالالرنى ئالماڭالر، لـېكىن بۇنىڭـدىن ئىلگىـرى ]. 21[ ئۇنى قانداقمۇ قايتۇرۇۋالىسىلهر؟
، بۇ ھهقىقهتهن يامان ئىشتۇر، ئۆچ كۆرۈلىـدىغان قىلىقتـۇر، بـۇ نېمىـدېگهن )ئهپۇ قىلىنىدۇ(ئالغان بولساڭالر 
ڭالرنــى، ھهمشــىرىلىرىڭالرنى، ئاتاڭالرنىــڭ ســىلهرگه ئــانىلىرىڭالرنى، قىزلىرى]. 22[ !يامــان ئــادهت

ىزلىرىنـى، ھهمشىرىلىرىنى، ئاناڭالرنىڭ ھهمشىرىلىرىنى، قېرىندىشـىڭالرنىڭ قىزلىرىنـى، ھهمشـىرهڭالرنىڭ ق
ــانىلىرىڭالرنى، ئ ــۈت ئ ــدېس ــان همىل ــر يهرده بولغ ــىلهر بى ــاڭالرنى، س ــيىن ئان ــىرىڭالرنى، قې ش ھهمش

بـۇ شـهرت ئهمهس، ئۆيـده (ئۆيـۈڭالردا تهربىـيىلهنگهن قىزلىرىنـى ) نباشقا ئهردىن بولغا(ئاياللىرىڭالرنىڭ 
ئهگهر سـىلهر ئۇالرنىـڭ ئـانىلىرى بىـلهن بىـر تۆشـهكته . ئېلىش ھارام قىلىندى) تهربىيىلهنمىگهن بولسىمۇ

بولمىغــان بولســاڭالر، بــۇ چاغــدا ئــۇالرنى ئالســاڭالر ھــېچ بــاك يوقتــۇر، يهنه ئــۆز پۇشــتىڭالردىن بولغــان 
رنىڭ ئاياللىرىنى ئېلىشىڭالر ۋه ئىككى ھهمشىرىنى بىـر ۋاقىتتـا ئهمـرىڭالردا ساقلىشـىڭالر ھـارام بالىلىرىڭال
ھهقىـقهتهن هللا ا. ئهپـۇ قىلىنىـدۇ) يهنى جـاھىلىيهت دهۋرىـده قىلغىـنىڭالر(لېكىن ئۆتكهنكىلهر . قىلىندى

رنى ئېلىشـمۇ سـىلهرگه ئهرلىـك ئايـالال]. 23[ ناھايىتى مېھرىبانـدۇر) بهندىلهرگه(مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، 
نىـڭ هللا بـۇ ا. پهقهت سىلهرنىڭ باشقۇرۇشۇڭالر ئاستىدىكى چـۆرىلهر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا. ھارام قىلىندى

) يهنى يۇقىرىدىكى ئـېلىش دۇرۇس بولمايـدىغان ئايـالالردىن(سىلهرگه پهرز قىلغان ھۆكىملىرىدۇر، بۇالردىن 
ــولغىنى يهنــى ( ھالــدا، مــاللىرىڭالرنى ســهرپ قىلىــپڭالر باشــقىلىرىنى زىنــادىن ســاقلىنىپ، ئىپپهتلىــك ب

ــالالرنى . نىكــاھالپ ئېلىشــىڭالر ھــاالل قىلىنــدى) مهھرىنــى بېرىــپ ) نىكــاھالپ ئېلىــپ(قايســىكى ئاي
بېكىــتىلگهن مهھرىلىرىنـى بېـرىڭالر، مهھـرى بېكىتىلگهنــدىن ) نىكـاھ ۋاقتىـدا(پايدىالنسـاڭالر، ئۇالرغـا 

يهنى ئايالنىڭ رازىلىقـى بىـلهن سـاقىت قىلىنغـان مهھـرى (توغرىسىدا كېيىن، ئۆزئارا پۈتۈشكهن نهرسهڭالر 
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ھهقىـقهتهن ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش هللا ا. سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايـدۇ) ئۈچۈن
سىلهردىن مۆمىن ئايـالالرنى ئېلىشـقا قـۇربى يهتمهيـدىغانالر قـول ئاسـتىدىكى مـۆمىن ]. 24[ قىلغۇچىدۇر

يهنــى ئۇالرنىــڭ ســىرتقى كۆرۈنۈشــىگه قــاراپ (ئىمــانىڭالرنى ئوبــدان بىلىــدۇ هللا ا .چــۆرىلهردىن ئالســۇن
سىلهر بىر ـ بېـرىڭالر بىـلهن دىنداشسـىلهر، ئۇالرنىـڭ ). تاپشۇرۇڭالر قاهللا ائېلىۋېرىڭالر، ئىچكى ئهھۋالىنى 

خوجىلىرىنىـــڭ قوشۇلۇشـــى بىـــلهن ئـــۇالرنى خوتۇنلۇققـــا ئالســـاڭالر بولىـــدۇ، ئۇالرغـــا مهھرىلىرىنـــى 
لېكىن ئۇالر ئاشـكارا زىنـا قىلمايـدىغان، يوشـۇرۇن ئاشـنا . هيتىۋهتمهستىن ۋه كېچىكتۈرمهستىن بېرىڭالركېم

ر ۆئهگهر ئۇالر ئهرگه تهگكهندىن كېـيىن پاھىشـه قىلسـا، ئۇالرغـا ھـ. تۇتمايدىغان ئهفىفه بولۇشلىرى كېرهك
، )ىلهرنى نىكــاھالپ ئــېلىشيهنــى چــۆر(بــۇ . ئايالالرغــا بېرىلىــدىغان جازانىــڭ يېرىمــى بېرىلىشــى كېــرهك

سـهۋر قىاللىسـاڭالر سـىلهر ئۈچـۈن . ئاراڭالردا زىناغا مۇپتىال بولـۇپ قېلىشـتىن قورققـان كىشـى ئۈچۈنـدۇر
ھـاالل ۋه (سـىلهرگه هللا ا]. 25[ ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ا. ياخشىدۇر

نىـڭ ) يهنـى پهيغهمـبهرلهر ۋه ياخشـىالر(دىن بۇرۇنقىالر بايان قىلىشنى، سىلهر) ھارامغا دائىر ئهھكامالرنى
هللا ا. تهۋبهڭالرنى قوبـۇل قىلىشـنى خااليـدۇ) گۇناھىڭالردىن قىلغان(يوللىرىغا سىلهرنى ھىدايهت قىلىشنى، 

 بىلگۈچىـدۇر ۋه ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر) يهنى بهنـدىلىرىنىڭ ھهمـمه ئهھـۋالىنى(ھهممىنى 
ــدۇ ســىلهرنىڭ تهۋبههللا ا]. 26[ ــۇل قىلىشــنى خاالي ــۇ ا(ڭالرنــى قوب ــى هللا ب ــڭ كهڭلىكىن ــڭ رهھمىتىنى نى

) يهنى شـهيتانغا ئهگىشـىدىغان فـاجىرالر( شهھۋهتلهرگه ئهگىشىدىغانالر). كۆرسىتىش ئۈچۈن تهكرارالندى
ــۇپ كېتىشــىڭالرنى  هللا ا]. 27[ خااليــدۇ) شــۇالرغا ئوخشــاش فــاجىر بولۇشــۇڭالرنى(تــوغرا يولــدىن بۇرۇل

ــۈڭال ــنى(رنى يېنىكلىتىشــنى ســىلهرنىڭ يۈك ــاملىرىنى ســىلهرگه ئاسانالشتۇرۇش ــى شــهرىئهت ئهھك ) يهن
بىـر ـ ! ئـى مـۆمىنلهر]. 28[ ئـاجىز يارىتىلـدى) نهپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشـتىن(ئىنسان . خااليدۇ

ھهق نـا) ئوغرىلىق، خىيانهت قىلىش، بۇالش، جازانىخورلۇق، قىمار ئوينـاش قاتـارلىق(بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى 
يول بىـلهن يهۋالمـاڭالر، ئىككـى تهرهپ رازى بولۇشـۇپ قىلىشـقان سـودا ـ سـېتىق ئـارقىلىق ئېرىشـىلگهن 

ھهقىـقهتهن هللا ئۆلتـۈرمهڭالر، ا) يهنـى بىـر ـ بىرىڭالرنـى(الرنى ئـۆزۈڭسىلهر . سه بۇنىڭدىن مۇستهسنانهر
چهكلىـگهن هللا يهنه ا(ئـۇنى كىمكى چهكتىن ئېشىپ ۋه زۇلۇم قىلىپ ]. 29[ سىلهرگه ناھايىتى مېھرىباندۇر

ئهگهر سـىلهر مهنئـى قىلىنغـان ]. 30[ ئاساندۇر قاهللا اقىلىدىكهن، ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، بۇ ) ئىشالرنى
كىچىـك گۇنـاھلىرىڭالرنى يوققـا چىقىرىمىـز ۋه ) كهرىمىمىـزگه ئېلىـپ(چوڭ گۇنـاھالردىن ساقالنسـاڭالر، 

سـىلهردىكى بىـر ـ هللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 31[ مىزكىرگـۈزى) يهنـى جهنـنهتكه(سـىلهرنى ئېسـىل ماكانغـا 
ئـارزۇ قىلمـاڭالر، ئهرلهر قىلغـان ) ھهسـهت قىلىـش يۈزىسـىدىن(بىرىڭالردىن ئارتۇق قىلغان نهرسـىلهرنى 

ئۇنىـڭ  تىـنهللا ا. ئهمهللىرىدىن ھهسسـىدار بولىـدۇ، ئايـالالرمۇ قىلغـان ئهمهللىرىـدىن ھهسسـىدار بولىـدۇ
ھهر بىـر ئادهمنىـڭ ]. 32[ ھهقىقهتهن ھهممه نهرسـىنى بىلگۈچىـدۇرهللا ا). بېرىدۇهللا ا(پهزلىنى تىلهڭالر 

ئۆزئـارا (سـىلهر بىـلهن . قالدۇرغان تهرهكىسى ئۈچۈن ۋارىسالر تهيىنلىدۇق، ئۇالر ئاتا ـ ئانىالر ۋه يېقىنالردۇر
ــقا ــخور بولۇش ــرىش ۋه مىراس ــاردهم بې ــڭ ) ي ــىلهرگه ئۇالرنى ــقان كىش ــدۇپهيمان قىلىش ــتىن(ئهھ ) مىراس

ئهرلهر ئايالالرنىـڭ ]. 33[ ھهقىقهتهن ھهممه نهرسـىنى بايقـاپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا. نى بېرىڭالرھهسسىسى
يهنى ئهرلهرنى كۈچ ـ قـۇۋۋهت، غازاتقـا چىقىـش (نىڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن هللا ھامىيلىرىدۇر، بۇ ا

ـ مـاللىرىنى سـهرپ  ئـارتۇق قىلغانلىقىدىنـدۇر ۋه ئهرلهرنىـڭ ئـۆز پـۇل) قاتارلىق جهھهتـلهرده ئايـالالردىن
ياخشــى ). يهنـى ئايالالرنىــڭ نهپىقىسـى ئهرلهرنىـڭ زىممىســىگه يۈكلهنگهنلىكتىنـدۇر(قىلغانلىقىدىنـدۇر 

                                                
 . بۇ ئىسالمنىڭ دهسلىۋېدىكى ھۆكۈم بولۇپ، كېيىن ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان 
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نىڭ پاناھىـدا ئهرلىرىنىـڭ ھهقلىرىنـى هللا ئايالالر ئىتائهت قىلغۇچىالردۇر، ئهرلىرى يېنىدا بولمىغان چاغالردا ا
بـۇ ئۈنـۈم (قورقىدىغان ئايالالرغا نهسـىھهت قىلىڭـالر،  ساقلىغۇچىالردۇر، سىلهر سهركهشلىك قىلىشلىرىدىن

ئـۇالرنى ئهدهبـلهش مهقسـىتىده ئاسـتىراق ) بۇمۇ ئۈنۈم بهرمىسـه(بىر تۆشهكته بىلله ياتماڭالر، ) بهرمىسه
ھهقىـقهتهن هللا ا. ئهگهر سـىلهرگه ئىتـائهت قىلسـا، ئـۇالرنى بـوزهك قىلىـش خىيالىـدا بولمـاڭالر. ئۇرۇڭالر

ئهگهر ئهر ـ خوتــۇن ]. 34[ )ئايالالرغــا زۇلــۇم قىلغــاننى جازااليــدۇهللا ا(، بۈيۈكتــۇر ســىلهردىن ئۈســتۈندۇر
ـانىي كىشـىنى،  ئىككىيلهننىڭ ئىناقسىز بولۇپ قېلىشـىدىن قورقسـاڭالر، ئهرنىـڭ تۇغقانلىرىـدىن بىـر ھهقق

رۈشـنى ئهگهر بۇ ئىككى كىشـىنى ئهپلهشتۈهللا خوتۇننىڭ تۇغقانلىرىدىن بىر ھهققانىي كىشىنى ئهۋهتىڭالر، ا
ھهقىـقهتهن ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، هللا ا. خالىسا، ئهر ـ خوتۇن ئىككىسـىنىڭ ئارىسـىغا ئىنـاقلىق سـالىدۇ

ئىبادهت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتـۈرمهڭالر، ئاتـا  قاهللا ا]. 35[ ھهممىدىن خهۋهرداردۇر
يـېقىن قوشـنىغا، يىـراق قوشـنىغا، ــ ئاناڭالرغـا، خىـش ـ ئهقرىبالىرىڭالرغـا، يېـتىملهرگه، مىسـكىنلهرگه، 

، مۇسـاپىرغا، قـول ئاسـتىڭالردىكى قـۇل ـ چـۆرىلهرگه )يهنى سهپهرداشقا، ساۋاقداشـقا(ياندىكى ھهمراھقا 
ــىزكى، ا ــالر، شۈبھىس ــۇتهكهببهللا ياخشــىلىق قىلىڭ ــدۇىم ــاقنى ياقتۇرماي ــۇالر ]. 36[ ر ، ماختانچ ــى (ئ يهن

ــۇتهكهبب ــد) رلهر ، ماختانچــاقالرىم ــق قىلى ــدۇ، ابېخىللى ــا بۇيرۇي ــۆز هللا ۇ، كىشــىلهرنى بېخىللىقق ــا ئ ئۇالرغ
ــى (پهزلىــدىن بهرگهن نهرســىلهرنى  ــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمنىڭ تهۋراتتىك ــالنى، ۋه م ــۇل ـ م ــى پ يهن

]. 37[ ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا خورلىغـۇچى ئـازابنى تهييارلىـدۇق) نىڭ نېمىتىنىهللا ا(يوشۇرىدۇ، ) سۈپىتىنى
ئىشهنمهيدۇ، ئـاخىرهت كۈنىگىمـۇ  قاهللا اۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ قىلىدۇ، ئۇالر ئۇالر ماللىرىنى كىشىلهرگه ك

، )ئۇ شهيتاننىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىـش قىلىـدۇ(كىمكى ئۆزىگه شهيتاننى ھهمراھ قىلىدىكهن . ئىشهنمهيدۇ
ــان ھهمــراھ ــاهللا ائهگهر ئــۇالر ]. 38[ !شــهيتان نېمىــدېگهن يام ــۈنىگه ئىشهنســه ۋه اق ــاخىرهت ك هللا ، ئ

ئــۇالرنى ئوبــدان بىلىــدۇ هللا بهرگهن مالــدىن ســهرپ قىلســا، ئۇالرغــا نــېمه زىيىنــى بــوالتتى؟ ائــۆزلىرىگه 
ئهگهر كىشـىنىڭ زهررىـچه . ھهقىقهتهن زهررىـچه زۇلـۇم قىلمايـدۇهللا ا]. 39[ )قىلمىشىغا قاراپ جازااليدۇ(

) هنـنهتيهنـى ج(ئۇنى ھهسسىلهپ زىياده قىلىدۇ، ئۆز دهرگاھىـدىن بۈيـۈك ئهجىـر هللا ياخشىلىقى بولسا، ا
سـېنى بۇالرغـا !) ئـى مـۇھهممهد(بىز ھهر بىر ئۈممهتتىن بىر گۇۋاھچىنى كهلتـۈرگهن ۋه ]. 40[ ئاتا قىلىدۇ

گـۇۋاھچى قىلىـپ كهلتـۈرگهن چېغىمىـزدا ) يهنى ئۈممىتىـڭ ئىچىـدىكى ئىمانسـىزالرغا ۋه گۇناھكارالرغـا(
ئــۇالر (لىق قىلغــانالر ئــۇ كۈنــده كــاپىرالر ۋه پهيغهمــبهرگه ئاســىي]. 41[ ئۇالرنىــڭ ھــالى قانــداق بولىــدۇ؟

يهنـى يهرگه كۆمۈلـۈپ تۇپراققـا (يهر بىلهن تۈپتـۈز قىلىۋېتىلىشـىنى ) قىيامهتنىڭ دهھشىتىنى كۆرگهنلىكتىن
ھېچبىـر سـۆزنى  تىـنهللا ا) ئۇالرنىڭ ھهممه ئهزاسى گۇۋاھ بولغانلىقتىن(ئارزۇ قىلىدۇ، ) ئايلىنىپ كېتىشىنى

، نـېمه دهۋاتقىنىڭالرنـى بىلگىـنىڭالرغىچه، بولسـاڭالر مهسـت لهرسـى! ئى مۆمىنلهر]. 42[ يوشۇرالمايدۇ
مۇستهســنا، ـ غۇســلى قىلمىغــۇچه نامازغــا ) بۇنىڭــدىن(جۇنــۇپ بولســاڭالر، ـ يــول ئۈســتىده بولغــانالر 

يـاكى سـهپهر ئۈسـتىده ) يهنـى كېسـهلگه سـۇ زىيـان قىلىـدىغان بولسـا(يېقىنالشـماڭالر، ئهگهر كېسـهل 
مۇشـۇنداق ئهھـۋال (قىلساڭالر، ياكى ئايـالالر بىـلهن مۇناسـىۋهت ئۆتكۈزسـهڭالر، بولساڭالر، ياكى ھاجهت 

ــۇپراقنى يۈزۈڭالرغــا، قولۇڭالرغــا ســۈرتۈپ تهيهممــۇم قىلىڭــالر، ا) ئاســتىدا هللا ســۇ تاپالمىســاڭالر، پــاك ت
بهنـدىلىرىگه ھهرهج بولماسـلىقى ئۈچـۈن هللا يهنـى ا(ھهقىقهتهن ئهپۇ قىلغۇچىدۇر، مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر 

نېسـىۋه ) يهنـى تهۋراتـتىن(كىتـابتىن !) ئـى مـۇھهممهد]. (43[ )ىبادهتنى ئاسانالشـتۇرۇپ بهرگۈچىـدۇرئ
نىـڭ گـۇمراھلىقنى سـېتىۋالغانلىقىنى ۋه سـىلهرنىڭ تـوغرا ) يهنى يهھـۇدىي مـوللىلىرى(بېرىلگهن كىشىلهر 

                                                
 . دىبۇ، ھاراق ھارام قىلىنشتىن ئىلگىرىكى ھۆكۈم ئى 
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ىرىڭالرنى ئوبـدان سـىلهرنىڭ دۈشـمهنلهللا ا]. 44[ يولدىن ئېزىشىڭالرنى خااليـدىغانلىقىنى كۆرمىـدىڭمۇ؟
يهنـى سـىلهرنى (سىلهرنى ساقالشقا يېتهرلىكتۇر ۋه سـىلهرگه مهدهتكـار بولۇشـقا يېتهرلىكتـۇر هللا ا. بىلىدۇ

ــدىن ساقالشــقا ا ــدۇرهللا يهھۇدىيالرنىــڭ مىكرى ــده كىتابنىــڭ ]. 45[ )كۇپايى ــى (يهھۇدىيالرنىــڭ ئىچى يهن
ــۇالر) تهۋراتنىــڭ ــار، ئ ــدىغانالرمۇ ب ــدۇق، ) ســۆزۈڭنى(بىــز « :ســۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتى ــرىڭگه(ئاڭلى ) ئهم

دهيدۇ، دىنغا تهنه قىلىـش يۈزىسـىدىن، رائىنـا  »بويسۇنمىدۇق، بىزگه قۇالق سال، بىز ساڭا قۇالق سالمايمىز
ئاڭلىـدۇق ۋه ) يـۇقىرىقى سـۆزلىرىنىڭ ئورنىغـا(ئهگهر ئۇالر . دېگهن سۆزنى تىللىرىنى ئهگرى قىلىپ ئېيتىدۇ

تېخىمـۇ ياخشـى، تېخىمـۇ تـوغرا ) نىڭ دهرگاھىداهللا ا(ۇرنا دېسه، ئۇالر ئۈچۈن بويسۇندۇق، قۇالق سال، ئۇنز
ــېكىن كــۇفرى ســهۋهبلىك ا ئۇالرنىــڭ ئازغىنىســىدىن . ئــۇالرنى رهھمىتىــدىن يىــراق قىلــدىهللا بــوالتتى، ل

بىـز نۇرغـۇن يـۈزلهرنى ) يهنـى يهھـۇدىيالر! (ئـى كىتـاب بېـرىلگهنلهر]. 46[ باشقىسى ئىمـان ئېيتمايـدۇ
يهنى يۈزدىكى بۇرۇن، كـۆز، قـاش قاتـارلىق سـهزگۈ ئهزالىرىنـى (ئارقىسىغا قىلىپ قويۇشىمىزدىن ئۆزگهرتىپ 

ئۆز جايلىرىدىن يوق قىلىۋېتىپ، ئۇالرنى ئارقا تهرهپكه پهيدا قىلىپ قويۇشـىمىزدىن، سـۈرهتلىرىنى مـۇبهددهل 
رغا لهنهت قىلغانـدهك ، ئىلگىرى، يـاكى ئۇالرغـا شـهنبه كۈنىنىـڭ ھـۆرمىتىنى سـاقلىمىغانال)قىلىشىمىزدىن

تهسـتىق قىلىـدىغان، بىـز نازىـل ) يهنـى تهۋراتنـى(الردىكى كىتابنى ئۆزۈڭلهنهت قىلىشىمىزدىن ئىلگىرى، 
، )بولمىسا يۇقىرىقى ئىككى باالنىڭ بىـرىگه ئۇچرايسـىلهر(ئىمان كهلتۈرۈڭالر ) يهنى قۇرئانغا(قىلغان كىتابقا 

 )قىلسـا، ئـۇ ئىـش چوقـۇم بولمـاي قالمايـدۇ ئهمـر رهر ئىشقابىهللا يهنى ا(نىڭ ھۆكىمى ئىجرا قىلىنىدۇ هللا ا
شــېرىك كهلتــۈرۈش گۇنــاھىنى مهغپىــرهت قىلمايــدۇ، خالىغــان ئادهمنىــڭ  قــاهللا اھهقىــقهتهن هللا ا]. 47[

شـېرىك كهلتۈرىـدىكهن، چـوڭ گۇنـاھ قىلغـان  قـاهللا اكىمكى . ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مهغپىرهت قىلىدۇ
) لهيـدىغانالرنىىيهنى ئۆزلىرىنى تهقۋادارلىق بىـلهن مهدھىي(پ قارايدىغانالر ئۆزلىرىنى پاك ده]. 48[ بولىدۇ

خالىغان بهندىسـىنى پـاك هللا ، ا)يهنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدهك ئهمهس(نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس 
ــدۇ ــۇم قىلىنماي ــۇ زۇل ــا قىلچىلىكم ــدۇ، ئۇالرغ ــڭ !) ئــى مــۇھهممهد]. (49[ قىلى ــۆھمهت  قــاهللا ائۇالرنى ت

) يهنـى يهھـۇدىيالر(كىتابتىن نېسـىۋه بېـرىلگهنلهر ]. 50[ بۇ ئوپئوچۇق گۇناھتۇر! تقانلىقىغا قارىغىنچاپالۋا
يهنــى قــۇرهيش (بــۇالر « :نــى كۆرمىــدىڭمۇ؟ ئــۇالر بۇتقــا ۋه شــهيتانغا ئىشــىنىدۇ، كــاپىرالرنى كۆرســىتىپ

هللا ئهنه شــۇالر ا. ]51[ دهيــدۇ» نىــڭ يــولى ئىمــان ئېيتقانالرنىڭكىــدىن تېخىمــۇ توغرىــدۇر) كۇففــارلىرى
نىـڭ هللا ا(كىمنـى رهھمىتىـدىن يىـراق قىلىـدىكهن، ئۇنىڭغـا هللا رهھمىتىدىن يىراق قىلغـان كىشـىلهردۇر؛ ا

ياكى ئۇالرنىڭ پادىشـاھلىقتىن نېسىۋىسـى ]. 52[ ھېچبىر مهدهتكار تاپالمايسهن) ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان
ئـۇالر كىشـىلهرگه ) زىيـاده بېخىللىقـتىن( ئهگهر بولىـدىغان بولسـا،) ھېچقانداق نېسىۋىسـى يـوق(بارمۇ؟ 

يهنـى (ئـۆز پهزلىـدىن كىشـىلهرگه بهرگهن نهرسـىگه هللا يـاكى ئـۇالر ا]. 53[ قىلچىلىك نهرسه بهرمهيـدۇ
ھهسهت قىلىشامدۇ؟ بىـز ھهقىـقهتهن ئىبىـراھىم ) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا بېرىلگهن پهيغهمبهرلىككه

) يهنـى يهھـۇدىيالر(ئـۇالر ]. 54[ غا بۈيۈك پادىشاھلىق بهردۇقئهۋالدىغا كىتاب، ھېكمهت بهردۇق ۋه ئۇالر
ــى مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمغا(نىــڭ ئىچىــده ئۇنىڭغــا  ــۈز ) يهن ــانالرمۇ بــار، ئۇنىڭــدىن ي ئىمــان ئېيتق
جهھهننهمنىـڭ يېنىـپ تۇرغـان ئـوتى ) ئۇالرنىڭ كۇفرىغا جازا بېرىش يۈزىسـىدىن(ئۆرۈگهنلهرمۇ بار، ئۇالرغا 

شۈبھىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقـا كىرگـۈزىمىز، ئۇالرنىـڭ ]. 55[ يېتهرلىكتۇر
هللا ا. تېرىلىــرى پىشــىپ تــۈگىگهن چاغــدا ئــازابنى تېتىــتىش ئۈچــۈن ئورنىغــا باشــقا تېــره يهڭگۈشــلهيمىز

رنـى ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهلله]. 56[ ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر
قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگـۈزىمىز، ئـۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ 

 ئۇ يهرده ئۇالرغا پاك جۈپتىلهر بولىدۇ، ئـۇالرنى جهننهتنىـڭ مهڭگۈلـۈك سايىسـىگه داخىـل قىلىمىـز. قالىدۇ
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، كىشىلهر ئارىسـىدا ھۆكـۈم قىلغانـدا سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقاهللا شۈبھىسىزكى، ا]. 57[
ــدۇ، ا ــدېگهن ياخشــى، اهللا ئادىــل ھۆكــۈم قىلىشــقا بۇيرۇي هللا ســىلهرگه نهســىھهت قىلغــان ئىشــالر نېمى

الردىن ئـۆزۈڭ، پهيغهمـبهرگه ۋه قـاهللا ا! ئى مۆمىنلهر]. 58[ ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر) سۆزۈڭالرنى(ھهقىقهتهن 
ـاڭالر، بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئ هگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشـىپ قالس

نىـڭ كىتابىغـا ۋه پهيغهمبىرىنىـڭ هللا يهنـى ا(ۋه پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت قىلىڭـالر، بـۇ  قاهللا ابۇ توغرىدا 
سـاڭا ]. 59[ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نهتىجه ئېتىبـارى بىـلهن گۈزهلـدۇر) سۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىش

يهنـى تهۋراتقـا ۋه (ۋه سـهندىن بـۇرۇن نازىـل قىلىنغـان كىتابالرغـا ) يهنى قۇرئانغـا(تابقا نازىل قىلىنغان كى
نــى كۆرمىــدىڭمۇ؟ ئــۇالر ئهرزىنــى ) يهنــى مۇنــاپىقالر(ئىمــان كهلتــۈردۇق دهۋالغــان كىشــىلهر ) ئىنجىلغــا

بۇيرۇلغـان، شـهيتان شهيتاننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر شهيتاننى ئىنكار قىلىشـقا 
نازىل قىلغان كىتـاب تهرهپـكه هللا ا« :غا) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر ]. 60[ ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ

 دېيىلسه، مۇناپىقالرنىـڭ سـهندىن قـاتتىق يـۈز ئـۆرۈگهنلىكىنى كۆرىسـهن» ۋه پهيغهمبهر تهرهپكه كېلىڭالر
هللا مۇسىبهت كهلـگهن چاغـدا، سـېنىڭ ئالـدىڭغا كېلىـپ اقىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ئۆز بېشىغا بىرهر ]. 61[

دېگهنلهرنىـڭ » بىز پهقهت ياخشىلىق ۋه يارىشىشنىال ئىـراده قىلغـان ئىـدۇق« :بىلهن قهسهم قىلغان ھالدا
ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدىكىنى هللا ، ا)يالغان ئېيتىـدۇ) (يهنى مۇناپىقالر(ئهنه شۇالر ]. 62[ ھالى قانداق بولىدۇ؟

بىلىــدۇ، ئــۇالردىن يــۈز ئــۆرۈگىن، ئۇالرغــا نهســىھهت قىلغىــن، ئۇالرغــا ) نى، مىكرىنــىيهنــى مۇنــاپىقلىقى(
بىـز ھهر قانــداق پهيغهمبهرنــى پهقهت ئىتـائهت قىلىــنىش ئۈچــۈنال ]. 63[ تهسـىرلىك ســۆزلهرنى قىلغىــن

سـېنىڭ () يهنـى مۇنـاپىقالر(، ئـۇالر )ئىتائهت قىلغانلىق بولىدۇ قاهللا ائۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىق (ئهۋهتتۇق 
ــاي ــۇل قىلم ــۆكىمىڭنى قوب ــدا، ســاڭا كېلىــپ ) ھ ــۇم قىلغان ــۆزلىرىگه زۇل ــنهللا ائ ــرهت تىلىســه،  تى مهغپى

نـى كهچـۈرۈم قىلغـۇچى، ناھـايىتى هللا پهيغهمبهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن مهغپىرهت تىلىسه ئىدى، ئهلۋهتته، ئـۇالر ا
ئـۆز ) يهنـى مۇنـاپىقالر(ر پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى، ئـۇال!) ئى مۇھهممهد]. (64[ مېھرىبان تاپاتتى

ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه، ئاندىن سېنىڭ چىقارغـان ھـۆكىمىڭگه 
ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋه ئـۇالر پۈتـۈنلهي بويسـۇنمىغىچه ئىمـان ئېيتقـان 

 دهپ» نى ئۆلتـۈرۈڭالر يـاكى يۇرتـۇڭالردىن چىقىـپ كېـتىڭالرالرئۆزۈڭ« :ئهگهر بىز ئۇالرغا]. 65[ بولمايدۇ
ئىـدۇق، ) يهنـى ئىلگىـرىكىلهرگه يۈكلىگهنـدهك ئېغىـر تهكلىپنـى ئۇالرغـا يۈكلىسـهك(قىلغان بولساق  ئهمر

ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى بۇنى ئىجـرا قىلمـايتتى، ئهگهر ئـۇالر قىلىنغـان ۋهز ـ نهسـىھهتكه ئهمهل 
گۇمراھلىـق ۋه (هتته ئۇالرغـا ياخشـى بـوالتتى ۋه ئىمـانى مۇسـتهھكهم بولغـان بـوالتتى قىلسا ئىدى، ئهلـۋ

يهنـى (ئۇ چاغدا دهرگاھىمىزدىن ئۇالرغا ئهلۋهتته بۈيـۈك ئهجىـر ]. 66[ )نىفاقتىن ئهڭ يىراق بولغان بوالتتى
ۋه  قـاهللا اىملهركـى ك]. 68[ ئۇالرنى ئهلۋهتته توغرا يولغا ھىدايهت قىالتتـۇق]. 67[ ئاتا قىالتتۇق) جهننهت

ــاخىرهتته(پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلىــدىكهن، ئــۇالر  نىــڭ نېمىــتىگه ئېرىشــكهن پهيغهمــبهرلهر، هللا ا) ئ
، شـېھىتلهر ۋه ياخشـىالر بىـلهن بىلـله )يهنى يۇقىرى دهرىجىلىك پهيغهمـبهرلهر ۋه شـېھىتلهر(سىددىقالر 

پهزل ـ ئېھسـانغا (هللا هرىپىدىنـدۇر، اتهللا بـۇ پهزل ا]. 69[ بولىدۇ، ئـۇالر نېمىـدېگهن ياخشـى ھهمـراھالر
دۈشـمهنلهرنىڭ شـهررىدىن سـاقلىنىش ! (ئى مۆمىنلهر]. 70[ بىلىشته يېتهرلىكتۇر) تېگىشلىك بولغانالرنى

 تهييارلىق ھالىتىده تۇرۇڭالر، ئۇرۇشقا تۈركۈم ـ تۈركۈم بولۇپ ياكى ھهممىڭالر بىـر بولـۇپ چىقىڭـالر) ئۈچۈن
بـار، ئهگهر سـىلهرگه ) يهنـى مۇنـاپىقالر(ۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغـانالر شۈبھىسىزكى، ئاراڭالردا ئ]. 71[

ماڭـا ھهقىــقهتهن هللا ا«) ئـۇ مۇنــاپىق(كهلســه، ) يهنــى مهغلـۇبىيهت يــاكى قىرغىنلىـق(بىـرهر مۇسـىبهت 
بولمىسـا ئۆلتـۈرۈلگهنلهر قاتارىـدا (بىلـله بولمىـدىم ) ئۇرۇشتا(مهرھهمهت قىلدى، چۈنكى مهن ئۇالر بىلهن 
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) يهنــى غهلىـبه ۋه غهنىــيمهت(نىــڭ پهزلـى هللا ئهگهر سـىلهرگه ا]. 72[ دهيــدۇ» )لگهن بـوالتتىمئۆلتـۈرۈ
كاشـكى «نىڭ ئارىسـىدا ھېچقانـداق دوسـتلۇق يوقتىكىـدهك، ) يهنى مۇناپىق( يهتسه، گويا سىلهر بىلهن ئۇ

تـتىن زور يهنـى غهنىيمه(ئـۇالر بىـلهن بىلـله بولغـان بولسـام، چـوڭ بىـر مـۇۋهپپهقىيهتكه ) ئۇرۇشتا(مهن 
يولىـدا هللا دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرهتكه تېگىشـىدىغانالر ا]. 73[ دهيدۇ» ئېرىشكهن بوالتتىم) نېسىۋىگه

يولىـدا جىھـاد قىلىـپ ئۆلتۈرۈلسـه يـاكى هللا جىھاد قىلسۇن، كىمكـى ا) جېنىنى، پۇل ـ مېلىنى پىدا قىلىپ(
هللا سـىلهرگه نـېمه بولـدىكى، ا!) ى مـۆمىنلهرئـ]. (74[ غهلىبه قىلسا، بىز ئۇنىڭغا كاتتا ئهجىر ئاتا قىلىمىز

 بـۇ ئاھالىسـى زالىـم شـهھهردىن! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز« ):دۇئا قىلىپ(نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايسىلهر ۋه 
ــۆز  ــل، ئ ــهر قى ــۇچىنى مۇيهسس ــدارچىلىق قىلغ ــر ئىگى ــزگه بى ــدىن بى ــۆز دهرگاھىڭ ــارغىن، ئ ــى چىق بىزن

دهيدىغان ئـاجىز ئهرلهر، ئـاجىز ئايـالالر ۋه بـالىالرنى » ر قىلدهرگاھىڭدىن بىزگه بىر مهدهتكارنى مۇيهسسه
يولىدا جىھاد قىلىدۇ، كـاپىرالر شـهيتاننىڭ يولىـدا هللا مۆمىنلهر ا]. 75[ قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلهر

، شـهيتاننىڭ )سـىلهر ئـۇالرنى يېڭىسـىلهر(ئۇرۇش قىلىدۇ؛ شهيتاننىڭ دوستلىرى بىـلهن ئـۇرۇش قىلىڭـالر 
ۇپ ئۇرۇشۇشـنى تهلهپ يهنى مهككىده تۇر(ئۇالرغا !) ئى مۇھهممهد]. (76[ هقىقهتهن ئاجىزدۇرتهدبىرى ھ
دېـگهن كىشـىلهرنى » قولـۇڭالرنى يىغىڭـالر، نامـاز ئوقـۇڭالر، زاكـات بېـرىڭالر) ئۇرۇشتىن(« :)قىلغانالرغا

ئۇالرنىــڭ  بۇالرغــا جىھــاد پهرز قىلىنغــان چاغــدا،) يهنــى ئــۇالردىن ئهجهبلهنمهمســهن؟(كۆرمىــدىڭمۇ؟ 
دىـن قورققانـدهك بهلكـى ئۇنىڭـدىنمۇ ) نىڭ ئازابى(هللا ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلهر دۈشمهندىن گويا ا

بىـزگه نـېمه ئۈچـۈن جىھـادنى پهرز ! پهرۋهردىگـارىمىز«: )ئۆلۈمـدىن قورقـۇپ(ئـۇالر . ورقىـدۇبهتتهررهك ق
يهنـى ئهجىلىمىـز (هخىـر قىلمىـدىڭ؟ قىلدىڭ؟ نېمه ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئهجهلگىـچه ت

ئېيتقىنكـى، !) مـۇھهممهدئـى . (دېدى» )يهتكۈچه تهخىر قىلساڭ، ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسهك بولماسمىدى؟
ۋه ئۇنىـڭ ئهمرىنـى (قورققـان ) تىـنهللا ا(، )يهنى دۇنيانىڭ نېمىتـى پانىيـدۇر(مهنپهئىتى ئازدۇر  دۇنيانىڭ«

يهنـى قىلغـان ئهمهلىڭالرنىـڭ (گه قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايـدۇ ئۈچۈن ئاخىرهت ياخشىدۇر، سىلهر) تۇتقانالر
ئۆلـۈم سـىلهرنى تاپىـدۇ، سـىلهر ) ئهجهل كهلگهنـده(قهيهرده بولماڭالر، ]. 77[ »)ساۋابى كېمهيتىلمهيدۇ

بىـرهر ياخشـىلىققا ئېرىشسـه، ) يهنـى مۇنـاپىقالر(ئهگهر ئۇالر . مۇستهھكهم قهلئهلهرده بولغان تهقدىردىمۇ
يهنـى سـېنىڭ (بـۇ سـهندىن «رىسا، ئهگهر ئۇالر بىرهر زىيان ـ زهخمهتكه ئۇچ .دهيدۇ» بولدى تىنهللا ابۇ «
ياخشـىلىق («ئېيتقىنكـى، ) بۇ ئهخمهقلهرگه! ئى مۇھهممهد. (دهيدۇ» بولدى) ىڭغا كىرگهنلىكىمىزدىنندى

نـېمه  بـۇ قهۋمـگه. »)ياراتقانـدۇرهللا يهنـى ھهممىسـىنى ا(تهرىپىدىنـدۇر هللا ھهممىسى ا) ۋه يامانلىقنىڭ
) نىـڭ تهقـدىرى بىـلهن بولىـدىغانلىقىنىهللا يهنـى ھهمـمه شـهيئىنىڭ ا(بولدىكىن، ئۇالر ھېچبىر سـۆزنى 

هللا ا) مهرھهمهت قىلىــش يۈزىســىدىن(ســاڭا يهتــكهن ياخشــىلىق !) ئــى ئىنســان]. (78[ چۈشــهنمهيدۇ
سـېنى !) ممهدئـى مـۇھه. (دىنـدۇرئۆزۈڭ) قىلمىشلىرىڭ تۈپهيلىدىن(ىق تهرىپىدىندۇر، ساڭا يهتكهن يامانل

هللا شــاھىتىلىققا ا) ســېنىڭ پهيغهمــبهرلىكىڭگه(ئىنســانالرغا پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋهتتــۇق، ) پۈتــۈن(بىــز 
چـۈنكى (ئىتـائهت قىلغـان بولىـدۇ  قـاهللا اكىمكى پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇ ]. 79[ يېتهرلىكتۇر
) بىلگىنكـى(دىن يۈز ئۆرۈيدىكهن، سهن!) ئى مۇھهممهد(كىمكى ). نىڭ ئهمرىنى يهتكۈزىدۇهللا پهيغهمبهر ا

) يهنى ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى كۆزىتىـپ، ئهمهللىـرىگه قـاراپ ھېسـاب ئـالغۇچى(بىز سېنى ئۇالرغا كۆزهتچى 
دهيــدۇ، ســېنىڭ » ئهمــرىڭگه ئىتــائهت قىلــدۇق« ):يهنــى مۇنــاپىقالر(ئــۇالر ]. 80[ قىلىــپ ئهۋهتمىــدۇق

ركـۈمى ئۆزلىرىنىـڭ ئېيتقـان سـۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىـدۇ يېنىڭدىن چىقىپ كهتكهن چاغدا، ئۇالرنىڭ بىـر تۈ

                                                
 . ىبۇ يهرده مهككه كۆزده تۇتۇلىدۇ، چۈنكى بۇ چاغدا مهككه كۇپۇرنىڭ ماكانى بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىدىن ھىجرهت قىلغان ئىد 
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ــدۇ( ــق قىلى ــرىڭگه خىالپلى ــى ئهم ــدۇ هللا ، ا)يهن ــاتىرىلهپ تۇرى ــۆزگهرتكهنلىرىنى خ ــڭ ئ ــى (ئۇالرنى يهن
، )يهنـى كهچـۈرگىن(سهن ئـۇالردىن يـۈز ئـۆرۈگىن ). پهرىشتىلهرنى ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى يېزىشقا بۇيرۇيدۇ

ئـۇالر قۇرئـان ]. 81[ نىـڭ ھـامىيلىقى يېتهرلىكتـۇرهللا ا) هككـۈل قىلغۇچىغـاتهۋ(تهۋهككـۈل قىلغىـن  قاهللا ا
 تىـنهللا ا) مۇشـرىكالر بىـلهن مۇنـاپىقالر گۇمـان قىلغانـدهك(ئۈستىده پىكىـر يۈرگۈزمهمـدۇ؟ ئهگهر قۇرئـان 

]. 82[ غهيرىنىڭ تهرىپىدىن بولغـان بولسـا، ئهلـۋهتته، ئۇنىڭـدىن نۇرغـۇن زىـددىيهتلهرنى تاپقـان بـوالتتى
يهتسـه، ئـۇنى ) يهنى مۇناپىقالرغا(ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرهر خهۋىرى ئۇالرغا ) نلهرگه ئائىتمۆمى(

نىـڭ ئىچىـدىكى ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه ) يهنـى مـۆمىنلهر(تارقىتىدۇ، ئهگهر ئۇنى پهيغهمـبهرگه ۋه ئـۇالر 
ئـۇالردىن ) ئهھـۋالىنىيهنـى شـۇ خهۋهرنىـڭ ھهقىقىـي (خهۋهرنى چىقارغۇچىالر ئـۇنى ) شۇ(مهلۇم قىلسا، 

نىـڭ پهزلـى ۋه مهرھهمىتـى بولمىسـا ئىـدى، هللا ئهگهر سـىلهرگه ا!) ئـى مـۆمىنلهر. (ئهلۋهتته بىلىـۋاالتتى
ئــى ]. (83[ ســىلهرنىڭ ئازغىنــا كىشــىدىن باشــقىلىرىڭالر، ئهلــۋهتته، شــهيتانغا ئهگىشــىپ كېتهتــتىڭالر

بولساڭمۇ جىھاد قىلغىن، سـاڭا غهلىـبه ۋهده  يهنى ئۆزۈڭ يالغۇز(نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن هللا ا!) مۇھهممهد
گىال ئـۆزۈڭسـهن پهقهت .) يهت بېرىپ كهتـمهمۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئهھمى. قىلىنغان

ــۆمىنلهرنى  ــهن، م ــار س ــا(جاۋابك ــۇرغىن، ا) جىھادق ــىدىغانلىقىمۇ هللا قىزىقت ــۈچىنى توس ــاپىرالر ك ــڭ ك نى
ــڭ كــۈچى ئهڭ زوردۇهللا ھهقىقهتتــۇر، ا كىشــىلهر (كىمكــى ]. 84[ نىــڭ جازاســى ئهڭ قــاتتىقتۇرهللا ا. رنى

ئۇنىـڭ نېسىۋىسـى ) يهنـى ياخشـى ئىشـتىن(شاپائهت قىلسا، ئۇنىڭدىن ) ئىش ئۈچۈن(ياخشى ) ئارىسىدا
ئۇنىـڭ ) يهنـى يامـان ئىشـتىن(شـاپائهت قىلسـا، ئۇنىڭـدىن ) ئىـش ئۈچـۈن(بولىدۇ؛ كىمكـى بىـر يامـان 

سىلهرگه بىر كىشى سـاالم بهرسـه، ئۇنىڭغـا تېخىمـۇ ]. 85[ قادىردۇر ھهممه ئىشقاهللا ا. نېسىۋىسى بولىدۇ
ـاالم بهرسـه، ئۇنىڭغـا (ياخشى ساالم بىلهن جاۋاب قايتۇرۇڭالر  يهنى بىر كىشى ئهسساالمۇئهلهيكۇم دهپ س

، يـاكى ئۇنىـڭ سـاالمىنى ئهيـنهن قـايتۇرۇڭالر )ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋه رهھمهتۇلالھى ۋهبهرهكاتۇھۇ دهڭـالر
يهنـى بهنـدىلىرىنىڭ چـوڭ ـ (ھهقىـقهتهن ھهمـمه نهرسـىدىن هللا ا). ۋهئهلهيكۇم ئهسساالم دهڭالر يهنى(

شهكسـىز هللا ا. يوقتـۇر) بهرھهق(باشقا ھېچ مهبۇد  تىنهللا ا]. 86[ كىچىك ئىشلىرىدىن ھېساب ئالغۇچىدۇر
مـۇ ىنتهللا ا. جهزمهن يىغىـدۇ)ھېساب ئـېلىش ئۈچـۈن مهھشـهرگاھقا(بولىدىغان قىيامهت كۈنىده سىلهرنى 

! ئـى مـۆمىنلهر]. 87[ )مۇ سـادىق ھـېچكىم يـوقتىنهللا ايهنى سۆزىده، ۋهدىسىده (توغرا سۆزلۈك كىم بار؟ 
ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرى هللا سىلهر نېمىشقا مۇنـاپىقالر توغرىسـىدا ئىككـى گۇرۇھقـا بۆلۈنـۈپ كېتىسـىلهر؟ ا

هر ھىـدايهت قىلمـاقچى ئازدۇرغـان كىشـىلهرنى سـىلهللا تۈپهيلىدىن ئـۇالرنى كـاپىرالر ھۆكمىـده قىلـدى، ا
 گـۇمراھ قىلىـدىكهن، سـهن ئۇنىڭغـا ھهرگىـز تـوغرا يـول تېپىـپ بېرهلمهيسـهنهللا بوالمسىلهر؟ كىمنىكى ا

ئۇالر سىلهرنىڭ ئۆزلىرىدهك كاپىر بولۇشۇڭالرنى، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۆزلىرىگه ئوخشـاش بولۇشـۇڭالرنى ]. 88[
ىجـرهت قىلىـش ئـارقىلىق ئىمـانىنى ئىسـپات يهنـى ھ(يولىدا ھىجرهت قىلمىغۇچه هللا ئۈمىد قىلىدۇ، ئۇالر ا

يولىـدا ھىجـرهت قىلىشـتىن يـۈز ئۆرۈسـه، ئـۇالرنى هللا ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر، ئهگهر ئـۇالر ا) قىلمىغۇچه
]. 89[ قهيهرده تاپساڭالر شۇ يهرده تۇتۇپ ئۆلتۈرۈڭالر، ئۇالرنى دوسـتمۇ تۇتمـاڭالر، يـاردهمچىمۇ قىلمـاڭالر

ارىسـىدا ئهھـده بولغـان بىـر قهۋمـگه سـېغىنغانالر يـاكى سـىلهرگه قارشـى پهقهت سىلهر بىلهن ئۆزلىرى ئ
يهنـى سـىلهر تهرهپمـۇ (ئۇرۇش قىلىشتىن ياكى ئۆز قهۋمگه قارشى ئۇرۇش قىلىشـتىن يـۈرهكلىرى سـىقىلىپ 

يهنـى مۇنـداقالرنى (سىلهرگه كهلگهنلهر بۇنىڭدىن مۇستهسـنا ) ئهمهس، ئۆز قهۋمى تهرهپمۇ ئهمهس بولۇپ
ــۈرمهڭال خالىســا، ئــۇالرنى ســىلهرگه مۇســهللهت قىالتتــى، ئــۇالر، هللا ئهگهر ا). ر ۋه ئهســىر ئالمــاڭالرئۆلت

ئـۇالرنى كۈچلـۈك قىلـپ سـىلهرگه قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـقا هللا يهنـى ا(ئهلۋهتته، سىلهر بىلهن ئۇرۇشـاتتى 
ىـلهن ، سـىلهر ب)يهنـى سـىلهرگه چېقىلمىسـا(، ئهگهر ئۇالر سـىلهردىن يىـراق تۇرسـا )جۈرئهتلىك قىالتتى
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سـىلهرنىڭ ئۇالرغـا ھۇجـۇم قىلىشـىڭالرنى ھهرگىـز رۇخسـهت هللا ئۇرۇشمىسا ۋه سىلهرگه تهسلىم بولسـا، ا
ئىمانىنى ئىزھار قىلىش بىلهن سىلهردىنمۇ ئامانلىققا ئېرىشـمهكچى ۋه قهۋمىـگه قايتقانـدا ]. 90[ قىلمايدۇ

بولغـان ئىككىنچـى بىـر خىـل ئـۆز قهۋمىـدىنمۇ ئامانلىققـا ئېرىشـمهكچى ) كۇفرىنى ئىزھار قىلىش بىـلهن(
يهنــى كۇفرىغــا يــاكى (نــى كۆرىســىلهر، ئــۇالر ھهر قاچــان پىتــنه ـ پاســاتقا ) يهنــى مۇنــاپىقالر(كىشـىلهر 

چاقىرىلسا ئۆزلىرىنى ئۇنىڭدىن تارتىـدۇ، ئهگهر ئـۇالر سـىلهردىن يىـراق ) مۇسۇلمانالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا
ئۇرۇشۇشتىن قول يىغمىسا، بـۇ چاغـدا ئـۇالرنى قهيهرده ) هنسىلهر بىل(تۇرمىسا، سىلهرگه تهسلىم بولمىسا، 

سـىلهرگه ) ئۇالرنىـڭ خىيـانىتى سـهۋهبلىك(تۇتـۇپ ئۆلتـۈرۈڭالر، ) ئهسـىر ئـېلىڭالر(كۆرسهڭالر شۇ يهرده 
مـۆمىن ئادهمنىـڭ ]. 91[ روشـهن پاكىـت ئاتـا قىلـدۇق) يهنى ئهسىر ئېلىشقا، ئۆلتۈرۈشـكه(ئۇالرغا قارشى 

لىك بىــلهن ئهمهس، قهســتهن ئۆلتۈرۈشــى ھــېچ دۇرۇس ئهمهس، كىمكــى بىــرهر مــۆمىن ئــادهمنى ســهۋهن
مۆمىننى سهۋهنلىك بىلهن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكهن، ئـۇ بىـر مـۆمىن قـۇلنى ئـازاد قىلىشـى ۋه ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ 

دىيهتنـى كهچـۈرۈم قىلسـام ) يهنـى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ۋارىسـلىرى(ۋارىسلىرىغا دىيهت تۆلىشى كېرهك، ئۇالر 
تۆلىمىسـه ھـېچ بـاك يـوق، ئهگهر ئۆلتۈرۈلگـۈچى مـۆمىن سـىلهرگه دۈشـمهن ) ڭ بىلهن قاتىل ئـۇنىشۇنى(
دىـيهت (قهۋمدىن بولسا، بۇ چاغدا ئۆلتۈرۈپ قويغۇچى بىر نهپهر مۆمىن قۇلنى ئازاد قىلىشـى الزىـم ) كۇففار(

، ئهگهر )مايـدۇچـۈنكى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ئىگىسـى مۇسـۇلمان بولمىغاچقـا ئۇنىڭغـا ۋارىـس بول. كهلمهيدۇ
قهۋمدىن بولسا، ئۇنىڭ ۋارىسلىرىغا دىـيهت تـۆلهش ۋه بىـر ) كۇففار(ئۆلتۈرۈلگۈچى ئاراڭالردا مۇئاھىده بولغان 

يهنـى قـۇل ئـازاد قىلىشـقا قـادىر (نهپهر قۇلنى ئازاد قىلىش كېرهك، ئازاد قىلىدىغان قـۇل تاپالمىغـان ئـادهم 
ئۈزۈلـدۈرمهي ئىككـى ئـاي روزا تۇتۇشـى ) ىلىشـى ئۈچـۈننىڭ قوبـۇل قهللا تهۋبىسىنى ا) (بواللمىغان ئادهم

كىمكـى بىـر مـۆمىننى ]. 92[ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرهللا ا. الزىم
نىـڭ هللا قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئۇنىـڭ جازاسـى جهھهنـنهم بولىـدۇ، ئـۇ جهھهننهمـده مهڭگـۈ قالىـدۇ، ا

ئــى ]. 93[ قــاتتىق ئــازاب تهيياراليــدۇ) ئــاخىرهتته(ئۇنىڭغــا هللا ا. غهزىــپىگه ۋه لهنىــتىگه دۇچــار بولىــدۇ
يهنـى مـۆمىن يـاكى (ئاتالنغان ۋاقتىڭالردا ھهقىقهتلهپ ئىش قىلىڭـالر ) يهنى غازاتقا(يولىغا هللا ا! مۆمىنلهر

، سـىلهرگه مۇسـۇلمان بولغـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ )كاپىرلىقى ئېنىق بولغۇچه ئۆلتۈرۈشكه ئالـدىراپ كهتمهڭـالر
كـۆزلهپ ـ سـهن مـۆمىن ئهمهسسـهن ) غهنىيمهتنـى(گهن ئادهمگه ـ دۇنيانىڭ مـال ـ مـۈلكىنى ساالم بهر

نىـڭ دهرگاھىــدا هللا ، ا)يهنـى ئۆلۈشــتىن قورقـۇپ ســاالم بهردىـڭ دهپ ئـۇنى ئۆلتــۈرۈۋهتمهڭالر(دېمهڭـالر 
بــار، ) يهنـى ســاۋاب(نۇرغـۇن غهنىــيمهتلهر ) مۇنـداقالرنى ئۆلتۈرۈشــتىن سـىلهرنى بىھــاجهت قىلىــدىغان(

ئىلتىپـات قىلـدى، ) ئىمـاننى(سـىلهرگه هللا ئىـدىڭالر، كېـيىن ا) كـاپىر(ئىلگىـرى سـىلهرمۇ ئهنه شـۇنداق 
ــۇالرنى ( ــتۇرۇپئۆزۈڭئ ــا سېلىش ــالر) الرغ ــش قىلىڭ ــلهپ ئى ــىڭالردىن هللا ا. ھهقىقهت ــىلهرنىڭ قىلمىش س

بۇنىڭـدىن ئهما، توكـۇر، كېسـهلگه ئوخشـاش ئۆزرىسـى بـارالر (مۆمىنلهردىن ئۆزرىسىز ]. 94[ خهۋهرداردۇر
يولىدا ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھـاد قىلغـۇچىالر بىـلهن بـاراۋهر هللا جىھادقا چىقمىغانالر ا) مۇستهسنا
ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىـپ جىھـاد قىلغـۇچىالرنى جىھادقـا چىقمىغـانالردىن بىـر دهرىـجه هللا ا. بولمايدۇ

ىھادقـا چىقالمىغـانالر ۋه جىھادقـا يهنـى ئۆزرىسـى بولـۇپ ج(بـۇ ئىككـى خىـل كىشـىلهر . ئۈستۈن قىلدى
جىھـاد قىلغۇچىالرغـا بۈيـۈك ئهجىـر ئاتـا هللا ا. جهننهتنـى ۋهده قىلـدىهللا نىڭ ھهممىسىگه ا) چىققۇچىالر

بهلهن ) ئۇالرغـا(هللا ا]. 95[ قىلـدى) ئۆزرىسىز تـۇرۇپ جىھادقـا چىقمىغـانالردىن ئـارتۇق(قىلىپ، ئۇالرنى 
]. 96[ مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ا رهھمهت ئاتا قىلدى، ۋه مهرتىۋىلهر، مهغپىرهت

نىـڭ جـانلىرى ) يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر بىلهن بىلله تۇرغۇچىالر(ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر 
قايسـى ھـالهتته ) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(« :پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا، پهرىشتىلهر ئۇالردىن
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بـوزهك ) دىننـى بهرپـا قىلىشـتىن(بىز ) يهنى مهككى زېمىنىدا( زېمىندا« :ئۇالر. دهپ سورايدۇ» ؟ئىدىڭالر
» نىـڭ زېمىنـى كهڭـرى ئهمهسـمىدى؟هللا ھىجـرهت قىلسـاڭالر ا« :پهرىشـتىلهر. دهيدۇ» قىلىنغان ئىدۇق

هن جهھهنـنهم نېمىـدېگ. الرنىـڭ بارىـدىغان جـايى جهھهننهمـدۇر) ھىجرهت قىلمىغـان(ئهنه شۇ . دهيدۇ
يهنـى ھىجـرهت قىلىشـقا (پهقهت ئهرلهردىن، ئايالالردىن، بالىالردىن چارىسـىز قالغـان ]. 97[ !يامان جاي

. ئهپـۇ قىلغـايهللا ئهنه شـۇالرنى ا]. 98[ ، يول بىلمهيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستهسـنا)چاره تاپالمىغان
يولىــدا ھىجــرهت هللا كىمكــى ا ].99[ يىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇراناھــايىتى ئهپــۇ قىلغۇچىــدۇر، ناھــهللا ا

نىـڭ ۋه پهيغهمبهرنىـڭ هللا كىمكـى ئۆيىـدىن ا. قىلىدىكهن، ئۇ زېمىندا چىقىش يولى ۋه كهڭچىلىـك تاپىـدۇ
ناھـايىتى هللا ا. بېرىـدۇهللا تهرىپىگه ھىجرهت قىلىپ چىقسا، ئاندىن يولدا ئۆلسه، ئۇنىـڭ ئهجرىنـى چوقـۇم ا

ــدۇر ــدۇر ۋه ناھــايىتى مېھرىبان ــرهت قىلغۇچى ــڭ  ].100[ مهغپى ــان ۋاقــتىڭالردا كاپىرالرنى ســهپهرگه چىقق
يهنـى تـۆت رهكئهتنـى (الرغا زىيان ـ زهخمهت يهتكۈزۈپ قويۇشىدىن قورقۇپ، نامازنى قهسرى قىلىـپ ئۆزۈڭ

كاپىرالر سىلهرگه ھهقىـقهتهن ئوپئوچـۇق . ئوقۇساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ) ئىككى رهكئهت قىلىپ
ئـى ]. (101[ )ۇرسهتتىن پايـدىلىنىپ سـىلهرنى ئۆلتۈرۈۋېتىشـتىن يانمايـدۇناماز ئوقۇۋاتقان پ(دۈشمهندۇر 

بىلـله بولـۇپ ئـۇالر بىـلهن نامـاز ئوقۇمـاقچى بولغىنىڭـدا، ) جىھادقـا(سهن مـۆمىنلهر بىـلهن !) مۇھهممهد
يېنىـدا ) ئېھتىيـات يۈزىسـىدىن(ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى سهن بىلهن بىرلىكته نامازغـا تۇرسـۇن، قـوراللىرىنى 

يهنـى نامـاز ئوقـۇپ بولغـان (سۇن، سهجدىگه بېرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئارقاڭالرغـا ئۆتـۈپ تۇرسـۇن تۇت
نامـاز ئوقۇمىغـان ئىككىنچـى بىـر پىـرقه ) پىرقه ئارقاڭالردا كۆزهتچىلىك قىلىـپ تۇرسـۇن، ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا

ئېھتىيـاجلىق بىـلهن ) ندۈشـمهنلىرىدى(نامـاز ئوقۇسـۇن، ) يهنـى ئارقاڭـدا(كېلىپ سهن بىـلهن بىـرلىكته 
قـوراللىرىنى يېنىـدا تۇتسـۇن، ) دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييار تـۇرۇش يۈزىسـىدىن. (ھوشيار تۇرسۇن

كاپىرالر سىلهرنىڭ قوراللىرىڭالردىن، ئهشيالىرىڭالردىن غهپلهتـته قېلىشـىڭالرنى، شـۇنىڭ بىـلهن سـىلهرگه 
يهنـى دۈشـمهنلهرنىڭ سـىلهرگه ھۇجـۇم قىلىـش (لىـدۇ ھۇجۇم قىلىشنى ئـارزۇ قى) تۇيۇقسىزدىن(بىردىنال 

پۇرسىتىگه ئىگه بواللماسلىقى ئۈچۈن، ھهممهڭالر بىرال ۋاقىتتا يىغىلىـپ نامـاز ئوقۇمـاي، يـۇقىرىقى ئۇسـۇل 
بـۇ (ئهگهر سىلهرگه يامغۇر سهۋهبلىك ھهرهج بولىدىغان بولسا يـاكى كېسـهل بولسـاڭالر، ). بويىچه ئوقۇڭالر

رنى قويۇپ قويساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايـدۇ، ئېھتىياتچـان ۋه ھوشـيار بولـۇڭالر، قوراللىرىڭال) چاغدا
نامازدىن فارىغ بـولغىنىڭالردا ئـۆره ]. 102[ ھهقىقهتهن كاپىرالر ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تهييارلىدىهللا ا

قارشـى يـاردهم بېرىشـى سىلهرگه دۈشمىنىڭالرغا هللا ا(نى ياد ئېتىڭالر هللا تۇرغان ۋه ياتقان ھالهتلىرىڭالردا ا
. ىڭـالرلمـۇكهممهل ئـادا قى) پۈتـۈن شـهرتلىرى بىـلهن(خاتىرجهم بولغـان چـېغىڭالردا نامـازنى ). مۇمكىن

دۈشـمهننىڭ ئارقىسـىدىن ]. 103[ شۈبھىسـىزكى، نامـاز مـۆمىنلهرگه ۋاقتـى بهلگىلهنـگهن پهرز قىلىنـدى
رمـۇ خـۇددى سـىلهرگه ئوخشـاش قىينىلىـدۇ، قوغالشقا سۇسلۇق قىلماڭالر؛ ئهگهر سىلهر قىينالساڭالر، ئۇال

ئۈمىـد  تىـنهللا ا) يهنى شېھىت بولۇشىنى، سـاۋابنى ۋه غهلىبىنـى(سىلهر ئۇالر ئۈمىد قىلمايدىغان نهرسىنى 
!) ئـى مـۇھهممهد]. (104[ ھهممىنى بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرهللا ا. قىلىسىلهر

يىچه ھۆكـۈم قىلسـۇن دهپ، سـاڭا ھهقىـقهتهن ھهق نىـڭ كۆرسـهتكىنى بـوهللا سېنى كىشـىلهر ئارىسـىدا ا
هللا ا. مهغپىــرهت تىلىگىــن تىــنهللا ا]. 105[ خائىنالرنىــڭ تهرىپىنــى ئــالمىغىن. كىتــابنى نازىــل قىلــدۇق

) گۇنــاھ قىلىــش بىــلهن]. (106[ ھهقىــقهتهن ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر
خىيــانهتكه ئــادهتلهنگهن، گۇناھقــا چــۆمگهن . ى ئــالمىغىنئــۆزلىرىگه خىيــانهت قىلغۇچىالرنىــڭ تهرىپىنــ

) خىجىـل بولـۇپ(ئىنسـانالردىن ) خىيـانهتلىرىنى(ئۇالر ]. 107[ ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇهللا كىشىنى ا
يهنــى بوھتــان (رازى بولمايــدىغان ســۆزنى هللا يوشــۇرمايدۇ؛ ئــۇالر ا) خىجىــل بولــۇپ( تىــنهللا ايوشــۇرىدۇ، 
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ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئىـدى هللا پىالنلىغـان چاغـدا، ا) ش ۋه يالغان قهسـهمنىچاپالش، يالغان گۇۋاھلىق بېرى
تامـامهن هللا ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنى ا). يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ تۇراتتى، سۆزىنى ئاڭالپ تـۇراتتى(

يهنـى ئــوغرى ۋه (سـىلهر شـۇنداق كىشــىلهر سـىلهركى، ھايـاتىي دۇنيــادا ئۇالرنىـڭ ]. 108[ بىلگۈچىـدۇر
هللا يهنـى ا(قارشى ئۇالرنىڭ تهرىپىنـى ئالىـدۇ؟  قاهللا اتهرىپىنى ئالدىڭالر، قىيامهت كۈنى كىم ) رنىڭخائىنال

كىمكـى بىـرهر ]. 109[ يـاكى كىـم ئۇالرغـا ھـامىي بولىـدۇ؟) نىڭ ئازابىنى كىم ئۇالردىن دهپئـى قىلىـدۇ؟
ـا، ئـۇ ا مهغپىـرهت تهلهپ تىـنهللا ايامانلىق ياكى ئۆزىگه بىرهر زۇلۇم قىلىـپ قويـۇپ، ئانـدىن  نىـڭ هللا قىلس

بىـرهر گۇنـاھ ) قهسـتهن(كىمكـى ]. 110[ مهغپىرهت قىلغۇچى، ناھايىتى مېھرىبان ئىكهنلىكىنـى كۆرىـدۇ
ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، هللا ا). يهنـى ئۇنىـڭ ۋابـالىنى ئـۆزى تارتىـدۇ(قىلسا، ئۇنى ئۆزىنىڭ زىيىنىغا قىلىدۇ 

اھ ياكى بىر چوڭ گۇنـاھ قىلىـپ قويـۇپ، كىمكى بىر كىچىك گۇن]. 111[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
 ئۇنى بىگۇناھ ئادهمگه چاپلىسا، ئـۇ شـۇ بوھتـاننى ۋه ئوپئوچـۇق بىـر گۇنـاھنى ئـۆزىگه يۈكلىۋالغـان بولىـدۇ

نىڭ پهزلى ۋه رهھمىتى بولمىسـا ئىـدى، ئـۇالردىن بىـر گـۇرۇھ هللا ئهگهر ساڭا ا!) ئى مۇھهممهد]. (112[
تى؛ ئـۇالر پهقهت ئــۆزلىرىنى ئازدۇرىــدۇ، ســاڭا قىلــچه زىيــان ئـادهم چوقــۇم ســېنى ئازدۇرۇشــنى قهســتلهيت

نازىـل قىلـدى، سـاڭا ) يهنـى سـۈننهتنى(ۋه ھېكمهتنى ) يهنى قۇرئاننى(ساڭا كىتابنى هللا ا. يهتكۈزهلمهيدۇ
نىـڭ هللا ا. بىلـدۈردى) يهنى شـهرىئهت ئهھكـاملىرىنى ۋه غهيـب ئىشـالرنى(سهن بىلمىگهن نهرسىلهرنى 

پهقهت . ئۇالرنىــڭ يوشــۇرۇن ســۆھبىتىىنىڭ تولىســىدا خهيــرىيهت يوقتــۇر. ]113[ ســاڭا پهزلــى چوڭــدۇر
نىـڭ يوشـۇرۇن (سهدىقىغه ياكى ياخشـىلىققا يـاكى كىشـىلهرنى ئهپلهشتۈرۈشـكه ئهمـر قىلغـان كىشـىلهر 

نىــڭ رازىلىقىنــى تىــلهش يۈزىســىدىن هللا الرنــى ا) ئىــش(كىمكــى ئــۇ . بۇنىڭــدىن مۇستهســنا) ســۆھبىتى
تـوغرا يـول ) مـۆجىزىلهر ئـارقىلىق(كىمكـى ئـۆزىگه ]. 114[ ك ئهجىر ئاتا قىلىمىزقىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بۈيۈ

مۇخالىپهتچىلىـك قىلىـدىكهن، مۆمىنلهرنىـڭ ) يهنى ئۇنىڭ ئهمـرىگه(ئېنىق بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهرگه 
جهھهنـنهمگه ) ئـاخىرهتته(يولىدىن غهيـرىيگه ئهگىشـىدىكهن، ئـۇنى ئـۆز يولىغـا قويـۇپ بېرىمىـز، ئـۇنى 

ــايك ــان ج ــدېگهن يام ــنهم نېمى ــۈزىمىز، جهھهن ــېرىك هللا ا]. 115[ !ىرگ ــىنىڭ ش ــرهر نهرس ــۆزىگه بى ئ
هللا ا(ئهلـۋهتته مهغپىـرهت قىلمايـدۇ، بۇنىڭـدىن باشـقىنى ) يهنـى مۇشـرىكلىك گۇنـاھىنى(كهلتۈرۈلۈشىنى 

ىق شـېرىك كهلتۈرىـدىكهن، ئـۇ ھهقىـقهتهن قـاتت قاهللا اخالىغان ئادهمگه مهغپىرهت قىلىدۇ، كىمكى ) ئۆزى
نـامالر بىـلهن (چىشـى ) ئـۆزلىرى(نى قويـۇپ، پهقهت هللا ا) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ]. 116[ ئازغان بولىدۇ

 نىڭ ئىبادىتىدىن بـاش تارتقـان شـهيتانغا ئىبـادهت قىلىـدۇهللا بۇتالرغا ئىبادهت قىلىدۇ، پهقهت ا) ئاتىۋالغان
ئهلـــۋهتته ســـېنىڭ مهن « :شـــهيتاننى رهھمىتىـــدىن يىـــراق قىلـــدى، شـــهيتان ئېيتتـــىهللا ا]. 117[

شـۇنداقال چوقـۇم ئـۇالرنى ئـازدۇرىمهن، ]. 118[ بهندىلىرىڭـدىن مـۇئهييهن سـاندىكىلهرنى ئىگىلهيـمهن
يهنى ھايات ئـۇزۇن، قىيـامهت، ھېسـاب ئـېلىش يـوق دېگهنـدهك باتىـل (ئۇالرنى خام خىيال قىلدۇرىمهن 
) الرغـا نهزهر قىلىـپ بهلـگه ئۈچـۈنبۇت(، ئۇالرنى چوقۇم چاھار پايالرنىـڭ )ئهقىدىلهرنى كۆڭلىگه سالىمهن

يهنـى قـۇلالرنى (نىـڭ مهخلۇقـاتىنى ئۆزگهرتىۋېتىشـكه هللا قۇالقلىرىنى يېرىشقا بۇيرۇيمهن، ئۇالرنى چوقـۇم ا
نـى قويـۇپ شـهيتاننى هللا كىمكى ا. »ئىشالرغا بۇيرۇيمهن) ئاختا قىلىش، ئۇالرغا مهڭ ئويدۇرۇشقا ئوخشاش

شـهيتان ئۇالرغـا ]. 119[ ئوپئوچـۇق زىيـان تارتقـان بولىـدۇ) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته(دوست تۇتىدىكهن، ئـۇ 
يهنى ئهمهلـده ئىشـقا ئاشـمايدىغان ئـارزۇالرنى (ۋهدىلهرنى بېرىدۇ ۋه ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ ) يالغان(

ئهنه شـۇالرنىڭ بارىـدىغان جـايى ]. 120[ ، شهيتان ئۇالرغا پهقهت يالغاننىال ۋهده قىلىـدۇ)كۆڭلىگه سالىدۇ
ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخشــى ]. 121[ همــدۇر، ئــۇالر جهھهننهمــدىن قاچىــدىغان جــاي تاپالمايــدۇجهھهنن

ئـۇالر جهننهتـته . ئهمهللهرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتكه كىرگـۈزىمىز
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اسـت مـۇ رتىنهللا ايهنـى (مـۇ راسـت سـۆزلۈك كىـم بـار؟ تىنهللا انىڭ ۋهدىسـى ھهقتـۇر، هللا ا. مهڭگۈ قالىدۇ
سىلهرنىڭ قۇرۇق ئـارزۇيۇڭالر ۋه ئهھلـى ) ۋهده قىلغان ساۋابهللا ا]. (122[ )سۆزلۈك ھېچ ئهھهدى بولمايدۇ

دۇنيـادا (كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلهن قولغا كهلمهيدۇ، كىمكى بىر يامـانلىق قىلىـدىكهن، بۇنىـڭ ئۈچـۈن 
) ئازابىــدىن قۇتۇلدۇرىــدىغان نىــڭهللا ا(باشــقا  تىــنهللا اجازالىنىــدۇ، ئــۇ ئــۆزى ئۈچــۈن ) يــاكى ئــاخىرهتته

ئهر ـ ئايـالالردىن مـۆمىن بولـۇپ تـۇرۇپ ]. 123[ ھېچقانداق دوست ۋه ھېچقانـداق مهدهتكـار تاپالمايـدۇ
يهنـى ئۇالرنىـڭ (ياخشى ئىشالرنى قىلغانالر جهننهتكه داخىـل بولىـدۇ، ئۇالرغـا قىلـچه زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ 

ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ھالـدا ئـۆزىنى ]. 124[ )لمهيدۇقىلغان ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى قىلچه كېمهيتىۋېتى
، باتىــل )ئۈچــۈن قىلغــانهللا نىــڭ ئهمــرىگه بويســۇنۇپ ئهمهلىنــى خــالىس اهللا يهنــى ا(تاپشــۇرغان  قـاهللا ا

ياخشـىراق ئـادهم ) دىنىـي جهھهتـته(دىنالردىن بۇرالغان ھالدا ئىبىراھىمنىڭ دىنىغا ئهگهشكهن كىشىدىن 
هللا ئاسـمانالردىكى، زېمىنـدىكى شـهيئىلهرىڭ ھهممىسـى ا]. 125[ تـۇتتى ئىبىراھىمنى دوستهللا بارمۇ؟ ا

ــدۇر  ــى ا(نىڭ ــدۇرهللا يهن ــدۇر، مهخلۇقاتلىرى ــدۇر، بهندىلىرى ــڭ مۈلكى ــۇق هللا ا). نى ــىنى تول ــمه نهرس ھهم
سـهندىن ئايـالالر توغرىسـىدا پهتىـۋا سـورايدۇ، ئېيتقىنكـى، ئـۇالر !) ئى مـۇھهممهد]. (126[ بىلگۈچىدۇر
ئايالالرنىـڭ مىراسـىغا (قۇرئانـدا سـىلهرگه تىـالۋهت قىلىنىـدىغان . گه پهتىـۋا بېرىـدۇسـىلهرهللا توغرىسىدا ا

شۇنداق يېتىملهر توغرىسىدا پهتىـۋا بېرىـدۇكى، ئۇالرنىـڭ تهيىـن قىلىنغـان . ئايهتلهرمۇ پهتىۋا بېرىدۇ) ئائىت
نىـڭ (ن بـالىالر، بـوزهك قىلىنغـا)يهنـى مۇنـداق قىلماسـلىقىڭالرغا پهتىـۋا بېرىـدۇ(مىراسىنى بهرمهيسـىلهر
ــۋا بېرىــدۇ) ھهققىنــى بېرىشــىڭالر ــده پهتى ــانىي بولۇشــىڭالر ھهققى ئايالالرغــا ۋه . (ۋه يېــتىملهرگه ھهقق

يهنــى شــۇنىڭغا (ئــۇنى بىلىــپ تۇرىــدۇ هللا قانــداقال ياخشــىلىق قىلســاڭالر، شۈبھىســىزكى، ا) يېــتىملهرگه
ىنىـڭ كۆڭۈلسـىز بولۇشـىدىن يـاكى يـۈز ئهگهر بىرهر ئايال ئېر]. 127[ )سىلهرنى مۇكاپاتاليدۇهللا ئاساسهن ا

ئۈزلۈشـۈپ (ئۆرۈشىدىن ئهندىشـه قىلسـا، ئۇالرنىـڭ ئۆزئـارا كېلىشىشـى ھـېچ گۇنـاھ ئهمهس، كېلىشـىش 
ــكهن، ئهگهر . ياخشــى) كېتىشــتىن ــتىگه بېخىللىــق ســىڭىپ كهت ــا(ئىنســانالرنىڭ تهبىئى ) ئاياللىرىڭالرغ

ــاڭالر،  ــىلىق قىلس ــتىن(ياخش ــۇم قىلىش ــا زۇل ــاڭالر ساقال) ئۇالرغ ــدۇهللا ا(نس ــىلهرنى مۇكاپاتالي هللا ا). س
ۇھهببهتته ۋه مـ(قانچه تىرىشسـاڭالرمۇ ئاياللىرىڭالرغـا ]. 128[ ھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋهرداردۇر

بـاراۋهر مۇئامىلىـده بولۇشـقا ھهرگىـز قـادىر بواللمايسـىلهر، شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىرسـىگه ) ىداقدىلنىڭ مايىللى
ئېسـىپ قويۇلغـان ) ئېـرى بـاردهكمۇ ئهمهس، يوقتهكمـۇ ئهمهس(نچىسـىنى پۈتۈنلهي مايىل بولـۇپ، ئىككى

ئۇالرغــا زۇلــۇم (تۈزهتســهڭالر، ) بــۇ جهھهتتىكــى قۇســۇرلىرىڭالرنى(ئايالــدهك تاشــالپ قويمــاڭالر، ئهگهر 
ئهگهر ]. 129[ مهغپىــرهت قىلىــدۇ، رهھىــم قىلىــدۇ) ســىلهرگه(ئهلــۋهتته هللا ساقالنســاڭالر، ا) قىلىشــتىن

ئۆز پهزلى بىلهن ئۇالرنىڭ بىرسـىنى ئىككىنچىسـىدىن بىھـاجهت قىلىـدۇ، هللا ۈپ كهتسه، ائىككىسى ئۈزلۈش
ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى ]. 130[ كهڭـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر) نىڭ پهزلى(هللا ا

سىلهردىن ئىلگىرى كىتـاب بېـرىلگهنلهرگه ). نىڭ مۈلكىدۇر، مهخلۇقاتىدۇرهللا يهنى ا(نىڭدۇر هللا شهيئىلهر ا
تهقۋادارلىـق قىلىشـنى تهۋسـىيه قىلـدۇق، ئهگهر كـاپىر  قاهللا اۋه سىلهرگه ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرغا(

نىـڭ هللا ، ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى شـهيئىلهر ا)زىيـان يهتكۈزهلمهيـدۇ قـاهللا اكـۇفرىڭالر (بولساڭالر 
ئاسـمانالردىكى ]. 131[ يىقتـۇربىھاجهتتۇر، مهدھىـيىگه ال) مهخلۇقاتتىن(هللا ا). مۈلكىدۇر، مهخلۇقاتىدۇر(

ھهممه ئىشـنى باشقۇرۇشـقا ). نىڭ مۈلكىدۇر، مهخلۇقاتىدۇرهللا يهنى ا(نىڭدۇر هللا ۋه زېمىندىكى شهيئىلهر ا
خالىسا، سـىلهرنى يـوق قىلىـپ ئورنۇڭالرغـا باشـقىالرنى هللا ئهگهر ا! ئى ئىنسانالر]. 132[ يېتهرلىكتۇرهللا ا

                                                
 . ىسىنى بېرىشنى بۇيرۇدىبۇنى مهنئى قىلىپ ئۇالرنىڭ مىراستىكى نېسىۋ هللاجاھىلىيهت دهۋرىدىكى ئهرهبلهر كىچىك بالىالرغا ۋه ئايالالغا مىرس بهرمهيتتى،  
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ــدۇ، ا ــادىردۇرهللا كهلتۈرى ــا ق ــى كىم]. 133[ بۇنىڭغ ــلهن(ك ــى بى ــان ئهمهل ــى ) قىلغ ــڭ نېمىتىن دۇنيانى
بهنـده ئـۆز (نىڭ دهرگاھىدىـدۇر هللا دۇنيا ۋه ئاخىرهتنىڭ نېمىتى ا) ئۇنىڭغا ئېيتىپ قويغىنكى(تىلهيدىكهن، 

ــى تىلىســۇن ــڭ نېمىتىن ــا ۋه ئاخىرهتنى ــدىن دۇني ــدىلىرىنىڭ ســۆزلىرىنى(هللا ا). پهرۋهردىگارى ــاڭالپ ) بهن ئ
خۇدالىـق ئۈچـۈن ! ئـى مـۆمىنلهر]. 134[ كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) همهللىرىنـىبهندىلىرىنىڭ ئ(تۇرغۇچىدۇر، 

گۇۋاھلىـق (الرنىـڭ يـاكى ئاتـا ـ ئاناڭالرنىـڭ يـاكى تۇغقانلىرىڭالرنىـڭ زىيىنىغـا ئۆزۈڭگۇۋاھلىـق بېرىشـته، 
بـاي ) گۇۋاھلىـق بېرىلگـۈچى(توغرا كهلگهن تهقدىردىمۇ، ئادالهتنى بهرپـا قىلىشـقا تىرىشـىڭالر، ) بېرىشكه

ھامـان ئادىـل گـۇۋاھ ) ئۇنىڭغـا ئىـچ ئاغرىتماسـتىن(، ياكى پېقىـر بولسـا )ئۇنىڭغا رىئايه قىلماستىن(لسا بو
يهنـى ئۇالرنىـڭ مهنپهئىتىنىـڭ نېمىـده بولىـدىغانلىقىنى ئوبـدان (سىلهردىن ئۇالرغا يېقىندۇر هللا بولۇڭالر، ا

ــدۇ ــتىن(، نهپســى خاھىشــىڭالرغا ئهگىشــىپ )بىلى ــال) ھهقىقهت ــۇپ كهتمهڭ ــى . ربۇرۇل ئهگهر تىلىڭالرن
ـاڭالر، مۇنـداقتا ا)يهنى گۇۋاھلىقتىكى پاكىتنى بۇرمىلىساڭالر(تولغۇساڭالر  هللا ، ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتس

هللا ، اقـاهللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 135[ ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خهۋهردار بولـۇپ تۇرغۇچىـدۇر
نازىـل قىلغـان هللا ۋه ئىلگىـرى ا) يهنـى قۇرئانغـا(تابقـا ئۇنىڭغـا نازىـل قىلغـان كىهللا نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه ا

هللا كىمكـى ا. ئىمـان كهلتـۈرۈڭالر) يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان سـاماۋى كىتابالرغـا(كىتابالرغا 
نىڭ پهرىشتىلىرىنى، كىتـابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنـى ۋه ئـاخىرهت كـۈنىنى ئىنكـار قىلىـدىكهن، ئـۇ هللا نى، ا

ئىمان ئېيتقان، ئاندىن كاپىر بولغان، ئانـدىن ئىمـان ئېيتقـان، ئانـدىن كـاپىر ]. 136[ لىدۇقاتتىق ئازغان بو
مهغپىـرهت قىلمايـدۇ هللا كىشىلهرنى ا) يهنى شۇ كۇفرى بىلهن ئۆلگهن(بولغان، ئاندىن كۇفرىدا ئهزۋهيلىگهن 

 بېشـارهتپىقالرغـا مۇنا!) ئـى مـۇھهممهد]. (137[ يېتهكلىمهيدۇ) يهنى جهننهتكه(ۋه ئۇالرنى توغرا يولغا 
ئۇالر مۆمىنلهرنى قويـۇپ، كـاپىرالرنى دوسـت تۇتىـدۇ، ]. 138[ بهرگىنكى، ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

يهنـى كۇففـارالرنى دوسـتلۇقىدىن ئىـززهت (ئۇالر كاپىرالرنىڭ قېشىدىن ئىززهت ۋه قۇدرهت تهلهپ قىالمدۇ؟ 
) يهنـى قۇرئانـدا(كىتابتـا هللا ا]. 139[ خاستۇر قاهللا اسى ئىززهت ۋه قۇدرهتنىڭ ھهممى) ۋه غهلىبه تىلهمدۇ؟

ىره قىلىنىۋاتقـانلىقىنى مهسـخ نىڭ ئايهتلىرىنىڭ ئىنكـار قىلىنىۋاتقـان ۋههللا سىلهرگه نازىل قىلدىكى، سىلهر ا
باشـقا پاراڭغــا ) ىره قىلىۋاتقـان كــاپىرالرمهسـخ نىـڭ ئــايهتلىرىنىهللا يهنـى ا(ئاڭلىغـان چـېغىڭالردا، ئــۇالر 

هللا ئۇالرغـا ئوخشـاش بولـۇپ قالىسـىلهر، ا) گۇناھتـا(ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرماڭالر، بولمىسا كىرىشمىگىچه 
ئـۇالر ]. 140[ جهھهنـنهمگه توپاليـدۇ) ئـاخىرهتته(ھهقىقهتهن مۇناپىقالرنىڭ ۋه كاپىرالرنىڭ ھهممىسىنى 

ه ئېرىشسـهڭالر، نىـڭ نۇسـرىتىگهللا سىلهرگه ھادىسه كېلىشىنى كۈتىـدۇ، ئهگهر سـىلهر ا) يهنى مۇناپىقالر(
» )كاپىرالردىن ئالغـان غهنىـيمهتلهردىن بىزگىمـۇ بېـرىڭالر(بىز سىلهر بىلهن بىلله ئهمهسمىدۇق؟ «  :ئۇالر

سـىلهرنى (بىـز سـىلهردىن غالىـب بولـۇپ تـۇرۇپ « ):كاپىرالرغـا(ئهگهر كاپىرالر زهپهر تاپسا، ئـۇالر . دهيدۇ
قىيـامهت كـۈنى ئـاراڭالردا هللا ا. دهيـدۇ» ىدىقمۇ؟ئهمهسمۇ؟ سىلهرنى مـۆمىنلهردىن سـاقلىم) ئۆلتۈرمىدۇق

ــانىي( ــدۇ، ا) ھهقق ــۈم چىقىرى ــدۇهللا ھۆك ــول بهرمهي ــى ي ــۆمىنلهرگه قارش ــز م ــا ھهرگى ]. 141[ كاپىرالرغ
ئۇالرنىـڭ ئالـدامچىلىقىغا يارىشـا جـازا بېرىـدۇ، هللا نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ، اهللا شۈبھىسىزكى، مۇناپىقالر ا

كىشـىلهرگه ) نامـازنى(، )ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ(ياقماسلىق بىلهن تۇرىدۇ  ئۇالر ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا، خۇش
ــاد ئېتىــدۇهللا ، ا)ىياكــارلىق قىلىــدۇريهنــى (كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئوقۇيــدۇ  ]. 142[ نــى پهقهت ئازغىنــا ي

مۇناپىقالر كۇفرى بىلهن ئىمان ئارىسىدا ئارىسالدى بولۇپ تۇرىدۇ، نه ئۇالرغـا، نه بۇالرغـا مهنسـۈپ ئهمهس 
ــى مۆمىنلهرگىمــۇ، كــاپىرالرغىمۇ مهنســۈپ ئهمهسيه( ــى ا)ن ــا هللا ، كىمن ــكهن، ئۇنىڭغ ــۇمراھ قىلغــان ئى گ

قويـۇپ، كـاپىرالرنى ) دوست تۇتۇشـنى(مۆمىنلهرنى ! ئى مۆمىنلهر]. 143[ ھهرگىزمۇ توغرا يول تاپالمايسهن
شـهن پـاكىتى نىـڭ روهللا ا) يهنـى مۇنـاپىق ئىكهنلىكىڭالرغـا(دوست تۇتمـاڭالر، سـىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغـا 
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) يهنـى قهئـرىگه(مۇناپىقالر چوقـۇم دوزاخنىـڭ ئهڭ ئاسـتىنقى قهۋىـتىگه ]. 144[ بولۇشىنى خاالمسىلهر؟
ـــازابتىن قۇتقۇزىـــدىغان(تاشـــلىنىدۇ، ئۇالرغـــا ھهرگىزمـــۇ  پهقهت ]. 145[ مهدهتكـــار تاپالمايســـهن) ئ

هللا غا چىڭ يېپىشـقان، دىننـى ا) نىڭ كىتابى(هللا تۈزهتكهن، ا) ئهمهللىرىنى(تهۋبه قىلغان، ) مۇناپىقلىقتىن(
كىشـىلهر بۇنىڭـدىن ) نىڭ رازىلىقىنى كۆزلىگهنهللا يهنى قىلغان ئهمهلىدىن پهقهت ا(ئۈچۈن خالىس قىلغان 

ئـاخىرهتته (مـۆمىنلهرگه هللا ا. دۇر) يهنـى ئۇالرنىـڭ قاتارىـدا(ئهنه شۇالر مۆمىنلهر بىلهن بىلـله . مۇستهسنا
شـۈكۈر قىلسـاڭالر ۋه ) نىڭ نېمهتلىـرىگههللا ا(ئهگهر ]. 146[ لىدۇبۈيۈك ئهجىر ئاتا قى) جهننهتتىن ئىبارهت
شـۈكۈر قىلغـۇچىنى مۇكاپاتلىغۇچىـدۇر، هللا سـىلهرگه ئـازاب قىلىـپ نـېمه قىلىـدۇ؟ اهللا ئىمان ئېيتساڭالر، ا

ئاشـكارا يامـان سـۆز ) ھهر قانداق كىشـىنىڭ(زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىدىن باشقا ]. 147[ ھهممىنى بىلگۈچىدۇر
زۇلۇمغـا ئۇچرىغۇچىنىـڭ زالىمـدىن شـىكايهت قىلىشـىغا ۋه ئۇنىڭغـا دۇئـايىبهت (تۇرمايدۇ ياقهللا قىلىشىنى ا

]. 148[ بىلگۈچىـدۇر) زالىمنـى(ئاڭلىغۇچىـدۇر، ) زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىنى(هللا ا ،)قىلىشىغا بولىدۇ
سـاۋاب (ر سىلهر ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بىر ياخشـىلىقنى قىلسـاڭالر يـاكى بىـرهر يامـانلىقنى كهچۈرسـهڭال

نـى ۋه ئۇنىـڭ هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 149[ ئهپۇ قىلغۇچىـدۇر، قۇدرهتلىكتـۇرهللا شۈبھىسىزكى، ا). تاپىسىلهر
ــانالر، ا ــڭ پهيغهمبهرلىرىنىــڭ ئارىســىنى هللا پهيغهمبهرلىرىنــى ئىنكــار قىلغ ئىشــىنىپ  قــاهللا ا(بىــلهن ئۇنى

بهزىسـىگه ) پهيغهمبهرلهرنىـڭ(ر، ئاجرىتىۋهتمهكچى بولغانال) پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنمهيمىز دېيىش بىلهن
) ئوتتـۇرا(ئارىسـىدا ) يهنى ئىمان بىلهن كۇفرىنىڭ(ئىشىنىمىز، بهزىسىگه ئىشهنمهيمىز دېگۈچىلهر ـ ئۇنىڭ 

راسـتىنال كـاپىرالردۇر، ) ئىمـاننى دهۋا قىلغـان تهقـدىردىمۇ(ئهنه شـۇالر ]. 150[ يول تۇتمـاقچى بولغـانالر
ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبهرلىــرىگه ئىمــان ئېيتقــان،  قــاهللا ا]. 151[ لىــدۇقكاپىرالرغــا خورلىغــۇچى ئــازاب تهييار

هللا كىشـىلهرگه ا) يهنـى ھهممىسـىگه ئىمـان ئېيتقـان(ئۇالردىن ھېچبىرىنىڭ ئارىسىنى ئـاجرىتىۋهتمىگهن 
 ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ئهجىرلىرىنى ئاتا قىلىدۇ، ا) تېگىشلىك(ئۇالرنىڭ 

ســهندىن ئــۆزلىرىگه ئاســماندىن بىــر كىتــاب ) يهنــى يهھــۇدىيالر ۋه ناســاراالر(ھلــى كىتــاب ئه]. 152[
ــوراپ ــدىنمۇ چــوڭراقىنى س ــۇالر مۇســادىن بۇنىڭ ــزگه ا« :چۈشۈرۈشــنى ســورايدۇ، ئ ــكارا هللا بى ــى ئاپئاش ن

يهنـى (شۇنىڭ بىلهن، ئۇالرنىـڭ زۇلمـى سـهۋهبلىك ئـۇالرنى چاقمـاق سـوقتى . دېگهن ئىدى» كۆرسهتكىن
ئـۇالر روشـهن مـۆجىزىلهر كهلگهنـدىن كېـيىن مـوزاينى ). دىن بىر ئوت كېلىپ ئۇالرنى ھاالك قىلدىئاسمان

ئۇنىــڭ راســت پهيغهمبهرلىكىنــى (بىــز مۇســاغا . كېــيىن بىــز ئــۇالرنى ئهپــۇ قىلــدۇق. قىلىۋالــدى) مهبــۇد(
ــۆجىزىلهردىن ــپاتاليدىغان م ــدۇق) ئىس ــا قىل ــت ئات ــهن پاكى ــهرىئىتىنى قو]. (153[ روش ــۇل تهۋرات ش ب

نـى تىكـلهپ قويـدۇق، ) تېغـى(ئۇالردىن ئهھده ئالماق ئۈچـۈن ئۈسـتىگه تـۇر ) قىلمىغانلىقلىرى سهۋهبلىك
 :دېـدۇق ھهمـده ئۇالرغـا» دهرۋازىسـىدىن سـهجده قىلغـان ھالـدا كىـرىڭالر) بهيتۇلمۇقهددهس(« :ئۇالرغا

» )دىـن ئاشـماڭالريهنـى شـهنبىده بېلىـق تۇتـۇش بىـلهن ھهددىڭالر(رمىتىنى سـاقالڭالر ۆشهنبىنىڭ ھ«
نىـڭ هللا ئـۇالر ئهھـدىنى بۇزغـانلىقلىرى، ا]. 154[ مهھـكهم ۋهده ئالـدۇق) بـۇ ھهقـته(ئۇالردىن . دېدۇق

ـــۈرگهنلىكلىرى ۋه  ـــاھهق ئۆلت ـــى ن ـــانلىقلىرى، پهيغهمبهرلهرن ـــار قىلغ ـــايهتلىرىنى ئىنك ـــۇھهممهد (ئ م
ئۇالرغـا (دېگهنلىكلىرى ئۈچـۈن ) يهنى سۆزۈڭنى چۈشهنمهيدۇ(دىللىرىمىز پهردىلهنگهن ) ئهلهيھىسساالمغا
ــڭ هللا ، بهلكــى ا)لهنهت قىلــدۇق ــۋهتتى، شــۇڭا ئۇالرنى ــى پېچهتلى ــڭ كــۇفرى ســهۋهبىدىن دىللىرىن ئۇالرنى

يهنـى ئىسـا ئهلهيھىسسـاالمنى (يهنه ئۇالرنىـڭ كـۇفرى ]. 155[ ئازغىنىسىدىن باشقىنى ئىمان ئېيتمايـدۇ
 )ئۇالرغـا لهنهت قىلـدۇق(چاپلىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن  ئۈچۈن ۋه مهريهمگه چوڭ بوھتان) ئىنكار قىلغانلىقلىرى

ئۇالرغـا (نىڭ رهسۇلى ئىسا ئىبن مهريهمنى ھهقىقهتهن ئۆلتۈردۇق دېگهنلىكلىرى ئۈچـۈن هللا يهنه ا]. 156[
ۋاھالهنكى، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يـوق، دارغـا ئاسـقىنىمۇ يـوق ۋه لـېكىن ئۇالرغـا ). لهنهت قىلدۇق
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ى ئاسـتۇق دهپ گۇمـان قىلىـپ، ئىسـا ئهلهيھىسسـاالمغا ئوخشـاپ قالغـان باشـقا ئىسـان(شۈبھه سېلىندى 
) مهسلىسـى(، ئىسا توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ئۆلتـۈرۈلگهنلىكى )بىرسىنى ئاستى
نـى بىلمهيـدۇ، گۇمـانغىال ئاساسـلىنىدۇ، ئـۇالر ئىسـانى ) ئىشـنىڭ ھهقىقىتـى(ئـۇالر بـۇ . ده شۈبھىدىدۇر

هللا يهنـى ئىسـا ئهلهيھىسسـاالمنى ا(ئۇنى ئۆز تهرىپىگه كۆتۈردى هللا بهلكى ا]. 157[ هن ئۆلتۈرمىدىجهزم
، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا ا). ئۇالرنىڭ شهررىدىن قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك ھالـدا ئاسـمانغا ئېلىـپ چىقىـپ كهتتـى

قانـدىقى جـان  ھهر) يهنى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالردىن(ئهھلى كىتابتىن ]. 158[ بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
ئىمـان ) نىـڭ بهندىسـى ئىكهنلىكىـگههللا يهنى ئىسانىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكى ۋه ا(ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا 

ــۇالر . ئېيتىــدۇ ــۈنى ئ ــامهت ك ــگهن دهۋاســىنىڭ ۋه (ئىســا قىي يهھۇدىيالرنىــڭ ئىســانى دارغــا ئاســتۇق دې
يهھۇدىيالرنىـڭ ]. 159[ اھ بولىـدۇغا گـۇۋ) نىڭ ئوغلى دېگهن دهۋاسىنىڭ يالغانلىقىهللا ناساراالرنىڭ ئىسا ا

يهنـى (نىـڭ يولىـدىن هللا ، نۇرغۇن كىشـىلهرنى ا)يهنى زۇلمى ۋه قىلغان گۇناھلىرى(قىلغان ھهقسىزلىقلىرى 
توسـقانلىقلىرى، چهكلهنـگهن جـازانىنى ئالغـانلىقلىرى ۋه كىشـىلهرنىڭ پـۇل ـ ) نىڭ دىنىغا كىرىشـتىنهللا ا

ھـاالل قىلىنغـان پـاكىز نهرسـىلهرنى ھـارام ) ئىلگىـرى(رغـا ماللىرىنى نـاھهق يېگهنلىكلىـرى ئۈچـۈن، ئۇال
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى ]. 161ــ160[ قىلدۇق، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كاپىر بولغانالرغا قاتتىق ئازاب ھازىرلىدۇق

ئـۆتكهن (، سـهندىن ئىلگىـرى )يهنـى قۇرئانغـا(بىلىمى چوڭقۇر بولغانالرغا، ساڭا نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا 
نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتىدىغان مـۆمىنلهرگه، نامـازنى ئۆتىگـۈچىلهرگه، زاكـات ) هپهيغهمبهرلهرگ

) جهننهتـته مهڭگـۈ قېلىشـتىن ئىبـارهت(ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمـان ئېيتقۇچىالرغـا  قاهللا ابهرگۈچىلهرگه، 
پهيغهمـبهرلهرگه بىـز نۇھقـا ۋه ئۇنىڭـدىن كېيىنكـى !) ئـى مـۇھهممهد]. (162[ كاتتا ئهجىر ئاتا قىلىمىـز

ى قىلدۇق ھهمده ئىبىراھىمغـا، ئىسـمائىلغا، ئىسـھاققا، يهئقۇبقـا، يى قىلغاندهك، ھهقىقهتهن ساڭا ۋهھيۋهھ
ى قىلدۇق، داۋۇدقـا زهبـۇرنى ئاتـا ييهئقۇبنىڭ ئهۋالدلىرىغا، ئىساغا، ئهييۇبقا، يۇنۇسقا، ھارۇنغا، سۇاليمانغا ۋهھ

!) ئـى مـۇھهممهد(ئهۋهتتـۇق، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ئىلگىـرى  بىز نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنـى]. 163[ قىلدۇق
 سـۆز قىلـدى) بىۋاسـىته(مۇسـاغا هللا ساڭا بايان قىلغانلىرىمىزمۇ بـار، سـاڭا بايـان قىلمىغـانلىرىمىزمۇ بـار، ا

يهنـى پهيغهمـبهر ئهۋهتىلـگهن (نىـڭ ئالدىـدا كىشـىلهر هللا ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرلهردىن كېيىن ا]. 164[
گه باھـانه بولـۇپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن، ) مان ئېيتاتتىم ۋه ئىتـائهت قىالتـتىم دېگـۈچىلهربولسا ئهلۋهتته ئى

) ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالرنى دوزاخـتىن(خـۇش خهۋهر بهرگـۈچى، ) ئىتائهت قىلغۇچىالرغا جهنـنهت بىـلهن(
]. 165[ ، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرغـالىبتۇرهللا ائاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتـۇق، 

سـاڭا هللا لـېكىن ا) يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر سېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭگه گۇۋاھلىق بهرمىسـه گۇنـاھى ئـۆزىگه(
باشـقىالر بىلمهيـدىغان (قۇرئـاننى هللا گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ا) پهيغهمبهرلىكىڭگه(نازىل قىلغان قۇرئان ئارقىلىق 

ــاس ــۆزىگه خ ــدى) ئ ــل قىل ــلهن نازى ــى بى ــتىلهرمۇ . ئىلم ــهللا ا(پهرىش ــاڭا نازى ــا ۋه س ــان قۇرئانغ ل قىلغ
 نىڭ گـۇۋاھلىقى يېتهرلىكتـۇرهللا ا) باشقىالر گۇۋاھلىق بهرمىگهندىمۇ(گۇۋاھلىق بېرىدۇ، ) پهيغهمبهرلىكىڭگه

نىـڭ يولىـدىن توسـقانالر ھهقىـقهتهن قـاتتىق هللا ا) كىشـىلهرنى(شۈبھىسىزكى، كاپىر بولغانالر ۋه ]. 166[
مهغپىـرهت قىلمايـدۇ، تـوغرا يولغىمـۇ هللا لۇم قىلغانالرنى اشۈبھىسىزكى، كاپىر بولغانالر ۋه زۇ]. 167[ ئازدى

پهقهت جهھهننهمنىڭ يولىغـا باشـاليدۇ، ئـۇالر ) ئۇالرنى]. (168[ باشلىمايدۇ) يهنى جهننهتنىڭ يولىغىمۇ(
ئـى ]. 169[ ئاسـان قـاهللا ا) يهنى ئۇالرنى جهھهننهمده مهڭگۈ قالدۇرۇش(جهھهننهمده مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ 

) دىـن(سـىلهرگه پهرۋهردىگـارىڭالردىن ھهق ) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم(هر پهيغهمـب! ئىنسانالر
يهنـى كـۇفرىنى (سىلهر ئۈچۈن پايدىلىق، ئهگهر ئىنكـار قىلسـاڭالر ) بۇ(ئېلىپ كهلدى، ئىمان ئېيتىڭالركى، 

چــۈنكى ئاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى شــهيئىلهرنىڭ ). ســىلهردىن بىھــاجهتهللا ا) (داۋامالشتۇرســاڭالر
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ــى اھه ــدۇر هللا ممىس ــى ا(نىڭ ــدۇرهللا يهن ــدۇر، مۈلكى ــڭ مهخلۇقاتى ــۋالىنى(هللا ا). نى ــدىلىرىنىڭ ئهھ ) بهن
ـاب]. 170[ بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر ) يهنـى ناسـاراالر جامائهسـى! (ئى ئهھلى كىت

 قـاهللا ايهنـى (دىـن باشـقىنى ئېيتمـاڭالر ) سۆز(نىڭ شهنىگه ھهق هللا دىنىڭالردا ھهددىدىن ئاشماڭالر، ا
هللا ئىسـا ـ مهريهمنىـڭ ئـوغلى، پهقهت امهسـىھ  ).شېرىكى ۋه بالىسى بولۇشتىن پاك دهپ ئېتىقاد قىلىڭالر

نىـڭ ئىلقـا قىلغـان هللا ، مهريهمـگه ا)نىـڭ ئـوغلى ئهمهسـتۇرهللا سىلهر گۇمان قىلغاندهك ا(نىڭ رهسۇلىدۇر 
هللا ، ا)ىن يارىتىلغانـدۇردېـگهن سـۆزىد» ۋۇجۇدقـا كهل«نىـڭ هللا تىسىز، اىيهنى ئاتىنىڭ ۋاس(كهلىمىسىدۇر 

ــۇر،  ــر روھت ــگهن بى ــدىن كهل ــاهللا اتهرىپى ــتىڭالر،  ق ــرىگه ئىمــان ئېي ــڭ پهيغهمبهرلى ــا، هللا ا(ۋه ئۇنى ، ئىس
ســىلهرگه ) بــۇ(قــايتىڭالر، ) ئــۈچ دهيــدىغان ئېتىقــادتىن هللا(ئۈچتــۇر دېمهڭــالر، ) مهريهمــدىن ئىبــارهت

ــدىلىقتۇر، ا ــتىن اهللا پاي ــۇر، بالىســى بولۇش ــر ئىالھت ــهللا پهقهت بى ــدىكى پ ــمانالردىكى ۋه زېمىن اكتۇر، ئاس
 يېتهرلىـك ھامىيـدۇرهللا ، ا)نىـڭ مۈلكىـدۇر، مهخلۇقاتىـدۇرهللا يهنى ا(نىڭدۇر هللا شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى ا

بهنــده بولۇشــتىن ھهرگىــز بــاش تارتمايــدۇ،  قــاهللا ايــېقىن پهرىشــتىلهرمۇ ) قــاهللا ا(ۇ، مهســىھم ].171[
هللا ا) بىلسـۇنكى(هن ۋه كـۆرهڭلهپ كېتىـدىكهن، بهندىچىلىك قىلىشـتىن بـاش تارتىـدىك قاهللا اكىملهركى 

 ئـۆز دهرگاھىغــا توپاليــدۇ) قىيـامهت كــۈنى ھېسـاب ئــېلىش ۋه جـازاالش ئۈچــۈن(ئۇالرنىـڭ ھهممىســىنى 
ــا كهلســهك، ا]. 172[ ــى قىلغانالرغ ــان ۋه ياخشــى ئهمهللهرن ــڭ هللا ئىمــان ئېيتق ــڭ(ئۇالرنى ) ئهمهللىرىنى

بـاش تارتقـان ۋه كـۆرهڭلهپ ) قۇلچىلىق قىلىشـتىن قاهللا ا(ىدۇ، ئهجرىنى تولۇق بېرىدۇ، نېمىتىنى ئۇالرغا بېر
نىـڭ هللا ا(باشـقا  تىـنهللا ائـۇالر ئـۆزلىرى ئۈچـۈن . ئۇالرغا قاتتىق ئازاب قىلىـدۇهللا كهتكهنلهرگه كهلسهك، ا
! ئـى ئىنسـانالر]. 173[ ھېچقانداق دوست ۋه ھېچقانداق مهدهتكـار تاپالمايـدۇ) ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان

ــىلهرگه پهرۋه ــدىن س ــۇھهممهد (ردىگــارىڭالر تهرىپى ــدۈرۈلگهن م ــلهن كۈچلهن ــۆجىزىلهر بى ــانلىق م ش
ـاننى(ئوچـۇق دهلىـل كهلـدى، سـىلهرگه روشـهن نـۇرنى ) ئهلهيھىسساالمدىن ئىبارهت نازىـل ) يهنـى قۇرئ

هللا چىـڭ يېپىشـقانالرغا كهلسـهك، ا) يهنـى قۇرئانغـا(ئىمـان ئېيتقـان ۋه ئۇنىڭغـا  قـاهللا ا]. 174[ قىلدۇق
 داخىـل قىلىـدۇ ۋه ئـۇالرنى تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ) يهنى جهننىـتىگه(ۆز رهھمىتىگه ۋه نېمىتىگه ئۇالرنى ئ

پهتىـۋا ) ئاتـا ـ ئانىسـى، بالىسـى يـوق مېيىتنىـڭ مىراسـى توغرۇلـۇق(سهندىن !) ئى مۇھهممهد]. (175[
ىدا پهتىـۋا توغرىسـ) قالـدۇرغان مىـراس(ئاتا ـ ئانىسى، بالىسـى يـوق كىشـى هللا ا«سورىشىدۇ، ئېيتقىنكى، 

بېرىدۇ، ئهگهر بىر كىشى ۋاپات بولسـا، بالىسـى بولمىسـا، پهقهت بىـر ھهمشىرىسـى بولسـا، ئـۇ تهرهكىنىـڭ 
يهنـى (يېرىمىنى ئالىـدۇ، ئهگهر ئـۇ ئايالنىـڭ بالىسـى بولمىسـا، ئهر بىـر تـۇغقىنى ئۇنىـڭ ۋارىسـى بولىـدۇ 

ر تهرهكىنىـڭ ئـۈچتىن ئىككـى ، ئهگهر ئىككـى ھهمشىرىسـى بولسـا، ئـۇال)مىراسنىڭ ھهممىسـىنى ئالىـدۇ
بىـر ) ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى(ھهسسىسىنى ئالىدۇ، ئهگهر ۋارىسالر ھهم ئهر، ھهم ئايال بىر تۇغقـانالر بولسـا 

ــۈن ا ــلىقىڭالر ئۈچ ــدۇ، ئاداشماس ــى بېرىلى ــڭ ھهسسىس ــى ئايالنى ــىلهرگه هللا ئهرگه ئىكك ــهرىئهت (س ش
  ]. 176[ »ىلگۈچىدۇرھهممه نهرسىنى بهللا ا. بايان قىلىپ بېرىدۇ) ئهھكاملىرىنى
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

بىـلهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردىكى ۋه سـىلهرنىڭ ئـۆز ئـاراڭالردىكى هللا يهنـى ا(ئهھـدىلهرگه ! ئى مـۆمىنلهر
ئوقـۇپ بېرىلىـدىغانالردىن باشـقا، ھـايۋانالر، ) بـۇ سـۈرىده تۆۋهنـده(سـىلهرگه . ۋاپا قىلىڭالر) ئهھدىلهرگه

لـېكىن . ھـاالل قىلىنـدى) شزهبھى قىلىنغاندىن كېـيىن يېـيى(نىڭ ھهممىسىنى ) يهنى تۆگه، كاال، قويالر(
ھـاالل ـ (هللا ده بـولغىنىڭالردا شـىكارنى ھـاالل سـانىماڭالر، شۈبھىسـىزكى، ا) يـاكى ھهرهم(ھرام ېسىلهر ئ
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نىـڭ دىنىنىـڭ ئـاالمهتلىرىنى هللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 1[ خالىغان نهرسـىنى ھۆكـۈم قىلىـدۇ) رۇلۇقھارام توغ
دا (شـهھرى ھهرهم ) تهرك ئېـتىش بىـلهن) (يهنى ھهجده تائهتنىـڭ بهلگىسـى ھېسـابالنغان ئىشـالرنى(

يهنـى (ده ، قهال)يهنى كهبىگه ئاتالغان قۇربانلىققا دهخلى ـ تهرۇز قىلىشـنى(نى، ھهدىيىنى ) ئۇرۇش قىلىش
 )ھهجده قۇربانلىق قىلىنىدىغان مـال ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن ھايۋانغـا ئېسـىپ قويۇلغـان نهرسـه

ھهج ئۈچـۈن يـاكى ئـۆمره (ا ھقنى ۋه رازىلىقىنى تىلهپ بهيتۇلال، پهرۋهردىگارىنىڭ پهزلى)چېقىلىشنى(لهرگه 
چىققان چېغىڭالردا شـىكار قىلسـاڭالر  ھاالل سانىماڭالر، ئىھرامدىن) چېقىلىشنى(كهلگۈچىلهرگه ) ئۈچۈن

دىـن توسـقانلىقتىن ) زىيـارىتى(ىدى ھهرهم مهسـج نىـڭ سـىلهرنى) يهنى مۇشـرىكالر(بولىدۇ، بىرهر قهۋم 
ئىبارهت دۈشمهنلىكى ھهرگىزمۇ سىلهرنىڭ ئۇالرغا چېقىلىشىڭالرغا سـهۋهبچى بولمىسـۇن، ياخشـى ئىشـقا 

دىـن قورقـۇڭالر، ) نىـڭ ئـازابى(هللا ۋه زۇلۇمغـا ياردهملهشـمهڭالر، اۋه تهقۋادارلىققا ياردهملىشىڭالر، گۇناھقا 
 تىـنهللا اسىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان، قان، چوشـقا گۆشـى، ]. 2[ نىڭ ئازابى ھهقىقهتهن قاتتىقهللا ا

نامى تىلغا ئېلىنىپ بوغۇزالنغان ھـايۋان، بوغـۇپ ئۆلتـۈرۈلگهن ھـايۋان، ئـۇرۇپ ) يهنى بۇتالرنىڭ(غهيرىينىڭ 
ئۈسـۈپ ئۆلتـۈرۈلگهن ) ھـايۋانالر تهرىپىـدىن(يىقىلىـپ ئـۆلگهن ھـايۋان، ) ئېگىـزدىن(رۈلگهن ھايۋان، ئۆلتۈ

لـېكىن . ھـارام قىلىنـدى) نىـڭ گۆشـىنى يېـيىش(ھايۋان، يىرتقۇچ ھايۋانالر يېرىپ ئۆلتۈرۈپ يېگهن ھايۋان 
الل بولىـدۇ ھهمـده بوغۇزلىغـانلىرىڭالر ھـا) يۇقىرىقى بهش تۈرلـۈك ھايۋانـدىن جېنـى چىقمىغـان چاغـدا(

يهنـى جـاھىلىيهت (ئهزالم . بۇتالرغا ئېلىپ بېرىلىپ ئۇنىـڭ يېنىـدا بوغۇزالنغـان ھـايۋانالر ھـارام قىلىنـدى
بىلهن پال سېلىشىڭالر ھـارام قىلىنـدى، بـۇ گۇنـاھتۇر، ) دهۋرىده پال ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئۈچ پارچه ياغاچ

دىـن ئۈمىـدىنى ئـۈزدى، ئـۇالردىن قورقمـاڭالر، مهنـدىن ) نى يوقىتىش(كاپىرالر بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالر 
بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سـىلهرگه نېمىتىمنـى تاماملىـدىم، ئىسـالم دىنىنـى . قورقۇڭالر

سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم، كىمكى ئاچلىقتـا ئىالجىسـىزلىقتىن، گۇنـاھنى مهقسـهت قىلماسـتىن 
مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، بهنـدىلىرىگه ناھـايىتى هللا ، ا)ىلهرنى يېسه گۇنـاھ بولمايـدۇھارام قىلىنغان نهرس(

نېمىلهرنىـڭ ھـاالل ) يـېمهك ـ ئىچمهكـتىن(ئۇالر سهندىن ئـۆزلىرىگه !) ئى مۇھهممهد]. (3[ مېھرىباندۇر
) ئىــت، قارچىغــا، قۇشــقا ئوخشــاش(ســىلهرگه پــاك نهرســىلهر ۋه «قىلىنغـانلىقىنى ســورايدۇ، ئېيتقىنكــى، 

الرغـا ئـۆگهتكىنى بـويىچه ئـۆگهتكهن ئـوۋچى جانىۋارالرنىـڭ ئۆزۈڭنىـڭ هللا ىكارغا ئـۆگىتىلگهن، سـىلهر اش
ئـوۋچى (شىكار قىلغان نهرسىلىرى ھاالل قىلىندى، ئۇالرنىڭ سىلهر ئۈچۈن ئوۋلىغـان نهرسـىلىرىدىن يهڭـالر 

، )يهنـى بىسـمىلال دهڭـالر( نىڭ نامىنى ياد قىلىڭالرهللا ا) جانىۋارالرنى شىكارغا قويۇپ بهرگهن چېغىڭالردا
 »ھهقىـقهتهن تېـز ھېسـاب ئالغۇچىـدۇرهللا تىن ساقلىنىڭالر، ا) نىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلىش(هللا ا
) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(بۈگۈن سىلهرگه پاك نهرسىلهر ھاالل قىلىندى، كىتـاب بېـرىلگهنلهر ]. 4[

ىڭالر ئۇالرغـا ھااللـدۇر، مـۆمىنلهردىن بولغـان ئهفىـفه نىڭ تامىقى سىلهرگه ھااللـدۇر ۋه سـىلهرنىڭ تـامىق
دىـن بولغـان ئهفىـفه ) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئايالالرنىڭ، سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېـرىلگهنلهر 

ئايالالرنىڭ مهھرىنى بهرسهڭالر، ئىپپهتلىك بولغىنىڭالر ۋه ئاشـكارا ـ يوشـۇرۇن پاھىشـىنى كـۆزلىمىگىنىڭالر 
يـاكى شـهرىئهت (، ئۇالر سـىلهرگه ھااللـدۇر، كىمكـى ئىمانـدىن يېنىۋالىـدىكهن )رنى ئالساڭالرئۇال(ھالدا 

يوققـا چىقىرىلىـدۇ، ئـاخىرهتته ئـۇ زىيـان ) نىـڭ سـاۋابى(، ئۇنىڭ ئهمهلى )ئهھكاملىرىنى ئىنكار قىلىدىكهن
ــدۇ ــارتقۇچىالردىن بولى ــۆمىنلهر]. 5[ ت ــى م ــۇپ! (ئ ــىلهر تاھارهتســىز بول ــاز ) س ــ(نام ــۇپئوقۇم ) اقچى بول

ى مهسـھ تۇرغىنىڭالردا، يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، قولۇڭالرنى جهينىكىڭالر بىلهن قوشۇپ يۇيـۇڭالر، بېشـىڭالرغا
يهنـى (قىلىڭالر، پۇتـۇڭالرنى ئوشـۇقۇڭالر بىـلهن قوشـۇپ يۇيـۇڭالر، ئهگهر جۇنـۇپ بولسـاڭالر پـاكلىنىڭالر 

سـۇ (، ياكى سهپهر ئۈستىده بولـۇپ )ىدىغان بولساسۇ زىيان قىل(، ئهگهر كېسهل بولساڭالر )غۇسلى قىلىڭالر
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ــگهن )تاپالمىســاڭالر ــدىن كهل ــاكى ســىلهرنىڭ بىرســىڭالر ھاجهتخانى ــۇندۇرغان(، ي ــارهت س ــى تاھ ) يهن
ــاكى ئايــاللىرىڭالر بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلغانــدىن كېــيىن  ســۇ ) غۇســلى تاھــارهت ئۈچــۈن(بولســاڭالر، ي

هللا ى قىلىڭـالر، امهسـھ لىڭالر، ئۇنىڭ بىلهن يۈزۈڭالرغـا، قولۇڭالرغـاتاپالمىساڭالر، پاك تۇپراقتا تهيهممۇم قى
شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچـۈن سـىلهرنى پـاك قىلىشـنى، هللا سىلهرگه سىلهرگه مۇشهققهتنى خالىمايدۇ، لېكىن ا

!) ئـى مـۆمىنلهر]. (6[ نېمىتىنى سىلهرگه تامامالشـنى خااليـدۇ) ئىسالم شهرىئىتىنى بايان قىلىش بىلهن(
نېمىتىنى ۋه سـىلهر بىـلهن قىلغـان مۇئاھىدىسـىنى ئهسـلهڭالر، ئهينـى ) ئۇلۇغ(لهرگه بهرگهن نىڭ سىهللا ا

بهرگهن  قـاهللا ايهنـى (قورقۇڭالر  تىنهللا ادېگهن ئىدىڭالر، » ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق«: زاماندا سىلهر
 نى بىلگۈچىـدۇردىللىرىـدىكى سـىرلىرى) بهنـدىلىرىنىڭ(ھهقىقهتهن هللا ا). ئهھدىنى بۇزۇشتىن ساقلىنىڭالر

ئادا قىلىشـقا تىرىشـىڭالر، ئـادىللىق بىـلهن گۇۋاھلىـق بېـرىڭالر، ) ھهقلىرىنى(نىڭ هللا ا! ئى مۆمىنلهر]. 7[
ئادىــل بولماســلىقىڭالرغا ســهۋهب بولمىســۇن، ) ئۇالرغــا(بىــرهر قهۋمــگه بولغــان ئــۆچمهنلىكىڭالر 

تهقۋادارلىققـا ئهڭ ) ئادىـل بولۇشـۇڭالريهنى ئۇالرغا ئـۆچمهن تـۇرۇپ (ئادىل بولۇڭالر، بۇ ) دۈشمىنىڭالرغا(
ئىمـان ئېيتقـان ۋه هللا ا]. 8[ ھهقىـقهتهن قىلمىشـىڭالردىن خهۋهرداردۇرهللا قورقـۇڭالر، ا تىنهللا ايېقىندۇر، 

كــاپىر بولغــان ۋه بىزنىــڭ ]. 9[ ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغانالرغــا مهغپىــرهت ۋه كاتتــا ســاۋاب ۋهده قىلــدى
نىـڭ ســىلهرگه هللا ا! ئـى مــۆمىنلهر]. 10[ شــىلهر ئهھلـى دوزاختــۇرئـايهتلىرىمىزنى يالغانغــا چىقارغـان كى

نېمىتىنى ئهسـلهڭالر، ئهينـى زامانـدا بىـر جامـائه ) يهنى سىلهرنى دۈشمىنىڭالردىن ساقلىغانلىق(بهرگهن 
ئۇالرنىـڭ قـوللىرىنى هللا بولغـان ئىـدى، ا) يهنـى سـىلهرنى ئۆلتـۈرمهكچى(سىلهرگه قـوللىرىنى ئۇزاتمـاقچى 

نىـڭ هللا ا( تىـنهللا ا). يهنـى سـىلهرنىڭ ئـۇالرنى زىيانكهشـلىك قىلىشـىدىن سـاقلىدى(سىلهردىن توستى 
تهۋهككـۈل  قـاهللا اقورقـۇڭالر، مـۆمىنلهر ) ئهمرىنى ئورۇنالش، مهنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چهكلىنىش بىـلهن

ئىسـرائىل ئهۋالدىـدىن مهھـكهم ئهھـده ئالـدى، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىن هللا شۈبھىسىزكى، ا]. 11[ قىلسۇن
كېپىللىـك ئۈچـۈن جهببارالرغـا (ئون ئىككى باشلىقنى ) ون ئىككى ئايماقنىڭ ھهر بىرسىدىن بىردىنيهنى ئ(

هللا ا! ئـى ئىسـرائىل ئهۋالدى(مهن سىلهرگه ياردهم بېرىمهن، «: هللا ئهۋهتتۇق ھهمده ا) يهنى ئهمالىقهلهرگه
بهرســهڭالر، ئۆتىســهڭالر، زاكــات ) تهئــدىل ئهركــان بىــلهن(ئهگهر ســىلهر نامــازنى ) بىــلهن قهســهمكى

ھهسـهنه بهرسـهڭالر  قهرزى قـاهللا اپهيغهمبهرلىرىمگه ئىمـان ئېيتسـاڭالر ۋه ئۇالرغـا يـاردهم بهرسـهڭالر، 
، ئهلـۋهتته سـىلهرنىڭ گۇنـاھىڭالرنى يوققـا )نىڭ يولىـدا پـۇل ـ مېلىڭالرنـى سـهرپ قىلسـاڭالرهللا يهنى ا(

. جهنــنهتلهرگه كىرگــۈزىمهن چىقىــرىمهن، ســىلهرنى ئهلــۋهتته ئاســتىدىن ئۆســتهڭالر ئېقىــپ تۇرىــدىغان
ئىنكـار ) قىلغـان نهرسـىلىرىمنى ئهمـر(كېيىن سـىلهردىن كىمكـى ) يهنى مهھكهم ئهھدىدىن(شۇنىڭدىن 

ئهھـدىنى بۇزغـانلىقلىرى ئۈچـۈن ]. 12[ دېـدى» قىلىدىكهن، ئۇ ئهلـۋهتته تـوغرا يولـدىن ئازغـان بولىـدۇ
ئىمـاننى قوبـۇل قىلىشـقا يۇمشـىمايدىغان ( ئۇالرنى رهھمىتىمىـزدىن يىـراق قىلـدۇق، ئۇالرنىـڭ دىللىرىنـى

ئـۆزلىرى ئۈچـۈن ) تهۋراتتـا(سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىـدۇ، ئـۇالر ) تهۋراتنىڭ(قاتتىق قىلدۇق، ئۇالر ) دهرىجىده
ئۇالرنىـڭ ئازغىنىسـىدىن باشقىسـىنىڭ !) ئـى مـۇھهممهد. (قىلىنغان نهسىھهتنىڭ بىر قىسـمىنى ئۇنتـۇدى

) ئهگهر ئىمـان ئېيتسـا(ئۇالرنى ئهپۇ قىلغىن، ) ئهگهر تهۋبه قىلسا(ۇرىسهن، خىيانهت قىلغانلىقىنى بايقاپ ت
ــۇالرنى كهچــۈرگىن، ا ــدۇهللا ئ ــۇچىالرنى دوســت تۇتى ــقهتهن ياخشــىلىق قىلغ ــز ناســارامىز ]. 13[ ھهقى بى

مهھـكهم ) نى بىـر دهپ تونۇشـقا ۋه مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا ئىمـان ئىېيتىشـقاهللا ا(دېگهنلهردىنمۇ 
بۇنىـڭ جازاسـى (ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنىڭ بىر قىسـمىنى ئۇنتـۇدى، ) ئىنجىلدا(، ئۇالر ئهھده ئالدۇق

ئۇالرغــا هللا ا) شــۇ چاغــدا(ئۇالرنىــڭ ئارىســىغا قىيــامهتكىچه ئــاداۋهت ۋه دۈشــمهنلىك ســالدۇق، ) ئۈچــۈن
ئـى ]. 14[ )ۇيهنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قهبىھ ئهمهللىرىنىـڭ جازاسـىنى تارتىـد(قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇ 
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يوشـۇرغان ) ئىنجىلـدا ۋه تهۋراتتـا(سـىلهرگه سـىلهر كىتابتـا ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر! (ئهھلى كىتاب
نۇرغــۇنىنى كهچۈرىــدىغان ) يوشــۇرغان نهرســىلهردىن(نۇرغــۇن نهرســىلهرنى بايــان قىلىــپ بېرىــدىغان ۋه 

يهنــى (تهرىپىــدىن نــۇر هللا رگه ارهســۇلىمىز كهلــدى، ســىله) ئاشــكارىالپ ســىلهرنى پــاش قىلمايــدىغان(
ـان(شۇ كىتاب هللا ا]. 15[ كهلدى) يهنى قۇرئان(ۋه روشهن كىتاب ) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ) يهنـى قۇرئ

غـا ) نىـڭ شـهرىئىتى ۋه ئۇنىـڭ ئهھكـاملىرىهللا ا(ئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگهنلهرنى سـاالمهتلىك يـوللىرى 
نۇرىغـا چىقىرىـدۇ ۋه ئـۇالرنى ) ئىماننىـڭ(اراڭغۇلۇقىـدىن ق) كـۇفرى(يېتهكلهيدۇ، ئىرادىسى بويىچه ئۇالرنى 

يهنـى (دۇر دېـگهن كىشـىلهر هللا ا) يهنـى ئىسـا(مهسىھ  مهريهم ئوغلى]. 16[ توغرا يولغا ھىدايهت قىلىدۇ
مهريهم هللا ئهگهر ا«ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد. (ھهقىقهتهن كـاپىر بولـدى) ناساراالرنىڭ بىر پىرقىسى

ۋه يهر يۈزىـدىكى بـارلىق كىشـىلهرنى ھـاالك ) يهنـى مهريهمنـى(ىڭ ئانىسـىنى نمهسـىھ نى،مهسىھ ئوغلى
» دىــن بىـرهر نهرســىنى توسۇشــقا كىــم قــادىر بوالاليــدۇ؟) نىــڭ ئىرادىســى(هللا قىلىشـنى ئىــراده قىلســا، ا

هللا خاســتۇر، ا قــاهللا ائاســمانالرنىڭ ۋه زېمىننىــڭ ۋه ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى نهرســىلهرنىڭ پادىشــاھلىقى 
نىــڭ هللا بىـز ا«: يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر]. 17[ ھهر نهرسـىگه قــادىردۇرهللا هلـق ئېتىـدۇ، اخـالىغىنىنى خ

» دوسـتلىرىدۇرمىز) نىـڭ دىنىـدا بولغاچقـاهللا بىـز ا(ۋه ) يهنـى ئاتـا ـ بالىـدهك يېقىنمىـز(ئوغۇللىرىدۇرمىز 
» قىلىـدۇ؟ نېمه ئۈچۈن سـىلهرگه گۇنـاھىڭالر تۈپهيلىـدىن ئـازابهللا ا) ئۇنداق بولسا(«ئېيتقىنكى، . دېدى

خالىغـان ئـادهمگه مهغپىـرهت هللا ياراتقـان ئىنسانسـىلهر، اهللا بهلكى سىلهر باشـقا كىشـىلهرگه ئوخشـاش ا
ئاسمانالرنىڭ، يهر يۈزىنىڭ ۋه ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى نهرسـىلهرنىڭ . قىلىدۇ؛ خالىغان ئادهمگه ئازاب قىلىدۇ

! ئـى ئهھلـى كىتـاب]. 18[ رگاھىـدۇرنىـڭ دههللا خاستۇر، ئهڭ ئاخىر بارىدىغان جاي ا قاهللا اپادىشاھلىقى 
ئاگاھالنـدۇرغۇچى ) ئـازابتىن(خـۇش خهۋهر بهرگـۈچى، ) ساۋاب بىلهن(بىزگه ) يهنى يهھۇدىي ۋه ناساراالر(

شـهرىئهتنى ۋه (كهلمىدى دېمهسلىكىڭالر ئۈچـۈن، پهيغهمـبهرلهر ئۈزۈلـۈپ قالغـان بىـر زامانـدا سـىلهرگه 
ن رهسـۇلىمىز كهلـدى، ھهقىـقهتهن سـىلهرگه خـۇش خهۋهر بايـان قىلىـپ بېرىـدىغا) ئۇنىڭ ئهھكـاملىرىنى

ئهمــدى ســىلهرگه ئــۆزره (كهلــدى ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالم(بهرگــۈچى ۋه ئاگاھالنــدۇرغۇچى 
هللا ا! ئـى قهۋمىـم«: ئۆز ۋاقتىدا، مۇسـا ئـۆز قهۋمـگه ئېيتتـى]. 19[ ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا ا). قالمىدى

ــاد ق ــڭ ســىلهرگه بهرگهن نېمىتىنــى ي ــۆز ۋاقتىــدا ئىچىڭــالردا هللا ىلىڭــالر، انى ــوغرا دىنغــا (ئ ســىلهرنى ت
ــدىغان ــۈردى) يېتهكلهي ــا كهلت ــى (ردىن پادىشــاھالر قىلــدى ســىله. نۇرغــۇن پهيغهمبهرلهرنــى بارلىقق يهن

دهريـانى يېرىـپ (سىلهرگه جاھان ئهھلىدىن ھېچ كىشىگه بهرمىگهن ). الرغا خوجا قىلدىئۆزۈڭالرنى ئۆزۈڭ
چىپ بېرىش، بۇلۇتالرنى سـايىۋهن قىلىـپ بېـرىش، ئاسـماندىن يېمهكلىـك چۈشـۈرۈپ ئوتتۇرىسىدىن يول ئې

يهنـى سـىلهرنى (سـىلهرگه تهقـدىر قىلغـان هللا ا! ئـى قهۋمىـم]. 20[ نېمهتلهرنى بهردى) بېرىش قاتارلىق
ــكه ــر كىرىش ــان ئهم ــا ) قىلغ ــۇقهددهس زېمىنغ ــكه(م ــى بهيتۇلمۇقهددهس ــا ) يهن ــرىڭالر، ئارقىڭالرغ كى

ئـى «: ئـۇالر]. 21[ »زىيـان تـارتقۇچىالردىن بولـۇپ قالىسـىلهر) ئىككىال دۇنيـادا(بولمىسا چېكىنمهڭالر، 
ئـۇالر ئـاد قهۋمىنىـڭ (بىـر قهۋم بـار ) يهنـى جاسـامهتلىك، قامهتلىـك(مۇقهددهس زېمىندا كۈچلۈك ! مۇسا

الر ئـۇيهردىن ، ئۇالر چىقىپ كهتمىگىچه بىز ئـۇ يهرگه ھهرگىـز كىرمهيمىـز، ئـۇ)قالدۇقى بولغان ئهمالىقهلهر
ـان تـائهتتىن (نىـڭ هللا قورققۇچىالردىن بولغان، ا تىنهللا ا]. 22[ دېدى» چىقىپ كهتسه چوقۇم كىرىمىز ئىم

: ئۇالرغـا) يهنى كالب ئىبن يهفـۇننه بىـلهن يۇشـه ئىـبن نـۇن(نېمىتىگه ئېرىشكهن ئىككى ئادهم ) ئىبارهت
هرۋازىســىدىن ھۇجــۇم قىلىــپ د) شــهھهرنىڭ(دهرۋازىســىدىن ھۇجــۇم قىلىــپ كىــرىڭالر، ) شــهھهرنىڭ(«

 قـاهللا ائىشهنسـهڭالر، ) نىـڭ ۋهده قىلغـان يـاردىمىگههللا ا(كىرسهڭالر، چوقۇم غهلىـبه قىلىسـىلهر، ئهگهر 
مـادامىكى، ئـۇالر مـۇقهددهس يهرده ئىـكهن، بىـز ! ئـى مۇسـا« : ئـۇالر]. 23[ دېدى» تهۋهككۈل قىلىڭالر
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بىلله بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشـۇڭالر، بىـز بـۇ يهرده ھهرگىز ئۇ يهرگه كىرمهيمىز، سهن پهرۋهردىگارىڭ بىلهن 
گه ۋه ئـــۆزۈممهن پهقهت ! پهرۋهردىگـــارىم«: مۇســـا دېـــدى]. 24[ دېـــدى» پ تـــۇرايلىۇرۇئولتـــ

ــلهن  ــز بى ــهن بى ــمهن، س ــلىرىمغىال ئىگى ــان(قېرىنداش ــاش تارتق ــدىن ب ــىنى ) ئىتائىتىڭ ــڭ ئارىس قهۋمنى
بـۇ (يىلغىـچه ھـارام قىلىنـدى،  40يهرگه كىرىشى  ئۇالرنىڭ مۇقهددهس« : دېدىهللا ا]. 25[ ’ئايرىۋهتكىن

!) ئـى مـۇھهممهد]. (26[ »پاسـىق قهۋم ئۈچـۈن قـايغۇرمىغىن. ئۇالر زېمىندا ئادىشىپ يۈرىدۇ) جهرياندا
نىـڭ ) يهنـى ھابىـل بىـلهن قابىـل(ئادهمنىـڭ ئىككـى ئـوغلى ) يهنى ئهھلى كىتابقا ۋه قهۋمڭـگه(ئۇالرغا 

ئىككىـيلهن ) يهنـى ھابىـل بىـلهن قابىـل(بهرگىـن، ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇالر  ھېكايىسىنى راستلىق بىلهن ئوقۇپ
نىـڭ قوبـۇل ) يهنـى قابىـل(نىڭ قوبۇل بولدى، يهنه بىرسـى ) يهنى ھابىل(بىرسى . قۇربانلىق قىلغان ئىدى

هللا ا«: دېدى، ھابىل نېمىشقا دېۋىـدى، قابىـل» مهن سېنى چوقۇم ئۆلتۈرىمهن«) قابىل ھابىلغا. (بولمىدى
پهقهت هللا ا«: ئېيتتـى) ھابىـل. (دېـدى» بانلىقىڭنى قوبۇل قىلىپ، مېنىڭكىنى قوبۇل قىلمىـدىسېنىڭ قۇر

ئهگهر سـهن مېنـى ئۆلتۈرۈشـكه قولـۇڭنى سـوزىدىغان ]. 27[ »قوبۇل قىلىدۇ) قۇربانلىقىنى(تهقۋادارالرنىڭ 
 تىـنهللا اگـارى بولساڭ، مهن سېنى ئۆلتۈرۈشكه قولۇمنى سوزمايمهن، مهن ھهقىقهتهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردى

ۋه ) يهنى مېنـى ئۆلتۈرگهنلىـك گۇنـاھىڭنى(مهن ھهقىقهتهن سهن بىلهن بولغان گۇناھنى ]. 28[ قورقىمهن
ــاھىڭنى ) ئىلگىرىكــى(ســېنىڭ  ــاھىڭنى(گۇن ــاڭ ئادهمنىــڭ ئهمــرىگه ئاســىيلىق قىلغــانلىق گۇن ) يهنــى ئات

زۇلــۇم قىلغۇچىالرنىــڭ ) هكىشــىلهرگ(ئۈســتۈڭگه ئېلىــپ ئهھلــى دوزاخالردىــن بولۇشــۇڭالرنى تىلهيــمهن، 
ئۆلتۈرۈشـنى ) يهنـى ھـابىلنى(نىڭ نهپسى ئۇنىڭغا قېرىندىشـىنى ) يهنى قابىل(ئۇ ]. 29[ »جازاسى شۇدۇر

 زىيـان تـارتقۇچىالردىن بولـدى) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته(چىرايلىق كۆرسهتتى، شۇنىڭ بىلهن، ئـۇنى ئۆلتـۈرۈپ 
ئـۇ . ۆمۈشنى كۆرسـىتىش ئۈچـۈن بىـر قاغـا ئهۋهتتـىئۇنىڭغا قېرىندىشىنىڭ جهسىتىنى قانداق كهللا ا]. 30[
ۋاي مهن قېرىندىشــىمنىڭ «): بــۇنى كــۆرۈپ(ئــۇ . يهرنــى كولىــدى) تۇمشــۇقى ۋه ئىككــى پــۇتى بىــلهن(

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ نـادامهت . دېـدى» جهسىتىنى كۆمۈشته مۇشۇ قاغىچىلىك بولۇشتىن ئـاجىز كهلـدىممۇ؟
) تهۋراتتـا(سـهۋهبتىن ) ڭ ھـابىلنى نـاھهق ئۆلتـۈرگهنلىكىيهنى قابىلنىـ(شۇ ]. 31[ قىلغۇچىالردىن بولدى

ئىسرائىل ئهۋالدىغا ھۆكۈم قىلدۇقكى، كىمكـى نـاھهق ئـادهم ئۆلتـۈرمىگهن يـاكى يهر يۈزىـده بۇزغۇنچىلىـق 
قىلمىغــان بىــر ئــادهمنى ئۆلتۈرســه، ئــۇ پۈتــۈن ئىنســانالرنى ئۆلتۈرگهنــدهك بولىــدۇ، كىمكــى بىــر ئــادهمنى 

ــه  ــى قۇتق(تىرىلدۈرس ــايهن ــهۋهبچى بولس ــىغا س ــات قېلىش ــاكى ھاي ــا ي ــانالرنى )ۇزس ــۈن ئىنس ــۇ پۈت ، ئ
مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلـدى، ) شانلىق(تىرىلدۈرگهندهك بولىدۇ، پهيغهمبهرلىرىمىز بهنى ئىسرائىلغا راستال 

زېمىنـدا ) كۇفرىـدا، ئـادهم ئۆلتۈرۈشـته(تولىسـى ) يهنى ئىسرائىل ئهۋالدىنىـڭ(شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ 
ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى بىلهن ئۇرۇش قىلىـدىغانالرنىڭ، يهر يۈزىـده هللا ا]. 32[ دىدىن ئاشقۇچىالردىن بولدىھهد

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈشى ياكى دارغا ئېسىلىشـى يـاكى ئـوڭ قـوللىرى 
الر ئۈچـۈن بـۇ دۇنيـادا ئـۇ) يهنـى جـازا(بـۇ . ۋه سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سـۈرگۈن قىلىنىشـى كېـرهك

سـىلهر تۇتۇۋېلىشـتىن ]. 33[ ، ئاخىرهتته ئۇالر چـوڭ ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ)ئېلىپ كهلگۈچىدۇر(رهسۋالىق 
ــى، ا ــنا، بىلىڭالرك ــدىن مۇستهس ــانالر بۇنىڭ ــرى تهۋبه قىلغ ــايىتى هللا ئىلگى ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى مهغپى

هللا ادىـن قورقـۇڭالر، ) نىـڭ ئـازابى(هللا ئۈچۈن ا مهقسهتكه ئېرىشىشىڭالر! ئى مۆمىنلهر]. 34[ مېھرىباندۇر
يولىـدا جىھـاد هللا يېقىنچىلىقنـى تىلهڭـالر، ا) تائهت ـ ئىبادهت قىلىـش، گۇنـاھتىن سـاقلىنىش بىـلهن( قا

يهر يۈزىــدىكى بــارلىق نهرســىلهر، يهنه شــۇنىڭدهك بىــر ھهسســه كېلىــدىغان نهرســىلهر ]. 35[ قىلىڭــالر

                                                
 . يىل ئاداشتۇردى 40مۇسا ئهلهيھسىساالمنىڭ دۇئاسىنى الله ئىجابهت قىلدى، ئۇالرنى زېمىندا  
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نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن ئـۇنى فىـدىيه قىلىـپ بهرگهن ) هللا(ى كاپىرالرنىڭ بولۇپ، ئۇالر قىيامهت كۈن
ئـۇالر ]. 36[ قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇالر قىينىغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) فىدىيىسى(تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ 

 دائىملىـق ئازابقـا) ئۈزۈلـۈپ قالمايـدىغان(دوزاختىن چىقماقچى بولىدۇيۇ، ئهمما ھهرگىز چىقالمايدۇ، ئـۇالر 
ــڭ قىلمىشــىنى جــازاالپ، ا]. 37[ قالىــدۇ ــق قىلغــۇچى ئايالنى ــڭ ۋه ئوغرىلى هللا ئوغرىلىــق قىلغــۇچى ئهرنى

غـالىبتۇر، ) ئۆز ئهمرىنـى ئىشـقا ئاشۇرۇشـتا(هللا تهرىپىدىن ئىبرهت قىلىش يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر، ا
م قىلغانـدىن كېـيىن زۇلـۇ) ئوغرىلىق قىلىپ كىشـىلهرگه(كىمكى ]. 38[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

ئۇنىڭ تهۋبىسـىنى قوبـۇل قىلىـدۇ، هللا ، ا)يهنى ئوغرىلىق قىلىشتىن يانسا(تۈزىسه ) ئهمهلىنى(تهۋبه قىلسا، 
ــدۇرهللا ا ــايىتى مېھرىبان ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى ــمانالرنىڭ ۋه ]. 39[ ناھ ــهنكى، ئاس بىلهمس

ئـازاب قىلىـدۇ، خالىغـان ئـادهمگه مهغپىـرهت خالىغان ئـادهمگه هللا خاستۇر، ا قاهللا ازېمىننىڭ پادىشاھلىقى 
ئىمـان «: دىللىرىـدا ئىشـهنمهي، ئېغىزلىرىـدا! ئى پهيغهمبهر]. 40[ ھهممه نهرسىگه قادىردۇرهللا قىلىدۇ، ا
پۇرسـهت تاپسـىال كـۇفرىنى (دىن ۋه يهھۇدىيالردىن كۇفرىغـا ) يهنى مۇناپىقالر(دهپ قويىدىغانالر » ئېيتتۇق

يالغانغـا ) ئهھبـارلىرى ئوقۇغـان(غان كىشىلهر سېنى غهمكىـن قىلمىسـۇن، ئـۇالر ئالدىرايدى) ئىزھار قىلىشقا
باشـقا بىـر ) يهنى ئۆچلـۈك قىلىـپ سـېنىڭ سـۆھبىتىڭگه ھـازىر بولمىغـان(قۇالق سالىدۇ، ساڭا كهلمىگهن 

سـۆزلىرىنى جايلىرىـدىن ) تهۋراتنىـڭ(قۇالق سالىدۇ، ئۇالر ) يهنى خهيبهر يهھۇدىيلىرىنىڭ سۆزىگه(قهۋمگه 
ئهگهر سـىلهرگه بـۇ «: ئـۇالر). نىڭ ئهھكـاملىرىنى باشـقىالرغا ئالماشـتۇرۇۋېتىدۇهللا يهنى ا(ئۆزگهرتىۋېتىدۇ 

بىركىمنىـڭ هللا دهيـدۇ، ا» بېرىلسه، ئۇنى قوبۇل قىلىڭـالر، ئهگهر ئـۇ بېرىلمىسـه قوبـۇل قىلمـاڭالر) ھۆكۈم(
يهنـى ھـېچ (چ ئىـش كهلمهيـدۇ قارشى قولۇڭدىن ھـې قاهللا اگۇمراھلىقىنى ئىراده قىلىدىكهن، ئۇنىڭ ئۈچۈن 

قىلمىشـى قهبىـھ بولغـانلىقتىن (دىللىرىنـى ). ئادهم ئۇنىڭدىن گۇمراھلىقنى دهپئى قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ
خالىمىغان كىشىلهر ئهنه شۇالردۇر، ئۇالر دۇنيادا رهسـۋالىققا، ئـاخىرهتته چـوڭ هللا پاك قىلىشنى ا) كۇفرىدىن

ــدۇ ــا قالى ــا]. 41[ ئازابق ــۇالر يالغانغ ــالغۇچىالردۇر،  ئ ــۇالق س ــاش(ق ــا ئوخش ــارا ۋه جازانىغ ــارامنى ) پ ھ
، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا )دهۋالىشـىپ كهلسـه(ئهگهر ئۇالر سـېنىڭ ئالـدىڭغا !) ئى مۇھهممهد. (يېگۈچىلهردۇر

يهنـى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم چىقىـرىش يـاكى (ھۆكۈم قىلىپ قويساڭ، ياكى ئۇنى رهت قىلساڭ بولىدۇ 
ــۆر ــۈز ئ ــۇالردىن ي ــڭئ ــان )ۈش ســېنىڭ ئىختىيارى ــچه زىي ــۇالر ســاڭا قىل ــۇالرنى رهت قىلســاڭ، ئ ، ئهگهر ئ

، ئهگهر ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم )سېنى كىشىلهرنىڭ شـهررىدىن سـاقاليدۇهللا چۈنكى ا(يهتكۈزهلمهيدۇ 
ئۇالرنىـڭ يېنىـدا ]. 42[ ھهقىقهتهن ئادىلالرنى دوست تۇتىـدۇهللا قىلساڭ، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغىن، ا

يهنـى تهۋراتتىكـى ھۆكـۈملهرنى كـۆرۈپ تـۇرۇپ ئهمهل (نىڭ ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهۋرات تۇرسا هللا ا
يهنـى (قانداقچه سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلىـدۇ؟ ئانـدىن كېـيىن ) ئى مۇھهممهد(، )قىلمايۋاتسا

) تهۋراتقىمـۇ، سـاڭىمۇ( سېنىڭ ھۆكمىڭدىن يۈز ئۆرۈيـدۇ، ئهنه شـۇالر) ھهقىقهت ئاشكارا بولغاندىن كېيىن
تـوغرا يولغــا (تهۋراتنـى نازىــل قىلـدۇق، تهۋراتتــا ) مۇســاغا(بىــز ھهقىـقهتهن ]. 43[ ئىشـهنمىگۈچىلهردۇر

بويسـۇنغان پهيغهمـبهرلهر يهھـۇدىيالر ئارىسـىدا ) نىڭ ھۆكمىگههللا ا(ھىدايهت ۋه نۇر بار، ) يېتهكلهيدىغان
ساقالشـقا ) ئۆزگهرتىشـتىن(ھىتلىـرى ۋه ئۆلىمـالىرىمۇ زا) يهھۇدىيالرنىـڭ(ھۆكۈم قىلىـدۇ، ) تهۋرات بىلهن(

) ئۆزگهرتىشـتىن ساقالشـقا(بـويىچه ھۆكـۈم قىلىـدۇ، ئـۇالر تهۋراتنـى ) يهنـى تهۋرات( ھبۇيرۇلغان كىتابۇلال
مېنىـڭ . كىشـىلهردىن قورقمـاڭالر، مهنـدىن قورقـۇڭالر!) ئى يهھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمـالىرى. (نازارهتچى ئىدى

يهنى پۇل ـ مـال، مهنسـهپ ۋه پـارا ئۈچـۈن ئايهتلىرىمنىـڭ ھـۆكمىنى (لغا تېگىشمهڭالر ئايهتلىرىمنى ئاز پۇ
 نازىل قىلغان ئايهتلهر بـويىچه ھۆكـۈم قىلمايـدىكهن، ئـۇالر كـاپىرالردۇرهللا ، كىملهركى ا)ئۆزگهرتىۋهتمهڭالر

نى نـاھهق ئـادهم يه(غا تهۋراتتا شۇنداق بهلگىلىدۇقكى، جانغا جان ) يهنى ئىسرائىل ئهۋالدى(ئۇالر ]. 44[
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يهنــى كىشــىنىڭ كــۆزىنى نــاھهق قۇيــۇۋهتكهن ئادهمنىــڭ كــۆزىنى (، كــۆزگه كــۆز )ئۆلتــۈرگهن ئۆلتۈرۈلىــدۇ
، قۇالققـا قـۇالق )يهنى كىشىنىڭ بۇرنىنى ناھهق كهسكهننىڭ بۇرنى كېسىلىدۇ(، بۇرۇنغا بۇرۇن )قۇيۇۋېتىلىدۇ

يهنـى كىشــىنىڭ (، چىشــقا چىـش )يهنـى كىشـىنىڭ قـۇلىقىنى نــاھهق كهسـكهننىڭ قـۇلىقى كېسـىلىدۇ(
قانداق يارىـدار قىلغـان بولسـا شـۇنداق يارىـدار ) كىشىنى(ۋه ) چىشىنى ناھهق تۆككهننىڭ چىشى تۆكۈلىدۇ

، )يهنى ئۇنىڭـدىن قىسـاس ئالمىسـا(ئهپۇ قىلسا ) جىنايهتچىنى(قىلىنىش بىلهن قىساس ئېلىنىدۇ، كىمكى 
 ل قىلغان بويىچه ھۆكۈم قىلمايـدىغان كىشـىلهر زالىمـالردۇرنازىهللا غا كهففارهت بولىدۇ، ا) گۇناھى(بۇ ئۇنىڭ 

ئارقىسىدىن ئۆزىـدىن ئىلگىـرى نازىـل قىلىنغـان ) يهنى بهنى ئىسرائىل پهيغهمبهرلىرىنىڭ(ئۇالرنىڭ ]. 45[
ئېتىـراپ قىلغـۇچى ئىسـا ئىـبن مهريهمنـى ) تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغـانلىقىنىهللا يهنى ئۇنىـڭ ا(تهۋراتنى 

ئۆزىـدىن ) ئىنجىـل(ا ھىدايهت بىلهن نۇرنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان ئىنجىلنـى ئاتـا قىلـدۇق، ئهۋهتتۇق، ئۇنىڭغ
، تهقۋادارالرغـا ھىـدايهت )يهنـى ئۇنىڭغـا مۇۋاپىقتـۇر(ئىلگىرى نازىل قىلىنغان تهۋراتنى ئېتىراپ قىلغۇچىدۇر 

قىلغـان ئهھكـامالر  ئىنجىلـدا نازىـلهللا ا) يهنـى ناسـاراالر(ئهھلى ئىنجىلالر ]. 46[ ۋه پهند ـ نهسىھهتتۇر
ئـى ]. (47[ نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـويىچه ھۆكـۈم قىلمىغـانالر پاسـىقالردۇرهللا بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن، ا

كىتـابالرنى ئېتىـراپ قىلغـۇچى ۋه ئۇالرغـا شـاھىت ) سـاماۋى(بىـز سـاڭا ئۆزىـدىن ئىلگىـرى !) مۇھهممهد
ـاننى(بولغۇچى ھهق كىتابنى  سـاڭا هللا ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ا!) هممهدئـى مـۇھ. (نـازى قىلـدۇق) يهنى قۇرئ

بويىچه ھۆكۈم قىلغىن، ساڭا كهلگهن ھهقـتىن بۇرۇلـۇپ، ئۇالرنىـڭ نهپسـى ) ئهھكامى(نازىل قىلغان قۇرئان 
سىلهرنىڭ ھهر بىرىڭالرغا بىرخىل شـهرىئهت ۋه ئوچـۇق يـول !) ئى ئۈممهتلهر. (خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن

يهنـى پۈتـۈن ئىنسـانالرنى بىـر (تته، سىلهرنى بىر ئۈممهت قىالتتى خالىسا، ئهلۋههللا ئهگهر ا. تهيىن قىلدۇق
كــۆپ (ارىســىدا ســىلهرنى ســىناش ئۈچــۈن ئســىلهرگه بهرگهن شــهرىئهتلهر هللا ن الــېكى). دىنــدا قىالتتــى

نىڭ دهرگاھىغا قايتىسـىلهر، سـىلهر هللا ھهممىڭالر ا. ياخشى ئىشالرغا ئالدىراڭالر). ئۈممهت قىلىپ ئايرىدى
سـىلهرگه ئېيتىـپ هللا ا) ئۇنىڭ قايسى ھهق، قايسى ناھهق ئىكهنلىكىنـى(ان نهرسىلهرنى ئىختىالپ قىلىشق

سـاڭا نازىـل قىلغـان قۇرئاننىـڭ هللا نىـڭ ئارىسـىدا ا) ئـۇالر يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر]. (48[ بېرىدۇ
نازىـل سـاڭا هللا بويىچه ھۆكۈم قىلغىن، ئۇالرنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن، ئۇالرنىـڭ ا) ئهھكامى(

سـاڭا نازىـل قىلغـان هللا ا(ئهگهر ئۇالر . قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كهچۈرۈشىدىن ساقالنغىن
هللا بىلگىنكـى، ئۇالرنىـڭ بىـر قىسـىم گۇنـاھلىرى تۈپهيلىـدىن ا!) ئى مـۇھهممهد(يۈز ئۆرۈسه، ) ھۆكۈمدىن

ــدۇ ــراده قىلى ــۇالرنى جازاالشــنى ئى ــى (رغــۇنى پاســىقتۇر شــهك ـ شۈبھىســىزكى، كىشــىلهردىن نۇ. ئ يهن
ئـۇالر ]. 49[ )پهرۋهردىگارىنىڭ تائىتىدىن باش تارتىپ، ھهققه خىالپلىق قىلىـپ گۇناھقـا چۆمگـۈچىلهردۇر

چىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىـڭ نهزىرىـده ھۆكۈمـده ) قاهللا ا(جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ھۆكمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟ 
ئـۇالر بىـر ـ بىرىنـى . ۋه ناساراالرنى دوست تۇتماڭالريهھۇدىي ! ئى مۆمىنلهر]. 50[ مۇ ئادىل كىم بارتىنهللا ا

زالىـم هللا سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوسـت تۇتىـدىكهن، ئۇمـۇ ئهنه شـۇالردىن سـانىلىدۇ، ا. دوست تۇتىدۇ
زامـان (بارالرنىـڭ ) يهنـى مۇنـاپىقلىق(دىللىرىدا كېسهللىك ]. 51[ قهۋمنى ھهقىقهتهن ھىدايهت قىلمايدۇ

ئۆزىمىزگه بىر پاالكهتچىلىك كېلىشىدىن قورقىمىز دهپ، ئـۇالر بىـلهن دوسـت ) ر تاپسائۆزگىرىپ كاپىرالر زهپه
يهنـى مهككىنـى پهتھـى (غهلىـبه ) ا، مۇسـۇلمانالرغاھقرهسـۇلۇلال(هللا انلىقىنى كۆرىسهن، ابولۇشقا ئالدىرىغ

غا كهلتۈرىـدۇ مهيـدان) يهنى ئۇالرنىڭ مۇناپىقلىقىنى پـاش قىلىشـنى(ئاتا قىلىدۇ، ياكى بىر ئىشنى ) قىلىشنى
ئۈچـۈن ئـۇالر نـادامهت ) يهنى مۆمىنلهرنىڭ دۈشـمهنلىرىنى دوسـت تۇتقـانلىقى(ـ ده، كۆڭلىده يوشۇرغىنى 

بىـر ـ (مـۆمىنلهر ) بۇ مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلغان ھىيله ـ مىكرى پـاش قىلىنغانـدا]. (52[ چېكىدۇ
امى بىلهن قاتتىق قهسـهم ئىچىشـكهنلهرمۇ شـۇ نهللا سىلهر بىلهن چوقۇم بىلله ئىكهنلىكلىرىگه ا«): بىرىگه
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دۇنيـا ۋه (قىلغـان ئهمهللىـرى بىكـار بولـدى، ئـۇالر ) يهنـى مۇناپىقالرنىـڭ(ئۇالرنىڭ . دهيدۇ» كىشىلهرمۇ؟
ئۇنىـڭ (هللا سىلهردىن كىمكى مۇرتهد بولىـدىكهن، ا! ئى مۆمىنلهر]. 53[ زىيان تارتقۇچى بولدى) ئاخىرهتته

نـى دوســت تۇتىــدىغان، مــۆمىنلهرگه كۆيۈنىــدىغان، هللا تىــدىغان، ئۇالرمــۇ ائــۇالرنى دوســت تۇهللا ا) ئورنىغـا
ــىز، ا ــا شهپقهتس ــدىن هللا كاپىرالرغ ــڭ ماالمىتى ــاالمهت قىلغۇچىنى ــدىغان ۋه م ــاد قىلى ــدا جىھ ــڭ يولى نى

نىـڭ هللا ا) يهنـى يۇقىرىـدىكى سـۈپهتلهر بىـلهن سـۈپهتلىنىش(بـۇ . قورقمايدىغان بىـر قهۋمنـى كهلتۈرىـدۇ
) هللا(كهڭـدۇر، ) نىـڭ پهزلـى(هللا اخالىغـان كىشـىگه بېرىـدۇ، ) بهندىلىرىـدىن(ۇنى ئـ) هللا(پهزلىدۇركى، 

ــدۇر ــى بىلگۈچى ــتۇڭالر ا]. 54[ ھهممىن ــىلهرنىڭ دوس ــىزكى، س ــۇلىدۇر ۋه هللا دۇر، اهللا شۈبھىس ــڭ رهس نى
) نىـڭ ئهمـرىگههللا ا(مۆمىنلهردۇركى، مۆمىنلهر تهئدىل ئهركان بىلهن ناماز ئۆتهيـدۇ، زاكـات بېرىـدۇ، ئـۇالر 

نىڭ پهيغهمبىرىنـى ۋه مـۆمىنلهرنى دوسـت هللا نى، اهللا كىمكى ا]. 55[ لىك بىلهن بويسۇنغۇچىالردۇركهمتهر
! ئـى مـۆمىنلهر]. 56[ غـالىبتۇر) ئهلۋهتته(نىڭ جامائهسى هللا ا). نىڭ جامائهسىدىندۇرهللا ئۇ ا(تۇتىدىكهن، 

ىره ۋه مهسـخ رنـىدىـن دىنىڭال) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(سىلهردىن ئىلگىرى كىتـاب بېـرىلگهنلهر 
]. 57[ قورقـۇڭالر تىـنهللا امۆمىن بولسـاڭالر، ) ھهقىقىي(ئهگهر . ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست قىلىۋالماڭالر

ىره ۋه مهسـخ )ھهم سـىلهرنى(چـېغىڭالردا، ئـۇالر نامـازنى ) يهنى ئهزان ئېيتقـان(سىلهر نامازغا چاقىرغان 
ڭ ھېكمىتىنـى ۋه نامازنىـڭ نهپسـىنى پاكالشـتىكى نامازنىـ(ئويۇنچۇق قىلىدۇ، بۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ئـۇالر 

يهنـى ! (ئـى ئهھلـى كىتـاب«ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد]. (58[ چۈشـهنمهس قهۋمـدۇر) غايىسىنى
، )يهنـى قۇرئانغـا(، بىـزگه نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا قـاهللا اپهقهت بىزنىڭ ) يهھۇدىي ۋه ناساراالر جامائهسى

نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىمان ئېيتقـانلىقىمىز ئۈچـۈن ۋه سـىلهرنىڭ ) پهيغهمبهرلهرگه(بۇنىڭدىن ئىلگىرى 
ــىلهر؟ ــى ئهيىبلهمس ــۈن، بىزن ــانلىقىڭالر ئۈچ ــىق بولغ ــۆپچىلىكىڭالر پاس ــۇھهممهد]. (59[ »ك ــى م !) ئ

) ئـۇ شـۇنداق(نىڭ نهزىرىـدىكى بۇنىڭـدىنمۇ يامـان جـازانى ئېيتىـپ بېرهيمـۇ؟ هللا سىلهرگه ا«ئېيتقىنكى، 
ئۇالرنىـڭ هللا ئۇالرنى رهھمىتىدىن يىراق قىلـدى ۋه ئۇالرغـا غهزهپ قىلـدى، اهللا ، ا)سىكىجازا(كىشىلهرنىڭ 

بىر قىسمىنى مايمۇن ۋه چوشقا قىلدى، بىر قىسمىنى شهيتانغا ئىبادهت قىلىدىغان قىلـدى، ئهنه شـۇالرنىڭ 
ۇدىيالرنىـڭ يهھ]. (60[ »تـوغرا يولـدىن ئهڭ ئاداشـقاندۇر) ئـۇالر(، )يهنى دوزاختـۇر(ئورنى ئهڭ ياماندۇر 

! ئـى مـۇھهممهد(يېنىڭالرغا كهلگهن چاغدا، بىز ئىمان ئېيتتـۇق، دهيـدۇ، ۋاھـالهنكى، ئـۇالر ) مۇناپىقلىرى
يهنــى ســهندىن ئاڭلىغــان ئىلىمــدىن (كــۇفرى بىــلهن كىرىــپ كــۇفرى بىــلهن چىقىــپ كهتتــى ) يېنىڭغــا

]. 61[ ئوبـدان بىلىـدۇ) ىنىيهنـى نىفـاقىنى ۋه كـۇفر(ئۇالرنىڭ يوشۇرغان نهرسىسىنى هللا ا). پايدىالنمىدى
نىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ گۇناھقا، زۇلۇم سېلىشـقا ۋه ھـارام يېيىشـكه ) يهنى يهھۇدىيالر(ئۇالر 

ئۇالرنىــڭ زاھىتلىــرى، ]. 62[ !ئالدىرايــدىغانلىقىنى كۆرىســهن، ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرى نېمىــدېگهن يامــان
ن، ھـارام يېيىشـتىن توسـمايدۇ؟ ئۇالرنىـڭ قىلمىشــلىرى ئهھبـارلىرى نېمىشـقا ئـۇالرنى يالغـان سۆزلهشــتى

» )بېخىلـدۇر يـاكى پېقىـردۇرهللا يهنى ا(نىڭ قولى باغالقلىقتۇر هللا ا«: يهھۇدىيالر]. 63[ !نېمىدېگهن يامان
نىـڭ رهھمىتىـدىن يىـراق هللا ئـۇالر بـۇ سـۆزلىرى سـهۋهبلىك ا! يهھۇدىيالرنىڭ قـوللىرى باغالنسـۇن. دېدى

ئىككى قولى ئوچۇقتۇر، قانداق خالىسـا شـۇنداق رىزىـق بېرىـدۇ، پهرۋهردىگارىـڭ نىڭ هللا قىلىندى، ئهمهلده ا
يهنـى (تهرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان قۇرئان ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىـده يامـانلىق بىـلهن كـۇفرىنى ئاشـۇرىدۇ 

غا بىــز ئۇالرنىــڭ ئارىســى). ئۇالرنىــڭ ســاڭا دۈشــمهنلىكىنى ۋه قۇرئــاننى ئىنكــار قىلىشــىنى زىيــاده قىلىــدۇ
ا ھقرهســۇلۇلال(دۇق، ئــۇالر ھهر قاچــان قىيــامهتكىچه داۋاملىشــىدىغان ئۆچمهنلىــك ۋه دۈشــمهنلىكنى ســال

ئىسـالمغا سۇيىقهسـت (ئۆچۈرىـدۇ، ئـۇالر يهر يۈزىـده ئـۇنى هللا ئۇرۇش ئـوتىنى ياقمـاقچى بولسـا، ا) قارشى
]. 64[ ى ياقتۇرمايـدۇبۇزغۇنچىلىـق قىلغـۇچىالرن) قىلىش ۋه مۇسۇلمانالر ئارىسـىدا پىتـنه قوزغـاش بىـلهن
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ئىمـان ) ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ھهقىقىـي قـاهللا ا) (يهنى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئهگهر ئهھلى كىتاب 
ــا ۋه  ــالردىنهللا ا(ئېيتس ــگهن ئىش ــۇم ) چهكلى ــز چوق ــاھلىرىنى بى ــڭ گۇن ــدى، ئۇالرنى ــا ئى ــز قىلس پهرھى

ئهگهر ئۇالر تهۋراتقـا، ئىنجىلغـا ۋه ]. 65[ نېمهتلىك جهننهتكه كىرگۈزهتتۇقۇكهچۈرهتتۇق، ئۇالرنى چوقۇم ناز
پهرۋهردىگـارى تهرىپىــدىن ئۇالرغـا نازىــل قىلىنغـان باشــقا كىتابالرغـا ئهمهل قىلســا ئىـدى، ئــۇالر چوقــۇم 

ــدى  ــتىدىن يهر ئى ــاغلىرى ئاس ــتىلىرىدىن ۋه ئاي ــق (ئۈس ــدىن كهڭ رىزى ــمان ـ زېمىن ــا ئاس ــى ئۇالرغ يهن
. تـوغرا يولدىـدۇر) ى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا ئىمـان ئېيتقـانالريهن(، ئۇالردىن بىر جامائه )بېرىلهتتى

ــۇچىالر ــش قىلغ ــان ئى ــدېگهن يام ــۇنلىرى نېمى ــڭ نۇرغ ــبهر]. 66[ !ئۇالرنى ــى پهيغهم ــڭ ! ئ پهرۋهردىگارى
هللا تهرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغـان ئهھكامالرغـا ھهممىسـىنى يهتكـۈزگىن، ئهگهر تولـۇق يهتكۈزمىسـهڭ، ا

هللا ا. سـېنى كىشـىلهرنىڭ زىيانكهشـلىكىدىن سـاقاليدۇهللا ا. ئـادا قىلمىغـان بولىسـهن تاپشۇرغان ۋهزىپىنى
! ئـى ئهھلـى كىتـاب«ئېيتقىنكـى، !) ئى مـۇھهممهد]. (67[ ھهقىقهتهن كاپىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ

لىنغـان سىلهر تهۋراتقا، ئىنجىلغا ۋه سىلهرگه پهرۋهردىگـارىڭالردىن نازىـل قى) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(
. »تولۇق ئهمهل قىلمىغۇچه، سـىلهر ئېتىبارغـا ئـالغۇدهك دىنـدا بولغـان بولمايسـىلهر) يهنى قۇرئانغا(كىتابقا 

پهرۋهردىگارىڭدىن نازىل قىلىنغان ئهھكامالر ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىـده يامـانلىق ۋه كـۇفرىنى ئاشـۇرىدۇ، كـاپىر 
ــايغۇرمىغىن  ــى يالغان(قهۋم ئۈچــۈن ق ــۈنكى پهيغهمبهرلهرن ــدۇرچ ــڭ ئادىتى ــرىش ئۇالرنى ــا چىقى ]. 68[ )غ

ــاهللا امــۆمىنلهردىن، يهھــۇدىيالردىن، پهرىشــتىلهرگه ۋه يۇلتۇزالرغــا چوقۇنغــۇچىالردىن، ناســاراالردىن  ۋه  ق
) كهتكهنـگه(غهم قىلىـش، ) كهلگۈسـىدىن(ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهل قىلغانالرغـا 

دىننىــڭ (ئۇالرغــا . ســرائىلدىن ھهقىــقهتهن چىــن ئهھــده ئالــدۇقبىــز بهنــى ئى]. 69[ قــايغۇرۇش يوقتــۇر
پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋهتتـۇق، ئۇالرغـا ھهر قاچـان بىـرهر پهيغهمـبهر ) ئىشلىرىنى بايان قىلىپ بېرىش ئۈچۈن

بىر بۆلۈكىنى يالغـانچى قىلـدى، بىـر ) ئۇالر پهيغهمبهرلهرنىڭ(ئۇالر ياقتۇرمايدىغان ئهھكامنى ئېلىپ كهلسه، 
ـا دۇچـار ) بىز ئىسرائىل ئهۋالدى پهيغهمبهرلهرنـى ئۆلتـۈرۈش بىـلهن(ئۇالر، ]. 70[ ئۆلتۈردى بۆلۈكىنى ئازابق

يهنـى (، ئـۇالر گـاس بولـدى )يهنـى ھهقىقهتنـى كۆرمىـدى(ئـۇالر كـور بولـدى . بولمايمىز، دهپ ئويلىدى
قوبـۇل قىلـدى، ئۇالرنىـڭ تهۋبىسـىنى هللا ، ا)ئـۇالر تهۋبه قىلـدى(، ئاندىن كېـيىن )ھهقىقهتنى ئاڭلىمىدى

گـاس ) پهند ـ نهسـىھهت ئاڭالشـتىن(كور بولدى، يهنه ) ھهقنى كۆرۈشتىن(ئاندىن ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى يهنه 
مهريهمنىـڭ ئـوغلى هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 71[ ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرهللا بولى، ا

مېنىــڭ پهرۋهردىگـارىم ۋه ســىلهرنىڭ ! ئــى بهنـى ئىسـرائىل«: ئىسـادۇر، دېگـۈچىلهر كــاپىر بولـدى، ئىسـا
 تىـنهللا ايهنـى (شـېرىك كهلتۈرىـدىكهن  قـاهللا ائىبادهت قىلىڭالر، كىمكـى  قاهللا اپهرۋهردىگارىڭالر بولغان 

ئۇنىڭغـا جهننهتنـى ھـارام قىلىـدۇ، ئۇنىـڭ جـايى دوزاخ هللا ، ا)غهيرىيگه ئىـالھ دهپ ئېتىقـاد قىلىـدىكهن
]. 72[ دېـدى» بولمايـدۇ) نىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلـدۇرغۇچىهللا يهنـى ا(بولىدۇ، زالىمالرغا ھېچبىر مهدهتكار 

. بىـر ئىالھـتىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر. ئۈچ ئىالھنىڭ بىرىدۇر، دېگۈچىلهر شهكسىز كـاپىر بولـدىهللا ا
) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته(ئهگهر ئۇالر ئېيتىۋاتقان سۆزلىرىدىن قايتمىسـا، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى كـاپىر بولغـانالر 

تهۋبه (هللا مهغپىـرهت تهلهپ قىلمامـدۇ؟ ا تىنهللا اتهۋبه قىلمامدۇ؟  قاهللا ائۇالر ]. 73[ ا قالىدۇقاتتىق ئازابق
مهريهم ئـوغلى ئىسـا پهقهت ]. 74[ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر) قىلغۇچىالرغا

هرلهر ئـۆتكهن، پهيغهمـبهردۇر، ئۇنىڭـدىن ئىلگىـرى نۇرغـۇن پهيغهمـب) ئۆتكهن پهيغهمبهرلهرگه ئوخشاش(
يهنه ئۇالرمـۇ باشـقا مهخلۇقالرغـا (ئۇنىڭ ئانىسى ناھايىتى راستچىل خوتۇندۇر، ئۇ ئىككىسى تاماق يهيتتـى 

يهنى ئۇالرنىـڭ ئېتىقادىنىـڭ (ئۇالرغا ). ئوخشاشال گۆش، سۆڭهك، تومۇر ۋه پهيلهردىن تهركىب تاپقان ئىدى
لىقىمىزغا قارىغىن؛ ئاندىن ئۇالرنىڭ ھهقتىن قانـداق بـاش ئايهتلىرىمىزنى قانداق بايان قىلىدىغان) باتىللىقىغا
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باشقا، سىلهرگه پايدا ـ زىيـان يهتكۈزۈشـكه  تىنهللا اسىلهر «!) ئى مۇھهممهد]. (75[ تارتقانلىقىغا قارىغىن
ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) سـۆزۈڭالرنى(بولسـا هللا ا. دېگىن» قادىر بواللمايدىغان نهرسىلهرگه چوقۇنامسىلهر؟

يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ! (ئى ئهھلـى كىتـاب»!) ئى مۇھهممهد]. (76[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) نىئهھۋالىڭالر(
دىنىڭالردا ھهقسىز رهۋىشته چهكـتىن ئېشـىپ كهتمهڭـالر، ئىلگىـرى ئـۆزلىرى ئازغـان، نۇرغـۇن ) ناساراالر

 ېگىـند» لىرىغا ئهگهشـمهڭالركىشىلهرنى ئازدۇرغان ۋه توغرا يولدىن ئاداشـقان قهۋمنىـڭ نهپسـى خاھىشـ
يهنـى زهبـۇردا (هنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا داۋۇدنىڭ ۋه مهريهم ئوغلى ئىسانىڭ تىلى بىـلهن ب]. 77[

ئۇالرنىـڭ ئاسـىيلىق قىلغـانلىقلىرى ۋه ) يهنى ئۇالرنىڭ لهنهتكه ئۇچرىشى(بۇ . لهنهت قىلىندى) ۋه ئىنجىلدا
ىرى قىلغان يامـان ئىشـالردىن بىـر ـ بىرىنـى ئۇالر ئۆزل]. 78[ ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرىدىن بولدى

نىـڭ ئىچىـده ) يهنـى يهھـۇدىيالر(ئـۇالر ]. 79[ !توسمايتتى؛ ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرى نېمىـدېگهن يامـان
) نى ۋه مۇسـۇلمانالرنى ئـۆچ كـۆرۈش يۈزىسـىدىن، مۇشـرىكالرنىھنى رهسۇلۇلاليه(نۇرغۇنلىرىنىڭ كاپىرالرنى 

! نىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالدىن تهييارلىغان ئهمهللىـرى نېمىـدېگهن يامـانئۇالر. دوست تۇتقانلىقىنى كۆرىسهن
ئهگهر ]. 80[ ئـۇالر مهڭگـۈ ئازابقـا قـالغۇچىالردۇر. نىڭ غهزىپىنى ئېلىپ كهلـدىهللا ئۇالرغا ا) بۇ ئهمهللهر(

سـت ، پهيغهمبهرگه ۋه پهيغهمبهرگه نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتسـا ئىـدى، كـاپىرالرنى دوقاهللا ائۇالر 
يهھـۇدىيالر ۋه مۇشـرىكالرنىڭ !) ئـى مـۇھهممهد]. (81[ تۇتمايتتى، لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى پاسـىقالردۇر

مۆمىنلهرگه ھهممىدىن قاتتىق دۈشمهن ئىكهنلىكىنى چوقۇم بايقايسـهن، بىـز ناسـارا دېـگهن كىشـىلهرنىڭ 
هن، بـۇ، ناسـاراالرنىڭ دوستلۇق جهھهتته مـۆمىنلهرگه ھهممىـدىن يـېقىن ئىكهنلىكىنىمـۇ چوقـۇم بايقايسـ

ــبالر بولغــانلىقى ۋه  ــۇل قىلىشــتا(ئىچىــده ئۆلىمــاالر، راھى ــى قوب ــدىغانلىقلىرى ) ھهقن ــۇق قىلماي تهكهببۇرل
ــدۇر ــان چاغلىرىــدا ھهقىقهتنــى ]. 82[ ئۈچۈن ــاننى ئاڭلىغ ــان قۇرئ ــبهرگه نازىــل قىلىنغ ــۇالر پهيغهم ئ

رهببىمىـز، بىـز «: نى كۆرىسـهن، ئـۇالر ئېيتىـدۇتونۇغانلىقلىرىدىن، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىـدىن يـاش قويۇلغـانلىقى
 بىــز]. 83[ ئېتىــراپ قىلغـۇچىالر قاتارىــدا قىلغىــن) پهيغهمبىرىڭنـى، كىتــابىڭنى(ئىمـان ئېيتتــۇق، بىزنــى 

، بىزگه كهلگهن ھهقىقهتكه ئىشهنمهيلى؟ ھالبۇكى، بىز پهرۋهردىگارىمىزنىڭ بىزنـى ياخشـى قاهللا انېمىشقا 
ئــۇالرنى هللا بــۇ ســۆزلىرى ئۈچــۈن ا]. 84[ »كىرگۈزۈشــنى ئۈمىــد قىلىمىـز )جهنــنهتكه(كىشـىلهر قاتارىــدا 

. ئـۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ. ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهر بىلهن مۇكاپاتاليدۇ
كــاپىر بولغـانالر، بىزنىـڭ ئــايهتلىرىمىزنى ]. 85[ ياخشـىلىق قىلغۇچىالرغـا بېرىلىــدىغان مۇكاپـات ئهنه شـۇ

سـىلهرگه ھـاالل قىلغـان پـاك نهرسـىلهرنى هللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 86[ غانغا چىقارغانالر دوزاخ ئهھلىدۇريال
ــۇش يۈزىســىدىن ( ــا بول ــائۆزۈڭتهركــى دۇني ــاڭالر، ) الرغ ــارام قىلم ــلهپ بهرگهنهللا ا(ھ ــتىن ) بهلگى چهك

ىـق قىلىـپ سـىلهرگه رىزهللا ا]. 87[ چهكتىن ئاشقۇچىالرنى ھهقىقهتهن دوسـت تۇتمايـدۇهللا ئاشماڭالر، ا
هللا ا]. 88[ تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر قـاهللا ابهرگهن ھاالل، پاك نهرسىلهردىن يهڭالر، سـىلهر ئىمـان ئېيتقـان 

ئۇنىـڭ ) مۇنـداق قهسـىمىڭالرنى بۇزسـاڭالر(سىلهرنى سهۋهنلىك قهسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىدۇ 
لهن ئون مىسـكىننى بىـر ۋاخ غىزاالندۇرۇشـتۇر، كهففارىتى ئائىلهڭالرغا بېرىدىغان ئوتتۇرا دهرىجىلىك تاماق بى

بىـر قـۇر كىـيىم بېرىشـتۇر، يـاكى بىـر قـۇل ) يهنى ئون مىسكىنگه بهدىنىنى يېپىپ تۇرىدىغان(ياكى ئۇالرغا 
بـۇ . ياكى بىر چۆرىنى ئازاد قىلىشتۇر، كىمكى بۇنداق قىلىشقا كۈچى يهتمىسه، ئۈچ كـۈن روزا تۇتۇشـى الزىـم

يهنـى (الرنى بۇزغانلىقىڭالرنىڭ كهففارىتىدۇر، قهسـىمىڭالرغا رىئـايه قىلىڭـالر ئهنه شۇ ئىچكهن قهسىمىڭ

                                                
، بۇ تىگه كهلگهن ئىدىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر قىسىم كىشىلهر ئۆزلىرىنى ئاقتا قىلىۋېتىش، گۆش يېمهسلىك، ئايالالرغا يولىماسلىق نىي 

 . توغرىدا بۇ ئايهت نازىل بولغان
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ئـايهتلىرىنى سـىلهرگه هللا سـىلهرنىڭ شـۈكۈر قىلىشـىڭالر ئۈچـۈن ا). كهلسه ـ كهلمهس قهسهم ئىچمهڭالر
يهنـى چوقۇنـۇش (ھاراق ئىچىـش، قىمـار ئوينـاش، بـۇتالر ! ئى مۆمىنلهر]. 89[ شۇنداق بايان قىلىدۇئهنه 

غا چوقۇنۇش، پـال ئـوقلىرى بىـلهن پـال سـېلىش شـهيتاننىڭ ئىشـى، پاسـكىنا ) ۈن تىكلهنگهن تاشالرئۈچ
شـهيتان ھـاراق، ]. 90[ قىلىقالردۇر، بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شـهيتاننىڭ ئىشـىدىن يىـراق بولـۇڭالر

نـى يـاد ئېتىشـتىن هللا قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمهنلىك، ئاداۋهت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامـازدىن ۋه ا
ــبهرگه هللا ا]. 91[ يانمامســىلهر؟) ھــاراقتىن، قىمــاردىن(توســماقچى بولىــدۇ، ســىلهر ئهمــدى  ۋه پهيغهم

بـاش ) ئىتـائهت قىلىشـتىن(ھهزهر قىلىڭالر، ئهگهر ) ئۇالرغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن(ئىتائهت قىلىڭالر، 
ئىمــان ]. 92[ ئوچــۇق تهبلىــغ قىلىشــتۇر لىيىتى پهقهتمهســئۇ تارتســاڭالر، بىلىڭالركــى، رهســۇلىمىزنىڭ

يېسـه، ئىچسـه ھـېچ ) ھـارام قىلىنمىغـان نهرسـىلهرنى(ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغـان كىشـىلهر 
ساقالنسا، ئىمانىـدا ۋه ياخشـى ئهمهللىرىـده ئىزچىـل ) ھارام نهرسىلهردىن(گۇناھ بولمايدۇ، قاچانكى ئۇالر 

ھـارام (يهنه ساقالنسا ۋه ھارام دهپ ئېتىقـاد قىلسـا، ئانـدىن ) لهردىنھارام قىلىنغان نهرسى(بولسا، ئاندىن 
ياخشـى ئىـش قىلغـۇچىالرنى هللا ساقالنسا ۋه ياخشى ئىشـالرنى قىلسـا، ا) قىلىنغان نهرسىلهردىن داۋاملىق

قورقىـدىغانالرنى بىلىـش ئۈچـۈن، قولـۇڭالر ۋه  تىـنهللا اكۆرمهي تۇرۇپ ! ئى مۆمىنلهر]. 93[ دوست تۇتىدۇ
سـىلهرنى چوقـۇم سـىنايدۇ، كىمكـى بۇنىڭـدىن كېـيىن هللا بىلهن ئوۋلىنىدىغان بىر ئاز ئوۋ بىلهن ا نهيزهڭالر

ئـى ]. 94[ ، ئـۇ قىينىغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ)يهنى ئىھرامدا تۇرۇپ ئـوۋ ئوۋلىسـا(ھهددىدىن ئاشسا 
سـىلهردىن كىمكـى  .سىلهر ئوۋلىغان ھايۋانالرنى ئىھرامـدا يـاكى ھهرهمـده تـۇرۇپ ئۆلتـۈرمهڭالر! مۆمىنلهر

ئۇنى قهستهن ئۆلتۈرىدىكهن، ئىشنىڭ ۋابالىنى تېتىشى ئۈچـۈن، ئۇنىـڭ جازاسـى ئىككـى ئادىـل كىشـىنىڭ 
باھالىشى بويىچه ھېلىقى ئۆلتۈرۈلگهن ئوۋغا ئوخشـاش ئـۆي ھايۋانلىرىـدىن بىرنـى كهبىـگه ئېلىـپ بېرىـپ 

ــرىش يۈزىســىدىن مىســكىنلهرگ ــارهت بې ــاكى كهفف ــانلىق قىلىشــتۇر، ي ــاكى ھهر قۇرب ــاش بېرىشــتۇر، ي ه ئ
يهنـى بـۇ ئـايهت (ئـۆتكهنكى گۇنـاھنى . مىسكىنگه بېرىدىغان ئاشنىڭ بـاراۋىرىگه بىـر كـۈن روزا تۇتۇشـتۇر
ئهپـۇ قىلـدى، كىمكـى قايتـا گۇنـاھ هللا ا) چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىھرامدا تۇرۇپ ئوۋ ئۆلتۈرگهن بولساڭالر، بـۇنى

) ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالرنى(، غـالىبتۇرهللا اى جازااليـدۇ، ئـۇنهللا ، ا)يهنى قايتىدىن ئـوۋ ئۆلتۈرسـه(ئۆتكۈزسه 
سىلهرنىڭ ۋه يولۇچىالرنىـڭ مهنپهئهتلىنىشـى ئۈچـۈن سـىلهرگه دېڭىـز ھـايۋانلىرى، ]. 95[ جازالىغۇچىدۇر

ھرامدا ياكى ھهرهمـده ئىكهنسـىلهر، ېھاالل قىلىندى، مادامىكى سىلهر ئدېڭىزدىن چىقىدىغان يېمهكلىكلهر 
دهرگاھىغـا توپلىنىـدىغان ) قىيـامهت كـۈنى(نى ئوۋالش سىلهرگه ھارام قىلىندى، سـىلهر قۇرۇقلۇق ھايۋانلىرى

بهيتۇلھهرهم بولغان كهبىنى، ھهج ئېيىنى، ھهجـده قىلىنىـدىغان قۇربـانلىقنى، هللا ا]. 96[ قورقۇڭالر تىنهللا ا
ــۈپىتىده( ــاالمىتى س ــڭ ئ ــانالرنىڭ ) قۇربانلىقنى ــۆگىلهرنى ئىنس ــىلغان ت ــگه ئېس ــا بهل ــا ۋه بويۇنلىرىغ دۇني

نىـڭ ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنى بىلىـپ هللا ئاخىرهتلىك ئىشلىرىنىڭ تۇتقۇسى قىلدى، بۇ، ا
]. 97[ نىڭ ھهر شهيئىنى بىلگۈچى ئىكهنلىكىنى سـىلهرنىڭ بىلىشـىڭالر ئۈچۈنـدۇرهللا تۇرىدىغانلىقىنى ۋه ا

ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىــدۇر،  هللا) ئىتـائهت قىلغۇچىالرغـا(نىـڭ ئـازابى قـاتتىقتۇر، هللا بىلىڭالركـى، ا
سـىلهرنىڭ ئاشـكارا هللا ا. لىيىتى پهقهت تهبلىغ قىلىشـتۇرمهسئۇ پهيغهمبهرنىڭ]. 98[ ناھايىتى مېھرىباندۇر

ئېيتقىنكـى، گهرچه !) ئـى مـۇھهممهد]. (99[ ۋه يوشۇرۇن قىلىپ يـۈرگهن ئىشـلىرىڭالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇ
ئـى . بلهندۈرسـىمۇ، ھـارام بىـلهن ھـاالل بـاراۋهر ئهمهسسېنى ئهجه) ئى تىڭشىغۇچى(ھارامنىڭ كۆپلۈكى 

ئهگهر سـىلهرگه ! ئـى مـۆمىنلهر]. 100[ قورقـۇڭالر تىـنهللا انىجات تېپىشىڭالر ئۈچـۈن ! ئهقىل ئىگىلىرى
. سـورىماڭالر) پهيغهمـبهردىن(ئاشكارا قىلىنسا سـىلهرنى بىئـارام قىلىـپ قويىـدىغان نهرسـىلهر توغرۇلـۇق 

ىۋاتقـان چاغـدا ئـۇالر توغرۇلـۇق سورىسـاڭالر، سـىلهرگه بىلدۈرۈلىـدۇ، ئۆتكهنـده ئهگهر قۇرئان نازىـل قىلىن



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

71 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

يهنـى ئاسـىيلىق (ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ھهلىمـدۇر هللا ا. ئهپـۇ قىلـدىهللا سورىغانلىرىڭالرنى ا
ـــدۇ ـــدىراپ كهتمهي ـــقا ئال ـــۇچىالرنى جازاالش ـــر قهۋم ]. 101[ )قىلغ ـــۆتكهن بى ـــۇرۇن ئ ـــىلهردىن ب س

يهنـى سـورىغان (لىلهرنى سـورىغان ئىـدى، كېـيىن بۇنىـڭ سـهۋهبىدىن مهسى شۇنداق) ىنپهيغهمبهرلىرىد(
سـهككىزنى (بهھىـره ]. 102[ كـاپىر بولـۇپ كهتتـى) ئىشلىرى بايان قىلىنىپ ئۇالر ئهمهل قىلمىغـانلىقتىن

 تۇغقان، بهشىنچىسىنى ئهركهك تۇغقان تۆگه بولۇپ، جاھىلىيهت ئهرهبلىـرى بـۇ تۆگىنىـڭ قـۇلىقىنى يېرىـپ
چىشـىدىن ئـوننى تۇغقـان تـۆگه (، سائىبه )قويۇپ ئۆز مهيلىگه قويۇپ بېرهتتى، مىنمهيتتى، يۈك ئارتمايتتى

بىرىنچىنـى ۋه ئىككىنچىنـى (، ۋهسـىله )بولۇپ، مىنىلمهيتتى، قىرقىلمايتتى، سۈتى مۇساپىرالرغىال بېرىلهتتى
ئـون تـۆگىگه ئاتـا بولغـان بـۇغرا تـۆگه (، ھام )چىشى تۇغقان، بۇتالر ئۈچۈن ئۆز مهيلىگه قويۇۋېتىلگهن تۆگه

يۇقىرىقىـدهك (هللا الرغـا ا) بولۇپ، ئۇالر ئۇنى مىنمهي، يـېمهك ـ ئىچمهكـته ئـۆز مهيلىـگه قويـۇپ بېرهتتـى
) يالغاننى چاپاليدۇ، ئۇالرنىڭ تولىسـى بۇنىـڭ يالغـانلىقىنى قاهللا الېكىن كاپىرالر (بۇيرۇغىنى يوق، ) قىلىشنى

نازىــل قىلغــان ھۆكــۈمگه، پهيغهمــبهر بايــان قىلغــان ھۆكــۈمگه ئهمهل  هللائۇالرغــا ا]. 103[ چۈشـهنمهيدۇ
ئۇالرنىڭ ئاتـا ـ بـوۋىلىرى ھـېچ . دهيدۇ» ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنى بىزگه كۇپايه«: قىلىڭالر دېيىلسه، ئۇالر

ئـى ]. 104[ )يهنىال ئۇالرنىڭ دىنىغا ئهمهل قىالمـدۇ؟(نهرسه بىلمهيدىغان ۋه ھىدايهت تاپمىغان تۇرسىمۇ 
الرنى گۇناھتىن ساقالڭالر، سىلهر قاچانكى توغرا يولدا بولسـاڭالر، باشـقىالرنىڭ ئاداشـقىنى ئۆزۈڭ! مۆمىنلهر

ــدۇ ــان يهتكۈزهلمهي ــىلهرگه زىي ــالر ا. س ــىلهر ھهممىڭ ــىلهر، اهللا س ــا قايتىس ــڭ دهرگاھىغ ــان هللا نى قىلغ
ركىم ئۆلىـدىغان چېغىـدا ئـاراڭالردىن بىـ! ئـى مـۆمىنلهر]. 105[ ئهمهلىڭالرنى سـىلهرگه ئېيتىـپ بېرىـدۇ

ئــۆز (ۋهســىيهت قىلمــاقچى بولســا، ئۇنىڭغــا ئىچىڭالردىــن ئىككــى ئادىــل كىشــى گــۇۋاھ بولســۇن، يــاكى 
غهيرىـي دىنـدىكىلهردىن ئىككـى كىشـى ) دىنىڭالردىكىلهردىن گۇۋاھ بولىدىغان ئىككى كىشى تېپىلمىسـا

بـۇ ئىككـى (ھشـىتى كهلگهنـده، سـىلهر گۇۋاھ بولسۇن، ئهگهر سىلهر سهپهرده بولۇپ، بېشىڭالرغا ئۆلۈم ده
بىــز «: گۇمانالنســاڭالر، نامــازدىن كېــيىن ئــۇالرنى ئېلىــپ قــېلىڭالر، ئــۇالر) گۇۋاھنىــڭ راســتچىللىقىدىن

ـان تهقـدىردىمۇ قهسـىمىمىزنى ھــېچ  پايدىسـىغا قهسـهم قىلىـدىغان كىشـىلهرمىز، بىزنىـڭ يېقىنىمىـز بولغ
ئهگهر ئۇنى يوشۇرسـاق، بىـز ئهلـۋهتته . اھلىقنى يوشۇرمايمىزنهرسىگه ساتمايمىز، خۇدالىق ئۈچۈن بولغان گۇۋ

ئهگهر ئـۇ ئىككـى گۇۋاھچىنىـڭ ]. 106[ نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلسۇنهللا دهپ ا» گۇناھكارالدىن بولىمىز
گۇناھى بىلىنسـه، ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا مىـراس ) يالغان گۇۋاھلىق بهرگهنلىك ياكى مىراسقا خىيانهت قىلغانلىق(

بىزنىـڭ گـۇۋاھلىقىمىز ئهلـۋهتته «: ھهقلىق بولغان ۋارىسالردىن ئىككـى كىشـى گـۇۋاھ بولـۇپئېلىشقا ئهڭ 
ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقىدىنمۇ توغرىدۇر، بىز شهرىئهتتىن چىقىپ كهتمىـدۇق، بولمىسـا بىـز چوقـۇم زالىمالردىـن 

ۋاھلىـق گـۇۋاھچىالرنى ئهڭ گۇ) ئۇسـۇل(بـۇ ]. 107[ نىڭ نامى بىلهن قهسـهم قىلسـۇنهللا دهپ ا» بولىمىز
يهنـى ئـۇالردىن كېـيىن باشـقىالر قهسـهم قىلىشـى (قىلىدىغان قىلىشقا، قىلغان قهسىمىنى رهت قىلىشتىن 

قورقـۇڭالر،  تىـنهللا ا. دۇر) ئۇسـۇل(قورقىـدىغان قىلىشـقا ئهڭ يـېقىن ) بىلهن ئۆزلىرىنىڭ رهسۋا بولۇشىدىن
ــدۇهللا ا. ئــاڭالڭالر) نىــڭ ئهمرىنــىهللا ا( ــۈنى هللا ا]. 108[ پاســىق قهۋمنــى ھىــدايهت قىلماي قىيــامهت ك

» قانـداق جاۋابقـا ئىـگه بولـدۇڭالر؟) قهۋمىڭالرنى ئىمانغا دهۋهت قىلغىنىڭالردا(«: پهيغهمبهرلهرنى يىغىپ
بىز ھېچ نهرسه بىلمهيمىـز، سـهن غهيبلهرنـى ) سېنىڭ بىلگىنىڭگه سېلىشتۇرغاندا(«: دهپ سورايدۇ، ئۇالر

سـاڭا ۋه ! ئـى مهريهم ئـوغلى ئىسـا: ئېيتتـىهللا ىـدا ائـۆز ۋاقت]. 109[ دهيـدۇ» ناھايىتى ئوبدان بىلىسهن
بىـلهن ) يهنـى جىبرىئىـل(سېنىڭ ئاناڭغا بهرگهن نېمىتىمنى ئهسلىگىن، ئهينى زاماندا ساڭا روھۇلقـۇدۇس 

ــم،  ــده(مهدهت بهردى ــۈكته ۋه ) كىچىكىڭ ــان(بۆش ــبهر بولغ ــدا كىشــىلهرگه ) پهيغهم ــاش ۋاقتىڭ ــۇرا ي ئوتت
كىتـابنى، ھېكمهتنـى، تهۋراتنـى ۋه ئىنجىلنـى ئـۆگهتتىم، ئهينـى زامانـدا سۆزلهيتتىڭ، ئهينى زاماندا سـاڭا 
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مېنىڭ ئىزنىم بىلهن اليدىن قۇشنىڭ شهكلىده بىر نهرسه ياسـايتتىڭ ـ ده، ئـۇنى پۈۋلىسـهڭ ئىـزنىم بىـلهن 
ئۇچىدىغان قـۇش بـوالتتى، مېنىـڭ ئىـزنىم بىـلهن تۇغمـا كـورنى، بهرهس كېسـىلىنى سـاقايتاتتىڭ، ئهينـى 

چىقىراتتىـڭ، ئهينـى زامانـدا بهنـى ) تىرىلـدۈرۈپ قهبـرىلهردىن(مېنىڭ ئىزنىم بىـلهن ئۆلـۈكلهرنى زاماندا، 
ئىسرائىلنى سـاڭا چېقىلىشـتىن توسـتۇم، سـهن ئۇالرغـا مـۆجىزىلهر بىـلهن كهلـگهن چېغىڭـدا، ئۇالرنىـڭ 

ماڭـا «: رغـائهينى زاماندا مهن ھهۋارىال]. 110[ دېدى» بۇ پهقهت روشهن سېھىردۇر«: ئىچىدىكى كاپىرالر
بىـز ئىمـان ئېيتتـۇق، گـۇۋاھ «: ئـۇالر. ى قىلـدىميـدهپ ۋهھ» ۋه مېنىڭ پهيغهمبىـرىمگه ئىمـان ئېيـتىڭالر

ئـى مهريهم ئـوغلى «: ئۆز ۋاقتىدا ھهۋارىـالر]. 111[ دېدى» بويسۇنغۇچىالرمىز) ئهمرىڭگه(بولغىنكى، بىز 
: ئىسـا. دېـدى» شـۈرۈپ بېرهلهمـدۇ؟رهببىڭ بىزگه ئاسـماندىن ئۈسـتىده تامـاق بـار داسـتىخان چۈ! ئىسا

 دېـدى» قورقـۇڭالر تىـنهللا ا) مۇنـداق سـوئالالرنى بېرىشـته(ئىشهنسهڭالر ) نىڭ قۇدرىتىگههللا ا(ئهگهر «
بىز ئۇنىڭدىن يېيىشنى، كۆڭلىمىزنىڭ تىنچلىنىشىنى، سـۆزۈڭنىڭ راسـتلىقىنى بىلىشـنى ۋه «: ئۇالر]. 112[

ئـى «: مهريهم ئـوغلى ئىسـا]. 113[ دېـدى» ده قىلىمىـزپهيغهمبهرلىكىڭگه گۇۋاھچىالردىن بولۇشنى ئىـرا
بىــزگه ئۈســتىده تامــاق بــار داســتىخان چۈشــۈرگىن، بــۇ كــۈن بىــزلهرگه ۋه بىــزدىن ! هللاپهرۋهردىگــارىمىز ا

قـۇدرىتىڭنى ۋه پهيغهمبهرلىكىمنـى (كېيىنكىلهرگه بايرام بولـۇپ قالسـۇن، ئـۇ داسـتىخان سـهندىن بىـزگه 
ــىتىدىغان ــۇ) كۆرس ــۆجىزه بول ــر م ــۇنبى ــڭ . پ قالس ــق بهرگۈچىلهرنى ــهن رىزى ــن، س ــق بهرگى ــزگه رىزى بى
ئـۇنى مهن سـىلهرگه چوقـۇم «): ئىسانىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ(هللا ا]. 114[ دېدى» ياخشىسىسهن

چۈشۈرىمهن، سىلهردىن كىمكى شـۇنىڭدىن كېـيىن كـاپىر بولسـا، ئـۇنى شـۇنداق بىـر ئـازاب ) ئاسماندىن(
ئـۆز ۋاقتىـدا ]. 115[ دېـدى» ھاندىن ھېچ كىشىنى مۇنداق ئازابلىمـايمهنبىلهن ئازاباليمهنكى، ئهھلى جا

نى قويۇپ مهن بىلهن ئانـامنى ئىككـى ئىـالھ هللا سهن كىشىلهرگه، ا! ئى مهريهم ئوغلى ئىسا«: ئېيتتىهللا ا
شـهنىڭگه اليىـق ئهمهس نهرسـىلهردىن سـېنى پـاك !) رهبـبىم(«: ئىسا ئېيتتـى» قىلىۋېلىڭالر، دېدىڭمۇ؟

قىلىمهنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشـلىك بولمىغـان سـۆزلهرنى مهن ئېيتمـايمهن، ئهگهر مهن بـۇ دهپ ئېتىقاد 
). يهنى مېنىڭ ئۇنداق دېمىگهنلىكىـم سـاڭا مهلۇملـۇق(سۆزنى ئېيتقان بولسام، ئۇنى سهن چوقۇم بىلىسهن 

يىتى سهن مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسهن، مهن سـېنىڭ زاتىڭـدىكىنى بىلمهيـمهن، سـهن غهيبلهرنـى ناھـا
مهن ئۇالرغـا پهقهت ســهن مېنــى ئېيتىشـقا بۇيرۇغــان سـۆزنى، يهنــى، مېنىــڭ ]. 116[ ئوبـدان بىلىســهن

مهن ئۇالرنىــڭ . ئىبـادهت قىلىڭـالر، دېـدىم قــاهللا اپهرۋهردىگـارىم ۋه سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر بولغـان 
نـى قهبـزى روھ قىلغىنىڭـدىن ئارىسىدا بولغان مۇددهتته، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى كۆزىتىپ تۇرغان ئىـدىم، مې

 كېيىن، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنـى سـهن كۆزىتىـپ تۇرغـان ئىـدىڭ، سـهن ھهمـمه نهرسـىدىن خهۋهردارسـهن
ئـۇالرنى خـالىغىنىڭچه تهسـهررۇپ (ئهگهر ئۇالرغا ئـازاب قىلسـاڭ، ئـۇالر سـېنىڭ بهندىلىرىڭـدۇر ]. 117[

يهنـى ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى تهۋبه (ئۇالرغـا ، ئهگهر )ساڭا ھـېچ ئهھهدى تهئهررۇز قىاللمايـدۇ(، )قىلىسهن
 »غالىـب، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىدۇرسـهن) ئىشـىڭدا(مهغپىـرهت قىلسـاڭ، سـهن ) قىلغانالرغـا

ــۇ كــۈن «: ئېيتىــدۇهللا ا]. 118[ راســتچىلالرنىڭ راســتچىللىقى ئــۆزىگه پايــدا ) يهنــى قىيــامهت كــۈنى(ب
ئـۇالردىن هللا تۇرىدىغان جهننهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ، اقىلىدىغان كۈندۇر، ئۇالر ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ 

ــۇالر  ــدۇ، ئ ــۇ زور بهختتــۇر تىــنهللا ارازى بولى ــدۇ، ب ــۇن بولى ــڭ ۋه ]. 119[ »مهمن ئاســمانالرنىڭ، زېمىننى
  ].120[ ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا مهنسۇپتۇر، ا قاهللا ائۇالردىكى پۈتۈن مهۋجۇداتنىڭ پادىشاھلىقى 

  .ئايهت 166بولغان، مهككىده نازىل  ـ سۈره ئهنئام 6

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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! خاسـتۇر قـاهللا اجىمى ھهمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ياراتقان، زۇلمهتلهرنى ۋه نـۇرنى پهيـدا قىلغـان 
 شـېرىك كهلتۈرىـدۇ غـا باشـقىالرنىكاپىرالر پهرۋهردىگارى) ۈپ تۇرۇپيهنى مۇشۇنداق دهلىللهرنى كۆر(ئاندىن 

اليـدىن يـاراتتى، ئانـدىن ئهجىلىڭالرنـى بېكىتتـى، ) يهنى سىلهرنىڭ ئاتاڭالر ئادهمنى(سىلهرنى هللا ا]. 1[
! نىــڭ دهرگاھىــدا مهلۇمــدۇر، ئانــدىن ســىلهر ـ ئــى كۇففــارالرهللا ۋاقــتىڭالر ا) ســىلهرنىڭ تىرىلىــدىغان(
ئىبـادهت قىلىنىشـقا (الردا ۋه زېمىنـدا ئاسـمان]. 2[ شـهك كهلتۈرىسـىلهر) ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشـكه(

ــلىك ــۇرۇهللا ا) تېگىش ــىلهرنىڭ يوش ــۇ س ــۇدۇر، ئ ــان ياخشــى(ن ۋه ئاشــكارا ئىشــىڭالرنى، ئهنه ش ــ يام ) ـ
ئۇالر پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرىـدىن بىـرهر ئـايهت كهلسـىال ئۇنىڭـدىن ]. 3[ قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

دى، ئـۇالر ئۇنىڭغـا چىنپۈتمىـدى، ېـكېلىۋ) يهنى قۇرئان(كىتاب ) ىدىنتهرىپهللا ا(ئۇالرغا ]. 4[ باش تارتىدۇ
يهنـى ئۇالرغـا ئـازاب نازىـل (ىره قىلغان نهرسىنىڭ خهۋهرلىرى كېلىـدۇ مهسخ ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا ئۆزلىرى

ئـۇالردىن بـۇرۇن ئـۆتكهن نۇرغـۇن ]. 5[ )ىره قىلغان نهرسىنىڭ خهۋىرى ئېنىق بولىدۇمهسخ بولۇپ، ئۆزلىرى
ئـۇالرنى ) يهنـى ئۇنىڭـدىن ئىبـرهت ئالمىـدىمۇ؟(رنى ھاالك قىلغـانلىقىمىزنى ئـۇالر كۆرمىـدىمۇ؟ ئۈممهتله

زېمىندا سىلهرنى يهرلهشتۈرمىگهن بىر شهكىلده يهرلهشتۈرگهن ئىـدۇق، ئۇالرغـا مـول يـامغۇرالر ياغـدۇرۇپ 
دىن كېـيىن ئـۇالرنى بهرگهن ئىدۇق، ئۆستهڭالرنى ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئېقىپ تۇرىدىغان قىلغان ئىـدۇق، ئانـ

ئـى ]. (6[ قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن ھاالك قىلدۇق، ئـۇالردىن كېـيىن باشـقا خهلقنـى پهيـدا قىلـدۇق
قهغهزگه يېزىلغان بىر كىتابنى نازىل قىلغان، كـاپىرالر ئـۇنى ) ئۇالر تهلهپ قىلغاندهك(بىز ساڭا !) مۇھهممهد

شهكسـىزكى، بـۇ پهقهت روشـهن سـېھىردۇر، دهيتتـى،  قوللىرى بىلهن تۇتـۇپ كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ، ئـۇالر،
ئۇنىڭغـا « :ئـۇالر]. 7[ چۈنكى ئۇالرنىڭ غهرىـزى ئهڭ روشـهن دهلىـل كهلگهنـدىمۇ ئىمـان ئېيتماسـلىقتۇر

ــۇپ( ــۇۋاھ بول ــبهرلىكىگه گ ــاالمنىڭ پهيغهم ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــى م ــته ) يهن ــر پهرىش ــقا بى نېمىش
شته چۈشۈرگهن بولساق، ئۇالرنىڭ ئىشـى تـۈگىگهن بـوالتتى دهيدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغا بىرهر پهرى» چۈشمىدى؟

 زبىــ]. 8[ الرغــا مــۆھلهت بېرىلمهيتتــى، ئۇ)يهنــى بــۇ چاغــدا ھهقنــى ئىنكــار قىلســا، ھــاالك قىلىنــاتتى(
پهيغهمبهرنى پهرىشتىدىن قىلغان تهقدىردىمۇ، ئهلۋهتته، ئـۇنى ئىنسـان شـهكلىده قىالتتـۇق، ئـۇالرنى يهنه 

بـۇ ئىنسـان، ئهممـا پهرىشـته « :هنى ئۇالر پهرىشتىنى ئىنسان شهكلىده كۆرگهندهي(شۈبھىگه چۈشۈرهتتۇق 
ــى» ئهمهس ــبهرلهر ]. 9[ )دهيتت ــۆتكهن پهيغهم ــرى ئ ــهندىن ئىلگى ــدىن(س ــاپىرالر تهرىپى ىره مهســخ )ك

 بـۇ! ئـى مـۇھهممهد]. (10[ تىنى كـۆردىېىره قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋمهسخ ىره قىلغۇچىالرمهسخ قىلىندى،
ــخ ــاىره مهس ــى، ) قىلغۇچىالرغ ــدىن پهيغهمبهرل«ئېيتقىنك ــالر، ئان ــهير قىلىڭ ــدا س ــار زېمىن ــى ئىنك ىرىن

ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد]. (11[ »تىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزدىن كهچۈرۈڭالرېقىلغانالرنىڭ ئاقىۋ
ئېھسـان (هللا ، ا»نىـڭهللا ا«ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا(» ئاسمانالردىكى، زېمىندىكى مهۋجۇداتالر كىمنىـڭ؟«

رهھمهت قىلىشـنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالـدى، ھېچقانـداق گۇمـان بولمىغـان ) قىلىش يۈزىسىدىن بهندىلىرىگه
ئـۆزىگه ئـۆزى زىيـان ) كـۇفرىنى ئىختىيـار قىلىشـى بىـلهن. (سىلهرنى ئهلـۋهتته يىغىـدۇهللا قىيامهت كۈنى ا

ــدۈزده جىــم تۇرغــان ]. 12[ ســالغانالر ئىمــان ئېيتمايــدۇ ) ىكهتلىنىــپ تۇرغــانيــاكى ھهر(كــېچه ۋه كۈن
ــى ا ــهيئىلهرنىڭ ھهممىس ــدۇر، اهللا ش ــڭ مۈلكى ــۆزلىرىنى(هللا نى ــدىلىرىنىڭ س ــدۇر، ) بهن ــاڭالپ تۇرغۇچى ئ

ــۋالىنى( ــڭ ئهھ ــدۇر) ئۇالرنى ــپ تۇرغۇچى ــۇھهممهد]. (13[ بىلى ــى م ــى، !) ئ ــرىكالرغا ئېيتقىنك ــۇ مۇش ب
رىزىـق بېرىـدۇ، ئـۆزى هللا ىم؟ اغهيرىينى مهبۇد تۇتامـد تىنهللا ائاسمانالرنى، زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچى «

) بۇ ئـۈممهت ئىچىـده خۇدانىـڭ ئهمـرىگه(مهن «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد. (»رىزىققا موھتاج ئهمهس
 »سهن ھهرگىـز مۇشـرىكالردىن بـولمىغىن) ماڭا دېيىلدىكى. (بويسۇنغۇچىالرنىڭ ئهۋۋىلى بولۇشقا بۇيرۇلدۇم

يهنــى پهرۋهردىگارىمــدىن (بىمگه ئاسـىيلىق قىلســام ئهگهر مهن رهبــ«ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغـا يهنه]. (14[
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 »ئازابىـدىن ئهلـۋهتته قـورقىمهن) يهنـى قىيـامهت كۈنىنىـڭ(، بۈيـۈك كۈننىـڭ )غهيرىيگه ئىبادهت قىلسـام
ئۇنىڭغا رهھـمهت قىلغـان بولىـدۇ، ئهنه شـۇ روشـهن هللا مۇشۇ كۈنده كىمكى ئازابتىن قۇتۇلىدىكهن، ا]. 15[

ئــۇ چاغــدا ئۇنىڭغــا ھــېچكىم (ســاڭا بىــرهر ياخشــىلىق يهتكۈزســه هللا هر ائهگ]. 16[ نىجــات تاپقــانلىقتۇر
يهنـى (بهنـدىلىرىنىڭ ئۈسـتىده قـاھىردۇر هللا ا]. 17[ ھهر نهرسىگه قـادىردۇرهللا ، چۈنكى ا)ئارىلىشالمايدۇ

 ، ئۇ ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر، ھهممىـدىن خهۋهرداردۇر)بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرغۇچىدۇرهللا ا
قايسـى نهرسـه ئهڭ ) مېنىڭ پهيغهمبهرلىكىمنىڭ راستلىقى ئۈچۈن(«ئېيتقىنكى، !) هممهدئى مۇھ]. (18[

نىـڭ گـۇۋاھلىقى هللا ماڭـا ا(مهن بىـلهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا گۇۋاھتـۇر هللا ا«ئېيتقىنكـى ، » چوڭ گۇناھ؟
ئۈچـۈن  قۇرئان يهتكهن كىشـىلهرنى ئاگاھالنـدۇرۇش) قىيامهتكىچه(بۇ قۇرئان ماڭا سىلهرنى ۋه ). كۇپايىدۇر

بىـلهن بـاراۋهر باشـقا ئىـالھ بـار دهپ چوقـۇم گۇۋاھلىـق هللا سـىلهر ا!) ئـى مۇشـرىكالر. (ى قىلىنـدىيۋهھ
!) ئـى مـۇھهممهد. (»گۇۋاھلىـق بهرمهيـمهن) مۇنـداق دهپ(مهن «ئېيتقىنكى ، ) ئۇالرغا(» بېرهمسىلهر؟
مهن ھهقىـقهتهن ئـادا ـ ىن ئۇ ھهقىقهتهن بىر ئىالھتـۇر، سـىلهر شـېرىك كهلتـۈرگهن بـۇتالرد«ئېيتقىنكى، 

يهنـى مـۇھهممهد (ئـۇنى ) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(بىز كىتاب بهرگهن كىشىلهر ]. 19[ »جۇدامهن
خۇددى ئۆزلىرىنىـڭ ئوغـۇللىرىنى تونۇغانـدهك ) تهۋرات ۋه ئىنجىلدىكى سۈپىتى بويىچه) (ئهلهيھىسساالمنى

ئىمـان ) پاكىتالر تۇرسـىمۇ مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغائېنىق (تونۇيدۇ، ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زىيان سالغانالر 
نىـڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـانالردىنمۇ زالىـم ئـادهملهر هللا يالغان چاپلىغان ياكى ا قاهللا ا]. 20[ ئېيتمايدۇ

قىيـامهت كــۈنى ئۇالرنىـڭ ھهممىســىنى ]. 21[ بـارمۇ؟ زالىمـالر ھهقىــقهتهن مهقسـىتىگه ئېرىشــهلمهيدۇ
نىـڭ شـېرىكلىرى دهپ ئېتىقـاد قىلغــان هللا ا« :ىغىمىـز، ئانــدىن مۇشـرىكالرغاي) ھېسـاب ئـېلىش ئۈچـۈن(

 دۇنيـادىكى چاغلىرىـدىكىگه(ئاندىن ئـۇالر پهقهت ئـۆزره ئېيتىـپ ]. 22[ دهيمىز» ؟مهبۇدلىرىڭالر قهيهرده
بىــلهن قهســهم قىلىمىزكــى، بىــز مۇشــرىك هللا ا! پهرۋهردىگــارىمىز« :)ئوخشــاش يالغانغــا ئىلتىجــا قىلىــپ

ـان دهپ(ئۇالرنىڭ ]. 23[ دهيدۇ» ىدۇقبولمىغان ئ ئـۆزلىرىگه قارشـى قانـداق يالغـان ) بىز مۇشـرىك بولمىغ
بوھتــان چاپلىغــان بــۇتلىرى ئــۇالردىن ) نىــڭ شــېرىكلىرى دهپهللا ا(ســۆزلىگهنلىكىگه قــارىغىن، ئۇالرنىــڭ 

دىغانالر سـاڭا قـۇالق سـالى) قۇرئان ئوقۇغـان چېغىڭـدا(ئۇالرنىڭ ئىچىده !) ئى مۇھهممهد]. (24[ قاچىدۇ
ئـۇالر . بار، قۇرئاننى چۈشهنمهسلىكلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پهردىلىدۇق، قۇالقلىرىنى ئېغىـر قىلـدۇق

ھهتتــا كـاپىرالر ســېنىڭ يېنىڭغــا . ھهمـمه مــۆجىزىلهرنى كـۆرگهن تهقــدىردىمۇ ئۇنىڭغـا ئىمــان ئېيتمايـدۇ
ــدىمۇ ــان ئ« :مۇنازىرىلىشــىپ كهلگهن ــۇرۇنقىالردىن قالغ ــۇ پهقهت ب ــدۇ» هپســانىالردۇرب ــۇالر ]. 25[ دهي ئ

توسىدۇ، ئۆزلىرىمۇ ئۇنىڭـدىن يىـراق ) ۋه مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئهگىشىشىتىن(كىشىلهرنى قۇرئاندىن 
ئهگهر ئـۇالرنى ]. 26[ تۇيمايـدۇ) بـۇنى(قاچىدۇ، ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىال ھـاالك قىلىـدۇ، ھـالبۇكى، ئـۇالر 

كاشـكى دۇنياغـا « :ئـۇالر). دهھشهتلىك بىر ھالىنى كۆرهتتىـڭ(كۆرسهڭ دوزاخ ئۈستىده توختىتىلغان چاغدا 
 دهيـدۇ »قايتۇرۇلساق ئىدۇق، پهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلمـايتتۇق ۋه مـۆمىنلهردىن بوالتتـۇق

قهبىـھ قىلمىشـلىرى تۈپهيلىـدىن شـۇنداق (ئۇنداق ئهمهس، ئۇالرنىڭ ئىلگىرى يوشۇرغان ئىشـلىرى ]. 27[
ئۇالرغا ئاشكارا بولدى، ئۇالر دۇنياغـا قايتۇرۇلغـان تهقـدىردىمۇ مهنئـى قىلىنغـان ئىشـالرنى ) قىلىشىدۇ ئارزۇ

]. 28[ يالغـانچىالردۇر) ئىمـان ئېيتتـۇق دېـگهن ۋهدىسـىده(شۈبھىسـىزكى، ئـۇالر . ئهلۋهتته يهنه قىالتتى
 دهيـدۇ» تىرىلـدۈرۈلمهيمىزھايـاتلىق پهقهت مۇشـۇ دۇنيـادىكى ھايـاتىمىزدۇر، ئۆلگهنـدىن كېـيىن « :ئۇالر

ــان چاغــدا كۆرســهڭ ]. 29[ ــدا توختىتىلغ ــڭ ئالدى غــايهت چــوڭ ئىشــنى (ئهگهر ئــۇالرنى پهرۋهردىگارىنى
 :ئــۇالر. دهيــدۇ» راســت ئهمهســمىكهن؟) ئۆلگهنــدىن كېــيىن تىــرىلىش(بــۇ « :ئۇالرغــاهللا ا). كۆرۈســهن

بولغـانلىقىڭالر ئۈچـۈن ئـازابنى كـاپىر « :هللا. دهيـدۇ» پهرۋهردىگارىمىز بىلهن قهسهمكى، راسـت ئىـكهن«
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ئىنكـار قىلغـانالر ھهقىـقهتهن ) يهنـى قايتـا تىرىلىشـنى(مۇالقات بولۇشـنى  قاهللا ا]. 30[ دهيدۇ» تېتىڭالر
 »ئـۇ دۇنيـادىكى بىپهرۋالىقىمىـزدىن نـادامهت« :قىيامهت تۇيۇقسـىز كهلـگهن چاغـدا، ئـۇالر. زىيان تارتتى

]. 31[ !يۈكلىگىنى نېمىـدېگهن يامـان) گۇناھالرنى(دۇ، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ئۈستىلىرىگه يۈكلىۋالى. دهيدۇ
دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن، غهپلهتتىنال ئىبارهت، تهقۋادارلىق قىلىدىغانالر ئۈچـۈن ئهلـۋهتته ئـۇ دۇنيـا 

ئۇالرنىڭ سۆزى سېنى قايغۇغـا سـالىدىغانلىقىنى بىـز ئوبـدان ]. 32[ چۈشهنمهمسىلهر؟) بۇنى(ياخشىدۇر، 
) ھهقىقهتـته(، )لېكىن ئـۇالر تهرسـالىقتىن ئىنكـار قىلىـدۇ(ئىنكار قىلمايدۇ ) ئىچىده(مىز، ئۇالر سېنى بىلى

ســهندىن بــۇرۇن ئــۆتكهن پهيغهمبهرلهرمــۇ ئىنكــار ]. 33[ نىــڭ ئــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلىــدۇهللا زالىمــالر ا
ۋر قىلـدى، ئـاخىر ئـۇالر بىزنىـڭ ئۇالر ئىنكار قىلىنغانلىقىغا ۋه ئۆزلىرىگه يهتكهن ئهزىيهتلهرگه سه. قىلىندى

ــاردىمىمىزگه ئېرىشــتى، ا ــدۇ، شۈبھىســىزكى، هللا ي ــداق ئــادهم ئۆزگهرتهلمهي ــۆزلىرىنى ھهر قان ــڭ س نى
يـۈز ) ئىسـالمدىن(ئۇالرنىـڭ !) ئـى مـۇھهممهد]. (34[ پهيغهمبهرلهرنىڭ قىسسىلىرى ساڭا نازىل بولـدى

ىغا كىرىشكه يـول يـاكى ئاسـمانغا چىقىشـقا شـوتا ئۆرۈگهنلىكى ساڭا ئېغىر كهلگهن بولسا، ئۇنداقتا يهر ئاست
ــهڭ  ــۆجىزه كهلتۈرهلىس ــر م ــپ بى ــۈرگىن(تېپى ــدايهتكه هللا ، ئهگهر ا)كهلت ــۇالرنى ھى ــۋهتته ئ ــا، ئهل خالىس

) سـۆزۈڭگه]. (35[ چۈشهنمهيدىغانالردىن بـولمىغىن) نىڭ ھېكمىتىنىهللا ا(بىرلهشتۈرهتتى، سهن ھهرگىز 
سۆزۈڭگه قـۇالق سـالمىغانالر ئۆلۈكلهرنىـڭ (قوبۇل قىلىدۇ ) ۋىتىڭنىسېنىڭ ده(ھهقىقىي قۇالق سالىدىغانالر 

يهنـى (ئـۇالر . ]36[ نىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىـدۇهللا تىرىلدۈرىدۇ، ئانـدىن ئـۇالر اهللا ، ئۆلۈكلهرنى ا)ئورنىدا
دهيـدۇ، » نېمىشـقا مـۇھهممهدكه پهرۋهردىگارىـدىن بىـر مـۆجىزه چۈشـۈرۈلمىدى؟« :)مهككه كۇففـارلىرى

مـۆجىزه نازىـل بولـۇپ (لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسـى . »مۆجىزه چۈشۈرۈشكه ھهقىقهتهن قادىرهللا ا«ئېيتقىنكى، 
مهيلـى يهر يۈزىـده ماڭىـدىغان ھـايۋان ]. 37[ بىلمهيـدۇ) ئىمان ئېيتمىسا باالغـا دۇچـار بولىـدىغانلىقىنى

اش بولسۇن، مهيلى ئىككى قانىتى بىـلهن ئۇچىـدىغان ئۇچـار قـۇش بولسـۇن، ھهممىسـى سـىلهرگه ئوخشـ
لهۋھۇلمهھپـۇزدا ھـېچ نهرسـىنى چۈشـۈرۈپ ). تهرىپىدىن يارىتىلغان مهخلۇقالردۇرهللا يهنى ا(ئۈممهتلهردۇر 

هللا ا(، كېــيىن ئــۇالر پهرۋهردىگارىنىــڭ دهرگاھىغــا يىغىلىــدۇ )يهنــى ھهممىنــى تولــۇق پۈتتــۇق(قويمىــدۇق 
يهنـى (لغـانالر گاسـالردۇر بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قى]. 38[ )ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ

) كۇفرىنىــڭ(ئــۇالر ). يهنــى ھهقنــى ســۆزلىمهيدۇ(، گــاچىالردۇر )قوبــۇل قىلىــش يۈزىســىدىن ئاڭلىمايــدۇ
 خالىغـان ئـادهمنى ئازدۇرىـدۇ، خالىغـان ئـادهمنى تـوغرا يولغـا سـالىدۇهللا قاراڭغۇلۇقى ئىچىده قالغانالردۇر، ا

ــۇھهممهد]. (39[ ــى م ــى، !) ئ ــېقىڭالر، ئهگهر ئهگهر ســىلهر ر«ئېيتقىنك ــپ ب ــتچىل بولســاڭالر ئېيتى اس
ئۇنـداق ]. 40[ غهيـرىيگه ئىلتىجـا قىالمسـىلهر؟ تىـنهللا انىڭ ئازابى ياكى قىيامهت كهلسـه، هللا سىلهرگه ا

نىـڭ كۆتۈرۈۋېتىشــىنى هللا خالىسـا، سـىلهر اهللا ئىلتىجـا قىلىسـىلهر، ئهگهر ا قـاهللا ائهمهس، سـىلهر پهقهت 
نىـڭ شـېرىكلىرى قىلىۋالغـان بـۇتالرنى ئۇنتۇيسـىلهر هللا ۇ، سـىلهر اكۆتۈرۈۋېتىـدهللا ئىلتىجا قىلغـان بـاالنى ا

شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، سـهندىن ئىلگىرىكـى ئـۈممهتلهرگه ]. 41[ »)يهنى بۇتالرغا ئىلتىجا قىلمايسىلهر(
) تهۋبه قىلىـپ قـاهللا ا(ئـۇالرنى ). ئۇالر پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى(ئهۋهتتۇق ) نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى(

ئۇالرغـا بىزنىـڭ ئـازابىمىز چۈشـكهن ]. 42[ هپ نامراتلىق ۋه ئاغرىق ـ سىالق بىلهن جازالىـدۇقيېلىنسۇن د
، شـهيتان )ئىمانغـا يۇمشـىمىدى(چاغدا نېمىشقا يېلىنمىدى؟ لـېكىن ئۇالرنىـڭ دىللىـرى قهساۋهتلهشـتى 

نتۇغـان چاغـدا، ئۇالر ئـۆزلىرىگه قىلىنغـان نهسـىھهتنى ئۇ]. 43[ ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى چىرايلىق كۆرسهتتى
پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىشىكلىرىنى ئېچىۋهتتـۇق، ئـۇالر تـاكى ئـۆزلىرىگه بېـرىلگهن ) سىناش ئۈچۈن(ئۇالرغا 

]. 44[ ، ئـۇالر ھهسـرهتته قالـدى)ئۇالرنى ئۇشـتۇمتۇت جازالىـدۇق(نېمهتلهردىن خۇشال ـ خۇرام تۇرغاندا 
جىمـى ھهمدۇسـانا ). تـۈنلهي ھـاالك قىلىنـدىيهنـى ئـۇالر پۈ(زۇلۇم قىلغان قهۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلـدى 
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 قـاهللا ائالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى ) پهيغهمبهرلىرىگه ياردهم بېرىپ، كۇففارالرنى ھاالك قىلغانلىقى ئۈچـۈن(
سـىلهرنىڭ قـۇلىقىڭالرنى هللا ئېيتىـپ بېقىڭالرچـۇ، ئهگهر ا«ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد]. (45[ !خاستۇر

يهنــى ســىلهرنى ھــېچ نهرســىنى (ســا، دىللىرىڭالرنــى پېچهتلىۋهتســه گــاس، كــۆزۈڭالرنى كــور قىلىــپ قوي
» باشـقا يهنه قايسـى ئىـالھ ئهسـلىگه كهلتۈرهلهيـدۇ؟ تىـنهللا ا، ئـۇالرنى )چۈشهنمهيدىغان قىلىپ قويسـا

ئايهتلىرىمىزنى قانـداق بايـان قىلغـانمىز، ئهممـا ئـۇالر ) قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان(قارىغىنكى، بىز 
ئېيتىـپ «ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد]. (46[ )يهنى ئىمان ئېيتمايـدۇ(يۈز ئۆرۈيدۇ ) هردىنشۇ ئايهتل(

نىڭ ئازابى ئۇشتۇمتۇت ياكى ئاشكارا كهلسـه، زالىـم قهۋمـدىن باشـقا يهنه هللا بېقىڭالرچۇ، ئهگهر سىلهرگه ا
بهرگـۈچى، خـۇش خهۋهر ) سـاۋاب بىـلهن(بىـز پهيغهمبهرلهرنـى پهقهت ]. 47[ »كىملهر ھاالك قىلىنىدۇ؟

تـۈزىگهن كىشـىلهرگه ) ئهمهللىرىنـى(ئاگاھالنـدۇرغۇچى قىلىـپ ئهۋهتىمىـز، ئىمـان ئېيتقـان ۋه ) ئازابتىن(
بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالر، ]. 48[ قايغۇرۇش يوقتۇر) كهتكهنگه(غهم قىلىش، ) كهلگۈسىدىن(
سـهندىن ئـادهتتىن ! ئـى مـۇھهممهد]. (49[ ۇئىتائهتسىزلىكلىرى تۈپهيلىدىن، ئازابقا دۇچار بولىد) قاهللا ا(

نىـڭ خهزىنىلىـرى هللا مهن سىلهرگه، مهنده ا«ئېيتقىنكى، ) تاشقىرى ئىشالرنى تهلهپ قىلغۇچى كۇففارالرغا
بار، دېمهيـمهن، مهن غهيبنىمـۇ بىلمهيـمهن، سـىلهرگه، مهن بولسـام ھهقىـقهتهن بىـر پهرىشـته، دهپمـۇ 

كور ئادهم بىـلهن كـۆزى «ئېيتقىنكى، . »ىگىال ئهمهل قىلىمهنيهھئېيتمايمهن، مهن پهقهت ماڭا قىلىنغان ۋ
ــاراۋهرمۇ؟  ــادهم ب ــاق ئ ــاراۋهرمۇ؟(س ــۆمىن ب ــلهن م ــاپىر بى ــى ك ــويالپ باقمامســىلهر؟) يهن ]. 50[ »ئ

ساقلىنىشـلىرى ئۈچـۈن، ) كۇفرىـدىن، گۇنـاھتىن(پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىغا يىغىلىشتىن قورقىـدىغانالرنىڭ 
]. 51[ غهيرىي دوست ۋه شـاپائهت قىلغـۇچى يوقتـۇر تىنهللا ان ئاگاھالندۇرغىن، ئۇالرغا ئۇالرنى قۇرئان بىله

) يېنىڭــدىن(نىــڭ رازىلىقىنــى دهپ ئهتىگهنــده، ئاخشــامدا پهرۋهردىگارىغــا ئىبــادهت قىلىــدىغانالرنى هللا ا
ۈچـۈن يهنى ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرى ئ(قوغلىۋهتمىگىن، ئۇالرنىڭ ھېسابىدىن ساڭا ھېچ نهرسه يۈكلهنمهيدۇ 

سـېنىڭ ھېسـابىڭدىنمۇ ئۇالرغـا ھـېچ نهرسـه يۈكلهنمهيـدۇ، ئـۇالرنى ). سهن جاۋابكارلىققا تارتىلمايسـهن
) ھىـدايهت قىلىـش بىـلهن(ئـارىمىزدىن هللا ا« :ئۇالرنىڭ]. 52[ قوغلىۋهتسهڭ، زالىمالردىن بولۇپ قالىسهن

ى بىـلهن مۇشـۇنداق سـىنىدۇق دېيىشلىرى ئۈچۈن، ئۇالرنى بىـر ـ بىـر» ئىنئام قىلغان كىشىلهر مۇشۇالرمۇ؟
شـۈكۈر هللا ا). يهنى پېقىر، ئاجىز كىشىلهرنى ئىمان ئېيتقۇزۇش بىـلهن، بـاي، چـوڭ كىشـىلهرنى سـىنىدۇق(

بىزنىـڭ ]. 53[ )ھىـدايهت قىلىـدۇهللا يهنى شۈكۈر قىلغۇچىالرنى ا(قىلغۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ ئهمهسمۇ؟ 
سـىلهرگه ئامـانلىق بولسـۇن، پهرۋهردىگـارىڭالر « :اغـدائايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقانالر يېنىڭغا كهلـگهن چ

ئۆز ئۈسـتىگه ئالـدى، سـىلهردىن كىمكـى ) ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن(رهھمهت قىلىشنى ) بهندىلىرىگه(
ئهلـۋهتته هللا تۈزىسـه، ا) ئهمهلىنـى(بىرهر يامانلىق قىلىپ قويۇپ، ئاندىن كېيىن تهۋبه قىلسـا ۋه  مهستىنبىل

بـۇ سـۈرىده مۇشـرىكالرنىڭ گـۇمراھلىقىنى ]. (54[ دېگىـن» ۇ ۋه رهھىـم قىلىـدۇئۇنىڭغا مهغپىرهت قىلىـد
ــزدهك ــان قىلغىنىمى ــى باي ــىتىدىغان دهلىللهرن ــۈن، ) كۆرس ــۇن ئۈچ ــكارا بولس ــولى ئاش ــڭ ي گۇناھكارالرنى

نـى هللا سـىلهر ا«ئېيتقىنكـى، ) مۇشـرىكالرغا! ئى مـۇھهممهد]. (55[ ئايهتلىرىمىزنى روشهن بايان قىلىمىز
ــپ قو ــدىمقايرى ــى قىلىن ــقهتهن مهنئ ــتىن مهن ھهقى ــادهت قىلىش ــا ئىب ــان بۇتالرغ ــادهت قىلغ ــۇپ ئىب . »ي
مهن سىلهرنىڭ نهپسـى خاھىشـىڭالرغا ئهگهشـمهيمهن، بولمىسـا مهن ئازغـان بـولىمهن ۋه « ئېيتقىنكى،

ــالىمهن ــاي ق ــاپقۇچىالردىن بواللم ــدايهت ت ــى، ]. 56[ »ھى ــارىم «ئېيتقىنك ــقهتهن مهن پهرۋهردىگ ھهقى
ئاساسلىنىمهن، ھـالبۇكى، سـىلهر ئـۇنى ) يهنى قۇرئانغا ۋه ۋهھىگه(ىن نازىل بولغان روشهن دهلىلگه تهرىپىد

ئىنكار قىلدىڭالر، سىلهر بالدۇر يۈز بېرىشىنى تهلهپ قىلغان ئازاب مېنىڭ ئىگىدارچىلىقىـدا ئهمهس، بـارچه 
ئېيتقىنكـى، ]. 57[ »دۇرھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسـىهللا ھهق ھۆكۈم قىلىدۇ، اهللا خاس، ا قاهللا اھۆكۈم 
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سىلهر بالدۇر يۈز بېرىشىنى تهلهپ قىلغان ئازاب مېنىڭ قولۇمـدىن كهلسـه ئىـدى، ئـۇ چاغـدا مهن بىـلهن «
يهنى سىلهردىن ئارام تېـپىش ئۈچـۈن، (سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىش چوقۇم ھۆكۈم قىلىنىپ بولغان بوالتتى 

نىـڭ هللا غهيبنىـڭ خهزىنىلىـرى ا]. 58[ ئوبـدان بىلىـدۇزالىمالرنى هللا ا. »)سىلهرنى ھاالك قىلغان بوالتتىم
ــال ا ــۇقتىكى، دېڭىزدىكــى نهرســىلهرنىڭ ھهممىســىنى اهللا دهرگاھىدىــدۇر، ئــۇنى پهقهت هللا بىلىــدۇ، قۇرۇقل

بىلمهيدىغان بىرهرسىمۇ يـوق، مهيلـى قـاراڭغۇ يهر ئاسـتىدىكى هللا تۆكۈلگهن ياپراقتىن ا) دهرهختىن(بىلىدۇ، 
) مهلـۇم بولـۇپ قـاهللا ا(يلى ھۆل ياكى قـۇرۇق نهرسـىلهر بولسـۇن، ھهممىسـى بىرهر دانه ئۇرۇق بولسۇن، مه
سىلهرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ، كۈندۈزدىكى قىلغـان ئىشـلىرىڭالرنى هللا ا]. 59[ لهۋھۇلمهھپۇزدا يېزىقلىقتۇر

بىلىپ تۇرىدۇ، ئانـدىن بهلگىلهنـگهن مـۇددهتكىچه ياشىشـىڭالر ئۈچـۈن، كۈنـدۈزده سـىلهرنى ئويغىتىـدۇ، 
 سـىلهرگه ئېيتىـپ بېرىـدۇهللا نىـڭ دهرگاھىغـا قايتىسـىلهر، ئانـدىن قىلغـان ئهمهللىرىڭالرنـى اهللا ئاندىن ا

، ئـۇ سـىلهرگه )بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرغۇچىـدۇرهللا يهنى ا(بهندىلىرىنىڭ ئۈستىده قاھىردۇر هللا ا]. 60[
ئهۋهتىـدۇ، ) يهنـى قىلغـان ـ ئهتكهننـى خـاتىرىلهپ تۇرىـدىغان پهرىشـتىلهرنى(ساقلىغۇچى پهرىشتىلهرنى 

نىـڭ ئهمرىنــى هللا ا(ئــۇالر . بېرىڭالرغـا ئۆلـۈم كهلســه، ئـۇنى بىزنىـڭ پهرىشــتىلىرىمىز قهبـزى روھ قىلىـدۇ
هللا ھهق ھۆكۈم قىلغـۇچى، ئىگىسـى ا) يهنى بهندىلهر(ئاندىن ئۇالر ]. 61[ بىپهرۋالىق قىلمايدۇ) ئورۇنالشتا

ئهڭ تېـز ھېسـاب هللا غىـال خاسـتۇر، اهللا ۇز اھۆكۈم قىلىش يـالغ) قىيامهت كۈنى(نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ 
قۇرۇقلۇقنىـڭ ۋه دېڭىزنىـڭ قـاراڭغۇلۇقلىرى «ئېيتقىنكى، ) بۇ كۇففارالرغا! ئى مۇھهممهد]. (62[ ئالغۇچىدۇر

ئهگهر ) بۇ قـاراڭغۇلۇقالرنى كـۆرگهن چـېغىڭالردا(دىن سىلهرنى كىم قۇتقۇزىدۇ؟ ) يهنى بااليى ـ ئاپهتلىرى(
ئاشـكارا ۋه يوشـۇرۇن  قـاهللا اسـا چوقـۇم شـۈكۈر قىلغـۇچىالردىن بـولىمىز، دهپ بىزنى بۇنىڭـدىن قۇتقۇزهللا ا

سـىلهرنى ئـۇالردىن ۋه بـارلىق غهمـدىن قۇتقۇزىـدۇ، هللا ا) يالغۇز(«ئېيتقىنكى، ]. 63[ »ئىلتىجا قىلىسىلهر
ئـى ]. (64[ »شـېرىك كهلتۈرىسـىلهر قـاهللا اتونۇغۇنۇڭالردىن كېيىن، ئىمان ئېيتماي ) بۇنى(ئاندىن سىلهر 

نــۇھ ۋه لــۇت ئهلهيھىسســاالمالرنىڭ (ســىلهرنىڭ ئۈســتۈڭالردىن هللا ا«ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا! ھهممهدمــۇ
ۋه قارۇنالرغـا  پىـرئهۋن(ياكى ئـايىغىڭالر ئاسـتىدىن ) قهۋمىگه، ئهسھابۇلپىلگه ئهۋهتىلگهن ئازابقا ئوخشاش

يهنـى (ئارىالشـتۇرۇپ  ئازاب ئهۋهتىشـكه، يـاكى سـىلهرنى پىـرقىلهر قىلىـپ،) ئهۋهتىلگهن ئازابقا ئوخشاش
ــادىردۇر) ئۇرۇشــقا ســېلىپ ــازابىنى تېتىتىشــقا ق ــڭ ئ ــۇالرنى چۈشهنســۇن دهپ، » بېرىڭالرغــا بېرىڭالرنى ئ

قۇرئـان ھهق تۇرسـا، ]. 65[ ئايهتلىرىمىزنى تۈرلۈك شهكىللهرده قانـداق بايـان قىلىـدىغانلىقىمىزغا قـارىغىن
ئالـدىنئاال ) تهرىپىـدىنهللا ا]. (66[ دېگىـن» مهن سىلهرگه ھـامىي ئهمهس«. ئۇنى قهۋمىڭ ئىنكار قىلدى

بىزنىـڭ ]. 67[ بېرىلگهن ھهر بىر خهۋهرنىـڭ مهيـدانغا كېلىـدىغان ۋاقتـى بـار، ئۇزاققـا قالمـاي بىلىسـىلهر
پـاراڭ سېلىشـىۋاتقان كىشـىلهرنى كۆرگىنىڭـده، ئـۇالر ) ىره قىلىـپمهسـخ تهنه ۋه(ئايهتلىرىمىز توغرىسىدا 

گۈچه ئۇالر بىـلهن بىلـله ئولتـۇرمىغىن، ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئولتۇرماسـلىقنى بۇنىڭدىن باشقا پاراڭغا چۈشمى
 شهيتان ساڭا ئۇنتۇلـدۇرغان بولسـا، ئېسـىڭگه كهلگهنـدىن كېـيىن، زالىـم قهۋم بىـلهن بىلـله ئولتـۇرمىغىن

كاپىرالرنىـڭ ھېسـابىدىن ھـېچ نهرسـه يۈكلهنمهيـدۇ، ) ىره قىلغـۇچىمهسخ قۇرئاننى(تهقۋادارالرغا ]. 68[
ىره مهسـخ قۇرئـاننى(ئـۇالر ) شۇنداق قىلغاندا. (ىن تهقۋادارالر ئۇالرغا ۋهز ـ نهسىھهت قىلىشلىرى كېرهكلېك

دىننــى ئويــۇن ـ كــۈلكه قىلىۋالغــان، دۇنيــا تىــرىكچىلىكىگه ]. 69[ ساقلىنىشــلىرى مــۇمكىن) قىلىشــتىن
ولۇشــتىن ساقلىنىشــى ھهر قانــداق ئادهمنىــڭ ئــۆز قىلمىشــى تــۈپهيلى ھــاالك ب. ئالــدانغانالرنى تهرك ئهت

باشقا دوست ۋه شـاپائهت قىلغـۇچى  تىنهللا اقۇرئان بىلهن نهسىھهت قىلغىن، ئۇنىڭغا ) كىشىلهرگه(ئۈچۈن، 
ئهنه شـۇالر قىلمىشـلىرى تۈپهيلىـدىن ھـاالك . بولمايدۇ، ئۇ ھهر قانداق فىدىيه بهرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايـدۇ

قايناقسـۇدىن بولغـان شـارابقا ۋه ) ىنى ئۆرتىۋېتىـدىغانئـۈچهيلىر(بولىدىغانالردۇر، ئۇالر كـۇفرى تۈپهيلىـدىن 
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نـى قويـۇپ، بىـزگه پايـدا ـ هللا ئېيتقىنكى، بىز ا) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد]. (70[ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
ھىـدايهت قىلغانـدىن كېـيىن، ئارقىمىزغـا هللا زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان بۇتالرغا ئىبادهت قىالمدۇق؟ بىزنـى ا

 :بىـر ئـادهمگه) مۇبادا بىز شۇنداق قىلىدىغان بولسـاق، مۇنـداق) (يهنى مۇرتهد بوالمدۇق؟(چېكىنهمدۇق؟ 
تېڭىرقاپ قالغـان، دوسـتلىرى ئـۇنى بېـرى كهل دهپ ) چۆلده ئۇ(شهيتانالر ئۇنى بىر چۆلگه باشالپ بارغان، 

بـۇ . (ئوخشـاپ قـالىمىز )ئۇ چاقىرىقنى قوبۇل قىلماي ئاخىر ھاالك بولغان ئـادهمگه(توغرا يولغا چاقىرىۋاتقان 
ــا ــى، ا) كۇففارالرغ ــڭ هللا ئېيتقىنك ــز ئالهملهرنى ــدايهتتۇر، بى ــي ھى ــقهتهن ھهقىقى ــدايىتى ھهقى ــڭ ھى نى

قىيـامهت (قورقۇشـقا بۇيرۇلـدۇق،  تىـنهللا انامـاز ئوقۇشـقا ۋه ]. 71[ پهرۋهردىگارىغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇلـدۇق
ئاسـمانالرنى، زېمىننـى ھـېكمهت هللا ا ].72[ يىغىلىسـىلهر) ھېسـاب ئۈچـۈن(نىڭ دهرگاھىغـا هللا ا) كۈنى

ۋۇجۇدقـا كېلىـدىغان كۈنـدىكى ) دهرھـال(دېسـه » ۋۇجۇدقـا كهل«) بىـرهر شـهيئىگه(هللا بىلهن ياراتتى، ا
يهنـى (نىڭ سۆزى ھهقتۇر، سۇر چېلىنىدىغان كۈنـدىكى هللا ا. ئازابتىن قورقۇڭالر) يهنى قىيامهت كۈنىدىكى(

هللا يوشـۇرۇن ۋه ئاشـكارا نهرسـىلهرنى بىلگۈچىـدۇر، اهللا ا خاسـتۇر، قـاهللا اپادىشاھلىق ) قىيامهت كۈنىدىكى
ئـۆز ۋاقتىـدا، ئىبـراھىم ]. 73[ خهۋهرداردۇر) بهندىلىرىنىڭ ئهھۋالىدىن(ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر، 

بـۇتالرنى مهبـۇد قىلىۋاالمسـهن؟ مهن سـېنى ) نى قويۇپهللا نى ياراتقان ائۆزۈڭسهن (« :ئۆز ئاتىسى ئازهرگه
) تهۋھىـد بارىسـىدا(ئىبراھىمنىـڭ ]. 74[ دېـدى» تهن ئېنىق گۇمراھلىقتـا كـۆرۈمهنقهۋه قهۋمىڭنى ھهقى

ئۇنىڭغــا ئاتىســـى بىــلهن قهۋمنىـــڭ گـــۇمراھلىقىنى (قهتئىــي ئىشـــهنگۈچىلهردىن بولۇشــى ئۈچـــۈن، 
ئىبـراھىم ]. 75[ بىز ئىبراھىمغا ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ ئاجـايىپلىرىنى كۆرسـهتتۇق) كۆرسهتكىنىمىزدهك

تـۈرۈپ، ئـۇالرنى مـات قهۋمىنىـڭ سـۆزىنى دهلىـل كهل(اراڭغۇلۇقى باسقاندا بىر يۇلتـۇزنى كـۆرۈپ كېچىنىڭ ق
ــۈن ــش ئۈچ ــدۇر« :)قىلى ــڭ پهرۋهردىگارىم ــۇ مېنى ــدى» ب ــدى، . دې ــپ كېتىۋى ــۇز پېتى ــپ «يۇلت مهن پېتى
ىقىنى ئـۇ ئاينىـڭ تۇغقـانل]. 76[ دېدى» ياقتۇرمايمهن) يهنى يۇلتۇزالرغا ئىبادهت قىلىشنى(كهتكۈچىلهرنى 

ئهگهر «ئـاي پېتىـپ كېتىۋىـدى، . دېـدى» بۇ مېنىڭ پهرۋهردىگارىمدۇر« ):يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچه(كۆرۈپ 
 »پهرۋهردىگارىم مېنى ھىدايهت قىلمىغان بولسـا، مهن چوقـۇم ئـازغۇچى قهۋمنىـڭ قاتارىـدا بولىـدىكهنمهن

ــدى ــانلىقىن]. 77[ دې ــنىڭ چىقىۋاتق ــۇ قۇياش ــۆرۈپ ئ ــويى(ى ك ــۇل ب ــۇقىرىقى ئۇس ــڭ « :)چهي ــۇ مېنى ب
قۇيـاش پېتىـپ كېتىۋىـدى، . دېدى» چوڭدۇر) يهنى يۇلتۇز بىلهن ئايدىن(پهرۋهردىگارىمدۇر، بۇ ھهممىدىن 

 مهن ھهقىـقهتهن سـىلهر شـېرىك كهلتـۈرگهن مهبـۇدالردىن ئـادا ـ جـۇدامهن! ئـى قهۋمىـم« :ئۇ ئېيتتىكى
انالرنى، زېمىننــى ياراتقــان زاتقــا مهن ھهقىــقهتهن، باتىــل دىــنالردىن ھهق دىنغــا بۇرۇلــۇپ، ئاســم]. 78[

ئىبراھىمنىـڭ قهۋمـى ئۇنىـڭ بىـلهن مۇنازىرىلهشـتى، ]. 79[ »يۈزلهندىم، مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسـمهن
) نىـڭ مهۋجۇتلـۇقى ۋه بىرلىكـى(هللا ھىدايهت قىلغـان تۇرسـا، مهن بىـلهن اهللا مېنى ا«ئىبراھىم ئېيتتىكى، 

شـېرىك كهلتـۈرگهن بـۇتلىرىڭالردىن قورقمـايمهن،  قـا هللاتوغرۇلۇق مۇنازىرىلىشهمسـىلهر؟ مهن سـىلهرنىڭ 
پهقهت پهرۋهردىگارىمنىڭال خالىغان نهرسىسى بولىـدۇ، پهرۋهردىگارىمنىـڭ بىلىمـى ھهمـمه نهرسـىنى ئـۆز 

]. 80[ !ئويلىمامسـىلهر) مهبۇدلىرىڭالرنىڭ ماڭـا ھېچبىـر زىيـان يهتكۈزهلمهيـدىغانلىقىنى(ئىچىگه ئالغان، 
شـېرىك  قـاهللا اسىلهرگه ھېچقانداق دهلىـل چۈشـۈرمىگهن بـۇتالرنى هللا ققىده انىڭ شېرىكى بولۇش ھههللا ا

! كهلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتسـاڭالر، سـىلهرنىڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن بـۇتلىرىڭالردىن مهن قانـداقمۇ قورقـاتتىم
، بىز بۇ ئىككى گۇرۇھ ئادهمـدىن زادى قايسـىمىز ئهڭ قورقماسـلىققا )ئېيتىڭالرچۇ(ئهگهر سىلهر بىلسهڭالر 

ــۇش ئىمــان ئېيتقــان، ئىمانغــا مۇشــرىكلىكنى ئارىالشــتۇرمىغان ]. 81[ »ېگىشــلىكت ــازابتىن ئهمىــن بول ئ
ــاپقۇچىالردۇر ئــۆز قهۋمىــگه رهددىــيه بېــرىش ئۈچــۈن ]. 82[ ئــادهملهرگه مهنســۇپتۇر، ئــۇالر ھىــدايهت ت

ــۈرى ــجه كۆت ــانچه دهرى ــر ق ــىمىزنى بى ــان كىش ــۇدۇر، خالىغ ــز ئهنه ش ــا بهرگهن دهلىلىمى مىز، ئىبراھىمغ
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ــدۇر ــى بىلگۈچى ــدۇر، ھهممىن ــش قىلغۇچى ــقهتهن ھــېكمهت بىــلهن ئى ــز ]. 83[ پهرۋهردىگارىــڭ ھهقى بى
) ئىبراھىمـدىن. (ئۇالرنىـڭ ھهر بىرىنـى ھىـدايهت قىلـدۇق. ئىبراھىمغا ئىسھاقنى، يهئقـۇبنى ئاتـا قىلـدۇق

ف، مۇسـا، ۇسـۇ، يىـدىن داۋۇد، سـۇاليمان، ئهييـۇبئىلگىرى نۇھنى ھىدايهت قىلـدۇق، ئىبراھىمنىـڭ ئهۋالد
زهكهرىيـا، يهھيـا، ]. 84[ ھارۇنالرنى ھىدايهت قىلدۇق، ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز

ئىسـمائىل، ئىليهسـه، ]. 85[ ئىسا ۋه ئىلياسالرنى ھىدايهت قىلدۇق، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ياخشـىالردىندۇر
 تامامى جاھان ئهھلىـدىن ئۈسـتۈن قىلـدۇق) ىدىكىئۆز زامان(يۇنۇس ۋه لۇتالرنى ھىدايهت قىلدۇق، ئۇالرنى 

ئۇالرنىـڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىـدىن، ئهۋالدلىرىــدىن ، قېرىنداشـلىرىدىن بهزىلىرىنـى ھىـدايهت قىلــدۇق، ]. 86[
بهندىلىرىـدىن هللا نىـڭ يـولى ئهنه شـۇدۇر، اهللا ا]. 87[ ئۇالرنى تاللىدۇق، ئۇالرنى توغرا يولغـا يېتهكلىـدۇق

شـېرىك كهلتۈرسـه ئىـدى، ) يهنـى شـۇ پهيغهمـبهرلهر(ئهگهر ئۇالر . غا باشاليدۇخالىغان كىشىلهرنى شۇ يول
ئۇالرغـا كىتـابنى، ھېكمهتنـى ۋه ]. 88[ ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى، ئهلۋهتته، بىكار بولۇپ كېتهتتى

) كنـىيهنـى كىتـاب، ھـېكمهت ۋه پهيغهمبهرلى(پهيغهمبهرلىكنى ئاتا قىلدۇق، ئهگهر بۇ مۇشرىكالر ئـۇالرنى 
يهنـى مهزكـۇر (ئهنه شـۇالر ]. 89[ ئىنكار قىلسا، ئۇالرنى ئىنكار قىلمايدىغان باشقا بىر قهۋمگه تاپشـۇرىمىز

) قهۋمىڭـگه! ئى مـۇھهممهد(ھىدايهت قىلغان كىشىلهردۇر، ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكىن، هللا ا) پهيغهمبهرلهر
اق ھهق تهلهپ قىلمـايمهن، قۇرئـان پهقهت قۇرئاننى تهبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلهردىن ھېچقاند«ئېيتقىنكى، 

ئـۇالر . نـى ھهقىقىـي رهۋىشـته تونۇمىـدىهللا ئۇالر ا]. 90[ »پۈتۈن جاھان ئهھلى ئۈچۈن ۋهز ـ نهسىھهتتۇر
نـى ىييهنـى ۋهھ(دېـدى » ه نازىل قىلمىـدىھېچ كىشىگه ھېچ نهرسهللا ا« :ئۆز ۋاقتىدا) يهنى يهھۇدىيالر(

مۇسـا ئېلىـپ كهلـگهن ۋه كىشـىلهرگه «ئېيتقىنكـى، !) مۇھهممهدئى ). (ۋه پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى
نۇر، ھىدايهت بولغان كىتابنى كىم نازىل قىلـدى؟ ئـۇ كىتـابنى پـارچه ـ پـارچه قهغهزلهرگه كۆچـۈرۈپ، بىـر 

الر ۋه ئاتـا ـ ئـۆزۈڭسـىلهرگه !) ئـى يهھـۇدىيالر. (رقىسىمىنى ئاشكارىالپ، كـۆپ قىسـىمىنى يوشۇرىسـىله
ئانـدىن، ئـۇالرنى تهرك . »)نازىـل قىلـدى(هللا ا) بـۇ قۇرئـاننى( نهرسىلهر بىلدۈرۈلـدى، بوۋاڭالر بىلمىگهن

مهكـكه ) قۇرئـان(بـۇ ]. 91[ ئوينـاپ يۈرسـۇن) يهنـى قااليمىقـان سـۆزلىرىده(ئهتكىنكى، ئۇالر باتىللىرىدا 
ئىلگىـرى ئاھالىسىنى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهرنى ئاگاھالندۇرۇشـۇڭ ئۈچـۈن بىـز نازىـل قىلغـان، ئۇنىڭـدىن 

كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغـۇچى مۇبـارهك كىتـابتۇر، ئـاخىرهتكه ) تهۋرات ۋه ئىنجىلغا ئوخشاش(نازىل قىلىنغان 
 قـاهللا ا]. 92[ ئىمان ئېيتىدىغانالر ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ، ئۇالر نامازلىرىنى ئـۆز ۋاقتىـدا تولـۇق ئـادا قىلىـدۇ

لىنمىغـان تۇرۇقلـۇق، ماڭـا ۋهھىيـى قىلىنـدى دېـگهن، يالغان چاپلىغان ياكى ئۆزىگه ھېچ نهرسه ۋهھىيـى قى
ئـى (نازىل قىلغاندهك مهنمۇ كىتاب نازىل قىالاليمهن دېگهن كىشىلهردىنمۇ زالىم كىشىلهر بـارمۇ؟ هللا ياكى ا

ــۇھهممهد ــهڭ !) م ــدا كۆرس ــكهن ۋاقىتلىرى ــهكراتقا چۈش ــى س ــالىنى (زالىمالرن ــۇق ھ ــۋهتته، قورقۇنچل ئهل
ــهن ــتىلهر )كۆرۈس ــى (، پهرىش ــتىلىرىيهن ــازاب پهرىش ــوزۇپ) ئ ــوللىرىنى س ــانلىرىڭالرنى « :ق ــىلهر ج س

يهنــى ئىختىــرا قىلغــانلىقىڭالر، (توغرىســىدا ھهقســىز ســۆزلهرنى قىلغــانلىقىڭالر هللا ســىلهر ا! چىقىــرىڭالر
نىڭ ئـايهتلىرىنى مهنسـىتمىگهنلىكىڭالر هللا ۋه ا) شېرىك كهلتۈرگهنلىكىڭالر، باال نىسبهتهن بهرگهنلىكىڭالر

بىـز دهسـلهپته سـىلهرنى قانـداق ]. 93[ دهيـدۇ» ۈن خورلىغۇچى ئـازاب بىـلهن جازالىنىسـىلهرئۈچۈن، بۈگ
ـا كهلـدىڭالر، سـىلهرگه بىـز ئاتـا قىلغـان نهرسـىلهرنى  خهلق ئهتكهن بولساق دهرگاھىمىزغا شـۇنداق تهنھ

ىـڭ شـېرىكلىرى نهللا ا) ئىبادهت قىلىنىشقا تېگىشلىك بولۇشتا(قويۇپ كهلدىڭالر، ) يهنى دۇنيادا(ئارقاڭالردا 
ــىلهرنىڭ  ــلهن س ــۇالر بى ــۇ؟ ئ ــله كۆرمهيمىزم ــلهن بىل ــىلهر بى ــاپائهتچىڭالرنى س ــان ش ــان قىلغ دهپ گۇم

ات بـدهپ گۇمان قىلغان بـۇتالر بهر) شاپائهت قىلىدۇ(ئاراڭالردىكى مۇناسىۋهت ھهقىقهتهن ئۈزۈلدى، سىلهر 
دۇر، تىرىكنــى ئۆلــۈكتىن ۋه هللا ادانالرنــى ۋه ئــۇرۇقچىالرنى بىــخ ئۇرغۇزغــۇچى ھهقىــقهتهن ]. 94[ بولــدى
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 قانــداقمۇ بــاش تارتىســىلهر؟) نىــڭ ئىبادىتىــدىنهللا ا(دۇر، هللا ئۆلــۈكنى تىــرىكتىن چىقــارغۇچى ئهنه شــۇ ا
كېچىنــى هللا ، ا)يهنــى تــاڭنى يورۇتقۇچىــدۇر(يېرىــپ چىقارغۇچىــدۇر ) قــاراڭغۇدىن(ســۈبھىنى هللا ا]. 95[
قىـت ھېسابلىشـىڭالر ئۈچـۈن قۇيـاش بىـلهن ۋا) سـىلهرنىڭ(ئىستىراھهت قىلىپ يـاراتتى، ) سىلهر ئۈچۈن(

قۇرۇقلـۇق ۋه ]. 96[ نىڭ ئالدىنئاال بهلگىلىـگهن ئىشـىدۇرهللا ا، بۇ، غالىب، ھهممىنى بىلگۈچى ئاينى ياراتتى
ســىلهرگه هللا يــول تېپىشــىڭالر ئۈچــۈن ا) يهنه كېچىلىــك يــول يــۈرگىنىڭالردا(دېڭىزنىــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىــدا 
ــۇقىنىنهللا ا. (يۇلتــۇزالرنى يارىتىــپ بهردى ــڭ ئۇلۇغل ــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، ) ى ) نىــڭ قۇدرىتىنىــڭهللا ا(بىلى

ــدۇق ــان قىل ــۇق باي ــقهتهن ئوچ ــى ھهقى ــاندىن هللا ا]. 97[ دهلىللىرىن ــر ئىنس ــادهم (ســىلهرنى بى ــى ئ يهن
ياراتتى، سـىلهرنى ئاتاڭالرنىـڭ پۇشـتىدا، ئاناڭالرنىـڭ بهچچىدانىـدا قارارالشـتۇردى، ) ئهلهيھىسساالمدىن

بۇلــۇتتىن يــامغۇر هللا ا]. 98[ چــۈن ئــايهتلهرنى ھهقىــقهتهن ئوچــۇق بايــان قىلــدۇقچۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈ
سۈيىنى چۈشۈردى، شۇنىڭ بىلهن بارلىق ئۆسـۈملۈكلهرنى ئۈنـدۈردى، ئۆسـۈملۈكلهردىن يېشـىل يـاپراقالرنى 

ــاردى،  ــاش(چىق ــاقلىرىغا ئوخش ــا باش ــداي ۋه ئارپ ــى ) بوغ ــكهن دانالرن ــىپ كهت ــرىگه مىنگىش ــر ـ بى بى
خورما دهرىخىنىڭ چېچهكلىرىـدىن يهرگه يـېقىن سـاڭگىالپ تۇرىـدىغان خورمـا سـاپاقلىرىنى  يېتىشتۈردى،

شـهكىلده، ) هنيـامغۇر سـۈيى بىـل(ئۈزۈملـۈك بـاغالرنى يېتىشـتۈردى، ) يامغۇر سۈيى بىلهن(يېتىشتۈردى، 
ىشـتۈردى، ـ بىرىگه ئوخشايدىغان ۋه ئوخشىمايدىغان زهيتۇن، ئانـار دهرهخلىرىنـى يېت ھهجىمده، تهمده بىر

نىـڭ بارلىقىغـا هللا يېڭى تۇتقان مېۋىسىگه ۋه پىشقان مېۋىسىگه قـاراڭالر، ئـۇالردا ا) ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ(
هللا جىنالرنـى ا]. 99[ ئوچـۇق دهلىلـلهر بـار) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللا ا(ئىشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن 

پـاكتۇر، ئۇالرنىـڭ ) تىرا قىلغـان نهرسـىلهردىنمۇشرىكالر ئىخ( قاهللا اجىنالرنى ) مۇشرىكالر(ياراتقان تۇرسا، 
نىــڭ هللا ئاســمانالرنى ۋه يهرنــى ئۆرنهكســىز ياراتقۇچىــدۇر، اهللا ا]. 100[ ســۈپهتلىگهنلىرىدىن ئۈســتۈندۇر

ئوبـدان هللا ياراتقان، ھهمـمه نهرسـىنى اهللا خوتۇنى يوق تۇرسا، قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟ ھهممه نهرسىنى ا
) بهرھهق(بـۆلهك ھـېچ مهبـۇد  تىنهللا الهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالردۇر، سىهللا ئهنه شۇ ا]. 101[ بىلگۈچىدۇر

]. 102[ يوقتۇر، ئۇ ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر، ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىڭـالر، ئـۇ ھهر نهرسـىگه ھامىيـدۇر
مېھرىبانــدۇر، ھهممىــدىن ) بهنــدىلىرىگه(هللا كــۆزلهرنى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ، اهللا نــى كۆرمهيــدۇ، اهللا كــۆزلهر ا

ھىــدايهتنى (ســىلهرگه پهرۋهردىگــارىڭالر تهرىپىــدىن ) ئــى پهيغهمــبهر ئېيتقىنكــى]. (103[ خهۋهرداردۇر
دهلىللهر كهلدى، كىمكى ھهقنى كۆرۈپ ئىمـان ئېيتسـا ئـۆزىگه پايـدا، ) ئازغۇنلۇقتىن ئايرىپ كۆرسىتىدىغان

كۆزىتىـپ  ئهمهلىڭالرنـى(مهن سـىلهرگه . ئـۆزىگه زىيـان) يهنى باش تارتسا(كىمكى ئۇنىڭدىن كۆز يۇمىسا 
ئــۇالر ]. 104[ )پهقهت ســىلهرنى ئاگاھالنــدۇرغۇچى پهيغهمــبهرمهن(كــۆزهتچى ئهمهســمهن ) تۇرىــدىغان

ئۆگهنـدىڭ دهيـدۇ دهپ، ھهقنـى ) قۇرئـاننى باشـقىالردىن(سـهن !) ئـى مـۇھهممهد): (يهنى مۇشرىكالر(
ئـى ]. (105[ لـدۇقبىلىدىغان قهۋمگه بايان قىلىمىـز دهپ، ئـايهتلهرنى مۇشـۇنداق شـهكىللهرده بايـان قى

باشـقا  تىـنهللا اساڭا پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن ۋهھيـى قىلىنغـان قۇرئانغـا ئهمهل قىلغىـن؛ !) مۇھهممهد
ــۇد  ــولمىغىن) بهرھهق(مهب ــلهن تهڭ ب ــرىكالر بى ــۇر، مۇش ــدايهت (هللا ئهگهر ا]. 106[ يوقت ــڭ ھى ئۇالرنى
قىلغىنىمىـز يـوق، سـهن ئۇالرغـا  خالىسا، ئۇالر شـېرىك كهلتـۈرمهيتتى، سـېنى ئۇالرغـا كـۆزهتچى) تېپىشنى

مۇشرىكالرنىڭ خـۇدانى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىـدىغان بـۇتلىرىنى تىللىمـاڭالر، ]. 107[ ھامىيمۇ ئهمهسسهن
شـۇنىڭدهك بىـز ھهر . نـى تىلاليـدۇهللا ئۇالر بىلمىگهنلىكلىرىدىن ھهددىدىن ئېشـىپ ا) ئۇنداق قىلساڭالر(

نىـڭ هللا تۇق، ئاندىن ئۇالرنىـڭ قايتىـپ بارىـدىغان جـايى ائۈممهتكه ئۆزلىرىنىڭ ئهمهلىنى چىرايلىق كۆرسهت
يهنـى ياخشـىغا مۇكاپـات بېرىـدۇ، يامـاننى (ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ هللا دهرگاھىدۇر، ا

) بىلـدۈرۈپ(ئهگهر ئۇالرغا بىرهر مۆجىزه كهلسه، ئۇنىڭغا چوقـۇم ئىشـىنىدىغانلىقلىرىنى ]. 108[ )جازااليدۇ
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نىـڭ هللا ، ا)مېنىـڭ ئهمهس(مـۆجىزىلهر !) ئى مـۇھهممهد. (بىلهن قاتتىق قهسهم ئىچىشىدۇ نىڭ نامىهللا ا
ســىلهر نېمىنـى بىلىسـىلهر؟ مــۆجىزىلهر كهلسـه، ئــۇالر، !) ئـى مـۆمىنلهر. (دهرگاھىـدىكى ئىـش، دېگىــن

ــۇمكىن ــا ئىشهنمهســلىكلىرى م ــال، ئۇنىڭغ ــۆزلىرىنى ھهق ]. 109[ ئېھتىم ــى، ك ــڭ دىللىرىن ــى (ئۇالرنى ن
ــىنى ــۆرۈشچۈش ــهنمىگىنىدهك ) ش ۋه ك ــۆجىزىلهرگه ئىش ــلهپته م ــۇالر دهس ــۋېتىمىز، ئ ــن بۇرى ــى (تى يهن

ــى (بىــز ئۇالرغــا ]. 110[ ، ئــۇالرنى گۇمراھلىقلىرىــدا تېڭىرقــاپ يۈرۈشــكه قويــۇۋېتىمىز)ئىشــهنمهيدۇ يهن
نى پهرىشتىلهرنى چۈشۈرگهن، ئۆلـۈكلهرنى ئـۇالر بىـلهن سۆزلهشـتۈرگهن، بىـز ھهمـمه نهرسـى) كۇففارالرغا

هللا تهقــدىردىمۇ، ا) يهنــى ئۇالرنىــڭ يــۇقىرىقى تهلهپلىرىنــى ئورۇنلىغــان(ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا يىغىــپ بهرگهن 
يهنـى ( شـۇنىڭدهك]. 111[ ئۇقمايـدۇ) بـۇنى(خالىمىغۇچه ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ، لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى 

نلىرىنى ھهر بىـر پهيغهمـبهرگه ئىنسـانالر ۋه جىنالرنىـڭ شـهيتا) بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمهن قىلغاندهك
دۈشمهن قىلدۇق، ئـۇالر ئالـداش ئۈچـۈن شـېرىن سـۆزلهر بىـلهن بىـر ـ بىـرىگه ۋهسۋهسـه قىلىـدۇ، ئهگهر 

قىلمـايتتى، ئــۇالرنى ) يهنـى پهيغهمبهرلىـرىگه دۈشـمهنلىكنى(پهرۋهردىگارىـڭ خالىسـا، ئـۇالر بـۇ ئىشـنى 
 )سـاڭا ئۇالرغـا قارشـى يـاردهم بېرىـدۇهللا ا(ىـن ئۆزلىرى تـۈزگهن ھىـيله ـ مىكىرلىـرى بىـلهن قويـۇپ بهرگ

ئــاخىرهتكه ئىمــان ئېيتمايــدىغانالرنىڭ دىللىــرى ئۇالرنىــڭ شــېرىن ســۆزلىرىگه مايىــل بولســۇن، ]. 112[
 ئۇنىڭــدىن خۇرســهن بولســۇن ۋه ئــۇالر قىلىۋاتقــان گۇنــاھالرنى بۇالرمــۇ قىلســۇن، دهپ ۋهسۋهســه قىلىــدۇ

ســىلهرگه روشــهن كىتــاب نازىــل قىلغــان تۇرســا، هللا ا«كــى ،ئېيتقىن) ئۇالرغــا! ئــى مــۇھهممهد]. (113[
» غهيرىـي ھۆكـۈم قىلغـۇچىنى تهلهپ قىالمـدىم؟ تىـنهللا ا) ئارىمىزدىكى ئىختىالپنى ھهل قىلىش ئۈچۈن(

ــانالر  ــا قىلغ ــاب ئات ــز كىت ــى يهھــۇدىيالر ۋه ناســاراالرنىڭ ئۆلىمــالىرى(بى ) يهنــى قۇرئاننىــڭ(ئۇنىــڭ ) يهن
ىــل قىلىنغــان ھهق كىتــاب ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ، ســهن ھهرگىزمــۇ شــهك پهرۋهردىگارىــڭ تهرىپىــدىن ناز

پهرۋهردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى راسـتتۇر ، ناھـايىتى توغرىـدۇر، ئۇنىـڭ ]. 114[ قىلغۇچىالردىن بولمىغىن
ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) بهنــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى(هللا ا. ســۆزىنى ئۆزگهرتهلهيــدىغان ھــېچ كىشــى يوقتــۇر

) يهنـى كۇففـارالر(ئهگهر سهن يهر يۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشـىلهر ]. 115[ لىپ تۇرغۇچىدۇربى) ئهھۋالىنى(
نىـڭ يولىـدىن ئازدۇرىـدۇ، ئـۇالر پهقهت گۇمـانغىال ئهگىشـىدۇ، ئـۇالر هللا گه ئىتائهت قىلساڭ، ئۇالر سـېنى ا

ئازغـانالرنى  سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ ئۆزىنىڭ يولىـدىن!) ئى مۇھهممهد]. (116[ پهقهت يالغاننىال سۆزلهيدۇ
نىـڭ ئـايهتلىرىگه ئىمـان هللا ا]. 117[ ھهقىقهتهن ئوبدان بىلىدۇ، توغرا يـول تاپقـانالرنىمۇ ئوبـدان بىلىـدۇ

زۆرۈرىـيهت ]. 118[ نىـڭ ئىسـمى ئېيتىلىـپ بوغۇزالنغـان ھـايۋانالرنى يهڭـالرهللا كهلتۈرگۈچى بولساڭالر، ا
نىـڭ ئىسـمى هللا ۇق بايان قىلغـان تۇرسـا، اسىلهرگه ئوچهللا بولمىغۇچه يېيىش ھارام قىلىنغان نهرسىلهرنى ا

ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى نېمىشقا يېمهيسىلهر؟ نۇرغـۇن كىشـىلهر نهپسـى خاھىشـىغا ئهگىشـىپ، 
شـهرئى دهلىلسـىز (ھهقىقهتهن ئازدۇرىدۇ، شۈبھىسىزكى، سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ ) باشقىالرنى(، مهستىنبىل

ئاشـكارا ۋه يوشـۇرۇن گۇنـاھالرنى ]. 119[ رنى ئوبـدان بىلىـدۇھهددىـدىن ئاشـقۇچىال) ھاالل، ھارام دهپ
 جازاغـا تارتىلىـدۇ) ئاخىرهتته(تهرك ئېتىڭالر، شۈبھىسىزكى، گۇناھ قىلغۇچىالر ئۆز قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن 

ــۆمىنلهر]. (120[ ــى م ــان هللا ا!) ئ ــاي بوغۇزالنغ ــمى ئېيتىلم ــڭ ئىس ــمىلال(نى ــى بىس ــى  هيهن دهپ زهبھ
ــان ــاھتۇرھــايۋان) قىلىنمىغ ــۋهتته گۇن ــيىش ئهل ــۇنى يې ــېمهڭالر، ئ ــۆز . الرنى ي شۈبھىســىزكى، شــهيتانالر ئ
سىلهر بىلهن دهتاالش قىلىشقا ۋهسۋهسه قىلىـدۇ، ئهگهر ئۇالرغـا ئىتـائهت ) يهنى مۇشرىكالرنى(دوستلىرىنى 

ىـز ئـۇنى بولـۇپ، ب) يهنى كاپىر(ئهسلىده ئۆلۈك ]. 121[ قىلساڭالر، سىلهر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلهر
تىرىلدۈرگهن، بىز ئۇنىڭغـا كىشـىلهر ئارىسـىدا ھىـدايهت تېپىشـقا نـۇر ) يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمان بىلهن(

قالغـان ۋه ئۇنىڭـدىن قۇتۇاللمىغـان بىـر ئـادهم ) يهنى كۇفرىنىـڭ قاراڭغۇلۇقىـدا(بهرگهن بىر ئادهم زۇلمهتته 
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ھىـيله ـ ]. 122[ داق چىرايلىق كۆرسـىتىلدىبىلهن ئوخشاشمۇ؟ كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئهنه شۇن
، ھهر بىـر )مهككىده قۇرهيشنىڭ چـوڭلىرىنى بـاش گۇناھكـار قىلغىنىمىـزدهك(مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن 

شهھهرنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلدۇق، ئۇالرنىڭ ئىشلهتكهن ھىـيله ـ مىكىرلىـرى ئـۆزلىرىگه يانىـدۇ 
مـۇھهممهد (ئۇالرغا ]. 123[ سهزمهيدۇ) بۇنى(، ئۇالر )ىڭ ۋابالىغا قالىدۇيهنى ئۇالر شۇ ھىيله ـ مىكىرلهرن(

بىـزگه ) ئـۇالر(بىرهر مۆجىزه كهلـگهن چاغـدا، ) ئهلهيھىسساالمنىڭ راست پهيغهمبهرلىكىنى كۆرسىتىدىغان
هللا ا. ھهرگىـــز ئىشــهنمهيمىز، دهيـــدۇ) ئۇنىڭغــا(پهيغهمــبهرلهرگه بېــرىلگهن مـــۆجىزه بېرىلمىگــۈچه 

ئوبـدان ) يهنـى كىمنىـڭ ئۇنىـڭ ئهھلـى بولىـدىغانلىقىنى(ۋهزىپىسىنى قهيهرگه ئورنىتىشنى  پهيغهمبهرلىك
نىـڭ دهرگاھىـدا خورلۇققـا هللا گۇناھكارالر ئۆزلىرى ئىشلهتكهن ھىيله ـ مىكىـرلهر تۈپهيلىـدىن ا) بۇ(بىلىدۇ، 

كسـىنى ئىسـالم كىمنى ھىـدايهت قىلمـاقچى بولسـا، ئۇنىـڭ كۆهللا ا]. 124[ ۋه قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
كىمنـى ئازدۇرمـاقچى بولسـا، ئۇنىـڭ هللا ، ا)يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمانغا كېڭهيتىـپ بېرىـدۇ(ئۈچۈن ئاچىدۇ 

ئۇنىڭغا گويـا ئاسـمانغا چىقىشـتىنمۇ قىـيىن تۇيۇلىـدۇ، ) ئىمان ئېيتىش(كۆكسىنى شۇنچه تارايتىۋېتىدۇكى، 
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ تـوغرا ) يهنى ئىسـالم دىنـى(بۇ ]. 125[ مۇشۇنداق ئازاباليدۇهللا ئىمان ئېيتمىغانالرنى ا

ــدۇق ــان قىل ــىلىي باي ــۇنداق تهپس ــايهتلهرنى مۇش ــۈن ئ ــدىغان قهۋم ئۈچ ــرهت ئالى ــدۇر، ئىب ]. 126[ يولى
ئهمهللىـرى ) ياخشـى( نىڭ قىلغانبار، ئۇالر) يهنى جهننهت(غا دارى ساالم پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىدا ئۇالر

تولـۇق يىغىـدىغان ) ئىنسانالرنى، جىنالرنـى ھېسـاب ئۈچـۈن(هللا ا]. 127[ ئۇالرغا مهدهتكاردۇرهللا ئۈچۈن ا
ســىلهر نۇرغــۇن ئــادهملهرنى !ئــى جىــنالر جامائهســى«) ئېيتىــدۇكىهللا بــۇ كۈنــده ا(كــۈننى ئهســلىگىن، 

بىـز بىـر ـ بىرىمىـزدىن ! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز« :ئۇالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغـان دوسـتلىرى. »ئازدۇردۇڭالر
دوزاخ « :هللادهيـدۇ، ا» يهتتـۇق) يهنى قىيامهت كـۈنىگه(ئهمدى سهن بهلگىلىگهن ۋاقىتقا  پايدىالندۇق، بىز

. دهيـدۇ» نىـڭ خاھىشـىغا بـاغلىق ھالـدا ئـۇ يهرده مهڭگـۈ قالىسـىلهرهللا سىلهرنىڭ جايىڭالردۇر، سـىلهر ا
]. 128[ شۈبھىسىزكى، سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر، ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر

ــ ــدۇرغىنىمىزغا(ۇنىڭغا ش ــارا پايدىالن ــى ئۆزئ ــلهن جىنالرن ــى ئىنســانالر بى ئوخشــاش، قىلمىشــلىرى ) يهن
ئـى جىـنالر ۋه ئىنســانالر «]. 129[ تۈپهيلىـدىن زالىمالرنىـڭ بهزىسـىنى بهزىسـىگه مۇسـهللهت قىلىمىـز

ۈنـۈڭالردىكى سىلهرگه ئۆز ئىچىڭالردىـن مېنىـڭ ئـايهتلىرىمنى بايـان قىلىـپ بېرىـدىغان، بـۇ ك! جامائهسى
گۇنـاھلىرىمىزنى ئېتىـراپ « :ئـۇالر» ئۇچرىشىشتىن سىلهرنى ئاگاھالندۇرىدىغان پهيغهمبهرلهر كهلمىـدىمۇ؟

ئۇالرنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئالدىغان، ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ھهقىـقهتهن كـاپىر بولغـانلىقلىرىنى . دهيدۇ» قىلدۇق
ــدۇ ــراپ قىلى ــۈنكى، پهرۋهردىگا]. 130[ ئېتى ــۇ شــۇنىڭ ئۈچ ــهھهرلهرنىڭ ئاھالىســىنى ب ــڭ ش ــا (رى ئۇالرغ

غهپلهتتىكى ۋاقىتلىرىدا زۇلۇم قىلغانلىقلىرى تۈپهيلىـدىن ھـاالك ) پهيغهمبهرلهر ئهۋهتىپ ئاگاھالندۇرماستىن
ــوق ــى ي ــاخ]. (131[ قىلغىن ــان ئهم) ىرهتتهئ ــڭ قىلغ ــدۇ، هھهر ئادهمنى ــى بولى ــا دهرىجىس ــگه يارىش لى

ــان ئىشــلىر ــڭ قىلغ ــڭ ئۇالرنى ــل ئهمهسپهرۋهردىگارى ــڭ ]. 132[ ىدىن غاپى خــااليىقتىن ۋه (پهرۋهردىگارى
ئهگهر ئـۇ خالىسـا، سـىلهرنى ھـاالك قىلىـپ، . بىھاجهتتۇر، رهھمهت ئىگىسـىدۇر) ئۇالرنىڭ ئىبادهتلىرىدىن

ســىلهرنى باشــقا بىــر قهۋمنىــڭ ئهۋالدىــدىن پهيــدا قىلغانــدهك، ســىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغــا ئــۆزى خالىغــان 
قىيـامهت، ئۆلگهنـدىن كېـيىن (سـىلهرگه ۋهده قىلىنغـان ]. 133[ قهۋمنى قويىـدۇ باشقا بىر) ئىتائهتمهن(

ــارلىق ــرىلىش قات ــدۇ، ســىلهر قېچىــپ قۇتۇاللمايســىلهر) تى ــدانغا كېلى ــى ]. (134[ ئىشــالر چوقــۇم مهي ئ
يهنــى (ســىلهر كۈچۈڭالرنىــڭ يېتىشــىچه ئىشــلهڭالر ! ئــى قهۋمىــم«ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا! مــۇھهممهد

يهنـى مهنمـۇ ئـۆز دهۋىتىمـده (، مهنمۇ چوقۇم كۈچۈمنىڭ يېتىشىچه ئىشلهيمهن )ڭ تۇرۇڭالركۇفرىڭالردا چى
تى ياخشى بولىـدىغانلىقىنى ئۇزۇنغـا قالمـاي بىلىسـىلهر، زالىمـالر ېئاخىرهتته كىمنىڭ ئاقىۋ). ۇرىمهنچىڭ ت
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ار پـايالردىن ياراتقـان ئېكىـنلهردىن ۋه چاھـهللا مۇشـرىكالر ا]. 135[ »ئهلۋهتته مهقسىتىگه ئېرىشهلمهيدۇ
ئايرىـپ قويـۇپ، ئـۆز ) بۇتلىرى ئۈچۈن بىـر ھهسسـه(ئۈچۈن بىر ھهسسه هللا ا) يهنى تۆگه، كاال، قويالردىن(

بۇتلىرىنىـڭ . دېـدى» ۈچۈنـدۇرئۈچۈندۇر، بۇ مهبـۇدلىرىمىز ئهللا بۇ ا« :)ھېچقانداق دهلىلسىزال(انلىرىچه گۇم
سىدىن بـۇتلىرىنىڭكىگه قوشۇشـقا بـوالتتى ېنىڭ نېسىۋهللا قوشۇشقا بولمايتتى، انىڭكىگه هللا سىدىن اېنېسىۋ

ئاتىغان ھهسسىسىدىن بۇتالرغا ئاتىغـان ھهسسىسـىگه بىـرهر نهرسـه قوشـۇلۇپ قالسـا،  قاهللا امۇشرىكالر (
بۇتلىرىغـا . بـاي، بۇنىڭغـا موھتـاج ئهمهس، دهيتتـىهللا ئۇنى بۇتلىرىنىڭ ھهسسىسى ئىچىده قالـدۇراتتى ۋه ا

سىسـىگه بىـرهر نهرسـه قوشـۇلۇپ قالسـا، ئـۇنى بۇتلىرىنىـڭ ئاتىغـان ھهس قـاهللا ائاتىغان ھهسسىسـىدىن 
مۇشـرىكالرنىڭ شـېرىكلىرى ]. 136[ !ئۇالرنىڭ قارارى نېمىـدېگهن قهبىـھ). ھهسسىسىگه قايتۇرۇۋېتهتتى

مۇشرىكالرنى ھاالك قىلىش ۋه ئۇالرنىـڭ دىنىنـى قااليمىقانالشـتۇرۇش ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ ) يهنى شهيتانالر(
ۋه بۇتالرغــا ھهسسـه ئايرىــپ قويۇشــتهك  قـاهللا ايهنــى (نى ئۆلتۈرۈشـنى، شــۇنىڭدهك نۇرغۇنلىرىغـا بــالىلىرى

هللا ئهگهر ا. چىرايلىــق كۆرســهتتى) تهقســىماتنى شــهيتانالرغا ۋه مۇشــرىكالرغا چىرايلىــق كۆرســهتكهندهك
له چاپلىغـان يالغـانلىرى بىـلهن بىلـ قاهللا ائىشنى قىلمايتتى، ئۇالرنى ) قهبىھ(خالىغان بولسا ئىدى، ئۇالر بۇ 

مهبۇدلىرىمىزغـا خـاس بولـۇپ، (بۇ ھـايۋانالر ۋه ئېكىـنلهر « :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇمانىچه]. 137[ تهرك ئهت
ھارامدۇر، ئۇالرنى پهقهت بىز خالىغان ئادهملهرال يهيدۇ، بـۇ ھـايۋانالرنى مىـنىش ھارامـدۇر، بـۇ ) باشقىالرغا

هللا يالغـان چاپلىـدى، ا قـاهللا ائـۇالر . دېـدى» نىڭ ئىسمىنى ئېيتىشقا بولمايدۇهللا ھايۋانالرنى بوغۇزلىغاندا ا
ــۇ ھايۋانالرنىــڭ قورســاقلىرىدىكى « :ئــۇالر]. 138[ ىرى ئۈچــۈن جازااليــدۇئــۇالرنى يالغــان چاپلىغــانلىقل ب

ئهگهر . دېـدى» بالىلىرى بىزنىـڭ ئهر كىشـىلىرىمىزگه خاسـتۇر، بىزنىـڭ خوتـۇن كىشـىلىرىمىزگه ھارامـدۇر
يهنـى ئـۇنى (هر كىشـىلهر بىـلهن خوتـۇن كىشـىلهر ئارىسـىدا ئورتـاقتۇر تۇغۇلغان ھايۋان ئۆلۈك بولسـا، بـۇ ئ

هللا يالغـان چاپلىغـانلىقلىرى ئۈچـۈن ا قـاهللا ا). ھاالل ـ ھارامنى تهيىنلهشتى(دهپ ) ھهممهيلهن تهڭ يهيدۇ
]. 139[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر، ھهممىنـى بىلگۈچىـدۇرهللا شۈبھىسىزكى، ا. ئۇالرنى جازااليدۇ

رىزىـق قىلىـپ هللا نامىـدىن يالغـان ئېيتىـپ، اهللا نادانلىقلىرىـدىن بـالىلىرىنى ئۆلتـۈرگهن ۋه ا ھاماقهتلىك ۋه
) تـوغرا يولـدىن(بهرگهن نهرسىلهرنى ھارام بىلگهن كىشىلهر ھهقىقهتهن زىيان تـارتتى، ئـۇالر ھهقىـقهتهن 

ۋىلىرى، بىدىشـلىك ۋه بىدىشسـىز بـاغالرنى بهرپـا قىلـدى، مېـهللا ا]. 140[ ئاداشتى، ھىدايهت تاپمىـدى
بىــر ـ بىــرىگه ئوخشــىمايدىغان خورمــا دهرهخلىرىنــى، ) رهڭگــى، تهمــى، ھهجمــى ۋه پــۇرىقى(دانلىــرى 

ئوخشـىمايدىغان زهيتـۇن ۋه ئانـارنى ) تهمى(بىر ـ بىرىگه ئوخشايدىغان، ) رهڭگى ۋه شهكلى(زىرائهتلهرنى، 
، )يهنى يىغقـان ۋاقىتتـا(قان كۈنده نى يىغ) نىڭ ھوسۇلى(ياراتتى، مېۋىسى پىشقاندا، ئۇالردىن يهڭالر، مېۋه 

 رنى ياقتۇرمايـدۇھهقىـقهتهن ئىسـراپ قىلغـۇچىالهللا ئۇنىڭ ئۆشرىسىنى ئادا قىلىڭالر، ئىسـراپ قىلمـاڭالر، ا
، يــۈك كۆتۈرىــدىغانالرنى، بوغۇزلىنىــدىغانالرنى )يهنــى تــۆگه، كــاال، قــويالرنى(پــايالرنى چاھارهللا ا]. 141[

رگهن نهرســىلهردىن يهڭــالر، شــهيتاننىڭ ئارقىســىغا كىــرمهڭالر، ســىلهرگه رىزىــق قىلىــپ بههللا ا. يــاراتتى
سـهككىز ) االل قىلىنغـانسىلهرگه يېيىش ھهللا ا]. (142[ شهيتان سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوچۇق دۈشمهندۇر

). تـېكه ۋه ئۇرغـاچى(، ئۆچكىـدىن ئىككـى )قوچقار ۋه سـاغلىق(قويدىن ئىككى : پاينى ياراتتىخىل چاھار
ئىككـى ئهركهكنـى ھــارام ) قـوي بىـلهن ئۆچكىــدىن(هللا ا«ئېيتقىنكــى، ) الرغامۇشـرىك! ئـى مـۇھهممهد(

قىلدىمۇ؟ ياكى ئىككى چىشىنىمۇ ۋه ياكى ئىككى چىشىنىڭ قورسىقىدىكى قـوزا بىـلهن ئوغالقنىمـۇ؟ ئهگهر 
راستچىل بولساڭالر، قېنى ماڭـا بىلىـپ ئېيتىـپ ) بۇالرنى بىزگه ھارام قىلدى دېگهن سۆزۈڭالرداهللا سىلهر ا(

ــرى ــى ) ســىلهرگههللا ا]. (143[ »!ڭالربې ــدىن ئىككىن ــلهن چىشــىنى(تۆگى ــى ئهركهك بى ــدىن )يهن ، كالى
ئىككـى ئهركهكنـى هللا ا«ئېيتقىنكـى، ) مۇشـرىكالرغا(يـاراتتى، ) يهنى ئهركهك بىلهن چىشـىنى(ئىككىنى 
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ھــارام قىلــدىمۇ؟ يــاكى ئىككــى چىشــىنىمۇ ۋه يــاكى ئىككــى چىشــىنىڭ قورســىقىدىكى بــوتىالق بىــلهن 
بــۇنى ســىلهرگه تهۋســىيه قىلغــان چاغــدا ســىلهر ھازىرمىــدىڭالر؟ كىشــىلهرنى هللا ىنىمــۇ ؟ يــاكى اموزايل

ــۇرۇپ ا ــمهي ت ــۈن، بىل ــازدۇرۇش ئۈچ ــارمۇ؟ هللا ئ ــى ب ــم كىش ــدىنمۇ زالى ــان ئادهم ــان ئېيتق ــدىن يالغ نامى
) ففارلىرىغـامهكـكه كۇ! ئـى مـۇھهممهد]. (144[ »زالىـم قهۋمنـى ھىـدايهت قىلمايـدۇهللا شۈبھىسىزكى، ا

يى قىلىنغان ئهھكامالر ئىچىده، ئۆزى ئۆلۈپ قالغان نهرسه يـاكى ئېقىـپ چىققـان قـان قىنكى، ساڭا ۋهھئېيت
ــادهتلهنگهنلىكى ئۈچــۈن چوشــقا گۆشــى  ــېمهكلىكلهرگه ئ ــاكى چوشــقا گۆشــى ـ چوشــقا نىجىــس ي ۋه ي

قانـداق  غهيرىينىڭ ئىسمى ئېيتىلىـپ بوغۇزالنغـان گۇنـاھ مالـدىن غهيرىينـى ھهر تىنهللا اپاسكىنىدۇر ـ ۋه 
نـائىالج ۋه ) يـۇقىرىقى ھـارام قىلىنغـان نهرسـىلهردىن(كىمكـى ئـۇالردىن . ئادهم ئۈچۈن ھارام كـۆرمهيمهن

، چـۈنكى پهرۋهردىگارىـڭ )ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ(ئىختىيارسىز ھالـدا ھايـاتىنى سـاقالپ قـالغۇدهك يېسـه 
يهنـى تـۆگه، (ا تـوم تۇيـاقلىق يهھۇدىيالرغـ]. 145[ مېھرىبانـدۇر) بهنـدىلىرىگه(مهغپىرهت قىلغۇچىـدۇر، 

ھايۋانالرنىـڭ ھهممىسـىنى ھـارام قىلـدۇق، ) تۆگىقۇشقا ئوخشاش ئاچا تۇياقلىق بولماي توم تۇياقلىق بولغان
ئۇالرغا كاال، قويالرنىڭ دۈمبىسىدىكى يـاكى ئۈچهيلىرىـدىكى يـاكى سـۆڭىكىگه چاپلىشـىقلىق ياغلىرىـدىن 

پهيغهمبهرلهرنى ئۆلتۈرۈش، جـازانه قىلىـش، كىشـىلهرنىڭ مـال ( باشقا ياغلىرىنى ھارام قىلدۇق، بۇ ئۇالرنىڭ
زۇلـۇملىرى تۈپهيلىـدىن، ئۇالرغـا بهرگهن جـازايىمىزدۇر، بىـز ئهلـۋهتته ) ـ مۈلكىنى ناھهق يهۋېلىش قاتارلىق

سـېنى ) يهنـى يهھـۇدىيالر(ئهگهر ئـۇالر !) ئى مۇھهممهد]. (146[ راستچىلمىز) بهرگهن خهۋهرلىرىمىزده(
كهڭ ) قىلمىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهرنى ئالـدىراپ جازالىمىغـانلىقتىن(پهرۋهردىگارىڭالر « :سا، سهنئىنكار قىل

نىـڭ ئـازابى گۇناھكـار قهۋمـدىن هللا ا) نىـڭ رهھمىـتىگه مهغـرۇر بولمـاڭالركىهللا ا(رهھمهت ئىگىسـىدۇر، 
رىمىز شـېرىك خالىسـا ئىـدى، بىـز ۋه ئاتـا ـ بـوۋىلىهللا ئهگهر ا« :مۇشرىكالر]. 147[ دېگىن» قايتۇرۇلمايدۇ

بىزنىـڭ (ئـۇالردىن بـۇرۇنقى كىشـىلهر تـاكى . دهيـدۇ» كهلتۈرمهيتتۇق ۋه ھېچ نهرسىنى ھـارام قىلمـايتتۇق
يهنــى (مۇشــۇنداق ) ئۆزلىرىنىــڭ پهيغهمبهرلىرىنــى(ئــازابىمىزنى تېتىغانغــا قهدهر ) ئــازابىمىز نازىــل بولــۇپ

سـۆزۈڭالرنىڭ راسـتلىقىغا «ئېيتقىنكـى، ) رغائۇال. (ئىنكار قىلغان ئىدى) مۇشرىكالر سېنى ئىنكار قىلغاندهك
پهقهت  قـاهللا اپاكىتىڭالر بولسا، بىزگه چىقىرىپ كۆرسـىتىڭالر، سـىلهر پهقهت گۇمـانغىال ئاساسلىنىسـىلهر، 

نىـڭ هللا ا) سىلهرنىڭ پاكىتىڭالر بولمىسـا(«ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد]. (148[ »يالغاننى چاپاليسىلهر
! ئـى مـۇھهممهد]. (149[ »خالىسا ھهممىڭالرنى، ئهلۋهتته، ھىدايهت قىالتتىئېنىق پاكىتى بار، ئهگهر ئۇ 

» بــۇنى ھــارام قىلــدى، دهپ گۇۋاھلىــق بېرىــدىغان گــۇۋاھچىلىرىڭالرنى چاقىرىــپ كــېلىڭالرهللا ا«) ئۇالرغــا
گۇۋاھلىـق بهرسـه، ئۇالرغـا قوشـۇلۇپ گۇۋاھلىـق بهرمىگىـن ) ھـازىر بولـۇپ يالغانـدىن(دېگىن، ئهگهر ئۇالر 

بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغـان ۋه ئـاخىرهتكه ئىشـهنمهيدىغانالرنىڭ ). ى ئۇ پۈتۈنلهي يالغاندۇرچۈنك(
سـىلهر «ئېيتقىنكـى، ]. 150[ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن، ئۇالر پهرۋهردىگارىڭغا شېرىك كهلتۈرىدۇ

ھـېچ نهرسـىنى  قـاهللا اىلهر سـ: ھارام قىلغان نهرسىلهرنى سىلهرگه ئوقـۇپ بېـرهيهللا ، ا)ئاڭالڭالر(كېلىپ 
شېرىك كهلتۈرمهڭالر، ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭـالر، نـامراتلىقتىن قورقـۇپ بـاالڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، 

نىـڭ بىز ئۇالرغا ۋه سىلهرگه رىزىق بېرىمىز، ئاشكارا ۋه يوشـۇرۇن يامـان ئىشـالرغا يـېقىن كهلمهڭـالر، اللـه 
. ھهقلىق رهۋىشـته ئۆلتـۈرۈش بۇنىڭـدىن مۇستهسـنادهم ئۆلتۈرمهڭالر، ئا) ناھهق(ئهمرىگه خىالپلىق قىلىپ 

يېتىمنىـڭ مېلىنـى ]. 151[ سىلهرگه بۇ ئىشالرنى تهۋسـىيه قىلىـدۇهللا سىلهرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن، ا
تاكى ئۇ بـاالغهتكه يهتكهنـگه قهدهر ئۇنىڭغـا ئهڭ پايـدىلىق ئۇسـۇلدا تهسـهررۇپ قىلىڭـالر، ئـۆلچهمنى ۋه 

سـۆز قىلغـان . را قىلىڭالر، ھېچقانداق ئادهمنى كۈچى يهتمهيـدىغان ئىشـقا تهكلىـپ قىلمـايمىزتارازىنى توغ
ھۆكــۈم چىقىرىلغــان يــاكى (لــۇڭالر ، وچــېغىڭالردا ئادىــل ب) ھلىــق بهرگهنھۆكــۈم چىقارغــان يــاكى گۇۋا(



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

85 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

قىلىڭـالر، بېـرىلگهن ئهھـدىگه ۋاپـا  قـاهللا اتـۇققىنىڭالر بولغـان تهقـدىردىمۇ، ) گۇۋاھلىق بېرىلگهن ئـادهم
بــۇ مېنىــڭ تــوغرا ]. 152[ »ســىلهرگه بــۇ ئىشــالرنى تهۋســىيه قىلىــدۇهللا ئىبــرهت ئېلىشــىڭالر ئۈچــۈن، ا

هللا ا(نىـڭ يولىـدىن ئايرىۋېتىـدۇ، هللا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر سىلهرنى ا
 گه بـۇ ئىشـالرنى تهۋسـىيه قىلىـدۇسـىلهرهللا ساقلىنىشـىڭالر ئۈچـۈن، ا) نىڭ ئهمرىنـى تۇتـۇپ دوزاخـتىن

ئـۆز پهرۋهردىگارىغـا مۇالقـات بولىـدىغانلىقىغا ئىشهنسـۇن ) يهنى ئىسرائىل ئهۋالدى(ئاندىن ئۇالر ]. 153[
ئىسـرائىل ئهۋالدىنىـڭ (دهپ، ياخشىلىق قىلغـان ئـادهمگه بېرىـدىغان نېمىتىمىزنـى مۇكهممهللهشـتۈرۈش، 

) ئىسـرائىل ئهۋالدىنـى(بىر نهرسىنى تهپسـىلىي بايـان قىلىـش، ھهر ) دىنىي ئىشلىرىدا ئېھتىياجلىق بولغان
 ئاتـا قىلـدۇق) يهنـى تهۋرات(رهھمهت قىلىش يۈزىسـىدىن، مۇسـاغا كىتـاب ) ئۇالرغا(ھىدايهت قىلىش ۋه 

نىڭ رهھمىتىنى ئۈمىـد قىلغـۇچىالردىن بولـۇش هللا ا. مۇبارهك كىتابتۇر) قۇرئان(بۇ بىز نازىل قىلغان ]. 154[
مېنىـڭ قۇرئـان ]. (155[ سـاقلىنىڭالر) ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشـتىن(ئهگىشىڭالر،  ئۈچۈن، ئۇنىڭغا
) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالرغىال(سـىلهرنىڭ، پهقهت بىـزدىن ئىلگىرىكـى تـائىپىگىال ) نازىل قىلىشـىم

ېمهسـلىكىڭالر كىتاب نازىل قىلىنغان، ئۇالرنىـڭ ئوقۇغـان كىتابلىرىـدىن بىزنىـڭ زادىـال خهۋىرىمىـز يـوق، د
ياكى سـىلهرنىڭ، ئهگهر بىـزگه كىتـاب نازىـل قىلىنغـان بولسـا، بىـز ئهلـۋهتته ئـۇالردىن ]. 156[ ئۈچۈندۇر

ســىلهرگه پهرۋهردىگــارىڭالر تهرىپىــدىن . ئــارتۇق ھىــدايهت تاپقــان بوالتتــۇق، دېمهســلىكىڭالر ئۈچۈنــدۇر
تلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋه ئـۇالردىن يـۈز نىڭ ئايههللا ھهقىقهتهن پاكىت، ھىدايهت ۋه رهھمهت نازىل بولدى، ا

ــۈز  ــڭ ي ــۆرۈگهنلهرنى ئۇالرنى ــۈز ئ ــايهتلىرىمىزدىن ي ــڭ ئ ــارمۇ؟ بىزنى ــادهم ب ــم ئ ــۆرۈگهن كىشــىدىنمۇ زالى ئ
پهرىشـتىلىرىنىڭ يـاكى ) ئۆلۈم(ئۇالر پهقهت ]. 157[ ئۆرۈگهنلىكلىرى ئۈچۈن قاتتىق ئازاب بىلهن جازااليمىز

بهزى ) قۇياشـــنىڭ مهغـــرىبتىن چىقىشـــىدىن ئىبـــارهت(گارىڭنىـــڭ پهرۋهردىگارىڭنىـــڭ يـــاكى پهرۋهردى
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ بهزى ئـاالمهتلىرى كهلـگهن كۈنـده ئىلگىـرى ئىمـان . ئاالمهتلىرىنىڭ كېلىشىنىال كۈتىدۇ

 .ئېيتمىغانالرنىڭ يـاكى ئىمـان ئېيتىـپ ياخشـى ئىـش قىلمىغانالرنىـڭ ئېيتقـان ئىمـانى پايدىسـىز بولىـدۇ
دىنىـدا ]. 158[ دېگىـن» كۈتـۈڭالر، بىزمـۇ ئهلـۋهتته كـۈتىمىز) ا كېلىدىغان ئىشـالرنىسىلهر ئۆزۈڭالرغ(«

هللا ؛ ئۇالرنىـڭ ئىشـى پهقهت ارىلغانالردىن سهن ئـادا ـ جۇداسـهنبۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك پىرقىلهرگه ئاي
رىنى ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىهللا ا) يهنـى ئـاخىرهتته(، كېـيىن )نىـڭ باشقۇرۇشـىدىدۇرهللا يهنى ا(غىال خاستۇر 

بىرهر ياخشىلىق قىلغان ئادهم ئـون ھهسسـه ئـارتۇق سـاۋابقا ئىـگه بولىـدۇ، ]. 159[ ئۆزىگه ئېيتىپ بېرىدۇ
 بىرهر يامانلىق قىلغان ئادهمگه پهقهت ئۇنىڭ يامانلىقىغا بـاراۋهرال جـازا بېرىلىـدۇ، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ

هردىگارىم مېنى توغرا يولغا يهنى تـوغرا دىنغـا، پهرۋ«ئېيتقىنكى، ) بۇ مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد]. (160[
باتىل دىـنالردىن تـوغرا دىنغـا بۇرالغـان ئىبراھىمنىـڭ دىنىغـا باشـلىدى، ئىبـراھىم مۇشـرىكالردىن ئهمهس 

دۇنيـادا (مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھايـاتىم ۋه مامـاتىم «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد]. (161[ »ئىدى
هللا ا]. 162[ ئۈچۈنـدۇرهللا ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى ا) ه تـائهت ـ ئىبـادهتلىرىمقىلغان ياخشـىلىقلىرىم ۋ

بۇيرۇلـدۇم، مهن ) غىـال خـالىس ئىبـادهت قىلىشـقاهللا يهنى يـالغۇز ا(نىڭ شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا 
ھهمـــمه نهرســـىنىڭ هللا ا«ئېيتقىنكــى، !) ئــى مـــۇھهممهد]. (163[ »مۇســۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىـــمهن

ھهر ئادهم ئـۆزى قىلغـان گۇناھقـا » ۇرسا، ئۇنىڭدىن باشقا پهرۋهردىگار تهلهپ قىالمدىمهن؟پهرۋهردىگارى ت
يهنـى بىـر ئادهمنىـڭ گۇنـاھى (ئۆزى جاۋابكار، بىر گۇناھكار ئادهم باشقا ئادهمنىڭ گۇناھىغا جاۋابكار ئهمهس 

ىغـا قايتىسـىلهر، سـىلهر كېـيىن پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ دهرگاھ). بىلهن باشقا بىر ئـادهم جازاغـا تارتىلمايـدۇ
ئـۆتكهنكى (سـىلهرنى هللا ا]. 164[ دهتاالش قىلىشقان ھهق بىلهن ناھهقنى ئـۇ سـىلهرگه ئېيتىـپ بېرىـدۇ

سىلهرنى بهرگهن نېمىـتىگه شـۈكۈر قىلسـۇن دهپ، بهزىڭالرنـى هللا ئورۇنباسارلىرى قىلدى، ا) ئۈممهتلهرنىڭ
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ئهلـۋهتته تېـز ) ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالردىن(ىـڭ بهزىڭالردىن بىر قانچه دهرىجه يۇقىرى قىلـدى، پهرۋهردىگار
ــۋهتته مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ) ئىتــائهت قىلغــۇچىالرنى(ھېســاب ئالغۇچىــدۇر،  ناھــايىتى ) ئۇالرغــا(ئهل

  ].165[ مېھرىباندۇر

  .ئايهت 206مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهئراف 7

  .هننىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئاگاھالندۇرۇشـۇڭ ئۈچـۈن، مـۆمىنلهرگه ۋهز ـ ) كـاپىرالرنى! ئـى مـۇھهممهد]. (1[ ادصـئهلىف، الم، مىم، 
يهنـى ئـۇنى تهبلىـغ (ساڭا نازىل قىلىندى، ئۇنىڭـدىن ) يهنى قۇرئان(نهسىھهت قىلىشىڭ ئۈچۈن، بۇ كىتاب 

!) ئـى ئىنسـانالر]. (2[ نيۈرىكىـڭ سىقىلمىسـۇ) قىلىشتا قهۋمىڭنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىشـىدىن ئهنسـىرهپ
نـى هللا ئهگىشـىڭالر، ا) يهنـى قۇرئانغـا(سىلهر پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىدىن سىلهرگه نازىل قىلىنغان كىتابقا 

دوستالرغا ئهگهشـمهڭالر، سـىلهر ۋهز ) جىنالردىن ۋه ئىنسانالردىن بولغان، سىلهرنى ئازدۇرىدىغان(قويۇپ، 
نـى ھـاالك قىلـدۇق، بىزنىـڭ ) ئاھالىسـىنى(ىـز نۇرغـۇن شـهھهر ب]. 3[ ـ نهسىھهتنى ئاز قوبۇل قىلىسىلهر

بىزنىـڭ ئـازابىمىز كهلـگهن ]. 4[ ئازابىمىز ئۇالرغا كېچىسى ياكى چۈشلۈكى ئۇخالۋاتقان چاغلىرىـدا كهلـدى
بىـز ]. 5[ بىز ھهقىقهتهن زالىـم ئىـدۇق، دېيىشـتىنال ئىبـارهت بولـدى: چاغدا، ئۇالرنىڭ چهككهن پهريادى

تهبلىـغ قىلـدىمۇ؟ سـىلهر قانـداق جـاۋاب  رپهيغهمـبهرله(ئـۈممهتلهردىن بهر ئهۋهتىلـگهن ئهلۋهتته پهيغهم
تاپشـۇرغان ۋهزىپىنـى ئـادا قىلـدىڭالرمۇ؟ هللا ا(، پهيغهمبهرلهردىنمـۇ ئهلـۋهتته سـورايمىز) بهردىڭالر؟ دهپ

ېيتىـپ ئۇالرغـا ھهقىقىـي بىلىـش ئاساسـىدا ئ) قىيامهت كۈنى ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى]. (6[ سورايمىز) دهپ
بـۇ ]7[ )يهنـى ئۇالرنىـڭ ھهمـمه ئهھۋالىـدىن خهۋهرداردۇرمىـز(بېرىمىز، بىز ئۇالردىن ئايرىلمىغان ئىـدۇق 

ياخشـى ئهمهللىـرى ئېغىـر . ئۆلچىنىـدىغانلىقى ھهقتـۇر) ياخشى يامان ئهمهللىرىنىـڭ(كۈنده بهندىلهرنىڭ 
ر بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار ياخشى ئهمهللىرى يېنىـك چىققـانال]. 8[ چىققانالر نىجات تاپقۇچىالردۇر

ـالغۇچىالردۇر ــان سـ ــۆزلىرىگه زىي ــدىن ئ ــانلىقلىرى تۈپهيلى ــدا ]. 9[ قىلغ ــىلهرنى زېمىن ــىزكى، س شۈبھىس
ـــى پهيـــدا قىلـــدۇق،  ـــتۈردۇق، زېمىنـــدا ســـىلهرگه تۇرمـــۇش الزېمهتلىكلىرىن ـــىلهرگه (يهرلهش س

]. 10[ ناھـايىتى ئـاز شـۈكۈر قىلىسـىلهر) پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ مۇشۇنداق نېمهتلىرى بار تۇرۇقلـۇق ئۇنىڭغـا
: شۈبھىسـىزكى بىـز ســىلهرنى يـاراتتۇق، ئانــدىن سـىلهرنى شـهكىلگه كىرگــۈزدۇق، ئانـدىن پهرىشــتىلهرگه

دېـدۇق، ئىبلىسـتىن باشقىسـى ›› سـهجده قىلىڭـالر) ھۆرمهت بىلـدۈرۈش يۈزىسـىدىن(سىلهر ئادهمگه “
سـېنى سـهجده قىلىشـقا ‹‹) ئىبلىسـقا(هللا ا]. 11[ ئۇ سهجده قىلغـۇچىالردىن بولمىـدى. سهجده قىلدى

مېنـى . مهن ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق‹‹: ئىـبلىس. دېـدى›› بۇيرۇغان چېغىمـدا نېمىشـقا سـهجده قىلمىـدىڭ؟
ــڭ ــۇنى اليــدىن ياراتتى ــوتتىن، ئ ــدى›› ئ ــۇيهردىن ‹‹: ئېيتتــى) ئىبلىســقا(هللا ا]. 12[ دې ــى (ســهن ب يهن

ۇشـۇڭغا بولمايـدۇ، يوقـال، سـهن ھهقىـقهتهن نى چـوڭ تۇتئـۆزۈڭچۈشـۈپ كهت، بـۇ يهردىـن ) هتتىنجهنن
يهنـى قىيـامهت (ماڭا كىشىلهر قايتا تىرىلدۈرۈلىدىغان كـۈنگىچه ‹‹: ئىبلىس]. 13[ ››پهسكهشلهردىنسهن

ئىـبلىس ]. 15[ دېـدى›› سـاڭا مـۆھلهت بېرىلىـدۇ‹‹: هللا]. 14[ دېـدى›› مۆھلهت بهرگىـن) كۈنىگىچه
يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدىغـا ۋهسۋهسـه (ر سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇال‹‹: ئېيتتى
ئانـدىن ئۇالرغـا چوقـۇم ئالدىـدىن، ]. 16[ ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىده ئولتـۇرىمهن) قىلىش

شـۈكۈر قىلغـۇچىالر ) نېمىتىڭگه(ئارقىسىدىن، ئوڭدىن، سولىدىن ھۇجۇم قىلىمهن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ 
مهھـرۇم ) رهھمىتىمـدىن(جهننهتـتىن ئهيىـبلهنگهن ۋه ‹‹: ئېيتتـىهللا ا]. 17[ ››ۆرىسهنئهمهسلىكىنى ك

قىلىنغــان ھالــدا چىــق، ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن ســاڭا ئهگهشــكهنلهرنى قوشــۇپ، ھهممىڭــالر بىــلهن چوقــۇم 
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سهن ئايالىڭ بىلهن ئىككىڭالر بىلله جهننهتـته تـۇرۇڭالر، ! ئى ئادهم‹‹]. 18[ ››جهھهننهمنى تولدۇرىمهن
) ئۇنىڭغـا يېقىنالشسـاڭالر(ننهتنىڭ مېۋىلىرىدىن خالىغىنىڭالرچه يهڭالر، بۇ دهرهخكه يېقىنالشـماڭالر، جه

لــېكىن شــهيتان ئۇالرنىــڭ يېپىقلىــق ئهۋرهتلىرىنــى ئېچىــۋېتىش ]. 19[ ››زالىمالردىــن بولــۇپ قالىســىلهر
ــۇ دهرهخنىــڭ پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ ســىله‹‹: ئۈچــۈن، ئۇالرغــا ۋهسۋهســه قىلــدى، شــهيتان ئېيتتــى رگه ب

ــاكى  ــلىكىڭالر ي ــۇپ كهتمهس ــته بول ــىلهرنىڭ پهرىش ــانلىقى پهقهت س ــى قىلغ ــىنى يېيىشــنى مهنئ مېۋىس
مهن چوقـۇم سـىلهرگه ‹‹: شۇنىڭدهك ئۇالرغا]. 20[ ››مهڭگۈ تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر) جهننهتته(

ــۇقىرى (قىلىق ئــۇالرنى ئالــدامچىلىق ئۇســۇللىرى ئــار]. 21[ دهپ قهســهم ئىچىــپ بهردى›› ســادىقمهن ي
دهرهخنىڭ مېۋىسـىنى يېگهنـدىن كېيىـنال ئۇالرنىـڭ ئهۋرهتلىـرى . چۈشۈردى) مهرتىۋىدىن تۆۋهن مهرتىۋىگه

ئېچىلىپ قالـدى، ئـۇالر جهننهتتىكـى دهرهخلهرنىـڭ يـاپراقلىرى بىـلهن ئهۋرهتلىرىنـى يېپىشـقا كىرىشـتى، 
يېيىشـنى مهنئـى ) يهنى مېۋىسـىنى(ه بۇ دهرهخنى مهن سىلهرگ‹‹): ئۇالرغا كايىپ(ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى 

›› قىلمىغانمىدىم؟ شۈبھىسىزكى، شـهيتان سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئاشـكارا دۈشـمهندۇر، دېمىگهنمىـدىم؟
بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلـۇم قىلـدۇق، ئهگهر سـهن بىـزگه ! پهرۋهردىگارىمىز: ئۇالر]. 22[ دهپ نىدا قىلدى

]. 23[ دېـدى›› م قىلمىساڭ، بىز چوقۇم زىيـان تـارتقۇچىالردىن بـولىمىزمهغپىرهت قىلمىساڭ، بىزگه رهھى
دۈشـمهن بولغـان ھالـدا ) يهنى شهيتان ئىنسانغا، ئىنسان شـهيتانغا(سىلهر بىر ـ بىرىڭالرغا ‹‹: ئېيتتىهللا ا

هللا ا]. 24[ ››چۈشۈڭالر، ئهجىلىڭالر پۈتكهنگه قهدهر يهر يۈزىـده تۇرىسـىلهر ۋه ئۇنىڭـدىن پايدىلىنىسـىلهر
ــىئ ــىلهر، ‹‹: ېيتت ــىلهر، يهر يۈزىــده ئۆلۈس ــده ياشايس ــۈنى(يهر يۈزى يهنه يهر ئاســتىدىن ) قىيــامهت ك

سىلهرگه بىز ھهقىـقهتهن ئهۋرىتىڭالرنـى ياپىـدىغان لىباسـنى ! ئى ئادهم بالىلىرى]. 25[ ››چىقىرىلىسىلهر
يهنـى ئىنسـان (شـۇالر  ۋه زىننهتلىنىدىغان لىباسنى چۈشۈردۇق، تهقۋادارلىق لىباسـى ئهڭ ياخشـىدۇر، ئهنه

بهنـدىلىرىگه (نىـڭ هللا ئۇالرنىڭ ئىبرهت ئېلىشـى ئۈچـۈن ا) بالىلىرىغا سهترى ئهۋرهت ئۈچۈن لىباس ياراتماق
شـهيتان ! ئـى ئـادهم بـالىلىرى]. 26[ ئاالمهتلىرىدىنـدۇر) بولغـان پهزلـى ـ مهرھهمىتىنـى كۆرسـىتىدىغان

قىرىۋهتكهنـدهك، سـىلهرنىمۇ ئازدۇرمىسـۇن، شـهيتان جهننهتتىن چى) ئازدۇرۇپ(سىلهرنىڭ ئاتا ـ ئاناڭالرنى 
يهنـى ئۇالرنىـڭ (ئۇالرنىڭ ئهۋرهتلىرىنى ئۆزلىرىگه كۆرسىتىش ئۈچـۈن كىيىملىرىنـى سـالغۇزۇۋهتكهن ئىـدى 

شهيتان ۋه ئۇنىڭ قـول ئاسـتىدىكىلىرى سـىلهرنى ). يالىڭاچ بولۇپ قېلىشىغا شهيتان سهۋهبچى بولغان ئىدى
كۆرهلمهيسـىلهر، شۈبھىسـىزكى، بىـز شـهيتانالرنى ئىمـان ئېيتمايـدىغانالرنىڭ  كۆرهلهيـدۇ، سـىلهر ئـۇالرنى

ئاتــا ـ ‹‹: بىــرهر يامــان ئىشــنى قىلغــان چاغلىرىرىــدا) يهنــى مۇشــرىكالر(ئــۇالر ]. 27[ دوســتى قىلــدۇق
. دهيـدۇ›› بىزنىمـۇ شـۇنداق قىلىشـقا بۇيرۇغـانهللا بوۋىلىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق قىلغانلىقىنى كۆرگهن ئىدۇق، ا

ــى( ــا! مــۇھهممهد ئ ــدىلىرىنى(هللا ا‹‹ئېيىتقىنكــى، ) ئۇالرغ ــدۇ، ) بهن ــان ئىشــقا بۇيرۇماي ــقهتهن يام ھهقى
!) ئــى مــۇھهممهد]. (28[ ››نامىــدىن يالغــان ئېيتامســىلهر؟هللا ئــۆزلىرىڭالر بىلمهيــدىغان نهرســىلهرنى ا

 قـاهللا الهي ھهربىـر سـهجده قىلغانـدا پۈتـۈن. پهرۋهردىگارىم مېنى ئادىـل بولۇشـقا بـۇيرۇدى«ئېيىتقىنكى، 
دهسـلهپته پهيـدا قىلغـان ھـالىتىڭالردا هللا ئىخالس بىـلهن ئىبـادهت قىلىڭـالر، سـىلهر ا قاهللا ايۈزلىنىڭالر، 

يهنه بىــر گۇرۇھقــا  ؛بىــر گــۇرۇھنى ھىــدايهت قىلــدى) ردىنســىله(هللا ا]. 29[ »قايتىســىلهر) ئهســلىگه(
نى دوسـت تۇتقـان تۇرۇقلـۇق نـى قويـۇپ، شـهيتانالرهللا شۈبھىسىزكى، ئـۇالر ا. گۇمراھلىق تېگىشلىك بولدى

يـاكى تـاۋاپ ۋاقتىـدا (ھهر نامـاز ۋاقتىـدا ! ئـى ئـادهم بـالىلىرى]. 30[ ئۆزلىرىنى توغرا يولدا گۇمان قىلىـدۇ
كىيىمىڭالرنى كىيىڭالر، يهڭـالر، ئىچىڭـالر، ئىسـراپ قىلمـاڭالر، ) ئهۋرىتىڭالرنى سهترى قىلىپ تۇرىدىغان

بهنـدىلىرى ئۈچـۈن ياراتقـان هللا ا«ئېيىتقىنكـى، ]. 31[ رمايـدۇئىسراپ قىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇهللا ا
ئۇالر بـۇ دۇنيـادا مـۆمىنلهر ئۈچـۈن ‹‹ئېيىتقىنكى، » لىباسالرنى، شېرىن، پاك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟
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نىـڭ هللا ا. (»، ئاخىرهتته بولسـا مـۆمىنلهرگىال خاسـتۇر)گهرچه ئۇالرغا كۇففارالر شېرىك بولسىمۇ(يارىتىلغان 
 شېرىكى يوق ئىكهنلىكىنى بىلىدىغان قهۋم ئۈچـۈن ئـايهتلهرنى مۇشـۇنداق تهپسـىلى بايـان قىلىمىـز بىر ۋه

پهرۋهردىگـارىم ئاشــكارا ۋه يوشـۇرۇن يامـان ئىشــالرنىڭ «ئېيىتقىنكـى، ) ئۇالرغــا! ئـى مـۇھهممهد]. (32[
ھېچقانـداق  هللا) نىڭ شـېرىكى بولۇشـقاهللا ا(ناھهق چېقىلىشنى، ) كىشىلهرگه(ھهممىسىنى، گۇناھالرنى، 

هللا الر بىلمهيـدىغان نهرسـىلهرنى ائـۆزۈڭشـېرىك كهلتۈرۈشـنى،  قـاهللا ادهلىل چۈشـۈرمىگهن نهرسـىلهرنى 
ــدى ــان سۆزلهشــنى ھــارام قىل ــدىن قااليمىق ــان]. (33[ ››نامى ــى ئىنكــار قىلغ ــر ) پهيغهمبهرلىرىن ھهر بى

اقتى يهتكهنده، ئـۇالر بىردهممـۇ ۋ) ھاالك بولىدىغان(مۇئهييهن ۋاقتى بولىدۇ، ) ھاالك بولىدىغان(ئۈممهتنىڭ 
ئىچىڭالردىـن مېنىـڭ ! ئى ئـادهم بـالىلىرى]. 34[ )يهنى دهرھال ھاالك بولىدۇ(ئىلگىرى ـ كېيىن بولمايدۇ 

) ئهمهلىنـى(ئايهتلىرىمنى سـىلهرگه بايـان بېرىـدىغان پهيغهمبهرلىـرىم كهلگهنـده، تهقۋادارلىـق قىلغـان ۋه 
بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ]. 35[ قـايغۇرۇش يوقتـۇر) كهتكهنگه(، غهم قىلىش) كهلگۈسىدىن(تۈزهتكهنلهرگه 

ئىنكار قىلغانالر، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشقا گهدهنكهشلىك قىلغانالر دوزاخ ئهھلىـدۇر، ئـۇالر ھهمىشـه دوزاختـا 
؟ يالغان چاپلىغان ياكى ئۇنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغانالردىنمۇ زالىـم كىشـى بـارمۇ قاهللا ا]. 36[ قالغۇسىدۇ

ــان  ــۇزدا يېزىلغ ــۇالر لهۋھۇلمهھپ ــدىن(ئ ــزىقتىن ۋه ئهجهل ــڭ ) رى ــا بىزنى ــدۇ، ھهتت ــۆز نېسىۋىســىنى كۆرى ئ
نى قويـۇپ ئىبـادهت قىلغـان هللا ا‹‹: پهرىشتىلىرىمىز ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن كهلگهندىمۇ، ئۇالرغا

ئــۇالر كــاپىر . دهيــدۇ›› تــىئــۇالر بىــزدىن غايىــب بولــۇپ كهت‹‹: دهيــدۇ، ئــۇالر›› مهبــۇدلىرىڭالر قهيهرده؟
هللا ا]. 37[ )يهنـى كـاپىر بولغانلىقلىرىغـا ئىقـرار قىلىـدۇ(بولغانلىقلىرىغا ئۆزلىرىنڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىـدۇ 

سـىلهردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن، جىـنالردىن ۋه ئىنسـانالردىن ‹‹: ئېيتىـدۇ) ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغانالرغـا(
ھهرقاچان بىر ئۈممهت دوزاخقـا كىرىـدىكهن، . ››لىكته دوزاخقا كىرىڭالرئۈممهتلهر بىلهن بىر) كاپىر(بولغان 

ئۇالرنىـڭ . لهنهت ئوقۇيـدۇ) ئۇنىڭغا ئهگىشىپ گۇمراھ بولغانلىقى ئۈچـۈن(ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى ئۈممهتكه 
ــرگهنلهر  ــيىن كى ــدىكى كې ــڭ ئىچى ــۇپ جهملهشــكهنده، ئۇالرنى ــپ بول ــا كىرى ــى (ھهممىســى دوزاخق يهن

بـۇالر بىزنـى ! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز‹‹: قارىتىپ) يهنى باشلىقلىرىغا(ئىلگىرى كىرگهنلهرگه ) ئهگهشكۈچىلهر
ھهممىگه ئىككـى ھهسسـه ئـازاب ‹‹: هللادهيدۇ ا›› ئۇالرغا ئىككى ھهسسه دوزاخ ئازابى بهرگىن. ئازدۇرغان

ســىدىكى ئۇالرنىــڭ ئارى]. 38[ دهيــدۇ›› بىلمهيســىلهر) ئازابنىــڭ دهھشــىتىنى(بېرىلىــدۇ، لــېكىن ســىلهر 
يهنـى گۇمراھلىقتـا (سـىلهرنىڭ بىـزدىن ھېچقانـداق ئـارتۇقچىلىقىڭالر يـوق ‹‹: ئىلگىرىكىلهر كېيىنكىلهرگه

›› ، قىلمىشـلىرىڭالر تۈپهيلىـدىن ئـازابنى تېـتىڭالر)ۋهئازابقا تېگىشلىك بولۇشتا بىر ـ بىرىمىزگه ئوخشاشمىز
ــىزكى، بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى ئىنكــار قى]. 39[ دهيــدۇ ــان ئېيتىشــقا شۈبھىس ــا ئىم ــان ۋه ئۇالرغ لغ

يهنى ئۇالرنىـڭ ياخشـى ئهمهلـى ۋه دۇئاسـى (گهدهنكهشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ دهرۋازىسى ئېچىلمايدۇ 
يهنـى ئـۇالر (، تـاكى تـۆگه يىڭنىنىـڭ تۆشـۈكىدىن ئۆتكـۈچه ئـۇالر جهنـنهتكه كىرمهيـدۇ )قوبۇل بولمايـدۇ

دوزاختـا ئۇالرنىـڭ ئاسـتىغا ]. 40[ مۇشۇنداق جـازا بېرىمىـز ، گۇناھكارالرغا)ھهرگىزمۇ جهننهتكه كىرمهيدۇ
سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن، ئۈستىگه يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ ئـوتتىن بولىـدۇ، زالىمالرغـا مۇشـۇنداق جـازا 

ئىمـان ئېيتقـانالر ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر ـ كىشـىنى پهقهت كـۈچى يېتىـدىغان ]. 41[ بېرىمىز
ئۇالرنىـڭ ]. 42[ پ قىلىمىز ئهنه شۇالر ئهھلى جهننهتتۇر، ئۇالر جهننهتـته ھهمىشـه قالىـدۇئىشقىال تهكلى

يهنى جهننهتكه كىـرگهنلهر ئارىسـىدا ئۆزئـارا ئـاغرىق ـ (كۆڭۈللىرىدىكى ئۆچمهنلىكلىرىنى ئېلىپ تاشلىدۇق 
: تۇرىـدۇ، ئـۇالرئۆسـتهڭلىرى ئېقىـپ ) جهننهتنىـڭ(ئاسـتىدىن ) سـارايلىرى(ئۇالرنىـڭ ). ئاداۋهت بولمايدۇ

بىزنـى هللا بولسـۇنكى، ا قـاهللا ايېـتهكلىگهن ) نېمهتلهرنـى ھاسـىل قىلىشـقا(جىمى ھهمدۇسانا بىزنى بۇ «
يېتهكلىمىگهن بولسا، تـوغرا يـول تاپمىغـان بوالتتـۇق، پهرۋهردىگارىمىزنىـڭ پهيغهمبهرلىـرى بىـزگه ھهقنـى 
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›› رگه بېـرىلگهن جهنـنهت مانـا مۇشـۇقىلغان ئهمهلىڭـالر ئۈچـۈن سـىله«: دهيدۇ، ئۇالرغا›› ئېلىپ كهلدى
ــدۇ  ــدۇ(دهپ نىــدا قىلىنى ــدا قىلى ــى پهرىشــتىلهر شــۇنداق دهپ نى ــى دوزاخقــا]. 43[ )يهن ــز ‹‹: ئهھل بى

ــان  ــارىڭالر ۋهده قىلغ ــىلهرمۇ پهرۋهردىگ ــاپتۇق، س ــىنى ھهق ت ــان نهرس ــزگه ۋهده قىلغ ــارىمىز بى پهرۋهردىگ
دهيدۇ، شۇنىڭ بىلهن بىر جاكـارچى ئۇالرنىـڭ ›› ھهئه‹‹ :ئۇالر. دهپ توۋاليدۇ›› نهرسىنى ھهق تاپتىڭالرمۇ؟

هللا زالىمـالر كىشـىلهرنى ا]. 44[ نىڭ لهنىتى بولسۇنهللا زالىمالرغا ا‹‹: جاكاراليدۇ) مۇنداق دهپ(ئارىسىدا 
]. 45[ شىنى تىلهيدۇ ھهمده ئۇالر ئـاخىرهتكه ئىشـهنمهيدۇۇيولىدىن توسىدۇ، ئۇنىڭ ئهگرى بولنىڭ داغدام 

ئهھلـى جهنـنهت ۋه ئهھلـى دوزاخنـى ) ئهئرافتـا(توسمىنىڭ ئۈستىده . دا بىر توسما بولىدۇئۇالرنىڭ ئارىسى
: بولىـدۇ، ئـۇالر ئهھلـى جهنـنهتكه) يهنـى ئهھلـى ئهئـراف(ئۇالرنىڭ سىماسـىدىن تونۇيـدىغان ئـادهملهر 

ـا(ئـۇالر جهنـنهتكه كىـرمىگهن، . دهپ توۋاليـدۇ›› سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمىز« ده كىـرىش ئۈمىدىـ) ئهمم
بىزنـى زالىـم !ئى پهرۋهردىگـارىمىز‹‹: ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئهھلى دوزاخ تهرهپكه بۇرۇلغاندا]. 46[ تۇرغانالردۇر

يهنى ياخشـىلىقلىرى بىـلهن يامـانلىقلىرى تهڭ (ئهئرافتىكىلهر ]. 47[ دهيدۇ›› قهۋم بىلهن بىلله قىلمىغىن
) دوزىخـى(سىماسـىدىن تونۇيـدىغان  )بولۇپ قالغـان، جهننهتتىمـۇ ئهمهس، دوزاختىمـۇ ئهمهس كىشـىلهر

دهپ ›› توپلىغــان پــۇل ـ مــاللىرىڭالر ۋه تهكهببۇرلۇقــۇڭالر ســىلهرگه نــېمىگه ئهســقاتتى؟‹‹: ئــادهملهرگه
نىـڭ هللا سـىلهر ا) ئهئرافتىكىلهر دوزىخىالر مۆمىنلهرنىـڭ پېقىرلىرىنـى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ]. (48[ توۋاليدۇ

جهنـنهتكه كىـرىڭالر، ) مانـا بۇالرغـا(كىشىلهر مۇشۇالرمۇ؟  رهھمىتىگه ئېرىشهلمهيدۇ، دهپ قهسهم قىلغان
ئهھلـى ]. 49[ )دېيىلـدى دهيـدۇ(قـايغۇرۇش يوقتـۇر ) كهتكهنـگه(غهم قىلىش، ) كهلگۈسىدىن(سىلهرگه 

سـىلهرگه بهرگهن ئىچىـدىغان نهرسـىلهردىن بىـزگه بىـر ئـاز هللا سۇدىن يـاكى ا‹‹: دوزاخ ئهھلى جهننهتكه
ئـۇالرنى كاپىرالرغـا ھـارام هللا ا‹‹): جـاۋابهن(اليدۇ، ئهھلى جهننهت ئۇالرغـا دهپ توۋ›› !قۇيۇپ بهرسهڭالر

ىره ۋه ئويۇنچۇق قىلىۋالـدى، ئـۇالرنى دۇنيـا تىرىكچىلىكـى مهسخ كاپىرالر دىنلىرىنى]. 50[ دهيدۇ›› قىلغان
ىنكـار ئالدىدى، ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى كـۈنگه مۇالقـات بولۇشـنى ئۇنتۇغـانلىقلىرى ۋه بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئ

ئۇالرغـا ]. 51[ )يهنـى ئـۇالرن دوزاختـا قالـدۇرىمىز(قىلغانلىقلىرىغا ئوخشاش، بىز بۈگۈن ئۇالرنى ئۇنتـۇيمىز 
بىلـش ئاساسـىدا بايـان ۋه رهھـمهت ) يهنـى قۇرئاننىـڭ مهنىللىرىنـى(بهردۇق، ئۇنى ) يهنى قۇرئان(كىتاب 
نهتىجىسـىنىال كۈتىـدۇ، ) ىلىنغـان ئازابنىـڭئۆزلىرىگه ۋهده ق(پهقهت ) يهنى كۇففارالر(ئۇالر ]. 52[ قىلدۇق

ــۈنى  ــگهن ك ــى كهل ــڭ نهتىجىس ــۈنى(ئۇنى ــامهت ك ــى قىي ــانالر)يهن ــا ئهمهل قىلمىغ ــرى كىتابق : ، ئلگى
بىـز ئۇالرغـا ئىمـان ئېيتمىـدۇق، (پهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئهلچىللىرى ھهقىقهتنـى ئېلىـپ كهلـگهن ئىـدى ‹‹

ارمىـدۇ؟ يـاكى گۇنـاھ قىلىشـتىن قـول ئـۈزۈپ، ياخشـى بىزگه شاپائهت قىلىدىغان شـاپائهتچىلهر ب) بۈگۈن
ئـۇالر ئـۆزلىرىگه زىيـان سـالدى، . دهيدۇ›› ئهمهللهرنى قىلىش ئۈچۈن دۇنياغا قايتۇرۇلۇشىمىزغا بوالمدىغاندۇ

]. 53[ نىڭ شـېرىكلىرى دهپ ئىپتىـرا قىلغـان مهبـۇدلىرى ئۇالرنىـڭ كۆزىـدىن غايىـب بولـدىهللا ئۇالرنىڭ ا
يـاراتتى، ) يهنـى ئـالته دهۋرده(ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ئـالته كۈنـده هللا رىڭالر اشۈبھىسىزكى، پهرۋهردىگا

كېچىنىـڭ (كـېچه بىـلهن هللا ئهرش ئۈسـتىده قـارار ئالـدى، ا) ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق رهۋىشـته(ئاندىن 
ق ئـورۇن يهنـى داۋاملىـ(كۈندۈزنى ياپىدۇ، كېچه بىلهن كۈندۈز بىر ـ بىرىنى قوغلىشـىدۇ ) قاراڭغۇلۇقى بىلهن
نىـڭ ئهمـرىگه بويسـۇندۇرۇلغۇچى قىلىـپ يـاراتتى، هللا قۇياش، ئاي ۋه يۇلتـۇزالرنى اهللا ا): ئالمىشىپ تۇرىدۇ

ئالهملهرنىـڭ . نىـڭ ئىلكىدىـدۇرهللا راسـتىنال ا) يهنى كائىناتنى تهسهررۇپ قىلىش(قىلىش  ئهمر يارىتىش ۋه
ا تۆۋهنچىلىـك بىـلهن يوشـۇرۇن دۇئـا پهرۋهردىگارىڭالرغـ]. 54[ نىڭ دهرىجىسى كاتتىدۇرهللا پهرۋهردىگارى ا

ــدا كهلســه ـ كهلــمهس ســۆزلهپ، تــوۋالپ(قىلىڭــالر،  ــا قىلغان ــدىن ئاشــۇرۋهتكهنلهرنى ا) دۇئ هللا ھهددى
يهر يۈزىنى تۈزىگهندىن كېيىن، يهر يۈزىـده بۇزۇقچىلىـق ) پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىپ(هللا ا]. 55[ ياقتۇرمايدۇ
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ئۇمىد قىلغان ھالـدا دۇئـا قىلىڭـالر، شۈبھىسـىزكى ) هھمىتىنىر(قورققان ۋه ) نىڭ ئازابىدىنهللا ا(قىلماڭالر 
مهيـدانغا ) يهنـى يـامغۇر(نىـڭ رهھمىتـى هللا ا]. 56[ نىڭ رهھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا يېقىنـدۇرهللا ا

چى قىلىپ شامالالرنى ئهۋهتىدۇ، شـامالالر ئېغىـر بۇلـۇتالرنى كۆتـۈرگهن چاغـدا، بېشارهتهللا كېلىش ئالدىدا، ا
جايالرغا سۈرىمىز، ئۇنىڭدىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ تۈرلـۈك ) يهنى قاغجىراپ كهتكهن گىياھسىز(ئۇالرنى ئۆلۈك 

ــرهت ئېلىشــىڭالر ئۈچــۈن  ــز، ئىب ــۈك مېــۋىلهرنى چىقىرىمى ــدهك، (ـــ تۈرل ــۋىلهرنى چىقارغان ــدىن مې زېمىن
ىـلهن نىـڭ ئىزنـى بهللا مۇنبهت يهرنىـڭ گىياھسـى ا]. 57[ ئۆلۈكلهرنى قهبرىلىرىدىن چىقىرىمىز) قىيامهتته

، ناچـار )بۇ ۋهز ـ نهسىھهتكه قۇالق سېلىپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىـدىغان مۆمىننىـڭ مىسـالىدۇر(تولۇق ئۈنىدۇ 
، شـۈكۈر )بـۇ ۋهز ـ نهسـىھهتتىن پايدىالنمايـدىغان كاپىرنىـڭ مىسـالىدۇر(يهرنىـڭ گىياھسـى ئـاز ئۆسـىدۇ 

شـهك شۈبھىسـىزكى، ]. 58[ ىلىمىـزقىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئايهتلىرىمىزنى مۇشۇنداق شـهكىللهرده بايـان ق
هللا ائىبـادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه  قاهللا ا! ئى قهۋمىم‹‹: نۇھنى ئۆز قهۋمىگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتۇق، ئۇ

) يهنـى قىيـامهت كۈنىنىـڭ(يوقتۇر، مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ بۈيۈك كۈننىـڭ ) بهرھهق(باشقا مهبۇد  تىن
بىـز سـېنى ھهقىـقهتهن روشـهن ‹‹: قهۋمىنىڭ چوڭلىرى]. 59[ دېدى›› ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمهن

مهن قىلچىمۇ گۇمراھ ئهمهسـمهن، لـېكىن ! ئى قهۋمىم‹‹: نۇھ ئېيتتى]. 60[ دېدى›› گۇمراھلىقتا كۆرۈمىز
سـىلهرگه پهرۋهردىگارىمنىـڭ ]. 61[ مهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرمهن

قىلىشـى بىـلهن سـىلهر  ىيـنىـڭ ۋهھهللا نهسـىھهت قىلىـمهن، مهن اىمهن، سـىلهرگه ئهلچىلىكىنى يهتكۈز
ساقلىنىشـىڭالر ) كۇفرىـدىن(سىلهرنى ئاگاھالنـدۇرۇش ئۈچـۈن، ]. 62[ بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىمهن

ارقىلىق نىـــڭ رهھمىـــتىگه ئېرىشىشـــىڭالر ئۈچـــۈن، ســـىلهرگه ئـــاراڭالردىكى بىـــر كىشـــى ئـــهللا ۋه ا
ئـۇالر نـۇھنى ئىنكـار قىلـدى، ]. 63[ ››سى كېلىشىدىن ئهجهبلهنمهمسـىلهر؟ىيۋهھ پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ

نۇھنى ئۇنىڭ بىلهن كېمىـده بىلـله بولغـانالرنى قۇتقـۇزدۇق، ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالرنى پۈتـۈنلهي 
ئـاد ]. 64[ كـور قهۋم ئىـدى) ھهقنـى كۆرۈشـتىن دىللىـرى(شۈبھىسـىزكى، ئـۇالر . غهرق قىلدۇق) سۇغا(
ئىبــادهت قىلىڭــالر،  قـاهللا ا! ئــى قهۋمىــم‹‹: گه ئۇالرنىــڭ قېرىندىشـى ھــۇدنى ئهۋهتتــۇق، ھـۇد) قهۋمـى(

]. 65[ دېـدى›› قورقمامسـىلهر؟) ئۇنىـڭ ئازابىـدىن. (يوقتـۇر) بهرھهق(باشـقا مهبـۇد  تىـنهللا اسىلهرگه 
سـېنى، بىـز  بىز سېنى ھهقىقهتهن ئهخـمهق ھېسـاباليمىز،‹‹: ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ ئىمان ئېيتمىغان چوڭلىرى

ـانچىالردىن دهپ گۇمـان قىلىمىـز) ۋايىڭداهپهيغهمبهرلىك د(ئهلۋهتته،  : ھـۇد ئېيتتـى]. 66[ دېـدى›› يالغ
مهن ئهخمهق ئهمهسمهن، لېكىن مهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن ئهۋهتىلـگهن ! ئى قهۋمىم‹‹

ىمهن، مهن سـىلهرگه ئىشـهنچىلىك سىلهرگه پهرۋهردىگارىمنىڭ ئهلچىلىكىنى يهتكۈز]. 67[ پهيغهمبهرمهن
ـــڭ ۋهھ]. 68[ هننهســـىھهتچىم ـــۆز ىيپهرۋهردىگارىڭالرنى ـــدۇرۇش ئۈچـــۈن ئ ســـى ســـىلهرنى ئاگاھالن

ئـۆز ۋاقتىـدا نۇھنىـڭ قهۋمـى ›› ئىچىڭالردىكى بىر كىشـى ئـارقىلىق كهلگهنلىكىـدىن ئهجهبلىنهمسـىلهر؟
ــيىن، ا ــدىن كې ــاالك بولغان ــارلىهللا ھ ــڭ ئورۇنباس ــىلهرنى ئۇالرنى ــڭ س ــۇدۇڭالرنى، نى ــانلىقىنى ۋۇج رى قىلغ

نىـڭ نېمهتلىرىنـى هللا قامهتلىك، بهستلىك قىلغانلىقىنى ياد ئېتىڭالر، سىلهر بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ا
ئاتا ـ بوۋىللىرىمىز ئىبادهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان مهبـۇدالرنى تاشـالپ، ) ئى ھۇد(‹‹: ئۇالر]. 69[ ياد ئېتىڭالر
شــىمىزغا دهۋهت قىلغىلــى كهلــدىڭمۇ؟ ئهگهر راســت ســۆزلىگۈچىلهردىن ئىبــادهت قىلى قــاهللا ايــالغۇز بىــر 

ـــۈرگىن ـــازابنى كهلت ـــان ئ ـــزگه ۋهده قىلغ ـــدى›› بولســـاڭ، بى ـــۇد]. 70[ دې ـــۇم ‹‹: ھ ـــىلهرگه چوق س
الر ۋه ئاتـا ـ بـوۋاڭالر ئـات قويۇۋالغـان، بـۇ ئۆزۈڭغهزىپى نازىل بولىدۇ، سىلهر  پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ئازابى ۋه

ئىسـىملىرى ) بۇتلىرىڭالرنىـڭ(ھېچقانـداق دهلىـل نازىـل قىلمىغـان هللا ا) ئىبادهت قىلىشقائۇالرغا (ھهقته 
كۈتۈڭالر، مهنمـۇ ھهقىـقهتهن سـىلهر بىـلهن ) نىڭ ئازابىنىهللا ا(ئۈستىده مهن بىلهن مۇنازىرىلىشهمسىلهر؟ 
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ىـلهن بىلـله بىـز ھـۇدنى ۋه ئۇنىـڭ ب]. 71[ دېدى›› كۈتىمهن) سىلهرگه نازىل بولىدىغان ئازابنى(بىرلىكته 
رهھمىتىمىز بىلهن قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالرنى ) يهنى مۆمىنلهرنى(بولغۇچىالرنى 

سـهمۇدقا ئۇالرنىـڭ قېرىندىشـى سـالىھنى ]. 72[ تهلتۆكۈس ھاالك قىلدۇق، ئۇالر ئىمان ئېيتمىغـان ئىـدى
باشـقا ھـېچ  تىـنهللا ادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه ئىبـا قاهللا ا! ئى قهۋمىم«: ئۇ). پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتۇق(

مېنىـڭ پهيغهمبهرلىكىمنـى (سىلهرگه ھهقىـقهتهن پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن . يوقتۇر) بهرھهق(مهبۇد 
ياراتقان چېشى تۆگىمـۇ سـىلهرگه مېنىـڭ ) بىۋاسىته(هللا روشهن مۆجىزه كهلدى، مانا بۇ ـ ا) ئىسپاتاليدىغان

غـا قويـۇۋېتىڭالر، ئىختىيـارىي ئوتلىسـۇن، ئۇنىڭغـا زىيـان ـ زهخـمهت نىـڭ زېمىنىهللا مۆجىزهمـدۇر، ئـۇنى ا
هللا يـاد ئېتىڭالركـى، ئـۆز ۋاقتىـدا ا]. 73[ يهتكۈزمهڭالر، بولمىسا، سىلهرنى قـاتتىق ئـازاب ھـاالك قىلىـدۇ

ــىلهرنى  ــدى، س ــارلىرى قىل ــڭ ئورۇنباس ــيىن ئۇالرنى ــدىن كې ــاد قهۋمى ــىلهرنى ئ ــر(س ــا ) ھىج زېمىنىغ
نىـڭ هللا ا. ڭ تۈزلهڭلىرىگه ئىمارهتلهر سالدىڭالر، تاغالرنى تېشـىپ ئـۆيلهر ياسـىدىڭالرئورۇنالشتۇردى، ئۇنى

ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ تهكهببـۇر ]. 74[ دېـدى» نېمهتلىرىنى ياد ئېـتىڭالر، زېمىنـدا بۇزغۇنچىلىـق قىلمـاڭالر
ــى  ــا يهن ــوزهك قىلىنغانالرغ ــوڭلىرى ب ــۆمىنلهرگهچ ــدىكى م ــڭ ئىچى ــڭ «: ئۇالرنى ــالىھنى ئۇنى ــىلهر س س

ــىلهر؟په ــبهر دهپ بىلهمس ــگهن پهيغهم ــدىن ئهۋهتىل ــارى تهرىپى ــدى» رۋهردىگ ــۇالر. دې ــڭ «: ئ ــز ئۇنى بى
سـىلهر ئىشـهنگهنگه بىـز «: ھېلىقـى تهكهببـۇرالر]. 75[ دېـدى» پهيغهمبهرلىكىگه ئهلۋهتته ئىشـىنىمىز

ــز ئىشــهنمهيمىز ــدى» ھهرگى ــى ]. 76[ دې ــڭ ئهمرىن ــۆگىنى بوغۇزلىــدى، پهرۋهردىگارىنى ئــۇالر چىشــى ت
راسـتتىنال پهيغهمـبهرلهردىن بولسـاڭ، بىـزگه ۋهده قىلغـان ئـازابنى «: تۇتۇشتىن باش تارتتى ۋه ئـى سـالىھ

ئۇالرغا قاتتىق ئازاب يۈزلهندى ـ ده، ئۇالر ئۆيلىرىـده ئولتۇرغـان پېتـى قېتىـپ ]. 77[ دېدى» كهلتۈرۈپ باق
سـىلهرگه ! ئـى قهۋمىـم«: ىلـدى ۋهئۇالرغـا ئارقىسـىنى ق) ئۇالر ھاالك بولغاندىن كېـيىن(ئۇ ]. 78[ قالدى

ھهقىــقهتهن پهرۋهردىگارىمنىــڭ ئهلچىلىكىنــى يهتكــۈزدۈم، ســىلهرگه نهســىھهت قىلــدىم، لــېكىن ســىلهر 
ئهھلــى ســهدومغا پهيغهمــبهر قىلىــپ (لــۇتنى ]. 79[ دېــدى» نهســىھهت قىلغــۇچىالرنى ياقتۇرمىــدىڭالر

سـىلهر «: مۇنـداق دېـگهن ئىـدى) يۈزىسـىدىنئۇالرنى ئهيىـبلهش (، ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئۆز قهۋمىگه )ئهۋهتتۇق
شــۇنداق قهبىــھ ئىشــنى قىالمســىلهر؟ مۇنــداق قهبىــھ ئىشــنى ســىلهردىن ئىلگىــرى جاھــان ئهھلىــدىن 

سـىلهر ھهقىـقهتهن ئايـالالرنى تاشـالپ قويـۇپ، ئهرلهر بىـلهن ]. 80[ ھېچقانداق ئادهم قىلمىغـان ئىـدى
]. 81[ »هن ھهددىــدىن ئاشــقۇچى قهۋمســىلهرتهلىپىڭالرنــى قاندۇرىســىلهر، ســىلهر ھهقىــقهت يجىنســى

لــۇتنى ئۇنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرى بىــلهن قوشــۇپ شــهھرىڭالردىن «: لۇتنىــڭ قهۋمىنىــڭ بىردىنبىــر جــاۋابى
ــاك كىشــىلهردۇر ــۇالر پ ــۈنكى ئ ــۋېتىڭالر، چ ــدى» چىقىرى ــارهت بول ــڭ ]. 82[ دېيىشــتىن ئىب ــۇتنى ئۇنى ل

قۇتقـۇزدۇق، پهقهت ) ڭ قهۋمىگه نازىل بولغـان ئـازابتىنئۇنى(خوتۇنىدىن باشقا، تهۋه كىشىلىرى بىلهن بىلله 
) يهنـى تـاش(ئۇالرغا بىـر تۈرلـۈك يـامغۇر ]. 83[ قىلىپ ھاالك بولغۇچىالردىن بولدى) شهھهرده(خوتۇنىال 

ئۇالرنىـڭ ) خهلقىـگه(مهديهن ]. 84[ ياغدۇردۇق، گۇناھالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىغا قـارىغىن
 قـاهللا ا! ئـى قهۋمىـم« : ئېيتتـى) ئـۆز قهۋمىـگه(، ئـۇ )پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتۇق(يبنى قېرىندىشى شۇئه

سـىلهرگه پهرۋهردىگـارىڭالردىن . يوقتـۇر) بهرھهق(باشقا ھـېچ مهبـۇد  تىنهللا ائىبادهت قىلىڭالر، سىلهرگه 
الڭالر، مـۆجىزه كهلـدى، ئـۆلچهمنى ۋه تـارازىنى تـوغرى) مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسـپاتاليدىغان(ھهقىقهتهن 

زېمىننـى تۈزىگهنـدىن كېـيىن، ) پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىـپهللا ا. (كىشىلهرنىڭ نهرسىلىرىنى كهم بهرمهڭالر
بۇزغۇنچىلىــق قىلمــاڭالر، ئهگهر مـۆمىن بولســاڭالر، ئهنه شــۇ ســىلهر ئۈچــۈن ) گۇنــاھالر قىلىــپ(زېمىنـدا 
ولىـدىن توسـقان ۋه ئـۇ يولنىـڭ نىـڭ يهللا ئىمـان ئېيتقـانالرنى قورقۇتقـان، ا قاهللا اسىلهر ]. 85[ ياخشىدۇر

نىـڭ سـىلهرنىڭ هللا ئهگرىلىكىنى تىلىـگهن ھالـدا يـولالردا ئولتۇرمـاڭالر، ئهسـلىده سـىلهر ئـاز ئىـدىڭالر، ا
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سانىڭالرنى كۆپهيتكهنلىكىنى ياد ئېتىڭالر، بۇزۇقچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىغا 
ۇرۇھ ئادهم مېنىڭ پهيغهمـبهرلىكىمگه ئىشـهنگهن، يهنه بىـر گـۇرۇھ ئهگهر سىلهردىن بىر گ]. 86[ قاراڭالر

ھۆكـۈم هللا ا. بىزنىـڭ ئـارىمىزدا ھۆكـۈم چىقـارغۇچه سـهۋر قىلىـپ تـۇرۇڭالرهللا ئادهم ئىشهنمىگهن بولسا، ا
تهكهببــۇر ) ئىمانــدىن بـاش تارتقــان(شـۇئهيب قهۋمىنىــڭ ]. 87[ »چىقارغۇچىالرنىـڭ ئهڭ ياخشىســىدۇر

بىـلهن قوشـۇپ ) يهنـى سـاڭا ئىمـان ئېيتقـانالر(سېنى چوقۇم ئهگهشكۈچىلىرىڭ ! ئى شۇئهيب«: چوڭلىرى
: شـۇئهيب. دېـدى» شهھرىمىزدىن ھهيدهپ چىقىرىمىز، ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېـرهك

» )بىزنى يهنىـال شـۇنىڭغا مهجبـۇر قىالمسـىلهر؟(بۇنىڭ ھهر ئىككىلىسىنى يامان كۆرۈدىغان تۇرساق (بىز «
بىزنى سىلهرنىڭ دىنىڭالردىن قۇتۇلدۇرغاندىن كېـيىن ئۇنىڭغـا هللا ا«) شۇئهيب يهنى ئېيتتى]. (88[ دېدى

ــولىمىز قــاهللا اقايتســاق، ئهلــۋهتته،  ــان چاپلىغــان ب خالىســىال، بىــز ســىلهرنىڭ هللا پهرۋهردىگــارىمىز ا. يالغ
تهۋۋهككـۈل قىلـدۇق  قاهللا اپهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئىلمى ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، . دىنىڭالرغا قايتمايمىز

بىز بىلهن قهۋمىمىز ئارىسـىدا ھهق ھۆكـۈم ! پهرۋهردىگارىمىز). تاپشۇرىمىز قاهللا ايهنى ھهممه ئىشىمىزنى (
ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ ئىمانسـىز ]. 89[ »چىقارغىن، سهن ھۆكـۈم چىقارغۇچىالرنىـڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرسـهن

 دېـدى» ى، چوقـۇم زىيـان تارتىسـىلهرئهگهر سـىلهر شـۇئهيبكه ئهگهشسـهڭالر، شۈبھىسـىزك«: چوڭلىرى
شـۇئهيبنى ]. 91[ ئۇالرغا قاتتىق زىلزىله يۈزلهندى، ئۇالر ئۆيلىرىده ئولتۇرغـان پېتـى قېتىـپ قالـدى]. 90[

بولـۇپ ) يهنـى ياشـىمىغاندهك(گويا بۇ يهرده تۇرمىغانـدهك ) نىڭ ھاالك قىلىشى بىلهنهللا ا(ئىنكار قىلغانالر 
: شۇئهيب ئۇالرغا ئارقىسـىنى قىلىـپ]. 92[ ر زىيان تارتقۇچىالردىن بولدىشۇئهيبنى ئىنكار قىلغانال. قالدى

مهن سىلهرگه ھهقىقهتهن پهرۋهدىگارىمنىڭ ئهلچىلىكىنى يهتكـۈزدۈم ۋه نهسـىھهت قىلـدىم،  !ئى قهۋمىم«
بىــز مهيلــى قايســى شــهھهرگه بولســۇن، بىــرهر ]. 93[ دېــدى» !مهن قانــداقمۇ كــاپىر قهۋمــگه قــايغۇراي

يالۋۇرۇشـلىرى  قـاهللا ا، ئۇالرنىـڭ )شهھهر ئهھلى ئۇنى ئىنكـار قىلغـان بولسـا(هۋهتكهن بولساق پهيغهمبهر ئ
ئۇالرنىـڭ (ئانـدىن ]. 94[ ئۈچۈن، ئۇالرنى نامراتلىققا، كېسـهللىككه گىرىپتـار قىلـدۇق) تهۋبه قىلىشلىرى(

بىزنىـڭ ئاتـا ـ «: ركۈلپهتنى نېمهتكه ئايالندۇردۇق، شۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر كۆپهيـدى، ئـۇال) بېشىغا كهلگهن
هللا بـۇ ـ زاماننىـڭ ئــادىتى؛ ا(بوۋىلىرىمىزنىـڭ بېشـىغا ھهقىــقهتهن كـۈلپهتلهر، نـېمهتلهر كهلــگهن ئىـدى 

ئـۇالر خهۋهرسـىز تۇرغانـدا، ئـۇالرنى ئۇشـتۇمتۇت ھـاالك . دېـدى» )تهرىپىدىن كهلـگهن ئوقـۇبهت ئهمهس
شـهھهرلهرنىڭ ئاھالىسـى ئىمـان ) نغـانپهيغهمبهرلىرىنى ئىنكار قىلغـانلىقتىن ھـاالك قىلى]. (95[ قىلدۇق

سـاقالنغان بولسـا ئىـدى، ئهلـۋهتته، ئـۇالرنى ئاسـمان ـ زېمىننىـڭ ) كۇفرىـدىن، گۇنـاھالردىن(ئېيتقان ۋه 
ئىنكــار قىلـدى، شــۇ ئـۇالرنى ئــۆز ) پهيغهمبهرلهرنـى(پاراۋانلىقلىرىغـا مۇيهسسـهر قىالتتــۇق، لـېكىن ئــۇالر 

ــدۇق ــاالك قىل ــدىن ھ ــلىرى تۈپهيلى ــدىغان]. (96[ قىلمىش ــدىغان قىلى ــار قىلى ــى ئىنك ) پهيغهمبهرلهرن
ئۇخالۋاتقانلىرىـدا كېلىشـىدىن ) غهپلهتته(شهھهرلهرنىڭ ئاھالىسى بىزنىڭ ئازابىمىزنىڭ ئۆزلىرىگه كېچىسى 

شهھهرلهر ئاھالىسـى بىزنىـڭ ئازابىمىزنىـڭ چـۈش ۋاقتىـدا ـ ئـۇالر ئوينـاپ تۇرغانلىرىـدا ]. 97[ قورقمامدۇ
نىڭ ئـازاب نازىـل هللا تۇرغاندا اتۇيۇقسىز يهنى ئۇالر (نىڭ مهكرىدىن هللا ئۇالر ا]. 98[ مدۇكېلىشىدىن قورقما

زېمىننىـڭ ]. 99[ نىـڭ مهكرىـدىن قورقمايـدۇهللا قورقمامدۇ؟ پهقهت زىيان تارتقۇچى قهۋمـال ا) قىلىشىدىن
ۇنـاھى ۋارىـس بولغـۇچىالرنى، خالىسـاق، گ) زېمىنغـا(دىـن كېـيىن ) ھـاالك بولغـان(ئىلگىرىكى ئىگىلىرى 

يهنـى زېمىنغـا ۋارىسـلىق (تۈپهيلىدىن ھاالك قىلىدىغانلىقىمىز، دىللىرىنى پىچهتلىۋېتىـدىغانلىقىمىز ئۇالرغـا 
نىـڭ ) ئاھالىسى(ئاشۇ شهھهرلهر ]. 100[ ئاڭلىمايدۇ) ھهق سۆزنى(ئايان بولمىدىمۇ؟ ئۇالر ) قىلغۇچىالرغا

مىـز، شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، ئۇالرنىـڭ سـاڭا ھېكـايه قىلىـپ بېرى!) ئـى مـۇھهممهد(بهزى خهۋهرلىرىنـى 
ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى ) ھهقنـى(پهيغهمبهرلىرى ئۇالرغا مۆجىزىلهر ئېلىپ كهلـگهن ئىـدى، ئـۇالر ئىلگىـرى 
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]. 101[ كاپىرالرنىڭ دىللىرىنـى ئهنه شـۇنداق پېچهتلهيـدۇهللا ا. ئىمان ئېيتمىدى) ئۇ مۆجىزىلهرگه(ئۈچۈن 
ــىنىڭ  ــڭ تولىس ــاقتا(ئۇالرنى ــڭ بهر) روزىمىس ــدۇق، ئۇالرنى ــدىغانلىقىنى بايقىمى ــا قىلى ــىگه ۋاپ گهن ۋهدىس

 ئىكهنلىكىنـى بايقىـدۇق) ـ پهرمانىدىن باش تارتقۇچىالر ئهمر نىڭهللا يهنى ا(تولىسىنىڭ شهكسىز پاسىقالر 
ۇسـا زامانىـدىكى مىسـىرنىڭ م(مهزكۇز پهيغهمبهرلهردىن كېيىن، مۇسـانى مـۆجىزىلىرىمىز بىـلهن، ]. 102[

ئهۋهتتـۇق، ئـۇالر بـۇ مـۆجىزىلهرنى ) پهيغهمبهر قىلىپ(نگه ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ چوڭلىرىغا ۋپىرئه) پادىشاھى
مۇسـا ]. 103[ نئىنكار قىلدى، بۇزغۇنچىلىـق قىلغۇچىالرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىغا قـارىغى

هللا ا]. 104[ هنمهن ھهقىقهتهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئهۋهتـكهن پهيغهمـبهرم! نئى پىرئهۋ«: ئېيتتى
نامىدىن پهقهت ھهقىقهتـتىن باشـقىنى ئېيتماسـلىققا اليىقـمهن، راسـتتىنال پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن 

بىـر مـۆجىزه ئېلىـپ كهلـدىم، شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئىسـرائىل ) مېنىڭ راستلىقىمنى ئىسـپاتاليدىغان(سىلهرگه 
ىلىرىنىـڭ ۋهتىنـى مـۇقهددهس زېمىنغـا مهن بىـلهن بىلـله ئاتـا ـ بوۋ(ئهۋالدىنى مهن بىلهن قويۇپ بهرگىـن 

بىــر مــۆجىزه ئېلىــپ ) ئهگهر ســهن پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىــدىن«): مۇســاغا(ن پىــرئهۋ]. 105[ »)سـۇنبار
مۇسـا ]. 106[ دېـدى» راستچىلالردىن بولساڭ، ئۇنى بىـزگه كۆرسـهتكىن) بۇ دهۋايىڭدا(كهلگهن بولساڭ، 

) ياقىســىدىن(قــولىنى ]. 107[ جــدىھاغا ئايالنــدىھاسىسـىنى تاشــلىۋېدى، ئــۇ ناگاھــان ئاشــكارا بىــر ئه
]. 108[ ئاپئــاق بولــۇپ كۆرۈنــدى) نــۇر چاقنىتىــپ تۇرىــدىغان(چىقىرىۋىــدى، ئــۇ ناگاھــان قارىغۇچىالرغــا 

ئـۇ ]. 109[ بـۇ ھهقىـقهتهن ناھـايىتى ئۇسـتا سـېھىرگهر ئىـكهن«: ئېيتتـى قهۋمنىـڭ چـوڭلىرى پىرئهۋن
ــنىڭالر  ــى مىســىر زېمىنــى(ســىلهرنى زېمى ــۋهتمهكچى) يهن ــدهپ چىقىرى ــن ھهي ــېمه. دى ىھهت مهســل ن

تهخىـر قىلغىـن، ) بىـر پىكىـرگه كهلگـۈچه ئـۆزۈڭئۇالرنىڭ ئىشىنى («: ئۇالر ئېيتتى]. 110[ »بېرىسىلهر؟
ئـــۇالر بـــارلىق ئۇســـتا ]. 111[ يىغقـــۇچى كىشـــىلهرنى ئهۋهتكىـــن) ســـېھىرگهرلهرنى(شـــهھهرلهرگه 

ــۇ ــپ كهلس ــا ئېلى ــېنىڭ ھۇزۇرۇڭغ ــېھىرگهرلهرنى س ــرئهۋن]. (112[ »نس ــقا  پى ــېھىرگهرلىرىنى يىغىش س
ئهگهر بىـز غهلىـبه قىلسـاق، بىـزگه «: نىڭ قېشىغا كهلدى، ئۇالرپىرئهۋنسېھىرگهرلهر ) ئادهملىرىنى ئهۋهتتى

سـىلهر ) مۇكاپات بېرىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈسـتىگه(ھهئه، «: پىرئهۋن]. 113[ دېدى »چوقۇم مۇكاپات بېرىلهمدۇ؟
! ئـى مۇسـا«): يهنى سېھىرگهرلهر(ئۇالر ]. 114[ دېدى» ىرىم بولۇپ قالىسىلهرچوقۇم مېنىڭ يېقىن كىشىل

]. 115[ دېـدى» ئـاۋۋال تاشـالمدۇق؟) ئـۆزىمىزنىڭكىنى(سهن ئاۋۋال تاشالمسهن، ياكى بىـز ) ھاساڭنى(
ئۇالر ھاسا، ئارغامچىالرنى تاشـالپ كىشـىلهرنىڭ كـۆزلىرىنى باغلىـدى، . دېدى» !سىلهر تاشالڭالر«: مۇسا
) كۆرۈنىـدىغان(چـوڭ ) كىشـىلهرنىڭ كـۆزلىرىگه(قـاتتىق چۆچۈتـۈۋهتتى، ئـۇالر ) يهنى كىشىلهرنى(رنى ئۇال

مۇسـا ھاسىسـىنى (دهپ ۋهھىـي قىلـدۇق، » ھاسـاڭنى تاشـلىغىن «: مۇساغا]. 116[ سېھىرنى كۆرسهتتى
ھهقىـقهت ]. 117[ ئۇالرنىڭ ئويدۇرما نهرسىلىرىنى دهرھال يۇتـۇۋهتتى) تاشلىۋىدى، ئۇ ئهجدىھاغا ئايلىنىپ

 پىـرئهۋنيهنـى (بـۇ يهرده ئـۇالر ]. 118[ ئاشكارا بولدى، ئۇالرنىڭ كۆرسهتكهن سېھىرلىرى بهربات بولـدى
سـېھىرگهرلهر سـهجدىگه ]. 119[ )شـهھهرگه قـايتتى(مهغلۇپ بولدى، خار بولغان ھالـدا ) بىلهن قهۋمى

مۇسـا ۋه ھارۇننىـڭ ]. 121[ يتتـۇقئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگارىغـا ئىمـان ئې«: ئـۇالر دېـدى]. 120[ باردى
ســىلهر مهن رۇخســهت قىلمــاي تــۇرۇپ «: ئېيتتــى پىــرئهۋن]. 122[ »)ئىمــان ئېيتتــۇق(پهرۋهردىگارىغــا 

دىكـى چـېغىڭالردا ئاھـالىنى ) يهنـى مىسـىر(مۇسـاغا ئىمـان ئېيتـتىڭالر، بـۇ چوقـۇم سـىلهرنىڭ شـهھهر 
الــدىن پىالنلىغــان ھىــيلهڭالردۇر ئ) مۇســا بىــلهن بىرلىشــىپ(شــهھهردىن ھهيــدهپ چىقىــرىش ئۈچــۈن 

ــدىغانلىقىمنى( ــداق جازاالي ــىلهر) ســىلهرنى قان ــاي بىلىس ــا قالم ــۇڭالرنى، ]. 123[ ئۇزاقق ــىلهرنىڭ قول س
ئوڭ قولۇڭالر بىلهن سول پۇتۇڭالرنى ياكى سول پۇتۇڭالر بىـلهن ئـوڭ (پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئوڭ ـ چهپ قىلىپ 

ــۇڭالرنى ــدىن ھهممىڭ) قول ــۇم كېســىمهن، ئان ــۈرىمهنچوق ــا ئېســىپ ئۆلت ــۇم دارغ ــى چوق ]. 124[ »الرن
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سـهن بىزنـى ]. 125[ بىز، ئهلۋهتته، پهرۋهردىگارىمىزنىڭ دهرگاھىغا قـايتقۇچىالرمىز«: سېھىرگهرلهر ئېيتتى
پهقهت پهرۋهردىگارىمىزنىڭ بىزگه نازىل قىلغان ئايهتلىرىگه ئىمان ئېيتقانلىقىمىز ئۈچـۈنال ئهيىبلهۋاتىسـهن، 

]. 126[ »بىزگه سـهۋر ئاتـا قىلغىـن، بىزنـى مۇسـۇلمان پېتىمىـزچه قهبـزى روھ قىلغىـن! پهرۋهردىگارىمىز
مۇســا بىــلهن ئۇنىــڭ قهۋمىنــى زېمنىــدا پىتــنه ـ پاســات «): گهپىــرئهۋن(قهۋمىنىــڭ چــوڭلىرى  پىــرئهۋن

ئۇالرنىـڭ «: پىـرئهۋن. دېـدى» تۇغدۇرۇشقا، سـېنى ۋه سـېنىڭ ئىالھلىرىڭنـى تاشالشـقا قويۇۋېتهمسـهن؟
قالـدۇرۇپ قـويىمىز، بىـز ئهلـۋهتته ئۇالرنىـڭ ) خىزمهتكه سېلىشـقا(ىرىنى ئۆلتۈرىمىز، ئاياللىرىنى بولسا باللىل

مهدهت تىلهڭـالر، سـهۋر  تىـنهللا ا«: مۇسـا ئـۆز قهۋمىـگه]. 127[ دېدى» ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىلىمىز
ئۆزى خالىغـان كىشـىلهرنى ئۇنىڭغا بهندىلىرىدىن ) هللا(نىڭ مۈلكىدۇر، هللا قىلىڭالر، يهر يۈزى ھهقىقهتهن ا
سـهن بىـزگه كېلىشـتىن «: ئـۇالر]. 128[ دېـدى» پۇتهقۋادارالرغا مهنسـۋارىس قىلىدۇ؛ ياخشى ئاقىۋهت 

ــدۇق ــپ كهل ــان خارلىنى ــۇ ھام ــدىن كېيىنم ــۇ، كهلگهن ــدى» بۇرۇنم ــا. دې ــڭ «: مۇس پهرۋاردىگارىڭالرنى
سـىلهرنى دهسسىتىشـى، سـىلهرنىڭ  زېمىنىـدا ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا) مىسىر(دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قېلىشى، 

ــۇر ــىمۇ ھهقىقهقت ــدىغانلىقىڭالرغا قارىش ــش قىلى ــداق ئى ــدى» قان ــاهللا ا]. 129[ دې ــز  ق ــهمكى، بى قهس
ۋه ئۇنىــڭ تهۋهلىرىنىـڭ ئىبــرهت ئېلىشـلىرى ئۈچـۈن، ئــۇالرنى قهھهتچىلىـك بىــلهن،  پىـرئهۋنھهقىـقهتهن 

) پـاراۋانلىق ـ مـولچىلىقتهك(ئـۇالر ئهگهر ]. 130[ مېۋىلىرىنىڭ ھوسۇلىنى كېمهيتىۋېتىش بىلهن سـىنىدۇق
بـۇ : ئهگهر ئۇالرغا بىرهر يامـانلىق كهلسـه، ئـۇالر. بىرهر ياخشىلىققا ئېرىشسه، بىز بۇنىڭغا ھهقلىقمىز، دهيدۇ

ئۇالرغـا يهتـكهن ياخشـىلىق . مۇسا ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهرنىڭ شۇملۇقىدىن كهلـدى، دهيـدۇ
يهنـى (نىڭ تهقدىرىدۇر، لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بـۇنى هللا ا) ىڭ شۇملۇقىدىن ئهمهسمۇسان(بىلهن يامانلىق 

ئـۇالر ]. 131[ تهرىپىدىن كهلگهنلىكىنى ئۇقمايـدۇهللا ئۇالرغا كهلگهن باال ـ قازانىڭ ئۆز گۇناھلىرى تۈپهيلى ا
ھهرگىـز  كۆزىمىزنى باغالش ئۈچۈن ھهرقانداق مـۆجىزه كهلتۈرسـهڭمۇ بىـز سـاڭا«): قهۋمى پىرئهۋنيهنى (

روشــهن ) بــااللىرىنى(ئۇالرغــا ســۇ ئــاپىتى، چـېكهتكه، پىــت، پاقــا، قــان ]. 132[ دېــدى» ئىشـهنمهيمىز
ئۇالرنىـڭ گهدهنكهشـلىكى يـول قويمىـدى، ئـۇالر ) ئىمـان ئېيتىشـقا قـاهللا ا(مۆجىزىلهر قىلىپ ئهۋهتتـۇق، 

پهرۋهردىگارىڭغـا ئۆزىنىـڭ سـاڭا ! ئى مۇسا«: ئۇالرغا باال نازىل بولغاندا، ئۇالر]. 133[ گۇناھكار قهۋم بولدى
يهنى ساڭا بهرگهن پهيغهمنبهرلىكنىڭ ھهقىقىي ھۆرمىتى بىـلهن بىـزدىن بـاالنى (ئاتا قىلغان ئهھدى بىلهن 

قهسهمكى، ئهگهر بىزدىن باالنى كۆتۈرۈۋهتسـهڭ، سـاڭا چوقـۇم ئىمـان  قاهللا ادۇئا قىلساڭ، ) كۆتۈرۈۋېتىشكه
ئـۇالردىن ]. 134[ دېـگهن ئىـدى» هن بىلهن بىلله قويۇپ بېرىمىـزئېيتىمىز، ئىسرائىل ئهۋالدىنى چوقۇم س

ئـايهتلىرىمىزنى ]. 135[ باالنى ۋاقىتلىق كۆتـۈرۈۋهتكهن چېغىمىـزدا، ئـۇالر توسـاتتىن ئهھـدىلىرىنى بـۇزدى
ئىنكــار قىلغــانلىقلىرى ۋه ئــايهتلىرىمىزدىن غاپىــل بولغــانلىقلىرى ئۈچــۈن، ئــۇالرنى دېڭىزغــا غهرق قىلىــپ 

) شـام(بىـز بهرىكهتلىـك قىلغـان ) يهنـى بهنـى ئىسـرائىلنى(بوزهك قىلىنغان قهۋمنـى ]. 136[ جازالىدۇق
ئىسـرائىل . ۋارىـس قىلـدۇق) يهنـى ھهمـمه تهرهپـكه(زېمىننىڭ شهرق تهرهپلىرىگه ۋه غهرب تهرهپلىرىگه 

ق ئىشـقا ئهۋالدى سهۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئۇالرغـا قىلغـان چىرايلىـق ۋهدىسـى تولـۇ
يهنـى بـاغلىرى ۋه (نى ۋه ياسـىغانلىرى ) يهنى ئىمارهتلىرى(ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ سالغانلىرى  پىرئهۋنئاشتى؛ 

دېڭىزىـدىن ئۆتكۈزۈۋهتتـۇق، ) قـۇلزۇم(ئىسرائىل ئهۋالدىنى بىز ]. 137[ نى ۋهيران قىلدۇق) ئېكىنزارلىقلىرى
بىزگىمـۇ ئۇالرنىـڭ بۇتلىرىغـا ! ئـى مۇسـا«: كهنـدهئۇالر بۇتلىرىغا چوقۇنۇۋاتقـان بىـر قهۋمنىـڭ يېنىـدىن ئۆت

 دېـدى» سـىلهر ھهقىـقهتهن نـادان قهۋم ئىكهنسـىلهر«: مۇسـا. دېـدى» ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بهرگىن
شۈبھىسىزكى، ئاشۇ كىشىلهرنىڭ باتىل دىنلىرى گۇمران بولغۇسـىدۇر، ئۇالرنىـڭ قىلغـان ئهمهللىـرى ]. 138[

ــارتۇق قىلغــان تۇرســا، ) زامــانىڭالردىكى( ســىلهرنىهللا ا«: مۇســا]. 139[ بىكــاردۇر جاھــان ئهھلىــدىن ئ
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نىـڭ قهۋمىـدىن پىرئهۋنئۆز ۋاقتىدا سـىلهرنى ]. 140[ دېدى» سىلهرگه ئۇنىڭدىن باشقا ئىالھ ئىزدهمدىم؟
خـورالپ (قۇتقۇزدۇق، ئۇالر سىلهرگه قاتتىق ئازابنى تېتىتاتتى، ئوغـۇللىرىڭالرنى ئۆلتـۈرهتتى، ئايـاللىرىڭالرنى 

مۇسـا ]. 141[ ئېلىپ قاالتتى، بۇنىڭدا پهرۋهردىگارىڭالردىن سىلهرگه زور سـىناق بـار ئىـدى) ىشكهئىشلىت
ئۇنىڭغا يهنه ئون كېچىنى قوشـتۇق، شـۇنىڭ بىـلهن، . ئوتتۇز كېچىنى ۋهده قىلدۇق) بىزگه مۇناجات قىلىشقا(

ــان ۋاقتــى  ــدى 40پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ۋهده قىلغ مهن قايتىــپ («: مۇســا قېرىندىشــى ھارۇنغــا. كــېچه بول
تـۈزىگىن، بۇزۇقچىلىـق ) ئۇالرنىڭ ئىشـىنى(قهۋمىمگه مېنىڭ ئورۇنباسارىم بولۇپ تۇرغىن، ) كهلگهنگه قهدهر

مۇسا بىز ۋهده قىلغـان ۋاقىتتـا كهلـگهن ۋه پهرۋهردىگـارى ]. 142[ دېدى» قىلغۇچىالرنىڭ يولىدا ماڭمىغىن
نى كۆرسـهتكىن، سـېنى بىـر كـۆرۈپ ئـۆزۈڭماڭـا ! پهرۋهردىگـارىم«: سۆ قىلغـان چاغـدا) بىۋاسىته(ئۇنىڭغا 

چۈنكى ئىنساننىڭ بۇ ئـاجىز تېنـى بۇنىڭغـا (ھهرگىز كۆرهلمهيسهن ) بۇ دۇنيادا(مېنى «: هللا. دېدى» ئاالي
. دېـدى» لېكىن تاغقا قارىغىن، ئهگهر تاغ ئورنىدا مهھكهم تۇرالىسا، مېنى كۆرهلهيسـهن). تاقهت قىاللمايدۇ

ئـۇ . للى قىلىش بىلهن، تاغنى تۈپتـۈز قىلىـۋهتتى، مۇسـا بىھـوش بولـۇپ يىقىلـدىپهرۋهردىگارى تاغقا تهجه
) سـېنىڭ ئۇلۇغلۇقۇڭغـا(سـهن پاكتۇرسـهن، سـاڭا تهۋبه قىلـدىم، مهن !) پهرۋهرىگـارىم(« : ھوشىغا كېلىپ

ــمهن ــدى» ئىشــهنگۈچىلهرنىڭ ئهۋۋىلى ــىهللا ا]. 143[ دې ــا«: ئېيتت ــى مۇس ــېنى ! ئ ــقهتهن س مهن ھهقى
سۆزلىشىشـكه تاللىـدىم، ) بىۋاسـىته(ىشىلهر ئارىسىدىن پهيغهمـبهرلىككه ۋه مهن بىـلهن ك) زامانىڭدىكى(

بىـز ئۇنىـڭ ]. 144[ »ساڭا مهن ئاتا قىلغن پهيغهمبهرلىكنى قوبۇل قىلغىن ۋه شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بـولغىن
) دىنىــي(ۋهز ـ نهســىھهت، ) ئىســرائىل ئهۋالدى دىنىــدا موھتــاج بولغــان(تاختىلىرىغــا ) تهۋرات(ئۈچــۈن 

مهھـكهم تـۇتقىن ھهمـده ) يهنى تهۋراتنى(ئۇنى ) ئى مۇسا. (ئهھكامالرنىڭ ھهممىسىنى تهپسىلىي يازدۇق
يهنــى (قهۋمىڭنــى ئۇنىڭــدىكى ئهڭ گــۈزهل ئهھكامالرغــا ئهمهل قىلىشــقا بــۇيرۇغىن، ســىلهرگه پاســىقالر 

ــرئهۋن ــى پى ــڭ قهۋم ــڭ ) ۋه ئۇنى ــىتىمهننى ــارىنى كۆرس ــاھهۈيهر ي]. 145[ دىي ــده ن ــۇق زى ق تهكهببۇرل
قىلىدىغانالرغا مېنىڭ ئايهتلىرىمنى پهھىم قىلـدۇرمايمهن، ئـۇالر بـارلىق مـۆجىزىلهرنى كۆگهنـدىمۇ ئۇنىڭغـا 
ئىشهنمهيدۇ، ئۇالر ئهگهر توغرا يولنى كۆرسه، ئۇنىڭدا ماڭمايدۇ، گۇمراھلىق يولىنى كۆرسه ئۇنىڭـدا ماڭىـدۇ، 

بىزنىـڭ ]. 146[ ئىنكار قىلدى ۋه ئۇنىڭدىن غاپىل بولـدى بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى
ئهمهللىـرى ) ياخشـى(مۇالقـات بولۇشـنى ئىنكـار قىلغانالرنىـڭ قىلغـان  قـاهللا ائايهتلىرىمىزنى ۋه ئاخىرهتته 

بىكـار بولـۇپ كېتىـدۇ، ئۇالرغـا پهقهت قىلغـان ئهمهللىـرىگه يارىشـا جـازا ) ئىمانى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن(
يهنى مۇسا پهرۋهردىگارىغا مۇناجات قىلىش ئۈچـۈن تـۇر (مۇسانىڭ قهۋمى مۇسادىن كېيىن ]. 147[ بېرىلىدۇ

. ، زىننهت بۇيۇملرىدىن موزايدهك ئاۋاز چىقىرىدىغان بىر جانسـىز مـوزاي ياسـىدى)تېغىغا كهتكهندىن كېيىن
ىمۇ؟ ئـۇالر ئـۇنى ئۇالر موزاينىڭ ئۆزلىرىگه سۆزلىيهلمهيدىغانلىقىنى، يـول كۆرسـىتهلمهيدىغانلىقىنى كۆرمىـد

) موزايغـا چوقۇنغانلىقلىرىغـا(ئـۇالر ]. 148[ زۇلـۇم قىلغـۇچى بولـدى) ئـۆزلىرىگه(مهبۇد قىلىۋالـدى، ئـۇالر 
ئهگهر پهرۋهردىگـارىمىز بىـزگه رهھىـم «: پۇشايمان قىلغـان ۋه راسـت ئازغـانلىقلىرىنى چۈشـهنگهن چاغـدا

مۇســا ]. 149[ دېــدى» ۇچىالردىن بــولىمىزقىلمىســا ۋه مهغپىــرهت قىلمىســا، بىــز ئهلــۋهتته زىيــان تــارتق
نهقهدهر ) موزايغـا چوقۇنـۇپ(مهن يـوق چاغـدا «: غهزهپلهنگهن، غهمكىن ھالدا قايتىپ كېلىـپ، قهۋمىـگه

» پهرۋهردىگـارىڭالر نىـڭ ئهمـرىگه ئالـدىراپ كهتتىڭالرمـۇ؟) كۈتۈپ تۇرمـاي! (يامان ئىش قىلدىڭالر ـ ھه
تاشـلىدى، قېرىندىشـىنىڭ چېچىـدىن تۇتـۇپ ) يهرگه(ختىلىرىنى تا) غهزهپلهنگهنلىكتىن تهۋرات(دېدى ۋه 

ــارتتى ــۆز تهرىــپىگه ت ــۇ! (ئــى قېرىندىشــىم«: ئېيتتــى) ھــارۇن. (ئ ــى ) ب ــاپتى، مېن ــوزهك ت قهۋم مېنــى ب
يهنـى (مېنـى دۈشـمهنلهرگه تهپهررۇج قىلىـپ بهرمىگىـن؟ مېنـى زالىـم قهۋم . ئۆلتۈرۈۋهتكىلى تاس قالدى

ــانالر ــدا ســانىمىغىنقاتار) موزايغــا چوقۇنغ ــڭ ! پهرۋهردىگــارىم«: مۇســا ئېيتتــى]. 150[ »ى ــا ۋه مېنى ماڭ
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قېرىندىشىمغا مهغپىرهت قىلغىن، بىزنى رهھمىتىـڭ دائىرىسـىگه كىرگـۈزگىن، سـهن ئهڭ رهھىـم قىلغـۇچى 
شۈبھىسىزكى موزاينى مهبۇد قىلىۋالغـانالر پهرۋهردىگارىنىـڭ غهزىـپىگه ئۇچرايـدۇ، بـۇ ]. 151[ »زاتتۇرسهن

يامــان ]. 152[ بوھتــان قىلغۇچىالرغــا بىــز مۇشــۇنداق جــازا بېرىمىــز) قــاهللا ا(خارلىققــا قالىــدۇ،  دۇنيــادا
ئىشـالرنى قىلىـپ قويـۇپ، كېـيىن تهۋبه قىلغـان ۋه ئىمانىـدا سـهمىمىي بولغـانالرنى تهۋبىسـىدىن كېــيىن 

بېسـىلغاندىن  مۇسـا غهزىپـى]. 153[ رهھىـم قىلىـدۇ) ئۇالرغا(پهرۋهردىگارىڭ ئهلۋهتته مهغپىرهت قىلىدۇ، 
ئۇنىڭــدا پهرۋهردىگارىــدىن قورققۇچىالرغــا ھىــدايهت . تــاختىلىرىنى ئالــدى) يهرده ياتقــان تهۋرات(كېــيىن 

مۇسـا، بىـز بهلگىـلهپ بهرگهن ۋاقىتتـا ئېلىـپ ]. 154[ قىلىنىدۇ ۋه رهھمهت قىلىنىدۇ دهپ يېزىلغان ئىدى
! پهرۋهردىگـارىم«: ىله يۈزلهنگهنـده، مۇسـاكىشىنى تاللىدى؛ ئۇالرغا زىلز 70كېلىش ئۈچۈن، ئۆز قهۋمىدىن 

ئـارىمىزدىكى ئهخمهقلهرنىـڭ قىلمىشـى . خالىغان بولساڭ ئۇالرنى ۋه مېنى بۇرۇنال ھاالك قىلغـان بوالتتىـڭ
تۈپهيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسـهن؟ بـۇ پهقهت سـېنىڭ سـىنىقىڭدۇر، شـۇ ئـارقىلىق خالىغـان بهنـدهڭنى 

يهت قىلىسهن، سهن بىزنىڭ ئىگىمىزسهن، بىزگه مهغپىـرهت قىلغىـن، ئازدۇرىسهن، خالىغان بهندهڭنى ھىدا
بىــزگه بــۇ دۇنيــادا ۋه ئــاخىرهتته ]. 155[ ســهن ئهڭ ياخشــى مهغپىــرهت قىلغۇچىســهن. رهھىــم قىلغىــن

ئـازابىم بىـلهن «: ئېيتتـىهللا ا. دېـدى» تېگىشلىك ياخشىلىق قىلغىن، بىز ھهقىقهتهن ساڭا تهۋبه قىلـدۇق
. ان كىشىنى ئـازاباليمهن، مېنىـڭ رهھمىـتىم مهخلۇقاتنىـڭ ھهممىسـىگه ئورتـاقتۇرخالىغ) بهندىلىرىمدىن(

زاكىتىنـى بېرىـدىغانالرغا ۋه بىزنىـڭ ) ماللىرىنىـڭ(سـاقالنغۇچىالرغا، ) كۇفرىدىن ۋه گۇناھتىن(رهھمىتىمنى 
غهمـبهرگه ئۇالر ئهلچىگه ـ ئـۈممى پهي]. 156[ »ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتىدىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمهن

ــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمغا( ــى م ــڭ ) يهن ــنجىلالردا ئۇنى ــدىكى تهۋرات، ئى ــۆز ئىلكى ــۇالر ئ ئهگىشــىدۇ، ئ
ئۇ ئۇالرنى ياخشـى ئىـش قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ، يامـان ئىـش قىلىشـتىن . يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ) سۈپىتىنىڭ(

م قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئېغىـر يـۈكىنى توسىدۇ، ئۇالرغا پاك نهرسىلهرنى ھاالل قىلىدۇ، ناپاك نهرسـىلهرنى ھـارا
يهنـى ئۇالرغـا يـۈكلهنگهن ئېغىـر (يېنىكلىتىدۇ، ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق، كـويزا ـ كىشـهنلهردىن بوشـىتىدۇ 

، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر، ئۇنى ھۆرمهتلىگهنلهر، ئۇنىڭغـا يـاردهم بهرگهنـلهر، )ۋهزىپىلهرنى ئېلىپ تاشاليدۇ
ـان( ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان نۇر ئـى ]. (157[ غـا ئهگهشـكۈچىلهر بهخـتكه ئېرىشـكۈچىلهردۇر) يهنى قۇرئ

تهرىپىــدىن هللا مهن ھهقىــقهتهن ســىلهرنىڭ ھهممىڭالرغــا ا! ئــى ئىنســانالر«ئېيتقىنكــى، !) مــۇھهممهد
خاسـتۇر، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ  قـاهللا ائهۋهتىلگهن ئهلچىمهن، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ پادىشـاھلىقى 

نىـڭ سـۆزلىرىگه ئىمـان كهلتۈرىـدىغان ئهلچىسـى هللا ۋه ا قاهللا اتىرىلدۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرىدۇ، هللا ئىالھ يوقتۇر، ا
]. 158[ »ئۈممى پهيغهمبهرگه ئىمـان كهلتـۈرۈڭالر، ھىـدايهت تېپىشـىڭالر ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ئهگىشـىڭالر

يدىغان، ھهق بىلهن تـوغرا يولغـا باشـال) كىشىلهرنى(ئىچىده ) يهنى بهنى ئىسرائىلنىڭ(مۇسانىڭ قهۋمىنىڭ 
يهنـى (تارماققـا  12نـى ) يهنى ئىسرائىل(ئۇالر ]. 159[ ھهق بىلهن توغرا ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائه بار

: ئۇنىڭدىن سۇ تهلهپ قىلغانـدا، مۇسـاغا) باياۋاندا(مۇسانىڭ قهۋمى . جامائهلهر قىلىپ بۆلۈۋهتتۇق) قهبىلىگه
ئۇنىڭـدىن ) ھاسىسى بىلهن تاشـنى ئۇرۇۋىـدى مۇسا. (دهپ ۋهھىي قىلدۇق» ھاساڭ بىلهن تاشنى ئۇرغىن«
نىـڭ سـۇ ئىچىـدىغان ئـورنىنى بۇالق ئېتىلىـپ چىقتـى، ھهر قهبىـله ئۆزى 12) قهبىلىلهرنىڭ سانى بويىچه(

. ئۇالرغا بۇلۇتنى سايىۋهن قىلىپ بهردۇق، ئۇالرغـا تهرهنجىـبىن بىـلهن بـۆدۈنىنى چۈشـۈرۈپ بهردۇق. دىبىل
ئـۇالر بـۇ ئۇلـۇغ . (»رىزىقالنـدۇرغان لهززهتلىـك نهرسـىلهردىن يهڭـالر سـىلهر بىـز«): ئۇالرغا ئېيتتـۇقكى(

نىـڭ ئازابىغـا دۇچـار هللا ئـۆزلىرىنى ا(بىـزگه زىيـان سـالغىنى يـوق، ) نېمهتلهرگه نانكورلۇق قىلىـش بىـلهن
ـالدى) قىلىشلىرى بىـلهن يهنـى بهنـى ) (بىـز ئۇالرغـا(ئـۆز ۋاقتىـدا ]. 160[ ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى زۇلـۇم س

ده تـۇرۇڭالر، ئـۇ يهردىكـى ) يهنـى بهيتۇلمـۇقهددهس(سـىلهر بـۇ شـهھهر «): ڭ ئاتا ـ بوۋىلىرىغائىسرائىلنى
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ــرىڭالر،  ــدا كى ــان ھال يــېمهكلىكلهردىن خــالىغىنىڭالرچه يهڭــالر، شــهھهر دهرۋازىســىدىن ســهجده قىلغ
هغپىـرهت گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگىن، دهڭـالر، جىمـى گۇنـاھلىرىڭالرنى م! هللائى ا) كىرىۋاتقان چېغىڭالردا(

ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى ]. 161[ دېــدۇق» زىيــاده بېرىمىــز) ســاۋابىنى(قىلىمىــز، ياخشــىلىق قىلغۇچىالرغــا 
ــۆز  ــان س ــا ئېيتىلغ ــىهللا ا(زالىمــالر ئۇالرغ ــڭ ئهمرىن ــۇم ) نى ــۇالر زۇل ــۋهتتى، ئ ــۆزلهرگه ئۆزگهرتى ــقا س باش

دىـن دېڭىـز ) هنـى يهھـۇدىيالري(ئـۇالر ]. 162[ قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا ئاسماندىن ئازاب ئهۋهتتـۇق
ئۇنىڭ ئاھالىسى بېلىـق تۇتـۇش . (شهھرىنىڭ ئهھۋالىنى سورىغىن) ئهيله(بويىدىكى ) يهنى قۇلزۇم دېڭىزى(

چــۈنكى شــهنبه كــۈنى بــېلىقالر ســۇ . نىــڭ چهكلىمىســىدىن چىقـاتتىهللا شــهنبىده ا) چهكلهنـگهن كــۈن
هرده ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا كهلمهيتتـى، پاسـىق ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ ئالدىغا كېلهتتى، شـهنبىدىن غهيرىـي كـۈنل

ئـۆز ۋاقتىـدا ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى بىـر جامـائه ]. 163[ ئۇالرنى مۇشۇنداق سىنايمىز. بولغانلىقلىرى ئۈچۈن
ــاكى قــاتتىق ئازاهللا ا: ئــادهملهر ــدىغان ي ـــ نهســىھهت  باليــدىغان قهۋمــگه نــېمه ئۈچــۈن ۋهزھــاالك قىلى

گۇناھقـا (پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ ئالدىـدا «): نهسـىھهت قىلغـۇچىالر ـ يهنى ۋهز(ئۇالر . دېدى» لىسىلهر؟قى
گۇنـــاھتىن (قورقـــۇپ  تىـــنهللا ائـــۆزره ئېيتماســلىقىمىز ۋه ئۇالرنىـــڭ ) ســۈكۈت قىلىـــپ تـــۇردۇق دهپ

ئـۇالر ئـۆزلىرىگه قىلىنغـان ]. 164[ دېدى» )چهكلىنىشلىرىنى ئۈمىد قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن شۇنداق قىلدۇق
نىــڭ هللا قىلمىغـان چاغــدا، يامـان ئىشــتىن مهنئـى قىلغــۇچىالرنى قۇتقـۇزدۇق، ا ۋهز ـ نهسـىھهتنى قوبــۇل

ئـۇالر نهھيـى قىلىنغـان ]. 165[ ئهمرىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن، زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا دۇچار قىلـدۇق
 دېـدۇق» خـار مـايمۇن بولـۇپ كېـتىڭالر«: نهرسىنى تهرك ئېتىشتىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا

قىيـامهتكىچه چوقـۇم ) يهنـى يهھۇدىيالرغـا(ئۆز ۋاقتىدا، پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرغا !) ئى مۇھهممهد]. (166[
شۈبھىسـىزكى، پهرۋهردىگارىـڭ . قاتتىق ئازاباليدىغان كىشىلهرنى ئهۋهتىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى خهۋهر قىلـدى

ئهلــۋهتته مهغپىــرهت ) الرغــائىتــائهت قىلغۇچى(ئهلــۋهتته تېــز جازالىغۇچىــدۇر، ) ئاســىيلىق قىلغــۇچىالرنى(
يهر يۈزىده تۈرلـۈك پىـرقىلهرگه ) يهنى يهھۇدىيالرنى(ئۇالرنى ]. 167[ قىلغۇچىدۇر، مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر

كۇفرىـدىن ۋه (بۆلۈۋهتتۇق، ئۇالرنىڭ ئىچىـده ياخشـىلىرىمۇ بـار، ياخشـىلىرىدىن تۆۋهنلىرىمـۇ بـار، ئۇالرنىـڭ 
ئـۇالردىن ]. 168[ تتىقچىلىق ۋه كهڭچىلىـك بىـلهن سـىنىدۇققايتىشلىرى ئۈچـۈن، ئـۇالرنى قـا) گۇناھتىن
ھـاالل (ئهۋالدالر تهۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى، ئۇالر بـۇ دۇنيانىـڭ ئهرزىـمهس پـۇل ـ مېلىنـى ) يامان(كېيىن، 

شۇنداق پـۇل ـ مـال ئۇالرنىـڭ . ئهپۇ قىلىدۇ، دهيدۇهللا ئالىدۇ، ۋه بىزنى ا) بىلهن ھارامنى ئايرىماي، قارىقويۇق
پهقهت ھهقــنىال ) يالغـان چاپلىمـاي( قـاهللا ا) يهنـى تهۋراتتـا(كىتابتـا . كهلسـه، ئـۇالر يهنه ئالىـدۇ قولىغـا

ئېيتىشلىرى توغرۇلۇق ئۇالردىن چىڭ ۋهده ئېلىنمىدىمۇ؟ ھـالبۇكى، ئـۇالر تهۋراتتىكـى نهرسـىلهرنى ئوقۇغـان 
 چۈشهنمهمســىلهر؟ قورقىـدىغانالرغا ئــاخىرهت ياخشـىدۇر، بــۇنى تىــنهللا اھــارامنى تهرك ئېتىـپ، . ئىـدى

، بىــز ياخشــى ئىــش )ســاۋابقا ئېرىشــىدۇ(كىتــابنى مهھــكهم تۇتىــدىغانالر، نامــاز ئوقۇيــدىغانالر ]. 169[
تــاغنى قومــۇرۇپ ) تــۇر(ئــۆز ۋاقتىــدا ]. 170[ قىلغۇچىالرنىــڭ ئهجرىنــى ھهقىــقهتهن زايــا قىلىــۋهتمهيمىز

. ه چۈشــۈپ كېتىـدۇ دهپ ئويلىــدىئۇالرنىـڭ ئۈســتىگه سـايىۋهندهك تىكلىــدۇق، ئـۇالر تــاغنى ئۈسـتىلىرىگ
) يهنـى تهۋراتنـى(الرغا بېرىلگهن كىتـابنى ئۆزۈڭتهقۋادارالر قاتارىدا بولۇشۇڭالر ئۈچۈن «) ئۇالرغا ئېيتتۇقكى(

ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ ئـادهم ]. 171[ »مهھكهم تۇتۇڭالر، ئۇنىڭدىكى ئهھكامالرغا ئهمهل قىلىڭـالر
: پۇشتىدىن چىقاردى ۋه ئۇالرنى ئۆزلىرىگه گـۇۋاھ قىلىـپ) ئاتىلىرىنىڭ(ىڭ ئۇالرن) يهنى نهسلىنى(باللىرىنى 

ــمۇ؟« ــارىڭالر ئهمهس ــىلهرنىڭ پهرۋهدىگ ــدى » مهن س ــى ا(دې ــارى هللا يهن ــڭ پهرۋهردىگ ــڭ ئۇالرنى ئۆزىنى
ئىكهنلىكىگه ۋه بىرلىكىگه ئـادهم بـالىلىرىنى ئىقـرار قىلـدۇردى، ئـۇالر ئىقـرار قىلىـپ بـۇنى ئـۆز ئۈسـتىگه 

ــ). ئالــدى ــڭ پهرۋهردىگارىمىزدۇرســهن، گۇۋاھلىــق بهردۇق«: ۇالرئ ــۇالرنى . (دېــدى» ھهئه، ســهن بىزنى ئ
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» بىــز بۇنىڭــدىن غهپلهتــته قالغــان ئىكهنمىــز«: قىيــامهت كــۈنى ئۇالرنىــڭ) گۇۋاھلىــق بهرگــۈزگهنلىكىمىز
زنىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن ئىـدى، بى) سـاڭا بـۇتالرنى(ئاتا ـ بـوۋىلىرىمىز ئىلگىـرى «دېمهسلىكلىرى، ياكى 

گۇمراھالرنىـڭ قىلمىشـلىرى ) يهنى بىزنىڭ ئۆزرىمىز بـار(پهقهت ئۇالرنىڭ ئهۋالدى بولۇپ قالغان يېرىمىز بار 
گـۇمراھلىقتىن، (ئۇالرنىـڭ ]. 173ــ172[ دېمهسلىكلىرى ئۈچۈندۇر» سهن؟تۈپهيلىدىن بىزنى ھاالك قىالم

 ى مۇشـۇنداق تهپسـىلىي بايـان قىلىمىـزقايتىشـلىرى ئۈچـۈن، ئـايهتلىرىمىزن) ـ بوۋىلىرىغا ئهگىشىشتىن ئاتا
غـا شـۇنداق بىـر ئادهمنىـڭ قىسسىسـىنى ئوقـۇپ ) يهنـى يهھـۇدىيالر(ئـۇالر !) ئى مـۇھهممهد]. (174[

ــايهتلىرىمىزنى بهردۇق  ــا ئ ــى، ئۇنىڭغ ــى كىتابۇلال(بهرگىنك ــۇقھيهن ــى ئۆگهتت ــڭ بهزى ئىلىملىرىن ــۇ ). نى ئ
 ئاپىرىـده بولۇشـى بىلهنـال گـۇمراھالردىن بولـۇپ كهتتـىئايهتلىرىمىزدىن ئۆزىنى تـارتتى، ئۇنىڭغـا شـهيتان 

كۆتۈرهتتــۇق، لــېكىن ئــۇ دۇنياغــا ) تهقــۋادار ئۆلىمــاالر دهرىجىســىگه(ئهگهر بىــز خالىســاق، ئــۇنى ]. 175[
بېرىلىپ كهتتى، نهپسى خاھىشـىغا بويسـۇندى، ئـۇ گويـا بىـر ئىتقـا ئوخشـايدۇكى، ئـۇنى قوغلىۋهتسـهڭمۇ 

قوغلىۋهتسـهڭمۇ تىلىنـى چىقىرىـپ ھهسـىرهيدۇ، بـۇ بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى تىلىنى چىقىرىپ ھهسىرهيدۇ، 
) قهۋمىڭـگه(ئىنكار قىلغـان ئهنه شـۇ قهۋمنىـڭ مىسـالىدۇر، ئـويالپ بېقىشـلىرى ئۈچـۈن، بـۇ قىسسـىنى 

بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلىپ ئـۆزلىرىگه زىيـان سـالغان قهۋمنىـڭ مىسـالى ]. 176[ سۆزلهپ بهرگىن
گـۇمران قىلغـان ئـادهم هللا ھىدايهت قىلغان ئادهم ھىـدايهت تاپقۇچىـدۇر، اهللا ا]. 177[ !ياماننېمىدېگهن 

يېقىلغـۇ (شهك ـ شۈبھىسىزكى، جىـن ۋه ئىنسـانالردىن نۇرغـۇنلىرىنى دوزاخقـا ]. 178[ زىيان تارتقۇچىدۇر
ئـۇالر كـۆزلىرى . ياراتتۇق، ئۇالر دىللىرى بولغىنى بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ھهقنـى چۈشـهنمهيدۇ) بولۇش ئۈچۈن

ئــۇالر قــۇالقلىرى بــولغىنى . كۆرمهيــدۇ) نىــڭ قۇدرىتىنىــڭ دهلىللىرىنــىهللا ا(بولغــان بىلهنمــۇ، ئــۇ ئــارقىلىق 
ئـۇالر گويـا ھايۋانغـا ئوخشـايدۇ، . تىڭشـىمايدۇ) نىڭ ئايهتلىرىنى ئىبـرهت ئىلىـپهللا ا(بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق 

نـى شـۇ هللا نىڭ گـۈزهل ئىسـىملىرى بـار، اهللا ا]. 179[ ھايۋاندىنمۇ بهتتهر گۇمراھتۇر، ئهنه شۇالر غاپىلدۇر
نىـڭ ئىسـىملىرىنى كهلسـه ـ كهلـمهس قوللىنىـدىغانالرنى تهرك هللا بىلهن ئاتـاڭالر، ا) گۈزهل ئىسىملىرى(

بىـز ياراتقـان ئـۈممهتلهر ئىچىـده ]. 180[ قىلمىشـلىرىنىڭ جازاسـىنى تارتىـدۇ) ئاخىرهتته(ئېتىڭالر، ئۇالر 
ئـايهتلىرىمىزنى بىزنىـڭ ]. 181[ ن ۋه ھهقته چىڭ تۇرىـدىغان بىـر ئـۈممهت بـارھهق يولغا دهۋهت قىلىدىغا

ئۇالرغـا مـۆھلهت ]. 182[ ئىنكار قىلغانالرنى تۇيدۇرماسـتىن، ئاسـتا ـ ئاسـتا ھـاالكهتكه يېقىنالشـتۇرىمىز
ــازابىم ھهقىــقهتهن قــاتتىقتۇر يهنــى مــۇھهممهد (ئــۇالر ئۆزىنىــڭ ھهمراھــى ]. 183[ بېــرىمهن مېنىــڭ ئ

]. 184[ ئاگاھالندۇرغۇچىـدۇر انىڭ مهجنۇن ئهمهسلىكىنى ئويلىمامدۇ؟ ئۇ پهقهت ئاشـكار) ىسساالمئهلهيھ
نىڭ ياراتقان مهخلۇقـاتلىرى، ئۆزلىرىنىـڭ ئهجىلـى هللا ئۇالر ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ سهلتهنىتى ئۈستىده، ا

ئىكهنلىكـى شـۇنچه  ھمۇلالكـاال(يېقىنلىشىدىغانلىقىنىڭ مۇمكىنلىكى ئۈستىده پىكىر يۈرگۈزمهمـدۇ؟ ئـۇالر 
ئازدۇرغان كىشـىنى ھىـدايهت هللا ا]. 185[ قۇرئاندىن باشقا يهنه قايسى سۆزگه ئىشىنىدۇ؟) روشهن بولغان

ئـى ]. (186[ ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىـدا قويـۇپ بېرىـدۇكى، ئـۇالر تېڭىرقـاپ يۈرىـدۇهللا قىلغۇچى بولمايدۇ، ا
ئۇنىـڭ قاچـان «غانلىقىنى سـورايدۇ، ئېيتقىنكـى، ئـۇالر سـهندىن قىيامهتنىـڭ قاچـان بولىـدى!) مۇھهممهد

گىلىــگهن ۋاقىتتــا مهيــدانغا بىلىــدۇ، ئــۇنى پهقهت ئــۆزى بهل) هللا(بولىــدىغانلىقىنى پهقهت پهرۋهردىگــارىم 
گويـا سـهن . »ئۇ سىلهرگه تۇيۇقسـىز كېلىـدۇ). ۋهقهدۇر(ئېغىر ) ئهھلىگه(ىدۇ، قىيامهت ۋه زېمىننىڭ چىقىر

هللا ئۇنىـڭ ۋاقتىنـى پهقهت ا«ئېيتقىنكـى، . نۇشتهك، ئـۇنى سـهندىن سورىشـىدۇقىيامهت بىلهن ناھايىتى تو
]. 187[ بىلمهيـدۇ) شـىدىكى سـهۋهبنىۇبىلىدۇ، لېكىن كىشىلهرنىڭ تولىسى ئۇنىڭ ۋاقتىنىـڭ مهخپىـي بول

دىن دهپئـى قىلىـش قولۇمـدىن كهلمهيـدۇ، ئۆزۈمـگه پايدا يهتكۈزۈش، زىياننى ئۆزۈمخالىمىغان ئىكهن، هللا ا
ــلهي؟قىيامهتن( ــداقمۇ بى ــىنى قان ــان بولۇش ــڭ قاچ ــام ) ى ــدىغان بولس ــى بىلى ــا (ئهگهر مهن غهيبن دۇني
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نۇرغۇن مهنپهئهت ھاسىل قىلغان بوالتتىم، زىيـان ـ زهخمهتكىمـۇ ئۇچرىمىغـان بـوالتتىم ) مهنپهئهتلىرىدىن
مهن . )لېكىن مهن غهيبنى بىلمهيمهن، شۇڭا ماڭـا تهقـدىر قىلىنغـان ياخشـى ـ يامـانلىق يېتىـپ تۇرىـدۇ(

پهقهت ئىمان ئېيتىدىغان قهۋم ئۈچـۈن ئاگاھالنـدۇرغۇچى ۋه خـۇش خهۋهر بهرگـۈچى قىلىـپ ئهۋهتىلـگهن 
ئـادهم (يـاراتتى، ) يهنـى ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمدىن(ئۇ سـىلهرنى بىـر جانـدىن ]. 188[ »پهيغهمبهرمهن

نىـڭ ئـۆز جىنسـىدىن ئۇ) يهنـى ھهۋۋانـى(ئۇنسى ـ ئۈلپهت ئېلىشى ئۈچۈن، خوتۇنىنى ) ئهلهيھىسساالمنىڭ
ياراتتى، خوتۇنى بىلهن يېقىنچىلىق قىلغانـدىن كېـيىن، خوتـۇنى يېنىككىـنه قورسـاق كۆتـۈرۈپ ئېغىـر بـوي 

ــۇن(ئېغىرالشــقاندىن كېــيىن، ) بالىنىــڭ قورســاقتا ئۆســۈپ چوڭىيىشــى بىــلهن(يــۈردى، ئــۇ  ) ئهر ـ خوت
پهرزهنـت ئاتـا قىلسـاڭ، نېمىـتىڭگه  بېجىـرىم) ئهزالىـرى(ئهگهر بىزگه «: قاهللا ائىككىيلهن پهرۋهردىگارى 

ئۇالرغـا بېجىـرىم ئوغـۇل پهرزهنـت هللا ا]. 189[ ىددهپ دۇئا قىلـ» ۇچىالردىن بولىمىزئهلۋهتته شۈكۈر قىلغ
ئۇالرنىـڭ شـېرىك هللا ، ا)بۇتالرغـا چوقۇنـدى(شېرىك كهلتـۈرۈپ  قاهللا ائاتا قىلغان ئىدى، ئۇالرنىڭ ئهۋالدى 

ئۆزلىرى يارىتىلغان، ھـېچ نهرسـىنى يارىتىلمايـدىغان نهرسـىلهرنى ]. 190[ كهلتۈرگهن مهبۇدلىرىدىن پاكتۇر
ئـۇ نهرسـىلهر چوقۇنغۇچىلىرىغـا يـاردهم بېرهلمهيـدۇ، ]. 191[ !شېرىك كهلتۈرهمـدۇ قاهللا ا) يهنى بۇتالرنى(

. ئۇالرنى تـوغرا يولغـا چاقىرسـاڭالر، ئـۇالر سـىلهرگه ئهگهشـمهيدۇ]. 192[ ئۆزلىرىگىمۇ ياردهم بېرهلمهيدۇ
يهنى سـىلهر قايسـى (ۇالرنى دهۋهت قىلىڭالر، ياكى جىم تۇرۇڭالر، بۇ ئۇالر ئۈچۈن بهرىبىر ئوخشاش مهيلى ئ

هللا سـىلهر ا]. 193[ )ۇرتمهسـھالهتته بولماڭالر، ئۇالر سىلهرنىڭ دهۋىتىڭالرغا جـاۋاب قايتۇرۇشـقا قـادىر ئه
) ىـالھ دېـگهن دهۋايىڭـالردائـۇالرنى ئ(نى قويۇپ ئىبادهت قىلغان بۇتالر سىلهرگه ئوخشاش مهخلۇقالردۇر، 

ئـۇالر ]. 194[ راستچىل بولساڭالر، ئۇالرغا دۇئا قىلىپ بـېقىڭالر، دۇئـايىڭالرنى ئىجـابهت قىلىـپ باقسـۇن
نىڭ ماڭىدىغان پۇتلىرى بارمۇ؟ يـاكى تۇتىـدىغان قـوللىرى بـارمۇ؟ يـاكى كۆرىـدىغان كـۆزلىرى ) يهنى بۇتالر(

يهنـى (شـېرىكلىرىڭالرنى «ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! ى مـۇھهممهدئـ(بارمۇ ۋه ئاڭاليدىغان قۇالقلىرى بارمۇ؟ 
ماڭـا زىيانكهشـلىك قىلىڭـالر، ) قولـۇڭالردىن كېلىشـىچه(چـاقىرىڭالر، ئانـدىن ) بۇتلىرىڭالرنى ماڭا قارشى

]. 195[ )يــۆلهنگهنلىكىم ئۈچــۈن ســىلهرگه پهرۋا قىلمــايمهن قــاهللا امهن (ئــازراقمۇ مــۆھلهت بهرمهڭــالر 
مېنىـڭ ئىگهمـدۇر، ئـۇ ياخشـىالرغا ئىگىـدارچىلىق هللا نازىل قىلغـان ا) يهنى قۇرئاننى( ھهقىقهتهن كىتابنى

نى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىـدىغان بـۇتلىرىڭالر سـىلهرگه يـاردهم بېرهلمهيـدۇ، هللا سىلهرنىڭ ا]. 196[ قىلىدۇ
ايهت ھىـد(ئهگهر ئـۇالرنى ھىـدايهتكه دهۋهت قىلسـاڭالر، ئـۇالر ]. 197[ ئۆزلىرىگىمۇ يـاردهم بېرهلمهيـدۇ

 ئاڭلىمايدۇ، ئـۇالر سـاڭا قـاراپ تۇرغانـدهك كۆرۈنسـىمۇ، لـېكىن ئـۇالر كۆرمهيـدۇ) تاپماق تۈگۈل دهۋىتىڭنى
) يهنــى ياخشــى ســۆز قىلىشــقا، ياخشــى ئىــش قىلىشــقا(ئهپــۇنى دوســت تــۇتقىن، ياخشــىلىققا ]. 198[

 )ئۇالرغـا مـۇاليىم بـولغىنيهنـى نادانالرنىـڭ قىلغىنىنـى قىلمـاي، (بۇيرۇغىن، نادانالر بىلهن تهڭ بولمىغىن 
سـېغىنىپ پانــاھ  قــاهللا ا) شــهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسـىدىن(ئهگهر شـهيتان سـاڭا ۋهسۋهســه قىلسـا، ]. 199[

تهقـۋادار ]. 200[ ئىشىڭنى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇ(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ) سۆزۈڭنى(ھهقىقهتهن هللا ا. تىلىگىن
شـهيتاننىڭ (ده، ھهقىقهتنـى كۆرۈۋېلىـپ، نى ئهسلهيدۇ ـ هللا كىشىلهر شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىگه ئۇچرىسا، ا

بـۇرادهرلىرىنى بولۇشـىچه ئازدۇرىـدۇ، ئـۇالرنى ) كۇففار(شهيتانالر ]. 201[ خاالس تاپىدۇ) ۋهسۋهسىسىدىن
ــدۇ ــىپ قالماي ــتىن بوشىش ــۇالر تهلهپ(، ]202[ ئازدۇرۇش ــۆجىزىلهردىن) ئ ــان م ــۆجىزىنى) قىلغ ــرهر م  بى

ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى، !) ئى مۇھهممهد(قىلمىدىڭ؟ دېيىشىدۇ،  ئىجاد) ئۆزۈڭ(كهلتۈرمىسهڭ، ئۇنى نېمىشقا 
قىلىنغـانغىال ئهمهل  يـىمهن پهقهت پهرۋهردىگارىم تهرىپىدىن ماڭـا ۋهھ) ئىش مېنىڭ ئىلكىمده ئهمهس(«

پهرۋهردىگــارىڭالر تهرىپىــدىن ) قۇرئانــدا سـىلهرگه(، بــۇ )ئۆزلىكىمــدىن مــۆجىزه يارىتالمـايمهن(قىلىـمهن 
، ئىمـان ئېيتقـان قهۋم ئۈچـۈن )قۇرئان باشقا مۆجىزىلهرگه ئېھتىيـاج قالدۇرمايـدۇ(للهردۇر كهلتۈرۈلگهن دهلى
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نىڭ رهھمىتىگه ئېرىشىشـىڭالر ئۈچـۈن، قۇرئـان ئوقۇلغـان چاغـدا، هللا ا]. 203[ »ھىدايهتتۇر ۋه رهھمهتتۇر
رىڭنى يېلىنغـان پهرۋهردىگـا]. 204[ )يهنى سۆز قىلماڭالر(ئۇنى دىققهت بىلهن ئاڭالڭالر ۋه جىم تۇرۇڭالر 

ۋه ئۇنىڭدىن قورققـان ھالـدا ئىچىڭـده يـاد ئهتكىـن، ئهتىگهنـده ـ ئاخشـامدا ئـۇنى پهس ئـاۋازدا زىكـرى 
 قـاهللا ا) يهنـى پهرىشـتىلهر(پهرۋهردىگارىڭنىـڭ دهرگاھىـدىكىلهر ]. 205[ قىلغىن، غاپىلالردىن بـولمىغىن

  ]206[ ىڭغا سهجده قىلىدۇتهسبىھ ئېيتىدۇ ۋه ئۇن قاهللا ائىبادهت قىلىشتىن باش تارتمايدۇ، 

  .ئايهت 75مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهنفال 8

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

توغرۇلۇق سـهندىن سورىشـىدۇ، ) نى قانداق تهقسىم قىلىشىڭ(غهنىيمهتلهر ) ساھابىلىرىڭ! ئى مۇھهممهد(
ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه  قــاهللا ا) توغرىســىدا ھۆكــۈم چىقىــرىش(لهر غهنىــيمهت«ئېيتقىنكــى، ) ئۇالرغــا(

ئـاراڭالرنى تـۈزهڭالر، ئهگهر سـىلهر ) ئىخـتىالپ قىلىشـماي ئىتتىپـاق بولـۇپ(قورقۇڭالر،  تىنهللا اخاستۇر، 
يـاد ئېتىلسـه هللا پهقهت ا]. 1[ »نىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلىڭـالرهللا ۋه ا قـاهللا امـۆمىن بولسـاڭالر، 

ــ ــدا قورق ــدىغان، ادىللىرى ــدا بولى ــدىغان، هللا ۇنچ پهي ــانى كۈچىيى ــا ئىم ــالۋهت قىلىنس ــايهتلىرى تى ــڭ ئ نى
) مـۇكهممهل رهۋىشـته(ئـۇالر ]. 2[ مـۆمىنلهردۇر) كامىـل(پهرۋهردىگارىغا تهۋهككۈل قىلىدىغان كىشـىلهرال 

ئهنه . ]3[ سـهرپ قىلىـدۇ) خـۇدا يولىـدا(ناماز ئوقۇيدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىـق قىلىـپ بهرگهن پـۇل ـ مالـدىن 
شـۇالر ھهقىقىـي مـۆمىنلهردۇر، ئـۇالر پهرۋهردىگارىنىــڭ دهرگاھىـدا يـۇقىرى مهرتىـۋىلهرگه، مهغپىــرهتكه ۋه 

غهنىــيمهت تهقســىماتى ]. (4[ ئېرىشـىدۇ) يهنــى جهننهتنىـڭ تــۈگىمهس نېمهتلىــرىگه(ئېسـىل رىزىققــا 
) الرنىـڭ ياقتۇرمىغـانلىقىۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرىگه خـاس قىلىنغـانلىقىنى ئۇ قاهللا اتوغرىسىدىكى ھۆكۈمنىڭ 

) يهنـى ئۆيـۈڭ جايالشـقان مهدىنىـدىن ئۇرۇشـقا(پهرۋهردىگارىڭنىڭ سـېنى ھهقلىـق رهۋىشـته ئۆيۈڭـدىن 
دۈشـمهنگه قارشـى (مۆمىنلهردىن بىر گۇرۇھ ئادهم . ئوخشايدۇ) ئۇالرنىڭ ياقتۇرمىغانلىقىغا(چىقارغانلىقىنى 

كۆرۈنـۈپ تۇرۇۋاتقـان ئۆلـۈمگه ) ئـاالمهتلىرى(ر گويـا ئـۇال]. 5[ ئهلۋهتته يامـان كۆرىـدۇ) ئۇرۇشقا چىقىشنى
) لىسـىمهسى يهنـى ئۇرۇشـقا چىقىـش(ھهيدىلىۋاتقاندهك، ھهقىقهت ئايدىڭالشقاندىن كېيىن، ھهقىـقهت 

بىرى مۇشرىكالر كـارۋىنى ، يهنـى (ئىككى گۇرۇھ هللا ئۆز ۋاقتىدا ا]. 6[ ئۈستىده سهن بىلهن مۇنازىرىلىشىدۇ
ىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كهلتۈرۈلۈشىنى ۋهده قىلـدى، سـىلهر قورالسـىز گۇرۇھنىـڭ د) بىرى مۇشرىكالر قوشۇنى

ــڭ( ــى كارۋاننى ــاقتۇردۇڭالر) يهن ــا كهلتۈرۈلۈشــىنى ي ــى ھهق هللا ا. قولۇڭالرغ ــارقىلىق ھهقن ــۆز ســۆزلىرى ئ ئ
هللا ا]. 7[ ، كاپىرالرنىـڭ يىلتىزىنـى قۇرۇتۇشـنى خااليـدۇ)يهنى ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىشـنى(قىلىشنى 

ـا قارىمـاي، ھهقنـى ھهق گ قىلىـدۇ، باتىـل ) يهنـى ئىسـالمنى ئاشـكارا(ۇناھكار ئادهملهرنىـڭ ياقتۇرمىغىنىغ
پهرۋهردىگـارىڭالردىن يـاردهم تىلىـدىڭالر، ) دۇئا قىلىپ(ئۆز ۋاقتىدا ]. 8[ نى بهربات قىلىدۇ) يهنى كۇفرى(
دهپ دۇئـايىڭالرنى » بېـرىمهنمىـڭ پهرىشـته بىـلهن يـاردهم ) چۈشىدىغان(سىلهرگه ئاقىمۇ ـ ئارقا «:هللا ا

بېـــرىش ۋه  بېشـــارهت) غهلىـــبه قىلىـــدىغانلىقىڭالرغا( ســـىلهرگه پهقهتهللا ا]. 9[ ئىجـــابهت قىلـــدى
ــاردهم بهردى ــۈنال ي ــاپقۇزۇش ئۈچ ــارام ت ــۈڭالرنى ئ ــاردهم پهقهت ا. كۆڭل ــدۇهللا ي ــدىنال كېلى هللا ا. تهرىپى

تىنچالنـدۇرۇش يۈزىسـىدىن هللا قتىدا ائۆز ۋا]. 10[ ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
پــاڭ بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن، ســىلهردىن ) تاھــارهت ئېلىــپ، غۇســلى قىلىــپ(ســىلهرگه ئۇيقــۇ بېغىشــلىدى؛ 

كۆڭلۈڭالرنىـڭ تـوق ) نىـڭ يـاردىمىگه ئىشـهنچ قىلىـپهللا ا(شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىنى كهتكۈزۈش ئۈچۈن، 
سـىلهرگه بۇلـۇتتىن هللا مۇت تۇرۇشـى ئۈچـۈن، امهز) قۇمغا پېتىپ كهتمهي(تۇرۇشى ئۈچۈن، قهدىمىڭالرنىڭ 

مهن سـىلهر بىـلهن بىلـله، « :ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ پهرىشـتىلهرگه]. 11[ يامغۇر ياغـدۇرۇپ بهردى
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دهپ ۋهھيـى » ساباتلىق قىلىڭالر، كاپىرالرنىڭ دىللىرىغـا قورقـۇنچ سـالىمهن) ئۇرۇش مهيدانىدا(مۆمىنلهرنى 
، ئۇالرنىــڭ )يهنــى باشــلىرىنى كېســىڭالر(گهدهنلىــرىگه چېــپىڭالر ) ىــڭقىلىــچ بىــلهن كاپىرالرن. (قىلــدى

ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه  قـاهللا ابۇ شۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ئـۇالر ]. 12[ ھهممه ئهزاسىغا چېپىڭالر(بارماقلىرىغا 
 ئـۇنى قـاتتىق جازااليـدۇهللا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه قارشىلىق قىلىدىكهن، ا قاهللا اكىمكى . قارشىلىق قىلدى

دوزاخ ئازابىغـا ) ئـاخىرهتته(كاپىرالر . مۇشۇنداق جازانى تېتىڭالر) بۇ دۇنيادا! ئى كاپىرالر جامائهسى. (]13[
كاپىرالرنىـڭ ھۇجۇمىغـا دۇچ كهلـگهن چـېغىڭالردا، ئۇالرغـا ئارقـاڭالرنى ! ئى مۆمىنلهر]. 14[ دۇچار بولىدۇ

ئۈچـۈن مۇسـۇلمانالر ) ردهم تىـلهشيـا(كىمكى قايتـا ئۇرۇشـۇش يـاكى ]. 15[ )يهنى قاچماڭالر(قىلماڭالر 
جامائهسىگه قوشۇلۇش مهقسـىتىده بىـر تهرهپـكه يـۆتكىلىش قىلماسـتىن، بهلكـى دۈشـمهنگه ئارقىسـىنى 

. نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايـدۇ، ئۇنىـڭ جـايى دوزاخ بولىـدۇهللا ، ئۇ ھهقىقهتهن ا)يهنى قاچىدىكهن(قىلىدىكهن 
سـىلهر ) يهنـى مۇشـرىكالرنى(ئـۇالرنى ) بهدرىـده! ئى مۇسۇلمانالر]. (16[ !دوزاخ نېمىدېگهن يامان جاي

سـىلهرگه يـاردهم بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ (ئۆلتۈرگىنىڭالر يوق، بهلكـى ئهمهلـده ئـۇالرنى ) ئۆز كۈچۈڭالر بىلهن(
) ئـى مـۇھهممهد بىـر سـىقىم تـوپىنى مۇشـرىكالرغا(ئۆلتۈردى، هللا ا) دىللىرىدا قورقۇنچ پهيدا قىلىش بىلهن

نىـڭ مۇنـداق هللا ا. (ئـاتتىهللا ا) مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگه(بهلكى ئهمهلده ئۇنى  ئاتقىنىڭدا سهن ئاتمىدىڭ،
چىرايلىق ئىنئامالرنى ئاتا قىلىـش ئۈچـۈن ) ساۋاب، غهلىبه، غهنىيمهتلهردىن ئىبارهت(مۆمىنلهرگه ) قىلىشى

لىـپ بى) نىيهتلىرىنـى، ئهھـۋاللىرىنى(ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) ئۇالرنىڭ سـۆزلىرىنى(ھهقىقهتهن هللا ا. ئىدى
كاپىرالرنىــڭ ھىيلىسـىنى چوقــۇم هللا ا). نىــڭ مـۆمىنلهرگه بهرگهن ئىنئامىـدۇرهللا ا(بـۇ ]. 17[ تۇرغۇچىـدۇر

ئهگهر سـىلهر غهلىبىنـى تىلىسـهڭالر، غهلىـبه !) ئـى كۇففـارالر جامائهسـى]. (18[ مهغلۇپ قىلغۇچىـدۇر
يغهمــبهر بىــلهن په(ئهگهر ). يهنــى ئــۇ ســىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغــا كهلــدى(ئاللىقاچــان ســىلهرگه كهلــدى 

يانساڭالر، بۇ سىلهر ئۈچـۈن ياخشـىدۇر، ئهگهر ئۇنىـڭ بىـلهن يهنه ئۇرۇشسـاڭالر، بىـز ) دۈشمهنلىشىشتىن
ئۇنىڭغا يهنه ياردهم بېرىمىز، قوشۇنۇڭالر كـۆپ بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئـۇ سـىلهردىن ھـېچ نهرسـىنى دهپئـى 

ۋه ئۇنىــڭ  قــاهللا ا! ئــى مــۆمىنلهر]. 19[ ھهقىــقهتهن مــۆمىنلهر بىــلهن بىللىــدۇرهللا قىلىــپ بېرهلمهيــدۇ، ا
]. 20[ ئـاڭالپ تـۇرۇپ ئۇنىڭــدىن يـۈز ئــۆرۈمهڭالر) قۇرئــاننى(پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلىڭــالر، سـىلهر 

هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 21[ دورىمـاڭالر) يهنـى كـاپىرالرنى(ئاڭلىماي تۇرۇپ ئاڭلىدۇق دېگهن كىشـىلهرنى 
گاچـا ) ھهقنـى سـۆزلىمهي(گـاس بولۇۋالغـان، ) ئاڭلىمـاي ھهقنـى( نىڭ نهزىرىده ھايۋانالرنىڭ ئهڭ يامىنى

ئـۇالردا بىـرهر هللا ئهگهر ا]. 22[ ئهقلىنى يوقاتقان كىشىلهردۇر) ياخشى ـ ياماننى پهرق ئهتمهي(بولۇۋالغان، 
ئاڭلىتـاتتى؛ ئۇالرغـا ئاڭالتقـان تهقـدىردىمۇ، ) ھهقنـى(ياخشىلىق بار دهپ بىلسه ئىدى، ئهلـۋهتته ئۇالرغـا 

ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى هللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 23[ ئهلۋهتته يۈز ئۆرۈگهن ھالدا بـاش تارتـاتتى ئۇالر ھهقتىن
ئىمانغـا دهۋهت قىلسـا، ئـۇنى قوبـۇل ) يهنـى ئهبهدىـي ھاياتقـا ئېرىشـتۈرىدىغان(سىلهرنى تىرىلدۈرىدىغان 

كىشـىنىڭ دىلىنـى  يهنـى(كىشى بىلهن ئۇنىڭ قهلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليـدۇ هللا بىلىڭالركى، ا. قىلىڭالر
) قىيـامهت كـۈنى). (ئىگىسىنىڭ خاھىشى بويىچه ئهمهس، بهلكى ئۆز خاھىشى بويىچه تهسهررۇپ قىلىـدۇ

سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى زۇلـۇم قىلغانالرنىـڭ بېشـىغا كـېلىش ]. 24[ نىڭ دهرگاھىغا يىغىلىسىلهرهللا سىلهر ا
]. 25[ نىـڭ ئـازابى قـاتتىقتۇرهللا بىلىڭالركـى، ابىلهنال چهكلىنىپ قالمايدىغان باال ـ قازادىن سـاقلىنىڭالر، 

زېمىنىـدا ئـاز سـانلىق بولـۇپ، بـوزهك قىلىنغـان ئىـدىڭالر، ) مهكـكه(ياد ئېيتىڭالركى، ئۆز ۋاقتىدا سـىلهر 
هللا نىڭ تاالن ـ تـاراج قىلىشـىدىن قورقـاتتىڭالر ، شـۈكۈر قىلىشـىڭالر ئۈچـۈن ا) يهنى مۇشرىكالر(كىشىلهر 
. ئـۆز يـاردىمى بىـلهن سـىلهرنى كۈچلهنـدۈردى) بهدرى ئۇرۇشـىدا(تۈردى، يهرلهشـ) مهدىنىده(سىلهرنى 

، قـاهللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 26[ نـى رىزىـق قىلىـپ بهردى) يهنـى غهنىـيمهتلهر(سىلهرگه ھاالل نهرسىلهر 
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]. 27[ پهيغهمبهرگه خىيانهت قىلماڭالر، سىلهرگه قويۇلغان ئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خىيـانهت قىلمـاڭالر
نىـڭ دهرگاھىـدا هللا ركى، سىلهرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن بىـر تۈرلـۈك سـىناقتۇر، ابىلىڭال

سـىلهرگه ھهق بىــلهن بــاتىلنى هللا قورقســاڭالر، ا تىـنهللا ائهگهر ! ئــى مــۆمىنلهر]. 28[ چـوڭ ســاۋاب بـار
كاتتـا پهزل هللا ا. ئايرىيدىغان ھىدايهت ئاتا قىلىدۇ، گۇنـاھىڭالرنى كهچۈرىـدۇ، سـىلهرگه مهغپىـرهت قىلىـدۇ

ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر سـېنى قاماققـا ئـېلىش، يـاكى ئۆلتـۈرۈش ۋه يـاكى !) ئى مۇھهممهد]. (29[ ئىگىسىدۇر
ئۇالرنىـڭ مىكرىنـى هللا ھهيدهپ چىقىرىش ئۈچۈن مىكىر ئىشلهتتى، ئۇالر مىكىر ئىشـلىتىدۇ، ا) مهككىدىن(

ئۇالرغـا بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىز ]. 30[ كتـۇرنىـڭ تهدبىـرى ئۇالرنىـڭ مىكرىـدىن ئۈنۈملۈهللا بهربات قىلىدۇ، ا
ئاللىقاچــان ئاڭلىغــان ئىــدۇق، ئهگهر خالىســاق ئۇنىڭغــا ) بــۇ ســۆزلهرنى(بىــز « :تىــالۋهت قىلىنســا، ئــۇالر

 دېـدى» ئوخشاش سۆزلهرنى بىزمۇ ئهلۋهتته قىالاليتتۇق ، بـۇ پهقهت بـۇرۇنقىالردىن قالغـان ئهپسـانىالردۇر
سېنىڭ تهرىپىڭدىن نازىل بولغـان ھهقىـقهت بولىـدىغان ) يهنى قۇرئان(ر بۇ ئهگه« :ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر]. 31[

 دېـدى» !بولسا، ئاسماندىن ئۈستىمىزگه تاش ياغـدۇرغىن ، يـاكى بىزنـى قـاتتىق ئـازاب بىـلهن جـازالىغىن
ئۇالرغــا ئــازاب هللا ا) ســېنى ھـۆرمهتلهش يۈزىســىدىن(سـهن ئۇالرنىــڭ ئىچىــده تۇرغـان چېغىڭــدا ]. 32[

 )باشـقىالرنىڭ(ئـۇالر ]. 33[ ئۇالرغـا ئـازاب قىلمايـدۇهللا ر ئىستىغپار ئېيتىپ تۇرغان چاغدا اقىلمايدۇ، ئۇال
ىدى مهســج ئۇالرغــا نېمىشــقا ئـازاب قىلمىســۇن؟ ئــۇالرهللا ىدى ھهرهمغــا كىرىشــىنى توسۇۋاتسـا، امهسـج

ېكىن ، لـئهمهسـتۇرىدى ھهرهمنىڭ ئىگىلىرى تهقۋادارالردىن باشـقىالر مهسج ھهرهمنىڭ ئىگىلىرى ئهمهس،
ىدى ھهرهمنىـڭ يېنىـدىكى ئىبـادىتى پهقهت مهسـج ئۇالرنىـڭ]. 34[ ئۇالرنىڭ تولىسـى بىلمهيـدۇ) بۇنى(

دۇنيـا ۋه (كـاپىر بولغـانلىقىڭالر تۈپهيلىـدىن !) ئى كاپىرالر. (ئىسقىرتماق، چاۋاك چالماقتىنال ئىبارهت بولدى
نىـڭ هللا ا) باشـقىالرنى(ـ مۈلـۈكلىرىنى شۈبھىسـىزكى، كـاپىرالر مـال ]. 35[ ئازابىنى تېتىڭالر) ئاخىرهتنىڭ

يولىدىن توسۇش ئۈچۈن سـهرپ قىلىـدۇ، سـهرپ قىلىنغانـدىن كېـيىن ئۇالرنىـڭ مـال ـ مۈلـۈكلىرى ئۇالرغـا 
هللا ا]. 36[ كـاپىرالر جهھهنـنهمگىال ھهيـدهپ كىرگۈزۈلىـدۇ. ھهسرهت ئېلىپ كېلىدۇ، ئاخىر ئۇالر يېڭىلىدۇ

ــڭ  ــاخى(نى ــۇپ قىلىشــى، ئ ــادا مهغل ــۇالرنى دۇني ــنهمگه ھهيدىشــىئ ــدىن ) رهتته جهھهن ــاپىرنى مۆمىن ك
ھهممه كاپىرالرنى ئۈستى ـ ئۈستىگه دۆۋىلهپ توپلىغانـدىن كېـيىن، دوزاخقـا هللا پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈندۇر، ا

كاپىرالرغـا ئېيتقىنكـى، ئهگهر ئـۇالر !) ئـى مـۇھهممهد]. (37[ تاشاليدۇ، ئهنه شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر
يانسـا، ئۇالرنىـڭ ئـۆتكهنكى پهيغهمبهرلىرىمنـى ئىنكـار ) ىلهن دۈشمهنلىشىشـتىنكۇفرىدىن، پهيغهمبهر ب(

پىتـنه ]. 38[ )ئۇالرنىمـۇ شـۇنداق قىلىـمهن(قىلغانالرنى ھاالك قىلىش مېنىڭ تۇتقان يولۇم بولۇپ كهلـدى 
يانسـا،  )كۇفرىـدىن(ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر؛ ئهگهر ئـۇالر هللا تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ا

ــلىرىنىهللا ا ــڭ قىلمىش ــدۇ ئۇالرنى ــۇالر ]. 39[ كۆرى ــدىن(ئهگهر ئ ــه، ) ئىمان ــۈز ئۆرۈس ــۆمىنلهر(ي ــى م !) ئ
نېمىـدېگهن ياخشـى مهدهتكـار، نېمىـدېگهن ياخشـى هللا سىلهرنىڭ مهدهتكـارىڭالردۇر، اهللا بىلىڭالركى، ا

، قــاهللا ان بىــرى بىلىڭالركــى، ســىلهر ئالغــان غهنىيمهتنىــڭ بهشــتى!) ئــى مــۆمىنلهر]. (40[ !يــاردهمچى
. پهيغهمبهرگه، پهيغهمبهرنىڭ خىش ـ ئهقرىبالىرىغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن سـهبىللهرگه خاسـتۇر

ئۇچرىشـىپ ھهق بىـلهن نـاھهق ) يهنـى مۇسـۇلمانالر بىـلهن كـاپىرالر(، ئىككى گۇرۇھ قاهللا ائهگهر سىلهر 
بىـز ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا(زگه بهندىمى) يهنى بهدرى ئۇرۇشى بولغان كۈنده(ئايرىلغان كۈنده 

ــىلهر  ــان نهرس ــل قىلغ ــتىلهر(نازى ــايهتلهر ۋه پهرىش ــى ئ ــهڭالر ) يهن ــيمهت هللا ا(گه ئىشهنس ــڭ غهنى نى
ئـۆز ۋاقتىـدا ]. 41[ ھهر نهرسىگه قـادىردۇرهللا ا). توغرىسىدىكى ھۆكمىنىڭ ئهنه شۇ ئىكهنلىكىنى بىلىڭالر

. يىـراق تهرىپىـده ئىـدى) مهدىـنىگه(ه ئىدىڭالر، ئۇالر ۋادىنىـڭ يېقىن تهرىپىد) مهدىنىگه(سىلهر ۋادىنىڭ 
) مۇشـرىكالر بىــلهن ئۇچرىشىشــنى. (ســودا كـارۋىنى بولســا ســىلهرنىڭ تـۆۋىنىڭالردا ئىــدى) قۇرهيشـنىڭ(
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ئهلــۋهتته ) ئۆزۈڭالرنىــڭ ئــازلىقىنى، مۇشــرىكالرنىڭ كۆپلــۈكىنى كــۆرۈپ(ۋهدىلهشــكهن بولســاڭالر، ســىلهر 
يهنـى مۇسـۇلمانالرنى ئهزىـز، (بولۇشقا تېگىشـلىك ئىشـنى هللا لغان بوالتتىڭالر، لېكىن ابۇنىڭغا خىالپلىق قى

سـىلهرنى بهدرىـده مۇشـرىكالر بىـلهن ۋهدىسـىز (ئهمهلگه ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن ) مۇشرىكالرنى خار قىلىشنى
نىڭ مۇنداق قىلىشى ھـاالك بولىـدىغانالرنىڭ روشـهن دهلىلنـى كـۆرۈپ ئانـدىن ھـاالك هللا ا). ئۇچراشتۇردى

بهنـدىلىرىنىڭ (هللا ا. ولۇشى، ياشايدىغانالرنىڭ روشـهن دهلىلنـى كـۆرۈپ ئانـدىن ياشىشـى ئۈچـۈن ئىـدىب
!) ئـى مـۇھهممهد]. (42[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) نىيهتلىرىنـى(، ئهلۋهتته، ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )سۆزلىرىنى

ر سـاڭا ئـۇالرنى كـۆپ ئاز كۆرسـهتتى، ئهگه) يهنى دۈشمهنلىرىڭنى(چۈشۈڭده ساڭا ئۇالرنى هللا ئۆز ۋاقتىدا، ا
كۆرسهتكهن بولسا، سـىلهرگه چوقـۇم قورقـۇنچ چۈشـهتتى ۋه جهڭ ئىشـىدا چوقـۇم دهتـاالش قىالتـتىڭالر، 

]. 43[ دىلالردىكىنى ئهلـۋهتته بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا. ساقلىدى) سىلهرنى مۇنداق قىلىشتىن(هللا لېكىن ا
ــلهللا ا هن ئۇچراشــقان چــېغىڭالردا، بولۇشــقا تېگىشــلىك ئىشــنى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، دۈشــمهن بى
ئـۇالرنى سـىلهرنىڭ كۆزۈڭالرغـا ئـاز كۆرسـهتتى ۋه ) دۈشمهنلهرگه قارشى تۇرۇشقا جۈرئهت قىلسـۇن دهپ(

ئـاز كۆرسـهتتى ھهمـمه ئىـش ) سىلهرگه قارشى تهييارلىقتـا بولمىسـۇن دهپ(سىلهرنى ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگه 
بىــر ) مۇشــرىكالردىن! (ئــى مــۆمىنلهر]. 44[ )ئــۆزى خالىغــانچه ھۆكــۈم قىلىــدۇهللا ا(قايتۇرۇلىــدۇ  قــاهللا ا

ئۇچراشــقان چــېغىڭالردا ســاباتلىق كۆرســىتىڭالر، مــۇۋهپپهقىيهت ) يهنــى دۈشــمهن قوشــۇنىغا(جامــائهگه 
ۋه ئۇنىـڭ  قـاهللا ا) پۈتـۈن سـۆز ھهرىكهتلىـرىڭالردا]. (45[ نى كۆپ ياد ئېـتىڭالرهللا قازىنىشىڭالر ئۈچۈن ا

) دۈشـمهن بىـلهن ئۇچرىشىشـتىن(الپ قىلىشـماڭالر، بولمىسـا، پهيغهمبىرىگه ئىتـائهت قىلىڭـالر، ئىخـتى
ھهقىـقهتهن سـهۋر قىلغـۇچىالر هللا قورقۇپ قالىسىلهر، كۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالر كېتىـپ قالىـدۇ؛ سـهۋر قىلىڭـالر، ا

ــدۇر ــلهن بىللى ــىلهر ]. 46[ بى ــان كىش ــلهن چىقق ــا بى ــق ۋه رىي ــدىن چوڭچىلى ــۇرهيش (يۇرتلىرى ــى ق يهن
ئۇالرنىـڭ ھهمـمه هللا نىڭ يولىدىن توسـىدۇ، اهللا ا) كىشىلهرنى(ماڭالر، ئۇالر گه ئوخشاش بول) مۇشرىكلىرى

 :ئهمهللىرىنـى چىرايلىـق كۆرسـىتىپ) قهبىـھ(ئۆز ۋاقتىـدا شـهيتان ئۇالرغـا ]. 47[ ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر
ئىككـى . دېـگهن ئىـدى» ھېچقانداق كىشى سىلهرنى يېڭهلمهيدۇ، مهن ھهقىقهتهن سىلهرگه مهدهتكـار«

مهن سـىلهردىن ئـادا ـ جـۇدامهن ، سـىلهر « :اشقان چاغـدا شـهيتان ئارقىسـىغا چېكىنـدى ۋهقوشۇن ئۇچر
» نىڭ ئـازابى قـاتتىقتۇرهللا قورقىمهن، ا تىنهللا اكۆرمهيۋاتقاننى ھهقىقهتهن كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمهن، مهن راستال 

ــاپىقالر ۋه دىللىرىــدا كېســىلى ]. 48[ دېــدى ــۆز ۋاقتىــدا مۇن ــى شــهك(ئ ــارالر) يهن ــى ( بــۇالرنى« :ب يهن
ــۆزلىرىنى (ئۇالرنىــڭ دىنــى ئالدىــدى ) مۇســۇلمانالرنى ــۇپ، ئ يهنــى مۇســۇلمانالر ئــۆز دىنىغــا مهغــرۇر بول

. دېـدى» )ىـلهن ئۇرۇشۇشـقا چىقتـىيېڭىلمهس دهپ گۇمان قىلىپ، ئاز سانلىق تۇرۇقلۇق كۆپ سـانلىقالر ب
، ھـېكمهت بىـلهن غـالىبتۇر هللاچـۈنكى ). ئۇنىڭغا ئهلۋهتته ياردهم بېرىـدۇهللا ا(يۆلىنىدىكهن  قاهللا اكىمكى 

كاپىرالرنىـڭ جـانلىرىنى ئېلىۋاتقانـدا، ئۇالرنىـڭ ) بهدرى ئۇرۇشـىدا(پهرىشـتىلهر ]. 49[ ئىش قىلغۇچىـدۇر
). ئهلۋهتته قورقۇنچلـۇق ھـالنى كـۆرگهن بوالتتىـڭ(يۈزلىرىگه ۋه ئارقىلىرىغا ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسهڭ ئىدىڭ 

ــا( ــدۈرگ«) پهرىشــتىلهر ئۇالرغ ــڭ كۆي ــتىڭالردوزاخنى ــازابىنى تې ــى(» !ۈچى ئ ــۇ ]. 50[ )دهيتت ــازاب(ب ) ئ
بـۇ ]. (51[ ئهمهسـتۇربهنـدىلىرىگه زۇلـۇم قىلغـۇچى هللا سىلهرنىڭ قىلمىش جىنايىتىڭالر تۈپهيلىدىنـدۇر، ا

جامائهسـى ۋه ئـۇالردىن بۇرۇنقىالرنىـڭ ئـادىتىگه ئوخشـايدۇ،  پىـرئهۋن) كاپىرالرنىڭ گۇناھ قىلىش ئـادىتى
ــۇالر ا ــايهتلىهللا ئ ــڭ ئ ــدىن، انى ــاھلىرى تۈپهيلى ــدى، گۇن ــدىهللا رىنى ئىنكــار قىل ــۇالرنى ھــاالك قىل هللا ا. ئ

شـۇنىڭ ) يهنـى ئۇالرغـا نازىـل بولغـان ئـازاب(بـۇ ]. 52[ نىڭ ئازابى قـاتتىقتۇرهللا ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، ا
 ئۇالرغـا بهرگهنهللا ئۆزگهرتمىگـۈچه ا) كـۇفرى ۋه گۇنـاھ بىـلهن(ئۈچۈنكى، بىرهر قهۋم ئۆزلىرىنىڭ ھالىتىنى 

بىلىــپ ) قىلمىشــلىرىنى(ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىنى(هللا نېمىتىنــى ئۆزگهرتىۋهتمهيــدۇ، ا
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ــدۇر ــادىتى]. (53[ تۇرغۇچى ــڭ ئ ــرئهۋن) ئۇالرنى ــادىتىگه  پى ــڭ ئ ــۇالردىن بۇرۇنقىالرنى ــىنىڭ ۋه ئ جامائهس
ى تۈپهيلىـدىن ئـۇالرنى گۇنـاھلىر. ئوخشايدۇكى، ئۇالر پهرۋهردىگارىنىـڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـان ئىـدى

كۇفرىلىـق ۋه گۇنـاھ (غهرق قىلـدۇق، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى ) دېڭىزغا(جامائهسىنى  پىرئهۋنھاالك قىلدۇق، 
نىـڭ هللا ا]. 54[ بولـدى) قهۋم(ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلغـۇچى ) قىلىپ، ئۆزلىرىنى ئازابقا دۇچار قىلىش بىـلهن

]. 55[ انالردۇركى، ئۇالر ھهقىقهتهن ئىمـان ئېيتمايـدۇنهزىرىده ھايۋانالرنىڭ ئهڭ يامىنى كۇفرىدا چىڭ تۇرغ
مۇشرىكالرغا يـاردهم بهرمهسـلىكلىرى (سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مهلۇم كىشىلهر بىلهن !) ئى مۇھهممهد(

 قورقمايـدۇ تىـنهللا امۇئاھىده تۈزدۈڭ، ئـۇالر بولسـا ھهر قېتىمـدا مۇئاھىدىسـىنى بۇزىـدۇ، ئـۇالر ) ئۈستىده
ئۇالر ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلسـاڭ، ئارقىـدىكىلىرىنىڭ قېچىشـى ۋه ئىبـرهت ئېلىشـى  ئهگهر ئۇرۇشتا]. 56[

يهنـى ئـۇالرنى باشـقىالرغا ئىبـرهت قىلغىنكـى، ئۇالرنىـڭ سـهن بىـلهن (ئۈچۈن ئۇالرنى قاتتىق جـازالىغىن 
ــانى قالمىســۇن ــقا دهرم ــۇرۇش قىلىش ــهن ]. 57[ )ئ ــۈزگهن(ئهگهر س ــده ت ــانهت ) مۇئاھى ــدىن خىي قهۋم

يهنـى سـهن (سهزسهڭ، مۇئاھىدىسىنى ئۇالرغا ئوچۇق ـ يورۇقلۇق بىلهن تاشـالپ بهرگىـن ) رىنىئاالمهتلى(
بىلهن مۇئاھىده تۈزۈشكهن قهۋمدىن خىيانهت شهپىسى كۆرۈلسـه، ئۇالرغـا تۇيۇقسـىز ھۇجـۇم قىلماسـتىن، 

خـائىنالرنى  ھهقىـقهتهنهللا ا). مۇئاھىدىنىڭ ئهمهلدىن قالغانلىقىنى ئالدى بىلهن ئۇالرغا ئۇقتـۇرۇپ قـويغىن
كـاپىرالر قۇتۇلـدۇق دهپ ئويلىمىسـۇن، ئـۇالر ) بهدرى ئۇرۇشىدا ئۆلتۈرۈلمهي قالغان]. (58[ دوست تۇتمايدۇ

بىـلهن ئـۇرۇش (دۈشـمهنلىرىڭالر ]. 59[ ھهقىقهتهن قېچىـپ قۇتۇاللمايـدۇ) پهرۋهردىگارىنىڭ جازاسىدىن(
نىـڭ هللا هييـارالڭالر، بۇنىـڭ بىـلهن، ائۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قـورال كـۈچى، جهڭ ئېتـى ت) قىلىش

دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋه ئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهرنى قورقۇتىسـىلهر ، ئـۇالرنى سـىلهر 
يولىدا سهرپ قىلغىنىڭالر مهيلى نـېمه بولسـا بولسـۇن، سـىلهرگه هللا تونۇيدۇ، سىلهرنىڭ اهللا تونۇمايسىلهر، ا

 )يهنى بۇ سـاۋابتىن ھـېچ نهرسـه كېمهيتىلمهيـدۇ(هرگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ، سىل
هللا ا. تهۋهككـۈل قىلغىـن قـاهللا ائهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققا مايىل بـولغىن، ]. 60[
ــۆزلىرىنى( ــڭ س ــدۇر، ) ئۇالرنى ــاڭالپ تۇرغۇچى ــى(ئ ــدۇر) نىيهتلىرىن ــپ تۇرغۇچى ــۇالر ]. 61[ بىلى ئهگهر ئ
) ئۇالرنىــڭ شــهررىدىن(هللا ســېنى ئالــدىماقچى بولســا، ا) ارلىق قىلىــۋېلىش ئۈچــۈن ســۈلھى بىــلهنتهييــ(

 سـېنى ئۆزنىـڭ يـاردىمى بىـلهن ۋه مـۆمىنلهر بىـلهن كۈچلهندۈرىـدۇهللا ا. قىلغۇچىدۇر ۇپايهكشهكسىز ساڭا 
ىپمـۇ سـهن يهر يۈزىـدىكى پۈتـۈن بـايلىقنى سـهرپ قىل. مۆمىنلهرنىڭ دىللىرىنـى بىرلهشـتۈردىهللا ا]. 62[

ئـۇالرنى ئىنـاق ) ئۆزىنىـڭ قـۇدرهت كامىلهسـى بىـلهن(هللا ؛ لـېكىن انىڭ دىللىرىنى بىرلهشتۈرهلمهيتىڭئۇالر
هللا ا) يـالغۇز( !ئى پهيغهمـبهر ].63[ ، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرغالىبتۇرهللا اشۈبھىسىزكى، . قىلدى

مۇشـرىكالر (مـۆمىنلهرنى ! بهرئـى پهيغهمـ]. 64[ ساڭا ۋه ساڭا ئهگهشكهن مۆمىنلهرگه كۇپايه قىلغۇچىدۇر
ئۇرۇش قىلىشـقا رىغبهتلهنـدۈرگىن، ئهگهر سـىلهرده چىـداملىق يىگىـرمه ئـادهم بولىـدىغان بولسـا، ) بىلهن

ــمهندىن( ــدۇ؛  200) دۈش ــى يېڭهلهي ــىلهرده ن ــداملىق(ئهگهر س ــا،  100) چى ــدىغان بولس ــادهم بولى ئ
ــاپىرالردىن  ــدۇ؛  1000ك ــى يېڭهلهي ــۇالر ن ــۈنكى ئ ــل(چ ــۇپ،  قهۋم) جاھى ــىهللا ا(بول ــڭ ھېكمىتىن ) نى

ــدى ســهللا ا]. 65[ چۈشــهنمهيدۇ ــۈڭالرنى(ىلهرنىڭ ئهم ــى) يۈك ــاجىزلىقىڭالرنى يىنىكلهتت ، ســىلهرنىڭ ئ
نـى يېڭهلهيـدۇ، ئهگهر ) دۈشـمهن( 200ئادهم بولىدىغان بولسـا،  100بىلدى، ئهگهر سىلهرده چىداملىق 

نــى ) دۈشــمهن( 2000ئىزنــى بىــلهن نىـڭ هللا ئــادهم بولىــدىغان بولســا، ا 1000) چىــداملىق(سـىلهرده 
پهيغهمبهرگه زېمىنـدا دۈشـمهننى كـۆپرهك ئۆلتـۈرمهي ]. 66[ چىداملىقالر بىلهن بىللىدۇرهللا ا. يېڭهلهيدۇ

، ئهسـىرلهردىن )يهنـى مۇشـرىكلىكنىڭ ھهيۋىسـىنى يوقىتىـپ، ئىسـالمغا قـۇۋۋهت بهرمهي تـۇرۇپ(تۇرۇپ 
دۇنيـا مهنپهئىتىنـى ) لهر فىـدىيه ئـېلىش بىـلهنسـى! ئـى مـۆمىنلهر. (فىدىيه ئېلىش اليىق ئهمهس ئىدى
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، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا ا. تىلهيـدۇ) يهنـى ئاخىرهتنىـڭ سـاۋابىنى(سـىلهرگه ئـاخىرهتنى هللا كۆزلهيسىلهر، ا
ئوچــۇق چهكلهنمىــگهن ئىشــنى قىلغــانالرنى جازالىماســلىق (نىــڭ هللا ا]. 67[ بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر

فىـدىيه ئالغـانلىقىڭالر ئۈچـۈن ئهلـۋهتته زور ) ىرلهردىنئهسـ(ھۆكمى ئهزىلىسى بولمىسـا ئىـدى، ) دېگهن
غهنىـيمهت ئالغـان نهرسـهڭالرنى !) ئـى جىھـاد قىلغـۇچىالر جامائهسـى]. (68[ ئازابقا دۇچار بوالتتىڭالر

ھهقىـقهتهن هللا ا. دىـن قورقـۇڭالر) نىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىك قىلىـش(هللا ھاالل ۋه پاك بىلىپ يهڭالر، ا
قولـۇڭالردىكى ئهسـىرلهرگه ! ئـى پهيغهمـبهر]. 69[ مېھرىبانـدۇر) بهنـدىلىرىگه( مهغپىرهت قىلغۇچىـدۇر،

ئــۇنى هللا يهنــى دىلىڭــالردا ئىمــان بولســا، ا(دىلىڭــالردا ئىمــان بــارلىقىنى بىلســه هللا ئېيتقىنكــى، ئهگهر ا
ــدۇ ــدۇ، )بىلى ــىنى بېرى ــىراق نهرس ــدىن ياخش ــان فىدىيى ــۆزۈڭالردىن ئېلىنغ ــىلهرگه ئ ــى (، س ئىلگىرىك

) بهنـدىلىرىگه(مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ) تهۋبه قىلغـۇچىالرنى(هللا ا. مهغپىرهت قىلىـدۇ) الرنىگۇناھلىرىڭ
) يهنى مۇشۇ ئهسـهرلهر ئىمـاننى دهۋا قىلىـش ئـارقىلىق(ئهگهر ئۇالر !) ئى مۇھهممهد]. (70[ مېھرىباندۇر

) ى بـۇزۇش بىـلهنكـۇفرى بىـلهن، ئهھـدىن(ساڭا خىيانهت قىلماقچى بولغان بولسا، ئۇنداقتا ئىلگىرى ئـۇالر 
بولغۇسـى ھهمـمه (هللا ا. سـېنى ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدىن غالىـب قىلـدىهللا خىيـانهت قىلغـان ئىـدى، ا قاهللا ا

نىـڭ هللا نـى ۋه اهللا ا(ئىمـان ئېيتقـانالر، ]. 71[ بىلگۈچى، ئۆز ھېكمىتى بويىچه ئىش قىلغۇچىدۇر) ئىشنى
مـاللىرى ۋه جـانلىرى بىـلهن ھىجـرهت قىلغـان، پـۇل ـ ) پهيغهمبىرىنى سۆيۈش يۈزىسىدىن يۇرتىنى تاشالپ

جــاي بهرگهنــلهر ۋه يــاردهم ) يۇرتىــدا مۇھاجىرالرغــا(، )يهنــى مۇھــاجىرالر(يولىــدا جىھــاد قىلغــانالر هللا ا
يهنـى بىـر ـ بىـرىگه (ــ ئهنه شـۇالر ئهلـۋهتته بىـر ـ بىـرىگه ئىگىـدۇر ) يهنـى ئهنسـارالر(كۆرسهتكهنلهر 

ھىجـرهت قىلمىغـانالر بىـلهن ) مهدىـنىگه(ېيتقان ئهمما ئىمان ئ). ياردهمچىدۇر، بىر ـ بىرىگه مىراسخوردۇر
يهنـى ياردهملىشـىش، (سىلهرنىڭ ئوتتۇراڭالردا تـاكى ئـۇالر ھىجـرهت قىلغانغـا قهدهر ئۆزئـارا ئىـگه بولـۇش 

بولمايدۇ؛ ئهگهر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلهردىن يـاردهم تهلهپ قىلسـا، ئۇالرنىـڭ دۈشـمىنى ) مىراسخور بولۇش
ســىلهرنىڭ هللا اڭالردا كېلىشــىم بولمىســىال، ئۇالرغــا يــاردهم بېرىشــىڭالر كېــرهك، ابىــلهن ســىلهرنىڭ ئــار

بىـر ـ بىـرىگه ئىگىـدۇر، ) ياردهمـده ۋه مىراسـتا(كاپىرالر ]. 72[ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
ئىمـان ]. 73[ ئهگهر بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل قىلمىساڭالر، يهر يۈزىده پىتنه ۋه چوڭ قااليمىقـانچىلىق تۇغۇلىـدۇ

جـاي ) يۇرتىـدا مۇھاجىرالرغـا(نىڭ يولىدا جىھاد قىلغـانالر، هللا ھىجرهت قىلغانالر، ا) مهدىنىگه(ئېيتقانالر، 
نىـڭ (ــ ئهنه شـۇالر ھهقىقىـي مـۆمىنلهردۇر، ئـۇالر ) يهنى ئهنسـارالر(بهرگهنلهر ۋه ياردهم كۆرسهتكهنلهر 

كېـيىن ئىمـان ئېيتىـپ ]. 74[ ىزىققا ئىگه بولىـدۇئېسىل ر) جهننهتته(مهغپىرهت قىلىنىدۇ، ئۇالر ) گۇناھى
نىـڭ هللا ا. ھىجرهت قىلغـانالر ۋه سـىلهر بىـلهن بىلـله جىھـاد قىلغـانالر سـىلهردىن سـانىلىدۇ) مهدىنىگه(

ئهڭ ھهقلىقتـۇر، شۈبھىسـىزكى، ) يـاتالردىن(ھۆكمىده، ئۇرۇق ـ تۇغقانالر بىر ـ بىرىگه مىراسـخور بولۇشـقا 
  ]. 75[ ۇچىدۇرھهر شهيئىنى بىلىپ تۇرغهللا ا

  .ئايهت 129مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تهۋبه 9

ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سىلهر بىـلهن مۇئاھىـده تۈزۈشـكهن مۇشـرىكالرغا قاراتقـان ئـادا ـ جـۇدا هللا ا) بۇ(
) خـالىغىنىڭالرچه(يهر يۈزىـده !) ئى مۇشـرىكالر]. (1[ ئېالنىدۇر) يهنى مۇئاھىدىنى بىكار قىلىش(بولۇش 

هللا ا) بىلىڭالركـى(ر، دىـن قېچىـپ قۇتۇاللمايسـىله) نىڭ ئازابى(هللا ئاي يۈرۈڭالر، بىلىڭالركى، سىلهر اتۆت 
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى تهرىپىـدىن كىشـىلهرگه هللا چوڭ ھهج كۈنىده ا) بۇ]. (2[ ر قىلغۇچىدۇراكاپىرالرنى خ

) كۇفرىـدىن(ئهگهر . ۇرۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى مۇشـرىكالردىن ئـادا ـ جـۇدادهللا چىقىرىلغـان ئېالنـدۇركى، ا
ــىلهرگه  ــۇ س ــاڭالر، ب ــتىن(تهۋبه قىلس ــا كېتىۋېرىش ــىدۇر، ئهگهر ) گۇمراھلىقت ــالمدىن(ياخش ــۈز ) ئىس ي
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كاپىرالرغـا قـاتتىق ئـازاب بىـلهن . دىن قېچىـپ قۇتۇاللمايسـىلهر) نىڭ ئازابى(هللا ئۆرۈسهڭالر، بىلىڭالركى، ا
گهن، مۇئاھىــدىگه زبىــلهن مۇئاھىــده تــۈئهممــا مۇشــرىكالر ئىچىــدىكى ســىلهر ]. 3[ بهرگىــن بېشــارهت

ھېچقانداق خىالپلىق قىلمىغان، سىلهرگه قارشـى ھېچقانـداق ئـادهمگه يـاردهم بهرمىگهنـلهرگه كهلسـهك، 
هللا ئۇالر بىلهن تـۈزگهن بـۇ مۇئاھىـدىگه ئۇنىـڭ ۋاقتـى توشـقانغا قهدهر رىئـايه قىلىڭـالر، شۈبھىسـىزكى،، ا

ھارام قىلىنغان ئـايالر ئۆتـۈپ كهتكهنـده، مۇشـرىكالرنى ) ىلىشئۇرۇش ق]. (4[ تهقۋادارالرنى دوست تۇتىدۇ
قهيهرده ئۇچراتساڭالر، شۇ يهرده ئۆلتۈرۈڭالر، ئهسىرگه ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئۆتىـدىغان يـوللىرىنى 
كۆزىتىــپ تــۇرۇڭالر، ئهگهر ئــۇالر تهۋبه قىلســا، نامــاز ئوقۇســا، زاكــات بهرســه، ئــۇالرنى قويــۇپ بېــرىڭالر، 

ئهگهر ]. 5[ مهغپىـــرهت قىلغۇچىـــدۇر، رهھىـــم قىلغۇچىـــدۇر) تهۋبه قىلغۇچىالرغـــا(هللا ىســـىزكى، اشۈبھ
) يهنـى قۇرئـاننى(نىـڭ كـاالمىنى هللا مۇشرىكالردىن بىـرهر كىشـى سـهندىن ئامـانلىق تىلىسـه، تـاكى ئـۇ ا

ئـۇ (، ئانـدىن قهدهر، ئۇنىڭغا ئامانلىق بهرگىن) يهنى پىكىر قىلىپ، ئۇنىڭ ھهقىقىتىگه يهتكهنگه(ئاڭلىغانغا 
ئامان تاپىدىغان جايغا يهتكۈزۈپ قويغىن، بۇ شۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ئـۇالر ) جېنى، مېلى(، ئۇنى )ئىمان ئېيتمىسا

نىـڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ قارىشـىچه، هللا ا]. 6[ ئۇقمايدىغان قهۋمدۇر) ئىسالم دىنىنىڭ ھهقىقىتىنى(
ىدى مهسـج ئاھىده دېگهن نهرسه بولسۇن؟ ئهممـامۇشرىكالردا قانداقمۇ مۇ) ئهھدىسىگه ۋاپا قىلمايدىغان(

ھهرهم قېشىدا سىلهر بىلهن ئهھده تۈزۈشكهن مۇشرىكالر ئهگهر ئهھدىسىگه ۋاپا قىلىدىكهن، سـىلهرمۇ ۋاپـا 
يهنــى پهرۋهردىگــاردىن قورققــان، ئهھدىســىگه ۋاپــا قىلغــان، (تهقــۋادارالرنى هللا قىلىڭـالر، شۈبھىســىزكى، ا

مۇشرىكالر ئهھدىسىگه قانـداقمۇ ۋاپـا قىلسـۇن؟ ئهگهر ئـۇالر ]. 7[ تۇتىدۇدوست ) خىيانهت قىلمىغانالرنى
سىلهرنىڭ ئۈسـتۈڭالردىن غهلىـبه قىلسـا، سـىلهرنىڭ تـوغراڭالردا نه تۇغقانچىلىققـا، نه ئهھـدىگه رىئـايه 

يهنـى ئاغزىـدا (خالىمايـدۇ ) ۋهدىسـىده تۇرۇشـنى(سىلهرنى ئېغىزلىرىدا خۇش قىلىدۇ، دىللىرىـدا . قىلمايدۇ
]. 8[ ئۇالرنىڭ تولىسـى پاسـىقالردۇر). رايلىق سۆزلىگىنى بىلهن، كۆڭۈللىرى ئاداۋهت، نىفاق بىلهن تولغانچى

ــۇالر ا ــايهتلىرىنى هللا ئ ــڭ ئ ــدىن(نى ــال ـ مۈلۈكلىرى ــڭ م ــتى، ) دۇنيانى ــىلهرگه تېگىش ــمهس نهرس ئهرزى
ئـۇالر ]. 9[ !امـانھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ قىلمىشـلىرى نېمىـدېگهن ي. نىڭ يولىدىن توستىهللا ا) كىشىلهرنى(

) سـىلهرگه زۇلـۇم قىلىشـتا(ئهنه شـۇالر . مۆمىنلهر ھهققىده نه تۇغقانچىلىققا، نه ئهھدىگه رىئايه قىلمايدۇ
تهۋبه قىلسـا، نامـاز ئۆتىسـه، زاكـات بهرسـه، ) كۇفرىـدىن(ئهگهر ئـۇالر ]. 10[ ھهددىدىن ئاشـقۇچىالردۇر

ھوقـۇق ۋه مهجبـۇرىيهتته ئـۇالر سـىلهر بىـلهن  يهنـى(دىنىي جهھهتته سىلهرنىڭ قېرىندىشـىڭالر بولىـدۇ 
ئهگهر ئـۇالر ئهھـده ]. 11[ ئۇقىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن، ئـايهتلهرنى تهپسـىلىي بايـان قىلىمىـز). ئوخشاشتۇر

چهكلىنىشـلىرى ) بۇنىڭـدىن(بهرگهندىن كېيىن، قهسهملىرىنى بۇزسا ۋه دىنىڭالرنى ئهيىبلىسـه، ئۇالرنىـڭ 
]. 12[ ئۇالرنىڭ قهسىمىنىڭ ھهقىـقهتهن ئېتىبـارى يـوق. ئۇرۇش ئېچىڭالر ئۈچۈن، كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا

دىـن ) مهكـكه(ئىچـكهن قهسـىمىنى بۇزغـان، پهيغهمبهرنـى ) ئهھده بهرگهنده! ئى مۆمىنلهر جامائهسى(
ھهيدهپ چىقىرىشنى قهستلىگهن ۋه سىلهرگه ئالدى بىلهن ھۇجۇم قىلغان قهۋمـگه ئـۇرۇش ئاچمايسـىلهر؟ 

ئۇالرغـا ئـۇرۇش ]. 13[ ئهڭ اليىقتـۇرهللا سىلهر؟ ئهگهر مـۆمىن بولسـاڭالر، قورقۇشـۇڭالرغا ائۇالردىن قورقام
سـىلهرنى ئـۇالر هللا ر قىلىـدۇ، اائـۇالرنى خـهللا ا. ر بىلهن جازااليـدۇئۇالرنى سىلهرنىڭ قولۇڭالهللا ئېچىڭالر، ا

ۋمنىـڭ كـۆڭلىگه مـۆمىن قه) ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ، كاپىرالرنى جـازاالپ. (ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ
هللا ا. ھهم ئــۇالرنى دىللىرىـدىكى ئـاچچىقتىن خـاالس قىلىــدۇ]. 14[ بېرىـدۇ) يهنـى تهسـهللى(شـىپالىق 

ھهممىنـى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش هللا ا. خالىغان ئادهمنى تهۋبىگه مـۇۋهپپهق قىلىـدۇ
نىـڭ پهيغهمبىرىـدىن ۋه هللا ا ،تىـنهللا اسىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى جىھاد قىلغـانالرنى، هللا ا]. 15[ قىلغۇچىدۇر

تـۇرۇپ سـىلهر ئـۆز ) يهنـى ئوتتۇرىغـا چىقارمـاي(مۆمىنلهردىن باشقىنى سىرداش قىلىۋالمىغانالرنى بىلمهي 
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ســىلهرنىڭ قىلمىشــىڭالردىن هللا دهپ ئويالمســىلهر؟ ا) يهنــى ســىنالمايمىز(ھالىمىزغــا قويــۇپ بېرىلىمىــز، 
 نىـڭهللا يهنـى كـاپىرلىق بىـلهن ا(ئىقرار قىلىپ تۇرۇقلۇق مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ كۇفرىنى ]. 16[ خهۋهرداردۇر

ىدلىرىنى مهسـج نىـڭهللا ا) ئۇالرنىـڭ(، )ىدلىرىنى ئاۋات قىلىـش بىـر ـ بىـرى بىـلهن سىغىشـالمايدۇمهسج
ئهمهللىرىنىڭ نهتىجىسـى بولمايـدۇ، ئـۇالر دوزاختـا ) ياخشى(ئاۋات قىلىشى توغرا ئهمهس، ئۇالرنىڭ قىلغان 

، ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان، نامـاز ئـۆتىگهن، قاهللا اىدلىرىنى پهقهت سجمه نىڭهللا ا]. 17[ قالىدۇ
ىدنى رېمونـت قىلىـش، مهسـج يهنى(باشقىدىن قورقمىغان كىشىلهرال ئاۋات قىلىدۇ  تىنهللا ازاكات بهرگهن، 

ىدته داۋاملىــق نامــاز ئــۆتهش، قۇرئــان تىــالۋهت قىلىــش قاتــارلىق مهســج سهرهمجانالشــتۇرۇش، تــازىالش،
ــدۇئىشــالرن ــاپقۇچىالردىن بولۇشــى كــۆزده تۇتۇلىــدۇ)ى قىلى ســىلهر ]. 18[ ، ئهنه شــۇالرنىڭ ھىــدايهت ت

، ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان قـاهللا اىدى ھهرهمنى ئاۋات قىلىشـنى مهسج ھاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى،
زىرىـده نىـڭ نههللا ئوخشـاش ھېسابالمسـىلهر؟ ا) ئىمانىغـا(نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالرنىـڭ هللا ئېيتقان ۋه ا

ـان ئېيتقانالرنىـڭ، ھىجـرهت ]. 19[ زالىـم قهۋمنـى ھىـدايهت قىلمايـدۇهللا ا. ئۇالر ئوخشـاش ئهمهس ئىم
نىـڭ هللا نىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلغانالرنىـڭ دهرىجىسـى اهللا قىلغانالرنىڭ ۋه ماللىرى ھهم جـانلىرى بىـلهن ا

]. 20[ ۈچىلهردۇرمهقســىتىگه ئېرىشــك) ســاۋاب تېــپىش بىــلهن(دهرگاھىــدا ئهڭ كاتتىــدۇر؛ ئهنه شــۇالر 
پهرۋهردىگـارى ئۇالرغــا ئۆزىنىـڭ رهھمىتــى، رازىلىقــى ۋه جهننهتلىـرى بىــلهن خـۇش خهۋهر بېرىــدۇ، ئــۇالر 

هللا شۈبھىسـىزكى، ا. ئۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ]. 21[ جهننهتلهرده مهڭگۈلۈك نېمهتكه ئېرىشىدۇ
ئهگهر ئــاتىلىرىڭالر، قېرىندىشــىڭالر  !ئــى مــۆمىنلهر]. 22[ كاتتــا ســاۋاب بــار) ئۇالرغــا(نىــڭ دهرگاھىــدا 

ئىچىڭالردىـن . ، ئـۇالرنى دوسـت تۇتمـاڭالر)كۇفرىـدا مهھـكهم تۇرسـا(ئىماندىن كۇفرىنى ئـارتۇق كۆرسـه 
يهنـى ئۇالرغـا ئوخشـاش مۇشـرىكتۇر، چـۈنكى (كىملهركى، ئۇالرنى دوست تۇتىـدىكهن، ئـۇالر زالىمـالردۇر 

ئهگهر سـىلهرنىڭ ئاتـاڭالر، «ئېيتقىنكـى، ]. 23[ )سابلىنىدۇمۇشرىكلىككه رازى بولغان ئادهممۇ مۇشرىك ھې
، تاپقـان )ھهمده ئـۇالردىن باشـقىالر(ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر ، ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭالر 

پۇل ـ ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرۈدىغـان ئـۆيلىرىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن 
يهنـى شـۇالر (نىـڭ يولىـدا جىھـاد قىلىشـتىنمۇ سـۆيۈملۈك بولسـا هللا نىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋه اهللا ، اتىنهللا ا

نىـڭ ئهمـر هللا ائـۇ ھالـدا سـىلهر تـاكى ، )نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسـهڭالرهللا بىلهن بولۇپ كېتىپ، ا
نىـڭ دىنىنىـڭ  هللايهنـى ا(پاسـىق قهۋمنـى هللا اكهلگۈچه كۈتـۈڭالر، ) يهنى مهككىنى پهتھى قىلىش ئىزنى(

سـىلهرگه نۇرغـۇن جهڭ هللا ا]. 24[ »ھىـدايهت قىلمايـدۇ) چهك ـ چېگرىسىدىن چىقىـپ كهتكـۈچىلهرنى
ئهينـى ۋاقىتتـا سـانىڭالرنىڭ . ھهقىـقهتهن يـاردهم بهردى) يهنى جېڭىده(مهيدانلىرىدا ۋه ھۈنهين كۈنىده 

غلـۇپ بولمـايمىز دېـدىڭالر، بـۇ يهنى بۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز كـۆپ، مه(كۆپلۈكىدىن خۇشاللىنىپ كهتتىڭالر 
، ســانىڭالرنىڭ كۆپلــۈكى )ئىـدى 4000مىـڭ، دۈشــمىنىڭالرنىڭ ســانى  12چاغـدا ســىلهرنىڭ ســانىڭالر 
ئانـدىن . كهڭ زېمىـن سـىلهرگه تـار تۇيۇلـدى) قـاتتىق قـورققىنىڭالردىن. (سىلهرگه قىلچه ئهسـقاتمىدى

]. 25[ ئارقاڭالرغـا قـاراپ قـاچتىڭالر) پنى ئازغىنـا مـۆمىنلهر بىـلهن تاشـالھمهغلۇپ بولـۇپ، رهسـۇلۇلال(
خاتىرجهملىــك بېغىشــلىدى، ســىلهرگه ) مهرھهمهت قىلىــپ(ئانــدىن پهيغهمبىــرىگه ۋه مــۆمىنلهرگه 

شـۇنىڭ (چۈشـۈردى، ئـۇالرنى سـىلهر كۆرمىـدىڭالر ) يهنى سىلهرگه ياردهمگه پهرىشـتىلهرنى(قوشۇنالرنى 
ئازابلىــدى، ) ئۆلتــۈرۈش ۋه ئهســىر ئېلىــنىش بىــلهن(كــاپىرالرنى هللا ، ا)بىــلهن ســىلهر غهلىــبه قىلــدىڭالر

خالىغـان ئـادهمگه تهۋبىنـى نېسـىپ قىلىـدۇ هللا شـۇنىڭدىن كېـيىن، ا]. 26[ كاپىرالرنىڭ جازاسى ئهنه شۇ
ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى هللا ا). يهنــى ئىســالم دىنىغــا كىرىشــكه مــۇۋهپپهق قىلىــدۇ(

پهقهت نىجىسـتۇر، ) نـى ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈنهللا ا(ىكالر مۇشـر! ئى مـۆمىنلهر]. 27[ مېھرىباندۇر
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ــدىن  ــۇ يىل ــڭ (مۇش ــى ھىجرىيىنى ــدىن 9يهن ــۇالر) ـ يىلى ــيىن ئ ــج كې ــا مهس ــگه(ىدى ھهرهمغ ) ھهرهم
مۇشـرىكالرنىڭ ! ئـى مـۆمىنلهر(ئهگهر سـىلهر ). يهنى ھهج قىلمىسۇن، ئۆمره قىلمىسـۇن(يېقىنالشمىسۇن 

خالىسـا ئـۆز پهزلـى بىـلهن هللا پېقىـرلىقتىن قورقسـاڭالر، ا) شـى بىـلهنھهرهمگه كىرىشتىن مهنئـى قىلىنى
بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ) سـىلهرگه پايـدىلىق ئىشـالرنى(هللا سىلهرنى باي قىلىدۇ، شۈبھىسىزكى، ا

ــدۇر ــش قىلغۇچى ــابتىن ]. 28[ ئى ــى كىت ــىلهر ئهھل ــاهللا اس ــهنمهيدىغانالر  ق ــۈنىگه ئىش ــاخىرهت ك ۋه ئ
نىـڭ ئـوغلى دهپ ئېتىقـاد قىلغــانلىقلىرى هللا نىـڭ ئـوغلى، ناســاراالر ئىسـانى اهللا يهھـۇدىيالر ئـۇزهيرىنى ا(

) ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئېتىقاد قىلىمىز دېگهن بىلهنمـۇ ئېتىقـاد قىلمىغاننىـڭ ئورنىدىـدۇر قاهللا ائۈچۈن، ئۇالر 
 ھــارام قىلغــان نهرســىلهرنى ھــارام) ســۈننىتىده(ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ) ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا(هللا بىــلهن، ا

غا ئېتىقاد قىلمايـدىغانالر بىـلهن، تـاكى ئـۇالر سـىلهرگه ) يهنى ئىسالم دىنى(بىلمهيدىغانالر ۋه ھهق دىن 
نىـڭ هللا ئـۈزهير ا« :يهھـۇدىيالر]. 29[ بويسۇنۇپ خار ھالـدا جىـزىيه تـۆلىگهنگه قهدهر، ئـۇرۇش قىلىڭـالر

، بـۇ، ئۇالرنىـڭ ئاغزىـدىكى دېـدى» نىڭ ئوغلىـدۇرهللا ا) يهنى ئىسا(مهسىھ « :دېدى، ناساراالر» ئوغلىدۇر
هللا پهرىشـتىلهر ا« :يهنى مۇشـرىكالرنىڭ(ئىلگىرىكى كاپىرالرنىڭ ) ئۇالرنىڭ سۆزلىرى(سۆزىدۇر، ) دهلىلسىز(

نىـڭ بالىسـى يوقلۇقىغـا هللا ا(ئۇالرغا لهنهت قىلسۇنكى، هللا ا. سۆزلىرىگه ئوخشايدۇ) دېگهن» نىڭ قىزلىرىدۇر
يالغـان  قـاهللا ا) نىڭ بالىسى بـار دهپهللا ا(ئۇالر قانداقمۇ ) رۇلۇپروشهن دهلىل تۇرسا، ھهقىقهتتىن باتىلغا بۇ

يهھــۇدىيالر بىــلهن ناســاراالرنىڭ دىنىــي (ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ھىبرىلىرىنــى ، راھىبلىرىنــى ]. 30[ چاپاليــدۇ
پهيغهمـبهرلهر (ئـۇالر ) ھـالبۇكى. (نى مهبۇد قىلىۋالدىمهسىھ ۋه مهريهم ئوغلى) باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى

يهنـى ئالهملهرنىـڭ (پهقهت بىر ئىالھقـا ئىبـادهت قىلىشـقا بۇيرۇلغـان ئىـدى، ئۇنىڭـدىن باشـقا ) قىلىقئار
ئۇالرنىـڭ شـېرىك كهلتۈرگهنلىكلىرىـدىن هللا يوقتـۇر، ا) بهرھهق(ھـېچ مهبـۇد ) باشقا تىنهللا اپهرۋهردىگارى 

) يهنـى ئىسـالم دىنىنـى( نىـڭ نـۇرىنىهللا ا) يهنى مۇشرىكالر، يهھۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئۇالر ]. 31[ پاكتۇر
ئۆز نۇرىنى ئۈسـتۈن قىلمـاي هللا بىلهن ئۆچۈرمهكچى بولىدۇ، ا) يهنى يالغان ـ ياۋىداق بوھتانلىرى(ئېغىزلىرى 

نـى بـارلىق دىـنالردىن ) ئىسالم(ھهق دىن هللا ا]. 32[ يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ) بۇنى(قالمايدۇ، كاپىرالر 
ھىـدايهت ۋه ) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنى تولـۇق( ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى
ئـى ]. 33[ يامـان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ) ئۈسـتۈن بولۇشـىنى(ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ 

نۇرغـۇنلىرى كىشـىلهرنىڭ پـۇل ـ ) يهھـۇدىي ۋه ناسـارا ئۆلىمالىرىـدىن(ھىبرىلهر ۋه راھىـبلهردىن ! مۆمىنلهر
نىـڭ دىنىغـا كىرىشـتىن توسـىدۇ، ئـالتۇن ـ كۈمـۈش هللا ا) كىشـىلهرنى(ھارام يهيدۇ، ماللىرىنى ھهقىقهتهن 

 بېشـارهتقـاتتىق ئـازاب بىـلهن ) بولىـدىغاندوزاختـا (نىڭ يولىدا سهرپ قىلمايدىغانالرغا هللا يىغىپ، ئۇنى ا
لىـپ، ئۇ ئالتۇن ـ كۈمۈشـلهر جهھهننهمنىـڭ ئوتىـدا قىزىتى) يهنى قىيامهت كۈنىده(ئۇ كۈنده ]. 34[ بهرگىن

بـۇ سـىلهرنىڭ ئـۆزۈڭالر « :ئۇالرغـا. ۋه دۈمبىلىـرى داغلىنىـدۇئۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ پېشانىلىرى ، يـانلىرى 
). نىـڭ ھهققىنـى ئـادا قىلمىـدىڭالرهللا سـىلهر بـۇ دۇنيـايىڭالردىكى ا(ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن ـ كۈمۈشۈڭالر 

شۈبھىسـىزكى، ئاسـمان ۋه زېمىـن ]. 35[ دېيىلىـدۇ» يىغقان ئـالتۇن ـ كۈمۈشـۈڭالرنىڭ ۋابـالىنى تېـتىڭالر
دۇر،  12) يهنـى لهۋھۇلمهھپـۇزدا(نىـڭ دهرگاھىـدا هللا ئايالرنىـڭ سـانى ا) قهمهرى(يارىتىلغاندىن تارتىـپ 

ئۇرۇش قىلىـش ھـارام قىلىنغـان ئـايالردۇر، ) يهنى زۇلقهئده، زۇلھهججه، مۇھهررهم، رهجهپ(ئۇالردىن تۆتى 
بـۇ ئـايالردا ، )نىـڭ تـوغرا دىنىـدۇر هللائۇرۇشنىڭ ھارام قىلىنىشـى  يهنى مهزكۇر تۆت ئايدا(بۇ توغرا دىندۇر 

ئۆزۈڭالرغـا ) چهكلىـگهن گۇنـاھ ئىشـالرنى قىلىـش بىـلهنهللا ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق بىـلهن، ا(
زىيان سالماڭالر، مۇشرىكالر سىلهرگه بىرلىكته ھۇجۇم قىلغاندهك، سىلهرمۇ ئۇالرغا قارشى بىـرلىكته ئـۇرۇش 

نىـڭ ئهمرىنـى بهجـا كهلتـۈرۈش، مهنئـى هللا يهنـى ا(تهقۋادارالر بىلهن بىللىـدۇر هللا بىلىڭالركى، ا. قىلىڭالر
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نىڭ يـاردهم بېرىـدىغانلىقىغا ئىشـهنچىده هللا قورققۇچىالرغا ا تىنهللا اقىلغان ئىشلىرىدىن چهكلىنىش بىلهن 
ر ئايغـا ئۆزگهرتىـپ، يهنى ئـۇرۇش ھـارام قىلىنغـان ئـاينى باشـقا بىـ(ئاينى ئارقىغا سۈرۈش ] 36[ )لۇڭالروب

؛ ئـۇالر ۇنىڭ بىلهن كـاپىرالر ئازدۇرۇلىـدۇكۇفرىنى زىياده قىلىشتۇر، ب) ئايغا كۆپهيتىش 13ئېيىنى  12يىلنىڭ 
ھارام قىلغان ئايالرنىڭ سانىغا مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلسا، ئىككىنچى يىـل ھـارام هللا ا

غـان ئـاينى ھـاالل قىلىـدۇ، ئۇالرغـا ئۆزلىرىنىـڭ يامـان ئهمهللىـرى ھارام قىلهللا قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ا
نىـڭ هللا سـىلهرگه ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 37[ كـاپىر قهۋمنـى ھىـدايهت قىلمايـدۇهللا ا. چىرايلىق كۆرسىتىلدى

يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسه، نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئـايرىلغىڭالر كهلمهيـدۇ؟ دۇنيـا ھايـاتىنى 
ــاخىرهتتىكى ــۇش ) بهخــت( ئ ــرىمهن بول ــدىن بهھ ــا ھاياتى ــدۇڭالرمۇ؟ دۇني ــلهن تېگىشىشــكه رازى بول بى

ــمهس نهرســىدۇر ــلهن سېلىشــتۇرغاندا، ئهرزى ــرى بى ــڭ نېمهتلى ــا ]. 38[ ئاخىرهتنى ئهگهر ســىلهر جىھادق
ئورنۇڭالرغـا سـىلهردىن باشـقا ) سىلهرنى ھـاالك قىلىـپ. (سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇهللا چىقمىساڭالر، ا

]. 39[ ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا قىلـچه زىيـان يهتكۈزهلمهيسـىلهر، ا قـاهللا امنى كهلتۈرىـدۇ، سـىلهر قهۋ
ھهقىـقهتهن ئۇنىڭغـا هللا ، ا)يـاردهم قىلىـدۇهللا ا(نىڭ پهيغهمبىرىگه يـاردهم قىلمىسـاڭالر هللا ئهگهر سىلهر ا

ئۇنىڭغـا پهقهت بىـر . ھهيدهپ چىقارغان ئىـدى) مهككىدىن(ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر ئۇنى . ياردهم قىلغان ئىدى
) ھرهسـۇلۇلال. (ئهينى زاماندا ئۇ ئىككىسى غـاردا ئىـدى. ھهمراھ ئىدى) يهنى ئهبۇبهكرى سىددىق(كىشى 

) يهنـى پهيغهمبىـرىگه(ئۇنىڭغـا هللا دهيتتى، ا» ھهقىقهتهن بىز بىلهن بىللههللا زهم قىلمىغىن، ا« :ھهمراھىغا
قوشـۇنالر بىـلهن مهدهت بهردى، ئـۇالرنى ) غـانپهرىشـتىلهردىن بول(خاتىرجهملىك بېغىشـلىدى، ئۇنىڭغـا 

يهنـى (نىڭ سـۆزى هللا پهس قىلدى، ا) يهنى شېرىك كهلىمىسىنى(سىلهر كۆرمىدىڭالر، كاپىرالرنىڭ سۆزىنى 
ئـى مــۆمىنلهر ]. (40[ ، ھــېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىــدۇرغـالىبتۇرهللا ائۈســتۈندۇر، ) كهلىـمه تهۋھىـد

يـاش ـ قېـرى، پىيـاده، ئۇالغلىـق  يهنى مهيلى(ىر بولغان ھالهتته سىلهر يىنىك بولغان ياكى ئېغ!) جامائهسى
) لـۇڭالر ، ھهمـمه ئهھۋالـداوبلۇڭالر ، ئىختىيارىي ۋه ئىختىيارسـىز و، ئوڭۇشلۇق ۋه قىيىن شارائىتتا بلۇڭالر وب

 نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر بىـلهن جىھـاد قىلىڭـالر، ئهگهر بىلسـهڭالرهللا جىھادقا چىقىڭالر، ا
ــىلهر ئۈچــۈن ياخشــىدۇر ــش س ــداق قىلى ــى(ئهگهر ]. 41[ مۇن ــڭ دهۋهت قىلىنغىن ــا ) ئۇالرنى ــان قولغ ئاس

ھال سهپهر بولىدىغان بولسا، ئۇالر چوقـۇم سـاڭا ئهگىشـىپ ائوتتۇر) يىراق ئهمهس(كېلىدىغان غهنىيمهت ۋه 
ئـۇالر بىـلهن قهسـهم . لېكىن، بۇ ئارىلىق ئۇالرغا يىراق بىلىنـدى. چىقاتتى) غهنىيمهت ئېلىش مهقسىتىده(

دهيـدۇ، ئـۇالر » ئهگهر چىقىشقا قادىر بواللىغان بولساق، ئهلۋهتته سىلهر بىـلهن بىلـله چىقـاتتۇق« :ئىچىپ
بىلىدۇكى، ئـۇالر شـهك ـ شۈبھىسـىز هللا ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى ھاالك قىلىدۇ، ا) يالغان قهسهملىرى تۈپهيلىدىن(

راسـتچىلالر بىـلهن يالغـانچىالر ) ئۆزرىسىده(كهچۈردى، سېنى هللا ا!) ئى مۇھهممهد]. (42[ يالغانچىالردۇر
 قـاهللا ا!) ئى مـۇھهممهد]. (43[ رۇخسهت بهردىڭ) ساڭا ئېنىق بولمىغۇچه نېمىشقا ئۇالرغا چىقماسلىققا(

ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغانالر سهندىن ماللىرى بىلهن ۋه جـانلىرى بىـلهن جىھـاد قىلىشـقا رۇخسـهت 
ۋه ئـاخىرهت  قـاهللا اسـهندىن پهقهت ) ئى مـۇھهممهد]. (44[ الرنى ئوبدان بىلىدۇتهقۋادارهللا ا. سورىمايدۇ

ـانى بـارالر ) نىـڭ بىـرلىكىگه ۋه سـېنىڭ پهيغهمـبهرلىكىڭگههللا ا(كۈنىگه ئىشهنمهيدىغانالر، دىللىرىدا  گۇم
 ئهگهر ئۇالرنىـڭ جىھادقـا چىقىـش نىيىتـى]. 45[ رۇخسهت سورايدۇ، ئۇالر ئۆز گۇمانىدا تېڭىرقـاپ يۈرىـدۇ

ئۇالرنىــڭ (ئۇالرنىــڭ چىقىشــىنى ياقتۇرمىــدى، هللا بولســا، ئهلــۋهتته ئۇنىڭغــا تهييــارلىق قىالتتــى، لــېكىن ا
ئۆيلىرىـده قېلىـپ قـالغۇچىالر «) ئۇالرغـا. (ئۇالرنىڭ ئىرادىسـىنى سـۇندۇردى) دىللىرىغا ھۇرۇنلۇقنى سېلىپ

ئهگهر ئـۇالر سـىلهر بىـلهن ]. 46[ دېيىلـدى» بىـلهن قـېلىڭالر) يهنى ئايالالر، كىچىك بـالىالر، ئـاجىزالر(
بىرلىكته چىققان بولسا، ئاراڭالردا پهقهت پىتنه ـ پاسـاتنى كـۆپهيتهتتى، ئاراڭالرغـا بۆلگۈنچىلىـك سـېلىش 
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هللا ئاراڭالردا ئـۇالر ئۈچـۈن تىـڭ ـ تىڭاليـدىغانالر بـار، ا. ئۈچۈن چوقۇم سۇخهنچىلىك بىلهن شۇغۇللىناتتى ،
نىـڭ هللا ئىلگىرى ئـۇالر تـاكى ا]. 47[ ئوبدان بىلگۈچىدۇر) ى ـ تېشىنىيهنى مۇناپىقالرنىڭ ئىچ(زالىمالرنى 

نىــڭ دىنــى ئۈســتۈنلۈك قازانغانغــا قهدهر، ھهقىــقهتهن، بۆلگۈنچىلىــك سېلىشــقا هللا يــاردىمى كهلگهنــگه، ا
يهنـى دىننىـڭ (ئورۇنغان ، ساڭا ھىيله ـ مىكىرلهرنى ئىشلهتكهن ئىدى، ھالبۇكى، ئـۇالر بۇنـداق بولۇشـىنى 

) يهنـى مېنىـڭ قېلىشـىمغا(ماڭا « :ئۇالرنىڭ ئارىسىدا]. 48[ يامان كۆرگۈچىلهردۇر) قازىنىشىنىئۈستۈنلۈك 
لىـپ سېلىشـىمغا يهنى رۇمنىڭ ئاياللىرى بىلهن گۇنـاھ قى(رۇخسهت قىلغىن، مېنى باالغا گىرىپتار قىلمىغىن 

باالغـا گىرىپتـار ) وڭمۇنـاپىقلىقتىن ئىبـارهت چـ(ئهمهلـده ئـۇالر . دېگۈچىلهرمۇ بـار» )سهۋهبچى بولمىغىن
ئهگهر سـهن بىـرهر ياخشـىلىققا ]. 49[ شۈبھىسىزكى، جهھهنـنهم كـاپىرالرنى ئـوراپ تۇرغۇچىـدۇر. بولدى

ئىشـنىڭ ئالـدىنى ئالغـان « :ئېرىشسهڭ، ئۇالرنىڭ كۆڭلى يېرىم بولىدۇ؛ ئهگهر ساڭا بىرهر مۇسىبهت كهلسـه
نىــڭ تهقــدىر قىلغــان هللا ىــزگه پهقهت اب«ئېيتقىنكــى، ]. 50[ دېيىشــىپ خۇشــال قايتىشــىدۇ» ئىكهنمىــز

يهنـى مـۆمىنلهر ھهمـمه (تهۋهككۈل قىلسۇن  قاهللا امۆمىنلهر . نهرسىسى يېتىدۇ، ئۇ بىزنىڭ مهدهتكارىمىزدۇر
سـىلهر «ئېيتقىنكـى، ]. 51[ »)تاپشۇرسـۇن، ئۇنـدىن باشـقا ھـېچ ئهھهدىـگه يۆلهنمىسـۇن قاهللا ائىشنى 

ئىككى خىـل ياخشـى ئاقىۋهتنىـڭ بىـرىگه ) تىن ئىبارهتغهلىبه قىلىش ياكى شېھىت بولۇش(پهقهت بىزنىڭ 
نىڭ سىلهرگه ئۆز دهرگاھىدىن ئـازاب چۈشۈرۈشـنى يـاكى بىزنىـڭ هللا ئېرىشىشىمىزنى كۈتۈۋاتىسىلهر، بىزمۇ ا

كۈتـۈڭالر، بىزمـۇ ) ئۆزۈڭالرغـا كهلگهننـى(قولىمىز ئـارقىلىق سـىلهرنى جازالىشـىنى كۈتـۈۋاتىمىز، سـىلهرمۇ 
ســىلهر !) ئـى مۇنــاپىقالر جامائهسـى(«ئېيتقىنكــى، ]. 52[ »كـۈتهيلى) هلگهننــىئـۆزىمىزگه ك(ئهلـۋهتته 

ھهرگىـز قوبـۇل قىلىنمايـدۇ، ) قانچىلىك پۇل ـ مال سهرپ قىلساڭالرمۇ(ئىختىيارىي ياكى مهجبۇرىي يوسۇندا 
 ئۇالرنىڭ بهرگهن نهپىقىلىـرى شـۇنىڭ]. 53[ »نىڭ ئىتائىتىدىن چىققان قهۋم بولدۇڭالرهللا چۈنكى سىلهر ا

نىڭ پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلىدۇ، نامـازنى خـۇش ياقماسـلىق هللا نى ۋه اهللا ئۈچۈن قوبۇل بولمايدۇكى، ئۇالر ا
ئۇالرنىـڭ مـال ـ مـۈلكى ۋه ئهۋالدى سـېنى ]. 54[ رازىلىق بىلهن بهرمهيدۇ) پۇل ـ مېلىنى(بىلهن ئوقۇيدۇ، 

الشـنى ۋه ئۇالرنىـڭ كـاپىر پېتـى جـان ئۇالرنى بۇ دۇنيادا شۇ نهرسىلهر بىلهن ئازابهللا ئهجهبلهندۈرمىسۇن، ا
» دىـن) يهنـى سـىلهرگه ئوخشـاش مۇسـۇلمانالر(بىز چوقۇم سـىلهر « :ئۇالر]. 55[ ۈزۈشنى ئىراده قىلىدۇئ

زىيـان ـ زهخمهتـكه ئۇچراشـتىن (ئۇالر سىلهردىن ئهمهس، لـېكىن ئـۇالر . بىلهن قهسهم ئىچىدۇهللا دهپ، ا
ئهگهر ئۇالر بىرهر قورغـان يـاكى غـار ۋه يـاكى ]. 56[ قهۋمدۇر قورقۇنچاق) قورقۇپ، ئاغزىدا مۇسۇلمان بولغان

!) ئـى مـۇھهممهد]. (57[ گهمىنى تاپسا ئىدى، ئۇالر شۇ تهرهپـكه قـاراپ ئهلـۋهتته يۈگۈرۈشـكهن بـوالتتى
لهرنــى تهقســىم قىلىشــىڭنى ئهيىبلهيــدۇ، ئۇالرغــا ) ۋه غهنىــيمهت(ئۇالرنىــڭ بهزىســى ســېنىڭ ســهدىقه 

نىـڭ هللا نىـڭ ۋه اهللا ئهگهر ئـۇالر ا]. 58[ ولىـدۇ، بېرىلمىسـه خاپـا بولۇشـىدۇئۇنىڭـدىن بېرىلسـه خـۇش ب
ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى هللا كۆرىـدۇ قىلىـدۇ، ا.بىـزگه هللا ا« :پهيغهمبىرىنىڭ ئۇالرغا بهرگىنىگه رازى بولسا ۋه

ئۆتۈنــۈپ ) نىــڭ پهزلىنـى، ئېھســانىنىهللا ا( تىـنهللا ابىـزگه ئــۆز پهزلىـدىن ئاتــا قىلىـدۇ، بىــز ھهقىــقهتهن 
ــوالتتى» ۇچىالرمىزســورىغ ــۇالر ئۈچــۈن ياخشــى ب ــۋهتته، ئ ــا، ]. 59[ دېســه، ئهل ــات پهقهت پېقىرالرغ زاك

مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىـل قىلىـش كـۆزده تۇتۇلغانالرغـا، قـۇلالرنى ئـازاد 
هللا بهلگىلىمىسـىدۇر، انىـڭ هللا نىـڭ يولىغـا، ئىـبن سـهبىللهرگه بېرىلىـدۇ، بـۇ اهللا قىلىشقا، قهرزدارالرغـا، ا

ئۇالرنىـڭ ]. 60[ ئوبـدان بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر) بهندىلىرىنىڭ مهنپهئهتنـى(
ئاڭلىغـان «) پهيغهمبهرنـى(ئهزىيهت يهتكۈزىـدۇ ۋه ) سۆزى ۋه ھهرىكىتى ئارقىلىق(بهزىلىرى پهيغهمبهرگه 

سـىلهرگه پايـدىلىق سـۆزلهرنى ) س، ئـۇدۇرۇ(«ئېيتقىنكـى، . دهيدۇ» نهرسىسىنىڭ ھهممىسىگه ئىشىنىدۇ
ــىنىدۇ، ا ــاڭالپ ئىش ــۆزىگه هللا ئ ــڭ س ــىنىدۇ، مۆمىنلهرنى ــۆزلىرىگه ئىش ــڭ س ــىنى (نى ــڭ ئىخالس ئۇالرنى
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نىـڭ پهيغهمبىـرىگه هللا ا» ئىشىنىدۇ، ئـۇ سـىلهردىن ئىمـان ئېيتقـانالر ئۈچـۈن رهھمهتتـۇر) بىلگهنلىكتىن
ــد ــا دۇچــار بولى ــاتتىق ئازابق ــدىغانالر ق ــيهت يهتكۈزى ــۇالر ســىلهرنى رازى قىلىــش ئۈچــۈن ]. 61[ ۇئهزى ئ

بىـلهن قهسـهم قىلىـدۇ، ئهگهر ئـۇالر راسـتال مـۆمىن هللا ا) پهيغهمبهرگه تېگىدىغان گهپنى قىلمىدۇق دهپ(
هللا ا) بـۇ مۇنـاپىقالر]. (62[ نى ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنى رازى قىلىشلىرى كېرهك ئىـدىهللا بولىدىغان بولسا، ا

قارشـىلىق كۆرسـىتىدىكهن، ئۇنىـڭ دوزاخقـا كىرىـدىغانلىقىنى، دوزاختـا ۋه ئۇنى پهيغهمبىـرىگه كىمكـى  قا
مۇنـاپىقالر ئـۆزلىرى توغرىسـىدا بىـرهر ]. 63[ مهڭگۈ قالىدىغانلىقىنى بىلمهمدۇ؟ ئهنه شۇ چوڭ رهسۋالىقتۇر

. مــۆمىنلهرگه خهۋهر بېرىشــتىن قورقىــدۇ) يهنــى نىفــاقنى(ســۈره نازىــل بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ دىللىرىــدىكىنى 
) پـاش بولۇشـتىن(ىره قىلىڭـالر، سـىلهر مهسـخ )نىـڭ دىنىنـى خـالىغىنىڭالرچههللا ا(سىلهر «نكى، ئېيتقى

ئهگهر !) ئـى مـۇھهممهد]. (64[ »چوقـۇم ئاشـكارا قىلىـدۇهللا ا) يهنى مۇناپىقلىقنى(قورقىدىغان نهرسىنى 
شـۇقى ، پهقهت ئىـچ پۇ)راسـت ئهمهس(بىـز « :سورىسـاڭ، ئـۇالر) ره قىلغـانلىقىنىمهسخى(سهن ئۇالرنىڭ 

نىـڭ ئـايهتلىرىنى هللا نىـڭ دىنىنـى، اهللا سىلهر ا«) بۇ مۇناپىقالرغا. (دهيدۇ» قىلىپ ئوينىشىپ دهپ قويدۇق
يالغـان قهسـهم (سىلهر ]. 65[ دېگىن» ىره قىلدىڭالرمۇ؟مهسخ نىڭ پهيغهمبىرىنىهللا ۋه ا) يهنى كىتابىنى(

) ىره قىلىـش بىـلهنمهسـخ همبهرنـىپهيغ(ئۆزره ئېيتماڭالر، سىلهر ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، ) ئىچىپ
ئهپـۇ قىلسـاق، يهنه بىـر ) راسـت تهۋبه قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن(كاپىر بولدۇڭالر، سـىلهردىن بىـر گـۇرۇھنى 

ــۇرۇھنى گۇناھكــار بولغــانلىقلىرى  ــاھنى داۋامالشــتۇرغانلىقلىرى(گ ــاپىقلىق بىــلهن گۇن ئۈچــۈن ) يهنــى مۇن
بىـر ـ ) مۇناپىقلىقتـا ۋه ئىمانـدىن يىـراق بولۇشـتا(ىق ئايـالالر مۇناپىق ئهرلهر بىلهن مۇناپ]. 66[ جازااليمىز

يهنـى (بىرىگه ئوخشايدۇ، ئـۇالر يامانلىققـا بۇيرۇيـدۇ، ياخشـىلىقتىن توسـىدۇ، ئـۇالر قـوللىرىنى يۇمۇۋالىـدۇ 
مـۇ هللا ، ا)نىڭ تـائىتىنى تهرك ئهتتـىهللا يهنى ا(نى ئۇنتۇدى هللا ئۇالر ا). بېخىللىق قىلىپ سهدىقه بهرمهيدۇ

شۈبھىسـىزكى، ). ئۇالرنى ئۆزىنىـڭ پهزلىـدىن ۋه رهھمىتىـدىن مهھـرۇم قىلـدىهللا يهنى ا(ى ئۇنتۇدى ئۇالرن
مۇناپىق ئهرلهرگه، مۇناپىق ئايالالر ۋه كۇففارالرغـا دوزاخنـى ۋهده قىلـدى، هللا ا]. 67[ مۇناپىقالر پاسىقالردۇر

ئۇالرغـا لهنهت قىلـدى، ئـۇالر هللا يېتهرلىكتـۇر، ا) ئازابالشـقا(دوزاخ ئـۇالرنى . ئۇالر دوزاختا مهڭگـۈ قالىـدۇ
سـىلهردىن بـۇرۇن ئـۆتكهن ) ئـى مۇنـاپىقالر، سـىلهرنىڭ ھـالىڭالر]. (68[ مهڭگۈلۈك ئازابقا دۇچار بولىـدۇ

ئوخشايدۇ، ئۇالر كۈچ ـ قۇۋۋهتته سىلهردىن كۈچلـۈك، مـال ـ مـۈلكى ۋه ) ھاالك بولغان ئۈممهتلهرنىڭ ھالىغا(
ــۆپ ئ ــدا ك ــدىئهۋالدى ســىلهرنىڭكىگه قارىغان ــۆتكهنلهر . ى ــۇرۇن ئ ــرى (ســىلهردىن ب ــڭ لهززهتلى دۇنيانى

ــى ــدهك، ســىلهرمۇ ) جهھهتتىك ــرىمهن بولغان ــى(نېسىۋىســىدىن بهھ ــرى جهھهتتىك ــڭ لهززهتلى ) دۇنيانى
نېســىۋهڭالردىن بهھــرىمهن بولــدۇڭالر؛ ئــۇالر باتىلغــا چۆمگهنــدهك، ســىلهرمۇ باتىلغــا چۆمــدۈڭالر؛ ئهنه 

]. 69[ ۋه ئـاخىرهتته ئېتىبارسـىزدۇر، ئهنه شـۇالر زىيـان تـارتقۇچىالردۇرشۇالرنىڭ ياخشى ئهمهللىرى دۇنيا 
، ئىبـراھىم قهۋمىنىـڭ، مهديهن ۋملىرىنىـڭهنـۇھ ، ئـاد ۋه سـهمۇد ق ئۇالرغا ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنىـڭ،

ــۈرۈۋېتىلگهن قىشــالقالرنىڭ  ــىنىڭ، كۆمت ــالقلىرىنىڭ(ئاھالىس ــى قىش ــاالم قهۋم ــۇت ئهلهيھىسس ــى ل ) يهن
بـۇ مـۆجىزىلهرنى ئـۇالر ئىنكـار (ى كهلمىدىمۇ؟ ئۇالرغا پهيغهمبهرلىرى مۆجىزىلهر ئېلىـپ كهلـدى خهۋهرلىر

ئـۆزلىرىگه ) كـاپىر بولـۇش ۋه گۇنـاھ قىلىـش بىـلهن(ئۇالرغا زۇلۇم قىلغىنى يوق، لېكىن ئـۇالر هللا ا). قىلدى
) كىشـىلهرنى(تتۇر، ئـۇالر مۆمىن ئهرلهر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىرى بىلهن دوسـ]. 70[ ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

ئادا قىلىـدۇ، زاكـات بېرىـدۇ، ) تولۇق(ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، نامازنى 
ھهقىــقهتهن هللا رهھىــم قىلىــدۇ، اهللا نىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىــدۇ، ئهنه شــۇالرغا اهللا ۋه ا قــاهللا ا

مــۆمىن ئهرلهر ۋه مــۆمىن ئايالالرغــا ئاســتىدىن هللا ا]. 71[ غــالىبتۇر، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر
ئـۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ، ھهمىشـه . ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهننهتلهرنـى ۋهده قىلـدى
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جهنـنهت (نىـڭ رازىلىقـى هللا ا) ئـۇالر ئېرىشـىدىغان. (تۇرىدىغان جهننهتلهرده گۈزهل جايالرنى ۋهده قىلدى
كاپىرالرغـا ۋه مۇناپىقالرغـا ! ئى پهيغهمـبهر]. 72[ ىدۇر، بۇ چوڭ بهختتۇركاتت) نېمهتلىرىنىڭ ھهممىسىدىن

قـاتتىق مۇئـامىله قىلغىـن، ) قارشى غازات قىلىش ۋه قورقۇنچ سېلىش بىـلهن(قارشى جىھاد قىلغىن، ئۇالرغا 
ھېچنـېمه ) يهنـى مۇنـاپىقالر(ئـۇالر ]. 73[ !ئۇالرنىڭ جايى جهھهننهمدۇر، ئـۇ نېمىـدېگهن يامـان جـاي

بىلهن قهسهم قىلىـدۇ، ئـۇالر ھهقىـقهتهن كـۇفرى سـۆزىنى ئېيتتـى، ئىسـالم هللا گهنلىكى توغرىسىدا ادېمى
دىنىغــا كىرگهنلىكىنــى ئىپادىلىگهنــدىن كېــيىن كــاپىر بولــدى، ئــۇالر ئىشــقا ئاشــمايدىغان ئىشــنى ئىشــقا 

پهيغهمـبهر (، ئۇالرنىـڭ )يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـاالمنى ئۆلتۈرۈشـنى قهسـتلىدى(ئاشۇرۇشقا ئورۇندى 
نىڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئـۇالرنى ئـۆز پهزلىـدىن بـاي هللا يامان كۆرۈشنى پهقهت ا) ئهلهيھىسساالمنى

ــۇالر  ــدۇر، ئهگهر ئ ــانلىقى ئۈچۈن ــاپىقلىقتىن(قىلغ ــۇالر ) مۇن ــۆزلىرىگه ياخشــىدۇر، ئهگهر ئ تهۋبه قىلســا، ئ
ته قاتتىق ئازاب بىـلهن جازااليـدۇ، يهر يۈزىـده ئۇالرنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتهللا يۈز ئۆرۈسه، ا) ئىماندىن داۋاملىق(

ئۇالرنىـڭ ]. 74[ بىـرهر دوسـت ۋه بىـرهر مهدهتكـار تېپىلمايـدۇ) ئۇالرنى ئـازابتىن قۇتۇلدۇرىـدىغان(ئۇالرغا 
ئهلـۋهتته ) يهنـى رىزقىمىزنـى كهڭ قىلسـا(بىزگه ئۆز پهزلىدىن ئاتا قىلسـا هللا ئهگهر ا« :ئىچىدىكى بهزىلهر

ئۇالرغـا ئـۆز هللا ا]. 75[ ئهھـده قىلـدى قـاهللا ادهپ » ۋهتته ياخشـىالردىن بوالتتـۇقسهدىقه بېرهتتۇق، ئهل
هللا ۋه ا قـاهللا ايهنى ئهھـدىنى بـۇزۇپ، (چاغدا، بېخللىق قىلىشتى ) يهنى باي قىلغان(پهزلىدىن ئاتا قىلغان 

لىمىز سهدىقه قىلىمىـز، ياخشـىالردىن بـو(ئۇالر ]. 76[ )نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈشتى
) ئىمــانىنى، ئېھســانىنى، دهۋا قىلىشــتىكى(بهرگهن ئهھدىســىگه خىالپلىــق قىلغــانلىقلىرى،  قــاهللا ا) دهپ

گه قهدهر مۇناپىقلىقنىـڭ ) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(مۇالقات بولىـدىغان كـۈن  قاهللا ايالغانچىلىقلىرى ئۈچۈن، 
نىـڭ ئۇالرنىـڭ هللا ا]. 77[ قىلـدىئـاقىۋىتى ) ئىشـىنىڭ(ئۇالرنىـڭ هللا تۇرۇشىنى ا) يىلتىز تارتىپ(دىللىرىدا 

يوشـۇرۇن سـۆزلىرىنى بىلىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى، پۈتـۈن غهيبلهرنـى ) ئۆزئـارا قىلىشـقان(ئىچكى سىرلىرىنى، 
مۆمىنلهرنىـڭ ئىچىـدىكى مهردلىـك بىـلهن ) مۇنـاپىقالر]. (78[ چوڭقۇر بىلىدىغانلىقىنى ئۇالر ئۇقمامـدۇ؟

ســهدىقه ) يهنــى كهمــبهغهل بولغــانلىقتىن ئــاز(ىچه ســهدىقه قىلغــۇچىالرنى، تاقىتىنىــڭ يېتىشــ) كــۆپ(
ــۇالرنى ــدۇ، ئ ــۇچىالرنى ئهيىبلهي ــدۇ، امهســخ قىلغ ــۇالرنىهللا ىره قىلى ــۈن مهســخ ئ ــانلىقلىرى ئۈچ ىره قىلغ

ئۈچـۈن ) يهنـى مۇنـاپىقالر(ئـۇالر !) ئـى مـۇھهممهد]. (79[ جازااليدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچـار بولىـدۇ
قېـتىم  70، ئـۇالر ئۈچـۈن )بهرىبىر ئوخشاش(يلى مهغپىرهت تهلهپ قىلما مهيلى مهغپىرهت تهلهپ قىل، مه

پاسـىق قهۋمنـى هللا نىـڭ پهيغهمبىرىنـى ئىنكـار قىلـدى، اهللا نـى ۋه اهللا چۈنكى ئۇالر ا. مهغپىرهت قىلمايدۇ
يهنـى (قېلىپ قالغـانالر ) تهبۈك غازىتىغا چىقماي(ا خىالپلىق قىلىپ ھقرهسۇلۇلال]. 80[ ھىدايهت قىلمايدۇ

نىـڭ يولىـدا مـاللىرى هللا ئۆيلىرىده بهخىرامان ئولتۇرغانلىقلىرى بىلهن خۇشـال بولۇشـتى، ئـۇالر ا) ىقالرمۇناپ
» ئىسسـىقتا چىقمـاڭالر« ):بىـر ـ بىـرىگه(بىلهن، جانلىرى بىـلهن جىھـاد قىلىشـنى ياقتۇرمىـدى، ئـۇالر 

ئهگهر ئـۇالر . تـۇرجهھهننهمنىـڭ ئـوتى تېخىمـۇ قىزىق«ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! ئى مـۇھهممهد. (دېيىشتى
ئـۇالر قىلمىـش ]. 81[ »)بىـلهن بىـرگه چىقـاتتى ھئهلـۋهتته ئىسسـىقتا رهسـۇلۇلال(چۈشىنىدىغان بولسا، 

ــاھ( ــڭ جازا) گۇن ــۆپ يىغللىرىنى ــۇن، ك ــاز كۈلس ــېنى هللا ئهگهر ا]. 82[ ىســۇنســى ئۈچــۈن، ئ ــۈك (س تهب
منىـڭ يېنىغـا ئېلىـپ بارسـا، ئـۇالر بىـر تۈركۈ) ئۆزرىسىز قېلىپ قالغان مۇنـاپىقالردىن(قايتۇرۇپ ) غازىتىدىن

سىلهر مهن بىـلهن بىلـله «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا(چىقىشقا سهندىن ئىزنى سورىسا، ) ئىككىنچى بىر غازاتقا(
چىقماڭالر، ھهرگىز مهن بىلهن بىلـله چىقىـپ ئـۇرۇش قىلمـاڭالر، شۈبھىسـىزكى، سـىلهر ) غازاتقا(مهڭگۈ 

ــۈڭالردا ب(دهســلهپكى قېتىمــدا  ــدۇڭالر، ئهمــدى ) هخىرامــانچىقمــاي، ئۆي غازاتقــا (ئولتۇرۇشــقا رازى بول
!) ئـى مـۇھهممهد]. (83[ »بىلهن ئولتـۇرۇڭالر) يهنى ئايالالر، كىچىك بالىالر(قېلىپ قالغۇچىالر ) چىقماي
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دهپنه قىلىش، زىيـارهت يـاكى (سهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆلگهن ھېچبىر ئادهمنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، 
نىـڭ پهيغهمبىرىنـى ئىنكـار هللا نـى ۋه اهللا نىڭ قهبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن، چۈنكى ئۇالر ائۇ) دۇئا ئۈچۈن

ئۇالرنىـــڭ مـــاللىرى ۋه ئهۋالدلىـــرى ســـېنى ]. 84[ ئـــۇالر پاســـىق ھـــالىتى بىـــلهن ئۆلـــدى. قىلـــدى
دۇنيادا بۇالر ئارقىلىق ئـۇالرنى جازاالشـنى، ئۇالرنىـڭ كـاپىر پېتـى جـان ئۈزۈشـنى هللا ا. ئهجهبلهندۈرمىسۇن

نىـڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن هللا ئىمـان ئېيـتىڭالر ۋه ا قاهللا ا« :بىرهر سۈره نازىل قىلىنىپ]. 85[ ىراده قىلىدۇئ
) غـازاتتىن قېلىـپ قېلىشـقا(دېيىلسـه، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى مالـدارالر سـهندىن » بىلله جىھاد قىلىڭالر

ئولتۇرغۇچىالر بىـلهن بىلـله ) مانغازاتقا چىقماي، ئۆيلىرىده بهخىرا(بىزنى قوي، « :رۇخسهت سورايدۇ، ئۇالر
بىـلهن بىلـله ) يهنـى ئايـالالر، كېسـهللهر ۋه ئـاجىزالر(ئۇالر ئۆيلىرىـده قـالغۇچىالر ]. 86[ دهيدۇ» بواليلى

جىھـادتىكى پهيغهمـبهرگه (شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئـۇالر . بولۇشقا رازى بولدى، ئۇالرنىڭ دىللىـرى پېچهتلهنـدى
لېكىن، پهيغهمبهر ۋه پهيغهمبهر بىـلهن بىلـله ]. 87[ ۈشهنمهيدۇچ) ئىتائهت قىلىشتىن كېلىدىغان بهختنى

) ئىككىــال دۇنيانىــڭ(ئىمــان ئېيتقــانالر مــاللىرى بىــلهن، جــانلىرى بىــلهن جىھــاد قىلــدى، ئهنه شــۇالر 
ــۈچىلهردۇر ــدۇ، ئهنه شــۇالر مهقســهتكه يهتك ــل بولى ــتىدىن هللا ا]. 88[ ياخشــىلىقلىرىغا نائى ــا ئاس ئۇالرغ

 ئـۇالر ئۇنىڭـدا مهڭگـۈ قالىـدۇ، بـۇ چـوڭ بهختتـۇر. دىغان جهننهتلهرنى تهييارلىـدىئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرى
ئىمـاننى . (رۇخسهت سـوراپ كهلـدى) جىھادقا چىقماسلىققا(ئهئرابىالردىن ئۆزره بايان قىلغۇچىالر ]. 89[

بىالردىن يهنـى ئهئـرا(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه يالغانچىلىق قىلغانالر جىھادقـا چىقمىـدى  قاهللا ا) دهۋا قىلىپ
ئـۇالردىن كـاپىر بولغـانالر قـاتتىق ). يهنه بىر تۈركۈمى جىھادقىمۇ چىقمىدى، ئۆزره بايان قىلىپمۇ كهلمىـدى

خىـراجهت ) جىھادقـا چىقىشـقا(، كېسـهللهر، )يهنى ياشانغان بوۋايالر(ئاجىزالر ]. 90[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ
لسىال، جىھادقد چىقمىسا گۇنـاھ بولمايـدۇ، ياخشـى نىڭ پهيغهمبىرىگه سادىق بوهللا ۋه ا قاهللا اتاپالمىغانالر 

]. 91[ مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ئىش قىلغۇچىالرنى ئهيىبلهشـكه يـول يوقتـۇر، ا
سـهندىن ئـۇالغ ) جىھادقـا چىقىـش ئۈچـۈن(يهنه مۇنداق كىشىلهرنىمۇ ئهيىبلهشكه يول يوقتـۇركى، ئـۇالر 

 ئـۇالر دېـدىڭ؟» مېنىـڭ سـىلهرنى تهمىنلهيـدىغان ئـۇالغلىرىم يـوق«) ئۇالرغـا سـهن(سوراپ كهلگهنده، 
سهرپ قىلىدىغان نهرسه تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غهمكىن، كۆزلىرىدىن يـاش تـۆككهن  )جىھادقا چىقىشقا(

رۇخسـهت سـورىغانالر ئهيىبلىنىشـى ) جىھادقـا چىقماسـلىققا(ئۆزلىرى باي تۇرۇپ، ]. 92[ ھالدا قايتىشتى
هللا بىـلهن بىلـله بولۇشـقا رازى بولـدى، ا) جىھادقا چىقمىغـان ئايـالالر، كېسـهللهر، ئـاجىزالر(كېرهك، ئۇالر 

ئۇالرنىـڭ ]. 93[ بىلمهيـدۇ) نىـڭ ئهمرىنـىهللا ا(ئـۇالر ) شۇنىڭ ئۈچۈن(ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پېچهتلىۋهتتى، 
غـازاتتىن قېلىـپ (قايتىپ كهلگهن چـېغىڭالردا، ئـۇالر سـىلهرگه ) يهنى مهدىنىگه تهبۈك غازىتىدىن(يېنىغا 

ئۆزره بايان قىلمـاڭالر، سـىلهرنىڭ « :ئۇالرغا!) ئى مۇھهممهد(ئۆزره بايان قىلىدۇ، ) قالغانلىقلىرى توغرىسىدا
بىـزگه خهۋهر ) ۋه دىلىڭالردىكـى مۇنـاپىقلىقنى(سىلهرنىڭ ئهھۋالىڭالرنى هللا ئىشهنمهيمىز، ا) سۆزۈڭالرغا(

ــدى، ا ــىلهرنىڭ هللا قىل ــرى س ــڭ پهيغهمبى ــىبۇن(ۋه ئۇنى ــدىن كېيىنك ــدۇ ) ىڭ ــۆرۈپ تۇرى ــى ك ئهمهلىڭالرن
يهنــى (، ئانــدىن كېــيىن )مۇنــاپىقلىقتىن تهۋبه قىالمســىلهر؟ يــاكى ئۇنىڭــدا چىــڭ تۇرامســىلهر؟(

هللا نىڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىسـىلهر، ا) هللا(، يوشۇرۇن ۋه ئاشكارا ئىشالرنى بىلگۈچى )ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن
نىڭ يېنىغـا قايتىـپ ) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر ]. 94[ دېگىن» بېرىدۇسىلهرگه پۈتۈن قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ 

هللا ، ا)يالغـان ئـۆزرىلهر بايـان قىلىـپ(بارغىنىڭالردا، ئۇالر سىلهرنىڭ ئـۇالرنى ئهيىبلىمهسـلىكىڭالر ئۈچـۈن 
ر ، ئـۇال)يهنى ئۇالر بىلهن سۆزلهشـمهڭالر ۋه ساالمالشـماڭالر(بىلهن قهسهم قىلىدۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈڭالر 

]. 95[ ھهقىقهتهن نىجىستۇر، قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ بارىـدىغان جـايى جهھهننهمـدۇر
سىلهرنىڭ رازىلىقىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن، ئۇالر سىلهرگه قهسـهم ئىچىـپ بېرىـدۇ، سـىلهر ئـۇالردىن رازى 
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ئهئرابىالرنىـڭ ]. 96[ يـدۇپاسـىق قهۋمـدىن رازى بولماهللا ، چـۈنكى ا)بۇ ئۇالرغا پايدا بهرمهيدۇ(بولساڭالر 
پهيغهمبىــرىگه نازىــل قىلغــان شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى هللا كــۇفرى ۋه مۇنــاپىقلىقى تېخىمــۇ زىيادىــدۇر، ا

بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش ) مهخلۇقاتنىـڭ ئهھـۋالىنى(هللا بىلمهسلىككه ئـۇالر ئهڭ اليىقتـۇر، ا
گهن نهرســىلىرىنى جهرىمــانه ھېســاباليدۇ، بهر) يولىــداهللا ا(ئهئــرابىالردىن بهزىلىــرى ]. 97[ قىلغۇچىــدۇر

ئۇالرنىـڭ (هللا سىلهرنىڭ ھادىسىگه ئۇچرىشـىڭالرنى كۈتىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى ھـاالكهتكه ئۇچرىسـۇن، ا
ۋه  قـاهللا ائهئرابىالرنىـڭ بهزىلىـرى ]. 98[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) ئىشلىرىنى(ئاڭالپ تۇرغۇچى، ) سۆزلىرىنى

ــدۇ،  ــان ئېيتى ــۈنىگه ئىم ــاخىرهت ك ــدايهللا ا(ئ ــىلىرىنى ) ولى ــاهللا ابهرگهن نهرس ــنىڭ ۋه  ق ــېقىن بولۇش ي
ــارقىلىق راســتال  ــۇ ئ ــۇالر ب ــدۇ، ئ ــڭ دۇئاســىغا ئېرىشىشــنىڭ ۋاسىتىســى قىلى ــاهللا اپهيغهمبهرنى ــان  ق بولغ

مـۆمىن (ھهقىـقهتهن هللا ئۇالرنى ئۆزنىڭ رهھمىتى دائىرىسـىگه كىرگۈزىـدۇ، ا قاهللا ايېقىنچىلىققا ئېرىشىدۇ، 
ھهممىـدىن ئىلگىـرى ]. 99[ تولىمـۇ مېھرىبانـدۇر) ئۇالرغا(غپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مه) بهندىلىرىگه

يهنــى (ئىمــان ئېيتقــان مۇھــاجىرالر ۋه ئهنســارالردىن، ياخشــىلىق قىلىــش بىــلهن ئۇالرغــا ئهگهشــكهنلهر 
مهمنـۇن  تىـنهللا ارازى بولـدى، ئۇالرمـۇ هللا دىـن ا) تابىئىنالر ۋه قىيـامهتكىچه ئۇالرنىـڭ يولىـدا ماڭغـانالر

ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهننهتلهرنـى تهييارلىـدى، ئـۇالر جهننهتـته هللا ا. لدىبو
ئهتراپىڭالردا ئهئرابىالردىن مۇناپىقالر بار، مهدىـنه ئاھالىسـىدىنمۇ ]. 100[ مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

يهنـى (ز، ئـۇالرنى ئىككـى قېـتىم مۇناپىقلىقتا چىڭ تۇرغانالر بار، ئـۇالرنى سـهن بىلمهيسـهن، بىـز بىلىمىـ
ئانـدىن ئـۇالر . جـازااليمىز) دۇنيادا قهتل قىلىـش ۋه ئهسـىر ئـېلىش بىـلهن، ئۆلگهنـده گـۆر ئـازابى بىـلهن

يهنه بىر قىسـىم كىشـىلهر گۇنـاھلىرىنى ]. 101[ قايتۇرۇلىدۇ) يهنى دوزاخ ئازابىغا(چوڭ ئازابقا ) ئاخىرهتته(
ئـۇالر ). شـاش جىھادقـا چىقمىغانلىقىغـا يالغـان ئـۆزره ئېيتمىـدىيهنـى باشـقىالرغا ئوخ(ئېتىراپ قىلـدى 

ــدى، ا ــان ئىشــنى ئارىالشــتۇرۇپ قوي ــۇل قىلىشــى هللا ياخشــى ئىشــقا يام نىــڭ ئۇالرنىــڭ تهۋبىســىنى قوب
ــدلىكتۇر، ا ــقهتهن هللا ئۈمى ــۇچىالرنى(ھهقى ــدۇر) تهۋبه قىلغ ــايىتى مېھرىبان ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى  مهغپى

نىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى سهدىقه ھېسـابىدا ئـالغىنكى، ئۇنىـڭ بىـلهن ئۇالر!) ئى مۇھهممهد]. (102[
ــهن ۋه  ــدىن پاكلىغايس ــۇالرنى گۇناھلىرى ــىلىقلىرىنى(ئ ــن، ) ياخش ــا قىلغى ــا دۇئ ــهن، ئۇالرغ كۆپهيتكهيس

ئـاڭالپ ) سـۆزىنى(ئۇالرنىـڭ هللا شۈبھىسىزكى، سـېنىڭ دۇئايىـڭ ئۇالرغـا خاتىرجهملىـك ئېلىـپ كېلىـدۇ، ا
ــۇالر ]. 103[ بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر) تلىرىنــىنىيه(تۇرغــۇچى،  ــۆز هللا ا) يهنــى تهۋبه قىلغــۇچىالر(ئ نىــڭ ئ

سهدىقىسـىنى قوبـۇل ) خـالىس نىيهتلىـك كىشـىلهرنىڭ(بهندىلىرىنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى، 
ى يىتى مېھرىبــان ئىكهنلىكىنــنىــڭ تهۋبىنــى بهكمـۇ قوبــۇل قىلىــدىغانلىقىنى، ناھـاهللا قىلىـدىغانلىقىنى ۋه ا

، هللا ئهمهللهرنـى قىلىڭـالر، قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى ا) خالىغان(«ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا]. (104[ دۇ؟مبىلمه
نىـڭ ) هللا(بىلگـۈچى ) نهرسـىلهرنى(نىڭ پهيغهمبىرى ۋه مۆمىنلهر كۆرۈپ تۇرىدۇ، يوشۇرۇن ۋه ئاشـكارا هللا ا

ــىلهر، ا ــا قايتۇرۇلىس ــدۇهللا دهرگاھىغ ــىلهرگه خهۋهر قىلى ــىڭالرنى س ــىم ]. 105[ »قىلمىش ــر قىس يهنه بى
تهۋبه (يــا ئــۇالرنى هللا نىــڭ ئهمــرىگه قالدۇرۇلــدى، اهللا ا) نىــڭ ئىشــى( كىشــىلهر) جىھادقــا چىقمىغــان(

يهنـى (ئـۇالرنى هللا ا). ۋه مهغپىـرهت قىلىـدۇ(جازااليدۇ، يا ئـۇالرنى تهۋبىـگه مـۇۋهپپهق قىلىـدۇ ) قىلمىسا
بهزى كىشـىلهر ]. 106[ قىلغۇچىـدۇربىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش ) ئۇالرنىڭ ئهھـۋالىنى

ۋه ئۇنىـڭ  قـاهللا امۆمىنلهرگه زىيان يهتكۈزۈش، كۇفرىنى كـۈچهيتىش، مۆمىنلهرنىـڭ ئارىسـىنى پـارچىالش، 
ىد مهسـج نىـڭ كېلىشـىنى كۈتـۈش مهقسـىتىده) يهنى ئهبۇئامر راھىب(پهيغهمبىرىگه قارشى تۇرغان ئادهم 

گۇۋاھلىـق هللا دهپ چوقـۇم قهسـهم قىلىـدۇ، ا» ىراده قىلـدۇقبىز پهقهت ياخشىلىقنىال ئ« :ئۇالر. بىنا قىلدى
ىدته مهڭگـۈ نامــاز ئوقــۇمىغىن، مهســج ئــۇ]. 107[ بېرىـدۇكى، ئــۇالر شـهك ـ شۈبھىســىز يالغـانچىالردۇر
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ىد ھهقىـقهتهن سـېنىڭ نامـاز ئوقۇشـۇڭغا ئهڭ مهسـج بىرىنچى كۈنىدىن تارتىپال تهقـۋا ئاساسـىغا قۇرۇلغـان
ــدا  ــۇر ، ئۇنىڭ ــاھال(اليىقت ــار، ا) ردىنگۇن ــۆيىدىغان كىشــىلهر ب ــنى س ــاك بولۇش ئىچكــى ۋه تاشــقى (هللا پ

نىــڭ تهقــۋادارلىقى ۋه هللا بىناســىنى ا) دىننىــڭ]. (108[ پــاك بولغــۇچىالرنى دوســت تۇتىــدۇ) جهھهتــتىن
رازىلىقى ئاساسىغا قۇرغان ئادهم ياخشىمۇ يـاكى يىقىـالي دهپ قالغـان يارنىـڭ گىـرۋىكىگه قـۇرۇپ، ئۆزىمـۇ 

 زالىـم قهۋمنـى ھىـدايهت قىلمايـدۇهللا لله دوزاخ ئوتىغا ئۆرۈلۈپ چۈشكهن ئادهم ياخشىمۇ؟ ائۇنىڭ بىلهن بى
 يهنـى(ىدى مهسـج تاكى ئۇالرنىڭ يـۈرهكلىرى پـاره ـ پـاره بولـۇپ ئـۆلمىگىچه، ئۇالرنىـڭ سـالغان]. 109[

قالرنىـڭ مۇناپى(هللا نىـڭ يىلتىـزى بولـۇپ قىلىۋېرىـدۇ، ا) مۇنـاپىقلىق(دىللىرىدىكى گۇمان ) ىدى زىرارمهسج
ھـېكمهت بىـلهن ) ئۇالرنىڭ يامان نىيىتىگه ئاساسـهن، ئـۇالرنى جازاالشـتا(بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ) ئهھۋالىنى

ــدۇر ــش قىلغۇچى ــىزكى، ا]. 110[ ئى ــا هللا شۈبھىس ــاللىرىنى ئۇالرغ ــانلىرىنى، م ــڭ ج ــۆمىنلهردىن ئۇالرنى م
ئۆلتۈرىـدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىـدۇ ) هرنىدۈشـمهنل(نىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ هللا ئۇالر ا. جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالدى

) جىھـاد قىلغۇچىالرغـا جهننهتنـى ۋهده قىلىـش(، )يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىـدۇ(
مـۇ بهك ۋاپـا تىنهللا اراست ۋهدىسىدۇر، ۋهدىسـىگه ) نىڭهللا ا(تهۋراتتا، ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان 

لـۇڭالر ، بـۇ زور وقىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشـال ب) ار ئهھهدى يوقمۇ ۋاپادتىنهللا ايهنى (قىلغۇچى كىم بار؟ 
هللا ا(ئىبـادهت قىلغـۇچىالر، ) ئىخـالس بىـلهن(تهۋبه قىلغۇچىالر، ) گۇناھلىرىدىن]. (111[ مۇۋهپپهقىيهتتۇر

ھهمدۇسانا ئېيتقـۇچىالر، روزا تۇتقـۇچىالر، رۇكـۇ قىلغـۇچىالر، سـهجده قىلغـۇچىالر، ياخشـى ئىشـالرغا ) قا
نىـڭ هللا يهنـى ا(نىڭ بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه قىلغـۇچىالر هللا قىلىپ، يامان ئىشالردىن توسقۇچىالر، ادهۋهت 

؛ )بېكىــتكهن پهرزلىرىنــى ئــادا قىلىــپ، نهھيــى قىلغــان ئىشــلىرىدىن يــانغۇچىالر ھهم ئهھلــى جهننهتتــۇر
شـرىكالرنىڭ پهيغهمـبهرگه ۋه مـۆمىنلهرگه مۇ]. 112[ خۇش خهۋهر بهرگىـن) جهننهت بىلهن(مۆمىنلهرگه 

ئهھلى دوزاخ ئىكهنلىكى ئېنىق مهلۇم بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ تـۇغقىنى بولغـان تهقـدىردىمۇ، 
ــرهت تهلهپ قىلىشــى دۇرۇس ئهمهس ــا مهغپى ــرهت تهلهپ ]. 113[ ئۇالرغ ــىغا مهغپى ــڭ ئاتىس ئىبراھىمنى

نىــڭ هللا ىڭغــا ئاتىســىنىڭ ائۇن. قىلىشــى ئۇنىڭغــا ئىلگىــرى قىلغــان ۋهدىســىنى ئــورۇنالش ئۈچــۈن ئىــدى
ئىبـراھىم بولسـا . دۈشمىنى ئىكهنلىكى ئېنىق مهلۇم بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئاتىسى بىلهن ئادا ـ جـۇدا بولـدى

 چىـداملىق ئىـدى) يهتـكهن ئهزىـيهتلهرگه(، )يهنـى كـۆڭلى يۇمشـاق(ھهقىقهتهن كۆپ ئاھ چهككـۈچى 
قلىنىشقا تېگىشلىك ئىشـالرنى بايـان قىلمـاي بىر قهۋمنى ھىدايهت قىلغاندىن كېيىن، ئۇالر ساهللا ا]. 114[

ھهقىـقهتهن ھهر نهرسـىنى هللا ، ا)يهنـى گۇمراھلىققـا ھۆكـۈم قىلمايـدۇ(تۇرۇپ، ئۇالرنى گـۇمراھ قىلمايـدۇ 
هللا خاســتۇر، ا قــاهللا اشۈبھىســىزكى، ئاســماننىڭ ۋه زېمىننىـڭ پادىشــاھلىقى ]. 115[ بىلىـپ تۇرغۇچىــدۇر

 باشـقا ھـېچ دوسـت ۋه مهدهتكـار يـوق تىـنهللا ارىـدۇ، سـىلهرگه ئۆلتۈ) تىرىكنـى(تىرىلدۈرىدۇ، ) ئۆلۈكنى(
ــاجىرالر ۋه هللا ا]. 116[ ــكهن مۇھ ــده ئهگهش ــق پهيتى ــا قىيىنچىلى ــڭ ۋه ئۇنىڭغ ــقهتهن پهيغهمبهرنى ھهقى

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى بىـر تۈركـۈم كىشـىلهرنىڭ ) ئهينى زامانـدا. (ئهنسارالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى
هللا ا. ئۇالرنىـڭ تهۋبىسـىنى قوبـۇل قىلـدىهللا ېتىشىگه تاس قالغانـدىن كېـيىن، ادىللىرى ھهقتىن بۇرۇلۇپ ك

ــدۇر ــايىتى مېھرىبان ــك، ناھ ــۇ مهرھهمهتلى ــا تولىم ــىنىڭ ]. 117[ ئۇالرغ ــۈچ كىش ــان ئ ــا چىقمىغ جىھادق
شۇنچه كهڭ زېمىـن ئۇالرغـا تـار تۇيۇلغـان، ئۇالرنىـڭ جـانلىرى سـىقىلغان، . قوبۇل قىلدىهللا تهۋبىسىنىمۇ ا

. نىڭ غهزىپىدىن قۇتۇلۇش مـۇمكىن ئهمهسـلىكىگه ئىشـهنگهن ئىـدىهللا تهۋبه قىلماي تۇرۇپ ا قاهللا ائۇالر 
تهۋبىنـى هللا ا. ئۇالرنى تهۋبىگه مۇۋهپپهق قىلـدىهللا ئاندىن ئۇالرنىڭ تهۋبه قىلغۇچىالردىن بولۇشى ئۈچۈن، ا

قورقـۇڭالر،  تىـن هللا! ئى مـۆمىنلهر]. 118[ ناھايىتى مېھرىباندۇر) بهندىلىرىگه(بهكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر، 
مهدىــنه ئاھالىســى ۋه ئۇالرنىــڭ ئهتراپىــدىكى ئهئرابىالرنىــڭ ]. 119[ راســتچىلالر بىــلهن بىلــله بۇلــۇڭالر
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رهســۇلۇلال بىــلهن جىھادقــا بىلــله چىقمــاي قېلىــپ قېلىشــى، ئۆزلىرىنىــڭ ئــارامى بىلهنــال بولــۇپ، جاپــادا 
يهنـى ئـۇالرنى جىھادقـا چىقمـاي قېلىـپ (بـۇ . بىلهن بىلله بولماسلىقى تـوغرا ئهمهس ئىـدى ھرهسۇلۇلال

نىـڭ يولىـدا ئۇچرىغـان ئۇسسـۇزلۇق، تارتقـان جاپـا ـ هللا شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر ا) قېلىشتىن مهنئى قىلىش
مۇشهققهت ۋه ئاچلىق، ئۇالرنىڭ كاپىرالرنى خاپىلىققا سالىدىغان ھهر بىر قهدىمـى، دۈشـمهنلهر ئۈسـتىدىن 

هللا ا(ھهر بىـر نهرسىسـى ئۈچـۈن ) ېلىش، مهغلۇپ قىلىـش قاتـارلىقئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئهسىر ئ(ئېرىشكهن 
ئهلـۋهتته ياخشـى ئىـش قىلغۇچىالرنىـڭ هللا يېزىلىـدۇ، ا) يهنـى سـاۋاب(ئۇالرغا ياخشىلىق ) نىڭ دهرگاھىدا

مهيلـى كىچىـك بولسـۇن يـاكى چـوڭ ) نىـڭ يولىـداهللا ا(ئۇالرنىـڭ ]. 120[ ئهجرىنى بىكار قىلىۋهتمهيـدۇ
ــڭ قىلغــان بولســۇن، ســهرپ قىلغــان نهر سىســى ۋه جىھــاد ئۈچــۈن باســقان ھهر بىــر مۇساپىســى ئۇالرنى

مۆمىنلهرنىـــڭ ]. 121[ ئهمهللىــرىگه ئهڭ ياخشـــى مۇكاپــات بېـــرىش يۈزىســىدىن ئۇالرغـــا يېزىلىــدۇ
، ئۇالرنىــڭ )ئۇالرنىــڭ بىــر تۈركــۈمى جىھادقــا چىقتــى(ھهممىســىنىڭ جىھادقــا چىقىشــى اليىــق ئهمهس 

نه بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولـۇپ، ئـۇالر قهۋمىنىـڭ قېشـىغا قايتقانـدىن ئىچىدىكى ھهر بىر جامائهدىن يه
ئىلىـم تهلهپ (قورقۇشى ئۈچۈن، ئـۇالرنى ئاگاھالنـدۇرۇش مهقسـىتىده نېمىشـقا  تىنهللا اكېيىن، قهۋمىنىڭ 

سىلهر ئۆزۈڭالرغـا يـېقىن جايـدىكى كـاپىرالر بىـلهن ئـۇرۇش ! ئى مۆمىنلهر]. 122[ چىقمىدى؟) قىلىشقا
ــالر ــارالرنى ( قىلىڭ ــى كۇفف ــلهن ئهتراپىڭالردىك ــدى بى ــۈن، ئال ــلىق ئۈچ ــىلهرگه خهتهر بولماس ــى س يهن

يهنى ئۇرۇش ئۈستىده ئۇالرغا قاتتىق قـول بۇلـۇڭالر ، ئۇالرغـا (، سىلهرنى ئۇالر ھېس قىلسۇن )ئۇجۇقتۇرۇڭالر
 )ارالرغـا مهدهتكـاردۇرتهقۋادهللا يهنـى ا(تهقۋادارالر بىلهن بىللىدۇر هللا ، بىلىڭالركى، ا)ئىچىڭالر ئاغرىمىسۇن

مهسـخىره قىلىـش (نىڭ ئارىسـىدا ) يهنى مۇناپىقالر(بىرهر سۈره نازىل قىلىنسا، ئۇالر ) قۇرئاندىن]. (123[
دهيــدىغانالر بــار، مــۆمىنلهرگه » قايســىڭالرنىڭ ئىمــانىنى كــۈچهيتتى) يهنــى ســۈره(بــۇ « ):يۈزىســىدىن

ئۇالرنىـڭ ) يهنـى سـۈره(بـۇ ) ر بولغانلىقى ئۈچـۈنھهر سۈرىده يېڭى دهلىل ـ ئىسپاتال(كېلىدىغان بولساق، 
دىللىرىـدا كېسـهل بـارالر ]. 124[ خۇشـال بولىـدۇ) سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن(ئىمانىنى كۈچهيتتى، ئۇالر 

يهنــى ئــۇالر (ئۇالرنىــڭ كۇفرىغــا كــۇفرى قوشــتى ) ســۈره(غــا كېلىــدىغان بولســاق، بــۇ ) يهنــى مۇنــاپىقالر(
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ]. 125[ ، ئۇالر كاپىر پېتى ئۆلدى)ىدى، تېخىمۇ گۇمراھالشتىمۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئهزۋهيل

يهنـى ئـۇالر توغرىسـىدا ۋهھيـى نازىـل بولـۇپ، (ھهر يىلى بىر قېتىم ياكى ئىككى قېتىم سىنىلىدىغانلىقىنى 
). ايتمايـدۇيهنـى نىفـاقتىن ق(بىلمهمدۇ؟ ئاندىن ئۇالر تهۋبه قىلمايدۇ ) سىرلىرىنىڭ پاش قىلىنىدىغانلىقىنى

ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ھۇزۇرىـدىكى چاغـدا، ئۇالرنىـڭ ئهيىبىنـى ]. (126[ ئىبرهتمۇ ئالمايدۇ
سـىلهرنى بىرهرسـى كـۆرۈپ « :ـ بىرىگه قارىشىپ ر سۈره نازىل قىلىنسا، ئۇالر بىربىره) ئاچىدىغان قۇرئاندىن

ئۇالرنىـڭ  قـاهللا امهس قهۋم بولغـانلىقى ئۈچـۈن، چۈشهن) ھهقىقهتنى(دېيىشىپ تىكىۋېتىدۇ، ئۇالر  »قاالرمۇ
ئـارا ئـاراڭالردىن پهيغهمـبهر شۈبھىسىزكى، سـىلهرگه ئۆز!) ئى ئىنسانالر]. (127[ دىللىرىنى ئۆزگهرتىۋهتتى

) ھىـدايهت تېپىشـىڭالرغا(سىلهرنىڭ كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ؛ ئـۇ سـىلهرنىڭ . كهلدى
سـاڭا (ئهگهر ئـۇالر !) ئـى پهيغهمـبهر]. (128[ راقتۇر، ناھـايىتى كۆيۈمچانـدۇرھېرىستۇر، مـۆمىنلهرگه ئـام

كۆرىـدۇ قىلىـدۇ، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، .ماڭـا هللا ا« :يۈز ئۆرۈسه، سهن) ئىمان ئېيتىشتىن
باشـقا ھـېچ ئهھهدىـدىن ئۈمىـد كـۈتمهيمهن ۋه  تىنهللا ايۆلهندىم،  قاهللا ايهنى (ئۇنىڭغا تهۋهككۈل قىلدىم 

  ].129[ دېگىن »، ئۇ بۈيۈك ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارىدۇر)چ ئهھهدىدىنمۇ قورقمايمهنھې

  .ئايهت 109مهككىده نازىل بولغان  ـ سۈره يۇنۇس 10

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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يهنـى (نالرنىڭ بىـرىگه ئىنسـا]. 1[ ئايهتلىرىـدۇر) يهنـى قۇرئـان(بۇ، ھېكمهتلىـك كىتـاب . ئهلىف، الم، را
ئاگاھالنــدۇرغىن، ) نىــڭ ئازابىــدىنهللا ا(نــى ) يهنــى كــاپىرالر(ئىنســانالر ): مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمغا

يــۇقىرى ئورۇنغـــا ) قىلغــان ياخشــى ئهمهللىــرى ئۈچــۈن(مــۆمىنلهرگه پهرۋهردىگارىنىــڭ دهرگاھىــدا 
ــن، دهپ ۋهھئېرىشــىدىغانلىقى بىــلهن خــۇش خهۋهر ب ــانلىقىم ىيــهرگى ىزدىن ئــۇالر ئهجهبلىنهمــدۇ؟ قىلغ

شۈبھىسـىزكى، سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر ]. 2[ دېـدى» بۇ ھهقىقهتهن ئاشكارا سېھىرگهردۇر«: كاپىرالر
ئاندىن ئهرش ئۈستىده ئۆزىگه اليىـق رهۋىشـته قـارار . دۇر، ئۇ ئىنسانالرنى، زېمىننى ئالته كۈنده ياراتتىهللا ا

ھهر ) قىيـامهت كـۈنى(ئىداره قىلىـپ تۇرىـدۇ، ) ېكمىتىگه مۇۋاپىقئۆز ھ(خااليىقنىڭ ئىشلىرىنى هللا ا. ئالدى
ســـىلهرنىڭ هللا نىـــڭ ئىزنىنـــى ئالىـــدۇ، ئهنه شـــۇ اهللا قانـــداق شـــاپائهت قىلغـــۇچى ئالـــدى بىـــلهن ا

) قىيـامهت كـۈنى]. (3[ پهرۋهردىگارىڭالردۇر، ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر، ۋهز ـ نهسـىھهت ئالمامسـىلهر؟
ــالر ا ــاهللا ھهممىڭ ــڭ دهرگاھىغ ــاتنى هللا قايتىســىلهر، ا نى ــۇر، شۈبھىســىزكى، مهخلۇق ــڭ ۋهدىســى ھهقت نى

ئىمـان ئېيتقـانالرنى ۋه ياخشـى ) ئۇالرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن، قىيـامهت كـۈنى(ياراتقان، هللا دهسلهپته ا
ئهمهل قىلغانالرنى ئادىللىق بىلهن مۇكاپـاتالش ئۈچـۈن قايتـا تىرىلدۈرىـدۇ، كاپىرالرنىـڭ بولسـا، ئۆزلىرىنىـڭ 

ئىچىملىكى قاتتىق قاينىغان سۇ بولىدۇ ھهمده ئۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار ) دوزاختىكى(رى تۈپهيلىدىن، كۇف
ــدۇ ــانىنى ۋه هللا ا]. 4[ بولى ــڭ س ــاراتتى، يىلالرنى ــپ ي ــۇق قىلى ــاينى نۇرل ــاچقۇچى ۋه ئ ــۇر چ ــنى ن قۇياش

هللا ا. تهيىـن قىلـدى) ىيهنـى بـۇرۇجالرن(ھېسابىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن، ئايغـا مهنزىللهرنـى ) ۋاقىتالرنىڭ(
ئـايهتلىرىنى هللا ، ا)بهلكـى بۈيـۈك ھـېكمهت ۋه زور پايـدىلىق ئۈچـۈن يـاراتتى(ئۇالرنى بىكار ياراتقىنى يوق 

قهۋم ئۈچـۈن تهپسـىلىي بايـان ) ۋه ئۇنىڭ ھېكمىتىنى پىكىـر قىلىـدىغان(بىلىدىغان ) قۇدرىتى ئىالھىيىنى(
ئاسماندا ۋه زېمىنـدا ياراتقـان شـهيئىلهرده هللا شىدا، اكېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋهتلىشىپ تۇرۇ]. 5[ قىلىدۇ

ــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، ھهقىــقهتهن، ) تىــنهللا ا( ــى كۆرســىتىدىغانهللا ا(قورقى ــارلىقىنى ۋه بىرلىكىن ) نىــڭ ب
 قـاهللا ايهنـى (شۈبھىسىزكى، بىز بىلهن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىـد قىلمايـدىغانالر ]. 6[ نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار

، دۇنيـا تىرىكچىلىكىـدىن بهھـرىمهن بولـۇش بىلهنـال رازى بولغـانالر ۋه )مهيدىغانالرمۇالقات بولۇشنى كۆزلى
، ـ ئهنه شــۇالرنىڭ جــايى، ]7[ ئۇنىــڭ بىــلهن ئــارام تاپقــانالر، بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزدىن غاپىــل بولغــانالر

هرنــى شۈبھىســىزكى، ئىمــان ئېيتقــانالر ۋه ياخشــى ئهمهلل]. 8[ قىلمىشــلىرى تۈپهيلىــدىن، دوزاخ بولىــدۇ
ــتىدىن  ــهۋهبىدىن، ئاس ــانى س ــڭ ئىم ــارى، ئۇالرنى ــانالرنى پهرۋهردىگ ــدىغان قىلغ ــپ تۇرى ئۆســتهڭالر ئېقى

ئى رهببىمىز، بىز سـېنى پـاك «: ئۇالرنىڭ جهننهتتىكى دۇئاسى]. 9[ نېمهتلىك جهننهتلهرگه يېتهكلهيدۇۇناز
: بېرىــدىغان ســاالمى) ىگهبىــر ـ بىــر(دېيىشــتىن ئىبــارهت، ئۇالرنىــڭ جهننهتــته » دهپ ئېتىقــاد قىلىمىــز

ــازابتىن(« ــان ئ ــى دوزاخ چېكىۋاتق ــهن ) ئهھل ــان بولغايس ــاالمۇئهلهيكۇم(ئام ــى ئهسس ــتىن » )يهن دېيىش
 »!خاسـتۇر قـاهللا اجىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى «: ئىبارهتتۇر، ئۇالرنىڭ دۇئاسىنىڭ ئاخىرى

غـان يامـانلىقنى ئىشـقا ئاشۇرۇشـقا ئـۇالر تهلهپ كىشىلهر تهلهپ قىلهللا ئهگهر ا]. 10[ دېيىشتىن ئىبارهتتۇر
قىلغان ياخشىلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرىغاندهك ئالدىرىسا ئىـدى، ئۇالرنىـڭ ئهجىلـى چوقـۇم يهتـكهن 

بىز بىلهن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىـد قىلمايـدىغانالرنى گۇمراھلىقتـا تېڭىرقـاپ ). يهنى ھاالك بوالتتى(بوالتتى 
ىدۇ، ئولتۇرسـىدۇ، تۇرسـىدۇ، سـئىنسانغا بىرهر زىيان ـ زهخمهت يهتسـه، يات]. 11[ ىزيۈرۈشكه قويۇپ بېرىم

بىزگه دۇئا قىلىدۇ؛ ئۇالرغا يهتـكهن زىيـان ـ زهخمهتنـى كۆتۈرۈۋهتسـهك، ) ئۇنى دهپئى قىلىشىمىزنى تىلهپ(
ۇرىدۇ، گويــا ئــۇنى كۆتۈرۈۋېتىشــىمىزنى تىــلهپ بىــزگه دۇئــا قىلمىغانــدهك، يامــان ئىشــنى يهنه داۋامالشــت

ســىلهردىن ]. 12[ ھهددىــدىن ئاشــقۇچىالرنىڭ قىلمىشــلىرى ئۇالرغــا مۇشــۇنداق چىرايلىــق كۆرســىتىلدى
. يهنى كاپىر بولغاندا، گۇمراھلىقتا مۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلـگهن ئىـدى(ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر زۇلۇم قىلغاندا 
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يهنـى مهكـكه (گۇناھكـار قهۋمنـى  .ئىمان كهلتۈرمىـدى) پهيغهمبهرلهر ئېلىپ كهلگهن مۆجىزىلهرگه(ئۇالر 
ســىلهرنىڭ قانــداق قىلىــدىغانلىقىڭالرنى كــۆرۈش ]. 13[ شــۇنىڭغا ئوخشــاش جــازااليمىز) مۇشــرىكلىرىنى

دىـن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا سـىلهرنى ) ھـاالك قىلغـان) (يهنى ئۆتكهن ئـۈممهتلهرنى(ئۈچۈن، ئۇالرنى 
يهتلىرىمىز تىـالۋهت قىلىنسـا، بىـزگه مۇالقـات بولۇشـنى ئۇالرغا بىزنىڭ روشهن ئـا]. 14[ ئورۇنباسار قىلدۇق

بۇنىڭـدىن باشـقا بىـر قۇرئـاننى كهلتـۈرگىن «): يهنى قىيـامهتكه ئىشـهنمهيدىغانالر(ئۈمىد قىلمايدىغانالر 
ــۇنى ئــۆزگهرتكىن  ــى (يــاكى ئ ــر ئــايهتنى رهھــمهت ئــايىتىگه ئــۆزگهرت، ئىالھلىرىمىزن ــى ئازابقــا دائى يهن
مهن ئۇنى ئـۆزۈمچه ئـۆزگهرتهلمهيمهن، مهن «. دهيدۇ» )ىيله، ھارامنى ھاالل قىلسۆككهننىڭ ئورنىغا مهدھ
ىگىال ئهمهل قىلىمهن؛ ئهگهر مهن پهرۋهردىگارىمغا ئاسـىيلىق قىلسـام، ئهلـۋهتته، يپهقهت ماڭا قىلىنغان ۋهھ

ىلسـا، ئىـراده قهللا ئهگهر ا«]. 15[ دېگىـن» ئازابىـدىن قـورقىمهن) يهنى قىيامهت كۈنىنىڭ(بۈيۈك كۈننىڭ 
ــاننى(ســىلهرگه ئــۇنى  ســىلهرگه ) مهن ئــارقىلىق(مــۇ ئــۇنى هللا تىــالۋهت قىلمــاس ئىــدىم، ا) يهنــى قۇرئ
ئىلگىـرى ئـۇزۇن زامـان تـۇردۇم، ) يهنـى قۇرئـان نازىـل بولۇشـتىن(ئاراڭالردا ئۇنىڭدىن . بىلدۈرمهس ئىدى

ــڭ پهقهت ا( ــۇ قۇرئاننى ــان ب ــۆجىزه بولغ ــكهللا م ــانلىقىنى بىلىش ــل بولغ ــدىن نازى ــى ) هتهرىپى ئهقلىڭالرن
نىـڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـان هللا يالغـاننى چاپلىغـان يـاكى ا قاهللا ا]. 16[ دېگىن» ئىشلهتمهمسىلهر؟

نـى قويـۇپ، هللا ئـۇالر ا]. 17[ ئادهمدىنمۇ زالىم ئادهم بارمۇ؟ گۇناھكـارالر ھهرگىـز بهخـتكه ئېرىشـهلمهيدۇ
نىـڭ دهرگاھىـدا هللا ا) يهنى بۇتالر(بۇالر «نىدۇ، ئۆزلىرىگه پايدا ـ زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان نهرسىلهرگه چوقۇ

نىـڭ هللا يهنـى ا(دېيىشىدۇ، ئهجهبا، ئاسـمانالردا ۋه زېمىنـدا بۇنـداق نهرسـه » بىزگه شاپائهت قىلغۇچىالر
ــاكى شــاپائهت قىلغــۇچى ــۇنى ا) شــېرىكى ي ــۇپ، ئ ئــۇنى ئېيتىــپ  قــاهللا ابىلــمهي قېلىــپ، ســىلهر هللا بول

ــۈرگهللا بېرهمســىلهر؟ ا ــاكتۇر ۋه يۈكســهكتۇرئۇالرنىــڭ شــېرىك كهلت ئىنســانالر ]. 18[ هن نهرســىلىرىدىن پ
يهنـى دىـنالر (كېـيىن ئـۇالر ئىخـتىالپ قىلىشـتى . دا ئىـدى) يهنـى ئىسـالم دىنـى(بىر دىن ) ئهسلىده(

يهنـى جازاالشـنى قىيـامهتكه (پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئالدىنئاال ئېيتقان سۆزى ). كۆپهيدى، بۇتالرغا چوقۇنۇشتى
بولمىسـا ئىـدى، ئۇالرنىـڭ ئىخـتىالپ قىلىشـقان نهرسـىلىرى ئۈسـتىده ) تهقـدىرى قالدۇرۇشتىن ئىبـارهت

يهنى دىندا ئىخـتىالپ قىلىشـقانلىرى ئۈچـۈن، ئۇالرغـا بـۇ (ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهلۋهتته ھۆكۈم چىقىرىالتتى 
يهنـى مـۇھهممهد (نېمىشـقا ئۇنىڭغـا «): يهنـى ئهھلـى مهكـكه(ئـۇالر ]. 19[ )دۇنيادىال جازا بېرىلهتتى

بىـــر مـــۆجىزه ) بىـــز تهلهپ قىلغـــان مـــۆجىزىلهردىن(پهرۋهردىگـــارى تهرىپىـــدىن ) ئهلهيھىسســـاالمغا
كهلتۈرىـدۇ، هللا مـۆجىزىلهرنى ا(خـاس  قـاهللا اغهيبنى بىلىش پهقهت «ئېيتقىنكى، . دهيدۇ» چۈشۈرۈلمىدى

ىسـىزكى، كۈتـۈڭالر، شۈبھ) نىڭ ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقىرىشنىهللا ا(، سىلهر )مهن پهقهت تهبلىغ قىلغۇچىمهن
كىشىلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن زىيان ـ زهخمهتنـى ]. 20[ »كۈتكۈچىلهردىنمهن) شۇنى(مهنمۇ سىلهر بىلهن 

كۆتۈرۈۋهتكهندىن كېـيىن، ئۇالرغـا رهھمىتىمىزنـى تېتىتسـاق، ئـۇالر بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىز ئۈسـتىده مىكىـر 
رنى قىلغـان مىكـرى ئۈچـۈن ئهڭ تېـز ئۇالهللا ا«ئېيتقىنكى، . ئالدىرايدۇ) يهنى ئىنكار قىلىشقا(ئىشلىتىشكه 

ســىلهرنى هللا ا]. 21[ شۈبھىســىزكى، بىزنىــڭ پهرىشــتىلىرىمىز مىكرىڭالرنــى يېزىــپ تۇرىــدۇ. »جازااليــدۇ
ســهپهر قىلدۇرىــدۇ، ســىلهر ) يهنــى كــېمىلهر ئۈســتىده(، دېڭىــزدا )يهنــى ئــۇالغالر ئۈســتىده(قۇرۇقلۇقتــا 

شـامالدىن ئـۇالر خۇشـاللىنىۋاتقان ) بـۇ(مېڭىۋاتقـان ۋه  مهيىن شامالدا) كىشىلهرنى ئېلىپ(ئولتۇرغان كېمه 
، ئۇالر تهرهپ ـ تهرهپـتىن كۆتۈرۈلۈۋاتقـان دېڭىـز دولقـۇنلىرى )كېمه ئۆرۈلىدۇ(چاغدا، بىردىنال بوران چىقىپ 

ــىۋېلىنغانلىقىغا  ــدىكىلهر قورش ــدۇ، كېمى ــده قالى ــاالك بولىــدىغانلىقىغا(ئىچى جهزم قىلىــدۇ، ) يهنــى ھ
) يهنـى بــاالدىن(ئهگهر سـهن بىزنـى بۇنىڭـدىن ! ئـى خـۇدا«) تلىرىنى تاشـالپ قويـۇپچوقۇنۇۋاتقـان بـۇ(

هللا ا]. 22[ دهپ چىن كـۆڭلى بىـلهن دۇئـا قىلىـدۇ» قۇتۇلدۇرساڭ، بىز چوقۇم شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولىمىز
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ئـى . قۇتقۇزغاندىن كېـيىن، ئـۇالر يهر يۈزىـده يولسـىزلىق بىـلهن بۇزۇقچىلىـق قىلىـدۇ) ئۇ باالدىن(ئۇالرنى 
ــدۇ، ! ئىنســانالر ــا بولى ــاھى ئۆزۈڭالرغ ــڭ گۇن ــا ) ســىلهر(بۇزۇقچىلىقىڭالرنى ــۇ دۇني ــوق (ب ــڭ باقاســى ي نى

، ئانـدىن سـىلهر بىزنىـڭ )بۇنىـڭ ھهسـرىتى ئـاخىرهتكه قالىـدۇ(دىن بهھرىمهن بولىسـىلهر ) شهھۋهتلىرى
تېـز (ي دۇنيانىـڭ مىسـالى ھاياتى]. 23[ دهرگاھىمىزغا قايتىسىلهر، سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى خهۋهر قىلىمىز

بىـز ئاسـماندىن ) ئۆزگۈرۈشىده، نېمهتلىرىنىڭ باقاسىزلىقىدا، كىشىلهرنىڭ ئۇنىـڭ بىـلهن مهغـرۇر بولۇشـىدا
سۈيىگه ئوخشايدۇكى، ئۇنىڭ بىلهن زېمىننىڭ ئىنسـانالر، ھـايۋانالر يهيـدىغان تۈرلـۈك ) يامغۇر(چۈشۈرگهن 

گىرهلىشـىپ كهتـكهن، ھهتتـا زېمىـن گـۈزهل تۈسـكه  بىـر ـ بىـرى بىـلهن) ئۈنۈپ چىقىـپ(ئۆسۈملۈكلىرى 
كىرگهن، چىرايلىق ياسانغان، زېمىن ئىگىلىرى ئۇنىڭدىن مول ھوسۇل ئېلىشقا جهزم قىلىـپ تۇرغـان چاغـدا، 

) يهنـى ئىلگىـرى(تۈنۈگـۈن ) زىرائهتلهرنـى(ناگاھان كېچىسى ياكى كۈندۈزى ئۇنىڭغا قازايىمىز يهتتـى ـ ده، 
ــۈنلهي(يــوقتهك،  ــۇرۇ) پۈت ــوق قىلــدۇق(پ تاشــالنغاندهك قىلىۋهتتــۇق ئ ــابۇت قىلىــپ، ي ، پىكىــر )يهنــى ن

ئامـان ) كىشـىلهرنى(هللا ا]. 24[ يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئايهتلهرنى مۇشۇنداق تهپسىلىي بايـان قىلىمىـز
ياخشـى ئىـش ]. 25[ دهۋهت قىلىدۇ ۋه خالىغـان ئـادهمنى تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ) يهنى جهننهتكه(جايغا 

نىڭ جامالىنى كۆرۈشكه نائىـل بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ يـۈزلىرىنى قـارىلىق ۋه خـارلىق هللا ر جهننهتكه ۋه اقىلغانال
ئهنه شـۇالر ئهھلـى جهنـنهت بولـۇپ، ). يهنى ئۇالرغا غهم ـ قايغۇ ۋه پهرىشـانلىق يۈزلهنمهيـدۇ(قاپلىمايدۇ 

بىـر يامـانلىقنى قىلسـا، ( يامـان ئىشـالرنى قىلغـۇچىالر) دۇنيـادا]. (26[ جهننهتته مهڭگـۈ قـالغۇچىالردۇر
جازاغا ئۇچرايدۇ، ئۇالر خارلىققا دۇچار بولىـدۇ، ئـۇالرنى ) يهنى شۇنىڭغا اليىق(ئوخشاش ) قىلغان يامانلىقىغا

نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى زادى بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرى گويا قـاراڭغۇ كېچىنىـڭ پارچىسـى بىـلهن هللا ا
شـۇ كـۈن ]. 27[ ئهھلـى دوزاخ بولـۇپ، دوزاختـا مهڭگـۈ قـالغۇچىالردۇر ئورالغاندهك قارىيىپ كېتىدۇ، ئـۇالر

سـىلهر «: ھهممىسىنى يىغىمىـز، ئانـدىن مۇشـرىكالرغا) مۆمىنلهرنى، كاپىرالرنى(ده ) يهنى قىيامهت كۈنى(
دهيمىـز، ئۇالرنىـڭ » بۇتلىرىڭالر بىلهن بىلله، ئورنۇڭالردا مىـدىرلىماي تـۇرۇڭالر) شېرىك كهلتۈرگهن قاهللا ا(
سـىلهر بىـزگه ئىبـادهت قىلمىغـان «: رىسىنى ئايرىيمىز، ئۇالرنىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن بـۇتلىرى ئېيتىـدۇئا

سىلهر بىـلهن بىزنىـڭ ئـارىمىزدا ]. 28[ )بهلكى نهپسى خاھىشىڭالرغا ئىبادهت قىلغان ئىدىڭالر(ئىدىڭالر 
ــقا ا ــۇۋاھ بولۇش ــدهللا گ ــل ئى ــز غاپى ــۇڭالردىن بى ــزگه چوقۇنۇش ــىلهرنىڭ بى ــايىكى، س ــز (ۇق كۇپ ــى بى يهن

بـۇ چاغـدا ھهر ئـادهم ئىلگىـرى ]. 29[ »)كۆرمهيدىغان، ئاڭلىمايدىغان، ھېس قىلمايدىغان جانسىز ئىدۇق
، ئـۇالر )كۆرىـدۇ.يهنـى ياخشـىمۇ ـ يامـانمۇ، ئۇنىـڭ نهتىجىسـىنى (قىلغان ئهمهللىرى ئۈستىده سـىنىلىدۇ 

ائهت قىلىـدۇ دهپ دهۋا قىلغـان بـۇتلىرى نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىدۇ، ئۇالرنىـڭ شـاپهللا ھهقىقىي ئىگىسى ـ ا
ــدۇ ــكه ئالى ــۆزلىرىنى چهت ــۇالردىن ئ ــۇھهممهد]. (30[ ئ ــى م ــرىكالرغا! ئ ــى، ) مۇش ــىلهرگه «ئېيتقىنك س

كىـم رىزىـق بېرىـدۇ؟ سـىلهرنىڭ ئـاڭالش ۋه ) گىياھ ئۈنـدۈرۈپ(زېمىندىن ) يامغۇر ياغدۇرۇپ(ئاسماندىن 
ــدۇ؟ كــۆرۈش قــابىلىيىتىڭالرنى كىــم باشــقۇرىدۇ؟ تىرىــك  ) خااليىقنىــڭ(شــهيئىلهردىن كىــم پهيــدا قىلى

غهيـرىيگه  تىـنهللا ا«ئېيتقىنكـى، . دهيـدۇهللا» ا«): بۇالرغا جاۋابهن(ئۇالر » ئىشلىرىنى كىم ئىداره قىلىدۇ؟
) يۇقىرىقىـدهك چـوڭ ئىشـالرنى قىلغـۇچى]. (31[ قورقمامسـىلهر؟) نىـڭ ئازابىـدىنهللا چوقۇنۇش بىـلهن ا

ھهقىقهتتىن قالسا، گـۇمراھلىقتىن غهيرىـي نهرسـه . دۇرهللا ر، ئهنه شۇ اسىلهرنىڭ ھهقىقىي پهرۋهردىگارىڭال
]. 32[ »بۇرۇلــۇپ كېتىســىلهر؟) ئىمانــدىن يــۈز ئــۆرۈپ گۇمراھلىققــا(مهۋجــۇت ئهمهس، نېمىشــقا 

ئـۇالر . ئىتائهت قىلىشتىن باش تارتقانالر توغرىسـىدىكى ھـۆكمى ھهقلىـق بولـدى قاهللا اپهرۋهردىگارىڭنىڭ 
) ئۇالرغـا! ئـى مـۇھهممهد]. (33[ ئىمان ئېيتمايـدۇ) رهسۇلۇلالنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه نىڭ بىرلىكىگه،هللا ا(

، )ئانـدىن يـوق قىلىـپ(سىلهرنىڭ بۇتلىرىڭالرنىڭ ئىچىده مهۋجۇداتنى يوقلۇقتىن بـار قىلىـپ «ئېيتقىنكى، 
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قىلىـپ  مهۋجـۇداتنى يوقلـۇقتىن بـارهللا ا«ئېيتقىنكـى، » ئاندىن ئۇنى ئهسلىگه كهلتۈرهلهيـدىغانالر بـارمۇ؟
بۇرۇلـۇپ ) ھهقـتىن باتىـل تهرهپـكه(نېمىشـقا . ، ئاندىن ئۇنى ئهسلىگه كهلتۈرهلهيـدۇ)ئاندىن يوق قىلىپ(

ھهق يولغـــا ) گـــۇمراھنى(ســـىلهرنىڭ بۇتلىرىڭالرنىـــڭ ئارىســـىدا «ئېيتقىنكـــى، ]. 34[ »كېتىســـىلهر؟
لهيـدىغان زاتقـا بويسۇنۇشـقا گۇمراھنى ھهق يولغـا يېتهكلىيههللا ا«ئېيتقىنكى، » يېتهكلىيهلهيدىغانالر بارمۇ؟

ھهق يولغا يېتهكلىيهلمهيدىغان، پهقهت ئـۆزى باشـقىالرنىڭ يېتهكلىشـىگه ) گۇمراھنى(تېگىشلىكمۇ؟ ياكى 
ھۆكـۈم ) باتىـل(بويسۇنۇشقا تېگىشلىكمۇ؟ سىلهرگه نېمه بولدى؟ نېمىشقا مۇنداق ) بۇتالغا(موھتاج بولغان 
پهقهت پهرهزگىـال تايىنىـدۇ، پهرهز ) رغـا ئېتىقـاد قىلىشـتابۇتال(ئۇالرنىـڭ تولىسـى ]. 35[ »چىقىرىسىلهر؟

ئۇالرنىــڭ هللا شۈبھىســىزكى، ا. دېــگهن ھهقىقهتنــى ئىسپاتالشــتا ھهقىــقهتهن ھــېچ نهرســىگه يارىمايــدۇ
ئىپتىـرا قىلىشـى ئهقلىـغه سـىغمايدۇ  قـاهللا ابۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ ]. 36[ قىلمىشلىرىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر

تهۋرات، ئىنجىـل (، لـېكىن قۇرئـان ئىلگىـرى كهلـگهن )ىنسـان ئىجـاد قىاللمايـدۇچۈنكى قۇرئاننى ھېچ ئ(
بهلگىلىـگهن ئهھكــامالرنى بايـان قىلغۇچىــدۇر، هللا كىتــابالرنى تهسـتىق قىلغۇچىــدۇر، ا) قاتـارلىق سـاماۋى

: ئـۇالر]. 37[ ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغانـدۇر) ئـۇ(ئۇنىڭدا ھېچ شهك يوقتۇر، 
راسـتچىل ) بـۇ سـۆزۈڭالردا(ئهگهر «دېيىشهمدۇ؟ ئېيتقىنكى، » قۇرئاننى مۇھهممهد ئۆزى توقۇپ چىققان«

چاقىرااليدىغانلىكى كىشىڭالرنى چاقىرىـپ، قۇرئانغـا ئوخشـاش بىـرهر ) ياردهمگه(باشقا  تىنهللا ابولساڭالر، 
تولـۇق چۈشـهنمهي ۋه  ئۇنـداق ئهمهس، ئـۇالر قۇرئاننىـڭ مهنىسـىنى]. 38[ »سۈرىنى كهلتۈرۈپ بـېقىڭالر

ئـۇالردىن بـۇرۇن ئـۆتكهن ئۈممهتلهرمـۇ . ھهقىقىتىگه تېخى ئهقلى يهتمهي تـۇرۇپ ئـۇنى ئىنكـار قىلىشـتى
زالىمالرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ . مۇشـۇالرغا ئوخشـاش يالغانغـا چىقارغـان ئىـدى) ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهرلىرىنـى(

ه قۇرئانغا ئىشىنىدىغانالر بـار، ئىشـهنمهيدىغانالرمۇ ئۇالرنىڭ ئىچىد]. 39[ قانداق بولغانلىقىغا قاراپ باققىن
ئهگهر ئـۇالر سـېنى يالغـانچى قىلىشـتا ]. 40[ بار، پهرۋهردىگارىڭ بۇزغۇنچىالرنى ھهممىدىن ئوبدان بىلىدۇ

ئۈچۈنـدۇر، سـىلهرنىڭ ئهمهلىڭالرمـۇ ئـۆزۈڭالر ئۈچۈنـدۇر، مېنىـڭ  ئـۆزۈممېنىـڭ ئهمهلىـم «: چىڭ تۇرسـا
يهنـى بىـراۋ يهنه (ـ جۇداسىلهر، سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مهنمۇ ئادا ـ جۇدامهن  ئهمهلىمدىن سىلهر ئادا

سـاڭا ) قۇرئـان ئوقۇغىنىڭـدا(ئۇالرنىڭ ئىچىـده ]. 41[ دېگىن» )بىراۋنىڭ قىلغان گۇناھىغا جاۋابكار ئهمهس
ئـۇالر ھـېچ ) ئـاڭالش ئىقتىـدارىنى ئېلىـپ تاشـلىغانالرغاهللا يهنى ا(قۇالق سالىدىغانالر بار، سهن گاسالرغا 

ــهن؟ ــىمۇ ئاڭلىتاالمس ــىنى چۈشهنمىس ــار ]. 42[ نهرس ــدىغانالر ب ــاڭا قاراي ــده س ــڭ ئىچى ــى (ئۇالرنى يهن
ـــدىن  ـــۇالر بايقىغانلىرى ـــېكىن ئ ـــار، ل ـــدىغانالر ب ـــاالمهتلىرىنى بايقاي ـــق ئ ـــڭ ئېنى پهيغهمبهرلىكىڭنى

]. 43[ ايهت قىالالمسـهن؟كۆرهلمىسىمۇ كورالرنى ھىـد) ھهقىقهتنى). (پايدىالنمىغانلىقلىرى ئۈچۈن كۆردۇر
) كــۇفرى ۋه گۇنــاھ ئــارقىلىق(ئىنســانالرغا قىلــچه زۇلــۇم قىلمايــدۇ، لــېكىن ئىنســانالر هللا شۈبھىســىزكى، ا

يىغىـدۇ، ) ھېسـاب ئـېلىش ئۈچـۈن(ئـۇالرنى هللا قىيـامهت كـۈنى ا]. 44[ ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلـۇم قىلىـدۇ
ىـت تۇرغانــدهك قىسـقا بىلىنىـدۇ، ئـۇالر ئۆزئــارا كۈنـدۈزده ئازغىنـا ۋاق) ئۇالرغـا دۇنيـادا تۇرغـان مــۇددىتى(

ئىنكـار قىلغـانالر ) يهنـى ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىشـىنى(مۇالقات بولۇشـىنى  قاهللا اتونۇشىدۇ، ئۆزلىرىنىڭ 
ئۇالرغا بىز ۋهده قىلغان ئازابنىـڭ بىـر قىسـمىنى سـاڭا ]. 45[ چوقۇم زىيان تارتىدۇ، ئۇالر توغرا يول تاپمىدى

، يـاكى ئۇنىڭـدىن ئىلگىـرى سـېنى )بۇ دۇنيـادىال، سـهن ھايـات ۋاقىتـتىال كۆرسـىتىمىزيهنى (كۆرسىتىمىز 
مهيلـى بالـدۇر بولسـۇن، مهيلـى كېـيىن بولسـۇن، (قهبزى روھ قىلىمىز، ئۇالر بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا قايتىـدۇ 

ــازااليمىز ــۇم ج ــۇالرنى چوق ــدىن ا)ئ ــدۇهللا ، ئان ــۇۋاھ بولى ــلىرىغا گ ــڭ قىلمىش ــۆتكهن ]. (46[ ئۇالرنى ئ
ئۇالرنىـڭ پهيغهمبىـرى كهلگهنـده، ) قىيـامهت كـۈنى. (ھهر بىرىگه پهيغهمبهر ئهۋهتىلـگهن) ۈممهتلهرنىڭئ

ئهگهر «: ئـۇالر]. 47[ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئـادىللىق بىـلهن ھۆكـۈم چىقىرىلىـدۇ، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ
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]. 48[ دهيـدۇ »ئاشـۇرۇلىدۇ؟ بۇ ۋهده قاچان ئىشـقا) بىزگه ئېيتىپ بېرىڭالركى(سىلهر راستچىل بولساڭالر 
خالىمىسىال، مهن ئۆزۈمدىن زىياننى دهپئى قىلىشقا، پايـدا قازىنىشـقا قـادىر ئهمهسـمهن، هللا ا«: ئېيتقىنكى

مهلـۇم ۋاقتـى بولىـدۇ، شـۇ ۋاقىـت يېتىـپ كهلگهنـده، ئـۇالر بىردهممـۇ ) ھاالك بولىدىغان(ھهر ئۈممهتنىڭ 
نىـڭ هللا ئهگهر ا! ئېيتىڭالرچـۇ«: ئېيتقىنكـى]. 49[ »ۇكېچىكتۈرۈلمهيدۇ، بىردهممـۇ ئىلگىـرى سـۈرۈلمهيد

يهنـى (گۇناھكـارالر ) بۇنىڭـدىن سـىلهرگه نـېمه پايـدا؟(ئازابى سىلهرگه كېچىسى ياكى كۈندۈزى كهلسـه 
ئازابى يـۈز بهرگهنـده ئانـدىن ئۇنىڭغـا ) نىڭهللا ا]. (50[ ئازابتىن قايسى نهرسىگه ئالدىرايدۇ؟) مۇشرىكالر

) ىره قىلىـش بىـلهنمهسـخ ېيتقان ئىمانىڭالر پايدىسىزدۇر، ئۇنىڭدىن ئىلگىـرىئ(ئىشهندىڭالرمۇ؟ ئهمدى 
: زۇلـۇم قىلغانالرغـا) ئـۆزلىرىگه(ئانـدىن كېـيىن ]. 51[ »ئازابنىڭ تېزرهك چۈشۈشـىنى تهلهپ قىالتـتىڭالر

ر ئـۇال]. 52[ دېيىلىـدۇ» مهڭگۈلۈك ئازابنى تېتىڭالر، سىلهرگه پهقهت قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسى بېرىلىـدۇ«
: دهپ سـورايدۇ، سـهن» راسـتمۇ؟) يهنى ۋهده قىلىنغان ئازاب، ئۆلگهندىن كېـيىن تىـرىلىش(ئۇ «: سهندىن

 دېگىـن» ھهئه، پهرۋهردىگارىم بىلهن قهسهمكى، ئۇ ئهلـۋهتته راسـتتۇر، سـىلهر قېچىـپ قۇتۇاللمايسـىلهر«
نهرسـىگه مالىـك بولىـدىغان يهر يۈزىدىكى ھهمـمه ) يهنى كاپىر(ئهگهر ھهر بىر زۇلۇم قىلغان ئادهم ]. 53[

فىـدىيه قىلىـپ بىرىـۋېتهتتى، ) ئۇنىـڭ ھهممىسـىنى(، ئهلـۋهتته )نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈنهللا ا(بولسا 
يهنى دۇنيادىكى قىلمىشـلىرىغا ئىچىـده پۇشـايمان (ئۇالر ئازابنى كۆرگهن چاغدا نادامىتىنى يوشۇرۇن تۇتىدۇ 

ىدا ئــادىللىق بىــلهن ھۆكــۈم چىقىرىلىــدۇ، ئۇالرغــا زۇلــۇم ئارىســ) يهنــى خااليىقنىــڭ(ئۇالرنىــڭ ). قىلىــدۇ
هللا نىـڭ مۈلكىـدۇر، راسـتال اهللا راستال ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى بـارلىق نهرسـىلهر ا]. 54[ قىلىنمايدۇ

) ئۆلـۈكنى(هللا ا]. 55[ بىلمهيـدۇ) بـۇنى(نىڭ تولىسى ) يهنى ئىنسانالر(نىڭ ۋهدىسى ھهقتۇر، لېكىن ئۇالر 
سـىلهرگه ! ئـى ئىنسـانالر]. 56[ نىڭ دهرگاھىغـا قايتىسـىلهرهللا ئۆلتۈرىدۇ، سىلهر ا) ىكنىتىر(تىرىلدۈرىدۇ، 

شــىپا ) يهنــى شـهك ۋه نادانلىققــا(پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىــدىن نهسـىھهت بولغــان، دىلالردىكـى دهردكه 
ـان  نىـڭ هللا ئـۇالر ا«ئېيتقىنكـى، ]. 57[ كهلـدى) قۇرئـان(بولغان، مۆمىنلهرگه ھىدايهت ۋه رهھـمهت بولغ

]. 58[ »ياخشـىدۇر) دۇنيـا ـ ماللىرىـدىن(پهزلى ۋه رهھمىتىـدىن خۇشـال بولسـۇن، بـۇ ئۇالرنىـڭ يىغقـان 
چۈشۈرگهن رىـزىقتىن بهزىسـىنى ھـارام، بهزىسـىنى ھـاالل هللا سىلهرگه ا! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ«ئېيتقىنكى، 
هللا ا]. 59[ »چاپالمسـىلهر؟ ا يالغـاننىقهللا ىلىشقا ئىزنى بهردىمۇ؟ ياكى اسىلهرگه مۇنداق قهللا قىلدىڭالر، ا

) يهنـى جازاغـا تارتىلمـايمىز، دهپ ئويالمـدۇ؟(يالغاننى چاپاليدىغانالر قىيامهت كۈنى قانـداق ئوياليـدۇ؟  قا
، لـېكىن )چۈنكى ئۇالرغا بولىـدىغان ئـازابنى كېچىكتـۈردى(ئىنسانالرغا مهرھهمهتلىكتۇر هللا شۈبھىسىزكى، ا

سـهن قايسـى ھـالهتته بـولمىغىن، ]. 60[ شـۈكۈر قىلمايـدۇ) نىڭ نېمهتلىـرىگههللا ا(كىشىلهرنىڭ تولىسى 
قۇرئانــدىن قايســى نهرســىنى ئوقــۇمىغىن، ســىلهر قايســىبىر ئىشــنى قىلمــاڭالر، ئۇنىــڭ بىــلهن بولۇۋاتقــان 
ۋاقتىڭالردا ھامان بىز سىلهرنى كۆزىتىپ تۇرىمىز، ئاسمان ـ زېمىندىكى زهرره چـاغلىق نهرسـه ۋه ئۇنىڭـدىن 

نىــڭ بىلىشــىدىن چهتــته قالمايــدۇ، ئۇالرنىــڭ هللا بولســۇن، ھېچقايسىســى ا كىچىــك يــاكى چــوڭ نهرســه
نىــڭ هللا ئــاخىرهتته ا(نىــڭ دوســتلىرىغا هللا راســتال ا]. 61[ ھهممىســى لهۋھۇلمهھپــۇزدا خاتىرىلهنگهنــدۇر

ئـۇالر ئىمـان ئېيتقـان ۋه ]. 62[ قايغۇرۇش يوقتـۇر) دۇنيادا قولدىن كهتكۈزۈپ قويغانغا(قورقۇش، ) ئازابىدىن
يهنـى دۇنيـادا جـان (ئۇالرغـا دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته خـۇش خهۋهر بېرىلىـدۇ ]. 63[ رلىق قىلغـانالردۇرتهقۋادا

ــدا، ا ــك هللا ئــۈزۈش ۋاقتى ــاخىرهتته نازۇنېمهتلى ــلهن، ئ ــتىگه ئېرىشــىدىغانلىقى بى ــڭ رازىلىقــى ۋه رهھمى نى
ۇ، ئهنه شـۇ كاتتـا ۋهدىسىگه خىالپلىق قىلمايدهللا ، ا)جهننهتكه كىرىدىغانلىقى بىلهن خۇش خهۋهر بېرىلىدۇ

سـۆزى سـېنى ) سـاڭا سـهن پهيغهمـبهر ئهمهسسـهن دېـگهن(ئۇالرنىڭ ! ئى مۇھهممهد]. (64[ بهختتۇر
ئۇالرنىــڭ (هللا ا). ســاڭا مهدهتكــاردۇرهللا ا(مهنســۈپ  قــاهللا اقايغۇغــا سالمىســۇن، پۈتــۈن كــۈچ ـ قــۇۋۋهت 
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تال ئاســمانالردىكى ۋه راســ]. 65[ بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر) ئهمهللىرىنــى(ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) سـۆزلىرىنى
نـى هللا ا). نىـڭ مۈلكىـدۇر، بهندىسـىدۇر، مهخلۇقاتىـدۇرهللا يهنى ا(نىڭدۇر هللا زېمىندىكى ھهممه نهرسه ا

ئـى ]. 66[ قويۇپ، بۇتالرغـا چوقۇنىـدىغانالر پهقهت يـوقىالڭ پهرهزگىـال تايىنىـدۇ، ئـۇالر پهقهت جۆيلۈيـدۇ
يــاراتتى، نهرســىلهرنى كۆرۈشــۈڭالر ئۈچــۈن ســىلهرگه كېچىنــى هللا ئــارام ئېلىشــىڭالر ئۈچــۈن ا! ئىنســانالر

]. 67[ ئاڭاليدىغان قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا نۇرغـۇن ئـاالمهتلهر بـار) ئىبرهت قۇلىقى بىلهن(كۈندۈزنى ياراتتى، 
يهنـى بـاال (پـاكتۇر، بىھـاجهتتۇر ) بۇنىڭـدىن(هللا دېيىشتى، ا» نىڭ بالىسى بارهللا ا«): يهنى كاپىرالر(ئۇالر 

، ئاســمانالردىكى، )ئهمهســتۇربولســا ھــېچ نهرســىگه موھتــاج هللا بولىــدۇ، ا قىلىــۋېلىش ئېھتىيــاج ئۈچــۈن
بـۇ سـۆزۈڭالرغا ھېچقانـداق ) نىڭ بالىسى بـار دېـگهنهللا ا(نىڭ مۈلكىدۇر، هللا زېمىندىكى ھهممه نهرسه ا

!) ئـى مـۇھهممهد]. (68[ چاپالمسـىلهر؟ قـاهللا اپاكىتىڭالر يوق، سىلهر بىلمهيدىغان ئىشالرنى يالغاندىن 
ئـۇالر بـۇ ]. 69[ »قۇتۇاللمايـدۇ) دوزاخ ئازابىـدىن(يالغاننى چاپاليدىغانالر ھهقىقهتهن  قاهللا ا«ئېيتقىنكى، 

بىزنىـڭ دهرگاھىمىزغـا ) ھېساب بېـرىش ئۈچـۈن(بهھرىمهن بولىدۇ، ئاندىن ئۇالر ) ئازغىنا ۋاقىتال(دۇنيادىن 
ئۇالرغـا نۇھنىـڭ ]. 70[ تىتىمىـزقايتىدۇ، ئاندىن كاپىر بولغانلىقلىرى سهۋهبىدىن ئۇالرغـا قـاتتىق ئـازابنى تې

ئهگهر سـىلهرگه مېنىـڭ ئىچىڭـالردا ! ئى قهۋمىـم«: قىسسىسىنى ئوقۇپ بهرگىن، ئۆز ۋاقتىدا نۇھ قهۋمىگه
تهۋهككـۈل  قـاهللا انىڭ ئايهتلىرى بىـلهن قورقۇتۇشـۇم ئېغىـر كهلـگهن بولسـا، مهن هللا تۇرۇشۇم ۋه سىلهرنى ا

مېنـى (سـىلهر بـۇتلىرىڭالر بىـلهن بىـرلىكته ). قىلمـايمهنيۆلهندىم، سـىلهرگه پهرۋا  قاهللا ايهنى (قىلدىم 
يهنـى مېنـى (ئىشىڭالرنى قارار قىلىۋېرىڭالر، ئىشىڭالر سـىلهرگه تۇتـۇق بولـۇپ قالمىسـۇن ) قهستلهيدىغان

، ئانـدىن مېنـى بىردهممـۇ كېچىكتـۈرمهي، مېنىـڭ ھهققىمـده )قهستلهيدىغان ئىشىڭالر ئاشـكارا بولسـۇن
يــۈز ئۆرۈســهڭالر، ) مېنىــڭ نهســىھىتىمدىن(ئهگهر ســىلهر ]. 71[ قىلىــۋېرىڭالرئىجــرا ) خــالىغىنىڭالرنى(

 تىـنهللا اھهق سورىغىنىم يوق، مهن ئهجرىمنـى پهقهت ) يۈز ئۆرۈشۈڭالرغا سهۋهبچى بولىدىغان(سىلهردىن 
لــېكىن ئــۇالر نــۇھنى ]. 72[ دېــدى» بويســۇنغۇچىالردىن بولۇشــقا بۇيرۇلــدۇم) قــاهللا ا(ســورايمهن، مهن 

يهنـى (لهرنـى قۇتقـۇزدۇق، ئـۇالرنى ) مۆمىن(ئۇنى ۋه ئۇنىڭ بىلهن كېمىده بىلله بولغۇچى . ىلدىيالغانچى ق
ئورۇنباسارلىرى قىلـدۇق، بىزنىـڭ مـۆجىزىلىرىمىزنى ئىنكـار ) غهرق بولغانالرنىڭ) (بىز قۇتقۇزغان كىشىلهرنى

ــانالرنى  ــلهن(قىلغ ــان باالســى بى ــدۇق، ) توپ ــى مــۇھهممهد(غهرق قىل ــدۇر!) ئ ــى (ۇلغۇچىالر ئاگاھالن يهن
نـۇھتىن كېـيىن ]. 73[ نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانـداق بولغانلىقىغـا قـارىغىن) پهيغهمبهرلىرىنى يالغانچى قىلغانالر

ئۇالر روشهن مـۆجىزىلهر بىـلهن كهلـدى، ) قهۋمىگه(نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئۆزلىرىنىڭ قهۋمىگه ئهۋهتتۇق، 
) كۇفرىـدا. (نكار قىلىشقان نهرسىگه ئىمـان ئېيتىشـمىدىئىلگىرى ئى) يهنى پهيغهمبهرلهر كېلىشتىن(ئۇالر 

ئۇالردىن كېيىن مۇسا بىـلهن ھـارۇننى ]. 74[ ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ دىللىرىنى ئهشۇنداق پېچهتلهيمىز
) ئىمـان ئېيتىشـتىن(ئـۇالر . گه ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ چوڭلىرىغا نۇرغـۇن مـۆجىزىلهر بىـلهن ئهۋهتتـۇقپىرئهۋن

ئۇالرغا بىز تهرهپتىن ھهقىـقهت نازىـل بولغـان چاغـدا ]. 75[ ئۇالر گۇناھكار قهۋم ئىدى. بويۇنتاۋلىق قىلدى
سىلهرگه ھهقىـقهت كهلسـه ئـۇنى سـېھىر «: مۇسا]. 76[ دېدى» بۇ ھهقىقهتهن روشهن سېھىردۇر«: ئۇالر

سـهن «: ئـۇالر]. 77[ دېـدى» دهمسىلهر؟ ئهجهبا بۇ سېھىرمۇ؟ سېھىرگهرلهر مـۇۋهپپهقىيهت قازىنالمايـدۇ
نىــڭ ) يهنــى مىســىر زېمىنــى(بىــزگه ئاتــا ـ بوۋىلىرىمىزنىــڭ دىنىــدىن بىزنــى ۋاز كهچتــۈرۈش ۋه زېمىــن 

]. 78[ دېـدى» سهلتهنىتىنى ئىككىڭالرنىڭ قىلىۋېلىش ئۈچۈن كهلدىڭمۇ؟ بىز ئىككىڭالرغا ئىشـهنمهيمىز
سـېھىرگهرلهر ]. 79[ دېـدى» مېنىڭ ئالدىمغا بارلىق ئۇسـتا سـېھىرگهرلهرنى ئېلىـپ كـېلىڭالر«: پىرئهۋن

» تاشـلىماقچى بـولغىنىڭالرنى تاشـالڭالر) ئارغامچا ۋه ھاسىلىرىڭالردىن(«: يېتىپ كهلگهنده، مۇسا ئۇالرغا
چوقـۇم ئـۇنى بهربـات هللا سـىلهرنىڭ كۆرسـهتكىنىڭالر سـېھىردۇر، ا«: ئۇالر تاشلىغاندا، مۇسا]. 80[ دېدى
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ــدۇ، ا ــدهللا قىلى ــۋهتته تۈزىمهي ــىنى ئهل ــڭ ئىش ــدى» ۇبۇزغۇنچىالرنى ــان ]. 81[ دې ــارالر ياقتۇرمىغ گۇناھك
يهنـى (مۇسـاغا پهقهت ئـۆز قهۋمىـدىن ]. 82[ پاكىتلىرى ئارقىلىق ھهقىقهتنى ئىسپاتاليدۇهللا تهقدىردىمۇ، ا

ۋه ئۇنىــڭ قهۋمىنىــڭ چوڭلىرىنىــڭ زىيانكهشــلىك  پىــرئهۋنئازغىنىســى ) بهنــى ئىســرائىلنىڭ ئهۋالدىــدىن
شـهك ـ شۈبھىسـىز ) يهنـى مىسـىر زېمىنىـدا(زېمىنـدا  پىـرئهۋن. قىلىشىدىن قورققان ھالدا ئىمان ئېيتتـى

ئىمـان  قـاهللا ائهگهر ! ئى قهۋمىـم«: مۇسا]. 83[ مۇتهكهببىردۇر، ئۇ ئهلۋهتته ھهددىدىن ئاشقۇچىالردىندۇر
هللا ايهنى ھهمـمه ئىشـىڭالرنى (ئۇنىڭغا تهۋهككۈل قىلىڭالر بويسۇنغان بولساڭالر، قا هللا ائېيتقان بولساڭالر، 

تهۋهككـۈل  قـاهللا ا«: ئـۇالر ئېيتتـى]. 84[ دېـدى» )يـۆلىنىڭالر قاهللا ارۇڭالر، ھهرقانداق ئهھۋالدا تاپشۇ قا
]. 85[ قىلدۇق، پهرۋهردىگارىمىز، زالىم قهۋمنى بىزگه زىيانكهشلىك قىلىش ئىمكـانىيىتىگه ئىـگه قىلمىغىـن

: نىـڭ قېرىندىشـىغابىـز مۇسـا بىـلهن ئۇ]. 86[ »بىزنى رهھمىتىنىڭ بىـلهن زالىـم قهۋمـدىن قۇتۇلـدۇرغىن
قهۋمىڭالر ئۈچۈن مىسىردا ئۆيلهر ياساڭالر، ئۆيلىرىڭالرنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىڭـالر، نامـاز ئوقـۇڭالر، «

دهپ ۋهھىـي » خـۇش خهۋهر بېـرىڭالر) دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلىدىغانلىقى بىـلهن(مۆمىنلهرگه 
كىشـىلهرنى يولۇڭـدىن ئازدۇرۇشـى ئۈچـۈن ـ ئـى  !ئـى پهرۋهردىگـارىمىز«: مۇسـا ئېيتتـى]. 87[ قىلـدۇق

گه ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ چوڭلىرىغا ھايـاتىي دۇنيـادا زىنـنهت بۇيـۇملىرىنى، تۈرلـۈك پىرئهۋنـ ! پهرۋهردىگارىمىز
ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرىنى يـوق قىلغىـن، ئۇالرنىـڭ دىللىرىنـى ! مال ـ مۈلۈكلهرنى بهردىڭ، پهرۋهردىگارىمىز

: ئېيتتــىهللا ا]. 88[ »شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر ئىمــان ئېيتمــاي قــاتتىق ئــازابنى كۆرســۇنقــاتتىق قىلغىــن، 
ــا « ــڭ يولىغ ــتۇرۇڭالر، نادانالرنى ــى داۋامالش ــدى، دهۋىتىڭالرن ــابهت قىلىن ــى ئىج ــڭ دۇئاس ئىككىڭالرنى

ۋه ئۇنىــڭ  پىـرئهۋنبىـز ئىســرائىل ئهۋالدىنـى دېڭىــزدىن ئۆتكۈزۈۋهتتـۇق، ئــۇالرنى ]. 89[ »ئهگهشـمهڭالر
ئىمـان «غهرق بولىـدىغان ۋاقىتتـا  پىـرئهۋن. رلىرى زۇلۇم ۋه زوراۋانلىق قىلىش يۈزىسـىدىن قوغلىـدىئهسكه

» ئېيتتىمكى، ئىسرائىل ئهۋالدى ئىمان ئېيتقان ئىالھتىن غهيرىـي ئىـالھ يوقتـۇر، مهن مۇسـۇلمانالردىنمهن
ئىلگىـرى ) ئېيتامسهن؟ ئىمان(ئهمدى ) ھاياتتىن ئۈمىد ئۈزگىنىڭده(«) ئۇنىڭغا دېيىلدىكى]. (90[ دېدى

سـهندىن كېيىـنكىلهرگه ئىبـرهت بولۇشـۇڭ ]. 91[ ئاسىيلىق قىلغان ۋه بۇزغۇنچىالردىن بولغان ئىدىڭ قاهللا ا
ــۇزىمىز  ــېنىڭ جهســىتىڭنى قۇتق ــۈن س ــپ (ئۈچــۈن، بۈگ ــزدىن چىقىرى ــىتىڭنى دېڭى ــى ســېنىڭ جهس يهن

ــويىمىز ــايهتلىرىم. »)ق ــڭ ئ ــىزكى، بىزنى ــهك ـ شۈبھىس ــىلهر، ش ــۇن كىش ــدۇرنۇرغ ]. 92[ ىزدىن غاپىل
ياخشـى جايغـا ) ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىرىنى ھـاالك قىلغانـدىن كېـيىن(شۈبھىسىزكى، بىز ئىسرائىل ئهۋالدىنى 

نىـڭ ھـۆكمىنى هللا يهنـى ا(ئورۇنالشتۇردۇق، ئۇالرنى شېرىن نهرسىلهر بىلهن رىزىقالندۇردۇق، ئۇالرغا ئىلىـم 
ــان تهۋرات ــگه ئالغ ــۇالر ) ئىچى ــيىن، ئ ــدىن كې ــىدا(كهلگهن ــن ئىش ــتى) دى ــتىالپ قىلىش ــدىن ئىخ . ئان

پهرۋهردىگارىڭ قىيامهت كۈنى، ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان نهرسىلهر ئۈسـتىده، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ئهلـۋهتته 
مۇبادا سهن ساڭا بىـز نازىـل قىلغـان كىتـابتىن شـهكلىنىدىغان بولسـاڭ، سـهندىن ]. 93[ ھۆكۈم چىقىرىدۇ

دىـن ) تهۋرات بىـلهن ئىنجىـل نازىـل قىلىنغـان يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالريهنـى (ئىلگىرى كىتاب ئوقۇغانالر 
سـهن ھهرگىـز شـهك . كهلدى) قۇرئان(سوراپ باققىن، شۈبھىسىزكى، ساڭا پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىدىن ھهق 

نىـڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـۇچىالردىن بـولمىغىن، هللا سـهن ھهرگىـز ا]. 94[ قىلغۇچىالردىن بـولمىغىن
شۈبھىسىزكى، پهرۋهردىگارىڭنىـڭ لهنىـتىگه ]. 95[ زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسهن) اڭئۇنداق بولس(

ئۇالرغا پۈتـۈن مـۆجىزىلهر كۆرسـىتىلگهن تهقـدىردىمۇ، قـاتتىق ]. 96[ تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ
يۇنـۇس ) ىچىـدهھـاالك بولغـان شـهھهرلهر ئاھـالىلىرى ئ]. (97[ )ئىمـان ئېيتمايـدۇ(ئازابنى كـۆرمىگىچه 

ئېيتقـان ئىماننىـڭ پايدىسـى بـولغىنى يـوق، يۇنـۇس ) ئازابنىـڭ ئـاالمىتىنى كـۆرۈپ(قهۋمىدىن باشقىسىغا 
قهۋمى ئىمان ئېيتقاندا، دۇنيا ھاياتىدا رهسۋا قىلىدىغان ئازابنى ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدىن كۆتۈرۈۋهتتـۇق، ئـۇالرنى 
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]. 98[ بهھـرىمهن قىلـدۇق) ىكى شـهيئىلهردىنيهنى ئهجىلى يهتكهنـگه قهدهر دۇنيـاد(مهلۇم ۋاقىتقىچه 
ئهگهر پهرۋهردىگارىڭ خالىسا ئىـدى، ئهلـۋهتته، يهر يۈزىـدىكى كىشـىلهرنىڭ ھهممىسـى ئىمـان ئېيتـاتتى، 

نىـڭ ئىرادىسـى هللا ھهر قانداق كىشى پهقهت ا]. 99[ سهن كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مهجبۇرالمسهن؟
ئازابقـا هللا پىكىـر يۈرگۈزمهيـدىغانالرنى ا) نىـڭ ئـايهتلىرى ئۈسـتىده هللا(بولغاندىال، ئاندىن ئىمان ئېيتىدۇ، 

مـۆجىزىلهر . ئاسمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنى كـۆزىتىڭالر«ئېيتقىنكى، ]. 100[ گىرىپتار قىلىدۇ
 ئىمــان ئېيتمايــدىغان قهۋمــگه پايدىســى بولمايــدۇ) يهنــى پهيغهمبهرلهرنىــڭ(ۋه ئاگاھالنــدۇرغۇچىالرنىڭ 

ئـۆزلىرىگه ) (يهنـى ئازابنىـڭ(الر پهقهت ئۆزلىرىـدىن بـۇرۇن ئـۆتكهنلهرگه كهلـگهن كۈنلهرنىـڭ ئۇ]. 101[
كۈتـۈڭالر، ) زۇلۇمنىـڭ ئـاقىۋىتىنى(سـىلهر «ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! ئـى مـۇھهممهد. (»كۈتىدۇ) كېلىشىنى

]. 102[ »كۈتكـۈچىمهن) سـىلهرنىڭ ھـاالك بولۇشـۇڭالرنى(مهنمۇ سـىلهر بىـلهن بىـرلىكته ھهقىـقهتهن 
 قۇتقـۇزدۇق، مـۆمىنلهرنى قۇتقۇزۇشـقا مۇشـۇنداق) ئازابتىن(ئاندىن كېيىن پهيغهمبهرلىرىمىزنى، مۆمىنلهرنى 

ئهگهر ! ئـى ئىنسـانالر« ئېيتقىنكـى،) قهۋمىڭنىڭ مۇشـرىكلىرىغا! ئى مۇھهممهد]. (103[ ل بولىمىزمهسئۇ
قويـۇپ چوقۇنۇۋاتقـان بۇتلىرىڭالرغـا نـى هللا سىلهر مېنىڭ دىنىمدىن گۇمانلىنىدىغان بولساڭالر، سـىلهرنىڭ ا

ــدىغان  ــزى روھ قىلى ــىلهرنى قهب ــېكىن مهن س ــايمهن، ل ــاهللا امهن چوقۇنم ــمهن، مهن  ق ــادهت قىلى ئىب
ــدۇم ــقا بۇيرۇل ــۆمىنلهردىن بولۇش ــا(يهنه ]. 104[ »م ــا «): ماڭ ــوغرا دىنغ ــۇپ، ت ــنالردىن بۇرۇل ــل دى باتى

سـاڭا پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزهلمهيــدىغان  نـى قويــۇپ،هللا ا]. 105[ يـۈزلهنگىن، مۇشـرىكالردىن بــولمىغىن
زۇلـۇم سـالغۇچىالردىن ) ئـۆزۈڭگه(نهرسىلهرگه ئىبادهت قىلمىغىن، ئهگهر ئۇالرغا ئىبادهت قىلساڭ، چوقـۇم 

باشـقا  تىـنهللا اساڭا بىرهر زىيان ـ زهخمهت يهتكۈزۈشنى ئىراده قىلسا، يـالغۇز هللا ئهگهر ا]. 106[ بولىسهن
نىــڭ پهزلىنــى هللا ســاڭا بىــرهر ياخشــىلىقنى ئىــراده قىلســا، اهللا ئهگهر ائــۇنى دهپئــى قىلغــۇچى بولمايــدۇ، 

ــدۇ، ا ــايتۇرغۇچى بولماي ــدۇ، اهللا ق ــادهمگه يهتكۈزى ــان ئ ــدىن خالىغ ــى بهندىلىرى ــدىلىرىنىڭ (هللا پهزلىن بهن
ــاھىنى ــا(مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ) گۇن ــدۇر) ئۇالرغ ــدى(» مېھرىبان !) ئــى مــۇھهممهد]. (107[ )دېيىل

سىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالر تهرىپىـدىن ھهق دىـن كهلـدى، كىمكـى ھىـدايهت ! الرئى ئىنسان«ئېيتقىنكى، 
تاپىدىكهن، ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن ھىدايهت تاپقان بولىدۇ، كىمكى ئازىدىكهن، ئۆزىنىـڭ زىيىنـى ئۈچـۈن 

سـاڭا نازىـل قىلىنغــان !) ئـى مـۇھهممهد]. (108[ »ئازغـان بولىـدۇ، مهن سـىلهرگه ھـامىي ئهمهسـمهن
سـهن بىـلهن (هللا ا). يهنى ئۇنىڭغا ئۆزۈڭ ئهمهل قىلىپ، باشقىالرغا ئۇنى يهتكـۈزگىن(ئهگهشكىن گه ىۋهھي

هللا چىـدىغىن، ا) دىنغـا دهۋهت قىلىـش يولىـدىكى مۇشـهققهتلهرگه(ھۆكۈم چىقارغۇچه ) ئۇالرنىڭ ئارىسىدا
  ].109[ ئهڭ ھهققانىي ھۆكۈم چىقارغۇچىدۇر

  .هتئاي 123. مهككىده نازىل بولغان ـ سۈره ھۇد 11

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان هللا بۇ، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى، ھهممىـدىن خهۋهردار ا. ئهلىف، الم، را
]. 1[ تهپسىلىي بايـان قىلىنغـان كىتـابتۇر) ئهقىده، ئهھكام ۋهز ۋه قىسسىلهر(ئايهتلهرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا، 

تهرىپىــدىن هللا ئىبــادهت قىلىڭــالر، شۈبھىســىزكى، مهن ســىلهرگه ا قــاهللا اســىلهر پهقهت «) ېيتقىنكــىئ(
هللا ئىمـان ئېيتسـاڭالر ا(ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن، ) نىڭ ئازابىدىنهللا كاپىر بولساڭالر سىلهرنى ا(ئهۋهتىلگهن، 

ن مهغپىـرهت سـىلهر پهرۋهردىگـارىڭالردى]. 2[ خـۇش خهۋهر بهرگـۈچىمهن) نىڭ ساۋابى بىـلهن سـىلهرگه
يهنـى ئـۆمرۈڭالر (سـىلهرنى مـۇئهييهن مـۇددهتكىچههللا تهلهپ قىلىڭالر، ئاندىن ئۇنىڭغـا تهۋبه قىلىڭـالر، ا

ئوبدان بهھرىمهن قىلىدۇ، ياخشـى ئىـش قىلغۇچىغـا ) ئاخىرلىشىپ، ئهجىلىڭالر يهتكۈچه ھاياتىي دۇنيادىن
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) ئازابقـا دۇچـار بولىسـىلهر(ۈسـهڭالر، يـۈز ئۆر) ئىمانـدىن(قىلغان ياخشـىلىقنىڭ سـاۋابىنى بېرىـدۇ، ئهگهر
هللا ا) ئۆلگهنـدىن كېـيىن]. (3[ سىلهرنىڭ قىيامهت كۈنىنىڭ چـوڭ ئازابىغـا قېلىشـىڭالردىن ئهنسـىرهيمهن

ــا قايتى ــڭ دهرگاھىغ ــىلهر، انى ــادىردۇرهللا س ــىگه ق ــۇالر]. 4[ »ھهر نهرس ــتتىنال ئ ــاپىرالر(راس ــى ك ) يهن
ئۇنىڭـدىن يوشـۇرۇش ئۈچـۈن يـۈز ئۆرۈيـدۇ، ) ىن ئۆتكهنلىرىده، قۇرئان ئوقۇۋاتقاندا ئۇنىڭ يېنىدھرهسۇلۇلال(

ئۇالرنىـڭ يوشـۇرۇن ۋه ئاشـكارا ئىشـلىرىنى بىلىـپ هللا راستال ئۇالر كىيىملىرى بىلهن چۈمكىنىۋالغانلىرىـدا ، ا
يهر يۈزىـدىكى ھايۋانالرنىـڭ ھهممىسـىگه رىزىـق ]. 5[ ھهقىقهتهن دىلالردىكىنى بىلگۈچىـدۇرهللا تۇرىدۇ، ا

) ئۆلگهنـدىن كېـيىن( ئۇالرنىڭ تۇرار جايىنى ۋههللا ئۈستىگه ئالغان، ا) هرھهمهت يۈزىسىدىنم(هللا بېرىشنى ا
]. 6[ يهنـى لهۋھۇلمهھپۇزغـا يېزىلغانـدۇر(كۆمۈلىدىغان جاينى بىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى روشـهن كىتابقـا

نىـڭ هللا ا) ىئاسـمان ـ زېمىننـى يارتىشـتىن ئىلگىـر. (ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ئـالته كۈنـده يـاراتتىهللا ا
هللا سىلهرنىڭ قايسـىڭالرنىڭ ئهمهلـى ياخشـى ئىكهنلىكىنـى سـىناش ئۈچـۈن ا. ئهرشى سۇ ئۈستىده ئىدى

سىلهر ئۆلگهنـدىن كېـيىن چوقـۇم « :)مهككه كۇففارلىرىغا(ئهگهر سهن) !ئى مۇھهممهد). (ئۇالرنى ياراتتى(
پهقهت روشـهن ) ن قۇرئـانسـۆزنى ئىچىـگه ئالغـا(بـۇ« :دېسهڭ، كـاپىرالر چوقـۇم ئېيتىـدۇ» !تىرىلىسىلهر
 ئهگهر بىــز ئۇالرغــا نازىــل بولىــدىغان ئــازابنى چهكلىــك ۋاقىــت كېچىكتۈرســهك ، ئــۇالر]. 7[ »ســېھىردۇر

نىـڭ هللا دهيـدۇ، راسـتال ئۇالرغـا ا» ئـازاب نېمىشـقا چۈشـمهيدۇ؟« :)مهسخىره قىلىش يۈزىسىدىن(چوقۇم
 ىره قىلغـان ئـازاب ئـۇالرنى قورشـىۋالىدۇمهسـخ ئازابى چۈشكهن كۈنده، ئۇالر قاچىدىغان يهر تاپالمايدۇ ئۇالر

، ئانـدىن ئـۇنى )يهنـى نېمىتىمىزنـى بهرسـهك(ئهگهر بىز بىرهر ئىنسـانغا رهھمىتىمىزنـى تېتىتسـاق ]. 8[
 ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىـدۇ، كـۇفرانى نـېمهت قىلىـدۇ) نىڭ رهھمىتىدىنهللا ا(ۇنىڭدىن تارتىۋالساق، ئۇ چوقۇم ئ
باالالرغا مۇپتىال قىلغانـدىن كېـيىن، ئۇنىڭغـا ) سهللىك، قاتتىقچىلىق قاتارلىقپېقىرلىق ، كې( ئهگهر بىز]. 9[

دهپ شـهك » )ئهمـدى كهلمهيـدۇ(مهندىن باالالر كۆتۈرۈلـۈپ كهتتـى « :نېمىتىمىزنى تېتىتساق، ئۇ چوقۇم
ــدۇ ــپ كېتى ــاللىنىپ، مهغرۇرلىنى ــىز خۇش ــدا(پهقهت ]. 10[ شۈبھىس ــا ئۇچرىغان ــان، ) باالغ ــهۋرى قىلغ س

ئۇالرنىـڭ گۇنـاھى مهغپىـرهت ). ياخشـىالردۇر(ياخشـى ئىشـالرنى قىلغـان كىشـىلهر) ه يولۇققاندانېمهتك(
ــۇالر ــدۇ، ئ ــاخىرهتته(قىلىنى ــا ئېرىشــىدۇ) ئ ــوڭ مۇكاپاتق ــۇھهممهد]. (11[ چ ــى م ــڭ !) ئ ــى (ئۇالرنى يهن
ــرىكالرنىڭ ــمىدى؟«) مۇش ــنه چۈش ــر خهزى ــا بى ــقا ئۇنىڭغ ــله  نېمىش ــلهن بىل ــڭ بى ــاكى ئۇنى ــۇنى (ي ئ

ىنىـڭ بىـر يدهيدىغانلىقى ئۈچۈن، سـاڭا نازىـل قىلىنغـان ۋهھ» بىرهر پهرىشته كهلمىدى؟) يدىغانتهستىقال
هللا ئـۇالرنى ا(قىسىمىنى يهتكۈزگۈڭ كهلمهيدىغاندۇ، يهتكۈزۈشتىن يۈرىكىڭ سـىقىلىدىغاندۇ، سـهن پهقهت 

ئــۇالر  ].12[ ھهمــمه نهرســىنى تهســهررۇپ قىلغۇچىــدۇرهللا ، ائاگاھالندۇرغۇچىســىمهن) ئازابىــدىننىــڭ 
راسـتچىل بولسـاڭالر، ) بۇ سۆزۈڭالردا(«ئېيتقىنكى،  ئۆزى ئىجاد قىلغان دېيىشهمدۇ؟) مۇھهممهد(قۇرئاننى

ــي چاقىرااليــدىغانلىكى كىشــىلىرىڭالرنى تىــنهللا ا ــاردهمگه( غهيرى ــپ، ) ي ــاالغهت (چاقىرى پاســاھهت ۋه ب
بــۇ (ئهگهر ئــۇالر]. 13[ »قۇرئانــدىكىگه ئوخشــايدىغان ئــون ســۆز ئىجــاد قىلىــپ بــېقىڭالر) جهھهتــتىن

هللا ا. تىڭ ۋهھيـى قىلىشـى بىـلهن نازىـل قىلىنغـانهللا ئاۋاز قوشمىسا، بىلىڭالركى، قۇرئان ا) چاقىرىقىڭالرغا
قىلغـان ياخشـى ئهمهللىـرى بىـلهن ]. (14[ بويسۇنامسـىلهر؟) قاهللا ا(باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، سىلهر تىن

كۆزلهيـدىغان كىشـىلهرگه ) ى دۇنيانىـڭ نېمهتلىرىنـىيهنـ(ھاياتىي دۇنيانى ۋه ئۇنىڭ زىبۇزىننىتىنى) پهقهت
ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنىڭ ئهجرىنى بـۇ دۇنيـادىال تولـۇق بېرىمىـز، دۇنيـادا ئۇالرنىـڭ ئهجرىـدىن ھـېچ نهرسـه 

بۇنداق كىشـىلهرگه ئـاخىرهتته دوزاخـتىن باشـقا نهرسـه يوقتـۇر، ئۇالرنىـڭ قىلغـان ]. 15[ كېمهيتىلمهيدۇ
پهرۋهردىگــارى ]. 16[ ئهمهللىــرى ھېســابقا ئېلىنمايــدۇ) ياخشــى(، قىلغــانئىشــلىرى يوققــا چىقىرىلىــدۇ

) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم( غا ئاساسالنغان ئادهم) يهنى قۇرئان(تهرىپىدىن كهلگهن روشهن دهلىل 
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تهرىپىـدىن كهلـگهن گۇۋاھلىـق هللا ئۇنىڭغـا ا )ئوخشاشـمۇ؟ھاياتىي دۇنيانى كۆزلهيدىغان كىشىلهر بىـلهن (
قۇرئاننى تىالۋهت قىلىـدۇ، قۇرئانـدىن ئىلگىـرى مۇسـاغا نازىـل ) يهنى جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم( بهرگۈچى

، ئهنه )نازىـل قىلىنـدى(يېتهكچى ۋه رهھمهت قىلىـپ) ئىسرائىل ئهۋالدىغا) (يهنى تهۋرات(قىلىنغان كىتاب 
ــا ــي ئىشــىنىدۇ، ( شــۇنداق كىشــىلهر قۇرئانغ ــار(ھهقىقى ــار جامائهلىرىــدىن كىمكــى قۇ) كۇفف ــاننى ئىنك رئ

ــقهتهن  ــۇ ھهقى ــۈرمىگىن، ئ ــهك كهلت ــا ش ــۇر، قۇرئانغ ــاي دوزاخت ــان ج ــا ۋهده قىلىنغ ــدىكهن، ئۇنىڭغ قىلى
ــى ــانالرنىڭ تولىس ــېكىن ئىنس ــۇر، ل ــان ھهقىقهتت ــل قىلىنغ ــدىن نازى ــڭ تهرىپى ــڭ ( پهرۋهردىگارى قۇرئاننى

نىـڭ شـېرىكى بـار، هللا ا]. ( 17[ ئىشـهنمهيدۇ) ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىغا
) قىيـامهت كـۈنى(ئهنه شـۇالر يالغاننى چاپلىغان كىشـىدىنمۇ زالىـم كىشـى بـارمۇ؟ قاهللا ا) بالىسى بار دهپ

. دهيـدۇ» بۇالر پهرۋهردىگـارى ھهققىـده يالغـان سـۆزلىگهنلهردۇر« :پهرۋهردىگارىغا توغرىلىنىدۇ، گۇۋاھچىالر
 ئـۇالر]. 18[ )زالىمالرنـى رهھمىتىـدىن يىـراق قىلىـدۇهللا يهنـى ا( نىڭ لهنىتى زالىمالرغا بولىدۇهللا راستال ا

نىـڭ يولىنىـڭ ئهگـرى بولىشـىنى هللا توسـىدۇ، ا) يهنـى ئىسـالم يولىـدىن( نىڭ يولىـدىنهللا ا) كىشىلهرنى(
نىـڭ ئازابىـدىن قېچىـپ هللا ئهنه شـۇالر زېمىنـدا ا]. 19[ تىلهيدۇ، ئۇالر ئـاخىرهتنى ئىنكـار قىلغـۇچىالردۇر

يـاردهمچىلهرمۇ بولمايـدۇ، ئـۇالر قـاتمۇ قـات ئازابقـا ) ئىـگه بولىـدىغان( باشقا تىنهللا ارغا قۇتۇاللمايدۇ، ئۇال
ئهنه شـۇالر ئـۆزلىرىگه ]. 20[ كۆرۈشكه قادىر بواللمايدۇ) ھهقنى(ئاڭالشقا ۋه ) ھهقنى(، ئۇالر دۇچار بولىدۇ

]. 21[ ى چهتـكه ئالـدىئۇالرنىڭ ئويـدۇرۇپ چىقارغـان بـۇتلىرى ئـۇالردىن ئـۆزلىرىن. زىيان سالغۇچىالردۇر
شۈبھىسىزكى ، ئىمان ئېيتقـانالر ۋه ياخشـى ]. 22[ شهك يوقكى، ئۇالر ئاخىرهتته ئهڭ زىيان تارتقۇچىالردۇر

ئهمهللهرنى قىلغانالر، پهرۋهردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا ئاجىزلىق بىلـدۈرگهنلهر ـ ئهنه شـۇالر ئهھلـى جهننهتتـۇر، 
ئهماغـا ۋه ) ئىككـى پىـرقه) كاپىرالر ۋه مۆمىنلهردىن ئىبـارهت( ].23[ ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

كـۆزى كۆرۈدىغـان ، قـۇلىقى كۆرۈدىغـان ، قـۇلىقى ئاڭاليـدىغان ) يهنه بىـر پىـرقه بولسـا(گاسقا ئوخشايدۇ، 
شۈبھىسـىزكى، ]. 24[ ئادهمگه ئوخشايدۇ، ئۇالرنىڭ ئهھۋالى بىر ـ بىرىگه ئوخشامدۇ؟ ئىبرهت ئامامسـىلهر؟

مهن ھهقىـــقهتهن ســـىلهرگه ئوچـــۇق « :قهۋمىـــگه پهيغهمـــبهر قىلىـــپ ئهۋهتتـــۇق، ئـــۇ بىـــز نـــۇھنى
باشقىغا ئىبـادهت قىلمـاڭالر، سـىلهرنىڭ قـاتتىق كۈننىـڭ ئازابىغـا  تىنهللا ابىر ]. 25[ ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

بىـزنىڭچه، سـهن پهقهت « :ئۇنىڭ قهۋمىنىـڭ كـاپىر كـاتتىلىرى]. 26[ دېدى» ئۇچرىشىڭالردىن قورقىمهن
ــزگ ــلهن ســاڭا بى ــك بى ــارىمىزدىكى پهس كىشــىلهر يهڭگىللى ــزنىڭچه، ئ ه ئوخشــاش بىــر ئادهمســهن ، بى

ئهگهشكهن، بىزنىڭچه، سىلهرنىڭ ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقىڭالر يوق، بهلكـى بىـز سـىلهرنى يالغـانچى دهپ 
ن نازىـل ئى قهۋمىـم، ئېيتىڭالرچـۇ، مهن پهرۋهردىگـارىم تهرىپىـدى« :نۇھ ئېيتتى]. 27[ دېدى» ئوياليمىز
 ئېنىــق دهلىلـگه ئاساسالنسـام ۋه ئۇنىـڭ رهھمىــتىگه) دهۋىتىمنىـڭ تـوغرىلىقىنى ئىسـپاتاليدىغان( بولغـان

بولسـا، ئـۇنى يامـان  يسازاۋهر بولغـان بولسـام، ئـۇ دهلىـل سـىلهر ئۈچـۈن مهخپىـ) يهنى پهيغهمبهرلىككه(
تهبلىـغ ) دىننـى( سـىلهرگه! ىـمئى قهۋم]. 28[ كۆرسهڭالر، ئۇنى قوبۇل قىلىشقا سىلهرنى مهجبۇرالمدۇق؟

ئـۆز ئۈسـتىگه هللا قىلغانلىقىم ئۈچۈن سىلهردىن پۇل ـ مال تهلهپ قىلمايمهن، ماڭا ئهجىر بېرىشـنى پهقهت ا
ئـۇالر، شۈبھىسـىزكى، ) چـۈنكى(قوغلىـۋهتمهيمهن، ) يېنىمـدىن( ئالغان، مهن ئىمان ئېيتقـان كىشـىلهرنى

ئهگهر مهن ! ئـى قهۋمىـم]. 29[ رنى نادان قهۋم كـۆرۈمهنپهرۋهردىگارىغا مۇالقات بولىدۇ، لېكىن مهن سىله
مهن ]. 30[ نىـڭ ئازابىـدىن مېنـى كىـم قۇتقۇزااليـدۇ؟ ئويلىنىـپ باقمامسـىلهر؟هللا ئۇالرنى قوغلىۋهتسهم، ا

نىـڭ خهزىنىلىـرى بــار، دېمهيـمهن، غهيبنـى بىلىـمهن دېمهيـمهن، مهن ئهلــۋهتته هللا سـىلهرگه، مهنـده ا
ئۇالرغـا ياخشـىلىق هللا تمايمهن ھهمده سىلهر كۆزگه ئىلمايدىغان كىشىلهرنى اپهرىشته دهپمۇ ئېي) ئۆزۈمنى(

ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى ئوبدان بىلىدۇ، بولمىسا مهن چوقـۇم زالىمالردىـن بولـۇپ هللا بهرمهيدۇ دېمهيمهن، ا
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، ناھـايىتى كـۆپ بىـز بىـلهن مۇنازىرلهشـتىڭ! ى نـۇھ ئـ« :)يهنى نۇھنىـڭ قهۋمـى(ئۇالر]. 31[ »قالىمهن
» ئهگهر راسـت سـۆزلىگۈچىلهردىن بولسـاڭ، بىزنـى قورقۇتقـان ئـازابنى چۈشـۈرۈپ بـاققىن. ازىرلهشتىڭمۇن

ال چۈشـۈرهلهيدۇ، سـىلهر ھهرگىـز هللا ئهگهر خالىسـا ا) يهنـى ئـازابنى(ئـۇنى « :نۇھ ئېيتتـى]. 32[ دېدى
هللا ايـدۇ، امهن سـىلهرگه قىلغـان نهسـىھىتىمنىڭ سـىلهرگه پايدىسـى بولم]. 33[ قېچىپ قۇتۇاللمايسىلهر

ــارىڭالردۇر، ســىلهر ا ــا قايتىســىلهرهللا ســىلهرنىڭ پهرۋهردىگ ــڭ دهرگاھىغ ــۇالر]. 34[ »نى ــاكى ئ ــى ( ي يهن
 ئـۆزى ئىجـاد قىلـدى دېيىشـهمدۇ؟) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم( قۇرئاننى ئۇ) قۇرهيشنىڭ كاپىرلىرى

سـىلهرنىڭ گۇنـاھىڭالردىن ئـادا ل، مهن مهسئۇ ئۆزۈمئهگهر ئۇنى مهن ئىجاد قىلغان بولسام، ئۇ گۇناھىمغا «
قهۋمىڭـدىن ئىلگىـرى سـاڭا ئىمـان «: ۋهھيـى قىلىنـدى) مۇنـداق(نۇھقـا ]. 35[ دېگىـن» ـ جـۇدا مهن

بىزنىـڭ ]. 36[ئېيتقانالردىن باشقا يهنه ئىمان ئېيتقۇچىالر بولمايدۇ، ئۇالرنىـڭ قىلمىشـىدىن قـايغۇرمىغىن 
 زۇلۇم قىلغانالر توغرىسىدا ماڭا سـۆز ئـاچمىغىن) ۆزلىرىگهئ(يىمىز بويىچه كېمه ياسىغىن، ۋهھكۆز ئوڭىمىزدا 

نـۇھ كـېمه ]. 37[ »غهرق قىلىنىـدۇ) توپـان باالسـىدا( ، ئـۇالر چوقـۇم)يهنى ئۇالرغا شاپائهت قىلمىغىـن(
ئهگهر « :ىره قىلىشـتى، نـۇھ ئېيتتـىمهسـخ ياسىدى، قهۋمنىڭ چوڭلىرى ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتكهنـده ئـۇنى

ىره مهسـخ ، سـىلهر بىزنـى)كېلهچهكته سىلهر غهرق قىلىنغانـدا( ىره قىلساڭالرهسخم بىزنى) بۈگۈن( سىلهر
يهنى توپـان باالسـى بىـلهن ( خار قىلغۇچى ئازاب]. 38[ ىره قىلىمىزمهسخ قىلغاندهك بىزمۇ سىلهرنى چوقۇم

نىـڭ ) يهنـى جهھهنـنهم ئـازابى(نىڭ كىمنىڭ ئۈسـتىگه كېلىـدىغانلىقىنى، دائىمىـي ئـازاب) غهرق بولۇش
بـۇيرۇقىمىز يېتىـپ ) توپان باالسى توغرىسىدىكى]. (39[ »ىمگه چۈشىدىغانلىقىنى كېلهچهكته بىلىسىلهرك

بىـر ) ئهركهك چىشى بولـۇپ( كېمىگه ھايۋاناتالردىن« :كهلگهن ۋه يهر يۈزىدىن سۇ ئېتىلىپ چىققان چاغدا
يهنى نـۇھ ئهلهيھىسسـاالمنىڭ ( جۇپتىن ئېلىۋالغىن، ئائىلهڭدىكىلهر بىلهن ھاالك بولۇشى ھۆكۈم قىلىنغانالر

دېـدۇق، » بۇنىڭ سىرتىدا ـ ۋه ئىمان ئېيتقانالر بىلهن كـېمىگه چىققىـن) ئايالى ۋائىله بىلهن ئوغلى كهنئان
 :ئېيتتـى) ئىمـان ئېيتقـان تهۋهلىـرىگه(نـۇھ ]. 40[ ئۇنىڭ بىلهن پهقهت ئازغىنا كىشـىلهر ئىمـان ئېيتتـى

نىـڭ ئىسـمى بىلهنـدۇر، شۈبھىسـىزكى، مېنىـڭ هللا ختىشـى اكېمىگه چىقىڭالر، كېمىنىڭ مېڭىشى ۋه تو«
ــارىم ــاھىنى( پهرۋهردىگ ــڭ گۇن ــدۇر، ) تهۋبه قىلغۇچىالرنى ــرهت قىلغۇچى ــقهتهن مهغپى ــۆمىنلهرگه(ھهقى ) م

كېمه ئۇالرنى ئېلىپ تاغدهك دولقۇنالر ئىچىـده ئـۈزۈپ بـاراتتى، نـۇھ كـېمه ]. 41[ »ناھايىتى مېھرىباندۇر
ئى ئوغلۇم، بىز بىلهن بىلله كـېمىگه چىققىـن، كـاپىرالر « :راقتا تۇرغان ئوغلىنىمېڭىشتىن بۇرۇن ئۆزىدىن يى

مېنـى سـۇدا غهرق بولۇشـتىن سـاقالپ قالىـدىغان بىـر « :ئـۇ]. 42[ دهپ توۋلىدى» بىلهن بىلله بولمىغىن
 رهھىم قىلغان ئادهمدىن باشقا ھـېچ ئـادهم ئۇنىـڭهللا بۈگۈن ا«: نۇھ. دېدى» تاغنىڭ ئۈستىگه چىقىۋالىمهن

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىنى دولقـۇن ئـايرىۋهتتى ـ ده، ئـۇ غهرق بولـۇپ . دېـدى» جازالىشىدىن قۇتۇلۇپ قااللمايـدۇ
نىـڭ هللا دېيىلـدى ، سـۇ سـوغۇلدى، ا» ئى زېمىن سۈيۈڭنى يۇتقىن، ئـى بۇلـۇت تـارقىغىن«]. 43[ كهتتى

ۈسـتىده توختىـدى، ھۆكمى ئىجرا قىلىندى، كېمه جـۇدى تېغىنىـڭ ئ) كاپىرالرنى غهرق قىلىشتىن ئىبارهت(
ئوغلـۇم ! پهرۋهردىگـارىم« :نۇھ پهرۋهردىگارىغـا دۇئـا قىلىـپ]. 44[ دېيىلدى »زالىم قهۋم ھاالك بولسۇن«

، سـېنىڭ )سهن ماڭـا ئۇالرنىـڭ نىجـات تېپىشـىنى ۋهده قىلغـان ئىـدىڭ( مېنىڭ ئائىلهمدىكىلهردىن ئىدى
 :ئېيتتـىهللا ا]. 45[ دېـدى» ۇچىسـهنۋهدهڭ ئهلۋهتته ھهقتۇر، سـهن ھهقىـقهتهن ئهڭ تـوغرا ھۆكـۈم قىلغ

ئائىلهڭـدىكىلهردىن ئهمهس، ئۇنىـڭ ئهمهلـى يامانـدۇر، ) مهن نىجات تېپىشىنى ۋهده قىلغـان(ئۇ! ئى نۇھ«
ســهن ئېنىــق بىلمىــگهن نهرســهڭنى مهنــدىن ســورىمىغىن، مهن ســېنىڭ جــاھىلالردىن بولماســلىقىڭنى 

ن بىلمىـگهن نهرسـىنى سوراشـتىن سـېنىڭ مه!پهرۋهردىگـارىم« :نۇھ ئېيتتى]. 46[ »نهسىھهت قىلىمهن
ــولىمهن ــارتقۇچىالردىن ب ــان ت ــرهت قىلمىســاڭ، زىي ــا مهغپى ــېغىنىمهن، ئهگهر ماڭ ــا س ]. 47[ »پاناھىڭغ
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بىلـله بولغانالرنىـڭ بىـر قىسـىم ) كېمىـده( سـاڭا، سـهن بىـلهن!ئى نۇھ « ):ئېيتتىهللا يهنى ا( ئېيتىلدى
، ئۇالرنىـڭ يهنه چۈشـكىن) كېمىـدىن( ۋه بهرىكهتـلهر بىـلهنئهۋالدىغا بىز تهرهپتىن نازىل بولغان ئامانلىق 

بهھـرىمهن قىلىمىـز، ئانـدىن ئـۇالر بىزنىـڭ قـاتتىق ئازابىمىزغـا ) ھاياتىي دۇنيـادىن( بىر قىسىم ئهۋالدىنى
غهيبكه ئائىـت خهۋهرلهردىنـدۇر، سـاڭا ئـۇنى ) قىسسه( ئهنه شۇ!) ئى مۇھهممهد]. (48[ »دۇچار بولىدۇ

ۋه ســېنىڭ قهۋمىــڭ بۇنىڭــدىن ئىلگىــرى ئــۇنى بىلمهيتــتىڭالر، ســهۋر قىلغىــن، ۋهھيــى قىلــدۇق، ســهن 
ئاد قهۋمىـگه ئۇالرنىـڭ قېرىندىشـى ھـۇدنى ]. 49[ شۈبھىسىزكى، ياخشى ئاقىۋهت تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر

) بهرھهق( باشـقا مهبـۇد تىـنهللا ائىبادهت قىلىڭالر، سـىلهرگه  قاهللا ا! ئى قهۋمىم« :ئهۋهتتۇق، ھۇد ئېيتتى
]. 50[ »يالغـاننى توقۇغۇچىالرسـىلهر) قـاهللا ا(پهقهت ) غهيرىيگه چوقۇنۇش بىـلهن تىنهللا ا(تۇر، سىلهريوق
مهن تهبلىـغ ئۈچـۈن سـىلهردىن ئهجىـر سـورىمايمهن، ماڭـا ئهجىـر بېرىشـنى پهقهت مېنـى !ئى قهۋمىم«

ردىن پهرۋهردىگــارىڭال! ئــى قهۋمىــم«]. 51[ »ئۈســتىگه ئالغــان، ســىلهر چۈشهنمهمسـىلهر؟هللا ياراتقـان ا
مهغپىرهت تىلهڭالر، ئاندىن ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭالر، سىلهرگه ئۇ كۆپ يـېغىن ياغـدۇرۇپ بېرىـدۇ، سـىلهرگه 

 »يـۈز ئـۆرۈمهڭالر) مېنىـڭ دهۋىتىمـدىن( تېخىمۇ كۈچ ـ قۇۋۋهت بېرىـدۇ، سـىلهر گۇناھقـا چـۆمگهن ھالـدا
ھېچقانـداق روشـهن ) ىتىدىغانئۆزۈڭنىـڭ راسـتلىقىڭنى كۆرسـ( سهن بىزگه!ئى ھۇد« :ئۇالر ئېيتتى]. 52[

ــــلىۋهتمهيمىز ۋه  ــــى تاش ــــز ئىالھلىرىمىزن ــــلهن بى ــــدىڭ، ســــېنىڭ ســــۆزۈڭ بى دهلىــــل كهلتۈرمى
بىـز پهقهت سـېنى بهزى ئىالھلىرىمىـز سـاراڭ قىلىـپ ]. 53[ ئىشـهنمهيمىز) پهيغهمـبهرلىكىڭگه(سېنىڭ

لـۇڭالركى ، ومۇ گـۇۋاھ بلهرنـى گـۇۋاھ قىلىـمهن، سـىهللا مهن ھهقىـقهتهن ا« :ھۇد ئېيتتى» قويۇپتۇ دهيمىز
، ھهممىڭـالر ماڭــا ن بـۇتلىرىڭالردىن ئـادا ـ جـۇدامهننـى قويـۇپ شــېرىك كهلتـۈرگههللا مهن سـىلهرنىڭ ا

شۈبھىســىزكى، مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم ۋه ]. 55ـ  54[ سۇيىقهسـت قىلىڭــالر، ماڭــا مــۆھلهت بهرمهڭــالر
نىـڭ باشقۇرۇشـىدا بولمىغـان بىرمـۇ هللا امهن تهۋهككـۈل قىلـدىم،  قاهللا اسىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر بولغان 

يهنـى ئادىـل بولـۇپ، ھـېچ كىشـىگه زۇلـۇم ( مهخلۇق يوقتۇر؛ پهرۋهردىگـارىم ھهقىـقهتهن تـوغرا يولدىـدۇر
يـۈز ئۆرۈگىنىڭالرنىـڭ (يۈز ئۆرۈسـهڭالر) مېنىڭ دهۋىتىمنى قوبۇل قىلىشتىن( ئهگهر سىلهر]. 56[ )قىلمايدۇ

پهيغهمبهرنىـڭ ۋهزىپىسـى ( دىگارىمنىـڭ ئهلچىلىكىنـى يهتكـۈزدۈم، سىلهرگه مهن پهرۋهر)ماڭا زىيىنى يوق
ــى ) ســىلهرنى ھــاالك قىلىــپ( ، پهرۋهردىگــارىم)پهقهت تهبلىــغ قىلىشــتۇر ــر قهۋمن ئورنۇڭالرغــا باشــقا بى

قىلچه زىيـان يهتكۈزهلمهيسـىلهر، پهرۋهردىگـارىم ھهقىـقهتهن  قاهللا ا) شېرىك كهلتۈرۈش بىلهن(كهلتۈرىدۇ، 
بۇيرۇقىمىز كهلگهنده، ھـۇدنى ۋه ئۇنىـڭ ) ئازابالش( بىزنىڭ]. 57[ »زىتىپ تۇرغۇچىدۇرھهربىر نهرسىنى كۈ

 بىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهرنى مهرھهمهت قىلىـپ قۇتقـۇزدۇق، ئـۇالرنى قـاتتىق ئـازابتىن خـاالس قىلـدۇق
ىگه ئهنه شــۇ ئــاد قهۋمــى پهرۋهردىگارىنىــڭ مــۆجىزىلىرىنى ئىنكــار قىلــدى، ئۇنىــڭ پهيغهمــبهرلىك]. 58[

ــىز ــا، شهپقهتس ــان تهرس ــا چىقق ــر ئۇچىغ ــدى، ھهربى ــىيلىق قىل ــپ ( ئاس ــىلىق قىلى ــقه قارش ــى ھهق يهن
ـادا لهنهت قىلىنـدى، قىيـامهت كۈنىمـۇ ]. 59[ نىڭ بۇيرۇقىغا ئهگهشـتى) دهللهشكۈچىېج ئۇالرغـا بـۇ دۇني

ئاگــاھ . لــدىئۇالرغــا لهنهت قىلىنىــدۇ، بىلىڭالركــى، ئــاد قهۋمــى ھهقىــقهتهن پهرۋهردىگــارىنى ئىنكــار قى
 سـهمۇدقا ئۇالرنىــڭ قېرىندىشــى ســالىھنى]. 60[ لـۇڭالركى ، ھــۇد قهۋمــى بولغـان ئــاد ھــاالك بولســۇنوب
باشـقا  تىـنهللا ائىبادهت قىلىڭالر، سـىلهرگه  قاهللا ا! ئى قهۋمىم« :ئهۋهتتۇق، ئۇ ئېيتتى) پهيغهمبهر قىلىپ(

يــاراتتى، ســىلهرنى زېمىنــدا ) نيهنــى تــۇپراقتى( يوقتــۇر، ئــۇ ســىلهرنى زېمىنــدىن) بهرھهق( ھــېچ مهبــۇد
مهغپىــرهت تىلهڭــالر، ئانــدىن ئۇنىڭغــا تهۋبه قىلىڭــالر، پهرۋهردىگــارىم ھهقىــقهتهن  تىــنهللا اتۇرغــۇزدى، 

بۇنىڭـدىن بـۇرۇن سـهن ئـارىمىزدا ! ئـى سـالىھ« :ئۇالر]. 61[ »ئىجابهت قىلغۇچىدۇر) دۇئانى(يېقىندۇر، 
ىشــىڭدىن بــۇرۇن ئــارىمىزدا چــوڭ ئــادهم بولــۇپ يهنــى بــۇ ســۆزنى ئېيت( ئۈمىــد قىلىنغــان كىشــى ئىــدىڭ
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، بىزنى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز ئىبادهت قىلىپ كهلگهن بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىشـتىن )قېلىشىڭنى ئۈمىد قىالتتۇق
 دېيىشـتى» ۋهت قىلغـان ئىشـقا زور گۇمانـدىمىزشهك شۈبھىسىزكى، ھهقىقهتهن بىز سـهن ده توسۇمسهن؟

ئېيتىڭالرچـۇ، ئهگهر مهن پهرۋهردىگـارىم تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان !ئـى قهۋمىـم« :سالىھ ئېيتتـى]. 62[
گه ســازاۋهر بولســام، شــۇنداق ) يهنــى پهيغهمبهرلىــك( ئېنىــق دهلىلــگه ئاساسالنســام ۋه ئۇنىــڭ رهھمىتــى

مېنى ئۆزۈڭالرغـا ئهگىشىشـكه ( ؟ىڭ ئازابىدىن مېنى كىم قۇتقۇزىدۇنهللا قارشىلىق قىلسام، ا قاهللا اتۇرۇقلۇق 
هللا بـۇ ا! ئـى قهۋمىـم]. 63[ ماڭا پهقهت زىياندىن باشقىسىنى زىياده قىاللمايسـىلهر) ش بىلهندهۋهت قىلى

نىـڭ زېمىنىغـا قويـۇۋېتىڭالر، هللا ياراتقان چىشـى تـۆگه سـىلهرگه مېنىـڭ مۆجىزهمـدۇر، ئـۇنى ا) بىۋاسىته(
ان ئـازاب ئىختىيارى ئوتلىسۇن، ئۇنىڭغا زىيـان زهخـمهت يهتكـۈزمهڭالر، بولمىسـا سـىلهرنى پـات كېلىـدىغ

ئـۈچ كـۈن ) ھايـاتلىقتىن(ئۆيۈڭالردا« :ئۇالر چىشى تۆگىنى بوغۇزلىدى، سالىھ ئېيتتى]. 64[ »ھاالك قىلىدۇ
ئهمرىمىـز كهلگهنـده، ) ئـازاب قىلىـش(بىزنىـڭ ]. 65[ »بـۇ ۋهده يالغـان ئهمهس. بهھرىمهن بولـۇۋېلىڭالر

ىـلهن شـۇ كۈننىـڭ شـهرمهندىچىلىكىدىن سالىھنى ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئىمان ئېيتقانالرنى رهھمىتىمىـز ب
زالىمالرغا قـاتتىق ئـاۋاز يۈزلهنـدى ـ ده، ]. 66[ قۇتقۇزدۇق، پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر

يهنـى ئۇالرنىـڭ ( گويـا ئـۇالر ئۆيلىرىـده تۇرمىغانـدهك]. 67[ ئۇالر ئۆيلىرىده ئولتۇرغان پېتى قېتىـپ قالـدى
ــادهمزات ته ــايلىرى ئ ــان ج ــدهكتۇرغ ــاۋات قىلىنمىغان ــدىن ئ ــهمۇد ) رىپى ــى، س ــدى، بىلىڭالرك ــۇپ قال بول

يهنـى ( شۈبھىسـىزكى، بىزنىـڭ ئهلچىلىرىمىـز]. 68[ پهرۋهردىگارىنى ئىنكار قىلدى، سهمۇد ھاالك بولسـۇن
: ئىبـراھىم . دېـدى» ساڭا ئامـانلىق تىلهيمىـز« :ئۇالر. ئىبراھىمغا خۇش خهۋهر ئېلىپ كهلدى) پهرىشتىلهر

]. 69[ ئۇ ئۇزاققا قالماي بىر موزاينى كـاۋاپ قىلىـپ ئېلىـپ كهلـدى. دېدى» ئامانلىق تىلهيمهنسىلهرگه «
ئۇنىڭغــا قــول ئۇزاتمايۋاتقـانلىقىنى كــۆرۈپ، ئــۇالرنى خــوش كۆرمىــدى، ) يهنــى پهرىشــتىلهرنىڭ(ئۇالرنىـڭ 

، بىـز )يېمهيمىـزبىز رهببىڭنىـڭ پهرىشـتىلىرى، تامـاق ( قورقمىغىن«: ئۇالردىن قورقۇنچ ھېس قىلدى، ئۇالر
يهنـى (ئۇنىـڭ ئايـالى ]. 70[ دېـدى» ئهۋهتىلـدۇق) ھـاالك قىلىـش ئۈچـۈن( ھهقىقهتهن لۇتنىڭ قهۋمىنى

 كۈلـدى، بىـز ئۇنىڭغـا) لـۇت قهۋمىنىـڭ ھـاالك بولىدىغانلىقىـدىن خۇشـاللىنىپ( بىر تهرهپته تـۇرۇپ) ساره
 سـھاقتىن كېـيىن كېلىـدىغان يهئقـۇببىـلهن ۋه ئى) ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى( ئىسھاق) يهنى سارهگه(
مهن بىـر ! ۋىـيهي«: )يهنـى سـاره(ئۇ ]. 71[ هۋهر بهردۇقبىلهن خۇش خ) ئاتلىق نهۋرىسى بولىدىغانلىقى(

: ئـۇالر]. 72[ دېـدى» !بۇ ھهقىقهتهن قىزىـق ئىشـقۇ ؟رىم بىر بوۋاي تۇرسا، تۇغامدىمهنموماي تۇرسام، ئې
نىـڭ رهھمىتـى ۋه بهرىكهتلىـرى سـىلهرنىڭ هللا بلىنهمسه؟ ائهجه) يهنى قۇدرىتىدىن( نىڭ ئهمرىدىنهللا ا«

ھهقىـقهتهن مهدھىيىلهشـكه هللا ا. نازىـل بولسـۇن) يهنـى ئىبراھىمنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلهرگه( ئائىلهڭالرغا
ئىبراھىمدىن قورقۇنچ يوقالغـان ھهمـده خـۇش خهۋهر ئۇنىڭغـا ]. 73[ دېدى» اليىقتۇر، ئۇلۇغالشقا اليىقتۇر

ئىبـراھىم بولسـا ]. 74[ ىلهن لۇتنىڭ قهۋمى توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىشىگه كىرىشتىيهتكهن چاغدا، ئۇ بىز ب
 قـاهللا ا) ھهمـمه ئىشـتا(، )يهنـى دىلـى يۇمشـاق(ھهقىقهتهن كۆڭلى كۆكسى كهڭ، كۆپ ئـاھ چهككـۈچى

يهنــى لــۇت قهۋمــى ( بــۇنى! ئــى ئىبــراھىم«) پهرىشــتىلهر ئېيتتــى]. (75[ مــۇراجىئهت قىلغــۇچى زاتتــۇر
ــىدا مۇنا ــنىتوغرىس ــڭ) زىرىلىشىش ــىزكى، پهرۋهردىگارىڭنى ــويغىن، شۈبھىس ــش ( ق ــاالك قىلى ــۇالرنى ھ ئ

) مۇنازىرىلىشىش يـاكى شـاپائهت قىلىـش بىـلهن( ئهمرى ئاللىقاچان چۈشتى، ئۇالرغا چوقۇم) توغرىسىدىكى
ا لۇتنىـڭ يېنىغـ) يهنـى پهرىشـتىلهر( بىزنىڭ ئهلچىلىرىمىـز]. 76[ »قايتۇرغىلى بولمايدىغان ئازاب چۈشىدۇ

قىـيىن ئهھۋالـدا قالـدى، ئـۇالر ) لۇت ئۆز قهۋمىنىڭ ئۇالرغا چېقىلىپ قويۇشـىدىن قورقـۇپ( كهلگهن چاغدا
لۇتنىـڭ قهۋمـى ئۇنىـڭ قېشـىغا ]. 77[ دېـدى» بۇ بىـر دىشـۋار كۈنـدۇر«: توغرىسىدا يۈرىكى سىقىلدى ۋه

ئـى « :لـۇت ئېيتتـى). تتـىيهنـى لىـۋاتهت قىال( ئالدىراپ كېلىشتى، ئۇالر بۇرۇنال يامان ئىشـالرنى قىالتتـى
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قورقـۇڭالر، مېھمـانلىرىم ئۈسـتىده مېنـى رهسـۋا  تىـنهللا اسىلهرگه ئهڭ پاكتۇر،  مېنىڭ بۇ قىزلىرىم! قهۋمىم
) لۇتقـا(ئـۇالر ]. 78[ »قىلماڭالر، ئاراڭالردا قهبىھ ئىشتىن توسىدىغان بىرهر كاللىسى جايىدا ئادهم يوقمـۇ؟

ــى ــوق ئىك« :ئېيتت ــاجىتىمىز ي ــا ھ ــڭ قىزلىرىڭغ ــۇنىڭدهك بىزنى ــهن، ش ــدان بىلىس ــهن ئوب ــى س هنلىكىن
) سـىلهرگه قارشـى تۇرىـدىغان( كاشـكى مېنىـڭ« :لۇت ئېيتتـى]. 79[ »مهقسىتىمىزنىمۇ ئوبدان بىلىسهن

چوقـۇم سـىلهرگه زهربه ( كۈچ قۇۋۋىتىم بولسا ئىدى، ياكى ئىلتىجا قىلىدىغان كۈچلۈك جهمهتىم بولسا ئىـدى
شۈبھىسـىزكى، بىـز پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ! ئـى لـۇت« ):يهنـى پهرىشـتىلهر(ر ئۇال]. 80[ »)بهرگهن بوالتتىم

 ئهلچىلىرىدۇرمىز، ئۇالر ھهرگىزمۇ ساڭا زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ، ئائىلهڭدىكىلهرنى ئېلىـپ كېچىنىـڭ ئاخىرىـدا
 چىقىپ كهتكىن، ئايالىڭدىن باشقا، سىلهردىن ھېچ كىشى ئارقىسـىغا قارىمىسـۇن، ئـۇ) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن(
ئۇالر بىلهن بىرگه ھاالك بولغۇچىدۇر، شۈبھىسـىزكى، ئۇالرغـا ئـازاب چۈشـىدىغان چـاغ تـاڭ ) هنى ئايالىڭي(

ئهمرىمىـز چۈشـكهنده، ئۇالرنىــڭ ) جــازاالش( بىزنىـڭ]. 81[ دېـدى» ۋاقتىـدۇر، تـاڭ يـېقىن ئهمهســمۇ؟
ئۈسـتى ـ ئۈسـتىلهپ ، ئـۇ يۇرتالرغـا بىـز )يهنـى كۆمتۈرۈۋهتتـۇق( يۇرتلىرىنى ئاستىن ـ ئۈسـتۈن قىلىۋهتتـۇق

ئـۇ سـاپال تاشـالرغا پهرۋهردىگارىڭنىـڭ دهرگاھىـدا بهلـگه سـېلىنغان ]. 82[ ساپال تاشـالرنى ياغـدۇردۇق
ئۇالرنىـڭ ) ئهھلـى(مهديهن ]. 83[ دىن يىـراق ئهمهس) يهنى قۇرهيش كاپىرلىرى(ئىدى، ئۇ يۇرتالر زالىمالر

ئىبـادهت قىلىڭـالر،  قـاهللا ا! ئـى قهۋمىـم« :تتىئهۋهتتۇق، ئۇ ئېي) پهيغهمبهر قىلىپ(قېرىندىشى شۇئهيبنى 
يوقتۇر، ئۆلچهمده ۋه تارازىدا كهم بهرمهڭـالر، مهن سـىلهرنى ) بهرھهق( باشقا ھېچ مهبۇد تىنهللا اسىلهرگه 

يهنـى (ھهقىقهتهن بـاي ھېسـاباليمهن، مهن ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ ھهممىنـى قورشـاپ تۇرغـۇچى كـۈن
سـىلهر ئـۆلچهمنى تـوغرا ! ئـى قهۋمىـم]. 84[ شۇڭالردىن قورقىمهننىڭ ئازابىغا دۇچار بولۇ) قىيامهت كۈنى

ئۆلچهڭالر، تارازىنى تـوغرا تـارتىڭالر، كىشـىلهرگه نهرسـىلهرنى كهم بهرمهڭـالر، يهر يۈزىـده بۇزغۇنچىلىـق 
) سـىلهر يىغقـان ھارامـدىن( سىلهرگه قالدۇرغان ھـاالل رىزىـقهللا ا]. 85[ قىلىپ پىتنه ـ پاسات تېرىماڭالر

ئـى « :ئـۇالر]. 86[ »مهن سىلهرگه مۇھـاپىزهتچى ئهمهسـمهن. ئهگهر سىلهر مۆمىن بولساڭالر ياخشىدۇر،
 سېنى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز ئىبـادهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان نهرسـىلهرنى) يهنى دىنىڭ( سېنىڭ نامىزىڭ !شۇئهيب

ىمىزنى تهرك بىزنـى تاشالتقۇزۇشـقا يـاكى مـاللىرىمىزنى خـالىغىنىڭچه تهسـهررۇپ قىلىشـ) يهنى بۇتالرنى(
» ئهتكۈزۈشكه بۇيرۇمدۇ؟ سهن تـازىمۇ كـۆڭلى ـ كۆكسـى كهڭ، تـازىمۇ تـوغرا يـول تاپقـان ئادهمسـهن ـ ده

 ، پهرۋهردىگـارىم ماڭـا روشـهن پاكىـتئېيتىـپ بېقىڭالرچـۇ! ئـى قهۋمىـم« :شۇئهيب ئېيتتى]. 87[ دېدى
شـۇنداق نېمهتلهرنـى ئاتـا قىلغـان  مهن(ۋه كهڭتاشا ھاالل رىزىق ئاتا قىلغان تۇرسـا، ) يهنى پهيغهمبهرلىك(

غـان نهرسـىنى ئۆزۈممـۇ ىنسـىلهرگه قىلىـش مهنئـى قىل) پهرۋهردىگارىمنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىالمـدىم؟
هللا اقولۇمدىن كېلىشىچه تۈزهشـنى خـااليمهن، مهن پهقهت  )سىلهرنى(قىلىشنى خالىمايمهن، مهن پهقهت 

تــايىنىمهن ۋه ئۇنىڭغــا  قــاهللا ا) ھهمــمه ئىشــتا(هن، نىــڭ يــاردىمى بولغانــدىال مــۇۋهپپهقىيهت قازىنــااليم
سـىلهرنىڭ ماڭـا قارشـى تۇرغـانلىقىڭالر سـىلهرنى نۇھنىـڭ قهۋمـى يـاكى ! ئى قهۋمىـم]. 88[ يۈزلىنىمهن

نىـڭ ( لـۇت قهۋمـى. ھۇدنىڭ قهۋمى ۋه يـاكى سـالىھنىڭ قهۋمـى دۇچـار بولغـان ئازابقـا دۇچـار قىلمىسـۇن
پهرۋهردىگــارىڭالردىن مهغپىــرهت تهلهپ ]. 89[ ىــراق ئهمهسدىــن ي) نىــڭ جــايىڭالر( ســىلهر) دىيــارى

ــارىم ــڭ پهرۋهردىگ ــالر، مېنى ــا تهۋبه قىلىڭ ــدىن ئۇنىڭغ ــا( قىلىڭــالر، ئان ــقهتهن ) تهۋبه قىلغۇچىالرغ ھهقى
بىز سـېنىڭ ئېيتقانلىرىڭنىـڭ !ئى شۇئهيب « :ئۇالر]. 90[ »دوست تۇتقۇچىدۇر) ئۇالرنى(مهرھهمهتلىكتۇر، 

بىـز ئهلـۋهتته سـېنى ئـارىمىزدا كۈچسـىز ئـادهم دهپ قـارايمىز، سـېنىڭ قهۋم ـ . مىزنۇرغۇنىنى چۈشـهنمهي

                                                
 . قهۋمدىكى ئايالالرنى دېمهكچى، چۈنكى پهيغهمبهر دېگهن ئۈممىتىنىڭ ئاتىسى ئورندا بولىدۇ 
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قېرىنداشلىرىڭ بولمىغانـدا ئىـدى، بىـز سـېنى چوقـۇم تـاش ـ كېسـهك قىلىـپ ئۆلتۈرهتتـۇق، سـهن بىـزگه 
مېنىــڭ قهۋم قېرىنداشــلىرىم ! ئــى قهۋمىــم« :شــۇئهيب ئېيتتــى]. 91[ دېــدى» ئهتىۋارلىــق ئهمهسســهن

ــۋهتتىڭالر هللا مــۇ ئهتىۋارلىقمــۇ؟ ســىلهر اىنتهللا اســىلهرگه  ــى (نــى ئارقاڭالرغــا چۆرى ــاهللا ايهن ئىتــائهت  ق
ــدىڭالر ۋه ا ــدىڭالرهللا قىلمى ــى ئۇلۇغلىمى ــۋهتته )ن ــلىرىڭالردىن ئهل ــىلهرنىڭ قىلمىش ــارىم س ، پهرۋهردىگ

ز يولـۇم سىلهر ئۆز يولۇڭالر بويىچه ھهرىكهت قىلىڭالر، مهنمۇ ئهلـۋهتته ئـۆ! ئى قهۋمىم]. 92[ خهۋهرداردۇر
ئۇزاققا قالماي كىمنىڭ رهسۋا قىلغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدىغانلىقى ۋه كىمنىـڭ ! بويىچه ھهرىكهت قىالي

مهنمـۇ سـىلهر . شۈبھىسـىزكى !كۈتـۈڭالر) ئىشـىڭالرنىڭ ئـاقىۋىتىنى(يالغانچى ئىكهنلىكىنـى بىلىسـىلهر، 
نىمىز چۈشـكهن چاغـدا، شـۇئهيبنى ۋه پهرما) ئۇالرنى ھاالك قىلىش( بىزنىڭ]. 93[ »بىلهن بىلله كۈتىمهن

زۇلـۇم قىلغانالرغـا ) ئـۆزلىرىگه( ئۇنىڭ بىلهن بىلـله ئىمـان ئېيتقـانالرنى مهرھهمهت قىلىـپ قۇتۇلـدۇردۇق،
 يۈزلهنـدى، ئـۇالر ئـۆز ئۆيلىرىـده ئولتۇرغـان پېتـى قېتىـپ قالـدى) دىن پهيدا بولغـان زىلـزىله( قاتتىق ئاۋاز

مهديهن ئاھالىسـى خـۇددى . بولـۇپ قالـدى) يهنى ياشىمىغاندهك( غاندهكگويا ئۇالر ئۆيلىرىده تۇرمى]. 94[
هللا ايهنـى ( بىـز مۇسـانى ھهقىـقهتهن ئـايهتلىرىمىز]. 95[ !سهمۇد قهۋمى ھاالك بولغاندهك ھاالك بولسـۇن

گه ۋه ئۇنىـڭ پىـرئهۋنبىـلهن ) يهنـى مـۆجىزىلهر( ۋه روشـهن دهلىلـلهر) نازىل بولغان دىنىي ئهھكامالر تىن
نىـڭ پىرئهۋننىـڭ بۇيرۇقىغـا بويسـۇندى، پىرئهۋنئهۋهتتـۇق، ئـۇالر ) پهيغهمبهر قىلىـپ( چوڭلىرىغاقهۋمىنىڭ 

قىيـامهت كـۈنى باشـالمچىلىق بىـلهن ئـۆز قهۋمىنـى  پىـرئهۋن]. 97ـ  96[ بۇيرۇقى تـوغرا ئهمهس ئىـدى
نىـدىمۇ ئـۇالر بـۇ دۇنيـادىمۇ، قىيـامهت كۈ]. 98[ !دوزاخقا باشالپ كىرىـدۇ، ئـۇ جـاي نېمىـدېگهن يامـان

بـۇ سـوغا نېمىـدېگهن ) ئىككىال دۇنيادا لهنهتكه ئۇچراشتىن ئىبـارهت( لهنهتكه ئۇچرايدۇ، ئۇالرغا بېرىلگهن
ۋهھىيـى ( يۇرتالرنىـڭ خهۋهرلىرىـدۇر، ئـۇنى سـاڭا) ئاھالىسىنى بىز ھـاالك قىلغـان( مانا بۇالر]. 99[ !يامان

يهنى ئاھالىسـى ھـاالك قىلىنىـپ، يۇرتلىرىنىـڭ ( ۇ بارئۇ يۇرتالردىن ئىزى قالغانلىرىم. بايان قىلىمىز) ئارقىلىق
يهنـى ئاھالىســى بىـلهن قوشـۇپ ئــۆرۈۋېتىلگهن ( ، ئىــزى قالمىغـانلىرىمۇ بـار)ئـورنى قالـدۇرۇلغانلىرىمۇ بـار

بىز ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدۇق، لـېكىن ئـۇالر ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى ]. 100[ )زىرائهتتهك ۋهيران قىلىنغانلىرىمۇ بار
نـى قويـۇپ هللا پهرمـانى كهلگهنـده، ئۇالرنىـڭ ا) ئـۇالرنى ھـاالك قىلىـش( پهرۋهردىگارىڭنىڭ. زۇلۇم قىلدى

ــالدى ــان س ــا پهقهت زىي ــقاتمىدى، ئۇالرغ ــىگه ئهس ــېچ نهرس ــۇدلىرى ھ ــان مهب ــادهت قىلغ ]. 101[ ئىب
 نىـڭ ئـازابىهللا نى ھـاالك قىلسـا، ئهنه شـۇنداق ھـاالك قىلىـدۇ، ا) ئاھالىسى( پهرۋهردىگارىڭ زالىم يۇرتالر
دىـن، ئهلـۋهتته ) قىسسـه( ئاخىرهت ئازابىدىن قورقىـدىغان ئـادهم بـۇ]. 102[ ھهقىقهتهن تولىمۇ قاتتىقتۇر

يىغىلىـدىغان كۈنـدۇر، ئهنه شـۇ كـۈن ) ھېساب بېرىش ئۈچـۈن(ئىبرهت ئالىدۇ، ئهنه شۇ كۈن پۈتۈن خااليىق
ئهييهن مـۇددهتكىچه تهخىـر بىز مـۇ) يهنى قىيامهت كۈنىنى( ئۇنى]. 103[ ھهممه ھازىر بولىدىغان كۈندۇر

ئىجــازهت بولغانــدىال ســۆزلهيدۇ،  تىــنهللا اقىيــامهت كــۈنى بولغانــدا، ھهرقانــداق ئــادهم ]. 104[ قىلىمىــز
بهختلهرگه كهلسـهك، ئـۇالر تبه]. 105[ لىرى سائادهتمهن بولىدۇبهزى ئۇالرنىڭ بهزىلىرى بهتبهخت بولىدۇ،

) دوزاخنىـڭ]. (106[ توۋالپ ناله ـ پهريـاد چېكىـدۇ) كئېشهك ھاڭرىغانده( دوزاخقا كىرىدۇ، ئۇالر دوزاختا
ئاسمان ـ زېمىننى يوقالمايال تۇرسا، ئۇالر دوزاختا پهرۋهردىگارىـڭ خالىغـان زامـانغىچه داۋاملىـق تۇرىۋېرىـدۇ، 

سـائادهتمهنلهرگه كهلسـهك، ئـۇالر جهنـنهتكه ]. 107[ پهرۋهردىگارىڭ ئهلـۋهتته خـالىغىنىنى قىلغۇچىـدۇر
ئاســمان ـ زېمىنــى يوقالمــايال تۇرســا، ئــۇالر جهننهتــته پهرۋهردىگارىــڭ خالىغــان ) تنىــڭجهننه(كىرىــدۇ، 

يهنـى ( ئـۇالر]. 108[ ئۈزۈلـۈپ قالمايـدىغان ئىنئامـدۇر) بۇ ئۇالرغا قىلىنغان( زامانغىچه داۋاملىق تۇرىۋېرىدۇ
پهقهت ئۆزلىرىنىـڭ  ئىكهنلىكىدىن شـهكلهنمه ، ئـۇالر) گۇمراھلىق(نىڭ بۇتالرغا چوقۇنۇىشىنىڭ ) مۇشرىكالر

) ئـازابتىن( بىـز سـاڭا قىسسىسـىنى بايـان قىلغـان ئاتـا ـ بوۋىلىرىغـا ئوخشاشـال چوقۇنىـدۇ، بىـز ئۇالرنىـڭ
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) يهنـى تهۋراتنـى(شۈبھىسىزكى، بىـز مۇسـاغا ]. 109[ تېگىشلىك نېسىۋىسىنى چوقۇم كېمهيتمهي بېرىمىز
ــۇ كىتــاب ئۈســتىده ئىخــتىالپ يهنــى ئۇنىــڭ قهۋ(بهردۇق، ئۇنىــڭ توغرىســىدا ئىخــتىالپ قىلىنــدى مــى ب

) ئـۇالرنى جازاالشـنى قىيـامهتكه قالـدۇرۇش ھهققىـدىكى(پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئالدىن چىقارغـان). قىلىشتى
چوقـۇم ) مۇشۇ دۇنيـادىال ياخشـىغا ياخشـىچه، يامانغـا يامـانچه(ھۆكمى بولمىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

پهرۋهردىگارىـڭ ]. 110[ زور گۇماندىـدۇر) يهنى قۇرئاندىن(نھهقىقهتهن ئۇالر ئۇنىڭدى. ھۆكۈم چىقىرىالتتى
ــدۇ، ا ــۇق بېرى ــاتىنى تول ــڭ مۇكاپ ــادهمگه ئۇنىــڭ قىلغــان ئهمهللىرىڭنى ــر ئ ــڭ هللا ھهر بى ــۋهتته، ئۇالرنى ، ئهل

سـېنى بۇيرۇغانـدهك تـوغرا يولـدا بـولغىن، هللا ا!) ئى مۇھهممهد]. (111[ ئهمهللىرىدىن تولۇق خهۋهرداردۇر
نىـڭ چهكلىرىـدىن هللا ا) مهنئـى قىلىنغـان ئىشـالرنى قىلىـپ. (نالرمۇ توغرا يولدا بولسـۇنساڭا ئىمان ئېيتقا

زالىمالرغـا مايىــل ]. 112[ قىلمىشــىڭالرنى بىلىـپ تۇرغۇچىــدۇرهللا چىقىـپ كهتمهڭــالر، شۈبھىسـىزكى، ا
دوزاخـــتىن ( باشـــقا تىـــنهللا ادوزاخ ئازابىغـــا قالىســـىلهر، ســـىلهرگه ) مايىـــل بولســـاڭالر(بولمـــاڭالر، 

ــدىغانقۇتۇلد ــاردهمگه ئېرىشهلمهيســىلهر) ۇرى ــدىن كېــيىن ھــېچ ي ــۇر، ئان ــاردهمچى يوقت ]. 113[ ھــېچ ي
ــده ــدا( كۈنــدۈزنىڭ ئىككــى تهرىپى ــۇرۇن ۋاقىتلىرى ــده ۋه كهچق ــى ئهتىگهن ــڭ دهســلهپكى ) يهن ۋه كېچىنى

ــۆتىگىن ــاز ئ ــدا نام ــدۇ. ۋاقىتلىرى ــالر يۇيۇلى ــان ئىش ــارقىلىق يام ــالر ئ ــى ئىش ــىزكى، ياخش ــۇ . شۈبھىس ب
) مۇشرىكالردىن يهتـكهن ئهزىـيهتلهرگه !ئى مۇھهممهد]. (114[ شهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋهز ـ نهسىھهتتۇرچۈ

]. 115[ ھهقىــقهتهن ياخشــى ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ ئهجرىنــى بىكــار قىلىۋهتمهيــدۇهللا ســهۋر قىلغىــن، ا
لىـق قىلىشـتىن يهر يۈزىـده بۇزۇقچى) يامـانالرنى( سىلهردىن بۇرۇن ئۆتكهن ئۈممهتلهرنىڭ ئارىسىدا نېمىشقا

ئـۇالر ئارىسـىدىن بـۇزۇقچىلىقنى توسـۇپ بىزنىـڭ نىجاتلىقىمىزغـا  توسىدىغان ئهقىل ئىلگىـرى بولمىـدى؟
ئــۆزلىرىگه زۇلــۇم قىلغــۇچىالر ئهيــش ـ ئىشــرهتلىك . ئېرىشــكهن ئازغىنــا كىشــىلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا

ىــڭ ئاھالىســى ياخشــى بولغــان پهرۋهردىگار]. 116[ ئــۇالر گۇناھكــار ئــادهملهردۇر. تۇرمۇشـنى قوغلىشــىدۇ
ئهگهر پهرۋهردىگارىـڭ خالىسـا ئىـدى، پۈتـۈن ئـادهملهرنى ]. 117[ يۇرتالرنى زۇلۇم سېلىپ ھاالك قىلمايدۇ

ــۈممهت ــر ئ ــۋهتته بى ــدا( ئهل ــر دىن ــى بى ــۇالر) يهن ــى، ئ ــىدا(قىالتت ــن توغرىس ــتىالپ ) دى ــق ئىخ داۋاملى
ئـۇالرنى هللا ا. رىشـكهنلهر بۇنىڭـدىن مۇستهسـناقىلىشقۇچىالردۇر، پهقهت پهرۋهردىگارىڭنىڭ رهھمىـتىگه ئې

مهن چوقـۇم پۈتـۈن جىــنالر ۋه « :پهرۋهردىگارىڭنىـڭ. يـاراتتى) يهنـى ئىخـتىالپ ئۈچــۈن( شـۇنىڭ ئۈچـۈن
كۆڭلـۈڭنى ]. 119ـ  118[ دېـگهن سـۆزى ئېنىـق بهلگىلهنـدى» ئىنسانالر بىلهن دوزاخنى توشـقۇزىمهن

قىسسـىلىرىنى بايـان قىلىـپ بېرىمىـز، بـۇ قىسسـىلهر  خاتىرجهم قىلىـش ئۈچـۈن، سـاڭا پهيغهمبهرلهرنىـڭ
ــان ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــى ئ ــىھهت، ئىبرهتلهرن ــۈن ۋهز ـ نهس ــۆمىنلهر ئۈچ ــى، م ــان ]. 120[ ھهقىقهتن ئىم

سىلهر ئۆز يولۇڭالر بويىچه ھهرىكهت قىلىڭـالر، بىزمـۇ ئـۆز يـولىمىز بـويىچه «ئېيتمايدىغانالرغا ئېيتقىنكى، 
 »كـۈتىمىز) شـۇنى(كۈتۈڭالر، بىزمۇ ئهلـۋهتته ) ئىشىڭالرنىڭ ئاقىۋىتىنى(ر سىله]. 121[ ھهرىكهت قىاليلى

 قــاهللا اخاســتۇر، ھهمــمه ئىــش  قــاهللا ائاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى غهيبنــى بىلىــش پهقهت ]. 122[
ــدۇ،  ــاهللا اقايتۇرۇلى ــن ۋه  ق ــادهت قىلغى ــاهللا ائىب ــن  ق ــۈل قىلغى ــمه ئىشــىڭنى (تهۋهكك ــى ھهم ــاهللا ايهن  ق

  ].123[ ئهمهستۇرگارىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن غاپىل پهرۋهردى). تاپشۇرغىن

  .ئايهت 111مهككىده نازىل بولغان،  يۇسۇفـ سۈره  12

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك، مېھرىبان ا

                                                
 . بۇ يهرده پهرز نامازالردىن بامدات، ئهسىر، شام ۋه خۇفتهن نامازلىرىدىن ئىبارهت 
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شۈبھىسـىزكى، سـىلهرنى چۈشهنسـۇن دهپ، ئـۇنى ]. 1[ بـۇ روشـهن كىتـاب ئايهتلىرىـدۇر. ئهلىف، الم، را 
ى قىلىـش ئـارقىلىق ئهڭ چىرايلىـق يـبـۇ قۇرئـاننى سـاڭا ۋهھ]. 2[ چه قۇرئان قىلىـپ نازىـل قىلـدۇقئهرهب

. ]3[ قىسسىنى ساڭا بايان قىلىپ بېرىمىز، بۇنىڭدىن بۇرۇن بـۇ قىسسـىدىن ھهقىـقهتهن بىـخهۋهر ئىـدىڭ
ي بىـلهن كۈننىـڭ يۇلتۇزنىڭ ۋه ئـا 11مهن ھهقىقهتهن چۈشۈمده !ئى ئاتا« :ئۆز ئاتىسىغا يۇسۇفئۆز ۋاقتىدا 

! ئـى ئوغلـۇم« ):يهنـى يهئقـۇب ئهلهيھىسسـاالم( ئاتىسى]. 4[ دېدى» ماڭا سهجده قىلغانلىقىنى كۆردۈم
چۈشۈڭنى قېرىنداشلىرىڭغا ئېيتمىغىن، ساڭا سۇيىقهست قىلىپ قالمىسـۇن، شـهيتان ئىنسـانغا ھهقىـقهتهن 

ــدى» ئاشــكارا دۈشــمهندۇر ــۇغ چــۈش كۆ(شــۇنىڭغا ]. 5[ دې ــى ســاڭا ئۇل ئوخشــاش، ) رســهتكىنىگهيهن
تالاليــدۇ، ســاڭا چــۈش تهبىرىنــى بىلدۈرىــدۇ، ئهجــدادلىرىڭ ) پهيغهمــبهرلىككه( پهرۋهردىگارىــڭ ســېنى

ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ نېمىتىنـى بهرگىنىـدهك، سـاڭىمۇ، يهئقـۇب ئهۋالدىغىمـۇ هللا ئىبراھىم، ئىسھاقالرغا ئىلگىرى ا
ــدۇ ــى بېرى ــۇغ نېمىتىن ــق (ىــڭ شۈبھىســىزكى، پهرۋهردىگار. ئۆزىنىــڭ ئۇل ــتىگه كىمنىــڭ اليى ــۆز مهرھهمى ئ

ـــى ـــېكم) ئىكهنلىكىن ـــدۇر، ھ ـــدان بىلگۈچى ـــدۇرئوب ـــش قىلغۇچى ـــلهن ئى ـــۇي]. 6[ هت بى فنىڭ ۋه ۇس
ــلىرىنىڭ ــىده(قېرىنداش ــۈن ا) قىسسىس ــورىغۇچىالر ئۈچ ــدىغانهللا س ــىتىپ بېرى ــۇدرىتىنى كۆرس ــڭ ق ) نى

) يهنـى بۇنيـامىن( ه ئۇنىـڭ قېرىندىشـىف ۋۇسۇي« :ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر]. 7[ ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار
نىڭ ئـۇ ئىككىسـىنى بىـزدىن (جامائهدۇرمىز، ئاتىمىز) كۈچلۈك(ئاتىمىزغا بىزدىنمۇ سۆيۈملۈكتۇر، ھالبۇكى، بىز

نى ئۆلتـۈرۋېتىڭالر، يـاكى ئـۇنى يۇسـۇف«) ئـۇالر]. (8[ دېيىشتى» ئهلۋهتته روشهن خاتادۇر) ئارتۇق كۆرۈشى
تىـن ) گۇنـاھ(ئاتاڭالرنىڭ مۇھهببىتى سىلهرگه قالىدۇ، بـۇ) شۇ چاغدا(ىڭالر، يىراق بىر چهت جايغا تاشلىۋېت

 :ئـۇالردىن بىـرى سـۆز قىلىـپ]. 9[ دېيىشـتى» ياخشـى ئـادهم بولـۇپ كېتىسـىلهر) تهۋبه قىلىـپ(كېيىن
ئهگهر ئۇنى ئاتىسىدىن يىراق قىلماقچى بولساڭالر، ئـۇنى قۇدۇققـا تاشـلىۋېتىڭالر، (نى ئۆلتۈرمهڭالر، يۇسۇف«
 يۇسـۇفنېمىشـقا  !ئـى ئـاتىمىز« :ئـۇالر ئېيتتـى]. 10[ دېـدى» ۇنى يولدىن ئۆتكهن كـارۋان ئېلىۋالسـۇنئ

ئهته ئـۇنى  ].11[ ھالبۇكى، بىز ئۇنىڭغا ھهقىـقهتهن ياخشـى نىيهتتىمىـز تورىسىدا بىزگه ئىشهنمهيسهن؟
ى مۇھـاپىزهت بىزگه قوشۇپ قويغىن، يهپ ـ ئىچىـپ، ئوينـاپ ـ كۈلـۈپ كىرسـۇن، ئـۇنى بىـز چوقـۇم ياخشـ

ئېلىـپ كهتسـهڭالر راسـتال خـاتىرجهم بواللمـايمهن، ) نىيۇسـۇفيهنـى ( ئۇنى« :يهئقۇب]. 12[ »قىلىمىز
بىـر ) كۈچلـۈك(بىـز« :ئۇالر]. 13[ دېدى» سىلهر غهپلهتته قېلىپ، ئۇنى بۆره يهپ قويۇشتىن ئهنسىرهيمهن

» هتته ـ زىيـان تـارتقۇچىالردىن بـولىمىزجامائه تۇرۇقلۇق، ئۇنى بۆرىگه يېگۈزۈپ قويساق، ئۇ چاغدا بىـز ئهلـۋ
نى ئېلىپ چىقىپ كهتكهن ۋه ئـۇنى قۇدۇققـا تاشالشـنى بىـردهك قـارار قىلىشـقان يۇسۇفئۇالر ]. 14[ دېدى

ۇالر ئۇقمايـدىغان ئـ) ئىكهنلىكىڭنـى يۇسـۇفسـېنىڭ ( كهلگۈسىده ئۇالرغا بۇ ئىشنى« :كهيۇسۇفچاغدا، بىز 
]. 16[ ئـۇالر كهچـته ئاتىسـىنىڭ ئالـدىغا يىغـالپ كېلىشـتى]. 15[ قىلدۇق ىيدهپ ۋهھ» پهيتته ئېيتقىن

نى نهرسىلىرىمىزنىڭ يېنىـدا قويـۇپ يۈگۈرۈشـكىلى كېتىـپ قېلىپتـۇق، ئـۇنى بـۆره يۇسۇف! ئى ئاتىمىز« :ئۇالر
نىڭ يۇســۇفئــۇالر ]. 17[ دېيىشــتى» يهپ كېتىپتــۇ، راســت گهپ قىلســاقمۇ ســهن بىــزگه ئىشهنمهيســهن

بـۇ ئىشـنى نهپسـىڭالر سـىلهرگه « :يهئقـۇب. غا بوياپ ئېلىـپ كېلىشـكهن ئىـدىكۆڭلىكىنى يالغاندىن قان
) مۇشــۇ يالغــان( مهن پهقهت چىــرايلىقچه سـهۋره قىلىــمهن، سـىلهرنىڭ. چىرايلىـق كۆرســىتىپ قىلغۇزۇپتـۇ

بۇ يهردىن بىر كارۋان ئـۆتتى، ئـۇالر سۇچىسـىنى ]. 18[ دېدى» مهدهتكاردۇرهللا سۆزۈڭالرنى كۆتۈرۈشۈمگه ا
» مانـا بىـر ئوغـۇل بـاال !خۇش خهۋهر« :ئهۋهتتى، ئۇ سوغىسىنى قۇدۇققا تاشلىدى ۋه) پ كېلىشكهسۇ ئېلى(

بىلىــپ هللا تۇتۇشــتى، ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىنى ا يئــۇالر ئــۇنى تىجــارهت مېلــى ســۈپتىده مهخپىــ. دېــدى
كى ئـۇالر نى ساناقلىق بىر قـانچه تهڭگىـگه ئهرزان باھـادا سـېتىۋهتتى، چـۈنيۇسۇفئۇالر ]. 19[ تۇرغۇچىدۇر

ئـۇنى ياخشـى كـۈتكىن، « :ىۋالغان مىسـىرلىق ئـادهم ئايالىغـائۇنى سـېت]. 20[ كه قىزىقمىغان ئىدىيۇسۇف
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) نى قـۇدۇقتىن قۇتقـۇزغىنىمىزدهكيۇسـۇفيهنـى ( شـۇنىڭدهك. دېدى» بىزگه ئهسقاتار ياكى باال قىلىۋاالرمىز
ئىشـىنى ) خالىغـان(هللا ، ائۈگهتتـۇق، ئۇنىڭغـا چـۈش تهبىرىنـى زېمىنىغا يهرلهشتۈردۈق ) مىسىر( نىيۇسۇف

قىرانىغـا يهتكهنـده،  يۇسـۇف]. 21[ ئۇقمايـدۇ) بـۇنى(ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ تولىسـى 
]. 22[ ئۇنىڭغا ھېكمهت بىلهن ئىلىـم ئاتـا قىلـدۇق، ياخشـى ئىـش قىلغـۇچىالرنى شـۇنداق مۇكاپـاتاليمىز

تىن ئـۆزى بىـلهن مۇناسـىۋهت ئۆتكۈزۈشـنى تهلهپ يۇسـۇف) ايهنى زۈلهيخ( تۇرۇۋاتقان ئۆيدىكى ئايال يۇسۇف
) ڭيهنـى ئېرىـ(ئـۇ! خۇدا پاناھ بهرسـۇن« :يۇسۇف. دېدى» بېرى كهل« :قىلدى، ئۇ ئىشىكلهرنى تاقىۋېتىپ
ئـۆزىگه زۇلـۇم قىلغـۇچىالر ھهقىـقهتهن نىجـات . ، ئۇ مېنى ياخشى كۈتتىھهقىقهتهن مېنىڭ خوجايىنىمدۇر

ــدۇ ــدى» تاپالماي ــ]. 23[ دې ــا( ۇئ ــى زۈلهيخ ــۇف) يهن ــقا( كهيۇس ــق قىلىش ــدى، ) يېقىنچىلى بهل باغلى
نى يۇسـۇفبىـز . مۇ ئۇنىڭغا مايىـل بولغـان بـوالتتىيۇسۇفپهرۋهردىگارىنىڭ روشهن دهلىلىنى كۆرمىگهن بولسا، 

بىزنىـــڭ ســـادىق  يۇســـۇفگۇنـــاھتىن ۋه ســـهت ئىشـــتىن ئهنه شـــۇنداق ســـاقلىدۇق، شۈبھىســـىزكى، 
چىقىـپ كېـتىش ئۈچـۈن، زۈلهيخـا ئـۇنى  يۇسـۇف( ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسى]. 24[ بهندىلىرىمىزدىن ئىدى

نىڭ يۇســۇف) يهنــى زۈلهيخــا( ئــۇ) بــۇ چاغــدا. (ئىشــىككه قــاراپ يۈگۈرۈشــتى) قــايتۇرۇپ كــېلىش ئۈچــۈن
ئېـرى بىـلهن ) يهنـى زۈلهيخانىـڭ( يىرتىـۋهتتى، ئىشـىك ئالدىـدا ئۇنىـڭ) تارتىپ( كۆڭلىكىنى ئارقىسىدىن

سـېنىڭ ئهھلىيهڭنـى دهپسـهنده قىلمـاقچى بولغـان ئـادهمنى « :)يهنى زۈلهيخـا( ئۇ. دوقۇرۇشۇپ قېلىشتى
يهنـى (ئـۇ « :يۇسـۇف]. 25[ دېـدى» پهقهت زىندانغا تاشالش ياكى قاتتىق قىيناش بىلهن جازاالش كېرهك

ــا ــۇ. دېــدى» مهنــدىن مۇناســىۋهت ئۆتكۈزۈشــنى تهلهپ قىلــدى) زۈلهيخ نىــڭ ) يهنــى زۈلهيخــا( ئ
 نىڭ كـۆڭلىكى ئالدىـدىن يىرتىلغـان بولسـا، ئۇنىـڭيۇسـۇف« :ىن بىرسى گۇۋاھلىـق بېرىـپئائىلىسىدىكىلهرد

نىڭ كـۆڭلىكى ئارقىسـىدىن يۇسـۇف]. 26[ نىڭ سـۆزى يالغـانيۇسـۇفنىـڭ سـۆزى راسـت، ) يهنى زۈلهيخا(
يهنـى ( ئـۇ]. 27[ دېـدى» نىڭ سـۆزى راسـتيۇسـۇفسۆزى يالغـان ) يهنى زۈلهيخانىڭ(يىرتىلغان بولسا، ئۇ

ئهي ئايــالالر « :نىڭ كۆڭلىكىنىــڭ ئارقىســىدىن يىرتىلغــانلىقىنى كــۆرۈپيۇســۇف) نىــڭ ئېــرىزۈلهيخا
]. 28[ دېـدى» بۇ چوقۇم سىلهرنىڭ ھىيلهڭالردۇر، سىلهرنىڭ ھىيلهڭالر ھهقىـقهتهن چوڭـدۇر!جامائهسى

سـهن سهن ئۆز گۇناھىڭغا كهچۈرۈم سـورىغىن، ) ئايالىم. (بۇنى سۆزلهپ يۈرمىگىن! يۇسۇف«) يهنى ئېيتتى(
نىـڭ ) يهنى مىسـىرنىڭ پادىشاھسـى(ئهزىز « :شهھهردىكى بهزى ئايالالر]. 29[ »ھهقىقهتهن خاتاالشتىڭ

خوتۇنى قۇلىغا كۆيۈپ قېلىپ، ئۇنىڭ بىـلهن مۇناسـىۋهت ئۆتكۈزۈشـنى تهلهپ قىلىپتـۇ، بىـز ئـۇنى، ئهلـۋهتته، 
ىـڭ گهپ ـ سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ، ئۇالرن) يهنـى زۈلهيخـا( ئـۇ]. 30[ دېيىشتى» ئاشكارا ئازغان دهپ قارايمىز

ــا ــپ( ئۇالرغ ــدارچىلىققا چاقىرى ــى) مېھمان ــادهم ئهۋهتت ــا. ئ ــدىغان( ئۇالرغ ــتۇقالرنى ) يۆلىنى ــيه ياس تهكى
سـهن چىقىـپ ئـۇالر بىـلهن «) كهيۇسـۇفزۈلهيخا . (تهييارلىدى، ئۇالرنىڭ ھهربىرىگه بىردىن پىچاق بهردى

. ۇپ قېلىشـتى ۋه ئۆزلىرىنىـڭ قـوللىرىنى كېسىۋېلىشـتىنى كۆرۈپ ھاڭ تاڭ بوليۇسۇفكۆرۈشكىن دېدى، ئۇالر 
پــاكتۇر، بــۇ ئــادهمزات ئهمهس، پهقهت بىــر ئېســىل هللا ا) بۇنــداق چىرايلىــق ئىنســاننى ياراتقــان(« :ئــۇالر

مانـا بـۇ سـىلهر ئۇنىـڭ ئۈچـۈن مېنـى ئهيىـبلىگهن « ):يهنـى زۈلهيخـا( ئـۇ]. 31[ دېيىشتى» پهرىشتىدۇر
. اسىۋهت ئۆتكۈزۈشنى تهلهپ قىلدىم، لـېكىن ئـۇ ئـۆزىنى چىـڭ سـاقلىدىھېلىقى ئادهم، مهن ئۇنىڭدىن مۇن

 دېـدى» ئهگهر ئۇ يهنىال بۇيرۇقۇمنى قىلمىسا، چوقۇم زىندانغا تاشلىنىدۇ، چوقۇم خـار ئـادهم بولـۇپ قالىـدۇ
ماڭـا ئـۇالر ئۈنـدىگهن نهرسـىدىن كـۆره زىنـدان سـۆيۈملۈكتۇر، ئهگهر  !ئى پهرۋهردىگارىم« :يۇسۇف]. 32[

ــى قىلمىســاڭ، ئۇالرن ــدىن دهپئ ــڭ ھىيلىســىنى مهن ــالىمهن، ) ئىنســانچىلىقتا(ى ــۇپ ق ــل بول ــا مايى ئۇالرغ
پهرۋهردىگـارى ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى ئىجـابهت قىلىـپ ئۇالرنىـڭ ]. 33[ دېـدى» نادانالردىن بولۇپ قـالىمهن

ــدىيۇســۇفھىيلىســىنى  ــى قىل ــڭ دۇئاســىنى(هللا ا. تىن دهپئ ــاڭالپ ) ئىلتىجــا قىلغۇچىالرنى ھهقىــقهتهن ئ
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ــدۇر،ت ــۋالىنى( ۇرغۇچى ــڭ ئهھ ــدۇر) ئۇالرنى ــپ تۇرغۇچى ــۇالر]. 34[ بىلى ــدىن ئ ــۇف( ئان ــاھ يۇس نىڭ بىگۇن
]. 35[ پاكىتالرنى كۆرگهندىن كېيىن، ئـۇنى بىـرمهھهل قامـاپ قويۇشـنى اليىـق تـاپتى) ئىكهنلىكىگه دائىر

نى ئـۆزۈمده مهن چۈشـۈم« :ئۇالرنىـڭ بىـرى. بىلهن ئىككى يىگىـت بىلـله كىـرگهن ئىـدى يۇسۇفزىندانغا 
نى ئـۆزۈممهن چۈشـۈمده « :ئىككىنچىسـى. دېدى» ھاراق سىقىۋاتقان كۆرۈپتىمهن) ئۈزۈمدىن(ھهقىقهتهن 

ھهقىقهتهن بېشىمدا نان كۆتۈرۈپ تۇرغان، ناننى قۇشـالر يهۋاتقـان كـۆرۈپتىمهن، تهبىرىنـى بىـزگه ئېيتىـپ 
دهپ ) تهبىـر بېرهلهيـدىغانالردىنيهنى چۈشكه ( بهرسهڭ، بىز سېنى ھهقىقهتهن ياخشىلىق قىلغۇچىالردىن

ئىككىڭالرغـا سـىرتتىن تامـاق كىرىشـتىن بـۇرۇن، ئۇنىـڭ نـېمه « :ئېيتتـى يۇسۇف]. 36[ دېدى» قارايمىز
ــىلهردىندۇر ــدۈرگهن نهرس ــا بىل ــارىم ماڭ ــۇ پهرۋهردىگ ــرهلهيمهن، ب ــپ بې ــىلهرگه ئېيتى ــى س . ئىكهنلىكىن

 كـار قىلىــدىغان قهۋمنىــڭ دىنىنــى تاشــلىدىمئىشــهنمهيدىغان، ئــاخىرهتنى ئىن قــاهللا اشۈبھىسـىزكى، مهن 
هللا امهن ئهجدادلىرىم ـ ئىبراھىم، ئىسھاق، يهئقۇبالرنىڭ دىنىغا ئهگهشـتىم، ھېچقانـداق نهرسـىنى ]. 37[
نىڭ بىزگه ۋه ئىنسـانالرغا قىلغـان مهرھهمىتىـدۇر، لـېكىن هللا شېرىك كهلتۈرۈش بىزگه اليىق ئهمهس، بۇ ا قا

تارقاق كۆپ مهبـۇدالر ياخشـىمۇ؟ يـاكى ! تۈرمىداش ئاغىنىلهر]. 38[ ايدۇئىنسانالرنىڭ تولىسى شۈكۈر قىلم
نـى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىـۋاتقىنىڭالر پهقهت سـىلهر هللا سـىلهرنىڭ ا]. 39[ ياخشـىمۇ؟هللا قۇدرهتلىك بىـر ا

هللا ئۇالرنىـڭ ا(هللا ناملىرىـدىنال ئىبـارهت، ا) بۇتالرنىـڭ ۋه غهيرىينىـڭ( ئۆزۈڭالر ۋه ئاتا ـ بوۋاڭالر ئاتىۋالغـان
ھېچقانداق دهلىل چۈشۈرگىنى يوق، ئىبادهت ۋه دىن بارىسـىدىكى بـارچه ) نىڭ شېرىكى بولۇشى توغرىسىدا

غىال مهنسۇپ، ئۇ سـىلهرنى پهقهت ئـۆزىگىال ئىبـادهت قىلىشـقا بۇيرۇغـان، بـۇ تـوغرا هللا ھۆكۈملهر پهقهت ا
سـىلهرنىڭ بېـرىڭالر  !تۈرمىـداش ئـاغىنىلهر]. 40[ بىلمهيـدۇ) بـۇنى(لېكىن كىشىلهرنىڭ تولىسى. دىندۇر

، يهنه بېـرىڭالر )يهنى ساقىيلىق ۋهزىپىسىنى ئۆتهيـدۇ( خوجايىنغا ھاراق قۇيۇپ بېرىدۇ) زىنداندىن چىقىپ(
 يۇسـۇف]. 41[ »دارغا ئېسىلىدۇ، كاللىسىنى قۇشالر يهيدۇ، سىلهر سورىغان ئىشالر ھۆكۈم قىلىنىـپ بولـدى

مېنـى خۇجايىنىڭنىـڭ « ):يهنـى سـاقىيغا(بىرسـىگه ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۆزىنىڭ قۇتۇلۇشـىغا ئىشـهنگهن 
نى ئهسـلهپ قويۇشـنى شـهيتان يۇسـۇفخوجايىنىنىـڭ ئالدىـدا . دېـگهن ئىـدى» ئالدىدا ئهسلهپ قـويغىن

مهن « :پادىشـاھ ئېيتتـى]. 42[ زىندانـدا بىـر نهچـچه يىـل يېتىـپ قالـدى يۇسـۇفئۇنىڭغا ئۇنتۇدۇردى، 
تته سېمىز كالىنى يهپكهتكهنلىكىنى ۋه يهتته يېشـىل باشـاق ھهقىقهتهن چۈشۈمده يهتته ئورۇق كالىنىڭ يه

سـىلهر ئهگهر چـۈش تهبىرىنـى بىلسـهڭالر، بـۇ ! بىلهن يهتته قۇرۇق باشـاقنى كـۆرۈپتىمهن، ئـى ئهربـابالر
) مۇنـداق(بۇ بىر قااليمىقـان چـۈش ئىـكهن، بىـز « :ئۇالر ئېيتتى]. 43[ »چۈشۈمگه تهبىر بېرىپ بېقىڭالر

قۇتۇلغـان ۋه ئـۇزاق ) تۈرمىدىن( ھېلىقى ئىككىسىدىن]. 44[ »هبىر بېرىشنى ئۇقمايمىزقااليمىقان چۈشكه ت
ــيىن ــۇددهتتىن كې ــپ « :ئهســلىگهن بىرســى) نىيۇســۇف( م ــى ئېيتى ــۇ چۈشــنىڭ تهبىرىن مهن ســىلهرگه ب

ئـۇنى ئهۋهتىشـتى، ئـۇ تـۈرمىگه بېرىـپ ]. (45[ دېـدى» ئهۋهتىڭالر) نىڭ يېنىغايۇسۇف( بېرهلهيمهن، مېنى
يهتـته ئـورۇق كالىنىـڭ يهتـته سـېمىز كـالىنى يهپ ! يۇسـۇفئى راستچىل «) ىڭ يېنىغا كىردى ـ دهنيۇسۇف

) كۆرۈپ چۈشىگهن چۈشـنىڭ تهبىرىنـى( كهتكهنلىكىنى ۋه يهتته يېشىل باشاق بىلهن يهتته قۇرۇق باشاقنى
خهۋهر ) ىغـايهنـى پادىشـاھقا ۋه ئۇنىـڭ دۆلهت ئهربابلىر( بىزگه ئېيتىـپ بهرسـهڭ، مهن ئـۇنى كىشـىلهرگه

يهتـته يىـل ئۈزۈلـدۈرمهي « :ئېيتتـى يۇسـۇف]. 46[ دېـدى» بىلسـۇن) سېنىڭ پهزلىڭنـى( قىلسام، ئۇالر
تېرىقچىلىق قىلىڭالر، ئالغـا ھوسـۇلۇڭالردىن يېـيىش ئۈچـۈن ئازغىنىسـىنى خامـان تهپكهنـدىن تاشـقىرى، 

شــۇنىڭدىن كېــيىن ]. 47[ باشــىقى بىــلهن قويــۇڭالر) مىــته چۈشــۈپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن( قــالغىنىنى
ئۇرۇقلـۇق ( ئىلگىـرى توپلىۋالغـان ئاشـلىقىڭالردىن) بۇ يىلـالردا(قهھهتچىلىك بولىدىغان يهتته يىل كېلىدۇ، 

شــۇنىڭدىن ]. 48[ سـاقالپ قويۇلىـدىغان ئازغىنىســىدىن باشـقا ھهممىسـىنى يهپ تۈگىتىسـىلهر) ئۈچـۈن
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ولىـدۇ، كىشـىلهر مېـۋىلهردىن تۈرلـۈك يىلـالر كېلىـدۇ، ئۇنىڭـدا ھـۆل ـ يـېغىن كـۆپ ب) مولچىلىـق( كېيىن
نىڭ ئۇنىـڭ چۈشـىگه بهرگهن يۇسـۇفساقىي پادىشاھقا بېرىـپ ]. (49[ »ئىچىملىكلهرنى سىقىپ چىقىرىدۇ

ئهلچىسـى ) پادىشـاھنىڭ. (دېـدى» ئۇنى ئالدىمغا ئېلىپ كـېلىڭالر :پادىشاھ) ىرىنى ئېيتقاندىن كېيىنتهب
خوجايىنىڭغا قايتىـپ بېرىـپ، ئۇنىڭـدىن ھېلىقـى قـوللىرىنى « :ئهلچىگه يۇسۇفنىڭ ئالدىغا بارغاندا، يۇسۇف

ســوراپ بــاققىن، شۈبھىســىزكى مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم ) بىلهمــدۇ؟(كېســىۋالغان خوتۇنالرنىــڭ ئىشــىنى، 
پادىشـاھ ھېلىقــى خوتـۇنالرنى يىغىــپ ۋه ئۆزىنىــڭ  ]50[ دېــدى» ئۇالرنىـڭ ھىيلىســىنى ئوبـدان بىلىــدۇ

ــپ ــۇنىنى چاقىرى ــىلهر «): خوت ــس ــي ۇفيۇس ــنىڭالردا، ھهقىقى ــنى تهلهپ قىلغى ــىۋهت ئۆتكۈزۈش تىن مۇناس
» ته ئـازراقمۇ گۇنـاھ بـار دهپ بىلمهيمىـزيۇسـۇفپـاكتۇر؛ هللا ا« :ئـۇالر. دېـدى) ئهھۋالىڭالر قانداق بولغان؟

ئهمــدى ھهقىقىــي ئهھــۋال ئايدىڭالشــتى، مهن ئۇنىــڭ بىــلهن مۇناســىۋهت «: ئهزىزنىــڭ خوتــۇنى. دېــدى
 يۇسـۇف]. (51[ دېـدى» ھهقىـقهتهن راسـتچىلالردىن ئىـدى يۇسـۇفان ئىـدىم، ئۆتكۈزۈشنى تهلهپ قىلغ

ئهزىـز يـوق چاغـدا خوتۇنىغـا خىيـانهت ) يهنى پادىشاھنىڭ ئهلچىسىنى قـايتۇرۇۋهتكهنلىكىم(بۇ «) ئېيتتى
نىـڭ مـۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشـتۈرمهيدىغانلىقىنى ئهزىـزگه هللا قىلمىغانلىقىمنى ۋه خائىنالرنىـڭ ھىيلىسـىنى ا

نهپسـى دېـگهن نهرسـه ھهقىـقهتهن يامـان : منى ئاقلىمـايمهنۈمهن ئـۆز«]. 52[ »ۈش ئۈچۈنـدۇربىلدۈر
مېنىـڭ . ئـادهم بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا) سـاقلىغان( ئىشالرغا كۆپ بۇيرۇيدۇ، پهرۋهردىگارىم رهھمهت قىلىـپ

نى سـۇفيۇ«: پادىشـاھ]. 53[ »پهرۋهردىگارىم ھهقىقهتهن مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر؛ ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر
ئۇنىــڭ بىــلهن  يۇســۇف. دېــدى» منىــڭ خــاس ئــادىمىم قىلىــمهنۈلــدىمغا ئېلىــپ كــېلىڭالر، ئــۇنى ئۆزئا

» سهن بۈگۈن بىزنىڭ ئالـدىمىزدا ھهقىـقهتهن مهرتىۋىلىـك، ئىشـهنچلىك ئادهمسـهن«: سۆزلىشىۋاتقاندا، ئۇ
 مهن ھهقىـقهتهنزېمىنىنىـڭ خهزىنىلىرىنـى باشقۇرۇشـقا قـويغىن، ) مىسىر(مېنى «: يۇسۇف]. 54[ دېدى

نى يۇسـۇفبىـز  ].55[ دېـدى» بىلىدىغان، ئوبدان سـاقلىيااليدىغان ئـادهممهن) ئۇنى باشقۇرۇش يوللىرىنى(
قىلىــپ ) مهملىكهتنـى خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىــدىغان( مىسـىر زېمىنىــدا خالىغــان جايــدا تۇرىــدىغان(

ز، ياخشــى ئىــش قىلغۇچىالرنىــڭ يهرلهشــتۈردۇق، رهھمىتىمىزنــى خالىغــان بهنــدىلىرىمىزگه ئېرىشــتۈرىمى
ــۋهتمهيمىز ئىمــان ئېيتقــان ۋه تهقۋادارلىــق قىلغانالرغــا ئاخىرهتنىــڭ ســاۋابى ]. 56[ ئهجرىنــى بىكــار قىلى

نىڭ قېشـىغا يۇسـۇفنىڭ قېرىنداشلىرى كېلىـپ يۇسۇف]. 57[ ئارتۇقتۇر) بۇ دۇنيانىڭ نېمهتلىرىدىن(ئهلۋهتته، 
ئۇالرغـا ئېھتىيـاجلىق  يۇسـۇف]. 58[ نى تونۇمىـدىيۇسـۇفا ئـۇالرنى تونـۇدى، ئـۇالر بولسـ يۇسۇف. كىردى

يهنـى ( سـىلهر مېنىـڭ ئالـدىمغا ئاتـا بىـر ئۇكـاڭالرنى«: ئاشلىقنى تهييـارالپ بهرگهنـدىن كېـيىن ئېيتتـى
ــامىننى ــڭ) بۇني ــېلىڭالر، مېنى ــپ ك ــلىقنى( ئېلى ــايىتى ) ئاش ــانلىقىمنى ۋه ناھ ــۆلچهپ بېرىۋاتق ــۇق ئ تول

ئهگهر ئـۇنى مېنىـڭ ئالـدىمغا ئېلىـپ كهلمىسـهڭالر، ]. 59[ رمىدىڭالرمۇ؟مېھماندوست ئىكهنلىكىمنى كۆ
بىـز ئـۇنى ئاتىسـىدىن « :ئۇالر]. 60[ »سىلهرگه بېرىدىغان ئاشلىقىم يوق، مېنىڭ يېنىمغا يېقىن يولىماڭالر

]. 61[ دېـدى» تىرىشـىمىز، بىـز چوقـۇم مۇشـۇنداق قىلىمىـز) سېنىڭ ئالدىڭغا ئېلىـپ كېلىشـكه(سوراپ 
مال ـ مۈلـۈكلىرىنى يـۈك ـ تاقىلىرىنىـڭ ئارىسـىغا ) ئاشلىق سېتىۋالغان( ئۇالرنىڭ« :زمهتچىلىرىگهخى يۇسۇف

]. 62[ دېـدى» سېلىپ قويۇڭالر، ئۇالر ئائىلىسىگه قايتىپ بارغاندا، ئۇنى تونۇپ قايتىـپ كېلىشـى مـۇمكىن
بىـزگه قايتـا ئاشـلىق ) مىسـىرنىڭ پادىشـاھى! (ئـى ئـاتىمىز«: ئۇالر ئاتىسىنىڭ ئالـدىغا قايتىـپ بارغىنىـدا

ئاشـلىق ) شـۇنداق قىلسـاڭ(بىـز بىـلهن بىلـله ئهۋهتكىـن، ) يهنى بۇنيامىننى(بهرمهس بولدى، ئۇكىمىزنى 
ئۇنىـڭ «: ئۇالرغـا ئېيتتـى) يهئقـۇب]. (63[ دېـدى» ئاالاليمىز، ئۇنى بىز چوقۇم ئوبدان مۇھاپىزهت قىلىمىز

 توغرىسـىدا ئىشـهنگهندهك ئىشـىنهمدىم؟) يۇسـۇفيهنى (توغرىسىدا ئىلگىرى سىلهرگه ئۇنىڭ قېرىندىشى 
ــهنمهيمهن( ــۇنى ساقلىشــىڭالرغال ئىش ــىلهرنىڭ ئ ــىلهرگه ۋه س ياخشــى ســاقلىغۇچىدۇر، هللا ا) مهن س
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ــدا]. 64[ »ھهممىــدىن مېھرىبانــدۇر ــڭ ) ئاشــلىق ســېتىۋالغان( ئــۇالر يــۈكلىرىنى ئاچقان مــال مۈلۈكلىرىنى
يهنه نـېمه تهلهپ ) بۇنىڭـدىن ئـارتۇق( بىـز !ئـاتىمىز«: رئۆزلىرىگه قايتۇرۇپ بېرىلگهنلىكىنى كۆردى، ئـۇال

ئـائىلىمىزگه ) ئـۇكىمىزنى ئېلىـپ يهنه بارسـاق(قىلىمىز؟ بۇ مال ـ مۈلۈكلىرىمىز بىزگه قـايتۇرۇپ بېرىلىپتـۇ، 
يهنـى بىـر ( ئاشلىق ئېلىپ كېلىمىز، ئۇكىمىزنى مۇھاپىزهت قىلىمىز، بىر تۆگه ئاشلىقىنى ئـارتۇق ئـالىمىز، بـۇ

بۇنيـامىننى قوغداشـتا «: يهئقـۇب ئېيتتـى]. 65[ دېـدى» ئازغىنا ئاشلىقتۇر) اشلىق پادىشاھ ئۈچۈنتۆگه ئ
نىڭ نامى بىلهن قهسـهم قىلىـپ هللا ھهممىڭالر ھاالك بولمىساڭالرال چوقۇم ماڭا قايتۇرۇپ ئېلىپ كېلىشكه ا

ئۇنىڭغـا قهسـهم ) رىيهنـى ئوغـۇللى( ئـۇالر. »چىڭ ۋهده بهرمىگۈچه ئۇنى سىلهر بىلهن بىلله ئهۋهتمهيمهن
 دېـدى» گۇۋاھتـۇرهللا بىزنىـڭ ئېيتقـان سـۆزلىرىمىزگه ا«: قىلىپ چىـن ۋهده بهرگهنـدىن كېـيىن، يهئقـۇب

ــۇ يهنه]. (66[ ــى ئوغــۇللىرىم«) ئ ــرمهي، باشــقا باشــقا ) مىســىرغا( !ئ ــدىن كى ــر دهرۋازى ھهممىڭــالر بى
هرسـىنى دهپئـى قىاللمـايمهن، نىـڭ قازاسـى ئالدىـدا مهن سـىلهردىن ھـېچ نهللا ا. دهرۋازىالردىن كىـرىڭالر

غىــال تهۋهككــۈل هللا تهۋهككــۈل قىلــدىم، تهۋهككــۈل قىلغــۇچىالر ا قــاهللا اغىــال خــاس، هللا ھۆكــۈم پهقهت ا
هللا ا) بـۇ(ئۇالر ئاتىسىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه باشقا ـ باشقا دهرۋازىالردىـن كىرگهنـده، ]. 67[ دېدى» !قىلسۇن

واللمىــدى، بــۇ پهقهت يهئقۇبنىــڭ كۆڭلىــدىكى نىــڭ قازاســى ئالدىــدا ئــۇالر ئۈچــۈن ھــېچ نهرســىگه دال ب
كهڭ بىلىـم (ئـارقىلىق بىلـدۈرگهن ئىـدۇق، شـۇڭا ئـۇ  ىۋهھي(بىز يهئقۇبقا . ئۈمىدىنىال ئىپادىلىدى، خاالس

يهنـى يهئقۇبنىـڭ ( ئـۇالر]. 68[ بىلمهيـدۇ) تهقدىرنىڭ سـىرىنى( ئىگىسىدۇر، لېكىن كىشىلهرنىڭ تولىسى
مهن ھهقىــقهتهن ســېنىڭ «: ئۇكىســىنى قۇچاقلىــدى ۋه يۇســۇفهنــده، نىڭ ئالــدىغا كىرگيۇســۇف) بــالىلىرى

ئـۇالرنى  يۇسـۇف]. 69[ دېـدى» قېرىندىشىڭ بولىمهن، ئۇالرنىڭ بىزگه قىلغـان ئىشـلىرىدىن قـايغۇرمىغىن
. ئېھتىياجلىق ئاشلىق بىلهن تهمىنلىگهندىن كېيىن، قهدهھنى ئۇكىسـىنىڭ يـۈكى ئىچىـگه سـېلىپ قويـدى

]. 70[ .دهپ توۋلىـدى» سـىلهر چوقـۇم ئـوغرى ئىكهنسـىلهر! ئى كـارۋانالر«: قىپئاندىن بىر جاكاچى چى
 پادىشـاھنىڭ«: ئـۇالر]. 71[ دېـدى» پ قويـدۇڭالرىـتىنېمهڭالرنـى يوق«: ئۇالرغا قـاراپ )كارۋاندىكىلهر(
بىـر ) مۇكاپـات ئۈچـۈن( قهدهھنى يوقىتىپ قويدۇق، ئـۇنى تېپىـپ كهلـگهن كىشـىگه) تامغىسى بېسىلغان(

نىڭ نـامى بىـلهن قهسـهمكى، سـىلهر هللا ا: ئۇالر]. 72[ دېدى» شلىق بېرىلىدۇ، مهن بۇنىڭغا كېپىلتۆگه ئا
]. 73[ دېـدى» بىلىسىلهر، بىز بۇ يهرگه بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئۈچـۈن كهلمىـدۇق، بىـز ئـوغرى ئهمهسـمىز

ئهگهر ( سـىلهرنىڭ شـهرىئىتىڭالردا ئوغرىنىـڭ جازاسـى نـېمه؟«): نىڭ خىزمهتچىلىـرىيۇسۇفيهنى ( ئۇالر
ئۇنىـڭ جازاسـى « :ئـۇالر]. 74[ دېدى) يالغانچى بولۇپ قالساڭالرچۇ؟) قهدهھ يۈكۈڭالردىن چىقىپ قېلىپ

ئـۇالر ]. 75[ دېـدى» قهدهھ بىلهن تېپىلغان ئادهمنى قۇل قىلىش، زالىمالرغا بىز مۇشـۇنداق جـازا بېرىمىـز
ئاختۇرۇشـقا باشـلىدى، ئانـدىن  نىڭ ئۇكىسـىنىڭ يـۈكىنى ئاختۇرۇشـتىن ئىلگىـرى، ئـۇالرنى يـۈكىنىيۇسۇف
كه مۇشـۇ تهدبىرنـى كۆرسـهتتۇق، يۇسـۇفبىـز . نىڭ ئۇكىسـىنىڭ يۈكىـدىن قهدهھنـى تېپىـپ چىقتـىيۇسۇف

ئۇنىـڭ شـۇنداق هللا ئۇكىسـىنى ئېلىـپ قااللمـايتى ، لـېكىن ا يۇسـۇفپادىشاھىنىڭ قانۇنى بويىچه ) مىسىر(
يۇقىرى دهرىجىـلهرگه كۆتـۈرىمىز، ھهربىـر ) ندهكنى كۆتۈرگهيۇسۇف( قىلىشىنى خالىدى، بىز خالىغان ئادهمنى

ئهگهر ئـۇ، ئوغرىلىـق قىلغـان بولسـا، ئۇنىـڭ «: ئـۇالر]. 76[ بىلىمدار ئۈستىده ئۇنىڭدىنمۇ بىلىمدار زات بار
بـۇ سـۆزىنى ) ئۇالرنىـڭ( يۇسـۇف. دېيىشـتى» ئىلگىـرى ئوغرىلىـق قىلغـان) مۇيۇسـۇفيهنى (قېرىندىشىمۇ 

سىلهرنىڭ مهۋقهيىڭـالر ئهڭ يامانـدۇر، «): ئىچىده( يۇسۇفمهلۇم قىلمىدى،  ئىچىده بىلدى، لېكىن ئۇالرغا
» ئوبـدان بىلىـدۇهللا قىلغـان سـۆزۈڭالرنىڭ يالغـانلىقىنى ا) ۋه ئۇنىڭ ئۇكىسى توغرىسىدا يۇسۇف(سىلهرنىڭ 

بىـر قېـرى ئاتىسـى بـار، ) ئۇنىڭـدىن ئايرىاللمايـدىغان( ئۇنىـڭ! ئى ئالىيجانـاب زات«: ئۇالر]. 77[ دېدى
نىــڭ ئورنىغــا بىزنىــڭ بىرىمىزنــى ئېلىــپ قــالغىن، بىــز ســېنى ھهقىــقهتهن ياخشــىلىق قىلغــۇچىالردىن ئۇ
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خۇدا ساقلىسۇن، نهرسـىمىزنى كىمنىـڭ يۈكىـدىن تاپقـان بولسـاق، «: يۇسۇف]. 78[ دېدى» ھېساباليمىز
بۇنيامىننىـڭ ( ئـۇالر]. 79[ دېـدى» شۇنى ئېلىپ قالىمىز، بولمىسا بىز چوقـۇم زالىمالردىـن بولـۇپ قـالىمىز

ئۈمىدسـىزلهنگهندىن كېـيىن، ) نىڭ ماقۇل بولۇشـىدىنيۇسۇفئورنىغا ئۆز ئارىسىدىن بىرسىنى ئېلىپ قېلىشقا 
ئاتاڭالرنىڭ سـىلهردىن قهسـهم «: ىھهتلهشتى، ئۇالرنىڭ چوڭى ئېيتتىمهسل يچهترهك يهرگه بېرىپ مهخپى

تـالىقىڭالرنى بىلهمسـىلهر؟ ئاتـام ماڭـا توغرىسـىدىكى خا يۇسـۇفقىلدۇرۇپ ۋهده ئالغانلىقىنى ۋه ئىلگىـرى 
ئهڭ هللا مهن ئۈچۈن ھۆكۈم چىقارمىغۇچه بۇ يهردىن ھهرگىـز ئايرىلمـايمهن، اهللا رۇخسهت قىلمىغىچه ياكى ا

سىلهر قايتىپ كېتىپ ئاتـاڭالر بىـلهن كۆرۈشـۈڭالر، ئانـدىن ئېيتىڭالركـى، ]. 80[ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر
غرىلىق قىلـدى، بىـز پهقهت بىلـگهن نهرسـىمىز ئۈسـتىدىال گۇۋاھلىـق سېنىڭ ئوغلۇڭ راستال ئو! ئى ئاتىمىز

يهنى ساڭا ۋهده بهرگهن چېغىمىـزدا ئۇنىـڭ ئوغرىلىـق قىلىـدىغانلىقىنى (بېرىۋاتىمىز، بىز غهيبنى بىلمهيمىز 
ۋه بىز بىلهن بىلله ماڭغـان كارۋانـدىن سـوراپ ) يهنى مىسىردىن(بىز تۇرغان شهھهردىن ]. 81[ )بىلمىدۇق

ئۇنداق ئهمهس، نهپسـىڭالر سـىلهرگه بـۇ « :يهئقۇب ئېيتتى]. 82[ »ن، بىزنىڭ سۆزىمىز چوقۇم راستباققى
) يهنـى ئـۈچ ئوغلۇمنىـڭ( ئىشنى چىرايلىق كۆرسهتتى، مهن پهقهت چىرايلىقچه سهۋره قىلىـمهن، ئۇالرنىـڭ

بىلىـپ ) ىمنىمېنىـڭ ھـال( ھهقىقهتهنهللا ا. تىلهيمهن تىنهللا اھهممىسىنى ماڭا دهرقهمته قىلىپ بېرىشنى 
» !يۇسـۇفئىسـىت «: يهئقۇب ئۇالردىن يۈز ئۆرۈپ]. 83[ »تۇرغۇچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

يهنـى ئىككـى كـۆزى كـۆرمهس بولـۇپ ( ئىككـى كـۆزى ئاقىرىـپ كهتتـى) كۆپ يىغـالپ( قايغۇدىن. دېدى
ڭ نــامى بىــلهن نىــهللا ا«: ئــۇالر]. 84[ ، ئــۇ تولــۇپ تاشــقان ئــاچچىقىنى ئىچىــگه يۇتقــان ئىــدى)قالــدى

ھـاالك بولۇشـقا تـاس قالىـدىغان يـاكى ھـاالك ) ھهسـرهتتىن( نى يـاد ئېتىۋېرىـپيۇسـۇفقهسهمكى، سـهن 
غىـال ئېيـتىمهن، هللا مهن قايغۇ ـ ھهسرىتىمنى پهقهت ا«: يهئقۇب ئېيتتى]. 85[ دېدى» بولىدىغان بولدۇڭ

بېـرىڭالر، ! ئـى ئوغـۇللىرىم ].86[ نى بىلىـمهنلهرنىڭ بىلدۈرۈشى بىلهن سىلهر بىلمهيـدىغان نهرسـىهللا ا
نىـڭ رهھمىتىـدىن نائۈمىـد بولمـاڭالر، شۈبھىسـىزكى، پهقهت هللا نى ۋه ئۇنىڭ ئۇكىسىنى ئىـزدهڭالر، ايۇسۇف

ئـى «: نىڭ قېشـىغا كىرگىنىـدهيۇسـۇفئـۇالر ]. 87[ »نىـڭ رهھمىتىـدىن ئۈمىدسـىزلىنىدۇهللا كاپىر قهۋمال ا
ناچار ئـۆتمهس مـالالر بىـلهن كېلىـپ ) ئالدىڭغا(يهتتى، بىزگه ۋه ئائىلىمىزگه ئاچارچىلىق ! ئالىيجاناب زات

سـهدىقه قىلغـۇچىالرنى ھهقىـقهتهن هللا قالدۇق، بىزگه يېتهرلىك ئاشلىق بهرگىن، بىزگه سـهدىقه قىلغىـن، ا
ۋه ئۇنىــڭ ئۇكىســىغا نــېمىلهر  يۇســۇفســىلهر نــادان ۋاقــتىڭالردا «: يۇســۇف]. 88[ دېــدى» مۇكاپاتاليــدۇ

 يۇسـۇفمهن «: ئـۇ. دېـدى» مۇ؟يۇسۇفسهن راستال «: ئۇالر]. 89[ دېدى» هر؟قىلغانلىقىڭالرنى بىلهمسىل
كىمكـى ھهقىـقهتهن تهقۋادارلىـق قىلىـدىكهن، سـهۋرى . بىـزگه مهرھهمهت قىلـدىهللا ا. بۇ مېنىڭ ئىـنىم

ياخشـى ئىــش قىلغۇچىالرنىـڭ ئهجرىنـى بىكــار هللا ، چـۈنكى ا)ياخشـى مۇكاپاتقـا ئېرىشــىدۇ( قىلىـدىكهن
سېنى ھهقىقهتهن بىـزدىن ئـارتۇق هللا نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، اهللا ا«ئۇالر ]. 90[ دېدى» قىلىۋهتمهيدۇ

بۈگــۈن سـىلهر ئهيىبلهشــكه « :ئېيتتـى يۇسـۇف]. 91[ دېيىشــتى» قىلىپتـۇ، بىـز جهزمهن خاتــا قىلىپتـۇق
ــىلهر، ا ــۇن، اهللا ئۇچرىمايس ــىلهرنى كهچۈرس ــۇرهللا س ــك زاتت ــۇ ]. 92[ ئهڭ مهرھهمهتلى ــڭ ب ــىلهر مېنى س

ىپ بېرىپ ئاتامنىڭ يۈزىگه تاشـالڭالر، كـۆزى ئېچىلىـدۇ، پۈتـۈن ئـائىلهڭالردىكىنى ئىلىـپ كۆڭلىكىمنى ئېل
قوزغالغـان چاغـدا، ئۇالرنىـڭ ) مىسـىردىن شـانغا قـاراپ( كـارۋان]. 93[ دېـدى» مېنىڭ يېنىمغا كـېلىڭالر

ى نىڭ ھىـدىنى ئېلىـۋاتىمهن، سـىلهر مېنـيۇسـۇفمهن چوقـۇم « :)يهنى يهئقـۇب ئهلهيھىسسـاالم( ئاتىسى
يهنـى ( ئـۇالر]. 94[ دېـدى» )نى ئهلـۋهتته ھايـات دهيتـتىميۇسۇف(ئالجىپ قالغان دېمهيدىغان بولساڭالر 

نىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ھهقىـقهتهن سـهن تېخـى هللا ا« :)نهۋرىلىرى ۋه يېنىدىكى كىشىلهر يهئقۇبنىڭ
نى يهئقۇبنىـڭ خـۇش خهۋهرچـى كېلىـپ كـۆڭلهك]. 95[ دېدى» يهنىال بۇرۇنقى قايمۇقۇشۇڭدا ئىكهنسهن
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نىـڭ بىلدۈرىشـى بىـلهن سـىلهر هللا مهن سـىلهرگه، ا«: يۈزىگه تاشلىدى، ئۇنىڭ كۆزى ئېچىلدى، يهئقـۇب
گۇنـاھلىرىمىز ئۈچـۈن ! ئى ئـاتىمىز«: ئۇالر]. 96[ دېدى» بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلىمهن، دېمىگهنمىدىم

پهرۋهردىگارىمـدىن «: يهئقـۇب ].97[ دېيىشـتى» بىزگه مهغپىرهت تىلىگىن، بىز ھهقىـقهتهن خاتاالشـتۇق
ــرهت قىلغۇچىــدۇر، هللا ا. ســىلهرگه مهغپىــرهت تىلهيــمهن ــاھالرنى ھهقىــقهتهن مهغپى ــدىلىرىگه(گۇن ) بهن

ـا ـ ئانىسـىنى قۇچاقلىـدى ۋه يۇسـۇفنىڭ ئالـدىغا كىرگهنـده، يۇسـۇفئۇالر ]. 98[ دېدى» مېھرىباندۇر : ئات
) يېنىـدا( ئاتـا ـ ئانىسـىنى تهختىـده]. 99[ دېـدى» خۇدا خالىسـا، مىسـىرغا ئامـا ـ ئېسـهن كىـرىڭالر«

! ئـى ئاتـا«: ئـۇ. كه سـهجده قىلىشـتىيۇسـۇف) شاھالرغا تازىم قىلىش ئادىتى بويىچه( ئولتۇرغۇزدى، ئۇالر
كۆرگهن چۈشۈمنىڭ تهبىرىدۇر، ئـۇ چۈشـۈمنى پهرۋهردىگـارىم ھهقىـقهتهن ) كىچىك ۋاقتىمدا(مانا بۇ، بۇرۇن 

م مېنى زىنداندىن چىقىرىش بىلهن، قېرىنداشـلىرىم بىـلهن مېنىـڭ ئـارامنى پهرۋهردىگارى. راستىغا چىقاردى
شهيتان بۇزغاندىن كېيىن، سـىلهرنى سـهھرادىن بـۇ يهرگه ئېلىـپ كـېلىش بىـلهن ماڭـا ئېھسـان قىلـدى، 

ــۇ ھهقىــقهتهن ھهممىنــى ) ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا( پهرۋهردىگــارىم خــالىغىنىنى ھهقىــقهتهن تهدبىرلىكتــۇر، ئ
ماڭا ھهقىقهتهن پادىشـاھلىق ئاتـا  !پهرۋهردىگارىم]. 100[ مهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇربىلگۈچىدۇر، ھېك

دۇنيـا ۋه  !قىلدىڭ، چۈش تهبىرىنـى بىلـدۈردۈڭ، ئـى ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ئۆرنهكسـىز يـاراتقۇچى زات
ئاخىرهتته مېنىڭ ئىگهمسـهن، مېنـى مۇسـۇلمان پېـتىمچه قهبـزى روھ قىلغىـن، مېنـى ياخشـى بهنـدىلهر 

هرلىـرى بىـر قىسـىم غهيـب خهۋ) قىسسىسـى يۇسـۇفيهنـى (مانا بـۇالر ]. 101[ دېدى» قاتارىدا قىلغىن
چـاره تهدبىـر ) ئۇنىڭغا قارشـى) (نىڭ قېرىنداشلىرىيۇسۇفيهنى ( ئۇالر. قىلدۇق يىبولۇپ، بىز ئۇنى ساڭا ۋهھ

رچه كىشـىلهرنىڭ ئىمـان سهن گه]. 102[ تۈزۈپ بىر قارارغا كېلىشكهنده سهن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ
قۇرئــاننى تهبلىــغ ]. 103[ ئۇالرنىــڭ تولىســى ئىمــان ئېيتمايــدۇ) لــېكىن( ئېيتىشــىغا ھېــرىس بولســاڭمۇ

ــ  ئـان پهقهت جاھـان ئهھلـى ئۈچـۈن ۋهزقىلغانلىقىڭغا ئۇالردىن ھېچقانداق ئهجىر تهلهپ قىلمايسهن، قۇر
نۇرغـۇن ئـاالمهتلىرى بـاركى، ئـۇال ر ) تىنىـڭنىـڭ قۇدرىهللا ا( ئاسـمانالردا ۋه زېمىنـدا]. 104[ نهسىھهتتۇر

شـېرىك كهلتـۈرۈپ  قـاهللا ائۇالرنىـڭ تولىسـى ]. 105[ ئۇنىڭ يېنىدىن دىققهت قىلماستىن ئۆتـۈپ كېتىـدۇ
نى ياراتقۇچى، رىزىق بهرگـۈچى دهپ ئىقـرار قىلىـش بىـلهن بىلـله، بۇتالرغىمـۇ هللا يهنى ا( تۇرۇپ ئىشىنىدۇ

ــدۇ ــۇالر ا]. 106[ )چوقۇنى ــڭ ئازابهللا ئ ــۇالر نى ــاكى ئ ــىدىن ي ــۆزلىرىگه چۈشۈش ــڭ ئ ــرهر جازانى ــدىن، بى ى
بـۇ مېنىـڭ «ئېيتقىنكـى، ]. 107[ قىيامهتنىڭ تۇيۇقسىز يېتىپ كېلىشىدىن ئهمىـن بولـدىمۇ؟ مهستىنسهز

. دهۋهت قىلىمهن، مهن ۋه ماڭا ئهگهشكهنلهر روشهن دهلىلـگه ئاساسـلىنىمىز قاهللا ا) كىشىلهرنى(يولۇمدۇر، 
بىز سهندىن ئىلگىرى پهقهت شـهھهر ئاھالىسـىدىن ]. 108[ »الردىن ئهمهسمهنپاكتۇر، مهن مۇشرىكهللا ا

) يهنـى پهيغهمـبهرگه چىنپۈتمىگـۈچىلهر(قىلـدۇق، ئـۇالر يىنى پهيغهمبهر قىلىپ، ئۇالرغا ۋهھبولغان ئهرلهر
ــداق بولغــانلىقىنى  ــدىن ئىلگىرىكىلهرنىــڭ ئاقىۋىتىنىــڭ قان يهر يۈزىــده ســهير قىلىــپ يــۈرۈپ ئۆزلىرى

 دىمۇ؟ ئاخىرهت يۇرتى تهقۋادارلىق قىلغانالر ئۈچـۈن ئهلـۋهتته ياخشـىدۇر، سـىلهر چۈشهنمهمسـىلهركۈزهتمى
) ئۈمىدسـىزلهنگهن ۋه قهۋمـى تهرىپىـدىن) قهۋمىنىـڭ ئىمـان ئېيتىشـىدىن(ھهتتا پهيغهمـبهرلهر]. 109[

ى، بىـز خالىغـان يالغانغا چىقىرىلغانلىقىغا جهزم قىلغان چاغـدا، ئۇالرغـا بىزنىـڭ يـاردىمىمىز يېتىـپ كهلـد
ئۇالرنىـڭ قىسسىسـىدىن ]. 110[ ئادهملهرنى قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ئازابىمىز گۇناھكار قهۋمدىن قايتۇرۇلمايدۇ

يالغانـدىن توقۇلغـان سـۆز ئهمهس، لـېكىن، ئـۇ ئۆزىـدىن ) قۇرئان. (ئهقىل ئىگىلىرى ئهلۋهتته ئىبرهت ئالىدۇ

                                                
  . ھېسابلىناتتى ئۇالرنىڭ ئادىتىده سهجده قىلىش ئىبادهت ئهمهس ھۆرمهت 
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قىلغۇچىـدۇر، ھهمـمه نهرسـىنى ئىـنچىكه بايـان كىتـابالرنى تهسـتىق ) سـاماۋى( ئىلگىرى نازىـل بولغـان
  ].111[ قىلغۇچىدۇر، ئىمان ئېيتىدىغان قهۋم ئۈچۈن ھىدايهتتۇر ۋه رهھمهتتۇر

  .ئايهت 43 ،ـ سۈره رهئد مهدىنىده نازىل بولغان 13

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ســاڭا پهرۋهردىگارىــڭ ) قۇرئانـدا. (نىـڭ ئايهتلىرىــدۇر) نـى قۇرئــانيه(بـۇ، كىتــاب . ئهلىـف، الم، مىــم ، را 
هللا يهنـى قۇرئاننىـڭ ا(تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان نهرسىلهر ھهقتۇر، لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ تولىسـى ئۇنىڭغـا 

ئاسـمانالرنى تۈرۈكسـىز بهرپـا قىلـدى، سـىلهر ئـۇنى هللا ا]. 1[ ئىشهنمهيدۇ) تهرىپىدىن نازىل بولغانلىقىغا
 كـۈن بىـلهن ئـاينى. قـارار ئالـدى) ئۆزىگه اليىق رهۋىشـته(رۇۋاتىسىلهر، ئاندىن ئۇ ئهرش ئۈستىده كۆرۈپ تۇ

يهنـى ( ھهربىـرى مـۇئهييهن مـۇددهتكىچه) ئۇالرنىـڭ(بويسـۇندۇردى، ) بهندىلهرنىڭ مهنپهئىتى ئۈچـۈن(
خلۇقاتنىـڭ مه) ئـۆز ھېكمىتـى ۋه قـۇدرىتى بىـلهن(هللا سـهير قىلىـدۇ، ا) دۇنيانىڭ تۈگهيـدىغان ۋاقـتىقىچه

ئىشــلىرىنى باشــقۇرۇپ تۇرىــدۇ، ســىلهرنى پهرۋهردىگارىڭالرغــا مۇالقــات بولۇشــقا ئىشهنســۇن دهپ، 
سـوزۇپ ) ئۇزۇنسـىغا ۋه توغرىسـىغا( يهر يـۈزىنىهللا ا]. 2[ دهلىللىرىنى تهپسىلىي بايان قىلىدۇ) قۇدرىتىنىڭ(

ـاراتتى، مېۋىلهرنىـ ڭ ھهربىـر تـۈرىنى ئهركهك ـ چىشـى ـ كهڭ ياراتتى، يهر يۈزىده تاغالرنى ۋه دهريـاالرنى ي
يهنـى كېچىنىـڭ قـاراڭغۇلۇقى بىـلهن (كېچىنـى كۈنـدۈزگه كىرىشـتۈردى . ئىككى جىنسلىق قىلىپ يـاراتتى

ــاپتى ــۇقىنى ي ــدۈزنىڭ يورۇقل ــۈن). كۈن ــدىغان قهۋم ئۈچ ــۇر قىلى ــۇالردا تهپهكك ــۇدرىتىنى هللا ا( ب ــڭ ق نى
ىگه تۇتىشاڭغۇ قىتـئهلهر بـار ۋه تۈرلـۈك زىـرائهتلهر بـار، يهر يۈزىده بىر بىر]. 3[ دهلىللهر بار) كۆرسىتىدىغان

بىر ئۇرۇقتىن بىر قانچه تال ئۈنـۈپ چىققـان، بىـر ئـۇرۇقتىن (كۆپ شاخلىق بولغان ۋه كۆپ شاخلىق بولمىغان 
بىـر خىـل سـۇ بىـلهن ) ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى(خورمـا دهرهخلىـرى بـار، ) پهقهت بىر تـال ئۈنـۈپ چىققـان

دىغان قهۋم ئۈچـۈن هزىسىنى بهزىسىدىن تهمىده ئـارتۇق قىلىمىـز، بـۇالردا چۈشـىنىسۇغىرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ب
) بىـرهر نهرسـىدىن(ئهگهر !) ئى مۇھهممهد]. (4[ نۇرغۇن دهلىللهر بار) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللا ا(

يىن قايتـا توپا بولۇپ كهتكهندىن كېـ) ئۆلۈپ( بىز« :)يهنى كۇففارالرنىڭ( ئهجهبلىنىدىغان بولساڭ، ئۇالرنىڭ
ئهنه شـۇالر پهرۋهردىگـارىنى ئىنكـار قىلغـانالردۇر، . دېگهن سۆزى ئهجهبلىنىشـكه اليىقتـۇر» تىرىلهمدۇق؟

ئهنه شۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا تاقـاقالر سـېلىنىدۇ، ئهنه شـۇالر دوزاخ ئهھلـى بولـۇپ، دوزاختـا ) قىيامهت كۈنى(
ــالغۇچىالردۇر ــۈ ق ــهندىن ]. 5[ مهڭگ ــۇالر س ــڭهللا ا(ئ ــانى) نى ــانراق ئېھس ــڭ چاپس ــرى ئازابنى دىن ئىلگى

نىڭ ئازابىغـا دۇچـار بولغـان ئـۈممهتلهر ئـۆتكهن، ئىنسـانالر هللا چۈشۈشىنى تهلهپ قىلىدۇ، ئۇالردىن بۇرۇن ا
گۇناھالرغـا چۆمـۈپ (پهرۋهردىگارىـڭ . زۇلۇم قىلسىمۇ، پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن ئۇالرنى مهغپىرهت قىلىدۇ

كۇففـارالر نېمىشـقا ئۇنىڭغـا پهرۋهردىگـارى ]. 6[ قـاتتىق جازااليـدۇشهك شۈبھىسىز ) تهۋبه قىلمىغانالرنى
ھهر قهۋمنىـڭ . تهرىپىدىن بىرهر مۆجىزه نازىل بولمىدى؟ دېيىشـىدۇ، سـهن پهقهت بىـر ئاگاھالنـدۇرغۇچى

ىـدىكى كنىـڭ ئىلهللا ئـۇ ا. جىزىلهرگه كهلسـهكمـۆ( بولىـدۇ) يهنى پهيغهمبىرى( بىر ھىدايهت قىلغۇچىسى
يهنـى ئوغۇلمـۇ ـ قىزمـۇ، بىرمـۇ ـ ( بىلىـدۇهللا ئايالنىـڭ قورسـىقىدىكىنى ا) ھامىلىدار(ر ھهر بى]. 7[ )ئىش

كۆپمۇ، چوڭمۇ ـ كىچىكمۇ، چىرايلىقمۇ ـ سهتمۇ، بهختلىكمـۇ ـ بهختسـىزمۇ، ئـۆمرى ئۇزۇنمـۇ ـ قىسـقىمۇ ـ 
يهنـى (بهچچىدانالرنىڭ كىچىكلهپ كهتكهنلىكى ياكى يوغىناپ كهتكهنلىكىنىمۇ ). بىلىدۇهللا ھهممىسىنى ا

) هللا) (بالىنىڭ مۇددىتى توشـماي تۇغۇلىـدىغانلىقىنى يـاكى مـۇددىتى ئېشـىپ كېتىـپ تۇغۇلىـدىغانلىقىنى
ــدا ھهمــمه نهرســه ئۆلچهملىكتــۇرهللا ا. بىلىــدۇ ۋه ئاشــكارا ئىشــالرنىڭ  يمهخپىــهللا ا]. 8[ نىــڭ دهرگاھى

ئىچىڭالردىـن سـىلهرنىڭ ]. 9[ ھهممىسىنى بىلگۈچىـدۇر، ھهممىـدىن بۈيۈكتـۇر، ھهممىـدىن ئۈسـتۈندۇر
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يوشــۇرۇن ســۆز قىلغــان، ئاشــكارا ســۆز قىلغــان، كېچىســى يوشــۇرۇنغان، كۈنــدۈزى ئاشــكارا يۈرگهنلهرنىــڭ 
ھهربىــر ]. 10[ )ھهممىنــى بىلىــپ تۇرىــدۇهللا يهنــى ا( ئوخشاشــتۇر) ئۈچــۈن ئېيتقانــداهللا ا( ھهممىســى

ھهر . ىشـتىلهر بـارنىـڭ ئهمـرى بـويىچه ئـۇنى قوغدايـدىغان نـۆۋهتچى پهرهللا ئادهمنىڭ ئالدى ـ كهينىـده ا
نىڭ بهرگهن نېمهتلىـرىگه تۇزكورلـۇق قىلىـپ هللا يهنى ا(قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه 

ــڭ ئهھــۋالىنى ئۆزگهرتمهيــدۇهللا ا) گۇناھالرغــا چــۈممىگىچه ــى ا( ئۇالرنى ئۇالرغــا بهرگهن نــېمهت، هللا يهن
يـاكى ( بىـرهر قهۋمنـى ھـاالك قىلمـاقچىهللا ، ا)خاتىرجهملىك ۋه ئىـززهت ـ ھـۆرمهتنى ئېلىـپ تاشـلىمايدۇ

باشـقا  تىـنهللا ابولسا، ئۇنىڭغا قارشى تۇرغىلى بولمايـدۇ، ئۇالرغـا ئـازابنى دهپئـى قىلىـدىغان ) ئازابلىماقچى
ئۈمىــد تۇغــدۇرۇش ئۈچــۈن، ســىلهرگه ) يامغۇرغــا(ش، ىتىقــورق) چاقمــاقتىن(هللا ا] 11[ ولمايــدۇئىگىمــۇ ب

ــلهن(چاقمــاقنى كۆرســىتىدۇ،  ــۇدرىتى بى ــدۇق) ق ــدا قىلى ــۇتالرنى پهي ــۇق بۇل ــا ا]. 12[ وي ــى هللا گۈلۈرمام ن
چاقمـاق هللا قورقـۇپ تهسـبىھ ئېيتىـدۇ، ا تىـنهللا امهدھىيىلهش بىـلهن تهسـبىھ ئېيتىـدۇ، پهرىشـتىلهرمۇ 

توغرىسـىدا دهتـاالش قىلىشـىدۇ، هللا ئـۇالر ا. چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭ بىلهن ئۆزى خالىغان ئادهمنى ھـاالك قىلىـدۇ
يهنـى ئىخـالس بىـلهن (قارىتىلىـدۇ،  قـاهللا اقىلىنغـان دۇئـا  يھهقىقىـ].13[ نىڭ تهدبىرى كۈچلۈكتـۇرهللا ا

نــى قويــۇپ، دۇئــالىرىنى قاراتقــان مهبــۇدلىرى هللا كۇففارالرنىــڭ ا). ئىجــابهت قىلىــدۇهللا قىلىنغــان دۇئــانى ا
شــۇنداق بىـر ئــادهمگه ) يهنـى كـاپىرالر( ئــۇالر. كۇففارالرنىـڭ ھېچقانـداق دۇئاســىنى ئىجـابهت قىلمايـدۇ

ئىككـى ئـالىقىنىنى سـۇغا قارىتىـپ ئېچىـپ ) نېرىـدىن( ، ئۇ ئاغزىمىزغـا سـۇ چۈشسـۇن دهپئوخشايدۇكى
سـۇ ھهرگىـز ئۇنىـڭ ئاغزىغـا ) س ـ تۇيغۇسـىز نهرسـه بولغاچقـاېئهمهلىيهتته سۇ ئاڭلىمايدىغان، ھ(تۇرىدۇ، 

هر ۋه ئاســمانالردىكىل]. 14[ چۈشــمهيدۇ، كاپىرالرنىــڭ مهبۇدلىرىغــا قىلغــان دۇئاســى پۈتــۈنلهي بىكــاردۇر
ــدىكىلهر ــنالر( زېمىن ــانالر ۋه جى ــتىلهر، ئىنس ــى پهرىش ــۇندا ) يهن ــۇرى يوس ــارى ۋه مهجب ــاهللا ائىختىي  ق

ئـى ]. (15[ ئۇالرنىـڭ سـايىلىرىمۇ بويسـۇنىدۇ) يهنـى داۋاملىـق تـۈرده( ئاخشامدا –بويسۇنىدۇ، ئهتىگهن 
» هرۋهردىگـارى كىـم؟ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ پ«) مۇشرىكالرنى مات قىلىش ئۈچـۈن ئۇالرغـا!مۇھهممهد

نى قويۇپ ئۆزۈڭالرغا پايـدا ـ زىيـان هللا سىلهر ا«) ئۇالرغا. (دېگىنهللا» ا) ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى(«دېگىن، 
بىـلهن ) يهنـى كـاپىر(كـۆر «دېگىـن؟ » قىلىۋالـدىڭالرمۇ؟) شـېرىك قاهللا ا( يهتكۈزهلمهيدىغان مهبۇدالرنى

 بىـلهن نـۇر) يهنـى گۇمراھلىـق( يـاكى قـاراڭغۇلۇق بـاراۋهر بوالمـدۇ؟) يهنى مـۆمىن(كۆزى كۆرۈدىغان ئادهم 
ياراتقانغا ئوخشاش قانـداقتۇر مهخلۇقـاتالرنى ياراتقـان هللا دېگىن، ئۇالر ا» باراۋهر بوالمدۇ؟) يهنى ھىدايهت(

نىـڭ يـاراتقىنى بىـلهن مهبـۇدالرنى هللا شـېرىك قىلىۋېلىـپ ا قـاهللا امهبۇدالرنى پۈتۈن مهخلۇقاتنى ياراتقـان 
نىـڭ يـاراتقىنى بىـلهن مهبۇدلىرىنىـڭ يـاراتقىنىنى هللا شـېرىك قىلىۋېلىـپ ا قاهللا اراتقان پۈتۈن مهخلۇقاتنى يا

هللا ا]. 16[ بىــر دۇر، ھهممىــگه غــالىبتۇرهللا ھهمــمه نهرســىنى ياراتقۇچىــدۇر، اهللا ئايرىيالمــاي قالــدىمۇ؟ ا
سـتىده جىلغىالردا لىپمۇ لىق ئـاقتى، كهلكـۈن سـۇ ئۆزىنىـڭ ئۈ) يامغۇر سۈيى(ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇردى، 

كۆپۈكلهرنى لهيلىتىپ ئاقتى، كىشىلهرنىڭ زىننهت بۇيۇملىرىنىڭ، ياكى ئهسۋاب ياساش ئۈچۈن ئوتقـا سـېلىپ 
هللا ا). يهنى كۆپۈكمۇ خۇددى كهلكۈن سۇنىڭ كۆپـۈكىگه ئوخشـاش پايدىسـىزدۇر( ئېرىتكهن مهدهنلهرنىڭمۇ

بولسا ئېقىـپ تۈگهيـدۇ، ئىنسـانالرغا ھهق بىلهن باتىلنى بۇ مىسال بىلهن ئهنه شۇنداق بايان قىلىدۇ، كۆپۈك 
ئىمـان (نىـڭ هللا ا]. 17[ مىسالالرنى ئهنه شۇنداق بايان قىلىدۇهللا پايدىلىق نهرسه زېمىندا قېلىپ قالىدۇ، ا

ــى ــان دهۋىتىن ــا قىلغ ــڭ ) غ ــۇل قىلمىغانالرنى ــدۇ، قوب ــات بېرىلى ــدان مۇكاپ ــا ئهڭ ئوب ــۇل قىلغانالرغ قوب
ـ مۈلۈك، يهنه شۇنىڭدهك بىر ھهسسـه كېلىـدىغان مـال ـ مۈلـۈك ئىگىدارچىلىقىدا يهر يۈزىدىكى پۈتۈن مال 

                                                
  . بۇ مىسالدىكى سۇ بولسا زېمىندا قالىدىغان ھهقتىن، كۆپۈك بولسا ساباتى يوق باتىلدىن ئىبارهت 
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، ئهلـۋهتته، ئـۇنى پىـدا قىلغـان )نىـڭ ئازابىـدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈنهللا ئاخىرهتته ا( بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇالر
نېمىـدېگهن ) دوزاخ(ئۇالردىن قاتتىق ھېساب ئېلىنىدۇ، ئۇالرنىـڭ بارىـدىغان جـايى دوزاخ بولىـدۇ، . بوالتتى

پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن سـاڭا نازىـل قىلىنغـان نهرسـىنىڭ ھهق !) ئى مـۇھهممهد]. (18[ !ييامان جا
نىـڭ هللا ا( كور ئادهم بىلهن ئوخشـاش بوالمـدۇ؟) ھهقنى كۆرمهيدىغان دىلى(ئىكهنلىكىنى بىلىدىغان ئادهم 

هللا يهنـى ا( ىگهنىڭ ئهھدهللا ئۇالر ا]. 19[ پهقهت ئهقىل ئىگىلىرىال پهند ـ نهسىھهت ئالىدۇ) ئايهتلىرىدىن
) خىـش ـ ئهقرىباالرغـا(نىڭ هللا ئۇالر ا]. 20[ ۋاپا قىلىدۇ، بهرگهن ۋهدىسىنى بۇزمايدۇ) تاپشۇرغان ئىشالرغا

ــدۇ،  ــى بهجــا كهلتۈرى ــارهت ئهمرىن ــم قىلىشــتىن ئىب ــنهللا اســىله ـ رهھى ــاتتىق ھېســاب  تى ــدۇ، ق قورقى
، غـانالرسـهۋر قىل) هتكهن كـۈلپهتلهرگهي(پهرۋهردىگارىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ ]. 21[ ئېلىنىشىدىن قورقىدۇ

يوشـۇرۇن ۋه ئاشـكارا ) يولىـداهللا ا(نامازنى ئادا قىلغانالر، بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكتىن ) پهرز(
يامـان  مهسـتىنيهنـى بىل( يوسۇندا سهرپ قىلغانالر ۋه ياخشىلىقى ئارقىلىق يامانلىقىنى دهپئى قىلىـدىغانالر

ىن ياخشـى ئىـش قىلىـدىغانالر، يامـانلىق قىلغۇچىالرغـا كهڭ قورسـاق بولـۇپ، ئىش قىلىپ قالسـا، ئارقىـد
 ۈئـۇالر مهڭگـ]. 22[ كى ياخشـى بولىـدۇــ ئهنه شـۇالرنىڭ ئـاخىرهتلى) ياخشى مۇناسـىۋهتته بولىـدىغانالر

تۇرىدىغان جهننهتكه كىرىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئـاتىلىرى، خوتـۇنلىرى ۋه ئهۋالدىنىـڭ ئىچىـدىكى ياخشـىلىقالرمۇ 
 ھهربىـر دهرۋازىسـىدىن كىرىـدۇ) مۇبارهكلهش ئۈچـۈن جهننهتنىـڭ( پهرىشتىلهر ئۇالرنى. تكه كىرىدۇجهننه

! سـهۋرىنى دوسـت تۇتقـانلىقىڭالر ئۈچـۈن سـىلهرگه ئامـانلىق بولسـۇن« ) پهرىشتىلهر ئۇ دۇنيـادا]. (23[
ــدان ــى بولۇشــى نېمىــدېگهن ئوب ــڭ ياخش ى بهرگهن ۋهدىســىن قــاهللا ا]. 24[ دهيــدۇ» !ئاخىرهتلىكنى

نىڭ سىله ـ رهھىـم قىلىشـتىن ئىبـارهت ئهمرىنـى تۇتمىغـانالر، هللا مۇستهھكهملىگهندىن كېيىن بۇزغانالر، ا
ئـاخىرهتلىكى يامـان ) ئۇالرنىـڭ( يهر يۈزىده بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر ـ ئهنه شۇالر لهنهتـكه دۇچـار بولىـدۇ ۋه

خالىغـان (ىزقىنـى كهڭ قىلىـدۇ ۋه خالىغـان ئادهمنىـڭ ر) ئۆزىنىڭ ھېكمىتىگه ئاساسهن(هللا ا]. 25[ بولىدۇ
ــى ــڭ رىزقىن ــدۇ) ئادهمنى ــار قىلى ــرىكالر. (ت ــا ) مۇش ــى، دۇني ــۇپ كهتت ــۇش بول ــرىكچىلىكىگه خ ــا تى دۇني

 نېمىشـقا ئۇنىڭغـا پهرۋهردىگارىـدىن«: كۇففارالر]. 26[ تىرىكچىلىكى ئاخىرهتكه قارىغاندا ئازغىنا نهرسىدۇر
هللا ئىـش ا(«!) ئـى مـۇھهممهد. (دهيـدۇ» ىزه كهلمىدى؟بىرهر مۆج) مۇسانىڭ ۋه ئىسانىڭ مۆجىزىسىدهك(

 دېگىـن» ھهقىـقهتهن خالىغـان ئـادهمنى گـۇمراھ قىلىـدۇهللا ا) نىڭ ئىلكىـده ، مېنىـڭ ئىلكىمـده ئهمهس
نى ياد ئېتىش بىـلهن ئـارام تاپىـدۇ، هللا ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى ا) تهۋبه قىلغانالر]. (27[

ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى ]. 28[ ياد ئېتىش بىلهن ئـارام تاپىـدۇ نىهللا بىلىڭالركى، دىلالر ا
بىـز سـاڭا !) ئـى مـۇھهممهد]. (29[ ئېرىشـىدۇ) يهنى جهنـنهتكه( قىلغانالر خۇشاللىققا، گۈزهل قارارگاھقا

 ۋهھىي قىلغان كىتابنى ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن، سـهندىن ئىلگىـرى پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋهتكهنـدهك،
 سېنى شۇنداق بىر ئۈممهتكه ئهۋهتتۇقكى، ئۇنىڭـدىن بـۇرۇن نۇرغـۇن ئـۈممهتلهر ئـۆتكهن، ھـالبۇكى، ئـۇالر

ئېيتقىنكـى، ) بـۇ مۇشـرىكالرغا !ئـى مـۇھهممهد(نى ئىنكار قىلماقتا، هللا مهرھهمهتلىك ا) يهنى مۇشرىكالر(
ئۇنىڭغـا تهۋهككـۈل قىلـدىم ۋه يۇقتۇر، ) بهرھهق( چ مهبۇدېئۇ مېنىڭ پهرۋهردىگارىمدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھ«

بىـلهن ) تىـالۋهت قىلىـش( بولۇپ، ئۇ) يهنى كىتاب( مۇبادا بىرهر قۇرئان]. 30[ »ئۇنىڭ دهرگاھىغا قايتىمهن
ئـۇالر چوقـۇم ( تاغالر يۆتكىلىدىغان ياكى يهر يېرىلىدىغان ۋه ياكى ئۆلۈكلهر سۆزلهيدىغان بولغان تهقـدىردىمۇ

خالىسـا، ئىنسـانالرنىڭ ھهممىسـىنى هللا نىـڭ ئىلكىدىـدۇر، ئهگهر ا هللاھهمـمه ئىـش ا). تتىيامئىمان ئېيت
مهكــكه پهتھــى قىلىنىــپ ئىســالم دىنىنىــڭ ( جهزمهن ھىــدايهت قىلىــدىغانلىقىنى مــۆمىنلهر بىلمىــدىمۇ؟

نىــڭ ۋهدىســى ئهمهلــگه ئاشــقانغا قهدهر، كــاپىرالر ئــۆز قىلمىشــلىرى هللا ا) غهلىــبه قىلىشــىدىن ئىبــارهت
هللا باالالرغا دۇچار بولىدۇ، ياكى باال ئۇالرنىڭ يۇرتىغا يـېقىن بىـر جايغـا چۈشـىدۇ، اتۈپهيلىدىن ھامان تۈرلۈك 
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ــدۇ ــق قىلماي ــۋهتته خىالپلى ــىگه ئهل ــبهرلهر ]. 31[ ۋهدىس ــۇن پهيغهم ــۆتكهن نۇرغ ــرى ئ ــهندىن ئىلگى س
نى ، ئانـدىن ئـۇالرئازابنى بىر مۇددهت كېچىكتـۈردۈم كاپىرالرغا بېرىلىدىغان. ىره قىلىندىمهسخ ھهقىقهتهن

ھهر بىـر كىشـىنىڭ قىلغـان ئهمهلىنـى كۈزىتىـپ ]. 32[ جازالىدىم، ئۇالرغا بهرگهن جازايىم قانداق ئىكهن؟
ئۇالرغـا بۇتالرنىـڭ « :ئۇالرغـا. شـېرىك قىلـدى قـاهللا ائـۇالر بـۇتالرنى ) بۇتالرغا ئوخشامدۇ؟(هللا تۇرغۇچى ا

ئېيتىـپ  قـاهللا اهك، سـىلهر ئـۇالرنى بىلمهيدىغان نهرسـىلهر بـاردهللا ناملىرىنى ئاتاپ بېقىڭالر، يهر يۈزىده ا
بهلكـى . دېگىـن» )نىـڭ شـېرىكلىرى دهۋاتامسـىلهر؟هللا ئۇالرنى ا( بېرهلهمسىلهر؟ ياكى قۇرۇق گۇمان بىلهن

گـۇمراھ قىلغـان هللا ا. كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ كۇفرى چىرايلىق كۆرسىتىلدى، ئۇالر توغرا يولدىن مهنئـى قىلىنـدى
هللا ئۇالر بۇ دۇنيادا ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ، ئـۇالرنى ا]. 33[ ولمايدۇئادهمگه ھېچقانداق ھىدايهت قىلغۇچى ب

تهقۋادارالرغا ۋهده قىلىنغان جهننهتنىـڭ سـۈپىتى شـۇكى، ئۇنىـڭ ]. 34[ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى بولمايدۇ
ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ مېۋىلىرى تۈگىمهيدۇ، ھهمىشه سايه چۈشـۈپ تۇرىـدۇ، ئهنه شـۇ 

ئـى ]. (35[ كاپىرالرنىـڭ ئـاقىۋهت بارىـدىغان جـايى دوزاختـۇر ۋادارالرنىڭ ئاقىۋهت بارىدىغان جايىـدۇر؛تهق
يهنى ئابدۇلال ئىبن سـاالم ۋه نهجاشـىغا ( نازىل قىلغانالر) يهنى تهۋرات ۋه ئىنجىل( بىز كىتاب!) مۇھهممهد

ئىتتىپـاق تۈزگهنلهرنىــڭ ) شـىســاڭا قار. (دىـن شـادلىنىدۇ) قۇرئـان( سـاڭا نازىـل قىلىنغــان) ئوخشاشـالر
ئىنكـار قىلىـدىغانالرمۇ ) جايلىرىنى(قۇرئاننىڭ بهزى ) ھهقلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ گهدهنكهشلىكتىن( ئارىسىدا

ــار ــۇھهممهد. (ب ــى م ــالغۇز( مهن پهقهت«!) ئ ــال قىلىشــقا، هللا ا) ي ــاهللا اغى ــېچ نهرســىنى( ق شــېرىك ) ھ
نىڭـال دهرگاھىغـا هللا دهت قىلىشقا دهۋهت قىلىـمهن، ائىبا قاهللا ا) ئىنسانالرنى(كهلتۈرمهسلىككه بۇيرۇلدۇم، 

ــن» قــايتىمهن ــل (شــۇنىڭدهك ]. 36[ دېگى ــاب نازى ــدا كىت ــۆز تىلى ــبهرلهرگه ئ ــۆتكهنكى پهيغهم ــى ئ يهن
ھۆكۈم قىلىـپ نازىـل قىلـدۇق، ) كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا چىقىرىشقا(، قۇرئاننى ئهرهب تىلىدا )قىلغىنىمىزدهك

نهپسـى خاھىشـلىرىغا ئهگىشـىپ ) يهنـى ئهھلـى كىتابنىـڭ( ئۇالرنىـڭسهن ئىلىمگه ئىگه بولۇپ تـۇرۇپ، 
 نىـڭ ئازابىـدىن سـاقلىغۇچى بولمايـدۇهللا كېتىدىغان بولساڭ، ساڭا ھېچقانداق ياردهم بهرگۈچى ۋه سـېنى ا

بىز سهندىن ئىلگىرى ھهقىقهتهن نۇرغـۇن پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋهتتـۇق، ئۇالرغـا خوتـۇنالر ۋه بـالىالر ]. 37[
ــۆزىگه ( نىــڭ ئىزنىســىز مــۆجىزه كهلتۈرهلمهيــدۇ، ھهربىــر ۋاقىتنىــڭهللا انــداق پهيغهمــبهر ابهردۇق، ھهرق ئ

خالىغىنىنى بىكـار قىلىـدۇ، خـالىغىنىنى ئـۆز جايىـدا ) ئهھكامالردىن(هللا ا]. 38[ ھۆكمى بولىدۇ) مۇناسىپ
زىسـىنى سـاڭا ئۇالرغا بىز ۋهده قىلغـان ئازابنىـڭ به]. 39[ نىڭ دهرگاھىدىدۇرهللا لهۋھۇلمهھپۇز ا. قالدۇرىدۇ

مۇشـرىكالرغا ئـازاب كېلىشـتىن ( ياكى سېنى) يهنى سېنىڭ ھايات ۋاقتىڭدا نازىل قىلساقمۇ( كۆرسهتسهكمۇ
لىيىتىمىز مهسـئۇ بىزنىـڭ. لىيىتىڭ پهقهت تهبلىـغ قىلىشـتۇرمهسـئۇ قهبزى روھ قىلسـاقمۇ، سـېنىڭ) بۇرۇن

يهنـى كۇففارالرنىـڭ ( ۋاتقـانلىقىمىزئۇالرنىـڭ يېرىنـى چۆرىسـىدىن تارايتىـپ بېرى]. 40[ ھېساب ئېلىشـتۇر
) يهنـى مۇشـرىكالر( نـى ئـۇالر) زېمىنىنى قهدهممۇ قهدهم پهتھى قىلىپ، ئىسالم يۇرتىغا قوشـۇۋاتقانلىقىمىز

تېـز هللا ا. نىڭ ھۆكمىگه ھېچ كىشـى قارشـى تۇرالمايـدۇهللا ھۆكۈم قىلىدۇ، ا) خالىغانچه(هللا كۆرمهيۋاتامدۇ؟ ا
) پهيغهمبهرلىـرىگه( دىن ئىلگىـرى ئۆتكهنلهرمـۇ) قۇرهيش كاپىرلىرى يهنى( ئۇالر]. 41[ ھېساب ئالغۇچىدۇر

يوشـۇرۇن تهدبىرلهرنىـڭ ) مىكرىنى بهربات قىلىـدىغان–ئۇالرنىڭ ھىيله . (مىكىر ئىشلهتكهن ئىدىـ ھىيله 
ئهمهللىرىنـى بىلىـپ ) ياخشـى ـ يامـان( ھهربىر كىشىنىڭ قىلىۋاتقـانهللا نىڭ ئىلگىدىدۇر، اهللا ھهممىسى ا
ئـى ]. (42[ كىمنىـڭ ئاخىرهتلىكىنىـڭ ياخشـى بولغـانلىقىنى بىلىـدۇ) ئازابنى كۆرگهنـده(ىرالر تۇرىدۇ، كاپ
راسـتلىقىمغا «ئېيتقىنكـى، . دهيـدۇ» سـهن پهيغهمـبهر ئهمهسسـهن«: مهكـكه كۇففـارلىرى!) مۇھهممهد

ى كىتـاب يهنـى ئهھلـ(نىڭ كىتابىنى بىلىـدىغانالر هللا نىڭ گۇۋاھلىقى ۋه اهللا سىلهر بىلهن مېنىڭ ئوتتۇرامدا ا
  ].43[ »نىڭ گۇۋاھلىقى يېتهرلىكتۇر) ئۆلىمالىرىدىن ئىمان ئېيتقانالر
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  .ئايهت 52مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئىبراھىم 14

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــق  ــۇ قۇرئــان شــۇنداق. (را. الم. ئهلى ــابتۇركى، ) ب ــى مــۇھهممهد(كىت ــاڭ!) ئ ا كىشــىلهرنى ئــۇنى س
چىقىرىشـىڭ ) يهنـى ئىمانغـا(يورۇقلۇققـا ) يهنـى كۇفرىـدىن(پهرۋهردىگارىنىڭ ئىزنى بىـلهن قـاراڭغۇلۇقتىن 

]. 1[ نازىـل قىلـدۇق) باشلىشىڭ ئۈچۈن(نىڭ يولىغا هللا مهدھىيىلهنگهن ا) ھهممه تىلالردا(ئۈچۈن، غالىب، 
]. 2[ !قـاتتىق ئـازابتىن كاپىرالرغـا ۋاينىـڭ مۈلكىـدۇر، هللا ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهممه نهرسـه ا

) يهنـى ئىسـالم دىنىـدىن( نىـڭ يولىـدىنهللا ا) كىشـىلهرنى(كۆرىـدۇ  .ر بۇ دۇنيانى ئاخىرهتتىن ئـارتۇقئۇال
 ].3[ يىـراق بولغـان گۇمراھلىقتىـدۇر) ھهقـتىن(نىڭ يولىنىڭ ئهگرى بولۇشىنى تىلهيدۇ، ئـۇالر هللا توسىدۇ، ا

بايـان قىلىـش ئۈچـۈن، ) نىڭ شهرىئىتىنىهللا ا( يلى، ئۇنى بىز ئۆز قهۋمىگهقانداقال بىر پهيغهمبهرنى ئهۋهتمه
خالىغـان ئـادهمنى گـۇمراھ قىلىـدۇ، هللا قىلىپ ئهۋهتتـۇق، ا) سۆزلهيدىغان(پهقهت ئۆز قهۋمىنىڭ تىلى بىلهن 

يهنـى پهيغهمبهرلهرنىـڭ ۋهزىپىسـى پهقهت تهبلىـغ قىلىـش بولـۇپ، (خالىغان ئـادهمنى ھىـدايهت قىلىـدۇ 
بىـز ]. 4[ ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر غالىبتۇرهللا ا). نىڭ ئىلگىدىدۇرهللا ىلىش ئىشى اھىدايهت ق

قهۋمىڭنـى «) ئۇنىڭغـا دېـدۇقكى(ئهۋهتتۇق، ) پهيغهمبهر قىلىپ(مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلهن ھهقىقهتهن 
مهتلىرىنـى نىـڭ نېهللا چىقـارغىن، ئۇالرغـا ا) يهنـى ئىمانغـا. (يورۇقلۇققـا) يهنـى كۇفرىـدىن(قاراڭغۇلۇقتىن 

ئۈچـۈن ) بهنـده( شـۈكۈر قىلغـۇچى ھهربىـر) نـېمهتكه(سـهۋر قىلغـۇچى، ) باالغـا(بۇنىڭدا . »ئهسلهتكىن
نىـڭ سـىلهرگه بهرگهن نېمىتىنـى هللا ا« :مۇسا ئۆز قهۋمىگه ئـۆز ۋاقتىـدا]. 5[ ئهلۋهتته نۇرغۇن ئىبرهتلهر بار

ـاتتىق قىينـايتتى، قهۋمىـدىن قۇتقـۇزدى،  پىـرئهۋنئۆز ۋاقتىـدا سـىلهرنى هللا ا. ئهسلهڭالر ئـۇالر سـىلهرنى ق
ــىلىرىڭالرنى  ــۇن كىش ــۇزاليتتى، خوت ــۇللىرىڭالرنى بوغ ــقا(ئوغ ــزمهت قىلدۇرۇش ــدۇراتتى) خى ــدا . قال بۇنىڭ

ئـــۆز ۋاقتىـــدا ]. 6[ دېــدى» چـــوڭ ســـىناق بــار ئىـــدى) ســىلهرگه( پهرۋهردىگــارىڭالر تهرىپىـــدىن
) كـۇفرانى نـېمهت(ئهگهر. ىمۇ زىيـاده قىلىـمهنتېخ) ئۇنى(نېمىتىگه شۈكۈر قىلساڭالر، «: پهرۋهردىگارىڭالر

): ئـۆز قهۋمىـگه(مۇسـا ]. 7[ دهپ جاكالىـدى» قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋهتته، بهكمۇ قـاتتىق بولىـدۇ
ــۇپ كهتســهڭالرمۇ « ــاپىر بول ــىلهر ك ــدىكى كىش ــۈن يهر يۈزى ــىلهر ۋه پۈت ــاهللا ا(ئهگهر س ــان  ق ــچه زىي قىل

 دېـدى» بىھـاجهتتۇر، مهدھىيىلهشـكه اليىقتـۇر) ھهممىـدىن(ته ئهلـۋهتهللا ، چـۈنكى ا)يهتكۈزهلمهيسىلهر
) سـانىنى(سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن نۇھ ، ئاد ۋه سهمۇد قهۋملىرىنىڭ ۋه ئۇالردىن كېيىن كهلـگهن، ]. 8[

بىلىدىغان ئۈممهتلهرنىڭ خهۋىـرى سـىلهرگه يهتمىـدىمۇ؟ ئۇالرغـا پهيغهمبهرلىـرى مـۆجىزىلهر هللا پهقهت ا
يهنـى ئۇالرنىـڭ سـۈكۈت (ر قوللىرى بىلهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئېغىزلىرىغا ئىشارهت قىلىـپ بىلهن كهلدى، ئۇال

بىـز سـىلهرنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭالرنـى ھهقىـقهتهن ئىنكـار قىلىمىـز، بىـز سـىله «): قىلىشىنى كۆرسـىتىپ
ه ئاســمانالرنى ۋ«: پهيغهمبهرلىــرى]. 9[ دېــدى» دهۋهت قىلىۋاتقــان ئىشــقا ھهقىــقهتهن زور گۇمانــدىمىز

گۇنـاھلىرىڭالرنى مهغپىـرهت قىلىـش ئۈچـۈن، هللا شـهك بـارمۇ؟ ا) بىرلىكىـده(نىڭ هللا زېمىننى ياراتقۇچى ا
ــا(ســىلهرنى  ــدۇ، ســىلهرنى ) ئىمانغ ــۇددهتكىچه) جازاالشــنى(دهۋهت قىلى ــۇم م ــى ئهجىلىڭــالر ( مهل يهن

ۋىلىرىمىز سـىلهر پهقهت بىـزگه ئوخشـاش ئىنسـان، ئاتـا ـ بـو«: ئـۇالر. دېـدى» تهخىر قىلىـدۇ) يهتكۈچه
راسـتلىقىڭالر (غـا ئىبـادهت قىلىشـىمىزدىن توسـماقچى بولىسـىلهر، ) بـۇتالر( ئىبادهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان

بىـز پهقهت سـىلهرگه «: پهيغهمبهرلىـرى ئۇالرغـا]. 10[ دېـدى» بىزگه ئېنىق پاكىت كۆرسىتىڭالر) ئۈچۈن
ــېكىن ا ــان كىشــىلهرگههللا ئوخشــاش ئىنســانمىز، ل ــدىن خالىغ ــىپهيغ( بهندىلىرى مهرھهمهت ) همبهرلىكىن

يـالغۇز ) ھهمـمه ئىشـتا( نىڭ ئىزنىسىز سىلهرگه ھېچقانداق پاكىت كۆرسىتهلمهيمىز، مـۆمىنلهرهللا قىلىدۇ، ا
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بىزنـى (بىزنـىهللا ا] 11[ )تاپشۇرسـۇن قـاهللا ايهنـى ھهمـمه ئىشـلىرىنى ( غىال تهۋهككۈل قىلسـۇنهللا بىر ا
بىـزگه يهتكـۈزگهن  تهۋهككـۈل قىلمـايلى؟ قـا هللايوللىرىمىزغـا يېـتهكلىگهن تۇرسـا، نېمىشـقا ) تونۇيدىغان

» تهۋهككـۈل قىلسـۇن قـاهللا ائهزىيهتلىرىڭالرغا، ئهلـۋهتته، سـهۋر قىلىمىـز، تهۋهككـۈل قىلغـۇچىالر پهقهت 
سىلهرنى زېمىندىن چوقـۇم ھهيـدهپ چىقىرىمىـز، يـاكى چوقـۇم «: كاپىرالر پهيغهمبهرلىرىگه]. 12[ دېدى

ــرهك ــا قايتىشــىڭالر كې ــڭ دىنىمىزغ ــدى »بىزنى ــارى ئۇ. دې ــا پهرۋهردىگ ــداق(الرغ ــۋهھ) مۇن ــدى ىي : قىل
ئـۇالرنى ھـاالك قىلغانـدىن كېـيىن زېمىنـدا چوقـۇم سـىلهرنى ]. 13[ زالىمالرنى چوقـۇم ھـاالك قىلىمىـز«

ۋه ئازابىمـدىن ) يهنـى سـوراققا تارتىلىشـتىن( مېنىـڭ ئالدىمـدا تۇرۇشـتىن) يهنى غهلىـبه( تۇرغۇزىمىز، بۇ
مهدهت تىلىـدى، ھهر بىـر ئۇچىغـا چىققـان تهرسـا،  تىـنهللا اپهيغهمـبهرلهر ]. 14[ »قورققانالر ئۈچۈنـدۇر

ھـاالك ) ئىتائهت قىلىشـقا گهدهنكهشـلىك قىلىـپ ھهقىقهتـتىن بـاش تـارتقۇچى قاهللا ايهنى (شهپقهتسىز 
 ئۇنىڭ ئالدىدا جهھهننهم تۇرىدۇ، جهھهننهمده ئۇ يىرىـڭ ئـارىالش سـۇ بىـلهن سـۇغۇرۇلىدۇ]. 15[ بولدى

لـېكىن . ئۇنى يۇتۇمالپ ئېچىپ تهسلىكته يۇتىدۇ، ئۆلۈم ئۇنى قورىشـىۋالىدۇ) ىڭ ئاچچىقلىقىدىنئۇن]. (16[
پهرۋهردىگـارنى ئىنكـار ]. 17[ ئۇ ھهرگىز ئۆلمهيدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ

بىـر دۆۋه كــۈلگه  ئهمهللىـرى بورانلىـق كۈنــده شـامال ئۇچـۇرۇپ كهتـكهن) ياخشـى(قىلغانالرنىـڭ قىلغـان 
قىلغان ياخشى ئهمهللىـرى ئۈچـۈن ئـازراقمۇ شـاۋابقا ئېرىشـهلمهيدۇ، بـۇ ) بۇ دۇنيادا(ئوخشىمايدۇ، كاپىرالر 

ــتۇر ــۇر ئېزىش ــدۇر( چۇڭق ــوڭ زىيان ــى چ ــى ا]. 18[ )يهن ــمانالرنى ۋه زېمىنن ــتا هللا ئاس ــڭ ھهق ئاساس نى
سـىلهرنى !) ئـى ئىنسـانالر(خالىسـا، هللا گهر ائه كۆرمىدىڭمۇ؟) يهنى بىكار ياراتمىغانلىقىنى( ياراتقانلىقىنى

قىـيىن  قـاهللا ابـۇ ]. 19[ يېڭـى ئـادهملهرنى يارىتىـدۇ) ئورنۇڭالرغـا سـىلهردىن ياخشـى(يوق قىلىۋېتىـپ 
 قـاهللا اچىقىـپ، ) قىيـامهت كـۈنى قهبرىلىرىـدىن(نىڭ ھهممىسى ) يهنى خااليىقالر(ئۇالر ]. 20[ ئهمهس

): يهنـى ئهگهشـتۈرگۈچىلىرىگه(مـۇتهكهببىرلىرىگه ) چىلىرىيهنـى ئهگهشـكۈ(مۇالقات بولىـدۇ، ئـاجىزلىرى 
نىـڭ ئازابىـدىن هللا شۈبھىسىزكى، بىز سىلهرنىڭ ئهگهشـكۈچىلىرىڭالر ئىـدۇق، سـىلهر بىـزگه بولۇۋاتقـان ا«

بىزنـى ھىـدايهت قىلغـان بولسـا ئىـدى، بىـز ئهلـۋهتته هللا ا«: ئـۇالر .دهيـدۇ» ئازراق دهپئى قىالالمسـىلهر؟
تۇق، بىز مهيلى ناله ـ پهرياد قىاليلـى، مهيلـى سـهۋر قىاليلـى، بهربىـر ئوخشـاش، سىلهرنى ھىدايهت قىالت

يهنى ھېساب تـۈگهپ، جهنـنهتىلهر (ئىش پۈتكهنده ]. 21[ دهيدۇ» بىزگه ھېچقانداق قاچىدىغان جاي يوق
ــدا ــپ بولغان ــالر ئايرىلى ــلهن دوزىخى ــهيتان)بى ــىلهرگه هللا ا«: ، ش ــقهتهن س ــۇچىنى (ھهقى ــائهت قىلغ ئىت

ۋهدىسـىگه ۋاپـا (راسـت ۋهدىنـى قىلغـان ئىـدى، ) ش، ئاسىيلىق قىلغۇچىنى جازاالشـتىن ئىبـارهتمۇكاپاتال
ۋهده قىلغـان ) ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش ساۋاب، جازا دېگهنلهر يوق، دهپ يالغـان( مهن سىلهرگه). قىلدى

ھۆكـۈمرانلىقىم ) كۇفرىغـا، گۇناھقـا زورلىغـۇدهك(خىالپلىـق قىلـدىم، سـىلهرگه مېنىـڭ ) ۋهدهمـگه(ئىدىم، 
قوبـۇل قىلـدىڭالر، ) دهۋىتىمنـى( دهۋهت قىلدىم، سـىلهر) گۇمراھلىققا(بولغىنى يوق، مهن سىلهرنى پهقهت 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن مېنـى ئهيىــبلىمهڭالر، ئـۆزۈڭالرنى ئهيىـبلهڭالر، مهن ســىلهرگه يـاردهم بېرىـپ ســىلهرنى 
 قـاهللا اىلهر، مهن سـىلهرنىڭ بـۇرۇن مېنـى قۇتقۇزالمايمهن، سىلهرمۇ ماڭا ياردهم بېرىپ مېنـى قۇتقۇزالمايسـ

شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىـراپ قىلمـايمهن، شۈبھىسـىزكى، زالىمـالر چوقـۇم قـاتتىق ئازابقـا ) ئىبادهتته(
ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر، پهرۋهردىگارىنىـڭ ئىزنـى ]. 22[ دهيـدۇ» دۇچار بولىدۇ

تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرىـدۇ، ئـۇ جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ،  بىلهن، ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ
نىـڭ مۇنـداق هللا ا]. 23[ سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، دهپ سـاالم بېرىـدۇ) پهرىشتىلهر ئۇالرنى ھۆرمهتلهپ(

) يهنـى ياخشـى سـۆز، ئىمـان كهلىمىسـى(كهلىـمه تهييىـبه . بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ
پهرۋهردىگارىنىـڭ ئىزنـى بىـلهن ۋاقتـى ـ ]. 24[ استىدا بولغان، شېخى ئاسمانغا تاقاشـقانيىلتىزى يهرنىڭ ئ
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كىشـىلهرگه ۋهز ـ نهسـىھهت ئالسـۇن دهپ، هللا ا. ۋاقتىدا مېۋه بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دهرهخقه ئوخشـايدۇ
ومـۇرۇپ زېمىنـدىن ق) يهنـى كـۇفرى كهلىمىسـى(يامان سۆز]. 25[ ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ

مـۆمىنلهرنى مۇسـتهھكهم ئىمـان هللا ا]. 26[ تاشالنغان، ھېچقانداق قارارى يوق ناچار دهرهخقه ئوخشـايدۇ
 خـالىغىنىنى قىلىـدۇهللا زالىمال ـ نـى گـۇمراھ قىلىـدۇ، اهللا ا. بىلهن دۇنيادا ۋه ئاخىرهتته مهھكهم تۇرغۇزىدۇ

ــىهللا ا]. 27[ ــۆز قهۋمىن ــان ۋه ئ ــق قىلغ ــتىگه كۇفرىلى ــڭ بهرگهن نېمى ــلهن( نى ــازدۇرۇش بى ــاالكهت ) ئ ھ
جهھهننهمـدۇركى ، ئـۇالر ) ھـاالكهت مهۋقهسـى]. (28[ مهۋقهسىگه چۈشۈرۈپ قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟

يهنـى ( نىـڭ يولىـدىنهللا ا) كىشـىلهرنى( ئـۇالر]. 29[ !جهھهننهمگه كىرىدۇ، ئۇ نېمىدېگهن يامـان جـاي
دۇنيانىـڭ («: ئۇالرغـا. رىك قىلىۋالـدىنۇرغـۇن بـۇتالرنى شـې قـاهللا ائـازدۇرۇش ئۈچـۈن، ) ئىسالم دىنىدىن

 دېگىـن» بهھرىمهن بولـدۇڭالر، شۈبھىسـىزكى، سـىلهرنىڭ بارىـدىغان جـايىڭالر دوزاختـۇر) نېمهتلىرىدىن
مــۆمىن بهنــدىلىرىمگه ئېيتقىنكــى، ئــۇالر نامــازنى ئــادا قىلســۇن، ئالــدى ـ ســاتتىمۇ، دوســتلۇقمۇ ]. 30[

تىن بۇرۇن، بىز ئۇالرغا بهرگهن مـال ـ مۈلـۈكتىن يوشـۇرۇن ۋه كېلىش) يهنى قىيامهت كۈنى(بولمايدىغان كۈن 
ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى يـاراتتى، بۇلـۇتتىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ هللا ا]. 31[ ئاشكارا يوسۇندا سهدىقه قىلسۇن

سـىلهرگه ئـۆز هللا بهردى، يامغۇر سۈيى بىلهن سىلهرگه رىزىق قىلىپ نۇرغۇن مېـۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردى، ا
ه دېڭىزدا قاتنايدىغان كېمىلهرنـى بويسـۇندۇرۇپ بهردى، سـىلهرگه دهريـاالرنى بويسـۇندۇرۇپ ئهمرى بويىچ

سىلهرگه ئاي بىلهن كۈننى تهرتىپلىك دهۋر قىلىـپ تۇرىـدىغان قىلىـپ بويسـۇندۇرۇپ بهردى، ]. 32[ بهردى
ڭ ســىلهرگه ســورىغان نهرســهڭالرنىهللا ا]. 33[ ســىلهرگه كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنى بويســۇندۇرۇپ بهردى

ــادهم، شــهك ـ هللا ھهممىســىنى بهردى، ســىلهر ا ــاپىر ئ ــى ســاناپ تۈگىتهلمهيســىلهر، ك نىــڭ نېمهتلىرىن
ــۆز ۋاقتىــدا ]. 34[ كۇفرىلىــق قىلغۇچىــدۇر) نىــڭ نېمهتلىــرىگههللا ا(شۈبھىســىزكى، زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر،  ئ

مېنـى ۋه  قىلىـپ بهرگىـن،) جـاي( تىـنچ) يهنـى مهككىنـى( بۇ جـاينى! پهرۋهردىگارىم«: ئىبراھىم ئېيتتى
) يهنـى بـۇتالر(ئـۇالر ! پهرۋهردىگـارىم]. 35[ مېنىڭ ئهۋالدلىرىمنـى بۇتالرغـا چوقۇنۇشـتىن يىـراق قىلغىـن

نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇردى، كىمكـى ماڭـا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ مېنىـڭ دىنىمدىـدۇر، كىمكـى ماڭـا 
 )قادىرسـهن( هرھهمهت قىلىشـقامهغپىرهت قىلىشـقا ۋه م) ئۇنىڭغا(ئاسىيلىق قىلغان ئىكهن، سهن ئهلۋهتته 

نامـاز ) يهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھـاجهرنى(ئهۋالدىمنىڭ بىر قىسىمىنى ! پهرۋهردىگارىمىز]. 36[
 سېنىڭ ھۆرمهتلىك ئۆيۈڭنىڭ قېشىدىكى ئېكىنسـىز بىـر ۋادىغـا) يهنى ساڭا ئىبادهت قىلسۇن دهپ(ئوقۇسۇن 

بىـر قىسـىم كىشـىلهرنىڭ دىللىرىنـى ئۇالرغـا مايىـل ! ىگـارىمىزئورۇنالشـتۇردۇم، پهرۋهرد) يهنى مهككىگه(
ــن ــپ بهرگى ــق قىلى ــا رىزى ــۋىلهرنى ئۇالرغ ــۈك مې ــۇن دهپ تۈرل ــۈكۈر قىلس ــۇالرنى ش ــن، ئ ]. 37[ قىلغى

ــارىمىز ــمان ـ ! پهرۋهردىگ ــپ تۇرىســهن، ئاس ــانلىرىمىزنى بىلى ــكارا قىلغ ــۇرۇن ۋه ئاش ــڭ يوش ــهن بىزنى س
جىمـى ھهمدۇسـانا ياشـانغىنىمدا ماڭـا ئىسـمائىل ]. 38[ ئهمهس يمهخپى قاهللا ازېمىندىكى ھېچ نهرسه 

يهنـى (ھهقىـقهتهن دۇئـانى ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر ! پهرۋهردىگارىم! خاستۇر قاهللا ابىلهن ئىسھاقنى بهرگهن 
مېنى ۋه بىـر قىسـىم ئهۋالدىمنـى ! پهرۋهردىگارىم]. 39[ )دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغۇچىدۇر

ھېسـاب ! پهرۋهردىگـارىمىز]. 40[ دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىـن! قىلغۇچى قىلغىن، پهرۋهردىگارىمىزنامازنى ئادا 
]. 41[ »ماڭـا، ئاتـا ـ ئانامغـا ۋه مـۆمىنلهرگه مهغپىـرهت قىلغىـن) يهنى قىيامهت كۈنىده( ئالىدىغان كۈنده

شــۇ كۈنىنىــڭ ( ىئــۇالرنى جازاالشــنهللا نــى بىــخهۋهر دهپ ئــويلىمىغىن، اهللا زالىمالرنىـڭ قىلمىشــلىرىدىن ا
]. 42[ كېچىكتۈرىـدۇ) يهنـى قىيـامهت كـۈنىگىچه( كۆزلهر چهكچىيىپ قالىدىغان كۈنىگىچه) دهھشىتىدىن

) تېڭىرقىغـانلىقتىن(ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئالغا قـاراپ چاپىـدۇ، كـۆزلىرى ئېچىلىـپ قالىـدۇ، ) بۇ كۈنده(
يهنــى (كىشــىلهرنى !) ئــى مــۇھهممهد]. (43[ خــالىي بولــۇپ قالىــدۇ) ئهقىــل ـ ئىــدراكتىن(دىللىــرى 
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: زالىمـالر) بـۇ كۈنـده(دىـن ئاگاھالنـدۇرغىن، ) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(ئازاب كېلىدىغان كۈن ) كۇففارالرنى
، دهۋىتىڭنـى قوبـۇل )يهنى دۇنياغـا قـايتۇرغىن(بىزگه قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلهت بهرگىن ! پهرۋهردىگارىمىز«

سـىلهر ئىلگىـرى، بىـز ھهرگىـز يوقالمـايمىز، دهپ ) ئۇالرغـا. (هيدۇد» قىاليلى، پهيغهمبهرلهرگه ئهگىشهيلى
ھــاالك قىلغىنىمىــزدىن (ئــۆزلىرىگه زۇلــۇم قىلغــانالرنى ]. 44[ )دېيىلىــدۇ(قهســهم ئىچمىگهنمىــدىڭالر؟ 

، ئـۇالرنى قانـداق )ئۇالرنىڭ جايلىرىدىن ئىبـرهت ئالسـاڭالرچۇ(سىلهر ئۇالرنىڭ جايلىرىدا تۇردۇڭالر ) كېيىن
ــا ــدىجازالىغ ــۇم بول ــق مهل ــىلهرگه ئېنى ــۈردۇق . نلىقىمىز س ــالالرنى كهلت ــۇن مىس ــىلهرگه نۇرغ ــى (س يهن

پهيغهمـبهرلهرگه ( ئـۇالر ھهقىـقهتهن]. 45[ )پهيغهمبهرلهرگه چىنپۈتمىگهنلهرنىڭ ئهھۋالىنى بايان قىلدۇق
ئۇالرنىـڭ هللا بولسـىمۇ، ا) چـوڭ(ئۇالرنىـڭ مىكـرى تـاغنى ئۆرۈۋهتكـۈدهك . مىكىر ئىشلهتتى) ۋه مۆمىنلهرگه

ــدۇ دهپ هللا ا]. 46[ مىكرىنــى بهربــات قىلىــدۇ ــان ۋهدىســىگه خىالپلىــق قىلى نــى پهيغهمبهرلىــرىگه قىلغ
ئـۇ ]. 47[ ئىنتىقام ئالغۇچىـدۇر) دوستلىرى ئۈچۈن دۈشمهنلىرىدىن(ھهقىقهتهن غالىبتۇر، هللا ئويلىمىغىن، ا

يهنـى پۈتـۈن خـااليىق (ئايلىنىدۇ، ئۇالر  كۈنده زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا، ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا
]. 48[ ھـازىر بولىـدۇ) يهنى مهھشـهرگاھدا(نىڭ دهرگاھىدا هللا يېگانه ، قۇدرهتلىك ا) قهبرىلىرىدىن چىقىپ

نـى زهنجىـرلهر بىـلهن بىـر ـ بىـرىگه چېتىلىـپ ) يهنـى كۇففـارالر( ئۇ كۈنده گۇناھكارالر!) ئى مۇھهممهد(
 ۇالرنىڭ كۆڭلىكى قارامايدىن بولىدۇ، ئـوت ئۇالرنىـڭ يـۈزلىرىنى ئورىۋالىـدۇئ]. 49[ باغالنغان ھالدا كۆرۈسهن

 ئهلـۋهتته تېـز ھېسـاب ئالغۇچىـدۇرهللا ھهر كىشىنىڭ قىلمىشىغا قاراپ شـۇنداق جـازا بېرىـدۇ، اهللا ا]. 50[
نىڭ بىـر ئىكهنلىكىنـى بىلىشـلىرى، ئهقىـل ئىگىلىرىنىـڭ ۋهز ـ هللا كىشىلهرنىڭ ئاگاھالندۇرۇلۇشى، ا]. 51[

يهنـى كىشـىلهرگه تهبلىـغ قىلىـش ئۈچـۈن نازىـل ( تهبلىغـدۇر) قۇرئـان(ھهت ئېلىشلىرى ئۈچۈن، بـۇ نهسى
  ].52[ )قىلىندى

  .ئايهت 99ـ سۈره ھىجر مهككىده نازىل بولغان،  15

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

قىيامهتنىـڭ دهھشـىتىنى (كـاپىرالر ]. 1[ ايهتلىرىـدۇربۇ، كىتابنىـڭ ـ روشـهن قۇرئاننىـڭ ئ. رائهلىف، الم،  
!) ئـى مـۇھهممهد]. (2[ مۇسۇلمان بولغان بولساقچۇ، دهپ ئارمان قىلىدۇ) كۆرگهنده، دۇنيادىكى چېغىمىزدا

قويـۇۋهت، يهپ ـ ئىچىـپ، ئوينـاپ ـ كۈلـۈپ يۈرسـۇن، ئـۇالر بىھـۇده ) يهنى كۇففارالرنى مهيلىـگه(ئۇالرنى 
بىـز ]. 3[ بىلىـدۇ) ئـۆز قىلمىشـلىرىنىڭ يامـانلىقىنى(هرمىسـۇن، ئـۇالر ئۇزاققـا قالمـاي ئارزۇالر بىلهن بولىۋ

]. 4[ هن ۋاقتـى بولىـدۇمـۇئهيي) ھـاالك بولىـدىغان(قانداق بىر شهھهرنى ھاالك قىلمـايلى، پهقهت ئۇنىـڭ 
ئـۇالر ]. 5[ ئىلگىرى سـۈرۈلمهيدۇ، ھهم كېچىكتۈرۈلمهيـدۇ) ھاالك بولىدىغان ۋاقتى(ممهتنىڭ ۈھهرقانداق ئ

مهن (ئهگهر ســهن ]. 6[ سـهن ھهقىـقهتهن مهجنۇنسـهن! ئـى قۇرئـان نازىـل قىلىنغــان ئـادهم«: ئېيتتـى
ــۇلۇلال ــۆز ھرهس ــگهن س ــاڭ، ) ڭدهۈدې ــتچىلالردىن بولس ــدىغان(راس ــق بېرى ــبهرلىكىڭگه گۇۋاھلى ) پهيغهم

يهنـى ئـازاب (ا پهرىشـتىلهرنى پهقهت ھهق ئاساسـىد]. 7[ »؟پهرىشتىلهرنى ئالدىمىزغا ئېلىپ كهلسهڭچۇ
يهنـى (نازىل قىلىمىز، بۇ چاغـدا ئۇالرغـا مـۆھلهت بېرىلمهيـدۇ ) نازىل قىلىشىمىز مۇقهررهر بولغان چاغدىال

 قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋه چوقـۇم ئـۇنى قوغـدايمىز]. 8[ )ئۇالرنىڭ ئازابى كېچىكتۈرۈلمهيدۇ
قايســى تــائىپىلهرگه نۇرغــۇن پهيغهمبهرلهرنــى شۈبھىســىزكى، ســېنىڭدىن ئىلگىرىكــى بــۇرۇنقى ھهر]. 9[

ىره مهسـخ شـۇنداق]. 11[ ىره قىلىشـتىمهسـخ ئۇالر ئۆزلىرىگه پهيغهمبهر كهلسىال ئـۇنى]. 10[ ئهۋهتتۇق
ئـۇالر قۇرئانغـا ئىشـهنمهيدۇ، بـۇ بۇرۇنـدىن ئـادهت ]. 12[ قىلىشنى بىز گۇناھكارالرنىڭ دىللىرىغـا سـالىمىز

نىـڭ ھـاالك قىلىشـى هللا ارتىپ پهيغهمبهرلىرنى ئىنكـار قىلغـان قهۋملهرنـى ايهنى بۇرۇندىن ت(بولۇپ قالغان 
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بىز ئۇالرغا ئاسماندىن بىر ئىشىك ئېچىـپ بهرگىـن، ئـۇالر ئۇنىڭـدىن ]. 13[ ئىش) ئادهت بولۇپ كېلىۋاتقان
 كـۆزلىرىمىز«: ئۇالر چوقـۇم]. 14[ )ئالهمى ئهرۋاھنى، پهرىشتىلهرنى كۆرگهن تهقدىردىمۇ(ئاسمانغا ئۆرلهپ 

بىـز ئاسـماندا ]. 15[ دېيىشـىدۇ» باغلىنىپ قالـدى، بهلكىـم سـېھىرلهنگهن قهۋم بولـۇپ قالسـاق كېـرهك
ھهر بىــر ]. 16[ بېزىــدۇق) يۇلتــۇزالر بىــلهن(بــۇرۇجالرنى يــاراتتۇق ۋه كۆزهتكــۈچىلهر ئۈچــۈن ئاســماننى 

ىقچه قـۇالق ئـوغرىل) ئاسـمان خهۋهرلىـرىگه(لـېكىن ]. 17[ قوغالندى شـهيتاندىن ئاسـماننى قوغدىـدۇق
يهر يـۈزىنى ]. 18[ )يهنـى ھـاالك قىلىـدۇ(سالماقچى بولغان شهيتاننى روشهن ئاقار يۇلتۇز قوغالپ يېتىـدۇ 

يېيىپ كهڭ قىلدۇق، ئۇنىڭغا تاغالرنى ئورناتتۇق، يهر يۈزىده ھهرخىـل تهكشـى ئۆلچهملىـك ئۆسـۈملۈكلهرنى 
يهنــى خــادىمالر ۋه (بېرهلمهيــدىغانالر يهر يۈزىــده ســىلهر ئۈچــۈن ۋه ســىلهر رىزقىنــى ]. 19[ ئۆســتۈردۇق

ئۇالرنىـڭ يـېمهك ـ ئىچمهكلىرىنـى سـىلهر ئهمهس، (ئۈچۈن تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى يـاراتتۇق ) ھايۋانالر
بىزنىـڭ ) يهنـى خهزىنىنىـڭ ئـاچقۇچى(قانداق نهرسه بولمىسۇن، ئۇنىڭ خهزىنىسـى ]. 20[ )بىز يارىتىمىز

بىـز يــامغۇرنى ھهيدهيــدىغان ]. 21[ م مىقـداردىال چۈشــۈرىمىزدهرگاھىمىزدىـدۇر، بىــز ئـۇنى پهقهت مهلــۇ
شامالالرنى ئهۋهتتۇق، بىز بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ سـىلهرنى سـۇغاردۇق، سـىلهر ھهرگىـز ئـۇنى ساقالشـقا 

ۋارىسـلىق ) ھهممىـگه(ئۆلتۈرىمىز ۋه ) ھهممىنى(تىرىلدۈرىمىز، ) ھهممىنى(بىز ]. 22[ قادىر ئهمهسسىلهر
بىــز ســىلهردىن ئىلگىــرى ئــۆتكهنلهرنى ھهقىــقهتهن بىلىمىــز ۋه كېــيىن كېلىــدىغانالرنىمۇ  ].23[ قىلىمىــز

ئـۇالرنى ) ھېسـاب ئـېلىش ۋه جـازاالش ئۈچـۈن(پهرۋهردىگارىـڭ ھهقىـقهتهن ]. 24[ ھهقىقهتهن بىلىمىـز
شــهك ـ ]. 25[ ھهقىــقهتهن ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر، ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇرهللا ا. يىغىــدۇ

ــز ئىنســان شۈبھىســىزكى ــاالمنى(، بى ــادهم ئهلهيھىسس ــى ئ ــدىن ياســىلىپ شــهكىلگه ) يهن ــارا الي ــى ق ن
يهنــى شــهيتانالر ۋه (جىــنالر ]. 26[ قــۇرۇق اليــدىن يــاراتتۇق) چهكســه جىرىڭاليــدىغان(كىرگــۈزۈلگهن 

پهرۋهردىگارىـڭ ]. 27[ نى ئىلگىرى تۈتۈنسىز ئوت يالقۇنىـدىن ياراتقـان ئىـدۇق) ئۇالرنىڭ باشلىقى ئىبلىس
مهن ھهقىــقهتهن قــارا اليــدىن ياســىلىپ شــهكىلگه كىرگــۈزۈلگهن «: ئــۆز ۋاقتىــدا پهرىشــتىلهرگه ئېيتتــى

مهن ]. 28[ نـى يـارىتىمهن) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالم(قۇرۇق اليدىن ئىنسان ) چهكسه جىرىڭاليدىغان(
ۇكهممهل ئىنسـان يهنـى ئـۇنى يارىتىـپ سـۈرهتكه كىرگـۈزۈپ، ئهزالىـرى تولـۇق ۋه مـ(ئۇنى تولۇق ياراتقـان 
]. 29[ )ۋه ئۇنىڭغـا جـان كىرگـۈزگهن چېغىمـدا، سـىلهر ئۇنىڭغـا سـهجده قىلىڭـالر) ھالىتىگه كهلتۈرگهن

]. 30[ سـهجده قىلـدى) ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمغا(پهرىشتىلهرنىڭ بىرىمـۇ ئايرىلىـپ قالمـاي ھهممىسـى 
هن نېمىشـقا سـهجده سـ! ئـى ئىـبلىس«: هللا]. 31[ جده قىلىشـتىن بـاش تـارتتىپهقهت ئىبلىسـال سـه

) چهكسـه جىرىڭاليـدىغان(قارا اليدىن ياساپ شهكىلگه كىرگۈزۈپ «: ئىبلىس]. 32[ دېدى» قىلمايسهن؟
: ئېيتتـىهللا ا]. 33[ دېـدى» قۇرۇق اليدىن يارىتىلغان ئىنسان مېنىـڭ سـهجده قىلىشـىمغا اليىـق ئهمهس

امهت كـۈنىگىچه ھهقىـقهتهن سـاڭا قىيـ]. 34[ سهن جهننهتتىن يوقال، ھهقىقهتهن قوغالنـدى بولـدۇڭ«
يهنـى قىيـامهت (ماڭا خااليىقالر تىرىلدۈرۈلىدىغان كـۈن ! پهرۋهردىگارىم«: ئىبلىس]. 35[ »لهنهت بولسۇن

سـاڭا ھهقىـقهتهن مهلـۇم «: هللا]. 36[ دېـدى» )مېنى ھايات قالـدۇرغىن(گىچه مۆھلهت بهرگىن ) كۈنى
سـهن مېنـى گـۇمراھ ! پهرۋهردىگـارىم«: تتـىئىـبلىس ئېي]. 38ـ37[ دېدى» ىتقىچه مۆھلهت بېرىلىدۇۋاق

ئهلـۋهتته چىرايلىـق كۆرسـىتىمهن، ئۇالرنىـڭ ) گۇنـاھالرنى(قىغانلىقىڭ ئۈچۈن، يهر يۈزىده ئـادهم بالىلىرىغـا 
ئـۇالردىن پهقهت تالالنغـان بهنـدىلىرىڭال بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا ]. 39[ ھهممىسىنى ئهلۋهتته ئـازدۇرىمهن

]. 41[ بـۇ مهن ساقالشـقا تېگىشـلىك تـوغرا يولـدۇر«: ئېيتتىهللا ا]. 40[ »)يهنى ئۇالرنى ئازدۇرالمايمهن(
سـېنىڭ كۈچـۈڭ يهتمهيـدۇ، پهقهت گـۇمراھالردىن سـاڭا ) يهنى ئۇالرنى ئازدۇرۇشـقا(مېنىڭ بهندىلىرىمگه 

يهنـى ئىـبلىس ۋه ئۇنىـڭ (شۈبھىسـىزكى، دوزاخ ئـۇالر ]. 42[ »)سېنىڭ كۈچۈڭ يېتىدۇ(ئهگهشكهنلهرگىال 
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جهھهننهمنىــڭ يهتــته دهرۋازىســى بولــۇپ، ]. 43[ ىــڭ ھهممىســىگه ۋهده قىلىنغــان جايــدۇرن) تهۋهلىــرى
ئـاخىرهتته (تهقۋادارالر ھهقىـقهتهن ]. 44[ بار) ئادهم(ئۇالرنىڭ ھهربىرىدىن كىرىدىغان مۇئهييهن بىر بۆلۈك 

 مهن بولىـدۇبـۇالقالردىن بهھـرى) باغ ـ بوستانالردىن، سۇ، ھهسـهل ۋه مهي ئېقىـپ تۇرىـدىغان) ياپيېشىل
ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدىكى ]. 46[ دېيىلىـدۇ! جهنـنهتكه ئامـان ـ ئېسـهن، تىـنچ كىـرىڭالر) ئۇالرغـا]. (45[

داش بولغـان ھالـدا تهخـتلهر ئۈسـتىده بىـر ـ بىـرىگه ندۈشمهنلىكنى چىقىرىپ تاشاليمىز، ئۇالر ئۆزئارا قېرى
 ئـۇالر جهننهتـتىن چىقىرىۋېتىلمهيـدۇجهننهتـته ئۇالرغـا چارچـاش بولمايـدۇ، ]. 47[ قارىشىپ ئولتۇرىـدۇ

ــۇھهممهد]. (48[ ــى م ــڭ !) ئ ــۆمىن(مېنى ــرهت ) م ــۇ مهغپى ــى، مهن تولىم ــدىلىرىمگه خهۋهر قىلغىنك بهن
ئۇالرغـا ئىبراھىمنىـڭ ]. 50[ مېنىـڭ ئـازابىم قـاتتىقتۇر]. 49[ قىلغۇچىمهن، ناھايىتى رهھىم قىلغـۇچىمهن

ئـۆز ۋاقتىـدا پهرىشـتىلهر ئىبراھىمنىـڭ يېنىغـا ]. 51[ ئېيتىپ بهرگىن) ھېكايىنى(مېھمانلىرى ھهققىدىكى 
ــراھىم ــاالم بهردى، ئىب ــپ س ــۇۋاتىمىز«: كىرى ــىلهردىن قورق ــقهتهن س ــز ھهقى ــدى» بى ــۇالر]. 52[ دې : ئ

ناھـايىتى ) ئۆسۈپ چـوڭ بولغىنىـدا(، ھهقىقهتهن ساڭا )بىز پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهلچىلىرىمىز(قورقمىغىن، «
: ئىبـراھىم]. 53[ دېـدى» بىـلهن خـۇش خهۋهر بېرىمىـز) يهنى ئىسھاق(غۇل بىر ئو) بولىدىغان(بىلىملىك 

خـۇش خهۋهر بهردىڭالرمـۇ؟ ماڭـا نـېمه بىـلهن خـۇش خهۋهر ) بـاال بىـلهن(مهن قېرىغان تۇرسام، ماڭـا «
 دېـدى» بىز ساڭا راسـت خـۇش خهۋهر بهردۇق، نائۈمىـد بـولمىغىن«: ئۇالر]. 54[ دېدى» بېرىۋاتىسىلهر؟

 دېـدى» پهرۋهردىگارىڭنىڭ رهھمىتىـدىن گـۇمراھالردىن باشـقا كىممـۇ نائۈمىـد بـوالر؟«: ئىبراھىم]. 55[
بىـز «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 57[ دېـدى» نـېمه ئىـش بىـلهن كهلـدىڭالر؟! ئى ئهلچىـلهر«: ئىبراھىم]. 56[

پهقهت لۇتنىــڭ تهۋهلىــرىال ]. 58[ ئۈچــۈن ئهۋهتىلــدۇق) نــى جــازاالش(ھهقىــقهتهن گۇناھكــار بىــز قهۋم 
نىـڭ ھهممىسـىنى ) يهنـى لۇتنىـڭ تهۋهلىـرى ۋه ئۇنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلهر(ڭدىن مۇستهسنا، بىز ئـۇالر بۇنى

پهقهت لۇتنىـڭ خوتـۇنىال بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، بىـز ئۇنىـڭ چوقـۇم ]. 59[ چوقۇم قۇتۇلدۇرىمىز) ئازابتىن(
ائىلىسـىگه كهلـگهن تنىڭ ئئهلچىلهر لۇ]. 60[ »باشقىالر بىلهن بىلله ئازابلىنىدىغانلىقىنى ئالدىن بېكىتتۇق

ئۇنـداق «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 62[ دېـدى» سىلهر ھهقىـقهتهن نـاتونۇش ئـادهملهرغۇ؟«: لۇت]. 61[ چاغدا
شـهكلىنىۋاتقان ) يهنـى سـېنىڭ قهۋمىـڭ(، بىز سېنىڭ ئالـدىڭغا ئـۇالر )نىڭ ئهلچىلىرىمىزهللا بىز ا(ئهمهس 

 راسـتچىلمىز) سـۆزىمىزده(هلدۇق، بىز ئهلۋهتته بىز ساڭا ھهقىقهتنى ئېلىپ ك]. 63[ ئازابنى ئېلىپ كهلدۇق
كېچىنىڭ ئاخىرىدا ئائىلهڭدىكىلهرنى ئېلىـپ يولغـا چىققىـن، ئـۆزۈڭ ئۇالرنىـڭ ئارقىسـىدا مـاڭغىن، ]. 64[

ــاراپ  ــا ق ــۈچه ئالغ ــان يهرگه يهتك ــىلهر بۇيرۇلغ ــۇن، س ــىغا قارىمىس ــادهم ئارقىس ــر ئ ــىلهردىن ھېچبى س
يهنـى تهلتۆكـۈس (نىـڭ يىلتىـزى قۇرۇتۇلىـدۇ ) يهنـى لۇتنىـڭ قهۋم(، سهھهرده بۇالر ]65[ »مېڭىۋېرىڭالر

يهنـى (شـهھرىنىڭ ئاھالىسـى ) سـهدۇم]. (66[ دېگهن ھۆكـۈمنى لۇتقـا ۋهھىـي قىلـدۇق) ھاالك قىلىنىدۇ
ئۇالرغـا (بـۇالر مېنىـڭ مېھمىـنىم، «: لۇت ئېيتتـى]. 67[ خۇشال بولۇشۇپ يېتىپ كېلىشتى) لۇتنىڭ قهۋمى

مېھمىنىمنـى خـارالش (قورقـۇڭالر  تىنهللا ا]. 68[ مېنى رهسۋا قىلماڭالر) ڭ ئالدىداچېقىلىپ قويۇپ ئۇالرنى
بىــز ســېنى كهلــگهن مۇســاپىرالرنى ھىمــايه قىلىشــتىن «: ئــۇالر]. 69[ »مېنــى خارلىمــاڭالر) ئــارقىلىق

دۇر، ئهگهر ) يهنـى قهۋمىمنىـڭ قىزلىـرى(بـۇالر مېنىـڭ قىزلىـرىم «: ۇتل]. 70[ دېدى» توسمىغانمىدۇق؟
!) ئـى مـۇھهممهد]. (71[ دېـدى» )ئۇالرنى نىكـاھالپ ئـېلىڭالر(قىلماقچى بولساڭالر ) ئى شهھۋهتقازا(

كـۈن چىقـار ]. 72[ مراھلىقلىرىـدا تېڭىرقـاپ يۈرۈشـىدۇۇبىلهن قهسهمكى، ئۇالر ئهلۋهتته گسېنىڭ ھاياتىڭ 
يهنـى (لىۋهتتـۇق بىـز ئـۇ شـهھهرنى ئاسـتىن ـ ئۈسـتۈن قى]. 73[ ۋاقتىدا ئۇالرغا قاتتىق چۇقـان يۈزلهنـدى

يهنـى ئۇالرغـا (ئۇنىڭـدا ]. 74[ ساپال تاش ياغـدۇردۇق) يامغۇردهك(ۋه ئۇالرنىڭ ئۈستىىگه ) كۆمتۈرۈۋهتتۇق
قۇرهيشـلهر (ئـۇ شـهھهر ]. 75[ بـار لهركۆزهتكۈچىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئىبرهت) نازىل بولغان ئازابتا
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بۇنىڭـدا مـۆمىنلهر ئۈچـۈن ]. 76[ هۋجـۇت تۇرماقتـايول ئۈستىده ھهقىـقهتهن ھېلىمـۇ م) شامغا بارىدىغان
يهنــى كۇفرىــدا ھهددىــدىن (ئهيكهلىكــلهر، شۈبھىســىزكى، زالىــم ئىــدى ]. 77[ ھهقىــقهتهن ئىبــرهت بــار

ئـۇالرنى ھــاالك ) شــۇئهيبنىڭ پهيغهمبهرلىكىنـى ئىنكـار قىلغــانلىقلىرى ئۈچـۈن]. (78[ )ئاشـقانالر ئىـدى
نىـڭ ھهر ئىككىلىسـى، شۈبھىسـىزكى، ئاشـكارا يـول ئۈسـتىدىدۇر  )يهنى بۇ ئىككى شهھهر(قىلدۇق، ئۇالر 

ھىجـرىلىكلهر ھهقىـقهتهن پهيغهمبهرلهرنـى ]. 79[ )ئۇالردىن ئىبرهت ئالمامسىلهر؟! ئى مهككه ئاھالىسى(
يهنى ئۇالرنىڭ سالىھ ئهلهيھىسساالمنى ئىنكار قىلغـانلىقى باشـقا پهيغهمبهرلهرنىمـۇ ئىنكـار (ئىنكار قىلدى 

يهنـى تاشـتىن چىشـى تـۆگه چىقىرىشـتهك (ئۇالرغـا مـۆجىزىلىرىمىزنى كهلتـۈردۇق ]. 80[ )دۇرقىلغانلىقى
 لهردىـن يـۈز ئـۆرۈدى) مۆجىزه(، ئۇالر بۇ )قۇدرىتىمىزگه دااللهت قىلىدىغان مۆجىزىلهرنى ئۇالرغا كۆرسهتتۇق

) بىـدىن سـاقاليدۇ دهپنىـڭ ئازاهللا بۇ بىزنى ا(ئهمىن بولغان ھالدا تاغالرنى تېشىپ ) ئازابتىن(ئۇالر ]. 81[
ئۇالرنىـڭ قىلغـان ]. 83[ لـېكىن قـاتتىق چۇقـان سـهھهردىال ئـۇالرنى ھـاالك قىلـدى]. 82[ ئۆي ساالتتى

نىـڭ ئازابىـدىن سـاقالپ هللا يهنى ئۇالرنىڭ سالغان بىنالىرى ئـۇالرنى ا(ئهمگهكلىرى ئۆزلىرىگه ئهسقاتمىدى 
ــدى ــۇالردى]. 84[ )قااللمى ــى ۋه ئ ــمانالرنى، زېمىنن ــز ئاس ــىدىال بى ــىلهرنى پهقهت ھهق ئاساس كى نهرس

چىرايلىـق ) نادانالر بىلهن تهڭ بـولمىغىن، ئۇالرغـا! ئى مۇھهممهد(ياراتتۇق، قىيامهتنىڭ بولۇشى چوقۇمدۇر، 
) بهنـدىلهرنىڭ ئهھـۋالىنى(پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن ھهممىنـى ياراتقۇچىـدۇر، ]. 85[ مۇئامىلىده بولغىن
ۋه ئۇلـۇغ ) يهنى سـۈره فـاتىھهنى(تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان يهتته ئايهتنى ) زداناما]. (86[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

بهزى كاپىرالرنىڭ بىـز بهھـرىمهن قىلغـان نهرسـىلىرىگه كـۆز ]. 87[ قۇرئاننى ھهقىقهتهن ساڭا ئاتا قىلدۇق
مهن «]. 88[ قـايغۇرمىغىن، مـۆمىنلهرگه كهمـتهر بـولغىن) نىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىـدىن(سالمىغىن، ئۇالر 

]. 89[ دېگىـن» ئاشكارا ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن) نىڭ ئازابىنىڭ نازىل بولۇشىدىنهللا سىلهرنى ا(ھهقىقهتهن 
سـاڭا (نازىـل قىلغانـدهك ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالرغا تهۋرات بىـلهن ئىنجىلنـى(پارچىلىۋهتكۈچىلهرگه 

قۇرئـاننى ) نـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالريه(ئـۇالر ]. 90[ )سۈره فاتىھه بىلهن ئۇلۇغ قۇرئاننى نازىل قىلـدۇق
]. 91[ )يهنــى قۇرئاننىــڭ بهزىســىگه ئىشــىنىپ، بهزىســىنى ئىنكــار قىلــدى(پــارچه ـ پهرچه قىلىــۋهتتى 

قىلغـان ) بـۇ دۇنيـادا(نىـڭ ھهممىسـىنىڭ ) يهنى خااليىق(پهرۋهردىگارىڭنىڭ نامى بىلهن قهسهمكى، ئۇالر 
ئاشـكارا ) يهنـى پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئهمرىنـى(ا بۇيرۇلغـاننى سـاڭ]. 93ـ  92[ ئىشلىرىنى چوقۇم سورايمىز

ىره قىلغۇچىالرغـا مهسـخ سـېنى]. 94[ پهرۋا قىلمىغىن) ىرهلىرىگهمهسخ نىڭ(ئوتتۇرىغا قويغىن، مۇشرىكالر 
ئىشـنىڭ (شـېرىك قىلىـدۇ، ئـۇالر ئۇزاققـا قالمـاي  قـاهللا ائۇالر باشقا مهبۇدالرنى ]. 95[ بىز چوقۇم تېتىيمىز

 بىــز ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىدىن يۈرىكىڭنىــڭ ســېقىلىۋاتقانلىقىنى ئوبــدان بىلىمىــز]. 96[ بىلىــدۇ) ئــاقىۋىتىنى
سـهن ]. 98[ پهرۋهردىگارىڭغا ھهمدۇ ۋه تهسـبىھ ئېيـتقىن، ھهم سـهجده قىلغـۇچىالردىن بـولغىن]. 97[

  ]. 99[ قهدهر پهرۋهردىگارىڭغا ئىبادهت قىلغىن) يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه(ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه 

  .ئايهت 128مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره نهھل 16

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

يهنــى (ئــۇالر هللا چوقــۇم كېلىــدۇ، ئۇنىڭغــا ئالــدىراپ كهتمهڭــالر، ا) يهنــى قىيــامهت(نىــڭ پهرمــانى هللا ا 
ئـۆز ئىرادىسـى بـويىچه هللا ا]. 1[ ه يۈكسـهكتۇرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهن نهرسـىلىرىدىن پـاكتۇر ۋ) مۇشرىكالر

) ئىنســانالرنى(«): مۇنــداق دهيــدۇ(بىــلهن نازىــل قىلىــپ  ىيــان بهنــدىلىرىگه پهرىشــتىلهرنى ۋهھخالىغــ
هللا ا]. 2[ »قورقـۇڭالر) يهنـى ئازابىمـدىن(ئاگاھالندۇرۇڭالركى، مهندىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، مهنـدىن 

نىڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن ) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر هللا ى، ائاسمانالرنى ۋه زېمىننى ھهق ياراتت
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 ئاشـكارا خۇسـۇمهت قىلغۇچىـدۇر) قـاهللا ا(دىن ياراتتى، ناگاھان ئـۇ يئۇ ئىنساننى ئابىمهنى]. 3[ يۈكسهكتۇر
) نىـڭ يـۇڭى ۋه تېرىسـى(چارۋا مالالرنى سىلهرنىڭ مهنپهئهتلىنىشـىڭالر ئۈچـۈن يـاراتتى، ئـۇالر هللا ا]. 4[

نىـڭ (دىـن پايدىلىنىسـىلهر ۋه ئـۇالر ) نىڭ نهسلى، سۈتى، سۆڭىكى ۋه قىغـى(ئىسسىنىسىلهر، ئۇالر بىلهن 
ئۇالرنى كهچته ئوتالقتىن قـايتۇرۇپ كهلـگهن ۋه ئهتىگهنـده ئوتالققـا ئېلىـپ ]. 5[ نى يهيسىلهر) گۆشلىرى

ك ـ ۈئـۇالر يـ]. 6[ )شـاللىق بېغىشـاليدۇخۇ(چىققان ۋاقتىڭالردا، چـارۋا مـالالر سـىلهرگه زىنـنهت بولـۇپ 
تـاقلىرىڭالرنى سـىلهر جاپــا ـ مۇشــهققهت بىـلهن ئـاران يېتىــپ بارااليـدىغان جايالرغــا كۆتـۈرۈپ بارىــدۇ، 

ئـاتنى، خېچىرنـى هللا ا]. 7[ سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر سىلهرگه ھهقىقهتهن شهپقهتلىكتۇر ۋه مېھرىباندۇر
يهنه سـىلهر بىلمهيـدىغان نهرسـىلهرنىمۇ هللا ، اۋه ئېشهكنى مىنىشىڭالر ئۈچۈن ۋه زىنـنهت ئۈچـۈن يـاراتتى

هللا بهزى يـولالر ئهگـرى بولىـدۇ، مۇبـادا ا. ئـۆز ئۈسـتىگه ئالغـانهللا توغرا يول كۆرسىتىشـنى ا]. 8[ يارىتىدۇ
سـىلهرگه بۇلـۇتتىن هللا ا]. 9[ خالىسا ئىدى، سىلهرنىڭ ھهممىڭالرنى ئهلۋهتته توغرا يولغـا سـالغان بـوالتتى

ىڭدىن ئىچىسـىلهر ۋه شـۇ يـامغۇر ئـاقىلىق ئۆسـكهن دهل ـ دهرهخـلهر بىـلهن يامغۇر ياغدۇرۇپ بهردى، ئۇن
سـىلهرگه شـۇ يـامغۇر بىـلهن زىرائهتلهرنـى ئۆسـتۈرۈپ بېرىـدۇ، زهيتـۇن، هللا ا]. 10[ چارۋاڭالرنى باقىسىلهر

خورما، ئـۈزۈم ۋه تۈرلـۈك مېـۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بېرىـدۇ، چوڭقـۇر پىكىـر قىلىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا 
سـىلهرگه كېچىنـى، كۈنـدۈزنى، هللا ا]. 11[ دهلىلـلهر بـار) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللا ا( تهن ھهقىقه

نىـڭ ئهمـرى بىـلهن بويسـۇندۇرۇلغاندۇر؛ چۈشـىنىدىغان هللا كۈننى، ئاينى بويسۇندۇرۇپ بهردى، يۇلتۇزالرمۇ ا
اراتقـان رهڭگـارهڭ يهنه يهر يۈزىـده سـىلهر ئۈچـۈن يهللا ا]. 12[ قهۋم ئۈچۈن بۇنىڭدا نۇرغۇن دهلىلـلهر بـار

، ۋهز ـ نهسـىھهت ئالىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا ئهلـۋهتته )سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى(نهرسىلهرنى 
نـى يېسـۇن، تاقايـدىغان ) يهنـى بېلىقلىـرى(سـىلهرنى دېڭىزنىـڭ يېڭـى گوشـلىرى هللا ا]. 13[ ئىبرهت بار

سـىلهرگه دېڭىزنـى بويسـۇندۇرۇپ نـى چىقارسـۇن دهپ، ) يهنـى ئـۈنچه ـ مارجـانالر(زىننهت بۇيـۇملىرى 
ــا شــۈكۈر قىلىشــىڭالر ئۈچــۈن، هللا ا. بهردى ــى تهلهپ قىلىشــىڭالر ۋه ئۇنىڭغ ــڭ نېمهتلىرىن ــڭ هللا ا( نى نى

كېمىلهرنىـڭ دېڭىـزدا دولقـۇن ) بويسۇندۇرۇشى بىلهن يـېمهك ـ ئىچمهكـلهر ۋه يـۈك ـ تـاقالر قاچىالنغـان
ئۇنىڭـدا هللا رنى تهۋرىتىۋهتمهسـلىكى ئۈچـۈن، ازېمىننىـڭ سـىله]. 14[ يېرىپ كېتىۋاتقـانلىقىنى كۆرۈسـهن

ــدى،  ــا قىل ــاغالرنى بهرپ ــاللىرىڭالرنى سۇغىرىشــىڭالر ئۈچــۈن(ت ـارۋا م ــى ، چـ ــق ـ ) زىرائهتلىرىڭالرن ئېرى
. بهلگىلهرنـى قىلـدى) يولالرغـا]. (15[ ئۆستهڭلهرنى، ئېزىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن يولالرنى پهيدا قىلدى

هللا ياراتقـان ا) پۇتـۇن كائىنـاتنى]. (16[ يۇلتۇزالر بىلهن يول تاپىدۇ) ېڭىزالرداكېچىسى قۇرۇقلۇقتا ۋه د(ئۇالر 
نىـڭ هللا ئهگهر ا]. 17[ ئوخشاش بوالمـدۇ؟ ئويلىمامسـىلهر) بۇتالر(يارىتالمايدىغان ) ھېچ نهرسىنى(بىلهن 

هللا شۈبھىسـىزكى، ا. نېمىتىنـى سانىسـاڭالر ، ئۇنىـڭ ھېسـابىنى ئېلىـپ بواللمايسـىلهر) سىلهرگه بهرگهن(
) بهنـدىلىرىگه(نـى ئهلـۋهتته مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ) نىـڭ بـۇ جهھهتتىكـى يېتهرسـىزلىكىڭالر(سىلهر 

ئۇالرنىـڭ ]. 19[ غاننىڭ ھهممىسىنى بىلىـپ تۇرىـدۇلسىلهر يوشۇرغان ۋه ئاشكارا قىهللا ا]. 18[ مېھرىباندۇر
، بهلكـى ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرى ھېچ شـهيئىنى يارىتالمايـدۇ) يهنى بۇتلىرى(نى قويۇپ ئىبادهت قىلغانلىرى هللا ا

، مهس تىرىــك ئه) يهنــى بــۇتالر(ئــۇالر ]. 20[ )يهنــى ئىنســانالر تهرىپىــدىن ياســالغاندۇر(يارىتىلغانــدۇر 
ــڭ(ئۆلۈكتــۈر ، ئــۇالر  ــدىغانلىقىنى ئۇقمايــدۇ) چوقۇنغۇچىلىرىنى ســىلهرنى ]. 21[ قاچــان قايتــا تىرىلدۈرۈلى

نىــڭ هللا ا( اخىرهتكه ئىشــهنمهيدىغانالرنىڭ دىللىــرى ئىالھىڭــالر بىــردۇر، ئــ) ئىبــادهت قىلىشــقا اليىــق(
]. 22[ بـاش تـارتقۇچىالردۇر) ھهقنى قوبۇل قىلىشـتىن(ئىنكار قىلىدۇ، ئۇالر چوڭچىلىق قىلىپ، ) بىرلىكىنى

تهكهببۇرلـۇق قىلغـۇچىالرنى هللا ئۇالرنىڭ يوشۇرغانلىرىنى ۋه ئاشكارا قىلغانلىرىنى راستال بىلىـپ تۇرىـدۇ، اهللا ا
) پهيغهمبىـرىگه(پهرۋهردىگـارىڭالر «: )يهنـى مۇشـرىكالرغا(ئۇالرغـا ]. 23[ تۇتمايـدۇ ھهقىقهتهن دوسـت
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نازىـل (قهدىمكىلهرنىـڭ ئهپسـانىلىرىنى «: )مهسـخىره قىلىـپ(دېيىلسه، ئۇالر  »نېمىلهرنى نازىل قىلدى؟
ىرى ۋه ئۇالر قىيـامهت كـۈنى ئۆزلىرىنىـڭ گۇناھلىرىغـا تولـۇق جاۋابكـار بولۇشـل]. 24[ دېيىشىدۇ» )قىلىدى

ئازدۇرۇلغانالرنىـڭ بىـر قىسـىم گۇناھلىرىغـا ئـۆزلىرى جاۋابكـار بولۇشـلىرى  مهسـتىنئۆزلىرى تهرىپىـدىن بىل
]. 25[ !، ئۇالرنىـڭ جاۋابكـار بولىـدىغىنى نېمىـدېگهن يامـان)يۇقىرىقى بوھتان سـوزلهرنى قىلـدى(ئۈچۈن 

ھىـيله ـ مىكىـر ) پهيغهمبهرلىـرىگهئـۆز (دىـن ئىلگىـرى ئـۆتكهن كـاپىرالر ) يهنى مهككه كـاپىرلىرى(ئۇالر 
بىناسـىنى تهلتۆكـۈس ) ھىـيله ـ مىكىـر(ئۇالرنىـڭ هللا ا). نىڭ نۇرىنى ئۆچۈرمهكچى بولـدىهللا ا( ئىشلىتىپ 

ئۆگزىسـى ئۆرۈلـۈپ چۈشـتى، ئۇالرغـا ئـۆزلىرى ئويلىمىغـان ) بۇ بىنانىـڭ(گۇمران قىلدى، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه 
) ئۇالرغـا كايىـپ(ئـۇالرنى قىيـامهت كـۈنى رهسـۋا قىلىـدۇ، هللا ئاندىن كېيىن ا]. 26[ يهردىن ئازاب كهلدى

) پهيغهمــــبهرلهر بىــــلهن(مېنىــــڭ شــــېرىكلىرىم قېنــــى قهيهرده؟ ســــىلهر ئــــۇالر توغرىســــىدا «
يهنى ئـۇالرنى ئىمانغـا دهۋهت قىلغـان پهيغهمـبهرلهر ۋه (ئىلىم بېرىگهنلهر . دهيدۇ» مۇنازىرىلىشهتتىڭالرغۇ؟

كـۇفرىنى (ئـۇالر ]. 27[ دهيـدۇ» ئازاب ھهقىقهتهن كاپىرالرغا تېگىشـلىكتۇربۈگۈن رهسۋالىق ۋه «): ئۆلىماالر
ئــۇالر . ىــڭ جــانلىرىنى ئالىــدۇئــۆزلىرىگه زىيــان ســالغان شــارائىتتا، پهرىشــتىلهر ئۇالرن) ئىختىيــار قىلىــپ

هللا ئۇنـداق ئهمهس، ا). دهيـدۇ(» بىز ھېچقانـداق يامـان ئىـش قىلمىـدۇق«: نغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپۇبويس
مهڭگــۈ قالىــدىغان ) ئىچىــده(ســىلهر ]. 28[ ىڭ قىلمىشــىڭالرنى ھهقىــقهتهن تولــۇق بىلگۈچىــدۇرســىلهن

ــق قىلىــپ،  ــدىن كىــرىڭالر، چوڭچىلى ــڭ دهرۋازىلىرى ــاهللا ا(جهھهننهمنى ــتىن بــاش  ق ئىتــائهت قىلىش
ـــان ـــدېگهن يام ـــدىغان جـــايى نېمى ـــڭ بارى ـــا]. 29[ !تارتقۇچىالرنى ـــارىڭالر «: تهقۋادارالرغ پهرۋهردىگ

ــى نازىــل قىلــدى؟) ىــرىگهپهيغهمب( » ياخشــى ســۆزلهرنى نازىــل قىلــدى« :دېيىلســه، ئــۇالر» نېمىلهرن
) ئـۇالر ئۈچـۈن تېخىمـۇ(ياخشى ئىش قىلغـۇچىالر بـۇ دۇنيـادا مۇكاپاتلىنىـدۇ، ئـاخىرهت يـۇرتى . دېيىشىدۇ
قىـپ ئـۇالر ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئې]. 30[ !تهقۋادارالرنىڭ يۇرتى راسـتال نېمىـدېگهن گـۈزهل. ياخشىدۇر

هللا تۇرىــدىغان ئهدنــى جهننهتلىــرىگه كىرىــدۇ، ئــۇ يهرده ئۇالرنىــڭ كــۆڭلى خالىغــان نهرســىلهر تېپىلىــدۇ، ا
ـان شـارائىتتا ) مۇشـرىكلىك ۋه گۇنـاھالردىن(ئۇالر ]. 31[ تهقۋادارالرنى ئهنه شۇنداق مۇكاپاتاليدۇ پـاك بولغ

قىلغـان ئهمهلىڭالرنـى ! م سـىلهرگهسـاال«: پهرىشتىلهر ئۇالرنى قهبـزى روھ قىلىـدۇ، پهرىشـتىلهر ئۇالرغـا
) ئۆزلىرىنىـڭ جېنىنـى ئـېلىش ئۈچـۈن(كـاپىرالر پهقهت ]. 32[ دهيـدۇ» خاسىيىتىدىن جهننهتكه كىرىڭالر

چۈشۈشـىنىال كۈتىـدۇ، ) يهنـى ئازابىنىـڭ(پهرىشتىلهرنىڭ چۈشۈشىنى يـاكى پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئهمرىنىـڭ 
ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلغىنـى يـوق، لـېكىن هللا ا. اق قىلغان ئىدىالرمۇ ئهنه شۇند) كاپىر(ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهن 

ىره مهسـخ تتى، ئۇالرغـارئـۇالر قىلمىشـلىرىنىڭ جازاسـىنى تـا]. 33[ ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلـۇم قىلـدى
خالىغان بولسـا، بىـز هللا مۇبادا ا«: مۇشرىكالر]. 34[ چۈشتى) يهنى قاتتىق ئازابى(قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى 

ھـارام قىلمىغـان هللا نى قويۇپ ھىچ نهرسـىگه ئىبـادهت قىلمىغـان بوالتتـۇق، اهللا اتا بوۋىلىرىمىز اۋه بىزنىڭ ئ
ئـۇالردىن ئىلگىرىكىلهرمـۇ ئهنه . دېدى» ھىچ نهرسىنى ھارام قىلمىغان بوالتتۇق) نىڭ ھۆكمىسىزهللا يهنى ا(

ــان ئىــدى ــڭ. شــۇنداق قىلغ ــغ قىلىشــتىنالمهســئۇ پهيغهمبهرلهرنى ــارهت لىيىتى پهقهت روشــهن تهبلى  ئىب
ئىبـادهت  قـاهللا ا«: ممهتكهۈبىز ھهقىقهتهن ھهر بىـر ئـ]. 35[ )نىڭ ئىشىدۇرهللا ھىدايهت قىلىش بولسا ا(

يهنــى شــهيتانغا، بۇتالرغــا، كاھىنالرغــا ئوخشــاش ھهرقانــداق مهبۇدقــا ئىبــادهت (قىلىڭــالر، شــهيتاندىن 
ھىـدايهت قىلغـانلىرىمۇ بـار، هللا ا ادهپ پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىد» لۇڭالرويىراق ب) قىلىشتىن

ــار ئىنكــار ) پهيغهمبهرلهرنــى(يهر يۈزىــده ســهير قىلىــپ يــۈرۈپ . گۇمراھلىققــا تېگىشــلىك بولغــانلىرىمۇ ب
ســهن ئۇالرنىــڭ ھىــدايهت تىپىشــىغا ]. 36[ قىلغانالرنىــڭ ئاقىۋىتىنىــڭ قانــداق بولغــانلىقىنى كــۆزىتىڭالر

ىـدىن بنىـڭ ئازاهللا ا(نى ھىـدايهت قىلمايـدۇ، ئـۇالرنى ئۆزى گـۇمراھ قىلغـان كىشـىهللا ھېرىس بولساڭمۇ، ا
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دهپ قـاتتىق » ئۆلـۈكنى تىرىلدۈرمهيـدۇ هللا ا«: ئـۇالر]. 37[ ھېچقانـداق مهدهتكـار يـوق) قۇتۇلدۇرىدىغان
ۋهدىسـىنى چوقـۇم ئىشـقا ئاشـۇرىدۇ، هللا ، ا)يهنى ئۆلۈكنى تىرىلدۈرىـدۇ(قهسهم ئىچىشتى، ئۇنداق ئهمهس 

شۇڭالشـقا ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىشـنى (بىلمهيـدۇ ) نىڭ قـۇدرىتىنىهللا ا( لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 
ئــۇالر ئىخــتىالپ قىلىشــقان ھهق بىــلهن نــاھهقنى ئۇالرغــا ئايرىــپ بېــرىش ۋه هللا ا]. 38[ ئىنكــار قىلىــدۇ

بىـز ]. 39[ )ئۇالرنى قايتىـدىن تىرىلدۈرىـدۇ(كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن 
 دهيمىـز ـ ده، ئـۇ ۋۇجۇدقـا كېلىـدۇ» ۋۇجۇدقا كهل«: ر شهيئىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرمهكچى بولساق، ئۇنىڭغابىره

ــيىن ا]. 40[ ــدىن كې ــا هللا زۇلۇمغــا ئۇچرىغان ــۇم ياخشــى جايغ ــادا چوق ــدا ھىجــرهت قىلغــانالرنى دۇني يولى
ــڭ ســاۋابى تېخىمــۇ چوڭــد ــدىغان بولســا، ئۇالرغــا ئاخىرهتنى ــۇالر بىلى ــۇالر ]. 41[ ۇرئورۇنالشــتۇرىمىز، ئ ئ

 )يهنـى يۆلىنىـدۇ(پهرۋهردىگارىغا تهۋهككـۈل قىلىـدۇ ) ھهممه ئىشتا(سهۋر قىلدى، ئۇالر ) ئېغىرچىلىقالرغا(
ى نازىل قىلىپ، ئۇالرنى پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتتـۇق، يسهندىن ئىلگىرى بىز پهقهت ئهرلهرگىال ۋهھ]. 42[
) يهنـى تهۋرات ۋه ئىنجىلنـى بىلگـۈچىلهر(لىلىـرى بۇنى بىلمىسهڭالر، ئىلىم ئهھ!) ئى قۇرهيش جامائهسى(

دهلىلــلهر ۋه مــۇقهددهس ) ئــۇالرنى ئۇالرنىــڭ راســتلىقىنى كۆرســىتىپ بېرىــدىغان]. (43[ دىــن ســوراڭالر
، بىز ساڭا قۇرئاننى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگهن شهرىئهتنى بايـان قىلىـپ بهرسـۇن، )ئهۋهتتۇق(كىتابالر بىلهن 

ھىـيله ـ ]. 44[ دهپ نازىـل قىلـدۇق) ئۇنىڭدىن ۋهز ـ نهسىھهت ئالسـۇن(قىلىپ  پىكىر) بۇ قۇرئاننى(ئۇالر 
نىــڭ ئــۆزلىرىنى يهرگه يۇتقۇزۇۋىېتىشــىدىن يــاكى ئــۆزلىرىگه هللا مىكىــر ئىشــلىتىپ يامــان ئىــش قىلغــانالر ا

يـاكى ئـۆزلىرىنى سـهپهر ئۇسـتىدىكى چاغلىرىـدا ]. 45[ ئويلىمىغان يهردىن ئـازاب كېلىـدىن قورقمامـدۇ؟
) نىــڭهللا ا(يــاكى ]. 46[ ئــۇالر قېچىــپ قۇتۇاللمايــدۇ) بــۇ چاغــدا(ا يۇلۇقتۇرۇشــىدىن قورقمامــدۇ؟ جازاغــ

ئۆزلىرىنى قهدهممۇقهدهم جازالىشىدىن قورقمامدۇ؟ سىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر ئهلـۋهتته مهرھهمهتلىكتـۇر، 
لهرنىڭ سـايىلىرىنىڭ ياراتقـان شـهيئىهللا ئـۇالر ا]. 47[ شۇڭا سىلهرنى ئالـدىراپ جازالىمىـدى(مېھرىباندۇر 

 سهجده قىلىش يۈزىسىدىن ئـوڭ ـ سـولغا مايىـل بولـۇپ تۇرغـانلىقىنى كۆرمىـدىمۇ؟ قاهللا ابويسۇنغان ھالدا 
 قــاهللا ا( ســهجده قىلىــدۇ، ئــۇالر  قــاهللا ائاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى ھايۋانــاتالر، پهرىشــتىلهر ]. 48[

سـتىدىكى پهرۋهردىگارىـدىن ۈر ئـۆز ئئـۇال]. 49[ ارتمايـدۇچوڭچىلىـق قىلىـپ بـاش ت) سهجده قىلىشتىن
ئىككى ئىالھقـا ئىبـادهت قىلمـاڭالر، ئـۇ پهقهت بىـرال «: هللا]. 50[ رىگه بۇيرۇلغاننى قىلىدۇقورقىدۇ، ئۆزلى

نىــڭ هللا ىكى ھهمـمه نهرسـه ائاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـد]. 51[ دېـدى» ئىالھتـۇر، مهنـدىنال قورقـۇڭالر
ســىلهر ]. 52[ بـۆلهك غهيرىــدىن قورقامسـىلهر؟ تىـنهللا اخاســتۇر،  قـاهللا ا، ئىبـادهت ھهمىشــه مۈلكىـدۇر

 قـاهللا ابهرگهن، سـىلهرگه بىـر ئېغىرچىلىـق يهتسـه، هللا بهھرىمهن بولۇۋاتقان نېمهتلهرنىـڭ ھهممىسـىنى ا
سىلهردىن ئېغىرچىلىقنى كۆتۈرۈۋهتسـه ، ئـاراڭالردىن بىـر بۆلـۈك ئـادهم هللا ا]. 53[ يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلهر
بېشـىدىكى ئېغىرچىلىقنـى (ئـۇالر ئـۆزلىرىگه بهرگهن ]. 54[ غا شېرىك كهلتۈرىـدۇدهرھال ئۆز پهرۋهردىگارى
ــۈرۈۋهتكهنلىكىمىزدى ــارهتكۆت ــۈكۈرل) ن ئىب ــزگه ناش ــدۇ، ۈنېمىتىمى ــىلهر ئهجىلىڭــال(ك قىلى ــۈچه س ر يهتك

ئـۇالر بىـز ]. 55[ ئۇزاققـا قالمـاي بىلىسـىلهر) ئىشـىڭالرنىڭ ئـاقىۋىتىنى(، لـۇڭالروبهھـرىمهن ب) دۇنيادىن
نىـڭ نـامى هللا ا!) ئى مۇشـرىكالر(نېسىۋه قالدۇرىدۇ، ) بۇتالرغا(ۆزلىرىگه بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن بىلىمسىز ئ

 بىلهن قهسهمكى، سىلهر ئۆزۈڭالر ئويـدۇرۇپ چىقارغـان نهرسـهڭالر ئۈچـۈن چوقـۇم سـوراققا تارتىلىسـىلهر
ــۇالر ]. 56[ ــاهللا ائ ــدۇ، ا ق ــى نىســبهت بېرى ــدىن(هللا قىزالرن ــداق بوھتان ــاكت) بۇن ــارزۇ پ ــۆزى ئ ــۇالر ئ ۇر، ئ

قىـز تۇغقـانلىق خـوش ) خوتۇنىنىـڭ(ئۇالرنىڭ بىرهرسىگه ]. 57[ قىلىدىغانلىرىنى ئۆزلىرىگه نىسبهت بېرىدۇ
يهتكـۈزۈلگهن يامـان خهۋهردىـن ]. 58[ خهۋىرى يهتكۈزۈلسه، چىرايى ئۆزگىرىپ، غهزهپناك بولـۇپ كېتىـدۇ

ىن ئۇ نومۇسقا چىداپ قىزنـى سـاقالپ قاالمـدۇ؟ يـاكى ئاند. قورقۇپ، ئۆز قهۋمىگه كۆرۈنمهي يوشۇرۇنۇۋالىدۇ
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يهنـى ئوغـۇلالرنى ئـۆزلىرىگه (ئۇالرنىڭ ھۆكمى ) شۇ ھهقته ئويلىنىدۇ(كۆمهمدۇ؟ ) تىرىك(ئۇنى توپا ئاستىغا 
ئـاخىرهتكه ]. 59[ !ھهقىـقهتهن نېمىـدېگهن قهبىـھ) نىسـبهت بېرىشـى قاهللا انىسبهت بېرىپ، قىزالرنى 

ى ياخشى كۆرۈپ، قىزنى يامان كۆرۈش، خوتۇنى ئوغۇل تۇغسا خۇشال بولـۇپ، قىـز ئوغۇلن(ئىشهنمهيدىغانالر 
تۇغســا ئــاچچىقى كــېلىش، ئــار ـ نومۇســتىن ۋه كهمبهغهللىكــتىن قورقــۇپ، قىزالرنــى تىرىــك كۈمۈشــكه 

، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا ابولسـا ئهڭ ئـالىي خىسـلهتلهرگه ئىـگه، هللا يامان سۈپهتلهرگه ئىـگه، ا) ئوخشاش
ــش قىل ــلهن ئى ــدۇربى ــدىن هللا ئهگهر ا]. 60[ غۇچى ــى تۈپهيلى ــڭ زۇلم ــانالرنى ئۇالرنى ــان(ئىنس ) چاپس

هللا جازااليدىغان بولسا، يهر يۈزىده قىمىرالپ تۇرىدىغان ھېچبىر جان ئىگىسىنى قويمىغـان بـوالتتى، لـېكىن ا
تمـۇ ۋاقتـى كهلگهنـده قىلـچه ۋاقى) ھـاالك بولـۇش(ئۇالرنى مۇئهييهن ۋاقىتقىچه تهخىـر قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ 

ئـۇالر ئـۆزلىرى يامـان ]. 61[ قىلـچه ۋاقىتمـۇ ئىلگىـرى سـۈرۈلمهيدۇ) ۋاقتى كهلمىسه(كېچىكتۈرۈلمهيدۇ، 
ــاننى  ــاهللا اكۆرۈدىغ ــدۇ،  ق ــلهن جۆيلۈي ــدىغانلىقى بى ــى بولى ــڭ ياخش ــۇالر ئاقىۋىتىنى ــدۇ، ئ ــۇپ قىلى مهنس

ئـى ]. (62[ الغۇچىالردۇرتاشـلىنىپ قـ) دوزاختـا(شۈبھىسىزكى، ئۇالر دوزاخ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇ، ئـۇالر 
ــۇھهممهد ــقهتهن هللا ا!) م ــۈممهتلهرگه ھهقى ــۆتكهن ئ ــرى ئ ــهندىن ئىلگى ــهمكى، س ــلهن قهس ــامى بى ن

ئهۋهتتۇق، شهيتان ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى ئـۆزلىرىگه چىرايلىـق كۆرسـهتتى، شـهيتان بۈگـۈن ) پهيغهمبهرلهر(
بىـز !) ئـى مـۇھهممهد]. (63[ بولىـدۇ ئـۇالر ئـاخىرهتته قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار. ئۇالرنىڭ ياردهمچىسـىدۇر

دهتـاالش قىلىشـقان نهرسـىلهرنى ) دىنىـدىكى(پهقهت سېنىڭ كىشىلهرگه ئـۇالر ) يهنى قۇرئاننى(كىتابنى 
بايان قىلىپ بېرىشىڭ ئۈچۈن، ئىمان ئېيتىـدىغان قهۋمـگه ھىـدايهت ۋه رهھـمهت بولسـۇن ئۈچـۈنال نازىـل 

ــدۇق ــدۇرۇپ، هللا ا]. 64[ قىل ــامغۇر ياغ ــۇتتىن ي ــدا بۇل ــان زېمىن ــاغجىراپ قالغ ــلهن ق ــۈك (شــۇنىڭ بى تۈرل
نىــڭ هللا ا(ئاڭاليــدىغان قهۋم ئۈچــۈن، ئهلــۋهتته، ) ۋهز ـ نهســىھهت(ئۈنــدۈردى، بۇنىڭــدا ) زىرائهتلهرنــى

چاھار پـايالردا سـىلهر ئۈچـۈن ھهقىـقهتهن بىـر ]. 65[ دهلىللهر بار) قۇدرىتىنىڭ چوڭلۇقىنى كۆرسىتىدىغان
يالرنىڭ قارنىدىكى مايـاق ـ تېـزهكتىن ۋه قانـدىن ئايرىلىـپ چىققـان پـاكىز ۋه سىلهرنى چاھارپا. ئىبرهت بار

خورمىـدىن، ئۈزۈمـدىن ) سىلهر ئۈچۈن يهنه بۇنداق ئىبرهتمۇ باركى]. (66[ تهملىك سۈت بىلهن سۇغىرىمىز
هللا شارابالر ۋه پاكىز يېمهكلىكلهر ياسايسىلهر، ئهقىلنـى ئىشـلىتىدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا ھهقىـقهتهن ا

پهرۋهردىگارىــڭ ھهســهل ھهرىســىگه ئىلھــام بىــلهن ]. 67[ نىــڭ بىرلىكىنــى كۆرســىتىدىغان دهلىــل بــار
ياسـىغان ئـۆيلىرىگه ئـۇۋا ) كىشىلهرنىڭ ھهسـهل ھهرىلىـرى ئۈچـۈن(تاغالرغا، دهرهخلهرگه ۋه «: بىلدۈردى

رۋهردىگارىڭنىـڭ دىـن يـېگىن، په) يهنى گـۈل ـ چـېچهكلهر(ئاندىن كېيىن، تۈرلۈك مېۋىلهر ]. 68[ تۈزگىن
قارنىـدىن ئىنسـانالرغا شـىپا ) يهنى ھهسـهل ھهرىسـىنىڭ(، ئۇنىڭ »يوللىرىغا ئىتائهتمهنلىك بىلهن كىرگىن

نىـڭ قۇدرىتىنىـڭ هللا ا(بۇنىڭـدا . چىقىـدۇ) يهنـى ھهسـهل(بولىدىغان خىلمۇ ـ خىـل رهڭلىـك ئىچىملىـك 
ئهجىلىڭـالر (هرنى يـاراتتى، ئانـدىن سـىلهللا ا]. 69[ پىكىر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئىبرهت بـار) چوڭلۇقىنى
باســقۇچىغا ) يهنــى ئهڭ قېرىلىــق(ســىلهرنى قهبــزى روھ قىلىــدۇ، ئــاراڭالردا ئۆمۈرنىـڭ يامــان ) پۈتكهنـده

بىلگهنـدىن كېـيىن، ھـېچ نهرسـىنى بىلـمهس بولـۇپ ) بىر نهرسـىلهرنى(ئۇلىشىدىغانالرمۇ بار، ئۇالر ھهتتا 
نتـۇپ، كـۈچ ـ قـۇۋۋىتى تـۈگهپ، ئهقلـى كېمىيىـپ كىچىـك بالىغـا يهنى ئىلگىرى بىلىدىغانلىرىنى ئۇ(قالىدۇ 

ئۆزى ئىـراده قىلغـان نهرسـىنى (بىلگۈچىدۇر، ) مهخلۇقاتنى باشقۇرۇشنى(ھهقىقهتهن هللا ا). ئوخشاپ قالىدۇ
سىلهرنىڭ بهزىڭالرنى بهزىڭالردىن رىزىقتا ئۈسـتۈن قىلـدى، رىزىقتـا هللا ا]. 70[ قادىردۇر) ئىشقا ئاشۇرۇشقا

هللا غانالر ئۆزلىرىنىڭ رىزقىنى باراۋهر بولۇش ئۈچۈن قول ئاسـتىدىكى قۇلالرغـا بهرمهيـدۇ، ئـۇالر ائۈستۈن قىلىن
ــار قىلىشــامدۇ؟ ــى ئىنك ــڭ نېمىتىن ــىلهر هللا ا]. 71[ نى ــۈلپهت ئېلىشــىڭالر(س ــۇنى ـ ئ ــڭ ئ ئۈچــۈن ) نى

سـىلهرگه . اراتتىخوتۇنۇڭالرنى ئۆز تىپىڭالردىن ياراتتى، سىلهر ئۈچۈن ئۇالردىن ئوغۇلالرنى ۋه نهۋرىلهرنـى يـ
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نىـڭ نېمىـتىگه هللا ئىشـىنىپ ا) يهنى بۇتالرغا(ئۇالر باتىلغا . تۈرلۈك شېرىن نهرسىلهرنى رىزىق قىلىپ بهردى
نى قويۇپ، ئـۆزلىرىگه ئاسـمانالردىن ھېچقانـداق رىزىـق چۈشـۈرۈپ ۋه هللا ئۇالر ا]. 72[ كۇفرىلىق قىالمدۇ؟

ــپ  ــق چىقىرى ــداق رىزى ــن ھېچقان ــام(يهردى ــماندىن ي ــى ئاس ــرائهت ۋه يهن ــن زى ــدۇرۇپ ۋه يهردى غۇر ياغ
 قـۇدرىتى يهتمهيـدىغان بۇتالرغـا چوقۇنامـدۇ؟) شۇنداق قىلىشـقا(بېرهلمهيدىغان، ) دهرهخلهرنى ئۆستۈرۈپ

ــىلهر ]. 73[ ــاهللا اس ــۇرمهڭالر  ق ــال كهلت ــى (مىس ــاهللا ايهن ــاتماڭالر،  ق ــۇتالرنى ئوخش ــاهللا اب ــېرىك  ق ش
 بىلمهيسـىلهر) نىڭ بۈيۈكلـۈكىنىهللا ا(بىلىدۇ، سىلهر  )هممه ھهقىقهتنىھ(ھهقىقهتهن هللا ا). كهلتۈرمهڭالر

قـۇل  ھېچقانداق ئىشنى ئۆز ئالدىغا بىر تهرهپ قىاللمايـدىغان بىـر: بۇنداق بىر مىسال كهلتۈرىدۇهللا ا]. 74[
ا يوسـۇندا سـهدىقه قىلىـپ ئاتا قىلغان ۋه ئۇنى يوشۇرۇن ياكى ئاشـكار) مال ـ مۈلۈكيهنى (بىز ئوبدان رىزىق 

يهنى ھېچ نهرسىگه ئىگه بولمىغان قۇلغـا ئوخشـايدىغان (ئادهم بىلهن ئوخشاشمۇ؟ ) ئهركىن ر ـۆھ( تۇرغان
بىــلهن قانــداقمۇ هللا بــۇتالرنى ھهممىــگه ئىــگه بولغــان ۋه كائىنــاتنى خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىــدىغان ا

نىــڭ تولىســى ) يهنــى كــاپىرالر(ئــۇالر ! خاســتۇر قــاهللا اجىمــى ھهمدۇســانا ) تهڭلهشــتۈرگىلى بولســۇن؟
) اليىــق ئىكهنلىكىنــى، بۇتالرنىــڭ ھهمدۇســاناغا ۋه ئىبــادهتكه اليىــق ئهمهســلىكىنىهللا ھهمدۇســاناغا ا(

يهنه مۇنداق مىسال كهلتۈرىدۇ؛ مۇنداق ئىككى ئادهم بار بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بىـرى ھـېچ هللا ا]. 75[ ئۇقمايدۇ
اچىنى مهيلـى قهيهرگه ئىش قىاللمايدىغان ۋه ئىگىسىگه يۈك بولۇپ قالغان بىر گاچـادۇركى، ئىگىسـى بـۇ گـ

ئهۋهتســۇن، ئــۇ ھېچقانــداق پايــدا ئېلىــپ كېلهلمهيــدۇ، يهنه بىــرى بولســا ئــۆزى تــوغرا يولــدا ماڭغــان ۋه 
يهنى بۇ گاچـا بىـلهن (ھهققانىي بولۇشقا بۇيرۇيدىغان ئادهمدۇر، بۇ ئىككى ئادهم ئوخشاشمۇ؟ ) كىشىلهرنى(

ى قۇرئان نۇرى بىلهن نۇرالنغـان ئـادهم بىـر ـ بىـرىگه ئۆزى توغرا يولدا تۇرۇپ پاساھهتلىك سۆزلهيدىغان، ئۆز
ئوخشــامدۇ؟ ئهقىللىــق ئادهمنىــڭ ئــۇالرنى ئوخشــاش ئورۇنغــا قويمىغىنىــدهك، بــۇت ۋه تاشــنى ھهممىنــى 

ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى ]. 76[ )بىلهن ئوخشاش ئورۇنغا قويغىلى بولمايـدۇهللا بىلگۈچى قۇدرهتلىك ا
ىيامهتنىـڭ قـايىم بولۇشـى كـۆزنى يۇتـۇپ ئـاچقۇچىلىق يـاكى ئۇنىڭـدىنمۇ خاستۇر، ق قاهللا اغهيبنى بىلىش 

ســىلهرنى ئاناڭالرنىــڭ قارنىــدىن ھــېچ هللا ا]. 77[ ھهقىــقهتهن ھهمــمه نهرســىگه قــادىردۇرهللا ا. تېــزدۇر
سـىلهرگه شـۈكۈر قىلسـۇن دهپ، قـۇالق، كـۆز ۋه هللا نهرسىنى بىلمهيدىغان ھـالىتىڭالر بىـلهن چىقـاردى، ا

ئۇالر قۇشالرنىڭ ھاۋادا ئۇچۇشقا بويسـۇندۇرۇلغانلىقىنى كۆرمىـدىمۇ؟ ئـۇالرنى ]. 78[ دىيۈرهكلهرنى ئاتا قىل
نىـڭ هللا ا(تۇتۇپ تۇرىدۇ، بۇنىڭدا ئىمان ئېيتىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن هللا پهقهت ا) ھاۋادىن چۈشۈپ كېتىشتىن(

ي قىلىـپ سـىلهرگه ئۆيـۈڭالرنى تۇرالغـۇ جـاهللا ا]. 79[ نۇرغـۇن ئـاالمهتلهر بـار) بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان
قىلىــپ بهردى، ســىلهر كــۆچكهن ) چېــدىرلهرنى(بهردى، ســىلهرگه ھايۋانالرنىــڭ تېرىلىرىــدىن ئــۆيلهرنى 

كۈنۈڭالردىمۇ، تۇرغان كۈنۈڭالردىمۇ ئۇنىڭ يىنىكلىكىنى ھېس قىلىسـىلهر، سـىلهرگه قويالرنىـڭ يۈكلىرىـدىن 
يهنــى ســىلهر كىيىــدىغان ۋه (، تۆگىلهرنىــڭ يۇڭلىرىــدىن، ئۆچكىلهرنىــڭ يۇڭلىرىــدىن ئــۆي جاھــازلىرىنى 

ــۇم مــۇددهتكىچه ) ئۆيــۈڭالرنى سهرهمجانالشــتۇرىدىغان ــونىراپ (ھهم مهل ــۇالر ك ــاكى ئ ــۈم كهلگــۈچه ي ئۆل
يهنـى (سىلهرگه ئۆزى ياراتقان نهرسـىلهر هللا ا]. 80[ پايدىلىنىدىغان نهرسىلهرنى قىلىپ بهردى) تۈگىگىچه

ــاالر ــاغالر ۋه بىن ــن ) دهرهخــلهر، ت ــ(دى ــڭ ھارارىتى ــپ بهردى) دىن ســاقلىنىدىغانكۈننى . ســايىلهرنى قىلى
سـىلهرگه . تۇرالغـۇ قىلىـدىغان جـايالرنى قىلىـپ بهردى) غـار، ئۆڭكـۈرگه ئوخشـاش(تاغالردىن سـىلهرگه 

ــىقتىن  ــوغۇقتىن(ئىسس ــتا ســىلهرنى ) ۋه س ــى، ئۇرۇش ــاقلىنىدىغان كىيىملهرن ــتىن(س ــان ـ زهخمهت ) زىي
سىلهرنى ئىتائهت قىلسۇن دهپ، سـىلهرگه ئهنه شـۇنداق هللا ا. ساقاليدىغان تۆمۈر كىيىملهرنى تهييار قىلدى

سـاڭا ھـېچ (يـۈز ئۆرۈسـه ) يهنى مۇشـرىكالر ئىمانـدىن(ئهگهر ئۇالر ]. 81[ مۇكهممهل نېمهتلهرنى بېرىدۇ
نىـڭ نېمىتىنـى تونۇيـدۇ،  هللائـۇالر ا]. 82[ ، سېنىڭ ۋهزىپهڭ پهقهت روشهن تهبلىـغ قىلىشـتۇر)زىيىنى يوق
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ئۇ نېمهتلهرنى ئىنكار قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ) ك غهيرىيگه ئىبادهت قىلىش بىلهنبۆله تىنهللا ا(ئاندىن 
ئۇنىڭغـا (ھهر ئـۈممهتتىن ) يهنى قىيـامهت كۈنىـده(شۇ كۈنده ]. 83[ )يهنى كاپىر پېتىچه ئۆلىدۇ(كاپىردۇر 

مىز، ئانـدىن كهلتـۈرى) يهنـى پهيغهمـبهر(بىر شاھىت ) ئىمان بىلهن ياكى كۇفرى بىلهن گۇۋاھلىق بېرىدىغان
يهنـى (رۇخسـهت قىلىنمايـدۇ ھهمـده ئـۇالردىن پهرۋهردىگـارىنى رازى قىلىـش ) ئۆزره ئېيتىشقا(كاپىرالرغا 

) يهنـى مۇشـرىكالر(زالىمالر ]. 84[ تهلهپ قىلىنمايدۇ) پهرۋهردىگارىنى رازى قىلىدىغان ئهمهللهرنى قىلىش
دۇنيـادا (مۇشـرىكالر ]. 85[ ۋه كېچىكتۈرۈلمهيدۇ يىنىكلىتىلمهيدۇ) ئازاب(ئازابنى كۆرگهن چاغدا، ئۇالردىن 

بـۇالر بولسـا بىزنىـڭ سـېنى قويـۇپ ئىبـادهت ! ئى پهرۋهردىگـارىمىز«: بۇتلىرىنى كۆرگهن چاغدا) چوقۇنغان
ــۇتلىرىمىزدۇر ــۇتلىرى ئۇالرغــا جــاۋاب بېرىــپ؛ » قىلغــان ب ــقهتهن «دهيــدۇ، ب شۈبھىســىزكى، ســىلهر ھهقى

بـاش ئهگكهنلىكىنـى بىلدۈرىـدۇ ، ئهممـا  قـاهللا اۈنده ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ شۇ ك]. 86[ دهيدۇ» يالغانچىسىلهر
يالغـان ـ ياۋىـداقلىرى يوققـا ) دېـگهن» بـۇتالر بىـزگه شـاپائهت قىلىـدۇ«: دۇنيادىكى چاغلىرىدا(ئۇالرنىڭ 
توسـقانالرغا ئۇالرنىـڭ ) يهنى دىنىـدىن(نىڭ يولىدىن هللا ا) كىشىلهرنى(كاپىر بولغانالرغا ۋه ]. 87[ چىقىدۇ

شۇ كۈنده بىز ھهر بىر ئـۈممهتكه ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ]. 88[ ىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئازاب قىلىمىزق
بىـز سـېنى ) شـۇ كۈنـده(كهلتۈرىمىز ۋه ) يهنى پهيغهمبهر(بىر شاھىت ) گۇۋاھلىق بېرىدىغان(ئۇالرغا قارشى 

ھهمـمه ) يهنـى قۇرئـاننى(ى سـاڭا بىـز كىتـابن. شـاھىت قىلىـپ كهلتـۈرىمىز) يهنى ئـۈممىتىڭگه(ئۇالرغا 
چۈشـهندۈرۈپ بېرىـدىغان، ) يهنى كىشىلهر موھتاج بولىـدىغان دىنىـي ئىشـالرنىڭ ھهممىسـىنى(نهرسىنى 

رهھـمهت، مۇسـۇلمانالرغا مهڭگۈلـۈك سـائادهت بىـلهن خـوش خهۋهر ) بهنـدىلهرگه(ھىدايهت، ) دىلالرغا(
جىمـى (ئادىـل بولۇشـقا، ) لهر ئارىسـىداكىشـى(ھهقىقهتهن هللا ا]. 89[ يهتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق

سـۆز ـ (ياخشـىلىق قىلىشـقا، خىـش ـ ئهقرىباالرغـا سـىله ـ رهھىـم قىلىشـقا بۇيرۇيـدۇ، قهبىـھ ) خهلققه
هللا نهسـىھهتنى قوبـۇل قىلسـۇن دهپ، ا. دىن، يامان ئىشالردىن ۋه زۇلـۇم قىلىشـتىن توسـىدۇ) ھهرىكهتلهر

نىـڭ ئهھـدىگه ۋاپـا هللا ئهھـده تۈزۈشـكهنلىرىڭالردا ، اسـىلهر ]. 90[ سىلهرگه پهند ـ نهسىھهت قىلىـدۇ
پۇختىلىغانـدىن كېـيىن بۇزمـاڭالر، چـۈنكى سـىلهر ) نىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپهللا ا(قىلىڭالر، قهسىمىڭالرنى 

سـىلهر پىششـىق ]. 91[ قىلمىشـىڭالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇهللا شۈبھىسـىزكى، ا. نى گۇۋاھچى قىلـدىڭالرهللا ا
سـان ۋه مـال ـ (بىـر جامـائه . پـارچه قىلىـۋهتكهن خوتۇنـدهك بولمـاڭالرئىگىرگهن يىپنى چۇۋۇپ پارچه ـ 

يهنه بىر جامائهدىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن، قهسـىمىڭالرنى ئالـدامچىلىقنىڭ ۋاسىتىسـى ) مۈلۈك جهھهتته
سـتىده بىـر جامـائه بىـلهن ئىتتىپـاق تۈزۈشـكهندىن كېـيىن، ۈيهنى ئۆز ئارا ياردهملىشـىش ئ(هر قىلىۋالىسىل

پۇل ـ مېلى كـۆپرهك يهنه بىـر جامـائهنى كـۆرۈپال ئىلگىرىكـى جامـائه بىـلهن تۈزۈشـكهن ئهھـدىنى سانى، 
يهنـى ۋهدىـگه ۋاپـا (سـىلهرنى ھهقىـقهتهن بۇنىـڭ هللا ، ا)بۇزۇپ، كېيىنكى جامائه بىلهن ئهھدى تۈزىسلهر

رگه چوقـۇم بىلهن سىنايدۇ، سىلهر دهتاالش قىلىشقان ھهق ـ ناھهقنى قىيامهت كۈنى سـىله) قىلىش ئهمرى
ئهلـۋهتته بىـر ) يهنـى پۇتـۇن ئىنسـانالرنى(خالىغان بولسا ئىدى، سىلهرنى هللا مۇبادا ا]. 92[ ئايرىپ بېرىدۇ

نىـڭ ھېكمىتـى ئـۇالرنى ئـۆز ئىختىيارىغـا قويۇۋېتىشـنى هللا ا(قىالتتـى، لـېكىن  )يهنى بىر دىنـدا(ئۈممهت 
قىيـامهت (ادهمنى ھىـدايهت قىلىـدۇ، خالىغان ئـادهمنى گـۇمراھ قىلىـدۇ، خالىغـان ئـهللا ، ا)تهقهززا قىلدى

 ،مۇسـتهھكهم) ئىسـالم دىنىـدا(قهدىمىڭـالر ]. 93[ پۈتۈن قىلمىشالر ئۈستىده سوراق قىلىنىسىلهر) كۈنى
ئىزچىل بولغاندىن كېـيىن تېيىلىـپ كهتمهسـلىك ئۈچـۈن، قهسـىمىڭالرنى ئـۆز ئـاراڭالردا ئالـدامچىلىقنىڭ 

يهنـى ئهھـدىگه ۋاپـا قىلىشـتىن (ڭ يولىدىن توسـقانلىقىڭالر نىهللا ا) كىشىلهرنى(ۋاسىتىسى قىلىۋالماڭالر، 

                                                
  .بۇ، قهسهم ئىچىپ چىڭ ئهھده قىلىشقاندىن كېيىن ئۆز ئهھدىنى بۇزغان ئادهمنىڭ مىسالىدۇر 
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 چـوڭ ئازابقـا قالىسـىلهر) سـىلهر ئـاخىرهتته دوزاختـا(ئۈچـۈن ئـازابنى تېتىيسـىلهر، ) يۈز ئـۆرۈگهنلىكىڭالر
نىـڭ هللا سـىلهر ئهگهر بىلسـهڭالر، ا: نىڭ ئهھدىنى ئهزىمهس نهرسىگه سـېتىۋهتمهڭالرهللا سىلهر ا]. 94[

!) ئـى ئىنسـانالر]. (95[ ئـارتۇقتۇر) پـانى دۇنيانىـڭ نهرسـىلىرىدىن(لهر ئۈچـۈن دهرگاھىدىكى ساۋاب سـى
ســهۋر . ۇرتمهســنىــڭ دهرگاھىــدىكى نهرســىلهر تۈگىهللا ســىلهرنىڭ ئىلكىڭالردىكــى نهرســىلهر تۈگهيــدۇ، ا

ئهر ـ ئايــال ]. 96[ قىلغۇچىالرغــا، ئهلــۋهتته، ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئهمهلىــدىنمۇ ياخشــىراق ســاۋاب بېرىمىــز
دۇنيانىڭ قانائهتچانلىق ، ھـاالل رىزىـق (هردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋهتته مۆمىنل

ئوبــدان ياشــىتىمىز، ئۇالرغــا، ئهلــۋهتته، قىلغــان ئهمهلىــدىنمۇ ) ۋه ياخشــى ئهمهلــلهرگه مــۇۋهپپهق قىلىــپ
ـاۋاب بېرىمىــز يتاننىڭ ســهن قۇرئــان ئوقۇمــاقچى بولغىنىڭــدا، قوغالنــدى شــه]. 97[ ياخشــىراق سـ

شۈبھىسـىزكى، مۆمىنلهرنىـڭ ۋه پهرۋهردىگارىغـا ]. 98[ سېغىنىپ پانـاھ تىلىگىـن قاهللا ا) ۋهسۋهسىسىدىن(
يهنــى (نىــڭ ئۈسـتىدىن شــهيتان ھۆكۈمرانلىـق قىاللمايــدۇ ) يهنـى يۆلهنگــۈچىلهر(تهۋهككـۈل قىلغــۇچىالر 

شـهيتان ]. 99[ )لمايـدۇپهرۋهردىگارىغا چىن يۆلهنگهن مـۆمىنلهرگه شـهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسـى تهسـىر قىال
ــدىغانالر ۋه ئۆزىنىــڭ  ــۆزىنى دوســت تۇتى ــۋا قىلىشــى(پهقهت ئ ــلهر ) ئىغ ــۇپ كهتكهن ــلهن مۇشــرىك بول بى

بىـز بىـر ئـايهتنى يهنه بىـر ئايهتنىـڭ ئورنىغـا ئالماشـتۇرغىنىمىزدا ]. 100[ ئۈستىدىنال ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
ئـۆزى نازىـل هللا ، ـ ا)بىـر ھۆكـۈمنى چۈشـۈرگىنىمىزده يهنى بىر ھۆكۈمنى بىكار قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا(

ئـۆزى ئوبـدان بىلىـدۇ ـ ) يهنى شۇ ھۆكۈمده بهندىگه نـېمه مهنـپهئهت ۋه ھـېكمهت بـارلىقىنى(قىلغاننى 
دهيـدۇ، ئۇنـداق ئهمهس، ئۇالرنىـڭ تولىسـى » يالغـان چاپلىـدىڭ) قاهللا ا( سهن !) ئى مۇھهممهد(«: ئۇالر

ــدۇ) نىــڭ ھېكمىتىنــىهللا ا( ــڭ ]. 101[ ئۇقماي ــل مۆمىنلهرنى ــاننى جىبرىئى ــانىنى(ئېيتقىنكــى، قۇرئ ) ئىم
مۇستهھكهم قىلىش ئۈچۈن، مۇسۇلمانالرغا ھىـدايهت ۋه خـۇش خهۋهر قىلىـپ، پهرۋهردىگارىـڭ ھۇزۇرىـدىن 

يهنـى مـۇھهممهد (ئۇنىڭغـا «: نىـڭ) يهنـى مۇشـرىكالر(ئـۇالر ]. 102[ راستچىللىق بىلهن نازىل قىلـدى
دېگهن سۆزىنى ئوبـدان بىلىمىـز، ئـۇالر كۆرسـهتكهن » ننى بىر ئىنسان تهلىم بېرىدۇقۇرئا) ئهلهيھىسساالمغا

هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 103[ بولسا روشهن ئهرهب تىلىـدۇر) قۇرئان(ئادهمنىڭ تىلى ئهرهب تىلى ئهمهس، بۇ 
قـاتتىق ) ئـاخىرهتته(ھىـدايهت قىلمايـدۇ، ئـۇالر هللا ئىشهنمهيدىغانالرنى ا) يهنى قۇرئانغا(نىڭ ئايهتلىرىگه 

يالغـان چاپاليـدۇ، ) قـاهللا ا( نىڭ ئايهتلىرىگه ئىشـهنمهيدىغانالرال هللا پهقهت ا]. 104[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ
 قـاهللا اكىمكى ]. 105[ دهل ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى يالغانچىدۇر) يالغانچى ئهمهس) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم(

بىـلهن مۇسـتهھكهم تۇرسـىمۇ مهجبـۇرالش ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالسا، ـ قهلبـى ئىمـان 
ئىمانـدىن يانغـانلىقىنى بىلـدۈرگهنلهر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا ـ كـۇفرى بىـلهن كـۆڭلى ) ئاغزىدىال(ئاستىدا 

نىڭ غهزىپىگه دۇچـار بولىـدۇ ۋه چـوڭ هللا ، ئۇ ا)يهنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتهد بولغان بولسا(ئازاده بولسا 
ئۇالرنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكىنـى ئـاخىرهتتىن ئـارتۇق كـۆرگهنلىكلىرى ) ئازاب يهنى(بۇ ]. 106[ ئازابقا قالىدۇ

تهرىپىـدىن هللا ئهنه شـۇ كىشـىلهر ا]. 107[ نىڭ كاپىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈنـدۇرهللا ۋه ا
ئــۇالر ]. 108[ دىللىــرى، قــۇالقلىرى ۋه كــۆزلىرى پېچهتلىــۋېتىلگهن كىشــىلهردۇر، ئهنه شــۇالر غــاپىلالردۇر

زىيانكهشـلىككه ئۇچرىغانـدىن ) !دئـى مـۇھهممه(ئانـدىن ]. 109[ استال ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىالردۇرر
جىھادنىـڭ (جىھـاد قىلغـان ۋه ) نىڭ يولىداهللا ا( ئاندىن . ھىجرهت قىلغان) مهدىنىگه(كېيىن، ھهقىقهتهن 

ــهققهتلىرىگه ــڭ ) مۇش ــدىغانالرغا پهرۋهردىگارى ــدۇ(چى ــرهت قىلى ــىزك)مهغپى ــڭ ، شۈبھىس ى، پهرۋهردىگارى
كېـيىن ئۇالرغـا ئهلـۋهتته مهغپىـرهت ) يهنى ئۇالرنىـڭ ھىجـرهت، جىھـاد ، سـهۋر قىلغىنىـدىن(شۇنىڭدىن 

ھهر ئادهم ئۆزى بىـلهن بولـۇپ كېتىـدىغان، ھهر ئـادهم قىلغـان ]. 110[ قىلغۇچىدۇر، رهھمهت قىلغۇچىدۇر
) يهنـى قىيـامهت كـۈنىنى(ايـدىغان كـۈننى ئهمهلىنىڭ مۇكاپاتى تولـۇق بېرىلىـدىغان، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىنم
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بولـۇپ، ) يهنـى مهكـكه ئاھالىسـى(بىـر شـهھهر : مۇنداق بىر مىسالنى كهلتۈرىـدۇهللا ا]. 111[ ئهسلىگىن
ئۇنىـڭ (ئۇنىـڭ رىزقـى تهرهپ ـ تهرهپـتىن كهڭتاشـا كېلىـپ تـۇراتتى، . تىنچ ـ خاتىرجهم ئىدى) ئهسلىده(

ئۇالرغـا قىلمىشـلىرى تۈپهيلىـدن ئاچلىقنىـڭ ۋه هللا دى، افرىلىـق قىلـۇنىـڭ نېمهتلىـرىگه كهللا ا) ئاھالىسـى
ــى ــى تېتىتت ــڭ ئهلىمىن ــبهر ]. 112[ قورقۇنچنى ــر پهيغهم ــدىن بى ــۆز ئىچى ــا ئ ــۇھهممهد (ئۇالرغ ــى م يهن

) يهنـى قـاتتىقچىلىق ۋه ئوقــۇبهت(ئۇالرغـا ئـازاب . كهلـدى، ئـۇنى ئـۇالر ئىنكـار قىلــدى) ئهلهيھىسسـاالم
سـىلهرگه رىزىـق قىلىـپ هللا ا]. 113[ زالىـم ئىـدى) هنلىك تۈپهيلىـدىنگۇناھالرغا چۆمگ(يۈزلهندى، ئۇالر 

نىـڭ هللا غىـال ئىبـادهت قىلىـدىغان بولسـاڭالر، اهللا بهرگهن ھاالل، شېرىن يېمهكلىكلهردىن يهڭالر، ئهگهر ا
سىلهرگه ئۆزى ئۆلۈپ قالغـان ھـايۋاننى، قـاننى، چوشـقا گۆشـىنى، هللا ا]. 114[ ھىممىتىگه شۈكۈر قىلىڭالر

كىمكـى . شـنى ھـارام قىلـدىنامى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋاننى يېيى) يهنى بۇتالرنىڭ(نىڭ غهيرى تىنهللا ا
ــارى ــان نهرســىلهردىن(چه ئهمهس، ئىالجىســىزلىقتىن ئختىي ــارام قىلىنغ ــۇقىرىقى ھ ــاقالپ ) ي ــاتىنى س ھاي

ــداردا  ــالغۇدهك مىق ــه(ق ــۇنى(هللا ا) يېس ــدۇر، ) ئ ــرهت قىلغۇچى ــا(مهغپى ــدۇر) ئۇنىڭغ  ].115[ كۆيۈنگۈچى
دېمهڭـالر، » بـۇ ھـاالل، بـۇ ھـارام«) ھېچقانداق دهلىلسـىز(ئاغزىڭالرغا كهلگهن يالغاننى سۆزلهش ئۈچۈن 

نامىــدىن يالغــاننى ئويــدورغۇچىالر هللا نامىــدىن يالغــاننى ئويــدۇرغان بولىســىلهر، اهللا ا) مۇنــداقتا(چــۈنكى 
ــاخىرهتته(ھهقىــقهتهن  ئازغىنــا ) دىن پهقهتئــۇالر دۇنيــا]. (116[ مهقســىتىگه ئېرىشــهلمهيدۇ) دۇنيــا ئ

ئىلگىـرى سـاڭا بايـان قىلغـان ]. 117[ قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) ئاخىرهتته(بهھرىمهن بولىدۇ، ئۇالر 
بىز ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلمىـدۇق، لـېكىن ئـۇالر ) بۇنىڭ بىلهن(نهرسىلهرنى يالغۇز يهھۇدىيالرغا ھارام قىلدۇق، 

يامـان ئىشـالرنى قىلغانـدىن كېـيىن  مهسـتىنسـىزكى، بىلشۈبھى]. 118[ ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلـدى
تـۈزهتكهنلهرگه پهرۋهردىگارىـڭ ئهلـۋهتته مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، مهرھهمهت ) ئهمهلىنى(تهۋبه قىلغان ۋه 

 قــاهللا ا، پېشــىۋا) چىياخشــى خىســلهتلهرنى ئۆزلهشــتۈرگۈ(ئىبــراھىم ھهقىــقهتهن ]. 119[ قىلغۇچىــدۇر
 قـاهللا ائـۇ . ئىـدى) هق دىنغا بۇرالغۇچى يهنى ھهق دىنغا ئېتىقاد قىلغـۇچىباتىل دىنالردىن ھ(ئىتائهتمهن 

. نىڭ نېمهتلىرىگه شـۈكۈر قىلغـۇچى ئىـدىهللا ئىبراھىم ا]. 120[ شېرىك كهلتۈرگۈچىلهردىن ئهمهس ئىدى
ئۇنىڭغا دۇنيـادا ياخشـىلىق ئاتـا ]. 121[ تاللىدى ۋه ئۇنى توغرا يولغا باشلىدى) پهيغهمبهرلىككه(ئۇنى هللا ا

باتىـل «: ئانـدىن سـاڭا]. 122[ دۇق، شهك ـ شۈبھىسىزكى، ئـاخىرهتته ئـۇ ياخشـىالر قاتارىـدا بولىـدۇقىل
ئىبراھىمنىـڭ دىنىغـا ئهگهشـكىن، ) يهنى ھهق دىنغـا ئېتىقـاد قىلغـۇچى(دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرالغۇچى 

ئىخـتىالپ  شـهنبه كـۈنى ئۈسـتىده]. 123[ قىلـدۇق ىيدهپ ۋهھ» ۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدىئىبراھىم م
ــدى  ــۇغالش بهلگىلهن ــۇنى ئۇل ــۈنال ئ ــۇچىالر ئۈچ ــده (قىلغ ــۇ كۈن ــۇغالش ۋه ب ــۈنىنى ئۇل ــهنبه ك ــى ش يهن

نىڭ ئهمـرىگه ئاسـىيلىق قىلىـپ دىنـدا هللا يهھۇدىيالر ا. ئىشلىمهسلىك ئىبراھىمنىڭ شهرىئىتىده يوق ئىدى
ۇنداق بهلگىلىمىنـى ئىختىالپ قىلىشـقانلىقلىرى سـهۋهبىدىن ئۇالرغـا ئېغىرچىلىـق تۇغـدۇرۇش ئۈچـۈن شـ

شۈبھىســىزكى، پهرۋهردىگارىــڭ قىيــامهت كــۈنى ئــۇالر ئىخــتىالپ قىلىشــقان ھهق ـ نــاھهق ). چىقــاردۇق
ھېكمهتلىـك ) يهنـى ئىسـالم دىنىغـا(پهرۋهردىگارىڭنىـڭ يولىغـا ]. 124[ ئۈستىده چوقۇم ھۆكۈم چىقىرىدۇ

بىـلهن ) مۇخالىپهتچىلىـك قىلغـۇچىالريهنـى (ئۇسلۇبتا ياخشى ۋهز ـ نهسىھهت بىلهن دهۋهت قىلغىن، ئۇالر 
پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن ئۇنىڭ يولىدىن ئازغـانالرنى ئوبـدان بىلىـدۇ، . چىرايلىق رهۋىشته مۇنازىرىلهشكهن

) ئۆزۈڭالرغـا يهتـكهن زىيـان ـ زهخـمهت ئۈچـۈن(ئهگهر ]. 125[ ھىدايهت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىـدۇ
الرغا يهتكهن زىيان ـ زهخـمهت قانچىلىـك بولسـا، شـۇنچىلىك ئىنتىقـام ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر، ئۆزۈڭ

، بـۇ سـهۋر )يهنى ئىنتىقام ئالماي كهچۈرسهڭالر(، ئهگهر سهۋر قىلساڭالر )يهنى ئاشۇرۇۋهتمهڭالر(ئېلىڭالر 
نىـڭ هللا ا!) (ئـى مـۇھهممهد]. (126[ ياخشـىدۇر) ئهلـۋهتته(ئۈچـۈن ) يهنى كهچۈرگۈچىلهر(قىلغۇچىالر 
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. نىڭ ياردىمى بىلهنال قولغـا كېلىـدۇهللا سهۋر قىلغىن، سهۋرهڭ پهقهت ا) ڭا يهتكهن ئهرزىيهتلهرگهيولىدا سا
 ئۇالرنىـڭ ھىـيله ـ مىكرىسـىدىن يۈرىكىـڭ سىقىلمىسـۇن. غا قايغۇرمىغىن) ئىمان ئېيتمىغانلىقى(ئۇالرنىڭ 

  ].128[ ىللىدۇرھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلغۇچىالر ۋه ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلهن بهللا ا]. 127[

  .ئايهت 111مهككىده نازىل بولغان،  )ئىسرا(ـ سۈره بهنى ئىسرائىل  17

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

قۇدرىتىمىزنىـڭ دهلىللىرىنـى كۆرسـىتىش ) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(پاكتۇر، ئۇ ) قساندىننۇبارچه (هللا ا 
ىدى ھهرهمـدىن ئهتراپىنـى مهسـج بىـر كېچىـده) نى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىيه(ئۈچۈن، بهندىسىنى 
ھهممىنـى ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، هللا ھهقىـقهتهن ا. ىدى ئهقساغا ئېلىپ كهلـدىمهسج بهرىكهتلىك قىلغان

ئاتـا قىلـدۇق، كىتـابنى ئىسـرائىل ) يهنـى تهۋراتنـى(مۇسـاغا كىتـابنى ]. 1[ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر
» !قىلىۋالمـاڭالر) يهنـى پهرۋهردىگـار(مهنـدىن غهيرىنـى ھـامىي ) ئۇالرغـا(ېتهكچـى قىلـدۇق، ئهۋالدىغا ي

ئهجـدادىڭالرنى غهرق ! (ئى بىز نۇھ بىلهن بىلـله كـېمىگه چۈشـۈرگهنلهرنىڭ ئهۋالدلىـرى]. 2[ )دېدۇق(
غـۇچى نـۇھ ھهقىـقهتهن كـۆپ شـۈكۈر قىل) نىڭ نېمىتىگه شۈكۈر قىلىڭالرهللا بولۇپ كېتىشتىن قۇتقۇزدۇق، ا

پهلهستىن زېمىنىدا چوقـۇم ئىككـى قېـتىم «: )اتتايهنى تهۋر(ئىسرائىل ئهۋالدىغا كىتابتا ]. 3[ بهنده ئىدى
ــلهن، ا ــش بى ــۇم قىلى ــق قىلىســىلهر ۋه زۇل ــۇ هللا بۇزغۇنچىلى ــلهن تولىم ــش بى ــگهن ئىشــالرنى قىلى چهكلى

ــق ب]. 4[ قىلــدۇق ىيــدهپ ۋهھ» الردىــن ئېشــىپ كېتىســىلهرھهددىڭ ــڭ بىرىنچــى قېتىملى ۇزغۇنچىلىقنى
سـىلهرگه كۈچلـۈك بهنـدىلىرىمىزنى ) سىلهرنى جازاالش ئۈچۈن(ۋهده قىلىنغان ۋاقىت كهلگهنده، ) جازاسى(

سـىلهرگه . (ئـۆيلهرنى ئـاختۇردى) ئـۇالر سـىلهرنى ئۆلتـۈرۈش، بـۇالڭ ـ تـاالڭ قىلىـش ئۈچـۈن(ئهۋهتتۇق، 
ــش ــهللهت قىلى ــمهننى مۇس ــدى) دۈش ــىدىغان ۋهده ئى ــقا ئاش ــۇم ئىش ــدىن ]. 5[ چوق ــى تهۋبه (ئان يهن

يهنـى دۈشـمىنىڭالرنى (كېيىن سىلهرنىڭ ئۇالردىن ئۈستۈنلۈكۈڭالرنى ئهسلىگه كهلتۈردۇق ) قىلغىنىڭالردىن
، سىلهرگه نۇرغۇن مال ۋه ئهۋالدالر ئاتـا قىلـدۇق، )ھاالك قىلدۇق، سىلهرنى ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلدۇق

ئهگهر ياخشـىلىق قىلسـاڭالر، ياخشــىلىقىڭالر !) الدىئــى ئسـرائىل ئهۋ]. (6[ سـانىڭالرنى كـۆپ قىلـدۇق
ــق  ــق بۇزغۇنچىلى ــى قېتىملى ــدۇر، ئىككىنچ ــۆزۈڭالر ئۈچۈن ــاڭالرمۇ ئ ــانلىق قىلس ــدۇر، يام ــۆزۈڭالر ئۈچۈن ئ

يـۈزۈڭالردا قايغۇنىـڭ ) دۈشمهنلهرنىڭ خـار قىلىشـى بىـلهن(ۋهده قىلىنغان ۋاقتى كهلگهنده، ) جازاسىنىڭ(
ئـۇنى (، ئۇالرنىڭ بهيتۇلمۇقهددهسكه دهسلهپكى قېتىمـدا كىرگهنـدهك كىرىـپ ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈشى ئۈچۈن

]. 7[ )ئـۇالرنى بىـز ئهۋهتتـۇق(ئۈچۈن، ئىشغال قىلغانلىكى يهرنى ۋهيران قىلىشـى ئۈچـۈن ) خاراب قىلىشى
ــدۇر، ئهگهر ) ئهگهر تهۋبه قىلســاڭالر( پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ ســىلهرگه رهھىــم قىلىشــى مــۇھهققهق يېقىن

). يهنى بىز سـىلهرنى قايتـا جـازااليمىز(، بىز قايتىمىز )يهنى قايتا بۇزغۇنچىلىق قىلساڭالر(قايتساڭالر سىلهر 
بـۇ قۇرئـان ھهقىـقهتهن ئهڭ تـوغرا يولغـا باشـاليدۇ، ]. 8[ جهھهننهمنى كاپىرالر ئۈچـۈن زىنـدان قىلـدۇق

انلىقى بىـلهن خـۇش خهۋهر ياخشى ئىشالرنى قىلىدىغان مۆمىنلهرگه ئۇالرنىـڭ چـوڭ مۇكاپاتقـا ئېرىشـىدىغ
ئـاخىرهتكه ئىشـهنمهيدىغانالرغا قـاتتىق ئـازاب ) يهنه مـۆمىنلهرگه خـۇش خهۋهر بېرىـدۇكى]. (9[ بېرىدۇ

ــا(ئىنســان ]. 10[ تهييارلىــدۇق ــاال ـ چاقىلىرىغ ــۆزىگه ۋه ب ــدهك، ) ئ ــا قىلغان ــاچچىقى (خهيرىلىــك دۇئ ئ
كامـالى قـۇدرىتىمىزنى (كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى ]. 11[ بهتدۇئا قىلىدۇ، ئىنسان ئالـدىراڭغۇدۇر) كهلگهنده

ئىككى ئاالمهت قىلدۇق، كېچىنىڭ ئاالمىتىنى كۆتۈرۈۋهتتۇق، پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ پهزلىنـى ) كۆرسىتىدىغان
) يهنــى تۇرمــۇش الزىمهتلىكلىرىنــى تېــپىش يولىــدا ســهئيى ھهرىكهتــته بولۇشــۇڭالر(تهلهپ قىلىشــىڭالر 

يىلالرنىــڭ ســانىنى ۋه ) المىشىشــى ئــارقىلىق كۈنلهرنىـڭ، ئايالرنىــڭكــېچه بىــلهن كۈنـدۈزنىڭ ئ(ئۈچـۈن، 
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ئىشـالرنىڭ ) دىنىـي ۋه دۇنيـاۋى(ھېسابىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن، كۈندۈزنىڭ ئـاالمىتىنى يورۇقلـۇق قىلـدۇق، 
ھهر بىر ئىنساننىڭ ئهمهلىنى ئۇنىـڭ بوينىغـا ئېسـىپ قـويىمىز ]. 12[ ھهممىسىنى تهپسىلىي بايان قىلدۇق

سـاننىڭ قىلغـان ھهرقانـداق ئهمهلـى خـۇددى بويۇنچـاق بويۇنـدىن ئايرىلمىغىنىـدهك ئۇنىڭـدىن يهنى ئىن(
، قىيامهت كۈنى ئۇنىڭ نامه ـ ئهمـالىنى كۆرسـىتىمىز، ئـۇ )ھهرگىز ئايرىلمايدۇ، شۇنىڭغا يارىشا جازا بېرىلىدۇ

ــدۇ.ئــۇنى ئوچــۇق  ــا]. (13[ كۆرى ــامه ـ ئهمــالىڭنى ئوقــۇغىن«) ئۇنىڭغ ــۆزۈڭگه! ن ــۈن ئ ــۇ ( بۈگ ــى ب يهن
كىمكى ھىـدايهت تاپىـدىكهن، ھىـدايهت ]. 14[ دېيىلىدۇ» كۆرىدۇ.ئۆزۈڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭ ) قىلمىشلىرىڭغا

كىمكـى ئازىـدىكهن، ئازغانلىقنىـڭ زىيىنـى ئۇنىـڭ ئـۆزى . ىڭ پايدىسى ئۇنىـڭ ئـۆزى ئۈچۈنـدۇرتاپقانلىقىن
ھـېچ (پهيغهمـبهر ئهۋهتـمهي تـۇرۇپ . لمايـدۇر ئادهمنىڭ گۇناھىنى ئۈسـتىگه ئابىر ئادهم يهنه بىئۈچۈندۇر، 

نـى ھـاالك قىلمـاقچى بولسـاق، ئۇنىڭـدىكى ) ئاھالىسـى(بىرهر شهھهر ]. 15[ ئادهمنى جازالىغىنىمىز يوق
بىزگه ئىتائهت قىلىشقا بۇيرۇيمىز، ئۇالر ئىتائهت قىلماي، پىسقى ـ پاسـات قىلىـدۇ ـ (دۆلهتمهن ئادهملهرنى 

]. 16[ ىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى قورقۇنچلـۇق رهۋىشـته ھـاالك قىلىمىـزده، ئۇالرغا ئازابىمىز تېگىشلىك بول
نۇرغـۇن ئـۈممهتلهرنى ھـاالك قىلـدۇق، پهرۋهردىگارىـڭ ) پهيغهمبهرلىرىنـى ئىنكـار قىلغـان(نۇھتىن كېيىن 

ــۇر ــتا يېتهرلىكت ــۆرۈپ تۇرۇش ــپ تۇرۇشــتا، ك ــۇق بىلى ــاھلىرىنى تول ــدىلىرىنىڭ گۇن ــانى ]. 17[ بهن ــز دۇني بى
بىزنىـڭ خـالىغىنىمىزنى بېرىمىـز، ) ئۇنىـڭ خـالىغىنىنى ئهمهس(ر ئىچىـدىن خالىغـان ئـادهمگه كۆزلىگهنله

ــۇنى  ــدىن ئ ــاخىرهتته(ئان ــان، ) ئ ــۇ خارالنغ ــنهمگه ئ ــازااليمىز، جهھهن ــلهن ج ــنهم بى ــڭ هللا ا( جهھهن نى
تكه كىمكى ئاخىرهتنى كۆزلهيدىكهن ۋه مـۆمىن بولـۇپ ئـاخىره]. 18[ قوغالنغان ھالدا كىرىدۇ) رهھمىتىدىن

 قوبـۇل بولىـدۇ) نىـڭ دهرگاھىـداهللا ا(اليىق ئهمهللهرنى قىلىدىكهن، مۇنداق ئادهملهرنىڭ قىلغـان ئهمهلـى 
ـــز]. 19[ ـــدىن بېرىمى ـــا قىلغىنى ـــڭ ئات ـــىگه پهرۋهردىگارىڭنى ـــڭ ھهر ئىككىس ـــڭ ۋه ئۇالرنى . بۇالرنى

بهزىسـىنى بهزىسـىدىن  ئۇالرنىڭ]. 20[ مهنئى قىلىنمايدۇ) ھېچ ئادهمدىن(پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنى 
ئهلـۋهتته تېخىمـۇ چوڭـدۇر ۋه ) پهرق(قانداق ئۈستۈن قىلغانلىقىمىزغا قارىغىن، ئـاخىرهت دهرىجىلىرىـدىكى 

ئۇنـداق (قىلمىغىـن، ) شېرىك(باشقا مهبۇدنى  قاهللا ا]. 21[ زىياده چوڭدۇر) جهھهتتىكى پهرق(ئۈستۈنلۈك 
دوزاختــا (مهھــرۇم بولغــان ھالــدا ) ردىمىــدىننىــڭ ياهللا ا(ئهيىــبلهنگهن، ) نىــڭ دهرگاھىــداهللا قىلســاڭ ا
ــا ـ ]. 22[ قالىســهن) ھهمىشــه ــۆزىگىال ئىبــادهت قىلىشــىڭالرنى ۋه ئات ــڭ ئ ــڭ پهقهت ئۇنى پهرۋهردىگارى

ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى سـېنىڭ قـول ئاسـتىڭدا 
يهنـى مـاالللىقنى بىلدۈرىـدىغان شـۇنچىلىك سـۆزنىمۇ (دېمىگىـن  بولۇپ ياشىنىپ قالسـا، ئۇالرغـا ئوھـوي

ئۇالرغـا كامـالىي ]. 23[ ، ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن ، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سـۆز قىلغىـن)قىلمىغىن
ئـۇالر مېنـى كىچىكلىكىمـده ! ئـى پهرۋهردىگـارىم«: مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كهمتهر مۇئامىلىده بـولغىن ۋه

پهرۋهردىگـارىڭالر دىلىڭالردىكىنـى ئوبـدان ]. 24[ دېگىـن» گىنىدهك ئۇالرغا مهرھهمهت قىلغىـنتهربىيىلى
هللا يهنـى ئاتـا ـ ئانـاڭالرنى قاخشـاتقۇچى بولمىسـاڭالر، ا(بىلگۈچىدۇر، ئهگهر سـىلهر ياخشـى بولسـاڭالر 

 قىلغۇچىـدۇر ھهقىقهتهن تهۋبه قىلىپ تۇرغۇچىالرنى مهغفىـرهتهللا ا). سىلهرنىڭ خاتالىغىڭالرنى كهچۈرىدۇ
پـۇل ـ (ھهققىنـى بهرگىـن، ) خهيـرى ـ سـاخاۋهتتىن(تۇغقانغـا، مىسـكىنگه، ئىـبىن ـ سـهبىلگه ]. 25[

ــاتوغرا يولالرغــا ئىســراپ قىلغــۇچىالر ھهقىــقهتهن شــهيتانالرنىڭ ]. 26[ ئىســراپ قىلمىغىــن) مېلىڭنــى ن
ــا تولىمــۇ كــۇفرانى نــېمهت قىلغــان ئىــ ئهگهر ســهن ]. 27[ دىقېرىنداشــلىرىدۇر، شــهيتان پهرۋهردىگارىغ

پهرۋهردىگارىڭـدىن كۈتۈۋاتقـان مهرھهمهت نازىـل بولغانـدىن كېـيىن ئانـدىن ئۇالرغـا خهيـرى ـ سـاخاۋهت 
 ، ئۇالرغـا چىرايلىـق گهپ قىلغىـن)يهنى قولۇڭدا ئۇالرغا بېرىدىغان بىـر نهرسـه بولمىسـا(قىلماقچى بولساڭ 

قولـۇڭنى تولىمـۇ ئېچىپمـۇ ئهتمىگىـن ) قىلمىغىـن يهنى بېخىللىـق(قولۇڭنى بوينۇڭغا باغلىۋالمىغىن ]. 28[
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]. 29[ مـاالمهتكه، پۇشـايمانغا قالىسـهن) ئۇنـداق قىلسـاڭ پۇلسـىز قېلىـپ(، )يهنى ئىسـراپ قىلمىغىـن(
شۈبھىسىزكى، سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ خالىغان ئادهمنىڭ رىزقىنى كهڭ قىلىـدۇ، خالىغـان ئادهمنىـڭ رىزقىنـى 

ــدۇ، ا ــار قىلى ــدىهللا ت ــقهتهن بهن ــى(لىرىنىڭ ھهقى ــۋالىنى، مهنپهئىتىن ــۆرۈپ ) ئهھ ــدۇر، ك ــپ تۇرغۇچى بىلى
ــدۇر ــالىل]. 30[ تۇرغۇچى ــۇپ ب ــتىن قورق ــۈرمهڭالركهمبهغهللىك ــىلهرنىڭ . ىرىڭالرنى ئۆلت ــڭ ۋه س ئۇالرنى

زىناغـا يېقىنالشـماڭالر، ]. 31[ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىـز، ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈش ھهقىـقهتهن چـوڭ گۇنـاھتۇر
ناھهق ئـادهم ئۆلتۈرۈشـنى (هللا ناھهق ئادهم ئۆلتۈرمهڭالركى، ا]. 32[ ئىشتۇر، يامان يولدۇرچۈنكى ئۇ قهبىھ 

قاتىلدىن قىساس ئېلىش، يا دىـيهت ئـېلىش، يـا كهچـۈرۈم (ھارام قىلدى، كىمكى ناھهق ئۆلتۈرۈلىدىكهن، (
ىن ھوقــۇقىنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ ئىگىســىنىڭ قولىــدا قىلــدۇق، ئىگىســى قىســاس ئېلىشــتا چهكــت) قىلىــش

قاتىلدىن غهيرىنى ئۆلتۈرۈش، يا ئۇنىڭ ئهزالىرىنى كېسىش، بىـر ئـادهم ئۈچـۈن ئىككـى (چىقىپ كهتمىسۇن 
ھهقىـقهتهن هللا ئىگىسـىگه ا) نـاھهق ئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ(، )ئادهمنى ئۆلتۈرۈش قاتارلىق ئىشالرنى قىلمىسۇن

ئهڭ پايــدىلىق ) ېـتىمگهي(يېتىمنىـڭ مېلىنـى تـاكى ئــۇ بـاالغهتكه يهتكهنـگه قهدهر ]. 33[ مهدهتكـاردۇر
يهنـى ئهھـدىگه (ئهھـده ئۈسـتىده ) قىيامهت كـۈنى(ئۇسۇلدا تهسهررۇپ قىلىڭالر، ئهھدىگه ۋاپا قىلىڭالر، 

باشـقىالرغا (سـىلهر ]. 34[ ئهلـۋهتته سـوئال ـ سـوراق قىلىنىسـىلهر) ۋاپا قىلغـان ـ قىلمىغـانلىق ئۈسـتىده
چهڭالر ۋه تارازىـدا تارتىـپ بېـرىڭالر، بۇنـداق قىلىـش ئۆلچهپ بهرگهنده، تولـۇق ئـۆل) ئاشلىق قاتارلىقالرنى

بىلمهيـدىغان نهرسـهڭگه ]. 35[ ياخشىدۇر، ئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈن تېخىمۇ ئوبدانـدۇر) سىلهرگه دۇنيادا(
ئىنسـان (، )يهنى بىلمىگهننـى بىلـدىم، كـۆرمىگهننى كـۆردۈم، ئاڭلىمىغـاننى ئاڭلىـدىم دېـمه(ئهگهشمه 

نىڭ قىلمىشلىرى ئۈسـتىده ھهقىـقهتهن سـوئال ـ ) يهنى سهزگۈ ئهزالىرى(، دىل قۇالق، كۆز) قىيامهت كۈنى
يهرنــى ) ھاكــاۋۇرلۇقتىن ئايىغىــڭ بىــلهن(ســهن زېمىنــدا مهغــرۇرانه يــۈرمىگىن، ]. 36[ ســوراق قىلىنىــدۇ

ــا تهڭلىشهلمهيســهن) ھهرقــانچه گىــدهيگىنىڭ بىــلهن(تېشىۋېتهلمهيســهن،  ــزلىكته تاغالرغ ]. 37[ ئېگى
بـۇالر پهرۋهردىگارىـڭ ]. 38[ نىڭ دهرگاھىدا ياماندۇرهللا الرنىڭ ھهممىسى قهبىھ بولۇپ، ا) شئى(يۇقىرىقى 
باشـقا مهبـۇدنى شـېرىك قىلمىغىـن، بولمىسـا  قـاهللا اقىلغان ھېكمهتلهرنىـڭ بىـر قىسـمىدۇر،  ىيساڭا ۋهھ

هللا جهبـا ائه]. 39[ قوغالنغان ھالدا جهھهننهمگه تاشلىنىسـهن) نىڭ رهھمىتىدىنهللا ا(ماالمهت قىلىنغان، 
ھهقىـقهتهن سـىلهر چـوڭ  ۇ؟مئۆزىنىڭ قىزلىرى قىلىۋالغـانسىلهرگه ئوغۇلالرنى خاس قىلىپ، پهرىشتىلهرنى 

قۇرئانـدا تۈرلـۈك شـهكىلده ) ۋهز ـ نهسـىھهتنى(ئۇالرنى ئىبرهت ئالسـۇن دهپ ]. 40[ سۆزنى قىلىۋاتىسىلهر
مۇشـرىكالر ئېيتقانـدهك، ]. 41[ شـماقتاتېخىمـۇ يىراقال) ھهقىـقهتهن(ئـۇالر ) بۇنىڭ بىلهن(بايان قىلدۇق، 

غهلىـبه قىلىـش ) ئۈسـتىدىنهللا ا( بىلهن بىرگه يهنه باشقا ئىالھالر بولغان تهقـدىرده ئهرش ئىگىسـى هللا ا
پاكتۇر، ئۇالرنىڭ بوھتان سۆزلىرىدىن يۈكسـهك دهرىجىـده هللا ا]. 42[ ئۈچۈن ئهلۋهتته يول ئىزدىگهن بوالتتى

) كائىنـاتتىكى(نى پـاك دهپ بىلىـدۇ، هللا ن ۋه ئۇالردىكى مهخلۇقاتالر ايهتته ئاسمان ـ زېمى]. 43[ ئالىيدۇر
، )نىـڭ ئۇلۇغلـۇقىنى سـۆزلهيدۇهللا يهنـى ا(نى پـاك دهپ مهدھىيىلهيـدۇ هللا قانداقلىكى نهرسه بولمىسۇن، ا

هللا ئۇالرنىــڭ مهدھىيىســىنى سهزمهيســىلهر، ا) تىلىڭــالر ئوخشــاش بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن(لــېكىن ســىلهر 
تهۋبه (، )يهنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ(ھهلىمدۇر ) ىرىگهبهندىل(ھهقىقهتهن 

ــۇچىالرنى ــدۇر) قىلغ ــرهت قىلغۇچى ــۇھهممهد]. (44[ مهغپى ــى م ــاخىرهتكه ئىشــهنمهيدىغان !) ئ ســهن ئ
]. 45[ قۇرئاننى ئوقۇغان چېغىڭدا ئۇالر بىلهن سېنىڭ ئاراڭدا يوشۇرۇن پهرده پهيـدا قىلـدۇق) مۇشرىكالرغا(

                                                
 . ىپ قىزلىرىنى ئۆلتۈرۈپ تاشاليتتىجاھالهت دهۋرىدىكى ئهرهبلهر نامراتلىقتىن قورقۇپ ياكى نۇمۇس قىل 
  . بۇ پهرىشتىلهر ئالالھنىڭ قىزلىرى دېگۈچىلهرگه قارىتىلغان 
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قۇرئاننى چۈشهنمىسۇن دهپ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پهردىلىدۇق، ئۇالرنىڭ قۇالقلىرىنى ئېغىـر قىلـدۇق، قۇرئانـدا 
تىالۋىـتىڭگه ئۇالرنىـڭ نـېمه ]. 46[ يالغۇز پهرۋهردىگارىڭنى تىلغا ئالساڭ، ئـۇالر ئۈركـۈپ قېچىـپ كېتىـدۇ

ان بىلىمىـز، ئـۇالر قىرائىتىڭنـى تىڭشـىغان قۇالق سالىدىغانلىقىنى بىز ئوبد) ىره ئۈچۈنمهسخ يهنى(ئۈچۈن 
ــا زالىمــالر ) ســېنىڭ توغراڭــدا(چاغلىرىــدا  ــى ۋاقىتت ســىلهر پهقهت «): مــۆمىنلهرگه(پىچىرلىشــىدۇ، ئهين

بىـردهم سـېھرىگهر، (ئۇالرنىڭ سـېنىڭ توغراڭـدا ]. 47[ دهيدۇ» سېھىرلهنگهن ئادهمگىال ئهگىشىۋاتىسىلهر
نۇرغــۇن مىســالالرنى كهلتــۈرگهنلىكىگه قــارىغىن، ئــۇالر ) نــدهكبىــردهم شــائىر ۋه بىــردهم مهجنــۇن دېگه

: مۇشـرىكالر]. 48[ يـول تاپالمايـدۇ )ھىـدايهتكه( ئـازدى، ئـۇالر) مۇشۇنداق بوھتانالرنى چاپالش بىـلهن(
بىز قۇرۇق سـۆڭهك ۋه چىرىـپ توپـا بولـۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن چوقـۇم قايتـا تىرىلىـپ يېڭىـدىن ئـادهم ‹‹

سىلهر تاش ياكى تۆمۈر ياكى ھاياتلىقنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش تېخىمـۇ قىـيىن ]. 49[ دېيىشىدۇ ››بوالمدۇق؟
 »بىزنـى كىـم تىرىلدۈرىـدۇ؟‹‹: ئـۇالر) سـىلهرنى تىرىلدۈرىـدۇهللا ا(بولغان بىر نهرسه بولۇپ كهتسـهڭالرمۇ 

ئـۇ  ئۈمىـدكى ،‹‹) سـهن(دېيىشـىدۇ،  ››ئـۇ قاچـان بولىـدۇ؟‹‹ :، ئۇالر ساڭا باشلىرىنى لىڭشـىتىپدېگىن
سـىلهرنى چاقىرىـدۇ، سـىلهر ئۇنىڭغـا ھهمـدى ئېيتىـپ هللا شۇ كۈنده ا]. 51ـ50[ دېگىن›› ېقىندا بولىدۇي

بهنـدىلىرىمگه ئېيتقىنكـى، ]. 52[ پهقهت ئازغىنا تۇرغاندهك ئوياليسـىلهر) دۇنيادا(ئىجابهت قىلىسىلهر ۋه 
قوزغايـدۇ، شـهيتان  ئۇالر ياخشـى سـۆزلهرنى قىلسـۇن، شۈبھىسـىزكى، شـهيتان ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا پىتـنه

سىلهرگه رهھىـم قىلىـدۇ، هللا سىلهرنى ئوبدان بىلىدۇ، اهللا ا]. 53[ ئىنسانغا ھهقىقهتهن ئاشكارا دۈشمهندۇر
]. 54[ غـا ھـامىي قىلىـپ ئهۋهتكىنىمىـز يـوق) يهنـى كـاپىرالر(خالىسا سىلهرنى ئازاباليدۇ ، سـېنى ئـۇالر 

نى ھهممىــدىن ئوبــدان بىلىــدۇ، بىــز ئهھــۋالى زېمىنــدىكى بهنــدىلىرىنىڭ پهرۋهردىگارىــڭ ئاســمانالردىكى،
داۋۇتقا زهبـۇرنى ئاتـا قىلـدۇق، ]. 55[ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلهرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق

ئۇالرنىـڭ قولىــدىن ســىلهردىن بــاالنى . نــى قويــۇپ خـۇدا دهپ ئويلىغــانلىرىڭالرنى چــاقىرىڭالرهللا سـىلهر ا
) نى قويـۇپ ئىـالھ دهپهللا ا(ئۇالر ]. 56[ يۆتكهپ قويۇشمۇ كهلمهيدۇ) اباشقىالرغ(كۆتۈرۈۋېتىشمۇ ۋه ئۇنى 

پهرۋهردىگارىغـا يـېقىن بولۇشـنى تىلهيـدۇ، ئۇالرنىـڭ ) ئۆزلىرى ئىبادهت ئـارقىلىق(ئىبادهت قىلىدىغانالرنىڭ 
، )يـېقىن بولۇشـنى تىلهيـدۇ قـاهللا اھهم ئىبـادهت ئـارقىلىق (يېقىنـراق بـولغىنى ) پهرۋهردىگارىغا(ئارىسىدا 

ئازابىدىن قورقىدۇ، پهرۋهردىگارىنىـڭ ئـازابى ھهقىـقهتهن ) ئۇنىڭ(پهرۋهردىگارىنىڭ رهھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ 
ھهرقانـداق بىـر شـهھهر بولمىسـۇن، ئـۇنى بىـز ) ئاسىيلىق قىلغان قاهللا ا]. (57[ ساقلىنىشقا تېگىشلىكتۇر

بۇ لهۋھۇلمهھپـۇزدا پۈتۈلـۈپ كهتـكهن  قىيامهت كۈنىدىن بۇرۇن ھاالك قىلىمىز، ياكى ئۇنى قاتتىق ئازاباليمىز،
ىمىز كمــۆجىزىلهرنى مهيــدانغا كهلتۈرمهســلى) قــۇرهيش مۇشــرىكلىرى تهلهپ قىلغــان]. (58[ دۇر) ھۆكــۈم(

مـۆجىزىلهرنى يالغانغـا چىقارغـانلىقى ئۈچۈنـدۇر، بىـز ) يهنى ئىلگىرىكـى ئۈممهتلهرنىـڭ(پهقهت بۇرۇنقىالر 
بىـز مـۆجىزىلهرنى . ىـپ بهردۇق، ئـۇالر ئـۇنى ئىنكـار قىلـدىقىل) مۆجىزه(سهمۇدقا چىشى تۆگىنى روشهن 

ــز) بهنــدىلهرنى(پهقهت  ــڭ ]. 59[ قورقۇتــۇش ئۈچــۈنال ئهۋهتىمى ــۆز ۋاقتىــدا بىــز ســاڭا پهرۋهردىگارىڭنى ئ
مىـراج كېچىسـى ئاسـمان (نى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى ئېيتتۇق، بىز ساڭا ) ئهھۋالى(ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ 
يهنــى (كۆرسـهتكهن كۆرۈنۈشـنى، قۇرئانـدىكى لهنهت قىلىنغـان دهرهخنـى ) الردىنــ زېمىنـدىكى ئاجـايىپ

يهنـى (پهقهت كىشىلهر ئۈچـۈن سـىناق قىلـدۇق، بىـز ئـۇالرنى ) قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان زهققۇم دهرىخىنى
ئـۆز ]. 60[ بىزنىڭ قورقۇتىشـىمىز ئۇالرنىـڭ يولسـىزلىقىنى تېخىمـۇ كۈچهيتىـدۇ. قورقۇتىمىز) مۇشرىكالرنى

دېـدۇق، ئىبلىسـتىن باشـقا ھهممىسـى سـهجده » !   ئادهمگه سهجده قىلىڭالر«: ۋاقتىدا بىز پهرىشتىلهرگه
ماڭـا ئېيتىـپ «: ئىـبلىس]. 61[ دېـدى» سهن اليدىن ياراتقانغا سهجده قىالمدىمهن؟«: ئىبلىس. قىلدى

هت بېرىـدىغان بهرگىنه، سهن مهنـدىن ئۈسـتۈن قىلغـان ئـادهم مۇشـۇمۇ؟ ئهگهر ماڭـا قىيـامهتكىچه مـۆھل
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يهنـى (تـۈپ يىلتىزىـدىن قۇرۇتـۇۋېتىمهن ) ئازدۇرۇپ(بولساڭ، ئۇنىڭ ئهۋالدىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنى 
، )ساڭا مۆھلهت بهردىـم(بارغىن «ئېيتتى؛ ) ئىبلىسقا(هللا ا]. 62[ دېدى» )ئۇالرنى خالىغانچه يېتىلهيمهن

بېـرىلگهن ) جهھهنـنهم سـاڭا ۋه ئۇالرغـا(ن، كىمكى ساڭا ئهگىشىدىكه) يهنى ئادهم بالىلىرىدىن(ئۇالردىن 
يهنـى گۇناھقـا (ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قوزغىتااليـدىغانلىكى ئـادىمىڭنى ئاۋازىـڭ بىـلهن ]. 63[ تولۇق جازادۇر

قوزغاتقىن، ئاتلىق ۋه پىياده قوشۇنىڭ بىلهن ئۇالرغا ھۇجـۇم قىلغىـن، ئۇالرنىـڭ ماللىرىغـا ) چاقىرىشىڭ بىلهن
ۋهدىلهرنـى بهرگىـن ـ شـهيتاننىڭ ئۇالرغـا بهرگهن ۋهدىسـى ) يالغـان(لغىن، ئۇالرغـا ۋه بالىلىرىغا شېرىك بـو

ــىزكى، مېنىــڭ ]. 64[ پهقهت ئالــدامچىلىقتۇر ــهن ) ئىخالســمهن(شۈبھىس ــتىدىن س ــدىلىرىم ئۈس بهن
ـــهن ـــق قىاللمايس ـــۇر. ھۆكۈمرانلى ـــقا يېتهرلىكت ـــامىي بولۇش ـــقهتهن ھ ـــڭ ھهقى ]. 65[ »پهرۋهردىگارى

ــ ــارىڭالر، س ــى پهرۋهردىگ ــى(ىلهرنى پهزلىن ــان رىزقىڭالرن ــدىن بولغ ــى پهزلى ــۇن دهپ، ) يهن تهلهپ قىلس
 كېمىلهرنى سىلهر ئۈچۈن دېڭىزدا ماڭـدۇرۇپ بېرىـدۇ، ئـۇالر ھهقىـقهتهن سـىلهرگه ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر

سىلهر دېڭىـزدا بىـرهر ئـاپهتكه يولۇققـان چـېغىڭالردا، ئېسـىڭالرغا سـىلهر چوقۇنۇۋاتقـان مهبـۇدالر ]. 66[
هللا ، ا)باشـقىغا ئىلتىجـا قىلمايـدۇ تىـنهللا ايهنى ئىنسـان مۇنـداق چاغـدا (ال كېلىدۇ هللا لمهي، پهقهت اكه

يهنـى (قۇرۇقلۇققـا چىقارغانـدا يـۈز ئۆرۈيسـىلهر ) ئامـان ـ ئېسـهن(قۇتقۇزۇپ، ) غهرق بولۇشتىن(سىلهرنى 
نىـڭ هللا يهنـى ا(لغۇچىـدۇر فرىلىـق قىۇئىنسان ك). الرغا قايتىۋالىسىلهرئىخالسىڭالر تۈگهپ ئاۋۋالقى ھالىتىڭ

دېڭىــزدا غهرق بولــۇپ كېتىشـــتىن ]. (67[ )نېمهتلىرىنــى ئىنكــار قىلىــش ئىنســاننىڭ تهبىئىتىــدۇر
ــاش ســىلهرنى يهرگه يۇتقۇزۇۋېتىشــىدىن نىــڭهللا ا) قۇتــۇلغىنىڭالر بىــلهن ، يــاكى ســىلهرگه ئاســماندىن ت

ــا ــدۇرۇپ ھ ــىلهرنى ياغ ــدىن س ــىدىن، ئان ــاقالهللا ا(الك قىلىش ــدىن س ــڭ ئازابى ــامىي ) يدىغاننى ــېچ ھ ھ
دېڭىزدىكـى (نىڭ سىلهرنى دېڭىزدا قايتـا قاتنـاتقۇزۇپ هللا ياكى ا] 68[ تاپالماسلىقىڭالردىن قورقمامسىلهر؟

قارا بوران چىقىرىـپ، كۈفرىلىـق قىلغـانلىقىڭالر تۈپهيلىـدىن سـىلهرنى غهرق قىلىۋېتىشـىدىن، ) چېغىڭالردا
] 69[ هھـدى تاپالماسـلىقىڭالردىن قورقمامسـىلهر؟ئاندىن سىلهرگه بىزدىن ئۆچ ئېلىپ بېرىـدىغان ھـېچ ئ

ــا  ــۇالرنى قۇرۇقلۇقت ــدۇق، ئ ــك قىل ــالىلىرىنى ھۆرمهتلى ــادهم ب ــز ئ ــا(شــهك ـ شۈبھىســىزكى، بى ) ئۇلۇغالرغ
چىقاردۇق، ئۇالرنى شېرىن يېمهكلىكلهر بىلهن رىزىقالنـدۇردۇق، ئـۇالرنى ) كېمىلهرگه(ردۇق، دېڭىزدا ۇمىند

بىز ھهممه ئادهمنى ئۇالرنىڭ نامه ـ ئهمـالى بىـلهن ]. 70[ دىن ئۈستۈن قىلدۇقمهخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنى
، نـامه ـ ئهمـالى ئـوڭ قولىـدىن بېـرىلگهنلهر ئۆزلىرىنىـڭ نـامه ـ )ئېسـىڭدا تـۇتقىن(چاقىرىـدىغان كـۈننى 

خىرهتتىمۇ كۆر بولغـان ئـادهم ئـا) دىلى(بۇ دۇنيادا ]. 71[ ئهمالىنى ئوقۇيدۇ، ئۇالرغا قىلچه زورلۇق قىلىنمايدۇ
ئۇالر سېنى بىـز سـاڭا ۋهھىـي قىلغـان قۇرئانغـا خىالپلىـق قىلـدۇرۇپ، ]. 72[ كۆر ۋه تېخىمۇ گۇمراھ بولىدۇ

ئهلـۋهتته ) ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكىـدهك قىلغىنىڭـدا(بىزگه قۇرئاندىن غهيرىنى ئىپتىرا قىلدۇرۇشقا تاس قالدى، 
مۇسـتهھكهم قىلمىغـان ) ھهقـته تۇرۇشـتا(ز سـېنى بىـ]. 73[ دوسـت قىلىـۋاالتتى) ئۆزلىرىگه(ئۇالر سېنى 

ئهگهر شـۇنداق قىلىـدىغان ]. 74[ بولساق، ئۇالرغا مايىل بولۇپ كهتكىلى ھهقىقهتهن تـاس قالغـان ئىـدىڭ
بولساڭ، ئهلۋهتته ساڭا دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ھهسسىلهپ ئازاب بهرگهن بوالتتۇق، ئاندىن سـهن بىـزگه قارشـى 

زېمىنىـدىن چىقىرىـۋېتىش ) مهدىـنه(سېنى ) يهھۇدىيالر]. (75[ لمايتتىڭياردهم بېرىدىغان ھېچ ئادهم تاپا
ئۈچــۈن، ئــۇ يهردىــن ســېنى خــاتىرجهم تۇرغۇزماســلىققا تــاس قالــدى، شــۇنداق بولغانــدا، ســهن چىقىــپ 

]. 76[ )يهنـى ئازغىنـا ۋاقىتـتىن كېـيىن ھـاالك بـوالتتى(كهتكهندىن كېيىن، ئۇالر ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليتتى 
يهنــى پهيغهمبهرلىرىنــى (ن ئىلگىـرى بىــز ئهۋهتــكهن پهيغهمبهرلىرىمىزنىـڭ تۇتقــان يولىـدۇر ســهندى) بـۇ(

نىـڭ پهيغهمبهرلىـرى ھهققىـده هللا ئارىسىدىن ھهيدهپ چىقارغان ھهرقانـداق ئـۈممهتنى ھـاالك قىلىـش ا
ۋاقىتـتىن كۈن قايرىلغـان !) ئى مۇھهممهد]. (77[ ، تۇتقان يولىمىزدا ئۆزگىرىش تاپالمايسهن)تۇتقان يولىدۇر
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كۈنــدۈزنىڭ ۋه (بامــدات نــامىزىنىمۇ ئوقــۇغىن، . تارتىــپ قــاراڭغۇ چۈشــكهن ۋاقىتقــا قهدهر نامــاز ئوقــۇغىن
بولۇشـى ) ئىبـادهت(سـاڭا نهپـله ]. 78[ چوقـۇم بامـدات نامىزىـدا ھـازىر بولىـدۇ) كېچىنىڭ پهرىشتىلىرى

ــر قىســىمىدا  ــڭ بى ــۈن، كېچىنى ــاز ئوق(ئۈچ ــقانام ــان ئوقۇش ــقا، قۇرئ ــ) ۇش ــۇھممهد(، انغىنئويغ ــى م ( ! ئ
ــا  ــدىغان ئورۇنغ ــېنى مهدھىيىلىنى ــڭ س ــا(پهرۋهردىگارىڭنى ــاپائهت ماقامىغ ــۈك ش ــى بۈي ــى ) يهن تۇرغۇزۇش

ئوڭۇشـلۇق ) قهبرهمـدىن(ئوڭۇشـلۇق كىرگـۈزگىن، ) قهبـرهمگه(مېنـى ! پهرۋهردىگارىم«]. 79[ ھهقىقهتتۇر
 تھهقىـقه«]. 80[ دېگىـن» ئاتـا قىلغىـنچىقارغىن، ماڭا دهرگاھىڭدىن ھهققه ياردهم بېرىدىغان قۇۋۋهت 

]. 81[ دېگىـن» باتىل ھهقىقهتهن ئوڭاي يوقىلىـدۇ. يوقالدى) يهنى كۈفرى(كهلدى، باتىل ) يهنى ئىسالم(
شىپا ۋه رهھمهت بولىـدىغان قۇرئـان ئـايهتلىرىنى نازىـل قىلىمىـز، ) يهنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا(بىز مۆمىنلهرگه 

يهنـى ئـۇالر قۇرئـاننى تهسـتىق قىلمىغـانلىقتىن، (شـقىنى زىيـاده قىلمايـدۇ قۇرئان كاپىرالرغـا زىيانـدىن با
پهرۋهردىگارىنىــڭ (بهرســهك ) تۈرلــۈك نېمهتلهرنــى(ئىنســانغا]. 82[ )ئۇالرنىــڭ كــۇفرى تېخىمــۇ ئاشــىدۇ

پهرۋهردىگارىدىن يىراقلىشىدۇ، ئۇنىڭغـا بىـرهر كۆڭۈلسـىزلىك ) چوڭچىلىق قىلىپ(يۈز ئۆرۈيدۇ، ) ئىبادىتىدىن
ئـۆز ) ھىـدايهت ۋه گۇمراھلىقتـا(ھهر ئـادهم ]. 83[ مهيۈسـلىنىپ كېتىـدۇ) نىڭ رهھمىتىدىنهللا ا(ه، يهتس

ئـۇالر ]. 84[ يولى بويىچه ئىش قىلىدۇ، پهرۋهردىگارىڭالر كىمنىڭ توغرا يولدا ئىكهنلىكىنـى ئوبـدان بىلىـدۇ
دېگىـن، ›› ىم بىلىـدۇروھنىڭ مـاھىيىتىنى پهرۋهردىگـار‹‹. سهندىن روھنىڭ ماھىيىتى ھهققىده سورىشىدۇ

قىلغـان قۇرئـاننى ئهلـۋهتته  ىيئهگهر بىز خالىساق ساڭا ۋهھ]. 85[ سىلهرگه پهقهت ئازغىنا ئىلىم بېرىلگهن
كۆتۈرۈۋهتتۇق، ئاندىن ئۇنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه بىزگه قارشـى ھېچقانـداق ) دىلالردىن ۋه مۇسھهپلهردىن(

هللا ا. رهھمهت قىلىـش يۈزىسـىدىن ئـۇنى كۆتۈرۈۋهتمىـدىپهقهت پهرۋهردىگارىڭ ]. 86[ ھامىي تاپالمايتتىڭ
ئهگهر ئىنسـانالر، جىـنالر بـۇ قۇرئاننىـڭ «ئېيتقىنكـى، ]. 87[ نىڭ رهھمىتى ساڭا ھهقىقهتهن چوڭ بولدى

للهرنى خىلمـۇ ـ ىمهسـ بۇ قۇرئاندا ئىنسـانالر ئۈچـۈن تۈرلـۈك]. 88[ »ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرهلمهيدۇ
ئىنسـانالرنىڭ تولىسـى پهقهت ) روشـهن پاكىتالرنىـڭ بولىشـىغا قارىمـاي(، خىل شـهكىلده بايـان قىلـدۇق

ــىئــ]. 89[ ئىنكــار قىلىــدۇ) ھهقىقهتنــى( ــۇالقنى  رتــاكى ســهن بىــزگه يه«: ۇالر ئېيتت ئاســتىدىن بىــر ب
ــز ئىشــهنمهيمىز ــاڭا ھهرگى ــارمىغىچه س ــدۇرۇپ چىق ــاللىق ۋه ]. 90[ ئېتىل ــق، ت ــېنىڭ خورمىلى ــاكى س ي

ياكى سـهن ئېيتقانـدهك ئۈسـتىمىزگه ]. 91[ هر ئېقىپ تۇرىدىغان بىر بېغىڭ بولسۇنئوتتۇرىسىدىن ئۆستهڭل
نـى ۋه هللا گـۇۋاھچى قىلىـپ ا) پهيغهمـبهرلىكىڭگه(ئاسـماننى پـارچه ـ پـارچه قىلىـپ چۈشـۈرگىن، يـاكى 

شـوتا ( يـاكى سـېنىڭ ئالتۇنـدىن ئۆيـۈڭ بولسـۇن، يـاكى سـهن]. 92[ پهرىشتىلهرنى ئالدىمىزغا كهلتۈرگىن
تهرىپىدىن سېنىڭ ئۇنىـڭ بهندىسـى ۋه پهيغهمبهرلىكـى ئىكهنلىكىـڭ هللا ا(اكى تئاسمانغا چىققىن، ) بىلهن

بىز ئوقۇيااليدىغان بىـر كىتـابنى ئېلىـپ چۈشـمىگىچه سـېنىڭ ئاسـمانغا چىققانلىقىڭغـا ھهرگىـز ) يېزىلغان
مـبهر ئىنسـانمهن پاكتۇر، مهن پهقهت بىر پهيغههللا ا«ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد. (»ئىشهنمهيمىز

نىـڭ ) يهنـى مۇشـرىكالر(ئـۇالر ]. 93[ »)نىڭ ئىزنى بولمىسا ھېچ ئادهم بىرهر مۆجىزه كهلتۈرهلمهيـدۇهللا ا(
هللا ا«كهلــگهن چاغــدا ئىمــان ئېيتماســلىقلىرى ) يهنــى پهيغهمــبهر بىــلهن قۇرئــان(ئــۆزلىرىگه ھىــدايهت 

) ئۇالرغـا! ئـى مـۇھهممهد]. (94[ دېگهنلىكلىـرى ئۈچۈنـدۇر» دۇ؟مـهىنساننى پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتئ
مېڭىـپ يۈرۈيـدىغان ، ئولتۇراقالشـقان پهرىشـتىلهر ) يهنى زېمىـن ئهھلىـدهك(مۇبادا زېمىندا «ئېيتقىنكى، 

ئــى ]. (95[ »بولســا ئىــدى، ئهلــۋهتته ئۇالرغــا ئاســماندىن پهرىشــتىنى پهيغهمــبهر قىلىــپ چۈشــۈرهتتۇق
راڭالردا مېنىــڭ راســتلىقىمغا گــۇۋاھ بولۇشــقا مهن بىــلهن ســىلهرنىڭ ئــاهللا ا«ئېيتقىنكــى، !(  مــۇھهممهد

                                                
  . بۇ يهرده پېشىن، ئهسىر، شام، خۇپتهن نامازلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ 



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

165 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

]. 96[ »كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر. بىلىپ تۇرغۇچىـدۇر) ئهھۋالىنى(ھهقىقهتهن بهندىلىرىنىڭ هللا ا. يېتهرلىكتۇر
باشـقا  تىـنهللا اگۇمراھ قىلغـان ئـادهمگه هللا ھىدايهت قىلغان ئىكهن ئۇ ھىدايهت تاپقۇچىدۇر، اهللا كىمكى ا

ــازابتىن قۇتۇلدۇرىــدىغان( ــاتقۇزۇپ ھــېچ يــ) ئ اردهمچىلهرنى تاپالمايســهن، قىيــامهت كــۈنى ئــۇالرنى دۈم ي
ئـوتى ) جهھهننهمنىـڭ(كۆر، گاچا، گاس ھالدا يىغىمىز، ئۇالرنىـڭ جـايى جهھهنـنهم بولىـدۇ، ) سۆرهلگهن(

ــا  ــا، ئۇالرغ ــلهپ قالس ــوتنى(پهس ــالقۇنجىتىمىز) ئ ــۇ ي ــار ]. 97[ تېخىم ــايهتلىرىمىزنى ئىنك ــڭ ئ ئۇالرنى
چىرىگهن سۆڭهك ۋه توپىغا ئايالنغىنىمىزدىن كېيىن راستال قايتىـدىن تېرىلىـپ يېڭىـدىن «قىلغانلىقلىرى ۋه 
ئاسـمانالرنى، زېمىننـى ]. 98[ دېگهنلىكلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا بېرىلگهن جازا ئهنه شۇدۇر» ئادهم بوالمدۇق؟

ئۇالرنىــڭ هللا ا نىــڭ ئۇالرغــا ئوخشــاش ئىنســانالرنى يارىتااليــدىغانلىقىنى ئــۇالر بىلمهمــدۇ؟هللا ياراتقــات ا
اپىرالر پهقهت كـۇفرىغىال شهك ـ شۈبھىسىز مۇئهييهن ۋاقىـت بهلگىلىـدى، كـ) ئۆلۈشى ۋه تىرىلىشى ئۈچۈن(

ئهگهر پهرۋهردىگارىمنىڭ رهھمهت خهزىنىلىرى سـىلهرنىڭ قولـۇڭالردا بولسـا، چىقىمـدىن «]. 99[ ئۇنايدۇ
 دېگىـن» ئىنسـان بېخىـل كېلىـدۇ قورقـۇپ، چوقـۇم بېخىللىـق قىالتـتىڭالر،) يهنى تـۈگهپ كېتىشـىدىن(
گه ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىـگه پىـرئهۋنبىز مۇساغا ھهقىقهتهن توققۇز روشهن مۆجىزه ئاتـا قىلـدۇق، مۇسـا ]. 100[

). دېـدۇق(» سـۆرىغىن) قويۇۋېتىشـنى(ئىسـرائىل ئهۋالدىنـى ) ئـۇالردىن(«: كهلگهن چاغـدا بىـز مۇسـاغا
: مۇسـا]. 101[ دېـدى» قىلىنغـان دهپ ئـوياليمهنسېنى مهن چوقۇم جـادۇ ! ئى مۇسا«: ئۇنىڭغا پىرئهۋن

مېنىـڭ (نى پهقهت ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ پهرۋهردىگـارى ) يهنى توققۇز مۆجىزه(بۇالر !) پىرئهۋنئى («
گهرچه تېلىڭـدا ئىقـرار قىلمىسـاڭمۇ (دهلىل قىلىپ نازىل قىغانلىقىنى سـهن ) راستلىقىمنى ئىسپاتاليدىغان

» دهپ ئـوياليمهن، ھهقىقهتهن، ھاالك بولىـدۇ پىرئهۋنن بىلىسهن، مهن سېنى، ئى ئوبدا) دىلىڭدا ئهلۋهتته
نـى ۋه ئۇنىـڭ پىرئهۋنزېمىنىدىن چىقىرىـۋهتمهكچى بولـدى، بىـز ) مىسىر(ن ئۇالرنى ۋپىرئه]. 102[ دېدى

ــىنى  ــانالرنى ـ ھهممىس ــله بولغ ــلهن بىل ــز(بى ــۇق) دېڭى ــا غهرق قىلىۋهتت ــى غهرق پىرئهۋن]. 103[ غ ن
يهنـى (زېمىنىـدا تـۇرۇڭالر، ئـاخىرهت ۋهدىسـى ) مىسـىر(«: هندىن كېيىن، بىز ئىسرائىل ئهۋالدىغاقىلىۋهتك
ئـارىالش ) كـاپىرالر بىـلهن مـۆمىنلهرنى) (قهبرهڭالردىن مهھشهرگاھقا(كهلگهن چاغدا سىلهرنى ) قىيامهت

ھهقىقهتنـى ئـۆز قۇرئاننى ھهقىقهت ئاساسـىدا نازىـل قىلـدۇق، قۇرئـانمۇ ]. 104[ دېدۇق» ئېلىپ كېلىمىز
پهقهت خـوش خهۋهر بهرگـۈچى، ئاگاھالنـدۇرغۇچى قىلىـپ بىـز ئىچىگه ئالغان ھالدا نازىل بولـدى، سـېنى 

قۇرئاننى كىشىلهرگه دانه ـ دانه ئوقـۇپ بېرىشـىڭ ئۈچـۈن ئـۇنى بۆلـۈپ ـ بۆلـۈپ نازىـل ]. 105[ ئهۋهتتۇق
مهيلـى، چـۈنكى ( ر ياكى ئىشهنمهڭالرقۇرئانغا ئىشىنىڭال«]. 106[ نازىل قىلدۇق يقىلدۇق، ئۇنى تهدرىجى

ــدۇ ــا نۇقســان ئېلىــپ كهلمهي . دېگىــن» )ئىشىنىشــىڭالر ئۇنىڭغــا كامــالهت، ئىشهنمهســلىكىڭالر ئۇنىڭغ
ــدا  ــان چاغلىرى ــاننى ئاڭلىغ ــرىلگهنلهر قۇرئ ــاب بې ــرى كىت ــتىن ئىلگى ــل بولۇش ــان نازى شۈبھىســىزكى، قۇرئ

پهرۋهردىگـارىمىز پـاكتۇر، پهرۋهردىگارىمىزنىـڭ «: ئـۇالر]. 107[ دهرھال سـهجدىگه بارىـدۇ) تهسىرلىنىپ(
قۇرئـاننى (ئۇالر يىغلىغـان ھالـدا سـهجده قىلىشـقا يىقىلىـدۇ ]. 108[ دهيدۇ» ۋهدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ

دهپ ئاتىساڭالرمۇ بولىـدۇ، رهھمـان دهپ هللا ا«]. 109[ تېخىمۇ تهزهررۇ قىلىدۇ) قاهللا ائاڭالش بىلهن ئۇالر 
نىــڭ نۇرغــۇن گــۈزهل هللا چــۈنكى ا). ھهممىســى ياخشــىدۇر(ســىنى ئاتىســاڭالر ئاتىســاڭالرمۇ بولىــدۇ، قاي

سـاڭا ئهزىـيهت يهتكۈزمهسـلىگى  مۇشـرىكالر ئـاڭالپ) (رائهتنـىقى(دېگىـن، نامىزىڭـدا » ئىسىملىرى بار
پهس ئـاۋاز بىلهنمـۇ ) مـۆمىنلهر ئاڭلىمـاي قالماسـلىقى ئۈچـۈن(يۇقىرى ئاۋاز بىلهنمـۇ ئوقـۇمىغىن، ) ئۈچۈن

جىمــى ھهمدۇســانا بالىســى «ئېيتقىنكــى، ]. 110[ ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئوتتــۇرا يــول تـۇتقىن. ئوقـۇمىغىن
بولۇشـتىن پــاك بولغــان، سـهلتهنىتىده شــېرىكى بولمىغــان، خــارلىقتىن قۇتۇلـۇش ئۈچــۈن دوســتقا موھتــاج 
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شـته نـى مـۇكهممهل رهۋىهللا ا! خاستۇر قاهللا ا) يهنى خار بولمىغان، ياردهمچىگه موھتاج بولمىغان(بولمىغان 
  ].111[ »ئۇلۇغلىغىن

  .ئايهت 110 ،مهككىده نازىل بولغان ـ سۈره كهھف 18

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــانا  ــى ھهمدۇس ــاهللا اجىم ــتۇركى،  ق ــانالرنىهللا ا(خاس ــازابتىن ) ئىنس ــاتتىق ئ ــان ق ــدىن بولغ ــۆز تهرىپى ئ
بېرىـدىغانلىقى ) نـنهتيهنـى جه(مۆمىنلهرگه ئوبدان مۇكاپـات ئاگاھالندۇرۇش، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان 

گه تـوغرا، ھېچقانـداق ) يهنـى پهيغهمبىـرى مـۇھهممهد(خهۋهر بېـرىش ئۈچـۈن، بهندىسـى بىلهن خۇش 
يهنـى ياخشـى (ئـۇالر ]. 2ـ  1[ بولمىغان قۇرئاننى نازىـل قىلـدى) يهنى ئىختىالپ، زىددىيهت(قىڭغىرلىق 

ــۆمىنله ــان م ــى قىلغ ــدۇ) رئهمهللهرن ــۈ قالى ــته مهڭگ ــۈچىلهرنى هللا ا]. 3[ جهننهت ــار دېگ ــڭ بالىســى ب نى
ئۇالر ۋه ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى بۇ بوھتانلىرىدا ھېچقانـداق مهلۇماتقـا ئىـگه ئهمهس، ]. 4[ ئاگاھالندۇرىدۇ

ر ئهگهر ئـۇال]. 5[ ئـۇالر پهقهت يالغـاننىال ئېيتىـدۇ! ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىدىن چىققان سۆز نېمىدېگهن چـوڭ
يــۈز ئۆرۈگهنلىكىــدىن ئــۆزۈڭنى ھــاالك ) ئىمانــدىن(قۇرئانغــا ئىمــان ئېيتمىســا، ئهپسۇســلىنىپ، ئۇالرنىــڭ 

ئىنســانالرنىڭ قايســىلىرىنىڭ ئهمهلــى ئهڭ ياخشــى ئىكهنلىكىنــى ســىناش ]. 6[ قىلىۋېتىشــىڭ مــۇمكىن
بىـز ]. 7[ لـدۇقئۈچۈن، بىز ھهقىقهتهن يهر يۈزىدىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسىنى يهر يۈزىنىـڭ زىننىتـى قى

نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـىنى يـوق قىلىـپ، يهر ) دهل ـ دهرهخ، تـاغ ۋه بىنـا قاتـارلىق(چوقۇم يهر يۈزىـدىكى 
يهنى ئهسـھابۇلكهھفنىڭ ئىسـىملىرى (ئهسھابۇلكهھفنى ۋه رهقىم ]. 8[ يۈزىنى تۈپتۈز باياۋانغا ئايالندۇرىمىز

ئـاالمهتلىرىمىز ئىچىـدىكى ئهڭ قىزىقـى ) رىـدىغانبىزنىڭ قۇدرىتىمىزنى كۆرسـىتىپ بې(نى ) يېزىلغان تاختا
ــدىڭمۇ؟ ــدا بىــر قــانچه يىگىــت غــارنى پانــاھ جــاي قىلىۋالــدى، ئــۇالر]. 9[ دهپ قارى : ئــۆز ۋاقتى

بىزگه رهھـمهت خهزىنىلىرىڭـدىن ئاتـا قىلغىـن، بىزنىـڭ ئىشـلىرىمىزنى تـۈزهپ، بىزنـى ! پهرۋهردىگارىمىز«
]. 11[ ئۇالرنى بىز غاردا ئـۇزۇن يىلـالر ئۇخلىتىـپ قويـدۇق]. 10[ دېدى» ھىدايهت تاپقۇچىالردىن قىلغىن

يهنى ئهسھابۇلكهھف ئىچىـدىكى قانچىلىـك ئۇخلىغـانلىقلىرى ھهققىـده ئىخـتىالپ (ئاندىن ئىككى گۇرۇھ 
ــۇرۇھ ــى گ ــقان ئىكك ــارد) قىلىش ــن قايسىســىنىڭ غ ــۇزتى ــك ئ ــقانلىرىنى ئىــنچىكه  اقا قانچىلى تۇرۇش

بىـز سـاڭا ئۇالرنىـڭ ھېكايىسـىنى راسـتلىقى ]. 12[ ن ئۇالرنى ئويغاتتۇقھېساباليدىغانلىقىنى سىناش ئۈچۈ
بىلهن ئېيتىپ بېرىمىز، ئۇالر ھهقىـقهتهن پهرۋهردىگارىغـا ئىمـان ئېيتقـان، بىـز ھىـدايهتنى زىيـاده قىلغـان 

مۇســتهھكهم قىلــدۇق، ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇالر ) يهنــى ئىرادىســىنى(ئۇالرنىــڭ دىللىرىنــى ]. 13[ يىگىــتلهردۇر
رۋهردىگــارىمىز ئاســمانالرنىڭ ۋه بىزنىــڭ په«: دهس تــۇرۇپ ئېيتتــى) نســىز زالىــم پادىشــاھ ئالدىــدائىما(
هللا ا )ېمىنىڭ پهرۋهردىگارىدۇر، بىز ئۇنى قويـۇپ ھهرگىزمـۇ باشـقا ئىالھقـا ئىبـادهت قىلمـايمىز، ئهگهر بىـزز

بىزنىـڭ ]. 14[ ولىمىزدهيدىغان بولساق، بۇ چاغـدا ھهقىقهتهنمـۇ تولىمـۇ يىراقالشـقان بـ) نىڭ شېرىكى بار
ئىـالھ قىلىۋالـدى، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىالھالرغـا ئىبـادهت قىلىشـقا ) بـۇتالرنى(نـى قويـۇپ هللا قهۋمىمىـز ا

ان ئادهمـدىنمۇ زالىـم يالغـاننى چاپلىغـ قـاهللا اتېگىشلىك ئىكهنلىكىگه نېمىشقا ئېنىق دهلىل كهلتۈرمهيـدۇ، 
باشــقا ئىبــادهت قىلىــدىغان  تىــنهللا ائۇالرنىــڭ  ســىلهر ئــۇالردىن ۋه!) ئــى يىگىــتلهر]. (15[ »كىــم بــار؟

بۇتلىرىدىن ئايرىلغان ئىكهنسىلهر، غارنى پاناھ جـاي قىلىڭـالر، پهرۋهردىگـارىڭالر سـىلهرگه كهڭ رهھـمهت 
كۈن چىققان چاغـدا ئۇالرنىـڭ غارنىـڭ ]. 16[ سىلهرنىڭ ئىشلىرىڭالرنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇهللا قىلىدۇ، ا

ىكىنــى، كــۈن پاتقــان چاغــدا ئۇالرنىــڭ غارنىــڭ شــىمال تهرىــپىگه ئۆتــۈپ ئـوڭ تهرىــپىگه ئۆتــۈپ كهتكهنل
يهنى غارنىڭ ئىشكى شىمال تهرهپته بولغانلىقتىن كۈننىڭ نـۇرى غارنىـڭ ئىككـى (كهتكهنلىكىنى كۆرۈسهن 
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ئـۇالرنى ھـۆرمهتلىگهنلىكتىن، كـۈن چىققانـدىمۇ، پاتقانـدىمۇ ئۇنىـڭ نـۇرى هللا تهرىپىگه چۈشۈپ تۇرىدۇ، ا
قـۇدرىتىنى (نىـڭ هللا بوشـلۇقتۇر، بـۇ ا) ئوتتۇرىسىدىكى(، ئۇالر بولسا غارنىڭ )تىگه چۈشمهيدۇئۇالرنىڭ ئۈس

ھىـدايهت ) يھهقىقىـ(ھىـدايهت قىلىـدىكهن، ئـۇ هللا كـى انىئاالمهتلهردىندۇر، كىم) كۆرسىتىپ بېرىدىغان
رسـهتكۈچى ئازدۇرىـدىكهن، ئۇنىڭغـا يـول كۆهللا ا) قىلغان يامان ئهمهلى تۈپهيلىدىن(تاپقۇچىدۇر، كىمنىكى 

مۇبادا ئۇالرنى كۆرىدىغان بولساڭ، كۆزلىرىنىـڭ ئوچۇقلـۇقى ۋه ئۆرۈلـۈپ ]. (17[ دوستنى ھهرگىز تاپالمايسهن
ئۇالرنى ئويغاق دهپ ئوياليسهن، ھـالبۇكى، ئـۇالر ئۇيقۇدىـدۇر، ئـۇالرنى بىـز ئـوڭ ۋه سـول ) تۇرىدىغانلىقتىن

ىسـىغا ئىككـى پـۇتنى سـوزۇپ ياتىـدۇ، ئهگهر نىـڭ بوسۇغ) غـار(ئۇالرنىـڭ ئىتـى . تهرهپكه ئۆرۈپ تـۇرىمىز
]. 18[ ئۇالرنى كۆرىدىغان بولساڭ، ئهلۋهتته ئۇالردىن قاتتىق قورقۇپ، يـۈز ئـۆرۈپ چوقـۇم قاچقـان بوالتتىـڭ

ئۆلــۈمگه (ئــۆز ـ ئــارا سوراشســۇن دهپ ) غــاردا قانچىلىــك تۇرغــانلىقلىرىنى(ئــۇالرنى ئــۇخالتقىنىمىزدهك، 
 »قـانچه ئـۇزۇن تـۇردۇڭالر؟) بـۇ غـاردا(«ى ئويغـاتتۇق، ئۇالرنىـڭ بىـرى ئـۇالرن) ئوخشاش ئۇزاق ئويقۇدىن

قـانچه «دېـدىكى، ) بهزىسـى(ئۇالرنىـڭ . دېيىشتى» بىر كۈن ياكى بىر كۈندىنمۇ ئاز تۇردۇق«: ئۇالر. دېدى
بۇنى سۈرۈشتۈرۈشـنىڭ پايدىسـى يـوق، بىـز ھـازىر (ئۇزاق تۇرغانلىقىڭالرنى پهرۋهردىگارىڭالر ئوبدان بىلىدۇ 

، بىرىڭالرنى بۇيرۇڭالر، بۇ تهڭگىلهرنى شهھهرگه ئېلىـپ بېرىـپ، كىمنىـڭ تـامىقى ئهڭ پـاكىز بولسـا، )چئا
ئېھتىيـات ) شهھهرگه كىرىشـته ۋه تامـاق سېتىۋېلىشـتا(ئۇنىڭدىن سىلهرگه سېتىۋېلىپ ئېلىپ كهلسۇن، ئۇ 

نى تۇتۇۋالسـا، ئهگهر شـهھهردىكى كىشـلهر سـىلهر]. 19[ قىلسۇن سىلهرنى ھـېچ كىشـىگه تۇيدۇرمىسـۇن
سىلهرنى چالمـا كېسـهك قىلىـپ ئۆلتۈرىـدۇ، يـاكى سـىلهرنى ئۆزلىرىنىـڭ دىنىغـا كىرىشـكه مهجبۇراليـدۇ، 

ــۇ مهقســىتىڭالرغا ئېرىشهلمهيســىلهر ــاتقىنىمىزدهك، ]. 20[ »مۇنــداقتا ھهرگىزم ــۇالرنى ئۇخلىتىــپ ئويغ ئ
ــىلهرگه ا قىنــى ۋه قىيامهتنىــڭ ۋهدىســىنىڭ ھهقلى) قايتــا تىرىلــدۈرۈش توغرىســىدىكى(نىــڭ هللا كىش

بولىدىغانلىقىدا شهك ـ شـۈبھه يـوق ئىكهنلىكىنـى بىلـدۈرۈش ئۈچـۈن، كىشـىلهرنى ئۇالرنىـڭ ئهھۋالىـدىن 
ئهسـھابۇلكهھفنىڭ ) ئهسـھابۇلكهھف قهبـزى روھ قىلىنغانـدىن كېـيىن(ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر . خهۋهردار قىلدۇق

) يېنىغا ھېچ كىشـىنىڭ كىرمهسـلىكى ئۈچـۈن ئۇالرنىڭ(«: ئىشى ئۈستىده دهتاالش قىلىشتى، بهزى كىشلهر
ئهسـھابۇلكهھفنىڭ هللا دېـدى، ا» بىـر تـام ئېـتىڭالر) يهنى غارنىڭ ئىشىكىگه(ئهسھابۇلكهھفنىڭ ئهتراپىغا 

ــلىقالر  ــدىغان باش ــى ئۆتى ــدۇ، گېپ ــدان بىلى ــدىن ئوب ــۋالىنى ھهممى ــهھهر (ئهھ ــاھ ۋه ش ــى پادىش يهن
 دېـدى »ىد سـااليلىمهسـج ئهلۋهتته بىر) ڭ ئىشكى ئالدىغايهنى غارنى(غارنىڭ ئهتراپىغا «): كاتتىباشلىرى

) يهنـى ئهسـھابۇلكهھف(ئـۇالر «): يهنى پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ زامانىدىكى ناسـاراالر(ئۇالر ]. 21[
ئـۇالر بهش بولـۇپ، ئالتىنچىسـى ئۇالرنىـڭ «: ردهيـدۇ، بهزىـله» ئۈچ بولۇپ، تۆتىنچىسى ئۇالرنىڭ ئىتىـدۇر

ئۇالر يهتـته بولـۇپ، «: ، يهنه بهزىلهر)ئېيتىلغان سۆزدۇر(ۇ پۈتۈنلهي ئاساسسىز، قارىسىغا دهيدۇ، ب» ئىتىدۇر
ئۇالرنىڭ سانىنى پهرۋهردىگـارىم ئوبـدان بىلىـدۇ، «دهيدۇ، ئېيىتقىنكى، » سهككىزىنچىسى ئۇالرنىڭ ئىتىدۇر

ــدۇ ــىلهر بىلى ــا كىش ــقا ئازغىن ــدىن باش ــىدا » .ئۇن ــۇالر توغرىس ــلهن(ئ ـاراالر بى ــۈزهگىنه پهقه) ناسـ ت ي
يهنى بۇ ھهقته مۇنازىرىلهشكۈچىلهرنى تهستىقمۇ قىلمايدىغان، يالغـانغىمۇ چىقارمايـدىغان (مۇنازىرىلهشكىن 

سـهن ]. 22[ هسھابۇلكهھف قىسسىسىنى سـورىمىغىنئۇالرنىڭ ھېچبىرىدىن ئ). دهرىجىده مۇنازىرىلهشكىن
» خـۇدا خالىسـا«، ]23[ دېـمهي »ئهته شـۇ ئىشـنى چوقـۇم قىلىـمهن«بىرهر ئىشنى قىلماقچى بولسـاڭ، 

خۇدا خالىسا دېگهن سـۆزنى ئۇنتـۇپ (، )يهنى خۇدا خالىسا قىلىمهن دېگىن(دېگهن سۆزنى قوشۇپ دېگىن 
: ھهمـده) يـتقىننى ئېسـىڭگه كهلگهنـده ئې» خۇدا خالىسا«يهنى (قالساڭ، پهرۋهردىگارىڭنى تىلغا ئالغىن 

يهنـى دىـنىم، دۇنيايىمـدا مېنـى ئهڭ (يولغا باشلىشـىنى پهرۋهردىگارىمنىڭ مېنى بۇنىڭدىنمۇ يېقىن توغرا «
ئۇالر ئۆز غارىـدا ئۈچيـۈز توققـۇز يىـل ]. 24[ دېگىن» ئۈمىد قىلىمهن) تۈزۈك ئىشالرغا مۇۋهپپهق قىلىشىنى
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ئوبـدان بىلىـدۇ، ئاسـمانالردىكى، زېمىنـدىكى هللا ئۇالرنىـڭ تۇرغـان ۋاقتىنـى ا«ئېيىتقىنكى، ]. 25[ تۇردى
نىڭ ئاڭلىشـى نېمىـدېگهن هللا ا! نىڭ كۆرۈشى نېمىدېگهن مۇكهممهلهللا ا. خاستۇر اقهللا ا) بىلىش(غهيبنى 

ئۆز ھۆكمىده ھـېچ كىشـىنى شـېرىك هللا بۆلهك ھېچقانداق ياردهمچى بولمايدۇ، ا تىنهللا ائۇالرغا ! مۇكهممهل
قىلىنغـاننى ئوقـۇغىن،  ىسهن پهرۋهردىگارىڭنىڭ كىتابىدىن ساڭا ۋهھيـ!) ئى مۇھهممهد]. (26[ »قىلمايدۇ

 بـۆلهك ئىلتىجاگـاھ تاپالمايسـهن تىـنهللا انىڭ سۆزلىرىنى ھېچ كىشى ئۆزگهرتهلمهيدۇ، سهن ھهرگىزمۇ  هللا
سهن پهرۋهردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنـى تىـلهپ، ئهتىـگهن ـ ئاخشـامدا ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلىـدىغانالر ]. 27[
يانىـڭ زىبـۇزىننىتىنى بىـلهن سـهۋرچان بىلـله بـولغىن، ھايـاتىي دۇن) يهنى ئاجىز، كهمبهغهل مۇسۇلمانالر(
دهپ، ئــۇالرنى كــۆزگه ئىلمــاي قــالمىغىن، بىــز دىلىنــى ) يهنــى مۇشــرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىــڭ ســۆھبىتىنى(

زىكرىمىزدىن غهپلهتته قالدۇرغان، نهپسى خاھىشـىغا ئهگهشـكهن، ئىشـى ھهددىـدىن ئاشـقان ئادهمنىـڭ 
پهرۋهردىگـارىڭالر تهرىپىـدىن ) قۇرئـان(ھهق ) بـۇ(«!) ئى مـۇھهممهد]. (28[ گه ئهگهشمىگىن) سۆزى(

دېگىـن، بىـز ھهقىـقهتهن » نازىل بولىدۇ، خالىغان ئادهم ئىمـان ئېيتسـۇن، خالىغـان ئـادهم كـاپىر بولسـۇن
سـۇ تهلهپ ) تهشـنالىقتىن(كاپىرالر ئۈچۈن تۈتۈن پهردىلىرى ئۇالرنى ئورىۋالىدىغان ئوتنى تهييارلىدۇق، ئـۇالر 

سـۇ بېرىلىـدۇ، ) ناھايىتى قىزىـق(شاش، يۈزلهرنى كۆيدۈرۈۋېتىدىغان قىلسا، ئۇالرغا مهدهن ئېرىتمىسىگه ئوخ
ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ]. 29[ !جهھهنـنهم نېمىـدېگهن يامـان جـاي! بۇ نېمىـدېگهن يامـان شـاراب

ــاۋابىنى  ــڭ س ــى ئهمهللىرىنى ــان ياخش ــڭ قىلغ ــز ئۇالرنى ــدىغان بولســاق، بى ــا كېلى ــى قىلغانالرغ ئهمهللهرن
ئهنه شۇالر ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان، ئـۇالر دائىـم ]. 30[ ىۋهتمهيمىزھهقىقهتهن يوققا چىقىر

تۇرىدىغان جهننهتلهردىن بهھرىمهن بولىدۇ، جهننهتته ئۇالر ئالتۇن بىلهيزۈكلهرنى سـالىدۇ، نېپىـز ۋه قـېلىن 
ــدۇ ــى كىيى ــتىن ئىشــلهنگهن يېشــىل كىيىملهرن ــلهن قاپالن. (يىپهك ــالتۇن ۋه ئېســىل رهخــتلهر بى ــانئ ) غ

] 31[ جهنـنهت نېمىـدېگهن گـۈزهل جـاي! بۇ نېمىدېگهن ياخشى مۇكاپات. تهختلهرگه يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ
بىـرى مـۆمىن، (غـا مۇنـداق ) يهنى كهمبهغهللهرنى يېنىڭدىن قوغلىۋېتىشنى تهلهپ قىلغـان كـاپىرالر(ئۇالر 

بىـز ئهتراپـى ) يهنى كاپىرغـا(ىگه ئۇالرنىڭ بىر: ئىككى ئادهمنى مىسال قىلىپ كهلتۈرگىن) بىرى كاپىر بولغان
ھهر ]. 32[ ئوتتۇرىسى ئېكىنزارلىق بولغان تـاللىق ئىككـى بـاغ ئاتـا قىلـدۇق) ئىككى باغنىڭ(خورمىزارلىق، 

تۇرىـدىغان ئىككىلىسى كهم ـ كۇتىسىز، تولۇق مېۋه بېرىدىغان بـاغالر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىن ئېقىـپ 
نۇرغۇن مال ـ مۈلۈككه ئىگه ئىـدى، ئـۇ بـۇرادىرىگه ) نى باغ ئىگىسىيه(ئۇ ]. 33[ ئۆستهڭنى بهرپا قىلدۇق

ــپ ــادهملىرىم « : پهخىرلىنى ــاي، ئ ــهندىن ب ــاردهمچىلىرىم(مهن س ــالىلىرىم، ي ــرىم، ب ــى خىزمهتچىلى ) يهن
) كۇفرىلىـق قىلىـش بىـلهن(بېغىغا كىرىـپ ) مۆمىن بۇرادىرىنى يېتىلهپ(ئۇ ]. 34[ دېدى» سېنىڭدىن كۆپ

شـۇنىڭدهك قىيـامهت ]. 35[ بۇ باغ مهڭگۈ يوقالمايدۇ دهپ ئـوياليمهن«: غان ھالدا ئېيتتىگه زۇلۇم قىلئۆزى
ــدىمۇ  ــا قايتۇرۇلغان ــوياليمهن، ئهگهر مهن پهرۋهردىگارىمغ ــدۇ دهپ ئ ــدىمۇ(بولماي ــامهت بولغان ــى قىي ) يهن

شـكهن ھالـدا بـۇرادىرى مۇنازىرىله) مـۆمىن(ئۇنىڭغا ]. 36[ »ئهلۋهتته بۇ باغدىن ياخشىراق جاينى تاپىمهن
دىن يارىتىـپ، ئانـدىن سـېنى راۋۇرۇس ئىنسـان يـتـۇپراقتىن، ئانـدىن ئابىمهنى) ئهسلىده(سېنى «: ئېيتتى

، )ئېتىـراپ قىلىـمهن(نـى هللا لېكىن مهن پهرۋهردىگارىم بولغـان ئـۇ ا] 37[ قىلغان زاتنى ئىنكار قىالمسهن؟
نىـڭ هللا ا: غىڭغـا كىـرگهن چېغىڭـداهن بېس]. 38[ پهرۋهردىگارىمغا ھېچ ئهھهدىنى شېرىك كهلتۈرمهيمهن

ــاردىمى بولمىســا قولۇمــدىن ھــېچ ئىــش كهلمهيــدۇنىــڭ هللا اخــالىغىنى بولىــدۇ،  ســېنىڭ ! دېســهڭچۇ. ي
، ئۈمىـدكى، پهرۋهردىگـارىم ماڭـا ]39[ قارىشىڭچه، مېنىـڭ مـېلىم ۋه ئهۋالدىـم سـېنىڭدىن ئـاز بولسـىمۇ

اندىن بىر ئاپهت يۈزلهندۈرۈش بىـلهن بېغىـڭ بېغىڭغا ئاسم. سېنىڭ بېغىڭدىن ياخشىراق نهرسه ئاتا قىلغاي
يهنـى (، يـاكى ئۇنىـڭ سـۈيى سـىڭىپ كېتىـپ ئـۇنى ئىـزدهش ]40[ تۈپتۈز قاقاس يهرگه ئايلىنىپ قالغـاي
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ۋهيـران بولـدى، ) يهنـى بېغـى(ئۇنىڭ مېۋىلىرى ]. 41[ »سېنىڭ قولۇڭدىن كهلمهيدۇ) ئهسلىگه كهلتۈرۈش
ئىككـى ) ھهسـرهت چېكىـپ(قـا سـهرپ قىلغـان چىقىملىرىغـا غبىدىشلىرى يهرگه يىقىلدى، ئۇ با تېلىنىڭ
» هدىنـى شـېرىك كهلتۈرمىسـهمچۇمهن پهرۋهردىگارىمغا ھـېچ ئهھ«: نى ئۇۋۇلىغىلى تۇردى ھهمده ئۇئالقىنى
ھـېچ ) يهنى ئۇنىڭدىن بۇ باالنى دهپئـى قىلىـدىغان(باشقا ياردهم قىلىدىغان  تىنهللا ائۇنىڭغا ]. 42[ دېدى

بـۇ ]. 43[ )يهنى باالنى ئۆزىـدىن دهپئـى قىاللمىـدى(ىمۇ ئۆزى ياردهم قىاللمىدى جامائه بولمىدى، ئۆزىگ
ئــۆزىگه ئىمــان (هللا خاســتۇر، ا قــاهللا امهدهتكــار بولــۇش پهقهت بهرھهق ) يهنــى مۇنــداق ھــالهتته(يهرده 

ئۇنىڭغــا يــۆلهنگهن ۋه ئــۇنى ئۈمىــد (ياخشــى مۇكاپــات بهرگۈچىــدۇر، ) ئېيتقۇچىالرغـا دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتته
دۇنيـا ) يهنـى كىشـىلهرگه(ئۇالرغـا !) ئى مۇھهممهد]. (44[ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغۇچىدۇر) انالرنىڭقىلغ

ئوخشـايدۇكى، بىـز ئاسـماندىن يـامغۇر ) ئۇ شـۇنىڭغا: (تىرىكچىلىكى ھهققىده مۇنداق مىسالنى كهلتۈرگىن
ۆسـتى، كېـيىن ئـۇ ياغدۇردۇق، شۇ سۇ بىلهن زېمىننىـڭ ئۆسـۈملۈكلىرى بىـر ـ بىـرىگه چىرمىشـىپ بولـۇق ئ

]. 45[ ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا ئۇچـۇرۇپ كهتتـى، ا) تهرهپ ـ تهرهپـكه(قۇرۇپ تۆكۈلدى، شامالالر ئۇنى 
ــڭ ســاۋابى  ــدىغان ياخشــى ئهمهللهرنى ــاقى قالى ــدۇر، ب ــڭ زىننىتى ــا تىرىكچىلىكىنى ــالىالر دۇني ــالالر ۋه ب م

يهنـى قىيـامهت (ئـۇ كۈنـده ]. 46[ ڭـدۇرئۈمىد تېخىمۇ چو. پهرۋهردىگارىڭنىڭ نهزىرىده تېخىمۇ ياخشىدۇر
يهنـى ئـۇنى توسـۇپ تۇرىـدىغان تـاغ، (بىز تاغالرنى يوق قىلىمىز، زېمىننى ئوچۇق، تۈپتۈز كۆرىسهن ) كۈنىده

يىغىمىـز، ئـۇالردىن بىـر كىشـىنىمۇ ) مهھشـهرگاھقا) (يهنى ئىنسانالرنى(، ئۇالرنى )دهرهخ، بىناالر بولمايدۇ
ســهپ ـ ســهپ بولۇشــۇپ پهرۋهردىگارىڭغــا ) يهنــى جىمــى خــااليىق(ر ئــۇال]. 47[ قالــدۇرۇپ قويمــايمىز

سىلهر بىزنىـڭ ئالـدىمىزغا سـىلهرنى دهسـلهپته قانـداق ياراتقـان بولسـاق، شـۇ «) كاپىرالرغا(توغرىلىنىدۇ، 
ــالهتته  ــاچ(ھ ــىز، يالىڭ ــىز، بالىس ــاغنى ) مالس ــان چ ــىلهرگه ۋهده قىلىنغ ــىلهر، س ــى س ــدىڭالر، بهلك كهل

يهنى ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش، ھېساپ بېرىش، جازاغا تـارتىلىش يـوق (ويلىغانسىلهر بېكىتمهيدۇ، دهپ ئ
كىشــىلهرنىڭ نــامه ـ ئهمــالى ئوتتۇرىغــا قويۇلىــدۇ، گۇناھكارالرنىــڭ ]. 48[ دهيمىــز» )دهپ ئويلىغانســىلهر

ـ كىچىـك  بـۇ نـامه ـ ئهمالغـا چـوڭ! ۋاي بىـزگه«: ئۇنىڭدىكى خاتىرىلهردىن قورققانلىقىنى كۆرىسهن، ئۇالر
دهيـدۇ، ئـۇالر قىلغـان ـ ئهتكهنلىرىنىـڭ ھهممىسـىنىڭ نـامه ـ » گۇناھنىـڭ ھهممىسـى خـاتىرىلىنىپتىغۇ؟ 

ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز ]. 49[ ئهمالىغا خاتىرىلهنگهنلىكىنى كۆرىدۇ، پهرۋهردىگارىڭ ھېچ ئادهمگه زۇلـۇم قىلمايـدۇ
شـقا ھهممىسـى سـهجده قىلـدى، دېـدۇق، ئىبلىسـتىن با »ىلىڭـالرئـادهمگه سـهجده ق«: پهرىشتىلهرگه

ڭ مېنى قويـۇپ ئىبلىسـنى ۋه ئۇنىـ. شۇڭا ئۈ پهرۋهردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى. ئىبلىس جىنالردىن ئىدى
ــى دوســت قىلىۋاالمســىلهر ــبلىس زالىمــالر ئۈچــۈن ئهۋالدىن ؟ ھــالبۇكى، ئــۇالر ســىلهرگه دۈشــمهندۇر، ئى

ىڭ ئورنىغــا شــهيتانغا چوقۇنــۇش نېمىــدېگهن ئىبــادهت قىلىشــن قــاهللا ايهنــى ! (نېمىـدېگهن يامــان بهدهل
غا ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ يارىتىلىشـىنىمۇ، ئۇالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ ) يهنى شهيتانالر(ئۇالر ]. 50[ !)يامان

يهنى مهزكـۇرالرنى خهلـق ئهتـكهن چېغىمـدا ئـۇالرنى ھـازىر قىلغىـنىم (يارىتىلىشىنىمۇ كۆرسهتكىنىم يوق 
) ئۇالرغــا(هللا شــۇ كۈنــده ا]. 51[ ۇچىالرنى يــاردهمچى قىلىۋالغىنىممـۇ يــوقئــازدۇرغ) كىشــىلهرنى(، )يـوق

ئـۇالر چاقىرىـدۇ، لـېكىن ئـۇالر . »سىلهر مېنىـڭ شـېرىكلىرىم دهپ ئـويلىغىنىڭالرنى چـاقىرىڭالر«: ئېيتىدۇ
ھاالكهتلىـك جـاينى ) ئـۇالر ئۆتهلمهيـدىغان(ئىجابهت قىلمايدۇ، بىز ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ) نىڭ شېرىكلىرى(

گۇناھكــارالر دوزاخنــى كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا كىرىــدىغانلىقىغا جهزم قىلىــدۇ، دوزاخــتىن ]. 52[ يــدا قىلــدۇقپه
كـۆپ  ئىنسـان. بۇ قۇرئاندا ئىنسانالرغا تۈرلۈك مىسالالرنى بايـان قىلـدۇق]. 53[ قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ

سانالرغا ھىـدايهت كهلـگهن ئىن]. 54[ )دهللىشىش ئىنساننىڭ تهبىئىتىدۇرېيهنى كۆپ ج(دهتاالش قىلىدۇ 
چاغـدا، ئۇالرنىــڭ ئىمــان ئېيتماسـلىقلىرى ۋه پهرۋهردىگارىــدىن مهغپىــرهت تهلهپ قىلماســلىقلىرى پهقهت 
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ياكى ئـۆزلىرىگه كېلىـدىغان ) يهنى ھاالك قىلىشنى كۈتىدىغانلىقلىرى(بۇرۇنقىالرغا تۇتقان يولىنى ) نىڭهللا ا(
ئىمـان (بىـز پهيغهمبهرلهرنـى پهقهت ]. 55[ ئۈچۈندۇر) قلىرىكۈتىدىغانلى(ئازابنى كۆزلىرى بىلهن كۆرۈشنى 

. ئاگاھالنـدۇرغۇچى قىلىـپ ئهۋهتىمىـز) ئاسـىيلىق قىلغـۇچىالرنى(خوش خهۋهر بهرگـۈچى، ) ئېيتقۇچىالرغا
ھهقىقهتنـى يوققـا چىقىـرىش ئۈچـۈن بىھـۇده سـۆزلهرنى قىلىـپ ) پهيغهمبهرلهر ئېلىـپ كهلـگهن(كاپىرالر 

يهنــى (ىره مهســخ مېنىــڭ ئــايهتلىرىمنى ۋه ئۇالرغـا بېــرىلگهن ئاگاھالندۇرۇشــالرنىمۇنازىرىلىشـىدۇ، ئــۇالر 
ــۇق ــدى) ئويۇنچ ــۇ ]. 56[ قىلىۋال ــان، ئ ــىھهت قىلىنغ ــد ـ نهس ــلهن پهن ــايهتلىرى بى ــڭ ئ پهرۋهردىگارىنى

ئــايهتلهردىن يــۈز ئــۆرۈگهن ۋه ئۆزىنىــڭ قىلغــان گۇنــاھلىرىنى ئۇنتۇغــان كىشــىدىنمۇ زالىــم كىشــى بــارمۇ؟ 
زكى، بىز ئۇالرنىڭ دىللىرىغـا قۇرئـاننى چۈشىنىشـكه توسـقۇنلۇق قىلىـدىغان پهردىلهرنـى تـارتتۇق، شۈبھىسى

قۇالقلىرىنى ئېغىر قىلـدۇق، ئهگهر ئـۇالرنى ھىـدايهتكه دهۋهت قىلسـاڭ، ئـۇالر ھهرگىـز ھىـدايهت تاپمايـدۇ 
ــى ھهرگىــز قوبــۇل ( ــا دهۋهت قىلســاڭ، ئــۇالر دهۋىتىڭن ]. 57[ )قىلمايــدۇيهنــى ئــۇالرنى ئىمانغــا، قۇرئانغ

ئـۇالرنى قىلمىشـىغا قـاراپ هللا ئهگهر ا. پهرۋهردىگارىڭ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر ۋه رهھىم قىلغۇچىدۇر
جازااليدىغان بولسا، ئهلۋهتته ئۇالرغا قىلىنىدىغان ئازابنى تېزلهتكهن بـوالتتى، لـېكىن ئۇالرغـا بهلگىلهنـگهن 

شـۇ شـهھهرلهرنىڭ ]. 58[ بۆلهك ھېچ پاناگاھ تاپالمايـدۇ تىنهللا ائۇالر ) ئۇ ۋاقىت كهلگهنده(بىر ۋاقىت بار، 
ــۇت، شــۇئهيب پهيغهمبهرلهرنىــڭ قهۋملىــرىگه ئوخشــاش ئــۆتكهنكى (ئاھــالىلىرى  يهنــى ھــۇد، ســالىھ، ل

زۇلۇم قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرنى ھاالك قىلدۇق، ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا مـۇئهييهن ۋاقىتنـى ) ئۈممهتلهر
ئىككـى دهريانىـڭ «): يهنـى يۇشـهئ ئىـبىن نۇنغـا(ئۆز ۋاقتىدا مۇسـا يـاش خادىمىغـا ]. 59[ بهلگىلىدۇق

ئـۇزاققىچه ) شـۇ جايغـا يهتكهنـگه قهدهر(قوشۇلىدىغان جايىغـا يهتمىگىـچه مېڭىشـىمنى توختاتمـايمهن، 
تـۇپ ئۇالر ئىككى دهريانىڭ قوشۇلىدىغان جايىغا يېتىپ بارغانـدا، بېلىقىنـى ئۇن]. 60[ دېدى» مېڭىۋېرىمهن

ئۆتكهنـده ) ئىككى دهريانىڭ قوشـۇلىدىغان جايىـدىن(ئۇالر ]. 61[ قالدى، بېلىق دهرياغا يول ئېلىپ كهتتى
ئهتىگهنلىك تامىقىمىزنى ئېلىـپ كهلگىـن، بـۇ سـهپىرىمىزده ھهقىـقهتهن چارچـاپ «: مۇسا ياش خادىمىغا

يـۈز بهرگهن ئىشـتىن يهنـى (ا بىز چوڭ تاش ئاستىدا ئارام ئېلىۋاتقاند«: ياش خادىم]. 62[ دېدى» كهتتۇق
پىشۇرۇلغان بېلىقنىڭ تىرىلىپ، سېۋهتتىن سهكرهپ چىقىپ دهرياغا كىرىپ كهتكهنلىكىـدىن ئىبـارهت قىزىـق 

نـى سـاڭا ) ئاجايىـپ ۋهقهسـى(بېلىقنىـڭ . خهۋىرىڭ بـارمۇ؟ مهن راسـتال بېلىقنـى ئۇنتـۇپتىمهن) ئىشتىن
]. 63[ دېـدى» دهرياغـا ئاجايىـپ يـول ئالغـان ئىـدىئېيتىشنى پهقهت شهيتان ماڭا ئۇنتۇلدۇرۇپتۇ، بېلىـق 

دېدى ـ ده، ئىككىسى كهلگهن ئىـزى بـويىچه كهيـنىگه » بىزنىڭ ئىزدهيدىغىنىمىز دهل مۇشۇ ئىدى«: مۇسا
بىزنىـڭ بهنـدىلىرىمىزدىن چـوڭ ) بېلىقنى ئۇنتۇغـان چـوڭ تاشـنىڭ يېنىـدا(ئۇ ئىككىسى ]. 64[ يېنىشتى

ــزگه ئېرىشــكهن ۋه بىزنىــ ــى مهرھهمىتىمى ــۆزىمىزگه خــاس ئىلمىمىزن ــي غهيبنــى(ڭ ئ ــى ئىلمى ــز ) يهن بى
سـاڭا هللا ا«: مۇسـا ئۇنىڭغـا]. 65[ ئـۇچراتتى) يهنـى خىزىـر ئهلهيھىسسـاالمنى(بىلدۈرگهن بىر بهنـدىنى 

» )يهنـى سـۆھبىتىڭده بواليمـۇ؟(بىلدۈرگهن توغرا ئىلىمنى ماڭـا ئۆگىتىشـىڭ ئۈچـۈن سـاڭا ئهگىشـهيمۇ؟ 
سـهن ]. 67[ ر ـ تاقهت قىلىپ تۇرالمايسـهنمهن بىلهن بىلله بولۇشقا سهۋ سهن«: ئۇ ئېيتتى]. 66[ دېدى

ئىشـقا قانـداقمۇ ) چۈشـهنمىگهن يهنى قارىماققا يامان، ئهمما ماھىيىتىنى سـهن(چوڭقۇر تونۇپ يهتمىگهن 
خالىسـا مېنـى سـهۋر قىلغـۇچى كۆرىسـهن، هللا ا«: مۇسا ئېيتتى]. 68[ »ر ـ تاقهت قىلىپ تۇرااليسهن؟سهۋ

ئهگهر ســهن ماڭـا ئهگهشســهڭ، «: ئېيىتتـى) خىزىــر]. (69[ »يرۇقۇڭغـا خىالپلىــق قىلمـايمهنسـېنىڭ بۇ
سـۆزلهپ  ئـۆزۈميهنـى (مهن ئۇنى ساڭا سۆزلهپ بهرگىـچه ئۇنىڭـدىن سـورىما ) يولۇققان ئىش توغرىسىدا(

شۇنىڭ بىلهن ئـۇ ئىككىسـى بىـرلىكته مېڭىـپ كېلىـپ ]. 70[ »)بهرمىگىچه قىلغان ئىشلىرىمدىن سورىما
، مۇسـا )يهنى كېمىنىڭ بىر تاختىسـىنى سـۇغۇرۇۋهتتى(كېمىنى تېشىۋهتتى ) خىزىر(ىر كېمىگه چىقىشتى، ب



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

171 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

ــا( ــقهتهن «): ئۇنىڭغ ــهن ھهقى ــتىڭمۇ؟ س ــى تهش ــۇن دهپ كېمىن ــۇپ كهتس ــدىكىلهرنى غهرق بول كېمى
سـهن ھهقىـقهتهن مهن بىـلهن بىلـله ) خىزىـر]. (71[ دېـدى» چوڭ بىـر ئىشـنى قىلـدىڭ) قورقۇنچلۇق(
ئهھـدىنى ئۇنتـۇپ «: مۇسا ئېيتتـى]. 72[ دېدى» لۇشتا سهۋر ـ تاقهت قىلىپ تۇرالمايسهن دېمىدىممۇ؟بو

ئـۇ ]. 73[ »قالغانلىقىمغا مېنى ئهيىبلىمه، سهن بىلهن بىلله بولۇشتا مېنـى قىـيىن ھالغـا چۈشـۈرۈپ قويمـا
سـهن «: مۇسـا. تۈرۈپ قويدىئۇنى ئۆل) خىزىر(ئىككىسى يهنى بىرلىكته ماڭدى، ئۇالر بىر بالىنى ئۇچراتتى، 

: ئېيتتـى) خىزىـر]. (74[ »بىر بىگۇناھ جاننى ناھهق ئۆلتۈردۈڭ، سهن ھهقىقهتهن يـاۋۇز ئىشـنى قىلـدىڭ
 »ساڭا مهن ھهقىقهتهن مهن بىلهن بىلـله بولۇشـقا سـهۋر ـ تـاقهت قىلىـپ تۇرالمايسـهن دېمىـدىممۇ؟ «
يهنـى قىلغـان (ئىـش توغرۇلـۇق سورىسـام بۇنىڭـدىن كېـيىن يهنه سـهندىن بىـرهر «: مۇسا ئېيتتى]. 75[

سـاڭا بهرگهن ۋهدهمـگه ئـۈچ قېـتىم (گه ھهمـراھ قىلمىغىـن، ئـۆزۈڭ، مېنـى )ئىشىڭغا ئېتىـراز بىلدۈرسـهم
ئـۇ ئىككىسـى ]. 76[ »مهزۇرسهن) ماڭا ھهمراھ بولماسلىقتا(خىالپلىق قىلغانلىقىم ئۈچۈن مېنىڭ ئالدىمدا 

دى، شهھهر ئاھالىسىدىن تامـاق سـورىدى، شـهھهر ئاھالىسـى يهنه بىلله مېڭىپ بىر شهھهرگه يېتىپ كهل
ئۇالرنى مېھمان قىلىشـتىن بـاش تـارتتى، ئـۇالر بـۇ شـهھهرده ئۆرۈلـۈپ چۈشـهي دهپ قالغـان بىـر تـامنى 

ئهگهر خالىسـاڭ بـۇ ئىـش «: مۇسـا ئېيتتـى. تـۈزلهپ قويـدى) ئۇنى خىزىر قولى بىلهن سـىناپ(ئۇچراتتى، 
بۇ، سهن بىلهن مېنىـڭ ئـايرىلىش «: ئېيتتى) خىزىر]. (77[ »غان بوالتتىڭئۈچۈن ئهلۋهتته ئىش ھهققى ئال

ــز( ــاقهت قىلىــپ تۇرالمىغــان )ۋاقتىمى ــۇقىرىقى ئــۈچ ئىشــنىڭ(، ســهن ســهۋر ـ ت ــى ســاڭا ) ي ھهقىقىتىن
كېمىگه كهلسـهك، ئـۇ دېڭىـزدا ئىشـلهيدىغان بىرقـانچه نهپهر كهمبهغهلنىـڭ ]. 78[ چۈشهندۈرۈپ بېرهي

يهنـى بارىـدىغان (ئۇالرنىڭ ئالدىدا ) چۈنكى(ۇنى تېشىپ ئهيبناك قىلماقچى بولدۇم، كېمىسى ئىدى، مهن ئ
 تارتىۋالىـدىغان بىـر پادىشـاھ بـار ئىـدى) زورلـۇق بىـلهن(ھهرقانداق ساق كېمىنى ئىگىسـىدىن ) يوللىرىدا

ــۈرۈلگهن]. (79[ ــدى) ئۆلت ــۆمىن ئى ــا ـ ئانىســى م ــڭ ئات ــا كهلســهك، ئۇنى ــاپىر . (بالىغ ــۇ ئهســلىده ك ئ
 ئۇنىـڭ گۇمراھلىـق بىـلهن كـۇفرىنى ئاتـا ـ ئانىسـىغا تېڭىشـىدىن قورقتـۇق) رىتىلغانلىقتىن، چوڭ بولغاندايا
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارىنىڭ ئۇالرغا ئـۇ بالىغـا قارىغانـدا پـاك ۋه كۆيۈملـۈك پهرزهنـت ]. 80[

ككـى يېـتىم بالىنىـڭ ئىـدى، تـام تامغا كهلسهك، ئـۇ شـهھهردىكى ئى]. 81[ ئاتا قىلىشىنى ئىراده قىلدۇق
تام ئۆرۈلۈپ كهتسه، خهزىنىسى ئېچىلىـپ قېلىـپ (خهزىنىسى بار ئىدى ) ھهققى بولغان(ئاستىدا ئۇالرنىڭ 

پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرنىـڭ چـوڭ . ، ئۇالرنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ياخشى ئادهم ئىدى)كىشىلهر ئۇنى ئېلىپ كېتهتتى
ئۇالرغـا (رىۋېلىشـىنى ئىـراده قىلـدى، بـۇ پهرۋهردىگارىڭنىـڭ بولغاندا تـام ئاسـتىدىكى خهزىنىسـىنى چىقى

بهلكـى (مهن ئۆز خاھىشىم بىـلهن قىلغىـنىم يـوق ) يهنى يۇقىرىقى ئۈچ ئىشنى(رهھمىتىدۇر، ئۇنى ) قىلغان
، سـهن سـهۋر ـ تـاقهت قىلىـپ تۇرالمىغـان نهرسـىلهرنىڭ )نىڭ ئهمرى ۋه ئىلھامى بىلهن قىلـدىمهللا ئۇنى ا

ــى ئهنه شــۇ ــۇالر ]. 82[ »ھهقىقىت ــى يهھــۇدىيالر(ئ ــۇق سورىشــىدۇ) يهن ــن توغرۇل . ســهندىن زۇلقهرنهي
ئۇنىڭغـا بىـز ]. 83[ دېگىـن» بايـان قىلىـمهن) ئاساسـىدا ىيـۋهھ(لهرگه مهن ئۇنىـڭ قىسسىسـىنى سى«

ىگه يېتىشـنىڭ پۈتـۈن يـوللىرىنى تئاتـا قىلـدۇق، ئۇنىڭغـا ئـۆز مهقسـى زېمىندا ھهقىقهتهن كـۈچ ـ قـۇدرهت
ئـۇ ]. 85[ يولغـا ماڭـدى) ئۇنىڭغا ئاسانالشـتۇرۇپ بهرگهنهللا ا(زۇلقهرنهين ]. 84[ بهردۇقئاسانالشتۇرۇپ 

ئـۇ . ىېتىـپ كېتىۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلـدكۈنپېتىش تهرهپكه يېتىپ بارغاندا، كۈننىڭ قارا اليلىق بۇالققا پ
زالىغىن يـاكى ئۇالرغـا سهن ئـۇالرنى جـا! ئى زۇلقهرنهين«: بىز. بۇالقنىڭ يېنىدا بىر تۈرلۈك قهۋمنى ئۇچراتتى

كىمكـى زۇلـۇم قىلغـان بولسـا، بىـز ئـۇنى «: زۇلقهرنهين ئېيتتى]. 86[ دېدۇق» ياخشى مۇئامىلىده بولغىن

                                                
 . ئهمهلىيهتته بۇنداق بولمىسىمۇ، كىشىگه كۈن خۇددى دېڭىزغا، تاغقا كىرىپ كېتىۋاتقاندهك تۇيۇلىدۇ 



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

172 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

 جازااليمىز، ئانـدىن ئـۇ پهرۋهردىگارىڭنىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىـدۇ، پهرۋهردىگـارى ئـۇنى قـاتتىق جازااليـدۇ
ئۇنىڭغا ئهڭ ياخشى مۇكاپات بېرىلىـدۇ، ئـۇنى قـوالي  كىمكى ئىمان ئېيتسا ۋه ياخشى ئهمهل قىلسا،]. 87[

]. 89[ يولغـا ماڭـدى) ئۇنىڭغا قواليلىـق قىلىـپ بهرگهنهللا ا(ئاندىن زۇلقهرنهين ]. 88[ »ئىشقا بۇيرۇيمىز
زۇلقهرنهيـن كـۈنچىقىش تهرهپــكه بارغانـدا، كۈننىــڭ شـۇنداق بىـر قهۋمنىــڭ ئۈسـتىگه چۈشــۈۋاتقانلىقىنى 

نهرسـىلهرنى ئاتـا ) كىيىم، ئىمارهت قاتـارلىق(ساقلىنىدىغان ) ۈننىڭ ھارارىتىدىنك(كۆردىكى، ئۇ قهۋمگه بىز 
ــن كــۈنچىقىش تهرهپتىكــى كىشــىلهرگىمۇ (ئهھــۋال شــۇنداق بولــدى ]. 90[ قىلمىــدۇق يهنــى زۇلقهرنهي

بىـز ئۇنىـڭ قولىـدىكى نهرسـىلهردىن تولـۇق ). كۈنپېتىش تهرهپتىكى كىشىلهرگه قىلغان مۇئامىلىنى قىلـدى
زۇلقهرنهيـن ]. 92[ يولغـا ماڭـدى) ئۇنىڭغا قواليلىق قىلىپ بهرگهنهللا ا(ئاندىن ئۇ ]. 91[ ر ئىدۇقخهۋهردا

يهنـى (ئىككى تاغ ئارىسىغا يېتىـپ بارغانـدا، ئىككـى تـاغ ئالدىـدا ھېچقانـداق سـۆزنى چۈشـهنمهيدىغان 
! ۇلقهرنهيـنئـى ز«: ئـۇالر]. 93[ بىـر قهۋمنـى ئـۇچراتتى) ئۆزىنىڭ تىلىدىن غهيـرى تىلنـى بىلمهيـدىغان

يهجۇج بىلهن مهجۇج يهر يۈزىده ھهقىقهتهن بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالردۇر، بىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسـىغا بىـر 
 دېـدى» باجغا ئوخشـاش تۆلىسـهك بوالمـدۇ؟( توسما سېلىپ بېرىشىڭ ئۈچۈن، ساڭا بىر قىسىم مېلىمىزنى

نـى كـۈچ ـ قـۇۋۋهت ۋه پادىشـاھلىق يه(نىـڭ ماڭـا بهرگهن نهرسـىلىرى هللا ا«: زۇلقهرنهيـن ئېيتتـى]. 94[
ئــارتۇقتۇر، ماڭــا ئـادهم كــۈچى يــاردهم قىلىڭـالر، ئــۇالر بىــلهن ) سـىلهرنىڭ ماڭــا بېرىــدىغان مـېلىڭالردىن

ماڭا تۆمۈر پارچىلىرىنى ئېلىـپ كـېلىڭالر، ]. 95[ سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا مۇستهھكهم بىر توسما سېلىپ بېرهي
تۆمـۈر . »غنىـڭ ئارىسـى تهكشـى بولغانـدا، كۆيـۈكلهرنى بېسـىڭالرئىككى تا) تۆمۈر پارچىلىرى دۆۋىلىنىپ(

 دېـدى» بېـرىڭالر، ئۈسـتىگه تـۆكهي) ئېرىتىلگهن مىسنى(ماڭا «: ئوتتهك بولغاندا، ئۇ) قىزىپ(پارچىلىرى 
 ئۇنىڭ ئۈسـتىگه چىقىشـقىمۇ، ئـۇنى تېشىشـكىمۇ قـادىر بواللمىـدى) يهنى يهجۇج ـ مهجۇج(ئۇالر ]. 96[
ــۇ «: ئېيتتــىزۇلقهرنهيــن ]. 97[ ــا قىلىنىشــى(ب پهرۋهردىگارىمنىــڭ نېمىتىــدۇر، ) يهنــى توســمىنىڭ بهرپ

پهرۋهردىگارىمنىــڭ ۋهدىســى ئىشــقا ئاشــقاندا، ئــۇ ئــۇنى تۈپتــۈز قىلىۋېتىــدۇ، پهرۋهردىگارىمنىــڭ ۋهدىســى 
ــۇر ــده ]. 98[ »ھهقت ــۇ كۈن ــده، قىســتاڭچىلىقتىن(ئ ــامهت كۈنى ــى قىي ــرىگه ) يهن ــر ـ بى كىشــىلهرنى بى

ئــۇ كۈنــده كاپىرالرغــا ]. 99[ يېغىمىــز) ھېســاب ئۈچــۈن(ۈۋېتىمىز، ســۇر چېلىنىــدۇ، ئــۇالرنى گىرهلهشــتۈر
كـۆزلىرى مېنـى ) بۇ دۇنيادىكى چاغلىرىدا دىللىرىنىـڭ(ئۇالرنىڭ ]. 100[ جهھهننهمنى ئاشكارا كۆرسىتىمىز

ئاڭالشـقا ) لالنىئۇالرنىڭ دىللىرىنى زۇلمهت باسقانلىقى ئۈچـۈن كـاالمۇ(ياد قىلىشتىن پهردىلهنگهن ئىدى، 
كاپىرالر مېنى قويۇپ بهندىلىرىمنى مهبۇد قىلىۋېلىشقا بولىـدۇ دهپ ئويالمـدۇ؟ ]. 101[ قادىر ئهمهس ئىدى

سـىلهرگه ئهمهللىـرى ]. 102[ بىز جهھهننهمنى كاپىرالرغـا ھهقىـقهتهن مهنزىلگـاھ قىلىـپ تهييارلىـدۇق
ئۇالر ھايـاتىي دۇنيـادا قىلغـان ئهمهللىـرى ]. 103[ جهھهتتىن ئهڭ زىيان تارتقۇچىالرنى ئېيتىپ بېرهيلىمۇ؟

ئهنه شــۇالر ]. 104[ يوققــا چىققــان ئهممــا ئــۆزلىرى ئوبــدان ئىــش قىلــدۇق دهپ ئويلىغــان ئــادهملهردۇر
پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرىنى ۋه ئۇنىڭغـا مۇالقـات بولۇشـنى ئىنكـار قىلغـان، نهتىجىـده قىلغـان ئهمهللىـرى 

قىلـچه ئېتىبارغـا ) يهنـى مۇنـداق كىشـىلهرنى(قىيامهت كـۈنى ئـۇالرنى  بىكار بولۇپ كهتكهن كىشىلهردۇر،
ىره قىلغـانلىقلىرى مهسـخ كاپىر بولغانلىقلىرى، مېنىڭ ئايهتلىرىمنى ۋه پهيغهمبهرلىرىمنـى]. 105[ ئالمايمىز

شۈبھىسـىزكى، ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى ]. 106[ ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ جازاسى جهھهننهمـدۇر
ئـۇالر فىـردهۋس جهننهتلىرىـده مهڭگـۈ ]. 107[ رنىڭ مهنزىلگاھى فىـردهۋس جهننهتلىـرى بولىـدۇقىلغانال

پهرۋهردىگارىمنىـڭ سـۆزلىرىنى يېـزىش «ئېيتقىنكـى، ]. 108[ قالىدۇ، ئۇنىڭـدىن يۆتكىلىشـنى خالىمايـدۇ
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دېڭىـز  سىيا بولۇپ كهتسـه، پهرۋهردىگارىمنىـڭ سـۆزلىرى تـۈگىمهي تـۇرۇپ،) سۈيى(ئۈچۈن، ئهگهر دېڭىز 
]. 109[ »ۇكهلتۈرسـهكم) سـۈيىنى(چىلىك دېڭىز چوقۇم تۈگهپ كهتكهن بوالتتى، مۇبادا يهنه شۇن) سۈيى(
ــدۇكى، !(  ئــى مــۇھهممهد( ئېيتقىنكــى، مهن ســىلهرگه ئوخشــاش بىــر ئىنســانمهن، ماڭــا ۋهھىــي قىلىنى

لۇشـنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتـۇر، كىمكـى، پهرۋهردىگارىغـا مۇالقـات بو
پهرۋهردىگارىغــا قىلىــدىغان . ، ياخشــى ئىــش قىلســۇن)ســاۋابىنى ئۈمىــد قىلىــپ ئازابىــدىن قورقىــدىكهن(

  ].110[ »ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن

  .ئايهت98مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره مهريهم 19

  .اليمهننىڭ ئىسمى بىلهن باشهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 بۇ، پهرۋهردىگارىڭنىڭ بهندىسى زهكهرىياغـا قىلغـان مهرھىمىتىنىـڭ بايانىـدۇر ].1[ ادصين، عكاف، ھا، يا، 
مهن ! پهرۋهردىگـارىم«: ئـۇ ئېيتتـى]. 3[ ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىغا پهس ئاۋازدا مۇناجـات قىلـدى]. 2[

سـاڭا دۇئـا قىلىـپ ئۈمىدسـىز ! ۋهردىگـارىمپهر. ھهقىقهتهن كۈچ ـ قۇۋۋىتىمدىن كهتتىم، چـېچىم ئاقـاردى
يهنـى دىننـى (مهن تاغىلىرىمنىـڭ بالىلىرىنىـڭ ئورنـۇمنى باسالماسـلىقلىرىدىن ]. 4[ بولۇپ قـالغىنىم يـوق

ماڭـا بىـر ) پهزلىڭـدىن(ھهقىقهتهن ئهنسىرهيمهن، مېنىڭ ئايالىم تۇغماستۇر، ) قولدىن بېرىپ قويۇشلىرىدىن
ئــۇ ماڭــا ۋارىــس بولغــاي ۋه يهئقــۇب ئهۋالدىغــا ۋارىــس بولغــاي، ]. 5[ پهرزهنــت ئاتــا قىلغىــن) ياخشــى(

بىـز ! ئـى زهكهرىيـا«) ئېيتتىكـىهللا ا(].6[ »ئۇنى سېنىڭ رازىلىقىڭغا ئېرىشىدىغان قىلغىـن! پهرۋهردىگارىم
خهۋهر بېرىمىــز، ئىسـىملىك بىــر ئوغــۇل بىـلهن خــۇش  يهھيــا) پهرىشـتىلهر ئــارقىلىق(ھهقىـقهتهن ســاڭا 
ئايـالىم تۇغمـاس تۇرسـا، «: زهكهرىيـا ئېيتتـى]. 7[ »نى ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇقئىلگىرى ھېچ ئادهم

) نىـدا قىلغـان پهرىشـته]. (8[ »، مېنىڭ قانداقمۇ ئوغلۇم بولسـۇن؟مهن قېرىپ مۈكچىيىپ كهتكهن تۇرسام
ىم، بـۇ مهن ئۈچـۈن ئاسـاندۇر، سـېنى مهن يـاراتت: ئىش ئهنه شۇنداقتۇر، پهرۋهردىگارىـڭ ئېيتتـى«: ئېيتتى

ــدىڭ  ــوق ئى ــۇرۇن ي ــالبۇكى ســهن ب ــن (ھ ــانى ئىككىڭالردى ــدهك، يهھي ــار قىلغان ــوقتىن ب ــى ســېنى ي يهن
) ئايالىمنىـڭ ھامىلـدار بولغانلىقىغـا! (پهرۋهردىگـارىم«: زهكهرىيـا ئېيتتـى]. 9[ »)تۆرهلدۈرۈشكه قادىرمهن

رۇپ ئـۈچ كـېچه ـ سـاق تـۇ) شـۇكى( سـېنىڭ ئاالمىتىـڭ«: ئېيتتىهللا ا. »ماڭا بىر ئاالمهت قىلىپ بهرسهڭ
زهكهرىيا نامازگاھىدىن قهۋمىنىـڭ ئالـدىغا چىقىـپ، ئـۇالرنى ]. 10[ »كۈندۈز كىشىلهرگه سۆز قىاللمايسهن

) يهھيـا تۇغۇلـۇپ چـوڭ بولغانـدا ئۇنىڭغـا]. (11[ ئهتىگهن ـ ئاخشامدا تهسبىھ ئېيتىشقا ئىشارهت قىلدى
ئۇنىڭغـا بـالىلىق چېغىـدىال ئهقىـل ـ ). دۇقدېـ( »تىرىشىپ ئوقۇغىن) يهنى تهۋراتنى(كىتابنى ! ئى يهھيا«

پـاك قىلىـش ) ناچـار خىسـلهتلهردىن(بىز ئۇنىڭغا مهرھهمهت قىلىش ۋه ئۇنى ]. 12[ پاراسهت ئاتا قىلدۇق
، ئـۇ )قىلـدۇق(ئۇنى ئاتا ـ ئانىسـىغا كۆيۈمچـان ]. 13[ ، يهھيا تهقۋادار ئىدى)شۇنداق قىلدۇق(يۈزىسىدىن 
ئـۇ ]. 14[ ئاسىيلىق قىلغۇچى بولمىـدى) پهرۋهردىگارىغا(، )يهنى ئاتا ـ ئانىسىنى قاخشاتقۇچى(مۇتهكهببىر 

تائـاال تهرىپىـدىن هللا ا( تۇرغۇزۇلغـان كۈنىـده) قهبرىـدىن(تۇغۇلغان كۈنىده، ۋاپات بولغان كۈنىـده، تىرىلىـپ 
نـى بايـان قىلغىـن، ئهينـى ) قىسسىسـى(قۇرئانـدا مهريهم ) ئۇالرغـا]. (15[ ىققا ئېرىشـىدۇئامانل) بولغان

ئـۇ پهرده تارتىـپ كىشـىلهردىن ]. 16[ زاماندا ئۇ ئائىلىسىدىن ئايرىلىپ شهرق تهرهپتىكى بىر جايغا بـاردى
مهريهمـگه ئهۋهتتـۇق، ئـۇ ) يهنـى جىبرىئىـل ئهلهيھىسسـاالمنى(يۇشۇرۇندى، ئۇنىڭغا بىزنىـڭ روھىمىزنـى 

ــادهم ســۈرىتىده كۆرۈنــدى  قــاهللا امهن ھهقىــقهتهن مهرھهمهتلىــك «: مهريهم ئېيتتــى]. 17[ بېجىــرىم ئ

                                                
  . لالھنىڭ كاالمى خۇددى ئالالھنىڭ ئىلمىدهك چهكسىز، بۇ، ئالالھنىڭ ئىلمىنىڭ كهڭلىكىنىڭ مىسالىدۇرئا 
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 »)ماڭـا چـېقىلمىغىن(سېغىنىپ سېنىڭ چېقىلىشىڭدىن پاناھ تىلهيـمهن، ئهگهر سـهن تهقـۋادار بولسـاڭ 
هردىگارىڭنىــڭ مهن سـاڭا بىــر پـاك ئوغــۇل بېـرىش ئۈچــۈن ئهۋهتىلـگهن پهرۋ«: جىبرىئىـل ئېيتتــى]. 18[

ماڭــا كىشــى يېقىنالشــمىغان تۇرســا، مهن پاھىشــه قىلمىغــان «: مهريهم ئېيتتــى]. 19[ »ئهلچىســىمهن
ــۇن؟ ــاالم بولس ــۇل ب ــڭ ئوغ ــداقمۇ مېنى ــام، قان ــى]. 20[ »تۇرس ــل ئېيتت ــهن «: جىبرىئى ــيهت س ئهمهلى

ــدهكتۇر،  ــى(دېگهن ــڭ ئېيتت ــېكىن پهرۋهردىگارى ــا ئاســاندۇر: ل ــۇ ماڭ ــ. ئ ــىلهرگه ق ــۇنى كىش ۇدرىتىمىزنى ئ
 »دهلىل ۋه بىز تهرهپتىن بولغـان مهرھهمهت قىلـدۇق، بـۇ تهقـدىر قىلىنىـپ بولغـان ئىشـتۇر) كۆرسىتىدىغان

تولغاقنىـڭ قـاتتىقلىقى ئـۇنى ]. 22[ يىراق بىر جايغا كهتتى) ئائىلىسىدىن(مهريهم ھامىلدار بولدى، ]. 21[
كاشـكى «: مهريهم ئېيتتـى. ىشقا مهجبۇر قىلـدىبىر خورما دهرىخىنىڭ يېنىغا كېلىۋېل) يۆلىنىۋېلىش ئۈچۈن(

) ئهرزىـمهس(كىشـىلهر تهرىپىـدىن ئۇنتۇلـۇپ كهتـكهن ! مهن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كهتكهن بولسامچۇ
: جىبرىئىـل ئۇنىڭغـا خورمـا دهرىخىنىـڭ ئاسـتىدىن نىـدا قىلـدى]. 23[ »!نهرسىگه ئايلىنىپ كهتسهمچۇ

]. 24[ بىر ئېرىقنـى پهيـدا قىلـدى) ئېقىپ تۇرىدىغان(تىڭدىن غهم قىلمىغىن، پهرۋهردىگارىڭ سېنىڭ ئاس«
بـۇ شـېرىن ]. (25[ خورما دهرىخىنى ئۆز تهرىپىڭگه ئىرغىتقىن، ئالدىڭغا پىشقان يېڭى خـورمىالر تۆكۈلىـدۇ

ئـۇ بـاال (بۇ تاتلىق سـۇدىن ئىچكىـن ۋه خۇرسـهن بـولغىن، بىـرهر ئـادهمنى كۆرسـهڭ (يېگىن، ) خورمىدىن
ۋهده بهردىــم، بۈگــۈن ھــېچ ئــادهمگه ســۆز  قــاهللا امهن ھهقىــقهتهن مهرھهمهتلىــك  ):توغرۇلــۇق سورىســا
كۆتـۈرۈپ قهۋمىنىـڭ ئالـدىغا ) يهنـى ئىسـا ئهلهيھىسسـاالمنى(مهريهم بوۋاقنى ]. 26[ »قىلمايمهن دېگىن

ئــى ھارۇننىــڭ ]. 27[ ســهن ھهقىــقهتهن غهلىــته ئىــش قىلــدىڭ! ئــى مهريهم«: كهلــدى، ئــۇالر ئېيتتــى
 »ىڭ ئاتاڭ يامان ئادهم ئهمهس ئىدى، ئانـاڭمۇ يولـدىن چىققـان خوتـۇن ئهمهس ئىـدىسېن! ھهمشىرىسى

بـوۋاق ]. 29[ دېـدى» بۆشـۈكتىكى بوۋاققـا قانـداق سـۆزلهيمىز«: مهريهم بوۋاقنى كۆرسهتتى، ئۇالر]. 28[
 ۋه مېنـى) يهنى ئىنجىلنـى بېرىـدۇ(نىڭ بهندىسىمهن، ماڭا كىتابنى بهردى هللا مهن ھهقىقهتهن ا«: ئېيتتى

قهيهرده بوالي مېنى بهرىكهتلىك قىلدى، ھايـاتال بولىـدىكهنمهن، ]. 30[ )يهنى قىلىدۇ(پهيغهمبهر قىلدى 
مېنــى ئانامغــا كۆيۈمچــان قىلــدى، مېنــى ]. 31[ ماڭـا نامــازنى، زاكــاتنى ئــادا قىلىشــنى تهۋســىيه قىلــدى

ده، تىرىلىـپ قهبرهمـدىن مهن تۇغۇلغان كۈنۈمده، ۋاپـات بولغـان كۈنۈمـ]. 32[ مۇتهكهببىر، شهقى قىلمىدى
ئهنه شـۇ ئىسـا ئىـبىن ]. 33[ »ئامانلىققـا ئېرىشـىمهن) تائاال تهرىپىدىن بولغانهللا ا(تۇرغۇزۇلغان كۈنۈمده 

ئۈسـتىده ھهق ) ھهقىقىتـى(ئىسا ئۇالر دهتاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنـڭ ئىشـىنىڭ ). قىسسىسىدۇر(مهريهمنىڭ 
پـاكتۇر، ) بالىـدىن، شـېرىكتىن(هللا اليىق ئهمهس، انىڭ شهنىگه بالىسى بولۇش هللا ا«]. 34[ گهپنى قىلدى

هللا ا]. 35[ بىرهر ئىش قىلىشنى ئىراده قىلسـا، ئۇنىڭغـا ۋۇجۇتقـا كهل دهيـدۇ ـ ده ئـۇ ۋۇجۇتقـا كېلىـدۇهللا ا
ھهقىقهتهن مېنىڭ پهرۋهردىگارىمدۇر، سىلهرنىڭمۇ پهرۋهردىگارىڭالردۇر، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ئىبـادهت 

ئارىسـىدىكى ) يهنـى ئهھلـى كىتـاب(ئىسانىڭ ئىشـى توغرىسـىدا ئـۇالر ]. 36[ »قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر
] 37[ !كهلـگهن چاغـدا، كاپىرالرغـا ۋاي) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(پىرقىلهر ئىختىالپ قىلىشتى، بۈيۈك كۈن 

ازا قۇالقلىرى تازا ئاڭاليـدىغان كـۆزلىرى تـ) يهنى قىيامهت كۈنىده(ئۇالر بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا كهلگهن كۈنده 
يهنـى (ئـۇالرنى ]. 38[ روشـهن گۇمراھلىقتىـدۇر) يهنى بۇ دۇنيادا(كۆرىدىغان بولىدۇ، لېكىن زالىمالر بۈگۈن 

يهنى قىيامهت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرغىن، ئۇ چاغـدا ھهمـمه ئىـش بىـر تهرهپ (ھهسرهت كۈنى ) خااليىقنى
زېمىنغـا ۋه زېمىـن ]. 39[ قىلماقتىـدۇرئىنكـار ) قىيـامهتنى(ھالبۇكى، ئۇالر غهپلهتتىدۇر، . قىلىنغان بولىدۇ

بىزنىـڭ دهرگاھىمىزغـا ) ھېسـاب بېـرىش ئۈچـۈن(ئـۇالر . ئۈستىدىكى بارچىگه چوقۇم بىز ۋارىسلىق قىلىمىز
نـى بايـان قىلغىـن، ئـۇ ) قىسسىسى(ئىبراھىم ) يهنى قۇرئاندا(كىتابتا !) ئى مۇھهممهد]. (40[ قايتۇرۇلىدۇ

ئـى ئاتـا «: ئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىم ئاتىسـىغا ئېيتتـى]. 41[ ر ئىـدىھهقىقهتهن تولىمۇ راستچىل پهيغهمبه
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 نېمىشقا ئاڭلىمايدىغان، كۆرمهيدىغان ۋه ساڭا ھـېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمايدىغان نهرسـىلهرگه چوقۇنىسـهن
ماڭـا سـهن بىلمهيـدىغان ئىلىمـلهر نازىـل بولـدى، ماڭـا ئهگهشـكىن، سـېنى تـوغرا يولغـا ! ئى ئاتا]. 42[

ھهقىـقهتهن ئاسـىيلىق  قـاهللا اشهيتانغا چوقـۇنمىغىن، شـهيتان مهرھهمهتلىـك ! ئى ئاتا ].43[ باشاليمهن
نىـڭ ئازابىغــا قېلىشــىڭدىن، شــهيتاننىڭ ھهمراھىغــا هللا ســېنىڭ مهرھهمهتلىــك ا! ئــى ئاتــا]. 44[ قىلـدى

ــورقىمهن ــپ قېلىشــىڭدىن ق ــۇ ]. 45[ »ئايلىنى ــازهر ئېيتتــى(ئ ــى ئ ــراھىم«: يهن ــى ئىب ــڭ ! ئ ســهن مېنى
يانمىسـاڭ، چوقـۇم سـېنى تـاش ـ ) مۇنداق قىلىشـتىن(ىن يۈز ئۆرۈمهكچىمۇسهن، ئهگهر سهن ئىالھلىرىمد

سـاڭا ئامـانلىق «: ئىبـراھىم ئېيتتـى]. 46[ »كېسهك قىلىپ ئۆلتۈرىمهن، ئۇزاق زامان مهندىن يىراق تۇرغىن
ــمهن، ا ــرهت تىلهي ــاڭا مهغپى ــدىن س ــۇن، پهرۋهردىگارىم ــدۇرهللا بولس ــقهتهن مېھرىبان ــا ھهقى . ]47[ ماڭ

نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسـىلهردىن يىـراق بـولىمهن، پهرۋهردىگارىمغـا ئىبـادهت هللا سىلهردىن ۋه سىلهر ا
ئـۇ ئـۇالردىن ]. 48[ »قىلىمهن، پهرۋهردىگارىمنىڭ ئىبادىتىدىن مهھرۇم بولۇپ قالماسلىقنى ئۈمىد قىلىمهن

ا نىڭغـا بىـز ئىسـھاق ۋه يهئقـۇبنى ئاتـنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلىرىدىن يىراقالشتى، ئۇهللا ۋه ئۇالرنىڭ ا
ئۇالرغـا بىزنىـڭ رهھمىتىمىزنـى ئاتـا ]. 49[ سـىنى پهيغهمـبهر قىلـدۇققىلدۇق، ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ھهر بىر

نـى ) قىسىسـى( مۇسـا) يهنـى قۇرئانـدا( كىتابتا]. 50[ قىلدۇق، ئۇالرنىڭ نامىنى بهلهن ۋه يۇقىرى قىلدۇق
، ھهم پهيغهمـبهر )يهنـى ئهلچـى(تىگه خاس قىلغان ھهم رهسۇل ئىبادىهللا بايان قىلغىن، شۈبھىسىزكى، ئۇ ا

ئۇنىڭغــا بىــز تــۇر تېغىنىــڭ ئــوڭ تهرىپىــدىن نىــدا قىلــدۇق، ئــۇنى بىــز مۇناجــات ئۈچــۈن ]. 51[ ئىــدى
ئۇنىڭغـا بىـز مهرھهمهت قىلىـپ قېرىندىشـى ھـارۇننى پهيغهمـبهر ]. 52[ يېقىنالشتۇردۇق) دهرگاھىمىزغا(

نـى بايـان ) نىـڭ قىسىسـى( ئىسـمائىل) يهنـى قۇرئانـدا( كىتابتا!) هممهدئى مۇھ]. (53[ قىلىپ بهردۇق
ئــۇ ]. 54[ قىلغىــن، ئــۇ ھهقىــقهتهن ۋهدىســىده راســتچىل، ھهم رهســۇل، ھهم پهيغهمــبهر ئىــدى

 ئائىلىسىدىكىلهرنى ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇيتتى، پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىدا ئۇنىڭ رازىلىقىغـا ئېرىشـكهن ئىـدى
نى بايان قىلغىن، ئۇ ھهقىـقهتهن راسـتچىل پهيغهمـبهر ) قىسىسى(ئىدرىس ) يهنى قۇرئاندا( كىتابتا]. 55[

ــدى ــۈردۇق]. 56[ ئى ــا كۆت ــۇقىرى ئورۇنغ ــز ي ــۇنى بى ــۇ هللا ا]. 57[ ئ ــتىگه ئېرىشــكهن ئهنه ش ــڭ نېمى نى
نىـڭ نهسـلىدىندۇر، بىـز نـۇھ بىـلهن بىلـله كـېمىگه سـالغانالرنىڭ ) ئهلهيھىسساالم(پهيغهمبهرلهر ئادهم 

نىـڭ نهسـلىدىندۇر، ) يهنى يهئقـۇب ئهلهيھىسسـاالم(سلىدىندۇر، ئىبراھىمنىڭ نهسلىدىندۇر، ئىسرائىل نه
نىــڭ هللا تاللىغانالردىنـدۇر، ئۇالرغــا مهرھهمهتلىـك ا) پهيغهمــبهرلىككه(ھىــدايهت قىلغـان، ) ئىمانغـا(بىـز 

ئـۇالر ]. 58[ يىقىلىـدۇ )زېمىنغـا(ئايهتلىرى تىالۋهت قىلىنغان چاغدا سـهجده قىلغـان ۋه يىغلىغـان ھالـدا 
ئورنىنى باسـقان ئورۇنباسـارالر نامـازنى تهرك ئهتتـى، نهپسـى خاھىشـلىرىغا ) ئۇالرنىڭ(كهتكهندىن كېيىن 

تهۋبه قىلغـان، ئىمـان ئېيتقـان ۋه ]. 59[ گۇمراھلىقنىـڭ جازاسـىنى تارتىـدۇ) قىيـامهتته(ئهگهشتى، ئـۇالر 
ــنا،  ــدىن مۇستهس ــانالر بۇنىڭ ــى قىلغ ــى ئهمهللهرن ــڭ ياخش ــدۇ، ئۇالرنى ــنهتكه كىرى ــۇالرال جهن ئهنه ش

ئۇ دائىمىـي تۇرالغـۇ بولغـان، مهرھهمهتلىـك ]. 60[ ھېچ نهرسه كېمهيتىلمهيدۇ) ئهمهللىرىنىڭ ساۋابىدىن(
جهنـنهت بىـلهن (نىڭ هللا جهننهتلهردۇر، ا) ئىشهنگهن(بهندىلىرىگه ۋهده قىلغان، ئۇالر كۆرمهي تۇرۇپ هللا ا

ــان ــ) قىلغ ــقا ئاش ــۇم ئىش ــى چوق ــدۇ، پهقهت ]. 61[ ىدۇۋهدىس ــۆز ئاڭلىماي ــۇده س ــته بىھ ــۇالر جهننهت ئ
كـۆڭلى (سـاالمىنىال ئاڭاليـدۇ، ئـۇالر جهننهتـته ئهتىـگهن ـ ئاخشـامدا ) پهرىشتىلهرنىڭ ئۇالرغـا بهرگهن(

بهندىلىرىمىز ئىچىـدىكى تهقۋادارالرغـا ]. 62[ رىزىققا ئىگه بولۇپ تۇرىدۇ) تارتقان يىمهك ـ ئىچمهكلهردىن
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئهمـرى بىـلهن ) دۇنياغـا(بىـز ]. 63[ ىلىپ بېرىـدىغان جهنـنهت ئهنه شـۇبىز مىراس ق

چۈشىمىز، بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى، ئارقىمىزدىكى ۋه ئالدى ـ كهينىمىز ئارىسـىدىكى ئىشـالرنىڭ ھهممىسـى 
ئـۇ ]. 64[ ئۇنتۇمايـدۇ) بهندىلىرىنىڭ ئهمهللىرىـدىن ھـېچ نهرسـىنى( نىڭ ئىلكىدىدۇر، پهرۋهردىگارىڭهللا ا
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ئاسمانالرنىڭ، زېمىن ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شـهيئىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىـدۇر، ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلغىـن، 
يهنـى ( ئىنسـان]. 65[ نىڭ ئىبادىتىگه چىداملىق بولغىن، سهن ئۇنىڭ شېرىكى بارلىقىنى بىلهمسـهن؟هللا ا

]. 66[ دهيـدۇ »وقـۇم تىرىلهمـدىم؟مهن چ«): يىن تىرىلىشـىگه ئېتىقـاد قىلمايـدىغان كـاپىرېئۆلگهندىن ك
پهرۋهردىگارىــڭ بىــلهن ]. 67[ ؟ئىنســان بىــز ئــۇنى ئىلگىــرى يــوقتىن بــار قىلغــانلىقىمىزنى ئهســلىمهمدۇ

شـهيتانالر بىـلهن قوشـۇپ يىغىمىـز، ئانـدىن ئـۇالرنى ) ئـۇالرنى ئازدۇرغـان(قهسهمكى، ئـۇالرنى ئهلـۋهتته 
ئانـدىن ھهربىـر ]. 68[ ھالدا ئهلۋهتته ھـازىر قىلىمىـز جهھهننهمنىڭ چۆرىسىده تىزالندۇرۇپ ئولتۇرغۇزغان

ئانـدىن بىـز ]. 69[ ئهڭ ئاسىي بولغـانلىرىنى تارتىـپ چىقىرىمىـز قاهللا اگۇرۇھنىڭ ئىچىدىن مهرھهمهتلىك 
سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن دوزاخقـا ]. 70[ دوزاخ ئازابىغا ئهڭ اليىق بولغـانالرنى ئهلـۋهتته ئوبـدان بىلىمىـز

ئانـدىن ئهڭ ]. 71[ كىشـىمۇ قالمايـدۇ، بـۇ پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئـۆزگهرمهس ھۆكمىـدۇربارمايدىغان بىـرهر 
 قۇتقۇزىمىز، زالىمالرنـى جهھهننهمـده تىزلىنىـپ ئولتۇرغـان ھالـدا قـويىمىز) جهھهننهمدىن(تهقۋادارالرنى 

ككــى ئى«: ئۇالرغـا بىزنىــڭ روشــهن ئــايهتلىرىمىز تىــالۋهت قىلىنغـان چاغــدا، كــاپىرالر مــۆمىنلهرگه]. 72[
ــۈزهل؟ ــورۇنى گ ــى، س ــورنى ياخش ــىنىڭ ئ ــۇرۇھتىن قايس ــدى »گ ــۇرۇن ]. 73[ دې ــۇالردىن ب ــڭ (ئ بىزنى

نۇرغۇن ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلدۇق، بـۇالر مهيلـى مـال ـ مۈلـۈك جهھهتـتىن ) ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغان
!) مـۇھهممهدئـى ]. (74[ بولسۇن، مهيلى تاشقى كۆرۈنۈش جهھهتتىن بولسـۇن، ئـۇالردىن ئـارتۇق ئىـدى

ئۇنىڭغا مۆھلهت بىرىدۇ، تـاكى ئـۇالر ئـازاب هللا كىمكى گۇمراھلىقتا بولىدىكهن، مهرھهمهتلىك ا«ئېيتقىنكى، 
ئۇالرغـا ۋهده قىلغـان نهرسـىلهرنى كۆرگهنـده ئانـدىن كىمنىـڭ ئـورنى يامـان ۋه هللا ۋه قىيامهتتىن ئىبارهت ا

هت تاپقۇچىالرنىـڭ ھىـدايىتىنى زىيـاده ھىـدايهللا ا]. 75[ »كىمنىڭ لهشكىرى ئاجىز ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ
قىلىدۇ، باقى قالىدىغان ياخشـى ئهمهلـلهر سـاۋاب جهھهتـتىن ۋه ئـاقىۋهت جهھهتـتىن پهرۋهردىگارىڭنىـڭ 

ئهلـۋهتته مـال ـ ) ئـاخىرهتته(بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـان ۋه ماڭـا ]. 76[ دهرگاھىدا ئـارتۇقتۇر
هللا ئۇ غهيبنـى بىلگهنمـۇ؟ يـاكى مهرھهمهتلىـك ا]. 77[ نى كۆردۈڭمۇ؟مۈلۈك، ئهۋالد بېرىلىدۇ دېگهن ئادهم

ھهرگىــز ئۇنــداق بولغــان ئهمهس، ئۇنىــڭ دېگهنلىرىنــى خــاتىرىلهپ ]. 78[ نىــڭ ئهھــدىگه ئېرىشــكهنمۇ؟
) يهنـى مېلىنـى ۋه ئهۋالدىنـى(ئۇنىـڭ دېگهنلىرىنـى ]. 79[ قويىمىز، ئۇنىڭغا بېرىدىغان ئازابنى كۈچهيتىمىز

ئىـززهتكه ) يهنـى مۇشـرىكالر(ئۇالر ]. 80[ اس قىلىپ قالدۇرىمىز، ئۇ ئالدىمىزغا تهنھا كېلىدۇباشقىالرغا مىر
نـى هللا ، ا)نىـڭ ئالدىـدا ئىززهتلىـك بولـۇش ئۈچـۈنهللا يهنى بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلهن ا(ئېرىشىش ئۈچۈن 

يهنـى (هس ئىـش ئۇالرنىـڭ گۇمـان قىلغىنىـدهك ئهم]. 81[ غـا چوقۇنـدى) يهنى بـۇتالر(قويۇپ ئىالھالر 
) يهنـى مۇشـرىكالرنىڭ(، ئۇالرنىـڭ )ئالدىدا ئىززهت تېپىشلىرىنىڭ سهۋهبى بواللمايـدۇهللا بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ا

ــۇالر  ــدۇ، ئ ــار قىلى ــىنى ئىنك ــرىكالر(چوقۇنۇش ــى مۇش ــدۇ) يهن ــمىنىگه ئايلىنى ــڭ دۈش ــڭ ]. 82[ نى بىزنى
بىلمهمسـهن؟ شـهيتانالر ) قىمىزنىيهنـى مۇسـهللهت قىلغـانلى(شهيتانالرنى كاپىرالرغا ئهۋهتكهنلىكىمىزنى 

ئۇالرنىڭ كـۈنى ئـاز (ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىراپ كهتمىگىن، ]. 83[ قىزىقتۇرىدۇ) گۇناھالرغا(ئۇالرنى 
ــۇرىمىز) قالغــان بولــۇپ تهقــۋادارالرنى ) يهنــى قىيــامهت كۈنىــده(شــۇ كۈنــده ]. 84[ ئــۇنى بىــز ســاناپ ت

گۇناھكـارالرنى ئـۇالر ]. 85[ ئىـززهت ـ ئىكـرام بىـلهن يىغىمىـزمهرھهمهتلىك پهرۋهردىگارنىـڭ دهرگاھىغـا 
نىـڭ ئهھـدىگه ئېرىشـكهنلهردىن هللا مهرھهمهتلىـك ا]. 86[ چاڭقىغـان ھالـدا جهھهنـنهمگه ھهيـدهيمىز

سـىلهر ]. 88[ دېيىشـتى» نىڭ بالىسـى بـارهللا ا«: ئۇالر]. 87[ باشقىالر شاپائهت قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ
ئاسـمانالر پارچىلىنىـپ ) يامانلىقىـدىن(بـۇ سـۆزنىڭ ]. 89[ بىر سۆزنى قىلدىڭالرشهك ـ شۈبھىسىز قهبىھ 

بـۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ]. 90[ كهتكىلى، يهر يېرىلىپ كهتكىلى، تاغالر گۇمران بولۇپ كهتكىلى تـاس قالـدى
ــار دهپ دهۋا قىلــدىهللا ئــۇالر ا ــۇش ]. 91[ نىــڭ بالىســى ب ]. 92[ ئهمهســتۇراليىــق  قــاهللا ابالىســى بول
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ــاهللا اردا ۋه زېمىنــدا ئاســمانال ــۇر ق ــۇق يوقت ــۇپ بويســۇنمايدىغان ھــېچ مهخل شــهك ـ ]. 93[ بهنــده بول
قىيـامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ ]. 94[ ئۇالرنى تولۇق ئىگهللىدى ۋه سانىنى مۇكهممهل بىلدىهللا شۈبھىسىزكى، ا

ر ئۈچـۈن ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغـانال]. 95[ نىڭ دهرگاھىغا تهنھا كېلىدۇهللا ھهممىسى ا
تهقۋادارالرغـا !) ئـى مـۇھهممهد]. (96[ مـۇھهببهت پهيـدا قىلىـدۇ) ئۇالرنىڭ دىللىرىـدا(ھهقىقهتهن هللا ا

خۇش ـ خهۋهر بېرىشىڭ ۋه سهركهش قهۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن، بىز قۇرئاننى سـېنىڭ تىلىـڭ بىـلهن 
تلهرنى ھــاالك قىلــدۇق، ئــۇالردىن ئىلگىــرى نۇرغــۇن ئــۈممه]. 97[ چۈشىنىشــلىك قىلىــپ نازىــل قىلــدۇق

يهنـى ئـۇالر (ئۇالردىن بىرهر ئهھهدىنى كۆرهلهمسـهن؟ يـاكى ئـۇالردىن بىـرهر پهس ئـاۋاز ئاڭلىياالمسـهن؟ 
 )شۇنداق تهلتۆكۈس ھاالك قىلىندىكى، ئـۇالردىن كـۆرگىلى ۋه ئـاۋازىنى ئـاڭلىغىلى ھـېچ ئهھهدى قالمىـدى

]98.[  

  .هتئاي 135ـ سۈره تاھا مهككىده نازىل بولغان،  20

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

هللا ا(، پهقهت ]2[ قۇرئاننى ساڭا سېنى جاپاغا سـېلىش ئۈچـۈن ئهمهس]. 1[ !)يهنى ئى مۇھهممهد(اھا ط
ئېگىـز ) كهڭ(ئـۇ زېمىننـى ۋه ]. 3[ قورقىدىغانالرغا ۋهز ـ نهسىھهت قىلىـش ئۈچـۈن نازىـل قىلـدۇق) تىن

ئـۆزىگه ( ئهرش ئۈسـتىدههللا مهرھهمهتلىـك ا]. 4[ ياراتقـان زات تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغـان ئاسـمانالرنى
ئاسمانالردىكى، زېمىنـدىكى، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى ۋه يهر ئاسـتىدىكى ]. 5[ قارار ئالدى) اليىق رهۋىشته

ــهيئىلهرنىڭ ھهممىســى ا ــدۇر هللا ش ــى ا(نىڭ ــدۇر، اهللا يهن ــڭ مۈلكى ــدۇر،هللا نى ــڭ مهخلۇقاتى ــڭ هللا ا نى نى
نىـڭ نهزىرىـده هللا ياكى يوشۇرۇن سۆزلىسهڭ، ا( ئهگهر سهن ئاشكارا سۆزلىسهڭ. ]6[ )تهسهررۇپى ئاستىدۇر

باشـقا  تىـنهللا ا]. 7[ ، چۈنكى ئۇ سىرنى ۋه ئۇنىڭدىنمۇ مهخپىيرهك ئىشـالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇ)ئوخشاشتۇر
ىدىن خهۋىرىـڭ مۇسـانىڭ قىسسىسـ]. 8[ نىـڭ گـۈزهل ئىسـىملىرى بـارهللا يوقتۇر، ا) بهرھهق( ھېچ مهبۇد

تـۇرۇپ «: ئـۇ ئائىلىسـىدىكىلهرگه. ئوتنىـڭ يـورۇقىنى كـۆردى) بىـر جايـدا(ئۆز ۋاقتىدا مۇسـا ]. 9[ بارمۇ؟
بىرهر پـارچه چـوغ ئېلىـپ كېلىشـىم يـاكى ) ئۇنىڭدىن( تۇرۇڭالر، مهن ئوتنىڭ يورۇقىنى كۆردۈم، مهن بېرىپ

گهنـده مۇسا ئوتنىـڭ يېنىغـا كهل]. 10[ دېدى» ئوت بار يهرده بىرهر يول باشلىغۇچىنى ئۇچرىتىشىم مۇمكىن
مهن ھهقىـقهتهن سـېنىڭ پهرۋهردىگارىڭـدۇرمهن، كهشـىڭنى سـالغىن،  ]11[ !نىدا قىلىندىكى، ئى مۇسـا

تاللىـدىم، ) پهيغهمـبهرلىككه(مهن سـېنى ]. 12[ سهن ھهقىقهتهن مۇقهددهس ۋادى بولغـان تـۇۋادا سـهن
دۇرمهن، مهندىن باشـقا ھـېچ هللا ا) ئىبادهتكه اليىق( هنمهن ھهقىقهت]. 13[ ىگه قۇالق سالغىنيسهن ۋهھ

]. 14[ مـاز ئوقـۇغىنماڭا ئىبادهت قىلغىن، مېنـى زىكىـر قىلىـش ئۈچـۈن نا) يالغۇز(يوق، ) بهرھهق(مهبۇد 
يهنـى ( لىگه يارىشا مۇكاپاتلىنىشـى ئۈچـۈن، ئـۇنىههم ئۆزىنىڭ ئهمشى ھهقىقهتتۇر، ھهر ئادۇقىيامهتنىڭ بول

قىيــامهتكه ئىشــهنمهيدىغان ۋه نهپســى خاھىشــلىرىغا ]. 15[ تۇتتــۇم يمهخپىــ) نىئۇنىــڭ قاچــان بولۇشــى
) يهنـى قىيـامهتكه تهييـارلىق قىلىشـتىن ۋه ئـۇنى تهسـتىق قىلىشـتىن( ئهگهشكهن ئادهم سېنى ئۇنىڭدىن

 چۈنكى ئاخىرهتتىن غاپىـل بولـۇش، ھـاالكهتكه ئېلىـپ بارىـدۇ( توسمىسۇن، ئۇنداقتا ئۆزۈڭ ھاالك بولىسهن
ئۇ مېنىڭ ھاسـام، ئۇنىڭغـا تـايىنىمهن، «: مۇسا ئېيتتى]. 17[ »ئوڭ قولۇڭدىكى نېمه ئۇ؟! ئى مۇسا ].16[

ئـى «: هللا]. 18[ »ئۇنىڭ بىلهن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ بېرىمهن، مېنىڭ يهنه باشقا ئېھتىيـاجلىرىممۇ بـار

                                                
يدۇ، شۇنىڭ بىلهن مۇسا ئهلهيھىسساالم ئايالى بىلهن بىرگه مهديهندىن مىسىرغا كېتىۋېتىپ كېچىده يولدىن ئادىشىپ قالىدۇ، ئوت ياقاي دېسىه چاقمىقى يانما 

  . ه يىراقتىن بىر ئوت كۆرۈنىدۇ، بۇ ئوت ئهمهس، ئالالھنىڭ نۇرى ئىدىيولنىڭ سول تهرىپىد
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مېڭىۋاتقـان بىـر يىالنغـا  مۇسا ئۇنى تاشلىۋىدى، ئـۇ ناگاھـان]. 19[ دېدى» تاشلىغىن) يهرگه(ئۇنى ! مۇسا
ھـالىتىگه ) يهنـى ھاسـىلىق( ئۇنى تۇتۇۋالغىن، قورقمىغىن، ئۇنى دهسلهپكى« : ئېيتتىهللا ا]. 20[ ئايالندى
، ئـۇ ھېچقانـداق ئهيىـب ـ )ئانـدىن چىقـارغىن( قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىـڭ ئاسـتىغا سـالغىن]. 21[ قايتۇرىمىز

ــاق  ــدا ئاپئ ــۇپ چىقىــدۇ، (نۇقسانســىز ھال ــۇق بول ــۇ(نۇرل ــدۇر) ب ســاڭا چــوڭ ]. 22[ ئىككىنچــى مۆجىزى
 »گه بـارغىن، ئـۇ ھهقىـقهتهن ھهددىـدىن ئاشـتىپىرئهۋن]. 23[ مۆجىزىلىرىمىزدىن بهزىسىنى كۆرسىتىمىز

ــى]. 24[ ــا ئېيتت ــارىم«: مۇس ــن، ! پهرۋهردىگ ــى كهڭ قىلغى ــڭ قهلبىمن ــلهن ۋه (مېنى ــان بى ــى ئىم يهن
ــىمنى ئاسانالشــتۇرغىنمېنىــڭ ]. 25[ )پهيغهمبهرلىــك بىــلهن نۇرالنــدۇرغىن تىلىمــدىن ]. 26[ ئىش

ماڭا ئائىلهمـدىن قېرىندىشـىم ]. 28[ ئۇالر مېنىڭ سۆزۇمنى چۈشهنسۇن]. 27[ كېكهچلىكنى كۆتۈرۈۋهتكىن
مېنىـڭ ]. 31[ ئۇنىـڭ بىـلهن مېنـى تېخىمـۇ كـۈچهيتكىن]. 29ـ  30[ ھارۇننى ياردهمچى قىلىپ بهرگىن

سـاڭا كـۆپ ]. 33[ ىلهن بىز سـاڭا كـۆپ تهسـبىھ ئېيتقـايمىزبۇنىڭ ب]. 32[ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن
! ئـى مۇسـا«: ئېيتتـىهللا ا]. 35[ »سهن ھهقىقهتهن بىزنى كۆرۈپ تۇرغۇچىسـهن]. 34[ زىكرى ئېيتقايمىز

ساڭا يهنه بىـر قېـتىم ئىنئـام قىلغـان ) بۇنىڭدىن باشقا( ]63[ .سېنىڭ سورىغان نهرسىلىرىڭ ساڭا بېرىلدى
 »ى ئـارقىلىق بىلىنىـدىغان نهرسـىلهرنى سـالدۇقيـا ئاناڭنىڭ كۆڭلىگه پهقهت ۋهھئۆز ۋاقتىد]. 73[ ئىدۇق

دهرياغـا ) سـاندۇق بىـلهن(سـاندۇققا سـالغىن، ئانـدىن ئـۇنى ) يهنـى بـالىنى(ئۇنى «) ئېيتتۇقكى]. (83[
) پىـرئهۋن( تاشلىغىن، دهريا ئۇنى قىرغاققا تاشلىسۇن، ئۇنى مېنىـڭ دۈشـمىنىم ۋه ئۇنىـڭ دۈشـمىنى بولغـان

مېنىــڭ قوغدىشــىم ئاســتىدا تهربىيىلىنىشــىڭ ئۈچــۈن، ســاڭا مهن تهرهپــتىن بولغــان . »)باقســۇن(ېلىــپ ئ
سـىلهرگه «: بېرىـپ) پىر ئهۋىننىڭ ئائىلىسـىگه(ئۆز ۋاقتىدا سېنىڭ ھهمشىرهڭ ]. 39[ مۇھهببهتنى سالدىم

ۇن، قايغۇرمىسـۇن بىز سېنىڭ ئاناڭنى خـۇش بولسـ. دېدى» ئۇنى باقىدىغان بىر كىشىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟
دهپ سېنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بهردۇق، سهن بىر ئـادهمنى ئۆلتـۈرۈپ قويـدۇڭ، سـېنى بىـز غهمـدىن خـاالس 
قىلدۇق، سېنى تۈرلۈك باالالر بىلهن سىنىدۇق، سهن مهديهنلىكلهر ئارىسىدا كـۆپ يىلـالر تـۇردۇڭ، ئانـدىن، 

يهنـى پهيغهمـبهر ( مېنىـڭ مـۇھهببىتىمگهسـېنى مهن ]. 40[ كهلدىڭ) بۇ يهرگه(تهقدىر بىلهن ! ئى مۇسا
) ھـارۇن( سـهن ۋه سـېنىڭ قېرىندىشـىڭ!) ئـى مۇسـا]. (41[ تاللىـدىم) ى نازىـل قىلىشـىمغايقىلىپ ۋهھ

نىـڭ پىرئهۋن]. 42[ مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ بېـرىڭالر، مېنىـڭ زىكـرىمگه سۇسـلۇق قىلىـپ قالمـاڭالر
ئۇنىڭغــا يۇمشــاق ســۆز قىلىڭــالر، ئــۇ ۋهز ـ ]. 43[ ىيېنىغــا بېــرىڭالر، ئــۇ ھهقىــقهتهن ھهددىــدىن ئاشــت

: ئـۇالر]. 44[ قورقۇشـى مـۇمكىن) ھهددىدىن ئاشقانلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىن(نهسىھهتنى قوبۇل قىلىشى، ياكى 
ــاكى تېخىمــۇ ھهددىــدىن ! پهرۋهردىگــارىمىز« بىــز ھهقىــقهتهن ئۇنىــڭ بىزنــى ئالــدىراپ جازالىشــىدىن ي

سىلهر قورقماڭالر، مهن ھهقىـقهتهن سـىلهر بىـلهن «: ئېيتتىهللا ا]. 45[ دېيىشتى» ئېشىشىدىن قورقىمىز
كـۆرۈپ ) ئۇنىـڭ سـىلهرگه قىلىـدىغانلىرىنى(ئـاڭالپ تـۇرىمهن، ) ئۇنىڭ سىلهرگه بهرگهن جـاۋابىنى(بىلله 

نىـڭ يېنىغـا بېرىـپ، بىـز ئىككىمىـز پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئهلچىسـى بـولىمىز، پىرئهۋنسىلهر ]. 46[ تۇرىمهن
ســاڭا بىــز ھهقىــقهتهن . دىنــى قويــۇۋهتكىن، بىــز بىــلهن كهتســۇن، ئــۇالرنى قىيــنىمىغىنئىســرائىل ئهۋال

ئامـان ) نىـڭ ئازابىـدىنهللا ا( پهرۋهردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ كهلدۇق، توغرا يولغا ئهگهشكهن ئـادهم
ان، ئىنكـار قىلغـ) نىـڭ پهيغهمبهرلىرىنـىهللا ا( ى قىلىنـدىكى،يـبىزگه شهك ـ شۈبھىسـىز ۋهھ]. 47[ قالىدۇ

هللا گه كېلىـپ اپىـرئهۋنئـۇالر ]. (48[ »ئازابقا دۇچار بولىدۇ دهڭالر) قاتتىق( يۈز ئۆرىگهن ئادهم) ئىماندىن(
ئـى مۇسـا، سـىلهرنىڭ «: پىـرئهۋن) ى قىلىنغـان نهرسـىلهرنى يهتكۈزگهنـدىن كېـيىنيتائاال تهرىپىدىن ۋهھ

ز شــۇنداق زاتتــۇركى، ھهمــمه پهرۋهردىگــارىمى«: مۇســا ئېيتتــى]. 49[ دېــدى» پهرۋهردىگــارىڭالر كىــم؟
ئانـدىن ئۇالرغـا ياشـاش يـوللىرىنى، پايدىلىنىـدىغان (شـهكىل ئاتـا قىلـدى، ) ئۆزىگه مۇناسـىپ( نهرسىگه
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يهنـى (ئۆتۈپ كهتـكهن ئـۈممهتلهرنى ھـالى قانـداق؟ «: ئېيتتى پىرئهۋن]. 50[ »كۆرسهتتى) نهرسىلهرنى
دىكى مهلۇمـات پهرۋهردىگارىمنىـڭ دهرگاھىـدا ئـۇالر توغرىسـى«: مۇسـا ئېيتتـى]. 51[ ») قانداق بولغان؟

ئـۇ زېمىننـى ]. 52[ ، پهرۋهردىگارىم ھهم خاتاالشمايدۇ ھهم ئۇنتۇمايـدۇ)خاتىرىلهكلىكتۇر(لهۋھۇلمهھپۇزدا 
سىلهرگه بىسات قىلىپ بهردى، سىلهر ئۈچۈن نۇرغۇن يولالرنى ئېچىپ بهردى، بۇلـۇتتىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ 

ــۇن  ــلهن نۇرغ ــۇالردىن]. (53[ »ئۆســۈملۈكلهرنى ئۆســتۈرۈپ بهردىبهردى، ئۇنىــڭ بى ــال ) ئ يهڭــالر ۋه م
نىــڭ بـــارلىقى ۋه بىرلىكىنـــى هللا ا(چــارۋىلىرىڭالرنى بـــېقىڭالر، ئۇنىڭــدا ئهقىـــل ئىگىلىــرى ئۈچـــۈن 

) ئۆلگۈنـۈڭالردىن كېـيىن(سىلهرنى زېمىنـدىن خهلـق ئهتتـۇق، ]. 54[ نۇرغۇن دهلىللهر بار) كۆرسىتىدىغان
يهنه بىـر قېـتىم ) ھېساب ئېلىش ئۈچۈن(، سىلهرنى )توپىغا ئايلىنىسىلهر(غا قايتۇرىمىز سىلهرنى يهنه زېمىن
. شهك ـ شۈبھىسىزكى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ ھهمـمه مـۆجىزىلىرىمىزنى كۆرسـهتتۇق]. 55[ زېمىندىن چىقىرىمىز
ىڭ بىـلهن سـېھر! ئـى مۇسـا «: ئېيتتى پىرئهۋن]. 56[ باش تارتتى) ئىمان ئېيتىشتىن(ئۇ ئىنكار قىلدى ۋه 

سـاڭا بىـز شـۇنىڭغا ئوخشـاش ]. 57[ دىـن چىقىرىـۋېتىش ئۈچـۈن كهلـدىڭمۇ؟) مىسىر( بىزنى زېمىنىمىز
سېھىر بىلهن تاقابىل تـۇرىمىز، سـهن بىـزگه ئـۆز ئـارا يىغىلىـدىغان ۋاقىتنـى مـۇئهييهن جـاينى بهلگىـلهپ 

ىلهرگه ۋهده قىلىنغـان چـاغ سـ«: مۇسـا ئېيتتـى]. 58[ »بهرگىن، سهنمۇ، بىزمۇ ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلمايلى
قايتىـپ كېتىـپ ھىـيله ـ مىكرنـى  پىـرئهۋن]. 59[ »بايرام كۈنى بولۇپ، كىشىلهر چاشكا ۋاقتىدا يىغىلسـۇن

سـېھىرگهرلهرنى ۋه سـېھرىده ئىشـلىنىدىغان نهرسـىلهرنى (ئانـدىن ئـۇ . توپلىـدى) يهنى سېھىرگهرلهرنى(
يالغــاننى  قــاهللا ا! سـىلهرگه ۋاي«: غـا ئېيتتــى مۇسـا ئــۇالر]. 60[ كهلــدى) ئېلىـپ ۋهدىلهشــكهن ۋاقىتتـا

هللا ، ا)نىـڭ مـۆجىزىلىرىگه تاقابىـل تۇرۇشـنى دهۋا قىلمـاڭالرهللا يهنـى سـېھرىڭالر ئـارقىلىق ا(چاپلىماڭالر 
ئـۇالر  .]61[ »بوھتان چاپلىغـان ئـادهم مهغلـۇب بولىـدۇ قاهللا اسىلهرنى قاتتىق ئازاب بىلهن ھاالك قىلىدۇ، 

 ئۈسـتىده دهتـاالش قىلىشـتى، قىلغـان دهتاالشـنى يوشۇرۇشـتى) ۇننىڭ ئىشـىيهنى مۇسا ۋه ھار(ئۆز ئىشى 
بۇ ئىككىسـى راسـتال سـېھرىگهر بولـۇپ، سـېھىر بىـلهن سـىلهرنى زېمىـنىڭالردىن «: ئۇالر ئېيتتى]. 62[

ھىيلهڭالرنىـڭ ھهممىسـىنى جهملهڭـالر ]. 63[ چىقىرىۋهتمهكچى ۋه توغرا دىنىڭالرنى يوقاتماقچى بولىـدۇ
، ئانــدىن )چــاره ـ تهدبىرلىرىڭالرنــى بىــر نۇقتىغــا يىغىــپ بىــر ياقىــدىن بــاش چىقىــرىڭالر يهنــى پۈتــۈن(
لۈك قازانغـان سهپ تارتىـپ كـېلىڭالر، بۈگـۈن ئۈسـتۈن) قارىغۇچىالرغا ھهيۋهتلىك كۆرۈنۈش ئۈچۈن مهيدانغا(

ــادهم راســتال مهقســى ــۇالر ئېيتتــى]. 64[ »ىگه ئېرىشــىدۇتئ ــى مۇســا«: ئ ــاۋۋا) ھاســاڭنى! (ئ ل ســهن ئ
بهلكـى سـىلهر « :مۇسـا]. 65[ »بىـز ئـاۋۋال تاشـالمدۇق؟) ىرىمىزنىئارغامچا ھاسـىل(تاشالمسهن؟ ياكى 

ناگاھـان ئۇالرنىـڭ ئاغـامچىلىرى، ھاسـىلىرى ئۇالرنىـڭ ) ئۇالر تاشلىغان ئىـدى. (دېدى» !ئاۋۋال تاشالڭالر
ــى ســېھىرنىڭ تهســىرىدىن(ســېھىرىدىن  ــدهك) يهن ــدى ئۇنىڭغــا ھهرىكهتلىنىــپ مېڭىۋاتقان ]. 66[ تۇيۇل

قورقمىغىن سـهن چوقـۇم «ئېيتتۇقكى، ) ئۇنىڭغا(بىز ]. 67[ مۇسا ئۆزىده قورقۇنچ ھېس قىلدى) بۇنىڭدىن(
قولۇڭدىكىنى تاشلىغىن، ئۇ ئۇالرنىـڭ كۆرسـهتكهن سـېھىرلىرىنى دهم تارتىـپ  ،]68[ ئۈستۈنلۈك قازىنىسهن

ــهتكهنلىكىنى ســېھىرگهرلهرنىڭ ھىي ــڭ كۆرس ــدۇ، ئۇالرنى لىســىدۇر، ســېھىرگهرلهر قهيهرگه بارســا يۇتۇۋېتى
مۇسـا ھاسىسـىنى تاشـلىۋىدى، ئۇالرنىـڭ كۆرسـهتكهن سـېھىرلىرىنى ]. (69[ »مۇۋهپپهقىيهت قازىنالمايدۇ

ھـارۇن بىـلهن «): سـهجده قىلغـان ھالـدا يىقىلىـپ(شۇنىڭ بىـلهن سـېھىرگهرلهر ) دهم تارتىپ يۇتۇۋهتتى
ســىلهر مهن رۇخســهت «: ئېيتتــى پىــرئهۋن]. 70[ شــتىدېيى» مۇســانىڭ پهرۋهردىگارىغــا ئىمــان ئېيتتــۇق

بېرىشــتىن بــۇرۇن ئۇنىڭغــا ئىمــان ئېيتــتىڭالر، شۈبھىســىزكى، ئــۇ چوقــۇم ســىلهرگه ســېھىرنى ئــۆگهتكهن 
يهنـى ئـوڭ قـول (چوڭۇڭالر ئىكهن، مهن چوقۇم سىلهرنىڭ قوللىرىڭالرنى، پۇتلىرىڭالرنى ئوڭ ـ چهپ قىلىپ 

كېسىپ تاشاليمهن، سىلهرنى چوقـۇم خورمـا دهرهخلىـرىگه ) سول قولنىبىلهن سول پۇتنى، ئوڭ پۇت بىلهن 
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ئازابىنىـڭ ئهڭ قـاتتىق ۋه ) يهنى مېنىـڭ يـاكى مۇسـانىڭ پهرۋهردىگارىنىـڭ(ئاسىمهن، سىلهر قايسىمىزنىڭ 
) يهنـى سـاڭا ئهگىشىشـنى(سـېنى «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 71[ »ئهڭ ئۇزۇن ئىكهنلىكىنى چوقـۇم بىلىسـىلهر

روشهن دهلىللهرنـى ۋه بىزنـى خهلـق ) مۇسانىڭ راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان(بىزگه كهلگهن ئىختىيار قىلىپ، 
نېمىنى ھۆكۈم قىلساڭ، شـۇنى ھۆكـۈم قىلغىـن، ) بىزنىڭ ھهققىمىزده. (نى ھهرگىز تاشلىمايمىزهللا ئهتكهن ا

ــادىال ئۆتىــدۇ ــۇ دۇني ــڭ پهقهت ب ــالىقىمىزنى، ســېنىڭ مهجبۇرلىشــىڭ ]. 72[ ســېنىڭ ھۆكمى ــڭ خات بىزنى
ئارقىســىدا بىزنىــڭ ســېھىر كۆرســهتكهنلىكىمىزدىن ئىبــارهت گۇنــاھىمىزنى مهغپىــرهت قىلســۇن دهپ بىــز 

هللا ئـارتۇقتۇر؛ ا) سـاۋابىنى سـېنىڭ مۇكاپاتىڭـدىن(نىـڭ هللا ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىمىزغا ئىمان ئېيتتـۇق، ا
مۇالقـات بولىـدىكهن،  قـاهللا اكىمكى گۇناھكار ھالدا ]. 73[ »دائىمىيدۇر) ئازابى سېنىڭ جازايىڭدىن(نىڭ 

كىمكـى مـۆمىن بولـۇپ، ياخشـى ]. 74[ ياشـىمايدۇ) ئوبـدان(ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ، دوزاختا ئۇ ئۆلمهيـدۇ ۋه 
 يـۇقىرى دهرىجىـگه ئېرىشـىدۇ) نىڭ دهرگاھىداهللا ا(مۇالقات بولىدىكهن، ئۇ  قاهللا ائهمهللهرنى قىلغان ھالدا 

تلهر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ دائىمىي تۇرالغۇ بولغان جهنـنه) دهرىجىلهر(ئۇ ]. 75[
ــۇ مهڭگــۈ قالىــدۇ، ئهنه شــۇ  ــۇ يهرلهرده ئ ــدۇ، ئ ــدىن ۋه گۇنــاھالردىن(تۇرى ــادهمگه ) كۇفرى ــاك بولغــان ئ پ

ــاتتۇر ــدىغان مۇكاپ ــاغا ۋهھ]. 76[ بېرىلى ــهك ـ شۈبھىســىز مۇس ــز ش ــبى ــدۇقكى،  ىي ــڭ «قىل ســهن مېنى
دېڭىزغـا ئـۇرۇپ ئۇالرغـا بىـر ) ھاسـاڭنى( ىقىپ كهت، سـهنئېلىپ چ) مىسىردىن(بهندىلىرىمنى كېچىده 

دېڭىـزدا غهرق (يېتىۋېلىشـىدىن قـورقمىغىن، ) نىڭ ئارقاڭدىن قـوغالپپىرئهۋن(قۇرۇق يول ئېچىپ بهرگىن، 
 پىـرئهۋنيهنـى (لهشكهرلىرى بىـلهن قوغلىـدى، ئـۇالرنى  پىرئهۋن]. 77[ »قورقمىغىن) بولۇپ كېتىشتىنمۇ

 )يهنـى ئـۇالر دېڭىـزدا غهرق بولـدى(دېڭىزدا دهھشهتلىك ھالهت ئورىۋالـدى ) نىبىلهن ئۇنىڭ لهشكهرلىرى
! ئـى ئىسـرائىل ئهۋالدى]. 79[ توغرا يولغـا باشـلىمىدى) ئۇالرنى(پىر ئهۋن ئۆز قهۋمىنى ئازدۇردى،  ].78[

مۇناجـات ئۈچـۈن ۋه مۇسـاغا تهۋراتنـى نازىـل قىلىـش (سىلهرنى ھهقىقهتهن دۈشمىنىڭالردىن قۇتقۇزدۇق، 
نىـڭ ئـوڭ تهرىپىنـى ۋهده قىلـدۇق، سـىلهرگه تهرهنجىـبىن بىـلهن بـۆدۈنىنى ) تۇرسـىنا(سىلهرگه ) ئۈچۈن

بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن پـاك ـ ھـاالل نهرسـىلهردىن يهڭـالر، بـۇ «) ئېيتتۇقكى]. (80[ چۈشۈرۈپ بهردۇق
مـگه مېنىـڭ غهزىـپىم سىلهرگه غهزىپىم نازىـل بولىـدۇ، كى) ئۇنداق قىلساڭالر(ھهقته چهكتىن ئاشماڭالر، 

تهۋبه قىلغـان، ئىمـان ئېيتقـان، ياخشـى ئهمهللهرنـى ]. 81[ نازىل بولىدىكهن، ئـۇ چوقـۇم ھـاالك بولىـدۇ
ئـى «]. 82[ »قىلغان، ئاندىن توغرا يولدا ماڭغان ئادهمنى مهن ئهلۋهتته ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغـۇچىمهن

مۇسـا ]. 83[ دېـدۇق» نىڭ سـهۋهبى نـېمه؟قهۋمىڭـدىن ئىلگىـرى كېلىشـىڭ) تۇرسىناغا(ئالدىراپ ! مۇسا
ــدۇ، پهرۋهردىگــارىم«: ئېيتتــى ــى قوغلىشــىپ كېلىۋاتى ــۇ يهرگه ! ئــۇالر ئىزىمن ســېنى رازى بولســۇن دهپ ب

كېيىن قهۋمىڭنـى ھهقىـقهتهن ) يهنى سهن كهتكهندىن(سهندىن «: ئېيتتىهللا ا]. 84[ »ئالدىراپ كهلدىم
: قهۋمىگه غهزهپلهنگهن ھالدا خاپا قـايتتى، ئـۇ ئېيتتـى مۇسا]. 85[ »سىنىدۇق، ئۇالرنى سامىرى ئازدۇردى

ۋاقىـت شـۇنچه ) سىلهر ئهھدىنى ئۇنتۇغـۇدهك(سىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالر چىرايلىق ۋهده قىلمىغانمىدى؟ «
ــراده  ــىنى ئى ــى چۈشۈش ــڭ غهزىپ ــۆزۈڭالر پهرۋهردىگارىڭالرنى ــىلهر ئ ــاكى س ــۇ؟ ي ــۇپ كهتتىم ــۇزۇن بول ئ

ئـۇالر ]. 86[ »هرنىڭ ماڭـا بهرگهن ۋهدهڭالرغـا خىالپلىـق قىلـدىڭالرمۇ؟قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ ئۈچۈن سـىل
قهۋمىنىـڭ ) پىـرئهۋن(ساڭا بهرگهن ۋهدىگه ئۆزلۈكىمىزدىن خىالپلىق قىلغىنىمىز يوق، لـېكىن بىـز «: ئېيتتى

تاشـلىدۇق، ) ئوتقـا(ئـۇالرنى ) سـامىرىنىڭ بـۇيرۇقى بـويىچه(زىننهتلىرىدىن نۇرغۇن ئېلىپ چىققان ئىدۇق، 
ئېـــرىتىلگهن (ســـامىرى ]. 87[ »تاشـــلىدى) ئـــۆزى ئېلىـــپ چىققـــان زىبـــۇزىننهتلىرىنى(مىرىمۇ ســـا

ئۇالر ئۈچۈن بىر موزاي ھهيكهل ياسـىدى، ئۇنىڭـدىن موزاينىـڭ ئاۋازىغـا ئوخشـاش ئـاۋاز ) زىبۇزىننهتلهردىن
ه مۇسـانىڭ بـۇ سـىلهرنىڭ ئىالھىڭـالردۇر ۋ«: ئېيتتـى) يهنى سامىرى ۋه ئۇنىـڭ تهۋهلىـرى(چىقاتتى، ئۇالر 



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

181 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

ئـۇ موزاينىـڭ ]. 88[ »)ئۇنى ئىزدهپ تۇرسىناغا كهتتى( ئۇنتۇپ قېلىپ) ئىالھنى بۇ يهرده( ئىالھىدۇر، مۇسا
ئۇالرنىــڭ ســۆزىگه جــاۋاب بېرهلمهيــدىغانلىقىنى، ئۇالرغــا پايــدا ـ زىيــان يهتكۈزهلمهيــدىغانلىقىنى ئــۇالر 

! ئـى قهۋمىـم«: بـۇرۇن) ايتىـپ كېلىشـتىنمۇسـا ق(شهك ـ شۈبھىسىزكى، ھارۇن ئۇالرغا ]. 89[ ئۇقمامدۇ؟
دۇر، ماڭـا بـوي هللا سىلهر مـوزاي بىـلهن قايمۇقتۇرۇلـدۇڭالر، سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر مهرھهمهتلىـك ا

: ئـۇالر]. 90[ دېـدى» !بۇيرىقىمغا ئىتـائهت قىلىڭـالر) موزايغا چوقۇنۇشنى تهرك ئېتىش بىلهن(سۇنۇڭالر، 
! ئـى ھـارۇن«: مۇسـا ئېيتتـى]. 91[ دېيىشـتى» ا چوقۇنىـۋېرىمىزمۇسا قايتىپ كهلگهنـگه قهدهر ئۇنىڭغـ«

ماڭا ئهگىشىشـتىن نـېمه توسـالغۇ ) خۇدالىق ئۈچۈن غهزهپلىنىشته(ئۇالرنىڭ ئازغانلىقىنى كۆرگهن چېغىڭدا 
مېنىـڭ ! ئـى قېرىندىشـىم« : ھارۇن ئېيتتى]. 93ـ  92[ »بولدى؟ مېنىڭ بۇيرىقىمغا خىالپلىق قىلدىڭمۇ؟

ــى بۆلۈۋېتىپســهن، ســاقىلىمنى ۋه چ ــقهتهن ســېنىڭ، ئىســرائىل ئهۋالدىن ــارتمىغىن، مهن ھهقى ــى ت ېچىمن
سـهن نـېمه ! ئـى سـامىرى«: مۇسـا ئېيتتـى]. 94[ »سۆزۈمگه دىققهت قىلماپسهن، دېيىشىڭدىن قورقتۇم

مهن ئـۇالر «: سامىرى ئېيتتـى]. 95[ »)يهنى مۇنداق يامان ئىشنى قىلىشىڭدىن غهرىزىڭ نېمه؟(بولدۇڭ؟ 
نىـڭ ئىزىـدىن بىـر چاڭگـال تـوپىنى ئالـدىم ـ ده، ئـۇنى ) يهنـى جىبرىئىـل( هننى كۆردۈم، ئهلچـىكۆرمىگ

) بـۇنى(، شـۇنىڭدهك )چاچتىم، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭدىن موزاينىڭ ئاۋازىغا ئوخشاش ئـاۋاز چىقتـى) موزايغا(
 ۆمـۈرۋايهتسـهن ئ! سـهن بـارغىن«: ئېيتتـى) رىغاسـامى(مۇسا ]. 96[ »ماڭا نهپسىم چىرايلىق كۆرسهتتى

يهنــى ســېنىڭ كىشــىگه يېقىنالشماســلىقىڭ، (دېگهيســهن ! ماڭــا يېقىنالشــماڭالر) كــۆرگهنال كىشــىگه(
ــازادۇر ــرىلگهن ج ــادا ســاڭا بې ــۇ دۇني ــلىقى ب ــاخىرهتته (، شۈبھىســىزكى )كىشــىنىڭ ســاڭا يېقىنالشماس ئ

قىلمايـدۇ، سـهن ھامـان  ساڭا قىلغان بۇ ۋهدىسـىگه خىالپلىـقهللا مۇئهييهن بىر ۋاقتىڭ بار، ا) جازالىنىدىغان
) كـۈلىنى(كۆيـدۈرىمىز، ئانـدىن ئۇنىـڭ ) ئوتتـا( چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان ئىالھىڭغا قارىغىن، بىـز ئـۇنى چوقـۇم

) بهرھهق(دۇر، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد هللا سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ا]. 97[ »دېڭىزغا چېچىۋېتىمىز
شـۇنىڭدهك، سـاڭا ئۆتكهنكىلهرنىـڭ !) ئـى مـۇھهممهد]. (98[ يوقتۇر، ئۇ ھهر نهرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر

كىمكـى قۇرئانـدىن ]. 99[ بهزى خهۋهرلىرىنى بايان قىلىمىز، ساڭا ئۆز تهرىپىمىزدىن قۇرئاننى ئاتـا قىلـدۇق
ئـۇ گۇنـاھى ئۈچـۈن ]. 100[ يۈز ئۆرۈيدىكهن، ئۇنىڭغا قىيامهت كۈنى چوڭ گۇناھتىن ئېغىـر يـۈك يۈكلىنىـدۇ

بـۇ ]. 101[ !قىيامهت كۈنى ئۇالرغا يۈكلهنگهن بۇ يۈك نېمىدېگهن يامـان) تارتىدۇ بېرىلگهن ئازابنى مهڭگۈ
 گۇناھكـارالرنى يىغىمىـز) قارا يۈزلـۈك(كۆك كۆزلۈك ) شهكلى ئۆزگهرگهن(سۇر چىلىنىدىغان كۈندۇر، بۇ كۈنده 

) دۇنيـادا(«) رئـۇال) (قىيامهتنىڭ دهھشىتىنى كۆرۈپ دۇنيادا تۇرغان ۋاقتى قىسقا بىلىنگهنلىكتىن]. (102[
ئۇالرنىــڭ دهيــدىغانلىرىنى بىــز ئوبــدان ]. 103[ دېيىشــىپ پىچىرلىشــىدۇ» پهقهت ئــون كــۈنال تــۇردۇڭالر

 دهيـدۇ» سـىلهر پهقهت بىـر كـۈن تـۇردۇڭالر«: بىلىمىز، ئهينى زاماندا ئۇالرنىڭ ئهڭ تـوغرا سـۆزلهيدىغىنى
) توغرۇلـۇقڭ قانـداق بولىـدىغانلىقى يهنـى تاغنىـڭ ئاقىۋىتىنىـ(ئـۇالر سـهندىن تـاغالر توغرۇلـۇق ]. 104[

ئانـدىن شـامالنى ئهۋهتىـپ ئـۇنى ( پهرۋهردىگـارىم ئـۇالرنى كۈكـۈم تالقـان قىلىـپ«سـورايدۇ، ئېيتقىنكـى، 
ئـــۇ يهرلهرده نه چۇڭقۇرلـــۇقنى، نه ]. 106[ ئـــۇالرنى تـــۈزلهڭلىككه ئايالندۇرىـــدۇ]. 105[ )ســـورۇيدۇ

دهۋهت قىلغۇچىســىغا ) نىــڭ مهھشـهرگاھقاهللا ر اكىشـىله( بـۇ كۈنــده]. 107[ »ئېگىزلىكنـى كۆرمهيســهن
نىـڭ ئۇلۇغلـۇقى ۋه ھهيۋىتىـدىن قورقـۇپ، بـارلىق ئـاۋازالر هللا ئهگىشىدۇ، قىڭغىر كهتمهيدۇ، مهرھهمهتلىك ا

ئىـزىن بهرگهن ۋه هللا بۇ كۈنـده مهرھهمهتلىـك ا]. 108[ بېسىقىدۇ، پىچىرالشقاندىن باشقىنى ئاڭلىمايسهن
هللا ا]. 109[ ڭ شاپائىتىدىن باشقا ھېچقانداق شـاپائهت پايـدا بهرمهيـدۇرازى بولغان ئادهمنىهللا سۆزىدىن ا

ــدۇ ــۇنى بىلمهي ــا ئ ــۇالر بولس ــدۇ، ئ ــدىكىنى بىلى ــدىكىنى ۋه كهينى ــڭ ئالدى ــارالر ]. 110[ ئۇالرنى گۇناھك
شـېرىك كهلتـۈرگهنلهر شهكسـىز  قاهللا ائېگىلىدۇ،  قاهللا اھايات ) مهڭگۈ(مهخلۇقاتنى ئىداره قىلىپ تۇرغۇچى
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مۆمىن تۇرۇپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر يامانلىقلىرىنىـڭ ئېشـىپ كېتىشـىدىن ۋه ]. 111[ دۇزىيان تارتى
ئۇالرنىـڭ تهقـۋادار بولۇشـلىرى ئۈچـۈن يـاكى ]. 112[ ياخشىلىقلىرىنىڭ كېمىيىـپ كېتىشـىدىن قورقمايـدۇ

نىڭـدا تۈرلـۈك ئۇالرنى ۋهز ـ نهسىھهتكه ئىگه قىلىش ئۈچۈن، ساڭا ئهرهبـچه قۇرئـاننى نازىـل قىلـدۇق ۋه ئۇ
ئۈسـتۈندۇر، ) زاتى، سۈپىتى جهھهتته پهتهن مهخلۇقـاتتىن(هللا ا]. 113[ ئاگاھالندۇرۇشالرنى بايان قىلدۇق

ىسـى تاماملىنىشـتىن بـۇرۇن ئوقۇشـقا ئالـدىراپ يسـاڭا قۇرئاننىـڭ ۋهھ!) ئى مۇھهممهد(ھهق پادىشاھتۇر، 
بىلـله ئوقۇشـقا ئالـدىراپ كهتـمهي، ئـۇ  يهنى جىبرىئىـل سـاڭا قۇرئـاننى ئوقـۇپ بېرىۋاتقانـدا،(كهتمىگىن، 

 دېگىـن» !ئىلمىمنـى زىيـاده قىلغىـن! ئـى پهرۋهردىگـارىم«). تىالۋىتىدىن فارىغ بولغۇچه تىڭشاپ تـۇرغىن
) بـۇ تهۋسـىيهنى( تهۋسىيه قىلدۇق، ئۇ) مهسلىكنىېدهرهخنىڭ مېۋىسىنى ي(رى ئادهمگه بىز ئىلگى]. 114[

: ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز پهرىشـتىلهرگه]. 115[ ڭ ئىـراده كۆرمىـدۇقيادىدىن چىقاردى، ئۇنىڭدا ھېچقانداق چى
دېـدۇق، ئىبلىسـتىن باشقىسـى سـهجده » سـهجده قىلىڭـالر) يهنى ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمغا(ئادهمگه «

بـۇ ھهقىـقهتهن سـېنىڭ ! ئـى ئـادهم«: بىـز دېـدۇق]. 116[ باش تـارتتى) سهجده قىلىشتىن(قىلدى، ئۇ 
ىدۇر ئـۇ سـىلهر ئىككىڭالرنىـڭ جهننهتـتىن چىقىـپ كېتىشـىڭالرغا دۈشمىنىڭدۇر، خوتۇنۇڭنىـڭ دۈشـمىن

جهننهتـته سـهن ]. 117[ سـىلهر جاپـا مۇشـهققهتته قالىسـىلهر) ئۇ چاغـدا(سهۋهبچى بولۇپ قالمىسۇن، 
ــاچ قالمايســهن ۋه يالىڭــاچ قالمايســهن ــقهتهن ئ ــقهتهن ئۇسســاپ ]. 118[ ھهقى ــدا ھهقى ھهمــده ئۇنىڭ

مهن (سـاڭا ! ئى ئـادهم«: شهيتان ئۇنىڭغا ۋهسۋهسه قىلىپ]. 119[ »كهتمهيسهن، ئىسسىپ كهتمهيسهن
]. 120[ دېـدى» پادىشاھلىقنى كۆرسىتىپ قويـايمۇ؟ ئۆلمهيدىغان دهرهخنى ۋه زاۋال تاپماس) يېگهن ئادهم

چىلىـپ قالـدى، ئـۇالر جهنـنهت ېنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ ئهۋرهتلىـرى ئئۇالر ئۇ دهرهخنىڭ مېۋىسىنى يېدى، شۇ
) ئهمـرىگه(يوپۇرماقلىرى بىلهن سهترى ئهۋرهت قىلىشقا كىرىشتى، ئادهم پهرۋهردىگارىنىـڭ ) دهرهخلىرىنىڭ(

ئاندىن پهرۋهردىگارى ئۇنى تاللىدى، ئۇنىـڭ تهۋبىسـىنى ]. 121[ خىالپلىق قىلدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئازدى
ھهممىڭـالر ر سـىله«: ئېيتتـى) ئادهم بىلهن ھهۋۋاغـا(هللا ا]. 122[ قوبۇل قىلدى ۋه ئۇنى ھىدايهت قىلدى

جهننهتتىن بهزىڭالر بهزىڭالرغا دۈشمهن بولغـان ھالـدا چۈشـۈڭالر، ئهگهر سـىلهرگه مېنىـڭ تهرىپىمـدىن 
 بولمايـدۇ يھىدايهت كهلسه، كىمكى مېنىـڭ ھىـدايىتىمگه ئهگهشسـه، ئـۇ ئازمايـدۇ ۋه ئـاخىرهتته شـهقى

بولىـدۇ، ) نـى خاتىرجهمسـىزيه( كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيـدىكهن، ئۇنىـڭ ھايـاتى تـار]. 123[
نېمىشـقا مېنـى كـور قوپـۇردۇڭ، ! ئـى پهرۋهردىگـارىم«: ئۇ]. 124[ »قىيامهت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز

شـۇنىڭدهك سـاڭا «: ئېيتىدۇهللا ا]. 125[ دهيدۇ» مېنىڭ كۆزۈم كۆرهتتىغۇ؟) دۇنيادىكى چاغدا(ۋاھالهنكى، 
ئهتتىــڭ، ســهن بۈگــۈن شــۇنىڭغا ئوخشــاش تهرك ئــايهتلىرىمىز كهلــدى، ســهن ئــۇالرنى تهرك ) روشــهن(

ھهددىدىن ئاشقان ۋه پهرۋهردىگـارىنى ئـايهتلىرىگه ئىمـان ئېيتمىغانالرغـا شـۇنىڭغا ]. 126[ »ئېتىلىسهن
ئـۇالردىن ئىلگىـرى ]. 127[ ئوخشاش جازا بېرىمىز، ئاخىرهتنىڭ ئازابى تېخىمۇ قاتتىقتۇر، تېخىمـۇ باقىيـدۇر

نۇرغـۇن ئـۈممهتلهرنى ھـاالك قىلغـانلىقىمىزنى ئـۇالر ئۇقمامـدۇ؟ ) ار قىلغانپهيغهمبهرلىرىنى ئىنك(ئۆتكهن 
ئۇالر شۇ ئۈممهتلهرنىڭ ماكانلىرىدا مېڭىپ يۈرىدۇ، ئهقىـل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن ئۇنىڭـدا ھهقىـقهتهن نۇرغـۇن 

ه قىلىـۋهتكهن ھـۆكمى ۋ) ئازابنى ئۇالردىن كېچىكتۈرۈشـكه(ئهگهر پهرۋهردىگارىڭنىڭ ]. 128[ ئىبرهتلهر بار
 چوقـۇم ئىـدى) ئۇالرنىـڭ ھـاالك بولۇشـى(ئالدىنئاال بهلگىلهپ قويغان ۋاقتـى بولمىسـا ئىـدى، ئـۇ چاغـدا 

ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگه سهۋرى قىلغىن، مهمنۇن بولۇشـۇڭ ئۈچـۈن، كـۈن چىقىشـتىن ئىلگىـرى، كـۈن ]. 129[
دا پهرۋهردىگارىڭغــا پېتىشـتىن بــۇرۇن، كــېچه ۋاقىتلىرىــدا ۋه كۈنـدۈزنىڭ دهســلهپكى ۋه ئــاخىرقى ۋاقىتلىرىــ

تۈرلـۈك جامـائهنى ) كۇففـارالردىن( بىـز]. 130[ ۋه ھهمده ئېيتقىن) يهنى ناماز ئوقۇغىن(تهسبىھ ئېيتقىن 
بهھرىمهن قىلغان دۇنيانىڭ نېمهتلىرى ۋه زىبۇزىننهتلىرىگه كۆز سالمىغىن، بۇنىڭ بىـلهن ئـۇالرنى سـىنايمىز، 
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ئـى ]. (131[ ياخشـىدۇر ۋه ئهڭ باقىيـدۇر) ي نېمهتـتىنيهنى سـاۋابى بـۇ پـانى(پهرۋهردىگارىڭنىڭ رىزقى 
نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئـادا قىلىشـقا چىـداملىق ) ۋه ئۈممىتىڭنى(ئائىلهڭدىكىلهرنى !) مۇھهممهد

ــايمىز ــق تهلهپ قىلم ــز رىزى ــولغىن، ســهندىن بى ــاقىۋهت پهقهت . ب ــز، ياخشــى ئ ــق بېرىمى ــز رىزى ســاڭا بى
پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن بىـزگه ) مـۇھهممهد(«): يهنى مۇشـرىكالر(ئۇالر ]. 132[ تهقۋادارالرغا خاستۇر

ـان قۇرئـان » !بىرهر مۆجىزه كهلتۈرسىچۇ دهيدۇ، ئۇالرغا بۇرۇنقى ئۈممهتلهرنىڭ خهۋهرلىرىنى ئۆز ئىچىـگه ئالغ
) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنى ئهۋهتىشـتىن(ئهگهر بىز ئـۇالرنى ئۇنىڭـدىن ]. 133[ كهلمىدىمۇ؟

نېمىشقا بىزگه بىرهر پهيغهمبهر ئهۋهتمىـدىڭ؟ بىـز ۋه رهسـۋا «: ىلگىرى ھاالك قىلغان بولساق، ئۇالر چوقۇمئ
سـىلهرنىڭ ۋه ( ئېيتقىنكـى، ھهمـمه]. 134[ دهيتتـى» بولۇشتىن ئىلگىرى سېنىڭ ئايهتلىرىڭگه ئهگهشتۇق

ــاقىۋىتىنى ــۈڭالر، كىملهرنىــڭ. كــۈتمهكته) بىزنىــڭ ئىشــلىرىمىزنى ئ ــرى  ســىلهرمۇ كۈت ــول ئىگىلى ــوغرا ي ت
  ].135[ »بىلىسىلهر) ئۇزاققا قالماي(ئىكهنلىكىنى ۋه كىملهرنىڭ ھىدايهت تاپقانلىقىنى 
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  . نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) توغرۇلـۇق ئويلىنىشـتىن) يهنى قىيـامهت(ىنىدىغان ۋاقىت ھېساب ئېل) ئهمهللىرىدىن(كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ 
يېڭـى ۋهز ـ نهسـىھهت نازىـل بولسـىال، ) قۇرئاندا(ئۇالرغا پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن ]. 1[ يۈز ئۆرۈمهكتىدۇر

) نىـڭ كاالمىـدىنهللا ا(ئۇالرنىـڭ دىللىـرى ]. 2[ ىره قىلغـان ھالـدا قـۇالق سېلىشـىدۇمهسـخ ئۇالر ئۇنىڭغا
پهقهت ســىلهرگه ئوخشــاش ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالم(بــۇ «: پىرالر ئــۆز ئــاراغهپلهتتىــدۇر، كــا

ــاددىي( ــۆرۈپ تــۇرۇپ ) ئ ــر ئىنســان، ســىلهر ســېھىرنى ك ــۇل قىالمســىلهر؟بى ــۇنى قوب دهپ يوشــۇرۇن » ئ
ئېيتىلغـان سـۆزلهرنى بىلىـپ  پهرۋهردىگـارىم ئاسـمان، زېمىنـدا«: ئېيتتـى) پهيغهمـبهر]. (3[ سۆزلىشىدۇ

كـاپىرالر ]. (4[ »بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر )ئهھـۋالىڭالرنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) سۆزلىرىڭالرنى( هللا، ىدۇرتۇر
بهلكى ئۇ شائىردۇر، ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرگه ئوخشـاش بىـزگه بىـرهر ) قۇرئان سېھرىدۇر دهپال قالماستىن

ــۆجىزه كهلتۈرســۇن ــان شــهھهرلهر]. 5[ دېيىشــتى» م ــاالك قىلغ ــز ھ ــرى، بى ــۇالردىن ئىلگى ــى (دىن ئ يهن
 ئـۇالر ئىمـان ئېيتامـدۇ؟) مۆجىزىلهرنى كۆرسهتسهڭ(ھېچقايسىسى ئىمان ئېيتمىغان تۇرسا، ) ئاھالىسىدىن

پهقهت ئىنسـانالرنىال پهيغهمـبهر ) پهرىشـتىلهرنى ئهمهس(سـهندىن ئىلگىـرى ـ !) ئى مـۇھهممهد]. (6[
ۋرات، ئىنجىلالرنـــى يهنـــى ته(بىلمىســـهڭالر، ئهھلـــى ئىلىمـــدىن ) بـــۇنى(قىلىـــپ ئهۋهتتـــۇق، ئهگهر 

يهنـى ئـۇالر (پهيغهمبهرلهرنى تاماق يېمهيدىغان جهسهت قىلغىنىمىز يـوق ]. 7[ سوراڭالر) بىلىدىغانالردىن
مهڭگۈ قالىدىغان بـولغىنى يـوق ) دۇنيادا ئۆلمهي(ھهمده ئۇالر ) بارلىق كىشىلهرگه ئوخشاش يهيدۇ، ئىچىدۇ

ئۇالرغـا يـاردهم بېـرىش، (ئانـدىن ئۇالرغـا ]. 8[ )لىـدۇيهنى ئۇالرمۇ بارلىق كىشىلهرگه ئوخشاش ۋاپـات بو(
ئۇالرنى ئىنكار قىلغـانالرنى ھـاالك قىلىشـتىن ئىبـارهت ۋهدىمىزنـى راسـت قىلىـپ بهردۇق، ئـۇالرنى ۋه بىـز 

ــۇزدۇق،  ــانالرنى قۇتق ــا(خالىغ ــدا ۋه گۇمراھلىقت ــدۇق) كۇفرى ــاالك قىل ــقۇچىالرنى ھ ــدىن ئاش ]. 9[ ھهددى
سـىلهرگه ھهقىـقهتهن نازىـل ) يهنى قۇرئـاننى(رنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىتابنى سىلهرنىڭ شان ـ شهرىپىڭال

كۇففـار بولغـان نۇرغـۇن شـهھهرلهرنى ) ئاھالىسـى(بىـز ]. 10[ چۈشهنمهمسىلهر؟) بۇنى. (قىلىپ بهردۇق
ئـۇالر بىزنىـڭ ئازابىمىزنىـڭ ]. 11[ باشقا قهۋمنـى پهيـدا قىلـدۇق) ئورنىغا(ئۇالردىن كېيىن . ھاالك قىلدۇق

ىره قىلىـپ مهسـخ پهرىشـتىلهر ئۇالرغـا]. (12[ ھېس قىلغان چاغدا ئۇشـتۇمتۇت قاچىـدۇ) كهلگهنلىكىنى(
 مـۇھىم ئىشـالردا(قاچماڭالر، باياشات تۇرمۇشۇڭالرغا، تۇرالغۇ جايلىرىڭالرغا قـايتىڭالر، سـىلهردىن ) ئېيتتى
 دېيىشـتى» الىـم بولۇپتـۇقھهقىقهتهن بىز ز! ۋاي ئىسىت«: ئۇالر]. 13[ »سورىلىشى مۇمكىن) ىھهتمهسل
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ئۇالرنى ئورۇلغان زىرائهتتهك ھاالك قىلىپ، جانلىرىنى ئالغىنىمىزغا قهدهر، ئـۇالر يـۇقىرىقى پهريـادىنى ]. 14[
بىز ئاسماننى، زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسـىلهرنى ئوينـاپ يـاراتقىنىمىز ]. 15[ تهكرارالپ تۇردى

ئهگهر بىـز ]. 16[ )ىن، قۇدرىتىمىزنىـڭ ئـاالمهتلىرى سـۈپىتىده يـاراتتۇقيهنى ئۇالرنى بىكار ياراتماست(يوق 
ئىـراده قىلغـان ) شـۇنى(ئىچ پۇشۇقى قىلماقچى بولساق، قېشىمىزدىكى نهرسـىلهر بىـلهن قىالتتـۇق، ئهگهر 

بىـز ھهق ]. 17[ )لېكىن بۇ ئۇلۇغ زاتىمىزغا مۇھال بولغانلىقتىن بۇنداق قىلىشنى ئىـراده قىلمىـدۇق(بولساق 
ـارالر جامائهسـى(ارقىلىق باتىلغا ھۇجۇم قىلىمىز، ھهق باتىلنى يوقىتىدۇ، باتىل ناگاھان يوقىلىدۇ، ئ ! ئى كۇفف
ئاسـمانالردىكى ۋه ]. 18[ !سۈپهتلىگهن سـۆزۈڭالردىن سـىلهرگه ۋاي) نى بالىسى بار، خوتۇنى بار دهپهللا ا

نىـڭ هللا ا) يهنـى پهرىشـتىلهر(هر نىڭ دهرگاھىدىكىلهللا نىڭ ئىلكىدىدۇر، اهللا زېمىندىكىلهرنىڭ ھهممىسى ا
ئـۇالر كـېچه ـ كۈنـدۈز تهسـبىھ ]. 19[ ئىبادىتىدىن تهكهببۇرلۇق قىلىپ باش تارتمايدۇ ۋه ھېرىپمۇ قالمايدۇ

زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنى ئىـالھ قىلىۋالـدى، ئـۇالر ) يهنـى مۇشـرىكالر(ئۇالر ]. 20[ ئېيتىدۇ، بوشاشمايدۇ
باشـقا ئىالھـالر  تىـنهللا ائهگهر ئاسمان ـ زېمىندا ]. 21[ هلهمدۇ؟ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈر) يهنى بۇ نهرسىلهر(

ئۇالرنىـڭ سـۈپهتلىگهن هللا ئهلۋهتته بۇزۇالتتى، ئهرشنىڭ پهرۋهردىگـارى ا) كائىناتنىڭ تهرتىپى(بولسا ئىدى، 
نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئال ـ سوراق قىلىنمايـدۇ، ئـۇالردىن سـوئال ـ سـوراق هللا ا]. 22[ نهرسىلىرىدىن پاكتۇر

) بۇنىڭغـا(«: نـى قويـۇپ، باشـقا مهبـۇدالرنى ئىـالھ قىلىۋالـدىمۇ؟ ئېيتقىنكـىهللا ئـۇالر ا]. 23[ نىـدۇقىلى
دۇر ۋه مهنـدىن ) يهنـى قۇرئـان(دهلىلىڭالرنى كۆرسىتىڭالر، مانا بۇ مهن بىلهن بىلـله بولغانالرنىـڭ كىتـابى 

ــڭ  ــارلىق(ئىلگىرىكىلهرنى ــل قات ــڭ تولىســى ھ) تهۋرات، ئىنجى ــدۇر، ئۇالرنى ــۇالر كىتابى ــدۇ، ئ ــى ئۇقماي هقن
ــد( ــۈچىلهردۇر) تهۋھى ــۈز ئۆرۈگ ــن ي ــۇھهممهد]. (24[ »تى ــى م ــگهن !) ئ ــرى ئهۋهتىل ــهندىن ئىلگى س

» يوقتۇر، مـاڭىال ئىبـادهت قىلىڭـالر) بهرھهق(مهندىن باشقا ھېچ مهبۇد «: پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىگه
دېيىشـتى، » بالىسى بـار) ىلهردىنپهرىشت(نىڭ هللا ا«): يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ]. 25[ قىلدۇق ىيدهپ ۋهھ

هللا ائـۇالر ]. 26[ ھۆرمهتلىك بهندىلىرىـدۇر) نىڭهللا پهرىشتىلهر ا(پاكتۇر، ) بۇنىڭدىن(هللا ا. ئۇنداق ئهمهس
ئۇالرنىـڭ هللا ا]. 27[ نىڭ ئهمرى بويىچه ئىـش قىلىـدۇهللا ئالدى بىلهن سۆز قىلىشقا پېتىنىلمايدۇ، ئۇالر ا قا

هللا رازى بولغـانالرغىال شـاپائهت قىلىـدۇ، اهللا ى بىلىـپ تۇرىـدۇ، ئـۇالر اقىلغانلىرىنى ۋه قىلماقچى بولغانلىرىن
باشـقا ئىالھـمهن، دهيـدىكهن،  تىـنهللا ائـۇالردىن كىمكـى، مهن ]. 28[ نىڭ ھهيۋىسىدىن تىترهپ تۇرىدۇ

كاپىرالر بىلهمـدۇكى، ئاسـمانالر بىـلهن ]. 29[ ئۇنى دوزاخ بىلهن جازااليمىز، زالىمالرنى شۇنداق جازااليمىز
بىر ـ بېرىگه تۇتاش ئىدى، ئۇالرنى ئايرىۋهتتۇق، ھهممه جانلىق مهۋجۇداتنى سـۇدىن يـاراتتۇق، ئـۇالر  زېمىن

يهر تهۋرهپ ئۇالرنىـڭ خاتىرجهمسـىز بولماسـلىقى ئۈچـۈن، بىـز ]. 30[ ئىشـىنهمدۇ؟) نىڭ قۇدرىتىگههللا ا(
سـۇن دهپ، تـاغالردا كهڭ كـۆزلىگهن مهقسـهتلهرگه يېتىۋال) سـهپهرده(زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق، ئـۇالرنى 

) يهنــى مۇشــرىكالر(ئاســماننى بىــز بىــخهتهر ئــۆگزه قىلــدۇق، ھــالبۇكى، ئــۇالر ]. 31[ يــولالرنى يــاراتتۇق
) نىـڭ بـارلىقىنى ۋه ئۇنىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا كۈن، ئـاي، يۇلتۇزالرغـا ئوخشـاش ا(ئاسماندىكى 

ئۇالرنىـڭ ھهر بىـرى . ى، كۈننى ۋه ئاينى يـاراتتىكېچىنى ۋه كۈندۈزنهللا ا]. 32[ ئاالمهتلهردىن غهپلهتتىدۇر
ھـېچ ) ئىنسـانالردىن(سـهندىن ئىلگىـرى !) ئى مـۇھهممهد]. (33[ پهلهكته سهير قىلىدۇ) ئۆزىگه خاس(

بۇنداق بولـۇش ھهرگىزمـۇ مهڭگـۈ (كىشىنى مهڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق، سهن ئۆلسهڭ، ئۇالر مهڭگۈ ياشامدۇ؟ 
بۇنـداق بولـۇش ھهرگىزمـۇ ئۇالرغـا مۇيهسسـهر (ئۇالر مهڭگـۈ ياشـامدۇ؟ ياشاتقىنىمىز يوق، سهن ئۆلسهك، 

سـىلهرنى بىـز . ھهر بىر جان ئۆلۈمنىڭ تهمىنـى تېتىغۇچىـدۇر]. 34[ )بولمايدۇ، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆلىدۇ
يامانلىققا مۇپتىال قىلىش، ياخشىلىق بېرىش ئـارقىلىق سـىنايمىز سـىلهر بىزنىـڭ دهرگاھىمىزغـا قايتىسـىلهر 

سـىلهرنىڭ مهبـۇدلىرىڭالرنى «: كـاپىرالر سـىنى كـۆرگهن چاغـدا]. 35[ )لىڭالرغا يارىشا جـازااليمىزئهمه(
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ىره قىلىشـىدۇ، ھـالبۇكى، ئـۇالر مهرھهمهتلىـك مهسـخ سـېنى) دېيىشىپ(» ئهيىبلهيدىغان ئادهم مۇشۇمۇ؟ 
ىتىلغـان، سـىلهرگه ئىنسـان ئالـدىراڭغۇ يار]. 36[ تهرىپىدىن نازىل بولغان قۇرئـاننى ئىنكـار قىلىشـىدۇهللا ا

ئۇنىــڭ ۋاقتــى . (كۆرســىتىمهن) يهنــى ماڭــا ئاســىيلىق قىلغــانالرنى جازااليــدىغانلىقىمنى(ئــاالمهتلىرىمنى 
راسـتچىل بولسـاڭالر، بـۇ ۋهده ) سۆزۈڭالردا(«: ئۇالر]. 37[ مېنى ئالدىرىتىپ كهتمهڭالر) سائىتىدىن بۇرۇن

ئهگهر كـاپىرالر بـۇ چاغـدا ]. 38[ دېيىشىدۇ» قاچان؟ ) يهنى بىزگه قىلىنغان ئازابنىڭ يۈز بېرىدىغان ۋاقتى(
ـــدىغانلىقلىرىنى ۋه ھېچقانـــداق يـــاردهمگه  ـــازابنى دهپئـــى قىاللماي ـــدىن، دۈمبىلىرىـــدىن ئ يۈزلىرى

لـېكىن ]. 39[ )ئازابنى بالـدۇر يـۈز بېرىشـىنى تهلهپ قىلمـايتتى(ئېرىشهلمهيدىغانلىقلىرىنى بىلسه ئىدى 
ــا تۇيۇقســىز كېل ــامهت ئۇالرغ ــامهتكه قارشــىلىق قىي ــۇالر قىي ــدۇ، ئ ــرهتته قالدۇرى ــۇالرنى ھهي ــدۇ ـ ده، ئ ى

]. 40[ مۆھلهتمـۇ بېرىلمهيـدۇ) تهۋبه قىلىۋېلىش ۋه ئـۆزره بايـان قىلىـش ئۈچـۈن(كۆرسىتهلمهيدۇ، ئۇالرغا 
 ىره قىلغۇچىالرغـامهسـخ ىره قىلىنـدى، ئـۇالرنىمهسخ سهندىن ئىلگىرى ھهقىقهتهن نۇرغۇن پهيغهمبهرلهر

) ىره قىلغۇچىالرغـامهسـخ !ئـى مـۇھهممهد]. (41[ قىلغاننىڭ جازاسى بولغان ئازاب نازىل بولدىىره مهسخ
دېگىـن بهلكـى ئـۇالر » نىڭ ئازابىـدىن كىـم سـاقاليدۇ؟هللا سىلهرنى كېچىده ۋه كۈندۈزده مهرھهمهتلىك ا«

) قوغدايـدىغان( ئـۇالردىن بىـزدىن باشـقا ئـۆزلىرىنى]. 42[ پهرۋهردىگارىنىڭ كاالمىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهردۇر
مهبـۇدلىرى ئـۆزلىرىنى قوغداشـقىمۇ قـادىر بواللمايـدۇ، بىزنىـڭ ) چوقۇنۇۋاتقـان(مهبۇدلىرى بارمۇ ئۇالرنىـڭ 

دۇنيانىـڭ (ۋه ئۇالرنىـڭ ئهجـداتلىرىنى ) يهنى مۇشرىكالرنى(بۇالرنى ]. 43[ ياردىمىمىزگىمۇ ئېرىشهلمهيدۇ
ئۇالرنىـڭ . ئۇالرنىڭ ئۆمرى ئـۇزۇن بولـدى) ئىچىدهشۇ نېمهت (بهھرىمهن قىلدۇق، ھهتتا ) مال ـ مۈلكىدىن

قهدهممــۇقهدهم تارايتىــپ بېرىۋاتقــانلىقىمىزنى ) لىــتىش بىــلهنهلمۇســۇلمانالرغا ئىگ(ىــڭ ئهتراپىنــى زېمىنن
 )مهغلـۇپ ھېسـابلىنامدۇ؟(ئـۇالر غالىـب ھېسـابلىنامدۇ؟ ) ئهھـۋال مۇشـۇنداق ئىـكهن(ئۇالرمۇ بىلهمدۇ؟ 

گاسـالر . دېگىـن» ى ئـارقىلىق ئاگاھالنـدۇرىمهنيـىلهرنى پهقهت ۋهھمهن سـ«!) ئى مـۇھهممهد]. (44[
سـىلهر سهركهشـلىكىڭالرنىڭ قاتتىقلىقىـدىن ! ئى مۇشـرىكالر(ئاگاھالندۇرۇلغان چاغدا دهۋهتنى ئاڭلىمايدۇ 

ئهگهر ]. 45[ )خۇددى گاسـقا ئوخشـاش دهۋهتنـى ئاڭلىمايسـىلهر، ۋهز ـ نهسـىھهتنى قوبـۇل قىلمايسـىلهر
نىـڭ پهيغهمبهرلىرىنـى هللا ا! (ۋاي ئىسـىت«: ىگارىڭدىن ئازغىنا ئازاب يهتسـىال، ئـۇالر چوقـۇمئۇالر پهرۋهرد
ئهمهلـلهر (قىيـامهت كـۈنى بىـز ]. 46[ دهيـدۇ» زۇلـۇم قىلىپتـۇق) ئـۆزىمىزگه(ھهقىقهتهن ) ئىنكار قىلىپ
نـى ياخشـى يه(ئـادالهت تارازىسـىنى ئـورنىتىمىز، ھـېچ ئـادهمگه قىلـچه ئـۇۋال قىلىنمايـدۇ ) تارتىلىدىغان

ئهگهر ئۇنىـڭ قىچـا ) ئادهمنىڭ ياخشىلىقى كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ، يامان ئادهمنىڭ يامانلىقى ئاشـۇرۇۋېتىلمهيدۇ
ھېســاب ئېلىشــقا بىــز ) بهنــدىلهرنىڭ ئهمهللىرىــدىن(چــاغلىق ئهمهلــى بولســىمۇ، ئــۇنى ھــازىر قىلىمىــز، 

يهنى ھهق بىلهن بـاتىلنى، ھـاالل بىـلهن (اننى قۇرفبىز ھهقىقهتهن موسا بىلهن ھارۇنغا ]. 47[ يېتهرلىكمىز
ۋهز ـ ) پايدىلىنىـدىغان(، نـۇرنى، تهقۋادارالرغـا )ھارامنى، ھىدايهت بىلهن گۇمراھلىقنى ئايرىغۇچى تهۋراتنـى

تهقۋادارالر پهرۋهردىگارىنى كـۆرمهي تـۇرۇپ، ئۇنىڭـدىن قورقىـدۇ ھهمـده ئـۇالر ]. 48[ نهسىھهتنى بهردۇق
نازىـل قىلغـان مۇبـارهك ) سىلهرنىڭ تىلىڭـالردا(بۇ بىز ]. 49[ رىگۈچىلهردۇرتىت) دهھشىتىدىن(قىيامهتنىڭ 

]. 50[ سـىلهر ئـۇنى ئىنكـار قىالمسـىلهر؟) ئۇ شۇنچه روشهن تۇرسـىمۇ! ئى ئهرهب جامائهسى. (قۇرئاندۇر
ــۇرۇن( ــارۇنالردىن ب ــقهتهن ) مۇســا، ھ ــا ھهقى ــز ئىبراھىمغ ــوللىرىنى (بى ــاخىرهتته ياخشــىلىق ي ــا ۋه ئ دۇني

ئىكهنلىكىنـى ) پهيغهمبهرلىكنىـڭ ئهھلـى(ھىدايهت ئاتا قىلغان ئىدۇق، بىـز ئۇنىـڭ ) ىپ بېرىدىغانكۆرسىت
ــۇق ــراھىم ]. 51[ بىلهتت ــدا ئىب ــۆز ۋاقتى ــارالر چوقۇن(ئ ــكۇفف ــۇتالرنى مهنســىتمهيۇۋاتق ئاتىســىغا ۋه ) ان ب
 دېـدى» )نىسـىلهر؟يهنـى نـېمه ئۈچـۈن بـۇ بۇتالرغـا چوقۇ(سىلهر چوقۇنۇۋاتقان بۇ بۇتالر نېمه؟ : قهۋمىگه

يهنـى ئۇالرغـا ئاتـا ـ (ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ ئۇالرغا ئىبادهت قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلىمىـز «: ئۇالر]. 52[
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پايـدا ـ (سـىلهرمۇ، ئاتـا ـ بوۋاڭالرمـۇ «: ئىبـراھىم]. 53[ دېـدى» )بوۋىلىرىمىزغا تهقلىد قىلىپ چوقۇنىمىز
ھهقىـقهتهن روشـهن ) انسـىز بۇتالرغـا چوقۇنغـانلىقىڭالر ئۈچـۈنزىيان يهتكۈزهلمهيدىغان، ئاڭلىمايدىغان ج

 دېـدى» تامسهن؟ ياكى چاقچـاق دهۋاتامسـهن؟سهن راست دهۋا«: ئۇالر]. 54[ دېدى» گۇمراھلىقتا سىلهر
پهرۋهردىگـارىڭالر ) ئىبـادهت قىلىشـىڭالرغا اليىـق(ئۇنداق ئهمهس، سـىلهرنىڭ «: ئىبراھىم ئېيتتى]. 55[

) قهتئىـي دهلىلـلهر بىـلهن(ىننىڭ پهرۋهردىگارىدۇر، ئۇالرنى ئۇ ياراتقان، مهنمۇ ئۇنىڭغـا ئاسمانالرنىڭ ۋه زېم
ىن كېـيىن چوقــۇم بىــلهن قهسـهمكى، سـىلهر قايتىــپ كهتكهنـدهللا ا]. 56[ گۇۋاھلىـق قىلغـۇچىالردىنمهن

ه ئىبـراھىم بـۇتالرنى چېقىـپ پـارچه ـ پـارچ]. 57[ »ئامـالىنى قىلىـمهن) ىشـنىڭتقىۋېېچ(بۇتلىرىڭالرنى 
پهقهت چـوڭ بـۇتنى ) بۇتالرنى كىمنىڭ چاققانلىقىنى سورىشـى ئۈچـۈن(قىلىۋهتتى، ئۇالرنىڭ قايتىپ كېلىپ 

) ئۇالر بايرىمىـدىن قايتىـپ كېلىـپ بۇتلىرىنىـڭ چېقىـۋېتىلگهنلىكىنى كـۆرۈپ]. (58[ قالدۇردى) چاقماي(
) ئۇالرنىـڭ بهزىسـى( ].59[ دېـدى» بۇتلىرىمىزنى مۇنداق قىلغان كىـم؟ ئـۇ ھهقىـقهتهن زالىـم ئىـكهن«

يهنـى شـۇ قىلغـان بولۇشـى (ئىبراھىم ئاتلىق بىـر يىگىتنىـڭ ئـۇالرنى ئهيىبلىگهنلىكىنـى ئاڭلىغـان ئىـدۇق 
ئىبراھىمنـى كىشـىلهرنىڭ «): يهنى نهمرۇد ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىـڭ چـوڭلىرى(ئۇالر ]. 60[ دېدى» )مۇمكىن

 )دېـدى» ئـۇالر گۇۋاھلىـق بهرسـۇن) نلىكىگهئىبراھىمنىـڭ بـۇتالرنى ئهيىـبلىگه(ئالدىغا ئېلىپ كـېلىڭالر، 
) يـاق(«: ئىبـراھىم] (62[ .دېـدى» بۇتلىرىمىزنى مۇشۇنداق قىلغان سهنمۇ؟! ئى ئىبراھىم«: ئۇالر]. 61[

ئۇالرنىـڭ ) كىمنىـڭ چاققـانلىقىنى(بهلكى ئۇالرنىڭ مۇنۇ چوڭى شۇنداق قىلدى، ئهگهر ئۇالر سۆزلىيهلىسـه، 
) سـىلهر بۇتالرغـا چوقۇنۇشـتا(«: ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئهيىـبلهپ]. 63[ دىدې» !ئۆزلىرىدىن سوراپ بېقىڭالر

: باشـلىرىنى تـۆۋهن سـېلىپ) خىجـالهتچىلىكتىن(ئانـدىن ئـۇالر ]. 64[ دېـدى» ھهقىقهتهن زالىمسـىلهر
سـىلهر «: ئىبـراھىم ئېيتتـى]. 65[ دېـدى» ئۇالرنىڭ گهپ قىاللمايدىغانلىقىنى سهن ئوبدان بىلىسهنغۇ؟«
ــۇپهللا ا ــى قوي ــىلهرگه  ن ــدىغان نهرس ــان يهتكۈزهلمهي ــدىغان ۋه زىي ــدا يهتكۈزهلمهي ــېچ پاي ــىلهرگه ھ س

ــىلهر ــىلهرگه ۋه ا]. 66[ »چوقۇنامس ــان بۇتالهللا س ــىلهر چوقۇنۇۋاتق ــۇپ س ــى قوي ــۈفىن ــا ت ســىلهر ! رغ
ئىبراھىمنـى كۆيـدۈرۈڭالر، ئىالھلىرىڭالرغـا يـاردهم بېـرىڭالر، «: ئۇالر ئېيتتـى]. 67[ »چۈشهنمهمسىلهر؟

ـا سـالقىن ۋه ! ئـى ئـوت«: بىز ئوتقا]. 68[ »ئۇالرغا ھهقىقىي ياردهم بهرمهكچى بولساڭالرئهگهر  ئىبراھىمغ
ئـۇالر ئىبراھىمغـا زىيانكهشـلىك قىلمـاقچى ]. 69[ دېـدۇق» بولـۇپ بهرگىـن) بهخش ئېتىدىغان(ئامانلىق 

قۇتقـۇزدۇق، ئـۇالرنى بىـز بىز ئىبراھىم بىلهن لـۇتنى ]. 70[ بولدى، بىز ئۇالرنى ئهڭ زىيان تارتقۇچى قىلدۇق
ئىسـھاقنى ) يهنـى ئىبراھىمغـا(بىـز ئۇنىڭغـا ]71[ ئهھلى جاھان ئۈچۈن بهرىكهتلىـك زېمىنغـا كۆچـۈردۇق

يهنـى يهئقـۇب ئهلهيھىسسـاالمنى (يهئقۇبنى ئوشـۇق بهردۇق ) ئۇ پهرۋهردىگارىدىن سورىمىسىمۇ(بهردۇق، 
، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىنىڭ )ىيـاده قىلىـپ بهردۇقنهۋره قىلىپ ياكى ئىبراھى ئهلهيھىسساالمنىڭ تهلىۋىدىن ز

) كىشــىلهرنى بىزنىــڭ دىنىمىزغــا(ئــۇالرنى بىزنىــڭ ئهمرىمىــز بــويىچه ]. 72[ ياخشــى ئــادهملهر قىلــدۇق
قىلـدۇق، ئۇالرغـا بىـز ياخشـى ئىشـالرنى قىلىشـنى، نامـاز ) يهنى پهيغهمـبهرلهر(يېتهكلهيدىغان پېشۋاالر 

ــنى ۋهھ ــات بېرىش ــنى، زاك ــئوقۇش ــد ىي ــىقىلى ــادهت قىالتت ــالىس ئىب ــزگه خ ــۇالر بى ــا ]. 73[ ۇ، ئ لۇتق
ـان ئېيتقـان، ئهگهشـكهن ۋه (پهيغهمبهرلىكنى ۋه ئىلىمنى ئاتا قىلدۇق  لۇت ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالمغا ئىم
يامــان ) ئائىلىســى بهچچىۋازلىــق، قــاراقچىلىق قاتــارلىق(، ئۇنىــڭ )ئۇنىــڭ بىــلهن ھىجــرهت قىلغــان ئىــدى

بىـز ئـۇنى ]. 74[ ھهردىن قۇتقۇزدۇق، ھهقىقهتهن ئۇالر يامان پاسـىق قهۋم ئىـدىقىلىقالرنى قىلىدىغان شه
قىسسىسـىنى (نۇھنىـڭ ]. 75[ رهھمىتىمىز دائىرىسىگه كىرگۈزدۇق، ئـۇ ھهقىـقهتهن ياخشـىالردىن ئىـدى

قهۋمىـگه، پهرۋهردىگـارىم يهر يۈزىـده (بـۇرۇن ) مهزكـۇر پهيغهمـبهرلهردىن(ئۆز ۋاقتىـدا ئـۇ ). بايان قىلغىن
، بىز ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجـابهت قىلـدۇق، ئـۇنى )ففارالردىن بىرنىمۇ قويمىغىن، دهپ بهتدۇئا قىلغان ئىدىكۇ
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يهنـى توپـان (بۈيـۈك بـاالدىن ) ۋه ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بولغـان مـۆمىنلهرنى(ۋه ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنى 
قــۇزۇپ، ئــۇالرنى ھــاالك يهنــى نــۇھنى قهۋمىنىــڭ شــهررىدىن قۇت(قۇتقــۇزدۇق ) باالســىدا غهرق بولۇشــتىن

بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى ئىنكــار قىلغــان قهۋمــگه قارشــى ئۇنىڭغــا يــاردهم بهردۇق، ئــۇالر ]. 76[ )قىلــدۇق
داۋۇت ]. 77[ ھهممىسـىنى غهرق قىلــدۇق) بىرنىمـۇ قويمــاي(ئۇالرنىــڭ . ھهقىـقهتهن يامــان قهۋم ئىـدى

بىر قهۋمنىـڭ قـويى كېچىسـى زىرائهتنـى يهپ ئۆز ۋاقتىدا ). قىسسىسىنى بايان قىلغىن(بىلهن سۇاليماننىڭ 
 تئۇالرنىڭ ھۆكمىگه بىـز شـاھى. ، ئۇ ئىككىسى زىرائهت توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان ئىدى)بۇزۇۋهتكهنده(

قانداق ھۆكۈم قىلىشنى بىز سۇاليمانغا بىلدۈردۇق، تهسـبىھ ئېيتىشـقا مۇسـهخخهر قىلـدۇق، ]. 78[ ئىدۇق
ش مهقسـىتىده، سـاقال) يارىدار بولۇشـتىن(ىلهرنى جهڭلهرده س]. 79[ بىز قادىر ئىدۇق) شۇنداق قىلىشقا(

يهنـى شـۈكۈر (شـۈكۈر قىالمسـىلهر؟ ) بۇنىڭغـا(داۋۇدقا سىلهر ئۈچۈن ساۋۇت ياساشـنى ئۆگهتتـۇق، سـىلهر 
سـۇاليمانغا قـاتتىق چىقىـدىغان شـامالنى مۇسـهخخهر ]. 80[ )قىلىڭالر ۋه نېمهتنىـڭ قهدرىنـى بىلىڭـالر

بـاراتتى، ) يهنى شـامغا(امال سۇاليماننىڭ ئهمرى بويىچه، بىز بهرىكهتلىك قىلغان زېمىنغا قىلىپ بهردۇق، ش
هخخهر قىلىـپ بهردۇق، سـۇم سـۇاليمانغا يهنه بىـر قىسـىم شـهيتانالرنى]. 81[ بىز ھهممىنى بىلگۈچىمىز

ــان  ــۈنچه ـ مارج ــا ئ ــۈپ ئۇنىڭغ ــزالردا چۆك ــۇالر دېڭى ــاتتى(ئ ــۈزۈپ چىق ــۆھهرلهرنى س ــۇالر يهن)گ ه ، ئ
سـۇاليماننىڭ (باشـقا ئىشـالرنىمۇ قىالتتـى، بىـز ئـۇالرنى ) شهھهرلهرنى، ئېگىـز سـارايالرنى سېلىشـتهك(

ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇ ). ئهييۇبنىــڭ قسسســىنى بايــان قىلغىــن]. (82[ ســاقاليتتۇق) ئىتائىتىــدىن چىقىشــتىن
» مهرھهمهتلىكسـهنئورىۋالدى، سـهن ئهڭ ) يهنى قاتتىق كېسهل(ھهقىقهتهن مېنى بال «: پهرۋهردىگارىغا

ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ئۇنىـڭ بېشـىغا كهلـگهن بـاالنى كۆتۈرۈۋهتتـۇق، ]. 83[ دهپ دۇئا قىلدى
ئۇنىڭغا رهھىم قىلغانلىقىمىز، ئىبادهت قىلغۇچىالرغا ئىبـرهت قىلغـانلىقىمىز ئۈچـۈن، ئۇنىڭغـا ئائىلىسـىنى ۋه 

يهنى ئۇنىڭ ئـۆلگهن بالىلىرىنىـڭ ۋه يوقالغـان ماللىرىنىـڭ ( ئۇنىڭغا ئوخشاش بىر باراۋهرنى زىياده ئاتا قىلدۇق
ــال بهردۇق ــۆپ م ــه ك ــر ھهسس ــاال، بى ــۆپ ب ــر ھهسســه ك ــا بى ــدرىس ۋه ]. 84[ )ئورنىغ ئىســمائىل، ئى

ئىبـادهت  قـاهللا ايهنى (ھهممىسى سهۋرلىك ئىدى ) ئۇالرنىڭ). (قىسسىسىنى باياق قىلغىن(زۇلكىفلالرنىڭ 
ئۇالرنى رهھمىتىمىـز دائىرىسـىگه ] 85[ )ھالر ئالدىدا ئۆزلىرىنى تۇتۇۋاالتتىقىلىشتا چىداملىق ئىدى ۋه گۇنا

ئـۆز ۋاقتىـدا ) قىسسىنى بايان قىلغىـن(يۇنۇسنىڭ ]. 86[ كىرگۈزدۇق، ئۇالر ھهقىقهتهن ياخشىالردىن ئىدى
ئـۇ بىزنـى . چىقىـپ كهتـكهن ئىـدى) شـهھىرىدىن(خاپـا بولـۇپ ) قهۋمنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىـدىن(ئۇ 
ــدابېل( ــڭ قارنى ــا ) ىقنى ــۇ قاراڭغۇلۇقت ــدى، ئ ــمايدۇ دهپ ئويلى ــۆزىنى قىس ــدا(ئ ــى قارنى ــى بېلىقن ): يهن
) جىمــى كهمچىلىكلهردىــن(يوقتــۇر، ســهن ) بهرھهق(ســهندىن بــۆلهك ھــېچ مهبــۇد ) پهرۋهردىگــارىم(«

]. 87[ دهپ نىـدا قىلـدى» زۇلـۇم قىلغـۇچىالردىن بولـدۇم) ئۆز نهپسـىمگه(پاكتۇرسهن، مهن ھهقىقهتهن 
غهمـدىن خـاالس قىلـدۇق، شـۇنىڭدهك ) بېلىق يۇتقان چاغدىكى(ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ئۇنى 

ئـۆز ). قىسسـىنى بايـان قىلغىـن(زهكهرىيانىـڭ ]. 88[ خاالس تـاپقۇزىمىز) ئېغىرچىلىقالردىن(مۆمىنلهرنى 
هن ئهڭ ياخشــى يــالغۇز قويمىســاڭ، ســ) بالىســىز، ۋارىسســىز(مىنــى ! ئــى پهرۋهردىگــارىم«: ۋاقتىــدا ئــۇ

بىـز ئۇنىـڭ ]. 89[ دهپ نىـدا قىلـدى» )يهنى ھهممه ئادهم ئۆلىدۇ، سهنال باقىي قالىسـهن(ۋارىستۇرسهن 
يهنـى (دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدۇق، ئۇنىڭغا يهھيانى ئاتـا قىلـدۇق، ئۇنىڭغـا خوتـۇنىنى ئۆزگهرتىـپ بهردۇق 

                                                
دىغا كهلگهنده، داۋۇد بىر ئادهمنىڭ قويلىرى كېچىسى يهنه بىر ئادهمنىڭ زىرائىتىنى پۈتۈنلهي يهپ كهتكهن ئىدى، ئۇالر دهۋالىشىپ داۋۇد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئال 

قوينى زىرائهتنىڭ ئىگىسىگه بېرىشنى بۇيرۇيدۇ، سۇاليمان ئهلهيھىسساالم مهسىلىگه باشقىچىراق قاراپ، قوي ئىگىسى ئهلهيھىسساالم بۇزۇلغان زىرائهتنىڭ بهدىلىگه 
ىڭ يۇڭى، تېرىسى ۋه زىرائهتنى قايتا تېرىپ بۇرۇنقىدهك ئۆستۈرۈپ بهرگهنگه قهدهر قوينىڭ زىرائهت ئىگىسىگه قالدۇرۇلىشىنى ئاڭغۇچه زىرائهت ئىگىسىنىڭ قوين

 . پايدىلىنىپ تۇرۇشىنى ئېيتىدۇ تۆلىدىن
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شـۇنىڭ ئۈچـۈن ) ى ئىجـابهت قىلىشـىمىزيۇقىرىقى پهيغهمبهرلهرنىڭ دۇئاسـىن). (تۇغىدىغان قىلىپ بهردۇق
) ئـازابىمىزدىن(ئۈمىـد قىلىـپ، ) رهھمىتىمىزنـى(ئىدىكى، ئۇالر ياخشى ئىشـالرنى قىلىشـقا ئالـدىرايتتى، 

نومۇسـنى سـاقلىغان ئايـالنى ]. 90[ قورقۇپ بىزگه دۇئا قىالتتى، بىزگه كهمتهرلىك بىلهن ئىبـادهت قىالتتـى
بىزنىـڭ تهرىپىمىـزدىن ) يهنـى كىيىمنىـڭ ئىچىـگه(ئۇنىڭغـا ) ىـنيهنى مهريهمنىڭ قىسسىنى بايـان قىلغ(

، ئـۇنى ۋه )پۈۋلهنگهن روھ ئۇنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ، ئـۇ ئىسـاغا ھامىلـدار بولـدى(بولغان روھنى پۈۋلىدۇق 
) بىزنىـڭ قـۇدرىتىمىزنى كۆرسـىتىدىغان(ئهھلـى جاھـان ئۈچـۈن ) يهنى ئىسا بىـلهن مهريهمنـى(ئوغلىنى 

مهن سـىلهرنىڭ . سـىلهرنىڭ دىـنىڭالر ھهقىـقهتهن بىـر دىنـدۇر!) ى ئىنسـانالرئـ]. (91[ دهلىل قىلـدۇق
پىـرقه ـ ) دىنـدا ئىخـتىالپ قىلىشـىپ(ئـۇالر ]. 92[ پهرۋهردىگارىڭالردۇرمهن، مـاڭىال ئىبـادهت قىلىڭـالر

كىمكـى مـۆمىن بولـۇپ ]. 93[ پىرقىلهرگه بۆلۈنۈپ كهتتى، ھهممىسى بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا قـايتقۇچىالردۇر
يهنـى نـامه ـ (ئۇنىڭ ئهمهلىنى . زايا كهتمهيدۇ) ساۋابى(شى ئهمهللهرنى قىلىدىكهن، ئۇنىڭ ئهمهلىنىڭ ياخ

نىـڭ دۇنياغـا قايتىشـى ) ئاھالىسـى(بىز ھاالك قىلغان شـهھهر ]. 94[ چوقۇم خاتىرىلهپ قويىمىز) ئهمالنى
ــۇمكىن ئهمهس ــۇالر زېمىن) توسمىســى(يهجــۇج ـ مهجــۈج ]. 95[ م ــده، ئ ــر ئېچىۋېتىلگهن ــڭ ھهر بى نى

يېقىنالشـتى، ئـۇ ) يهنـى قىيامهتنىـڭ ۋاقتـى(راسـت ۋهده ]. 96[ تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ كېلىـدۇ
بۇنىڭـدىن بىـز غهپلهتـته قېلىپتـۇق، ! ۋاي ئىسـىت«) ئۇالر(كۈنده كاپىرالرنىڭ كۆزلىرى چهكچىيىپ قالىدۇ، 

نـى هللا ھهقىـقهتهن سـىلهر ا!) مۇشـرىكالرئـى ]. (97[ )دېيىشىدۇ(» بهلكى بىز ئۆزىمىزگه زۇلۇم قىلىپتۇق
]. 98[ قويۇپ ئىبادهت قىلغان نهرسهڭالر بىلهن دوزاخقـا يېقىلغـۇ بولىسـىلهر، سـىلهر دوزاخقـا كىرىسـىلهر

ئىبـادهت (ئهگهر سىلهر ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتالر ئىالھالر بولىـدىغان بولسـا، دوزاخقـا كىـرمىگهن بـوالتتى 
ئـۇالر دوزاختـا ھهمىشـه ]. 99[ ھهممىسى دوزاختا مهڭگـۈ قالىـدۇ) رنىڭغۇچىالىنقىلغۇچى ۋه ئىبادهت قىل

بىـز بىـر ]. 100[ ئـۇالر دوزاختـا ھـېچ نهرسـىنى ئاڭلىمايـدۇ) ئازابنىـڭ قاتتىقلىقىـدىن(پهرياد چېكىـدۇ، 
يهنـى تـائهت ـ ئىبـادهتكه تهۋپىـق بېرىلىـپ (تهرهپتىن بېرىلگهن بهخت ـ سائادهتكه تېگىشـلىك بولغـانالر 

ئـۇالر دوزاخنىـڭ ]. 101[ دوزاخـتىن يىـراق قىلىنىـدۇ) دا ئىبادهت قىلغـان سـائادهتمهن بهنـدىلهرتوغرا يول
يهنـى (چـوڭ قورقـۇنچ ]. 102[ شهپىسىنىڭ ئاڭلىمايدۇ، كۆڭلى تارتقان نازۇنېمهتلهر ئىچىده مهڭگۈ قالىدۇ

» لغـان كـۈن مۇشـۇسـىلهرگه ۋهده قىهللا ا«: ئۇالرنى قايغۇغا سـالمايدۇ، پهرىشـتىلهر) قىيامهتنىڭ دهھشىتى
) پۈتـۈكچى(ۇ كۈنـده ئاسـماننى ئـ). 103(قارشى ئالىدۇ) رى ئالدىداجهننهتنىڭ دهرۋازىلى(، ئۇالرنى )دهپ(

ـاق، شـۇ . نهرسه يېزىلغان قهغهزنى يۆگىگهندهك يۆگهيمىز مهخلۇقـاتالرنى دهسـلهپته قانـداق ياراتقـان بولس
 چوقـۇم ئىشـقا ئاشـۇرىمىز) ئـۇنى(ان ۋهدىـدۇر، بىـز ئۈسـتىمىزگه ئالغـ) بـۇ. (ھالىتىده ئهسلىگه قايتۇرىمىز

يهنـى (زهبـۇردا زېمىنغـا ) داۋۇدقا نازىل قىلىنغان(يازغاندىن كېيىن، ) ئهزهلده(بىز لهۋھۇلمهھپۇزدا ]. 104[
بـۇ ]. 105[ ھهقىـقهتهن مېنىـڭ ياخشـى بهنـدىلىرىم ۋارىسـلىق قىلىـدۇ دهپ يـازدۇق) جهننهت زېمىنغـا

ئهلـۋهتته يېتهرلىـك ) خهۋهرلهر، ۋهز ـ نهسـىھهتلهردىن(غـۇچى قهۋم ئۈچـۈن ئىبادهت قىل قاهللا ادا ) قۇرئان(
 سېنى بىز پۈتۈن ئهھلى جاھـان ئۈچـۈن پهقهت رهھـمهت قىلىـپال ئهۋهتتـۇق!) ئى مۇھهممهد]. (106[ بار
قىلىنـدىكى، سـىلهرنىڭ ئىالھىڭـالر بىـر ئىالھتـۇر،  ىيـماڭا ۋهھ«) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد]. (107[

ــن» ۇنامســىلهر؟ســىلهر بويس ــۇالر ]. 108[ دېگى ــۈز ئۆرۈســه، ئېيتقىنكــى، مهن ) ئىســالمدىن(ئهگهر ئ ي
) ئـازاب(غـان ىنئوخشـاش ئۇقتـۇردۇم، سـىلهرگه ۋهده قىل) ھهقىقهتنى ھېچ كىشىنى ئايرىماستىن(سىلهرگه 

رنىمۇ ھهقىقهتهن ئاشكارا سـۆزنىمۇ، سـىلهرنىڭ يوشـۇرغانلىرىڭالهللا ا]. 109[ يېقىنمۇ، يىراقمۇ؟ ئۇقمايمهن
سـىلهر ئۈچـۈن ) يهنى سىلهرگه بېرىلىدىغان جازانىڭ كېچىكىشـى(بىلهمسهنكى، ئۇ ]. 110[ بىلىپ تۇرىدۇ

مېنىـڭ ! (پهرۋهردىگـارىم«) پهيغهمبهر ئېيتتـى]. (111[ »سىناق ۋه ۋاقىتلىق پايدىلىنىش بولۇشى مۇمكىن
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بىزنىــڭ پهرۋهردىگــارىمىز  ئــادىللىق بىــلهن ھۆكــۈم چىقــارغىن،) بىــلهن مهكــكه كۇففارلىرىنىــڭ ئارىســىدا
  ].112[ ياردهم تىلهيمهن تىنهللا ادۇر، سىلهرنىڭ بوھتان سۆزلىرىڭالرغا قارشى هللا مهرھهمهتلىك ا

  .ئايهت 78مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ھهج 22

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

قورقۇڭالر، قىيامهتنىڭ زىلزىلىسـى ھهقىـقهتهن چـوڭ ) ى ئازابىدىنيهن(پهرۋهردىگارىڭالردىن ! ئى ئىنسانالر
) قـاتتىق قورقـۇنچتىن تېڭىرقـاپ قـېلىش بىـلهن(ئۇ كۈنده ھهر بىر سۈت ئېمىتىۋاتقـان ئايـال ]. 1[ ئىشتۇر

ت مهسـ ئېمىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ، ھهر بىر ھامىلىدار ئايالنىـڭ بويىـدىن ئـاجراپ كېتىـدۇ، ئىنسـانالرنى
دېـمهك، قىيامهتنىـڭ دهششـىتى ئـۇالرنى ئهس ـ (ت ئهمهس مهسـ )ھهقىقهتته(، ھالبۇكى، ئۇالر كۆرۈسهن

نىـڭ قـۇدرىتى ۋه (هللا بهزى كىشـىلهر ا]. 2[ نىـڭ ئـازابى قـاتتىقتۇرهللا ، لېكىن ا)ھوشىدىن كهتكۈزۈۋهتكهن
ھهقتـى يهنـى (ئۈستىده ھېچقانداق دهلىلسىز مۇنازىرىلىشـىدۇ، ھهر بىـر سـهركهش شـهيتانغا ) سۈپهتلىرى

ــلىرىغا ــڭ كاتتىباش ــقۇچى كۇففارالرنى ــىدۇ) توس ــهيتانغا هللا ا]. 3[ ئهگىش ــى ش ــدۇكى، كىمك ــۈم قىلى ھۆك
ئهگهر ! ئـى ئىنسـانالر]. 4[ ئهگىشىدىكهن شهيتان ئـۇنى ئازدۇرىـدۇ، ۋه جهھهننهمنىـڭ ئازابىغـا سـۆرهيدۇ

يارىتىلىشـىڭالرغا  گۇمانىڭالرنىـڭ تۈگىشـى ئۈچـۈن ئهسـلىدىكى( سىلهر قايتا تىرىلىشـتىن شهكلهنسـهڭالر
) نىـڭ قـۇدرىتىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ئاتـاڭالر ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمنىهللا ا(، بىـز سـىلهرگه )قاراڭالر

دىن، ئانـدىن لهخـته قانـدىن، ئانـدىن شـهكىلگه يـئابىمهنى) ئالـدى بىـلهن(تۇپراقتىن، ئۇنىڭ ئهۋالدىنـى 
خالىغـان ئـادهمنى بهچچىدانـدان مـۇئهييهن بىـز . كىرگۈزۈلگهن ۋه كىرگۈزۈلمىگهن پارچه گۆشتىن يـاراتتۇق

بوۋاقلىــق ھــالىتىڭالردا چىقىرىمىــز ) ئاناڭالرنىــڭ قارنىــدىن(مــۇددهتكىچه قالــدۇرىمىز، ئانــدىن ســىلهرنى 
قىـران ۋاقتىڭالرغـا ) كامـالهت يېشـى(، سـىلهر )ئاندىن سىلهرنى ئاستا ـ ئاستا كۈچ ـ قۇۋۋهتكه تولدۇرىمىز(

بىلگهنـدىن كېـيىن ھـېچ ) ئىلگىـرى(ردا ۋاپات بولۇپ كېتىسىلهر، بهزىڭالر، يېتىسىلهر، بهزىڭالر ياشلىقىڭال
ـايىتى قېرىــپ كهتكــۈچه  ) ھايــات(نهرســىنى بىلــمهس ھالىتىڭالرغــا قايتۇرۇلۇشــىڭالر ئۈچــۈن، ناھـ

تائاالنىڭ ئۆلگهنلهرنىڭ قايتـا تىرىلدۈرۈشـكه قـادىر ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىدىغان يهنه هللا ا(قالدۇرۇلىسىلهر، 
سـهن زېمىننـى قاقـاس كۆرۈسـهن، ئۇنىڭغـا بىـز يـامغۇر ياغدۇرسـاق ئـۇ جانلىنىـدۇ ۋه ) ل شـۇكىبىر دهلىـ

تائاالنىـڭ ئىنسـاننى ۋه هللا يهنـى ا(بـۇ ]. 5[ كۆپۈشىدۇ، تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈنـدۈرۈپ بېرىـدۇ
لهيـدىغانلىقىنى نىڭ ھهق ئىكهنلىكىنـى، ئۆلـۈكلهرنى تىرىلدۈرههللا ، ا)ئۆسۈملۈكلهرنى يۇقىرىقىدهك يارىتىشى

شـۇنداقال قىيامهتنىـڭ شهكسـىز ]. 6[ ۋه ھهر نهرسىگه قادىر ئىكهنلىكىنى سىلهرگه بىلـدۈرۈش ئۈچۈنـدۇر
ئۆلـــۈك زېمىننـــى ئۆســۈملۈكلهرنى ئۈنـــدۈرۈش بىـــلهن (بولىــدىغانلىقىنى، قهبرىلهردىكـــى ئۆلــۈكلهرنى 

تـوغرا تونۇشـقا ئېلىـپ (بهزىـلهر . ]7[ نىڭ تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇرهللا ا) تىرىلدۈرگهندهك
توغرىســىدا هللا ھــېچ قانــداق ھهقىقــى ئىلىمســىز، ھىدايهتســىز ۋه نۇرلــۇق كىتابســىز ھالــدا ا) بارىــدىغان

ــىدۇ،  ــالىقىدىندۇر(مۇنازىرىلىش ــى ۋه تهرس ــى خاھىش ــۇل نهپس ــى نوق ــڭ مۇنازىرىلىشىش ــۇ ]. 8[ )ئۇنى ئ
يۈرىـدۇ، ئـۇ دۇنيـادا خارلىققـا دۇچـار بولىـدۇ، نىڭ يولىدىن ئازدۇرۇش ئۈچۈن مهغـرۇرانه هللا ا) كىشىلهرنى(

) خـارلىق بىـلهن ئـازاب(«): ئۇنىڭغـا]. (9[ ئاخىرهتته ئۇنىڭغـا كۆيـدۈرگۈچى ئوتنىـڭ ئـازابىنى تېتىتىمىـز
بهنـدىلىرىگه ھهرگىـز زۇلـۇم هللا تۈپهيلىدىنـدۇر، ا) سېنىڭ قىلمىشلىرىڭ يهنى كۇفرىڭ بىـلهن گۇمراھلىقىـڭ

) يهنـى تۇراقسـىز ھالـدا(شـهك ـ شـۈبھه بىـلهن  قـاهللا ابهزىـلهر ]. 10[ )دېيىلىدۇ(» ئهمهستۇرقىلغۇچى 
دىلـى  قـاهللا ابۇنداق ئادهم مۇناپىق بولۇپ، (ئىبادهت قىلىدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يهتسه دىنىدا تۇرىدۇ 

ــى بىــلهن ئىبــادهت قىلىــدۇ ، ئهگهر ئۇنىڭغــا بهختســىزلىك يهتســه دىنىــدىن )بىــلهن ئهمهس پهقهت تىل
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نـى قويـۇپ پايـدا ـ زىيـان هللا ئۇ ا]. 11[ ئۇ دۇنيا ۋه ئاخىرهتته زىيان تارتىدۇ، بۇ روشهن زىياندۇريېنىۋالىدۇ، 
مۇشرىكالرنىڭ قارىشى بـويىچه بـۇت (ئۇ ]. 12[ يهتكۈزهلمهيدىغان بۇتقا چوقۇنىدۇ، بۇ چوڭقۇر گۇمراھلىقتۇر

ىن بولغــان نهرســىگه ئهلــۋهتته زىيىنــى پايدىســىدىن يــېق) قىيــامهت كــۈنى شــاپائهت قىلىــدۇ دېگهنــدىمۇ
هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 13[ راستتىنال يامان مهدهتكـاردۇر، راسـتتىنال يامـان ھهمراھتـۇر) ئۇ بۇت(چوقۇنىدۇ، 

ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغـانالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه 
لىغان ئـادهمگه سـاۋاب بېرىـدۇ، خالىغـان ئـادهمگه يهنى خا( ھهقىقهتهن خالىغىنىنى قىلىدۇهللا كىرگۈزىدۇ، ا
پهيغهمبهرگه دۇنيا ۋه ئـاخىرهتته ھهرگىـز يـاردهم بهرمهيـدۇ دهپ گۇمـان هللا كىمكى ا]. 14[ )ئازاب قىلىدۇ

تهدبىـرى غهزىپىنـى ) بـۇ(قىلىدىكهن، ئۇ تورۇسقا ئارغامچا سېلىپ بوغۇلـۇپ ئالسـۇن، قارىسـۇنكى، ئۇنىـڭ 
ىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا يـاردهم بهرمهيـدۇ دهپ ئوياليـدىكهن ئـۇ پهيغهمبهللا يهنى ا(باساالمدۇ؟ 

پهيغهمـبهرگه چوقـۇم هللا ئېسىلىپ ئۆلۈۋالسۇن، ئهگهر بۇ ئۇنىڭ خـاپىلىقىنى باسـااليدىغان بولسـا، چـۈنكى ا
). يهنـى ئىلگىرىكـى كىتـابالرنى نازىـل قىلغىنىمىزغـا ئوخشـاش(شۇنىڭغا ئوخشاش ]. 15[ )ياردهم بېرىدۇ

خالىغـان ئـادهمنى هللا روشـهن ئـايهتلهر قىلىـپ نازىـل قىلـدۇق، ا) مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا( قۇرئاننى
خالىغـان ئـادهمنى تـوغرا يولغـا هللا باشقا ھـېچ ھىـدايهت قىلغـۇچى يـوق، ا تىنهللا ايهنى (ھىدايهت قىلىدۇ 

ــاليدۇ ــۇدىيالر، ]. 16[ باش ــۆمىنلهر، يهھ ــارم ــۇچىالر، ناس ــا چوقۇنغ ــىيلهرۇالر، مهجايۇلتۇزالرغ ــى ( س يهن
تائـاال هللا يهنـى ا(ھهقىـقهتهن ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ، هللا ۋه مۇشرىكالر ئۈچۈن قىيامهت كۈنى ا) ئاتهشپهرهسلهر

مۆمىنلهر بىلهن مهزكۇر بهش پىرقه ئارىسىدا توغرا ھۆكـۈم چىقىرىـپ، مـۆمىنلهرنى جهنـنهتكه، كۇففـارالرنى 
ــدۇ ــدۇهللا ، ا)دوزاخقــا كىرگۈزى ــۆرۈپ تۇرغۇچى ــقهتهن ھهمــمه نهرســىنى ك بىلمهمســهنكى، ]. 17[ رھهقى

يهنى ئىنسانالر، جىنالر ۋه زېمىنـدا ياشـايدىغان بـارلىق (، زېمىندىكىلهر )يهنى پهرىشتىلهر(ئاسماندىكىلهر 
ـاغالر، دهرهخـلهر، ھايۋانـاتالر )مهخلۇقاتالر نىـڭ تهسـهررۇپ هللا بويسـۇنۇپ، ا قـاهللا ا، كۈن، ئاي، يۇلتۇزالر، ت

كـۇفرى (سـهجده قىلىـدۇ، نۇرغـۇن كىشـىلهر  قاهللا اكىشىلهر  ۋه نۇرغۇن) قىلىشى بويىچه ھهرىكهت قىلىدۇ
هللا نىـڭ خارلىشـىغا ئۇچرىغـان ئـادهمگه ھۆرمهتلىگـۈچى چىقمايـدۇ، اهللا ئازابقا دۇچار بولدى، ا) سهۋهبلىك

يهنى ئـازاب قىلىـش، رهھىـم قىلىـش، ئهزىـز قىلىـش، خـار قىلىـش، بـاي (ھهقىقهتهن خالىغىنىنى قىلىدۇ 
 )ھـېچ كىشـى تهئهررۇز قىاللمايـدۇ قـاهللا اىڭ خاھىشىدىكى ئىش بولـۇپ، نهللا قىلىش، كهمبهغهل قىلىش ا

پهرۋهردىگـارى توغرىسـىدا مۇنازىرىلهشـتى ) پىـرقه(بۇ ئىككـى ) مۆمىنلهر ۋه كۇففارالردىن ئىبارهت]. (18[
نىـڭ هللا نىـڭ دىنـى ئۈسـتىده بهس ـ مۇنـازىره قىلىشـىپ، مـۆمىنلهر اهللا يهنى مۆمىنلهر بىلهن كۇففـارالر ا(

، كاپىرالرغـا ئـوتتىن )نىـڭ نـۇرىنى ئۆچـۈرمهكچى بولـدىهللا ردهم بهرمهكچـى بولـدى، كۇففـارالر ادىنىغا يا
ئۇنىـڭ ]. 19[ كىيىملهر پىچىلىدۇ، ئۇالرنىـڭ باشـلىرى ئۈسـتىدىن يـۇقىرى ھارارهتلىـك قايناقسـۇ قويۇلىـدۇ

]. 21[ لهن ئۇرۇلىـدۇئۇالر تۆمـۈر ـ توقمـاقالر بىـ]. 20[ باغرى ۋه تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ–بىلهن ئۇالرنىڭ ئىچ 
ـا، ئـۇالر دوزاخقـا ) يېتىۋاتقان(ھهر قاچان ئۇالر  غهم ـ قايغۇنىڭ قاتتىقلىقىـدىن دوزاخـتىن چىقمـاقچى بولس

ــدۇ،  ــا(قايتۇرۇلى ــدۈرگۈچى ) ئۇالرغ ــتىڭالر ) دوزاخ(كۆي ــازابىنى تې ــدۇ(ئ ــقهتهن هللا ا]. 22[ )دېيىلى ھهقى
ن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه مۆمىنلهرنى ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى ئاسـتىدى

لىرى قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ميـۇۇىتالرنى زىنـنهت بزۈكلهرنى ۋه مهرۋاييكىرگۈزىدۇ، ئۇالر جهننهتلهرده ئالتۇن بىله
هللا ا. ھىـدايهت قىلىنـدى) يهنى كهلىـمه تهۋھىـدكه(ئۇالر ياخشى سۆزگه ]. 23[ كىيىمى يىپهكتىن بولىدۇ

نىـڭ يولىـدىن توسـقۇچىالرغا، ـ ئـۇ هللا ا) كىشـىلهرنى(كاپىرالرغـا، ]. 24[ ىنىڭ يولىغا ھىـدايهت قىلىنـد
ىدى مهسـج ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى سـىرتتىن كهلـگهن بولسـۇن ـ بىـز كىشـىلهرگه ئىبادهتگـاھ قىلغـان

ىدى ھهرهمغا كهلـگهن مـۆمىنلهرنى مهسج يهنى ھهج پهرزنى ئادا قىلىش ئۈچۈن(ھهرهمدىن توسقۇچىالرغا 
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بىـلهن گۇنـاھ قىلمـاقچى  ۇلـۇمىدى ھهرهمـدا زمهسـج ، كىمكـى)قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز) (توسقۇچىالرغا
ــورنىنى ھئــۆز ۋاقتىــدا ئىبراھىمغــا بهيتۇلال]. 25[ بولىــدىكهن، ئۇنىڭغــا قــاتتىق ئــازابنى تېتىتىمىــز نىــڭ ئ

غۇچىالرغـا، ماڭا ھېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتـۈرمىگىن، تـاۋاپ قىل«) ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى(تهيىنلهپ بهردۇق، 
]. 26[ قىيــام قىلغۇچىالرغــا، رۇكــۇ قىلغۇچىالرغــا، ســهجده قىلغۇچىالرغــا مىنىــڭ ئۆيــۈمنى پــاك قىلغىــن

ھهجىگه چاقىرىپ نىدا قىلغىن، ئـۇالر پىيـاده ۋه ئـۇرۇق تـۆگىلهرگه مىنىـپ ) ئۇالرنى(كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا 
دىنـى (لهر ئـۆزلىرىگه تېگىشـلىك بولغـان كىشى]. 27[ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇ

ئۇالرغـا رىزىـق هللا ا) يهنى قۇربانلىق كۈنلىرىده(مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن كۈنلهرده ) ۋه دۇنياۋى
نىــڭ نېمهتلىـرىگه شـۈكۈر قىلىــش هللا يهنــى تـۆگه، قـوي، ئـۆچكىلهرنى ا(قىلىـپ بهرگهن چـارۋا مـالالرنى 

سـىلهر قۇربـانلىقالرنى گۆشـىدىن يهڭـالر، . »ۇربـانلىق قىلسـۇننىڭ ئىسـمىنى ئېيتىـپ قهللا ا) يۈزىسىدىن
يهنى ئېھرامـدىن چىققانـدىن كېـيىن (ئاندىن ئۇالر كىرلىرىنى تازىلىسۇن ]. 28[ موھتاجقا، پېقىرغا بېرىڭالر

يهنـى (، ئۆز ئۈستىگه ئالغان ئىبادهتلىرىنى ئادا قىلسـۇن، قهدىمىـي بهيـت )چاچلىرىنى، تىرناقلىرىنى ئالسۇن
نىڭ دىنىنىـڭ ئهھكـاملىرىنى هللا ئهنه شۇدۇر، كىمكى ا) ھهج ئىبادىتى]. (29[ تاۋاپ قىلسۇن) نىھلالبهيتۇ

نىـڭ بۇيرۇغـانلىرىنى بهجـا كهلتـۈرۈپ، مهنئـى قىلغـان ئىشـلىرىدىن هللا يهنى ھهج جهريانىـدا ا(ئۇلۇغلىسا 
خشـىدۇر، سـىلهرگه ئۈچـۈن يا) دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتلىكى(، بۇ، پهرۋهردىگارنىڭ دهرگاھىدا ئۇنىـڭ )چهكلهنسه

سـىلهر بـۇتالردىن . بايان قىلىنغانلىرىدىن باشـقىلىرى ھـاالل قىلىنـدى) ھاراملىقى(چاھارپايالردىن قۇرئاندا 
خـالىس ئىبـادهت  قـاهللا ا]. 30[ ئىبارهت نىجىستىن ساقلىنىڭالر، يالغان گۇۋاھلىـق بېرىشـتىن سـاقلىنىڭالر

شــېرىك كهلتۈرىــدىكهن، ئــۇ گويــا ئاســماندىن  اقــهللا اقىلىڭــالر، ئۇنىڭغــا شــېرىك كهلتــۈرمهڭالر، كىمكــى 
تاشلىنىپ، قۇشالر ئۇنى ئېلىپ قاچقاندهك، ياكى بوران ئـۇنى ئېلىـپ بېرىـپ يىـراق جايغـا تاشـلىۋهتكهندهك 

جۈملىـدىن ھهجنىـڭ ئهمهللىرىنـى (ئىـش مانـا شـۇنداق، كىمكـى دىنىـي ئىشـالرنى ]. 31[ بولۇپ قالىدۇ
يهنـى (مـۇئهييهن مـۇددهتكىچه ]. 32[ ىلالرنىـڭ تهقۋادارلىقىدىنـدۇرئۇلۇغاليدىكهن، بۇ، د) قۇربانلىقالرنى

پايدىلىنىسـىلهر، ئانـدىن ) سېغىپ، نهسىللهندۈرۈپ، مىنىپ(بوغۇزاليدىغان ۋاقىتقىچه قۇربانلىق ماللىرىدىن 
. ھهر ئـۈممهت]. 33[ )يهنـى ھهرهمـدۇر(يهنـى (نىڭ يېنىـدۇر ھئۇنى بوغۇزالشقا تېگىشلىك جاي بهيتۇلال

نىـڭ هللا ا) شۈكۈر قىلىـش يۈزىسـىدىن قۇربـانلىق قىلغانلىرىـدا(غا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋىالرنى ئۇالرهللا ا
ئىسمىنى ئېيتسۇن دهپ، ئۇالرغا قۇربـانلىقنى بهلگىلىـدۇق، سـىلهرنىڭ ئىالھىڭـالر بىـر ئىالھتـۇر، ئۇنىڭغـا 

يـاد ئېتىلسـه، هللا ا ئـۇالر شـۇنداق كىشـىلهركى]. 34[ بويسۇنۇڭالر، ئىتائهتمهنلهرگه خۇش خهۋهر بهرگىـن
، ئۆزلىرىگه يهتكهن ئهزىيهتلهرگه سهۋر قىلىدۇ، ناماز ئۆتهيـدۇ، ئۇالرغـا )تىترهيدۇ(ئۇالرنىڭ دىللىرى قورقۇپ 

) كهبىـگه ئېلىـپ بېرىلىـدىغان]. (35[ بېرىدۇ) ياخشىلىق يوللىرىغا(بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهردىن 
قىلـدۇق، ئـۇالردا سـىلهرگه ) نـى ھهجنىـڭ ئهھكاملىرىـدىنيه(ئاالمهتلىرىـدىن  )دىننىڭ(نىڭ هللا تۆگىنى ا

يهنى ئۇالرنىڭ ئالدى سول پۇتىنى بـاغالپ، ئـۈچ پـۇت بىـلهن (نۇرغۇن پايدا بار، ئۇالر قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ 
، ئـۇالر بوغۇزلىنىـپ )يهنى بىسمىلال دهڭـالر(نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر هللا ا) تۇرغۇزۇپ بوغۇزلىغىنىڭالردا

اندا، ئۇالرنى يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋه سائىلالرغا بېرىڭالر، سـىلهرنى شـۈكۈر قىلسـۇن جېنى چىقق
ئۇالرنىـڭ گۆشـلىرى ۋه قـانلىرى يېتىـپ  قـاهللا ا]. 36[ دهپ ئۇ تۆگىلهرنى سـىلهرگه بويسـۇندۇرۇپ بهردۇق

ــدۇ،  ــاهللا ابارماي ــۋادارلىقىڭالردۇر، ا ق ــىلهرنىڭ تهق ــدىغىنى پهقهت س ــىلهرنهللا يېتى ــڭ س ــڭ نى ىڭ ئۆزىنى
ئـۇالرنى سـىلهرگه ئاشـۇنداق بويسـۇندۇرۇپ هللا ئهھكاملىرىغـا يېتهكلىگهنلىكىنـى ئۇلۇغلىشـىڭالر ئۈچـۈن، ا

 خـۇش خهۋهر بهرگىـن) ئـاخىرهتته بهخـتكه ئېرىشـىدىغانلىقى بىـلهن(ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا . بهردى
 ۈر بهنـدىنى دوسـت تۇتمايـدۇھهر قانداق خىيانهتچى، ناشـۈكهللا مۆمىنلهرنى چوقۇم قوغدايدۇ، اهللا ا]. 37[
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رۇخســهت ) قارشــىلىق كۆرسىتىشــكه(ھۇجــۇم قىلىنغۇچىالرغــا، زۇلۇمغــا ئۇچرىغــانلىقلىرى ئۈچــۈن، ]. 38[
ــد ــادىرهللا ، اىقىلىنى ــۋهتته ق ــكه ئهل ــاردهم بېرىش ــا ي ــۇالر]. (39[ ئۇالرغ ــارىمىز ا) ئ هللا پهقهت پهرۋهردىگ

ئىنسـانالرنى بىـر ـ بىـرىگه هللا ىرىلدى، ئهگهر ادېگهنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھهق ھهيدهپ چىق
ـــڭ  ـــاۋالر، يهھۇدىيالرنى ـــانىلىرى، چېرك ـــڭ ئىبادهتخ ـــا، راھىبالرنى ـــهتكۈزمىگهن بولس ـــىلىق كۆرس قارش

هللا ىدلهر ئهلـۋهتته ۋهيـران قىلىنـاتتى، كىمكـى امهسـج نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغانهللا ئىبادهتخانىلىرى ۋه ا
 ئهلـۋهتته كۈچلۈكتـۇر، غـالىبتۇرهللا ئۇنىڭغـا يـاردهم بېرىـدۇ، اهللا ته انىڭ دىنىغا يـاردهم بېرىـدىكهن، ئهلـۋهت

شـۇنداق كىشـىلهردۇركى، ئهگهر ئـۇالرنى يهر ) نىڭ يـاردىمىگه ئېرىشىشـكه ھهقلىـق بولغـانالرهللا ا]. 40[
يۈزىده ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكـات بېرىـدۇ، ياخشـى ئىشـالرغا بۇيرۇيـدۇ، يامـان 

 قــاهللا ايهنــى ھهمــمه ئىشـالر ئــاخىرهتته (مهنسـۇپتۇر  قــاهللا اىن توســىدۇ، ئىشـالرنىڭ ئــاقىۋىتى ئىشـالرد
جى ئىنكــار قىلىنغــۇچى نهن تـۇســ(ېنى ئىنكــار قىلسـا ســ) مهكــكه مۇشـرىكلىرى(ئهگهر ]. 41[ )قايتىـدۇ

ۇرۇن ، ئـۇالردىن بـ)پهيغهمبهر ئهمهسسهن، سهندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر ئىنكار قىلىنىپ سهۋر قىلىشـقان
قهۋمـى، مهديهن ئاھالىسـى (خهلقـى، ئىبراھىمنىـڭ قهۋمـى، لـۇتنى (، سهمۇد )خهلقى(نۇھنىڭ قهۋمى ئاد 

ئىنكار قىلغان، مۇسامۇ ئىنكار قىلىنغـان، كاپىرالرغـا مـۆھلهت بهردىـم، ئانـدىن ئـۇالرنى ) پهيغهمبهرلىرىنى(
نۇرغۇن شـهھهر ئاھـالىلىرى زالىـم . ]44ـ  42[ جازايىم قانداق ئىكهن) ئۇالرغا بهرگهن(جازالىدىم، مېنىڭ 

ئـۆگزىلىرى ئۆرۈلـۈپ، ئۈسـتىگه تـاملىرى يىقىلغـان نۇرغـۇن ) شهھهرنىڭ ئۆيلىرىنىـڭ(بولغانلىقلىرى ئۈچۈن 
ئـۇالر زېمىنـدا سـهير قىلمىـدىمۇ؟ ]. 45[ قالغـان) ئاھالىسـىز(تاشالندۇق قـۇدۇقالر ۋه ئېگىـز ئىمـارهتلهر 

ۈشـىنىدىغان دىلالرغـا، يـاكى ئاڭاليـدىغان قۇالقالرغـا ئىـگه چ) يهنـى سـهير قىلىـپ(شۇنىڭ بىلهن ئـۇالر 
يهنـى ھهقىقىـي (بولمىدىمۇ؟ ھهقىقهتهن كۆزلهرال كور بولمايدۇ، لېكىن كۆكرهكلهردىكى قهلبلهر كور بولىـدۇ 

]. 46[ )كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئهمهس، دىلنىڭ كورلۇقىدۇر، كور ئادهم ئىبـرهت ئالمايـدۇ ۋه چۈشـهنمهيدۇ
مهسـخىره قىلىـش يۈزىسـىدىن سـهندىن ئازابنىـڭ تېـز نازىـل ) (يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر !) هدئى مۇھهمم(

ئازاب چوقـۇم نازىـل بولىـدۇ، لـېكىن ئۇنىـڭ نازىـل بولۇشـنىڭ مـۇئهييهن ۋاقتـى ـ (بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ 
ــدۇ ــائىتى بولى ــدۇ اهللا ، ا)س ــق قىلماي ــز خىالپلى ــىگه ھهرگى ــدىراهللا ۋهدىس ــقا ئال ــدىلىرىنى جازاالش پ بهن

 ، ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىـدىكى بىـر كـۈن سـىلهر سـانايدىغان مىـڭ يىلچىلىكتـۇر)كهتمهيدۇ
ئۇالر بۇ مـۆھلهتكه مهغـرۇر (نۇرغۇن شهھهر ئاھالىلىرى زالىم تۇرۇقلۇق، ئۇالرغا مهن مۆھلهت بهردىم ]. 47[

ئـۇالرنى جازالىـدىم، ) كېـيىن يهنى ئۇالرغا ئۇزاق مـۇددهت مـۆھلهت بهرگىنىمـدىن(، ئاندىن )بولۇپ كهتتى
! ئـى مـۇھهممهد]. (48[ يهنى ئاخىر ھهممىسى ماڭا كېلىـدۇ(ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دهرگاھىمدۇر 

سـىلهرگه مهن ! ئـى ئىنسـانالر«ئېيتقىنكـى، ) نىڭ ئازابىنىڭ تېز نازىل بولۇشـىنى تهلهپ قىلغۇچىالرغـاهللا ا
ئىمــان ئېيتقــانالر ۋه ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــانالر ]. 49[ »ھهقىــقهتهن ئاشــكارا ئاگاھالنــدۇرغۇچىمهن

بىزنـى ئـاجىز بىلىـپ ئـايهتلىرىمىزنى ]. 50[ ئېرىشـىدۇ) يهنـى جهنـنهتكه(مهغپىرهتكه ۋه ئېسىل رىزىققا 
بىـز سـهندىن ئهۋهتـكهن ]. 51[ يوققـا چىقىـرىش ئۈچـۈن تىرىشـقۇچىالر ـ ئهنه شـۇالر ئهھلـى دوزاختـۇر

ئوقۇغـان چاغـدا، ) نازىـل قىلغـان ئـايهتلهرنىهللا ا(مـبهر بولمىسـۇن، ئـۇ قايسىبىر رهسـۇل، قايسـىبىر پهيغه
شهيتاننىڭ سـالغان شۈبھىسـىنى بهربـات قىلغانـدىن هللا ا. سالىدۇ) شۈبھه(شهيتان ھامان ئۇنىڭ قىرائىتىگه 

ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش هللا ا. كېــيىن ئۆزىنىــڭ ئــايهتلىرىنى مۇســتهھكهم قىلىــدۇ
ئىللىتـى بـارالرنى، دىللىـرى ) مۇنـاپىقلىق(دىللىرىـدا ) تائاالنىڭ مۇنـداق قىلىشـىهللا ا(]. 52[ قىلغۇچىدۇر

نىڭ زىكرىگه دىلـى ئېـرىمهس هللا يهنى ئهبۇجهھل، نهزر، ئۆتبهگه ئوخشاش ا(قهساۋهتلىشىپ كهتكهنلهرنى 
ــدىكى (شــهيتاننىڭ ســالغان شۈبھىســى بىــلهن ســىناش ئۈچۈنــدۇر، زالىمــالر ) كۇففــارالرنى ــى يۇقىرى يهن
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هللا ا]. (53[ قـاتتىق ئاداۋهتتىــدۇر) ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىــرىگه قــاهللا ا(ھهقىـقهتهن ) نـاپىقالر، مۇشــرىكالرمۇ
ئىلىم ئهھلىلىرىنىـڭ قۇرئاننىـڭ پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن كهلـگهن ھهقىـقهت ) تائاالنىڭ مۇنداق قىلىشى

]. 54[ غـا باشـلىغۇچىدۇرمۆمىنلهرنى ھهقىقهتهن تـوغرا يولهللا ا. ئىكهنلىكىنى بىلىشلىرى، شۇنىڭ ئۈچۈندۇر
كاپىرالر تاكى ئۇالرغـا قىيـامهت ئۇشـتۇمتۇت كهلگـۈچه يـاكى ئۇالرغـا قىيـامهت كۈنىنىـڭ ئـازابى يهتكـۈچه 

بهنـدىلهر ئارىسـىدا هللا خاسـتۇر، ا قـاهللا ا) يالغۇز(بۇ كۈنده پادىشاھلىق ]. 55[ قۇرئاندىن ھامان شهكلىنىدۇ
ـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى) ئادىل( نـازۇنېمهتلهر بـار ) تۈرلـۈك(ئهمهللهرنـى قىلغـانالر  ھۆكۈم چىقىرىـدۇ، ئىم

خـار قىلغـۇچى ) دوزاختـا(كاپىرالر ۋه بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالر ]. 56[ جهننهتلهرده بولىدۇ
ئۆلتـۈرۈلگهنلهرگه ) جىھـاد قىلىـپ(نىڭ يولىدا ھىجرهت قىلغانالرغا، ئاندىن هللا ا]. 57[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

) يهنـى جهننهتنىـڭ مهڭگۈلـۈك نېمهتلىرىنـى(چوقۇم ياخشى رىزىق هللا ئۆلگهنلهرگه ا) بىلهن كېسهل(ياكى 
ئـۇالرنى ئهلـۋهتته هللا ا]. 58[ دۇرهللا رىزىق بهرگۈچىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ھهقىقهتهن يـالغۇز ا. ئاتا قىلىدۇ

ۇن قىلىـدىغان ئـۇالرنى مهمنـ(ھهقىقهتهن هللا كىرگۈزىدۇ، ا) يهنى جهننهتكه(ئۇالر مهمنۇن بولىدىغان جايغا 
 )يهنـى ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىرىنى جازاالشـقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ(بىلگۈچىـدۇر، ھهلىمـدۇر ) نهرسىلهرنى

ئىش مانا شۇنداق، كىمكى قانچىلىك زۇلۇمغا ئۇچراپ شۇنچىلىك ئىنتىقامىنى ئالغـان بولسـا، ئانـدىن ]. 59[
هقىـقهتهن ناھـايىتى ئهپـۇ قىلغۇچىـدۇر، ھهللا ئۇنىڭغـا چوقـۇم يـاردهم بېرىـدۇ، اهللا يهنه زۇلۇمغا ئۇچرىسـا، ا

هللا ا) نىــڭ قۇدرىتىنىــڭ ئاالمهتلىرىدىنــدۇركىهللا شــۇ نهرســه ا]. (60[ ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر
شـۇنىڭ بىـلهن كـېچه ـ كۈنـدۈزنىڭ ئـۇزۇن ـ قىسـقا (كېچىنى كۈنـدۈزگه، كۈنـدۈزنى كـېچىگه كىرگۈزىـدۇ 

ئـاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، ) بهنـدىلىرىنىڭ ســۆزلىرىنى(هللا ، ا)بولۇشـى پهسـىللهر بــويىچه نۆۋهتلىشـىپ تۇرىــدۇ
ھهقتــۇر، هللا شـۇنىڭ بۇنىـڭ ئۈچۈنـدۇركى، ا) قـۇدرهت( )بــۇ(بـۇ ]. 61[ كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) ئهھـۋالىنى(
ھهمـمه (هللا باتىلـدۇر، ا) يهنـى بـۇتلىرى(نى قويۇپ ئىبادهت قىلىـدىغان نهرسـىلىرى هللا ا) مۇشرىكالرنىڭ(

نىـڭ بۇلـۇتتىن يـامغۇر ياغـدۇرۇپ بېرىـدىغانلىقىنى، شـۇنىڭ هللا ا]. 62[ ئۈسـتۈندۇر، بۈيۈكتـۇر) نهرسىدىن
ھهقىـقهتهن ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر، هللا بىلهن زېمىننى يېشىلزارلىققا ئايالندۇرىدىغانلىقىنى كۆرمىـدىڭمۇ؟ ا

يهنـى (نىڭدۇر هللا ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى ا]. 63[ ھهممىدىن خهۋهرداردۇر
ھهقىـقهتهن ھهممىـدىن هللا ، ا)نىڭ تهسهررۇپى ئاستىدىدۇرهللا نىڭ مهخلۇقاتىدۇر، اهللا ر، انىڭ مۈلكىدۇهللا ا

نىـڭ يهر يۈزىـدىكى نهرسـىلهرنى، ئۆزىنىـڭ ئهمـرى بـويىچه هللا ا]. 64[ بىھاجهتتۇر، ھهمدۇساناغا اليىقتۇر
نغـا ئاسـماننىڭ زېمى(دېڭىزدا يۈرۈۋاتقان كېمىلهرنـى سـىلهرگه تويۇنـدۇرۇپ بهرگهنلىكىنـى كۆرمىـدىڭمۇ؟ 

ئاسـماننىڭ (نىڭ ئىزنـى بىـلهن هللا ئاسماننى توختىتىپ تۇرىدۇ، پهقهت اهللا چۈشۈپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن، ا
ئىنسـانالرغا ھهقىـقهتهن ناھـايىتى هللا ا. چۈشـۈپ كېتىشـى بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا) قىيامهت بولغان چاغدا

سـىلهرنىڭ جېنىڭالرنـى  سىلهرگه ھاياتلىق بېرىدۇ، ئانـدىنهللا ا]. 65[ شهپقهتلىكتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر
 ناشـۈكۈرلۈك قىلغۇچىـدۇر) نىڭ نېمهتلىرىگههللا ا(ئالىدۇ، ئاندىن سىلهرنى تىرىلدۈرىدۇ، ئىنسان ھهقىقهتهن 

) مۇشـرىكالر(ھهر ئۈممهت ئۈچۈن بىر شهرىئهت بېكىتتۇق، ئـۇالر شـۇ شـهرىئهتكه ئهمهل قىلىـدۇ، ]. 66[
دهۋهت ) ئىبـادىتىگه(پهرۋهردىگارىڭنىـڭ  شهرىئهت ئىشـىدا سـهن بىـلهن جېدهللهشمىسـۇن، كىشـىلهرنى

ئهگهر ئـۇالر سـهن بىـلهن جېدهللهشسـه، ]. 67[ قىلغىن، سهن ھهقىقهتهن شهكسىز توغرا يولدىدۇرسـهن
قىيـامهت كـۈنى سـىلهر هللا ا]. 68[ سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالرنى ئوبـدان بىلىـدۇهللا ا« ئېيتقىنكى، ئېيتقىنكى

ــۈم چ ــتىده ھۆك ــىلهر ئۈس ــقان نهرس ــتىالپ قىلىش ــدۇئىخ ــهنكى، ا]. 69[ »ىقىرى ــمان، هللا بىلمهمس ئاس
) يهنـى بىلىـش(، بـۇ )يېزىلغـان(بـۇ ھهقىـقهتهن لهۋھۇلمهھپـۇزدا دىكى شهيئىلهرنى بىلىپ تۇرىدۇ، زېمىن

ئىبـادهت قىلىشـنىڭ (نـى قويـۇپ، هللا ا) يهنى قـۇرهيش كۇففـارلىرى(ئۇالر ]. 70[ ئاسان قاهللا اھهقىقهتهن 
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رمىگهن نهرســىلهرگه ۋه ئــۆزلىرى بىلمهيــدىغان نهرســىلهرگه ھېچقانــداق دهلىــل چۈشــۈهللا ا) دۇرۇســلۇقىغا
كاپىرالرغــا بىزنىــڭ روشــهن ]. 71[ چوقۇنىــدۇ، زالىمالرغــا ھېچقانــداق مهدهتكــار يــوق) يهنــى بوتالرغــا(

ئىنكـار قىلغـانلىقىنى ) قوشۇمىسـى تـۈرۈلگهنلىكتىن(ئايهتلىرىمىز ئوقۇپ بېرىلسـه، ئۇالرنىـڭ چېھرىلىرىـده 
ىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى ئوقــۇپ بهرگـۈچىلهرگه ھۇجــۇم قىلغىلــى تــاس قىلغــانلىقىنى كۆرۈسـهن، ئۇالرنىــڭ ب
ئۇنىـڭ هللا ا. سىلهرگه مهن بۇنىڭدىنمۇ يامـانراقىنى ئېيتىـپ بېرهيمـۇ؟ ئـۇ دوزاختـۇر«كۆرۈسهن، ئېيتقىنكى، 

نـى يه! (ئـى ئىنسـانالر]. 72[ »!كاپىرالرغا ۋهده قىلدى، ئۇالر قايتىپ بارىدىغان جـاي نېمىـدېگهن يامـان
نـى هللا بىر مىسال كهلتۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭغـا قـۇالق سـېلىڭالر، شۈبھىسـىزكى، سـىلهر ا!) مۇشرىكالر جامائهسى

ئهقلـى بـار ئـادهم (قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ھهممىسى يىغىلغان تهقدىردىمۇ بىر چىۋىننى يارىتالمايدۇ 
چىــۋىن ئۇالرنىـڭ بهدىنىـدىن بىــر  ،!)قانـداقمۇ مۇشـۇنداق بـۇتالرنى مهبــۇد قىلىۋېلىـپ ئۇالرغـا چوقۇنىـدۇ

ئېلىپ قاچسا، ئـۇنى چىۋىنـدىن تارتىـپ ) يهنى بۇتقا سۈركهپ قويۇلغان خۇش پۇراق بىر نهرسىنى(نهرسىنى 
شـېرىك  قـاهللا ائهرزىـمهس بـۇتالرنى (ئـۇالر ]. 73[ چوقۇنغۇچىمۇ ئـاجىزدۇر) ئۇنىڭغا(ئااللمايدۇ، بۇتمۇ ۋه 

ــۇر، هللا غالشــمىدى، شۈبھىســىزكى، انــى تېگىشــلىك رهۋىشــته ئۇلۇهللا ا) قىلىۋېلىــپ ــقهتهن كۈچلۈكت ھهقى
، ئهلچىلهرنـى تالاليـدۇ، )ى يهتكۈزۈش ئۈچـۈنيپهيغهمبهرلىرىگه ۋهھ(پهرىشتىلهردىنمۇ هللا ا]. 74[ غالىبتۇر

 كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) قىلمىشـلىرىنى(ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) بهنـدىلىرىنىڭ سـۆزلىرىنى( ھهقىقهتهنهللا ا
ــدىكهللا ا]. 75[ ــڭ ئالدى ــازىرقى ئهھــۋالىنى ۋه كهلگۈســىدىكى (ى نهرســىلهرنى ئۇالرنى ــى ئۇالرنىــڭ ھ يهن

ئۇالرغـا يـا مۇكاپـات، يـا هللا ا(قايتۇرۇلىدۇ  قاهللا ائىشلىرىنىڭ ھهممىسى ) بهندىلهرنىڭ. (بىلىدۇ) ئىشلىرىنى
يهنـى (بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن رۇكۇ قىلىڭـالر، سـهجده قىلىڭـالر ! ئى مۆمىنلهر]. 76[ )جازا بېرىدۇ

يهنـى ( پهرۋهردىگارىڭالرغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر، ياخشـى ئىشـالرنى) يالغۇز(، )ررۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭالرتهزه
خىش ـ ئهقرىباالرغا سىلهر ـ رهھىم قىلىش، يېتىم ـ يېسىرلهرنىڭ بېشىنى سـىالش، كېچىسـى تهھهججـۇد 

ڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر پـۇل ـ مـېلى(نىـڭ يولىـدا هللا ا]. 77[ قىلىڭـالر) نامىزى ئۆتهش قاتارلىق ئىشـالرنى
). دىنغـا پهيغهمبهرنـى سـىلهرگه خـاس قىلـدى(هللا تاقىتىڭالرنىـڭ يېتىشـىچه جىھـاد قىلىڭـالر، ا) بىلهن

سـىلهرنى سـىلهر تـاقهت قىالاليـدىغان ئىشـالرنى (سىلهرگه دىنـدا ھېچقانـداق مۈشـكۈللۈكنى قىلمىـدى 
بـۇ تـوغرا دىـن بولغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇنى (ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر ) بۇ). (قىلىشقا تهكلىپ قىلمىدى

مۇسـۇلمان دهپ ) يهنـى قۇرئانـدىن ئىلگىرىكـى كىتـابالردا(سـىلهرنى ئىلگىـرى هللا ، ا)مهھكهم ئـۇچالڭالر
پهيغهمبهرنى سـىلهرگه گـۇۋاھ بولۇشـقا ۋه سـىلهرنى كىشـىلهرگه ) هللا. (قۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىدۇ. ئاتىدۇ

سـىلهرنىڭ ئىگهڭـالردۇر، هللا يېپىشـىڭالر، ا قاهللا ار، زاكات بېرىڭالر، ، ناماز ئوقۇڭال)تاللىدى(گۇۋاھ بولۇشقا 
  ].78[ !نېمىدېگهن ياخشى مهدهتكار! نېمىدېگهن ياخشى ئىگههللا ا

  .ئايهت 118مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره مۆئمىنۇن 23

  . نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــ ــقهتهن بهخ ــۆمىنلهر ھهقى ــتىم ــۆمىنلهركى]. (1[ تكه ئېرىش ــۇنداق م ــدا ) ش ــۇالر نامازلىرى ــڭ هللا ا(ئ نى
ئـۇالر بىھـۇده سـۆز، بىھـۇده ]. 2[ ئهيمىنىـپ تۇرغـۇچىالردۇر) ئۇلۇغلۇقىدىن سـۈر بېسـىپ كهتكهنلىكـتىن

) ھارامــدىن(ئــۇالر ئهۋرهتلىرىنــى ]. 4[ ئــۇالر زاكــات بهرگــۈچىلهردۇر]. 3[ ئىشــتىن يىــراق بولغــۇچىالردۇر
ـــاقلىغۇچىال ـــى]. (5[ ردۇرس ـــى ئهۋرهتلىرىن ـــقىالردىن ) يهن ـــدىن باش ـــدىن، چۆرىلىرى پهقهت خوتۇنلىرى

بۇنىــڭ ســىرتىدىن ]. 6[ )بــۇالر بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلغــۇچىالر مــاالمهت قىلىنمايــدۇ(ســاقلىغۇچىالردۇر 
ــى( ــنى يجىنس ــى قاندۇرۇش ــقۇچىالردۇر) تهلهپن ــدىن ئاش ــۇچىالر ھهددى ــۇالر ]. 7[ تهلهپ قىلغ ــى (ئ يهن
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ئــۇالر ]. 8[ ئــۆزلىرىگه تاپشــۇرۇلغان ئامــانهتلهرگه ۋه بهرگهن ئهھــدىگه رىئــايه قىلغــۇچىالردۇر) لهرمــۆمىن
ــازلىرىنى  ــلهن(نام ــان بى ــدىل ئهرك ــدا تهئ ــۇچىالردۇر) ۋاقتى ــادا قىلغ ــۇقىرى (ئهنه شــۇالر ]. 9[ ئ ــى ي يهن

ۇقىرى دهرىجىلىـك يـ(ئـۇالر ]. 10[ ۋارىسـلىرىدۇر) سۈپهتلهرگه ئىگه مـۆمىنلهر نازۇنېمهتلىـك جهننهتنىـڭ
بىز ئىنساننى ھهقىـقهتهن الينىـڭ ]. 11[ فىردهۋسكه ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردهۋسته مهڭگۈ قالىدۇ) جهننهت

) جايالشــقان(دا ) يهنــى بهچچىــدان(ئانــدىن ئــۇنى بىــر پۇختــا قارارگــاھ ]. 12[ جهۋھىرىــدىن يــاراتتۇق
نـدۇردۇق، ئانـدىن لهخـته قـاننى پـارچه نى لهخـته قانغـا ئاياليئاندىن ئـابىمهنى]. 13[ قىلدۇق يئابىمهنى

گۆشكه ئايالندۇردۇق، ئاندىن پارچه گۆشنى سۆڭهككه ئايالندۇردۇق، ئاندىن سـۆڭهككه گـۆش قونـدۇردۇق، 
ھـېكمهت ۋه (هللا ا ئايالنـدۇردۇق، ئـاڭ مـاھىر يـاراتقۇچى اقـباشـقا مهخلۇق) جان كىرگـۈزۈپ(ئاندىن ئۇنى 

ئانـدىن سـىلهر ھهقىـقهتهن ]. 15[ ىلهر چوقۇم ئۆلۈسـىلهرئاندىن س]. 14[ ئۇلۇغدۇر) قۇدرهت جهھهتتىن
بىـز ھهقىـقهتهن سـىلهرنىڭ ئۈسـتۈڭالردا يهتـته ]. 16[ تۇرغۇزۇلىسـىلهر) قهبـرهڭالردىن(قىيامهت كـۈنى 

بىز بۇلـۇتتىن ھـاجهتكه قـاراپ يـامغۇر ]. 17[ قهۋهت ئاسماننى ياراتتۇق، بىز مهخلۇقاتتىن غاپىل ئهمهسمىز
شـۇ يـامغۇر بىـلهن ]. 18[ نـدا توختـاتتۇق، ئـۇنى قۇرۇتۇۋېتىشـقا ئهلـۋهتته قـادىرمىزياغدۇردۇق، ئۇنى زېمى

سىلهرگه خورما باغچىلىرى ۋه ئۈزۈم باغچىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ بهردۇق، سـىلهر ئۈچـۈن ئـۇ بـاغالردا نۇرغـۇن 
خىنـى دهرى) زهيتـۇن(شـۇ يـامغۇر بىـلهن تۇرسـىنادىن چىقىـدىغان ]. 19[ مېۋىلهر بار، ئۇالردىن يهيسـىلهر

]. 20[ ماياليـدۇ) نـانلىرىنى شـۇ مـاي بىـلهن(، ئۇنىڭدىن ماي چىقىـدۇ، يېگـۈچىلهر )ئۆستۈرۈپ بهردۇق(
بىـلهن ) يهنـى سـۈتلهر(چارۋىالردا ھهقىقهتهن سىلهرگه ئىبـرهت بـار، ئۇالرنىـڭ قورسـىقىدىكى نهرسـىلهر 

]. 21[ ڭ گۆشـىنى يهيسـىلهرسىلهرنى سۇغىرىمىز، ئۇالردا سىلهر ئۈچۈن نۇرغۇن مهنـپهئهتلهر بـار، ئۇالرنىـ
بىـز ]. 22[ يـۈك توشۇيسـىلهر) دېڭىـزدا(، كـېمه بىـلهن )قۇرۇقلۇقتـا(بىلهن ) يهنى تۆگه ۋه ئۆكۈزلهر(ئۇالر 

 قـاهللا ايـالغۇز ! (ئـى قهۋمىـم«: ھهقىقهتهن نۇھنى قهۋمىـگه پهيغهمـبهر قىلىـپ ئهۋهتتـۇق، نـۇھ ئېيتتـى
ــ ــېچ مهب ــقا ھ ــدىن باش ــىلهرگه ئۇنىڭ ــالر، س ــادهت قىلىڭ ــوق، ا) بهرھهق(ۇد ئىب ــدىنهللا ي ــڭ ئازابى ) نى

بـۇ پهقهت سـىلهرگه ئوخشـاش بىـر «: ئۇنىڭ قهۋمىدىكى ئىمانسىز كاتتىالر ئېيتتى] 23[ »قورقمامسىلهر؟
خالىســا ئىــدى، ) پهيغهمــبهر ئهۋهتىشــنى(هللا ئىنســاندۇر، ئــۇ ســىلهردىن ئۈســتۈن بولۇۋالمــاقچى، ئهگهر ا

]. 24[ نى بۇرۇنقى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن ئاڭلىغـان ئهمهسـمىزئهلۋهتته، پهرىشتىلهرنى ئهۋهتتى، بۇنداق سۆز
ئۇالرنىـڭ ئىمـان ئېيتىشـىدىن (نـۇھ ]. 25[ »ئۇ پهقهت بىر مهجنۇندۇر، سىلهر ئۇنى بىر مهزگىل كۈتـۈڭالر

ئۇالر مېنـى يالغانغـا چىقارغـانلىقلىرى ئۈچـۈن ماڭـا يـاردهم ! پهرۋهردىگارىم«): ئۈمىدىنى ئۈزگهندىن كېيىن
مىـز بـويىچه كـېمه ياسـىغىن، بىزنىـڭ ىيبىزنىـڭ كـۆز ئالـدىمىزدا ۋهھ«: بىز نۇھقـا]. 26[ ېدىد» بهرگىن

ــ چىشـى  ئهركهك(ھـايۋانالردىن  ردىن سـۇ ئېتىلىـپ چىققـان چاغـدا،بۇيرۇقىمىز يېتىپ كهلـگهن ۋه تونـۇ
ولۇشـقا ھۆكـۈم بىر جۈپتىن ئېلىۋالغىن، ئائىلهڭدىكىلهرنىمۇ ئېلىۋالغىن، ئۇالرنىڭ ئىچىـدىكى ھـاالك ب) بولۇپ

يهنـى ئۇالرغـا (زۇلۇم قىلغانالر توغرىسىدا ماڭا سۆز ئـاچمىغىن ) ئۆزلىرىگه. (قىلىنغانالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا
سـهن ]. 27[ ى قىلـدۇقيـدهپ ۋهھ» غهرق قىلىنىـدۇ) توپـان باالسـىدا(، ئۇالر چوقۇم )شاپائهت قىلمىغىن

جىمى ھهمدۇسـانا بىزنـى زالىـم قهۋمـدىن «: ڭدابىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهر بىلهن كېمىگه چىققان چېغى
ــاهللا اقۇتقۇزغــان  ــن» خاســتۇر ق ــده]. 28[ دېگى ــارىم«: ھهم ــى پهرۋهردىگ ــزىلگه ! ئ ــارهك مهن ــى مۇب مېن

ــتلىرىڭنى(چۈشــۈرگىن، ســهن  ــن» ئهڭ ياخشــى ئورۇنالشتۇرغۇچىســهن) دوس ــقهتهن ]. 29[ دېگى ھهقى
نۇرغــۇن ئىبـرهتلهر بــار، بىــز ) ىلىـرى ئۈچــۈنيهنــى نۇھنىــڭ ئۈممىتىنىـڭ ئىشــلىرىدا ئهقىــل ئىگ(بۇنىڭـدا 

ئۇالرنى ھـاالك قىلغانـدىن كېـيىن ]. 30[ ئهلۋهتته سىنايمىز) پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتىش بىلهن(بهندىلهرنى 
) يهنـى ھـۇدنى(پهيغهمبهرنـى بىز ئۇالرغـا ئۆزلىرىنىـڭ ئىچىـدىن بىـر ]. 31[ باشقا بىر قهۋم پهيدا قىلدۇق
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يوقتـۇر ) بهرھهق(ال ئىبادهت قىلىڭالر، سىلهرگه ئۇنىڭدىن باشقا ھـېچ مهبـۇد غىهللا ا) ئۇ ئېيتتى. (ۇقئهۋهتت
ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ كـاپىر بولغـان، ئـاخىرهت مۇكاپـاتىنى يالغـان ]. 32[ قورقمامسىلهر؟) ئازابىدىن(ئالالنىڭ 

هقهت بـۇ پ«: چىقارغان ۋه بۇ دۇنيادا بىـز تهرهپـتىن باياشـات تۇرمۇشـقا ئىـگه قىلىنغـان كـاتتىلىرى ئېيتتـى
ئهگهر ]. 33[ .سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنساندۇر، ئۇ سـىلهر يېگهننـى يهيـدۇ، سـىلهر ئىچكهننـى ئىچىـدۇ

سىلهر ئۆزۈڭالرغا ئوخشاش بىر ئىنسانغا ئىتائهت قىلساڭالر، شۈبھىسىزكى، ئۇ چاغـدا سـىلهر چوقـۇم زىيـان 
خانغا ئايالنغانــدىن كېــيىن ئــۇ ســىلهرنى ســىلهر ئۆلــۈپ توپىغــا ۋه قــۇرۇق ئۇســتى]. 34[ تارتقۇچىالرســىلهر

بىزنىـڭ ]. 36[ سىلهرگه ئاگاھالندۇرۇلغان ئىش تولىمـۇ يىراقتـۇر]. 35[ تىرىلىسىلهر دهپ ئاگاھالندۇرامدۇ؟
يهنـى بىـر تهرهپـتىن ئۆلـۈپ (مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدىن باشقا ھايات يوقتۇر، بىـز ئـۆلىمىز ۋه تىرىلىمىـز 

نامىـدىن يالغـاننى هللا ئـۇ پهقهت ا]. 37[ ، بىز قايتـا تىرىلمهيمىـز)مىزتۇرىمىز ۋه بىر تهرهپتىن تۇغۇلۇپ تۇرى
ئـۇالر مېنـى يالغانغـا ! پهرۋهردىگارىم«: ھۇد ئېيتتى]. 38[ »توقۇغان ئادهملهردۇر، بىز ئۇنىڭغا ئىشهنمهيمىز

ــن ــاردهم بهرگى ــا ي ــۈن ماڭ ــانلىقلىرى ئۈچ ــىهللا ا]. 39[ »چىقارغ ــاي «: ئېيتت ــا قالم ــۇالر ئۇزۇنغ ــاپىر (ئ ك
ئـۇالرنى . ئۇالر ھهقلىق رهۋىشته قاتتىق ئاۋاز بىلهن ھاالك بولـدى]. 40[ »نادامهت چېكىدۇ) نلىقلىرىغابولغا

ئـۇالرنى ھـاالك قىلغانـدىن ]. 41[ يىـراق بولسـۇن) نىڭ رهھمىتىـدىنهللا بىز لۆجه قىلىۋهتتۇق، زالىم قهۋم ا
ك بولـۇش ۋاقتـى كهلـمهي ھهر قانـداق ئـۈممهت ھـاال]. 42[ كېيىن، باشقا بىر قهۋملهرنى پهيـدا قىلـدۇق

ئانـــدىن بىزنىـــڭ ]. 43[ تـــۇرۇپ ھـــاالك بولمايـــدۇ، ھـــاالك بولـــۇش ۋاقتىـــدىن ئۆتۈپمـــۇ كهتمهيـــدۇ
پهيغهمبهرلىرىمىزنى ئارقىمۇ ئارقا ئهۋهتتۇق، ھهر ئۈممهتكه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى كهلگهن چاغـدا، ئـۇالر ئـۇنى 

ھېكـايه قىلىـپ قالـدۇردۇق، ) كىشىلهرگه(ئۇالرنى  ئىنكار قىلغانلىقتىن، ئۇالرنى ئارقىمۇ ئارقا ھاالك قىلدۇق،
ئانـدىن مۇسـا ۋه ئۇنىـڭ قېرىندىشـى ]. 44[ يىراق بولسۇن) نىڭ رهھمىتىدىنهللا ئىمان ئېيتمايدىغان قهۋم ا

گه ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ چوڭلىرىغـا پىـرئهۋنھارۇننى بىزنىڭ ئـايهتلىرىمىز بىـلهن ۋه روشـهن پاكىـت بىـلهن 
، ئۇالرمـۇ تهكهببـۇر قهۋم بـاش تـارتتى) ئىمانـدىن(ق، ئۇالر ھاكاۋۇرلۇق قىلىـپ ئهۋهتتۇ) پهيغهمبهر قىلىپ(

بىزگه ئوخشاش ئىككى ئاددى ئىنسـانغا ئىمـان ئېيتامـدۇق، ھـالبۇكى، ئۇالرنىـڭ «: ئۇالر]. 46ـ45[ ئىدى
يهنـى مۇسـا (ئۇالر بۇ ئىككىسـىنى ]. 47[ دېيىشتى» خىزمهتچىلىرىمىزدۇر) قۇلغا ئوخشاش(قهۋمى بىزنىڭ 

نـى ) نى بهنى ئىسـرائىلهي(ئۇالر ]. 48[ ئۇالر ھاالك بولدىشۇنىڭ بىلهن . ئىنكار قىلىشتى) لهن ھارۇننىبى
بىـز مهريهمنىـڭ ]. 49[ ئاتا قىلدۇق) يهنى تهۋراتنى(ھىدايهت تاپسۇن دهپ، بىز ھهقىقهتهن مۇساغا كىتاب 

دهلىلـى قىلـدۇق، ) رىتىمىزنىـڭكامـال قۇد) (يهنى مهريهمنـى(ۋه ئۇنىڭ ئانىسىنى ) يهنى ئىسانى(ئوغلىنى 
نى لهرھـاالل نهرسـى! ئى پهيغهمبهرلهر]. 50[ ئۇالرنى تۈپتۈز، ئېقىن سۇلۇق بىر ئېگىز جايغا ئورۇنالشتۇردۇق

يهڭــالر، ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلىڭــالر، مهن ھهقىــقهتهن ســىلهرنىڭ قىلغــان ئهمهللىرىڭالرنــى ئوبــدان 
ســىلهرنىڭ دىــنىڭالر ھهقىــقهتهن بىــر دىنــدۇر، مهن !) ئــى پهيغهمــبهرلهر جامائهســى]. (51[ بىلىــمهن

دىنىـي ) يهنى ئـۈممهتلهر(ئۇالر ]. 52[ قورقۇڭالر) مېنىڭ ئازابىمدىن(سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالردۇرمهن، 
ئـۇالرنى ئـۆلگهنلىرىگه ]. 53[ جهھهتته نۇرغۇن پىرقىلهرگه بۆلۈندى، ھهر پىرقه ئۆز دىنى بىلهن خۇشـالدۇر

بىزنىـــڭ ئۇالرغـــا مـــال ـ مۈلـــۈك ۋه ئهۋالدالرنـــى ) ئـــۇالر]. (54[ هرك ئهتكىـــنقهدهر گۇمراھلىقتـــا ت
ئۇنــداق ئهمهس، ئــۇالر بهرگهنلىكىمىزنــى ئــۆزلىرىگه تېــز ياخشــىلىق قىلغــانلىق دهپ ئويالمــدۇ؟ ھهرگىــز 

ـــدۇ ـــ55[ ئۇقماي ـــڭ ]. 56ـ ـــقهتهن پهرۋهردىگارىنى ـــىلهرھهقى ـــۇچى كىش  ،]57[ ھهيۋىســـىدىن قورقق
ــايهت ــڭ ئ ــىلهرپهرۋهردىگارىنى ــهنگۈچى كىش ــ]58[ لىرىگه ئىش ــا ش ــدىغان ، پهرۋهردىگارىغ ېرىك كهلتۈرمهي

قايتىـپ ) ھېسـاب بېـرىش ئۈچـۈن(سهدىقه بېرىدىغان ئهمما پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىغـا  ،]59[ كىشىلهر
ئهنه شـــۇالر ياخشـــى ئىشـــالرنى ] 60[ ـكىشىلهرـــبارىدىغانلىقىـــدىن دىللىـــرى قورقـــۇپ تۇرىـــدىغان 
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) ئىـش(بىـز ئىنسـاننى پهقهت تـاقىتى يېتىـدىغان ]. 61[ دىدا قىلىشقا تىرىشقۇچىالردۇرئال) باشقىالرنىڭ(
يهنـى بهنـدىلهرنىڭ ياخشـى ـ (قىال تهكلىپ قىلىمىز، بىزنىڭ دهرگـاھىمىزدا ھهقنـى سـۆزلهيدىغان كىتـاب 

ــا  ــازابنى(يامــان ئىشــلىرى خــاتىرىلهنگهن نــامه ـ ئهمــال بــار، ئۇالرغ ــاكى ئ  ســاۋابىنى كېمهيتىــۋېتىش ي
نىـڭ دىللىـرى ) يهنـى گۇناھكـار كۇففـارالر(ئـۇالر ]. 62[ قىلـچه زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ) ئاشۇرۇۋېتىش بىـلهن

باشـقا ئـۇالر كېلهچهكـته نۇرغـۇن ) غهپلهتتىدۇر، ئۇنىڭـدىن يهنـى كۇفرىـدىن) يهنى قۇرئاندىن(بۇنىڭدىن 
ۋاقتىمىـزدا ناگـاھ ئـۇالر پهريـاد ئۇالرنىڭ بايلىرىنى ئازاب بىلهن جازالىغـان ]. 63[ ئىشالرنى قىلىدۇ) يامان(

بۈگـۈن پهريـاد قىلمـاڭالر، ھهقىـقهتهن سـىلهر بىزنىـڭ يـاردىمىمىزگه «) ئۇالرغا ئېيتىلىدۇ]. (64[ قىلىدۇ
) ئـۇنى ئاڭالشـتىن يـۈز ئـۆرۈپ(مېنىڭ ئايهتلىرىم سىلهرگه ئوقـۇپ بېرىلهتتـى، ]. 65[ »ئېرىشهلمهيسىلهر

ر ھهرهم ئهھلـى بولغـانلىقى بىـلهن پهخىرلىنىـپ ئىمانـدىن يـۈز ئـۇال]. 66[ ئارقاڭالرغا چېكىنىـۋاالتتىڭالر
ــدۇ،  ــۆزلهرنى قىلى ــان س ــدا يام ــك پاراڭلىرى ــدۇ، كهچلى ــبهر (ئۆرۈي ــدۇ، پهيغهم ــا تهنه قىلى ــى قۇرئانغ يهن

ئۈسـتىده چوڭقـۇر پىكىـر ) يهنـى ئۇلـۇغ قۇرئـان(كـاالم ) ھهق(ئـۇالر ]. 67[ )ئهلهيھىسساالمنى سـۆكىدۇ
]. 68[ نهرسـه كهلـدىمۇ؟) يېڭـى(ئاتا ـ بوۋىلىرىغـا كهلمىـگهن ) تهرىپىدىنهللا ا( قىلمىدىمۇ؟ ياكى ئۇالرغا

يـاكى ئـۇالر ئـۇنى مهجنـۇن ]. 69[ ياكى ئۇالر ئۆزلىرىگه كهلگهن ئهلچىنى تونۇماي ئۇنى ئىنكار قىلىۋاتامـدۇ
تنـى ئۇالرنىـڭ تولىسـى ھهقىقه. دېيىشهمدۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، ئۇالرغا ئۇ ھهقىقهتنى ئېلىپ كهلـدى

ئۇالرنىڭ نهپسـى خاھىشـلىرىغا بويسـۇنىدىغان بولسـا، ) يهنى قۇرئان(ئهگهر ھهقىقهت ]. 70[ يامان كۆرىدۇ
ئهلۋهتته ئاسمانالر، زېمىن ۋه ئۇالردىكى مهخلۇقاتالر خاراب بولغان بـوالتتى، ئۇنـداق بـولغىنى يـوق، ئۇالرغـا 

) ۋهز ـ نهسـىھهت بولغـان(ئـۇالر ئـۆزلىرىگه  قۇرئـاننى ئاتـا قىلـدۇق،) ۋهز ـ نهسىھهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان(
ــدۇ ــۈز ئۆرۈي ــدىن ي ــۇالردىن ]. 71[ قۇرئان ــاكى ســهن ئ ــۈزگهنلىكىڭگه(ي ــى يهتك ھهق تهلهپ ) ئهلچىلىكن

ئهجـرى ياخشـىدۇر، ) سـاڭا بهرگهن(پهرۋهردىگارىڭنىڭ ) يهنى ئۇالر شۇنداق گۇمان قىالمدۇ؟(قىالمسهن؟ 
]. 73[ سهن ئهلۋهتته ئۇالرنى تـوغرا يولغـا دهۋهت قىلىسـهن. ]72[ دۇرسىرىزىق بهرگۈچىلهرنىڭ ياخشىهللا ا

يهنــى (ئهگهر ئــۇالر ]. 74[ چهتنىگــۈچىلهردۇر نئــاخىرهتكه ئىشــهنمهيدىغانالر ھهقىــقهتهن تــوغرا يولــدى
غا رهھىم قىلساق، ئۇالرغا كهلگهن كۈلپهتنى كۆتۈرۈۋهتسـهك، چوقـۇم گۇمراھلىقلىرىـدا داۋاملىـق ) مۇشرىكالر

بىـلهن جازالىـدۇق، ئـۇالر ) يهنى قهھهتچىلىـك(ئۇالرنى بىز ھهقىقهتهن ئازاب ]. 75[ هتتىتېڭىرقاپ يۈرۈش
تــاكى ئۇالرغــا قــاتتىق ئازابنىــڭ ]. 76[ پهرۋهردىگارىغــا بويســۇنمىدى، ئىلتىجــا قىلىــپ دۇئــامۇ قىلمىــدى

ــدۇ ــىزلىنىپ كېتى ــۇالر ئۈمىدس ــان ئ ــزدا ناگاھ ــان چېغىمى ــىنى ئاچق ــۈن هللا ا]. 77[ دهرۋازىس ــىلهر ئۈچ س
سـىلهرنى هللا ا]. 78[ قۇالقالرنى، كۆزلهرنى ۋه دىلالرنـى يـاراتتى، سـىلهر ناھـايىتى ئـاز شـۈكۈر قىلىسـىلهر

 ئۇنىـڭ دهرگاھىغـا يىغىلىسـىلهر) ھېساب بېـرىش ئۈچـۈن(ياراتتى، ) نهسىللهندۈرۈش يولى بىلهن(زېمىندا 
هللا زنىڭ ئۆزگىرىـپ تۇرۇشـى اجېنىنى ئالىدۇ، كېچه ـ كۈنـدۈ) تىرىكنىڭ(تىرىلدۈرىدۇ، ) ئۆلۈكنى(هللا ا]. 79[

بهلكـى ئـۇالر ) نىڭ قۇدرىتىنى ئويالپ كۆرمىدىهللا ئۇالر ا]. (80[ نىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر، چۈشهنمهمسىلهر؟
) ئۇۋۇلـۇپ كهتـكهن(بىـز ئۆلـۈپ توپىغـا ۋه «: ئۇالر ئېيتتى]. 81[ شۇنى دېدى بۇرۇنقىالر نېمىدېگهن بولسا

ھهقىــقهتهن بىــز ۋه بىزنىــڭ ئاتــا ـ ]. 82[ لهمــدۇق؟ســۆڭهككه ئايالنغانــدىن كېــيىن، چوقــۇم قايتــا تىرى
 »بوۋىلىرىمىز ئىلگىرى مۇشۇنداق ئاگاھالندۇرۇلغان ئىدۇق، بۇ پهقهت قهدىمكىلهردىن قالغـان ئهپسـانىالردۇر

ماڭـا بـۇنى (زېمىن ۋه ئۇنىڭدىكى مهخلۇقـاتالر كىمنىـڭ؟ ئهگهر سـىلهر بىلسـهڭالر «ئېيىتقىنكى، ]. 83[
] 85[ پهنـد ـ نهسـىھهت ئالمامسـىلهر؟) بۇنىڭدىن. (دهيدۇ» نىڭهللا ا«: ئۇالر. ]84[ »)ئېيتىپ بېرىڭالر

. دهيــدۇهللا» ا«ئــۇالر ] 86[ »ئۇلــۇغ ئهرشـنىڭ پهرۋهردىگــارى كىـم؟يهتــته ئاسـماننىڭ ۋه «ئېيىتقىنكـى، 
ھهمـمه شـهيئىنىڭ پادىشـاھلىقى «ئېيىتقىنكـى، ] 87[ »قورقمامسىلهر؟) ئازابىدىن(ئۇنىڭ «ئېيىتقىنكى، 
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ــڭ ق ــدا؟ كىمنى ــا(ولى ــاھ ) ئىلتىجــا قىلغانالرغ ــه پان ــېچ نهرس ــى ھ ــا قارش ــدىغان ۋه ئۇنىڭغ ــاھ بوالالي پان
. دهيـدۇ» هللا«: ئـۇالر]. 88[ »)ماڭا بۇنى ئېيتىـپ بېـرىڭالر( بواللمايدىغان كىم؟ ئهگهر سىلهر بىلسهڭالر

ھهق ســۆزنى ئۇنــداق ئهمهس، ئۇالرغــا بىــز ]. 89[ »؟ســىلهرســىلهر قانــداقمۇ قايمۇقتۇرۇلى«ئېيىتقىنكــى، 
نىڭ بالىسى يوق، ئۇنىڭغا باراۋهر باشـقا بىـر ئىالھمـۇ هللا ا]. 90[ ئېلىپ كهلدۇق، ئۇالر چوقۇم يالغانچىالردۇر

يوق، ئهگهر بۇنداق بولسا ئىدى، ئۇ چاغدا ھهر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مهخلۇقنى يالغۇز ئىگىلهيتتـى، بهزىسـى 
هللا ا]. 91[ ت بهرگهن نهرســىلىرىدىن پــاكتۇرنىســبه قــاهللا ائۇالرنىــڭ هللا بهزىســىدىن غالىــب كېلهتتــى، ا

]. 92[ غهيبنى ۋه ئاشكارىنى بىلگۈچىـدۇر، مۇشـرىكالرنىڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن ئۈسـتۈندۇر
 ۋهده قىلغـان ئـازابنى كۆرسـىتىدىغان بولسـاڭ) دۇنيـادا(ئهگهر ماڭـا ئۇالرغـا ! پهرۋهردىگـارىم«ئېيتقىنكى، 

بىـز ئۇالرغـا ۋهده ]. 94[ »مېنـى زالىـم قهۋمـلهر ئىچىـده قىلمىغىـن !پهرۋهردىگـارىم«: ئېيتقىنكى]. 93[
ئهپـۇ قىلىـش (يامانلىقىغـا ) ئۇالرنىـڭ قىلغـان]. (95[ قىلغان ئازابنى ساڭا كۆرسىتىشكه ئهلۋهتته قـادىرمىز

ــلهن ــڭ ) بى ــن، ئۇالرنى ــىلىق قىلغى ــېنى(ياخش ــلىرىنى ) س ــان(سۈپهتلهش ــاڭا قىلغ ــڭ س ــى ئۇالرنى  يهن
سـاڭا سـېغىنىپ شـهيتانالرنىڭ ! پهرۋهردىگـارىم«ئېيتقىنكـى، ]. 96[ ئوبدان بىلىمىـزبىز ) ىرىسىنىمهسخ

ســاڭا سـېغىنىپ شـهيتانالرنىڭ ماڭـا ھهمــراھ ! پهرۋهردىگـارىم]. 97[ ۋهسۋهسـىلىرىدىن پانـاھ تىلهيـمهن
بىـرىگه ئۆلـۈم كهلسـه ئېيتىـدۇركى، ) يهنـى كاپىرالرنىـڭ(ئۇالرنىـڭ ]. 98[ »بولۇشىدىن پاناھ تىلهيـمهن

مهن قويۇپ كهلـگهن مـال ـ مۈلكـۈم بىـلهن ياخشـىلىق ]. 99[ قايتۇرغىن) دۇنياغا(مېنى ! هرۋهردىگارىمپ«
مۇمكىن ئهمهس، ئـۇ چوقـۇم شـۇ سـۆزنى قىلغۇچىـدۇر، ئـۇالر ) ئۇنىڭ دۇنياغا قايتىشى. (»قىلىشىم مۇمكىن

بىـر ) ىشـتىن توسـىدىغانئـۇالرنى دۇنياغـا قايت(قهبرىلىرىدىن تۇرغۇزۇلغان كـۈنگه قهدهر ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا 
. سۇر چېلىنغان كۈنده ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقـانچىلىق مهۋجـۇت بولمـاي قالىـدۇ]. 100[ توسما بولىدۇ

يهنـى ياخشــىلىقلىرى (تارازىسـى ئېغىــر كهلگهنـلهر ]. 101[ سوراشـمايدۇ) ئهھۋالىنىمــۇ(بىـر ـ بىرىنىـڭ 
يهنـى (تارازىسى يېنىـك كهلگهنـلهر ]. 102[ ۇربهختكه ئېرىشكۈچىلهرد) يامانلىقلىرىنى بېسىپ كهتكهنلهر

ــده مهڭگــۈ ) يامــانلىقلىرى ياخشــىلىقلىرىنى بېســىپ كهتكهنــلهر ــان تــارتقۇچىالردۇر، جهھهننهم زىي
ئۇالرنىـڭ يـۈزلىرىنى ئـوت كۆيدۈرىـدۇ، كـالپۇكلىرى قورۇلـۇپ، چىشـلىرى ئېچىلىـپ ]. 103[ قالغۇچىالردۇر

مېنىـڭ ئـايهتلىرىم ئوقـۇپ بېـرىلگهن، ) دۇنيـادا(سىلهرگه «) ئۇالرغا]. (104[ بولۇپ قالىدۇ) بهت چىراي(
: ئـۇالر ئېيتىـدۇ]. 105[ دېيىلىـدۇ» ئىنكار قىلغان ئهمهسمىدىڭالر) شۇنچه روشهن تۇرۇقلۇق(سىلهر ئۇنى 

ــۇپ قالغــان ئىــدۇق ھكېلىــپ گــۇمرابهتبهختلىكىمىــز ئۈســتىمىزدىن غالىــب ! پهرۋهردىگــارىمىز«  قهۋم بول
شـۇنىڭدىن (، ئهگهر بىـز )ئاندىن دۇنياغا قـايتۇرغىن(بىزنى دوزاختىن چىقارغىن ! ىزپهرۋهردىگارىم]. 106[

جهھهننهمـده «: ئېيتىـدۇهللا ا]. 107[ »يهنه گۇناھ قىلساق، بىز ھهقىقهتهن زالىم بولـۇپ قـالىمىز) كېيىن
]. 108[ »ماڭـا سـۆز ئاچمـاڭالر) ئۈستۈڭالردىن ئازابنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ھهققىده(خار ھالدا قىلىڭالر، 

بىــز ئىمــان ئېيتتــۇق، بىــزگه ! پهرۋهردىگــارىمىز«: شۈبھىســىزكى، بهندىلىرىمــدىن بىــر تۈركــۈم كىشــىلهر
]. 109[ دهيتتـى» مهغپىرهت قىلغىـن، بىـزگه رهھىـم قىلغىـن، سـهن بولسـاڭ ئهڭ رهھىـم قىلغۇچىسـهن

ىره مهسـخ يهنـى ئـۇالرنى(ىره قىلدىڭالر، ھهتتا ئۇالر سىلهرگه مېنىڭ زىكرىمنى ئۇنتۇلدۇردى مهسخ ئۇالرنى
]. 110[ ، سـىلهر ئـۇالردىن كـۈلهتتىڭالر)قىلىش بىلهن بولۇپ كېتىپ ماڭا ئىتـائهت قىلىشـنى ئۇنتـۇدۇڭالر

سهۋر قىلغانلىقلىرى ئۈچـۈن، مهن ئـۇالرنى بۈگـۈن مۇكاپاتلىـدىم، ئـۇالر ) سىلهردىن يهتكهن ئهرزىيهتلهرگه(
 دهيـدۇ» زېمىندا قانچىلىك تـۇردۇڭالر؟«): ئۇالرغا(هللا ا]. 111[ ھهقىقهتهن مهقسهتكه ئېرىشكۇچىلهردۇر

                                                
  . ئۇالر بىالل، خهبباب، سۇھهيبلهردىن ئىبارهت بولۇپ، ئۇالرنى ئهبۇجهھل ۋه ئۇنىڭ ھهمراھلىرى مهسخىره قىالتتى 
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دىـن ) پهرىشـته(ھېسـابلىغۇچى ) ئاي ـ كۈنلهرنى(ندىنمۇ ئاز تۇردۇق، ۈبىر كۈن ياكى بىر ك«: ئۇالر]. 112[
 )ن، زېمىنـدا قانچىلىـك تۇرغـانلىقىنى ئۇنتۇيـدۇىئۇالر دوزاختا چېكىۋاتقان ئازاب تۈپهيلىد(دهيدۇ » سورىغىن

ــهڭالر ئه« :هللا]. 113[ ــىلهر بىلس ــادا(گهر س ــۇردۇڭالر) دۇني ــا ت ــدۇ» پهقهت ئازغىن ــى ]. 114[ دهي ئ
 ايۋانـاتالرنى يـاراتقىنىمىزدهكھ بىزنـىيهنـى سـىلهر (بىزنـى سـىلهر ئـۆزۈڭالرنى بىكـار يـاراتتى ! ئىنسانالر

ھىمىزغـا ئـۆزۈڭالرنى بىزنىـڭ دهرگا). ھېچقانداق ساۋابمۇ بهرمهيدىغان، جازامۇ بهرمهيدىغان قىلىپ يـاراتتى
ئۈسـتۈندۇر، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ هللا ھهق ـ پادىشاھ ا]. 115[ قايتۇرۇلمايدۇ دهپ ئويالمسىلهر؟

 قـاهللا اكىمكـى ھېچقانـداق دهلىلـى بولمىغـان ھالـدا ]. 116[ ئۇلۇغ ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارىدۇرهللا يوقتۇر، ا
دا ھېســاب بېرىــدۇ، كــاپىرالر قوشــۇپ يهنه بىــر مهبۇدقــا ئىبــادهت قىلىــدىكهن، پهرۋهردىگارىنىــڭ دهرگاھىــ

مهغپىرهت قىلغىـن، رهھىـم قىلغىـن، سـهن رهھىـم ! پهرۋهردىگارىم «]. 117[ ھهقىقهتهن نىجات تاپمايدۇ
  .]118[ دېگىن» قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىسهن

  .ئايهت 64مهدىنىده نازىل بولغان  ـ سۈره نۇر 24

  .يمهننىڭ ئىسمى بىلهن باشالهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

پهرز ) ئهھكـامالرنى( نازىـل قىلـدۇق، ئۇنىڭـدىكى) سـاڭا(بۇ بىر سۈرىدۇركى، ئۇنى بىز !) ئى مۇھهممهد( 
سـىلهرنى ( سـىلهرنىڭ ۋهز ـ نهسـىھهت ئېلىشـىڭالر ئۈچـۈن، ئۇنىڭـدا!) ئـى مـۆمىنلهر(قىلىپ بېكىتتۇق، 

]. 1[ لهرنى نازىـل قىلـدۇقروشـهن ئـايهت) ئهمهل قىلسۇن دهپ شهرىئهت ئهھكاملىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان
ۋه  قـاهللا ازىنا قىلغۇچى ئايال ۋه زىنا قىلغۇچى ئهرنىڭ ھهر بىرىنـى يـۈز دهررىـدىن ئـۇرۇڭالر، ئهگهر سـىلهر 

ئۇالرغـا ) ئهھكـامىنى ئىجـرا قىلىشـتا( نىـڭ دىنىنىـڭهللا ئاخىرهت كۈنىگه ئىمـان ئېيتىـدىغان بولسـاڭالر، ا
زىنـا ]. 2[ مىنلهردىن بىـر تۈركـۈم كىشـى ھـازىر بولسـۇنرهھىم قىلمـاڭالر، ئـۇالرنى جازالىغـان چاغـدا مـۆ

قىلغۇچى ئهر پهقهت زىنا قىلغۇچى ئايالنى ياكى مۇشرىك ئايالنىال ئالىـدۇ، زىنـا قىلغـۇچى ئايـال پهقهت زىنـا 
ئىپپهتلىـك ]. 3[ مـۆمىنلهرگه ھـارام قىلىنـدى) يهنـى زىنـا(قىلغۇچى ئهرگه ياكى مۇشرىككىال تېگىدۇ، ئـۇ 

 80تۆت گۇۋاھچىنى كهلتـۈرهلمىگهن كىشـىلهرنى ) بۇنىڭ راستلىقىغا ئادىل(بىلهن قارىلىغان،  ئايالالرنى زىنا
يهنى بىراۋغا زىنا بىلهن تۆھمهت چاپلىغـان ھهربىـر ئـادهمنى قامچـا ۋه شـۇنىڭغا ئوخشـاش (دهرره ئۇرۇڭالر 

چاپلىغــان ۋه  مهتنــى ئــۇرۇڭالر، چــۈنكى ئــۇالر ئهفىــفه ئايالالرغــا يالغانــدىن تــۆھ 80نهرســىلهر بىــلهن 
ئــۇالر يالغــانچىلىق ۋه تــۆھمهت ( ، ئۇالرنىــڭ گــۇۋاھلىقىنى)يىنى تــۆككهن ئــادهملهردۇرۇكىشــىلهرنىڭ ئــابر

يهنى ئـۇالر بوھتـان ( ھهرگىز قوبۇل قىلماڭالر، ئۇالر پاسىقالردۇر )چاپالش مهيدانىدا چىڭ تۇرىدىغانال بولسا
]. 4[ )نىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالردۇرهللا ن، اچاپالشتىن ئىبارهت چوڭ گۇناھنى ئىشلىگهنلىكلىرى ئۈچۈ

) يهنى ئهفىفه ئايالالرغـا قايتـا تـۆھمهت چاپلىمىغـانالر(تۈزهتكهنلهر ) ئهمهللىرىنى(كېيىن تهۋبه قىلغان ۋه 
ــۇل قىلىڭــالر(بۇنىڭــدىن مۇستهســنا  ــۇۋاھلىقىنى قوب ــۇالرنى كهچــۈرۈڭالر، گ ــۈنكى ا)ئ ــرهت هللا ، چ مهغپى

 ، تولىمـۇ مېھرىبانـدۇر)مهغپىـرهت قىلىـدۇهللا قىلىپ ئۆزىنى تۈزهتسه، ئۇنى ا يهنى بهنده تهۋبه( قىلغۇچىدۇر
خوتۇنلىرىنى زىنا بىلهن قارىلىغان ۋه ئۆزلىرىـدىن باشـقا گۇۋاھچىسـى بولمىغـانالر گۇۋاھلىـق سـۆزىنىڭ ]. 5[

بهشـىنچى ]. 6[ نىڭ نامى بىلهن تـۆت قېـتىم قهسـهم قىلسـۇنهللا راست ئىكهنلىكىنى دهلىللهش ئۈچۈن، ا
خوتـۇن كىشـى ئېرىنىـڭ ]. 7[ دېسـۇن» نىڭ لهنىتـى بولسـۇنهللا ئهگهر يالغانچى بولسام ماڭا ا«: مىداقېتى

نىڭ نـامى بىـلهن تـۆت قېـتىم قهسـهم ئىچسـه، جازاغـا تارتىلىشـتىن سـاقالپ هللا يالغانچى ئىكهنلىكىگه ا
ــۇ ئهگهر راســتچىلالردىن بولســا ]. 8[ قېلىنىــدۇ ــڭ گېپــى ر(بهشــىنچى قېتىمىــدا، ئ اســت يهنــى ئېرىمنى

نىـڭ پهزلـى هللا ئهگهر سـىلهرگه ا]. 9[ نىڭ غهزىپى بولسۇن دهپ قهسهم قىلىـدۇهللا ماڭا ا) بولىدىغان بولسا
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تهۋبىنى بهكمـۇ قوبـۇل قىلغۇچىـدۇر، ھـېكمهت هللا ، ا)چوقۇم رهسۋا بوالتتىڭالر(ۋه رهھمىتى بولمىسا ئىدى 
. بوھتـان چاپلىـدى) ئىشـهگهئا(رۇھ ئادهم ۇشۈبھىسىزكى، سىلهردىن بىر گ]. 10[ بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر
سـهۋر قىلغـانلىقىڭالر بىـلهن سـاۋابقا ئېرىشـىدىغانلىقىڭالر ئۈچـۈن ۋه (، ئهمهسـتۇربۇ سىلهر ئۈچۈن يامان 

بهلكى ياخشـىدۇر، بوھتـان چـاپلىغۇچىالردىن ) ئائىشه، سهفۋانالرنىڭ پاكلىقى ئاشكارا بولىدىغانلىقى ئۈچۈن
نچىلىك جـازا بېرىلىـدۇ، بوھتاننىـڭ چـوڭ قىسـمىنى تارقاتقـان كىمنىڭ قانچىلىك گۇناھى بولسا، ئۇنىڭغا شۇ

بوھتـاننى ئاڭلىغـان چـاغلىرىڭالردا ]. 11[ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىـدۇ) بهيۇئىبن ئ ھيهنى ئابدۇلال(ئادهم 
ئـۇالر ]. 12[ ئهر ـ ئايال مۆمىنلهر نېمىشقا ئـۆزلىرىنى ياخشـى دهپ قـاراپ، بـۇ ئېنىـق بوھتـان دېمىـدى؟

نىــڭ هللا ت نهپهر گــۇۋاھچىنى كهلتۈرمىــدى؟ گــۇۋاھچىالرنى كهلتــۈرهلمىگهن ئىــكهن، ئــۇالر انېمىشــقا تــۆ
ــاخىرهتته ا]. 13[ نهزىرىــده يالغــانچى ھېســابلىنىدۇ نىــڭ پهزلــى ۋه مهرھهمىتــى هللا ســىلهرگه دۇنيــا ۋه ئ

ۋاقتىـدا ئـۆز ]. 14[ بولمىسا ئىدى، بوھتان چاپلىغىنىڭالر ئۈچۈن ئهلۋهتته چـوڭ ئازابقـا دۇچـار بـوالتتىڭالر
بوھتاننى تىلىڭالر بىـلهن تارقـاتتىڭالر، بىلمهيـدىغان نهرسـهڭالرنى ئېغىزىڭالرغـا ئالـدىڭالر، ئـۇنى سـهل 

ئـۇنى ئاڭلىغـان چـېغىڭالردا، نېمىشـقا ]. 15[ نىڭ نهزىرىده، ئۇ چوڭ گۇنـاھتۇرهللا چاغلىدىڭالر، ھالبۇكى، ا
كتۇرسـهنكى، بـۇ چـوڭ بوھتانـدۇر سـهن پا !)هللائـى ا(مۇنداق سۆزلهرنى قىلىش بىزگه مۇناسـىپ ئهمهس، 

سىلهرگه نهسـىھهت قىلىـدۇكى، ئهگهر مـۆمىن بولسـاڭالر، ھهرگىـز قايتـا مۇنـداق هللا ا]. 16[ دېمىدىڭالر
شــهرىئهت ئهھكــاملىرىنى ۋه گــۈزهل ئهدهب ـ ئهخالقالرنــى ( ســىلهرگههللا ا]. 17[ ســۆزلهرنى قىلمــاڭالر
ئوبـدان بىلگۈچىـدۇر،  )دىلهرگه پايدىلىق ئىشالرنىبهن(هللا ئايهتلهرنى بايان قىلىدۇ، ا )كۆرسىتىپ بېرىدىغان

مـۆمىنلهر ]. 18[ ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر )تهدبىر قوللىنىشتا ۋه شهرىئىتىنى بهرپـا قىلىشـتا(
ئۈستىده يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشـىنى ياقتۇرىـدىغان ئـادهملهر، شۈبھىسـىزكى، دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته قـاتتىق 

نىـڭ سـىلهرگه هللا ا]. 19[ بىلىپ تۇرىدۇ، سىلهر بىلمهيسـىلهر )الرنى ۋه نىيهتلهرنىسىر(هللا ئازابقا قالىدۇ، ا
ــدى ــى بولمىســا ئى ــى ۋه مهرھهمىت ـازااليتتى( پهزل ــاتتىق جـ ــايىتى هللا ، ا)ســىلهرنى ق شــهپقهتلىكتۇر، ناھ

ــدۇر ــۆمىنلهر]. 20[ مېھرىبان ــى م ــنىگه ! ئ ــهيتاننىڭ كهي ــى ش ــرمهڭالر، كىمك ــنىگه كى ــهيتاننىڭ كهي ش
نىـڭ سـىلهرگه هللا گه، يامـان ئىشـالرغا بۇيرۇيـدۇ، ا )سۆز ـ ھهرىكهتـلهر(شهيتان ئۇنى قهبىھ كىرىدىكهن، 

هللا پهزلى ۋه مهرھهمىتى بولمىسا ئىدى، سىلهردىن ھـېچ ئـادهم ئهبهدىـي پـاك بولمـاس ئىـدى ۋه لـېكىن ا
) ڭالرنـىنىيهتلىرى(ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) سۆزلىرىڭالرنى(سىلهرنىڭ هللا خالىغان بهندىسىنى پاك قىلىدۇ، ا

ــدۇر ــپ تۇرغۇچى ــا، ]. 21[ بىلى ــش ـ ئهقرىباالرغ ــانالر خى ــمهن بولغ ــى كهرهم ۋه دۆلهت ــاراڭالردا ئهھل ئ
ئۇالرنىـڭ (بهرمهسلىككه قهسهم قىلمىسـۇن، ) بىر نهرسه( مىسكىنلهرگه ۋه دىن يولىدا ھىجرهت قىلغانالرغا

هللا ياقتۇرمامســىلهر؟ ا نىــڭ ســىلهرگه مهغپىــرهت قىلىشــىنىهللا ئهپــۇ قىلســۇن، كهچۈرســۇن، ا) گۇنــاھىنى
يامـان ئىشـتىن بىـخهۋهر ئىپپهتلىـك مـۆمىن ]. 22[ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

نىـڭ رهھمىتىـدىن هللا يهنـى ا( ئايالالرغا قارا چاپاليدىغانالر دۇنيا ۋه ئـاخىرهتته چوقـۇم لهنهتـكه ئۇچرايـدۇ
ئۇالرنىـڭ ) يهنـى قىيـامهت كۈنىـده(شـۇ كۈنـده ]. 23[ ولىـدۇ، ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار ب)يىراق قىلىنىدۇ

شـۇ كۈنـده ]. 24[ تىللىرى، قوللىرى ۋه پۇتلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىـدۇ
]. 25[ نىـڭ ئاشـكارا ھهق ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇهللا ئۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى بېرىـدۇ، ئـۇالر اهللا ا

الر يامـان ئهرلهرگه اليىقتـۇر، يامـان ئهرلهر يامـان ئايالالرغـا اليىقتـۇر، ياخشـى ئايـالالر ياخشـى يامان ئايال
ئهرلهرگه اليىقتۇر، ياخشى ئهرلهر ياخشى ئايالالرغا اليىقتۇر، ئهنه شۇالر ئۇالرنىـڭ چاپلىغـان بوھتانلىرىـدىن 

ئـى ]. 26[ زىقتىن بهھـرىمهن بولىـدۇئېسىل رى) نېمهتلىك جهننهتلهردىكىنازۇ(اكتۇر، ئۇالر مهغپىرهتتىن، پ
ئىجازهت سورىمىغىچه ۋه ئۆي ئىگىسـىگه سـاالم بهرمىگىـچه ) كىرىشكه(باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىگه ! مۆمىنلهر
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 ئۈچـۈن بـۇ) يهنى بۇ گۈزهل ئهخالق ـ ئهدهبكه ئهمهل قىلىشىڭالر(كىرمهڭالر، ۋهز ـ نهسىھهت ئېلىشىڭالر 
ئهگهر ]. 27[ سـىلهرگه ياخشـىدۇر )ىرىش ئۇشتۇمتۇت كىرىشـتىنيهنى ئىجازهت سوراپ ۋه ساالم بېرىپ ك(

باشقىالرنىڭ ئۆيلىرىده ھېچ ئادهم بولمىسـا سـىلهرگه ئىجـازهت بېـرىلمىگىچه كىـرمهڭالر، ئهگهر سـىلهرگه 
ســىلهرنىڭ هللا قــايتىڭالر دېيىلســه قايتىــپ كېــتىڭالر، قايتىــپ كېــتىش ســىلهر ئۈچــۈن ئهڭ ياخشــىدۇر، ا

يهنــى دۇكــان ـ (تۇرالغــۇ بولمىغــان  يشهخســى]. 28[ نــى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇرقىلىــدىغان ئهمهللىرىڭالر
سـىلهرنىڭ هللا ئۆيلهرگه ھاجىتىڭالر چۈشۈپ كىرسهڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇناھ يوقتـۇر ا) سارايالرغا ئوخشاش

ــدۇ ــپ تۇرى ــۇرغىنىڭالرنىمۇ بىلى ــكارىلىغىنىڭالرنىمۇ، يوش ــى، ]. 29[ ئاش ــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنك ــا (م ن
ساقلىسۇن، مۇنداق قىلىـش ئـۇالر ئۈچـۈن ئهڭ ) زىنادىن(تىكىلىپ قارىمىسۇن، ئهۋرهتلىرىنى ) گهمهھرهملهر

لهرگه ئېيتقىنكــى، همـۆمىن]. 30[ ھهقىـقهتهن ئۇالرنىــڭ قىلمىشـلىرىدىن تولــۇق خهۋهردارهللا ياخشـىدۇر، ا
ىننهتلىرىنـى نامهھرهملهرگه تىكىلىـپ قارىمىسـۇن، ئهۋرهتلىرىنـى ياپسـۇن، تاشـقى زىننهتلىرىـدىن باشـقا ز

زىننهتلىرىنـى  )تاشـقى زىننهتلىرىـدىن باشـقا(ئاشكارىلىمىسۇن، لېچهكلىرى بىلهن كـۆكرهكلىرىنى ياپسـۇن، 
ئهرلىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، يـا قېـيىن ئاتىلىرىـدىن، يـا ئوغۇللىرىـدىن، يـا ئهرلىرىنىـڭ ئوغۇللىرىـدىن، يـا ئـۆز 

ــا دىنــداش قېرىنداشــلىرىدىن، يــا قېرىنداشــلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــدىن، يــ ا ھهمشــىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىــدىن، ي
يهنـى قېـرى، (ئايالالردىن، يا قول ئاستىدىكى چۆرىلهردىن، يـا خوتۇنالرغـا ئېھتىيـاجى يـوق خىـزمهتچىلهر 

دىـن، يـا ئايالالرنىـڭ ئۇيـاتلىق جـايلىرىنى ئۇقمايـدىغان ) دهلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي شـهھۋىتى يـوقالر
الىالردىن باشــقا كىشـىلهرگه كۆرسهتمىســۇن، زىننهتلىرىنـى كىشــىلهرگه بـ) يهنـى بـاالغهتكه يهتمىــگهن(

بهخـتكه ئېرىشىشـىڭالر ئۈچـۈن ھهممىڭـالر ! بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يهرگه ئۇرمىسۇن، ئى مۆمىنلهر
ئـــاراڭالردىكى بويتـــاق ئهر، ئايالالرنىـــڭ ۋه ياخشـــى قـــۇل ۋه ياخشـــى ]. 31[ تهۋبه قىلىڭـــالر قـــاهللا ا

ئۇالرنىـڭ يوقسـۇزلۇقى ( بېشىنى ئوڭالپ قويـۇڭالر؛ ئهگهر ئـۇالر يوقسـۇز بولىـدىغان بولسـاچۆرىلىرىڭالرنىڭ 
ئۇالرنى ئۆز كهرىمـى بىـلهن بـاي هللا ، ا)سىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن

]. 32[ بهنـــدىلهرنىڭ مهنپهئىتىنـــى بىلگۈچىـــدۇرهللا كهڭـــدۇر، ا) كهرىمـــى(نىـــڭ هللا قىلىـــدۇ، ا
ــدىغانالر ائۆيلىن ــۆز كهللا هلمهي ــۇالرنى ئ ــاي قىلغــۇچهئ ــلهن ب ــۇن،  ،هرىمــى بى ــك تۇتس ــۆزلىرىنى ئىپپهتلى ئ

يهنـى خوجىسـىغا مـۇئهييهن پـۇل ـ مـال تـۆلهش شـهرتى (قۇللىرىڭالردىن توختام تۈزۈشنى تىلهيـدىغانالر 
ىسـاڭالر، توختـام بىـلهن، ئهگهر ئۇالرنىـڭ سـاداقىتىنى بايق) بىلهن ئۆزىنىڭ ئازاد قىلىنىشىنى تىلهيدىغانالر

ئــۆزلىرىنى ئـازاد قىلىشــقا يــاردهم (ئاتـا قىلغــان مـال ـ مۈلۈكنىـڭ بىــر قىسـمىنى هللا تـۈزۈڭالر، ســىلهرگه ا
ئۇالرغا بېرىڭالر، ئهگهر سـىلهرنىڭ چـۆرىلىرىڭالر ئىپپهتلىـك بولۇشـنى خالىسـا، بـۇ دۇنيانىـڭ ) تهرىقىسىده

كىمكــى ئــۇالرنى پاھىشــىغا مهجبۇراليــدىكهن، ئازغىنــا مېلىنــى دهپ ئــۇالرنى پاھىشــىغا مهجبۇرلىمــاڭالر، 
يهنـى پاھىشـىغا (رهھىـم قىلغۇچىـدۇر)ئۇالرغا(ئۇالرنى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، هللا مهجبۇرالنغاندىن كېيىن ا

 )ئـۇالرنى جاۋابكارلىققـا تارتمايـدۇ، مهجبۇرلىغـۇچىالرنى قـاتتىق جازااليـدۇهللا مهجبۇرالنغانلىقى ئۈچـۈن، ا
هرگه روشـهن ئـايهتلهرنى، سـىلهردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن ئـۈممهتلهردىن بىـز سـىل!)ئى مـۆمىنلهر]. (33[

هللا ا]. 34[ شۈبھىســىز نازىــل قىلــدۇق –نهســىھهتلهرنى شــهك  –مىســالالرنى ۋه تهقــۋادارالر ئۈچــۈن ۋهز 
چىـراق (نـۇرى خـۇددى )مـۆمىن بهندىسـىنىڭ قهلبىـدىكى(نىـڭ هللا ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ نۇرىـدۇر، ا

خشايدۇ، ئۇنىڭدا چىراق باردۇر، چىراق شىشىنىڭ ئىچىدىـدۇر، شىشـه گويـا نۇرلـۇق تهكچىگه ئو) قويىدىغان
شـهرق ) يهنـى زهيتـۇن دهرىخـى(بىلهن يورۇتۇلغان، ئۇ ) يېغى(يۇلتۇزدۇر، چىراق مۇبارهك زهيتۇن دهرىخىنىڭ 
نـۇرى سهھرادا ئوچۇقچىلىقتا بولۇپ، كۈن بـويى ئۇنىڭغـا كـۈن (تهرهپتىمۇ ئهمهس، غهرب تهرهپتىمۇ ئهمهس 

ئهڭ سـۈزۈك بولىـدۇ، ( ، يېغـى)چۈشۈپ تۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىـڭ مېۋىسـى پىشـىپ يېـتىلگهن بولىـدۇ
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نـۇر ئۈسـتىگه نـۇر ) ئـوت بىـلهن يورۇتۇلسـا(ئوت تهگمىسىمۇ يورۇپ كېتهيال دهپ قالىـدۇ، ) سۈزۈكلۈكىدىن
هللا هپپهق قىلىــدۇ، امـۇۋ) ئهگىشىشـكه) (يهنـى قۇرئانغـا(خالىغـان كىشـىنى ئۇنىـڭ نۇرىغـا هللا قوشـۇلىدۇ، ا

هللا بايـان قىلىــدۇ، ا) ئۇالرنىــڭ پهمىـگه يېقىنالشـتۇرۇپ(كىشـىلهرگه مىسـالالرنى ) ئىبـرهت ئالسـۇن دهپ(
ــاد ئېتىلىشــى بۇيرۇلغــانهللا ا]. 35[ ھهمــمه نهرســىنى بىلگۈچىــدۇر  نىــڭ ئۇلۇغلىنىشــى ۋه ئىســمىنىڭ ي

ئـۇالر شـۇنداق ئهرلهركـى، ]. 36[ ئاخشامدا تهسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ –ئهتىگهن ) مۆمىنلهر(ىدلهرده مهسج
نى زىكىر قىلىشتىن، ناماز ئۆتهشـتىن، زاكـات بېرىشـتىن غهپلهتـته قالدۇرمايـدۇ، هللا سودا ـ سېتىق ئۇالرنى ا

نـى هللا ا]. 37[ دىن قورقىـدۇ) يهنى قىيامهت كۈنى(ئۇالر دىلالر ۋه كۆزلهر قااليمىقانلىشىپ كېتىدىغان كۈن 
 مۇكاپـات بهرسـۇن ۋه ئۆزىنىـڭ پهزلىـدىن ئاشـۇرۇپ بهرسـۇن دهپ ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ياخشـى ئهمهللىـرىگه

 كاپىرالرنىـڭ]. 38[ خالىغـان ئـادهمگه ھېسابسـىز رىزىـق بېرىـدۇهللا ا) ئۇالر شۇنداق ئىبادهتلهرنى قىلىـدۇ(
ئهمهللىرى باياۋاندىكى سـهرابقا ئوخشـايدۇ، تهشـنا ئـادهم ئـۇنى سـۇ دهپ ) ياخشى ئهمهل دهپ ئويلىغان(

 نىـڭ ئـۆزهللا ، ئـۇ ا)يهنـى سـۇ كۆرمهيـدۇ( نىڭ يېنىغـا كهلسـه ھـېچ نهرسـه كۆرۈنمهيـدۇگۇمان قىلىدۇ، ئۇ
ئۇنىـڭ قىلمىشـىغا تېگىشـلىك جـازا هللا ئىكهنلىكىنـى بايقايـدۇ، ا )كۆزىتىپ تۇرغـۇچى( يېنىدا )ئهمهلىنىڭ(

ر ئهمهللىـرى چوڭقـۇ) ياخشى دهپ گۇمان قىلغان( ياكى ئۇالرنىڭ]. 39[ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇرهللا بېرىدۇ، ا
قاتمۇقات دولقۇنالر ۋه دولقۇنالرنىـڭ ئۈسـتىدىكى ) يهنى دېڭىزنى(دېڭىزدىكى قاراڭغۇلۇققا ئوخشايدۇ، ئۇنى 

قـولىنى ) بۇ قاراڭغۇلۇققـا گىرىپتـار بولغـۇچى(قاتمۇقات قاراڭغۇلۇقالردۇر، ) مانا بۇ. (قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ
هللا يهنـى ا(مىسـا، كىـم بولمىسـۇن، نـۇرنى كۆرهلمهيـدۇ نـۇر ئاتـا قىلهللا ئۇزاتسا بارماقلىرىنى كۆرهلمهيـدۇ، ا

ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكىلهرنىڭ  قـاهللا ا]. 40[ )ھىدايهت قىلمىغان ئادهم ھهرگىز ھىدايهت تاپمايـدۇ
قۇشــالرنىڭ تهســبىھ ئېيتىــدىغانلىقىنى ســهن  )ئۇچــۇپ كېتىۋاتقــان( ۋه قانــاتلىرىنى كهرگهن ھالــدا

ئۇالرنىڭ قىلىـدىغان ئىشـلىرىنى هللا ئاسىنى ۋه تهسبىھىنى بىلىدۇ، انىڭ دۇ )مهخلۇق(ھهرهللا بىلمهمسهن؟ ا
ئـاخىر  )خااليىقنىـڭ(خاسـتۇر،  قـاهللا ائاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ پادىشـاھلىقى ]. 41[ تولۇق بىلگۈچىدۇر
بۇلـۇتالرنى ھهيدهيـدۇ، ئانـدىن ئـۇالرنى هللا كۆرمهمسـهنكى، ا]. 42[ نىڭ دهرگاھىدۇرهللا قايتىدىغان جايى ا

دىن يـامغۇر ياغقـانلىقىنى ه قوشىدۇ، ئاندىن ئۇالرنى توپاليدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن بۇلۇتنىـڭ ئارىسـىبىرىگ –بىر 
 خالىغـان ئـادهمگه يهتكۈزىـدۇهللا ئاسماندىكى تاغدهك بۇلۇتالردىن مۆلدۈر ياغدۇرىدۇ، ئـۇنى اهللا ا ،كۆرىسهن

ۋه ئۇنىـڭ ) كۈزىـدۇيهنى ئۇنىـڭ بىـلهن خالىغـان ئادهمنىـڭ زىرائىتـى، مېۋىسـى ۋه چارۋىلىرىغـا زىيـان يهت(
كۆزلىرىـدىن ئـايرىۋهتكىلى ) قـارىغۇچىالرنى(خالىغان ئـادهمنى سـاقاليدۇ، چاقماقنىـڭ يـورۇقى ) زىيىنىدىن(

كېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى ئالماشـتۇرۇپ تۇرىـدۇ، بۇنىڭـدا ئهقىـل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن هللا ا]. 43[ تاس قالىدۇ
اتتى، ئۇالرنىـڭ بهزىسـى قورسـىقى بىـلهن ھهر بىـر جانـدارنى سـۇدىن يـارهللا ا]. 44[ ئهلۋهتته ئىبرهت بار

خالىغـان مهخلۇقـاتالرنى هللا ماڭىدۇ، بهزىسى ئىككى پۇت بىلهن ماڭىدۇ، بهزىسى تۆت پۇت بىلهن ماڭىدۇ، ا
شۈبھىسـىزكى، بىـز روشـهن ئـايهتلهرنى نازىـل ]. 45[ ھهقىـقهتهن ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا يارىتىدۇ، ا
ۋه پهيغهمـبهرگه  قـاهللا ا« )مۇنـاپىقالر]. (46[ ا يولغا باشـاليدۇئۆزى خالىغان كىشىلهرنى توغرهللا قىلدۇق، ا

يهنـى ئىمـاننى (ئاندىن ئـۇالردىن بىـر جامـائه شـۇنىڭدىن  ،دېيىشىدۇ» ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق
]. 47[ مـۆمىن ئهمهس) ھهقىقهتـته(يـۈز ئۆرۈيـدۇ، ئـۇالر ) شهرىئهت ھۆكمىدىن(كېيىن، ) دهۋا قىلغاندىن
) ھـۆكمىگه(نىـڭ ۋه پهيغهمبهرنىـڭ هللا ھۆكـۈم چىقىـرىش ئۈچـۈن، ئـۇالر ا) پهيغهمبهر(ىدا ئۇالرنىڭ ئارىس

ئهگهر ]. 48[ بـاش تارتىـدۇ )پهيغهمبهرنىـڭ ئالـدىغا ھـازىر بولۇشـتىن( چاقىرىلسا، ئـۇالردىن بىـر جامـائه
ـــدىغان بولســـا ـــڭ تهرىپىـــده بولى ـــۈم ( ھهقىـــقهت ئۇالرنى پهيغهمـــبهر ئهلهيھىسســـاالمنىڭ ھهق ھۆك

ئۇالرنىـڭ ]. 49[ ، پهيغهمـبهرگه بويسـۇنغان ھالـدا كېلىشـىدۇ)ىغانلىقنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈنچىقىرىد
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ــدا ــاپىقلىق( دىللىرى ــا) مۇن ــارمۇ؟ ي ــدىن )ئىللىتــى ب ــاالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ) مــۇھهممهد ئهلهيھىسس
؟ يـاق، ئـۇالر نىڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئۇالرغـا ئادىـل بولماسـلىقىدىن قورقامـدۇهللا گۇمانلىنامدۇ؟ يا ا

مۆمىنلهرنىــڭ ) پهيغهمــبهر]. (50[ زالىمــدۇر) نىڭ ھۆكمىــدىن بــاش تارتقــانلىقلىرى ئۈچــۈنھرهســۇلۇلال(
ــاهللا ائارىســىدا ھۆكــۈم چىقىــرىش ئۈچــۈن، ئــۇالر  ــرىگه چاقىرىلغــان چاغــدا ئــۇالر ق : ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبى

 هقسـهتكه ئېرىشـكۈچىلهردۇرئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى كېـرهك، مانـا شـۇنداق كىشـىلهر م«
قورققـان ۋه ئۇنىڭغـا تهقۋادارلىـق قىلغـان  تىـنهللا اۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلغـان  قاهللا ا]. 51[

چىقىشـقا ئهمـر ) اقـجىھاد(ئهگهر سـهن ئـۇالرنى  )مۇناپىقالر]. (52[ كىشىلهر بهختكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
قهسـهم قىلمـاڭالر، «ئېيتقىنكـى، . هسـهم قىلىـدۇبىـلهن كۈچلـۈك قهللا قىلساڭ، چوقۇم چىقىـدىغانلىقىغا ا

ــدىغىنى( ــىلهردىن تهلهپ قىلىنى ــان، س ــىمىڭالر يالغ ــتۇر، ا )قهس ــائهت قىلىش ــلهن ئىت ــاداقهتلىك بى هللا س
ئىتـائهت قىلىڭـالر،  قـاهللا ا«: ئېيتقىنكـى]. 53[ »سىلهرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن ھهقىقهتهن خهۋهرداردۇر

بـاش تارتسـا، پهيغهمبهرنىـڭ  )ئىتـائهت قىلىشـتىن قـاهللا ا( ئـۇالر پهيغهمبهرگه ئىتـائهت قىلىڭـالر، ئهگهر
ــى يهتكــۈزۈش ــئۇ ئهلچىلىكن ــارمهس ــائهت قىلىــش ،لىيىتى ب ــارمهســئۇ ســىلهرنىڭ ئىت ئهگهر ، لىيىتىڭالر ب

پهيغهمبهرنىـڭ پهقهت چۈشىنىشـلىك  ،ھىـدايهت تاپىسـىلهر ،ئىتائهت قىلساڭالر )ئهمرىگه(پهيغهمبهرنىڭ 
ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى هللا ا]. 54[ »لىيىتى بارسئۇمه قىلىپ تهبلىغ قىلىش

قىلغان كىشىلهرگه، ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغانـدهك، ئۇالرنىمـۇ چوقـۇم ھۆكـۈمران 
ىسـىنى قىلىشىنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇسـتهھكهم قىلىـپ بېرىشـنى ۋه ئۇالرنىـڭ قورقۇنچ

ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋهده قىلـدى، ئـۇالر ماڭـا ئىبـادهت قىلىـدۇ، ماڭـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك 
نىـڭ هللا ا]. 55[ نىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالردۇرهللا كهلتۈرمهيدۇ، شۇ ۋهدىدىن كېـيىن كـاپىر بولغـانالر ا

]. 56[ همـبهرگه ئىتـائهت قىلىڭـالررهھمىتىگه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ناماز ئوقۇڭالر، زاكـات بېـرىڭالر، پهيغ
نىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇالاليدۇ دهپ ئويلىمىغىن، ئۇالرنىـڭ جـايى دوزاخ بولىـدۇ، هللا كاپىرالرنى زېمىنىدا ا

ســـىلهرنىڭ قـــۇللىرىڭالر، چـــۆرىلىرىڭالر ۋه ! ئـــى مـــۆمىنلهر]. 57[ !دوزاخ نېمىـــدېگهن يامـــان جـــاي
ــالىال ــگهن ب ــاالغهتكه يهتمى ــى ب ــتهر نائىچىڭالردىك ــۇرۇن، چۈش ــداتتىن ب ــاز بام ــۈن( م ــۇخالش ئۈچ ) ئ

) يېنىڭالرغـا كىرسـه( ئـۈچ ۋاقىتتـا) مۇشـۇنداق( ۇپتهنـدىن كېـيىنكىيىمىڭالرنى سالغان چـېغىڭالردا ۋه خ
، بـۇ )ئېچىلىـپ قالىـدىغان ۋاقىتتـۇر( ئۈچ ۋاقىت سىلهرنىڭ ئهۋرىـتىڭالر )بۇ( سىلهردىن ئىجازهت سورىسۇن،

سىلهرگىمۇ، ئۇالرغىمۇ ھـېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ، سـىلهر ) ئۇالر سىلهرگه كىرسه( دائۈچ ۋاقىتتىن باشقا ۋاقىتالر
يهنـى شـهرىئهت ( سـىلهرگه ئـايهتلهرنىهللا بىر ـ بىـرىڭالر بىـلهن بېـرىش ـ كـېلىش قىلىـپ تۇرىسـىلهر، ا

 ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرهللا ئهنه شۇنداق بايان قىلىدۇ، ا) ئهھكاملىرىنى
ئىجـازهت ) يهنـى چـوڭالر كىرىشـته( كه يهتكهنده، ئـۇالر ئىلگىـرىكىلهركىچىك بالىلىرىڭالر باالغهت ].58[

) دىننىـڭ ئىشـلىرىنى( ئـايهتلىرىنىهللا ا ،ئىجـازهت سورىسـۇن )ئۆيگه كىرىشته ھهممه ۋاقىت( سورىغاندهك،
]. 59[ دۇرھهممىنـى بىلگۈچىـدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـهللا سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىـدۇ، ا

رىــدا، نىمچىغــا ( ايــاتلىق بولۇشــنى خالىمايــدىغان ياشــانغان ئايــالالر زىننهتلىرىنــى ئاشــكارىلىمىغان ھالــد
، ھـېچ )ئهرلهرنىڭ ئالدىدا ئادهتتىكى كىيىملىرى بىـلهن يۈرسـه( تاشقى كىيىملىرىنى سېلىۋهتسه) ئوخشاش

ھهممىنـى ئـاڭالپ هللا ر ئۈچـۈن ياخشـىدۇر اگۇناھ يوقتۇر، تاشقى كىيىملىرىنى سېلىۋېتىشتىن ساقالنسا ئۇال
ئهماغا گۇناھ يوقتۇر، توكۇرغـا گۇنـاھ يوقتـۇر، ) جىھادقا چىقالمىسا]. (60[ تۇرغۇچىدۇر، بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

يهنـى ئهرلىرىڭالرنىـڭ، ئاياللىرىڭالرنىـڭ ( سىلهر ئۆز ئـۆيلىرىڭالردا!) ئى ئىنسانالر. (كېسهلگه گۇناھ يوقتۇر
ــده ــده، ئاتىلىرىڭال) ئۆيلىرى ــلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرى ــده، قېرىنداش ــڭ ئۆيلىرى ــده، ئانىلىرىڭالرنى ــڭ ئۆيلىرى رنى
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ھهمشـىرهڭالرنىڭ ئۆيلىرىـده، يـا ئاتاڭالرنىــڭ قېرىنداىشـلىرىنىڭ ئۆيلىرىـده، ئاتاڭالرنىـڭ ھهمشــىرىلىرىنىڭ 
 لىرىـده، يـا سـىلهرئۆيلىرىده، يا ئاناڭالرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆيلىرىده، يا ئاناڭالرنىـڭ ھهمشـىرىلىرىنىڭ ئۆي

يهنى ئـۆي ئىگىسـى سـىرتقا چىقىـپ كېتىـپ، ئـۆي بىـلهن ( ئۆيلىرىده ڭئاچقۇچلىرىنى باشقۇرىدىغانالرنى
بىـرهر نـېمه ) ئىجازهتسـىز( ، يا دوستلىرىڭالرنىڭ ئۆيلىرىـده)ئاچقۇچنى سىلهرگه تاپشۇرغانالرنىڭ ئۆيلىرىده

ا يهكـكه يېسـهڭالرمۇ گۇنـاھ يوقتـۇر، سـىلهر يېسهڭالر گۇنـاھ يوقتـۇر، سـىلهر توپلىشـىپ يېسـهڭالرمۇ، يـ
بهلگىلىـگهن مۇبـارهك، پـاك هللا ا) يهنـى ئۆيـدىكى كىشـىلهرگه( الرغـائۆزۈڭگه كىرگهن چـېغىڭالردا ئۆيلهر

ســىلهرنى چۈشهنســۇن دهپ ئــايهتلهرنى هللا ا) يهنــى ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم دهڭــالر( ســاالمنى بېــرىڭالر،
ڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقان كىشـىلهر كامىـل مـۆمىنلهردۇر، ۋه ئۇنى قاهللا ا]. 61[ مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ

پهيغهمـبهر بىـلهن جهم ) مهسلىھهتلىشـىش ئۈچـۈن( بىـر ئىـش ئۈسـتىده) مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق( ئۇالر
بولغان چاغلىرىدا، پهيغهمبهردىن ئىجازهت سورىمىغىچه كېتىپ قالمايدۇ، سـهندىن ئىجـازهت سـورايدىغانالر 

هيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتىدىغان كىشىلهردۇر، بهزى شهخسىي ئىش ئۈچۈن ئـۇالر سـهندىن ۋه ئۇنىڭ پ قاهللا ا
 تىـنهللا ائىجازهت سورىسا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن سهن خالىغان ئادهملهرگه ئىجـازهت بهرگىـن، ئۇالرغـا سـهن 

ى ئـ]. (62[ ھهقىقهتهن ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇ، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا مهغپىرهت تىلىگىن، ا
پهيغهمبهرنىـڭ ( ىرغانـدهك چاقىرمـاڭالر، سـىلهردىنپهيغهمبهرنى سىلهر بىـر ـ بىرىڭالرنـى چاق!) مۆمىنلهر

نىــڭ ئهلــۋهتته بىلىــدۇ، پهيغهمبهرهللا ئاســتا ســۇغۇرۇلۇپ غىپپىــده چىقىــپ كهتكهنلهرنــى ا) ســۆھبىتىدىن
قـاتتىق بىـر ئازابقـا ) ىرهتتهئـاخ( پىتنىگه يولۇقۇشـتىن، يـا) دۇنيادا چوڭ بىر( ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر

هللا بىلىڭالركى، ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ا]. 63[ دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن
ــى ا( نىڭــدۇر ــدۇر، اهللا يهن ــڭ مۈلكى ــدۇر، اهللا نى ــڭ تهســهررۇپى ئاســتىدىدۇرهللا نىــڭ مهخلۇقاتى هللا ، ا)نى

يهنـى ( نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىدىغان كۈنـدههللا اسىلهرنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ، بهندىلهر 
ــده ــامهت كۈنى ــدۇ، اهللا ا) قىي ــپ بېرى ــا ئېيتى ــلىرىنى ئۇالرغ ــان ئىش ــڭ قىلغ ــىنى هللا ئۇالرنى ــمه نهرس ھهم

  ].64[ بىلگۈچىدۇر

   .ئايهت 77مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره فۇرقان 25

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

يهنــى (ئاگاھالنــدۇرغۇچى بولۇشــى ئۈچــۈن، بهندىســىگه ) نىــڭ ئازابىــدىنهللا ا(پۈتــۈن جاھــان ئهھلىنــى 
نىـڭ بهرىكىتـى هللا ھهق بىلهن باتىلنى ئـايرىغۇچى قۇرئـاننى نازىـل قىلغـان ا) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا

ــۇر ــاھلىقى ]. 1[ بۈيۈكت ــڭ پادىش ــمانالرنىڭ ۋه زېمىننى ــاهللا ائاس ــتۇر، ا ق ــىهللا خاس ــڭ بالىس ــۇر،  نى يوقت
ئۇنىڭغـا ) ئۆزىنىـڭ خاھىشـى بـويىچه( هرسىنى ياراتتى، ئاندىنھهممه نهللا پادىشاھلىقتا شېرىكىمۇ يوقتۇر، ا
ۋه ئـۆزلىرى  نى قويۇپ ھـېچ نهرسـىنى يارىتالمايـدىغانهللا مۇشرىكالر ا]. 2[ مۇناسىپ ئۆلچهمنى بهلگىلىدى

ئۆزلىرىدىن بىـرهر زىيـاننى دهپئـى  )يهنى بۇتالر( ئۇالر. غا ئىبادهت قىلدى) يهنى بۇتالر( يارىتىلغان ئىالھالر
ھايـات ) باشـقىالرغا( جېنىنى ئېلىشـقا،) باشقىالرنىڭ( ئۆزلىرىگه بىرهر پايدىنى كهلتۈرهلمهيدۇ،. قىاللمايدۇ

پهقهت ) يهنـى قۇرئـان( بـۇ«: كـاپىرالر]. 3[ تىرىلدۈرۈشكه قادىر بواللمايدۇ) ئۆلۈكلهرنى( بېغىشالشقا ياكى
) ابيهنـى ئهھلـى كىتـ( قهۋم ئۆزى توقۇغان يالغاندۇر، ئۇنىڭغا ئۇنى توقۇشقا باشقا بىر) مهديهنى مۇھهم( ئۇ

                                                
ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىگه قاراپ قويۇشنى ۋه مۇسۇلمانالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلله غازاتقا چىققان ۋاقىتلىرىدا ئۆيلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى باشقىالرغا بېرىپ،  

بۇ توغرىدا بۇ ئايهت نازىل . ئۆيلىرىدىكى نهرسىلهردىن يېيىشكه بولىدىغانلىقىنى ئېيتاتتى، لېكىن ئۆيگه قارىغۇچىالر بۇ ئۆيلهردىن يېسهك بولمايدۇ دهپ قارايتتى
 . بولغان
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زۇلـۇم قىلـدى ) پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا بوھتان چاپالش بىلهن ئۇنىڭغـا( دهيدۇ، ئۇالر» ياردهم بهرگهن
ۇۋالغـان، ئـۇالرنى ئـۇ يازدۇر بۇرۇنقىالرنىڭ ئهپسانىلىرىدۇركى،) بۇ(«: ئۇالر ئېيتتى]. 4[ ننى چاپلىدىۋه يالغا

ئـۇنى «ئېيتقىنكـى، ]. 5[ »ئاخشامدا ئوقـۇپ بېرىلىۋاتىـدۇ –ئۇنىڭغا ئهتىگهن ) ھىپزى قىلىۋېلىش ئۈچۈن(
ن ناھــايىتى ھهقىــقهتههللا نازىــل قىلــدى، اهللا ئاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى ســىرنى بىلىــپ تۇرىــدىغان ا

ـــدۇر، ـــرهت قىلغۇچى ـــدىلهرگهب( مهغپى ـــايىتى مېھرىب) هن ـــدۇرناھ ـــرىكالر]. 6[ »ان ـــۇھهممهد ( مۇش م
بىـز ( تامـاق يهيـدىغان،) تامـاق يېگهنـدهكبىـز ( بـازارالردا«: ئېيتتـى) ره قىلىپىمهسخ ئهلهيھىسساالمنى

مېڭىپ يۈرىدىغان بۇ قانداق پهيغهمبهر؟ ئۇنىڭ بىلهن بىلـله ئاگاھالنـدۇرغۇچى بولـۇش ئۈچـۈن ) ماڭغاندهك
يــا ئۇنىڭغـا بىـر خهزىــنه بېرىلمىـدى، يـا ئۇنىڭغــا ]. 7[ ىـدىئۇنىڭغـا نېمىشـقا بىــر پهرىشـته ئهۋهتمهللا ا

سـىلهر پهقهت سـېھىرلهنگهن بىـر «): يهنـى كـاپىرالر( زالىمالر» ىنى يهيدىغان بىر باغ بېرىلمىدى؟مېۋىلىر
ـــادهمگه ئهگىشىۋاتىســـىلهر مۇشـــرىكالرنىڭ ســـېنىڭ ئۈچـــۈن نۇرغـــۇن مىســـالالرنى ]. 8[ دېـــدى» ئ

نىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتـۇركى، ئهگهر ئـۇ هللا ا]. 9[ ئازدى، توغرا يول تاپالمايدۇ كهلتۈرگهنلىكىگه قارىغىن، ئۇالر
خالىسا ساڭا ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىنمۇ ياخشى، ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان بـاغالرنى ۋه چـوڭ 

رغـا بىـز يـاق، ئـۇالر قىيـامهتنى ئىنكـار قىلـدى، قىيـامهتنى ئىنكـار قىلغانال]. 10[ سارايالرنى ئاتا قىالتتى
 ر دوزاخنىـڭ غهزهپـتىن قاينىغـان ۋهدوزاخ ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگهن چاغدا، ئۇال]. 11[ دوزاخنى تهييارلىدۇق

ئۇالر زهنجىر بىلهن باغالنغان ھالـدا دوزاخنىـڭ تـار يېـرىگه ]. 12[ ھاڭرىغان ئاۋازنى ئاڭاليدۇ) ئېشهكتهك(
بۈگۈن سىلهر بىـر ئۆلـۈمنى ) ئۇالرغا]. (13[ ىنى تىلهيدۇئۆلۈم )ئۆزلىرىنىڭ( تاشالنغان چاغدا، بۇ يهرده ئۇالر

ياخشـىمۇ يـا ) دوزاخ( شـۇ«ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى، ]. 14[ )دۇدېيىلىـ( ئهمهس، تاالي ئۆلـۈملهرنى تىلهڭـالر
ــان، ــا ۋهده قىلىنغ ــرگهن كىشــى( تهقۋادارالرغ ــته ياخشــىمۇ؟) كى ــدىغان جهننهت ــۈ قالى ــنهت » مهڭگ جهن

ئـۇالر جهننهتـته خالىغـان ]. 15[ پاتتۇر ۋه ئۇالرنىڭ ئاخىرى بارىدىغان جايىـدۇرتهقۋادارالرغا بېرىلگهن مۇكا
ــۇ پهرۋهردىگارىڭــدىن ئىشــقا ئاشــۇرۇش  ــدۇ، ب ــدۇ، جهننهتــته مهڭگــۈ قالى نــېمهتلهردىن بهھــرىمهن بولى

نـى قويـۇپ، چوقۇنغـان نهرسـىلىرىنى هللا ئۇالرغا قوشـۇپ، ئـۇالر اهللا شۇ كۈنده ا]. 16[ تىلىنىدىغان ۋهدىدۇر
يولـدىن ئـۇالر ) تـوغرا( يـا مېنىڭ بۇ بهندىلىرىمنى سـىلهر ئـازدۇردۇڭالرمۇ؟«): ئۇالرغا(هللا ئاندىن ا. دۇيىغى

ېنى سـهن پاكتۇرسـهن، سـ! هللا ئـى ا«: ئېتىـدۇ) ئىبادهت قىلىنغـۇچىالر]. (17[ دهيدۇ» ئۆزلىرى ئازدىمۇ؟
ڭ مهخلۇقاتىڭـدىن ۋه سـېنى( بىـزگه) ۇنـۇشقيهنى سهندىن باشـقىغا چو( قويۇپ باشقىالرنى دوست تۇتۇش

بـوۋىلىرىنى شـۇ قهدهر نـېمهتكه  –اليىق ئهمهس، لېكىن سهن ئـۇالرنى ۋه ئۇالرنىـڭ ئاتـا ) ھېچ ئهھهدىگه
ــۇدى ــاد ئېتىشــىنى ئۇنت ــېنى ي ــۇالر س ــدۈردۇڭكى، ئ ــدى. چۈم ــۇچى قهۋم بول ــاالك بولغ ــۇالر ھ ]. 18[ »ئ

ئـى ( سـۆزۈڭالرنى ئىنكـار قىلـدى،) دېگهنئۇالرنى مهبۇد ( ، ئىبادهت قىلىنغۇچىالر سىلهرنىڭشۈبھىسىزكى
) الرنى قۇتۇلدۇرۇشـقائـۆزۈڭبـاالدىن بـۇ ( دهپئـى قىلىشـقىمۇ ۋه) ڭالردىن ئـازابنىۈئـۆز( سىلهر!) كۇففارالر

زۇلـۇم ) شېرىك كهلتـۈرۈش بىـلهن ئـۆزىگه قاهللا ا( ر بواللمايسىلهر، سىلهردىن كىمكىياردهم بېرىشكىمۇ قادى
بىـز سـهندىن ئىلگىـرى ئهۋهتـكهن ]. 19[ اتتىق ئـازابنى تېتىتىمىـزقـ) ئاخىرهتته( قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بىز

پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىال ئهلۋهتته تامـاق يهيتتـى، بـازارالردا مېڭىـپ يـۈرهتتى، بهزىڭالرنـى بهزىڭـالر 
سـهۋر قىلغـۇچىالر بىـلهن ( پهرۋهردىگارىـڭ) يهنـى سـهۋر قىلىڭـالر( بىلهن سىنىدۇق، سهۋر قىالمسـىلهر؟

ــۇچ ــهۋر قىلمىغ ــدۇر )ىالرنىس ــۆرۇپ تۇرغۇچى ــدىغانالر]. 20[ ك ــد قىلماي ــنى ئۈمى ــات بولۇش ــزگه مۇالق    بى
پهرۋهردىگـارىمىزنى ) بىـز نېمىشـقا( ه پهرىشتىلهر چۈشۈرۈلمهيدۇ، ياكىنېمىشقا بىزگ«): يهنى مۇشرىكالر(

 ئـۇالر. ]21[ لىمۇ ھهددىـدىن ئاشـتىشۈبھىسىزكى ئۇالر ئۆزلىرىنى چوڭ تۇتتى ۋه تو. دېيىشتى» كۆرمهيمىز
ــرىكالر( ــى مۇش ــۈن چۈشــكهن( )يهن ــېلىش ئۈچ ــى ئ ــڭ جېنىن ــۈنى ) ئۆزلىرىنى ــۆرگهن ك پهرىشــتىلهرنى ك
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. ]22[ دهيـدۇ» ھارامـدۇر) سىلهرگه جهنـنهت(«: بولمايدۇ، پهرىشتىلهر ئۇالرغاگۇناھكارالرغا خۇش خهۋهر 
 توزانـدهك قىلىـۋېتىمىز،بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى بىر تهرهپ قىلىـپ، ئـۇنى ئۇچـۇپ يـۈرگهن 

ئهھلـى جهنـنهت ]. 23[ )يهنى ئۇالر ئىمانسىىز بولغانلىقتىن، قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى يوققا چىقىرىمىز(
شـۇ كۈنـده ئاسـمان بۇلـۇت بىـلهن ]. 24[ بۇ كۈنده ئهڭ ياخشى جايدا ۋه ئهڭ ياخشـى ئارامگاھتـا بولىـدۇ

]. 25[ ئارقــا چۈشــىدۇئارقىمۇ )ـ ئهمــالىنى ئېلىــپ بهنــدىلهرنىڭ نــامه( بىــرلىكته يېرىلىــدۇ، پهرىشــتىلهر
 شـۇ كـۈنى زالىـم]. 26[ رغـا قېيىنـدۇرخاسـتۇر، بـۇ كـۈن كاپىرال قاهللا اپادىشاھلىق بۇ كۈنده مهرھهمهتلىك 

يـولىنى تۇتسـامچۇ، ) نىجـاتلىق( پهيغهمـبهر بىـلهن! ئىسـىت«: ئىككـى قـولىنى چىشـلهپ) يهنى كـاپىر(
مېنـى ) هنـى پـاالنىي( قۇرئـان ماڭـا يهتكهنـدىن كېـيىن، ئـۇلسامچۇ؟ پاالنىنى دوست تۇتمىغان بو! ئىسىت

 تاشـلىۋېتىدۇ )ئـازدۇرۇپ بولـۇپ( دهيـدۇ، شـهيتان ئىنسـاننى» ازدۇردىـ شۈبھىسىزكى، ئ قۇرئاندىن، شهك
دۇق شۈبھىسىزكى، مېنىڭ قهۋمىـم بـۇ قۇرئـاننى تاشـالن! ئى پهرۋهردىگارىم«: پهيغهمبهر ئېيتتى]. 29ـ27[

) يهنـى سـاڭا قهۋمىڭنىـڭ مۇشـرىكلىرىدىن دۈشـمهنلهرنى قىلغانـدهك( شۇنىڭدهك]. 30[ »قىلىپ قويدى
ھهربىر پهيغهمبهرگه بىر قىسىم گۇناھكارالرنى ئۇنىڭ دۈشمىنى قىلدۇق، پهرۋهردىگارىڭ يـول كۆرسـهتكۈچى 

هد يهنـى مـۇھهمم( قۇرئـان نېمىشـقا ئۇنىڭغـا«: پىرالركـا]. 31[ ۋه ياردهمچى بولۇشـقا سـاڭا يېتهرلىكتـۇر
سـېنىڭ دىلىڭنـى مۇسـتهھكهم قىلىـش . دېـدى» بىـر قېتىمـدىال نازىـل قىلىنمىـدى؟ )ئهلهيھىسساالمغا

يهنـى ( ئـۇالر]. 32[ ئـايرىم نازىـل قىلـدۇق –ئۈچۈن، ئۇنى پارچه ـ پـارچه نازىـل قىلـدۇق، ئـۇنى ئـايرىم 
بنى ۋه ھهممىـدىن بىـز سـاڭا ھهق جـاۋا) ئۇنىڭغـا قارىتـا( قانداق بىر سـوئالنى تاشلىمىسـۇن، )مۇشرىكالر

ئۇالر جهھهننهمگه يۈزلىرى بىلهن سـۈرۈلىدۇ، ئۇالرنىـڭ جـايى ]. 33[ گۈزهل چۈشهندۇرۇشنى نازىل قىلدۇق
ئاتـا قىلـدۇق ) يهنـى تهۋراتنـى( شۈبھىسىزكى، بىـز مۇسـاغا كىتـاب]. 34[ ئهڭ يامان، يولى ئهڭ ئازغۇندۇر

بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى «: ئۇالرغـا]. 35[ ھهمده ئۇنىڭ قېرىندىشى ھـارۇننى ئۇنىڭغـا يـاردهمچى قىلـدۇق
ئـۇالرنى دهھشـهتلىك تـۈرده ) ئۇ قهۋم كۇفرىدا چىڭ تۇرغانلىقتىن( دېدۇق،» قىلغان قهۋمگه بېرىڭالر ئىنكار

نۇھنىڭ قهۋمى پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلغان چاغدا ئـۇالرنى غهرق قىلـدۇق ھهمـده ]. 36[ ھاالك قىلدۇق
ــازاب تهييارلىــدۇق) ئــاخىرهتته( دۇق، زالىمالرغــاهرگه ئىبــرهت قىلــئــۇالرنى كىشــىل ــاد ]. 37[ قــاتتىق ئ ئ

ھـاالك ( قهۋمىنى، سهمۇد قهۋمىنى، رهس ئاھالىسىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسـىدىكى نۇرغـۇن ئـۈممهتلهرنى ھهم
ــدۇق ــگه ]. 38[ )قىل ــر قهۋم ــدۇق،ھهربى ــان قىل ــۇن مىســالالرنى باي ۋهز ـ نهســىھهت ئۈنــۈم ( نۇرغ

يامـان ) مغا بېرىـپ كېلىشـتهشـا( ئۇالر ھهقىقهتهن]. 39[ ىر قهۋمنى ھاالك قىلدۇقھهرب) بهرمىگهنلىكتىن
 يـاق) ئىبـرهت ئالمامـدۇ؟( ئۆتىدۇ، ئهجهبا ئۇالر ئـۇنى كـۆرۈپياغدۇرۇلغان شهھهردىن ) يهنى تاش( يامغۇر

ېنى كۆرسـه ئۇالر سـ]. 40[ قايتا تىرىلىشنى ئۈمىد قىلمايدۇ) قىيامهت كۈنى( ، ئۇالر)يهنى ئىبرهت ئالمايدۇ(
 ۇ؟ ئهگهر دىنىمىـزدا چىـڭ تۇرمىسـاقپهيغهمبهرقىلىپ ئهۋهتكهن مۇشـۇمهللا ا«: ىره قىلىۋېلىپمهسخ پهقهت

كىمنىـڭ يولىنىـڭ ئهڭ خاتـا ). دېدى( »دىن ئازدۇرۇۋهتكىلى تاس قاالتتىبىزنى ئىالھلىرىمىزن )مۇھهممهد(
ـاڭچۇ؟ نهپسـى ]. 42ــ  41[ ئازابنى كۆرگهن چاغـدا بىلىـدۇ) ئاخىرهتته( ئىكهنلىكىنى ئۇالر ئېيتىـپ باقس

ھـامىي ) نهپسـى خاھىشـىغا ئهگىشىشـتىن ئـۇنى سـاقالش ئۈچـۈن( ھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادهمگهخا
هملهر دهپ گۇمـان ئاڭاليدىغان يـاكى چۈشـىنىدىغان ئـاد) گېپىڭنى( ئۇالرنىڭ تولىسىنى]. 43[ الالمسهنبو

ــۇالر ــتهر پهقهت چاھارپايال) چۈشهنمهســلىكته( قىالمســهن؟ ئ ــا ئوخشاشــتۇر، بهلكــى ئۇالردىنمــۇ بهت رغ
پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ســايىنى قانــداق ســوزغانلىقىنى كۆرمىــدىڭمۇ؟ ئهگهر خالىســا ئــۇنى ]. 44[ گۇمراھتــۇر

يهنـى كۈننىـڭ چىققـانلىقىنى سـايىنىڭ ( دىن قۇياشنى سايىگه دهلىـل قىلـدۇقئهلۋهتته مۇقىم قىالتتى، ئان
سىلهرگه كېچىنـى لىبـاس، هللا ا]. 46[ ئاستا يوقاتتۇق –دىن ئۇنى ئاستا ئان]. 45[ )بارلىقىغا دهلىل قىلدۇق
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ن ۋاقىـت يېيىلىـدىغا) تىرىكچىلىك ئۈچۈن زېمىنـدا( راھهت قىلدى، كۈندۈزنى) بهدىنىڭالر ئۈچۈن( ئۇيقۇنى
ياغدۇرۇش ئالدىدا شامالنى خـۇش خهۋهر قىلىـپ ئهۋهتتـى، ) يهنى يامغۇرنى( رهھمىتىنىهللا ا]. 47[ قىلدى

ىلهن ئۆلۈك زېمىننـى تىرىلـدۈرۈش ۋه بىـز ياراتقـان ھـايۋانالرنى، نۇرغـۇن ئىنسـانالرنى سـۇ بىـلهن يامغۇر ب
ئـۇالرنى ۋهز ـ نهسـىھهت ئالسـۇن ]. 49ـ  48[ تهمىنلهش ئۈچۈن، بۇلۇتتىن پاك سـۇنى چۈشـۈرۈپ بهردۇق

، )اغـدۇردۇقييهنـى گـاھ ئـۇ يهرگه، گـاھ بـۇ يهرگه ( ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تهقسـىم قىلـدۇقدهپ، يامغۇرنى 
ھهر شــهھهرگه بىــر ئهگهر خالىســاق ئهلــۋهتته ]. 50[ كۇفرىلىــق قىلىــدۇ) قــاهللا ا( ئىنســانالرنىڭ تولىســى

، شـۇنىڭ ئۈچـۈن كاپىرالرغـا ئىتـائهت قىلمىغىـن]. 51[ ئهۋهتهتتـۇق) يهنى پهيغهمـبهر( ئاگاھالندۇرغۇچى
]. 52[ ۈچـۈڭ بىـلهن كـۈرهش قىلغىـنك بـارلىق) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ( قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى

ئـۇالر بىـر ـ بىـرىگه ( بىرى تـاتلىق بولغـان دهريـانى، بىـرى تۇزلـۇق بولغـان دېڭىزنـى) قۇدرىتى بىلهن( هللا
ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا پهرده، توسـما ( ئارلىشـىپ كهتمهسـلىكى ئۈچـۈن )قويـۇۋهتتى( بولغان ھالدا تۇتىشاڭغۇ

ـ ىدىن ياراتتى، ئـۇنى بـالىالر نىسـبهت بېرىلىـدىغان ئهر ۋه قـۇدا ئىنساننى ئابىمهنهللا ا]. 53[ بهرپا قىلدى
رىـڭ ھهممىـگه يـاراتتى، پهرۋهردىگا) دىـن ئىبـارهت ئىككـى خىـل قىلىـپ( باجىلىق پهيدا قىلىدىغان ئايال

نــى قويــۇپ ئۇالرغــا پايــدىمۇ يهتكۈزهلمهيــدىغان، زىيــانمۇ هللا ا) يهنــى مۇشــرىكالر( ئــۇالر]. 54[ قــادىردۇر
ردهم يـا) شـهيتانغا( غان نهرسىلهرگه چوقۇنىدۇ، كاپىر پهرۋهردىگارىغا ئاسىيلىق قىلىش بىـلهنيهتكۈزهلمهيدى
ـــدۇر ـــېنى پهقهت]. 55[ بهرگۈچى ـــلهن( س ـــنهت بى ـــۈچى،) جهن ـــۇش خهۋهر بهرگ ـــتىن( خ ) دوزاخ

تهبلىـغ قىلغانلىقىمغـا ) نىـڭ ئهمرىنـىهللا ا( مهن«ئېيتقىنكـى، ]. 56[ ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتـۇق
مېنىڭ تىلهيدىغىنىم شـۇكى، مېنىـڭ دىنىمغـا ئهگىشـىش ( ھېچ ھهق تهلهپ قىلمايمهن، پهقهت نسىلهردى
) ھهمـمه ئىشـىڭدا]. (57[ »)يـول ئالسـۇن )پهرۋهردىگارى تهرهپكه يول ئېلىشـنى خااليـدىغانالر(بىلهن 

اد نـى پـاك دهپ ئېتىقـهللا يـۆلهنگىن، ئۇنىڭغـا ھهمـد ئېيـتىش بىـلهن ا قـاهللا ائۆلمهيدىغان مهڭگۈ ھايات 
ئاسـمانالرنى زېمىننـى ۋه هللا ا]. 58 [ قىلغىن، ئۇ بهنـدىلهرنىڭ گۇنـاھلىرىنى تولـۇق بىلىشـته يېتهرلىكتـۇر

) ئـۆزىگه اليىـق رهۋىشـته( ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئالته كۈنده ياراتتى، ئانـدىن ئهرش ئۈسـتىده
بىلىـدىغان ئادهمـدىن  )لـۈكىنىنىـڭ بۈيۈكهللا يهنـى ا( ناھـايىتى مهرھهمهتلىكتـۇر، بـۇنىهللا قارار ئالـدى، ا

 رهھمانغـا«): يهنـى مۇشـرىكالرغا( ئۇالرغـا]. 59[ )نىڭ سۈپهتلىرىنى ئېيتىـپ بېرىـدۇهللا ساڭا ا( سورىغىن
رهھمـان دېـگهن نـېمه؟ سـهن بىزنـى «: دېيىلسه، ئـۇالر» !سهجده قىلىڭالر )قاهللا ايهنى مهرھهمهتلىك (
 تېخىمـۇ يىراقالشـتۇرىدۇ )ئىمانـدىن( ۇالرنىبـۇ سـۆز ئـ. دهيـدۇ» ۇيرۇغان نهرسىگه سـهجده قىالمـدۇق؟ب
نىـڭ هللا ۋه نۇرلـۇق ئـاينى ياراتقـان ا )يهنى كۈننى( جلهرنى، يېنىپ تۇرىدىغان چىراقنىئاسماندا بۇرۇ]. 60[

 )ئۆزىنىـڭ نېمىـتىگه( ئهسـلىمهكچى بولغـانالر يـاكى )ئۆزىنىـڭ قـۇدرىتىنى( هللا]. 61[ بهرىكىتى بۈيۈكتۇر
]. 62[ ۈن كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى ئالمىشـىپ تۇرىـدىغان قىلىـپ بهردىشۈكۈر قىلمـاقچى بولغـانالر ئۈچـ

بهندىلىرى زېمىندا ئۆزلىرىنى تۆۋهن تۇتـۇپ تهمكىنلىـك بىـلهن ) ياخشى كۆرىدىغان( نىڭهللا مهرھهمهتلىك ا
يهنـى ( دهيـدۇ» سـىلهرگه ئامـانلىق تىلهيمىـز«: سۆز قىلسا، ئۇالر) ياقتۇرمايدىغان( ماڭىدۇ، نادانالر ئۇالرغا

ـا سـهجده قىلىـش ۋه قىيامـدا ]. 63[ )اھ بولمايدىغان سۆزلهرنى قىلىدۇگۇن ئۇالر كېچىلهرنى پهرۋهردىگارىغ
) ياخشـى كۆرىـدىغان بهنـدىلهرهللا يهنـى ا( ئۇالر]. 64[ ئۆتكۈزىدۇ) يهنى ناماز ئوقۇش بىلهن)تۇرۇش بىلهن

 نهمنىـڭ ئـازابى ھهقىـقهتهنبىزدىن جهھهننهم ئازابىنى دهپئى قىلغىن، جهھهن! پهرۋهردىگارىمىز«: ئېيتىدۇ
 »جايـدۇر جهھهننهم ھهقىقهتهن يامـان قارارگـاھتۇر، يامـان]. 65[ ئايرىلمايدۇ) سېنىڭ دۈشمهنلىرىڭدىن(
خىــراجهت قىلغانــدا، ئىســراپچىلىقمۇ قىلمايــدۇ،  )ياخشــى كۆرىــدىغان بهنــدىلهرهللا يهنــى ا( ئــۇالر]. 66[

ئىككىنچـى بىـر مهبـۇدنى شـېرىك  قـاهللا ائـۇالر ]. 67[ بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئوتتۇراھال خىراجهت قىلىـدۇ
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 )گۇنـاھالر( ھارام قىلغان ناھهق ئادهم ئۆلتۈرۈش ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكـى بـۇهللا قىلمايدۇ، ا
قىيــامهت كــۈنى ئۇنىڭغــا ھهسســىلهپ ئــازاب ]. 68[ ئــۇ جازاغــا ئۇچرايـدۇ )ئــاخىرهتته( نـى قىلىــدىكهن،

بــۇ ( )ئۇالرنىــڭ ئىچىـدىن( پهقهت]. 69[ رالنغـان ھالــدا قالىـدۇىــده خاقىلىنىـدۇ، ئـۇ مهڭگــۈ ئـازاب ئىچ
هللا تهۋبه قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرال بـۇ ھالـدا قالمايـدۇ، ا) دۇنيادىكى چېغىدا

ــتۇرىدۇ، ا ــىلىققا ئالماش ــاھلىرىنى ياخش ــڭ گۇن ــدۇر ۋههللا ئۇالرنى ــرهت قىلغۇچى ــۇ مهغپى مهرھهمهت  تولىم
يـۈزلهنگهن  قـاهللا اتهۋبه قىلىدىكهن ۋه ئهمهلىنى تۈزهيدىكهن، ئۇ ) گۇناھلىرىغا( كىمكى]. 70[ ىدۇرقىلغۇچ
هللا يهنـى ا( ئـۇالر]. 71[ )ئـۇ نىـڭ تهۋبىسـىنى قوبـۇل قىلىـپ، ئۇنىڭـدىن رازى بولىـدۇهللا يهنـى ا( بولىدۇ

چاغـدا ئالىيجانـابلىق  نيالغان گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ، يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغـا) ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر
، كـور ئۇالرغا پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرى بىلهن ۋهز ـ نهسىھهت قىلىنسـا، گـاس]. 72[ ۆتۈپ كېتىدۇبىلهن ئ

بىـزگه ! ئـى پهرۋهردىگـارىمىز«: ئـۇالر]. 73[ )يهنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىـلهن ئاڭاليـدۇ( بولۇۋالمايدۇ
يهنى بىزگه سـاڭا ئىتـائهتمهن پهرزهنـت ئاتـا ( ىق بېغىشلىشىڭنىىز ئارقىلىق شادلئاياللىرىمىز ۋه ئهۋالتلىرىم

يهنـى تهقۋادارالرنىـڭ نهمۇنىسـى، ياخشـىلىققا ( ، بىزنـى تهقۋادارالرنىـڭ پېشىۋاسـىتىلهيمىـز) قىلىشىڭنى
ــدۇ» قىلغىــن )دهۋهت قىلغــۇچى ــله]. 74[ دهي ــنهت بى ــانلىقى ئۈچــۈن جهن ن ئهنه شــۇالر ســهۋرلىك بولغ

 دۇئـا ۋه سـاالم بىـلهن قارشـى ئېلىنىـدۇ) پهرىشتىلهر تهرىپىـدىن قىلىنغـان( هننهتتهمۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇالر ج
 !نېمىـدېگهن گـۈزهل جـاي! قارارگـاھ ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، جهننهت نېمىـدېگهن گـۈزهل]. 75[
ئـى ( ئهگهر سىلهرنىڭ دۇئايىڭالر بولمىسـا، پهرۋهردىگـارىم سـىلهرگه پهرۋا قىلمايـدۇ،«ئېيتقىنكى، ]. 76[

 »سـىلهر قۇتۇاللمايـدىغان ئازابقـا دۇچـار بولۇسـىلهر) ئـاخىرهتته( ئىنكار قىلدىڭالر،) پهيغهمبهرنى! كاپىرالر
]77.[  

  .ئايهت 227مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره شۇئهرا 26

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئۇالرنىـڭ ئىمـان !) ئى مۇھهممهد]. (2[ ئايهتلىرىدۇر) هنى قۇرئاني(بۇ، روشهن كىتاب ]. 1[ ، مىمم، سىطا
) ئىمـان ئېيتىشـىنى(ئهگهر بىـز ئۇالرنىـڭ ]. 3[ نى ھـاالك قىلىۋېتىشـىڭ مـۇمكىنئۆزۈڭئېيتمىغانلىقىدىن 

نازىـل ) ئـاالمهتنى(بىـر ئـايهتنى ) ئۇالرنى ئىمانغا مهجبۇراليدىغان(خااليدىغان بولساق، ئۇالرغا ئاسماندىن 
تهرىپىـدىن قۇرئانـدىن هللا ئۇالرغـا مهرھهمهتلىـك ا]. 4[ تتۇقته، ئۇنىڭغا ئـۇالر بـاش ئهگـكهن بـوالتتىقىال

 ئىنكـار قىلـدى،) قۇرئاننى(ئۇالر راستال ]. 5[ يېڭىدىن بىرنهرسه نازىل بولسىال، ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ
يهنـى (ئـۇالر زېمىننـى ]. 6[ ئۇالرغـا كېلىـدۇ) يهنـى ئـاقىۋىتى(ىره قىلغـان نهرسـىنىڭ خهۋهرلىـرى مهسخ

]. 7[ كۈزهتمىــدىمۇ؟ زېمىنــدا تۈرلــۈك پايــدىلىق ئۆســۈملۈكلهرنى ئۆســتۈردۇق) زېمىننىــڭ ئاجايىبــاتلىرىنى
ئـاالمهت بـار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ئىمـان ئېيتقـۇچى ) نىڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(بۇنىڭدا ئهلۋهتته 

ئــۆز ۋاقتىــدا ]. 9[ ىبتۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇرســېنىڭ پهرۋهردىگارىــڭ ھهقىــقهتهن غــال]. 8[ بولمىــدى
نىـڭ قهۋمىـدۇر، پىرئهۋن )ئـۇالر]. (10[ سهن زالىـم قهۋمـگه بـارغىن«: پهرۋهردىگارىڭ مۇساغا نىدا قىلدى

مهن ھهقىــقهتهن ! پهرۋهردىگــارىم«: مۇســا ئېيتتــى]. 11[ »قورقمامــدۇ؟) نىــڭ جازالىشــىدىنهللا ا(ئــۇالر 
ــورقىمهن ئۇالرنىــڭ مېنــى ئىنكــار قىلىشــىدىن ــۈرىكىم ) ئۇالرنىــڭ مېنــى ئىنكــار قىلىشــىدىن]. (12[ ق ي

 قىلىـپ ئهۋهتكىـن) پهيغهمـبهر( ھـارۇننى) ماڭا ياردهمـده بولـۇش ئۈچـۈن(سىقىلىدۇ، تىلىم كېكهچ، شۇڭا 
ــڭ دهۋاســىچه]. (13[ ــى ئۆلتۈرۈشــىد) ئۇالرنى ــار، ئۇالرنىــڭ مېن ــاھىم ب ــڭ گۇن ــدا مېنى ىن ئۇالرنىــڭ ئالدى

، )يهنـى سـېنى ئـۇالر ھهرگىـز ئۆلتۈرهلمهيـدۇ(ھهرگىـز ئۇنـداق ئهمهس «: ئېيتتـىهللا ا]. 14[ »قورقىمهن
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ئـاڭالپ ) مۇنـازىرهڭالرنى(سىلهر مېنىڭ مۆجىزىلىرىمنى ئېلىپ بېرىڭالر، بىز ھهقىقهتهن سىلهر بىلهن بىلله 
 بىــز ھهقىــقهتهن ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارىنىــڭ ئهلچىســىمىز: گه بېرىــپپىــرئهۋنســىلهر ]. 15[ تــۇرىمىز

]. 17[ »كهتسـۇن دهڭـالر) شـامغا(بوشاتقىن، ئۇالر بىز بىـلهن ) قۇللۇقۇڭدىن(ئىسرائىل ئهۋالدىنى ]. 16[
سـېنى بىـز ئــۆيىمىزده «: ئېيتتـى) مۇسـاغا( پىـرئهۋن) گه كېلىـپ ئهلچىلىكنـى يهتكـۈزدىپىـرئهۋنئـۇالر (

سـهن ھېلىقـى ]. 18[ ارىمىزدا كـۆپ يىلـالر تۇرمىـدىڭمۇ؟كىچىكىڭدىن تهربىيلهپ چوڭ قىلمىـدۇقمۇ؟ ئـ
مۇسـا ]. 19[ »سـهن تۇزكورالردىنسـهن) يهنـى قىبتىنـى ئۆلتۈرمىـدىڭمۇ؟(قىلغان ئىشىڭنى قىلمىدىڭمۇ؟ 

سـىلهردىن قورقـۇپ، ســىلهردىن ]. 20[ مهن ئـۇ ئىشـنى قىلغـان چېغىمـدا نـادانالردىن ئىـدىم«: ئېيتتـى
سـهن ئىســرائىل ]. 21[ ىقـاچتىم، پهرۋهردىگـارىم ماڭـا ھـېكمهت ئاتـا قىلــدى، مېنـى پهيغهمـبهر قىلـد
: ئېيتتـى پىـرئهۋن]. 22[ »ئهۋالدىنى قۇل قىلـدىڭ، سـېنىڭ ماڭـا مىنـنهت قىلغـان نېمىتىـڭ ئهنه شـۇدۇر

زېمىننىــڭ ۋه  ،ئــۇ ئاســمانالرنىڭ«: مۇســا ئېيتتــى. ]23[ »ى دېــگهن نــېمه؟ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــار«
ئهگهر ســىلهر ھهقىقىــي ئىشــىنىدىغان . ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى پۈتــۈن مهخلۇقاتالرنىــڭ پهرۋهردىگارىــدۇر

]. 25[ دېـدى» ئاڭالۋاتامسـىلهر؟ )ئۇنىـڭ جـاۋابىنى(«: چۆرىسـىدىكىلهرگه پىـرئهۋن]. 24[ »بولسـاڭالر
 »سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالردۇر ۋه سـىلهرنىڭ ئاتـا ـ بوۋاڭالرنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇر )ئـۇ(«: مۇسا ئيتتـى

: مۇسـا ئېيتتـى]. 27[ »ئهلچـى ئهلـۋهتته مهجنۇنـدۇر)بـۇ(نسىلهرگه ئهۋهتىلگه«: ئېيتتى پىرئهۋن]. 26[
ئهگهر سـىلهر . مهشـرىقنىڭ، مهغرىبنىـڭ ۋه ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى مهخلۇقاتنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇر) ئـۇ(«

ئهگهر مهندىن غهيرىنى ئىالھ قىلىۋالىـدىغان بولسـاڭ، «: ئېيتتى پىرئهۋن]. 28[ »چۈشىنىدىغان بولساڭالر
مېنىـڭ راسـت پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىمنـى («: مۇسـا ئېيتتـى]. 29[ »تاشـاليمهنسېنى چوقـۇم زىنـدانغا 

ئهگهر «: ئېيتتـى پىـرئهۋن]. 30[ »)زىنـدانغا تاشالمسـهن؟(روشهن دهلىل كهلتۈرسهممۇ ) ئىسپاتاليدىغان
مۇســا ھاسىســىنى تاشــلىۋىدى، ناگاھــان ]. 31[ »ســۆزۈڭ راســت بولســا روشــهن دهلىلىڭنــى كهلتــۈرگىن

 قـولىنى چىقىرىۋىـدى، ناگاھـان ئـۇ قارىغۇچىالرغـا )قوينىدىن(مۇسا ]. 32[ اغا ئايالندىئوپئوچۇق ئهجدىھ
چوڭلىرىغـا  )قهۋمنىـڭ( چۆرىسـىدىكى پىـرئهۋن]. 33[ ئاپئـاق بولـۇپ كۆرۈنـدى )نۇر چاقناپ تۇرىـدىغان(

هپ بۇ ھهقىقهتهن ئۇستا سېھىرگهر ئىكهن، ئـۇ سـېھىر ئـارقىلىق سـىلهرنى زېمىـنىڭالردىن ھهيـد«: ئېيتتى
) ئۇالرنىـڭ ئىشـىنى(«: ئـۇالر ئېيتتـى] 35ـ34[ »ىھهت بېرىسىلهر؟مهسل نېمه )بۇ ھهقته(چىقارماقچى، 

ئـۇالر سـېنىڭ ]. 36[ يىققـۇچى كىشـىلهرنى ئهۋهتكىـن) سـېھىرگهرلهرنى(تهخىـر قىلغىـن، شـهھهرلهرگه 
ن كۈنـدىكى مـۇئهييه]. 37[ »ھوزۇرۇڭغا ناھايىتى ئۇسـتا سـېھىرگهرلهرنىڭ ھهممىسـىنى ئېلىـپ كهلسـۇن

سـىلهر يىغىلىـپ بولـدۇڭالرمۇ؟ ئهگهر «: كىشـىلهرگه]. 38[ بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا سـېھىرگهرلهر توپالنـدى
ــۇمكىن ــا بويسۇنۇشــىمىز م ــدى» ســېھىرگهرلهر غالىــب چىقســا ئۇالرغ ســېھىرگهرلهر ]. 40ـ  39[ دېيىل

بىـزگه چوقـۇم مۇكاپـات  قئهگهر غهلىـبه قىلسـا«: گهپىـرئهۋننىڭ قېشىغا يېتىپ كهلگهنـده، ئـۇالر پىرئهۋن
) سـىلهرگه مۇكاپـات بېرىلىـدۇ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه(ھهئه، ئۇ چاغـدا « : پىرئهۋن]. 41[ دېدى» بېرىلهمدۇ؟

اليدىغان تاشـ«: مۇسـا ئۇالرغـا]. 42[ دېـدى» سىلهر چوقۇم مېنىڭ يېقىن ئادهملىرىمدىن بولۇپ قالىسىلهر
ــالڭالر ــهڭالرنى تاش ــدى» !نهرس ــامچىل]. 43[ دې ــۇالر ئارغ ــلىدىئ ــىلىرىنى تاش ــۇالر. ىرىنى، ھاسس : ئ

مۇسـا ]. 44[ دېـدى» نىڭ كاتتىلىقى بىلهن قهسـهمكى، بىـز شـهك شۈبھىسـىز غهلىـبه قىلىمىـزپىرئهۋن«
]. 45[ ئۇالرنىــڭ ئويــدۇرما نهرســىلىرىنى يۈتــۈۋهتتى) ئــۇ ئهجــدىھاغا ئايلىىنىــپ(ھاسىســىنى تاشــلىدى، 

ــاردى ــهجدىگه ب ــىھىرگهرلهر س ــۇالر]. 46[ س ــڭ ئالهمل«: ئ ــا ۋه ھارۇننى ــا ـ مۇس ــڭ پهرۋهردىگارىغ هرنى
مهن رۇخسـهت قىلمـاي تـۇرۇپ سـىلهر «: پىـرئهۋن]. 48ــ47[ دېـدى» پهرۋهردىگارىغا ـ ئىمان ئېيتتـۇق

سـىلهرنى قانـداق (مۇساغا ئىمان ئېيتتىڭالر، ئۇ چوقۇم سىلهرگه سېھىرنى ئۈگهتكهن باشـلىقىڭالر ئىـكهن، 



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

210 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

يهنـى (بىلىسىلهر، قولۇڭالرنى، پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئـوڭ ـ چهپ قىلىـپ ئۇزۇنغا قالماي ) جازااليدىغانلىقىمنى
كېسـىمهن، ھهممىڭالرنـى ) ئوڭ قولۇڭالر بىلهن سول پۇتۇڭالرنى ياكى سول قولۇڭالر بىلهن ئوڭ پۇتـۇڭالرنى

ھـېچ زىيـان يـوق، بىـز ئهلـۋهتته ) بۇنىڭدىمۇ بىزگه(«: سېھىرگهرلهر]. 49[ دېدى» چوقۇم دارغا ئاسىمهن
ــۇچىالر پهرۋهرد ــان ئېيتق ــۇرۇن ئىم ــدىن ب ــاغا ھهممى ــز مۇس ــايتقۇچىالرمىز، بى ــا ق ــڭ دهرگاھىغ ىگارىمىزنى

» زبولغانلىقىمىز ئۈچۈن، پهرۋهردىگارىمىزنىڭ خاتالىقلىرىمىزنى مهغپىرهت قىلىشىنى ئهلـۋهتته ئۈمىـد قىلىمىـ
. ىـپ ئـاتالنغىنئېل )يهنـى بهنـى ئىسـرائىلنى(كېچىـده بهنـدىلىرىمنى «: بىز مۇسـاغا]. 51ـ  50[ دېدى

 ىيـدهپ ۋهھ» )ئۆز قهۋمى بىلهن سىلهرنى قـوغالپ چىقىـدۇ پىرئهۋنيهنى (سىلهر ئهلۋهتته قوغلىنىسىلهر، 
بـۇ « )ئېيتتىكـى پىرئهۋن]. (53[ توپلىغۇچىالرنى ئهۋهتتى) ئهسكهر(شهھهرلهرگه  پىرئهۋن]. 52[ قىلدۇق

قهتهن بىزنىـڭ ئـاچچىقىمىزنى كهلتـۈرۈپ ئـۇالر ھهقىـ]. 54[ كىشىلهر ھهقىقهتهن بىر ئوچۇم ئـادهملهردۇر
بىـلهن ئۇنىـڭ  پىـرئهۋنيهنـى ( بىز ئـوالرنى]. 56[ »بىز ھهقىقهتهن ئېھتىياتچان جامائهمىز]. 55[ قويدى

شـۇنداق ]. 58ــ57[ ئېسـىل تۇرالغـۇدىن ئـايرىۋهتتۇقباغالردىن، بۇالقالردىن، خهزىنىلهردىن ۋه  )قهۋمىنى
) بىـلهن ئۇنىـڭ قوشـۇنى پىـرئهۋنيهنى (ئۇالر ]. 59[ س قىلىپ بهردۇققىلىپ ئۇالرنى بهنى ئىسرائىلغا مىرا

تـوپى بىـلهن مۇسـا  پىـرئهۋنيهنـى (ئىككـى تـوپ ]. 60[ ئۇالرنى كۈن چىققـان چاغـدا قـوغالپ چىقتـى
يهنـى : (ئـۇالر«: بىر ـ بىرىنـى كـۆرۈپ تۇرۇشـقان چاغـدا، مۇسـانىڭ ئـادهملىرى) ئهلهيھىسساالمنىڭ توپى

ئۇنـداق «: مۇسـا ئېيتتـى]. 61[ دېـدى» بىـزگه چوقـۇم يېتىشـىۋالىدىغان بولـدى)بىلهن قوشۇنى پىرئهۋن
قۇتۇلـۇش ( پهرۋهردىگـارىم ھهقىـقهتهن مهن بىـلهن بىلـله، مېنـى) يهنى ھهرگىز يېتىشـهلمهيدۇ( بولمايدۇ

مۇسـا (قىلـدۇق،  ىيـدهپ ۋهھ» ھاسـاڭ بىـلهن دهرياغـا ئـۇرغىن«: بىـز مۇسـاغا]. 62[ »باشاليدۇ )يولىغا
]. 63[ بولـۇپ قالـدىقىسمى چوڭ تاغـدهك ) ھهر بىر يېرىلغان(دهريا يېرىلدى، ) ىلهن ئۇرۇۋېدىھاسىسى ب

بىـلهن قوشـۇنىنى بهنـى ئىسـرائىلنىڭ  پىـرئهۋنيهنـى (رۇھنى بۇ يهرگه يېقىنالشـتۇردۇق ۇئىككىنچى بىر گ
]. 65[ دۇقۇتقـۇزمۇسـا بىـلهن ئۇنىـڭ ھهمراھلىرىنـى پۈتـۈنلهي ق]. 64[ )ئارقىسىدىن دهرياغا كىرگـۈزدۇق

 پىـرئهۋنيهنـى (بۇنىڭدا ]. 66[ غهرق قىلدۇق) بىلهن قهۋمىنى پىرئهۋنيهنى (رۇھنى ۇئاندىن ئىككىنچى گ
ئىبرهت بـار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ئىمـان ئېيتقـۇچى ) چوڭ(ئهلۋهتته ) بىلهن ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ غهرق بولۇشىدا

ــاي]. 67[ بولمىــدى ــالىبتۇر، ناھ ــقهتهن غ ــڭ ھهقى ــدۇرســېنىڭ پهرۋهردىگارى ــا ]. 68[ ىتى مېھرىبان ئۇالرغ
نـېمىگه ئىبـادهت «: ىـگهئۆز ۋاقتىدا ئـۇ ئاتىسـىغا ۋه قهۋم]. 69[ ئىبراھىمنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بهرگىن

 دېيىشـتى» بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىمىـز، بـۇ ئىبـادهتنى داۋاالشـتۇرىمىز«: ئـۇالر]. 70(دېدى» قىلىسىلهر؟
يـا سـىلهرگه ]. 72[ )دۇئـايىڭالرنى ئاڭالمـدۇ؟( ڭالردا ئـۇالردۇئا قىلغان چـېغى«: ئىبراھىم ئېيتتى]. 71[

ــدا يهتكۈ ــدۇ؟پاي ــان يهتكۈزهلهم ــا زىي ــدۇ؟ ي ــۇ]. 73[ »زهلهم ــىئ ــا«: الر ئېيتت ــداق ئهمهس، ئات ــ  ئۇن ـ
ــدۇق ــانلىقىنى بايقى ــۇنداق قىلغ ــڭ ش ــى]. 74[ »بوۋىلىرىمىزنى ــراھىم ئېيتت ــۇ«: ئىب ــپ بېقىڭالرچ ! ئېيتى

ســىلهرنىڭ ئهڭ قهدىمكــى ئهجــدادلىرىڭالرنىڭ ئىبــادهت  ]75[ ر نــېمه؟هرنىڭ ئىبــادهت قىلغىــنىڭالســىل
مېنىـڭ ( مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر، پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى )يهنى بۇتالر( ئۇالر]76[ قىلغىنى نېمه؟

ئـۇ مېنـى تامـاق بىـلهن ]. 78[ ئۇ مېنى ياراتقـان، ئـۇ مېنـى ھىـدايهت قىلىـدۇ]. 77[ )پهرۋهردىگارىمدۇر
ئـۇ مېنـى ]. 80[ اقايتىدۇئاغرىـپ قالسـام ئـۇ مېنـى سـ]. 79[ ، ئۇسسۇلۇق بىلهن تهمىنلهيـدۇتهمىنلهيدۇ

ــزى روھ ــدۇ قهب ــيىن يهنه تىرىلدۈرى ــدۇ، كې ــالىقلىرىمنى ]. 81[ قىلى ــڭ خات ــڭ مېنى ــۈنى ئۇنى ــامهت ك قىي
ماڭـا ئىلىـم ھـېكمهت ئاتـا قىلغىـن، مېنـى ! پهرۋهردىگـارىم]. 82[ مهغپىرهت قىلىشىنى ئۈمىـد قىلىـمهن

نېمهتلىـك مېنـى نازۇ]. 84[ امىمنى قالـدۇرغىنكېيىنكىلهر ئارىسىدا ياخشى نـ]. 83[ ياخشىالرغا قوشقىن
 ئاتامغا مهغپىرهت قىلغىـن، ئـۇ ھهقىـقهتهن گـۇمراھالردىن بولـدى]. 85[ جهننهتنىڭ ۋارىسلىرىدىن قىلغىن
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 ه مېنـى رهسـۋا قىلمىغىـنتىرىلدۈرىلىـدىغان كۈنـد) ھېساب بېرىش ئۈچۈن) (يهنى خااليىقالر(ئۇالر ]. 86[
) نىـڭ دهرگـاھىهللا ا(پهقهت ]. 88[ مال ۋه ئوغۇلالر پايـدا يهتكۈزهلمهيـدۇ) ھېچ كىشىگه(ئۇ كۈنى ]. 87[

 جهننهت تهقۋادارالرغـا يېقىنالشـتۇرىلىدۇ]. 89[ »غا پاك قهلب بىلهن كهلگهن ئادهمگىال پايدا يهتكۈزۈلىدۇ
نـى قويـۇپ چوقۇنغـان هللا سىلهر ئىلگىرى ا« : ئۇالرغا]. 91[ دوزاخ گۇمراھالرغا ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ]. 90[

 دېيىلىــدۇ» يــا ئــۆزلىرىگه يــاردهم بېرهلهمــدۇ؟ نهرســهڭالر قهيهرده؟ ئــۇالر ســىلهرگه يــاردهم بېرهلهمــدۇ؟
ئۈســتى ـ ئۈســتىلهپ بــۇتالر، گــۇمراھالر ۋه ئىبلىســنىڭ قوشــۇنلىرىنىڭ ھهممىســى دوزاخقــا ]. 93ـــ92[

ز ئوپئوچــۇق بىــلهن قهســهمكى، بىــهللا ا«: دهللىشــىپ ئېيتىــدۇېاختــا جئــۇالر دوز]. 95ـــ94[ تاشــلىنىدۇ
ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى بىـلهن  )ئىبـادهتته( ئۆز ۋاقتىـدا بىـز سـىلهرنى]. 97ـ96[ گۇمراھلىقتا ئىدۇق

شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىـزگه ]. 99[ بىزنـى پهقهت گۇناھكـارالرال ئـازدۇردى]. 98[ ئوخشاش ئورۇنـدا قويـاتتۇق
قايتىشـقا بولسـا ) دۇنياغـا(ئهگهر بىزگه ]. 101[ ۋه يېقىن دوستىمۇ يوق]. 100[ ر يوقشاپائهت قىلغۇچىال

يهنـى ئىبـراھىم ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ ( شۈبھىسـىزكى، بۇنىڭـدا]. 102[ »ئىدى، بىز مۆمىنلهردىن بوالتتۇق
يتقـۇچى ئىبرهت بار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ئىمـان ئې) چوڭ(ئهلۋهتته  )ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن) (قىسسىسىده

]. 104[ سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ ھهقىـقهتهن ناھـايىتى غـالىبتۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر]. 103[ بولمىدى
: ئـۆز ۋاقتىـدا ئۇالرغـا قېرىندىشـى نـۇھ ئېيتتـى]. 105[ نۇھنىڭ قهۋمـى پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلـدى

]. 107[ ر پهيغهمـبهرمهنمهن ھهقىقهتهن سىلهرگه سادىق بى]. 106[ قورقمامسىلهر؟ )تىنهللا ا(سىلهر «
تهبلىـغ قىلغانلىقىمغـا سـىلهردىن ھېچقانـداق ]. 108[ قورقۇڭالر، ماڭـا ئىتـائهت قىلىڭـالر تىنهللا اسىلهر 

 تىـــنهللا ا]. 109[ ھهق تهلهپ قىلمــايمهن، ئـــۇنى پهقهت ئالهملهرنىـــڭ پهرۋهردىگارىــدىن تىلهيـــمهن
ســاڭا تـۆۋهن تهبىقىــدىكى ئــادهملهر  !)ئــى نـۇھ(«: ئـۇالر]. 110[ »قورقـۇڭالر، ماڭــا ئىتـائهت قىلىڭــالر

مهن ئۇالرنىـڭ نـېمه «: نـۇھ ئېيتتـى]. 111[ دېـدى» ۇرسا، سـاڭا بىـز ئىمـان ئېيتامـدۇق؟ئهگهشكهن ت
ئهگهر بىلســهڭالر ئــۇالردىن ھېســاب ئېلىشــنى پهقهت پهرۋهردىگــارىم ]. 112[ قىلغــانلىقىنى ئۇقمــايمهن

ــان ــتىگه ئالغ ــۋهتمهيم]. 113[ ئۈس ــۆمىنلهرنى قوغلى ــكارا ]. 114[ هنمهن م ــۇق ـ ئاش مهن پهقهت ئوچ
) پهيغهمبهرلىــك دهۋهتىڭــدىن(ئهگهر ســهن ! ئــى نــۇھ«: ئــۇالر ئېيتتــى]. 115[ »ئاگاھالنــدۇرغۇچىمهن

: نـۇھ ئېيتتـى]. 116[ »يانمىساڭ، سهن چوقۇم تاش ـ كېسـهك قىلىنىـپ ئۆلتۈرۈلگـۈچىلهردىن بولىسـهن
مهن بىـلهن ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم ]. 117[ لدىقهۋمىم مېنى ھهقىقهتهن ئىنكار قى! پهرۋهردىگارىم«

ئـادهملهر، (بىـز ئـۇنى ۋه ]. 118[ »چىقارغىن، مېنى ۋه مهن بىلهن بىلـله بولغـان مـۆمىنلهرنى قۇتقـۇزغىن
ئــۇالرنى ]. (119[ لىــق تولغــان كېمىــده ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله بولغــانالرنى قۇتقــۇزدۇق) ھــايۋانالر بىــلهن

) تهپهككـۇر قىلغـۇچىالر ئۈچـۈن(بۇنىڭـدا ]. 120[ قالغانالرنى غهرق قىلدۇقكېيىن ئاندىن ) قۇتقۇزغاندىن
]. 121[ نىـڭ تولىسـى ئىمـان ئېيتقـۇچى بولمىـدى )يهنـى كىشـىلهر( ئىبرهت بار، ئـۇالر) چوڭ(ئهلۋهتته 

) خهلقــى( ئــاد]. 122[ ســېنىڭ پهرۋهردىگارىــڭ ھهقىــقهتهن ناھــايىتى غــالىبتۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر
 )تىـنهللا ا(سـىلهر «: ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشـى ھـۇد ئېيتتـى]. 123[ رنى ئىنكار قىلدىپهيغهمبهرله

ــبهرمهن]. 124[ قورقمامســىلهر؟ ــقهتهن ســىلهرگه ســادىق پهيغهم ــنهللا اســىلهر ]. 125[ مهن ھهقى  تى
تهبلىــغ قىلغانلىقىمغــا ســىلهردىن ھېچقانــداق ھهق تهلهپ ]. 126[ قورقــۇڭالر، ماڭــا ئىتــائهت قىلىڭــالر

سـىلهر ھهر بىـر ئېگىـز جايغـا ]. 127[ لمايمهن، ئۇنى پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىـدىن تىلهيـمهنقى
) گويـا سـىلهر ئۆلمهيدىغانـدهك]. (128[ ساالمسىلهر )يهنى ئېگىز بىنا(ئويۇن ـ كۈلكه ئۈچۈن بىر ئاالمهت 

ــىلهر ــارايالرنى ساالمس ــا س ــپ پۇخت ــد قىلى ــنى ئۈمى ــۈ قېلىش ــادا مهڭگ ــى( هگهرئ]. 129[ دۇني  )بىراۋن
 قورقــۇڭالر، ماڭــا ئىتــائهت قىلىڭــالر تىــنهللا اســىلهر ]. 130[ جازالىســاڭالر، زالىمــالردهك جازااليســىلهر
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ئـۇ سـىلهرگه ]. 132[ قورقـۇڭالر تىـنهللا اسىلهرگه سـىلهر بىلىـدىغان نېمهتلهرنـى ئاتـا قىلغـان ]. 131[
مهن ھهقىقهتهن سـىلهرنىڭ بۈيـۈك ]. 134ـ133[ باغالرنى، بۇالقالرنى ئاتا قىلدىچارۋىالرنى، ئوغۇلالرنى، 

نهسـىھهت قىالمسـهن، قىلمامسـهن، «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 135[ »كۈننىڭ ئازابىغا قېلىشىڭالردىن قورقىمهن
 پهقهت بــۇرۇنقىالردىن قالغــان ئــادهت) يهنــى بۇتالرغـا چوقۇنــۇش(بــۇ ]. 136[ بهرىبىـر بىــزگه ئوخشــاش

ئىنكار قىلدى، ئـۇالرنى بىـز ھـاالك  )يهنى ھۇدنى( ۇالر ئۇنىئ]. 138[ »بىز ھهرگىز جازاالنمايمىز]. 137[
]. 139[ ئىبـرهت بـار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ئىمـان ئېيتقـۇچى بولمىـدى) چـوڭ(قىلدۇق، بۇنىڭدا ئهلـۋهتته 

 )خهلقـى( سـهمۇد]. 140[ سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن ناھـايىتى غـالىبتۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر
) تىــنهللا ا(«: ئــۆز ۋاقتىــدا ئۇالرغــا قېرىندىشــى ســالىھ ئېيتتــى]. 141[ قىلــدى پهيغهمبهرلهرنــى ئىنكــار

ــبهرمهن]. 142[ قورقمامســىلهر؟ ــقهتهن ســىلهرگه ســادىق پهيغهم ــنهللا اســىلهر ]. 143[ مهن ھهقى  تى
تهبلىــغ قىلغانلىقىمغــا ســىلهردىن ھېچقانــداق ھهق تهلهپ ]. 144[ قورقــۇڭالر، ماڭــا ئىتــائهت قىلىڭــالر

ســىلهر بـــۇ يهرلهرده، ]. 145[ پهقهت ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارىــدىن تىلهيــمهنقىلمــايمهن، ئــۇنى 
باغچىالردىن، بۇالقالردىن، زىـرائهتلهردىن، يۇمشـاق پىشـقان خـورمىالردىن بهھـرىمهن بولـۇپ خـاتىرجهم 

 خۇشال ھالدا تاغالرنى تېشىپ ئـۆي ياسامسـىلهر]. 148ـ146[ )ئويالمسىلهردهپ (ھالدا داۋاملىق قالىمىز 
زېمىنـدا بۇزغۇنچىلىـق قىلىـدىغان، ئىسـالھ ]. 150[ قورقۇڭالر، ماڭا ئىتـائهت قىلىڭـالر تىنهللا ا]. 149[

سـهن «: ئۇالر ئېيتتـى]. 152ـ151[ »ئهمرىگه ئىتائهت قىلماڭالر قىلمايدىغان ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ
سـهن، ئهگهر سـهن سهن پهقهت بىزگه ئوخشاش بىر ئىنسان]. 153[ ھهقىقهتهن سېھىر قىلىنغانالردىنسهن

بـۇ چىشـى تـۆگه «: سـالىھ ئېيتتـى]. 154[ »راستچىلالردىن بولسـاڭ، بىـرهر مـۆجىزه كهلتـۈرۈپ بـاققىن
ئۇنىڭغـا يامـانلىق ]. 155[ ئىچىـدۇ، سـىلهرمۇ مـۇئهييهن بىـر كـۈن ئىچىسـىلهر) سۈيۈڭالردىن بىـر كـۈن(

ئــۇالر چىشــى تــۆگىنى ]. 156[ »قىلمــاڭالر، بولمىســا ســىلهر بۈيــۈك كۈننىــڭ ئازابىغــا دۇچــار بولۇســىلهر
) چـوڭ(ئۇالرغا ئازاب چۈشتى، بۇنىڭـدا ئهلـۋهتته ]. 157[ بوغۇزلىدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر نادامهتكه قالدى

سـېنىڭ پهرۋهردىگارىـڭ ھهقىـقهتهن ]. 158[ ئىبرهت بار، ئۇالرنىـڭ تولىسـى ئىمـان ئېيتقـۇچى بولمىـدى
]. 160[ ۇتنىڭ قهۋمـى پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلـدىل]. 159[ ناھايىتى غالىبتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

مهن ھهقىـقهتهن ] 161[ قورقمامسـىلهر؟ )تىـنهللا ا(سـىلهر «: ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېرىندىشى لۇت ئېيتتى
تهبلىـغ ]. 163[ قورقۇڭالر، ماڭا ئىتائهت قىلىڭـالر تىنهللا اسىلهر ]. 162[ سىلهرگه سادىق پهيغهمبهرمهن

ھېچقانداق ھهق تهلهپ قىلمـايمهن، ئـۇنى پهقهت ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگارىـدىن قىلغانلىقىمغا سىلهردىن 
سىلهر ئهھلى جاھان ئىچىدىن لىۋاته قىلىپ، پهرۋهردىگـارىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن ياراتقـان ]. 164[ تىلهيمهن

 »ھهددىدىن ئاشـقۇچى قهۋمسـىلهر )بۇزۇقچىلىقتا(ئاياللىرىڭالرنى تاشالپ قويامسىلهر؟ سىلهر ھهقىقهتهن 
 »قايتمىسـاڭ، چوقـۇم سـۈرگۈن قىلىنىسـهن) دهۋىتىڭـدىن( ئهگهر! ئى لۇت«: ئۇالر ئېيتتى]. 166ـ165[
ــۇت ئېيتتــى]. 167[ ــاتتىق يىــرگىنىمهن«: ل ! پهرۋهردىگــارىم]. 168[ مهن ســىلهرنىڭ قىلىقىڭالردىــن ق

ئـۇنى ۋه ]. 169[ »نمېنى ۋه تهۋهلىرىمنـى قۇتقـۇزغى )ئۇالرغا كېلىدىغان ئازابتىن(قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن 
يهنـى لۇتنىـڭ ئايـالىنى قالـدۇرۇپ ( پهقهت مومـاينى]. 170[ ئۇنىڭ تهۋهلىرىنىڭ ھهممىسـىنى قۇتقـۇزدۇق

ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه بىـز يـامغۇر ]. 172[ ئاندىن قالغانالرنى ھاالك قىلـدۇق]. 171[ ھاالك قىلدۇق )قويۇپ
بۇنىڭـدا ]. 173[ !ان يامغۇر نېمىـدېگهن يامـانياغدۇردۇق، ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغ) يهنى تاش(

ــۋهتته  ــدى) چــوڭ(ئهل ــۇچى بولمى ــان ئېيتق ــڭ تولىســى ئىم ــار، ئۇالرنى ــرهت ب ــر ئىب ســېنىڭ ]. 174[ بى
ئهيكىلىقـالر پهيغهمبهرلىرىنـى ]. 175[ پهرۋهردىگارىڭ ھهقىقهتهن ناھايىتى غالىبتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

]. 177[ قورقمامسـىلهر؟) تىـنهللا ا(سـىلهر «: شۇئهيب ئۇالرغـا ئېيتتـىئۆز ۋاقتىدا ]. 176[ ئىنكار قىلدى
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 قورقـۇڭالر، ماڭـا ئىتـائهت قىلىڭـالر تىـنهللا ا]. 178[ هقىقهتهن سـىلهرگه سـادىق پهيغهمـبهرمهنھمهن 
تهبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلهردىن ھېچقانـداق ھهق تهلهپ قىلمـايمهن، ئـۇنى پهقهت ئالهملهرنىـڭ ]. 179[

ــدىن ت ــمهنپهرۋهردىگارى ــاڭالر]. 180[ ىلهي ــۈچىلهردىن بولم ــرىڭالر، كهم بهرگ ــدۇرۇپ بې ــۆلچهمنى تول  ئ
يهنى قايسى يـول بىـلهن (كىشىلهرگه نهرسىلىرىنى ]. 182[ توغرا تارازىدا تارتىڭالر )نهرسىلهرنى]. (181[

 كهم بهرمهڭـالر، يهر يۈزىـده بۇزغۇنچىلىـق قىلىـپ پىتـنه ـ پاسـات) بولمىسـۇن، كىشـىلهرنىڭ ھهقلىرىنـى
ئــۇالر ]. 184[ »قورقــۇڭالر تىــنهللا اســىلهرنى ۋه ئىلگىرىكــى ئــۈممهتلهرنى ياراتقــان ]. 183[ تېرىمــاڭالر

ئادهمسـهن، ) ئـاددى( سهن پهقهت بىـزگه ئوخشـاش]. 185[ سهن سېھىر قىلىنغۇچىالردىنسهن«: ئېيتتى
ردىن بولسـاڭ، راسـتچىلال) سـۆزۈڭده(ئهگهر ]. 186[ سېنى بىز ھهقىقهتهن يالغانچى دهپ گۇمان قىلىمىـز

ســـىلهرنىڭ ! پهرۋهردىگـــارىم«: شـــۇئهيب ئېيتتـــى]. 187[ »بىـــزگه ئاســـماندىن ئـــازاب چۈشـــۈرگىن
ئۇالر شـۇئهيبنى ئىنكـار قىلـدى، ئـۇالرنى سـايه كۈنىنىـڭ ئـازابى ]. 188[ »قىلمىشىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ

ئىبـرهت بـار، ) چـوڭ(تته بۇنىڭـدا ئهلـۋه]. 189[ ئۇ ھهقىقهتهن بۈيۈك كۈننىڭ ئازابى ئىدى. ھاالك قىلدى
سـېنىڭ پهرۋهردىگارىـڭ ھهقىـقهتهن ناھـايىتى ]. 190[ ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتقۇچىالردىن بولمىـدى

شۈبھىسىزكى، قۇرئان ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن نازىـل ]. 191[ غالىبتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر
ــدۇرغۇچىالردىن بولۇ]. 192[ قىلىنغانــدۇر ــۇنى ســېنىڭ ئاگاھالن ــل ئ شــۇڭ ئۈچــۈن، ئىشــهنچلىك جىبرىئى

]. 195[ )نازىــل بولــدى(ئوچــۇق ئهرهبــى تىلىــدا ) قۇرئــان]. (194ـــ193[ قهلــبىڭگه ئېلىــپ چۈشــتى
ئابـدۇلال ئىـبن ]. (196[ كىتابلىرىـدا تىلغـا ئېلىنغـان )پهيغهمبهرلهرنىـڭ(ھهقىقهتهن قۇرئـان ئىلگىرىكـى 

بهنـى ئىسـرائىل ئۆلىمالىرىنىـڭ قۇرئـاننى بىلىشـى ) غـا ئوخشـاشساالم ۋه ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ھهمراھلىرى
ئهگهر بىـز قۇرئـاننى ئهرهب ]. 197[ دهلىل بولمامدۇ؟) قۇرئاننىڭ توغرىلىقىنى كۆرسىتىدىغان(مۇشرىكالرغا 

تىلىدا بولمىغان بىر ئـادهمگه نازىـل قىلغـان بولسـاق، ئـۇ قۇرئـاننى ئۇالرغـا ئوقـۇپ بهرسـه، ئـۇالر ئۇنىڭغـا 
ئــۇالر قۇرئــاننى (شــۇنىڭدهك گۇناھكارالرنىــڭ دىللىرىغــا قۇرئــاننى ســالدۇق ]. 199ـــ198[ تتىهيئىشـهنم

]. 200[ چۈشىنىپ، ئۇنىڭ پاساھهت ـ باالغىتىنى ۋه مۆجىزه ئىكهنلىكىنى بىلىپ تـۇرۇپ ئىمـان ئېيتمىـدى
ا ئۇشـتۇمتۇت ئـۇ ئـازاب ئۇالرغـ]. 201[ قاتتىق ئازابىنى كۆرمىگىچه قۇرئانغـا ئىشـهنمهيدۇ) نىڭهللا ا(ئۇالر 

: ئـۇالر )ئۇالرغـا تۇيۇقسـىز ئـازاب كهلگهنـده]. (202[ تۇيماي قالىدۇ) كهلگهنلىكىنى(كېلىدۇ، ئۇالر ئۇنىڭ 
ئـۇالر بىزنىـڭ ئازابىمىزنىـڭ ]. 203[ دهيـدۇ» مـۆھلهت بېرىلهمـدۇ؟) ىـۋېلىش ئۈچـۈنئىمان ئېيت(بىزگه «

) نېمهتلىرىمىـزدىن(يىلـالر ) نۇرغـۇن(ۇالرنى ئهگهر ئ! ئېيتىپ باققىنا]. 204[ بۇرۇنراق كېلىشىنى تىلهمدۇ؟
بهھرىمهن قىلساق، ئاندىن ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇلغان ئازاب كهلسه، ئۇالرنىڭ بهھـرىمهن بولغـان نېمهتلىـرى 

قانــداقلىكى شــهھهر  ].207ـــ205[ ھــېچ نهرســىگه ئهســقاتمايدۇ) تائــۇالردىن ئــازابنى دهپئــى قىلىشــ(
ۈن پهيغهمبهرلهرنــى ئهۋهتمىگىــچه، ئــۇنى ھــاالك قىلمىــدۇق، ـــ نهســىھهت قىلىــش ئۈچــ بولمىســۇن، ۋهز

]. 210[ قۇرئاننى شهيتانالر ئېلىـپ چۈشـكىنى يـوق]. 209ـ208[ بىز زالىم بولمىدۇق) الشتائۇالرنى جازا(
) يهنـى شـهيتانالر(شۈبھىسىزكى، ئۇالر ]. 211[ قادىر بواللمايدۇ) ئۇنىڭغا(ئۇالرمۇ . بۇ ئۇالرغا اليىق ئهمهس

باشـقا ھـېچ ئىالھقـا ئىبـادهت قىلمىغىـن،  تىـنهللا ا]. 212[ تىڭشاشتىن مهنئى قىلىنغاندۇر) چهئوغرىلىق(
ــۇپ قالىســهن ــۇچىالردىن بول ــازاب قىلىنغ ــداق قىلســاڭ، ئ ــش ]. 213[ ئۇن ــېقىن خى ــالىرىڭنى  –ي ئهقرىب

رىـڭ ئهگهر خىـش ـ ئهقرىبالى]. 215[ ساڭا ئهگهشكهن مۆمىنلهرگه مۇاليىم بولغىن]. 214[ ئاگاھالندۇغىن
 دېگىــن» مهن ســىلهرنىڭ قىلمىشــلىرىڭالردىن ھهقىــقهتهن ئــادا ـ جــۇدا مهن«: ســاڭا ئاســىيلىق قىلســا

قوپقىنىڭـدا كـۆرۈپ  )نامازغـا( سـېنىهللا ا]. 217[ يـۆلهنگىن قـاهللا اناھايىتى غالىـب، مېھرىبـان ]. 216[
ىق ۋه قىيامــدا ســهجدىگه بارغــانلىق، رۇكۇغــا تۇرغــانل(نامــاز ئوقۇغــۇچىالر ئارىســىدىكى ]. 218[ تۇرىــدۇ
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ھهممىنــى ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، هللا شۈبھىســىزكى، ا]. 219[ ھهرىكىتىڭنــى كــۆرۈپ تۇرىــدۇ) تۇرغــانلىق
سـىلهرگه مهن ) مهكـكه كۇففارلىرىغـا ئېيتقىنكـى! ئـى مـۇھهممهد]. (220[ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ــۇ؟ ــپ بېرهيم ــگه چۈشــىدىغانلىقىنى ئېيتى ــ]. 221[ شــهيتانالرنىڭ كىم ــۇالر ھهربى ــۇچى، ئ ــۋا توقۇغ ر ئىغ
يهنــى ( ئاڭاليــدۇ، ئــۇالر )پهرىشــتىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى ئــوغرىلىقچه(ئــۇالر ]. 222[ گۇناھكارغــا چۈشــىدۇ

) سـۆز(ئۇالرنىـڭ ]. 224[ شائىرالرغا گۇمراھالر ئهگىشـىدۇ]. 223[ نىڭ تولىسى يالغانچىالردۇر) شهيتانالر
ۇالر قىلمايـدىغان نهرسـىلىرىنى قىلـدۇق دهپ ئـ]. 225[ ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرگهنلىكىنى كۆرمهمسـهن؟

نـى كـۆپ زىكـرى قىلغـان، هللا پهقهت ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـان، ا]. 226[ سۆزلهيدۇ
زۇلۇمغا ئۇچرىغاندىن كېيىن ئـۆزىنى قوغـدىغان شـائىرالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، زۇلـۇم قىلغـۇچىالر ئۇزاققـا 

  ].227[ نى بىلىدۇقالماي قايسى جايغا قايتىدىغانلىقى

  .ئايهت 93مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره نهمل 27

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

مـۆمىنلهر ئۈچـۈن ھىـدايهتتۇر ۋه خـۇش ]. 1[ بـۇ، قۇرئاننىـڭ ۋه روشـهن كىتابنىـڭ ئايهتلىرىـدۇر. طا، سىن
نامـازنى ئـادا قىلىـدۇ، زاكـات بېرىـدۇ ۋه ئـاخىرهتكه جهزمهن  ئـۇالر) شۇنداق مۆمىنلهركى]. (2[ خهۋهردۇر
هتهن چىرايلىـق كۆرسـهتتۇق، ئاخىرهتكه ئىشهنمهيدىغانالرغا ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنـى ھهقىـق]. 3[ ئىشىنىدۇ

ئـاخىرهتته . قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) دۇنيـادا(ئۇالر ]. 4[ تېڭىرقاپ يۈرۈشىدۇ) گۇمراھلىقلىرىدا(ئۇالر 
ساڭا قۇرئـان ئهلـۋهتته ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى، ھهممىنـى ]. 5[ ئهڭ زىيان تارتقۇچىالردۇر ئۇالر

مهن ھهقىـقهتهن ئـوت كـۆردۈم، «: ئۆز ۋاقتىدا مۇسـا ئهھلىيىسـىگه]. 6[ تهرىپىدىن بېرىلىدۇهللا بىلگۈچى ا
ئىسسىنىشـىڭالر بىـرهر خهۋهر ئۇقـۇپ كـېلهي، يـاكى سـىلهرنىڭ ) يول توغرۇلۇق(مهن ئوتنىڭ يېنىغا بېرىپ 

نىـدا  )مۇنـداق(مۇسـا ئوتنىـڭ يېنىغـا كهلگهنـده ]. 7[ دېـدى» ئۈچۈن ئـوتتىن بىـر چـوغ ئېلىـپ كـېلهي
ئالهملهرنىـڭ . ئوتنىڭ يېنىـدىكى كىشـىنى ۋه ئوتنىـڭ ئهتراپىـدىكىلهرنى مۇبـارهك قىلـدىهللا ا«: ئاڭالندى

هللا ت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى اشۈبھىسىزكى، مهن غالىب، ھـېكمه! ئى مۇسا]. 8[ پاكتۇرهللا پهرۋهردىگارى ا
ـا ئهجـدىھادهك تېـز ھهرىكهتلىنىۋاتقـانلىقىنى » !ھاساڭنى تاشلىغىن]. 9[ دۇرمهن مۇسـا ھاسىسـىنىڭ گوي

هللا ا. (قارىيالمىـدى )يهنـى قورققىنىـدىن ئهجـدىھاغا(كۆرگهنده، ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ چېكىنـدى، كهيـنىگه 
لـېكىن كىمكـى ]. 10[ هرلهر ئهلۋهتته قورقمايـدۇقورقمىغىن، مېنىڭ ھۇزۇرۇمدا پهيغهمب! ئى مۇسا«) تتىيئې
ناھـايىتى ) ئۇنىڭغـا( زۇلۇم قىلسا، ئاندىن يامان ئهمهللىرىنى ياخشـى ئهمهلـگه ئۆزگهرتسـه، مهن) ئۆزىگه(

قولــۇڭنى قوينۇڭغــا ســالغىن، ئــۇ ھېچقانــداق ]. 11[ مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇرمهن، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر
ۋه ئۇنىـڭ قهۋمىـگه ئېلىـپ بېرىشـىڭ ئۈچـۈن بهرگهن  پىرئهۋنمېنىڭ  )بۇ(، ئىللهتسىز ئاپئاق بولۇپ چىقىدۇ

ئۇالرغـا بىزنىـڭ نۇرغـۇن ]. 12[ »توققۇز مۆجىزهمنىڭ ئىچىدىدۇر، ئـۇالر ھهقىـقهتهن پاسـىق قهۋم ئىـدى 
ئـۇالر ئـۇ ئـايهتلهرنى ]. 13[ دېـدى» بۇ روشهن سېھىردۇر«: ىز نازىل بولغان چاغدا، ئۇالرروشهن ئايهتلىرىم

. ىده ئېتىراپ قىلـدى، لـېكىن ئـۇالر ئـۇنى زۇلـۇم ۋه تهكهببۇرلـۇق قىلىـش يۈزىسـىدىن ئىنكـار قىلـدىئىچ
بىـز ھهقىـقهتهن داۋۇدقـا، سـۇاليمانغا ]. 14[ بۇزغۇنچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىـدىغانلىقىغا قـارىغىن

ھهمدۇسـانا بىزنـى نۇرغـۇن جىمـى «: ئىلىم ئاتا قىلـدۇق، ئـۇالر ئېيتتـى )دۇنيا ۋه دىن ئىلىملىرىدىن كهڭ(
ئىلىمـده، پادىشـاھلىقتا ، پهيغهمبهرلىكـته(سۇاليمان ]. 15[ »!خاستۇر قاهللا ابهندىلىرىدىن ئارتۇق قىلغان 

دۇنيانىـڭ . (بىزگه قۇشالرنىڭ تىلـى تهلىـم بېرىلـدى! ئى ئىنسانالر«: ئۇ. داۋۇدقا ۋارىسلىق قىلدى) ئاتىسى
]. 16[ دېـدى» روشـهن ئېھسـانىدۇر) نىـڭهللا ا(بۇ ئهلـۋهتته ھهممه نهرسه ئاتا قىلىندى، ) نېمهتلىرىدىن
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ســۇاليمان (ســۇاليماننىڭ جىــنالردىن، ئىنســانالردىن ۋه قۇشــالردىن بولغــان قوشــۇنلىرى توپالنــدى 
]. 17[ ئۇالر تهرتىپلىـك ئورۇنالشـتۇرۇلغان ئىـدى). ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئالدىدا دهبدهبه بىلهن ماڭاتتى

! ئـى چۈمــۈلىلهر«: مـۈلىلهر ۋادىسـىغا يېتىــپ كهلگهنـده، بىـر چۈمـۈله ئېيتتـىچۈ) شـامدىكى بىـر(ئـۇالر 
 »ئۇۋىلىرىڭالرغــا كىرىــپ كېــتىڭالر، ســۇاليمان ۋه ئۇنىــڭ قوشــۇنى ئۇقماســتىن ســىلهرنى يهنچىۋهتمىســۇن

سـهن مېنـى ! پهرۋهردىگـارىم«: سۇاليمان چۈمۈلىنىڭ سۆزىدىن تهبهسسۇم قىلىپ كۈلدى ۋه ئېيتتى]. 18[
تا ـ ئانامغا بهرگهن نېمىتىڭگه شۈكۈر قىلىشقا، سـهن رازى بولىـدىغان ياخشـى ئهمهلنـى قىلىشـقا ماڭا ۋه ئا

ئـۇ قۇشـالرنى ]. 19[ »مۇۋهپپهق قىلغىن، رهھمىتىڭ بىلهن مېنى ياخشـى بهنـدىلىرىڭ قاتارىغـا كىرگـۈزگىن
 يوقـاپ كهتتىمـۇيـا ئـۇ ! ماڭا نېمه بولدى؟ ھۆپۆپنى كۆرمهيمهنغـۇ«: كۆزدىن كهچۈرگهندىن كېيىن ئېيتتى

يوقـاپ كهتكهنلىكىنـى (ئۇنى چوقۇم قاتتىق جازااليمهن، يـا ئـۇنى چوقـۇم بوغـۇزاليمهن، يـا چوقـۇم ]. 20[
مهن «: ئـۇزاق ئـۆتمهي ھۆپـۆپ كهلـدى، ئـۇ ئېيتتـى]. 121[ »بىر روشهن دهلىل كهلتۈرىـدۇ) ئاقاليدىغان

بىـر ) مهندىكى سهبه شـهھىرىدىنيهنى يه(، ساڭا مهن سهبهدىن )كهلدىم(سهن بىلمىگهن ئىشنى بىلىپ 
يهنـى (بىر ئايالنىـڭ ) يهنى سهبه ئاھالىسىگه(مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا ]. 22[ مۇھىم خهۋهر ئېلىپ كهلدىم

ھهمـمه ) ئـۆزىگه ۋه سـهلتهنهتىگه كېرهكلىـك(پادىشاھلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كـۆردۈم، ئۇنىڭغـا ) بىلقىسنىڭ
نـى قويـۇپ قۇياشـقا هللا ئۇنىڭ ۋه قهۋمىنىـڭ ا]. 23[ ه ئىكهننهرسه بېرىلگهن ئىكهن، ئۇ چوڭ ئهرشكه ئىگ

قۇياشـــقا  ،نـــى قويـــۇپهللا يهنـــى ا( چوقۇنىـــدىغانلىقىنى بايقىـــدىم، شـــهيتان ئۇالرغـــا قىلمىشـــلىرىنى
]. 24[ چىرايلىق كۆرسهتتى، ئۇالرنى تـوغرا يولـدىن توسـتى، ئـۇالر ھىـدايهت تاپمايـدۇ) چوقۇنغانلىقلىرىنى

ىندىكى سىرلهرنى ئاشكارىلىغۇچى، سىلهرنىڭ يوشۇرۇن ۋه ئاشـكارا ئىشـىڭالرنى ئۇالر ئاسمانالردىكى ۋه زېم
باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، ئـۇ بۈيـۈك ئهرشـنىڭ  تىـنهللا ا]. 25[ سهجده قىلمايدۇ قاهللا ابىلىپ تۇرغۇچى 

بـۇ ]. 27[ سهن راسـت دهۋاتامسـهن، يـا يالغـانمۇ؟ قـارايمىز«: سۇاليمان ئېيتتى]. 26[ »رىدۇرپهرۋهردىگا
تـۇر، ئۇالرنىـڭ ) جايـدا يوشـۇرۇنۇپ( ن ئـۇالردىن نېرىـراقمنى ئېلىپ بېرىپ ئۇالرغا تاشـلىغىن، ئانـدىخېتى

ماڭــا ! ئـى ئۇلــۇغالر«: ئېيتتــى) يهنـى بىلقىــس(ئــۇ ]. 28[ »قانـداق جــاۋاپ قايتۇرىـدىغانلىقىغا قــارىغىن
اھــايىتى ن) ئۇنىــڭ مهزمــۇنى شــۇكى. (ھهقىــقهتهن ســۇاليماندىن بىــر پــارچه قىممهتلىــك خهت كهلــدى

سىلهر ماڭـا ھاكـاۋۇرلۇق قىلمـاڭالر، ]. 30ـ29[ مى بىلهن باشاليمهننىڭ ئىسهللا شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
! ئـى ئۇلـۇغالر«: ئېيتتـى) يهنـى بىلقىـس(ئـۇ ]. 31[ »مېنىڭ ئالدىمغا مۇسۇلمان بولغان ھالـدا كـېلىڭالر

رۇپ ھـېچ ئىشـنى بېكىتكىـنىم ىھهت بېرىڭالر، سـىلهرنى ئۈسـتىده قويمـاي تـۇمهسل ئىشىمدا )بۇ(مېنىڭ 
) بىزنــى(بىـز كۈچلـۈك ۋه جهڭگىـۋارمىز، ئىـش سـېنىڭ ئىختىيارىڭدىـدۇر، «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 32[ »يـوق

شۈبھىســىزكى، «: ئېيتتــى )يهنــى بىلقىـس(ئــۇ ]. 33[ »كـۆرگىن) ئــويالپ(نـېمىگه بۇيرۇيــدىغانلىقىڭنى 
ىلىـدۇ، شـهھهرنىڭ مۆتىـۋهر ئـادهملىرىنى پادىشاھالر بىرهر شهھهرگه ھۇجۇم قىلىپ كىرسه، ئـۇنى خـاراب ق

مهن ]. 34[ خـار قىلىـدۇ، ئۇالرمـۇ شـۇنداق قىلىـدۇ) ئۆلتۈرۈش، ئهسىرگه ئېلىش ۋه سۈرگۈن قىلىش بىلهن(
]. 35[ »غا ئهۋهتىـمهن، ئهلچىلهرنىـڭ نـېمه خهۋهر ئېلىـپ كېلىـدىغانلىقىغا قـارايمهنۋچوقۇم ئۇالرغـا سـو

ســىلهر ماڭــا مــال بىــلهن يــاردهم «: هنــده، ســۇاليمان ئېيتتــىئهلچــى ســۇاليماننىڭ ئالــدىغا يېتىــپ كهلگ
نىڭ ماڭا بهرگهنلىرى سىلهرنىڭ بهرگهنلىرىڭالردىن ياخشىدۇر، بهلكـى سـىلهر سـوغاڭالر هللا قىلماقچىمۇ؟ ا

سهن قايتىپ كهتكىن، ئۇالرنىڭ ئۈسـتىگه ئـۇالر تاقابىـل تۇرالمايـدىغان ]. 36[ بىلهن كۆرهڭلهپ كېتىسىلهر

                                                
ىلىپ سۇسىز بىر قاقاس چۆلگه كېلىپ چۈشتى، قوشۇنى تهشنا بولۇپ ئۇنىڭدىن سۇ سورىدى، سۇاليمان ئهلهيھسساالم قوشۇنى بىلهن چۈمىلىلهر ۋادىسىدىن ئاير 

  . شۇ كۈنى ئۇ ھۆپۈپنى ئىزدهپ تاپالمىدى. ھۇپۇپ سۇاليمان ئهلهيھىسساالمغا سۇ بار جاينى تېپىپ بېرهتتى
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 »چوقۇم بـارىمىز، ئـۇالرنى يۇرتىـدىن خـار، كهمسـىتىلگهن ھالـدا چوقـۇم چىقىرىـۋېتىمىزبىر قوشۇن بىلهن 
مېنىــڭ قېشــىمغا مۇســۇلمان بولــۇپ كېلىشــتىن بــۇرۇن،  ئــۇالر! ئــى ئۇلــۇغالر«: ســۇاليمان ئېيتتــى]. 37[
مهن ئـۇنى «: جىنـدىن بولغـان ئىفرىـت ئېيتتـى]. 38[ »كىم ئۇنىڭ تهختىنى ئېلىپ كېلىـدۇ) سىلهردىن(

ۇڭــدىن تۇرۇشــتىن بــۇرۇن ســاڭا ئېلىــپ كــېلىمهن، مهن ئــۇنى ئېلىــپ كېلىشــكه ئهلــۋهتته قــادىرمهن، ئورن
): يهنـى ئاسـهف ئىـبن بۇرخىيـا(كىتابنى چوڭقۇر بىلىـدىغان زات ) نازىل بولغان]. (39[ »ئىشهنچلىكمهن

هرھـال دى، تهخـت دېـئـۇ دۇئـا قىلىۋ(دېدى » ىپ كېلىمهنئۇنى مهن ساڭا كۆزۈڭنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ئېل«
ماڭـا (بـۇ پهرۋهردىگارىمنىـڭ «: سۇاليمان تهختنىڭ يېنىـدا تۇرغـانلىقىنى كۆرگهنـده). ئالدىدا ھازىر بولدى

يا تۇز كورلۇق قىالمـدىم، بۇنىـڭ بىـلهن مېنـى سـىنىدى، كىمكـى  ،ئېھسانىدۇر، ئۇ شۈكۈر قىالمدىم )قىلغان
بىلىـش (ى تۇزكورلـۇق قىلىـدىكهن، شۈكۈر قىلىدىكهن، ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچـۈن شـۈكۈر قىلىـدۇ، كىمكـ

كهرىمــى ) نىــڭهللا ا(، )ئۇنىــڭ شــۈكۈر قىلىشــىدىن بىھــاجهتتۇر(ھهقىــقهتهن پهرۋهردىگــارىم ) كېرهككــى
بىلقىسنىڭ يېتىپ كېلىشى يېقىنالشقان ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئهقلىنـى سـىناش (سۇاليمان ]. 40[ دېدى» كهڭدۇر

ۆزگهرتىڭالر، ئـۇ تهختىنـى ئـ )شـهكلىنى(ىـڭ تهختىن )يهنـى بىلقىسـنىڭ(ئۇنىـڭ «: ئېيتتـى) يۈزىسىدىن
» سـېنىڭ تهختىـڭ مۇشـۇنداقمۇ؟«): ڭغـائۇنى(بىلقىـس كهلگهنـده ]. 41[ »تونىمامدۇ، قارايمىز ،تونۇمدۇ

) نىـڭ نېمىتىنـى سـۆزلهش يۈزىسـىدىن ئېيتتـىهللا سـۇاليمان ا. (دېـدى» شـۇدهك تۇرىـدۇ«: ئۇ. دېيىلدى
ئىلىـم بېرىلـدى، ) نىڭ قـۇدرىتىنى بىلدۈرىـدىغانهللا ى ۋه انهللا ا(بۇرۇن بىزگه ) يهنى بىلقىستىن(ئۇنىڭدىن 

) ئىبـادهت قىلىشـتىن قـاهللا ا(نـى قويـۇپ چوقۇنغـان نهرسـىلىرى هللا ئـۇنى ا]. 42[ بىز مۇسۇلمان بولـدۇق
دېيىلـدى، ئـۇ » سارايغا كىرگىن«): يهنى بىلقىسقا(ئۇنىڭغا ]. 43[ چۈنكى ئۇ كاپىر قهۋمدىن ئىدى. توستى

ى، ئىككـى پـاچىقىنى ئـاچت )كىيىمىنـى كۆتـۈرۈپ(وڭ سـۇ دهپ گۇمانلىنىـپ سـاراينى چـ )يهنى بىلقىس(
: ئېيتتــى )يهنـى بىلقىــس(ئــۇ . »ئــۇ ئهينهكـتىن ياســالغان سـارايدۇر ،شۈبھىسـىزكى«: سـۇاليمان ئېيتتــى

گه زۇلـۇم ئـۆزۈم )شـېرىك كهلتـۈرۈپ، قۇياشـقا چوقۇنـۇش بىـلهن قاهللا ا( پهرۋهردىگارىم، مهن ھهقىقهتهن«
يهنـى سـۇاليماننىڭ دىنىغـا (بويسـۇندۇم  قـاهللا ابىلهن بىلله ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگـارى  قىلدىم، سۇاليمان

يهنـى سـهمۇد قهبىلىسـىگه نهسـهب (بىـز ھهقىـقهتهن سـهمۇدقا ]. 44[ »)ئهگىشىپ ئىسـالمغا كىـردىم
» لىڭـالرئىبـادهت قى قـاهللا ا« )سـالىھ(ئهۋهتتـۇق،  )پهيغهمـبهر قىلىـپ(قېرىندىشى سالىھنى  )جهھهتتىن

يهنى دىن بارىسـىدا جىدهللىشـىدىغان مـۆمىنلهر ۋه كـاپىرالردىن (دهللىشىدىغان ې، ناگاھان ئۇالر ج)دېدى(
ئى قهۋمىم، سـىلهر نېمىشـقا رهھمهتـتىن «: سالىھ ئېيتتى]. 45[ ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كهتتى) ئىبارهت

 تىــنهللا اىشــقا بــۇرۇن ئازابنىــڭ كېلىشــىنى تىلهيســىلهر؟ ســىلهر رهھمهتــكه ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن نېم
سـېنىڭ ۋه سـهن  )بىزگه كهلـگهن قهھهتچىلىـك(«: ئۇالر ئېيتتى]. 46[ »مهغپىرهت تهلهپ قىلمايسىلهر؟

سـىلهرگه كېلىـدىغان ياخشـى يامـانلىق «: سالىھ ئېيتتى. »بىلهن بولغان كىشىلهرنىڭ شۇملۇقىدىن كهلدى
يهر يۈزىـده  )نـى ھىجرىـدهيه(شـهھهرده ]. 47[ »سـىنايدۇهللا تهرىپىدىن كېلىدۇ، بهلكـى سـىلهرنى اهللا ا

هللا ئـۆز ئـارا ا«: ئـۇالر]. 48[ بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان، ئىسالھ قىلمايدىغان توققۇز نهپهر كىشـى بـار ئىـدى
بىـر كېچىـده سـالىھنى ۋه ئۇنىـڭ تهۋهلىرىنـى چوقــۇم «: ئـۇالر ئېيتتـى. دېـدى» بىـلهن قهسـهم قىلىڭـالر

ىسىگه، ئۇ ئۆلتۈرۈلگهن چاغـدا بىـز ئۈسـتىده ئهمهس ئىگ )يهنى ئۇالرنىڭ(ئۆلتۈرهيلى، ئاندىن چوقۇم ئۇنىڭ 
. قهسـت پىالنلىـدىىيۇس )سـالىھقا قارشـى(ئـۇالر ]. 49[ »ئىدۇق، بىز ھهقىـقهتهن راسـتچىلمىز، دهيلـى

]. 50[ ۇقسـىز جازالىـدۇققهسـتى ئۈچـۈن تۇيىيۇس)ھـاالك بولۇشـىنى تېـزلىتىش ئۈچـۈنئۇالرنىڭ (ئۇالرنى 
ــڭ س ــڭىيۇئۇالرنى ــى  قهســتىنىڭ ئاقىۋىتىنى ــڭ قهۋمىن ــۇالرنى ۋه ئۇالرنى ــارىغىنكى، ئ ــا ق ــداق بولغانلىقىغ قان

) ئـادهمزاتتىن(ئۇالر زۇلـۇم قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، ئهنه ئۇالرنىـڭ ئـۆيلىرى ]. 51[ پۈتۈنلهي ھاالك قىلدۇق
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]. 52[ ئىبـرهت بـار) چـوڭ( بىلىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا) قـۇدرىتىنى(نىـڭ هللا ا. خالى بولۇپ قالدى
ــل( ــالىھ بى ــانالرنى )هنس ــق قىلغ ــان ۋه تهقۋادارلى ــان ئېيتق ــازابتىن( ئىم ــۇزدۇق) ئ ــڭ ]. (53[ قۇتق لۇتنى

سـىلهر بىلىـپ تـۇرۇپ قهبىـھ «: ئهينى زاماندا لۇت ئۆزىنىـڭ قهۋمىـگه ئېيتتـى) قىسسىسىنى بايان قىلغىن
ســـىلهر ئايـــالالرنى قويـــۇپ، جىنســـىي تهلىـــۋىڭالرنى ئهرلهر بىـــلهن ]. 54[ ئىشـــالرنى قىالمســـىلهر

لۇتنىــڭ «: ئۇالرنىــڭ بىــردىن ـ بىــر جــاۋابى]. 55[ »ندۇرامســىلهر؟ بهلكــى ســىلهر نــادان قهۋمســىلهرقا
 دېيىشـتىن ئىبـارهت بولـدى» تهۋهلىرىنى شهھىرىڭالردىن ھهيـدهپ چىقىـرىڭالر، ئـۇالر پـاك كىشـىلهردۇر

نـى خوتـۇنىنى يه(بىز ئۇنى ۋه خوتۇنىدىن باشقا تهۋهلىرىنـى قۇتقـۇزدۇق، تهقـدىرىمىز بىـلهن ئـۇنى ]. 56[
ــا ــدۇق )ئازابق ــالغۇچىالردىن قىل ــامغۇر ]. 57[ ق ــز ي ــتىگه بى ــڭ ئۈس ــاش(ئۇالرنى ــى ت ــدۇردۇق) يهن . ياغ

! خاسـتۇر قـاهللا اجىمى ھهمدۇسـانا «]. 58[ !ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرغا ياغدۇرۇلغان يامغۇر نېمىدېگهن يامان
ــاكى هللا ا. دېگىــن »!بهنــدىلىرىگه ئامــانلىق تىلهيــمهن تاللىغــان) پهيغهمــبهرلىككه(ئۇنىــڭ  ياخشــىمۇ؟ ي

ئاســمانالرنى ۋه زېمىننــى ياراتقــان، ســىلهرگه ]. 59[ ئۇالرنىــڭ شــېرىك كهلتــۈرگهن بــۇتلىرى ياخشــىمۇ؟
بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهن، ئۇنىڭ بىلهن گۈزهل باغالرنى يېتىشـتۈرۈپ بهرگهن كىـم؟ ئـۇ باغالرنىـڭ 

باشـقا ئىـالھ بـارمۇ؟ باشـقا ئىـالھ  تىـنهللا اهيـدۇ، دهرهخلىرىنى ئۆستۈرۈش سىلهرنىڭ قولـۇڭالردىن كهلم
تۇرالغـۇ ) ئىنسـانالرغا ۋه ھايۋانالرغـا)زېمىننى]. 60[ بۇرۇلۇپ كهتكهن قهۋمدۇر) ھهقىقهتتىن(يوقتۇر، ئۇالر 

ــتىده  ــڭ ئۈس ــان، ئۇنى ــاالرنى ئاققۇزغ ــده دهري ــۈك تهرهپلىرى ــڭ تۈرل ــان، ئۇنى ــلىكى (قىلغ تهۋرهپ كهتمهس
يهنـى تـاتلىق سـۇ بىـلهن شـورلۇق سـۇ ئارىسـىدا (، ئىككـى دېڭىـز ئارىسـىدا تـاغالرنى ئورناتقـان)ئۈچۈن

) باشـقا ئىـالھ يـوق(باشقا ئىالھ بارمۇ؟  تىنهللا اتوساقالرنى قىلغان كىم؟ )ئارىلىشىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن
ئۇنىـڭ (بېشىغا كـۈن چۈشـكهن ئـادهم دۇئـا قىلسـا ]. 61[ نىڭ تولىسى بىلمهيدۇ) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر 

ئىجــابهت قىلىــدىغان، ئۇنىــڭ بېشــىغا كهلــگهن ئېغىرچىلىقنــى كۆتۈرۈۋېتىــدىغان ۋه ســىلهرنى ) ىدۇئاســىن
باشـقا ئىـالھ بـارمۇ؟ سـىلهر ئازغىنـا ۋهز ـ نهسـىھهت  تىـنهللا ازېمىننىـڭ ئورۇنباسـارلىرى قىلغـان كىـم؟ 

ــىلهر ــدى]. 62[ ئالىس ــىتىپ بېرى ــول كۆرس ــىلهرگه ي ــدا س ــڭ قاراڭغۇلۇقلىرى ــڭ ۋه دېڭىزنى غان، قۇرۇقلۇقنى
قىلىـپ ئهۋهتىـدىغان كىـم؟  بېشـارهتئىلگىرى شامالالرنى ) يهنى يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىشتىن(رهھمىتىدىن 

 ئۇالرنىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن پـاكتۇرهللا ا) ھېچ ئىـالھ يوقتـۇر(باشقا ئىالھ بارمۇ؟  تىنهللا ا
كىـم؟ سـىلهرگه ئاسـماندىن ۋه  دهسلهپته خهلق ئهتكهن، ئاندىن ئۇنى تىرىلدۈرىدىغان) ئىنساننى]. (63[

ئهگهر )«ئېيتقىنكـى، ) ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر(باشقا ئىالھ بـارمۇ؟  تىنهللا ازېمىندىن رىزىق بېرىدىغان كىم؟ 
ــالردا ــۈرۈڭالر) دهۋايىڭ ــى كهلت ــاڭالر، دهلىلىرىڭالرن ــدىغان بولس ــتچىل بولى ــنهللا ا]. 64[ »راس ــۆلهك  تى ب

قاچـان تىرىلىـدىغانلىقلىرىنى ) يهنـى خـااليىق(، ئـۇالرئاسمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكىلهر غهيبنـى بىلمهيـدۇ
ئۇالرنىــڭ ئـاخىرهت توغرىســىدىكى ئىلمـى پىشــىپ يېتىلـدىمۇ؟ ئۇنــداق ئهمهس، ئــۇالر ]. 65[ بىلمهيـدۇ

يهنـى قايتـا تىرىلىشـىنى (كـاپىرالر ]. 66[ ئاخىرهت توغرۇلۇق گۇماندىدۇر، ئۇالر ئاخىرهت توغرۇلـۇق كـوردۇر
بىـز ۋه بىزنىـڭ ئاتـا ـ بـوۋىلىرىمىز توپـا بولـۇپ كهتكهنـدىن «: ئېيتتى)شرىكلىرىئىنكار قىلغۇچى مهككه مۇ

ھهقىـقهتهن بىـزگه ۋه ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزغـا ]. 67[ چوقـۇم چىقىرىالمـدۇق) قهبرىمىزدىن تىرىلىـپ(كېيىن 
بـۇ (سـهن ]. 68[ »بۇ پهقهت بۇرۇنقىالرنىڭ قىسسـىلىرىدۇر. ۋهده قىلىنغان ئىدى) قايتا تىرىلىش(ئىلگىرى 

يهنـــى پهيغهمبهرلهرنـــى ئىنكـــار (زېمىنـــدا ســـهير قىلىڭـــالر، گۇناھكـــارالر «: ئېيـــتقىن) كۇففارالرغـــا
ھـاالك قىلمىـدىمۇ؟ ئىلگىرىكـى هللا ئـۇالرنى ا)»نىڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولغانلىقىغـا قـاراڭالر)قىلغۇچىالر

!) ئـى مـۇھهمممهد]. (69[ )كۇففارالرنىڭ بېشىغا كهلگهن كۈن كېيىنكى كۇففارالرنىـڭ بېشـىغىمۇ كېلىـدۇ
قايغۇرمىغىن، ئۇالرنىـڭ ھىـيله ـ مىكرىـدىن ئىچىـڭ پۇشمىسـۇن ) ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن(سهن ئۇالرنىڭ 
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راســتچىل بولســاڭالر، )ســۆزۈڭالردا(ئهگهر «: ئــۇالر]. 70[ )ســېنى ئۇالرنىــڭ شــهررىدىن ســاقاليدۇهللا ا(
سـىلهر ئالـدىراپ كهتـكهن ئازابنىـڭ «]. 71[ دېيىشىدۇ» ئازاب قاچان چۈشىدۇ)سىلهر بىزگه ۋهده قىلغان(

بـۇ بهدرى سوقۇشـىدا ئۇالرنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى (دېگىـن » بىر قىسمى سىلهرگه يېقىنالشقان بولۇشى مۇمكىن
ــىدۇر ــىرگه ئېلىنىش ــېكىن ]. 72[ )ۋه ئهس ــۇر، ل ــقهتهن مهرھهمهتلىكت ــانالرغا ھهقى ــڭ ئىنس پهرۋهردىگارى

پهرۋهردىگارىـــڭ ئۇالرنىـــڭ دىللىرىـــدا ]. 73[ مايـــدۇشـــۈكۈر قىل)پهرۋهردىگارىغـــا(ئۇالرنىـــڭ تولىســـى 
يهنى ئۇالرنىـڭ پهيغهمـبهر ئهلهيھىسسـاالمغا قارىتـا ئـاداۋىتىنى ۋه (يوشۇرغانلىرىنى ۋه ئاشكارا قىلغانلىرىنى 

ئاسمان زېمىندا لهۋھۇلمهھپۇزغا يېزىلمىغـان ھېچبىـر سـىر ]. 74[ شهك ـ شۈبھىسىز بىلىدۇ)سۈيىقهستىنى
ــوق ــانپهيغهمب]. (75[ ي ــل بولغ ــاالمغا نازى ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــڭ تۈگهنچىســى م ــان ) هرلهرن ــۇ قۇرئ ب

 ھهقىقهتهن ئىسرائىل ئهۋالدىغا ئۇالرنىـڭ ئىخـتىالپ قىلغـان نهرسـىلىرىنىڭ كـۆپىنى بايـان قىلىـپ بېرىـدۇ
شۈبھىسـىزكى، پهرۋهردىگارىـڭ ]. 77[ قۇرئان مۆمىنلهر ئۈچۈن ھهقىقهتهن ھىدايهتتۇر ۋه رهھمهتتۇر]. 76[

هللا ائادىـل ھۆكـۈم چىقىرىــدۇ، ) قىيـامهت كـۈنى(نىـڭ ئارىسـىدا ) يهنـى بهنـى ئىسـرائىل ئهۋالدى(الر ئـۇ
 قـاهللا ايهنـى ئىشـىڭنى (تهۋهككۈل قىلغىـن  قاهللا ا]. 78[ بىلگۈچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى(، غالىبتۇر

شۈبھىسـىزكى،  )ئـى مـۇھهممهد(، )سـاڭا مهدهتكـاردۇرهللا يۆلهنگىن، ا قاهللا اتاپشۇرغىن، ھهممه ئىشىڭدا 
يهنـى دىللىرىنىـڭ (سـهن ئۆلـۈكلهرگه ۋه يـۈز ئـۆرۈگهن گاسـالرغا ]. 79[ دىسهن)دىن(سهن روشهن ھهق 

دهۋهتنـــى )ئۆلۈكلىكىــده ئۆلـــۈكلهرگه ۋه ھهقنــى ئاڭلىماســـلىقتا گاســـالرغا ئوخشــايدىغان كۇففارالرغـــا
قىاللمايســهن، ســهن  ھىــدايهت ،كــورالرنى گــۇمراھلىقتىن ئايرىــپ) دىلــى(ســهن ]. 80[ ئاڭلىتالمايســهن

]. 81[ پهقهت بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمـان ئېيتىـپ مۇسـۇلمان بولغـانالرغىال ئاڭلىتااليسـهن)دهۋىتىڭنى(
ــۇالر  ــارالر(ئ ــى كۇفف ــقاندا ) يهن ــقا ئاش ــۆز ئىش ــان س ــدىنئاال ئېيتىلغ ــا ئال ــامهت (غ ــازاپ ۋه قىي ــى ئ يهن

ىقىرىمىزكـى، ئـۇ ئۇالرغـا ئىنسـانالرنىڭ بىزنىـڭ ، ئۇالرغا زېمىندىن بىـر تۈرلـۈك ھـايۋاننى چ)يېقىنالشقاندا
ــۆزلهيدۇ ــهنمىگهنلىكىنى س ــايهتلىرىمىزگه ئىش ــڭ ]. 82[ ئ ــدىن بىزنى ــڭ ئىچى ــده ھهر ئۈممهتنى ــۇ كۈن ئ

ئالـدى (يىغىمىـز ) ھېساب ئېلىش ۋه جازاالش ئۈچـۈن)ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالردىن بىر توپ ئادهمنى
هللا كهلـگهن چاغلىرىـدا، ا) نىـڭ دهرگاھىغـاهللا ا)ئـۇالر]. 83[ پ تۇرۇلىدۇئۇالر توختىتى) ـ كهينى يىغىلغۇچه

ئهمـرى قىلىنغـان (سىلهر تولۇق بىلمهي تۇرۇپ مېنىڭ ئايهتلىرىمنى ئىنكار قىلـدىڭالرمۇ؟ سـىلهر «: ئۇالرغا
زۇلـۇم قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن، )ئـۆزلىرىگه)ئۇالر]. 84[ دهيدۇ» زادى نېمىلهرنى قىلدىڭالر؟ ) نهرسىلهردىن

ئۇالرغـا ]. 85[ سـۆز قىاللمايـدۇ) ئـۆزرىلىرى بولمىغـانلىقى ئۈچـۈن(ئـۇالر . الرغا ئـازاب ھهقلىـق بولـدىئۇ
) ھايـاتلىق يولىـدا ھهرىكهتلىـنىش ئۈچـۈن(قىلغـانلىقىمىزنى، كۈنـدۈزنى ) ۋاقىـت(كېچىنى ئارام ئالىدىغان 

نىـڭ قـۇدرىتىنى هللا ا(چـۈن يورۇق قىلغـانلىقىمىزنى ئـۇالر ئۇقمامـدۇ؟ بۇنىڭـدا ئىمـان ئېيتىـدىغان قهۋم ئۈ
ــار)كۆرســىتىدىغان ــاالمهتلهر ب ــۇن ئ ــدۇ، ا]. 86[ نۇرغ ــده ســۇر چىلىنى ــۇ كۈن ــانالردىن هللا ئ ــى (خالىغ يهن

باشــقا ئاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى ھهممىنــى قورقــۇنچ ) پهرىشــتىلهر، پهيغهمــبهرلهر ۋه شــېھىتالردىن
تۇرغــۇن ھـالهتته گۇمــان قىلىســهن،  تـاغالرنى]. 87[ بويســۇنغان ھالـدا كېلىــدۇ قـاهللا اباسـىدۇ، ھهمــمه 

هللا نىـڭ ھۈنىرىـدۇر، اهللا ھهممه نهرسـىنى پۇختـا ياراتقـان ا) بۇ(ھالبۇكى، ئۇالر بۇلۇتتهك چۆگىلهپ تۇرىدۇ، 
ياخشــى ئىــش قىلغــانالر قىلغــان ]. 88[ ھهقىــقهتهن ســىلهرنىڭ قىلمىشــلىرىڭالردىن تولــۇق خهۋهرداردۇر

يامـان ]. 89[ ئـۇالر بـۇ كۈنـده قورقۇنجىـدىن ئهمىـن بولىـدۇ ياخشىلىقىدىن ئوبدانراق مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ،
]. 90[ ئىش قىلغانالر دوزاخقا يۈزى بىلهن تاشلىنىدۇ، سىلهر پهقهت قىلمىشـىڭالرغا يارىشـا جازالىنىسـىلهر

) يهنـى مهكـكه مـۇكهررهمه(ھۈرمهتلىك قىلغان بـۇ شـهھهر هللا مهن پهقهت ا«)ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد(
نىـڭ مۈلكىـدۇر، مهن مۇسـۇلمانالردىن هللا ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلدۇم، ھهممه نهرسـه انىڭ پهرۋهردىگارىغا 
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كىمكى ھىدايهت تاپىدىكهن، ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈنـدۇر، كىمكـى . »بولۇشقا، قۇرئان ئوقۇشقا بۇيرۇلدۇم
مهن پهقهت «ئېيتقىنكــــى، )ئۇنىڭغــــا(ســــهن ) ئۇنىــــڭ ۋابــــالى ئــــۆزىگه بولىــــدۇ(ئازىــــدىكهن 

 قـاهللا اجىمـى ھهمدۇسـانا « ئېيتقىنكـى، !) ئـى مـۇھهممهد]. (92ـ  91[ »غۇچىالردىنمهنئاگاھالنـدۇر
ئــاالمهتلىرىنى كۆرســىتىدۇ، ســىلهر ئــۇالرنى ) قــۇدرىتىنى كۆرســىتىپ بېرىــدىغان(ســىلهرگه هللا خاســتۇر، ا

اپىـل تونۇيسىلهر، پهرۋهردىگارىڭ سىلهرنىڭ قىلغـان ئهمهللىـرىڭالردىن غ) تونۇش پايدا بهرمهيدىغان چاغدا(
  ].93[ ئهمهستۇر

  .ئايهت 88مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قهسهس 28

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئىمـان ئېيتقـان قهۋم ئۈچـۈن سـاڭا ]. 2[ ئايهتلىرىـدۇر) يهنى قۇرئان(بۇ، روشهن كىتاب ]. 1[ طاسن، مىم 
) مىسـىر( پىـرئهۋنشۈبھىسـىزكى، ]. 3[ ئاساسـتا ئوقـۇپ بېرىمىـزقىسسىسـىنى ھهقلىـق  پىرئهۋنمۇسا ۋه 
يهنـى ( ھهددىدىن ئاشتى، ئاھالىسىنى بـۆلهكلهرگه بۆلـۈپ، ئـۇالردىن بىـر تـائىپه) زومىگهرلىكته( زېمىنىدا

) خىـزمهتكه سـېلىش ئۈچـۈن)ئۇالردىن ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ، قىزلىرىنـى. نى بوزهك قىلدى) بهنى ئىسرائىل
ــدۇر ــك قال ــرئهۋندى، تىرى ــوزهك ) مىســىر( بىــز]. 4[ ھهقىــقهتهن بۇزغــۇنچىالردىن ئىــدى پى زېمىنىــدا ب

ۋه  پىـرئهۋنقىلىنغانالرغا مهرھهمهت قىلىشنى ئىراده قىلىمىز، ئـۇالرنى يولباشـچىالردىن قىلىشـنى، ئـۇالرنى 
چ ـ قـۇۋۋهتكه ئۇالرنى مىسىر زېمىنىـد اكـۈ]. 5[ ۋارىس قىلىشنى ئىراده قىلىمىز) مۈلكىگه(ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ 

) يهنـى بـوزهك قىلىنغـانالر( ھامانغا ۋه ئۇالرنىڭ قوشۇنىغا ئـۇالر) ۋهزىرى(گه، پىرئهۋنئىگه قىلماقچىمىز، بىز 
]. 6[ كۆرســىتىمىز) يهنــى بهنــى ئىســرائىلنى مىســىرغا ھۆكــۈمران قىلىشــنى(دىـن قورقىــدىغان نهرســىنى 

ىـتكىن، ئۇنىـڭ زىيانكهشـلىككه ئۇچرىشـىدىن مۇسانى ئېم«: مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلھام بىلهن بىلدۈردۇقكى
) ھـاالك بـوالرمىكىن دهپ(تاشلىغىن، ئۇنى) يهنى نىل دهرياسىغا( دهرياغا) ساندۇققا سېلىپ(قورقساڭ، ئۇنى

قـايغۇرمىغىن، ئـۇنى سـاڭا چوقـۇم قـايتۇرىمىز ۋه ئـۇنى پهيغهمـبهرلهردىن ) ئۇنىـڭ پىراقىـدىن( قورقمىغىن،
نىـڭ ( ىلىسـىدىكىلهر مۇسـانى ئـاقىۋهت ئـۆزلىرىگه دۈشـمهن، ۋه خـاپىلىقنىـڭ ئائ پىرئهۋن]. 7[ »قىلىمىز

، ھامـان ۋه ئۇالرنىـڭ پىـرئهۋنشۈبھىسـىزكى، . سـۈزۈۋالدى)نىـل دهرياسـىدىن( قىلىش ئۈچـۈن) مهنبهسى
يهنــى ( ماڭــا ۋه سـاڭا كۆزنــۇرى، )بــۇ بـاال(«: نىـڭ ئايــالى پىــرئهۋن]. 8[ قوشـۇنلىرى خاتاالشــقان ئىـدى

» ئۇنى ئۆلتۈرمهڭالر، بهلكى ئۇ بىـزگه پايـدا يهتكـۈزهر يـاكى ئـۇنى ئوغـۇل قىلىـۋاالرمىز بولسۇن،) خۇشاللىق
ــدى ــۇالر. دې ــالبۇكى، ئ ــرئهۋن( ھ ــدا  پى ــانىڭ قولى ــڭ مۇس ــڭ ھاالكىتىنى ــڭ ياردهمچىلىرىنى ــڭ ۋه ئۇنى نى

ىنى مۇسـانىڭ پىرئهۋتننىـڭ قولىغـا چۈشـۈپ قالغـانلىق( مۇسانىڭ ئانىسـى]. 9[ ئۇقمايتتى) بولىدىغانلىقىنى
ئىشـهنگۈچىلهردىن ) نىـڭ بـالىنى قـايتۇرۇش ۋهدىسـىگههللا ئۇنىـڭ ا( ئهس ـ ھوشـىنى يوقـاتتى،) ئـاڭالپ

بولۇشى ئۈچۈن، ئۇنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجهم قىلمىغان بولساق، ئـۇ بـالىنى ئاشـكارىالپ قـويغىلى تـاس قالغـان 
. دېـدى» هشـكىنمۇسـاغا ئهگ) خهۋهرنى ئۇقۇش ئۈچۈن(«: ئانىسى مۇسانىڭ ھهمشىرىسىگه. ]10[ ئىدى

ئـۆز ئانىسـى ]. (11[ تونۇمـايتتى )ئـۇنى( ھـالبۇكى، ئـۇالر. ھهمشىرىسى مۇسانى يىـراقتىن كـۆرۈپ تـۇردى
ــتىن ــانىڭ ) كېلىش ــتۇق، مۇس ــىدىن توس ــڭ ئېمىتىش ــۈچى ئايالالرنى ــۈت ئهمگۈزگ ــانى س ــرى مۇس ئىلگى

؟ ئـۇالر مۇســانى سـىلهرگه مۇسـانى باقىـدىغان ئوبـدان بىـر ئـائىلىنى كۆرسـىتىپ قويـايمۇ«: ھهمشىرىسـى
نىـڭ ۋهدىسـىنىڭ هللا ئانىسىنىڭ خۇشال بولۇشى، قايغۇرماسـلىقى ۋه ا]. 12[ دېدى» ئىخالس بىلهن باقىدۇ

نىـڭ هللا ا( ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىشى ئۈچۈن بىز مۇسانى ئۇنىڭغا قـايتۇردۇق، لـېكىن ئىنسـاالرنىڭ تولىسـى
هنـده، ئهقلـى توشـقاندا ئۇنىڭغــا مۇسـا ئۆســۈپ يېتىلگ]. 13[ بىلمهيـدۇ) ۋهدىسـىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنـى
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مۇسـا شـهھهر ]. 14[ پهيغهمبهرلىكنى ۋه ئىلىمنى ئاتا قىلدۇق، بىز ياخشىالرغا مۇشۇنداق مۇكاپات بېرىمىـز
شـهھهرگه ) يهنى چۈشلۈك ئۇيقىـدىكى چاغـدا( ئاھالىسىدىن ھېچ كىشىنى كۆرگىلى بولمايدىغان بىر ۋاقىتتا

بىــرى ئــۆز ) ئۇرۇشــۇۋاتقانالردىن. (ۋاتقانلىقىنى كــۆردىكىــردى، ئــۇ شــهھهرده ئىككــى كىشــىنىڭ ئۇرۇشــۇ
ئـۆز قهۋمىـدىن بولغـان ئـادهم دۈشـمىنىگه قارشـى . قهۋمىدىن بولسا، يهنه بىرى ئۇنىـڭ دۈشـمىنى ئىـدى

بـۇ «: مۇسـا ئېيتتـى. مۇسا ئۇنى مۇشت بىـلهن بىرنـى ئـۇرۇپ ئۆلتـۈرۈپ قويـدى. ئۇنىڭدىن ياردهم تىلىدى
: مۇسـا ئېيتتـى]. 15[ »ى، شـهيتان ئـازدۇرغۇچى ئاشـكارا دۈشـمهندۇرشهيتاننىڭ ئىشـىدۇر، شۈبھىسـىزك

ئۇنىڭغـا مهغپىـرهت هللا ا. »ماڭا مهغپىرهت قىلغىن. گه زۇلۇم قىلدىمئۆزۈممهن ھهقىقهتهن ! پهرۋهردىگارىم«
ـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا قىلدى، ا : مۇسـا ئېيتتـى]. 16[ ھهقىـقهتهن ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھ

ــانلىق( !ىمپهرۋهردىگــار« ــرهت قىلغ ــا مهغپى ــا ) ماڭ ــز گۇناھكارالرغ ــلهن مهن ھهرگى نېمىتىــڭ ســهۋهبى بى
مۇسا ئهتىسى ئهتىگهنده قورقـۇنچ ئىچىـدهئهتراپىغا قـاراپ شـهھهر ئـارىالپ ]. 17[ »ياردهمچى بولمايمهن

) الـدابىـر قىبتـى بىـلهن ئۇرۇشـۇپ تۇرغـان ھ( يۈرهتتى، ناگاھان تۈنۈگۈن ئۇنىڭدىن ياردهم تىلىـگهن ئـادهم
 دېـدى» سـهن ھهقىـقهتهن ئاشـكارا گـۇمراھ ئىكهنسـهن«: مۇسادىن يهنه ياردهم تىلىدى، مۇسـا ئۇنىڭغـا

گه قـول ئۇزاتمـاقچى بولغانـدا، ) يهنـى قىبتـى( دۈشمىنى بولغان ئادهم) ئورتاق( مۇسا ئىككىسىنىڭ]. 18[
ېنـى ئۆلتۈرمهكچىمۇسـهن، سهن تۈنۈگـۈن بىـر ئـادهمنى ئۆلتۈرگهنـدهك م! ئى مۇسا«: ياردهم تىلىگهن ئادهم

]. 19[ دېـدى» سهن زېمىندا تۈزىگۈچىلهردىن بولۇشنى خالىمـاي، پهقهت زومىـگهر بولۇشـنىال خااليسـهن
شۈبھىســىزكى، كــاتتىالر ســېنى ! ئــى مۇســا«: بىــر ئــادهم شــهھهرنىڭ يىــراق يېرىــدىن ئالــدىراپ كېلىــپ

تكىن، مهن ئهلـۋهتته سـاڭا سـادىق چىقىپ كه) شهھهردىن دهرھال( ىھهت قىلىشىۋاتىدۇ،مهسل ئۆلتۈرۈشكه
ئـى «: مۇسا قورقۇنچ ئىچىده ئهتراپقا باققان ھالدا شهھهردىن چىقتـى، ئـۇ]. 20[ دېدى» كىشىلهردىنمهن

: ئـۇ مهديهن تهرهپـكه يـۈزلهنگهن چاغـدا]. 21[ دېـدى» مېنى زالىم قهۋمدىن قۇتقۇزغىن! پهرۋهردىگارىم
مۇسـا مهديهنـدىكى بىـر بۇالقنىـڭ ]. 22[ دېـدى» ۇمكىنپهرۋهردىگارىم مېنى توغرا يولغا يېتهكلىشـى مـ«

قـويلىرىنى ( ئـۇالردىن باشـقا يهنه. سۇغىرىۋاتقان بىر توپ كىشـىلهرنى كـۆردى )ماللىرىنى( يېنىغا كهلگهنده
ــۆردى )ســۇدىن ــالنى ك ــېمه بولــدى؟«: مۇســا ئۇالرغــا. توســۇپ تۇرغــان ئىككــى ئاي ــى ( ســىلهرگه ن يهن

پـادىچىالر قـويلىرىنى سـۇغۇرۇپ «: دېـدى، ئـۇالر» )تۇرۇپسـىلهرغۇ؟ پقويلىرىڭالرنى سۇدىن توسـۇپ تـۇرۇ
مۇسـا ]. 23[ دېـدى» بولغاندىن كېيىن، ئاندىن بىز سۇغىرىمىز، ئـاتىمىز بولسـا ياشـىنىپ قالغـان بوۋايـدۇر

 سايىســىگه بېرىــپ )بىـر دهرهخنىــڭ( ئۇالرنىـڭ قــويلىرىنى ســۇغۇرۇپ بهردى، ئانـدىن ئارقىســىغا بۇرۇلــۇپ
 دېـدى» ماڭا رىزىقتىن نېمىنىال بهرسهڭ، مهن ھهقىـقهتهن ئۇنىڭغـا موھتـاج! پهرۋهردىگارىم«): ئولتۇرۇپ(
ـانلىق بىـلهن مېڭىـپ كېلىـپ )يهنى ئۇ ئىككـى ئايالنىـڭ( ئۇالرنىڭ]. 24[ : بىـرى مۇسـانىڭ يېنىغـا ئۇياتچ
» ۇسـۇغىرىپ بهرگهنلىكىڭنىـڭ ھهققىنـى بېـرىش ئۈچـۈن ئاتـام سـېنى راسـتال چاقىرىـد )قويلىرىمىزنى(«

« : قېشـىغا كېلىـپ ئهھـۋالنى ھېكـايه قىلىـپ بهردى، شـۇئهيب) يهنـى شـۇئهيبنىڭ( مۇسا ئۇنىـڭ. دېدى
ئـى ئاتـا، «: بىرى ئېيتتـى )يهنى ئايالالرنىڭ( ئۇالرنىڭ]. 25[ دېدى» قورقمىغىن، زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇڭ

]. 26[ »هنچلىكتۇرئۇنى سهن ئىشلهتكىن، بۇ سهن ئىشـلهتكهنلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسـىدۇر، كۈچلـۈك، ئىشـ
ماڭا سهككىز يىل ئىشلهپ بېرىشـىڭ بهدىلىـگه سـاڭا بـۇ ئىككـى قىزىمنىـڭ «: ئېيتتى) يهنى شۇئهيب( ئۇ

ئـون يىلنـى شـهرت ( ئىختىيارىـڭ،) ئۇمـۇ( بىرىنى بېرىشنى خااليمهن، ئهگهر ئون يىلنـى توشقۇزۇۋهتسـهڭ
ــايمهن، خــۇدا خالىســا) قىلىــپ ــادهم ســېنى مۇشــهققهتكه ســېلىپ قويۇشــنى خالىم ــڭ ياخشــى ئ ، مېنى

بـۇ ئىككىمىزنىـڭ ئـارىمىزدىكى توختامـدۇر، ئىككـى «: مۇسـا ئېيتتـى]. 27[ »ئىكهنلىكىمنى بايقايسـهن
نىڭ قايسىسىنى توشقۇزسام توشقۇزاي، ماڭـا ئـارتۇقچه تهلهپ ) يهنى سهككىز يىل بىلهن ئون يىل( مۇددهت
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يهنـى ( مـۇددهتنى )ئـۆز ئـارا كېلىشـكهن( ۇسام]. 28[ »بىزنىڭ سۆزىمىزگه گۇۋاھتۇرهللا قويۇشقا بولمايدۇ، ا
) مىسـىرغا قـاراپ( توشقۇزغاندىن كېيىن ئايالىنى ئېلىـپ )كېلىشكهن مۇددهتنىڭ تولۇقراقى بولغان ئون يىلنى

ئـوت كـۆردۈم، ) يىراقتىن( شۈبھىسىزكى، مهن«: ، ئۇ ئايالىغايولغا چىقتى، ئۇ تۇر تېغى تهرىپىده ئوت كۆردى
بىر خهۋهر ئېلىپ كېلهي، يا سىلهرنىڭ ئىسسىنىشىڭالر ئۈچۈن ئـوتتىن بىـر پـارچه  ئۇ يهردىن مهن سىلهرگه

مۇســا ئهلهيھىسســاالم ئوتنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ، ئۇنىــڭ ئــوت ئهمهس نــۇر ( دېــدى» چــوغ ئېلىــپ كــېلهي
مۇسا ئوتنىـڭ يېنىغـا كهلگهنـده ۋادىنىـڭ ئـوڭ تهرىپىنىـڭ گىـرۋىكىگه تـوغرا ]. 29[ )ئىكهنلىكىنى بىلدى

) ساڭا سـۆز قىلىۋاتقـان( ئى مۇسا،«: نىدا ئاڭالندى )مۇنداق( مۇبارهك جايدىكى دهرهخ تهرهپتىن كېلىدىغان
مۇســا . »ســهن ھاســاڭنى تاشــلىغىن]. 30[ دۇرمهنهللا مهن، ھهقىــقهتهن، ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــارى ا

چتى، كهيـنىگه ھاسىسىنىڭ گويا ئهجدىھادهك تېز ھهرىكهتلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرگهنده ئارقىسىغا بۇرۇلـۇپ قـا
) قۇرقـۇنچتىن( ئالدىڭغا ماڭغىن، قـورقمىغىن، سـهن ھهقىـقهتهن! ئى مۇسا«) نىدا قىلىندىكى( قارىمىدى،

بىـر پـارچه ئايـدهك ( قولۇڭنى قوينۇڭغا سالغىن، ئۇ ھېچقانداق ئىللهتسـىز]. 31[ ئهمىن بولغۇچىالردىنسهن
يهنـى قوينۇڭغـا ( ، قولـۇڭنى يىغىـۋالغىنئاپئاق بولۇپ چىقىـدۇ، قورقـۇنچنى دهپئـى قىلىـش ئۈچـۈن )پارالپ

چوڭلىرىغا پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن كهلـگهن ) ۋه ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ( گهپىرئهۋن، بۇ ئىككىسى )سېلىۋالغىن
: مۇسـا ئېيتتـى]. 32[ »پاسىق قهۋم ئىـدى) بىزنىڭ ئىتائىتىمىزدىن چىققۇچى( پاكىتتۇر، ئۇالر ھهقىقهتهن

ۇالردىن بىر ئادهمنى ئۆلتۈرۈپ قويـدۇم، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ مېنـى مهن ھهقىقهتهن ئ! پهرۋهردىگارىم«
ــلهن]. 33[ ئۆلتۈرۈشــىدىن قــورقىمهن ــدۇر، ئــۇنى مهن بى ــى مېنىڭــدىن راۋان ــڭ تىل  قېرىندىشــىم ھارۇننى

تهستىقاليدىغان ياردهمچى قىلىپ ئهۋهتكىن، مهن ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ مېنـى ئىنكـار ) پهيغهمبهرلىكىمنى(
قېرىندىشـىڭ ئـارقىلىق سـېنى كـۈچهيتىمىز، ئىككىڭالرنـى «: ئېيتتـىهللا ا]. 34[ »رقىمهنقىلىشىدىن قـو

ــالرۋه  ــدۇ، ســىلهر ئىككىڭ ــلىك قىاللماي ــا زىيانكهش ــۇالر ئىككىڭالرغ ــۇنىڭ ئۈچــۈن ئ ــز، ش ــب قىلىمى غالى
ىـڭ مۇسـا ئۇالرغـا بىزن]. 35[ »ئىككىڭالرغا ئهگهشكهنلهر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىز ئارقىلىق غهلىبه قىلىسـىلهر

بـۇ ئويـدۇرۇپ چىقىرىلغـان سـېھىردۇر، بىزنىـڭ ئاتـا ـ «: روشهن مۆجىزىلىرىمىزنى ئېلىپ كهلگهنـده، ئـۇالر
: مۇسـا ئېيتتـى]. 36[ دېدى» بۇنداق نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى ئاڭلىمىغان ئىدۇق )زامانىدا( بوۋىلىرىمىزنىڭ

لىكىنـى، ئاخىرهتنىـڭ ياخشـى ئۆزىنىـڭ دهرگاھىـدىن كىمنىـڭ ھىـدايهت ئېلىـپ كهلگهن! پهرۋهردىگارىم« 
يالغـاننى چـاپلىغۇچى  قـاهللا ايهنـى ( ئاقىۋىتىگه كىمنىڭ ئىـگه بولىـدىغانلىقىنى ئوبـدان بىلىـدۇ، زالىمـالر

دىن باشـقا ئۆزۈمـمهن ! ئى كاتتىالر«: ئېيتتى پىرئهۋن]. 37[ »چوقۇم مۇۋهپپهقىيهت قازىنالمايدۇ) فاجىرالر
ئى ھامان، مېنىڭ ئۈچـۈن پىششـىق خىـش پىشـۇرۇپ ئېگىـز بىـر . يهنه بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمهيمهن

ئاسـماندا بىـر پهرۋهردىگـار ( بىنا سالغىن، مهن مۇسانىڭ ئىالھىنى كۆرۈشۈم مۇمكىن، مهن ھهقىقهتهن ئۇنى
) مىســىر( ۋه ئۇنىــڭ قوشــۇنى پىــرئهۋن]. 38[ »يالغــانچىالردىن گۇمــان قىلىــمهن) بــار دېــگهن دهۋاســىدا

ـــۇم قىلىـــپ ـــۆزلىرىنى بىـــزتهرهپكه . بويۇنتـــاۋلىق قىلـــدى) ىمـــان ئېيتىشـــقائ)زېمىنىـــدا زۇل ـــۇالر ئ ئ
دهپ ) يهنى قىيـامهت ۋه قايتـا تىـرىلىش يـوق، ھېسـاب ئېلىنىشـمۇ، جازاغـا تارتىلىشـمۇيوق)قايتۇرۇلمايمىز
يهنـى ( نى ۋه ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى جازالىدۇق، ئۇالرنى دېڭىزغـا تاشـلىۋهتتۇقپىرئهۋنبىز ]. 39[ گۇمان قىلدى

زالىمالرنىـڭ !) ئى مـۇھهممهد( ،)رنى دېڭىزدا غهرق قىلىۋهتتۇق، ئۇالردىن بىر ئادهممۇ ساق قالغىنى يوقئۇال
بىـز دوزاخقـا ئۈندهيـدىغان . ئـۇالرنى]. 40[ قـارىغىن) ئىبرهت كۆزى بىلهن( ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا

                                                
المنىڭ پادىسىنى تارقىتىۋهتتى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئايالىنىڭ تولغىقى تۇتۇپ بۇ سوغاق كېچىده ئۇالر يولدىن ئادىشىپ كهتتى، قاتتىق بوران چىقىپ، مۇسا ئهلهيھسسا 

 . مۇشۇنداق چاغدا مۇسا ئهلهيھسىساالمغا يىراقتىن بىر ئوت كۆرۈندى. قالدى



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

222 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

، )ن كۇفرىنىـڭ باشـلىقلىرى قىلـدۇقيهنـى ئـۇالرنى بىـز دۇنيـادا گـۇمراھالر ئهگىشـىدىغا( پېشۋاالر قىلدۇق
يهنـى قىيـامهت كـۈنى ئـۇالردىن ئـازابنى دهپئـى قىلىـدىغان ( قىيامهت كۈنى ئۇالر ياردهمگه ئېرىشهلمهيدۇ

، هللايهنـى ئۇالرغــا بــۇ دۇنيــادا ا( ئۇالرغــا بـۇ دۇنيــادا لهنهتنــى ئهگهشــتۈردۇق]. 41[ )مهدهتكـار بولمايــدۇ
نىـــڭ رهھمىتىـــدىن يىـــراق هللا قىيـــامهت كـــۈنى ئـــۇالر ا، )پهرىشـــتىلهر ۋه مـــۆمىنلهر لهنهت ئوقۇيـــدۇ

) نۇھنىــڭ قهۋمــى ئــاد، ســهمۇد ۋه لۇتنىــڭ قهۋمــى قاتــارلىق( شۈبھىســىزكى، بىــز]. 42[ قىلىنغــۇچىالردۇر
 نىــڭ دىللىرىغــا) يهنــى بهنــى ئىســرائىل( ئىلگىرىكــى ئــۈممهتلهرنى ھــاالك قىلغانــدىن كېــيىن، كىشــىلهر

رغا ھىدايهت ۋه رهھمهت قىلـدۇق، ئـۇالر ۋهز ـ نهسـىھهت ئالسـۇن نۇر بېرىپ، ئۇال) ھهقىقهتنى كۆرىدىغان(
بىز غهربىي تاغنىڭ بىـر تهرىپىـده !) ئى مۇھهممهد]. (43[ بهردۇق )يهنى تهۋراتنى( دهپ، مۇساغا كىتابنى

]. 44[ ئۆز كـۆزۈڭ بىلهنمـۇ كـۆرمىگهن ئىـدىڭ) بۇنى( ى نازىل قىلغىنىمىزدا سهن يوق ئىدىڭ،يمۇساغا ۋهھ
نۇرغـۇن ئـۈممهتلهرنى يـاراتتۇق، ئۇالرنىـڭ ئـۆمرى ئـۇزۇن بولـدى، سـهن مهديهن ئاھالىسـىنىڭ لېكىن بىز 

سـېنى ئـۇالردىن ( ئىچىده ئۇالرغا بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى تىالۋهت قىلىپ تۇرغۇچى بولغىنىڭ يوق، لېكىن بىـز
سـۆز ) مۇسـاغا( بىـز تـۇر تېغىنىـڭ بىـر تهرىپىـده]. 45[ ئهۋهتتـۇق) باشقا بىر قهۋمگه پهيغهمـبهر قىلىـپ

قىلغىنىمىزدا سهن يوق ئىدىڭ، لېكىن بۇ سهندىن ئىلگىرى ھېچبىر ئاگاھالنـدۇرغۇچى كهلمىـگهن قهۋمنـى 
ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ ۋهز ـ نهسـىھهت ئېلىشـى ئۈچـۈن، پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن نازىـل 

تۈپهيلىـدىن، ئۇالرغـا ) ه گۇنـاھلىرىيهنـى كـۇفرى ۋ( ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشـلىرى]. 46[ قىلىنغان رهھمهتتۇر
بىــزگه بىــرهر پهيغهمــبهر ئهۋهتــكهن بولســاڭ ئىــدىڭ، ســېنىڭ ! پهرۋهردىگــارىمىز «بىــرهر ئــازاب كهلســه، 

سـېنى ئۇالرغـا پهيغهمـبهر ( دېمهسـلىكلىرى ئۈچـۈن» ئايهتلىرىڭگه ئهگىشهتتۇق ۋه مۆمىنلهردىن بوالتتـۇق
يهنـى ( ئۇنىڭغـا«: ل بولغـان چاغـدا، ئـۇالرغان ھهقىقهت نازىئۇالرغا بىز ۋهھى قىل]. 47[ )قىلىپ ئهۋهتتۇق

ئـۇالر ئىلگىـرى . دېـدى» نېمىشـقا مۇسـاغا بېـرىلگهن مـۆجىزه بېرىلمىـدى) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا
بىـر ـ بىرىنـى تهسـتىق ) تهۋرات بىـلهن قۇرئـان(«: مۇساغا بېرىلگهن مۆجىزىنى ئىنكـار قىلمىـدىمۇ؟ ئـۇالر

» ھهربىرىنـى ئىنكـار قىلغـۇچىمىز)ئىككى كىتابنىـڭ( بىز ھهقىقهتهن«: ئۇالر. ېدىد» قىلىدىغان سېھىردۇر
راسـتچىل بولىـدىغان ) ئۇ ئىككى كىتاب سېھىردۇر دېـگهن سـۆزۈڭالردا( ئهگهر«ئېيتقىنكى، ]. 48[ دېدى

ۈپ تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان تېخىمـۇ تـوغرا بىـر كىتـاب كهلتـۈرهللا بولساڭالر، ئۇ ئىككى كىتابقا قارىغاندا، ا
ئهگهر ئـۇالر سـاڭا جـاۋاپ بهرمىسـه، بىلگىنكـى، ئـۇالر پهقهت ]. 49[ »بېقىڭالر، مهن ئۇنىڭغا ئهگىشهي

ۋهھىـي قىلغـان تـوغرا يـولنى قويـۇپ نهپسـى خاھىشـىغا هللا ئۆزلىرىنىڭ نهپسى خاھىشـىغىال ئهگىشـىدۇ، ا
ۋهز ]. 50[ لمايـدۇھهقىقهتهن زالىم قهۋمنـى ھىـدايهت قىهللا ئهگهشكهن كىشىدىنمۇ ئازغۇن ئادهم بارمۇ؟ ا

قۇرئانـدىن ]. 51[ ـ نهسـىھهت ئالسـۇن دهپ، شۈبھىسـىزكى، ئۇالرغـا قۇرئـاننى ئۈزۈلـدۈرمهي چۈشـۈردۇق
) يهنـى ناسـارا ۋه يهھۇدىيالرنىـڭ مـۆمىنلىرى( نازىل قىلغـانالر) يهنى ئىنجىل، تهۋرات( ئىلگىرى بىز كىتاب
. بىــز قۇرئانغــا ئىشــهندۇق«: ن چاغــدا، ئــۇالرئۇالرغــا قۇرئــان تىــالۋهت قىلىنغــا]. 52[ قۇرئانغـا ئىشــىنىدۇ

بىـز ھهقىـقهتهن بۇنىڭـدىن بـۇرۇن . شۈبھىسىزكى، ئۇ پهرۋهردىگارىمىز تهرىپىدىن نازىل بولغان ھهقىقهتتـۇر
ئۇالرنىڭ قىلغان سـهۋر ـ تـاقىتى ئۈچـۈن ئۇالرغـا قـوش سـاۋاب بېرىلىـدۇ، ]. 53[ دهيدۇ» مۇسۇلمان ئىدۇق

لىقنى دهپئــى قىلىــدۇ، بىــز ئۇالرغــا رىزىــق قىلىــپ بهرگهن نهرســىلهردىن ئـۇالر ياخشــىلىق ئــارقىلىق يامــان
يهنـى ( ئۇالر بىھۇده سـۆزلهرنى ئاڭلىغانـدا ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ]. 54[ ياخشىلىق يوللىرىغا سهرپ قىلىدۇ

الر ئۈچـۈن، ئـۆزۈڭبىزنىـڭ ئهمهللىرىمىـز ئـۆزىمىز ئۈچـۈن، سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمـۇ «): قۇالق سـالماي
شۈبھىسـىزكى، سـهن ]. 55[ دهيـدۇ» بىـز نـادانالردىن دوسـتلۇق تىلىمهيمىـز ،ه ئامانلىق بولسـۇنسىلهرگ

هللا ئـۆزى خالىغـان ئـادهمنى ھىـدايهت قىلىـدۇ، اهللا خالىغان ئادهمىڭنى ھىـدايهت قىاللمايسـهن، لـېكىن ا
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شـىدىغان ئهگهر بىـز سـهن بىـلهن تـوغرا يولغـا ئهگى«: ئـۇالر]. 56[ ھىدايهت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ
ئـۇالرنى بىـز تـېچ ھهرهمـگه يهرلهشـتۈرمىدۇقمۇ؟ . دېـدى» بولساق، زېمىنىمىزدىن ھهيدهپ چىقىرىلىمىـز

بىزنىـڭ دهرگـاھىمىزدىن چۈشـۈرۈلگهن رىزىقتـۇر، ) بۇ( ھهرهمگه تۈرلۈك مېۋىلهرنىڭ ھهممىسى كهلتۈرۈلىدۇ،
دۇق، ئۇالرنىـڭ ئاھالىسـى كهيىـپ بىز نۇرغۇن شهھهرنى ھاالك قىل]. 57[ لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمهيدۇ

) ئـۇ جـايالردا( ـ ساپالىق تۇرمۇش كۆچۈرهتتى، بۇ ئۇالرنىڭ تۇرالغۇ جايلىرىدۇر، ئۇالر ھاالك بولغانـدىن كېـيىن
 بىـز ۋارىسـلىق قىلـدۇق) نىڭ مال ـ مۈلكى ۋه يۇرتىغا( ئازغىنا ۋاقىتتىن تاشقىرى ئادهم تۇرغان ئهمهس، ئۇالر

لهرنىڭ مهركىــزىگه، ئۇالرنىــڭ ئاھالىســىگه بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى ئوقــۇپ پهرۋهردىگارىــڭ شــهھهر]. 58[
بېرىدىغان بىر پهيغهمبهر ئهۋهتمىگىچه شهھهرلهرنى ھاالك قىلغۇچى بولمىـدۇق، شـهھهرلهرنىڭ ئاھالىسـى 

 سـىلهرگه قانـداق نهرسـه بېرىلمىسـۇن،]. 59[ زالىم بولمىغىچه شهھهرلهرنى ھاالك قىلغۇچىمۇ بولمىـدۇق
نىـڭ هللا نيا تىرىكچىلىكىـدىكى پايدىلىنىـدىغان نهرسـىدۇر ۋه دۇنيـا تىرىكچىلىكىنىـڭ زىننىتىـدۇر، ادۇ )ئۇ(

بىز ياخشى ۋهدىنـى قىلغـان ]. 60[ دهرگاھىدىكى ساۋاب ئهڭ ياخشىدۇر، ئهڭ باقىيدۇر، چۈشهنمهمسىلهر؟
ىلىنىـدىغان نهرسـىلهر دۇنيا تىرىكچىلىكىـدىكى پايد) ئۇ( ئادهم ئۇنى تاپىدۇ،) يهنى جهننهتنى ۋهده قىلغان(

شـۇ ]. 61[ بىلهن بىز پايدىالندۇرغان، ئاندىن قىيامهت كۈنى ئازابقا دۇچار بولغان ئـادهم بىـلهن ئوخشاشـمۇ
ــڭ شــېرىكلىرىم قهيهرده؟ «: ئۇالرغــاهللا كــۈنى ا ــان مېنى ــدۇ» ســىلهر گۇمــان قىلغ ]. 62[ دهپ نىــدا قىلى

سـېنىڭ ( بىـز! پهرۋهردىگـارىمىز« ): ڭ چـوڭلىرىيهنـى مۇشـرىكالرنى( ئۆزلىرىگه ئازاب تېگىشلىك بولغانالر
 ئــــۆزىمىز ئازغانــــدهك ئــــازدۇردۇق،) يهنــــى ئهگهشــــكۈچىلىرىمىزنى( ئازدۇرغــــانالرنى) يولۇڭــــدىن

پهقهت ( ئـۇالردىن يىراقلىشـىپ سـاڭا يېقىنالشـتۇق، ئـۇالر بىـزگه ئىبـادهت قىلمـايتتى!) پهرۋهردىگارىمىز(
شـېرىك كهلتـۈرگهن مهبـۇدلىرىڭالرنى «: ئۇالرغا]. 63[ شىدۇدېيى» )نهپسى خاھىشلىرىغا ئىبادهت قىالتتى

دېيىلگهن ھامان، ئۇالر شېرىك كهلتۈرگهن مهبۇدلىرىنى چاقىرىدۇ، ئۇالردىن جـاۋاب كهلمهيـدۇ، » چاقىرىڭالر
ھىـدايهت تاپقـان ) دۇنيـادىكى ۋاقتىـدا( )كاپىر بولغانلىقلىرىغا نادامهت قىلىپ( ئۇالر ئازابنى كۆرگهن چاغدا،

هرگهنـېمه بىـلهن پهيغهمبهرل«: ئۇالرغا نىـدا قىلىـپ ئېيتىـدۇهللا ئۇ كۈنده ا]. 64[ لىرىنى ئارزۇ قىلىدۇبولۇش
 ئۇ كۈنده ئۇالرغا بارلىق خهۋهرلهر قـاراڭغۇ بولىـدۇ، ئـۇالر ئـۆز ئـارا سوراشـمايدۇ]. 65[ »جاۋاپ بهردىڭالر؟

هلســهك، ئۇنىــڭ مهقســهتكه تهۋبه قىلغــان، ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخشــى ئهمهل قىلغــان ئــادهمگه ك]. 66[
ــدلىكتۇر ــى ئۈمى ــدىن( هللا]. 67[ ئېرىشــكۈچىلهردىن بولۇش ــان ) مهخلۇقاتى ــدۇ، خالىغ ــالىغىنىنى يارىتى خ

ــۇالردا ئهمهس، ا) پهيغهمــبهرلىككه( ئــادهمنى ــالالش ھوقــوقى ئ ــڭ شــېرىك هللا تالاليــدۇ، ت پــاكتۇر، ئۇالرنى
ــدىن ئۈســتۈندۇر  دىللىرىــدا يوشــۇرۇن تۇتقــانلىرىنى ۋهپهرۋهردىگارىــڭ ئۇالرنىــڭ ]. 68[ كهلتۈرگهنلىرى

) بهرھهق(دۇر، ئۇنىڭـدىن بـۆلهك ھـېچ مهبـۇد هللا ئـۇ ا]. 69[ دېگهنلىرىنـى بىلىـپ تۇرىـدۇ) ئېغىزلىرىـدا(
مهنسـۇپتۇر، سـىلهر  قـاهللا امهنسۇپتۇر، ھۆكۈم چىقىرىش  قاهللا ايوقتۇر، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته جىمى ھهمدۇسانا 

ــا قايتۇرۇلىســىلهرهللا ا ــڭ دهرگاھىغ ــپ بېقىڭالرچــۇ«. ]70[ نى ــىلهر ئۈچــۈن هللا ئهگهر ا! ئېيتى ــى س كېچىن
بـۆلهك قايسـى ئىـالھ سـىلهرگه يورۇقلـۇق ئېلىـپ  تىـنهللا اقىيامهت كۈنىگىچه ئـۇزۇن سـوزىدىغان بولسـا، 

كۈنـدۈزنى سـىلهر هللا ئېيتىـپ بېقىڭالرچـۇ؟ ئهگهر ا«]. 71[ دېگىـن» كېلهلهيدۇ، سىلهر ئاڭلىمامسىلهر؟ 
بـۆلهك قايسـى ئىـالھ سـىلهرگه ئـارام ئېلىشـىڭالر  تىـنهللا اىغان بولسـا، ئۈچۈن قىيامهت كۈنىگىچه سوزىد

سىلهرنى كېچىـده ئـارام ئالسـۇن، ]. 72[ دېگىن» پ كېلهلهيدۇ؟ سىلهر كۆرمهمسىلهر؟ئۈچۈن كېچىنى ئېلى
) نىـڭ نېمهتلىـرىگههللا ا( نىـڭ پهزلىنـى تهلهپ قىلسـۇن ۋههللا ا) ھاياتلىق يولىدا ھهرىكهتلىنىـپ(كۈندۈزده 

ئـۇ ]. 73[ نىـڭ رهھمىتىدىنـدۇرهللا ن دهپ، سىلهر ئۈچۈن كېچه بىلهن كۈنـدۈزنى يارىتىشـى اشۈكۈر قىلسۇ
بىـز ]. 74[ دهيـدۇ» سـىلهر گۇمـان قىلغـان مېنىـڭ شـېرىكلىرىم قهيهرده؟«: ئۇالرغا نىدا قىلىپهللا كۈنده ا
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ــ) يهنــى پهيغهمــبهر( بىــر گــۇۋاھچى) ئۇالرنىــڭ ئهمهللىــرىگه گۇۋاھلىــق بېرىــدىغان) ھهر ئــۈممهتتىن ى ن
مهنسـۇپ ئىكهنلىكىنـى ئانـدىن  قـاهللا اچىقىرىمىز، پاكىتىڭالرنى كهلتۈرۈڭالر دهيمىـز، ئـۇالر ھهقىقهتنىـڭ 

 ئـۆزلىرىنى ئـۇالردىن چهتـكه ئالىـدۇ) يهنـى مهبـۇدلىرى( بىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئويدۇرۇپ چىققـان نهرسـىلىرى
ىلدى، قارۇنغـا خهزىـنىلهردىن قارۇن ئۇالرغا يوغانلىق ق. قارۇن ھهقىقهتهن مۇسانىڭ قهۋمىدىن ئىدى]. 75[

كۈچلـۈك بىـر جامـائهگىمۇ ھهقىـقهتهن ) كۆتـۈرۈش( شۇ قهدهر بهرگهن ئىدۇقكى، ئۇالرنىـڭ ئـاچقۇچلىرىنى
ھهقىـقهتهن كـۆرهڭلهپ هللا كـۆرهڭلهپ كهتـمه، ا«: ئېغىرلىق قىالتتى، ئهينى ۋاقىتتا قارۇنغا قهۋمـى ئېيتتـى

بــايلىق بىــلهن ئــاخىرهت يــۇرتىنى تىلىگىــن،  ســاڭا بهرگهنهللا ا]. 76[ كهتكــۈچىلهرنى دوســت تۇتمايــدۇ
) نىـڭ بهنـدىلىرىگىمۇهللا ا( سـاڭا ياخشـىلىق قىلغانـدهك، سـهنهللا ادۇنيادىكى نېسىۋهڭنىمۇ ئۇنتـۇمىغىن، 

ھهقىـقهتهن بۇزغۇنچىلىـق قىلغـۇچىالرنى هللا ياخشىلىق قىلغىـن، يهر يۈزىـده بۇزغـۇنچىلىقنى تىلىمىگىـن، ا
. دېـدى» الھىده بىلىمىـم بولغـانلىقتىن بـۇ بايلىققـا ئېرىشـتىممېنىڭ ئا«: قارۇن]. 77[ »دوست تۇتمايدۇ

تېخىمـۇ كـۆپ  )مېلى( قارۇندىن ئىلگىرى ئۆتكهن ئۈممهتلهردىن ئۇنىڭغا قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك، توپلىغان
 نىڭ ھاالك قىلغـانلىقىنى ئـۇ بىلمىـدىمۇ؟ گۇناھكارالرنىـڭ گۇناھلىرىنىـڭ سورىلىشـىهللا بولغان كىشىلهرنى ا

قارۇن ئـۆز قهۋمىنىـڭ ئالـدىغا بـارلىق زىننىتـى بىـلهن ]. 78[ ھاجهتسىزدۇر) بىلگهنلىكى ئۈچۈنبۇنى هللا ا(
كاشكى بىزگه قارۇنغـا بېـرىلگهن بـايلىق «: دۇنيا تىرىكچىلىكىنى كۆزلهيدىغانالر. ھهشهمهتلىك ھالدا چىقتى
: ىلىملىـك كىشـىلهرئ]. 79[ دېدى» چوڭ نېسىۋىگه ئىگه ئىكهن) دۇنيالىقتىن(بېرىلسىچۇ، ئۇ ھهقىقهتهن 

ئـۇ سـاۋاب . نىڭ ساۋابى ياخشـىدۇرهللا ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهلنى قىلغان كىشىگه ا! ۋاي سىلهرگه«
ــدۇ ــۇچىالرغىال بېرىلى ــهۋر قىلغ ــدى» پهقهت س ــۇپ يهرگه ]. 80[ دې ــلهن قوش ــۆيى بى ــڭ ئ ــارۇننى ئۇنى ق

ــدىن ا ــۇزدۇق، ئۇنىڭ ــائه هللا يۇتق ــر جام ــدىغان بى ــى قىلى ــازابىنى دهپئ ــڭ ئ ــدىنى ــۆزىنى . بولمى ــارۇن ئ ق
پـاھ كۆردۈڭمـۇ؟ «تۈنۈگۈن تېخى قارۇننىڭ دهرىجىسىنى ئارزۇ قىلغانالر دېيىشـتىكى، ]. 81[ قوغدىيالمىدى

ــدىكهن،هللا ا ــى كهڭ قىلى ــڭ رىزقىن ــان ئادهمنى ــدىن خالىغ ــى( بهندىلىرى ــڭ رىزقىن ــان ئادهمنى ــار ) خالىغ ت
بولســا ئىــدى، بىزنــى ) ىنىمىزنــى بهرگهنيهنــى ئــازۇ قىلغ( بىــزگه مهرھهمهت قىلمىغــانهللا قىلىــدىكهن، ا

ئهنه شـۇ ئـاخىرهت يـۇرتىنى يهر ]. 82[ »ئهلۋهتته يهر يۇتاتتى، ۋاي كۆردۈڭمـۇ؟ كـاپىرالر نىجـات تاپمايـدۇ
) ياخشــى( يۈزىــده چوڭچىلىــق قىلىشــنى ۋه بۇزغۇنچىلىــق قىلىشــنى كۆزلىمهيــدىغانالرغا خــاس قىلــدۇق،

مكى ياخشـى ئىـش قىلغـان ئىـكهن، ئـۇ قىلغـان ئىشـلىرىدىنمۇ كى]. 83[ ئاقىۋهت تهقۋادارالرغا مهنسۇپتۇر
ئېرىشـىدۇ، كىمكـى يامـان ) يهنى قىلغان ياخشىلىقىدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق سـاۋابقا( ياخشى مۇكاپاتقا

سـاڭا ]. 84[ ئىش قىلىدىكهن، يامـان ئىـش قىلغانالرغـا پهقهت قىلغـان ئىشـلىرىغا يارىشـا جـازا بېرىلىـدۇ
پهرز قىلغـان زات سـېنى ) هبلىـغ قىلىشـنى ۋه ئۇنىـڭ ئهھكامىغـا ئهمهل قىلىشـنىيهنـى ئـۇنى ت( قۇرئاننى

ــدىغان يهرگه ــۋهتته قايتى ــگه( ئهل ــى مهككى ــى، ) يهن ــدۇ، ئېيتقىنك ــپ «قايتۇرى ــدايهت ئېلى ــڭ ھى كىمنى
 »كهلگهنلىكىنى، كىمنىڭ ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتـا ئىكهنلىكىنـى پهرۋهردىگـارىم ھهممىـدىن ئوبـدان بىلىـدۇ

قۇرئاننىڭ ساڭا نازىـل قىلىنىشـىنى ئۈمىـد قىلمىغـان ئىـدىڭ، ) پهيغهمبهر بولۇشتىن ئىلگىرى( سهن]. 85[
]. 86[ ، كاپىرالرغـا يـاردهمچى بـولمىغىن)ساڭا ئۇنى نازىل قىلـدى( پهقهت پهرۋهردىگارىڭ رهھمهت قىلىپ

اپىرالر سـېنى تىـن كـ) ئهمهل قىلىـش( نىڭ ئايهتلىرى نازىل قىلىنغانـدىن كېـيىن، ئـۇ ئـايهتلهرگههللا ساڭا ا
دهۋهت قىلغىـن، ) يهنى ئۇنى بىردهپ بىلىشـكه ۋه ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلىشـقا( توسمىسۇن، پهرۋهردىگارىڭغا

 قـاهللا ا]. 87[ )يهنـى ئۇالرنىـڭ نهپسـى خاھىشـلىرىغا ماسالشـمىغىن( ھهرگىزمۇ مۇشرىكالردىن بولمىغىن
نىـڭ زاتىـدىن باشـقا بـارلىق هللا ھ يوقتۇر، اباشقا ھېچ ئىال تىنهللا اقوشۇپ باشقا بىر ئىالھقا ئىبادهت قىلما، 
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نىـڭ دهرگاھىغـا هللا خاسـتۇر، سـىلهر ا قـاهللا اھۆكۈم پهقهت ) مهخلۇقاتتا ئىجرا بولىدىغان( نهرسه يوقىلىدۇ،
  ].88[ قايتۇرۇلىسىلهر

   .ئايهت 69مهككىده نازىل بولغان،  بۇتـ سۈره ئهنكه 29

  .اشاليمهننىڭ ئىسمى بىلهن بهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

دهپ قويـۇش بىلهنـال سـىنالماي تهرك ئېتىلىمىـز، دهپ » ئىمان ئېيتتـۇق«ئىنسانالر ]. 1[ ئهلىف، الم، مىم
راسـتچىلالرنى ) ئىمانىـدا( هللائۇالردىن بـۇرۇن ئـۆتكهنلهرنى بىـز ھهقىـقهتهن سـىنىدۇق، ا]. 2[ ئويالمدۇ؟

يهنـى ( امـان ئىـش قىلىـدىغانالر بىـزدىني]. 3[ يالغـانچىالرنىمۇ چوقـۇم بىلىـدۇ) ئىمانىدا(چوقۇم بىلىدۇ، 
]. 4[ !ئۇالرنىـڭ چىقارغـان ھـۆكمى نېمىـدېگهن يامـان. قېچىپ قۇتۇالاليمىز دهپ ئوياليـدۇ) ئازابىمىزدىن

ۋاقتـى ) نبۇنىڭغـا بهلگىلىـگه( نىـڭهللا ا) بىلسـۇنكى( مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىـدىكهن، قاهللا اكىمكى 
بهنـدىلىرىنىڭ تاشــقى ۋه ( ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر،) ۆزلىرىنىبهنـدىلىرىنىڭ ســ( هللاچوقـۇم يېتىـپ كېلىـدۇ، ا

كىمكى جىھاد قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ قىلغـان جىھـادى ئۆزىنىـڭ ]. 5[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىچكى ئهھۋالىنى
شۈبھىسـىزكى، ئىمـان ]. 6[ ھهقىـقهتهن تامـامى ئهھلـى جاھانـدىن بىھـاجهتتۇرهللا پايدىسى ئۈچۈندۇر، ا

قىلغانالرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى يوققــا چىقىرىمىــز، ئــۇالرنى ئهلــۋهتته قىلغــان  ئېيتقــان ۋه ياخشــى ئهمهللهرنــى
ئىنسـاننى ئاتـا ـ ئانىسـىغا ياخشـىلىق قىلىشـقا ]. 7[ ئهمهللىرىنىڭ ئهڭ ياخشىسـى بىىـلهن مۇكاپـاتاليمىز

 بۇيرۇدۇق، ئهگهر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سهن بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشـكه زورلىسـا، ئۇالرغـا
ئىتــائهت قىلمىغىــن، ســىلهر مېنىــڭ دهرگاھىمغــا قايتىــپ بارىســىلهر، ســىلهرگه قىمىشــلىرىڭالرنى خهۋهر 

]. 9[ ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشـى ئهمهل قىلغـانالرنى چوقـۇم ياخشـىالر قاتارىغـا كىرگـۈزىمىز]. 8[ قىلىمهن
كىشــىلهر  ،ارتســانىــڭ يولىــدا بىــرهر ئهزىــيهت تهللا دهيــدۇ، ا» ئىمــان ئېيتتــۇق قــاهللا ا«: بهزى كىشــىلهر

نىـڭ ئـازابى بىـلهن ئوخشـاش بىلىـدۇ، ئهگهر پهرۋهردىگارىڭـدىن مهدهت هللا تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى ا
جاھـان ئهھلىنىـڭ دىللىرىـدىكىنى هللا ا. دهيـدۇ» بىـز ھهقىـقهتهن سـىلهر بىـلهن بىلـله ئىـدۇق«: كهلسه

]. 11[ ىقالرنىمۇ چوقـۇم بىلىـدۇمۆمىنلهرنى چوقۇم بىلىدۇ، مۇنـاپهللا ا]. 10[ ھهممىدىن ئوبدان بىلمهمدۇ؟
غـا ئهگىشـىڭالر، سـىلهرنىڭ گۇنـاھىڭالرنى بىـز ) يهنـى دىنىمىـز(بىزنىـڭ يـولىمىز «: كاپىرالر مۆمىنلهرگه

كـاپىرالر مۆمىنلهرنىــڭ گۇناھلىرىـدىن ئـازراقمۇ ئۈســتىگه ئااللمايـدۇ، ئــۇالر . دېــدى» ئۈسـتىمىزگه ئـالىمىز
يهنـى ( زلىرىنىڭ يـۈكلىرىنى ۋه ئۇنىڭغـا قوشـۇپ باشـقا يـۈكلهرنىئۇالر ئۆ]. 12[ ھهقىقهتهن يالغانچىالردۇر

ئۈسـتىگه ئالىـدۇ، قىيـامهت كـۈنى ئـۇالر ئـۆزلىرى ) ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ۋه ئازدۇرغانلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى
 بىـز ھهقىـقهتهن نـۇھنى قهۋمىـگه]. 13[ ئويدۇرۇپ چىققان يالغـان سـۆزلىرى ئۈچـۈن سـوراققا تارتىلىـدۇ

يىـل كهم  50 ئۇالرنىـڭ ئىچىـده) قهۋمىنـى تهۋھىـدكه دهۋهت قىلىـپ(ئهۋهتتۇق، نۇھ ) قىلىپپهيغهمبهر (
ــۇردى 1000 ــل ت ــبهرلىكىگه ( يى ــڭ پهيغهم ــۇپ، ئۇنى ــۇتپهرهس بول ــى ب ــاالمنىڭ قهۋم ــۇھ ئهلهيھىسس ن

يهنـى كۇفرىـدا ۋه گۇمراھلىقتـا چىـڭ تـۇرۇپ ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم ( ئـۇالر زالىـم بولغـانلىقلىرى). چىنپۈتمىدى
ــانلىقلىرىقى ــۈن، ا)لغ ــانهللا ئۈچ ــۇالرنى توپ ــى( ئ ــدى) باالس ــاالك قىل ــلهن ھ ــۇھنى ۋه ]. 14[ بى ــز ن بى

 قۇتقۇزدۇق، توپاننى پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن ئىبـرهت قىلـدۇق) غهرق بولۇپ كېتىشتىن( كېمىدىكىلهرنى
 قـاهللا ابىـر «: تتـىۆز ۋاقتىدا ئۇ قهۋمىـگه ئېي، ئ)قهۋمىگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتۇق( ئىبراھىمنىمۇ]. 15[

 ئىبـادهت قىلىڭـالرۋه ئۇنىڭـدىن قورقـۇڭالر، ئهگهر بىلسـهڭالر مۇنـداق قىلىـش سـىلهر ئۈچـۈن ياخشــىدۇر
بۇتالرنى ئـۆز قولـۇڭالر بىـلهن ياسىۋالغانسـىلهر، ( نى قويۇپ بۇتالرغىال ئىبادهت قىلىسىلهرهللا سىلهر ا]. 16[

نــى قويــۇپ هللا ىال ئويدۇرىســىلهر، ســىلهرنىڭ اۋه يالغــانن) بۇتالرنىــڭ قولىــدىن پايــدا ـ زىيــان كهلمهيــدۇ
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نىـڭ دهرگاھىـدىن هللا سىلهرگه رىزىـق بېرىشـكه قـادىر ئهمهس، رىزىقنـى ا) يهنى بۇتالر( چوقۇنۇۋاتقىنىڭالر
ئىبـادهت قىلىڭـالر ۋه ئۇنىڭغـا  قـاهللا ا، )نىـڭ ئـۆزى قـادىردۇرهللا رىزىق بېرىشكه پهقهت ا( تهلهپ قىلىڭالر

ئىنكــار ( ئىنكــار قىلســاڭالر) مېنــى( ســىلهر] 17[ ا قايتۇرۇلىســىلهرنىــڭ دهرگاھىغــهللا شــۈكۈر قىلىڭــالر، ا
، )الرغــا زىيــان يهتكۈزىســىلهرئۆزۈڭقىلغــانلىقىڭالر بىــلهن ماڭــا قىلچهزىيــان يهتكۈزهلمهيســىلهر، پهقهت 

هللا شـۇنىڭ بىـلهن ئۇالرغـا ا )ئىنكـار قىلغـان(پهيغهمبهرلىرىنى ) سىلهردىن ئىلگىرىكى نۇرغۇن ئۈممهتلهرمۇ
هللا ا( لىيىتى پهقهتمهسـئۇ ، پهيغهمبهرنىـڭ)زىل بولغان، سىلهرگىمۇ شـۇنداق ئـازاب نازىـل بولىـدۇئازابى نا

نىـڭ هللا ا) يهنـى ئىنكـار قىلغـۇچىالر( ئـۇالر]. 18[ »چۈشىنىشلىك قىلىـپ يهتكۈزۈشـتۇر) نىڭ ئهمرلىرىنى
) ىن كېــيىنئۆلگهنــد( مهخلۇقـاتىنى دهســلهپته يــوقتىن قانـداق بارلىققــا كهلتــۈرگهنلىكىنى، ئانـدىن ئــۇنى

ئـۇالر بـۇنى قانـداقمۇ ئىنكـار قىلىـدۇ، ( ھهقىـقهتهن ئاسـاندۇر قـاهللا اتىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ بۇ 
ئېيتقىنكـى، ]. 19[ )دهسلهپته يارىتىشقا قادىر بولغان زات قايتا ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـكه ئهلـۋهتته قـادىردۇر

بـار قىلغانلىقىغـا قـاراڭالر، ئانـدىن ) يـوقتىن( ىپنىڭ مهخلۇقاتىنى قانداق قىلهللا زېمىندا سهير قىلىڭالر، ا«
خالىغـان هللا ا]. 20[ ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىگه قـادىردۇرهللا قايتا پهيدا قىلىدۇ، ا) قىيامهتته( ئۇالرنىهللا ا

 نىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىسـىلهرهللا ا) قىيـامهتته( ئادهمنى جازااليدۇ، خالىغان ئـادهمگه رهھـمهت قىلىـدۇ،
ــى زې]. 21[ ــماندا بولســۇنســىلهر مهيل ــى ئاس ــدا بولســۇن، مهيل ــازابى( هللا،مىن ــڭ ئ ــپ  )نى ــن قېچى دى

نىـڭ ئـايهتلىرىنى ۋه هللا ا]. 22[ »بۆلهك دوستمۇ يوق، مهدهتكـارمۇ يـوق تىنهللا اقۇتۇاللمايسىلهر، سىلهرگه 
ئىنكـار قىلغـانالر ئهنه شـۇالر مېنىـڭ رهھمىتىمـدىن نائۈمىـد ) يهنى ئـاخىرهتنى( ئۇنىڭغا مۇالقات بولۇشنى

ئىبراھىمنـى «: ئىبراھىمنىـڭ قهۋمىنىـڭ جـاۋابى]. 23[ ئهنه شـۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ. بولدى
ئـۇالر ئىبـراھىم (ئـۇنى ئـوتتىن قۇتۇلـدۇردى هللا ا. دېيىشتىن ئىبارهت بولدى» !ئۆلتۈرۈڭالر ياكى كۆيدۈرۈڭالر

ھهقىـقهتهن ). ىلىـپ بهردىئۇنىڭغا ئوتنى سورۇن ۋه ئامـان جـاي قهللا ئهلهيھىسساالمنى ئوتقا تاشلىغاندا، ا
]. 24[ نۇرغـۇن دهلىلـلهر بـار) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا( ۇنىڭدا ئىمـان ئېيتقـان قهۋم ئۈچـۈنب

ئـاراڭالردىكى دوسـتلۇققا ) بۇتالرغا چوقۇنۇش مهقسـىتىده يىغىلىشـىڭالرنىڭ( بۇ دۇنيادا«: ئىبراھىم ئېيتتى
د قىلىۋالـدىڭالر، ئانـدىن قىيـامهت كـۈنى بهزىڭالرنـى نى قويۇپ بۇتالرنى مهبۇهللا سهۋهب بولۇشى ئۈچۈن، ا

يهنى قىيامهت كۈنى مهزكـۇر دوسـتلۇق ( بهزىڭالرغا بهزىڭالر لهنهت ئوقۇيسىلهر ،بهزىڭالر ئىنكار قىلىسىلهر
دۈشــمهنلىككه ئايلىنىــدۇ، ئهگهشــتۈرگۈچىلهر ئهگهشــكۈچىلهردىن ئــادا ـ جــۇدا بولىــدۇ، ئهگهشــكۈچىلهر 

، )ئۈچـۈن بولغـان ئهمهسهللا ت ئوقۇيدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭ دۇنيـادىكى دوسـتلۇقى ائهگهشتۈرگۈچىلهرگه لهنه
 »ھېچقانـداق يـاردهمچى بولمايـدۇ) دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان(سىلهرنىڭ جايىڭالر دوزاخ بولىدۇ، سىلهرنى 

ت مهن چوقـۇم پهرۋهردىگـارىم تهرىـپىگه ھىجـره«: ئىبراھىم ئېيتتى. لۇت ئىبراھىمغا ئىمان ئېيتتى]. 25[
ئهمـر قىلغـان جايغـا هللا نىڭ رازىلىقىنى ئىزدهش يۈزىسىدىن ۋهتىنىمنـى تهرك ئېتىـپ، اهللا يهنى ا( قىلىمهن

ــارىمهن ــدۇرهللا ا). ھىجــرهت قىلىــپ ب ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــالىبتۇر، ھــېكمهت بى ــقهتهن غ ]. 26[ »ھهقى
چـۈن قهۋمىـدىن يهنى ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالم خۇدالىـق ئۈ( ئىسھاقنى، يهئقۇبنى ئاتا قىلدۇق ئىبراھىمغا

ولغـان نهۋرىسـى يهئقـۇبنى ئايرىلغاندىن كېيىن، ياخشى پهرزهنت ئىسھاقنى بهردۇق ۋه ئىسھاقنىڭ ئـوغلى ب
ئۇنىـڭ ئهۋالدىغـا خـاس ) يهنى ساماۋى كىتابالرنى( پهيغهمبهرلىكنى، كىتابنى) ئۇنىڭدىن كېيىن( ،)بهردۇق

همئـى دىـنالردا ئـۇنى ياخشـى نامغـا ئىـگه يهنـى ج( ى مۇكاپاتنى ئۇنىڭغـا ئاتـا قىلـدۇققىلدۇق، دۇنيادىك
قهۋمىـگه پهيغهمـبهر قىلىـپ ( لـۇتنى]. 27[ ، ئۇ ھهقىقهتهن ئاخىرهتته ياخشـى بهندىلهردىنـدۇر)قىلدۇق

                                                
 .ئېيتقان ئىدىلۇت ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ قېرىندشىنىڭ ئوغلى بولۇپ، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا ئهڭ دهسلهپته ئىمان  
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سىلهر ھهقىقهتهن قهبىـھ ئىـش قىلىۋاتىسـىلهر، سـىلهردىن «: ، ئهينى ۋاقىتتا ئۇ قهۋمىگه ئېيتتى)ئهۋهتتۇق
سـىلهر ھهقىـقهتهن لىـۋاته ]. 28[ ق قهبىھ ئىشنى قىلغان ئهمهسئىلگىرى جاھان ئهھلىدىن بىرىمۇ مۇندا

قىالمســىلهر؟ يــولالرنى توســۇپ بۇالڭچىلىــق قىالمســىلهر؟ ســورۇنلىرىڭالردا ئوپئوچــۇق يامــان ئىشــالرنى 
نىــڭ هللا ئهگهر ســهن راســتچىلالردىن بولســاڭ، بىــزگه ا«: ئۇنىــڭ قهۋمىنىــڭ جــاۋابى» قىلىۋېرهمســىلهر؟ 
بۇزغـۇنچى قهۋمـگه قارشـى ! پهرۋهردىگارىم«: لۇت]. 29[ ىشتىنال ئىبارهت بولدىدېي» ئازابىنى كهلتۈرگىن
يهنى ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ماڭا ياردهم بهرگىـن، ئـۇالر بۇزغـۇنچى ئهخمهقـلهر بولـۇپ، ( ماڭا ياردهم بهرگىن

]. 30[ دېـدى» )كهتـكهنئۇالرنىڭ تۈزىلىشى ئۈمىد قىلىنمايدۇ، ئۇالر گۇمراھلىققـا، بۇزۇقچىلىققـا چۆمـۈپ 
خـۇش خهۋهر ئېلىـپ كهلـگهن )پهرزهنت بېرىلىشتىن ئىبـارهت( ئىبراھىمغا) يهنى پهرىشتىلهر( ئهلچىلىرىمىز
بىز بـۇ شـهھهر ئاھالىسـىنى چوقـۇم ھـاالك قىلىمىـز، ئۇنىـڭ ئاھالىسـى ھهقىـقهتهن زالىـم «: چاغدا، ئۇالر

ش بىـر ياخشـى پهيغهمـبهر يهنـى لۇتقـا ئوخشـا( ئۇ شهھهرده لۇت بارغۇ«: ئىبراھىم]. 31[ دېدى» ئىدى
بـۇ شـهھهرده «: پهرىشـتىلهر ئېيتتـى. دېدى» )تۇرۇۋاتقان شهھهر ئاھالىسىنى قانداقمۇ ھاالك قىىلىسىلهر؟

ئوبـدان بىلىمىـز، ئـۇنى ۋه ئۇنىـڭ ) يهنـى لـۇتنى ۋه ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهن مـۆمىنلهرنى( بار كىشىلهرنى بىـز
ــدۇرىمىز ــۋهتته قۇتۇل ــدىن باشــقا كىشــىلىرىنى ئهل ــالىئايالى ــنهپهس ( ، پهقهت ئاي ــگه ھهم ــدا قهۋمى كۇفرى

بىزنىـڭ ئهلچىلىرىمىـز لۇتقـا كهلـگهن ]. 32[ »قېلىـپ ھـاالك بولغـۇچىالردىن بولىـدۇ) بولغانلىقى ئۈچـۈن
چاغـدا، لــۇت ئــۇالرنى قوغــداپ قااللمايدىغانلىقىــدىن ئهنسـىرهپ قــايغۇردى ۋه يــۈرىكى ســىقىلدى، ئــۇالر 

غىن، بىز چوقـۇم سـېنى ۋه ئايالىڭـدىن بـۆلهك كىشـىلىرىڭنى چوقـۇم سهن قورقمىغىن ۋه قايغۇرمى«: ئېيتتى
نىـڭ هللا بـۇ شـهھهرنىڭ ئاھالىسـى ا]. 33[ »قۇتۇلدۇرىمىز، پهقهت ئۇ قېلىپ ھاالك بولغـۇچىالردىن بولىـدۇ

چۈشـۈنىدىغان ]. 34[ ئىتائىتىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا بىز چوقۇم ئاسماندىن ئـازاب چۈشـۈرىمىز
روشــهن نىشــاننى ) يهنــى شــهھهر خارابىســىنىڭ ئىزلىرىــدىن( ئۇنىڭــدىن) ئىبــرهت قىلىــپ( قهۋم ئۈچــۈن

پهيغهمـبهر قىلىـپ ( ئۇالرنىڭ قېرىندىشـى شـۇئهيبنى) ئاھالىسىگه( مهديهن]. 35[ ھهقىقهتهن قالدۇردۇق
زىـده ئىبادهت قىلىڭالر، ئـاخىرهت كۈنىـدىن قورقـۇڭالر، يهر يۈ قاهللا ابىر ! ئى قهۋمىم«: ، شۇئهيب)ئهۋهتتۇق

ئـۇالر شـۇئهيبنى ئىنكـار قىلـدى، شـۇنىڭ ]. 36[ دېـدى» بۇزغۇنچىلىق قىلىپ پىتنه ـ پاسـات تېرىمـاڭالر
ئـادنى ]. 37[ بىلهن ئۇالرغا قاتتىق زىلزىله يۈزلهندى ـ ده، ئۇالر ئۆيلىرىده ئولتۇرغان پېتى قېتىـپ قېلىشـتى

ھىجــازدىكى، ( هن ئۇالرنىــڭســىلهرگه ھهقىــقهت!) كهئــى ئهھلــى مهكــ( ،)ھــاالك قىلــدۇق( ۋه ســهمۇدنى
كۇقرىـدىن ۋه ( تۇرالغۇ جايلىرىدىن ئۇالرنىڭ ھاالك بولغانلىقى مهلـۇم بولـدى، شـهيتان ئۇالرغـا) يهمهندىكى

ئهمهللىرىنـى چىرايلىـق كۆرسـهتتى، ئـۇالرنى تـوغرا يولـدىن توسـتى، ئـۇالر ئهقىـل ) گۇناھالردىن ئىبـارهت
دۇنيـا ـ ]. (38[ )ىدىن ئهقلىنـى جايىـدا ئىشـلهتمىدىلېكىن ئـۇالر تهكهببۇرلـۇق يۈزىسـ)ئىگىلىرى ئىدى

ھـاالك ( ھامـاننى) ئۇنىـڭ زۇلۇمـدا يـاردهمچى بولغـان ۋهزىـرى( نـى ۋهپىرئهۋنقـارۇننى،  )دهپنىسى نۇرغۇن
ى، ئـۇالر زېمىنـدا چوڭچىلىـق ، شۈبھىسىزكى، مۇسـا ئۇالرغـا روشـهن مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلـد)قىلدۇق
 ، ئـۇالر)ىشـتىن، پهيغهمـبهرگه ئىتـائهت قىلىشـتىن بويۇنتـاۋلىق قىلـدىئىبـادهت قىل قـاهللا ايهنى ( قىلدى

ھهربىرىنى گۇناھى تۈپهيلىـدىن جازالىـدۇق، ) بۇ گۇناھكارالرنىڭ]. (39[ قېچىپ كېتهلمىدى) ئازابىمىزدىن(
 ھاالك قىلـدى، ئۇالرنىـڭ بهزىسـىنى ئۇالرنىڭ بهزىسىگه تاش ياغدۇردۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى قاتتىق تاۋۇش

ئۇالرغـا هللا غهرق قىلـدۇق، ا) سـۇدا( يهرگه يۇتقـۇزدۇق، ئۇالرنىـڭ بهزىسـىنى) ل ـ مۈلكى بىلهن قوشۇپما(
نـى قويـۇپ بـۇتالرنى مهبـۇد هللا ا]. 40[ زۇلۇم قىلمىـدى، لـېكىن ئـۇالر ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى زۇلـۇم قىلـدى

كنىـڭ ئـۆيى ئـۇنى يهنـى ئۆمۈچۈ( ان ئۆمۈچۈكنىـڭ مىسـالىغا ئوخشـايدۇقىلىۋالغانالرنىڭ مىسالى ئۆي ياسىغ
ئىسسىق ـ سوغۇقتىن قوغدىيالمىغاندهك، ئۇالرنىڭ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىمۇ ئۇالرغا ھېچقانداق پايـدا ـ زىيـان 
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 بىلسـه ئىـدى )بۇ ھهقىقهتنـى(ئهگهر ئۇالر . ، ئۆيلهرنىڭ ئهڭ ئاجىزى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيىدۇر)يهتكۈزهلمهيدۇ
هللا اشالپ ئىبادهت قىلىۋاتقان نهرسـىنى ئوبـدان بىلىـدۇ، نى تاهللا ئۇالر اهللا ا]. 41[ )بۇتالرغا چوقۇنمايتتى(

ــالىبتۇر ــدۇرغ ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ــانالرغا]. 42[ ، ھ ــز ئىنس ــا ( بى ــڭ زېھنىغ ــدا ئۇالرنى قۇرئان
ــالىمالرال چۈشــىنهلهيدۇ) يېقىنالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ــۇ تهمســىللهرنى پهقهت ئ ــان ب ــان قىلغ هللا ا]. 43[ باي

ــارات ــى ھهق ي ــۈنتى، ھئاســمانالرنى ۋه زېمىنن ــۆمىنلهر ئۈچ ــدا م ــقهتهن بۇنىڭ ــى هللا ا( هقى ــڭ بىرلىكىن نى
) يهنـى قۇرئـاننى( سـاڭا ۋهھىـي قىلىنغـان كىتـابنى!) ئـى مـۇھهممهد]. (44[ دهلىل بـار) كۆرسىتىدىغان

ئوقـۇغىن، نامـاز ھهقىـقهتهن قهبىـھ ئىشـالردىن ۋه ) تهئـدىل ئهركـان بىـلهن( تىالۋهت قىلغىـن، نامـازنى
ئۇلۇغـدۇر، ) ئىبـادهتتىن يهنى ئۇنىڭدىن باشقا ھهممه( نى ياد ئېتىش ھهممىدىن هللاگۇناھالردىن توسىدۇ، ا

ئهھلـى كىتـاب بىـلهن پهقهت ئهڭ چىرايلىـق ]. 45[ ئىشىڭالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇ) ھهممه( تقاناقىلىۋهللا ا
ــۇم قىلغــۇچىالر ــدىكى زۇل ــۇرۇش ( رهۋىشــته مۇنازىرىلىشــىڭالر، ئۇالرنىــڭ ئىچى يهنــى ســىلهرگه قارشــى ئ

بىـزگه نازىـل «بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ئېيتىڭالركـى، ) ر ۋه فىدىيه بېرىشـتىن بـاش تـارتقۇچىالرقىلغۇچىال
قىلىنغان كىتابقا ۋه سـىلهرگه نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا ئىمـان ئېيتتـۇق، سـىلهرنىڭ ئىالھىڭـالر ۋه بىزنىـڭ 

يهنـى سـهندىن ( شـۇنىڭدهك!) ئـى مـۇھهممهد]. (46[ »بويسـۇنغۇچىالرمىز قاهللا ائىالھىمىز بىردۇر، بىز 
نازىـل قىلـدۇق، بىـز كىتــاب ) يهنـى قۇرئــان( سـاڭىمۇ كىتـاب) ئىلگىـرىكىلهرگه كىتـاب نازىـل قىلغانــدهك

يهنــى مهكــكه ( دىــن قۇرئانغــا ئىشــىنىدىغانالر بــار، بــۇالردىن) يهنــى يهھــۇدىيالر ناســاراالر( بهرگهنــلهر
 ىزنى پهقهت كـاپىرالرال ئىنكـار قىلىـدۇمـۇ قۇرئانغـا ئىشـىنىدىغانالر بـار، بىزنىـڭ ئـايهتلىرىم) ئاھالىسىدىن

مۇبـادا سـهن كىتـاب ( ئىلگىرى سهن كىتاب ئوقۇشنى بىلمهيتتىـڭ، خهت يېزىشـنىمۇ بىلمهيتتىـڭ،]. 47[
ئۇنـداق ]. 48[ گۇمانلىنـاتتى ئۇ چاغدا ھهققه قارشى تۇرغۇچىالر چوقـۇم) ئوقۇغان، خهت يازىدىغان بولساڭ

، قۇرئــان ئىلىــم بېرىلگهنلهرنىــڭ كۆڭۈللىرىــده )دهك ئهمهسيهنــى ئىــش زالىمــالر گۇمــان قىلغانــ( ئهمهس
: ئــۇالر]. 49[ ســاقالنغان روشــهن ئــايهتلهردۇر، بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى پهقهت زالىمــالرال ئىنكــار قىلىــدۇ

ر مــۆجىزىله«ئېيتقىنكــى، . دېــدى» نېمىشــقا ئۇنىڭغــا پهرۋهردىگارىــدىن مــۆجىزىلهر نازىــل قىلىنمايــدۇ«
ـــقهتهن ا ـــڭ دهرهللا ھهقى ـــدۇرنى ـــدا ( گاھىدى ـــڭ قولۇم ـــتۇرمېنى ـــكارا )ئهمهس ـــر ئاش ، مهن پهقهت بى

ــدۇرغۇچىمهن ــل ]. 50[ »ئاگاھالن ــابنى نازى ــدىغان كىت ــپ تۇرى ــالۋهت قىلىنى ــا تى ــاڭا ئۇالرغ ــڭ س بىزنى
كۇپايه قىلمىدىمۇ؟ بۇ كىتابتـا ئىمـان ئېيتقـان قهۋم ئۈچـۈن شـهك ـ ) مۆجىزه بولۇشقا( قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا

مېنىـڭ ( مهن بىـلهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا« ،ئېيتقىنكى]. 51[ ز ـ نهسىھهت بارهت ۋه ۋهشۈبھىسىز رهھم
ــبهر ئىكهنلىكىمــگه ــۇۋاھ بولۇشــقا ا) راســت پهيغهم ــدۇر، اهللا گ ــدىكى هللا كۇپايى ئاســمانالردىكى ۋه زېمىن

]. 52[ »نى ئىنكار قىلغـان ئـادهملهر زىيـان تـارتقۇچىالردۇرهللا ھهممىنى بىلىپ تۇرىدۇ، بۇتقا ئىشهنگهن، ا
مـۇئهييهن ) ئۇالرنىـڭ ھـاالك بولۇشـىنىڭ( هللائۇالر سهندىن ئازابنىڭ چاپسـان كېلىشـىنى تهلهپ قىلىـدۇ، ا

كېلهتتـى،  )ئـۇالر تهلهپ قىلغـان ۋاقىتـتىال( ۋاقتىنى بهلگىلىمىگهن بولسـا ئىـدى، ئۇالرغـا ئـازاب ئهلـۋهتته
ئـۇالر سـهندىن ئازابنىـڭ ]. 53[ لىـدۇئۇالرغا ئازاب چوقۇم ئۇالر خهۋهرسىز ھالهتته تۇرغاندا ئۇشـتۇمتۇت كې

كـاپىرالرنى قورشـاپ ) قىيـامهت كـۈنى( ىـدۇ، شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، جهھهنـنهمتېز كېلىشىنى تهلهپ قىل
: ئۇالرغـاهللا ا. ئۇ كۈنده ئازاب ئۇالرنى ئۈستىلىرىدىن، ئاياغلىرىنىـڭ ئاسـتىدىن ئورىۋالىـدۇ]. 54[ تۇرغۇچىدۇر

مېنىـڭ ! ئـى مـۆمىن بهنـدىلىرىم]. 55[ دهيـدۇ» ازاسىنى تېـتىڭالرج )دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرىڭالرنىڭ(«
ــادهت قىلىڭــالر ــاڭىال ئىب ــدۇر، م ــقهتهن كهڭ ــنىم ھهقى ــى ]. 56[ زېمى ــڭ تهمىن ــدار ئۆلۈمنى ــر جان ھهربى

ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى ]. 57[ تېتىغۇچىدۇر، ئاندىن بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىسـىلهر
هننهتنىڭ ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان ئالىي جايلىرىغـا ئورۇنالشـتۇرىمىز، ئـۇ قىلغان كىشىلهرنى ج
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 !يهرلهرده ئۇالر مهڭگۈ قالىدۇ، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغۇچىالرغـا بېـرىلگهن مۇكاپـات نېمىـدېگهن ياخشـى
سـهۋر ) گهنىـڭ يولىـدا يهتـكهن ئهزىـيهتلهرهللا ھىجرهت قىلىشنىڭ جاپا ـ مۇشهققهتلىرىگه، ا( ئۇالر]. 58[

ئــۆز رىزقىنــى ئۈســتىگه  نۇرغــۇن ھــايۋانالر]. 59[ پهرۋهردىگارىغــا يۆلىنىــدۇ) ھهمــمه ئىشــلىرىدا( قىلىــدۇ،
 هللارىزىقالندۇرىـدۇ، اهللا ه سـىلهرنى ا، ئـۇالرنى ۋ)يهنى ئۆز رىزقىنى تېپىـپ يېيىشـتىن ئـاجىزدۇر( ئااللمايدۇ

: ئهگهر سـهن ئـۇالردىن]. 60[ ىـدۇرۇچبىلىـپ تۇرغ) ئهھـۋالىڭالرنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، )سۆزۈڭالرنى(
ــى « ــمانالرنى ۋه زېمىنن ــمئاس ــاينى كى ــۈننى ۋه ئ ــاراتتى، ك ــم ي ــۈن( كى ــى ئۈچ ــدىلهرنىڭ مهنپهئىت  )بهن

نىــڭ هللا ا( هپ جــاۋاب بېرىــدۇ، ئــۇالر قانــداقمۇدهللا» ا«: دهپ سورىســاڭ، ئــۇالر چوقــۇم» ردى؟بويســۇندۇ
ــدىن ــدۇ )ئىبادىتى ــاش تارتى ــدىن قايهللا ا]. 61[ !ب ــابهندىلىرى ــى كهڭ قىلم ــڭ رىزقىن ــى ئادهمنى قچى س

ئـۇنى تـار قىلىـدۇ، ) قايسى بهندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلماقچى بولىـدىكهن( بولىدىكهن، ئۇنى كهڭ قىلىدۇ،
بۇلـۇتتىن يـامغۇر «: ئهگهر سـهن ئـۇالردىن]. 62[ ھهقىقهتهن ھهمـمه نهرسـىنى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا

 هللا»ا«دهپ سورىسـاڭ، ئـۇالر چوقـۇم » تېرىلدۈرگهن كىم؟ ئۆلگهن زېمىننىسۈيىنى چۈشۈرۈپ ئۇنىڭ بىلهن 
 قـاهللا اجىمـى ھهمدۇسـانا ) سىلهرگه قارشى پـاكىتالر بـار بولغـانلىقتىن(«ئېيتقىنكى، . دهپ جاۋاپ بېرىدۇ

ــتۇر ــى»خاس ــڭ تولىس ــى ئۇالرنى ــددىيهتنى( ، بهلك ــۆزلىرىدىكى زى ــۇ س ــهنمهيدۇ) ب ــا ]. 63[ چۈش دۇني
كى، ئـاخىرهت يـۇرتى ھهقىيقـى ۋه غهپلهتـتىن ئىبـارهتتۇر، شۈبھىسـىزتىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن ـ كـۈلكه 

ئـۇالر ]. 64[ )بـۇ دۇنيـانى ئـۇ دۇنيـادىن ئـارتۇق كـۆرمهيتتى( ، ئهگهر ئۇالر بىلسه ئىـدى)رتىدۇريۇ( ھايات
هللا كامالى ئىخـالس بىـلهن ئىلتىجـا قىلىـدۇ، ا قاهللا اچاغلىرىدا، ) غهرق بولۇشتىن قورققان( كېمىگه چىقىپ

 ، ناگاھـان)نـى ئۇنتـۇپهللا باال ـ قازادىن قۇتۇلـدۇرغان ا( ئېسهن قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغداامان ـ ئۇالرنى ئ
ــاهللا ا( ــدۇ) ق ــۇالر بهرگهن نېمىت]. 65[ شــېرىك كهلتۈرى ــزئ ــدۇرغانلىقىمىزغا ( ىمى ــزدىن قۇتۇل ــى دېڭى يهن

) نىئــاقىۋىتىئىشــنىڭ ( بهھــرىمهن بولســۇن، بــۇالر) ناشــۈكۈرلۈك قىلىــپ باقســۇن، قالغــان ئۆمۈرلىرىــدىن
قىلـدۇق، ) جـاي( كۆرمهمـدۇكى، بىـز ھهرهمنـى ئامـان) يهنى مۇشـرىكالر( ئۇالر]. 66[ كهلگۈسىده بىلىدۇ

هللا ھالبۇكى، ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى كىشىلهر ئهسىر ئېلىنىۋاتىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ، ئـۇالر باتىلغـا ئىشـىنىپ، ا
اپلىغان ياكى ھهق كهلگهنـده ئـۇنى ئىنكـار قىلغـان يالغاننى چ قاهللا ا]. 67[ نىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىالمدۇ؟

بىـز ئۈچـۈن ]. 68[ )ئهلـۋهتته بـار( هننهمده كاپىرالرغا جاي يوقمىـدۇ؟ئادهمدىنمۇ زالىم ئادهم بارمۇ؟ جهھ
ھهقىـقهتهن ياخشـى ئىـش قىلغـۇچىالر بىـلهن هللا كۈرهش قىلغانالرنى ئهلـۋهتته يولىمىزغـا يېتهكلهيمىـز، ا

  ].69[ بىللىدۇر

  .ئايهت 60مهككىده نازىل بولغان،  رۇمـ سۈره  30

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

رۇملۇقالر يېقىن بىر جايـدا يېڭىلـدى، ئـۇالر يېڭىلگهنـدىن كېـيىن بىـر قـانچه يىـل ]. 1[ ئهلىف، الم، مىم
نىـڭ هللا بـۇ كۈنـده مـۆمىنلهر انىـڭ باشقۇرۇشـىدىدۇر، هللا ئىچىده يېڭىدۇ، ئىلگىرى ۋه كېيىن ھهممه ئىش ا

) لهرگهمـۆمىن(، غـالىبتۇرهللا اخالىغان كىشـىگه يـاردهم بېرىـدۇ، هللا ا ،رگهن ياردىمى بىلهن خۇشال بولىدۇبه
ۋهدىسـىگه خىالپلىـق هللا ا. ۋهده قىلدى) ئۇالرنى غالىب قىلىدىغانلىقىنى(هللا ا]. 5ـ2[ ناھايىتى مېھرىباندۇر

) بــۇنى(، لــېكىن كىشــىلهرنىڭ تولىســى )ى راســتتۇرنىــڭ ۋهدىســى ھهقتــۇر، ســۆزهللا چــۈنكى ا )قىلمايــدۇ
يهنـى ئـاخىرهت (ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىـڭ تاشـقى كۆرۈنۈشـىنىال بىلىـدۇ، ئـۇالر ئـاخىرهتتىن ]. 6[ بىلمهيدۇ

ئاقىۋىتىنىــڭ قانــداق (ئــۇالر ]. 7[ غهپلهتتىــدۇر) شلهشــتىنئىشــىدا ئويلىنىشــتىن ۋه ئــاخىرهت ئۈچــۈن ئى
ئاسـمانالرنى، زېمىننـى ۋه هللا ئۆزلىرى ئۈسـتىده پىكىـر يۈرگۈزمهمـدۇ؟ ا) چۈنبولىدىغانلىقىنى بىلىشلىرى ئۈ
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نهرسـىلهرنى پهقهت ھهق ۋه مـۇئهييهن ۋاقىتلىـق قىلىـپ يـاراتتى، ) يۇلتۇز قاتـارلىق(ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى 
ان قايتـا تىرىلىـدىغانلىقىنى، قىلغـ(شۈبھىسىزكى، نۇرغۇن كىشىلهر پهرۋهردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى  –شهك 

ئـۇالر يهر ]. 8[ ئىنكـار قىلغۇچىـدۇر) ئهمهلىگه يارىشـا مۇكاپاتلىنىـدىغانلىقىنى يـاكى جازالىنىـدىغانلىقىنى
يۈزىده كېزىپ ئۆزلىرىدىن ئىلگىـرى ئۆتكهنلهرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولغـانلىقىنى كۆزهتمىـدىمۇ؟ ئـۇالر 

يهنـى (هت تېرىشتا، ئىمارهت سېلىشـتا بـۇالر ئۇالر زىرائ. قۇۋۋهتته بۇالردىن كۈچلۈك ئىدى) يهنى ئۆتكهنلهر(
ئـۇالر مـۆجىزىلهرنى ( بهرلىرى مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلـدىئۇالرغا پهيغهم. دىن ئۈستۈن ئىدى) قۇرهيشلهر

، لـېكىن ئـۇالر )لغىنى يـوقئۇالرنى گۇناھسىز ھاالك قىهللا يهنى ا( ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدىهللا ا). ىلدىئىنكار ق
ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم ) ى ئۈچـۈنهيغهمبهرلهرنىڭ مۆجىزىلىرىنى ئىنكـار قىلغـانلىقلىركۇفرى ئۈچۈن ۋه پ( ئۆزلىرى
ئانـدىن يامـان ئىـش قىلغانالرنىـڭ . ]9[ )ىشۇنىڭ بىلهن ئۇالر ھـاالك بولۇشـقا تېگىشـلىك بولـد( قىلدى

ــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلغــان ۋههللا ئــاقىۋىتى ئهڭ يامــان بولىــدۇ، چــۈنكى ئــۇالر ا ىره قىلغــان مهســخ نىــڭ ئ
) ئۆلگهنـدىن كېـيىن( ئانـدىن ئـۇنى. بـار قىلىـدۇ) يـوقتىن( مهخلۇقاتنى دهسلهپتههللا ا ].10[ لهردۇركىشى

قىيـامهت قـايىم بولغـان ]. 11[ قايتۇرۇلىسـىلهر) ھېسـاب ئۈچـۈن( نىڭ دهرگاھىغاهللا ئاندىن ا، تىرىلدۈرىدۇ
ــدۇ ــده گۇناھكــارالر ئۈمىدســىزلىنىپ كېتى ــ]. 12[ كۈن ــۈرگهن بۇتلىرى دىن شــاپائهت ئۇالرغــا شــېرىك كهلت

 قىيـامهت قـايىم بولغـان كۈنـده]. 13[ قىلغۇچىالر بولمايدۇ، ئـۇالر شـېرىك كهلتـۈرگهن بۇتلىرىـدىن تانىـدۇ
شـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر ئىمان ئېيتقـان ۋه ياخ]. 14[ بىر ـ بىرىدىن ئايرىلىدۇ) مۆمىنلهر بىلهن كاپىرالر(

ــايهتلىرىمىزنى ۋه ئــاخىرهتتىكى ]. 15[ يايرىتىلىــدۇ) يهنــى جهننهتنىــڭ باغچىلىرىــدا( باغچىــدا بىزنىــڭ ئ
سـىلهر ]. 16[ مۇالقاتنى ئىنكار قىلغان ۋه يالغانغـا چىقارغانالرغـا كهلسـهك، ئـۇالر داۋاملىـق ئازابتـا قالىـدۇ

ئاسمانالردىكى، زېمىنـدىكى ھهمدۇسـانا، كهچ ۋه ]. 17[ تهسبىھ ئېيتىڭالر قاهللا ائاخشامدا ۋه ئهتىگهنده 
جانسـىز نهرسـىلهردىن جـانلىق هللا ا]. 18[ خاستۇر قاهللا اھهمدۇسانانىڭ ھهممىسى پېشىن ۋاقىتلىرىدىكى 

ــى  ــۆلگهن زېمىنن ــدۇ، ئ ــىلهرنى چىقىرى ــىز نهرس ــىلهردىن جانس ــانلىق نهرس ــدۇ، ج ــىلهرنى چىقىرى نهرس
 ، سـىلهرمۇ مۇشـۇنداق تىرىلدۈرۈلىسـىلهر)يهنى قۇرغاق زېمىننى ئۆسۈملۈكلهر بىلهن كۆكهرتىدۇ( تىرىلدۈرىدۇ

نىــڭ ســىلهرنى تــۇپراقتىن ياراتقــانلىقى، ئانــدىن ســىلهرنىڭ ئىنســان بولــۇپ زېمىنــدا تارىلىــپ هللا ا]. 19[
 –ئايـالالر بىـلهن ئۇنسـى ]. 20[ ئاالمهتلىرىدىنـدۇر) كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( نىڭهللا يۈرۈشۈڭالر ا

يهنـى ( قى، ئـاراڭالرداالردىن ياراتقـانلىئۇالرنى سىلهرنىڭ ئـۆز تىـپىڭ) نىڭهللا ا( ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن
) كامـالى قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان( نىـڭهللا ـ مـۇھهببهت ئورناتقـانلىقى امېھـر ) خوتۇن ئارىسـىدا –ئهر 

 ئاالمهتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شهك ـ شۈبھىسـىزكى، بۇنىڭـدا نۇرغـۇن ئىبـرهتلهر بـار
تىللىرىڭالرنىڭ، رهڭگىلىرىڭالرنىڭ خىلمۇخىـل بولۇشـى  نىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتقانلىقى،هللا ا]. 21[
ــدۇر، بۇنىڭــدا بىلىملىــك كىشــىلهر ئۈچــۈن ) كامــالى قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان( نىــڭهللا ا ئاالمهتلىرىدىن

هللا ا) كۈنـدۈزى( سىلهرنىڭ كېچىسـى ۋه كۈنـدۈزى ئۇخلىشـىڭالر،]. 22[ ھهقىقهتهن نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار
ــدىن ــڭ مهرھهمىتى ــق( نى ــىڭالر( هلهپ قىلىــپت) رىزى ــڭهللا ا) ھهرىكهتلىنىش ــالى قــۇدرىتىنى ( نى كام

ئاالمهتلىرىدىنــدۇر، شــهك ـ شۈبھىســىزكى، بۇنىڭــدا ئاڭاليــدىغان قهۋم ئۈچــۈن نۇرغــۇن ) كۆرســىتىدىغان
نىڭ سىلهرگه چاقماقنى قورقـۇنچ ۋه ئۈمىـد قىلىـپ كۆرسىتىشـى، بۇلـۇتتىن يـامغۇر هللا ا]. 23[ ئىبرهتلهر بار

) كامــالى قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان( نىــڭهللا لگهن زېمىننــى تىرىلدۈرۈشــى الهن ئــۆياغــدۇرۇپ ئۇنىــڭ بىــ
 ئاالمهتلىرىدىندۇر، چۈشىنهلهيدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا، شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، نۇرغـۇن ئىبـرهتلهر بـار

ــــــــــڭهللا ا]. 24[ ــــــــــلهن نى ــــــــــرى بى ــــــــــۆز ئهم ــــــــــى ئ ــــــــــمان زېمىنن    ئاس
ــۇدرىتىنى كۆ( نىــڭهللا تۇرغۇزۇشــى ا) مــۇئهللهق( ــالى ق ــدىن ا) نرســىتىدىغاكام ــدۇر، ئان  هللائاالمهتلىرىدىن
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ئاسـمانالردىكى ]. 25[ سىلهرنى يهر ئاستىدىن چاقىرسا، دهرھال چىقىسـىلهر) قهبرىلهرده كۆمۈلۈپ ياتقان(
ــمه ــدىكى ھهم ــدۇرهللا ا ۋه زېمىن ــى ا( نىڭ ــدۇر، اهللا يهن ــڭ مۈلكى ــدۇر ۋه اهللا نى ــڭ مهخلۇقاتى ــڭ هللا نى نى
بـار ) تىنيـوق( مهخلۇقـاتنى دهسـلهپته]. 26[ ۇچىدۇرسـۇنغبوي قـاهللا ا، ھهمـمه )تهسهررۇپى ئاسـتىدىدۇر
يهنـى مهخلۇقـاتنى ( ئهنه شـۇدۇر، ئـۇهللا تىرىلىدۈرىـدىغان ا) ئۆلگهنـدىن كېـيىن( قىلىدىغان، ئاندىن ئۇنى

ئوڭايـدۇر، ئاسـمانالردا ۋه زېمىنـدا ئهڭ ) ئۇنى دهسلهپته يوقتىن بار قىلغانغا قارىغانـدا( قاهللا ا) تىرىلدۈرۈش
ســىلهرگه هللا ا]. 27[ ، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇرغــالىبتۇرهللا اخاســتۇر،  قــاهللا ائــالىي ســۈپهت 

مۈلـۈككه قۇللىرىڭالرنىـڭ  –الردىن بىر مىسال كهلتۈرىـدۇ، بىـز سـىلهرگه رىزىـق قىلىـپ بهرگهن مـال ئۆزۈڭ
ئـازاد يهنـى ( بولۇشـىغا، ئـۇالردىن ئـۆزلىرىڭالر شېرىك بولۇشىغا، ئۇ بارىـدا ئۇالرنىـڭ سـىلهر بىـلهن بـاراۋهر

هللا ابۇنىڭغا رازى بولمىغـان ئىكهنسـىلهر، مهخلۇقاتنىـڭ ( ورققاندهك قورقۇشقا رازىمۇسىلهر؟دىن ق) كىشىلهر
چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچـۈن ئـايهتلهرنى مۇشـۇنداق تهپسـىلىي ) شېرىك بولۇشىغا قانداق رازى بولدۇڭالر؟ قا

ئۇالرنىـڭ ھېچقانـداق ئۆزرىسـى  هشـېرىك كهلتۈرۈشـت قـاهللا ايهنـى ( ئۇنـداق ئهمهس]. 28[ قىلىمىزبايان 
گـۇمراھ قىلغـان هللا ا. زۇلـۇم قىلغـانالر بىلىمسـىزلىكتىن نهپسـى خاھىشـىغا ئهگهشـتى) ئـۆزلىرىگه( ،)يوق

باتىـل دىـنالردىن ]. 29[ ئادهمنى كىم ھىـدايهت قىالاليـدۇ، ئۇالرغـا ھهرگىـز يـاردهم قىلغـۇچى بولمايـدۇ
ئىنسـانالرنى شـۇ دىـن بىـلهن هللا ا) ئهگهشـكىنكى( انىـڭ دىنىغـهللا دىنىغـا يـۈزلهنگىن، ابۇرۇلۇپ ئىسالم 

 نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇر، لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ تولىسـى بىلمهيـدۇهللا ياراتقان، ا
 قورقۇڭالر، نامـازنى ئـادا قىلىڭـالر، مۇشـرىكالردىن بولمـاڭالر تىنهللا اتهۋبه بىلهن قايتىڭالر،  قاهللا ا]. 30[
ــىلهر دى]. 31[ ــۆز س ــرقه ئ ــۇپ، ھهرپى ــرقه بول ــرقه ـ پى ــىپ، پى ــتىالپ قىلىش ــدا ئىخ ــلهن ن ــى بى دىن

ئىنسـانالرغا بىـرهر زىيـان ـ زهخـمهت يهتـكهن چاغـدا، ئـۇالر ]. 32[ )بولمـاڭالر( خوشـاللىنىدىغانالردىن
ئۇالرغـا رهھمىتىنـى تېتىتقـان چاغـدا، ئـۇالردىن هللا پهرۋهردىگارىغا ئىخالس بىلهن ئىلتىجا قىلىدۇ، ئاندىن ا

مىــزگه نــا ئــۇالر بىزنىــڭ بهرگهن نېمهتلىرى]. 33[ بىــر پىــرقه دهرھــال پهرۋهردىگارىغــا شــېرىك كهلتۈرىــدۇ
) ىـزدىندۇنيـا تىرىكچىلىكىـده سـىلهرگه بهرگهن نېمهتلىرىم(!) ئى مۇشـرىكالر( شۈكۈرلۈك قىلىپ باقسۇن،

ــۇڭالر، ســىلهر ــرىمهن بولغانلىقىڭال( بهھــرىمهن بول ــدىن بهھ ــڭ نېمىتى ــانىي دۇنيانى ــاقىۋىتىنىپ ــڭ ئ ) رنى
غان يـاكى ئۇالرغـا ئۇالرنىـڭ بۇتالرغـا چوقۇنىشـىنىڭ تـوغرىلىقىنى سـۆزلهيدى]. 34[ كهلگۈسىده بىلىسىلهر

ئىنسـانالرغا رهھمهتنـى تېتىتسـاق، ئـۇالر ]. 35[ )مۇنـداق بـولغىنى يـوق( بىرهر كىتاب نازىـل قىلـدۇقمۇ؟
تۈپهيلىدىن بىرهر كۆڭۈلسـىزلىك يهتسـه، دهرھـال بۇنىڭدىن خۇشاللىنىپ كېتىدۇ، ئهگهر ئۇالرغا قىلمىشلىرى 

خالىغـان ( خالىغان ئادهمنىـڭ رىزقىنـى كهڭ قىلىـدۇ،هللا ئۇالر بىلمهمدۇكى، ا]. 36[ ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ
ئىشـىنىدىغان ) نىـڭ ھېكمىـتىگههللا رىزىـق بهرگهن ا( تار قىلىدۇ، ھهقىقهتهن بۇنىڭـدا) ئادهمنىڭ رىزقىنى

ا، خىـش ـ ئهقرىباالرغـ]. 37[ نۇرغـۇن ئـاالمهتلهر بـار) ى كۆرسـىتىدىغاننىـڭ قـۇدرىتىنهللا ا(قهۋم ئۈچۈن 
نىـڭ هللا ھهققىنـى بهرگىـن، ا) سىله ـ رهھىم ۋه ياخشىلىقتىن تېگىشلىك( مىسكىنلهرگه، ئىبن سهبىللهرگه

 رازىلىقىنى كۆزلهيدىغانالر ئۈچـۈن مۇنـداق قىلىـش ياخشـىدۇر، ئهنه شـۇالر مهقسـهتكه ئېرىشـكۈچىلهردۇر
نىـڭ هللا ر، ار كىشىلهرنىڭ پۇل ـ مېلى ئىچىده ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىـرهر پـۇل ـ مـال بهرسـهڭالسىله]. 38[

يهنى كىشىلهر بهرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن دېـگهن نىـيهت بىـلهن بېـرىلگهن ( دهرگاھىدا ئۇ ئۆسمهيدۇ
يـاكى ( رلىقىنـى كـۆزلهپ بهرگهن سـهدىقهڭالنىـڭ رازىهللا ، ا)نىڭ دهرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇهللا سوغىنىڭ ا

سىلهرنى خهلق ئهتتـى، ئانـدىن سـىلهرگه رىزىـق هللا ا]. 39[ غا ھهسسىلهپ ساۋاب بېرىلىدۇ) ئېھسانىڭالر
ئاندىن سىلهرنى قهبزى روھ قىلىدۇ، ئاندىن سىلهرنى تىرىلدۈرىـدۇ، شـېرىك كهلتـۈرگهنلىرىڭالردىن . بهردى

شـېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن  پـاكتۇر، ئۇالرنىـڭهللا قايسىسى بۇ ئىشالرنىڭ قايسـىبىرىنى قىالاليـدۇ، ا



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

232 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

هللا ئىنسانالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىـدىن، قۇرۇقلۇقتـا ۋه دېڭىـزدا ئـاپهت يـۈزبهردى، ا]. 40[ ئالىيدۇر
ئــى ]. (41[ ئۇالرغــا تېتىتتــى) جازاســىنى( دهپ قىلمىشــلىرىنىڭ بىــر قىســمىنىڭ ئـۇالرنى تهۋبه قىلســۇن

ۈزىـده سـهير قىلىڭـالر، ئۆتكهنكىلهرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق ئېيتقىنكـى، يهر ي) مۇشرىكالرغا! مۇھهممهد
ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغانالرنىڭ جايلىرىغا قـاراڭالركى، ئۇالرنىـڭ پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار ( بولغانلىقىغا قاراڭالر

رهت تائـاال ئۇالرنىـڭ دىيـارلىرىنى خـاراپ قىلىـپ، ئـۇالرنى ئىبـهللا قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولغان، ا
، تهرىپىـدىن كېلىـدىغانهللا ا]. 42[ ، ئۇالرنىـڭ تولىسـى مۇشـرىك ئىـدى)ئالغۇچىالر ئۈچۈن ئىبرهت قىلدى
دىنغـا يـۈزلهنگىن، بـۇ كۈنـده كېلىشتىن ئىلگىـرى تـوغرا ) يهنى قىيامهت( قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان كۈن

 كىمكـى كـاپىر بولسـا]. 43[ ئايرىلىـدۇ) نىڭ بىر پىرقىسى جهننهتكه، بىـر پىرقىسـى جهھهنـنهمگه( ئۇالر
اخشـى ئهمهل قىلسـا، ئـۆزلىرى كۇفرىنىڭ جازاسىنى ئـۆزى تارتىـدۇ، كىملهركـى ي) دوزاختا ئهبهدىي قېلىپ(

ــاخىرهتته( ئۈچــۈن ــى قىلغــانالرنى هللا ا]. 44[ جــاي راســتاليدۇ) ئ ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخشــى ئهمهللهرن
نىڭ سـىلهرگه ئۆزىنىـڭ هللا ا]. 45[ ت تۇتمايدۇھهقىقهتهن كاپىرالرنى دوسهللا مهرھهمىتىدىن مۇكاپاتاليدۇ، ا

ــڭ  ــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئۆزىنى ــزالردا ماڭ ــى دېڭى ــويىچه كېمىلهرن ــرى ب ــۈن، ئهم ــتىش ئۈچ ــى تېتى رهھمىتىن
ر مهرھهمىتىدىن تىلىشىڭالر ئۈچـۈن، شـۈكۈر قىلىشـىڭالر ئۈچـۈن، شـامالالرنى يـامغۇر بىـلهن خـۇش خهۋه

ئـى ]. (46[ ئاالمهتلىرىدىنـدۇر) ىنى كۆرسـىتىدىغانكامـالى قـۇدرىت( نىـڭهللا بهرگۈچى قىلىپ ئهۋهتىشـى ا
) پهيغهمـبهر قىلــپ( شۈبھىسـىزكى، سـهندىن ئىلگىـرى نۇرغــۇن پهيغهمبهرلهرنـى قهۋمىـگه !)مـۇھهممهد

ن روشـهن نۇرغـۇ) ئۆزلىرىنىڭ راست پهيغهمبهرلىكلىرىنى ئىسپاتاليدىغان( ۋهتتۇق، ئۇ پهيغهمبهرلهر ئۇالرغائه
، ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى )ۇالر مۆجىزىلهرنى ئىنكـار قىلىـپ ئاسـىيلىق قىلـدىئ( مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلدى

شـامالالرنى ئهۋهتىـپ بۇلـۇتنى هللا ا]. 47[ جازالىدۇق، مۆمىنلهرگه ياردهم قىلىش بىـزگه تېگىشـلىك بولـدى
ئـۇنى تارقـاق پارچىالرغـا بۆلىـدۇ، ) گـاھى( اندا خـالىغىنى بـويىچه تارقىتىـدۇ،قوزغايدۇ، ئاندىن ئۇنى ئاسم

ــڭ ئارىســىدىن چۈشــۈۋاتقانلىقىنى كۆرىســهن، ا ــڭ بۇلۇتنى ــلهن يامغۇرنى ــان هللا شــۇنىڭ بى ــامغۇرنى خالىغ ي
ھالبۇكى، ئـۇالر يـامغۇر ]. 48[ بهندىلىرىنىڭ ئۈستىگه ياغدۇرغان چاغدا، ئۇالر دهرھال خۇشال بولۇپ كېتىدۇ

نىـڭ نهتىجىلىـرىگه نىـڭ رهھمىتىهللا ا. ]49[ يېغىشتىن بۇرۇن ھهقىقهتهن ئۈمىدسىزلىنىپ كهتكهن ئىـدى
ھهقىـقهتهن ئۆلـۈكلهرنى هللا قارىغىنكى، ئۇ زېمىننى ئۆلگهندىن كېيىن قانداق تىرىلدۈرىـدۇ، شۈبھىسـىزكى، ا

ــدۇر، ا ــمه نهللا تىرىلدۈرگۈچى ــادىردۇرھهم ــىگه ق ــز]. 50[ هرس ــرائهتكه زى( ئهگهر بى ــانلىقزى ــامالنى ) ي ش
ىنى كۆرسـه، شـۇنىڭدىن كېـيىن كهتكهنلىكزىرائهتنىڭ سارغىيىپ ) شامالنىڭ تهسىرىدىن( ئهۋهتسهك، ئۇالر

ــۇالر ــرىگههللا ا( ئ ــڭ ئىلگىرىكــى نېمهتلى ــدۇ) نى ــق قىلى ــۈكلهرگه]. 51[ كۇفرىلى  شۈبھىســىزكى، ســهن ئۆل
 ئاڭلىتالمايسـهن، ئارقىسـىغا قـاراپ يــۈز ئـۆرۈگهن گاسـالرغىمۇ چـاقىرىقىڭنى ئاڭلىتالمايســهن) سـۆزۈڭنى(
ـا سااللمايسـهن، سـهن پهقهت بىزنىـڭ ئـاكورالرنىمۇ گۇمراھلىقتىن قۇتقۇزۇپ توغر]. 52[ يهتلىرىمىزگه ا يولغ

سـىلهرنى ئـاجىز يـاراتتى، هللا ا]. 53[ ئاڭلىتااليسهن، ئۇالر مۇسـۇلمانالردۇر) سۆزۈڭنى( ئىشىنىدىغانالرغىال
 كۈچلۈكلــۈكتىن ئــاجىز قىلــدى ۋه) نىســىلهر( لــۈك قىلــدى، ئانــدىنئانــدىن ســىلهرنى ئــاجىزلىقتىن كۈچ

نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ، ئۇ ھهممىنى بىلگۈچىـدۇر، ھهممىـگه هللا يهتكۈزدى، اقېرىلىقنى ) سىلهرگه(
پهقهت ئازغىنـا ۋاقىـت تۇرغانلىقىغـا ) دۇنيـادا( هت قـايىم بولغـان كۈنـده مۇشـرىكالرقىيـام]. 54[ قادىردۇر

ئىمـانى بـار ئىلمى بار، ]. 55[ قهسهم قىلىدۇ، ئۇالر دۇنيادىكى چاغلىرىدىمۇ مۇشۇنداق يالغانچىلىق قىالتتى
ــ ــادهملهر ئېيتت ــويىچههللا ســىلهر ا«: ىئ ــڭ تهقــدىرى ب ــرىلهرده( نى ــۈنىگىچه ) دۇنيــادا ۋه قهب ــامهت ك قىي

ــامهت كۈن ــۇ قىي ــا ب ــدىڭالر، مان ــتىڭالرقال ــېكىن ســىلهر بىلمهيت ــدۇر، ل ــا ( ى ــى قىيامهتنىــڭ ھهقلىقىغ يهن
ىسـى بولمايـدۇ، ئـۇالردىن دئۆزرىسـىنىڭ پاي) ئېيتقـان( بۇ كۈنـده زالىمالرنىـڭ]. 56[ »)رئىشهنمهيتتىڭال
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شـهك ]. 57[ نى رازى قىلىشمۇ تهلهپ قىلىنمايـدۇهللا ا) تهۋبه قىلىشى يا ئىتائهت قىلىشى بىلهن( ئۇالرنىڭ
قۇرئـان ( ر سـهن ئۇالرغـاـ شۈبھىسىزكى، بۇ قۇرئاندا كىشـىلهرگه تۈرلـۈك مىسـالالرنى بايـان قىلـدۇق، ئهگه

چوقــۇم ) دىللىــرى قهساۋهتلىشــىپ كهتكهنلىكــتىن( الررهر ئــايهتنى كهلتۈرســهڭ، كــاپىربىــ) ئايهتلىرىــدىن
) كۇففــار( بىلمهيــدىغان) نىــڭ بىرلىكىنــىهللا ا]. (58[ »ســىلهر پهقهت يالغــانچىالر ســىلهر«ئېيتىــدۇكى، 

سـهۋر ) ىيهتلىـرىگهمۇشـرىكالرنىڭ ئهز(!) ئى مۇھهممهد]. (59[ الرنىڭ دىللىرىنى مۇشۇنداق پېچهتلهيمىز
ۋهدىسـى ھهقىـقهتهن ) ئاتا قىلىش ۋه دىنىڭنى ئۈستۈنلۈككه ئىـگه قىلىـشساڭا نۇسرهت ( نىڭهللا قىلغىن، ا
  ].60[ ئىشهنمهيدىغانالر سېنى دىققهت قىلىپ قويمىسۇن) ئاخىرهتكه(ھهقتۇر، 

  ئايهت 34مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره لوقمان 31

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

نامـاز ) تهئـدىل ئهركـان بىـلهن) (ئـۇ]. (2[ بۇ، ھېكمهتلىك كىتابنىڭ ئايهتلىرىـدۇر]. 1[ مئهلىف، الم، مى
زاكــات بېرىــدىغان ۋه ) نىــڭ رهزاســىنى تىــلهش يۈزىســىدىن كۆڭــۈل ئــازادىلىكى بىــلهنهللا ا(ئوقۇيــدىغان، 

 ].4ــ3[ لهرگه ھىـدايهتتۇر ۋه رهھمهتتـۇرئاخىرهتكه جهزمهن ئىشىنىدىغان ياخشى ئىـش قىلغـۇچى كىشـى
پهرۋهردىگارىنىـڭ تـوغرا يولىـدا بولغـۇچىالردۇر، ئهنه ) يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىـگه كىشـىلهر(ئاشۇالر 

نىـڭ يولىـدىن هللا ا) كىشىلهرنى(بهزى كىشىلهر بىلىمسىزلىكتىن، ]. 5[ شۇالر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر
قىلىـدۇ، ئهنه شـۇالر خـور  ىرهمهسـخ نىـڭ يـولىنىهللا ئازدۇرۇش ئۈچۈن بىھـۇده گهپلهرنـى سـېتىۋالىدۇ ۋه ا

ئوقـۇپ ) يهنـى قۇرئـان ئـايهتلىرى(ئهگهر ئۇنىڭغا بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىز ]. 6[ قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ
نىـڭ ئـايهتلىرىگه قـۇالق هللا ا(بېرىلسه، گويا ئۇنى ئاڭلىمىغاندهك، ئىككـى قـۇلىقى ئېغىرلىشـىپ قالغانـدهك 

ئۇنىڭغـا قـاتتىق ئـازاب بىـلهن خـۇش خهۋهر !) ئى مۇھهممهد( تهكهببۇرلۇق بىلهن يۈز ئۆرۈيدۇ،) سېلىشتىن
شۈبھىسىزكى، ئىمان ئېيتقانالر ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغـانالر نازۇنېمهتلىـك جهنـنهتلهرگه ]. 7[ بهرگىن
ۋهدىسـىگه خىالپلىـق هللا ا(نىڭ راست ۋهدىسـىدۇر هللا بۇ ا. ئۇ جهننهتلهرده ئۇالر مهڭگۈ قالىدۇ]. 8[ كىرىدۇ

ئاسـمانالرنى تۈۋرۈكسـىز يـاراتتىكى، هللا ا]. 9[ ، ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرغالىبتۇر هللا، )قىلمايدۇ
سىلهر ئۇنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسـىلهر، يهر تهۋرهپ سـىلهرنى خاتىرجهمسـىز قىلمىسـۇن دهپ، يهرده تـاغالرنى 

بىـلهن زېمىنـدا ئورناتتى، زېمىندا تۈرلۈك جاندارالرنى تاراتتى، بۇلۇتتىن يـامغۇر سـۈيىنى چۈشـۈرۈپ، ئۇنىـڭ 
مهخلۇقاتلىرىـدۇر، ماڭـا ) ياراتقـان(نىـڭ هللا مانـا بـۇالر ا]. 10[ تۈرلۈك پايدىلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۆستۈردۇق

باشقا مهبۇدلىرىڭالر زادى نېمىلهرنى يـاراتتى؟ بهلكـى زالىمـالر ئوپئوچـۇق  تىنهللا اكۆرسىتىپ بېرىڭالركى، 
شـۈكۈر  قـاهللا ا«) ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى(ت ئاتا قىلدۇق، بىز لوقمانغا ھهقىقهتهن ھېكمه]. 11[ گۇمراھلىقتىدۇر

ــدىكهن،  ــق قىلى ــدۇ، كىمكــى كۇفرىلى ــان بولى ــۆزى ئۈچــۈن قىلغ ــدىكهن، ئ قىلغىــن، كىمكــى شــۈكۈر قىلى
) ھهكىـم(ئۆز ۋاقتىـدا لوقمـان ]. 12[ »بىھاجهتتۇر، مهدھىيىگه اليىقتۇر) بهندىلهردىن(هللا شۈبھىسىزكى، ا

شـېرىك كهلتـۈرمىگىن، شـېرىك كهلتـۈرۈش ھهقىـقهتهن  قاهللا الچىقىم، ئى ئوغۇ«: ئوغلىغا نهسىھهت قىلىپ
ئانىســى ئــۇنى . ئىنســاننى ئاتــا ـ ئانىســىغا ياخشــىلىق قىلىشــقا بــۇيرۇدۇق]. 13[ دېــدى» زور گۇنــاھتۇر

ئـى . (ئىككى يىلـدا ئـۇنى ئهمچهكـتىن ئايرىـدى. ئۈستى ـ ئۈستىگه ئاجىزلىق بىلهن كۆتۈردى) قورسىقىدا(
ئهگهر ]. 14[ ئاتا ـ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئـاخىر قايتىـدىغان جـاي مېنىـڭ دهرگاھىمـدۇرماڭا ۋه !) ئىنسان

ـا شـېرىك كهلتۈرۈشـكه زورلىسـا، ئۇالرغـا ئىتـائهت  ئاتـا ـ ئانـاڭ سـېنى سـهن بىلمهيـدىغان نهرسـىنى ماڭ
تا ياخشـىلىق يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان ئاساسـ(قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىده بولغىن 

، ماڭا تائهت بىلهن قايتقان ئادهمنىڭ يولىغا ئهگهشـكىن، ئانـدىن مېنىـڭ دهرگاھىمغـا قايتىسـىلهر، )قىلغىن
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قىلمىشـىڭ قىچـا ! ئـى ئوغـۇلچىقىم«) لوقمـان ئېيتتـى]. (15[ سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ بېرىمهن
يا ئاسـمانالرنىڭ قېتىـدا يـاكى ) جايدا يهنى ئهڭ مهخپىي(چاغلىق نهرسه بولۇپ، ئۇ ئۇيۇل تاشنىڭ ئىچىده 

ھهقىـقهتهن ئىـنچىكه هللا ا). ئۇنىـڭ ھېسـابىنى ئالىـدۇ(ئۇنى ھازىر قىلىدۇ هللا زېمىننىڭ ئاستىدا بولسىمۇ، ا
) ۋاقتىدا تهئـدىل ئهركـان بىـلهن(نامازنى ! ئى ئوغۇلچىقىم]. 16[ كۈزهتكۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر

ۇيرۇغىن، يامـانلىقتىن توسـقىن، سـاڭا يهتـكهن كـۈلپهتلهرگه سـهۋر ياخشـىلىققا بـ) كىشىلهرنى(ئوقۇغىن، 
، بـۇ ھهقىـقهتهن قىلىشـقا ئىـراده )چۈنكى ھهقىقهتـكه دهۋهت قىلغـۇچى ئهزىـيهتلهرگه ئۇچرايـدۇ(قىلغىن 

كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك بىـلهن يـۈز ئـۆرۈمىگىن، زېمىنـدا ]. 17[ تىكلهشكه تېگىشلىك ئىشالردىندۇر
ــاڭمىغىن،  ــدۇهللا اغادىيىــپ م ــۆزىنى چــوڭ تۇتقــۇچىالرنى دوســت تۇتماي ــاۋۇر، ئ ــقهتهن ھاك ]. 18[ ھهقى

ئوتتۇراھــال مــاڭغىن، ئــاۋازىڭنى پهســلهتكىن، ئاۋازالرنىــڭ ئهڭ زېرىكهرلىكــى ھهقىــقهتهن ئېشــهكلهرنىڭ 
ئاسمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى ھهممىنـى سـىلهرگه بويسـۇندۇرۇپ هللا بىلمهمسىلهركى، ا]. 19[ »ئاۋازىدۇر
ســىلهرگه ئاشــكارا ۋه يوشــۇرۇن ). ى ســىلهرنىڭ پايدىلىنىشــىڭالرغا مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ بهردىيهنــ(بهردى 

بهزى كىشىلهر ھېچقانـداق ئىلىمسـىز، . نېمهتلهرنى كامالهتكه يهتكۈزۈپ بهردى) يهنى ماددىي ۋه مهنىۋى(
نازىــل هللا ا«: ئهگهر ئۇالرغــا]. 20[ دهللىشــىدۇېبارىســىدا جهللا ا اھىدايهتســىز ۋه نۇرلــۇق كىتابســىز ھالــد

يـاق، بىـز ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزنىـڭ دىنىغـا «: دېيىلسـه، ئـۇالر» غا ئهگىشىڭالر )يهنى قۇرئان(قىلغان نهرسه 
ئۇالر يهنىـال ئاتـا ـ بوۋىلىرىنىـڭ دىنىغـا (دهيدۇ، شهيتان ئۇالرنى دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان تۇرسا » ئهگىشىمىز

بويسـۇنغان ئـادهم  قـاهللا اا ئىخـالس بىـلهن ياخشـى ئىـش قىلغـۇچى بولغـان ھالـد]. 21[ )ئهگىشهمدۇ؟
كىمكـى كـاپىر بولىـدىكهن، ]. 22[ مهنسۇپتۇر قاهللا امهھكهم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى 

) دۇنيــادىكى(ئۇنىــڭ كــۇفرى ســېنى قايغۇغــا سالمىســۇن، ئــۇالر بىزنىــڭ دهرگاھىمىزغــا قايتىــدۇ، ئۇالرغــا 
ــدىكىنى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇرھهللا قىلمىشــلىرىنى ئېيتىــپ بېرىمىــز، ا ]. 23[ هقىــقهتهن ئۇالرنىــڭ دىللىرى

) تېتىشـقا(بهھـرىمهن قىلىمىـز، ئانـدىن ئـۇالرنى قـاتتىق ئـازابنى ) مـۇددهت(ئازغىنـا ) دۇنيادىن(ئۇالرنى 
ــۇراليمىز ــۇالردىن]. 24[ مهجب ــهن ئ ــى؟«: ئهگهر س ــق ئهتت ــم خهل ــى كى ــمانالرنى ۋه زېمىنن دهپ » ئاس

» !خاسـتۇر قـاهللا اجىمـى ھهمدۇسـانا «دهپ جـاۋاپ بېرىـدۇ، ئېيتقىنكـى، هللا» ا«سورىساڭ، ئۇالر چوقـۇم 
هللا نىـڭ مۈلكىـدۇر، اهللا ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسـىلهر ا]. 25[ بهلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئۇقمايدۇ

ئهگهر يهر ]. 26[ بىھـاجهتتۇر، مهدھىـيىگه اليىقتـۇر) مهخلۇقاتىدىن ۋه ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن(ھهقىقهتهن 
نىـڭ ( بولغـان، ئۇنىڭغـا يهنه يهتـته دېڭىـز) سىيا(دىكى دهرهخلهرنىڭ ھهممىسى قهلهم بولغان، دېڭىز يۈزى

ھهقىــقهتهن هللا تــۈگهتكىلى بولمايــدۇ، ا) يېزىــپ(نىــڭ ســۆزلىرىنى هللا قوشــۇلغان تهقــدىردىمۇ ا) سىياســى
ــدۇر ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــالىبتۇر، ھــېكمهت بى ــى ئىنســانالر]. (27[ غ ) دهســلهپته(ســىلهرنىڭ !) ئ

تىرىلدۈرۈلۈشـىڭالر پهقهت بىـر ئادهمنىـڭ يارىتىلىشـى، بىـر ئادهمنىـڭ ) ئۆلگهندىن كېيىن(يارىتىلىشىڭالر، 
ئــاڭالپ تۇرغۇچىـــدۇر، ) بهنـــدىلىرىنىڭ ســۆزلىرىنى(ھهقىــقهتهن هللا ا. تىرىلدۈرۈلۈشــىگه ئوخشاشــتۇر

گه نىـــڭ كېچىنـــى كۈنـــدۈزگه ۋه كۈنـــدۈزنى كـــېچىهللا ا]. 28[ كـــۆرۈپ تۇرغۇچىـــدۇر) ئهمهللىرىنـــى(
ھهر ) كـۈن بىـلهن ئاينىـڭ(كىرگۈزىلىدىغانلىقىنى، كۈن بىلهن ئاينى بويسـۇندۇرىدىغانلىقىنى كۆرمهمسـهن؟ 

ــۇددهت  ــۇئهييهن م ــرى م ــامهت(بى ــى قىي ــچه  )يهن ــده(كى ــۆز پهلىكى ــدۇ) ئ ــىلهرنىڭ هللا ا. ســهير قىلى س
نـى هللا ۇالرنىـڭ ادۇر، ئ )ئىـالھ(ھهق هللا بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ا]. 29[ قىلمىشىڭالردىن تولۇق خهۋهرداردۇر

كۆرمهمســهنكى، ]. 30[ ئالىيــدۇر، بۈيۈكتــۇرهللا باتىلــدۇر، ا) يهنــى بــۇتلىرى(قويــۇپ ئىبــادهت قىلغــانلىرى 
بىـر قىسـىم ) ئـۆز قۇدرىتىنىـڭ(نىڭ سـىلهرگه هللا نىڭ مهرھهمىتى بىلهن دېڭىزدا يۈرۈشى اهللا كېمىلهرنىڭ ا

بهنـده ئۈچـۈن (، شـۈكۈر قىلغـۇچى بۇنىڭـدا ھهر بىـر سـهۋر قىلغـۇچى. دهلىللىرىنى كۆرسىتىشى ئۈچۈنـدۇر
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ئـۇالرنى تـاغالردهك دولقـۇنالر ئورىۋالغـان چاغـدا، ئـۇالر ) دېڭىزدا]. (31[ ئىبرهت بار) چوڭ) (ھهقىقهتهن
قۇتۇلـدۇرۇپ قۇرۇقلۇققـا ) دېڭىـز خهتهرلىرىـدىن(ئـۇالرنى هللا ئىلتىجا قىلىدۇ، ا قاهللا اكامالى ئىخالس بىلهن 

نىـڭ هللا ا(بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى پهقهت خىيانهتكـار . را يولدا بولىدۇچىقارغان چاغدا، ئۇالرنىڭ بهزىسى توغ
بــۇيرۇقلىرىنى (پهرۋهردىگارىڭالرغـا ! ئـى ئىنسـانالر]. 32[ ئـادهمال ئىنكـار قىلىـدۇ) نېمهتلىرىـدىن تانغـان

تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر، شـۇنداق بىـر كۈنـدىن ) ئورۇنالش، مهنئـى قىلغـان ئىشـالردىن چهكلىـنىش بىـلهن
نىـڭ ۋهدىسـى هللا ئاتـا بالىسـىغا ئهسـقاتمايدۇ، بـالىمۇ ئاتىسـىغا ئهسـقاتمايدۇ، ا) ئۇ كۈنـده(ركى، قورقۇڭال

هللا ھهقىقهتهن ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيـا تىرىكچىلىكـى مهغـرۇر قىلمىسـۇن، شـهيتاننىڭ سـىلهرنى ا
) ىـدىغان ۋاقتـىنىـڭ بول(قىيـامهت ]. 33[ نىڭ ئهپۇسىنىڭ كهڭلىكى بىلهن مهغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر

ئۆزى بهلگىلىـگهن ۋاقىتتـا ۋه ئـۆزى (يامغۇرنى هللا ا. نىڭ دهرگاھىدىدۇرهللا توغرىسىدىكى بىلىم ھهقىقهتهن ا
ــا ــگهن جايغ ــى ) بهلگىلى ــېمه ئىكهنلىكىن ــدىكىلهرنىڭ ن ــدۇ، بهچچىدان ــۇ، (ياغدۇرى ــى ئوغۇلمــۇ، قىزم يهن

هم ئهته نېمىلهرنـى قىلىـدىغانلىقىنى بىلىدۇ، ھېچ ئـادهللا ا) بېجىرىممۇ، كهمتۈكمۇ، بهختلىكمۇ، بهختسىزمۇ
) ــ يامـان ئىشـالردىن نېمىلهرنـى قىلىـدىغانلىقىنى نـېمه ئىـش بولىـدىغانلىقىنى، ياخشـىيهنى ئۇنىڭغا (

) پۈتـۈن ئىشـالرنى(ھهقىـقهتهن هللا بىلمهيدۇ، ھېچ ئـادهم ئۆزىنىـڭ قهيهرده ئۆلىـدىغانلىقىنى بىلمهيـدۇ، ا
  ].34[ تولۇق خهۋهرداردۇر) تاشقى تهرهپلىرىدىن شهيئىلهرنىڭ ئىچكى ۋه(بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، 

  ئايهت 30مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره سهجده 32

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ـان(كىتـاب ) بـۇ]. (1[ ئهلىف، الم، مىـم نىـڭ ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن نازىـل ) يهنـى قۇرئ
ھهرگىـز ئۇنـداق . دهيدۇ» مۇھهممهد ئۇنى ئۆزى توقۇدى«: مۇشرىكالر]. 2[ دا ھېچ شهك يوقتۇرقىلىنغانلىقى

ئهمهس، بهلكى ئۇ سهندىن ئىلگىرى ھېچقانداق بىر پهيغهمبهر كهلمىگهن بىر قهۋمنـى ھىـدايهت تاپسـۇن 
ــۇر ــگهن ھهقىقهتت ــدىن كهل ــڭ تهرىپى ــۈن، پهرۋهردىگارى ــۇڭ ئۈچ ــۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش هللا ا]. 3[ دهپ، ئ

ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئـالته كۈنـده يـاراتتى، ئانـدىن ئهرش ئۈسـتىده 
باشقا ھېچقانداق ئىـگه يـوق، شـاپائهت قىلغۇچىمـۇ  تىنهللا اسىلهرگه . قارار ئالدى) ئۆزىگه اليىق رهۋىشته(

) مهخلۇقاتىنىـڭ(زېمىنغىچه بولغـان  ئاسماندىنهللا ا]. 4[ )ئىمان ئېيتمامسىلهر؟(پىكىر قىلىپ ) بۇنى(يوق 
ئىشلىرىنى ئىداره قىلىپ تۇرىدۇ، ئاندىن ئۇ ئىشالر ئۇزۇنلۇقى سىلهر ساناۋاتقان مىڭ يىلـدهك كېلىـدىغان بىـر 

ــدۇهللا كۈنــده ا ــا ئۆرلهي ــۇ ]. 5[ نىــڭ دهرگاھىغ ــالىبتۇر) هللا(ئ ــدۇر، غ . يوشــۇرۇننى ۋه ئاشــكارىنى بىلگۈچى
يهنـى ھېكمىـتىگه مۇۋاپىـق، (ئـۇ ھهمـمه نهرسـىنى چىرايلىـق ]. 6[ رناھايىتى مېھرىبانـدۇ) بهندىلىرىگه(

اليـدىن ) يهنـى ئىنسـانالرنىڭ ئاتىسـى ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمنى(دهسـلهپته ئىنسـاننى . يـاراتتى) جايىدا
]. 8[ دىـن يـاراتتى )ييهنـى مهنىـ(ئاندىن ئۇنىڭ نهسـلىنى ئهرزىـمهس سـۇنىڭ جهۋھىـرى ]. 7[ ياراتتى

يهنه ). يهنـى جـاننى كىرگـۈزدى(يارىتىپ، ئۇنىڭغا ئۆزىگه مهنسۇپ روھنى كىرگۈزدى ئاندىن ئۇنى راۋۇرۇس 
يهر «: ئـۇالر]. 9[ سىلهر ئۈچۈن قۇالقالرنى، كۆزلهرنى ۋه يۈرهكلهرنى ياراتتى، سـىلهر ئـاز شـۈكۈر قىلىسـىلهر

» يارىتىالمـدۇق؟ راسـتال قايتـا) يىنيهنى گۆرده توپىغا ئايلىنىپ كهتكهندىن كې(ئاستىدا يوقالغاندىن كېيىن 
سـىلهرنىڭ «ئېيتقىنكـى، ]. 10[ دهيدۇ، بهلكى ئۇالر پهرۋهردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغـۇچىالردۇر

ــى ئېلىشــقا( مــۇئهككهل قىلىنغــان پهرىشــته ســىلهرنىڭ جېنىڭالرنــى ئالىــدۇ، ئانــدىن ) جېنىڭالرن
ــڭ ئهگهر ســه]. 11[ »پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ دهرگاھىغــا قايتۇرۇلىســىلهر ن گۇناھكارالرنىــڭ پهرۋهردىگارىنى

ئهلۋهتته قورقۇنچلـۇق ھـالهتنى كـۆرگهن (دهرگاھىدا باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ تۇرغانلىقىنى كۆرىدىغان بولساڭ 
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بىزنـى ياخشـى . كـۆردۇق، ئاڭلىـدۇق) ئىشـنىڭ ھهقىقىتىنـى! (پهرۋهردىگارىمىز«: ، ئۇالر ئېيتىدۇ)بوالتتىڭ
ــۈن  ــش ئۈچ ــا(ئهمهل قىلى ــايت) دۇنياغ ــز ق ــدى(ۇرغىن، بى ــقهتهن ) ئهم ــڭ ھهق (ھهقى ــېنىڭ ۋهدهڭنى س

ئهگهر بىــز خالىســاق، ھهر بىــر كىشــىگه ئهلــۋهتته ھىــدايهت ]. 12[ »ئىشــهنگۈچىلهرمىز) ئىكهنلىكىــگه
مهن چوقـۇم . ھـۆكمىم بېكىـپ كهتتـى) گۇناھكارالرنى ئـازاب قىلىشـتىن ئىبـارهت(بېرهتتۇق، لېكىن مېنىڭ 

]. 13[ ـ ھهممىسى بىـلهن جهھهننهمنـى تولـدۇرىمهن) رنىڭ گۇناھكارلىرىيهنى ئۇال(جىنالر ۋه ئىنسانالر 
بــۇ (مۇشــۇ كۈنــدىكى ئۇچرىشىشــىڭالرنى ئۇنتــۇپ قالغــانلىقىڭالر ئۈچــۈن «) ئهھلــى دوزاخقــا ئېيتىلىــدۇ(

تېتىڭالر، بىز ھهقىـقهتهن سـىلهرنى ئۇنتـۇدۇق، قىلمىشـىڭالر تۈپهيلىـدىن مهڭگۈلـۈك ) خورلىغۇچى ئازابنى
بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ھهقىقهتهن شۇنداق كىشـىلهر ئىمـان ئېيتىـدۇكى، ئۇالرغـا ]. 14[ »ىڭالرئازابنى تېت

سـهجده ) قـاهللا انىڭ ئـايهتلىرىنى ئۇلـۇغالش يۈزىسـىدىن هللا ا(شۇ ئايهتلهر بىلهن ۋهز ـ نهسىھهت قىلىنسا 
ۋهردىگارىنىـڭ تـائهت ـ پهر(ئـۇالر . قىلغان ھالدا يىقىلىدۇ، پهرۋهردىگارىغا تهسبىھ ئېيتىدۇ، ھهمدۇ ئېيتىـدۇ

ئۇالرنىڭ يـانلىرى ئـورۇن ـ كۆرپىـدىن يىـراق بولىـدۇ ]. 15[ چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمايدۇ) ئىبادىتىدىن
قورقــۇپ، ) ئازابىــدىن(، ئــۇالر پهرۋهردىگارىنىــڭ )يهنــى ئــۇالر كېچىســى ئىبــادهت قىلىــپ ئــاز ئۇخاليــدۇ(
ــا قىلىــدۇ، ئۇالر) رهھمىتىنــى( ــا دۇئ ــد قىلىــپ ئۇنىڭغ غــا بىــز رىزىــق قىلىــپ بهرگهن نهرســىلهردىن ئۈمى
نىـڭ هللا ئۇالرنىـڭ قىلغـان ئهمهللىـرىگه مۇكاپـات يۈزىسـىدىن ا]. 16[ سهرپ قىلىدۇ) ياخشىلىق يوللىرىغا(

مـۆمىن ئـادهم ]. 17[ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋه ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېمهتنـى ھـېچكىم بىلمهيـدۇ
ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ]. 18[ بـاراۋهر ئهمهس) اخىرهتلىك سـاۋابتائ(پاسىق ئادهمگه ئوخشامدۇ؟ ئۇالر 

ئۇالرنىـڭ قىلغـان ئهمهللىرىنـى ) ئـۇ(ئهمهللهرنى قىلغانالرغا كهلسهك، ئۇالرنىڭ قارارگاھى جهننهت بولىدۇ، 
نىــڭ ئىتائىتىــدىن چىققانالرغــا هللا ا]. 19[ مۇكاپــاتالش يۈزىســىدىن ئــۇال رئۈچــۈن تهييارالنغــان جايــدۇر

، ئۇالرنىـڭ جـايى دوزاخ بولىـدۇ، ھهر قاچـان ئـۇالر دوزاخـتىن چىقمـاقچى بولسـا، ئـۇالر دوزاخقـا كهلسهك
ئۇالرنىـڭ تهۋبه ]. 20[ دېيىلىـدۇ» سىلهر ئىنكار قىلغان دوزاخنىڭ ئـازابىنى تېـتىڭالر«: ئۇالرغا. قايتۇرۇلىدۇ

ئىلگىـرى ئهڭ يېقىنقـى ) نيهنـى ئـاخىرهت ئازابىـدى(قىلىشى ئۈچۈن بىز ئۇالرغا چوقۇم ئهڭ چوڭ ئـازابتىن 
پهرۋهردىگارىنىـڭ ئــايهتلىرى بىـلهن ۋهز ـ نهســىھهت ]. 21[ نـى تېتىتىمىـز )يهنـى دۇنيـا ئــازابى(ئـازاب 

قىلىنغــان، ئانــدىن ئۇنىڭــدىن يــۈز ئــۆرۈگهن ئادهمــدىنمۇ زالىــم ئــادهم بــارمۇ؟ بىــز گۇناھكــارالرنى چوقــۇم 
ــا]. 22[ جــازااليمىز ــا قىلــدۇق) يهنــى تهۋراتنــى(ب شــهك ـ شۈبھىســىزكى، بىــز مۇســاغا كىت ــى . (ئات ئ
مۇساغا مۇالقات بولۇشـتىن شـهكلهنمىگىن، بىـز ) مىراج كېچىسىده، يا قىيامهت كۈنىده(سهن !) مۇھهممهد

ــدۇق ــڭ ) كــۈلپهتلهرگه(ئــۇالر ]. 23[ تهۋراتنــى ئىســرائىل ئهۋالدىغــا يېتهكچــى قىل ســهۋر قىلغــان، بىزنى
الردىن بىر قىسىم كىشىلهرنى بىزنىڭ ئهمرىمىـز بىـلهن تـوغرا ئايهتلىرىمىزگه جهزمهن ئىشهنگهن چاغدا، ئۇ

سېنىڭ پهرۋهردىگارىڭ قىيامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ئـۇالر ]. 24[ يول كۆرسىتىدىغان پېشۋاالر قىلدۇق
ئــۇالردىن ئىلگىــرى ]. 25[ ئىشــالر ئۈســتىده ئهلـۋهتته ھۆكــۈم چىقىرىـدۇ) دىنىـي(ئىخـتىالپ قىلىشــقان 

ئـۇالر ) يهنـى مهككىلىكـلهر(ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر بىلمهمدۇ؟ ئۇالر  ئۆتكهن قانچىلىغان
بىزنىــڭ قۇدرىتىمىزنىــڭ چوڭلــۇقىنى (نىــڭ يۇرتىــدىن ئۆتــۈپ تۇرىــدۇ، بۇنىڭــدا  )يهنــى ھــاالك بولغــانالر(

اھسـىز زېمىنغـا ئـۇالر كۆرمهمـدۇكى، بىـز گىي]. 26[ نۇرغۇن دهلىللهر بار، ئۇالر ئاڭلىمامدۇ؟) كۆرسىتىدىغان
ــدىغان  ــۆزلىرى يهي ــاتلىرى ۋه ئ ــڭ ھايۋان ــلهن ئۇالرنى ــڭ بى ــارىمىز، ئۇنى ــپ ب ــامغۇر ســۈيىنى ســۈرۈپ ئېلى ي

 يهنـى مهكـكه كۇففـارلىرى(ئـۇالر ]. 27[ كۆرمهمـدۇ؟) بـۇنى(زىرائهتلهرنى ئۈنـدۈرۈپ چىقىرىمىـز، ئـۇالر 
بـۇ ھۆكـۈم قاچـان ) رىلىـدىغانبىـز بىـلهن سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا چىقى(«): ىره قىلىـش يۈزىسـىدىنمهسخ

]. 28[ دهيـدۇ» )ئېيتىـپ بېـرىڭالر(راسـتچىل بولسـاڭالر ) دهۋايىڭـالردا(ئهمهلگه ئاشىدۇ؟ ئهگهر سىلهر 
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ھۆكۈم چىقىرىلىـدىغان كۈنـده كاپىرالرنىـڭ ئېيتقـان ئىمانىنىـڭ پايدىسـى بولمايـدۇ، ئۇالرغـا «ئېيتقىنكى، 
). يهنـى سـۆزلىرىگه پهرۋا قىلىـپ كهتمىگىـن(ئـۆرۈگىن سهن ئۇالردىن يـۈز ]. 29[ »مۆھلهتمۇ بېرىلمهيدۇ

ســىلهرگه چۈشــىدىغان (كــۈتكىن، ئۇالرمــۇ ھهقىــقهتهن ) نىــڭ ئۇالرغــا چۈشــىدىغان ئــازابىنىهللا ا(ســهن 
  ].30[ كۈتكۈچىلهردۇر) نهرسىلهرنى

  .ئايهت 73مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهھزاب 33

  .بىلهن باشاليمهن نىڭ ئىسمىهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــبهر ــى پهيغهم ــاهللا ا! ئ ــق قىلىشــنى  ق ــائهت )داۋامالشــتۇرغىن(تهقۋادارلى ــا ئىت ــا ۋه مۇناپىقالرغ ، كاپىرالرغ
) ئۇالرنىــڭ ئىشــلىرىنى(بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر، ) بهنــدىلهرنىڭ ئهمهللىرىنــى(ھهقىــقهتهن هللا قىلمىغىــن، ا

يهنـى (ى قىلىنغـان نهرسـىگه يـدىن ۋهھساڭا پهرۋهردىگارىڭ تهرىپىـ]. 1[ ھېكمهت بىلهن باشقۇرغۇچىدۇر
) ھهمـمه ئىشـىڭدا]. (2[ ھهقىقهتهن قىلغان ئهمهلىڭالردىن تولـۇق خهۋهرداردۇرهللا ا. ئهگهشكىن) قۇرئانغا

ھـېچ ئادهمنىـڭ ئىچىـده ئىككـى يـۈرهك هللا ا]. 3[ ھامىي بولۇشقا يېتهرلىكتۇر) ساڭا(هللا يۆلهنگىن، ا قاهللا ا
ــو ــاراتقىنى ي ــاي ــ رق، ســىلهر زىھ ــان ئاي ــاال هللا اللىرىڭالرنى اقىلغ ــوق، ســىلهر ب ــى ي ــا قىلغىن ســىلهرگه ئان

 بـۇ ،بالىلىرىڭالرنىـڭ ھۆكمىـده قىلمىـدى) ھهممه ھۆكۈمده ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغان(هللا قىلىۋالغانالرنىمۇ ا
ھهق هللا پهقهت ئـاغزىڭالردا ئېيتىلغـان سـۆزدۇر، ا) يهنى ئـۆز پۇشـتۇڭالردىن بولمىغـانالرنى بـاال دېـيىش(
هللا ئۇالرنى ئاتىلىرىنىـڭ ئىسـىملىرى بىـلهن چـاقىرىڭالر، بـۇ ا]. 4[ دۇ، توغرا يولغا باشاليدۇنى ئېيتى) سۆز(

نىڭ دهرگاھىـدا توغرىـدۇر، ئهگهر ئۇالرنىـڭ ئـاتىلىرىنى بىلمىسـهڭالر، ئـۇ چاغـدا ئـۇالر سـىلهرنىڭ دىنىـي 
ىلهرگه ھـېچ گۇنـاھ قېرىنداشلىرىڭالردۇر، دوستلىرىڭالردۇر، سىلهر سهۋهنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا سـ

ــان ئىشــىڭالردا  ــېكىن قهســتهن قىلغ ــدۇ، ل ــدۇ(بولماي ــاھ بولى ــرهت هللا ، ا)ســىلهرگه گۇن ــايىتى مهغپى ناھ
پهيغهمـبهر مـۆمىنلهرگه ئۇالرنىـڭ ئـۆز نهپسـىلىرىدىنمۇ چارىـدۇر، ]. 5[ قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

ئـۇرۇق ـ تۇغقانالرنىـڭ بهزىسـى بهزىســىگه  اھتــپهيغهمبهرنىـڭ ئايـاللىرى ئۇالرنىـڭ ئانىلىرىـدۇر، كىتابۇلال
ــېكىن) مىــراس ئېلىشــتا( ــۆمىنلهردىن ۋه مۇھــاجىرالردىن (مــۆمىنلهردىن ۋه مۇھــاجىرالردىن يېقىنــدۇر، ل م

يهنـى تۇغقانالرنىـڭ ئـۆز ئـارا مىراسـقا ( دوستلىرىڭالرغا ۋهسـىيهت قىلسـاڭالر دۇرۇس بولىـدۇ، بـۇ) بولغان
ئـۆز ۋاقتىـدا بىـز پهيغهمـبهرلهردىن ]. 6[ يېزىلغانـدۇر) نىڭ كىتابىـداهللا يهنى ا( كىتابتا) ۋارىسلىق قىلىشى

ئهھده ئالدۇق، سـهندىن، نـۇھتىن، ئىبراھىمـدىن، مۇسـادىن، مهريهم ئـوغلى ئىسـادىن مهھـكهم ئهھـده 
ـــدۇق ـــۈنى(هللا ا]. 7[ ئال ـــامهت ك ـــورايدۇ ) قىي ـــۇق س ـــتچىلالردىن راســـتچىللىقى توغرۇل ـــى (راس يهن

 كاپىرالرغـا قـاتتىق ئـازاب تهييارلىـدىهللا ، ا)ىنى يهتكۈزگهنلىكىنى سـورايدۇپهيغهمبهرلهردىن پهيغهمبهرلىك
ــى مــۆمىنلهر]. 8[ ــدا ئۈســتۈڭالرغا هللا ا! ئ ــۆز ۋاقتى ــلهڭالر، ئ ــى ئهس ــىلهرگه بهرگهن نېمىتىن ــڭ س نى
بىـز ئۇالرغــا قارشـى بــوران ۋه ســىلهرگه . قوشــۇن كهلـگهن ئىــدى) كۇففـارالردىن ئۇيۇشــقان ئۇرۇشـقۇچى(

ســىلهرنىڭ قىلغــان ئىشــىڭالرنى كــۆرۈپ هللا ئهۋهتتــۇق، ا) يهنــى پهرىشــتىلهرنى( شــۇنكۆرۈنمهيــدىغان قو
) ھۇجـۇم قىلىـپ(ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر يـۇقىرى تهرىپىڭالردىنمـۇ، تـۆۋهن تهرىپىڭالردىنمـۇ ]. 9[ تۇرغۇچىدۇر

 هللابۇ چاغـدا كـۆزۈڭالر چهكچىيىـپ قالغـان، يـۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغـا قاپلىشـىپ قالغـان، ا. كهلگهن ئىدى
بېشـىغا كهلـگهن (بـۇ يهرده مـۆمىنلهر سـىنالغان ۋه ]. 10[ ھهققىده تۈرلـۈك گۇمـانالردا بولغـان ئىـدىڭالر

ئهينـى ]. 11[ قاتتىق تهۋرىنىشكه ئۇچرىغان ئىـدى) كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يهر سىلكىگهندهك

                                                
  . كىشى ئايالىغا، سېنىڭ ئۇچاڭ مهن ئۈچۈن ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش بولۇپ كهتسۇن، دېسه زىھار بولىدۇ 
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ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىـزلهرگه قـۇرۇق ۋه هللا ا«: كېسـىلى بـارالر) مۇناپىقلىق(ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋه دىللىرىدا 
! ئـى يهسـرىبلىكلهر«: ئهينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئـادهم]. 12[ دېيىشهتتى» ۋهدىلهرنى قىلىپتىكهن

بىزنىـڭ ئـۆيلىرىمىز ھهقىـقهتهن «: دېيىشهتتى، ئۇالردىن يهنه بىر گۇرۇھ ئادهم» !بۇ يهرده تۇرماي قايتىڭالر
بهردىن رۇخسهت سورىشاتتى، بۇالرنىـڭ ئـۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتـا ئهمهس، دېيىشىپ، پهيغهم» ئوچۇقچىلىقتا

ئهگهر شهھهرگه تۆت تهرهپتىن ھۇجـۇم قىلىـپ كىرىلسـه، ئانـدىن ]. 13[ ئۇالر پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ
ئۇالردىن ئىمانىدىن قـايتىش، مۇسـۇلمانالرغا قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش تهلهپ قىلىنسـا، ئـۇالر بـۇ تهلهپنـى 

 قـاهللا ائىلگىـرى ) يهنـى مۇنـاپىقالر( ئـۇالر]. 14[ هۋىشته ئاز ۋاقىت ئىچىـدىال قوبـۇل قىالتتـىئۈزلۈكسىز ر
ئېيتقىنكـى، ]. 15[ بهرگهن ۋهدىسـى سـورىلىدۇ قـاهللا ا. چېكىنمهسـلىككه ۋهده بهرگهن ئىـدى) جهڭده(
وق، ئهگهر سىلهر ئۆلۈمدىن يا ئۆلتۈرۈلۈشـتىن قاچسـاڭالر، قېچىشـنىڭ سـىلهرگه ھېچقانـداق پايدىسـى يـ«

هللا ئهگهر ا«: ئېيتقىنكـى. ]16[ »بهھـرىمهن بوالاليسـىلهر) قىتۋا( ئازغىنا) دۇنيادىن( قاچقاندىمۇ سىلهر
هللا قارشـى تـۇرۇپ سـىلهرنى قوغدىيااليـدۇ، ئهگهر ا قـاهللا اسىلهرگه بىـرهر يامـانلىقنى ئىـراده قىلسـا، كىـم 

 تىـنهللا ائـۇالر ئـۆزلىرى ئۈچـۈن  »)يدۇ؟كىم ئۇنىڭغـا ئارىلىشـاال(سىلهرگه رهھمهت قىلىشنى ئىراده قىلسا 
ــاردهمچى تاپالمايــدۇ ــگه ۋه ھــېچ ي ) جىھــادتىن(ئىچىڭالردىكــى باشــقىالرنى هللا ا]. 17[ باشــقا ھــېچ ئى

ــلىرىغا  ــقۇچىالرنى ۋه قېرىنداش ــپ(توس ــاھابىلىرىنى تهرك ئېتى ــۇھهممهدنى ۋه س ــىمىزغا ) م ــڭ قېش بىزنى
ئـۇالر ]. 18[ ئانـدا ـ سـاندا قاتنىشـىدۇ) ىلىـپرىيا ق(كېلىڭالر دېگۈچىلهرنى ئوبدان بىلىدۇ، ئۇالر جهڭگه 

خهۋپ كېلىـدىغان بولسـا، ) ئۇالرغـا دۈشـمهن تهرهپـتىن( بېخىلـدۇر، ئهگهر) ياردهمـده بولۇشـقا( سىلهرگه
كـۆزلىرىنى پىلـدىر لىتىـپ قاراۋاتقـانلىقىنى ) قورقـۇنچتىن( ئۇالرنىڭ ساڭا سهكراتقا چۈشۈپ قالغان ئادهمدهك

ئۇالر پـۇل ـ مالغـا ئـاچكۆز بولغـان ھالـدا سـىلهرنى كهسـكىن تىلـالر بىـلهن  ،ندهقورقۇنچ كهتكه. كۆرىسهن
ئهمهللىرىنـى ) ئۇالرنىڭ كـۇفرى سـهۋهبلىك. (ئىمان ئېيتقان ئهمهس) چىن دىللىرى بىلهن(ئۇالر. رهنجىتىدۇ

ــۇ اهللا ا ) قــاتتىق قورققــانلىقتىن) (يهنــى مۇنــاپىقالر( ئــۇالر]. 19[ ئۈچــۈن ئاســاندۇرهللا بىكــار قىلــدى، ب
) قىـردا( تىپاقداش قوشۇننى چېكىنمىدى دهپ ئوياليدۇ، ئهگهر ئىتتىپاقداش قوشۇن قايتـا كهلسـه، ئـۇالرئىت

ــڭ  ــڭ(ئهئرابىالرنى ــر ئهرهبلىرىنى ــى قى ــاچ) يهن ــى ئۇقق ــىلهرنىڭ خهۋهرلىرىڭالرن ــۇرۇپ س ــدا ت ــنچ ( يېنى تى
جهڭـگه ) قورققـانلىقتىن( ئـاراڭالردا بولغـان تهقـدىردىمۇ،) ئۇرۇش ۋاقتىـدا( ئارزۇ قىلىدۇ، ئۇالر) يېتىشىنى

نى، ئاخىرهت كۈنىنى ئۈمىـد قىلغـان ۋه هللا سىلهرگه ـ ا]. 20[ ئاندا ـ ساندا قاتناشقان بوالتتى) رىيا قىلىپ(
مـۆمىنلهر ئىتتىپاقـداش ]. 21[ ئهلـۋهتته ياخشـى ئۈلگىـدۇر ھنى كۆپ يـاد ئهتكهنـلهرگه ـ رهسـۇلۇلالهللا ا

ۋه هللا ا) دا قالغانـدا دۈشـمهن ئۈسـتىدىن غهلىـبه قىلىـشيهنى قېيىن ئهھۋال(بۇ «: قوشۇننى كۆرگهن چاغدا
بـۇ . (دېيىشـتى» ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى راسـت ئېيتتـىهللا ا. ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىزگه ۋهده قىلغان ئىشتۇر

ــان قــاهللا ا(ئۇالرنىــڭ ) ئىــش ــانهللا ا(ئىمــانىنى ۋه ) بولغ ــڭ بۇيرۇقلىرىغــا بولغ بويسۇنۇشــىنى تېخىمــۇ ) نى
بىـلهن غازاتقـا چىققانـدا سـاباتلىق بولـۇپ، شـېھىت  ھرهسـۇلۇلال(ئىچىده مۆمىنلهرنىڭ ]. 22[ كۈچهيتتى

بهرگهن ئهھـدىنى ئىشـقا ئاشـۇرغان نۇرغـۇن  قـاهللا ا) بولغانغا قهدهر دادىللىق بىلهن جهڭ قىلىش توغرۇلۇق
ـا قىلىـپ(ئۇالرنىڭ بهزىسـى . كىشىلهر بار ) شـېھىت بولۇشـنى(شـېھىت بولـدى، بهزىسـى ) ئهھـدىگه ۋاپ

هللا ا]. 23[ ھهرگىـــز ئـــۆزگهرتكىنى يـــوق) پهرۋهردىگارىغـــا بهرگهن ئهھدىســـىنى(الر كـــۈتكمهكته، ئـــۇ
ئهھـدىنى (مۇكاپـات بېرىـدۇ، مۇنـاپىقالرنى ) ئـاخىرهتته ئهڭ ياخشـى(راستچىلالرغا راستچىللىقى ئۈچـۈن 

بىـگه ئهگهر خالىسا ئازاباليـدۇ، يـا ئـۇالرنى تهۋ) بۇزغۇچى مۇناپىقالرنى مۇناپىق پېتى بۇ دۇنيادىن كهتكۈزۈپ
 ناھايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر) بهندىلىرىگه( ھهقىقهتهنهللا مۇۋهپپهق قىلىدۇ، ا

نــى خاپـا قـايتۇردى، ئــۇالر ) يهنـى مهدىـنىگه ھۇجــۇم قىلغـان ئىتتىپاقـداش قوشـۇن( كـاپىرالرهللا ا]. 24[
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مـۆمىنلهرنى ئۇرۇشسـىز ) لىـپدۈشمهنگه بوران ۋه پهرىشتىلهرنى ئاپىرىـده قى( هللامهقسىتىگه يېتهلمىدى، ا
ــتۈردى، ا ــبىگه ئېرىش ــۇرهللا غهلى ــالىبتۇر ،كۈچلۈكت ــاردهم هللا ا]. 25[ غ ــرىكالرغا ي ــابتىن مۇش ــى كىت ئهھل

ــى  ــۇلۇلال(بهرگهنلهرن ــى رهس ــۇدىيلىرىنى ھيهن ــۇرهيزه يهھ ــى ق ــان بهن ــدىنى بۇزغ ــان ئهھ ــلهن قىلغ ) بى
بىـر بۆلـۈكىنى ئۆلتـۈردۇڭالر ۋه بىـر ) ۇالرنىڭئ. (قۇرغانلىرىدىن چۈشۈردى، ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالدى

سىلهرگه ئۇالرنىڭ زېمىنىنـى، قـورو ـ جـايلىرىنى، مـال ـ مۈلـۈكلىرىنى هللا ا]. 26[ بۆلۈكىنى ئهسىر ئالدىڭالر
ھهر نهرسـىگه هللا سىلهرنىڭ قهدىمىڭالر دهسسهپ باقمىغان زېمىننـى مىـراس قىلىـپ بهردى، ا) تېخى(ۋه 

ئاياللىرىڭغـا ئېيتقىنكـى، ) ئـارتۇق خىـراجهت سـوراپ سـېنى رهنجىـتكهن(! ئى پهيغهمبهر]. 27[ قادىردۇر
ۋه دۇنيانىـڭ زىبـۇ زىننىتىنـى كۆزلىسـهڭالر، ) يهنى پاراۋان تۇرمۇشـنى(ئهگهر سىلهر دۇنيا تېرىكچىلىكىنى «

نـى هللا ئهگهر سـىلهر ا]. 28[ كېلىڭالر، سىلهرگه بىر ئاز نهرسه بېرهي، سىلهرنى چىرايلىقچه قويۇپ بېـرهي
ھهقىـقهتهن ئىچىڭالردىكـى ياخشـى هللا نىڭ پهيغهمبىرىنى، ئاخىرهت يۇرتىنى ئىختىيار قىلسـاڭالر، اهللا اۋه 

ئىنســاننىڭ كــۆڭلىگه يهنــى كــۆز كــۆرمىگهن، قــۇالق ئاڭلىمىغــان ۋه (ئىــش قىلغۇچىالرغــا چــوڭ ســاۋابنى 
ئىچىڭالردىـن ! ىئى پهيغهمبهرنىـڭ ئايـاللىر]. 29[ »تهييار قىلدى) نېمهتلهر بار جهننهتنىكهلمىگهن نازۇ

]. 30[ ئاسـاندۇر قـاهللا اكىمكى ئاشكارا قهبىھ ئىشنى قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ ئازاب قىلىنىدۇ، بـۇ 
ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلسا ۋه ياخشى ئهمهل قىلسـا، ئۇنىڭغـا سـاۋابنى  قاهللا اسىلهردىن كىمكى 

ئــى پهيغهمبهرنىــڭ ]. 31[ تهييارلىــدۇق ئېســىل رىزىــق) جهننهتــته(ئىككــى قــاتالپ بېرىمىــز، ئۇنىڭغــا 
) يـات ئهرلهرگه سـۆز قىلغانـدا(سىلهر باشـقا ئايالالرنىـڭ ھېچبىـرىگه ئوخشىمايسـىلهر، سـىلهر ! ئاياللىرى

) سـىلهرگه قارىتـا(دىلىدا نىفـاق بـار ئـادهم ) نازاكهت بىلهن سۆز قىلساڭالر(نازاكهت بىلهن سۆز قىلماڭالر، 
ئـۆيلىرىڭالردا ئولتــۇرۇڭالر، ]. 32[ ياخشـى سـۆزنى سـۆزلهڭالر) ىن خـالىگۇمانـد(تهمهده بولـۇپ قالىـدۇ، 

ئىلگىرىكى جاھىلىيهت دهۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ چىققىنىدهك ياسىنىپ چىقمـاڭالر، نامـاز ئوقـۇڭالر، 
هللا ا! ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئـى پهيغهمبهرنىـڭ ئائىلىسـىدىكىلهر قاهللا ازاكات بېرىڭالر، 

هللا ئـۆيلىرىڭالردا ا]. 33[ سىلهردىن گۇناھنى ساقىت قىلىشنى ۋه سىلهرنى تامامهن پـاك قىلىشـنى خااليـدۇ
تىــن ئوقۇلۇۋاتقــان ) يهنــى پهيغهمــبهر ئهلهيھىسســاالمنىڭ ھهدىســلىرى(نىـڭ ئايهتلىرىــدىن ۋه ھــېكمهت 

ــتىڭالر، ا ــاد ئې ــدىن خهۋهرهللا نهرســىلهرنى ي ــدۇر، ھهممى ــىرلهرنى بىلگۈچى ــقهتهن س ]. 34[ داردۇرھهقى
مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالرغا، مـۆمىن ئهرلهر ۋه مـۆمىن ئايالالرغـا، تـائهت ـ ئىبـادهت قىلغـۇچى 
ئهرلهر ۋه تائهت ـ ئىبادهت قىلغۇچى ئايالالرغـا، راسـتچىل ئهرلهر ۋه راسـتچىل ئايالالرغـا، سـهۋر قىلغـۇچى 

ۇچى ئهرلهر ۋه خـۇدادىن قورققـۇچى ئايالالرغـا، سـهدىقه ئهرلهر ۋه سهۋر قىلغۇچى ئايالالرغا، خۇدادىن قورقق
ـا،  ــۇچى ئايالالرغـ ــا، روزا تۇتقــۇچى ئهرلهر ۋه روزا تۇتق ــهدىقه بهرگــۈچى ئايالالرغ ــۈچى ئهرلهر ۋه س بهرگ

نـى كـۆپ هللا نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋه نهپسىلىرىنى ھارامـدىن سـاقلىغۇچى ئايالالرغـا، ا
ــۇچى ئهرله ــا اهللا ر ۋه ازىكــرى قىلغ ــى كــۆپ زىكــرى قىلغــۇچى ئايالالرغ ــا ســاۋاب هللا ن ــرهت ۋه كاتت مهغپى

ــدى ــال هللا ا]. 35[ تهييارلى ــدا، ئهر ـ ئاي ــان چاغ ــۈم چىقارغ ــتا ھۆك ــرهر ئىش ــرى بى ــڭ پهيغهمبى ۋه ئۇنى
نىـڭ پهيغهمبىـرى بىـرهر ئىشـتا ھۆكـۈم هللا ۋه اهللا يهنـى ا( مۆمىنلهرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايـدۇ

ۋه ئۇنىـڭ  قـاهللا اكىمكـى ، )الىپهتچىلىـك قىلىشـىغا بولمايـدۇىكهن، ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخچىقارغان ئ
نـېمهت هللا ئۆز ۋاقتىدا سـهن ا]. 36[ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا، ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ

هللا دېـدىڭ، ا» !ىنقـورقق تىـنهللا اخوتۇنۇڭنى نىكاھىڭدا تۇتقىن، «: بهرگهن، سهنمۇ ئىنئام قىلغان كىشىگه
 تىـنهللا ائاشكارىلىماقچى بولغان نهرسىنى كۆڭلۈڭده يوشـۇردۇڭ، كىشـىلهرنىڭ تهنه قىلىشـىدىن قورقتـۇڭ، 

ــدى ــق ئى ــۇڭ ئهڭ ھهقلى ــۇپ بهرگهن . قۇرقۇش ــڭ قوي ــان ئوغۇللىرىنى ــاال قىلىۋالغ ــڭ ب ــۆمىنلهرگه ئۇالرنى م
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يـد قويۇۋهتكهنـدىن كېـيىن سـاڭا خوتۇنلىرىنى نىكـاھالپ ئالسـا گۇنـاھ بولماسـلىقى ئۈچـۈن، زهينهبنـى زه
]. 37[ ئهمـرى چوقـۇم ئورۇنلىنىـدۇ) سېنىڭ زهينهبنى ئېلىشىڭ توغرىسىدىكى(نىڭ هللا نىكاھالپ بهردۇق، ا

) پهيغهمـبهرلهرگه(نىـڭ ئـۆتكهنكى هللا ا) بـۇ. (پهيغهمبهرگه ھاالل قىلغان ئىشقا ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇهللا ا
يهنـى (ئـۇالر ]. 38[ ھۆكۈمـدۇر) ئـۆزگهرمهس(كهتكهن  نىڭ ئهمرى ئهزهلدىنال بېكىپهللا ا. تۇتقان يولىدۇر
باشـقا ھـېچ كىشـىدىن  تىـنهللا اقورقىـدۇ،  تىنهللا انىڭ ئهمر ـ پهرمانلىرىنى يهتكۈزىدۇ، هللا ا) پهيغهمبهرلهر

هللا ، ا)غهيرىيدىن قورقماسلىقتا شۇ پهيغهمـبهرلهرگه ئهگهشـكىن تىنهللا اسهنمۇ ! ئى مۇھهممهد(قورقمايدۇ 
مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن ھېچبىرىنىـڭ ]. 39[ ئېلىشقا يېتهرلىكتۇرھېساب ) ھهممه ئىشالردىن(

ئۇنىـڭ بىـلهن هللا ا(نىڭ پهيغهمبىر ى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسـىدۇر هللا ا) ئۇ(ئاتىسى ئهمهس، لېكىن 
ھهمــمه هللا ، ا)پهيغهمبهرلىكنــى ئاخىرالشــتۇرغان، ئۇنىڭــدىن كېــيىن ھېچقانــداق پهيغهمــبهر كهلمهيــدۇ

]. 40[ )مهخپىـي ئهمهس قـاهللا اكىتىڭالردىن ھـېچ نهرسـه ىسىلهرنىڭ سۆز ـ ھهر(ىلگۈچىدۇر نهرسىنى ب
چـۈنكى ( ئۇنىڭغا ئهتىگهن ـ ئاخشـامدا تهسـبىھ ئېيـتىڭالر]. 41[ نى كۆپ ياد قىلىڭالرهللا ا! ئى مۆمىنلهر

هللا ا]. 42[ )بۇ ئىككى ۋاقىتتا پهرىشـتىلهر چۈشـۈپ تۇرغـانلىقتىن، ئـۇ ۋاقىتالرنىـڭ ئهۋزىلـى ھېسـابلىنىدۇ
چىقىـرىش ئۈچـۈن، سـىلهرگه رهھـمهت ) يهنـى گـۇمراھلىقتىن ھىـدايهتكه( سىلهرنى قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغـا

مـۆمىنلهرگه ناھـايىتى هللا قىلىپ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى سـىلهرگه مهغپىـرهت تهلهپ قىلىـپ تۇرىـدۇ، ا
ــۇالر ]. 43[ مېھرىبانــدۇر ــاهللا ائ ــا ا ق ــان كۈنــده ئۇالرغ ــات بولغ ــدىغان ســاالمتهرىپىــهللا مۇالق  دىن يوللىنى

]. 44[ ئۇالرغـا ئېسـىل مۇكاپـات تهييارلىـدىهللا ، ا)دېگهن سۆزدىن ئىبـارهت(ئامانلىق بولسۇن ) سىلهرگه(
نىـڭ ئىزنـى بىـلهن هللا چى، ئاگاھالنـدۇرغۇچى، ابېشـارهتسېنى بىز ھهقىـقهتهن گـۇۋاھچى، ! ئى پهيغهمبهر

]. 46ــ45[ راق قىلىـپ ئهۋهتتـۇقۋه نۇرلـۇق چىـ دهۋهت قىلغۇچى) بىر لىكىگه، تائهت ـ ئىبادىتىگه(ئۇنىڭ 
ــڭ ا ــۆمىنلهرگه ئۇالرنى ــنهللا م ــۇش خهۋهر بهرگى ــىدىغانلىقىدىن خ ــانىغا ئېرىش ــۈك ئېھس ــڭ بۈي ]. 47[ نى

 ئـازار ـ كـۈلپهتلىرىگه پهرۋا قىلمىغىـن) ساڭا قىلغـان( كاپىرالرغا ۋه مۇناپىقالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرنىڭ
سـىلهر ! ئـى مـۆمىنلهر]. 48[ تهۋهككۈل قىلغانالرغا يېتهرلىكتـۇر) ئۇنىڭغا(هللا ، ا)تهۋهككۈل قىلغىن قاهللا ا(

مۆمىن ئايالالرنى ئالساڭالر، ئاندىن ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئـۇالرنى قويۇۋهتسـهڭالر، بـۇ چاغـدا 
چىـرايلىقچه  ئۇالر سىلهر ئۈچۈن ئىددهت تۈتماسلىقى كېرهك، ئۇالرغا ئـاز ـ تـوال نهرسـه بېـرىڭالر، ئـۇالرنى

ســاڭا هللا ســاڭا بىــز ســهن مهھرىلىرىنــى بهرگهن ئايــاللىرىڭنى، ا! ئــى پهيغهمــبهر]. 49[ قويــۇپ بېــرىڭالر
مالىك بولغـانالرنى ھـاالل قىلـدۇق، ئاتاڭنىـڭ  ئۆزۈڭغهنىمهت قىلىپ بهرگهن، ئهسىر چۈشكهن ئايالالردىن 

ـــڭ ئهر ـــى، ئاناڭنى قېرىندىشـــى ۋه ھهمشـــىره  ئهر قېرىندىشـــى ۋه ھهمشـــىره قېرىندىشـــىنىڭ قىزلىرىن
ئهگهر بىـر . بۇالر سـهن بىـلهن بىـرلىكته ھىجـرهت قىلـدى). ساڭا ھاالل قىلدۇق( قېرىندىشىنىڭ قىزلىرىنى

ئېلىشـىنى خالىسـا، بـۇنى ) مهھرىسـىز(مۆمىن خوتۇن ئۆزىنى پهيغهمبهرگه بهخش قىلسا، پهيغهمبهر ئـۇنى 
الرنىـڭ ئايـاللىرى ۋه چـۆرىلىرى توغرۇلـۇق بىزنىـڭ ، ئۇ)ھـاالل قىلـدۇق(مۆمىنلهرگه ئهمهس، يالغۇز ساڭىال 

ســېنى (چىقارغــان بهلگىلىمىلىرىمىــز بىــزگه مهلۇمــدۇر، ســاڭا ھهرهج بولــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن 
]. 50[ ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇرهللا ، ا)ئاالھىــدىلىكلهرگه ئىــگه قىلــدۇق

بىـر ) نۆۋىتىـدىن باشـقا ۋاقىتتـا( رقىغا سۈرسهڭ، خالىغىنىـڭ بىـلهنئاياللىرىڭدىن خالىغىنىڭنىڭ نۆۋىتىنى ئا
ئايرىلىپ تۇرغـان ئاياللىرىڭـدىن بىـرى بىـلهن ھهمتۆشـهك بولمـاقچى ) ۋاقىتلىق(يهرده بولساڭ بولىۋېرىدۇ، 

بـۇ ئۇالرنىـڭ خۇشـال بولۇشـىغا، قايغۇرماسـلىقىغا، بهرگهنلىـرىڭگه ) مانـا(بولساڭ، ساڭا ھېچ گۇناھ يوقتۇر، 
ھهممىنـى هللا دىلىڭالردىكىنـى بىلىـپ تۇرىـدۇ، اهللا رنىڭ ھهممىسىنىڭ رازى بولۇشـىغا ئهڭ يېقىنـدۇر، ائۇال

ئىلكىڭـدىكى ! ئـى پهيغهمـبهر]. (51[ )يهنـى جازاالشـقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ( بىلگۈچىدۇر، ھهلىمـدۇر
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مــالى ســېنى يهنه خوتــۇن ئالســاڭ، ســاڭا ھــاالل بولمايــدۇ، باشــقا ئايالالرنىــڭ جا) ئاياللىرىڭــدىن باشــقا
پهقهت سـېنىڭ ئىلكىڭـدىكى ). ساڭا ھاالل بولمايـدۇ(ئهجهبلهندۈرگهن تهقدىردىمۇ، ئۇالرنى يهڭگۈشلهش 

ــنا، ا ــدىن مۇستهس ــۆرىلهر بۇنىڭ ــدۇرهللا چ ــپ تۇرغۇچى ــىنى كۆزىتى ــمه نهرس ــۆمىنلهر]. 52[ ھهم ــى م ! ئ
باشـقا ۋاقىتتـا (كىـرىڭالر، پهيغهمبهرنىڭ ئـۆيلىرىگه كىـرمهڭالر، پهقهت تاماققـا چاقىرىلغـان ۋاقـتىڭالردىال 

ا كىـرىڭالر يـۇ، ولتۇرمـاڭالر، لـېكىن چاقىرىلغانـدتاماقنىڭ پىشىشـىنى كۈتـۈپ ئ) رۇخسهت بىلهن كىرگهنده
ـاڭالر، بـۇ) تاماق يهپ بولغاندىن كېيىن تارقاپ كېتىڭالر، تاماقتىن كېـيىن يهنـى ( پـاراڭ سېلىشـىپ ئولتۇرم

) بــۇنى ئېيتىشــقا(غهمبهرنــى رهنجىتىــدۇ، پهيغهمــبهر پهي) تامــاقتىن كېــيىن پــاراڭ سېلىشــىپ ئولتــۇرۇش
ــل بولىــدۇ، ا ــى ئېيــتىش( ھهقهللا ســىلهردىن خىجى ــڭ ) ن ــدۇ، ســىلهر پهيغهمبهرنى ــل بولماي ــن خىجى تى
بولساڭالر، پهرده ئارقىسىدىن سوراپ ئـېلىڭالر، مۇنـداق قىلىـش ) ئالماقچى(ئاياللىرىدىن بىر نهرسه سوراپ 

نى رهنجىتىـپ ھىـڭ دىللىرىنىمـۇ ئهڭ پـاك تۇتىـدۇ، سـىلهرنىڭ رهسـۇلۇلالسىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمۇ، ئۇالرن
ــۇلۇلال ــۇڭالر دۇرۇس ئهمهس، رهس ــۈ دۇرۇس ھتقويۇش ــىڭالرمۇ مهڭگ ــاللىرىنى ئېلىش ــڭ ئاي ــيىن ئۇنى ىن كې

هللا ھهقىـقهتهن ا) نى رهنجىـتىش ۋه ئۇنىـڭ ئايـاللىرىنى ئـېلىشھيهنى رهسـۇلۇلال(س، بۇنداق قىلىش ئهمه
يوشۇرسـاڭالرمۇ ) دىلىڭـالردا( بىرهر نهرسـىنى ئاشكارىلىسـاڭالرمۇ، يـا]. 53[ گۇناھتۇرنىڭ دهرگاھىدا چوڭ 

ــان بىلىــدۇهللا ا( ــدۇرهللا ، چــۈنكى ا)ھام ــقهتهن ھهمــمه نهرســىنى بىلگۈچى ــى (ئۇالرغــا ]. 54[ ھهقى يهن
ئوغــۇللىرى بىــلهن، قېرىنداشــلىرى بىــلهن،  ،ئــاتىلىرى بىــلهن) نىڭ ئاياللىرىغــاپهيغهمــبهر ئهلهيھىسســاالم

رىنداشــلىرىنىڭ ئوغــۇللىرى بىــلهن، ھهمشــىرىلىرىنىڭ ئوغــۇللىرى بىــلهن، مــۆمىن ئايــالالر بىــلهن، قــۇل، قې
هللا قورقـۇڭالر، ا تىـنهللا ا!) ئـى پهيغهمبهرنىـڭ ئايـاللىرى(چۆرىلىرى بىلهن كۆرۈشۈش ھېچ گۇناھ ئهمهس، 

 ھـمهت يولاليـدۇھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رههللا ا]. 55[ ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر
يهنــى پهيغهمــبهر ئهلهيھىسســاالمغا رهھــمهت قىلىــدۇ، شــهنىنى ئۇلــۇغ قىلىــدۇ، دهرىجىســىنى ئۈســتۈن (

ســىلهر ! مهغپىــرهت تهلهپ قىلىــدۇ، ئــى مــۆمىنلهر) پهيغهمــبهرگه(، پهرىشــتىلهرمۇ ھهقىــقهتهن )قىلىــدۇ
ڭ سـىلهرنىڭ ئۈسـتۈڭالردىكى نىھچـۈنكى رهسـۇلۇلال(پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيـتىڭالر ۋه ئامـانلىق تىلهڭـالر 

هللا ا]. 56[ )ھهققى چوڭدۇر، ئۇ سىلهرنى گۇمراھلىقتىن ھىدايهتكه، زۇلمهتـتىن يورۇقلۇققـا چىقارغۇچىـدۇر
ــدىغانالر  ــى رهنجىتى ــڭ پهيغهمبىرىن ــى ۋه ئۇنى ــى ا(ن ــدىغان ئىشــالرنى  ھۋه رهســۇلۇلالهللا يهن ــان كۆرى يام

يىراق قىلىدۇ ۋه ئۇالرغا خـار قىلغـۇچى ئـازابنى تهييـار  دۇنيا ۋه ئاخىرهتته رهھمىتىدىنهللا نى ا) قىلىدىغانالر
) شــۇ( ئـۇالرنى رهنجىتىـدىغانالر) چـاپالپ( مـۆمىنلهر ۋه مـۆمىنهلهرگه قىلمىغـان ئىشـالرنى]. 57[ اليـدۇ

قىزلىرىڭغـا ۋه ،ئاياللىرىڭغـا ! ئـى پهيغهمـبهر]. 58[ ۋالغان بولىدۇبۇھتاننى ۋه روشهن گۇناھنى ئۈستىگه ئارتى
ھـۈر (ئاياللىرىغا ئېيتقىنكى، پۈركهنجى بىلهن بهدىنىنى ئورىۋالسۇن، بۇنداق قىلغانـدا ئۇالرنىـڭ  مۆمىنلهرنىڭ

ناھـايىتى ) بهنـدىلىرىگه(هللا ا. ئهڭ ئوڭاي تونۇلىدۇ ـ ده، باشقىالر ئۇالرغـا چېقىلمايـدۇ) ئايالالر ئىكهنلىكى
دىللىرىــدا كېســهل ) نىفــاقتىن(ئهگهر مۇنــاپىقالر، ]. 59[ مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر

ئهلـۋهتته بىـز ) ئـى مـۇھهممهد(يانمىسـا، ) قىلمىشـلىرىدىن(بارالر، مهدىنىده يالغان خهۋهر تارقـاتقۇچىالر 
سېنى ئۇالرغا مۇسهللهت قىلىمىز، ئاندىن ئۇالر مهدىنىـده لهنهتـكه ئۇچرىغـان ھالـدا سـهن بىـلهن ئازغىنـا 

ۈرگۈن قىلىنىـپ ھهيـدهپ چىقىرىلىـدۇ، چىقىـپ كېتىشــكه يهنـى ئـۇالر مهدىنىـدىن ســ(ۋاقىـت تۇرااليـدۇ 
ئـۇالر قهيهرده بايقالسـا، شـۇ يهرده ). تهييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مهدىنىده پهقهت ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليـدۇ

نىـڭ ئـۆتكهنكى هللا ا) نىـڭ تۇتقـان يـولىهللا يهنـى مۇناپىقالرغـا ا( بـۇ]. 61ــ60[ تۇتۇلىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىـدۇ
كىشـىلهر ]. 62[ نىڭ تۇتقان يولىـدا ھېچقانـداق ئـۆزگىرىش تاپالمايسـهنهللا يولىدۇر، ا ئۈممهتلهرگه تۇتقان

سـهن نـېمه . دېگىـن» بىلىدۇهللا پهقهت ا) مهن بىلمهيمهن(ئۇنى «. ن قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى سورايدۇسهندى
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ھهقىقهتهن كـاپىرالرنى رهھمىتىـدىن يىـراق قىلـدى هللا ا]. 63[ بىلىسهن، قىيامهت يېقىن بولۇشى مۇمكىن
ــدى ــى تهييارلى ــا دوزاخن ــداق ]. 64[ ۋه ئۇالرغ ــۇالر ھېچقان ــدۇ، ئ ــۈ قالى ــا مهڭگ ــۇالر دوزاخت ــۇالرنى (ئ ئ

ــى قىلىــدىغان(دوســت ۋه ) قوغدايــدىغان ــازابنى دهپئ ــاردهمچى تاپالمايــدۇ) ئــۇالردىن ئ دوزاختــا ]. 65[ ي
! غـان بولسـاقچۇئىتـائهت قىل قـاهللا اكاشـكى بىـز «: ئۇالرنىڭ يـۈزلىرى تۈرۈلـۈپ كېتىـدىغان كۈنـده، ئـۇالر

ــقهتهن ! پهرۋهردىگــارىمىز«: ۇالرئــ]. 66[ دهيــدۇ» !پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلغــان بولســاقچۇ بىــز ھهقى
! باشلىقلىرىمىزغا، كاتتىلىرىمىزغا ئىتائهت قىلدۇق، ئـۇالر بىزنـى تـوغرا يولـدىن ئـازدۇردى، پهرۋهردىگـارىمىز

ئــى ]. 68ـ  67[ دهيــدۇ» لهنهت قىلغىــنئۇالرغــا ئــازابنى ئىككــى ھهسســه بهرگىــن ۋه ئۇالرغــا قــاتتىق 
مۇســانى هللا دهك بولمــاڭالر، ا) يهنـى بهنــى ئىسـرائىل(ســىلهر مۇسـاغا ئــازار قىلغـان كىشــىلهر ! مـۆمىنلهر

]. 69[ يلۇق ئىـدىۇنىڭ دهرگاھىدا ئـابرهللا ىدى، مۇسا ائاقل) يهنى تۆھمهتلىرىدىن(ئۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىدىن 
سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنـى تۈزهيـدۇ هللا ا]. 70[ ا سـۆزنى قىلىڭـالرقورقۇڭالر، تـوغر تىنهللا ا! ئى مۆمىنلهر

 قـاهللا ا، گۇناھلىرىڭالرنى مهغپىرهت قىلىدۇ، كىمكـى )يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋهپپهق قىلىدۇ(
شۈبھىســىزكى، بىــز ]. 71[ ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلســا زور مــۇۋهپپهقىيهت قازانغــان بولىــدۇ

ئاسمانالرغا، زېمىنغـا ۋه تاغالرغـا تهڭلىـدۇق، ئـۇالر ) هنى پهرزلهرنى ۋه شهرىئهت تهكلىپلىرىنىي(ئامانهتنى 
دىــن قــورقتى، ئــۇنى ئىنســان ئۈســتىگه ئالــدى، ئىنســان ) ئېغىرلىقــى(ئــۇنى ئۈســتىگه ئالمىــدى، ئۇنىــڭ 

يــانهت مهزكــۇر ئامــانهتكه خى]. (72[ زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر، ھهقىــقهتهن نادانــدۇر) ئــۆزىگه(ھهقىــقهتهن 
هللا مۇناپىق ئهرلهرنى، مۇنـاپىق ئايـالالرنى، مۇشـرىك ئهرلهرنـى، مۇشـرىك ئايـالالرنى ا) قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن

ئهپـۇ هللا مـۆمىن ئهرلهر ۋه مـۆمىن ئايـالالرنى ا) مهزكۇر ئامانهتكه رىئـايه قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن(ئازاباليدۇ، 
  ].73[ ناھايىتى مېھرىباندۇرناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ) مۆمىنلهرگههللا ا(قىلىدۇ، 

  ئايهت 54مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره سهبهئ 34

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

نىـڭ مۈلكىـدۇر، هللا خاسـتۇر، ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى ھهمـمه نهرسـه ا قـاهللا اجىمى ھهمدۇسـانا 
ــانامۇ  ــاخىرهتتىكى ھهمدۇس ــاهللا ائ ــتۇر ق ــدىن هللا ، اخاس ــدۇر، ھهممى ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ھ

) يهنـى يـامغۇر، كـان ۋه ئۆلـۈكلهرگه ئوخشـاش(زېمىننىڭ قوينىغا كىرىپ كېتىـدىغان هللا ا]. 1[ خهۋهرداردۇر
نهرسـىلهرنى، ) ئۆسـۈملۈك، بـۇالق ۋه قۇدۇقالرنىـڭ سـۇلىرى قاتـارلىق(نهرسىلهرنى، زېمىندىن چىقىـدىغان 

نهرسـىلهرنى، ئاسـمانغا ئۆرلهيـدىغان ) ئهجهل، رىزىـق قاتـارلىق، ، يامغۇرپهرىشته(ندىن چۈشىدىغان ئاسما
بهنــدىلىرىگه ناھــايىتى هللا نهرســىلهرنى بىلىــپ تۇرىــدۇ، ا) ياخشــى ئهمهلــلهر، مهقبــۇل دۇئــاالر قاتــارلىق(

بىــزگه قىيــامهت «: كــاپىرالر]. 2[ ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر) تهۋبه قىلغــۇچىالرنى(مېھرىبانــدۇر، 
ئۇنـداق ئهمهس، پهرۋهردىگـارىم بىـلهن قهسـهمكى، قىيـامهت سـىلهرگه «دهيدۇ، ئېيتقىنكى، » دۇكهلمهي

 تىـنهللا اغهيىبنى بىلگۈچىـدۇر، ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى زهرره چـاغلىق نهرسـه هللا چوقۇم كېلىدۇ، ا
ــراق  ــى زهرره(، ئۇنىــڭ ئهمهســتۇريى ــرهك نهرســه بولســۇن، چــوڭراق نهرســه بولســۇن، ) يهن دىــن كىچىك

ئىمـان ئېيتقـان ۋه ) ئۇالرنىڭ لهۋھۇلمهھپۇزدا خاتىرىلىنىشى]. (3[ »هۋھۇلمهھپۇزدا خاتىرىلهنمىگىنى يوقل
ــا  ــرهتكه ۋه ئېســىل رىزىقق ــدۇر، ئهنه شــۇالر مهغپى ــاتالش ئۈچۈن ــانالرنى مۇكاپ ــى قىلغ ياخشــى ئهمهللهرن

]. 5[ ىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇبىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه كۈچىنىڭ بېرىچه قارشى تۇرغانالر قاتت]. 4[ ئېرىشىدۇ
ــرىلگهنلهر  ــم بې ــاالر(ئىلى ــۇچى ئۆلىم ــى ئهمهل قىلغ ــاھابىلهر ۋه كېيىنك ــى س ــڭ ) يهن ــاڭا پهرۋهردىگارى س

غالىـب، ھهمدۇسـاناغا ) ئىنسـانالرنى(تهرىپىدىن نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ شۈبھىسـىز ھهق ئىكهنلىكىنـى، 
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سـىلهرگه سـىلهر «: ئېيتىـدۇ) بىـر ـ بىـرىگه(كاپىرالر ]. 6[ نىڭ يولىغا باشاليدىغانلىقىنى بىلىدۇهللا اليىق ا
تىتما ـ تاالڭ بولۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن چوقـۇم يېڭىـدىن يارىتىلىسـىلهر دهپ خهۋهر ) قهبرىلهرده چىرىپ(

» وقۇدىمۇ؟ يا ئـۇ ئېلىشـىپ قالـدىمۇ؟يالغاننى ت قاهللا ائۇ ]. 7[ بېرىدىغان بىر ئادهمنى كۆرسىتىپ قويايلىمۇ؟
ئـۇالر ]. 8[ داق ئهمهس، ئاخىرهتكه ئىمان كهلتۈرمهيدىغانالر ئازابتـا ۋه چوڭقـۇر گۇمراھلىقتىـدۇرھهرگىز ئۇن

ئاسـمان بىـلهن زېمىنغـا قارىمامـدۇ؟ ئهگهر خالىسـاق ) ئۇالرنى ئوراپ تۇرغان(ئالدىدىكى ۋه ئارقىسىدىكى 
بۇنىڭـدا . لىـپ چۈشـۈرىمىزئۇالرنى يهرگه يۇتقۇزىمىز، ياكى ئاسماننى ئۇالرنىڭ ئۈستىگه پـارچه ـ پـارچه قى

بىـز ]. 9[ دهلىـل بـار) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(قايتقۇچى ھهر بهنده ئۈچـۈن ئهلـۋهتته  قاهللا ا
ــقهتهن پهزل  ــاھىمىزدىن ھهقى ــا دهرگ ــالرنىڭ (داۋۇدق ــڭ ۋه قۇش ــۇر، تاغالرنى ــك، زهب ــى پهيغهمبهرلى يهن

! ئـى تـاغالر«. ئاتـا قىلـدۇق) بىلدۈرۈشـلهربويسۇنۇشى، تۆمۈرنىڭ يۇمشاق بولۇپ بېرىشى، ساۋۇت ياساشنى 
 تۆمۈرنى داۋۇدقـا يۇمشـاق قىلىـپ بهردۇق). دېدۇق(» داۋۇت بىلهن بىرلىكته تهسبىھ ئېيتىڭالر! ئى قۇشالر

ھـالقىلىرىنى بىـر ـ (مۇكهممهل ساۋۇتالرنى ياسـىغىن، سـاۋۇتالرنى ياساشـتا «) بىز ئۇنىڭغا ئېيتتۇق]. (10[
ــرىگه ــن، ) بى ــى د(تهكشــى قىلغى ــىدىكىلهرئ ــقهتهن !) اۋۇد ئائىلىس ــش قىلىڭــالر، مهن ھهقى ياخشــى ئى

، )بويسـۇندۇرۇپ بهردۇق(سـۇلهيمانغا شـامالنى ]. 11[ »سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى كـۆرۈپ تۇرغـۇچىمهن
شامال چۈشتىن ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇسـاپىنى، چۈشـتىن كېـيىن بىـر ئـايلىق مۇسـاپىنى باسـاتتى، ئۇنىڭغـا 

ۇالقنى ئاققۇزۇپ بهردۇق، بهزى جىنالر پهرۋهردىگارىنىڭ ئهمرى بـويىچه سـۇلهيماننىڭ ب) چىقىدىغان(مىس 
ئالدىدا ئىشلهيتتى، ئۇالردىن كىمكى بىزنىڭ ئهمرىمىزگه خىالپلىق قىلىدىكهن، ئۇنىڭغـا بىـز دوزاخ ئـازابىنى 

) ن ئاجايىــپمىســتىن ـ ئهينهكــتى(ئــۇالر ســۇلهيمانغا ئــۇ خالىغــان كاتتــا ســارايالرنى، ]. 12[ تېتىتىمىــز
ــوڭ لېگهنلهرنــى،  ــدهك چ ــازانالرنى ياســايتتى، ) چوڭلــۇقتىن(ھهيكهللهرنــى، كۆل مىدىرلىمايــدىغان ق

، مېنىـڭ »شـۈكۈر قىلىڭـالر) نىـڭ بـۇ چـوڭ نېمهتلىـرىگههللا ا! (ئى داۋۇد ئائىلىسـىدىكىلهر«) ئېيتتۇقكى(
ننىڭ ۋاپـاتىنى ھۆكـۈم سـۇلهيما. ]13[ شـۈكۈر قىلغـۇچى بهك ئـاز) ىـرىگهنىڭ نېمهتلهللا ا(بهندىلىرىمدىن 

سـۇلهيماننىڭ ئۆلگهنلىكىـدىن جىنالرنـى پهقهت ئۇنىـڭ ) يهنى ئۇنى ۋاپات قىلـدۇرغىنىمىزدا(قىلغىنىمىزدا 
يىقىلغــان چاغــدا ) ھاسىســىنى قــۇرۇت يهپ(ســۇلهيمان . ھاسىســىنى يــېگهن قــۇرۇتالر خهۋهردار قىلــدى

يهنـى شـۇنچه (ا ئىدى، خار قىلغـۇچى ئازابتـا جىنالرغا ئېنىق بولدىكى، ئهگهر ئۇالر غهيبنى بىلىدىغان بولس
شۈبھىســىزكى، ســهبهئ قهۋمىــگه ئۇالرنىــڭ ]. 14[ قالمىغــان بــوالتتى) ئــۇزاق ۋاقىــت ئېغىــر ئهمگهكــته

دهلىل بـار ئىـدى، ئۇنىـڭ ئـوڭ تهرىپىـده بىـر ) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان بۈيۈكهللا ا(تۇرىدىغان جايىدا 
پهرۋهردىگـارىڭالر بهرگهن «) ئۇالرغـا ئېيتتـۇقكى. (ۈم باغالر بار ئىدىتۈركۈم باغالر، سول تهرىپىده بىر تۈرك

سـىلهرگه رىزىـق (بهلهن جايـدۇر، ) سـىلهرنىڭ جـايىڭالر(رىزىقتىن يهڭـالر ۋه ئۇنىڭغـا شـۈكۈر قىلىڭـالر، 
ئـــۇالر ]. 15[ مهغپىـــرهت قىلغـــۇچى پهرۋهردىگـــاردۇر) بهرگهن پهرۋهردىگـــارىڭالر شـــۈكۈر قىلغـــۇچىنى

ئۇالرنىـڭ بـاغلىرىنى ئـاچچىق . تارتتى، شۇنىڭ بىـلهن ئۇالرغـا قـاتتىق سـهلنى ئهۋهتتـۇق باش) شۈكۈردىن(
ئـۇالر ]. 16[ باغالرغـا ئايالنـدۇردۇق) يهنـى يـاۋا چىالنلىـق(مېۋىلىـك، يۇلغۇنلـۇق، ئـاز ـ تـوال سـىدرىلىق 

 جــازااليمىزكۇفرىلىـق قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن مۇشـۇنداق جازالىـدۇق، بىـز پهقهت كۇفرىلىـق قىلغـۇچىالرنىال 
) تۇتىشـىپ كهتـكهن(ئۇالر بىلهن بىز بهرىكهتلىك قىلغان قىشالقالر ئارىسىدا، كۆرۈنـۈپ تۇرىـدىغان ]. 17[

يهنـى سـهپهرده (نۇرغۇن قىشالقالرنى بهرپـا قىلـدۇق، ئـۇالر ئارسـىدىكى مېڭىشـنى ئۆلچهملىـك قىلـدۇق 
چۈشته بىـر ئـۆتهڭگه يېتىـپ بارسـا، يېمهك ـ ئىچمهك ئېلىۋالمىسىمۇ بولىدىغان، ئهتىگهن چىققان يولۇچى 

ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا كـېچىلهرده ۋه «) ئۇالرغـا ئېيتتـۇقكى(، )كهچته بىر ئۆتهڭگه يېتىپ بارىدىغان قىلـدۇق
يهنـى (سـهپهرلىرىمىز ئارىسـىنى ! پهرۋهردىگـارىمىز«: ئـۇالر]. 18[ »!دۈزلهرده تىنچ ـ ئامان مـېڭىڭالركۈن
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ئـۇالرنى بىـز . ئـۇالر ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلـدى. دېـدى» قىلغىـن يىـراق) ئۆتهڭالر ئارىسـىدىكى مۇسـاپىنى
ئــۇالرنى تىرىپىســىن قىلىۋهتتــۇق، بۇنىڭغــا ھهر بىــر . چــۆچهك قىلىــپ قالــدۇردۇق) كېيىنكــى كىشــىلهرگه(
ئىـبلىس ئـۇالرنى ]. 19[ شۈكۈر قىلغۇچى ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبـرهتلهر بـار) نېمهتكه(سهۋر قىلغۇچى، ) باالغا(
چـۈنكى بىـر تۈركـۈم مـۆمىنلهردىن باشـقا . گۇمانىنى ھهقىـقهتهن ئىشـقا ئاشـۇردى) ارهتئازدۇرۇشتىن ئىب(

ئۈســتىدىن ) يهنــى ئهگهشــكۈچىلهر(ئىبلىسـنىڭ ئــۇالر ]. 20[ ئۇالرنىـڭ ھهممىســى ئىبلىســقا ئهگهشــتى
ھۆكۈمرانلىق قىلىش پهقهت بىزنىڭ ئاخىرهتكه ئىمان ئېيتقۇچىالر بىـلهن ئۇنىڭغـا ) ۋهسۋهسه قىلىش بىلهن(
]. 21[ هك كهلتۈرگۈچىلهرنى بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر، پهرۋهردىگارىـڭ ھهمـمه نهرسـىنى كۆزهتكۈچىـدۇرش

نى قويۇپ مهبـۇد دهپ قـارىغىنىڭالرنى چـاقىرىڭالر، ئـۇالر ئاسـمانالردا ۋه زېمىنـدا هللا سىلهر ا«ئېيتقىنكى، 
هللا اتىلىشـى ۋه باشقۇرۇلۇشـىدا يارى(زهرره چاغلىق نهرسىگه ئىگه بواللمايدۇ، ئۇالرنىڭ ئاسـمان ـ زېمىننىـڭ 

ــا ــده ) ق ــڭ ئىچى ــوق، ئۇالرنى ــېرىكچىلىگى ي ــېچ ش ــاهللا اھ ــتا ( ق ــداره قىلىش ــى ئى ــمان ـ زېمىنن ئاس
نىـڭ دهرگاھىـدا هللا ئىزنى بهرگهن ئادهمدىن باشقىغا اهللا ا]. 22[ »ھېچ ياردهمچىمۇ يوق) ياردهملىشىدىغان

قورقــۇنچ كۆتۈرۈلگهنــده، ئــۇالر ئانــدىن  شــاپائهت قىلغۇچىالرنىــڭ دىللىرىــدىن. شــاپائهت پايــدا بهرمهيــدۇ
): جـاۋابهن(ئـۇالر . دهيـدۇ» نـېمه دېـدى؟) شاپائهت توغرولۇق(ر پهرۋهردىگارىڭال«): بهزىسى بهزىسىگه(
يۈكسـهكتۇر، هللا ا. دهيـدۇ» )ه شـاپائهت قىلىشـقا رۇخسـهت قىلـدىيهنـى مـۆمىنلهرگ) (دېـدى(ھهقنى «

ــدۇر ــى، ]. 23[ كاتتى ــمانالرد«ئېيتقىنك ــىلهرگه ئاس ــدۇ؟ىن ۋه زس ــپ تۇرى ــق بېرى ــم رىزى ــدىن كى » ېمىن
، شۈبھىسـىزكى، بىـز يـاكى سـىلهر چوقـۇم ھىدايهتتىـدۇرمىز، يـا )رىزىق بېرىـپ تۇرىـدۇ(هللا ا«ئېيتقىنكى، 

ــدۇرمىز ــاھىمىز ئۈچــۈن ســىلهر ســوراققا «ئېيتقىنكــى، ]. 24[ »روشــهن گۇمراھلىقتى ــان گۇن ــڭ قىلغ بىزنى
ئېيتقىنكــى، ]. 25[ »چــۈن بىــز ســوراققا تارتىلمــايمىزتارتىلمايســىلهر، ســىلهرنىڭ قىلمىشــىڭالر ئۈ

ئانــدىن بىزنىــڭ ئــارىمىزدا ھهقلىــق بىــلهن ھۆكــۈم . يىغىــدۇ) قىيــامهت كــۈنى(پهرۋهردىگــارىمىز بىزنــى «
ماڭـا «ئېيتقىنكـى، ]. 26[ »بىلگۈچىدۇر) خااليىقنىڭ ئهھۋالىنى(ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر، هللا چىقىرىدۇ، ا

نىڭ شېرىكى دهپ ئاتىۋالغىنىڭالر ھهرگىزمۇ ئۇنـداق ئهمهس، بهلكـى ئـۇ هللا ىڭ ائېيتىپ بېقىڭالرچۇ، سىلهرن
سـېنى بىـز پهقهت پۈتـۈن ئىنسـانالر ئۈچـۈن ]. 27[ »، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرغالىبتۇرهللا اـ 
ئاگاھالنـدۇرغۇچى ) كـاپىرالرنى ئـازاب بىـلهن(خـۇش خهۋهر بهرگـۈچى ۋه ) مۆمىنلهرگه جهنـنهت بىـلهن(

ئهگهر سـىلهر راسـتچىل «: ئـۇالر]. 28[ بىلمهيدۇ) بۇنى(ۋه لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى . ۇققىلىپ ئهۋهتت
]. 29[ دهيـدۇ» قاچـان ئىشـقا ئاشـىدۇ؟) يهنـى سـىلهر بىزنـى قورقۇتۇۋاتقـان ئـازاب(بولساڭالر، بـۇ ۋهده 

ىلگىـرى ـ ۋهده قىلىنغـان بىـر كـۈن بـاركى، ئۇنىڭـدىن بىردهممـۇ ئ) ئـازاب ئۈچـۈن(سىلهرگه «ئېيتقىنكى، 
ــىلهر ــيىن بولمايس ــاپىرالر]. 30[ »كې ــز «: ك ــا ھهرگى ــى كىتابالرغ ــدىن ئىلگىرىك ــا ۋه ئۇنىڭ ــۇ قۇرئانغ ب

غـان چاغـدا بهزىسـى ئهگهر زالىمالرنى پهرۋهردىگارىڭنىڭ دهرگاھىدا توختىتىپ قويۇل. دهيدۇ» ئىشهنمهيمىز
، بــوزهك )ھــالنى كۆرهتتىــڭ ئهلــۋهتته قورقۇنچلــۇق(دهللىشــىۋاتقاندا كۆرســهڭ ئىــدىڭ ېبهزىســى بىــلهن ج

]. 31[ دهيـدۇ» ئهگهر سىلهر بولمىساڭالر بىز چوقۇم ئىمـان ئېيتـاتتۇق«: قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا
سىلهرگه ھىدايهت كهلگهندىن كېـيىن بىـز سـىلهرنى ئۇنىڭـدىن «: چوڭچىلىق قىلغانالر بوزهك قىلىنغانالرغا

ــۆزۈڭتوســتۇقمۇ؟ ھهرگىــز توســمىدۇق، ســىلهر  ــوزهك ]. 32[ دهيــدۇ» ر گۇنــاھ قىلغــۇچى بولــدۇڭالرالئ ب
كـېچه ـ كۈنـدۈز قىلغـان ) سـىلهرنىڭ بىـزگه(ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، «: قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا

نـى ئىنكـار قىلىشـقا ۋه ئۇنىڭغـا هللا ، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر بىزنـى ا)بىزنى ئىماندىن توستى(ھىيله ـ مىكرىڭالر 
ھهر ئىككـى گـۇرۇھ ئىمـان (ئـازابنى كـۆرگهن چاغـدا، ئـۇالر . دهيـدۇ» يرۇيتتـۇڭالرشېرىك كهلتۈرۈشـكه بۇ

پهقهت  ئىچىده پۇشايمان قىلىدۇ، كاپىرالرنىـڭ بويۇنلىرىغـا تاقـاقالرنى سـالىمىز، ئۇالرغـا) ئېيتمىغانلىقلىرىغا
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هۋهتسـهكال قايسى شهھهرگه بولمىسۇن، بىرهر ئاگاھالنـدۇرغۇچى ئ]. 33[ قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ
 دېـدى» شۈبھىسىزكى، بىز سىلهرنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭالرنى ئىنكـار قىلىمىـز«: ئۇنىڭ دۆلهتمهن ئادهملىرى

ــۇالر يهنه]. 34[ ــايمىز«: ئ ــز ئازابالنم ــۆپ، بى ــالىلىرىمىز ئهڭ ك ــاللىرىمىز ۋه ب ــڭ م ــدى» بىزنى ]. 35[ دې
نى خالىســا ئــۇنى كهڭ قىلىــدۇ، ھهقىــقهتهن، پهرۋهردىگــارىم كىمنىــڭ رىزقىنـى كهڭ قىلىشــ«ئېيتقىنكـى، 

 »ئۇقمايـدۇ) بـۇنى(تار قىلىدۇ، لـېكىن كىشـىلهرنىڭ تولىسـى ) كىمنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسا ئۇنى(
ماللىرىڭالر ۋه بالىلىرىڭالر سـىلهرنى بىـزگه يېقىنالشـتۇرالمايدۇ، پهقهت ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ]. 36[

ئېسـىل ) جهننهتنىـڭ(ۈن ھهسسـىلهپ سـاۋاب بېرىلىـدۇ، ئـۇالر ئهمهل قىلغانالرغا قىلغان ئهمهللىرى ئۈچـ
بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزگه ]. 37[ ئهمىــن بولغــان ھالــدا تۇرىــدۇ) ھهر قانــداق كۆڭۈلســىزلىكتىن(ئۆيلىرىــده 

ھهقىــقهتهن، «ئېيتقىنكــى، ]. 38[ كۈچىنىــڭ بېــرىچه قارشــى تۇرغــانالر ئازابقــا دۇچــار قىلىنغــۇچىالردۇر
ــى به ــارىم قايس ــدۇ، پهرۋهردىگ ــۇنى كهڭ قىلى ــا ئ ــنى خالىس ــى كهڭ قىلىش ــىنىڭ رىزقىن ــى (ندىس قايس

بهرگهن نهرسـهڭالرنىڭ ) نىـڭ يولىـداهللا ا(تـار قىلىـدۇ، ) بهندىسىنىڭ رىزقىنى تار قىلىشنى خالىسـا ئـۇنى
يهنـى (ئـۇالر هللا ئـۇ كۈنـده ا]. 39[ »تولدۇرۇپ بېرىدۇ، ئۇ رىزىق بهرگۈچىلهرنىڭ ياخشىسـىدۇرهللا ئورنىنى ا

ىشـىلهر بـۇ ك«: يىغىـدۇ، ئانـدىن پهرىشـتىلهرگه) ھېسـاب ئـېلىش ئۈچـۈن(نىڭ ھهممىسىنى ) مۇشرىكالر
سـهن پاكتۇرسـهن، بىزنىـڭ دوسـتىمىز ئـۇالر «: ئـۇالر ئېيتىـدۇ. ]40[ دهيـدۇ» سىلهرگه چوقۇنغانمىـدى؟

ئۇالرنىـڭ تولىسـى جىنغـا ئىمـان . بهلكـى جىنغـا چوقۇنـاتتى) ئـۇالر بىـزگه چوقۇنمـايتتى. (ئهمهس، سهن
 تىــنهللا ا(بۈگـۈن سـىلهر بىـر ـ بىرىڭالرغـا پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزهلمهيسـىلهر، بىـز ]. 41[ »ۈرهتتىكهلتـ

ئۇالرغـا ]. 42[ دهيمىـز» سىلهر چىنپۈتمىگهن دوزاخ ئازابىنى تېـتىڭالر«: زالىمالرغا) غهيرىيگه چوقۇنغۇچى
ا ـ بـوۋاڭالر چوقۇنغـان بـۇ پهقهت سـىلهرنى ئاتـ«: ىمىز ئوقـۇپ بېرىلگهنـده، ئـۇالربىزنىڭ روشـهن ئـايهتلىر

بـۇ پهقهت توقۇلغـان يالغـان «: دهيـدۇ ھهمـده ئـۇالر» بۇتالرغا چوقۇنۇشـتىن توسـماقچى بولغـان ئادهمـدۇر
 دېـدى» بـۇ پهقهت ئوپئوچـۇق سـېھىردۇر«: كاپىرالرغا ھهقىقهت يېتىپ كهلگهنده، ئـۇالر. دهيدۇ» سۆزدۇر

ــا ق]. 43[ ــداق كىتــابالرنى ئات ــدىغان ھېچقان ــا ئوقۇي ــوقئۇالرغ ــز ي ــا . ىلغىنىمى ــرى ئۇالرغ ســهندىن ئىلگى
ئىنكـار قىلغـان، ) ھهقنـى(ئۇالردىن ئىلگىرى ئـۆتكهنلهر ]. 44[ ھېچقانداق پهيغهمبهرمۇ ئهۋهتكىنىمىز يوق

ئېرىشكهن كـۈچ ـ قۇۋۋهتنىـڭ ئونـدىن بىرىگىمـۇ ) يهنى ئىلگىرىكىلهر(ئۇالر ) يهنى مهككه كۇففارلىرى(ئۇالر 
 ]45[ مېنىڭ جـازايىم قانـداق بولـدى؟ئۇالرغا . يغهمبهرلىرىمنى ئىنكار قىلدىئېرىشمىگهن، ئۇالر مېنىڭ په

سىلهر خۇدالىـق ئۈچـۈن ئىككىـدىن، يـا بىـردىن : مهن سىلهرگه بىر ئىشنى تهۋسىيه قىلىمهن«ئېيتقىنكى، 
، ئانـدىن پىكىـر )نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن يىغىلىـپ يـاكى يهكـكه ھالـدا ھهقنـى تىلهڭـالرهللا يهنى ا(تۇرۇڭالر 

ھېچ مهجنۇنلۇق يـوق، پهقهت ئـۇ قـاتتىق ئـازاب نازىـل ) يهنى مۇھهممهدته(ھهمراھىڭالردا . »گۈزۈڭالريۈر
ــدۇر ــر ئاگاھالندۇرغۇچى ــگهن بى ــىلهرگه ئهۋهتىل ــرى س ــى، ]. 46[ بولۇشــتىن ئىلگى ــىلهردىن «ئېيتقىنك س

هللا ا. مهنتىلهيـ تىـنهللا اھېچقانداق ھهق تهلهپ قىلغىنىم يوق، ئۇ سـىلهرگه بولسـۇن؛ ئهجرىمنـى پهقهت 
پهرۋهردىگـارىم، ھهقىـقهتهن ھهق ئـارقىلىق «ئېيتقىنكـى، ]. 47[ »ھهممه نهرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر

]. 48[ »غهيبنــى تامــامهن بىلگۈچىــدۇرهللا ، ا)يهنــى پــاكىتنى روشــهن بايــان قىلىــدۇ(ئاتىــدۇ ) بــاتىلنى(
پهيـدا قىاللمايـدۇ، ) ۇقنىبىـرهر مهخلـ(، باتىل )باتىل يوقالدى(كهلدى ) يهنى ئىسالم(ھهق «ئېيتقىنكى، 

ئهگهر ئازسـام ئازغانلىقىمنىـڭ «ئېيتقىنكـى، ]. 49[ »ئهسلىگه كهلتۈرهلمهيـدۇ) يوقالغان بىرهر مهخلۇقنى(
ى قىلغــان قۇرئانىنىــڭ يــپهرۋهردىگارىمنىــڭ ماڭــا ۋهھ) بــۇ(گىــدۇر، ئهگهر ھىــدايهت تاپســام ئۆزۈمزىيىنــى 

ــدۇر، هللا ســهۋهبىدىندۇر، ا ــاڭالپ تۇرغۇچى ــقهتهن ئ ــدۇرھهقى ــا ]. 50[ »يېقىن ــى ۋاقىتت ــهن ئهين ئهگهر س
) ئېلىـپ بېـرىلىش ئۈچـۈن مهھشـهرگاھقا(ئۇالرنىڭ قورقۇپ قاچىـدىغان يهر تاپالمايۋاتقـانلىقىنى، دوزاخقـا 
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ئـازابنى (ئـۇالر ]. 51[ )ئهلـۋهتته قورقۇنچلـۇق ھـالىنى كۆرهتتىـڭ(يېقىن جايدا تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرسهڭ 
]. 52[ دهيدۇ، ئـۇالر قانـداقمۇ يىـراق جايـدىن ئىمـاننى قولغـا كهلتۈرهلهيـدۇ» ئىمان ئېيتتۇق«): كۆرگهنده

ئۈسـتىده يىـراق ) ئىشـلىرى(ئـۇالر غهيـب . ئىنكار قىلغـان ئىـدى) يهنى پهيغهمبهرنى(ئۇالر ئىلگىرى ئۇنى 
ۋه  يهنـى ئىمـان ئېيـتىش(ئۇالر بىلهن ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نهرسىلىرى ]. 53[ جايدىن قارىسىغا سۆزلهيدۇ

ئۇالرغـا ئىلگىـرى ئۇالرغـا ئوخشاشـالرغا قىلىنغانـدهك . ئارىسىدا توسالغۇ پهيدا قىلىندى) جهننهتكه كىرىش
چوڭقـۇر ) دۇنيـادىكى چاغلىرىـدا(چۈنكى ئۇالر ھـازىر ئىمـان كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرى ئۈسـتىده . قىلىندى

  ].54[ شهكته ئىدى

  ئايهت 45مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره فاتىر 35

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان انا

جىمى ھهمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋه زېمىننـى ئۆرنهكسـىز يـاراتقۇچى، پهرىشـتىلهرنى ئىككـى قانـاتلىق، ئـۈچ 
هللا يارىتىشـتا خـالىغىنىنى زىيـاده قىلىـدۇ، اهللا ا! خاسـتۇر قـاهللا اقاناتلىق، تۆت قاناتلىق ئهلچىلهر قىلغـۇچى 

رهھمىتىدىن كىشىلهرگه ئاچقان نهرسـىنى ھهرگىزمـۇ توسـۇپ هللا ا]. 1[ ھهر نهرسىگه قادىردۇر ھهقىقهتهن
ئــۇنى ھــېچ قويــۇپ  ،توســقاندىن كېــيىنهللا ا ،رهھمىتىــدىن توســقان نهرســىنىهللا قــااللىغۇچى بولمايــدۇ، ا

رگه نىـڭ سـىلههللا ا! ئى ئىنسانالر]. 2[ ، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرغالىبتۇرهللا ا ،بهرگۈچى بولمايدۇ
باشقا سىلهرگه ئاسماندىن ۋه زېمىنـدىن رىزىـق بېرىـپ تۇرىـدىغان  تىنهللا ابهرگهن نېمىتىنى ياد ئېتىڭالر، 

قانـداقمۇ بـاش ) نىـڭ ئىبادىتىـدىنهللا ا(يوقتـۇر، ) بهرھهق(باشـقا ھـېچ مهبـۇد  تىنهللا اياراتقۇچى بارمۇ؟ 
، ھهقىـقهتهن )غۇرۇپ كهتـمهقـاي(ئهگهر ئـۇالر سـېنى ئىنكـار قىلسـا !) ئى مـۇھهممهد]. (3[ تارتىسىلهر؟

]. 4[ نىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىـدۇهللا سهندىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرمۇ ئىنكار قىلىنغان، ھهمـمه ئىـش ا
نىــڭ ۋهدىسـى ھهقىـقهتهن ھهقتــۇر، سـىلهرنى ھهرگىـز دۇنيــا تىرىكچىلىكـى مهغــرۇر هللا ا! ئـى ئىنسـانالر

 بىـلهن مهغـرۇر قىلىشـىغا يـول قويمـاڭالرنىڭ ئهپۇسـىنىڭ كهڭلىكـى هللا قىلمىسۇن، شهيتاننىڭ سىلهرنى ا
شهيتان ھهقىقهتهن سىلهرگه دۈشـمهندۇر، ئـۇنى دۈشـمهن تۇتـۇڭالر، شـهيتان ئۆزىنىـڭ تهۋهلىرىنـى ]. 5[

كاپىرالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ، ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ]. 6[ ئهھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ
ئۆزىنىــڭ يامــان ئهمهلــى چىرايلىــق ]. 7[ ه كاتتــا ســاۋابقا ئېرىشــىدۇئهمهللهرنــى قىلغــانالر مهغپىــرهتكه ۋ

ــق ھېســابلىغان كىشــى  ــلهن ئــۇنى چىرايلى ــلهن (كۆرســىتىلگهن، شــۇنىڭ بى ھىــدايهت تاپقــان كىشــى بى
شـۇڭا ). خالىغان كىشىنى ھىدايهت قىلىـدۇ(ھهقىقهتهن خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ هللا ا) ئوخشاشمۇ؟

هللا نى ھـاالك قىلىـۋالمىغىن، ائـۆزۈڭقـايغۇرۇپ ) ىمـان ئېيتمىغـانلىقلىرى ئۈچـۈنيهنى ئ(سهن ئۇالر ئۈچۈن 
) ئۇنىـڭ بىـلهن(شـامالالرنى ئهۋهتىـپ هللا ا]. 8[ ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ قىلمىشـلىرىنى بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر

ــۈك  ــامغۇر (بىــر يهرگه ھهيــدهيمىز ) يهنــى قــاغجىراق(بۇلــۇتنى قوزغايــدۇ، بىــز بۇلــۇتالرنى ئۆل بۇلــۇتتىن ي
 ئۆلۈكلهرنىـڭ تىرىلدۈرۈلۈشـى ئهنه شـۇنداقتۇر. ، شۇ يامغۇر بىلهن ئۆلگهن زېمىننى تىرىلدۈرىمىز)رىمىزياغدۇ

 تىـنهللا ائـۇنى (مهنسـۇپ  قـاهللا اشـهرهپ ئىزدهيـدىكهن، شـهرهپنىڭ ھهممىسـى ) دۇنيادا(كىمكى ]. 9[
همــبهرگه پهيغ(نىــڭ دهرگاھىغـا ئۆرلهيـدۇ، ياخشــى ئهمهل ئـۇنى كۆتۈرىـدۇ، هللا ياخشـى سـۆز ا). تىلىسـۇن

ھىيله ـ مىكىرلهرنى تۈزىدىغانالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ھىـيله ـ مىكـرى ئىشـقا ) قارشى
ئانـدىن . تـۇپراقتىن يـاراتتى) يهنـى ئهسـلىڭالر ئـادهم ئهلهيھىسسـاالمنى(سـىلهرنى هللا ا]. 10[ ئاشمايدۇ
بىـر جـۈپ قىلـدى، ھهر قانـداق ) ارهتئهر ـ ئايالـدىن ئىبـ(ئاندىن سـىلهرنى . دىن پهيدا قىلدىيئابىمهنى

نىڭ ئىلمىنىڭ سـىرتىدا ئهمهس، ھهرقانـداق ئادهمنىـڭ ئۆمرىنىـڭ هللا ئايالنىڭ ھامىلدار بولۇشى ۋه تۇغۇشى ا
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ئىككـى دېڭىـز ]. 11[ ئاسـان قـاهللا ائۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لهۋھۇلمهھپۇزدا يېزىلغان، بـۇ ھهقىـقهتهن 
سـۈيى تـاتلىق، تهملىـك بولـۇپ ) يهنـى دهريانىـڭ(بۇنىـڭ  .ئوخشـاش ئهمهس) يهنى دېڭىز بىلهن دهريـا(
ناھايىتى ئـاچچىق، تۇزلـۇق، ئۇالرنىـڭ ھهر ئىككىسـىدىن يېڭـى ) يهنى دېڭىز(سىلىق ئۆتىدۇ، بۇ ) گالدىن(

يهنـى ئـۈنچه ـ (سىلهر تاقايدىغان زىننهت بۇيۇملىرى ) دېڭىزدىن(يهيسىلهر، ) يهنى بېلىقالرنى(گۆشلهرنى 
هللا ا(نىڭ نېمىتىنى تهلهپ قىلىشڭالر ئۈچۈن، شـۈكۈر قىلىشـىڭالر ئۈچـۈن هللا رىسىلهر، انى چىقى )مارجانالر

كېمىلهرنىـڭ دېڭىـزدا دولقـۇن يېرىـپ ) نىڭ ئهمرى بىلهن يـۈك ـ تـاق، يـېمهك ـ ئىچمهكـلهر قاچىالنغـان
ــانلىقىنى كۆرىســهن ــدۇ هللا ا]. 12[ كېتىۋاتق ــدۈزنى كــېچىگه كىرگۈزى ــدۇ، كۈن ــدۈزگه كىرگۈزى ــى كۈن كېچىن

، )ڭ بىلهن كېچه ـ كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن ـ قىسقا بولۇشى جايالر، پهسـىللهر بـويىچه نۆۋهتلىشـىپ تۇرىـدۇشۇنى(
ھهر ئىككىلىسـى مــۇئهييهن . بويسـۇندۇرۇپ بهردى) بهنـدىلىرىنىڭ مهنپهئىـتىگه(كـۈن بىـلهن ئـاينى هللا ا

هردىگـارىڭالردۇر، سـىلهرنىڭ پهرۋهللا سهير قىلىـدۇ، ئهنه شـۇ ا) يهنى قىيامهتكىچه ئۆز ئوقىدا(مۇددهتكىچه 
 نى قويـۇپ چوقۇنۇۋاتقـان بـۇتلىرىڭالر قىلچىلىـك نهرسـىگه ئىـگه ئهمهسهللا پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، ا

ــدىردىمۇ ]. 13[ ــان تهق ــدۇ، ئاڭلىغ ــاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىماي ــىلهرنىڭ چ ــاڭالر، س ــۇالرنى چاقىرس ئهگهر ئ
شـېرىك قىلغـانلىقىڭالرنى ئىنكـار ) الرنىئـۇ قـاهللا ا(سىلهرگه جاۋاپ قايتۇرالمايـدۇ، قىيـامهت كـۈنى ئـۇالر 

ســاڭا ) مۇشــرىكالرنىڭ ۋه ئۇالرنىــڭ بۇتلىرىنىــڭ قىيــامهت كۈنىــدىكى ئهھــۋالىنى ھــېچ ئهھهدى(قىلىــدۇ، 
 قـاهللا اسـىلهر ! ئـى ئىنسـانالر]. 14[ ئېيتىـپ بېرهلمهيـدۇ) دهكهللا يهنـى ا(ھهممىدىن خهۋهردار زاتتهك 

خالىسـا، سـىلهرنى هللا ئهگهر ا]. 15[ دھىـيىگه اليىقتـۇربىھـاجهتتۇر، مه) ھهممىـدىن(هللا موھتاجسىلهر، ا
]. 17[ قىـيىن ئهمهس قـاهللا ابـۇ ]. 16[ يېڭـى بىـر خهلقنـى پهيـدا قىلىـدۇ) ئورنۇڭالرغـا(ھاالك قىلىـپ 

ھېچبىر گۇناھكار ئادهم بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگه ئااللمايدۇ، گۇناھى ئېغىر بىـر ئـادهم باشـقا بىراۋنـى ئـۆز 
لىۋېلىشقا چاقىرسا، ئۇ يېقىن تۇغقىنى بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئۇنىـڭ گۇناھىـدىن ئـازراق گۇناھىنى ئۈستىگه ئې

نهرسىنى ئۈستىگه ئېلىۋااللمايدۇ، سهن پهقهت پهرۋهردىگارىنى كۆرمهي تۇرۇپ ئۇنىڭـدىن قورقىـدىغانالرنى، 
ئـۆزى ئۈچـۈن پاكلىنىـدىكهن، ئـۇ ) گۇنـاھالردىن(نامازنى ئادا قىلىـدىغانالرنى ئاگاھالندۇرىسـهن، كىمكـى 

كـور ئـادهم بىـلهن كـۆزى سـاق ئـادهم ]. 18[ نىڭ دهرگاھىدۇرهللا ئاخىر قايتىدىغان جاي ا. پاكالنغان بولىدۇ
بـاراۋهر ) يهنـى باتىـل بىـلهن ھهق(زۇلمهت بىـلهن نـۇر ]. 19[ باراۋهر بولمايدۇ) يهنى كاپىر بىلهن مۆمىن(

تىـرىكلهر ]. 21[ بـاراۋهر بولمايـدۇ) اخيهنـى جهنـنهت بىـلهن دوز(سايه بىلهن ئىسسـىق ]. 20[ بولمايدۇ
) ھهق دهۋهتنـى(هللا بـاراۋهر بولمايـدۇ، شۈبھىسـىزكى، ا) يهنـى مـۆمىنلهر بىـلهن كـاپىرالر(بىلهن ئۆلـۈكلهر 

سـهن ]. 22[ ئاڭلىتالمايسـهن) يهنـى كاپىرالرغـا(سهن قهبرىلهردىكىلهرگه . خالىغان كىشىلهرگه ئاڭلىتىدۇ
خـۇش ) مـۆمىنلهرگه(بىـلهن ) دىـن(ھهقىقهتهن بىز سـېنى ھهق . ]23[ پهقهت بىر ئاگاھالندۇرغۇچىسهن

ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتۇق، قانداقال بىر ئـۈممهت بولمىسـۇن، ئۇنىڭغـا ) كاپىرالرغا(خهۋهر بهرگۈچى، 
ئۆزلىرىنىـڭ (ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسـا، ئـۇالردىن بـۇرۇن ئـۆتكهن ئۈممهتلهرمـۇ ]. 24[ پهيغهمبهر كهلگهن

ئىبـراھىم ئهلهيھىسسـاالمغا (ئىنكار قىلغان، پهيغهمبهرلىرى ئۇالرغا روشهن مۆجىزىلهرنى، ) ىرىنىپهيغهمبهرل
نۇرلـۇق كىتـابالرنى ئېلىـپ ) تهۋرات، ئىنجىلـدهك(سـهھىپىلهرنى، ) نازىل قىلىنغان سهھىپىلهرگه ئوخشاش

يهنـى ئۇالرغـا (كهن؟ ئـازابىم قانـداق ئىـ) ئۇالرغـا بهرگهن(ئاندىن كـاپىرالرنى جازالىـدىم، ]. 25[ كهلدى
ئۇنىڭ بىـلهن تۈرلـۈك، . بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇردىهللا كۆرمهمسهنكى، ا] 26[ )قانداق قاتتىق ئازاب قىلدىم؟

تاغالرنىـڭ ئـاق، قىزىللىـرى، ھهر خىـل ) تاغالرنى يـاراتتىهللا شۇنىڭدهك ا(رهڭگارهڭ مېۋىلهرنى چىقاردى، 
نىڭدهك ئىنسـانالرنى، ھـايۋانالرنى، چاھارپـايالرنىمۇ شـۇ]. 27[ رهڭدىكى يوللـۇقلىرى ۋه قاپقـارىلىرىمۇ بـار

هللا پهقهت ئـالىمالرال قورقىـدۇ، ا تىـنهللا انىـڭ بهنـدىلىرى ئىچىـده هللا خىلمۇخىل رهڭلىك قىلىپ ياراتتى، ا
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ـــقهتهن غـــالىبتۇر،  ـــانالرنى(ھهقى ـــده تهۋبه قىلغ ـــدىلىرى ئىچى ـــدۇر) بهن ـــرهت قىلغۇچى ]. 28[ مهغپى
هت قىلىپ تۇرىدىغانالر، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر كاسـات بولمايـدىغان نىڭ كىتابىنى تىالۋهللا شۈبھىسىزكى، ا

يوشـۇرۇن ۋه ) نىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈنهللا ا(تىجارهتنى ئۈمىد قىلىدۇ، بىز رىزىق قىلىـپ بهرگهن نهرسـىلهرنى 
ئهجىرلىرىنـى تولـۇق بېرىـدۇ ۋه مهرھهمىتىـدىن ئۇالرغـا هللا ا] 29[ ئاشكارا سـهرپ قىلىـدىغان كىشـىلهرگه

ــۇرۇ ــدۇ، ائاش ــاۋاب هللا پ بېرى ــۆپ س ــاز ياخشــىلىققا ك ــدۇر، ئ ــرهت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى ــقهتهن ناھ ھهقى
ئىلگىرىكــى كىتابالرنىــڭ . ھهقتـۇر) يهنـى قۇرئــان(ى قىلغـان كىتــاب يــســاڭا بىـز ۋهھ]. 30[ بهرگۈچىـدۇر

 ھهقىـقهتهن بهنــدىلىرىنى تولـۇق بىلگۈچىـدۇر، كـۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇرهللا ئىسـپاتلىغۇچىدۇر، ا) راسـتلىقىنى(
نـى بهنـدىلىرىمىزدىن بىـز تاللىغـان كىشـىلهرگه مىـراس قىلىـپ  )يهنى قۇرئـان(ئاندىن بىز كىتاب ]. 31[

يهنــى قۇرئــاننى تىــالۋهت قىلغــان بىــلهن ئهمهل (ئۇالرنىــڭ بهزىســى ئــۆزىگه زۇلــۇم قىلغۇچىــدۇر . بهردۇق
ىسـمهن چـاغالردا ئهمهل يهنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغـا ئهمهل قىلىـپ، ق(، بهزىسى ئوتتۇراھالدۇر )قىلمايدۇ
ئهنه شـۇ كاتتـا . نىڭ ئىزنى بويىچه ياخشـى ئىشـالرنى قىلىشـقا ئالدىرىغۇچىـدۇرهللا ۋه بهزىسى ا) قىلمايدۇ

ــۇر ــدۇ]. 32[ مهرھهمهتت ــنهتلهرگه كىرى ــدىغان جهن ــه تۇرى ــۇالر ھهمىش ــالتۇن . ئ ــنهتلهرده ئ ــۇالر جهن ئ
جىمـى «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 33[ پهكـتىن بولىـدۇبىلهيزۈكلهرنى، مهرۋايىتالرنى تاقايدۇ، ئۇالرنىڭ كىيىمـى يى

بىزنىـڭ پهرۋهردىگـارىمىز ھهقىـقهتهن ! مهنسۇپتۇر قاهللا اھهمدۇسانا بىزدىن غهم ـ قايغۇنى كهتكۈزۈۋهتكهن 
مهرھهمىتىـدىن هللا ا]. 34[ ناھايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ئـاز ياخشـىلىققا كـۆپ سـاۋاب بهرگۈچىـدۇر

كـاپىرالر ]. 35[ »بىز ھهرگىز جاپا تارتمايمىز، ھهرگىـز چارچىمـايمىز جهننهتته. بىزنى جهننهتته تۇرغۇزدى
جـانلىرى ئېلىنمايـدۇ، ) ئـارام تېپىـپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن(دوزاخ ئازابىغا دۇچـار بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئۆلـۈپ 

 ئۇالردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمهيـدۇ، كۇفرىـدا ھهددىـدىن ئاشـقان ھهر ئىنسـاننى ئهنه شـۇنداق جـازااليمىز
قىلغـــان ) دۇنيـــادىكى ۋاقىتتـــا(بىزنـــى چىقىرىۋهتســـهڭ ! پهرۋهردىگـــارىمىز«: ئـــۇالر دوزاختـــا]. 36[

ــاق ــى قىلس ــقا ئهمهللهرن ــزدىن باش ــدۇ» ئهمهللىرىمى ــالۋۇرۇپ توۋالي ــدۇهللا ا. (دهپ ي ــىلهرگه «) ئېيتى س
ــۇزۇن قىلىــپ، ۋهزئــۆمرۈڭالرن ــااللىغۇدهك ۋاقىــت  ى ئ ــادهم ۋهز ـ نهســىھهت ئ ــدىغان ئ ــ نهســىھهت ئالى ـ

كهلدىغۇ، ئهمدى ئازابنى تېـتىڭالر، زالىمالرغـا ) يهنى پهيغهمبهر(هرمىدىممۇ؟ سىلهرگه ئاگاھالندۇرغۇچى ب
ــوق ــۈچى ي ــاردهم بهرگ ــداق ي ــى هللا ا]. 37[ »ھېچقان ــدىكى غهيبن ــمانالردىكى ۋه زېمىن ــقهتهن ئاس ھهقى

نـــدا ســـىلهرنى زېمىهللا ا]. 38[ ھهقىـــقهتهن دىلالردىكـــى ســـىرالرنى بىلگۈچىـــدۇرهللا ا. بىلگۈچىـــدۇر
ئورۇنباسارالر قىلدى، كىمكى كاپىر بولىدىكهن، ئۇنىڭ كۇفرىنىڭ زىيىنى ئـۆزىگه بولىـدۇ، كاپىرالرنىـڭ كـۇفرى 

نىـڭ هللا يهنـى ئۇالرنىـڭ كـۇفرى ئـۇالرنى ا(پهرۋهردىگارىنىڭ دهرگاھىـدا پهقهت غهزهپـنىال زىيـاده قىلىـدۇ 
]. 39[ پهقهت ھـاالكهتنىال زىيـاده قىلىـدۇ، كاپىرالرنىڭ كۇفرى ئۇالرغا )رهھمىتىدىن تېخىمۇ يىراقالشتۇرىدۇ

نـېمه بىـلهن چوقۇنۇشـقا (نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر هللا ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ سىلهر ا«ئېيتقىنكى، 
هللا ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالركى، ئـۇالر زېمىنـدىن نېمىلهرنـى يـاراتتى؟ يـا ئـۇالر ئاسـمانالرنى ا) اليىق بولدى؟

روشـهن دهلىلـلهرگه  يا ئۇالرغا بىز بىر كىتاب بهرگهن بولۇپ، ئۇالر شـۇ كىتـابتىكىبىلهن بىرلىكته ياراتتىمۇ؟ 
]. 40[ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، زالىمـالر بىـر ـ بىـرىگه پهقهت يالغـاننىال ۋهده قىلىشـىدۇ» ئاساسلىنامدۇ؟

چۈشــۈپ كېتىشــتىن ) قــۇدرىتى ۋه گــۈزهل ھېكمىتــى بىــلهن(ھهقىــقهتهن ئاســمانالرنى ۋه زېمىننــى هللا ا
ــدۇتو ــدۇ. ختىتىــپ تۇرى ــپ تۇرالماي ــېچ ئهھهدى توختىتى ــۇالرنى ھ ــۇالر چۈشــۈپ كهتســه، ئ هللا ا. ئهگهر ئ

، )يهنى كۇففارالر ئازابقا تېگىشلىك بولسىمۇ، ئۇالرنى جازاالشقا ئالـدىراپ كهتمهيـدۇ(ھهقىقهتهن ھهلىمدۇر 
كهلسـه، ھهر ) هيغهمـبهريهنـى پ(ئۇالر ئۆزلىرىگه ئاگاھالندۇرغۇچى ]. 41[ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر

. قانداق ئۈممهتكه قارىغاندا ئهڭ ھىـدايهت تـاپقۇچى بولىـدىغانلىقلىرى بىـلهن قـاتتىق قهسـهم ئىچىشـتى
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) بۇنـداق بولۇشـى]. (42[ تېخىمۇ يىـراق بولۇشـتى) ھىدايهتتىن(ئۇالرغا ئاگاھالندۇرغۇچى كهلگهن چاغدا 
ــۇق قىلغــانلىقلىرى ۋه ھىــيله ھىــيله ـ . ـ مىكىــر ئىشــلهتكهنلىكلىرىدىندۇر ئۇالرنىــڭ زېمىنــدا تهكهببۇرل

مىكىرنىڭ ۋابالى پهقهت ھىـيله ـ مىكىـر ئىشـلهتكهن ئادهمنىـڭ ئـۆزىگه بولىـدۇ، ئـۇالر پهقهت ئىلگىرىكـى 
هللا يـولىنىال كۈتىـدۇ، ا) نىڭ ئـۇالرنى ھـاالك قىلىـش ۋه جازاالشـتىن ئىبـارهتهللا ا(ئۈممهتلهرگه قوللىنىلغان 

يولىـدا هللا يولىدا ھهرگىزمـۇ ھېچقانـداق ئۆزگىرىشـنى كۆرمهيسـهن، ا) النغانمهخلۇقاتالر ئۈستىده قول(نىڭ 
يهنــى ئازابنىــڭ ئازابقــا تېگىشــلىك بولغــانالر ئۈســتىدىن باشــقىالرنىڭ ئۈســتىگه (ھهرگىــز يۆتكىلىشــنىمۇ 

يهنـى ھـاالك بولغـان (ئۇالر زېمىندا سهير قىلىپ، ئۇالردىن ئىلگىرىكىلهر ]. 43[ كۆرمهيسهن) يۆتكىلىشىنى
بـۇالردىن ) يهنـى ئـۆتكهنكى ئـۈممهتلهر(نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟ ئۇالر )مهتلهرئۈم

هللا ا. نـى ئىالجسـىز قالدۇرالمايـدۇهللا ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھـېچ نهرسـه ا. تېخىمۇ كۈچلۈك ئىدى
نى ئۇالرنىــڭ ئىنســانالرهللا ئهگهر ا]. 44[ ھهقىــقهتهن ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر، ھهممىــگه قــادىردۇر

قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن جازااليدىغان بولسـا، يهر يۈزىـده ھېچبىـر جـان ئىگىسـىنى قويمىغـان بـوالتتى ۋه 
دىـن ھېسـاب (نـى مـۇئهييهن ۋاقىـتقىچه تهخىـر قىلىـدۇ، ئـۇالر  )دىن ھېسـاب ئـېلىش(ئۇالر هللا لېكىن ا
ھهقىــقهتهن هللا ، ا)بېرىــدۇئۇالرنىــڭ ئهمهللىــرىگه قــاراپ جــازا (نىــڭ ۋاقتــى يېتىــپ كهلگهنــده  )ئــېلىش

  ].45[ بهندىلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

  ئايهت 83مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ياسىن 36

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، ســهن !) ئـى مــۇھهممهد(ھېكمهتلىـك قۇرئــان بىـلهن قهســهمكى، ]. 1[ ياسـىن
يهنـى (قۇرئـان ئاتـا ـ بـوۋىلىرى ئاگاھالنـدۇرۇلمىغان ]. 4[ توغرا يولدىسهن]. 3ـ  2[ ردىنسهنپهيغهمبهرله

، غاپىـل قالغـان بىـر قهۋمنـى ئاگاھالندۇرۇشـۇڭ ئۈچـۈن، غالىـب، ناھـايىتى )ئۇالرغا پهيغهمبهر كهلمىـگهن
ھۆكـۈم ) غرىسـىدىكىئازاب تو(ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىگه ]. 6ـ  5[ تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللا مېھرىبان ا

بىـز ھهقىـقهتهن ئۇالرنىـڭ ]. 7[ شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇالر ئىمـان ئېيتمايـدۇ. ھهقىقهتهن تېگىشلىك بولـدى
يهنـى ئـۇالر (بويۇنلىرىغا ئېڭهكلىرىگىچه تاقاقالرنى تاقىدۇق، شۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇالر باشـلىرىنى ئىگهلمهيـدۇ 

رنىڭ ئالدىـدا بىـر توسـۇق، كهينىـده بىـر توسـۇق ئۇال]. 8[ )ئىمانغا بويسۇنمايدۇ ۋه ئىمانغا باش ئهگمهيدۇ
ئىماننىـڭ يـوللىرى توسـۇلۇپ كهتكهنلىكـى (قىلدۇق، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پهردىلىدۇق، شۇنىڭ ئۈچۈن ئـۇالر 

ئۇالرنى ئاگاھالندۇرامسهن، ئاگاھالندۇرمامسـهن، ئۇالرغـا بهرىبىـر ]. 9[ ھېچ نهرسىنى كۆرهلمهيدۇ) ئۈچۈن
نـى كـۆرمهي هللا سـهن پهقهت قۇرئانغـا ئهگهشـكهن، مهرھهمهتلىـك ا]. 10[ ئوخشاش، ئىمـان ئېيتمايـدۇ

هللا ا(، ئۇنىڭغـا )يهنى ئاگاھالندۇرۇشـۇڭنىڭ پايدىسـى بولىـدۇ(تۇرۇپ قورققان كىشىنى ئاگاھالندۇرااليسهن 
) يهنـى جهنـنهت ئاتـا قىلىـدىغانلىقى(مهغپىرهت قىلىدىغانلىقى ۋه ئېسىل سـاۋاب ) نىڭ ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى

) دۇنيــادا(بىــز، شۈبھىســىزكى، ئۆلــۈكلهرنى تىرىلــدۈرىمىز، ئۇالرنىــڭ ]. 11[ ش خهۋهر بهرگىــنبىــلهن خــۇ
ئهمهللىرىنـى ۋه ئىشـلىرىنى خـاتىرىلهپ قــويىمىز، ھهمـمه شـهيئىنى روشــهن ) ياخشـى ـ يامــان(قىلغـان 

شـهھهر ) ايهنـى كۇففارالرغـ(ئۇالرغـا ]. 12[ تولۇق خاتىرىلهپ قويغـانمىز) يهنى لهۋھۇلمهھپۇزدا(دهپتهرده 
 ئاھالىسىنى مىسال قىلىپ كهلتۈرگىن، ئۆز ۋاقتىـدا ئۇالرغـا پهيغهمـبهرلهر كهلـگهن ئىـدى) يهنى ئهنتاكىيه(
. ئـۇالر ئـۇ ئىككـى پهيغهمبهرنـى ئىنكـار قىلـدى. ئهينى زاماندا ئۇالرغا ئىككى پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق]. 13[

ــاردهم قىلــدۇ) ئۇالرغــا(ئــۈچىنچى پهيغهمبهرنــى ئهۋهتىــش بىــلهن  ــز «): ئۇالرغــا(ق، پهيغهمــبهرلهر ي بى
 دېـدى» ئهۋهتىلـگهن ئهلچىلىرىمىـز) يهنى سىلهرنى ھىـدايهت قىلىشـقا(سىلهرگه ) نىڭهللا ا(ھهقىقهتهن 
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ھـېچ نهرسـه نازىـل قىلغىنـى يـوق، هللا سىلهر پهقهت بىزگه ئوخشاش ئىنسـان، مېھرىبـان ا«: ئۇالر]. 14[
ــدى» ســىلهر پهقهت يالغانچىســىلهر ــلهر]. 15[ دې ــز شــهك ـ «: ئهلچى ــدۇكى، بى ــارىمىز بىلى پهرۋهردىگ

روشـهن دهلىلـلهر (لىيىتىمىز پهقهت مهسـئۇ بىزنىـڭ]. 16[ شۈبھىسىز سىلهرگه ئهۋهتىلـگهن ئهلچىلهرمىـز
بىـز سـىلهردىن شـۇم «): ئهلچىـلهرگه(ئۇالر ]. 17[ دېدى» چۈشىنىشلىك قىلىپ تهبلىغ قىلىشتۇر) بىلهن

توختاتمىسـاڭالر، سـىلهرنى چوقـۇم تـاش ـ كېسـهك قىلىـپ ) دهۋىتىڭالرنـى(ئهگهر سـىلهر . پـال ئالـدۇق
) كـۇفرىڭالر سـهۋهبىدىن(«: ئهلچىلهر]. 18[ دېدى» ئۆلتۈرىمىز ۋه بىزنىڭ قاتتىق جازايىمىزغا ئۇچرايسىلهر

ھهرگىـز ) شـۇم پـال ئاالمسـىلهر؟(الر بىلهن بىللىدۇر، سىلهرگه ۋهز ـ نهسىھهت قىلىنسا ئۆزۈڭشۇملۇقۇڭالر 
) شـېرىك كهلتـۈرۈش بىـلهن قـاهللا ا(، سىلهر )هنى ئىش سىلهر گۇمان قىلغاندهك ئهمهسي(ئۇنداق ئهمهس 

يهنـى ھهبىـب (شهھهرنىڭ يىـراق جايىـدىن بىـر كىشـى ]. 19[ دېدى» ھهددىدىن ئاشقۇچى قهۋمسىلهر
تـوغرا يولـدا بولغـان، ]. 20[ پهيغهمـبهرلهرگه ئهگىشـىڭالر! ئـى قهۋمىـم«: يۈگۈرۈپ كېلىپ ئېيتتى) نهجار

مهن نېمىشـقا ]. 21[ سىلهردىن ھهق سورىمايدىغان كىشىلهرگه ئهگىشـىڭالر) ا دهۋهت قىلغانلىقىغائىمانغ(
مهن ]. 22[ ئىبـادهت قىلمـاي؟ قـاهللا ادهرگاھىغـا قايتىـدىغان ) ئۆلگهندىن كېيىن(مېنى ياراتقان ۋه سىلهر 

يــان ـ زهخــمهت ماڭــا بىــرهر زىهللا غهيرىينــى ئىــالھ قىلىۋالىــدىغان بولســام، ئهگهر مېھرىبــان ا تىــنهللا ا
ــى  ــڭ شــاپائىتى مهنــدىن ھــېچ نهرســىنى دهپئــى قىاللمايــدۇ ھهمــده مېن يهتكــۈزمهكچى بولســا، ئۇالرنى

، مهن )يهنـى ئـالالدىن غهيرىينـى ئىـالھ قىلىۋالىـدىغان بولسـام(ئهگهر ئۇنداق بولسا ]. 23[ قۇتقۇزالمايدۇ
) هرنى ياراتقـــانســـىل(مهن ھهقىـــقهتهن ]. 24[ ھهقىـــقهتهن ئوپئوچـــۇق گۇمراھلىقتـــا بـــولىمهن

]. 25[ »)ۋه ئۇنىڭغـا گـۇۋاھ بولـۇڭالر(قـۇالق سـېلىڭالر ) ئىمانىمغـا(پهرۋهردىگارىڭالرغا ئىمـان ئېيتـتىم 
كاشـكى قهۋمىـم «: دېيىلـدى، ئـۇ» جهنـنهتكه كىـرگىن«) قهۋمى ئۇنى ئۆلتۈرۈۋهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭغا(

» تلىكلهردىن قىلغـانلىقىنى بىلسـه ئىـدىپهرۋهردىگارىمنىڭ ماڭا مهغپىـرهت قىلغـانلىقنى ۋه مېنـى ھـۈرمه
يهنـى (ئاسـماندىن قوشـۇن ) جـازاالش ئۈچـۈن(ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ قهۋمىنـى ]. 27ـ  26[ دېـدى

 چۈشـۈرۈۋهرگۈچى بولمىـدۇق) ھهر قهۋمنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن پهرىشتىلهرنى(چۈشۈرمىدۇق ) پهرىشتىلهر
) نىڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـۇچىهللا ا]. (29[ ىپ قالدىپهقهت بىر ئاۋاز بىلهنال ناگاھان ئۇالر قېت]. 28[

يهنـى (ئـۇالر ]. 30[ ىره قىلىشـتىمهسـخ بهندىلهرگه ئهپسۇسكى، ئۇالرغا بىرهر پهيغهمبهر كهلسـىال ئـۇنى
ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكهن نۇرغۇن ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى بىلمهمـدۇ؟ ئـۇالر ) مهككه ئاھالىسى
قىيـامهت كـۈنى ھېسـاب (ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى ]. 31[ قايتمايدۇ) يهنى دۇنياغا ئهبهدىي(بۇالرنىڭ يېنىغا 
) يـامغۇر بىــلهن(زېمىننـى ) يهنـى قۇرغــاق(ئۆلـۈك ]. 32[ ھۇزۇرىمىزغـا ھــازىر قىلىنىـدۇ) بېـرىش ئۈچـۈن

هسـىنى نىـڭ قـۇدرىتى كامىلهللا ا(تىرىلدۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ئۇالر يهيدىغان ئاشلىقنى ئۆستۈرگهنلىكىمىز ئۇالرغا 
بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى، ئۈزۈم باغلىرىنى بهرپـا قىلـدۇق، ]. 33[ ئاالمهتتۇر) كۆرسىتىدىغان

) بـۇ مېـۋىلهرنى(مېۋىسـىنى يېسـۇن، ) يهنى باغالرنىڭ(ئۇالر ئۇنىڭ ]. 34[ شۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق
پۈتـۈن (هللا ا]. 35[ شـۈكۈر قىلمامـدۇ؟) تلىـرىگهنىـڭ نېمههللا ا(ئۇالرنىڭ قوللىرى ياراتقـان ئهمهس، ئـۇالر 

زېمىنــدىن ئۈنــۈپ چىقىــدىغان . پـاكتۇر، ئــۇ پۈتــۈن شــهيئىلهرنى جـۈپ يــاراتتى) ئهيىـب ـ نۇقســانالردىن
نىـڭ )يهنـى ئاجايىـپ مهخلۇقـاتالر(نهرسىلهرنىڭ، ئۇالرنىـڭ ئۆزلىرىنىـڭ ۋه ئـۇالر بىلمهيـدىغان نهرسـىلهر 

بىـر ئـاالمهت كېچىـدىن ) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا( ئۇالرغـا]. 36[ ھهممىسىنىڭ جـۈپتى بـار
، ئـۇالر )يهنى كۈنـدۈزنىڭ نـۇرىنى يـوق قىلىـۋېتىمىز ـ ده(ئىبارهتكى، ئۇنىڭدىن كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز ـ ده 

كـۈن بهلگىلهنـگهن جايىغـا قـاراپ سـهير قىلىـدۇ، بـۇ، غالىـب، ھهممىنـى ]. 37[ ناگاھان قاراڭغۇدا قالىدۇ
ئايغا سهير قىلىـدىغان مهنزىللهرنـى بهلگىلىـدۇق، ]. 38[ ىڭ ئالدىنئاال بهلگىلىگهن ئىشىدۇرنهللا بىلگۈچى ا



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

251 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

]. 39[ خورمىنىڭ قـۇرۇپ قالغـان شـېخىغا ئوخشـاش بولـۇپ قالىـدۇ) ئاخىرقى مهنزىلگه يېتىپ بارغاندا(ئۇ 
شـىپ كېتىشـى ، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئې)يهنى ئىككىسىنىڭ جهم بولۇپ قېلىشى(كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى 

 مۇمكىن ئهمهس، ھهر بىرى پهلهكـته ئـۈزۈپ تۇرىـدۇ) كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى مهستىنيهنى ۋاقتى كهل(
ئاالمهت شۇكى، بىز ئۇالرنىڭ ئاتـا ـ بـوۋىلىرىنى ) بىزنىڭ كامالى قۇدرىتىمىزنى كۆرسىتىدىغان(ئۇالرغا ]. 40[
]. 41[ توشقۇزۇلغان كېمىسـىگه چۈشـۈردۇق) ىلهننۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ نهرسه ـ كېرهك ۋه ھايۋاناتالر ب(

ئهگهر بىـز خالىسـاق ]. 42[ بىز ئۇالر ئۈچۈن شۇ كېمىگه ئوخشاش ئۇالر چۈشىدىغان نهرسـىلهرنى يـاراتتۇق
]. 43[ ئۇالرنى غهرق قىلىۋېتىمىز، ئۇالرغا ياردهم بهرگۈچىمۇ بولمايدۇ ۋه ئـۇالرنى قۇتۇلـدۇرغۇچىمۇ بولمايـدۇ

بهھـرىمهن قىلىـدىغانلىقىمىز ) ھايـاتتىن(انلىقىمىز ۋه ئۇالرنى مۇئهييهن مۇددهتكىچه پهقهت بىز رهھىم قىلغ
يهنـى (رهھمهتكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچـۈن ئالدىڭالردىكىـدىن «: ئۇالرغا]. 44[ )ئۇالر قۇتۇلدۇرۇلىدۇ(ئۈچۈن 

ۇالر بۇنىڭـدىن ئـ(دېيىلسـه » قورقـۇڭالر) يهنى ئـاخىرهت ئازابىـدىن(ۋه ئارقاڭالردىكىدىن ) دۇنيا ئازابىدىن
ئايهتلىرىدىن بىـر ئـايهت ) پهيغهمبهرنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان(پهرۋهردىگارىنىڭ ]. 45[ )يۈز ئۆرۈيدۇ

ــدۇ ــۈز ئۆرۈي ــدىن ي ــۇالر بۇنىڭ ــا]. 46[ كهلســىال، ئ ــپ بهرگهن هللا ا«: ئهگهر ئۇالرغ ــق قىلى ســىلهرگه رىزى
مهسـخىره قىلىـش (، كـاپىرالر مـۆمىنلهرگه دېيىلسـه» سهدىقه قىلىپ بېـرىڭالر) پېقىرالرغا(نهرسىلهردىن 

خالىســا تهمىنلهيــدىغان ئــادهمنى بىــز تهمىنلهمــدۇق؟ ســىلهر پهقهت روشــهن هللا ئهگهر ا«): يۈزىســىدىن
» ر، بـۇ ۋهده قاچـان ئىشـقا ئاشـىدۇ؟ئهگهر راسـتچىل بولسـاڭال«: ئـۇالر]. 47[ دهيدۇ» گۇمراھلىقتاسىلهر

نـى ئىسـراپىل ئهلهيھىسسـاالمنىڭ بىرىنچـى قېتىملىـق چالغـان يه(ئۇالر پهقهت بىر ئاۋازنىال ]. 48[ دهيدۇ
جاڭجاللىشـىپ ) دۇنيادا سودا ـ سـېتىق ۋه شـۇنىڭغا ئوخشـاش ئىشـالر ئۈسـتىده(كۈتىدۇ، ئۇالر ) سۇرىنىال

ئـۇالر بىـر ـ بىـرىگه ۋهسـىيهت قالدۇرۇشـقىمۇ، ]. 49[ تۇرغان ھالهتلىرىده، ئۇ ئاۋاز ئـۇالرنى ھـاالك قىلىـدۇ
ــدۇئائىلىســىگه قاي ــان ئــۇالر قهبرىلىرىــدىن چىقىــپ ]. 50[ تىشــقىمۇ قــادىر بواللماي ســۇر چېلىنغــان ھام

يهنــى (بىزنــى ئۇخالۋاتقــان يېرىمىــزدىن ! ۋاي ئىســىت«: ئــۇالر]. 51[ پهرۋهردىگــارى تهرهپــكه يۈگۈرىــدۇ
لى چۈنكى ئۇالر ئىككى سـۇر ئارىسـىدا ئۇيقـۇدا بولـۇپ ئـازابتىن خـا(دهيدۇ » كىم ئويغاتتى؟) ىنقهبرىمىزد

، )كـۈن(نىـڭ ۋهده قىلغىنـى مۇشـۇ هللا مېھرىبـان ا«) پهرىشتىلهر يـا مـۆمىنلهر ئۇنىڭغـا جـاۋابهن(، )بولىدۇ
پهقهت بىـر ئـاۋاز بىلهنـال ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى ھۇزۇرىمىزغـا ]. 52[ دهيـدۇ» پهيغهمبهرلهر راست ئېيتقان

سـىلهرگه پهقهت قىلمىشـىڭالرغا  ئۇ كۈنده ھېچبىر ئىنسانغا قىلچه زۇلۇم قىلىنمايدۇ،]. 53[ ھازىر قىلىنىدۇ
ئـۇالر ]. 55[ شۈبھىسىزكى، ئۇ كۈنده جهننهت ئهھلىلىرى نـېمهت ئىچىدىـدۇر]. 54[ يارىشا جازا بېرىلىدۇ

ئـۇالر ]. 56[ سايىلىرى ئاستىدا تهختلهرگه يۆلهنگهن ھالدا تۇرىـدۇ) جهننهتلهرنىڭ(ۋه ئۇالرنىڭ جۈپتىلىرى 
 كۆڭلى تارتقـان نهرسـىلهر بولىـدۇ) ئۇالرنىڭ(ئۇالر ئۈچۈن جهننهتته  مېۋىلهر بار،) تۈرلۈك(ئۈچۈن جهننهتته 

ــدىن ]. 57[ ــارى تهرىپى ــان پهرۋهردىگ ــا(مېھرىب ــدۇ) ئۇالرغ ــاالم دېيىلى ــا]. (58[ س ــى «) گۇناھكارالرغ ئ
): پهيغهمبهرلىـرىم ئـارقىلىق(سـىلهرگه ]. 59[ )دېيىلىـدۇ(» ئايرىلىڭالر) بىر تهرهپكه(بۈگۈن ! گۇناھكارالر

شهيتانغا چوقۇنماڭالر، ئۇ ھهقىقهتهن سىلهرگه ئاشكارا دۈشـمهندۇر، مـاڭىال ئىبـادهت ! دهم بالىلىرىئى ئا«
شۈبھىسـىزكى، شـهيتان سـىلهردىن ] 61ــ60[ دهپ تهۋسـىيه قىلمىـدىممۇ؟» قىلىڭالر، بۇ تـوغرا يولـدۇر

ھهنـنهم مانـا سـىلهرگه ۋهده قىلىنغـان جه] 62[ چۈشهنمهمسىلهر؟) بۇنى(نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇردى، 
شـۇ ]. 64[ كاپىر بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن جهھهنـنهمگه كىـرىڭالر) دۇنيادىكى چېغىڭالردا(سىلهر ]. 63[ شۇ

كۈنده ئۇالرنىـڭ ئېغىزلىرىنـى پېچهتلىـۋېتىمىز، ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنى قـوللىرى بىـزگه سـۆزلهپ بېرىـدۇ، 
ئهگهر ]. 65[ )لغـان ئىشـنى سـۆزلهپ بېرىـدۇيهنى ھهر ئهزا ئۇنىڭدىن سادىر بو(پۇتلىرى گۇۋاھلىق بېرىدۇ 

بىز خالىساق، ئۇالرنىڭ كـۆزلىرىنى ئهلـۋهتته يـوق قىلىۋېتهتتـۇق، ئانـدىن ئـۇالر يـول مېڭىشـقا ئالـدىرايتتى، 
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ئهگهر بىـز خالىسـاق، ئـۇالرنى ئۆيلىرىـدىال سـۈرىتىنى مـۇبهددهل ]. 66[ لېكىن ئۇالر قانداقمۇ كۆرهلىسۇن؟
قىلىۋېتهتتـۇق، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر ئالـدىغىمۇ ماڭالمـايتتى، ئـارقىغىمۇ ) اشيهنى مايمۇن، چوشقا ياكى ت(

يهنـى ياشـلىق، قىرانلىـق (بىز ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلغان ئادهمنىڭ تېنىنى ئـاجىزلىتىۋېتىمىز ]. 67[ قايتالمايتتى
بىـز ) هرگهيهنى پهيغهمـب(ئۇنىڭغا ]. 68[ چۈشهنمهمدۇ؟) بۇنى(، ئۇالر )ۋاقتىدىكىدىن ئاجىزاليدۇ، قېرىيدۇ

ــۇ پهقهت تىرىكلهرنــى ئاگاھالنــدۇرۇش، . شــېئىر تهلىــم بهرمىــدۇق، ئۇنىڭغــا شــېئىر مۇناســىپمۇ ئهمهس ئ
ۇر ۋه روشـهن ۋهز ـ نهسـىھهتت) بىلدۈرۈش ئۈچۈن نازىل بولغـان(كاپىرالرغا ئازابنىڭ تېگىشلىك ئىكهنلىكىنى 

قولىمىز بىـلهن خهلـق ئهتتـۇق، ) قۇدرهت(ئۇالر بىلمهمدۇكى، ئۇالر ئۈچۈن ھايۋانالرنى ]. 70ـ69[ قۇرئاندۇر
ھـايۋانالرنى ئۇالرغـا بويسـۇندۇرۇپ بهردۇق، ئـۇالر ئـۇ ]. 71[ ئۇالر ھـايۋانالرنى باشـقۇرۇپ تۇرغـۇچىالردۇر

ئۇالر شـۇ ھـايۋانالردىن پايدىلىنىـدۇ ۋه سـۈتلىرىنى ]. 72[ ھايۋانالرنىڭ بهزىسىنى مىنىدۇ، بهزىسىنى يهيدۇ
ئـۇالر يـاردهمگه ئېرىشىشـنى ]. 73[ شـۈكۈر قىلمامـدۇ؟) ىنىڭ بۇ نېمهتلىـرىگهپهرۋهردىگار(ئىچىدۇ، ئۇالر 

ئـۇ مهبـۇدالر ئۇالرغـا يـاردهم ]. 74[ نـى قويـۇپ باشـقا مهبـۇدالرنى ئىـالھ قىلىۋالـدىهللا ئۈمىد قىلىـپ، ا
]. 75[ ھازىرالنغـان قوشـۇندۇر) يهنـى ئۇالرنىـڭ خىزمىتـى ئۈچـۈن(بۇالر شۇ مهبۇدالر ئۈچـۈن . بېرهلمهيدۇ

سـېنى غهمكىـن ) يهنى سـېنى ئىنكـار قىلغـانلىقى(نىڭ سۆزى  )يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر !) مۇھهممهد ئى،(
نـى بىلىـپ  )سـۆز ۋه ھهرىكهتلىـرى(بىز ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى ۋه ئاشكارا قىلغان . قىلمىسۇن
ــۇرىمىز ــۇنى ئابىمهنى]. 76[ ت ــقهتهن ئ ــز ھهقى ــدۇكى، بى ــان بىلمهم ــئىنس ــاراتتۇقي ــۇ . دىن ي ــدى ئ ئهم

ئىنسـاننىڭ قايتـا تىرىلىشـىنى يىـراق (ئۇ بىزگه ]. 77[ ئاشكارا خۇسۇمهتچى بولۇپ قالدى) پهرۋهردىگارىغا(
: ئۆزىنىـڭ يارىتىلغـانلىقىنى بولسـا ئۇنتـۇدى، ئـۇ. مىسال قىلىپ كۆرسـهتتى) ساناپ، چىرىگهن سۆڭهكلهرنى

ئـۇنى ئهڭ دهسـلهپته «ېيتقىنكـى، ئ]. 78[ دېـدى» سۆڭهكلهرنى كىم تىرىلدۈرهلهيدۇ؟ چىرىپ كهتكهن«
سىلهر ئۈچـۈن يېشـىل دهرهخـتىن هللا ا]. 79[ »ياراتقان زات تىرىلدۈرىدۇ، ئۇ ھهر بىر مهخلۇقنى بىلگۈچىدۇر

ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ياراتقـان زات ]. 80[ سـىلهر ئۇنىـڭ بىـلهن ئـوت ياقىسـىلهر. ئوت پهيدا قىلـدى
مـاھىر ياراتقۇچىـدۇر، ھهممىنـى هللا ؟ ئـۇ بۇنىڭغـا قـادىر، ائۇالرنىڭ ئوخشىشىنى يارىتىشقا قادىر ئهمهسـمۇ

دهيـدۇ ـ ده، ئـۇ » ۋۇجۇتقا كهل«ئىراده قىلسا، ئۇنىڭغا ) يارىتىشنى(بىرهر شهيئىنى هللا ا]. 81[ بىلگۈچىدۇر
ئۆلگهنـدىن (پاكتۇركى، ھهر بىر نهرسىنىڭ ئىگىلىك ھوقـوقى ئۇنىـڭ قولىدىـدۇر، هللا ا]. 82[ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ

  ].83[ هرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهرئۇنىڭ د) كېيىن

  .ئايهت 182مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ساففات 37

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) مهدهت تىـلهپ تىـنهللا ا(سـهپ ـ سـهپ بولـۇپ تۇرغـان، دۈشـمهنلهرگه قارشـى ئـات سـېلىپ تۇرغـان، 
سـىلهرنىڭ ]. 3ـ  1[ قوشـۇن بىـلهن قهسـهمكى) غـازات قىلغـۇچى(نى تىالۋهت قىلىـپ تۇرغـان هللا كاالمۇا

ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى ) ئـۇ]. (4[ ئىالھىڭالر شهك ـ شۈبھىسىز بىـر ئىالھتـۇر
) نـۇرى(بىز ھهقىقهتهن يـېقىن ئاسـماننى يۇلتـۇزالر ]. 5[ نهرسىلهرنىڭ ۋه مهشرىقلهرنىڭ پهرۋهردىگارىدۇر

ئـۇالر ]. 7[ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچى ھهر بىر شهيتاندىن ئـۇنى قوغدىـدۇقهللا ا]. 6[ ۇقبىلهن زىننهتلىد
ئاڭلىيالمايـدۇ، ئـۇالر، قوغلىنىشـى ئۈچـۈن، ھهر تهرهپـتىن، ) سۆزلىرىدىن ھـېچ نهرسـىنى(پهرىشتىلهرنىڭ 

ئاسـمان (ىن لـېك]. 9ــ8[ دائىملىـق ئازابقـا قالىـدۇ) هتتهئـاخىر(ئاققۇچى يۇلتۇزالر بىلهن ئېتىلىدۇ، ئـۇالر 
 )كۆيـدۈرۈپ تاشـاليدۇ(ئوغرىلىقچه بىر نهرسه ئاڭلىغـان شـهيتاننى يـورۇق يۇلتـۇز قـوغالپ ) خهۋهرلىرىدىن

ئـۇالرنى ! سـوراپ بـاققىن) يهنى ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىشـنى ئىنكـار قىلغـۇچىالردىن(ئۇالردىن ]. 10[
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ىـن ۋه ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى پهرىشـتىلهر يهنى ئاسـمان ـ زېم(يارىتىش قىيىنمۇ؟ يا بىزنىڭ ياراتقانلىرىمىز 
يهنـى ئۇالرنىـڭ ئهسـلى بولغـان (نـى يـارىتىش قىيىنمـۇ؟ بىـز ھهقىـقهتهن ئـۇالرنى ) ۋه چوڭ مهخلۇقاتالر

نىـڭ قـۇدرىتىنى كـۆرۈپ هللا سـهن ئۇالرنىـڭ ا!) ئى مۇھهممهد]. (11[ يېپىشقاق اليدىن ياراتتۇق) ئادهمنى
 ئـۇالر بولسـا سـېنى. ر قىلغانلىقىـدىن بهلكـى ئهجهبلىنهرسـهنتۇرۇپ، ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكـا

قوبـۇل ) ۋهز ـ نهسـىھهتنى(ۋهز ـ نهسـىھهت قىلىنسـا ) قۇرئـان بىـلهن(ئۇالرغا ]. 12[ ىره قىلىشىدۇمهسخ
بۇ روشهن سـېھىردۇر، بىـز «: ئۇالر]. 14[ ىره قىلىشىدۇمهسخ ئۇالر بىرهر مۆجىزىنى كۆرسه]. 13[ قىلمايدۇ

لىرىمىزمۇ ه قۇرۇق سۆڭهككه ئايالنغاندىن كېـيىن راسـتال تىرىلهمـدۇق؟ بىزنىـڭ بـۇرۇنقى ئـاتىئۆلۈپ توپىغا ۋ
بىـر ئـاۋازنى ]. 18[ »ھهئه، سىلهر خـار ھالـدا تىرىلىسـىلهر«ئېيتقىنكى، ]. 17ـ15[ دهيدۇ» تىرىلهمدۇ؟ 

رىگه نـېمه ئـۆزلى(ھـازىر بولـۇپ ) مهھشـهرگاھقا(ئـاڭالش بىلهنـال ) يهنى ئىسراپىلنىڭ چالغـان سـۇرىنى(
 دهيـدۇ» بىـزگه بـۇ قىيـامهت كۈنىـدۇر! ۋاي ئىسـىت«: ئـۇالر]. 19[ قارىشـىپ تۇرىـدۇ) قىلىنىدىغانلىقىغا

پهرىشـتىلىرىگه هللا ا]. (21[ ئايرىلىـدىغان كۈنـدۇر) ھهق بىـلهن باتىـل(بۇ سـىلهر ئىنكـار قىلغـان ]. 20[
نـى هللا قاياشـلىرىنى ۋه ئۇالرنىـڭ ا )مۇشـرىكلىكتىكى، كۇفرىـدىكى(زۇلۇم قىلغۇچىالرنى، ئۇالرنىـڭ ) ئېيتىدۇ

ــۇتلىرىنى   نى دوزاخنىــڭ يولىغــا باشــالڭالرتــوپالڭالر، ئانــدىن ئــۇالر) مهھشــهرگاھقا(قويــۇپ چوقۇنغــان ب
ئال ـ سـوراق وسـ) جىمـى سـۆزلىرى ۋه ئىشـلىرىدىن( ئۇالرنى توختىتىپ تۇرۇڭالر، چۈنكى ئۇالر]. 23ـ22[

بىـر ـ بىرىڭالرغـا يـاردهم ) دۇنيادىكى ھالىتىڭالرغا ئوخشاش(نېمىشقا «: ئۇالرغا) ئاندىن]. (24[ قىلىنىدۇ
ئۇالر بىـر ـ بىـرىگه قـاراپ ]. 26[ بهلكى ئۇالر بۈگۈن بويسۇنغۇچىالردۇر]. 25[ )دېيىلىدۇ(» قىلمايسىلهر؟ 
قهسـهم ) سـۆزۈڭالرنىڭ راسـتلىقىغا(سـىلهر «: ئهگهشكۈچىلهر ئهگهشتۈرگۈچىلهرگه]. 27[ مۇنازىرىلىشىدۇ
: ئېيتىـدۇ) ئهگهشـتۈرگۈچىلهر ئهگهشـكۈچىلهرگه]. (28[ دهيـدۇ» ئىمانـدىن توسـۇيتتۇڭالرئىچىپ بىزنى 

) بىـزگه ئهگىشىشـكه(بىزنىـڭ سـىلهرنى ]. 29[ مـۆمىن بولمىـدىڭالر) ئۆز ئىختىيارىڭالر بىـلهن(سىلهر «
ــزگه ئوخشــاش(زوراليــدىغان كــۈچىمىز يــوق ئىــدى، بهلكــى ســىلهر  ]. 30[ ئازغــان قهۋم ئىــدىڭالر) بى

شـۇ سـۆز بـويىچه (بىـز ھهقىـقهتهن . سۆزى بىزگه تېگىشلىك بولدى) جازاالش(ردىگارىمىزنىڭ بىزنى پهرۋه
 »سـىلهرنى بىـز ئـازدۇردۇق، چـۈنكى بىـز ھهقىـقهتهن ئازغـان ئىـدۇق]. 31[ چوقۇم تېتىغۇچىمىز) ئازابنى

ئازابتـا ) ىـدهيهنـى قىيـامهت كۈن(بـۇ كۈنـده ) يهنى ئهگهشتۈرگۈچىلهر بىلهن ئهگهشكۈچىلهر(ئۇالر ]. 32[
يهنــى ئهگهشــتۈرگۈچىلهر بىــلهن (بىــز ھهقىــقهتهن گۇناھكارالرغــا مۇشــۇنداق قىلىمىــز، ]. 33[ ئورتــاقتۇر

: ئـۇالر ھهقىـقهتهن مۇشـۇنداق ئىـدىكى، ئۇالرغـا]. 34[ )ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ھهممىسىگه ئازاب قىلىمىـز
تهكهببۇرلـۇق قىلىـپ بـاش ) دتىنكهلىمه تهۋھىـ(دېيىلسه، ) دهڭالر(» باشقا ھېچ ئىالھ يوق تىنهللا ابىر «

ۇنىـڭ سـۆزى يهنـى ئ(ئىالھلىرىمىزنـى ھهقىـقهتهن بىـر مهجنـۇن شـائىر ئۈچـۈن «: ئـۇالر]. 35[ تارتاتتى
ــۈن ــلىۋېتهمدۇق؟) ئۈچ ــى» تاش ــداق ئهمهس ]. 36[ دهيتت ــز ئۇن ــان (ھهرگى ــڭ بوھت ــش ئۇالرنى ــى ئى يهن

ــدهك ئهمهس ــۇ )قىلغىنى ــاالم(، ئ ــۇھهممهد ئهلهيھىسس ــى م ــند(ھهق ) يهن ــدى ۋه  )ى ــپ كهل ــى ئېلى ن
 قـاتتىق ئـازابنى تېتىغۇچىسـىلهر) چوقۇم(سىلهر !) ئى گۇناھكارالر]. (37[ پهيغهمبهرلهرنى تهستىق قىلدى

نىـڭ سـادىق بهنـدىلىرىال هللا پهقهت ا]. 39[ سىلهر پهقهت قىلمىشـىڭالرغا يارىشـا جازالىنىسـىلهر]. 38[
ن بولىـدۇ، ئـۇالر بهھـرىمه) نـى تۈرلـۈك مېـۋىلهردىنيه(ئـۇالر مهلـۇم رىـزىقتىن ]. 40[ جازاغا تارتىلمايـدۇ

 ر ـ بىـرىگه قارىشـىپ ئولتۇرىـدۇئۇالر نازۇنېمهتلىك باغالردا، تهختلهر ئۈستىده بىـ]. 42ـ41[ ھۈرمهتلىنىدۇ
 ئۇالرغا ئېقىپ تۇرغان، ئاپئاق، ئىچكۈچىلهرگه لهززهت بېغىشاليدىغان شـارابالردىن تولـدۇرۇلغان]. 44ـ43[

 قىلىدىغان نهرسه يوق، ئۇالر ئـۇنى ئىچىـش بىـلهن تمهس ئۇنىڭدا]. 46ـ45[ ۇپ تۇرۇلىدۇجامالر ئايالندۇر
) جـۈپتىلهر(ئۇالرنىڭ يېنىدا ئهرلىرىدىن غهيرىيگه كۆز سالمايدىغان شهھال كۆزلـۈك ]. 47[ بولمايدۇ تمهس
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]. 49[ شـايدۇگويا قـول تهگـمهي سـاقالنغان تۆگىقۇشـنىڭ تۇخۇملىرىغـا ئوخ) ئاقلىقتا(ئۇالر ]. 48[ بولىدۇ
: ئـۇالردىن بىـرى ئېيتىـدۇ]. 50[ بىر ـ بىـرىگه قارىشـىپ پـاراڭ سېلىشـىدۇ) يهنى ئهھلى جهننهت(ئۇالر 

 ھهقىقىـي ئىشىنهمسـهن) ىرىلىشـكهئۆلگهنـدىن كېـيىن ت(سـهن ' )ماڭـا(نىڭ بىر دوستۇم بولۇپ، ئـۇ مې«
ھېسـاب ) لمىشـلىرىمىزدىنقى(ۇم بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋه قۇرۇق سۆڭهككه ئايالنغان چاغدا بىز چوقـ]. 52ـ51[

 دهيـدۇ» كۆرهمسـىلهر؟) يهنـى دوسـتۇمنى(سىلهر ئۇنى «): بۇرادهرلىرىگه(ئۇ ]. 53[ »دهيتتى' بېرهمدۇق؟
) يهنـى مـۆمىن(ئـۇ ]. 55[ دوزاخنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا كۆرىـدۇ) يهنى كاپىر دوسـتىنى(ئۇ قاراپال ئۇنى ]. 54[

ئهگهر ]. 56[ ھـاالك قىلغىلـى تـاس قېلىپتىكهنسـهن )ئـازدۇرۇپ(بىلهن قهسهمكى، مېنـى هللا ا«: ئېيتىدۇ
ـان بولسـا ئهلـۋهتته ) مېنى ئىمانىمدا مۇستهھكهم قىلىشتىن ئىبارهت(پهرۋهردىگارىمنىڭ  مهرھهمىتى بولمىغ

تـۇنجى ئـۆلگىنىمىزدىن باشـقا ]. 57[ ھـازىر قىلىنغـانالردىن بـوالتتىم) سهن بىـلهن بىلـله دوزاخقـا(مهن 
) يهنــى ئهھلــى جهنــنهت ئېرىشــكهن نــېمهت(بــۇ ]. 59ـــ58[ بولمامــدۇق دۇق؟ ئازابقــا دۇچــارئۆلمهمــ

 »ئىشـلىگۈچىلهر مۇشـۇنداق زور بهخـتكه ئېرىشـىش ئۈچـۈن ئىشلىسـۇن]. 60[ ھهقىقهتهن زور بهختتـۇر
زهققـۇمنى بىـز ] 62[ ياخشى زىياپهتمۇ؟ ياكى زهققۇم دهرىخىمـۇ؟) يهنى جهننهتنىڭ نېمهتلىرى(بۇ ]. 61[

شۈبھىسـىزكى، ئـۇ جهھهننهمنىـڭ ]. 63[ ئـازاب قىلـدۇق) ئـاخىرهتته(ئۈچـۈن ) ھالريهنى گۇمرا(زالىمالر 
ئـۇالر ]. 65[ ئۇنىڭ مېۋىسى گويا شـهيتانالرنىڭ باشـلىرىغا ئوخشـايدۇ]. 64[ قهئرىده ئۆسىدىغان دهرهختۇر

ئانـدىن ئـۇالر ئۇنىــڭ ]. 66[ شۈبھىسـىز شـۇ مېـۋىلهردىن يهيــدۇ، ئۇنىـڭ بىـلهن قورسـاقلىرىنى تويغۇزىــدۇ
ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىـدىغان جـايى ]. 67[ قايناقسۇنىڭ ئارىالشتۇرمىسىنى ئىچىدۇ) يىرىڭ بىلهن(ۈستىگه ئ

ئــۇالر ئاتــا ـ ]. 69[ ـــ بــوۋىلىرىنى گــۇمراھ بىلــدى ئــۇالر ھهقىــقهتهن ئاتــا]. 68[ ولىــدۇچوقــۇم دوزاخ ب
نىـڭ  )ئـۆتكهنكى ئـۈممهتلهر يهنـى(ئۇالردىن ئىلگىرى بـۇرۇنقىالر ]. 70[ بوۋىلىرىنىڭ ئىزلىرىدىن يۈگۈردى

) يهنـى پهيغهمبهرلهرنـى(بىز ئۇالرغا ھهقىقهتهن ئاگاھالنـدۇرغۇچىالرنى ]. 71[ تولىسى ھهقىقهتهن ئازدى
هللا لـېكىن ا]. 73[ ئاگاھالندۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانـداق بولىـدىغانلىقىغا قـارىغىن]. 72[ ئهۋهتتۇق

ئۇنىـڭ (بىـز . نـۇھ ھهقىـقهتهن بىـزگه ئىلتىجـا قىلـدى]. 74[ )ئازابتىن قۇتۇلدى(نىڭ سادىق بهندىلىرى 
بىـز ئـۇنى ۋه ئۇنىـڭ تهۋهلىرىنـى چـوڭ ]. 75[ !نېمىدېگهن ياخشـى قوبـۇل قىلغۇچىـدۇرمىز) ئىلتىجاسىنى

ـاقىي قالـدۇردۇق]. 76[ قۇتقۇزدۇق) يهنى سۇدا غهرق بولۇپ كېتىشتىن(غهمدىن  ]. 77[ ئۇنىڭ نهسـلىنى ب
خـااليىقالر نۇھقـا ]. 78[ ئىچىـده ئۇنىڭغـا ياخشـى نـام قالـدۇردۇق) ئهۋالدالريهنى كېيىنكى (كېيىنكىلهر 

ئـۇ ]. 80[ بىـز ھهقىـقهتهن ياخشـى ئىـش قىلغـۇچىالرنى مۇشـۇنداق مۇكاپـاتاليمىز]. 79[ ساالم يولاليدۇ
يهنـى نـۇھ قهۋمىنىـڭ (ئاندىن بىـز باشـقىالرنى ]. 81[ ھهقىقهتهن بىزنىڭ مۆمىن بهندىلىرىمىزدىن ئىدى

]. 83[ ئىبراھىممۇ ھهقىقهتهن نۇھنىڭ دىنىغـا تهۋهلهردىـن ئىـدى]. 82[ غهرق قىلدۇق) ىرىنى سۇداكاپىرل
دىـل بىـلهن كهلـگهن ) يهنـى مۇشـرىكلىكتىن، شـهكتىن پـاك(ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم پهرۋهردىگارىغا ساغالم 

سـىلهر نـېمىگه «: تتـىئېي) ئۇالرنى ئهيىـبلهپ(گه ۋه قهۋمىگه  )ئازهر(ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسى ]. 84[ ئىدى
ــىلهر؟ ــادهت قىلىۋاتىس ــىلهر ا]. 85[ ئىب ــىلهر؟هللا س ــا چوقۇنامس ــان ئىالھالرغ ــۇپ يالغ ــى قوي ]. 86[ ن

ئـۇ يۇلتۇزالرغـا قارىـدى، ]. 87[ »نېمىشـقا گۇمـان قىلىسـىلهر؟) قاهللا ا(ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى بولغان 
ئـۇالر ئۇنىڭـدىن يـۈز ئـۆرۈپ ]. 89ـ  88[ دېـدى» مهن ھهقىـقهتهن كېسـهل بولـۇپ قـالىمهن«: ئاندىن

: ئىبـراھىم ئاسـتا ئۇالرنىـڭ بۇتلىرىنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ]. 90[ )يهنى ئۇنى تاشـالپ كېتىشـتى(ئايرىلىشتى 
 دېــدى» ســىلهر؟ نېمىشــقا گهپ قىلمايســىلهر؟يېمهم) مهســخىره قىلىــش يۈزىســىدىن، بــۇ تامــاقتىن(«
يهنـى (ئـۇالر ]. 93[ پ پاچاقالشـقا كىرىشـتىئاندىن ئۇالرغا يۈزلىنىپ ئـوڭ قـولى بىـلهن ئـۇرۇ]. 92ـ91[

ق، سـهن ئـۇالرنى بىـز ئۇالرغـا چوقۇنۇۋاتسـا«: سـالدىراپ كېلىـپ ــ ئىبراھىمنىڭ يېنىغـا ئالـدىراپ) مىقهۋ
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ــهن؟ ــپ تاشالمس ــدى» چېقى ــى]. 94[ دې ــراھىم ئېيتت ــۆزۈڭ(«: ئىب ــا ) الرئ ــىغان بۇتالرغ ــۇپ ياس ئوي
ــى]. 95[ چوقۇنامســىلهر؟ ــىلهرنى ۋه ياس ــالبۇكى، س ــدۇرهللا غان نهرســهڭالرنى اھ ــۇالر]. 96[ »ياراتقان : ئ

ئـۇنى ئوتقـا ) ئۇنى ئوتۇن بىلهن تولدۇرۇپ ئوت يېقىڭالر، ئوت يانغانـدا(ئىبراھىم ئۈچۈن بىر بىنا سېلىڭالر، «
]. 97[ قهسـت قىلمـاقچى بولـدىىيۇئۇنىڭغا س) ى ئوتقا تاشالش بىلهنئۇالر ئىبراھىمن. (دېدى» تاشالڭالر

: ئىبـراھىم ئېيتتـى]. 98[ ئـۇالرنى مهغلـۇپ قىلـدۇق) وتتىن ساالمهت قۇتقۇزۇش بىـلهنئىبراھىمنى ئ(بىز 
]. 99[ مهن ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىم مېنى بۇيرۇغان جايغـا ھىجـرهت قىلىـمهن، ئـۇ مېنـى يېتهكلهيـدۇ«

ىـر ئوغـۇل بىز ئىبراھىمغا ناھايىتى مـۇاليىم ب]. 100[ »ماڭا بىر ياخشى پهرزهنت ئاتا قىلغىن! پهرۋهردىگارىم
ئــۇ ئىبراھىمنىــڭ ئىــش ـ كۈشــلىرىگه يــارىغۇدهك بولغــان چاغــدا، ]. 101[ بىــلهن خــۇش خهۋهر بهردۇق

ــراھىم ــۇم«: ئىب ــى ئوغل ــقا ! ئ ــانلىق قىلىش ــۇزالپ قۇرب ــېنى بوغ ــپ(مهن س ــر قىلىنى ــهپتىمهن ) ئهم چۈش
، ئـويالپ )ۇنىـڭ ئهمـرى بـويىچه بولىـدهللا پهيغهمبهرلهرنىڭ چۈشى ھهقىقهتتـۇر ۋه ئۇالرنىـڭ ئىشـلىرى ا(

شـۇنى ئىجـرا  ،نېمىگه بۇيرۇلغان بولسـاڭ! ى ئاتائ«: ئۇ ئېيتتى. دېدى» سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار؟! باققىنا
) نىـڭ ئهمـرىگههللا ا(ئىككىسـى ]. 102[ »مېنى سهۋر قىلغۇچى تاپىسـهن) ئۇنىڭغا(قىلغىن، خۇدا خالىسا 

ئـى «: بىـز ئۇنىڭغـا]. 103[ يـاتقۇزدى يېنـى) يهنى ئوغلىنى بوغۇزالش ئۈچۈن(بويسۇندى، ئىبراھىم ئۇنى 
دهپ نىـدا » )يهنى چۈشۈڭده بۇيرۇلغـاننى بهجـا كهلتـۈردۈڭ(چۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ ) ھېلىقى! (ئىبراھىم
ــدۇق ــقهتهن ياخشــى ئىــش قىلغــۇچىال. قىل ــز ھهقى ــاتاليمىزبى ــ104[ رنى مۇشــۇنداق مۇكاپ ــۇ ]. 105ـ ب

يهنـى جهننهتـتىن چىققـان (ا چوڭ بىر قۇربـانلىقنى بىز ئۇنىڭ ئورنىغ]. 106[ ھهقىقهتهن روشهن سىناقتۇر
ـا سـاالم ]. 108[ كېيىنكىلهر ئىچىده ئۇنىڭغا ياخشى نام قالـدۇردۇق]. 107[ بهردۇق) قوچقارنى ئىبراھىمغ

ئـۇ ھهقىـقهتهن بىزنىـڭ ]. 110[ بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز]. 109[ !بولسۇن
ئۇنىڭغا بىز پهيغهمبهر بولىدىغان ۋه ياخشـىالردىن بولىـدىغان ئىسـھاق ]. 111[ مۆمىن بهندىلىرىمىزدىندۇر

ـا ۋه ئىسـھاققا ]. 112[ بىلهن خۇش خهۋهر بهردۇق بهرىكهتلىرىنـى ئاتـا ) دىننىـڭ ۋه دۇنيانىـڭ(ئىبراھىمغ
م ئـۆزىگه ئاشـكارا زۇلـۇ) گۇناھ ۋه كـۇفرى بىـلهن(قىلدۇق، ئۇالرنىڭ نهسلىدىن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرمۇ، 

ئېھسـان ) پهيغهمبهرلىـك بىـلهن(بىـز ھهقىـقهتهن مۇسـا بىـلهن ھارۇنغـا ]. 113[ قىلغۇچىالرمۇ چىقىـدۇ
نىـڭ پىرئهۋنيهنـى (چوڭ غهمـدىن ) يهنى بهنى ئىسرائىلنى(ئۇالرنى ۋه ئۇالرنىڭ قهۋمىنى ]. 114[ قىلدۇق

شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇالر بىـز ئۇالرغـا يـاردهم بهردۇق، ]. 115[ خـاالس تـاپقۇزدۇق) ئۇالرنى قۇل قىلىشىدىن
ئـۇالرنى تـوغرا يولغـا ]. 117[ بهردۇق) يهنى تهۋراتنـى(ئۇالرغا روشهن بىر كىتابنى ]. 116[ به قىلدىىغهل

ــدۇردۇق]. 118[ باشــلىدۇق ــام قال ــا ياخشــى ن ــده ئۇالرغ ــا ]. 119[ كېيىــنكىلهر ئىچى مۇســاغا ۋه ھارۇنغ
 ىلغـۇچىالرنى مۇشـۇنداق مۇكاپـاتاليمىزبىز ھهقىـقهتهن ياخشـى ئىـش ق]. 120[ !ساالم بولسۇن) بىزدىن(
ـــۆمىن بهندىلىرىمىزدىنـــدۇر]. 121[ ـــقهتهن بىزنىـــڭ م ئىلياســـمۇ ھهقىـــقهتهن ]. 122[ ئـــۇالر ھهقى

سـىلهر ] 124[ قورقمامسـىلهر؟) تىـنهللا ا(«: ئۆز ۋاقتىدا ئۇ قهۋمىگه ئېيتتى]. 123[ پهيغهمبهرلهردىندۇر
]. 125[ گه چوقۇنامسـىلهر؟ )نـاملىق بـۇت(بهئلـى  تهرك ئېتىـپ،) نىهللا ا(ياراتقۇچىالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى 

ئـۇالر ئـۇنى ]. 126[ »سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالردۇر ۋه بۇرۇنقى ئاتـا ـ بوۋاڭالرنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇرهللا ا
نىـڭ ئىخالسـمهن هللا پهقهت ا]. 127[ ھازىر قىلىنىـدۇ) ئازابقا(شهك ـ شۈبھىسىزكى، ئۇالر . ئىنكار قىلدى

ياخشــى نــام ) يهنــى ئىلياســقا(كېيىــنكىلهر ئىچىــده ئۇنىڭغــا ]. 128[ تهســنابهنــدىلىرى بۇنىڭــدىن مۇس
ــدۇردۇق ــقا ]. 129[ قال ــزدىن(ئىلياس ــۇن) بى ــاالم بولس ــش ]. 130[ !س ــى ئى ــقهتهن ياخش ــز ھهقى بى

]. 132[ ھهقىقهتهن ئۇ بىزنىڭ مـۆمىن بهندىلىرىمىزدىنـدۇر]. 131[ قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز
ئــۆز ۋاقتىــدا لــۇتنى ۋه ئۇنىــڭ تهۋهلىرىنىــڭ ھهممىســىنى ]. 133[ يغهمبهرلهردىنــدۇرلــۇت ھهقىــقهتهن په



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

256 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

ئانـدىن ]. 135[ نـى قالـدۇرۇپ ھـاالك قىلـدۇق )يهنى لۇتنىـڭ ئايـالى(پهقهت موماي ]. 134[ قۇتقۇزدۇق
!) ئـى ئهھلـى مهكـكه]. (136[ ھـاالك قىلـدۇق) يهنى ئۇنىڭ قهۋمىدىن بولغـان كۇففـارالرنى(قالغانالرنى 

ـ  137[ هر ئۇالرنىڭ يهرلىرىدىن ئهتىگهن ـ ئاخشـامدا ئۆتـۈپ تۇرىسـىلهر، سـىلهر چۈشهنمهمسـىلهر؟سىل
كىشـىلهر (ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇ قهۋمىـدىن قېچىـپ ]. 139[ يۇنۇس ھهقىـقهتهن پهيغهمبهرلهردىنـدۇر]. 138
تاشـالپ كېمىدىكىلهر چهك چىققـان ئـادهمنى دېڭىزغـا ]. (140[ توشقان بىر كېمىگه چىقىۋالدى) بىلهن

مهغلـۇب بولغـانالردىن بولـۇپ ) چهكـته(چهك تاشالشـتى، يۇنـۇس ) كېمىنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش ئۈچـۈن
قهۋمىنـى تاشـالپ، پهرۋهردىگارىنىـڭ (ئـۇ . ئۇنى چوڭ بىـر بېلىـق يۇتـۇۋهتتى]. 141[ )دېڭىزغا تاشالندى(

تهسـبىھ ئېيتقـۇچىالردىن ئهگهر ئـۇ ]. 142[ لىنىشكه تېگىشلىك ئىدىبئهيى) ئىزنىسىز چىققانلىقى ئۈچۈن
ــامهتكىچه قــاالتتى ــۋهتته قىي ــۇنى بىــز ]. 144-143[ بولمىســا ئىــدى، بېلىقنىــڭ قارنىــدا ئهل ــز (ئ دېڭى

]. 145[ ئـاتتۇق، ئهينـى ۋاقىتتـا ئـۇ كېسـهل ئىـدى) بېلىقنىڭ قارنىدىن(بىر قۇرغاق يهرگه ) ساھىلىدىكى
 100ئـۇنى بىـز ]. 146[ ئۆسـتۈرۈپ بهردۇقبىر تۈپ كاۋىنى ) سايه تاشالپ تۇرۇش ئۈچۈن(ئۇنىڭ ئۈستىگه 

ئـۇالر ۋهده قىلىنغـان ]. (147[ ئهۋهتتـۇق) بىر قهۋمگه پهيغهمبهر قىلىـپ(كۆپ ) بۇنىڭدىنمۇ(مىڭ، بهلكى 
ئـۇالرنى ) يهنـى ئهجىلـى يهتكهنـگه قهدهر(مۇئهييهن مـۇددهتكىچه . ئىمان ئېيتتى) ئازابنى كۆرگهن چاغدا

دىـن سـوراپ  )يهنـى ئهھلـى مهكـكه(ئـۇالر !) ئـى مـۇھهممهد( ].148[ بهھرىمهن قىلـدۇق) ھاياتتىن(
يـاكى بىـز پهرىشـتىلهرنى چىشـى ]. 149[ باققىنكى، قىزالر پهرۋهردىگارىڭغا، ئوغۇلالر ئۇالرغـا مهنسـۇپمۇ؟

 )شـۇنىڭ ئۈچـۈن شـۇنداق دهمـدۇ؟(كـۆرۈپ تۇرغـانمۇ؟ ) بىزنىـڭ ياراتقـانلىقىمىزنى(ياراتقان بولۇپ، ئـۇالر 
ئـۇالر ئهلـۋهتته . دهيـدۇ» نىـڭ بالىسـى بـارهللا ا«: ، ئۇالر ھهقىقهتهن يالغـاننى توقـۇپبىلىڭالركى]. 150[

ســىلهرگه نــېمه ]. 153[ ئوغــۇلالرنى تاللىمـاي، قىزالرنــى تاللىغـانمۇ؟هللا ا]. 152 -151[ يالغـانچىالردۇر
نىـڭ هللا ا(يـاكى ]. 155[ پىكىـر قىلمامسـىلهر؟]. 154[ بولدى؟ قانداقچه مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسـىلهر؟

راسـتچىل بولسـاڭالر كىتـابىڭالر ) ئهگهر سـۆزۈڭالردا]. (156[ ئېنىق پاكىتىڭالر بـارمۇ؟) بالىسى بارلىقىغا
بىـلهن جىنالرنىـڭ ئارىسـىدا هللا ا«: ئـۇالر]. 157[ )ماڭـا كۆرسـىتىڭالر(نى ئېلىپ كېلىپ  )يهنى تهۋرات(

يهنـى شـۇ سـۆزنى (ر جىـنالر شـهك ـ شۈبھىسـىز بىلىـدۇكى، ئـۇال. دهپ جۆيلـۈدى» قـۇدا ـ بـاجىلىق بـار
نىـڭ هللا ا(ئۇالرنىـڭ هللا ا]. 158[ )شۇ يهرده ئـازاب چېكىـدۇ(چوقۇم ھازىر قىلىنىپ ) دوزاخقا) (قىلغۇچىالر

نىـڭ ئىخالسـمهن بهنـدىلىرى بۇنىڭـدىن هللا لېكىن ا]. 159[ سۈپهتلىگهنلىرىدىن پاكتۇر) بالىسى بار دهپ
!) ئـى كـاپىرالر]. (160[ )ىقـاد قىلىـدۇنـى ئۇالرنىـڭ سـۈپهتلىگهنلىرىدىن پـاك ئېتهللا يهنـى ا(مۇستهسنا 

ــىلهر  ــىزكى، س ــنى ) هللا(شۈبھىس ــا كىرىش ــۈۋهتكهن(دوزاخق ــى ) پۈت ــېچ ئهھهدىن ــقا ھ ــىدىن باش كىش
: ئېيتىــدۇ) پهرىشــتىلهر]. (163 -161[ ئازدۇرالمايســىلهر، ســىلهر چوقۇنۇۋاتقــان بۇتالرمــۇ ئازدۇرالمايــدۇ

ســهپ تارتىــپ ) ئىبــادهتته(بىــز ھهقىــقهتهن  ].164[ بىزنىــڭ ھهر بىرىمىزنىــڭ مــۇئهييهن ئــورنى بــار«
يهنـى قـۇرهيش (ئـۇالر ]. 166[ »تهسبىھ ئېيتقـۇچىالرمىز) قاهللا ا(بىز ھهقىقهتهن ]. 165[ تۇرغۇچىالرمىز

) يهنى ئـۆتكهنكى ئۈممهتلهرنىـڭ كىتابلىرىـدهك(ئهگهر بىزده بۇرۇنقىالرنىڭكىدهك «: ھهمىشه) كۇففارلىرى
ئـۇالر ]. 169 -167[ دهيـدۇ» نىڭ ئىخالسمهن بهندىلىرى بوالتتـۇقهللا ائهلۋهتته، . بىر كىتاب بولسا ئىدى

بىزنىـڭ ]. 170[ بىلىـدۇ) كۇفرىنىڭ ئـاقىۋىتىنى(ئىنكار قىلىشتى، ئۇالر ئۇزاققا قالماي ) يهنى قۇرئاننى(ئۇنى 
ئــۇالر چوقــۇم نۇســرهت ]. 171[ پهيغهمــبهر بهنــدىلىرىمىز ھهققىــدىكى ســۆزلىرىمىز ئالــدىنئاال ئېيتىلغــان

يهنـى مهكـكه (ئـۇالر ]. 173[ بىزنىـڭ قوشـۇنىمىز چوقـۇم غهلىـبه قىلغـۇچىالردۇر]. 172[ قۇچىالردۇرتاپ
كـۆرگىن، ) ئۇالرغا ئازاب نازىل بولغان چاغـدا(ئۇالرنى ]. 174[ دىن ۋاقىتلىق يۈز ئۆرۈپ تۇرغىن )كۇففارلىرى

بىمىزنىـڭ بالـدۇر نازىـل بولۇشـىنى ئـۇالر ئازا]. 175[ كۆرىـدۇ) كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى(ئۇالرمۇ ئۇزۇنغا قالماي 
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ئازاب ئۇالرنىڭ ھويلىسىغا چۈشكهن چاغدا، ئاگاھالنـدۇرۇلغۇچىالرنىڭ ئهتىگىنـى ]. 176[ تهلهپ قىالمدۇ؟
ئۇالرغـا ئـازاب نازىـل (ئـۇالرنى ]. 178[ ئۇالردىن ۋاقىتلىق يۈز ئـۆرۈپ تـۇرغىن]. 177[ !نېمىدېگهن يامان

قـۇدرهت ئىگىسـى ]. 179[ كۆرىـدۇ) كۇفرىنىـڭ ئـاقىۋىتىنى(ا قالماي كۆرگىن، ئۇالرمۇ ئۇزۇنغ) بولغان چاغدا
 !پهيغهمــبهرلهرگه ســاالم بولســۇن]. 180[ بولغــان پهرۋهردىگارىــڭ ئۇالرنىــڭ ســۈپهتلىگهنلىرىدىن پــاكتۇر

  ].182[ !خاستۇر قاهللا اجىمى ھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ]. 181[

   .ئايهت 88مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ساد 38

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

دىن بهلكـى كـاپىرالر ئىمانـ]. 1[ )بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن مۆجىزىدۇر(شانلىق قۇرئان بىلهن قهسهمكى، . ادص
) ىـدىنكـۇفرى تۈپهيل(ئـۇالردىن ئىلگىـرى ]. 2[ مۇخالىپهتچىلىك قىلماقتـا) اھقرهسۇلۇلال(باش تارتماقتا ۋه 

قاچىـدىغان ) بـۇ(پهريـاد قىلـدى، ھـالبۇكى، ) ئازابنى كۆرگهنده(نۇرغۇن ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلدۇق، ئۇالر 
كهلگهنلىكىـگه ) يهنـى پهيغهمـبهر(ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن بىر ئاگاھالندۇرغۇچى ]. 3[ ۋاقىت ئهمهس

ئـۇ نۇرغـۇن ئىالھالرنـى بىـر ]. 4[ رگهردۇربۇ بىر يالغـانچى سـېھى«: ئۇالر ھهيران قېلىشتى، كاپىرالر ئېيتتى
ــش ــته ئى ــقهتهن غهلى ــۇ ھهقى ــالھ قىلمــاقچىمۇ؟ ب ــڭ ]. 5[ »ئى ــى قۇرهيشــنىڭ(ئۇالرنى ــاتتىلىرى ) يهن ك

سـىلهر مـېڭىڭالر، مهبۇدلىرىڭالرغـا ئىبـادهت قىلىشـتا چىـڭ «: قوزغىلىپ چىقىپ ئېيتتى) سورۇنلىرىدىن(
يهنـى مـۇھهممهد سـىلهرنى دىـنىڭالردىن (نىدىغان بىر ئىش ئىراده قىلى) بىزدىن(تۇرۇڭالر، بۇ ھهقىقهتهن 

بـۇنى بىـز باشـقا بىـر دىنـدىن ]. 6[ )تاندۇرۇپ، سىلهرگه ئۆزىنىڭ ئۈسـتۈنلۈك قازىنىشـىنى ئىـراده قىلىـدۇ
قۇرئـان بىـزگه نازىـل بولمـاي ]. 7[ ئاڭلىمىـدۇق، بـۇ پهقهت ئويدۇرمىـدۇر) يهنى ناسارا دىنىدىكىلهردىن(

ـان(بهلكى ئۇالر مېنىڭ زىكرىم » مۇ؟ئۇنىڭغا نازىل بولدى دىـن شـهكتىدۇر، بهلكـى ئـۇالر تېخـى  )يهنى قۇرئ
ــوق ــى ي ــازابىمنى تېتىغىن ــڭ ئ ــڭ ]. 8[ مېنى ــك پهرۋهردىگارىڭنى ــۇالردا غالىــب، ناھــايىتى كهرهملى ــاكى ئ ي
يــاكى ئــۇالر ئاســمانالرنىڭ، زېمىننىــڭ ۋه ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى ]. 9[ رهھمىتىنىــڭ خهزىنىلىــرى بــارمۇ؟

ــۇ؟ ن ــاھلىقىغا ئىگىم ــپ (هرســىلهرنىڭ پادىش ــمانغا ئېلى ــۆزلىرىنى ئاس ــۇالر ئ ــا، ئ ــگه بولس ــۇالر ئى ئهگهر ئ
جامـائهلهردىن ئۇيۇشـقان مهغلـۇب ) ا قارشـىھقرهسـۇلۇلال(ئـۇالر ]. 10[ غا چىقسۇنشوتىالر) چىقىدىغان

هۋمــى، ئــاد ئىلگىــرى نــۇھ ق) يهنــى قــۇرهيش مۇشــرىكلىرىدىن(ئــۇالردىن ]. 11[ قىلىنىــدىغان قوشــۇندۇر
سـهمۇد قهۋمـى، ]. 12[ ئىنكار قىلدى) پهيغهمبهرلىرىنى) (قهۋمى( پىرئهۋن ۋه قوزۇقالر ئىگىسى) قهۋمى(

، )پهيغهمبهرلىرىنـى ئىنكـار قىلـدى(مۇ  )يهنى شۇئهيب ئهلهيھىسساالم قهۋمى(لۇت قهۋمى ۋه ئهيكىلىكلهر 
دىـن  )يهنـى جامـائهلهر(ئـۇالر ]. 13[ جامـائهلهر ئىـدى) پهيغهمبهرلهرگه قارشـى ئۇيۇشـقان(ئهنه شۇالر 

 پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلمىغان بىرىمـۇ يـوق، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇالرغـا مېنىـڭ ئـازابىم تېگىشـلىك بولـدى
نىـال كۈتىـدۇ، ئـۇ  )يهنى بىرىنچى قېتىملىق سۇر(پهقهت بىر ئاۋاز ) يهنى مهككه مۇشرىكلىرى(بۇالر ]. 14[

سـهن بىـزگه ئـازابتىن ۋهده ! (پهرۋهردىگارىمىز«): قىلىش يولى بىلهنمهسخىره (ئۇالر ]. 15[ قايتىالنمايدۇ
ئۇالرنىـڭ ]. 16[ دېيىشـتى» قىيامهت كۈنىدىن ئىلگىـرى بهرگىـن –نېسىۋىمىزنى بىزگه بالدۇرراق ) قىلغان

ئىتـائهت  قـاهللا اكۈچلۈك بهندىمىز داۋۇدنى ئهسـلىگىن، ئـۇ ھهقىـقهتهن ) دىندا(سۆزلىرىگه سهۋر قىلغىن، 
بويســۇندۇرۇپ بهردۇق، ئــۇالر داۋۇد بىــلهن ) داۋۇدقــا(بىــز ھهقىــقهتهن تـاغالرنى ]. 17[ ىــدىقىلغـۇچى ئ

ســۇندۇرۇپ بهردۇق، ئۇالرمــۇ قۇشــالرنىمۇ ئۇنىڭغــا بوي]. 18[ ئهتىگىنــى ـ ئاخشــىمى تهســبىھ ئېيتــاتتى

                                                
  . پىرئهۋن جازالىماقچى بولغان كىشىنى قول ـ پۇتلىرىدىن تۆت قوزۇققا باغالپ قىيناپ ئۆلتۈرهتتى، شۇڭا قوزۇقالر ئىگىسى دهپ نام ئالغان 
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ھهممىسـى ) تاغالرنىـڭ، قۇشـالرنىڭ(توپلىنىپ، داۋۇد بىلهن بىلله تهسبىھ ئېيتـاتتى، ) ـ تهرهپتىن تهرهپ(
ھهمـمه (داۋۇدنىـڭ سـهلتهنىتىنى كۈچهيتتـۇق، ئۇنىڭغـا ھـېكمهت ۋه ]. 19[ ئىتائهت قىلغۇچىـدۇر قاهللا ا

دهۋا قىلغۇچىالرنىـڭ !) ئـى مـۇھهممهد]. (20[ روشهن سۆز ـ ئىبارىلهرنى ئاتا قىلدۇق) ئادهم چۈشىنىدىغان
ىدنىڭ تېمىـدىن ئارتىلىـپ مهسـج )داۋۇد ئىبـادهت قىلىۋاتقـان(قىسسىسى ساڭا يهتتىمۇ؟ ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر 

): داۋۇدقـا(داۋۇد ئـۇالردىن قـورقتى، ئـۇالر . ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر داۋۇدنىـڭ يېنىغـا كىـردى]. 21[ چۈشۈشتى
قورقمىغىن، بىز بىرىمىز ـ بىرىمىـزگه چېقىلغـان ئىككـى دهۋاگهرمىـز، بىزنىـڭ ئـارىمىزدا ئـادىللىق بىـلهن «

) ئۇالرنىـڭ بىـرى]. (22[ دېـدى» ن، بىزنى توغرا يولغـا باشـلىغىنھۆكۈم قىلغىن، ناھهق ھۆكۈم چىقارمىغى
ساغلىقى بار، مېنىڭ بىر ساغلىقىم بـار، قېرىندىشـىم ئـۇ بىـر  99شۈبھىسىزكى، مېنىڭ بۇ قېرىندىشىمنىڭ «

» ئـۇ مېنـى سـۆزده يېڭىـپ قويـدى) ئارىمىزدا بۇ توغرۇلۇق مۇنازىره بولۇپ(ساغلىقنىمۇ ماڭا بهرگىن دهيدۇ، 
ئۇ سېنىڭ سـاغلىقىڭنى ئۆزىنىـڭ سـاغلىقلىرىغا قوشۇۋېلىشـنى تهلهپ قىلىـپ «: داۋۇد ئېيتتى]. 23[ دېدى

، شۈبھىسـىزكى، بىـر ـ بىـرىگه چېقىلىـدۇ، )يهنـى دوسـتالر(راستال سېنى بوزهك قىلىپتۇ، نۇرغۇن شېرىكلهر 
داۋۇد . »ئـازدۇربـۇالر ) بىـر ـ بىـرىگه چېقىلمايـدۇ(پهقهت ئىمـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهل قىلغـانالرال 

. پهرۋهردىگارىـدىن مهغپىـرهت تهلهپ قىلـدى، سـهجدىگه بـاردى. بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلـدى
بىـز ئۇنىـڭ خاتـالىقىنى ئهپـۇ قىلـدۇق، ئـۇ بىزنىـڭ دهرگـاھىمىزدا ئهلـۋهتته ]. 24[ تهۋبه قىلـدى) قاهللا ا(

نى بىـز ھهقىـقهتهن يهر يۈزىـده خهلىـپه سـې! ئى داۋۇد]. 25[ يېقىنلىققا ۋه ياخشى ئاقىۋهتكه ئىگه بولىدۇ
قىلدۇق، كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم چىقـارغىن، نهپسـى خاھىشـقا ئهگهشـمىگىنكى، ئـۇ 

نـى  )يهنـى قىيـامهت كـۈنى(نىڭ يولىدىن ئازغـانالر ھېسـاب كـۈنى هللا نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ، اهللا سېنى ا
ئاسـماننى، زېمىننـى ۋه ئۇالرنىـڭ ]. 26[ زابقـا دۇچـار بولىـدۇئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن ھهقىقهتهن قاتتىق ئا

كاپىرالرنىـڭ ) يهنى ئـۇالرنى بىكـار يارىتىلغـان دهپ قـاراش(ئارىسىدىكى شهيئىلهرنى بىكار ياراتمىدۇق، ئۇ 
ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى يهر يۈزىـده ]. 27[ !گۇمانىدۇر، كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي

 نچىلىق قىلغانالر بىلهن ئوخشاش قىالمـدۇق؟ يـاكى تهقـۋادارالرنى فاجىرالرغـا ئوخشـاش قىالمـدۇق؟بۇزغۇ
ئۇالرنىــڭ ئــايهتلهرنى تهپهككـۈر قىلىشــلىرى ئۈچــۈن، ئهقىـل ئىگىلىرىنىــڭ ۋهز ـ نهســىھهت ) بـۇ]. (28[

ـا قىلـدۇق، بىـز داۋۇدقـا سـۇلهيما]. 29[ ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا نازىل قىلغان مۇبـارهك كىتـابتۇر ننى ئات
ئـۆز ۋاقتىـدا ]. 30[ ھهقىقهتهن ئىتائهت قىلغۇچى ئىـدى) قاهللا ا(ئۇ ! سۇلهيمان نېمىدېگهن ياخشى بهنده

مهن ھهقىـقهتهن «: سـۇلهيمان ئېيتتـى]. 31[ كهچقۇرۇنلىقى ئۇنىڭغا ياخشى يۈگۈرۈك ئـاتالر توغرىالنـدى
ئـۇالرنى (غايىـب بولغـۇچه ) كۆزۈمـدىن(ر ئاتالرنى پهرۋهردىگارىمنى ئهسلهش ئۈچۈن ياخشى كۆردۈم، ئـۇال

ــدۇم ــلهن بول ــۆزدىن كۆچــۈرۈش بى ــپ «: ســۇلهيمان ئېيتتــى]. 32[ »)ك ــدىمغا ئېلى ــڭ ئال ــاتالرنى مېنى ئ
سـۇلهيمان ئۇالرنىـڭ پاچـاقلىرىنى، بويـۇنلىرىنى سىالشـقا ) ئاتالر ئېلىپ كېلىنگهنـدىن كېـيىن. (»كېلىڭالر
نى تاشـلىدۇق، تق، ئۇنىڭ تهختى ئۈستىگه بىر جهسـهنىدۇبىز ھهقىقهتهن سۇلهيماننى سى]. 33[ باشلىدى

! پهرۋهردىگـارىم«: سـۇلهيمان ئېيىتتـى]. 34[ تهۋبه قىلدى) بۇنىڭ سىناق ئىكهنلىكىنى بىلىپ(ئاندىن ئۇ 
ھـېچ ئـادهمگه مۇيهسسـهر بولمايـدىغان ) مهنـدىن باشـقا(ماڭا مهغپىرهت قىلغىن، ماڭـا مهنـدىن كېـيىن 

بىـز سـۇلهيمانغا شـامالنى ]. 35[ »سهن ھهقىـقهتهن كـۆپ ئاتـا قىلغۇچىسـهن پادىشاھلىقنى ئاتا قىلغىن،
]. 36[ شامال سۇلهيماننىڭ بـۇيرۇقى بـويىچه ئـۇ خالىغـان تهرهپـكه لهرزان ماڭـاتتى. بويسۇندۇرۇپ بهردۇق

دېڭىزالرغـا چۆكـۈپ ئـۈنچه ـ مارجـانالرنى (قۇرغـۇچى ۋه ) كاتتـا بىنـاالرنى سـاالاليدىغان(ھهمده ئۇنىڭغا 
ــ ــدىغانئېلى ــۇندۇرۇپ بهردۇق) پ چىقاالي ــهيتانالرنى بويس ــهيتانالرغا ]. 37[ غهۋۋاس ش ــۇن ش يهنه نۇرغ

ئاتـايىمىز، ) سـاڭا بهرگهن كهڭ(بـۇ بىزنىـڭ «) بىـز سـۇلهيمانغا ئېيتتـۇقكى]. (38[ ئىشكهل سېلىنغاندۇر
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 »ىنمايـدۇھېسـاب ئېل) بۇ ھهقـته سـهندىن(بهرگىن، ياكى بهرمىگىن، ) ئۇنىڭدىن سهن خالىغان كىشىگه(
بهنـدىمىز ]. 40[ ئۇ بىزنىڭ دهرگاھىمىزدا ھهقىقهتهن يېقىنلىققا ۋه ياخشى ئاقىۋهتكه ئىـگه بولىـدۇ]. 39[

شـهيتان ماڭـا ھهقىـقهتهن جاپـا ـ «): ئىلتىجـا قىلىـپ(ئهييۇبنى ئهسلىگىن، ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىغا 
» پۇتـۇڭ بىـلهن يهرنـى تهپكىــن«: ائۇنىڭغـ]. 41[ دهپ نىـدا قىلــدى» مۇشـهققهت ۋه ئـازاب يهتكـۈزدى

بـۇ يۇيۇنسـىمۇ «) بىـز ئۇنىڭغـا. (دېدۇق، ئۇ پۇتى بىلهن يهرنى تېپىۋىدى، سۈزۈك بىر بۇالق ئېتىلىپ چىقتى
كېسـهل ۋاقتىـدا ھادىسـىگه (بىـز ئۇنىـڭ ]. 42[ )دېدۇق(» بولىدىغان، ئىچسىمۇ بولىدىغان سوغۇق سۇدۇر

بهردۇق، ئۇالر بىلهن بىلله بىـر بـاراۋهر ئـارتۇق بهردۇق، ) ڭىدىنيې(ئهھلى ـ ئهۋالدىنى ) ئۇچراپ يوق بولغان
) ئۇنىڭغـا]. (43[ بىزنىڭ نازىل قىلغان رهھمىتىمىـزدۇر، ئهقىـل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن ۋهز ـ نهسـىھهتتۇر) بۇ(
» قهسـىمىڭنى بـۇزمىغىن .ئـۇرغىن) ئايـالىڭنى(ئۇنىـڭ بىـلهن قولۇڭ بىلهن بىر بـاغالم چـۆپنى ئېلىـپ، «
ھهقىـقهتهن ئـۇ ! ئهييۇبنى ھهقىقهتهن سهۋرچان بايقىدۇق، ئـۇ نېمىـدېگهن ئوبـدان بهنـده بىز). دېدۇق(
ــاهللا ا( ــدۇر) ق ــۈك، ]. 44[ تهۋبه بىــلهن يۈزلهنگۈچى ــادهتته كۈچل بهســىرهتلىك بهنــدىلىرىمىز ) دىنــدا(ئىب

ـاك ـ خىسـلهتلىك، ئـاخىرهتنى ئهسـله]. 45[ ئىبراھىم، ئىسھاق ۋه يهئقۇبنى ئهسـلىگىن پ ئـۇالرنى بىـز پ
ئـۇالر بىزنىـڭ دهرگـاھىمىزدا ھهقىـقهتهن ئاالھىـده تالالنغـان ]. 46[ تۇرىدىغان سهمىمىي كىشلهر قىلدۇق

ئىسـمائىلنى، ئىليهسـهنى ۋه زۇلكىفلنـى ئهسـلىگىن، ]. 47[ كىشىلهردۇر، ھهقىقهتهن ياخشى كىشىلهردۇر
رغــا ئهلــۋهتته ياخشــى بــۇ ۋهز ـ نهســىھهتتۇر، تهقۋادارال]. 48[ ھهممىســى ياخشــىالردىندۇر) ئۇالرنىــڭ(

 تۇرالغۇ بولغان جهننهتلهردىن ئىبارهت بولۇپ، ئۇالرغـا ئۇنىـڭ دهرۋازىلىـرى ئوچۇقتـۇر) ئۇ]. (49[ ئاقىۋهت بار
ئۇالر جهننهتلهرده تهختلهرگه يۆلىنىپ ئولتۇرىـدۇ، ئـۇالر جهنـنهتلهرده نۇرغـۇن مېـۋىلهرنى، نۇرغـۇن ]. 50[

ئۇالرنىــڭ يانلىرىـدا ئهرلىرىــدىن غهيـرىيگه كــۆز ]. 51[ دۇتۇرىـ) ئهكهلــدۈرۈپ(شـارابالرنى تهلهپ قىلىـپ 
بۇ سـىلهرگه قىيـامهت كۈنـده ۋهده قىلىنغـان ]. 52[ سالمايدىغان، ياش قۇرامى ئوخشاش جۈپتىلىرى بولىدۇ

، )ھهقىقهتتـۇر(بـۇ ]. 54[ بۇ ھهقىقهتهن بىزنىڭ ئاتـايىمىزدۇركى، ئـۇ ھهرگىـز تۈگىمهيـدۇ]. 53[ نېمهتتۇر
ئـۇ جهھهننهمـدۇر، ئـۇالر ]. 55[ ھهقىقهتهن ئهڭ يامـان جايـدۇر) رهتته بولىدىغان جايىئاخى(كاپىرالرنىڭ 

قىزىق سۇدۇر، قـان ـ يىرىڭـدۇر، ) كۆيدۈرگۈچى(بۇ ] 56[ !جهھهننهمگه كىرىدۇ، ئۇ نېمىدېگهن يامان جاي
ــۇن ــۇنى تېتىس ــۇالر ب ــا(يهنه ]. 57[ ئ ــازا )ئۇالرغ ــۈك ئ ــقا تۈرل ــدىكى باش ــۇ خىل ــاربمۇش ]. 58[ الر ب

بـۇ جامـائه سـىلهر «) ئهگهشكۈچىلىرى بىلهن دوزاخقا كىـرگهن چاغـدا، ئهگهشـتۈرگۈچىلهرگه ئېيتىلىـدۇ(
بىـزگه (ئـۇالر قارشـى ئېلىنمايـدۇ، ئـۇالر چوقـۇم «) ئهگهشتۈرگۈچىلهر ئېيتىدۇ. (»بىلهن بىرگه كىرگۈچىدۇر

شـى ئېلىنمايسـىلهر، بهلكـى سـىلهر قار«: ئهگهشكۈچىلهر ئېيتىدۇ]. 59[ »ئازابنى تېتىغۇچىدۇر) ئوخشاش
، )ۇڭالريهنى بىزنى ئازدۇرۇپ دوزاخقا كىرىشىمىزگه سـهۋهبچى بولـد(سىلهر ئازابنى بىزگه ئېلىپ كهلدىڭالر 

بىـزگه بـۇ ئـازابنى ! پهرۋهردىگـارىمىز«): يهنـى ئهگهشـكۈچىلهر(ئۇالر ] 60[ »!بۇ نېمىدېگهن يامان جاي
يهنـى (ئـۇالر ]. 61[ دهيـدۇ» ىيـاده قىلغىـنئېلىپ كهلـگهن ئـادهمگه دوزاخ ئـازابىنى ئىككـى ھهسسـه ز

يامـانالردىن ھېسـاباليدىغان ئـادهملهرنى ) دۇنيـادىكى چاغـدا(بىـز «: ئېيتىـدۇ) الرنىڭ كاتتىباشلىرىكاپىر
ىره قىالتتۇقمـۇ؟ مهسـخ )دۇنيادىكى چاغدا(ئۇالرنى بىز ] 62[ كۆرمهيمىزغۇ؟) دوزاختا) (يهنى مۆمىنلهرنى(

ــپ  ــۆزلهر ئېغى ــۇالردىن ك ــاكى ئ ــۇ؟ ي ــىمۇ (كهتتىم ــله تۇرس ــلهن بىل ــز بى ــا بى ــۇالر دوزاخت ــاكى ئ ــى ي يهن
ئـى ]. (64[ ئهھلى دوزاخنىڭ بۇ رهۋىشـته ئۆزئـارا جاڭجاللىشىشـى چوقۇمـدۇر]. 63[ »)كۆرمهيۋاتامدۇق؟

 تىـنهللا امهن پهقهت بىـر ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن، غالىـب بىـر «ئېيتقىنكى، ) مهككه كاپىرلىرىغا! مۇھهممهد

                                                
  . دهرره ئۇرۇشقا قهسهم قىلغان ئىدى 100نى ئهييۇب ئايالى 
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ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ ۋه ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى شـهيئىلهرنىڭ ) هللائۇ ا]. (65[ يوقتۇرباشقا ھېچ ئىالھ 
ــالىبتۇر ــدۇر، غ ــدىلهرنى. (پهرۋهردىگارى ــان بهن ــۆزى خالىغ ــدۇر) ئ ــرهت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى ]. 66[ »ناھ

چـوڭ ) نىـڭ بىـرلىكىگه دهۋهت قىلغـۇچى پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىـمهللا يهنـى ا(ئـۇ «ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغا(
) ئـادهم ئهلهيھىسسـاالم توغرىسـىدا(پهرىشتىلهر ]. 68[ سىلهر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيسىلهر]. 67[ خهۋهردۇر

ى قىلىنىـدۇكى، يـماڭـا پهقهت ۋهھ]. 69[ مۇنازىرىلىشىۋاتقان چاغدا، مهن ئۇالرنىڭ ئهھـۋالىنى بىلمهيتـتىم
مهن «: هرىشـتىلهرگه ئېيتتـىئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ پ]. 70[ »مهن روشهن بىر ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

يهنى ئـۇنى يارىتىـپ سـۈرهتكه (ئۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقان ]. 71[ ھهقىقهتهن اليدىن بىر ئادهم يارىتىمهن
ۋه ئۇنىڭغــا جــان كىرگــۈزگهن ) كىرگــۈزۈپ، ئهزالىرىنــى تولــۇق، مــۇكهممهل ئىنســان ھــالىتىگه كهلتــۈرگهن

ــالر ــهجده قىلىڭ ــا س ــدا ئۇنىڭغ ــتى]. 72[ »ۋاقتىم ــى پهرىش ــاي، ھهممىس ــۇ قالم ــادهم (لهرنىڭ بىرىم ئ
پهقهت ئىبلىسـال بويۇنتـاۋلىق قىلـدى، ئـۇ كـاپىرالردىن بولـۇپ ]. 73[ سـهجده قىلـدى) ئهلهيھىسساالمغا

مهن ئۆز قولۇم بىلهن ياراتقان ئىنسـانغا سـهجده قىلىشـتىن سـاڭا ! ئى ئىبلىس«: ئېيتتىهللا ا]. 74[ كهتتى
قىلماسـلىقىڭ تهكهببۇرلـۇق قىلغانلىقىڭـدىنمۇ؟ يـاكى يـۇقىرى ئۇنىڭغـا سـهجده (نېمه توسقۇنلۇق قىلـدى 

مهن ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق، مېنـى ئـوتتىن ياراتتىـڭ، «: ئىبلىس]. 75[ »مهرتىۋىلىكلهردىن بولغانلىقىڭدىنمۇ؟
سهن ھهقىقهتهن قوغالنـدى بولـدۇڭ، ! سهن جهننهتتىن يوقال«: هللا]. 76[ دېدى» ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ
ماڭـا ! پهرۋهردىگـارىم«: ئىبلىس]. 78ـ77[ دېدى» ه مېنىڭ لهنىتىم بولسۇنامهتكىچساڭا ھهقىقهتهن قىي

يهنــى مېنــى ھايــات (گىــچه مــۆھلهت بهرســهڭ  )يهنــى قىيــامهت(تىرىلدۈرۈلىــدىغان كــۈن ) خــااليىق(
]. 81ــ80[ دېـدى» ىتقىچه مۆھلهت بېرىلىـدۇجهزمهن ساڭا مهلۇم ۋاق«: هللا]. 79[ دېدى» )قالدۇرساڭ

ئـۇالردىن ]. 82[ ئىززىتىڭ بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسـىنى چوقـۇم ئـازدۇرىمهن«: ئىبلىس ئېيتتى
: ئېيتتـىهللا ا]. 83[ »)يهنـى ئـۇالرنى ئازدۇرالمـايمهن(پهقهت تالالنغان بهندىلىرىڭال بۇنىڭدىن مۇستهسنا 

هرنىڭ سهن بىـلهن ۋه ئـۇالردىن سـاڭا ئهگهشـكهنل]. 84[ مېنىڭ سۆزۈم ھهقتۇر، مهن ھهقنى سۆزلهيمهن«
تهرىپىـدىن كهلــگهن هللا ا(«ئېيتقىنكــى، ]. 85[ »ھهممىسـى بىــلهن چوقـۇم جهھهننهمنــى توشـقۇزىمهن

ــىيۋهھ ــايمهن، مهن ) ىن ــېچ ھهق تهلهپ قىلم ــىلهردىن ھ ــا س ــغ قىلغانلىقىمغ ــاننى(تهبلى ــرا ) قۇرئ ئىپتى
هھلـى ئۈچـۈن قۇرئان پهقهت جاھان ئ]. 86[ ئهمهسمهن) يهنى يالغاندىن توقۇغۇچىالردىن(قىلغۇچىالردىن 

  ].88 [ »بىر مۇددهتتىن كېيىن ئۇنىڭ راستلىقىنى چوقۇم بىلىسىلهر]. 87[ ۋهز ـ نهسىھهتتۇر

   .ئايهت 75مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره زۇمهر 39

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) بـۇ(سـاڭا بىـز ]. 1[ ىن نازىـل قىلىنغانـدۇرتهرىپىـدهللا بۇ كىتاب غالىب، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ا
نازىـل قىلـدۇق، دىنىڭنـى ) يهنى ھهقىقهتنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ھالـدا(كىتابنى ھهقىقهتهن ھهق بىلهن 

شـېرىكتىن ۋه (بىلىڭالركـى، ]. 2[ ئىبـادهت قىلغىـن قـاهللا اساپ قىلغىنىـڭ ھالـدا ) ۋه رىيادىن(شېرىكتىن 
بىزنىـڭ ئۇالرغـا «: نـى قويـۇپ بـۇتالرنى ھىمـايىچى قىلىۋالغـانالر هللاخاسـتۇر، ا قـاهللا اساپ دىن ) رىيادىن

ــى  ــڭ بىزن ــاهللا اچوقۇنۇشــىمىز پهقهت ئۇالرنى ــدۇر ق ــدۇ(» يېقىنالشتۇرۇشــى ئۈچۈن ــقهتهن هللا ا). دهي ھهقى
ھهقىـقهتهن هللا ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشـقان نهرسـىلىرى ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ، ا) قىيامهت كۈنى(

بـاال تۇتۇشـنى هللا ئهگهر ا]. 3[ كۇفرىلىق قىلغۇچىنى ھىدايهت قىلمايدۇ) مهتلىرىگهنىڭ نېهللا ا(يالغانچىنى، 
پـاكتۇر، ئـۇ ) بـاال تۇتۇشـتىن(هللا خالىسا ئىدى، ئهلۋهتته، مهخلۇقات ئىچىدىن خالىغاننى ئىختىيار قىالتتى، ا

ۈزگه كېچىنــى كۈنــدهللا ا. ئاســمانالرنى ۋه زېمىننــى ھهق ئاساســىدا يــاراتتىهللا ا]. 4[ دۇرهللا غالىــب بىــر ا
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ــدۇ، ا ــېچىگه كىرگۈزى ــدۈزنى ك ــدۇ ۋه كۈن ــاينى هللا كىرگۈزى ــلهن ئ ــۈن بى ــپهئهتىگه(ك ــدىلهرنىڭ مهن ) بهن
سـهير ) يهنـى قىيـامهتكىچه ئـۆز ئوقىـدا(بويسۇندۇرۇپ بهردى، ئۇالرنىڭ ھهر بىـرى مـۇئهييهن ۋاقىـتقىچه 

رىنى تولىمـۇ مهغپىـرهت بهنـدىلىرىنىڭ گۇنـاھلى. (غـالىبتۇر) ئـۆز ئىشـىداهللا يهنى ا(قىلىدۇ، بىلىڭالركى، ئۇ 
) يهنـى ھهۋۋانـى(سىلهرنى بىر ئادهمدىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىـڭ جـۈپتىنى هللا ا]. 5[ قىلغۇچىدۇر

سىلهرنى ئاناڭالرنىـڭ قارنىـدا بىـر ھـالهتتىن هللا سىلهر ئۈچۈن ياراتتى، ا ياراتتى ۋه ھايۋانالردىن سهككىزنى
، ئانــدىن لهخـته قــان، ئانـدىن پــارچه گــۆش يابىمهنىيهنـى ئــ(قىلــدۇرۇپ  ييهنه بىـر ھــالهتكه تهرهققىـ

) يهنى باالھهمراھىنىڭ پهردىسـى، بهچچىـدان ۋه ئانىنىـڭ قورسـىقى(، ئۈچ قاراڭغۇلۇق )باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ
خاسـتۇر، ئۇنىڭـدىن  قـاهللا اسـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالردۇر، پادىشـاھلىق هللا ئىچىده يارىتىدۇ، ئهنه شـۇ ا

بۇرۇلـۇپ ) ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىشـتىن ئۇنىڭـدىن غهيـرىيگه چوقۇنۇشـقا(قانداقمۇ باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، 
بهنـدىلىرىنىڭ كـاپىر بولۇشـىغا رازى هللا سىلهردىن بىھـاجهتتۇر، اهللا ئهگهر كاپىر بولساڭالر ا]. 6[ كېتىسىلهر

ر گۇناھكـار سىلهرنىڭ قىلغان شۈكۈرۈڭالردىن رازى بولىـدۇ، بىـهللا ئهگهر سىلهر شۈكۈر قىلساڭالر، ا .بولمايدۇ
، )يهنى ھهر ئادهم قىلغان گۇناھىغا ئۆزى جاۋابكـار بولىـدۇ(ئادهم باشقا بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگه ئالمايدۇ 

قىلمىشـىڭالرنى سـىلهرگه ئېيتىـپ بېرىـدۇ، هللا ئاندىن سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ دهرگاھىغا قايتىسـىلهر، ا
ئىنسـانغا بىـرهر زىيـان ـ زهخـمهت يهتسـه، ]. 7[ رھهقىقهتهن دىلالردىكى سىرالرنى تولۇق بىلگۈچىدۇهللا ا

ئۆز تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نـېمهت ئاتـا قىلغـان هللا پهرۋهردىگارىغا يۈزلهنگهن ھالدا ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ، ئاندىن ا
زىيان ـ زهخمهتنـى كۆتـۈرۈۋېتىش توغرۇلـۇق  قاهللا اچاغدا، ) ئۇنىڭ بېشىغا كهلگهن كۈلپهتنى كۆتۈرۈۋهتكهن(

 قـاهللا انىـڭ يولىـدىن ئـازدۇرۇش ئۈچـۈن هللا ا) باشـقىالرنى(دۇئاسـىنى ئۇنتـۇپ كېتىـدۇ، ئىلگىرى قىلغـان 
) ۋاقىـت(ئازغىنـا ) بـۇ پـانىي دۇنيـادىن(سهن كۇفرىڭ بىلهن تـۇرۇپ، «ىكلهرنى كهلتۈرىدۇ، ئېيتقىنكى، شېر

 )شېرىك كهلتـۈرگهن ئـادهم ياخشـىمۇ؟ قاهللا ا]. (8[ بهھرىمهن بولغىن، سهن چوقۇم دوزىخىالردىندۇرسهن
قورقـۇپ، پهرۋهردىگارىنىـڭ رهھمىتىنـى ئۈمىـد قىلىـپ كېچىنىـڭ سـائهتلىرىنى ) ئازابىـدىن(ياكى ئاخىرهت 

ئېيتقىنكـى، . »)ياخشـىمۇ؟(سهجده قىلغان ۋه قىيامدا تۇرغـان ھالـدا ئىبـادهت قىلىـپ ئۆتكـۈزگهن ئـادهم 
 »ئىبـرهت ئالىـدۇئىگىلىـرى ئهقىـل ) سـاغالم(بىلىدىغانالر بىلهن بىلمهيدىغانالر باراۋهر بوالمدۇ؟ پهقهت «
پهرۋهردىگارىڭالرغا تهقۋادارلىـق قىلىڭـالر، بـۇ دۇنيـادا ! مۆمىن بهندىلىرى) نىڭهللا ا(ئى «ئېيتقىنكى، ]. 9[

نىـڭ يېـرى كهڭـدۇر هللا ا. ئېرىشـىدۇ) يهنـى جهنـنهتكه(ياخشـىلىققا ) ئـاخىرهتته(ياخشى ئىش قىلغانالر 
ــا ئۇالرنىــڭ ئهجــرى )كۇففــارالر ئارىســىدىن شــۇ يهرگه ھىجــرهت قىلىڭــالر( ، پهقهت ســهۋر قىلغۇچىالرغ

 قـاهللا اسـاپ قىلغـان ھالـدا ) شېرىكتىن ۋه رىيادىن(مهن دىننى «ئېيتقىنكى، ]. 10[ »ھېسابسىز بېرىلىدۇ
مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلـى بولۇشـقا ) بـۇ ئۈممهتنىـڭ ئىچىـده(ھهمـده ]. 11[ ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلـدۇم

هر مهن پهرۋهردىگارىمغــا ئاســىيلىق قىلســام، شۈبھىســىزكى، بۈيــۈك ئهگ«ئېيتقىنكــى، ]. 12[ »بۇيرۇلــدۇم
ـامهت كـۈنى ئۇنىـڭ مېنـى هللا يهنـى ا(كۈننىڭ ئازابىدىن قـورقىمهن  نىـڭ ئهمـرىگه ئاسـىيلىق قىلسـام، قىي

) شـېرىكتىن ۋه رىيـادىن(دىنىمنـى «ئېيتقىنكى، ]. 13[ »)جهھهننهم ئوتى بىلهن ئازابلىشىدىن قورقىمهن
باشــقا خالىغىنىڭالرغــا ئىبــادهت  تىــنهللا اســىلهر ]. 14[ ئىبــادهت قىلىــمهن قــاهللا اســاپ قىلغــان ھالــدا 

قىيـامهت كـۈنى ئـۆزلىرىنى ۋه ئائىلىسـىدىكىلهرنى زىيـان تـارتقۇزغۇچىالر قـاتتىق «ئېيتقىنكى، » !قىلىڭالر
وت، ئـۇالرنى ئۈسـتىدىنمۇ قاتمۇقـات ئـ]. 15[ زىيان تارتقۇچىالردۇر، بىلىڭالركى، ئهنه شۇ روشهن زىيانـدۇر

ئــى . »تىــدۇىبهنــدىلىرىنى قورقهللا بىــلهن ا) ازابقــاتتىق ئــ(ئاســتىدىنمۇ قاتمۇقــات ئــوت ئورىۋالىــدۇ، شــۇ 

                                                
 . يهنى تۆگه، كاال، قوي، ئۆچكىدىن ئهركهك ـ چىشى بولۇپ جهمئى سهككىز 
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 قـاهللا اچوقۇنۇشـتىن يىـراق بولغانالرغـا، ) ۋه بۇتالرغا(شهيتانغا ]. 16[ قورقۇڭالر) ئازابىمدىن! (بهندىلىرىم
رىلىدۇ، سـۆزگه قـۇالق سـېلىپ ئۇنىـڭ خۇش خهۋهر بې) جهننهت بىلهن(قايتقانالرغا ) ۋه ئۇنىڭ ئىبادىتىگه(

هللا خـۇش خهۋهر بهرگىـن، ئهنه شـۇالر ا) يهنى تهقۋادار بهنـدىلىرىمگه(ئهڭ ياخشىسىغا ئهگىشىدىغانالرغا 
كىمـگه ئــازاب ]. 18ـ  17[ ئهقىـل ئىگىلىرىـدۇر) سـاغالم(ھىـدايهت قىلغـان كىشـىلهردۇر، ئهنه شـۇالر 

]. 19[ ، سهن دوزاختىكـى ئـادهمنى قۇتقۇزاالمسـهن؟)دۇئۇ چوقۇم دوزاخقا كىرى(ۋهدىسى تېگىشلىك بولسا 
قهۋهت ـ قهۋهت ئـالىي ئىمـارهتلهردىن بهھـرىمهن ) جهننهتته(پهرۋهردىگارىدىن قورققانالر ) دۇنيادا(لېكىن 

ۋهدىسـىگه خىالپلىـق هللا نىـڭ ۋهدىسـىدۇر، اهللا ا) بۇ(بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدۇ، 
ئانـدىن ئـۇنى يهرگه سـىڭدۈرۈپ . بۇلـۇتتىن يـامغۇر ياغدۇرىـدۇهللا ن بىلمهمسـهنكى، اسه]. 20[ قىلمايدۇ

ئانـدىن ئـۇ . ئۇنىـڭ بىـلهن رهڭگـى خىلمۇخىـل زىرائهتلهرنـى ئۈندۈرىـدۇهللا ئاندىن ا. بۇالقنى پهيدا قىلىدۇ
ئـۇنى شـاخ ـ شـۇمبىغا ئايالندۇرىـدۇ، هللا ئانـدىن ا. قۇرۇيـدۇ، ئۇنىـڭ سـارغىيىپ كهتكهنلىكىنـى كۆرىسـهن

هللا ا]. 21[ ئىبـرهت بـار) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(نىڭدا ھهقىقهتهن ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئۇ
دىلـى كـور ئـادهم (كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن كهڭ قىلغان، پهرۋهردىگارىنىـڭ نـۇرى ئۈسـتىده بولغـان ئـادهم 

ئهنه شـۇالر ! ۋاينىڭ زىكرىنى تهرك ئهتكهنلىكتىن دىللىرى قېتىـپ كهتكهنـلهرگه هللا ئوخشاشمۇ؟ ا) بىلهن
پاسـاھهتته، . (سۆزلهرنىڭ ئهڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىـل قىلـدىهللا ا]. 22[ روشهن گۇمراھلىقتىدۇر

ۋهز ـ نهســىھهتلهر، ئهھكــامالر، قىسســىلهر (ئۇنىــڭ بهزىســى بهزىســىگه ئوخشــاپ كېتىــدۇ، ) بــاالغهتته
ــدا ــدۇ، ) ئۇنىڭ ــالۋهت(تهكرارلىنى ــايهتلىرى تى ــازاب ئ ــدىكى ئ ــدا قۇرئان ــان چاغ ــدىن ) قىلىنغ پهرۋهردىگارى

نىـڭ رهھمىتـى، هللا يهنـى ا(نىـڭ زىكـرى ئۈچـۈن هللا قورقىدىغان كىشىلهرنىڭ بهدهنلىرى تىترهيدۇ، ئاندىن ا
ئـارام (، ئۇالرنىـڭ بهدهنلىـرى ۋه دىللىـرى يۇمشـاپ )مهغپىرىتىگه دائىر ئايهتلهر تىالۋهت قىلىنغـان چاغـدا

خالىغـان ئـادهمنى ھىـدايهت ) هللا(ھىدايىتىدۇركى، ئۇنىڭ بىلهن  نىڭهللا ا) يهنى قۇرئان(، ئهنه شۇ )تاپىدۇ
قىيـامهت كـۈنى قـاتتىق ئـازابنى ]. 23[ ئازدۇرغان ئادهمگه ھېچ ھىـدايهت قىلغـۇچى بولمايـدۇهللا قىلىدۇ، ا

زالىمالرغـا ) ئازابقا دۇچـار بولمايـدىغان ئـادهم بىـلهن ئوخشاشـمۇ؟(يۈزى بىلهن مۇداپىئه قىلىدىغان ئادهم 
ئـۇالردىن ئىلگىـرى ]. 24[ )دېيىلىـدۇ(» قىلغان گۇناھىڭالرنىـڭ جازاسـىنى تېـتىڭالر«): رالرغايهنى كاپى(

]. 25[ ئىنكار قىلدى، ئويلىمىغان يهردىن ئۇالرغا ئـازاب كهلـدى) پهيغهمبهرلىرىنى(لهر  )ئۈممهت(ئۆتكهن 
ــڭ هللا ا ــادا خارلىقنى ــۇ دۇني ــا ب ــى(ئۇالرغ ــۇ ب) تهمىن ــازابى تېخىم ــڭ ئ ــى، ئاخىرهتنى ــۇالر تېتىتت ــۇر، ئ ۈيۈكت
بىـز كىشـىلهرنى ۋهز ـ ]. 26[ )پهيغهمبهرلىرىنـى ئىنكـار قىلمـايتتى(بىلسـه ئىـدى ) ئاخىرهتنىڭ ئازابىنى(

قۇرئـان ئهرهبچىـدۇر، ]. 27[ نهسىھهت ئالسۇن دهپ، بۇ قۇرئاندا ئۇالرغا تۈرلۈك مىسـالالرنى بايـان قىلـدۇق
هللا ا]. 28[ سـاقالنغاي) سىنى چۈشـىنىپ كۇفرىـدىنقۇرئاننىڭ مهنى(ئهگرىلىكتىن خالىدۇر، ئۈمىدكى، ئۇالر 

تالىشـىدىغان ) ئىشـقا سېلىشـنى(بىـر قـۇل بولـۇپ، ئۇنىڭغـا : بىر مىسـالنى كهلتۈرىـدۇ) سىلهرگه مۇنداق(
بىرسى بۇ ئىشـقا، بىرسـى ئـۇ ئىشـقا بۇيرۇيـدۇ، ئـۇ كىمنـى رازى (نۇرغۇن خوجايىنالر ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ 

يهنـى ئۇنىـڭ (ه بىر قۇل بولۇپ، ئۇ بىر ئادهمگىال خاستۇر، بـۇ ئىككـى قـۇل ، يهن)قىلىشنى بىلهلمهي قالىدۇ
نىـڭ تولىسـى  )يهنـى مۇشـرىكالر(بهلكـى ئـۇالر ! خاسـتۇر قـاهللا اباراۋهرمۇ؟ جىمى ھهمدۇسـانا ) ئهھۋالى

ئانـدىن كېـيىن سـىلهر ]. 30[ سهن ھهقىقهتهن ئۆلىسـهن، ئۇالرمـۇ ھهقىـقهتهن ئۆلىـدۇ]. 29[ بىلمهيدۇ
 قـاهللا ا]. 31[ پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ دهرگاھىـدا بىـر ـ بىـرىڭالر بىـلهن دهۋا قىلىشىسـىلهر قىيامهت كـۈنى

ـاننى(يالغاننى چاپلىغان، نازىل بولغان راست سۆزنى  ئىنكـار قىلغـان ئادهمـدىنمۇ زالىـم كىشـى ) يهنـى قۇرئ
كهلـگهن كىشـى نـى ئېلىـپ  )يهنى قۇرئان(راست سۆز ]. 32[ بارمۇ؟ جهھهننهمده كاپىرالرغا ئورۇن يوقمۇ؟

ئـۇالر پهرۋهردىگارىنىـڭ دهرگاھىـدا ]. 33[ ۋه ئۇنى ئېتىـراپ قىلغـان كىشـىلهر ـ ئهنه شـۇالر تهقـۋادارالردۇر
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 ئۆزلىرى خالىغـان نهرسـىلهردىن بهھـرىمهن بولىـدۇ، ئهنه شـۇ ياخشـى ئىـش قىلغۇچىالرنىـڭ مۇكاپاتىـدۇر
الرغـا قىلغــان ئهڭ ياخشـى ئهمهللىــرى ئۇالرنىـڭ ئهڭ يامـان ئهمهللىرىنــى يوققـا چىقىرىــدۇ، ئۇهللا ا]. 34[

يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنى قوغداشـقا ۋه ئۇنىڭغـا (بهندىسىگه هللا ا]. 35[ بويىچه ساۋاب بېرىدۇ
گـۇمراھ هللا تىـدۇ، اىقباشـقا مهبـۇدالر بىـلهن قور تىنهللا ايېتهرلىك ئهمهسمۇ؟ ئۇالر سېنى ) ياردهم بېرىشكه

ھىدايهت قىلغـان ئـادهمنى ھـېچ ئـازدۇرغۇچى هللا ا]. 36[ ايدۇقىلغان ئادهمنى ھېچ ھىدايهت قىلغۇچى بولم
ئاسـمانالرنى ۋه «: ئهگهر ئـۇالردىن]. 37[ جـازالىغۇچى ئهمهسـمۇ؟) دۈشمهنلىرىنى(لىب، اغهللا ابولمايدۇ، 

ئهگهر «ئېيتقىنكـى، . دهيـدۇ» ياراتقـانهللا ا«: دهپ سورىساڭ، شۈبھىسىزكى، ئـۇالر» زېمىننى كىم ياراتقان
ماڭـا رهھـمهت هللا ن ـ زهخمهت يهتكۈزۈشنى ئىـراده قىلسـا، ئـۇنى دهپئـى قىلىشـقا، يـا اماڭا بىرهر زىياهللا ا

باشـقا سـىلهر ئىبـادهت قىلىۋاتقـان مهبـۇدالر قـادىر  تىـنهللا اقىلىشنى ئىـراده قىلسـا، ئـۇنى توسۇۋېلىشـقا، 
نىڭغـا كۇپايىـدۇر، تهۋهككـۈل قىلغـۇچىالر ئۇهللا ماڭـا ا«ئېيتقىنكـى، » بوالالمدۇ؟ ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالرچـۇ؟

سـىلهر ئـۆز ! ئى قهۋمىم«ئېيتقىنكى، ]. 38[ »)تاپشۇرسۇن قاهللا ايهنى ھهممه ئىشنى (تهۋهككۇل قىلسۇن 
ھالىڭالر بويىچه ئىشلهڭالر، مهنمـۇ ئـۆز ھـالىم بـويىچه ئىشـلهيمهن، سـىلهر ئۇزۇنغـا قالمـاي خـارلىغۇچى 

]. 40ــ39[ »قىنى بىلىسـىلهرئازابنىڭ كىمگه كېلىدىغانلىقىنى، مهڭگۈلۈك ئازابنىـڭ كىمـگه چۈشـىدىغانلى
شۈبھىسىزكى، بىز ساڭا كىتابنى ئىنسانالر ئۈچۈن ھهق بىلهن نازىل قىلدۇق، كىمكى ھىـدايهت تاپىـدىكهن، 
ئۆزى ئۈچۈن ھىدايهت تاپقان بولىدۇ، كىمكى ئازىـدىكهن، ئۆزىنىـڭ زىيىنـى ئۈچـۈن ئازغـان بولىـدۇ، سـهن 

ئىنسـانالر ]. 41[ )ورالشـقا مـۇئهككهل ئهمهسسـهنيهنـى ئـۇالرنى ئىمانغـا ز(ئۇالرغا ھامىي ئهمهسسهن 
ئۇالرنىـڭ جـانلىرىنى ئالىـدۇ، ئۆلمىگهنلهرنىـڭ جـانلىرىنى ئۇخلىغـان چاغلىرىـدا هللا ئۆلىدىغان چاغلىرىـدا، ا

نىـڭ جـانلىرىنى تۇتـۇپ قېلىـپ، قالغانالرنىـڭ  )يهنى ئهجىلـى يهتكهنـلهر(ئالىدۇ، ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان 
قويۇپ بېرىدۇ، بۇنىڭدا پىكىـر يۈرگۈزىـدىغان قهۋم ) يهنى ئهجىلى يهتكۈچه(تقىچه جانلىرىنى مۇئهييهن ۋاقى

) ئـۇالر پىكىـر يۈرگۈزمىـدى]. (42[ نۇرغـۇن ئـاالمهتلهر بـار) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(ئۈچۈن 
نغـان يهنـى شـاپائهتچى قىلى(ئۇالر «ئېيتقىنكى، . شاپائهتچىلهرنى تۇتتى) بۇتالردىن(نى قويۇپ، هللا بهلكى ا

ئـۇالرنى شـاپائهتچى (سهزمهيدىغان تۇرسىمۇ ) ھېچ نهرسىنى(ھېچ نهرسىگه قادىر بواللمايدىغان ۋه ) بۇتالر
نىـڭ ئىزنىسـىز شـاپائهت هللا ھـېچ ئـادهم ا(نىڭ ئىلكىدىـدۇر هللا شاپائهتنىڭ ھهممىسى ا]. 43[ )تۇتامدۇ؟

نىـڭ دهرگاھىغـا هللا دىن سـىلهر ائانـ. خاسـتۇر قـاهللا ا، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى )قىاللمايدۇ
تىلغـا ئېلىنسـا، ئـاخىرهتكه ئىشـهنمهيدىغانالرنىڭ دىللىـرى سـىقىلىپ هللا يـالغۇز ا]. 44[ »قايتۇرۇلىسىلهر

ئـى «ئېيتقىنكـى، ]. 45[ باشـقا مهبـۇدالر تىلغـا ئېلىنسـا، ئـۇالر خـۇش بولـۇپ كېتىـدۇ تىـنهللا ا. كېتىدۇ
ــاراتقۇچى، يوشــۇرۇننى ۋه  ــى ي ــۈچى ائاســمانالرنى ۋه زېمىنن ــدىلىرىڭنىڭ ! هللا ئاشــكارىنى بىلگ ســهن بهن

) ئـۆزلىرىگه(ئهگهر ]. 46[ »ئارىسىدا ئۇالر ئىختىالپ قىلىشـقان نهرسـىلهر ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىرىسـهن
زۇلۇم قىلغانالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا يهر يۈزىدىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى يهنه شـۇنىڭدهك بىـر ھهسسـه 

هت كۈنىـدىكى قـاتتىق ئـازاب ئۈچـۈن ئـۇنى فىـدىيه بهرگهن بـوالتتى، كۆپ نهرسه بولىدىغان بولسا، قىيـام
ئۇالرغـا ]. 47[ ئويالپ باقمىغـان ئـازابالر ئاشـكارا بولىـدۇ) بۇ دۇنيادىكى چاغلىرىدا(تهرىپىدىن هللا ئۇالرغا ا

دۇنيـادىكى چاغـدا پهيغهمبهرنىـڭ (قىلغان يامان ئىشـىلىرى ئاشـكارا بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ) دۇنيادا(ئۇالرنىڭ 
ئىنسـانغا ]. 48[ ئـازاب ئورىۋالىـدۇ) قـاتتىق(ىره قىلغانلىقلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئـۇالرنى مهسخ )هۋىتىنىد

، ئانـدىن ئۇنىڭغـا مهرھهمهت قىلىـپ بىـرهر )ئىلتىجـا قىلىـدۇ(بىرهر مۇسىبهت يهتسه، بىزگه دۇئـا قىلىـپ 
ىمـدىن، ئهمگىكىمـدىن، يهنـى پهزل(بـۇ نـېمهت ماڭـا ئـۆز ئىلمىمـدىن «: نېمىتىمىزنى ئاتـا قىلسـاق، ئـۇ

ئىـش ئـۇ ئويلىغانـدهك . (دهيدۇ» كهلدى) تىرىشچانلىقىمدىن، رىزىق تېپىشنىڭ يوللىرىنى بىلگهنلىكىمدىن
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يهنى نېمهت ئاتا قىلىش بىلهن، ئۇنى ئىتائهت قىالمـدۇ؟ ئاسـىيلىق قىالمـدۇ؟ (بهلكى ئۇ سىناقتۇر ) ئهمهس
مۇنداق سۆزنى ئـۇالردىن ئىلگىرىكىلهرمـۇ ]. 49[ هيدۇبىلم) بۇنى(لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى ). دهپ سىنايمىز

قىلغــان ) دۇنيــادا(ئــۇالر ]. 50[ قىلغــان، ئۇالرنىــڭ ئېرىشــكهن مــال ـ مۈلــۈكلىرى ئۇالرغــا ئهســقاتمىدى
بۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغـانالرمۇ قىلغـان يامانلىقلىرىنىـڭ جازاسـىنى . يامانلىقلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتى

خالىغـان ) سـىناش يۈزىسـىدىن(هللا ئـۇالر بىلمهمـدۇكى، ا]. 51[ زابىمىزدىن قۇتۇاللمايـدۇتارتىدۇ، ئۇالر ئـا
تـار قىلىـدۇ، شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، بۇنىڭـدا ) خالىغان ئادهمنىڭ رىزقىنـى(ئادهمنىڭ رىزقىنى كهڭ قىلىدۇ، 

يتقىنكـى، ئې) مېنىـڭ تىلىمـدىن! ئى مـۇھهممهد]. (52[ ئىمان ئېيتقان قهۋم ئۈچۈن نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار
ـــپ(« ـــاھالرنى قىلىۋېرى ـــدىلىرىم) گۇن ـــان بهن ـــايهت قىلغ ـــۆزلىرىگه جىن ـــدىن هللا ا! ئ ـــڭ رهھمىتى نى

ــىزلهنمهڭالر ــقهتهن هللا ا. ئۈمىدس ــڭ(ھهقى ــان ئادهمنى ــدۇ، ) خالىغ ــرهت قىلى ــاھلىرىنى مهغپى ــى گۇن جىم
اب كېلىـپ، سـىلهرگه ئـاز]. 53[ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىبانـدۇرهللا شۈبھىسىزكى، ا

 ياردهمگه ئېرىشهلمىگىنىڭالردىن بۇرۇن پهرۋهردىگارىڭالر تهرهپكه قـايتىڭالر ۋه ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىڭـالر
سىلهر تۇيمىغـان ھـالهتته سـىلهرگه ئازابنىـڭ ئۇشـتۇمتۇت كېلىشـىدىن ئىلگىـرى سـىلهرگه نازىـل ]. 54[

نىـڭ تائىتىـده كهتكــۈزۈپ هللا ا«: دهمھهر قانـداق ئــا]. 55[ »قىلىنغـان ئهڭ گـۈزهل قۇرئانغــا ئهگىشـىڭالر
دهپ » ىره قىلغـۇچىالردىن ئىـدىممهسـخ )نىـڭ شـهرىئىتىنى ۋه دىنىنـىهللا ا(مهن ! قويغانلىرىمغا ھهسرهت

ــۈن ــلىق ئۈچ ــاكى ]. 56[ قالماس ـا هللا ا«ي ــان بولسـ ــدايهت قىلغ ــى ھى ــپ(مېن ــدايهت تېپى ــۋهتته ) ھى ئهل
كاشـكى دۇنياغـا «: ى ئـازابنى كـۆرگهن چاغـدايـاك]. 57[ دهپ قالماسلىق ئۈچۈن» تهقۋادارالردىن بوالتتىم

دهپ قالماسـلىق » ياخشـىالردىن بـوالر ئىـدىم) ئىتائهت قىلىـپ قاهللا ائۇ چاغدا (قايتىشىمغا بولسا ئىدى، 
يهنـى (دۇرۇس، ھهقىـقهتهن سـاڭا مېنىـڭ نۇرغـۇن ئـايهتلىرىم ]. 58[ )پهرۋهردىگارىغا بويسۇنسۇن(ئۈچۈن 

سهن ئـۇالرنى ئىنكـار قىلـدىڭ، بويۇنتـاۋلىق قىلـدىڭ، سـهن . كهلدى )ھىدايهتكه سهۋهب بولىدىغان قۇرئان
يالغـاننى چاپلىغانالرنىـڭ يـۈزلىرىنى قاپقـارا كۆرىسـهن،  قـاهللا اقىيـامهت كـۈنى ]. 59[ كاپىرالدىن بولـدۇڭ

ــۇ؟ ــورۇن يوقم ــۇتهكهببىرلهرگه ئ ــده م ــاھتىن(هللا ا] 60[ جهھهننهم ــاقالنغۇچىالرنى ) شــېرىكتىن ۋه گۇن س
ــارقىلىق بهخــتكه ئېرىشــتۈرى ــولالر ئ ــازابتىن(دىغان ي ــۇالر ) ئ قۇتۇلدۇرىــدۇ، ئۇالرغــا كــۈلپهت يهتمهيــدۇ، ئ

ئـۇالرنى خالىغـانچه (ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىـدۇر، ھهمـمه نهرسـىگه ھامىيـدۇر هللا ا]. 61[ قايغۇرمايدۇ
نىـــڭ هللا ئـــاچقۇچلىرى ا) خهزىنىلىرىنىـــڭ(ئاســـمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـــڭ ]. 62[ )تهســـهررۇپ قىلىـــدۇ

ــايهتلىرىنى ئىنكــار قىلغــانالر هللا ىــدۇر، ائىلكىد ــڭ ئ ــارتقۇچىالردۇر –نى ــى ]. (63[ ئهنه شــۇالر زىيــان ت ئ
]. 64[ »ه ئىبادهت قىلىشـىقا بۇيرۇمسـىلهر؟غهيرىيگ تىنهللا امېنى ! ئى نادانالر«ئېيتقىنكى، !) مۇھهممهد

، ســېنىڭ شــېرىك كهلتۈرســهڭ قــاهللا ائهگهر ســهن «: لهرگه )پهيغهمــبهر(ســاڭا ۋه ســهندىن ئىلگىرىكــى 
ئهمهلىڭ ئهلۋهتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ، سهن ئهلۋهتته زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىسـهن، بهلكـى يـالغۇز 

نـى هللا ئـۇالر ا]. 66ـ  65[ ى قىلىنـدىيدهپ ۋهھ» ئىبادهت قىلغىن ۋه شۈكۈر قىلغۇچىالردىن بولغىن قاهللا ا
هللا نىـڭ چاڭگىلىـدا بولىـدۇ، ئاسـمانالر ا هللاقىيامهت كۈنى زېمىن پۈتـۈنلهي ا. ھهقىقىي رهۋىشته تونۇمىدى

نىـڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن نهرسـىلىرىدىن  )يهنـى مۇشـرىكالر(ئـۇالر هللا نىڭ ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرىـدۇ، ا
ــتۈندۇر ــاكتۇر ۋه ئۈس ــدىكى ا]. 67[ پ ــمانالردىكى ۋه زېمىن ــدا ئاس ــۇر چېلىنغان ــقا هللا س ــدىن باش خالىغان

نـېمىگه (ئىككىنچى قېتىم چېلىنغاندا ناگاھان ئۇالر تـۇرۇپ  مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسى ئۆلىدۇ، ئاندىن سۇر
مهھشـهرگاھ پهرۋهردىگارىنىـڭ نـۇرى بىـلهن يورۇيـدۇ، نـامه ـ ]. 68[ قاراپ تۇرىـدۇ) بۇيرۇلىدىغانلىقلىرىغا

ئهمــالالر ھــازىر قىلىنىــدۇ، پهيغهمــبهرلهر ۋه گــۇۋاھچىالر كهلتۈرۈلىــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئادىــل ھۆكــۈم 
هللا ھهر ئادهمگه قىلغان ئهمهلىنىـڭ سـاۋابى تولـۇق بېرىلىـدۇ، ا]. 69[ ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ چىقىرىلىدۇ،
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كاپىرالر جهھهنـنهمگه تـوپ ـ تـوپ بولـۇپ ھهيدىلىـدۇ، ئـۇالر ]. 70[ ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى ئوبدان بىلىدۇ
ــڭ دهرۋازىلىــرى ئېچىلىــدۇ، جهھهننهمنــى باشــ ــده، جهھهننهمنى قۇرغۇچى جهھهنــنهمگه يېتىــپ كهلگهن

ئاراڭالردىن سىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ئـايهتلىرىنى سـىلهرگه ئوقـۇپ بېرىـدىغان، «: پهرىشتىلهر ئۇالرغا
ــدىن ئاگاھالندۇر ــدۇ» ىــدىغان پهيغهمــبهرلهر كهلمىگهنمــۇ؟بۈگــۈنكى ئۇچرىشىشــنىڭ بارلىقى : ئــۇالر. دهي

كـۇفرى ۋه (زابقا دۇچار بولـۇش ھـۆكمى ، لېكىن ئا)پهيغهمبهرلهر كهلگهن، بىزنى ئاگاھالندۇرغان(شۇنداق «
ــدىن ــدى) قىلمىشــلىرى تۈپهيلى ــلىك بول ــا تېگىش ــدۇ» كاپىرالرغ ــا]. (71[ دهي ــڭ «) ئۇالرغ جهھهننهمنى

» !بىرالرنىـڭ جـايى نېمىـدېگهن يامـاندهرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر، جهھهننهمـده مهڭگـۈ قـېلىڭالر، مۇتهكهب
غانالر جهنـنهتكه تـوپ ـ تـوپ بولغـان ھالـدا ماڭدۇرۇلىـدۇ، پهرۋهردىگارىغا تهقۋادارلىق قىل]. 72[ دېيىلىدۇ

ھالبۇكى، ئۇالر جهننهتكه يېتىپ كهلگهن چاغدا ئۇنىـڭ دهرۋازىلىـرى ئېچىلىـپ بولغـان بولىـدۇ، جهنـنهتكه 
پــاك ) گۇناھالرنىــڭ كىرلىرىــدىن(ســىلهرگه ئامــانلىق بولســۇن، ســىلهر «: مــۇئهككهل پهرىشــتىلهر ئۇالرغــا

جهنـنهتكه كىرىـپ (ئـۇالر ]. 73[ دهيـدۇ» مهڭگـۈ قـېلىڭالر) ئۇنىڭـدا(ىـرىڭالر، بولدۇڭالر، جهنـنهتكه ك
خاسـتۇركى، ئـۇ بىـزگه قىلغـان ۋهدىسـىنى ئىشـقا  قاهللا اجىمى ھهمدۇسانا «: ئېيتىدۇ) ئورۇنالشقان چاغدا

جهننهتــته ئــۆزىمىز خالىغــان جايــدا تــۇرىمىز، . ئاشــۇردى، جهننهتنىــڭ زېمىنىغــا بىزنــى ۋارىــس قىلــدى
پهرىشـتىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىغـا ]. 74[ »!نېمىدېگهن ياخشى) يهنى جهننهت( لهرنىڭ ئهجرىئىشلىگۈچى

تهسبىھ ئېيتقان، ھهمدى ئېيتقان ھالـدا ئهرشـنىڭ چۆرىسـىنى ئـوراپ تۇرغـانلىقىنى كۆرىسـهن، ئۇالرنىـڭ 
جىمـى «، )مۆمىنلهر جهننهتكه كىرىـدۇ، كـاپىرالر دوزاخقـا كىرىـدۇ(ئارىسىدا ھهققانىي ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ 
  ].75[ دېيىلىدۇ» !خاستۇر قاهللا اھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى 
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

]. 2[ ازىـل قىلىنغانـدۇرتهرىپىدىن نهللا غالىب، ھهممىنى بىلگۈچى ا) يهنى قۇرئان(كىتاب ) بۇ]. (1[ امىمح
) هللا(ئـازابى قـاتتىقتۇر، ) نىـڭهللا ا. (گۇناھنى مهغپىرهت قىلغۇچىـدۇر، تهۋبىنـى قوبـۇل قىلغۇچىـدۇر) هللا(

]. 3[ ئىنئام ئىگىسىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئاقىۋهت قايتىـدىغان جـاي ئۇنىـڭ دهرگاھىـدۇر
كاپىرالر مۇجـادىله قىلىشـىدۇ، ئۇالرنىـڭ شـهھهرلهرده  توغرىسىدا پهقهت) يهنى قۇرئان(نىڭ ئايهتلىرى هللا ا

دىـن بـۇرۇن، ) يهنـى مهكـكه كـاپىرلىرى(ئۇالر ]. 4[ بېرىپ ـ كېلىپ يۈرۈشلىرىگه مهغرۇر بولۇپ كهتمىگىن
) پهيغهمبهرلىـرىگه قارشـى ئۇيۇشـقان ئـاد ۋه سـهمۇدقا ئوخشـاش(نۇھنىڭ قهۋمـى ۋه ئـۇالردىن كېيىنكـى 

ھهر ) پهيغهمبهرلىرىنــى ئىنكــار قىلغــۇچى ئــۈممهتلهردىن. (ئىنكــار قىلــدى) پهيغهمبهرلىرىنــى(جامــائهالر 
سـۆزلهر (ھهقنى بىكار قىلىش ئۈچـۈن باتىـل . ئۈممهت ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبىرىنى ھاالك قىلىشنى قهستلىدى

مۇنازىره قىلىشتى، شۇنىڭ بىـلهن ئـۇالرنى ھـاالك قىلـدىم، مېنىـڭ ئـازابىم ) ئارقىلىق پهيغهمبهرلىرى بىلهن
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ) يهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه تېگىشـلىك بولغانـدهك(شۇنىڭدهك ] 5[ انداق ئىكهن؟ق

ئهرشـنى كۆتـۈرۈپ تۇرغـان ۋه ئهرشـنىڭ ]. 6[ ئـۇالر دوزاخ ئهھلىـدۇر. ئازابى كاپىرالرغا تېگىشـلىك بولـدى
ڭغـا ئىمـان ئېيتىـدۇ، چۆرىسىدىكى پهرىشتىلهر پهرۋهردىگارىغـا تهسـبىھ ئېيتىـدۇ، ھهمـدى ئېيتىـدۇ، ئۇنى

سـېنىڭ رهھمىتىـڭ ۋه ئىلمىـڭ ھهمـمه ! پهرۋهردىگارىمىز«) ئۇالر ئېيتىدۇ. (مۆمىنلهرگه مهغپىرهت تىلهيدۇ
نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ، تهۋبه قىلغانالرغـا ۋه سـېنىڭ يولۇڭغـا ئهگهشـكهنلهرگه مهغپىـرهت قىلغىـن، 

سـهن ئـۇالرنى، ئۇالرنىـڭ ئاتـا ـ بوۋىلىرىـدىن، ! مىزپهرۋهردىگـارى]. 7[ ئۇالرنى دوزاخ ئازابىـدىن سـاقلىغىن
ئاياللىرىدىن، ئهۋالدلىرىدىن ياخشـى بولغـانالرنى ئۇالرغـا ۋهده قىلغـان مهڭگۈلـۈك جهنـنهتكه كىرگـۈزگىن، 
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سـهن ئـۇالرنى ! پهرۋهردىگـارىمىز]. 8[ سهن ھهقىقهتهن غالىبسهن، ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغۇچىسـهن
ن كىمنى يامـان ئىشـالردىن ساقاليدىكهنسـهن، شۈبھىسـىزكى، بـۇ كۈنـده يامان ئىشالردىن ساقلىغىن، سه

نىـڭ هللا ا«: شۈبھىسـىزكى، كاپىرالرغـا]. 9[ »سهن ئۇنىڭغا رهھمهت قىلغان بولىسـهن، بـۇ چـوڭ بهختتـۇر
بىر ـ بىرىڭالرغـا بولغـان غهزىـپىڭالردىن ئېشـىپ ) ئاخىرهتته(سىلهرگه بولغان غهزىپى سىلهرنىڭ ) دۇنيادا(

 دهپ نىـدا قىلىنىـدۇ» نكى سىلهر ئىمانغا دهۋهت قىلىناتتىڭالر، لـېكىن ئىمـان ئېيتمـايتتىڭالرچۈشىدۇ، چۈ
ــۇالر]. 10[ ــارىمىز«: ئ ــز ! پهرۋهردىگ ــدۈردۈڭ، بى ــتىم تىرىل ــۈرۈپ، ئىككــى قې ــتىم ئۆلت ــى قې ــى ئىكك بىزن

ۇركى، بـۇ شـۇنىڭ ئۈچۈنـد]. 11[ دهيـدۇ» گۇناھىمىزغا ئىقرار قىلدۇق، ئهمـدى چىقىـش يـولى تېپىالرمـۇ؟
شـېرىك كهلتۈرۈلسـه  قـاهللا ائىنكار قىلـدىڭالر، ئهگهر ) بۇنى(نى بىر دهپ بىلىشكه چاقىرىلغاندا هللا سىلهر ا

يهنـى ئۇالرنىـڭ (ئـۇنى تهسـتىق قىلىسـىلهر ) يهنى الت، ئۇززا قاتارلىق بۇتالرغا چوقۇنۇشقا چاقىرىلسـاڭالر(
ــىلهر ــراپ قىلىس ــى ئېتى ــۈك )ئىالھلىقىن ــهك، بۈي ــۈم يۈكس ــاهللا ا، ھۆك ــتۇر ق ــىلهرگه هللا ا]. 12[ خاس س

ئاالمهتلىرىنى كۆرسىتىدۇ، سىلهرگه كۆكتىن يـامغۇر بىـلهن رىزىـق چۈشـۈرۈپ بېرىـدۇ، پهقهت ) قۇدرىتىنىڭ(
دىنىڭالرنـى ]. 13[ ۋهز ـ نهسـىھهت ئالىـدۇ) نىـڭ ئايهتلىرىـدىنهللا ا(نىڭ تائىتىگه قايتقان كىشىلهرال هللا ا
 ئىبـادهت قىلىڭـالر، كـاپىرالر، ياقتۇرمىغـان تهقـدىردىمۇ قـاهللا اساپ قىلغان ھالـدا ) شېرىكتىن ۋه رىيادىن(
مۇالقـات بولۇشـىدىغان كـۈن ) خااليىق(ئهرشنىڭ ئىگىسىدۇر، ) هللا(نىڭ مهرتىۋىسى يۇقىرىدۇر، هللا ا]. 14[
ئـۆز ھـۆكمى بـويىچه بهندىلىرىـدىن خالىغـان هللا دىـن ئاگاھالنـدۇرۇش ئۈچـۈن، ا) يهنى قىيـامهت كـۈنى(

يهنـى ئۇالرنىـڭ (ئـۇالردىن  قـاهللا ائـۇالر قهبـرىلهردىن چىققـان كۈنـده ]. 15[ ى چۈشـۈرىدۇيئادهمگه ۋهھ
ھېچ نهرسه مهخپىي قالمايدۇ، بۈگۈن پادىشاھلىق كىمـگه خـاس؟ ) ئهھۋالىدىن، ئهمهللىرىدىن، سىرلىرىدىن

بۈگۈن ھهر ئادهمگه قىلغان ئهمهلىگه يارىشـا جـازا بېرىلىـدۇ، بۈگـۈن زۇلـۇم ]. 16[ خاستۇر قاهللا اغالىب بىر 
ئـۇالرنى قىيـامهت كۈنىـدىن ئاگاھالنـدۇرغىن، ئـۇ ]. 17[ ھهقىقهتهن تېز ھېسـاب ئالغۇچىـدۇرهللا قتۇر، ايو

بوغۇزالرغـا قاپلىشـىۋالىدۇ، ئـۇالر قـايغۇ ـ ھهسـرهتكه تولىـدۇ، ) قورقۇنچنىـڭ قاتتىقلىقىـدىن(چاغدا دىلالر 
كۆزلهرنىــڭ هللا ا]. 18[ زالىمالرغــا يــېقىن دوســت ۋه شــاپائىتى قوبــۇل قىلىنىــدىغان شــاپائهتچى بولمايــدۇ

ــدۇ ــپ تۇرى ــانىتىنى ۋه دىلالردىكــى يوشــۇرۇن نهرســىلهرنى بىلى ــۈم هللا ا]. 19[ خىي ــلهن ھۆك ــادىللىق بى ئ
نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتالر ھېچ نهرسـىگه ھۆكـۈم چىقىرىشـقا قـادىر ئهمهس، هللا چىقىرىدۇ، ئۇالر ا

 كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى(، ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر) بهندىلهرنىڭ سۆزلىرىنى(ھهقىقهتهن هللا ا
ئۇالر زېمىنـدا سـهير قىلىـپ، ئـۇالردىن ئىلگىـرى ئۆتكهنلهرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولغـانلىقىنى ]. 20[

) يهنـى ئـۆي ـ ئىمـارهت قـۇرۇش(كۈزهتمىـدىمۇ؟ ئـۇالر بولسـا زېمىنـدا كـۈچ ـ قـۇۋۋهت ۋه يادىكـارلىقالر 
ئـۇالرنى هللا دىن ئۈستۈن ئىدى، گۇنـاھى تۈپهيلىـدىن ا) نىڭ كاپىرلىرىيهنى سېنىڭ قهۋمىڭ(جهھهتته بۇالر 

بـۇ شـۇنىڭ ئۈچۈنـدۇركى، ]. 21[ نىڭ ئازابىدىن سـاقالپ قااللمىـدىهللا جازالىدى، ئۇالرنى ھېچ ئهھهدى ا
هللا ئۇالرغا پهيغهمبهرلىرى روشهن مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلگهن ئىدى، ئـۇالر ئىشـهنمىدى، شـۇنىڭ بىـلهن ا

ــ ــۇالرنى جازالى ــۇر، هللا ا. دىئ ــقهتهن كۈچلۈكت ــڭهللا ا(ھهقى ــاتتىقتۇر) نى ــازابى ق ــانى ]. 22[ ئ ــز مۇس بى
گه، ھامانغـا ۋه قارۇنغـا ئهۋهتتـۇق، ئـۇالر پىـرئهۋنمۆجىزىلىرىمىز بىلهن، روشهن دهلىـل بىـلهن ھهقىـقهتهن 

ــانى( ــتى) مۇس ــېھىرگهر دېيىش ــانچى، س ــ23[ يالغ ــاھىمىزدىن ھهق ]. 24ـ ــا دهرگ ــا ئۇالرغ ــى (مۇس يهن
نهســلىنى (مۇســا بىــلهن ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ ئوغــۇللىرىنى «: بىــلهن كهلگهنــده، ئــۇالر) رلىــكپهيغهمبه

كاپىرالرنىـڭ . دېـدى» قالـدۇرۇڭالر) خىزمهتكه سـېلىش ئۈچـۈن(ئۆلتۈرۈڭالر، ئاياللىرىنى ) قۇرۇتۇش ئۈچۈن
نى ئۆلتـۈرىمهن، مېنـى قويـۇۋېتىڭالر، مۇسـا«: ئېيتتى پىرئهۋن]. 25[ ھىيله ـ مىكرى پهقهت بهربات بولىدۇ

پهرۋهردىگــارىنى چاقىرســۇن، مهن ھهقىــقهتهن مۇســانىڭ ) ئــۆزىنى مهنــدىن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن(مۇســا 
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ــدا  ــاكى زېمىن ــىدىن ي ــى ئۆزگهرتىۋېتىش ــته(دىنىڭالرن ــى دۆلهت ــىدىن ) يهن ــانچىلىق تۇغدۇرۇش قااليمىق
هرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالر مهن ھهقىقهتهن مېنىڭ پهرۋهردىگـارىم ۋه سـىل«: مۇسا ئېيتتى]. 26[ »قورقىمهن

گه ئىشـهنمهيدىغان ھهر بىـر مـۇتهكهببىر ) يهنى قىيامهت كـۈنى(غا سېغىنىپ، ھېساب كۈنى ) هللابولغان ا(
خانىـدانىغا مهنسـۇپ، ئىمـانىنى  پىـرئهۋن]. 27[ »دىـن پانـاھ تىلهيـمهن) نىڭ زىيانكهشـلىك قىلىشـى(

دېـگهن كىشـىنى ئۆلتۈرهمسـىلهر؟  'هللاىم اپهرۋهردىگـار'سـىلهر «: بىـر مـۆمىن ئـادهم ئېيتتـىيوشۇرىدىغان 
. ھالبۇكى، ئۇ سىلهرگه ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ دهرگاھىـدىن روشـهن دهلىللهرنـى ئېلىـپ كهلـدى

يالغانچى بولسـا، يالغانچىلىقنىـڭ زىيىنـى ئۇنىـڭ ئۆزىگىـدۇر، ئهگهر ئـۇ ) پهيغهمبهرلىك دهۋاسىدا(ئهگهر ئۇ 
ھهقىـقهتهن ھهددىـدىن هللا ان ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلهرگه كېلىـدۇ، اراستچىل بولسا، ئۇ سىلهرنى قورقۇتق

بۈگـۈن سـهلتهنهت سـىلهرنىڭ ئىلگىڭالردىـدۇر، ! ئى قهۋمىم]. 28[ ئاشقان يالغانچىنى ھىدايهت قىلمايدۇ
نىڭ ئازابى كهلسه، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشـقا بىـزگه كىـم هللا زېمىنىدا سىلهر غالىبسىلهر، ئهگهر بىزگه ا) مىسىر(

ىھهت مهسـل مهن سىلهرگه پهقهت نېمىنى تـوغرا دهپ قارىسـام، شـۇنى«: ئېيتتى پىرئهۋن» ېرىدۇ؟بياردهم 
! ئـى قهۋمىـم«: مـۆمىن ئـادهم ئېيتتـى]. 29[ »سـىلهرنى مهن پهقهت تـوغرا يولغـا باشـاليمهن. بېرىمهن

 ســىلهرنىڭ نــۇھ، ئــاد، ســهمۇد قهۋملىــرىگه ئوخشــاش ۋه ئــۇالردىن كېيىــنكىلهرگه ئوخشــاش جامــائهلهر
ئـى ]. 31ــ30[ رىگه زۇلۇم قىلىشـنى خالىمايـدۇبهندىلىهللا ئۇچرىغان جازاغا ئۇچرىشىڭالردىن قورقىمهن، ا

ــدىن ئهنســىرهيمهن! قهۋمىــم ــۇ كۈنــده ]. 32[ مهن ســىلهر ئۈچــۈن ھهقىــقهتهن قىيــامهت كۈنى دوزاخ (ئ
ــۇپ ــىتىدىن قورق ــڭ دهھش ــېچ ا) ئازابىنى ــىلهر، ســىلهرگه ھ ــا چېكىنىس ــڭ ئازابىــهللا ئارقاڭالرغ دىن نى

]. 33[ دايهت قىلغـۇچى بولمايـدۇئۇنى گۇمراھ قىلىـدىكهن، ئـۇنى ھىـهللا كىمكى ا. قۇتۇلدۇرغۇچى بولمايدۇ
روشـهن مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ ) نىـڭ دهرگاھىـدىنهللا ا( يۇسـۇفـ شۈبھىسىزكى، ئىلگىـرى سـىلهرگه  شهك

دهلىـل ـ (نـدا، ئۇ ئېلىپ كهلگهن دهلىلـدىن سـىلهر ھامـان شـهكلهندىڭالر، تـاكى ئـۇ ۋاپـات بولغا. كهلدى
ھهددىـدىن ) گۇناھتـا(هللا دېدىڭالر، ا 'يىن ھهرگىز پهيغهمبهر ئهۋهتمهيدۇئۇنىڭدىن كېهللا ھالدا، ا) پاكىتسىز

نىڭ ئايهتلىرى ئۈسـتىده ئـۆزلىرىگه هللا ا]. 34[ »شهكلهنگۈچىنى مۇشۇنداق ئازدۇرىدۇ) دىندا(ئاشقۇچىنى، 
ــدىنهللا ا( ــل بولماســتىن ) تهرىپى ــداق دهلى ــگهن ھېچقان ــىغاقارى(كهل ــىدىغانالر ا) س ــڭ هللا جاڭجاللىش نى

ــرهتكه قالىــدۇ، بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ  ئىمانــدىن بــاش (دهرگاھىــدا ۋه مۆمىنلهرنىــڭ نهزىرىــده قــاتتىق نهپ
 مۇشـۇنداق پېچهتلىۋېتىـدۇهللا زومىگهرلىك قىلغان ھهر قانـداق ئادهمنىـڭ دىلىنـى ا) بهندىلهرگه(، )تارتقان

ــا( پىــرئهۋن]. 35[ ــا«): ۋهزىــرى ھامانغ ــز بىنــا ســالغىن، ئۇنىــڭ بىــلهن مهن ! نئــى ھام ماڭــا بىــر ئېگى
ئاسماننىڭ دهرۋازىلىرىغا يېتىشىم مـۇمكىن، شـۇنىڭ بىـلهن مهن مۇسـانىڭ ئىالھىنـى كـۆرهي، –دهرۋازىالرغا

گه ئۇنىڭ يامـان ئهمهلـى شـۇنداق پىرئهۋن. دېدى» مهن ھهقىقهتهن مۇسانى يالغانچى دهپ گۇمان قىلىمهن
نىـڭ پىرئهۋنيولىدىن مهنئى قىلىنـدى، ) گۇمراھلىقى تۈپهيلىدىن ھىدايهت( هۋنپىرئچىرايلىق كۆرسىتىلدى، 

ـان ئېيتقـان كىشـى ئېيتتـى) خاندانىدىن پىرئهۋن]. (37ـ36[ ھىيله ـ مىكرى پهقهت بىكاردۇر ئـى «: ئىم
بـۇ دۇنيـا ! ئـى قهۋمىـم]. 38[ سىلهر ماڭا ئهگىشـىڭالر، مهن سـىلهرنى تـوغرا يولغـا باشـاليمهن! قهۋمىم

 قارارگـاھتۇر) مهڭگۈلـۈك(پايدىلىنىشتىن ئىبارهتتۇر، ئـاخىرهت ھهقىـقهتهن ) ۋاقىتلىق(چىلىكى پهقهت تىرىك
شـۇنىڭغا اليىــق جــازا ) ئــاخىرهتته(بىــرهر يامـانلىقنى قىلىــدىكهن، ئۇنىڭغـا ) بــۇ دۇنيـادا(كىمكـى ]. 39[

رهر ياخشـى ئىـش بېرىلىدۇ، مهيلى ئهر بولسۇن، مهيلـى ئايـال بولسـۇن، كىمكـى ئـۆزى مـۆمىن تـۇرۇپ بىـ
ئــى ]. 40[ قىلىـدىكهن، ئهنه شــۇالر جهنـنهتكه كىرىــدۇ، جهننهتــته ئۇالرغـا ھېسابســىز رىزىـق بېرىلىــدۇ

قۇتۇلۇشـقا دهۋهت قىلىـمهن، سـىلهر بولسـاڭالر مېنـى ) دوزاختىن(ماڭا نېمىدۇركى، سىلهرنى مهن ! قهۋمىم
ا، مهن بىلمهيـدىغان نهرسـىلهرنى نـى ئىنكـار قىلىشـقهللا سـىلهر مېنـى ا]. 41[ دوزاخقا دهۋهت قىلىسىلهر
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ــالبۇكى، مهن ســىلهرنى غالىــب،  ــىلهر، ھ ــا شــېرىك كهلتۈرۈشــكه دهۋهت قىلىس بهنــدىلهرنىڭ (ئۇنىڭغ
ھهقىـقهتهن سـىلهر مېنـى ]. 42[ غـا دهۋهت قىلىـمهن) هللا(ناھايىتى مهغپىـرهت قىلغـۇچى ) گۇناھلىرىنى

) ئـۆزىگه ئىبـادهت قىلىشـقا(دۇنيا ۋه ئاخىرهتته  ئىبادهت قىلشىقا چاقىرىسىلهر، ئۇنىڭ) يهنى بۇتقا(ئۇنىڭغا 
ھهددىــدىن ) گۇمراھلىقتــا(نىــڭ دهرگاھىــدۇر، هللا چــاقىرغىنى يــوق، بىزنىــڭ ئــاخىر بارىــدىغان جــايىمىز ا

سـىلهرگه ئېيتقـان سـۆزۈمنىڭ ) سىلهرگه ئازاب نازىـل بولغـان چاغـدا]. (43[ ئاشقۇچىالر ئهھلى دوزاختۇر
ھهقىـقهتهن بهنـدىلىرىنى كــۆرۈپ هللا تاپشـۇرىمهن، ا قـاهللا اىشـىمنى ئهسلهيسـىلهر، مهن ئ) راسـتلىقىنى(

جامائهسـىگه  پىـرئهۋن. يىقهستلىرىدىن سـاقلىدىۇجامائهسىنىڭ س پىرئهۋنئۇنى هللا ا]. 44[ »تۇرغۇچىدۇر
ئۇالر ئهتىگىنى ـ ئاخشىمى ئوتقا توغرىلىنىپ تۇرىـدۇ، قىيـامهت قـايىم ]. 45[ ئهڭ يامان ئازاب نازىل بولدى

 )دېيىلىـدۇ(» !كىـرىڭالر) دوزاخ ئوتىغـا(ئازابنىـڭ ئهڭ قاتتىقىغـا ! جامائهسـى پىـرئهۋنئى «: بولغان كۈنده
ـــاجىز ]. 46[ ـــىدۇ، ئ ـــارا مۇنازىرىلىش ـــا ئۆزئ ـــۇالر دوزاخت ـــدا ئ ـــۇ چاغ ـــكۈچىلهر(ئ ـــاۋۇر ) ئهگهش ھاك
شۈبھىسىزكى، بىز سـىلهرگه ئهگهشـكهن ئىـدۇق، بىـزدىن دوزاخ ئازابىـدىن بىـر «): ئهگهشتۈرگۈچىلىرىگه(

شۈبھىسـىزكى، بىـز «): ئهگهشـتۈرگۈچىلىرى(ھاكـاۋۇر ]. 47[ دهيـدۇ» قىسىمىنى ئېلىپ تاشلىياالمسىلهر؟
ــادۇرمىز، ا ــاردىهللا ھهممىمىــز دوزاخت ــۈم چىق ــدىلهرنىڭ ئارىســىدا ھۆك ــقهتهن بهن ــدۇ» ھهقى ]. 48[ دهي

ر، ئـۇ بىـزدىن بىـر سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرغا دۇئا قىلىڭال«: دوزاختىكىلهر دوزاخقا مۇئهككهل پهرىشتىلهرگه
): يهنــى دوزاخقــا مــۇئهككهل پهرىشــتىلهر(ئــۇالر ]. 49[ دهيــدۇ» كۈنلــۈك ئــازابنى يېنىكلهتســه ئىــكهن

ــدى؟ « ــپ كهلمىگهنمى ــۆجىزىلهرنى ئېلى ــهن م ــىلهرگه روش ــرىڭالر س ــدۇ» پهيغهمبى ــۇالر . دهي ــى (ئ يهن
سـىلهر دۇئـا قىلىڭـالر، «: )يهنـى پهرىشـتىلهر(ئـۇالر . دهيـدۇ» ھهئه، ئېلىپ كهلگهن ئىـدى«): كۇففارالر

شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، بىـز پهيغهمبىرىمىـزگه، ]. 50[ دهيـدۇ» كاپىرالرنىڭ دۇئاسى پايدىسـىزدۇر) لېكىن(
پهرىشـته، پهيغهمـبهر ۋه مـۆمىنلهردىن بهنـدىلهرنىڭ ئهمهللىـرىگه گـۇۋاھ (مۆمىنلهرگه ھاياتىي دۇنيـادا ۋه 

ئـۇ كۈنـده كاپىرالرنىـڭ ]. 51[ لـۋهتته يـاردهم بېرىمىـزگـۇۋاھچىالر ھـازىر بولىـدىغان كۈنـده ئه) بولىدىغان
]. 52[ ئــۆزرىلىرى پايــدا بهرمهيــدۇ، ئــۇالر لهنهتــكه ئۇچرايــدۇ، ئــۇالر ئاخىرهتنىــڭ ئازابىغــا دۇچــار بولىــدۇ

نـى مىـراس ) يهنـى تهۋرات(شۈبھىسىزكى، بىز مۇساغا ھىدايهت ئاتا قىلـدۇق، ئىسـرائىل ئهۋالدىغـا كىتـاب 
! ئـى مـۇھهممهد]. (54[ ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچـۈن ھىـدايهتتۇر ۋه نهسـىھهتتۇر) ئۇ]. (53[ قىلىپ بهردۇق

سـاڭا ۋه سـېنىڭ تهۋهلىـرىڭگه يـاردهم (نىـڭ هللا سهۋر قىلغىـن، ا) مۇشرىكالرنىڭ يهتكۈزگهن ئهزىيهتلىرىگه
ــرىش ــى ) بې ــىمى ـ ئهتىگىن ــتقىن، ئاخش ــتىغپار ئېي ــا ئىس ــۇر، گۇناھىڭغ ــقهتهن ھهقت ــى ھهقى ۋهدىس

نىــڭ ئـايهتلىرى ئۈســتىده هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 55[ ا ھهمـدى بىــلهن تهسـبىھ ئېيــتقىنپهرۋهردىگارىڭغـ
جاڭجاللىشـىدىغانالرنىڭ ) قارىسـىغا(كهلـگهن ھېچقانـداق دهلىـل بولماسـتىن ) تهرىپىدىنهللا ا(ئۆزلىرىگه 

مهقسـىتىگه يېتهلمهيـدۇ، ) نىـڭ نـۇرىنى ئۆچۈرۈشـتىن ئىبـارهتهللا ا(كۆكرهكلىرىده پهقهت كىبرى بار، ئۇالر 
ھهممىنـى ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، هللا ، ھهقىـقهتهن ا)ئۇالرنىڭ شهررىدىن پانـاھ تىلىگىـن(سېغىنىپ  قاهللا ا

ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى يـارىتىش ئهلـۋهتته ئىنسـانالرنى يارىتىشـتىن ]. 56[ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
ىـلهن كـۆزى كۆرۈدىغـان ئهمـا ب]. 57[ ئۇقمايـدۇ) بـۇنى(كۆپ قىيىندۇر ۋه لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى 

باراۋهر بولمايدۇ، ئىمـان ئېيتقـان، ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـان ئـادهملهر ) يهنى مۆمىن بىلهن كاپىر(ئادهم 
]. 58[ سـىلهر ئـاز ۋهز ـ نهسـىھهت ئالىسـىلهر. بىـلهن يامـان ئىـش قىلغـۇچى ئـادهملهر بـاراۋهر بولمايـدۇ

ئىشـهنمهيدۇ ) ئۇنىڭغـا(ىنسـانالرنىڭ تولىسـى قىيامهت چوقـۇم كېلىـدۇ، ئۇنىڭـدا شـهك يـوق ۋه لـېكىن ئ
شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشـنى، قىيـامهت كـۈنى بېرىلىـدىغان مۇكاپـات بىـلهن جـازانى (

قوبــۇل ) دۇئــايىڭالرنى(ماڭــا دۇئــا قىلىڭــالر، مهن «: پهرۋهردىگــارىڭالر ئېيتىــدۇ]. 59[ )ئىنكــار قىلىــدۇ
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ــرىمهن(قىلىــمهن  ــاش )تىلىگىنىڭالرنــى بې ، شۈبھىســىزكى، مېنىــڭ ئىبادىتىمــدىن چوڭچىلىــق قىلىــپ ب
ئـارام ) كۈنـدۈزى ئىشـلهپ يهتـكهن ھـارغىنلىقتىن]. (60[ »تارتىدىغانالر خار ھالدا جهھهننهمگه كىرىدۇ

ـــى هللا ئېلىشـــىڭالر ئۈچـــۈن، ا ـــاراڭغۇ قىلىـــپ(ســـىلهرگه كېچىن ـــاراتتى، ) ق ـــدا (ي ـــك يولى تىرىكچىلى
ئىنسـانالرغا ھهقىـقهتهن مهرھهمهتلىكتـۇر ۋه هللا ا. نى يـورۇق يـاراتتىكۈنـدۈز) ھهرىكهتلىنىشىڭالر ئۈچـۈن

نىـڭ مهرھهمىتـى ۋه نېمهتلىـرىگه هللا نىڭ ئېھسـانىغا شـۈكۈر قىلمايـدۇ، اهللا ا(لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 
سـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـارىڭالردۇر، ھهمـمه نهرسـىنى ياراتقۇچىـدۇر، هللا ئهنه شۇ ا]. 61[ )نانكورلۇق قىلىدۇ

) ئىبـادهت قىلىشـتىن بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىشـقا قـاهللا ا(اشقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، قانـداقمۇ ئۇنىڭدىن ب
شـۇنداق ) ھىـدايهتتىن ۋه ھهقىقهتـتىن(نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـانالر هللا ا] 62[ بۇرۇلۇپ كېتىسىلهر؟

يغۇرۇپ كهتمىگىـن، نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقىغا قـاهللا قهۋمىڭنىڭ ا! ئى مۇھهممهد(بۇرۇلۇپ كېتىدۇ 
سـىلهرگه زېمىننـى تۇرالغـۇ، ئاسـماننى بىنـا هللا ا]. 63[ )ئۇالردىن ئىلگىرى ئـۆتكهنلهر مۇشـۇنداق قىلغـان

ــدى ــۈزدى. قىل ــۈرهتكه كىرگ ــىلهرنى س ــدى. س ــق قىل ــۈرىتىڭالرنى چىرايلى ــىلهرگه . س ــۈك(س ــاك ) تۈرل پ
ـــپ بهردى ـــق قىلى ـــۇ ا. نهرســـىلهرنى رىزى ـــڭ ســـىلهرنىڭ پهرۋهردىگـــارىڭالهللا ئهنه ش ردۇر، ئالهملهرنى

ھايــاتتۇر، ئۇنىڭــدىن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر، هللا ا]. 64[ نىــڭ بهرىكىتــى بۈيۈكتــۇرهللا پهرۋهردىگــارى ا
سـاپ قىلغـان ھالـدا ئۇنىڭغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر، جىمـى ھهمدۇسـانا ) شېرىكتىن ۋه رىيادىن(دىنىڭالرنى 

پهرۋهردىگارىمـدىن ماڭـا «: ئېيتقىنكـى!) ئى مۇھهممهد] (65[ !خاستۇر قاهللا ائالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى 
نــى قويــۇپ ئىبــادهت قىلىۋاتقــان بۇتلىرىڭالرغــا ئىبــادهت هللا روشــهن دهلىلــلهر كهلــگهن چاغــدا، ســىلهر ا

ســىلهرنى هللا ا]. 66[ »قىلىشـتىن مهنئــى قىلىنـدىم، ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارىغــا بويسۇنۇشـقا بۇيرۇلــدۇم
دىن، ئانـدىن يئابىمهنى) ئۇنىڭ ئهۋالدىنى ئالدى بىلهن(پراقتىن، تۇ) يهنى ئاتاڭالر ئادهم ئهلهيھىسساالمنى(

بـوۋاق ھـالىتىڭالردا چىقىرىـدۇ، ئانـدىن ) ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن(لهخته قاندىن ياراتتى، ئاندىن ئۇ سىلهرنى 
بهزىڭـالر  –قىـران ۋاقتىڭالرغـا يېتىسـىلهر، ئانـدىن قېرىيسـىلهر) كۈچ ـ قۇۋۋهت ۋه ئهقىلده كامالهت يېشى(
نىــڭ هللا ا(ئانــدىن ســىلهر مــۇئهييهن ۋاقىــتقىچه ياشايســىلهر، ســىلهر –ۇرۇن ۋاپــات بولــۇپ كېتىســىلهربــ

تىرىلدۈرۈشكه ۋه ئۆلتۈرۈشكه قادىر، ئـۇ بىـرهر ئىشـنى هللا ا]. 67[ چۈشهنگهيسىلهر) قۇدرىتىنىڭ دهلىللىرىنى
نىــڭ هللا ا]. 68[ دهيـدۇ ـ ده، ئــۇ ۋۇجۇدقـا كېلىـدۇ» ۋۇجۇدقـا كهل«ئىـراده قىلسـا، ئۇنىڭغــا ) قىلىشـنى(

بۇرۇلـۇپ ) ھىدايهتتىن گۇمراھلىققـا(ئايهتلىرى ئۈستىده جاڭجاللىشىۋاتقانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر قانداقمۇ 
ئىنكـار قىلـدى، پهيغهمبهرلىرىمىـزگه بىـز نازىـل قىلغـان ) يهنـى قۇرئـاننى(ئـۇالر كىتـابنى ] 69[ كېتىدۇ؟

ئـۇ ]. 70[ بىلىـدۇ) ىنكـار قىلغانلىقلىرىنىـڭ ئـاقىۋىتىنىئ(ئۇالر ئۇزاققا قالمـاي . مۆجىزىلهرنى ئىنكار قىلدى
ئۇالرنىـڭ بويۇنلىرىـدا تاقـاقالر ۋه زهنجىـرلهر بولىـدۇ، ئـۇالر قايناقسـۇغا ) يهنـى دوزاخقـا كىرگهنـده(چاغدا 

نى قويۇپ شـېرىك كهلتـۈرگهن هللا ا«: ئاندىن ئۇالرغا]. 72ـ71[ دۇ، ئاندىن ئوتتا كۆيدۈرۈلىدۇسۆرهپ كىرىلى
ئۇ بۇتالر ئۆزلىرىنى بىزدىن چهتـكه ئالـدى، بهلكـى بىـز ئىلگىـرى «: دېيىلىدۇ، ئۇالر» قهيهرده؟بۇتلىرىڭالر 

بـۇ ]. 74ــ73[ الرنى مۇشـۇنداق گـۇمراھ قىلىـدۇكـاپىرهللا ا. دهيـدۇ» ھېچنهرسـىگه ئىبـادهت قىلمـايتتۇق
پ گۇنــاھ قىلىــپ پــۇل ـ مــالنى ھــارام يولالرغــا ســهر(ســىلهرنىڭ زېمىنــدا ھهقســىز رهۋىشــته ) ئــازاب(

سـىلهر ]. 75[ خۇشال بولغانلىقىڭالر ۋه ھاكـاۋۇر بولـۇپ كهتكهنلىكىڭـالر ئۈچۈنـدۇر) قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن
 دوزاخنىڭ دهرۋازىلىرىدىن كىرىپ ئۇ يهرده مهڭگـۈ قـېلىڭالر، مۇتهكهببۇرالرنىـڭ جـايى نېمىـدېگهن يامـان؟

ئـۇالرنى ئـازابالش (نىـڭ هللا ىـن، اسهۋر قىلغ) قهۋمىڭنىڭ سېنى ئىنكار قىلغانلىقىغا! ئى مۇھهممهد] (76[
ۋهدىســى ھهقىــقهتهن ھهقتــۇر، ســاڭا بىــز ئۇالرغــا ۋهده قىلغــان ئازابنىــڭ بىــر قىســمىنى ) توغرىســىدىكى
ۋاپـات ) ئـۇنى كۆرسىتىشـتىن بـۇرۇن(يـاكى سـېنى ) نىڭ ۋهدىسىگه ۋاپا قىلغانلىقىدۇرهللا بۇ ا(كۆرسهتسهك 
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سـهندىن ]. 77[ )قىيامهتته ئۇالر ئازابقا دۇچار بولىـدۇ(، قىلدۇرساق، ئۇالر بىزنىڭ دهرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىدۇ
ئىلگىرى بىـز ھهقىـقهتهن نۇرغـۇن پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋهتتـۇق، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىن سـاڭا بايـان قىلىـپ 

نىـڭ ئىزنىسـىز بىـرهر هللا بهرگهنلىرىمىزمۇ، بايان قىلىـپ بهرمىگهنلىرىمىزمـۇ بـار، ھېچقانـداق پهيغهمـبهر ا
ئـادالهت ) كىشـىلهرنىڭ ئارىسـىدا(كهلگهن چاغدا ) يهنى قىيامهت(نىڭ ئهمرى هللا دۇ، امۆجىزه كهلتۈرهلمهي

مىنىشـىڭالر ۋه ]. 78[ بىلهن ھۆكۈم چىقىرىلىـدۇ، بـۇ چاغـدا ھهقـكه قارشـى تۇرغـۇچىالر زىيـان تارتىـدۇ
ئـۇالر ســىلهرگه نۇرغــۇن پايــدا ]. 79[ سـىلهرگه ھــايۋانالرنى يــاراتتىهللا گۆشـلىرىنى يېيىشــىڭالر ئۈچــۈن ا

ــىلهر،  ــاجىتىڭالردىن چىقىس ــۈككهن ھ ــا پ ــپ دىلىڭالرغ ــا مىنى ــدۇ، ئۇالرغ ــۈك ـ (كهلتۈرى ــا ي قۇرۇقلۇقت
) قۇدرىتىنىـڭ(سـىلهرگه هللا ا]. 80[ كېمىلهرگه قاچىاليسىلهر) دېڭىزدا(ئۇالرغا ئارتىسىلهر، ) تاقلىرىڭالرنى

ــىلهر ا ــىتىدۇ، س ــاالمهتلىرىنى كۆرس ــڭ هللا ئ ــڭ(نى ــاالمهتلىرىنى ئ) قۇدرىتىنى ــىلهر؟قايســى ئ ــار قىلىس  ىنك
ئۇالر زېمىندا سهير قىلىپ ئۇالردىن ئىلگىرىكىلهرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانـداق بولغـانلىقىنى كۆزهتمىـدىمۇ؟ ]81[

) يهنـى ئـۆي ـ ئىمـارهت(بۇالردىن ئۇالرنىڭ سانى كـۆپ ئىـدى، زېمىنـدا كـۈچ ـ قـۇۋۋهت ۋه يادىكـارلىقالر 
]. 82[ تـۈرگهن نهرسـىلىرى ئۇالرغـا ئهسـقاتمىدىئۇالرنىـڭ قولغـا كهل. جهھهتته بۇالردىن ئۈستۈن ئىـدى

ئۇالرغـا پهيغهمبهرلىـرى روشـهن مـۆجىزىلهر بىـلهن كهلگهنـده، ئۆزلىرىـده بـار ئىلىـم بىـلهن پهخىرلىنىـپ 
ۋه كهلسـه دهپ (ىره قىلغـان مهسـخ ، ئۇالرغا ئـۆزلىرى)ىره قىلدىمهسخ پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى ۋه(

ئىمـان  قـاهللا ابىـز بىـر «: ئۇالر بىزنىڭ ئـازابىمىزنى كـۆرگهن چاغـدا]. 83[ ئازاب نازىل بولدى) ئالدىرىغان
بىزنىـڭ ئـازابىمىزنى ]. 84[ دېـدى» شېرىك قىلغان بـۇتالرنى ئىنكـار قىلـدۇق) قاهللا ا(ئېيتتۇق، بىز بۇرۇن 

ڭ يهنى ئازابنى كۆرگهنـده ئېيتقـان ئىماننىـ(كۆرگهن چاغدا ئېيتقان ئىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىدى، بۇ 
نىڭ بهندىلىرى ئارىسىدا تۇتقـان يولىـدۇر، بـۇ چاغـدا كـاپىرالر زىيـان تـارتقۇچى هللا ا) پايدىلىق بولماسلىقى

  ].85[ بولدى
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

]. 2[ )ىــدۇريۋهھ(تهرىپىــدىن نازىــل قىلىنغــان هللا ك، مېھرىبــان اناھــايىتى شــهپقهتلى) بــۇ]. (1[ امىمحــ
]. 3[ ئايهتلىرى ئوچۇق بايان قىلىنغان كىتابتۇر، بىلىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن نازىـل بولغـان ئهرهبـچه قۇرئانـدۇر

. ئاگاھالندۇرغۇچىـدۇر) كـاپىرالرنى دوزاخ بىـلهن(خۇش خهۋهر بهرگۈچىدۇر، ) مۆمىنلهرگه جهننهت بىلهن(
) ئۇنىڭغـا(ئـۇالر . يـۈز ئـۆرۈدى) ئۇنىڭ ئايهتلىرىنى پىكىـر قىلىشـتىن(نىڭ تولىسى ) نى مۇشرىكالريه(ئۇالر 

بىزنىڭ دىللىرىمىز سـهن بىزنـى دهۋهت قىلغـان نهرسـىلهردىن «): پهيغهمبهرگه(ئۇالر ]. 4[ قۇالق سالمايدۇ
ــارىمىزدا پهرده  ــڭ ئ ــلهن بىزنى ــهن بى ــر، س ــۇالقلىرىمىز ئېغى ــگهن، ق ــى د(پهردىلهن ــته يهن ــي جهھهت ىنى

يهنـى سـهنمۇ ئـۆز (بار، سهن ئۆز ئىشىڭنى قىل، بىزمۇ ھهقىقهتهن ئۆز ئىشىمىزنى قىاليلى ) ئوخشىماسلىق
مهن «): ئـۇ مۇشـرىكالرغا(سـهن ]. 5[ دهيـدۇ» )دىنىڭ بىلهن بـول، بىزمـۇ ئـۆز دىنىمىـز بىـلهن بـواليلى

ئىمـان ۋه (قىلىنىـدۇ، ئۇنىڭغـا  ىيـۋهھسىلهرگه ئوخشاش ئىنسانمهن، ماڭا، ئىالھىڭالر بىر ئىالھتـۇر، دهپ 
] 6[ !دېگىـن، مۇشـرىكالرغا ۋاي» !ۋه ئۇنىڭدىن مهغپىـرهت تىلهڭـالر يۈزلىنىڭالر) تائهت ـ ئىبادهت بىلهن

ـان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغانالرغـا ]. 7[ ئۇالر زاكات بهرمهيدۇ، ئـاخىرهتكه ئىشـهنمهيدۇ ئىم
نـى هللا سىلهر زېمىننى ئىككـى كۈنـده ياراتقـان ا«) سهن ئۇالرغا]. (8[ ئهلۋهتته ئۈزلۈكسىز ساۋاب بېرىلىدۇ

ئـۇ ]. 9[ دېگىـن» ئىنكار قىالمسىلهر ۋه ئۇنىڭغا شېرىكلهر كهلتۈرهمسىلهر؟ ئۇ ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىدۇر
زېمىننىڭ ئۈستىده نۇرغۇن تـاغالرنى يـاراتتى، زېمىننـى بهرىكهتلىـك قىلـدى، ئهھلـى زېمىننىـڭ رىزقىنـى 
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بـاراۋهر تـۆت ) زېمىننى يارىتىش بىلهن ئاھالىسىنىڭ رىزقىنـى بهلگىلهشـنى كهم ـ زىيادىسـىز(ىلىدى، بهلگ
سـورىغۇچىالر ئۈچـۈن ) زېمىننىڭ ۋه ئۇنىڭدىكى نهرسىلهرنىڭ يـارىتىلىش مـۇددىتىنى(، )تاماملىدى(كۈنده 

تۇمـان ھالىتىـده ئىـدى، يۈزلهنـدى، ھـالبۇكى، ئـۇ ) يارىتىشـقا(ئاندىن ئۇ ئاسـماننى ]. 10[ )بۇ جاۋابتۇر(
» )يهنى ئهمرىمنى قوبـۇل قىلىڭـالر(ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالدا كېلىڭالر «: ئاسمان بىلهن زېمىنغا

ھهر . يهتته ئاسماننى ئىككـى كۈنـده يـاراتتىهللا ا]. 11[ دېدى» ئىختىيارىي كهلدۇق«ئىككىلىسى . دېدى
). اننىڭ ئېھتىيـاجلىق ئىشـلىرىنى ئورۇنالشـتۇردىيهنـى ھهر ئاسـم(ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگه بىلـدۈردى 

ئهڭ تۆۋهنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلهن زىننهتلىدۇق ۋه قوغدىدۇق، بۇ ئهنه شۇ غالىب، ھهممىنـى بىلگـۈچى 
): سـهن ئۇالرغـا(يـۈز ئۆرۈسـه ) بۇ بايـانالردىن كېـيىن ئىمانـدىن(ئهگهر ئۇالر ]. 12[ نىڭ تهقدىرىدۇرهللا ا

» قهۋمىلىرىنىـڭ بېشـىغا كهلـگهن ئازابقـا ئوخشـاش ئـازابتىن ئاگاھالنـدۇرىمهنسىلهرنى ئـاد ۋه سـهمۇد «
بىـر «: پهيغهمـبهرلهر كېلىـپ) يهنى ھهممه تهرهپتىن(ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا ئالدى ـ كهينىدىن ]. 13[ دېگىن

ــنهللا ا ــاڭالر تى ــادهت قىلم ــقىغا ئىب ــۇالر» !باش ــا، چوقــۇم «: دېســه، ئ ــارىمىز خالىس ئهگهر پهرۋهردىگ
» لهرنى چۈشـۈرگهن بـوالتتى، بىـز سـىلهرنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭالرنـى ھهقىـقهتهن ئىنكـار قىلىمىـزپهرىشتى

ھهقسـىز ) نىڭ بهندىلىرى ھـۇد ۋه ئۇنىـڭ بىـلهن ئىمـان ئېيتقانالرغـاهللا ا(ئاد بولسا زېمىندا ]. 14[ دېدى
ئـۆزلىرىنى ياراتقـان  ئـۇالر. دېدى» چ ـ قۇۋۋهتته بىزدىن كىم ئارتۇق؟كۈ«: ئۇالر. رهۋىشته يوغانچىلىق قىلدى

نىڭ كۈچ ـ قۇۋۋهتته ئۆزلىرىدىن ئۈستۈن ئىكهنلىكىنى بىلمىدىمۇ؟ ئـۇالر بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار هللا ا
ئۇالرغا بـۇ دۇنيـادىال خـار قىلغـۇچى ئـازابنى تېتىتىشـىمىز ئۈچـۈن، شـۇم كـۈنلهرده قـاتتىق ]. 15[ قىلدى

) ئـازابنى دهپئـى قىلىـدىغان(مۇ خار قىلغۇچىـدۇر، ئـۇالر سوغۇق شامالنى ئهۋهتتۇق، ئاخىرهتنىڭ ئازابى تېخى
يهنـى (سهمۇدقا بولسا توغرا يولنى كۆرسـهتتۇق، ئـۇالر ھىـدايهتتىن كورلـۇق ]. 16[ ياردهمگه ئېرىشهلمهيدۇ

قىلمىشـلىرى تۈپهيلىـدىن، ئـۇالرنى خـار قىلغـۇچى چاقمـاق ئـازابى ھـاالك . نى ئارتۇق بىلـدى) گۇمراھلىق
ــدى ـان ئ]. 17[ قىل ــۋادارالرنى ئىمـ ــانالرنى ۋه تهق ــا (ېيتق ــلهن ئۇنىڭغ ــاالم بى ــالىھ ئهلهيھىسس ــى س يهن

نىڭ دۈشـمهنلىرى دوزاخقـا توپلىنىـدۇ، ئالـدى ـ هللا ئۇ كۈنده ا]. 18[ قۇتقۇزدۇق) ئهگهشكهنلهرنى ئازابتىن
ئـۇالر دوزاخقـا كهلگهنـده، ئۇالرنىـڭ قـۇالقلىرى، ]. 19[ ئارقىسى يىغىلىـپ بولغـۇچه توختىتىـپ قويۇلىـدۇ

: ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ تېرىلىـرىگه]. 20[ ۆزلىرى ۋه تېرىلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ھهققىده گۇۋاھلىق بېرىـدۇك
هللا ھهر نهرسـىنى سـۆزلهتكهن ا«: دهيـدۇ، تېرىلىـرى» زىيىنىمىزغا گۇۋاھلىق بهردىڭـالر؟نېمىشقا بىزنىڭ «

سـىلهر ]. 21[ دهيـدۇ» رۇلىسـىلهرئۇنىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇ. بىزنى سۆزلهتتى، ئۇ دهسلهپته سىلهرنى ياراتتى
قۇلىقىڭالرنىڭ، كۆزۈڭالرنىڭ، تېرىلىرىڭالرنىـڭ سـىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغـا گۇۋاھلىـق ) دۇنيادىكى چېغىڭالردا(

ـان چـېغىڭالردا، رهسـۋا بولۇشـتىن قورقـۇپ، (بېرىشىدىن ساقالنمىغان ئىدىڭالر  يهنى يامان ئىشـالرنى قىلغ
ــال ــدىڭالر، ۋهھ ــۇرغان ئى ــىلهردىن يوش ــق كىش ــا گۇۋاھلى ــىلهرنىڭ زىيىنىڭالرغ ــڭ س هنكى، ئهزالىرىڭالرنى
هللا ا«، لــېكىن ســىلهر قىلمىشــىڭالردىن نۇرغــۇن ئىشــالرنى )بېرىــدىغانلىقىنى گۇمــان قىلمىغــان ئىــدىڭالر

ــدۇ ــدىڭالر» بىلمهي ــان قىل ــۇ ]. 22[ دهپ گۇم ــان ئهنه ش ــا قىلغ ــانىڭالر ) قهبىــھ(پهرۋهردىگارىڭالرغ گۇم
) ئازابقـا(ئهگهر ئـۇالر ]. 23[ ڭ بىـلهن زىيـان تـارتقۇچىالردىن بولـدۇڭالرشـۇنى. سىلهرنى ھـاالك قىلـدى

رازىلىـق تىلىسـه، ) تىـنهللا ا(دوزاخ ئۇالرنىڭ جايىدۇر، ئهگهر ئـۇالر ) چىداملىقنىڭ پايدىسى يوق(چىدىسا، 
ر دوسـتالرنى مۇسـهللهت قىلـدۇق، ئـۇال) شهيتانالردىن(ئۇالرغا بىز ]. 24[ ھهرگىز رازىلىققا ئېرىشهلمهيدۇ

يهنـى ئۇالرنىـڭ ھـازىرقى ۋه كهلگۈسـىدىكى (ئۇالرغا ئالدى ـ كهينىـدىكى نهرسـىلهرنى ) يهنى شهيتانالر(
چىرايلىق كۆرسهتتى، ئۇالرغا ئۇالردىن ئىلگىـرى ئـۆتكهن ئىنسـانالردىن ۋه جىـنالردىن ) قهبىھ ئهمهللىرىنى

ى، چــۈنكى ئــۇالر زىيــان ئــۈممهتلهر قاتارىــدا ئــازاب ســۆزى تېگىشــلىك بولــد) گۇناھكــار شــهقى(بولغــان 
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بۇ قۇرئانغا قۇالق سـالماڭالر، ئـۇنى ئېلىشـتۇرۇۋېتىڭالر، سـىلهر غهلىـبه «: كاپىرالر]. 25[ تارتقۇچىالر ئىدى
بىز كاپىرالرغا چوقـۇم قـاتتىق ئـازابنى تېتىتىمىـز، بىـز ئۇالرنىـڭ يامـان ]. 26[ دهيدۇ» قىلىشىڭالر مۇمكىن

ــز ــاتتىق جــازا بېرىمى ــازا ئهنه شــۇ هللا ا]. 27[ قىلمىشــلىرىغا ئهڭ ق ــدىغان ج ــڭ دۈشــمهنلىرىگه بېرىلى نى
دوزاختۇر، ئۇالرنىڭ مهڭگۈلـۈك تۇرىـدىغان جـايى دوزاختـۇر، بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى 

ئىنسـانالردىن ۋه جىـنالردىن ! پهرۋهردىگـارىمىز«: كـاپىرالر]. 28[ شۇنداق جازا بېرىلىـدۇ) ئۇالرغا(ئۈچۈن 
ئهڭ خــارالردىن بولۇشــى ئۈچــۈن ئــۇالرنى ) ئۇالرنىــڭ(انالرنى بىــزگه كۆرســهتكىن، بىزنــى ئازدۇرغــ

دېگهنـلهر، » دۇرهللا پهرۋهردىگـارىمىز ا«شۈبھىسـىزكى، ]. 29[ دېدى» ئاياغلىرىمىزنىڭ ئاستىدا چهيلهيمىز
لىنغـان قورقمـاڭالر، غهم قىلمـاڭالر، سـىلهرگه ۋهده قى«: ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ

جهننهت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر، بىز دۇنيـادا، ئـاخىرهتته سـىلهرنىڭ دوسـتلىرىڭالرمىز، جهننهتـته سـىلهر 
) ئـۇالر(ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـى ۋه تىلىـگهن نهرسـهڭالرنىڭ ھهممىسـى بـار، 

ــان  ــايىتى مېھرىب ــۇچى، ناھ ــرهت قىلغ ــايىتى مهغپى ــدى) هللا(ناھ ــرىلگهتهرىپى ــاپهتتۇرن بې ــدۇ» ن زىي  دهي
دهۋهت قىلغـان، ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـان ۋه ) نىڭ تهۋھىدىگه ۋه تائىتىگههللا يهنى ا( قاهللا ا]. 32ـ30[
ياخشـى ] 33[ دېگهن كىشىدىنمۇ ياخشى سـۆزلۈك ئـادهم بـارمۇ؟» مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن«

تاقابىـل تـۇرغىن، ) يامـان خىسـلهتكه(ىق ئىش بىلهن يامان ئىش باراۋهر بولمايدۇ، ياخشى خىسلهت ئـارقىل
سهن بىلهن ئۆزىنىڭ ئارىسـىدا ئـاداۋهت بـار ئـادهم گويـا سـىرداش دوسـتۇڭدهك بولـۇپ ) شۇنداق قىلساڭ(

بـۇ خىسـلهتكه پهقهت سـهۋرچان ئـادهملهرال ئېرىشـهلهيدۇ، بـۇ خىسـلهتكه پهقهت بۈيــۈك ]. 34[ قالىـدۇ
يــۇقىرىقى خىســلهتنى (ان ســېنى ۋهسۋهســه قىلىــپ ئهگهر شــهيت]. 35[ نېســىۋه ئىگىســىال ئېرىشــهلهيدۇ

ــه ــلىككه كۈشكۈرتس ــاهللا ا) ئۆزلهشتۈرمهس ــېغىنىپ  ق ــهررىدىن(س ــهيتاننىڭ ش ــن، ا) ش ــاھ تىلىگى هللا پان
]. 36[ بىلىـپ تۇرغۇچىـدۇر) ئىشـلىرىنى(ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) بهنـدىلىرىنىڭ سـۆزلىرىنى(ھهقىـقهتهن 

ئاالمهتلىرىدىنـدۇر، ) لىكىنى ۋه قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانبىر(نىڭ هللا كېچه بىلهن كۈندۈز، كۈن بىلهن ئاي ا
سـهجده قىلىڭـالر، ئهگهر  قـاهللا اقۇياشقا سهجده قىلماڭالر، ئايغىمۇ سهجده قىلمـاڭالر، ئـۇالرنى ياراتقـان 

سـهجده  قـاهللا ا(ئهگهر كۇففارالر چوڭچىلىـق قىلىـپ ]. 37[ غىال ئىبادهت قىلىدىغان بولساڭالرهللا پهقهت ا
 قـاهللا اكـېچه ـ كۈنـدۈز ) يهنـى پهرىشـتىلهر(رتسا، پهرۋهردىگارىڭنىڭ دهرگاھىـدىكىلهر باش تا) قىلىشتىن

بىرلىكىنـى ۋه قـۇدرىتىنى (نىـڭ هللا ا) بۇمـۇ]. (38[ تهسبىھ ئېيتىپ تۇرىـدۇ، ئـۇالر مـاالل بولـۇپ قالمايـدۇ
ــدۇرغان ) كۆرســىتىدىغان ــامغۇر ياغ ــا ي ــاس كۆرىســهن، ئۇنىڭغ ــى قاق ــدۇركى، ســهن زېمىنن ئاالمهتلىرىدىن

ۋاقتىمىزدا، زېمىن كۆتۈرۈلىدۇ ۋه كۆپۈشىدۇ، شۈبھىسىزكى، زېمىننـى تىرىلـدۈرگهن زات ئۆلـۈكلهرنى ئهلـۋهتته 
شۈبھىسـىزكى، بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىزنى ]. 39[ تىرىلدۈرگۈچىدۇر، ئـۇ ھهقىـقهتهن ھهر نهرسـىگه قـادىردۇر

خقــا تاشــلىنىدىغان ئــادهم بـۇرمىالپ چۈشــهندۈرىدىغانالر بىــزگه مهخپىــي قالمايــدۇ، قىيــامهت كــۈنى دوزا
ئهمىـن بولغـان ھالـدا كېلىـدىغان ئـادهم ياخشـىمۇ؟ ) نىـڭ ئازابىـدىنهللا ا(ياخشىمۇ؟ ياكى قىيامهت كۈنى 

شۈبھىسـىزكى، ]. 40[ قىلمىشـىڭالرنى كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرهللا خالىغىنىڭالرنى قىلىڭـالر، شۈبھىسـىزكى، ا
 ، شۈبھىسـىزكى، قۇرئـان غالىـب كىتـابتۇر)ۇچرايـدۇقاتتىق جازاغـا ئ(قۇرئان كهلگهنده ئۇنى ئىنكار قىلغانالر 

باتىل يۈزلهنمهيـدۇ، ئـۇ ھـېكمهت ) يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن(ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ، ئارقىسىدىنمۇ ]. 41[
مۇشـرىكالر (سـاڭا ]. 42[ تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغانـدۇرهللا بىلهن ئىـش قىلغـۇچى، مهدھىـيىگه اليىـق ا

ئېيتىلغـان ) قهۋملىـرى تهرىپىـدىن(پهقهت ئىلگىرىكـى پهيغهمـبهرلهرگه  ئېيتىلىدىغان سـۆزلهر) تهرىپىدىن
ـۆزلهردۇر، شۈبھىســىزكى، ســېنىڭ پهرۋهردىگارىـڭ مهغپىــرهت ئىگىســىدۇر ۋه قـاتتىق ئــازاب ئىگىســىدۇر  س

نېمىشـقا «: مۇبادا بىز ئۇنى ئهجهم تىلىدىكى قۇرئان قىلىپ نازىـل قىلغـان بولسـاق، ئـۇالر ئهلـۋهتته]. 43[
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ــاي ــڭ ئ ــدا(هتلىرى ئۇنى ــان قىلىنمىــدى؟ په) بىــز چۈشــىنىدىغان تىل ــاب روشــهن باي ــبهر ئهرهب، كىت يغهم
شـىپادۇر، ) دىلالردىكى شـهك ـ شـۈبھىگه(ئۇ ئىمان كهلتۈرگهنلهرگه ھىدايهتتۇر ۋه . دهيتتى» ئهجهمچىمۇ؟

تىگه قـۇالق يهنـى قۇرئاننىـڭ دهۋىـ(ئېغىـردۇر ) قۇرئـاننى ئاڭالشـتىن(ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ قۇالقلىرى 
) دىللىرىغـا(، قۇرئـان ئۇالرنىـڭ )سالمىغانالرنىڭ ۋه ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگهنلهرنىـڭ گويـا قـۇالقلىرى ئېغىـردۇر

يهنـى ئـۇالر (، ئهنه شۇالر يىراقتىن نىـدا قىلىنغـۇچىالردۇر )يهنى ئۇالر ھىدايهت نۇرىنى كۆرمهيدۇ(كورلۇقتۇر 
رىلغـان، مۇسـاپىنىڭ يىراقلىقىـدىن چـاقىرىقنى ئاڭلىمىغـان ھهقنى قوبۇل قىلماسلىقتا ئىمانغا يىـراقتىن چاقى

ئاتـا قىلـدۇق، ئـۇ ھهقـته ) يهنـى تهۋراتنـى(بىز ھهقىقهتهن مۇساغا كىتـاب ]. 44[ )كىشىلهرگه ئوخشايدۇ
ۋهدىسـى ) ئـۇالرنى جازاالشـنى قىيـامهتكىچه كېچىكتـۈرۈش(ئهگهر پهرۋهردىگارىڭنىـڭ . ئىختىالپ بولـدى

ۇالرنىـڭ ئارىسـىدا ھۆكـۈم چىقىرىالتتـى، ئـۇالر ھهقىـقهتهن قۇرئانـدىن زىيـاده بولمىسا ئىـدى، ئهلـۋهتته ئ
يامـان ئىـش قىلىـدىكهن  كىمكىكىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكهن، پايدىسى ئۆزىگىدۇر، ]. 45[ شهكتىدۇر

قىيامهتنىـڭ ۋاقتىنـى  ].46[ ئهمهسـتۇرپهرۋهردىگارىـڭ بهنـدىلهرگه زۇلـۇم قىلغـۇچى . ىمۇ ئۆزىگىـدۇرىيىنز
). باشـقا كىشـى بىلمهيـدۇ تىـنهللا ايهنى قىيامهتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى (خاستۇر  قاهللا اهقهت بىلىش پ

ــدار بولۇشــى ۋه تۇغۇشــى ا ــداق چىشــىنىڭ ھامىل ــدىن چىقىشــى، ھهر قان ــڭ بوغۇنلىرى ــڭ هللا مېۋىلهرنى نى
ىك يهنـى سـىلهر ماڭـا شـېر(مېنىـڭ شـېرىكلىرىم «: ئۇالرغـاهللا ، ئـۇ كۈنـده ائهمهسـتۇرئىلمىنىڭ سىرتىدا 

ساڭا مهلۇم قىلىمىزكى، ئـارىمىزدا ھـېچ كىشـى «: دهپ نىدا قىلىدۇ، ئۇالر» قهيهرده؟) كهلتۈرگهن نهرسىلهر
) يهنى دۇنيـادىكى چاغـدا(ئۇالر ئىلگىرى ]. 47[ دهيدۇ» گۇۋاھلىق بېرهلمهيدۇ) سېنىڭ شېرىكىڭ بار دهپ(

قاچىـدىغان جـاي يـوق ) ئازابىـدىن نىـڭهللا ا(چوقۇنغان بۇتلىرى ئۇالردىن ئۆزلىرىنى چهتـكه ئالىـدۇ، ئـۇالر 
ياخشـىلىق تىلهشـتىن زېرىكمهيـدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغـا ) ئـۆزىگه(ئىنسـان ]. 48[ ئىكهنلىكىنى ئېنىق بىلىـدۇ

ئهگهر بىـز ]. 49[ تولىمـۇ ئۈمىدسـىزلىنىپ كېتىـدۇ) نىـڭ رهھمىتىـدىنهللا ا(بىرهر يامـانلىق يېتىـپ قالسـا 
بـۇ ئۆزۈمنىـڭ سـهئيى ـ ئىجتىھاتىمـدىن «: ق، ئـۇ چوقـۇمئۇنىڭغا كۈلپهتتىن كېيىن رهھمىتىمىزنى تېتىتسـا

مهن پهرۋهردىگارىمغــا ) قىيــامهت بولــۇپ(كهلــگهن، قىيامهتنىــڭ بولىــدىغانلىقىغا ئىشــهنمهيمهن، مۇبــادا 
ئهلـۋهتته كاپىرالرغـا قىلمىشـلىرىنى . دهيدۇ» قايتۇرۇلغاندىمۇ ئۇنىڭ دهرگاھىدا چوقۇم جهننهتكه ئېرىشىمهن

پهرۋهردىگارىغـا (ئىنسـانغا نـېمهت ئاتـا قىلسـاق ]. 50[ الرغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىـزخهۋهر قىلىمىز ۋه ئۇ
ھاكاۋۇرلىشـىپ كېتىـدۇ، ) نىـڭ ئهمـرىگه بويسۇنۇشـتىن بـاش تارتىـپهللا ا(يۈز ئۆرۈيـدۇ، ) شۈكۈر قىلىشتىن

! ئــى مــۇھهممهد]. (51[ ئۈزلۈكســىز دۇئــا قىلىــدۇ) يۈزلىنىــپ قــاهللا ا(ئهگهر ئۇنىڭغــا يامــانلىق يهتســه 
تهرىپىـدىن نازىـل بولغـان بولسـا، سـىلهر هللا ا) قۇرئان مهن ئېيتقانـدهك(ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ «) ئېيتقىنكى

يىـراق ئىختىالپتـا بولغـان ) ھهقـتىن). (ئويلىماستىنال ئـۇنى ئىنكـار قىلسـاڭالر، ھـالىڭالر قانـداق بولىـدۇ(
ئۇالرغـا بىـز تـاكى ئۇالرغـا ]. 52[ »)يهنى سىلهردىنمۇ گۇمراھ ئادهم يوق(كىشىدىنمۇ گۇمراھ ئادهم بارمۇ؟ 

ئهتراپىــدىكى ۋه ئۆزلىرىــدىكى ) ئاســمان ـ زېمىــن(قۇرئاننىــڭ ھهق ئىكهنلىكــى ئېنىــق بولغــۇچه، 
ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز، پهرۋهردىگارىڭنىڭ ھهمـمه نهرسـىنى كـۆرۈپ ) قۇدرىتىمىزگه دااللهت قىلىدىغان(

بىلىڭالركـى، ئـۇالر ]. 53[ ئۇالرغا كۇپـايه ئهمهسـمۇ) قاسېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دهلىلى بولۇش(تۇرىدىغانلىقى 
ھهمـمه نهرسـىنى ھهقىـقهتهن هللا ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىغا مۇالقات بولۇشتىن شهكلىنىدۇ، بىلىڭالركـى، ا

  ].54[ تولۇق بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

   .ئايهت 53مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره شۇرا 42

  .ڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهننىهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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سـاڭا ۋه سـهندىن هللا غالىـب، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى ا]. 2[ ن، قـافيين، سـىعـ، ]1[ امىمحـ
ئاسـمانالردىكى شـهيئىلهر ۋه زېمىنـدىكى ]. 3[ لهرگه مۇشـۇنداق ۋهھىـي قىلىـدۇ) پهيغهمبهر(ئىلگىرىكى 
ئۈســتۈندۇر، هللا ، ا)ئاســتىدىدۇرنىــڭ تهســهررۇپى هللا نىــڭ مۈلكىــدۇر، اهللا يهنــى ا(نىڭــدۇر هللا شــهيئىلهر ا

ئاسـمانالر يـۇقىرى تهرىپىـدىن يېرىلىـپ كېتىشـكه تـاس قالىـدۇ، ) نىڭ كاتتىلىقىـدىنهللا ا]. (4[ كاتتىدۇر
. پهرىشتىلهر پهرۋهردىگارىغا تهسـبىھ ئېيتىـدۇ، ھهمـدى ئېيتىـدۇ، يهر يۈزىـدىكىلهرگه مهغپىـرهت تىلهيـدۇ

نـى قويـۇپ هللا ا]. 5[ لغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرهت قىهللا بىلىڭالركى، ا
ــۇتالرنى( ــڭ ) ب ــگه قىلىۋالغانالرنى ــى(ئى ــامىي هللا ا) ئهمهللىرىن ــا ھ ــهن ئۇالرغ ــدۇر، س ــپ تۇرغۇچى كۈزىتى

) كىشـىلهرنى(مهككه ئاھالىسىنى ۋه ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهرنى ئاگاھالندۇرۇشـۇڭ ئۈچـۈن، ]. 6[ ئهمهسسهن
شۇڭ ئۈچۈن، ساڭا بىز مۇشۇنداق ئهرهبچه قۇرئاننى نازىل قىلـدۇق، ئـۇ كۈنـده قىيامهت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرۇ

 جهننهتته ۋه بىر پىـرقه كىشـىلهر جهھهننهمـده بولىـدۇ) كىشىلهر(بىر پىرقه ) ئۇ كۈنده(ھېچ شهك يوقتۇر، 
) يهنـى بىـر دىنـدا(ئهلـۋهتته بىـر ئـۈممهت ) يهنـى پۈتـۈن ئىنسـانالرنى(خالىسا، ئۇالرنى هللا ئهگهر ا]. 7[

خالىغان ئادهمنى رهھمىتىگه داخىل قىلىدۇ، زالىمالرغا ھېچقانـداق ئىـگه، ھېچقانـداق هللا قىالتتى، لېكىن ا
هللا ئىگىــدۇر، اهللا باشـقىالرنى ئىــگه قىلىۋالـدى، پهقهت ا تىــنهللا ابهلكــى ئـۇالر ]. 8[ مهدهتكـار بولمايـدۇ

ھهر ) ئۇنىڭـدىن باشـقا دىـن ئۈسـتىده ۋه(سـىلهر ]. 9[ ھهر نهرسـىگه قـادىرهللا ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرىدۇ، ا
ئۇالرغـا ! ئـى مـۇھهممهد. (ھۆكـۈم چىقىرىـدۇهللا قانداق نهرسه ئۈستىده ئىختىالپ قىلىشماڭالر، ئۇنىڭغـا ا

 قـاهللا ا) ھهمـمه ئىشـتا(مېنىڭ پهرۋهردىگارىمـدۇر، ئۇنىڭغـا تهۋهككـۈل قىلـدىم، هللا ئهنه شۇ ا) ئېيتقىنكى
سـىلهرگه ئـۆز جىنسـىڭالردىن هللا راتقۇچىـدۇر، ائاسمانالرنى ۋه زېمىننى ياهللا ا]. 10[ مۇراجىئهت قىلىمهن

هللا بـۇ ئـارقىلىق ا. ھـايۋانالرغىمۇ ئـۆز تىپىـدىن جـۈپتىلهرنى يـاراتتى. ياراتتى) يهنى ئايالالرنى(جۈپتىلهرنى 
ھهممىنــى ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر، هللا ، ائهمهســتۇرئوخشــاش  قــاهللا اســىلهرنى كۆپهيتىــدۇ، ھــېچ شــهيئى 

نىـڭ هللا ئـاچقۇچلىرى ا) خهزىنىلىرىنىـڭ(انالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ ئاسـم]. 11[ ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
كهڭ قىلىــدۇ، خالىغــان كىشــىنىڭ ) ســىناش يۈزىســىدىن(خالىغــان كىشــىنىڭ رىزقىنــى هللا ئىلكىدىــدۇر، ا

ھهقىـقهتهن ھهمـمه نهرسـىنى بىلىـپ هللا تار قىلىـدۇ، ا) باالغا مۇپتىال قىلىپ سىناش يۈزىسىدىن(رىزقىنى 
يهنـى مــۇھهممهد (رگه دىنــدىن نۇھقـا تهۋســىيه قىلغـان نهرسـىنى، ســاڭا سـىلههللا ا]. 12[ تۇرغۇچىـدۇر

بىــز ۋهھىــي قىلغــان نهرســىنى، ئىبراھىمغــا، مۇســاغا ۋه ئىســاغا بىــز تهۋســىيه قىلغــان ) ئهلهيھىسســاالمغا
سىلهر دىننى بهرپا قىلىڭالر، دىنـدا تهپرىقىچىلىـك قىلمـاڭالر، مۇشـرىكالرغا سـهن . نهرسىنى بايان قىلدى

هللا تهۋھىدكه خالىغـان ئـادهمنى تالاليـدۇ، اهللا ئېغىر كهلدى، ا) يهنى تهۋھىد(هۋهت قىلغان نهرسه ئۇالرنى د
ئۇالرغـا ) يهھـۇدىي، ناسـارا قاتـارلىقالر]. (13[ قايتىدىغان ئـادهمنى تهۋھىـدكه باشـاليدۇ) تائىتىگه(نىڭ 

، ئانـدىن )دىن كېـيىننىڭ ھهق پهيغهمبهرلىكىنـى بىلگهنـھيهنى ئۇالر رهسۇلۇلال(ئىلىم كهلگهندىن كېيىن 
ــدى ــۇالرنى جازاالشــنى(ئهگهر پهرۋهردىگارىڭنىــڭ . ئۆزئــارا ھهســهت قىلىشــىپ پىــرقىلهرگه بۆلۈن ) ئ

قىيــامهتكىچه تهخىــر قىلىشــتىن ئىبــارهت ســۆزى بولمىســا ئىــدى، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئهلــۋهتته ھۆكــۈم 
ئـۇالردىن كېـيىن كىتابقـا ۋارىسـلىق  ).يهنى ئۇالر تېز ھـاالك قىلىنغـان بـوالتتى(چىقىرىلىپ بولغان بوالتتى 

ــانالر  ــۇلۇلال(قىلغ ــى رهس ــاب ھيهن ــى كىت ــان ئهھل ــداش بولغ ــلهن زامان ــده) (بى ــاب ھهققى ــاتتىق ) كىت ق
! ئـى مـۇھهممهد) (يهنـى دىنـدا ئىخـتىالپ قىلىشـقانلىقى ئۈچـۈن(شۇنىڭ ئۈچـۈن ]. 14[ دهرگۇماندىدۇر

چاقىرغىن، بۇيرۇلغىنىڭ بويىچه تـوغرا يولـدا چىـڭ ) شقابارلىق ئىنسانالرنى توغرا دىن ئاساسىدا ئىتتىپاق بولۇ
نازىـل قىلغـان هللا ا«: نىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشـمىگىن ۋه ئېيـتقىن) يهنى مۇشرىكالر(تۇرغىن، ئۇالر 

بىزنىـڭ پهرۋهردىگـارىمىزدۇر، هللا كىتابالرغا ئىمان ئېيتتىم، ئـاراڭالردا ئادىـل بولۇشـقا بۇيرۇلـدۇم، ا) بارلىق(
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هرۋهردىگـارىڭالردۇر، بىزنىـڭ ئهمهللىرىمىـز ئـۆزىمىز ئۈچۈنـدۇر، سـىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمـۇ سىلهرنىڭمۇ پ
چـۈنكى ھهقىـقهت (يـوق ) ئـورۇن(دهللىشىشـكه ېئۆزلىرىڭالر ئۈچۈندۇر، سىلهر بىلهن بىزنىڭ ئـارىمىزدا ج

هللا ن جـاي ايىغىـدۇ، ئـاخىر قايتىـدىغا) ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن(بىزنى ) قىيامهت كۈنى(هللا ، ا)ئاشكارىدۇر
كىشـىلهرنى ئىمانـدىن (نىـڭ دىنىنـى قوبـۇل قىلغانـدىن كېـيىن، هللا كىشـىلهر ا]. 15[ »نىڭ دهرگاھىـدۇر

نىـڭ دهرگاھىـدا باتىلـدۇر، ئـۇالر هللا نىڭ دىنىدا خۇسۇمهت قىلىشقانالرنىڭ دهلىللىرى اهللا ا) توسۇش ئۈچۈن
ـان(كىتاب هللا ا]. 16[ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ) ئاخىرهتته(غهزهپكه ئۇچرايدۇ، ) دۇنيادا( نـى ) يهنى قۇرئ

سـهن نـېمه بىلىسـهن؟ قىيـامهت يـېقىن بولۇشـى . ھهق بىلهن نازىل قىلدى ۋه ئـادالهتنى نازىـل قىلـدى
قىيامهتكه ئىشهنمهيدىغانالر ئۇنىڭ بولۇشىنى ئالدىرىتىـدۇ، ئۇنىڭغـا ئىشـىنىدىغانالر بولسـا ]. 17[ مۇمكىن

ىلىدۇ، بىلىڭالركى، قىيـامهت توغرۇلـۇق مۇجـادىله قىلىـدىغانالر قىيامهتتىن قورقىدۇ، قىيامهتنى ھهق دهپ ب
) كهڭ(بهنــدىلىرىگه كۆيۈنگۈچىــدۇر، ئـۇ خالىغــان ئــادهمگه هللا ا]. 18[ ئهلـۋهتته چوڭقــۇر گۇمراھلىقتىـدۇر

ئاخىرهتنىـڭ سـاۋابىنى ) ئۆزىنىـڭ ئهمهلـى بىـلهن(كىمكـى ]. 19[ كۈچلۈكتـۇر، غـالىبتۇرهللا رىزىق بېرىدۇ، ا
دۇنيانىـڭ مهنپهئىتىنـى كۆزلىسـه، ) ئهمهلـى بىـلهن(سـاۋابىنى زىيـاده بېرىمىـز، كىمكـى كۆزلىسه، ئۇنىـڭ 

 ھـېچ نېسـىۋه يـوق) سـاۋابتىن(مهنپهئىتىنىـڭ بهزىسـىنى بېرىمىـز، ئۇنىڭغـا ئـاخىرهتته ) ئۇنىڭ تىلىگهن(
نىـڭ هللا ا(رۇخسهت قىلمىغان نهرسىلهرنى دىن قىلىپ بـېكهتكهن مهبـۇدلىرى بـارمۇ؟ هللا ئۇالرنىڭ ا]. 20[

ھـۆكمى بولمىسـا ئىـدى، ئۇالرنىـڭ ) ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازابنى قىيامهتكىچه تهخىر قىلىش توغرىسىدىكى
) يهنـى كـاپىرالر(زۇلـۇم قىلغـۇچىالر ) ئـۆزلىرىگه(ھۆكۈم چىقىرىلغان بوالتتى، ) دۇنيادىال(ئارىسىدا ئهلۋهتته 

قىلغـان گۇناھلىرىنىـڭ جازاسـىدىن ) ۇنيـاداقىيامهت كۈنى د(كاپىرالرنىڭ ]. 21[ قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
نازىــل ) چوقــۇم(جــازا ئۇالرغــا ) ئــۇالر مهيلــى قورقســۇن، قورقمىســۇن(قورقــۇپ تۇرغــانلىقىنى كۆرىســهن، 

ـانالر جهننهتلهرنىـڭ باغچىلىرىـدا بولىـدۇ، ئـۇالر  بولغۇسىدۇر، ئىمان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغ
ئىمـان هللا ا]. 22[ هرسىلهردىن بهھرىمهن بولىدۇ، بـۇ كاتتـا ئىنئامـدۇرپهرۋهردىگارىنىڭ ھۇزۇرىدا خالىغان ن

. ئېيتقــان ۋه ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــان بهنــدىلىرىگه ئهنه شــۇ ئىنئــام بىــلهن خــۇش ـ خهۋهر بېرىــدۇ
تهبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلهردىن ھهق تهلهپ قىلمايمهن، پهقهت تۇغقـانچىلىق ھهققـى ) پهيغهمبهرلىكنى(«

يهنـــى پهرۋهردىگارىمنىـــڭ دهۋىتىنـــى يهتكۈزۈشـــۈمگه (ســـت تۇتۇشـــۇڭالرنى ئۈچـــۈن مېنـــى دو
دېگىن، كىمكى بىرهر ياخشى ئىش قىلسا، ئۇنىڭغـا بىـز سـاۋابنى زىيـاده » تىلهيمهن) چېقىلماسلىقىڭالرنى

]. 23[ ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشىلىققا كۆپ سـاۋاب بهرگۈچىـدۇرهللا بېرىمىز، ا
هللا دهمـدۇ؟ ئهگهر ا» يالغـاننى توقـۇدى قـاهللا ا) يهنـى مـۇھهممهد(ئـۇ «): هنى قۇرهيش كـاپىرلىرىي(ئۇالر 

سـېنىڭ قهلبىڭنـى پېچهتلىـۋهتكهن ) يالغاننى توقۇغان بولسـاڭ قاهللا ايهنى ئۇالر گۇمان قىلغاندهك، (خالىسا 
هقنـى ھهق قىلىـدۇ، سـۆزلىرى ئـارقىلىق ھ) پهيغهمبىرىگه نازىـل قىلغـان(باتىلنى يوق قىلىدۇ، هللا بوالتتى، ا

ــدىن تهۋبىنــى قوبــۇل هللا ا]. 24[ ھهقىــقهتهن دىلالردىكــى ســىرالرنى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇرهللا ا بهندىلىرى
ئىمـان ئېيتقـان ۋه ]. 25[ قىلىدۇ، يامان ئىشـالرنى ئهپـۇ قىلىـدۇ، قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇ

پهزلىـدىن ئۇالرغـا سـاۋابنى ) كامـالى(ئىجـابهت قىلىـدۇ، هللا ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنىـڭ دۇئاسـىنى ا
بهنـدىلىرىنىڭ رىزقىنـى كهڭ قىلسـا، هللا ئهگهر ا]. 26[ زىياده بېرىدۇ، كاپىرالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ

خالىغـان نهرسـىنى ئـۆلچهم بىـلهن چۈشـۈرىدۇ، هللا لـېكىن ا. ئۇالر ئهلۋهتته زېمىندا پىتنه ـ پاسات تېرىيتتى
ئـۇالر ]. 27[ كـۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇر) ئـۇنى(تولۇق خهۋهرداردۇر، ) ھۋالىدىنئه(ھهقىقهتهن بهندىلىرىنىڭ هللا ا
هللا يامغۇر ياغدۇرۇپ بېرىـدۇ، رهھمىتىنـى يايىـدۇ، اهللا ا) يامغۇرنىڭ يېغىشىدىن ئۈمىدسىزلهنگهندىن كېيىن(
ــڭ( ــۇر) ھهممىنى ــيىگه اليىقت ــىدۇر، مهدھى ــۇ ]. 28[ ئىگىس ــى ۋه ئ ــڭ يارىتىلىش ــمانالرنىڭ، زېمىننى ئاس
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ئهگهر خالىسـا، ئـۇالرنى هللا دهلىللىرىدىنـدۇر، ا) قۇدرىتىنىـڭ(نىـڭ هللا جاندارالرنىڭ يېيىلىشى ائىككىسىده 
ھهرقانـداق بىـر مۇسـىبهت ) يهنى جېـنىڭالر يـاكى مېلىڭالرغـا(سىلهرگه ]. 29[ جهمئى قىلىشقا قادىردۇر

رنى ئهپـۇ قىلىـدۇ نۇرغۇن گۇناھىڭالهللا يهتسه، ئۇ سىلهرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپهيلىدىن كهلگهن بولىدۇ، ا
سـىلهر !) ئـى مۇشـرىكالر]. (30[ )ئهپۇ قىلمايدىغان بولسا، باال ۋه مۇسىبهتتىن ھېچ قۇتۇلمـاس ئىـدىڭالر(

 باشـقا ھـېچ ئىـگه ۋه مهدهتكـار يـوق تىنهللا انىڭ ئازابىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلهر، سىلهرگه هللا زېمىندا ا
ــېمىلهر ا]. 31[ ــدهك ك ــاتنىغۇچى تاغ ــزدا ق ــڭ قۇدرهللا دېڭى ــدۇرنى ــڭ دهلىللىرىدىن هللا ئهگهر ا]. 32[ ىتىنى

) قاتتىقلىقتـا(خالىسا، شامالنى توختىتىۋېتىدۇ ـ ده، كېمىلهر دېڭىزنىڭ ئۈسـتىده توختـاپ قالىـدۇ، بۇنىڭـدا 
هللا يـاكى ا]. 33[ شۈكۈر قىلغۇچى ھهر مۆمىن ئۈچۈن نۇرغۇن ئىبـرهتلهر بـار) كهڭچىلىكته(سهۋر قىلغۇچى، 

ھـاالك قىلىـدۇ، ) بـوران بىـلهن(قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن كېمىلهرنـى خالىسا، ئىچىدىكى كىشىلهرنىڭ 
ــدۇهللا ا ــۇ قىلى ــاھلىرىنى ئهپ ــلهرنىڭ گۇن ــۇن كىش ــادىله ]. 34[ نۇرغ ــتىده مۇج ــايهتلىرىمىز ئۈس ــڭ ئ بىزنى

]. 35[ نىـڭ ئازابىـدىن قېچىـپ قۇتۇلىـدىغان جـاي يـوق ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇهللا قىلىدىغانالر ئـۆزلىرىگه ا
سىلهرگه بېـرىلگهن ھهر قانـداق نهرسـه دۇنيـا تىرىكچىلىكىـده پايدىلىنىـدىغان ) مهتلىرىدىندۇنيانىڭ نې(

نهرسىلهردۇر، ئىمـان ئېيتقـان، پهرۋهردىگارىغـا تهۋهككـۈل قىلىـدىغان كىشـىلهرگه، گۇنـاھى كهبـرىلهردىن، 
ــدىغانالرغا، پهرۋهر ــدا كهچۈرهلهي ــاقالنغۇچىالرغا، دهرغهزهپ بولغانلىرى ــالردىن س ــھ ئىش ــڭ قهبى دىگارىنى

ىھهت مهسـل ئۆتهيـدىغانالرغا، ئىشـلىرىنى) تهئدىل ئهركان بىلهن(دهۋىتىگه ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا، نامازنى 
بىلهن قارار قىلىـدىغانالرغا، بىـز رىزىـق قىلىـپ بهرگهن نهرسـىلهردىن سـهدىقه قىلىـدىغانالرغا، ئۇچرىغـان 

ــا قارشــى تۇرااليــدىغانالرغا ا ــدىكى ســهللا زۇلۇمغ ــڭ ھۇزۇرى ــدۇراۋاب تېخنى  ىمــۇ ياخشــىدۇر، تېخىمــۇ باقى
يهنـى سـاڭا بىـر كىشـى قانچىلىـك (بىر يامانلىقنىڭ جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامـانلىقتۇر ]. 39ـ36[

ئهپـۇ ) ئىنتىقام ئېلىشقا قـادىر تۇرۇقلـۇق(، كىمكى )چېقىلسا، شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋهتسهڭ بولمايدۇ
ــۆزى بىــلهن يامــانلىق ق(قىلســا ۋه  ــڭ ئارىســىنىئ ــى ا) ىلغۇچىنى ــدۇ، اهللا تۈزىســه، ئۇنىــڭ ئهجرىن هللا بېرى

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئـادهم ئىنتىقـامنى ئالسـا ئـۇنى ]. 40[ ھهقىقهتهن زۇلۇم قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ
ئهيىبلىنىــدىغانالر پهقهت كىشــىلهرگه زۇلــۇم قىلىــدىغان، زېمىنــدا نــاھهق ]. 41[ ئهيىبلهشــكه بولمايــدۇ

كىمكـى ]. 42[ ـ پاسات تېرىيدىغان ئادهملهردۇر، ئهنه شـۇالر قـاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇرهۋىشته پىتنه 
 ئىنتىقام ئالمىسا، بۇ ئهلۋهتته مهرغـۇپ ئىشـالردىندۇر) نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنهللا ا(سهۋر قىلسا، ) ئهزىيهتكه(
ابنى كـۆرگهن چاغـدا، گۇمراھ قىلغان ئادهمگه شۇنىڭدىن كېيىن ھېچ ئىگه يوقتـۇر، زالىمـالر ئـازهللا ا]. 43[

ئۇالرنىـڭ قورققـان، خارالنغـان ]. 44[ دېگهنلىكىنى كۆرىسهن» قايتىشقا يول بارمىدۇ؟) دۇنياغا(«ئۇالرنىڭ 
: كۆزىنىڭ قۇيرۇقى بىلهن قارىغان ھالدا دوزاخقا توغرىلىنىـدىغانلىقىنى كۆرىسـهن، مـۆمىنلهر) دوزاخقا(ھالدا، 

» كۈنى ئـۆزلىرىگه ۋه ئائىلىسـىدىكىلهرگه زىيـان سـالغۇچىالردۇرشۈبھىسىزكى، زىيان تارتقۇچىالر قىيامهت «
باشــقا يــاردهم  تىــنهللا ائۇالرغــا ]. 45[ دهيــدۇ، بىلىڭالركــى، زالىمــالر ھهقىــقهتهن دائىملىــق ئازابتىــدۇر

ئــۇنى دۇنيــادا ھهقــكه، ئــاخىرهتته (كىمنــى گــۇمراھ قىلســا، ئۇنىڭغــا هللا بېرىــدىغان دوســتالر بولمايــدۇ، ا
تهرىپىدىن كهلگهن، قارشى تـۇرغىلى بولمايـدىغان هللا ا]. 46[ ھېچ يول بولمايدۇ) گۈچىجهننهتكه ئېرىشتۈر

بىر كۈن كېلىشتىن بۇرۇن پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ دهۋىتىنى قوبـۇل قىلىڭـالر، بـۇ كۈنـده سـىلهرگه قاچىـدىغان 
ئۇنىڭغـا گـۇۋاھ  قىلمىشىڭالر نامه ـ ئهمالىڭالرغا يېزىقلىـق بولغـانلىقى، ئهزايىڭـالر. (جاي تېپىلماي قالىدۇ

) ئىمانـدىن) (يهنى مۇشـرىكالر(ئهگهر ئۇالر ]. 47[ ئىنكار قىاللمايسىلهر) ئۇنى(سىلهر ) بولغانلىقى ئۈچۈن
يـۈز ئۆرۈســه، بىـز ســېنى ئۇالرغـا كــۆزهتچى قىلىـپ ئهۋهتكىنىمىــز يـوق، ســېنىڭ ۋهزىـپهڭ پهقهت تهبلىــغ 

ــدۇ، ئۇالرنىــڭ قىلغــان قىلىشــتۇر، ئهگهر ئىنســانغا بىزنىــڭ رهھمىتىمىزنــى تېتىتســاق خــ ۇش بولــۇپ كېتى
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]. 48[ بىرهر ھادىسه كهلسه، ئىنسان تولىمۇ كـۇفرانه نـېمهت قىلغۇچىـدۇر) بېشىغا(گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن 
نېمىنـى خالىسـا شـۇنى يارىتىـدۇ، خالىغـان هللا خاسـتۇر، ا قـاهللا ائاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشـاھلىقى 

يـاكى ئۇالرغـا ئوغـۇل، ]. 49[ غان ئادهمگه ئوغۇل پهرزهنت ئاتا قىلىدۇئادهمگه قىز پهرزهنت ئاتا قىلىدۇ، خالى
ھهقىــقهتهن ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر، هللا قىزنــى ئــارىالش بېرىــدۇ، خالىغــان ئــادهمنى تۇغمــاس قىلىــدۇ، ا

ى ئارقىلىق ياكى پهرده ئارقىسـىدىنال يـاكى يھهر قانداق ئادهمگه پهقهت ۋهھهللا ا]. 50[ ھهممىگه قادىردۇر
هللا ا. نـى قىلىـش ئـارقىلىقال سـۆز قىلغـانىهرنى ئهۋهتىپ ئۆز ئىزنى بىلهن ئۇنىڭغا خالىغـان ۋهھيبىر پهيغهمب

ــقهتهن  ــڭ ســۈپهتلىرىدىن(ھهقى ــدۇر) مهخلۇقالرنى ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ]. 51[ ئۈســتۈندۇر، ھ
 ىيـمرىمىـز بـويىچه سـاڭا قۇرئـاننى ۋهھئه) قىلغانـدهك ىيهنى باشـقا پهيغهمـبهرلهرگه ۋهھيـ(شۇنىڭدهك 

قۇرئاننىـڭ ۋه ئىماننىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى ئۇقمايتتىـڭ، لـېكىن بىـز ) دىن ئىلگىرىىيۋهھ(قىلدۇق، سهن 
شـهك ـ . قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى، ئۇنىڭ بىلهن بهندىلىرىمىزدىن خالىغان كىشىلهرنى ھىـدايهت قىلىمىـز

مىنــدىكى نهرســىلهرنىڭ ئاسـمانالردىكى ۋه زې) ئــۇ]. (52[ شۈبھىسـىزكى ســهن تــوغرا يولغـا باشاليســهن
  ].53[ قايتىدۇ قاهللا ابىلىڭالركى، ھهممه ئىش . نىڭ يولىدۇرهللا ھهممىسى ئۆزىگه خاس بولغان ا

   .ئايهت 89مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره زۇخرۇف 43

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

چۈشهنسـۇن دهپ، بىـز ئـۇنى ) ئۇنىڭ مهنىسـىنى(ىلهرنى روشهن كىتاب بىلهن قهسهمكى، س]. 1[ ا، مىمح
ھهقىــقهتهن ئــۇ لهۋھۇلمهھپــۇزدا بىزنىــڭ دهرگــاھىمىزدا ]. 3ـــ2[ قىــقهتهن ئهرهبــچه قۇرئــان قىلــدۇقھه

ھهددىــدىن ) گۇمراھلىقتــا(ســىلهر ]. 4[ دۇر )كىتــاب(يــۇقىرى مهرتىۋىلىــك ھېكمهتلىــك ) مۇقىمالشــقان(
ئىلگىرىكـى ] 5[ ىلهرگه ۋهز ـ نهسـىھهت قىلىشـنى تهرك قىالمـدۇق؟ئاشقان قهۋم بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن س

ئۇالرغا قانداق بىر پهيغهمبهر كهلمىسـۇن، ئـۇالر ئـۇنى ]. 6[ ئۈممهتلهرگه نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتۇق
دىـن كـۈچ ـ  )يهنى مهكـكه كـاپىرلىرى(ئۇالر ]. 7[ ىره قىلدىمهسخ )ىره قىلغاندهكمهسخ قهۋمىڭ سېنى(

ئهگهر ]. 8[ ۈستۈن بولغـانالرنى ھـاالك قىلـدۇق، ئىلگىرىكىلهرنىـڭ قىسسـىلىرى قۇرئانـدا ئـۆتتىقۇۋۋهتته ئ
ئهلـۋهتته ئاسـمانالرنى ۋه «: دهپ سورىسـاڭ، ئـۇالر» ئاسمانالر ۋه زېمىننـى كىـم يـاراتتى«: سهن ئۇالردىن

قارارگـاھ  سـىلهر ئۈچـۈن زېمىننـىهللا ا]. 9[ دهيـدۇ» يـاراتتى) هللا(زېمىننى غالىب، ھهممىنـى بىلگـۈچى 
 بېرىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه زېمىندا نۇرغـۇن يـولالرنى يـاراتتى) سهپهرده كۆزلىگهن يېرىڭالرغا(قىلدى، 

ئۆلچهمده يامغۇر ياغـدۇردى، ئۇنىـڭ ) سىلهرگه زىيان يهتكۈزمهي، پايدا يهتكۈزىدىغان(بۇلۇتتىن هللا ا]. 10[
يهنـى ئۆلـۈك يهردىـن (دۇق، سـىلهر مۇشـۇنداق ئۆلۈك زېمىننـى تىرىلـدۈر) گىيا ئۈنمهس قاقاس(بىلهن بىز 

پۈتـۈن مهخلۇقاتالرنىـڭ تـۈرلىرىنى هللا ا]. 11[ چىقىرىلىسـىلهر) قهبـرهڭالردىن) (ئۆسۈملۈك چىقىرىلغاندهك
. ياراتتى، سىلهرگه ئۈستىگه چىقىشىڭالر ئۈچۈن كېمه ۋه مىنىشىڭالر ئۈچـۈن ھـايۋان قاتـارلىقالرنى يـاراتتى

بىـزگه بـۇنى «: گه چىققانلىرىڭالردا پهرهۋردىگارىڭالرنىڭ نېمىتىنى ئهسـلهپئاندىن سىلهر ئۇالرنىڭ ئۈستى
ــا  ــز ئۇنىڭغ ــاكتۇر، بى ــقهتهن ) مىنىشــكه(بويســۇندۇرۇپ بهرگهن زات پ ــز ھهقى ــدۇق، بى ــادىر ئهمهس ئى ق

نىـڭ هللا پهرىشـتىلهرنى ا(ئـۇالر ]. 14ــ12[ دېگهيسـىلهر» ا قـايتقۇچىالرمىزپهرۋهردىگارىمىزنىڭ دهرگاھىغ
مۇنـداق . (نىـڭ بىـر جـۈزئىييى قىلىۋالـدىهللا نىـڭ بىـر قىسـىم بهنـدىلىرىنى اهللا ا) ېيىش بىلهنقىزلىرى د
مهخلۇقـاتتىن ئــۆزى هللا ا]. 15[ ئاشـكارا ناشـۈكۈرلۈك قىلغۇچىـدۇر قـاهللا ائىنسـان ھهقىـقهتهن ) دېگـۈچى

ئهگهر ئۇالرنىــڭ بىــرىگه ] 16[ تۇتــۇپ، ســىلهرنى ئوغۇلالرغــا خــاس قىلــدىمۇ؟) بــاال(ئۈچــۈن قىزالرنــى 
يهنى خوتۇنىنىـڭ قىـز (بېرىلسه  بېشارهتبىلهن ) يهنى قىز باال(هل قىلغان نهرسه مهس قاهللا اهرھهمهتلىك م
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) قـاهللا ائـۇالر ]. (17[ ، قايغۇغا چۆمگهن ھالدا ئۇنىـڭ يـۈزى قارىـداپ كېتىـدۇ)تۇغقانلىقى خهۋهر قىلىنسا
قىزالرنــى (اللمايــدىغان زىننهت ئىچىــده چــوڭ بولىــدىغان، مۇنازىرىــده مهقســىتىنى ئوچــۇق بايــان قىزىبــۇ

نىڭ بهندىلىرى بولغان پهرىشتىلهرگه قىـز دهپ ئېتىقـاد هللا ئۇالر مهرھهمهتلىك ا]. 18[ )مهنسۇپ قىالمدۇ؟
ــدى، ا ــدى؟ هللا قىل ــتىده بارمى ــۇالر ئۈس ــدا، ئ ــتىلهرنى ياراتقان ــز (پهرىش ــتىلهرنىڭ قى ــۇالر پهرىش ــى ئ يهن

قىيـامهت (يېزىلىـدۇ، ) الرنىـڭ نـامه ـ ئهمالىغـائۇ(ئۇالرنىـڭ گـۇۋاھلىقى ) ئىكهنلىكىنى قهيهردىن بىلىـدۇ؟
) يهنـى پهرىشـتىلهرگه(خالىسا، بىز ئۇالرغـا هللا مهرھهمهتلىك ا«: ئۇالر]. 19[ ئۇالر سوراققا تارتىلىدۇ) كۈنى

]. 20[ يـوق، ئـۇالر پهقهت جۆيلۈيـدۇ) يهنى ئاساسى(بۇ توغرۇلۇق ئۇالرنىڭ بىلىمى . دېدى» چوقۇنمايتتۇق
ر شــۇ كىتابقــا مهھــكهم بىــر كىتــاب بهرگهن بولــۇپ، ئــۇال) قانــداقتۇر(ن ئىلگىــرى ئۇالرغــا بىــز قۇرئانــدى

ھهقىـقهتهن ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزنىـڭ بىـر خىـل دىنغـا ئېتىقـاد «: ئۇنداق ئهمهس، ئـۇالر] 21[ ئىسىالمدۇ؟
شـۇنىڭدهك ]. 22[ دهيـدۇ» قىلغانلىقىنى بىلىمىز، بىز ئۇالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىـپ ھىـدايهت تاپقۇچىـدۇرمىز

ئهۋهتسـهكال، ئۇنىـڭ ) يهنـى پهيغهمـبهر(هندىن ئىلگىرى ھهر قاچان بىرهر شهھهرگه ئاگاھالنـدۇرغۇچى س
بىز ھهقىقهتهن ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا ئېتىقـاد قىلغـانلىقىنى بىلىمىـز، «: دۆلهتمهن ئادهملىرى

) ھهر پهيغهمـبهر ئـۆز قهۋمىـگه]. (23[ دېيىشتى» شهك ـ شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن ماڭىمىز
ئاتـا ـ ئاتا ـ بوۋاڭالر ئېتىقاد قىلىپ كهلـگهن دىنغـا قارىغانـدا ئهڭ تـوغرا بىـر دىننـى كهلتۈرسـهم يهنىـال «

]. 24[ دېيىشـتى» سىلهر ئېلىپ كهلگهن دىنغا ئىشـهنمهيمىز«: ئۇالر. دېدى» بوۋاڭالرغا ئهگىشهمسىلهر؟
 نكـار قىلغۇچىالرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ قانـداق بولغانلىقىغـا قـارىغىنئى) تـوغرا يـولنى(بىز ئـۇالرنى جازالىـدۇق، 

 اتقان بـۇتالردىن مهن راسـتال ئـاداسىلهر چوقۇنۇۋ«: ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋه قهۋمىگه ئېيتتى]. 25[
ئىبـراھىم كهلىـمه ]. 27[ »باشـاليدۇ) تـوغرا يولغـا(مېنـى هللا پهقهت مېنـى ياراتقـان ا]. 26[ ـ جۇدامهن

 ئىمانغـا قايتسـۇن دهپ ئهۋالدى ئىچىـده قالـدۇرۇپ كهتتـى) شېرىك كهلتـۈرگهنلهر(نى ئهۋالدىدىن تهۋھىد
ئـۇزۇن ئۆمـۈر ۋه (نـى ۋه بۇالرنىـڭ ئاتـا ـ بـوۋىلىرىنى )يهنـى مهكـكه ئاھالىسـى(بهلكى مهن بـۇالر ]. 28[

ۇھهممهد مــ(ۋه روشـهن پهيغهمـبهر ) يهنـى قۇرئــان(بهھـرىمهن قىلـدىم، تــاكى ئۇالرغـا ھهق ) نېمهتـتىن
بـۇ سـېھىردۇر، بىـز «: كهلگهنـده، ئـۇالر) يهنـى قۇرئـان(ئۇالرغـا ھهق ]. 29[ كهلگـۈچه) ئهلهيھىسساالم

يهنـى (بۇ قۇرئان نېمىشـقا ئىككـى شـهھهر «: ئۇالر]. 30[ دېيىشتى» ھهقىقهتهن ئۇنى ئىنكار قىلغۇچىمىز
ــدىن ــائىف ئادهملىرى ــلهن ت ــكه بى ــدى؟) مهك ــل قىلىنمى ــادهمگه نازى ــا ئ ــر كاتت ــتى»  بى ]. 31[ دېيىش

پهرهۋردىگارىڭنىڭ رهھمىتىنى ئۇالر تهقسىم قىلىـپ بېرهمـدۇ؟ بىـز ئۇالرنىـڭ ھايـاتىي دۇنيـادىكى رىزقىنـى 
ئىشـقا سالسـۇن دهپ، ) ھهق بېرىـپ(ئۇالرنىڭ ئارىسىدا تهقسـىم قىلـدۇق، ئۇالرنىـڭ بهزىسـى بهزىسـىنى 

رهۋردىگارىڭنىـڭ رهھمىتـى ئۇالرنىـڭ ئۇالرنىڭ بهزىسىنىڭ دهرىجىسـىنى بهزىسـىدىن ئۈسـتۈن قىلـدۇق، په
كۇففارالرنىـڭ باياشـات (ئىنسـانالر ]. 32[ دىـن ياخشـىدۇر )يهنـى پـۇل ـ مـاللىرى(توپلىغان نهرسـىلىرى 

بىر ئۈممهت بولـۇپ قالمايـدىغان ) كۇفرىدا(ھهممىسى ) تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا قوشۇلۇپ
ــۆگزىلىرىنى ۋه ئۇنىڭغــا نــى ئىنكــار هللا بولســا ئىــدى، مهرھهمهتلىــك ا قىلغــان كىشــىلهرنىڭ ئۆيلىرىنىــڭ ئ

ــۇق ــپ بېرهتت ــتىن قىلى ــوتىلىرىنى كۈمۈش ــدىغان ش ــىكلىرىنى ۋه ]. 33[ چىقى ــڭ ئىش ــڭ ئۆيلىرىنى ئۇالرنى
يۇقىرىقىالرنىـڭ ]. (34[ تهختلىرىنىمۇ كۈمۈشتىن قىلىـپ بېرهتتـۇق، ئـۇالر تهخـتلهرگه يۆلىنىـپ ئولتـۇراتتى

ىپ بېرهتتۇق، ئۇالرنىڭ ھهممىسـى پهقهت دۇنيـا تىرىكچىلىكىـده پايدىلىنىـدىغان ئالتۇندىن قىل) بهزىسىنى
) يهنـى جهنــنهت ۋه ئۇنىڭــدىكى نــازۇنېمهتلهر(پهرهۋردىگارىڭنىــڭ ھۇزۇرىــدىكى ئــاخىرهت . نهرسـىلهردۇر

يـۈز ئۆرۈيـدىكهن، ) يهنـى قۇرئانـدىن(نى ياد ئېتىشـتىن هللا كىمكى مېھرىبان ا]. 35[ تهقۋادارالرغا خاستۇر
، شـهيتان ئۇنىڭغـا ھهمىشـه )شـهيتان ئـۇنى ۋهسۋهسـه قىلىـدۇ(ز ئۇنىڭغا شهيتاننى مۇسهللهت قىلىمىـز بى
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تـوغرا يولـدىن ) يهنى ئـازغۇن كۇففـارالرنى(شهك ـ شۈبھىسىزكى، شهيتانالر ئۇالرنى ]. 36[ ھهمراھ بولىدۇ
ھهمراھى بىـلهن قىيـامهت (دهم كاپىر ئا]. 37[ توسىدۇ، ئۇالر بولسا ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دهپ گۇمان قىلىدۇ

كاشـكى سـهن بىـلهن مېنىـڭ ئارامـدا شـهرق بىـلهن «): ھهمراھىغـا(دهرگاھىمىزغا كهلگهن چاغدا ) كۈنى
چـۈنكى سـهن مېنىـڭ ! (نېمىـدېگهن يامـان ھهمـراھ) سـهن. (غهربنىڭ ئارىسىدهك ئارىلىق بولسا ئىكهن

زۇلـۇم قىلغـانلىقىڭالر ) دۇنيادىكى چاغدا(«) ئۇالرغا]. (38[ دهيدۇ» )بهختسىزلىكىمگه سهۋهبچى بولدۇڭ
ئۈچۈن بۈگـۈن سـىلهرنىڭ ئازابتـا ئورتـاق بولغـانلىقىڭالر سـىلهرگه پايـدا ) يهنى شېرىك كهلتۈرگهنلىكىڭالر(

سـهن گاسـالرغا ئاڭلىتاالمسـهن؟ يـا كـورالرنى تـوغرا يولغـا !) ئى مۇھهممهد]. (39[ دېيىلىدۇ» بهرمهيدۇ
ئاشكارا گۇمراھلىقتا بولغان كىشـىنى ھىـدايهت ) سالرغا، كورالرغا ئوخشايدۇيهنى كۇففارالر گا(ساالالمسهن؟ 
يهنـى ۋاپـات قىلدۇرسـاق (سـېنى ئېلىـپ كهتسـهك ) ئـۇالرنى جازاالشـتىن ئىلگىـرى] (40[ قىالالمسهن؟

ئۇالرغـا ۋهده قىلغـان ) ھاياتىڭـدا(يـاكى بىـز سـاڭا ]. 41[ ئـۇالرنى چوقـۇم جـازااليمىز) ۋاپاتىڭدىن كېيىن
ئـى ]. (42[ قـادىرمىز) يهنـى ئۇالرغـا ئـازاب قىلىشـقا(ى كۆرسـىتىمىز، بىـز، شۈبھىسـىزكى، ئۇالرغـا ئازابن

]. 43[ ى قىلىنغان قۇرئانغا چىڭ ئېسىلغىن، سهن ھهقىـقهتهن تـوغرا يولدىدۇرسـهنيساڭا ۋهھ!) مۇھهممهد
) نـېمهت ئۈسـتىدهبـۇ (شـهرهپتۇر، سـىلهر كهلگۈسـىده ) ئۇلۇغ(قۇرئان ساڭا ۋه سېنىڭ قهۋمىڭگه ئهلۋهتته 

هللا اسهندىن بۇرۇن بىز ئهۋهتكهن پهيغهمبهرلىرىمىـزدىن سـوراپ بـاققىنكى، مېھرىبـان ]. 44[ سورىلىسىلهر
غهيـرىيگه  تىـنهللا اپهيغهمبهرلهرنىڭ ئىچىـده (باشقا ئىبادهت قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بهلگىلىدۇقمۇ؟  تىن

گه ۋه ئۇنىـڭ تهۋهلىـرىگه پىـرئهۋنهن مۇسـانى بىز ھهقىـقهت] 45[ )ئىبادهت قىلىشقا دهۋهت قىلغىنى بارمۇ؟
مـۆجىزىلىرىمىز بىـلهن ئهۋهتتـۇق، مۇسـا ) ئۇنىڭ راست پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتاليدىغان شـانلىق(
 قـاهللا اسـېنى ۋه قهۋمىڭنـى بىـر (مهن ھهقىقهتهن جىمـى ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگارىنىـڭ «): گهپىرئهۋن(

مۇسـا ئۇالرغـا بىزنىـڭ ]. 46[ دېـدى» ئهلچىسـىمهن) هۋهتـكهنئىبادهت قىلىشقا دهۋهت قىلىش ئۈچـۈن ئ
ئۇالرغـا ]. 47[ كۈلـدى) مهسـخىره قىلىـپ(مۆجىزىلىرىمىزنى ئېلىپ كهلگهنده، ئۇالر ناگاھان مۆجىزىلهرنى 

ئـازابالر بىـلهن ) تۈرلـۈك(قايتسـۇن دهپ ) كۇفرىدىن(بىر ـ بىرىدىن كاتتا مۆجىزىلهرنى كۆرسهتتۇق، ئۇالرنى 
ــازابنى كۆرگهنــده]. (48[ جازالىــدۇق ــۇالر ئ ــڭ ســاڭا بهرگهن ! ئــى ســېھىرگهر«) ئ پهرهۋردىگارىڭغــا ئۇنى

ئهگهر ئـۇ دۇئايىـڭ (ئهھـدى بـويىچه بىـز ئۈچـۈن دۇئـا قىلسـاڭ ) دۇئايىڭنى ئىجابهت قىلىشتىن ئىبارهت(
) ىـلهنمۇسـانىڭ دۇئاسـى ب]. (49[ دېدى» ، بىز چوقۇم ئىمان ئېيتىمىز)بىلهن بىزدىن ئازابنى كۆتۈرۈۋهتسه

]. 50[ چىـڭ تـۇردى) كۇفرىـدا(بـۇزۇپ ) ئهھـدىنى(ئۇالردىن ئازابنى كۆتـۈرۈۋهتكىنىمىزده، ناگاھـان ئـۇالر 
مىســىرنىڭ ! ئــى قهۋمىــم«: نىــدا قىلىــپ ئېيتتــى) پهخىــرلهنگهن ھالــدا(ئــۆز قهۋمــى ئىچىــده  پىــرئهۋن

) بۈيۈكلۈكــۈمنى مېنىــڭ بــۇ(پادىشــاھلىقى، ئاســتىمدىن ئېقىــپ تۇرغــان بــۇ دهريــاالر مېنىــڭ ئهمهســمۇ؟ 
ــدىن  ــمهس ئادهم ــۇ ئهرزى ــدىغان ب ــى مهن ئوچــۇق گهپ قىاللماي ــىلهر؟ بهلك ــا(كۆرمهمس ــى مۇس  يهن

ئـالتۇن بىلهيـزۈكلهر ) ئاسـماندىن(نـېمه ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا ]. 52ــ51[ »ياخشـىمهن) ئهلهيھىسساالمدىن
هرىشـتىلهر ن بىلـله پئۇنىـڭ بىـله) ئۇنىڭ راستلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىش ئۈچۈن(تاشالنمىدى؟ ياكى نېمىشقا 

قهۋمىنى گوللىغانلىقتىن، قهۋمى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلـدى، ئـۇالر  پىرئهۋن] 53[ »ھهمراھ بولۇپ كهلمىدى؟
ئهڭ قـاتتىق جـازاالر (ئۇالر بىزنى دهرغهزهپ قىلغانـدا، ئـۇالرنى بىـز ]. 54[ ھهقىقهتهن پاسىق قهۋم ئىدى

كۇففارالرنىـڭ (ئـۇالرنى بىـز ]. 55[ غهرق قىلـدۇق) دېڭىـزدا(جازالىدۇق، ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىنى ) بىلهن
مهريهمنىـڭ ئـوغلى ) قۇرئانـدا]. (56[ كېيىنكىلهرگه نهمۇنه ۋه ئىبرهت قىلدۇق) ئازابقا تېگىشلىك بولۇشىدا

ســۈرهن ) خۇشــاللىقتىن(مىســال كهلتۈرۈلســه، ناگاھــان ســېنىڭ قهۋمىــڭ ) يهنــى ئىســا ئهلهيھىسســاالم(
ئـۇالر بـۇ مىسـالنى . دېدى» الھلىرىمىز ياخشىمۇ ياكى ئىسامۇ؟ىزنىڭ ئىب«: ئۇالر]. 57[ سېلىشىپ كېتىدۇ
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) يهنـى ئىسـا(ئـۇ ]. 58[ دهلخور قهۋمـدۇرېـئۈچۈنال كهلتۈردى، بهلكـى ئـۇالر جپهقهت خۇسۇمهت قىلىش 
پهقهت پهيغهمبهرلىـك نېمىتىمىـزگه ) ناساراالر گۇمان قىلغانـدهك ئىـالھ يـاكى ئىالھنىـڭ ئـوغلى ئهمهس(

بىـر دهلىـل ) نىـڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(بهندىدۇر، ئۇنى بىز ئىسـرائىل ئهۋالدىغـا ئېرىشكهن بىر 
ئهگهر بىــز خالىســاق، ئهلــۋهتته ســىلهرگه زېمىنــدا ئورۇنباســار بولىــدىغان پهرىشــتىلهرنى ]. 59[ قىلــدۇق

ىـدۇر، ئۇنىڭغـا ئاالمىت) يېقىنالشـقانلىقنىڭ(ئهلۋهتته قىيـامهت ) يهنى ئىسا(ئۇ ]. 60[ ۋۇجۇتقا كهلتۈرهتتۇق
مېنىـڭ (ماڭا ئهگىشىڭالر، بۇ «) ئۇالرغا ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد. (شهك كهلتۈرمهڭالر) يهنى قىيامهتكه(

يهنـى (مېڭىشـتىن توسمىسـۇن ) تـوغرا يولـدا(سـىلهرنى شـهيتان ]. 61[ تـوغرا يولـدۇر) دهۋهت قىلغىنىم
ئىسـا ]. 62[ »تهن ئاشكارا دۈشـمهندۇر، شهيتان سىلهرگه ھهقىقه)شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسىگه ئالدانماڭالر
سـىلهرگه ئىخـتىالپ . سـىلهرگه مهن ھـېكمهت ئېلىـپ كهلـدىم«: روشهن مۆجىزىلهر بىلهن كېلىپ ئېيتتى

قورقـۇڭالر،  تىـنهللا ابهزىسىنى بايان قىلىـپ بېـرىمهن، ) يهنى دىنىي ئىشالرنىڭ(قىلىۋاتقان نهرسهڭالرنىڭ 
مېنىــــڭ پهرۋهردىگارىمــــدۇر ۋه ســــىلهرنىڭمۇ  ھهقىــــقهتهنهللا ا]. 63[ ماڭــــا ئىتــــائهت قىلىڭــــالر

ئىسـا (نىـڭ پىرقىلىـرى  )ناساراالر]. (64[ »پهرۋهردىگارىڭالردۇر، ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر
 !ئازابىـدىن ۋاي) يهنى قىيـامهت كۈنىنىـڭ(ئۆز ـ ئارا ئىختىالپ قىلىشتى، زالىمالرغا قاتتىق كۈن ) توغرىسىدا

بـۇ كۈنـده ]. 66[ قىيامهتنىڭ ئۆزلىرى تۇيمىغان ھالـدا ئۇشـتۇمتۇت كېلىشـىنىال كۈتىـدۇ ئۇالر پهقهت] 65[
ئۇنـداق (تهقـۋادارالرال ) خۇدالىـق ئۈچـۈن دوستالشـقان(بىـرىگه دۈشـمهن بولىـدۇ، پهقهت  ــ دوستالر بىر

 )ېيىلىـدۇد(» بۈگۈن سىلهرگه قورقۇنچ يوق، غهم ـ قـايغۇمۇ يـوق! بهندىلىرىم«) ئۇالرغا]. (67[ )ئهمهستۇر
سـىلهر «) ئۇالرغـا]. (69[ ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقان ۋه مۇسۇلمان بولغـانالر ئىـدى]. 68[

ئۇالرغـا ئـالتۇن ]. 70[ )دېيىلىـدۇ(» ئاياللىرىڭالر بىلهن بىلله خۇشال ـ خۇرام ھالـدا جهنـنهتكه كىـرىڭالر
ــېگهنلهرده  ــام(ل ــامالردا )تائ ــالتۇن ج ــاراب(، ئ ــدۇ) ش ــۆزلهر . تۇتۇلى ــدىغان، ك ــۈللهر تارتى ــته كۆڭ جهننهت

قىلغــان ) دۇنيــادا(ســىلهر ]. 71[ لهززهتلىنىــدىغان نهرســىلهر بــار، ســىلهر جهننهتــته مهڭگــۈ قالىســىلهر
) تۈرلـۈك(جهننهتـته نۇرغـۇن ]. 72[ ئهمهلىڭـالر بىـلهن ۋارىـس بولغـان جهنـنهت ئهنه شـۇدۇر) ياخشى(

ھهقىـقهتهن دوزاخ ئازابىـدا مهڭگـۈ ) يهنـى كۇففـارالر(اھكارالر گۇن]. 73[ مېۋىلهر بار، ئۇنىڭدىن يهيسىلهر
ــازاب ]. 74[ قــالغۇچىالردۇر ــۇالردىن ئ ــۇ(ئ ھهر قانــداق (يېنىكلىتىلمهيــدۇ، ئــۇالر دوزاختــا ) بىردهمم

ئۇالرغا بىز زۇلۇم قىلمىدۇق ۋه لېكىن ئۇالر ئـۆزلىرىگه ئـۆزلىرى زۇلـۇم ]. 75[ ئۈمىدسىزلهردۇر) ياخشىلىقتىن
پهرۋهردىگارىـڭ بىـزگه ! ئى مالىك«): دوزاخقا مۇئهككهل پهرىشتىگه) (يهنى كۇففارالر(ئۇالر . ]76[ قىلدى

بىـز سـىلهرگه ]. 77[ دهيـدۇ» سىلهر ئازابتا چوقۇم قالىسىلهر«: مالىك. دهپ توۋاليدۇ» ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن
نــى يامــان  )دىــن(نــى كهلتــۈردۇق ۋه لــېكىن ســىلهرنىڭ كــۆپچىلىكىڭالر ھهق  )دىــن(ھهقىــقهتهن ھهق 

بىـر ئىشـنى قـارار قىلغـان ) يىقهست قىلىشـتاۇمۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا س(الر ئۇ]. 78[ كۆرگۈچىلهردۇر
ئـۇالر گۇمـان ]. 79[ ياردهم بېرىشـته بىـر ئىشـنى قـارار قىلىمىـز) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(بولسا، بىز 

ئـۇنى (ئاڭلىمـايمىز، ھهرگىـز ئۇنـداق ئهمهس  قىالمدۇكى، بىز ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى ۋه پىچىرالشقانلىقلىرىنى
) ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنـى(ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ) يهنى پهرىشتىلىرىمىز(، بىزنىڭ ئهلچىلىرىمىز )ئاڭالپ تۇرىمىز
ئىبــادهت ) ئــۇ بالىغــا(نىــڭ بالىســى بولىــدىغان بولســا، مهن هللا ئهگهر مېھرىبــان ا«]. 80[ يېزىــپ تۇرىــدۇ

ئاسـمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ پهرۋهردىگـارى، ئهرشـنىڭ ]. 81[ دېگىـن» تىمقىلغۇچىالرنىڭ ئهۋۋىلـى بـوالت
گۇمراھلىقلىرىـدا ۋه ) (يهنى مهككه كۇففـارلىرىنى(ئۇالرنى ]. 82[ پهرۋهردىگارى ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدىن پاكتۇر

چۆمسـۇن ۋه ) باتىللىرىغـا(قويۇپ بهرگىن، ئۇالر ۋهده قىلىنغان كۈنىگه مۇالقات بولغانغـا قهدهر ) نادانلىقلىرىدا
ھـېكمهت بىـلهن هللا ئاسماندىمۇ ئىالھتۇر، زېمىنـدىمۇ ئىالھتـۇر، اهللا ا]. 83[ ئوينىسۇن) دۇنياسى بىلهن(
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ئاســمانالرنىڭ، زېمىننىــڭ ۋه ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى ]. 84[ ئىــش قىلغۇچىــدۇر، ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇر
توغرىسـىدىكى ) ولىـدىغان ۋاقتـىب(نهرسىلهرنىڭ پادىشاھلىقى ئىلكىده بولغان زات كاتتىـدۇر، قىيامهتنىـڭ 

]. 85[ نىــڭ دهرگاھىغــا قايتۇرۇلىســىلهرهللا ســىلهر ا. نىــڭ دهرگاھىدىـدۇرهللا ا) يــالغۇر(بىلىـم ھهقىــقهتهن 
پهقهت ھهق بىـلهن گۇۋاھلىـق بهرگهن . نى قويۇپ چوقۇنغان نهرسىلىرى شـاپائهت قىاللمايـدۇهللا ئۇالرنىڭ ا

 ھهقىقىي بىلگهنـلهر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا) ى دىلى بىلهندېگهن، تىلى بىلهن ئېيتقاننهللا يهنى ال اله اال ا(
دهيـدۇ، » هللا«لىرىنى سورىسـاڭ، ئـۇالر چوقـۇم ئهگهر سهن ئۇالردىن ئۇالرنى كىم خهلق ئهتكهنلىك]. 86[

تائـاال هللا ا]. (87[ بۇرۇلـۇپ كېتىـدۇ) ئىبادهت قىلىشتىن بۇتالرغـا ئىبـادهت قىلىشـقا قاهللا ا(ئۇالر قانداقمۇ 
» بـۇالر ھهقىـقهتهن ئىمـان ئېيتمايـدىغان قهۋمـدۇر! ئى پهرۋهردىگـارىم«) االمنىڭمۇھهممهد ئهلهيھىسس

دۇئامۇ تـيهنـى ئۇالرغـا به(ن، سـاالم دېگىـن سـهن ئـۇالردىن يـۈز ئـۆرۈگى]. 88[ )بىلىدۇ(دېگهن سۆزىنى 
  ].89[ بىلىدۇ) كۇفرىنىڭ ئاقىۋىتىنى(، ئۇالر كهلگۈسىده )قىلمىغىن، دىنغا دهۋهتمۇ قىلمىغىن

   .ئايهت 59مهككىده نازىل بولغان،  ه دۇخانـ سۈر 44

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

بىـز قۇرئـاننى ھهقىـقهتهن مۇبـارهك كېچىـده ]. 2[ روشهن قۇرئان بىـلهن قهسـهم قىلىـمهن]. 1[ ا، مىمح
ــىده( ــهبى قهدرى كېچىس ــى ش ــانالرن) يهن ــقهتهن ئىنس ــز ھهقى ــدۇق، بى ــل قىل ــلهن(ى نازى ــان بى ) قۇرئ

يهنـى ھېكمهتنىـڭ تهقهززاسـى بـويىچه (ئۇ كېچىده ھهر بىـر ھېكمهتلىـك ]. 3[ ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق
شـۇ كـېچه تهقـدىر ]. (4[ ئايرىلىـدۇ) يهنى بهندىلهرنىڭ رىزقى، ئهجىلى ۋه باشقا ئهھۋالى(ئىش ) قىلىنغان

ئىنسـانالرغا (ئىشـتۇر، بىـز ھهقىـقهتهن  بىزنىـڭ دهرگـاھىمىزدىن بولغـان) قىلىنغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى
ئــۇ ھهقىــقهتهن . پهرۋهردىگارىڭنىــڭ رهھمىتىدىنــدۇر) شــۇ]. (5[ ئهۋهتكــۈچى بولــدۇق) پهيغهمبهرلهرنــى

ئهگهر ســىلهر ]. 6[ بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر) ئهھــۋالىنى. (ئــاڭالپ تۇرغۇچىــدۇر) بهنــدىلهرنىڭ ســۆزلىرىنى(
نىڭ، زېمىننىـڭ ۋه ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى نهرسـىلهرنىڭ ئاسـمانالر) ئـۇ(ھهقىقىي ئىشهنگۈچى بولساڭالر، 

) تىرىكنىـڭ(تىرىلدۈرهلهيـدۇ، ) ئۆلـۈكنى(ئـۇ . ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر]. 7[ پهرۋهردىگارىدۇر
]. 8[ جېنىنى ئاالاليدۇ، ئۇ سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالردۇر، ئىلگىرىكـى ئاتـا ـ بوۋاڭالرنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇر

شـهكته بولـۇپ ) قىيـامهتتىن(، بهلكـى ئـۇالر )يهنى ئۇالر ھهقىقىي ئىشـهنگۈچى ئهمهس( ئۇنداق ئهمهس
ئوچــۇق ) ھهمــمه ئــادهم(ســهن ئاســمان !) ئــى مــۇھهممهد]. (9[ ئوينايــدۇ) ھهقنــى ئىســتىھزا قىلىــپ(
ــۈننى كهلتۈرىــدىغان كۈنــده ) كۆرىــدىغان( ــازابنى(تۈت ) ئــۇ تۈتــۈن]. (10[ كــۈتكىن) ئۇالرغــا بولىــدىغان ئ

بىـزدىن ئـازابنى كۆتـۈرۈۋهتكىن، ! پهرۋهردىگـارىمىز«) ئۇالر]. (11[ قاتتىق ئازابتۇر رنى ئورىۋالىدۇ، بۇكىشىله
ئـۇالر قانـداقمۇ ) ئـازاب كۆتۈرۈلـۈپ كهتكهنـده]. (12[ )دهيدۇ(» بىز ھهقىقهتهن ئىمان كهلتۈرگۈچىدۇرمىز

 )قلـۇق ئـۇالر ئىمـان ئېيتمىـدىشـۇنداق تۇرۇ(ئىبرهت ئالسۇن، ھالبۇكى، ئۇالرغا روشهن پهيغهمبهر كهلـدى 
 )يهنـى قۇرئـاننى كىشـىلهردىن ئـۆگهنگهن(ئۇ ئـۆگىتىلگهن «: ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈدى ۋه]. 13[

ــۈرۈۋېتىمىز، ) ســىلهردىن(بىــز ھهقىــقهتهن ئــازابنى ]. 14[ دېــدى» دۇر، مهجنۇنــدۇر ئازغىنــا ۋاقىــت كۆت
ئـۇالرنى قـاتتىق ]. 15[ قايتىۋالىسـىلهر) الىتىڭالرغـائىلگىرىكـى كـاپىرلىق ھ(سىلهر ھهقىـقهتهن ) ئاندىن(

نىــڭ قهۋمىنــى پىرئهۋنئــۇالردىن ئىلگىــرى بىــز ھهقىــقهتهن ]. 16[ تۇتقــان كــۈنىمىزده چوقــۇم جــازااليمىز
نىـڭ بهنـدىلىرىنى هللا ماڭا ا«) مۇسا ئۇالرغا ئېيتتى]. (17[ سىنىدۇق، ئۇالرغا ئېسىل بىر پهيغهمبهر كهلدى

]. 18[ تاپشۇرۇپ بېـرىڭالر، مهن سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ئىشـهنچلىك پهيغهمـبهر) يهنى بهنى ئىسرائىلنى(
مهن ]. 19[ تهكهببۇرلـۇق قىلمـاڭالر، مهن سـىلهرگه ھهقىـقهتهن روشـهن مـۆجىزه بىـلهن كهلـدىم قاهللا ا
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ــى  ــىلهرنىڭ مېن ــېغىنىپ، س ــا س ــىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالرغ ــارىم ۋه س ــڭ پهرۋهردىگ ــقهتهن مېنى ھهقى
ــمهن ئۆلتۈرۈشــۈڭالردىن ــاھ تىلهي ــان كهلتۈرمىســهڭالر مېنــى ]. 20[ پان ــا ئىم ــا(ئهگهر ماڭ ــۆز ھالىمغ ) ئ

هللا ا]. (22[ دهپ دۇئــا قىلــدى» بــۇالر گۇناھكــار قهۋمـدۇر«: مۇســا پهرۋهردىگارىغـا]. 21[ »قويـۇۋېتىڭالر
]. 23[ مېنىڭ بهندىلىرىمنى كېچىده ئېلىپ چىقىپ كهتكىن، سـىلهر ھهقىـقهتهن قوغلىنىسـىلهر«) ئېيتتى

قـويغىن، ئـۇالر ھهقىـقهتهن ) يهنى سهن ئۆتۈپ بولغاندىن كېيىن قۇرۇق ھـالىتى بـويىچه(ڭىزنى تىپتىنچ دې
، نۇرغـۇن بـاغالرنى، بـۇالقالرنى، زىرائهتلهرنـى) غهرق بولـۇپ(ئـۇالر ]. 24[ »غهرق قىلىنغۇچى قوشـۇندۇر
شـۇنداق ]. 27[ قالـدۇردى ئۇالر بهھرىمهن بولۇۋاتقان نېمهتلهرنى]. 26ـ25[ چىرايلىق جايالرنى قالدۇردى
ئۇالرغـا ئاسـمانمۇ، ]. 28[ مىـراس قىلىـپ بهردۇق) يهنـى بهنـى ئىسـرائىلغا(قىلىپ، ئـۇالرنى باشـقىالرغا 

شهك ـ شۈبھىسـىزكى، بىـز ئىسـرائىل ئهۋالدىنـى ]. 29[ زېمىنمۇ يىغلىمىدى، ئۇالرغا مۆھلهتمۇ بېرىلمىدى
ھهقىـقهتهن مـۇتهكهببىر ئىـدى،  پىـرئهۋنۇزدۇق، دىـن قۇتقـ )ئـازابى( پىـرئهۋن –خار قىلغـۇچى ئـازابتىن 

يهنى ئۇالرنىڭ ئهينى زاماندا مۇشـۇنداق شـهرهپكه (ئۇالرنى ]. 31ـ  30[ ھهددىدىن ئاشقۇچىالردىن ئىدى
ئۇالرغـا ]. 32[ جاھـان ئهھلىـدىن ئـارتۇق قىلـدۇق) ئـۆز زامانىـدىكى(بىلىپ تـۇرۇپ ) اليىق ئىكهنلىكىنى

يهنـى (بـۇالر ]. 33[ وشهن سىناق بار نۇرغـۇن مـۆجىزىلهرنى ئاتـا قىلـدۇقر) يهنى تهپهككۇر قىلغۇچىالرغا(
پهقهت بىــرال قېــتىم ئــۆلىمىز، قايتــا تىرىلمهيمىــز، ئهگهر «] 34[ :چوقــۇم ئېيتىــدۇ) قــۇرهيش كۇففــارلىرى

) تىرىلــدۈرۈپ(بــوۋىلىرىمىزنى  راســتچىل بولســاڭالر، بىزنىــڭ ئاتــا ـ) ئــاخىرهت بــار دېــگهن ســۆزۈڭالردا(
كۈچلۈكمـۇ؟ يـاكى تـۈببه قهۋمىمـۇ؟ ئـۇالردىن ) يهنـى مۇشـرىكالر(ئـۇالر ]. 36ــ35[ »ېقىڭالرب لىپېئهك

ئاسـمانالرنى، ]. 37[ چۈنكى ئـۇالر گۇناھكـار ئىـدى. قهۋملهرنى ھاالك قىلدۇق) نۇرغۇن(ئىلگىرى ئۆتكهن 
ئـۇالرنى بىـز ]. 38[ ياراتقىنىمىز يـوق) يهنى بىكارغا(زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئويناپ 

باتىــل بىــلهن ھهقنــى ]. 39[ بىلمهيــدۇ) بــۇنى(پهقهت ھهق يــاراتتۇق ۋه لــېكىن ئىنســانالرنىڭ تولىســى 
تهيىـنلهنگهن ) ھېسـابى ئۈچـۈن(ئىنسـانالرنىڭ ھهممىسـىنىڭ ) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(ئايرىيدىغان كۈن 

 ر يـاردهمگىمۇ ئېرىشـهلمهيدۇئۇ كۈنده دوست دوسـتقا ھـېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمايدۇ، ئـۇال]. 40[ ۋاقىتتۇر
ھهقىــقهتهن غــالىبتۇر، ناھــايىتى هللا ا. رهھــمهت قىلغــان كىشــى بۇنىڭــدىن مۇستهســناهللا پهقهت ا]. 41[

ئـۇ ئېـرىتىلگهن ]. 44ــ43[ تهن گۇناھكارالرنىـڭ تامىقىـدۇرزهققـۇم دهرىخـى ھهقىـقه]. 42[ مېھرىباندۇر
ــتهك  ــدۇ )قىزىــق(مىس ــاقالردا قايناقســۇدهك قايناي ــ45[ دۇر، ئــۇ قورس دوزاخقــا مــۇئهككهل ]. (46ـ

ئـۇنى تۇتـۇپ سـۆرهپ دوزاخنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا ئېلىـپ بېـرىڭالر، ئانـدىن ئۇنىـڭ بېشـىغا «) پهرىشتىلهرگه
) ىره قىلىـش يۈزىسـىدىنمهسـخ ئۇنىڭغـا خـارالش ۋه]. (48ــ47[ دېيىلىـدۇ» قۇيۇپ ئازابالڭالر قايناقسۇ

ھهقىـقهتهن ) ئـازاب(بـۇ ]. 49[ لـۇغ زات ئىـدىڭتېتىغىن، سـهن ھهقىـقهتهن ئىززهتلىـك ئۇ) بۇ ئازابنى(«
تهقـۋادارالر ھهقىـقهتهن بىـخهتهر ]. 50[ دېيىلىـدۇ» سـىلهر شـهكلهنگهن نهرسـىدۇر) ھايات ۋاقتىڭالردا(

ئـۇالر قـېلىن، يۇپقـا يىـپهك كىيىملهرنـى ]. 52[ باغالردا، بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ]. 51[ جايدا بولىدۇ
ق ئىكـرام مۇشـۇندا) رمهتلهر بىـلهنۆئـۇالرنى تۈرلـۈك ھـ]. (53[ رۇشـىدۇئولتۇكىيىپ بىر ـ بىـرىگه قـاراپ 

مهيـده ئېغىرلىشـىش ۋه (ئـۇالر جهننهتـته ]. 54[ رلهرنى ئۇالرغا جـۈپ قىلىمىـزۆقىلدۇق، شهھال كۆزلۈك ھ
تهلهپ ) كهلتۈرۈشــنى(ھهمــمه مېــۋىلهرنى ) خىــزمهتچىلهردىن(ئهمىــن بولغــان ھالــدا ) كېســهللىكلهردىن

ھېچقانـداق ئۆلـۈمنى ) جهننهتـته(ئۆلۈمـدىن باشـقا ) يهنـى دۇنيـادىكى(ئـۇالر ئىلگىرىكـى ]. 55[ قىلىدۇ
پهرۋهردىگارىڭنىڭ مهرھهمىتىدىنـدۇر، بـۇ زور ) بۇ]. (56[ ئۇالرنى دوزاخ ئازابىدىن ساقاليدۇهللا تېتىمايدۇ، ا

ــۇر ــ]. 57[ مۇۋهپپهقىيهتت ــېنىڭ تىلى ــاننى س ــۈن قۇرئ ــى ئۈچ ــىھهت ئېلىش ــڭ ۋهز ـ نهس ــلهن ئۇالرنى ڭ بى
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كۈتكىن، شۈبھىسـىزكى، ئـۇالر ) ئۇالرغا چۈشىدىغان ئازابنى! ئى مۇھهممهد]. (58[ ئاسانالشتۇرۇپ بهردۇق
  ].59[ كۈتكۈچىدۇر) سېنىڭ ھاالك بولۇشۇڭنى(

   .ئايهت 37مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره جاسىيه 45

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

]. 2[ تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغانـدۇرهللا كىتاب غالىب، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ا) بۇ]. (1[ ، مىماح
ھهقىـقهتهن نۇرغـۇن دهلىلـلهر ) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(ئاسمانالردا ۋه زېمىندا مۆمىنلهر ئۈچۈن 

) نىـڭ قـۇدرىتىگههللا ا(ارالردا تـارقىتىۋهتكهن جـانىۋ) زېمىنـداهللا ا(سىلهرنىڭ يارىتىلىشـىڭالردا ۋه ]. 3[ بار
كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنىڭ نۆۋهتلىشــىپ ]. 4[ جهزمهن ئىشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن نۇرغــۇن دهلىلــلهر بــار

يـامغۇر ياغـدۇرۇپ ئۇنىـڭ بىـلهن رىزىقلهنـدۈرۈپ ئـۆلگهن زېمىننـى ) كۆكتىن(نىڭ بۇلۇتتىن هللا تۇرۇشىدا، ا
نىـڭ هللا ا(تۇرۇشـىدا، چۈشـىنىدىغان قهۋم ئۈچـۈن  تىرىلدۈرۈشىده ۋه شامالالرنىڭ يۈزلىنىشـىنى ئۆزگهرتىـپ

!) ئـى مـۇھهممهد. (نىـڭ ئايهتلىرىـدۇرهللا ئهنه شۇالر ا]. 5[ نۇرغۇن دهلىللهر بار) بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان
نـى ۋه ئۇنىـڭ هللا ا) يهنـى مهكـكه كۇففـارلىرى(ئـۇالر . ئۇنى ساڭا ھهقلىق بىلهن تىـالۋهت قىلىـپ بېرىمىـز

نىـڭ هللا ئـۇ ا]. 7[ !ھهر بىـر گۇناھكـار يالغانچىغـا ۋاي]. 6[ گه ئىشـىنىدۇ؟ئايهتلىرىنى قويۇپ قايسى سـۆز
ئايهتلىرىنىڭ ئۆزىگه ئوقۇپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، ئاندىن تهكهببۇرلۇق قىلغـان ھالـدا گويـا ئـۇنى 

ب بىـلهن ، ئۇنىڭغـا قـاتتىق ئـازا)گۇمراھلىقتـا تېخىمـۇ ئهزۋهيلهيـدۇ(چىڭ تۇرىدۇ ) كۇفرىدا(ئاڭلىمىغاندهك 
يهنى ئۇنىڭغـا قۇرئـان (ئۇ بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزدىن بىرهر نهرسىنى بىلگهن چاغدا ]. 8[ خۇش خهۋهر بهرگىن

ىره قىلىدىغان نهرسه قىلىۋالىدۇ، ئهنه شـۇالر خـار قىلغـۇچى ئازابقـا مهسخ ، ئۇنى)ئايهتلىرى يهتكهن چاغدا
يهنـى (، ئۇالرنىـڭ ئېرىشـكهن نهرسـىلىرى )ۇكۈتۈپ تۇرىـد(ئۇالرنى ئالدىدا جهھهننهم ]. 9[ دۇچار بولىدۇ

ئۇالرغـا ) يهنـى بـۇتلىرى(نى قويۇپ دوسـت تۇتقـان نهرسـىلىرى هللا ۋه ا) دۇنيادا تاپقان ماللىرى ۋه بالىلىرى
قۇرئـان ئۇنىڭغـا ئىشـهنگهن ۋه (بـۇ ]. 10[ ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ، ئۇالر چـوڭ ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ

ھىدايهتتۇر، پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغـانالر ئهڭ قـاتتىق ) ئۇنىڭغا ئهگهشكهن كىشىگه كامىل
هللا نىڭ ئهمرى بىـلهن دېڭىـزدا كېمىلهرنىـڭ يۈرۈشـى ئۈچـۈن، سـىلهرنىڭ اهللا ا]. 11[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

يهنى تىجارهت قىلىشىڭالر، بېلىق تۇتۇشـۇڭالر، دېڭىـز ئاسـتىدىن (نىڭ پهزلىدىن تهلهپ قىلىشىڭالر ئۈچۈن 
سـىلهرگه هللا شـۈكۈر قىلىشـىڭالر ئۈچـۈن، ا) قـاهللا ا(ۋه ) ئـۈنچه ـ مهرۋايىتالرنـى سۈزۈۋېلىشـىڭالر ئۈچـۈن

ــۇندۇرۇپ بهردى ــى بويس ــىنى هللا ا]. 12[ دېڭىزن ــىلهرنىڭ ھهممىس ــدىكى نهرس ــمانالردىكى ۋه زېمىن ئاس
تهپهككـۈر ) قـۇدرىتى ئىالھىيىنـى(پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى، بۇنىڭدا ھهقىـقهتهن ) كامالى(

]. 13[ دهلىلـلهر بـار) روشـهن) (نىـڭ قـۇدرىتى ۋه بىرلىكىنـى كۆرسـىتىدىغانهللا ا(قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن 
نىـڭ هللا ھهر قهۋمنىڭ قىلمىشلىرىغا يارىشا جـازا بېرىـدىغانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇالر اهللا مۆمىنلهرگه ئېيتقىنكى، ا

رقمايــدىغان كۇففارالرنىــڭ يهتكــۈزگهن نىــڭ ئازابىــدىن قوهللا يهنــى ا(كــۈنلىرىنى ئۈمىــد قىلمايــدىغانالرنى 
ياخشـى ئىـش قىلسـا، ئـۇ ئۆزىنىـڭ پايدىسـى ئۈچـۈن ) دۇنيادا(كىمكى ]. 14[ كهچۈرسۇن) ئهزىيهتلىرىنى

قىلىدۇ، كىمكى يامان ئىش قىلسا، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن قىلىـدۇ، ئانـدىن كېـيىن پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ 
شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، ]. 15[ )ا مۇكاپات، يامانلىققا جازا بېرىـدۇياخشىلىققهللا ا(دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر 

ئۇالرغـا پـاك  ۋه پهيغهمبهرلىكنى ئاتا قىلـدۇق، ، ھېكمهتنى)يهنى تهۋراتنى(بىز ئىسرائىل ئهۋالدىغا كىتابنى 
ئۇالرغـا ]. 16[ جاھان ئهھلىدىن ئۈستۈن قىلـدۇق) زامانىدىكى(نهرسىلهرنى رىزىق قىلىپ بهردۇق، ئۇالرنى 

) يهنى دىننىـڭ راسـتلىقىغا قهتئـى دهلىلـلهر(ن ئىشىدا روشهن دهلىللهرنى بهردۇق، پهقهت ئۇالرغا ئىلىم دى
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ــارا ھهســهت قىلىشــىپ ئىخــتىالپ قىلىشــتى ــۇالر ئۆزئ ــدىن ئ ــنال، ئان ــڭ . كهلگهنــدىن كېيى پهرۋهردىگارى
ئانـدىن ]. 17[ ھهقىقهتهن قىيامهت كۈنى ئۇالر ئىختىالپ قىلىشـقان ئىشـالر ئۈسـتىده ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ

بىر يولدا قىلدۇق، شۇ يولغا ئهگهشـكىن، بىلمهيـدىغانالر ) روشهن(دىن ئىشىدا !) ئى مۇھهممهد(سېنى بىز 
ئۇالرنىـڭ گۇمراھلىقىغـا (شۈبھىسـىزكى، ]. 18[ نىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن )يهنى مۇشرىكالر(

ــن ھــې )ئــازابى(نىــڭ هللا ئــۇالر ســهندىن ا) ماسلىشــىدىغان بولســاڭ ــدۇ، دى چ نهرســىنى دهپئــى قىاللماي
بـۇ ]. 19[ تهقۋادارالرنىـڭ دوسـتىدۇرهللا زالىمالرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه دوستتۇر، ا) دۇنيادا(شۈبھىسىزكى، 

جهزمهن ) ئۆلگهنـدىن كېـيىن تىرىلىشـكه(ئىنسـانالر ئۈچـۈن روشـهن پـاكىتالردۇر، ھىـدايهتتۇر، ) قۇرئان(
ئـۆزلىرىنى ) يهنـى گۇناھكـار كۇففـارالر(ئىشالرنى قىلغانالر يامان ]. 20[ ئىشهنگهن قهۋم ئۈچۈن رهھمهتتۇر

ئىمـان ئېيتقــان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنــى قىلغــانالردهك قىلىشـىمىزنى، ھاياتلىقتــا، ماماتلىقتـا ئــۇالر بىــلهن 
ئۇالرنىــڭ ) يهنــى ئــۇالرنى ئوخشــاش قىلىشــىمىز مــۇمكىن ئهمهس(ئوخشــاش قىلىشــىمىزنى ئويالمــدۇ؟ 

ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ھهقلىـق بىـلهن يـاراتتى، ھهر هللا ا]. 21[ !ن يامـانچىقارغان ھۆكمى نېمىـدېگه
ــدۇ ــۇم قىلىنماي ــا زۇل ــات بېرىلىــدۇ، ئۇالرغ ــاكى مۇكاپ ــى ]. (22[ ئىنســاننىڭ قىلمىشــىغا يارىشــا جــازا ي ئ

هللا بىلىـپ تۇرغـان، ا) ھهقنـى(ئازدۇرغـان، هللا ماڭـا نهپسـى خاھىشـنى ئىـالھ قىلىۋالغـان، ا!) مـۇھهممهد
ئازدۇرغانـدىن هللا پ بهرگىـن، اقهلبىنى پېچهتلىۋهتكهن ۋه كۆزىنى پهردىلىـگهن ئـادهمنى ئېيتىـقۇلىقىنى ۋه 

ئـۇالر ]. 23[ ۋهز ـ نهسـىھهت ئالمامسـىلهر؟) بـۇالردىن(ئۇنى كىـم ھىـدايهت قىالاليـدۇ؟ سـىلهر  ،كېيىن
ــامهتنى ئىنكــار قىلغــۇچىالر( ــۆلى«): يهنــى قىي ــاتىمىزدۇر، ئ مىز ۋه ھايــات دېــگهن پهقهت دۇنيــادىكى ھاي

ئـۇالر بـۇ خۇسۇسـتا ). دهيـدۇ(» پهقهت زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن يـوق بـولىمىز). يهنى تۇغۇلىمىز(تىرىلىمىز 
ــۆزلهيدۇ ــلهن س ــان بى ــۇالر پهقهت گۇم ــگه ئهمهس، ئ ــا ئى ــداق مهلۇماتق ــڭ ]. 24[ ھېچقان ــا بىزنى ئۇالرغ

ــاكىتى پهقهت  ــڭ پ ــه، ئۇالرنى ــۇپ بېرىلس ــۇق ئوق ــايهتلىرىمىز ئوچ ــتچ«ئ ــا ـ ئهگهر راس ىل بولســاڭالر، ئات
ــېقىڭالر  ــۈرۈپ ب ــوۋىلىرىمىزنى كهلت ــدۈرۈڭالر(ب ــى تىرىل ــدى» )يهن ــارهت بول ــى ]. (25[ دېيىشــتىن ئىب ئ

ۋاپـات ) ئهجىلىڭـالر پۈتكهنـده(سـىلهرنى تىرىلدۈرهلهيـدۇ، ئانـدىن هللا ا«ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! مۇھهممهد
رنى يىغىـدۇ، لـېكىن كىشـىلهرنىڭ تولىسـى قىلدۇرااليدۇ، ئاندىن شهك ـ شۈبھىسىز قىيامهت كۈنىـده سـىله

ئاسـمانالر بىـلهن زېمىننىـڭ ]. 26[ »)قايتـا تىرىلىشـنى ئىنكـار قىلـدى(بىلـمهي ) نىڭ قـۇدرىتىنىهللا ا(
ھهر ئـۈممهتنى ]. 27[ خاستۇر، قىيامهت قايىم بولغـان كۈنـده كـاپىرالر زىيـان تارتىـدۇ قاهللا اپادىشاھلىقى 

ھالدا كۆرىسهن، ھهر ئۈممهت ئۆزىنىڭ نـامه ـ ئهمالىغـا چاقىرىلىـدۇ،  تىزالنغان) قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن(
 )دېيىلىـدۇ(» بۈگۈن قىلمىشىڭالرغا يارىشـا مۇكاپاتقـا ئېرىشىسـىلهر يـاكى جازاغـا ئۇچرايسـىلهر«) ئۇالرغا(
سـىلهرگه ھهق بىـلهن سـۆزلهيدۇ، بىـز قىلمىشـىڭالرنى ) يهنى نـامه ـ ئهمـال(بۇ بىزنىڭ كىتابىمىز ]. 28[

ئىمـان ]. 29[ )يهنى پهرىشتىلهرنى ئهمهللىرىڭالرنى يېزىـپ تۇرۇشـقا بۇيرۇيتتـۇق(رۇپ تۇرغان ئىدۇق يازدۇ
ئېيتقان ۋه ياخشى ئىشالرنى قىلغانالرغا كهلسهك، پهرۋهردىگارى ئۇالرنى رهھمىتى دائىرىسـىگه كىرگۈزىـدۇ، 

مېنىـڭ «: ئۇالرغـا) يۈزىسـىدىنئۇالرنى ئهيىبلهش (كاپىرالرغا كهلسهك، ]. 30[ بۇ روشهن مۇرادقا يېتىشتۇر
بـاش ) ئۇنىڭغـا ئىمـان ئېيتىشـتىن(ئايهتلىرىم سىلهرگه ئوقـۇپ بېرىلمىـدىمۇ؟ سـىلهر چوڭچىلىـق قىلىـپ 

نىـڭ ۋهدىسـى هللا ا«) سـىلهرگه]. (31[ )دېيىلىـدۇ(» تارتتىڭالر، سىلهر گۇناھقا چۆمگهن قهۋم ئىـدىڭالر
ــامهتته  ــۇر، قىي ــى قىيامهتنىــڭ بولۇشــ(ھهقىــقهتهن ھهقت ــوق) ىدايهن دېيىلســه، ســىلهر » ھــېچ شــهك ي

قىيامهتنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى بىلمهيمىـز، پهقهت ئـۇنى «): ھهددىدىن زىيـاده سهركهشـلىكىڭالردىن(
ــز،  ــان قىلىمى ــۇمكىن دهپ گۇم ــى م ــا(بولۇش ــهنمهيمىز) ئۇنىڭغ ــي ئىش ــز ھهقىقى ــدىڭالر» بى ]. 32[ دې

ىره مهسـخ )دۇنيـادىكى چاغلىرىـدا(لىـدۇ، ئـۇالر ئۇالرنىڭ قىلغـان يامـان ئىشـلىرى ئاشـكارا بو) ئاخىرهتته(



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

285 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

ســىلهرنىڭ مۇشــۇ كۈنــدىكى مۇالقــاتنى «: دېيىلىــدۇ) ئۇالرغــا]. (33[ قىلغــان ئــازاب ئــۇالرنى ئورىۋالىــدۇ
يهنـى سـىلهرنى ئازابقـا تاشـالپ قويـۇپ ئۇنتـۇپ (ئۇنتۇغانلىقىڭالرغا ئوخشاش، بۈگۈن سىلهرنى ئۇنتـۇيمىز 

ــز ــامىله قىلىمى ــدهك مۇئ ــ)قالغان ــىلهرگه ، س ــدۇ، س ــايىڭالر دوزاخ بولى ــىلهرنى ئــازابتىن (ىلهرنىڭ ج س
 نىـڭ ئـايهتلىرىنىهللا بۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈنكى، سـىلهر ا]. 34[ ھېچقانداق ياردهمچىمۇ بولمايدۇ) قۇتقۇزىدىغان

بۈگــۈن ئــۇالر . »ىره قىلىــدىغان نهرســه قىلىۋالــدىڭالر ۋه ســىلهرنى دۇنيــا تىرىكچىلىكــى ئالدىــدىمهســخ
نـى رازى قىلىشـمۇ تهلهپ هللا ا) تهۋبه قىلىش ۋه ئىبادهت قىلىش بىـلهن(ايدۇ، ئۇالردىن دوزاختىن چىقىرىلم

جىمى ھهمدۇسانا ئاسمانالرنىڭ پهرۋهردىگارى، زېمىننىڭ پهرۋهردىگـارى ۋه ئالهملهرنىـڭ ]. 35[ قىلىنمايدۇ
، غـالىبتۇرهللا اخاسـتۇر،  قـاهللا ائاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ئۇلۇغلۇق ] 36[ !خاستۇر قاهللا اپهرۋهردىگارى 

  ].37[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

   .ئايهت 35مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهھقاف 46

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

]. 2[ تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغانـدۇرهللا غالىب، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ا) بۇ قۇرئان]. (1[ ا، مىمح
يهنـى (الرنى، زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ھهق ئاساسـتا مـۇئهييهن مـۇددهتكىچه ئاسمان

]. 3[ كـاپىرالر ئاگاھالنـدۇرۇلغان نهرسـىلهردىن يـۈز ئۆرۈگۈچىـدۇر. قىلىپ ياراتتۇق) قىيامهتكىچه قالىدىغان
ــۇھهممهد( ــى م ــرىكالرغا! ئ ــى، ) مۇش ــىلهر ا«ئېيتقىنك ــان بهللا س ــۇپ چوقۇنۇۋاتق ــى قوي ــڭ ن ۇتلىرىڭالرنى
ئېيتىپ بېرىڭالر، ئۇالر زېمىننىـڭ قايسـى قىسـمىنى ياراتقـانلىقىنى ماڭـا كۆرسـىتىڭالر، يـاكى ) ئهھۋالىنى(

سـىلهرگه نازىـل (دىن ئىلگىـرى ) قۇرئان(بىلهن ئورتاقچىلىقى بارمۇ؟ بۇ هللا ئاسمانالرنى يارىتىشتا ئۇالرنىڭ ا
ىلىم بولسا ماڭا ئېلىپ كېلىڭالر، ئهگهر سـىلهر راسـتچىل قالغان ئ) ئىلگىرىكىلهردىن(كىتاب ياكى ) قىلىنغان

نـى قويـۇپ قىيـامهتكىچه دۇئـانى ئىجـابهت قىلىشـقا قـادىر بواللمايـدىغان بۇتالرغـا هللا ا]. 4[ »بولساڭالر
) قىيـامهت كـۈنى]. (5[ چوقۇنىدىغان ئادهمدىنمۇ گۇمراھ ئادهم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلـدۇر

دۈشـمهن ) يهنـى بۇتپهرهسـلهرگه(توپالنغـان چاغـدا، بـۇتالر ئۇالرغـا ) اب بېـرىش ئۈچـۈنھېس(ئىنسانالر 
ئۇالرغـا بىزنىـڭ روشـهن ئـايهتلىرىمىز ]. 6[ بولىدۇ، ئۇالر تهرىپىدىن ئىبادهت قىلىنغانلىقىنى ئىنكـار قىلىـدۇ
ــۆزلىرىگه كهلــگهن ھهقىقهتنــى  ۇ روشــهن بــ«: باھــاالپ) يهنــى قۇرئــاننى(تىــالۋهت قىلىنســا، كــاپىرالر ئ

ئــۆزى توقۇغــان ) يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالم(يــاكى ئــۇالر قۇرئــاننى ئــۇ ]. 7[ دهيــدۇ» ســېھىردۇر
نىـڭ ئازابىـدىن ھـېچ هللا ئهگهر ئۇنى مهن توقۇغـان بولسـام، سـىلهر مهنـدىن ا«دىېيىشهمدۇ؟ ئېيتقىنكى، 

هللا ئوبـدان بىلىـدۇ، اهللا ى انهرسىنى دهپئى قىاللمايسىلهر، سىلهرنىڭ قۇرئان توغرىسىدىكى تۆھمهتلىرىڭالرن
يهنـى مېنىـڭ راسـتچىللىقىمغا ۋه سـىلهرنىڭ (مهن بىلهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھ بولۇشـقا يېتهرلىكتـۇر 

) مـۆمىن بهنـدىلىرىگه(مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ) تهۋبه قىلغۇچىنى(هللا ، ا)يالغانچىلىقىڭالرغا گۇۋاھ بولىدۇ
ــايىت ــدۇرناھ ــى، ]. 8[ »ى مېھرىبان ــۈن هللا ا( مهن«ئېيتقىنك ــش ئۈچ ــدكه دهۋهت قىلى ــانالرنى تهۋھى ئىنس

مهنـدىن ئىلگىرىكـى نۇرغـۇن پهيغهمـبهرلهر ئېلىـپ كهلـگهن (تۇنجى پهيغهمبهر ئهمهسـمهن، ) ئهۋهتكهن
ماڭـا ۋه سـىلهرگه نـېمه قىلىنىـدىغانلىقىنى ) ى بىلهن كهلـدىم، نېمىشـقا مېنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟يۋهھ

ى قىلىنغـان يـ، مهن پهقهت ماڭـا ۋهھ)ئالـدىن ئـۇققىلى بولمايـدۇنىڭ تهقـدىرىنى هللا چۈنكى ا(ئۇقمايمهن 
]. 9[ »ئوچـۇق ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن) نىڭ ئازابىـدىنهللا سىلهرنى ا(نهرسىگىال ئهگىشىمهن، مهن پهقهت 

تهرىپىـدىن نازىـل هللا قۇرئـان ا! سـىلهر ئېيتىـپ بېقىڭالرچـۇ«ئېيتقىنكـى، ) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد(
ئىسـرائىل ئهۋالدىـدىن بىـر ) ھـالىڭالر قانـداق بولىـدۇ؟(ۇنىڭغـا ئىشهنمىسـهڭالر بولغان تۇرسـا، سـىلهر ئ
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تهرىپىدىن نازىل بولغانلىقىغـا گۇۋالىـق بېرىـپ ئىمـان هللا قۇرئاننىڭ ا) ئىبن ساالملالھ يهنى ئابدۇ(گۇۋاھچى 
ــپ  ــۇق قىلى ــىلهر تهكهببۇرل ــه، س ــدىن(كهلتۈرس ــاڭالر ) ئىمان ــاش تارتس ــدۇ؟(ب ــداق بولى ــالىڭالر قان ) ھ

قۇرئـان بىـلهن (ئهگهر «: كاپىرالر مـۆمىنلهرگه]. 10[ »زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇهللا ۈبھىسىزكى، اش
ئۇنىڭغـا بىـزدىن بـۇرۇن ) يهنـى ئـاجىز مۇسـۇلمانالر(ياخشى بولىدىغان بولسا ئىـدى، ئـۇالر ) ئىسالم دىنى

بـۇ قهدىمقـى « ۈچـۈن، دېـدى، ئـۇالر قۇرئـان بىـلهن ھىـدايهت تاپمىغـانلىقلىرى ئ» ئىشهنمىگهن بوالتتى
ئهھلـى جاھانغـا پېشـۋا ۋه ) يهنى تهۋرات(قۇرئاندىن ئىلگىرى مۇسانىڭ كىتابى ]. 11[ دهيدۇ» ئويدۇرمىدۇر

) ئـۇنىهللا ا(تهسـتىق قىلغۇچىـدۇر، ) ئىلگىرىكى كىتـابالرنى(بۇ ئهرهب تىلىدىكى كىتابتۇر، . رهھمهت ئىدى
خـۇش خهۋهر ) جهنـنهت بىـلهن(مـۆمىنلهرگه  زالىمالرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن، ياخشى ئىـش قىلغـۇچى

دېـگهن، ئانـدىن تـوغرا يولـدا بولغانالرغـا، » دۇرهللا پهرۋهردىگـارىمىز ا«]. 12[ بېرىش ئۈچۈن نازىل قىلدى
ئهنه شـۇالر ئهھلـى ]. 13[ قـايغۇرۇش يوقتـۇر) كهتكهنـگه(غهم قىلىـش، ) كهلگۈسـىدىن(شۈبھىسـىزكى، 

ئهمهللىرىنـى مۇكاپـاتالش ) ياخشـى(ئۇالرنىـڭ قىلغـان ) بـۇ( جهننهتتۇر، ئۇالر جهننهتـته مهڭگـۈ قالىـدۇ،
ئىنسـاننى ئانىسـى مۇشـهققهت . بىز ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق]. 14[ ئۈچۈندۇر

ئۇنىڭغا قورسـاق كۆتـۈرۈش مـۇددىتى ۋه ئـۇنى سـۈتتىن . بىلهن قورساق كۆتۈرۈپ، مۇشهققهت بىلهن تۇغدى
): ئـۇ(ياشـقا يهتكهنـده،  40كۈچ ـ قۇۋۋهتكه تولـۇپ، ) بوۋاق ئۆسۈپ(تاكى ئۇ . ئايدۇر 30ئايرىش مۇددىتى 

سېنىڭ ماڭا ۋه ئاتا ـ ئانامغا بهرگهن نېمىتىڭگه شۈكۈر قىلىشـنى ۋه سـهن رازى بولىـدىغان ! پهرۋهردىگارىم«
نـى مېنىـڭ يه(ياخشى ئىشنى قىلىشىمنى ماڭا ئىلھام قىلغىن، مهن ئۈچـۈن مېنىـڭ ئهۋالدىمنـى تـۈزىگىن 

تهۋبه قىلـدىم، مهن ) جىمـى گۇنـاھالردىن(، مهن ھهقىقهتهن سـاڭا )ئهۋالدىمنى ياخشى ئادهملهر قىلغىن
ئهنه شۇنداق كىشـىلهرنىڭ ياخشـى ئىشـلىرىنى قوبـۇل ]. 15[ دهيدۇ» ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىندۇرمهن

جهننهتـته ) هچـۈرگهنلهر بىـلهنيامـان ئىشـلىرىنى كهللا ا(قىلىپ، يامان ئىشلىرىنى كهچۈرۈم قىلىمىز، ئـۇالر 
يهنـى ئاتـا ـ ئانىسـى ئىمانغـا دهۋهت (بهزى ئـادهم ]. 16[ ئۇالرغـا قىلىنغـان راسـت ۋهدىـدۇر) بۇ(بولىدۇ، 

) مهنـدىن ئىلگىـرى(سـىلهر مېنـى قايتـا تىرىلىشـتىن قورقۇتۇۋاتامسـىلهر، ! ۋاي ـ ۋۇي): قىلغان فاجىر بـاال
پهريـاد  قـاهللا ادهيـدۇ، ئـۇ ئىككىسـى » )هم تىرىلدۈرۈلگىنى يوقئۇالردىن ھېچ ئاد(نۇرغۇن ئۈممهتلهر ئۆتتى 

ـان ئېيـتقىن، ا! ۋاي سـاڭا«: قىلىپ بـۇ پهقهت «: ئـۇ. دهيـدۇ» نىـڭ ۋهدىسـى ھهقىـقهتهن ھهقتـۇرهللا ئىم
) نىـڭ ئـازاب قىلىـشهللا ا(ئهنه شـۇنداق كىشـىلهرگه ]. 17[ دهيـدۇ» ئاۋالقىالردىن قالغان ئهپسـانىلهردۇر

بولســا ئــۇالردىن ئىلگىــرى ئــۆتكهن ئىنســانالردىن ۋه جىــنالردىن بولغــان  ســۆزى ھهقلىــق بولــدى، ئــۇالر
ــارتقۇچى بولــدى ــقهتهن زىيــان ت ــدى، ئــۇالر ھهقى مۆمىنلهرنىــڭ ۋه ]. (18[ ئــۈممهتلهر قاتارىغــا كىرگۈزۈل

ھهممىسىنىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه يارىشا دهرىجىلىرى بولىـدۇ، ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنىـڭ سـاۋابى ) كاپىالرنىڭ
كـاپىالر دوزاخقـا ]. 19[ تولـۇق بېرىلىـدۇ، ئۇالرغـا زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ) كهم ـ زىياده قىلىنمـاي(زاسى ۋه جا

ســىلهر لهززاتلىرىڭالرنــى ھايــاتىي «): ئۇالرغــا ئهيىــبلهش يۈزىســىدىن ئېيتىلىــدۇ(توغرىلىنىــدىغان كۈنــده 
ىق قىلىـپ، ئىمانـدىن بـاش دۇنيادا بهھرىمهن بولۇپ تۈگهتتىڭالر، سىلهر زېمىندا ھهقسىز رهۋىشته چوڭچىل

نىڭ ئىتائىتىـدىن چىققـانلىقىڭالر تۈپهيلىـدىن، بۈگـۈن خـار قىلغـۇچى ئـازاب بىـلهن هللا تارتقانلىقىڭالر ۋه ا
نىڭ ئـۆز قهۋمـى ) يهنى ھۇد ئهلهيھىسساالم(ئادنىڭ قېرىندىشى !) ئى مۇھهممهد]. (20[ »جازالىنىسىلهر

نىـڭ هللا ا(دىكـى قهۋمىنـى  )دېـگهن يهر(دا ئۇ ئهھقـاف بىلهن بولغان قىسسىسىنى بايان قىلغىن، ئۆز ۋاقتى
ئىلگىرى ۋه ئۇنىڭدىن كېـيىن نۇرغـۇن پهيغهمـبهرلهر ) يهنى ھۇدتىن(ئاگاھالندۇردى، ئۇنىڭدىن ) ئازابىدىن

غىـال ئىبـادهت قىلىڭـالر، هللا سـىلهر پهقهت ا«: ئېيتتـى) قهۋمىنـى ئاگاھالنـدۇرۇپ) (يهنى ھۇد(ئۇ . ئۆتتى
بۈيۈك كۈننىڭ ئازابىغـا قېلىشـىڭالردىن ) غهيرىيگه ئىبادهت قىلساڭالر تىنهللا ا(مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ 
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سـهن بىزنـى ئىالھلىرىمىـزدىن توسـقىلى كهلـدىڭمۇ؟ ئهگهر سـهن !) ئى ھۇد(«: ئۇالر]. 21[ »قورقىمهن
: ئــۇ]. 22[ دېــدى» راســتچىلالردىن بولســاڭ، بىــزگه بىزنــى قورقۇتقــان ئــازابنى كهلتــۈرگىن) ســۆزۈڭده(
بىلىـدۇ، مهن سـىلهرگه ئهۋهتىلـگهن نهرسـىنى تهبلىـغ هللا پهقهت ا) ه ئازابنىڭ قاچان كېلىشىنىسىلهرگ(«

ــۆرىمهن ــادان قهۋم ك ــىلهرنى ن ــېكىن مهن س ــمهن ۋه ل ــدى» قىلى ــڭ ۋادىســىغا ]. 23[ دې ــۇالر ئۆزلىرىنى ئ
) تتـىھـۇد ئېي. (دېيىشـتى» مانـا بـۇ بىـزگه يـامغۇر ياغـدۇرغۇچى بۇلۇتتـۇر«: سۈرۈلۈۋاتقان بۇلۇتنى كـۆرۈپ

ئۇنداق ئهمهس، ئۇ سىلهر بالدۇرراق ئىشقا ئېشىشـىنى تهلهپ قىلغـان نهرسـىدۇر، ئـۇ بىـر بـوران بولـۇپ، «
ئـۇ پهرۋردىگارىنىـڭ بىـر ئهمـرى بىـلهن ھهمـمه نهرسـىنى ھـاالك ]. 24[ ئۇنىڭ ئىچىده قاتتىق ئازاب بـار

يهنـى تۇرغـان (جايلىرىنىـڭ ، شـۇنىڭ بىـلهن ئۇالرنىـڭ )يهنى بوران كېلىپ ئۇالرنى ھاالك قىلدى(» قىلىدۇ
 باشقا نهرسه كۆرۈنمهيدىغان بولۇپ قالدى، گۇناھكار قهۋمنـى مۇشـۇنداق جـازااليمىز) ماكانلىرىنىڭ ئىزىدىن

سـىلهرنى قـادىر قىلمىغـان ) پۇل ـ مال، كۈچ ـ قـۇۋۋهت جهھهتـته) (يهنى ئاد قهۋمىنى(بىز ئۇالرنى ]. 25[
هللا هتلهرگه شۈكۈر قىلىپ، بۇ ئـارقىلىق نېمهتلهرنـى بهرگـۈچى ائۇالرنىڭ شۇ نېم. (نهرسىلهرگه قادىر قىلدۇق

نىڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلغـانلىقلىرى هللا ئۇالرغا قۇالق، كۆز، قهلبلهرنى بهردۇق، ئۇالر ا) نى تونۇشى ئۈچۈن
ھـېچ نهرسـىنى دهپئـى ) نىـڭ ئازابىـدىنهللا ا(ئۈچۈن، ئۇالرنىـڭ قـۇالقلىرى، كـۆزلىرى، دىللىـرى ئـۇالردىن 

بىــز !) ئــى مهكــكه ئاھالىســى]. (26[ ىره قىلغــان ئــازاب ئۇالرغــا نازىــل بولــدىمهســخ ۇالرقىلمىــدى، ئــ
يانسـۇن دهپ ) كۇفرىـدىن(ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ئهتراپىڭالردىكى شهھهرلهرنى ھـاالك قىلـدۇق، ئـۇالرنى 

هللا اۇ دهپ ئۇالرنىڭ خۇداغـا يـېقىن قىلىـد) ئۇالرغا ئازاب كهلگهنده]. (27[ ئايهتلهرنى تهكرار بايان قىلدۇق
باشقا تۇتقان مهبۇدلىرى ئۇالرغا نېمىشقا ياردهم قىلمىدى؟ بهلكى ئۇالرنىڭ مهبۇدلىرى غايىـب بولـدى،  تىن
چاپلىغـان ) قـاهللا ا(ئۇالرنىڭ ئويدۇرمىسـىدۇر ۋه ) يهنى بۇتالر بىزنى خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دېگهن سۆزى(بۇ 

ركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئـان تىڭشاشـقا ئهۋهتتـۇق، ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈ!) ئى مۇھهممهد]. (28[ بوھتانلىرىدۇر
دېيىشـتى، قۇرئـان تىـالۋهت » جىـم تـۇرۇڭالر«): بىـر ـ بىـرىگه(ئۇالر قۇرئـان تىالۋىـتىگه ھـازىر بولغانـدا 

ئـى «: ئـۇالر ئېيتتـى]. 29[ قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز قهۋمىگه ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى
بىــز مۇســادىن كېــيىن نازىــل بولغــان، ئۇنىڭــدىن ئىلگىرىكــى كىتابالرغــا ئۇيغــۇن ھهقىــقهتهن ! قهۋمىمىــز

ئـى «]. 30[ »تىڭشـىدۇق) يهنـى قۇرئـاننى(كېلىدىغان، ھهق دىنغا ۋه توغرا يولغـا باشـاليدىغان كىتـابنى 
هللا انىڭ دهۋىتىنى قوبـۇل قىلىڭـالر ۋه  )يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم(دهۋهت قىلغۇچى  قاهللا ا! قهۋمىمىز

]. 31[ »بهزى گۇناھالرنى مهغپىرهت قىلىدۇ، سـىلهرنى قـاتتىق ئـازابتىن سـاقاليدۇهللا ئىمان ئېيتىڭالر، ا اق
دهۋىتىنـى قوبـۇل قىلمىسـا، ) نىڭھيهنـى رهسـۇلۇلال(دهۋهت قىلغۇچىنىـڭ ) ئىمان ئېيتىشـقا( قاهللا اكىمكى 

يـاردهمچىلهر بولمايـدۇ، ) غۇچىنىڭ ئازابىدىن سـاقلىهللا ئۇنى ا(باشقا  تىنهللا ائازابتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ، 
يهنـى (ئـۇالر ]. 32[ ئوپئوچـۇق گۇمراھلىقتىـدۇر) نىڭ دهۋىتىنى قوبۇل قىلمىغۇچىالرھيهنى رهسۇلۇلال(ئۇالر 

بىلمهمدۇكى، ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ياراتقـان ۋه ) ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچى كۇففارالر
ــا ـاپ قالمىغ ــتا چارچـ ــۇالرنى يارىتىش ــۇ هللا ن ائ ــمۇ؟ دۇرۇس، ئ ــادىر ئهمهس ــكه ق ــۈكلهرنى تىرىلدۈرۈش ئۆل

يهنـى (بـۇ «): ئۇالرغـا(كاپىرالر دوزاخقا توغرىلىنىـدىغان كۈنـده ]. 33[ ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇر
پهرۋهردىگـارىمىز بىـلهن قهسـهمكى، «: ئـۇالر) دېيىلىـدۇ(» راسـت ئهمهسـمۇ؟ ) سىلهر تېتىۋاتقـان ئـازاب

 دهيـدۇ» كـاپىر بولغـانلىقىڭالر تۈپهيلىـدىن ئـازابنى تېـتىڭالر«): ئۇالرغـا(هللا دهيـدۇ، ا» ئهلـۋهتته راسـتتۇر
ــۇھهممهد]. (34[ ــى م ــهن !) ئ ــبهرلهر ســهۋر ) مۇشــرىكالرنىڭ ســالغان جاپاســىغا(س ــك پهيغهم ئىرادىلى

ىلىنغـان ۋهده ق) ئـاخىرهتته(ئـۇالر . قىلغاندهك سهۋر قىلغىن، ئۇالرغا بولىدىغان ئازابقـا ئالـدىراپ كهتمىگىـن
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) بـۇ قۇرئـان سـىلهرگه(گويا كۈندۈزده بىر دهمال تۇرغاندهك ھېس قىلىـدۇ، ) ئۇالر دۇنيادا(ئازابنى كۆرگهنده، 
  ].35[ تهبلىغدۇر، پهقهت پاسىق قهۋمال ھاالك قىلىنىدۇ

   .ئايهت 38مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره مۇھهممهد 47

  .بىلهن باشاليمهننىڭ ئىسمى هللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 بىكـار قىلىۋېتىـدۇهللا ئهمهللىرىنـى ا) ياخشـى(نىڭ يولىدىن توسقانالرنىڭ هللا ا) كىشىلهرنى(كاپىر بولغان ۋه 
ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنىڭ، مـۇھهممهدكه نازىـل قىلىنغـان قۇرئانغـا ـ قۇرئـان ]. 1[

ئۆچـۈرۈپ هللا ئىمـان ئېيتقانالرنىـڭ گۇنـاھلىرىنى ا –تۇر ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن كهلگهن ھهقىقهت
ــالىنى ياخشــىاليدۇ  ــڭ ھ ــاليدۇ، ئۇالرنى ــدۇ(تاش ــاھ قىلماي ــۈالر گۇن ــلهن ئ ــۇ شــۇنىڭ ]. 2[ )شــۇنىڭ بى ب

ئهگهشـتى، مـۆمىنلهر بولسـا، پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن ) يهنـى شـهيتانغا(ئۈچۈندۇركى، كـاپىرالر باتىلغـا 
 ئىنسانالرغا ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى شـۇنداق بايـان قىلىـدۇهللا ئهگهشتى، ا) نغايهنى قۇرئا(كهلگهن ھهقىقهتكه 

ئۇچراشـقان چـېغىڭالردا، ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈڭالر، سـىلهر ئـۇالرنى ) جهڭ مهيدانىدا(سىلهر كۇففارالرغا ]. 3[
ــۇالرنى (قىرىــپ  ــان چاغــدا ئ مهغلــۇپ قىلىــپ، ئــۇالردا ســىلهرگه قارشــىلىق كۆرســىتىدىغان كــۈچ قالمىغ

، ئـۇالرنى ئهسـىر ئـېلىڭالر، ئانـدىن ئـۇالرنى ئېھسـان قىلىـش يۈزىسـىدىن قويـۇپ )ۈشتىن توختـاپئۆلتۈر
يهنـى (بېرىڭالر، ياكى فىدىيه ئېلىپ قويۇپ بېرىڭالر، تاكى ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىـر يـۈكىنى تاشـلىغانغا قهدهر 

رنى ئۇرۇشـقا تهكلىـپ سـىله(خالىسـا ئهلـۋهتته هللا ئهگهر ا. ئىش مانـا شـۇنداقتۇر) ئۇرۇش توختىغانغا قهدهر
يهنـى (بهزىڭالرنـى بهزىڭـالر بىـلهن سـىناش ئۈچـۈن هللا ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لـېكىن ا) قىلماستىنال

ــا ــۈن جىھادق ــىناش ئۈچ ــانىڭالرنى س ــر ئىم ــدى ئهم ــڭ هللا ، ا)قىل ــدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنى ــڭ يولى ــى (نى يهن
ــېھىتلهرنىڭ ــى ا) ش ــدۇهللا ئهمهللىرىن ــار قىلىۋهتمهي ــۇالرهللا ا]. 4[ بىك ــالىنى ئ ــدۇ ۋه ھ ــدايهت قىلى نى ھى

يهنـى جهنـنهتكه كىـرگهن (نى ئۇالرغا تونـۇتتى ۇئهللا ئۈالرنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، اهللا ا]. 5[ ياخشىاليدۇ
يهنـى ( قـاهللا اسـىلهر ! ئى مۆمىنلهر]. 6[ )ئادهم ئۆزىنىڭ ئۇ يهردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگهندهكال بىلىدۇ

دۈشـمىنىڭالرغا قارشـى يـاردهم بېرىـدۇ، قهدىمىڭالرنـى (هرگه سىلهللا ياردهم بهرسهڭالر، ا) نىڭ دىنىغاهللا ا
ئهمهللىرىنـى ) ياخشـى(ھاالك قىلىدۇ، ئۇالرنىـڭ هللا كاپىرالرنى ا]. 7[ بهرقارار قىلىدۇ) ئۇرۇش مهيدانلىرىدا(

يامـان كـۆرۈش ) هنـى قۇرئـاننىي(نازىل قىلغان كىتابنى هللا ئۇالر ا ،بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى]. 8[ قىلىدۇ بىكار
ــدى ،بىــلهن ــى بهربــات قىل ــڭ ]. 9[ ئۆزلىرىنىــڭ ئهمهللىرىن ئــۇالر زېمىنــدا ســهير قىلىــپ ئىلگىرىكىلهرنى

ـاالك قىلـدىهللا ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۈزهتمىدىمۇ؟ ا كـاپىرلىرىمۇ شـۇنداق ) مهكـكه. (ئۇالرنى ھ
ـار مۆمىنلهرنىـڭ مهدهتكارىـدۇر، كاپىهللا بـۇ شـۇنىڭ ئۈچۈنـدۇركى، ا]. 10[ ئاقىۋهتكه قالىـدۇ رالرغـا مهدهتك

ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر هللا شۈبھىسىزكى، ا]. 11[ يوقتۇر
ن هبهھـرىم) ھايـاتى دۇنيـادا ئۇنىـڭ لهززهتلىرىـدىن(ئېقىپ تۇرىدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، كـاپىرالر 

سـېنى ھهيـدهپ ]. 12[ الرنىڭ جايى دوزاخ بولىدۇئۇ) ئاخىرهتته(بولىدۇ ۋه چاھارپايالردهك يهپ ـ ئىچىدۇ، 
ئاھالىسىدىن كۈچلۈك بولغان نۇرغـۇن شـهھهرلهرنىڭ ئاھالىسـىنى ) يهنى مهككىنىڭ(چىقارغان شهھهرنىڭ 

پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن بولغـان ]. 13[ ھاالك قىلدۇق، ئۇالرغا ھېچ قانـداق يـاردهم قىلغـۇچى بولمىـدى
ئۆزىنىـڭ يامـان ئهمهلـى چىرايلىـق كۆرسـىتىلگهن ۋه ) يهنى مـۆمىن(دهم روشهن دهلىللهرگه ئاساسالنغان ئا

تهقۋادارالرغـا ۋهده قىلىنغـان ]. 14[ ئوخشـامدۇ؟) يهنى كاپىرغا(نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشكهن ئادهمگه 
جهننهتنىڭ سۈپىتى شۇكى، ئۇ يهرده رهڭگى ئۆزگهرمىگهن سۇدىن ئۆستهڭالر، تهمى ئـۆزگهرمىگهن سـۈتتىن 

، ئىچكۈچىلهرگه لهززهت بېغىشـاليدىغان مهيـدىن ئۆسـتهڭالر ۋه سـاپ ھهسـهلدىن ئۆسـتهڭالر ئۆستهڭالر
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بولىــدۇ، ئۇالرغــا جهننهتــته بهھــرىمهن بولىــدىغان تۈرلــۈك مېــۋىلهر بولىــدۇ ۋه پهرۋهردىگــارى تهرىپىــدىن 
ــدۇ،  ــرهت بولى ــۋادارالر(مهغپى ــداق تهق ــۇغىرىل) مۇن ــلهن س ــۇ بى ــدىغان، قايناقس ــۈ قالى ــا مهڭگ ىپ دوزاخت

ــاره قىلىنىــدىغانالر بىــلهن ئوخشاشــمۇ؟) قىزىقلىقىــدىن( ــى (ئــۇالردىن ]. 15[ ئــۈچهيلىرى پــاره ـ پ يهن
بهزى كىشىلهر سېنىڭ سۆزۈڭگه قۇالق سالىدۇ، ئـۇالر سـېنىڭ يېنىڭـدىن چىققانـدا، ئىلىـم ) مۇناپىقالردىن

يهنـى (بايـا ئـۇ «): دىنىره قىلىـش يۈزىسـىمهسـخ يهنى ساھابىلهرنىڭ ئۆلىمالىرىغـا(بېرىلگهن كىشىلهرگه 
دىللىرىنى پېچهتلىـۋهتكهنلهردۇر، نهپسـى خاھىشـلىرىغا هللا دهيدۇ، ئهنه شۇالر ا» نېمه دېدى؟) مۇھهممهد

تېخىمــۇ ھىــدايهت قىلىــدۇ، ئۇالرغــا تهقۋادارلىقنىــڭ هللا ھىــدايهت تاپقــانالرنى ا]. 16[ ئهگهشــكهنلهردۇر
پهقهت قىيامهتنىڭ ئۇالرغـا تۇيۇقسـىز كېلىشـىنىال  )يهنى مهككه كۇففارلىرى(ئۇالر ]. 17[ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ

كۈتىدۇ، شۈبھىسىزكى، قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى كهلـدى، ئۇالرغـا قىيـامهت كهلگهنـده ئـۇالر قانـداقمۇ ۋهز ـ 
هللا ابىلگىنكـى، ]. 18[ يهنى بۇ چاغدا ۋهز ـ نهسىھهت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسـى بولمايـدۇ(نهسىھهت ئالىدۇ 

يوقتۇر، گۇناھىڭ ئۈچۈن، ئهر ـ ئايال مۆمىنلهر ئۈچۈن مهغپىـرهت تىلىگىـن، ) بهرھهق(باشقا ھېچ مهبۇد  تىن
شـۇڭا ئاخىرهتلىـك (جـايىڭالرنى بىلىـدۇ ) ئاخىرهتتىكى(ھهرىكىتىڭالرنى ۋه ) بۇ دۇنيادىكى(سىلهرنىڭ هللا ا

ئهمـرى  جىھـاد(نېمىشـقا «): جىھادنى تهلهپ قىلىش يۈزىسىدىن(مۆمىنلهر ]. 19[ )ئۈچۈن تهييارلىنىڭالر
دهيدۇ، جىھاد زىكـرى قىلىنغـان ئېنىـق سـۈره نازىـل قىلىنغانـدا، » بىرهر سۈره نازىل قىلىنمىدى؟) انقىلىنغ

ئايلىنىـپ كهتـكهن ) ئۆلۈمـدىن قورقـۇپ(ساڭا ئۆلۈم ئالدىـدا ) يهنى مۇناپىقالرنىڭ(دىللىرىدا كېسهل بارالر 
ئىتائهت قىلىشى ۋه چىرايلىـق سـۆز ) نىڭ ساڭائۇالر!) (ئى مۇھهممهد(ئادهمدهك قاراۋاتقانلىقىنى كۆرىسهن، 

سـادىق بولۇشسـا  قـاهللا اقىلىشى ئۇالر ئۈچۈن ئهلۋهتته ياخشى ئىدى، ئۇرۇش قارار قىلىنغـان چاغـدا، ئـۇالر 
دىــن يــۈز ئۆرۈســهڭالر زېمىنــدا  )ئىســالم(ســىلهر ]. 21ـ  20[ ئهلــۋهتته ئــۇالر ئۈچــۈن ياخشــى ئىــدى
هللا ئهنه شـۇنداق كىشـىلهرنى ا]. 22[ هھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلهرمۇ؟بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلهرمۇ ۋه سىله ـ ر

كـور ) ھىـدايهت يـولىنى كۆرۈشـتىن(گاس قىلدى، ) ھهقنى ئاڭالشتىن(رهھمىتىدىن يىراق قىلدى، ئۇالرنى 
قۇرئاننى پىكىر قىلمامـدۇ؟ بهلكـى ئۇالرنىـڭ دىللىرىـدا قۇلـۇپ ) ھهقنى تونۇش ئۈچۈن(ئۇالر ]. 23[ قىلدى

يهنـى (توغرا يـول ئېنىـق بولغانـدىن كېـيىن ئارقىسـىغا قايتىۋالغـانالر ]. 24[ )ر چۈشهنمهيدۇشۇڭا ئۇال(بار 
شـهيتان ئـارزۇ ۋه (شـهيتان چىرايلىـق كۆرسـهتتى، ) ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىشـىنى(غا )ئىماندىن كۇفرىغا قايتقانالر
) ئـۇالرنى ئازدۇرۇشـىيهنى شهيتاننىڭ (بۇ ]. 25[ ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى) ئهجهلنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلهن

بىـز بهزى ئىشـالردا «: نازىـل قىلغـان نهرسـىنى يامـان كـۆرگهن كاپىرالرغـاهللا شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئـۇالر ا
پهرىشـتىلىرى ئۇالرنىـڭ ) ئـازاب]. (26[ ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇهللا دېدى، ا» سىلهرگه ئىتائهت قىلىمىز

 قانـداق بولىـدۇ؟) ئۇالرنىـڭ ھـالى(لىرىنى ئېلىۋاتقانـدا يۈزلىرىگه ۋه ئارقىلىرىغا ئۇرغان ھالـدا ئۇالرنىـڭ جـان
هللا نـى دهرغهزهپ قىلىـدىغان نهرسـىلهرگه ئهگهشـتى، اهللا شۇنىڭ ئۈچۈنـدۇركى، ئـۇالر ا) ئازاب(بۇ ]. 27[

ئۇالرنىــڭ هللا ياقتۇرمىــدى، شــۇنىڭ بىــلهن ا) نــى رازى قىلىــدىغان ئىشــالرنىهللا يهنــى ا(نىــڭ رازىلىقىنــى 
ئىسـالمغا (ئۆزلىرىنىـڭ هللا ا) يهنـى مۇنـاپىقالر(دىللىرىـدا كېسـهل بـارالر . ]28[ ئهمهللىرىنى بىكار قىلدى

ئهگهر بىز خالىسـاق، ئـۇالرنى چوقـۇم سـاڭا ]. 29[ دۈشمهنلىكىنى ئاشكارىلىمايدۇ دهپ ئويالمدۇ؟) بولغان
بىلــدۈرهتتۇق، چوقــۇم ئۇالرنىــڭ سىماســىدىن تونۇيتتــۇڭ، ســهن ئهلــۋهتته ســۆزىنىڭ ئۇســلۇبىدىن ئــۇالرنى 

 ئهمـر جىھادقـا(بىـز سـىلهرنى ئهلـۋهتته ]. 30[ سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى بىلىـپ تۇرىـدۇهللا هن، اتونۇيس
هللا ا(سـىنايمىز، تـاكى سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـن ) قىلىش ۋه مۇشهققهتلىك ئىشالرغا تهكلىپ قىلىش بىـلهن

ى بىلگهنـگه، چىداشـلىق بهرگـۈچىلهرن) جىھادنىڭ مۇشـهققهتلىرىگه(جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋه ) نىڭ يولىدا
ــا قهدهر ــانالر،  ،ھىســىزكىشۈب]. 31[ ســىرلىرىڭالردىن ۋاقىــپ بولغانغ ــاپىر بولغ ــڭ هللا ا) كىشــىلهرنى(ك نى
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ئېنىـق بولغانـدىن كېـيىن پهيغهمـبهر ) نىڭ ھهق ئىكهنلىكىۇلالھيهنى رهسۇل(ا يول يولىدىن توسقانالر، توغر
) سهدىقه بهرگهنـگه ئوخشـاش(ئۇالرنىڭ هللا قىلچه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ، ا قاهللا ابىلهن دۈشمهنلهشكهنلهر 
! ئـى مـۆمىنلهر]. 32[ )شۇنىڭ بىلهن ئاخىرهتته ئۇنىڭ سـاۋابىغا ئېرىشـهلمهيدۇ(ئهمهللىرىنى بىكار قىلىدۇ 

) كـۇفرى، نىفـاق ۋه رىيـا بىـلهن(ئىتائهت قىلىڭالر، پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئهمهللىرىڭالرنى  قاهللا ا
نىـڭ يولىـدىن توسـقانالر، هللا ا) كىشـىلهرنى(ۈبھىسـىزكى، كـاپىر بولغـان ۋه ش]. 33[ بىكار قىلىـۋهتمهڭالر

كـاپىرالر بىـلهن جهڭ قىلغـان ]. (34[ ھهرگىـز مهغپىـرهت قىلمايـدۇهللا ئاندىن كاپىر پىتـى ئـۆلگهنلهرنى ا
هللا سـۈلھكه چاقىرمـاڭالر، ھـالبۇكى، سـىلهر غالىپتۇرسـىلهر، ا) كـاپىرالرنى(بوشاپ قالمـاڭالر، ) چېغىڭالردا

ــىله ــدۇر، ا رس ــلهن بىرگى ــڭ هھهرگىــز ئهمهللا بى ــاۋابىنى(لىڭالرنى ــدۇ) س ــا ]. 35[ كېمهيتىۋهتمهي دۇني
ــق  ــارهتتۇر، ئهگهر ســىلهر ئىمــان ئېيتســاڭالر ۋه تهقۋادارلى ــۇن ۋه تاماشــادىن ئىب تىرىكچىلىكــى پهقهت ئوي

ورىمايدۇ سـ) بېرىشـنى(سىلهرگه ئهجرىڭالرنى بېرىدۇ، مال ـ مۈلكۈڭالرنىـڭ ھهممىسـىنى ) هللا(قىلساڭالر 
ئهگهر ئۇ سىلهردىن مال ـ مۈلكـۈڭالرنى جىـددى سورىسـا، ]. 36[ )پهقهت زاكاتنى بېرىشىڭالرنى سورايدۇ(

]. 37[ ئـاداۋىتىڭالرنى ئاشـكارىاليدۇ) ئىسـالمغا بولغـان(بېخىللىق قىلىسـىلهر، بـۇ بېخىللىـق سـىلهرنىڭ 
لىشـقا چاقىرىلسـاڭالر، سـىلهرنىڭ سـهرپ قى) پۇل ـ مـال(نىڭ يولىدا هللا سىلهر شۇنداق كىشىلهرسلهركى، ا

ئاراڭالردا بېخىللىق قىلىدىغانالر بار، كىمكى بېخىللىق قىلىـدىكهن، ئـۇ ئۆزىنىـڭ زىيىنـى ئۈچـۈن بېخىللىـق 
ھتاجسـىلهر، ئهگهر وم) قـاهللا ا(بىھاجهتتۇر، سىلهر بولساڭالر ) سىلهرنىڭ مال ـ مۈلكۈڭالردىن(هللا قىلىدۇ، ا
سىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغـا باشـقا بىـر قهۋمنـى ئالماشـتۇرىدۇ، هللا سهڭالر، ايۈز ئۆرۈ) نىڭ تائىتىدىنهللا ا(سىلهر 

  ].38[ )ئىتائهت قىلىدۇ قاهللا ابهلكى (ئۇالر سىلهرگه ئوخشاش بولمايدۇ 

  .ئايهت 29مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره فهتىھ 48

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــى نىــڭ ســېنىڭ ئىلگىهللا ا ــاھلىرىڭنى كهچۈرۈشــى ئۈچــۈن، ســاڭا بهرگهن نېمىتىن رىكــى ۋه كېيىنكــى گۇن
ـاردهم بېرىشـى ئۈچـۈن،  مۇكهممهللهشتۈرۈشى ئۈچۈن، سېنى توغرا يولغا باشلىشى ئۈچـۈن، سـاڭا كۈچلـۈك ي

مۆمىنلهرنىڭ ئىمانىغـا ئىمـان قوشۇلۇشـى ئۈچـۈن، ]. 3ـ1[ هتهن روشهن غهلىبه ئاتا قىلدۇقساڭا بىز ھهقىق
پهرىشـتىلهردىن، جىـنالردىن، (رنىڭ دىللىرىغا تهمكىنلىكنى چۈشۈردى، ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ ئۇالهللا ا

) خهلقنىــڭ ئهھــۋالىنى(هللا نىڭــدۇر، اهللا قوشــۇنلىرى ا) ھــايۋانالردىن ۋه تهبىــئهت ھادىســىلىرىدىن بولغــان
نىـڭ تهمكىنلىـك هللا ا مۆمىنلهرنىـڭ دىللىرىغـا]. (4[ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

ـ ئايال مـۆمىنلهرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان، ئـۇالر مهڭگـۈ قالىـدىغان  ئهر) چۈشۈرۈشى
نىــڭ هللا رۈشــى ئۈچۈنــدۇر، انىــڭ ئۇالرنىــڭ گۇنــاھلىرىنى كهچۈهللا جهنــنهتلهرگه كىرگۈزۈشــى ئۈچۈنــدۇر، ا

مۇنـاپىق ) نىڭ تهمكىنلىـك چۈشۈرۈشـىهللا مۆمىنلهرنىڭ دىللىرىغا ا]. (5[ بۇ زور مۇۋهپپهقىيهتتۇر ،دهرگاھىدا
پهيغهمبىـرىگه هللا ا(قارىتـا  قاهللا اۋه مۇناپىقهلهرگه، مۇشرىك ۋه مۇشرىكهلهرگه ئازاب قىلىش ئۈچۈندۇر، ئۇالر 

) ئـۇالر مـۆمىنلهرگه يهتسـۇن دېـگهن(بهرمهيدۇ دهيدىغان يامـان ئـويالردا بولـدى، ) ۋه مۆمىنلهرگه ياردهم
ئۇالرغا غهزهپ قىلدى، ئۇالرنى رهھمىتىدىن يىراق قىلـدى، ئۇالرغـا هللا ا. دۇھاالكهت ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه يېتى

ــاي ــان ج ــدېگهن يام ــنهم نېمى ــدى، جهھهن ــى تهييارلى ــڭ ]. 6[ !جهھهننهمن ــمانالرنىڭ ۋه زېمىننى ئاس
بىـز ھهقىـقهتهن سـېنى ]. 7[ ، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇرغـالىبتۇرهللا انىڭدۇر، هللا قوشۇنلىرى ا

خـۇش خهۋهر بهرگـۈچى، ) مـۆمىنلهرگه جهنـنهت بىـلهن(گۇۋاھلىـق بهرگـۈچى، ) هقىيامهت كۈنى خهلقق(
ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه  قـاهللا اسـىلهرنىڭ ]. 8[ ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتـۇق) كاپىرالرنى ئازابتىن(
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ــۇنى  ئۇلۇغلىشــىڭالر ۋه ھۆرمهتلىشــىڭالر ئۈچــۈن، ) يهنــى پهيغهمبهرنــى(ئىمــان ئېيتىشــىڭالر ئۈچــۈن، ئ
شۈبھىسـىزكى، ]. 9[ )بىـز پهيغهمبهرنـى ئهۋهتتـۇق(ده ۋه ئاخشامدا تهسبىھ ئېيتىشىڭالر ئۈچـۈن ئهتىگهن

بهيـئهت قىلغـان  قـاهللا ا) ھهقىقهتـته(بهيئىتىنـى قىلغـانالر ) رىـزۋان(ساڭا ) ھۇدهيبىيىده! ئى مۇھهممهد(
ىنــى كــۆرۈپ ئۇالرنىــڭ قىلغــان بهيئىتهللا يهنــى ا(نىــڭ قــولى ئۇالرنىــڭ قولىنىــڭ ئۈســتىدىدۇر هللا بولىــدۇ، ا

ــدۇر، ا ــئهت قىلغــانلىقى ئۈچــۈن مۇكاپاتاليــدۇهللا تۇرغۇچى ــۇالرنى بهي ــدىكهن، )ئ ، كىمكــى ئهھــدىنى بۇزى
هللا بىـلهن قىلغـان ئهھدىسـىگه ۋاپـا قىلغانالرغـا اهللا ئهھدىنى بۇزغانلىقىنىڭ زېيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگه بولىدۇ، ا

بىـز «: ئهئـرابىالر سـاڭا) مۇنـاپىق( قېلىـپ قالغـان) ھۇدهيبىيىگه چىقماي]. (10[ بۈيۈك ئهجىر ئاتا قىلىدۇ
، بىـز ئۈچـۈن مهغپىـرهت )سـهن بىـلهن چىقالمىـدۇق(ماللىرىمىز، باال ـ چاقىلىرىمىز بىلهن بولـۇپ قېلىـپ 

يهنـى ئـۇالر يالغـان ئـۆزره (دهيدۇ، ئۇالرنىڭ تىلى بىلهن ئېيتقىنى دىلىدىكى سـۆز ئهمهس » تهلهپ قىلغىن
ه بىرهر زىياننى ياكى پايدىنى ئىـراده قىلسـا، كىـم سـىلهر ئۈچـۈن سىلهرگهللا ئهگهر ا«ئېيتقىنكى، ). ئېيتىدۇ

نىـڭ خاھىشـى ۋه قازاسـىنى هللا يهنـى كىـم سـىلهردىن ا(نىڭ ئالدىدا بىرهر نهرسـىگه دال بوالاليـدۇ؟ هللا ا
سـىلهرنىڭ قىلمىشـىڭالردىن هللا ، ا)يهنى ئىش سىلهر ئويلىغانـدهك ئهمهس(ئۇنداق ئهمهس ) توسىيااليدۇ؟

بهلكى سىلهر، پهيغهمبهر ۋه مۆمىنلهر ئائىلىسىگه مهڭگۈ قايتمايـدۇ، دهپ گۇمـان ]. 11[ تولۇق خهۋهرداردۇر
يهنـى ئـۇالر ئۆلتۈرۈلـۈپ (دىللىرىڭالردا چىرايلىق تۇيۇلدى، سىلهر يامان گۇمانـدا ) گۇمراھلىق(قىلدىڭالر، بۇ 

كىمكـى ]. 12[ »دۇڭالربولدۇڭالر، سىلهر ھاالك بولغـۇچى قهۋم بولـ) بىرىمۇ ساق قايتمايدۇ دهيدىغان ئويدا
، شۈبھىسـىزكى، بىـز كاپىرالرغـا دوزاخنـى )ئـۇ كـاپىردۇر(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرىگه ئىشـهنمهيدىكهن  قاهللا ا

ــدۇق ــڭ پادىشــاھلىقى ]. 13[ تهييارلى ــاهللا ائاســمانالرنىڭ ۋه زېمىننى ــادهمگه هللا خاســتۇر، ا ق ــان ئ خالىغ
ــازاب قىلىــدۇ، ا مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى تى ناھــايىهللا مهغپىــرهت قىلىــدۇ، خالىغــان ئــادهمگه ئ

: قېلىپ قالغانالر غهنىمهت ئېلىش ئۈچـۈن چىققـان ۋاقىتلىرىـدا) ھۇدهيبىيىگه چىقماي]. (14[ ھرىباندۇرېم
خهيـبهر غهنىمىتىنـى ھـۇدهيبىيىگه چىققانالرغـا (نىـڭ هللا دهيـدۇ، ئـۇالر ا» بىزمۇ سىلهر بىلهن چىقايلى«

ــانلىقتىن ــاس قىلغ ــۆزگ) خ ــۆزىنى ئ ــارهت س ــدۇئىب ــا. (هرتمهكچى بولى ــى، ) ئۇالرغ ــلهن «ئېيتقىنك ــز بى بى
هللا يهنـى ا(ئۇنـداق ئهمهس «: ئـۇالر. »ئىلگىـرى مۇشـۇنداق دېـگهنهللا چىقىشىڭالرغا ھهرگىز بولمايدۇ، ا

نىــڭ هللا ا(ئۇنــداق ئهمهس، ئــۇالر . دهيــدۇ» ، ســىلهر بىــزگه ھهســهت قىلىۋاتىســىلهر)ئۇنــداق دېمىــگهن
سـىلهر «: قېلىپ قالغـان ئهئرابىالرغـا) ھۇدهيبىيىگه چىقماي]. (15[ پهقهت يۈزهگىنه چۈشىنىدۇ) كاالمىنى

ئـۇالر (مۇسـۇلمان بولىـدۇ ) ئۇرۇشسـىزال(چاقىرىلىسىلهر، ياكى ئۇالر ) ئۇرۇشۇشقا(جهڭگىۋار بىر قهۋم بىلهن 
سىلهرگه چىرايلىـق ئهجىـر ئاتـا قىلـدۇ، هللا بويسۇنساڭالر، ا) بۇيرۇققا(، ئهگهر سىلهر )بىلهن ئۇرۇشمايسىلهر

» سـىلهرگه قـاتتىق ئـازاب قىلىـدۇهللا ئهگهر سىلهر ئىلگىـرى قېلىـپ قالغانـدهك، يهنه قېلىـپ قالسـاڭالر، ا
ئهماغا گۇناھ بولمايدۇ، توكۇرغىمۇ گۇناھ بولمايـدۇ، كېسـهلگىمۇ گۇنـاھ ) جىھادقا چىقمىسا]. (16[ دېگىن

ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر  هللاۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئىتـائهت قىلىـدىكهن، ئـۇنى ا قـاهللا ابولمايدۇ، كىمكى 
ئـۇنى هللا بـاش تارتىـدىكهن، ا) ئۆزرىسـىز جىھـادتىن(ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، كىمكـى 

مـۆمىنلهردىن ھهقىـقهتهن رازى هللا ا]. 17[ قاتتىق ئازاباليـدۇ) دۇنيادا خورلۇق بىلهن، ئاخرهتته ئوت بىلهن(
. ئاستىدا ساڭا بهيـئهت قىلـدى) سايىسى(دهرهخ ) دهھۇدهيبىيى(ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر !) ئى مۇھهممهد(بولدى، 

) ئـۇالر بهيـئهت قىلىۋاتقانـدا(ئۇالرغـا هللا بىلىـدۇ، ا) يهنى راستلىق بىلهن ۋاپـانى(ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى هللا ا
بىـلهن ۋه ) ىشـىيهنـى خهيبهرنىـڭ پهتھـى قىلىن(تهمكىنلىك چۈشۈرۈپ بهردى ۋه ئۇالرنى يـېقىن غهلىـبه 

 لىپتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇراغـهللا ا. غهنىمهتلهر بىلهن مۇكاپاتلىدىن ۇرغۇئۇالر ئالىدىغان ن
يهنـى خهيبهرنىـڭ (سىلهر ئالىدىغان نۇرغۇن غهنىمهتلهرنى سىلهرگه ۋهده قىلـدى، بـۇنى هللا ا]. 19ـ  18[
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ھهممىــدىن بــۇرۇن ئاتــا قىلــدى، ســىلهرنى دۈشــمهنلهرنىڭ قــول سېلىشــىدىن ســاقلىدى، ) غهنىمىتىنــى
مـۆمىنلهرگه نىشـان بولـۇپ ) ىدى ھهرهمغـا كىـرىشمهسـج ، مهككىنىـڭ پهتھـى قىلىنىشـى،غهنىمهتلهر(

يهنه ئــۆز هللا ا]. 20[ )شــۇنداق قىلــدىهللا ا(قېلىشــى ئۈچــۈن ۋه ســىلهرنى تــوغرا يولغــا باشــالش ئۈچــۈن 
تولـۇق بىلـگهن ) ئۇنىڭ سىلهرگه مۇيهسسهر بولىـدىغانلىقىنى(هللا كۈچۈڭالر بىلهن قولغا كهلتۈرهلمهيدىغان، ا

ھهر نهرسـىگه هللا ا). سـىلهرگه مۇيهسسـهر قىلـدى(نى ) يهنى مهككىنىڭ پهتھى قىلىنىشى(ر غهنىمهت بى
ئۇرۇشسا، ئهلۋهتته، ئارقىسـىغا قـاراپ قاچـاتتى، ) ھۇدهيبىيىده(ئهگهر كاپىرالر سىلهر بىلهن ]. 21[ قادىردۇر
رالرنى مهغلـۇپ قىلىـش، يهنـى كـاپى(بـۇ ]. 22[ ھېچ ئىـگه ۋه يـاردهمچى تاپالمـايتتى) ئۆزلىرىگه(ئاندىن 

نىـڭ يولىـدا هللا نىڭ ئىلگىرىـدىن تارتىـپ تۇتـۇپ كېلىۋاتقـان يولىـدۇر، اهللا ا) مۆمىنلهرنى غهلىبه قىلدۇرۇش
ئـۇالرنى سـىلهرگه هللا ا]. 23[ )نىڭ تۇتقان يولى ئۆزگهرمهيدۇهللا يهنى ا(ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسهن 

يهنـى (ىلغىنىڭالردىن كېـيىن، مهككىنىـڭ ئىچىـده قول سېلىشتىن توستى ھهمده ئۇالر ئۈستىدىن غهلىبه ق
ــده ــتى، ا) ھۇدهيبىيى ــىڭالردىن توس ــول سېلىش ــا ق ــىلهرنى ئۇالرغ ــۆرۈپ هللا س ــىڭالرنى ك ــدىغان ئىش قىل

ىدى ھهرهمـدىن ۋه تۇتـۇپ تۇرۇلغـان قۇربانلىقنىـڭ ئـۆز مهسج ئۇالر كاپىر بولدى، سىلهر]. 24[ تۇرغۇچىدۇر
 مهسـتىنلهر بىلمهيدىغان ئهر ـ ئايال مۆمىنلهر بولۇپ، سـىلهر بىلسى) مهككىده(جايىغا يېتىشىدىن توستى، 

هللا ئهلـۋهتته ا(ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قويـۇش بىـلهن گۇناھقـا گىرىپتـار بولۇشـۇڭالرنىڭ خهۋپـى بولمىسـا ئىـدى 
خالىغــان هللا ، ا)مهككىـگه كىرىشـىڭالرغا رۇخســهت قىالتتـى ۋه ســىلهرنى كاپىرالرغـا مۇســهللهت قىالتتـى

، ئهگهر )سىلهرنى مهككىنى پهتھـى قىلىشـتىن توسـتى(كىرگۈزۈش ئۈچۈن ) دائىرىسىگه(ئادهمنى رهھمىتى 
، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى قـاتتىق ئـازاب بىـلهن )يهنى مۆمىنلهر كاپىرالردىن ئايرىلسا(ئۇالر ئايرىلسا 

دىللىرىغـا پـۈككهن  –جـاھىلىيهت دهۋرىنىـڭ قىزىققـانلىقىنى  –كاپىرالر قىزىققانلىقىنى ]. 25[ ئازاباليتتۇق
يهنــى (ئۇالرغــا تهقـۋا كهلىمىســىنى . پهيغهمبىــرىگه ۋه مـۆمىنلهرگه تهمكىنلىكنــى چۈشـۈردىهللا چاغـدا، ا

مـۆمىنلهر تهقـۋا كهلىمىسـىگه ئهڭ اليىـق ئىـدى ۋه ئۇنىـڭ ئهھلـى . ئىختىيـار قىلـدى) كهلىمه تهۋھىدنى
راسـت چـۈش  يرهۋىشـته، ھهقىقىـپهيغهمبىـرىگه، ھهق هللا ا]. 26[ ھهر نهرسىنى بىلگۈچىدۇرهللا ئىدى، ا

ــى مــۇھهممهد. (كۆرســهتتى ــان، ) دۈشــمهندىن(خــۇدا خالىســا ) ســهن ۋه ســاھابىلىرىڭ! ئ ــن بولغ ئهمى
ىدى مهسـج قىرقىغـان ھالـدا، قورقمـاي چوقـۇم) بهزىلىرىڭالر(باشلىرىڭالرنى چۈشۈرگهن ۋه ) بهزىلىرىڭالر(

بۇنىڭــدىن بــۇرۇن هللا ا. بىلىــدۇ) يــدىنىپا(ســىلهر بىلمهيــدىغان ) ســۈلھتىكى(هللا ھهرهمغــا كىرىســىلهر، ا
ھهق هللا ا]. 27[ قىلـدى) يهنـى خهيبهرنىـڭ پهتھىسـىنى مۇيهسسـهر(يـېقىن بىـر غهلىبىنـى ) سىلهرگه(

دىننى پۈتـۈن دىـنالردىن ئۈسـتۈن قىلىـش ئۈچـۈن، پهيغهمبىرىنـى ھىـدايهت بىـلهن ۋه ھهق دىـن بىـلهن 
هللا گۇۋاھلىــق بېرىشــكه ا) ئىكهنلىكىــگهنىــڭ پهيغهمبىـرى هللا مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمنىڭ ا(ئهۋهتتـى 

نىــڭ رهســۇلىدۇر، ئۇنىــڭ بىـلهن بىــرگه بولغــان مــۆمىنلهر كۇففارالرغــا هللا مــۇھهممهد ا]. 28[ يېتهرلىكتـۇر
نىـڭ هللا ئـۇالر ا. قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆيۈمچانـدۇر، ئـۇالرنى رۇكـۇ قىلغـان، سـهجده قىلغـان ھالـدا كۆرىسـهن

ڭ يۈزلىرىده سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن نىشانالر بـار، ئهنه شـۇ ئۇالرنىـڭ پهزلىنى ۋه رازىلىقىنى تىلهيدۇ، ئۇالرنى
شاخ چىقارغـان، كۈچلىنىـپ چوڭايغـان، ) ئۇالر(تهۋراتتىكى سۈپىتىدۇر، ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا 

ئاندىن ئۆز غولى بىلهن ئۆره تۇرغان، بولۇقلۇقى ۋه كـۆركهم كۆرۈنۈشـى بىـلهن، دېھقـانالرنى مهمنـۇن قىلغـان 
كۇففارالرنى خاپـا قىلىـش ئۈچۈنـدۇر، ) مۆمىنلهرنى مۇنداق زىرائهتكه ئوخشىتىش(ىر زىرائهتكه ئوخشايدۇ، ب
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغانالرغـا مهغپىـرهت ۋه كاتتـا ئهجىـر ۋهده هللا ا

  ].29[ قىلدى
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   .ئايهت 18مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ھۇجۇرات 49

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان انا

) ھېچقانـداق بىـر ئىشـنى ۋه سـۆزنى(نىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئالدىـدا هللا نىـڭ ۋه اهللا سـىلهر ا! ئى مۆمىنلهر
ــاڭالر،  ــلهن قىلم ــدى بى ــنهللا ائال ــۇڭالر، ا تى ــقهتهن هللا قورق ــۆزۈڭالرنى(ھهقى ــدۇر، ) س ــاڭالپ تۇرغۇچى ئ

ســۆز قىلغــان  قالالھرهســۇلۇ! (ئــى مــۆمىنلهر]. 1[ بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر) لىڭالرنىنىيىتىڭالرنــى ۋه ئهھــۋا(
ئــاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىــڭ ئاۋازىــدىن يــۇقىرى قىلمــاڭالر، ســىلهر بىــر ـ بىــرىڭالر بىــلهن ) چــېغىڭالردا

داق ئۇنـ(يـۇقىرى ئـاۋازدا سـۆز قىلمـاڭالر، ) توۋالپ(يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلهشكهندهك، پهيغهمبهرگه ) توۋالپ(
ــاڭالر ــتىن، ) قىلس ــۆزلىرىڭالر تۇيماس ــى(ئ ــان ياخش ــۇپ) قىلغ ــار بول ــرىڭالر بىك ــدۇ ئهمهللى ]. 2[ كېتى

تهقـۋا ئۈچـۈن سـىنىغان، هللا نىڭ يېنىدا پهس ئاۋازدا گهپ قىلغانالرنىڭ دىللىرىنـى اۇلالھشۈبھىسىزكى، رهسۇل
يهنـى (سىزكى، سېنى ھـۇجرىالر شۈبھى]. 3[ ئېرىشىدۇ) يهنى جهننهتكه(ئۇالر مهغپىرهتكه ۋه كاتتا ساۋابقا 

]. 4[ ئارقىسـىدىن توۋاليـدىغانالرنىڭ تولىسـى ئهقىلسـىز كىشـىلهردۇر) پاك ئاياللىرىڭنىڭ تۇرالغۇ جـايلىرى
سهن ئۇالرنىڭ ئالـدىغا چىققىنىڭغـا قهدهر ئـۇالر سـهۋر قىلىـپ تۇرۇشسـا، ئـۇالر ئۈچـۈن ئهلـۋهتته ياخشـى 

ئهگهر سـىلهرگه ! ئـى مـۆمىنلهر]. 5[ ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، هللا بوالتتى، ا
بىـرهر قهۋمنـى رهنجىتىـپ  مهسـتىنبىل) ئىشنىڭ ھهقىقىتىنى(بىر پاسىق ئادهم بىرهر خهۋهر ئېلىپ كهلسه، 

 ].6[ ئېـنىقالپ كـۆرۈڭالر) ئـۇ خهۋهرنـى(قويۇپ، قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچـۈن، 
بار، ئهگهر ئۇ نۇرغـۇن ئىشـالردا سـىلهرگه ) نىڭ پهيغهمبىرىهللا يهنى ا( لالھڭالردا رهسۇلۇبىلىڭالركى، ئىچى

ســىلهرگه ئىمـاننى قىــزغىن هللا ئىتـائهت قىلىـدىغان بولســا، چوقـۇم قىــيىن ئهھۋالـدا قــاالتتىڭالر، لـېكىن ا
كۆرسـهتتى، سۆيگۈزدى ۋه ئۇنى دىلىڭالردا كۆركهم قىلدى، سىلهرگه پىسقىنى، كـۇفرىنى ۋه گۇنـاھنى يامـان 

، ھهممىنــى بىلگۈچىــدۇرهللا ا. نىــڭ پهزلــى ۋه نېمىتــى بىــلهن تــوغرا يولــدا بولغــۇچىالردۇرهللا ئهنه شــۇالر ا
ئهگهر مۆمىنلهردىن ئىككـى گـۇرۇھ ئۇرۇشـۇپ قالسـا، ئۇالرنىـڭ ]. 8ـ7[ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

هللا ىلسا، تاجـاۋۇز قىلغـۇچى تـاكى ائارىسىنى تۈزهپ قويۇڭالر، ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگه تاجاۋۇز ق
ئۇنىـڭ بىـلهن ئۇرۇشـۇڭالر، ئهگهر ئـۇالر ) يهنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا قهدهر(نىڭ ھۆكمىگه قايتقانغا قهدهر 

ئـادىللىق بىـلهن تـۈزهپ ) ھېچبىر تهرهپكه يان باسماسـتىن(قايتسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ) نىڭ ئهمرىگههللا ا(
مــۆمىنلهر ]. 9[ ھهقىـقهتهن ئـادىلالرنى دوسـت تۇتىـدۇهللا ولــۇڭالر، ائادىـل ب) ھهمـمه ئىشـتا(قويـۇڭالر، 

ــقهتهن  ــدا(ھهقى ــالردۇر، ) دىن ــا(قېرىنداش ــۇپ قالس ــۈزهڭالر، ) ئۇرۇش ــىنى ت ــلىرىڭالرنىڭ ئارىس قېرىنداش
بىـر قهۋم يهنه بىـر قهۋمنـى ! ئـى مـۆمىنلهر]. 10[ قورقـۇڭالر تىـنهللا ارهھمهتكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچـۈن، 

ىره مهسـخ ىره قىلمىسـۇن،مهسـخ )هنه بىـر جامـائهنى، بىـر ئـادهم يهنه بىـر ئـادهمنىيهنى بىر جامـائه ي(
ىره قىلغۇچى قهۋمـدىن ياخشـىراق بولۇشـى مـۇمكىن، سـىلهرنىڭ مهسخ )نىڭ نهزىرىدههللا ا(قىلىنغان قهۋم 

 )انىـڭ دهرگاھىـدهللا ا(ىره قىلىنغـۇچى ئايـالالر مهسخ ىره قىلىشمىسۇن،مهسخ ئاراڭالردىكى ئايالالرمۇ ئۆزئارا
ىره قىلغـۇچى ئايــالالردىن ياخشـىراق بولۇشـى مــۈمكىن، بىـر ـ بىرىڭالرنــى ئهيىـبلىمهڭالر، بىـر ـ مهسـخ

) يهنـى مـۆمىننى پاسـىق(بىرىڭالرنى يامان لهقهم بىلهن چاقىرماڭالر، ئىماندىن كېيىن پىسقى بىلهن ئاتاش 
 قىلمىغــانالر زالىمــالردۇرتهۋبه ) مۇنــداق نهھيــى قىلىنغــان ئىشــالردىن! (دهپ ئاتــاش نېمىــدېگهن يامــان

ــۆمىنلهر]. 11[ ــى م ــاقلىنىڭالر ! ئ ــانالردىن س ــۇن گۇم ــىلهرگه (نۇرغ ــدىكىلىرىڭالرغا ۋه كىش ــى ئائىلى يهن
ئىـزدىمهڭالر، بىـر ـ ) مۆمىنلهرنىڭ ئهيىبىنى(، بهزى گۇمانالر ھهقىقهتهن گۇناھتۇر، )گۇمانخورلۇق قىلماڭالر
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 بىـرىڭالر ئـۆلگهن قېرىندىشـىڭالرنىڭ گۆشـىنى يېيىشـنىبىرىڭالرنىڭ غهيـۋىتىنى قىلمـاڭالر، سـىلهرنىڭ 
تهۋبىســىنى  )تهۋبهقىلغۇچىالرنىــڭ قىلغــان( هللاتىــن قورقــۇڭالر اهللا ياقتۇرامســىلهر؟ ئــۇنى ياقتۇرمايســىلهر ا

سـىلهرنى بىـز ھهقىـقهتهن ! ئى ئىنسـانالر]. 12[ ناھايىتى مېھرىباندۇر) ئۇالرغا(بهكمۇ قۇبۇل قىلغۇچىدۇر، 
بىر ئاتا بىر ئانىدىن يـاراتتۇق ئـۆز ئـارا تونۇشۇشـۇڭالر )بارهتىئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئ(لدىن، بىر ئهر، بىر ئايا

ـانلىرىڭالر ا نىـڭ هللا ئۈچۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋه ئـۇرۇق قىلـدۇق، ھهقىـقهتهن ئهڭ تهقـۋادار بولغ
ولۇشـى نهسـهب يهنـى كىشـىلهرنىڭ بىـر ـ بىرىـدىن ئـارتۇق ب(لىنىسىلهر برمهتلىك ھېساۆدهرگاھىدا ئهڭ ھ

ــدۇ ــلهن بولى ــق بى ــلهن ئهمهس، تهقۋادارلى ــدىن هللا ، ا)بى ــدۇر، ھهممى ــى بىلگۈچى ــقهتهن ھهممىن ھهقى
ــرابىالر]. 13[ خهۋهرداردۇر ــۇق«: ئهئ ــان ئېيتت ــدۇ، » ئىم ــا(دهي ــى، ) ئۇالرغ ــى(«ئېيتقىنك ــان ) تېخ ئىم

 قـاهللا اى، ئهگهر سـىلهر ئېيتمىدىڭالر ۋه لېكىن سىلهر بويسۇندۇق دهڭالر، ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىـد
ـــاڭالر، ا ـــائهت قىلس ـــرىگه ئىت ـــڭ پهيغهمبى ـــىنى هللا ۋه ئۇنى ـــېچ نهرس ـــن ھ ـــىلهرنىڭ ئهمهلىڭالردى س

ناھــايىتى ) ئۇالرغــا(ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ) مــۆمىنلهرگه(ھهقىــقهتهنهللا كېمهيتىۋهتمهيـدۇ، ا
يغهمبىـرىگه ئىمـان كهلتـۈرگهن، ۋه ئۇنىـڭ په قاهللا امۆمىنلهر ) ھهقىقي(شۈبھىسىزكى، ]. 14[ مېھرىباندۇر

نىڭ يولىدا جىھـاد قىلغـانالردۇر، هللا شهك كهلتۈرمىگهن، ماللىرى بىلهن، جانلىرى بىلهن ا) ئىمانىدا(ئاندىن 
دىنىڭالرنـى  قـاهللا ا«ئېيتقىنكـى، !) ئى مـۇھهممهد]. (15[ »راستچىلالردۇر) ئىمان دهۋاسىدا(ئهنه شۇالر 

ـــتىق ق( ـــڭ تهس ـــى دىلىڭالرنى ـــى دىنىڭالرن ـــانلىقىنىيهن ـــالبۇكى، ا) ىلغ ـــىلهر؟ ھ هللا خهۋهر قىالمس
ئـۇالر سـاڭا ]. 16[ »ھهمـمه نهرسـىنى بىلگۈچىـدۇرهللا ئاسمانالردىكىنى ۋه زېمىندىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ، ا

سـىلهر ماڭـا مۇسـۇلمان بولغـانلىقىڭالرنى مىنـنهت «) ئۇالرغـا(مۇسۇلمان بولغـانلىقىنى مىنـنهت قىلىـدۇ، 
مانغـا ھىـدايهت قىلغـانلىقىنى مىنـنهت قىلىـدۇ، ئهگهر سـىلهر راســت سـىلهرنى ئىهللا قىلمـاڭالر، بهلكـى ا

ھهقىــقهتهن ئاســمانالردىكى ۋه زېمىنــدىكى غهيىبنــى بىلىــپ هللا ا]. 17[ دېگىــن» بولســاڭالر) مــۆمىن(
   ].18[ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرهللا تۇرىدۇ، ا

   .ئايهت 45ـ سۈره قاف مهككىده نازىل بولغان،  50

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئـۆز ئىچىـدىن ئۇالرغـا ) يهنى مۇشرىكالر(بهلكى ئۇالر ]. 1[ شهرهپلىك قۇرئان بىلهن قهسهم قىلىمهن. قاف
بىـز ئۆلـۈپ ]. 2[ بـۇ قىزىـق ئىشـتۇر«: بىر ئاگاھالندۇرغۇچى كهلگهنلىكىدىن ئهجهبلهندى، كاپىرالر ئېيتتى

) ئهقىلـدىن(، بۇنـداق قـايتىش )تىرىلىپ ئىلگىرىكى ھالىتىمىزگه قايتامـدۇق(بولۇپ كهتكهندىن كېيىن  توپا
) يهنـى ئۇالرنىـڭ جهسـهتلىرنى يهر يهپ كهتكىنىـدىن(ئۇالرنى زېمىننىڭ كېمهيتكىنىـدىن ]. 3[ »يىراقتۇر

ــان  ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــى ئ ــاھىمىزدا ھهممىن ــڭ دهرگ ــز، بىزنى ــقهتهن خهۋهردارمى ــز ھهقى ــاب بى ــى (كىت يهن
ـا ئـۆزلىرىگه نازىـل قىلىنغـان ھهقىقهتنـى ]. 4[ بـار) لهۋھۇلمهھپۇز ئىنكـار ) قۇرئـاننى(بهلكـى ئـۇالر بولس

بهرپـا قىلغانلىقىمىزغـا، ئـۇنى ) تۈۋرۈكسىز(ئۇالر ئاسماننى قانداق ]. 5[ قىلدى، ئۇالر قااليمىقان ھالهتتىدۇر
يهر يـۈزىنى ]. 6[ انـداق يوچـۇق يوقلۇقىغـا قارىمامـدۇ؟بېزىگهنلىكىمىزگه، ئۇنىڭـدا ھېچق) يۇلتۇزالر بىلهن(
ــاراتتۇق، يهر يۈزىــده ) توغرىســىغا ۋه ئۇزۇنىســىغا ســوزۇپ( ) ئۇنىــڭ تهۋرهپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن(كهڭ ي

قـايتقۇچى ھهر بىـر  قـاهللا ا]. 7[ تاغالرنى قىلدۇق ۋه ئۇنىڭدا تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسـۈملۈكلهرنى ئۆسـتۈردۇق
شـۇنداق (ئهسـلىتىش ئۈچـۈن ) نىڭ ئۇلۇغلـۇقىنىهللا ا(كۆرسىتىش ئۈچۈن ۋه ) نىنىڭ قۇدرىتىهللا ا(بهندىگه 

                                                
  . غهيۋهتنىڭ زىياده قهبىھ ئىكهنلىكىگه تهمسىل 
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مۇبـارهك سـۇنى چۈشـۈردۇق، ئۇنىـڭ بىـلهن بـاغالرنى ۋه ئاشـلىقالرنى، ) بۇلـۇتتىن(كۆكتىن ]. 8[ )قىلدۇق
ئۇالرنىـڭ ]. (10ـ  9[ ـ سانجاق بولۇپ كهتكهن خورمىالرنى ئۆسـتۈردۇق انجاقئېگىز ئۆسكهن، مېۋىلىرى س

زېمىننـى ) يهنـى قاقـاس(، ئـۇ سـۇ بىـلهن ئۆلـۈك )ئۆسـتۈردۇق(بهندىلهرنىڭ رىزقى ئۈچـۈن ) ىنىھهممىس
) پهيغهمبهرلىرىنـى(ئـۇالردىن ئىلگىـرى ]. 11[ تىرىلدۈردۇق، ئۆلۈكلهرنىڭ تىرىلىشىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشـتۇر

لۇتنىــڭ  ،پىــرئهۋن، )قهۋمــى(، ئــاد )قهۋمــى(ئىنكــار قىلغــانالر نۇھنىــڭ قهۋمــى رهس ئاھالىســى، ســهمۇد 
تـۈببه قهۋمــى ئىـدى، ئۇالرنىــڭ ھهممىســى ) يهنــى شـۇئهيب قهۋمــى(قىرىنداشـلىرى، ئهيــكه ئاھالىسـى 

]. 14ــ12[ تېگىشـلىك بولـدى) ئۇالرغـا(م پهيغهمبهرلىرنى ئىنكار قىلـدى، شـۇنىڭ بىـلهن مېنىـڭ ئـازابى
ۇنىڭـدا ئـاجىزلىق بىـز ب )ز كهلـدۇقمۇ؟ ھهرگىـز ئۇنـداق ئهمهسدسلهپته يارىتىشـتىن ئـاجى) ئىنسانالرنى(

يهنـى (ئـۇالر يېڭىـدىن يارىتىلشـقا ) قىلمىغاچقا، ئۆلگهندىن كېـيىن تىرىلدۈرۈشـتىمۇ ئـاجىزلىق قىلمـايمىز
بىز ھهقىقهتهن ئىنساننى ياراتتۇق، بىـز ئۇنىـڭ كـۆڭلىگه ]. 15[ قارىتا گۇماندىدۇر) قىيامهتته تىرىلدۈرۈشكه

ئىنسـاننىڭ ئــوڭ تهرىپىــده ۋه ســول ]. 16[ ىنمىــزكهلگهننـى بىلىمىــز، بىــز ئۇنىـڭ جــان تومۇرىــدىنمۇ يېق
) ئىنسـاننىڭ سـۆز ـ ھهرىكىتـى خاتىرىلىنىۋاتقـان(تهرىپىده ئولتۇرۇپ خاتىرىلهيدىغان ئىككى پهرىشته بـار، 

 ھـازىر بولـۇپ، كۈزىتىـپ تۇرىـدۇ ۋاقىتتا، ئۇ قانداق بىر سۆزنى قىلمىسـۇن، ئۇنىـڭ ئالدىـدا ھامـان پهرىشـته
يهنـى ئـاخىرهتنى ئىنكـار قىلغـۇچى ئاخىرهتنىـڭ (تى ھهقىقهتنى ئېلىپ كهلدى ئۆلۈمنىڭ سهكرا]. 18ـ17[

سـۇر چېلىنىـدۇ، ئهنه شـۇ ]. 19[ قاچاتتىـڭ) يهنى ئۆلۈمدىن(، سهن ئۇنىڭدىن )دهھشىتىنى ئېنىق كۆرىدۇ
كېلىـدۇ، ئۇنىـڭ بىـلهن ) مهھشـهرگاھقا(ھهر ئىنسـان ]. 20[ ئـازاب ۋهده قىلىنغـان كۈنـدۇر) كۇففارالرغا(
 بىلـله كېلىـدۇ) ئىككى پهرىشـته(گۇۋاھ بولغۇچى ) ئۇنىڭ ئهمهلىگه(ھهيدىگۈچى ۋه ) مهھشهرگاھقائۇنى (
دىـن غهپلهتـته ئىـدىڭ، ئهمـدى ) ئېغىـر كـۈن(بـۇ ) دۇنيادىكى چېغىڭـدا! (ئى ئىنسان«: ئۇنىڭغا]. 21[

: ل پهرىشـتهئۇنىڭغـا مـۇئهككه]. 22[ دېيىلىـدۇ» پهردهڭنى سهندىن كۆتۈرۋهتتۇق، بۈگۈن كۆزۈڭ ئۆتكۈردۇر
) تائاال ئىككى پهرىشـتىگه خىتـاب قىلىـپهللا ا(]. 23[ دهيدۇ» ئالدىمدا تهيياردۇر) نامه ـ ئهمال(مانا بۇ «
باشـقا  قـاهللا اشـهك كهلتۈرگـۈچى، ) دىنغا(ھهققه قارشى ياخشىلىقتىن توسقۇچى، ھهددىدىن ئاشقۇچى، «

 )دهيـدۇ(» ئازابقـا تاشـالڭالر قـاتتىق مهبۇدنى شېرىك قىلغۇچى ھهر بىر كاپىرنى دوزاخقا تاشـالڭالر، ئـۇنى
ئـۇ ئـۆز (مهن ئۇنى ئازدۇرمىـدىم، لـېكىن ! پهرۋهردىگارىمىز«): بولغان شهيتان(ئۇنىڭ ھهمراھى ]. 26ـ24[

مېنىڭ ئالدىمـدا مۇنازىرىلهشـمهڭالر «: هللا]. 27[ )دهيدۇ(» ڭقۇر گۇمراھلىقتا بولدىوچ) ئىختىيارى بىلهن
ئاگاھالنـدۇرغان ئىـدىم، مېنىـڭ ) ئازابىمـدىن(، سىلهرنى مهن ئالدىنئاال )ۇبۇ يهرده مۇنازىره پايدا بهرمهيد(

ئـۇ كۈنـده بىـز ]. 29ــ28[ دهيـدۇ» ۇلـۇم قىلغـۇچى ئهمهسـمهنسۆزۈم ئۆزگهرمهيدۇ، مهن بهنـدىلهرگه ز
جهنـنهت تهقۋادارالرغـا ]. 30[ دهيـدۇ» يهنه بـارمۇ«: دهيمىـز، جهھهنـنهم» توشتۇڭمۇ؟«: جهھهننهمگه

هللا سـىلهرگه ۋهده قىلىنغـان نهرسـىلهر ا) نېمهتـتىن(مانا بـۇ ]. 31[ جايغا يېقىنالشتۇرۇلىدۇ يىراق بولمىغان
هللا كىمكـى مېھرىبـان ا]. 32[ ئۈچۈندۇر) بهنده(ساقلىغۇچى ھهر بىر ) ئهمرىنى(قايتقۇچى، ) تائىتىگه(نىڭ 

هنـنهتكه ج«) ئۇالرغـا(نى كۆرمهي تـۇرۇپ، ئۇنىڭـدىن قورقسـا ۋه تهۋبه قىلغـۇچى قهلـب بىـلهن كهلسـه 
جهننهتـته ئۇالرغـا خالىغـان ]. 34ــ33[ )دېيىلىـدۇ(» ۈ قېلىش كۈنىدۇرئامانلىق بىلهن كىرىڭالر، بۇ مهڭگ

يهنـى قـۇرهيش (بىـز ئـۇالردىن ]. 35[ بـار) نېمهتلهر(زىياده ) ئۇالرغا(نهرسىلهر بار ۋه بىزنىڭ ھۇزۇرىمىزدا 
يهنـى (نۇرغۇن ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلـدۇق، ئـۇالر ئىلگىرى ئۇالرغا قارىغاندا كۈچلۈك بولغان ) كۇففارلىرىدىن
]. 36[ لۈمـدىن قاچىـدىغان جـاي تېپىلـدىمۇ؟ئۆ) ئۇالرغـا(ھهر قايسى جـايالرنى كهزدى، ) شۇ ئۈممهتلهر

ھـۇزۇرىي ) ۋهز ـ نهسـىھهتكه(ھهقىقهت ئۈستىده پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهلبكه ئىـگه ئـادهم يـاكى (بۇنىڭدا 
بىــز ھهقىــقهتهن ]. 37[ ادهم ئۈچــۈن ئهلــۋهتته ۋهز ـ نهســىھهت بــارقهلــب بىــلهن قــۇالق ســالىدىغان ئــ
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ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئالته كۈنده ياراتتۇق، بىز ھېچقانـداق چارچـاپ 
كاپىرالرنىڭ سۆزلىرىگه سهۋر قىلغىـن، كـۈن چىقىشـتىن ئىلگىـرى !) ئى مۇھهممهد(]. 38[ قالغىنىمىز يوق

كېچىــده ۋه ]. 39[ ئىلگىــرى پهرۋهردىگارىڭغــا تهســبىھ ئېيــتقىن، ھهمــدى ئېيــتقىن. ېتىشــتىنۋه كــۈن پ
يهنـى (نىـدا قىلغـۇچى ]. 40[ تهسـبىھ ئېيـتقىن) يهنى پهرز نامازالرنىـڭ ئارقىسـىدا(سهجدىدىن كېيىن 

 كۈنـده) يهنـى ئۇنىـڭ ئـاۋازى ھهممىـگه ئوخشـاش يېتىـدىغان(يېقىن جايدىن نىدا قىلىدىغان ) ئىسراپىل
) يهنى ئىككىنچى قېتىملىـق سـۇرنى(ئۇالر ھهقنى ئېلىپ كېلىدىغان ئاۋازنى ]. 41[ قۇالق سالغىن) نىداغا(

بىـز ھهقىـقهتهن كىشـىلهرنى ۋاپـات ]. 42[ چىقىش كۈنىـدۇر) كۈن قهبرىلهردىن(ئاڭلىغان كۈن ـ ئهنه شۇ 
ئـۇ كۈنـده يهر يېرىلىـپ ]. 43[ قىلدۇرىمىز ۋه تىرىلدۈرىمىز، ئاخىر بارىدىغان جـاي بىزنىـڭ دهرگـاھىمىزدۇر

يهنـى (بىـز ئۇالرنىـڭ ]. 44[ تېز چىقىپ كېلىدۇ، ئهنه شـۇ يىغىـش بىـزگه ئاسـاندۇر) قهبرىلىرىدىن(ئۇالر 
زورلىغـۇچى ) ئىسـالمغا(ئېيتىـدىغان سـۆزلىرىنى ئوبـدان بىلىمىـز، سـهن ئـۇالرنى ) قۇرهيش كۇففارلىرىنىـڭ

   ].45[ ۋهز ـ نهسىھهت قىلغىن) قۇرئان بىلهن(نالرغا ئهمهسسهن، مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغا

   .ئايهت 60ـ سۈره زارىيات مهككىده نازىل بولغان،  51

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئېغىرلىقىنـى كۆتۈرگـۈچى بۇلـۇتالر ) يامغۇرالرنىـڭ(، ]1[ سورىغۇچى شامالالر بىـلهن قهسـهمكى) تۇپراقنى(
يهنـى (، ئىشـنى ]3[ يىنىك مـاڭغۇچى كـېمىلهر بىـلهن قهسـهمكى) سۇ ئۈستىده(، ]2[ بىلهن قهسهمكى

 تهقسـىم قىلغـۇچى پهرىشـتىلهر قهسـهمكى) بهندىلهر ئارىسىدا رىزىقالرنى، يـۇرتالر ئارىسـىدا يـامغۇرالرنى
ياخشــى ]. (5[ تۇرالر ئهلـۋهتته راسـت) ســاۋاب، ئـازاب، قىيـامهت قاتــارلىق(، سـىلهرگه ۋهده قىلىنغـان ]4[

يوللىرى بـار ئاسـمان ]. 6[ جازاالش چوقۇم بولىدىغان ئىشتۇر) يامان ئهمهللهرنى(مۇكاپاتالش، ) ئهمهللهرنى
هللا ا(. ]8ــ7[ لهرنىڭ سـۆزۈڭالر ھهقىـقهتهن خىلمۇخىلـدۇرسـى) پهيغهمبهر ھهققىـده(بىلهن قهسهمكى، 

قۇرئانغـا ۋه مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا (هم بـۇرۇۋېتىلگهن ئـاد) تائاالنىڭ ئىلمىي ئهزهلىسىده ھىدايهتتىن
كاززاپالرغـا لهنهت بولسـۇنكى، ئـۇالر جاھـالهتكه چـۆمگهن بولـۇپ ]. 9[ بۇرۇۋېتىلىدۇ) ئىمان كهلتۈرۈشتىن

دهپ » قىيـامهت قاچـان بولىـدۇ؟« :تىنلالھئـۇالر رهسـۇلۇ]. 11ــ10[ غهپلهتتىـدۇر) ئاخىرهت ئىشىدىن(
دوزاخقـا مـۇئهككهل پهرىشـتىلهر ]. (13[ وزاختا ئازابلىنىدىغان كۈنـدۇرئۇ بولسا ئۇ كۈنده د]. 12[ سورايدۇ
ئالــدىراتقان ) دۇنيــادىكى چــېغىڭالردا(ســىلهرگه قىلىنغــان ئــازابنى تېــتىڭالر، مانــا بــۇ ســىلهر «) ئۇالرغــا

بۇالقالرنىــڭ ) ئېقىــپ تۇرغــان(شۈبھىســىزكى، تهقــۋادارالر جهنــنهتلهرده ۋه ]. 14[ )دهيــدۇ(» نهرســىدۇر
ئۇالر پهرۋهردىگارى ئاتا قىلغان نهرسىلهرنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭـدىن ئىلگىـرى ]. 15[ بولىدۇ ئارىسىدا

]. 17[ ئـۇالر كېچىسـى ئـاز ئـۇخاليتتى]. 16[ ياخشى ئىش قىلغـۇچىالر ئىـدى) يهنى دۇنيادىكى چاغدا(
اللىرىـدا سـائىلالر ۋه ــ م ئۇالرنىـڭ پـۇل]. 18[ ىرهت تىلهيتتـىمهغپ) پهرۋهردىگارىدىن(ئۇالر سهھهرلهرده 

ۋه  يهنــى ئــۇالر ســائىلالرغا(موھتــاجالر ھوقۇققــا ئىــگه ئىــدى ) ئىپپهتلىكىــدىن ســائىللىق قىلمايــدىغان(
هللا ا )چىن ئېتىقاد قىلىـدىغانالر ئۈچـۈن  قاهللا ازېمىندا ۋه ئۆزۈڭالردا ]. 19[ )موھتاجالرغا سهدىقه قىالتتى

]. 21ــ20[ كۆرمهمسـىلهر) بـۇنى(تلهر بـار، ن ئـاالمهنۇرغـۇ) نىڭ قۇدرىتىنى ۋه بىرلىكىنى كۆرسـىتىدىغان
ـان سـاۋاب بـار ئاسـماننىڭ ۋه زېمىننىـڭ ]. 22[ ئاسماندا سىلهرنىڭ رىـزقىڭالر بـار، سـىلهرگه ۋهده قىلىنغ

يهنـى (پهرۋهردىگارى بىلهن قهسهمكى، سىلهرگه ۋهده قىلىنغان نهرسـه ئۆزۈڭالرنىـڭ سـۆزلهۋاتقىنىڭالردهك 
سـاڭا ئىبراھىمنىـڭ !) ئـى مـۇھهممهد]. (23[ ھهقتـۇر) غـا ئېنىـق بولغىنىـدهكسۆزلىشىڭالرنىڭ ئۆزۈڭالر

ئـۆز ۋاقتىـدا ئـۇالر ئىبراھىمنىـڭ يېنىغـا كىرىـپ سـاالم ] 24[ ھۆرمهتلىك مېھمانلىرىنىڭ خهۋىرى يهتتىمۇ؟
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شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ]. 25[ دېدى» ناتونۇش ئادهملهرغۇ«) ئىچىده. (دېدى، ئىبراھىم ساالمنى ئىلىك ئالدى
: ىغا قويـۇپبىـر سـېمىز مـوزاينى ئېلىـپ كىرىـپ ئۇالرنىـڭ ئالـد) پىشـۇرۇلغان(ا ئائىلىسـىگه چىقىـپ ئاست

دىلىدا ئۇالردىن قـورقتى، ئـۇالر ) ئۇالرنىڭ تاماق يېمىگهنلىكىنى كۆرۈپ]. (27ـ26[ دېدى» يېمهمسىلهر«
لىـك بىـر ئوغـۇل بىـلهن دېدى، ئۇالر ئىبراھىمغـا بىلىم» )ردىگارىڭنىڭ ئهلچىلىرىمىزبىز پهرۋه(قورقمىغىن «

) ئهجهبلهنگهنلكىـدىن ئۆزىنىـڭ(ئىبراھىمنىڭ ئايـالى سـۈرهن سـېلىپ كېلىـپ ]. 28[ خۇش خهۋهر بهردى
ــاتالپ ــۈزىنى كاچ ــام «: ي ــاي تۇرس ــاس موم ــۇغىمهن؟(مهن تۇغم : ئــۇالر]. 29[ دېــدى» )قانــداق ت

ــدى« ــۇنداق دې ــڭ ش ــدۇر، . پهرۋهردىگارى ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــېكمهت بى ــقهتهن ھ ــۇ ھهقى ــى ئ ھهممىن
 دېـدى» سـىلهر نـېمه ئىـش بىـلهن ئهۋهتىلـدىڭالر! ئى ئهلچىلهر«: ئىبراھىم ].30[ دېدى» بىلگۈچىدۇر

 تيهنـى لـۇ(ئهۋهتىلـدۇق ) ئۈچـۈنھـاالك قىلىـش (بىز ھهقىقهتهن بىر گۇناھكـار قهۋمنـى «: ئۇالر]. 31[
ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىگه  ].32[ )قهۋمىنىڭ ئۈستىگه اليدىن پىشۇرۇلغان تـاش ياغـدۇرۇش ئۈچـۈن ئهۋهتىلـدۇق

يهنـى ھـاالك (ھهددىـدىن ئاشـقۇچىالر ئۈچـۈن بهلـگه قويۇلغـان ) گۇنـاھى(پهرۋهردىگارىڭنىڭ دهرگاھىـدا 
ھـاالك بولمىسـۇن ]. (34ــ33[ »ن پىشـۇرۇلغان تـاش ياغـدۇرىمىز، اليدى)قىلىنغۇچىنىڭ ئىسمى يېزىلغان

بىز ئۇ شـهھهردىن مۇسـۇلمانالردىن . ]35[ چىقىرىۋهتتۇق) سىرتقا(رىدىكى مۆمىنلهرنى ىشهھ) نىڭتدهپ لۇ
 ئۇ شهھهرده قاتتىق ئـازابتىن قورقىـدىغانالر ئۈچـۈن نىشـان قالـدۇردۇق]. 36[ پهقهت بىر ئائىلىنىال تاپتۇق

گه روشـهن دهلىـل پىـرئهۋنبىر تۈرلۈك ئاالمهت بار، ئۆز ۋاقتىدا ئـۇنى بىـز ) قىسسىسىدىمۇ(مۇسانىڭ ]. 37[
سـېھىرگهردۇر ) مۇسـا(«: يـۈز ئۆرىـدى، ئـۇ) ئىماندىن(ز قوشۇنى بىلهن ئۆ پىرئهۋن]. 38[ بىلهن ئهۋهتتۇق
نى ۋه ئۇنىـڭ قوشـۇنىنى جازالىـدۇق، ئـۇالرنى دېڭىزغـا تاشـلىدۇق، پىرئهۋن]. 39[ دېدى» ياكى مهجنۇندۇر

بىـر تۈرلـۈك ئـاالمهت بـار، ئـۆز ۋاقتىـدا ئۇالرغـا ) قىسسىسىدىمۇ(ئادنىڭ ]. 40[ ئهيىبلهنگۈچىدۇر پىرئهۋن
ھهر قانـداق نهرسـىنىڭ يېنىـدىن ئۆتسـه، ئـۇنى چىـرىگهن ) يهنى بوران(ئۇ ]. 41[ وراننى ئهۋهتتۇقيامان ب

بىر تۈرلـۈك ئـاالمهت بـار، ئـۆز ) قىسسىسىدىمۇ(سهمۇدنىڭ ]. 42[ قىلىۋېتهتتى) تىتما ـ تاالڭ(سۆڭهكتهك 
رىنىـڭ ئهمـرىگه قارشـى ئـۇالر پهرۋهردىگا]. 43[ دېـدۇق» سىلهر ۋاقىتلىق پايـدىلىنىڭالر«: ۋاقتىدا ئۇالرغا

كۆزلىرى بىـلهن كـۆرۈپ ) ئازابنىڭ چۈشۈۋاتقانلىقىنى(چىقتى، ئۇالرنى چاقماق ھاالك قىلدى، ھالبۇكى، ئۇالر 
قوغداشـقىمۇ قـادىر تۇرۇشـقىمۇ، ئـۆزلىرىنى  ئورۇنلىرىـدىن) ئـازاب چۈشـكهن ۋاقىتتـا(ئـۇالر ]. 44[ تۇراتتى

]. 46[ قىلدۇق، ئـۇالر ھهقىـقهتهن پاسـىق قهۋم ئىـدى ئىلگىرى نۇھنىڭ قهۋمىنى ھاالك]. 45[ بواللمىدى
زېمىننـى يايـدۇق، بىــز ]. 47[ ئاسـماننى قـۇدرهت بىـلهن بهرپـا قىلـدۇق، بىــز ھهقىـقهتهن قـۇدرهتلىكمىز

سـىلهر ئىبـرهت ئېلىشـىڭالر ئۈچـۈن ھهر بىـر نهرسـىنى جــۈپ ]. 48[ ؟نېمىـدېگهن ياخشـى يـايغۇچىمىز
، )ئىلتىجـا قىلىڭـالر قـاهللا ايهنـى (تهرهپكه قـېچىڭالر هللا ا«نكى، ئېيتقى!) ئى مۇھهممهد]. (49[ ياراتتۇق

سـىلهر باشـقا ]. 50[ ئوچـۇق ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن) كهلـگهن(تهرىپىدىن هللا مهن ھهقىقهتهن سىلهرگه ا
ـــدىن  قـــاهللا امهبـــۇدنى  ـــڭ تهرىپى ـــقهتهن ئۇنى ـــگهن(شـــېرىك قىلمـــاڭالر، مهن ھهقى ئوچـــۇق ) كهل

ىلگىرىكى ئۈممهتلهرمـۇ شـۇنداق ئىـدى، ئۇالرغـا ھهر پهيغهمـبهر ئۇالردىن ئ]. 51[ »ئاگاھالندۇرغۇچىمهن
پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار (ئـۇالر ]. 52[ دېـدى» بىر سېھرىگهر ياكى بىر مهجنـۇن«): ئۇنى(كهلسىال ئۇالر 

ــ بىـرىگه ئۇنـداق  يهنـى ئـۇالر بىـر(ىز ئۇنداق ئهمهس بىر ـ بىرىگه تهۋسىيه قىلىشقانمۇ؟ ھهرگ) قىلىشنى
ئـۇالردىن يـۈز ئـۆرۈگىن، سـهن ]. 53[ ئـۇالر ھهددىـدىن ئاشـقۇچى قهۋمـدۇر) قان ئهمهستهۋسىيه قىلىش

 ۋهز ـ نهسـىھهت قىلغىـن، ۋهز ـ نهسـىھهت مـۆمىنلهرگه پايـدىلىق]. 54[ ماالمهت قىلىنغۇچى ئهمهسسهن
ق ئـۇالردىن مهن رىزىـ]. 56[ جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچـۈنال يـاراتتىم]. 55[

ھهقىـقهتهن ھهممىـگه رىزىـق هللا ا]. 57[ تىلىمهيمهن ۋه ئۇالرنىڭ مېنـى ئوزۇقالندۇرۇشـىنى تىلىمهيـمهن
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) ئـازابتىن(زۇلـۇم قىلغـانالردىن ) ئۆزلىرىگه]. (58[ قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) نىڭهللا ا(بهرگۈچىدۇر، قۇدرهتلىكتۇر، 
 ئالدىراتمىسـۇن) ئازابىمغـا(بـۇالر  دوستلىرىنىڭ نېسىۋىسىدهك نېسىۋىسى بولىدۇ،) ھاالك بولغان(ئۆتكهنكى 

  ].60[ !كاپىرالرغا ۋهده قىلىنغان كۈندىن كاپىرالرغا ۋاي]. 59[

   .ئايهت 49مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تۇر 52

   .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

، ]3ــ2[ بىلهن قهسـهمكى) يهنى قۇرئان(اب ، ئوچۇق قهغهزگه يېزىلغان كىت]1[ تۇر تېغى بىلهن قهسهمكى
ئــوت بولــۇپ ) قىيــامهت كــۈنى(، ]5[ ، ئاســمان بىــلهن قهســهمكى]4[ بهيتۇلمهئمــۇر بىــلهن قهســهمكى

ئۇنىڭغـا ]. 7[ ، پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئازابى چوقـۇم يـۈز بهرگۈسـىدۇر]6[ ياندۇرۇلغان دېڭىز بىلهن قهسهمكى
تـاغالر قـاتتىق سـهير قىلىـدۇ ]. 9[ ئاسـمان قـاتتىق تهۋرهيـدۇ ئۇ كۈنده]. 8[ ھېچ ئادهم قارشى تۇرالمايدۇ

ئىنكـار قىلغانالرغـا ) پهيغهمبهرلهرنى(ئۇ كۈنده ]. 10[ )يهنى زېمىننىڭ ئۈستىدىن توزۇپ يوقىلىپ كېتىدۇ(
 ئـۇ كۈنـده ئـۇالر دوزاخقـا قـاتتىق ئىتتىرىلىـدۇ]. 12[ غهپلهتكه چۆمگهنلهردۇر) دۇنيادا(ئۇالر ]. 11[ !ۋاي

كـۆزلىرىڭالر («) ئۇالرغـا]. (14[ )دېيىلىـدۇ(» مانا بۇ سىلهر يالغانغا چىقارغان دوزاختۇر«) ئۇالرغا]. (13[
دوزاخقـا كىـرىڭالر، ]. 15[ سـېھىرمۇ؟ يـاكى سـىلهر كۆرمهيۋاتامسـىلهر) بىلهن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان بـۇ ئـازاب

چـۈنكى سـىلهر (ئوخشـاش مهيلى سـهۋر قىلىڭـالر، مهيلـى سـهۋر قىلمـاڭالر، بهرىبىـر سـىلهرگه ) ئازابقا(
]. 16[ )دېيىلىـدۇ(» ، سـىلهر پهقهت قىلمىشـىڭالرنىڭ جازاسـىنى تارتىسـىلهر)دوزاختا مهڭگۈ قالىسـىلهر

ــدۇ ــده بولى ــېمهت ئىچى ــنهتلهرده ۋه ن ــقهتهن جهن ــۋادارالر ھهقى ــارى بهرگهن ]. 17[ تهق ــۇالر پهرۋهردىگ ئ
قىلغـان «) ئۇالرغـا]. (18[ ازابىـدىن سـاقاليدۇنهرسىلهر بىلهن ھۇزۇرلىنىدۇ، پهرۋهردىگارى ئۇالرنى دوزاخ ئ

ئۇالر قاتـار تىزىلغـان ]. 19[ )دېيىلىدۇ(» ئۈچۈن كۆڭۈللۈك يهڭالر ۋه ئىچىڭالر) مۇكاپاتى(ئهمهللىرىڭالرنىڭ 
]. 20[ تهختلهر ئۈستىده يۆلهنگهن ھالدا ئولتۇرىدۇ، شهھال كۆزلۈك ھۈرلهرنى ئۇالرغا جـۈپ قىلىـپ بېرىمىـز

تقــان، ئهۋالدلىرىمــۇ ئهگىشــىپ ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ ئهۋالدلىرىنــى ئــۇالر بىــلهن تهڭ ئــۆزلىرى ئىمــان ئېي
ئهمهللىرىـدىن قىلچىمـۇ كېمهيتىـۋهتمهيمىز، ھهر ئـادهم ئۆزىنىـڭ ) ياخشـى(دهرىجىده قىلىمىز، ئۇالرنىـڭ 

مېـۋه ۋه  كـۆڭلى تارتقـان) ئـۇالرنى(ئۇالر كۆرۈۋاتقان نېمهتنىڭ ئۈستىگه يهنه ]. 21[ لدۇرمهسئۇ قىلمىشىغا
جـامالرنى ) مهي قاچىالنغـان(ئـۇالر جهننهتـته ئۆزئـارا ]. 22[ كۆڭلى تارتقـان گـۆش بىـلهن تهمىنلهيمىـز

 بىھـۇده سـۆز ۋه گۇنـاھ سـادىر بولمايـدۇ) بـۇ دۇنيادىكىـدهك(ئـۇالردىن ) مهي ئىچىش بىـلهن(تۇتىشىدۇ، 
) ئۇالرنىـڭ(ئايلىنىـپ يـۈرۈپ  غىلمـانالر ئـۇالرنى) چىرايلىق(گويا سهدهپنىڭ ئىچىدىكى گۆھهردهك ]. 23[

]. 25[ بىـر ـ بىـرىگه قارىشـىپ پـاراڭ سېلىشـىدۇ) يهنى ئهھلى جهننهت(ئۇالر ]. 24[ خىزمىتىنى قىلىدۇ
]. 26[ قورقـاتتۇق) نىـڭ ئازابىـدىنهللا ا(ئـائىلىمىزده ) دۇنيـادىكى چاغـدا( بىز ھهقىقهتهن«: ئۇالر ئېيتىدۇ

 قـاهللا ابىـز ھهقىـقهتهن ئىلگىـرى ]. 27[ ابتىن ساقلىدىبىزگه مهرھهمهت قىلدى، بىزنى زهھهرلىك ئازهللا ا
! ئـى مـۇھهممهد]. (28[ »ھهقىقهتهن ئېھسان قىلغۇچىدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ئىبادهت قىالتتۇق، ا

ۋهز ـ نهسىھهت قىلغىن، سهن پهرۋهردىگارىڭنىـڭ نېمىتـى بىـلهن كـاھىنمۇ ) سهن قۇرئان بىلهن قهۋمىڭگه
ــۇ ئهمه ــدۇ]. 29[ سســهنئهمهسســهن ۋه مهجنۇنم ــۇالر ئېيتى ــڭ «: ئ ــڭ زاماننى ــز ئۇنى ــائىردۇر، بى ــۇ ش ئ

سىلهر كۈتـۈڭالر، ھهقىـقهتهن مهن «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد. (»كۈتىمىز) يولۇقۇشىنى(ھادىسىلىرىگه 
يهنــى سـىلهر مېنىــڭ ھــاالك بولۇشـۇمنى كۈتســهڭالر، مهنمــۇ (سـىلهر بىــلهن بىـرگه كۈتكــۈچىلهردىنمهن 

قىلىشـقا ) سـۆز(ئۇالرنىڭ ئهقلى ئۇالرنى مۇشـۇنداق ]. 31ـ30[ »)ۇشۇڭالرنى كۈتىمهنسىلهرنىڭ ھاالك بول
: يـاكى ئــۇالر]. 32[ ھهددىــدىن ئاشـقان قهۋمــدۇر) كۇفرىـدا(بۇيرۇمـدۇ؟ ھهرگىــز ئۇنـداق ئهمهس، ئــۇالر 
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]. 33[ ئىشـهنمهيدۇ) قۇرئانغـا(مۇھهممهد قۇرئاننى ئۆزى توقۇدى دېيىشهمدۇ؟ ئۇنـداق ئهمهس، ئـۇالر («
) تۈزۈلۈشته، گـۈزهللىكته، بايانـدا(راستچىل بولساڭالر، ) مۇھهممهد ئۇنى توقۇدى دېگهن سۆزۈڭالردا(هگهر ئ

يـاكى  يـاكى ئـۇالر ياراتقۇچىسـىز يارىتىلغـانمۇ؟]. 34[ قۇرئانغا ئوخشايدىغان بىر سۆزنى كهلتۈرۈپ بېقىڭالر
نىـڭ هللا ا(هلكـى ئـۇالر ىننـى ياراتقـانمۇ؟ بياكى ئۇالر ئاسـمانالرنى ۋه زېم] 35[ ؟ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ

ــرلىكىگه ــۇالر ]. 36[ ئىشــهنمهيدۇ) بى ــاكى ئ ــارمۇ؟ ي ــرى ب ــڭ خهزىنىلى ــدا پهرۋهردىگارىنى ــڭ يېنى ئۇالرنى
يـاكى ئۇالرنىـڭ ] 37[ ؟بويسـۇندۇرغۇچىمۇ) كائىنـاتنى) (انشهيئىلهرنى خالىغـانچه تهسـهررۇپ قىلىـدىغ(
بارمۇ؟ ئهگهر بولسـا، ئۇالرنىـڭ سـۆز ئاڭلىغۇچىسـى ئوچـۇق سۆز تىڭشايدىغان شوتىسى ) ئاسمانغا چىقىپ(

يـاكى سـهن ] 39[ نىڭ قىزلىرى، سىلهرنىڭ ئوغـۇللىرىڭالر بـارمۇ؟هللا ياكى ا]. 38[ بىر پاكىتىنى كهلتۈرسۇن
ئىمـان (ئېغىـر يـۈك ئارتىلىـپ قېلىـپ ) ئۇالرغـا(ھهق سـوراپ، شـۇ زىيانـدىن ) دهۋىتىڭ ئۈچـۈن(ئۇالردىن 

 يېزىۋاالمـدۇ؟) ئۇنىڭدىن غهيب نهرسـىلهرنى(ئۇالرنىڭ يېنىدا ئىلمى غهيب بولۇپ  ياكى] 40[ )ئېيتمامدۇ؟
]. 42[ ؟ كاپىرالرنىڭ ھىيله ـ مىكىرلىرى مهغلـۇپ بولىـدۇر ساڭا ھىيله ـ مىكىر ئىشلىتهمدۇياكى ئۇال] 41[

]. 43[ تۇرپـاكهللا ا) بۇتلىرىـدىن(باشقا مهبۇدى بارمۇ؟ ئۇالرنىڭ شـېرىك كهلتـۈرگهن  تىنهللا اياكى ئۇالرنىڭ 
 دهيـدۇ» بـۇ توپالشـقان بۇلۇتتـۇر«: ئهگهر ئۇالر ئاسماننىڭ بىر پارچىسـى چۈشـۈپ كهتكهنلىكىنـى كۆرسـه

ئۇ كۈنـده ئۇالرنىـڭ ھىـيله ـ مىكـرى ھـېچ ]. 45[ ئۇالرنى ھاالك قىلىدىغان كۈنگىچه تهرك ئهتكىن]. 44[
) يهنـى ئـاخىرهتتىكى ئـازابتىن(ىڭـدىن ئۇالر ئۇن]. 46[ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ، ئۇالرغا ياردهممۇ قىلىنمايدۇ

]. 47[ بىلمهيـدۇ) بـۇنى(، لـېكىن ئۇالرنىـڭ تولىسـى )دۇنيادىمۇ بىر تۈرلۈك ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ(بۇرۇن 
ھـۆكمىگه سـهۋر قىلغىـن، سـهن ھهقىـقهتهن (ئۇالرغا بولىدىغان ئازابنى تهخىر قىلىش (پهرۋهردىگارىڭنىڭ 

تۇرغـان ۋاقتىڭـدا پهرۋهردىگارىڭغـا تهسـبىھ ئېيـتقىن، ھهمـدى ) ئۇيقـۇدىن(بىزنىڭ ھىمايىمىزدىدۇرسهن، 
  ].49[ كېچىدىمۇ، يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭغا تهسبىھ ئېيتقىن]. 48[ ئېيتقىن

   .ئايهت 62ـ سۈره نهجم مهككىده نازىل بولغان،  53

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم(، سـىلهرنىڭ ھهمـراھىڭالر ]1[ لتۇزالر بىـلهن قهسـهمكىساقىغان يۇ
پهقهت ]. 3[ ئۆز نهپسى خاھىشى بـويىچه سـۆزلىمهيدۇ) ئۇ]. (2[ گۇمراھ بولمىدى ۋه يولدىن ئاداشمىدى

تهلىـم ) جىبرىئىـل(ۋهھىينـى ئۇنىڭغـا كۈچلـۈك پهرىشـته ]. 4[ ىنىال سۆزلهيدۇيئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋهھ
 تـۇردى) ئۆز شـهكلىده(ئۇپۇقتا كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولۇپ، يۇقىرى ) يهنى جىبرىئىلنىڭ(ئۇنىڭ ]. 5[ بهردى

ئـۇ ]. 8[ يېقىنلىشىپ تۆۋهنگه سـاڭگىلىدى) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(ئاندىن ئۇ ئاستا ـ ئاستا ]. 7ـ6[
هللا ا]. 9[ ڭـدىنمۇ يېقىنـراق يېقىنالشـتىئىككى ياچاق مىقـدارى يـاكى ئۇنى) پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا(

ئۇنىـڭ كـۆرگىنىنى دىلـى ]. 10[ لهرنـى ۋهھىـي قىلـدىىيۋهھ) جىبرىئىل ئارقىلىق تېگىشلىك(بهندىسىگه 
ئۇنىـڭ كـۆرگهنلىرى ئۈسـتىده !) ئى مۇشـرىكالر جامائهسـى]. (11[ )يهنى راست كۆردى(ئىنكار قىلمىدى 

جىبرىئىلنـــى ھهقىـــقهتهن ئىككىنچـــى قېـــتىم  ئـــۇ] 12[ ئۇنىـــڭ بىـــلهن مۇنـــازىره قىلىشامســـىلهر ؟
بولســا ســىدرهتۇلمۇنتهھانىڭ جهننهتۇلمهئــۋا ]. 14ــ13[ يېنىــدا كــۆردى) دهرىخىنىــڭ(هھا سـىدرهتۇلمۇنت

ــدۇر ــۇ]. (15[ يېنىدى ــىدرهتۇلمۇنتهھانى ) ئ ــۇرى(س ــڭ ن ــڭ پهرۋهردىگارىنى ــدا ) ئالهملهرنى ــان چاغ قاپلىغ
ئۆتـۈپ ) كـۆزلهنگهن نهرسـىدىن(بۇرالمىـدى، ) سـولغا ئـوڭ ـ(نىـڭ كـۆزى ) پهيغهمبهر]. (16[ )كۆردى(

) قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان بۈيـۈك ئـاالمهتلهرنى(شۈبھىسـىزكى، ئـۇ پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ]. 17[ كهتمىدى
تائــاالدهك كــۈچ ـ هللا ا(الت، ئـۇززا ۋه ئۈچىنچىســى بولغــان مانـاتالر ! ئېيتىــپ بېقىڭالرچــۇ]. 18[ كـۆردى
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ئوغـۇل بـاال ) سىلهرچه ياخشى ھېسـابالنغان!) (ى مۇشرىكالر جامائهسىئ]. (20ـ19[ )قۇۋۋهتكه ئىگىمۇ؟
ئۇنداقتا بـۇ ئادالهتسـىز ] 21[ خاسمۇ؟ قاهللا اقىز باال ) سىلهرچه يامان ھېسابالنغان(سىلهرگه خاس بولۇپ، 

ـامالردىنال ئىبـارهت، ]. 22[ تهقسىماتتۇر هللا ابۇ بۇتالر پهقهت سـىلهر ۋه ئاتـا ـ بـوۋاڭالر ئاتىۋالغـان قـۇرۇق ن
بۇنى ئىسپاتاليدىغان ھېچبىر دهلىل ـ پاكىت چۈشۈرگىنى يـوق، ئۇالرغـا پهرۋهردىگـارى تهرىپىـدىن شـهك ـ 

ــدايهت  ــىز ھى ــان(شۈبھىس ــبهر ۋه قۇرئ ــى پهيغهم ــانغىال ۋه ) يهن ــۇالر پهقهت گۇم ــۇق، ئ ــگهن تۇرۇقل كهل
ئـاخىرهت ۋه ]. 24[ ۇئىنسان نېمىنى ئارزۇ قىلسا شـۇ بوالمـد]. 23[ نهپسىلىرىنىڭ خاھىشىغىال ئهگىشىدۇ

نىـڭ خاھىشـى بـويىچه هللا يهنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتتىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسـى ا(نىڭ ئىلكىدىدۇر هللا دۇنيا ا
ئاسمانالردا نۇرغۇن پهرىشتىلهر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ شـاپائىتى ھـېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمايدۇ، ]. 25[ )بولىدۇ

ئۇالرنىـڭ ) ئانـدىن(قىلىشقا رۇخسهت قىلسـىال ئۆزى خالىغان ۋه رازى بولغان ئادهمگه شاپائهت هللا پهقهت ا
نىـڭ هللا ا(شۈبھىسـىزكى، ئـاخىرهتكه ئىمـان ئېيتمايـدىغانالر پهرىشـتىلهرنى ]. 26[ شـاپائىتى ئهسـقاتىدۇ

ئۇالر مۇنداق ئاتاشـتا ھېچقانـداق ئىلىمـگه ئىـگه ]. 27[ چىشى جىنس نامى بىلهن ئاتايدۇ) قىزلىرى دهپ
 سلىنىدۇ، گۇمان دېگهن ھهقنى ئىسپاتالشـتا ھـېچ نهرسـىگه يارىمايـدۇئهمهس، ئۇالر پهقهت گۇمانغىال ئاسا

دىـن بـاش تارتقـان، پهقهت دۇنيـا تىـرىكچىلىكنىال ) يهنى ئىمـان بىـلهن قۇرئـان(بىزنىڭ زىكرىمىز ]. 28[
ــۆرۈگىن ــۈز ئ ــۆزلىگهنلهردىن ي ــىزكى، ]. 29[ ك ــۇ، شۈبھىس ــرى ئهنه ش ــكهن يې ــدىن يهت ــڭ ئىلىم ئۇالرنى

 ىڭ يولىدىن ئازغان ئادهمنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايهت تاپقـان ئـادهمنىمۇ ئوبـدان بىلىـدۇپهرۋهردىگارىڭ ئۆزىن
ــى ا]. 30[ ــىلهرنىڭ ھهممىس ــدىكى نهرس ــمانالردىكى ۋه زېمىن ــدۇر، هللا ئاس ــڭ مۈلكى ــانلىق ) هللا(نى يام

ۇالر چـوڭ ئـ]. 31[ قىلغانالرنى قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق قىلغانالر چىرايلىق مۇكاپات بېرىدۇ
كىچىـك گۇنـاھالر بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ھهقىــقهتهن . گۇنـاھالردىن ۋه قهبىـھ ئىشـالردىن يىـراق بولىــدۇ

ۋاقـتىڭالردىن تارتىـپ، (سىلهرنى زېمىندىن ياراتقان چاغـدىكى هللا پهرۋهردىگارىڭنىڭ مهغپىرىتى كهڭدۇر، ا
دۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن سـىلهر ئـۆزۈڭالرنى ۋاقتىڭالردىن تارتىپ ئوبدان بىلىـ) ئاناڭالرنىڭ قورساقلىرىدىكى باال

ئىمانـدىن يـۈز !) ئـى مـۇھهممهد]. (32[ تهقۋادار بولغان ئادهمنى ئوبـدان بىلىـدۇهللا پاك ھېسابلىماڭالر، ا
 ئازغىنا بهردى، قـالغىنىنى بهرمىـدى) شهرت قىلىنغان مالدىن(ئۇ ]. 33[ ئۆرۈگهن ئادهمدىن خهۋهر بهرگىن

ئـۇ مۇسـانىڭ ۋه ئىبراھىمنىـڭ ] 35[ بولۇپ، ئـۇ غهيبنـى بىلهمـدۇ؟ئۇنىڭ دهرگاھىدا ئىلمىي غهيب ]. 34[
ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىـدى، بىـر گۇناھكـار ئـادهم ] 36[ سهھىپىلىرىدىكى سۆزدىن خهۋهردار بولمىدىمۇ؟

 )يهنى بىراۋ باشـقا بىراۋنىـڭ گۇنـاھى تۈپهيلىـدىن جازاغـا تارتىلمايـدۇ(يهنه بىراۋنىڭ گۇناھىنى كۆتهرمهيدۇ 
ئۇنىـڭ قىلغـان ]. 39[ ئىنسان پهقهت ئۆزىنىـڭ ئىشـلىگهن ئىشـىنىڭ نهتىجىسـىنى كۆرىـدۇ]. 38ـ  37[

ئانـدىن ]. 40[ )يهنـى ئۇنىـڭ ئهمهلـى قىيـامهت كـۈنى ئۇنىڭغـا توغرىلىنىـدۇ(ئىشى كهلگۈسىده كۆرۈلىدۇ 
ــات  ــۇق مۇكاپ ــا تول ــاكى(ئۇنىڭغ ــدۇ) ي ــازا بېرىلى ــۇق ج ــايى ]. 41[ تول ــدىغان ج ــاخىر بارى ــڭ ئ ھهممىنى

ئۆلتۈرۈشـكه هللا ا]. 43[ ئىنسـاننى كۈلدۈرهلهيـدۇ ۋه يىغلىتااليـدۇهللا ا]. 42[ هرۋهردىگارىڭنىڭ دهرگاھىدۇرپ
ئېتىلىـپ چىققـان ]. 45[ بىر جۈپنى ـ ئهركهك بىلهن چىشـىنى يـاراتتىهللا ا]. 44[ ۋه تىرىلدۈرۈشكه قادىر

 ىشـنى ئۈسـتىگه ئالـدىئىككىنچـى قېـتىم يارىت) ھېساب ئۈچۈن ئىنسـانالرنى]. (46[ )ياراتتى(مهنىدىن 
 شـىئرا يۇلتۇزىنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇرهللا ا]. 48[ ئىنساننى باي قىالاليـدۇ ۋه مهمنـۇن قىالاليـدۇهللا ا]. 47[
ھــاالك قىلــدى، ئــۇالردىن (ســهمۇدنىمۇ ]. 50[ قهدىمكــى ئــادنى ھــاالك قىلــدى) هللايهنــى ا(ئــۇ ]. 49[

، شۈبھىسـىزكى، ئـۇالر تېخىمـۇ )ن ئىدىھاالك قىلغا(ئىلگىرى نۇھنىڭ قهۋمىنى ]. 51[ قويمىدى) بىرىنىمۇ
دهھشـهتلىك (لۇد قهۋمىنىڭ شهھهرلىرىنى دۈم كۆمتۈرىـۋهتتى، ئـۇنى ]. 52[ زالىم، تېخىمۇ سهركهش ئىدى

 ؟قايسـىبىر نېمىتىـدىن گۇمانلىنىسـهنپهرۋهردىگارىڭنىـڭ !) ئى ئىنسـان]. (54ـ  53[ قاپلىۋالدى) تاشالر
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ئىلگىرىكى ئاگاھالنـدۇرغۇچىالرنىڭ جۈملىسـىدىن بولغـان بىـر ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم(بۇ ] 55[
يهنـى (باشقا كهشـىپ قىلغـۇچى  تىنهللا ائۇنىڭغا ]. 57[ قىيامهت يېقىنالشتى]. 56[ ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر

 !)ئـى مۇشـرىكالر جامائهسـى]. (58[ ئۇنىڭ ۋاقتىنى بىلگۈچى ياكى ئۇنىڭ ئازابىنى دهپئى قىلغۇچى يوقتـۇر
ــۇ ىره قىلمهســخ ــپ ب ــىلهرى ــدىن ئهجهبلىنهمس ــدا]. (59[ ؟قۇرئان ــان چاغ ــۇنى ئاڭلىغ ــىلهر؟ ) ئ كۆلهمس

 ئىبـادهت قىلىڭـالر) ئۇنىڭغا(سهجده قىلىڭالر ۋه  قاهللا ا]. 61[ سىلهر غاپىلدۇرسىلهر]. 60[ يىغالمسىلهر؟
]62.[  

   .ئايهت 55مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قهمهر 54

  .ئىسمى بىلهن باشاليمهننىڭ هللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

يـۈز ) ئىمانـدىن(بىرهر مـۆجىزىنى كۆرسـىال ) قۇرهيش كۇففارلىرى]. (1[ قىيامهت يېقىنالشتى، ئاي يېرىلدى
ئىنكــار ) پهيغهمــبهر ئهلهيھىسســاالمنى(ئــۇالر ]. 2[ دېيىشـىدۇ» داۋامالشــقۇچى ســېھىردۇر«ئـۆرۈپ، بــۇ 

شـۇ ئىشـنىڭ (ھهر ئىـش ) يامـانلىقتىن بولسـۇن ياخشىلىقتىن يا(قىلدى، نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشتى، 
خهۋهرلىرىـدىن ) قۇرئـان(ئـۇالر ھهقىـقهتهن ]. 3[ ئورۇنالشـتۇرغۇچىدۇر) ئهھلىنى جهنـنهتكه يـا دوزاخقـا

ئـۇالرنى شـهقى هللا ا(مـۇكهممهل ھـېكمهت كهلـدى، ]. 4[ لـدىئىبرهت ئېلىنىدىغان مىقـداردا نهرسـه كه
ئۇالردىن يـۈز ئـۆرۈگىن، ئـۇ كۈنـده ]. 5[ رنىڭ پايدىسى بولمايدۇئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇشال) قىلغانلىقى ئۈچۈن

ئـۇالر ]. 6[ )يهنـى سـۇر چالىـدۇ(چاقىرىـدۇ ) يهنـى ھېسـابقا(قىيىن ئىشقا ) يهنى ئىسراپىل(چاقىرغۇچى 
تىكىلىپ قارىيالمىغان ھالـدا گويـا تارىلىـپ كهتـكهن چېكهتكىـدهك، قهبرىلىرىـدىن چىقىـپ ) قورقۇنچتىن(

بــۇ قىــيىن «: ر چاقىرغۇچىنىــڭ ئالـدىغا بويــۇنلىرىنى ســوزغان ھالــدا يۈگرهيـدۇ، كــاپىرالرئــۇال]. 7[ كېلىـدۇ
) يهنـى نـۇھنى(ئۇالردىن بۇرۇن نۇھنىـڭ قهۋمـى ئىنكـار قىلـدى، ئـۇالر بهنـدىمىزنى ]. 8[ دهيدۇ» كۈندۇر

 ئـۇ]. 9[ ھهيـۋه بىـلهن مهنئـى قىلىنـدى) دىنغـا دهۋهت قىلىشـتىن(ئـۇ . ئىنكار قىلىـپ، مهجنـۇن دېـدى
ئاسـماننىڭ ]. 10[ دهپ دۇئا قىلـدى» ھهقىقهتهن مهن بوزهك قىلىندىم، ياردهم قىلغىن«: پهرۋهردىگارىڭغا

زېمىنــدىن بــۇالقالرنى ئېتىلــدۇرۇپ ]. 11[ دهرۋازىلىرىنــى قويۇلــۇپ يــاغقۇچى يــامغۇر بىــلهن ئېچىۋهتتــۇق
ائهن، يـامغۇر سـۈيى بىـلهن ئىشىغا بىنـ) تهقدىر قىلغان ئۇالرنى غهرق قىلىپ ھاالك قىلىشهللا ا(چىقاردۇق، 
 نـۇھنى تاختـا ۋه مىخـالر بىـلهن ياسـالغان كـېمىگه سـالدۇق]. 12[ قوشۇلدى )بىر ـ بىرىگه(بۇالق سۈيى 

مۇكاپـاتالش ئۈچـۈن ) يهنـى نـۇھنى(كېمه بىزنىڭ ھىمايىمىز ئاستىدا ماڭـاتتى، ئىنكـار قىلىنغـاننى ]. 13[
ئىبرهت قىلىـپ قالـدۇردۇق، ئىبـرهت ) پان باالسىنىيهنى تو(ئۇنى ]. 14[ )نۇھنىڭ قهۋمىنى غهرق قىلدۇق(

ــارمۇ؟ ھهقىــقهتهن بىــز ] 16[ !مېنىــڭ ئــازابىم ۋه ئاگاھالندۇرۇشــلىرىم قانــداق ئىــكهن] 15[ ئــالغۇچى ب
) پهيغهمبىـرى ھـۇدنى(ئـاد قهۋمـى ] 17[ قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرهت ئـالغۇچى بـارمۇ؟

شۈبھىسـىزكى، ئـۇالرنى بىـز ] 18[ !ئاگاھالندۇرۇشـلىرىم قانـداق ئىـكهنئىنكار قىلدى، مېنىـڭ ئـازابىم ۋه 
ــوران ئهۋهتىــپ  ــوران كىشــىلهرنى )ھــاالك قىلــدۇق(شــۇملۇقى ئۈزۈلمهيــدىغان شــۇم كۈنــده ســوغۇق ب ، ب

مېنىـڭ ]. 20ــ19[ ن خورما كۆتهكلىرىـدهك ياتـاتتىئورۇنلىرىدىن يۇلۇپ كېتهتتى، گويا ئۇالر قومۇرىۋېتىلگه(
بىــز ھهقىــقهتهن قۇرئـاننى ھىپــزى ئۈچــۈن ئاســان ] 21[ !گاھالندۇرۇشــلىرىم قانــداق ئىـكهنئـازابىم ۋه ئا

يالغانغـا ) يهنـى پهيغهمبهرلهرنـى(سـهمۇد ئاگاھالنـدۇرغۇچىالرنى ] 22[ قىلدۇق، ئىبرهت ئالغۇچى بـارمۇ؟
ق ئۇنـدا(بىـر ئـادهمگه ئهگىشـهمدۇق؟ ) بىـزگه ئوخشـاش(ئـارىمىزدىكى «: ئۇالر ئېيتتى]. 23[ چىقاردى
ئـارىمىزدىن ئۇنىڭغـا ]. 24[ ئۇ چاغدا بىز ھهقىقهتهن گۇمراھلىققا ۋه سـاراڭلىققا مـۇپتىال بـولىمىز) قىلساق

ئـۇالر ئهته ]. 25[ »ى نازىـل قىلىنـدىمۇ؟ ھهرگىـز ئۇنـداق ئهمهس، ئـۇ يالغانچىـدۇر، مـۇتهكهببىردۇريۋهھ
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بىـز ھهقىـقهتهن سـىناش ]. 26[ كىمنىڭ يالغـانچى، مـۇتهكهببىر ئىكهنلىكىنـى بىلىـدۇ) يهنى ئاخىرهتته(
كـۈتكىن، ) ئۇالرنىـڭ نـېمه قىالرىنـى(ئـۇالرنى ) ئـى سـالىھ(ئۈچۈن ئۇالرغـا چىشـى تـۆگىنى ئهۋهتىمىـز، 

سـۇنىڭ ئـۇالر بىـلهن تۆگىنىـڭ ئارىسـىدا بۆلـۈنگهنلىكىنى، ]. 27[ سهۋر قىلغىـن) ئۇالرنىڭ ئهزىيهتلىرىگه(
ئـۇالر بـۇرادىرىنى ]. 28[ قىنى ئۇالرغا ئۇقتۇرۇپ قويغىنقايسىسىنىڭ نۆۋىتى كهلسه شۇنىڭ ھازىر بولىدىغانلى

ــۆگىنى ئۆلتۈرۈشــكه( ــاقىردى) ت ــدى. چ ــۆگىنى بوغۇزلى ــپ ت ــى ئېلى ــۇ قىلىچن ــازابىم ۋه ]. 29[ ئ ــڭ ئ مېنى
ھـاالك (شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرغا قـاتتىق بىـر ئـاۋازنى ئهۋهتىـپ ] 30[ !ئاگاھالندۇرۇشلىرىم قانداق ئىكهن

بىـز ]. 31[ وتـان ياسـىغۇچىنىڭ تاشـالندۇق شـاخ ـ شـۇمبىلىرىدهك قىلىۋهتتـۇقئـۇالرنى ق) قىلىش بىـلهن
لۇتنىــڭ قهۋمــى ]. 32[ ھهقىــقهتهن قۇرئــاننى ھىپــزى ئۈچــۈن ئاســان قىلــدۇق، ئىبــرهت ئــالغۇچى بــارمۇ؟

، پهقهت )ھـاالك قىلـدۇق(بىز ھهقىقهتهن ئۇالرنى تاش ياغدۇرۇپ ]. 33[ ئاگاھالندۇرۇشالرغا چىنپۈتمىدى
ئــۇالرنى نېمىتىمىــز يۈزىســىدىن ســهھهرده قۇتۇلــدۇردۇق، شــۈكۈر . هلىــرى بۇنىــڭ ســىرتىدىدۇرلۇتنىــڭ تهۋ

شۈبھىسـىزكى، لـۇت ئـۇالرنى بىزنىـڭ جازالىشـىمىزدىن ]. 35ـ34[ كاپاتاليمىزقىلغۇچىنى بىز مۇشۇنداق مۇ
نـى ئـادهمزات يه(ئۇالر لۇتتىن مېھمـانلىرىنى ]. 36[ ئاگاھالندۇردى، ئۇالر ئاگاھالندۇرۇشالردىن شهكلهندى

ئۇالرنىـڭ . قوغدىماسـلىقنى سـورىدى) ئۇالر بىلهن لىۋاته قىلىش ئۈچۈن) (شهكلىده كهلگهن پهرىشتىلهرنى
]. 37[ )دېـدۇق(» ئـازابىمنى ۋه ئاگاھالندۇرۇشـلىرىمنى تېـتىڭالر«) ئۇالرغـا(كۆزلىرىنى كـور قىلىۋهتتـۇق، 

 ئـازاب نازىـل بولـدى) ابىغا ئۇلىنىپ كېتىدىغانيهنى ئاخىرهتنىڭ ئاز(ھهقىقهتهن ئۇالرغا ئهتىگهنده دائىمىي 
ــا]. (38[ ــتىڭالر«): ئۇالرغ ــلىرىمنى تې ــازابىمنى ۋه ئاگاھالندۇرۇش ــڭ ئ ــدى(» مېنى ــز ]. 39[ )دېيىل بى

شـهك ـ شۈبھىسـىزكى، ]. 40[ ھهقىقهتهن قۇرئاننى ھىپزى ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق، ئىبرهت ئالغۇچى بـارمۇ؟
ــرئهۋن ــدىجامائهســىگه ئاگاھالندۇرۇشــال پى ــا ]. 41[ ر كهل ــايهتلىرىمىزنى يالغانغ ــۈن ئ ــڭ پۈت ــۇالر بىزنى ئ

ئـۇالر !) ئـى ئهرهب جامائهسـى]. (42[ چىقاردى، ئۇالرنى غالىب، قۇدرهتلىك ھالهتته تۇرۇپ ھاالك قىلدۇق
دىن سـىلهرنىڭ كۇففـارلىرىڭالر ئـارتۇقمۇ؟ يـاكى سـىلهرگه ) يهنى مهن ھاالك قىلغان ئۆتكهنكى ئۈممهتلهر(

مـۇھهممهد (بىـز «يـاكى ئـۇالر ] 43[ كهچـۈرۈم قىلىـنىش بـارمۇ؟) نىڭ ئازابىـدىنهللا ا(بالردا ساماۋى كىتا
 توپى مهغلـۇپ قىلىنىـدۇ، ئارقىغـا قـاراپ قاچىـدۇ) مۇشرىكالر] (44[ دهمدۇ؟» غالىب قهۋممىز) ئۈستىدىن

ئـازاب (غـا ، قىيـامهت ئۇالر)يهنى ئۇالرغا بېرىلىـدىغان ئـازاب بـۇال ئهمهس(ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس ]. 45[
گۇناھكــارالر ]. 46[ ۋهده قىلىنغــان ۋاقىتتــۇر، قىيــامهت تېخىمــۇ قىيىنــدۇر، تېخىمــۇ جاپــالىقتۇر) قىلىــنىش

ئــۇالر دوزاختــا دۈم يــاتقۇزۇلۇپ ]. 47[ دوزاختىــدۇر) ئــاخىرهتته(گۇمراھلىقتىــدۇر، ) دۇنيــادا(ھهقىــقهتهن 
بىـز ھهقىـقهتهن ھهمـمه ]. 48[ )دېيىلىـدۇ(» دوزاخنىڭ ئازابىنى تېتىڭالر«) ئۇالرغا(سورىلىدىغان كۈنده، 

بىزنىـڭ ئهمرىمىـز پهقهت بىـر ) بىرهر شـهيئىنى ياراتمـاقچى بولسـاق]. (49[ نهرسىنى ئۆلچهملىك ياراتتۇق
ئــۆتكهنكى (ن بىــز ھهقىــقهته]. 50[ )ئورۇنلىنىــدۇ(كــۆزنى يۇمــۇپ ئاچقاننىــڭ ئارىلىقىــدا ) ئــۇ(ســۆزدۇر، 

] 51[ بولغـانالرنى ھـاالك قىلـدۇق، ئىبـرهت ئـالغۇچى بـارمۇ؟ سـىلهرگه ئوخشـاش) ئۈممهتلهردىن كۇفرىدا
كىچىـك ]. 52[ ئىشلىرىنىڭ ھهممىسـى نـامه ـ ئهماللىرىـدا مهۋجۇتتـۇر) ياخشى ۋه يامان(ئۇالرنىڭ قىلغان 

شۈبھىسـىزكى، تهقـۋادارالر ]. 53[ خاتىرىلهنگهنـدۇر) لهۋھۇلمهھپـۇزدا(ئىش، چـوڭ ئىشـنىڭ ھهممىسـى 
) ئــۇالر]. (54[ ئۆســتهڭلىرىدىن بهھـرىمهن بولىــدۇ) ۇ، مهي، ھهســهل، سـۈتسـ(جهنـنهتلهرده بولىــدۇ، 

  ].55[ نىڭ دهرگاھىدا كۆڭۈلدىكىدهك جايدا بولىدۇهللا قۇدرهتلىك ا

   .ئايهت 78مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره رهھمان 55

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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 )ئۇنى ھىپـزى قىلىشـنى ۋه چۈشىنىشـنى ئاسانالشـتۇرۇپ بهردى(ننى تهلىم بهردى قۇرئا] 1[ هللامېھرىبان ا
كـۈن بىـلهن ]. 4[ سۆزلهشنى ئۆگهتتى) مهقسىتىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن(ئۇنىڭغا ]. 3[ ، ئىنساننى ياراتتى]2[

ئـوت ـ چـۆپلهر، دهل ـ دهرهخـلهر ]. 5[ مـۇئهييهن ھېسـاب بـويىچه سـهير قىلىـدۇ) ئۆز بۇرجلىرىـدا(ئاي 
ئۆلچهمـده زۇلـۇم . ئاسماننى ئېگىز ياراتتىهللا ا]. 6[ )نىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنىدۇهللا يهنى ا(ده قىلىدۇ سهج

 ، ئۆلچهمـده ئادىـل بۇلـۇڭالر، تارازىـدا كهم بهرمهڭـالر]8ـ7[ ارازىنى بېكىتتىتهللا قىلماسلىقىڭالر ئۈچۈن، ا
مىنـدا مېـۋىلهر، بوغۇنلـۇق زې]. 10[ قىلـدى) يايپـاڭ(ئۈچـۈن ) پايدىلىنىشـى(زېمىننى كىشىلهرنىڭ ]. 9[

! ئـى ئىنسـانالر]. (12[ سامىنى بار دانلىق زىـرائهتلهر، خـۇش بـۇي ئۆسـۈملۈكلهر بـار]. 11[ خورمىالر بار
يهنـى (ئىنسـاننى ) هللا(]. 13[ پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟!) جىنالر

جىنالرنـى ئوتنىـڭ ]. 14[ ك قـۇرۇق اليـدىن يـاراتتىسـاپالده) چهكسه جاراڭاليـدىغان) (ئاتاڭالر ئادهمنى
پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار !) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (15[ يالقۇنىدىن يـاراتتى

ــۇ ئىككــى مهشــرىق ] 16[ قىلىســىلهر؟ ــڭ ) يهنــى كــۈن بىــلهن ئاينىــڭ پاتىــدىغان ئىككــى جــايى(ئ نى
ــدۇر ــى ئىنســانالر]. (17[ پهرۋهردىگارى ــنالر !ئ ــار !) جى ــى ئىنك ــڭ قايســى نېمهتلىرىن پهرۋهردىگارىڭالرنى

]. 19[ ئـاققۇزدى، ئـۇالر ئۇچرىشـىدۇ) بىرى تاتلىق، بىرى ئـاچچىق(ئۇ ئىككى دېڭىزنى ] 18[ قىلىسىلهر؟
!) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (20[ ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا توسـما بولـۇپ، بىـر ـ بىـرىگه قوشـۇلۇپ كهتمهيـدۇ

ئـۇالردىن مهرۋايىـت بىـلهن مارجـان ] 21[ ڭ قايسى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟پهرۋهردىگارىڭالرنى
 پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟!) جىـنالر! ئى ئىنسانالر]. (22[ چىقىدۇ

) !جىــنالر! ئــى ئىنســانالر]. (24[ نىــڭ ئىلكىدىــدۇرهللا دېڭىــزالردا قاتناۋاتقــان تاغــدهك كــېمىلهر ا] 23[
ــار قىلىســىلهر؟ ــى ئىنك ــڭ قايســى نېمهتلىرىن ــمه ] 25[ پهرۋهردىگارىڭالرنى ــتىدىكى ھهم ــڭ ئۈس زېمىننى

! ئـى ئىنسـانالر]. (27[ ئهزىمهتلىك ۋه كهرهملىك پهرۋهردىگارىڭنىڭ زاتـى مهڭگـۈ قالىـدۇ]. 26[ يوقىلىدۇ
ــى ئىنكــار قىلىســىلهر؟!) جىــنالر انالردىكى ۋه ئاســم] 28[ پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ قايســى نېمهتلىرىن

ھهر كـۈنى هللا ، ا)موھتاجـدۇر قـاهللا ايهنى ھهممه (تىلهيدۇ ) مهدهت ۋه رىزىق( تىنهللا ازېمىندىكى ھهممه 
ھهر ۋاقىت ۋۇجۇدقا چىقىرىدىغان ئىشالر بىلهن بولۇپ، ئـۇالرنى يارىتىـپ تۇرىـدۇ، هللا يهنى ا(بىر ھالهتتىدۇر 

!) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (29[ )ۇرىـدۇئهھـۋالالرنى يـېڭىالپ تۇرىـدۇ، مهخلۇقـاتالرنى پهيـدا قىلىـپ ت
! ئـى ئىنسـانالر ۋه جىـنالر جامائهسـى] 30[ پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسـىلهر؟

! ئــى ئىنســانالر]. (31[ ھېســاب ئېلىشــقا يــۈزلىنىمىز) يهنــى ســىلهرنىڭ ئهمهللىــرىڭالردىن(ســىلهردىن 
ــڭ قا!) جىــنالر ــى ئىنكــار قىلىســىلهر؟ســىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنى ــنالر ۋه ] 32[ يســى نېمهتلىرىن ئــى جى

ئاســمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـــڭ ) نىـــڭ قازاســىدىن قېچىــپهللا ا(ئهگهر ســىلهر ! ئىنســانالر جامائهســى
چېگرىلىرىدىن ئۆتۈپ كېتهلىسهڭالر، ئۆتۈپ كېتىڭالر، سىلهر پهقهت قـۇۋۋهت بىـلهن ئۆتـۈپ كېتهلهيسـىلهر 

ـــۇۋۋهت ( ـــداق ق ـــېكىن ســـىلهرگه مۇن ـــۇنل ـــن كهلس ـــى ئىنســـانالر]. (33[ )قهيهردى ـــنالر! ئ !) جى
سـىلهرگه قىزىـق ) قىيـامهت كـۈنى] (34[ پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟

ــۆزۈڭالرنى قوغدىيالمايســىلهر ــالقۇنى ۋه تۈتــۈنى ئهۋهتىلىــدۇ، ســىلهر ئ ! ئــى ئىنســانالر]. (35[ ئوتنىــڭ ي
قىيــامهت كــۈنى ] (36[ ڭ قايســى نېمهتلىرىنــى ئىنكــار قىلىســىلهر؟پهرۋهردىگارىڭالرنىــ!) جىــنالر

قىزىـل ) دوزاخنىـڭ قىزىقلىقىـدىن(ئاسـمان يېرىلغـان چاغـدا ئاسـمان ) پهرىشتىلهرنىڭ چۈشۈشى ئۈچـۈن
پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى !) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (37[ گۈلدهك، قىزىل چهمـدهك بولـۇپ قالىـدۇ

بۇ كۈنده ھېچبىر ئىنسـان ۋه جىـن ئۆزىنىـڭ گۇناھىـدىن سـورالمايدۇ ] 38[ ىسىلهر؟نېمهتلىرىنى ئىنكار قىل
ئــى ]. (39[ يهنــى گۇناھلىرىنىــڭ ئاالھىــده ئــاالمىتى بولغــانلىقتىن مۇنــداق سوراشــقا ھــاجهت بولمايــدۇ(
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ــانالر ــنالر! ئىنس ــىلهر؟!) جى ــار قىلىس ــى ئىنك ــى نېمهتلىرىن ــڭ قايس ــىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنى ] 40[ س
بهلگىلىرىـدىن تونۇلىـدۇ، ئـۇالر ) يـۈزلىرى قـارا، كـۆزلىرى كـۆك بولۇشـتىن ئىبـارهت(رالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھكا

ســىلهر !) جىــنالر! ئــى ئىنســانالر]. (41[ )دوزاخقــا تاشــلىنىدۇ(كوكۇلىلىرىــدىن ۋه پۇتلىرىــدىن تۇتۇلــۇپ 
ر ئىنكـار قىلىـدىغان بـۇ، گۇناھكـارال] 42[ ى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسـ

يهنـى گاھىـدا ئـوت (ئۇالر دوزاخ بىلهن قايناقسۇ ئارىسـىدا بېرىـپ ـ كېلىـپ تۇرىـدۇ ]. 43[ جهھهننهمدۇر
سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ !) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (44[ بىلهن، گاھىدا قايناقسۇ بىلهن ئازابلىنىـدۇ
) ھېسـاب بېرىشـتىن(دىگارىڭنىـڭ ئالدىـدا تـۇرۇپ پهرۋهر] 45[ قايسى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟

سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى !) جىنالر! ئى ئىنسانالر]. (46[ قورققان ئادهمگه ئىككى جهننهت بار
ئـى ]. (48[ ئۇ ئىككـى جهننهتـته تۈرلـۈك مېۋىلىـك دهرهخـلهر بـار] 47[ نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟

ئـۇ ئىككـى ] 49[ رۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسـىلهر؟سىلهر په!) جىنالر! ئىنسانالر
سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ !) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (50[ جهننهتته ئېقىپ تۇرغان ئىككى بۇالق بار

 ئـۇ ئىككـى جهننهتـته ھهر مېۋىـدىن ئىككـى خىلـدىن بـار] 51[ ى نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسـىلهر؟قايس
 سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟!) جىـنالر! ئى ئىنسـانالر(]. 52[
ئــۇالر ئهســتهرلىرى قــېلىن تــاۋاردىن بولغــان تۆشــهكلهرگه يۆلىنىــدۇ، ئىككــى جهننهتنىــڭ مېۋىســى ] 53[
!) جىـنالر! نالرئـى ئىنسـا]. (54[ يېقىنـدۇر) تۇرغان، ئولتۇرغان، ياتقان ئادهممۇ ئۈزهلهيدىغان دهرىجىـده(

ئـۇ جهنـنهتلهرده ئهرلىرىـدىن ] 55[ سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟
باشقىالرغا قارىمايدىغان، ئهرلىرىـدىن بـۇرۇن ئـۇالر بىـلهن ھـېچ ئىنسـان ۋه جىـن يېقىنچىلىـق قىلمىغـان 

ىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار سـىلهر پهرۋهرد!) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (56[ خوتۇنالر بار
ــا ئــۇالر ] 57[ قىلىســىلهر؟ ــاقۇتتۇر، ) ســۈزۈكلۈكته(گوي ــا(ي ! ئــى ئىنســانالر]. (58[ مهرۋايىتتــۇر) ئاقلىقت

ــى ئىنكــار قىلىســىلهر؟!) جىــنالر ــڭ قايســى نېمهتلىرىن ياخشــى ئىــش ] 59[ ســىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنى
سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ !) جىـنالر! ئى ئىنسانالر]. (60[ قىلغۇچى پهقهت ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

]. 62[ ئۇ ئىككى جهننهتتىن تۆۋهنرهك ئىككـى جهنـنهت بـار] 61[ قايسى نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟
ئـۇ ] 63[ سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟!) جىنالر! ئى ئىنسانالر(

ســىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ قايســى !) جىــنالر! ئــى ئىنســانالر]. (64[ ياپيېشــىلدۇرئىككــى جهنــنهت 
]. 66[ ئۇ ئىككى جهننهتته قايناپ چىقىپ تۇرغان ئىككى بـۇالق بـار] 65[ نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟

ئـۇ ] 67[ سىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟!) جىنالر! ئى ئىنسانالر(
ــارالر بــار ــۋىلهر، خــورمىالر ۋه ئان ــى جهننهتــته مې ــانالر]. (68[ ئىكك ســىلهر !) جىــنالر! ئــى ئىنس
 ئۇ جهننهتلهرده چىرايلىـق خوتـۇنالر بـار] 69[ پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسى نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟

 تلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمه!) جىـنالر! ئى ئىنسـانالر]. (70[
ســىلهر !) جىــنالر! ئــى ئىنســانالر]. (72[ رلهردۇرۆتۇره ھــمهســ چېدىرلىرىــدا) جهننهتنىــڭ(ئــۇالر ] 71[

ئهرلىرىـدىن ئىلگىـرى ئۇالرغـا ھـېچ ] 73[ پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى ئىنكـار قىلىسـىلهر؟
ســىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىــڭ قايســى !) ىــنالرج! ئــى ئىنســانالر]. (74[ ئىنســان يېقىنچىلىــق قىلمىغــان
ئـۇالر يېشـىل ياسـتۇقالرغا، چىرايلىـق بىسـاتالرغا يـۆلهنگهن ھالـدا ] 75[ نېمهتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلهر؟

سـىلهر پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ قايسـى نېمهتلىرىنـى !) جىـنالر! ئـى ئىنسـانالر]. (76[ ئىستىراھهت قىلىدۇ
  ].78[ تلىك ۋه كهرهملىك پهرۋهردىگارىڭنىڭ نامى مۇبارهكتۇرئهزىمه] 77[ ئىنكار قىلىسىلهر؟
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   .ئايهت 96ـ سۈره ۋاقىئه مهككىده نازىل بولغان،  56

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 

ىـتىلگهن، زېمىـن قـاتتىق تهۋر]. 2[ ، ھېچ ئادهم ئۇنى ئىنكـار قىاللمايـدۇ]1[ قىيامهت قايىم بولغان چاغدا 
بهزىلهرنـى دوزاخقـا كىرگـۈزۈش بىـلهن (تاغالر پارچىلىنىـپ توزانـدهك تـوزۇپ كهتـكهن چاغـدا، قىيـامهت 

سـىلهر ]. 6ــ3[ كۆتۈرىـدۇ) ىلهن دهرىجىسىنىبهزىلهرنى جهننهتكه كىرگۈزۈش ب(چۈشۈرىدۇ ) دهرىجىسىنى
هردۇر، سـائادهتمهنلهر قانـداق سـائادهتمهنل) بىرىنچـى پىـرقه]. (7[ ئۈچ پىرقىغه بۆلۈنىسـىلهر) قىيامهتته(

) ئىككىنچـى پىـرقه]. (8[ ئـادهملهردۇر) ئـۇالر نـامه ـ ئهمـالى ئـوڭ تهرىپىـدىن بېرىلىـدىغان(ئـادهملهر؟ 
ئـۇالر نـامه ـ ئهمــالى سـول تهرىپىــدىن (بهختسـىز ئـادهملهردۇر، بهختســىز ئـادهملهر قانـداق ئــادهملهر؟ 

ئـۇالر (ئهڭ ئالدىدا قىلغـۇچىالر بولـۇپ، ) خشى ئىشالرنىئۈچىنچى پىرقه يا]. (9[ بېرىلىدىغان ئادهملهردۇر
ــنهتكه ــنهتلهرده ]. 10[ ئهڭ ئالدىــدا كىرگــۈچىلهردۇر) جهن ــك جهن ــاهللا ائــۇالر نازۇنېمهتلى يــېقىن  ق

]. 14ــ13[ كېيىنكىلهرنىڭ ئىچىده ئـازدۇر بۇالر ئۆتكهنكىلهرنىڭ ئىچىده كۆپتۇر،]. 12ـ11[ بولغۇچىالردۇر
 بىـرىگه قارىشـىپ ئولتۇرۇىشـىدۇان تهخـتلهر ئۈسـتىگه يـۆلهنگهن ھالـدا بىـر ـ توقۇلغـ) ئالتۇنـدىن(ئـۇالر 

ھهمىشه بىر خىل تۇرىدىغان غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شـارابتىن تولـدۇرۇلغان پىيـاله، ) قېرىماي]. (16ـ15[
 ئۇ شارابنى ئىچىش بىـلهن ئۇالرنىـڭ بېشـى]. 18ـ17[ ۇالرغا ئايلىنىپ سۇنۇپ تۇرىدۇچهينهك، جامالرنى ئ

ئۇالرغا ئىختىيار قىلغان مېۋىلهر ۋه كۆڭـۈللىرى تارتقـان قـۇش گۆشـلىرى ]. 19[ بولمايدۇ تمهس ئاغرىمايدۇ،
 رلهر بېرىلىـدۇۆئۇالرغا سهدهپنىڭ ئىچىدىكى گۆھهرگه ئوخشايدىغان شهھال كۆزلـۈك ھـ]. 21ـ20[ بېرىلىدۇ

ئـۇالر جهننهتـته بىھـۇده ۋه ]. 23[ بۇ ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنـى مۇكاپـاتالش ئۈچۈنـدۇر]. 22[
سـائادهتمهنلهرنىڭ ]. 25ــ24[ سـۆزىنىال ئاڭاليـدۇ» !ساالم! ساالم«يالغان سۆزلهرنى ئاڭلىمايدۇ، پهقهت 

ــڭ( ــتىن بېرىلگهنلهرنى ــوڭ تهرهپ ــالى ئ ــامه ـ ئهم ــى ن ــدۇ) يهن ــايىتى ياخشــى بولى ــۋالى ناھ ]. 26[ ئهھ
دهرهخلىرىدىن، سـانجاق ـ سـانجاق بولـۇپ كهتـكهن  ئۇالر سىدرى]. 27[ سائادهتمهنلهر قانداق ئادهملهر؟

مهۋز دهرهخلىرىـــدىن، ھهمىشـــه تۇرىـــدىغان ســـايىدىن، ئېقىـــپ تۇرغـــان ســـۇدىن، تۈگىمهيـــدىغان ۋه 
شۈبھىسـىزكى، ]. 34ـ28[ تۆشهكلهردىن بهھرىمهن بولىدۇ) يۇمشاق(چهكلهنمهيدىغان مېۋىلهردىن، ئېگىز 

رلهر ۆبـۇ ھـ]. 37ــ35[ اكىز، ئهرلىرىگه ئامراق، تهڭتۇش قىلـدۇقرلهرنى يېڭىدىن ياراتتۇق، ئۇالرنى پۆبىز ھ
]. 39[ بــۇالر بولســا ئىلگىرىكىلهرنىــڭ ئىچىــدىن بىــر جامــائهدۇر]. 38[ ســائادهتمهنلهر ئۈچۈنــدۇر

يهنـى نـامه ـ ئهمـالى سـول تهرىپىــدىن (بهختسـىزلهر ]. 40[ كېيىنكىلهرنىـڭ ئىچىـدىن بىـر جامــائهدۇر
بهدهننىـڭ تۆشـۈكلىرىگه كىرىـپ (ئـۇالر ] 41[ بهختسىزلهر قانداق ئادهملهر؟. )دوزىخىالردۇر) (بېرىلگهنلهر

كېتىدىغان ئاتهشلىك شامالنىڭ، زىياده ھارارهتلىك قايناقسۇنىڭ ۋه قـارا تۈتۈنـدىن بولغـان سـالقىنمۇ ئهمهس، 
) يهنـى دۇنيـادا(چۈنكى ئـۇالر بۇنىڭـدىن ئىلگىـرى ]. 44ـ42[ ئهمهس سايىنىڭ ئىچىده بولىدۇ كۆركهممۇ

: ئـۇالر]. 46[ چىـڭ تۇرغـان ئىـدى) يهنـى كۇفرىـدا(ئۇالر چوڭ گۇناھتا ]. 45[ شهھۋهتكه چۆمگهن ئىدى
بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋه قۇرۇق سۆڭهككه ئايالنغان چاغدا بىـز چوقـۇم تىرىلدۈرۈلهمـدۇق؟ ئاتـا ـ بوۋىلىرىمىزمـۇ «

كىلهر مهلـۇم كۈننىـڭ مـۇئهييهن ئىلگىرىكىلهر ۋه كېيىـن«ئېيتقىنكى، ]. 48ـ47[ دهيتتى» تىرىلدۈرۈلهمدۇ؟
ئانـدىن سـىلهر، ئـى قايتـا تىرىلىشـنى ئىنكـار قىلغـۇچى ]. 50ــ49[ توپلىنىـدۇ) يهنى قىيـامهتته(ا ۋاقتىد

 ئۇنىڭـدىن قورسـاقلىرىڭالرنى تولدۇرىسـىلهر]. 52[ چوقۇم زهققۇم دهرىخىدىن يهيسـىلهر] 51[ !گۇمراھالر
ــان ]. 53[ ــۇقىرى بولغ ــان تــۆگىلهردهك ئىچىســىلهر قايناقســۇنى تهشــنائۇنىــڭ ئۈســتىگه ھــارارىتى ي  بولغ
سـىلهرنى بىـز يـاراتتۇق، !) ئىنسـانالر]. (56[ ىياپىتىـدۇرزبۇ، ئۇالرنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى  مانا]. 55ـ54[



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

306 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

دهپ  يتۆكـۈلگهن مهنىنىـ )ئايالالرنىڭ بهچىـدانىغا(سىلهر ] 57[ ايتا تىرىلىشكه ئىشهنمهمسىلهر؟سىلهر ق
 يارىتامـدۇق) ئىنسـان قىلىـپ(يارىتامسـىلهر؟ يـاكى بىـز ) ئىنسان قىلىـپ(ى سىلهر ئۇن]. 58[ بېقىڭالرچۇ

، )يهنى ھهر بېرىڭالرنىـڭ ئۆلـۈش ۋاقتىنـى بېكىتتـۇق(بىز سىلهرنىڭ ئاراڭالردا ئۆلۈمنى بهلگىلىدۇق ]. 59[
تىن ده يارىتىشـسىلهرنى باشقا بىر قهۋمگه ئالماشتۇرۇشتىن ۋه سـىلهرنى سـىلهر بىلمهيـدىغان بىـر شـهكىل

هللا يهنـى دهسـلهپته ا(شۈبھىسىزكى، سىلهر دهسلهپكى يارىتىشنى بىلـدىڭالر ]. 61ـ60[ ئاجىز ئهمهسمىز
نىـڭ سـىلهرنى دهسـلهپ ياراتقانـدهك قايتـا هللا ا(سىلهر ). ىلغانلىقىنى تونۇدۇڭالرنىڭ سىلهرنى يوقتىن بار ق

ئــۇنى ســىلهر ]. 63[ رچــۇســىلهر تېرىغــان زىرائهتنــى دهپ بېقىڭال] 62[ ئويلىمامســىلهر؟) يارىتىشــىنى
ئهگهر بىـز ]. 64[ )دان چىقىـدىغان زىـرائهت قىلىـپ ئۆسـتۈردۇقمۇ؟(ئۈندۈردۈڭالرمۇ ياكى بىـز ئۈنـدۈرۈپ 

 خالىساق ئهلـۋهتته ئـۇنى دانسـىز قـۇرۇق چـۆپكه ئايالنـدۇراتتۇق ـ ده، سـىلهر ئهجهبلىنىـپ قـايغۇراتتىڭالر
مهھـرۇم ) رىـزىقتىن(زىيان تارتتۇق، بهلكى بىـز ) ئهمگهك بىلهن ئۇرۇقنى(بىز ھهقىقهتهن «: سىلهر]. 65[

ئـۇنى بۇلـۇتتىن سـىلهر ]. 68[ سىلهر ئىچىۋاتقان سۇنى دهپ بېقىڭالرچۇ]. 67ـ66[ )دهيتتىڭالر(» قالدۇق
ــز چۈشــۈردۇقمۇ؟ ــاكى بى ــاتتۇق ]. 69[ چۈشــۈردۈڭالرمۇ ي ــپ قوي ــۇق قىلى ــۇنى تۇزل ــز خالىســاق ئ ئهگهر بى

سـىلهر يانـدۇرۇۋاتقان ئـوتنى ]. 70[ نېمىشقا شۈكۈر قىلمايسىلهر؟) رىگهپهرۋهردىگارىڭالرنىڭ زور نېمهتلى(
يهنى مۇرخۇ، ئۇبار ناملىق بىرىنىـڭ شـېخىنى بىـرىگه سۈركىسـه (ئۇنىڭ دهرىخىنى ]. 71[ دهپ بېقىڭالرچۇ

ئـۇنى بىـز ] 72[ ھۆل تۇرۇپال ئوت ئالىـدىغان دهرهخنـى سـىلهر ئۆسـتۈردۈڭالرمۇ يـاكى بىـز ئۆسـتۈردۇقمۇ؟
ــدۇقئىبــرهت ۋ ــدىغان نهرســه قىل ــۇچىالر پايدىلىنى ــۇغ پهرۋهردىگــارىڭنى ]. 73[ ه يول مۇشــرىكالرنىڭ (ئۇل

]. 75[ يۇلتۇزالرنىڭ جايلىرى بىلهن قهسـهم قىلىـمهن قىلىـمهن]. 74[ پاك ئېتىقاد قىلغىن) ئىپتىرالىرىدىن
) لىقى ئۈچــۈننىــڭ ئۇلــۇغ قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغانهللا يۇلتــۇزالر ا(شۈبھىســىزكى، ئهگهر بىلســهڭالر، ئــۇ 

ــۇغ قۇرئانــدۇر]. 76[ ئهلــۋهتته كاتتــا قهســهمدۇر ــۇ ئۇل ــى (كىتابتــا ]. 77[ شــهك ـ شۈبھىســىزكى، ئ يهن
ــۇزدا ــاقالنغاندۇر) لهۋھۇلمهھپ ــدۇ]. 78[ س ــانالرال تۇتى ــاك بولغ ــۇنى پهقهت پ ــڭ ]. 79[ ئ ــۇ ئالهملهرنى ئ

ــدۇر ــل قىلىنغان ــدىن نازى ــ]. (80[ پهرۋهردىگــار تهرىپى ــارالر جامائهس ــى كۇفف ــار !) ىئ ــاننى ئىنك ــۇ قۇرئ ب
) شۈكۈر قىلىشـنىڭ ئورنىغـا، رىزىـق بهرگـۈچىنى) نىڭ رىزىق بهرگهنلىكىگههللا سىلهر ا] (81[ قىالمسىلهر؟

 قــاراپ تۇرىســىلهر) تىكى كىشــىگهســهكرات(جــان ھهلقۇمغــا يهتــكهن چاغـدا ] 82[ ئىنكـار قىالمســىلهر؟
) ئـۇنى(هردىن يېقىنمىـز، لـېكىن سـىلهر ئۇنىڭغـا سـىل) ئىلمىمىـز ۋه قـۇدرىتىمىز بىـلهن(بىـز ]. 84ـ83[

جازاغـا ) سـىلهر گۇمـان قىلغانـدهك ئهمهلىڭالرغـا قـاراپ(ئهگهر ]. 85[ )يهنى بىلمهيسىلهر(كۆرمهيسىلهر 
يهنـى ئـۇ مېيىتنىـڭ جېنىنـى بهدىـنىگه قايتۇرمايسـىلهر؟ ئهگهر (تارتىلمايدىغان بولساڭالر نېمىشقا ئـۇنى 

يهنى تـائهت ـ ئىبـادهت ۋه (ئهگهر ئۇ مېيىت مۇقهررهبلهردىن ]. 87ـ86[ راستچىل بولساڭالر) ۆزۈڭالرداس(
راھهت ـ پـاراغهت، ) ئۇنىـڭ مۇكاپـاتى(بولىـدىغان بولسـا، ) ياخشى ئىشالرنى ئهڭ ئالدىـدا قىلغـۇچىالردىن

ئهگهر ئـۇ سـائادهتمهنلهردىن بولىـدىغان بولسـا، ]. 89ـ88[ ه نازۇنېمهتلىك جهننهت بولىدۇياخشى رىزىق ۋ
ئهگهر ئـۇ ] 91ــ90[ !ئۇالردىن ساڭا سـاالم!) ممهدئى مۇھه) (اھهت ـ پاراغهتته بولغانلىقى ئۈچۈنئۇالر ر(

ــلهن  ــۇ بى ــك قايناقس ــۇقىرى ھارارهتلى ــا، ي ــدىغان بولس ــۇمراھالردىن بولى ــۇچى گ ــار قىلغ تىرىلىشــنى ئىنك
 قىقهتتـۇرشـهك ـ شۈبھىسـىزكى، بـۇ ئېنىـق ھه]. 94[ جهھهننهمده كۆيدۈرۈلىدۇ]. 93ـ92[ كۈتۈۋېلىنىدۇ

  ].96[ پاك ئېتىقاد قىلغىن) مۇشرىكالرنىڭ ئېتىرازلىرىدىن(ئۇلۇغ پهرۋهردىگارىڭنى ]. 95[

   .ئايهت 29ـ سۈره ھهدىد مهدىنىده نازىل بولغان،  57

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 
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، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا اتهسـبىھ ئېيتتـى،  اقـهللا ائاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى  
ئۆلتۈرهلهيـدۇ، هللا خاسـتۇر، ا قـاهللا ائاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ پادىشـاھلىقى ]. 1[ بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

) هللا(نىـڭ ئىپتىداسـى يوقتـۇر، ئىنتىھاسـى يوقتـۇر، هللا ا]. 2[ ھهر نهرسىگه قـادىردۇرهللا تىرىلدۈرهلهيدۇ، ا
يهنـى (، مهخپىيـدۇر )رسهتكۈچى دهلىللهر بىلهن ئهقىللهرگه ئاشكارىدۇيهنى مهۋجۇتلۇقىنى كۆ(ئاشكارىدۇر 

ھهر هللا ، ا)ئۇنى كۆز بىلهن كۆرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ زاتىنىڭ مـاھىيىتىنى تونۇشـقا ئهقىلـلهر ئېرىشـهلمهيدۇ
ئانـدىن ئـۆزىگه اليىـق (ئاسـمانالرنى ۋه زېمىننـى ئـالته كۈنـده يـاراتتى، هللا ا]. 3[ نهرسىنى بىلگۈچىـدۇر

زېمىنغا كىرىپ كېتىـدىغان نهرسـىلهرنى، زېمىنـدىن چىقىـدىغان هللا ئهرش ئۈستىده قارار ئالدى، ا) شتهرهۋى
نهرسىلهرنى، ئاسـماندىن چۈشـىدىغان نهرسـىلهرنى، ئاسـمانغا ئۆرلهيـدىغان نهرسـىلهرنى بىلىـپ تۇرىـدۇ، 

]. 4[ تۇرغۇچىـدۇر قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالرنى كـۆرۈپهللا سىلهر بىلهن بىـرگه، اهللا سىلهر قهيهرده بولساڭالر، ا
كېچىنـى هللا ا]. 5[ قايتۇرۇلىـدۇ قـاهللا اخاستۇر، ھهممه ئىش  قاهللا ائاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پادىشاھلىقى 

ۋه  قـاهللا ا]. 6[ دىلالردىكى سـىرالرنى بىلگۈچىـدۇرهللا كۈندۈزگه كىرگۈزىدۇ، كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدۇ، ا
ىگه قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭـالر، سـىلهردىن سىلهرنى ئهللا ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر، ا

ـارالر]. (7[ ئىمان ئېيتقانالر ۋه سهدىقه قىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئىگه بولىدۇ هللا اسـىلهر نېمىشـقا !) ئى كۇفف
ــا ــان كهلتۈرۈشــكه  ق ــا ئىم ــبهر ســىلهرنى پهرۋهردىگارىڭالرغ ــالبۇكى، پهيغهم ــان كهلتۈرمهيســىلهر؟ ھ ئىم

ئىمانغــا (چىــن ئهھــده ئالــدى، ئهگهر ئىمــان كهلتۈرۈشــنى ئىــراده قىلســاڭالر ســىلهردىن هللا چاقىرىــدۇ، ا
بهندىسـىگه هللا نۇرىغا چىقىرىش ئۈچـۈن، ا) ئىماننىڭ(سىلهرنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن ]. 8[ )ئالدىراڭالر

 شهك ـ شۈبھىسىز سـىلهرگه مهرھهمهتلىكتـۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا روشهن ئايهتلهرنى نازىل قىلدى، ا
سهرپ قىلمايسىلهر، ئاسـمانالرنىڭ ۋه زېمىننىـڭ مىراسـى ) پۇل ـ مال(نىڭ يولىدا هللا نېمىشقا سىلهر ا]. 9[
 لالھرهسـۇلۇ(خاستۇر، سىلهردىن مهككه پهتھى قىلىنىشتىن ئىلگىرى پۇل ـ مال سـهرپ قىلغـانالر ۋه  قاهللا ا

) انـدىن كېـيىن پـۇل ـ مـالمهكـكه پهتھـى قىلنغ(ئۇرۇشـقانالر ) بىلهن بىرلىكته تۇرۇپ دۈشمهنلهر بىـلهن
مهكـكه (بـاراۋهر ئهمهس، ئهنه شـۇالرنىڭ دهرىجىسـى ) بىر ـ بىرى بىـلهن(نهپىقه قىلغانالر ۋه ئۇرۇشقانالر 

ھهر ) ئۇالرنىـڭ(چوڭـدۇر، ) دهرىجىسىدىن(كېيىن نهپىقه قىلىنغان ۋه ئۇرۇشقانالرنىڭ ) پهتھى قىلىنغاندىن
كىمكـى ]. 10[ ڭ قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالردىن خهۋهرداردۇرسـىلهرنىهللا ا. جهننهتنى ۋهده قىلـدىهللا بىرىگه ا

نىـڭ رازىلىقىنـى تىـلهپ، ئۇنىـڭ يولىـدا پـۇل ـ مـال سـهرپ هللا يهنى ا(قهرزىي ھهسهنه بېرىدىكهن  قاهللا ا
ئـۇ كۈنـده مـۆمىن ]. 11[ ئۇنىڭغا ھهسسىلهپ قايتۇرىـدۇ، ئۇنىڭغـا چـوڭ سـاۋاب بېرىـدۇهللا ، ا)قىلىدىكهن

رۈسـهنكى، ئۇالرنىـڭ نـۇرى ئۇالرنىـڭ ئالدىـدا ۋه ئۇالرنىـڭ ئـوڭ تهرىپىـده ئهرلهرنى، مـۆمىن ئايـالالرنى كۆ
بۈگۈن سىلهرگه ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهر بىـلهن خـۇش خهۋهر «) ئۇالرغا(ماڭىدۇ، 

ق ئـۇ كۈنـده مۇنـاپى]. 12[ )دېيىلىـدۇ(» بېرىلىدۇ، ئۇ يهرلهرده مهڭگۈ قالىسىلهر، بۇ ئۇلـۇغ مۇۋاپپهقىيهتتـۇر
» بىزنـى كۈتـۈپ تـۇرۇڭالر، سـىلهرنىڭ نـۇرۇڭالردىن ئـازراق ئـااليلى«: ئهرلهر، مۇناپىق ئايالالر مـۆمىنلهرگه

دېيىلىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن » ئارقاڭالرغـا قايتىـپ نـۇر تىلهڭـالر«): مهسـخىره يۈزىسـىدىن(ئۇالرغا . دهيدۇ
دهرۋازىنىــڭ ئىچــى تهرىپىــده ئۇالرنىــڭ ئارىســىغا بىــر ســېپىل ســوقۇلىدۇ، ســېپىلنىڭ دهرۋازىســى بولىــدۇ، 

دهپ » بىـز سـىلهر بىـلهن بىلـله ئهمهسـمىدۇق«: ئۇالر مۆمىنلهرنى]. 13[ رهھمهت، تېشىدا ئازاب بولىدۇ
يهنـى كۆرۈنۈشـته بىـز بىـلهن (شۇنداق، لېكىن سىلهر ئۆزۈڭالرنى پىتنىگه سـالدىڭالر «: توۋاليدۇ، مۆمىنلهر

ىق بىـلهن ھـاالك قىلـدىڭالر، مـۆمىنلهرگه بـااليى ـ ئـاپهتلهر بىلله بولساڭالرمۇ، لېكىن ئۆزۈڭالرنى مۇناپىقل
) نىڭ رهھمىتىنىڭ كهڭلىكىگه بولغـان قـۇرۇقهللا ا(ئىسالم دىنىدىن شهكلهندىڭالر، ( كۈتتۈڭالر،) كېلىشىنى

ئهپـۇ قىلىـدىغانلىقى (نىـڭ هللا ئارزۇالر سىلهرنى ئالدىدى، تاكى سىلهرگه ئۆلۈم كهلدى، شهيتان سـىلهرنى ا
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ــازاب قىلم ــدۇ» ايــدىغانلىقى بىــلهن ئالدىــدىۋه ئ ــۈن ســىلهردىن ۋه كــاپىرالردىن فىــدىيه ]. 14[ دهي بۈگ
]. 15[ !تــۇر، دوزاخ نېمىــدېگهن يامــان جــايئېلىنمايــدۇ، جــايىڭالر دوزاختــۇر، دوزاخ ســىلهرگه ئهڭ اليىق

) ىرىگهيهنـى قۇرئـان ئـايهتل(نىڭ زىكرىگه ۋه نازىـل بولغـان ھهقىقهتـكه هللا مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ دىللىرى ا
ـاب بېـرىلگهنلهر  دهك ) يهنـى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(ئېرىيدىغان ۋاقىت يهتمىـدىمۇ؟ ئـۇالر ئىلگىـرى كىت

زاماننىـڭ ئۇزىرىشـى بىـلهن ئۇالرنىـڭ دىللىـرى ) ئۇالر بىلهن پهيغهمبهرلىرىنىـڭ ئارىلىقىـدىكى(بولمىسۇن، 
زېمىننـى هللا بىلىڭالركـى، ا]. 16[ دۇرنىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالرهللا قېتىپ كهتتى، ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ا

، بىـز ھهقىـقهتهن )يهنى قاقاس، قۇرغاق زېمىننى يامغۇر بىـلهن كۆكهرتىـدۇ(ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ 
 دهلىللهرنـى بايـان قىلـدۇق) كامـالى قـۇدرىتىمىزنى كۆرسـىتىدىغان(سىلهرنى چۈشهنسـۇن دهپ سـىلهرگه 

قهرزىي ھهسـهنه بهرگـۈچىلهرگه  قاهللا ارگۈچى ئايالالرغا ۋه سهدىقه بهرگۈچى ئهرلهرگه، سهدىقه به]. 17[
نىڭ رازىلىقىنى تىلهپ، كهمـبهغهللهرگه سـهدىقه بهرگـۈچىلهر، ياخشـىلىق يوللىرىغـا خۇشـاللىق هللا يهنى ا(

يهنـى (بېرىلىـدۇ، ئۇالرغـا زور مۇكاپـات ) سـاۋاب(ھهسسـىلهپ ) بىلهن پـۇل ـ مـال سـهرپ قىلغۇچىالرغـا
ۋ ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان ئېيتقانالر ـ ئهنه شـۇالر پهرۋهردىگارىنىـڭ  قاهللا ا]. 18[ بېرىلىدۇ) جهننهت

ــۇالر  ــدا ســىددىقالردۇر، شــېھىتلهردۇر، ئ ــاخىرهتته(دهرگاھى ــڭ ) ئ ــدۇ، بىرنى ــگه بولى ــا ئى ســاۋابقا ۋه نۇرغ
بىلىڭالركـى، . ]19[ ـ ئهنه شـۇالر ئهھلـى دوزاختـۇر رئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ۋه يالغانغا چىقارغانال

مهشـغۇالتتىن، زىبـۇزىننهتتىن، ) كىشىنى ئاخىرهتته غهپلهتـته قالدۇرىـدىغان(دۇنيا تىرىكچىلىكى ئويۇندىن، 
بىـرهر يـېغىش بىـلهن (ئۆزئارا پهخىرلىنىشتىن، پۇل ـ مال، پهرزهنت كۆپهيتىـپ پهخىرلىنىشـتىن ئىبـارهتتۇر، 

مغۇرغـا ئوخشـايدۇ، ئانـدىن ئـۇ ئۆسـۈملۈك قـۇرۇپ ئۆسۈملۈكى دېھقانالرنى خۇرسهن قىلغـان يا) ئۆستۈرگهن
ئـاخىرهتته . قالىدۇ، ئۇنىڭ سـارغىيىپ قالغـانلىقىنى كۆرۈسـهن، ئانـدىن ئـۇ يهنچىلـگهن چـۆپكه ئايلىنىـدۇ

نىڭ مهغپىرىتى ۋه رازىلىقـى بـار، دۇنيـا هللا ا) ياخشى بهندىلهر ئۈچۈن(قاتتىق ئازاب بار، ) كۇففارالر ئۈچۈن(
ــ(تىرىكچىلىكــى پهقهت  ــادهمغاپى ــدىغان بهھــرىمهن بولۇشــتۇر) ل ئ ــڭ ]. 20[ ئالدىنى پهرۋهردىگارىڭالرنى

 قـاهللا اجهنـنهت ) ئۇ(مهغپىرىتىنى، كهڭلىكى ئاسمان ـ زېمىندهك كېلىدىغان جهننهتنى قولغا كهلتۈرۈڭالر، 
 ئـۇنى خالىغـان) هللا(نىـڭ پهزلىـدۇر، هللا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىمـان ئېيتقانالرغـا تهييارالنغـان، بـۇ ا

يهر يۈزىــدىكى بـارلىق ھادىسـىلهر ۋه ئــۆزۈڭالر ]. 21[ ئۇلـۇغ پهزل ئىگىسـىدۇرهللا ئـادهمگه ئاتـا قىلىــدۇ، ا
، شۈبھىسـىزكى، )ئىـش(ئۇچرىغان مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھپۇزغا يېزىلغـان، بـۇ 

قولـۇڭالردىن كهتـكهن نهرسـىگه ) تائاالنىڭ ئۇالرنى لهۋھۇلمهھپۇزغـا يېزىشـىهللا ا(]. 22[ ئاساندۇر قاهللا ا
هللا بهرگهن نهرســىلهرگه خــۇش بولــۇپ كهتمهســلىكىڭالر ئۈچۈنــدۇر، اهللا قــايغۇرۇپ كهتمهســلىكىڭالر ۋه ا

ئـۇالر بېخىللىــق قىلىــدىغان ۋه ]. 23[ مـۇتهكهببىرلهر ۋه ئــۆزلىرىنى چــوڭ تۇتقـۇچىالرنى دوســت تۇتمايــدۇ
بــاش ) هپىــقه قىلىشــتىننىــڭ يولىــدا نهللا ا( لىشــقا بۇيرۇيــدىغانالردۇر، كىمكــىكىشــىلهرنى بېخىللىــق قى

بىـز ]. 24[ بىھـاجهتتۇر، مهدھىـيىگه اليىقتـۇرهللا ، چۈنكى ا)ھېچ زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ قاهللا ا(تارتىدىكهن 
ھهقىـقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـى روشـهن مـۆجىزىلهر بىـلهن ئهۋهتتـۇق ۋه ئـۇالر بىـلهن بىلـله، ئىنســانالر 

تۆمـۈردىن ئـۇرۇش قـوراللىرى (تۆمۈرنى ياراتتۇق، . نى، قانۇننى چۈشۈردۇقئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دهپ، كىتاب
تۆمۈر كـۈچ ـ قـۇۋۋهتنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان، تۆمـۈرده ئىنسـانالر ئۈچـۈن نۇرغـۇن ) ياسىلىدىغانلىقى ئۈچۈن

ۋه پهيغهمبهرلىـرىگه يـاردهم  قـاهللا ا) قـورالالرنى ئىشـلىتىپ(نى كـۆرمهي تـۇرۇپ هللا اهللا مهنپهئهتلهر بار، ا
 ھهقىـقهتهن كۈچلۈكتـۇر، غـالىبتۇرهللا ، ا)تۆمـۈرنى يـاراتتى(ئۈچـۈن ) مهلـۇم قىلىـش(گهنلهرنى بىلىـش بهر

بىـز ھهقىـقهتهن نــۇھنى، ئىبراھىمنـى پهيغهمـبهر قىلىــپ ئهۋهتتـۇق، پهيغهمبهرلىكنـى ۋه كىتــابنى ]. 25[
ــڭ ئهۋالدىغــا  ــا(ئۇالرنى ــڭ نۇر) ئات ــار، ئۇالرنى ــانلىرى ب ــۇالردىن ھىــدايهت تاپق نىــڭ هللا غــۇنى اقىلــدۇق، ئ
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ئـۇالردىن كېـيىن پهيغهمبهرلىرىمىزنـى داۋاملىـق ئهۋهتتـۇق، ئارقىـدىن ]. 26[ ئىتائىتىدىن چىققـۇچىالردۇر
مهريهم ئوغلى ئىسـانى ئهۋهتتـۇق، ئۇنىڭغـا ئىنجىلنـى ئاتـا قىلـدۇق، ئۇنىڭغـا ئهگهشـكهنلهرنىڭ دىللىرىغـا 

ــۆزلىر ــانىيهتنى ئــۇالر ئ ــانلىقنى ســالدۇق، رهھب ــز شــهپقهت ۋه مېھرىب ــۇنى بى ــدى، ئۇالرغــا ئ ى پهيــدا قىل
، لـېكىن ئـۇالر ئۇنىڭغـا اليىـق )پهيـدا قىلـدى(نىڭ رازىلىقىنى تىـلهپ هللا بېكىتمىدۇق، ئۇالر ئۇنى پهقهت ا

دهرىجىــده ئهمهل قىلمىــدى، ئــۇالردىن ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ ئهجرىنــى ھهسســىلهپ بهردۇق، ئــۇالردىن 
 تىـنهللا ا! ئىمـان ئېيتقـان كىشـىلهر) ئىسـاغا(ئـى ]. 27[ نىڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالردۇرهللا نۇرغۇنى ا

ـان ئېيـتىڭالر، ا) مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمغا(ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى  قاهللا اقورقۇڭالر،  سـىلهرگه هللا ئىم
ماڭىـدىغان نـۇرنى پهيـدا ) ئـاخىرهتته پىلسـىراتتا(رهھمىتىدىن ئىككى ھهسسه بېرىـدۇ، سـىلهرگه سـىلهر 

]. 28[ بهكمـۇ مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇرهللا ىـدۇ، اقىلىدۇ، سـىلهرگه مهغپىـرهت قىل
نىـڭ هللا نىڭ پهزلىدىن ھېچ نهرسـىگه قـادىر ئهمهسـلىكلىرىنى، پهزلنىـڭ ھهممىسـى اهللا ئهھلى كىتابنىڭ ا
ــۇپ،  ــدا بول ــڭهللا ا(قولى ــدىغانلىقىنى، ا) نى ــادهمگه بېرى ــان ئ ــۇنى خالىغ ــى هللا ئ ــۇغ پهزل ئىگىس ــڭ ئۇل نى

  ].29[ )شۇ سۆزنى قىلدىهللا ا(چۈن ئىكهنلىكىنى بىلىش ئۈ

   .ئايهت 22ـ سۈره مۇجادهله مهدىنىده نازىل بولغان،  58

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

شــىكايهت قىلغــان ئايالنىــڭ  قـاهللا اھهقىـقهتهن ئېــرى توغرىســىدا سـهن بىــلهن مۇنازىرىلهشــكهن ۋه هللا ا 
ــدى، ا ــۆزىنى ئاڭلى ــدۇ، ائىككىڭهللا س ــاڭالپ تۇرى ــۆزۈڭالرنى ئ ــڭ س ــدۇر هللا الرنى ــقهتهن ئاڭلىغۇچى ھهقى

يهنـى ئايـاللىرىنى ئانىلىرىمىزنىـڭ ئۇچىلىرىغـا (سىلهردىن ئاياللىرىنى زىھـار قىلغانالرنىـڭ ]. 1[ كۆرگۈچىدۇر
ــانىلىرى ) ئوخشــاش دېگۈچىلهرنىــڭ ــاللىرى ئۇالرنىــڭ ئ ــالالرال ئهمهســتۇرئاي ، پهقهت ئــۇالرنى تۇغقــان ئاي

ئهلـۋهتته يامـان سـۆزنى، يالغـان سـۆزنى ) يهنـى زىھـار قىلغـۇچىالر(ىڭ ئانىلىرىدۇر، ھـالبۇكى، ئـۇالر ئۇالرن
]. 2[ ئهپـۇ قىلغۇچىـدۇر، مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر) تهۋبه قىلغـۇچىنى(، شهك ـ شۈبھىسـىزكى، هللاقىلىدۇ، ا

ئهر ـ ئايـال (يمان قىلغـانالر پۇشـا) يهنى زىھار قىلغانلىقىغا(ئاياللىرىنى زىھار قىلىپ، ئاندىن قىلغان سۆزىگه 
بۇنىـڭ بىـلهن سـىلهرگه ۋهز ـ . يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى بىر قـۇلنى ئـازاد قىلىشـى الزىـم) ئىككىسى

) ئـازاد قىلىشـقا]. (3[ سـىلهرنىڭ قىلىۋاتقـان ئىشـىڭالردىن تولـۇق خهۋهرداردۇرهللا نهسىھهت قىلىنىـدۇ، ا
ىشـتىن ئىلگىـرى، ئـۇدا ئىككـى ئـاي روزا تۇتۇشـى الزىـم، قۇلى يوق ئـادهم، ئايـالى بىـلهن يېقىنچىلىـق قىل

مىسـكىنگه بىـر ۋاخ  60(قـادىر بواللمىغـان ئـادهم ) قېرىلىق ياكى كېسهللىك سهۋهبى بىلهن روزا تۇتۇشـقا(
تهســتىق ) قىلغــان ئىشــالرغا ئهمــر (ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى هللا ا) ئهھكــام(، بــۇ )تامــاق بېرىشــى الزىــم

ئىنكـار قىلغـۇچىالر قـاتتىق ) بـۇ قـانۇننى(نىـڭ قانۇنىـدۇر، هللا بـۇالر ا). لىندىبايان قى(قىلىشىڭالر ئۈچۈن 
بىلهن ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن قارشىالشـقانالر ئـۇالردىن هللا شۈبھىسىزكى، ا]. 4[ ئازابقا دۇچار بولىدۇ

رنى ئـۆز ھـاالل، ھـارام، پهرز ۋه ئهھكـامال(بۇرۇنقىالر ھاالك قىلىنغاندهك ھاالك قىلىنىدۇ، بىـز ھهقىـقهتهن 
ئـۇ ]. 5[ روشهن ئايهتلهرنى نازىل قىلـدۇق، كـاپىرالر خـار قىلغـۇچى ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ) ئىچىگه ئالغان

قىلمىشـلىرىنى ئېيتىـپ ) دۇنيادىكى چاغدا قىلغـان(ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى تىرىلدۈرىدۇ، ئۇالرنىڭ هللا كۈنده ا
هللا ىلهپ قويغـان، ئـۇالر بولسـا ئۇنتـۇپ قالغـان، اخاتىر) نامه ـ ئهمالىغا(ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى هللا بېرىدۇ، ا

نىـڭ ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنى بىلىـپ هللا ا]. 6[ ھهممه نهرسىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر
ئۇالرنىـڭ تۆتىنچىسـىدۇر، بهش ئــادهم هللا تۇرىـدىغانلىقىنى بىلمهمسـهن؟ ئـۈچ ئـادهم پىچىرلىشـىدىكهن، ا

ىسىدۇر، مهيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى كۆپ ئادهم پىچىرالشسـۇن، ئـۇالر ئۇالرنىڭ ئالتىنچهللا پىچىرلىشىدىكهن، ا
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هللا ھامان ئۇالر بىلهن بىللىـدۇر، ئانـدىن قىيـامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنى اهللا قهيهرده بولمىسۇن، ا
پىچىرلىشىشـتىن مهنئـى ]. 7[ ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى تولۇق بىلگۈچىـدۇرهللا ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ، ا

ئاندىن مهنئى قىلىنغان نهرسىگه قايتقان كىشـىلهرنى كۆرمىـدىڭمۇ؟ ئـۇالر گۇنـاھ بىـلهن، زۇلـۇم  قىلىنغان،
سـاڭا هللا بىلهن ۋه پهيغهمبهرگه قارشى تـۇرۇش بىـلهن پىچىرلىشـىدۇ، ئـۇالر سـېنىڭ يېنىڭغـا كهلگهنـده، ا

قا بـۇ سـۆزىمىز نېمىشـهللا ا«: ساالم قىلىشتا قولالنمىغان سۆزلهر بىـلهن سـاالم قىلىـدۇ، ئـۇالر ئـۆز ئىچىـده
ىـدۇ، دوزاخ نېمىـدېگهن يامـان دهيدۇ، دوزاخ ئۇالرغا كۇپايىدۇر، ئۇالر دوزاخقا كىر» !بىلهن بىزنى جازالىمايدۇ

سـىلهر پىچىرالشسـاڭالر گۇنـاھ، زۇلـۇم ۋه پهيغهمبهرنىـڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق ! ئـى مـۆمىنلهر]. 8[ !جاي
 تىـنهللا اارلىـق توغرىسـىدا پىچىرلىشـىڭالر، سـىلهر قىلىش توغرىسىدا پىچىرالشماڭالر، ياخشىلىق ۋه تهقۋاد

گۇناھ توغرىسـىدا پىچىرلىشـىش مـۆمىنلهرنى قايغۇغـا ]. 9[ قورقۇڭالر، سىلهر ئۇنىڭ دهرگاھىغا يىغىلىسىلهر
نىـڭ ئىرادىسـى بولمىسـىال هللا ا) بۇنـداق پىچىرلىشـىش(سېلىش ئۈچـۈن شـهيتان تهرىپىـدىن بولغانـدۇر، 

! ئـى مـۆمىنلهر]. 10[ تهۋهككـۈل قىلسـۇن قـاهللا اكۈزهلمهيدۇ، مـۆمىنلهر مۆمىنلهرگه ھېچقانداق زىيان يهت
هللا دېسـه، ئـورۇن چىقىرىـپ بېـرىڭالر، ا» ئـورۇن چىقىرىـپ بېـرىڭالر«: بهزىلهر سىلهرگه) سورۇندا(ئهگهر 

باشـقىالرغا ئـورۇن بوشـىتىپ (كېڭهيتىـپ بېرىـدۇ، ئهگهر سـىلهرگه ) رهھمىتىنى ۋه جهننىتىنـى(سىلهرگه 
سـىلهردىن هللا دېيىلسه، ئورنـۇڭالردىن تـۇرۇپ بېـرىڭالر، ا» ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ بېرىڭالر« ):بېرىش ئۈچۈن

سـىلهرنىڭ قىلىۋاتقـان هللا ئىمان ئېيتقانالر ۋه ئىلىم بېرىلگهنلهرنى بىـر قـانچه دهرىـجه يـۇقىرى كۆتۈرىـدۇ، ا
چى بولسـاڭالر، پهيغهمبهر بىلهن مهخپىـي سۆزلهشـمهك! ئى مۆمىنلهر]. 11[ ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋهردار

سـهدىقه بېرىـپ، ئانـدىن سۆزلىشـىڭالر، بـۇ سـىلهر ئۈچـۈن ياخشـىراقتۇر ۋه ) يوقسـۇلالرغا(ئالدى بىـلهن 
هللا چــۈنكى ا) ســىلهرگه گۇنــاھ بولمايــدۇ(تاپالمىســاڭالر ) ســهدىقه قىلىــدىغان نهرســه(پــاكراقتۇر، ئهگهر 

ــدۇر ــايىتى مېھرىبان ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى ــي  لالھرهســۇلۇ ســىلهر]. 12[ ناھــايىتى مهغپى ــلهن مهخپى بى
دهپ قورقتۇڭالرمـۇ؟ سـىلهر ) كهمـبهغهل بولـۇپ قـالىمىز(سۆزلىشىشتىن ئىلگىـرى سـهدىقىلهر بېرىشـتىن 

ۋه ئۇنىــڭ  قــاهللا اســىلهرنى ئهپــۇ قىلــدى، نامــاز ئوقــۇڭالر، زاكــات بېــرىڭالر، هللا ســهدىقه بهرمىــدىڭالر، ا
ــىڭالردىن ــان ئىش ــالر، قىلىۋاتق ــائهت قىلىڭ ــرىگه ئىت ــۇق خهۋهرداردۇرهللا ا پهيغهمبى ــڭ هللا ا]. 13[ تول نى

غهزىپىگه ئۇچرىغان قهۋمنى ئۇالرنىڭ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئـۇالر سـىلهرگىمۇ ۋه ئـۇ قهۋمگىمـۇ 
هللا ئۇالرغـا ا]. 14[ مهنسۇپ ئهمهس، ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قهسهم ئىچىدۇ) يهنى يهھۇدىيالرغىمۇ(

قهسـهملىرىنى ) يالغـان(ئـۇالر ]. 15[ !ڭ قىلمىشلىرى نېمىـدېگهن يامـانقاتتىق ئازاب تهييارلىدى، ئۇالرنى
ـا دۇچـار بولىـدۇهللا قالقان قىلىۋالدى، كىشىلهرنى ا ]. 16[ نىڭ يولىدىن توستى، ئـۇالر خـار قىلغـۇچى ئازابق
نىـڭ ئازابىـدىن ھـېچ نهرسـىنى دهپئـى هللا ا) ئۇالرغـا ئـاخىرهتته بولىـدىغان(ئۇالرنىڭ ماللىرى ۋه بـالىلىرى 

ــۇ كۈنــده ا]. 17[ لمايــدۇ، ئهنه شــۇالر ئهھلــى دوزاختــۇر، ئــۇالر دوزاختــا مهڭگــۈ قــالغۇچىالردۇرقىال هللا ئ
) دهپ يالغانـدىن» بىـز مۇسـۇلمانمىز«دۇنيادىكى چاغلىرىدا (ئۆلگهنلهرنىڭ ھهممىسىنى تىرىلدۈرىدۇ، ئۇالر 

ايدىسـى بولىـدۇ دهپ قهسهم ئىچىدۇ، ئۇالر بۇ قهسـهمنىڭ ئـۆزلىرىگه پ قاهللا اسىلهرگه قهسهم ئىچكهندهك 
ئۇالرنىـڭ ئۈسـتىدىن شـهيتان غهلىـبه ]. 18[ ئوياليدۇ، ئاگاھ بۇلۇڭالركى، ئۇالر ھهقىقهتهن يالغـانچىالردۇر

نىـڭ زىكرىنـى ئۇنتۇلـدۇردى، ئـۇالر شـهيتاننىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، هللا ئۇالرغـا ا) شـهيتان(قىلـدى، 
بىـلهن ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن هللا ىزكى، اشۈبھىسـ]. 19[ شهيتاننىڭ قوشۇنى زىيان تـارتقۇچىالردۇر

مهن ۋه مېنىــڭ «): لهۋھۇلمهھپۇزغــا(هللا ا]. 20[ قارشىالشــقۇچىالر ئهڭ خــار ئىنســانالر قاتارىدىــدۇر
ۋه  قـاهللا ا]. 21[ ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غـالىبتۇرهللا دهپ يازدى، ا» پهيغهمبهرلىرىم چوقۇم غهلىبه قىلىمىز

بىـلهن ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى بىـلهن قارشىالشـقانالرنى ـ هللا هۋمنىڭ ائاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر ق
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ئۇالرنىڭ ئـانىلىرى، ئوغـۇللىرى، يـا قېرىنداشـلىرى، يـا ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرى بولغـان تهقـدىردىمۇ ـ دوسـت 
هللا ، ئهنه شـۇالرنىڭ دىللىرىـدا ا)يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشـى مـۇمكىن ئهمهس(تۇتقانلىقىنى كۆرمهيسهن 

ئـۇالرنى ئاسـتىدىن هللا ھكهم قىلدى ۋه ئۆز دهرگاھىدىن بولغان روھ بىلهن ئـۇالرنى كـۈچهيتتى، ائىماننى مه
ئـۇالردىن هللا ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ، ا

نىــڭ هللا ركـى، انىـڭ قوشــۇنىدۇر، بىلىڭالهللا ئۇالرمــۇ مهمنـۇن بولىــدۇ، ئهنه شـۇالر ا تىـنهللا ارازى بولىـدۇ، 
  ].22[ قوشۇنى مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

  .ئايهت 24ـ سۈره ھهشر مهدىنىده نازىل بولغان،  59

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 

، ھـېكمهت غـالىبتۇرهللا اتهسـبىھ ئېيتتـى،  قـاهللا ائاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى  
) يهنـى بهنـى نهزىـر يهھـۇدىيلىرىنى(ئهھلى كىتابتىن بولغان كـاپىرالرنى هللا ا]. 1[ ىش قىلغۇچىدۇربىلهن ئ

كۈچلـۈك تـۇرۇپ مۇنـداق خـار (تۇنجى قېتىملىق سۈرگۈنده ئۆيلىرىدىن ھهيدهپ چىقاردى، سـىلهر ئـۇالرنى 
نىـڭ هللا ئـۆزلىرىنى اچىقىپ كېتىدۇ دهپ گۇمان قىلمىغان ئىـدىڭالر، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ قورغـانلىرىنى ) ھالدا

هللا ا. نىڭ ئازابى ئۇالر ئويلىمىغان يهردىـن كهلـدىهللا توسىيااليدۇ دهپ ئويلىغان ئىدى، ئۇالرغا ا) ئازابىدىن(
ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سـالدى، ئـۇالر ئـۆيلىرىنى ئۆزلىرىنىـڭ قـوللىرى ۋه مۆمىنلهرنىـڭ قـوللىرى بىـلهن 

ئـۇالرنى سـۈرگۈن هللا ئهگهر ا]. 2[ ئىبـرهت ئـېلىڭالر) نئۇالرنىـڭ ھالىـدى! (بۇزدى، ئـى ئهقىـل ئىگىلىـرى
بىـلهن ئـازاباليتتى، ئـۇالر ) ئۆلتـۈرۈش(بولۇشقا ھۆكۈم قىلمىغـان بولسـا ئىـدى، ئهلـۋهتته ئـۇالرنى دۇنيـادا 

شـۇنىڭ ئۈچۈنـدۇركى، ) يهنى ئۇالرنىـڭ سـۈرگۈن قىلىنىشـى(بۇ ]. 3[ ئاخىرهتته دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ
ــۇالر ا ــلهن ۋهللا ئ ــى ابى ــتى، كىمك ــلهن قارشىالش ــرى بى ــڭ پهيغهمبى ــلهن قارشىلىشــىدىكهن، هللا ه ئۇنى بى

ــدۇهللا شۈبھىســىز، ا ــاتتىق جازاالي ــۇنى ق ــى مۇســۇلمانالر]. (4[ ئ ــى !) ئ ــڭ(ســىلهر مهيل ــى نهزىرنى ) بهن
رۇخسـهت قىلىـدۇ، هللا ر، ھهممىسـىگه اخورمىلىرىنى كېسىڭالر، مهيلى ئۇنى بۇرۇنقى پېتى ئـۆره قالـدۇرۇڭال

رهسـۋا قىلىـش ) يهنـى يهھـۇدىيالرنى(نىڭ ئىتائىتىـدىن چىققـۇچىالرنى هللا ا) خسهت قىلىشىنىڭ رۇهللا ا(
قايتۇرغـان غهنىمهتلهرنـى ) يهنى بهنـى نهزىرنىـڭ ماللىرىـدىن(پهيغهمبىرىگه ئۇالردىن هللا ا]. 5[ ئۈچۈندۇر

رگهن قولغـا كهلتـۈ) يهنـى ئهجىـر قىلىـپ، جاپـا ـ مۇشـهققهت تارتىـپ(سىلهر ئات ـ تۆگىلهرنى چـاپتۇرۇپ 
 ھهر نهرسـىگه قـادىردۇرهللا پهيغهمبهرلىرىنـى خالىغـان ئـادهمگه مۇسـهللهت قىلىـدۇ، اهللا ئهمهس، لېكىن ا

يهنـى قـۇرهيزه، نهزىـر، پهدهك ۋه خهيـبهر (پهيغهمبىرىگه غهنىـمهت قىلىـپ بهرگهن ئهلـى قـۇرا هللا ا]. 6[
هللا اۈپ يۈرمهسـلىكى ئۈچـۈن، نىڭ ماللىرىنى، ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولـدىن قولغـا ئۆتـ) كۇففارلىرى

، پهيغهمبهرگه، پهيغهمبهرنىڭ خىش ـ ئهقرىبالىرىغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن سـهبىللهرگه خـاس قا
 تىـنهللا اقىلدى، پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسـىدىن چهكلىـنىڭالر، 

دىيارىـدىن ھهيـدهپ ) ئۇ غهنىمهتنىـڭ بىـر قىسـمى]. (7[ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللا قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن ا
نىـڭ پهزلىنـى ۋه رازىلىقىنـى هللا چىقىرىلغان، مال ـ مۈلكىدىن ئايرىلغان پېقىر مۇھاجىرالرغا خاسـتۇر، ئـۇالر ا

]. 8[ سـادىق ئـادهملهردۇر) ئىمانـدا(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرىگه يـاردهم بېرىـدۇ، ئهنه شـۇالر  قاهللا اتىلهيدۇ، 
) يهنـى ئهنسـارالر(مهدىنىده يهرلىك بولغـان، ئىمـانى كۈچلـۈك بولغـانالر ) نى مۇھاجىرالردىنيه(ئۇالردىن 

دوسـت تۇتىـدۇ، ئۇالرغـا بېـرىلگهن نهرسـىلهر ) يهنـى مۇھـاجىرالرنى(يېنىغا ھىجرهت قىلىپ كهلگهنلهرنى 
ــۇق  ــاج تۇرۇقل ــۇالر موھت ــدۇ، ئ ــارلىق قىلماي ــى(ئۈچــۈن ئىچــى ت ــڭ مهنپهئىتىن ــڭ ئۆزل) مۇھاجىرالرنى ىرىنى

 دىن ئهال بىلىدۇ، ئـۆز نهپسـىنىڭ بېخىللىقىـدىن سـاقالنغانالر مهقسـهتكه ئېرىشـكۈچىلهردۇر) مهنپهئىتى(
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ــلهر]. 9[ ــيىن كهلگهن ــۇالردىن كې ــارىمىز«: ئ ــان ! پهرۋهردىگ ــان ئېيتق ــرى ئىم ــزدىن ئىلگى ــزگه ۋه بى بى
هنلىك پهيــدا قىلمىغىــن، قېرىنداشـلىرىمىزغا مهغپىــرهت قىلغىــن، دىللىرىمىـزدا مــۆمىنلهرگه قارشــى دۈشـم

مۇناپىقالرنىـڭ ]. 10[ دهيـدۇ» سهن ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىسـهن، مېھرىبانسـهن! پهرۋهردىگارىمىز
: ئىنكار قىلغان ئهھلـى كىتـاب بـۇرادهرلىرىگه) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى(ئۆزلىرىنىڭ 

بىـلهن بىـرگه چىقىـپ كېتىمىـز، ھهرگىـز سـىلهرنىڭ  يۇرتۇڭالردىن چىقىرىۋېتىلسهڭالر، بىز چوقۇم سىلهر«
زىيىنىڭالر ھېسابىغا باشقا ئادهمگه ئىتائهت قىلمايمىز، سىلهرگه ئۇرۇش ئېچىلسـا چوقـۇم سـىلهرگه يـاردهم 

]. 11[ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر چوقـۇم يالغـانچىالردۇرهللا دېيىشكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ا» بېرىمىز
ىقىرىلسا، مۇناپىقالر ئۇالر بىلهن بىلـله چىقمايـدۇ، ئهگهر ئۇالرغـا ئـۇرۇش ئېچىلسـا، ئهگهر ئۇالر ھهيدهپ چ

مۇناپىقالر ئۇالرغا يـاردهم بهرمهيـدۇ، بهرگهن تهقـدىردىمۇ يـۈز ئـۆرۈپ قاچىـدۇ، ئهھلـى كىتـاب يـاردهمگه 
يهنـى (ىلهر قارىغانـدىمۇ قورقۇنچلۇقسـ قاهللا اشۈبھىسىزكى، سىلهر ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ]. 12[ ئېرىشهلمهيدۇ

) ئۇلۇغلـۇقىنى(نىـڭ هللا ، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئـۇالر ا)قورققاندىنمۇ بهك قورقىدۇ تىنهللا ائۇالر سىلهردىن 
ئۇالر پهقهت مۇسـتهھكهم شـهھهر ئىچىـده يـاكى تامالرنىـڭ ئارقىسـىدا ]. 13[ چۈشهنمهيدىغان قهۋمدۇر

ۇالرنىـڭ ئۇرۇشـى ئـۆز ئىچىـده قـاتتىقتۇر، تۇرغاندىال، ئاندىن سىلهرگه قارشى بىرلىشىپ ئۇرۇش قىالاليدۇ، ئ
ــۇ شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇركى، ئــۇالر  ئــۇالرنى ئــۆم دهپ ئوياليســهن، ھــالبۇكى، ئۇالرنىــڭ دىللىــرى تارقــاقتۇر، ب

ــۇالر ]. 14[ چۈشــهنمهيدىغان قهۋمــدۇر ــۇدىيالر(ئ ــى يهھ ــۆتكهن، ) يهن ــدىال ئ ــرى يېقىن ــۇالردىن ئىلگى ئ
قـاتتىق ئازابقـا ) ئـاخىرهتته(ئوخشـايدۇ، ئـۇالر ) مۇشـرىكالرغا يهنـى(قىلمىشلىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىغانالرغـا 

شـهيتانغا ئوخشـايدۇ، ئـۆز ) يهنى مۇناپىقالر يهھۇدىيالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇشقا(ئۇالر ]. 15[ دۇچار بولىدۇ
مهن سـهندىن «: ئىنسان كـاپىر بولغـان چاغـدا، شـهيتان. دېدى» كاپىر بولغىن«: ۋاقتىدا شهيتان ئىنسانغا

ئۇالرنىـڭ ]. 16[ دېـدى» قـورقىمهن تىنهللا اجۇدامهن، مهن ھهقىقهتهن ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى  ئادا ـ
ئاقىۋىتى بىرلىكته دوزاخقا كىرىش، دوزاختا مهڭگـۈ قىلىـش بولـدى، ئهنه ) يهنى شهيتان بىلهن ئىنساننىڭ(

يهنـى قىيـامهت (ه قورقـۇڭالر، ھهر ئـادهم ئهت تىـنهللا ا! ئـى مـۆمىنلهر]. 17[ شۇ زالىمالرنىڭ جازاسـىدۇر
هللا قورقــۇڭالر، ا تىــنهللا انېمىلهرنــى تهييارلىغانلىقىغــا قارىســۇن، ) ياخشــى ئهمهللهردىــن(ئۈچــۈن ) كــۈنى

هللا نى ئۇنتۇغان، شـۇنىڭ بىـلهن اهللا سىلهر ا]. 18[ ھهقىقهتهن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋهرداردۇر
ئهھلـى دوزاخ بىـلهن ]. 19[ ه شۇالر پاسىقالردۇرئۇالرغا ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلدۇرغان كىشىلهردهك بولماڭالر، ئهن

 باراۋهر بولمايدۇ، ئهھلـى جهنـنهت بولسـا مهقسـهتكه ئېرىشـكۈچىلهردۇر) قىيامهت كۈنى(ئهھلى جهننهت 
قورققـانلىقتىن بـاش  تىـنهللا ائهگهر بىز قۇرئاننى بىرهر تاغقا نازىـل قىلسـاق، چوقـۇم سـهن ئۇنىـڭ ]. 20[

ــى، يېرىلىــپ كهتكهنلى ــۇالر ئهگكهنلىكىن ــۇ مىســالالرنى كىشــىلهرگه ئ ــز ب ــڭ، بى ــى كۆرهتتى ــڭ هللا ا(كىن نى
يوقتـۇر، ئـۇ ) بهرھهق(باشـقا ھـېچ مهبـۇد  تىـنهللا ا]. 21[ پىكىر قىلسۇن دهپ بايـان قىلىمىـز) قۇدرىتىنى

يهنـى دۇنيـا ۋه (يوشۇرۇننى، ئاشكارىنى بىلگۈچىـدۇر، ئـۇ ناھـايىتى شـهپقهتلىكتۇر، ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر 
) مـۇتلهق(يوقتـۇر، ئـۇ ) بهرھهق(باشقا ھـېچ مهبـۇد  تىنهللا ا]. 22[ ڭ رهھمهت ئىگىسىدۇركه) ئاخىرهتته

) مـۆمىنلهرگه(، )يهنى ھهممه نۇقساندىن پـاكتۇر(، پاكتۇر )يهنى پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر(پادىشاھتۇر 
مىنـى كۆزىتىـپ ئهمىن قىلغۇچىـدۇر، ھهم) دوستالرنى قورقۇنچتىن، ئازابتىن(ساالمهتلىك بېغىشلىغۇچىدۇر، 

شــېرىك كهلتــۈرگهن ) مۇشــرىكالرنىڭ(تۇرغۇچىــدۇر، غــالىبتۇر، قهھــر قىلغۇچىــدۇر، ئۇلۇغلــۇق ئىگىســىدۇر، 
ھهمــمه (پهيــدا قىلغۇچىــدۇر، ) يوقلـۇقتىن(ياراتقۇچىــدۇر، ) ھهممىنــى(هللا ا]. 23[ نهرسـىلىرىدىن پــاكتۇر

ئىگىـدۇر، ئاسـمانالردىكى ۋه بېغىشـلىغۇچىدۇر، ئهڭ چىرايلىـق ئىسـىمالرغا ) شـهكىل(سۈرهت ) نهرسىگه
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 زېمىندىكى نهرسىلهر ئۇنىڭغا تهسبىھ ئېيتىپ تۇرىـدۇ، ئـۇ غـالىبتۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر
]24.[  

  .ئايهت 13ـ سۈره مۇمتهھىنه مهدىنىده نازىل بولغان،  60

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر سـىلهرگه كهلـگهن ئى مۆمىنلهر، مېنىڭ د
ئىنكـار قىلغـان تۇرسـا، ئۇالرغـا دوسـتلۇق يهتكۈزىسـىلهر، ئـۇالر ) يهنـى ئىسـالمنى، قۇرئـاننى(ھهقىقهتنى 

 ئىمـان ئېيتقىـنىڭالر ئۈچـۈن پهيغهمبهرنـى ۋه سـىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدهپ قـاهللا اپهرۋهردىگارىڭالر 
ئـۇ چاغـدا (چىقاردى، ئهگهر سىلهر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋه رازىلىقىمنى تىلهپ چىققـان بولسـاڭالر 

، سـىلهر ئۇالرغـا يوشـۇرۇن دوسـتلۇق )مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋه سىلهرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتمـاڭالر
مهن، كىمكـى شـۇنداق يهتكۈزىسىلهر، مهن سـىلهر يوشـۇرغان ۋه ئاشـكارىلىغان نهرسـىلهرنى بىلىـپ تـۇرى

، ئــۇ )يهنــى ئــۇالرنى دوســت تۇتــۇپ، ئۇالرغــا پهيغهمبهرنىــڭ خهۋهرلىرىنــى يهتكۈزىــدىكهن(قىلىــدىكهن 
ئهگهر ئـۇالر سـىلهرنى يهڭسـه سـىلهرگه دۈشـمهن بولىـدۇ، ]. 1[ ھهقىقهتهن توغرا يولدىن ئازغان بولىـدۇ

]. 2[ د بولۇشـۇڭالرنى ئـارزۇ قىلىـدۇسىلهرگه زىيانكهشلىك قىلىدۇ، سـىلهرنى تىلاليـدۇ، سـىلهرنىڭ مـۇرته
هللا قىيــامهت كــۈنى ســىلهرنىڭ تۇغقــانلىرىڭالر ۋه ئهۋالدلىــرىڭالر ســىلهرگه ھــېچ پايــدا يهتكۈزهلمهيــدۇ، ا

هللا ، ا)رىـدا دوزاختـا بولىـدۇالساڭالر، ئۇالر كۇففارالرنىـڭ قاتيهنى سىلهر جهننهتته بو(ئاراڭالرنى ئايرىۋېتىدۇ 
) مـۆمىنلهر(ئىبـراھىم ۋه ئۇنىـڭ بىلـله بولغـان ]. 3[ ى كۆرۈپ تۇرغۇچىـدۇرسىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرن

ھهقىقهتهن بىـز سـىلهردىن ۋه سـىلهر «: سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان نهمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه
نــى قويــۇپ ئىبــادهت قىلىۋاتقــان بــۇتلىرىڭالردىن ئــادا ـ جــۇدامىز، بىزنىــڭ ئــارىمىزدىكى ئــاداۋهت ۋه هللا ا

. دېـدى» ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدىـي سـاقلىنىپ قالىـدۇ قاهللا اچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر ئۆ
نىـڭ ئازابىـدىن ھـېچ هللا ئهلـۋهتته سـاڭا مهغپىـرهت تىلهيـمهن، ا«پهقهت ئىبراھىمنىڭ ئاتىسـىغا ئېيتقـان 

. رغا بولمايــدۇدېـگهن ســۆزىنى سـىلهرنىڭ نهمــۇنه قىلىشـىڭال» نهرسـىنى ســهندىن دهپئـى قىاللمــايمهن
پهرۋهردىگارىمىز ساڭا تهۋهككـۈل قىلـدۇق، سـاڭا «) ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهر ئېيتتى(

ــدۇر ــېنىڭ دهرگاھىڭ ــاي س ــدىغان ج ــاخىر قايتى ــايتتۇق، ئ ــارىمىز]. 4[ ق ــزگه ! پهرۋهردىگ ــاپىرالرنى بى ك
گه مۇسـهللهت بولـۇپ، بىزنـى كۆتـۈرگىلى ئـۇالر بىـز(زىيانكهشلىك قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىـگه قىلمىغىـن 

، پهرۋهردىگـارىمىز، بىـزگه مهغپىـرهت قىلغىـن، سـهن )بولمايدىغان ئازاب بىلهن دىنىمىـزدىن چىقارمىسـۇن
!) ئــى مۇھهممهدنىــڭ ئــۈممىتى]. (5[ »ھهقىــقهتهن غالىبســهن، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىســهن

نـى ۋه ئـاخىرهت كـۈنىنى ئۈمىـد قىلىـدىغانالرغا  هللائىبراھىم ۋه ئۇنىڭغا ئهگهشـكهن مـۆمىنلهر سـىلهرگه، ا
) ن ۋه ئۇنـداقالردىنئۇنىڭـدى(هللا ا) بىلسـۇنكى(يۈز ئۆرۈيـدىكهن، ) ئىمانىدىن(ياخشى نهمۇنىدۇر، كىمكى 

سـىلهر بىـلهن سـىلهر ئـۆچ كۆرۈدىغـان ئـادهملهر هللا بهلكىـم ا]. 6[ مهدھىيىگه اليىقتۇر) هللا(بىھاجهتتۇر، 
ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، هللا ھهر نهرســىگه قــادىردۇر، اهللا ، ائارىســىدا دوســتلۇق پهيــدا قىلىــدۇ

سـىلهر بىـلهن ئــۇرۇش قىلمىغـان ۋه سـىلهرنى يۇرتــۇڭالردىن ) كۇففــارالردىن]. (7[ ناھـايىتى مېھرىبانـدۇر
ئۇالرغا ياخشـىلىق قىلىشـىڭالردىن، ئۇالرغـا ئادىـل بولۇشـۇڭالردىن هللا ھهيدهپ چىقارمىغانالرغا كهلسهك، ا

ئۈچـۈن سـىلهر بىـلهن  ىـندهللا ا]. 8[ ئـادىلالرنى دوسـت تۇتىـدۇهللا سمايدۇ، شۈبھىسـىزكى، اسىلهرنى تو
ـــقا  ـــدهپ چىقىرىش ـــىلهرنى ھهي ـــان ۋه س ـــدهپ چىقارغ ـــۇڭالردىن ھهي ـــىلهرنى يۇرت ـــقان، س ئۇرۇش
ياردهملهشكهنلهرنى دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسـىدۇ، كىمكـى ئـۇالرنى دوسـت تۇتىـدىكهن، ئـۇالر 



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

314 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

سىلهرگه مۆمىن ئايالالر ھىجرهت قىلىپ كهلسه، ئـۇالرنى سـىناپ كـۆرۈڭالر، ! ئى مۆمىنلهر ].9[ زالىمالردۇر
ــڭ ئىمــانىنى ا ــۇالرنى هللا ئۇالرنى ــدۇ، ئهگهر ئ ــدان بىلى ــيىن ھهقىقىــي(ئوب ــۆمىنه دهپ ) ســىنىغاندىن كې م

رمۇ ئۇالرغـا ھـاالل تونۇساڭالر، ئۇالرنى كاپىرالرغا قايتۇرۇپ بهرمهڭالر، ئۇالر كاپىرالرغا ھاالل ئهمهس، كـاپىرال
ئهمهس، كـاپىر ئهرلىرىنىــڭ ئۇالرغـا بهرگهن مهھرىنــى قـايتۇرۇپ بېــرىڭالر، ئۇالرنىـڭ مهھرىلىرىنــى بېرىــپ 
نىكاھىڭالرغا ئالساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، كـاپىر ئايـالالرنى ئهمـرىڭالردا سـاقلىماڭالر، ئۇالرغـا 

) ھىجـرهت قىلىـپ كهلـگهن مـۆمىن ئاياللىرىغـا بهرگهن(مۇ بهرگهن مهھرىڭالرنى تهلهپ قىلىڭالر، كـاپىرالر
ھهممىنـى هللا ئـاراڭالردا ھۆكـۈم چىقىرىـدۇ، اهللا ا. نىڭ ھـۆكمى ئهنه شـۇهللا مهھرىلىرىنى تهلهپ قىلسۇن، ا

ئهگهر سـىلهرنىڭ بهزى ئايـاللىرىڭالر كاپىرالرغـا ]. 10[ بىلگۈچىدۇر، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر
ئۇرۇشـۇپ غهنىـمهت ئالغـان ۋاقـتىڭالردا، ئايـاللىرى كاپىرالرغـا كىرىـپ ) هنكـاپىرالر بىـل(كىرىپ كهتسـه، 

يهنـــى (ئۇالرنىـــڭ بهرگهن مهھرىنىـــڭ مىقـــدارىنى بېـــرىڭالر ) غهنىمهتـــتىن(كهتـــكهن كىشـــىلهرگه 
مۇسۇلمانالردىن بىرىنىڭ ئايالى كۇففارالر تهرهپكه قېچىپ كهتسه، سىلهر كۇففـارالر بىـلهن ئۇرۇشـۇپ ئالغـان 

هللا ا، سـىلهر ئـۆزۈڭالر ئىشـهنگهن )دىن مهزكۇر ئايالنىڭ ئېرىگه مهھرى مىقدارى مال بېرىڭالرغهنىمهت مال
ــالالر ســاڭا كېلىــپ، ! ئــى پهيغهمــبهر]. 11[ قورقــۇڭالر تىــن ھــېچ نهرســىنى شــېرىك  قــاهللا امــۆمىن ئاي

هك قىـز جـاھىلىيهت دهۋرىدىكىـد(كهلتۈرمهسلىككه، ئوغرىلىق قىلماسلىققا، زىنـا قىلماسـلىققا، بـالىلىرىنى 
ئۆلتۈرمهسـلىككه، باشـقىالرنىڭ بالىسـىنى يالغانـدىن ) بالىلىرىنى نومۇستىن ياكى كهمبهغهللىكتىن قورقـۇپ

ئهرلىرىنىڭ بالىسى قىلىۋالماسلىققا، سهن بۇيرۇغان ياخشى ئىشـالردىن بـاش تارتماسـلىققا بهيـئهت قىلسـا 
هللا مهغپىـرهت تىلىگىـن، ا تىـنهللا اۈن ئۇالرغـا بهيـئهت قىلغىـن، ئـۇالر ئۈچـ) يۇقىرىقى شهرتلهر ئاساسىدا(

غهزهپ هللا ا! ئــى مــۆمىنلهر]. 12[ ھهقىــقهتهن ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇر
قهبرىلىرىـده ياتقـان كۇففـارالر ئۈمىـدىنى ) سـاۋابىدىن(قىلغان قهۋمنى دوست تۇتماڭالر، ئۇالر ئاخىرهتنىـڭ 

  .]13[ ئۈزگهندهك ھهقىقهتهن ئۈمىدىنى ئۈزدى
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يهنـى ئىنسـانالر، ئۆسـۈملۈكلهر، (ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهر ) يهنى پهرىشـتىلهر(ئاسمانالردىكى نهرسىلهر 
ئـى ]. 1[ ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر، غـالىبتۇرهللا اتهسـبىھ ئېيتتـى،  قاهللا ا) جانسىز شهيئىلهر

يهنى ئهمهلـده سـىلهر قىلمايـدىغان (سىلهر نېمه ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دهيسىلهر؟ ! مۆمىنلهر
سـىلهرنىڭ قىلمايـدىغان ئىشـنى ] 2[ )ياخشى ئىشـالرنى نـېمه ئۈچـۈن ئـاغزىڭالردا قىلىمىـز دهيسـىلهر؟

هللا شۈبھىسـىزكى، ا]. 3[ )كۆرۈلىـدىغان نهرسـىدۇر(ئهڭ ئـۆچ  نىـڭ دهرگاھىـداهللا دېيىشـىڭالر ا) قىلىمىز(
ــانالرنى  ــاد قىلغ ــۇپ جىھ ــهپ بول ــادهك س ــتهھكهم بىن ــدا مۇس ــڭ يولى ــدا (ئۆزىنى ــۇرۇش مهيدانى ــى ئ يهن
ئـۆز ]. 4[ دوسـت تۇتىـدۇ) دۈشمهنلهرگه ئۇچراشقان چاغدا مهۋقهسىده ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغـانالرنى

نىڭ سىلهرگه ئهۋهتكهن پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىمنـى بىلىـپ هللا مېنىڭ ا! ۋمىمئى قه«: ۋاقتىدا مۇسا قهۋمىگه
هللا بۇرۇلـۇپ كهتكهنـدىن كېـيىن، ا) ھهقـتىن(دېـدى، ئـۇالر » تۇرۇپ سىلهر ماڭا نېمىشقا ئازار بېرىسىلهر؟

ئــۆز ۋاقتىــدا ]. 5[ پاســىق قهۋمنــى ھىــدايهت قىلمايــدۇهللا ئۇالرنىــڭ دىللىرىنــى ھىــدايهتتىن بۇرىــۋهتتى، ا
ئهۋهتـكهن، مهنـدىن هللا مهن سـىلهرگه ھهقىـقهتهن ا! ئـى ئىسـرائىل ئهۋالدى«: ڭ ئـوغلى ئىسـامهريهمنى

بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهسـتىق قىلغـۇچى، مهنـدىن كېـيىن كېلىـدىغان ئهھـمهد ئىسـىملىك پهيغهمـبهر 
ئىسا ئۇالرغا روشـهن مـۆجىزىلهرنى ئېلىـپ كهلـگهن . دېدى» بىلهن خۇش خهۋهر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن
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يهنـى (يالغـاننى  قـاهللا ائىسالمغا دهۋهت قىلىنىۋېتىپ، ]. 6[ دېدى» بۇ ئوپئوچۇق سېھىردۇر«: دا، ئۇالرچاغ
زالىـم هللا چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم كىشى بـارمۇ؟ ا) نىڭ شېرىكى بار، بالىسى بار دېگهندهك سۆزلهرنىهللا ا
نىـڭ دىنىنـى ۋه نۇرلـۇق هللا ايهنـى (نىـڭ نـۇرىنى هللا ئـۇالر ا]. 7[ قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ) يهنى كاپىر(

ئۆزىنىـڭ هللا ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرۈۋهتمهكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامـان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ، ا) شهرىئىتىنى
مۇشـرىكالر يامـان كـۆرگهن ]. 8[ يهنى ئۆزىنىڭ دىنىنـى ئاشـكارىلىغۇچىدۇر(نۇرىنى مۇكهممهل قىلغۇچىدۇر 

ىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبىرىنى ھىـدايهت بىـلهن ھهق دىننى بارلىق دىنالر ئۈستهللا تهقدىردىمۇ، ا
سـىلهرگه سـىلهرنى قـاتتىق ئـازابتىن قۇتۇلدۇرىـدىغان بىـر ! ئى مۆمىنلهر]. 9[ ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى

نىـڭ هللا ئىمان ئېيتقايسـىلهر، ا) چىن(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه  قاهللا ا]. 10[ تىجارهتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟
 ىلهن، جېنىڭالر بىلهن جىھاد قىلغايسىلهر، ئهگهر بىلسهڭالر، سىلهر ئۈچۈن بـۇ ياخشـىدۇريولىدا مېلىڭالر ب

ســىلهرنىڭ گۇنــاھلىرىڭالرنى مهغپىــرهت قىلىــدۇ، ســىلهرنى ئاســتىدىن هللا ا) شــۇنداق قىلســاڭالر]. (11[
زهل ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، دائىمىـي تۇرالغـۇ بولغـان جهننهتلهردىكـى گـۈ

ســىلهر ) مهرھهمهت قىلىنىــدىغان(ســىلهرگه ]. 12[ ، بــۇ چــوڭ مۇۋهپپهقىيهتتــۇر)تۇرغۇزىــدۇ(ســارايالردا 
يهنـى مهككىنىـڭ (كېلىدىغان نۇسرهت ۋه يـېقىن غهلىـبه  تىنهللا اياخشى كۆرۈدىغان ئىككىنچى بىر نېمهت 

خــۇش خهۋهر  )بــۇ روشــهن مهرھهمهت بىــلهن(مــۆمىنلهرگه !) ئــى مــۇھهممهد(دۇر، ) پهتھــى قىلىنىشــى
يهنى ئىسا ئهلهيھىسساالمغا دهسـلهپته ئىمـان ئېيتقـان مـۆمىن (ھهۋارىيۇنالر ! ئى مۆمىنلهر]. 13[ بهرگىن

نىـڭ دهۋىتىنـى هللا ا(«: نىڭ ياردهمچىلىرى بۇلۇڭالر، مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا ھهۋارىيۇنالرغـاهللا دهك ا) قهۋم
ــتا ــغ قىلىش ــاهللا ا) تهبلى ــدۇ؟ ق ــاردهمچىلىرىم بولى ــلهر ي ــد» كىم ــۇنالردې ــز ا«: ى، ھهۋارىي ــڭ هللا بى نى

دېدى، ئىسرائىل ئهۋالدىدىن بىر تـائىپه ئىمـان ئېيتتـى، يهنه بىـر تـائىپه كـاپىر بولـدى، » ياردهمچىلىرىمىز
مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ئۆز دۈشمهنلىرىگه قارشى تۇرۇشىدا يـار ـ يـۆلهكته بولـدۇق، شـۇنىڭ بىـلهن مـۆمىنلهر 

  ].14[ غالىب بولدى
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ھهمـمه (، )مۇتلهقتـۇر(پادىشـاھى هللا ا. ئاسمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهر تهسـبىھ ئېيتىـدۇ قاهللا ا
يهنـى يېزىشـنى (مىلهرگه ئـۈمهللا ا]. 1[ پاكتۇر، غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇر) نۇقسانالردىن

ــلهرگه ــدىغان ئهرهب ــنى ئۇقماي ــى ) ۋه ئوقۇش ــر پهيغهمبهرن ــدىن بى ــڭ ئىچى ــۇھهممهد (ئۇالرنى ــى م يهن
ئۇالرغـا قۇرئـان ئـايهتلىرىنى ئوقـۇپ بېرىـدۇ، ئـۇالرنى ) يهنـى پهيغهمـبهر(ئهۋهتتى، ئۇ ) ئهلهيھىسساالمنى

يهنـى يهنـى پهيغهمبهرنىـڭ (ۋه ھېكمهتنـى ) يهنـى قۇرئـاننى(پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا كىتابنى ) گۇناھالردىن(
) پهيغهمبهرنـى(ھهمـده ] 2[ ئۆگىتىدۇ، گهرچه ئـۇالر ئىلگىـرى ئوچـۇق گۇمراھلىقتـا بولسـىمۇ) سۈننىتىنى

يهنــى قىيــامهتكىچه (ئىككىنچــى بىــر قهۋمــگه ) كېــيىن كېلىــدىغان(تېخــى ئۇالرنىــڭ زامانىــدا بولمىغــان 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـاالمنىڭ پهيغهمبهرلىكـى زامانداشـلىرىغىال يهنى (ئهۋهتتى ) كېلىدىغان مۇسۇلمانالرغا

، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش غـالىبتۇرهللا ا، )ئهمهس، بهلكى قىيامهتكىچه كېلىدىغان كىشىلهرگىمۇ ئومۇمىيدۇر
 ئۇلـۇغ پهزل ئىگىسـىدۇرهللا نىڭ پهزلىدۇركى، ئۇنى خالىغان ئـادهمگه بېرىـدۇ، اهللا مانا بۇ ا]. 3[ قىلغۇچىدۇر

يهنـى (تهكلىپ قىلىنغـان، ئانـدىن ئـۇنى كۆتـۈرمىگهنلهر ) يهنى ئهمهل قىلىشقا(ى كۆتۈرۈشكه تهۋراتن]. 4[
تهۋرات بېرىلگهن ۋه ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشـقا تهكلىـپ بولسـىمۇ، ئۇنىڭغـا ئهمهل قىلمىغـان ۋه ھىـدايهتتىن 

چـوڭ ـ چـوڭ يهنـى پايـدىلىق (خۇددى كىتاب يۈكلهنگهن ئېشهككه ئوخشايدۇ ) پايدىالنمىغان يهھۇدىيالر
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كىتابالرنى ئۈستىگه ئارتىۋالغـان، چارچاشـتىن باشـقا، ئـۇالردىن ھېچقانـداق پايدىلىنالمايـدىغان ئېشـهككه 
زالىـم قهۋمنـى هللا ا! نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغـان قهۋمنىـڭ مىسـالى نېمىـدېگهن يامـانهللا ، ا)ئوخشايدۇ

ئهگهر ســىلهر باشــقىالرنى ! الرئــى يهھــۇدىي«ئېيتقىنكــى، !) ئــى مــۇھهممهد]. (5[ ھىــدايهت قىلمايــدۇ
ئاخىرهتنىـڭ راھىـتىگه (نىڭ دوسـتلىرى دهپ دهۋا قىلىـدىغان بولسـاڭالر، هللا ئهمهس، پهقهت ئۆزۈڭالرنىال ا

]. 6[ »راسـتچىل بولسـاڭالر) بۇ دهۋايىڭـالردا(ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر، ئهگهر ) تېزرهك يېتىش ئۈچۈن
ئـى ]. (7[ زالىمالرنـى بىلگۈچىـدۇرهللا لۈمنى ھهرگىز ئارزۇ قىلمايدۇ، ائۇالر قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن، ئۆ

سىلهر قاچىدىغان ئۆلۈم چوقـۇم سـىلهرگه يولۇقىـدۇ، ئانـدىن سـىلهر غهيبنـى ۋه ئاشـكارىنى «!) مۇھهممهد
]. 8[ دېگىـن» سىلهرگه قىلمىشـىڭالرنى ئېيتىـپ بېرىـدۇهللا نىڭ دهرگاھىغا قايتۇرىسىلهر، ا) هللا(بىلگۈچى 

يهنـى جـۈمه خۇتبىسـىنى (نـى يـاد ئېتىشـكه هللا ر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغا ئهزان ئېيتىلسـا، ائى مۆمىنله
ئالـدىراپ بېـرىڭالر، ئـېلىم ـ سـېتىمنى قويـۇپ تـۇرۇڭالر، ئهگهر ) ئاڭالشقا ۋه جۈمه نامىزىنى ئادا قىلىشـقا

ارىغ بـولغىنىڭالردىن فـيهنـى نامـازدىن (ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا ]. 9[ بىلسهڭالر بۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر
نىـڭ پهزلىـدىن تهلهپ قىلىڭـالر، هللا ، ا)يهنى ئـۆز مهشـغۇالتىڭالر بىـلهن بولـۇپ(زېمىنغا تارىلىپ ) كېيىن

ئۇالر بىـرهر تىجـارهتنى !) ئى مۇھهممهد]. (10[ نى كۆپ ياد ئېتىڭالرهللا مهقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ا
) يهنـى تىجـارهتكه(پېتىـڭ تاشـالپ، ئۇنىڭغـا ) اتقانخۇتبه ئوقۇۋ(ياكى تاماشانى كۆرسه، سېنى ئۆره تۇرۇپ 

) يهنـى سـاۋاب ۋه نـېمهت(نىڭ دهرگاھىـدىكى نهرسـه هللا ئېيتقىنكى، ا) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(يۈگۈرىدۇ، 
  ].11[ رىزىق بهرگۈچىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرهللا تاماشادىن ۋه تىجارهتتىن ياخشىدۇر، ا
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ــدا ــگهن چاغ ــدىڭغا كهل ــېنىڭ ئال ــاپىقالر س ــقهتهن ا«: مۇن ــهن ھهقى ــى س ــق بېرىمىزك ــڭ هللا گۇۋاھلى نى
هللا بىلىـدۇ، اهللا نىـڭ پهيغهمبىـرى ئىكهنلىكىڭنـى اهللا دهيـدۇ، سـېنىڭ ھهقىـقهتهن ا» پهيغهمبىرىدۇرسهن

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ يالغـان قهسـهملىرىنى قالقـان ]. 1[ كى، مۇناپىقالر چوقۇم يالغـانچىالردۇرگۇۋاھلىق بېرىدۇ
توســتى، ئۇالرنىــڭ قىلمىشــى ) نىــڭ دىنىــدىنهللا يهنــى ا(نىــڭ يولىــدىن هللا ا) كىشــىلهرنى(قىلىۋالــدى، 

ئىنكـار ) ادىللىرىـد(ئىشىنىپ، ئانـدىن ) ئېغىزلىرىدا(بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر ]. 2[ !نېمىدېگهن يامان
) ئىمـاننى(، ئـۇالر )يهنـى دىللىرىغـا ھىـدايهت يېتىـپ بارالمايـدۇ(قىلدى، ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچهتلهندى 

سـېنى ھهيـران قالدۇرىـدۇ، ) ساالپهتلىكى(ئۇالرغا قارايدىغان بولساڭ، بهدهن قۇرۇلۇشى ]. 3[ چۈشهنمهيدۇ
ئىلىمسـىز، ئهقىلسـىز، (ق سالىسـهن، سـۆزىگه قـۇال) سـۆزىنىڭ پاسـاھهتلىكىدىن(ئهگهر ئـۇالر سۆزلىسـه، 

) قورقـۇنچتىن(ياغـاچالردۇر، ئـۇالر ) چىرىـپ قالغـان(گويا ئـۇالر تامغـا يـۆلهپ قويۇلغـان ) پاراسهتسىزلىكته
دۈشــمهندۇر، ) ســاڭا ۋه مــۆمىنلهرگه(ھهرقانــداق ئــاۋازنى ئــۆزلىرىگه قارىتىلغــان دهپ گۇمانلىنىــدۇ، ئــۇالر 

بۇرۇلـۇپ ) ھىـدايهتتىن گۇمراھلىققـا(ئۇالر قانـداقمۇ ! ى ھاالك قىلسۇنئۇالرنهللا ئۇالردىن ھهزهر ئهيلىگىن، ا
دېيىلسـه، » سـىلهرگه مهغپىـرهت تىلهيـدۇ لالھكـېلىڭالر، رهسـۇلۇ«: زره ئېيتىـپئۇالرغـا ئـۆ] 4[ !كېتىدۇ

ــدا ) مهســخىره قىلىــش يۈزىســىدىن( ــۇق قىلغــان ھال دهۋهت (باشــلىرىنى ســىلكىيدۇ، ئۇالرنىــڭ تهكهببۇرل
مهغپىــرهت تهلهپ قىلغىــن، ) مهيلــى(ئۇالرغــا ]. 5[ يــۈز ئــۆرۈگهنلىكىنى كۆرۈسـهن) دىنىقىلىنغـان نهرســ

ــدۇ، هللا مهغپىــرهت تهلهپ قىلمىغىــن، بهرىبىــر ئوخشــاش، ا) مهيلــى( ــرهت قىلماي ئۇالرغــا ھهرگىــز مهغپى
نىـڭ يېنىـدىكى كىشـىلهرنى  لالھرهسۇلۇ«: ئۇالر]. 6[ ھىدايهت قىلمايدۇهللا شۈبھىسىزكى پاسىق قهۋمنى ا

ــ ــۇنتهمى ــاراپ كهتس ــۇالر ت ــرى ا» نلىمهڭالر، ئ ــڭ خهزىنىلى ــمانالرنىڭ ۋه زېمىننى ــدۇ، ئاس ــڭ هللا دهي نى
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): يهنـى مۇنـاپىقالر(ئـۇالر ]. 7[ چۈشـهنمهيدۇ) نىـڭ ھېكمىتىنـىهللا ا(ۋه لېكىن مۇنـاپىقالر . ئىلكىدىدۇر
ــادهم « ــز ئ ــنىگه قايتســاق، ئهڭ ئهزى ــدۇلال(مهدى ــى ئاب ــۆزل ھيهن ــڭ ئ ــۇبهي ۋه مۇناپىقالرنى ــبن ئ ىرىنى ئى

» مهدىنىـدىن چىقىرىۋېتىـدۇ) نى، مـۆمىنلهرنى دېمهكچـىلالھيهنى رهسـۇلۇ(ئهڭ خار ئادهمنى ) دېمهكچى
غهلىبىنىـڭ (نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه مـۆمىنلهرگه مهنسـۇپ، لـېكىن مۇنـاپىقالر هللا ، اقاهللا اغهلىبه . دېيىشىدۇ

ــۆمىنلهر]. 8[ بىلمهيــدۇ) نىــڭ دۈشــمهنلىرىگه ئهمهس، دوســتلىرىغا مهنســۇپ ئىكهنلىكىنــىهللا ا ! ئــى م
غهپلهتـته ) نىـڭ تـائهت ـ ئىبادىتىـدىنهللا يهنـى ا(نىڭ زىكرىـدىن هللا ماللىرىڭالر ۋه بالىلىرىڭالر سىلهرنى ا

: بېرىڭالرغـا ئۆلـۈم كېلىـپ]. 9[ قالدۇرمىسۇن، كىملهركى شۇنداق قىلىدىكهن، ئۇالر زىيـان تـارتقۇچىالردۇر
ــارىم« ــى ! پهرۋهردىگ ــقا مېن ــى(نېمىش ــى ئهجىلىمن ــپ ب) يهن ــهدىقه قىلى ــدىڭ، س ــاز كېچىكتۈرمى ــر ئ ى

دېيىشتىن بـۇرۇن، ئۆزۈڭالرغـا رىزىـق قىلىـپ بېـرىلگهن نهرسـىلهرنى سـهدىقه » ياخشىالردىن بوالر ئىدىم
قىلىۋاتقــان هللا ھــېچ ئــادهمنى ئهجىلــى كهلگهنــده ھهرگىــز كېچىكتۈرمهيــدۇ، اهللا ا]. 10[ قىلىڭــالر

   ].11[ ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋهرداردۇر
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مهنسـۇپتۇر، جىمـى  قـاهللا اتهسـبىھ ئېيتىـدۇ، پادىشـاھلىق  قاهللا ائاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسىلهر 
ــاراڭالردا ســىلهرنهللا ا]. 1[ ھهر نهرســىگه قــادىردۇرهللا خاســتۇر، ا قــاهللا اھهمدۇســانا  ى خهلــق ئهتتــى، ئ

ــار، ا ــاپىرالرمۇ ب ــار، ك ــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇرهللا مۆمىنلهرمــۇ ب ــان ئىشــىڭالرنى ك هللا ا]. 2[ ســىلهرنىڭ قىلىۋاتق
ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ھهق يـاراتتى، سـىلهرنى سـۈرهتكه كىرگـۈزدى، سـۈرىتىڭالرنى چىرايلىـق قىلـدى، 

مانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهرنى بىلىـپ ئاسـهللا ا]. 3[ ئاخىر قايتىدىغان جـاي ئۇنىـڭ دهرگاھىـدۇر
يوشـۇرغانلىرىڭالرنى ۋه ئاشـكارىلىغانلىرىڭالرنى بىلىـپ ) نىيهتلىرىڭالردىن، ئهمهللىـرىڭالردىن(هللا تۇرىدۇ، ا
سىلهرگه ئىلگىرى كاپىر بولـۇپ ئهمهللىرىنىـڭ ۋابـالىنى ]. 4[ دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇرهللا تۇرىدۇ، ا

بــۇ شــۇنىڭ ]. 5[ قــاتتىق ئازابقــا دۇچــار بولىــدۇ) ئــاخىرهتته(ى كهلمىــدىمۇ؟ ئــۇالر تېتىغانالرنىــڭ خهۋىــر
ئىنسـان بىزنـى «: ئۈچۈندۇركى، ئۇالرغا پهيغهمبهرلىرى روشـهن مـۆجىزىلهر بىـلهن كهلـگهن ئىـدى، ئـۇالر

ئۇالرنىـڭ (هللا ا. يـۈز ئـۆرۈدى) ئىمانـدىن(ئىنكـار قىلـدى، ) پهيغهمبهرنـى. (دېدى» ھىدايهت قىالالمدۇ؟
كـاپىرالر ھهرگىـز ]. 6[ مهخلۇقـاتتىن بىھـاجهتتۇر، مهدھىـيىگه اليىقتـۇرهللا ، ائهمهسـتۇرموھتاج ) انىغائىم

ھهرگىــز ئۇنــداق ئهمهس، پهرۋهردىگــارىم بىــلهن «: تىرىلــدۈرۈلمهيمىز دهپ گۇمــان قىلىشــتى، ئېيتقىنكــى
 قـاهللا اىلىـدۇ، بـۇ قهسهمكى، سىلهر چوقۇم تىرىلدۈرىسىلهر، ئانـدىن سـىلهرگه قىلمىشـىڭالردىن خهۋهر بېر

ئىمـان ئېيـتىڭالر، ) يهنى قۇرئانغا(نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه بىز نازىل قىلغان نۇرغا هللا ، اقاهللا ا]. 7[ »ئاساندۇر
سىلهرنى قىيامهت ئۈچـۈن توپاليـدۇ، ئـۇ هللا ئۇ كۈنده ا]. 8[ قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋهرداردۇرهللا ا

ننى تهرك ئهتكهنلىكـى بىـلهن كاپىرنىـڭ زىيـان تارتقـانلىقى، يهنى ئۇ كۈنده ئىمـا(زىيان تارتىدىغان كۈندۇر 
كىمكـى ). ياخشى ئهمهللهرنى دېگهندهك قىاللمىغانلىقى بىلهن مۆمىننىڭ زىيان تارتقانلىقى ئاشكارا بولىـدۇ

ـا چىقىرىـدۇ، ئـۇنى هللا ئىمـان ئېيتىـپ ياخشـى ئىـش قىلىـدىكهن، ا قاهللا ا ئۇنىـڭ يامـان ئىشـلىرىنى يوقق
ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ، ئۇالر ئۇ جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ قالىـدۇ، بـۇ ئاستىدىن ئۆستهڭلهر 
ئىنكـار قىلغـانالر، ئـايهتلىرىمىزنى يالغانغـا ) بىرلىكىنـى ۋه قـۇدرىتىنى(نىـڭ هللا ا]. 9[ كاتتا مۇۋهپپهقىيهتتۇر

كىشـىگه ] 10[ !جـايچىقارغانالر ئهھلى دوزاخ بولۇپ، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، ئۇ نېمىـدېگهن يامـان 
 قـاهللا ا، كىمكـى )يېتىـدۇ(بىلهنـال ) يهنـى قازاسـى(نىڭ ئىزنى هللا يهتكهن ھهر قانداق مۇسىبهت پهقهت ا
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ئۇنىـڭ هللا ئىشـىنىدىكهن، ا) نىڭ قازاسـى بىـلهن يېتىـدۇ دېـگهن سـۆزگههللا يهنى ھهر قانداق مۇسىبهت ا(
ــى  ــهۋرگه(قهلبىن ــدۇ، ا) س ــدۇرهللا يېتهكلهي ــىنى بىلگۈچى ــا هللا]. 11[ ھهر نهرس ــالر،  ق ــائهت قىلىڭ ئىت

پهيغهمـبهرگه زىيـان (يـۈز ئۆرۈسـهڭالر ) پهيغهمبهرنىڭ دهۋىتىـدىن(پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر 
]. 12[ روشـهن تهبلىـغ قىلىشـتۇر) دهۋهتنـى(، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ۋهزىپىسى پهقهت )يوق، ئۆزۈڭالرغا زىيان

! ئـى مـۆمىنلهر]. 13[ تهۋهككـۈل قىلسـۇن قـاهللا الهر يوقتـۇر، مـۆمىن) بهرھهق(باشقا ھېچ مهبـۇد  تىنهللا ا
سىلهرنىڭ ئاياللىرڭالردىن، بـالىلىرىڭالردىن سـىلهرگه دۈشـمهن بولىـدىغانلىرىمۇ بـار، ئـۇالردىن ئېھتىيـات 

ــالر، ئهگهر  ــۇالرنى(قىلىڭ ــاڭالر ) ئ ــرهت قىلس ــهڭالر، مهغپى ــاڭالر، كهچۈرس ــۇ قىلس ــىلهرنىمۇ هللا ا(ئهپ س
]. 14[ تهن ناھــايىتى مهغپىــرهت قىلغۇچىــدۇر، ناھــايىتى مېھرىبانــدۇرھهقىــقههللا ا). مهغپىــرهت قىلىــدۇ

نىـڭ دهرگاھىـدا هللا بىـر تۈرلـۈك سـىناقتۇر، ا) تهرىپىـدىنهللا سىلهرگه ا(سىلهرنىڭ ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر 
ر، ئــاڭالڭال) ۋهزىنــى(تهقۋادارلىــق قىلىڭــالر،  قــاهللا اتاقىتىڭالرنىــڭ يېتىشــىچه ]. 15[ كاتتــا ســاۋاب بــار

ئـۆزۈڭالر ئۈچـۈن ) بـۇ(سـهرپ قىلىڭـالر، ) نىـڭ يولىـدا مـاللىرىڭالرنىهللا ا(ئىتائهت قىلىڭـالر، ) گهئهمرى(
 قـاهللا ا]. 16[ پايدىلىقتۇر، كىمكى نهپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ساقلىنىدىكهن، ئۇ مهقسىتىگه ئېرىشـكۈچىدۇر

ئۇنىــڭ ســىلهرگه هللا ا) يهنــى مهمنــۇنىيهت بىــلهن ســهدىقه بهرســهڭالر(قهرزىــي ھهســهنه بهرســهڭالر 
ئاز ياخشىلىققا كۆپ سـاۋاب بهرگۈچىـدۇر، هللا ھهسسىلهپ بېرىدۇ، سىلهرگه مهغپىرهت قىلىدۇ، ا) ساۋابىنى(

ــدۇر  ــدۇ(ھهلىم ــدىراپ كهتمهي ــدىلىرىنى ئازابالشــقا ئال ــى بهن ــى ۋه ئاشــكارىنى ) هللا(]. 17[ )يهن غهيبن
  ].18[ بىلگۈچىدۇر، غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

  .ئايهت 12ق مهدىنىده نازىل بولغان، ـ سۈره تهال 65

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

اليىـق (سىلهر ئايالالرنى تـاالق قىلسـاڭالر، ئۇالرنىـڭ ئىـددىتىگه ) ئۈممىتىڭگه ئېيتقىنكى! (ئى پهيغهمبهر
ئىـددهتنى ) كهتمهسـلىكى ئۈچـۈننهسـهب ئارىلىشـىپ . (تـاالق قىلىڭـالر) پهيتته يهنى پاكلىق ھالىتىـده

ــۇڭالر،  ــارىڭالردىن قورق ــاناڭالر، پهرۋهردىگ ــمىغۇچه(س ــددىتى توش ــڭ ئى ــدىن ) ئۇالرنى ــۇالرنى ئۆيلىرى ئ
ھهدنـى (چىقمىسۇن، ئۇالر پهقهت ئوچـۇق پاھىشـه قىلسـىال ئانـدىن ) ئۆيىدىن(چىقىرىۋهتمهڭالر، ئۇالرمۇ 

ــدۇ، ئهنه شــۇ ا) ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن نىــڭ قانۇنىــدىن ھالقىــپ هللا دۇر، كىمكــى انىــڭ قانۇنىــهللا چىقى
يهنـى تـاالقتىن (شـۇنىڭدىن كېـيىن هللا كېتىدىكهن، ئۇ ئۆزىگه زۇلۇم قىلغان بولىدۇ، سهن بىلمهيسـهنكى، ا

ئۇالرنىـڭ ئىـددىتى توشـقان چاغـدا، ئـۇالر بىـلهن ]. 1[ بىرهر ئىشنى مهيدانغا كهلتۈرۈشى مۇمكىن) كېيىن
يېنىشــقان، ئاجراشــقان (هن چىــرايلىقچه ئۈزلىشــىپ كېــتىڭالر، چىــرايلىقچه يېنىشــىڭالر يــاكى ئــۇالر بىــل

گــۇۋاھ ) تـوغرا(، خۇدالىــق ئۈچـۈن ئـاراڭالردىن ئىككـى ئادىــل گـۇۋاھچىنى گـۇۋاھ قىلىڭـالر) چـېغىڭالردا
ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان ئېيتقـان كىشـىگه ۋهز ـ  قـاهللا ا) يهنى بۇ ھۆكۈم بىلهن(لۇڭالر، بۇنىڭ بىلهن وب

ئۇنىڭغـا هللا ا]. 2[ ئۇنىڭغـا چىقىـش يـولى بېرىـدۇهللا قورقىـدىكهن، ا تىـنهللا اكىمكى  نهسىھهت قىلىنىدۇ،
هللا ئۇنىڭغــا كۇپــايه قىلىــدۇ، اهللا تهۋهككــۈل قىلســا، ا قــاهللا ائويلىمىغــان يهردىــن رىزىــق بېرىــدۇ، كىمكــى 

ھهقىقهتهن ھهر بىر نهرسـه ئۈچـۈن مـۇئهييهن مىقـدار، مـۇئهييهن هللا ھهقىقهتهن مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ، ا
يهنـى يېشـى چـوڭ (ئاياللىرىڭالرنىڭ ئىچىدىكى ھهيزدىن ئۈمىدىنى ئۈزگهنلهردىن ]. 3[ بهلگىلىدىۋاقىت 

شــۈبھىده بولســاڭالر، ) بولغــانلىقتىن ھهيــز كۆرمهيــدىغانالرنىڭ ئىــددىتىنىڭ قانچىلىــك بولىدىغانلىقىــدىن
چ ئايـدۇر، ھامىلىـدار ھهيز كۆرمىگهنلهرنىڭ ئىددىتى ھهم ئۈ) كىچىكلىكتىن(ئۇالرنىڭ ئىددىتى ئۈچ ئايدۇر، 

بوشـىنىش ) مهيلـى قويـۇۋېتىلگهن بولسـۇن، مهيلـى ئېـرى ئۆلـۈپ كهتـكهن بولسـۇن(ئايالالرنىڭ ئىددىتى 
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ئهنه شـۇ ]. 4[ ئۇنىـڭ ئىشـىنى ئاسانالشـتۇرۇپ بېرىـدۇهللا قورقىدىكهن، ا تىنهللا ابىلهنال تۈگهيدۇ، كىمكى 
ـاھلىرىنى يوققـا هللا دىكهن، اقورقىـ تىـنهللا انىڭ سىلهرگه نازىل قىلغان ھۆكمىـدۇر، كىمكـى هللا ا ئۇنىـڭ گۇن

قۇدرىتىڭالرنىـڭ ) يهنى قويـۇۋېتىلگهن ئايـاللىرىڭالرنى(ئۇالرنى ]. 5[ چىقىرىدۇ، ئۇنىڭغا كاتتا ساۋاب بېرىدۇ
يېتىشىچه ئۆزۈڭالر ئولتۇرۇۋاتقان جايىڭالرنىڭ بىر قىسـمىدا ئولتۇرغـۇزۇڭالر، ئـۇالرنى تهڭلىكـته قالـدۇرۇش 

يهنـى ئـۇالرنى چىقىـپ كېتىشـكه مهجبـۇرالش ئۈچـۈن تۇرالغـۇ جهھهتـتىن، (ر ئۈچۈن زىيان يهتكـۈزمهڭال
، ئهگهر ئۇالر ھامىلىدار بولسا، بوشانغانغا قهدهر ئـۇالرنى تهمىـنلهڭالر، ئهگهر )نهپىقه جهھهتتىن قىسماڭالر

انىي ھهققىنـى بېـرىڭالر، ھهققـ) ئېمىتىش(ئېمىتىپ بهرسه، ئۇالرنىڭ ) بالىلىرىڭالرنى(ئۇالر سىلهر ئۈچۈن 
باشقا بىـر ئايـال ) يهنى بالىنى(ىھهتلىشىڭالر، ئهگهر پىكىرده كېلىشهلمىسهڭالر، ئۇنى مهسل ئاساستا ئۆزئارا

ئۆزىنىـڭ بايلىقىغـا يارىشـا تهمىنلىسـۇن، رىزقـى تـار ) ئايـالىنى ۋه بالىسـىنى(بـاي ئـادهم ]. 6[ ئېمىتسۇن
يهنـى ھهر ئـادهم ئۆزىنىـڭ ئىقتىسـادىي ( نىڭ ئۇنىڭغا بهرگىـنىگه يارىشـا تهمىنلىسـۇنهللا قىلىنغان ئادهم ا

ئىنسـاننى پهقهت تـاقىتى يېتىـدىغان ئىشـقىال تهكلىـپ قىلىـدۇ هللا ا). ئهھۋالىغا يارىشا خىراجهت قىلسـۇن
قىيىنچىلىقــتىن كېــيىن هللا ، ا)يهنــى پېقىــر ئــادهمنى بــاينى تهكلىــپ قىلغــان ئىشــقا تهكلىــپ قىلمايــدۇ(

نۇرغــۇن شـهھهرنىڭ ئاھــالىلىرى ]. 7[ )بــايلىقنى بېرىـدۇيهنـى پېقىــرلىقتىن كېـيىن (ئاسـانلىقنى بېرىــدۇ 
پهرۋهردىگارىنىڭ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ئهمرىـدىن بـاش تـارتتى، ئـۇالردىن قـاتتىق ھېسـاب ئالـدۇق ۋه 

ئۇالر قىلمىشلىرىنىڭ ۋابالىنى تېتىـدى، ئۇالرنىـڭ قىلمىشـلىرىنىڭ ئـاقىۋىتى ]. 8[ ئۇالرنى قاتتىق جازالىدۇق
قـاتتىق ئـازاب تهييارلىـدى، ئـى ئىمـان ) ئـاخىرهتته(ئۇالرغـا هللا ا]. 9[ ئىبـارهت بولـدىزىيان تارتىشـتىن 

ئىمـان ئېيتقـان ]. 10[ سىلهرگه قۇرئـاننى نازىـل قىلـدىهللا قورقۇڭالر، ا تىنهللا ا! ئېيتقان ئهقىل ئىگىلىرى
 نىــڭ روشــهنهللا ۋه ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــانالرنى قــاراڭغۇلۇقتىن نۇرغــا چىقىــرىش ئۈچــۈن ســىلهرگه ا

ئىمـان ئېيتىـدىكهن ۋه ياخشـى  قاهللا ائايهتلىرىنى تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان پهيغهمبهرنى ئهۋهتتى، كىمكى 
ئۇنى ئاستىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇالر ) هللا(كهن، ئهمهل قىلىدى

 بېرىـدۇ) ىـق ۋه نېمهتلهرنـىيهنـى جهننهتتىكـى رىز(ئۇالرغا ئېسىل رىزىق هللا جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ، ا
هللا يـاراتتى، ا) يهنـى يهتـته قىلىـپ(يهتته ئاسماننى ياراتتى، زېمىننىمۇ ئاسـمانالرغا ئوخشـاش هللا ا]. 11[

نىـڭ ھهممىـگه قـادىر هللا ا) سىلهرگه بۇنى بىلدۈرۈشۈم(نىڭ ئهمرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جارى بولۇپ تۇرىدۇ، 
  ].12[ لىدىغانلىقىنى بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇرنىڭ ھهممه نهرسىنى تولۇق بىهللا ئىكهنلىكىنى ۋه ا

   .ئايهت 12ـ سۈره تهھرىم مهدىنىده نازىل بولغان،  66

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 

ساڭا ھاالل قىلغان نهرسىنى ئاياللىرىڭنىڭ رازىلىقىنـى تىـلهش يۈزىسـىدىن هللا نېمه ئۈچۈن ا! ئى پهيغهمبهر
ــارام قى ــهن، اھ ــدۇرهللا لىس ــايىتى مېھرىبان ــدۇر، ناھ ــرهت قىلغۇچى ــايىتى مهغپى ــىلهرگه هللا ا]. 1[ ناھ س

ھهر نهرسـىنى هللا ا سىلهرنىڭ ئىگهڭـالردۇر،هللا بىلهن قهسىمىڭالردىن چىقىشنى بهلگىلىدى، ا) كهففارهت(
هنـى ي(ئـۆز ۋاقتىـدا پهيغهمـبهر ئاياللىرىـدىن بىـرىگه ]. 2[ بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

هللا ئېيتىـپ قويغـان، ا) ئائىشـهگه(ئـۇنى ) يهنى ھهفسه(بىر سۆزنى يوشۇرۇن ئېيتقان ئىدى، ئۇ ) ھهفسهگه
ئۇنىڭغـا ) يهنـى پهيغهمـبهر(بىلـدۈرگهن چاغـدا، ئـۇ ) پهيغهمـبهرگه(بولسا سـىرنىڭ ئاشـكارىالنغانلىقىنى 

). يهنـى يـۈزىگه سـالدى( ئاشكارىالپ قويغان سۆزلهرنىڭ بهزىسىنى ئېيتتى) يهنى ھهفسه(ئۇ ) ھهفسهگه(
پهيغهمـبهر ئۇنىڭغـا سـىرنى ئاشـكارىالپ قويغـانلىقىنى ). يهنـى يـۈزىگه سـالمىدى(بهزىسىنى ئېيتمىدى 

) بـۇنى(ماڭـا «: دېـدى، پهيغهمـبهر» بۇنى ساڭا كىم خهۋهر قىلدى؟«): يهنى ھهفسه(ئېيتقان چاغدا، ئۇ 
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ئائىشـه، (ئهگهر ]. 3[ دېـدى» ر قىلـدىخهۋههللا ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچى، ھهممىدىن تولـۇق خهۋهردار ا
ــه ــالر ) ھهفس ــاهللا ائىككىڭ ــاڭالر  ق ــىدۇر(تهۋبه قىلس ــۈن ياخش ــۆزۈڭالر ئۈچ ــالر ). ئ ــىلهرنىڭ دىلىڭ س

خـوپ كۆرمهيـدىغان ئىـش هللا رهسـۇلۇ ا(بۇرۇلۇپ كهتتى، ئهگهر سـىلهر ) ئىخالس قىلىشتىن قالالھ رهسۇلۇ(
ئۇنىـڭ مهدهتكارىـدۇ، ئـۇالردىن باشـقا پهرىشـتىلهرمۇ هللا ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرسـاڭالر، ئـۇ چاغـدا ا) ئۈستىده

ــا( ــۇر) ئۇنىڭغ ــىلهرنى]. 4[ يۆلهنچۈكت ــارى س ــه، پهرۋهردىگ ــىلهرنى قويۇۋهتس ــۇ س ــا، ئهگهر ئ ڭ ئورنۇڭالرغ
ئىمـان ) ۋه پهيغهمـبهرگه قـاهللا ا(بويسـۇنغۇچى، ) نىڭ ۋه پهيغهمبهرنىڭ ئهمـرىگههللا ا(سىلهردىن ياخشى، 

ناھالردىن تۆۋبه قىلغۇچى، ئىبـادهت قىلغـۇچى، روزا تۇتقـۇچى چوكـانالرنى ئېيتقۇچى، ئىتائهت قىلغۇچى، گۇ
ئـۆزۈڭالرنى ۋه بـاال ـ چاقـاڭالرنى ئىنسـان ۋه ! ئـى مـۆمىنلهر]. 5[ ۋه قىزالرنى ئۇنىڭغـا بېرىشـى مـۇمكىن

تاشـالر يېقىلغــۇ بولىـدىغان، رهھىــم قىلمايـدىغان قــاتتىق قـول پهرىشــتىلهر مـۇئهككهل بولغــان دوزاخــتىن 
ئـى ]. 6[ نىڭ بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسـا شـۇنى ئىجـرا قىلىـدۇهللا ڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر اساقال

ئـى مـۆمىنلهر ]. 7[ بۈگۈن ئۆزره ئېيتماڭالر، سىلهر پهقهت قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسـىلهر! كاپىرالر
اھىڭالرنى يوققـا چىقىرىـدۇ، سهمىمىي تهۋبه قىلىڭالر، ئۈمىـدكى، پهرۋهردىگـارىڭالر سـىلهرنىڭ گۇنـ قاهللا ا

يهنـى قىيـامهت (سىلهرنى ئاستىدىن ئۆسـتهڭلهر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنـنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇ كۈنـده 
پهيغهمبهرنـى ۋه ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بولغـان مـۆمىنلهرنى رهسـۋا قىلمايـدۇ، ئۇالرنىـڭ نـۇرى هللا ا) كۈنىده

بىـــزگه نـــۇرىمىزنى ! ئـــى پهرۋهردىگـــارىمىز«: ئۇالرنىـــڭ ئالدىـــدا ۋه ئـــوڭ تهرىپىـــده يۈرىـــدۇ، ئـــۇالر
ــىگه  ــقهتهن ھهر نهرس ــاڭ ھهقى ــهن بولس ــن، س ــرهت قىلغى ــزگه مهغپى ــن، بى ــتۈرۈپ بهرگى مۇكهممهللهش

سهن كۇففارالر بىلهن ۋه مۇناپىقالر بىلهن كـۈرهش قىلغىـن، ئۇالرغـا ! ئى پهيغهمبهر]. 8[ دهيدۇ» قادىرسهن
هللا ا]. 9[ !ننهمـدۇر، جهھهنـنهم نېمىـدېگهن يامـان جـايقاتتىق مۇئامىله قىلغىن، ئۇالرنىـڭ جـايى جهھه

نۇھنىـڭ ئايـالىنى ۋه لۇتنىـڭ ) ئۇالرنىڭ مۆمىنلهر بىلهن تۇغقانچىلىقىنىڭ پايـدا بهرمهسـلىكىده(كۇففارالرغا 
ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسـهتتى، ئـۇالر بولسـا بىزنىـڭ بهنـدىلىرىمىزدىن ئىككـى ياخشـى بهنـدىمىزنىڭ 

خىيـانهت قىلـدى، ئۇالرنىـڭ ) ئىمـان ئېيتماسـلىق بىـلهن(ىڭ ئىككىلىسى ئهرلىرىگه ئهمرىده ئىدى، ئۇالرن
نىڭ ئازابىـدىن ھـېچ نهرسـىنى دهپئـى هللا ئۇالردىن ا) پهيغهمبهر تۇرۇقلۇق) (يهنى نۇھ بىلهن لۇت(ئهرلىرى 

 ئىمـانهللا ا]. 10[ دېيىلـدى» دوزاخقا كىرگۈچىلهر بىـلهن بىلـله كىـرىڭالر«) ئۇ ئىككىسىگه. (قىاللمىدى
دهرگاھىڭـدا ! ئـى پهرۋهردىگـارىم«: نىڭ ئايالىنى مىسال قىلىپ كۆرسهتتى، ئۆز ۋاقتىدا ئۇپىرئهۋنئېيتقانالرغا 

دىن ۋه ئۇنىـڭ يامـان ئهمهلىـدىن قۇتۇلـدۇرغىن، مېنـى پىرئهۋنـماڭا جهننهتتىن بىر ئۆي بىنا قىلغىن، مېنى 
هريهمنـى مىسـال قىلىـپ كۆرسـهتتى، ھهمده ئىمراننىڭ قىزى م] 11[ دېدى» زالىم قهۋمدىن قۇتۇلدۇرغىن

دهم ئۇنىـڭ ئىچىـگه كىرىـپ، (ئۇ نومۇسىنى ساقلىدى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ تهرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق 
كىتـابلىرىنى تهسـتىق قىلـدى ) نازىـل قىلغـان(، ئۇ پهرۋهردىگارىنىڭ سۆزلىرىنى ۋه )ئىساغا ھامىلىدار بولدى

   ].12[ لدىئىتائهت قىلغۇچىالردىن بو قاهللا اۋه 

  .ئايهت 30ـ سۈره مۇلك مهككىده نازىل بولغان،  67

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ھهر نهرسـىگه هللا ا. نىـڭ بهرىكىتـى بۈيۈكتـۇرهللا پادىشاھلىقى ئىلكىده بولغان ا) پۈتۈن ئاسمان ـ زېمىننىڭ(
ئۆلـۈمنى ۋه هللا ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچـۈن، اسىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ]. 1[ قادىردۇر

يهتـته هللا ا]. 2[ ناھـايىتى مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر) تهۋبه قىلغـۇچىنى(، غـالىبتۇرهللا اتىرىكلىكنى ياراتتى، 
ــاراتتى، مېھرىبــان ا نىــڭ يارىتىشــىدا ھــېچ نۇقســاننى هللا ئاســماننى بىرىنــى بىرىنىــڭ ئۈســتىده قىلىــپ ي
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ئانـدىن سـهن ]. 3[ تهكرار قاراپ بـاققىنكى، بىـرهر يوچـۇقنى كۆرهمسـهن) ائاسمانالرغ(كۆرمهيسهن، سهن 
ئۈمىد ئـۈزگهن ۋه تالغـان ھالـدا ) ئاسمانالردا بىرهر نۇقساننى تېپىشتىن(كۆزۈڭ . يهنه ئىككى قېتىم قارىغىن

بىـلهن ) يهنـى يـورۇق يۇلتـۇزالر(ئهڭ يېقىن ئاسماننى چىراغالر ) بىزگه بارلىق ئاسمانالردىن]. (4[ قايتىدۇ
شـهيتانالرنى ئاتىـدىغان ) پهرىشتىلهرنىڭ سۆزلىرىنى ئـوغرىلىقچه تىڭشاشـقا ئورۇنغـان(بېزىدۇق ۋه ئۇالرنى 

) ئـاخىرهتته(، شـهيتانالرغا )يهنى شهيتانالر يۇلتـۇزالردىن چىققـان شـوال بىـلهن ئېتىلىـدۇ(نهرسه قىلدۇق 
دوزاخ . نالرمۇ دوزاخ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇپهرۋهردىگـارىنى ئىنكـار قىلغـا]. 5[ دوزاخ ئازابىنى تهييارلىـدۇق
ئېشــهك (ئــۇالر دوزاخقــا تاشــالنغان چاغــدا، قاينــاپ تۇرغــان دوزاخنىــڭ ] 6[ !نېمىــدېگهن يامــان جــاي

دوزاخقـا . دوزاخ غهزهپتىن پارچىلىنىـپ كېتىشـكه تـاس قالىـدۇ]. 7[ سهت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ) ھاڭرىغاندهك
ســىلهرگه «: چاغــدا، دوزاخقــا مــۇئهككهل پهرىشــتىلهر ئــۇالردىنھهر قاچــان بىــر تــوپ ئــادهم تاشــالنغان 

ئۇنـداق ئهمهس، «: ئـۇالر]. 8[ دهپ سـورايدۇ» كهلمىگهنمىـدى؟ ) يهنـى پهيغهمـبهر(ئاگاھالندۇرغۇچى 
ھـېچ ئـادهمگه (هللا ا‹: ئىنكار قىلدۇق ھهمـده بىـز) ئۇنى(بىزگه ھهقىقهتهن ئاگاھالندۇرغۇچى كهلگهن، بىز 

]. 9[ دهيـدۇ» دېـدۇق› نازىل قىلىنغىنى يوق، سـىلهر پهقهت چوڭقـۇر ئازغۇنلۇقتـا بىرهر نهرسه) دىنىۋهھي
ئاڭلىغان، ياكى چۈشـهنگهن بولسـاق، ئهھلـى دوزاخ قاتارىـدا ) پهيغهمبهرنىڭ سۆزلىرىنى(ئهگهر بىز «: ئۇالر

 !لسـۇننىڭ رهھمىتىـدىن يىـراق بوهللا ئۇالر گۇناھىنى تونۇيدۇ، ئهھلى دوزاخ ا]. 10[ دهيدۇ» بولماس ئىدۇق
سـىلهر ]. 12[ پهرۋهردىگارىدىن كۆرمهي تۇرۇپ قورققـانالر مهغپىـرهتكه ۋه كاتتـا سـاۋابقا ئېرىشـىدۇ] 11[

ھهقىـقهتهن هللا ا). ھامـان ئـۇنى بىلىـپ تۇرىـدۇهللا ا( ي قىلىڭالر ياكى ئاشكارا قىلىڭـالرىسۆزۈڭالرنى مهخپ
ىلمهمـدۇ؟ ئـۇ شـهيئىلهرنىڭ نـازۇك ياراتقان زات ب) مهخلۇقاتنى]. (13[ دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر

سـىلهرگه زېمىننـى مېڭىشـقا ئاسـان هللا ا]. 14[ تهرهپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىـدىن تولـۇق خهۋهرداردۇر
رىزقىـدىن يهڭـالر، سـىلهر تىرىلگهنـدىن كېـيىن ) بهرگهن(نىڭ هللا ا. قىلدى، زېمىننىڭ ئهتراپىدا مېڭىڭالر

ئاسـماندىكى زاتنىـڭ يهر تهۋرىـگهن چاغــدا !) ۇففــارالرئـى ك]. (15[ نىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىسـىلهرهللا ا
ــاش ] 16[ ســىلهرنى يهرگه يۇتقۇزۇۋېتىشــىدىن قورقمامســىلهر؟ ــڭ ســىلهرگه ت ــاكى ئاســماندىكى زاتنى ي

مېنىــڭ ئاگاھالندۇرۇشــۇمنىڭ قانــداق ) ســىلهر ئــازابنى كــۆرگهن چاغــدا(ياغدۇرۇشــىدىن قورقمامســىلهر؟ 
ئـــۇالردىن ئىلگىـــرى ئـــۆتكهنلهر ]. 17[ بىلىســـىلهر) يهنـــى ھهق ئىكهنلىكىنـــى(ئىكهنلىكىنـــى 

 ئهيىـبلىگهنلىكىم قانـداق ئىـكهن؟) ئۇالرنى ئازاب چۈشۈرۈش بىلهن(يالغانغا چىقاردى، ) پهيغهمبهرلىرىنى(
) ئىبرهت كـۆزى بىـلهن(ئۇالر قاناتلىرىنى يايغان ۋه يىغقان ھالدا ئۈستىده ئۇچۇپ كېتىۋاتقان قۇشالرغا ] 18[

قانـاتلىرىنى ئاچقـان (ئۈستىلىرىده ئۇچۇۋاتقـان قۇشـالرنى ) لىرىنى كهرگهن ۋه يىغقان ھالداقانات(قارىمامدۇ؟ 
ھهقىـقهتهن هللا تۇتـۇپ تۇرىـدۇ، ا) قۇدرىتى بىـلهن(هللا پهقهت ا) ۋه يىغقان چاغدا يهرگه چۈشۈپ كېتىشتىن

لهرگه يـاردهم بهرگهنـدىن تاشـقىرى، يهنه كىـم سـىهللا سىلهرگه ا]. 19[ ھهر نهرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
يهنـى شـهيتان ئـۇالرنى ئـازاب نازىـل (ياردهمچى قوشۇن بوالاليدۇ، كاپىرالر پهقهت ئالـدىنىش ئىچىدىـدۇر 

رىزقىنــى تۇتــۇپ قالســا، ســىلهرگه كىــم رىزىــق بېرىــدۇ، ئــۇالر هللا ئهگهر ا]. 20[ )بولمايــدۇ دهپ ئالدايــدۇ
قايسـى ئـادهم يـول تاپااليـدۇ؟ زادى ]. 21[ تهكهببۇرلۇقتا، ھهقـتىن يىراقلىشىشـتا ئهزۋهيـلهپ كهتكهنـدۇر

ئـى ] (22[ بېشىنى ساڭگىلىتىپ ماڭغان ئادهممۇ؟ ياكى قهددىنى رۇس تۇتۇپ تۈز يولـدا ماڭغـان ئـادهممۇ؟
سـىلهرنى يـاراتتى، سـىلهر ئۈچـۈن قـۇالقنى، كـۆزلهرنى، دىلالرنـى هللا ا«ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! مۇھهممهد

سـىلهرنى يهر يۈزىـده يارىتىـپ كـۆپهيتتى، هللا ا«ىنكـى، ئېيتق]. 23[ »ياراتتى، سىلهر ئاز شۈكۈر قىلسـىلهر
ئهگهر ســىلهر راســتچىل «: ئــۇالر]. 24[ »نىــڭ دهرگاھىغــا توپلىنىســىلهرهللا ا) ھېســاب بېــرىش ئۈچــۈن(

بـۇ («ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغـا! ئـى مـۇھهممهد]. (25[ دهيـدۇ» بولساڭالر، بۇ ۋهده قاچان ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ
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ــم ) ھهقتىكــى ــ(ئىلى ــى قىيامهتنى ــدۇر، مهن پهقهت ئوچــۇق هللا ا) ڭ قاچــان بولۇشــىيهن ــڭ دهرگاھىدى نى
ئـۇالر ئازابنىـڭ ئـۆزلىرىگه يېقىنلىقىنـى كـۆرگهن چاغـدا يـۈزلىرى قارىــداپ ]. 26[ »ئاگاھالنـدۇرغۇچىمهن

ئـى ]. (27[ دېيىلىـدۇ» تهلهپ قىلغان نهرسىدۇر) دۇنيادىكى چېغىڭالردا(مانا بۇ سىلهر «: كېتىدۇ، ئۇالرغا
ئهگهر ! ئېيتىـپ بېقىڭالرچـۇ«ئېيتقىنكـى، ) ڭ ئۆلۈمىڭنى ئـارزۇ قىلىـدىغان مۇشـرىكالرغاسېنى! مۇھهممهد

ھـاالك قىلىـدىغان بولسـا، يـاكى ) مـۆمىنلهرنى(مېنـى ۋه مهن بىـلهن بولغـان ) سىلهر ئارزۇ قىلغاندهك(هللا ا
، كـاپىرالرنى )سىلهرگه نـېمه پايـدا بـار(بىزگه رهھىم قىلىدىغان بولسا ) بىزنىڭ ئهجىلىمىزنى تهخىر قىلىپ(
دۇر، ئۇنىڭغـا ئىمـان هللا ئـۇ ناھـايىتى مېھرىبـان ا«ئېيتقىنكـى، ] 28[ »اتتىق ئازابتىن كىم قۇتۇلدۇرىـدۇ؟ق

ئېيتتۇق ۋه ئۇنىڭغـا تهۋهككـۈل قىلـدۇق، سـىلهر كىمنىـڭ روشـهن گۇمراھلىقتـا ئىكهنلىكىنـى كهلگۈسـىده 
سـىڭىپ كهتسـه، سـىلهرگه ) ئاسـتىغا سـۈيىڭالر يهر(ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ «) ئۇالرغا]. (29[ »بىلىسىلهر

  ].30[ دېگىن» كىم ئېقىن سۇ كهلتۈرۈپ بېرىدۇ

   .ئايهت 52مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قهلهم 68

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 

ــۇن  ــهمكى. ن ــلهن قهس ــىلهر بى ــان نهرس ــۇالر يازغ ــلهن ۋه ئ ــۇھهمم(، ]1[ قهلهم بى ــى م ــهن !) هدئ س
مـۇقهررهركى، سـهن ]. 2[ مهجنۇن ئهمهسسـهن) مۇشرىكالر ئېيتقاندهك(پهرۋهردىگارىڭنىڭ نېمىتى بىلهن، 

سـهن ھهقىـقهتهن بۈيـۈك ئهخالققـا !) ئـى مـۇھهممهد]. (3[ ئهلۋهتته ئۆكسىمهس سـاۋابقا ئېرىشىسـهن
]. 6ــ5[ رمـۇ كۆرىـدۇسهن كۆرۈسهن، ئۇال كهلگۈسىده قايسىڭالرنىڭ مهجنۇن ئىكهنلىكىنى]. 4[ ئىگىسهن

ــدان بىلىــدۇ، ھىــدايهت  ــڭ يولىــدىن ئازغــانالرنى ئوب شۈبھىســىزكى، ســېنىڭ پهرۋهردىگارىــڭ ئۆزىنى
ـائهت قىلمىغىـن]. 7[ تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان بىلىدۇ ئـۇالر سـېنىڭ ئـۆزلىرى ]. 8[ ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا ئىت

]. 9[ مـادارا قىلىشـىنى ئـارزۇ قىلىـدۇ )سـهن بىـلهن(بىلهن مادارا قىلىشىڭنى، شۇنىڭ بىـلهن ئۆزلىرىنىـڭ 
قهسهمخور، پهس، غهيۋهتخور، سۇخهنچى، بېخىل، ھهددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار، قوپال، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه 

بىزنىـڭ ئـايهتلىرىمىز ]. 13ــ10[ گه ئىتائهت قىلمىغىـن) مۇغىره يهنى ۋهلىد ئىبن(ھارامدىن بولغان ئادهم 
الرنىـڭ بۇرۇنقى) بـۇ(«مـۈلكى ۋه ئوغـۇللىرى بولغـانلىقى ئۈچـۈن،  ئۇنىڭغـا ئوقـۇپ بېرىلسـه، ئۇنىـڭ مـال ـ

شۈبھىسـىزكى، بىـز ]. 16[ ئۇنىـڭ بـۇرنىنى داغـالپ بهلـگه سـالىمىز]. 15ــ14[ ، دهيدۇ»ھېكايىلىرىدۇر
قهھهتچىلىـك، ئاچارچىلىققـا (مهلۇم باغنىـڭ ئىگىلىرىنـى سـىنىغاندهك ) يهنى مهككه ئاھالىسىنى(ئۇالرنى 

كهمــبهغهللهر (ئۇنىــڭ مېــۋىلىرىنى ) يهنــى باغنىــڭ ئىگىلىــرى(ئــۇالر . ســىنىدۇق) دۇچــار قىلىــش بىــلهن
 سـهھهردىال ئۈزۈۋېلىشـقا قهسـهم ئىچىشـكهن ئىـدى) ئۇقمىسۇن، ئۇالرغا ھېچ نهرسه بهرمهيلى دېيىشىپ

ئـۇالر ئۇخالۋاتقانـدا، باغقـا پهرۋهردىگارىـڭ تهرىپىـدىن ]. 18[ ئۇالر خۇدا خالىسا دېمىـگهن ئىـدى]. 17[
ئهگهر «: ئـۇالر]. 20ــ19[ قاپقـارا كۈلـدهك بولـۇپ قالـدى) كۆيۈپ(نازىل بولۇپ، باغ ) يهنى يانغىن(ب ئازا

]. 22ــ21[ هنـده بىـر ـ بىرىنـى توۋالشـتىدهپ، ئهتىگ» ئۈزمهكچى بولساڭالر باغقا بېرىڭالر) مېۋىلهرنى(
 پ پىچىرالشـتىدېيىشـى »بۈگۈن باغقا ھهرگىز بىـر مىسـكىنمۇ كىرمىسـۇن«: ئۇالر ماڭدى، يولدا كېتىۋېتىپ

توسـىيااليمىز دېـگهن ئـوي بىـلهن، ئهتىگهنــده ) مىسـكىنلهرنى باغقـا كىرىشـتىن(«: ئـۇالر]. 24ـ  23[
بىـز ھهقىـقهتهن ئېزىـپ «: كـۆرۈپ) كۆيـۈپ قاپقـارا بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى(ئۇالر باغنىڭ ]. 25[ تۇرۇشتى

يهنـى (ئۇالرنىـڭ ياخشىسـى ]. 27ــ26[ دېدى» قۇرۇق قېلىپتۇق) باغنىڭ مېۋىسىدىن(قېلىپتۇق، ياق بىز 
 تهۋبه قىلىـپ تهسـبىھ ئېيتمايسـىلهر دېمىگهنمىـدىم؟ دېـدى قـاهللا اسىلهر نېمىشـقا «): ئهڭ ئهقىللىقى

مىسـكىنلهرنىڭ ھهققىنـى مهنئـى (سـېنى پـاك ئېتىقـاد قىلىمىزكـى، بىـز ! پهرۋهردىگارىمىز«: ئۇالر]. 28[
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شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر بىـر ـ بىـرگه ]. 29[ دېدى» لدۇقھهقىقهتهن زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بو) قىلىش بىلهن
بىـز ھهقىـقهتهن ھهددىمىـزدىن ! ۋاي بىـزگه«: ئۇالر دېيىشـتى]. 30[ قارىشىپ ئۆز ئارا ماالمهت قىلىشتى

ئۇمىـدكى، پهرۋهردىگـارىمىز بىـزگه بۇنىڭـدىن ياخشـىراق بـاغنى بهرگهي، بىـز ئهلـۋهتته ]. 31[ ئېشىپتۇق
ــا مۇشــۇنداقتۇر ]. 32[ »ىلغــۇچىالرمىزپهرۋهردىگــارىمىزدىن ئۈمىــد ق ــازاب مان ــاغ (ئ يهنــى قۇرهيشــكىمۇ ب

]. 33[ ئهگهر ئـۇالر بىلسـه، ئاخىرهتنىـڭ ئـازابى تېخىمـۇ قـاتتىقتۇر). ئىگىلىرىگه چۈشكهن ئازاب چۈشىدۇ
 تهقــۋادارالر پهرۋهردىگارىڭنىــڭ دهرگاھىــدا ھهقىــقهتهن نازۇنېمهتلىــك جهنــنهتلهردىن بهھــرىمهن بولىــدۇ

سـىلهرگه نـېمه بولـدى؟ قانـداقچه ] 35[ ز مۇسـۇلمانالرنى كـاپىرالر بىـلهن بـاراۋهر قىالمـدۇق؟بى]. 34[
بىر كىتاب بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن ) ئاسماندىن نازىل بولغان(ياكى سىلهرده ] 36[ !مۇنداق ھۆكۈم چىقىرىسىلهر

ىلهر ھۆكـۈم يـاكى سـ]. 38ــ37[ بـار، دېگهننـى ئوقۇدۇڭالرمـۇ؟ خـالىغىنىڭالر) قىيامهت كۈنى(سىلهرگه 
قىلغان نهرسهڭالرنىڭ بولۇشىغا بىز سىلهر بىلهن قىيـامهت كـۈنى ئانـدىن ۋاقتـى توشـىدىغان مهھـكهم بىـر 

ئۇالردىن سوراپ باققىنكى، ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا قايسىسـى يـۇقىرىقى ئىشـالرغا ] 39[ ئهھدى تۈزۈشكهنمۇ؟
بـارمۇ؟ ) ىللىـك قىلىـدىغان شـېرىكلىرىيـۇقىرىقى ئىشـالرغا كېپ(ياكى ئۇالرنىڭ ] 40[ كېپىللىك قىالاليدۇ؟

يهنـى قىيـامهت (ئۇ كۈنـده ]. 41[ راستچىل بولسا، شېرىكلىرىنى كهلتۈرۈپ باقسۇن) دهۋاسىدا(ئهگهر ئۇالر 
سهجده قىلىشـقا چاقىرىلىـدۇ، ئـۇالر سـهجده ) ئىمانىنى سىناش ئۈچۈن(ئۇالر . ئىش قىيىنلىشىدۇ) كۈنىده

) دۇنيـادا(تىكىلىـپ قارىيالمايـدۇ، ئۇالرغـا خـارلىق يۈزلىنىـدۇ، ئـۇالر  )قورقۇنچتىن(ئۇالر ]. 42[ قىاللمايدۇ
بـۇ قۇرئـاننى ]. 43[ )ئۇالر سهجدىدىن باش تارتاتتى(ساغالم چاغلىرىدا سهجدىگه دهۋهت قىلىنغان ئىدى 

]. 44[ ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا قويۇۋهتكىن، ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن، ئاستا ـ ئاسـتا ھـاالكهتكه يۈزلهنـدۈرىمىز
دىنغـا دهۋهت (يـاكى ئـۇالردىن ]. 45[ ئۇالرغا مۆھلهت بېرىمهن، شۈبھىسىزكى، مېنىڭ تهدبىرىم پۇختىـدۇر

يـاكى ئۇالرنىـڭ ] 46[ يـۈكىنى ئېغىرالشـتۇرۇۋهتتىڭمۇ؟) ئىقتىسادىي(ھهق سوراپ، ئۇالرنىڭ ) قىلغانلىقىڭغا
) ئېيتىـدىغانلىرىنى شـۇنىڭغا(ئـۇالر  بـار بولـۇپ،) يهنى غهيبنى ئىچىگه ئالغان لهۋھۇلمهھپۇز(يېنىدا غهيب 

بېلىقنىـڭ ) ئالـدىراڭغۇلۇقتا، زېـرىككهكلىكته(پهرۋهردىگارىڭنىڭ ھۆكمىگه سـهۋر قىلغىـن، ]. 47[ يازامدۇ؟
غهمكىـن ھالـدا ) بېلىقنىـڭ قارنىـدا تـۇرۇپ(ئوخشاش بولمىغىن، ئۆز ۋاقتىدا ئـۇ ) يهنى يۇنۇسقا(ساھىبىگه 

ئهگهر ئۇ پهرۋهردىگارىنىڭ نېمىتىگه ئېرىشمىسه ئىدى، ئهلـۋهتته، ئـۇ . ]48[ پهرۋهردىگارىغا ئىلتىجا قىلدى
]. 49[ بىـر دالىغـا تاشـالنغان بـوالتتى) دهرهخمۇ يـوق، تـاغمۇ يـوق(ماالمهت قىلىنغان ھالدا ) قىلمىشىغا(

كـاپىرالر قۇرئـاننى ]. 50[ تاللىـدى، ئـۇنى ياخشـىالردىن قىلـدى) پهيغهمـبهرلىككه(پهرۋهردىگارى ئـۇنى 
ــدا ئاڭلى ــان چاغلىرى ــان(غ ــدىن يام ــمهنلىكىنىڭ قاتتىقلىقى ــان دۈش ــاڭا بولغ ــېنى ) س ــلهن س ــۆزلىرى بى ك

قۇرئـان پهقهت تامـام ]. 51[ دېيىشـىدۇ» شۈبھىسـىز بىـر مهجنـۇن«: سـېنى. يىقىتىۋېتىشكه تاس قالىـدۇ
  ].52[ ئهھلى جاھان ئۈچۈن ۋهز ـ نهسىھهتتۇر

   .ئايهت 52ـ سۈره ھاققه مهككىده نازىل بولغان،  69

   .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــق( ــى ئېنى ــامهت) بولۇش ــدۇر؟]. 1[ قىي ــامهت نېمى ــداق ] 2[ قىي ــى قان ــېمه ئىكهنلىكىن ــڭ ن قىيامهتنى
سـهمۇد بولسـا ئـادهتتىن ]. 4[ قىيـامهتنى ئىنكـار قىلـدى) قهبىلىلىـرى(سهمۇد ۋه ئاد ] 3[ بىلهلهيسهن؟

ئـاد بولسـا ھهددىـدىن زىيـاده قـاتتىق ۋه سـوغۇق بـوران ]. 5[ اۋاز بىلهن ھاالك قىلىندىتاشقىرى قاتتىق ئ
ئۇالرغـا بـوراننى يهتـته كـېچه، سـهككىز كۈنـدۈز ئۈزۈلـدۈرمهي ئاپىرىـده هللا ا]. 6[ بىلهن ھاالك قىلىنـدى

تقـانلىقىنى تهكلىرىـدهك ياكۆ رخورمـا دهرىخىنىـڭ پـو) ئۆز ماكانلىرىدا ھاالك بولۇپ(قهۋمىنىڭ ) ئاد(قىلدى، 
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ــهن ــانلىقىنى كۆرهلهمســهن؟]. 7[ كۆرۈس ــڭ قالغ ــرهر ئادهمنى ــۇالردىن بى ــرئهۋن] 8[ ئ ــدىن  پى ھهم ئۇنىڭ
ـا ئىشـالرنى قىلـدى) يهنـى لـۇت قهۋمـى(ئىلگىرىكىلهر ۋه شهھهرلىرى دۈم كۆمتۈرۈىۋېتىلگهنلهر  ]. 9[ خات

]. 10[ قـاتتىق جازالىـدىهللا رنى ائۇالر پهرۋهردىگارىنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلدى، شۇنىڭ بىلهن ئـۇال
بىـز ) يهنـى ئهجـدادىڭالرنى(چوڭ سۇ يامراپ كهتكهن چاغدا، سـىلهرنى ) نۇھنىڭ زامانىدا(شۈبھىسىزكى، 

ى كېمىگه سالدۇق، سـىلهرگه ئـۇنى ئىبـرهت قىلىـش ئۈچـۈن، تۇتۇۋالىـدىغان قۇالقالرنىـڭ ئـۇنى تۇتۇۋېلىشـ
، زېمىـن ۋه تـاغالر ]13[ تىملىق سۇر چېلىنغان چاغدابىرىنچى قې]. 12ـ11[ )بىز شۇنداق قىلدۇق(ئۈچۈن 

، بۇ كۈنـده چـوڭ ئىـش ]14[ چاغدا) ئۇۋىلىپ كهتكهن(ئۇرۇلۇپ ) بىر ـ بىرىگه(كۆتىرىلىپ ) ئورۇنلىرىدىن(
ئاجىزلىشـىپ ) قااليمىقانلىشـىپ(ئاسمان يېرىلىدۇ، بـۇ كۈنـده ئاسـمان ]. 15[ يۈز بېرىدۇ) يهنى قىيامهت(

لهر ئاسماننىڭ ئهتراپىدا تۇرىـدۇ، بـۇ كۈنـده پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئهرشـىنى سـهككىز پهرىشتى]. 16[ كېتىدۇ
) ھېسـاب بېـرىش ئۈچـۈن) (قـاهللا ا(بۇ كۈنده سـىلهر ]. 17[ ئۈستىده كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ) باشلىرى(پهرىشته 

ا ــ ئهمـالى ئـوڭ قولىغـ نـامه]. 18[ يوشۇرۇپ قااللمايسـىلهرتوغرىلىنىسىلهر، سىلهر ھېچقانداق بىر سىرنى 
بۇ مېنىـڭ نـامه ـ ئهمـالىمنى ئېلىـپ ئوقـۇپ بـېقىڭالر، مهن ھېسـاباتىمغا ): خۇشاللىقتىن(بېرىلگهن ئادهم 

 ئـۇ كۆڭۈللـۈك تۇرمۇشـتا بولىـدۇ]. 20ــ19[ دهيـدۇ» قهررهر ئىشهنگهن ئىـدىممۇالقات بولىدىغانلىقىمغا مۇ
ئولتۇرغانـدىمۇ، ياتقانـدىمۇ ئـۆره تۇرغانـدىمۇ، (ئۇنىـڭ مېـۋىلىرى ]. 22[ ئېسىل جهننهتـته بولىـدۇ]. 21[

يهنـى (ئـۆتكهنكى كـۈنلهرده «) ئۇالرغـا]. (23[ يـېقىن بولىـدۇ) قولىنى سـوزۇپال ئاالاليـدىغان دهرىجىـده
» ر، ئىچىڭـالرياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانلىقىڭالر ئۈچـۈن، خۇشـال ـ خـۇرام يهڭـال) دۇنيادىكى چاغالردا

ماڭـا نـامه ـ ئهمـالىم بېـرىلمىگهن «ن ئادهم ئېيتىدۇكى، ئهمالى سول قولىغا بېرىلگه ـ نامه]. 24[ دېيىلىدۇ
دۇنيـادا ئۆلـۈمىم ھايـاتىمنى ] 26[ !مه بولغـانلىقىنى بىلمىسـهم ئىـدىمھېسابىمنىڭ نـې]. 25[ !بولسىچۇ

مېنىـڭ مـال ـ مۈلكـۈم ماڭـا ھـېچ نهرسـىگه ]. 27[ !ئاخىرالشتۇرسىچۇ) ئاخىرهتته قايتا تىرىلمهس قىلىپ(
) دوزاخقـا مـۇئهككهل پهرىشـتىلهرگههللا ا(]. 29[ »ھوقۇقۇم قولۇمدىن كهتتـى مېنىڭ]. 28[ ئهسقاتمىدى

، ئانـدىن ]31[ ، ئانـدىن ئـۇنى دوزاخقـا تاشـالڭالر]30[ ئۇنى تۇتۇڭالر، ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر«: ئېيتىدۇ
 ئۇنىـڭ بۇنـداق ئازابلىنىشـى شـۇنىڭ]. (32[ »گهز كېلىدىغان زهنجىر بىلهن بـاغالڭالر 70ئۇنى ئۇزۇنلۇقى 

مىسـكىنگه تامـاق بېرىشـنى ]. 33[ ئىمـان ئېيتمىغـان ئىـدى قـاهللا ائۇ ھهقىـقهتهن ئۇلـۇغ ) ئۈچۈندۇركى
 دوسـت يوقتـۇر) ئۇنىڭـدىن ئـازابنى كۆتۈرۈۋېتىـدىغان(بۈگـۈن ئۇنىڭغـا بـۇ يهرده ]. 34[ تهرغىب قىلمايتتى

) يهنـى كـاپىرالرال( ئـۇنى پهقهت ئازغـان ئـادهملهرال]. 36[ ئۇنىڭغا يىرىڭدىن باشـقا تامـاق يوقتـۇر]. 35[
مهن سـىلهر كـۆرۈپ تۇرىـدىغان نهرسـىلهر بىـلهن قهسـهم قىلىـمهن، سـىلهر كۆرمهيـدىغان ]. 37[ يهيـدۇ

بـۇ قۇرئـان ]. 39ـ38[ )يهنى بارلىق مهخلۇقات بىلهن قهسهم قىلىمهن(نهرسىلهر بىلهنمۇ قهسهم قىلىمهن 
ئـۇ شـائىرنىڭ سـۆزى ]. 40[ سـۆزىدۇر) تهرىپىـدىن يهتكـۈزگهنهللا ا(هلۋهتته ھۈرمهتلىـك پهيغهمبهرنىـڭ ئ

ئـۇ كاھىننىـڭ ســۆزىمۇ ئهمهس، سـىلهر ئـاز ۋهز ـ ]. 41[ ، سـىلهر ناھـايىتى ئــاز ئىشىنىسـىلهرئهمهسـتۇر
ئهگهر ئـۇ ]. 43[ ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن نازىل قىلىنغانـدۇر) ئۇ]. (42[ نهسىھهت ئالىسىلهر

]. 45[ ، ئهلۋهتته ئـۇنى قـۇدرىتىمىز بىـلهن جـازااليتتۇق]44[ ولسابىزنىڭ نامىمىزدىن يالغاننى توقۇيدىغان ب
سىلهردىن ھېچبىر ئـادهم ئـۇنى قوغـداپ ]. 46[ ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسى قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق

بىـز شـهك ـ ]. 48[ شهك ـ شۈبھىسىزكى، بۇ قۇرئان تهقۋادارالر ئۈچۈن ۋهز ـ نهسىھهتتۇر]. 47[ قااللمايتتى
ئـۇنى ئىنكـار ) قۇرئـان ئـايهتلىرى شـۇنچه روشـهن تۇرۇقلـۇق(ز بىلىمىزكى، سـىلهرنىڭ ئـاراڭالردا شۈبھىسى

ئــۇالر قۇرئــاننى تهســتىق قىلغۇچىالرنىــڭ ســاۋابىنى ۋه ئىنكــار (قۇرئــان كاپىرالرغــا ]. 49[ قىلغــۇچىالر بــار
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قهررهركى شهكسـىز قۇرئـان، مـۇ]. 50[ ئهلـۋهتته ھهسـرهت بولىـدۇ) قىلغۇچىالرنىڭ ئازابىنى كۆرگهن چاغدا
  ].52[ پاك ئېتىقاد قىلغىن) مۇشرىكالرنىڭ ئىپتىرالىرىدىن(ئۇلۇغ پهرۋهردىگارىڭنى ]. 51[ ھهقىقهتتۇر

   .ئايهت 44ـ سۈره مائارىج مهككىده نازىل بولغان،  70

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

]. 1[ تىلىـدى) چۈشۈشـىنى(كاپىرالرغا چوقۇم بولىدىغان ئازابنىـڭ ) يهنى نهزر ئىبن ھارىس(بىر تىلىگۈچى 
تهرىپىـدىن هللا ئاسـمان شـوتىلىرىنىڭ ئىگىسـى ا) ئـازاب(ئـۇ ]. 2[ نى ھېچ ئادهم قايتۇرالمايـدۇ) ئازاب(ئۇ 

شۇنداق بىر كۈنده ئۆرلهيـدۇكى، ئۇنىـڭ ئۇزۇنلـۇقى  قاهللا ا) يهنى جىبرىئىل(پهرىشتىلهر ۋه روھ ]. 3[ بولغان
چىـرايلىقچه سـهۋر ) قهۋمىڭنىـڭ يهتكـۈزگهن ئهزىيهتلىـرىگه! ئى مـۇھهممهد]. (4[ ڭ يىل كېلىدۇمى 50

ئـۇ كۈنـده ئاسـمان ]. 7[ بىز ئۇنى يېقىن دهپ قارايمىز]. 6[ ئۇالر ئۇ ئازابنى يىراق دهپ قارايدۇ]. 5[ قىلغىن
ھهر ئـادهم ]. (9[ پ قالىـدۇتاغالر ئېرىتىلگهن رهڭلىك يۇڭدهك بولۇ]. 8[ ئېرىتىلگهن مىستهك بولۇپ قالىدۇ

سـورىمايدۇ، گۇناھكـار ) ھـال(دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ ) ئۆز ھالى بىلهن بولۇپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن
ئادهم ئۆز ئورنىغا ئوغۇللىرىنى، ئايالىنى، قېرىندىشـىنى ۋه ئـۆزى مهنسـۇپ بولغـان قهۋم ـ قېرىنداشـلىرىنى ۋه 

]. 14ــ10[ ابتىن قۇتۇلۇشـنى ئـارزۇ قىلىـدۇمۇ، بۇ كۈندىكى ئـازيهر يۈزىدىكى جىمى ئادهمنى بېرىپ بولسى
يهنـى بـۇ گۇناھكـار كـاپىر مۇنـداق ئـارزۇدىن يانسـۇن، پىـدا قىلىنغـان ]. (15[ ياق، ئۇ مۇقهررهر دوزاختـۇر

ئـۇ ھارارىتىنىـڭ ). (ھېچقانداق نهرسه ئۇنى ئـازابتىن قۇتقۇزالمايـدۇ، ئۇنىـڭ ئالدىـدا دوزاخ يېنىـپ تۇرىـدۇ
يۈز ئـۆرۈپ بۇرالغـان ۋه پـۇل ـ مـال يىغىـپ ) ھهقتىن(ئۇ ]. 16[ باشنىڭ تېرىسىنى شىلىدۇ) دىنقاتتىقلىقى
]. 18ــ17[ الرنـى چاقىرىـدۇ) ادا قىلمىغـاننىڭ ۋه مىسـكىنلهرنىڭ ھهققىنـى ئـهللا ئۇنىڭدىن ا(ساقلىغان 

) قـۇنچتهكيوقسۇزلۇق، يـاكى كېسـهللىك، يـا قور(ئۇنىڭغا ]. 19[ ئىنسان ھهقىقهتهن چىدامسىز يارىتىلدى
بىـرهر ياخشـىلىق يهتـكهن چاغـدا، بېخىللىـق ]. 20[ بىرهر كۆڭۈلسىزلىك يهتـكهن چاغـدا، زارالنغۇچىـدۇر

ــدۇر ــدىن(پهقهت ]. 21[ قىلغۇچى ــۇالر نامازغــا: مۇستهســنا) تۆۋهنــدىكىلهر بۇنىڭ ــايه  ئ ــه رىئ ھهمىش
ييهن ھهق ان پېقىرغـا مـۇئهئۇالر ماللىرىدىن تىلهيـدىغان پېقىرغـا ۋه تىلىمهيـدىغ]. 23ـ22[ قىلغۇچىالردۇر

ــات( ــى زاك ــدۇ) يهن ــ24[ بېرى ــدىغانالردۇر]. 25ـ ــتىق قىلى ــۈنىگه تهس ــامهت ك ــۇالر قىي ــۇالر ]. 26[ ئ ئ
هللا ا(ۇالرنىـڭ پهرۋهردىگارىنىـڭ ئـازابى شۈبھىسـىزكى، ئ]. 27[ پهرۋهردىگارىنىڭ ئازابىدىن قورققـۇچىالردۇر

ئــۇالر ]. 28[ ىلى بولمايـدىغان نهرســىدۇرئهمىـن بــولغ) ئهمىـن قىلغانــدىن باشـقا ھېچبىــر ئـادهم ئۈچــۈن
پهقهت خوتـۇنلىرى ۋه چـۆرىلىرى بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا، ]. 29[ ئهۋرهتلىرىنى ھارامـدىن سـاقلىغۇچىالردۇر

جىنسـىي (، ]30[ مـاالمهت قىلىنمايـدۇ) ئۆزلىرىنىڭ خوتۇنلىرى ۋه چۆرىلىرى بىلهن يېقىنچىلىق قىلغـانالر(
ئـۇالر ئـۆزلىرىگه ]. 31[ ىن تىلىگـۈچىلهر ھهددىـدىن ئاشـقۇچىالردۇربۇنىڭ سىرتىد) تهلىپىنى قاندۇرۇشنى

ــۇچىالردۇر ــايه قىلغ ــدىگه رىئ ــانهتلهرگه ۋه بهرگهن ئهھ ــۇرۇلغان ئام ــق ]. 32[ تاپش ــوغرا گۇۋاھلى ــۇالر ت ئ
ــادا قىلغــۇچىالردۇر]. 33[ بهرگــۈچىلهردۇر ــامىزىنى ئ ــۇالر ن ــنهتل]. 34[ ئ رمهت ۆهرده ھــئهنه شــۇالر جهن
كاپىرالرغا نېمه بولـدىكىن، ئـۇالر سـهن تهرهپـكه تېـز كېلىشـىپ، ) ئى مۇھهممهد]. (35[ قىلىنغۇچىالردۇر

ئـۇالردىن ھهر بىـر ئـادهم نازۇنېمهتلىـك ]. 37ــ36[ توپ ـ توپ بولۇپ ئولتۇرۇشـىدۇ ئوڭ ـ سول تهرىپىڭده
ــاق ] 38[ جهنــنهتكه كىرگۈزۈلۈشــنى تهمه قىالمــدۇ؟ ــى ئــۇالر جهنــنهتكه مهڭگــۈ كىرهلمهيــدۇ(ي  ).يهن

                                                
ئۇنى ۋه ساھابىلىرىنى مهسخىره قىالتتى، . ساالتتىمۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ چۆرىسىگه ھهلقه ـ ھهلقه بولۇپ توپلىشىۋېلىپ، ئۇنىڭ سۆزىگه قۇالق  

  . دهيتتى، بۇ ئايهت شۇالر ھهققىده نازىل بولغان» مۇھهممهد ئېيتقاندهك بۇالر جهننهتكه كىرىدىغان بولسا، ئهلۋهتته، بۇالردىن ئىلگىرى بىز كىرىمىز«: ئۇالر
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مهشـرىقالرنىڭ ۋه مهغرىبلهرنىـڭ ]. 39[ شۈبھىسىزكى، بىز ئۇالرنى ئۇالر بىلىدىغان نهرسـىلهردىن يـاراتتۇق
يهنـى ئـۇالرنى (پهرۋهردىگارى بىلهن قهسهمكى، ئۇالرنى ئۇالردىن ياخشىراق ئادهملهر بىلهن ئالماشتۇرۇشـقا 

بىـز ئهلـۋهتته قـادىرمىز، ) ۋمنى كهلتۈرۈشكهئىتائهتچان بىر قه قاهللا اھاالك قىلىپ ئورنىغا ئۇالردىن ئارتۇق ۋه 
ئـۇالرنى قويـۇۋهتكىن، تـاكى ئـۇالر ۋهده ) ئـى مـۇھهممهد]. (41ــ40[ ئـاجىز ئهمهسـمىز) بۇنىڭدىن(ىز ب

ئـۇ كۈنـده ئـۇالر ]. 42[ ئوينىسـۇن) دۇنياسـىدا(چۆمسۇن، ) باتىلغا(قىلىنغان كۈنگه مۇالقات بولغانغا قهدهر 
ـا قـاراپ يۈگۈرگهنـدهك قهبرىلىرىدىن چىقىپ، خۇددى تىك  يۈگۈرىـدۇ) مهھشـهرگاھقا(لهپ قويغـان بۇتلىرىغ

يـۇقىرى قارىيالمايـدۇ، ئـۇالرنى خورلـۇق ئورىۋالىـدۇ، ئهنه شـۇ ئۇالرغـا ۋهده ) ئۇيىلىپ تىنهللا ا(ئۇالر ]. 43[
  ].44[ قىلىنغان كۈندۇر

   .ئايهت 28ـ سۈره نۇھ مهككىده نازىل بولغان،  71

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا بان اناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرى

يهنـى دۇنيـادىكى چاغلىرىـدا توپـان باالسـى، (قهۋمىڭگه قـاتتىق ئـازاب «: بىز ھهقىقهتهن نۇھنى قهۋمىگه
: نـۇھ ئېيتتـى]. 1[ دهپ ئهۋهتتـۇق» كېلىشـتىن بـۇرۇن ئـۇالرنى ئاگاھالنـدۇرغىن) ئاخىرهتته دوزاخ ئازابى

 قــاهللا ا]. 2[ ئاشــكارا ئاگاھالنــدۇرغۇچىمهن) ئهۋهتىلــگهن(مهن ھهقىــقهتهن كىشــىلهرگه ! ئــى قهۋمىــم«
ئـۇ بهزى گۇنـاھىڭالرنى مهغپىـرهت ]. 3[ ئىتائهت قىلىڭالر قاهللا ائىبادهت قىلىڭالر، ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ۋه 

، شۈبھىسـىزكى، )يهنى ئـۆمرۈڭالرنى ئـۇزۇن قىلىـدۇ(قىلىدۇ، سىلهرنى مۇئهييهن مۇددهتكىچه كېچىكتۈرىدۇ 
 كېچىكتۈرۈلمهيـدۇ) ئهجهل(ئهجىلـى كهلـگهن چاغـدا ) ئىنسـانغا بېكىـتكهن(نىڭ هللا ، ائهگهر بىلسهڭالر

 دهۋهت قىلـدىم) ئىمانغـا(مهن ھهقىقهتهن قهۋمىمنى كـېچه ـ كۈنـدۈز ! پهرۋهردىگارىم«: نۇھ ئېيتتى]. 4[
 مهن ئـۇالرنى سـېنىڭ مهغپىـرىتىڭگه ئېرىشسـۇن]. 6[ مېنىڭ دهۋىتىم ئۇالرنى تېخىمـۇ قـاچۇرۇۋهتتى]. 5[

بارمـاقلىرىنى قۇالقلىرىغـا تىقىۋالـدى، ) دهۋىتىمنـى ئاڭلىماسـلىق ئۈچـۈن(دهپ، ھهر قاچان دهۋهت قىلسام، 
كىيىملىـرى بىـلهن باشـلىرىنى چۈمكىۋالــدى، ) سـۆزۈمنى ئاڭلىماسـلىق يـاكى مېنـى كۆرمهســلىك ئۈچـۈن(
ىن مهن ئـۇالرنى ئانـد]. 7[ تېخىمـۇ بـاش تـارتتى) ئىمانـدىن(چىڭ تۇردى، چوڭچىلىق قىلىـپ ) كۇفرىدا(

]. 9[ ئانــدىن ئــۇالرنى ئاشــكارا دهۋهت قىلــدىم ۋه يوشــۇرۇن دهۋهت قىلــدىم]. 8[ تــوۋالپ دهۋهت قىلــدىم
]. 10[ پهرۋهردىگارىڭالردىن مهغپىرهت تىلهڭالر، ئۇ ھهقىقهتهن مهغپىـرهت قىلغۇچىـدۇر: ئېيتتىم) ئۇالرغا(

اللىرىڭالرنى ۋه ئوغـۇللىرىڭالرنى كۆپهيتىـپ ، سـىلهرنىڭ مـ]11[ ئۇ سىلهرگه مول يامغۇر ياغـدۇرۇپ بېرىـدۇ
نىـڭ بۈيۈكلۈكىـدىن هللا ، نـېمه ئۈچـۈن سـىلهر ا]12[ بىرىدۇ، سىلهرگه باغالرنى، ئۆستهڭالرنى ئاتا قىلىـدۇ

ــالبۇكى ا] 13[ قورقمايســىلهر؟ ــاراتتىهللا ھ ــۈپ ي ــانچه باســقۇچالرغا بۆل ــر ق ــىلهرنى بى ــىلهر ]14[ س ، س
، ]15[ تـته ئاسـماننى بىرىنىـڭ ئۈسـتىده بىرىنـى قىلىـپ يـاراتتىقانداق قىلىپ يههللا كۆرمىدىڭالرمىكىن، ا

هللا ا]. 16[ چىـراغ قىلـدى) نـۇر چـاچقۇچى(نۇر قىلـدى، كـۈننى ) يهنى دۇنيانىڭ ئاسمىنىدا(ئاينى ئۇالردا 
هللا ئانــدىن ا]. 17[ )چــۈنكى ئاتــاڭالر ئــادهمنى تــۇپراقتىن ياراتقــان ئىــدى(ســىلهرنى زېمىنــدىن يــاراتتى 

، ئانـدىن سـىلهرنى )يهنـى زېمىنـدا دهپـنه قىلىنىسـىلهر(زېمىنغا قايتۇرىـدۇ ) كېيىن ئۆلگهندىن(سىلهرنى 
ه سـىلهرگهللا زېمىنـدا كهڭ يـولالردا مېڭىشـىڭالر ئۈچـۈن، ا]. 18[ زېمىنـدىن چىقىرىـدۇ) قىيامهت كۈنى(

ئــۇالر ھهقىــقهتهن ماڭــا ! پهرۋهردىگــارىم«: نــۇھ ئېيتتــى]. 20ـــ19[ »زېمىننــى بىســات قىلىــپ بهردى
يهنـى (ق قىلدى، مېلىغا، بالىسـىغا ۋه ئـۆزلىرىگه زىيانـدىن باشـقىنى زىيـاده قىلمىغـان كىشـىلهرگه ئاسىيلى

ماڭـا چىنپۈتمىـدى، ماڭـا ۋه ماڭـا ) (يهنـى كاتتىباشـالر(ئـۇالر ]. 21[ ئهگهشتى) بايلىرىغا، كاتتىباشلىرىغا
ڭالرنى ھهرگىـز تهرك مهبـۇدلىرى‹: ئـۇالر]. 22[ چوڭ ھىـيله تـۈزدى) ئهگهشكهنلهرگه ئهزىيهت يهتكۈزۈپ
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ئـۇالر ]. 23[ دېـدى› ئهتمهڭالر، ۋهدنى، سۇۋائنى، يهغۇسنى، يهئۇقنى ۋه نهسرىنى ھهرگىز تهرك ئهتمهڭالر
ئـۇالر گۇنـاھلىرى ]. 24[ »ھهقىقهتهن نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇردى، زالىمالرنـى تېخىمـۇ گـۇمراھ قىلغىـن

باشـقا  تىـنهللا اگۈزۈلـدى، ئـۇالر ئـۆزلىرى ئۈچـۈن غهرق قىلىنـدى، دوزاخقـا كىر) توپان بىلهن(تۈپهيلىدىن 
پهرۋهردىگـارىم يهر يۈزىـده كاپىرالرنىـڭ بىرىنىمـۇ «: نـۇھ ئېيتتـى]. 25[ ھېچقانداق ياردهمچى تاپالمىدى

ــويمىغىن ــان ]. 26[ ق ــڭ تاپق ــدۇ، ئۇالرنى ــدىلىرىڭنى ئازدۇرى ــىزكى، بهن ــاڭ، شۈبھىس ــۇالرنى قويس ئهگهر ئ
ماڭـا، ئاتـا ـ ئانامغـا، مېنىـڭ ئۆيـۈمگه مـۆمىن ! پهرۋهردىگارىم]. 27[ ولىدۇبالىلىرىمۇ پهقهت فاجىر، كاپىر ب

بولــۇپ كىــرگهن كىشــىگه ۋه مــۆمىن ئهرلهرگه، مــۆمىن ئايالالرغــا مهغپىــرهت قىلغىــن، زالىمالرغــا پهقهت 
   ].28[ »ھاالكهتنى زىياده قىلغىن

   .ئايهت 28مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره جىن 72

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ۋه مېھرىبان ا ناھايىتى شهپقهتلىك

ــۇھهممهد( ــى م ــگه! ئ ــى، ) قهۋمىڭ ــڭ «ئېيتقىنك ــانچه نهپهر جىننى ــر ق ــان(بى ــاپ ) قۇرئ ــان (تىڭش ئىم
بىـز تـوغرا يولغـا : ئېيتتـى) قهۋمىـگه قايتىـپ بارغانـدىن كېـيىن(ى قىلىندى، ئـۇالر يماڭا ۋهھ) ئېيتقانلىقى

ئۇنىڭغـا ئىمـان ئېيتتـۇق، پهرۋهردىگارىمىزغـا ]. 1[ تهن ئاڭلىـدۇقباشاليدىغان ئاجايىپ قۇرئـاننى ھهقىـقه
 پهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئهزىمىتى كاتتىدۇر، خوتـۇنى ۋه بالىسـى يوقتـۇر]. 2[ ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمهيمىز

 ۋه ئۇنىڭ كاتتىلىقىغا نـااليىق سـۆزلهرنى قىلـدى قاهللا ا) يهنى ئىبلىس(بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئهخمهق ]. 3[
ئىنسـانالردىن بهزى ]. 5[ يالغاننى چاپلىمايدۇ، دهپ ئويلىغـان ئىـدۇق قاهللا از، ئىنسانالر ۋه جىنالر بى]. 4[

كىشىلهر جىنالردىن بولغان بهزى كىشىلهرگه سېغىناتتى، شـۇنىڭ بىـلهن جىـنالر تېخىمـۇ تهكهببۇرلىشـىپ 
ئۆلگهنـدىن (منى ھـېچ ئـادههللا ، سـىلهرگه ئوخشـاش، ا)يهنـى ئىنسـاننىڭ كۇففـارلىرى(ئۇالر ]. 6[ كهتتى
ئاسـمان ئهھلىنىـڭ سـۆزلىرىنى (بىـز «) جىنالر ئېيتتى]. (7[ »تىرىلدۈرمهيدۇ، دهپ گۇمان قىلدى) كېيىن

) يهنـى پهرىشـتىلهر(تىلىدۇق، ئاسماننىڭ كۈچلۈك مۇھـاپىزهتچىلهر ) چىقىشنى(ئاسمانغا ) تىڭشاش ئۈچۈن
ئـوغرىلىقچه (بىـز ھهمىشـه ]. 8[ بايقىـدۇقيۇلتۇزالر بىلهن تولۇپ كهتكهنلىكىنى ) كۆيدۈرگۈچى(بىلهن ۋه 

) ئـوغرىلىقچه(ئاسماننىڭ ئولتۇرۇشقا بولىدىغان جايلىرىـدا ئولتۇراتتـۇق، كىمكـى ئهمـدى ) تىڭشاش ئۈچۈن
جىــنالر (بىــز ]. 9[ ئاڭالشــقا ئورۇنىــدىكهن، ئــۇنى كۆزىتىــپ تۇرغــان كۆيــدۈرگۈچى يۇلتــۇزالرنى بايقايــدۇ

ىـراده قىلىنـدىمۇ يـاكى پهرۋهردىگـارى ئۇالرغـا ياخشـىلىق ئىـراده زېمىنـدىكىلهرگه يامـانلىق ئ) جامائهسى
بىزنىڭ ئىچىمىـزده ياخشـىالرمۇ ۋه ئۇنىڭـدىن تـۆۋهن تۇرىـدىغانالرمۇ بـار، بىـز ]. 10[ قىلدىمۇ؟ بىلمهيمىز

) ئۆز ئىرادىسـىنى ئىشـقا ئاشۇرۇشـتىن(نى هللا بىز جهزمهن ئىشهندۇقكى، ا]. 11[ تۈرلۈك يولالرغا بۆلۈندۇق
يهنـى (بىـز ھىـدايهتنى ]. 12[ دىنمـۇ قېچىـپ قۇتۇاللمـايمىز) ئـازابى(جىز قىاللمـايمىز، ئۇنىـڭ ھهرگىز ئا
ئاڭلىغان چېغىمىـزدا ئۇنىڭغـا ئىمـان كهلتـۈردۇق، كىمكـى پهرۋهردىگارىغـا ئىمـان ئېيتىـدىكهن، ) قۇرئاننى

 نىشـتىن قورقمايـدۇزۇلـۇم قىلى) يامانلىقلىرىنىـڭ ئـارتتۇرۇلۇپ(كېمىيىپ كېتىشىدىن ۋه ) ياخشىلىقلىرىنىڭ(
بىزدىن مۇسۇلمانالر ۋه ھهق يولدىن چىققۇچىالرمۇ بار، مۇسۇلمان بولغـانالر تـوغرا يـولنى ئىـزدىگهن ]. 13[

يهنـى مهكـكه (ئهگهر ئـۇالر ]. 15[ »توغرا يولدىن چىققۇچىالر جهھهننهمگه ئوتـۇن بولىـدۇ]. 14[ بولىدۇ
يهنـى (ئۈچـۈن مـول يـامغۇر ياغـدۇرۇپ بېرهتتـۇق توغرا يولدا بولسـا ئىـدى، ئـۇالرنى سـىناش ) كۇففارلىرى

) نىـڭ تـائهت ـ ئىبادىتىـدىنهللا يهنى ا(، كىمكى پهرۋهردىگارىنىڭ زىكرىدىن )رىزقىنى كهڭ قىلىپ بېرهتتۇق
 قـاهللا اخاسـتۇر،  قـاهللا اىدلهر مهسـج ].17ــ16[ قاتتىق ئازابقـا دۇچـار قىلىـدۇ ئۇنىهللا يۈز ئۆرۈيدىكهن، ا

هللا ا) يهنـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم(نىڭ بهندىسى هللا ا]. 18[ رقوشۇپ ھېچكىمگه ئىبادهت قىلماڭال
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 ئۇنى بېسىۋىلىشـقا تـاس قالىـدۇ) ئولىشىپ(جىنالر ) قۇرئان تىڭشاش ئۈچۈن(ئىبادهت قىلىشقا تۇرغاندا،  قا
ــۇھهممهد]. (19[ ــا! ئــى م ــۇ كۇففارالرغ ــان ب ئېيتقىنكــى، ) دىنىڭــدىن يېنىــپ كېتىشــىڭنى تهلهپ قىلغ
ئېيتقىنكـى، ]. 20[ »ىبادهت قىلىمهن، ئۇنىڭغا ھېچ ئهھهدىنى شـېرىك كهلتـۈرمهيمهنپهرۋهردىگارىمغا ئ«
 »)قـادىر بوالاليـدۇهللا بۇنىڭغـا پهقهت ا(مهن سـىلهرگه پايـدا ـ زىيـان يهتكۈزۈشـكه قـادىر بواللمـايمهن «
ــى، ]. 21[ ــاهللا ائهگهر مهن («ئېيتقىنك ـام ق ــىي بولسـ ــى ا) ئاس ــى هللا مېن ــېچ كىش ــدىن ھ ــڭ ئازابى نى

ــدۇ، قۇتقۇزالما ــنهللا اي ــايمهن  تى ــاھمۇ تاپالم ــېچ پاناھگ ــقا ھ ــىلهرنىڭ (باش ــۇق، مهن س ــۇنداق تۇرۇقل ش
نىــڭ ئهلچىلىكىنــى هللا ا) ســىلهرگه(مهن پهقهت ]. 22[ )ڭالرنــى قانــداق قوبــۇل قىالاليــمهنتهلىپى

نـى هللا يهنى كىمكـى ا(ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلىدىكهن  قاهللا ايهتكۈزۈشكه قادىرمهن، كىمكى 
ــدىكهن،  هللاۋه ا ــار قىلى ــى ئىنك ــڭ پهيغهمبىرىن ــاهللا انى ــهنمهيدىكهن، ا ق ــقا ئىش ــات بولۇش ــڭ هللا مۇالق نى

 ، ئـۇ دوزاخ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇ، دوزاختـا مهڭگـۈ قالىـدۇ)ئايهتلىرىگه قۇالق سېلىشتىن يۈز ئۆرۈيـدىكهن
مچىسـى ئـاجىز ۋه ئاگاھالندۇرۇلغان ئازابنى كـۆرگهن چاغـدا كىمنىـڭ يارده) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ]. 23[

سـىلهرگه ئاگاھالنـدۇرۇلغان «ئېيتقىنكـى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(]. 24[ »سانى ئاز ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ
غهيبنـى هللا ا]. 25[ ۋاقىت تهيىن قىالمدۇ؟ ئۇقمـايمهن) ئۇزاق(ئازاب يېقىنمۇ؟ ياكى پهرۋهردىگارىم ئۇنىڭغا 

ئـۆزى مهمنـۇن هللا پهقهت ا]. 26[ دار قىلمايـدۇبىلگۈچىدۇر، ئۆزىنىـڭ غهيبىـدىن ھېچبىـر ئـادهمنى خهۋهر
) پهرىشــته(، ئۇنىــڭ ئالــدىغا ۋه ئارقىســىغا كــۆزهتچى )بهزى غهيبنــى بىلدۈرىــدۇ(بولغــان پهيغهمبىــرىگىال 

نىڭ ئهلچىلىكىنـى يهتكـۈزگهنلىكىنى هللا ا) يهنى پهيغهمبهرنىڭ(ئۇنىڭ ) نىڭهللا بۇ ا]. (27[ سېلىپ قويىدۇ
ـ ھهرىكهتلىرىنى تولـۇق بىلگۈچىـدۇر، ھهر شـهيئىنىڭ سـانىنى  ىڭ سۆزئۇالرنهللا ۇرۇشى ئۈچۈندۇر، ابىلىپ ت

  ].28[ »تولۇق ئىگهللىگۈچىدۇر

  .ئايهت 20ـ سۈره مۇززهممىل مهككىده نازىل بولغان،  73

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ىنىســىدىن باشقىســىدا، يېرىمىــدا يــاكى كېچىنىــڭ ئازغ] 1[ !)پهيغهمــبهر(ئــى كىــيىمگه يۆگىنىۋالغــۇچى 
ى دانه ـ يهنـ(يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىـدىن كۆپرهكىـده نامـاز ئوقـۇغىن، قۇرئـاننى تهرتىـل بىـلهن 

شۈبھىسـىزكى، ]. 5[ ساڭا ھهقىقهتهن تهنتهنىلىك قۇرئـاننى نازىـل قىلىمىـز]. 4ـ2[ ئوقۇغىن) دانه، ئوچۇق
ئهڭ ) ىنىڭ ئىبـادهت قىلىشـى ئۈچـۈن ئۇيقـۇدىن ئويغىنىـپ تۇرۇشـىيهنى كېچىده كىشـ(كېچىنىڭ قىيامى 

ھهقىـقهتهن كۈنـدۈزى ]. 6[ كېچىنىـڭ قىرائىتـى ئهڭ تـوغرا بولىـدۇ) تىنچ بولغـانلىقى ئۈچـۈن(مۇۋاپىقتۇر، 
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ نـامىنى يـاد ]. 7[ كېچىسى بېرىلگىن) شۇڭا ئىبادهتكه(ئىش بىلهن ئالدىراش بولىسهن، 

ئـۇ مهشـرىقنىڭ ۋه مهغرىبنىـڭ پهرۋهردىگارىـدۇر، ]. 8[ ئۇنىڭغـا تولـۇق يـۈزلهنگىن) دىتىڭدائىبا(ئهتكىن، 
 )يهنـى ھهمـمه ئىشـىڭنى ئۇنىڭغـا تاپشـۇرغىن(ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن 

لىرىگه سـهۋر سـۆز) سېنى سېھىرگهر، شائىر، مهجنۇن دېـگهن) (يهنى مهككه كۇففارلىرىنىڭ(ئۇالرنىڭ ]. 9[
ئىنكـار قىلغـۇچى ) مېنىڭ ئـايهتلىرىمنى! ئى مۇھهممهد]. (10[ قىلغىن، ئۇالرنى چىرايلىقچه تهرك ئهتكىن

، ئۇالرغـا ئازغىنـا مـۆھلهت )م بېـرىمهنۈيهنـى ئۇالرنىـڭ جازاسـىنى ئـۆز(كىن دۆلهتمهنلهرنى ماڭا قويـۇۋهت
 دوزاخ بـار) كۆيـدۈرگۈچى(غىر ئىشكهللهر ۋه ئې) ئۇالرغا(شۈبھىسىزكى، بىزنىڭ دهرگاھىمىزدا ]. 11[ بهرگىن

ئـۇ كۈنـده زېمىـن ]. 13[ گالدىن ئۆتمهيدىغان تاماق ۋه قاتتىق ئازاب بار) زهققۇم، زهرىدىن ئىبارهت]. (12[
گه بىـر پىـرئهۋنشۈبھىسـىزكى، بىـز ]. 14[ ۋه تاغالر قاتتىق تهۋرهيدۇ، تاغالر بىر دۆۋه تارقاق قۇمغا ئايلىنىدۇ

 گۇۋاھلىـق بهرگـۈچى بىـر پهيغهمبهرنـى ئهۋهتتـۇق) ئهمهلىڭالرغـا(تكهنـدهك، سـىلهرگه پهيغهمبهرنى ئهۋه
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مۇسـا  پىـرئهۋنيهنـى (ئاسـىيلىق قىلـدى ) يهنـى مۇسـا ئهلهيھىسسـاالمغا(پهيغهمـبهرگه  پىرئهۋن]. 15[
سـىلهر مـۇھهممهد ! ئهلهيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماي، ئـۇنى يالغانغـا چىقـاردى، ئـى قـۇرهيش جامائهسـى

، شـۇنىڭ )مۇ مۇسا ئهلهيھىسساالمغا ئاسىيلىق قىلغـان ئىـدىپىرئهۋنھىسساالمغا ئاسىيلىق قىلغاندهك، ئهلهي
ــدۇق ــاتتىق جازالى ــۇنى ق ــلهن ئ ــۇرهيش جامائه]. (16[ بى ــى ق ــىئ ــاڭالر، !) س ــان ئېيتمىس ئهگهر ئىم

كۈننىـڭ  ئـۇ]. 17[ بالىالرنىـڭ بېشـىنى ئاقارتىۋېتىـدىغان كۈنـدىن قانـداق ساقلىنىسـىلهر) دهھشىتىدىن(
ۋهدىسـىگه هللا چـۈنكى ا(نىـڭ ۋهدىسـى چوقـۇم ئهمهلـگه ئاشـىدۇ هللا ئاسمان يېرىلىـدۇ، ا) دهھشىتىدىن(

ــدۇ ــق قىلماي ــىھهتتۇر، ]. 18[ )خىالپلى ــقهتهن ۋهز ـ نهس ــايهتلهر ھهقى ــۇ ئ ــىھهتتىن (ب ــۇ ۋهز ـ نهس ب
!) مـۇھهممهد ئـى]. (19[ خالىغـان ئـادهم پهرۋهردىگارىغـا يهتكۈزىـدىغان يـولنى تۇتسـۇن) پايدىلىنىشـنى

دىـن بىــر تــوپ ) يهنـى ســاھابىلهر(شۈبھىسـىزكى، پهرۋهردىگارىــڭ سـېنىڭ ۋه ســهن بىـلهن بولغانالرنىــڭ 
كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككـى ھهسسىسـىده، يېرىمىـدا ۋه ئـۈچتىن بىـر ) تهھهججۇد نامىزى ئۈچۈن(ئادهمنىڭ 

ــدۈزنىڭ  ــدىغانلىقىڭالرنى بىلىــدۇ، كــېچه بىــلهن كۈن ــى ا) ئۇزۇنلــۇقى(ھهسسىســىده تۇرى ــدىنئاال هللا ن ئال
سـىلهرگه رهھىـم قىلـدى هللا بىلىـدۇ، اهللا بهلگىلهيدۇ، سىلهرنىڭ ئۇنى ھېسابالپ بواللمايـدىغانلىقىڭالرنى ا

ئهمهلـدىن قالـدۇردى، تهھهججـۇد نامىزىـدىن ) يهنى كېچىده تهھهججۇد نامىزى ئوقۇشنىڭ پهرزلىكىنـى(
نىـڭ هللا ېسـهل بولـۇپ قالىسـىلهر، بهزىـلهر ابىلىـدۇكى، بهزىڭـالر كهللا سىلهرگه قۇالي بولغاننى ئوقۇڭالر، ا

نىـڭ يولىـدا جىھـاد هللا يهر يۈزىده سـهپهر قىلىـدۇ، يهنه بهزىـلهر ا) يهنى تىجارهت قىلىپ(پهزلىنى تىلهپ 
نامـازنى ) پهرز(قـۇالي بولغـاننى ئوقـۇڭالر، ) يهنى تهھهججۇد نامىزىدىن(قىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدىن 
نىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈن هللا يهنــى ا(قهرزىــي ھهســهنه بېــرىڭالر  قــاهللا ا، ئــادا قىلىڭــالر، زاكــاتنى بېــرىڭالر

قايسـىبىر ياخشـى ئىشـنى ) دۇنيـادا(، ئـۆزۈڭالر ئۈچـۈن )ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل ـ مـال سـهرپ قىلىڭـالر
دۇنيـا بولسـا پانىيـدۇر، (نىڭ دهرگاھىدا تېخىمۇ ياخشى، تېخىمۇ كاتتا ساۋابقا ئېرىشىسـىلهر هللا قىلساڭالر، ا

هللا ا، )نىڭ دهرگاھىدىكى ساۋاب ھهممىـدىن ئـارتۇقتۇرهللا بولسا باقىيدۇر ياخشى بهندىلهر ئۈچۈن ائاخىرهت 
  ].20[ ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇرهللا مهغپىرهت تىلهڭالر، ا تىن

   .ئايهت 56ـ سۈره مۇددهسسىر مهككىده نازىل بولغان،  74

   .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا رىبان اناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھ

ىـڭ هللا ا) ئىنسـانالرنى! (تۇر] 1[ !)پهيغهمبهر(كىيىمگه چۈمكىلىۋالغۇچى ) ى نازىل بولغان چاغدايۋهھ(ئى 
يهنـى (ئـازابتىن ]. 4[ كىيىمىڭنـى پـاك تـۇت]. 3[ پهرۋهردىگـارىڭنى ئۇلـۇغال]. 2[ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر

يهنـى بىـر كىشـىگه بىـرهر (كۆپ ئـېلىش نىيىتىـده بهرمه ]. 5[ يىراق بول) ئازابقا قالدۇرىدىغان ئىشالردىن
، ]6[ )ســـوۋغا بهرســـهڭ، ئۇنىڭـــدىن بهرگهن نهرســـهڭدىن كـــۆپرهك نهرســـه ئېلىشـــنى تهمه قىلمـــا

ن سـۇر چېلىنغـا]. 7[ سـهۋر قىـل) قهۋمىڭدىن يهتـكهن ئهزىـيهتكه(ئۈچۈن ) رازىلىقى(پهرۋهردىگارىڭنىڭ 
مهن تهنھـا !) ئـى مـۇھهممهد]. (10[ ئهمهسـتۇركاپىرالرغـا ئاسـان ]. 9ـ8[ ندۇرۋاقىت ـ ئۇ كۈن قىيىن كۈ

]. 12[ ئۇنىڭغـا نۇرغـۇن مـال بهردىـم]. 11[ ماڭا قويـۇۋهت) يهنى ۋهلىد ئىبن مۇغىرهنى(ياراتقان كىشىنى 
ئـۇ ئانـدىن ]. 14[ يىنى ئۆسـتۈردۈمۇئۇنىـڭ ئـابر]. 13[ غـۇلالرنى بهردىـمئۇنىڭغا كۆز ئالدىدا تۇرىدىغان ئو

، چـۈنكى ئـۇ بىزنىـڭ )يهنـى ئۇنىـڭ خـالىغىنى بولمايـدۇ(يـاق، ]. 15[ يهنه كۆپ بېرىشىمنى تهمه قىلىدۇ
پهيغهمـبهر ۋه قۇرئـان (ئـۇ ]. 17[ ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابىمنى تېتىتىمهن]. 16[ ئايهتلىرىمىزگه قارشى چىقتى

]. 18[ پىالنلىـدى) قىلىشـنى قۇرئان توغرۇلـۇق نـېمه دېيىشـنى ۋه قانـداق بوھتـان(ئويالندى، ) ھهققىده
]. 20[ يهنه لهنهت بولســۇنكى، ئــۇ قانــداق پىالنلىــدى]. 19[ لهنهت بولســۇنكى، ئــۇ قانــداق پىالنلىــدى
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ــدى ــۇ قارى ــدىن ئ ــتۈردى]21[ ئان ــى پۈرۈش ــۈردى ۋه چىرايىن ــىنى ت ــدىن قوشۇمىس ــدىن ]22[ ، ئان ، ئان
بــۇ «، ]23[ هن بــاش تــارتتىبىــل تهكهببۇرلــۇق) پهيغهمــبهرگه ئهگىشىشــتىن(يــۈز ئــۆرۈدى ) ئىمانــدىن(
ئـۇنى ]. 25ــ24[ دېدى» هقهت ئىنسان سۆزىدۇرپهقهت ئۆگىنىلگهن سېھىردۇر، بۇ پ) ئهمهس ۇلالھكاالم(

ئـۇ ] 27[ سـهقهرنىڭ نېمىلىكىنـى قانـداق بىلهلهيسـهن؟]. 26[ سالىمهن) يهنى دوزاخقا(مهن سهقهرگه 
ئىنسـانالرنىڭ ) چوڭلۇقىـدىن(ئۇ ]. 28[ )تاشاليدۇبهلكى كۆيدۈرۈپ (ھېچ نهرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ 

بىـز ]. 30[ پهرىشـته مۇئهككهلـدۇر 19ئۇنىڭغـا ]. 29[ كۆرۈنۈپ تۇرىـدۇ) كۆزلىرىگه يىراق مۇساپىلهردىن(
دوزاخ مــۇئهككهللىرىنى پهقهت پهرىشــتىلهردىن قىلــدۇق، بىــز ئۇالرنىــڭ ســانى بىــلهن پهقهت كــاپىرالرنى 

ۆزلىرىنىـڭ سـاماۋى كىتابلىرىـدىكى بـۇ سـاننى كـۆرۈپ قۇرئاننىـڭ ھهق ئ(سىنىدۇق، تـاكى ئهھلـى كىتـاب 
ــڭ ) ئىكهنلىكىــگه ــان ئېيتمــاي، مۆمىنلهرنى پهيغهمــبهر ئهلهيھىسســاالمنىڭ بهرگهن خهۋىــرىگه (ئىم

ئىشهنگهنلىكلىرىدىن ۋه ئهھلى كىتابنىڭ قۇرئـان خهۋهرلىرىنىـڭ تهۋرات، ئىنجىلـدىكى خهۋهرلهرگه ئۇيغـۇن 
ــۆمىنلهر ) پ قىلغانلىقىــدىنئىكهنلىكىنــى ئېتىــرا ــاب ۋه م ــى كىت ) بۇنىڭــدىن(ئىمــانى كــۈچهيگهي، ئهھل

نېمىنـى ئىـراده هللا بـۇ مىسـالدىن ا«: ، كـاپىرالر)يهنـى مۇنـاپىقالر(شهكلهنمهيدۇ، دىللىرىدا كېسهل بارالر 
مۇشـۇنداق خالىغـان ئـادهمنى گـۇمراھ قىلىـدۇ، خالىغـان ئـادهمنى ھىـدايهت قىلىـدۇ، هللا دهيدۇ، ا» قىلىدۇ

يهنـى پهرىشـتىلهرنىڭ سـانىنىڭ كۆپلـۈكىنى، ئۇالرنىـڭ كـۈچ ـ قـۇۋۋىتىنى ۋه (رۋهردىگارىڭنىڭ قوشۇنىنى په
پهقهت ) بايـان قىلغـان دوزاخهللا يهنـى ا(پهقهت ئۇ ئۆزى بىلىـدۇ، بـۇ، ) ئۇالرنىڭ يارىتىلىشتىكى چوڭلۇقىنى

قهبىـھ قىلمىشـىدىن  ىره قىلغـۇچىالرمهسـخ يهنـى ئـۇ(يـاق ]. 31[ ئىنسـانالر ئۈچـۈن ۋهز ـ نهسـىھهتتۇر
، يورۇغـان سـۈبھى ]33[ ، ئۆتۈپ كهتكهن كـېچه بىـلهن قهسـهمكى]32[ ، ئاي بىلهن قهسهمكى)يانسۇن

ىره قىلىسـىلهر ۋه مهسـخ ئـۇنى قانـداقمۇ(، شۈبھىسىزكى، دوزاخ باالالردىن بىرىدۇر ]34[ بىلهن قهسهمكى
) جهنـنهتكه(سـىلهردىن ]. 36[ ىـدۇرئـۇ ئىنسـانالرنى ئاگاھالندۇرغۇچ]. 35[ )ئۇنىڭغا چىنپۈتمهيسىلهر؟

ھهر ]. 37[ چېكىنىشـنى خالىغـان ئـادهمنى ئاگاھالندۇرغۇچىـدۇر) دوزاختىن(ئىلگىرىلهشنى خالىغان ياكى 
يهنـى سـائادهتمهن (پهقهت ئهسھابى يهمىن ]. 38[ مهھبۇستۇر) دوزاختا(ئىنسان قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن 

سـىلهرنى دوزاخقـا «: هنـنهتلهرده بولـۇپ، گۇناھكـارالردىنئـۇالر ج]. 39[ بۇنىڭدىن مۇستهسـنا) مۆمىنلهر
]. 43[ بىـز نامـاز ئوقۇمىـدۇق«: ئېيتىـدۇ) جـاۋابهن(ئـۇالر ]. 42ــ40[ دهپ سورايدۇ» ىرگۈزگهن نېمه؟ك

]. 45[ بىز بىھۇده سۆز قىلغۇچىالر بىلهن بىلله بىھـوده سـۆز قىالتتـۇق]. 44[ مىسكىنلهرگه تائام بهرمىدۇق
ــاكى بىــز ئۆلگــۈچه ]46[ كــار قىالتتــۇققىيــامهت كــۈنىنى ئىن شــاپائهت ]. 47[ »)شــۇنداق قىلــدۇق(، ت

نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىـدىغان شـاپائهتچى هللا يهنى ئۇالرنى ا(قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بهرمهيدۇ 
 )لىنمايـدۇبولمايدۇ، ئۇالرغا پۈتۈن ئهھلى زېمىن شاپائهت قىلغان تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىـڭ شـاپائىتى قوبـۇل قى

گويـا ئـۇالر يولۋاسـتىن قاچقـان يـاۋايى ]. 49[ دىـن يـۈز ئۆرۈيـدۇ) يهنى قۇرئـان(ئۇالر نېمىشقا ۋهز ]. 48[
يهنى بۇ مۇشرىكالر مۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالمنى كۆرگهنـده، ئۇنىڭـدىن خـۇددى يولۋاسـنى (ئېشهكلهردۇر 
ھهر كىشــى ئـۆزىگه ئوچــۇق  بهلكــى ئـۇالردىن]. 51ــ50[ )ان يــاۋا ئېشـهكلهردهك قاچىــدۇكـۆرۈپ قاچقـ

نىــڭ مــۇھهممهد ئهلهيھىسســاالمغا نازىــل قىلىنغــان هللا يهنــى ئــۇالر ا(ســهھىپىلهر بېرىلىشــىنى خااليــدۇ 
). يهنـى ئـۇالر مۇنـداق تهمهدىـن يانسـۇن(يـاق ]. 52[ )كىتابىدهك كىتاب نازىل قىلىنىشىنى تهمه قىلىـدۇ

ئـۇالر (ۋهز ـ نهسـىھهتتۇر ) يهنـى قۇرئـان(ركى، ئۇ ياق، مۇقهرره]. 53[ قورقمايدۇ) ئاخىرهتتىن(بهلكى ئۇالر 
 )ـ نهسـىھهت ئېلىشـىغا يېتهرلىكتـۇرئۆزلىرىنىڭ بهختىيار بولۇشىنى كۆزلهيدىغان بولسا، قۇرئان ئۇالرنىڭ ۋهز 

ئــۇالر پهقهت خالىســا، ئانــدىن ۋهز ـ ]. 55[ خالىغــان ئــادهم ئۇنىڭــدىن ۋهز ـ نهســىھهت ئالىــدۇ]. 54[



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

331 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

مهغپىـرهت قىلىشـقا اليىـق ) بهنـدىلىرىنى(قورقۇشقا تېگىشلىك زاتتۇر، ) هندىلىرىب(هللا نهسىھهت ئالىدۇ، ا
  ].56[ زاتتۇر

   .ئايهت 40مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قىيامهت 75

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

سـىلهر چوقـۇم (سى بىلهن قهسـهمكى، ، ئۆزىنى ماالمهت قىلغۇچى نهپ]1[ قىيامهت كۈنى بىلهن قهسهمكى
چىرىـپ (بىزنى ئۆزىنىـڭ ) يهنى كاپىر(ئىنسان ]. 2[ )تىرىلدۈرۈلىسىلهر، سىلهردىن چوقۇم ھېساب ئېلىنىدۇ

يهنـى (س ئۇنـداق ئهمه] 3[ قىاللمايـدۇ دهپ گۇمـان قىالمـدۇ؟ سۆڭهكلىرىنى جهمئـى) قىلىپ كهتكهنتار
بارمـاقلىرىنى ئهسـلىگه ) هڭ ئىـنچىكه، ئهڭ نـازۇك بولغـانئ(، ئۇنىڭ )قىلىمىز ئۇنىڭ سۆڭهكلىرىنى جهمئى

مهسـخىره (ئـۇ ]. 5[ بهلكى ئىنسان كهلگۈسى ھاياتىدا گۇناھتا ئهزۋهيلىمهكچى بولىـدۇ]. 4[ كهلتۈرهلهيمىز
كـۆزلهر تورالشـقان، ئاينىـڭ نـۇرى ]. 6[ دهپ سورايدۇ» قىيامهت كۈنى قاچان بولىدۇ«): قىلىش يۈزىسىدىن

 دهيـدۇ» قاچىـدىغان جـاي قهيهرده؟«: ئاي بىرلهشتۈرۈلگهن چاغدا، ئىنسان بۇ كۈنده ئۆچكهن، كۈن بىلهن
ــ7[ ــاق، ]. 10ـ ــڭ ئازابىــدىنهللا ا(ي بــۇ كۈنــده قارارگــاھ ]. 11[ قاچىــدىغان پاناھگــاھ يوقتــۇر) نى

چــوڭ بولســۇن، كىچىــك بولســۇن، ياخشــىلىق (بــۇ كۈنــده ئىنســانغا ]. 12[ پهرۋهردىگارىڭنىــڭ تهرىپىــدۇر
بهلكـى ئىنسـان ئـۆزىگه ]. 13[ ئىلگىرى ئاخىرى قىلغان ئهمهللىرى ئۇقتۇرۇلىـدۇ) نلىق بولسۇنبولسۇن، ياما

ئـۇ ئـۆزىنى ئـاقالش ئۈچـۈن قـانچه ئـۆزره ئېيتقـان ]. 14[ ئـۆزى گۇۋاھتـۇر) يهنى قىلغان يامان ئىشلىرىغا(
بولۇۋاتقانـدا، ئـۇنى ى نازىـل يساڭا جىبرىئىل ئارقىلىق ۋهھ]. (15[ )ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ(تهقدىردىمۇ 

 ئـۇنى تـوپالش ۋه ئوقـۇپ بېـرىش بىزنىـڭ]. 16[ ئالدىراپ تىلىڭنى مىدىرالتما) ئېسىڭغا ئېلىۋېلىش ئۈچۈن
، )يهنـى جىبرىئىـل سـاڭا ئوقـۇپ بهرگهنـده(ساڭا ئـۇنى ئوقـۇپ بهرگىنىمىـزده ]. 17[ لىيىتىمىزدۇرمهسئۇ

]. 19[ لىيىتىمىزدۇرمهسـئۇ ېـرىش بىزنىـڭئاندىن ئۇنى چۈشـهندۈرۈپ ب]. 18[ ئۇنىڭ ئوقۇشىغا ئهگهشكىن
يهنى ئۆلگهندىن كېـيىن تىـرىلىش، ھېسـاب بېـرىش (ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس !) ئى مۇشرىكالر جامائهسى(

ئـاخىرهتكه ]. 20[ ، بهلكى سىلهر بۇ دۇنيانى دوست تۇتىسـىلهر)سىلهر گۇمان قىلغاندهك يوق ئىش ئهمهس
ــده، ]. 21[ كۆڭــۈل بۆلمهيســىلهر ــۇ كۈن ــۈزلىرى ) هتمهنلهرنىڭســائاد(ب ــدۇني ــۇق بولى ــۇالر]. (22[ ۇرل ) ئ

ئۆزلىرىنىــڭ چــوڭ ]. 24[ بــۇ كۈنـده، نۇرغــۇن يـۈزلهر تۇتــۇق بولىـدۇ]. 23[ پهرۋهردىگارىغـا قــاراپ تۇرىـدۇ
راسـتال جـان ھهلقۇمىغـا يهتكهنـده، ]. 25[ مۈشكۈللۈككه دۇچار بولىدىغانلىقىغا ئـۇالر جهزمهن ئىشـىنىدۇ

) دۇنيـادىن(بۇنىـڭ ) سـهكراتتا ياتقـان ئـادهم]. (27ـ26[ دېيىلىدۇ» ج قىالاليدۇكىم ئىال) بۇ كېسهلگه(«
پاچـاق پاچاققـا كىرىشــىپ ) ســهكراتنىڭ قاتتىقلىقىـدىن]. (28[ ئـايرىلىش ئىكهنلىكىنـى جهزمهن بىلىـدۇ

 )كـاپىر قۇرئانغـا]. (30[ بۇ كۈنده ھهيدهپ بېرىلىدىغان جاي پهرۋهردىگارىڭنىڭ دهرگاھىـدۇر]. 29[ كېتىدۇ
 يـۈز ئـۆرۈدى) ئىمانـدىن(ئىنكـار قىلـدى ۋه ) قۇرئـاننى(لـېكىن ئـۇ ]. 31[ ئىشهنمىدى، ناماز ئوقۇمىـدى

] 34[ !ۋاي سـېنىڭ ھالىڭغـا! ۋاي سـېنىڭ ھالىڭغـا]. 33[ ئاندىن كېرىلگهن ھالدا ئـۆيىگه قـايتتى]. 32[
يهنــى (بېرىلىــدۇ ئىنســان ئــۆزىنى بىكــار قويــۇپ ] 35[ !ۋاي ســېنىڭ ھالىڭغــا! يهنه ۋاي ســېنىڭ ھالىڭغــا

] 36[ دهپ ئويالمـدۇ؟) شهرىئهت ئىشلىرىغا تهكلىپ قىلىنماي، مهيلىگه قويـۇۋېتىلگهن ھايۋانغـا ئوخشـاش
ئانـدىن ئـۇ لهخـته قـان بولـدى، ] 37[ ئهمهسـمىدى؟) يئـاجىز مهنىـ(تۆكىلىدىغان ) بهچچىدانالرغا(ئۇ 

 يـاراتتى) ئىككـى تىپنـى(ـ ئايـال  دىن ئهريـئـۇ مهنى]. 38[ ئۇنى چىرايلىق شـهكىلده يـاراتتىهللا ئاندىن ا
  ]40[ ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرۈشكه قادىر ئهمهسمۇ؟) هللايهنى يۇقىرىقىدهك ئىشالرنى قىاللىغان ا(ئۇ ]. 39[



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

332 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

   .ئايهت 31مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئىنسان 76

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا 

تىلغـا ئېلىنىـدىغان نهرسـه ) ئهرزىمگهنلىكـتىن(بىر مۇددهتنى ئۆتكۈزدى، ئـۇ ) ورسىقىدائانىنىڭ ق(ئىنسان  
دىـن ) سـىييهنى ئهر بىلهن ئايالالرنىـڭ مهنى( يشۈبھىسىزكى، بىز ئىنساننى ئارىالشما مهنى]. 1[ بولمىدى

نازىـل قىلغـان ئـۇنى (سىنايمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن ئـۇنى بىـز ) شهرىئهت تهكلىپلىرى بىلهن(ياراتتۇق، ئۇنى بىز 
) ئايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگه دااللهت قىلىدىغان دهلىللهرنـى كۆرسـۇن دهپ

پهيغهمـبهر ئهۋهتىـش بىـلهن (شۈبھىسـىزكى، ئۇنىڭغـا بىـز ]. 2[ ئاڭاليدىغان، كۆرۈدىغان قىلىـپ يـاراتتۇق
شـۈكۈر ) نىـڭ نېمىـتىگههللا ا)يولـدا مېڭىـپ  يولنى كۆرسهتتۇق، ئۇ مۆمىن بولـۇپ ياخشـى) ياخشى ـ يامان

شۈبھىسـىزكى، بىـز ]. 3[ كۇفرىلىـق قىلغۇچىـدۇر) فـاجىر بولـۇپ يامـان يولـدا مېڭىـپ(قىلغۇچىدۇر، يـاكى 
تاقـاقالرنى ۋه يېنىـپ تۇرغـان ) بويۇنلىرىغـا سـېلىنىدىغان(زهنجىرلهرنى، ) پۇتلىرىغا سېلىنىدىغان(كاپىرالرغا 

ــدۇق ــى تهييارلى ــقهتهن ياخشــىالر كــافۇر ئارىالشــتۇرۇلغان ھهق]. 4[ دوزاخن ــدۇرۇلغان(ى ) مهي بىــلهن تول
نىـڭ هللا بۇالقتىن ئېتىلىپ چىققان بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن ا) ئۇ كافۇر جهننهتتىكى بىر]. (5[ جامالردىن ئىچىدۇ

ئـۇالر ئـۆز ]. 6[ خالىغـان جايلىرىغـا ئېقىتىـپ بارااليـدۇ(بهندىلىرى ئىچىدۇ، ئـۇ بـۇالقنى ئـۇالر ) ياخشى(
يهنـى (ىگه قهسهم ئىچىپ ئالغـان ئىشـنى ئورۇناليـدۇ ۋه دهھشـىتى كهڭ دائىرىلىـك بولغـان كۈنـدىن ئۈست

 ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق، مىسـكىنگه، يېـتىمگه ۋه ئهسـىرگه تائـام بېرىـدۇ]. 7[ قورقىدۇ) قىيامهت كۈنىدىن
) بۇنىـڭ بهدىلىـگه(ىن نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام بېرىمىز، سـىلهردهللا سىلهرگه بىز ا«) ئۇالر ئېيتىدۇ]. (8[

شۈبھىسـىزكى، بىـز پهرۋهردىگـارىمىز تهرىپىـدىن ]. 9[ ھېچقانداق مۇكاپات ۋه تهشهككۈر تهلهپ قىلمـايمىز
ئــۇالرنى شــۇ كۈننىــڭ شــهررىدىن هللا ا]. 10[ »مهيــدانغا كهلتــۈرۈلگهن ئېغىــر، قــاتتىق كۈنــدىن قــورقىمىز

ئۇالرنىـڭ سـهۋر ـ تـاقهتلىرى ]. 11[ ق ئاتا قىلىـدۇخۇشاللى) دىللىرىغا(نۇر، ) يۈزلىرىگه(ساقاليدۇ، ئۇالرنىڭ 
ئـۇالر ]. 12[ بىـلهن مۇكاپاتاليـدۇ) لىباسـالر(يىـپهك ) ئۇ يهردىكـى(ئۇالرنى جهننهت بىلهن ۋه هللا ئۈچۈن ا

جهننهتــته تهخــتلهرگه يۆلىنىــپ ئولتۇرىــدۇ، ئــۇالر جهننهتــته قــاتتىق ئىسســىقنىمۇ، قــاتتىق ســوغۇقنىمۇ 
سايىلىرى ئۇالرغا يېقىندۇر، جهننهتنىـڭ مېـۋىلىرىنى ئـۈزۈش ) دهرهخلهرنىڭ(جهننهتتىكى ]. 13[ كۆرمهيدۇ

) مهي تولــدۇرۇلغان(كۈمــۈش تهخســىلهر، ) تامــاق قاچىالنغــان(ئۇالرغــا ]. 14[ ئۇالرغــا ئاســان قىلىنىــدۇ
ســاقىيالر، ئۇالرنىــڭ (جــامالر ئايالنـدۇرۇپ ســۇنۇلۇپ تۇرىـدۇ، ) شىشـىدهك ســۈزۈك(كۈمۈشـتىن ياســالغان 

پمـۇ يىيهنى ئىچكۈچىلهرنىڭ ئېھتىياجىـدىن ئېشـىپمۇ قالمايـدۇ، كېمى(اليىق ئۆلچهيدۇ ) ا قاراپئېھتىياجىغ
يهنـى جامـدىكى مهي (ئۇالر يهنه جهننهتته زهنجىبىـل ئارىالشـتۇرۇلغان جـام بىـلهن ]. 16ـ15[ قالمايدۇ
قېرىمــاي ]. 18[ جهننهتــته سهلســهبىل دهپ ئاتىلىــدىغان بىــر بۇالقمــۇ بــار]. 17[ ســۇغىرىلىدۇ) بىــلهن

ھهمىشه ياش تۇرىدىغان غىلمانالر نـۆۋهت بىـلهن ئۇالرنىـڭ خىزمىتىنـى قىلىـپ تۇرىـدۇ، ئـۇالرنى كـۆرگهن 
ئۇالرنى تېرىلىپ كهتـكهن مهرۋايىـتمىكىن ) ئۇالرنىڭ گۈزهللىكى، سۈزۈكلۈكى ۋه نۇرلۇقلۇقىغا قاراپ(چېغىڭدا 

) تهسـۋىرلهپ تـۈگهتكىلى بولمايـدىغان(قاچانكى سهن قارايدىغان بولساڭ، بـۇ يهرده ]. 19[ دهپ قالىسهن
ئۇالرنىڭ ئۇچىسـىدا يۇپقـا يىـپهك ۋه قـېلىن يىپهكـتىن ]. 20[ نېمهتلهرنى ۋه كاتتا پادىشاھلىقنى كۆرۈسهن

كۈمـۈش ئـۈزۈكلهرنى تاقايـدۇ، پهرۋهردىگـارى ئـۇالرنى پـاك ) ئۇالر(يېشىل كىيىملهر بولىدۇ، ) تهييارالنغان(
ھىسىزكى، بـۇ سـىلهرگه بېـرىلگهن مۇكاپـاتتۇر، سـىلهرنىڭ مېھنىـتىڭالر شۈب]. 21[ شاراب بىلهن سۇغىرىدۇ

]. 23[ ھهقىقهتهن بىز ساڭا قۇرئاننى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ نازىـل قىلـدۇق!) ئى مۇھهممهد]. (22[ قوبۇل بولدى
سهن پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ھـۆكمىگه سـهۋر قىلغىـن، سـهن ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر گۇناھكارغـا يـاكى 
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ئهتىـگهن ـ ئاخشـامدا پهرۋهردىگارىڭنىـڭ نـامىنى يـاد قىلغىـن ]. 24[ چىغـا بويسـۇنمىغىنكۇفرىلىق قىلغۇ
كېچىنىـڭ ئـاز قىسـمىدا ]. 25[ )يهنى ناماز ئوقۇغىن، پهرۋهردىگارىڭغـا كـۆپ تـائهت ـ ئىبـادهت قىلغىـن(

) ريهنـى مۇشـرىكال(شۈبھىسىزكى، بۇالر ]. 26[ ئۇنىڭغا سهجده قىل، كۆپ قىسمىدا ئۇنىڭغا تهسبىھ ئېيت
 سـهل قارايـدۇ) يهنـى قىيـامهتكه(ئارتۇق بىلىدۇ، كهلگۈسىدىكى قىـيىن بىـر كـۈنگه ) ئاخىرهتتىن(دۇنيانى 

ئـۇالرنى ھـاالك (بىز ئۇالرنى ياراتتۇق، ئۇالرنىـڭ بهدىنىنـى مهزمـۇت قىلـدۇق، ئهگهر بىـز خالىسـاق ]. 27[
ۋهز ـ ) ئـايهتلهر(ھىسـىزكى، بـۇ شۈب]. 28[ ئورنىغا ئۇالرغا ئوخشاش باشقا ئادهمنى دهسسـىتهتتۇق) قىلىپ

خالىغـان ئـادهم پهرۋهردىگارىغـا يهتكۈزىـدىغان يـولنى ) بـۇ ۋهز ـ نهسـىھهتتىن پايدىلىنىشـنى(نهسىھهتتۇر 
نىـڭ خاھىشـىغا هللا يهنى ھهممه ئىش ا(خالىغاندىال، ئاندىن سىلهر خااليسىلهر هللا پهقهت ا]. 29[ تۇتسۇن

خالىغـان هللا ا]. 30[ ر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىـدۇرھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچىدۇهللا ا). باغلىقتۇر
  ].31[ زالىمالرغا قاتتىق ئازابنى تهييارلىدىهللا ا. ئادهمنى رهھمىتىنىڭ دائىرىسىگه كىرگۈزىدۇ

   .ئايهت 50ـ سۈره مۇرسهالت مهككىده نازىل بولغان،  77

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ــا چىققــۇچى ئارقىمۇئ ــلهن قهســهمكى) لهرزان(ارق ــاتتىق چى ،]1[ شــامالالر بى ــلهن ق ــورانالر بى ــۇچى ب قق
ھهق ( ،]3[ ر بىـلهن قهسـهمكىتارقـاتقۇچى شـامالال) خالىغان تهرهپلهرگههللا بۇلۇتالرنى ا( ،]2[ قهسهمكى

ــلهن باتىلنىــڭ، ھــارام بىــلهن ھااللنىــڭ ــايرىغ) بى ــلهن قهســهمكىئارىســىنى ئ  ،]4[ ۇچى پهرىشــتىلهر بى
ــدىلهرگه( ــۆزره ) بهن ــلىق(ئ ــاكى ) قالدۇرماس ــدىنهللا ا(ي ــڭ ئازابى ــى ) نى ــۈن ۋهھىين ــدۇرۇش ئۈچ ئاگاھالن
!) ئـى مهكـكه كۇففـارلىرى( ،]6ــ5[ ئېلىپ چۈشكۈچى پهرىشتىلهر بىـلهن قهسـهمكى) پهيغهمبهرلهرگه(

]. 7[ رچوقـۇم مهيـدانغا كهلگۈچىـدۇ) يهنـى قىيـامهت، ھېسـاب ۋه جـازا(سىلهر ئاگاھالنـدۇرۇلغان ئىـش 
شـامالدا (تـاغالر تىتىلىـپ ]. 9[ ئاسـمان يېرىلغـان چاغـدا]. 8[ ئۆچـۈرۈلگهن چاغـدا) نۇرى(يۇلتۇزالرنىڭ 

ئـۇالر بىـلهن ئـۈممهتلىرى (پهيغهمـبهرلهرگه ]. 10[ ئۇچۇپ يـۈرگهن چاغـدا) ئۇچۇپ يۈرگهن زهررىلهردهك
 )قىيـامهت مهيـدانغا كېلىـدۇ ۋهده قىلىنغـان(ۋاقىـت بهلگىلهنـگهن چاغـدا ) ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىشـقا

ــدى؟) پهيغهمبهرلهرنىــڭ قهۋملىــرىگه ئائىــت ئىشــالر]. (11[ ]. 12[ قايســى بۈيــۈك كــۈنگه كېچىكتۈرۈل
ھۆكـۈم چىقىرىلىـدىغان ]. 13[ )تهخىـر قىلىنـدى(خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈن ئۈچۈن 

ئىنكـار ) ئـۇ كـۈننى(بۇ كۈنـده ]. 14[ لهيسهن؟قانداق بىله) ڭ دهھشىتىنىيهنى ئۇنى(كۈننىڭ نېمىلىكىنى 
ــا ۋاي ــۈن]. (15[ !قىلغۇچىالرغ ــانلىقلىرى ئۈچ ــار قىلغ ــى ئىنك ــاالك ئ) پهيغهمبهرلىرىن ــى ھ ىلگىرىكىلهرن

گۇناھكـارالرنى ]. 17[ ئانـدىن ئۇالرغـا ئهگهشـتۈرۈپ كېيىنكىلهرنـى ھـاالك قىلـدۇق]. 16[ قىلمىـدۇقمۇ؟
]. 19[ !ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا ۋاي) كـۈننىئـۇ (بـۇ كۈنـده ]. 18[ )يهنـى جـازااليمىز(مۇشۇنداق قىلىمىـز 

پۇختـا ) يهنـى تۇغۇلغـۇچه(ئۇنى بىـز مهلـۇم ۋاقىـتقىچه ]. 20[ بىز ئاجىز مهنىدىن ياراتمىدۇقمۇ؟سىلهرنى 
قـادىر بولـدۇق، بىـز ) دىن يارىتىشقايئۇنى ئابىمهنى(بىز ]. 22ـ21[ دا قىلدۇق) يهنى بهچچىدان(اھ ئارامگ

ئـۇ (بـۇ كۈنـده ]. 23[ !نېمىـدېگهن ياخشـى قـادىر بولغـۇچىمىز) چىرايلىق شهكىلده يارىتىشقا ئۇنى ئهڭ(
) يهنـى]. (25[ زېمىننى بىز ئۆز ئىچىگه ئالىـدىغان قىلمىـدۇقمۇ؟]. 24[ !ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي) كۈننى

ئېگىـز تـاغالرنى بىـز زېمىنغـا ]. 26[ )ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان قىلمىـدۇقمۇ؟(تىرىكلهرنـى ۋه ئۆلـۈكلهرنى 
 !ئىنكـار قىلغۇچىالرغـا ۋاي) ئـۇ كـۈننى(بـۇ كۈنـده ]. 27[ ئورناتتۇق، سىلهرنى تاتلىق سۇ بىلهن سۇغاردۇق

ئازابىغـا ) دوزاخ(ئىنكـار قىلغـان ) دۇنيـادىكى چـېغىڭالردا(سـىلهر «) ئۇالرغا دوزاخ مۇئهككهللىرى]. (28[
جهھهننهمنىـڭ تۈتـۈنى بولـۇپ (ئـۇ سـايه ]. 30ــ29[ )دهيـدۇ(» بېرىڭالر، ئۈچ شاخلىق سايىگه بېرىڭالر
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) چـوڭ(ئـۇ يـالقۇن قهسـىردهك ]. 31[ يـالقۇنىنىمۇ توسـمايدۇ) جهھهننهمنىڭ(سهگىدهتمهيدۇ، ) كىشىنى
ئـۇ (بـۇ كۈنـده ]. 33[ ئـۇ ئۇچقـۇنالر قـارا ـ سـېرىق تـۆگىلهرگه ئوخشـايدۇ]. 32[ ئۇچقۇنالرنى چىقىرىدۇ

ئۇالرنىـڭ ئـۆزره ئېيتىشـىغا ]. 35[ بۇ كۈنده ئۇالر سـۆز قىاللمايـدۇ]. 34[ !ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي) كۈننى
) خااليىقنىـڭ ئارىسـىدا(بۇ ]. 37[ !ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي) ئۇ كۈننى(بۇ كۈنده ]. 36[ ئىزنى بېرىلمهيدۇ

) يهنـى ئـۆتكهنكى ئـۈممهتلهرنى(سـىلهرنى ۋه ئـاۋۋالقىالرنى ) ئـۇ كۈنـده(ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈنـدۇر، 
بىـرهر چـارهڭالر بولسـا، ) ئـازابتىن قۇتۇلۇشـقا(ئهگهر ]. 38[ يىغىمىـز) اڭالردا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈنئار(

شۈبھىســىزكى، ]. 40[ !ۋاي ئىنكــار قىلغۇچىالرغــا) ئــۇ كــۈننى(بــۇ كۈنــده ]. 39[ چــاره قىلىــپ بــېقىڭالر
) ئۇالرغـا]. (42ــ41[ لىـدۇن مېۋىلهردىن بهھرىمهن بوتهقۋادارالر سايىلهردىن، بۇالقالردىن ۋه كۆڭلى تارتقا

]. 43[ )دېيىلىـدۇ(» ئهمهللىرىڭالر ئۈچۈن خۇشال ـ خۇرام يهڭـالر ۋه ئىچىڭـالر) ياخشى(دۇنيادا قىلغان «
ئىنكـار ) ئـۇ كـۈننى(بۇ كۈنده ]. 44[ شۈبھىسىزكى، بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز

ــا ۋاي ــا]. (45[ !قىلغۇچىالرغ ــدىندۇ(«) كۇففارالرغ ــڭ لهززهتلىرى ــرىمهن ) نيانى ــالر ۋه بهھ ــق يهڭ ۋاقىتلى
ــۇڭالر، شۈبھىســىزكى، ســىلهر گۇناھكارســىلهر ــدۇ(» بۇل ــده ]. 46[ )دېيىلى ــۇ كۈن ــۈننى(ب ــۇ ك ــار ) ئ ئىنك

ئـۇ (بـۇ كۈنـده ]. 48[ دېيىلسه، ئـۇالر رۇكـۇ قىلمايـدۇ» رۇكۇ قىلىڭالر«: ئۇالرغا]. 47[ !قىلغۇچىالرغا ۋاي
شـانلىق دهلىللهرنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان، پاسـاھهت ـ (ئـۇالر ]. 49[ !رغـا ۋايئىنكـار قىلغۇچىال) كـۈننى

   ].50[ باشقا قايسى سۆزگه ئىشىنىدۇ) باالغهتته ئهڭ يۇقىرى بولغان بۇ قۇرئانغا ئىشهنمىسه
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  .اليمهننىڭ ئىسمى بىلهن باشهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) يهنـى قىيـامهت توغرۇلـۇق(ئـۇالر چـوڭ بىـر خهۋهر ] 1[ سورىشـىدۇ؟) ئارا نېمه توغرۇلـۇقمۇشرىكالر ئۆز(
ھهرگىـز ئۇنـداق ]. 3[ توغرىسـىدا ئىخـتىالپ قىلىشـقۇچىالردۇر) يهنى قىيامهت(ئۇالر شۇ ]. 2[ سورىشىدۇ
 كهلگۈسـىده بىلىـدۇ) ئهھـۋالنى يىھهقىق(، ئۇالر )قىيامهت ئۇالرنىڭ ئويلىغىنىدهك يالغان ئهمهس(ئهمهس 

زېمىننىــڭ ]. (5[ كهلگۈســىده بىلىــدۇ) بېشــىغا كهلــگهن ئــازابنى(ھهرگىــز ئۇنــداق ئهمهس، ئــۇالر ]. 4[
زېمىننـى ) ئۈستىده مۇقىملىشىشـىڭالر ۋه كهڭ تـۈزلهڭلىكلهرگه زىـرائهت تېرىـپ پايدىلىنىشـىڭالر ئۈچـۈن

] 7[ تـاغالرنى قـوزۇق قىلمىـدۇقمۇ؟) كى ئۈچـۈنزېمىننىڭ تهۋرهپ كهتمهسـلى] (6[ بىسات قىلمىدۇقمۇ؟
]. 9[ راھهت قىلـدۇق) بهدىـنىڭالر ئۈچـۈن(ئۇيقـۇنى سـىلهرنىڭ ]. 8[ سىلهرنى ئهر ـ ئايال قىلىپ ياراتتۇق

]. 11[ قىلــدۇق) ۋاقىــت(تىرىكچىلىــك قىلىــدىغان ) ســىلهر(كۈنــدۈزنى ]. 10[ كېچىنــى لىبــاس قىلــدۇق
يېنىـپ تۇرغـان چىراغنـى ) سـىلهر ئۈچـۈن]. (12[ بىنا قىلـدۇق ئۈستۈڭالردا مۇستهھكهم يهتته ئاسماننى

ئاشلىقالرنى، ئوت ـ چۆپلهرنى، دهرهخلىرى قويۇق بـاغچىالرنى ئۆسـتۈرۈش ئۈچـۈن ]. 13[ ياراتتۇق) كۈننى(
) مۇكاپـاتالش ۋه جـازاالش(قىيـامهت كـۈنى ھهقىـقهتهن ]. 16ــ14[ ۇتالردىن مول ياغـدۇرۇپ بهردۇقبۇل

ئاسـمان ئېچىلىـپ ]. 18[ نى سۇر چېلىنىدۇ، سـىلهر تـوپ ـ تـوپ بولـۇپ كېلىسـىلهرئۇ كۈ]. 17[ ۋاقتىدۇر
يهنـى تـاغالر (تاغالر ھهرىكهتلهندۈرۈلۈپ سهررابتهك بولـۇپ قالىـدۇ ]. 19[ نۇرغۇن ئىشىكلهر پهيدا بولىدۇ

 ىـدۇكۈتـۈپ تۇر) كۇففـارالرنى(جهھهننهم ھهقىـقهتهن ]. 20[ )توزۇپ يىراقتىن قارىغۇچىغا سۇدهك تۇيۇلىدۇ
ئـۇالر جهھهننهمـده ئـۇزاق مـۇددهت ]. 22[ جهھهننهم، شۈبھىسـىزكى، گۇناھكارالرنىـڭ جايىـدۇر]. 21[

ــڭ ھــارارىتىنى يىنىكلىــتىلگهن(ئــۇالر جهھهننهمــده ]. 23[ قالىــدۇ ــرهر ســۆرۈنلۈككه ۋه ) جهھهننهمنى بى
ىدىغىنى پهقهت ئۇالرنىــڭ ئېرىشــ]. 24[ بىــرهر ئىچىملىكـكه ئېرىشــهلمهيدۇ) تهشـنالىقنى قاندۇرىــدىغان(

 مۇۋاپىـق جـازادۇر) ئۇالرغا بېرىلىـدىغان(بۇ ]. 25[ يۇقىرى ھارارهتلىك قايناقسۇ ۋه يىرىڭدىنال ئىبارهت بولىدۇ
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ھهمــده بىزنىــڭ ] 27[ ھېســاب ئېلىنىشــتىن قورقمــايتتى) قىلمىشــلىرىدىن(چــۈنكى ئــۇالر ]. 26[
ئۇالرغـا ]. (29[ ق خـاتىرىلهپ قـويىمىزھهر نهرسـىنى تولـۇ]. 28[ ئايهتلىرىمىزنى قاتتىق ئىنكـار قىالتتـى

شۈبھىســىزكى، تهقــۋادارالر ]. 30[ »ســىلهرگه پهقهت ئــازابنىال زىيــاده قىلىمىــز! تېــتىڭالر«) ئېيتىمىزكــى
شـاراب ]. (33[ تهڭتـۇش قىـزالردۇر]. 32[ بـاغالر، ئـۈزۈملهردۇر) ئـۇ نـېمهت]. (31[ نېمهتكه ئېرىشىدۇ

ئهنه ]. (35[ ر جهننهتته يالغـان سـۆز، بىھـۇده سـۆز ئاڭلىمايـدۇئۇال]. 34[ تولدۇرۇلغان جامالردۇر) بىلهن
ئـۇ ئاسـمانالرنىڭ، زېمىننىـڭ ۋه ]. 36[ پهرۋهردىگارىڭنىڭ بهرگهن مۇكاپـاتى، يېتهرلىـك ئاتاسـىدۇر) شۇالر

) ئـۇ كۈنـده ھـېچ كىشـى. (ناھـايىتى شـهپقهتلىكتۇر. ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شهيئىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىـدۇر
جىبرىئىـل ۋه پهرىشـتىلهر سـهپ بولـۇپ تـۇرۇپ كېتىـدىغان ]. 37[ قىلىشقا قـادىر بواللمايـدۇ سۆزئۇنىڭغا 
نىـڭ ئىـزنىگه ئېرىشـكهن ۋه تـوغرا سـۆزنى هللا مېھرىبـان ا) نىـڭ ئارىسـىدا(، ئـۇالر)يهنى قىيامهتته(كۈنده 

. ن كۈنـدۇرئهنه شـۇ چوقـۇم بولىـدىغا]. 38[ قىلغانالردىن باشقا ھېچ ئهھهدىنىڭ سـۆز قىلىشـىغا بولمايـدۇ
 )تۇتسـۇن(پهرۋهردىگارىغا قايتىدىغان يولنى تۇتۇشنى خالىسـا ) ئىمان بىلهن، ياخشى ئهمهل بىلهن(كىمكى 

ــقهتهن ]. 39[ ــز ســىلهرنى ھهقى ــى(بى ــېقىن ئــازابتىن ) يــۈز بېرىش ــدىن(ي ــاخىرهت ئازابى ) يهنــى ئ
كاشـكى مهن تـۇپراق بولـۇپ «: كـاپىر. ئاگاھالندۇردۇق، ئۇ كۈنده كىشى ئىلگىرى قىلغان ئهمهللىرىنى كۆرىدۇ

  ].40[ دهيدۇ» ! كهتسهمچۇ
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

مۆمىنلهرنىــڭ (، ]1[ قــاتتىق تارتىـپ ئــالغۇچى پهرىشـتىلهر بىــلهن قهسـهمكى) كۇففارالرنىـڭ جـانلىرىنى(
تېـز ئېلىـپ ) نىڭ ئهمرىنى ئاسـماندىنهللا ا(، ]2[ سىلىق ئالغۇچى پهرىشتىلهر بىلهن قهسهمكى) ىرىنىجانل

ئىلگىرلىگـۈچى ) مۆمىنلهرنىڭ جانلىرىنى ئېلىپ جهنـنهتكه(، ]3[ چۈشكۈچى پهرىشتىلهر بىلهن قهسهمكى
ــلهن قهســهمكى ــتىلهر بى ــلهنهللا ا(، ]4[ پهرىش ــرى بى ــڭ ئهم ــڭ ئىشــلىرىنى باشــقۇر) نى غۇچى كائىناتنى

]. 5[ )سىلهر چوقۇم تىرىلدۈرۈلىسىلهر، سىلهردىن چوقۇم ھېسـاب ئېلىنىـدۇ(پهرىشتىلهر بىلهن قهسهمكى، 
ئۇنىـڭ ]. 6[ تهۋرهيـدۇ) ۋه ئۇنىڭـدىكى شـهيئىلهر قوشـۇلۇپ(ده زېمىـن ) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(بۇ كۈن 

يهنـى (ۈنـده دىلالرنـى بـۇ ك]. 7[ تهۋرهيـدۇ) ۋه ئۇنىڭـدىكى شـهيئىلهر قوشـۇلۇپ(ئارقىسىدىنال ئاسـمان 
) قورقــۇنچتىن(كــۆزلىرى ) دىلالرنىــڭ ئىگىلىرىنىــڭ(شــۇ ]. 8[ قورقــۇنچ باســىدۇ) كۇففارالرنىــڭ دىللىرىنــى
ــدۇ ــدۇ]. 9[ تىكىلىــپ قارىيالماي ــۇالر ئېيتى ــا قايتۇرۇالمــدۇق؟ «: ئ ــاۋۋالقى ھالىمىزغ ــى (راســتال بىــز ئ يهن

 »بولـۇپ قالغـان ۋاقتىمىـز ئهمهسـمۇ؟ سـۆڭهك ئۇ بىزنىڭ چىرىگهن] 10[ )ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلهمدۇق؟
زىيـانلىق قايتىشـتۇر ) يهنى ئۆلگهندىن كېـيىن تىـرىلىش(ئۇنداق بولىدىغان بولسا، بۇ «: ئۇالر ئېيتتى] 11[
ــى بولغــانلىقى( ــاق، دوزاخ ئهھل ــيىن تىرىلىــدىغان بولس ــز ئۆلگهنــدىن كې ــى بى ــۈن زىيــان يهن مىز ئۈچ

يهنـى جىمـى (بىلهنـال ئـۇالر ) نـى ئىسـراپىلنىڭ سـۇر چېلىشـىيه(بىـر سـهيھه ]. 12[ »)تارتقۇچىالرمىز
ســاڭا مۇســانىڭ خهۋىــرى ]. 14ـــ13[ ېمىننىــڭ ئۈســتىگه چىقىــپ قالىــدۇز) يهر ئاســتىدىن) (خــااليىق
 :چـاقىردى) مۇنـداق دهپ(ئۆز ۋاقتىدا ئۇنى پهرۋهردىگارى تۇۋا ناملىق مـۇقهددهس ۋادىـدا ] 15[ كهلدىمۇ؟

كۇفرىـدىن ۋه : (ئۇنىڭغـا]. 17[ بارغىن، ئۇ ھهقىقهتهن ھهددىدىن ئاشتى نىڭ قېشىغاپىرئهۋنسهن «] 16[
سېنى پهرۋهردىگارىمنى تونۇشقا يېتهكلىشـىمنى خاالمسـهن؟ ]. 18[ پاك بولۇشنى خاالمسهن) گۇناھالردىن

]. 19[ »، دېگىـن)ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلىسـهن(قورقىسـهن ـ ده، ) ئۇنى تونۇساڭ پهرۋهردىگارىڭـدىن(
ئىنكـار قىلـدى ) نىڭ پهيغهمبىرى مۇسـانىهللا ا( پىرئهۋن]. 20[ گه چوڭ مۆجىزىنى كۆرسهتتىنپىرئهۋمۇسا 
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ھىـيله ـ مىكىـر (يـۈز ئـۆرۈپ ) مۇسـادىن( پىـرئهۋنئاندىن ]. 21[ ئاسىيلىق قىلدى) نىڭ ئهمرىگههللا ا(ۋه 
دا توپلىــدى ھهم نىــ) ئــۇ ســېھرىگهرلهرنى، ئهســكهرلىرىنى، تهۋهلىرىنــى]. (22[ كىرىشــتى) ئىشلىتىشـكه

ئــۇنى دۇنيــا ۋه هللا ا]. 24[ »مهن ســىلهرنىڭ بۈيــۈك پهرۋهردىگــارىڭالر بــولىمهن«: دېــدى] 23[ قىلىــپ
قورقىـدىغانالر بۇنىڭـدىن ئىبـرهت  تىنهللا اشهك ـ شۈبھىسىزكى، ]. 25[ ئاخىرهتنىڭ ئازابى بىلهن جازالىدى

 ئاسـماننى يـاراتتى هللاسىلهرنى يارىتىش مۈشكۈلمۇ؟ ياكى ئاسـماننى يـارىتىش مۈشـكۈلمۇ؟ ا]. 26[ ئالىدۇ
ئۇنىڭ كېچىسـىنى قاپقـاراڭغۇ، ]. 28[ ئۇنىڭ ئېگىزلىكىنى يۈكسهك قىلدى ۋه كهم ـ كۈتىسىز قىلدى]. 27[

) ئهھلى زېمىننىـڭ تۇرۇشـىغا اليىـق قىلىـپ(شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى ]. 29[ كۈندۈزىنى يوپيورۇق قىلدى
مـۇقىم ) زېمىنـدا(تاغالرنى ]. 31[ نى ئۆستۈردىزېمىندىن بۇالقالرنى ئاقتۇردى، ئۆسۈملۈكلهر]. 30[ يايدى

تائــاال ئۇالرنىــڭ ھهممىســىنى ســىلهرنىڭ ۋه ھايۋانلىرىڭالرنىــڭ پايدىلىنىشــى ئۈچــۈن هللا ا]. 32[ قىلــدى
قىلمىشــلىرىنى ) ياخشــى ـ يامــان(كۈنــده ئىنســان ) شــۇ(، ]34[ قىيــامهت كهلگهنــده]. 33[ )يــاراتتى(

ــا(كىمكــى ]. 36[ ئوچــۇق كۆرســىتىلىدۇقارىغۇچىالرغــا جهھهنــنهم ]. 35[ ئهســلهيدۇ ) كۇفرىــدا، گۇناھت
، ئۇنىـڭ جـايى ]38[ ئارتۇق كۆرىـدىكهن) ئاخىرهتتىن(، دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ]37[ چېكىدىن ئاشىدىكهن

قورقىـدىغان، ئـۆزىنى ) سوراققا تارتىلىشتىن(پهرۋهردىگارىنىڭ ئالدىدا ]. 39[ ھهقىقهتهن جهھهننهم بولىدۇ
، ]40[ چهكلىـگهن ئـادهمگه كهلسـهك) يهنى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن(لىشتىن نهپسى خاھىشىغا بېرى

ئــۇالر ســهندىن قىيامهتنىــڭ قاچــان بولىــدىغانلىقىنى ]. 41[ ھهقىــقهتهن ئۇنىــڭ جــايى جهنــنهت بولىــدۇ
ئـۇنى بىلىـش پهرۋهردىگارىڭغـا ] 43[ سـهن ئـۇنى قانـداقمۇ بايـان قىلىـپ بېرهلهيسـهن؟]. 42[ سورايدۇ
ئـۇالر ]. 45[ سېنىڭ ۋهزىـپهڭ پهقهت قىيـامهتتىن قورقىـدىغان ئـادهمنى ئاگاھالندۇرۇشـتۇر]. 44[ خاستۇر

پهقهت بىـر كهچقـۇرۇن يـاكى بىـر ئهتىـگهن تۇرغانـدهك ) دۇنيادا(قىيامهتنى كۆرگهن كۈنده، گويا ئۆزلىرىنى 
  ].46[ )گۇمان قىلىدۇ(

   .ئايهت 42مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهبهسه 80

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا ناھايىتى

]. 2ــ1[ تهرىنى تـۈردى ۋه يـۈزىنى ئۆرىۋالـدى) پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم(يېنىغا ئهما كهلگهنلىكى ئۈچۈن 
پاكلىنىشـى ) سهندىن ئالغان مهرىپهت بىلهن گۇناھلىرىدىن(ئۇ ) بهلكى(نېمه بىلىسهن؟ !) ئى مۇھهممهد(

) ئىمانـدىن(ئـۆزىنى ]. 4[ ى ۋهز ـ نهسىھهت ئـاڭالپ ئۇنىڭـدىن پايدىلىنىشـى مـۇمكىنياك]. 3[ مۇمكىن
هبلىـغ يهنى ئۇنىڭغا قۇالق سېلىپ ت(بىھاجهت ھېساباليدىغان ئادهمگه كهلسهك، سهن ئۇنىڭغا يۈزلىنىسهن 

]. 7[ پاكالنمىسـا، سـاڭا نـېمه زىيىنىـدى) كۇفرىدىن، گۇنـاھالردىن(ئۇ ]. 6ـ5[ )قىلىشقا كۆڭۈل بۆلىسهن
، سـهن ]9ــ8[ يۈگـۈرۈپ كهلـگهن كىشـىگه كهلسـهك قورققـان ھالـدا تىنهللا اسهندىن مهرىپهت تىلهپ، 
خالىغـان ]. 11[ بۇ ئـايهتلهر ۋهزدۇر. ئۇنداق قىلمىغىن) بۇنىڭدىن كېيىن]. (10[ ئۇنىڭغا قارىماي قويىسهن

 يـۇقىرى) قهدرى(ممهتلىـك، قى) يهنى قۇرئان ئـايهتلىرى(ئۇ ]. 12[ ئادهم ئۇنىڭدىن ۋهز ـ نهسىھهت ئالىدۇ
ــدۇر ــهھىپىلهرگه يېزىلغان ــاك س ــ13[ پ ــۇ]. (14ـ ــى ) ئ ــك ياخش ــتىلهردىن بول(ھۆرمهتلى ــانپهرىش ) غ

 ئـۇنىهللا ا] 17[ !ئىنسانغا لهنهت بولسۇنكى، ئۇ ئهجهب كاپىر بولـدى]. 16ـ15[ پۈتۈكچىلهرنىڭ قولىدىدۇر
ئـۇنى بىـر هللا ا) لـۇق يارىتىلىـپ بولغـۇچهئـۇ تو(دىن يـاراتتى، يـئۇنى ئابىمهنىهللا ا] 18[ نېمىدىن ياراتتى؟

يـولىنى ئاسانالشـتۇرۇپ ) ماڭـار(ئانـدىن ئۇنىڭغـا ]. 19[ قانچه باسقۇچالرغا بۆلۈپ پهيدىن ـ پهي يـاراتتى
ئانـدىن ]. 21[ قهبرىنى بهرپـا قىلـدى) كۆمۈلىدىغان(ئاندىن ئۇنى ۋاپات قىلدۇردى، ئۇنىڭغا ]. 20[ بهردى

ــا تىرىلدۈهللا ا ــان ۋاقىتت ــۇنى خالىغ ــدۇئ ــداق ئهمهس ]. 22[ رى ــز ئۇن ــان (ھهرگى ــاپىر ئىنس ــۇ ك ــى ب يهن



     .heqyol.cnhttp://www                                          تېكىستىتهرجىمه ئۇيغۇرچه قۇرئان كهرىم 
   

337 
  heqyol.cnhttp://www. ھهق يول ئىسالم تورى                                                                                       

ئىنســان ) بــۇ كــاپىر]. (23[ نىــڭ بۇيرۇغــانلىرىنى بهجــا كهلتۈرمىــدىهللا ، ئــۇ ا)تهكهببۇرلۇقىــدىن يانســۇن
زور مىقـداردا يـامغۇر ) بىـز بۇلـۇتتىن]. (24[ قارىسـۇن) ئىبرهت نهزىـرى بىـلهن(ئۆزىنىڭ يېمهكلىكلىرىگه 

ــدۇردۇق ــ]. 25[ ياغ ــى ئان ــلهن(دىن زېمىنن ــرىش بى ــۈملۈكلهرنى چىقى ــدىن ئۆس ــاردۇق) ئۇنىڭ ]. 26[ ي
سىلهرنىڭ ۋه ھايۋانلىرىڭالرنىـڭ مهنپهئهتلىنىشـى ئۈچـۈن، زېمىنـدا ئاشـلىقالرنى، ئـۈزۈمنى، ئوتياشـالرنى، 

 نى، ئـوت ـ چـۆپلهرنى ئۆسـتۈردۇقزهيتۇننى، خـورمىنى، دهرهخلىـرى قويـۇق بـاغچىالرنى، تۈرلـۈك مېـۋىلهر
ھهمـمه ئـادهم ئـۆز ھـالى (قۇالقنى گاس قىلغۇدهك قاتتىق ئاۋازى كهلگهن چاغـدا ) قىيامهتنىڭ. (]32ـ27[

ۇنىـدىن ئۇ كۈنده كىشى ئۆزىنىڭ قېرىندىشىدىن، ئانىسـىدىن، ئاتىسـىدىن، خوت]. 33[ )بىلهن بولۇپ قالىدۇ
باشـقىالرغا قارىشـىغا  ئۇ كۈنده ھهر ئادهمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى، ئۇنىـڭ]. 36ـ34[ ۋه بالىلىرىدىن قاچىدۇ

ۇشـال ـ خۇراملىـق يېغىـپ ئۇ كۈنـده نۇرغـۇن يـۈزلهردىن نـۇر، كـۈلكه ۋه خ]. 37[ يار بهرمهيدۇ) شۇ ھالى(
 دۇيهنه بۇ كۈنده نۇرغۇن يۈزلهرنى چاڭ ـ توزان بېسىپ كهتكهن، قارىـداپ كهتـكهن بولىـ]. 39ـ38[ تۇرىدۇ

  ].42[ بۇالر بولسا كاپىرالردۇر، فاجىرالردۇر]. 41ـ40[

   .ئايهت 29مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تهكۋىر 81

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

، بوغـاز ]3[ ، تاغالر گۇمران بولغان چاغـدا]2[ ، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهن چاغدا]1[ كۈننىڭ نۇرى ئۆچكهن چاغدا
، دېڭىزالر ئـوت بولـۇپ الۋۇلـدىغان ]5[ انالر توپالنغان چاغدا، ياۋايى ھايۋ]4[ تۆگىلهر تاشلىۋېتىلگهن چاغدا

، تىرىـك كۆمـۈۋېتىلگهن قىـزدىن سـهن قايسـى ]7[ قوشـۇلغان چاغـدا) ئۆز قاياشلىرىغا(، جانالر ]6[ چاغدا
، ئاسـمان ]10[ ، نامه ـ ئهمالالر ئېچىلغـان چاغـدا]9ـ8[ لتۈرۈلدۈڭ؟ دهپ سورالغان چاغداگۇناھ بىلهن ئۆ

ـــالن ـــپ تاش ـــدائېچى ـــدا]11[ غان چاغ ـــان چاغ ـــنهت ]12[ ، دوزاخ قىزىتىلغ ـــا(، جهن ) تهقۋادارالرغ
]. 14[ ئىشـلىرىنى بىلىـدۇ) ــ يامـان ياخشـى(ھهر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلغـان ، ]13[ يېقىنالشتۇرۇلغان چاغدا

 مهنۇلتۇزالر بىـلهن قهسـهم قىلىـكۈندۈزى يوشۇرۇنغۇچى يۇلتۇزالر بىلهن، پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشۇرۇنىدىغان ي
، يورۇشـقا باشـلىغان سـۈبھى بىـلهن ]17[ ، قاراڭغۇلۇققا چۆمگهن كېچه بىلهن قهسهم قىلىـمهن]16ـ15[

) ئـارقىلىق نازىـل قىلىنغـان(ئىززهتلىـك بىـر ئهلچـى ) نىڭهللا ا(قۇرئان ھهقىقهتهن ]. 18[ قهسهم قىلىمهن
پهرىشـتىلهر ئۇنىڭغـا . ]20[ نىـڭ دهرگاھىـدا مهرتىۋىلىكتـۇرهللا كۈچلۈكتـۇر، ا) ئهلچى(ئۇ ]. 19[ سۆزىدۇر

يهنـى (سـىلهرنىڭ ھهمـراھىڭالر ]. 21[ ئۇ ئىشـهنچلىكتۇر) يهنى ئاسماندا(بۇ يهرده . ئىتائهت قىلغۇچىدۇر
جىبرىئىلنـى ) يهنى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالم(ئۇ ]. 22[ ئهمهستۇرمهجنۇن ) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم

) غهيبنـى) (نـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسسـاالميه(ئـۇ ]. 23[ ھهقىقهتهن روشهن ئۇپۇقنىڭ شهرقىده كۆردى
]. 25[ ئهمهسـتۇرقوغالندى شـهيتاننىڭ سـۆزى ) يهنى قۇرئان(ئۇ ]. 24[ ئهمهستۇرتهبلىغ قىلىشتا بېخىل 

ســىلهرنىڭ ]. 27[ پۈتــۈن ئهھلــى جاھانغــا نهســىھهتتۇر) يهنــى قۇرئــان(ئــۇ ] 26[ قهيهرگه بارىســىلهر؟
ــاراڭالردىن  ــن بارىســىدا(ئ ــدىغانالرغا راۋۇرۇس بولۇشــن) دى ــان(ى خاالي پهقهت ]. 28[ نهســىھهتتۇر) قۇرئ

خـالىمىغۇچه سـىلهرنىڭ هللا يهنـى ا(خالىغاندىال، ئاندىن سىلهر خااليسىلهر هللا ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ا
  ].29[ )الىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوقخ

   .ئايهت 19مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئىنفىتار 82

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا مېھرىبان ا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه
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، ]3[ ، دېڭىزالر بىر ـ بىرىگه قوشـۇلغان چاغـدا]2[ ، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهن چاغدا]1[ ئاسمان يېرىلغان چاغدا
، ھهر ئـادهم ئىلگىـرى ـ كېـيىن ]4[ چاغـدا) يهنى ئۆلۈكلهر چىقىرىلغان(قهبرىلهر ئاستى ـ ئۈستى قىلىنغان 

سېنى مهرھهمهتلىـك پهرۋهردىگارىڭغـا ئاسـىيلىق ! ئى ئىنسان]. 5[ مىسىنى بىلىدۇقىلغان ئىشلىرىنىڭ ھهم
سـېنى ]. 7[ بېجىرىم، قامىتىڭنى تـۈز قىلـدى) ئهزالىرىڭنى(ئۇ سېنى ياراتتى، ] 6[ قىلىشقا نېمه ئالدىدى؟

نىـڭ كهرهمىـگه مهغـرۇر هللا يهنـى ا(ھهرگىـز ئۇنـداق قىلمـاڭالر ]. 8[ ئۇ خالىغـان شـهكىلده قۇراشـتۇردى
ھـالبۇكى سـىلهرنىڭ ]. 9[ بهلكـى سـىلهر دىننـى ئىنكـار قىلىسـىلهر!) ئى مهككه كۇففارلىرى). (بولماڭالر

ھۆرمهتلىـك ) نىـڭ دهرگاھىـداهللا ا(ئـۇالر ]. 10[ ئۈستۈڭالردا سىلهرنى كۈزىتىپ تۇرغۇچى پهرىشـتىلهر بـار
ــۇپ،  ــتىلهر بول ــرىڭالر(پهرىش ــۆزلىرىڭالرنى ۋه ئهمهللى ــىلهرنىڭ س ــپ تۇر) س ــى يېزى ــدۇن ــۇالر ]. 11[ ى ئ

، كـاپىرالر شـهك ـ ]13[ مۆمىنلهر شهك ـ شۈبھىسىز جهننهتته بولىدۇ]. 12[ قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ
ئـۇالر ھهرگىـز دوزاخـتىن ]. 15[ ئـۇالر قىيـامهت كـۈنى دوزاخقـا كىرىـدۇ]. 14[ شۈبھىسىز دوزاختا بولىدۇ

] 17[ انـداقلىقىنى قانـداق بىلهلهيســهن؟ق) دهھشـهتلىكلىكىنىڭ(قىيـامهت كۈنىنىـڭ ]. 16[ ئايرىلمايـدۇ
ئۇ كۈنـده بىـر ئادهمنىـڭ ] 18[ قانداقلىقىنى قانداق بىلهلهيسهن؟) دهھشهتلىكلىكىنىڭ(قىيامهت كۈنىنىڭ 

  ].19[ خاستۇر قاهللا ايهنه بىر ئادهمگه ياردهم بېرىشى قولىدىن كهلمهيدۇ، بۇ كۈنده ھۆكۈم 

   .ئايهت 36مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره مۇتهففىفىن 83

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئـۇالر كىشـىلهردىن ئـۆلچهپ ئالغـان چاغـدا، تولـۇق ] 1[ !كهم بهرگـۈچىلهرگه ۋاي) ئۆلچهمده ۋه تارازىدا(
 هئـۇالر بۈيـۈك بىـر كۈنـد]. 3[ كىشىلهرگه ئۆلچهپ ياكى تارتىـپ بهرگهن چاغـدا، كهم بېرىـدۇ]. 2[ ئالىدۇ

زۇرىـدا تىـك ۇر ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگارىنىـڭ ھئۇ كۈنـده ئىنسـانال]. 5ـ4[ تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشهنمهمدۇ
كهم بېرىشتىن يانسۇن، يامـان ئادهملهرنىـڭ نـامه ـ ئهمـالى چوقـۇم ) تارازىدا، ئۆلچهمده(، ئۇالر ]6[ تۇرىدۇ

يامـان ئادهملهرنىـڭ (ئـۇ ] 8[ هن؟سىججىن دېگهن نېمه؟ ئۇنى قانداق بىلهلهيسـ]. 7[ سىججىندا بولىدۇ
ئـۇالر قىيـامهت ] 10[ !بۇ كۈنده ئىنكار قىلغۇچىالرغـا ۋاي]. 9[ خاتىرىلهنگهن بىر دهپتهردۇر) قىلمىشلىرى

ھهددىدىن ئاشقان، ئىنتايىن گۇناھكـار ئـادهمال ئىنكـار ) كۇفرىدا(ئۇنى پهقهت ]. 11[ كۈنىنى ئىنكار قىلىدۇ
» قهدىمكىلهرنىـڭ ھېكايىلىرىـدۇر) بـۇ(«: هتلىرىمىز تىالۋهت قىلىنسـا، ئـۇئۇنىڭغا بىزنىڭ ئاي]. 12[ قىلىدۇ
 ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپهيلىـدىن دىللىـرى قارىيىـپ كهتـكهن]. 13[ دهيدۇ

 ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، ھهقىقهتهن ئـۇالر بـۇ كۈنـده پهرۋهردىگـارىنى كۆرۈشـتىن مهنئـى قىلىنغـان]. 14[
مانـا بـۇ سـىلهر «): ئۇالرغـا(ئانـدىن ]. 16[ اندىن ئۇالر ھهقىقهتهن دوزاخقا داخىل بولغۇچىالردۇرئ]. 15[

راسـتال ياخشـى بهنـدىلهرنىڭ نـامه ـ ئهمـالى ]. 17[ دېيىلىـدۇ» دۇر) يهنى ئـازاب(ئىنكار قىلغان نهرسه 
 داق بىلهلهيسـهن؟ئىللىيوننىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى سـهن قانـ]. 18[ شهك ـ شۈبھىسىز ئىللىيوندا بولىدۇ

نىڭ يـېقىن پهرىشـتىلىرى هللا ئۇنىڭغا ا]. 20[ ياخشىالرنىڭ ئهمهللىرى خاتىرىلهنگهن دهپتهردۇر) ئۇ] (19[
ئـۇالر تهخـتلهر ئۈسـتىده ]. 22[ بولىـدۇ) يهنى جهننهتـته(ياخشىالر نېمهت ئىچىده ]. 21[ گۇۋاھ بولىدۇ

ئۇالرغـا قارايـدىغان بولسـاڭ، ]. 23[ قارايدۇ) گهنىڭ جهننهتته ئۇالرغا بهرگهن تۈرلۈك نېمهتلىرىهللا ا(تۇرۇپ 
ئۇالر ئـاغزى پـېچهتلهنگهن ]. 24[ ئهسىرىنى تونۇيسهن) ئۇالرنىڭ چىرايلىرىدىن چىقىپ تۇرغان(نېمهتنىڭ 

ــدۇ ــڭ ھىــدى كېلىــپ تۇرى ــلهن ســۇغىرىلىدۇ، ئىچىشــنىڭ ئاخىرىــدا ئۇنىڭــدىن ئىپارنى . ســاپ شــاراب بى
ــ25[ !قىزىققــۇچىالر شــۇنىڭغا قىزىقســۇن ــا ] 26ـ ) ســۈيى(تهســنىمنىڭ ) يهنــى ســاپ شــارابقا(ئۇنىڭغ

نىـڭ يـېقىن بهنـدىلىرى هللا تهسـنىم جهننهتتىكـى بىـر بـۇالق بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن ا]. 27[ ئارىالشتۇرۇلغان
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ئۇالرنىـڭ ) مـۆمىنلهر(، ]29[ كـۈلهتتى) مهسخىره قىلىـپ(كاپىرالر ھهقىقهتهن مۆمىنلهرنى ]. 28[ ئىچىدۇ
مۆمىنلهرنىـڭ غهيـۋىتىنى (، ئـۆيلىرىگه قايتقانـدا ]30[ ئۆزئـارا كـۆز قىسىشـاتتىئالدىدىن ئۆتكهنده، ئـۇالر 

» بــۇالر شهكســىز ئاداشــقانالر«: مــۆمىنلهرنى كۆرگهنــده]. 31[ مهزه قىلغــان ھالــدا قايتىشــاتتى) قىلىــپ
) يهنـى قىيـامهت كـۈنى(بۈگـۈن ]. 33[ ئۇالر مۆمىنلهرنى كۈزىتىشكه ئهۋهتىلگىنى يـوق]. 32[ دېيىشهتتى

تهخـتلهر ئۈسـتىده ئولتـۇرۇپ نهزهر ) ئېسـىل(نىـڭ ھالىغـا ) كـاپىرالر(، ]34[ نلهر كاپىرالردىن كۈلىدۇمۆمى
  ]36[ ىره قىلغان قىلمىشلىرىنىڭ جازاسىنى تارتتىمۇ؟مهسخ )كاپىرالر مۆمىنلهرنى]. (35[ تاشاليدۇ

   ئايهت 25 ،مهككىده نازىل بولغان ـ سۈره ئىنشقاق 84

  نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا رىبان اناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھ

، پهرۋهردىگارنىــڭ ئهمرىنــى ئــاڭالپ، ئىتــائهت قىلغــان، پهرۋهردىگارنىــڭ ئهمرىنــى ]1[ ئاســمان يېرىلغــان
، قوينىـدىكى نهرسـىلهرنى ]3[ ، زېمىـن سـوزۇلغان]2[ ئاڭالشقا، ئىتائهت قىلىشـقا اليىـق بولغـان چاغـدا

، پهرۋهردىگارىنىـڭ ئهمرىنـى ]4[ قىرىـپ قۇرۇقـدىنىپ قالغـانسـىرتقا چى) يهنى ئۆلۈكلهرنى، مهدهنلهرنـى(
ىنـى ئاڭالشـقا، ئىتـائهت قىلىشـقا اليىـق بولغـان چاغـدا ئهمر ئـاڭالپ ئىتـائهت قىلغـان، پهرۋهردىگارىنىـڭ

سـهن ھهقىـقهتهن ! ئـى ئىنسـان]. 5[ )ئىنسان خىيالىغا كهلمىـگهن دهھشـهتلىك ئهھۋالالرغـا يولۇقىـدۇ(
ــات ــا مۇالق ــا قهدهر  پهرۋهردىگارىڭغ ــۆز ئىشــىڭدا(بولغىنىڭغ ــات قىلىســهن ) ئ ــهئيى ـ ئىجتىھ ــى (س يهن

ادهمـدىن ئاسـان نـامه ـ ئهمـالى ئـوڭ تهرىپىـدىن بېـرىلگهن ئ]. 6[ )ئهمهلىڭنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىسـهن
نـامه ـ ئهمـالى ئارقـا ]. 9[ ئائىلىسىگه خۇشال ـ خۇرام قايتىدۇ) ئۇ جهننهتتىكى]. (8ـ7[ ھېساب ئېلىنىدۇ

 ، دوزاخقـا كىرىـدۇ]11[ )يهنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىـدۇ(ۋاي دهپ توۋاليدۇ «]10[ بېرىلگهن ئادهم تهرىپىدىن
ئـۇ پهرۋهردىگارىنىـڭ ]. 13[ .ئائىلىسـىده شـاد ـ خـۇرام ئىـدى) دۇنيـادىكى چېغىـدا(چۈنكى ئـۇ ]. 12[

هرگاھىغـا يهنـى ئـۇ پهرۋهردىگارىنىـڭ د(ئۇنـداق ئهمهس، ]. 14[ دهرگاھىغا قايتىمهن دهپ گۇمـان قىلـدى
يهنــى كــۈن پاتقانــدىن (شــهپهق]. 15[ پهرۋهردىگــارى ھهقىــقهتهن ئــۇنى كــۆرۈپ تورغۇچىـدۇر). قايتىـدۇ

بىــلهن، كــېچه ۋه ئۇنىــڭ قــاراڭغۇلۇقى باســقان نهرســىلهر بىــلهن، نــۇرى ) كېيىنكــى ئۇپــۇقتىكى قىزىللىــق
ن بىـر ھالـدىن يهنه ، سـىلهر جهزمه]18ـ16[ بىلهن قهسهمكى) يهنى تولۇن ئاي( كامالهتكه يهتكهن ئاي

ئۇالرنىـڭ ] 20[ نېمىشقا ئىمـان ئېيتمايـدۇ؟) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ]. 19[ بىر ھالغا يۆتكىلىپ تورىسىلهر
ئىنكـار ) ھهقىقهتنـى(بهلكـى كـاپىرالر ] 21[ يېنىدا قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا نېمىشـقا سـهجده قىلمايـدۇ؟

ئۇالرغـا قـاتتىق ئـازاب ]. 23[ ئوبدان بىلىدۇهللا رنى ائۇالرنىڭ دىللىرىدىكى يوشۇرۇن نهرسىله]. 22[ قىلىدۇ
پهقهت ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخشــى ئهمهللهرنــى قىلغــان كىشــىلهر ]. 24[ بىــلهن خــۇش خهۋهر بهرگىــن

  ].25[ ئۈزۈلمهس ساۋابقا ئېرىشىدۇ

   .ئايهت 22مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره بۇرۇج 85

  بىلهن باشاليمهن نىڭ ئىسمىهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

لهن، ھارپـا كـۈنى بىـلهن بۇرۇجالرنىڭ ئىگىسى بولغان ئاسمان بىلهن، قىيامهت كۈنى بىلهن، جۈمه كۈنى بىـ
ئۇ ئورهكلهر الۋۇلداپ تۇرغان ئـوتالر بىـلهن ]. 4[ ، ئورهكلهرنىڭ ئىگىلىرىگه لهنهت بولسۇن]3ـ1[ قهسهمكى

اتقـان هر ئۈستىده ئولتـۇرۇپ ئۆزلىرىنىـڭ مـۆمىنلهرگه قىلىۋئهينى ۋاقىتتا ئۇالر ئورهكل]. 5[ تولدۇرۇلغان ئىدى
ئىمـان  قـاهللا ا، ئـۇالر مـۆمىنلهرنى پهقهت غالىـب، مهدھىـيىگه اليىـق ]7ــ6[ ئىشلىرىنى كـۆرۈپ تـۇراتتى

همـمه ھهللا ا. خاسـتۇر قـاهللا ازېمىننىڭ پادىشاھلىقى  هئاسمانالرنىڭ ۋ. نال يامان كۆردىئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈ
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مـۆمىن ئهر ۋه مـۆمىن ئايالالرغـا زىيانكهشـلىك قىلغانـدىن كېـيىن ]. 9ــ8[ ۇچىـدۇرنهرسىنى كـۆرۈپ تۇرغ
كۇفرىدىن قايتمىغانالر، شۈبھىسىزكى، جهھهننهمنىـڭ ئازابىغـا دۇچـار بولىـدۇ، ئۇالرغـا ئـوت بىـلهن ئـازاب 

 ئىمان ئېيتقـان ۋه ياخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـانالر، شۈبھىسـىزكى، ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر]. 10[ قىلىنىدۇ
پهرۋهردىگارىڭنىـڭ جازاسـى شـهك ]. 11[ بۇ چوڭ بهختتـۇر. ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه سازاۋهر بولىدۇ

يهنـى ئۆلگهنـدىن كېـيىن (ھهقىقهتهن يـوقتىن بـار قىلىـدۇ ) خااليىقنى(هللا ا]. 12[ ـ شۈبھىسىز قاتتىقتۇر
) ئــۇالرنى. (لغۇچىــدۇرمهغپىــرهت قى) مــۆمىن بهنــدىلهرنىڭ گۇنــاھىنى(هللا ا]. 13[ تىرىلدۈرىــدۇ) ئــۇالرنى

 ، خــالىغىنىنى قىلغۇچىــدۇر]15[ ، ئهرشــنىڭ ئىگىســىدۇر، ناھــايىتى ئۇلۇغــدۇر]14[ دوســت تۇتقۇچىــدۇر
 قىسسىسـىدىن خهۋهر تـاپتىڭمۇ؟ ۋه سـهمۇدنىڭ پىـرئهۋنسهن لهشكهرلهرنىڭ ـ !) ئى مۇھهممهد]. (16[
داۋاملىـق ئىنكـار ) ىن ئىبـرهت ئالمـايقۇرهيش مۇشرىكلىرى ئاشۇ كاپىرالرغا نازىل بولغـان ئـازابت] (18ـ17[

ئـۇالر ئىنكـار قىلغـان (بهلكـى ]. 20[ كاپىرالرنىڭ ئهتراپىنى قورشاپ تۇرغۇچىـدۇرهللا ا]. 19[ قىلىشىۋاتىدۇ
  ].22ـ21[ دا ساقالنغان ئۇلۇغ قۇرئاندۇرلهۋھۇلمهھپۇز) نهرسه

   .ئايهت 17مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تارىق 86

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا مېھرىبان ا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه

تارىقنىـڭ ]. 1[ بىـلهن قهسـهم قىلىـمهن) يهنى كېچىـده ئاشـكارا بولغـۇچى يۇلتـۇز(ئاسمان بىلهن، تارىق 
سـاقلىغۇچى ) شـۇ ئـادهمنى(ھهر بىـر ئـادهم بىـلهن ]. 3[ ئۇ يورۇق يۇلتۇزدۇر] 2[ نېمىلىكىنى بىلهمسهن؟

ئـۇ ئېتىلىـپ چىققـۇچى مهنىـدىن ]. 5[ يارىتىلغانلىقىغـا قارىسـۇن ئىنسـان نېمىـدىن]. 4[ بار) پهرىشته(
ــدى ــا بىــلهن قوۋۇرغــا ســۆڭىكىنىڭ ئارىســىدىن چىقىــدۇ]. 6[ يارىتىل ــۇ مهنــى ئۇمۇرتق ــ  شــهك. ]7[ ئ ـ

ســىرالر ئاشــكارا ]. 8[ يهنــى تىرىلدۈرۈشــكه قــادىردۇر(ئــۇنى ئهســلىگه كهلتۈرۈشــكه هللا شۈبھىســىزكى، ا
ئـازابنى دهپئـى قىلىـدىغان ھـېچ ) (يهنى ئىنساندىن(، ئۇنىڭدىن ]9[ )امهتتهيهنى قىي(قىلىنىدىغان كۈنده 

گىيـاھالرنى ئۈنـدۈرۈپ (، يېرىلىـپ ]11[ يامغۇرلۇق بۇلۇت بىلهن قهسهمكى]. 10[ كۈچ ۋه ياردهمچى يوقتۇر
) ھهق بىـلهن بـاتىلنى ئـايرىغۇچى(ــ شۈبھىسـىز  ، قۇرئان شهك]12[ ن بىلهن قهسهمكىزېمى) بېرىدىغان

) قۇرئـاننى يوققـا چىقىـرىش ئۈچـۈن) (يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ]. 14[ ئهمهستۇر، ئۇ چاقچاق ]13[ رسۆزدۇ
ئـى ]. (16[ مىكرىگه تاقابىل تـۇرىمهنـ مهن ئۇالرنىڭ ھىيله ]. 15[ ھهقىقهتهن ھىيله ـ مىكىر ئىشلىتىدۇ

ئۇزاققـا قالمـاي (بهرگىـن كاپىرالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىرىمىغىن، ئۇالرغـا ئـازراق مـۆھلهت !) مۇھهممهد
  ].17[ )ئۇالرغا قانداق قىلغانلىقىمنى كۆرىسهن

   .ئايهت 19مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهئال 87

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

يـاراتتى، ) قـاتنىپۈتـۈن مهخلۇ(ئـۇ ]. 1[ ھهممىدىن ئۈستۈن پهرۋهردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىـن
مهخلۇقاتقـا پايـدىلىق ئىشـالرنى ]. 2[ قىلـدى) يهنى چىرايلىق ۋه مۇناسىپ شـهكىلده(بېجىرىم ) ئۇالرنى(
]. 4[ ــ چـۆپلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردى ئوت]. 3[ كۆرسهتتى) للىرىنىتهقدىر قىلدى، ئۇالرغا پايدىلىنىش يو(

) قۇرئـاننى(سـاڭا !) ئـى مـۇھهممهد]. (5[ ئاندىن ئۇالرنى قارامتۇل قـۇرۇق ئـوت ـ خهسـكه ئايالنـدۇردى
ئاشـكارا ) بهنـدىلهرنىڭ(هللا ا. قىلماقچى بولغان نهرسىدىن باشقىنى ئۇنتۇمايسـهن) نهسخى(هللا ئوقۇتىمىز، ا

يهنـى ئىســالم (سـېنى بىـز ئاسـان يولغـا ]. 7ــ6[ بىلىـپ تۇرىـدۇ) ھهرىكهتلىرىنـىسـۆز ـ (ۋه يوشـۇرۇن 
كىشـىلهرگه قۇرئـان (نهسـىھهت پايـدىلىق بولىـدىغان بولسـا،  ۋهز ـ]. 8[ مـۇۋهپپهق قىلىمىـز) شهرىئىتىگه
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]. 10[ ــ نهسـىھهتنى قوبـۇل قىلىـدۇ ئـادهم ۋهز) قورققـان( تىنهللا ا]. 9[ ۋهز ـ نهسىھهت قىلغىن) بىلهن
ئانـدىن ]. 12[ كىرىـدۇ) يهنـى دوزاخقـا(ئۇ كاتتا ئوتقا ]. 11[ ـ نهسىھهتتىن قاچىدۇ قى ئادهم ۋهزئهڭ شه

پـاك بولغـان ئـادهم مهقسـىتىگه ) كۇفرىدىن ۋه گۇنـاھتىن]. (13[ ياشىمايدۇ) ئوبدان(ۋه  ئۇ ئوتتا ئۆلمهيدۇ
ــى ــۇدى]. 14[ يهتت ــاز ئوق ــدىن نام ــى، ئان ــاد ئهتت ــامىنى ي ــڭ ن ــۇ پهرۋهردىگارىنى ــا ]. 15[ ئ ســىلهر دۇني

كى يهنـى بـۇ سـۈرىدى(بـۇ ]. 17[ ئاخىرهت ياخشىدۇر ۋه باقىيدۇر]. 16[ تىرىكچىلىكىنى ئارتۇق كۆرىسىلهر
   ].19ـ18[ شهك ـ شۈبھىسىز بۇرۇنقى كىتابالردا ـ ئىبراھىم ۋه مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر) ۋهزلهر

   .ئايهت 26مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره غاشىيه 88

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

بـۇ كۈنـده نۇرغـۇن ئـادهملهر خـار ]. 1[ ى كهلـدىساڭا ھهقىقهتهن قىيامهتنىـڭ خهۋىـر!) ئى مۇھهممهد(
ئـۇالر ھـارارىتى ]. 3[ جاپا تـارتقۇچىالردۇر) ئاخىرهتته(ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، ]. 2[ بولغۇچىدۇر

ئـۇالر ئۈچـۈن زهرىـدىن ]. 5[ قايناپ تۇرغـان بـۇالقتىن سـۇغىرىلىدۇ) سۇلىرى]. (4[ قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ
زهرى كىشــىنى ســهمرىتمهيدۇ، ]. 6[ باشــقا يېمهكلىــك بولمايــدۇ) چچىق تىكهنــدىنيهنــى بهتبــۇي، ئــا(

بـۇ ]. 8[ بۇ كۈنده نۇرغۇن كىشىلهر بـاركى، ئـۇالر نـېمهت بىـلهن خۇشـالدۇر]. 7[ ئاچلىقنى پهسهيتمهيدۇ
 ئـۇ يهرده يامـان]. 10[ ئـۇالر ئـالىي جهننهتتىـدۇر]. 9[ مهمنۇندۇر) سهئيى ئهمهللىرىدىن(دۇنيادا قىلغان 
ئـۇ يهرده ئېگىـز تهخـتلهر، قاتـار تىزىلغـان ]. 12[ ئۇ يهرده بۇالقالر ئېقىـپ تۇرىـدۇ]. 11[ سۆز ئاڭلىمايدۇ

ئـۇالر قارىمامـدۇكى، ]. 16ــ13[ قهدهھلهر، رهت ـ رهت قويۇلغان ياستۇقالر، سېلىنغان ئېسىل بىساتالر بـار
، ]19[ ، تاغالر قانـداق تۇرغۇزۇلـدى]18[ ، ئاسمان قانداق ئېگىز قىلىندى]17[ تۆگىلهر قانداق يارىتىلدى
ۋهز ـ ) ئۇالرغـا(ۋهز ـ نهسـىھهت قىلغىـن، سـهن پهقهت ) ئۇالرغـا(سـهن ]. 20[ زېمىن قانداق يېيىتىلدى

ــىھهت قىلغۇچىســهن ــا مۇســهللهت ]. 21[ نهس ــۇچى(ســهن ئۇالرغ ــا مهجبۇرلىغ ــۇالرنى ئىمانغ ــى ئ  )يهن
هللا ، ا]23[ ئىنكار قىلىـدىكهن) نىهللا ا(ئۆرۈپ  يۈز) ـ نهسىھهتتىن ۋهز(لېكىن كىمكى ]. 22[ ئهمهسسهن

]. 25[ ھهقىقهتهن بىزنىـڭ دهرگاھىمىزغـا قايتىـدۇ) ئۆلگهندىن كېيىن(ئۇالر ]. 24[ ئۇنى قاتتىق ئازاباليدۇ
   ].26[ لمىزمهسئۇ ئاندىن ئۇالردىن ھېساب ئېلىشقا بىز

   .ئايهت 30مهككىده نازىل بولغان  ـ سۈره فهجر 89

  نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ه مېھرىبان اناھايىتى شهپقهتلىك ۋ

، ئـون كېچىسـى، بىـلهن قۇربـانلىق كـۈنى بىـلهن، قهسـهمكى) زۇلھهججىنىڭ دهسـلهپكى(سۈبھى بىلهن، 
ــز( ــا ئــازاب قىلىمى ــدا ]. 4ـــ1[ )كاپىرالرغ ــىگه بۇنىڭ ــل ئىگىس ــى يــۇقىرىقى نهرســىلهر(ئهقى ده يهن

نىـڭ ئـاد ـ كۈچلـۈك ئىرهمنـى قانـداق جازالىغـانلىقىنى پهرۋهردىگارىڭ]. 5[ ؟قهسهم بارمۇ) قانائهتلىنهرلىك
ڭدهك ۋادىقـورادا شـۇنى]. 8[ بۇنداق ئادهملهر باشقا شهھهرلهرده يارىتىلمىغان ئىـدى]. 7ـ6[ ؟كۆرمىدىڭمۇ

شـۇنىڭدهك قـۇزۇقالر ]. 9[ قانـداق جازالىـدىهللا سـهمۇدنى ا) ئـۆيلهرنى بىنـا قىلغـان(تاشالرنى كېسـىپ 
]. 11[ ھهددىـدىن ئاشـتى) زۇلۇم قىلىشـتا(ئۇالر شهھهرلهرده ]. 10[ ازالىدىنى قانداق جپىرئهۋنئىگىسى 

]. 13[ پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرغا قاتتىق ئـازابنى نازىـل قىلـدى]. 12[ ئۇ يهرلهرده بۇزغۇنچىلىقنى كۆپ قىلدى
زىـز پهرۋهردىگارى ئىنسـاننى سـىناپ ئه]. 14[ ئهلۋهتته كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) بهندىلهرنى(پهرۋهردىگارىڭ 

پهرۋهردىگـارى ]. 15[ دهيـدۇ» قىلسا ۋه ئۇنىڭغا نـېمهت بهرسـه، ئـۇ پهرۋهردىگـارىم مېنـى ئهزىـز قىلـدى
ھهرگىـز ئۇنـداق ]. 16[ دهيـدۇ» پهرۋهردىگارىم مېنى خار قىلـدى«: ئىنساننى سىناپ رىزقنى تار قىلسا، ئۇ
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نگه ئـاش، نـان بېرىشـكه بىـر ـ بىرىڭالرنـى مىسـكى]. 17[ ئهمهس، سىلهر يېتىمنى ھۆرمهت قىلمايسىلهر
ــالنى ]. 19[ ھه دهپ يهيســىلهر) مهســتىنھــارام دې–ھــاالل(مىراســنى ]. 18[ قىلمايســىلهرتهرغىــب  م

ڭالر، زېمىــن بۇنىڭــدىن يېــنى!) ئــى غــاپىلالر]. (20[ ناھــايىتى دوســت تۇتىســىلهر) ھېرىســلىق بىــلهن(
ىشـتىلهر سـهپ ـ سـهپ بولـۇپ پهرۋهردىگارىـڭ كهلـگهن ۋه پهر]. 21[ ئارقـا تهۋرىـتىلگهن چاغـدائارقىمۇ

جهھهننهم كهلتۈرۈلگهن چاغدا، شۇ كۈنـده ئىنسـان ) گۇناھكارالرنى كۆرۈش ئۈچۈن]. (22[ كهلگهن چاغدا
ئهسـلىگهننىڭ ئۇنىڭغـا نـېمه پايدىسـى ) بـۇ چاغـدا(ئهسلهيدۇ، ) دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى) (يهنى كاپىر(

ھايـات ۋاقتىمـدا ياخشـى ئىشـالرنى قىلغـان  )دۇنيـادىكى(كاشـكى مهن «: ئۇ ئېيتىـدۇكى]. 32[ بولسۇن
 جازالىغانـدهك جازالىمايـدۇهللا ا) قا ئاسىيلىق قىلغـانالرنىهللا ا(شۇ كۈنده ھهر ئهھهدى ]. 24[ »!بولسامچۇ

سـهن ]. 27[ !ئـى ئـارام تـاپقۇچى جـان]. 26[ باغلىغاندهك باغلىمايـدۇهللا ھهمده ھېچ ئهھهدى ا]. 25[
]. 28[ ىـڭ دهرگاھىغـا قـايتقىنڭ سهندىن رازى بولغان ھالـدا، ئۇنپهرۋهردىگارىڭدىن مهمنۇن، پهرۋهردىگارى

   ].30[ نىڭ جهننىتىمگه كىرگىنېم]. 29[ قاتارىغا قوشۇلغىن) اخشىي(نىڭ ېسهن م

  .ئايهت 20مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره بهلهد 90

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) ئـۇرۇش قىلىـش(بـۇ شـهھهرده !) ئى مۇھهممهد]. (1[ بىلهن قهسهم قىلىمهن) هككهيهنى م(بۇ شهھهر 
]. 3[ پهرزهنتلىرى بىلهن قهسـهم قىلىـمهن) ئۇنىڭ ياخشى(ۋه ) ئهلهيھىسساالم(ئادهم ]. 2[ ساڭا ھااللدۇر

) هميهنـى فـاجىر، شـهقى ئـاد(ئۇ ]. 4[ بىز ئىنساننى ھهقىقهتهن جاپا ـ مۇشهققهت ئىچىده قىلىپ ياراتتۇق
]. 6[ دهيـدۇ» كۆپ مـال سـهرپ قىلـدىم«: ئۇ] 5[ ئۆزىگه ھېچ كىشىنىڭ كۈچى يهتمهيدۇ دهپ ئويالمدۇ؟

ئىنسـان ئۈچـۈن ئىككـى ] 7[ سهرپ قىلغانلىقىنى ھېچ كىشى كۆرمىدى دهپ ئويالمـدۇ؟) مال(ئۇ ئۆزىنىڭ 
 ى كۆرسـهتمىدۇقمۇ؟ن يامـان يـولنكۆز، بىر تىل، ئىككى كالپۇك ياراتمىـدۇقمۇ؟ ئۇنىڭغـا ياخشـى يـول بىـله

ــ8[ ــمىدى] 10ـ ــۇ داۋان ئاش ــڭ؟]. 11[ ئ ــداق بىلهتتى ــى قان داۋان ] (12[ داۋان ئېشىشــىنىڭ نېمىلىكىن
، ياكى ئاچارچىلىق كۈنده تۇغقـانچىلىقى بولغـان يېـتىمگه يـاكى ]13[ قۇل ئازاد قىلماقتۇر) ئېشىش دېگهن

شۇنىڭ بىـلهن بىلـله ]. 16ـ14[ رمهكتۇرگه تاماق به) كهمبهغهليهنى ھالى ناچار (توپىدا ياتقان مىسكىن 
ــله( ــلهن بىل ــۇقىرىقىالرنى قىلىــش بى ــى ي ــارا ســهۋر قىلىشــقا تهۋســىيه ) يهن ــانالردىن، ئۆزئ ئىمــان ئېيتق

يهنـى (ئهنه شـۇالر ]. 17[ قىلىشقانالردىن، ئۆزئارا مهرھهمهت قىلىشقا تهۋسىيه قىلىشقانالردىن بولمـاقتۇر
هتلىرىمىزنى ئىنكـار بىزنىـڭ ئـاي]. 18[ سـائادهتمهن كىشـىلهردۇر )يۇقىرىدىكى ئىشالرنى قىلغان كىشـىلهر

   ].20[ ئۇالر دوزاخقا سولىنىدۇ]. 19[ بهختلهردۇرتقىلغانالر به

   .ئايهت 15مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره شهمس 91

   .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

، ]2[ ، قۇياشقا ئهگهشكهن چاغـدىكى ئـاي بىـلهن قهسـهمكى]1[ سهمكىقۇياش ۋه ئۇنىڭ نۇرى بىلهن قه
، قۇياشـنى يوشـۇرغان چاغـدىكى كـېچه بىــلهن ]3[ قۇياشـنى ئاشـكارا قىلغـان كۈنـدۈز بىـلهن قهسـهمكى

، زېمىن بىـلهن ۋه ئـۇنى بىنـا ]5[ ، ئاسمان بىلهن ۋه ئۇنى بىنا قىلغان زات بىلهن قهسهمكى]4[ قهسهمكى
، روھ بىـلهن ۋه ئـۇنى چىرايلىـق قىلىـپ ياراتقـان، ئۇنىڭغـا ياخشـى ـ ]6[ هسـهمكىقىلغـان زات بىـلهن ق

 ، روھىنـى پـاك قىلغـان ئـادهم چوقـۇم مۇرادىغـا يېتىـدۇ]8ـ7[ ى بىلدۈرگهن زات بىلهن قهسهمكىيامانلىقن
]. 10[ كهمسـىتكهن ئـادهم چوقـۇم نائۈمىـد بولىـدۇ) كـۇفرى ۋه پىسـقى ـ فۇجـۇر بىـلهن(نهپسىنى ]. 9[
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ئهينى زامانـدا سـهمۇدنىڭ ئهڭ ]. 11[ ئىنكار قىلدى) پهيغهمبهرنى(ھهددىدىن ئاشقانلىقى ئۈچۈن سهمۇد 
نىــڭ هللا ئۇالرغــا ا]. 12[ ئۆلتۈرۈشــكه ئالدىرىــدى) مــۆجىزه بولــۇپ كهلــگهن تــۆگىنى(بهتبهخــت ئــادىمى 

ن نىـڭ تۆگىسـىگه چېقىلمـاڭالر، ئـۇنى سـۇ ئىچىشـتىهللا ا«): يھىسسـاالميهنى سـالىھ ئهله(پهيغهمبىرى 
يالغـانچى قىلـدى، تـۆگىنى ) يهنى سالىھ ئهلهيھىسساالمنى(ئۇالر پهيغهمبهرنى ]. 13[ دېدى» توسماڭالر

هللا ا]. 14[ ئۇالرنى تهلتۆكۈس ھاالك قىلدى، ئومۇميۈزلـۈك ھـاالك قىلـدىهللا ئۆلتۈردى، گۇناھى تۈپهيلىدىن ا
  ].15[ ئاقىۋىتىدىن قورقمايدۇ) يهنى ئۇالرنى ھاالك قىلغانلىقنىڭ(ئۇنىڭ 

   .ئايهت 21ـ سۈره لهيل مهككىده نازىل بولغان،  92

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 ، يورۇغـان چاغـدىكى كۈنـدۈز بىـلهن قهسـهمكى]1[ قاراڭغۇلۇقى ئالهمنى قاپلىغان كېچه بىلهن قهسهمكى
هرنىڭ ئهمهلىڭـالر شـهك ـ شۈبھىسـىز ، سـىل]3[ بىـلهن قهسـهمكىهللا ، ئهر ـ ئايـالنى ياراتقـان زات ا]2[

كهلىـمه (سهرپ قىلغان، تهقۋادارلىـق قىلغـان، ) نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنهللا پۇل ـ مېلىنى ا]. (4[ خىلمۇخىلدۇر
، ئۇنىڭغـا بىـز ياخشـى يـولنى مۇيهسسـهر قىلىـپ ]6ــ5[ تهستىق قىلغان ئـادهمگه كهلسـهك )تهۋھىدنى

ئـۆزىنى بىھـاجهت ھېسـابلىغان، كهلىـمه تهۋھىـدنى ) ننىڭ سـاۋابىدىهللا ا(بېخىللىق قىلىپ ]. 7[ بېرىمىز
ئـۇ ]. 10[ ، بىز ئۇنىڭغـا يامـان يـولنى مۇيهسسـهر قىلىـپ بېرىمىـز]9ـ8[ ئىنكار قىلغان ئادهمگه كهلسهك

تـوغرا يـولنى كۆرسىتىشـكه ]. 11[ تاشالنغان چاغدا، ئۇنىڭ مېلى ھـېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمايدۇ) دوزاخقا(
 دۇنيـا ۋه ئـاخىرهت شـهك ـ شۈبھىسـىز بىزنىـڭ ئىلكىمىزدىـدۇر]. 12[ زلمىمهسـئۇ شهك ـ شۈبھىسىز بىـز

ئىنكـار قىلغـان، ) ھهقنـى(ئۇنىڭغا پهقهت ]. 14[ سىلهرنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتتىن ئاگاھالندۇردۇم]. 13[
ياخشـىلىق (پـاكلىنىش ئۈچـۈن مـال ـ مـۈلكىنى ]. 16ــ15[ يـۈز ئـۆرۈگهن ئـادهمال كىرىـدۇ) ئىمانـدىن(

ئۇنىـڭ قىلغـان ]. 18ــ17[ يىـراق قىلىنىـدۇ) يهنـى ئـوتتىن(پ قىلىدىغان ئادهم ئۇنىڭـدىن سهر) يوللىرىغا
ردىگارىنىـڭ رازىلىقـى ياخشىلىقى بىراۋنىـڭ ياخشـىلىقىنى يانـدۇرۇش ئۈچـۈن ئهمهس، پهقهت ئۇلـۇغ پهرۋه

قـۇم چو) پهرۋهردىگارىنىـڭ بهرگهن مۇكاپاتىـدىن) (يهنى ئېھسان قىلغۇچى ئـادهم(ئۇ ]. 20ـ19[ ئۈچۈندۇر
  ].21[ رازى بولىدۇ

   .ئايهت 11مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره زۇھا 93

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 چاغدىكى كـېچه بىـلهن قهسـهمكى) ئهتراپنى قاپلىغان(، قاراڭغۇلۇقى ]1[ چاشگاھ ۋاقتى بىلهن قهسهمكى
سـاڭا ]. 3[ سېنى تاشلىۋهتكىنىمۇ يوق، يامان كۆرۈپ قـالغىنىمۇ يـوقپهرۋهردىگارىڭ !) ئى مۇھهممهد(، ]2[

ئاخىرهتته سـاۋاب، ھـۆرمهت ۋه شـاپائهت (، پهرۋهردىگارىڭ ساڭا ]4[ ئاخىرهت ئهلۋهتته دۇنيادىن ياخشىدۇر
] 6[ ئـۇ سـېنى يېـتىم بىلىـپ پانـاھ بهرمىـدىمۇ؟]. 5[ ئاتا قىلىدۇ، سهن مهمنۇن بولىسـهن) قاتارلىقالرنى

 بىھـاجهت قىلمىـدىمۇ؟) كىشـىلهردىن(سېنى يوقسىز بىلىـپ ] 7[ ان بىلىپ ھىدايهت قىلمىدىمۇ؟قايمۇقق
نېمىتىنـى ) سـاڭا بهرگهن(پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ]. 10[ سـائىلغا قوپـاللىق قىلمـا]. 9[ يېتىمنى خارلىما] 8[
 )ق بولىـدۇچۈنكى نېمهتنى سۆزلهپ بهرگهنلىك نـېمهتكه شـۈكۈر قىلغـانلى(سۆزلهپ بهرگىن ) كىشىلهرگه(
]11.[  

   .ئايهت 8مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئىنشىراھ 94
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

 كهڭ قىلمىـدۇقمۇ؟) ھىدايهت، ھېكمهت ۋه قۇرئاننىڭ نـۇرى بىـلهن(سېنىڭ كۆكسىڭنى !) ئى مۇھهممهد(
سـېنىڭ شـۆھرىتىڭنى ]. 3ــ2[ ئۈستۈڭدىن ئېلىپ تاشلىدۇق ۈكنىسېنىڭ بېلىڭنى ئېگىۋهتكهن ئېغىر ي] 1[

ئهلــۋهتته ھهر بىــر ]. 5[ ئهلــۋهتته ھهر بىــر مۈشــكۈللۈك بىــلهن بىــر ئاســانلىق بــار]. 4[ ئۈســتۈن قىلــدۇق
ئىبـادهت ) قـاهللا ا(بوشـىغان چېغىڭـدا ) دهۋهتتىن! ئى مۇھهممهد]. (6[ مۈشكۈللۈك بىلهن بىر ئاسانلىق بار

  ].8[ پهرۋهردىگارىڭغا يۈزلهنگىن ].7[ ىنقىلىشقا تىرىشق

   .ئايهت 8مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تىن 95

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

يهنـى (، بۇ تىـنچ شـهھهر ]2[ ، سىنا تېغى بىلهن قهسهمكى]1[ ئهنجۈر بىلهن ۋه زهيتۇن بىلهن قهسهمكى
، بىـز ئىنسـاننى شـهك ـ شۈبھىسـىز ئهڭ چىرايلىـق شـهكىلده ]3[ همكىبىـلهن قهسـ) مهككه مۇكهررهمه

) چىرايلىـق ياراتقـانلىق نېمىتىمىـزگه شـۈكۈر قىلمـاي ئاسـىيلىق قىلغـانلىقتىن(ئاندىن ئۇنى ]. 4[ ياراتتۇق
بۇالرغـا . پهقهت ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستهسـنا]. 5[ دوزاخقا قايتۇردۇق

ــۈز ــدۇئ ــى ئىنســان]. (6[ ۈلمهس ســاۋاب بېرىلى ــيىن !) ئ ــان (بۇنىڭــدىن كې ــلهر باي ــى روشــهن دهلىل يهن
ئهڭ ئادىـل ھۆكـۈم قىلغـۇچى هللا ا]. 7[ يهنه نېمىشـقا قىيـامهتنى ئىنكـار قىلىسـهن؟) قىلىنغاندىن كېيىن

  ].8[ ئهمهسمۇ؟

   .ئايهت 19مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهلهق 96

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا مېھرىبان اناھايىتى شهپقهتلىك ۋه 

]. 2[ ئــۇ ئىنســاننى لهخــته قانــدىن يــاراتتى]. 1[ ياراتقــان پهرۋهردىگارىڭنىــڭ ئىســمى بىــلهن ئوقــۇغىن
ئىنسـانغا ]. 4[ ئـۆگهتتى) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن ]. 3[ ئوقۇغىن، پهرۋهردىگارىڭ ئهڭ كهرهملىكتۇر

ــدۈردى ــىلهرنى بىل ــگهن نهرس ــاناپ  ].5[ بىلمى ــاي س ــۆزىنى ب ــان ئ ــىز ئىنس ــاهللا ا(شــهك ـ شۈبھىس  ق
بارىــدىغان يېرىــڭ !) ئــى ئىنســان]. (7ـــ6[ ، راســتال ھهددىــدىن ئاشــىدۇ)رتىــپبويسۇنۇشــتىن بــاش تا

ــدۇر  ــا ئېرىشىســهن(پهرۋهردىگارىڭنىــڭ دهرگاھى ــاكى مۇكاپاتق ــا ي ــاز ]. 8[ )قىلمىشــىڭغا قــاراپ جازاغ نام
ماڭــا ئېيتىــپ ) ھــالىنى(توســقان ئادهمنىـڭ ) هلهيھىسســاالمنىيهنــى مـۇھهممهد ئ(ئوقۇۋاتقـان بهنــدىنى 

نامـازنى ) (ھهددىدىن ئاشـقۇچى(ئېيتىپ بهرسهڭچۇ؟ ئهگهر ئۇ ) ئۇنىڭ ھالىنى(ماڭا ] 10ـ9[ بهرسهڭچۇ؟
بـۇ ئۇنىـڭ ئـۆزى (قىلغان بولسـا  ئهمر ، ياكى تهقۋادارلىققا]11[ توغرا يولدا بولغان بولسا) توسۇشنىڭ ئورنىغا
ئىنكــار قىلســا، ) قۇرئـاننى(ماڭــا ئېيتىــپ بهرسـهڭچۇ؟ ئهگهر ئــۇ ] 12[ )بولماسـمىدى؟ ئۈچـۈن ياخشــى

ــدىن  ــه(ئىمان ــۈز ئۆرۈس ــڭ هللا ، ا]13[ )ي ــۇنى(نى ــدىمۇ؟) ئ ــدىغانلىقىنى بىلمى ــۆرۈپ تۇرى ــۇ ] 14[ ك ئ
گۇمراھلىقتىن يانسۇن، ئهگهر ئۇ بۇنىڭدىن يانمىسا، چوقـۇم ئۇنىـڭ كوكۇلىسـىدىن ـ يالغـانچى گۇناھكارنىـڭ 

ئــۇ ئۆزىنىــڭ سورۇنداشــلىرىنى يــاردهمگه ]. 16ـ  15[ ســۆرهيمىز) جهھهنــنهمگه(ۇلىســىدىن تۇتــۇپ كوك
نــى ) يهنــى جهھهننهمنىــڭ كۈچلــۈك ـ قــاتتىق قــول پهرىشــتىلىرى(بىــز زابــانىيىلهر ] 17[ !چاقىرســۇن
قىلغىـن سـهجده ) قـاهللا ا(ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلمىغىن، ! يانسۇن) بۇ فاجىر گۇمراھلىقتىن]. (18[ چاقىرىمىز

  ].19[ يېقىنلىق ھاسىل قىلغىن) قاهللا اشۇنىڭ بىلهن (

   .ئايهت 5مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قهدر 97
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  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

شــهبى قهدرىنىــڭ نــېمه ئىكهنلىكىنــى ]. 1[ بىــز قۇرئــاننى ھهقىــقهتهن شــهبى قهدرىــده نازىــل قىلــدۇق
ــته(شــهبى قهدرى ] 2[ ؟بىلهمســهن ــارتۇقتۇر) شــهرهپ ۋه پهزىلهت ــدىن ئ ــڭ ئاي پهرىشــتىلهر ۋه ]. 3[ مى

بـارلىق ئىـش ئۈچـۈن ) تهقـدىر قىلغـانهللا زېمىنغـا ا(جىبرىئىل شۇ كېچىده پهرۋهردىگارىنىڭ ئهمرى بىلهن 
  ].5[ شۇ كېچه تاڭ يورۇغانغا قهدهر پۈتۈنلهي تىنچ ـ ئامانلىقتىن ئىبارهتتۇر]. 4[ چۈشىدۇ

   .ئايهت 8مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره بهييىنه 98

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

كاپىر بولغانالر ۋه مۇشـرىكالر ئـۆزلىرىگه روشـهن دهلىـل ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالردىن(ئهھلى كىتابتىن 
پـاك سـهھىپىلهرنى تىـالۋهت ) ئـۇ روشـهن دهلىـل( ].1[ كهلگهنگه قهدهر كۇفرىدىن ئايرىلغۇچى بولمىـدى

ئـۇ سـهھىپىلهر تـوغرا ئهھكـامالرنى ئـۆز ]. 2[ تهرىپىـدىن كهلـگهن پهيغهمـبهردۇرهللا قىلىپ تۇرىـدىغان، ا
پهقهت ئـۆزلىرىگه روشـهن دهلىـل ) يهنى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر(كىتاب بېرىلگهنلهر ]. 3[ ئىچىگه ئالغان

خـالىس قىلغـان، ھهق دىنغـا  قـاهللا ائۇالر پهقهت ئىبـادهتنى ]. 4[ ىلىشتىكهلگهندىن كېيىنال ئىختىالپ ق
نامازنى ئادا قىلىشـقا، زاكـاتنى بېرىشـكه . غىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلدىهللا ا) يالغۇز(ئېتىقاد قىلغان ھالدا 

بتىن ۋه ئهھلـى كىتـا]. 5[ تـوغرا دىنـدۇر) يهنى ئىبادهت، ئىخالس ناماز، زاكـاتالر(، ئهنه شۇالر )بۇيرۇلدى(
ــدۇ ــا كىرى ــقهتهن دوزاخق ــانالر ھهقى ــاپىر بولغ ــرىكالردىن ك ــدۇ. مۇش ــۈ قالى ــا مهڭگ ــۇالر . دوزاخت ئهنه ش

ــدۇر ــڭ يامىنى ــا]. 6[ مهخلۇقاتالرنى ــان ئېيتق ــانالرئىم ــى قىلغ ــى ئهمهللهرن ــۇالر  ن ۋه ياخش ــ ئهنه ش ـ
) ئۇالرنىـڭ(غان مۇكاپـات ئۇالرغا پهرۋهردىگارىنىـڭ دهرگاھىـدا بېرىلىـدى]. 7[ مهخلۇقاتالرنىڭ ياخشىسىدۇر

تۇرار جايى بولغان، ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهننهتلهردۇركـى، ئـۇالر جهنـنهتلهرده مهڭگـۈ 
بۇنىڭغا پهرۋهردىگارىـدىن قورققـان ئـادهم . مهمنۇن بولىدۇ تىنهللا ائۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ هللا ا. قالىدۇ

  ].8[ ئېرىشىدۇ

   .ئايهت 8ده نازىل بولغان، مهدىنى ـ سۈره زهلزهله 99

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

) يهنـى مهدهنـلهر، ئـوتالر، ئۆلـۈكلهرنى(يـۈكلىرىنى ) قوينىدىكى(، زېمىن ]1[ زېمىن قاتتىق تهۋرىتىلگهنده
، بـۇ كۈنـده ]3[ دېگهنده» نېمه بولدى؟«): يهنى زېمىنغا(ئۇنىڭغا ) يهنى كاپىر(، ئىنسان ]2[ چىقارغاندا

 مهلـۇم قىلىـدۇ) يهنى ئۇنىڭ ئۈستىده ئىشلهنگهن ياخشى ـ يامـان ئىشـالرنى(زېمىن ئۆزىنىڭ خهۋهرلىرىنى 
بـۇ ]. 5[ پهرۋهردىگارىنىـڭ ئـۇنى شـۇنداق قىلىشـقا ئهمـر قىلغانلىقىدىنـدۇر) ئۇنىڭ مهلۇم قىلىشـى]. (4[

ئۈچـۈن تـوپ ـ ) يهنى نهتىجىسـىگه ئېرىشـىش(رۈش كۈنده كىشىلهر قىلغان ئهمهللىرىنىڭ نهتىجىسىنى كۆ
 كىمكى زهررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ مۇكاپـاتىنى كۆرىـدۇ]. 6[ توپ بولۇپ تارىلىپ كېتىدۇ

  ].8[ كىمكى زهررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ]. 7[

   .ئايهت 11مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئادىيات 100

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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تۇۋاقلىرىـدىن ) قـاتتىق يۈگـۈرگهنلىكتىن(ھاسـىراپ يۈگۈرگـۈچى، ) غازىالرنىڭ دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىشىدا(
توپـا ـ چـاڭ ) قاتتىق چاپقانلىقتىن(باستۇرۇپ كىرگۈچى، ) دۈشمهن ئۈستىگه(ئوت چىقارغۇچى، ئهتىگهنده 

 كهتكـۈچى ئـاتالر بىـلهن قهسـهمكى ى، شۇ توپا ـ چاڭ بىـلهن دۈشـمهن تـوپى ئىچىـگه كىرىـپچىقارغۇچ
ئىنسـان ]. 6[ شهكسـىز ئىنكـار قىلغۇچىـدۇر) نېمهتلىرىنـى(، ئىنسان ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىنىڭ ]5ـ1[

ئىنسـان  ].7[ ته ئـۆزى گۇۋاھتـۇرئهلـۋهت) نىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىلغانلىقىغـاهللا يهنى ا(ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا 
چىقىرىلغـان، دىلالردىكـى سـىرالر ) سـىرتقا(قهبرىلهردىكـى ئۆلـۈكلهر ]. 8[ ـ مالغا ئىنتايىن ھېرىسـتۇر پۇل

ئاشكارا قىلىنغان چاغدا، ئۇالرنىڭ ھهممه ئهھۋالىدىن پهرۋهردىگارىنىڭ ھهقىـقهتهن خهۋهردار ئىكهنلىكىنـى 
  ].11ـ9[ بىلمهمدۇ؟) بۇ نادان ئىنسان(

   .ئايهت 11هككىده نازىل بولغان، م ـ سۈره قارىئه 101

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

شـۇ كۈنـده ] 3[ قىيامهتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى قانداق بىلهلهيسهن؟]. 2[ ، قىيامهت نېمىدۇر]1[ قىيامهت
]. 5[ يۇڭـدهك بولـۇپ كېتىـدۇ تـاغالر ئېتىلغـان]. 4[ ئىنسانالر تارىلىپ كهتكهن پهرۋانىدهك بولۇپ كېتىدۇ

ئـادهمگه كهلسـهك، ئـۇ ) يهنى ياخشـىلىقلىرى يامـانلىقلىرىنى بېسـىپ چۈشـكهن(تارازىسى ئېغىر كهلگهن 
يهنـى (تارازىسـى يېنىـك كهلـگهن ]. 7ــ6[ بولىـدۇ) نازۇنېمهتلىـك جهننهتـتهيهنـى (كۆڭۈللۈك تۇرمۇشـتا 

ئـادهمگه كهلسـهك، ئۇنىـڭ جـايى ) قى بولمىغانيامانلىقلىرى ياخشىلىقلىرىنى بېسىپ كهتكهن، يا ياخشىلى
ھـاۋىيه قىزىـق ] 10[ هنلىكىنـى سـهن قانـداق بىلهلهيسـهن؟ھاۋىيهنىڭ نـېمه ئىك]. 9ـ8[ ولىدۇھاۋىيه ب

   ].11[ ئوتتۇر

   .ئايهت 8مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره تهكاسۇر 102

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

پـۇل ـ مـال، بـالىالر (قهدهر، ) يهنـى قهبـرىلهرگه كۆمۈلگىنىڭالرغـا(اكى قهبرىلهرنى زىيارهت قىلغىنىڭالرغا ت
ئانـدىن ]. 3[ راسـتال كهلگۈسـىده بىلىسـىلهر]. 2ــ1[ مهك سىلهرنى غهپلهتته قالدۇردىپهخىرلهن) بىلهن

]. 5[ )غهپلهتـته قالمـاڭالر(ر بىلسـهڭال يئهگهر سىلهر راستال ھهقىقىـ]. 4[ راستال كهلگۈسىده بىلىسىلهر
]. 7[ ئانـدىن ئـۇنى چوقـۇم ئـۆز كـۆزۈڭالر بىـلهن كۆرىسـىلهر]. 6[ سىلهر چوقۇم جهھهننهمنى كۆرىسىلهر

  ].8[ نېمهتلهردىن سوئال ـ سوراق قىلىنىسىلهر) دۇنيادا سىلهرگه بېرىلگهن(ئاندىن 

   .ئايهت 3مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئهسر 103

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا هتلىك ۋه مېھرىبان اناھايىتى شهپق

، ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغـان، بىـر ـ بىـرىگه ھهقنـى تهۋسـىيه ]1[ زامان بىلهن قهسهمكى
قىلىشقان، بىر ـ بىرىگه سـهۋرىنى تهۋسـىيه قىلىشـقان كىشـىلهردىن باشـقا ھهمـمه ئـادهم چوقـۇم زىيـان 

  ].3ـ  2[ ئىچىدىدۇر

   .ئايهت 9مهككىده نازىل بولغان،  ره ھۇمهزهـ سۈ 104

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا
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ياخشـىلىق يوللىرىغـا سـهرپ (ئۇ مال توپلىدى ۋه ئۇنى ]. 1[ !ئهيىبلىگۈچى سۇخهنچىگه ۋاي) كىشىلهرنى(
]. 3[ )ۈ قالدۇرىـدۇ دهپ ئوياليـدۇدۇنيـادا مهڭگـ(ئۇ مېلى ئـۆزىنى ]. 2[ سانىدى) قىلماي ساقالش ئۈچۈن

ــلىنىدۇ ــۆتهمهگه تاش ــۇم ھ ــۇ چوق ــداق ئهمهس، ئ ــز ئۇن ــداق ]. 4[ ھهرگى ــى قان ــڭ نېمىلىكىن ھۆتهمهنى
]. 7ــ6[ يۈرهكلهرگه يېتىـپ بارىـدۇ) لىمىئۇنىڭ ئه(نىڭ ياندۇرغان ئوتىدۇركى، هللا ئۇ، ا]. 5[ بىلهلهيسهن؟

  ].9[ رگه باغلىنىدۇئېگىز تۈۋرۈكله]. 8[ ئۇالر چوقۇم دوزاخقا سولىنىدۇ

   .ئايهت 5مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره فىل 105

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئـۇ ئۇالرنىـڭ ھىـيله ـ مىكرىنـى ] 1[ پهرۋهردىگارىڭنىڭ فىل ئىگىلىرىنى قانداق قىلغانلىقىنى كۆرمىـدىڭمۇ؟
قۇشـالر ئۇالرغـا سـاپال ]. 3[ ئۈستىگه توپ ـ توپ قۇشالرنى ئهۋهتتـى ئۇ ئۇالرنىڭ] 2[ بهربات قىلمىدىمۇ؟

  ].5[ ، ئۇالرنى چاينىۋېتىلگهن ساماندهك قىلىۋهتتى]4[ تاشالرنى ئېتىپ

   .ئايهت 4مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره قۇرهيش 106

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

، بـۇ ]2[ ، ئۇالر قىشلىق ۋه يازلىق سهپىرىده قوغدالغانلىقلىرى ئۈچـۈن]1[ ىقلىرى ئۈچۈنقۇرهيش قوغدالغانل
نىـڭ پهرۋهردىگارىغـا ئىبـادهت قىلسـۇنكى، ئـۇ ئـۇالرنى ئاچلىقتـا ئوزۇقالنـدۇردى، ) ھيهنى بهيتـۇلال(ئۆي 

   ].4ـ3[ ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئهمىن قىلدى

  . يهتئا 7ـ سۈره مائۇن مهككىده نازىل بولغان،  107

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئـۇ يېتىمنـى دۆشـكهلهيدىغان، مىسـكىنگه تامـاق بېرىشـنى ] 1[ دىننى ئىنكار قىلغان ئادهمنى كۆردۈڭمۇ؟
، شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكـى، ئـۇالر نامـازنى غهپـلهت بىـلهن ]3ـ2[ تهرغىب قىلمايدىغان ئادهمدۇر

  ].7[ ئۇالر قولقا بهرمهيدۇ]. 6[ نامازنى رىيا بىلهن ئوقۇيدۇ]. 5ـ4[ قۇيدۇئو

   .ئايهت 3مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره كهۋسهر 108

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ۈن نامـاز ئوقـۇغىن ۋه پهرۋهردىگارىـڭ ئۈچـ]. 1[ بىز ساڭا ھهقىقهتهن نۇرغۇن ياخشـىلىقالرنى ئاتـا قىلـدۇق
  ].3[ ھهقىقهتهن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام ـ نىشانى قالمايدۇ]. 2[ قۇربانلىق قىلغىن

   .ئايهت 6مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره كافىرون 109

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

  ]1[ !ئى كاپىرالر«ئېيتقىنكى، ) الرغاكۇففار سېنى بۇتالرغا چوقۇنۇشقا ئۈندىگۈچى! ئى مۇھهممهد(

ئىبـادهت  قـاهللا اسـىلهرمۇ مهن ئىبـادهت قىلىۋاتقـان ]. 2[ سىلهر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرغا مهن چوقۇنمايمهن 
سـىلهرنىڭمۇ مهن ئىبـادهت ]. 4[ سـىلهر چوقۇنغـان بۇتالرغـا مېنىـڭ چوقـۇنغىنىم يـوق]. 3[ قىلمايسىلهر
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سىلهرنىڭ دىنىڭالر ئـۆزۈڭالر ئۈچـۈن، مېنىـڭ دىنىممـۇ ئـۆزۈم ]. 5[ ڭالر يوقئىبادهت قىلغىنى قاهللا اقىلغان 
  ].6[ »ئۈچۈن

   .ئايهت 3مهدىنىده نازىل بولغان،  ـ سۈره نهسر 110

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

بولـۇپ كىرگهنلىكىنـى ـ تـوپ  نىڭ دىنىغا كىشىلهرنىڭ توپهللا نىڭ ياردىمى ۋه غهلىبىسى كهلگهن ۋه اهللا ا 
هللا ا. ، رهببىڭغا تهسبىھ ئېيتقىن، ھهمـدى ئېيـتقىن ۋه ئۇنىڭـدىن مهغپىـرهت تىلىگىـن]2ـ1[ كۆرگىنىڭده

  ].3[ ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇر

   .ئايهت 5مهككىده نازىل بولغان،  هدمهس ـ سۈره 111

  .هن باشاليمهننىڭ ئىسمى بىلهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

ئۇنىڭغـا مـال ـ مـۈلكى ۋه ]. 1[ قـۇرۇپ كهتتـى) ئهمهلـده! (ئهبۇ لهھهبنىڭ ئىككى قولى قـۇرۇپ كهتسـۇن
ئۇنىـڭ ]. 3[ كىرىـدۇ) يهنـى دوزاخقـا(ئۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقـا ]. 2[ ئېرىشكهن نهرسىلىرى ئهسقاتمىدى

ئۇنىڭ بوينىـدا مهھـكهم ]. 4[ كىرىدۇ خوتۇنىمۇ الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا) يهنى سۇخهنچى(ئوتۇن توشۇغۇچى 
   ].5[ ئېشىلگهن ئارغامچا بولىدۇ

   .ئايهت 4مهككىده نازىل بولغان،  ـ سۈره ئىخالس 112

  .نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللا ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ا

تاپقـانمۇ  بـاالهللا ا]. 2[ موھتاجـدۇر قـاهللا اھهمـمه ]. 1[ بىـردۇرهللا ئېيتقىنكـى، ئـۇ ـ ا!) ئى مۇھهممهد(
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گـۈنلهرگه دهم سـالغۇچى مهخلۇقاتنىڭ شهررىدىن، قـاراڭغۇلۇقى بىـلهن كىـرگهن كېچىنىـڭ شـهررىدىن، تۈ«
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