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نىڭ ئىسمى ئالالھناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان 
  بىلهن باشاليمهن

  :كىرىش سوز

بىـز ئــۇ  .  خاســتۇربـارلىق گـۈزەل ماختاشــالر ئالالھغـا   
لهيمىز، ئۇنىڭدىن ياردەم، ھىـدايهت ۋە  ىئالالھنى مهدھىي 

مهغپىرەت تىلهيمىز، نهپسىمىزنىڭ ۋە ئهمهللىرىمىزنىڭ     
ھتىن پانـــاھلىق شـــهررىدىن ســـاقلىنىش ئۈچـــۈن ئـــالال

ئالالھ كىمنى ھىدايهت قىلسا، ئـۇنى ھـېچكىم        . تىلهيمىز
ــا    ــوغرا يولغ ــڭ ت ــى ئازدۇرســا، ئۇنى ــدۇ، كىمن ئازدۇرالماي

ــسى بولمايــدۇ  لالھتىن باشــقا ھهق بىــر ئــا . باشلىغۇچى
قىغـا، ئۇنىـڭ شېرىكـسىز ئىكهنلىكىـگه،        ۇئىالھنىڭ يوقل 

مـــۇھهممهد ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇنىـــڭ بهندىـــسى ۋە  
  . ى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىمهنئهلچىس

سهندىن راستچىل ئىمان، خـالىس ئهمهل،      ! ئى ئالالھ 
ــى    ــز، ئىككـ ــل تىلهيمىـ ــدىغان تىـ ــر قىلىـ ــېنى زىكىـ سـ

  .يۈزلۈكنىڭ شهررىدىن پاناھلىق تىلهيمىز

  : مهقسهتكه كهلسهك
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كۆرىۋاتىمىزكى، مۇناپىقلىقتىن ئىبـارەت بـۇ نىجىـس        
ــۇ قه  ــتىگه شــ ــسانالر جهمئىيىــ ــلهت ئىنــ دەر كهڭ ئىلــ

تارقالغانكى، ھهق دەۋەتچىلىـرى بىـلهن ئـۇالر كـۆزلىگهن        
غايىلىرى ئوتتۇرىدا بـۇ يامـان ئىلـلهت تۇسـالغۇ بولـۇپ،            

ــددى ھهر  ــان جى ــپىگه بولغ ــۈچىھهق تهرى ــڭ ك -كهتلهرنى
تـوپ كىـشلهرنىڭ    -ۋۋەتلىرىنى يوقىتىـۋەتمهكته، تـوپ    ۇق

  .جاپالىق مىهنىهتلىرىنى بىكار قىلىپ تاشلىماقتا

ــكىنا  ــۇ پاسـ ــكبـ ــى ۋە ېـ ــقىالرغا يوقۇشـ سهلنىڭ باشـ
ــهۋەبى    ــر س ــشىنىڭ بىردىنبى ــىڭىپ كىرى ــاۋى : س دۇني

مهنپهئهت، نهفسانى شـهھۋەت يـاكى ئـۆز خاھىـشلىرىغا           
  . ئىنىقتۇرناھايىتى ئهگىشىشتىن ئىبارەت ئىكهنلكى

ــڭ   ــسهل ھهق دەۋەتچىلىرىنىــ ــۇ كېــ ــقهتهن بــ ھهقىــ
ــى   ــتۇرۇپ، غهيرەتلىرىنــــ ــارىتىنى ئاجىزالشــــ جاســــ

نهتىجىــدە ھهق دەۋەتچىلىــرى   . غــان بوشاشــتۇرۇپ قوي
چېگــرا ئايرىمايــدىغان، تۈرلــۈك -مۇنـاپىقالر بىــلهن چهك 

ئــادەم ئازدۇرىــدىغان بىهــۇدە ـ بىــمهنه گهپ ســۆزلهرنى    
  .قىلىدىغان ھالغا چۈشۈپ قالغان

ــاپىقلىق   ــڭ مۇنــ ــاپىقالر ئۆزلىرىنىــ ــته مۇنــ ھهقىقهتــ
مهيــدانىنى ئىمــان، ۋىجــدان، دوســتلۇق، مــۇھهببهت ۋە 
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ياۋىــداق باھــانهلهر بىــلهن ئاقالشــقا -الغــانخىلمۇخىــل ي
  . تىرىشىدىغان ئادەملهردۇر

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمنىڭ بىر قانچه ئايهتلىرىدە،       
بهشىرىسىنى پـاش قىلىـپ،     -مۇناپىقالرنىڭ قهبىه ئهپتى  

ــى    ــارەت رەزىللىكىنــ ــاپىقلىقتىن ئىبــ ــڭ مۇنــ ئۇالرنىــ
 مۇســۇلمانالرنى ئۇالرنىــڭ. ئاشــكارىالپ رەســۋا قىلغــان 

ئــــاپهتلىرىگه ئــــۇچراپ -خهتهرلىــــك بــــااليى-خهۋەپ
ــايهتلهرنى . قېلىــــشتىن ئاگاھالنــــدۇرغان ــۇ ئــ ئهنه شــ

  ئهلجهوزىـيه قهيـيىم ئىمام ئىبنـى    دىمهشىقلىق كاتتا ئالىم    
مۇناپىقالر ھهققىدىكى ئۇشبۇ رىسالىسىدە ئاساس قىلىپ 

  .پايدىالنغاندۇر

بىر قانچه قېتىم نهشر قىلىنغان بۇ رىـسالىنى تهكـرار          
شىمغا تۆۋەندىكى بىرقانچه ئىش ۇشر قىلدۇرماقچى بولنه

  : تۈرتكه بولغان

ــى    -1 ــڭ تهكلىپىن ــن بازنى ــدۇلئهزىز بى ــتازىم ئاب ئۇس
  .ئىجرا قىلىش

بــۇ رىــسالىنىڭ ھــازىرقى زامــانىمىزدا ناھــايىتى     -2
  .ئهھمىيهتلىك بولغانلىقى
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ــۇلمانالرنىڭ ب-3 ــۇ   ۈموســ ــدىمۇ ئاشــ ــۈنكى كۈنــ گــ
 زىيـان ـ زەخمهتلىـرىگه    ئـاپهت ۋە -مۇناپىقالرنىڭ بـااليى 

  .ئۇچراشتىن خالي بواللمىغانلىقى

ــك   -4 ــڭ خهتهرلىـــ ــۇلمانالرنى مۇناپىقالرنىـــ موســـ
ــرلىكته، ھهق     ــلهن بى ــدۇرۇش بى ــدىن ئاگاھالن ئاپهتلىرى
ــڭ    ــا مۇناپىقالرنى ــارلىق ئالىمالرغــا قارىت ــدا ماڭغــان ب يول
پۇرســـــهت تاپـــــسىال ھهقىقهتـــــپهرۋەر كىـــــشىلهرنىڭ 

شــكارا ۋە يوشــۇرۇن ھالــدا بىخۇتلىقىــدىن پايــدىلنىپ ئا
پاسـات ۋە ئىغـۋا     -تهنه قىلىش، تـۆھمهت قىلىـش، پىتـنه       

تــــــارقىتىش قاتــــــارلىق رەزىــــــل قىلمىــــــشلىرىدىن 
  .ئاگاھالندۇرۇش

بۇ رىساله قۇرئان كهرىمنىڭ ئۇسلۇبىغا مۇۋاپىق ھالـدا        
بهشىرىـــسىنى پـــاش قىلىـــپ، -مۇناپىقالرنىـــڭ ئهپتـــى

قۇرئـان  ئۇالرنىڭ سـىرلىرىنى ئاشـكارىالش جهھهتـلهردە       
كهرىــم ئايهتلىرىــدىن ئىلهــام ئالغــان بولــۇپ، ئهســلىدە  

مــدارج الــسالكين مۇئهللىپنىــڭ زور پايــدىلىق بولغــان  


	��� ���� �  بين  � ��  دېـگهن كىتابىـدىكى بىـر       ���� ���� �
  . بۆلۈمدۇر

زىنىـڭ  ۆيهـى ۋەسـهللهم ئ    رەسۇلۇلالھ سـهلاللالھۇ ئهله   
 ئىــــسالم دەۋىتــــى ۋە جىهادلىرىــــدا مۇناپىقالرنىــــڭ   
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قهســـتلىرىدىن ئاگاالھالنـــدۇرغان، مۇناپىقالرنىـــڭ ىيۇس
ســۈپهتلىرىنى بىــر مــۇنچه ھهدىــسلىرىدە بايــان قىلىــپ 

ــۇمىن ــش ۋە ئ مـ ــۇالردىن ھهزەر قىلىـ ــات ېلهرنى ئـ هتىيـ
شـــۇنىڭ بىـــلهن مۇناپىقالرنىـــڭ . قىلىـــشقا چاقىرغـــان

  .ئاالمهتلىرىنى مۆمىنلهرگه روشهن ھالدا بايان قىلغاندۇر

پ بۇ رىسالىسىدە قۇرئان كهرىم   بۇ سهۋەبتىن مۇئهللى  
ــهللهلالھۇ    ــۇلۇلالھ سـ ــتۇرۇپ رەسـ ــايهتلىرىگه يانداشـ ئـ
ــگهن     ــدە كهل ــاپىقالر ھهققى ــهللهمنىڭ مۇن ــى ۋەس ئهلهيه

  .ھهدىس شهرىپلىرىدىنمۇ نهقىل كهلتۈرگهندۇر

  : مۇناپىقالرنىڭ ئهڭ مۇھىم سۈپهتلىرى بۇالردۇر

  .ـ سۆزلىسه يالغان سۆزلهش 1

  .مانهتكه خيانهت قىلىشـ ماددى ۋە مهنىۋى ئا 2

  .ـ ۋەدىگه ۋاپا قىلماسلىق 3

ـ بىـر كىـشى بىـلهن تاكاللىـشىپ قالـسا ئـاغزىنى              4
  .زۇشۇب

 بىـلهن   قهيـيىم بۇ رىسالىنىڭ مۇئهللىپى ئىمام ئىبنـى       
ئۇستازى شـهيخۇل ئىـسالم ئىبنـى تهيمىييهنىـڭ بـارلىق           

ىختىن بۇيان ئىسالم دۇنياسىدىكى رئهسهرلىرى ئۇزۇن تا
ن مۇسۇلمانالرغا مهنـپهئهت بهرگىنىـدەكال،      كهڭ ئوقۇرمه 
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بــــۇ رىسالىــــسىدىنمۇ دىيــــارىمىزدىكى مۇســــۇلمان    
ــالالھتىن   ــابى ئـ ــدا تېگىـــشىنى جانـ ــزگه پايـ مىللىتىمىـ

  .تىلهيمهن

ــى راســتچىل، ئىخالســمهن    ــاال ھهممىمىزن ــالالھ تائ ئ
  .ۋاپادارالردىن قىلسۇن، ئامىن

  
   .ھىجرىيه رامىزان-1395

.يىلى سىنتهبىر - 1975
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 شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى       ناھايىتى
  بىلهن باشاليمهن

  

نىـــڭ قهييىمرىـــسالىنىڭ مـــۇئهللىپى ئىمـــام ئىبنـــى 
  :قىسقىچه تهرجىمىهالى

  

ــام ئىبنــى     ــاقلىق ئــالىم ئىم ــڭ ئىــسمى  قهييىمئات نى
مۇھهممهد ئىبنى ئهييـۇب ئىبنـى سـهئد ئىبنـى      : نهسهبى

.  بولۇپ، دېمهشـىقنىڭ بهنـى زۇرئه قهبىلىـسىدىن        ھهرىز
كۇنيىتى ئهبۇ ئابدۇلالھ، باشقىالر تهرىپىـدىن بېـرىلگهن        

ــامى شهمــسىددىن يهنــى دىننىــڭ قۇياشــى، ئاتىــسى  : ن
ــپه   ــسى، ۋەقـ ــسىنىڭ قۇرغۇچىـ ــيه مهدرىسىـ ئهلجهۋزىيـ

 قهيـيىم قىلغۇچىسى ھهم مۇتهۋەللىسى بولغاچقـا، ئىبنـى        
  .اندۇرئهلجهۋزىييه دەپ مهشهۇر بولغ

ــيىمئىمــام ئىبنــى  ــ يىلــى ســهپهر   691 ھىجــريه قهي ـ
رىدە دۇنياغـا كهلـگهن     ىـ كۈنى دېمهشىق شهھ    7ئېيىنىڭ  
ــم . بولـــۇپ ــى ئىلىـ  - ئاتىـــسى، قېرىندىـــشى ۋە جىيهنـ

ــۇ   ــانالردىن ئىـــــدى، ئـــ مهرىـــــپهت بىـــــلهن تونۇلغـــ
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كىچىكلىكىــدىن تــارتىپال ئىلىــم تهھــسىل قىلىــش ۋە     
ىزىقىـــپ، ئىلىـــم ئـــالىمالر ســـورۇنلىرىغا قاتنىشـــشقا ق

ئـۇ بىـرەر ئـالىمنى ئۇسـتاز تۇتـۇش          . مۇھىتىدا يېـتىلگهن  
بىلهنــال چهكلىنىــپ قالمــاي كــۆپ ئالىمالرغــا شــاگىرت 
بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىلىملىرىدىن ئالغان، ھېچ بىر ۋاقىـت        

  .ئىلىمگه قېنىپ توختاپ قالمىغان

ئــۇ، شــىهابۇددىن نابلىــسى، ئهبۇلههججــاج مىــززى، 
ھهمزى، ئهبـۇ  يۇددىن سۇاليمان   شىهاب ئابىد، قازى تهقى   

ىم، ئهبـۇ نهسـر شـىيرازى، ئىـسا         ئبهكرى ئىبن ئهبـدۇددا   
ــى جهۋھهر    ــاتىمه بىنت ــدىل ھهررازى، پ ــۇتئىم، ئهلمهج م
ــسىل      ــم تهھ ــتازالردىن ئىلى ــان ئۇس ــارلىق نۇرغۇنلىغ قات

  . قىلغان

ــۇ ئىلىــم تهھــسىل قىلغــان ئالىمالرنىــڭ ئهڭ   ئهممــا ئ
ــمهد ئىب   ــسالم ئهھ ــهيخۇل ئى ــسى ش ــيه  كاتتى ــى تهيمىي ن

چۈنكى ئـۇ ئىبنـى تهيمىيـيهگه شـاگىرت بولـۇپ           . بولغان
ئهگهشكىنىچه تـا ھاياتىنىـڭ ئاخىرىغـا قهدەر ئۇنىڭـدىن        
ئايرىلمىغــان ۋە ئۇنىــڭ ئىزىنــى بېــسىپ تۇتقــان يولىــدا 

  . ئىزچىل داۋامالشتۇرغان

لىـم  ىلالھنىڭ مۇۋەپپهق قىلىـشى بىـلهن ئ      ئاخىرىدا ئا 
  . ولۇپ يېتىشكهنمهيدانىدا تهۋرەنمهس بىر تاغ ب
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ئىلىــم بىــر مهشــۇققا : پ مۇنــداق دەيــدۇۇســۇقــازى ي
ئوخــشاش، ســهن ئىلىمــگه پۈتــۈن ۋۇجــۇدۇڭ بىــلهن      

  . بېرىلمىسهڭ، ئۇ ساڭا ئازراقمۇ نهپ بهرمهيدۇ

نىــڭ ئىلمــى تــاالنتى بىــر ســاھه قهييىمئىمــام ئىبنــى 
  . ئىلمىي ئىختىساس بىلهنال چهكلىنپ قالمىغان

بنى رەجهب ئېيتقاندەك   ئۇ ساۋاقدىشى زەينۇددىن ئى   
تهپسىر، ھهدىس ئىلمىدە ئاالھىدە يېتشكىنىدەك، فىقهى 
ئىلمىدىمۇ مۇجتهھىد دەرىجىـسىگه يهتـكهن، شـۇنداقال        

بىيــاتى، مهنتىــق، ەشــهرئى ئهھكــامالر، ئهرەب تىلــى ئهد
كــاالم، بــاالغهت قاتــارلىق ئىلىمــلهردە تولــۇق يېتىــشكهن 

  . ئىدى

هندە ئۇنىڭدەك  پ-ئىلىم مهن: ساۋاقداشلىرىدىن بىرى 
ــق    ــي قۇلچىلىـ ــا ھهقىقىـ ــۋادار، ئالالھقـ ــشكهن، تهقـ يېتىـ

  . قىلىدىغان بىرىنى كۆرمىدىم، دەيدۇ

ئىمام ئىبنـى كهسـىر رەھمهتـۇلالھى ئهلهيهـى، ئىمـام           
كۈنـدۈز  -ئـۇ كـېچه   :  ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ   قهييىمئىبنى  

ــارلىق     ــش قاتـ ــالۋەت قىلىـ ــان تىـ ــۇش، قۇرئـ ــاز ئوقـ نامـ
گۈزەل ئهخالقلىق، ناھايىتى   . تتىئىبادەتبىلهن شوغۇللىنا 

چىقىشقاق، ھهسهتتىن يېراق ئىـدى، ھـېچ بىـر كىـشىگه           
ــايتتى  ــاداۋەت قىلمـ ــۈنلهردە   . ئـ ــۈنكى كـ ــڭ بۈگـ بىزنىـ
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ئۇنىڭدەك ئىبادەت قىلىدىغان بىرىنى كۆرۈپ باقمىـدىم،     
ــۇ نامازنىــڭ روكــۇئ  ــوزۇن قىالتتــى،  -ئ  ســهجدىلىرىنى ئ

ر ئورنىدىن بامدات نامىزىدىن كىيىن كۈن چىققانغا قهدە
بۇ مېنىـڭ ئوزۇقـۇم    : تهسبىه ئوقۇيتتى ۋە  -تۇرماي زىكرى 

  . موشۇنداق قىلمىسام مادارىم قالمايدۇ، دەيتتى

ــدۇ   ــداق دەيـ ــى رەجهب مۇنـ ــى : ئىبنـ ــيىمئىبنـ  قهيـ
تهھهججـۇد ئاشـىقى ئىـدى،       ھهقىقهتهن بىر ئابىد بولـۇپ    

ــق زىكــرى   ــدىغان، تىلــى داۋاملى ــوزۇن ئوقۇي -نامــازنى ئ
ىن تۇل، تهۋبىكـار، داۋاملىـق ئـالالھ      شـغ تهسبىه بىلهن مه  

تهلهپ قىلىـپ تۇرىـدىغان، مىـسالى يـوق كىـشى            - دۇئا
  .ئىدى

ــۈپهتلهيدۇ   ــداق سـ ــۇنى مۇنـ ــى رەجهب يهنه ئـ : ئىبنـ
مۇسىبهتلهر بىلهن سىنالغان، رەقىـبلهردىن ئـازار       -بااليى
  .يېگهن

ئهلجهۋزىــــيه ھاياتىــــدا  قهيــــيىمئىمــــام ئىبنــــى  
يه مهدرىسىـسدە   مهدرىسىسىدە ئىمامهتچىلىك، سـهدرىي   

ــۆپلىگهن      ــارلىق ك ــرىش قات ــۋا بې ــسلىك ۋە پهتى مۇدەررى
مهنــسهپ ۋە خىــزمهتلهردە بولغــان، بهزى قاراشــلىرى    

 يىلـى   -751ھىجرىيهنىڭ. سهۋەبىدىن تۇرمىدىمۇ ياتقان  
ــان – 13رەجهپ ئېيىنىــڭ  ــات بولغ مهرھــۇم .  كــۈنى ۋاپ
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ھايات ۋاقتىدا كىتاب يېزىپ قالدۇرۇشـتا ئاالھىـدە كـۈچ          
  :تۆۋەندىكىلىرى ئۇنىڭ بهزى ئهسهرلىرىدۇر. چىقارغان

ــۇھىببىن « ــۇل م ــاد«، »رەۋزەت ــامۇ «، »زادۇل مهئ ئهھك
ــززىممه ــدايهتۇل ھهيهرا«، »ئهھلىـــ ــۇل «، »ھىـــ تۇھفهتـــ

ــافى «، »مهۋدۇد ــاۋابۇل ك ــد «، »ئهلج ــۇل فهۋەئى ، »بهدائىئ
ــۇۋەققىئىين « ــۇل مـــ ــهتۇللهھفان«، »ئىئالمـــ ، »ئىغاســـ
  .»مهدەرىجۇسسالىكىن«

 قهييىمئېيتقاندا ئىمام ئىبنى ئومۇمهن قىلىپ 
رەھمهتۇلالھى ئهلهيهىنىڭ دىنغا كۆرسهتكهن 

خىزمهتلىرى ئىنتايىن چوڭدۇر، ئىمامنىڭ يېزىپ 
قالدۇرغان ئهسهرلىرى نهچچه ئهسىرلهردىن بۇيان 
. بارلىق مۇسۇلمانالرغا بىلىم بۇلىقى بولۇپ كهلمهكته
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 اِ� ا���ْ�َ
ِ� ا���ِ��ِِ�ْ�ِ  
قهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى  شهپ ناھايىتى

  بىلهن باشاليمهن

�����ا ا��ُ�����ا ا������َ� َ������ ُ�َ��ِ����ِ� َو�       �ُ�َ�َ����� َأ�"َ!���� ا�����ِ �َ� 

�َنُ�ِ�ْ�ُ �ل )
�ان �َ�ُ
�ُ��� ِإ��� َوَأْ&ُ%ْ:102  

ــسى  ــڭ تهرجىمىـ ــى�:  ئايهتنىـ ــۇئمىنلهر ئـ ــا هللا! مـ غـ
ــالر، پ   ــق قىلىڭــ ــشته تهقۋادارلىــ ــق رەۋىــ هقهت مۇۋاپىــ

  ①.�مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

�      ,ٍ��-ْ&َ �ْ���ِ َ���� َأ�"َ!��� ا������ُس ا��ُ����ا َر��ُ.��ُ ا����ِ ي َ/َ�َ�ُ.��ْ

��� ِر���6ًَ� َآ����4ًِا      َ!ُ�ْ��َ!��� َزْو6ََ!��� َو�7���َ ِْ�َواِ���َ:ٍة َوَ/َ���َ� ِ

اْ�َ=ْرَ����َم ِإن� ا�����َ� َوِ&��َ��ًء َوا��ُ����ا ا�����َ� ا����ِ ي َ���َ��َءُ��َن ِ���ِ� َو
   1:ا����ء �َآ�َن َ)َ�ْ�ُ.ْ َرِ?�<ً�

سىلهرنى بىر  ! ئى ئىنسانالر �: ئايهتنىڭ تهرجىمىسى 
ئىنساندىن يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن ياراتقان، شۇ      
ئىنساندىن يهنى ئۆز جىنسىدىن ئۇنىڭ جۈپتىنى يهنـى        

 ۋە ئۇالردىن يهنى ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ھهۋۋانى ياراتقان
ــارىڭالردىن  -نۇرغــۇن ئهر ــان پهرۋەردىگ ــالالرنى ياراتق ئاي

بىــرىڭالردىن نهرســه ســورىغاندا نــامى -قورقــۇڭالر، بىــر
 رەھىمنـى   -دىن قورقۇڭالر، سـىله   هللابىلهن سورايدىغان ا  

                                                 
  .ئايهت-102سۈرە ئال ئىمران  ①
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ھهقىقهتهن سىلهرنى  هللا ا. ئۈزۈب قويۇشتىن ساقلىنىڭالر  
  ①.رنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇريهنى پۈتۈن ئهھۋالىڭال

���ا ا��ُ���ا ا����َ� َوُ?�ُ���ا َ?�ْ�ً� َ@�ِ:�:ًا                 �ُ�َ�َ�� َأ�"َ!�� ا���ِ �َ� 
 ُذُ&��َ�ُ.ْ َوَ��ْ� ُ�Aِ�Bِ ا����َ�              ْ�.ُ�َ �ْ�-ِDْ�ََو ْ.ُ�َ��
 َأْ)َْ.ُ�َ Eْ�ِFْ�ُ

�ً
�Gِ(َ ْ�زًاHَ َز�Hَ :ْ�َHَ �ُ�َ�@ُاب �َوَرJ�K71ا ـ70:ا   

ــۇئمىنله � ــى م ــۆزنى   هللا ا! رئ ــوغرا س ــۇڭالر، ت ــن قورق دى
سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ يهنـى     هللا ا. قىلىڭالر

ــدۇ،     ــۇۋەپپهق قىلىـ ــلهرگه مـ ــشى ئهمهلـ ــىلهرنى ياخـ سـ
غـا ۋە   هللاگۇناھلىرىڭالرنى مهغفىـرەت قىلىـدۇ، كىمكـى ا       

ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتـائهت قىلـسا زور مـۇۋەپپهقىيهت         
  ② �قازانغان بولىدۇ

  :كمهقسهتكه كهلسه

مۇنــاپىقلىق، بىــر خىــل ئىچكــى كېــسهللىك بولــۇپ،  
تېـــشىنى تولـــۇق قـــاپالپ كهتـــكهن -ئىنـــساننىڭ ئىـــچ

س قىلمايـدۇ، چـۈنكى نىپـاق       ېبولسىمۇ، كىشى ئـۇنى ھـ     
ئىنــسانالرغا كۆرۈنمهيــدىغان يوشــۇرۇن بىــر ئىلــلهت     
ــان     ــار بولغ ــسىلىگه گىرىپت ــاق كې ــۆپىنچه نىپ ــۇپ، ك بول

                                                 
  .ئايهت-1سۈرە نىسا  ①
  .ئايهتلهر-71-70سۈرە ئهھزاب  ②
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اباليدۇ، بىمــــارالر ئــــۆزىنى ئىــــسالھاتچى دەپ ھېــــس
  .ھالبۇكى، ئۇالر بۇزغۇنچىالردۇر

نىپـــاق كېـــسىلى چـــوڭ ۋە كىچىـــك دەپ ئىككىـــگه 
  :ئايرىلىدۇ

كىچىك نىپاق بولـسا، قهسـتهن بولمىغـان ۋە ئـادەتكه           
ئايلىنىپ قالمىغان، يالغان ئېيـتىش، ۋەدىـگه خىالپلىـق         

  . قىلىش دېگهندەك ئىشالردىن ئىبارەتتۇر

ۋە ئىـستىغپار   بۇ خىلـدىكى نىپـاقلىق كېـسىلى تهۋبه         
  .ئالالھنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى ئۈمىت قىلىنىدۇ بىلهن

ئهمما چوڭ نىپاقلىق بولـسا دوزاخنىـڭ ئهڭ ئاسـتىدا          
ئــۇ موســۇلمانالرغا . مهڭگۇلــۈك قېلىــشقا ئېلىــپ بارىــدۇ

كۆرىنىـــــشته ئـــــالالھ ۋە ئۇنىـــــڭ پهيغهمبهرلىـــــرىگه، 
پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغائىمان ئيتقانـدەك كۆرۈنـۈپ،      

ــشتىن   ئهمىلى ــۇنى ئىنكــار قىلى ــته ئىمــان ئېيتمــاي ئ يهت
ــارەتتۇر ــالالھ    . ئىب ــشى ئ ــان كى ــلهت تېپىلغ ــداق ئىل بۇن

تائاالنىڭ مهلۈم شهخىسلهرگه ۋەھيى، كىتاپ چۈشـۈرۈپ       
ئۇنى ئىنسانالرغا پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتكهنلىكىگه، ئـۇ       
پهيغهمبهرلهرنىــــڭ ئالالھنىــــڭ بۇيرىقىغــــا ئاساســــهن 

باشـاليدىغانلىقىغا، ئالالھنىـڭ    ئىنسانالرنى تـوغرا يولغـا      
  .ئازابىدىن ئاگاھالندۇرىدىغانلىقىغا ئىشهنمهيدۇ
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مۇنــاپىقالر ۋە ئۇالرنىــڭ قىلمىــشلىرىدىن مۇســۇلمان 
بهندىلىرىنىڭ ئاگاھ بولىشى ئۈچۈن، ئالالھ تائاال قۇرئـان        

بهشىرىــسى ۋە ئىچكــى -كهرىمــدە مۇناپىقالرنىــڭ ئهپتــى
كى مـۆمىنلهر،   سىرلىرىنى ئېچىپ تاشلىغان ۋە دۇنيـادى     

كــاپىرالر ۋە مۇنــاپىقالردىن ئىبــارەت بولغــان ئــۈچ خىــل  
تائىپىنى بهقهرە سۈرىـسىنىڭ بېـشىدىال بايـان قىلىـپ،          
مۆمىنلهر ھهققىدە تۆت ئايهت، كاپىرالر ھهققىدە ئىككـى        
ــايهت      ــۈچ ئ ــون ئ ــسا ئ ــدە بول ــاپىقالر ھهققى ــايهت، مۇن ئ

  .كهلتۈرگهن

، نىپاقلىق بۇنداق بولىشى ئۇالرنىڭ سانىنىڭ كۆپلىكى
كېـــــــسىلىنىڭ تارقىلىـــــــشچانلىقى، ئىـــــــسالمغا ۋە 
مۇسۇلمانالرغا ئېلىـپ كىلىـدىغان زىينىنىـڭ چـوڭلىقى         

ــهۋەبىدىندۇر ــسالمغا   . س ــشته، ئى ــۇالر كۆرىنى ــۈنكى ئ چ
ــسالمغا    ــدىغان، ئى ــى ياقىالي ــسالم تهرىپىن ــسۇپ، ئى مهن
يــاردەم قىلىــدىغان كــۆرۈنگىنى بىــلهن، ھهقىقهتــته ئــۇالر 

ىدۇر، پۇرســهت تاپــسىال ئىــسالمغا ئىــسالمنىڭ دۈشــمىن
مهرىـپهت ۋە   -زەھهرخهندىلىك قىلىدۇ، كۆرىنىشته ئىلىم   

ــلهن   ــاقلىۋالغىنى بىـ ئىـــسالھ قىلىـــش تـــونىنى يېپىنچـ
ــق    ــالهت ۋە بۇزغۇنچىلىـــ ــۇالر جاھـــ ــته ئـــ ئهمهلىيهتـــ

  . ئامىللىرىدۇر
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ئالالھ بىلهن قهسهمكى، مۇناپىقالرنىڭ ئىسالم دىنىغا       
ۇ؟ ئۇالرنىـــــڭ  قىلغـــــان زىيانكهشـــــلىكلىرى ئـــــازم  

زەھهرخهنــدىلىكى تۈپهيلىــدىن ۋەيــران بولغــان ئىــسالم  
-قورغانلىرى ئازمۇ؟ ئـۇالر ئۆچۈرۈشـكه ئۇرۇنغـان ئىلىـم          

مهرىـــپهت مهشـــئهللىرى غۇۋالىشىـــشى تۈپهيلىـــدىن    
مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا قانچىلىك ئـاپهتلهر كهلمىـگهن؟       
ئۇ مۇناپىقالر قانچىلىغـان ئىـسالم سـىموۋلنى يۇقۇتـۇپ،          

ــدە ــايراقلىرىنى   لهپىلـــ ــسالم بـــ ــۇن ئىـــ ۋاتقان نۇرغـــ
سۇندۇرمىغان؟ ئىسالمنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇش ئۇچـۈن      

-نۇمۇسسىزالرچه پالتـا سـالمىدىمۇ؟ ئىـسالمنىڭ سـۈپ        
  .سۈزۈك بۇالقلىرىنى زەھهرلىرى بىلهن بۇلغىمىدىمۇ؟ 

ــسالم     ــسالم ۋە ئى ــهۋەبىدىن ئى ــڭ س ــۇ مۇناپىقالرنى ب
ــاالكهت ۋە     ــۈزۈلمىگهن پ ــايىغى ئ ــرى ئ ــاپهتلهرگه ئهللى ئ

ــدى  ــۇپتىال بولـ ــان  . مـ ــۇلمانالرغا ئۇرغـ ــڭ مۇسـ ئۇالرنىـ
زەربىلىـــرى ھېچقاچـــان توختـــاپ قالمىـــدى، شـــۇنداق 
تۇرۇقلۇق ئۇالر تېخى ئۆزلىرىنى ئىسالھاتچى، تۈزىگۈچى 

  دەپ ئاتىشىدۇ، 

  :ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ
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��ُMُNْ�َ � �ْ.ِ�َوَن َو:ُ�ِ-ْ
   12:ا�<��ة �وَنَأ� ِإ&�ُ!ْ ُهُ اْ�ُ
بىلىڭالركى، ئۇالر ھهقىقهتهن بۇزغـۇنچىالردۇر، لـېكىن     �

  ①.�بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ

 :ئالالھ يهنه مۇنداق دەيدۇ

�         Pِِر��&ُ "%ِ�ُ�ِ��ُ:وَن �Qُ-ِBْ�ُ�ِا ُ&�َر ا���ِ� ِ�َ=Hَْ�اِهِ!ْ َوا���ُ� ُ
   8 :ا�RF �َوَ�ْ� َآPَ�ِ اْ�َ.�Hُِ�وَن

ــۇالر ا� ــۇرىنى ا هللا ئ ــڭ ن ــۇق  هللانى ــى ۋە نۇرل ــڭ دىنىن نى
شهرىئىتىنى ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرۈۋەتمهكچى بولىدۇ،     

ئۆزىنىڭ نۇرىنى هللا كافىرالر يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ، ا
مـــۇكهممهل قىلغۇچىـــدۇر يهنـــى ئۆزىنىـــڭ دىنىنـــى     

   ② .�ئاشكارىلىغۇچىدۇر

ئىغـۋا،  -پىتـنه مۇنـاپىقالر ئۆزلىرىنىـڭ تۈرلـۈك       : يهنى 
ــق قىلم ــى  بۇزغۇنچىلى ــسالم دىنىن ــارقىلىق ئى ــشلىرى ئ ى

قاتماقچى بولسىمۇ، ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ئىرادىـسنىڭ       وي
زمهي ۈسالم دىنىنــى چوقــۇم كامالىغــا يهتكــئهكــسچه ئىــ

  . قويمايدۇ

مۇنـــاپىقالر ئالالھنىـــڭ كىتـــابى قۇرئـــان كهرىـــم،     
ــهللهمنىڭ  ــى ۋەسـ ــهللهلالھۇ ئهلهيهـ ــز سـ  پهيغهمبىرىمىـ

                                                 
 .ئايهت-12سۈرە بهقهرە  ①
 .ايهتئ- 8سۈرە سهپ  ②
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ــقان  ــكه ئىتتىپاقالشـ ــۈز ئۆرۈشـ ــۈننىتىدىن يـ ــۇالر . سـ ئـ
ۋەھيىــدىن ئىبــارەت تــوغرا يولغــا ئهگىــشىپ ھىــدايهت  

  تېپىشنى خالىمايدۇ،

� ْ!ِ�ْ:َ���َ ���
 ُزُ����ًا ُآ��Jْ���ِ "Sٍب ِ�َْ!ُ�َ���ْ�َ ���Mُ�B�َ%َHَا َأْ���َ�ُهْ
��ن �Hَِ�ُ��َن�T
   53:ا�

ز دىنى  ئۇالر نۇرغۇن پىرقىلهرگه بۆلۈندى، ھهر پىرقه ئۆ      �
  ① � بىلهن خوشالدۇر

 ِإWٍMْ�َ X�َ ُزْ/ُ�َف اْ�َ�ْ�ِل �Uُُ�وراً       �ْ!ُYُMْ�َ Z�ِ��ُ� 
   112:ا�M&Kم
رىن سۆزلهر بىلهن بىر بىـرىگه      ېئۇالر ئالداش ئۈچۈن ش   �

  ②�ۋەسۋەسه قىلىدۇ

ئۇالر دائىم پايدىسىز ئىشالر بىـلهن مهشـغۇل بولـۇپ           
ــايدۇ   ــۇرالرچه ياش ــكۈچىل . تهكهبب ــيىگه ئهگهش هرنى ۋەھ

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: مازاق قىلىدۇ


ُ!��نَ          �َMْ�َ ْ!ِ&ِ���َDْ[ُ Z�Hِ  �ا���ُ� َ�ْ�َ%ْ!Jُِئ ِ�ِ!�ْ َوَ�ُ
�:"ُهْ
   15:ا�<��ة
ــۈن ا  � ــانلىقلىرى ئۈچــ ــخىرە قىلغــ ــۇالرنى هللا مهســ ئــ

                                                 
 .ئايهت-53سۈرە مۇئمىنۇن  ①
 .تهاي ئ- 112 ە ئهنئامرۈ س②
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جازااليدۇ، ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويـۇپ بىرىـدۇكى،       
  ①�.ۈرۈشىدۇئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا ي

ئۇالر خۇددى زۇلمهتلىـك كىچىـدە كاسـات تىجـارەت       
شۈبهه كىمىسىگه مىنىپ خىيال  ـك ئۈچۈن چىقىپ، شه

دۇلقۇنلىرىــدا ئۈزىۋاتقــان پهيتــته قــاتتىق بــۇران چىقىــپ 
. كېتىپ كىمىنى ئۆرىۋىتىپ ھـاالك بولغـان كىـشىلهردۇر       

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ْ̂         ُأوQِ�ََ[ ا���ِ �َ�    � 
�� َرِ�َ_�َHَ ى:َ�!ُ�ْ��ِ aَ�َb�Yَ�ُوا ا��%َ�cْا
�َ�:ِ%َ!ْ�   16:ا�<��ة ��dَ�َِرُ�ُ!ْ َوَ�� َآ�ُ&�ا ُ

ئهنه شۇالر ھىـدايهتنى بېرىـپ، گـۇمراھلىقنى ئالـدى،          �
ــدايهت      ــۇالر ھى ــدى، ئ ــدا كهلتۈرمى ــسى پاي ــۇڭا سودى ش

  . ②�تاپقۇچى بولمىدى

ــۈز      ــدىن يـ ــۇالر قۇرئانـ ــۈنكى، ئـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــۇ شـ بـ
 :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. هنلهردۇرئۆرىگ

َوَ?�َل ا���ُ@�ُل َ�� َربf ِإن� َ?ْ�ِ�Z ا��eَُ وا َهَ ا اْ�ُ��ْ��َن          �
   30:ا�-�?�ن �َ�ْ!�dُرًا

                                                 
 . ئايهت- 15رە سۈرە بهقه ①
  .ئايهت- 15سۈرە بهقهرە  ②
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شۈبهىسىزكى، ! ئى پهرۋەردىگارىم «: پهيغهمبهر ئېيتتى � 
   . ①�قويدىمېنىڭ قهۋمىم بۇ قۇرئاننى تاشالندۇق قىلىپ 

دېــمهك مۇنــاپىقالر ئىنتــايىن رەزىــل ۋە پهســكهش     
ئۇالرنىـــڭ دىللىرىـــدىن ئىمـــان دېـــگهن . نـــېمىلهرردۇر

نهرسىدىن ھېچقانداق ئهسـهر قالمىغـان بولغاچقـا، ئـۇالر        
ئىماننى تونۇيالماس بوپ قالغاندۇر، ئىمـان مهكتهپلىـرى        
ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدا خاراب بولغـان بولـۇپ، ئـۇالر ئىمـان          

لىرىنى گۈللهندۈرۈشنى بىلىـشمهيدۇ، ئىماننىـڭ       مهكتهپ
ــڭ قهلىپلىرىــدىن ئۆچــۈپ      ــارالق يۇلتــۇزلىرى ئۇالرنى پ
ــا يورۇتالمايــدۇ،       ــۇزالرنى قايت ــۇالر ئــۇ يۇلت ــا، ئ بولغاچق
ــر ۋە    ــك پىكىـ ــڭ زۇلمهتلىـ ــى ئۇالرنىـ ــڭ قۇياشـ ئىماننىـ
خاھىشلىرى جۇغالنغاندا پېتىپ كهتكهن بولغاچقا، ئۇالر 

  .لغاندۇرئۇنى كۆرەلمهس بولۇپ قا

مۇناپىقالر ئالالھ تائاال پهيغهمبىرى ئارقىلىق ئىبهرگهن      
بـۇ ھهقىقهتنـى قوبـۇل قىلمىغـان،         توغرا يولدىن ئىبارەت  

ئالالھنىـڭ بهلگىـلهپ    . ئۇنى مهنسىتمهي پهرۋا قىلمىغان   
بهرگهن تــوغرا يولىــدىن يــۈز ئــۆرۈپ ئۆزلىرىنىــڭ باتىــل 

غىـر  ھهۋەسلىرىگه ئهگىشىشتىن ئىبارەت بـۇ ئې      - ھاۋايى
ىـي  ھهقىققىلمىشلىرىغا سهل قارىغـان، ئۇلـۇغ وەھىينىـڭ       

                                                 
  .ئايهت- 30سۈرە فۇرقان  ①
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مهزمـــۇنىنى بىكـــار قىلىـــپ، ئۇنىڭغـــا ئهمهل قىلىـــشقا  
توســقۇنلۇق قىلىــش ئۈچــۈن تۈرلــۈك باتىــل تهئــۋىللهرنى 
ئويدۇرۇپ چىقىرىپ ۋەھىـيگه ھۇجـۇم قىلىـپ تۇرغـان،          

تلىرىگه قىلغـــان يوشـــۇرۇن ئۇالرنىـــڭ ۋەھيـــى ھـــۆججه
ــۇم، س ــتلىرى ھهرىيۇھوجــ ــپ قهســ ــم داۋام قىلىــ  دائىــ

ۋەھىي ھىـدايىتى ئۇالرغـا نىـسبهتهن خـۇددى         . كهلمهكته
ــائهھلى بىرســىگه    ــايىن پهس، ن ــڭ ئىنت ــز مېهماننى ئهزى
چۈشكىنىگه ئوخشايدۇ، مۇناپىقالر بـۇ ئهزىـز مېهمـاننى         
ــتىن، ئهكــسىچه      ــدا ئىــززەتلهپ كۈتىۋالماس ــۆز اليىقى ئ

تېپىـپ قـوغالپ چىقىرىـشقا      -چىرايىنى تۈرۈپ، ئـۇرۇپ   
ۇنغان، ھهتتاكى باشـقىالرنىڭ ئـۇنى كۈتىۋېلىـشىغىمۇ        ئۇر

ــدىلىك قىلغــان، ئۆتىۋېلىــشىغىمۇ   چىــدىماي، زەھهرخهن
  .يول بهرمىگهن

ــا ــاپىقالر قۇرئ ھهدىــسنى رەت قىلىــش ئۈچــۈن  -نمۇن
خىل تهييارلىقالرنى قىلىپ، ھهرخىل قائىدىلهرنى     خىلمۇ

ھهدىس قاچانىكى ئۇالرنىڭ ئالدىغا -قۇرئان. پهيدا قىلغان
بىزلهرنىــڭ زاھىــر : قىلىــشقىنىچهبىلهرمهنلىــك : هكهلــس

ــگهن   ۋله ــارە دې ــر ئىب ــارىمىز، زاھى ــېمه ك ــلهن ن ــلهر بى زى
ــدۇ  ــا دااللهت قىلماي ــزلهرگه پوشــتى . شهكــسىز ئىمانغ بى

ــى مهن ــرەك دەپ   ىئهمهس، ئىچكـ ــزى كېـ ــرى، مېغىـ لىـ
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ــشقان، ــ①تۇرىۋېلىـــ ــسا ئـــ ــزلهرگه : اۋاملىرى بولـــ بىـــ
ــايه قى   ېك ــڭ تۇتقــان يــولى كۇپ ئــۇالر . لىــدۇيىنكىلهرنى

 ئىسپاتالش جهھهتـته  -ئىلگىرىكىلهردىن ئالىمراق، دەلىل  
ئىلگىـــــرىكىلهردىن كۈچلـــــۈك ھهم ئۆتكـــــۈررەك دەپ 

ئىلگىرىكىلهر تۈز، سـاددا شـۇنداقال      . كهجلىك قىلىشقان 
ــاغالم ئىـــدى  ــۆڭلى سـ ــدە . كـ ــرىيه، قائىـ ــۇرۇق نهزىـ -قـ

كىتىپ ئولتۇرۇشـقا ۋاقتىنـى     ېنۇنىيهتلهرنى يهكۈنلهپ ب  قا
رمهي پۈتۈن ھىممىتىنى ئىسالم بۇيرىغاننى     چىقىرىپ يۈ 

بىجانىــدىل ئىجــرا قىلىــش، چهكلىگهننــى قىلماســلىققا  
ــۇڭا ك   ــدى، ش ــان ئى ــولى   ېقاراتق ــان ي ــڭ تۇتق يىنكىلهرنى

ئىلمىـــــــي نهزەرىـــــــيه جهھهتـــــــتىن پـــــــۇختىراق، 
ــيه   ــي نهزەرىـ ــسا، ئىلمىـ ــولى بولـ ــڭ يـ ئىلىگىرىكىلهرنىـ

   ②.لېكىن بىخهتهرراقتۇر جهھهتتىن تۆۋەن كۆرۈنسىمۇ،

ــان   ــۇالر قۇرئـــ ــپ ئـــ ــۇنداق قىلىـــ ــس -شـــ ھهدىـــ
كۆرسهتمىلىرىنى بهئهينى ھـازىرقى زامانـدىكى ئىـسمى        

تىلالغــا ئۇرۇلغــان، مــۇنبهرلهردە خۇتبىــدە تىلغــا -تهڭــگه
ئېلىنىپ يۈكسهك ئاۋازالر بىلهن توۋلىنىـدىغان، لـېكىن        

  . بۇ يهردە مۇئهللىپ ئىسالم دىنىدىكى باتىنى مهزھهپكه رەددىيه بىرىدۇ ①                                                 
ھهدىسلهردىكى ئالالھ سۈبههنهھۇ -ئىمام ئىبنى قاييىم بۇ سۆزىدە ئايهت ②

 بىلهن ۋەتائاالنىڭ بهزى سۈپهتلىرىنى تهئۋىل قىلىش مهسىلىسىدە سهلهف
  .خهلهفنىڭ تۇتقان يوللىرىنى باھالىغان
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قورچـاق   كمى ئىجرا قىلىنمايدىغان، بهزى   ۆئهمهلىيهتته ھ 
  .ۋالغا چۈشۈرۈپ قويغانخهلىپىلهردەك ئېغىر ئهھ

ــازغۇن، زااللهت،   ــرى ئــــ ــڭ دىللىــــ مۇناپىقالرنىــــ
ــدەك    ــڭ دىللىرىـ ــۇر ئهھلىنىـ ــدىلىك ۋە كۇپـ زەھهرخهنـ

بېــشىغا ئهھلــى ئىمــان تــونلىرىنى  - تۇرۇقلــۇق، ئۈســتى
كىيىۋالغاندۇر، شۇڭا ئۇالرنىڭ سـىرتقى كۆرۈنۈشـى گويـا         
ــاپىرالر     ــسا كـ ــى بولـ ــى دۇنياسـ ــسارالردەك، ئىچكـ ئهنـ

تىللىرى دوستانه، دىللىرى بولـسا     . ئالغانسېپىدىن يهر   
  . ئورۇش ھالىتىدىكى دۈشمهننىڭ دىلىدۇر

ــر ئالالھ مۇ ــدا بى ــاپىقالر ئېغىزلىرى ــن ــاخىرەتكه ق ا ۋە ئ
ئىمان ئېتتـۇق دەيـدۇ، ئهمهلىيهتـته ئـۇالر مـۆمىنلهردىن           

 :ئهمهس، ئالالھ تائاال دەيدۇ

��� ِ�����ِ� َوِ��      ��َ�ْ�َ�ْ�ِم اg��ِْ/ِ� َوَ���     َوِ�َ� ا����ِس َ�ْ� َ�ُ��ُل 
�َ��ِ�ِTْ
ُ�ِ    8:ا�<��ة �ُهْ

ــسىدا ا � ــشىلهر ئارىـ ــۈنىگه   هللاكىـ ــاخىرەت كـ ــا ۋە ئـ غـ
ئىشهندۇق دېگۈچىلهر بار، ھهقىقهتهن ئۇالر ئىـشهنمهيدۇ       
ــدە      ــلهن، كۆڭلى ــى بى ــشهندۇق دېگىن ــدا ئى ــى ئاغزى يهن

  ①�.ئىشهنمهيدۇ
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مۇناپىقالرنىــڭ دەســمايىلىرى ئالــدامچىلىق بىــلهن    
تــاۋارلىرى بولــسا، -كىــر، بازارغــا ســالغان مــالمى-لهيھىــ

  . يالغانچىلىق بىلهن خىيانهتتىن ئىبارەتتۇر

مۇناپىقالرنىڭ ھاياتتا ياشاش پهلسهپهسى شۇكى، ھهر      
ئىككـــى تهرەپنـــى رازى قىلىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ئوتتۇرىـــدا 

بـۇ ھهقـته ئـالالھ مۇنـداق        . بهھوزۇر ياشاشتىن ئىبارەتتۇر  
 :دەيدۇ

�����ا َوَ����� َ����eَْ:ُ)�َن ِإ������ ُ�����eَِدُ)�َن ا������َ��ُ�َ� َوا�����ِ �َ� 
   9:ا�<��ة �َأْ&ُ-َ�ُ!ْ َوَ�� َ�MُNُْ�وَن

ــۇالر ا�  ــدۇ،   هللائ ــدىماقچى بولى ــۇئمىنلهرنى ئال ــى ۋە م ن
  ①�.ھهقىقهتهن ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ

نلىق شـۈبهه، نهپـسى يامـا     -ئۇالرنىڭ دىللىرىنى شهك  
ــل      ــيهت ۋە رەزى ــان نى ــان، يام ــهھۋەتلىرى چىرمىۋالغ ش
غهرەزلهر ئىرادىــسىدىن ئۈســتۈن كېلىــپ دىللىرىنــى    

ــۋەتكهن  ــانىۋەيران قىلىــ ــۇالردىكى  . خــ ــدە ئــ نهتىجىــ
خهستهلىك ھـاالكهت گىرداۋىغـا بېرىـپ قېلىـپ ئۇسـتا           

ئـالالھ  . دوختۇرالرمۇ داۋالىيالمايدىغان ھالهتكه چۈشكهن   
 :تائاال مۇنداق دەيدۇ
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�َ�ٌض JَHَاَدُهُ ا���ُ� َ�j�ًَ� َوَ�ُ!�ْ َ)�َ اٌب          �َ ْ!ِ�ِ��ُ?ُ ZHِ

� َآ�ُ&�ا َ�ْ.ِ ُ��َنَ�ِ    10:ا�<��ة �َأِ��ٌ

ــدا ك� ــئۇالرنىـــڭ دىللىرىـ ــاپىقلىق ۋە ېـ ــى مۇنـ سهل يهنـ
ئۇالرنىڭ كېسىلىنى كۈچهيتىۋەتتى؛   هللا شهكلىنىش بار، ا  

ۋا يالغان سۆزلىگهنلىكلىرى يهنـى يالغانـدىن ئىمـاننى دە        
نىـــڭ ئـــايهتلىرىنى مهســـخىرە   هللاقىلغـــانلىقلىرى ۋە ا

قىلغـــانلىقلىرى ئۈچـــۈن ئـــۇالر قـــاتتىق ئازابقـــا دۇچـــار 
   ①�.بولىدۇ

ــڭ شــهك ـ    ــر   ئۇالرنى ــداق بى ــاقلىرى قان شــۈبهه تىرن
كىشىگه سانچىىلىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ ئىمانىنى تىتما ـ  

ــدۇ  ــا قىلىۋېتى ــاتلىرىنىڭ      . تىتم ــنه ـ پاس ــڭ پىت ئۇالرنى
قانــــداق بىــــر كىــــشىنىڭ قهلــــبىگه     ئۇچقــــۇنلىرى  

چاچرايدىكهن، ئۇ كىشىنى جهھهننهمنىڭ ئوت ئازابىغـا       
تاشلىۋېتىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىغۋا، ئازدۇرۇشلىرى قانداق بىـر       
كىشىنىڭ قۇلىقىغا يېتىدىكهن، ئۇنىڭ دىلىنى ئىماندىن      
توســۇۋالىدۇ، دېــمهك، ئۇالرنىــڭ زېمىنــدا قىلىــدىغان     

كـــۆپ تۇرۇقلـــۇق، بۇزغـــۇنچىلىقلىرى ئىنتـــايىن زور ۋە 
نۇرغۇن كىشىلهر ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىـشلىرىدىن بىـخهۋەر        
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بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق          . غهپلهتته تۇرىۋاتقانـدۇر  
  :دەيدۇ

   12:ا�<��ة �َأ� ِإ&�ُ!ْ ُهُ اْ�ُ
ْ-ِ�ُ:وَن َوَ�ِ.ْ� � َ�MُNُْ�وَن�
» يهر يۈزىــــدە بۇزغۇنچىلىــــق قىلمــــاڭالر«: ئۇالرغــــا� 

ــسه،  ــز «دېيىلـ ــۇچىالرمىز بىـ ــسالھ قىلغـ ــدۇ» ئىـ . دەيـ
بىلىڭالركى، ئـۇالر ھهقىـقهتهن بۇزغـۇنچىالردۇر، لـېكىن         

  ①�.بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ

قۇرئــان كهرىــم ۋە رەســۇلالھ ســهللهلالھۇ ئهلهيهــى     
ــكهم   ــۈننىتىگه مهھـــــــــ ــهللهمنىڭ ســـــــــ ۋەســـــــــ
ــى   ــدە، يېراقنــــ ــسىلغانالرمۇناپىقالرنىڭ نهزىرىــــ ئېــــ

ــا پهم    ــا، كالتـ ــى چولتـ ــدىغان ئهقلـ ــشلهر كۆرەلمهيـ  كىـ
قۇرئــان بىــلهن ھهدىــسنى تۇتــۇپ : ئــۇالر. ھېــسابلىنىدۇ

ــان      ــتىگه يۈكلىۋالغ ــابالرنى ئۈس ــۇددى كىت ــانالر خ ماڭغ
ئىشهككه ئوخشاش پۈتۈن چۈشىنىدىغىنى قۇرئان بىلهن      
ھهدىسنى كۆتۈرۈپ مېڭىشتىن ئىبـارەت، دەپ قارايـدۇ،       
شۇڭا ئۇالرنىڭ ئالدىدا قۇرئان بىلهن ھهدىستىن ئىبارەت   

ــازىرى  ۋەھىينـــى  ســـهرمايه قىلغـــان تىجارەتچىنىـــڭ بـ
ــدۇ، رەســۇلۇلالھ    ــالنى ئالماي ــداق م ــۇالر ئۇن كاســاتتۇر، ئ
ــۈننىتىگه   ــهللهم ســــ ــهللهلالھۇ ئهلهيهــــــى ۋەســــ ســــ
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ئهگهشــكۈچىلهر ئۇالرنىــڭ نهزىرىــدە دۆت، كــالۋاالردۇر،  
بۇنداقالر ئۇالرنىـڭ سـورۇنلىرىغا قهدەم بېـسىپ قالـسا،          

لالھ تائاال مۇنـداق    مۇناپىقالر شۇملۇق ھېس قىلىشىدۇ، ئا    
 :دەيدۇ

 � �ُ�ِTْ��&ُُس َ?���ُ��ا َأ��������َ� ا�َ� ���
����ا َآَُ�ِ� ْ��!ُ�َ Sَ���?ِ َوِإَذا
�����َ� ا������"َ-َ!�ُء َأ� ِإ&�ُ!����ْ ُه����ُ ا������"َ-َ!�ُء َوَ�ِ.����ْ� �  َ� �����
َآَ


�َنُ�َMْ�َ� 13:ا�<��ة   
ئىمان ئېيتقان كىشىلهردەك «: پىقالرغاائۇالرغا يهنى مۇن �

ــاھابى  ــى س ــان    يهن ــلهن ئىم ــۈڭالر بى ــن كۆڭل الردەك چى
بىز ئىمان ئېيتقـان ئهخمهقـلهرگه      «دېيىلسه،  » ئېيتىڭالر

ــدۇق؟   ــان ئېيتام ــشاش ئىم ــدۇ» ئوخ ــى، . دەي بىلىڭالرك
ــۇالر      ــۇنى ئ ــېكىن ب ــلهر، ل ــۆزلىرىال ئهخمهق ــڭ ئ ئۇالرنى

  ①�.تۇيمايدۇ

ــر    ــدۇ، بى ــۈزى بولى ــڭ ئىككــى ي ــڭ ھهربىرىنى ئۇالرنى
شىدۇ، يهنه بىر يۈزى بىلهن     يۈزىدە مۆمىنلهر بىلهن كۆرى   

خۇداسىز قېرىنداشلىرىنىڭ قېشىغا بارىدۇ، ھهربىرىنىڭ     
ئىككى تىلى بولىـدۇ، بىـر تىلىنىـڭ تاشـقى ئىپادىـسىگه            
ــا    ــۇلمانكهن دەپ قاتارغ ــۇنى مۇس ــۇلمانالر ئ ــاراپ مۇس ق
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ــ   يقوشــىدۇ، يهنه بىــر تىلىــدا بولــسا، دىلىــدىكى مهخپى
  :اال مۇنداق دەيدۇسىرنى ئىپادىلهيدۇ، بۇ ھهقته ئالالھ تائ

�      X���ََوِإَذا َ/َ���ْ�ا ِإ ������َ�����ا َ?���ُ��ا ُ�َ�َوِإَذا َ�ُ����ا ا����ِ �َ� 
�ْ�َ%ْ!�lُJَِنُ �ُ_ْ&َ �
 ِإ&�َْ.ُMَ� َ?�ُ��ا ِإ&�� َْ!ِ�ِ�[ِ��َcَ� 14:ا�<��ة   

بىـز ئىمـان    «: ئۇالر مۇئمىنلهر بىلهن ئۇچراشـقىنىدا    �
ى مۇنـــاپىق دېيىـــشىدۇ، شـــاياتۇنلىرى، يهنـــ» ئېيتتـــۇق

: بولــسا كاتتىباشــلىرى بىــلهن يــالغۇز جايــدا تېپىــشقاندا
ــز، پهقهت    « ــلهن بىللىمىـ ــىلهر بىـ ــقهتهن سـ ــز ھهقىـ بىـ

ــۇپ      ــپ قويـ ــان ئېيتىـ ــدىال ئىمـ ــڭ ئۇچچىـ تىلىمىزنىـ
  ①�.دەيدۇ» مۇئمىنلهرنى مهسخىرە قىلىمىز

ــهللهلالھۇ     ــۇلۇلالھ س ــان ۋە رەس ــاپىقالر، قۇرئ ــۇ مۇن ب
ى تۇتـۇپ ماڭغـانالرنى     ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سـۈننىتىن   

كۆزگه ئىلماي، قۇرئان بىلهن سۈننهتتىن يـۈز ئـۆرىگهن،         
ئۆزلىرىــدىكى كــۆپ ئۈگهنــسىمۇ پايدىــسى يــوق قــۇرۇق  
بىلىمنــى يوغــان بىلىــپ تهكهببۇرلــۇق ۋە ھارامزەدىلىــك 
قىلىپ قۇرئان بىلهن سۈننهتكه بـوي ئهگمىـگهن، شـۇڭا          

تۇپ بىز دائىم ئۇالرنىڭ قۇرئان بىلهن سۈننهتنى چىڭ تۇ       
. ماڭغانالرنى مهسخىرە قىلىشقانلىقىنى كۆرۈپ تـۇرىمىز     

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
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ُ!��نَ          �َMْ�َ ْ!ِ&ِ���َDْ[ُ Z�Hِ  �ا���ُ� َ�ْ�َ%ْ!Jُِئ ِ�ِ!�ْ َوَ�ُ
�:"ُهْ
  15 :ا�<��ة
ــۈن ا � ــانلىقلىرى ئۈچـ ــخىرە قىلغـ ــۇالرنى هللا مهسـ ئـ

 بىرىـدۇكى،   جازااليدۇ، ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويـۇپ    
   ① �.ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ

مۇناپىقالر مىسالي شۇكى، ئـۇالر زۇلـمهت قـاراڭغۇلۇق         
دېڭىزلىرىدا كاسـات تىجـارەتنى قىلىمىـز دەپ چىققـان          

شـــۈبهه كىمىلىـــرىگه -كىـــشىلهر بولـــۇپ، ئـــۇالر شـــهك
ئولتۇرغان، كىمىلهر ئۇالرنى خىيال دولقۇنلىرىدا ئېلىـپ       

ىن كېمىلىرىنــى بورانلىــق جــۇدۇن  كېتىۋاتقانــدا تۇســاتت
. ئۆرۈپ، ئۇالرنى ھاالك بولغانالر قاتارىغا تاشلىۋەتكهندۇر     

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

�             ْ̂ 
�� َرِ�َ_�َHَ ى:َ�!ُ�ْ��ِ aَ�َb�Yَ�ُوا ا��%َ�cَْ� ا�ا���ِ  ]َQِ�َُأو
�َ�:ِ%َ!ْ�   16:ا�<��ة ��dَ�َِرُ�ُ!ْ َوَ�� َآ�ُ&�ا ُ

ھىـدايهتنى بېرىـپ، گـۇمراھلىقنى ئالـدى،        ئهنه شۇالر   �
ــدايهت      ــۇالر ھى ــدى، ئ ــدا كهلتۈرمى ــسى پاي ــۇڭا سودى ش

   ②�.تاپقۇچى بولمىدى
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ئىمــان نــۇرى ئۇالرغــا ئهتراپنــى يورۇتــۇپ بهرگهنــدە، 
ئۇنىڭ يورۇقىدا توغرا يول بىلهن گۇمراھلىقنىڭ جـايىنى        
ئېنىق كۆرىۋالغان، كېيىن ئىمـان نـۇرى ئۆچـۈپ قېلىـپ          

ىپ كۆيىۋاتقان ئوت قالغان، مۇناپىقالر ئهنه      الۋۇلداپ يېن 
شۇ ئـوت بىـلهن ئـازاپالنغۇچىالردۇر، ئاشـۇ قاراڭغۇلۇقتـا           

ئالالھ تائاال مۇناپىقالر ھهققىدە    . تېڭىرقاپ قالغۇچىالردۇر 
 : يهنه مۇنداق دەيدۇ

�    ����َ�
���� َأ���jََءْت َHَ ا����ِ ي اْ@��َ%ْ�َ?َ: َ&���رًا Sِ��4َ
 َآَْ!ُ�ُ4َ���َ
 َnٍت �     َ�ْ�َ����ُ� َذَه�������
َ�ُoُ Z���Hِ  ا������ُ� ِ�ُ�����ِرِهْ َوَ����َ�َآُ!ْ

   17:ا�<��ة �ُ�ْ<Fُِ�وَن
ئۇالر گۇياكى كېچىدە ئىسسىنىش ۋە يورۇقلۇق ئـېلىش     �

ئۈچــۈن ئــوت ياققــان كىــشىلهرگه ئوخــشايدۇ، ئــوت      
ئۇالرنىـڭ ئوتىنىـڭ    هللا ئۇالرنىڭ ئهتراپىنـى يورۇتقانـدا، ا     

ھـــېچ يـــورۇقىنى ئۆچۈرىـــۋەتتى، ئـــۇالرنى ئهتراپتىكـــى  
  ①�.نهرسىنى كۆرەلمهيدىغان قاراڭغۇلۇقتا قالدۇردى

دىللىرىنىڭ قۇالقلىرى پهردىلهنگهن بولغاچقا، ئىمـان      
ــان، دىللىرىنىــڭ      ــاس بولــۇپ قالغ ــاقىرىقىنى ئاڭلىم چ
 كۆزلىرىنى ئهمـالىق غۇۋاسـى قـاپالپ كهتـكهن بولغاچقـا          

ــان،  ھهقىققۇرئاننىــڭ  ــۇپ قالغ هتلىرىنــى كــۆرەلمهس بول
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. ۋان سۈرمهس بولـۇپ گاچىالشـقاندۇر  تىللىرى ھهقكه زۇ 
 : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

 � َ��Mُ6ِ�َْن�ْ!ُHَ Zٌ
ْ(ُ ٌ.ْ�ُ pqُ� 18:ا�<��ة  

ئــــۇالر گاســــتۇر يهنــــى گــــاس ئاڭلىمىغانــــدەك،  �
ياخــــشىلىقنى ئاڭلىمايــــدۇ، گاچىــــدۇر يهنــــى گاچــــا 
ســۆزلىيهلمىگهندەك، ياخــشى ئىــشنى ســۆزلىيهلمهيدۇ،  

ــوردۇر ي ــولنى     ك ــوغرا ي ــدەك، ت ــۇپ قالغان ــور بول ــى ك هن
  ①�.كۆرمهيدۇ، شۇڭا ئۇالر گۇمراھلىقتىن قايتمايدۇ

 ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه دىلــالر ۋە رۇھالرنــى ياشــارتىدىغان 
ۋەھىــي يــامغۇرى ياغقــان بولــسىمۇ، ئۇنىڭــدىن پهقهتــال  

ــلهن ئهتىگىنــى  ــدىغان -تهھــدىت بى ئاخــشىمى ئورۇنداي
 ئاڭالپ بارماقلىرىنى   ۋەزىپىلهرنىلڭ گۈلدۈرمامىلىرىنىال 

قۇالقلىرىغـــــا تىقىۋېلىـــــپ، كىيىملىرىنـــــى بېـــــشىغا 
ــز   ــسىدىن ئىـ ــشقان، ئارقىـ ــۋالغىنىچه بهدەر قېچىـ يۆگىـ

جاقىرىلغان، ئاندىن پۈتـۈن     - قوغالپ كېلىپ ۋارقىراپ  
قىرىلىـپ،  خااليىقنىڭ ئالدىدا ئۇالرنىڭ ئىـسىملىرى چا     

قـارىنى پهرق ئهتكـۈچىلهرگه     -ئهھۋالى ئـاق  -قىي ھال ھهقى
ــالنغان  ــپ تاش ــاپىقالر . ئېچى ــا مۇن ــسىدىكى ئۇالرغ  ئارى

ــ-بهس ــازىرىچىلهر گـ ــتچىلهر ۇمۇنـ ــلهن تهقلىـ رۇھىي بىـ
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رۇھنىڭ ئهھۋالى مۇنـداق    ۇرۇھىدىن ئىبارەت ئىككى گ   ۇگ
  :مىسال قىلىپ بېرىلگهن


���ٌت َوَرْ)��ٌ: َوَ���ْ�ٌق   �َ�ُoُ �ِ��Hِ ِء�
���َ� ا�����َِ nٍf�Fََأْو َآ�
Z���Hِ ْ!ُMَ�ِ����qَُ�����َن َأMَdْ�َ  َ�اِ)ِ� َ����َ َر�Fا���� �َ����ِ �َذاِ&ِ!���ْ 

�َ��ِHِ�.َ�ْ��ِ sٌ�_ِ�  19:ا�<��ة �اْ�َ
ْ�ِت َوا���ُ� ُ

ياكى ئۇالر زۇلمهتلىك، گۈلدۈرمامىلىق ۋە چاقماقلىق �
قاتتىق يامغۇردا قالغان، گۇيا چاقماق سوقۇۋېتىپ ئۆلـۈپ        
ــلهن    ــاقلىرى بى ــۇالقلىرىنى بارم ــۇپ، ق ــشتىن قورق كېتى

كـافىرالرنى يهنـى    هللا ا. هرگه ئوخشايدۇ ئېتىۋالغان كىشىل 
   ①�.ئۇالرنىڭ ھهممه ئهھۋالىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

ئۇالرنىڭ دىللىرىنىڭ كۆزلىرى ۋەھىـي يامغۇرىـدىكى       
نۇرانه چاقماقالرنى، مهنىۋىي يورۇقلـۇقالرنى كـۆرەلمهي،       
قۇالقلىرى ۋەھىينىڭ ساۋاب ۋە جازا ۋەدىسىنى، بـۇيرۇق       

ــۋە  ــشىتهلمهي  ىچهكلىمىلىرىن ــازغۇنلۇق  ئى ــپ، ئ قېلى
ۋادىسىدا يا قۇلىقى بىلهن ئاڭلىغاندىن پايدىلىنالماي، يا       
ــاي      ــپ ماڭالمـ ــولنى تېپىـ ــان يـ ــۆرۈپ تۇرغـ ــۆزى كـ كـ

ئــالالھ تائائــاال مۇنــداق . ھهيرانــۇھهس تــۇرۇپ قالغانــدۇر
   :دەيدۇ
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�        َ�َ.���ُد اْ�َ<��ْ�ُق َ�Rُ��Bَeْ َأ�Fَ���َْرُهْ ُآ��َ
��� َأ���jََء َ�ُ!��ْ
�Nَْ�ا �Hِِ� َوِإذَ  َ             nََء ا����ُ� َ��َ َه��cَ �ْ��َا َو��ُ��?َ ْ!ِ�ْ��َ(َ َ��َoْا َأ

 َوَأ�Fَ���ِْرِهْ ِإن� ا������َ� َ)X���َ ُآ���Zْ��cَ fSٍء َ?���ِ:��ٌ    ْ!ِMِ
ْ�َ���ِ� 
   20:ا�<��ة

ــدا ئــۇالر كــۆز نۇرىــدىن ئايرىلىــپ   � چاقمــاق چاققان
ئۇالر چاقماق يورۇقىدا مېڭىۋالىـدۇ؛     . قالغىلى تاس قالىدۇ  

خالىـسا ئىـدى،   هللا ا. اندا تۇرۇپ قالىـدۇ   قارڭغۇلۇق قاپلىغ 
ئۇالرنى ئاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئهلۋەتته مهھـرۇم        

  ①�.ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا ا. قىالتتى

ــان     ــان قىلىنغ ــسلهردە باي ــان ۋە ھهدى ــڭ قۇرئ ئۇالرنى
ئاالمهتلىرى بار بولۇپ، بۇ ئاالمهتلهر ئىمـان بهسـىيرىتى         

ا ئوچۇق كۆرۈنـۈپ تۇرىـدۇ،      بىلهن مۇالھىزە قىلغۇچىالرغ  
ــاخورلۇق    ــۇالرنى رىيــ ــهمكى، ئــ ــلهن قهســ ــالالھ بىــ ئــ
ھهرىكهتلهندۈرگهن بولۇپ، بۇ ئىنـسانغا تـۈرتكه بولغـان          
ئهڭ قهبىه ئىللهتتۇر، يهنه ئۇالر راھمـان بولغـان جانـابى           

رۇۇنلــۇق ۇ قىلىــشتىن ھپهرمــانلىرىنى-ئالالھنىـڭ ئهمىــر 
هن ئىــش قىلىــپ ئولتۇرىۋالغــان بولغاچقــا، ئىخــالس بىــل

بــۇ ھهقــته ئــالالھ تائــاال . قىلىــش ئۇالرغــا ئېغىــر كهلــگهن
 :مۇنداق دەيدۇ
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�����ُ �َ��ِHِ�����eَِدُ)�َن ا������َ� َوُه���َ� َ/����ِدُ)ُ!ْ َوِإَذا  �َ
ِإن� اْ�ُ
��ا ِإX���َ ا���b�Fِة َ?���ُ��ا ُآ��X�َ��َ ُ���َ�اُؤوَن ا������َس َو�     ُ���?َ

bً��ِ?َ ْ ُآُ�وَن ا���َ� ِإ����ء �َ���  142:ا�
ــاپىقالر ا � ــسىزكى، مۇنـ ــدىماقچى  هللاشۈبهىـ ــى ئالـ نـ

ــشا جــازا  هللا بولۇشــىدۇ، ا ــدامچىلىقىغا يارى ــڭ ئال ئۇالرنى
بېرىــدۇ، ئــۇالر نامــاز ئۈچــۈن تۇرغانــدا خۇشياقماســلىق  
ــازنى    ــدۇ، نامـ ــد قىلمايـ ــاۋاب ئۈمىـ ــدۇ سـ ــلهن تۇرىـ بىـ
كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ يهنى رىياكـارلىق       

  ①�. ياد ئېتىدۇنى پهقهت ئازغىناهللاقىلىدۇ، ا

مۇناپىق دېگهن خۇددى ئىككى قوچقارنىڭ ئوتتۇرىـدا       
هرەپ قويۇپ، بۇنىڭغا بىـر مهرەپ      قاتناپ، ئۇنىڭغا بىر م   

يىـــدىغان، يـــا ئۇنىڭغـــا، يـــا بۇنىـــڭ بىـــلهن مـــۇقىم  وق
تۇرمايدىغان ساغلىققا ئوخـشاش بولـۇپ، قايـسى تهرەپ         
كۈچلۈك ھهم ھۆرمهتكه سازاۋەر بولـسا، شـۇنىڭغا قـاراپ          

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تۇتىدۇئىش 

�َ ْ���َ ِ��َ� َ���ْ�َ� َذِ���َ[ � ِإX���َ َه���Tُِء َو� ِإX���َ َه���Tُِء    �ُ
bً�>ِ@َ �ُ�َ :َdِ�َ �ْ�َHَ �ُا��� Sِ�ِYْ�ُ �ْ�   143:ا����ء �َوَ

مۇناپىقالر كـۇفرى بىـلهن ئىمـان ئارىـسىدا ئارىـسالدى           �
ۇالرغـا مهنـسۇپ ئهمهس   بولۇپ تۇرىـدۇ، نه ئۇالرغـا، نه ب    
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يهنــى مۇئمىنلهرگىمــۇ، كــافىرالرغىمۇ مهنــسۇپ ئهمهس، 
گـۇمراھ قىلغـان ئىـكهن، ئۇنىڭغـا ھهرگىزمـۇ          هللا كىمنى ا 

  ①�.توغرا يول تاپالمايسهن

ــىبهت ۋە    ــت مۇس ــڭ ھهر ۋاقى ــاپىقالر مۆمىنلهرنى مۇن
ئالالھ . بااليى ئاپهتلهرگه دۇچار بولۇپ تۇرىشىنى كۈتىدۇ     

نۈسـرەت كېلىـپ    - بىـرەر غهلىـبه    تهرەپتىن مـۆمىنلهرگه  
قالسا، دەرھـال بىـز سـىلهر بىـلهن بىلـله ئهمهسـمىدۇق؟            
ــۆز    ــلهرگه كـ ــا ۋە غهنىمهتـ ــپ، ئولجـ ــهم قىلىـ دەپ قهسـ

ئهگهر .  قىلىـدۇ دقىزارتىـپ تهڭ شـېرىك بولۇشـنى ئۈمىـ    
لىپ قالسا دەرھال ئۇالر ېكاپىرالرنىڭ ئىشى ئازراق ئوڭ ك

ردىن قوغداپ  ۋاي بىز سىلهرنى مۆمىنله   : تهرەپكه ئۆتۈپ 
قالمىـــدىقمۇ؟ ســـىلهر بىـــلهن ئـــارىمىزدا قېرىنداشـــلىق 

ىنغۇ، دېگهنـدەك   توختامى بارغۇ؟ بىـز يـېقىن تۇققـانالرد       
ــ   ــپ ئـ ــۆزلهرنى قىلىـ ــ ۆسـ ــشى كۆرسـ پ، ىتىزىنى ياخـ

مۇناپىقالرنىـڭ بـۇ    . خۇشامهت قىلىپ ئـۇالرنى ئالدايـدۇ     
ــۈپه  ــل س ــۇ ســ  خى ــڭ مۇن ــالالھ تائاالنى زىدىن ۆتلىرىنى ئ
 :بىلىۋاالاليمىز

���َ� ا�����ِ�    ا����ِ �َ��ِ Eٌ%ْ��Hَ َ�َ%�Fُ�����ََن ِ�ُ.��ْ uِ��Hَْن َآ���َن َ�ُ.��ْ
         َوِإْن َآ�َن ِ�ْ�َ.��ِHِ�nٌ�Fِ&َ �َ َ?��ُ��ا َأَ��ْْ.ُMَ�َ �ْ.ُ&َ َ?�ُ��ا َأَ�ْ
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          ْ.ُ�َ��ْ�َ ُ�.ُ_ْ�َ �ُ����Hَ �َ��ِ�ِTْ
�َ� اْ�ُِ ْ.ُMْ�َ
َ&ْ�َ%ْ_ِ�ْذ َ)َ�ْ�ُ.ْ َوَ&ْ
��َ�   َ���ْ�َم اْ�ِ�ِ�ِTْ��
���aِ َوَ���ْ� َ�Sَ��Mَdْ ا�����ُ� ِ�ْ�َ.����ِHِ�X���َ(َ �َ اْ�َُ��َ
bً�>ِ@َ� ء���   141:ا�

ــاپىقالر ســىلهرگه ھادىــسه كېلىــشىنى   � ئــۇالر يهنــى مۇن
نىڭ نۇسرىتىگه ئېرىشسهڭالر،   هللاكۈتىدۇ، ئهگهر سىلهر ا   

ــۇالر ــمىدۇق؟    «: ئـ ــله ئهمهسـ ــلهن بىلـ ــىلهر بىـ ــز سـ بىـ
» لهردىن بىزگىمۇ بېـرىڭالر   كافىرالردىن ئالغان غهنىيمهت  

بىز «: ئهگهر كافىرالر زەپهر تاپسا، ئۇالر كافىرالرغا . دەيدۇ
سىلهردىن غالىب بولۇپ تۇرۇپ سـىلهرنى ئۆلتۈرمىـدۇق        

ــاقلىمىد   ــۇئمىنلهردىن س ــىلهرنى م ــمۇ؟ س » ۇقمۇ؟ئهمهس
قىيــامهت كــۈنى ئــاراڭالردا ھهققــانىي ھۆكــۈم هللا ا. دەيــدۇ

كافىرالرغا ھهرگىـز مـۇئمىنلهرگه قارشـى       هللا چىقىرىدۇ، ا 
  ① �.يول بهرمهيدۇ

 شـــېكهر ســـۆزلۈك بولـــۇپ   -مۇنـــاپىقالر شـــىرىن  
ــدۇ   ــران قالدۇرى ــاڭلىغۇچىالرنى ھهي ــۇۋاھ  . ئ ــالالھنى گ ئ

ــان ســۆزلهيدۇ، ھهقنــى سۆزلهشــته    ــۇرۇپ يالغ قىلىــپ ت
ته يۈگــۈرۈپ شــۋالىــدۇ، بــاتىلنى ئــاڭالش ھهم سۆزلهيېتى

 :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ماڭىدۇ
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َوِ���َ� ا������ِس َ���ْ� ُ�Z��Hِ �ُ���ُ�ْ?َ ]َ��>ُdِMْ اْ�َ_َ����ِة ا���:"ْ&َ��        �
�� ZHِ َ?ْ�ِ<ِ� َوُهَ� َأَ�:" ا�Fَeِ�ِْمَ X�َ(َ �َا��� :ُ!ِNْ�ُ204:ا�<��ة �َو   

لهر ئارىسىدا شۇنداق ئادەم باركى،     كىشى! ئى مۇھهممهد �
ئۇنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىكى توغرىسىدىكى سۆزى سـېنى       
قىزىقتۇرىدۇ لېكىن ئۇ يالغانچى مۇناپىقتۇر، ئۇ دىلىدىكى 
نهرســىگه يهنــى دىلــى باشــقا تىلــى باشــقا ئهمهســلىكىگه 

ھــالبۇكى، ئــۇ ســاڭا ۋە ســاڭا    . نــى گــۇۋاھ قىلىــدۇ  هللا
ر كۆرۈنۈشـته ئـۇ     ئهگهشكۈچىلهرگه ئهشهددىي دۈشمهندۇ  

   ①�.شېرىن سۆزى ئارقىلىق دىندار قىياپهتكه كىرىۋالىدۇ

ــڭ لهشــكهرلىرىنى جهم  ــاپىقالر ئۆزىنى ــته ۋە ئمۇن ىيهت
ئىنسانالر ئارىسىدا پاساتچىلىق، بۇزغۇنچىلىـق قىلىـشقا       

ــسانالر ۋە جهم  ــدۇ، ئىن ــشىگه  ئبۇيرۇي ــڭ گۆللىنى ىيهتنى
، مۇناسىۋەتلىك ھهرقانداق ياخـشى ئىـشالردىن توسـىدۇ       

بهزىلىرى مۇمىنلهر سـېپىگه كىرىۋېلىـپ نامـاز ئوقـۇپ،          
تهســبىه ئېيتىــپ، تهقۋادار،زاھىــد كۆرۈنۈشــكه  -زىكــرى

مۆمىنلهر توپىدىن ئايرىلغان ھامان يهر يۈزىدە . ئۇرۇنىدۇ
بۇزغۇنچىلىـــق قىلىـــشقا تىرىـــشىدۇ، ھهتتـــا ئۇالرنىـــڭ  

ــايۋان، دەل   ــادىمزات، نه ھــ ــهررىدىن نه ئــ دەرەخ، -شــ
 . بىر نهرسه ساق قالمايدۇزىرائهت ھېچقانداق
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َوِإَذا Z��Hِ XMَ��@َ X���َ���َ اْ���َ=ْرِض ِ�ُ�ْ-��ِ�َ: �Hَِ!��� َوُ�ْ!ِ���َ[     �
   205:ا�<��ة �اْ�َ_ْ�َث َوا���Sَ�ْ َوا���ُ� � ُ�ِ_n" اْ�َ-َ��َد

ئـــۇ ھوزۇرۇڭـــدىن قايتقانــــدىن كېـــيىن، زېمىنــــدا    �
زىرائهتلهرنـــــى، بۇزۇقچىلىـــــق قىلىـــــش ئۈچـــــۈن ۋە 

ھايۋانــاتالرنى ھــاالك قىلىــش ئۈچــۈن تىرىــشىدۇ ئۇنىــڭ 
بۇزغــۇنچىلىقى ئهمهلــدە ئىنــسانالرنى ھــاالك قىلىــش     
ــىز    ــىز ۋە ھايۋاناتالرس ــۈنكى زىرائهتلهرس ــدۇر، چ ئۈچۈن

ــۇمكىن ئهمهس   ــشى مــ ــسانالرنىڭ ياشىيالىــ هللا ا. ئىنــ
  ①�.بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇ

 بىـرىگه   -بىـر دى جىندەك ھهممىـسى     مۇناپىقالر خۇد 
تىدۇ، يامانلىقنى ئـۆزى قىلىـپ تـۇرۇپ        ېخشىشىپ ك وئ

باشقىالرنىمۇ يامانلىققا بۇيرۇيـدۇ، ياخـشىلىقنى ئۆزىمـۇ        
ــالالھ . قىلمــاي، باشــقىالرنىمۇ ياخــشىلىقتىن توســىدۇ  ئ

ئېهسان قىلماي،  -يولىدا، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن خهيرى    
ئـــالالھ ئۇالرغـــا ئـــۆز پهزلىنـــى ۋە  . بېخىللىـــق قىلىـــدۇ

ېمهتلىرىنى شۇنچه ئهسلهتكهن بولسىمۇ ئۇالر ئالالھنى      ن
ئهسلهشـــتىن يـــۈز ئـــۆرۈپ ئۇنۇتقـــان، ئـــالالھ مـــۆمىن 
بهندىلىرىگه ئاالھىدە دىققهت قىلسۇن ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ     
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بهشىرىسىنى كۆپ قېـتىم ئېچىـپ بهرگهن، مانـا         -ئهپتى
 :! مۆمىنلهرئاڭالپ بېقىڭالر ئىبۇنى 

�  ���َHِ��َ
��Hُِ��َن َواْ�َُ
�ُ�وَن         اْ�ُُ=ْ��َ Wٍ�Mْ�َ �ْ��ِ ْ!ُYُ�Mْ�َ ُت
�َ.ِ� َوَ�ْ�َ!ْ�َن َ)ِ� اْ�َ
Mُْ�وِف َوَ�ْ�ِ<�Yَُن َأْ��ِ:َ�ُ!ْ َ&�ُ��ا         ْ
ُ�ْ��ِ

��Hِِ��َ� ُهُ اْ�َ-�ِ@ُ��َنَ
 ِإن� اْ�ُْ!ُ�َ�ِ�َHَ �َا���� a��%67:ا�   
مۇناپىق ئهرلهر بىـلهن مۇنـاپىق ئايـالالر مۇناپىقلىقتـا ۋە           �

 بىـرىگه ئوخـشايدۇ، ئـۇالر       -ىراق بولۇشتا بىر  ئىماندىن ي 
يامانلىققـــا بۇيرۇيـــدۇ، ياخـــشىلىقتىن توســـىدۇ، ئـــۇالر 
قوللىرىنى يۇمۇۋالىـدۇ يهنـى بېخىللىـق قىلىـپ سـهدىقه           

نىـڭ تـائىتىنى    هللانى ئۇنتۇدى يهنـى ا    هللائۇالر ا . بهرمهيدۇ
ئـۇالرنى  هللا مۇ ئۇالرنى ئۇنتـۇدى يهنـى ا      هللاتهرك ئهتتى، ا  

. ە رەھمىتىدىن مهھـرۇم قىلـدى     ئۆزلىرىنىڭ پهزىلىدىن ۋ  
   ①�.شۈبهسىزكى، مۇناپىقالر پاسىقالردۇر

ــابى      ــڭ كىت ــي ۋە ئالالھنى ــق ۋەھى ــاپىقالرنى ئېنى مۇن
پهيغهمــــبهر ســــهللهلالھۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهمنىڭ    
ســۈننهتلىرى بىــلهن ھۈكــۈم قىلدۇرۇشــقا چاقىرســىڭىز،  

قىـي  ئۇالرنىـڭ ھهقى  . ڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ  ئۇالر دەرھال ئۇنى  
ــلهن   ئهھۋالى ــدايهت بىـ ــسىڭىز، ھىـ ــدىغان بولـ ــا قارايـ غـ
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 چوڭ ئـارىلىق بـارلىقىنى      ناھايىتى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
 :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كۆرىسىز

�� َأْ&Jََل ا���ُ� َوِإX�َ ا���ُ@�ِل �َ X�ََ�ْ�ا ِإ�Mَ�َ ْ!ُ�َ Sَ�?ِ َوِإَذا
��َ �َ��ِHِ�Fُ:"وَن َ)ْ�َ[ qُُ:ودًاَ
َ̂ اْ�ُ    61:ا����ء �َرَأْ�

نازىــل قىلغــان كىتــاب هللا ا«: ئــۇالر يهنــى مۇناپىقالرغــا�
ــېلىڭالر   ــكه ك ــبهر تهرەپ ــكه ۋە پهيغهم ــسه، » تهرەپ دېيىل

مۇناپىقالرنىــڭ ســهندىن قــاتتىق يــۈز ئــۆرىگهنلىكىنى     
  ①�.كۆرىسهن

ئۇالرنىڭ ئهھۋالى ئهنه شـۇنداق يامـان تۇرسـا، ئهقىـل           
ــن   ــدراك ۋە دىـ ــان تۇر –ئىـ ــانهتتىن ئايرىلغـ ــا،  دىيـ سـ

گۇمراھلىققا چۈمۈپ، ئىمانىنى كۇفرىلىققـا سـېتىۋەتكهن       
سـائادەت  ـ تۇرسا، ئۇالرغا قانداقمۇ ھىـدايهت ۋە بهخـت    

 كهلـــسۇن؟ ئـــۇالر قانـــداقمۇ ئـــازغۇنلۇق ۋە ھـــاالكهتتىن
رىن شـهربهتلىرىگه   ېقۇتۇاللىسۇن؟ ئۇالر جهننهتنىـڭ شـ     

ــات    ــڭ كاس ــا، ئۇالرنى ــشكهن بولغاچق ــوتنى تېگى دوزاخ ئ
ئـالالھ تائـاال مۇنـداق      ! ھه-مىدىگهن زايانلىق تىجارىتى نې 

  :دەيدۇ

�    ���wُ ْ̂ َأْ���ِ:�ِ!ْ �َ�:��?َ ���
َ�ِ aٌ>َ�Fِ���ُ ْ!ُ%ْ�َ���qَِإَذا َأ Rَ���ْ.َHَ
    ً�����Hِ�ْ�َْ_ِ�ُ-���َن ِ�������ِ� ِإْن َأَرْدَ&��� ِإ����� ِإْ���َ��&ً� َو����6َُءوَك َ� 
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   62:ا����ء
ىبهت قىلمىشلىرى تۈپهيلىدىن ئۆز بېشىغا بىرەر مۇسـ      � 

بىــلهن هللا كهلــگهن چاغــدا، ســېنىڭ ئالــدىڭغا كېلىــپ ا
ــدا   ــان ھالـ ــهم قىلغـ ــشىلىق ۋە  «: قهسـ ــز پهقهت ياخـ بىـ

دېگهنلهرنىـڭ ھـالى    » يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىـدۇق    
   ① �قانداق بولىدۇ؟

ا شهك قىلىشتىن ئىبـارەت     قئۇالرنىڭ دىللىرىغا ئالالھ  
-هكزەققۇم مېۋىلىرى تۇرۇپ قالغـان بولغاچقـا، ئـۇالر شـ          

 :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. شۈبهىلهرنى يۈتۈۋېتهلمهيدۇ

�         ْ!ُ� Hََ=ْ)ِ�ضْ َ)ْْ!ِ�ِ��ُ?ُ ZHِ �� ا���ُ� َُ�َMْ�َ �َ� ِا�� ]َQِ�َُأو
�ًD��ِ�َ �ً�ْ?َ  ZHِ َأْ&ُ-ِ�ِ!ْْ!ُ�َ Sْ?َُو ْ!ُGْ(ِء �َو���   63:ا�

ــان ئېيتىـــدۇ، ا � هللا ئهنه شـــۇالر يهنـــى مۇنـــاپىقالر يالغـ
الرنىڭ دىللىرىدىكىنى يهنى مۇنـاپىقلىقنى، مىكرىنـى       ئۇ

ــىههت     ــا نهس ــۆرىگىن، ئۇالرغ ــۈز ئ ــۇالردىن ي ــدۇ، ئ بىلى
  ��.قىلغىن، ئۇالرغا تهسىرلىك سۆزلهرنى قىلغىن

ئـۇالر  ! بهختلهر قـۇرۇپ كهتـكهي ئىالھىـم      تمۇناپىق به 
ئۇالرنىــڭ ئــۆزلىرىنى ! راق ھهدېگهن يىــىــن نېمئىمانــدى

دېگهن چـوڭ   ىـ ى دەۋېلىشى نېم  ىرپان، تهتقىقاتچ ئ-ئىلىم
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چۈنكى بۇ نېمىلهر نېمه كويدا، پهيغهمـبهرلهر       ! يالغان ھه 
  يولىنى تۇتۇپ مېڭىۋاتقانالر نېمه كويدا؟ 

رئــان كهرىمــدە  ئــالالھ تائــاال ئۆزنىنىــڭ كىتــابى قۇ   
لۇغلىقى بىلهن قهسـهم قىلغـانكى،    ۇئۆزىنىڭ مۇقهددەس ئ  

ه، بۇ قهسهمنىڭ مهزمـۇنىنى ئهقىـل ئىگىلىـرى بىلگهچـك      
ئۇالرنىڭ دىللىرى ئـالالھنى ئۇلۇغلىغـانلىقتىن داۋاملىـق        
ئېهتىيات قىلىپ، ھهزەر ئهيـلهپ تۇرىـدۇ، ئـالالھ تائـاال            

بهختلهرنىـــڭ تۆمىن بهدىلىرىنـــى ئاشـــۇ مۇنـــاپىق بهمـــ
 :ئهھۋالىدىن ئاگاالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

�   �َdَ��cَ ���
َ�Hِ َك���
ُf._َ�ُ X���%�َ َن����ُ�ِTْ�ُ � ]َ��fَوَر� b��Hَ
����ْ�َ   َ̂ �ْYَ���?َ �����
�ِ �ً���6�َ�َ � � َ����dُِ:وا Z���Hِ َأْ&ُ-���ِ�ِ!ْ���wُ ْ!ُ�َ

�ً

�ا َ�ْ�ِ��ُf��َ�ُء �َو���   65 :ا�

پهرۋەردىگارىڭ بىلهن قهسـهمكى، ئـۇالر      ! ئى مۇھهممهد �
تاالشقا سېنى ھۆكۈم   -يهنى مۇناپىقالر ئۆز ئارىسىدىكى دە    

چىقىرىـــشقا تهكلىـــپ قىلمىغىـــچه، ئانـــدىن ســـېنىڭ  
 ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غـۇم       چىقارغان

بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋە ئۇالر پۈتـۈنلهي بويـسۇنمىغىچه        
  ①�.ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ
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مۇناپىقالر نارازىلىققا ئۇچرىمىغان ئهھۋالدىمۇ دەرھـال      
ــڭ       ــى ئىماننى ــۈنكى ئهھل ــدۇ، چ ــى تۇرى ــهم قىلغىل قهس

ىنى ئـۇالر   كۆڭۈللىرى ئۇالرغا خاتىرجهم بواللمايـدىغانلىق    
ىلىپال ئـۆزلىرىنى ئاقلىمـاقچى     ئوبدان بىلگچكه، قهسهم ق   

شىدۇ، ئادەتته چاتاق ئىـش قىلىـدىغانالرمۇ يالغـاننى         ۇبول
چىل كۆرسـىتىش   تئېيتىۋېتىپ ئارقىدىن ئۆزلىرىنى راسـ    

ئۈچۈن قهسهم قىلىشقا باشاليدۇ، بـۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال       
 : مۇنداق دەيدۇ

�6ُ ْ!ُ&َ���
����Fَ��Hَ aً:"وا َ)��ْ� َ@��ِ<�Sِ ا�����ِ� ِإ&�ُ!��ْ  ا����eَُ وا َأْ�َ

ُ��َنَMْ�َ َآ�ُ&�ا ������Hن �َ@�َء َ
   2:ا�

قالقــــان  ئــــۇالر ئۆزلىرىنــــڭ يالغــــان قهســــهملىرىنى�
نىـڭ  هللانىڭ يولىـدىن يهنـى ا     هللاقىلىۋالدى، كىشىلهرنى ا  

دىنىــدىن توســتى، ئۇالرنىــڭ قىلمىــشلىرى نېمىــدېگهن 
   ①�!يامان

ئـۇالر  ! ۇرۇپ كهتـكهي ئىالھىـم    بهختلهر ق تمۇناپىق به  
باياۋانالرغــا ســهپهرگه -مــۆمىنلهر كــارۋېنى بىــلهن چــۆل

چىقىپ يولنىڭ ئۇزۇن ھهم جاپالىق ئىكهنلىگىنى كۆرۈپ       
-ئارقىغا يېنىپ قايتىپ كېتىپ، ئۆز دىيارلىرىـدا راھهت       

ــقان،     ــنى ئويالش ــتا ياشاش ــشى تۇرمۇش ــاراغهت ۋە ياخ پ

                                                 
 .ئايهت-2سۈرە مۇناپىقون  ①
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ھاالۋەتنىـڭ  -ۇرزۇق ئـۇالر ئويلىغـان ئـارزۇ قىلغـان ھـ          بىرا
ــولغىچه كهلگۈلــــۈك كېلىــــپ،   كهيپىنــــى ســــۈرۈپ بــ
داستىخاندىن قورساقلىرى ئاچ ھالدا تۇرۇپ كېتىشكهن،      
ئهمدى بۇالرنىڭ ھالى ئـالالھ تائـاال بىـلهن ئۇچراشـقاندا           

يىن تېنىـپ   ېـ كقانداق بۇالر؟ ئـۇالر ھهقنـى تۇنۇغانـدىن         
رۈپ بولـۇپ   ۆلغان، ھهقنى ئـۆز كـۆزلىرى بىـلهن كـ         تۇرىۋا

  :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ.  بولىۋالغانكۆرمهس

� � ْ!ُHَ ْ!ِ�ِ��ُ?ُ X�َ(َ Aَ>ِBُHَ َآَ-ُ�وا �wُ ا��ُ�َ� َذِ�َ[ ِ�َ=&�ُ!ْ
����Hن �َ�ْ-َ�ُ!�َن
   3:ا�

ــدا    � ــۇالر ئېغىزلىرىـ ــدۇركى، ئـ ــۇنىڭ ئۈچۈنـ ــۇ شـ بـ
ئىشىنىپ، ئاندىن دىللىرىدا ئىنكـار قىلـدى، ئۇالرنىـڭ         

هتلهندى يهنى دىللىرىغا ھىـدايهت يېتىـپ       دىللىرى پىچ 
   ①�.بارالمايدۇ، ئۇالر ئىماننى چۈشهنمهيدۇ

ساالپىتى ئهڭ كېلىشكهن،    مۇناپىقالر بهدەن قورۇلىش  
لىگهرلىكـــته ئهڭ ئۇچىغـــا يتىلـــى ئهڭ پاســـاھهتلىك، ھى

ــشىلهردۇر  ــۈرىكى ئهڭ قورقۇنچــاق كى ــان، ي ــۇالر . چىقق ئ
ــۇپ يولۇچىالرن  ــدىن قومۇرۇلــ ــۇددى يىلدىزىــ ــڭ خــ ىــ

ــان    ــۈلهپ قويغ ــا ي دەســسهپ سالماســلىقى ئۈچــۈن تامغ

                                                 
 .ئايهت-3سۈرە مۇناپىقۇن  ①
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ئالالھ تائاال  . قورۇپ كهتكهن مىۋىسىز ياغاچقا ئوخشايدۇ    
 :مۇنداق دەيدۇ

�     Aْ
 َوِإْن َ�ُ��ُ����ا َ���ْ�َْ!ُ�َوِإَذا َرَأْ���َ%ُ!ْ dِMْ�ُُ<��َ[ َأ��6َْ��ُ
         ٍa_َ�ْ�qَ �Sْ_�َ�ُ<�َن ُآ��ٌة َ:َ���َ�ُ nٌNُ/ُ  َآَ=&�ُ!ْْ!ِ�ِ�ْ�َ�ِ  ْ!ِ�ْ��َ(َ 

 ا���ُ� َأ&�ُ X�HَTُْ.�َنُ!ُ�َ�َ�?َ ����Hن�ُهُ اMَ�ُْ:و" �Hَْ�َ ْرُهْ
   4: ا�

ئۇالرغـــا قارايـــدىغان بولـــساڭ، بهدەن قۇرلۇشـــى    �
ــۇالر     ــدۇ، ئهگهر ئ ــران قالدۇرى ــېنى ھهي ــاالپهتلىكى س س
سۆزلىــسه، ســۆزىنىڭ پاســاھهتلىكىدىن ســۆزىگه قــۇالق  

، پاراسهتسىزلىكته گويـا    سالىسهن، ئىلىمسىز، ئهقىلسىز  
ئۇالر تامغا يۆلهپ قويۇلغان چىرىپ قالغان ياغـاچالردۇر،   
ــۆزلىرىگه      ــاۋازنى ئـ ــداق ئـ ــۇنچتىن ھهرقانـ ــۇالر قورقـ ئـ
قارىتىلغان دەپ گۇمانلىنىدۇ، ئۇالر ساڭا ۋە مۇئمىنلهرگه   

ــن، ا   ــۇالردىن ھهزەر ئهيلىگى ــمهندۇر، ئ ــۇالرنى هللا دۈش ئ
هتتىن گۇمراھلىققـا   ئۇالر قانـداقمۇ ھىـداي    ! ھاالك قىلسۇن 

  ①�!بۇرۇلۇپ كېتىدۇ

مۇناپىقالر نامازلىرىنى ئهۋۋەلقى ۋاقىتلىرىدا ئوقۇماي،     
ناماز ۋاقتى چىقىپ كېتهي دېگهندە ئوقۇيـدۇ، بامـداتنى         

. كۈن چىقىۋاتقاندا، ئهسىرنى كـۈن پېتىۋاتقانـدا ئوقۇيـدۇ        
ــۈنكى   ــدى، چـ ــۇالپ ئوقۇيـ ــدەك چوقـ ــا چۇقىلىغانـ تۇخـ

                                                 
  .ئايهت-4سۈرە مۇناپىقۇن  ①
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ر خۇشــۇئدا تۇرىــدىغان نامــاز ئۇالرنىـڭ نامــازلىرى دىلــال 
ــازدۇر   ــدىغان نام ــى بهدەن چېنىقتۇرى ــتىن بهلك . بولماس

ئۆزىنىڭ قوغالندى ھهم تۇتۇلـۇش ئالدىـدا تۇرغـانلىقىنى         
-بۇياققا قارىغاندەك ئۇياق-بىلىپ يهتكهچكه تۈلكه ئۇياق

ــاز    ــلهن نام ــائهت بى ــۇالر جام ــدۇ، ئ ــاراپ ئوقۇي ــا ق بۇياقق
ــ  ــدىردە ي ــان تهق ــاي، ئوقۇغ ــدا  ا ئۆيئوقۇم ــا دۇكىنى ــدە ي ى

. دەللىشىپ قالسا دەرھال ئـاغزىنى بوزىـدۇ      ېئوقۇيدۇ، ج 
. يالغان سـۆزلهيدۇ  . قىلغان توختاملىرىغا ئهمهل قىلمايدۇ   

ئىـشهنچ قىلىـپ ئامـانهت قويولـسا        . ۋەدىسىدە تۇرمايدۇ 
ماۋۇالر ئۇالرنىڭ خااليىققـا قىلىـدىغان      . خىيانهت قىلىدۇ 

مىــز ئۇالرنىــڭ مۇئامىلىــسىدۇر، يۇقىرىــدا بايــان قىلغىنى
ــڭ    ــدى، ئۇالرنىـ ــسىلى ئىـ ــدىغان مۇئامىـ ــا قىلىـ خالىققـ
ئهھــۋالىنى ئــالالھ تائــاالدىنمۇ ئوبــدانراق بىلىــدىغىنى     

ن سۈرىـسىنىڭ   ۇ، ئۇالرنىڭ سۈپهتلىرىنى مۇنـافىق    يوقتۇر
بېـــشىدىن تـــارىق سۈرىـــسىنىڭ ئـــاخىرىغىچه بولغـــان 

ــۋېلىڭالر  ــايهتلهردىن بىلى ــداق   . ئ ــاال يهنه مۇن ــالالھ تائ ئ
 :دەيدۇ

�         ْ!ِ�ْ��َ(َ yْ�ُUَْوا �َ��ِHِ��َ
َ�� َأ�"َ!� ا���ِ<Z" �6َِهِ: اْ�ُ.-��َر َواْ�ُ
�ُ�Fِ
 َوQْ�َِ, اْ�َُ��!َ6َ    73:ا�%��a �َوَ�ْ=َواُهْ

كافىرالرغا، مۇناپىقالرغـا قارشـى جىهـاد       ! ئى پهيغهمبهر �
ــن، ــش    قىلغى ــازات قىلى ــى غ ــا قارش ــۇنچ ئۇالرغ  ۋە قورق
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سېلىش بىلهن قاتتىق مۇئامىله قىلغىن، ئۇالرنىڭ جـايى        
  ①�!دېگهن يامان جايىجهھهننهمدۇر، ئۇ نېم

بهختلهر ئاز سانلىق تۇرۇقلۇق قانداقسىگه     تمۇناپىق به 
كۆپ بولۇپ قالغاندۇ؟ خار تۇرۇقلۇق قانداقسىگه زومىگهر       
بولــۇپ كهتكهنــدۇ؟ ئــۆزلىرىنى بىــلهرمهن چاغاليــدىغان 

انـدۇ؟  لۇق قانداقسىگه كۆڭلى قارا نادان بولـۇپ قالغ     تۇرۇق
 بولغانـــدۇ؟ بمه ســـهۋەېئۇالرنىــڭ مهغرۇرلىنىـــشىغا نـــ 

ئهسـلىدە ئــۇالر ئالالھنىـڭ كــاتتىلىقىنى ۋە ئولــۇغلىقىنى   
 .بىلىشمهيدۇ

 َ?ْ�ٌم         �ْ!ُ�� َوَ�ِ.ْ.ُ�ْ�ِ  َوَ�� ُهْْ.ُ�ْ
ِ�َ َوَ�ْ_ِ�ُ-�َن ِ�����ِ� ِإ&�ُ!ْ
   56:ا�%��a �َ�ْ-َ�ُ?�َن

بىــز چوقــۇم ســىلهر يهنــى ســىلهرگه ئوخــشاش « :ئــۇالر�
ــدۇ هللا ، ادەپ »مۇســۇلمانالر دىــن ــلهن قهســهم ئىچى  .بى

 زەخمهتكه - ئۇالر سىلهردىن ئهمهس، لېكىن ئۇالر زىيان
ــان   ئۇچراشـــتىن قورقـــۇپ ، ئاغزىـــدا مۇســـۇلمان بولغـ

   ②�.قورقۇنچاق قهۋمدۇر

ــبه ۋە ئهگهر مـــــۆ مىنلهرگه خاتىرجهملىـــــك، غهلىـــ
بهخـتلهر بىئـارام    تۈچلىنىش نېسىپ بولسا، مۇناپىق به    ك

                                                 
 .ئايهت-73سۈرە تهۋبه  ①
  .ئايهت-56سۈرە تهۋبه  ②
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بولــــۇپ غهمــــگه چۆكىــــدۇ، مۆمىنلهرنىــــڭ بېــــشىغا  
ــر     ــىناق ۋە ئېغى ــر س ــدىغان بهزىبى ــاھلىرىنى تازىالي گۇن

لــسا، بۇنىڭــدىن مۇنــاپىق كــۈنلهر كېلىــپ قالىــدىغان بو
ۇ ئـۇالر   مانـا بـ   . شـال بولـۇپ كېتىـدۇ     ۇبهختلهر بهك خ  تبه

ــۋەتته    ــىدۇر، ئهل ــۋى مىراس ــقىالرنىڭ ئهنئهنى ــلهن باش بى
ئالالھنىــڭ پهيغهمبىرىــدىن مىــراس ئالىــدىغانالر بىــلهن 

بهختلهر مىراس ئالىدىغانالر ھهرگىزمۇ باراۋەر تمۇناپىق به
  :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بولمايدۇ

�]َ>ْFِ�����ُ َوِإْن �Tْ�ُ�����َ aٌُهَْ�َ�����َ ]َ>ْFِ�����ُ ِإْن aٌ>َ�Fِ�����ُ 
           Sْ�?ُ ِ�ُ��َنHَ �ْ� َ?ْ<Sُ َوَ�َ%َ���ْ�ا َوُهِْ �&َ�َ�َ�ُ��ُ��ا َ?ْ: َأَ/ْ َ&� َأْ
�� ِإ���� َ��� َآَ%�nَ ا����ُ� َ�َ��� ُه�َ� َ�ْ��َ&�� َوَ)X��َ ا����ِ�                   َ>َ�Fِ�ُ �ْ�َ

��َنُ�ِTْ
   51- 50: ا�%��Hَ� aْ�َ�َ%َ�آ�Sِ اْ�ُ
سهڭ، ئۇالرنىـڭ   ئهگهر سهن بىـرەر ياخـشىلىققا ئېرىشـ       �

: كۆڭلى يېرىم بولىدۇ؛ ئهگهر ساڭا بىرەرمۇسىبهت كهلسه      
دېيىـشىپ خۇشـال    » ئىشنىڭ ئالدىنى ئالغان ئىكهنمىز   «

نىـڭ تهقـدىر    هللابىـزگه پهقهت ا   « ئېيتقىنكى،. قايتىشىدۇ
 .قىلغان نهرسىسى يېتىدۇ، ئۇ بىزنىـڭ مهدەتكـارىمىزدۇر     

غــا تهۋەككــۈل قىلــسۇن يهنــى مــۇئمىنلهر هللامــۇئمىنلهر ا
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غا تاپشۇرسۇن، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ       هللاھهممه ئىشنى ا  
  ①�.يۆلهنمىسۇن ئهھهدىگه

هت دېگهن كالىپاي سۆزلهيدىغان ئازغۇنالرنىـڭ      ھهقىق
ھارامزادىلىكى بىـلهن رەت قىلىنىـپ كهتمهيـدۇ، ئـالالھ          

 ئىككى خىل كىشىلهر تائاال ئوخشاش بولمىغان يۇقىرىقى   
 :پ مۇنداق دەيدۇىلىھهققىدە توخت

�
 َ@�����aٌQَf ِإْن َ�ْْ.ُ>ْFِ�����ُ َوِإْن �Tْ�ُ�����َ aٌُهَْ�َ�����َ ْ.ُ�ْ�����َ
  �ًQ�ْcَ َ�ْ-َ�ُ��ا ِ�َ!� َوِإْن Fْ�َِ<ُ�وا َوَ�%�ُ��ا � َ��Yُ"ُآْ َآْ�ُ:ُهْ

sٌ�_ِ�
ُ��َن َُMْ�َ �
�ل )
�ان �ِإن� ا���َ� ِ�َ:120   
هڭچىلىــك، مولچىلىــق، نۇســرەت،   ئهگهر ســىلهرگه ك�

رەر ياخـــشىلىق يهتـــسه ئـــۇالر مهت قاتـــارلىق بىـــغهنىـــ
بۇنىڭـــدىن قايغۇرىـــدۇ؛ ئهگهر ســـىلهرگه ئېغىرچىلىـــق، 
قهھهتچىلىــك ۋە مهغلــۇبىيهت قاتــارلىق بىــرەر يامــانلىق  

ئهگهر سـىلهر   . ئـۇالر بۇنىڭـدىن خۇشـال بولىـدۇ        يهتسه،
زۈڭالردا، زىيىــتىگه ســهۋر قىلــساڭالر ۋە ســۆئۇالرنىــڭ ئه

لىسى ينىڭ ھى دىن قورقساڭالر، ئۇالر  هللاكىتىڭالردا ا ىھهر
ئۇالرنىــڭ هللا ا. ســىلهرگه قىلــچه زىيــان يهتكۈزەلمهيــدۇ 
   ②� .قىلمىشىنى ھهقىقهتهن تولۇق بىلگۈچىدۇر

                                                 
  .ئايهت-51-50سۈرە تهۋبه  ①
 .ئايهت-120سۈرە ئالى ئىمران  ②
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زۇق بولغاچقــا، ۇبهختلهرنىــڭ دىللىــرى بــتمۇنــاپىق به
رغـا  ئىبادەتلىرىنى ياقتۇرماي، ئۇال -ئالالھ ئۇالرنىڭ تائهت  

پ قىلـدۇرمىغان، ئـۇالر     ىتىئىبادەتنى ئېغىر كۆرس  -تائهت
ھنىڭ دۈشمىنىگه مايىل بولغاچقـا، ئۇالرنىـڭ يـېقىن      ئالال

ــدىن      ــۆز ھۇزۇرى ــۇالرنى ئ ــۆرۈپ، ئ ــان ك ــشىنى يام تۇرى
ــۇالر ئالالھنىــــڭ   ــران قىلىــــۋەتكهن، ئــ قــــوغالپ ۋەيــ

ئـالالھمۇ ئـۇالردىن    . چاقىرىقىدىن يۈز ئۆرىگهن بولغاچقا   
سـائادەتكه ئېرىـشتۈرمهي،    - بهخـت  يۈز ئۆرۈپ، ئۇالرنى  

ئۇالرغـا ئهڭ ئادىـل ھۆكـۈم       . بهختلهردىن قىلىـۋەتكهن  تبه
لمىغان قىلغان بولۇپ، بۇ ھۆكۈمدىن كېيىن ئۇالر تۆۋە قى       

بۇ ھهقته ئالالھ تائـاال     .  يوقتۇر دئهھۋالدا قۇتۇلۇشتىن ئۈمى  
 :مۇنداق دەيدۇ

َوَ�ْ� َأَراُدوا اeُ�ُْ�وَج َ�َ=َ):"وا َ�ُ� ُ):�ًة َوَ�ِ.ْ� َآPَ�ِ ا����ُ�         �
 ْ!ُBَ�>4َHَ ْ!ُwَ�Mَ>ِ&َْ�ا�اْ�َ��ِ)ِ: Aَ�   46:ا�%��a �َوِ?�Sَ اْ?Mُُ:وا َ

ــسا،   � ــى بولـ ــش نىيتـ ــا چىقىـ ــڭ جىهادقـ ئهگهر ئۇالرنىـ
ئۇالرنىڭ هللا ئهلۋەتته ئۇنىڭغا تهييارلىق قىالتتى، لېكىن ا     

ئۇالرنىڭ دىللىرىغـا ھورۇنلـۇقنى    چىقىشنى ياقتۇرمىدى، 
ــۇند    ــسىنى س ــڭ ئىرادى ــېلىپ ئۇالرنى ــا س ۇردى، ئۇالرغ
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ئۆيلىرىدە قېلىـپ قـالغۇچىالر يهنـى ئايـالالر، كىچىـك           «
   ①�.دېيىلدى» بالىالر، ئاجىزالر بىلهن قېلىڭالر

رۇنلـۇقنى  ۇالھ تائاال ئۇالرنىـڭ دىللىرىغـا ھ      ئاندىن ئال 
ــدۇرۇش  ــدا قال ــۇزۇپ . ســېلىپ ئارقى ــدە ئولتۇرغ ئۆيلىرى

ــۆز دەرۋا ــۇش، ئ ــڭ  قوي ــدەش قاتارلىقالرنى ــسىدىن ھهي زى
ــان قىلغـــان، ئۇنىڭـــدىكى ھـــ مكېھ : كمهتېىتىنـــى بايـ

ــوش ۋە     ــۆمىنلهرنى خ ــان م ــتلىرى بولغ ــڭ دوس ئالالھنى
 :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. بهختىيار قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

��� َزاُدوُآ�ْ ِإ���� َ/َ<��ً� َوَ�َ=ْو�Mُ�jَا               �َ ْ.ُ��Hِ ��6ُ�َا/َ �ْ�َ
      ��
�@َ ْ.ُ��Hَِو aَ� اْ�ِ-ْ%َُ.ُ&َ�Dُ>ْ�َ ْ.ُ�َb/ِ       ُ)�َن َ�ُ!�ْ َوا����ُ� َ)ِ���ٌ

�َ�
ِ�ِ��G���ِ� a��%47:ا�   
ــسا،   � ئهگهر ئــۇالر ســىلهر بىــلهن بىــرلىكته چىققــان بول

 پاساتنى كۆپهيتهتتى، ئاراڭالرغـا  -ئاراڭالردا پهقهت پىتنه 
ــۇم ســۇخهنچىلىك   بۆلگۈنچىلىــك ســېلىش ئۈچــۈن چوق

 -راڭالردا ئــۇالر ئۈچــۈن تىــڭبىــلهن شــۇغۇلللىناتتى، ئــا
زالىمالرنـى يهنـى مۇناپىقالرنىـڭ      هللا تىڭاليدىغانالر بار، ا  

   ②�. تېشىنى ئوبدان بېلگۈچىدۇر-ئېچى

                                                 
  .يهتئا- 46سۈرە تهۋبه  ①
 .ئايهت- 47سۈرە تهۋبه  ②
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مۇناپىقالرغــا ئــايهت ھهدىــسكه ئهمهل قىلىــش بهك    
ئېغىر كهلـگهن بولغاچقـا، ئـايهت ھهدىـسكه ئـۆچ بولـۇپ             
قالغــان، ئــايهت ھهدىــسنى كۆتــۈرۈپ مېڭىــپ بواللمــاي 

قېلىپ ئۇچىسىدىن چۆرىۋەتكهن سـۈننهتلهرنى     ھېرىپ  
تۇتۇپ مېڭىـپ بواللمـاي ئـاخىرى ئۇنىـڭ بىـلهن كـارى             
ــۋېتىنى    ــا ھهيــ ــس ئۇالرغــ ــايهت ھهدىــ ــان، ئــ بولمىغــ
كۆرســهتكهندە، ئــۇنى رەت قىلىــش ئۈچــۈن ئــۆزلىرى     

قانۇنىيهتلهرنى پهيدا قىلىۋېلىپ، ئۇنىـڭ     -بهزىبىر قائىدە 
. چى بولغــانبىــلهن ئــايهت ھهدىــسلهرگه تاقابىــل تۇرمــاق

ــى   ــڭ ئهپت ــاال ئۇالرنى ــالالھ تائ ــپ  -ئ ــسىنى ئېچى بهشىرى
ــۆمىن     ــۋەتكهن، مـ ــاش قىلىـ ــىرلىرىنى پـ ــالپ، سـ تاشـ
بهندىلىرىگه ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى مىـسالالر بىـلهن بايـان         

رۇھ يوقىلىـشىغا،  ۇىلغـان، بىلگىنكـى، ئـۇالردىن بىـر گـ     ق
رۇھ دەسـسهيدۇ،  ۇرنىغا شۇنىڭغا ئوخشاش يهنه بىـر گـ       ئو

ھ تائــاال ئــۆز دوســتلىرى بولغــان مــۆمىنلهرگه شــۇڭا ئــالال
ــاھ بول  ــۇالردىن ئاگ ــۈپهت  ۇئ ــڭ س ــۈن ئۇالرنى ــى ئۈچ -ش

ــداق      ــپ مۇن ــپ بېرى ــان قىلى ــق باي ــاالمهتلىرىنى ئېنى ئ
 :دېگهن

�             ْ!ُ�َ��
 �َذِ�َ[ ِ��َ=&�ُ!ْ َآِ�ُه��ا َ��� َأْ&�Jََل ا����ُ� sَ>َ�ْ=َ�Hَ َأْ)َ
:
_�:9   

ىلغان كىتابنى  نازىل ق هللا بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر ا    
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يهنــى قۇرئــاننى يامــان كــۆرۈش بىــلهن، ئۆزلىرىنىــڭ      
   ① �.ئهمهللىرىنى بهربات قىلدى

ئايهت ھهدىسلهرنى ئېغىر كۆرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى 
ھهۋەس بىدئهت ـ باتىل قىلىقلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـقا   
ئــايهت ھهدىــسلهرنى تۇســالغۇ دەپ قارىغانالرنىــڭ ھــالى 

 ھهدىسلهر ئۇالرنىڭ ئالدىدا قاتـار      ئايهت. ئهنه شۇنداقتۇر 
-تىزىلغان ئىمارەتلهردەك تۇرسا، ئۇنى قۇرۇق باتىل گهپ      

كهن، گىـش ېسېتىۋېتىپ، ئورنىغا ماجانالرنى ت   سۆزلهرگه  
 شـۇرۇن ۋە ئاشـكارا قىلغـان      ونهتىجىدە ئالالھ ئۇالرنىـڭ ي    

  .پۈتۈن پىالنلىرىنى بىكار قىلىۋەتكهن

 َذِ�َ[ ِ�َ=&�ُ!ْ َ?�ُ��ا ِ���ِ ��ْ.ُMُ�Bِ�َ� َآِ�ُه�ا َ�� َ&�Jَل ا���ُ� َ@ُ
          ِإْ@�َ�اَرُهُْ��َMْ�َ �َُوا��� �ِ�     WِMْ�َ ZHِ اْ�َ=ُْ!ُ%ْ�H�َ��َ ِإَذا Rَ��ْ.َHَ

اْ�َ
َ aُ.َlِb�Yِْ�ُ��َن ُو�6َُهُ!ْ َوَأْدَ��َرُهْ َذِ�َ[ ِ�َ=&�ُ!ُ ا��َ<�Mُا       
�� َأْ@sَeَ ا���َ� َوَآِ�ُه�ا ِرjَْ�اَ&�ُ    َ    ْ!ُ�َ��

�:  � sَ>َ�ْ=َ�Hَ َأْ)َ_� :

26-28   

ــۇ يهنــى شــهيتاننىڭ ئــۇالرنى ئازدۇرۇشــى شــۇنىڭ      � ب
نازىـل قىلغـان نهرسـىنى يامـان        هللا ئۈچۈندۇركى، ئـۇالر ا   
بىـــز بهزى ئىـــشالردا ســـىلهرگه «: كـــۆرگهن كافىرالرغـــا

ــز  ــائهت قىلىمى ــدى، ا» ئىت ــىرلىرىنى  هللا دې ــڭ س ئۇالرنى

                                                 
 . ئايهت- 9سۈرە مۇھهممهد  ①
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ــدۇ ــڭ . بىلى ــشتىلىرى ئۇالرنى ــازاب پهرى ــۈزلىرىگه ۋە ئ  ي
ئارقىلىرىغــــا ئۇرغــــان ھالــــدا ئۇالرنىــــڭ جــــانلىرىنى 
ئېلىۋاتقانــدا ئۇالرنىــڭ ھــالى قانــداق بولىــدۇ؟ بــۇ ئــازاب  

 دەرغهزەپ قىلىـدىغان  نىهللاشۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، ئۇالر ا 
نـى  هللانىڭ رازىلىقىنى يهنـى ا    هللانهرسىلهرگه ئهگهشتى، ا  

رازى قىلىدىغان ئىشالرنى ياقتۇرمىـدى، شـۇنىڭ بىـلهن         
  ①�.ۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى بىكار قىلدىئهللا ا

ــاپىق به ــاپىقلىق  تمۇنــ ــڭ مۇنــ ــتلهر ئۆزلىرىنىــ بهخــ
ــۈز   ــۇنى ئۇالرنىــڭ ي ــالالھ ئ -ســىرلىرىنى يوشۇرســىمۇ، ئ
. كۆزلىرى ھهم تىل سهۋەنلىكلىرىدە ئاشكارىالپ قويغـان      

مىــل موســۇلمانالر ئالدىــدا دىللىــرى روشــهن، ئىمــانى كا
ــڭ  وي ــپ ئۇالرنى ــۇرۇنىۋااللمايدىغان قىلى ــش ىگه س چېكى

ــامغۇالرنى ــ  ت ــاننى كۆرس ــۇالر ئىم ــۋەتكهن، ئ پ، ىتى ئۇرى
كۇپــۇرنى يوشۇرســاق، راســت بىــلهن ســاختا پـــۇلنى      
ئايرىيــدىغان ئۇســتامالرنىڭ قولىــدىن ئۆتــۈپ كېتىــدۇ،  
دەپ ئويالپ قالغان، ئىـش قانـداقمۇ ئـۇالر ئويلىغانـدەك           
بولــسۇن؟ راســت بىــلهن ســاختىنى ئــايرىغۇچى ئــالالھ  

ســاختىپهزلىكىنى ئېچىــپ بهرگهن ســىلهرگه ئۇالرنىــڭ 
 .تۇرسا

                                                 
 .ئايهتلهر- 28-27-26سۈرە مۇھهممهد  ①
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���َ�ٌض َأْن َ���ْ� ُ���eِْ�َج   �َ ْ!ِ�ِ����ُ?ُ Z��Hِ �َ� ِا���� nَ�ِ���َ َأْم
 
�ُهَْ��ِ���ِ ْ!ُ%َHْ�َ��Mَ�َHَ  َوَ���ْ� َ&���Nَُء َ�َ=َرْ�َ����َآُ!ْْ!ُ&َ�Dَ��jْا�����ُ� َأ

      ُ.�َ��
 َأْ)َُ��َMْ�َ �ُاْ�َ�ْ�ِل َوا��� �ِ_ْ�َ ZHِ ْ!ُ��Hَ�ِMْ%َ�ََوْ�  :�
_� :29-

30  

ــاپىقالر ا � ــارالر يهنـــى مۇنـ هللا دىللىرىـــدا كېـــسهل بـ
نى ئۆزلىرىنىـــــڭ ئىـــــسالمغا بولغـــــان دۈشـــــمهنلىكى

ــدۇ؟  ــساق،  ئاشــكارىلىمايدۇ دەپ ئويالم ــز خالى  ئهگهر بى
ــڭ     ــۇم ئۇالرنى ــدۈرەتتۇق، چوق ــۇم ســاڭا بىل ــۇالرنى چوق ئ
سىماســـىدىن تونۇيتتـــۇڭ، ســـهن ئهلـــۋەتته ســـۆزىنىڭ 

ســــىلهرنىڭ هللا ونۇيــــسهن، ائۇســــلۇبىدىن ئــــۇالرنى ت
  ①�.ئهمهللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

پ، ئـالالھ تائـاال پۈتـۈن       ىـ نىئۇچرىشىش كۈنىـدە توپل   
بهنــدىلىرىگه تهجهللــى قىلىــپ، ئىــشالر قىيىنلىــشىپ، 

ا سهجدە قىلىشقا چاقىرىلىپ، سهجدە     قمۇناپىقالر ئالالھ 
 لۇپ كېتهر؟و بۇ مۇناپىقالرنىڭ ھالى قانداق بقىاللمىسا،

�Mَ��cِ�/َ ْ:َ)ْ�َن���َوَ?��ْ: َآ���ُ&�ا ُ aٌِذ���� aً َأ�Fَ���ُْرُهْ َ���ْ�َهُ�ُ!ْ

�َنُ�ِ�@َ    43:ا��� �ِإX�َ ا��"�dُِد َوُهْ

ئۇالر قورقـۇنچتىن تىكىلىـپ قارىيالمايـدۇ، ئۇالرغـا         �
ــدا    ــادا ســاغالم چاغلىرى ــۇالر دۇني ــدۇ، ئ خــارلىق يۈزلىنى

                                                 
 . ئايهت-30سۈرە مۇھهممهد  ①
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سهجدىگه دەۋەت قىلىنغان ئىدى ئۇالر سهجدىدىن باش 
  ①�.ارتتىت

ئــۇالر جهھهننهمنىــڭ قىلــدىن ئىــنچىكه، قېلىچــتىن 
ــان   ــۆۋرىكىگه توپالنغـ ــسىرات كـ ــك، پىلـ ــدا ئىتتىـ چاغـ

لــۇر؟ پىلــسىرات كــۆۋرىكى وئۇالرنىــڭ ئهھــوالى قانــداق ب
پاتقاق، تېيىلغـاق ھهم قـاراڭغۇ بولـۇپ، قهدەم باسـىدىغان           
جاينى كۆرىدىغان نۇر بولمىسا، ھېچكىم ئـۇنى بېـسىپ         

ز يــاكى ئاســتا ېــ چاغــدا كىــشىلهرگه تشــۇ. ۆتهلمهيــدۇئ
ئۆتهلهيدىغان ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە نۇر تهقـسىم       
قىلىپ بېرىلىپ، مۇناپىقالرغىمۇ خۇددى مۇشـۇ دۇنيـادا        
نامــــاز، روزا، ھهج ۋە زاكــــات قاتــــارلىق ئىبــــادەتلهرنى 
مۇسـۇلمانالر بىـلهن بىلـله قىلغانـدەكال، ئهھلـى ئىــسالم      

ــدۇ    ــۇر بېرىلى ــىرتقى ن ــدا س ــڭ  قاتارى ــا كۆۋرۈكنى ، ئهمم
 نىپــاق نــىيېرىمىغــان كهلگهنــدە قوللىرىــدىكى چىراقالر

ھــاۋالىرى ئــۇرۇپ ئۆچۈرىۋېتىــدۇ، شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر  
ــۇالر  ۆتــۇرۇپ قېلىــپ ئتېڭىرقــاپ  تهلمهيــدۇ، ئانــدىن ئ

ر سېپىل بىلهن ساپ مۆمىنلهر ئوتتۇرىسىغا دەرۋازىسى با
ــاپىق به  ــېلىنىپ، مۇنـ ــام سـ ــا تنـ ــتلهر ئاچقۇچالرغـ بهخـ

ــى   ئې ــار ئىچك ــۆمىنلهر ب ــالغۇنىڭ م ــشهلمهيدۇ،بۇ تۇس رى
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ــ   ــڭ رەھمىت ــدە ئالالھنى ــار  تهرىپى ــى ب ــى كهرەم . ى، پهزل
 ببار سىرتقى تهرىپىدە بولـسا، ئـازا      بهختلهر  تمۇناپىق به 

ــار  ــايىش بـ ــلهن كـ ــاپىقالر  . بىـ ــان مۇنـ ــۇلۇپ قالغـ توسـ
ئالدىلىرىــــدا يــــۈرۈپ كهتــــكهن ئهھلــــى ئىمــــانالرنى 

 مهشـئهللهر يىـراقتىن     چاقىرىشىدۇ، مۆمىنلهر توپىدىكى  
  .رغا يۇلتۇزالردەك كۆرۈنۈپ كېتىدۇقارىغان مۇناپىقال

������ا  �ُ�َ���Hَِ������ُت ِ�������ِ �َ� َ
������Hُِ��َن َواْ�َُ
َ����ْ�َم َ�ُ������ُل اْ�ُ
  13:ا�_:�: �اْ&Gُُ�وَ&� َ&ْ�َ%ِ<ْ, ِ�ْ� ُ&�ِرُآْ

ئــــۇ كۈنــــدە مۇنــــاپىق ئهرلهر، مۇنــــاپىق ئايــــالالر �
ــۇئمىنلهرگه ــۈپ «: م ــى كۈت ــىلهرنىڭ  بىزن ــۇرۇڭالر، س  ت

   ①�.دەيدۇ »نۇرۇڭالردىن ئازراق ئااليلى

مۇشۇ تار يهردىن ئۆتىۋااليلى، چىراقلىرىمىز ئۆچـۈپ       
ــۇمكىن    ــۈش م ــسا ئۆت ــورۇقلىقى بولمى ــراق ي ــدى، چى قال

 . بولمايدۇ، دېيىشىدۇ


ُ��ا ُ&�رًا�ِ%َ�ْ�Hَ   13:ا�_:�: �ِ?�Sَ اْر�Mُ6ِا َوَراَءُآْ

ئارقاڭالرغا قايتىپ  «: ئۇالرغا مهسخىرە يۈزىسىدىن  �
   ②�.دېيىلىدۇ» نۇر تىلهڭالر
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ــى ئارقاڭالرغــا قايتىــپ ھېلىقــى نــۇر تهقــسىم     : يهن
ــداق     ــدۇ، بۇن ــالر، دېيىلى ــۇر تىلهڭ ــدىن ن ــان جاي قىلىنغ
بهيگىــگه چۈشــكهندەك ئالــدىراش چېپىۋاتقــان بىــر تــار  

ن ئىش نهدىمۇ   يولدا، بىركىم بىركىمگه توختاپ تۇرىدىغا    
بولسۇن؟ بۇنداق تـار يولـدا توختـاپ تۇرۇشـنى قانـداقمۇ       
ئىلتىماس قىلغىلى بولسۇن؟ بۇنداق يولدا بىر ئـادەم بىـر          
ئــادەمگه بۇرۇلــۇپ قارايــدىغان ئىــش بوالمــدۇ؟ دوســتمۇ  
دوستىغا قارامدۇ؟ ئاخىرى خۇددى غۇرىبـانه كىـشى شـۇ           
يۇرتلــــۇق كىــــشىگه بىلــــله قىلغــــان ســــهپهرلهردىكى 

ــى ئهســلهتكهندەكھهمراھل ــاپىق به ىقىن ــۇ تمۇن بهختلهرم
ــورۇنلىرىنى،     ــان سـ ــله بولغـ ــادا بىلـ ــۆمىنلهرگه دۇنيـ مـ

 .ھهمراھلىقىنى ئهسلهتكىلى تۇرىدۇ

�ْ.ُMَ�َ �ْ.ُ&َ    14:ا�_:�: �ُ�َ��ُدوَ&ُ!ْ َأَ�ْ
ــله  «:  ئـــۇالر مـــۇئمىنلهرنى�  بىـــز ســـىلهر بىـــلهن بىلـ

  ①�.ەپ توۋاليدۇد» ئهمهسمىدۇق

بىز سىلهر روزا تۇتقانـدەك روزا تۇتقـان، سـىلهر         : ئۇالر
ناماز ئوقۇغاندەك ناماز ئوقۇغان، سىلهرگه ئوخشاش ھهج       

ــدۇق   ــان ئى ــهدىقه قىلغ ــان، س ــى  . قىلغ ــدىلىكته بىزن ئهم
ســىلهردىن نــېمه ئــايرىۋەتتى؟ پىلــسىرات كۆۋرىكىــدىن 
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يـران  سىلهر يالغۇز ئۆتتۈڭالر، بىـز ئۈتهلمىـدۇق، دەپ ھه        
  : مۆمىلهر جاۋاپ بېرىپ. بولوپ مۆمىنلهردىن سورايدۇ

�X�َ�َ : �َ?�ُ��ا�14:ا�_:  

  ①�.دەيدۇ» شۇنداق«:  مۇئمىنلهر�

ــېكىن ســىلهرنىڭ تاشــقى    راســت شــۇنداق ئىــدى، ل
كۈرىنىشىڭالر بىز بىلهن بىرگه بولغىنى بىلهن، ئىچكـى        
دۇنيايىڭالر دىنسىز، زالىم كاپىرالر بىلهن بىـرگه ئىـدى،         

  .ىشىدۇدېي

�  ُ.ُ�ْ����Uََو  َواْرَ�ْ<��ُ%ْْ%ُFْ�����َ�ََو  َأْ&ُ-��َ�ُ.ْْ%ُ���ْ%َHَ ْ.ُ��َوَ�ِ.��
اْ�َ=َ��ِ&X�%�َ "Z �6ََء َأْ�ُ� ا���ِ� َو��Uَُآْ ِ�����ِ� ا�Dَ�ُْ�وُر ��Hَْ�َ�ْ�َم    
 َ:ْHِ��aٌ َو� ِ��َ� ا���ِ �َ� َآَ-�ُ�وا َ��ْ=َواُآُ ا�����رُ               ْ.ُ�ْ�ِ  ُ/َTْ�ُ � 

�ُ�Fِ
�ْ��ُآْ َوQْ�َِ, اْ�ََ Zَ: �ِه�15ـ14: ا�_:   

لېكىن سىلهر ئۆزەڭالرنى پىتنىگه سـالدىڭالر يهنـى        �
كۆرۈنۈشــته بىــز بىــلهن بىلــله بولــساڭالرمۇ، لــېكىن      
ــدىڭالر،     ــاالك قىلـ ــلهن ھـ ــاپىقلىق بىـ ــۆزەڭالرنى مۇنـ ئـ
مۇئمىنلهرگه بااليى ئاپهت كېلىشنى كۈتتـۈڭالر، ئىـسالم        

ــهكلهند  ــدىن شــ ــڭ  هللاىڭالر، ادىنىــ ــڭ رەھمىتىنىــ نىــ
كهڭلىكىگه بولغـان قـۇرۇق ئـارزۇالر سـىلهرنى ئالدېـدى،           
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نىـڭ  هللاتاكى سىلهرگه ئۆلۈم كهلدى، شـهيتان سـىلهرنى ا        
ــلهن   ــدىغانلىقى بى ــازاب قىلماي ــدىغانلىقى ۋە ئ ــۇ قىلى ئهپ

بۈگــۈن ســىلهردىن ۋە كــافىرالردىن . دەيــدۇ » ئالدېــدى
ــۇر،    ــايىڭالر دەۋزەختـ ــدۇ، جـ ــدىيه ئېلىنمايـ دەۋزەخ فىـ

ــان    ــدېگهن يامـ ــۇر، دەۋزەخ نېمىـ ــىلهرگه ئهڭ اليىقتـ سـ
   ①�!جاي

بهختلهرنىڭ يامان سۈپهتلىرىنى سۆزلهپ    تمۇناپىق به 
بهك ئۇزارتىــــۋەتتى، دەپ قــــالمىغىن، ئــــالالھ بىــــلهن 

ــهمكى، ي ــا   ۇقهسـ ــانالردىن تىلغـ ــا ئىلىنغـ ــدا تىلغـ قىرىـ
ئـۇالر زېمىـن    . ئېلىىنمىغانلىرى نهچچه ھهسسه كۆپتـۇر    

سۇن، قهۋرىـلهردە بولـسۇن ئىنتـايىن كـۆپ         ئۈستىدە بول 
بولغاچقا، قۇرئان كهرىـم ئايهتلىرىنىـڭ ھهممىـسى ئاشـۇ          

گۇيـاكى  . مۇناپىقالر ھهققىدە نازىل بولۇشـقا تـاس قالغـان        
ــسىنىپ     ــپ غېرىپـ ــالغۇز مېڭىـ ــولالردا يـ ــۆمىنلهر يـ مـ
قالمىسۇن، تېرىكچىلىـك، تۇرمـۇش ئىـشلىرى توختـاپ         

 قېلىپ يىرتقۇچالرغا   باياۋانالردا يالغۇز -قالمىسۇن، چۆل 
يهم بولــۇپ كهتمىــسۇن دېگهنــدەك، زېمىننىــڭ ھېچبىــر 

زەيفه ئىبنـى يهمـان     ۇھ. يېرى ئۇالردىن خالىي ئهمهستۇر   
! الھئهي ئــــال«: ەزىيــــالالھۇ ئهنهــــۇ بىــــر ئادەمنىــــڭر
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 دەپ دۇئا قىلىۋاتقـانلىقىنى     »!مۇناپىقالرنى ھاالك قىلغىن  
ىقالر ھـاالك   ئهگهر مۇناپ ! ئهي جىيهنىم «: ئۇنىڭغا :ئاڭالپ

ــدىغان     ــدا ماڭىـ ــسا، يولـ ــپ قالـ ــۈگهپ كېتىـ ــۇپ تـ بولـ
ــوللىرىڭال  ــدىن يـ ــڭ ئازلىقىـ ــالغۇزلۇق يولۇچىالرنىـ ردا يـ

  .  دېگهن»تارتىپ قالىسىلهر

ئــــالالھ بىــــلهن قهســــهمكى، نىپــــاق ئىللىتىنىــــڭ 
ــرىگىچه -يامــانلىقىنى ئىــنچىكه ۋە چــوڭ  كىچىــك يهرلى

سى بىلگهچكه، ئۇنىڭغا مۇبتىال بولۇپ قـېلىش ئهندىشىـ       
-دەسلهپكى دەۋرلهردە ئۆتكهنلهرنىڭ يۈرەكلىرىنى پارچه 

ــۈللىرى     ــۇ كۆڭ ــۇپ، ئۆزلىرىگىم ــۋەتكهن بول ــارچه قىلى پ
خــاتىرجهم بواللمــاي، مۇنــاپىقالردىن بولــۇپ قېلىــشتىن 

  . قۇرققان

ھهزرىتــى ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇ 
ئـــى :  يهمـــان رەزىيهلالھــۇ ئهنهــۇدىن  زەيفه ئىبنــى ۇھــ 

ئالالھنىڭ نـامىنى شـېپى كهلتـۈرۈپ سـهندىن         ! زەيفهۇھ
سورايمهنكى، رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم      

ــدا ئ     ــاپىقالر قاتارى ــسمىمنى مۇن ــڭ ئى ــاڭا مېنى ــاپ س ات
ياق، سهندىن باشقا : زەيفهۇبهرگهنمۇ؟ دەپ سورىغاندا، ھ  

  . ھېچكىمنى ئاقلىمايمهن، دېگهن
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سـۇلۇلالھ  مهن رە : ئىبنى ئهبۇ مۇلهيكه مۇنداق دېگهن    
ســـهللهلالھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ســـاھابىلىرىدىن 

ــۆرگهنمهن  ــشىنى ك ــۇزچه كى ــسى . ئوتت ــڭ ھهممى ئۇالرنى
ئۇالرنىـڭ  . ئۆزلىرىگه نىپاقلىق ئىللىتىدىن ئهنـسىرەيتتى    

ھېچقايــسىبىرى ئۆزىنىــڭ ئىمــانىنى جىبرىــل بىــلهن     
مىيكائىلنىــــــــڭ ئىمانىــــــــدەك نىپاقــــــــسىز دەپ   

ــۋايهت ھهســهن ب. جهزمىلهشــتۈرەلمهيتتى هســرىدىن رى
نپــاقلىقتىن مــۆمىنال : قىلىنىــشىچه ئــۇ مۇنــداق دېــگهن 

بـۇالرنى بۇخـارى    . قورقىدۇ، مۇناپىقال خـاتىرجهم بولىـدۇ     
  .رىۋايهت قىلغاندۇر

ــ: بهزى ســاھابىالرنىڭ ــالالھىئ ــاپىقالرچه !  ئ مهن مۇن
خۇشۇئدىن پاناھلىق تىلهيـمهن، دەپ دۇئـا قىلغـانلىقى،         

ئ دېـگهن نـېمه ئـۇ؟ دەپ        مۇناپىقالرچه خۇشۇ  :ئۇنىڭدىن
سورالغاندا، بهدەن ئىنتـايىن خۇشـۇئ قىلغـان كۆرۈنـۈپ،         

ــ ــاۋا  قهلبنىــ ــلىقىدۇر، دەپ جــ ــۇئ قىلماســ  بڭ خۇشــ
  . بهرگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سـاھابىالرنىڭ قهلبـى ئىمـان         
ئـــۇالر مۇنـــاپىقلىقتىن قـــاتتىق . بىـــلهن تولغـــان ئىـــدى

شه قىالتتـى، باشـقا نۇرغـۇن       ئهندىـ -قورققاچقا، چوڭ غهم  
ــدىن      ــان بوغۇزىـ ــدىكى ئىمـ ــسا، ئاغزىـ ــشىلهر بولـ كىـ
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ــل    ــانىنى جىبرى ــڭ ئىم ــۇق، ئۆزىنى ــدىغان تۇرۇغل ئۆتمهي
بىلهن مىيكائىلنىڭ ئىمانىدەك نىپاقـسىز دەپ دەپ دەۋا        

  . قىلىشاتتى

اقپىلهكتىن ســۇ ئىچىــپ نىپــاق دەرىخــى ئىككــى چــ
لىق، لــۇپ، چاقپىلهكنىــڭ بىــرى يالغــانچىوئۆســىدىغان ب

ــارەتتۇر  ــاخورلۇقتىن ئىبـ ــرى رىيـ ــى  . يهنه بىـ ــۇ ئىككـ بـ
چاقپىلهكنىڭ سۈيىنىڭ مهنبهسىمۇ ئىككى بولۇپ، بىرى 
ــاجىزلىق      ــرادە ئ ــرى ئى ــۇلىقى، يهنه بى ــالىق ب ــى ئهم دىل

  . بۇلىقىدۇر

ــدىكهن،    ــۇق بولى ــۆت ئاســاس تول قاچــانىكى مۇشــۇ ت
مۇناپىقلىق دەرىخى تولـۇق ئۆسـۈپ مۇنـاپىقلىق بىناسـى          

لـېكىن بـۇ بىنـا كهلكـۈن        . قۇرۇلغـان بولىـدۇ   مۇستهھكهم  
ــالي دەپ     ــدىكى يىقى ــدىغان جاي ــپ تۇرى ــۈلىرى ئېقى س

  . قالغان يارنىڭ گىرۋىكىگه سېلىنغان بىنادۇر

شۇرۇن غهرەزلهر ور سىرالر ئاشكارا قىلىنىدىغان، يئۇال
ــۈكلهر تىرىلــدۈرۈلۈپ   پــاش بولىــدىغان، قهبرىــدىكى ئۆل

ىرالر ئاشــكارا ســىرتقا چىقىرىلىــدىغان، دىلالردىكــى ســ 
-هت ۋە ئىـسپاتالرنى ئارقـا     ھهقىققىلىنىدىغان شۇ كۈندە    

ئارقىــدىن كۆرگىنىــدە، دەسمايىــسى نىپــاقلىق ئىللىتــى  
ــۈزگهن     ــا كىرگـ ــادىكى قولغـ ــشىلهرگه دۇنيـ ــان كىـ بولغـ
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ــۆ   ــۆللهردە كـ ــسىنىڭ چـ ــسۇالتلىرىنىڭ ھهممىـ زگه مهھـ
 .رىنىدىغان سهرابتهك ئىكهنلىكى ئايان بولىدۇۆك

 َآ���َ�َ�اٍب aٍ���Mَ��ِ�ِ َ�ْ_���َ�ُ<ُ�   َوا�����ِ �َ� َآ�ْ!ُ�ُ����
َ-���ُ�وا َأْ)َ
 َ�Q�ْ��cَ Pُ:ْ��dًِ� َوَو��6ََ: ا�����َ�   ْ���َ Pُِإَذا ���6ََء X���%�َ ًء����
��gُن َْ�Gا�

   39:ا���ر �ِ)ْ�َ:Pُ��H�َHَ Pُ ِ�َ��َ�ُ� َوا���ُ� َ@ِ��Aُ اْ�ِ_َ��ِب

كافىرالرنىــــڭ ئهمهللىــــرى باياۋانــــدىكى ســــهرابقا    �
ا ئادەم ئـۇنى سـۇ دەپ گۇمـان قىلىـدۇ،           ئوخشايدۇ، تهشن 

ئۇنىڭ يېنىغا كهلسه ھېچ نهرسـه كۆرۈنمهيـدۇ يهنـى سـۇ            
نىڭ ئۆز ئهمهلىنىڭ يېنىدا كۆزىتىـپ  هللاكۆرۈنمهيدۇ، ئۇ ا 

ئۇنىـڭ قىلمىـشىغا    هللا تۇرغۇچى ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ، ا   
ــازا بېرىـــــدۇ، ا تېـــــز ھېـــــساپ هللا تېگىـــــشلىك جـــ

  ①�.ئالغۇچىدۇر

                                                 
بـــــۇ ئايهتنىـــــڭ مهزمۇنىـــــدىن شـــــۇنى ئىنىـــــق . ئـــــايهت-39ســـــۈرە نـــــۇر  ①

ــشى ئهمهل دەپ      ــادا ياخــ ــڭ دۇنيــ ــاال مۇناپىقالرنىــ ــالالھ تائــ ــى، ئــ بىلهلهيمىزكــ
ــدۇ     ــاخىرەتته ئهجــرى ســاۋاپ بهرمهي ــان ئهمهللىــرىگه ئ ــا بىــلهن قىلغ . ســاناپ رىي

ــنا ب      ــۇغا تهش ــدە س ــۇددى چۆل ــۈمىتلىرى خ ــشىش ئ ــاۋابقا ئىرى ــڭ س ــان ئۇالرنى ولغ
ســـۇ دەپ ئـــويالپ   كىـــشىنىڭ كـــۈزىگه كـــۆرۈنگهن ســـارابنى شـــهيتان ســـۈيى     

ــوق   ــه يـ ــېچ نهرسـ ــسا ھـ ــدەك،   . يېقىنالشـ ــرەت يىگهنـ ــلهن ھهسـ ــۇرۇق تهمه بىـ قـ
ــاۋاپ    مۇنـــــاپىقالرمۇ تـــــوغرا نىـــــيهت بىـــــلهن قىلمىغـــــان ئهمهللىـــــرىگه ســـ

ــدۇ   ــادامهتته قالىـ ــرەت نـ ــۈن ھهسـ ــى ئۈچـ ــان  . بېرىلمىگهنلىكـ ــگهن يامـ ــېمه دېـ نـ
  .  تهرجىماندىن.  ئۇنادامهت ھه؟
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ى ئىـشالردىن غاپىـل،     مۇناپىقالرنىڭ دىللىرى ياخـش   
  . كهت قىلىدۇىتهنلىرى يامان ئىشالرغا ھهر

. پاھىـشىلهر ئۇالرنىـڭ يوللىرىـدا كهڭ يامرىغـان        -زىنا
قاچانىكى ھهقىقهت سۆزلهنسه ئۇالرنىڭ دىللىرى قـاتتىق       
ــشالر   ــاق ئىـ ــىڭمهيدۇ، ئهگهر ناھـ ــا سـ ــا ئۇالرغـ بولغاچقـ
قىلنىــــپ، يالغــــان گۇۋاھلىــــق بىرىــــشكه كهلگهنــــدە 

ۆت كۈزى يوغان ئېچىلىپ قۇالقلىرى دىڭ      دىللىرىنىڭ ت 
  .تۇرۇپ كېتىدۇ

مۇناپىقالرنىــڭ -ئــالالھ بىــلهن قهســهمكى،-مانــا بــۇ، 
ئۆلـۈم بېـشڭغا    ! شۇڭا ئهي ئادەم بالىـسى    . ئاالمهتلىرىدۇر

ــل   ــن ھهزەر قى ــۇ ئىللهتلهردى ــورۇن ب ــشتىن ب يهنه . كېلى
ــدە  ــاپىقالر ئهھـ ــساق مۇنـ ــا  -تهكرارلىـ ــا ۋاپـ پهيمانلىرىغـ

سـۆزلىرىدە  -گهپ. گه خىالپلىـق قىلىـدۇ    قىلمايدۇ، ۋەدىـ  
تـائهتكه،  . ئىنساپ بىلهن سـۆزلىمهي يالغـان سـۆزلهيدۇ       
ئـالالھ ۋە   . توغرا ئىبادەتكه چاقىرىلسا ماڭماي تۇرىۋالىدۇ    

. ئۇنىــڭ رەســـۇلى تهرەپـــكه چاقىرىلـــسا يـــۈز ئۆرۈيـــدۇ 
قاچــانىكى ئۇالرنىــڭ يامـــان غهرەزلىــرى ئــۆز ھـــاۋايى     

تهرەپـكه يـۈگىرۈپ    ھهۋەسلىرى تهرەپـكه چاقىرسـا، شـۇ        
شۇڭا ئـۇالرنى ئـۆزلىرى تاللىۋالغـان خـارلىق،         . كېتىشىدۇ

نۇمۇس ۋە زايان ئىچىدە قويـۇپ قـويغىن، ئۇالرنىـڭ          -ئار
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ــا ئىـــشهنمه، يالغـــان ۋەدىلىـــرگه  -ئهھـــدۇ توختاملىرىغـ
ــدە     ــۇالر ۋەدىلىرىــ ــۈنكى ئــ ــمه، چــ ــدىنىپ كهتــ ئالــ
يالغانچىالردۇر، ئۇالرنىڭ بۇسـۈپهتلىرى ھهققىـدە ئـالالھ         

 :ال مۇنداق دەيدۇتائا

�        ��?َ�:�F��َ�َ �ِ�ِYْ�Hَ �ْ��ِ ��&َ��َ� �ْQِ�َ �ََهَ: ا����(َ �ْ�َ ْ!ُ�ْ�َوِ
��ْ� eِ�َ �ِ�ِYْ�Hَُ���ا ِ��ِ�         ِ �َ��ُهْ ��
�َHَ �َ�_ِ�ِ��Fا� �َ�ِ ��&َ�.ُ�َوَ�َ
  X���َِإ ْ!ِ�ِ����ُ?ُ Z��Hِ �ً��?�-َ&ِ ْ!ُ>َ�َ(ْ=َ��Hَ َن���jُ�ِMْ�ُ َوَ�َ�����ْ�ا َوُه��ْ

ِم َ�ْ�َ�ْ�َ&���ُ� ِ�َ
���� َأْ/َ�ُ-����ا ا������َ� َ����� َوَ)���ُ:وPُ َوِ�َ
���� َآ����ُ&�ا َ����ْ�
   77-75: ا�%��a �َ�َ.ِ ُ��َن

بىــزگه ئــۆز هللا ئهگهر ا«: ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى بهزىــلهر�
ــا قىلــسا يهنــى رىزقىمىزنــى كهڭ قىلــسا    پهزىلىــدىن ئات
ــشىالردىن      ــۋەتته ياخ ــۇق، ئهل ــهدىقه بېرەتت ــۋەتته س ئهل

ــۆز هللا ا. قىلــدى غــا ئهھــدەهللادەپ ا»بوالتتــۇق ئۇالرغــا ئ
پهزلىدىن ئاتا قىلغان يهنى باي قىلغان چاغدا، بېخىللىق     

ــوزۇپ، ا   ــدىنى ب ــى ئهھ ــشتى يهن ــا ۋە اهللاقىلى ــڭ هللاغ نى
ــتى   ــۈز ئۆرۈشـ ــشتىن يـ ــائهت قىلىـ ــرىگه ئىتـ . پهيغهمبىـ

غـا  هللائۇالرسهدىقه قىلىمىز، ياخشىالردىن بـولىمىزدەپ ا     
رى،ئىمـانىنى،  بهرگهن ئهھدىسىگه خىالپلىق قىلغانلىقلى   

ئېهـسانىنى دەۋا قىلىـشتىكى يالغـانچىلىقلىرى ئۈچــۈن،    
غا مۇالقهت بولىـدىغان كـۈن يهنـى قىيـامهت كـۈنىگه            هللا



  
        68مۇناپىقالرنىڭ سۈپهتلىرى                                                             

   

قهدەر مۇناپىقلىقنىڭ دىللىرىدا يېلتىز تارتىپ تۇرۇشـنى       
  ①� .ئۇالرنىڭ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى قىلدىهللا ا

  

   .تۈگىدى

-پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمغا، ئـائىله     
-اۋابىئاتىغا ۋە ساھابىلىرىگه جانـابى ئالالھنىـڭ دۇرۇت       ت

  !ساالملىرى بولغاي

                                                 
  ئايهتلهرـ77-76-75سۈرە تهۋبه  ①


